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“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙβΕΩΡΗΣΙΣ,,
/ΛΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ/Λ€ΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

Έκδοσις έκλεκτη γενικώς Φρ χρ. η Δραχ. 25.—

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ Δραχμαι 12.—
Διά τούς Διδασκάλους » 8.—

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ Δολλάρια [3.-
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ Λίρα ’Αγγλίας I ίδ
Λιά τήν ΚΥΠΡΟΝ Σελίνια ιο.—
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ Δρ. Χρ. 12.—

MADAME SOPHIE ZILLER
RU€ SOLONOS No 1

ACADEMIE DE MUSIQUE 
Concert Training 

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

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

Systeme Deppe
i Le^on par semaine i5 fr. le cachet
2 » » » io » » »
i » tous le 25 jeurs 5

(Chez elle de 3—5 h.)

Έν όδώ Έρμου άρ. 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

Q.A$.MOYTSor[oyAnN

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ:

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΡΑΦΟΥ 
"Οδός Μενάνδρου 83.ΑΘΗΝΑΣ 

Τηλεγραφική ΔιεΰΟυνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ,, - ΑΘΗΝΑΣ 

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον ε’ις τά γραφεία μας Αναγγέλλεται.

Σ.Π.Α. Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΒΝ

Πρός όδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομε? την 
προκύπτουσαν διαφοράν πρός δφελος τών ταξειδευόν- 
των μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει 
μέ τάς τιμάς τών άπλών εισιτηρίων.

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Έννατον έτος.—Ό Άρχιδούξ Λουδοβίκος Σαλβατώρ τής Αυστρίας : Σπυρ. Δε-Βιάξη. 

—Τό "Αγιον Όρος·. Μονάχον. —Ό Πατέρας (Διήγημα Guy de Maupassant): Ιβύκου Αλτη 
—Περί τής ανάγκης των ποινών : 'Ιωάν. Φραγκιά—Ή γυναικεία έκπαίδευσις έν Έπταννήσφ 
έπί 'Αγγλικής προστασίας : Σπυρ. Δέ Βιάζη—Ένοικιασταί και οίκοδεσπόται: Άριοτομ. 
θεοδωρίδη. Ό Όθων καί ό Αύλλάρχης του.—Νοέμβριος 1915 : Γύρω άπό τη πολεμική 
ζωή.—Άπό την καλλιτεχνική κίνησι τοΰ μηνός. — Άπό τή ζωή τοϋ μηνός (Νοέμβριος).— 
Άπό τά περίεργα τής ζωής.—'Ολιγόστιχα.—Δήλωσις.

ΚΟΣΜΟΙ: Μία έπανόρθωσις.—Ό Ντενύ Κοσσέν.—Τό Μοναστήριον.-^Ό αποκλει
σμός.—Ό Λόρδος Κίτσενερ.

ΕΙΚΟΝΕΣ : Τό μαρτύριόν τοΰ Ταντάλου.—Τό Μοναστήρι—Άμερικανικαί περιπολίαν

Εις τόν άφθονον κχΐ ποικιλότατο? καί πολύμορφον 
καί πολύχρωμο? έμπορικό? πλούτον τού καταστήμα
τος τών αδελφό? Μουτσοπούλων ζητήσατε τό τελειό
τερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο- 
λυποίλκιτα κεντήματα καί δαντέλλας καί τάς 
τελευταίας μόδας εις υφάσματα. Δέν θά σάς προ- 
σελκύση μόνον δ πλούτος καί ή εύθυνία τού καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα εις τούς Καταστηματάρ- 
χας τούτους ευγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

Έκ Τριπόλέώς

Έξ ’Αθηνών
&έσις Α' Β' Γ

Διά Κόρινθον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

9.20
7.65

7.30
6.40

4.60
3.85

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

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

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

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

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

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

» Πύργον Είσιτήρ. 37.70 18.10 16.35
Βιβλιάρ. 27.05 15.55 13.55

Έκ Πατρών
Διά Πύργον Είσιτήρ. 12.70 10.10 6.35

Βιβλιάρ. 8.38 6.95 4.15
» Αεχαινά Είσιτήρ. 7.60 6.— 3.80

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

Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70
» Κόρινθον Είσιτήρ. 16.50 Ϊ3.10 8.25

Βιβλιάρ. 11.—. 9.20 5.50

(Έκ τού Γραφείου)

Διά Καλάμας Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

13.70
9.65

12.25
8.05

7.30
4.85

» Ναύπλιον Είσιτήρ. 9.5ό 7.80 4.70
Βιβλιάρ. 6.75 5.60 3,40

Σ.Π.Α.Π.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ES ΑΘΗΝΩΝ

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

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

7.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις ’Ακράτας 
στάσεις.

12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ

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

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

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

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

γαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, ’Α
θήνας.

12.05 π. μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.
ΑΦΙΞΕΙΣ* ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

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

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

λεως, Τριπόλέώς, Ναυπλίου.
Χιλιομετρικά βιβλιάριά ταξειδιων

1000 χιλιόμ. (Α’ θ. Δρ. 90) διάρκειας
ίκπτωσίς 25 ο)ο (Β* θ. Δρ. 75) 6 μηνών

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

(Β' θ. Δρ. 175) διαρκιίας
ίκπτωσίς 40 ·)· (Γ' θ, Δρ. 105) 1 μηνός
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ΛΑΧΕΙΟ» ΪΟΪ ΪΒΝΙΚΟΪ ΣΤΟΛΟΥ W Μ APXAIOTHTO THE ΕΛΛΑΑΟΕ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προς προστασίαν τής παραγωγής και τής έμπορίας τής σταφιδοσ
Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αύγούστου 1915—10 Νοεμβρίου 1915

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ: Τή 24 Φεβρουάριου, 20 ’Απριλίου, 28 ’Ιουνίου. 27 Σεπτεμβρίου, 29 Νοεμβρίου καί 

31 Δεκεμβρίου 1915
Ο

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Κέρδη έκάστης των κληρώσεων
Π ■

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίοονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000. ΙΙαρέχονΧαι κέρδη είς 
.2000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.

"Εκαστον άκέραιον γραμμάτιου τιμάται 
τιμώμενα άντί μιας δραχμής.

δρ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή εις τέσσαρά τέταρτα γραμματίου

2,000

Κέρδη Δραχμαί Έν δλφ
1 «ξ ■ . 80,000 80.000
1 20,000 20,000
2 άπό 2,500 Λ 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1,9ρ0 άπό 40 ■ 78,000
200,000

At’ έκάστην των κληρώσεων έκδίδονβαι Ιδια ακέραια γραμμάτια, πωλούμενα άνΐΐ τεσσάρων δραχμών, 
ισχύοντα δι’ολόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθωσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί 
μιας δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν εις τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμο’.βαΙ, ών δεν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριώνμηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται υπέρ τοΰ 
Ταμείου τοΰ Έθνικοΰ Στόλου,

Εις τούς αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά 
τοΰ Υπουργείου των Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αύτών 15 τοΐς %, εις δέ τούς άγοράζοντας διά μιας 
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τουλάχιστον 
παρέχεται έκπτωσις 10 τοΐς °/0, καί εις τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτετραμμένους τήν πώλη- 
σιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοΐς °/0.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχείου τοΰ ’Εθνικού 
Στόλου και των ’Αρχαιοτήτων, 'Υπουργείου Οικονομικών, είς ’Αθήνας.

*0 Διέυθΰνων Τμημαίάρχη 

' Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

I

Έτη 
1915—1916 
1914—1915 
1913—1914

Τ^ΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤ^ΙΡΕΙ^Σ

Αίτραι ένετικαι 
131,908.642 
124.355.419 
158.725.783

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

Έτη
1915—1916 Έκδϋθέντα και παρελθουσης χρησεως

Ποσον δελτίων
64.215.100
7 ο

Συμψηφισμός "Υπόλοιπον
46.717.400 17.497.700
49 208.900 26.627,600

1914—1915 »
1913—1914 <

» 9

Ί> » 68.070.700 55.959.600 12.111.100

1 . . ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ

’Έτη Εισαγωγή
1915—1916 11.776.255
1914· 1915 33.311.553
1913—1914 17.739.744

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ

Εξαγωγή ‘Υπόλοιπον
4.113.515 7.662.740
8.053.369 28.258.184
433.207 17.306.537

ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

. '.W37.SOO ■ ΜΜ»
1914-1915 3.027.200 ·! 1*4900

_ e ~ , γμ 908 642 rncεξαγωγής παρέμειναν καί ανεκκαθαριστο
ίίώσφ*»; ^«^φΠ^νΙήνίΟΝ^»...^ — 11^1-0 · · (

(Έκ τοΰ Γραφείου)

LAN. THEODOSSTOY

NIKIS 10 ATHENES
' ■ ΚIΝ Η μ AT6 ΓΡ ΑΦ6Σ Κ Υ 0 ΕΛΗΣ
Τό συμπαθέστατων εαρινόν θέατρον μεταβάλλεσαι 

άπό της 15 προσεχούς μηνός εις κινηματογράφον.
Ή μετασκευή του θά παρουσίαση εκπλήξεις. 'Η 

διεύθυνσις καταβάλλει κάθε προσπάθειαν διά τήν ικα- 
νοποίησιν δλων τών γούστων..

Ταινίαι εκλεκτοί, ενδιαφέρουσαι μέ έργα καλλιτεχ
νικής αξίας.

ΠΑΝΘΕ6Ν ΠΑΤΕ
"Ενας άπό τούς πλέον εύρυχώρους και άνετους Κι

νηματογράφους τής πόλεώς μας.
Έπί τής δδοϋ Πανεπιστημίου—Παραπλεΰρως , 

τοΰ συνωνύμου Ζυθεστιατορίου- Ταινίαι γοητευτικοί— 
συγκινητικοί. Συχνή εναλλαγή έργων πρώτιστης άξίας 
"Ενα άπό τα πλέον ευχάριστα κέντρα των ΆθηνώΛ.
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STEINS ORIENTAL
STORES BIJVUTE»

PREMIERE MAISON DE LORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

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

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

Maroquinerie, Chaussures, Artices de Voyage, Modes, Fleur ect.

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

SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GALATA et STAMBOUL).

STEIN LIMITED
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΟΣ EXQN ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ 

ΕΝΔΤΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΤΡΙΟΤΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 

’Ενδύματα, έπανωφόρια κτλ. διά κυρίας καί κοράσια.

Εϊδη πλεκτικής, ύποκάμισα, Αρώματα, χειρόκτια, εϊδη ψιλικών, δλα τά είδη 
έσωρρούχων πολυτελείας ή μη, εϊδη δερμάτινα, υποδήματα, καπέλλα,

• εϊδη τάξε ίδιου, εϊδη μόδας, άνδη κ.τ.λ.

ΚΑΙ ΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΔ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (Γαλατά καί Σταμπούλ.) ·

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΟΡΗΣΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ, ΝΟε/ΛΒΡΙΟΣ 1915.

Το μαρτύριον τοΰ Ταντάλου.

ENNATCN ΕΤΟΣ
Με τό παρόν τεΰχΟς η «Έλλη··1κή ‘Επιθεώρησές» εισέρχεται εις τό έννατον έτος της ζωής της. Ό βίος 

ιών ‘Ελληνικών περιοδικών δεν είνε σπαρμένος μέ ρόδα. Οι δρόμοι πού φέρουν προς τήν επιτυχίαν δέν 
είνε εΰρεϊαι, εύθεϊαι, επίπεδοι, άδετοι, λεωφόροι. Κάθε άλλο. Καν αγκάθια πολλά φύονται, καί οί δρόμοι είνε 
στενοί, κουραστικοί, ανηφορικοί. Τό περιοδικόν είνε όπως κάθε εύγενής προσπάθεια, ένας αγών διαρκής. 
‘Η ζωή του στηρίζεται από πολλάς συνθήκας από πολλούς παράγοντας. ΤΙ συνένωσίς όλων αυτών εις 
μίαν κατεύθυνσιν είνε ή επιτυχία. Καί ή 'Ελληνική Επιθεώρησις» ύπό τήν έπυψιν αυτήν είνε νΙκήτρία.

‘Οκταετία ολόκληρος διέρρευσε καί αί σελίδες τής είνε αψευδείς μάρτυρες τών προσπαθειών της καί ή 
έκτίμησις τών φίλων της τό γέρας τών αγώνων της.

Δέν έλλείψαν από τήν ζωήν της καί σκόπελοι καί ύφαλοι καί καταιγίδες καί πολλές βορές άί εναντιό
τητες παρενεβλήθησαν εις τά βήματά της καί εις τήν σταδιοδρομίαν της. ’Αλλά μέ τό σθένος ποΰ τήν 
διακρίνει παρέκαμψε τά πάντα καί παρήλθεν αδιάφορος προ τής κοινωνικής αδικίας.

‘Οκτώ χρόνια διέρρευσάν καί εις τάς σελίδάς της συνεκεντρώθη πνευματική εργασία επίζηλος όβειλοιαένη 
εις τούς διαπρεπείς συνεργάτας της, καί τάς διακεκριμένας σΟνεργάτιδάς της. Πρός όλους αυτούς καί 
προς τούς άλλους οίλους της οί όποιοι καί ηθικώς καί ύλικώς τήν ένίσ/υσαν, ή «Ελληνική ’Επιθεώ
ρησές» πανηγυρίζουσα τήν εύπλοιάν της καί τήν ευτυχή είσοδόν της εις τό ένατον έτος εκφράζει τήν θερ
μήν καί ειλικρινή ευγνωμοσύνην της.
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Ο ΑΡΧΙΔΟΥΞ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΣΑΑΒΑΤΑΡ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Ή Αυτοϋ Αϋτοκρατορική καί Βασιλική Ύψηλότης. 
προ μοίρας, έτελεύτησε περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος 
Σεπτεμβρίου. Καθήκον, νομίζομεν, έπιβεβλημένον 
εις ημάς νά γράψωμέν τινα περί Αυτοϋ, Ιδία 'διότι 
ελαβομεν καί ημείς την Υψηλήν τιμήν, κατά το διά
στημα τριών περίπου ετών, καθ’ ά έν Ζακύνθφ διέ- 
μεινε, να πλησιάζωμεν αυτόν καθημερινώς καί ή γνω
ριμία αυτή έφερε τοιούτους εϊς ήμ,ϊς δεσιιούς ευνοίας 
εκ μέρους τής A. Λ. Β. Υ. ώστε ή αλληλογραφία μας 
οιεκοπη μονον με τον θάνατόν Του,
, Κατα την αρχήν τής Ευρωπαϊκής τραγωδίας ήτο 

εις τη_ν Αυστρίαν εν τή ήσυχα) μονώσει τήςέπαύλεώς 
1ου -ίνδις, ουχι μακράν τοϋ Σάν 'Ρόκκου τής Τερ
γέστης., , .

Ο άγριος, Αρης Ιόν ύπεχρέωσε νά μεταβή εις 
I κοριτζιαν, αλλα καί άπ’ εκεί τά ’Ιταλικά ’όπλα'Τόν 
ηναγκασαν νά πορευθή εϊς Πράγαν μέ τήν εύγενή 
Αυΐου καρδιαν αλγοΰσαν διότι τά Χριστιανικά Αυτοϋ 
αισθήματα και συναισθήματα έπόθουν τήν ευαγγε
λικήν αγάπην καί τήν παγκόσμιον ειρήνην.

Επί των τάφων τών καταλιπόντων περί έαυτού- 
μνημην αθάνατον, κηδείους ροάς δακρύων δέν άπο- 
χεουσι ραινοντες ήδϋπνοα άνθη καί έπιθ'τοντες στέ
φανους μονον οί συγγενείς καί φίλοι. Οί μεγάλοι άν- 
δρες ανηκουσιν εις τον κόσμον δλον. Διό δ θάνατος 
του Αρχιδουκος της Αυστρίας δέν είναι απώλεια μό- 
Voy της Αυστρίας, άλλά τής Τέχνης, τής ’Επιστήμης 
και των 1 ραμμάτων.

Ο σοφός Αρχιδούξ Σαλβατώρ, είναι μέλος τοϋ 
Αυτοκρατορικου Οικου τής Αυστρίας, τοϋ έ'λκον- 
τος την αρχήν εκ του μεγάλου Άψβόυργικοΰ Οικου, 
δηλαδη της δυναστείας τής περιφήμου έν τή ιστορία 
της Ευρώπης ητις απο τοϋ 1.064 ήρχισε τήν δράσιν· 
Κατα το μακρυνον διάστημα τών οκτώ αιώνων ό 
Αψβουργικο.ς οικος άνέδειξε πολλούς μεγάλους άνδρας. 
Η δυναμις αυτοϋ τοΰ Οίκου έφθασεν εϊς τό ΰψιστον 

σημειον του μεγαλείου αυτοϋ κατά τάς άρχάς τοΰ 
1Ζ. αιωνος οποτε αι ευρύταται εν Ευρώπη, έν τή 
φηρικί] χερσονήσφ καί ’Ιταλία Τσπανικαί κτήσει- 
εν Αμερική και αλλαχού τοΰ κόσμου Ίσπανικαί 
αποικιατ ηνωθησαν μετά τών λοιπών τοϋ Άψβουρ- 
γικου Οικου. * 11 1

διά τοϋ θανάτου τοΰ Γαστώνη τών Μεδίκων εί/εν 
εκλείψη ο μέγας οΰτος Φλωρεντιανός Οίκος, υπό τόν 
οποίον, εν τώ Μεγάλω Δουκάτφ τής Τοσκάνης, ήκμα- 
σαν αί Τέχναι, αΐ Έπιστήμαι καί τά Γράμματα.

Ή περιλάλητος αύτοκράτειρα Μαρία θηρεσία, θυ- 
γάτηρ τοϋ αύτοκράτορος Καρόλου τοΰ ζ'. τφ 1736' 
συνεζεύχθη τόν εϊρημένον Φραγκίσκον, δστις από 
Δουξ τής Λοραίνης έγένετο μέγας Δούξ τής Τοσκά
νης. Θανόντος τοΰ Πατρύς τής Μαρίας Θηρεσίας, 
κατέλαβε τφ 1740 τον θρονον τοϋ πατρός της προσ- 
λαβοϋσα συνάρχοντα τόν σύζυγον αυτής, χωρίς δμως 
να δωση αύτώ μεγάλην δύναμιν.

II Μαρία Θηρεσία έδειξε δραστηριότητα καί 
ικανότητα καί νικηφόρος ούσα, τφ 1745, έπεβλήθη 
να εκλέξουν τόν σύζυγόν της Αύτοκράτορα υπό τό 
ονομα Φραγκίσκος Α'. Ύπήρξεν έκ τών επισημότε
ρων Αυτοκρατειρων, αληθής μήτηρ τοΰ λαοΰ. Έφερεν 
εις τον κοσμον τέσσαρας υιούς έξ.ών ό Λεοπόλδος 
οσπς εγενετο μέγας Δούξ τής Τοσκάνης τώ 1765

Ιοιουτοτρόπως οί Οίκοι τής Αοραίνης καί τής Το
σκάνης συνεδέθησαν διά στενών δεσμών.

Άποθάνοντος τοϋ αδελφού αύτοϋ’ΐώσήφ Β'τόνδιε- 
δεχθη εις τόν αύτοκρατορικόν Θρόνον. Τό 1890 έλαβε 
τάς ή νιας τοϋ Μεγάλου Δουκάτου ό Φερδινάνδος Γ'. 
υιός του Αεοπόλδου. Ύπέστη οΰτος τάς συνέπειας 
της γαλλικής επαναστάσεως έκ τής δράσεως τοΰ Με
γάλου Ναπολέοντος, διό μετά τό 1814 άνέλαβεν έκ 
νέου τας η νιας τοϋ Μεγάλου Δουκάτου καί τώ 1824 
απέθανε.

Τόν διεδέχθη ό υιός του, ό Αεοπόλδος Β'. πατήρ 
του ήμετέρου Λουδοβίκου Σαλβατώρ.

χ ΙΙαρατηρητέον δτι έφερε καί τίτλον τοϋ ’Αρχιδού
κας της Αυστρίας καί τοϋ Πρίγκηπος τής Ουγγαρίας 
και Βοεμιας.

Μήτηρ αυτοϋ ήτο ή Μαρία ’Αντωνία Μεγάλη Δού- 
κισσα κόρη Φραγκίσκου τοϋ Α' βασιλέως τών Δύο 
Σικελιών.

Οί Ιταλοί άπο αιώνων ώνειρεύοντο τήν ενότητα 
της πατρίδος των. Τέλος είχε φθάση ή ώοα τής ποα- 
γματοποιήσεως.

