
F
V -

ΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΙΕ

ΕΤΟΣ Γ.—Τεύχος 111

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1917

MHN1AION ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΘΗΝΔΙ -



“ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΠI © Ε Ω Ρ ΗΣΙΣ,,
/ΛΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ/Λ€ΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ
Δραχμαί 12-—

Διά τούς Διδασκάλους. » 8.

Δολλάρια 3.—
ΓΛΙΑΝ · Λίρα’Αγγλίας 1)2

Σελίνια 10.—
Δρ. Χρ. 12.-

’Έκδοσις εκλεκτή γενικώς Φρ· χρ. ή Δραχ. β5.—

Aux τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ 
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί 
Διαξτήχ ΚΥΠΡΟΝ 
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕίΙΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ I’. || ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1917. ΤΕΥΧΟΣ 111

Κ,,., ........... .............. , ------; ... , , , ·'·..· ,.

ΑΠΟ "ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ,,

ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΩΝΤΛΑΙΡ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ:

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
'Οδός Μενάνδρου 83.—ΑΘΗΝΑΣ

Τηλεγραφική Διεύθυνσις’: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ» - AGHNAM

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δεν έπιστρέφεται.

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είςτά γραφεία μας αναγγέλλεται.
Αί έγγραφαί άρχονται Ληδ 1ης έκάστου μηνάς. 'Γό τεύχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
’Από «τά άνθη τοΰ κακού» : Γεωργίου Σημηριώτη.—Ύδ λάλημα τών πετεινών : βύγενίας Ζωγρά

φου.— Τά Ημερολόγια : Πολυδώρου Παπαδη μητριού. — 'Ο νόμος τοΰ Ισχυρότερου : (μετάφρασις! Δος 
Alex.—Ή κραυγή τοΰ πλήθους : Κώστα Χλωρού.—Τοΰ φωτός τά θύματα : X. — Ό Γενικός αποκλεισμός: 
‘Ο Ειδικός. — Ιανουάριος 1917. Γύρω από τήν πολεμικήν ζωήν.—Νικοτσάρας.—Άπό τήν καλλιτεχνική 
κίνήσι.—’Από τήν ζωήν τοΰ μηνός.—Λαογραφία : 1. Π. Σταματούλη. --’Από τά περίεργα τής ύωής.— 
Βιβλία καί περιοδικά. — Ανακοινωθέν Ελληνικής Εταιρείας θαλασσίων επιχειρήσεων.—Έκθεσις τοΰ Γενι
κού Διευθυντοΰ κ. ’Αντωνίου Παληού.

ΚΟΣΜΟΣ : Οί κ. Πρόεδροι.—Αί υψηλοί πρωτοβουλίαι. —'Ο ’Άθως. — Ή οικονομικωτέρα τροφή.— 
Ή πείνα.—Τό ναυτικόν δαιμόνιου.

Ο ΕΧΘΡΟΣ

"Ολη μου ή νειότη επέρασε καθώς μια μαύρη μπάρα, 
Χ,ρυσοσκισμένη που και ποϋ άπό ήλιους στραφτερούς. 
Κι’ έτσι ή βροχή τή ρήμαξε κι ό κεραυνός ποϋ, τώρα, 
Λίγους μέσ’ τό περβόλι μου βρίσκω καρπούς γερούς.

Και νά ποϋ τοΰ φθινόπωρου σίμωσα τ’ ακρογιάλι, 
Και πρέπει πια νά βάλω ’μπρος το φτιάρι, το τσαπί, 
Τήν πλημμυροχωμένη γή νά μεταφτιάσω πάλι, 
Ποϋ άνοιξαν λάκκοι απ’ τά νερά βαθεΐς σάν τάφοι εκεί.

Και ποιος ξέρ ’ άν τά λούλουδα τά νέα ποϋ ελπίζω ακόμα 
Οά βρουν στο ξεπλυμένο αυτό σάν ακρογιάλι, χώμα, 
Ιήν κρύφια τροφή ποΰδινε μιά δύναμις σ’ αύτά;

— Ώ πόνε ! πόνε! ‘Ο καιρός τρώει τή ζωή, τή λυώνει 
Κι’ δ σκοτεινός αυτός εχθρός ποϋ τήν καρδιά μασσα, 
Άπ’ δσο αίμα χάνομε, άνθεΐ και δυναμώνει.

Μβτάφρασις
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ
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Περί τά έςημερωματα άποκσμωμένοι άπό κατα- 
ναγκαστικήν και παρατεταμένην άγρυπνίαν σέ: φιλικό 
σαλονακι όπου συγκε/τρούνται συνήθως οί φίλοι*  τών 
χαρτοπαικτικών συγκινήσεων διευθυνόμεθα πρός τήν 
κατοικίαν μας. Κατά τήν νεοελληνικήν συνήθειαν, δσοι 
σύρονται άπό τά θέλγητρα μιάς ποκερικής συνεδριάσεως 
δέν κατορθώνουσι ποτέ νά εύρεθούν σύμφωνοι πρός τήν 
ώραν τής διαλύσεως. θά υπάρξουν πάντοτε χαμένοι οί 
οποίοι θά αξιοΰν καθ’ οίανδήποτε στιγμήν μισής ώρας 
παρατασιν και θά υπάρχουν πάντοτε κερδισμένοι οί 
όποιοι θά άποδέχωνται εύχαρίστως τήν ατελείω
τη , αυτήν παράτασιν επ’ έλπίδι μεγαλειτέρου κέοδους! 
Καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον όσοι δέν μετέχουσΐ τοϋ 
παιξηματος αλλ’ εινε υποχρεωμένοι νά παρακολουθούν 
τούς παίζοντας αναγκάζονται είς μίαν εξαντλητικήν 
κα^ έκνευριστικήν αγρυπνίαν τήν οποίαν ανακουφίζει 
η Οιασκεδάζει ενίοτε τό έμμεσον συμφέρον τό όποιον 
ή gdlerie δύναται -νά έχα; έπι τών παικτών.

Οταν λοιπόν μια βραδειά εύρέθημεν ύπό τούς όρους 
αύτους καί ύπεχρεώθημεν τάς πρωϊνάς ώρας νά έπι- 
στρέψωμε στο σπήτί μας άντικρύσαμε τήν εικόνα 
τής μεγαλοπρεπούς σιγής τής κοιμωμένης πόλεως 
στολισμένην άπό τής λιποψυχούσες σελήνης τάς άρ 
γυροσταλάκτους λάμψεις.

Μέσα στήν γαλήνην καί τήν ηρεμίαν ποϋ επιβάλ
λεται στή ψυχή τοΰ ανθρώπου κατά τήν ώραν εκείνην 
ακούστηκε τό εγερτήριον λάλημα τοϋ πετεινού.

Κι-κι-ρι-κου...
Τό λάλημ,α αύτό πού χρησιμεύει ως σύνθημα με

ταξύ τών πετεινών τής γειτονιάς, τό λάλημα αύτό 
πού προλέγει στούς χωρικούς μεταβολήν καιρού ή 
χρησιμεύει γιά νά λαμβάνουν ιδέαν τής ώρας οί φι
λόπονοι άγρόται, τό λάλημα αύτό πού συγκίνεϊ τήν 
τρυφεράν συντροφιά τού κοτετσιού, άντήχησε ζωηρά 
μέσα στη νυκτερινή ησυχία καί μάς έπανέφερε στή 
μνήμη, μερικά περίεργα γεγονότα πού ακούσαμε πρό 
τινων ετών στήν Γαλλία. Κάποιος φίλος ττς άγροτι- 
κής ζωής πού πέρασε πολλά χρόνια στο Βέλγιο μάς 
διηγείτο μερικά περίεργα καί 'άγνωστα στό τόπο μας 
γιά τό πετεινό.

Όσα θά διηγηθοϋμε είμεθα βέβαιοι ότι θά διεγεί
ρουν τήν περιέργειαν τών αναγνωστών μας καί αξίζουν 
νά μάς άπασχολήσου> άπό τής στήλης αύτής.

Οι Βέλγοι λέγουν : “Οσον περισσότερον λαλεΐ ό

πετεινός τόσον μεγαλείτερα εινε τά αυγά : Είς τήν 
Φλάνδραν καί εις τήν χώραν τών Ούκλλών ισχυρί
ζονται οτι τό λάλημα τού πετεινού είνε δείγμα ρώμης 
και ζωτικότητος. Καί η ρώμη καί ή ζωτικότης παρά
γει τό κρέας καί τά αύγά. Αί Βελγίδες χωρικαί δέν 
λέγουν ποτέ ότι έχουν γερό πετεινό, άλλ’ ότι έχουν 
τραγουδιστή πετεινό. Ός έκ τούτου συχνά εις τό Βέλ- 
γιον κάμνουν διαγωνισμούς πετεινών είς τό λάλημα. 
Τό ρεκόρ τής επιτυχίας ενός πετεινού μέ καλόν λάλημα 
έξαρτάται από την διάρκειαν τού άσματος έν συνδυα- 
σμφ πρός τό γλυκύ τής φωνής

Οί κορυφαίοι τοϋ είδους είνε ό πετεινός τού Έλ- 
μπερφελντ. Ό πετεινός αύτός φθάνει είς τόν τελευ
ταίο'/ τόνον παρατείνει τόν ήχον είς αυξουσαν χρω
ματικήν κλίμακα και, όταν ρθάνη είς τήν πιό ύψηλή 
νότα επαναπίπτει διά τής αυτής κλίμακος είς όσον τό 
δυνατόν χαμηλόν τόνον. Τέλειος μουσικοδιδάσκαλος !

Τώρα ποία σχέσις μεταξύ ένός ύπερόχου άσματος 
καί παραγωγής αύγών ; Τούτο είνε δύσκολον νά έξη- 
γηθή. Έν πάση περιπτώσει τά αύγά τών ορνίθων πού 
κατάγονται άπό τραγουδιστάς πετεινούς είνε μεγάλα 
και εξαίρετα. Αι ισπανικαί όρνιθες πού προέρχον
ται από πετεινούς πού τούς άποκαλοϋν «τραγουδιστός 
τοΰ βουνού» είνε όρνιθες πού δίδουν πολλά αύγά. 
, Οι πετεινοί τής Φλανορας καί τών Επαρχιών τής 
Αμβέρσης καί τής Λιμβούργης είνε επίσης άριστοι 

τραγουδισταί. Όσοι λαλήσουν εντός μιάς ώρας περισ
σότερες φορές αύτοί είνε καί οί καλλίτεροι. Οί Ουαλ- 
λοί μάλιστα τό έχουν είδος σπόρ. Αύτοί θέτουν είς 
συναγωνισμόν μικρούς πετεινούς, άγαπούν δέ ιδιαιτέ
ρως αύτήν τήν διασκέδασιν οί έργάται τών μεταλ
λείων καί τών βιομηχανικών καταστημάτων τού ’Α
νατολικού καί Κεντρικού Βελγίου. Οί μικροσκοπικοί 
πετεινοί τής νάνου φυλής τής ’Αμβέρσης είνε οί θαυ- 
μασιώτεροι τραγουδισταί. ’Από αιώνων πολλών λέ
γουν οί ειδικοί ότι τούς έξασκούν είς τό λάλημα γιά 
νά φθάσουν είς αυτήν τήν τελειότητα Ή κόττα αύ- 
τήζ τής φυλής εινε πρώτης τάξεως αύγοπαραγωγός. 
Ας προσέξουν οί ένδιαφερόμενοι είς τάς γραμμάς μας 

αυτας και ας δώσουν πληροφορίας διά τούς ελληνικούς 
πετεινούς οί όποιοι είνε βεβαίως λαλίστατοι καί ένο- 
χλητικώτατοι πολλάκις είς τήν γειτονιάν.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

pouv είς 12 μήνας. Έξ άλλου οί 'Ελληνες, διήρεσαν 
τήν ήμέραν είς 12 ίσα μέρη, επίσης δέ είς αλλα τόσα 
καί τήν'νύκτα. Αί παρά τοίς Έλλησιν ώραι δέν ήσαν 
ΐσαι καθ' όλας τάς έποχάς τού έτους: αι ωραι τής 
ήμέρας κατά τό θέρος ήσαν μεγαλείτεραι, ο,πως και 
αί ώραι τής νυκτός κατά τόν χειμώνα., Οί ’Ιουδαίοι 
επίσης διήοουν τήν ήμέραν είς ώρας. Ουχ ήττον όμως 
τό μάλλον πιθανόν είνε ότι κατ’ άρχάς ,άντεπεκρίνετο 
είς τό τέταρτον τής Σελήνης. Ή Σελήνη, τφ δντι, 
χάρις είς τάς κανονικάς αύτής φάσεις, εινε το πρώτον 
ήμερολόγιον τών ανθρώπων. χ ,

Πολλοί αρχαίοι λαοί, μεταξύ τών οποίων και οι 
Έλληνες, ήγνόουν τήν εβδομάδα. Έγένετο τό πρώτον 
αποδεκτή υπό τών Ρωμαίων επι τής βασιλείας τού Θεο
δοσίου. 'Οπωσδήποτε ή έβδομάς έλκει τήν καταγωγήν 
της έκ τής ανατολής. Οί άρχαίοι ήρκούντο νά δίδουν 
είς τάς επτά ήμέρας τά ονόματα τών Θεών των.

Ή ήμέρα εις μέ/ τούς Χαλοαιους ηρχιζεν αμα τή 
άνατολή τού 'Ηλίρυ, είς δέ τούς ’Ιουδαίους άμα τή 
δύσει αυτού, είς δέ τούς Αιγυπτίους καί Έλληνας τό 
μεσονύκτιον, ών τό παράδειγμα άκολουθούμεν καί σή - 

μερον. , , , ,
Ή ποώτη ήμέρα τής έβδομάδος ήτο εις μεν τους 

Αιγυπτίους τό Σάββατον, εί/ δέ τούς Εβραίους η 
Κυριακή. Δέν γνωρίζομεν όμως έάν ή ταυτότης τών 
ήμερών διετηρήθη άπό τής εποχής τού Μωύσέως η 
Σεσώστριος. λ w

Ό Ρωμύλος έδωκεν είς τήν Ρώμην το έτος τών^ΙΟ 
μηνώ/, πανομοιότυπον μέ τό τής Άλβας. Οι μήν®ς 
ούτοι διήρκουν δσον καί ή Σελήνη, όπερ αποτελεί 
300 ήμέρας Άλλα τό ήυερολόγιον τούτο έχει και 
τας έμβολίμους ήμέρας του. Αί Ρωμαϊκαί ήμέραι δεν 
είχον*  ονόματα, ύπελογίζοντο δι’ άφαιρέσεως από τας 
καλένδας καί τάς νόνας. ΟΟαα »

Οί Χαλδαϊοι εΐχον ήδη τήν έβδομάδα 3800 ετη 
π. X. Φαίνεται δ’ οτι οί Βαβυλώνιοι καί οι Αι
γύπτιοι μετέδωκαν τήν έβδομάδα είς τούς ^Ιουδαίους, 
ού / ήττο.ν όμως οί τελευταίοι ούτοι, μή θέλοντες να 
οεχθώσίν αύτήν ως είχεν άπό τούς άπαισίους νικήτας 
τωύ, έβράδυνον αύτήν κατά μίαν ήμέραν διά της μετα- 
θέσεως τής ήμέρας, άρχίζοντες ταύτην κατχ τήν δυσ'./ 
τού ήλιου αντί τού μεσονυκτίου.

Τά χαλδαιϊκά έγγραφα Υποδεικνύουν δτι άπό τής 
έποχής τού Χαμμουραμπί (2200 π. X.) , υπηρχεν 
ώοισμένον ήμερολόγιον, δι’ ού τό έτος είχεν ως αρχήν 
τόν μήνα Μιζάν (σήμερον Μάρτιος —Απρίλιος), δστις 
τότε άντεπρκρίνετο είς τόν αστερισμόν του Κριού.

