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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΛΛΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜ€ΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Διά τό ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διά τούς Διδασκάλους

ΑΓΓΛΙΑΝ

Έκδοσις έκλεκτή γενικώς Φρ. χρ. ή άραχ. 26.

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Οδός Μενάνδρου ΑΘΗΝΑΣ

Δολλάρια
Λίρα ’Αγγλίας 

Σελίνια
Δρ. Χρ.

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ ’ 
Διά τήν ΑΙΓΥξΙΤΟΝ και 
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ 
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ

Τηλεγραφική Διεΰ&υνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙβΕΩΡΗΣΙΝ,, - ΑΘΗΝΑΣ 

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται. 

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον εις τά γραφε'ιά μας άναγγέλλεται
Αί έγγραφα! ΰρχονται άηό 1ης έκάστου μηνός.—Τό τεΰχος δρ. 1.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ
Δραχμαι

’Από τά’άνθη τοΰ κακοΰ : Γεωργίου Σημηριώτη.—Ύό έργον τής Βασιλίσσης μας ; Ευ
γενίας Ζωγράφου.— Τοΰ φωτόςτά θύματα : X Τά Ημερολόγια : Πολυδώρου Κ. Χα- 
τζηδημητρίου.—Περί τήν προτομήν τής Βασιλόπαιδος Ελένης : «Σ'».-τ-Ό ’Οφθαλμός.— 
Φεβρουάριος 1917, Γύρω άπό τήν πολεμικήν ζωήν.—Τό ζεΰγος Κέννετ - Μπράουν.—Άπό 
τήν καλλιτεχνική κίνησι.—Γεωργία καί στρατός : Δημ. Λ. Ζωγράφου.—Καρολίνα Ίνβερνί- 
τσιο—Όκτάβιος Μιρμπώ.- Άπό τή ζωή τοΰ μηνός.—Τό Δημοτικόν Συμβούλων ένώπιον 
τοΰ Βασιλέως.—Συμβουλαί διά τάς κυρίας.—Άπό τά περίεργα τοΰ πολέμου. —’Ολιγόστιχα. 
—Νέαι εκδόσεις.—Νέα βιβλία.

ΚΟΣΜΟΣ : Ή επιτροπή τών τροφίμων.—Τά τρόφιμα.—Τά συσσίτια.—Ό θρύλλος.— 
Οί επίστρατοι.

Τά ’Οφθαλμικά νοσήματα

mv.xcu έν τβ νέα •αελείςι Ρινική τοΰ όφύαλμρλόγου

7 Χπήλεου I. Χαραμ,η
Τ. Ιφηγητοϋ. ΌφΦαλμολόγου Σχολής Παρισίων κ.λ.χ.

27 δδός Μενάνδρου 27 Τηΐίφωην 654

Έν όδώ Έρμου άρ. 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

Q. Α φ. ΜΟΥ ΤξΟηΟΥΛΏΝ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

κ έδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν 
Μούσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταςειδευόν- 
ίβιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει 
; τιμάς τών άπλών εισιτηρίων.

Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον 
καί πολύχρωμον έμπορικόν πλοΟτον τοΟ καταστήμα
τος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τό τελειό
τερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο- 
λυποίλκιτα κεντήματα καί δαντέλλας καΙΖτάς 
τελευταίας μόδας είς ύ φ ά σ μ απ α. Δέν θά σάς προ- 
σελκύση μόνον ό πλοΟτος καί ή ευθυνία τοΰ καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τους Καταστηματάρ- 
χας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

ΓΑθηνών

[Αργος

I Μεγαλ.

ΕΚυπαρ.

i ’Ακρ.

’Λάτρας

' Πύργον

^.Πατρών

Πύργον

Αϊγιον

■Τρίπολιν

ίρινθον

Θίαις Α' Β' Γ

Είσιτήρ. 9.20 7.30 4.60
Βιβλιάρ. 7.65 6.40 3.85
Είσιτήρ. 15.70 12.50 7.85
Βιβλιάρ. 12,20 10.16 6.10
Είσιτήρ. 23.20 18.80 11.60
Βιβλιάρ. 18.— 15.— 9.—
Είσιτήρ. 29.20 22.— 14.60
Βιβλιάρ. 21.95 18.30 11.—
Είσιτήρ. 34.50 25.75 12.75
Βιβλιάρ. 27.80 23.20 13.90
Είσιτήρ. 19.50 15.50 9.20
Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55
Είσιτήρ. 25.— 18.— 10.—
Βιβλιάρ. 19.65 15.55 9.35
Είσιτήρ. 37.70 18.10 16.35
Βιβλιάρ. 27.05 15.55 13.55

«Κόρινθον

-Δεχαινά

Είσιτήρ. 12.70 10.10 6.35
Βιβλιάρ. 8.38 6.95 4.15
Είσιτήρ. 7.60 6.— 3.80
Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45
Είσιτήρ. 5.10 5.— 2.55
Βιβλιάρ. 3.35 2.80 ι.7α
Είσιτήρ. 16.50 13.10 8.25
Βιβλιάρ. 11.— 9.20 5.50

■Τριπόλεως

ΣΠ.Α.Π·
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

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

12,00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ

17.40 π. μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας, Ναύπλιον.
1.45 π. μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
6.30 π. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, ’Ολύμ

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

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ

7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν,’Ολύμπια, Πύργον Με- 
γαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, ’Α
θήνας.

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

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

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

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

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου,
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

ρ*λ*μας 

ράύπλιον

(’Εκ τοΟ Γραφείου)

Είσιτήρ. 13.70 12.25 7.30
Βιβλιάρ. 9.65 8.05 4.85
Είσιτήρ. 9.50 7.80 4.70
Βιβλιάρ. 6.75 5.60 3.40

1Ό00 χιλιόμ,/Α' θ. Δρ. 90) διαρκείας
έκπτωσις 25 ο)ο (Β' θ. Δρ. 75)

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

6 μηνών

(Β' θ. Δρ. 175) διαρκείας
έκπτωσις 40 ο)ο (Γ' θ. Δρ. 105( 1 μηνός



AAXE1DN TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ KAI ΤΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΝ ΤΒΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
Αί τρεις πρώται κληρώσεις τοΰ 1917 ώρίσθησαν διά τήν 30 Απριλίου (13 Μαίου) 18 ’Ιουνίου, 

(1 ’Ιουλίου) 30 ’Ιουλίου (12 Αύγούστου) 31 Δεκεμβρίου, 1917

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Κέρδη έκάστης των κληρώσεων

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη εΐ 
,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.
Έκαστον άκέραιον γραμμάτιον τιμάται δρ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμματίους 

τιμώμενα άντί μιας δραχμής.

Κέρδη ΔραχμαΙ Έν δλφ
1 έξ 80,000 80.000
1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1,950 άπό 40 78,000
2,000 200,000

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται Ιδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων δραχμήν, 
^σχύοντα δι ’ όλόκληρρν τό κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί | 
μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

ΆμοίβαΙ, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται ύπέρ το» 
Ταμείου τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.

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

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον έίς τό Γραφειον Ααχεΐον τοΰ Έθνικοΰ 
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, ΤπουργεΧον Οικονομικών, είς ’Αθήνας.

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης

Τ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

-

l·

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ρός προστασίαν τής παραγωγής και τής έμπορίας τής σταφίδας 

Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπδ 10 Αύγούστου 1916—31 ’Οκτωβρίου 1916

* ΕΞΑΓΩΓΗ
"Ετη Λίτραι ένετικαί

1915—1917 85.239.178

I 1914—1916 118.513.534
1913—1915 113.083.023

ΑΠΟθΜΚΑί ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

I ”Ετη 

1915-1917
Η914—1916 
11913—1915

Έκδοθέντα καί παρε^θοΰσης χρήσεως

Jloaov δελτίων

15.238.700
63.026.600
73-836.500

Συμψηφ10^

3.479.100
42.002.300
43.589.000

Ύπόλο ιπον

8.759.600
21.024.300
30.247.500

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ

'Υπόλοιπον

14.830.586
7.692.840

25.333.409

, Εξαγωγή 

3-842.195, 
3.555.815 
6 045.391

Εισαγωγή

18.672.781
11.248.655
32.378.800

ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

Ενεχυριάσεις ‘ν~

320.500
9.300.800

"Ετη

1915—1917
1914—1916
1913—1915

ΔΑΝΕΙΑ

"Ετη

1915—1917
1914-1916

Υπόλοιπον'Αναλήψεις

320.500
6.848.900 2.451.900

, / άνεκκαθάριστοι
;. 5.220.500 μικτού βάρους.

(Έκ τοϋ Γραφείου)

Β Σημείωσις.—Έκτος τών λίτρων ένετικών 85.239.172 τής εξαγωγής παρέμεινανδιασαφήσεις παρά τώ τελωνείω Πατρών τήν 31 Όκ)βρίου έ έ. λιτρ. ένετ, " nan tAn

ΈνΓΑθήναις τή 5 Νοεμβρίου 1916.
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STEINS O RIENTAL
STORES LIMITED

PREMIERE MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE ’

VfiTEMENS POUR HOMMES et ENFANTS

ROBES, MANTAUX Ε. T. C. POUR DAMES et FILLETTES

Bonn^terie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie*  Lingerie, fines Articles de Blanc, Chapelerie, 

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

I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΟΚΗΣΙΣ
■ Κ ----- - ----------- -- . ■; ........  . . . --------- ... -----------χ

ΕΤΟΣ I'. J ΑΘΗΝΑΙ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1917. TCYXOS 112 |

Βκ .1. — .... .·· · . .. , —~

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΩΤΛΑΙΡ

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

SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GALATA et STAMBOUL).

ΕΤΕΪΝ LIMITED
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ EXQN ΤΑΣ 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0ΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ 

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 

Ενδύματα, έπανωφόρια κτλ. διά κυρίας καϊ κοράσια.

Μ ΟΜΟΡΦΙΑ

.Σαν όνειρο μαρμάρινο, έτσι είμαι ωραία, ώ φίλοι ! 
Ίά στήθη μου, ποΰ πάνω έκεΐ τσακίζονται όλα εκπνέουν, 
Ιΐανεύμορφα πλαστήκανε στον ποιητή νά εμπνέουν 
Κάποιαν αγάπη σιωπηλή και αιώνια σάν τήν ύλη,

Σάν σφίγγα ακατανόητη στους ουρανούς καθίζω, 
Λευκή σάν κύκνος, μέ καρδιά σάν χιόνι παγωμένη 
Εχθρεύομαι τήν κίνησι, ποΰ τή γραμμή άσκημαίνει 
Κι’ ούτε γελάω εγώ ποτέ, ούτε ποτέ δακρύζω.

Οί ποιηταί, τις φανιαχτές πόζες μου σάν κυττάνε 
"Οπου στά πιο περήφανα μνημεία τές λαξεύουν 
Μέρα καϊ νύχτα τρώγονται γιά νά τις μελετάνε.

Γιατί τούς έραστάς μου αυτούς κάνω και τούς μαγεύουν, 
Κάτι καθρέφτες διάφανοι ποΰ δλα πιο ωραία τά δείχνουν 
Ίά μάτια, τά θεία μάτια μου ποΰ φως αιώνιο ρίχνουν !

Είδη πλεχτικής, ύποκάμιαα, Αρώματα, χειρόκτια, είδη ψιλικών, δλα τά είδη 

έσωρρούχων πολυτελείας ή μή, είδη δερμάτινα, ύποδήματα, καπέλλα, 

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

ΓΕΩΡΓ. ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ

EA-I PON, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, TANTA, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (Γαλατά καί Σταμπούλ.)
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Διερ/όμεθα τας πλέον χαλεπάς στιγμάς. Μία φρίκη 
καί μία αγωνία γιομίζει τήν ψυχή μας. Γενικό 
σάστισμα κατέλαβε άρχοντας και άρχομένους. Κα'ι 
μέσα σ’ δλα αύτά ενα 'Ηγεμονικό παράστημα ύψώθη 
ακλόνητο, αλύγιστο, σταθερό. Μία σκέψις έκυριάρχησε 
διαυγής, θετική, φωτεινή. Μία θέλησις εςεδηλώθη 
θερμή, ορμητική, μεγάλη. Μία χειρονομία στίβαρά, 
επιβλητική, ωραία. Μία μέριμνα παρήγορος καί εύερ- 
ζητική. 'Ένας νους ποϋ εμπνέει, θάρρος, έγκαρτέ- 

ρησι, ελπίδα, πίστιν. Ή σκέψις, ή θέλησις, ή χειρο
νομία, ή μέριμνα, ό νους, τό παράστημα,καί τό ’Εγώ 
τής ύπέροχης Βασιλίσσης μας Σοφίας.

Ή Βασίλισσα Σοοία δύναται >»ά θεωρηθή άνταξία 
διάδοχος τής πρώτης Βασιλίσσης τής 'Ελλάδος Αμα
λίας. "Οπως εκείνη ένεπνέετο άπό μίαν φλογερήν φι
λοπατρίαν, τοιουτοτρόπως καί ή Βασίλισσα Σοφία υπέ
ροχος είς τάς εκδηλώσεις της, κατόρθωσε νά συγκέν
τρωσή δλην τήν ευγένειαν τών μεγάλων ψυχικών αρε
τών Της είς έργα ύπερτάτης κοινωνικής καί εθνικής 
σκοπιμότητος,

* 
* * *

Οί έργάται, καί οί χείρώνακτες, καί ή μεγάλες λαϊ
κές μάζες ή οποίες πκρασυρόμενες άπό τήν δυστυχίαν, 
θά έγίνοντο άκουσίως ή μάστιγες, καί οί τιμωροί— 
ίοως—τών εκμεταλλευτών τής σημερινής κακοδαιμο
νίας μας, εύρήκαν είς τό Σεπτόν πρόσωπόν Της τόν j 
άδο^ώτερον, τόν πονετικότερου, τόν ευγενέστερον αντί- I 
λήπτορα τής συμφοράς των καί τής δυστυχίας των.

Αυτή ή έμπνέουσα δύναμις πρός άνακούφισιν καί 
διατροφήν τών πενομένων τάξεων. Αυτή διά τήν πε- j 
ρίθσλψιν τών άπορων. Αυτή διά τήν έξοικονόμησιν 
χρημάτων πρός παροχήν έργασίας. Αύτή διά τά συσ· I 
σίτια καί τά τρόφιμα. Αύτή διά τήν άνωτέραν πνευ- j 
ματικήν μόρφωσιν τής γυναικός. Αύτή διά τήν υγιεινήν I 
τού λαού της.Αύτή αύτοπροσώπως άκούραστος νά με- | 
ριμνα δι’ δλα, νά έποπτεύη επί όλων, νά γνωματεύν], νά 
έμπνέν), νά καθοδηγή. Αύτή διά τούς άνδρας, διά τής I 
γυναίκες, διά τά παιδιά. Αύτή διά τους άσθενεϊς καί 
τούς υγιείς. Αυτή ύπέρ εκείνων οί όποιοι κάμπτονται j 
καί καταβάλλονται άπο τό βάρος τής ζωής. Αύτή τέ- 1 
λος ύπέρ τού άτόμου, υπέρ τής οίκογενείας, ύπέρ τού ί 
λαού.

Χωρίς τή Βασίλισσα Σοφία ή σημερινές εύσύντακτες 1 
λαϊκές τάξεις θά ήσαν απλώς πλήθη πεινόντων ικανά 1 
νά μεταβάλουν είς τόπον θρήνου καί οδύνης, τήν πόλιν j 
μας, τά σπίτια μας, τά καλά μας.

*
* * 1

Ή σύγχρονος Ελληνική ιστορία μέ θαυμασμό καί ι 
εύλάβεια θά άναφέρη τό όνομά Της, τή δράσι Της, τή 1 
οιορατικότητά Της, τήν αποφασιστικότητα Της, καί ij 
τήν θαυμαστή πολιτική διαίσθησί Της.

Εις Αυτήν ο Ελληνικός Λαός οφείλει τή σωτηρία <1 
του, και η πατρίδα τλ δύναμι νά αντιμετωπίσω) άφό- ί] 
βως καί μέ θάρρος χάς τόσον κρίσιμους έθνικάς περί- ίΙ 
πετειας Της. ■

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ]

Τό σημερινό/ έργον τής Βασιλίσσης μας δέν είμπο- 
ρεϊ νά έςετασθή άπό συνήθους’στενής άπόψεως.'Η φι
λανθρωπία παίζει δευτερεύοντα ρόλον. Ή θεραπεία 
κοινωνικών άλγηδόνων, καί ή έπούλωσις κοινωνικών 
πληγών, ώχριά πρό τοΰ ΰπερτάτου σκοπού τής άνα- 
στηλώσεως ένός κοινωνικού καθεστώτος, τό όποιον κα- 
τακρημνιζόμενον θά έθαπτεν δλους ημάς υπό τά ερεί
πιά του, καί άποσυντιθέμενον θα μάς άπέπνιγε μέ 
τάς δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις του. Ευτυχώς τό 
άέτειον βλέμμα τής Βασιλίσσης, τόστιβαρό χέρι Της, 
ή άλύγιστος .θέλησίς Της έπήλθον λυτρωταί τής ‘Ελ
ληνικής πατρίδος, ή οποία ομόθυμος αναγνωρίζει είς 
τό υψηλόν πρόσωπόν Της τόν αληθινόν Σωτήοα τής 
Πατρίδος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Τ©Υ «Τ©ϊ
(Συνέχεια)

άκτϊνες πρός τούς γύρω τόπους. Καί ή τελευταία 
βοή άνθρωπίνης ζωής είχε σβύσει. Κάπου—κάπου 
μόνο ένα περαστικό δχημα θορυβοΰσε μονότονα καί 
μακρυσμένα είς τό μεγάλο δρόμο.

'Ο Πέτρος "Ανθής έκάθητο πάντα άκίνητος είς 
τήν θέσι του. 'Η ψύχρα καί ή ύγρασία τής νύχτας 
δυνάμωνε. Τά μάρμαρα έχαναν καί τήν λίγη θερμό
τητα ποΰ τούς έχάρισεν δ άδυνατισμένος χειμωνιάτι
κος ήλιος καί άπλωνον τήν παγωνιά τους είς τήν 
ένάστερη νύχτα. ’Εκείνος δμως έξακολουθοΰσε τόν 
ρεμβασμό του, καί άνίκανος γιά κάθε συναίσθησι 
ποΰ δέν άνήκε στήν δνειροπόλησί του, έταξείδευε στό 
κόσμο τής φαντασίας καί τής ποιήσεως.