Ο Αεοπολδος έγκατέλειψε τόν θρόνον τώ 1859 
παραιτούμενος υπέρ τοΰ υίοΰ αυτού Φερδινάνδου Δ' 
«Αλα το κράτος τοΰ μεγάλου Δουκάτου τής Τοσκάνης 
ηνωθη μετά τοΰ ’Ιταλικού διά διατάγματος τοϋ Βί-

Μέ τήν είρήνην τής Βιέννης τφ 1735 ό Φραγκίσκος 
ΐης Λωραινης ελαβε την διαχείρισιν τής Τοσκάνης καί

''άν Τόκκω. Ή κυρίως οικία του ήτο ή Α ωραία θα- 
/αιιη'ώς Νίξε.· Συχνά έπεσκέπτετο τόν ωυτοκρατορα 
τής Αυστροουγγαρίας, προς τόν δποΐον έτρεφε στορ
γήν, καί τούς λοιπούς υψηλούς συγγενείς Ιου ,

Καί άλλο ένδιαίτημα ήσυχίας ητο η εν Ραμλεχ 
έπαυλις καί ή έν Μαγιόρκα , μία των Βαλεαρι ων τη 
σων, ένθα έχει πλουσιώτατα κτήματα.

Ό έν άπόιιονώσει βίος Αυτοϋ, βυθισμένος εις συνέ
χει- μελέτα:, βίος αύστηρώς καν.ανονισμένος μακραν 
άπό θορυβώδεις διασκεδάσεις, σκεπτικός ως επι το 
πλείστόν έμαρτύρει αλγοΰσαν ψυχήν. __ ,

Ό νεώτεοος αδελφός αυτοϋ ’Ιωάννης, γνωστός υπο 
τό ψευδώνυμον’Όρθ άπο τοΰ 1890 απωλεσθη ταξει- 
δεύων έν τώ ώκεανφ καί διεδίδετό οτι διαμένει εις 
μέοος μυστηριώδες, τό όποιον άπέφευγον να -υποδειν 
ξωσι. Διεδίδετό δτι έπνίγει, δτι έθεαθη _παρα τας 
Βαλεαρίδας'νήσους εϊς τό πλοίον του αδελφού του Λου
δοβίκου Σαλβατώρ. Βέβαιον φαίνεται οτι απεθανε 
κατά τήν μαρτυρίαν τινών. , e c Ζ ,s

Ό Γάσκων Βιλλιέ ιστορεί δτι δ ημετερος Αρχιοους 
ϋπέση) καιρίαν θλίψιν, διότι εΐδεν άποθνήσκουσαν 
προ τών οφθαλμών του τήν μνηστήν του εν φοβερφ 
καί άπροσδοκήτω καταστροφή, χωρίς να δυνηθη να 
τήν συνδράμη. 'II μνηστή τοΰ ,’Αρχιδουκος ητο 
ώραιοτάτη, λεπτοφυής καί μόλις εικοσαετις ... ι 
δύο μελόνυμφοι έλάτρευον άλλήλους., Ημέραν τινα ο 
’Αρχιδούξ διήρχετο έφιππος υπό, τόν εξώστην του με
γάρου, δπου εκείνη άνέμενεν Αυτόν. Ήτο θέρος και 
ή νεάνις έφόρει έλαφράν έσθήτα έκ λευκής μουσουλινας.

Ό Άρχμδούξ τήν έχαιρέτισε διά της χειρος του. 
Εκείνη έπλησίασεν εϊς τό κηγκλίδωμα τοΰ εξώστου με 
τόν βοαχίονα τεταμένον, δπως δήλωσή τήν χαραν ήν 
ήσθάνετο έπαναβλέπουσα Αυτόν., Αίφνης, το ωραιον 
πλάσιια περικυκλώθη υπό τών φλογών. 1 ινι τροπφ 
άνεωλέγη έν πυρείον ύπό τούς πόδας αυτής και τη μετε- 
δωκε τόπϋρδέν έξηκριβώθη. Ό ’Αρχιδούξ δεν ηδυ- 
ήθη νάάναοριχηθή τοΰ εξώστου όπως παρασχη αυτή 
άιιεσον συνδρομήν. ’Άβυσος έχώριζεν Αυτους. Ομως 
άιιέσω- κατέβη άπό τοϋ ίππου, ανηλθε ,τας κλίμακας 
καί έφθασε καθ’ ήν στιγμήν τό χαριτωμενον«και αγα
θόν πλάσμα, τό ύπ’ αυτοϋ λατρευομενον συνεστρεφετο 
έν φρικτή αγωνία.

("Επεται συνέχεια)
ΣΠ· ΔΕ - ΒΙΑΖΗΣ

κτωοος ’Εμμανουήλ τοϋ Β' τή 22 Μαρτίου I860 καί 
ιιαταίως δ Φερδινάνδος ό Δ' διεμαρτυρηθη.

‘Η Τοσκανική πολιτεία ήτο έκ τών αρίστων της 
εποχής, διό οί Μεγάλοι Δούκες τοϋ Άψβουργικου 
Οίκου άφήκαν άρίστας αναμνήσεις. . e _

Παραιτηθείς, ως εϊδομεν, ό Λεοπόλδος ο_Β των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων άπεσύρθη εϊς τον ιδιωτικόν 
βίον έν τώ μεγάρω αυτοϋ Schackenwert εν Βοημία. 
Κατά τό ταξείδιόν του άνά τήν ’Ιταλίαν ήσθενησε και 
τή 29 ’Ιανουάριου τοϋ 1870 άπέθανεν έν Ρώμη, ένθα 
έτάφη. ‘Η δέ πιστή αυτοϋ σύζυγος, Μαρία Αντωνιφ 
εξέλεξε μονήρη βίον παρά τφ Γροϋνδεν Ορθ, ενι α 
απέθανε τφ 1898 καί έν Βιέννη έτάφη. ή

Ό Λουδοβίκος Σαλβατώρ έθρήνησε πολύ καταπο/.υ 
τόν θάνατον τής Μητρός,ή οποία προς Αυτόν,ετρεφεν 
. ξαιρετικήν άφοσίωσιν, ενεζα τής δρασεω, Αυτοί ει, 
τάς Τέχνας, Έπιστήμας καί τά Γράμματα.

'Ο Λουδοβίκος Σαλβατώρ έγεννήθη έν Φλωρεντίφ 
τή 4 Αύγουστου τοϋ 1847 έτους. Κατ’ ουσίαν ητο Ι
ταλός πρίγκηψ. Ή φύσις Τόν είχε προίκιση με τα 
έκτακτα δώρα, ποΰ δίδει εις τούς προνομιούχους Ι
ταλούς καί Γερμανούς. ’Εγκαίρως άνέδειξε τα αποτε
λέσματα τή; ευδόκιμου ανατροφής, της έμπεδου εκ 
παιδεύσεως καί τής αύστηραςδιαπαιδαγωγησεως. Ε- 
ξέπληττε πάντας τούςέχοντας τήν υψηληντιμήν να Ι ον 
πλησιάσωσι διά τήν αϋστηράν μόρφωσιν και σπάνιάν 
πολυμάθειαν. ...

Κάτοχος τών φυσικών έπιστημών, των κλασσικών 
γλωσσών καί τών σπουδαιοτέρων έκτών νεότερων’ κα- 
άώς καί τής αραβικής. Κατείχε καί τήν νεοελληνικήν, 
τήν οποίαν καλούτσικα ωμίλει- ,Δεςιότατος εις την 
ιχνογραφίαν καί ζωγραφικήν. At μελανογραφιαι,δια 
τών οποίων έκόσιιει'τά πολυπληθή συγγράμματα αυτό,υ 
είναι έξοχοι. Άν καί δέν έδειξεν ΐδιάζουσαν κλισιν εις 
τό στρατιωτικόν έπάγγελμα, άνεδείχθη έξοχος ναιπι- 
κός, μόνος του διευθύνων άνά τόν κόσμον την θαλα
μηγόν του Νίξε κατά τά έρευνητικά Αυτοϋ ταςειδια. 
Ιδία, εϊς τάς νήσους, προς τάς οποίας είχε δείξη μεγα- 
λην στοργήν, διό καί ώνομ,άσθη Βασιλεύς τών 
Νήσων τίτλον, δ όποιος τόν ευχαριστεί.

Ό παρά τή Τεργέστη ήσυχος κόλπος, τής Μαυγγιας 
ήτοτό προσφιλές ένδιαίτημα ώς καί ή έπαυλίς ίου εν

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ μεαεται

ματικής δοάσεως .υπέρ πάντα άλλον διασώσαν έν τοι 
κόλποι; αυτοϋ, παντοειδή Βυζαντινά κειμήλια, με 
όογανισιιόν ιδιόρρυθμον, μέ μεγαλοπρεπείς Μονας, 
καί πολυπληθή 'Ιερά ’Ενδιαιτήματα της ορθοδοξου εκ
κλησίας, μέ χιλιάδας δέκα μοναχών,, χωρα,πληρης,φυ- 
σικής καί θρησκευτικής ποιήσεως, έφ’ ήν ενεκαρτερη- 
σαν τόσαι γενεαί άγωνιζόμεναι κατα της υ/.ης, οτε 
αυτή ήγωνίζετο κατά τοϋ Πνεύματος, δικαιούται εκ
τενούς επιστημονικής έρεύνης, έν τοίς χρονοις,τουτοις 
καθ’ οϋς ή έπιστήμη πλησιφαή τόν ήμετερον ορίζοντα 
άπειργάσατο. Δέον τό 'Άγιον ’Όρος να έμφανισθΠ 
ποό τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου, επιδείκνυαν την τα
πεινήν καί ανευ θορύβου, ά/Λ’ ένδοξον και μακραι.

(ΙΙαρά επιφανούς μοναχού ΐδιάζουσαν κατέχοντος Οεσιν , 
καθ’ δλον τό 'Αγιώνυμον 'Όρος λόγιο τή; έξαιρετικής του 
,ιορφώσειος, τής άπειρου αγαθότητας, τών έξοχοι; φίΛαν- 
θρώπων αισθημάτων του. τών χριστιανικών αρετών του 
και τής σπανίως μετριοφροσύνης του έλάβομεν πολλου Λογου 
αξίαν μελέτην, 'τήν όποιαν εύχαρίστως δημοσιευομεν εν 
πεποιθήσει δτι προσφέρομεν υπηρεσίαν εις τόν εθνικόν 
άγώνα τής έλληνικοτάτης ταύτης Άκροπόλεως του χριστι
ανισμού).

Α'.

Τό "Αγιον ορος ή ’Αθως τόπος απαράμιλλος έν 
φυσικαίς καλλοναΐς, έργαστήριον ύπερχιλιετοϋς πνευ
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ωνα αύτοϋ δρασιν, και διεκδικοΰν την οΐκείαν θέσιν 
εν ταϊς στήλαις των μεγάλων προμάχων τής ηθικής τοϋ 
ανθρώπου άναπλάσεως. Διακαιομενοι υπό τοϋ πόθου 
νά ίδωμεν την 'Αγίαν ταΰτην χώραν λάμπουσαν και 
αυθις έν ταϊς σφαίραις τοϋ Πνεύματος καί άρτΰου· 
ουσαν διά τοϋ άλατος αυτής' τον άρτον των ορθοδόξων 
τέκνων έπιχειροΰμεν νά ίστορίσωμεν τά κατ’ αυτό 
εύελπιστοΰντες δτι θέλει χρησιμεΰση ως αφετηρία των 
ειδικών προς ευρυτέρας μελέτας.

Β'.

Ιίροφητεταα των άρχαεων 'Ελλήνων 
Φιλοσόφων.

’Αριστερά τώ ε’ισιόντι εις την Τράπεζαν τής Μονής 
Μεγίστης Λαύρας υπάρχει έξοχος τοιχογραφία παρι- 
στώσα τήν γενεαλογίαν τοϋ Ίησοΰ Χριστού, σύμ
πλεγμα θαυμάσιον των Προπατόροίν τοϋ Ίησοΰ, 
έν εϊδει κλίματος,ούτινος ή ρίζα αναδύει έκ τήςόσφύος 
τού Ίεσαί, έχοντος βότρυας τούς Προφήτας καί Προ
πάτορας, οίνον στάζοντας (—τάς περί Χριστυΰ προ- 

« φητείας) τον τάς ψυχάς εύφραίνοντα.
Κάτωθεν τού συμπλέγματος τούτου υπάρχει σειρά 

.ρητών τών αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων των περί 
Χριστού προφητευσάντων. 'Ο φίλων με τήνδε τήν 
προφητείαν Γόνος έκ γόνου κατελθών, γόνος γόνου έπί 
μητρί οίκήσαι θέλων καί γεννηθείς άνθρωπος τέλειος 
καί θεός.

Κλεάν&ης

'Ο τον ουρανόν καί τήν γην ένηδράσας γεννάται 
έξ άχράντου παρθένου.

Πυθαγόρας

Ό Θεός έστίν ουν καί Λόγος καί Πνεύμα καί δ 
λόγος σαρκωθείς...

Σωκράτης

Καί τόδνυμα αύτοϋ αύξηθήσεται καί τιμηθήσεται 
υπό πάντων έφ’ δλην τήν οικουμένην.

‘Όμηρος

Ήξει προς ημάς όψέ γής άναξ πόλου καί σάρκα ώ- 
νεΐται δίχα τίνος σφάλματος.

’Αριστοτέλης

Φως λάμψει έπί πάσαν τήν.κτίσιν καί τά χειρο
ποίητα είδωλα ώς Θεός αφανίσει εις τέλος.

Σιβύλλα

Καί σταυρωθήσεται υπό Εβραίων απίστων καί 
μακάριοι οΐ άκούονιες αυτόν, ούαί δέ οί μή άκούοντες.

Πλάτων

Θεός ήν μεν αεί καί έστι καί έσται...

Πλούταρχος

Όψέ ποτέ ήξει ό άναρχος άνάρχου γόνος... 
Εις δέ τον Κώδικα 435 αΐώνος ΙΗ’, σελ. 70 τής 

ίεράς Μονής τού Βατοπαιδίου περιέχονται προφητεΐαι 
'Ελλήνων περί-Χριστού αί εξής.

Θουκιδίδης

Ήν μέν θεός φώς νοερόν καί τούτο αϊνεσις.

’Αριστοτέλης

’Ακάματος Θεού γέννησις έξ αυτού γάρ λόγΟς δ αυ
τός ούσιούται.

Σοφοκλής

Εστι Θεός άναρχος απλούς τή φύσει, δς ουρανόν 
έτευξε καί γαιήν μακράν.

1ώσηπΟς ’Ιουδαίος

Τέθηκεν έγκαρσίως πόλους τις άϋλος ξένος, γλιχό- 
μενος παχυνθήναι (=σαρκωθήναι) θέλων ύψούν τό 
πάχος. )

Σόλων ό Ά&ηναϊος

’Ήξει ούρανόθεν βασιλεύς αιώνων δ μέλλων κρΐναι 
πάσαν σάρκα.

Πλούταρχος

’Άναρχος απρόσιτος εις θεός λόγος δν ουρανοί τρέ- 
μουσιν άνθρωποι νόες.

Δαν ό Τρισμέγιστος

Γόνος αγόνου κατελθών γόνιμον ύδωρ έποίησε, 

Θουλής ό Αίγυπτίων βασιλεύς

Ό παλαιός νέος καί δ νέος αρχαίος, δ ιή ργό- 
νος καί ό γόνος πατήρ,

Απόλλων ό Φοίβος

"Ενα θεόν ύψιστον έν τρισί λέγω δς ουρανόν »τευ- 
ξεν άμα καί χθόνα.

Πλάτων

Έκ μητρονύμφου παναμώμου παρθένου μέλλει τεχ- 
θήναι τού θεού μόνος γόνος
Διοσκο υρίδης

Ό Θεός μέλλει γεννηθήναι καί πιστεύω ε’ς αυτόν.

Σιβύλλα

"Ηξει προς ήμάς όψέ γής άναξ πόλου δίχα τίνος 
σφάλματος.

Σημειωτέον δτι Σιβύλλαι γεγόνασιν έν διαφόροις 
τόποις καί χρόνοις τόν αριθμόν δέκα.

Πρώτη δέ έστίν ή Χαλδαία ή κυρίω όνόματι κα- 
λουμένη Σαμβήθη, ή περί τού Δεσπότου Χριστού μύ
ρια προθεσπίσασα καί περί τής αυτού παρουσίας’ 
αλλά καί αί λοιπαί Σιβύλλαι συνάδουσιν αυτή, πλήν 
δτι ταύτης εϊσί βιβλία κδ' περί παντός έθνους καί 
ώρας περιέχοντα. Ότι'δέ οΐ στίχοι αυτών ατελείς καί 
αί άμετροι εύρίσκονται ού τής προφήτιδος έστίν ή 
κτία, αλλά τών ταχυγράφωι, ού συμφθασάντων τή 
ρύμη τού λόγου, ή καί άπαιδεύτων γενομένων καί 
απείρων γραμματικής’ άμα γάρ τή έπιπνοία έπέπαυτο 
ή τών λεχθέντων μνήμη, καί διά τούτο εύρίσκονται 
οΐ στίχοι ατελείς, καί διάνοια σκιάζουσα, είτε κατ’ 
οικονομίαν Θεού τούτο γέγονεν, ώς μή γινώσκοιντο 
υπό πολλών καί αναξίων οΐ χρησμοί αυτής· είτε δή · 
καί δ μακρύς χρόνος, ώς καί άλλων πολλών αίτιος 
τούτου ύπήρξεν, ού μήν αλλά καί ή ασάφεια τών 
υπό τής Προφήτιδος εΐρημένων καί τό πλεονάκις 
ίσως άντιγρμφήναι τά βιβλία, ούδέν θαυμαστόν εί 
σύγχυσιν τής τε διανοίας καί τών μέτρων έμπεποιή- 
κεσαν. (Πορφυρίου Ούσπένσκη: Δευτέοα περιοδεία 
εις ’Άθω. Σελ. 171).

Οΐ μέγιστοι τών αρχαίων φιλοσόφων, λέγει έτερος 
κώδιξ, άνεγνώριζον δτι ήτο δ Θεός.

‘θ Σωκράτης έλεγεν : «Ο’ιεσθαι ουν χρή ... γνώση 
τό θειον δτι τοιοΰτον καί τοσούτον έστίν, ώσθ’ άμα 
πάντα δράν καί πανταχού τίαρεϊναι καί ήμών απάν
των έπιμελεΐσθαι» (Ξενοφ. Άπομνημ. Α'.)

Ό Πλάτων «Κόσμον τε είναι γεννητόν, έπειδή 
καί αισθητός έστιν υπό Θεού κατασκευασμένος» 
(Διογ. Ααερτ. ϊδε και Τίμαιον).

Ό ’Αριστοτέλης «’Αρχαίος μέν τις λόγος καί 
πάτριός έστι πάσιν άνθρώποις ώς έκ Θεού τά πάντα 
καί διά Θεού ήμΐν συνέστηκε» (περί κόσμου ζ' καί 
μεταφυσ.Α'. 2. 1. Δ . 7 καί περί Ψυχής Α'. Γ).

——-

γαααικΗ φιαοαογια

GUY DE MAUPASSANT

Jil l ΙΙ ’Ι Ι ΛΙΛ

’Επειδή κατοικούσε στό Μπατινόλ καί ήταν ύπάλλη- 
λος τού Υπουργείου τής Παιδείας, έπερνε κάθε πρωί 
τό τραμ για νά πάη στό γραιρείόν του. Καί κάθε πρωί 
έταξείδευεν έως τό κέντρον τών Παρισίων, απέναντι σέ 
μίαν νέαν τήν οποίαν έρωτεύθηκεν. ’Εκείνη έπήγαινεν 
εις τό κατάστημά της, καθημερινώς τήν ιδίαν ώραν. 
Ήτο μία μικρή μελαχροινούλα, από τάς μελαχροινάς 
έκείνας, πού τά μάτια των είναι τόσο μαύρα ώστε 
φαίνεται σάν μουντζούρες καί τό χρώμα τού προσώπου 
των λάμπει σάν ελεφάντινου. Τήν έβλεπε νά φαίνεται 
πάντοτε στήν γωνίαν τής αύτής οδού καί άρχιζε τό 
τρέξιμο γιά νά προοθάση τό βαρυκίνητον εκείνο τράμ. 
’Εκείνη έτρεχε βιαστική, ευλύγιστη, -χαριτωμένη· καί 
έπηδούσε στό άνάβαθρον τού τράμ προτού τά άλογα νά 
σταματήσουν εντελώς. Έπειτα έμβαινε μέσα άσθμαί- 
νουσα ολίγον καί άοού έκάθητο, έρριπτεν έναν βλέμμα 
γύρω της. Τήν πρώτη φορά πού τήν είδε, ό Φραγ
κίσκος Γεσσιέ ήσθάνθη ότι εκείνο τό πρόσωπο τού 
ήρεσεν άπείρως. Συναντά κανείς ενίοτε γυναίκας, πού 
έχει τήν επιθυμίαν να τάς σφίςη παρευθύς στήν αγ
καλιά του χωρίς νά τάς γνωρίζη. ’Απαντούσε δέ, ή 
κόρη εκείνη στούς μυστικούς του πόθους, σέ κάθε μυ
στικήν αναμονήν του, σ’ αυτό τό είδος έρωτος ιδανικού 
πού έχει κάποτε κανείς, χοιρίς νά τό γνωρίζτ, μέσα στό 
βάθος τής καρδιάς του.