Οί αρχαίοι ήγνόουν τήν μετακίνησίν j-.ών ισημερι
νών. Ποώτος ό πεοίφημος έκ Νίκαιας τής εν Βιθυνία 
αστρονόμος Ίππαρχος άνεκάλυψεν, δτι δέν είνε οι αυ
τοί αστερισμοί, οδς βλέπομεν κατά τάς νύκτας έκα- 
στης έποχής, άλλ’ δτι τά ίσημερίνά σημεία μετατί
θενται βραδέως έπί τού Ούρζνίου ισημερινού. Ε/φ 
οϊ τε Βαβυλώνιοι και οί Αιγύπτιοι ένόμιζον οτι -φι- 
στατο καθαρός λόγος μεταξύ τών Ζωδιακών σημείων 
καί τών έποχών. Ό δεύτερος μήν τών Χαλδαιων,,ο 
Καρσιδί, ά/τεπεκρίνετο είς τόν αστερισμόν του 1 αυ- 
ρου*,  ούτινος φέρει τό όνομα, ό δέ τρίτος ό Κας εις 
τόν τών Διδύμων·

■ Δέν υπάρχει, ίσως, έτερον ζήτημα, to όποιον ν 
απησχόλησε καί ν’ άπασχολή τόσους, όσον τό ζήτημα 
-ών ημερολογίων. Άλλα λησμονώ: μήπως καθείς σή
μερον*  δέν προσπαθώ νά διορθώνη κάτι «κακώς κείμε
νον»; Εκείνο δετό όποιον ημείς, τουλάχιστον,^ νομι- 
ζομεν, ότι έδέετο βελτιώσεως είνε αυτός ουτος ο άνθρω
πος, τόν όποιον τόσον ολίγον, άτυχώς, φροντίζουν να 
βελτιώσουν. , Τ

Γ Άναμφιοόλως τό έ/ χρήσει ημερολόγιο'/ οεν εινε 
Μέλειον *μ*έ  τήν ποικιλίαν τών μηνών, τών μεν έχο·/- 

τω/ 30 ημέρας, τών δέ 31, τοΰ δέ Φεβρουάριου 2 b 
καί 29 άνά τετραετία/ οτα/ έτος είνε δίσεκτου . Αλλ

I όμως έχει υπέρ αύτού τήν αρχαιότητά του,, την δυ- 
ναμιν τής παραδόσεως Καί τής συνήθειας,, επίσης δε 
τήν ποικιλίαν*  καί τό απροσδόκητο/, μή ύπαρχουσης

L χάριν αύτού ούδεμιάς σχέσεως μεταξύ τών ήμερομη- 
£ νιών καί τών ημερών. Νομίζω δέ οτι εν ήμερο ό ■ ιο/, 
Κ ούτινος ή 1η εκάατου μηνάς θά έπιπτε πάντοτε Κυ

ριακήν ή Δευτέραν ή οίανδήποτε άλλην ημέραν,, θά ητ0 
λίαν ανιαρόν καί ότι ή άσυμμετρια αυτή, οι ην αχριβ®'

& μέμφονται τό έκ παραδόσεως ημερολόγιο'/, είνε μ’·α 
Ε άδιαφιλονείκητος εΰχαρίστ/σις. Ούδείς δ’ επίσης δύ- 
Ε ναται /ά λησμονήσή ότι οί μήνες, όπως .τους γνωρ'·· 
Ε ζωμεν ακολουθούνται άπό μίαν θαυμασία/ συνοδία*  
Ε αναμνήσεων λαϊκών, ποιητικών, μετεωρολογικών, πο- 
Ε λιτικών, ηθικών, οικογενειακών καί θά ήτο λίαν δυσχε- 
Ε ρές ν’ άπαλλαγώμεν αυτών χωρίς νά προκαλέσωμεν 
L*  μεγάλους περισπασμούς. Σκεφθήτε προς στιγμήν, οτιαν 
I μια έκ τών ώραίων μεταρρυθμίσεων έπραγματοποιεϊτο, 
Ε δλαι αί ημερομηνία-, δι’ ών συνδέομε·/ τήν ζωήν μας, 
Ε αί αναμνήσεις μας—εύχάριστοι ή θλιβεραί—θά μετε- 
Ε βάλλοντο άρδην. Ή γέννησίς σας, ό γάμος σας, ό θά- 
Ε νατος προσφιλών υπάρξεων, όλα τά κυριώτερα γεγο- 
Ε νότα τής ζωής σας, θά μεεετίθεντο! Καί διατΐ όλα 
Ε αύτά; Διά νά ίκα/οποιηθοΰν μερικοί άφήρημένοι θερά- 

ποντες τών μαθηματικών, οϊτινες δεν δυνανται να
Ε ύποφέοωσιν: δτι δέν υπάρχει απλή άναλογία μεταξύ 
g τού έτους καί τής ήμέραςς καί ότι ή Γη δέν εύηρε- 
Κ στήθη νά συμπληρώση τόν περί τόν "Ηλιον περίπατόν 
|· της μέ ακέραιον αριθμόν περιστροφών καί μέ ποικίλους 
l-διαιοέτας. *'2ς  νά τοίς ήτο δυνατόν νά μεταβάλουν 
Ε. κάτι ή μήπως ή ακαταστασία τών μηνών μάς ήνοχλει 
Ε πολύ, άΐΟΰ είμεθα συνηθισμένοι έκ παιδικής ηλικίας.

Άναμιοιβόλως θά ήτο καλλίτερου έάν τό έτος διη- 
κ οεϊτο κανονικώς, δηλαοη, εαν η γηραία Γή απεφάσι,ε 
| νά έπιταχύνη κατά τι τόν δρόμον της καί νά περιστρέ- 
Κφηται περί τόν ήλιον είς 364 ήμέρας. Θά εϊχομεν 
Κ τότε άκοιβώς 52 έβδομάδας ή οίονοήποτε άλλον συν- 
κ δυασμόν οοθεντος οτι το 364 κεκτηται ικανούς οιαι· 
F ρέτας·. Άλλ’ αφού δέν έχει οϋτω, τι θέλουν νά μάς 

ενοχλούν έκάστοτε διά τών νέων συστημάτων των, 
Γ ατινα ποοσπαθούν /ά παρεμβάλουν εις τό έτος δπως 
Κ έχει, όπερ, κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην, δέν θ’ άλ- 
L λάζη. Λάβετε δ’ υπ’ όψει σας, ότι τό ζήτημα τών 
^ ημερολογίων δέν είνε νέον.

Καίτόι τό ηλιακόν έτος δέν ώρίσθη μετά σχετικής 
Ε τίνος ακρίβειας είμή κατά τόν δέκατον έκτον αιώνα, 
|| έν τούτοις πρό 4000 ετών οί Αιγύπτιοι τω απεοιόον 
Ε 365 ημέρας καί πρό 6000 ετών οι Χαλοαιοι το oirj·
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Οί Αιγύπτιοι ειχον δύο ημερολόγια, έν πολιτικόν 
καί έτερον ιερόν, τοΰ μέν όντος ηλιακού, τού δέ άστρι- 
κού. Τό ηλιακόν είχε 12 μηνάς ε’κ 30 ημερών έκα- 
ατος, και προσεθετον 5-~εμβολ(μους—ήμέσας δια νά- 
ποτελέσουν τόν ενιαυτόν. Τό έτος τούτο έκ 365 ήαε- 
ρών ηρχιζε δια τού μηνός Τόθ κατά τό φθινόπωρου. 
Τό ήμερολόγιον ακριβώς τούτο παρεδέχθησαν καί οί 
Εβραίοι. Τό ιερόν ή άστρίκόν έτος τών Αιγυπτίων 
ηρχιζε μετά τού ’Αστερισμού τού ΚοιοΟ.

Τό ’Ιουδαϊκόν έτος είχε πάντοτε 12 μήνας σελη
νιακούς, καί προσέθετον ένα έμβόλιμον μήνα διά ν’ άν- 
ταποκρίνηται τό έτος μέ τάς τέσσαρας έποχάς. Ό 
εμβόλιμος μήν προσετίθετο πρό τού τελευταίου μηνός 
Αοχόρ. Η Γραφή άλλως τε λέγει ότι τά οώτα του 

στερεώματος έδημιουργήθησαν ώς σημεία*  ύποδει- 
κνύοντα τάς έποχάς, τά έτη καί τάς ημέρας. Ή 
ημέρα τής νέας σελήνης ήτο ιερά δια τόν ’Ισραήλ καί 
ανηγγέλλετο διά πυρών έπί τών όρέων ή διά ταχυ
δρόμων.

Τό άρχαΐον αραβικόν ήμερολόγιον ήτο καθαρώς σε
ληνιακόν. Απετε'ειτο έκ 12 σεληνιακών μηνών άνευ 
έμβολίμου τοιούτου. Τό έτος όπισθοδρόμει κατά τοιά-

ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
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ΚΑΤΑ τήν έποχήν τής βασιλείας ’Ιακώβου τού 
Α’. Βασιλέως τής ’Αγγλίας έζη είς Κίντσμπρουκ 
«ένας εύγενής, Σάξων όνόματι Κρόμγουελ. Κατώκει 
μόνος είς τήν εξοχικήν του έπαυλιν καί διήρχετο τόν 
καιρόν του κυνηγών καί πίνων μετά τινων φίλων 
του. Ό μόνος δέ συγγενής τόν όποιον εϊχεν ήτο ένας 
μικρός άνεψιός του ό Νόλλυς δστις έκάθητο μετά τών 
γονέων του είς μικράν άπόστασιν άπό τής έπαύλεως.

Ήτο ζωηρόν παιδίον 9 έως 10 ετών δέν έφοβεϊτο 
τίποτε καί ήτο πάντοτε έτοιμον νά όρμήση είς τόν 
κίνδυνον άπό τόν όποιον πολλάκις δέν διέφευγεν είαή 
ως εκ θαύματος.

Μίαν πρωίαν ό μικρός Νόλλυς εύρίσκετο κατά τό 
συνηθες εις του θείου του, όταν μία εϊδησις έκυκλο- 
φόρησεν άνά τήν έπαυλιν. Ό Κρόμγουελ είχε λάβη τη
λεγράφημα τού Βασιλέως, διά τού οποίου τού άνηγγέ- 
λετο ή άφιξίς του είς τήν έπαυλιν·

Ή ειδησις αυτή έφερε γενικήν άναστάτωσιν. Οί μά
γειροι λαβόντες διαφόρους διαταγάς προσεπάθουν όσον 
τό δυνατόν νά προπαρασκευάσωσι γεύμα άνάλογον τού 
υψηλού ξένου καί δλον έν γένει τό προσωπικόν τού 
Κρόμγουελ εύρίσκετο. είς κίνησήν. Ό μόνος δστις έ- 
φαίνετο ήσυχος δπως πάντοτε ήτο ό μικρός Νόλλυς 
πού έπαιζεν είς τόν κήπον.

Τέλος σάλπιγγες ήκούσθησαν άναγγέλουσαι τήν ά- 
φιξιν τού υψηλού ξένου καί μετ’ ολίγα λεπτά ή βασι
λική άμαξα έστάθμευσεν έξωθεν τής έπαύλεως. Ό 
Κράμγουελ, δστις είχε σπεύση είς συνάντησή τού 
Βασιλέως εγονυπέτησεν δπως τόν βοηθήση νά καταβή 
και τοΰ ηυχήθη τό «ώς εύ παρέστη» 

κοντ*  δύο και ήμίαειαν ημέρας έπί τών εποχών.
Σήμερον τό τε αραβικόν καί μωαμεθανικόν έτος εί- 

σίν ηνωμένα άνά 30, ών τά μέν 19 έχουν 354 ημέ
ρας τά δέ 11 356’ προσθέτοντες έκαστη μίαν έμβόλι
μον ημέραν. Ή μέση διάρκεια τού μωαμεθανικού μη- 
νος δέν διαφέρει οΰτω ή 2 ή 3 δευτερόλεπτα μια- 
νεας σεληνιακής περιόδου, οπερ δέν έπεφέρεν διαφος 
ράν είμή μιάς ημέρας άνά 2400 έτη.

Η Κίνα επίσης έχει σεληνιακόν ήμερολόγιον, ού- 
τ'^0ς„οί Ι*̂ ν®ς έχουν διαδοχικώς 29 καί 30 ημέρας 
και οιτινες αρχονται, όταν ή Σελήνη εύρίσκηται με- 
ταςυ του ήλιου καί τής γης. Είς δέκατος τρίτος μήν 
προστίθεται μετά τό τέλος έκάστης σειράς 30 σελή
νών. Ούχ ήττον όμως τούτο δέν εΐνε αρκετόν ϊνα 
καμη τό έτος ν’ άνταποκρίνηται μέ τάς έποχάς καί 
οι γεωργοί τού φιλήσυχου τούτου κράτους προστρέχουν 
είς ειδικά μέσα διά νά γνωρίζουν τήν έποχήν τής σπο- 

το“ θεϊσμού, έπίοης δέ τήν τού κυνηγίου καί 
της αλιείας. Διά τούτο τό Σινικόν ήμερολόγιον εΐνε 
το μάλλον ζητούμενου καθ’ δλον^τόν κόσμον.

("Επεται συνέχεια)

ΠΟΛΥΔυΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ

Ό Βασιλεύς άντιχαιρετήσας φιλικώτατα εϊπεν :
— "Εφερα καί «τόν υιόν μου Κάρολον καί έλπίζω 

κύριε Κρόμγουελ ότι θά έχης καί σύ κανένα υίόν διά 
νά παίξουν μαζύ».

Ό Κρόμγουελ έστρεψε τούς οφθαλμούς είς τήν ά
μαξαν καί διέκρινεν ένα ωχρόν παιδίον 8 έως 9 έτών 
πολυτελώς ένδεδυμένον τό όποιον δμως έφαίνετο πολύ 
υπερήφανου.

— Δυστυχώς, Μεγαλειότατε, δέν έχω υιόν άπήντη- 
σεν αυτός, άλλά ένα άνεψιόν πού θά θεώρηση τόν εαυ
τόν του ευτυχή νά παίξη μέ τήν Αύτοΰ * Υψηλότητα ο.

Πριν δμως παύση νά όμιλή ό Κρόμγουελ ένα παιδί 
μέ ύφος τολμηρόν διέσχισε τήν μακράν σειράν τών 
στρατιωτών καί τών αύλικών έφθασε μέχρις αυτού καί 
μόλις είδε τόν μικρόν πρίγκηπα έσ-.άθη ένώπιόν του 
και τον εκύτταξε μέ απάθειαν. Ήτο ό μικρός Νόλλυς.

— Εΐνε ό άνεψιός μου, εϊπεν ό Κρόμγουελ καί 
έπρόσθεσε χαμηλώνων τόν τόνον τής φωνής του — 
Νόλλυ, χαιρέτησα! τήν Αυτού Μεγαλειότητα.

Τό παιδίον έστράφη άμέσως πρός τόν Βασιλέα ύπε- 
κλίθη βαθύτατα καί τόν έχαιρετησε μετά πολλού σε
βασμού.

Είσαι πολύ καλό, παιδί εϊπεν ό βασιλεύς καί έ- 
παρουσίασε τό παιδίον είς τόν ΊΓίόν του. Ό μικρός 
Πρίγκηψ συνειθησμένος εΐς τάς θωπείας, έτεινε πρός 
αύτόν τήν χεϊρα πρός ασπασμόν, άλλ’ ό Νόλλυς δέν 
έκινήθη.

— Λοιπόν, τοΰ είπεν ό θείος του—τί περιμένεις 
διά νά κάμης τό καθήκον σου ;

— Τό καθήκον μου, άνέκραξε τό παιδίον έκπλη- 

■χτον — θέλετε νά μέ αναγκάσετε νά φιλήσω τό χέρι 
αύτού τοΰ παιδιοΰ

. Καί μέ μίαν ύπερήφανον χειρονομίαν απώθησε τόν 
βραχίονα τού μικρού Πρίγκηπος.

Πάντες οί αύλικοί καί αυτός ό Κρόμγουελ έμειναν 
εκστατικοί διά τήν αύθάδειάν του καί μόνος ό Βασι
λεύς έγέλασεν είπών δτι ό Νόλλυς ητο ένας πρπγμαίι- 
«ός "Αγγλος καί δτι έδείκνυεν εί; τόν υίόν του τι εί
δους λαόν θά έκυβέρνα μίαν ημέραν.

I Ό μικρός Πρίγκηψ έδάγκασε τά χείλη του άπό 
θυμόν καί έκαμεν ένα περιφρονητικόν κίνημα.

I Μετά τό μικρόν τούτο έπεισόδιον είσήλθον εις τήν 
! έπαυλιν, δπου παρετέθη γεύμα είς τόν Βασιλέα καί 
τούς αύλικούς του, ό δέ μικρός Πρίγκηψ, ό ^Κόλλυς 
καί τινες φίλοι του άπεσύρθησαν είς μίαν αίθουσαν, 
δπου θά έπαιζαν διάφορα παιγνίδια, θά γευμάτιζαν 
δέ άργώτερα είς άλλην τράπεζαν διότι κατ’ έκείνην τήν 

Μποχήν ουδέποτε παρεκάθηντο παιδία είς τα επίσημα 
►γεύματα.
, ’Ακόμη δμως δέν ειχον φθάση είς τα επιδόρπια 
όταν ηχούσαν θόρυβον καί φωνάς προερχομενας εκ τής

? αιθούσης τών παιδιών. „ ,
Κατ’ άρχάς κανείς δέν έκινήθη νομίσαντες ότι,επρό- 

κειτο περί παιγνηδίου τίνος άλλ’ ακουσαντες κλαυματα 
' καί λυγμούς πάντες ήρχίσαν ν' άιησυχώσιν ο οέ Κρόμ- 
&γονελ έγερθείς κατατρομαγμένος :

— Ό Θεός νά μάς φυλάττη ! Ό Νόλλυς θά 
Εκαμε πάλιν κανένα κατόρθωμα.

Μερικοί αύλικοί τόν ήκολούθησαν καί άνοιξαντες 
^τήν θύραν τής αιθούσης τών παιδιών εύρεθησαν πρό 
Κπροσδοκήτου θεάματος : Ό μικρός πρίγκηψ Κάρολος 
[τκατέκειτο είς τό μέσον τ·/ς αιθούσης μέ τά ένδύματα 

του σκονισμένα καί ξεσχισμένα κλαίων μετκ λυγμών. 
I Ό Νόλλυς είς μικρά' °ώτού άπόστασιν έστέ- 
I κετο μέ ύφος προκλητικόν έτοιμος νά όρμήση έκ νέου 

μετά πολλής δέ δυσκολίας τόν συνενράτει ένας άλλος 
ί’φίλος του.
L — Καταραμένο παιδί ! άνέκραξεν ό Κρόμγουελ 
Κμαντεύσας τί είχε συ μ βή—γονάτισε γρήγορ» καί ζή

-----JU’S®-----

Η ΚΡΑΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ

Μίαν δυστυχή κυρίαν, ττάσχουσαν απο κλεπ το μα
νίαν, μίαν κυρίαν, επαναλαμβανω, την ε'μουχαϊσα.ν 
προχθές, τήν διεπόμττευσαν οΐ άνθρωποι, τοπλήθος... 
ΙΙρωτοι έκινήθησαν οΐ υπαλΧηλοι τοΰ εμπόρου, οί 
όποιοι είδον το αμάρτημά της: τήν συνέλαβον κ\ε- 
πτουσαν. Καϊ έξήνεγκον πρώτοι τήν κραυγήν τής 
αποδοκιμασίας. Κατόπιν ήλθαν οί χωροφύλακες οί 
αρειμάνιοι αύτοϊ άνθρωποι μέ τά μουστάκια των και τα 
αειρίτια—οί δοΰλοι τοΰ Νόμου. Καϊ το πλήθος επειτα, 
ό οχλος...Έάν ήτο εΐς άνθρωπος μόνος...’Ο άνθρω
πος τοΰ ατόμου, είναι υποφερτός" μάλιστα κάτι παρα
πάνω —είναι συμπαθητικός. Άλλά οι άνθρωποι, το 
πλήθος, ό οχλος, είναι ενα θηρίον μοχθηρόν και σιε-

τησε συγγνώμην άπό τήν Αυτού 'Υψηλότητα . . . 
Τί έκαμες δυστυχισμένε έτόλμησες νά κτυπήστ,ς τον 
υίόν τού Βασιλέως! . . .

— Αυτός έκαμε τήν αρχή ! Θά τόν άφηνα νά μέ 
χτυπά χωρίς νά του άνταποδώσω τά ίσα ; Ποτέ ! απήν- 
τησεν ό Νόλλυς άνεγείρων ύπερηφάνως την κεφαλήν.

