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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ©

Δραχμα

γενικώς Φρ. χρ. ή Δραχ. 25.—Έκδοβις έκλεκτή

Δολλάρια 
Λίρα ’Αγγλίας

Madame SOPHIE Z1LLER »
RU€ SOLON OS No 1

ACADEMIE DE MUSIQUE

Έν όδω ‘Ερμου άρ. 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

Δια τους
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ
Διά τήν KYIWNL·» *ΪΊ
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ
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Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Οδός Μενάνδρου 83.—ΑΘΗΝΑΣ

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.)

7 ‘ ~

Σ.Π.Α.Π.

a. a μου TsorjoyAn n
Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί Λολύμορφον 

καί πολύχρωμον έμπορικόν πλοδτον τοδ καταστήμα
τος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τό τελειό 
τέρα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο- 
λυποίλκιτα κεντήματα καί δαντέλλας καί τάς 
τελευταίας μόδας είς ύφάσματα. Δέν θά σάς προ- 
σελκύση μόνον δ πλοΟτος καί ή εύθυνίατοΟ καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστηματάρ- 
χας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

Τηλεγραφική Διεύθυνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙβΕΩΡΗΣΙΝ» - ΑΘΗΝΑΣ

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον εΐς τά γραφεΧά μας άναγγέλλεται.

Αί έγγραφοί άρχονται άπό 1ης έκάστου μηνάς.—Τό τεύχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ό ’Αρχιδούξ Λουδοβίκος Σαλβατώρ τής Αυστρίας : Σπ.\Δε·Βιαζη.—’Από τήν ζωήν τών Νοσοκομείων, 

Δύο τίμιοι άνθρωποι : Εύγενίας Ζωγράφου*—'Ο ’Αχάριστος : Ιβύκου ’Άλτη—Μεταλλογραφία: Πολύ 
δώρου Κ. Χατζηδημητρίου.— Ή Έττάννησος κατά τόν ιερόν αγώνα τοΰ 1821.—Έπιστολλαί ένός ιδιό
τροπου, Ή θεατρική απάτη : Εύαγόρας θαλλίδης.—‘Ιούνιος 1916 Γύρω άπό τήν πολεμική ζωή.— 
‘Από τήν καλλιτεχνική κίνησι.—Άπο τήν ζωήν τοϋ μηνός : Δ. Λ. Ζ — Άπότά πένθη τής επιστήμης, Γεώρ
γιος Μιστριώτης.—Άπό τά πένθη τής τέχνης, Μιχαήλ Μητσάκης.—Ειδήσεις άπό τήν Αφρικήν : Αουρέν- 
τξοΜαρκές, ‘Απόστολος Κουγιμτζόγλου.— Α.κζ τά περίεργα τοΰ πολέμου.—’Ολιγόστιχα.—Νέαι εκδόσεις.

ΚΟΣΜΟΙ : Οί σύνδεσμοι. —Δέν γνωρίζομεν τόν τόπον μας. — Ή άποστράτευοις. — 'Η Κυβέρνησις 
Ζαΐμη.—Ή πυρκαϊά τοΰ Τατοίου.—Τά μικτά Λουτρά. — Ή πράσινη εορτή.—Οί ’Ιταλοί.—Τό Βασιλικόν 
ενδιαφέρον.—Τά ενοίκια.—Συνεταιρισμός.

ΕΙΚΟΝΕΣ : Ό άγων τοΰ Βερδέν. Νυκτερινή πορεία Γαλλ. άποσπάσματος πρός τά σημεία τής μάχης.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ Σ.Π.Α.Π.
Πρός δδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν 

προκύπτουσαν διαφοράν πρός δφελος τών ταξλδευόν- ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
των μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει 6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Με-
μέ τάς τιμάς τών απλών εισιτηρίων. γαλούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας*

Έξ ’Αθηνών 7.00 π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ-
θεσις Α' Β' r λήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.

Διά Κόρινθον Είσιτήρ. 9.20 7.30 4.60 7.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άκράτας
Βιβλιάρ. 7.65 6.40 3.85 στάσεις.

> Άργος Είσιτήρ. 15.70 12.50 7.85 12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.
Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ

» Τ^ίπολιν Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ.

23.20
18.—

18.80
15.—

11.60
9.—· 7.40 π. μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας, Ναύπλιον.

» Μεγαλ.

» Κυπαρ.

» Άκρ.

29.20
21.95
34.50
27.80
19.50

22.— 
18.30 
25.75 
23.20 
15.5'0

14.60
11.—
12.75
13.90
9.20

11.45
6.30

3.50

π. μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
π. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, ’Ολύμ

πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγα- 
λόπολιν, Τρίπολιν.

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

Βιβλιάρ* 13.05 10.85 6.55 πια.

» Πάτρας Είσιτήρ. 25.— 18.— 10.— ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ
Βιβλιάρ. 19.65 15.55 9.35 7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον Με-

» Πύργον Είσιτήρ.
Βιβλιά'ρ.

37.70
27.05

18.10
15.55

16.35
13.55

γαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, ’Α
θήνας.

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

’Διά Πύργον Είσιτήρ. 12.70 10.10 6.35 ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ .
Βιβλιάρ. 8.38 6.95 4.15 4.50 μ. μ. Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

» Αεχαινά Είσιτήρ. 7.60 6.— 3,80 6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.

> ΑΙγιον
Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45 7.15 μ. μ.^Έξ 'Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου
Είσιτήρ. 5.10 5.— 2.55 τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.

» Κόρινθον
Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70 8.05 μ. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπό-
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

16.50
11.—

13.10
9.20

8.25
5.50

λεως,' Τριπόλεως, Ναυπλίου.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΕΕΙΔΙΩΝ

Έκ Τριπόλεως
13.70 12.25 7.30

1000 χιλιόμ. (Α' θ· Δρ. 90) διαρκείας
Διά Καλάμας Είσιτήρ. έκπτωσις 25 ο)ο (Β' θ. Δρ. 75) 6 μηνών

Βιβλιάρ. 9.65 8.05 4,85 ' (Γ' θ. Δρ. 45)
» Ναύπλιον Είσιτήρ. 9.50 7.80 4.70 25000 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ. 210)

Βιβλιάρ. 6.75 5.60 3.40 (Β' θ. Δρ. 175) διαρκείας
* (Έκ το6 Γραφείου) έκπτωσις 40 ο)ο (Γ' θ. Δρ. 105( 1 5?Λμη



AAXEI08TOY Ε8ΚΙΚ0Ϊ MI KU M APUHWBII! E1W1!

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ : Τή 28 Φεβρουαρίβυ, 24 Απριλίου, 26 ’Ιουνίου, 25 Σεπτεμβρίου, 27 Νοεμβρίου καί 

31 Δεκεμβρίου, 1916

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Κέρδη έχάστης των η! ηρώαεων

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

Έκαστον άκέραιον γραμμάτων τιμάται δρ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθώ είς τέσσαρα τέταρτα γραμματίου 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής.

V# ν: ν . *:·' . ·
Κέρδη Δραχμαΐ( Έν δλφ

. 1 - έξ 80,000 8000 , . !. ί:

1 έξ 20,000 20,000
2 ■ ; άπό 2,500 5,000 • ■>· ί? ■ ■ · ■

6 άπό 1,000 6,000
15 VC άπό 400 6,000 ■

25 άπό 200 5,000 . ·

1,950 άπό 40 78,000
2,000 Ζ X Ζ* 200,000

Δι4 έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια άκέραΐα γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων δραχμών, 
ίσχύοντα δι’ δλόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί 
μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοϋ κέρδους.

Άμοίβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται ύπέρ τοΟ 
Ταμείου τοϋ ΈθνικοΟ Στάλου.

Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας έπί προκαταβολή τοϋ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά 
τοϋ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοϋ τιμήματος αύτών 15 τοΐς °/0, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιάς 
έπί προκαταβολή τοδ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον 
παρέχεται έκπτωσις 10 τοΐς ®/0, καί είς τούς δημοσίους ύπαλλήλους, τούς Επιτετραμμένους τήν πώλη- , 
σιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοΐς ®/0.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραψεΐον Λάχεΐον τοϋ Εθνικού 
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, 'Γπουργεΐον Οικονομικών, είς ’Αθήνας. '

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠρος προστασίαν τής παραγωγής και τής έμπορίας τής σταφίδας
Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αύγούστου 1915—20 Φεβρουάριου 1916

Δελτίον χινή^ως
ΕΞΑΓΩΓΗ

“Ετη Λίτραι ένετιχαΐ

1915—1916 177.848.678
1914—1915 '174.115.971
1913—1914 ; 193.958.442 ’

Τ^ΠΟΘΜΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΡΛΤΗΣΕΩΣ

’Έτη

1915—1916 
1914—1915
1913—1914

Ποσόν δελτίων

Έκδοθεντα και παρελδοΰσης χρήσεως 71.001.100
> λ » » 94.964.400

> 72.945.200

Συμφηψ^μός
63.006.100
74.555.900
63.509.700

*Κ«όλθ»Λ·ν

7.995.000
20.408.500

8.985.500

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ

ΕΙσαγωγή 

16.192.553 
35.804.177

‘Υπόλοιπον

6.619.436
14.881.981

♦18.151.174

’Εξαγωγή 
9.573.117

30.mM.i4» 20.922.196
21.910,513 3.579.3ifo

Γ ΕΝΕΧΥΡΟ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΛΤΗΣΕΩΣ
‘Υπόλοιπον

919.700
716'800 ,

Αναλήψεις

8.872.000
3.411.000

’Έτη
1915-1916 
1914—1915

“Ετη

1915—1916
1914—1915
1913—1914

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠ’
’Ενεχυριάσεις 

9.791.700 
4.127.800

Σημείωσις.—Έκτος τών λίτρων ένετιχών 177.848.678 τής εξαγωγής* παρεμειναν
διασαφήσεις παρά τώ τελωνείω Πατρών την 20’1ανοααρίου έ έ. λιτρ. ένετ. 1.837.200 μικτού βάρους. ’

(’Εκ τοϋ Γραφείου)
ΈνΓΑθήναις τη 23 Ίανουαρίου 1916. ‘

και άνεκκαθάρισΟί

'ΊΓ > Τ ~ ,

LAZ. THEODOSSIOY
©©ΟΙΓΙΓ^ΥΚ

NIKIS 10 ATHENES 
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STEINS ORIENTAL
STORES LIMITED

PREMIERE MAISON DE L’ORlENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHt

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

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

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

LE CAIRE, ALEXANDRIE. TANTAH, MANSOURAH, MINIEH, ASSIOUT, 

SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GALATA et STAMBOUL).

STEIN LIMITED
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΟΣ ΕΧΟΝ ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ 

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Ενδύματα, έπανωφόρια κτλ. διά κυρίας καϊ κοράσια.

* οΕϊδη πλεκτικής, ύποκάμισα, Αρώματα, χειρόκτια, εϊδη ψιλικών, δλα τά εϊδη 

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

εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, άνθη κ.τ.λ.

ΚΑ Ι ΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (Γαλατά καί Σταμπούλ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
<-. ' . —— —■ .  ------------------------------------------------ ------------ . ■ — Λ.

ΕΤΟΣ Θ’. ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 1916. ΤΕΥΧΟΣ 104
Κ.-" - -.....................  '..........................................................................    7——.---------- ' --------------------------- -----------------------*

Ο 1WS ΑΟΪΜΒΙΚΟΪ IMMf ΠΙ ΑΪΠΗΜ
(Συνέχεια)

Τώ 1911 μέ τήν επιγραφήν 'Ό,τι είξεύρω περί 
Μιραμάρ περιγράφει τό μέρος τούτο, και άκολούθιος 
είδος δδηγοΰ, δημοσιεύει τό βιβλίον: Winke fur 
die Besucher von Miramar.

Συλλέξας τήν Ιστορίαν καί τάς παραδόσεις τών 
τριών πύργων Σαντούρη, Άλαρώ καί Βασιλέως έδη
μοσίευσε τφ 1910 τόμον μέ τον τίτλον : Die Felsen- 
festen Mallorcas.

Τφ 1914 έδημοσίευσε τό : Πόρτο ΠΙ είς τόν όρ
μον τής Πάλμας τής Μαγιόρκας.

Εις τήν πρώτην εικόνα τοΰ βιβλίου εΐκονίζεται ή 
άτμοθαλαμηγός του Νίξε έν τώ Πόρτφ ΙΙί.

’Επίσης περί τών αγαπητών τούτων Νήσων ό Άρ- 
χιδοΰξ έδημοσίευσε διατριβάς εις περιοδικά τής 'Ισπα
νίας. Κατά τό δωδέκατον Συνέδρων τών ’Ανατολι
στών παρουσίασε Λέξεις Αραβικής καταγωγής 
είςτήν γλώσσαν τών Βαλεαριδών, ποΰ, τώ 1901, 
έδημοσίευσε.

Μνημονευταϊα εΐναι επίσης, αξίας μεγάλης, δΰο 
καλλιτεχνικά αύτοΰ έργα: Οί Σέρβοι έπί τοΰ ’Λδρία 
τύποι καί περίβολοί, ποΰ εΐς τό 1879 εϊδον τό φώς 
καί τό : "Ο,τι έξαφανίξεται, Περίβολοι τών όρέων 
καί νήσων τοϋ 'Λδρία, ποΰ έξεδόθη τώ 1904. “Αν 
αί μελέται έκαμαν τόν Άρχιδοΰκα επιστήμονα καί 
συγγραφέα, ή φύσις τόν έγέννησε καλλιτέχνην. Τό 
έπίβεβάιοΰν, πρός τοις άλλοις, κάί αύτόί ούτοι οί 
τύποι τών κατοίκων μέ καλλιτεχνικός στάσεις καί μέ 
τά τοπία, ποΰ τινά τούτων στολίζουν τήν εικόνα, 
καί φαίνονται έργα έξοχων τοπιογράφων. ΑΙ εικόνες 
συνοδεύονται μέ σημειώματα. Τί ποικιλία τύπων καί 
χρωμάτων περίβολων! Τά καλλιτεχνικά ταΰτα δύο 
έργα εΐναι έπίσης εξαίρετος βοήθεια εΐς τόν ιστορι
κόν, είς τόν λαογράφον καί εΐς τόν εθνογράφον,

‘Η χερσόνησος τοΰ Αίμου μέ τήν βυζαντιακήν με
γάληνδράσιν, άπεχωρίσθη τής λοιπής Εύρώπης καί 
ΰπερίσχυσαν τά ανατολικά ήθη καί έθιμα ώς περίβο
λοί, καί ακολούθως ή γαλλική έπανάστασις έλαβε 
κάποιαν έπιρροήν. Ό χρόνος κατ’ δλίγον εξαλείφει 
καί αύτά τά άπομεινάρ·α ποΰ δ Άρχιδοΰξ ήθέλησε 
νά διάσωση διά τής τέχνης.

Άπομεινάρια τά όποια ενδιαφέρουν καί τους

'Έλληνας, άφοΰ ή ιστορία μαρτυρεί δτι κατά τόν με- 
σαίωνα ΰπερίσχυσαν αί παραδόσεις μας, δτι οί Βούλ
γαροι, άφοΰ έφωτίσθησαν άπό τόν Βυζαντιακόν πο
λιτισμόν, τόν μετέδωκαν είς τήν Ρωσσίίχν, άφοΰ τά 
δημοτικά τραγούδια τών ’Αλβανών, τών Σέρβοιν καί 
άλλων τής χερσονήσου ταύτης λαών, ομοιάζουν μέ τά 
κλέφτικα καί έρωτικά τραγούδια μας. Ή 'Ελλάς καί 
υπό τήν δουλείαν, διά τοΰ έθνικοΰ οίστρου καί τών 
αισθημάτων τής καρδίας της έκυριάρχει, άλλά δυστυ
χώς οί διευθύνοντες τάς τύχας τοΰ ελληνικού έν τή 
Βαλκανική πληθυσμού, άδρανοΰντες, έδωκαν Ισχΰν 
καί δύναμίν είς τάς ανθελληνικάς προπαγάνδας, 
αϊτινες τήν σήμερον διαφιλονεικοΰσι τά δικαιώματά 
μας έρρωμένως, μέ αξιώσεις μή στηριζομένας έπί τής 
ιστορίας.

Τιάρα πρέπει νά έξετάσωμεν τόν ’Αρχιδούκα ιός φι
λέλληνα. Πολλάκις περιήγήθη τήν Ελλάδα καί έπ’ 
άρκετόν χρόνον ιδία διέμεινεν έν τώ Ίονίφ Πϊλάγει, 
δ>ά νά μελετήση ενδελεχώς τάς Νήσους μας υπό πά
σαν έποψιν άπ’ άκρου εΐς άκρον.

Ό Άρχιδοΰξ ήγάπα τήν Ελλάδα είλικρινώς καί 
πάν τόΕλληνικήν τόν ένθουσίαζε. Μακράν τών ελλη
νικών ύδάτων ευρισκόμενος, πάντοτε εύρισκεν ένδια- 
φέρον νά μάθη ειδήσεις διά τάς χώρας, άς έπεσκέ- 
φθη καί διά τοΰς γνωρίμους αύτοΰ. Καί άν έμάνθα* 
νεν δτι γνώριμους έπασχε καί εύρίσκετο εΐς μεγάλην 
Γίκονομικήνδυσχέρειαν, άδρώς έφαίνετο άγγελος πα- 
ρήγορος πρός άνακούφισιν τής χρηματικής στενοχο- 
ρίας.

Περιπλέων ό Άρχιδοΰξ τό Αίγαϊον ΙΙέλαγος στα
ματά εΐς τήν Κύπρον καί μελετά τήν Λευκωσίαν καί 
τφ 1873 έδημοσίευσε: Λευκωσία Πρωτεύουσα τής 
Κύπρου, ’Αράζει έπειτα άμέσως εΐς τήν Θήραν καί 
προσελκύουν αύτόν τά τρία έξ ήφαιστειακών εκρήξεων 
άναφυέντα νησύδρια καί τώ 1875 δημοσιεύει: Λέξεις 
τινές περί τών Καϋμένων. Συγχρόνως δμως περι
έπλεε τόν Κορινθιακόν κόλπον καί τόν έρευνρ, Με
λετά τάς παραλίους χώρας καί τφ 1876 δημοσιεύει 
τόν ογκώδη τόμον: Θαλάσσιος περίπατος έν τφ 
Κορινθιακά Κόλπφ.

(’Ακολουθεί)
ΣΙΙΥΡ. Δ. ΒΙΑΖΗΣ
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ΔΥΟ ΤΙΜΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
‘Ένα πρωί, προ ολίγων ημερών—όταν ακόμη δέν 

εΐχε κηρυχθή ή άποστράτευσις, καί τά Νοσοκομεία 
ήσαν γεμάτα άπό τούς εφέδρους μας—ό τμηματάρχης 
ιατρός ενός έκ τών Νοσοκομείων τής πόλεώς μας, πα- 
ρέδωκε τό τμήμα, είς ένα έκ τών έπανελθόντων έκ τής 
άδειας του παθολόγον υπίατρον, καί άνεχώρησεν. Ό 
νέος ταηματάρχης έπελήφθη αμέσως τής έξετάσεως 
τών 63 άσθενών τής αιθούσης του, καί άφοΰ έξήτασε 
πολλούς, έφθασε καί είς ένα πολύ ήλραωμένον εθνο
φρουράν.

— Τί έχεις εσύ ; τόν έρωτα ',
— Πονώ στό στομάχι μου χρόνια πολλά/ Καί 

τώρα βλέπω γιατρέ μου ότι ή άρρώστειά μου μέ 
Λήρε κάτω καί θάφίσω τά παιδιά μου στό δρόμο. 
Δέν μπορώ νά φάω, καί οί πόνοι καί οί εμετοί δέν 
μ’ άφίνουν νά υσυχάσω»

Ό ιατρός, εινε δ γνωστός παθολόγος κ. Κ. 
Γκίνης εξετάζει τότε τον άγνωστον μέ προσοχή. Εύ- 
ρίσκεί έμπρός του ένα άληθώς πάσχοντα ήλικιωμέ- 
Vov μέ ήλλοιωμένα άπό τήν άσθένειαν χαρακτηρι
στικά. Τό πρόσωπό του καί τό κεφάλι του έπίμηκες, 
τά αυτιά του κρεμασμένα καί μεγάλα, ό θώραξ στε
νός, παραλυτικός, τά σπλάγχνα του πεσμένα, τό στο
μάχι του είς τή λεκάνη. Τά χείλια του μακρυά καί τά 
δάκτυλά του ατελείωτα. Τά πόδια του σάν δύο ξύλα 
έστήριζον τόν παληόν εθνοφρουράν, δ, δποΐος συνιε- 
τριμμένος έκυπτεν άπό τό βάρος τών χρόνων, τής 
υπηρεσίας,καί τής νόσου.

Ό ιατρός έπέίσθη δτι δ στρατιώτης δ δποΐος έπα· 
σχε τόσον δεινώς ήτο 'ανίκανος δι’ υπηρεσίαν. Με
ρικά πράγματα δμωςγιά νά μή μείνουν γρίφοι Λρέ- 
πει νά περάσουν άπό τό έργαστήριον, 'Η έξέτασις 
τοϋ γαστρικού υγρού θά συνεπλήρου τήν εικόνα καί 
θα παρείχε δλα τά στοιχεία είς τήν Άνωτάτην 'Υγει
ονομικήν επιτροπήν διά τήν απαλλαγήν τού. ’Ητό 
λοιπόν άπολύτως επιβεβλημένη αύτη. Καί γιά αυτό» 
ιατρός τοΰ είπε.