"Εξαφνα σέ μία στιγμή ύπερτέρας έκστάσεως έκί- 
νησε τά χέρια του νευρικά καί άνυπόμονα πρός τήν 
τσίπη του. 'Η επιθυμία νά άποτυπώση τήν σκέψι 
του καί τήν αίσθησί του σέ ώρα βαθμοΰ δυνατού καί 
υπέροχου, τοΰ ήλθεν άπότομα, καί θέλησε κάτι νά 
συνθέση. ’Αλλά τό χαρτί τοΰ έλειπε. "Ενα μικρό μο- 
λυβάκι ποΰ εύρέθη εις τήν άκρα τής τσέπη; του τοΰ 
ήτο άχρηστο, καί τόν έκαμνε νά κυττάζη γύρω έρευ- 
νητικά γιά εύρημα καί έπινόησι. Λίγο έσκέφίΐη. Καί 
άμέσως γονάτισε κάτω καί ήρχισε νά γράφη έπί τοΰ 
μαρμάρου, χωρίς νά κατωρθώση μέσα είς τό έλα- 
φρό φώς τής άστροφεγγιάς νά διακρίνη τά γράμ
ματά του.

"Οταν έσηκώθη άπ’ έκεΐ δυνατοί πόνοι έμπόδιζαν 
τάς κινήσεις του. Τό κεφάλι του έπιέζετο άπό ένα 
άκυριάρχητο άκόμα βάρος, καί κάτι έδυσκόλευε τήν 
άναπνοή του. Αύτό δμως δέν τοΰ περιώρισε μία άσυ
νήθη πράγματι εύχαρίστησι καί εύθυμία ποΰ τόν κα
τείχε. Καί είς τό σπήτι του δλο έκεΐνο τό βράδυ τόν 
προσέβλεπον μέ χαρά καί άνακούφισι, μολονότι ή 
δρεξις νά δειπνήση τελείως τοΰ έλειψε. Ή μελαγχο
λία του, ποΰ έπίεζεν ωσάν βράχος δλη τήν οικογέ
νεια, ένομίσθη πώς ένέδιδε πειά είς τή χαρωπή πνοή 
τής νεότητας καί τής ζωής, πράγμα πού εσκόρπισε 
πραγματική άγαλλίασι γύρω του.

Τή νύχτα δ Πέτρος’Ανθης έκοιμήθη διακεκομμένα 
καί άτακτα. Τά δνειρά του περιεστρέφοντο μεταξύ 
εφιαλτών, ποΰ τόν έτρόμαζον, καί ωραίων οπτασιών, 
ποΰ τόν έκαμνον νά βλέπη τόν Δροσίνην καί τόν Πα- 
λαμάν νά τοΰ σφίγγουν τά χέρια μέ άγάπη καί θαυ
μασμό. "Επειτα δμως δλα έγίνοντο άναστάτωσις καί 
θόρυβος καί τόν τυραννοΰσαν σάν μέ αιώνιο Σισύφου 
μαρτύριο.

Τό πρωί δταν έσηκώθη άπό τό κρεββάτι του, τό 
κεφάλι του έκαιε καί τά μάτια του δύσκολα άντίκρυ- 
ζον τό φώς τή£ ήμέρας. "Ολο του τό σώμα πονοΰσε 
ωσάν νά είχε ·ραβξισθεΐ άμείλικτα καί τά πόδια του 
έκλονίζοντο καί ’έτρεμον έλαφρά.

Μολαταΰτα τό μειδίαμα δέν έλειψεν άπό τά χείλη 
του. Καί πριν άκόμη προφθάση νά καλημερίση τούς 
δικούς του έτρεξεν είς τού; Στύλους. Είς τό σημεΐφν

■ Μία ήμέρα τοΰ Φεβρουάριου ύστερα άπό δυνατή 
βροχή ό ουρανός είχε ξαστερώσει καί έθελγε μέ τήν

|Κέρλαμπρη εκείνη διαφάνειά της μετά τή θύελλα 
Ηλιοφώτιστης ήμέρας. "Ολη ή ’Αθήνα πλυμένη καί 
I άφθονα φωτισμένη έφάνταζε σάν μυθική πεντάμορφη 

ρύμφη·
Η. Ό Πέτρος’Ανθης άπό τό ψηλό παράθυρο τοΰ γρα- 
; φείου του τήν έβλεπε μέ έκστασι. Μερικές λιμνοΰλες 

βροχόνερου έπάνω στής μακρινές στέγες έλαμπύ-
I νιζαν στόν ήλιο. Τά λιγοστά δένδρα τών δρόμων 
■ίλοτρύφερα καί καταπράσινα είχαν δρθώσει τά πρό 

λίγου άπό τή βροχή λογισμένα φύλλα τους, καί προ-
|ΜΚαθοΰσαν νά ροφήσουν τόν καταγάλαζο άττικό 

ουρανό.
Κ Είχε περάσει τό μεσημέρι. Ή άπογευματινή έρ- 
J γασία έπλησίαζεν είς τό τέρμα της καί ό μαγευμέ- 

νος νέος έπερίμενε μέ άνυπομονησία τήν έλευθερία 
του, γιά νά τρέξη στους Στύλους καί νά προφθάση 
τήν δύσι τοϋ ήλιου, τήν όποία μερικά συννεφάκια είς 
τό άκρον τοϋ δρίζοντος τήν προετοίμαζαν ωραία καί

|Κύγκριτη.
■ Καί δταν έπί τέλους άφέθη έλεύθερος, μέ προφά

σεις καί δικαιολογίας ήρνήθη εύγενικά τήν συντρο
φιά τών συναδέλφων του καί ήκολούθησε τόν συνηθι- 

ϊσμένον του περίπατον, χωρίς δμως τό βιβλίο του. 
»"Αμα έφθασεν είς τόν περίβολον τών έρειπίων ή με- 
ϊ γαλοπρέπεια τής δύσεως είχεν έκτυλιχθή είς δλη 
I τη; τή φαντασμαγορία. Αί διάφοροι άποχρώσεις τοϋ 
£ αύρανοΰ έχάριζον μία έλαφρά πολυχρωμία είς τή γή 
i καί μετεμόρφωνον τά κοντίτερα σημεία είς άμφίβο- 
Β λες Οφθαλμαπάτες,καί τά μακρύτερα είς άνεξήγητα 
[μαγικά θεάματα.

ρ Καθισμένος είς τήν παγερή πέτρα δ Πέτρος Άν- 
k θης προσπαθούσε μέ ήμικλεισμένα μάτια νά συλλάβη 
I τό όνειρο. Οί διαβάται ήσαν λιγοστοί. Περιπατηταί 
Β δεν ύπήρχον. 'Ο θόρυβος τών πλησίον συνοικιών 
f έφθανε στήν άκοή του άδύνατος καί όλοέν σβυ- 
f νόμενος. 'Η θεία γαλήνη είχε την κυριαρχία. 'Η 
1 άτμοσφαΐρα καθαρισμένη άπό τήν πρόσφατη βροχή 
Β ηρέμιζε κάθε άντικείμενο, καί τό μουσκεμένο χώμα 

κατέπινε τόν κρότο δποιουδήποτε περαστικού βή
ματος.
I Μερικοί πετεινοί λαλοΰσαν. Καί τό λάλημά των 
έφαίνετο σάν πραγματικός χαιρετισμός πρός τόν φω
τεινό θεό ποϋ κατέβαινε μεγαλοπρέστατα στή δύσι 
του, γιά νά παρουσιασθή πάλι πρωί—πρωί μέ νέα 

’άμορφιά καί νέα καλωσύνη.
'Η ώρα περνοΰσεν. Ό ούρανός είχε χάσει πειά 

τήν λάμψι του καί τό σκιόφως άρχισε νά βασιλεύς. 
Τά συννεφάκια τοΰ δρίζοντος, σάν νά έλευθερώθησαν 
άπό τήν ύποχρέωσι τής πολύχρωμης φωτοπλημμύ- 
ρας, άφήκαν τήν δύσι τους καί έκινήθησαν άραχνωτά 
πρός τόν Υμηττό. Τό μεσουρανημένο μισοφέγγαρο 
μαζή μέ τά φωτεινότερα άστρα έρριχνον πενιχρές
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229δέ δπου συνήθως έκάθητο έγονάτισε πάλιν καί έοιά- 
βασεν έπί τοΰ μαρμάρου:

Ρ-
Φεγγάρι/ μισοφέγγαρο, 
σύννεφά άραχνωτά 
ρίχνουν τ’ απόβραδο σκιές 
κάτω'} στους Στύλους.

Κυπαρισσάκια ακίνητα 
βλέπουν τά ύψη και βωβά 
τεντώνονται, καμώνονται 
νά παν τοΰ ίδιου ψήλους.

2ίαν όνειρό ή Άκρόπολις, 
αυτή αθάνατη σκιά, 

τον έλαφρόφωτ ο' ούρανό 
φωτοσκοτίζει.

Και τους νεκρούς αθάνατους 
τών γύρω τόπων χαμηλά 
μακρόθ' απόηχος βαθύς 
τούς νανουρίζει.

’Αμέσως τότε τό μειδίαμά του έχάθη άπό τά χείλη 
του. Κρίμα ! Καί αύτή ή προσπάθεια είχεν άποτύ- 
χει. Οί στίχοι του κοινοί, κοινότατοι, δέν έδιδον τί
ποτε άπό τήν βραδυνή του έντύπωσι, τίποτε άπό τήν 
εκστατική του αϊσθησι.

Έκύτταξεν άλλη μία φορά τό μάρμαρο καί μέ 
δακρυσμένη άπογοήτευσι έσηκώθη καί άπεμακρύνθη 
μέ άργά βήματα. Οί κρόταφοί του έβάρυνον πάντα, 
καί τά 'βάθη τών ματιών του τόν πονοΟσαν. Παγερές 
άνατριχίλες έσκορπίζοντο άπό τής κεφαλής μέχρι 
τών ποδιών του. Τά γόνατα έτρεμαν. Μικραί σκοτοδί- 
ναι τοΰ σταματούσαν κάθε στιγμή τό βήμα καί τόν 
ήνάγκασαν έπί τέλους άντί νά διευθυνθή είς τό γρα
φείο του, νά έπιστρέψη άρρωστος στό σπήτι του.

IV
Έπέρασαν δύο μήνες άφότου ό Πέτρος "Ανθής 

έπεσεν είς τό κρεββάτι του. 'Η παγωνιά τής χειμω
νιάτικης έκείνης νύχτας ύπέσκαψεν όριστικά τήν 
υγεία του. 'Ο πυρετός, δυνατός στήν άρχή καί δεκα- 
τικός καί περιοδικός έπειτα, έξαντλοΰσεν άλματικά 
τόν άσθενικό άλλωστε δργανισμό του καί παρά τή 
στοργή τών δικών του καί τήν προσοχή τών ιατρών 
προχωρούσε πρός τήν άπελπιστική έκείνη κατάστασι 
πού δημιουργεί σκελετούς ζωντανούς καί εμψύχους.

'Η προδιάθεσις τής μελαγχολίας βοηθούσε τήν 
χειροτέρευσι, καί τό πικραμένο χαμόγελο πού άν- 
θοΰσε πλέον μόνιμα είς τά μαραμένα χείλη έσημεί- 
ωσε τήν καταστρεπτική έπικράτησι τής άπελπισίας.

Ζαρωμένος σέ μίαν άκραν τού κρεββατιοΰ του 
κυττοΰσε μέ μάτια δακρυσμένα τά άγαπημένα του 
βιβλία, καί σάν νά συνησθάνετο πώς καί αότά τόν 
έγκαταλείπουν άβοήθητο στήν τύχη του, έστρεφε 
δειλά καί παρακλητικά τό βλέμμα πρός τήν λυπη
μένη μητέρα του, σάν σέ κάποιο καταφύγιο πού τοΰ 
έμενεν άκόμα πιστό καί φιλόστοργο.

Καί ή τελευταίες ημέρες περνούσαν μονότονοι 
μέσα στήν άγωνία καί τήν πολυδάκρυτη άναμονή. 
Αί τελευταΐαι έλπίδες είχον φυσηθή άπό τήν άκαμ- 
ψία καί τήν άμήχανον στάσι τών ιατρών, καί άπό τό

αύθόρμητο αύτοσυνείδητο. Ή άνοιξις, είχεν άρχίσει ΐ 
νά «μυρίζη». Ή ώμορφιά τού ούρανοΰ, καί ένα όλο- ! 
πράσινο δένδρο πού έφαίνετο έξω άπό τά γυαλιά τοΰ | 
παραθύρου του μαρτυρούσαν στήν εύαίσθητη ψυχή 1 
του τήν έορτή τών λουλουδιών καί τών δένδρων. Ή | 
καρδερίνα του φυλακισμένη μέσα είς τό κομψό κλουβί | 
της κελαδοΰσε μέ τέτοιο πάθος, ώστε διαλαλοΰσε κα- u 
θαρά πώς έκεϊ κάτω είς τά πράσινα λειβάδια καί I 
τούς παπαρουνισμένους άγρούς ή χαρά βασιλεύει, καί 1 
πώς έκεϊ ή λύπη κρύβεται καί χάνεται.

Σάν πουλί μέ φτερά σπασμένα δ Πέτρος Άνθης | 
άνεταράζετο έπάνω στό κρεββάτι του καί άλλοτε χα- 1 
μένος μέσα είς τά προσκέφαλα πού τόν έστήριζον, καί 1 
άλλοτε άκουμπισμένος στήν άγκαλιά τής μητέρας I 
του, μιλούσε διαρκώς γιά τόν τάφο του, πώς θά τοΰ ] 
ήρεσε νά είναι, καί πώς θά τόν ήθελεν άνθισμένο. I 
Μάταια ή δυστυχισμένη ή γεροντισα προσπαθοΰσε νά 1 
τοΰ έμπνεύση κάποιο θάρρος, άχρηστο άλήθεια στήν I 
πραγματικότητα, άλλά άπαιτούμενο γιά τήν ήρεμία 1 
τών τελευταίων του στιγμών. Ό άτυχος νέος τήν I 
έβλεπε μέ άσβεστο πικραμένο χαμόγελο καί δταν 1 
έκείνη ένόμιζε πώς έπετύγχανε νά τοΰ δώση έλπίδα, 
αύτός πάλι γιά έπιτάφια λουλούδια καί δενδράκια I 
τής μιλούσε.

'Ο καιρός έσωνε. Καί δσο ή έξασθένησι έφθανε 1 
στήν παραλυσία, τόσο δ πόθος τής κινήσεως τόν ύπε· 
δούλωνε. Τής άνεπιτήρητες στιγμές προσπαθούσε μέ 
χαρά μεγάλη καί ήρωική άγωνία νά σταθή στά πό- I 
δια του καί νά πλησιάση άν μπορούσε τό παράθυρο 1 
γιά νά δή ούρανό καί φώς άνοιξιάτικο. Άλλά αί 1 
δυνάμεις του τόν άφιναν μέ τά πρώτα του βήματα I
καί στηριζόμενος είς τά σίδερα τοΰ κρεββατιοΰ του I
περίμενε καρτερικά πονετική βοήθεια.

Σιγά - σιγά ή μόνη του έπιθυμία άπέμεινε τό πα
ράθυρο. Καί ύστερα άπό πολλές παρακλήσεις, ή βα- 1 
σανισμένη μητέρα του τόν έκάθισεν έπί τέλους σέ μιά 
πολτρόνα καλά σκεπασμένον κοντά στό παράθυρο καί I 
τοΰ ήνοιξε τά γυαλόφυλλα. Καθώς τό πουλί, ποΰ τού I 
άνοίγΟυν λίγο άργά τήν πόρτα τοΰ κλουβιού του, δταν I 
τά φτερά του είναι παραλυμένα άπό τήν άχρηστία ή 1 
τήν άρρώστία, τεντώνει τά ματάκια του είς τό φώς 
καί τήν ελευθερία, άμέσως δέ έπειτα μένει άκίνητο I 
ή καί πέφτει νεκρό, έτσι καί δ μαραμένος, νέος έφώ- I 
τισε τή μορφή του μέ χλωμή χαρά καί ξέψυχηματικό I 
σκίρτημα. Τά άφθονα δάκρυα έκύλισαν άπό τά μά- I 
τια του καί ένας έλάχιστος λυγμός έψιθυρισε : I

— *2!  Τί γλυκειά ποΰ είναι ή ζωή ! · ’ 1
Ύστερα τό βλέμμα του άρχισε νά θωπεύη άργο- 1 

κίνητα τόν ούρανό καί τά σπήτια τής φωτισμένης 
πόλεως. Μερικά σπουργίτια πετοΰσαν καί έστέκοντο 
είς τήν άκραν τοΰ παραθυριού. 'Ο δρόμος άπόκεν- I
τρος καί έλάχιστα περαστικός δέν έστελνεν ένοχλη- 1
τικούς θορύβους. Μόνον άπό κάποιο σχολειό άγοριών |
έφθανεν έως έκεϊ ή βοή μαγιάτικων τραγουδιών. 'Η I
στιγμή ήτο ήσυχη καί ίερή. Ή μητέρα τοΰ άρρώ- I
στου έφαίνετο ή ίδια σάν άπολιθωμένη άπό έκστασι. 
Εύγενισμένη άπό τόν πόνο τοΰ παιδιού της, έμενε 
συνάρπαστη μέ τήν ώμορφιά τής ήμέρας καί ξεχνοΰ- 1
σεν άκόμη καί τό άεράκι ποΰ άλλοτε θά τήν έκαμνε I
νά τρέμη μήν τύχη καί βλάψη τόν άρρωστο, I

'Η δέ ψυχή τοΰ Πέτρου Άνθη πτερύγιζε πάλι 1
πρός τήν ποίησι. Μέ μιά κίνησι άργή καί σιωπηλή | 

άπλωσεν έμπρός τά έξασθενημένα χέρια σάν νά ή
θελε νά άγκαλιάση ούρανό καί γή, καί άποσηκωμέ- 
νος άπό τήν πολτρόνα του ψιθύρισεν έλαφρά καί ξε- 
ψυχισμένα:

Αθήνα μου, ή αγάπη μου γιά σένα
στεριώνει τήν αμφίβολη ζωή μου, 
φτερώνει τήν άφτέρωτη ·φυχή μου

μέ πάλλευκα φτερά.