Οί παοευρισχόμενοι έπρότειναν νά. τόν μαστιγώσουν 
πρός ίκανοποίησιν τού Πρίγκηπος, άλλ’ ό Βασιλεύς 
δστις εϊχεν έλθη καί άκούση τά διατρέξαντα τούς έστα- 
μάτησε δι’ ενός νεύματος καί πλησίασας τόν μικρόν 
Νόλλυν τού είπε :

__ βλέπω δτι είσαι ένα τολμηρό καί γενναίο παιδί 
καί δταν υεγάλωσή ό υίός μου θά κάμη καλά νά σέ 
έχ^ φίλον του. _

‘__ Φίλον μου! Ποτέ ! Άκούτε ; Ποτέ ! . . . απην-
τησεν ό μικρός Πρίγκηψ κτυπών μέ πείσμα τόν πό- 
δα του.

__  Σιωπή Κάρολε, διέταξεν ό Βασιλεύς καί στρα- 
®είς ποός τούς αύλικούς προσέθεσε :

__  Μή τολμήση κανείς νά έγγίση αύτό τό παιδί. 
Έδωκεν ένα λαμπρό μάθημα είς τόν υίόν μου, το 
όποιον εύχομαι νά τόν ώφελήσγ,. Τοΰ άπέδειξε τί 
έστί «<? Νόμος τοϋ ’Ισχυρότερου» καί έάν έσκόπευεν 
δταν βασιλεύση Α εΐνε τύραννος τού ’Αγγλικού 
λαού άς ενθυμείται τόν μικρόν Νόλλυν δστις τού άν- 
ταπέδωκε κτύπημα άντί κτυπήματος ! . . .

’Ακολούθως ό Βασιλεύς έσπευσε ν’ άποτελειώστ 
ήσύχως τό γεύμά του καί τό εσπέρας δτα/ έφθασεν ή 
ώρα τής άναχωρήσεως έφαί/ετο ώς νά είχε*  εντελώς 
λησμονήση τήν παιδικήν ταύτην σκηνήν.

Ό μικρός καί υπερήφανος Πρίγκηψ ένεθυμεϊτο επ’ 
άρκετόν καιρόν τήν προσβολήν αύτήν άλλ’ ένηλικιωθείς 
καί βασιλεύσας ώς Κάρολος ό Γ' τό έλησμόνησεν εντε
λώς καί ήτο άληθής τύραννος πρός δλους.

Ό λαός έπανεστάτησε καί άρχηγός τής Έπανα- 
στάσεως δέν ήτο άλλος είμή ό Στρατηγός Κρόμγουελ 
ό άλλοτε μικρός Νόλλυς.

Μετάφρασις Δος Alex

λορροοΰν...Κραυγάζει, ωρύεται, αλαλαξει με μιαν λε- 
ξιν ασχημονεί. Έάν ήτο είς μόνος άνθρωπος θά έκι- 
νεϊτο εις οίκτον πρός τήν κυρίαν, ίσως καϊ νά έδά- 
κρυζεν... Άλλά ποιος νάφράξη τό στόμα τοΰ πλήθους ; 
Ποίος θά εστέκετο πρό αύτοΰ δπ ος ό Ίησοΰς διά νά 
τοΰ ρίξρ κατά πρόσωπον : <σταθήτε, ω άνθρωποι... 
Ό αναμάρτητος πρώτος τόν λίθον βαλέτωΆ; Και 
διατϊ έκραύγαζον εκείνοι οϊ άνθρωποι ; Τί ήθελαν, τι 
έσκόπουν καϊ ε’ις τί άπέβλεπον ; Έτιμώρουν τήν κλε- 
πτριαν ή κατεδίκαζον τήν κλοπήν; Καϊ μέ ποίον 
δικαίωμα ; Έγω καϊ σείς, ημείς, καλοί μου άνθρω
ποι, θά δικάσω μεν τήν κλοπήν; Καϊ θά τήν καταΖικα- 
σωμεν ; Αΐσθάνεσθε λοιπόν σείς τήν συνείδησίν σας
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τοσον άναπαυμένην, αί χεΐρες σας είναι τόσον λευκαί ; 
Λεν ήρπάσατε ποτέ τοΰ γβίτονός σας τίποτε; Ποτό; Με 
συγχωρείτε, καλοί μου κύριοι, δέν θέλω νά θίζω 
κανόνα...”Εχω όμως την ιδέαν ότι αί χεΐρες τοΰ μεν 
εΰρίσκονται είς τά θηλύκια τοΰ δε. Άποτελοΰμεν 
όλοι μας—έννοήσατέ το καλά αυτό—μίαν άτέρμονα- 
άλυσσον κλέπτίν~ων και κλεττομίνων. Έπαναλα μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
Τ©ϊ ^Τ©ϊ ©TOATO

ι Δ ι ή γ η μ α)

βήυω ότι δεν εννοώ νά σας προσβάλω—ό λόγος τό 
φέρνει. Με συγχωρείΐε.,.Έλυπήθηκα την δυστυχή 
εκείνην κυρίαν·...τόν σύζυγόν της...καί σάς...Έλυπή
θηκα καί διά λογαριασμόν σας, καλοί μου άνθρωποι. 
Ντροπή...Τίμιοι άνθρωποι νά φωνάζετε έτσι μέσα 
στόν δρόμον... Νοικο ιυραιοι άνθρωποι '...

ΚΩΣΤΑΣ ΧΛΩΡΟΣ

βλέμμα'είς τό άντίκρυσμα τής μελαγχολίας τοΰ πρός 
τό Αριστερό βάθος νεκροταφείου. ·

Όλίγοι άνθρωποι περιπατούν Ανάμεσα στούς'Στύ- 
λους. Κουρασμένοι ώς έπί τό πλεΐστον Από σωματι
κούς παρά άπό ψυχικούς κόπους, ζητούν στιγμάς 
γαλήνης καί άποκόσμου άφροντησίας, ποΰ θά τούς 
ένισχύσουν τάς δυνάμεις γΐά νά Ανανεώσουν τάς προ
σπάθειας των σέ κάποια έπιχείρησι σπουδής ή έπαγ- 
γέλματος. Σπουδασταί κατάκοποι άπό τήν ενοχλητική 
μελετηρή ένασχόλησι δλης τής ήμέρας, σύρουν τά 
μονότονα βήματά τους σέ μιά διαδοχική συνάντησι 
φευγοκόσμων κληρικών καί αύτοπλήκτων συνταξι
ούχων.

Οί παιδικοί δμιλοι παύουν δπως προχωρεί τό 
δείλι, τό συνηθισμένο ποδοσφαίρισμά τους έπί τοΰ 
ίσοπεδώματος τών Στύλων καί διαλύονται. Λίγαι ομά
δες συγκεντρωμένα1 * * *, είς τό Αριστερό περιτείχισμα 
παρακολουθούν τές κουρασμένες κινήσεις τοΰ Αριστο
κρατικού tennis-court μέ σιωπή πού μαρτυρεί συναί
σθημα ταπεινώσεως καί ζήλειας.

I
Τά ’Αθηναϊκά βράδια οι Στύλοι τοΰ ’Ολυμπίου 

Διός είνε ένας τόπος ποΰ εμπνέει ποίησι. 'Όλη ή μυ
στική ψυχή τών περασμένων καιρών σκορπίζεται γύρω 
τών ερειπίων καί ευρίσκει νά δονήση κάποια χορδή 
είτε μέσα στήν αφέλεια τής Αμαθείας, είτε μέσα είς 
τήν πόρωσι τής πολυμαθείας.

Σάν σημείο πολύ Απομακρυσμένο άπό Ανθρώπινη 
κατοικία δίδει τήν έντύπωσι τής λησμοσύνης δυνα- 
μωμένης από τήν ήρεμία τής γής, τήν σταθερή 
καί τήν Αδιατάραχτη, Αφού ή έλλειψις δένδρων καί 
χλόης δέν Αφίνει νά παρχτηρηθή έκεΐ ούδέ τών ανέ
μων κάν ή ταραχή καί ή Αταξία. Τά ολίγα κυπαρισ
σάκια ποΰ υψώνουν τό σκελεθρωπό ανάστημά τους, 
σάν σέ άντίπραξι πρός τό ύψος τών δύο Απομονω
μένων Στύλων, κλίνουν κάπου-κάπου έλαφρά είς τά 
δροσερά φαληρικά φυσήματα καί δείχνουν μάλλον 
εύλαβητική ύπόκλισι παρά Ανησυχία καί θόρυβο.

Ή Άκρόπολις Από τό ένα μέρος, Απλό λείψανο 
κατοικίας γιγάντων, καί Από τό άλλο ή φωτεινή θέα 
πρός τήν θάλασσαν φέρουν στήν αϊσθησι τήν ώμορ- 
φΐά τής παναρχαίας έποχής μέ τήν Αναζωογόνησι 
νεωτέρου ρωμαντισμού, και δέν καταλαμβάνει κανείς 
Αν πρέπει νά περιμένη άπό τούς ιερούς τόπους τήν 
άναψύχωσι τής πλαστικής 'Ελληνίδος τών χρόνων 
τοΰ Περικλέους ή τήν σιλουέταν τής πεταχτής χρυ
σαλλίδας τών νεωτέρων ’Αθηνών.

"Οταν προχωρήση τό Απόγευμα, σύννεφα αραιά ή 
βαθυκύανα λαμβάνουν τήν δειλινή των ταξιθέτησι είς 
τές δυτικές άκρες τοΰ όρίζοντος καί Αμα δ ήλιος 
κλίνη πίσω των κοσκινίζουν τές Ακτίνες του, 'καί 
στέλλουν κόκκινα καί κίτρινα χρώματα στά παληω- 
μένα μάρμαρα. Τήν ίδια στιγμή τά βόυίσματα τής 
ζωής τών κοντινών συνοικιών, είς τά όποια κυριαρ
χούν αί παιδικές φωνές, ζωηρεύουν τήν έντύπωσι τής 
ήμέ;ρας ποΰ έκπνέει καί προσελκύουν Ακατανίκητα τό

Κανείς δέν προσέχει τά μυστήρια τών μαρμάρων. 
Δύο ή τρεις δάσκαλοι, έξ έπαγγέλματος θαυμασταί 
τής Αρχαίας τέχνης, σταματούν είς κάθε των βήμα 
καί θαυμάζουν καί Απορούν, χωρίς τίποτε νά έννοοΰν. 
Έκπληκτοι δήθεν προ τής υπέροχου ώμορφιάς κα^ 

τελειότητος Ανοίγουν έκστατικά στόματα γιά νά έκ- 
σφενδονίσουν μόνον, δχι παρατήρησι, Αλλά έπίδειξι 
δρθής γραμματικής συντάξεως.

— θεία τέχνη, ψιθυρίζει ό ένας.
— Ώ! Μεταφέρομαι είς άλλους καιρούς, προσθέ

τει ό άλλος. Άναμιμνήσκομαι τοΰ Περικλέους καί....
Καί τίποτε περισσότερον. Μόνο5? «άναμιμνήσκομαι 

τοΰ Περικλέους»...τού...τινός...μετά Γενικής.
Έπειτα καί αύτοί έξαφανίζονται. Ό σπουδαστής 

μέ Αργόν βήμα έπιστρέφει είς τά βιβλία του. Ό κλη
ρικός ένθυμεΐται τάς Αρθριτικά; του υποχρεώσεις καί

Όλη τήν ώρα αί ώραΐατ ίδέαι πού.τοΰ ήρχοντο 
κατά τάς δειλινά; του όνειροπολήσεις έκεΐ κάτω είς 
τούς Στύλους τοΰ ’Ολυμπίου Διός έπτερύγιζον γύρω 
του. Καί καθώς τά δάκτυλά του έσυρον μηχανικά τήν 
πέννα έπάνω εί; τό άγραφο χαρτί, ή σκέψις του προ
σπαθούσε διαρκώς νά συλλάβη τήν άοριστία τών με
γάλων συναισθημάτων καί, Αν δυνατόν, νά τού; δώση 
πλαστική μορφή, πράγμα ποΰ δέν τό κατώρθωνε ούτε 

κατά τάς ώρας τής έλευθερίας του.
Τό βράδυ ύστερα, είς τό παράμερο δωμάτιο τοΰ σπη- 

τιοΰ του δπου είχε κλείσει τήν πολυμελέτητη μονα
ξιά του, έξεδιάλυνε τήν νοητική συμπύκνωσι τών στιγ
μών τοΰ γραφείου καί μέ διατακτικό χέρι έσημείωνε 
τάς σκέψεις του, σέ μορφή ή όποία κάποτε τόν εύχα- 
ριστοΰσε, Αλλά ποτέ δέν τόν ικανοποιούσε. 'Η Απο
τυχία του, πρό πάντων στήν ζωτικότητα καί τή διαύ
γεια τής έκφράσεως, τού ήτο πάντοτε φανερή καί τοΰ 
έκορύφωνε τήν μελαγχολία. Είτε άπό ψύχωσι, είτε 
Από πραγματική ψυχική Ανάγκη έπιθυμούσε νά δείξη 
μία δυνατή αισθητική ύπαρξι καί σχεδόν τοΰ έφαίνετο 
πώς ή ζωή του δέν θά ήτο καθόλου δικαιολογημένη 
χωρίς κάποιο δυνατό έργο τό όποιο νά έξεδίπλωνε 
στήν πρέπουσα μορφή τή σκέψι του καί τήν αΐ- 

σθησί του.
Μόλις έβγαινε τό Απόγευμα Από τό γραφείο του 

έπεσκέπτετο^πρίν Απ’ δλα τή βιβλιοθήκη του, δπου 
σέ μία απλή έταζέρα είχε τοποθετήσει δλους τούς 
ποιητάς τής Ελλάδος του, μικρούς καί μεγάλους, 
Αγαπημένους καί Αντιπαθητικούς. Κατά τή διάθεσι 
δέ τής στιγμής έδιάλεγεν ένα άπό δλους καί μέ τό 
καλλίτερο του βιβλίο έφθανε Αργά είς τούς Στύλους 
καί έβυθίζετο είς τήν άνάγνωσι πρώτα, καί είς τή 

σπουδή έπειτα.
'Η έπιτυχία ένός στίχου, ή ή ώμορφίά μιας ιδέας 

τόν κινούσε σέ θαυμασμό καί σέ φθόνο. Δέν μπορούσε 
ποτέ νά συγχωρήση είς τή Φύσι δτι ένώ στόν Δροσίνη 
έχάρισε τήν κλασική Απλότητα ή όποία δλα τά ζων
τανεύει, καί είς τόν Παλαμά τή φιλοσοφική βαθύ
τητα ή όποία προκαλεΐ παντού σκέψι καί άναλό- 
γισι, αύτόν τόν είχε καταδικάσει είς ακαμψίαν έκ
φράσεως καί έλαφρότητα άποτυπώσεως.

Έπειτα δμως ό θαυμασμός του κυριαρχούσε. Καί 
καθώς έκλειε τό βιβλίο του Αναγκασμένος άπό τή 
σκίασι τοΰ βραδίοΰ, έπλαθε προσωπικά μέ τήν φαν- 
τασία του ένα Δροσίνη καί ένα Παλαμά, δπως ποτέ 
δέν τούς είδε καί δπως αύτός τούς ήθελε. Καί Αν ή 
έπίδρασις τών Αρχαίων μνημείων τόν έκαμνε νά τούς 
τοποθετή είς κλασικάς έποχάς τότε τούς έφαντάζετο 
μέ τήν νεανικήν μορφήν τών άνδρών τής ’Αρχαίας 
Ελλάδος, άλλως τούς παρωμοίαζε μέ τό σκεπτικό 

γήρας τών άνατολιτών φιλοσόφων.
Καί ή δνειροπόλησι δέν έστρέφετο πείά γύρω άπό

φέγγει τήν έλαφρά υγρασία τοΰ βραδιού. Τό βόμβτ- 
σμα τής κοντινής συνοικίας ξεψυχά. Τό δρεπανωτό 

^φεγγαράκι φωτίζει έλαφρά καί Αμφίβολα τού; τό
που:. Καί τώρα αί έρωτικαί σκιαί ζητοΰν τήν μονα
ξιά Ανάμεσα είς τούς Στύλους. Ψίθυροι έλαφροί Ακού
ονται, Απήχησι ίσως δρκων καί φιλημάτων, καί 

■ήσυχα κχί Αρμονικά ή ίερή γαλήνη προχωρεί πρός 

τήν φωτεινή ’Αθηναϊκή νύχτα.