’Εκείνος τήν έκύτταξε μ’ επιμονήν χωρίς καί νά 
τό θέλτ,. Στενοχωρηθείσα απ’ τά βλέμματα εκείνα έκοκ- 
κινησεν. Αυτός τό παρετήσησε, · καί ηθέλησε νά άπο- 
στρέψη τά μάτια του’ αλλά τά έπανέστρεφε κάθε στιγ
μήν επάνω της, αν κι’ έπσοσπαθούσε νά τά προσηλώση 
αλλού. Μετά πάροδον ολίγων ημερών έγνωρίσθησαν χω
ρίς νά έχουν συνομιλήσει Τής παραχωρούσε τήν θέσιν 
του, όταν τό -τράμ ήτο πλήσες καί ανέβαινε στό έμπε- 
ριάλ, άν καί αυτό τόν έλυπούσε. Αύτή, τόν έχαιρετούσε 
τώρα μέ μικρόν μειδίαμα και άν καί έχαμήλωνε πάντα 
τά μάτια της υπό τό βλέμμα του, πού τής έφαίνετο

Ό Όνάτος παρά Στοβαίω «Ό μέν ών Θεός 
αυτός ούτε ορατός ούτε αισθητός’ αλλά λόγω μόνφ 
καί νόφ θεωρητός- τά δέ έργα αυτού καί αΐ πράξεις 
έναργεΐς τε καί αΐσθηταί έστι πάντεσιν άνθρώποις ».

Ό Πλούταρχος «Άλλ’ έστιν δ Θεός χρή φάναι 
καί έστι κατ’ ούδένα χρόνον, αλλά κατά τόν αιώνα 
τόν ακίνητον καί άνέγκλιτον κ. τ. λ. (περί τοϋ Εί- 
τοϋ έν Δελφοΐς).

Ό Σοφοκλής «Εις ταϊς άληθείαισιν, εις έστι 
Θεός ος ούρανόν τέτευχε καί γαίαν μακράν, Πόντου 
τε χαροποιόν οΐδμα κανέμων βίας κ. τ. λ. (Ίουστ. 
Παραινετ).

ΜΟΝΑΧΟΣ 
(’Ακολουθεί)

πολύ ζωηρόν, δεν έδεικνύετο πλέον δυσηρεστημένη πού 
τήν απεθαύμαζε. Στό τέλος άρχισαν νά συνομιλούν. "Εν 
είδος τελείας οίκειότητος έπήλθε μεταξύ των, μία οί- 
κείοτης μισής ώρας καθημέραν. Κι’ αύτή ήτο βέβαια ή 
θελκτικωτέρα μισή ώρα τής ζωής του. Τήν έσκέπτετο 
καθ’ όλον τόν λοιπόν χρόνον, τήν έπανέβλεπε άδιακό- 
πως κατά τήν μακράν εργασίαν στό γραφείόν του,φαντα
σιόπληκτος, δαιμονισμένος, πλημμυρισμένος από τήν 
εικόνα εκείνην, πού έπρόβαλλε διαρκώς,τής αγαπημένης 
γυναικός. Τού έταίνετο ότι ή εντελής κατάκτηρις τής 
χαριτωμένης εκείνης νέας θά ήτο δι’ αυτόν μιά τρελ- 
λή ευτυχία σχεδόν ύπεράνω τής ανθρώπινης ευτυχίας.

Κάθε πρωί τώρα τού έδιδε μία χειραψίαν κι’ αυτός 
έφύλαττεν έως τό βράδυ τό αίσθημα τής επαφής εκεί
νης, ως άνάμνησιν μέσα στό κρέας του, τής ασίενους 
πιέσεως τών μικρών εκείνων δακτύλων τού έφαίνετο οτι 
είχε διατηρήσει τήν σφραγίδα τής χειραψίας της επάνω 
στήν επιδερμίδα του.

Έπερίμενε μέ αγωνίαν, καθ’ όλον τό άλλο χρονικόν 
διάστημα τό μικρόν εκείνο ταξεϊδι μέ τό τράμ. Αί Κυ- 
ριακαί τού έισαίνοντο άπαίσιαι. Κι’ αυτή όμως τον α
γαπούσε δίχως άλλο διότι έδέχθη ένα Σάββατον ανοι
ξιάτικο νά πάη’νά ιοάνε ιιαζί το μεσηυέοι, τήν επαύριον 
εις Μαιζόν-Μαφιοίτ.

’Εκείνη τόν έπερίμενε πρώτη στον σταθμόν. Ό νέος 
έξεπλάγη άλλ’ αυτή τού είπε ’ —«Προτού νά φυγωμεν 
έχω νά σάς μιλήσω. Έχομεν είκοσι λεπτά τής ώρας 
είναι περισσότερον έφ’ όσον χρειάζεται.»

Έτρεμε στηριζομένη στον βραχίονά του μέ χαμη
λωμένα μάτια καί τά ούχρά τά μάγουλα. Και εξακο
λούθησε— «Δέν πσέπει να. μ’ έκλάβετε όπως δέν είμαι’ 
είιααι τιαία κόοη καί δέν θά πάω έκεί-πέρα μαζί σας, ι , < > , 1 _ , , 1 _ 1 ,.
έκτος εάν μοΰ υποσχεθήτε, εάν μού ορκισθητε οτι τί
ποτε.. .τίποτε δέν θά κάνετε... που νά είναι...που να 
μήν είναι... σωστό καί τίμιο...»

Είχε γίνει %ίυνης πειό κόκκινη από παπαρούναν !
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εβιωπη,εν. Εκείνος οέν ηξευρε τί ν’άπαντη,η εύτυ- 
χης κα-. χα-.αΑυπψένος ταύτόχρόνως. Κατά βάθοςεποο- 
τψοΟσεν ίσως νά είναι έτσι καί ο-ζως.. ,ομως εϊχεν 
αφεθη νά λιχνίζεται, τήν νύχτα έκείνην αέ όνειρα πού 
του είχαν βάλει φωτιά στάς φλέβας. Θά τήν άγαπού,εν 
ολιγώτερον βεβαίως, εάν τήν ήξευοεν ώς έλαοράς ο. α
γωγής· αλλά τότε θά ήτο τόσον θελχτιχύν αυτό τόσον 
ηοονιχόν ! Καίδλοι οί έγωίστιχοί Απολογισμοί των 
ανδρών εις τόν έρωτα τού έβασάνιζαν τό πνεύαα
, Έπειοή δέ δέν έλεγε τίποτα έχείνη έξανάρν’ισε νά 
ομίλα; με φωνήν συγζινημένην, μέ δάχουα στά βλέ- 
?αρά της.

— ’Εάν δένμοΟύπόσχεσβε νά μέ σεβασθήτε τελείως 
γυρίζω πάλι στό σπίτι μου. Τής έσφιξε μέ τρυοεοότητα 
τθ ΖεΡ· χα'· άπήντησε.

~ Σας τ'° Υπόσχομαι θά χάμω μόνον καί μόνον ότι 
Βέλετε; Έφάνη ανακουφισμένη καί ήρώτησε μειδιώσα 
<—Εινε πολύ ειλικρινές αύτό; Τήν έχύτταξε στό βά
θος των ματιών της -—Σάς το ορκίζομαι !—Πάμ< 
τότε νά πάρωμε τά εισιτήρια, εϊπεν ή κόοη. ΔΘ 
ήδυνήθησαν καθόλου νά ομιλήσουν καθ’ όδόν 'διότι τό 
βαγόνι ητο πλήρες. Οταν έφθασαν εις τό Μαιζόν-Τατ- 
φίτ διηυθύνθησαν πρός τόν Σηκουάναν. Ό χλιαρός 
άερας εμαλάκω/ε τό σώμα καί τήν ύυνήν: Ό ήλ'ιο; 
πίπτων με αφθονίαν εις τόν ποταμόν στά φύλλα καλ 
στήν χλόην, έρριπτε χιλίας ακτίνας ευθυμίας στά στό’ 

(αατα χαί Ξ’.ς τά πνεύματα. Έπηνα’.ναν αέ 
κατά μήκος τής όχθης, κυττάζοντες τά ύαράχϊα ΐοϋ 
εγλυστρουσαν,^ σε μικρά κοπάδια ανάμεσα σέ δυο νεσά’ 
Επηγαινον πλημμυρισμένοι vj-'jyiv., σαν σηχω- 

μένοι επάνω άπό τήν γήν μέσα σέ μίαν εκστατικήν 
μακαριότητα. Τέλος, εϊπεν εκείνη;-^Τί τοελλή πού θά 
με ευρίσκετε βέβαια ! Εκείνος ήρώτησε γιατί αύτό · 
Κι αυτή υπέλαβε Δέν είνε τρέλλα τό νά έλθω έτσι 
μονή μαζί σας;-Όχ· δά ! είνε πολύ φυσικόν.-Όχι! 
Οχι δεν eyai φυσικόν για μένα γιατί δέν θέλω μχ έκ- 

πεσω’ νχ έτσι κατ’ αύτόν τόν τρόπον, έκπίπ-*» 
κόρη μ’ όλα ταΰτα. Άλλ’ εάν ήξεύρατε ■ είνε τόσον 
ανιαρόν, κάθε μέρα γά. ίδια χαί τα ίδια, όλες τής ήαέ- 
ρες του μηνάς καί ολους τούς μήνας τού χρόνου. Εί- 
“ζ. Χα;Λ^,νη Μ**· Καί καθώς έδοκίμασε 
πολλές θλίψεις όεν είναι διόλου εύθυμη. Έγώ, χάνω 
όπως μπορώ. Προσπαθώ νά γελώ, αλλά δέν τό έπ'-υ- 
χάνω πάντοτε. Όπως καί άν έχη δμως τό ποάγμά, 
είναι χακο που ήλθα. Δέν θά θυμώσετε μαζί μοό δμως 
C “υτ0’, Εις άπάντησιν, τήν έφίλτσε
με ξηρότητα στ’ αύτί. ’Αλλ’ έκείνη τόν άπεμά™, 

™ ίυσαρεστηθε^α' αίτνας
Ω . κύριε Φραγκίσκε ! ύστερα άπό τόν ό’οκον σας ’ 

Και επανηλθεν,τόΜαιζόν-Ταφφίτ. Έγευμάτϊσαν στήν 
«Μικραν-Χαβρην», χαμηλό σπήτι,σκεπασμένο άπό τέσ- 
σαρες υπερή.φίΛες λεύκες, στον παραπόταμον. Ό καθα
ρός αέρας, η ζέστη, τό άσπρο κρασί καί ή ταραχή τήν 
οποίαν ησθανοντο πού ήσαν ό ένας κοντά στον άλλον 
τους εκανε κόκκινους, στενοχωρημένους καί σιωπηλούς.
- κα?έ ϊ*’·» Απότομος χαρά τούς κα

τελαδε και _ οιασχίσαντες τόν Σηκο,ά-Λν έτυνον πά- 
Μν x-ατα μήκος τής όχθης πρός τό χωρίου Φρεκάν 
Α'.φζης ο νέος τήν έρώτησε : —Πώς δνόμάζεσθε ; Λοΐ- 
,α. Εκείνος επανέλαβεν : Λο'ίζα καί δέν είπε πλέον τί
ποτε. Το ποτάμι διαγράφον μακράν καμπύλην, έπή- 
γαινε να 3ρεξν) πέρα- πέρα μίαν σειράν λευκών σπιτιών

που εκατοπτρίζοντο μέσα στό νερό, μέ τήν σκεπήν των 
«·ω. Η κόρη εμαςευε μαργαρίτες, έκανεν ένα χον- 

αγρο.ικο θέμα, κ εκείνος έτραγουδούσε ‘δυνατό βα-
O'.scov με άστά9εζσν σάν χό αικρό

^ριθτοπερίτιατά.
Αριστερά των, ένας λοφίσκος άμπελόφυτος άκολου- 

ου^ .ον ποταμον. Άλλ’ ό Φραγκίσκος έξατνα έστάθη 
7_· μ='>ων ακίνητος άπό έκπληξιν :-’Q κυττάςετε, 
..,..ν. αμπέλια είχαν τελειώσει, καί όλη τώρα ή 
ζλ..υς η-o^σκεπασμένη άπό φύλλα ανθισμένα. Ήτον 
οασος απο αγριολούλουδα ένα είδος μενάλου τάπητος 
ε,απλωμένου κατά γής πού έφθανεν έως τό χωρίον, εκεί 
ζατω,ειςουοητριών χιλιομέτρων άπόστασιν. Αύτή 
ίμγίν,ν επίσης άφωνη, συγκ.νημένη. Καί έψιθύοισε ; — 
Ω . τ; ωραία πού είναι J Καί διασκελίσανι'ες ένα άνοόν 

\°£χο>τες, προς τόν παράδοξον έχεϊνον λόφον, 
που χορηγεί χατ’ έτος ό’λα τό. λιλά πού σέρνομαι 
Πλαστό Παρίσι στα καροτσάζια των πλανοδίων έμ
πορων. Ενα στενό μονοπάτι εχάνετο κάτω άπό τά 
οενορακια Τό έπήραν κι’ όταν ’συνήντησαν ένα μικρόν 
οασος, =καύησαν. Λεγεώνες άπό μύγες έζουζούνιζαν άπ’ 
=πανω τους, ερριπτον δέ είς τόν άέρα ένα ρον/άλισαα 
γλυκό και συνεχές. Κι’ ό ήλιος, ό μεγάλος ήλι^ήμεόοε 
χω.ι, αερακι επιπτεν επάνω στό μακού καί γαοωπόν 
λο-φακι εκανε νάβγαίνηάπότό δάσος έκείνο τώ'ν άν- 
οοεσμων εν αρωμα ουνατόν, μίαν άπειρον πνοήν άπό 

αρώματα τον ιδρώτα αύτόν των λουλουδΐών. Μια κα- 
μπανα εκκλησίας έχτυποϋσε μακρύ»! Καί σινά-σινά 
αγκαλια,θη,αν, έπειτα άλληλοσφίχθηκαν, ' έξαπλωα'έ- 
λθ. .ο χορτάρι χωρίς συνείδησιν δι’ άλλο άπό τό όια·' 
• ωγ. Η Αουιζα είχε κλείσει τά μάτια καί τόν έκοα- 
τουσε μ ολην τήν άγκάλην της, σφίγ-ουσά τον αέ πα
ράφοραν χωρίς καμμιάν σχέψιν, μέ λονικά χαυιένα, 
αποναρκωμένη άπό τά πόδια ώς τό κεφάλι, μέ'σα ,έ 
{*.αν περιπαθή αναμονήν. Καί παρεδόθη όλόχλερη ·/ω- 
?-·ς να ξερή τή έκανε, χωρίς κάν νά έννοή δτι τού εί7- 
γαραοοθή... Συνήλθε ξετρελλαμέ-.η, όπως άπό 
ουστυχημαγκαί άρχισε νά κλαίη γογγίζουσα άπό πό- 
>0'Λ [αε το πρόσωπό κρυμμένο μέσ τά χέρια της. Έκεΐ- 
>0, εοοκίμα.ε νά την παρηγορήση. ’Αλλ’ αύτή ήθέ- 
λησε να ςαναφυγη νά ςαναγυρίση νά πάτ στό ΙΙαοίσι 
αμ_σω,., Επαναλάμβανε άοιακόπως βαδίζουσα μέ αε- 
γαλα βήματα.—Θεέ μου ! Θεέ μου ! Κ’ εκείνος έλε' -Ζ: 
» a? μεινωμε σέ παρακαλώ ! Αύτή

-i/c .ά μάγουλά της κόκκινα καί κοίλα τά μάτια της. 
Ευθυς ώς έφθασαν στον Σταθμόν Παρισίων τόν άφηκέ 
χωρίς καν νά τόν άποχαιρετίση. 'Όταν τήν συνήντησεν 
την επομένην μέσα στό τράμ, τού έφάνηκε άδυνατι- 
σμενη. Τού είπε :

' νύ σάς μιλήσω θά κατεβούμε στήν λεω
φόρον. "Αμα ευρέθησαν μόνοι στό πεζοδρόμιο·/ :—Ποέ- 
π=Λ νά χωρισθούμε διά παντός, τού είπεν-Δέν είναι 

ίανΛ’δώ ύστερ’ άπ’ αυτά πού συνέβησαν. 
Εψέλλίσε τότε^έκεϊνος : Μά γιατί Γιατί δέν μπο

ρώ. 'Υπήρξα ένοχος. Δέν θά γίνω πάλιν. Τότε τή> 
ικ.ετε,υσε, τήν εςώρκισε, βασανιζόμενος άπό πάθος, τοελ- 
λ?’ ,Jr‘J νά τήν έχη όλην ίδικήν του είς
■ η/ απόλυτον εγκατάλειψιν τών ερωτικών νυκτών.

Εκείνη έπανέλαβεν μ’ επιμονήν :—Όχι δέν ήυι- 
πορώ . —Όχι δέν θέλω! Άλλ’ αύτός έουνάμωσε, 
εςεγειρετο περισσότερον. Ύπεσχέθη νά τήν νυμοευθή 
και τοϋ απήντησεν πάλιν όχι. Καί τόν άφήκεν ' Έπ'ί 

όκτώ ημέρας ίέν τήν είοε. Δέν ήδυνήθη νά τήν συνάν
τηση καί έπειοή δέν ήξευρε τήν οιευθυνσιν της, την 
ένόμ’.σεν γΛίχενη δια παντός.

Τήν ένάτην τό βράδυ, έχτύπησε το κουοσυνι στο 
σπίτι του. Έπήγε ν’ άνοιξη. Ήτον αυτή : Εοριφθη 
στάς άνκάλας του καί δέν άντέστη πλέον. Επι_ τρεις 
μήνας υπήρξεν έριομένη του. Αύτός οέ αρχιςε να την 
βαούνεται όταν τού κατέστησε γνωστόν οτι ητο c ;κυο,. 
Τότε μίαν ιδέαν είχε μόνον στό κεφάλι του : να την 
•/ωρίση με κάθε τρόπον.

Επειδή δαως^δέν τό κατόρθωνε, μη γνωριζων πω.

νά τό έπι/ειοήση, μή γνωρίζων τί νά ειπη, τρελλος 
άπό άνησυχίαν μέ τόν φόβον τού παιδιού εκείνου που 
έμενάλωνεν, έλαβε μίαν άπόφασίν ύπερτατην. Μετω- 
κησεν μίαν νύκτα, καί έξηφανίσθη. Το πραγμα ητο 
τόσον σκληοόν, όίστε έκείνη δέν άνεζήτησε/ αυ.ον που 
-ήν ένκατέλειψεν έτσι. Έοοίφθη εις τα γόνατα της 
Ιητέσάς της έξομολογουμένη είς αύτήν τήν δυστυχίαν 
της,‘καί ύστερ’ άπ’ ολίγους μήνας εγεννησεν ενα αρ- 
σενικόν παιοί.

(’Έπεται τό τέλος)
V ΙΒΥΚΟΣ ΑΛΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΑΑΜθΕΙΤΩ _________

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
ψίυμεν είς αντίστοιχο? jtovov, oxe καί μόνον θά αίσθαν><ο- 
μεν έπαναπαυομένήν τήν συνείδησιν ημών, διά τής άντα-το- 
δόσεος τοϋ παραχθέντος πόνου.

Ε .) Ή ποινή ώς άμυνα

Αύτό ακριβώς τό περιπλέον, αύτός ό δίκαιος τον
όποιον χάριν τής Ισότητος πρέπει.,κατά τό αίσθημα ημών, , 
νά αίσθανθή ό άδικήσας ΐνα παύση ή έκ τού αδικήματος 
ηδονή αυτού, ήν έκ προθέσεως έπεζήτησε, καί πρός άντι- 
στάθμισιν τού αδίκου πόνου τού άδικηθέντος, όπως αποκα
τάστασή καί κατά τούτο ή ίσύτης, αύτός ό πόνος είναι ή 
ποινή, έξ αυτού λαβούσα καί τό όνομα. Πρέπει δέ να δια- 
τελή έν γνώσει ό άδικήσας ότι ή ποινή επιβάλλεται αύτφ 
άκριβώς διά τήν άδικον πράξίντου, καί τότε μόνον ικανό-· 
ποιεΐταιΥό έν ήμΐν έξεγερθέν αίσθημα τής ισότητος,’ήτοι η 
έκδίκησις. Οΐος δήποτε άλλος πόνος έκ τυχαίου λόγου προσ- 
γενόμενος αύτφ δέν άρκεϊ προ; άρσιντής άνισοτητος, ήν τό 

άδική μα έπήνεγκε.
Τό αίσθημα άρα τής ισότητος, ήτοι τής διά τής ποινής 

έκδικήσεως, δπερ, ώς εΐπον, γεννάται έκ τού παρελθόντος, 
έχει μεγίστην συνάφειαν προς τήν κακήν πρόθεσιν του άδι
κήσαντος. Καί ένταύθα άκριβώς κειται ό δεσμός αύτού 
πρός τό έτερον όρμέμφυτον τής αύτοσυντηρησίας.