Κι' ενώ στό φώς τα μάτια μου ανοιγμένα 
τούς δρόμους σου, τά σπήτια σου κυττοΰνε 
τά στοργικά μου δάκρυα, ζεσποΰνε 

σέ άφωνη χαρά.

| ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

(Συνέχεια)

Τό Σινικόν ήμερολόγιον, δπερ έτελείωνεν, έπι πα- 
ραδείγματι τήν 9Ίν Φεβρουάριου 1910, ®ιχ6 13 μή“ 
νας, ών ό εμβόλιμος ήτο ό τρίτος. Ούχ’ ήτον όμως 
ό επόμενος, δηλαδή ό τέταρτος, έθεωρεϊτο τρίτος και 
ούτω καθεξής μέχρι τοϋ δέκατου τρίτου ό οποίος εκα
λείτο δωδέκατος. Δέν έχομεν δμως τό δικαίωμα ?ά 
έπικρίνωμεν τόν τρόπον τούτον τοΰ ύπολογίζειν, αφού 
ήμείς καλοΰμεν τόν έννατον μήνα Σεπτέμβριον, τον 
δέκατον ’Οκτώβριον κτλ.,.Τό έν λόγω Σινικόν έτος 
είχε τριακοσίας όγδοη κοντά τρεις ήμέρας.

Άλλοτε τά σινικά έτη έφερον ονόματα ζώων. Είς 
Κινέζος θά σάς εϊπη δτι έγεννήθη έν τφ δράκοντι ή έν 
τφ κυνί. Αί ώραι δ*  επίσης καί σήμερον φέρουν ονό
ματα τοιούτου είδους. Ή λεπτοφυής καί άχυρόχρους 
κυρία τής αχανούς δημοκρατίας θα σάς όρίση συνέν- 
τευξιν διά τής μονοσυλλάβου γλώσσης της : «πρό τοϋ 
ίππου ή μετά τόν ίππον», δπως ήμείς λέγομεν πρό ή 
μετά μεσημβρίαν. Ή μεσημβρία έν τφ φιλησύχφ 
τούτφ έθνει ονομάζεται «πλήρης ίππος» . 'Η Σινική 
ώρα έχει 120 λεπτά, δηλαδή, εϊνε διπλάσιά τής έν 
χρήσει παρ’ ήμϊν. Ή ώρα τοϋ ίππου άρχεται άπό τής 
ένδεκάτης πρό μεσημβρίας μέχρι τής πρώτης μεταμε
σημβρινής. Άπό δέ τής ένδεκάτης εσπερινής μέχρι 
τής πρώτης πρωινής ώρας φέρει τό όνομα «ώρα τοϋ 
μυός». Άλλως τε οί συμπαθείς Κινέζοι έχουν ωρολό
για λίαν επεξηγηματικά, ατινα δεικνύουν άμέσως πλήν 
τής ώρας, τήν ήμέραν, τό έτος άπό Κομφουκϊου, τό 
έτος άπό τής άναρρήσεως τού Κουάν-Τί (4617 έτη) 
καί άλλας λεπτομέρειας άκόμη...

* *

Ή χρήσις τοϋ έμβολίμου εινε κοινή παρ’ άπασι 
τοις ήμερολογίοις Οί Άρυανοί προύτίμων πάντοτε τό

V

Ήτο ή τελευταία ποιητική του προσπάθεια καί 
ίσως ή πρώτη έπιτυχία. Τήν άλλην ήμέραν. ή έφη- 
μερίς άνήγγελε τό θάνατο τοΰ Πέτρου Άνθη «νέου 
φερέλπι&ος καί άνήκοντος μια τών πλέον έναρέτων 
καί πατριαρχικών οικογενειών τής πρωτευούσης». 
Οί συνάδελφοί του κατέθηκαν στέφανον είς τόν νε
κρόν του «είς ένδειξιν άμειώτου μνήμης» καί κανείς 
δέν ήσχολήθη μ’ αύτόν περισσότερον τών είκοσιτεσ- 
σάρων ώρών. Διότι ό Δροσίνης καί ό Παλαμάς πώς 
ήτο δυνατόν νά είχαν άκούσει τήν άγνωστη ιστο
ρία του ;

«X »

ηλιακόν ήμερολόγιον, οί δέ Σημϊται τό άστρικόν.
Είπον ήδη, δτι τό ήμερολόγιον τοϋ Ρωμυλου είχε 

δέκα μήνας. Ό Νουμάς τφ προσϊθεσε δύο μήνας τον 
’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον καί ούτω τό έτος είχε 
τριακοσίας πεντήκοντα τέσσαρας ήμέρας (οί μήνες είχον 
διαδοχικώς 29 καί 30 ήμέρας). Προσέθεσαν δέ άκόμη 
μίαν ήμέραν διά νά νίνη ό αριθμός τών ημερών περιτ
τός, δστις εινε μάλλον πρόσφορος. Είτα προσετίθετο 
άνά δύο είς μήν είκοσι δύο ή είκοσι τριών ήμερών, 
αεταξύ τής 23 καί 24 Φεβρουάριου διά νά συμπέσουν 
μέ τόν ήλιον. Τό έτος είχεν ούτω τριακοσίας εξήκοντα 
έξ ήμέρας. ΤΗτο, τφ δντι, παρά πολύ. ‘Όθεν άπεφά- 
σισαν νά προσθέτουν τόν έμβόλιμον μήνα κάθε είκοσι 
τέσσαρα έτη καί ούτω τό μέσον έτος κατέστη σχεδόν 
ηλιακόν.

Άλλ’ ιδού ή αΐωνία πληγή είς δλα, οί ΐεράρχαι, οί 
οποίοι έλαβον τό δικαίωμα—άγνοοϋμεν πόθεν—νά 
προσθέτουν ή ν’ άφαιρούν ήμέρας <ός συνέφερεν αυτοϊς, 
δι’ οίανδήποτε άδικαιολόγητον πρόφασιν, καταστήσαν- 
τες ούτω τό έτος τοιοϋτον ώστε νά μή γνωρίζη τις 
πότε αρχίζει καί πότε τελειώνει. Ό Καίσαρ έν έτεί 
nAburbe condita 701·» εϋρε τήν χρονολογίαν έντηλι- 
καύτη άταξία, χάρις είς τάς θρησκευτικάς αύτάς αυ
θαιρεσίας, ώστε ήναγκάσθη νά προσθέση δύο μνίνας, 
καίτοι τό έτος είχεν ήδη 13. Ουτω τό έτος είχε τετρά- 
κοσίας πεντήκοντα πέντε ήμέρας. Άλλ’ εύτυχώς τα
χέως μετέβαλε σκέψιν καί ώρισε τήν διάρκειαν τοϋ 
έτους είς 365 ήμέρας καί εν τέταρτον τοιαύτης, δίδων 
31 ήμέρας εις τούς περιττούς μήνας καί 30 εις τούς 
λοιπούς έκτος τοΰ Φεβρουάριου είς δν έδωσε 29.

'Ο «θείος» ’Ιούλιος έδωσε τό δνομά του είς τόν 
μέσον θερινόν μήνα, καί οί αυλοκόλακες—οί αιώνιοι 
μαστρωποί τοϋ παντός — προσέθεσαν μίαν ήμέραν είς
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τον μήνα Αύγουστον, ινα μή ύστερή τοϋ άφαιρουμε- 
νου είς τον Ιούλιον! Τήν ήαέοχν τήν έδανείσθησαν 
ακόμη άπό τόν Φεβρουάριον, οϋτινος ό προστάτης ου
δόλως δίεμαρτυρήθη. Ούχ’ ήττον δμως διά νά μή 
υπάρχουν τρεις μήνες κατά συνέχειαν έκ 31 ήμερων 
έδωσαν μίαν ημέραν τοϋ Σεπτεμβρίου είς τόν ’Οκτώ
βριο; καί μίαν τοϋ Νοεμβρίου είς τόν Δεκέμβριον.

Οϋτως έγένετο τό Ίουλιανόν ήμερολόγιον, δπερ άκο- 
λουθούμεν ημείς, οί Ρώσσοι καί δσοι ακολουθούν 
τήν ορθόδοξον θρησκείαν, ένφ οί λοιποί «πεπολιτι- 
σμέ/οι» λαοί ακολουθούν άπό τοϋ 1582 τήν γρηγο- 
ριανήν μεταρρύθμισιν.

’Αλλά τό Ίουλιανόν ημερολόγιο; ήτο εργον τού 
"Ελληνος αστρονόμου Σωσιγένους, τό δέ Γρηγοριανόν

ΗΕΗ ΪΗΙ ΗΜΤ08Ο ΤΗΣ ΙίΣΙΜΗΑΙΜΣ Ε1ΪΪΗΣ

Κάποτε άγαπώμεν τήν ψυχήν διά τοϋ ειδώλου, 
κάποτε τό είδωλον διά τής ψυχής. Δέν είναι δμως 
σπάνιαι καί αί περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή αγάπη 
μας συμπλέκεται μεταξύ τών δυο μέ ακαθόριστον βά- 
σιν καί σκοπόν. Πολλάκις ή προσοχή μας δέν είναι 
βέβαιον αν είλκύσθη πρώτον άπό τό εϊδωλον, ή τήν 
ψυχήν. Είμπορεΐ τό εν τών δύο νά προεξάρχη, άλλά 
μία ιδιαιτέρα άνίχνευσις προδίδει δτι ή άλλη άποψις 
έχει δώσει τό γνώρισμα τής προκρίσεως.

Είς τούς νόμους τοϋ καθ’ ημέραν βίου τό φαινό- 
μενον ελάχιστα ενδιαφέρει. Είτε άπό τοΰ ειδώλου είς 
τήν ψυχήν, είτε άπό τής ψυχής εις τό εϊδωλον, ή κί- 
νησις εξελίσσεται εις κύκλον, τοΰ οποίου κατά φυσι
κόν λόγον ούδέν δριον άρχής ή τέρματος έν τή περι
φερείς υπάρχει, έ’τι δέ ή έκτασίς δέν αποτελεί ζήτημα 
γεωμετρικής, δηλαδή ριζικής, μεταλλαγής άλλ’ απλώς 
συμπτωματικής τοΰ διαβήτου άποσκελίσεως.

Άλλά έν τή Τέχνη δέν έπιτρέπεται ή σύγχυσις. 
Διότι άπαγορευομένης τής ψυχολογικής σταδιοδρο
μίας άπό τοΰ ειδώλου είς τήν ψυχήν έπιβάλλεται ή 
ταυτόχρονος έπίδειξις τής ψυχής έν τώ είδώλω. Ό 
συγχρονισμός δηλαδή περιορίζει τόν φιλοσοφισμόν 
είς τήν πλάσιν. Πρέπει άπό αυτήν νά δοθή ή ψυχή 
σύγχρονος καί συνυπάρχουσα μετά τοΰ ειδώλου. Πρέ
πει ή δψις τοΰ ένός νά έμφανίζη σαφώς τήν άλλην 
άνευ άναζητήσεώς καί άνευ σκεπτικής σταδιοδρομίας.

Καί τούτο μέν είς συνήθεις περιπτώσεις έχει εύκο- 
λωτέραν τήν έφαρμογήν του. Άλλ’ δταν τό εϊδωλον 
περιπλοκή μεταξύ υποκειμενικής καί άντικειμενικής 
αξίας, δταν δηλαδή έκτος τής ιδίας ψυχικότητος υπάρ
χουν καί πλήθος ομαλών καί ανωμάλων Ιδιοτήτων 
έπιτασσομένων ύπό μιας έξωτερικής πλοκής, δπως 
συμβαίνει μέ τάς μορφάς τών ηρωικών ή θρυλλικών 
προσώπων, ή έκτέλεσις κινδυνεύει νά συμπαρασυρθή 

ένός ίταλοϋ ιατρού, ό όποιος ώνομάζετο Άλοΐσιος Λί- 
λιους. Πολύ δέ αδίκως αποδίδεται τό μέν είς τόν Καί- 

σαρα, τό οέ εις τόν Γρηγόριον δέκατον τρίτον, ώς γρά
φει ό κ. A. D. Watson, τής ’Αστρονομικής Έται- 
ρεία? τοϋ Τορόντο, έν άρθρφ δημοσιευθέντι έν τή έφη— 
μερίδι τής Εταιρίας ταύτης.

Ώς βλέπετε, άπασαι αί μεταρρυθμίσεις, άίς ανωτέρω 
σάς άνέφερον, δέν οέρουν τόσας μεγάλας καινοτομίας, 
ώς φα/τάζονται οί έκάστοτε εφευρέται αυτών. Μοϋ 
φαίνεται δ*  οτι τά ημερολόγια τόϋ Σωσιγένους, τοϋ 
Αίλιους, τοΰ Νουμά καί τοϋ Ρωμύλου αξίζουν όσον 
καί τά άλλα.

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΓΡΙΟΥ 

άπό τήν αναλήθειαν τής φαντασίας, ή νά προσκόψη 
είς τήν πιθανότητα τής ατροφίας της. Καί τότε ή 
αισθητικά κρίοις, ποΰ δέν ένδιαφέρεται διά τεχνικάς 
έπιδεξιότητας καί εκτελεστικά θαύματα, εκτιμά άνευ 
έντυπώσεως καί άνευ συγκινήσεως, πράγμα τό όποιον 
πιστοποιεί τήν άποτυχίαν.

Αύτάς τάς σκέψεις δίδει τό πρόπλασμα τής προτο
μής τής βασιλόπιιδος Ελένης. Ό ποιητής ό όποιος 
θά σταθή έμπρός της διά νά ϊδη τήν ένσάρκωσιν τών 
βυζαντινών θρύλλων θά ζητήση άλλα σηαεϊα άπό τόν 
ψυχρόν σκεπτικιστήν ποΰ θά έξετάση μέ μίαν παγε
ρά ν.πραγματοπάθειαν, καί τόν κοινόν "Ελληνα ποΰ 
θά άιενίση μέ μίαν τρυφεράν αδελφικήν λατρείαν. 
Κανείς έκ τούτων δέν πρέπει νά περιφρονηθή. Διότι 
δ τεχνίτης ποΰ θά τό θελήση, θά δείξη περισσότερον 
έλλειψιν προσωπικής άντιλήψεως, παρά δικαιολογη
μένων άνυπαρξίαν άντικειμενικής ύπολήψεως. Είναι 
δέ ένδείξις καταπληκτικής μετριότητας ή άξίωσις ή 
οποία απαιτεί τήν αυθόρμητον έξύψωσιν τών πολ
λών, χωρίς τήν προηγουμένην προσέγγισιν τοΰ τε
χνίτου πρός αύτούς μέ σκοπόν δχι παραμονής, άλλά 
μόνον φωτεινής ποδηγετήσεως.

Ό άνθρωπος ό όποιος αποτελεί μέρος μιάς κοι
νωνίας, ένός συνόλου δηλαδή παθών καί συγκινή
σεων, διατηρεί ψυχικός χορδάς έστω καί άμορφώ- 
τους. ’Ακριβώς δέ τούτων ή γενικοποίησις διά έξωτε- 
ρικών αιτιών καί φαινομένων δημιουργεί τήν εθνι
κήν ψυχήν πρός τήν όποιαν τείνει ή άληθής Τέχνη, 
Πρός τοϋτο είς άνισοπεδώτους κοινωνίας τό δυνατόν 
τής άποφυγής τής συγχύσεως άπαιτει ύπαρξιν έξαιρε- 
τικών ιδιοφυιών. Διότι τό αποτέλεσμα δέν πρέπει νά 
άνήκη είς ένα μόνον σημεΐον άροτριωμένης γής, ή 
είς άλλο χέρσον καί άκανθόφυτον. Πρέπει νά είναι 
ή αρμονία τών δύο καί ό δεσμός ποΰ θά έπιφέρη τήν

μή ύπάρχουσαν ίσοπέδωσιν. ΐίρέπει έν δλίγοις νά 
άνήκη εις όλους, καί συγχρόνως ούδενός νά είναι 
άποκλειστικύς χαρακτηρισμός.

Αυτό είναι εκείνο τό όποιον έλειψε πάντοτε άπό 
τόν τόπον μας. Ό κομπασμός διά μίαν καλήν τυχόν 
μελέτην είς ξένας σχολάς έσβυσε πάσαν τάσιν έντοπίου 
παρατηρήσεως, καί τό γόητρον τής προσεγγισθείσης ξέ
νης μεγαλοφυΐας έξέπλασε μίαν άφόρητον μίμησιν, ή 
οποία έδημιούργησε τήν παρατηρουμένην άπό τής 
Τέχνης άπομάκρυνσιν τής εθνικής ψυχής. Είναι άδι
κον νά διαλαλήται ότι ό διχασμός οφείλεται είς τήν 
αισθητικήν τοΰ τόπου στείρωσιν. Είναι φανερόν ότι 
ή άποξένωσις τής Τέχνης άπό τής έθνικής ψυχής έπέ- 
φερε τήν μεγάλην αδιαφορίαν, καί κατά συνέπειαν 
τήν αισθητικήν τών πολλφν κατάπτωσιν.