— Βλέπω δα πράγματι υποφέρεις., Θά,πάς στην 
’Επιτροπή,καί άπ’ εκεί ελπίζω σπίτι σου. Είναι άναγκη 
δμως νά έξετάσωμε τό υγρόν τοΰ στομάχου σου.

'Ο άρρωστος έρωτά ελαφρά ταραγμένος.
— Τί θηλαδή
— Νά θά βάλωμεν ένα ελαστικόν σωλήνα είς το 

στομάχι σου καί θά άντλήσωμεν ολίγον υγρόν προς 
έξέτασιν. Αύτό δέν πονεϊ καί είναι πολύ εύ'κολον.

βοηθούς. Άλλοι κλαίουν, άλλοι φεύγουν, άλλο δρι- 
γίζονται. Έν τούτοίς δ κ. υπίατρος περικυκλούμενος 
ύπό τών βοηθών τού,, προσπαθεί μέ δλα τής έπιστή- 
μ.ης τά μέσα νά έπαναφέρη τή ζωή εις τό άψυχο 
εκείνο σώμα. Έπί ώραν πολλήν διήρκεσε ή αγωνία 
αυτή. Ή πάλη τής επιστήμης, πρός τόν θάνατον.. Οί 
βοηθοί, δ ένας μετά τόν άλλον άπηλπισμένοι άπεμα- 
κρύνθησαν καί έμεινε μόνος δ ιατρός ρ δποΐος μέ 
σφιγμένα τά δόντια καί.περίρρυτον άπό ιδρώτα άγώ- 
νων τό μέτωπον—-αισθανόμενος διπλοΰν καθήκον— 
προσεπάθει νά νικήση τόν θάνατον.

Τέλος μετά τρία τέταρτα τής ώρας ο ιατρός είδε μέ 
άνέκφραστον χαράν τάς πρώτας κινήσεις τοΰ θώρα-

ALFRED CAP US

(ΔΙΗΓΗΜΑ)

Αύτός ό άνθρωπος σου έχει μίαν άδιακρισίαν! 
έψιθύρισεν ό Σερβιέτ, όταν έδιάβασε τό μπιλ- 
λιέτο ποΰ τοΰ παρουσίαζεν ό υπάλληλος τοΰ γρα
φείου. Είσαι βέβαιος έξηκολούθησεν οτι ζητεί νά 
μοΰ μιλήση έμενα ;

— Μάλιστα κύριε.
— Σ’ έμέ προσωπικώς; Ή μήπως έρχεται διά 

καμμίαν ύπό.θεσιν υπηρεσιακήν.
—τ Όχι τόν έρώτησα’ θέλει νά σάς ίδή διά 

προσωπικήν του ύπόθεσιν.
---Νά σου πώ! Είναι ένας άνθρωπος πενήντα 

έτών περίπου;.
— ’Επάνω κάτω.
—Ποΰ έχει γένεια; καί κάτι φαρδειές πλάάες ; 
— Μάλιστα.
— Καί μέ ματογιάλα;.. Αυτός είναι. Τί διά

βολο πάλι νά μέ θέλη; Είπέ του νά έ'λθη μέσα.
Ό Σερβιέτ δ όποιος ήτον συνήθως νωθρός καί 

φιλήσυχος άπό χαρακτήρος, καί δπως έζη σήμε
ρον τήν ειρηνικήν ζωήν ύπαλλήλου άσφαλιστι- 
κής εταιρείας,; δέν διατηροΰ(σεν άπό ολόκληρον τό 
στάδιόν του παρά μίαν κακήν άνάμν,ησιν. "Οταν 
ένα γεγονός όποιονδήποτε ή καί σύμπτωσις μνή
μης του υπενθύμιζε τό όνομα τοΰ Νικόλα Ρά- 
ζονη, τά χέρια του συνεσπώντο μηχανικώς. Ή- 
τον ένας ύποπτος μεσίτης, είς τόν όποιον πλεί- 
στάκις είχεν άποταθή διά δάνειον, κατά τήν 
εποχήν ποΰ οί πρόσοδοί του ήσαν πενιχράί, καί 
ό 'Ραζόνης αύτός, τον είχε καταδιώξει, τόν ει- 
χεν καταπιέσει, μέ ασπλαχνίαν άπίστευτον, χω
ρίς μάλιστα νά του δώση τάς προθεσμίας έκείνας 
ποΰ .καί οί χειρότεροι άκόμη τοκογλύφοι, παρα- 
χωροΰν είς τούς πελάτος των. Τό όνομα τοΰ 
Ραζόνη, ήτον ανακατευμένον είς ολα τά άπ,αί- 
σια γεγονότα τής ζωής τοΰ Σερβιέτ: είς μίαν 
κατάσχεσιν τών έπίπλων του, τήν όποιαν έπη- 

κος καί τήν επαναφοράν τής αναπνοής. 'Η καρδιά 
παρηκολούθησε τήν άνάνηψιν αυτήν, καί τό αίμα 
επανεΰρε τήν περιφέρειαν του. Ή'ζωή είχεν έπα- 
νέλθη. 'Ο άρρωστος είχε σωθή.

* ■
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Δύο ώρας αργότερα ό εθνοφρουράς ήτο εντελώς 
καλά. Ό ΐάτρος τόν έ'πλησίασε καί πάλιν καί τοΰ 
•είπε' γελών.

— Εϊμεθα «καί οί δύο τίμιοι άνθρωποι». Έσύ 
εκράτΐ)σες το λόγο σου καί άπέθανες. Καί εγώ έκρά- 
τησα τό δικό μου καί σέ ξανάφερα στή ζωή · . .

II ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

κολούθησε πώλησις, είς ένα μάλλωμα μέ τήν 
οίκογένειάν του, είς διάλυσιν τήν τελευταίαν 
στιγμήν, ενός συνοικεσίου πλεονεκτικού. Ό Νι- 
κόλας Ραζώνης, είς ολας αύτάς τάς περιπτώ
σεις δέν ^ϊχε φερθή, μόνον ώς άγριος πιστωτής, 
άλλά καί ώς έχθρός άδυσώπητος.

Καί έν ω ό ύπάλληλος τοΰ γραφείου άνοιγε 
τήν θύραν, ό Σερβιέτ έσκέπτετο: «Άν δέν 
ήμην τόσον βέβαιος οτρ δέν τοΰ οφείλω, πλέον 
τίποτε, θαρρώ οτι θά έφοβούμην !»

Ό Νικόλας Ραζώνης παρουσιάσθη μέ κά
ποιαν δειλιάν, στρέφων τό καπέλλο του ανάμεσα 
στά’δάκτυλά του, και κυττάζων πλαγίως.. Φυ
σικά, δέν. είχε καθόλου άλλάξει άπό επτά ή 
οκτώ έτών, ποΰ δ Σερβιέτ δέν τόν συνανεστρέ- 
φετο πλέον, άλλά τοΰ είχεν άφίσει, έν τούτοις, 
είς τά βλέμματά του, μίαν άλλην, έντύπωσιν, έν- 
τύπωσιν άνθριόπου, τοΰ όποιου τά χέρια καί τά 
πόδια κινοΰνται άδιακόπως, φλυάρου, φωνακλά 
καί προκλητικού.

Ό Ραζώνης, άπ’έναντίας, ό όποιος ήτον έκεϊ, 
πρό τοΰ γραφείου του, στεκόμενος σχεδόν μέ 
ταπεινοφροσύνην καί ζητών άπό ποΰ ν’ άρχίση 
τόν λόγον του, ήτο ένας Ραζώνης έξηντλημένος 
καί ταπεινός, καί είχε μίαν στάσιν τόσον άκίν- 
δυνού ώστε ό Σερβιέτ ήσθάνθη είδος τι άορίστου 
εύχαριστήσεως.

— Καθήστε λοιπόν, κύριε Ραζώνη! είπεν 
εύγενώς.

Ό Ραζώνης έψέλλισεν.—Εύχαριστώ, κύριε 
Σερβιέτ’ εϊσθε πολύ περιποιητικός. Καί έρριύο- 
κινδύγευσεν μίαν έρώτησιν.

— Αί έργασίαι σας πηγαίνουν καλά, κύριε 
Σερβιέτ;

— Καί αί ίδικαί σας πάνε πάντοτε λαμπρά, 
δπως στό καιρό μου ;

—- Πώς ; Σωλήνα στό στομάχι μου ; Ποτέ. .. 
άπήντησε ωχρός καί άφηνιασμένος ό έθνοφρουρός. 
Καί έξηκολούθησε. «’Άν μου τό κάμετε αύτό θά πε- 
θάνω αμέσως» ... δέ θά ζήσω ... τό αισθάνομαι.

— Χωρίς καμμίά άλλη άντίρρησι θά γίνη δτι είπα 
προσθέτει μέ αυστηρό ύφος δ ιατρός, καί διατάσσει 
νά τοΰ δοθή τό δοκιμαστικό πρόγευμα.

Γιατρέ θά πεθάνω. επαναλαμβάνει μέ ίκ,ετευτι- 
κόν ύφος δ έφεδρος.' .’ ' . _ ’

— Πολύ καλά πέθανε άφοΰ επιμένεις, ιτσοϋ δίδω 
καί εγώ τό λόγο μθυ, δτι καί νά πεθάνης θά σέ 
άναστήσω. υ.» τοΰ λέγει μέ τόνον σχεδόν επίσημον 
δ ιατρός.

** * *
Μετά πέντε λεπτά τοϋ φέρουν τό τσάι καί ένα τε- 

μάχιον ψωμιού. Είναι τό δοκιμαστικόν πρόγευμα. Ό 
γηραιός δπλίτης μασσά βραδέως καί νωχελώς τόν 
άρτον καί ρουφά τό τσάι ώς έπιθανάτιον μετάληψίν. Άφοΰ έπέρασεν ή ώρισμένη ώρα τόν καλεΐ δ ιατρός. 
‘Ο άσθενής σηκώνεται καί μέ τρικλίίοντα βήματα 
προχωρεί καί περίφοβος κάθεται σέ ένα σκαμνί. Γί
νεται πρώτη, δεύτερη, τρίτη άπόπειρα είσαγιργής τοΰ 
σωλήνος άλλά είς μάτην. Ψυχρός ίδρώς περιλούει τόν 
άρρωστον. Αρχίζει να φοβήτάι τρομερά. 'Ικετεύει, 
Ό ιατρός δμως άνενδότως τοΰ λέ'/έι. ··»>«

—· ’Ακούσε νά σοΰ πώ· Αύτή ή έξέτασις πρέπει 
νά γίνη καί θά γίνη; Θά βραδυάση, ί|ά ξημερώση, θά 
περάσουν μήνες, θά γίνη ή άποστράτευσις, θά πάνε 
δ/.οι στά σπίτια τους καί μόνον εμείς θά μείνωμε 
έδώ έως δτου τελειώσουμε τήν έξέτασι.

Μέ τάς τελευταίας αύτάς λέξεις σέ μιά στιγμή άφαι- 
ρέσεως δ σωλήν επιτήδειό τ>ατα εύρέθη στον στόμαχον, 
άφήρεσε τό γαστρικόν υγρόν καί έξήχθη εντός δευτε
ρολέπτου. Τά πάντα είχον τελειώσει, άλλά αλλοίμονο ! 
καί Ο άσθενής. Διότι, άντί νά σηκωθή, έδειξε έναν 
άπαίσιον σπασμόν τών μυών τοΰ προσώπου, προσή
λωσε τό βλέμμα υψηλά άγριον, ήπλωσε τάς μακράφ 
χεΐρας πρός τό κενόν, έστέναξε βαθειά, καί άφέθη 
βαρύς πρός τό έδαφος. Ωχρός καί ψυχρός άφήκε τήν 
τελευταία πνοή, σφιγμός δέν ύπήρχεν, ή καρδία δέν 
έσφύζε πλέον, δλαι ·αί λειτουργίαι έπαυσαν, ή ζώή 
έξελιπεν. Ήτο φοβεοόν.

** *
Τό τί έγινε τότε είς τήν αίθουσαν τών εξήντα 

εκείνων άσθενών δέν περιγράφεται . . . "Ενας πανι
κός περιέτρεξε τάς σειράς τών νοσηλευόμενων,; τούς
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117— Πώς, λαμπρά; άνέκραξεν όΡαζώνης· μά, 
δέν είξεύρετε λοιπόν; . . . . Δέν σάς έχουν πή 
λοιπόν ;—"Οχί τι ;

— 'Αλλά, καλέ μου κ. Σερβιέτ, μ’ έγδησαν 
κυριολεκτικούς, μ' άφάνιταν, οί πιστωταί μου... 
Αί δουλειές μου έπήγαν άσχημα στό τέλος . .. 
Τό γραφεΐόν μου έπωλήθη . . . Πώς τώρα πέντε 
χρόνια άπό τότε, καί έδώ καίπέντε χρόνια, ζώ 
καί δέν ξεύρω πώς. "Ολος ό κόσμος μούπεσε κα
τεπάνω ... Είχα άκόμη μερικούς πελάτας, οϊ 
όποιοι μοΰ ώφειλανποσά, αδύνατον νά τους πάρω 
ένα λεπτόν.

— Καί οί φίλοι; Δέν είχατε λοιπόν φίλους ;
— θά μέ πιστεύσετε, άν θέλετε, κ. Σερβιέτ.

Υπήρξα σκληρός μερικές φορές, άλλά κάποτε 
πάλιν παρέσχον εκδουλεύσεις σέ μερικά πρό
σωπα . . . Έ λοιπόν, μπορώ νά άποταθώ τώρα 
σ’ αύτά τά πρόσωπα, μέ δέχονται σάν κανένα 
σκυλλί. κύριε ναί, σάν σκυλλί. Αοιπόν, δέν 
ήξεύρετε τί είπα μέσα μου:

Άφοΰ οί άνθρωποι ποΰ ύπεχρέωσες σοΰ στρέ
φουν τά νώτα, δοκίμασε τούς άλλους. Δέν έχουν 
ίσως μνησικαζίαν. Καί έσκέφθηκα σάς άμέσως, 
κύριε, Σερβιέτ.

Ό Σερβιέτ έσηκώθη έμβρόντητος.—’Εμένα ; 
Γιά τί πράγμα, κύριε Ι’αζώνη ; Ό Ραζώνης 
έχαμήλωσε τά βλέμματά του.

— Γιά νά μοΰ δανείσετε ενα είκοσόφραγκον, 
κύριε Σερβιέτ ... ή ενα πεντάρικο. Αόγον τι
μής, δέν έχω φάγει τό μεσημέρι.Υστερα άπό τά 
τελευταία λόγια τοΰ τοκογλύφουυ δ Σερβιέτ δέν 
διετήρησε πλέον ούτε ίχνος άπ' τά παλαιά του 
αισθήματα. Έπί τή έξομολογήσει έκείνη, άν 
δέν συνεκινήθη, τουλάχιστον κατεπλάγη άλλά, 
θέτων τό χέρι του στήν τσέπη δεν ήδυνήθη νά 
έμποδισθή άπό τού νά τού κάμη όλίγον μάθημα 
ήθικής. Έξ άλλου, ό Ραζώνης τοΰ παρείχε πρός 
τούτο τήν εύκαιρίαν, χωρίς καμμίαν προφύλαξιν.

— Δέν ύπήρξα πάντοτε καθώς πρέπει μαζί 
σας, κ. Σερβιέτ* δέν τό κρύβω αύτό, έννοιά σας!

— Θυμάσθε Ραζώνη, οτι έβάλατε καί μοΰ 
έκαμαν κατάσχεν;

— Άχ ναί !—Καί μού έπώλησαντά έπιπλα, 
στήν δημοπρασίαν είς τό δημοπρατήριον ; Ό 
Ραζώνης άνεστέναζε ;—τώ 1881 ! Ήσαν εύ- 
τυχισμένα έκείνα τά χρόνια !

*— Δέν κάνω λόγον δέ, έξηκολούθησεν ό Σερ
βιέτ, δι’ έκεϊνο τό συνοικέσιον ποΰ διελύθη συνέ
πεια τών συκοφαντιών σας...........

— Έχω τύψεις άκόμη γι’ αύτό, κ 
λόγον τιμής, αισθάνομαι τύψεις. Άλλ’ 
θρωπος σάν καί σάς, κ. Σερβιέτ είναι 
νά έκδιζηθή κάποιον ποΰ τοΰ έκαμε x 
τόσου καιροΰ !—Δέν λέγω όχι !■ " ____
πιθανόν όλες αυτές αί στενοχώριες νά σας έβγή— 
καν σέ καλό. Νά ποΰ είσθε σήμερον σέμίαν ώραίαν 
θέσιν,καί μπορείτε νά σκέπτεσθε. Χμ! όταν ή μην

τι-

νέος, μοΰ έβαλαν τά πράγματά μου στή δημο
πρασία, καί σήμερον είμαι τμηματάρχης ασφα
λειών, είς μίαν τόσον μεγάλην Εταιρείαν !»

Ό Σερβιέτ έμειδίασεν.-— 'Ορίστε ένα είζοσό- 
φραγζο κύριε Ι’αζώνη, καί προσπαθήσατε νά τά 
διορθώσετε.

— Δέν θεωρώ άναγζαϊον νά σας ευχαριστήσω, 
κύριε Σερβιέτ. Τώρα πλέον δέν μας χωρίζει ούτε 
ζωή ούτε θάνατος, ποΰ λένε !

Ό Σερβιέτ το' έτεινε τό χέρι καί τόν προέ- 
πεμψεν έως τήν θύραν. "Επειτα έκάθησε στό 
τραπέζι του, καί έν ω έκάπνιζε συγαρέττα έβα- 
σάνισε τό κεφάλι του, σκεπτόμενος τήν άστά- 
θειαν τής τύχης καί τά παράξενα τής ανθρώπινης 
μοίρας, μέ σκέψεις, αί όποίαι, ούχ ήτον, τόν 
έκαμαν νά περάση εύχάριστα τήν ώραν, έως τήν 
έξοδον έκ τοΰ γραφείου. Εβδομάδας τινάς μετά 
ταύτα, ό Ραζώνης έπανήλθεν. Εΐχεν εΰρει μίαν 
μικράν θέσιν, άλλ' ά Αφέντης του έκόντευε νά 
κάμη, πτώχευσιν καί δέν έπλήρωνε πλέον τούς 
ύπαλλήλους του. Ο Σερβιέτ έννόησεν αμέ
σως τήν σημασίαν αυτής τής ιστορίας, τοΰ έδωκε 
λοιπόν πέντε φράγκα καί τόν συνεβούλευσεν νά 
έργασθή.—Είναι πολύ όδυνηβόν ν' άρχίσφ 'στήν 
ήλικίαν μου, νά έργάζωμαι διά τούς άλλους, 
άλλά θά άναγκασθώ νά τό κάμω. Σείς ποΰ 
έχετε πολλάς σχέσεις, έάν έχετε τήν καλωσύ- 
νην, μοΰ εύρίσκετε μίαν θέσιν, μίαν καλήν θέ 
είς τό γραφεϊον δικαστικών κλητήρων, π. χ.

Ό Σερβιέτ ύπεσχέθη νά 
τήν πρόφασιν αύτήν, ό Ραζώνης ήλθε νά 
περιμενη τήν έπαύριον, κατά τήν έξοδον έκ 
γραφείού, είς τό πεζοδρόμιον. Ήθέλησε νά τόν 
σύργ είς τό καφενείου, διά νά τόν άποφύγη, 
ήναγκάσθη νά τοΰ δανείση δεκαπέντε φράγκα, 
τών όποιων ό Ραζώνης εΐχεν απόλυτον άνάγ- 
κην διά νά ζανονίση ένα λογαριασμόν. Κατόπιν, 
ζαθιος αί έργασίαι έξαζολουθούσιν νά μή πη
γαίνουν καλά, καί ό Σερβιέτ, έξ άλλου παραμε
λούσε νά ένεργήση, καί νά τού προμηθεύση μίαν 
θέσιν, ό Ραζώνης άπέκτησεν δλίγον κατ’ όλίγον 
τήν συνήθειαν νά σταθμεύη κάθε ήμέραν προ τής 
θύρας τών γραφείων τής 'Εταιρείας, περιμένων 
τήν έξοδον τών ύπαλλήλων.

Ο Σερβιέτ άρχιζε νά συνοφρυούται μόλις τόν 
έβλεπε, έδέησεν έπανειλημμένως νά τοΰ δανείση 
άκόμη χρήματα είς όλίγας δόσεις, καί δή νά τόν 
συστήση είς τόν ράπτην του διά νά τού κάμη 
μίαν ρεδεγκόταν, διότι ή ρεδεγζότα τοΰ Ρα- 
ζώνη έχρονολογεϊτο άπό τήν έποχήν τής δόξης 
του. Έν τούτοις, μίαν φοράν, ήρνήθη στρογ
γυλά ένα είκοσόφραγχο.

'Εννοείτε, άγαπητέ μου, δένήμπορώ πλέον... 
Τά μέσα μου δέν μοΰ, έπιτρέπουν.. . Έφθάσατε 
νά μοΰ οφείλετε ούκ ολίγα.

— Αύτό θά είναι τό τελευταΐον, έπίμενεν ό 
Ραζώντίί·.

σιν, 

νά φροντίση καί ύπό 
τόν 
τού

Σερβιέτ 
ένας άν- 
άνίκανος 

χαζό προ 
Καί έπειτα,

— ’Αδύνατον, σοΰ βεβαιώ, έντελώς Αδύ
νατον.

Ό Ραζώνης έψιθύρισε πειραγμένος : "Οπως 
θέλετε πάλι. Είσθε άπόλυτος κύριος, δένείν’ έτσι; 
Δέν μοΰ χρεωστείτε τίποτε . . . Άλλ’ ήλπιζα 
δτι είς άνάμνησιν τών σχέσεών μας . . .