Kt
Ε Ό Πέτρος *Ανθης  έκεΐ έκαμνε κάθε μέρα τόν περί
πατό του. ’Αδιάφορος γιά τούς. σπουδαστάς, τούς 
κληρικούς καί τούς δασκάλους, έκάθητο έπί μιάς 
πέτρας έμπρός είς τούς πολλούς Στύλους καί καθώς 
φιλόσοφο; τών νεωτέρων χρόνων κυττούσε μέ μεγα- 
λειτέρα προτίμησι τή σκιερή θέα τοΰ νεκροταφείου, 
παρά τή μυστικοπαθή ύπαρζι τών έρειπίων ποΰ τόν 

περιεστοίχιζον.
Kf Τό βλέμμα του είχε κάτι άπό τό βάθος τής δυνατής 

«ίσθήσεω;, καί είς τά χείλη του ή σφραγίδα τής βά- 
ρυθυμίας είχεν ένώσει μερικάς γραμμάς σέ πτυχή 
πικρίας Ασυμβίβαστηςμέ τήν ήλικία του. Παιδί άκόμη 
είς τό σύνολον τών χαρακτηριστικών του είχε μολα-

■ ταΰτα ύπερβεΐ τή δεύτερη δεκαετία τοΰ βίου του, 
^πράγμα ποΰ τοΰ προσέθετε κάποια Ανδρική μελαγχο

λία καί Ακαθόριστη κούρασι.
"Αν δυνατή λύπη τοΰ έμόρφωσεν έτσι τό πρόσωπο 

δέν είναι Ακριβώς γνωστό. Γιατί ό Πέτρος Άνθης 
δέν έπρεπε νά είναι Απογοητευμένος άπό τή ζωή. 
Πολλές φορές έφαίνετο νά άναγνωρίζη καί ό ίδιος

I πώς ή εύγνωμοσύνη του πρόςτή Μοίρα τού ώφειλε νά 
είναι Απόλυτη καί καθαρή. Τά συντρίμματα προώρων 
Ατυχιών δέν τόν εΐχον περιστοιχίσει. Αί άπογοητεύ-

Η σεις τής ώριμου Αποτυχίας δέν τόν εΐχον Αποκαρδιώ

σει. Καί τά παραδείγματα τού Αβοήθητου κατατρεγ-
I μοϋκαί τής κακοπαθείας πολλών του γνωρίμων ήσαν 

τόσον ζωντανά είς τά μάτια του, ώστε ή αιθρία τοΰ
I Ε δικού του βίου τού παρουσιάζετο ζωηοότερη καί τόν 

Γ έκαμνε σχεδόν νά ντρέπεται γιά τήν μελαγχολία του.
’Από παιδί προσκολλημένος σέ μΐά γραφειακή Απα-

I Ε ®χόλησι είχε τή τύχη νά κερδίζη Αρκετά χωρίς νά 
έχη νά Αντιμετώπιση πολλάς έπαγγελματικάς δυσκο-

1 λίας. Είναι Αλήθεια πώς ή καθημερινή ζωή μέσα είς 
ι ιό γραφείο του ήτο κάπως, πολύωρη, Αλλά Αν καί

£ έκρίνετο άπό τούς συναδέλφους του ώς άποκρουστική 
I ; φυλάκισις, είς αυτόν δέν έδιδε κανένα κόπον. Τό είδος

I τής έργασίας τοΰ έπέτρεπε νά διχάζεται καί ένφ 
BE προσέφερε τά χέρια του καί τάς αισθήσεις του είς τήν

ύπηρεσία, τή σκέψι όμως καί τή νόησί του τήν Αφιέ- 
ρωσε ταύτόχρονα είς τούς δικούς του διανοητικούς 

κόσμους.
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έργο του;. Αύτό εχρησίμέυε μόνο γιά τή δυνατή 
συγκίνησι κχί έπειτα παρεμερίζετο είς τή θέσι μιά; 
ώραία; περασμένη; έντυπώσεως, είς τρόπον ώστε νά 
είμπορέση ή ατομική του δημιουργικότης νά πλάση 
μαζή μέ τάς μορφάς τών ποιητών καί τή δική του 
άμετάδοτη ποίησι.

Είς αύτή τή θέσι, οί άνθρωποι ποΟ περνούσαν, τόν 
κυττοΰσαν άλλοτε περίεργα καί άλλοτε άδιάφορα. 
Μερικοί δέ, πολλές φορές ποΟ τό μέτωπό του είχεν

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
'Από τής 19ί« Ίανουαρίου 1917 ή ’Αγγλία, Γαλ

λία καί ’Ιταλία έκηρύχθησαν ύπό τών Κεντρικών 
Αυτοκρατοριών έν αύστηροτάτφ άποκλεισμώ.'Η σχε
τική διακοίνωσις διαβιβασθεΐσα καί δΓ άσυρμάτου, 
δπως λάβωσι γνώσιν τά έν πλώ ευρισκόμενα έμπο- 
ρικά, ώριζε λεπτομερώς τάς άποκλειομένας ζώνας.

Έχορηγεϊτο πρός τά ούδέτερα σκάφη προθεσμία μέχρι 
τής 24^ Ίανουαρίου δπως άπομακρυνθώσι τής έπικιν- 
δύνου ζώνης.

Οί παρατιθέμενοι χάρται δίδουσι σαφή ιδέαν περί 
τών άποκλειομένων έκτάσεων.

Α.) Έν τω "Ατλαντικφ
' Έπί τοΰ χάρτου έχουσι σημειωθή τά δρια τής 
άποκλειομένης έκτάσεως. Ή γραμμή ή όρίζουσα τά 
δρια ταΰτα άρχίζει άπό τό σημεϊον Α παρά τά Βελγο- 
Όλλανδικά σύνορα βαίνει μέχρι τοΰ σημείου Β, δπου 
εύρίσκεται τό φαρόπλοιον τοΰ Τερτσέλλιγκ, άφίνουσα 

ύπερένταμένη τή μελαγχολία του, έπλησίαζον δήθεν 
συμπτωματικά καί έπιθ^ωρούσχν με τό βλέμμα τους 
τόν τίτλο τοΰ βιβλίου τοΰ άκουμβισμένου είς τό πλάγι 
του. Καί τότε άλλοι χαμογελούσαν μέ οίκτο γιά τόν 
άνδρα ποΰ διαβάζει ποιήματα, καί άλλοι μέ περι- 
φρόνησι γιά τό έργο, ποΰ δέν ήτο σοφό ρωμαϊκό δί- 
χαιο ή έπιστημονική παθολογία!

("Επεται τό τέλος) ,χ ·,

ΕΙΔΙΚΟΥ

ελεύθερα τά όλλανδικά παράλια μέχρις άποστάσεως 
είκοσι μιλλλίων άπό τών ’Ολλανδικών άκτών.

Έκ τοΰ φαροπλοίου τοΰ Τερτσέλλιγκ κειμένου εις 
τό μέσον τής Ολλανδικά; άκτής, άκολουθεϊ βορείαν 
κατεύθυνσιν μέχρι τών Νορβηγικών άκτών. Άφίνει 
έλευθέραν τήν νορβηγικήν αίγιαλίτιοα ζώνην, διερχο- 

μένη παρά τήν νορβηγικήν νήσον Ούτσιρι,'καί έκεϊθεν 
άνέρχεται μέχρι τοΰ Δ.

Έκ τοΰ Δ. άκολουθεϊ τήν όριζοντίαν κατεύθυνσιν 
έπί τοΰ παραλλήλου τών 62 μοιρών μέχρι τοΰ ση
μείου Ε.

Έκ τοΰ Ε κατέρχεται μέχρι τοΰ Ζ άφίνουσα 
έλευθέρας τάς νήσους Φαρόερ.

Έκ τοΰ Ζ βαίνει πρός τό Η, έχοντος πλάτος 61 
μοιρώνΙβόρειον και μήκος 15 μοιρών Δυτικόν.

Έκ τοΰ Η πρός τό θ, πλάτους 57 μοιρών Β. καί 
μήκους 20μοιρών Δυτ·

Έκ τοΰ θ κατέρχεται πρός τό ί, πλάτους 47, μοι
ρών Β. καί 20 μοιρών Δυτ.

Έκ τοΰ I πρός τό Κ, έχοντος πλάτος 43 μοιρών Β. 
καί μήκος 15 μοιρών Δυτικόν.

Έκ τοΰ Κ. άκολουθεϊ τόν παράλληλον τών 43 
μοιρών μέχρι τοΰ Λ άπέχοντος 20 μίλλια άπό τοΰ 

Εόρειοδυτικοΰ^άκρωτηρίου τής Ισπανίας, τοΰ Φινι- 

στέρου. , . .
Έκ τοΰ Λ ή γραμμή τοΰ άποκλεισμοΰ ακολουθεί 

τάς Ίσπανικάς άκτάς τάς όποιας άφίνει έλευθέρας 
μέχρις άποστάσεως είκοσι μιλλίων άπό τής ξηράς, 
καταλήγουσα είς τό Μ παρά τά Ίσπανο-Γαλλικά σύ- 

νορα.
'Ολόκληρος ή έκτασις η περιλαμβανόμενη εντός 

τών χαραχθέντων όρίων ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜ θεωρείται 
έν άποκλεισμφ. Τό ύψος τής έκτάσεως ταύτηςάνέρχε
ται είς δύο χιλιάδων χιλιόμετρα περίπου, τό δέ πλά
τος είς χίλια πεντακόσια χιλιόμετρα. Πάν σκάφος 
εύρισκόμενον έν τή παμμερίστη ταύτη ζώνη βυθίζεται 
άνεξετάστως.

Β. έν τή Μεσογείφ.
L 'Ολόκληρος ή Μεσόγειος είναι, έν άποκλεισμφ

πλήν τοΰ στενού τοΰ Γιβραλτάρ παραμένοντος ελευ
θέρου μέχρι τοΰμεσημβρινού τών 2 μοιρών Δυτικώς 
τοΰ Γρίνουϊτς, ήτοι μέχρι τής γραμμής τής ένούσης 
τήν Ισπανικήν πόλιν Άλμέρια μετά τοΰ Μαροκινού 
άκρωτηρίρ.υ Τρές Φόρκας. Έπίσης παραμένει έλεύ- 
θερον τό τμήμα τό σημειούμενον έν τώ χάρτη διά με
λανών γραμμών ώς καί αί Έλληνικαί ακταί. Πρό„ 
μετάβασιν άπό τοΰ έλευθέρου τμήματος τής μεσογείου 
παρά τάς Ίσπανικάς άκτάς μέχρι τών Ελληνικών 
άκτών τά πλοία δφείλουσι νάκολουθήσωσι τήν έξής 
διεύθυνσιν. Έκ τοΰ Β, έχοντος πλάτος 38 μοιρών 
καί 20 πρώτων λεπτών βόρειον καί μήκος 6 μοιρών 
’Ανατολικόν, πρός τό Ε πλάτους 38° βορ-. καί μή
κους 11° 30’ Άν.

Έκ τού Ε πρός fa Ζ, πλάτους 34° Β καί μήκους 
11° 30’ ’Αν. ’' , —

Έκ τού Ζ πρός τό Η, πλάτους 34° Β καί μήκους 
22“ 30' Άν. Τέλος έκ τού Η κατά μήκος τοΰ μεσημ
βρινού τών 22° 30' Άν. μέχρι τώνέλληνικών άκτών.

Τά μετά τής Ελλάδος έπικοινωνούντα πλοία δφεί- 
: λουσι νά άκολουθώσι τήν γραμμήν ΒΕΖΗ πλέοντα 

έπί ζώνης βορείως καί άνατολικώς τής γραμμής 
ΐ ταύτης πλάτους είκοσι τό πολύ μιλλίων.

Έκ τοΰ Η κατά τήν άνοδον πρός , τάς ελληνικός 
άκτάς δφείλουσι νά πλέωσιν επι ^ωνης είκοσι τό 
πολύ μιλλίων πρός τά δυτικά τού μεσημβρινού τοΰ Η.

'Ολόκληρος δθεν ή Μεσόγειος είναι έν άποκλεισμφ 
πλήν τοΰ στενού τοΰ Γιβραλτάρ, τοΰ τμήματος παρά 
τάς Ίσπανικάς άκτάς τοΰ σημειουμένου διά μελανών 
γραμμών, τών 'Ελληνικών ακτών καί τής λωρίδος 
είκοσι μιλλίων πλάτους τής ενουσης τάς Ισπανικά- 
καί Ελληνικός άκτάς. Πάν πλοΐον οπωσδήποτε συ- 
ναντώμενον έν τή Μεσογείφ εκτός τών έλεΰθερων 
τούτων ζωνών θά βυθίζεται άνεξετάστως.

ΑΙ συνέπειαι τοΰ άποκλεισμοΰ.
'Ο άποκλεισμός ούτος άποτελεϊ τό μάλλον άξιοση- 

μείωτον γεγονός άπό τής έναρξεω; τοΰ μεγάλου πο
λέμου. ( .

Αί Κεντρικά! Αύτοκρατορίαι έπεφύλαξαν έαυταϊς 
τό δικαίωμα νά βυθίζωσι τά έν ταϊς άποκλειομέναις 
ζώναις συναντώμενα σκάφη δχι μόνον διά τών ύπο- 
βρυχίων των, άλλά καί διά παντός μέσου ήτοι κατα
δρομικών καί ναρκών. Δίάσπείροντες οί Γερμανοί 
νάρκας επί ώρισμένων θαλασσίων έκτάσεων, είναι 
είς θέσιν νά περιορίσωσι τόν άριθμόν τών υποβρυχίων 

τών άναγκαίων διά τήν εφαρμογήν τού άποκλεισμοΰ.
Είνε ουτοπία τό νά έπιχειρήση τις νά κρίνη τό μέ- 

τρον τού άποκλεισμοΰ άπό διεθνούς άπόψεως, γνωστού 
δντος δτι άπό τής άρχής τού πολέμου πρώτοι οί 
Άγγλοι παρεβίασαν τάς συνθήκας τοΰ κατά θάλασ
σαν πολέμου, άναγκάσαντες τούς Γερμανούς νά κατα- 
φύγωσι κατά Φεβρουάριον τοΰ 1915 είς τόν δι ύπο- 
βρυχίων πόλεμον κατά τού Εμπορικού Στόλου της 
Άντάντ. Έκτοτε άμφότεραι αί έμπόλεμοι^ όμάδες 
έφαρμόζουσχι τό σύστημα τών άντιποίνων έςετράπη- 
σαν τελείως τών κεκανονισμένων καί ώς μόνον γνώ
μονα ίχουσι τό έαυτών συμφέρον.

Τό νά βυθίζωνται τά έμπορικά σκάφη άνταντικατε 
καί ούδέτερα άνεξετάστως καί άνευ διασώσεως τών 
έπιβαινόντων, δέν είναι ε’.μή έπανάληψις όμοιας φύ
σεως μέτρον τών Άγγλων, οί'τινες πρό όλίγων ήμε
ρων είχον κυρήξει τήν Βόρειον θάλασσαν έν άπο- 
κλ-εισμώ καί άπηγόρευον τήν δίοδον είς πάντα τά 
σκάφη γερμανικά καί ούδέτερα,'άπεκδυόμενοι πάσης 
εύθύνης διά τήν τύχην τών πληρωμάτων.

Τότε οί Γερμανοί καί οί μετ’ αυτών έπικοινωνοδντες 
ούδέτεροι ύπέκυψαν πρό τής άπειλής διακόψαντες τούς 
πλόας τών έμπορικών σκαφών έν τή Β. θαλάσση.
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Οί Άγγλοι δμως καί οί σύμμαχοί των δεν δύναν- 
ναι να παύσουν κάμνοντες χρήσιν τών θαλασσίων συγ
κοινωνιών διότι διατρέχουσι τόν κίνδυνον νά άποθά- 
νωσι τής πείνης καί νά ίδωσι τάς στρατιάς των στε- 
ρουμένας πολεμικών έφοδίων.

Γενικώς οί μετά τής Άντάντ έπικοινωνοΟντες ούδέ- 
τεροι δέν θίγονται διά τοΰ μέτρου τούτου δντες τε
λείως έλεύθεροι νά έπικοινωνώσι μεταξύ των καί μετά 
τών λοιπών ούδετέρων. ΟΙ ’Αμερικανοί δμως έχοντες 
μεγάλα έμπορικά συμφέροντα διεμαρτυρήθησαν προ- 
βάντες καί είς τήν διακοπήν τών μετά τής Γερμα
νίας διπλωματικών σχέσεων.

Ή 'Αμερική δέν θέλει νάκολουθήση τό παράδειγμα 
τών λοιπών ούδετέρων οϊτινες έπαυσαν τήν μετά τής 
Άντάντ έπικοινωνίαν, άλλ’ έπιμένει νά διατηρήσω 
τήν είς τάς άποκλειομένας άνταντικάς χώρας άπο- 
στολήν πολεμοφοδίων κάί τροφίμων.

'Η Γερμανική Κυβέρνησις εύρίσκεται έν άδυναμία 
νά συμμορφωθή μέ τήν παράλογον ταύτην Αμερικα
νικήν άπαίτησιν. Δέν άπομένει δθεν τφ Δόκτωρι Ούΐλ- 
σον άλλη όδδς έκτος τής κηρύξεως πολέμου κατά 
τής Γερμανίας.

Ή έπέμβασις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών μόνον 
ήθικήν καί οικονομικήν ένίσχυσιν θέλει παράσχει τή 
Άντάντ. Στρατιωτικώς δέν είναι δυνατόν νά συνει
σφέρω διότι είναι Ανοργάνωτος. 'Ο ’Εμπορικός στό
λος τής ’Αμερικής θά διατρέςη σοβαρωτάτους κινδύ
νους διότι ό πολεμικός της στόλος έκτός τής έλλεί- 
ψεως πληρωμάτων έχει σπάνιν έλαφρών σκαφών πρός 
προστασίαν τών ’Αμερικανικών έμπορικών σκαφών, 
τά δέ έμπορικά σκάφη τής ’Αμερικής δέν είναι δυ
νατόν νά έςοπλισθώσι διά πυροβόλων καί πυροβολη
τών πρό τής παρελεύσεως άρκετοΰ χρόνου.

Οί Γερμανοί διαθέτοντες ύπέρ τά διακόσια ύπο- 
βρύχια είναι είς θέσιν νάψηφοΟν τήν ’Αμερικανικήν 
έπέμβασιν.

* 
* *

Αί κυβερνήσεις τής Άντάντ άπηγόρευσαν τήν γνω- 
στοποίησιν τοΟ άριθμοΟ τών έμπορικών σκαφών, τών 
βυθιζομένων ύπό τών Γερμανικών ύποβρυχίων έν ταΐς 
άποκλειομέναις ζώναις. Έκ τών μέχρι τοΰδε γνωσθέν- 
των γερμανικών έπισήμων άνακοινωθέντων έξάγεται 
δτι τά άποτελέσματα τοΰ ύποβρυχίου πολέμου είναι 
σοβαρά.

Περί τής άποτελεσματικότητος τής δράσεως τών

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1917
ΓΥΡΩ ΑΠ6 ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΖΩΗΝ

Ίανοναιρίου 1.—Κατελήφθη είς τήν Ρουμανίαν ή Μι- 
χαλία^ύπό Γερμανική Μεραρχίας.—’Αναγγέλλονται με- 
γάλαι φιλειρηνικαί εκδηλώσεις είς Ρωσσίαν.

Ίανουαρίου 2.—Οί διπλωματικοί κύκλοι τής ’Αμερι
κής θεωροΰαι πιθανήν τήν έπανάληψιν τών περί είρήνης 
διαπραγματεύσεων.

Ίανουαρίου 3.—Ίΐ ’Αγγλία έδήλωσε καταναγκαστικήν

Γέρμανικό>ν ύποβρυχίων ό Άγγλος Υπουργός τών 
Ναυτικών λόρδος Κόρζων έδωκε, τήν 1Οιν Φεβρουά
ριου 1917, τάς έξής πληροφορίας.