Εύτυχώς κατά τά τελευταία έτη κάποια βελτίωσις 
άντιλήψεων ήρχισε νά έκδηλώνειαι. Τό ελληνικόν πε
ριβάλλον έφείλκυσεν ήδη αξιέπαινους τινάς προσπά
θειας, αί δποϊαι υπόσχονται προσεχή έμφιλοχώρησιν 
είς τόν βαθμόν τής ψυχικότητος καί τό είδος τής νοη- 
τικότητος τοΰ τόπου. Άπετελέσθη τοιουτοτρόπως άβι- 
αστος κύκλος άντιεπαναστατικής άνακαινίσεως καί 
άναμορφώσεως. Μακράν πάσης παταγώδους έκτελέ- 
σεως ή μελισταλάκτου αναλήθειας, ή έν Έλλάδι τέχνη 
ήρχισε πλέον πρό τίνος νά εισέρχεται είς τήν κλασι-
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κήν όδόν τοΰ άπλοΰ, τοΰ όμαλοΰ καί τοΰ μεμετρη- 

μένου.
‘Ο κ. Τόμπρος μέ τήν προτομήν τής βασιλόπαιδος 

Ελένης άπό τοιούτου κυρίως σημείου ένθουσιάζει. 
Διότι άκριβώς τό εϊδωλον δέν παρεπλάνησε τόν τε
χνίτην· Αί πολλαί μορφαί τάς οποίας θά άπήτουν ή 
πραγματικότης, ή έντύπωσις καί ή φαντασία προκει- 
μένου περί προσώπου τό όποιον άνήκει διαφοροτρό- 
πως εις τό παρελθόν, καί εις τό μέλλον, δέν παρέσυ- 
ρον αυτόν είςτά τεχνάσματα έκεϊνα ποΰ καταστρέφουν 
τήν αρμονίαν τών γραμμών χάριν τής πρώτης συναρ- 
παγής. Μόνον διά τής κλασικής πλάσεως τοΰ άπλοΰ 
καί τοΰ φωτεινοΰ σαγηνεύει, έπιτυγχάνων αξιοπρέ
πειαν τοΰ συνόλου καί ζωηράν τών μερών εκφραστι
κότητα. Καί τοιουτοτρόπως μέ τήν άληθή καί άβία- 
στον έμψύχωσιν όλων τών σημείων τής ήρεμικής φυ
σιογνωμίας κατορθώνει τήν άποφυγήν τών σκοπέ
λων τής προσωπικότητας. Ωσάν δέ νά ϊστατο είς τήν 
θέσιν τής προτομής ή ζώσα πριγκήπισσα, δ ποιητής 
δικαιτόνεται εις τό πτερύγισμα του περί τούς θρύλλους 
τής βασιλοπούλας τοΰ Μιστρά, ένώ ταύτοχρόνως δ 
ψυχρός τεχνοκρίτης, ποΰ μετρά, ζητεί καί σπουδάζει, 
δέν απογοητεύεται άπό τήν άνατομίαν, τήν πλαστι
κότητα καί τό φώς.

«X'»

——

=| Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ
(ΑΠΟ ΕΝΑ MAGHMA ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΜΗ)

ούτω προασπιζόμενος έν τφ κόγχφ πάς τις εννοεί, 
τόσφ δέ μάλλον δσω τό πρόσωπον, ακάλυπτον τηρού
μενου, διατελεϊ έχτεθειμένον διηνεκώς είς τάς έξωθεν 
παντοίας έπιβλαβεΐς έπιδράσεις.

Δέν ήρκέσθη δέ είς τοϋτο καί μόνον ή Φύσις, άλλά 
καί τά βλέφαρα ·μετά τών βλεφαρίδων πρός τελειοτέραν 
προάσπισιν τών οφθαλμών έθηχε καί τάς όφρύς ύπεο- 
θεν αυτών έταξε πρός τόν αυτόν σκοπόν. Καί ό Σω
κράτης έν Ξενοφώντος Άπομνημονεύμασι τήν πρό
νοιαν ταύτην τής Φύσεως θαυμάζων λέγει: « Προς δέ 
τούτοις ου δοκεϊ σοι καί τόδε προνοίας έργοις έοιχέναι, 
τό, έπεί ασθενής μέν έστιν ή όψις βλεφάροις αυτήν 
θυρώσαι, &, όταν μέν αυτή χρήσθαί τι δέη, άναπετάν- 
νυται, έν δέ τφ υπνω συγκλ.είεται ; ώς δ’ άν μηδέ 
άνεμοι βλάπτωσιν, ηθμόν βλεφαρίδας έμφήσαι· δφρύσι 
τε άπογεισώσαι τά ύπέρ τών όμμάτων, ώς μηδ ό έκ 
-τής κεφαλής ίδρώς καχουργή».

Καί ή λεπτομερεστέρα δέ τοΰ οφθαλμού κατασκευή 
παριστφ τι τέλειον, δπερ καί ό λεπτεπιλεπτότερος τών 
αριστοτεχνών θά ήδυνάτει τεχνιτώς νά κατασκευάση. 
Θαυμασίως όντως καί προσφόρως καί τά μάλα προσ- 
φυώς πρός τήν λειτουργίαν τοΰ οφθαλμού είναι διατε
ταγμένοι οί διάφοροι αυτού χιτώνες, οί δύο ινώδεις, 
ό σκληρός δηλαδή καί ό χερατοειοής, άποτελούντες τό 
έξώτατον περίβλημα τού οφθαλμού, οί δύο άγγειώδεις 
καί μυώδεις, ό χοριοειδής δηλαδή καί ή ίρις μετά τοΰ

Γεννη&ήτω φως, εΐπεν ό Δημιουργός τοϋ σύμπαν- 
τος, καί έγένετο φώς. Καί τό τελειότερον τών έπί 
τής γής πλασαάτων είδε τό εργον τής πανσόφου Δη
μιουργίας, και έθαΰμασεν αυτό καί ύμνησε τήν σοφίαν 
τοϋ Δημιούργησα/τος. Είδεν ό άνθρωπος τά υποδεέ
στερα αυτού όντα, είδε τόν ουρανόν καί τούς αστέρας, 
είδε τά όση καί τούς ωκεανούς, έν ένί λόγφ είδε τό 
άρμονικώτατον Σύμπαν καί ήχθη εις λατρείαν τής 
φύσεως τής έκπροσωπούσης έκπάγΧως τόν Δημι

ουργόν.Είδεν ό άνθρωπος διά τών οφθαλμών αυτού καί δι’ 
αυτών έγένετο κοινωνός τοϋ μεγαλείου τής Φύσεω,.

Οί οφθαλμοί, ιδού ό κυριώτερος τώ/δεσμών δι’ ών 
ό άνθρωπος συνδέεται μετά τής φύσεως. Τό πρώτι
στον τής άντιλήψεως όργανον, τό πολυτιμότερον τής 
Δημιουργίας δώρον, ή κορωνίς τών αισθήσεων. Άξιο- 
θαύμαστον τής όράσεως τό αισθητήριον I "Αξιόν θαυ
μασμού διά τήν ανατομικήν αυτού κατασκευήν, διά 
τήν λειτουργίαν καί τάς παντοίας άλλας ιδιότητας, 
περί &ς επιτραπήτο/ μοι νά ένδιατρίψω διά βραχέων 
είς τήν έναρκτήριον ταύτην ομιλίαν μου.

Καί πρώτον άνατομικώς : Είναι όντως θαυμασμού 
αξία ή πρόνοια τής Φύσεως, ήτις, όργανον τόσον λε
πτοφυές καί τηλικαύτης χρησιμότητος, έτοποθέτησεν 
έντός τοΰ οστέινου κόγχου ώς έν προφυλαχτική πυξίδι. 
Όπόσας καί όποιας κακο/σεις αποφεύγει ό οφθαλμός
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έν τφ μέσφ αυτής τμήματος, τής χόρης, χαί ή 
ρινος ή αμφιβληστροειδής.

Ουχ ηττον προσφόρως είναι διατεταγμένα καί τά 
εν τοις χιτώσι περιεχόμενα δηλαδή τό ύδατώδες υγρόν, 
ο χρυσταλλοειδής φακός καί τό υαλοειδές υγρόν.

'Ημείς δέ τής επιστήμης οί ίεροφάντσι τήν σμίλην 
άνά χεϊρας έχσντες καί τού οφθαλμού τήν ανατομι
κήν ένεργούντες, θαυμάζομεν τήν όντως σοφήν διάτα- 
ξιν τών μορίων τούτων καί τήν πρός άλληλα ' σχέσιν. 
Θαυμάζομεν όρώντες τόν αμφιβληστροειδή άπεργαζό- 
μενον κοίλην σφαίραν περατουμένην έμπροσθεν διά κυ
κλοτερούς χείλους παρά τήν ίριδα καί περιλαμβάνου- 
σαν τό υαλοειδές υγρόν, δπερ προσδέχεται έν χοιλώ-

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1917
ΓΥΡΩ ΑΠ6 ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΖΩΗΝ

i Φεβρουαρίου.-Αιεδόθη δτι διακόπτονται αί σχέσεις 
Γερμανίας ’W Κίνας.- Έβυθίσθησαν είς τόν ’Ατλαντι
κόν ’ωκεανόν 10 «λοϊα 19 χιλιάδων τόννων ύπό Γερμα
νικού 'Υποβρυχίου.

2 Φεβρουάριου.—Εντός μιάς έβδομάδος έβυΟίσΟησαν 
140 πλοία.—Λιεκόπη ή συγκοινωνία ’Αγγλίας καί Σουη
δίας.

5 Φεβρουάριου.—Κατεβιβάσθη έν Βρυξέλλαις ή σημαία 
τής ’Αμερικανικής Πρεσβείας.—Αί βυθίσεις άτυχώς ή 

εύτυχως διά τήν ταχυτέραν έπίτευξιν τής ειρήνης εξα
κολουθούν.

4 Φεβρουάριου.—Αί τορπελλίσεις καί αί καταβυθίσεις 
πλοίων εξακολουθούν άθρόαι καταπλήσσουσαι.-Συνελή- 

φϊησαν Ρωσσοι Βουλευταί ώς συνωμόται.
8 Φεβρουάριου,—Έτορπιλλίσθησαν 38 πλοϊα ! !
6 Φεβρουαρίου.— "Ο ούίλσων ίδήλωσεν δτι φρονεί δτι 

το Κογκρέσσον όφείλει νά τού παράσχη Απόλυτον πλη
ρεξουσιότητα.-Εξοπλίζονται τά ’Αμερικανικά σκάφη.

At τορπιλλέσεις καταπαύουν.
7 Φεβρουάριου.—Άθρόαι καταβυθίσεις είς τήν Μεσό

γειον.—Έτέθησαν νάρκαι εις τάς εισόδους τών σπουδαι
ότερων Αμερικανικών λιμέν ων.

8 Φεβρουάριου.— Έψηφίσθη νόμος κατά τής κατασκο. 
πείας εις Αμερικήν.—Ό Ρούζβελτ καταγίνεται εις τήν 
αυγκρύτν^ον εθνικών σωμάτων,

9 Φεβρουάριου. —Αγγέλλεται ή καταβύθισες 8 άτμο
πλοίων καί ιστιοφόρων.
_ 10 Φεβρουάριου.-’Αγγέλλεται ή καταβύθι,ι, έντός 21 
ωρών ύπερεκατόν σκαφών—Φρίκη ! !

11 Φεβρουάριου.-Οί ’Αμερικανοί άνησυχούν διά τήν 
Ακρίβειαν τών τροφίμων ! !

12 Φεβρουάριου.-Οί -Άγγλοι ίλαβον τό μέτρον νά μή 
Αναφέρουν τάς καταβυθίσεις τών πλοίων.

>3 Φεβρουάριου-Νέος Αριθμός καταβυθίσεων.
14 Φεβρουαρίου. —*Η  Γερμανία θ’ Αποζημίωση τήν 

ματι της πρόσθιας αυτού επιφάνειας τόν κρυσταλλοειδή 
φακόν. Ουχι ολιγωτερον αξιοθαύμαστος είναι ή διάτα- 
ςις τών συμπληρωματικών τής οφθαλμικής συσκευής 
μορίων, μορίων, τών συμπληρρύντων τήν δληνλε πτε- 
πιλεπτον οπτικήν μηχανήν, δηλαδή τών άγνείων τών 
οιατρεφόντων τόν οφθαλμόν, τών νεύρων τών νευ*  
ρούντων αύτόν καί τών μυών τών έπιτελούντων τάς 
διαφόρους αύτού κινήσεις. Καί διά τής ΐδιαζούση- 
εκαστω τών συνιστώντων τόν οφθαλμόν μορίων λεις 
τουργίας, εκτελουμένης κατ’ ακρίβειαν καί τάξιν και 
αρμονίαν, τελείται η δλη τού οφθαλμού λειτουργία, 
ή δρασις.

(έ'πεται συνέχεια)

’Ολλανδίαν διά τά καταβυθισθέντα ύπ’ αυτής πλοϊά της.

13 Φεβρουάριου.—Τά Σουηδικά πλοϊα διακόπτουν τά 
ταξείδιά των.
10 Φεβρουάριου.—θεωρείται προσεχής ή Γερμανοαμε- 
ρικανική ρήξις.

17 Φεβρουαρίου.—’Ανεκαλύφθη Γερμανική συνωμοσία 
»1ί ’Αμερικήν· —Άπεκλείσθη ή ζώνη τού Ατλαντικού — 

Γορπιλλέβεις άτελεέωτοι.
18 Φεβρουάριου. - Έψηφίσθη τό νομοσχέδιον περί εξο

πλισμού τφν εμπορικών άτμοπλοίων τής ’Αμερικής.
19 Φεβρουάριου.-Τό Κογκρέσον έψήφισε πολεμικάς 

πιστώσεις.—Τά Ρωσαικά στρατεύματα κατέλαβαν τήν 
πόλιν Χαναδάν Απέχουσαν 400 χιλιομ. τής Βαγδάτης.

20 Φεβρουάριου.—Ί1 έν Πετρουπόλει συνδιάσκεψις τών 

Συμμάχων Απέδειξε τήν ένότητα καί Αλληλεγγύην αύτών.

21 Φεβρουάριου.—Οί Άγγλοι προελαύνουν εις τό Σόμ 
κανονικως.

22 Φεβρουάριου. —'Η Σουηδική Κυβέρνησες ύπέβαλε τήν 

παραίτησίν της.—'Ο κ. Τσώρτσιλ έγνωμάτευσεν δτι ό έν 
Μακεδονία Συμμαχικός στρατός είνε Ανεπαρκής καί έπρό- 
τεινε τήν ένίσχυσίν του.

23 Φεβρουαρίου.-'Η Αύστρία θά καλέση ύπό τά δπλα 
τούς άγοντας ηλικίαν 84—60 έτών I

24 Φεβρουαρίου.—Ό Πρόεδρος Ούίλσων Ασθενεί καί 
παραμένιι κλινήρης,

23 Φεβρουαρίου—Ό Στρατηγός Σαράϊγ Γενικός ’Αρ
χηγός τών έν ’Ανατολή Συμμαχικών δυνάμεων άρραβω- 
νίσθη τήν δα Αέ Ζοανίς Νοσοκόμον τοϋ Σώματος τών έν 
-Μακεδονία Γαλλίδων.

26 Φεβρουαρίου.-Τό Κογκρέσσον τής ’Αμερική, θά 
συνέλθη τήν 3 προσεχούς Απριλίου.

27 Φεβρουαρίου. —Άπεφασίσθη όΆξοπλισμός τών Αμε
ρικανικών καί έμπορικών πλοίων καί ή’,δημιουργία Τπε- 
ρωκεανείου Αμερικανικού έμπορικού στόλου.

28 Φεβρουαρίου.-Προβλέπεται κήρυξις πολέμου με
ταξύ ’Αμερικής καί Γερμανίας.

Τ6 ΖΕΥΓΟΣ ΚΕΝΝΕΤ-ΜΠΡΑ8ΥΝ
Ε 'Ηπόλις μα; φιλοξενεί τό ζεύγος Κέννετ Μπράουν. 
«Εκπροσωπούν τήν ίδανικωτέραν συνένωσιν ’Αμερικής 

χαΐ Ελλάδος—’Αμερικανός αύτός—Έλληνίς έκείνη 
—καί ήλθον είς τόν τόπον μας διά πρώτην φοράν 
ζηλωταί μιας ύπερόχου ιδέας υπέρ τών ύψηλών Ελ
ληνικών συμφερόντων. 'Η κ. Δήμητρα Μπράουν δέν 
είνε τελείως άγνωστος διά τούς φίλους τής « ΕΗηνι-

Έπιθεωρήοεως*.  Έπ’εύκαιρία τής έκδόσεως έρ
γων τής έπιφανοΰς Έλληνίδος είς ’Αγγλικήν καί 
Γαλλικήν γλώσσαν καί τής θαυμαστής έπιτυχίας αύ
τών έγράψαμεν διά μακρών είς παλαιότερα τεύχη καί 
περί τής ύπερόχου φιλολογικής της έργασίας καί περί 
τής άτομικής της άξίας δημοσιεύσαντες έπι πλέον καί 
άποσπάσματα έκ τοΰ λίαν ένδιαφέροντος μυθιστορή
ματος της τό «Χαρεμλήκι».

ΙΓ Τό ζεύγος Κέννετ κατέχει μεταξύ τών Άμερικα- 
I νικών πνευματικών κύκλων περιφανή θέσιν, ή δέ φι- 
Ι.λολογική των παραγωγή πρωτεύει μεταξύ, τών έκλε- 

κτοτέρων φιλολογικών προϊόντων τής μεγάλης Δημο
κρατίας. Είνε τιμή διά τήν Ελλάδα δτι μέσα είς τούς 
γιγαντιαίους έκείνους κοινωνικούς καί φιλολογικούς 
συνασπισμούς είσεχώρησε νικηφόρος μία Έλληνίς, 
άλλά καί ίκανοποίησις αότής τής πατρίδας δτι ένα 
τόσον έκλεκτόν τέκνον της διέσχισεν ’Ωκεανούς διά να 
τεθήείς τήν διάθεσίν της είς τόσον κρίσιμους στιγμας.

Χαιρετίζομεν μέ συμπάθειαν τό εύγενές ζεύγος καί 
εύχόμεθα αί προσπάθειαί των ν’ άποβώσιν άποτελε- 
σματικαί. Είνε Αληθές δτι αί περιστάσεις είνε τόσον 

I δύσκολοι, τόσον άντίθετοί πρός τόν έπιδιωκόμενον σκο
πόν τό έδαφος τής'Ελλάδος τόσον δλίγον παρεσκευα- 
σμένον διά νά δεχθή μετ’ εύμενείας τάς φιλελληνικας 
σκέψεις τού ζεύγους Μπράουν ώστε νά διστάζη κανείς 
νά προσβλέψη μετ’έμπιστοσύνης είς τήν επιτυχίαν των, 
άλλ’ έξ άλλου αύτή αύτη ή σημερινή κατάστασίς μχς, 

I αύτή ή έξάρθρωσίς μας, αύτή ή δυσχερής δλων ήμων 
θέσις, άπαιτεϊ τήν ύπαρξιν προσώπων άμεροληπτων, 
ψύχραιμων, πατριωτικών, ειλικρινών, τά οποία νά 

I έχωσι τήν δύνχμιν καί τήν ικανότητα νά ρίψωσι τόν 
I σπόρον τής άγάπης, τής συμφιλιώσεως, τής πβρισυλ 

γής,Καί άπό τής έννοιας αότής τό έργον τής κυρίας 
I Μπράουν καί τοΰ διαπρεπούς ’Αμερικανού συζύγου 

της είνε άξιον τής έθνικής εύγνωμοσύνης. 'Η « ΑΗη- 
I χική Έπιθεωρησις*  ή όποια πολλά έλπίζει είς τας 

ένεργείας των θά είνε εύτυχής ν’ άναγγείλη μίαν
I ημέραν τήν έπιτυχίαν τών εύγενών προσπαθειών τοΰ 
I συμπαθούς Έλληνοαμερικανικοΰ ζεύγους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ!