Ό Σερβιέτ έσήκωσε τούς ώμους καί ό άλλος 
άπεμακρύνθη μασσών :—’Ά ! όταν πέφτη κα
νείς στή δυστυχίαν, δέν ύπάρχουν πλέον φίλοι !

Ο Τμηματάρχης έν/μιζεν όριστικώς γλυτώ- 
σας άπ’ αύτόν, οτε τόν συνήντησε πάλιν μετ’ 
όκτώ ημέρας, είς τό ίδιον μέρος, μέ φυσιογνω
μίαν γελαστήν. Ήτο ή ώρα τής εξόδου καί όλοι 
οί ύπάλληλοι έφευγον, συνομιλούντες καί στρί- 
βοντες σιγαρέτα. — Σείς, πάλι έδώ ! . . . Τί 
είναι ! . . .

— Α! αύτή τήφορά, κ. Σίρβιέτ, έτελείωσαν 
τά βασανά μου. Είμαι τοποθετημένος κάπου . .

— Τόσο τό καλλίτερο, Ραζώνη! θαυμάσια!
— Μόνον ποΰ μού χρειάζεται μία μικρά έγ- 

γύησις . . . Έάν είχα εκατόν φράγκα, θά έκέρ- 
διζα άμέσως- τριακόσια ή τετρακόσια, φράγκα 
τόν μήνα. . . Αοιπόν έίπα μέσα μου, ό κ, Σερ

ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ

•Σίδηρος καί χαλκός καί πάντα τά μεταλλεία’ 
Πλάτων.

Καθ’ ήν στιγμήν ό χάλυψ οργιάζει, σκορπίζω? ϋό* 
όλας αυτού τάς μορφάς καί είδη τον λυτήν
•ζην ώραν, καθ’ ήν ή τελειοποίησές τού πολυκμήτου 
σιδήρου θερίζει συνεχώς άλκιμα τέκνα ευγενών κρατών, 
ποοτείνοντα τά στήθη των υπέρ τής ‘Ελευθερίας καί 
άλλα άτιμα καί οουλόφρσνα υπέρ τής έπικρατήσεως 
τής ανήθικου πρωσσικής στρατοκρατίας, τής άπαισιω- 
τέρας ταύτης πληγής τής Άνθρωπότητος, νομίζομε·/, 
δτι όλίγαι λέξεις διά τό έργον τού «αγνώστου» ίδρυ- 
τοϋ μιας νέας ’Επιστήμης, τής επιστήμης τού χάλυ- 
βος, ίσως δέν παρέλκουν.

Όπως ό μέγας γάλλος Λαβουαζιέ ίδρυσε τήν ’Επι
στήμην' τής Χημείας και ό Θειος συμπατριώτης του 
ΙΙαστέρ, έθεσε τάς αληθείς βάσεις τής ’Ιατρικής, όπως 
τέλος άπασαι αί Έπιστήμαι έγεννήθησα/ καί ά/επτύχ- 
θησαν από τά αθάνατα τέκνα'τής Αιωνίου Γαλλίας, 
ουτω καί ή Μεταλλογραφία, ή μι/ροσκοπική επιστήμη 
ιού χάλυβος ίδρύθη ύπό δτ'ρηρού τής ’Αλήθειας θερά
ποντος, ύπό τοΰ Φλορίς Όθμόν. Όσμόν; "Ονομα 
άγνωστον σχεδόν είς τούς πολλούς και τούς πλέον εγ
κυκλοπαιδικούς. ΤΗτο άπό τούς μεγάλους εκείνους 
ερνάτας τών επιστημονικών εργαστηρίων, τούς ζώντας 
αακράν τής λαϊκής δόξης. Μήπως δέν θα ήσαν άγνω
στοι μεταξύ τόσων άλλων, οιαλαθόντων τήν προσοχήν 
τών πολλών, ο’· δύο δαιμόνιο*, ναλάται Κιουρί καί 
Μποανλύ, ό μέν άνακαλύψας τό ράδιου ό δέ έφέυρόιν 
χάρις είς τό ραδιαγωγόν τοΰ «θαύμα» τόν άνευ σύρ

βιέτ είναι δικός μου άνθρωπος. Δέν θά άρνηθή 
είς ένα παλαιόν . . .

— Είσθε τρελλός, ί ; Εκατόν φράγκα ! άνέ- 
κραξεν ό Σερβιέτ Νόστιμον καί τούτο πάλιν !

—- Μού άρνεϊσθε, εμένα ; έλεγεν ό Ραζώνης 
έννεός. Δέν είναι δυνατόν ! . . .

—- Σάς άρνοΰμαι όριστικώτατα καί σάς πα
ρακαλώ νά μέ άφήσετε ήσυχον στό μέλλον . . . 
Χαίρετε !

Τότε, επειδή οίάλλοιύπάλληλοι είχον σταμα- 
τήση γιά ν’ Ακούσουν τήν σκηνήν, ό Σερβιέτ 
άπεμακρύνθη γρήγωρα.

Καί ό Ραζώνης, απευθυνόμενος πρός αυτούς, 
έφώναξε.

— Φεύγει ! Μοΰ άρνεϊται! Σέ μένα! . . . 
Αυτός! . . . ’Άνθρωπος, πού τόν ύπεχρέωσα 
επάνω άπό εκατό φορές . . . όταν δέν ήτο τί
ποτε ! . . .

Καί ό Σερβιέτ άπό τήν ιστορίαν αύτήν καί 
έντεύθεν δέν έπαυσε ποτέ νά θεωρήται άχάρι- 
στος άνθρωπος.

ΙΒΥΚΟΣ ΛΛΤί'Σ

ματος τηλέγραφον, καταστάντες γνωστοί, ο μέν πρώ
τος χάρις εις τό βραβείο? Νόμπελ, ό δέ δεύτερος χά
ρις είς τάς περί τό όνομά του πολεμικά;;

ΙΙρό τεσσάρων περίπου ετών αί έιιημερέδες ανήγγει
λαν μέ όλίγας γραμμάςτόν θάνατον τού Φλορίς Όσμόν 
χωρίς δυο καν λέξεις βιογραφικάς, ώς νά έπρόκειτο, 
διά τόν θάνατον καλοζήσαντος Άρχιερέως ή δημοσίου 
τινός υπαλλήλου. Καί όμως ό Όσμόν είνε εκείνος, 
ουτινο; αί εργασία*, έπαυεστάτησαν τήν μεταλλουρ
γεία/ καί είς ον οφείλομε? τήν φυσιολογία·^ τού χά- 
λυοος.

Διερχόμεθα ένα αιώνα καθ’ όν τό μέταλλον τούτο 
παίζει τοιούτον ρό/.ον καί κατέχει τόσον ευρείαν 
έν τώ κόσμω, ώστε νά οώση αυτώ τό όνομά του : 
αιών τού χάλυβος.

• *
Θυδέν, τφόντι, είνε τόσον σκοτεΐ/όν, 8σον τό ζή

τημα τού χάλυβος. Ύοίστατοι έτι άνάνκη άναζητή- 
σεως ένός ικανοποιητικού όρισαόϋ διά τήν «τροποποίη- 
σΐν» αυτήν τοΰ σιδήσου. Ικανός άριθιαός άναζητητών 
προσεπάθησε νά έπιβεβαιώση, ότι ό «χαλυψ είνε μία 
οιάλυσις τού άνθρακος έν τώ σιδήρω». Ό χάλυψ δέν 
περιέχει μόνον σίδηρον καί άνθρακα είς ποικίλας δό
σεις αΑΛα δύναται νά περιέχη — όπερ καί συχνοτε · 
ρον— καί άλλα σώματα, ών άρκούσιν άπειρελάχιστα 
ίχνη διά νά μεταβάλωσΐ όιζικώς τάς ιδιότητας τού 
όλου, δίδοντα ούτω νέννησιν είς νέον μέταλλον κα
τάλληλον είς αγνώστους μέχρι τής παρουσίας του 
έφαρμογάς.
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Ούτω διακρίνο'/ται τόσα είδη χάλυβος δσαι εΐνε καί 
αί έφαρμογαί, ό δ’ αριθμός αύτώζ αύξάνει συνεχώς 
τόσον, ώστε ή μεταλλουργία θά είχε καταστή μία 
-.ίχνη έμπειρική, εάν ό Όσμόν δέν έδημιούργει την 
μικροακοπικήν μεταλλογραφίαν, δι’ ής , . εγένετό 
φώς !

Ή τόσον χρήσιμος μέθοδός τής μεταλλογραφίας 
εΐνε εκείνη, ήτις τόσους έβοήθησεζ εις τό έργον των, 
οΐοι ό Γκιγεμέν, ό Μπακλ.έ, ό Τκίγέ καί τόσοι άλ
λοι, οϊτινες έθεσαν τά πράγματα είς τήν θέσιν των, 
βασισθέντες είς τήν περίφημου μελέτην τοϋ Όσμόν, 
δημοσιευθεϊσαν έν έτι 1885 ύάτο τόν τίτλον: «Κυτ
ταρώδης &εωρία των ιδιοτήτων τον χάλνβος».

"Ολόκληρος μοριακή επιστήμη, πρωτότυπος και νέα, 
έξήλθ» καί έπεβλήθη καταλαλούσα όλίνον κατ' ολίγον 
τήν θέσιν, ήν άλλοτε κατεϊχεν ή χημική ανάλυσες τό
σον αμφίβολος πολλάκις. Σήμερον κατέστη έν τή ημε
ρήσια πράξει ή βίσ’.ς πάσης μεταλλουργικής έργασίας.

Πρέπει νά παρακολούθηση τις ίδίοις όμμασιν έν 
τοΐς αεταλλουργείοις τό έργον τού μεταλλογράφον, 
λαμβάνοντος μετά διακρίσεως ελάχιστα δείγματα έπί 
παμμεγίστων μαζών, άτινα απλοποιούμενα είς τό μι- 
κροσκόπιον καί οωτογραισούμενα δίδουσι πιστήν εικόνα 
τής έσωτερικής αυτών συστάσεως Δια τής μεγεθύν
σεις δέ δυναμένης νά τθάση είς 500 έως 600 διαμέ- 
τσους, χωρίς ουδέν ν’ άπόλλυται τής καθαρότητας, οί 
•αεταλλογράφοι φθάνουν είς τοιαύτην βεβαιότητα έκ- 
τιαήσεως, ‘ήν δυνάμεθα νά είπωμεν μαγικήν. 'Ο οφ
θαλμός αυτών έξησκήθη μέχρι θαύματος άντικατα- 
στήσας τό αλάθητου τών χημικών άνΐιδράστηρίων, και 
κατόπιν λεπτεπίλεπτων -χειρισμών, ή μικροσκοπική 
Ιαελέτη τής ύρής τού μετάλλου έλαβε τόν χαρακτήρα 
μιας μαθηματικής έπιστήμης καί μιας τέχνης ακρί
βειας.

Πας χάλυψ έχει τήν θραΰσιν αύτδύ είτε κρυσταλ- 
λίνην είτε ινώδης διαφέρουσαν τής θραύσεως απάντων 
τών άλλων -χαλύβων, ών, ή διακρίνουσα φυσιογνωμία 
ένδείκνυται δι’ ανεπαίσθητων σημείων, ούχ ήττον όμως 
σταθερών, κανονικών καί βεβαίων.

Οί μεταλλσγράφοι κατόπιν όλίνης πείοας δέν άπα- 
τώνται πλέον καί αμέσως θά σας είπωσίν, ού μόνον 
τό «είδος» τοΰ έξεταζομένου χάλυβος άλλά καί τήν 
προίλέυσίν του, τήν γέννησίν του είς τί ύπεβλ.ήθη, 
τίνες είσίζ αί ποσότητες τοΰ άνθρακος καί τοϋ σ’.δήοου 
καί τίνα άλλα σώματα άνεμίχθησαν.

Άλλως τε ή μέθοδος αύτη εφαρμόζεται ε’.ς άπαντα 
τά μέταλλα καί είς τάς συνθέσεις αύτών, είς τόν -χαλ
κόν, όρύχαλκον κλπ. Τεμάχια ερυθρού χαλκού προερ
χόμενα εκ τοΰ αυτού ορυκτού άλ.λά διαφόρου έκκα- 
μινεύσεως, δύνανται διά τή'ς μεταλλογραφίας νά ταξει- 
νομηθώσ·. κατά τον μάλλον ή ήττον προκε-χωρημένον 
βαθμόν τοΰ καθαρισμού (λαγαρίσματος). Φθάνουν είς 
το.οΰτον σημεϊον, ώστε νά όρίζωσιν, ύ»’ οίας πεσιστά- 
σεις έγένετο ό χυτοσίδηρος ώς καί τήν βύσιν τών 
πράξεων, άς ύπέστη τό μέταλλον.

ΙΙάν γένος, συνελόντι είπεΐν, πάσα κατάστασις ένός 
μετάλλου έχει τόν τύπον του, τά προσωπικά -χαρα
κτηριστικά του, άπερ αποδίδονται διά τής θαυμασίας 
μικροσκοπικής μεθόδου τοΰ Όσμόν.

Εννοείται οίκοθεν ή μεγάλη σπουδαιότης τής μεθό- 
οου οιά τήν έκτίμησιν τής άνςιστάσεως τής ύλης, 
οιά τήν σφυρηλάτησιν, διά τήν βαφήν τοΰ -χάλυβος, 

άκόμη δέ διά τόν υπολογισμό/ τής ποιότητος, ήν 
οφείλει νά παρουσιάζη μεταλλικόν τι μίγμα η ,.χάλϋ.ψ 
διά. μέλλουσαν έφαρμογήν. Έπί τούτου ακριβώς βασιζό
μενα’. ώρισμέναι βιομηχανία’, καί δή ή βιομηχανία τοϋ 
αυτοκινήτου ήουνήθησαν νά -ΰθάσουν έίς τό’.οΰτον βαθμόν 
τελειότητας καί νά πραναάτοποιήσουν θαύματα, όπως 
μοί έλεγεν ό παρά τφ ’έίθνικφ έργοστασιω τών οπλών 
του Βελγίου φίλτατος χημικός- κ. Γκριφέ. Έκτος 
τούτου αί έγρασίαι-τόΰ Όσμόν ένέπνευσαν καί έπέ- 
τρεψσν τάς αναζητήσεις τοΰ Κιουρί έπί τοϋ σιδ.ηρο- 
μαγν'.τισμοΰ καί τάς τοΰ Γκ'.γιΐομ επί τών νικελιούχων 
χαλυβών. "Αλλως τε τό έργον τοΰ Όσμόν δέν περφ- 
ωρίσθη μόνον είς τήν θαυμασίαν αυτήν έργασίαχ. 
’Απειράριθμο·. μελέτα·, έπί τών μάλλον διαφόρων έπ'.- 
στημονικών ζητημάτων έδημοσιεύθησαν ύπό τοΰ δαιμό
νιου αυτού Γαλάτου, ούχ ήττον δμως ή μικρόμέτάλ- 
λογρα-φία εΐνε τό κυριώτέρον τών έργων του, όπερ εινε 
πλέον ή ικανόν νά τόν άποθανατήσγ. Ή έπιστήμή 
επωφελήθη μεγάλως.

Καί ήδη· πρό δύο περίπου έτών ή άνθρωπός ης έπέ- 
βαλεν ενιαίου έργον έν τοΐς έργαστήσίοις τοΰ Χωλοΰ 
θεού τοΰ πύιός. Ή αεταλλουέιΫίά δέν έονάζεται πλέον 
οια τας γεωργικής μηχχνχς, ενα καταστηση την γην 
μάλλον εύφορον, δέν έργάζεται οι’ έργα συγκοινωνίας, 
ίνα πλησιάση έτι μάλλον τούς ανθρώπους, διά νά τούς 
αδελφοποίηση, ώς ήτο ό θείος προορισμός αϋ .ής, άλλ’ 
έξηναγκάσθη νά έργάζεται δι’ ο,τι -χρειάζεται ε’.ς τον 
βρρστοληγρν, τόν. άπαίσιον Αρην ! , Τήν πρόοδον τής 
Έθρωπι^ητος έίσταμάτήσε τό βίέλ^γ^υ. τής τευτονι- 
κής στρατοκρατίας. Τό υπόδημα των συναδέλφων τών 
σκανδάλων τής στρογγύλης τραπέζης έλάκτισε τό ιε
ρόν οικοδόμημα τής Ειρήνης, άλλ’ οί ογκόλιθοι αυτού 
θά καταπλνκώσωσι τά βέβηλα αύτά όντα καί θέλουσι 
ταφή γέροντα τήν παγκόσμιον κατάραν. Άνθρωποι, 
όσοι έ-χετε τό δ'.καίωυ.α νά ξέρετε τό όνομα τούτο, 
φροντίσατε, προσπαθήσατε, καθείς κατά τό εφικτόν, 
νά βοηθήσητε είς τήν έξόντωσιν τών προσβαλλόντων 
τήν ανθρωπότητα. Μήστορες τοΰ χάλυβος κατασκευά
ζετε λόγ-χας, διά νά όπλίσητε τφς ευγενεϊς Γάλλους, 
τους ηρωικούς Βένλους, τούς υιούς τής Άλβιώνος, 
όλους τούς Συμμάχους, κατασκευάσατε λόγχας διά νά 
καταξεσχίσουν τά δουλόφρονα στήθη έξυπηρετοΰντα τό 
άκρδν άωτον τοΰ άνθοωπίνου έξευτελισμού, τήν .μεγί- 
στην τών ’Ατιμιών, τήν Στρατοκρατίαν,

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Κ. ΧΛΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΕΠΤΑΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821

Πολυσελιόοι τόμοι καί ολόκληρα βιβλία δέν άρκοφσι 
νά περιγράύωσι τούς αγώνας, κόπους, θυσίας, πιέσεις 
και οείνά, άτινα ύπέφερον οί Έπτανήσιοι κατά τόν 
ιερόν τοΰ 1821 έτους αγώνα, έν τφ μέτρω δέ τών μι
κρότατων γνώσειόν μου καί τής περί τά γράμ
ματα αουναμίας μου, γράφω ιστορικά τινα γεγο
νότα διά τό άριστον περιοδικόν «Έλλην, Έπι- 
θεώρησις».

Ότε ή Ελλάς προσεπάθει νά θραύση τάς 
αλύσεις και ελευθεοωθή τοΰ Τουρκικού ζυ—οΰ κ*ί

Διον. Ρώμχς, ον εμύησεν ο γενναίος καί είτα έν Δρα- 
γατζανίω ό>, ήρως πολεμήσας καί φονευ'είς καρτεσόύυ- 
χος Δαλόστρας. Ό Ρώμας έμύησε τόν Μαρίνον Μετα- 
ξάν καί οΰτος τούς ’Ανδ. καί Κων. Μεταξάν, Κων. 
Δέτζιμαν καί πλείατους άλλους Κεφαλλήνας, ακολού
θως έαύησαν τούς πρόχοντας Κερκύρας Κωνστ. Γεοο- 
στάθην, Ίων, Κεφαλάν, Αυγουστίνον καί Βιάοον Κα- 
ποδίστοιαν, Άρλιώτην καί πολλούς ετέρους· έπειτα έν 
Λευκάδι ό Ιωάννης Ζαπραλής έμύησε τον Ίωάνζην 

ή φιλική έται- 
ό Ζαμπέλης

οι Έπτανήσιοι <·>ς τέκ/α τής αυτής μητρός φιλότιμου- ι 
μενά συ/έτρε-χον τόν ιερόν αγώνα πολυειοώς καί πο- γ 
λυτρόπως. Οί τό πσώτον ίδρύσαντες έν Όδησσφ τήν 
Φιλικήν Έταιοίαν άαέσως έυύησσ.ν τούς είς 1’ωσσίαν, ! 
Βλαχίαν κλπ. ευρισκομένους Έπτανησίους καί ένφ με- 
τέβή ή δευτέρα επιτροπή τών έν Έπτα/ήσφ αξιωμα
τικών τοΰ Έλλην. Τάγματος συγκειμένη έκ τών Άνα- 