Έπί έκατόν άγγλικών έξωπλισμένων σκαφών άτινα 
. έρχονται είς συνάντησιν μετά Γερμανικών ύποβρυχίων 

τά είκοσι πέντε βυθίζονται. Έπί έκατόν μή έξωπλι- 
σμένων έμπορικών βυθίζονται τά τριάκοντα πέντε. 
Βλέπομεν δτι δ έξοπλισμός διά πυροβόλων δέν σώζει 
τά έμπορικά, άλλά περιορίζει μόνον τάς βυθίσεις άπό 
35 °/0 είς 25 °/0.

Έπί τοΰ παρόντος, κατά τάς αύτάς έπισήμους δη
λώσεις, μόνον τά 47 έκατοστά τών άγγ?ικών σκαφών 
είναι έξωπλισμένα ύπολείπονται δθεν πέντε χιλιάδες 
περίπου άγγλικά σκάφη άνευ πυροβόλων.

Εφόσον όμως νέα Γερμανικά ύποβρύχια έτοιμά- 
ζονται έπί τοσοΰτον θά έλαττοΰται ό άριθμός τών 
διαφευγόντων άνταντικών έμπορικών διότι ή ταχύτης 
τών νέων ύποβρυχίων είναι πολύ μεγάλη.

Δέν πρέπει νά είναι τις μάντις διά νά προείπη δτι 
δ ύποβρύχιος πόλεμος θάναγκάση τήν Άντάντ είς εί- 
ρήνευσιν πρό τοΰ τέλους τοΰ 1917—έκτός άν άπρόο- 
πτόν τι μεσολαβήση.

Ή 'Ιστορία θά συγχωρήση τούς διευθύνοντας τήν 
Γερμανικήν πολιτικήν έάν διά τοΰ ύποβρυχιακοΰ πο
λέμου κατορθωθή ή κατάπαυσις τής τρομεράς άνθρω- 
ποθυσίας.

Καί άν έτι έπιτευχθή ή έπίσπευσις τοΰ τέρματος 
τοΰ πολέμου κατά ένα μόνον μήνα τό κέρδος τής άν- 
θρωπότητος είς άνθρωπίνους ύπάρξεις θά είναι ση
μαντικόν.

Αί μέλλουσαι γενεαί θά όφείλουν εύγνωμοσύνην 
πρός τήν δράκα τών ήρφων τών έπιβαινόντων τών 
Γερμανικών ύποβρυχίων, οϊτινες, ύπερνικώντες τάς 
άνθρωπίνους καί φυσικάς δυσκολίας, προτάσσουσι τά 
στήθη των έπί τώ σκοπφ νά έπισπευθή τό τέρμα τής 
τρομεράς αιματοχυσίας καί διασωθώσι πολλαί μυριά
δες ήρώων, άγωνιζομένων έκατέρωθεν ύπέρ πατρίδος 
είς τά πεδία τών μαχών.

Περαίνοντες όφείλομεν μετά σεβάσμοΰ νά κλίνω 
μεν πρό έκείνων οϊτινες, άψηφοΰντες τούς κινδύνους 
οΰς συνεπάγεται δ διάπλους τών περί τάς Άντατικάς 
Χώρας άποκλειομένων έκτάσεων, έξακολουθοΰσιπροσ- 
φέροντες τάς ύπηρεσίας των είς τήν άγωνιζομένην 
αύτών πατρίδα ύποκύπτοντες είς τόν σκληρότερον 
άλλά καί ήρωϊκώτερον τών θανάτων.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ

ναύλωσιν τών Ελληνικών άτμοπλοίων. — ‘Ο Ντενύ-Κοσ- 
σέν παρητήθη τοϋ τίτλου τοΰ ’Αθηναίου πολίτου.

Ίανουαρίου Α—Μεταξύ Σκιάθου καί Τρίκκερι έτορ- 
πιλλίαθη τό Ελληνικόν άτμόπλοιον · ’Αρμανδή».

Ίανουαρίου 3.—Ό κ. Οΰΐλσων εξακολουθεί τάς ύπέρ 
τής είρήνης ένεργείας του.

Ίανουαρίου 6. — ’Ετηλεγραφήθη ή κατάληψις τοϋ ‘Α
γίου "Ορους ύπό γαλλορωσσικοΰ Στρατού ! !

’Ιανουαρίου 7.—Έγνώσθη ή άπάντησις τής ’Αγγλίας 
πρός τάς περί είρήνης προτάσεις τής ’Αμερικής.

Ίανουαρίου 3θ.—Τό ’Αμερικανικόν Κογκρέσον άπεφά- 
σισε τήν πρόσκλησιν έπτά ήλικιών.

Ίανουαρίου 3|.— Τά Σκανδιναυί’κά Κράτη διεμαρτυ- 
ρήθησαν συλλογικώς κατά τοϋ Γερμανικού άποκλεισμοΰ.

Ίανουαρίου 8. -Αί διά τήν έξέλιξιν τών 'Ελληνικών 
πραγμάτων κρίσεις τών ’Αγγλικών εφημερίδων κατέστη
σαν μετριοπαθέστεραι.

Ίανουαρίου 9.—'<> Βασιλεύς τής Ρουμανίας συνην- 
τήθη μετά τοϋ Τσάρου είς Ρωσσίαν. Ίΐ ένωσις τών Ρωσ- 
σικών στρατευμάτων μετά τών Ρουμανικών εξακολου
θεί όμαλώς.

Ίανουαρίου ΙΟ. — Ίΐ ’Αγγλία άπεφάσισε νά προδή είς 
εθνικοποίησιν τοϋ εμπορικού ναυτικού της διά νά δύ- 
ναται νά έξοπλίζη τά έμπορικά πλοία.

Ίανουαρίου II.—Βούλγαροι επιστήμονες καί καλλι- 
τίχναι έγένοντο δεκτοί είς Λειψίαν μετά μεγάλων τι
μών ύπό αντιπροσώπων τής πόλεως καί τοϋ ΙΙανεπι- 
στημίου !

Ίανουαρίου 12.—’Αγγέλλεται συζήτησις έν μυστική 
συνεδριάσει τής Γαλλικής Βουλής περί τού' ‘Ελληνικού 
ζητήματος.

Ίανουαρίου 13. — ‘Ο Κάϊζερ άπένειμεν είς τόν Στρα
τάρχην φόν Μάκενσεν τόν Σιδηροϋν Μεγαλόσταυρον.

Ίανουαρίου ΙΑ. — ’Αγγέλλεται ή έπικράτησις γνώμης 
έν ’Λγγλίφ ύπέρ τής έγκαταλείψεως · τοϋ Μακεδονικού 
μετώπου ύπό τών Συμμάχων.

Ίανουαρίου 13.—’Εξακολουθούν αί τορπιλλίσεις καί 
καταβυθίσεις τών πλοίων.

Ίανουαρίου IB. — ’Απελύθησαν διά νομοθετικού Δια
τάγματος οί μέχρι τοϋδε διατελοϋντες είς άόριστον 
άδειαν έθελονταί τής ιστορικής 18 Νοεμβρίου.

Ίανουαρίου 17. — 'Ο "Ελλην Τιγματάρχης Βερίκιος 
άνεφερθη ύπό τοϋ Στρατηγού Σαράί’γ είς τήν ήμερησίαν 
διαταγήν τοϋ Γαλλικού στρατού καί έλαβε τό Πολεμι
κόν Παράσημον μετά Δάφνης διά τάς έπιτυχίας του είς 
έναέριον μάχην.

Ίανουαρίου 18.—’Απεφασίσθη ή άνακήρυξις τής Λι
θουανίας είς Βασίλειον.

Ίανουαρίου 19. — Ίΐ Γερμανία έκήρυξε τόν άποκλει- 
σμόν τών άκτών ’Αγγλίας, Γαλλίας καί ’Ιταλίας.—Τά 
πλοία θά τορπιλλίζωνται άνευ προειδοποιήσεως. - Διε- 
κόπησαν αί σχέσεις Γερμανίας καί ’Αμερικής.

•Ιανουαρίου 20.—’Αγγέλλεται ότι ό κ. ’Αλεξανδρής 
έγένετο δεκτός ύπό τοΰ κ. Σονΐνο.

Ίανουαρίου 21.—Οί ’Λνταντικοί κύκλοι μαίνονται 
κατά τής Γερμανίας διά τήν κήρυξιν τού άποκλεισμοΰ

Ίανουαρίου 22.—Διεκόπη ή μεταξύ ’Αμερικής καϊ 
’Αγγλίας ναυσηπλοΐά.—Αί καταβυθίσεις είς τήν ήμερη
σίαν διάταξιν.

Ίανουαρίου 23.—'Ο Πρωθυπουργός τής ’Αγγλίας προ- 
έβη είς σ ημαντικωτάτας δηλώσεις.

Ίανουαρίου 21.— 'Η Γερμανία θά έμμείνη είς τόν 
άποκλεισμόν. Οά μεταχειρισθή άπαντα τά πλοία ώς 
εχθρικά.—Αί Ίΐνωμέναι Πολιτεΐαι παρασκευάζονται πο- 
λεμικώς. Κατεσχέθησαν 17 Γερμανικά άτμόπλοια είς 
Μανίλλαν.

Ίανουαρίου 28.— 'Η ’Αμερική έξοπλίζει τά έμπορικά 
της σκάφη. — Ή Γερμανία τορπιλλίζει άσπλάγχνως. ’Εν
τός μιας ήμέρας έτορπιλλίσθησαν 23 άτμόπλοια.

Ίανουαρίου 26.—Τό ’Αμερικανικόν Κογκρέσον έπεκύ- 
ρωσε τήν διακοπήν τών σχέσεων.—Τά ’Ολλανδικά άτμό- 
πλοια διέκοψαν τούς πλόας.

Ίανουαρίου 27.—ΙΙεντήκοντα άτμόπλοια έβυθίσθησαν 
τορπιλλισθένα ! — Αί Νοτιοαμερικανικαί δημοκρατίαι 
έκήρύχθησαν ύπέρ τοϋ Ούίλσωνος.

Ίανουαρίου 28.—'Η Σουηδία άπέρριψε τήν ’Αμερικα
νικήν πρότασιν περί διακοπής τών μετά τής Γερμανίας 
διπλωματικών σχέσεών της.—Ή 'Ολλανδία διεμαρτυ- 
ρτθη διά τήν κράτησιν τών πλοίων της.

Ίανουαρίου 29. — 'Η’Γερμανία εινε άποφασισμένη νά 
I έμμείνη είς τόν άποκλειαμόν.—Έβύθισαν τά Γερμανικά 

νποβρύχια εντός 3 ήμερών 60000 τόννων πλοία.

€ΘΝΙΚΗ /AOYSa

ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ
Τρία πουλάκια κάθουνται ’ς τόν Άθωνα ’ς τή ράχη, 
τό ’να κυττάει τόν Όλυμπο, τάλλο πρός τήν Κασσάνδρα, 
1 ό τρίτο τό καλλίτερο μοιρολογάει καί λέγει: 
— 'Ο Νίκος τί νά γείνηκε τοΰ co τό καλοκαίρι ; 
ποδιάν μπαϊράκι ‘ςτά βουνά καί φλάμπουρο ’ς τούς κάμπους, 
ποΰ τα ν καί μές ’ς τήν θάλασσα πύργος θεμελιωμένος ; 
Μάς είπαν πέρα πέρασε, πάγει κατά τό Πράβι, 
κι’ ανοίγει μπαϊράκια δάώεκα μές ς τήν Βλαχιά νά πάγη. 
Πολλή μαυρίλα πλάκωσε, δέκα χιλιάδες Τούρκοι, 
καί κάνει έναν πόλεμο δλημερής ’ς τόν κάμπο- 
σκοτώνει τούς ’Αγαρινούς πεζούρα καί καβάλλα, 
καί τό βραδύ γιουρούστησαν μέ τά σπαθιά ’ς τά χέρια.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ
ΣνναυΙίαι. 'Ο ’Ιανουάριος δέν υπήρξεν δπως φλ· 

λοτε Ικανοποιητικός είς μουσικός συγκεντρώσεις. At 
περιστάσεις, αί τραγικαί, τάς οποίας διερχόμεθα δέν 
ήτο δυνατόν παρά νά έπιδράσουν καί έπί τοΰ μουσι
κού αισθήματος μας καί νά συγκρατήσουν δλας τάς εκ
δηλώσεις του. 'Η μουσική άλλως τε, εΐνε ή τέχνη 
εκείνη ή οποία θέλει δλην τήν ψυχικήν ήρεμίαν δχι 
μόνον διά ν’ άποδοθή, άλλά καί νά κάτανοηθή άπό 
τούς άκροατάς της. Καί άπό τήν Ελληνική ζωή έχει 
πρό πολλοΰ φυγαδευθεϊ αυτή ή ψυχική γαλήνη.

* 
* *

Μέ δλα αυτά έν τούτοις δύο-τρεΐς συναυλίαι έδόθη - 
σαν καί τόν μήνα αυτόν. Ήσαν δέ τόσον έκλεκταί 
είς άπόδοσιν ώστε ικανοποίησαν έντελώς δσους παρη- 
κολούθησαν αύτάς.

Πρώτη έδωκε τήν συναυλίαν της ή Δίς Μαργαρίτα 
Κορτέση ύπό τήν υψηλήν προστασίας τής Πριγκη- 
πίσσης ’Αλίκης. Ή Δίς Κορτέση άπόφοιτος τοϋ ’Ω
δείου, βραβευθεΐσα κατά τάς εξετάσεις της έχει ώραίαν 
φωνήν κοντράλτας, μέ τόνους γιομάτους άπό λεπτό
τητα, καί αίσθημα. Εις τήν συναυλίαν της έδειξεν δλα 
τά φυσικά χαρίσματα τής φωνής της, καί κατεχειρο- 
κροτήθη ιδίως εις τά τραγούδια τών 'Ελληνικών συν
θέσεων.

Ή Δίς Ζαφειροπούλου μέ τό βιολί της καί οί κ.κ. 
Μητρόπουλος καί Ζήσης συνετέλεσαν εις τήν πλήρη 
επιτυχίαν τής εκλεκτής συναυλίας τής Δος Κθρτέση.

* 
* *

Είς τό Δημοτικόν Θέατρον έδωκε καί εφέτος ή κ. 
Φωκά τήν Συναυλίαν της.'“Οπως πάντοτε τό θέατρον 
πλήρες άπό κόσμον εκλεκτόν δστις μέ άμείωτον ενδια
φέρον παρηκολούθησε τήνκ.Φωκά ή οποία εφέτος είχε 
αΰτότό εξαιρετικόν δτι ή συναυλία της έξετελέσθη άπό 
κοινού μετά τής Δος Φωκά, ή οποία ώς καλλιτέχνίς
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βαίνει καί αύτή επί τών θριαμβευτικών βημάτων τής 
μητρός της.

* * *

, *θ  κ’ F’ Αγαπητός, » λεπτότερος καί αίσθηματι- 
κωτερος ίσως Έλλην πιανίστας έ’δωκε τήν συναυλίαν 
του εις το Ώδεΐον ’Αθηνών. Αί συνθέσεις όλων τών 
μεγάλων μουσουργών, Φράνγκ, Σοπέν. Λίστ, Μο- 
σκόφσκι, καί. Ντεμπυσσύ άπεδόθησαν άπό τόν κύριον 
’Αγαπητόν μέ άπαράμιλλον τελειότητα. ’Ιδίως είς τήν 
Σονάταν τοϋ Σοπέν υπήρξε τέλειος, διότι τήν έχρω- 
μάτισε μέ πολλήν ακρίβειαν καί τέχνην. ’Επίσης τήν 
αυτήν επιτυχίαν είχε καί ή συναυλία τοϋ κ. Ευσταθίου 
Λυκούδη, καθηγητοϋ τοΰ ’Ωδείου. Κατ’ αυτήν ήκού- 
σθη καί πάλιν το εκλεκτό τραγούδι τής κ. Στρατού. 
Γην συναυλία τοϋ κ. Λυκούδη τήν άνέλαβε ύπό τήν 
προστασίαν του ή Α. Μ. δ Βασιλεύς.

® Ο ΙΙειραϊκος Σύνδεσμος» έδωκε τήν συναυλίαν 
του είς τό’Ωδεΐον τοϋ Πειραιώς. 'Ο κόσμος πολύς. 
Ίο πρόγραμμα τής Συναυλίας έκλεκτότατον. Πρώτη 
ενεφανίσθη η Δίς Ν. Ταραντο, ήτις έξετέλεσεν έπιτυ- 
χώς συνθέσεις έπι τοϋ κλειδοκυμβάλου, ή δίς Φιλιπ- 
παίου,^ ητις απηγγειλεν ωραιότατα διάφορα ποιή
ματα, ή δίς Περάκη, έκτελέσάσα συνθέσεις επί του 
κλειδοκύμβαλού έπιτυχώς, καί ή δίς Δρίβα, ήτις έψα- 
λεν ωραιότατα διάφορά τεμάχια, συνοδευομένη είς τό 
κλειδοκύμβαλον άπό τήν δίδα Κατσιμαντή. Τέλος χο
ρωδία μέ υψίφωνον τήν δίδα Ξάνθάκη έψαλε τό «Κα
ράβι» άποσπάσασα τά χειροκροτήματα τοΰ πυκνοΰ 
Ακροατηρίου.
, Διαλέξεις. Ό Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός 
αναγγέλει δι’ εφέτος ιάς εξής διαλέξεις.
. Τετάρτη 1 Φεβρουάριου. Ό κ. Άρ. Κουρτίδης. 
Η έξέλιΕις τοΰ διηγήματος έν Έλλάδι καί δ ’Αλέξαν

δρος Ραγκαβής ώς διηγηματογράφος.
Τετάρτη_8 Φεβρουάριου. 'Ο κ. Κων. Ράδος. <Ό 

-τεφανος Ξένος καί τό ιστορικόν μυθιστόρημα»,
Τετάρτη 15 Φεβρουάριου. Ό κ. Σ. Μενάρδος. 

«Έμμαν. Ροΐδης».
Τετάρτη 22 Φεβρουάριου. Ό κ. ’Άριστος Καμπά- 

νης « Ο Ζαμπελιος και ο Καλλιγάς ώς ιιυθιστοοιο 
γράφοι».