Είς τό Βασιλικόν Θέατρου έδόθη ή συναυλία του 
I κ. Μητροπούλου υπέρ των λαϊκών Συσσιτίων. Εις το 
‘ πρόγραμμα τής συναυλίας δέν άνετράφη ονομα, ξένου 
\ συνθέτου. Κατείχετο ολόκληρον απο συνθέσεις του 

νεαρού "Ελληνας μουσουργού. ,
'Η «’Αγάπη*,  ό «Πόνος*  και η «Πίστη*  είνε η 

εμπνευσμένη σονάτα τοΰ κ. Μητροπούλου, μέσα είς 
τήν όποιαν διαφαίνεται όλο τό καλλιτεχνικό του τα- 
λαντόν. Την άττέδωσβ μέ πάθος καί δυναμι πολλή.

Είς την συναυλίαν έλαβαν μέρος ο κ. Ευστάθιου, 
βιολί, και ή κ. Στρατού τραγούδι.
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Τό κ-Χτερνό Τραγούδι*  καί τη «.Καρδια της Μάν
νας» τό ε’ραγουδησε ή κ. Χτράτου με όλην την δυ· 
ναμιν τοΰ πάθους ώστε δικαίως κατεχειροκροτηθη απο 
τό έκλεκτόν κοινόν. χ χ

Ή συναυλία έκλεισε με τής κ^κηνες απο τον Στρα
τώνα*  ένα συμφωνικόν ποίημα, τό όποιον αποκαλύ
πτει έπι πλέον την εύγενη προσπάθειαν πρός την 
οποίαν φέρεται ο Έ\λην καλλιτέχνης.

* 
* *

Ο κ. Μπότασις έδωκε τή’’ συναυλίαν του εις την 
αίθουσαν τοΰ Ωδείου. Ή πλούσια και έπιβλητική 
φωνή του έθαυμάσθη διί μίαν άκόμη φοράν. Έτρα- 
ΐούδησε, Poccini, Caldara, Ρουμπενστάϊν, Μασσενε, 
Μπετόβεν, Γλούκ, καί Τομάς. 'Τπεροχος εις τα τρία 
'Ελληνικά τραγούδια καί πρό πάναων είς τό Λαγιαρνί.

Ό κ. Φαραντάτος τόν συνώδευσε είς τό κλειδο- 
κύμβαλον.

* *

Καί τής κ. "Σκέηερ η συναυλία έδόθη εις τοΰ Ώ^ειου 
τήν αίθουσαν. Ή κ. Χκέπερ όπως πάντοτε μάς έδωκε 
μίαν μεγάλην μουσικήν απόλαυσιν με το εκλεκτό της 
τραγούδι. Μπετόβεν, Γρετρύ,^ Χωπέν, Χαόν-Σαον. 
καί δύο 'Ελληνικά τραγούδια άπεδόθησαν όλα μέ μια 
τέχνην θαυμαστήν.

* *

Ή δεύτερα μεγάλη συναυλία τής ορχήστρας τοΰ 
’Ωδείου, έδόθη είς τήν αϊθουσάν ζου. "Ελαβον μέρος 
ή δίς Πανά,—πιάνο—καί ή δίς Ήλεκτρα Παπαγεωρ- 
γοπούλου—τραγούδι. Τήν διευθυνσι τής ορχήστρας 
άποχωρήσαντος τοΰ κ. Μαρσίκ τήν άνέλαβε ό κ. Βαλ- 
τετσιώτης ό όποιος άντεπεκρίθη πληρέστατα είς τας 
αξιώσεις τοΰ κοινού, όπως είνε μάλιστα ένα κοινον 
τής αιθούσης τοΰ ’Ωδείου.

*
* *

Καί ή έφετεινή συναυλία τοΰ κ. Μ. Καλομοίρη εις 
τήν αίθουσαν τοΰ ’Ωδείου συνεκέντρωσε πολύν, πάρα 
πολύν κόσμον. Τής συναυλίας προηγήθη εισαγωγή εν 
εΐδει διαλέξεως ί,πό τοΰ ίδιου κ. Καλομοίρη. H κ. 
Φωκά, ή δίς Φωκά, τό Κουϊντέτο, όκ. Πιπαδημητριού 
καί ή έκ μαθητριών χορωδία τοΰ ’Ωδείου,^ ελαβον . 
μίρος είς τήν συναυλίαν τοΰ κ. Καλομοίρη. Ολαι αι 
συνθέσεις του ηρεσαν πολύ. ’Εχειροκροτήθη όμως πε
ρισσότερον τών άλλων τό «Πήραν τήν Πόλιν, πήραν 
την», είς τό όποιον ό συνθέτης κατώρθωσε να προ
σέγγιση πρός τόν 'Ελληνικόν πόνον.

Ή συκγέντρωσις είς τήν συναυλίαν τοΰ κ. Καλο
μοίρη ήτο άπό τής πλέον έκλεκτές. "Ολοι οι άνθρω
ποι τών Γραμμάτων καί τής Τέχνης, παρευρεθησαν 
είς αυτήν, καί παρά τόν στενόν χώρον τής αιθούσης 
κατώρθωσαν νά παρακολουθήσουν καί vd χειροκροτή
σανε τόν β«λε<τό καλλιτέχνη.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Αί διαλέξεις τοΰ Παρνασσού έξηκολούθησαν τόν 

μήνα αυτόν μέ πολύ έκ μέρους τοϋ κοινού ένΰιαφέ- 
ρ0ν, Ό κ. Κουρτίδης μας ώμίλησε περί τού ’Αλε- 
ξάνδοου Ραγκαβή. Ό ομιλητής ήρχισε άπό τήν γέν- 
νησιν τού μυθιστορήματος, καί ανέφερε τούς Αρχαίους 
"Ελληνας μυθυοτοριογράφους καί τούς Βυζαντινούς.

Ό Ραγκαβής, κατά τόν κ. Κουρτίδην δύναται νά 
θεωρηθήώς ό πρώτος "Ελλην λόγιος, δ όποιος ήσχο- 
λήθη είς τό είδος τούτο τής λογοτεχνίας. Άνέφερε τα
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διηγήματα τοΰ Ραγκαβή, τά όποια εινε είκοσι καϊ τέσ- 
σαρα τόν αριθμόν, τά όποια όμως όλα σχεδόν φέρουν 
τίτλους ξενικούς, διότι φαίνεται τά ένεπνενσθη τά πε
ρισσότερα εις τάς ξένας αύλάς είς τάς όποιας ήτο δια- 
πεπιστευ μένος ό Έλλην διπλωμάτης.

Ό κ. Ράδος ώμίλησε περί τοΰ Στεφάνου Ξένου 
καϊ τοΰ ιστορικού μυθιστορήματος, Μέ τήν τέχνην 
τήν οποίαν κατέχει δ κ. Ράδος δέν έζωντάνευσε μό
νον πρό τών ακροατών του τους ήρωας τών έργων 
τοΰ Στεφάνου Ξένου, όσον έζωντάνευσε αύτή τή ζωή 
τοΰ συγγραφέως, τοΰ οποίου ό μυθιστορηματικός βίος 
ύπερέβη καί αυτούς τούς ήρωάς του.

‘Ο κ. Μενάρδος ώμίλησε περί τοΰ έργου τοϋ 'Εμ
μανουήλ Ρόίδη. Ό Ροίδης κυρίως δέν υπήρξε διηγη- 
ματογράφος καϊ μυθιστοριογράφος μέ δημιουργικήν 
φαντασίαν. 7'ά διήγηματά του ήσαν τά περισσότερα 
προσωπικοί έντυποισεις καί αναμνήσεις τάς όποιας 
ήξευρε νά έκδηλώνη μέ μία χάριν ιδιαίτερα καλλιλο
γικήν.

Μέ τήν διάλεξιν τοΰ κ. Μενάρδου έληξαν αί διαλέ
ξεις τοΰ Φεβρουάριου είς τόν Παρνασσόν.

’ll A. Υ. δ Πρίγκηψ Νικόλαος παρηκολοήθησε μέ 
πολύ ενδιαφέρον καί τούς τρεις εκλεκτούς όμιλητάς. 
ΘΕΑΤΡΑ

Είς τό Βασιλικόν Θέατρον έδόθη υπέρ τής Σχολής 
τών ’Απόρων Παίδων τοϋ Παρνασοΰ, ή θεατρική 
παράστασις υπό έρασιτεχνών. Έδιδάχθη ό Πολύφη
μος τοΰ ’Αλβέρτου Σημαίν, καϊ μία μονόπρακτος κω
μωδία τοΰ Πρίγκηπος Νικολάου ή « ’Ιουνίου.»

Τόέργον τοΰ Σημαίν, εΐνε γνωστόν είς τήν νεωτέραν 
λογοτεχνίαν, ώς ένα άπό τά πλέον δυνατά καί έπιτυ- 
χ-ημένα έργα τό όποιον έδιδάχθη τό πρώτον πρό έτών 
άπό τής σκηνής τής Γαλλικής κωμφδίας. Τό θέμα 
του, εΐνε ό έρως τοΰ Πολυφήμου πρός τήν ώραίαν 
Γαλάτειαν, ή δποία δμως άγαπα τόν Άκιν, καί ή 
έκουσία τύφλωσις τοϋ άγριου πολεμιστοΰ όπως μή 
βλέπη τήν άγαπωμένην είς τάς άγκάλας ένός άλλου.

Τό έργον εΐνε γιομάτο άπό πάθος τραγικόν, καϊ 
τά φοβερά μαρτύρια τοΰ πάσχοντος Πολυφήμου ένέ- 
χουν πολύ τό άνθρώπινον καϊ συνεπώς τό συγκινη
τικόν.

Ή μετάφρασις πολύ καλή έγένετο ύπό τοΰ κ. 
Μπράνια.Είς τόέργον έπαιξαν έρασιτέχναι καϊ έρασι- 
τέχνιδες. Ή δϊς’Αμπελα ύπεδύθη τόν ρόλον τής Γαλά
τειας, ή δϊς Μπενή Ψάλτη τοΰ Άκιδος, ή δϊς Βαρούχα 
τόν ρόλον τοΰ Βοσκοΰ,καΙ ό κ, Γ. Τοιτσιλιάνος τόν ρόλον 
τοΰ Πολυφήμου. Έξ όλων δ κ. Τοιτσιλιάνος έπαιξε 
άρκετά καλά καϊ υπήρξε τραγικός είς τάς στιγμάς τοϋ 
πάθους του χωρίς νά φθάση είς τήν υπερβολήν. Αί 
έρασιιέχνιδες όμως άπέμειναν άπλαΐ έρασιτέχνιδες, 
καϊ ούτε ή Γαλάτεια, ούτε ό Άκις κατώρθωσαν νά 
έμβαθύνουν είς τό άριστούργημα τοΰ Σαμαίν. Ή δϊς 
Βαρούχα μόνη περισσότερον τών άλλων άπέδωσε τόν 
ρόλον τοΰ άφελοΰς βοοκόΰ.

Ή «.Πρώτη Ιουνίουν έπαίχθη καλλίτερα άπό τόν 
Πολύφημον. Ίσως οί ρόλοι ήσαν περισσότερον σύμ
φωνοι πρόςτό τάλαντον τών έρασιτεχνών ποΰ ύπεδύθη- 
σαν αυτούς. Τό έργον τοΰ Πρίγκηπος εΐνε μία σάτυρα 
επιτυχημένη τής πλουτοκρατικής τάξεως τών ’Αθη
νών. Έχει σκηνικήν οικονομίαν, καϊ έξυπνον διάλο
γον. Ότι δηλαδή χρειάζεται δι’ ένα σκηνικόν έργον.

'Όλοι οί έρασιτέχναι έπαιξαν, καλά. Ή 1η ‘Ιουνίου

παρεδόθη ήδη εις τόν θίασον τής δος Κοτοπούλη ή 
όποια έδέχθη τό έργον μέ πολύν ένθουοιασμόν.

* 
* *

2 ά θέατρα θ ’ άρχίσουν έφέτος μέ πολλήν φαίνεται 
ζωήν. Είς τά «Διονύσια» άρχίζει τάς παραστάσεις του 
ό Μουσικός θίασος μέ τή «Κόρη τής Μαντάμ- Αγκώ». 
θά παίξη άκόμη καϊ άπό τάς παλαιάς έπιτυχίας, τά 
«Παραπήγματα»,τό «Πϊκ-Νίκ»,τή «Πρόθυμη Χήρα» 
καί τή « ία Τϊπ-Τόπ».

Ό θίασος τοΰ κ. Παπαϊωάννου έγκάτεστάθη καί 
πάλιν εις τό θέατρόν του καί άρχίζει σύντομα τάς πα
ραστάσεις του. Ή έναρξις θά γίνή μέ τήν «’Ασπρη 
Τρίχα» τοΰ κ. Ααυράγκα.

’Εφέτος θά έχωμεν καϊ νέον θέατρον. Τό «Λυρι
κόν ■ τοΰ κ. Δημητρακοπούλου, Εύρίσκεται είς τήν δδόν 
Άχαρνών καϊ λέγεται δτι θά είναι άπό τά καλλίτερα 
θεατρικά κτίρια. Τό Λυρικόν θά στέγαση καϊ τά «Πα- 
ναθήναια» έτοιμαζόμενα ήδη ύπό τής Συγγραφικής 
τριανδρίας.

Ή κ. Κσμπότη καϊ ή κ. Δημοπούλου συνεκρότησαν 
ίδιον θίασον. Άγνωστον άκόμη ποΰ θά παίξη δ θία
σός των.

Είς τό «Κεντρικόν» θά παίξη δ θίασος Νίκα-Φύρστ. 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Είς τήν αίθουσαν τής Εταιρείας τών ’Ωφελίμων 

Βιβλίων, ήρχισε τά μαθήματα τής άνωτέρας μορφώ- 
οεως τής γυναικός δ Πατριωτικός Σύνδεσμος τών Έλ- 
ληνίδων. Πρώτος έδίδαξεν δ κ. Iουναράκης Πολιτικήν 
καϊ Οικιακήν Οικονομία. Τόθέμα—δπως εϊπεν καϊ ό 
κ. Καθηγητής—εΐνε βαρύ, καϊ ίσως καϊ νά θεωρεί
ται άπρόσιτον διά τήν γυναικείαν άντίληφιν. Άλλά 
ή μεθοδικότης, ή σαφήνεια τοϋ κ. Γουναράκη, καϊ ή 
άπλοποίησις—δσον δύναται νά άπλοποιηθή μία έπι- 
στήμη—κατώρθωσε νά τό καταστήση όχι μόνον προ
σιτό πρός τήν γυναικείαν άντίληφιν, άλλά καϊ πολύ 
ένδιαφέρον διότι αί ποικίλοι έμφανίσεις τών οικονομι
κών ζητημάτων, έχουν άνάγκην καϊ τής γυναικείας 
συνδρομής διά νά φθάσουν είς μίαν λύοιν.

Μετά τόν κ. Γουναράκην έδίδαξεν ιστορίαν ό κ. 
Ζησίου, Παιδαγωγικήν ό κ. Έξαρχόπουλος, περϊ Τέ
χνης ό κ. Κεραμόπουλος, καϊ περϊ ’Υγιεινής δ κ. 
Λαμπαδάριος. Είς τά μαθήματα παρίστατο ή Α, Μ. 
ή Βασίλισσα Σοφία

Επίσης τό Τμήμα ’Υγιεινής ύπό τήν Προεδρείαν 
τής Πριγκηπίσσης ’Ελένης κάμνει έβδομαδιαίας δια
λέξεις είς τήν αίθουσαν τής ’Ακαδημίας.Τήν ύγιεινήν 
τοϋ στόματος, τήν ύγιεινήν τών δφθαλμών, τήν φυμα- 
τίωσιν καϊ άλλα άκόμη θέματα σχετικά μέ τήν ύγείαν 
καϊ τήν ζωήν άνέπτυξαν οί άναλαβόντες τήν διδασκαλίαν 
έπιστήμονες. Ώμίλησαν ήδη οί κ. κ. Κούζης, Μπί- 
στης, Κόκορης καϊ άλλοι.

Ή πριγκήπισσα ‘Ελένη τιμά τακτικώς διά τής πα
ρουσίας της τάς διαλέξεις τοΰ τμήματος τής ‘Υγιεινής, 
ΧΟΡΟΙ

Ό χορός τών Θεατρικών Συγγραφέων έδόθη μέ 
πολλήν έπιτυχίαν εις τό θέατρον «’Ολύμπια». Μέσα 
είς τήν έλλειφιν διασκεδάσεως καιά τάς άποκρεω δ χο
ρός τής έταιρείας συνεπλήρωσε ένα κενόν, καϊ ή έκλε- 
■κτή τάξις τών ’Αθηνών άθρόα έσπευσε νά έπωφε- 
ληθή τής εορτής.

' ’Επίσης ένας χορός δ δποϊος άφήκε άλησμόνητον 
έντύπωσιν ήτο δ χορός τοϋ νεοσύστατου Συλλόγου ή 

ι'«’Αλληλεγγύη». Ό χορός της έδόθη είς τάς αίθούσας 
τοϋ Ξενοδοχείου «δ Ερμής» καϊ τήν έάμησε έκλεκτή 
μερϊς τής κοινωνίας μας. Ή πρόεδρος τοΰ έπϊ τοΐν 
'έορτών τμήματος δϊς Ούράνα Καλούδη ύπήρξι ή φυχή 

. καϊ ή ζωή τής όλης χορευτικής έσπερίδος.
Μέ τό λευκό της φόρεμα, τήν θελκτική μορφή καϊ 

τούς αβρούς της τρόπους κα.εμάγευε τούς συμμετα- 
σχόντας τής εορτής. Ό χορός διήρκεσε οχεδόν μέχρι 
τοϋ μεσονυκτίου, καϊ δλοί όσοι ηυτύχησαν νά παρευ- 
ρεθοΰν εις αυτήν έφυγαν άποκομίζοντες τάς ώραιοτέ- 

"ρας τών έντυπώσεων.
Θερμά συγχαρητήρια είς τήν Δα Ουρανίαν Καλούδη 

καϊ είς δλα τά μέλη τά άπαρτίζοντα τό καλόν σωμα-

-τεϊόν.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ
Τό ζήτημα τής χρησιμοποιήσεως τοϋ στρατού τοϋ 

συγκεντρωμένου εΐς Πελοπόννησον πρός ένίσχυσιν 
τών παραγωγικών δυνάμεων τοΰ τόπου εΐνε έκ τών 
πλέον σοβαρών και τών πλέον επειγόντων. Εΐνε ζή
τημα πρωτοβουλίας πλέον τοϋ νέου ’Υπουργού κα'ι 
προκαλεΐ απορίαν πώς δέν κατέστη άκόμη άντικείμε- 
νον σοβαράς αύτοΰ μερίμνης.