γνωσταρά, Ήλ. Χρυσοσπάθη καί Παν. Δημητρακο- 
πούλου ε’.ς Πετρούπολιν, όπως ζητήση αποζημιώσεις 
παρά τοΰ Αύτοκράτορος 'Αλεξάνδρου έπιστρέ»ουσα δι’ 
’Οδησσού έμυήθη παρά τών έταιρίστών τά τοϋ μυστη
ρίου τής Φιλικής Έταιοίας καί ένετάλησαν τά αέληαύ- 
τής νά μυήσωσιτούς ΙΙελοπονη&ίους,Έπτανησίους, Στε- 
ρεοελλαδίτας κλπ., καθόσον ή πρώτη επιτροπή, ύπό 
χιλίαρχον ΙΙ’.ερραιβόν Δούκαν καί τόν 100)χον Τζα- 
βέλοεν μεταβάσα είς Πετσούπουλιν καί παρεξηγηβεϊσα 
έμενεν άπρακτος. Πρώτοι μυηθέ/τες τά τής έταιρίας έν 
Βλαχία ήσαν οί ’Ιθακήσιοι Βασίλειος Καραβίας Τζεμ- 
πέρης, Εύάγ. Μαζαράκης, Έπ. Μακρής, ό Κεφαλλήν 
Κωνσταντίνος Τυπάλδος Κοζάκης ’Ιατρός καί κλειστοί 
έτεροι Έπτανήσιοι’ ό Έθνομάρτυς. καί αρχηγός τών 
Φιλικών ό αείμνηστο; πριοτουργός τής έλευθερίας μας 
Άλεξ. "Υψηλάντης είχε σχετική/ άλ.ληλογραφίαν μέ 
πλείστους Έπτανησίους ιδίως δέ μέ τόν Βιάρον Κα- 
ποδίστριαν, Βαλλιάνον Κωνσταντινουπόλεως, τόν δικη
γόρον Μηδι Σικελιανόν, Άναγ. Παπαγεωργίου, Σπ. 
Δεστούνην, ’Νικ. Μυλωνά·/, Γερ. Σφορώνο/, Εύστ. 
Άλευρά·/ καί ετέρους πλείστους Έπτα/ήσίους· έπιθυ-’ 
μών δέ ό ' Υ’όήλά/της νά ένίσχύση τάς συστηθείσας 
έφιρίας καί άπό άτομικήν συνείδήσιν προσώπων Έπτα- 
νησίων πλήρους ‘Ελ.ληυικών αισθημάτων περιέλαβε καί 
τούς τότε Ρώσσους Προξένους ήτοι τόν έ/ Σμύρνη Σπ. 
Δεστούνην Κε»αλλήνα,τόν έ/Χίφ Ν. Μυλωνά·/Ζακ. τόν 
έν ΣάμφΓερ. Σ»ορώνον Κεφαλλήνα καί τόν έν Πάτρα'.ς 
I. Βλασόπουλ.ον Ίθακήσΐο\.Κατά τά έτη 1818έως 1821 
Ο ’ Αναγν'ωσταράς άπέστειλεν είς Ζάκυνθον τόν Πάγκα
λο·/ νά κατηχήση έκεϊ, ένθα συνεδρίασεν ό Θ. Κολοκο- 
τρώνης μέ τούς μυηθέντας καί όλοι ιορκίσθησαν τόν 
ιερόν όρκον ύπό τού ίερέως ’Ανθίμου ’Αργυροπούλου, 
ήσαν δέ έν τή συνεδριάσει οί αδελφοί Κολιόπουλοι, 
Δραγώνας, ό έξ ’Ιθάκης διδάσκαλος Άναστ. Καραβίας 
ό κόμηςΚαϊσαρ Λογοθέτης, ό Α/τ. Σδρί /ΐας, ό Ρώμας 
καί ετεροι έιςιφανεϊς, Ζακύ/θιοι, ουτοι οε εκατήχησαν 
ετέρους πολλούς", ού μήν άλλά καί προσωρινώς Ταμίαν 
διώρισαν τόν θεοδ. Λεονταρίδην, όστίς έσύναξεν ούκ’ 
όλίγας εισπράξεις.Είς ,-ίάί ϋυσβισφοράς παύτας- έπρώτευ- 
σαν-οί κ. ’φΑντ. Μαρτινέλος, Καϊσαρ Λογοθέτης καί

Οιότι 
ένφ 
καί έν ’Ιθάκη πα

έπιτροπάς είς 
ολύ άτικνεϊται είς 

απόστολος τών Φιλι-

Ζσμπέλην, δν. άνηγόρευσεν Ιερέα, 0 
ρία είχε βαθμούς Ίερωσύνης καί 
έσκέπτετο νά δ',αοώση τό μυστικόν 
ρουσιάζεται ό Άγγελος Σούνδιος 
Φιλικής Εταιρίας καί διορίζουσίν 
νήσους τό έτος 1818. Μετ’ ου π 
Έπτά/ησον ό Άριστ. Παπάς, 
κώ/, φέρων εγκύκλιον τοΰ Πατριάρχου Γρηνοοίου Ε’. 
προτρεπτικήν εισφοράς διά σύστασιν δήθεν Κεντρικών 

είς Πελοπόνησον καί δστις διώρισε καί συνέ- 
Έφορίας Κέρκυρας, Παξών, Λευκάδος, Κε- 
Ζακύνθου κλπ. ούτω δέ ουοείς Έπτανήσιος 

Επτανήσω κα· εξωτερικά έμεινε χωρίς νά 
γεϊνη έταϊρος τής Φιλικής Εταιρίας. Έκτος τών δια- 
τελούντων είς τήν ύπηρεσίαν τών ” Αγγλων καί ποίν ή 
έκρα-ή ή έπανάστασις πάντες νσαν μεμυημένοι είς τό 
μυστικόν καί ώρκίζοντο νά ύπηρετήσωσι τή/ έπανά- 
στασίν μέ λόγους, έργα, χρήματα καί αύτήν τήν ζωήν 
των θυσιάζοντες. Ούτως έχόντων τών φραγμάτων ιδού 
φθάνει ή έπί 368 έτη περιμενομένη ποθητή μέ στενα
γμούς, βασάνους, φόνους, τυρρανίος Ιερά Στιγμή καί 
ό αρχηγός ό ύπό τοϋ Θεού ύποδειχθείς Έθνομάρτυς 
’Αλέξανδρος Ύψηλάντης καλεϊ τόν Κεφαλλήνα Κωά,στ. 
Τυπάλδον Κοζάκή/ Ία-ίρΐν καί εύπαίδευτον καί συν
τάσσει τήν προκήρυξιν τής έναρξεως τοΰ άγώνος, -ΐυ- 
πωθεϊσαν είς Ίάσιον τόν Φεβρ. 1821 καί άρ-χίζουσαν 
μέ τό «Μάχου ύπέρ Πίστεως καί Πατρίδος» συνάμα 
δέ διατάσσει τόν συνέταιρο/Βασίλειον Καραβία Τζαμ- 
πέοα/ Ίθακάσιον νά υψώση τήν σημαίαν τής ’Ανεξαρ
τησίας είς Γαλάτσιον, ό'στις άναγινώσκει τό γράμμα 
τοΰ "Υψηλάντου εις όΤους τούς Έταιριστάς καί συμ- 
οωνοΰν τη/ 21 Φεβρ. νά κτυπήσώσι τ ~ ' 
είς Γαλάτσιον, όπερ καί ένέ/ετο καί έντό 
εφονευσάν 160 Τούρκους. Έπί κεφαλής 
τούτου, όπερ απαρτίζεται άπό ΈπτακοσίΟυς ’Ιθακή
σιους, Κε-σαλλήνας, Ζακυνθίόυς κλπ ήτΟν ό Βασίλειος 
Καραβίας. Τήν κήρυξιν τής Έπαναστάσεως καί τάς 
πρώτας μάχας συνεκρότησαν

ταςε τας 
©αλη/ίας

ΕΠΙΪΤΟΜΙ ΕΝΟΣΆΔίΟΤΡΟΠΟΥ

οδηγίας ■ης
:άς

τοιών ωοων 
τοΰ σώματος

(Άκο?.οϋΟεϊ)

Η GEATPIKH ΑΠΑΤΗ
(ΣυλΙογί] ύηδ^Ιωάν. Γ. Φραγκιά. Έπιατολή έννάτη)

οποίαν έπιβάλλω εις τόν ένθουσιασμόν σου πρός το 

θέατρον.Πάσα θεατρική παράστασις δράματος, τραγωδίας ή 
οίουδήποτε άλλου είδους, σκοπόν έχει ν’ άπομιμηθή 

τήν αλήθειαν ταυχην, εκ -ο, , τήν πραγματικότητα, δηλ. νά κάμητόν θεατήν νά

Αι θεατρικαί παραστάσεις κατά τήν πεποίθησίν μου 
είναι άκόμη πολύ οπίσω τής τελειότητας, όχι μόνον είς 
τήν Ελλάδα, άλλά καί είς αύτήν τήν μέσην καί δυ
τικήν Εύρώπην. Καί θ’ άναγίιασθής ν’ άναννωοίσης 

’—ί’·'· Αΐ'/ίαλουσίας, τήν
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π'.στέύση, <ος έν δνεξρώ ότι άληθώς σομβαίνε’. έπί τής 
σκηνής τό δφάμ,σ ως συνέβη εν τή ιστορία. Έάν κατά 
τόν σκοπόν τούτον άποτύχη χάνε', πάσαν αξίαν ή τέχνη 
ή θεατρική. Κατά τούτο δέ ιδίως διαφέρει τό αυθίστό 
ρη[αα τού δράαατος ότι έκεϊ είναι παρόν? καί όριιλεϊ β 
σνγγράρεύς πρός τούς άναγνώστας τον, ένώ έν τώ δσά- 
ματι σιωπά καί έξαφανίζεται ό συγγραφεύς, όαιλούσι 
δέ καί κινούνται ιαόνα τά πρόσωπα. Πάσα εικαστική 
καλλιτεχνία, ιδίως ή γλυπτική, ή ζωγραφική, καί ύπέο 
πάσαν άλλην ή θεατρική, άπομιριού'Λεναι τήν αύσιν, 
τότί ρόίνον έπιτογχάνο >σ·.ν, δταν προσεγγίσωσίν εΐς 
τόν σκοπόν τού ν’ άπατήσωσι τόν θεατήν δτι τό πά- 
ρτστάΐΛενονδράμα, τό άγαλμα, ή έ*τιθε|λένη - είκών, 
δέν είναι ψευδή. Καί δια τούτο καταβάλλεται ριενίστη 
προσπάθεια εΐς τή ι ρ.ί|Λησιν, εΐς τάς γραμριάς, είς τά 
χρώριατα, εις τήν προοπτικήν κλπ. δπως έπιτευ-χθή ό 
τοιούτος σκοπος του συνταυτισριού τής εΐκόνος πσός τήν 
φνσιν. Ύπο την εποψιν ταυτην είχε πολύ δίκαιον ό 
Βολταϊρος-η'ράψας είς τόν πρόλογον μιας τρα^φδίας 
του ότι τό μελόδραμα είναι δράμα παρά φύσ'.ν διότι 
ούδείς άνθρωπος έν τφ κόσμω όμιλεϊ ποος τούς άλλους 
ή εκφράζει τά αισθήματα καί τάς ιδέας του διά τής 
μουσικής.

Κατά τήν εποχήν τοΰ Σαίκσπηρ δέν υπήρχαν ακόμη 
θεατρικάΐ σκηνογραφίαι. 'Οσάκις ή σκηνή έλάαβανε 
χώραν π', χ. έν-.ός δάσους ή αιθούσης, έτίθ-το ύύηλά 
μία επιγραφή μέ τήν λέξιν δάσος ή affloVaa κλπ. καί 
οί θάάτα'ι ήσαν ύποχρ-.ωμένοι νά φαντασθώσιν ότι έβλε- 
πον δάσος ή αίθουσαν. Πολλάκις δέ τά δσάυ,ατα έζι- 
δά.κοντο έπί τού αυτού . έπιπέδου τής αιθούσης ένθα 
άνεμιγνύοντο ηθοποιοί καί θεαταί.

Σήμερον αί άτέλειαι αύται, δι’ ών αυτόχρημα’ έφο- 
νεύετο η απάτη του θεατού, ο κύριος σκοποί· τής θεα
τρικής τέχνης, βαθμηδόν έξηλείφθησαν. Ή τέχνη 
προσήγγ'.σεν εΐς τήν πραγματικότητα. Ή σκηνή έχω- 
ρίσθη άπό τού ακροατηρίου, ό ηθοποιός έπαυσε νά συνο- 
μιλή μ-τά τών θεατών, οΐτινες υποτίθεται ότι δι’ αυ
τόν δέν υπάρχουν. Αί σκηνογραφίαι, αί αμφιέσεις τών 
ηθοποιών, αί έπί σκηνής άστραπαί καί βρονταί, ή 
βροχή, ή άνατέλλουσα σελήνη κλπ. απομιμούνται κατά 
τό μάλλον καί ήττον τήν ιστορικήν καί φυσικήν άλή- 
θειαν. Πάσα προσπάθεια τέχνης καταβάλλεται ΐνα πι- 
στεύση ό θεατής ότι βλέπει ένώπιόν του άναπαοάστα- 
σιν πραγματικήν δράματος αληθώς έκεϊ έκτυλισσομένου 
υπ’ αύτών τών ιστορικών αύτοΰ ηρώων. Ενίοτε δέ κο- 
ρυφούται τόσον ή απάτη αύτη, ωστέ θεαταί βλέποντεή 
π.’χ. τόν Ίάγον έν τώ Όθέλλφ τοΰ Σαικσπηο κατά 
τινα κρίσιμον τοΰ δράματος στιγμήν, νά τόν έξυβοί- 
σωσι μεγαλοφώνως έν παροξυσμφ άγανακτήσεως : — 
Κακούργε !

Τούτο είναι ή επιτυχία.
Τί θά έλεγες λοιπόν έάν έν μέσφ τοιαύτης συνκινή- 

νήσεως τοΰ ακροατηρίου, ήταν π. χ. ό ηθοποιός Λε- 
κατσάς, ώς Όθ-λλος, πνίγν) τήν Δεισδαιμόναν έπί τής 
κλίνης της, φίλος τις αυτού έκ τών θεατών τώ έιοώνα- 
,εν εκ τής πλατείας τού θεάτρου :

— Εύγε, αγαπητέ μου Λεκατσά. Λαμπρά παίζεις 
τον Οθελ/.ον / Χαίρω ότι σέ βλέπω καλά.

Καί άπήντα άπό τής σκηνής ούτος
" Εέ*/4αρ·,Ι*ώ, φίλε μοά, Καμνω δ,τι δύναμαι.

Καί πώς περνά ή οικογένεια σου ‘ Είσθαι όλοι καλά * 
Έάν τούτο συνέβαινε, δέν θά υπήρχε πλέον παρά- 

σ.ασις θεατρική. Η σκηνή θά συνεχέετο μετά τής 
πλατείας. Ή απάτη, δηλ. τό δνειρον τ,ών θεατών, θά 
οιεκόπτετο άποτόμως ώς διά ραπίσματος, καί ό Όθέλ- 
λος θα έςηλείφετο αΐφνιδίως μεταμορφούμενος είς Λε-

Πρό τινων ετών τό πλαστόν υπογένειον ενός ηθο
ποιού, δστις παρ{στανε τόν εραστήν μιας κωμωδίας, 
άπεσπάσθη και έπεσε κάτω. Ό έραστλς έκυψε, τό έλαβε 
καί τό έτοποθετησε πάλιν είς τήν σιαγόνα του λέγων 
μεγαλοφώνως πρός τό άκροατήσιον :

Δυστυχώς τό ύπογένειόν μου έχει τήν ιδιότητα 
νά πίπτη.

Γαύτα λοιπόν συμβαίνουν καί σήμερον άκόμη είς τό 
θεατρον, και ιδίως εις τό μελόδραμα, μέ μόνην τήν 
διαφοράν ότι, άντί τής άπό στόματος φωνής ;—Εύνε, 
άγαπητε μου κλπ.—ήχούσι χειροκροτήματα, ήτοι ή 
■φωνή τής χειρός. ’Αλλά δέ / είναι σπάνια·, καί αί λέ
ξεις Bravol bis ! ’Αυτί δέ τής άπαντήσεως·— Ευχα
ριστώ κλπ. — οί χειροκροτούμενοι ηθοποιοί προσκλίνο'υν 
ευγενώς, λαμβάνουν τάς ριπτομένσς πρός αυτούς άνθοδέ- 
σμας η περιστεράς και χαιρετίζουν μέ γλυκύτατον μει
δίαμα εύχαριστήσεως, οί θέ θήλεις τών’ήθοποιών στέλ- 
λουσι πολλάκις διά τής χειρός καί φιλήματα πρός τό 
άκροαΐ/,ριον. Συχνότατα δ- καί οί, ό>ς πρόσωπα τού 
δράματος, άσπονδοι εχθροί καί αντίζηλοι π.·χ. ό Όρέ- 
στης·και ο Αιγισθος, ό Έρ/άνης -<αί ό Σύλβας, καί 
αυτοί οί έπί σκηνής φονευθέντες, έγείρονται' καί ύπο- 
κλίνονταξ πρός τό άκροατήριον κρατούμενοι έκ τών χει- 
ρών ώς επιστήθιοι -φίλοι. — Εύχαριστούμεν κύριοι, εύ 
χαρίστούμεν.

Καί ή παράστασις εξακολουθεί.
’Ιδού διατί λέγω ότι τό θέατρον είναι άκόμη πολύ 

μακράν της τελειότητος. Δέν κατωρθώθη έτι δυστυχώς 
ν απαλλαγώμεν τών εθίμων καί άτελειών τού παρελ
θόντος. r

Τά θεατρικά χειροκροτήματα, ώς γνωστόν, είναι 
έθιμον τής άρχαίας λατινικής κωμωδίας. Όταν οί 
ηθοποιοί έλεγον έπί τής σκηνής τήν τελευταίαν λέξιν, 
είσήρχετο άμέσως ό Cantor είς τήν σκηνήν, δηλαδή ό 
αοιοο,, και πάρηγγελλεν εις τους ακροατάς νά χσοτή- 
σωσι τάς χεϊρας πρός ύμνον τού Διός, διότι ή κωμω
δία έτελείωσε. Plaudite, έλεγε. Καί τό άκροατήριον 
εχειροκρότει, Εκτοτε προωδεύσαμεν κατά τούτο, ότι 
χειροκροτούμε-) σήμερον άνευ παραγγελίας, δημοσίας 
τουλάχιστον, και οέν χείροκρυΐούμεν πλέον τόν Δία, 
άλλά τούς και τάς ηθοποιούς. Είναι καί αυτό αία 
πρόοδος.,

Ως πρός τους ηθοποιούς, ενθυμούμαι τούς λόγους 
τού μεγάλου Γκαίτε, όστις όμιλών περί αύτών, έλεγε 
πρός του Έκκερμαν —Τό έπάγγ'ελμα τοΰ ηθοποιού 
απαιτεί νά λησμονή ούτος άδιακόπως τήν ιδίαν αυτού 
προσωπικότητα, να φέρν) άδιαλείπτως έπί τής σκηνής 
τήν ξένην προσωπίδα καί -νά ζή τήν ζωήν έκε/νου τόν 
οποίον υποκρίνεται.

‘Εν Ά9ήναις 2Ί Λιχΐμβρίου 18....

ΒΥΑΓΟΡΑΣ ΘΑΑΑΧΛΗϊ

Ο ΑΓΩΝ ΤΟΥ ΒΕΡΔΕΝ.-ΛΓυκτερ^Λοαεία Γαλ. άποαπάβματος Λβός τά σημεία τής μάχης.

ΙΟΥΝΙΟΣ ιθιό
ΓΥΡΩ ΑΠ6 ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΖΩΗ

« Ιουνίου.— ·Ε«λήθή νϊ βχηματίβη Κυβέρνηβιν έν 
•Ιταλία ό πρεσ^ύτερος των Βουλευτών κ. Μηοζέλι.

2 ’Ιουνίου.— Ή έναρξις των προσπαθειών τοΰ κ. Μπο- 
ζέλλι πρός σχηρ.ατισυ.όν Κυβερνήσεως παρακολουβε ιται 
ύπό πολλών δυσχερείων—Οί Ρώσσοι διέβησαν τόν Πρού
θον. ν, -ο ■ .να

3 Ιουνίου. - 'Η Βουκοβίνα ήρχισεν έκκενουμένη υπό 
'τοΰ 4μίχου πληθυσμού της.

4 ’Ιουνίου.— Αί εφημερίδες, τής Ιταλίας επιτίθενται 
κατά τοΰ Ύπουργοΰ τών εξωτερικών Χοζίννο. Ιϊχασε 
τήν Ήπειρον καί άφήκε τήν Κέρκυραν στοΰς Άγγλο- 
γάλλους! ! 1

5 Ίουνίον.— *Ο άντςχαΟνβτ» τόΜ Χ£ν£εμ-
ποϋργ είς τόν κατά τής Ρωσσίας πόλεμον. Οί Ρώσσοι 
κατέλαβον τό Τσέρνοβιτς.

6 ’Ιουνίου.— Προσκαλούνται νέαί ήλικίαι είς τά όπλα 
εΐς Γερμανίαν καί Λύστρίάν.

7 Ιουνίου.— Άπό τήν Βιέννην Ισχυρίζονται ότι αί 
Ρωσσικαί έπιτυχίαι άνχκοινοΰνται μέ ύπερβολάς. ώρ- 
κίσΟη ή νέα Κυβέρνησις έν ’Ιταλία.

8 Ίουγίου.— Οί Γερμανοί έτοιμάζουν γενικήν έπίβε- 
σιυ είς δλα τά μέτωπα.

9 ’Ιουνίου.— *Η έντασις τής Γερμανικής έπιΟέσεως είς 
τό Βερδέν έπ«κτείνεται όλονέν.

10 ’Ιουνίου.— Οί Ρώσσοι προελαύνουν είς Γαλικίαν.
II ·|ουνίου.— Ήρχισεν έν ’Αγγλία ή εφαρμογή τής 

υποχρεωτικής στρατολογίας καλούμενων ύπό τά όπλα 
όλων τών άνδρών άπό 18—40 ετών.

12 ’Ιουνίου.— '<> Γερμανός Στρατηγός Μπίλλέν έκυ“ 
ρίευΐεν Ρωσσικάς γραμμάς. .

|3 ’Ιουνίου.— Έπίκιέται Ρωσσική είσβολή είς τήν 
Ούγγαρίαν.

14 ’Ιουνίου.*-- Οί Ρώσσοι οδεύουν πρός τήν Τρανσυλ
βανίαν.—Είς τήν σκηνήν τοΰ πολέμου είσέρχεται καί 
ό Αγγλικός Στρατός.

IX Ιουνίου.-- ’Αγγέλλονται σοβαραί ταραχαί εις Λει
ψίαν.- Οί ύπεύΟυνοι τών Αύστριακών ηττών έπαύΟησαν.

II. ’Ιουνίου.— 'II κατάστασις έν ’Ιρλανδία δέν διελευ- 
κάνβη τελείως. '11 ύπερτίμησις τών τροφίμων έν ’Αγ
γλία ήρχισεν νά προξενή άνισυχίας.