Τετάρτη 8 Μαρτίου δκ. Σπ. Μελάς «'Ο Άλέξ. Πα- 
πάδιαμάντης». Καί

Τετάρτη 15 Μαρτίου. Ό κ. Σ. Σακελλαρόπουλος 
«ΌΔημ. Βικέλας».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1917

Άπό τα Απροσδόκητα τοϋ μηνάς αύτοΰ, ήτο ή 
διακοπή τών διπλωματικών σχέσεων μ,εταξύ ’Αμερι
κής καί Γερμανίας.

Μετά τήν απόρριψήν ύπό τής Άντίντ τών περί ει
ρήνης προτάσεων τής Γερμανίας, μετά τήν ματαίωστν 
τών προσπαθειών τοΰ Προέδρου τών Ηνωμένων Πο
λιτειών κ. Ουίλσων πρός άνεύρεσιν εδάφους ικανού διά 
τήν καλλιέργειαν τής ιδέας τής ειρηνοποιήσεως τών 
Λαών, ή Γερμανική Αυτοκρατορία ένέτεινε τάς υπο
βρυχιακός της δυνάμεις εις το ϊικρότατον σημεΐον κας 

επροκαλεσε την μή-.-ιν τών ’Αμερικανών μέχρι τής 
οιακοπής τών διπλωματικών σχέσεων. ‘Η Γερμανική 
μεγαλουργία,^ ό γερμανικός υπολογισμός, ή τολμηρά 
καί λελογισμένη άπο-ρασ.ιστικότης τών γέρμανών * έξε- 
δηλώθη και πάλιν μεγαλειώδης διά νά δημιουργήσγ) 
τρομακτικόν σάλον και εις τάς χώρας τάς μή άναιιι. 
χΟετσας είς τήν παγκόσμιον άλληλοσβαγήν. Οί ’Αν- 
ταντικοί κύκλοι όχι ολίγον έταράχθησκν εκ τών απο
φασιστικών μέτρων τής Γερμανίας καί συνεκέντρωσαν 
τάς προσπάθειας των διά τήν έξάσθένήσιν ή καί τήν 
ματαίωσιν τών αποτελεσμάτων τής Γερμανικής εύ- 
τολμιας. Καί άγγέλλοντα ήδη μέτρα σοβαρότατα 
ικανά αν μή νά επιφέρουν τήν ματαίωσιν τών Γερμα
νικών υπολογισμών πάντως όμως νά προςενήσωστ 
σπουοαιοτάτην χαλάρωσιν είς τά εχθρικά τολμήματα. 
Η απόφασις τοϋ γενικοΰ εξοπλισμού τών εμπορικών 

σκαφών τής ’Αμερικής καί ή περιφρούρησις αύτών οι’ 
ισχυρών μονάδων ’Αμερικανικού, ’Αγγλικού καί λοι
πού συμμαχικού Στόλου ό όποιος τμηματικός θά'’συ- 
νοδεύη τά εμπορικά πλοία άπό σημεϊον είς σημε’ΐον, 
αποτελούν μέτρα επί τών οποίων θά προσκσούση σο
βαρότατα ή γερμανική υποβρυχιακή απειλή. Τίς θά

°.νζ*'θ τ*Λ  εις νεα>·' γιγαντιαίαν πάλην ό χρόνος 
θά αποοείξη. Τό γεγονός μόνον είνε ότι ή νέα δύις 
τής πολεμικής σκηνογραφίας επηρεάζει σοβαρός τήν 
’^τήρησιν 'Ελληνικού Λαού. Ό μή διακοπείς 
ούδέ κ«ν άνακοπείς ή μετριασθείς αποκλεισμός, ό πι- 

ε^ων μεχρις αίματος τά ελληνικά στέρνα καθίσταται 
ετι πιεστικωτεαος και ή μελλοντική διατροφή δλων 
ημών Αμφίβολος καί ασαφής. Σήμερον είς τό μαρτύ
ρων τού Άνταντικού άποπνιγμού προστίθεται καί ό κίν
δυνος τής Γερμανικής απειλής. Ό Ελληνικός Λαός 
μη μετασχών τής παγκοσμίου παραφροσύνης κατεδι- 
κάσθη νά ζή έν μέσω αδιάλειπτων κινδύνων. Ή πείνα 
έ?//ται φασματωδης νά ζητήση τά θύματά της. Τό 
-ήτημα τοϋ ψωμιού απασχολεί σοβαρός τά 90. εκα
τοστά ·. ης Ελλάδος, διότι υπάρχουν καί οί προνομι
ούχοι τούς όποιου ούδεμία απειλή, ,ούδεμία δυστυχία 
εγγίζει. Ή αισχροκέρδεια έξ άλλου μαίνεται. Ό πτω
χός Λαός καθημερινώς αντιμετωπίζει μέ αύξουοαν ό- 
ουνην, μέχρι βαθμού άποννώσεως, τάς πλέον ληστσι- 
κάς, τάς πλέον άρπακτικάς, τάς πλέον αισχροκερδείς 
°ι*θέσε>.ς  τής αγοράς, χωρίς έξ άλλου νά αντικρύζη, 
ούδέ πόρρωθεν. μίαν προσπάθειαν τών αρμοδίων διά

ανακοπήν του κακού και τη/ τιμωρίαν τόσων ένό- 
χων. Τό ψωμί έγινεν ό εφιάλτης τής οικογένειας καί 
ή καθημερινή έξασφάλισις τεμαχίων τινων κατ’ 
ατομον αποτελεί σήμερον τήν μεγαλητέραν εύτυχίαν 
καί τήν έκπλήρωσιν αληθινού ονειροπολήματος διά τόν 
κατ’ εξοχήν άρτοφάγον “Έλληνα. Έν τούτοις παο’ 
ολα ταύτσ η κίνησις τής πόλεώς ουδέ πρός στιγμήν 
ανεκόπη. Ήρχισαν αί άπόκρεω καί χοροί καί διασκε
δάσεις καί συγκεντρώσεις καί δαπάνη Αφειδής χρή
ματος ούδέ πρός στιγμήν άνεστάλη. Άν μάλιστα’δέν 
ελάμβανε τό μέτρον τής άπαγορεύσεως τών προσωπι- 
δοφόρων ή Αστυνομία, ώρισμένως καί έοέτος θά έξα- 
κολούθη ή περυσινή οργιαστική είκών τής Αποκριάτι
κης ζωής. Θεατρικαί παραστάσεις, κονσέρτα, διαλέ
ξεις, κινηματογράφοι έν πλήρει ακμή. Όσον δ’ αφορά 
τίν χαρτοπαικτικήν κίνησίν κατά τήν οποίαν τίθενται 
είς έπικίνδυνον κυκλοφςρίαν καθ’ έκάστην έκατοντά- 
Οες χιλιάδων δραχμών είς τά πανηγυρικός καί θριαμ-

‘βευτικώς καί έν χλιδή καί πολυτελείς λειτουργούντα 
^χαρτοπαίγνια τής πόλεώς μας, άπολίπουν ίσως λέξεις 
διά νά άναπαραστήση κανείς τήν πραγματικότητα.

Γ Μίαν άντίθεσιν πλούτου καί πενίας μοναδικήν κατά 
τήν έπόχήν αύτήν παρουσιάζει ή πόλις μας. Κατά τι 
-ό τραγικόν πλαισιοϊ δλον αύτόν τόν όλβον καί είθε, 
νά μη ελθη ποτέ ή ημέρα δεινού αναβρασμού όστις έκ- 
δηλούμενος θά άνατρέψη τσ σημερινά είδωλα καί θά 

Ισπείοη τόν τρόμον εις τους θεωμένους τήν λαϊκήν δυ- 
β-υ/'αν υιέ σαοκαστικόν μαιδίαμα.

Κ Λ ' Δ. Λ. Ζ.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

’Ιστορία τής ηαροιμίας < ■ θέλ’ ό καβαλλάρης»

Ι Μια ήμερα κεί ποΰ -πήγαινε νά χαλάσΐ) ό κόσμος 
ά·π' τή βροχή ιαι τ' αστραπόβροντα ό Χόντζιας λεει 
ενός Παππά. ξέρεις μπρε Παππά ; ηιατι αστράφτει 
και μπουμπουνίζει ; ό Παππάς που εκανε τό μισοκα

κόμοιρο τοϋ λέει· Ποϋ νά ξέρω, Χόντζια μου τοΰ 
. θεοϋ τα πράματα ; Νά σ ’ τα είπω έ^ώ τοϋ λέει ο 
Χόντζιας- ό δικός μας ό Μουχαμέτης καβαλλαρης κυ- 

■ νη^άει άπεζό τό δικό σας τό Χριστό. 'Εκεί ποϋ χτυ
πάν τά πέταλλα τής φοράδας τοϋ Μουχαμέτη, βγαί
νουν οί αστραπές καί μπουμπουνίζει. Κατάλαβες τώρα 
πσ.πά; Τώρα τό κατάλαβα' τοϋ λέει ο , παππας και 
σε περικαλώ νά μοϋ ειπής κι' άλλο Ινα πράμα, που 
δέν τό ξέρω. Τόν 'έφτασε ό δικός σας ό Μουχαμέτης 
τό δικό μας τό Χριστό. Ποϋ νάν τόφτάση, τρέχει σάν 

Γτζένι! Τότ' ό παππάς λέει τοΰ Χόντζια *....θελ  ο 

ί ■· , Π ζγλμλτοϊαης

© ΚΟΣΜΟΣ 

I Οί κ. κ· Πρόεδροι Συντεχνιών καί Σωματείων 
αντί νά συνέρχωνται είς διασκέψεις πρός συγκρότη- 
σιν άσκοπων καί επιβλαβών συ/Ασλητηρίων, δεν 

αποφασίζουν νά συνέλθουν 
ΟΙ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΙ πρός έξευρεσιν τρόπου διά 

τήν άνακοόφισιν τών λαϊκών 
τάξεων; 'Ο Λαός πάσχει σήμερον οχι έκ τής ελλεί- 
ψεως τροφίμων άλλ’ έκ τής εΐδεχθεστέρας αισχροκέρ
δειας έξ δσων εΐδόν ποτέ ώργανωμέναι κοινωνίαι και 
δμως κανείς δέν ώρθώθΐζμέχρι σήμερον τιμωρός του 
μεγίστου αύτοΰ έθνικοϋ έγκλήματος. Ολοι οι περί 
ήμάς αρμόδιοι καθεύδουν, Ασυγκίνητοι καί αδιάφο
ροι διά τόν ύπερεκχειλισμόν ενός αποτροπαίου θη- 
σαυρίσματος τών έκμεταλλευτών μας καί η λαϊκή θέ- 
λησις άδρανεΐ έξ ίσου διά τήν έξόντωσιν τής κακοποιού 
σπείρας ή οποία άπομυζά καί τήν τελευταίαν ικμά
δα τής τοΰ λάίκοΰ εισοδήματος. Οί κ. κ._ Πρόεδροι 
έχουν εύρϋτατον στάδιον δρασεως επι τής ανίερου 
αύτής καί ανήθικου επαγγελματικής απληστίας καί

I δμως προτιμούν νά πολιτικολογούν έμφανιζομενοι με 
τό ένδυμα τοΰ σωτήρος πατριώτου παρά μέ την 

: ρομφαίαν τοΰ άληθινοΰ ΰποστηρικτού τών λαϊκών 
^δικαίων. * 

* *
I ’Εξακολουθεί δρώσα ή Βασίλισσα Σοφία είς την

πρώτην γραμμήν τής κοινωνικής άνακουφίσεως. Ή 
προσοχή της έστράφη εις τήν έξευρεσιν μέσων διά τήν 

δσον οιον τε α-
ΑΙ ΥΨΗΛΑ1 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΙ φθονωτέραν πα

ραγωγήν τών γεω
μήλων καί άλλων ειδών πρώτης Ανάγκης. Συνειργά- 
σθη πρός τούτο μετά τών κ. κ. Τσέλου καί Αποστο- 
λίδου, “Υπουργών τών ’Εσωτερικών καί τής Εθνικής 
Οικονομίας καί έθηκε τάς βάσεις τής έργασίας η όποια 
θά ώθηση τάς παραγωγικός δυνάμεις τοΰ το που ειξ 
άπσδόσεις γενναιοτέρας καί πλέον ΐκανοποιητικας. Εκ 
παραλλήλου έργάζονται αί A. Υ. αί Πρηγκίπισσαι 
’Αλίκη καί Ελένη, ή μέν πρώτη είς κύκλον καθαρως 
φιλανθρωπικόν δημιουργικόν θετικής ένισχύσεως τών 
πενομένων τάξεων τής κοινωνίας μας, ή δέ είς κύκλον 
έπιστημονικόν διά τήν λύσιν προβλημάτων ^υψιστης 
σημασίας διά τάς σημερινός βιωτικάς μας άναγκας. 
Ό Ελληνικός Λαός μετ’ ευγνωμοσύνης Τάς παρακο
λουθεί καί περιβάλλει μέ τήν τρυφεροτέραν στοργήν 
τάς .'Γψηλάς προστάτιδάς του.

* *

“Η χριστιανική Άκρόπολις τοΰ Ελληνισμού, η 
λωρίς έ/.είνη ήτις έχρησίμευσεν άπό^ αρχαιοτάτων διά 
τήν έξάπλωσιν τοΰ “Ελληνικού φωτός εις τα βάθη τής 

Μικρός ’Ασίας, τό “Αγιώνυμον "Ορος 
Ο ΑΘΩΣ τό υπέροχου, τό άμυθητου φυσικού κάλ

λους, τοΰ δποίου ή ίστο ία άνευρίσκεται 
είς τούς μυθικούς Ελληνικούς χρόνους συνυφασμένη, 
μέ τάς ποιητικός παραδόσεις τής φυλής μας, η Γή εις 
τήν οποίαν έκαλλιεργήθη μέ ορμήν καί θέρμην η ελ
ληνική ιδέα καί όπου τά ελληνικά ιδανικά εποτισθη- 
σαν μέ αίμα. Τό ιερόν παλλάδιου τού Ελληνισμού 
τό όποιον καθηγίασε τής ’Αειπαρθένου ή προστασία 
καί έλάμπρυνεν ή ακλόνητος πίστις έλλήνων μοναχών 
πρός τά ιδεώδη τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας. Ολος 
έκεϊνος δ ιερός χώρος δ άντικατοπτρίζων τήν Ελλη νί
κην σκέψιν, τούς “Ελληνικούς πόθους, τά Ελληνικά 
όνειρα κατελήφθη ύπό Ρωσσικών καί Γαλλικών στρα
τευμάτων. Μία καινούργια πληγή κατηνέχθη είς τα 
στήθη τής πατρίδος καί είθε αί περιστάσεις νά επι
τρέψουν νά έπουλωθή τό ταχύτερον...

Εις τάς ημέρας μας τάς τόσον πονηρός, είς τήν έπο 
χήν αυτήν τής άκρας πενίας καί τοϋ θηριώδους ύπερ 
πλουτισμού αποτέλεσμα τής δργιαζουσης αίσχροκερ 

δείας, δέν άπεε 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑ ΤΡΟΦΗ μείνε τίποτ 

προσιτόν διά 
τόν πενόμενον ελληνα οικογενειάρχην. Τό ρίζι, τά 
όσπρια καί ή πατάτες έξηφανίσθησαν εκ τής αγοράς 
καί μόνον διά τούς δυναμένους νά πληρώσουν εις το 
τετραπλάσιον τήν τιμήν υπάρχουν έν αφθονία. Τά 
φρούτα, χόριο είς τήν άφηνιασασαν κερδοσκοπίαν κα
τέστησαν καί αυτά απρόσιτα. Τό κρέας καί τά ψάρια 
καί τά χταπόδια καί τά λαχανικά καί αυτά τά κάρ
βουνα τελείως απρόσιτα. Πώς ζή δ “Ελληνικός Λαός 
επί πλέον καί μέ τό άθλιο αύτό ψωμί εϊνε θαύμα.’Εν 
τούτοις μέσα σ’ δλην αύτήν τήν φρενητιώδη άνύψω- 
σιν τών τιμών παραμένει ώς οίκονομικωτέρα τροφή 
ή ταπεινή «σαρδέλλα τοϋ κοντιον^ ’Αμερικανικής 
προελεύσεως. Εΐνε θαύμα πώς πωλείται _τόσον οικο
νομικά καί διά τούτο γίνεται ανάρπαστος άπό τάς λαϊ
κός ιδίως τάξεις.
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’Αγγέλματα θανάτων έκ τών ’Επαρχιών συνεπείί» 
τών καταπιεστικών μέτρων τής Άντάντ προκαλοΰσιν 
αλγεινήν έντύπωσιν εις τόν Έλληνιαόν Λαόν. Ή 

πείνα ηρχισε νά άποφέρτ] τούς καρπούς 
Η ΠΕΙΝΑ τΐ]ζ πρός δόξαν δλων εκείνων οί όποιοι 

έν ω ώφειλον και είναι είς θέσιν, δέν 
έσκεφθησαν έν και ρω νά αναπτύξουν τούς δημιουρ
γικούς πόρους τής Ελλάδος, διά νά καταστή αυτάρ
κης καί κυρία τών πράξεων της καί τών αποφά
σεων της.

* *

Το αθαναιον Ελληνικόν δαιμόνιον άνεφάνη καί 
πάλιν είς τάς ναυτικάς επιχειρήσεις τής ί Ελληνικής 
'Εταιρείας Θαλασσίων ’Επιχειρήσεων . Μέ έπί 

κεφαλής τόν μεγα- 
ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ λεπίβολονκαί πλή

ρη ορμής καί λελο
γισμένης δράσεως καί περισσής έμπειρίας κ, ’Αντώ
νιον Παληόν έτέδειξέν ή Εταιρεία, έντός τριμήνου 
και υπό τάς, πλέον δυσχερείς συνθήκας, ζωτικότητα 
παραδειγματικήν είς δργάνωσιν, είς πρόοδον, ε’ς 
ακμήν, εις ωφελήματα καί κέρδη, Οί διοικοϋντες έργα 
έκφεύγοντα τοΰ στενού κύκλου τής ιδιωτικής έπιχει- 
ρήσεως, οίδιαχειριζόμενοι έπιχειρήσειςστενώς σύνδεσ
μέ νας πρός τήν εθνικήν πρόοδον καί ζωτικότητα εινε 
ορθόν νά εύρίσκωσι θερμήν καί ειλικρινή τήν ένί- 
σχυσιν τής ελληνικής δημοσιογραφίας καί άπό τής 
άπόψεως ταύτης κρίνομεν ως έκπλήρωσιν καθήκοντος 
τήν όμόθυμον τοϋ 'Ελληνικού Τύπου έκφρασιν θαυ
μασμού πρός τό έργον τοΰ κ. Παληοΰ καί τών πολι- 
τίμων συνεργατών του. Τό Ναυτικόν δαιμόνιον τοΰ 
κ. Παληοΰ έθαυματούργησεν έν τή διαχειρίσει τών 
συμφερόντων τής Εταιρείας των Θαλασσίων'/Ε 
πιχειρήσεων» καί σαφής καί απερίφραστος έκδήλω- 
σις τούτου προβάλλει ή άπέριττος έκθεσις τού κ. Γε
νικού Διευθυντοΰ πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τής 'Εταιρείας—εις άλλην στήλην διμοσιευομένη—είς 
τάς άπλάς γραμμάς τά: οποίας αντικατοπτρίζεται τό 
εύ’ρωστον παρόν δσον καί τό υπέροχον μέλλον τής μο
ναδικής μας ταύτης ναυτικής έπιχειρήσεω:.