'Η άμεσος χρησιμοποίησις αρκετών χιλιάδων ωρ- 
γανομένων άνδρών εΐς έργα ύψίστης χρησιμότητος 
διά τήν γεωργικήν χώραν εΐνε τίτλος τιμή; διά τόν 
αρμόδιον υπουργόν.

Θά εΐνε μικρονοίας αποτέλεσμα, θά εΐνε ή αρχή 
ναυαγίου κα'ι τό τέλος άξιο&ρηνήτου υπουργεία; ή 
έγκατάλειψις τής υπέροχου αύτής ιδέας.

Ό στρατός ο συγκεντρωθείς εΐς Πελοπόννησον δ 
διεσκορπισμένος εΐς πόλεις και χωρία τά οποία ούδέ- 
ποτε έφιλοδόξησαν νά φιλοξενήσουν τοσοϋτον αρι
θμόν άνδρών, εΐνε πλάνη νά φανταζώμεθα δτι δύνα
ται νά χρησιμοποιηθή δι’ έργα καθαρώ; στρατιω
τικά. Άεργών, αδρανών υποβαλλόμενος ενίοτε εΐς 
άπασχολήσεις τοΰ επαγγέλματος του καθαρώ; τυπι
κός, θά διέρχεται τόν καιρόν του φθειρόμενος ήθι- 
κώς και κατατριβόμενος εΐς κέντρα σωματικής και ψυ
χικής έξαντλήσεως και διαφθοράς.

Οί συγκεντρωμένοι εΐς τάς πόλεις θά διέρχωνται 
τάς ώρας των εΐς τά καπηλεία, εΐς τά καφενεία, εΐς 
τά χαρτοπαίγνια, εΐς τά χαμαιτυπεία. Οί τοποθετημέ
νοι εΐς τά χωρία θ’ άποβοΰν ή μάστιξ τής γυναικός, 
ή άπειλή τής οικογενειακής γαλήνης καί θά διημε
ρεύουν εΐς κέντρα ρυπαρότητας μεθυσκόμενοι και χαρ- 
τοπαίζοντες. ’Αντιθέτως ή συστηματική χρησιμοποίη- 
σίς των εΐς έργα παραγωγής θά δημιουργήση ζωήν 
υγείας, ψυχικής εύρωστείας και μέσον διδασκαλίας 
και πλουτισμού τών γνώσεών των. Οί άνδρες τών 
’Αγγλογαλλικών στρατευμάτων, οί συγκεντρωμένοι εΐς 
τά Μακεδονικά εδάφη προβάλλουν θαυμαστόν παρά
δειγμα πρός μίμησιν.

Εύρίσκονται εΐς ξένον τόπον, εΐνε προωρισμένοι νά 
θυσιάσουν τήν ζωήν των και δμως έκεϊ δπου θά κα- 
ταυλισθοΰν έκεϊ καί θά άναδημιουργήσουν, θά άνακαι- 
νίσουν, θά άναπλάσουν γεωργικώς, θά έξυγειάνουν 
τά ελώδη έδάφη, θά φυτεύσουν δένδρα, θά μεταβά
λουν ξηρούς τόπους εΐς χλοερούς παραδείσους, θά 
άνοίξουν δρόμους, θά κάμουν κήπους, λαχανοκήπους 
και θά μεταχειρισθούν κάθε μέσον νά κυριαρχήση τό 
πράσινον, ή χλόη, ή υγεία, ή άπόλαυσις τοϋ σώμα
τος και τής ψυχής.
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"Ενα κόσμημα τής πόλεως Πειραιώς δ Τινάνειος 
κήπος οφείλεται εΐς τήν Γαλλικήν κατοχήν. Οί άνδρες 
τοΰ Γάλλου Στρατηγού έδημιούργησαν τήν γελαστήν 
έκείνην και δροσερόν παρένθεσιν εΐς τήν Πειραϊκήν 
άστοργίαν μόνον και μόνον, διότι τό γαλλικόν στρα
τιωτικόν πνεύμα θεωρεί καθήκον του νά μή άφίνη 
τόν στρατιώτην κυλιόμενον εΐς τήν διαφθοράν άλλά 
τόν ωθεί πρός έργα ήθικής άναγεννήσεως τής ψυχής 
καϊ τού σώματος.

Ή πραγματοποίησή τής ιδέας ταύτης δέον νά θεω- 
ρηθή, ύπό τοΰ κ. Χαριλάου ώς έργον μεγίστης σημα
σίας, αύιόχρημα εθνικής άναπλάσεως. Θά σημειώση 
σταθμόν εΐς τά χρονικά τής ελληνικής σκέψεως, τής 
έλληνικής διανοητικότητας καϊ πρωτοβουλίας. Ή 
νεωτέρα ιστορία θά άναφέρη μετά σεβασμού τό γεγο
νός αύτό κα'ι αί ποϋ.απλαϊ ώφέλειαι αί δποϊαι θά 
προκόψουν θά δημιουργήσουν προφανή εύεργετήματα 
πρώτου μεγέθους διά τάς μεταγενεστέρας γενεάς.

Ό Στρατός δέν εΐνε ξένον τοΰ τόπου στοιχεϊον. 
’Ανήκει εΐς τήν μεγάλην έθνικήν οικογένειαν και 
οφείλει σύμφωνα πρός τάς περιστάσεις νά παρέχη εαυ
τόν πρός μείζονα έξυπηρέιησιν πάσης έθνικής άνάγ- 
κης. "Ενας άγων τεράστιος σήμερον διεξάγεται άπό 
δλας τάς δυνάμει; τής πατρίδος και εΐνε ανάγκη τόν 
άγώνα αύτόν νά συντρέξουν σύσσωμοι δλοι οί παρά
γοντες.

Κατά πλήρη άπομίμήσϊν Ευρωπαϊκών έθνών τά 
δποία άπό δεκαετηρίδων εΐσήγαγον εΐς τόν στρατόν 
τά γεωργικά μαθήματα, δ κ. Χασιώτης, δ ακαταπό
νητο; άπόστολος τής γεωργικής μας προόδου, ούχι 
άπαξ προσήλθεν εΐς τούς 'Ελληνικούς Στρατώνας και 
θεωρητικώ;—άλλά και πρακτικώ;—άνέπτυξεν εΐςαύ- 
τούς διάφορα ώφελιμώτατα γεωργικά ζητήματα. ’Ιδού 
οτι άκουσίως μας ήλθεν ή στιγμή τήν θαυμαστήν καί πα
τριωτικήν σκέψιν τή ν θαυματουργούσαν εΐς τούς ξένους 
στρατού; νά τήν έφαρμόσωμεν καϊ τήν εΐσαγάγωμεν 
θετικώς, έπωφελώς όχι πλέον εΐς τούς περίωρισμένους 
στρατώνας,άλλ’ εϊς τούςεύρυτάτους Πελοποννησιακούς 
κάμπους πέριξ τών δποίων χιλιάδες 'Ελλήνων στρα
τιωτών άδρανοΰντες καϊ άπρακτοΰντε; στρατωνίζον
ται. Άν ύπό παρόμοιας συνθήκας συνεκεντροΰτο εϊς < 
τινα έπαρχίαν τής πατρίδος του στρατός Εύρωπαϊκός, 
ούδέ πρός στιγμήν θά άπέλιπεν ή σκέψις τής χρησι
μοποιήσει»; αύτοΰ εΐ; έργα καθαρώς παραγωγικά. Έν 
τοιαύτη περιπτώσει καϊ ημείς δφείλομεν μιμούμενοι 
τούς μεγάλους Εύρωπαϊκούς στρατούς νά έργασθώμεν 
προσφέροντε; θετικά ωφελήματα και κέρδη εΐ; τήν 
ΐδικήν μα; πατρίδα.

'Η άνάγκητήςέφαρμογής τοΰ μέτρου εΐνε εΐ; άκρον 
προφανής και εΐς προσεχές άρθρον θά τονίσωμεν τά 
θετικά καϊ μεγάλα καϊ άναμφισβήτητα ωφελήματα ποΰ 
θά. προκόψουν άν άποφασίσωμεν νά χρησιμοποιήσω- 
μεν τόν στρατόν μας πρός ένίσχυσιν τών πλουτοπα- 
ραγωγικών πηγών τής Πελοποννήσου.

ΔΙΙΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΕΧΟΟΣ

ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΝΒΕΡΝΙΤΣΙΟ
Οϋδεμία ά,Χλη φιλολογία, εχει τόσας γραφουσας κυ

ρίας ή δεσποινίδας, οσας ή 'Ιταλική. Ή φιλολογία 
αυτή πενθεί κατ' αΰτάς διά τόν θάνατον τής γονιμό
τατης είς ωραία έργα Καρολίνας Ίνβερνίτσιο, μυθι- 
στοριογράφου άποθανούσης είς Κούτεο. Αί Ίταλικα'ι 
εφημερίδες γράφουν πολλά περϊ τής ζωής καϊ τοΰ έρ
γου τής έκλιπούσης λόγιας. Τό μάλλον ένδιαφέρον ση- 
μείον εΐνε ή μέθοδος μέ τήν οποίαν εΐργάζετο ή δημο
φιλής μυθιστοριογράφος. «Πρό παντός αναζητώ τόν
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τίτλον—είπε κάποτε ή ίδία εις μίαν συνέντευξίν της— 
διότι φρονώ οτι είς ώραϊος τίτλος αποτελεί τό ήμισυ 
τής επιτυχίας ένός λαϊκού μυθιστορήματος. "Επειτα 
μου παρουσιάζεται αμέσως τό πεδίον τής δράσεως. 
Ή /ιεγαλειτε'ρα δυσκολία μου είνε ό πρόλογος, δστις 
πρέπει νά ε’^εγείρρ έξ αρχής το ενδιαφέρον τοΰ ανα
γνώστου. "Επειτα ή κίνησις τών ηρώων μου αρχίζει 
μέ καταπληκτικήν γοργότητα, ούχι όμως και άνευ 
συγκινήσεων. Λαμβάνω ένεργόν μέρος είς τήν ζωήν 
τών ηρώων, πάσχω ή χαίρω μαζί των καί αισθάνομαι 
δτι όντως παρευρίσκομαι είς τάς σκηνάς τάς οποίας 
περιγράφω. Aid τοΰτο αναγκάζομαι νά διακόπτω ε’νί- 
οτε τήν έργασίαν μου, δπως συνέλθω έκ τής συγκι- 
νήσεως. 'Όταν έγραψα τό «Φίλημα μιάς νέκρας·*  
έλαβα τόσω ζωηρόν μέρος είς τήν ε’ντύπωσιν τοΰ άτυ
χους νεκροθάπτου—δστις διερχόμενος τάς άτραπούς 
τοΰ κοιμητηρίου ένόμιζεν οτι ακούει άπό δλους τούς 
τάφους τήνΙδίαν φωνήν. «ΚΓ έγω έθάφτηκα ζωντα
νός ·'»—ώστε τήν ημέραν εκείνην συνέταξα τήν δια
θήκην μου. Εις αυτήν αναγράφω ώς τελευταίαν θέλη- 
σίν μου νά μή ταφώ πριν παρέλθουν τέσσαρες ήμέραι 
άπό τοΰ θανάτου μου. ΊΊαρήλθον εκτοτε τόσα ετη και 
ή τρομερά εκείνη έντύπωσις διατηρείται ζωηρά είς τήν 
μνήμην μου».

ΟΚΤΑΒΙΟΣ ΜΙΡΜΠΩ
Άνηγγέλθη έκ Παρισίων ό θάνατος τοΰ Γάλλου 

λογοτέχνου Όκταβίου Μιρμπώ. Έγεννήθη κατά τό 
1848, άπέθανε συνεπώς 69 έτών. Ό Μιρμπώ έθεω- 
ρείτο' ώς δυνατόν τάλαντου χωρίς μόρφωσιν όμως. 
Εΐρων καυστικώτατος, αναρχικός εις τήν σκέψιν του, 
ουδέποτε έπεδίωξε νά είσέλθρ είς τήν 'Ακαδημίαν' 
άπεναντίας έστρεψε πάντοτε τά βέλη τής είρωνίας του 
κατά τών 'Ακαδημαϊκών. Ό Μ,ιρμπώ έγραψε ρομάν
τζα και διηγήματα πολύ έλευθεριάζοντα, έκ τών 
όποιων τά γνωστότερα έίνε τό «Ημερολόγιου μιάς 
θαλαμηπόλου Λ καϊ ό «Γολγοθάς». Έα τών δραμάτων 
του τά καλύτερα είνε τά «Η δουλειές εινε δουλιές» 
και κΟι κακο'ι ποιμένες». 'Τπέρ πάντα τά έργα του 
όμως, έκεϊνο τό οποίον βαρύνει περισσότερον είς τό 
φικολογικόν ένεργητικόν του εϊνε έν άρθρον είς τόν 
«Φιγκαρώ», ΰπό τόν τίτλον «Είς Βέλγος ^αίξπηρ» 
διά τοΰ όποιου πρώτος αυτός, άπεκάλυπτεν είς τόν 
φιλολογικόν κόσμον τόν Μωρις Μαίτερλιγ c.

ΑΠΟ TH ΖΩΗ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1917

Ή προσπάθεια πρός έξουδετέρωσιν τών έκ τοΰ απο
κλεισμού δοκιμασιών τού Ελληνικού Λαού έξεδηλώθη 
κατά τόν μήνα αυτόν διά τής ίδρύσεως δεκάτου Υπουρ
γείου φέροντος τόν σχολαστικόν τίτλον τοΰ «Επισιτι
σμού καί τής Έπαρκείας». Ή Κνβέρνησις κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον άντί νά άποσυρθή έκ τής πολιτικής σκηνής 
δπως ήξίώσαν ή ηύχήθησαν κύκλοι τινες παρ’ ήμΐν, 
τουναντίον, προσέλαβεν έπί πλέον ένα ακόμη Ήοακλήν 
πρός ένίσχυσιν τής ιδίας ζωής της. Βεβαίως "Υπουργική 
μεταβολή ύπό τάς σημερινά.ς συνθήκας θά ήτο μία 
ματαία απλώς καί άνευ αποτελέσματος προσπάθεια 
πρός μεταλλαγήν τοΰ οδυνηρού καθεστώτος. Αί ρϊζαι 
τού κακού δέν εύρίσκονται είς τά σπασμωδικά αύτά 
μέτρα. "Η σημερινή κακοδαιμονία ' 
Λαού προέρχεται έξ αιτίων βαθυτέρωι 
στάσις τής ‘Ελληνικής Κυβερνήσεως, τά ειλικρινή φι
λικά αισθήματα τού Στέμματος πρός τάς Δυνάμεις 

Ελληνίχοΰ 
Ομιμόφρων

τής Ά/τάντ θά ήσαν ικανά νά μεταβάλωσιν άρδην τήν 
αύστηρότητα τών μέτρων της άν μη είς τάς προσπά
θειας των πρός φιλικήν συνεννόησήν αντιμετώπιζε ιών 
άνευθύνων κύκλων τήν έχθρικήν στάσιν.

Άτυχώς ή "Ελλάς σήμερον τελεί ύπό συ/θήκας δυ- 
σμενεστάτας. Ούδεμία αμφιβολία δτι δημιουργός κυ- 
ριωδέστατος δλων αύτών εινε ή παγκόσμιος σύρραξις ή 
άνατρέψασα και τους πλέον θετικούς καί σαφείς υπολο
γισμούς. Ή Ελλάς εύρέθη έγγύς τοΰ δαιμονιώδου- 
άλληλοεξοντωτικού στροβιλισμού καί ήσθάνθη βαθύτα
του τόν κλονισμόν. Μία δέ συρροή πολιτικών αβουλιών 
έπεδείνωσε τήν κστάστασίν μας καί σήμερον ταλαιπω- 
ρούμεθα .στερούμενοι τών πάντων. 'Η κακοδαιμονία 
μας έφθασε καί μέχρι τοΰ φωτισμού. Τάς δύο τελευ
ταίας ημέρας τοΰ Φεβρουάριου τάς διήλθομεν μέσα σέ 
απόλυτον σκότος τό όποιον διέλυεν ή ασθενέστατη ολόξ 
ένός πενιχρού κανδηλιοΰ πού μας έσυντρόφευε μέ κά
ποιαν έκδήλωσιν οίκτου διά τήν αθλιότητά μας. Έν 
τούτοις ή καρτερικότης τοδ Ελληνικού Λαού εινε πα- 
ροιμιώδης. ’Ατενίζει τήν κατάστασιν μέ ειρωνικήν κά
πως διάθεσιν καί προβλέπει τό μέλλον μέ τήν πλέον 
θαυμαστήν αισιοδοξίαν.