17 Ιουνίου.— ’Εξακολουθεί ή νικηφόρος Ρωσσική 
έπίθεσις. ’Εξακολουθούν τά λάφυρα καί ή σύλληψις 
αίχμαλώτων.

18 ’Ιουνίου.— Οί Γερμανοί έκυρίευσαν καί πάλιν τό 
Φρούριον Τιωμόν.—Οί Αύστριακοί ύποχωρούν πρός τήν 
Λεμδέργην.

19 Ιουνίου.— Οί Άγγλοι επιτυγχάνουν είς τό Γερ- 
μανοαγγλικόν μέτωπον.

20 ’Ιουνίου.— Ή προέλασις τών Άγγλων έξακολοθεΐ 
νικηφόρος. Γαλλικά αεροπλάνα έβομβάρδισαν τήν Σό
φιαν*—Είς τούς Γερμανικούς λιμένας μεγάλαι παρασκευαί 
άγγέλλονται.

21 Ιουνίου.— Οί Ρώσσοι επαναλαμβάνουν τήν έπίθε- 
ecv —θί Γερμανοί απο κρούονται καθ' δλον τό μέτωπον 
τοΰ Βερδέν.

22 ’Ιουνίου.—· Ί1 Βελγική πόλις 'Εκλοά κατεδικάσθη 
νά διατρέφη δωρεάν έπί 8 μήνας δλας τάς Γερμανικάς 
φρουράς, διότι τινές τών κατοίκων της έτροφοβϋτουν 
Ρώσσους αίχμαλώτους.
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25 Ιουνίου.— Οί 
■ίίζ Βιλγιχχς άχτχς 
ματος.

21 ’Ιουνίου, 
βίαν.

Γιρμανυι όχυοώνουν σημαντικ&ς 
δι* τηλεβόλων μεγάλου ίιαμετρή^

— Οί Γερμανοί αποκρούονται είς ΙΙικαρ-

2» Ιουνίου Οί ’Αγγλοι προελαύνουν ραγίαίως.— Οί 
ΑύστρογερμανοΙ ομολογούν τήν ήτταν των είς τό Ρωσ. 
αιχόν μέτωπον.

26 ’Ιουνίου.— _ , ,____
έλασις.—Α'έοι αΙχμάλωτοι χαΐ νέα λάφυρα είς 
των Ρώσσων.

27 ’Ιουνίου.— Έπίχειται ή κατάληψις τοΰ 
χαΐ τοΰ Κόβελ.—Τ< Άγγλογαλλιχή προέλαοιφ 
λουθεί όρμητιχή.

28 Ιουνίου.— Οί Ρώσσοι είς τί πρόθυρα τοΰ 
ΙΙροετοιμάζονται σοβαρά γεγονότα είς Ρουμάνι 
μανιχόν ’υποβρύχιον ίιέπλευσε τόν ’ϋχεανόν εντός 17 
ήμερων.

29 ’Ιουνίου.— Ευγχέντρωσις Αυστριακών είς τό Τρεν- 
τινον εσημειώθη.,

3θ Ιουνίου.— Γερμανικόν Υποβρύχιον έβομβάρδισε 
τόν ανοχύρωταν ’Αγγλικόν λιμένα Σιχάμ.

Έξαχολουβεϊ ραγδαία ή ρω0(„χή προ 
• · ί Ζ“ρ«ς

έξαχο-

Κόβϊλ 
αν.—Γερ-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ

θεστέρα πρός τήν ζωήν θά τού άνοιξη τον δρόμον 
ποΰ θά τόν φέρη πρός τήν έπιτυχίαν.

Είς τό Θέατρον τής κ. Κυβέλης έπαίχθησαν ώς έπί 
τό πλεϊστον έργα πάλαιά, δπως ή «Κυρία μέ τάς Κα- 
μελλίας» ή «Κολλιτσίδα», ή «Κοραλλία», ή «“Αγνοί- 
στος» κ.τ.λ. Έδόθησαν δμως καί έργα φιλολογικής 
άξίας δπως τό δράμα «Ντόριαν Γκραίη» τό όποιον 
εΐνε δραματοποίησις τοΰ άριστουργήματος τοΰ “Αγ
γλου ποιητοΰ Όσκάρ Ούάϊλδ.

Είς τό Κεντρικόν. Έπαίχθησαν ώς έπί τό πλεϊ
στον παλαιά έργα. «Οί Ψύλλοι στ' αύτιά», δ «Παπ- 
παγάλλος τό 1915», ή «Μαμζέλ Νιτούς», «Φλωρέτ 
Ποταπόν καί Σα» κ.τ.

Πρωτότυπον έπαίχθη μόνον ή «Νεραΐδα» τοΰ κ. 
Τανάγρα μονόπρακτον δραμάτιον. Κόσμος ολίγος 
άλλά εκλεκτός έχειροκρότησε τήν έμπνευσιν τοΰ συγ
γραφέως δραματοποιήσαντος μίαν λαϊκήν παράδοσιν. 
Ποίησις άφθονος εγκατεσπαρμένη είς τό έργον παρε- 
τηρήθη. Τό έργον έδημοσιεύθη έν έπιφυλλίδι καί είς 
τάς «’Αθήνας».

'Η «Χορεύτρια τής Μαύρης Ταβέρνας» εΐλκυσε 
πολύν κόσμον ε’ς τό Κεντρικόν. Έπαίχθη κατ’ έπα- 
νάληψιν καί έν έπευφημίαις πρός τόν έκλεκτόν θίασον 
τοΰ θεάτρου τούτου.

Θέατρον ΠαΛίταϊωάννου. Τό κομψόν καί δρο
σερόν θέατρον τού κ. Παππαϊωάννου ήρχισε τόν 
μήνα αύτόν τάς έργασίας του μέ τήν «’Αγνήν Σού- 
ζαναν» τήν όπερέτταν τού Ζιλμπέρ έσυνέχισε δέ τάς 
έργασίας του μέ τό δημοφιλέστατον «Πίκ—Νίκ» . . . 
Τελευταΐον έδόθη ή «Πρόθυμη Χήρα» τοΰ κ. Σα- 
κελλαρίδου μέ λιμπρέτο τού κ.’ Λάσκαρη έξωφρενι- 
κόν. Τό έργον ήρεσεν ιδίως άφ’ ής άφηρέθησαν τά 
ασθενέστερα μέρη τοΰ έργου έξ ών συνήθως άφθο- 
νοΰσι τά έργα τών συγγραφέων μας. 'Η μουσική 
είνε άνταξία τού μουσουργού καί εΐνε προωρισμένη νά 
σταδιοδρομήση έξ ’ίσου έπιτυχώς δσον καί ή μουσική 
τοΰ Πίκ—Νίκ. Εύτυχώς δτι κόσμος συρρέει πολύς 
τιμών τό έργον τοΰ κ· Παππαϊωάννου καί ένθαρ- 
ρύνων αύτόν^είς μελλοντικήν έργασίαν

Είς τό Φέατρον τής κ. Ρεζάν. Έπαίχθησαν έπί
σης γνωστά έργα άπό παλαιοτέρας παραστάσεις. Τό έργον τής συμπαθούς καλλίτέχνιδος παρακολουθεί 
μέ πολύ ένδιαφέρον τό κοινόν.

Είς τό ΙΙανελλήνιον. Έδόθησαν έπίσης έργα πα* 
λαιά εκτός τών έργων τής Αος Κμλοστύπη καί τής κ. 
Τσίτσικα άτινα ύπερήρεσαν.

Είς τό ϋ-έατρον Φαλήρου. Έκυριάρχησε τό «Ξι- 
φίρ Φαλέρ». ‘Έργον θεαματικώτατον στερούμενον 
δμως γενίκωτέρου Ενδιαφέροντος. Οί θεαταί τέρπονται 
έκ τοΰ ώραίου θεάματος καί ή έλληνική καλλιτεχνική 
φιλοτιμία ικανοποιείται έκ τοΰ σκηνικού διακόσμου, 
άλλά πέραν τούτου ούδεμία έντύπωσις παραμένει είς 
τόν θεατήν. Καί ή μουσική του δέν έχει άνάλογον 
ένδιαφέρον. . » , ; ,

Τά επίλοιπα θεάτρα τοΰ Πλαϊσσα, τοΰ Θησείου, 
τοΰ.Λμοΰ, τής Πύλης Άδριανοΰ καί τών Έξαρχείων 
αγωνίζονται νά συγκεντρώνουν κόσμον καί εξασφαλί
σουν τήν ζωήν των. ____

Θέατρον Κυβέλης. Ό νέος μή ϋ έχαιρετήθη μέ 
ΐάς θεατρικός κρίσεις περί τοΰ έργου τοΰ κ. Ξενοπού- 
λου. Ό «’Έρως θριαμβεύει». Ή κριτική δέν έπλεξε 
στεφάνους διά τό τελευταΐον έργον τοΰ επίλεκτου θε
ατρικού Συγγραφέως. Έσταμάτησε πρό αύτοϋ μέ σαρ
καστικόν μειδίαμα καί άντιπαρήλθε μέ αδιαφορίαν. 
Ή κριτική άπεφάνθη δτι δέν τοΰ ήξιζε περισσότερον. 
’Άλλως καί αύτός ό συγγραφεύς ομολογεί τήν αποτυ
χίαν του. Είς τόίδιον θέατρον έδόθη καί τό έργον τοΰ 
κ. Παξινοΰ ή «ΑΙωνία Ιστορία». Τό έργον έγράφη 
Γαλλιστί παρά τοΰ συγγραφέως καί μεταφράσθη κα
τόπιν Ελληνιστί) διά τούτο οί θεαταί παρηκολούθη*· 
σαν τό ασυνήθες φαινόμενον νά δρώσιν έπί τής σκη
νής κομήτες καί μαρκήσιοί εις έργον γραμμένον άπό 
‘Έλληνας. Άλλ’ ασχέτως πρός αύτήν τήν λεπτομέ
ρειαν τό έργον δέν έσημείωσεν επιτυχίαν. Ό διάλο
γός του είνε κομψός, άλλά ή διήκουσα είς τό έργον 
ιδέα τελείως νοσηρά. "Ολα τά πρόσωπα τοΰ έργου 
καταφυιρώνται προδίδοντα τήν τιμήν των. ΤΙ σάρξ 
θριαμεύέι άπ’αρχής μέχρι τέλους. Δέν υπάρχει αμφι
βολία δτι οί χαρακτήρες τοΰ έργου κρύπτουν πολλήν 
άλήθειαν, άλλά έξαλλουούδείς δύναται ν’άμφισβητήση 
δτι αί κοινωνίαι δέν υποδιαιρούνται είς συνομοιαξίας 
κτηνώδεις μέ ώρισμένα έκ τών προτέρων ένστικτα καί 
προδιαθέσεις σαρκικής άπολαύσεως. Αί κοινωνίαι 
έχουσι τήν αρμονίαν έν τή άντιθέσει. Μέσα σέ μία 
οικογένεια άκόμη θά ευρωμεν έκδηλούμενα τά πλέον 
άνόμοια συναισθήματα, άπό τής άρετής καί τής αγνό
τητας μέχρι τοΰ έκφυλισμοΰ καί τών έπαναστατικών 
ιδεών, πολύ δέ περισσότερον έφ’ δσον ό ομαδικός 
κύκλος ευρύνεται. Είνε αδύνατον νά συνυπάρξουν καί 
τά κυριαρχήσουν είς 4—5 φιλικάς ή συγγενικός οι
κογένειας τά ταπεινά ένστικτα τής ηδονής καί μόνον 
τής ηδονής. Ήθέλησε νά δώση μία αληθινήν καί 
φυσικήν εικόνα τής ζωής ύ συγγραφεύς καί μάς έπα- 
ρουσίασε τήν πλέον άπίθανον καί τήν πλέον έκζεζη- 
τημένην. Εύτυχώς είνε νέος καί μία έναρμόνισις άλη-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

χαντίς.
Τό σπουδαιότερο·/ γεγονός, μπορεί να πή 

τοϋ μ/,/ός αύτοϋ ήτο ή ζέστη.. Ζέστη μοναδική, άφό 
ρητός, πρωτοφανής, άποπν'.χτιχή. Και ή πτώσις τή. 
Κυβερνησεως έλησμονήθη, χαί ό αποκλεισμό.

:ων

μένωυ μας καί ή σύλληψις τών πλοίων μας ύπό τοϋ 
στόλον τής Άντάντ καί ή ευεργετική νότα τών Δυνά
μεων ποϋ μάς άπήλλαςεν άπό Κυβέρνησε / εξωφρενι
κήν, καί ή όνειροπολουμένη ’Αποστράτευσες καί αί δη
λώσεις τοΰ κ. Ντεμίντωα καί οί σύλλογοι τών επι
στράτων καί ή λήξις τών έσνασιών τής Βουλής καί ή 
επικείμενη αυτής διάλυσις, καί τό παράλογον διάβημα 
δέκα Ελλήνων ’Αξιωματικών έπιτεΟέντων κα'ά τοΰ 
«Ριζοσπάστου» εν Θεσσαλονίκη καί δημιουργησάντων 
σοβαρότατα ζητήματα διά τήν νέαν Κυβέρνησιν, καί ή 
αλλαγή τοΰ Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας χωρίς δμως 
καί ν’ άλλάξη καί ή πρός τΔ ΰύη τάσις τών τιμών τών 
τροφίμων καί ή έλλειΦις τοΰ νερού καί ή χρήσις άΟλι- 
εστάτου ύωμιοΰ, όλα έλησμονήθησάν, διά νά κυριαρ
χίαν, ή ζέστη η φρικώόης, ή ζέστη ποϋ παραλύει τάς 
δυνάμεις μας καί μεταβάλλει τήν ζωήν είς κόλασιν.

Καί τής Γερμανίας ή δύσκολος Οέσις, καί τοΰ Ρώσ- 
σου αί καταπληκτικά', προελάσεις καί τοΰ “Αγγλου ή 
συμμετοχή είς τόν πόλεμον καί τά φορολογικά νομο
σχέδια τής έκπεσούσης Κυβερνήσεως καί τών Θεάτρων 
τά κεσάτια, καί τού «Ξιφιό Φαλερ» ό πλούσιος σκη
νικός διάκοσμος, καί τοΰ Βερδέν ή ακλόνητος καί κα- 
ταπλήσσουσα άμυνα καί τών ’Ιταλών ή γενναιότης χά
ρις εις τά νικηφόρα Ρωσσικά όπλα καί τών Αυστρια
κών αί ήτται αί πλουτοΰσαι τάς Ρωσσικάς χώρας είς 
αιχμαλώτους καί λάουρα καί τοΰ Γερμανικοί λαού 
αί ανησυχία·. καί δυσφορίας, δλα λησμονοΰνται απέ
ναντι τής άκαταπρλεμήτόυ αυτής πληγής. Καί τών 
εξοχικών κέντρων αί ληστεία·., καί τά βάσανα μιάς 
τροχιοδρομικής εκδρομής μέχρι Φαλήρου, καί τά φλο
γερά λόγια τών πατριωτών ποϋ συγκρβϊοΰν τούς πε
ρίφημους συλλόγους τών επιστράτων καί τοϋ κ. Γρα- 
βάνη τ, κατάταξις είς τόν Γαλλικόν στρατόν διά νά ή- 
γηΟή 'Ελληνικής Λεγεώνος κατά τών Βουλγάρων καί 
τών «ΠαναΘηναϊωνν ή άναβολή έπί μίαν ημέραν καί 
ή βραδύτης τής έμοανίσεως τοΰ «Πανοράματος» καί 
αί δηλώσεις τοΰ κ. Έλλιοτ, καί τό κατόοθωμα τοΰ 
Γερμανικού υποβρυχίου διαπλεύσαντος τόν ’Ωκεανόν, 
εντός 18 ήμερων καί ότι άλλο σπουδαίο, κωμικό, τρα- 
ν.κό καί περίεργο συμβαίνει είς τόν κόσμο, δλα λησμο- 
νοΰνταί πρό τής βαρβαρότητος, τής άπανΟρωπίας, τής 
αναλγησίας τής ’Αθηναϊκής ζέστης.

Α. Λ. 7..

~———r

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΝΟΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ

Ό καθηγητής τών. Ελληνικών Γραμμάτων Γεώρ
γιος Μιστριώτης άπέθανε. Τό όνομά του θά ύπενθυ- 
μίζη μίαν έποχήν άγώνων, φανατισμού, πολεμικής. 
Μέ τάς γνώσεις του, μέ τήν πολυμάθειάν του, μέ τήν 
σοφίαν του, μέ τό θάρρος του, μέ τήν άδάμαστον 
θέλησίν του, θά ήδύνατο νά προσφέρη μεγάλας υπη
ρεσίας εις τόν τόπον άν έστρεφεν έπί άλλου πεδίου 
τήν έΐ’εργητικότητά του. Άτυχώς τήν συνεκέντρωσεν 
έπί τοΰ πλέον άχαρίστου πεδίου, έπί τοΰ γλωσσικού 
ζητήματος. Ή γλώσσα είνε ό ορμητικός ποταμός ποΰ 
κανείς δέν δύναται νά τόν συγκρατήση. Ή γλώσσα 
μέ τήν κεκτημένην ταχύτητα τής άναπλάσεως, τής άνα- 
γεννήσεως, τής αύτομάτου διαμορφώσεως, ομοιάζει
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πρΐ>ς τόν σφοδρόν άνεμον ποϋ κυριαρχή είς τόν αι
θέρα καί εισδύει παντοΰ. Ποιος μπορεί νά τόν άνα- 
χαιτίσΐ], νά τόν σταματήση, νά τόν άνακόψη ; Εΐνε 
σκιαμαχία ή πολεμική, δ αγών, δ φανατισμός κατ’ 
αύτής.

Καί άκόμη περισσότερον είνε αγών βλαπτικός. 
Διότι δέον νά δμολογηθή δτι διά τήν δίάδοσιν τοΰ 
μαλλιαρισμού ύπέρ πάντα άλλον συνετέλεσεν δ αεί
μνηστος Μισιριώτης. Αύτός έφανάτισεν, αύτός έπύ- 
κνω^ε τάς τάξεις του, αύτός έδημιούργησε- τά στελέχη 
του, αύτός έγέννησε τούς άρχηγούς του.

Τήν στιγμήν καθ’ ήν δ μαλλιαρισμός θά έσβυνεν 
αύτομάτως, έλλφψέι τροφής, αύτός τόν έτροφοδότη- 
σεν, αύτός άφήκε νά πνεόσουν οί άνεμοι πού τόν 
ένίσχυσαν καί τόν διέδωσαν καί τόν έξήπλώσαν. 
’Άνευ αύτοϋ δ μαλλιαρισμός θά ένεκροΰτο ύπό τά 
σκώμματα καί τάς ειρωνείας τής ελληνικής φυλής. Έκ 
τής πολεμικής αύτοϋ εύρεν οπαδούς, δυνάμεις, ανέ
κτησε ζωήν καί ένεφανίσθη εις ιδέαν άντιπροσώπεύ- 
ουσαν μερίδα τοΰ Έτθνους.

Έσχάτως διέκοψε τήν πολεμικήν καί δ μαλλιαρι
σμός έχαλαρώθη. 'Ο θάνατός του έ'χομεν τήν ιδέαν 
δτι θά είνε έπίσης καί δ θάνατος τοΰ μαλλιαρισμού. 
'Η γλώσσα ή απλή, ή ανεπιτήδευτος, ή ανάλελυ- 
μένη, ή έκφραστική, ή άπηλλαγμένη σχολαστικισμού 
καί συστηματικής διαστρεβλώσεως θά κυριαρχήση. Ό 
Μιστρίωτισμός καί Ψυχαρισμός είνε δυνάμεις ποΰ 
τάς συγκρατή ένας τεχνητός ηλεκτρικός σπινθήρ. 
Άμα δ σπινθήρ σβεσθή θά νεκρωθούν αύτομάτως καί 
τά θνησιγενή αύτά συστήματα. Άηχέτως δμως πρός 
τάς γλωσσικάς του πεποιθήσεις τά Γράμματα άπώλε- 
σαν έ'να ύπέροχον πνευματικόν έργάτην καί τό ΙΙανε- 
πιστήμίον ένα άκαταπόνητον καί πατριωτικόν Διδά
σκαλον.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΝΘΗ THS ΤΕΧΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΤΣΑΚΗΣ
«

’Ένας νεκρός πρό πολλοΰ, άνέζησε πρός στιγμήν 
διά τοΰ θανάτου του. Ό Μιχαήλ Μητσάκης έκ τών 
έπιφανεστέρων συγχρόνων λογογράφων μέ τήν νέ- 
κρωσιν τή φαντασίας του καί μέ τούς ψυχικούς καί 
πνευματικούς κλονισμούς ποΰ έδοκίμασεν ήτο πεθα
μένος άπό εικοσαετίας περίπου. Τάς πρώτας ημέρας 
τοΰ ’Ιουνίου έσβυσε καί ή τελευταία πνοή του καί 
έξέλιπεν ή μαρτυρική ζωή άπό ένα σώμα ποΰ σαν 
ράκος άνεμίζετο στούς ’Αθηναϊκούς δρόμους. Ένόσφ 
ζοΰσε διά νά περιφέρη απλώς τά δείγματα μιάς οδυ
νηρός θέσεως παρείρχετο έν μέσφ κοινωνίας ψύχρας 
καί άδιαφόρου. Κάποτε έψιθυρίζοντο στή διάβασί 
του πέντε—δέκα λόγια διά νά λησμονηθούν καί αύτά 
μετ’ ολίγον. Ή ζωή τώρα τά τελευταία χρόνια έγινε 
πολύ βιαστική καί πρέπει νά εΐναι κανείς πολύ δυνα
τός γιά νά βρίσκεται στό πλευρό της- άλλως μένει 
πολύ πίσω. Σταματά στό περιθώριο καί λησμονεϊται. 
Ό Μητσάκης έφ’ δσον έζη ήτο μοιραΐον νά εΐναι 
λησμονημένος. Ή κοινωνία ξεχνούσε τί έγραψε, τί 
θησαυρούς πνευματικούς έσκόρπισε στά ωραία χρό
νια τής ζωηρός καί άσβέστου αναλαμπής του διά νά 
θυμάται δτι έβλεπα μπροστά της, μιά σκιά τοΰ πα 
ρελθόντος κάτι τι νεκρωμένο στό παρόν.