Η ν.ατάρτισις άλλως τών γραφείων έξ έπιλέκτων 
καί έμπειρων ειδικών άνδρών καί δή ή άνάθεσις τής 
διευθύνσεως τών έμπορικών καί φορτωτικών τμη
μάτων είς τόν κ. Μάρκον Παληόν τόν όποιον διακρί
νει τόλμη καί θέλησις καί ζωή, εινε μία έπί πλέον 
έγγύησις τής νικηφόρου σταδιοδρομίας τοΰ θαυμαστού 
καί πατριωτικής έμπνεύσεως έργου τοΰ κ. ’Αντωνίου 
Παληοΰ, πρός δν καί τά ειλικρινέστερα συγχαρητή
ρια μας άπευθύνομεν.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖίίΗΣ
ΙΣ τό Σαιν·. Λουϊς τής ’Αμερικής συνεκροτήθη 

#4^|,τελευτάίως συνέάριον τών έμποροοραπτών διά ν’ 
* <[“* άπορασίση περί διαφόρων ζητηαάτων συναφών 
πρός τόν κλάδον τούτο,. Μεταξύ άλλων συνεζητήΟη
καί τό ζήτημα τού αριθμού τών ενδυμασιών, τάς οποίας 
πρέπει νά’έ'χη ό ά,θρωπος διά νά άποκαλήται «τζέντ
λεμαν». Άπεοάνθησαν λοιπόν οί πατέρες ουτοι τής 
έμπορορραπτικής δτι ό ’Αμερικανός πρέπει νά έ'χτ) 
τουλάχιστον δέκα τέσσαρας ένδυμασίας καί δέκα μόνον 
έπανωφόρια. Υπεβλήθη δέ καί είς προϋπολογισμός 
τών έξόδων διά τό «μέτριον τοΰτο» ίματοουλά,κιον καί 

εύρέθη δτι θά στοιχίζουν μόνον 2068 δολλ, ’Εννοεί
σαι έκτος τών ύποκαμίσων, πίλων, υποδημάτων κτλ.

Εις άλλην συνεδρίασιν οί αντιπρόσωποι τών έμπορορ- 
ραπεών εζήτησο > δπως οί Δήμαρχοι μύ έξέρχωνται 
άπό τό γραφεϊόν των ή μόνον μέ επίσημον ένδυμα. Τό 
συνεδριον εξακολουθεί τάς εργασίας του και δέν ύπάρ- 
χει καμμία αμφιβολία δτι θά μας διαφώτιση καί έπί 
πολλών άλλων σημείων.

ΟΙΟΣ είναι ό ιδεώδης άνθρωπος ; Καί αότό τό 
ζήτημα άνέλαβ» νά μάς τό λύση τό έν Άγίω 
Λουδοβίκοι συγκροτούμενου συνέδριου τών Έμ 

πορορραπτών. Ό ιδεώδης λοιπόν ’Αμερικανός, κατά 
τούς πατέρας τούτους τής ραπτικής, πρέπει νά είναι : 
Είκοσι τεσσάρων μέχρι είκοσι πέντε έτών, ύψους πέντε 
ποδών καί οκτώ ίντσών, βάρους 148 1)2λιτρών. Ή 
κεφαλή πρεπει να είναι το ογδοον τού μν'κους τού σώ
ματος, καί πρέπει νά πληρώνη τακτικά τόν ράπτην 
του. Οιοσόήποτε εχει τά προσόντα τσύτα είναι ό ιδε
ώδης άνθρωπος

Κατά τήν αυτήν συνεδρίασιν άπεφασίσθη νά σταλη 
εγκύκλιος πρός δλας τάς Πολιτειακάς Βουλάς, δΓ ής 
έκφράζεται ή δυσαρέσκεια τού συνεδρίου διά τήν εις 
τήν περιβολήν αμέλειαν τών βουλευτών, καί συνιστά- 
ται όπως χρησιμοποιήται ή επίσημος ενδυμασία κατά 
τάς συνεδριάσεις τής Βουλής.

αιδεσιμώτατος Φράγκ Γ. Γκόρμαν, έκ Βροϋκλυν 
11«^τής Νέας "Υόρκης, μή ικανοποιούμενος έκ τών 

V άπολαυών του ώς Ιεροκήρυκας, άπεφάσισε νά έμ- 
φανισθή ώς άοιδός άπό τής σκηνής τού θεάτρου ύπό τό 
όνομα «The Singing Parson».

Αναγκάζεται δέ λέγει νά προβή είς τούτο διότνϊχει 
ανάγκην περισσοτέρων χρημάτων πρός συντήρησιν τού 
εαυτού του, τής συζύγου του καί τών γονέων του έξαρ- 
τωμένων έξ αύτοΰ. Έπί τής σκηνής*  θά εμφανίζεται 
φέρων τήν ιερατικήν στολήν του.

t
INE I πολύς λογος εις τήν Ευρώπην γιά ένα
δακτυλίδι ποϋ φέρει πάντοτε ό Κάϊζερ, καί άπό 
τό όποιον δέν αποχωρίζεται ποτέ. Τό δακτυλίδι 

αυτό νομίσητε δτι είναι τόσον πολύτιμον κατά τήν 
άξίαν, φερει μίαν πέτραν, ήτις δμως δέν είναι ούτε 
άδάμας, ούτε σάπφειρος, ούτε σμάραγδος, ούτε άλλος 
πολύτιμος λίθος, είναι άπλούστατα ένα μαύρο λιθα
ράκι άνευ ούδεμιάς χρηματικής άξίας Έν τούτοις είς 
τό κοινό καί μαύρο έκείνο λιθάρι έχει δοθή ένας πολύ 
μεγάλος τίτλος, ονομάζεται «τό φυλακτό τών Χοεντ- 
ζόλλερν ».

Κατά τήν παράδοσιν ή μαύρη πέτρα, ή οποία κο
σμεί τό δακτύλιοι έκείνο τοΰ Κάϊζερ εύρέθη ύπό τής 
συζύγου *ού  μεγάλου έκλέκτορος Ίωάννου είς τό στόμα 
ένόςδφεως. 'Ο Φρειδερίκος ο πρώτος κατεσκεύασε μέ 
τήν πέτραν αυτήν δακτυλίδιον καί τό έδώρησεν είς τόν 
υιόν του. Ό Φρειοερίκος ό Μέγας εφερε τό δακτυλίδι?? 
αύτό μέχρι τής ημέρας τρύ θανατου toy.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΜΤΕΡΙΟΔΙΚΑ
'Η ^Επικίνδυνος *Ηλικία >

Ε .— ’Από τά βιβλία τών οποίων ή έμφάνισις έπροξέ- 
νησε τήν μεγαλειτέραν έντύπωσιν καί τά ζωηρότερα 
σχόλια, μειαξύ τοΰ κόσμου πού διαβάζει, ύπΰρξεν, οτε 
τό πρώτον έδημοσιεύθη έν Δανία «Ή ’Επικίνδυνος 
Ηλικία».

Ή συγγραφεύς, κυρία, άγνωστος τότε καί εις αυτόν 
τόν φιλολογικόν κόσμον τής πατρίδος της, κατέκτησε, 
διά μιας, μέ τό έργον αυτό, τήν φήμην. ’Έκτοτε, ή 
«Έπικίνδυνος'Ηλικία»μετεφράσθη είς δλας τάς γλώσ
σας, αφού πρώτος ό πολύς Πρεβώ τό μετέφρασε? 
είς τήν Γαλλικήν, μέ κολακευτικώτατον πρόλογον. 
Χάρις είς τήν λογοτεχνικήν βιβλιοθήκην 'τής «Άγ
κυρας», άποκτώμεν ήδη καί 'Ελληνικήν μετάφρασιν 
τοΰ έργου είς τό όποιον μέ μεγάλην παρατηρητικό 
τητα καί πολλήν τόλμην έρευνώνται τά άδυτα τής 
γυναικείας ψυχής.

ΐ'Τζένν Θεοτόκη»
ί — Μετά τήν καταπληκτικήν επιτυχίαν, τήν οποίαν 
είχεν ή έκδοσις τής «Δουκίσσης τής Πλακεντίας·). ή 
Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη τής Άγκυρας περιέλαβε, έκ 
τής αύτής σειράς τών έργων τοΰ κ. II. Δημητρακο- 
ποΰλου, τά όποια μάς γνωρίζουν τήν έπί "Οθωνος 
ζωήν τών ’Αθηνών, νέον τόμον έκτάκτου ενδιαφέρον
τος. Είναι δ άφορών είς τήν κοντέσαν Τξένυ Θεο- 
τόκην μαζί μέ τήν όποιαν ζωγραφίζεται καί όλος δ 
πολιτικός καί κοινωνικός βίος τών ’Αθηνών κατά τό 
1845.

Ή νέα έκδοσις, κομψή καί επιμελημένη φιγουρά- 
ρει ήδη είς τά μεγαλείτερα Αθηναϊκά βιβλιοπωλεία 
καί τό έπί τής δδοΰ Μητροπόλεως Πρατήριον τής 
Άγκυρας.

Τά &νϋ·η τοϋ κακόν
— Παρά τόν κρότον τών τηλεβόλων τοΰ Ευρωπαϊ

κού πολέμου, οί φιλολογοϋντες καί φιλαναγνώσται έν 
Γαλλία, δέν παρέλειψαν νά εορτάσουν τήν Πεντηκον- 
ταετηρίδα τοΰ Καρόλου Μπωντλαίρ, τοΰ μεγαλείτέ- 
ρου, δπως ύφ’ δλων άνεγνωρίσθη πλέον λυρικοΰ ποι- 
ητοΰ τών νεωτέρων χρόνων.

Άπό τήν μίαν καί μόνην αθάνατον συλλογήν την 
οποίαν μάς έδώρησε μετά θάνατον δ μέγας ποιητής, 
άπό τήν συλλογήν τών «Άνθέων τοΰ Κακού» περί 
τά τεσαράκοντα ποιήματα, τό μέλι καί το δάκρυ τών 
άνθέων αυτών, έξέδωκεν εσχάτως είς κομψόν τόμον 
ή Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη τής Άγκυρας είς ώραίαν 
μετάφρασιν τού γνωστού μας ποιητοΰ κ. Γεωργίου 
Σημηργιώτη. 1

« Τό καρνέ τοϋ ΦΙΛΟΥ ΜΟΥ '■ Α.Τ.Λέδενιν. Αύτόν τόν τίτλον 
φέρει ένα μικρό διήγημα τοϋ κ. I*.  Δρακουλίδη τοΰ γνωστού 
υπό τό ψευδώνυμο Άγγελος Δόξης. Ό κ. Δρακουλίδης είς 
τό νέο αυτό διήγημά του παρουσάζεται μέ καλήν παρατη
ρητικότητα πράγμα δντως απαραίτητον γιά εναν καλόν διη- 

f γηματογράφον. Και ό κ. Δρακουλίδης ό οποίος κατέχει τήν 
παρατηρητικότητα θά μάς δείξη βεβαίως μιά ημέρα καί άλ
λες ψυχές δπως μάς δείχνη σήμερα τήν ψυχήν τοϋ Λέδινον, 

Ε- ψυχή ή οποία σύρει τήν προσοχή μας και ίσως ίσως καί τήν 
ε σκέψι μας. ——·

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΘΑΛΑΣΣΙίΙΝ ΗΠΙΧΕΙΡΜΧΗΛΝ

Κατ’ άπόφασιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής Έται- 
F ρείας ορίζεται ΠΡΟΜΕΡ1ΣΜΑ διανεμητέον τοΐς κ. κ. Με- 
I. τόχοις τής Εταιρείας διά τήν λήξασαν δευτέραν εξαμηνίαν

1916, τό ποσόν τών δραχμών 17 (δέκα επτά) κατά μετοχήν, 
ελεύθερον φόρου τοϋ Δημοσίου και Χαρτοσήμου, πληρω
τέων τή 15η Φεβρουάριου καί έν τφ ενταύθα Καταστήματι 
τής Εταιρείας έπί τή προσαγωγή τής ϋπ’ σριθ. 1 μερισμα- 
ταποδείξεως, ήτοι ποσόν διανεμηθησόμενον δραχ. 2,180,250.

Είς τήν διανομήν τοϋ προμερίσματος τορτου, δπερ δια
νέμεται ούχί καθ’ ύποχρέωσιν άλλ’ έν τή επιθυμία τής από 
τοΰδε διανομής κερδών πραγματοποιηθέντων, προέβη τό Δ. 
Συμβούλιον έπί τή βάσει τής έκθέσεως τοΰ Γενικού Διευ- 
θυντοϋ περί τών εργασιών τής Εταιρείας καί περί τής ικα
νοποιητικής αυτών άποδόσεω; παρά τάς αντίξοους περιστά
σεις τής σημερινής καταστάσεως, ένεκα τών οποίων τά 
ατμόπλοια δέν ήδυνήθησαν νά έργασθοϋν άπό τής συστά- 
σεως τής Εταιρείας (1 ’Ιουλίου 1916) είμή τρεις μονον 
μήνας, μή λαμβανο μένων ΰπ’ δψει δραχ. 600,000 δαπανη- 
θέντων είς έπισκευάς καί βελτιιόσεις τών άτμοπλοίων, τά 
όποια οΰτω παρουσιάζουν σήμερον ένεργητικόν πολύ άνώ- 
τερον τής ‘Εταιρικής είσηοράς καί δραχ. 150,000 διά τήν 
προμήθειαν υλικών, φορτηγίδων κλπ. χρειωδών, συνεπώς ή 
ανωτέρω άπόδοσις άφορά τρίμηνον μόνον εργασίαν.

Πρός περισσοτέρανδέδιαφώτισιν τοϋ ικανοποιητικού τού
του άποτελέσματος παραθέτομεν πρός γνώσιν τών κ. κ. Με
τόχων τής 'Εταιρείας καί τήν πρός τό Διοικητικόν Συμ- 
βοούλιον έκθεσιν τοΰ Γεν. Διευθυντοΰ τής ’Εταιρείας κ. ΑΝ
ΤΩΝΙΟΥ ΙΙΑΛΗΟΥ.

Έν Πειραιει τή 3η Φεβρουάριου 1917.
Ό Πρόεδρος τοϋ Δ. Συμβουλίου

ΣΤΑΜ. ΒΑΦΙΑΔΑΚΗΣ
Ό Γεν. Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΛΑΝΟΣ

εκθηςις
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ κ. ANTQNI0Y ΠΑΛΗΟΥ

ΙΙρδς τά Διοικ. Σνμδούλιον τής Εταιρείας, έκί των 
πεπραγμένων ΰπά τής Εταιρείας κατάι τήν 

δευτέραν έξαμηνίαν τοίί <91G.
’Αξιότιμοι κύριοι Σύμβουλοι!

Έπί τή ευκαιρία τής άποφάσεως ημών περί διανομής 
προσωρινού μερίσματος είς τούς κ. κ. Μετόχους τής Εται
ρείας διά τήν λήξασαν έξαμηνίαν, λαμβάνω τήν τιμήν νά 
εκθέσω δι’ ολίγων τά τής πορείας τών έργασιών αύτής μέ
χρι σήμερον.

Ή Εταιρεία ημών Κύριοι, άρξαμένη τών έργασιών αύ
τής άπό τοϋ παρελθόντος ’Ιουλίου, καίτοι ολίγων μηνών 
άριθμεΐ βίον, έν τούιοις πολλά κατόρθωσε, δέν θά θελήσω 
δέ διά μόνον κενών λέξεων νά άπαριθμήσω τάς πράξεις αύ
τής, αλλά δι’ άριθμών καί γεγονότων νά εκθέσω τά συντε- 
λεσθέντα ών άλλως τε εϊσθέ γνώσται.

Καί δσον μέν άιρορά τά επιβατικά ατμόπλοια, ή Εται
ρεία ημών άμα τή ένάρξει τών εργασιών αύτής δέν είχεν είς 
τήν διάθεσζν της είμή τά ήμίση έξ αύτών, τών υπολοίπων 
δντων έπιτεταγμένων παρά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως 
καί άσχολουμένων είς στρατιωτικός μεταφοράς καί άλλας 
κοπιώδεις δι’ επιβατηγό ατμόπλοια εργασίας. ’Αλλά καί 
εκείνα δμως άτινα είχεν είς τήν διάθεσίν της μόλις είχον 
λυθή τής έπιτάξεως καί είχον άνάγκην μεγάλων επισκευών. 
Παρ’ δλα δμως ταΰτα εύθΰς άμέσως κατώρθωσεν ή 'Εται
ρεία ήμών διά συντόνων έπισκευών νά’ θέση είς κυκλοφο
ρίαν τά άνεπίτακτα άτμόπλοιά της είς τακτικά δρομολόγια 
μεταξύ τών κυριωτέρων μερών τής Ελλάδος.