Κατά τόν μήνα αύτόν έσωτερικώς, έπέπλευσε τό ζή
τημα τής άφίξεως τού «’Αθανασίου» τοΰ πρώτου σι- 
τοφορτίου τό όποιον θά έκομίζετο διά τοΰ θρυλλικοΰ 
αύτοΰ πλοίου. Ό «Βασιλεύς Γεώργιος» ή «Λιλή» ή 
«Δίρφυς» ή εκφόρτωσες, ό διαμοιρασμός, ή ζάχαρις, 
τό ρίζι, τό καλαμπόκι, καί πληθύς άλλων επαγγελιών 
διά τάς στομαχεκάς άνάγκας τού Λαού έπηκολούθη- 
σαν τόν έλπιδοφόρο? «’Αθανάσιον». Έν τούτοις δλα 
άπεδείχθησαν φρούδα, δλα έφάνησαυ κατά τόν εκκλη
σιαστικόν, «σκιάς ασθενέστερα, ονείρου άπατηλότερα». 
Τό μόνον τό όποιον άπέβη σωτήριον ήτο ή θετική 
σκέψις τής Βασιλίσσης μας πρός εύρεσιν εργασίας καί 
τροφής τών έργατικών παρ’ ήμΐν τάξεων. Ή σοβαρά 
Βασιλική έπέμβασις άπήλλαξε τήν πόλιν τοΰ Πειραιώς 
καί τών ’Αθηνών άπό εμφύλιον σπαραγμόν. Είς τόν 
Πειραιά ήρκεσε μία τυχαία σκηνή νά προκαλέση άγρίαν 
λεηλασίαν ’Ήτο τό προοίμιον σκηνών θλιβερωτάτων 
τάς οποίας προέλαβε τής υπέροχου Βασιλίσσης μας 
ή μέριμνα, ή θέλησις και ή άνυπέρβλητος άποφασίστι- 
κότης. Τά Λαϊκά συσσίτια καί ή παροχή εργασίας 
ήτο ή ασφαλιστική διχλείς πρός αποτροπήν καί έξου- 
δετέρωσιν τής λαϊκής θυέλλης. Έν τφ μεταξύμ’ δλην 
τήν. ΐδρυσιν τοΰ νέου Υπουργείου, μ’ δλα τά νομο
θετικά διατάγματα τής Κυβερνήσεως, μέ δλας τάς 
άπειλάς τής ποινικής καταδιώξεως, μ’ δλας τάς σπο
ραδικά ς κατασχέσεις άποκεκρυμμένων τροφίμων ή αι

σχροκέρδεια μαίνεται εις βαθμόν τραγικόν διά τήν ζωήν 
μας. Τό αλεύρι έρθασε 10 δραχαάς ή οκά. Έζητήθη 
δι’ένα- σάκκον αλεύρου έξ 70 οκάδων δρ. 700. Τό 
κρέας, τά λαχανικά, τά όσπρια, τό σαπούνι καί δλα 
τά άπαραιτήτως αναγκαία διά τόν άνθρωπον ή έξηφα- 
νίσθησαν έκ τής αγοράς ή διετιμήθησαν είς υψη. Καί 
τά έξαφανισθέντα διά τόν πτωχόν λαόν, είνε προσιτά 
είς τόν δυνάμενον νά οιαθ’έση τά άπαιτούμενα χρήματα 
διά τήν άγοράν των!! Άπεδείχθη ούτως δτι όχι μό
νον ώς όργάνωσις εϊμεθα τό βαρβαρώτερον καί αμαθέ
στερο'/ Κράτος έκ τών δικαιουμένων τόν τίτλον τού πο
λιτισμένου, αλλά καί ώς άτομα στερούμεθα τών μεγά · 
λων ψυχικών χαρισμάτων ποΰ άναδεικνύουν τά έθνη.

I
I "Ένα πνεύμα ύπερόχως σατυρικόν, ένα πνεύμα ’Αρι

στοφάνειου θά ήξιζε νά δώση εικόνα τοΰ σημερινού 
Ελληνικού Κράτους. Βεβαίως είς τόν παγκόσμιον 
ορίζοντα δέν εϊμεθα ό μόνος λαός ό έχων νά έπιδείξη 
τόσας σκιεράς εικόνας τής έθνικής του ζωής. "Η έκμε- 
τάλλευσις, ό κερδοσκοπικός πυρετός, ή δίψα τού πλού- 

| του διά τής χρήσεως δλων τών μέσων θεμιτών καίάθε- 
| μίτων δέν είνε μέσα ξένα πρός τήν ζωήν άλλων Λαών, 
f. αλλά ή άσύστολος διαρπαγή, ή άπληστος άπομύζησις, 
| ή λήστευσις, ύπό τά δμματα τών αρχών, υπό τήν έπι- 
I βουλήν έξουσίας σκιώδους, τυφλής, ή άδιαφόρου είναι 
! μοναδικόν παράδειγμα είς τήν ιστορίαν τών Εθνών.

Είνε θλιβερόν νά ύποχρεούμεθα νά άπεικονίζωμεν άπό 
[ τών στηλών μας μέ τόσον μελανά χρώματα τό σημε

ρινόν θλιβερόν καθεστώς, αλλά νομίζομε? καθήκον μας, 
χάριν αύτής τής πατρίδας, νά μή φεισθώμεν ούδενός 

ίμέ τήν έλπίδα βελτιώσεως καί μέ τόν πόθον αίσιωτέ- 
Ε ρου μέλλοντος.

Έξωτερικώς κατά τόν μήνα αύτόν έκυριάρχησεν ή 
καταβύ&ισις. Ό ήμερήσιος τύπος καθημερινώς άνήγ- 

| γειλε καί νέας καταβυθίσεις. Είνε ό τραγικός τόνος τής 
υποβρυχιακής μουσικής "Η θάλασσα σήμερον είνε ό 
τραγικώτερος τόπος τοΰ θανάτου. Ίλιγγιά ό νούς πρό 
τής συμφοράς καί τοΰ έλέθρίυ τόν όποιον ύφίστανται 
οί ήρωϊκώς διαπλέοντες τάς θαλάσσας. Τραγικώτερος 
δμως είνε ό θάνατος τών άνδρών τών βυθιζόμενων ύπο- 
βρυχίων. Προξενεί τρόμον αληθινόν καί άλγος ισχυρόν 
ή σκέψις τοΰ μαρτυρικού θανάτου των είς τόν βυθόν 
τών Ωκεανών....

ΟίίίΟ r Δ’ Λ’ Ζ’

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΕΝΩΠΙ© Ν Τ© Υ ΒΑΣΙΛΕΩ Σ

Εις τάς άρχάς Φεβρουάριου παρουσιάσθη ένώπιοντού 
Άνακτος τό Προεδρείον τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου 
’Αθηναίων, άποτελούμενον έκ τού Προέδρου κ. ’Αντω
νίου Παπαγεωργίου, τού αντιπροέδρου κ. Ίωάννου Γ. 
Βλαβιανού καί τού Γραμματέως κ. Γεωργίου X. Βουρ- 
νάζου καί έπέδωκε πρός τήν Α. Μ. τό ψήφισμα τού 
Συμβουλίου έπί μεμβράνης γεγραμμένον καί τοποθετη
μένου έντός καλλιτεχνικωτάτης θήκης.

Τήν Α. Μ, προσεφώνησεν ό κ. Παπαγεωργίου ώς 
έξής;

"Αναξ,
«Τής πόλεως, ήν ή Θεά τής Συνέσεως καί Σοφίας 

ίδρυσε, τής πόλεως, ύπό τόν γλαυκόν ούρανόν τής 
όποιας εγεννήθης, ήνδρώθης καί έμεγαλύνθης, τής 
πόλεως, ήτις έγγύτατα πρός τόν θρόνον Σου κειμένη, 
μετέχει άμεσώτερον πάσης συγκινήσεως, .πάσης χαράς 
ή περιπέτειας Αύτοΰ, τής Προιτευούσης τοΰ Κράτους 
Σου, έφ’ ου λαμπρώς άνάσσεις, Βασιλεύ, ούτινος τάς 
τύχας συνετώς καί σοφώς ιθύνεις, καί ύπέρ τής εύημε- 
ρίας τού οποίου καί ύγείαν καί ζωήν καί σκήπτρου 
διεκινδύνευσας, τό Δημοτικόν Συμβούλιον εύγνωμον 
καί άφοσιωμένον πρός τήν Δυναστείαν Σου, τούς δονι- 
σμούς τής ψυχής του είς ψήφισμα άφοσιώσεως καί λα
τρείας ανυπόκριτου ένσαρκώσαν, ένετείλατο ήμΐν, τοίς 
τό Προεδρείον έκείνου άποτελούσιν, δπως τό ψήοισμα 
τούτο πρός τόν θρόνον σου προσκομίσωμεν. Τυχόντες 
τής "Υψηλής εύνοιας τής έμφανίσεως ένώπιόν Σου 
καί εύλαβώς έγχειρίζοντες τό ψήφισμα τούτο, άναοω- 
νοΰμεν:

«Πολλά τά έτη Σου, "Αναξ».
Ή Α. Μ. εύχαρίστησε θερμώς τόν κ. Πρόεδρον 

καίένετείλατο δπως διερμήνευσή καί είς τό Δημοτι - 
κόν Συμβούλιον τάς συμπάθειας Του καί τήν εύχαρί- 
στησίν Του.

Τό έπιδοθέν πρός τήν Α.Μ. ψήφισμα έχει ώς έξής : 
«Τό Δημοτικόν Συμβούλιον ’Αθηναίων, 
«Άκούσαν τοΰ Προέδρου του λέξαντος τάδε· 
»Πρός Εκείνον, Ούτινος ό αφάνταστος ηρωισμός 

καί ή καταπλήσουσα στρατηγικότης έμεγάλυναν καί 
έδόξασαν τήν "Ελλάδα, πρός Εκείνον, Ούτινος ό πα
τριωτισμός καί ή αύταπάρνησις διεφύλαξαν τήν "Ελ
λάδα μας έκ τοΰ ολέθρου, κατά τόν όγκούμενον έτι 
Εύρωπαϊκόν κυκλώνα, πρός Εκείνον Ούτινος ή απα
ράμιλλος διπλωματική περίνοια άπεσόβησε τόν άπει- 
ληθέντα κίνδυνον τής καταλύσεως τής Έθνικής ήαών 
κυριαρχίας, πρός Εκείνον Όστις ύπεράνω τής Δυνα
στείας του έταξαν αεί τά Εθνικά συμφέροντα, προς 
Εκείνον, "Όστις δικαίως ένεθρονίσθη είς τάς καρδίας 
πάντιον τών ‘Ελλήνων, πρός έκείνον δι’ “Ον ή άγάπη 
καί ή λατρ-ία παντός υπηκόου Του όσημέραι γιγαν- 
τοΰται πρός Εκείνον ύπό τό περίλαμπρον τοΰ "Οποίου 
"Ονομα, πάσα αρχή, ώς καί ή ήμετέρα λειτουργεί, 
πρός τόν Μεγάλον ημών Βασιλέα καί είς τούς πόδας 
τοΰ Θρόνου Αύτοΰ, όφείλομεν σήμερον έπί τή εύκαι· 
ρίφ τού Νέου Έτους καί τής έγκαταστάσεως τοϋ νέου 
Προεδρείου, ύψούντες τήν καρδίαν καί τήν διάνοιαν νά 
καταθέσωμεν εύλαβώς τήν άνυπόκρίτον ήμών άφοσίω- 
σιν καί τάς διαπύρους εύχάς, δπως καταστελλομένης 
έντός τοΰ άρξαμένου έτους τής Εύρωπαϊκής λαίλαπος, 
ϊδτ πραγματουμένους τούς πόθους τοΰ Έθνους, κρα
τυνόμενο.’ έτι τόν Θρόνον του καί έξασφαλιζόμενον τό 
Εθνικόν Μεγαλεΐον».

«Ένστερνιζόμενον, ώς ιδίας τάς έκτεθείσας γνώ- 
μας τοΰ προέδρου καί διατρανοΰν τά αισθήματα άφω- 
σιώσεως καί εύγνωμοσύνης πρός τόν δαφνοστεφή Βα
σιλέα, δι’ δσα Ούτος αγαθά πρός τό Έθνος άπειργ»· 
σατο.

Ψηφίζει όμοψήφως
»’Αναπέμπει πρός Αύτόν διαπύρους εύχάς, δπως 

κατά τό σημερινόν άρξάμενον έτος ϊδη πραγματουμέ
νους τους Εθνικούς πόθους κρατυνόμενου έτι τόν Θρό
νον Του καί πληρούμενον τό Εθνικόν Μεγαλεϊον.

«Άνατίθησι δέ τφ Προεδρείφ τήν πρός τόν "Ανα
κτά ύποβολήν τού παρόντος ψηφίσματος».

*0 Πρόεδρος Ό ’Αντιπρόεδρος
Άντ. Παπαγεωργίου I. Γ. Βλαβιανός

Ό Γραμμοτεΰς
Γεώργ. Βουρνάζος

Τά μέλη τοΰ Συμβουλίου

ΚΟΣΜΟΣ
Θά έχρειάζετο νά εΰρίσκετο κάποιος υπομονητικός 

συλλέκτης έργων τής άδόξως καταργηθείσης Επιτρο
πής τών τροφίμων, διά νά παρασχεθή είς τούς μετα

γενεστέρους μία είκών άκενώ- 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ του πηγής ευθυμίας καί φαι- 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ δρότητος. Ή άδεξιότης της, ή 
παιδαριωδία της έφθασε μέχρι 

βαθμού απίστευτου. Εϊς μερικάς μάλιστα στιγμάς ύπε- 
ρέβη τά δρια τοϋ κωμικού καί δυστυχώς δι’ ημάς 
έφθασε τά δρια τής τραγικότητος. Φέρομεν ένα πρό -
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χείρον παράδειγμα, Ρίζια καί όσπρια εις τάς άρχάς 
του μηνος είχαν άφθονα τά παντοπωλεία καί κάθε 
οικογενειάρχης έπρομηθεύετο μέ σχετικήν υλικήν ά'νε- 
σιν τά εϊδη αύτά τής πρώτης ανάγκης. Αίφνης ή πε
ρίφημος Επιτροπή γνωστοποιεί εις τό Σωματεϊον τών 
Παντοπωλών δτι παύει νά χορηγή έκ τών ειδών αυ
τών εις τούς Παντοπώλας χωρίς δμως νά λάβη καί τήν 
στοιχειώδη πρόνοιαν νά καταγράψη τάς ΰπαρχούσας 
εις έκαστον παντοπώλην ποσότητας ύποχρεοΰσα αυ
τούς να τάς κρατωσιν είς τήν διάθεσιν τοϋ κοινού. 
Βλεπετε η μακαρία επιτροπή έγνώριζεν είς ποιον ’Ωκε
ανόν ευσυνειδησίαςπλέουσιν οί αγαθοί καί αφιλοκερ
δείς Παντοπώλαι τής πόλεώς μας καί άφήκεν είς τήν 
υπέροχον αυτών ευσυνειδησίαν,είς τήν φιλοπόλιδα μέ
ριμναν των τον διακανονισμόν τοϋ ζητήματος. Καί οί 
αγαθοί παντοπιολαι τής πόλεώς μας—διά τούς οποίους 
θα εχρειαζετο νέος Ηρακλής διά νά τούς κοεμάση έπί 
αναρίθμητων ίκρίων είς τό Πεδίον τοΰ Άρεως—μό
λις ελαβον γνώσιν τής δηλώσεως τής Επιτροπής αυθη
μερόν απεκρυψαν βιαστικά τάς ποσότητας ποΰ κατεΐ- 
χον και είς τούς πελάτας των, άντί νά παρέχουν ρίζι 
και όσπρια έπεδείκνυον άνηρτημένην εις τό καταφα- 
νεστερον μέρος τοϋ καταστήματος τήν περίφημον δή- 
λωσιν τής περιφήμου ’Επιτροπής ή οποία τόσον ήτο 
εξυπηρετική τών συμφερόντων των! Καί τά συμφέ-

των ^ξυπηρετήθησαν διά τής δημιουργίας νέας 
μεθοδου αισχροκέρδειας. Όσοι πελάται άκριβοπλή- 
ρωναν τό ρίζι ή τά όσπρια καί παρεϊχον άσφάλειαν 
οτι δεν θά καταγγείλουν τήν αισχροκέρδειαν εΰρισκον 
οσας οκαδας ήθελον ιεροκρυφίως, ό δέ πολύς κόσμος 
των βιοπαλαιστών, εμενεν είς τά κρύα τοΰ λουτροΰ.

. θαυμαστά τά έργα σου μακαρία ’Επιτροπή τών 
τροφίμων! μεγαλοευεργέτις τών ιιπακάληδων τών 
Αθηνών καί Πειραιώς !!

*
Είνε περίεργος ή φυσιολγική κατασκευή τοΰ έλλη- 

νικοΰ μυαλού. "Οταν πρόκειται νά λειτουργήση, νά 
εργασθή, να σκεφθή διά τά άτομικά συμφέροντα τού

, _ ιδιοκτήτου του θαυματουργεί,
ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ δταν δμως τοΰ άνατίθεται έργα- 

σία άποβλέπουσα τά συμφέροντα 
τής κοινωνίας ναυαγεί τελείως. Άπόδειξις ή σημερινή 
“ξσι5 χιλιάδων Ελλήνων οί όποιοι έπλούτησαν είς 
βάρος τοΰ ελληνικοΰ Λαοΰ μυρία μηχανευθέντες πρός 
εκμεταί.λευσιν τών εξαιρετικών συνθηκών ύπό τάς 
οποίας διατελεϊ τό Κράτος καί ή κοινωνία καί άπό- 
οειξις επίσης η Επιτροπή τών Προμηθειών ή οποία 
εναυαγησεν είς δλα τά διαβήματά της, είς δλα τά μέ
τρα της, εις δλας τάς άποφάσεις της—εξαιρέσει τής 
διανομής τοΰ ψωμιού-καί τό Διάδοχον αύτής Δέκα
των Υπουργεΐον τό όποιον μετά θρησκευτικής εύλα- 
βειας ακολουθεί τά ϊχνη της.

Σ αυτήν την εικόνα ή όποια δσον ωμή καί άν πα- 
ριστανεται εινε έν τούτοις άτυχώς, άληθεστάτη άντι- 
παραβαλλομεν μίαν άλλην εικόνα ποϋ έχη νά μάς επί
δειξη ή Αίγυπτος. Έχει, είς τήν χώραν τών Άρα- 
παδων υπάρχει Αγγλική Δωίκήσις, διευθύνει ’Αγ
γλικό μυαλό, υπάρχει συναίσθησις καί άντίληψις κα
θήκοντος καί τά πράγματα γίνονται άνθρωπινά, 
λογικά και ο'χι...ελληνικά. Έκεΐ έπίσης υπήρξε τάσις 
εκμεταλλευσεως άκόπου πλουτισμού, αισχροκέρδειας 
ίΣΑ· , , "Αγγλος υπάλληλος δέν χωρατεύει.
Εσκεφθη, εμελέτησεν, είργάσθη έπί ενα μήνα καί έδη- 

μιουργησεν, όργάνωσιν, διανομής τροφίμων τοιαύ
την ωστεε'κτοτε, άπό τάς άρχάς τοΰ πολέμου, ή ζωή 
της Αίγυπτου έγινε περισσότερον οικονομική, περισ
σότερόν ευθυνή άπό δτι ήτον πρό τοΰ πολέμου !