Διότι, όταν άνθρωπός τις εκ πρ^έσεως ήδίκησε, τούτέ- 
στιν έπεδίωξεν άδικον ηδονήν διά τής βλάβης καί τού πόνον 
άλλου άνθριόπου, άπέδειξε διά τούτου ότι έν τή ψυχή αυτού 
υπάρχει τάσις τις, ορμή τις πρός τό αδίκημα, Ισχυροτέρα τού 
έμφυτου αισθήματος τής Ισότητος, δπερ δέν ήδυνήθη νά τήν 
άναχαιτίση. νΑρα έν αύτφ υπάρχει άνισορροπία μεταξύ τής 
ορμής έκείνης (τού πάθους), ίσχυροτέρας ούσης, και τού αι
σθήματος τούτου, άσΟενεστέρου καταδειχθέντος. Η δέ άνι
σορροπία αύτη, είτε έκ τής φυσικής αύτού ιδιοσυγκρασίας 
πηγάζει (έκ γενετής ή κληρονομικότητος. ή παθολογικής κα- 
ταστάσεως), είτε οφείλεται είς κακήν ανατροφήν, κακήν 
έκπαίδευσιν ή περιβάλλον ήθικώς νοσηρόν, πάντως υπάρ
χει, καί ύπάρχουσα αποτελεί κίνδυνον καί μελλούσης υπο 
τού άδικήσαντος διαπράξεως όμοιων ή άλλων αδικημάτων. 
Ό κίνδυνος δέ ούτος απειλεί τήν κοινωνικήν ισότητα και 
έν τω μέλλοντι. ’Εντεύθεν ή (οργανωμένη κοινωνική ομάς, 
ήτοι ή Πολιτεία, έκ τού αισθήματος, ούχί πλέον τής εκδι- 
χήσεως, άλλά τής αύτοσυντηρησίας, ήτοι άμυνομένη κατα 
τού κινδύνου τούτου, δικαιούται καί πρέπει να προνοηση 
από τούδε. όπως προλάβη διά καταλλήλων μέτρων τήν εν

Ένώ όμως παρωτά μύστην καί σύ^ώδη διαφοράν ή 
άποψις τήί έκδικήσεως πρός τήν άποψη- της αμυνης, 
έτέρου παρουσιάζουν άμφότεραι ουσιώδη και προφανή προς 
άλλήλας συγγένειαν καί συνάφειαν, ώς ΰ’ αποδείξω αμέσως.
Χι Αληθές καί προφανές δτι τό αίσθημα της ισό

τητας είναι δ λόγος καί ή πηγή τής έκδικήσεως, η δυναμις 
δμως τού αισθήματος τούτου είναι τόσφ μειζων οσονηεπελ- 
θοΰσα άνισότης, ήν τείνει νά άρη προήλθεν εκ "β^σεως 
λόγω ύπερβάλλοντος εγωισμού και ανευ αναγκης, διστ τότε 
όοΰτος ό έντή ψυχή ημών γεννωμενος προς τον βλαβε.τα, 
Ενεκα τής βλάβης, δέν έξουδετεροΰται. αρα δεν 
τιστώμισμαΐσης ή ήττονος συμπάθειας προς τον βλαψαν _.

’Άνθρωπός τις όλισθαίνων άκουσιως απο τίνος υήουςπ 
πτει πρός τό έδαφος τής όδού.Έφ’ δσον καταφερεται προ; 
τάκάτω, γεννφ έν ήμΐντδν οίκτον, διοτ. (ΐελλει νασυντρ βη 
είς το λιθόστρωτοι-. Αλλά κατά την στιγμήν της επ αυτου 
ποοσκρούσεως πίπτει επί τίνος άλλου ανθρώπου, ευρισκομέ
νου τυχαίως επί τής όδού, καί ό μέν δλισθησας σώζεται, φο
νεύεται’ δμως ή τραυματίζεται ό διαβατής. Εκτουτου επηλθε 
βεβαίως άνισότης, άλλά τό εκατέρωθεν τυχαίοι- του γεγοιο- 
τος, όποός άμφοτέρους οίκτος, τό άκουσιον της πτωσεως, 
κωλύει τήν έν ήμΐν γέννησιν αισθήματος επαναφοράς της ισο- 
τυτος είς βάρος τοϋ σωθέντος. >

Όσάκις δμως βλάπτει τις άλλον αδίκως εκ προθεσεω., 
είτε χαριν άπλώς τής βλάβης είτε πρός ιδίαν “Φελει“ν’Τ° εν 
ήμΐν παραγόμενον έκ τής ανισότητας συναίσθημα, το απα 
τοϋν τήν δι’ άνταποδόσεως έζίσωσιν, εινε πο/.υ σφοδρότεροι 
διότι ού μόνον δέν εύρίσκομεν παράτω βλαψαντι λογον τιια 
ε^ίροντα εν ήμΐν οίκτον πρός αύτόν, έστω και ελασσόνα 
τού πρός τόν βλαβέντα οίκτου, άλλ’ ευρισκομεν τουναιτιον 
παρ’ αύτφ χαράν καί ηδονήν έκ τής βλάβης, ην εσκοπει και 
έπέτυχεν. ’Εντεύθεν ή άνισότης άπέβη πολλφ μειζων, διότι 
δει πρόκειται μόνον περί στερήσεως ένός αγαθού π. χ. ζωής, 
τιμής, έλευθερίας, υγείας, περιουσίας, άλλα πρόκειται και 
περί πόνου μένάφ’ ένός τού άδικηθέντος η της οικογένειας 
αντού, τής δλης τέλος κοινωνίας, άφ’ έτέρου δε χαρας και 
ήδονής τού άδικήσαντος δτι έπέτυχε τοϋ σκοπού του. Δεν 

. άρκεΐ τότε άπλώς ν’ άποκαταστήσωμεν, την εκ της στερη-
σεωςτοϋάγαθού ισότητα, όσάκις τοιαύτη αποκαταστασις 
είναι δυνατή, π. χ. άφαιροϋντες άπό τοϋ κλέπτου τα κλο- 
πιιιαϊα ή τό ισότιμον αυτών καί άποδιδοντες ταυτα εις τον 
κλαπέντα, άλλ’ αίσθανόμεθα καί τήν ανάγκην να 
νι περιπλέον κατά τοϋ κλέπτου, όπως την προ το αδίκημα 
ΧΧα και τήν εκ τής πράξεως χαράν αύτου μετατρε-
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τφ μέλλοντι πραγμάτωσιν τής τοιαύτη; κατ’ αυτής απειλής.
Το δικαίωμα τούτο τής άμύνης, τή; κοινωνικής όμάδο; 

(καί είς τούτο δέον νά προσέξωμεν’πολύ), δέν έλέγχεται άδι
κον εκ τού λόγου δτι ή εγκληματική ιδιοσυγκρασία τού άδι- 
κήσαντος ή ή κακή αυτού ανατροφή ή τό νοσηρόν περιβάλ
λον, ένθα ουτος έζησε, δέν οφείλεται είς τήν έλευθέραν αυ
τού βούλησιν, άλλ’ είναι αποτελέσματα αιτίων ανεξαρτήτων 
τής βουλήσεως αυτού. 'Όθεν δήποτε καί αν προέρχηται ή 
τοιαύτη τού έγκληματίου διάπλασις, ό έξ αυτής κίνδυνος δέν 
παύει υπάρχων, άρα ή κατ’ αυτού άμυνα είναι απολύτως 
δικαία. Είναι κακόν, αλλά κακόν άναπόδραστον.

Η έχιδνα, ή τίγρις, ή ύαινα, ό λύκος, καί έν γένει τά επι
βλαβή διά τόν άνθρωππν θηρία δέν πταίουσι ποσώς ότι εί
ναι τοιαύτα, διότι ταϋτα δέν έπλασαν έαυτά έξ ελεύθερος 
βουλήσεως ολέθρια. Έγεννήθησαν τοιαύτα καί τελείως άδυ- 
νατούσι νά καταστήσωσιν έαυτά άβλαβή/Τίς όμως έσκέφθη 
ποτέ οτι άδικον είναι νά φονεύη ή νά περιορίζή ό άνθρωπος 
τά θηρία ταύτα όπως προφύλαξη* εαυτόν κατά τής ένδεχο- 
μένης ές αύτών βλάβης, επί τφ λόγω ότι δέν πταίόυσι ταϋτα 

.τοιαύτα όντα. Ή άμυνα δέν είναι έκδίκησις, δέν είναι πρά- 
ξις άποκαταστατική προσβληθέντος δικαίου. Ή άμυνα εί
ναι ανάγκη φυσική, υπαγορευόμενη υπό τού εμφύτου παντι 
ζφφ ενστίκτου πρός ύπεράσπισιν τής ιδίας αυτού ζωής, άκε- 
ραιότητος καί ελευθερίας. Ό ’άνθρωπος ’φονεύει τήν έχι- 
δναν, ούχι διότι έβλαψεν ήδη αΰτη τούτον ή άλλον τινά, 
διότι πιθανόν καί νά μή έβλαψεν ακόμη αΰτη κανένα’ τήν 
φονεύει διότι, φύσει οΰσα αΰτη Ιοβόλος, ενδέχεται νάβλάψη.

Δια τον αυτόν λόγον άνθρωπος φρενοβλαβής καί μανιώδης 
περιορίζεται έν φρενοκομείφ καί στερείται τής έλευθερίας 
του, ούχί πρός έκδίκησιν λόγω ποινής ότι έν τή άκουσίρ 
μανίφ του έβλαψέ τινα, διότι πιθανόν καί νά μή έβλαψεν 
ακόμη, άλλά διότι τοιούτος ών, ένδέχεται νά βλάψη έν τώ 
μέλλοντι καί διά τούτο ή κοινωνική όμάς, αμυνόμενη κατά 
τού απειλούμενου κατά των μελών αυτής κινδύνου, «συλλαμ
βάνει και έγκλειει αύτόν έν φρενοκομείφ καί οϋτως άφαιρει. 
απ’ αυτού τήν έλευθερίαν τού νά βλάψη. Τίς θά ήδύνατο 
έλλόγως νά κατακρίνη τήν Πολιτείαν διά τούτο ώς αδίκως 
στερήσασαν τόν μαινόμενον τής προσωπικής έλευθερίας έπί 
τφ λόγφ ότι ούτος παρά τήν θέλησιν αυτού καί άνευ δολίας 
προθέσεως περιήλθεν είς τήν τοιαύτην νοσηρόν κατάστασιν; 
’Ενταύθα ή Πολιτεία δέν τιμωρεί διά τό παρελθόν’ αμύνε
ται διά τό μέλλον. Διαπράττει κακόν κατ’ ανάγκην πρός 
αποτροπήν μείζονος κακού. "Αλλο είναι τό ζήτημα τής έν 
τφ φρενοκομείφ νοσηλείας τού φρενοβλαβούς, ζήτημα περί 
ού θ’ άσχοληθώμεν κατωτέρω έν σχέσει πρός τό έργον τής 
άμύνης,

Ελθωμεν ήδη είς τόν έχέφρονα εγκληματίαν.
Βεβαίως ούτος δέν έδημιούργησεν αυτός εαυτόν τοιούτον. 

Αίτια κείμενα έκτος*τής βουλήσεως αυτού παρήγαγον ή διε- 
μόρφωσαν αύτόν τοιούτον, ώστε νά καταστή έπικίνδυνος, 
ως φύσει ή περιστάσει στερούμενος ήθικής δυνάμεως πρός 
καταπολέμησιν τών έν αύτφ παθών. Έπεται άρά γε έκ τού
του ότι ή Πολιτεία δέν πρέπει ν’ άμυνθή κατά τού έξ αυτού 
απειλούμενου δι’ αυτήν έν τφ μέλλοντι κινδύνου; Μήπως 
εκλείπει ή μειούται ό κίνδυνος αυτής διότι ό λόγος έξ ού 
ό κίνδυνος ούτος προήλθε, δέν κεΐται έν τή βουλήσει τού 
έγκληματίου ; Μήπως ό φρενοβλαβής καί μαινόμενος, καθ’ 
ού αμύνεται έπίσης δικαίως ή κοινωνία έγκλείουσα αύτόν 
είς φρενοκομείου ϊνα μή έν τή μανία του βλάψη άλλους, 
μήπως κατέστη τοιούτος έξ οικείας βουλήσεως ; Είτε φύσει, 
•ϊτε έκ περιστάσεων άβουλήτων ή ήθική ΰπόστασι; τού έγ-

κληματιου παρήχθη άπαξ ή κατέστη νοσηρά, έν είναι τό 
βέβαιον, οτι είναι ήδη νοσηρά ώς ή τού φρενοβλαβούς άρα 
είναι επικίνδυνος διά τούς άλλους. Άπό τής στιγμής ταύτης 
η κατ αυτου άμυνα απολύτως ένδείκνυται- έτι πλέον επι
βάλλεται υπό τού ένστικτου τής αύτοσυντηρησίας ώς ανάγκη 
φυσική και αναπόδραστος, άρα λογική καί δικαία.

Άνακεφαλαιούντες τάρηθέντα, συνάγομεν ότι τό αδίκημα 
εχειδυο αποτελέσματα α) τήν ανισότητα έξ ής γεννάται τό 
εν ημιν αίσθημα τής επαναφοράς τής ίσότητο;, δπερ όνο- 
μαζομεν αίσθημα τής έκότκήσεωί, ήτοι πόθον πράς έπανα. 
ψοραν τή; ίσότητος, ού μόνον έν τώ άντικειμένφ τού αδι
κήματος, α/.λα καί έν τή άντιθέσει τών αισθημάτων, άτινα 
τουτοπαρηγαγεν, ήτοι, ήδονής μένπαρά τφ άδικήσαντι, οδύ
νης δε παρά τώ άδικηθέντι καί τή κοινωνία· β) τόν δι’ αύ- 
του εκδηλωθέντα πιθανόν κίνδυνον διαπράξεως νέων αδι
κημάτων υπο του αύτού προσώπου, κίνδυνον, έξ ού γεννά
ται εν ημϊν δεύτερον συναίσθημα, τό τής αύτοαυντηρησίας, 
υπαγορευον δευτέραν ανάγκην, τήν ανάγκην τής άμύνης

Αμφοτερα ταϋτα, τά έργα, τό τή; έκδικήσεως καί τό τής 
,αμυνης, αποτελούντα άνάγκας προδήλους, άνέλαβε νά έκτελή 
δημοσία η Πολιτεία μόνη έξ ονόματος καί πρός τό συμφέ
ρον πάντων των μελών αυτής χάριν τής ένότήτος καί τής 
εν απαθεια καί άμεροληψία ακρίβειας, αύτή ώς κεκτημένη 
και την επαρκή ίσχύν πρός έκτέλεσιν αύτών. Καί ή Πολι
τεία πληρούσα άμφότερα ταύτα τά έργα μετ’ ένδελεχή κατά 
τροπον ωρισμένον έξακρίβωσιν τών γεγονότων καί τών πε
ριστάσεων τού αδικήματος λέγομεν ότι τιμωρεί, ότι έπιβάλ- 
λει τφ άδικήσαντι ποινήν.

Έκ τούτου καθίσταται φανερόν, ότι ή ποινή πρέπει νά 
ήναι κατ’ είδος καί κατά μέτρον τοιαύτη, ώστε νά πίηοοϊ 
επαρκώ; καί άνευ υπερβολή; ή έλλείψεως άμφοτέρους τούς 
σκοπούς αυτής, τόν τής ίσότητο; διά τό παρελθόν καί τόν 
τής άμύνης διά τό μέλλον.

ΣΤ .) Μέτρον καί σκοπιμότης τής ποινής.

Αλλ η αλήθεια αΰτη δέον νά έξετασθή καί άναλυθή 
μετά πολλής προσοχή; καί ακρίβεια; όπως μή έκτραπή τού 
ορθού και του αναγκαίου. Είπον ότι τήν έκδίκησιν έπιβάλ- 
λει το αίσθημα τής ίσότητος παραγόμενον έκ τή; κακής 
προθέσεως τού άδικήσαντο; καί δέν αφορά είς μόνην τήν 
αποκαταστασιν τού αντικειμένου τού αδικήματος, όσάκιτ 
τοιαύτη είναι δυνατή, άλλά καί είς τήν έπαγωγήν πόνου 
τίνος εν τφ άδικήσαντι πρός άντιστάθμισιν τού έν τφ άδι- 
κηθεντι παραχθέντος πόνου ή πρός άντιστάθμισιν τής παρά 
τφ άδικήσαντι άδικου ήδονής.

’Εάν ό άδικήσας ήτο παράφρωνό δέ καρπός τού άδική- 
ματος π. χ. τής κλοπής σώζεται παρ’ αύτφ, άρκεΐ πρός 
αποκαταστασιν τής ίσότητο; ή άφαίρεσις αυτού άπό τού 
παράφρονος καί ή άπόδοσις αύτού είς τόν κλαπέντα; Αί
σθημα εκδικήσεως τότε δέν γεννάται έν ήμΐν, διότι έν τώ 
παραφρονι δέν εύρίσκομεν δολίαν πρόθεσιν, άρα ούδέ χαράν 
εκ τής πράξεως. Αΰτη ίσοΰται πρός τήν πράξιν άλόγου ζώου 
ασυναισθήτως βλάπτοντός τινα. Έάν τιμωρώμεν ένίοτε τό 
ζφον δια τούτο, τό τιμωρούμεν ούχί πρός έκδίκησιν, δπεο 
θα ητο ολω; παράλογον αίσθημα οργής τυφλής, άλλά τό 
πολύ όπως διά τού πόνου προλάβωμεν νέαν αύτού έν τφ 
μέλλοντι όμοίαν πράξιν, άρα έν μόνη τή σφαίρα τής άιιύ- 
νης πλέον;

( Έπεται συνέχεια)
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΣ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ
ΕΠΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τφ 1823 ποός άνακούφισιν τών δυστυχών ιδρύθη έν Κερ- 
κύοφ εταιρία ήτις τώ 1832 έλαβε τό όνομα 'Εταιρία τών 
κυριών Societa a delle Dame υπό τήν προστασίαν της συζυ 
γοϋ τοϋ Άρμοστοΰ καί άλλων έξεχουσών Έπτανησίων κυ
ριών.—Τό κομιτάτου έξελέγετο έτησίως έκ διακεκριμένων 
δεσποτών καί δεσποινίδων Έπτανησίων καί Άγγλίδων, 
άπηρτίζετο άπό έγνέα μέλη, τά όποια καί συνεδριαζον την 
πρώτην τετάρτην έκάστου μηνός.

Αί σύνδρομα! τών Έπτανησίων καί Άγγλων ·ήσαν οι ποροι 
τή; Εταιρεία;, τή; οποίας ό σκοπός ήτο ή ένθάρρυνσις ε’ις 
τήν γυναικείαν εργασίαν καί συνδρομήν εί; τούς πτωχούς,προς 
τούς οποίους παρεχώρει φορέματα, κουβέρτας καί έν αναγκη 
χρήματα, έδημοσιεύετο καί ή λογοδοσία υπό την επιγρα
φήν : Rapporto Della Societa della Dame radunatesr in 
Coriu, per dar opera a vari lavori Demmanili desfinati a 
Sollievo dell’ indiqenza.