Ό Μητσάκης ήτον σάν τό σβυσμένο Ηφαίστειο. 
Έφ’ δσον έβγαιναν άπό τά σπλάγχνα του φλόγες καί 
λάμψεις καί πύρινες γραμμές, δ κόσμος έθαμβώνετο 
καί έστρεφε τήν προσοχή του, άμα δ κρατήρ έσβέσθη 
δέν ύπήρχον πλέον θαυμασταί, ούτε καν περίεργοι,
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ΑΏμ γιά τούς ανθρώπους τοϋ πνεύματος δ θάνατος 
εινε μιά ,ζενούργια, ζωή. Είνε μία ζωογόνησις, μιά 
αναδρομή εΐς τό παρελθόν, μιά στιγμή δημιουργική, 
αφορμή άναβιώσεως ένός ωραίου καί σφριγηλού πα
ρελθόντος. Αύτο συνέβη καί μέ τόν Μητσάκην. Άπέ- 
θανε γιά νά θυμηθούμε δλοι τό «Παράπονον τοΰ 
Μαρμάρου» τήν θαυμαστήν εκείνην περιγραφήν ή 
οποία έγράφη καί εΐς τήν καθαρεύουσαν καί εΐς τήν 
δημοτικήν, γιά νά θυμηθούμε τήν «'Ιστορίαν ένός 
Αθηναίου Χρυσοθήρα» τήν «Παναγίαν τήν Μεγα- 

λόμματη» καί τινά άλλα έργα ποΰ άπεθανάτισαν 
τήν λογογραφικήντου δύναμιν καί μάς έφανέρωσαν τό 
ισχυρόν πνεΰμά του. Εν δσω έζη δ Μητσάκης κανείς 
δεν μπορούσε να σκεφθή να συγκέντρωση τά έργα του, 
νά ζαταγίνη νά εύρη τά σκορπισμένα εδώ καί εκεί 
πολύτιμα πνευματικά πετράδιά του. Κανείς δέν θά 
απετολμα νά, δωση ζωήν σέ ένα λησμονημένο παρελ
θόν καί νά έμφυσήση ψυχήν σέ μιά εργασία ποΰ δ 
χρόνος τήν περιέβαλε μέ τό σάβανον τής λήθης. Ήλ- 
θεν δ θάνατος διά νά τόνωση τούς ολίγους φίλους 
του και να πολλαπλασιαση τούς θαυμαστός του νά 
έντείνη τό. ενδιαφέρον των καί νά καταστή δυνατόν 
νά δούμε, το εργον τού Μητσάκη, συγκετρωμένον, 
άρτιον, επιβλητικόν. Να η ζωή γιά τό Μητσάκη, 
ήτοι δ λυτρωτής θάνατος, ποΰ τόν άπήλλαξεν άπό τά 
βάσανα μαρτυρικής ζωής καί τού άνοιξε τόν δρόμον 
ποΰ ωνειροπόλησεν ή ευγενική ψυχή του.

ΕΙΑΗΖΕΙΪ ADO ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗΝ
Ή εύγενής πρόσκλησίς σας όπως γράψω κίτι 

είς τάς στήλας σας άπό τήν πόλιν είς ήν άπό τί
νος έγκατεστάθην καί ή οποία έχει κάποιον εν
διαφέρον, ως περιβληθεϊσα ήδη τήν πολεμικήν 
πανοπλίαν, δέν μέ εύρίσκει μδιάφορον.

Σάς γράφω λοιπόν δτι καί έδώ έν Λουρέντζω 
Μάρκες έχομεν έπιστράτευσιν είναι κοινόν καί 
ιειριμμενον, διότι και που δεν έχουν έπιστράτευ- 
σιν ; Άς γράψω λοιπόν, δτι οί καλοί μας φίλοι 
Πορτογάλλοι έδώ είναι δλοι ντυμένοι είς τό 
χακί, καί καθημερινώς άκούομεν καί βλέπομεν 
διαδηλώσεις καί ζητωκραυγάς ύπέρ τής πατρί
δας (Πορτογαλίας) καί ύπέρ τών συμμάχων καί 
κατά τών νέων Οϋνων, οτι έσχάτως άνεκατέλα- 
gov εκτεταμένου μέρος τής Ν'υάσσας, τό όποιον 
προ χρόνων οί Γερμανοί είχον άφαρπάση ύπού- 
λως, (Κογκαλάνδ). Καί οτι πρόσχαροι καί γελα
στοί ώς πάντοτε καί εύγενεΐς διέρχονται τάς εΰ- 
ρείας καί καθαρωτάτας όδοΰς τού Λ-υρέντζου 
Μάρκες, εν άξιοπρεπεία μεταβαίνοντες είς τό 
στρατοπέδου προς εκγύμνασιν, όπως ώσιν έτοι
μοι είς τήν πρώτην φωνήν τής μητρός πατρί
δας των.

Περί τούς 100 Γερμανοί έκ τών κατεσχεμέ- 
νων τεσσάρων έδώ πλοίων καί Αρκετοί έτεροι 
κάτοικοι Γερμανοί εμπορευόμενοι ή μή, είναι πε
ριορισμένοι είς μέρος ώραϊον παρά τόν σιδηρο
δρομικόν σταθμόν. Ούτοι τυγχάνουσιν εκτάκτων 
περιποιήσεων παρά τής έδώ Κυδερνήσεως, ήτις 
εύγενέστατα παραχωρεί επίδομα είς τάς Γερμα

νικός οικογένειας οϋκ ευκαταφρόνηταν, καί έπι- 
τρέπει είς τούς πρώτους γυμνάσματα, καί μουσι
κήν καί διαφόρους παιδιάς, κάπου κάπου δέ καί 
έξοδον είς τήν πόλιν.

Σάς γράφω έπίσης καί έτερον γνωστόν, δτι ή 
πόλις μας είναι μία τών ώραιοτέρων τής ’Αφρι
κής μας μέ άρκετά εύρείας οδούς καί καθαρωτά
τας, μέ διόροφα καί τριόροφα κτίρια, πολλά πα- 
λαιά μέ αραβουργήματα καί άρκετά μέ τύπον 
τής Αναγεννήσεως. Μέ ώραϊον κτίριον καί πλου- 
σίαν Αγοράν, μέ ήλΛτρικά καί αύτοκίνητα 
τ,°Λμ> Γ-- διαφόρους διακλαδώσεις σιδηροδρομι- 
κάς. Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Λουρέντ- 
ζου Μάρκες είναι ό ώραιότερος έξ δλων τών έν 
Αφρική τοιούτων.

Πλήν τούτων ύπάρχουσι καί λειτουργούν έν 
τή πόλει μας Αστεροσκοπείου καί σταθμός 
άσυρμάτου. I ο θέατρον μας Βαριετέ είναι ένα 
άπό τά ωραιότερα κτίρια, μέ ’Ιταλικόν καλλιτε
χνικόν γούστο, δπερ διεκόσμησε τούτο μέ πλεϊ- 
στα αντίτυπα Ελληνικών άγαλμάτων. Έν μά
λιστα τούτων φέρει έπί τής βάσεως καί έλληνικά 
γράμματα.

Άπό άπόψεως τοποθεσιών τό Λουρέντζο 
Μάρκες έχει μίαν άπό τάς μαγευτικωτέρας, τήν 
Πολάναν. Παρά τήν θάλασσαν κειμένη περι
στοιχίζεται άπό ώραϊα χλοερά τοπεΐον καί μικρά 
πάρκα, διεσπαρμένα άνά τάς δ.αφόρους καμπύ- 
λας, ες ών άποτελεϊται ή εύρεία ή άγουσα πρός 
τήν θάλασσαν. Τά άνθη άφθονούσιν έκεϊ. Πρά
γματι άπαιτεϊται άνωτέρα γραφίς διά νά περι- 
γράψη τήν καλλονήν τού μέρους τούτου. Είς 
εμένα άφίνει τάς ό^ραιοτέρας τών έντυπώσεων. 
Καθήμενος έκεϊ τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν, 
άπολαύων τών ώραίων τοπεία της καί τής 
φλοισβιζούσης φλυάρου θαλάσσης, ήμην ύπό- 
χρεως νά ακούω καί τάς φλυάρους γείτονας μου, 
διαφόρους Ευας, καθημένας παρά «θϊν άλός» καί 
άμφισδητούσας τά πρωτεία τής φλυαρίας πρός 
τόν άτέρμονα πόντον.

Αλλ δ,τι δύναται νά εύχαριστήση παρά πολύ 
Έλληνα έπισκέπτην ενταύθα, είναι τό εύπρόσω- 
πον καί άξιοπρεπές τής Έλληνικής παροικίας. 
Σχεδόν πάντες ασχολούνται είς έμπορικάς καί 
βιομηχανικάς εργασίας άξιοπρεπεϊς, δπερ απασα 
ή διεθνής παροικία άναγνωρίζει. Έσχάτως προ- 
σετέθη είς τόν κύκλον τής Έλληνικής έμπορικής 
δράσεως μέγα έργοστάσιον Παγοποιείου καί έν 
τών μεγαλειτέρων ξενοδοχείων τής πόλεως τό 
«Σέντραλ Ότέλ».

Μετά τής έμπορικής ταύτης δράσεως ή πα
ροικία μας δέν ύστερεϊ καί είς τήν κοινωνικήν κί- 
νησιν. Προσέφερε 120 λίρας ύπέρ τοΰ έρυθροΰ 
σταυρού τού Πορτογαλλικού καί έτερα ποσά είς 
τόν διεθνή έρανον τού. ίδιου ταμείου, 
ΛΟΥΡΕΝΤΖΟ ΜΑΡΚΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΙΜΤΖΟΓΛΟΥ

μεις τοϋ τόπου παραμένουσι τελείως άγνωστοι εις τάς 
υπηρεσίας αύτάς. Δέν ξεύρομεν τί έχομεν. Ουτθ εΐς 
κτήνη ούτε εΐς γαίας, ούτε εϊς δένδρα, ούτε eu καρ
πούς, ούτε εΐς δονιθας, ούτε εις φυτά. Κάθε Νομος, 
κάθε Επαρχία, κίθε Δήμος τής 'Ελλάδο. αγνοουμεν 
τί θησαυρούς κρύπτουν, τίνα είδη εκμεταλλευσεω, 
διαθέτουν, ποιας έκλεκτάς ποιότητας δύνανται να πα
ραγάγουν. Δέν εΐργάσθημεν ποτεεΐς μελετάς,, ερευνάς, 
αναζητήσεις καί παΟαμένομεν ξένοι πρός τόν τοπον, 
άνααένοντες εΐς τήν τύχην νά μάς προσφ'ρη εκα- 
στοτε τά δώρά της. "Ετσι συνέβη καί μέ το θειοχωμα.

’Έχομεν ύπηρεσία μεταλλείων άρτίαν. Διευθυντας, 
Έπιθ'εωρητάς, Τμηματάρχας άλλά δέν έχομεν ιδέαν 
τίνας δυνάμεις μεταλλευτικός έχει ό τόπος. ,Τό θειο- 
χωμα αύτό, ή ύπηρεσία ουδέ τότε θά το, ανεύρισκε, 
διότι άγνοοΰν τήν Ελλάδα, άγνοοϋν τούς θησαυ
ρούς της καί αν μή ή τύχη συνετρεχεν θά παρέμενον 
άγνωστον εΐς δλους μας.

Οί "Ελληνες συνερχόμενοι εΐς Σωματεία, εΐς Συν
δέσμους! Κύριε Έλέησον. Οΐ Έλληνες συσσωματου- 
μενοι, μέ όργάνωσιν, μέ βλέψεις, μέ προγράμματα.

Οί "Ελληνες συγκετρούμενοι να 
ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ σώσουν τήν πατρίδα ’· Τί άμορ

φα καί υψηλή ιδέα. Τί πατριω
τικοί σκοποί. Άλλά δυστυχώς λιγάκι νά προσέξωμεν 
θά δοΰμε δτι δλα είνε σπασμωδικα, βιαστικά, ασύν
τακτα, ανοργάνωτα καί μόνον θά, χρησιμεύσουν δια 
κομματικούς σκοπούς τών επιτηδείων. Ο Ελλην δεν 
είνε πλασμένος διά νά συνεργάζεται διά γενικωτέρου, 
σκοπούς άπηλλαγμένος υστεροβουλίας ή συμφέροντος. 
Καί είνε άδικον, δτι δλην αυτήν τήν δύναμιν. ποΰ 
βλέπομεν σήμερον έμπνεομένην από τό όνομα τοΰ 
λατρευτού μας Βασιλέως, νά ιίήν υπάρςη κάποιο χέρι 
στιβαρό νά τόν όδηγήση εΐς ένα δρόμον αληθινής 
πατριωτικής εργασίας. ,

Κύριοι επίστρατοι. ’Αφήστε τήν πολιτικήν., Σεβα- 
σθήτε τούς άνδρας πού προσέφερον υπηρεσίας στο 
"Εθνος. Πώς τολμάτε σείς ένα Βενιζέλον, ενα Λα
τρευτόν τής χθες πολιτικόν νά τον αποκαλεΐτε προ
δότην; Ποιος σάς έδίδαξεν αυτήν τήν ασέβειαν ; 
Πού τήν ένεπνεύσθητε ; Εΐς τα Μακεδονικά πεδία τά 
αιματοβαμμένα ποΰ έζήσατε 9 μήνες ζωή βασανι
σμένη, άπό τούς τέως Κυβερνητας σας, εινε γραμ
μένο τό όνομα τοΰ Βενιζέλου μέ γράμματα χρυσά, με 
γράμματα κυανά, μέ γράμματα λευκά· Πώς σείς 
παιδιά μέ ζωήν, μέ αισθήματα, μέ πόθους ευγενικούς 
τολμάτε ν’ άσεβήτε σ’ ένα πρόσφατόν παρελθόν ; 
Μαζή μέ τό όνομα τοϋ Λατρευτού Κωνσταντίνου εινε 
χαραγμένο καί ένα άλλο όνομα πού σείς, ή στρατευο- 
μένη ‘Ελληνική νεότης, δεν πρέπει ποτέ νά λησμο- 
νήση. ’Αφήστε λοιπόν τήν πολιτικήν ποΰ σάς πτρε- 
συρεν αμέσως εΐς λάθη ασυγχώρητα, σε σφάλματα θα- 
νάσιιια καί συγκεντρωθήτε, έν ονοματι μεν τοΰ Κων
σταντίνου μας, τοΰ συμβόλου τοΰ πατριωτικού μας 
μεγαλείου, άλλά διά νά έργασθήτε εΐς άλλα πλέον ευ
γενικά πεδία. ,

Συγκεντρωθήτε, ένωθήτε, συνέλθετε διά, ν αμυν- 
θήτεύπέρ τών μεγάλων συμφερόντων σας. Ν αμυνθήτε 
κατά τής άβελτηρίας τής Πολιτείας ποΰ τήν αντιπρο
σωπεύει ό ‘Υπουργός, ό Τμηματαρχης, ο Νομάρχης 
ή υπηρεσία έν γένει. Ν’ άμυνθήτε ύπέρ τών^γαιών 
σας, τής παραγωγής σας, τοΰ Σχολείου σας, τής μορ- 
φώσεως σας, τών δένδρων σας, των προϊόντων σας. 
Έδώ υπάρχει στάδιον ζωής, εργασίας, πατριω
τισμού.

Ζητήσατε Τραπέζας αγροτικός, ζητήσατε μηχανή
ματα, ζητήστε σπόρους, ζητήστε εργαλεία γεωργικά, 
ζητήστε έκπαίδευσιν, πειραματικούς σταθμούς. Ζητή
στε ενδιαφέρον καί άγάπην γιά τήν γεωργίαν καί 
τού; συναφείς πρός αυτήν κλάδους.

Νά ένας μεγάλος καί ιερός σκοπός. Σ’ αυτόν αφο- 
σιωθήτε δλοι σείς ποΰ τολμάτε νά φαντάζεσθε καί 
ν’ άποκαλήτε ένα Βενιζέλον προδότην.

* *

‘Η Άντάντ έσωσε τόν τόπον. Μάς έπεβλήθη,ν ,απο- 
στοατευθώμεν καί έν ώ έξέλιπεν ή εθνική αύτη κο
ροϊδία, έδόθησαν εΐς τόν τόπον αί παραγωγικότεροι 

δυνάμεις του. Καί εινε α- 
Η ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ κατανοητόν διά τήν Ελ

ληνικήν ψυχήν πώς κα- 
τωρθώθη νά δηλητηριασθή αύτη μέχρι τοϋ σημείου 
νά τολμά νά Εμφανίζεται έχθρά των Δυνάμεων αυτών 
έπί τώ λόγφ οτι δήθεν έπενέβησαν εΐς τά Εσωτερικά της 
χώρας. ’Αλλά αύτή δέν ήτο έπέμβάσίς κύριοι, εΐς τα 
κυριαρχικά δικαιώματα τής χώρας. ’Ητο έπέμβασις 
τής λογικής κατά τοΰ παραλογισμοϋ, ήτο επεμβασις 
τήςδρθοφοοσύνης κατά τοϋ γενικού έκτροχϊασμοϋ, ητο 
έπέμβασις'χειρός πού σώζει έκεϊνον πού θά έπεφτε 
στό κρημνό γιά νά χάση αδικα τήν ζωήν του. Αυτή 
ήτο ή' έπέμβασις τής ’Αντάντ εΐς τά εσωτερικά μας. 
Εϊιιεθα έρμαια τής άναρχίας. Ε’ίμεθα περικυκλω- 
μένοι άπό κατασκόπους. Μάς άπηγορεύετ<λ το λαλειν 
γεγονυία τή φωνή. Μάς άπηγόρευαν τό συνέρχεσθαι 
καί όμιλεϊν δημοσία. Μάς άπηγορεύετο τό συσκέπτε- 
σθαι. Αί περίουσίαι μας άνήκον εΐς τούς συρφετούς 
καί ό πρώτος πα-ριδοκάπηλος ήτο ικανός νά μάς τρο- 
μοκρατήση άφοβος άπο κάθε επέμβασιν τής αρχής·

Αύτή ήτο ή κατάστασίς μας καί δφείλομεν χάριτας 
εΐς τήν Άντάντ ή οποία διέσωσε τόν τόπον άπό με- 
γαλειτέρας συμφοράς.

* * *

"Ολοι άντιλαμβανόμεθα δτι καθημερινώς εύρύνετο 
τό χάσμα ποΰ ή Κυβέρνησις Σκουλούδη ,άνώρυσσε καί 
μόνον οί Κυβερνητικοί δέν εΐχον τήν δύναμιν, νά 

τό άντικρύσουν. “Εως ου εξέ- 
Η Κ ΓΒΕΡΝΗΣΙΣ λιπε καί ή τελευταία λωρίς γής 

ΖΑ ΤΜΗ έπί τής οποίας μπορούσε νά 
στηριχθή τό Κυβερνητικόν, 

κατασκεύασιια καί μίαν θεομοτατην καί πνιγηράν 
μεσηιιβρίαν τού ’Ιουνίου αί Δυνάμεις τής Άντάντ 
μέ ένα έλαφρό σκούντημα κατέρριψαν άδόξως εις το 
κενόν αύτό τό χαώδες τούς περιεργοτέρους Κυρερνή 
τας έξ δσων ειδεν ή 'Ελλάς. Ό Βασιλεύς μας ο 
άντελαμβάνετο καθημερινώς δπως καί κάθε Ε ην 
τά σφάλματα καί τήν άνεπάρκειαν τής Κυβερνησεως 
του ήσθάνθη έπίσης ϊσην άνακούφισιν προς ολον τον 
κόσιιον έκ τής άπαλλαγής Του άπό τον περισφιγ- 
γον'τα Αύτόν κλοιόν τής Κυβερνητικής παραζαλης.

Ή άνεύρεσις θειοχώματος εϊς τινα επαρχίαν,τής 
Πελοπόννησου δλως τυχαίως, έρχεται νά επιβεβαίωση 
τήν ιδέαν δτι δέν γνωρίζομεν άκόμη τήν Ελλάδα.

Έχομεν ιδρύσει ύπηρε- 
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ σίας—πολύ όρθώς καί 
ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΜΑΣ λογικώς — δι’ όλους 

τούς κλάδους, άλλά δέν 
γνωρίζομεν νά έργασθώμεν δπως αί ύπηρεσίαι αυται 
άποβαίνουσιν ωφέλιμοι εΐς τόν τοπον. Ιούτο δέ επι- 
βεβαιούται καί έκ τοΰ γεγονότος καθ’ δ δλαι αί δυνά
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’Εκλήθη ό σωφρων καί μετρημένος Κυβερνήτης, 
ο ενδεδειγμενος υπο τας σημερινός συνθήκας. Έκλή- 

η ο χ. Αλ , Ζαιμης Διοικητής τής Εθνικής Τοα- 
πεςης ,οσπς, εις την φωνήν τής Πατρ'δος καί τοΰ 
Βασιλεως υπακουσας άνέλαβεν είς τοιαύτας κρίσι
μους στίγμας την διακυβέρνησήν τής χώρας. Άνε- 
πνευσαμεν Η γαληνη επανήλθε καί μετά ήοεμίας 
παρακολουθουμεν την έξέλιξιν τών γεγονότων: Τήν 
νεαν Κυβέρνησή, απετέλεσανν οί κ.κ. Ζαΐιιη, Νέγοης, 
1. Ραλλης, Λοιδορίκης, Καλλάρης, Δααιανός, Μοιι- 
φερρατος, Χαραλάμπης καί Καλλίγας.Τύ νέον Ύπουο- 
γειον έπροςενησεν άρίστην έντΰπωσιν.