Δέν ήρκέσθη δέ μόνον είς τάς εσωτερικός γραμμάς, άλλ’ 
έζήτησε νά έπεκτείνη καί έκτός τής 'Ελλάδος τάς εργασίας 
της καί έχω τήν εύχαρίστησιν νά σάς άναγγείλω, δτι ή 'Ε
ταιρεία ήμών εϊνε ή πρώτη καθιερώσασα τακτικόν δρομο
λόγιο? μεταξύ Πειραιώς—Πατρών—Νεαπόλεως—Μασσαλίας 
καί Βαρκελώνης καί τάνάπαλιν, έκτελούμενον κατ’ άρχάς
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μέν κατά δεκαπενθήμερον, κατόπιν δέ καθ’ εβδομάδα διά 
τών μεγαλειτέρων αυτής άτμοπλοίων ΙΣΜΗΝΗ· , ΑΔΙΊ- 
ΑΤίΚΟΣ», «ΣΙΙΕΤΣΑΙ», ΧΙΟΣ». Έ'ξετελέσθησαν δέκα 
πέντε περίπου τοιαύτα τάξε ίδια, τά όποια άφήκαν είς τήν 
Εταιρείαν σημαντικώτατον κέρδος.

Έν ιφ μεταξύ, άπό τά τέλη Αύγουστου καί έντεύθεν ήρ- 
χισαν νά παραδίδωνται είς τήν 'Εταιρείαν ολίγον κατ’ ολί
γον καί τά έπίτακτα ατμόπλοια καί ούτως ή Εταιρεία είχεν 
είς τήν διάάεσίν της ολόκληρον τόν επιβατηγόν της Στόλον 
εκ 12 σκαφών, πλήν τοΰ «ΗΕΛΟ1ΙΟΣ» δστις έπεσκευάζετο.

Μέριμνα ευθύς έξ άρχής κατεβλήθη περί τήν άκριβή έκ- 
τέλεσιν τώνζδρομολογίων καί, παρ’ δλας τάς έκ τοϋ Διε
θνούς Ελέγχου δυσκολίας, αίτινες είς πάντας ύμάς είνε 
γνωσταί, τό έπετύχομεν. ’Επίσης μεγάλη μέριμνα κατε
βλήθη διά τήν δσον ένεστιν άρτιωτέραν πρακτοριακήν έγ- 
κατάστασιν.

Έξηκολούθησαν κατόπιν τά άτμόπλοια εργαζόμενα μέ 
καλάς άποδόσεις μέχρι τής 18ης Νοεμβρίου, οπότε έπηκο- 
λούθησαν τά γνωστά γεγονότα καί ό κατόπιν τήν 25ην ίδιου 
μη>ός έπισήμως κηρυχθείς άποκλεισμός παρά τών Συμμά
χων Κυβερνήσεων, δστις έσταμάτησεν δλα τά ’ Ελληνικά 
άτμόπλοια εις οΰς λιμένας εύρίσκοντο κατά τήν κήρυξίν του.

’Εντός τοϋ λιμένος Πειραιώς κατά τήν κήρυξιν τοϋ άπο 
κλεισμοΰ ή Εταιρεία ημών δέν είχεν είμή τά άτμόπλοια 
«ΙΣΜΗΝΗ», «ΠΗΝΕΙΟΣ», «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ», εις τόν παρο
πλισμόν τών όποιων ευθύς άμέσως προέβη πρός οικονομίαν 
δαπανών' τά λοιπά άτμόπλοια της άπεκλείσθησαν είς Κερα- 
τσίνιον, Σύρον, Κρήτην, Μήλον καί αλλαχού ένθα καί μέ
χρι σήμερον κρατούνται. Έκ τοϋ άποκλεισμοΰ δέ τούτου ή 
Εταιρεία ημών ύπέστη ού μόνον άρνητικήν ζημίαν στερη 
θεΐσα τών έξ αυτών κερδών, άλλά καί θετικήν τοιαύτην καί 
δή μεγάλην, υφιστάμενη τά έξοδα τής μισθοτροφοδοσίας 
τών πληρωμάτων καί άλλα τοιαύτα διά τό άνέφικτον τής 
διαλύσεως τών πληρωμάτων των.

Διαρκοϋντος τού άποκλεισμοΰ τινά τών άτμοπλοίων μας, 
ήτοι «Άδριατικός», «Πελοπόννησος», καί «Χίος», μετεχει- 
ρίσθησαν αί Σύμμαχοι Κυβερνήσεις, διά τήν τοιαύτην δμως 
χρησιμοποίησιν δέν είσέπραξε τίποτε ή Εταιρεία ημών, ούτε 
είμαι, εις θέσιν νά πληροφορήσω τι περί τής τοιαύτης άποζη· 
μιώσεως. Έπίσης διαρκοϋντος τοΰ αποκλεισμού ή Εται
ρεία ημών έναύλωσε τό άτμόπλοιόν της «’Ισμήνη» εις τήν 
Ρωσσικήν πρεσβείαν, έξ ής ναυλώσεως σημαντικόν ποσόν 
ώφελήθη ή 'Εταιρεία.

Έπί τού σημείου δμως έφ’ ού ευθύς έξ άρχής ή Διεύ- 
θυισις τήν μεγαλειτέραν προσοχήν αυτής κατέβαλεν, είνε 
τό ζήτημα τών έπισκευών καί τής συντηρήσεως τών έπιβα- 
τγηών άτμοπλοίων, δύναμαι δέ νά διαβεβαιώσω δτι ή Εται
ρεία ήμών κατέχει σήμερον τόν καλλίτερον επιβατηγόν Στό
λον, χωρίι διά τούτου νά επιζητώ νά μειώσω τήν άξίαν τών 
άλλων άτμοπλοΐκών Εταιρειών. 'Ως είπον καί άνωτέρω, τά 
πλεΐστα τών άτμοπλοίων περιήλθον είς τήν Εταιρείαν λυ- 
θέντα έκ τής έπιτάξεως, εΐχον δέ απόλυτον ανάγκην έπισκευ
ών, καθόσον είνε γνωστόν είς ύμάς ποιαν φθοράν ύφίσταν- 
ται τά επιβατηγό άτμόπλοια φέροντα στρατόν, ίππους, πυρο- 
μαχικά κλπ., πλήν τούτων δμως είς πολλά έξ αύτών έπεφέ- 
ραμεν βελτιώσεις πολλάς καί τροποποιήσεις. Τήν μεγαλει- 
τέραν δμως έξ δλων έπισκευήν ύπέστη τό άτμόπλοιον «Πέ- 
λωψ», ριζικήν δύναταί|τις νά είπη, εις τούς λέβητας, μη- 
χανάς, αμπάρια, καταστρώματα, θέσεις κλπ., καί δι’ ήν 
έπισκευήν έδαπανήθησαν υπέρ τάς 350,000 δραχμών. Άπέ- 
κτησεν δμως ή 'Εταιρεία άτμόπλοιον, διά τό όποιον δικαίως 
δύναται νά καυχάται, αξίας μείζονας τών 60,000 λιρών 
’Αγγλίας.

Δέν δύναμαι νά σάς υποβάλω άκριβή κατάστασιν έμφαί- 
νουσαν τά κέρδη τών έπιβατηγών άτμοπλοίων κατά τό τε- 
τράμηνον περίπου χρονικόν διάστημα, καθ’ δ εΐργάσθησαν, 
διότι λόγφ τοΰ άποκλεισμοΰ τά πλεΐστα τών Πρακτορείων 
δέν ,ήδυνήθησαν ,νά^ύποβάλωσι'τάς καταστάσεις] αύτών, έν 

πάση περιπτωσει, εξαιρούμενων τών δαπανηθέντων είς 
έπισκευάς καί βελτιώσεις αύτών, πλήν τών δαπανηθέντ ωυ 
διά τάς έπισκευάς τού «Πέλρπος», ώς έπίσης τών δαπανη 
θένιων διά τήν προμήθειαν υλικών, καθόσον η Εταιρεία 
έχει εις τάς άποθήκας της υλικά αξίας οΟ,ΟΟΟ δραχμών, κο- 
μισθέντα έξ ’Αμερικής πρός χρήσίν της, τών δαπανηθέντων 
διά τήν προμήθειαν τεσσάρων ετι φορτηγίδων αξίας δοαχμ. 
38,828.35, πλήν τών τεσσάρων α; άρχικώς -είχεν ή Εται
ρεία, έπίσης γαιανθράκων, παρουσιάζεται υπόλοιπον είς τό 
Ταμεΐον τής Εταιρείας έκ κερδών τών έπιβατηγών άτμο- 
πάοίων, τό ποσόν τών δραχμών τριακοσίων χιλιάδων (300, 
000), πλήν τών άπαιτήσεων α; έχει ή Εταιρεία κατά τού 
Δημοσίου διά τήν έπίταξιν τών άτμοπλοίων καί αϊτινες είνε 
ανέπαφοι καί τών υπολοίπων τών ευρισκομένων εις χεΐρας 
τών πρακτόρων.

’Όσον αφορά νύν τά φορτηγά άτμόπλοια, άρχομαι άπό 
τοΰ άτμοπλοίου «Νηρεύς»· τούτο περιελθόν είς τήν Εται
ρείαν συμφώνως πρός τό Καταστατικόν της άπό τή; λη- 
ξεως τού ταξειδίου δ έξετέλει, ήτοι άπό τής 14ης Αύγού- 
στου 1916, άνεχώρησεν αμέσως δι’ ’Αμερικήν, ναυλωθέν 
παρά τής Εθνικής Τραπέζης διά λογαριασμόν τοϋ Κρά
τους, δπως κομίση ζακχαροφορτίον. Τό ταξείδιον τούτο 
έτελείωσεν είς τάς 12 Νοεμβρίου καί άφήκε περίπου κα
θαρόν κέρδος είς τήν Εταιρείαν λιρών 16,000, λέγω δέ πε
ρίπου, διότι δέν μάς έδόθη είσέτι παρά τής Εθνικής Τρα
πέζης οριστική έκκαθάρισις τού ναύλου. Κατόπιν έναυ- 
λώθη διά πλούν άπό Βομβάης τών Ινδιών είς Δουνκέρκην 
τής Γαλλίας, δπως κομίση σίτον, μέ ναύλον άνεκκαθάρι- 
στον 65,000 λιρών, έξ ών υπολογίζω, δτι θά μείνη καθα
ρόν κέρδος εις τήν Εταιρείαν λίραι 40,000, πάντοτε ύπολο- 
γίζων κατά προσέγγισιν, διότι δεν είμαι είς θέσιν νά γνω
ρίζω τά μέχρι σήμερον δαπανηθέντα. Τό ταξείδιον τούιο 
υπολογίζω, δτι θά έχη ήδη τελείωση, τό έξ αυτού δέ κέρδος 
θέλει ύπαχθή είς τήν χρήσιν τοϋ 1916, ώς άνήκον εις τό 
έτος έκεϊνο, απλώς καί μόνον καθυστέρησαν τύάιμόπλοιον 
περί τήν έκτέλεσιν τού ταξειδίου του, ώς έκ τοΰ αποκλει
σμού τής Ελληνικής Σημαίας.

Περί τού ετέρου φορτηγού τής Εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝ 
ΤΙΝΟΣ», μέχρι τής 4)19 Ίνουαρίου εΐχον τηλεγραφήματα 
δτι είχεν έκτελέσει δέκα περίπου ταξείδια άπό ’Αγγλίας 
είς Γαλλίαν καί τάνάπαλιν, άπό τής ημέρας δμως έκέίνης 
δέν έχω πληροφορίας αν εξάκολουθή νά έργάζηται καί 
ποϋ, μή οΰσης σήμερον δυνατή; τής μετά τοΰ ’Εξωτερικού 
τηλεγραφικής επικοινωνίας.

Τό έκ τών ταξειδίων τούτων καθαρόν κέρδος δέν είμαι 
είς θέσιν νά γνωρίζω, διότι ένεκεν τοϋ άποκλεισμοΰ δέν 
έλάβομεν τάς εκκαθαρίσεις τών ταξειδίων υπολογίζω δμως 
καί αύτό περίπου είς 18,000 λίρας.

Αύτή είνε, Κύριοι, ή σημερινή κατάστασις τή; άρ ασυ
στάτου Εταιρείας ήμών τόσον άπό άπόψεω; οικονομικής, 
δσον καί άπό άπόψεως εργασιών. 'Ως βλέπετε, ή Εταιρεία 
ήμών παρ’ δλας τάς άντιξόους περιστάσεις καί τού; όρους 
ύφ’ οΰς έργάζεται ή Ναυτιλία καί δή ό Έπιβατηκός Κλά
δος, ένεκα τού παγκοσμίου σάλου, ού μόνον τό παράπΛυ 
δέν έθίχθη, άλλ’ έπικερδώς τούναντίον είργάσθη. Δέν θέλω 
νά σάς κουράσω περισσότερον έκθέτων ενταύθα λεπτομε
ρώς, άφ’ ενός τούς όρους ύφ’ οΰς έργάζεται ή ακτοπλοΐα 
καί τάς δυσκολίας καί κινδύνους οΰς διατρέχουν τά φορ
τηγά, αρκεί νά έχητε ύπ’ δψει σας, δτιέκ τών έξ μηνών οΰς 
διήνυσεν ή Εταιρεία, μόλις τούς τρεις ήδυνήθησαν νά έρ- 
γασθώσιν.

Έχώ δι’ έλπίδος, δτι ή ήμέτέραήΈταιρεία, δπως μέχρι 
σήμερον είργάσθη συντόνως καί_σιωπηρώς, οΰτω καί είς 
τό μέλλον θέλει έργασθή |δχι μόνον πρός υλικήν τών κ. κ. 
Μετόχων ωφέλειαν άλλάρϊαί πρός Εθνικήν τοιαύτην συν
τελούσα κατά τό δυνατόν είς έπάύξήσιν τοΰ εμπορικού 
Ναυτικού τής 'Ελλάδος, καί έπί ’τό*  έργον τούτο έπικαλού- 
μαι, κύριοι Σύμβουλοι, τήν συνδρομήν υμών.

Έν ΠειραιεΙ τή 2 Φεβρουάριου 1917.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΗΟΣ

Γενικός Διευθυντής

Ι&ΛΟΜΧ Si WFAO1X
ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ 

η-οΔΌΐ κορλβ - -ι

ία τής υγιεινής τού στόματος καί τών όδόντων 
Ετε ού μόνον τούς όδόντας σας, άλλά προλαμβά- 
ί απείρους νόσους τού στόματος, τών όδόντων, τών 
V τοΰ φάρυγγος, τού λάρυγγβς, τών βρόγχων, τών 
|όνων, ώς και τοΰ πεπτικού συστήματος- πολλάκις 

«όζετε τήν ζώήν σας αύτήν.
(υνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπιστήμονα 
Ιοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ όποιου αί τρεις σκε- 

ίαι ’Ελιξίρια, Όδοντοκόνις και Ά«α- 
τίνη. είνε μοναδικαί είς τό είδος των.
Κι τοΰ ’Αλιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία 
Κ νευραλγία. Είνε συσκευασίαι άλάνθαστοι 

Αποτελεσματική.
ίώλεΐται παρά τφ ίδίφ άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.
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ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
“ΜΟΥΣΙΚΗ,,

’-‘13—15 ΣΤ Ο Δ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13— 15

αθηναι

ΔΓ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΝ 

Άπό τήν όπερέττα τοΰ X. Σπ. Σαμάρα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

Β—'0 Παράς
1—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ
|__Νύχτα τ’ Απρίλη (Romance

τής Λευκής)
— Πεταλούδα (Βάλς διά πιάνο μόνον)
—Λευκή Πεταλούδα (Duetto) 

!—Έρασμία—Πολυδεύκης (Tango)

1.50
1.50

1.50
1.—
1.50
1.50
6.50δλα μαζή είς ένα τόμον

Άπό τήν ίπερέττα τοΰ κ. Θ. I. ΣακελλαρίΛου 

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

ί—Πώ -Πώ τί νά κάνω >?
I —Τρελλαίνομαι γιά κόρτε ’
ί—θυμάσαι ένα βράδυ (βάλς) 2
I—Είνε πεταχτή (Πόλκα) » Ι·ΑΟ'

Ιιάνα καί άεροκύμβαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δόσιες 
δρ. 40.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΤΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραηεζικά γραμμάτια

Ι^οποποιηθείσης τής κλίμακας τών τόκων τών είς 
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων έντόκων καταθέσεων έν 
δψει ή έπί προθεσμία δηλοποιεϊται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχε
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς ύποκα- 
ταστήμασιν’αυτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια 

άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ.
1ή, τοΐς "/,, κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας 

καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000 πέραν τού-ποσού 
τύτου τού τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς κατ έτος 
Αί.καταθέσεις α&ται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτόν 
λογαριασμόν, παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 

λογοριασμοΰ καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο

τέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον.
2’/„ " , κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 

μ,ετα εν ετοζ τουλάχιστον·
3 τοΐς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο

δοτέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.
ι τοΐσ"/ κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο- £> ,,.2 ϋ ■(,

§οτέας μετά τέσσαρα ετη τουλάχιστον.
4 τοΐς °/0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 

πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρας των 5 

έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις εις χρυσόν

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι 
είς φράγκα καί λίρας Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρι- 

σμένη προθεσμία ή διαρκεΐ έπί τόκφ’

Γ/2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τουλάχ

• 2 » » » » » » 1 έτουί

2’/ » » » * ». » 2 έτών
3 .,·„»» >4 έτών

4 » » » » » » 5έτών

Αί όμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έκδίδονται 

κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμοι



ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤ1ΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ήλεκτροκίνη·

ΕΡΜΟΥ

Τά νεότερα και τελειότερα Παρισινά μον 

τέλα ε’ς δλα τά γούστα καί σχήματα.

Modes Chapeaux

3WSA0SHE ΜΑΗΤΟΤΟ.

Μ1ΠΗΙ miMHS 

ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ

Ανακαίνισήν τελείως έπανέλαβε τάς έργασίας του

OAAmmi-ΡΛΗΤΛΓ w-Κ ΑΤΑΗΖ- '·' ' 
XTAAW . Μ

Πλουσιωτάτη Συλλογή υφασμάτων είς δλα τά γούστα και δλους· τοο< 
χρωματισμούς.

ΈκεΧ ή συνάντησις όλων τών κομψώς ένδυομένων.

Τό μοναδικόν 
τον ατελιέ.

’Εξαγωγή δδόντων δλως άνοδΰνως.
Κατασκευή οδοντοστοιχιών ήγγυημένη
Θεραπεία στόματος Αποτελεσματική.

ΟΜΗΡΟΙ· ΑΘΗΝΑΙ