* (Συνέχεια και τέλος)

Τώ 1858 άφίκοντο τέλος είς Κέρκυραν αί Δυτικοί Καλό- 
γραιαιτού Τάγματος Soeuis de Charite η Soeursdu Sacre 
Coeur de Jesus καί ίδρυσαν παρθεναγωγειον, το οποίον ευρεν 
άπό τήν κοινωνίαν υποστήριξη, διό καί άκομη λειτουργεί. 
"Ομως δ τότε Μητροπολίτης Κερκύρας^ Αθανάσιο,, ανηρ 
φιλογενέστατος, εύθύ; απ’ άρχής δεν ητο τη; ιδέα, ης 
Ίδρύσεω; Ίησουίτικής σχολής έν τή πατριδι αυτου, διο τφ 
1860 έγραφε τά εξής πρός τήν Ίόνιον Βουλήν, η οποία όμως 
ούδέποτε ήθέλησε νά έπιληφθή τού θρησκευτικού τουτου 
θέματος. ΓΑπό τίνος ήδη χρόνου, έγραφεν ο Μητροπολίτης 
Κερκύρας, άπό τινο; ήδη χρόνου ήλθον είς την Νήσον ταυ- 
την γυναϊκές τινες κληρικαί τής δυτικής εκκ/.ησιας, Αδελφαι 
τοϋ -Ελέους καλούμϊναι, ίδρύσασαι αμα τή εαυτών αφιξει 
σχολεϊον κορασίων. Τούτο δέ τό σχολεΐον εϊ; ο φοιτωσιν 
ού μόνον αί τών ένταΰθα διατελούντων Λατίνων θυγατέρες, 
άλλά δυστυχώ; καί τινες τών ορθοδόξων, είτε εξ αγνοια,, 
είτε έξ ασύγγνωστου αδιαφορίας τών γονέων προς τητ 
θρησκευτικήν άνατροφήν τών εαυτών θυγατέρων, τούτο, 
λέγω τό σχολεϊον, συντηρείται καί διευθύνεται υπο των 
αύτών ’Αδελφών τοϋ ’Ελέους,ΰφ’ ών καί διδάσκονται τα είς 
αυτό έξωθεν φοιτώντα ή καί ένδιαιτώμενα κορασια. Επειδή 
δέ τούτων τών άδελφών τού ’Ελέους τών παρα τη; Ρωμαϊ
κής Προπαγάνδα; απανταχού τής’Ανατολή; αποστελλομενων, 
σκοπιμώτατον τέλος έστίν, ώς περιάδεται. παρενειρεη ε . 
προσαγωγής άμα τή διδασκαλία τά; άρχάς τής δυτικής θρη-

άπέκειται Ύμίν συνδιασκέψασθαι περί τουτου και νομοθε- 
τήσαι μέτρον τι συνετόν καί κατάλληλον προς αποστροφήν 
ταύτης τής έπαπειλουμενης ήμϊε θρησκευτικής λυμης.» 
παρθεναγωγείου τών Άδελφών τού ’Ελέους περιείχε και 
είδος ’Ορφανοτροφείου προσλαμβάνοντας μικρας νεανιδα, 
στερηθείσας τών γονέων. , ,

Προσπάθειαι έγένοντο τότε νά ίδρυθή και εν Ζακυνθφ 
τοιούτον τής Προπαγάνδας παρθεναγωγείου, αλλ ο Δημη- 
τριος Καλλίυικος, τώ 1861, έδημοσίευσε φυλλαδίου φεροτ 
τίτλον. Σκέψεις περί τής Ιν Ζακόνι φημιζόμενης ου- 
στάσεως παρθεναγωγείου ΰπό τών καλογραιών της ρωμαϊ
κής εκκλησίας τών Αδελφών τού Ελέους, το οποίον εμπό
δισε τήν πραγματοποίηση’. ■

Ή γυναικεία έκπαίδευσις περισσότερον έν Κερκυρφ ανε- 
πτΰχθη έπί’Αγγλικής Προστασίας. Ή πόλις τής Κ^α; 
είχε τάς περισσοτέρας εγγραμμάτους γυναίκα; τής ΕλλαΟος. 
Τούτο μαρτυρεί ή στατιστική τού 1874, καθ ην ο ημος 
Αθηναίων είχεν 22,847 γυναίκας, έξών 5, 331 ήσαν εγγραμ- 
μαται, ένφ ό Δήμος Κερκυραίων είχεν 11,710 γυναίκας, ε, 
ών 4.981 ήσαν έγγράμμαται.

Μεταξύ τών κληροδοτημάτων τών Έπτανησίων είναι 
πολλά πρός προικοδότησιν πτωχών κορασίων και ουτω; 
έτησίως λαμβάνουν τά μέσα πρός άποκατάστασιν “(?*«<“· 
Τινες διέθεσαν διά τή; διαθήκης ποσόν όπως εφ’ απα, δια 
τεθή πρός ποοικοδότησιν τινων κορασίων.Ό Ψιμάρης προς 
άνάμνησιν τής θυγατρός Άθηναΐδος διέθεσε τήν περιουσίαν 
του όπως έτησίως προικοδοτηθώσι κοράσια Ζακύνθου φε- 
ροντα τό όνομα Άθηναΐς. , ,

Προσέτι έφρόντισαν οί τότε Έπτανήσιοι και περί ιδρυ- 
σεως γραιοκομείων. Έτι δέ και περί μοναστηρίων όχι μο
νόν νά μονάζουν μοναχαί, άλλά καί νά μείνωσι προσωρινως 
χήραι καί, δίκην τιμωρίας αί παρεκτραπεϊσαι Λόραι κατα 
διάθεσιν τών γονέων, άδελφών ή συγγενών.

Τά φιλάνθρωπο τών Έπτανησίων άριθμούνται απο Ενε 
τοκρατίας.

*
A *

Αύταί ήσαν αί πρώται ένέργειαι περί τής εκπαιδευσεως 
τών κορασίων έν Έπτανήσφ. Άξιον παρατηρήσεις είναι 
οτι οί τότε κυβερνώντες τάς Ίονίους Νήσου; ησαν πρακτι
κοί, διότι δέν έφρόντιζον νά μάθουν μόνον τά κορασια 
γράμματα, άλλά καί όλα τά γυναικεία έργα διά να είναι 
συγχρόνω; καί καλαί νοικοκυραί. Είς τήν πτωχήν γυναίκα 
είναι πολύ ωφέλιμος ή πλεκτική, ή κοπτική, ή ραπτική, η 
σιδηρωτική, άπό τά κεντήματα, διά τά όποια κατασπατα
λιόνται τά άπογεύματα τόσαι πολύτιμοι ώραι είς τα σημε
ρινά δημοτικά τών θηλέων σχολεία

ΔΓ έλπίδος έχομεν νά εύρεθή πρακτικός ύπουργος να 
ένεργήση όπως είς τά δημοτικά παρθεναγωγεία προστεθούν 
καί τά γυναικεία έργα, διά νά γίνη ή γυνή τελεία νοικο
κυρά, εγγράμματος μέ πρακτικά; προσέτι γνώσεις, όποιαν 
τήν θέλει καί τό απαιτεί ό προορισμό; της.‘Επειδή ό λόγο; περί γυναικός, άς εϊπωμεν,_ προς επιμε

τράν καί τί άλλο, πού, πρός άνακούφισιν των γυναικών, 
έσκέπτοντο τότε καθώς καί τάς ένεργείας τών εύπορων γυναι
κών πρός τούς πτωχούς..

Σ. Δ.
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κ σ I Ν Ω N I κ A I Μ E Λ E T A I

WWElHil Όι
Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ωσάνε'ι δέ μή ηρζει,η έζ τής αι’ξουσης τών οικιών 
ζητησεως επερχομένη αδιάλειπτος αυξησις τοΰ ενοικίου 
προσετεθησαν ζαί άλλαιάφορμαί, δλιγώτερον άνεκταί. 
Εις τον νομον τής προσφοράς καί ζητησεως δ άνθοω- 
?,°Λ εσυνεηΐισε νά ύποκύπτη ώς εις τό αναπόφευκτου 
αλλ εδω επετάθησαν εις βάρος τών ενοικιαστών αί 
συνεπειαι του εκ των άναπτυχθέντων δυο περί τάς εν
οικιάσεις συνηθειών, τής άθρόας δηλ. άνανεώσεως 
των μισυονσεων κατά τήν 1 7)βρίου, καί τών υπο
χρεωτικών επισκέψεων ας οί ένοικιασταί υφίστανται 
κατα τους τελευταίους δύο μήνας τών ενιαυσίων μι
τώσεων απο πάντα έπιθυμοϋντα νά ένοικιάση οικίαν. 
Ια δυο ταϋτα απετέλεσαν αληθή Καυδιανά δίκρανα 
υπο τα οποία αναγκάζεται νά διέλθη πας ό μή κατοί
κων ίδικήν του οικίαν έν Άθήναις.

' . θ« αναφέρωμεν δέ τινα τών εντεύθεν άτοπων, ήτοι 
τα μάλλον εξέχοντα καί τά όποια είναι τοιαΰτα ώστε 
να μη επιτρεπωσιν εις τό Κράτος, ήν άπέδειξεν ανο
χήν, αφ ου εφάπτονται γενικωτάτων συμφερόντων 
μηδε αυτού τοΰ τής δημοσίας υγείας εξαιρούμενου. 
Ούτως οι οικοδεσποται, ύπό τό κράτος τών δυο είοη- 
μενων εθίμων, επέτυχον τό άδιάκοπον τών μισθώ
σεων εν τη διαδοχή τών μισθωτών, καί οικία άπαξ 
οικοοομηθεισα ευρίσκεται πάντοτε κατωκημένη μέχρι 
τής εποχής, καθ’ ήν έρειπωθεΐσα καταστή άχρηστος 
Ιο ατομικόν των συμφέρον περί τής συνεχίσεως τοΰ 
ενοικίου δεν τους άφίνει νά παρατηρήσωσιν τών ου- 
τω διαδεχομένων άλλήλους κατά μίαν καί τήν αυτήν 
ημέραν ενοικιαστών τήν υγιεινήν κατάστασιν, εις μά- 
την όμως ήθελον προσπαθήση νά άναγάγωσιν εις 
αθικτον δικαίωμα τό συμφέρον των τούτο, καθόσον 
εις το σημειον αυτό τής δημοσίας ύγείας εν πολύ με- 
γαλειτερον συμφέρον παρουσιάζεται καί τό άντιποο- 
σωπευον το συμφέρον τοΰτο Κράτος λαμβάνει αντί
θετα μέτρα. Το τέλος παντός ιδιωτικού δικαίου απο
τελεί, ως γνωστόν, ή συνάντησίς του ποος έν δη
μόσιόν. ' 1

Ο δέ μή είδως πώς διεξάγονται έν ‘Αθήναις τά 
των ένοικιάσεων θά παρατηρήση ίσως οτι έκαστος 
είναι ελεύθερος νά μή εισέρχεται εις τοιαΰτας, μεμο- 
λυσμενας οικίας, άλλ’ εκεί ένθα δλοι μετοικοΰσι αίαν 
και την αυτήν ημέραν είναι πρόδηλον δτι οικία/ τυ- 
χουσαι απολυμάνσεως, δέν ύπάρχουσιν, άφ’ ου τά 
'"’/,οο του συνόλου τών προσφερομένων οικιών κατοι- 
κουνται ηδη καί δη μέχρι τής στιγμής τής εισόδου τοΰ 
νέου ενοικιαστοΰ. Το κακόν διαιωνίϊεται ούτως, οΰτε 
είναι δυνατόν νά πολεμηθή άνευ επεμβάσεως του νο- 
μοθετου, κηδομένου τής δημοσίας ύγείας. Δέν υπάρ
χει δε, φρονουμεν αμφιβολία δτι καί τό Ίατροσυνέ- 
δριον αυτό, άρμοδίως έρωτώμενον, ήθελε κήρυξή τήν 
τοιαυτην των ενοίκων άνευ διακοπής διαδοχήν ώς 
μίαν, άν μή τήν σοβαρωτέραν, τών αφορμών τής κα
ταπληκτικής δίκδόσεως τής φυματιώσεως, ώς καί τής 
εν γενει αυξήσεως της θνησιμότητο; έν Άθήναις. Τό

•

ενοικιον όμως είναι τό άντίτιμον τής ΰποτιθεμένης 
προφυλαςεοίς του άνομου έν τώ ένοικιαζομένω, ούχί 
του βέβαιου σχεδόν ολέθρου του έν αύτώ.
. Αλλ’ άν τον έθιμον τής 1 7βρίου άποδεικνυεται 
υπο υγιεινήν εποψιν ολέθρων, τό έτερον εκείνο τών 
υποχρεωτικών διά τούς ένοικιαστάς επισκέψεων τρίτων, 
0 (1 υμος ουτος αδελφός του τρομοκρατεί, ϊνα ούτως 
ειπωμεν, τους εις αυτό ύποβαλλομένους, ώς προς τάς 
κατα^την ληξιν της μισθωσεως σκέψεις καί αποφάσεις 
των, υπονόμευαν αυτό τό θεμέλιον τών συμβάσεων,ήτοι 
την ελευθερίαν της βουλήσεως τών συμβαλλόμενων. 
Ιίρεπει να αναλογισθή τις καλώς ποιος κλοιός επιβάλ
λεται ούτως,εις τον τράχηλον τών ενοικιαστών ινα 
κατανόηση ας δυναται νά έχη συνέπειας. Τούτου ένεκα 
κ“ι Τ515 κοιν,]ί συνειδήσεως ουδέποτε άνεγνωοί- 
σθη το έθιμον τοΰτο οί δέ οικοδεσποται προ παντός άλ
λου τας αναγκαστικός ταύτας επισκέψεις φροντίζουσι 
ύια των ενοικιαστηρίων νά άσφαλίσωσιν, τό όποιον 
αν τφοντιεκράτει έθιμον, ήτο δλως περιττόν.
, Είτε όμως εκράτησέ.ποτέ, είτε μή, τοιοΰτον έθιμον 
αναγκη επιβλητική παρίσταται ινα σήμερον παύση οί 
απαγορευτικοί νόμοι τοιοΰτον έχουσι τον σκοπόν’ νά 
αιρωσι τα σκάνδαλα, ούδέν δέ σκανδαλωδέστερον ’τοΰ 
να ανοιγη ο ενοικιαστής επί μήνας ολοκλήρους ύπο- 
χρεωτικως την θύραν τής οικίας του εις τον πρώτον 
τυχόντα, με το δικαίωμα νά έρευνήση πάσαν αυτής 
γωνίαν, ωσανεί έπρόκειτο περί κενής. Καί έφθασεν ή 
επιβλητικοτης των οικοδεσποτών μέχρι προσδιορισμού 
εν τω ενοικιαστηρίώ δτι τοΰτο θά γίνεται δίς τής ημέ
ρας και καθ ώρας τής εκλογής των. Τελεία ύποδού- 
λωσις, να πληρωνη τις ενιαύσιον ένοίκιον καί κατά 
το εν εκτον ιού χρόνου τής ένοικιάσεως νά συιιιιε- 
ριζηται την οικίαν μεθ’ δλου τοΰ κόσμου.
„ 0 «παξλοιπόν υποκύψας εις τον ζυγόν τοιούτου 
ορού (οστις δεγδεν ύποκύψει δέον νά άπελπισθή περί 
του στεγ-ασμοΰ του) ύφίσταται άναγκαίως τήν μείω- 
σιν ελεύθερος βουλήσεως, περί ής διελάβομεν,άναλο- 
γι.ομενος δε τας συνέπειας του, θά ύποβληθή εις πά
σαν θυσίαν ινα άποφύγη αυτάς. ’Αναμένει δθεν ένα- 
γωνιως τους τελευταίους τής ένοικιάσεως μήνας, δτε 
θα άκουση τας διά τό μέλλον προτάσεις τοΰ οικοδε
σπότου, ινα μή ειπωμεν τοΰ δεσπότου του Δέν έν* 
νοουμενδέ ταΰτα λέγοντες δτι δλοι οί οίκοδε- 
σποται εινε λύκοι, ούτε δλοι οί ένοικιασταί άρ* 
vta ακακα, τοιαύτη, έκ τών πραγμάτωνάποκρουοιιένη, 
προυποθεσις είναι δλως ξένη προς τάς ήμετέρας σκέ
ψεις, το καθ ημάς έξεταστέον είναι μόνον τό αν ύπό 
τας καθιερωμένος ήδη συνθήκας, ό ενοικιαστής μ,ειο- 
νεκτη απέναντι τοΰ οικοδεσπότου, προζειιιένου ν’ 
ανανέωση την ένοικίασιν, καθόσον τοΰτο καί μόνον 
νοία- tVa καΐαδεί^ τί)ν ανάγκην νομοθετικής προ-

(ακολουθεί)

ΑΡΙ2Τ. ΘΕΟΔΩΡΙδΗΣ

6 ΟΘΩΝ ΚΑΙ δ ΑΥΛΑΡΧΗΣ ΤϋΥ

Ό αείμνηστος ’Όθων άπέφευγε συστηματικώς νά 
δέχεται εις άκρόασιν κυρίας. 'Όταν εζητει συζυγος η 
κόρη άγωνιστοΰ έθεώρει καθήκον του ναμηφερη δυ
σκολίας καί έν τοιαύτη περιπτωσει, κατ απαραβατον 
αρχήν παρίστατο εις τάς ακροάσεις Λυτας ο αυλάρχης 
του Ναύαρχος Σαχίνης. ,

Κάποτε έζήτησε νά παρουσιασθη νεαρα κόρη αγω- 
νιστοΰ διά νά έπικαλεσθή τήν βασιλικήν εγτεμβασιν 
υπέρ μιάς δικαίας οικογενειακής της υποθεσεως, L 
Βασ'ιλεύς έπληροφορήθη δτι ή κόρη του, άγωνιστοΰ 
ήτο περικαλλής καί μετά δυσφορίας απεφασισε να την 
δεχθή. · c ,

Κατά τήν άκρόασιν δέν έλλειπεν ο αυστηρός και 
άδυσώπητος ‘Υδραίος άγρυπνος φύλαξ τών ηθικών 
αρχών τής Ελληνικής κοινωνίας.

‘Όταν έληξεν ή άκρόασις ο Βασιλεύς Οσων δεν 
ήδύνατο νά λησμονήση ευκόλως τής νεαρός ελληνι-

δος τήν ώοαιότητα. Τά μάτια της, τό άναστημα της, 
ή στάσις της, ή φωνή της ειχον προξενήσει μεγαλην 
έντύπωσιν εις τον Μονάρχην. Ιίσθανετο κατα 
βαρύ εις τήν ψυχήν του καί, είχεν αναγκην να ομι- 
λήση τουλάχιστον περί τών έντυπωσεων του.

.-Ναύαρχε, λέγει ε’ις τον Σαχίνην, είδες ποσον ωραία 
ήτο ή κόρη αυτή, πόσον λυγηρά καί εύστροφος, ητο :

Ό Ναύαρχος έθεώρησε καλόν να συνοφρυωθη 
καί- νά άπαντήση διά μιάς ύποκλίσεως. Ο Βασιλεύς 
ένθαρρυνθείς έκτης σιωπής τοΰ Ναυάρχου και ερμη- 
νεύσας τάύτην ώς μή έγκλείουσαν αντιγνωμιαν ελαβε 
θάορος καί έξηκολούθησεν. e _ r „ ,

__Είδες, Ναύαρχε, πόσον ήσαν ωραίοι οί οφθαλμοί
της καί πόσ... ,

Δέν έπρόφθασε δ Βασιλεύς να εξακολούθηση όταν 
ο Ναύαρχος πλήρης άγανακτήσεως τον έκεραυνοβο- 
λησε διά τών εξής. x „ , , ,

— Μά, ζάβαλη Μεγαλειότατε μια ωρα την εκυτ- 
ταζες, καί τώρα ρωτάς εμένα αν είχε ωραία μάτια;

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1Q1S
15 Νοεμβρ. 1915—Τό Μοναστήριον παραδίδεται, Εϊδη- 

σις πού θά πλήξη ολόκληρόν τόν Ελληνισμόν βαθύτατα,
16 Νοεμβρ. 1915- Οί Βούλγαροι επιταχύνουν την προε- 

λασίν των εις Μοναστήριον. ’Απειλείται ή Διβρα.
17 Νοεμβρ. 1915.—Μεταξύ Βουλγάρων καί Σέρβων διε- 

ξήχ^η διήμερος μάχη εις Κρούσοβον. Οί Σέρβοι υποχω- 
οούντες, διευθύνονται εις Αλβανίαν.

18Νοεμβρ· 1915 -Προσκαλείται έν Γαλλία ή κλασις των 
στρατευσίμων του 1917. Άπεφασίσθη ή άποστολή εις Αλ
βανίαν 50,000 Αυστραλιανών πρός ΰπεράσπισιν των Σέρβων.

19 Νοεμβρ 1915.—Καλείται εις Λονδϊνον μέγα συμμα
χικόν Στρατιωτικόν Συμβούλων εις « θά λάβουν μέρος ό 
Ζόφρ, ό Γκαλλινί, ό Καντόρνα ή ό Στρατηγός Πορο και ο 
Ρώσσος Στρατηγός,Ζαλίνσκι,

20 Νοεμβρ. 1915.—‘Η εσωτερική καταστασις της Ιαλ- 
λίας εμπνέει ανησυχίας. Λέγεται ότι Ετοιμάζεται πραξικο- 
πηιια κατά τού Ποαγκαρέ.

21 Νοεμβρ. 1915.—Κατελήφθη τό Μοναστήριον υπο 
Γεομανοαυστριακοΰ Στρατού καί Βουλγάρων Αξιωματικών.

22 Νοεμβρ· 1915.—Ό Κίτσενερ καί ό ’Ιταλός επιτελάρ
χης Καντόρνα άντήλλαξαν θερμά τηλεγραφήματα.

23 Νοεμβρ. 1915—Ή Γερμανία έζήτησεν ες Αμερικής 
δάνειον 5 δισεκατομμυρίων φρ.

24 Νοεμβρ. 1915.—Ή Ρουμανία προετοιιιάζεται ν’άνα- 
μιχ,^γί εις τον πόλεμόν.