* 
* *

’A-yi τά θλΦερότε?α ^μβάντα τής έποχής αας. 
ΟΛανατος του πρασίνου, ή έξολόθρευσκ, ή \ατα- 

στροφη. Ο θανατος Ελλήνων Άξιωιιατικών καί
Ρ ΠΥΡΚΑ Τ Α ?ϊρ,αη"™ν· Ό “Μυνος δν 

ΤΟΥ TATTPT-OV ?αυμαιο« διε<ΡυΥεν ό 
1UY ΙΑ ΙΟ ΙΟΥ ΒασίΛευς μας. Γεγονότα άξια

, ίιε'ι'ισΤί]ς -προσοχής καί έοεύ-
νης, περισσότερόν απο τήν θλΐψιν μας, γιά νά άνα 
ζητ·)όΐ) και άνευρεθή ό ένοχος τόσων συμφορών. Δέν 
ομιλουμεν περί του εμπρησμού ή περί τής αυτομάτου 
αναφ^εςεως. Ομιλουμεν περί τής έλλείψεως ποονοίας 
μέτρων προφυλαχτικών μετά τήν έ'ναρξιν τής πυό- 
καιας. Ενας ’Αντιστράτηγος καί Υπουργός τών 
Στρατιωτικών άντελήφθη άπό ενωρίς τό κακόν Τίνα 
ίίετρα ελαβε ; Τό Έπιτελεϊον ολόκλΐ}ρον παρηκολού- 
, Ί?ε ru δ^υχημα. Γινα μέτρα έλαβεν; Ύπασπισταί 
ανώτεροι Αξιωματικοί παρηκολούθουν τόν ’Άνακτα 
Ιινα μέτρα έλαβον ; Πώς έκινδυνευσεν ό Βασιλεύ· · 
Πως ητο δυνατόν νά ύποστή γό Έθνος μίαν τοιαύ-’ 
την συμφοράν καί παραμένουσιν άνεύθυνοι διά τό 
γεγονος αυτό ; Πώς έχάθησαν ανθρώπινοι ύπάο’Έΐς 
ωσάν να ησαν αί αχλάδες τοΰ Τατοΐου ; "Ενα δασι
κόν Τμήμα τίνα λόγον εχει πλέον αφού πρό τών 
ομματων του διεγράφη ή τραγικωτέρα πυρκαϊά ποΰ 
εχει να επίδειξη ή ιστορία τής νεωτέρας 'Ελλάδος ; 
J έλος ποιος η ποιοι οί ένοχοι, δέν »ά βρεθούν καί δέν 
σα τιμωρηθούν σ’αύτό τό τόπο ;

Ζητουμεν νά είσαγάγωμεν είς τόν τόπον μας θε
σμόν πρόωρον. Θά παρέλθουν πολλαί δεκάδες έτών 
δια να ωριμάσουν δια τήν 'Ελλάδα μερικαί ίδέαι ποΰ 
Τι λγπζ-γ» -ζι,-η . έξελαϊκεΰθησαν τελείως άλ- 

ΑιΠΚ ΓΑΛΟ ΥΓΡΑ λοΰ. Είς τήν κατηγορίαν 
, , , , . αυτήν υπάγονται καί τά
λουτρά τα μικτά κυριών καί κυρίων. 'Η γυναίκα 
ακόμη έδω δεν άνυψώθη ιός έμπρέπει είς τήν άποσϊο- 
λήν της, εις τ?ν ευφυΐαν της, είς τήν μεγάλην έν τή 
οικογενειφ θεσίν της. Οι σποραδικοί γυναικείοι θοίαιι- 
βοι εΐνε ή πρωτοπορεία τής γυναικείας επιβολή^ Δυ
στυχώς όμως δεν αρκεί αύτη διά νά τής εξασφάλιση 
την θεσιν που τής ανήκει. Χρησιμεύει μόνον διά νά 
παρεχη καθαράν τήν εικόνα, σέ κείνους πόΰ εΐνε είς 
θεσιν νά βλέπουν, ποιον τό μέλλον τής γυναικός.Έως 
ου λοιπόν νά διαγραφή έντονωτέρα καί μέ αδρά τά 
χρώματα, ούτως ώστε νά προσπίπτει είς τήν άντίλυ- 
ψιν όλων τό μέλλον αύτό, ή Έλληνίς δέν θά τολιιά 
να εμφανίζεται είς δημόσια λουτρά μετά άνδρών. Ή 
απαραίτητος διά τοιαΰτην πρόοδον δημοσία συνεί- 
δησι; θά την παρεξηγή καί εΐνε άδικον νά καταρρί- 
πτεται το γοητρόν της τή στιγμή ποΰ καθηαεοινώς 
κερδίζει ως αλλα πεδιά δράσεως.

Η γυναίκα έχει εύρύτατον μέλλον είς τήν πατρίδα 
μας.^ Ας μη κατατρίβεται είς αγώνας άσκοπους, μο- 
ονοτι το ζήτημα των λουτρών άπησχόλησε μόνον 

τους κυρίους προθύμους νά καλΰψωσι στήλας έφηιιε- 
ριδων δια θέματος όχι ολίγον ελκυστικού»- Ό γυ
ναικείος κοσμος είς τό ζήτημα αύτό παρέστη απλούς 
ι εατης καθ ην στιγμήν ή ανδρική πέννα τόν ήθελε 
πρώτα γωνιστοΰντα.

* c * * 
Ή απίστευτος καταστροφή τών περί τό Τατόϊον 

δασωδών εκτάσεων μαζύ μέ τήν βαθεΐαν λύπην πού 
επρο5ενησεν, ένέπνευσε καί τήν μεγαλειτέραν άπογοή- 
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΟΡΤΗ Z‘'E^yixS- δεΖί 

ο λ · , Έχομεν νπ δψει ιιας τό
Β. Διαταγμα δι’ ου διαρρυθμίζεται ή «Πράσινη εορ
τή» η καθορισθεΐσα διά τήν φύτευσιν δένδρων ύπό 
των μαθητών τών Σχολείων. Τό μέτρον αύτό είναι 
σπουδαιότατον καί εφαρμοζόμενον σοβαρώς δύναται 
να συντέλεση εις τόν πλουτισμόν τού 'Ελληνικού φυ
τικού και δασικού βασιλείου διά μεγάλων ποσοτήτων 
δενδρων κατ έτος. ’Αλλά γεννάται τό ερώτημα. Ποία 
η ωφελεια όταν έντός είκοσιτεσσάρων ωρών κατε- 
στραφη το ώραιότερον, τό περισσότερον προφυλασσό- 
μενον και επιτηρούμενου, τό άπολαμβάνον ιδιαιτέρας 
μεριμνης καί κείμενον είς τά πρόθυρα τών Αθηνών 
οασος; 1

Ασχέτως όμως πρός τό γεγονός αύτό ή απλή ανά
γνωσές τού Β. Διατάγματος γεννά αμφιβολίας περί 
τη, απολύτου επιτυχίας τών πρός έφαριιογήν άποφα- 
σίσθυντων μέτρων. Δείχνει ότι δέν ύπάρχει πλήρης ή 
οργανωσις. Τό Διάταγμα λέγει ότι είς έκαστον ~Σχο- 
λεϊον συνιστάται καί συντηρείται κήπος μετ’ άναλό- 
γου φυτωρίου. Έν ελλείψει καταλλήλου γηπέδου τά 
δενδρύλλια καλλιεργούνται είς γλάστρες έν τώ Σχο- 
λειω ή κατ’ οίκον.

Σ’οβαρεύεται ο συντάςας τήν λεπτομέρειαν ταότην! 
Φαντάςεται ότι είναι δυνατόν νά γίνη συντήρησης φυ
τωρίου ύπ’ αυτούς τους δρους. "Οταν δέν ύπάρχη πέ- 
ριξ τών σχολείων χώρος 'ικανός διά τό φυτώριον, ας 
μη πιστεύση κανείς ότι δύναται στό τόπο μας νά έφαρ- 
μοσθή ή λεπτομέρεια αύτή τοΰ Διατάγματος. Καί άμέ
σως ερχεται στό νοΰν ή σκέψις, δτι έφ’ δσον δέν έχο- 
μεν Σχολεία κατάλληλα, Σχολεία ποΰ νά έχουν χώρον 
αρκετόν, όπου ύπό τήν άμεσον έπίβλεψιν τού διδα- 
σκαλονκαι τήν διαρκώς άναπτυσσομένην άμιλλαν με- 
τα,υ τών μαθητών νά άναπτύσσεται καί νά συντηρή- 
ται το φυτώριον, η «Πράσινη εορτή» θά είναι μία 
ωραία ιδέα, μία ώραία έμπνευσις. άλλ’ όχι καί μία 
έπιτυχιά.

Πρώτον φροντίςουν νά έχουν τά ύλικά καί έπειτα 
ςητοΰν νά κατασκευάσουν τά εύμορφα Παλάτια τής 
φαντασίας. Εν τούτοις ή «Πράσινη εορτή» καί ώς 
παραδοσις έχει τήν άξίαν της, διότι μέ χρόνια πολλά 
θα βγουν οί άνθρωποι ποΰ θά θελήσουν νά έκμεταλ- 
λευθοΰν τήν παράδοσι αύτή γιά τό καλό τοΰ τόπου 
και την εύημερίαν τής.πατρίδος.

*
. , :ί.\ιν α:ιει^είζθ·ησαν τυχεροί οί φίλοι μας οί ’Ιτα
λοί. Ίήν στιγμήν κατά τήν οποίαν ό Αύστριακός 
όγκος παρελυε κάθε κίνησίν των καί κατέπνιγε κάθε

Τ ορμήν γενναιότητας καί τούς ύπο-
01 I ΓΑΛΟΙ χρέωνε νά άφίνούν χαρακώματα 

t καί όχυράς θέσεις έν διαρκεϊ ύπε-
χωρησιι, ήλθεν ο Ρωσσικός χείμαρος νά τούς παρά- 
σ"Ζθ μεγίστη ν υπηρεσίαν. Καί είς τά 1866 καί-είς τά 
1870 οί Ιταλοί έσώθησαν άπό τάς επεμβάσεις τρί
των. Ο απο μηχανής Θεός ευρίσκει έφαρμογήν εις 

τάς τύχας τής ’Ιταλίας. Προβάλλει πάντοτε τήν τείευ- 
ταίαν στιγμήν διά νά τούς παράσχη τας πολυτιμοτε- 
οας υπηρεσίας.

* 
* ♦

Άμετάπτωτον καταφαίνεται κάθε φορά τό ενδια
φέρον τής Βασιλίσσης μας διά τούς παραγωγικούς 
κλάδους τής πατρίδος. Τό δέ σπουδαιοτατον εινε οτι 

ή Βασιλική μέριμνα δεν εκ-
Τ0 ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ δηλοΰται ορμητική διά νά έκ- 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ πνεύση εις τόν πρώτον σκό

πελόν ποΰ θά εύρη μπροστά 
της, ούτε ό χρόνος άμβύλνει τόν ζωηρόν της πόθον 
πρός προαγωγήν τών ζητημάτων ών την σπουδαιο- 
τητα ή Βασιλική άντίληψις ένεστερνισθη. Τουναν
τίον καθημερινώς αναφαίνεται αυτή περισσότερόν 
ζωηρά, θετική, καί αδιάπτωτος. Διά την αλιείαν δεν 
παύει έκτοτε ένδιαφερομένη καί κατά τον μήνα τού
τον εκάλεσεν είς τά ’Ανάκτορα τό νεοσυσταθεν γνω- 
υοδοτικόν Συμβούλων τής 'Αλιείας και υπο την 
Προεδρείαν της άντήλλαξε διαφόρους ^ωμας ,και 
σκέψεις. Ό Τμηματάρχης μάλιστα τής Αλιείας ανέ
πτυξε τά άφορώντα τόν πλουτοπαραγωγικο» αυτόν 
κλάδον καί υπέβαλε γνώμας περί τών επιβαλλόμενων 
μέτρων ποός αύξησιν τής παρ’ ήμΐν ίχθυοπαραγωγης-

'Η Μεγαλειότης της ύπέδειξεν είς το Συμβουλών 
δπως έργασθή πρός άποκρυστάλλωσιν ωριάμένων 
αποφάσεων οπότε θά κληθή καί πάλιν προ Αυτής 
πρός λήψιν οριστικών τοιούτων·

‘ * * *

’Ώδινεν δρος καί έτεκεν μύν. ’Εργασία, αγορεύσεις, 
άρθρα, συζητήσεις διά τό ζήτημα της μή υψωσεως 
τών ένοικίων καί εις τό τέλος μια άπόφασις του κ.

'Υπουργού αναιρετική όλων των 
ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ αγώνων δλων τών προσπαθειών 

τών ενδιαφερομένων. Επί τής 
Υπουργίας τοΰ κ. Α. Μομφερράτου ούδείς ήδύνατο 
νά φαντασθή δτι θά έλάμβανε τοιαύτην οικτραν λυ- 
σιν τό ζήτημα τοΰτο. Έν ώ έγένετο προσπάθεια να 
συγκοατηθή ή ασυνείδητος άπληστία τών ιδιοκτήτων 
ό κ. Μομφερράτος δι’ ενός φεφτά νομιμοποιεί κάθε 
άρπακτικήν διάθεσιν διά τούς έχονέας οικίας έκ των 
οποίων λαμβάνουν μίσθωμα άνω τών 150 δραχμών- 
Καί έν ώ έπί παραδείγματι άπό τά 1907 μέχρι του 
1916 έπληρώναμεν δραχμάς 135 είς τήν κατοικίαν 
αας είς τά 1914 προσετέθησαν δραχααί 15ζ εις τα 
1915 προσετέθησαν έτεραι δραχμαί 20 καί έφέτος ο 
νόαος ωθεί καί έπιβάλλει εις τόν οικοδεσπότην νά 
ζητήση ενα 10 ο)ο άκόμη, ήτοι δρ. 17 έπί πλέον. 
Συνεπ ώς ζητεί νά φθάση ή αύξησις έντός διετίας 
άπό 135 δρ. είς 187 ήτοι 37 ο)ο αύξησις περίπου. 
Αύτό εΐνε τό σωτήριον μέτρον του κ. Μομφερράτου. 
Χωρίς νά σκεφθή δτι τό 10 ο)ο τό όποιον έπιτρέπει 
διά τό 1916 είχεν ήδή είς άνωτέραν κλίμακα τεθή 
δίς άπό τούς αισχροκερδείς ίδιοκτήτας. Άν έσκέπτετο 
τοιούτον τι δέν ώφειλε νά έπιτρέψη τήν έπί 3 συνεχή 
έτηαΰξησιν ή όποια καταντά τυραννική καί σκέψεις αύτο- 
δικίας πλέον γεννά κατά τών αδικημάτων τών ένοικι- 
αστών Αύξησις ή οποία έπιτρέπει είς τούς οίκοδεσπό- 
τας νά κερδίζουν 15 ο)ο καί 20 ο)ο έπί τής άρχικής 
άξίας τής οικοδομής των. Ποιος λοιπόν θά προστα- 
τεύση έκεϊ νους οί όποιοι έπί τρία είδη έτη ύφίστανται 
συνεχή αύξησιν. Ό νόμος περί αίσχροκερδείας; ’Αλλά 
δυστυχώς ό νόμος είς τήν Ελλάδα ύποστηρίζει τούς 
άδικοΰντας. Οί αδικούμενοι πρέπει νά έχουν το ψυ-

χικόν σθένος μόνοι των νά έπιβάλωσι τό δίκαιόν 
των καί έκεϊ ωθείτε τόν Λαόν κ. \ πουργε τής Δι
καιοσύνης.

* ♦

«Συνεταιρισμός», μία λέξις πού μπορούσε, νά 
άποβή καί εδώ παράγων μεγίστης κοινωνικής ωΨε' 
λείας.L Παντού κατενοήθη ή χρησιμότης του και αν- 

δρες μεγίστης αξίας, ανδρες 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ επιφανείς αφιέρωσαν μέγα 

μέρος τής ζωής των διά νά 
τόν έπιβάλωσιν είς τό πνεύμα τοΰ Λαοΰ. Είς, τήν 
Ελλάδα έκ τών πολιτικών μόνον δ κ. Μιχαλακοπου- 
λος, δ ρηξικέλευθος Υπουργός τοΰ κ. Βειιζελου ειρ- 
γάσθη νομοθετικώς διά νά εδραιωση τήν λαϊκήν πι 
στιν πρός τήν αποστολήν του καί την μεγίστην κοι
νωνικήν ώφέλειάν του, Πάσα εργασία,ύπέρ τής δια- 
δόσεως τών ύπέρ τοΰ Συνεργατισμού ιδεών εΐνε, ερ
γον εθνικόν καί διά τοΰτο μέ ιδιαιτέραν χαραν ανα- 
γράφομεν τάς προσπάθειας τοΰ κ. Μυλωνά, Γενικού 
Γραιιματέως τοΰ Υπουργείου τής ’Εθνικής Οικονο
μίας’ποός ϊδρυσιν ?Συνεργατικής 'Στάιρίας Κα- 
ταναλώοεως» έν Λαυρίω. Επίσης χαιρετίζομεν με 
ενθουσιασμόν τήν πρωτοβουλίαν τοΰ κ. Νικολάου 
Διευθυντοΰ τοΰ ύποκαταστήματος τής Εθνικής, Ιρα- 
πέζης έν Αίγίω διά τήν ϊδρυσιν Συνεργατικής Εται
ρείας προμηθευτικής. Ούχί δμως δλιγωτέρας σοβαρο- 
τητος εΐνε καί ή άπόφασις τοΰ 'Υπουργού τής Εθνι
κής Οικονομίας προκειμένου περί τών μαθημάτων 
ατινα άνήγγειλεν ήδη καί τά δποϊα θά δοθωσιν εις 
τούς απεσταλμένους τών ύπερδαυκοσίων 
ρισμών οϊτινες λειτουργούν καθ’δλην τήν Ελλαδα.

-—
ΑΠΟ ΤΙ ΠΕΡΙΕΡΠΙ ΤΟΪ ΠΟΑΕΝΟΪ

Έγγλος στρατιώτης έπιστρέψας εσχάτως απο ιό 
μέτωπον, πληγωμένος, άφηγειται μιαν εκπληκτικήν 
ιστορίαν ενός αξιωματικού ό όποιος προειδε τόν θάνα
τόν του. f ,

»Ό λοχαγός μου ήτο λαμπρός άνθρωπος, υφ δλας 
τάς επόψεις, λέγει ό στρατιώτης. Τυπικός, θετικός, 
αληθινός «σπόρτμαν» καί εύθυμος. Καθόλου φαντα
σιόπληκτος. Καί άκριβώς διότι =ϊχεν αυτά τα -χαρί
σματα, θά φανή εϊς όλους περίεργον ο,τ', άφη-

Είμεθα εϊς τήν έπίθεσιν τής...καί ό λόχος μου με- 
τέβη 'είς τό χαράκωμα άπό τής προηγούμενης νυκτός^ 
ΆπεφασίσΟη δπως ό λοχαγός μου έ'χτ, πλησίον αυτου 
κατά τήν διάρκειαν Συνοδείαν έκ τεσσάρων
άνδρών, οί όποιοι θά έρερον χειροβομβίδας και δύο 
άλλων μέ ξιρολόγχας. Τής συνοδείας ~αΰτής~έτέθην 
εγώ έπί κιραλής καί πολύ ενωρίς πρό τής αυγής προ- 
σεκλήθην παρά τω λοχαγώ μου διά νά μοϋ δώση τάς 
τελευταίας του οδηγίας. "Οταν ετελέίωσε, προσέθεσε 
μέ κάποιον παράδοξον τόνον εις τήν -ρωνήν του.

— Κύτταξε νά μήν άπομακρυνθής οίίτε στιγμήν άπό 
πλησίον μου, σύντροφε.

— Μείνατε ήσυχος, λοχαγέ μου 
μέ άπορίαν.

Έμεινε σιωπηλός 
έκύτταξε καλά εις τ % 

— Θά πέσω εϊς αυτήν τήν-έφοδον.

οΰ άΐίήντησα

νας στινμ-χς κ%ί κατόπιν με 
:ά αάτ'.α καί μού τίπε σοβαρώς :
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— Μή τό λέγετε αύτό, λοχαγέ μου, ειπον, αλλ’ 
εκείνος έκίνησε μελαγχολικώς τήν κεφαλήν καί προ
σέθεσε :

— Τό ξίύοω. Είναι βέβαιος περί αυτοΰ.
‘'ϊ'στεσον έκτύπησεν έλάσσά τόν ωμόν μου καί είπε 

μέ τεθλιμμένου ύφος’.
— Καλήν άντάμώσιν είς τήν άλλην ζωήν,’ σύν 

τροφέ.
Ήν/όησα τότε οτι ήτΟ κάτι τι περισσότερον άπό 

μ',αν π χρονικήν άθυμίαν, εκεί νο τό όποιον έκαμνε τον 
λοχαγόν μου νά πιστεύση δ,τι.έλεγ*. Τόσον ^υνεχι- 
νήθην ώστε ήρχισα νά κλαίω <ος παιδίον.