25 Νοεμβρ, 1915. Οί Βούλγαροι κατώρθωσαν να κυριεύ
σουν αρκετά Γαλλικά τηλεβόλα.

26 Νοεμβρ. 1915 - Οί Σύμμαχοι ύποχωροϋντες εις Δεμίρ 
Καπού αμύνονται προ τής 1 ευγελής,

27 Νοεμβρ. 1915,- Οί Γερμανοαυστριακοί έφθασαν 7 
χιλιόμετρα μακράν τής 1 ευγελής.

28 Νοειιβο. 1915,-Οί κίνδυνοι συγκρούσεως Άγγλογάλ- 
λων καί Αΰστρογερμανών εις τόΈλληνικόν έδαφος αυξάνουν .

29 Νοεμβρ. 1915.—Λυσσώδης μάχη εις τόν τομέα της Δοι- 
ράνης- Έτέθησαν έκτος μάχης8.000 Βούλγαροι.

30 Νοεμβρ. 1915.—Τό Μακεδονικόν μέτωπον θά διατη- 
οηθή ύπό τών συμμάχων πάση θυσία·

ΓΥΡΩ ΑΠϋ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ

1 Νοεμβρίου 1915 .·—Υπάρχει γνώμη «τι ή Βαλγαρικη 
Εκστρατεία ί)ά λήξη ώς τό τέλος τοΰ μηνάς Νοεμβρίου

— Μεγάλη μάχη εις Κριβολάκ μεταξύ Γάλλων και Βουλ
γάρων.

2 Νοεμβρ. 1915.—Οί Βούλγαροι ύπερειραλαγγισαν τα 
Στενά τής Μπαμπούνας.

— Οί Γάλλοι προελαύνουν.
3 Νοεμβρ. 1915.—Ή Γερμανία είνε ήσυχος δια την 

στάσιν τής Ρουμανίας,
4 Νοεμβρ —Ό ’Άγγλος Πρωθυπουργός κ. Άσκουιθ και 

οί Υπουργοί Έδ. Γκοέύ. Λόΰδ Τζόιοτζ καί Μπάλφουρ 
έφθασαν εις Παρισίους.

— Ό Αρχηγός τοΰ Στρατού τής Δαμασκού Τζεμάλ Πασ- 
σάς άνεκηρύχθ η Σουλτάνος.

5 Νοεμβρ- 1915—Ό Κίτσενερ έφθασεν εις Θεσσαλονίκην 
χθες καί άνεχώρησε σήμερον τό εσπέρας.

(5 Νοεμβρ. 1915.— ’Αναμένεται ή παράδοσις τού Μονα- 
στηοίου εις Γερμανούς ’Αξιωματικούς.

(Νοεμβρ. 1915,-Οί Σέρίβοι νικούν εις τήν περιφέρειαν 
ΛέσκοβατςίΝυσσ ης.

8 Νοεμβρ. 1915—Ζητούνται εγγυήσεις ύπό τής Ελλάδος 
οτι δέν θά εξυπηρέτηση ξένα συμφέροντα.

9 Νοεμβρ. 1915—Οί Σέρβοι ζητούν Ενισχύσεις απάτην 
Άντάντ. , „ α10 Νοεμβρ. 1915.—Ετοιμάζεται μεγάλη Σέρβικη επι- 
9εϊ1ζΝοεμβρ. 1915.—‘Ο Λόρδος τού Λορέμπουρν έπετέθη 
σφόδρα εις τήν Άνω Βουλήν κατά τής Αγγλικής Κυβερ- 

νηϊ·2°Νοεμβρ. 1915—Γερμανικός Στρατός κατέλαβε τά 
Σκόπια γενόμενος δεκτός μέ άπειρον ενθουσιασμόν.

13 Νοεμβρ. 1915—Οί Βούλγαρρι ήρχισαν υποπτευόμενοι 
τούς Συμμάχους των. Ή νίκη τών Γερμανοαυστριακών 
τούς φοβίζει. Τήν σωτηρίαν αναμένουν απο τάς Δυνάμεις 
τής Συνεννοήσεως ! ! , .

14 Νοεμβρ. 1915.—Οί Σερβοι υποχωρούν διαρκώ, προ, 
τό Μοναστήρισν. Σφοδραί μάχαι συνήφθησαν περί τόν 
Περλεπέν μεταξύ Σέρβων καί Βουλγάρων.
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©ΕΑΤΡΑ
, Ό Νοέμβριος υπό καλλιτεχνικήν έ'ποψιν παρήλθε 

με μετριωτάτην κίνησιν. Ή πρωτοβουλία τοΰ κ Κον- 
τοράτου έδωσε κάποιαν ζωήν. Αί παραστάσεις τοΰ 
θιάσου του εις το Δημοτικόν καί ιδία αί άπογευματι- 
ναι του της Πέμπτη; καί Κυριακής‘ένεψύχωσαν τήν 
νέκραν αυτήν εποχήν. Αί Άθήναι δέν Στερούνται 
πλέον καλλιτεχνικού κέντρου καί οί πολυπληθείς ξένοι 
που αθροοι συρρέουν εις τήν πόλιν μας δέν θά παοα- 
πονεθοΰν δΓ έλλειψιν μουσικής.

’Εν έκάστης εβδομάδας τό Δημοτικόν
Θεατρον δυναται να παραχωρηθή καί εις άλλους καλ- 
Λίτεχνας καί επωφελούμενοι τούτου οί κ. κ. Ευτύχιο- 
Βονασέρας καί Θωμάς Οικονόμου έδωσαν τον «Ό- 
θελλον». 'Η συνεργασία δύο εκλεκτών εργατών τής 
ελληνικής σκηνής εθεωρήθη ώς καλλιτεχνικόν γεγονός 
και εξηρθη,απο τούς κριτικούς του ημερησίου τύπου. 
Αναλογον ενδιαφέρον έδειξε καί τό θέατρό φίλον κοι

νόν και η διδασκαλία τής Σαιξπηρείου τοαγωδίας 
επροκαλεσε συρροήν κόσμου εκ τών σπανίων. Ή καλ
λιτεχνική δυάς έδικαίωσε τάς προσδοκίας τών θεατών 
και εδειξε τίνα σημασίαν έχει διά τό ελληνικόν Θέα
τρο ν tj συνένωσις καλλιτεχνικών στοιχείων τής αξίας 
και τής δυνάμεως ενός Βονασέρα καί ενός Οίκονόιιου. 
Ιον ρολον τής Δισδαιμόνας ύπεδύθη έπιτυχώς ή συιι- 
παθης καλλιτέχνις κ. Μηλιάδου.
ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

_ Εις Δημοτικόν έδόθη καί ή πρώτη συναυλία 
της νεαρας καλλιτεχνιδος Δος Δημητρακοπούλου. Ή 
περίοδος τών έφετεινών συναυλιών άνεκαινίσθη ούτως 
δια μιας καλλιτεχνικής καί κοσμικής συγκεντρώσεως 
πρώτης ταξεως. Μετά τής νεαρά; μεσοφώνου συν- 
επραξεν ο κ. Καλομοίρης, δ βιολιστής κ. Λυκούδης 
και ο κ. Μητροπουλος. Παρευρίσκετο πολύς καί εκλε
κτός κοσμοςμέ επί κεφαλής τήν Β. Ο’ικονένειαν. Ή 
συναυλία αυτή έδωκεν αφορμήν νά εκδήλωσή ή ’Αθη
ναϊκή κοινωνία αισθήματα “άφοσιώσεως καί αγά
πης προς τον Βασιλέα. “Οταν έψάλη τό «Θάμα» 
του κ. Καλομοίρη εμπνευσμένον άπό τήν ώς έκ θαύ
ματος, σωτηρίαν τής Α.Μ. ολόκληρον τό θέατρον συν- 
εκλονισθη απο, φρικιαστικάς άναπάλσεις καί άκοάτη- 
τοι οι θεαται επευφήμησαν τον Βασιλέα δακρύοντα 
απο συγκινησιν καί χαράν. Ή στιγμή αυτή διά τούς 
νητος1Ίσαντας παρευρε&οΰν ^αραμείνη άλησμό- 

φιλανθρωπικαι εορται
Ό Ελληνικός Μουσικός Θίασος τής κ. Ένκελ δι- 

ενηργησε παράστασιν υπέρ τών οικογενειών τών επί
στρατων. Γαύτην παρηκολούθησεν ολόκληρο; ή Β. 
Οικογένεια μέ επί κεφαλής τήν Βασίλισσαν κατ’ εξο
χήν ενδιαφερομένην υπέρ τής τύχη; τών οικογενειών 
των στρατιωτών μας. Γό πρόγραμμα έξετελέσθη έπιτυ- 
χως και τα εκλεκτά τεμάχια έψάλησαν τεχνικάιτατα 
απο τους λαβόντας μέρος εις τήν εορτήν καλλιτέχνας 
και καλλιτεχνιδας.
ΚΙΝΗΣΙΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ

Ή υψηλή μέριμνα τής Βασιλίσσης μας Σοφίας δέν 
σταματα προ ουδενός κόπου προκειμένου ν’ ανακού
φιση τα; οικογένειας τών έπιστράτων. ’Εσχάτως επε- 
ξεταθί) και επι των επιτόκων γυναικών. Καί τάς σχε

τικά; φροντίδα;^ τας ανεθεσεν εις τήν βασιλόπαιδα 
Βλενην. Και η φιλάνθρωπος Βασιλοπούλα έκάλεσε 

στο παλατι τας φίλας της καί δλαι όμοΰ ήρχισαν νά 
εργαζωνται δια τα ρουχαλάκια τών παιδιών’ πού θά 
γεννηθούν μέσα στάς οικογένειας τών {επιστράτων 
Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι κάθε κόρη ποΰ θά εργά
ζεται πλεκουσα ή ράπτουσα διά νά ένδύση ή νά θερ- 
μανη τα αθψα βρέφη τής αύριον θά καταβάλη κάθε 
μέριμναν δια. την τελειοτέραν ^παρασκευήν ’τοΰ έο- 
γοχειρου της Ή μητέρα τής αύριον θά κλείση εις 
το εργον της ολην την τρυφερότητά της διά τούς μπεμ- 
πεύες της στρατευομένης ελληνικής νεότητας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Ο Νοέμβριο: είχε μεγάλη'/ σπουδκιότητα ύπό έσω- 

τερικην και εξωτερικήν έ'ποψι/-διά τήν πατρίδας μας. 
Αρ ενός οι Βούλγαροι ύποβοηθούντες τούς Αύστοο- 

γερμανους κατενίκησα? τούς ηρωικούς Σέρβους καί κκτΚ 
λαβον Παλαιάν καί Νέαν Σερβίαν πληγώσαντες 3α- 
9εως τό ελληνικόν αίσθημα διά τής κατ'αλήύεως τού 
Μοναστηριού καί τής ‘Σέρβικης Μακεδονίας, άσ’ 
ετερου οί σύμμαχοι μέ τάς αξιώσεις των διά τήν διεό- 
θετησιντων ζητημάτων τών άφορώντων τάς κινήσεις 
τών Άγγλογαλλικών έν Μακεδονία Στρατευμάτων έδη- 
μιουρνησαν κατάστασιν έξόχως επικίνδυνον διά τά 
μέσα της διατροφής τών κατοίκων τής Ελλάδος. Καί 
οσον αφορά τό οεύτερον αί άμοιβαϊαι υποχωρήσεις, ή 
αΡσ4« ««Ρεξηγήσεως πεΡ1 "ών αρίστων’ διαθέσεων 
της Ελλάδος πρός τλν Άντάντ, αί άπερίρραστοι καί 
ειλικρινείς δηλώσεις τού Βασιλέως μας πρός τον κ. 
Ντενύ Κοσσεν 'Υπουργόν τής Γαλλίας καί ' τον Στρα
τάρχην Λόρδο? Κίτσενερ Υπουργόν τών Στοατιωτι- 
κών τής ’Αγγλίας συνετέλεσαν ‘εις τό ν’άποσό^ηθΰ . 
Ο κί/όυνος τής παραλύσεως κάθε κινήσεως καί ζωής 
μέχρι καί τού έξ ασιτίας θανάτου μας. "Οσον άοορά 
όμως τον μέγιστο/ εθνικόν κίκδυνον έκ τής μετά’τής 
Βουλγαριας γειτνιάσεως, έκ τής έξαπλώσεως αυτής 
νικήτριας μέχρι τών συνόρων μας, ή ελληνική ύυχή 
μετά, οεους αποβλέπει πρός τήν αύριο/. Καί αί πρώ- 
ται ενδείξεις τής Βουλγαρικής απληστίας καί μεγαλο
μανίας έράνησαν ακριβώς τήν τελευταία'/ ^έρΧν τού 
, ογΗΑ3“2υ,· Α'/ηγγελθη δτι τό Μοναστήριον τού 
οποίου έλέχθη δτξ θά έσέβοντο τήν έλληνικότητα ήρ- 
χισε σκαιώς /ά έκβουλγαρίζεται. Ή Ελληνική Ση
μαία η όποια έκυμάτιζεν έπί τού Ελληνικού Σχο
λειού καί έπί τού Σταθμού τού Ελληνικού σιδηρο
δρόμου κατεβιβάσθη καί άνυψώθη έπ’ αυτών ή Βουλ
γαρική. Οί "Ελληνες υπάλληλοι άπεπέμφθησαν άπό 
παντού, τά κτίρια κ.ατελήοθησαν ύπό τών' Βουλνάοων 
και κάθε πνοή έλληνική σβύνει προ τής ορμής τών 
υπερφιάλων καταχτητών.

Η Κυβέρνησις δΓ όλα αύτά αισθάνεται τόν εαυτόν 
της υπεύθυνον διότι αύτή έδημιούργησε τήν σημερινήν 
ΰεσιν τών πραγμάτων. *

Ή Δοϊράνη καί ή Γευγελή ύπόκεινται καί αύταΐ

Τό Μοναστήρι

εις τήν άμεσον κατάληύιν άπό τών Βουλγαρικών Δυ- 
νάμεω > καί έκπνέοντος τοΰ [ληνός, συζητειται αν τα 
Βουλγαρικά Στρατεύματα θά είσέλθουν νικηφόρα και 

^πί τού ελληνικού εδάφους διά νά καταδιώξουν αν.ι 
τών Αύστρογερμανών τά Άγγλογαλλικά στρατεύματα 
τής Μακεδονίας '. '. Τά πράγματα έοθασα·/ έπί ςυρου 
ακμής καί δέν εινε παράδοξον εντός ολίγου νά, εισ^λ- 
θωμεν πάνοπλοι εις τόν αγώνα όπως διά μεγάλων ίυ- 
σιών καί υπερφυούς ηρωισμού διδάξωμεν καί πάλιν 
τούς υπηκόους τού Φερδινάνδου δτι ή έλληνική λόγχη 
εινε ικανή νά άνοιξη εκ νέου τόν ορόμον τή-, νίκη, 
εις τούς δοξασμένους νικήτας τού 1913.

* *
'Υπό καθαρώς εξωτερικήν έπούιν οί σύμμαχοι δια- 

λαλούν διαρκώς τήν νίκην άλλά δέν κατορθώνουν άκόμη 
νά τής άνενείοουν ·τό ν βωμόν πού τής ήγειρον επί τής 
Άκροπόλεως οί άρχαιοι "Ελληνες. Τού, οια-^υ ;.. 
διαρκώς καί φαίνεται ευνοούσα μάλλον τους Γερμανο- 
αυστρίακούς οί όποιοι μέχρι σήμερον νικούν τούς Ρωσ- 
σους καί εξαφανίζουν άπό τό πρόσωπον τής I ής Ααους 
ελευθέρους καί άνεξαρτήτόυς μεχ?'· ολίγου. Οι 
Ποωθΰπουονοί καί .οί Υπουργοί τής Γαλλίας και 
’Αγγλία, μετεβλήθησαν ό>ς commis voyagcurs. Με
ταφέρουν τάς άποσκευάς των από τής Αγγλίας εις 
Γαλλία/ καί τανάπαλιν καί συνοδευομενοι ύπό στρα
ταρχών και ’Αρχιστρατήγων προσπαθούν συσκεπτό- 
μενοι νά έξεύρουν τόν τρόπον πού θά τους οοηγήση 
είς-τήν συντριβήν του εχθρού των. Και μά, ενοιαφε- 
ρουν‘αμέσως τά συμβούλιά των αύτά διότι οιαρχώς 
έκσπούν εις τήν πλάτην μας, ότέ μέν δι ύπερφιάλων 
καί παραλόγων άξιώσεων ότε δέ δι άποκλεισμού και 
άλλων περιοριστικών μέτρων κατά τής ,ωής μας.

* *
’Εν τώ μεταξύ ημείς άγωνιζόμεθα /ά έδραιώσωμεν 

κόμματα, νά δημ'ουργήσωμεν νέας φατρίας και να 
έκλέξωμεν τούς νέους βουλευτάς μας. Οι συνδυασμοί

άνανγέλλον.-αι σωρηδόν, αί μετακινήσεις και αι 
θέσεις τών ύπούησίων δέν παύουν και μόνη η αποχή 
τού αενάλου κόμματος τών Φιλελευθέρων έκ τής 
έκλογικής διαπάληςήτόνισεν εις μεγίστου οαθμο/ ,. η? 
ορμήν μια: θλιβεράς έμφανίσεως ενός Λαού οισ.-λη 
κτιζοαένου διά τά πρόσωπα εις στιγμήν μεγίστων 
κών κινδυ.ων.

Δ. A. L·.

Εις τό τεύχος Σεπτεμβρίου τής Ελληνικής Επι- 
θεωρήσεως έδημοσιεΰθη δριμυτάτη έπικρισις κατα 
τών άναλαβόντων τήν διοργάνωσιν του Β .ηνικοι

Τμήματος της Παναμαϊκή, 
MIX ΕΠ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Έκθέσεως. Εις ήμας ησαν 

τελείως άγνωστοι οί διορ- 
γανωταί καί μόνον έκ τών πληροφοριών Ελληνικής 
Έφηαερίδος έν ’Αμερική έκδιδομένης λαβοντες αφορ- 
αήν προέβημενείς τήν δημοσίευσιν των ολίγων γραμ 
αώνιιός. Λ'υποΰμεθα πολύ διότι ήδικησαμεν δια τη 
έπικρίσεώς μας εκείνης. Τό όμολογοϋμεν διότι ελαβο- 
ιιεν εσχάτως αφορμήν νά πεισθώμεν οτι η συμμέτοχη 
της Ελλάδος ήτο απολύτως ικανοποιητική πορρω οε 
απείχε νά μάς έπαναφέρη εις τήν αθλιότητα η οποία 
έπεκράτησεν εις τήν Έκθεσιν του , Βελγίου. 1 ··_

/άς άντεποοσωπεύθη πλουσίως. Χάρις εις τήν 
πόνητον μέριμναν τής ’Επιτροπής και ιδιαίτατα ει, 
τόν ζήλον καί τήν δραστηριότητα του Γενικού 1_ραμ 
αατέως της καί Διευθυντοϋ τού Τμήματος των χενων 
εις τό Ύπουργεϊον τής ’Εθνικής Οικονομίας κ. I · 
Κουκέα τό Έλλήνικόν Τμήμα της Εκθεσεως επεδείε,ε 
τάς κυριωδεστέρας προόδους ^οΰ Εθνους και ε ο 
πλήοη ιδέαν τής ζωής καί τής έξελίςεως τής φυλής μα,- 
’Έκτυπα αρχαίων αγαλμάτων, φωτογραφίαν και α 
παοασ τάσεις' Βυζαντινών καί έν γενει αρχαιολογικω 
μνημείων, ενδυμασίαι ελληνικοί πλήρεις, αναπ . 
στάσις έν ιιικρογραφία τοΰ ’Ισθμού της Κορι, , 
εμπορική Ναυτιλία, μεταλλεύματα, δημοσία εκπαι-
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δευσις, γυναικεία τέχνη, προϊόντα γεωργίας καί γεωρ
γικής βιομηχανίας ζ.τ.λ. κ.τ.λ. κατέλαβον επιφανή θέ- 
σιν είς τας αίθουσας τής Εκθεσεω; καί άπέδωκαν 300 
βραβεία τιμώντα τάς ελληνικός προόδους καί τήν ελ
ληνικήν ενεργητικότητα, Τιμώμεν κάθε εργάτην τοϋ 
καλοΰ εις τήν πατρίδα μας κάί αίσθανόμεθα ιδιαιτέ
ραν χαραν διότι επανωρθώσαμέν μιαν ακούσιαν αδι
κίαν.

τών 
έπι-

που 
του.