Τά έςημερώματα έκάμαμεν τήν έφοί/ον, κατόπιν 
τροιιεροΰ βομβαρδισμού. Ό λοχαγός δέν έδειξε τό 
πχρααικσόν σηαεϊον τής ταραχής του, έμπροσθεν τών 
άνοσών, άλλ’ έ-σάίνετο ζώήρός καί άναμένων μετ’ άνίή- 

πομονησίας τήν έφοδον. ΈπΛησίαζεν ένα έκαστον τών 
άνοσών καί τόν ένεθάσουνε μέ αειδιάματα καί ένθουσι- 
αστικάς λέξεις, όπως έσυνείθιζε πάντοτε.

Τέλος ήλθεν ή διαταγή καίώρμήσαμεν άμέσως κατά 
τών γερμανικών γραμμών. *0 λοχαγός έφώναζεν «εμ
πρός ! εμπρός, παιδιά! θάρρος. ' Αλλ’ άπό στιγμής 
είς στιγμήν έπλησίαζε τό πρόσωπόν του είς τό οΰς 

μου, καί μοΰ έλεγε μέ σιγανήν σωνήν ;
— Νήν απομακρύνεσαι άπό κοντά μου, σύντροοες 
Οί Γερμανοί μάς έκαμον υποδοχήν μέ δ,τι υπάρχει 

τρομερώτερον είς τήν γήν,—όπλα, μαξίμ, βόμβας, 
άσουξιογόνα. ΤΗτο «χαρά διαβόλου»! Άλλά τούς 
έσαρώσαμεν άπό τό πρώτον -χαράκωμα καί ό λοχαγός 
μάς έσυρε διά τό δεύτερον δτε τόν βλέπω νά πίπτη 
αίφνιδίως. Αύτό μόνον έπρόφθασε νά είπη, ένω μέ 
έκύτταζε μέ τά μεγάλα του μάτια, τά όποια ήρ-χιζε 
νά σκοτεινιάζη ό θάνατος:

— Καλήν άντάμώσιν είς τήν άλλην ζωήν, σύν- 
τροοε.

Μία σφαίρα τού εχθρού τόν εύρεν είς τό μέτωπον. 
Δέν είπε τίποτε άλλο ΤΗτο νεκρός. Είς τήν ιδίαν έαο- 
οον έπληγώθην καί έγώ.

— Παραμένουν άφήφιστα τά φορολογικά νομοσχέ
δια τοΰ Ράλλη.

— Άυευρέθη ό τολμηρός έξερευνητής Σάιλετου.
— Το γεγονός λόγω των περιστάσεων διηλθεν απα

ρατήρητου σχεδόν.
•lilOVS Ι»7 ’M)W μ 'iUJUf JI>I37U· ΊΟΙΟΠΓ. ·

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΧΕΙΧ

Ό «Σπέυσερ» είναι τό νέου τεύχος τής βιβλιοθή
κης των διδασ κάλων, τήν όποιαν, είδικώς χάριν των 
εκπαιδευτικών μας λειτουργών, εκδίδει ό ιιιος τής 
Αγκυρας. Είς τό τεΰχος αυτό, ό γενικός επιθεωρη

τής τής έκπαιδεύαεως έν Γαλλία κ. Κομπαϊρέ ανα
λύει το πολυσ ήμαντον παιδαγωγικόν σύστημα τοΰ 
μεγάλου 'Αγγλου φιλοσόφου καί συνάγει πρακτικό
τατα συμπεράσματα. 'Αγγέλλεται δ' έπίαης ύπό τής 
Άγκυρας ως προσεχεστάτη ή έκδοτις καί άλλου είδι- 
κυΰ τεύχους, αφιερωμένου είς τόν Ρουσώ.

— Μία άκόμη έπιτυχία τής « Άγκύρας» : ί; έκδοσις 
«ις τήν λογοτεχνικήν της βιβλιοθήκην τοΰ «ψαρά 
τής Ίσλάνδης», μυθιστορήματος άπό τά τρυφερώτερα 
και κατ' έξοχήυ έκδιαφέρουτα, μεταφρασμένου ιϊ; 
ολας τάς γλώσσας. Ό τόμος καλοτυπωμένος καί κομ- 
ψοδεμίνος, κατ’ έπιμελή δέ μετάφρασιν, πωλείται 
άντϊ δραχ. 2,25.

— Τοΰ Μπερναρντέυ ντε Σαίυ-Πιέρ «ό Παύλος καί 
Βιργινία», τό τρυφερώτερου τών μυθιστορημάτων τής 
παγκοσμίου λογοτεχνίας, βιβλίου ποΰ συυεκίυησε 
γενεάς γενεών, έθελξε δέ, μεταξύ έλαχίστων, του με
γάλου Λαμτρτϊυου, έξεδόθη είς τήν λογοτεχνικήν βι
βλιοθήκην τής «’Αγκύρας». Ή έκδοσις έκτάκτως περί» 
ποιημένη κα) κομφή, μέ ωραίας δέ εικόνας.

—Τοΰ Κιούτ Χάμσοντό τόσον έυδιαφέρον μυθιστό
ρημα ό «Παν» άπό τά καλλίτερα τής^Νορβηγικής φιλο
λογίας, έμπνευσμένου άπό τής χίλιες φωνές τοΰ δά
σους καί τήν ιδιόρρυθμόν τοΰ κυνηγού ζωήν, έξεδόθη 
είς τήν λογοτεχνικήν βιβλιοθήκην τής «Άγκύρας», 
κατά φιλολογικήν μετάφρασιν τοΰ κ. Παύλου Νιρ
βάνα,

—Τέχνη καί Θέατρον. Κυκλοφορεί μέ ύλην εκλε
κτήν καί επίκαιρου τό νέου θεατρικόν περιοδικόν τό 
έκδιδόμενον ύπό τώυ κ. Μιχαηλίδη και Ρόδά. Ή έμ· 
φάυισίς του έπλήρωσευ ελλειψιν προφανή καί εδωκε 
ζωήν είς τήν καθ’ οληυ παρ' ήμίν θεατρικήν ζωήν.

— Ό Δεϊπνος μέ τά Σκώμματα. Άπό τήν έκδοτι- 
κήυ 'Εταιρίαν τά Έργα έξεδόθη ό 5ου τόμος είς τήν 
σειράν τών έκδόσεων της. Ή μετάφρασες άριστοτε- 
χνική ώς πάντοτε ανήκει είς τόν κ. Ν. Ποριώτην, 
δστις γνωρίζει νά έκλέγη τά πιο έκλεκτά έργα τοΰ 
παγκοσμίου δραματολογίου. Ό «Δεϊπνος μέ τά "Σκώμ
ματα» εινε έργου τού Τοσκάυου ποιητού Σαμ. Μπε- 
νέλλε καί εν από τά ωραιότερα του.

©ΔΙΓΦΧΤ1ΧΑ

— Άπεβίωσευ "Έκτωρ Ρωμανός Αυλάρχης τοΰ 
Βασιλόπαιδος Νικολάου.

— Έν έκ τών έπιλέκτων και έκ των συμπαθεστέ- 
ρων μελών της κοινωνίας μας.

— Την 1 'Ιουνίου έωρτάσθησαυ τά γεννέθλια της 
Βασιλίσσης μας Σόφιας.

— 'Τπεβλήθη είς την διαλνθεισαυ Βουλήν νομο
σχέδιου περί «Κυρώσεως της μεταξύ τοΰ Δημοσίου 
και της 'Εθνικής Τραπέζης συμβάσεως περί τοΰ δα
νείου των 115 εκατομμυρίων»

Συνιστώμεν ΘΕΡΜΩΣ καϊ Ιδίως είς τούς συμπατριώτας μας τδ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ

Είνε τό κάλλίτερον ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ Ξενοδοχεΐον τής 
πόλεως. χ

Είς Β’έσιν κεντρι,κωτάτην μόλις άπέχον τρία λεπτά 
έκ τού Σταθμού καϊ τής προκυμαίας.

Θερμά καϊ “ψυχρά Λουτρά. Οικογενειακή περιποίησις. Ήλεκτρο- 
φώτιστον. Κουζίνα Γαλλική.
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TIMES SQUARE C° OF NEW-YORK

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
c-

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΠΟΤΑΣΗ 1 a—GARAGE ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 26 α

Αυτοκίνητα πολυτελείας φορτηγά (camines).

Βενζίνη, έλαια, ελαστικά κ.τ.λ.

Το άνω carage αναλαμβάνει οίανδήπότε επισκευήν, ενοι

κιάζει δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα προ? τοποθέτησιν αυτοκινήτων.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΪΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

HAHSM ΪΪΗΤΙΔΤ. ΪΜΣΗ
(ΠΛΑΤΕΙΑ KOAOKOTPQNH)

Τό ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ έν Έλλάδι συνεργατι
κόν ίδρυμα.

Τό διαθέτου τά μεγαλείτερα ΧΡΗΜΑΤΙ
ΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ καί τήν ασφαλή και πολυ
πληθέστατη ν πελατείαν.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ άπαντα τά εϊδη είς 
τάς άρίστας ποιότητας καί πωλεϊ αύφά είς τάς 
μικροτέρας τιμάς.

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

Συνεπώς ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ καί ΕΙΛΙ
ΚΡΙΝΕΙΑ χαρακτηρίζουσιν αύτό.

Ευρίσκει τις έν αύτφ δτι θέληση. ΣΤΡΑ
ΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ — ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
®ϊδη — Πίλοι Γυναικείοι — 'Υποδήματα κ.λ.π.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΠΤ^ΛΑΜ & ΚΟΤΖΙΑ

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α Γ· ΠΑΛΛΗΣ
Τδ άρχαιότερον τών έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων 

'Ιδρν&έν τω 1870

Μεγάλοι απο&ήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, συγ- 
γοαμμάτων, περιοδικών καί πάσης ποιότητας.

Μενάλαι άποθήχαι ειδών γραφικής ύλης πάσης 
προελεύσεως.

Άταοκίνητα Έονοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων 
και φωτογραφικών χαρτονίών.

Μόνοι έκαοται έν Έλλάδι επιστολικών δελταρίων.
Δεκταί άπαγγελίαι έκτελουμεναι τάχιστα. Έςεδό- 

Οησαζ πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε.
Άταοκίνητον Τυπογραφείου μέ 10 πιεστήρια δια 

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγάλη παρακατα
θήκη φωτογραφικών πλακών καί χάρτου οιααόρων 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 τοΰτο είνε καί τό μέγα αυτό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη πλουσία 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 άγνοΟ καί νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά 
είδησής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύθηνά καί μέ ύλικά έκλεκτά καί έπιμελημένα. Τά εϊδη 
τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικώτατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως 
θεωρείται τό κέντρον δλου τοΰ έκλεκτοΰ κόσμου. Δικαίως εύρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντί
ζουν έγκαίρως νά τάς καταλαμδάνωσι καί άκόμη δικαιώτερον οί συχνάζοντες είς θέατρα δέν θεωροΰσι τήν δια- 
σκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν^τών ή τό παγωμένο γάλα 

των, ή τήν άδρά,ν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

.....

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛ. Δρ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Διεύ&υνσις τηλεγραφική

ΑΟΗΝΑ ΓΡνΜΝ - ATHENOCUES

'Η Τράπεζα Αθηνών έκτελεΐ πάσαν Τραπεζιτικήν 
έργασίαν, ήτοι Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμματίων 
καί συναλλαγματικών, προκαταδολάς έπί χρεωγρά- 
φων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων έ- 
σωτερικοϋ καί έξωτερικοΰ, έκτελεΐ χρηματιστικάς έν- 
τολάς, έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καί ιη- 
λεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τφ έσωτερικψ καί 
έξωτερικφ, άνοίγει τρέχόντας λ)σμους ήγγυημένους, 
δέχεται καταθέσεις χρεογράφων πρός φύλαςιν άντί 
έλαχίστων δικαιωμάτων καί ενοικιάζει διαμερίσματα 
χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό δρους 

λίαν εύνοϊκούς διά τό κοινόν.
'Η Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ

σόν, έπιταγάς (cheques) έπί του έξωτερικοΰ καί είς 
τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν εύνοϊκούς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) 
όμοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών ("cheques) τής Τρα- 
πέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ άνταποκριτών της. Οί 
δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνωνται καθ’ έξαμηνίαν άπό 
τής πρώτης Ίανουαρίου καί άπό τής πρώτης Ιου

λίου έκάστου έτους.
> Ταμιευτηριον μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν λειτουργεί 

καθ’ έκάστην.

* Υποκ αταστήματα:
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: ’Εν Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Καβάλ- 

λα, Ίωαννίνοις, ΧΙω, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις, 
Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση, Χανίοις, 'Ηρακλείω 

Ρεθύμνω καί Σάμω (λιμήν Βαθέως).
Προσωρινά Πρακτορεία : έν Μούδρω (Νήσος Λήμνος). 

έν Μυτιλήνη (έν τή πόλεί καί παρά τφ στρατο- 

πέδω τοΰΓαλλικοΰ Στρατού.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Έν Κων)πόλει. ('Υποκατάστημα έν 

Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Σμύρνη.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ: Έν ’Αλεξάνδρειά, Καΐρω. 
ΕΝΛΟΝΔΙΝφ: (No 22 Fenchurch Street). 
ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ (Κύπρου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Δ. Στεφάνου (’Αντιπρόεδρος), Ιάκωβος Μπονιέ (εν
τεταλμένος Σύμβουλος), Ίω. ‘Α&ηνογένης, Κ. Βε- 
ρούγκ, Λ. Ζαφίρης, Σ. Εϋγενίδης, Π. Καραπάνος, 
Βαρώνος δέ Νεφλϊξ, Έμμ. Ροδοκανάκης καί Μ. 
Αάοκαρις, Σ. Φούντης.

Γενικός Διευθυντής
I. ΗΔ1ΑΣΚΟΣ

» ; 'Όλας τάς τντεογραφικάς σας εργασίας
< · είς τό Τυπογραφείο?

Η Αδελφόν ΜΠΛΑΖΟΥΛΑΚΗ
3 βύριτσίδου 3, ’Sftdnvai

'Όσοι θέλετε νά ψηφίσητε κατά, συνείδησήν 

"Οσοι θέλετε νά γνωρίσετε κατά βάθος τόν κ.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ
Όβ·ι θέλετε νά μ,άθετε τι επιδιώκουν οί

ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ
"Οβοι θέλετε νά μ,άθετε εάν είναι προδότης ό κ.

ΒΕΧΊΖΕΛΟΪ

Πρέπει νά διαβάσετε τήν

ΕΙΡΗΝΗΝ ή ΠΟΛΕΜΟΝΤεμ.αε ειλικρινείς

Μηχανήματα τελειότατα

Πλούσια συλλογή 
στοιχείων και κοσμημάτων

ήτες θά πωληθή τήν Κ.Ι*Ι*1 Α.Κ.ΙΙΛΙ ’Ιουλίου 
άπό*τοϋς έφημ,εριδοπώλας εις τεύχη καθ’ δλην 
τήν 'Βλλάδα.



ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ
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Διά της ύγιεινής τοΟ στόματος καί τών όδόντων 
σώζετε ού μόνον τούς όδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοϋ στόματος, τών όδόντων, τών 
ώτων, τοϋ φάρυγγος, τοϋ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών 
πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος πολλάκις 
δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.

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

Διά τοϋ Άλιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία 
καί ή νευρα,λγία. Εΐνε συσκευασίαι άλάνθαστοι 
καί άποτελεσματική.

Πωλείται παρά τώ ίδίω άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.

3 —ΚΟΡΑΗ —3

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 

‘‘ΜΟΥΣΙΚΗ,, 

13—15 ΧΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-15 

ΑΘΗΝΑΙ

ΔΓ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΩΝ

‘Από τήν όπερίττα τον κ. Σπ. Σαμάρα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

240 —'Ο Παράς Δρ. 1.50
241—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ » 1.50
241—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance

τής Λευκής) » 1.50
243—Πεταλοΰδα (Βάλς διά πιάνο μόνον) » 1.—
247—Λευκή Πεταλοΰδα (Duetto) » 1·50
248—Έρασμία—Πολυδεύκης (Tango) » 1.50

δλα μαζή είς ένα τόμον » 6,50

’Από την όπερίττα τοϋ κ. θ. I. Σακελλαρίδου

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

251—Πώ-Πώ τί νά κάνω » 1.25
252—Τρελλαίνομαι 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 ΕΛΛΑ40Σ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

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

1’/2 τοΐς °/„ κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσοΰ 

τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς °/0 κατ’ έτος 
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκτά’. καί είς άνοικτόν 
λογαριασμόν, παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογοριασμοΰ καί βιβλιαρίου έπιταγών.

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

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

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

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

4 τοΐς ο/ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρας τών 5 
έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις εις χρυσόν

Δέχεται έτι έντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι 
είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρΓ 
σμένη προθεσμία ή διαρκεΐ έπί τόκω1 

Αί όμολογίαι τών έντόκων

1'/3 τοΐς 70 κατ’ έτος διά κατ%θ. 6 μηνών τουλάχ

2 » » 1 έτους

27, » » 2 έτών
3 » » 2> » 4 έτών
4 > » > » » 5 έτών

καταθέσεων έκδίδβνται

κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομάστικαΐ ή άνώνυμβι.

—?ξ—-

1

ηϊιιζύομ" zoaio zoarroziaa 
=5ΑΤ3“ ΜΒΜΑΊΠ AIHAT3

ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ίδρυΒέν τό έτος 1914 έξετέλεσε μετά μεγίστης έπιμε- 

λείας καί καλαισθησίας πλεϊστα δια έργα, μεταξύ 
τών“0ΛΌίών Τά έξης μέγιστα *ul σπουδαιότατα ;

1) Τριγωνομετρία καί Αναλυτική Γεωμετρία τής Σχο
λής τών Ενελπίδων υπό Α. Καραγιαννίδου.

• 2) ' Ογκωδέστατον Γαλλοελληνικόν 'Οδηγόν Φάρων καί 
Φανών υπό τοϋ Διενίλνντοϋ τών φάρων κ. Στυλιανόν 
Λυκούδη, Πλωτάρχου.3) 'Ογκοτδέοτατον τόμον περιλαμβάνοντα τούς Νόμους, Β. 
Διατάγματα καί Συμβάσεις περί σιδηροδρόμων κλπ. 
τής Ελλάδος.υπό τοΰ Τμηματάρχου τον ' Υπουργείου 
τή ςΣυγκοινωνίας κ. U, Σκαλιατήρη.

4) Τους Νόμους περί Ταμιευτηρίων κλπ. υπό τοΰ Τμη- 
ματάργον τοΰ Υπουργείου τής Συγκοινωνίας κ. θ.
Δεν&ερονδάκη.5) Τό Ταχυδρομικόν Δελτίον τοΰ έτους 7.913 υπό κ. 
Γερ. Δρακάτου, Α’. τάξεατς Γραμμ. 'Υπουργείου

- 6) ΤρίαΝεύχη^^ήγιών πβρϊ ταχύ* τμικών δεμάτα ν
• υπό kt Ρουμελιώτου, Α’. τάξεως Γραμμ. 'Υπουρ-

γείον Συγκοινωνίας.7) Τρία συγγράμματα τον ίατροΰ κ. Μιχ. Οιιςρνόαου.
8) Περιοδικά καί Εφημερίδες. Ήχώ Δημοσίας Ασφα

λείας, Έϋ-νική Δόξα, Σοσιαλισμόν, ’Εμπορικόν 
'Οδηγόν, «Διάπλασιν τών Παίδωνν κ. Ν. Παπα
δοπούλαν, εΙΙινακοΦήκη» κ. Δ. Καλλσγεροπσύλσυ, 
Έλληνική ΈπιΦεώρησιν Λος Ευγενίας Ζωγράφον, 
-Νεωτερισμών» κ. Ουρανίας Μαυρομμάτη, Μαθημα
τικόν Περιοδικόν κ. Α. Ααπα&ίώτου κλπ. κλπ.

9j Τό Γεωργικόν Δελτίον καί άπαντα τά έργα τής Βα
σιλικής Γεωργικής 'Εταιρείας.10) "Απαντα τά συγγράμματα τ^ς ‘Εκδοτικής ' Ετωρείας Τά 
έργα. Αιευθννομίνης ύπό τοΰ κ. Ν. ΙΙοριώτου κλπ.

11) Πλεϊστα άλλα έργα Υπουργείων, 'Εταιρειών Έπιστη 
k μόνων, ’Εμπόρων κλπ.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Δρ<*7.·'Ολόκληρος σελίς είς έν τεύχος

'Ημίσεια » >
Τέταρτον . σελίδας » . *
Όγδοον » »

Jed χώρον μικρότερσν at τιμαί άνάλογοι
Δι’ εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’ ϋξ τεύχη ή ηερισσότερα Ιδιαίτεροι σνμφωνίαι

ΕΡΓΑ ΤΗ5 0“ ΕΥΓΕΝΙΑ? ΖδΓΡΑφΟΥ
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

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

, » ■■ · Β'. >' ............... » 2.00

> Γ'. > ....................... > 1.50

Η ΓΚΟΓΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων . , . . . > 5.00

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΑΕΦΤΟΠΟΓΑΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτων* 

μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν τρί

πρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής,

Σειραι τής «'ΕλληνικήςΈπιθεωρήσεαις» τοϋ Α'. Β'. Γ'. Δ'. Ε' ΣΤ\ 
Ζ'. καϊ Η', έτους πωλοϋνται είς τά Γραφείά μας πρός 25 φρ. έκάστη.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ "ΕΤΑΡ»

ί 13^—15 Σεοά Άρσακείον

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

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.