Μια υπέροχος πνευματική φθσιογνωιιία, μία πολί
τικη κορυφή, ό ’Ακαδημαϊκός τής Γαλλίας κ. Ντενύ 
Κοσσεν ο άνήκων έξ ’ίσου καί είς τήν Ελλάδα, 

χ-,,,,,χ,.. ,, „ μάς έπεσκέφθη τόν μήνα
Ο ΜΕΜ ΚΟΣΣΕΝ αυτόν υπό τήν ιδιότητά 

~ ο , , . του ως μέλους τής Γαλλι
κής Κυβερνησεως. Ο Ελληνικός Λαός ιινήμων 
μεγάλων υπηρεσιών προς τήν πατοίδα ιιας τοϋ 
λεκτου τέκνου τής Γαλλίας τόν έδέχθη μέ τόν ειλι
κρινή ενθουσιασμόν καί τήν άνυπόκριτον χαράν 
αισθάνεται ό έλλην διά τούς αληθινούς φίλους

Δεν εφειδωλεΰθημεν ούδενός. ’Από τού Βασιλέως 
μιχρι του τελευταίου αστού τοϋ παρέσχοιιεν πάν ΰ τι 
ευγενες και ωραίον γνωρίζει νά κρύπτη ή Έλληνική 
καρδια. Ο ενθουσιασμός τού ευγενοΰς Γαλάτου ήτο 
ακράτητος. Ητο εξ ίσου μεγάλος καί αληθινός προς 
τας λαικας εκδηλώσεις. Ολοι, επίσημοι καί ανεπίση
μοι, τον ετιμησαν όπως τού ήξιζε καί έπωφελήθησαν 
κάθε ευκαιρίας δια να φανερώσουν τήν λατρείαν ποϋ 
αίσθανόμεθα ολοι δια τήν μεγάλην Γαλλίαν καί τά υπέ
ροχα Τέκνα 1ης. Αί πόλεις, οί Δήμοι, ό Λαός αί 
Κοινότητες, οι άρχοντες, επιδαψιλέυσαν αφειδώς τάς 
πλέον αβρας καί τιμητικός εκδηλώσεις των. Αί 
Αθηναι τον ανεδειξαν επίτιμον Πολίτην των καί μία 

απο τας ωραιότερα; στιγμάς τής ζωής τού σοφού Φι- 
Λελληνο; ητο βεβαίως ή άναγόρευσίς του ως Δτιιότου 
του ενδοξότερου Δήμου τοϋ Κόσμου.

Τιμώντες τόν αγνόν φίλον τή, Ελλάδος δέν άπε- 
βλεψαμεν εις ούδέν πολιτικόν όφελος καί τούτο τό 
εφανερωσεν ο Ελληνικός Λαός όταν είδε τήν πρωτο
βουλίαν της I αλλιας είς τήν καθ’ ήμών λήψιν εκβια
στικών μέτρων χωρίς νά δείξη τήν έλαχίστην δυσφο
ρίαν. Ημείς γνωριζομεν νά διακρίνωμεν τό αίσθημα 
απο το πολιτικόν συμφέρον καί άγαπώμεν τήν αθά
νατον I αλλιαν και είς στιγμήν καθ’ ήν ζητεί νά ιιάς 
οειξη τους όνυχας τοϋ ισχυρού. .

Μετά τας νίκας καί τήν δόξαν καί τούς εθνικούς 
θριάμβους, τας ιαχαςκαί τούς παιάνας τού 1912- 1913 
η πρώτη άπογοήτευσις εις τήν εθνικήν ψυχήν έχαρά- 
ΤΓ) ΛΤί .Χ’ iVTHprnxi στιΥ!χής έπάτησε

' Θ- Λ-.1ΗΡΙΟΝ το ελληνίκωτατον έδαφος τού 
„ , Μοναστηριού ό πρώτος Βούλ

γαρος -τρατιωτης. Είς τήν ίεράν πόλιν τών ελληνικών 
παραδόσεων καί τών ελληνικών ονείρων είσήλθεν ώ- 
κατακτητης πλέον ό έχθιστος τή; έλληνική; φυλής καί 
εις τον πολύφωτο ν ουρανόν τών πολεμικών θριάμβων 
ηπλωθη το πρώτον μαϋρον σύνεφον τής στυγνής ύπο- 
δαυλό>σεω; τών γνησιωτέρων προμάχων τής ελληνικής 
ιδέας.Η Ακροπολις τοϋ Μακεδονικού πολιτισμού από 
τους απαλούς δεσμούς τών συμμάχων μας Σέρβων με- 
τεπηδησεν αλυσσόδετος είς τήν άκαμπτον βαοβαοό- 
τητα, του Βουλγαρικού Κράτους. Ή έπί χιλιετηρίδα 
ακμασασα μακεδονική πόλις μέ τά φρονήματα γνησίως 
ελληνικά ήλθε στιγμή νά αίσθανθή θερμήν τήν πνοήν 

απηνούς τυράννου. Ή έλληνική καρδιά αίμάσσει διά 
την συμφοράν καί αναμένει έναγωνίω'ς τήν στιγμήν 
δια νά εξάλειψη τό σημερινόν άγος από τήν εθνικήν 
ιστορίαν μας. Η Σερβία άπληστος κατεκράτησε μίαν 
ημέράν τήν ίεράν κιβωτόν τοϋ έθνους καί σήμερον 
εςηναγκάσθη νά πληγώση βαθειά τήν ελληνικήν στορ- 
,'ήν> το ελληνικόν αίσθημα παραδίδουσα είς τούς εχ
θρούς μας οτι αυθαιρετώ; καί παράνόμιος άφήρεσεν 
απο τό ελληνικόν έθνος ....

Σερβία προ της ορμής καί τοϋ όγκου πολλά* 
πλασίων εχθρών της ήναγκάσθη νά ύποκύψη ή συμ* 
φορά όμως δεν ήγγίσε με τήν αιχμήν της τήν Σερβι- 
κήν ψυχήν μόνον, ήγγίσε βαθύτατα καί τήν ελληνικήν 
ψκχήν η οποία άντικρύζει τήν δουλείαν όχι μόνον είς 
το Μοναστήρι αλλά και εις Ολόκληρόν τήν ’Ανατολι
κήν Μακεδονίαν πού μάς κατεκράτησε.’ άλλοτε ή 
σύμμαχός μας Σέρβική Κυβέρνησις. ’Ενώ προ δύο 
ετών ο Ελ/.ην στρατιώτης εστηνε την Σημαίαν τής ελευ
θερίας εις βαρυστένακτα ελληνικά εδάφη, μετά δύο έτη 
ό ίδιος^ Ελλην στρατίιότης μέ τάς πτυχάς της Σημαίας 
του έν υποστολή καί μέ τό δπλον παρά πόδας παρί- 
σταται απλούς θεατής έν τή νέα καί χειροτέρα ύπο 
δουλώσει αΐματοποτισμένης ελληνικής Γής. .....

Εις ημάς τους νεωτέρους η σημασία τοϋ αποκλει
σμού των παραλίων τής Ελλάδος εΐνε άγνωστος. 
Άμυδράν μόνον ιδέαν λαμβάνομεν από τάς διηγήσεις 

παλαιοτέρων καί από τά ίστο- 
0 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ρικά χρονογραφήματα τοϋ φί

λου κ. Θ. Βελλιανίτου ό ό
ποιος κατά χρονικός περιόδους μάς ανοίγει μερικός 
σελίδας πολλοϋ ένδιαφέροντος τής νεωτέρας ιστορίας 
τής Ελλάδος.

Ια δείνα αυτής τής εθνικής περιπετείας δέν τά έδο- 
κιμάσαμεν ακόμη. Ο Νοέμβριος υπήρξε πλούσιος είς 
απειλας. Αι φίλαι Δυνάμεις τής Άντάντ ούχί άπαξ 
μάς ηπείλησαν δτι θά εφαρμόσουν τά άγριώτερα μέ
τρα αποκλεισμού άνηλεοΰς. Μάς κατεκράτησαν σιτο- 
φορτία, ήμπόδισαν τήν φόρτωσιν γαιανθράκων, κα- 
τέσχον διάφορα τρόφιμα αλλά δέν έφθασαν εις τά 
άκρα. Μάς άφήκαν νά τρώγωμεν ψωμί άθλιέστατον 
καί άκριβώτατον αλλά καί έκ τών απαραιτήτων διά 
τό ζην, δέν μάς έστέρησαν απολύτως τά φωτιστικά 
μέσα απαραίτητα διά τήν κατά τό ήμισυ καί πλέον 
κανονικήν ζωήν τών πόλεων καί μόνον μάς ήνάγ- 
κασαν να άγοράζωμεν δλα τά χρειώδη είς τιμάς δι
πλάσιάς, καί τριπλάσιας, όργιαζούσης τής κερδοσκο
πίας μ’ δλας τάς φροντίδας τής ’Αστυνομίας, είς βά- 
πος τών κατοίκων τής ηλιόλουστου πατρίδος μας. "Ολα 
αυτά εΐνε δυσάρεστα, δυσβάστακτα, δυσανάλογα προς 
τα οικονομικά μας μέσα αλλά δέν επιφέρουν διατα- 
ραχάς είς τήν κοινωνικήν μας ζωήν καί κλονισμούς είς 
τάς συνθήκας τοϋ συνειθισμένου βίου μας. Μάς δίδουν 
απλώς νύξιν τί μάς επιφυλάσσεται άν ό άποκλεισ,ιίδς 
διενεργεϊτο συνεχής, άγριος, μακρύς καί έβλέπαμεν 
ημέρα τή ημέρα νά έλαττοϋται τό ψωμί, νά λείπη τό 
κρέας, ή ζάχαρις, καί δλα τά άλλα διά τά όποια κατα- 
λισκει τήν ζωήν του ό άνθρωπος διά νά μή τοϋ λεί- 
ψουν ποτέ Τά αθάνατα λάχανα τοϋ Δηλιγιάννη δέν . 
θα μάς εσωζον διότι έν τώ μεταξύ τήν εγχώριον πα
ραγωγήν φροντίζει νά τήν χρησιμοποιήό Άγγλογαλ- 
λικός στόμαχος τής Μακεδονίας χάριν καί τοϋ οποίου 
ηπειληθημεν τοσάκις από τούς Άγγλογαλλικούς 
Στόλους.

’Αμερικάνικοι περιπολίαι παρα την δχ&ην τού’ποταμού Ρίο-Γκράντα

Αί πολεμικαΐ άνάγκαι ώδήγησαν μέχρίς Αθηνών 
καί τόν Στρατάρχην καί 'Υπουργόν τών Στρατιωτι
κών τής ’Αγγλίας Λόρδον Κίτσενερ.

Ο ένδοξος Στρατιώτης,
Ο ΛΟΡΔΟΣ ΚΙΤΣΕΝΕΡ ό νικητής τοϋ Χαρτούμ, 

έπροξένησε είς τόν Ελ
ληνικόν Λαόν διαφορετικά συναισθήματα. Τόν άντε- 
λήφθη ερχόμενον εδώ μέ τό ύφος καί το γοητρον του 
ισχυρού, αλλά τόν περιέβαλε μέ ένα θαυμασμόν αντά
ξιον προς τήν φήμην του, καί τό τιμημένον στρατιω
τικόν παρελθόν του. Δέν έξεδήλωσε θορυβώδη υπέρ 
αύτοϋ αισθήματα, αλλά καί δέν παρήλθεν αδιάφορος 
ποό τής έμφανίσεώς του. Τον έδέχθη ώς ξένον του, 
τοϋ οποίου όμως αγνοεί τούς σκοπούς και τας σκέ
ψεις. Θά εΐρχετο ώς εχθρός ή ώς φίλος; Δεν ςευρομεν 
πώς εΐρχετο'’εδώ, γνωρίζομεν μόνον δτι εφυγεν ως 
φίλος. Τά λόγια ποϋ ήκουσεν απο τα αψευδή χείλη 
τού Βασιλέως μας καί αί εξηγήσεις τής Κυβερνησεως 
μας τόν άφώπλισαν. Ό Στρατιώτης οσον και τρα
χύς καί άν εΐνε, έχει μέσά του τήν άγαπην προς 
τήν αλήθειαν καί δέν έχει τήν «πουλάν ευλυγισιαν 
τοϋ διπλωμάτου. 'Ο ’ Αγγλος Στρατάρχης εφερε με 
έαυτοΰ τάς λιτά; άποσκευάς τοϋ Στρατιωτικού και 
εύρον εύκολον θέσιν εις τήν άντίληψίν του αι σαφείς 
καί φιλικαί εκδηλώσεις τών ιθυνόντων παρ’ ημιν κύ
κλων. Ό 'Ελληνικός Λαός θα κράτηση ευχαριστον 
ανάμνησιντής βιαστικής έμφανίσεώς του_ Αγγλου 
'Υπουργού είς τόσον κρίσιμους στιγμάς της εθνικής 
ζωής μας.

ΑΠΟ TJ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗί Ζί)ΗΪ

Ή Αντοκράτειρα Καρλόττα τοϋ Μεξικού, η ηα- 
οάφρων ατυχούς Μαξιαιλιονου της Αυ
στρίας, πρόκειται νά συμπλήρωσή το 13ον έτος της 
ήλικίας της καί ίν τούτοις ή οωματικη αυτής κατά- 
στάσις εΐνε τοιαντη ώστε δεν δικαιολογούνται αί άνη- 
συχητικαί φήμαι αϊτινες κνκλοφοροϋσι περί αυτής. Καί 
αϋτα'ι αϊ κρίσεις συνοδευόμεναι υπό σφοδρών έρεθι- 
σιιών ίξηφανίσ&ησαν από τίνος χρόνου και ή Αϋτο- 
κοάτειρα δείκνυται νϋν ήρεμωτέρα. Αύτη εν μέση) τής 
εκπλήξεώς τών περιστοιχιζόντων αυτήν προσώπων 
όιιιλεϊ νϋν μετ’ εϋχαριστήσεώς περί τοϋ συζύγου της, 
τοϋ οποίου τό όνομα πρό τίνος χρόνου δεν επροφέ- 
ρετο κα&όλου υπό τών χειλέων της. ’Εκ τών λόγων 
της καταφαίνεται οτι ή ατυχής γνωρίζει καλώς τήν 
τύχην ήν ελαβεν <5 άτυχης Μαξιμιλιανός καί άπασαν 
τήν Μεξικανικήν τραγφδίαν. Αφ ετέρου έπαυσε παί- 
ζουσα κλειδοκύμβαλου, τού»’ όπερ επραττε καθημε
ρινώς, καί προτιμά άντι&έτως τό γραμμόφωνου 
τό οποίον ακροάζεται έπί πολλάς ώρας. ΜΙ παρα- 
φρων εΐνε επίσης εν γνώσει τών μέχρι τοϋδε έπελ- 
ίίόντων άανάτων έν τη βασιλική οικογένεια τοϋ Bt/.- 
γίον μολονότι ονδείζ αν^χοίνιοοt ziTtox^ εις ανΐην.
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Ίσως έμαθε τάς ειδήσεις ταύτας άπό τάς Εφημερίδας 
τάς όποιας άπό ίινος χρόνου άναγινώσκει μετά πά
θους.

Ή Καρλόττα άγαπα και τους μακρννονς περιπά
τους έν τω κήποι τον πύργου Μπουσούτ όπου διέρ
χεται ήσύχως τον βίον τής άνευ ούδεμιας σωματικής 
διαταραχής καί υποτίθεται δτι ή πρώην Αύτοκρά- 
τειρα τούΜεξικοϋ θά ζήση ακόμη Επί πολλά έτη.

·?· *
'Υπάρχει είς τήν Ευρώπην πλήθος προφητών, 

ό'ιατε ή ύπαρξις καί είς τήν ’Ιαπωνίαν τοιούτου νά 
μή μας έκπλήσση. 'Ο Ίάπων προφήτης ονομάζεται 
Τέκε, αϊ δέ προφητεϊαί του ακούονται μετά μεγάλου 
σεβασμού Εν Ιαπωνία. Ό Σέκε όμως δταν έκηρύχθη 
ό Ρωσσο-’Ιαπωνικός πόλεμος δεν έδίστασε νά προ· 
φητεύση δτι οί ’Ιάπωνες θά έξήρχοντο έξ αυτόν νικη
φόροι. ’Έκτοτε απέκτησε παγκόσμιον φήμην.

Ό Ίάπων προφήτης άσχολεΐται σήμερον δπως 
άλλως τε καί οί Ευρωπαίοι συνάδελφοί του επί τοΰ 
πολέμου αϊ δε προφητεϊαί του είναι μάλλον απαισιό
δοξοι. Κατά τον Σέκε ό πόλεμος θά λήξη κατά τό 
ήλιοστάσιον τοΰ 19ΐ8. Περί τον Μάρτιον τοΰ 1919 
(αϊ διαπραγματεύσεις τής ειρήνης θά διαρκέσουν επί 
πολύ) θά υπογραφή συνθήκη ήτις θά εξασφάλιση 
μακράν ειρήνην έπί τής γής.

Τήν ημέραν καθ’ ήν θά λήξη ό πόλεμος, λέγει ό 
Σέκε, τό ήμισυ τής Ευρώπης θά εχη Ερημωθή. Ί1 
ανάγκη τής Επανορθώσεω; τών καταστροφών θά ά- 
ναγκάση τά έθνη νά μή Επιζητήσουν έπί πολλά έτη 
πόλεμον. Τέλος αϊ Δυνάμεις τής Ευρώπης θά συνα
σπιστούν είς μίαν Ομοσπονδίαν, άζζ« τότε μία άλλη 
Μεγάλη Δύναμις θά έμφανισθή έπί τοΰ πολιτικού ορί
ζοντας, φυλή ισχυρά θά άναλάβη τά ηνία τοΰ κόσμου'

”Αν καί ό Σέκε δεν φθάνη μέχρι τοΰ νά δνομάση 
τήν φυλήν ταύτην (οι προφήται ομιλούν πάντοτε 
μυστηριωδώς) Εν τούτοις άγόμεθα νά ύποθέσωμεν 
δτι ϊσως υπονοεί τήν ’Ιαπωνίαν...

* Α
Ή μόδα συμμορφοΰται πάντοτε πρός τάς περι

στάσεις, ιδίως δέ πρός τά πολιτικά γεγονότα. Τούτο 
παρετηρήσαν Ιδίως είς τήν ’Ιταλίαν ώς βέβαιοι είς 
’Ιταλός δστις άνέλαβε νά γράψη τήν ιστορίαν τής 
μόδας έν 'Ιταλία άπό πολιτικής άπόψεως.

Τό 1848, μετά τάς πέντε ήμέρας τού Μιλάνου, 
ήτο τής Μόδας έν ’Ιταλία δ καλαυρέζικος πίλος. "Ο
λοι αϊ κυρίαι αϊ δποϊαι παρηκολούθουν τήν μόδαν 
έφερον καλαυρέζικον οί δέ άνδρες βελουδένια χονδρά 
ενδύματα. Τούτο πρός τιμήν τών πρώτων 'Ιταλών 
επαναστατών.

Είς τό Τουρϊνον οί άνδρες μετά τήν επανάστασιν 
τοΰ 1849 άφήκαν τήν ρεδιγκόταν καί τό ζακέ, ενδύ
ματα τής μόδας μέχρι τής εποχής εκείνης, καί εφό
ρευαν φαρδύ πανταλόνιον εκ βελούδου καί σακάκι 
δμοιον πρός στρατιωτικόν άμπέχονον επίσης έκ βε
λούδου. ’Αντί επανωφοριού έφερον «μανδύαν» άντί 
δέ υψηλού πίλον κάλυμμα τής κεφαλής «.αλλά Έρ- 
νάνιν. Διά τού ενδύματος αυτού ήθελον νά δείξουν 
δτι συμμερίζονται τά αισθήματα τών επαναστατών, 
δτι είναι δπαδοί τής 'Ιταλικής ένότητος καί οτι είναι 
πρύθυμοι νά χύσουν τό ομμά των υπέρ τής ’Ιταλίας.

‘Η μόδα αδτη εγενίκεύετο καθ’ δλην τήν ’Ιταλίαν, 

εφόσον ή έπανάστασις έπεξετείνετο τέλος δέ είσήχθη 
καί είς τήν Νεάπολιν δταν ό Φερδινάνδος Β' παρε- 
χώρησε τό σύνταγμα.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Ό Βασιλεύς, έν τή μερίμνη του υπέρ τοΰ Στρατού, 

άπηύθυνε πρός τούς διοικητάς Σωμάτων Στρατού Ιδιοχεί
ρους έπιστολάς δΓ ών έφιστάται ή προσοχή των έπί τών 
σπουδαιότερων ζητημάτων τού στρατεύματος.

— Ή επέτειος τής άπελευθερώσεως του 'Αγίου "Ορους έ- 
ωρτάσθη μεγαλοπρεπώς υπό τής Τέρας Κοινότητας.

— Είς τόν Ναόν τοΰ Πρωτάτου είς Καρυάς έτελέσθη 
πάνδημος δοξολογία μετά ολονυχτίου αγρυπνίας παρισταμέ- 
νων αντιπροσώπων καί τών 20 ιερών Μονών τοΰ 'Αγιωνύ- 
μου "Ορους.

— ’Εγένετο κλοπή είς τό 'Υποθηκοφυλακεΐον τής πόλεώς 
μας καί είς τό Γραφεΐον τήςκ. Λότνερ.

— Λόγω τής άναμίξεως τής συμπαθούς Διευθύντριας τοΰ 
’Ωδείου Λόττνερ ή κλοπή άπεδόθη είς διπλωματικούς 
σκοπούς!

— Αί εννέα τελευταϊαι ήλικίαι άπό τοΰ 1892—1900 ’έγνιό- 
σθη πολλάκις κατ’ έπανάληψιν δτι απολύονται καί όμως 
έληξεν ό Νοέμβριος καί δέν άπελύθη ακόμη ή τελευταία 
ήλικία του 1892 ή δικαιούμενη νά μή υπηρέτη είς τάς τά
ξεις τοΰ στρατοΰ !

—Αυτό λέγεται δικαιοσύνη κ. Γιαννακίτσα!
— Άθρόαι αι βαπτίσεις τών τέκνων τών οικογενειών 

ποΰ αριθμούν όκτόι τέκνα καί τό όγδοον εΐνε αβάπτιστου.
— Κουμπάρος εΐνε ό δημοκρατικότατος βασιλεύς μας 

αντιπροσωπευόμενος υπό τών κατά τόπους Νομαρχών.
— Τά βαπτιστικά εΐνε βασιλικότατα.
— Τήν 18 Νοεμβρίου συνήλθεν είς τά Ανάκτορά Υπουρ

γικόν Συμβούλιον άπό τήν Προεδρείαν τής Α. Μ. τοΰ Βι- 
σιλέως.

—’Απέθανεν είς ηλικίαν 120 ετών παρά τούς ’Αμπελοκή
πους ό Ιωάννης Ρουγέρης έκ Σαντορίνης.

— Τό τελευταίον λειψά νον τοΰ 'Ιερού άγώνος.
— Ό κ. Φ. Πολίτης κρίνει άπό τάς στήλας τής Ν. Ελ

λάδος με πολλήν δύναμιν καί χάριν τό λογοτεχνικόν έργον 
τοΰ κ. Νιρβάνα, ι

— Ό Πρέσβυς τής Γαλλίας κ. Γκιγεμέν έδημοσίευσε διά 
τής «Πατρίδας» επιστολήν διευκρινίζουσαν τί ζητούν αίτέσ- 
σαρες Δυνάμεις παρά τής Ελλάδος.

— Ή Θεσσαλονίκη μεταβάλλεται είς διεθνές Στρατιωτι
κόν Κέντρον.

— Άπεστάλη είς Θεσσαλονίκην ό έκ τών μελών τοϋ Γεν. 
Επιτελείου Άντισυνταγματάρχης κ. Πάλλης δπώς έ'λθη είς 
άμεσους συνενοήσεις μετά τοϋ Γάλλου Στρατηγού κ. Σα- 
ράϊγ.

— Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς εδωσε συνέντευξιν δημοσιευθεϊ- 
σαν είς τούς Τάϊμς καί είς όλα τά ’Αμερικανικά φύλλα.

— ’Επίσης έδημοσιεύθη καί τοϋ κ. Βενιζέλου.
— Γερμανικόν υποβρύχιον έτορπίλλισε καί άλλο 'Ελλη

νικόν άτμόπλοιον φορτηγόν, τόν «Δημήτριόν Γουλανδρήν.
— Οί ’Αμερικανοί Φιλέλληνες έτηλεγράφησαν είς τήν Α. 

Μ, τόν Βασιλέα μας δτι τίθενται εις τήν διάθεσίν του.
— 'Ο κ. Γ. Στρέϊτ πρφην Υπουργός τών εξωτερικών 

διά τηλεγραφήματος του πρός τόν «Χρόνον» τών Παρισίων 
διέψευσε τόν μύθον τής δήθεν παροχής ύπ’ αυτού ανθράκων 
είς τά Γερμανικά πολεμικά «Γκαϊμπεν» καί «Μπρεσλάου»

— Τό κατάστημα γυναικείων Πίλων τής κ. Ευαγγελίας 
Μπουλούκου—Έρμού 10— έπρομήθευσεν έφέτος δλα τά 
καπέλλα τής έκλεκτής κοινωνίας τών ’Αθηνών.

—"Απλά, καλλιτεχνινά, μοδέρνα, έξαίρετα, δι’ δλα τά γού
στα τών Κυριών !

ΔΗΛΩΣΕΣ
Λόγω κα&υστερήσεως τής παραγγελίας 

χάρτου τών Καταστημάτων Πάλλη ύποχρε- 
ούμεθα κατά τόν μήνα αυτόν νά έμφανισθώ- 
μεν μέ χάρτην προχείρως εύρεΰέντα. Ή πολε- 
μική δίνη ή οποία εύρίσκεται εγγύς μας καί. ή 
ή οποία έπέφερε γενικήν τών πάντων άναοτά- 
τωσιν δέν ήτο δυνατόν παρά νά έπηρεάση καί 
τήν έμφάνισιν τοϋ περιοδικού μας.

TIMES SQUARE C° OF NEW - YORK

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
τ 4 f 4 R A G E — Q Κ P A T Ο Γ £ θ Λ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΠΟΤΑΣΗ 1 α - GARAGfc,

Αυτοκίνητα πολυτελείας φορτηνά (cammes).

Βενζίνη, έλαια, ελαστικά κ.τ.λ.
Τό άνω carage Αναλαμβάνει οίανδήποτε επισκευήν, ένοι-

δέ ™ι ,ο»9έ,ηο>»

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΧΟΑΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μ Η Γ 7*

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΟΝΙΑΚ
X. & Π-

εν πειρ αιει

36 Βραβεία Διε&νών εκθέσεων
7 Βασιλικά'„. παράσημα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 120.000 φιαλών

"Αντιπροσωπεία είς ολας τάς μεγάλας πό/^ΐ- 
Άμερικής, Τουρκίας καί Αίγυπτου

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ 
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ,

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν« 9
Γενικός πληρεξούσιος: Σ.

Έν ’Αλεξάνδρειά: ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΕΣΣΕΣ 
'Εν Καΐρω: A. I. ΙΕΡΩΝΥΜΙΑΗΣ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ
ΠΛΛΛΜ & ΚΟΈΖΙΑ

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α Γ· ΠΑΛΛΗΣ
Το Αρχαιότερων τών έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων 

Ίδρυθέν τω 16/0

Μτγάλ>·. άποΟήκ^·. -χάρτου Έφτ^ριοων, =<'- 
νοημάτων, περίοδέ
“ Μεγάλα-. άποΟήκχ'. γραφεί -

προοτλτυσεως. Καταττί/ων, Φακέλλων

καί φωτογραφικώ'-1 χάρτονΐώ’.
.-·. 'ΡλΑάό·. επιστο/-.κω/ Cs/..χρ.ωζ.Μονοί ϊκοοτα·· -.ι γ-λαλ». -k-c,?;.
Δεκταί πχοαγγΛία·. ικτελουμϊνχ'. ταχ.»,χ·

Οησαζ πλέον τών 500 υ.5ών μέχρι τουότ.
■Ατμοκ'νηάον Τυπογράφον με 10 π-.εοτηριχ γ- 

:f7.»'.«(Travauxde pev.lle) 
ώς καί διά μεγάλας κακλιτεχνικας τοια-υτα,.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγα/.η ^·Μ·^ 
θήκ-r φωτογραφικών πλακών καί χάρτου οιαψόρων π.οε 
Χώ. Μόόοι αντιπρόσωποι τών ?ωτοίΡα?ικών 

πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

Α Τ' © Α Λ Ο Κ).
ΜΕΓΛΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—ΑΘΗΝΑΙ

αιευθυνςις κ- εμπεογλου

Μεγάλη ’Ορχήστρα ΚΡΑΣΣΑ
Μεγάλη συλλογή εκλεκτών ταινιών.
Αποκλειστικότης διά τήν Ελλάδα των * ε- 

ριφήμων ταινιών τοϋ Οίκου >ΝΟΡΔΙΣΚ ' 

τής Κοπεγχάγης.
Τέλειος άερισμός.-Καλοριφέρ.-Τρεις έξοδοι. 

_Κέα άναπαυτικώτατα Αμερικάνικα καθίσματα.

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗΝ 3-5 μ. μ.
Μεμάλαι παιδικοί παραστάσεις μέ ταινίας ειδι- 

χας diet jxcu<5i<i·



ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

Έάν αί Άθήναι δύνανται να ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτικά; προόδους 
των, μία αφορμή πρός τούτο εΐνε καί τό μέγα αυτό·κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη ,πλουσία έπίπλω- 
σις, άπαστράπτουσα καθαριότητας, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία όλων τών ειδών της ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ
ΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ. Πρώτον άύτό έκαινοτόμησεν είς τό ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οί
κον αγνού καί νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν ονομαστά. δλα δε τά 
είδη τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύθηνά καί μέ ύλικά εκλεκτά κχί επιμελημένα. Τά είδη 
τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν όλων αύτών δικαίως 
θεωρείται τό κέντρον όλου τοΰ έκλεκτού κόσμου. Δικαίως ευρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΟ φροντί
ζουν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνφσι και ακόμη δικαιότερου οί συχνάζοντες εις θέατρα δέν Οεωροΰσι τήν δια- 
σκέδασίν των πλήρη αν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν τών ή τό παγωμένο γάλα 
των, ή τήν κόράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αιθούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-Π ΑΝΕΓΙ1ΣΤΗΜ1ΟΥ-48

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κ ΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΗΛ. Δρ. 60 000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑ1Σ

' Υποκαταστήματα ;

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεί, Θεσσαλονίκη, Καβάλ- 
λα, Ίωαννίοις, Χίφ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμχις, 
Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση, Χανίοις, Ήρακλείω 
Ι’εθύμνω καί Σάμω (λιμήν Βαθέως),

ΙΙρακτορεία. έν Μούδρω (Νήσος Λήμνος).
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ·. Έν Κων)πόλει. ('Υποκατάστημα έν 

Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισφ, 
Σμύρνη.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΕ: Έν ’Αλεξάνδρειά, Καίρω, Ζαγαζίκ. 
ΕΝΛΟΝΛΙΝΩ: (No 22 Fenchurch Street).
ΕΝ ΛEMΕΣΩ (Κύπρου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Δ. Στεφάνου (’Αντιπρόεδρος). ’Ιάκωβος Μπονιε 
Σύμβουλος), Ίω. Ά&ηνογένης, Κ. Βέρούγκ, Α. 
Ζαφίρης, Σ. Εύγενίδης, Π. Καραπάνος, Βαρώ- 
νος δέ Νεφλιζ, Έμμ. Ροδοκανάκης καί Μ. Λά· 
οκαρης, Σ. Φούντης

Γενικός Διευθυντής
I. ΗΛ1ΑΣΚ0Σ

Διευ&υνσις τηλεγραφική

«ΘΜΝΑΙΚΜΝ-ΤΚΤΜΗΝΟβΠιΕδ

'Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεί πάσαν Τραπεζιτικήν 
εργασίαν, ήτοι Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων 
καί συναλλαγματικών, προκαταβολ.άς έπί χρεωγρά- 
φων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων ε
σωτερικού καί έξωτερικοϋ, έκτελεί χρηματιστικάς έν- 
τολάς, έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικός έπιστολάς καί τη
λεγραφικά; έντολάς πληρωμών έν τώ έσωτερικφ καί 
έξωτερικώ. ανοίγει τρέχόντας λ)σμούς ήγγυημένους, 
δέχεται καταθέσεις χρεωκράφων πρός φύλαξιν άντί 
ελάχιστων δικαιωμάτων καί ενοικιάζει διαμερίσματα 
χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό δρους 
λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν. έπιταγάς (cheques) έπί τού εξωτερικού και είς 
τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς.

Αί εις χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι εις δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) 
ομοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών ('cheques) τής Τρα- 
πέζης έπί τών έν τφ έξωτερικώ ανταποκριτών της. Οί 
δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ εξαμηνίαν άπό 
τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής πρώτης ’Ιου
λίου έκάστου έτους.

Ταμιευτήριου μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.

εςεαοοη
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΓΓΑΕΣΗ

Τ *<· ' ■ ·
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Ο OAlllOi ι ··^. ----------μων. ΚαταρτισΘεις τέλειος δΓ ενσυνειδήτου άπό επιστημονικής άπόψεως 

Πανελλήνιον πολυτιμωτάτας όπηρεσίας
—— - — —' W7I ,

λων 4ου σχήματος σελίδων 
καί τιμάται χρυσόδετος ορ. 
διά τήν Άαεοικήν. Οί δύο

.ιώ> ετών διακοπήν ενεκεν τών δύο πολέ· 
εργασίας, μέλλει νά παράσχη είς τι

______ όμος σύγκειται έκ 1200 καί πλέον μεγά 
:ήλων διά μικρών στοιχείων μέ χάρτας, εικόνας, 

10 δι’ άπασαν τήν Ελλάδα, φρ. 12 */, έκτος τής Ελλάδος καί φρ 
εόαου όαοΰ τό διπλούν sp. 20 — 25—30, μετά ταχυδρομικόίν.

πίνακας κτλ.
15 ή όολ. 3

1 9 1 6 Τ υ Νί Ω ----------
Μετά τήν έκδοσιν τοΰ Α'. τόμου τού 'Οδηγού τής Έλ/άδος διά τό 1915 άγγέλεται ό Β'. διά τό 96, 

ΐκοοθησόμενος πρόσεχέστατα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΕΝΩΣ1Σ
<ΠΛΑΤ€ΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡ9ΝΗ)

' ϊ« Μ'ΠΪΗ»
THS

Θά μάθετε μόνον όταν πλύνεσθε μέ Savon Filo

derma (Σάπων ιριλόδερμα).
ού <Filoderma Savon» κατορθώνετε τήν ώ- 

ι τοΰ προσώπου^ τών χειρών καί τοΰ σώ-
Διά 

ραιότη·

Τό ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ έν Έλλάδι συνεργατίκόν 

'ίδρυμα.
Τό διαθέτου τά μεγαλύτερα ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕ* 

ΦΑΛΑΙΑ και τήν ασφαλή και πολυπληθεστάτην πε

λατείαν.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ άπαντα τ(Ι εϊδη είς τάς άρι

στα; ποιότητας καί πωλεΐ αυτά εις τάς μικροτέρας 

τιμάς.
’Αποκλειστικός σκοπός του δέν εΐνε τό κέρδος άλλά 

ή ΕΕΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ τών αναγκών τών μετόχων 

αύτοΰ.
Συνεπώς ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ καί ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

χαρακτηρίζουσιν αύτό.
Ευρίσκει τις έν αύτφ οτι θέληση· ΣΡΑΓΙΩΤΙΚΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ — ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ είδη -Πίλοι Γυναι

κείοι - Υποδήματα κ.λ.π.

μάτος. \
Συ?ιστάται ιδιαιτέρως παρά τών κ. κ. ιατρών διά 

τά βρέοη, εΐνε αγνός, λευκός, αρωματικός.
’Αποκλειστική πώλησις χονδρική καί λιανική ίιά 

τήν παλαίάν καί νέα/ Ελλάδα. Μυροπωλείο^ 

Μπαχάρόά έν ’.νϋήνκος, Χταδόου ίϊί*

ΠΑΛ ΛΑΣ
’Από τούς πλέον δημοφιλείς Κινηματογράφους τής 

πόλεώς μας. Έπί τής όδοϋ Σταδίου. ’’Εργα μέ με
γάλους καλλιτέχνας,μέ υπέροχους εκτελεστά; έμφανίζον- 
ται,έπί τής οθόνης. 'Η άμιλλα τώναρίστων παρ’ ήμΐν 
κινηματογράφων έδημιούργησε κέντραεύρωπαϊκώτατα 
Όλα κενουργια, εύρΰχωρα, άνετα. 'Υπηρεσία άμεμ
πτος. Τό ΠΑΛΛΑΣ εύρίσκεται εις τήν πρώτην γραμ
μήν- Συχνή έναλλαγή ταινιών-



I&ONO 5. ΙΪΤΑΟΟ
ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ 

a - ολοχ kopaii - a

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙ THE ΕΙΑΙΙΟΕ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος και τών όδόντων 
σώζετε ου μόνον τούς δδόντας σας. άλλά προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών όδόντων, τών 
ώτων. τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών 
πνευμόνων, ώς και τοΰ πεπτικού συστήματος πολλάκις 
οέ σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τον διακεκριμένο'/ επιστήμονα 
όδοντοϊατρόν κ. ΠΤΛΕΣΗΝ τοΰ όποιου αί τρεις σκε- 
υασίαι ’Ελιξίρια, Όδοντοκόνις καί Άδα_ 
μ α ν τ ί ν η, είνε μοναδικαί εις τό είδος των.

Διά τοΰ Άλιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είνε συσκευασίαι άλάνθαστος 
καί άποτελεσματική.

Πωλείται παρά τώ ίδίφ αντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.

. 3 — ΚΟΡΑΗ — 3

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

“ΜΟΥΣΙΚΗ,,
13-15 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-15

ΑΘΗΝΑΙ

ΔΓ ΑϊΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΝ

Από την οπτρτττα τον Μ. Σπ. Σαμάρα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

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

της Λευκής) » 1.50
243—Πέταλοΰδα (Βάλς διά πιάνο μόνον) » 1.—
24Ϊ—Λευκή Πεταλούδα (Duetto) » 1.50
248-—Έρασμία—Πολυδεύκης (Tango) » 1,50

δλ® μαζή είς ένα τόμον » 6.50

*Απ« τήν άπτρίττ» τον χ. β. Ι\ Σαχιλί.αρίίοτ

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

251—ΪΙώ-Πώ τί νά κάνω > 1.25
252—Τρελλαίνομαι γιά κόρτε » 1.25
253—θυμάσαι ένα βράδυ (βάλςύ » 1.25
254—ΕΙνε πεταχτή (Πόλκα) » 1,25

Μιάνα καί «εροκύμβαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δέσιες 
& δρ. 40.

i

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

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

1'4 τοΐς */β κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000 πέραν τού ποσού 
τούτου τοϋ τόκου όριζομένου εις 1 τοΐς ®/0 κατ’ έτος 
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί εις ανοικτόν 
λογαριασμόν, παραδ,ιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

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

2'4 "4 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 ,4 τοΐς ®/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον,

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

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έτι έντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτόι 
είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρι- 
σμένη προθεσμία ή διαρκει έπί τόκφ’

1'/, τοΐς */β κατ’ έτος διά καταθ, 6 μηνών τουλάχ,

2, > » > Α» )) 1 έτους
2'4 » > > » 2 έτών
3 » » - » > 4 έτών
4 » » > 4 5 έτών

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται' 

κατ’ έκλογήν τβΟ καταθέτου ένομασΥικαί ή άνώνυμοι.



ί ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ I
'Ολόκληρος σελίς εϊς εν τεύχος.....................................................................................-^ΡαΖ· ·>0
'Ημίσεια » » . . ...................................................................... > 35
Τέταρτον σελίδας » » ................................................................................ » 20

-> Όγδοον » .» » ................................................................................ i 12
Διά χώρον μικρότερον al τιμαι άνάλογοι

Δι εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’ έ'ξ τεύχη ή περισσότερα ιδιαίτεροι συμφωνίαι.

ΕΡΓΑ THS CT ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'. Τόμος........................... Φρ. 3.00

♦ Β'. » ......................... » 2.00

» 1”, » ......................... » 1.50

Η ΓΚΟΓΡΑ1ΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα 
εξ ύπερεπτακοσίων σελίδων............... 5.00

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

11 ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΛΕΦΤΟΙΙΟΓΑΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΑΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν οραμάτιον 

μονόπρακτον, μεταφρασθεν εϊς τήν 'Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕ1ΙΙΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν τρί

πρακτον. ΙΙάντα διοαχθέντα από τής Έλλ. Σκηνής

Σειρα'ι τής <Ελληνικής ΈπιΦεαιρήσεαις» τοΰ Α'.Β'. Γ'.Δ'. I ? ΣΤ . 
Ζ . και Η . έτους πωλοΰνται είς τά Γραφεία μας προς 25 φρ. έκαστη.

| ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,, >
I ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΑΝΩΝ “ΣΤΑΡ- 5
< 13—15 Σεοά ’Αρσάκειου >

> Πιάνα κα*. άεροκύμόαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40 |
Α "Ολα τά τραγούδια δλων τών 'Ελλήνων συνθετών, και όλα τά νεώτερα succes. |
-> Βιολιά, μανδολίνα. κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά εξαρτήματα αυτών. i

I >I Ζητήσατε τιμοκαταλόγους. >

ΤΥΜΙΣ MflAAZOVAAKH. HPIHIMV 3