Και δμως άπό τήν πολυσύνθετον ’Επιτροπήν τών

Τροφίμων καί άπό τό πολυμελές καί πολυάνδρειον 
Δέκατον ‘Υπουργεΐον δέν έστάλη είς τήν Αίγυπτον 
ούτε ένας Κύριος πρός μελέτην τής όργανώσεως 
αύτής. Είνε τόσον πολύξεροι οί Έλληνες μας.

* 
* *

Καθημερινώς ένισχύονται, συστηματοποιούνται 
και αποβαίνουσιν είς άκρον ευεργετικά τά Λαϊκά 
Συσσίτια. Ό Πατριωτικός Σύνδεσμος τών Έλληνί- 

δων, έργον ύψίστης εθνικής ση- 
ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ μασίας, όφειλόμενον είς τήν 

έμπνευσιν, τόν ζήλον καί τήν 
άκατάβλητον μέριμναν τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης 
Σοφίας, καταβάλλει ΰψίστας προσπάθειας διά τήν 
άπρόσκοπτον λειτουργίαν των.

Τεσσαράκοντα χιλιάδες ίσως άτομα Ανευρίσκουν 
σήμερον την σωτηρίαν των είς τά συσσίτια τά όποια 
ιδρυθησαν εις Αθήνας καί Πειραιά. Τό έργον είνε 
τόσον μέγα, τόσον εύεργετικόν, τόσον φιλάνθρωπον, 
τόσον έθνικόν ποΰ δέν έχει άνάγκην έξάρσεως διά νά 
κατανοηθή ή βαρύτης καί ή χρησιμότης του.
_Ένας κοινωνικός θεσμός ό όποιος δέον Λχ στερεω- 

θή άκόμη περισσότερον διά νά άποτελέση τόν βωμόν 
τής κοινωνικής άλληλεγγύης. Καί προκειμένου περί 
άλληλεγγύης άς μάς επιτροπή νά ύποδείξωμεν εύλα- 
βώς εις τήν παντεπόπτιδα μέριμναν τής Μεγαλειό
τητας της δτε έξ ίσου σήμερον πάσχει καί ή μεσαία 
τάξις καί δυστυχώς, ένφ ούδεμία υπέρ αύτής μέριμνα, 
τουναντίον υπάρχουν παραδείγματα κατά τά όποια 
παρέχεται ή φιλάνθρωπος άντίληψις τών αρμοδίων 
υπέρ τών λαϊκών τάξεων πρός βάρος καί πρός θετικήν 
ζημίαν τών δεινοπαθουσών κοινωνικών αύτών τάξεων. 
Η φωτεινή διάνοια τής Μεγαλειοτάτης ας στραφή 

και προς τό σημεϊον αύτό καί θά άντικρύση πληγάς 
αί όποϊαι εϊμεθα βέβαιοι βαθέως θά συγκινήσουν 
τήν μεγάλην ψυχήν Της.

* *
Η ιστορία έν τή άπολύτφ ύποστάσει της καθημε*  

ρινώς εξευτελίζεται. Τά γεγονότα αλλεπάλληλα έπέρ - 
χονται κατά τάς πονηράς αύτάς ημέρας νά επιβεβαιώ

σουν τό γεγονός. Δέν μπορούμε νά 
Ο ΘΡΥΛΑΟΣ έξακριβώσωμεν κανένα γεγονός είτε 

εξ εκείνων ποΰ γίνονται μπρος στά 
ματιά μας, είτε εξ εκείνων πού- έξελίσσονται ολίγα 
βήματα μακρύτερα. Όλα τά γεγονότα μεταβάλλονται 
είς θρύλλον. Καί ό θρύλλος πλέκεται άναλόγως τών 
συμφερόντων, τής άντιλήψεως, τής φαντασίας,τοΰ έπι- 
διωκομένου σκοπού έκείνου ποΰ θά μάς τόν διηγηθή. 
Και επι τοΰ ίδιου συμβάντος άκούει κανείς τής πλέον 
παράδοξες, τής πλέον αντιφατικές, τής πλέον φαντα
στικές Ιστορίες. "Ενας τουφεκοβολισμός, ένας πυρο
βολισμός οίος δήποτε είνε Ικανός νά έξαψη μέχρι 
τοιούτου σημείου την δημιουργικήν ή τήν ποιητικήν 
φαντασίαν μας ποΰ εϊμεθα ικανοί έξ αιτίας του νά 
πλασσωμεν τής πιο άλλόκοτες, τής πιο έξωφρενικές 
διηγήσεις.

Οι πυροβολισμοί τής Δραπετσώνας θά παραμεί
νουν δείγμα τής ψυχολογικής μας καταστάσεως. Τί 
δέν διεπλασθη, τί δέν έπλέχθη, τί δέν ίστορήθη, τί 
δέν έδημιουργήθη γύρω των. Γάμοι, άποβάσεις, επί
στρατοί, αγήματα, κώδωνες εκκλησιών, συναγερμοί, 
άμυνα, έπίθεσις, ατμάκατοι, άστυνομία, Άντάντ, φι- 
λογερμανισμός, καί μία σύγχυσις καί ένας κυκεών 
μεσα^απο τον οποίον έπρόβαλε μεγαλοπρεπής ό Θρύλ
λος δ όποιος δέν είχε καμμίαν σχέσιν μέ τήν αλήθειαν 
ή τήν πραγματικότητα. Ζοΰμε σέ πονηρές ήμερες καί 
χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία γιά δσα γίνονται καί 
γιά δσα άκοΰμε δτι γίνονται γύρω μας.

άφήκαν νά πλησιάση δσον τό δυνατόν περισσότερον 
καί τόν έτουφέκισαν σχεδόν έκ τοΰ συστάδην.

«Τήν ήμέραν, έξησφαλισμένοι είς τά χαρακώματά 
των, διά νά μάς περιπαίξουν οί Γερμανοί, άνύψωσαν 
τό πτώμα τοΰ άνδρείου φίλου μας έπανω είς τάς 
ξιφολόγχας των. (

«Μόλις είδε τόν άγενή, τόν τερα,τωοη τούτον θεα
τρισμόν χωρίς κανέν παράγγελμα, χωρίς καμμίαν 
κραυγήν, μέ έν κοινόν πήδημα, δλος δ λόχος μας, μέ 
τόν λοχαγόν έπί κεφαλής, έπήδησεν έξω άπό τό χα
ράκωμά του, καί ωσάν νά ύπνωτίσθη άπό τό θέαμα 
τοϋ πτώματος, ώρμησε πρός τά έμπρός διά νά έκδι- 
κήση τόν ούτως άνάνδρως έκτεθειμένον ήρωα.

«'Η έπίθεσις ύπήρξε τόσον αίφνιδία τόσον δρμη- 
τική, ώστε δ φραγμός τών δδοντωτών συρματοπλεγ
μάτων δ προστατεύων τήν έχθρικήν γραμμήν, άνε- 
τράπη πριν ή οί Γερμανοί συνελθουν έκ τής έκπλη- 
ξεώς των. Όλοι οί Γερμανοί, οϊτινες εύρίσκοντο είς 
τό χαράκωμα έπέρασαν άπό τήν ξιφολόγχην. Άνελά- 
βομεν τό πτώμα τοΰ ύπολοχαγοΰ μας, άφοΰ έκυριεύ- 
σαμεν, σχεδόν χωρίς άπωλειαν έν χαρακωμα, έντός 
τοΰ δποίου ήριθμήσαμεν 210 έχθρικά πτώματα. Ο 
φίλος μου έξεδικήθη!»

t
« Έφημερίς τών Συζητήσεων» έκ τών σοβα- 
ρωτέρων Γαλλικών έφημερίδων, άνατρέχουσα 
είς τήν άρχήν καί τά αίτια τής Γαλλο-ρωσ- 
σικής συμμαχίας διηγείται έν περίεργον έπεισόδιον 

είς τό όποιον κατά τήν έφημερίδα ταύτην δέον νά 
ζητηθή ή πρώτη άφορμή τής συμμαχίας δύο Κρατών 
τά όποια άείποτε έμισοΰντο.

Κατά τάς πρώτας ήμέρας τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1888 
δ πρίγκηψ Βλαδίμηρος, δστις εύρίσκετο τότε είς Πα~ 
ρισίους, διετύπωσε τήν επιθυμίαν .δπως ϊοη τόν τότε 
πρωθυπουργόν Φρεσυνέ. Ό πρωθυπουργός μετέβη 
πρός έπίσκεψιν τοΰ Δουκός, δστις τφ έζήτησεν ώς 
δώρον έν τουφέκιον συστήματος Αεμπέλ. Τά δπλα 
ταΰτα ήσαν τά τελειότερα τής έποχής έκείνης, ή δέ. 
Γαλλία έφύλαττε ζηλοτύπως τό μυστικόν τοΰ μηχα
νισμού των.

Ό Φρεσυνέ έκπλαγείς έκ τής παρακλήσεως τοΰ 
Μεγάλου Δουκός, έζήτησεν δπως πριν ή άπαντήση 
όριστικώς συμβουλευθή τούς συναδέλφους του καθόσον 
είδη άνήκοντα είς τό ύλικόν πολέμου δίδονται μόνον 
κατόπιν διαταγής τοΰ προέδρου τής Δημοκρατίας.

Οί υπουργοί άνεγνώρισαν δτι δέν ήτο δυνατόν 
νά άρνηθοΰν εν δπλον ώς δώρον είς τόν Μέγα Δοΰκα, 
συγχρόνως δμως συνεφώνησαν δτι έπρεπε νά παρα- 
κληθή δ Μέγας Δοΰξ νά τηρήση τό μυστικόν.

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας δπέγραψε τό διά
ταγμα, τό όποιον έτηρήθη μυστικόν καί οδτω παρε- 
δόθησαν είς τόν Μέγαν Δοΰκα έν δπλον Αεμπέλ 
μετά τών φυσιγγίων του.

Δύο μήνας μετά ταΰτα δ στρατιωτικός άκόλουθος 
τής-Ρωσσικής Πρεσβείας ήρώτησε τήν Γαλλικήν Κυ- 
βέρνησιν έάν ήδύνατο νά προμηθεύση είς τόν Ρωσσι- 
κόν στρατόν άνάλογον άριθμόν δπλων Αεμπέλ.^ Τό 
ύπουργεΐον Φρεσυνέ έσκέφθη τότε δτι παρουσιάζετο 
εύκαιρία βελτιώσεως τών σχέσεων μεταξύ Ρωσσίας 
καί Γαλλίας καί συνήνεσεν. Ό στρατιωτικός ακό
λουθος έδωκε τότε παραγγελίαν κατασκευής πεντά- 
κοσίων χιλιάδων δπλων Αεμπέλ.

■ Έγράψαμεν καί άλλοτε καί τό έπαναλαμβανομεν 
S καί τώρα. Οί ’Επίστρατοι συσσωματωμένοι, ωργα- 
■ωμένοι, πειθαρχικοί, μέ’ τήν φλόγα του αληθινού 

πατριωτισμού στήν ψυχή
Ε ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΑΤΟΙ μπορούν νά< προσφέρουν 

ανεκτίμητους υπηρεσίας είς
Κ τόν τόπον καί κυρίως είς τάς ιδιαιτέρας αύτών πα- 
I τοίδασ. ’’Ας άφήσουν τήν ψυχοφθόρον, την καταστρε-

Κ πτικήν πολιτικήν, ας άφήσουν είς τούς αρμοδίους 
Κ νά διευθύνουν τάς τύχας αύτοΰ τοΰ τόπου, ας σβυ- 
Κ σουν μιά γιά πάντα τά κενούργια καπετανατα τα 
| όποια άνεπιγνώστως ιδρύουν καί τών οποίων τα 
I σφάλματα θά τά πληρώση τό Έθνος ολόκληρον. 
| ”Ας άφήσουν τάς φαντασιοπληξίας και ας μεταβλη- 
■ θοϋν εις όργανα ήμερώσεως, προόδου καί πλουτισμού 
| τοϋ έκγαταλελειμμένου αύτοΰ τόπου. Συνεννοούμενοι 
Γ μέ τάς Κοινοτικός άρχάς καί μέ τά , προοδευτικότερα 
I στοιχεία τοΰ χωρίου των, τής Κοινοτητος ή τής. πε- 
I οιφερείας των ας στραφώσι πρός τήν Γήν την Μη- 

p τέρα παντός άγαθοϋ. ’Άς έργασθώσι πώς να ξηρα- 
■ νωσι τά έλη, πώς νά άνοίξουν δρόμους, πως να εγει- 
, ρουν γεφύρας, πώς νά δημιουργήσουν νεας^ πηγας 
I εύημερίας. ’Άς χτυπήσουν τήν ζωοκλοπήν, α.ζ, εξα-

Γ σφαλίσουν τήν άσφάλειαν τών αγρών. ’Άς τονώσουν 
ί τό θρησκευτικόν αίσθημα καί τό αίσθημα τής άλλη- 
ί λεγγύης καί τότε δλοι αύτοί οί κύριοι νά εινε βέβαιοι 
I δτι έξυπηρετοΰν ύψιστα εθνικά συμφέροντα, άλλοι; 
[ μεταβάλλονται απλώς είς στοιχεία αποσυνθετικά της 
I Ελλάδος ή όποια άτυχώς, ένφ έχει δλην την δυνα- 
I μιν τής Ζωής, δείχνει άντιθέτως, δλα τά συμπτώματα 
I τής ηθικής καταπτώσεως.

ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ 
Ή άνανέωσις τής έηιδερμίδος.

Εινε γνωστόν, οτι τό ανθρώπινον δέρμα διατελεϊ 
f είς κατάστασιν διαρκούς άνανεώσεως άλλα συνέπεια 
I ε’λαττώσεως τής ζωικής δυνάμεως συντελούσες προς 

τοΰτο και τής ηλικίας, ή άκατάπαυστος αυτή ανασυ- 
I στάσις τών ιστών επιβραδύνεται. Ή εξωτερική επι- 

■ δερμϊς αδρανής καί έρρυτιδωμένη παραμένει, έπι πολύ
I έπι τοΰ προσώπου προξενούσα δυσάρεστου έντυπωσιν.

Έν τούτοις ούτε ποΰδραι ούτε αλοιφαι δύνα,νταινα 
I αναζωογονήσουν ή νά έξωραίσουν τό νεκρόν τούτο 

Η- δέρμα, ή μόνη δ’ Ινδεικνυομένη φυσική μέθοδος εινε 
ή έξαφάνισις τής μαρανθείσης^επιδερμίδας διά τής 
άσηπτίνης, ή οποία απορροφά εντελώς το αδρανές 

I τοΰτο δέρμα χορίς νά προξενήση τήν παραμικρόν 
βλάβην. z ,

Ό κηρός άσηπτίνη τίθεται την νύκτα, όπως αι, αλοι- 
φαί, και τήν πρωίαν εξαλείφεται διά τής πλύσεως, 
έξαφανιζομένου οΰτω παντός δυσαρέστου στίγματος 
άπό τοΰ προσώπου.

_______ ------------------------------

AKO ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΟΪ ΠΟΑΕΜΟΪ
«Μικρός Μασσαλιώτης» έδημοσίευσε πρό τίνος 
επιστολήν γάλλοο άξιωματικοΟ τών κυνηγών 
τών Άλπεων πολεμοΟντος είς τά Βόσγια, έκ 

τής όποιας παραλ.αμβάνομεν τήν κάτωθι περικοπήν:
Ε «Κατά τάς πρώτας λάμψεις τής χαραυγής, θέλων 

νά κατοπτεύση μίαν εχθρικήν τηλεβολικήν θέσιν, ό 
ύπολοχαγός Χ.,.έγκατέλειψε τό χαράκωμά μας, έπρο- 
χώρησεν έρπων χωρίς συνοδείαν έως είς τά πλησιό
χωρα των γερμανικών γραμμών. Άλλ’ οί Γερμανοί 
άνακαλύψαντες τό τολμηρόν στρατήγημά του, τόν
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— Εύχαρίστως θά κατασκευάσωμεν είς τά έργο- 
στάσια τοΟ Κράτους τά δπλα ταΟτα είπεν ό Γάλλος 
πρωθυπουργός, άλλα θέλομεν νά εϊμεθα βέβαιοι οτι 
ούδίποτε θά έξέλθουν έκ τών δπλων αύτών σφαΐραι 
έναντίον τών Γάλλων.

— Καί ήμεϊς έπιθυμοϋμεν αύτό,άπήντησεν δ στρα
τιωτικός άκόλουθος, καί δυνάμεθα νά σάς δώσωμεν 
πάσαν πρός τούτο έγγόησιν.

'Ο πρεσβευτής τής Ρωσσίας έπανέλαβε τάς διαβε
βαιώσεις ταύτας πρός τόν Γάλλον πρωθυπουργόν καί 
οδτω έτέθησαν αί βάσεις τών διαπραγματεύσεων, αι- 
τινες κατέληξαν είς τήν Γαλλο-ρωσσικήν συμμαχίαν. 
Διάφορα πολιτικά γεγονότα έπετάχυναν τήν σύνα- 
ψ£ν της.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

— Συνεπείφ τοϋ αποκλεισμού έκρίθη σκόπιμον νά μάς 
άπαλλάξη ή Ιερά Σύνοδος τής 'Ελλάδος τής νηστείας κατά 
τήν παρούσαν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

— Είς τήν πίεσιν τών Δυνάμεων κατά τόν παρόντα απο
κλεισμόν σπουδαϊον ρόλον έπαιξαν τά δπλα.

— Διαρκώς εΰρίσκοντο έλλείποντα-
— Ή ’Εθνική Τράπεζα ασμένως συνήψε δάνεια μετά τών 

Δήμων ’Αθηνών καί Πειραιώς έκπροσωπουμένων ύπό τών 
Δημαρχευόντων κ. κ. Τσόχα καί Παυλούση χάριν δημιουρ
γίας εργασίας ύπέρ τών άεργων εργατών

— Ή πρωτοβουλία τής Ιδέας οφείλεται είς τήν Α. Μ. 
τήν Βασίλισσαν καί τόν κ. Τσέλον ’Υπουργόν τών ’Εσωτε
ρικών.

— ’Επανειλημμένων συνήλθον ύπό τήν Προεδρείαν τής 
Α. Μ, τής Βασιλίσσης διάφοροι Έπιτροπαΐ πρόί σύσκεψιν,

— Σκοπός τών συσκέψεων αύτών ήτο ή άνεΰρεσις έκ μέ
ρους τής Κυβερνήσεων καί τών Δήμων μέσων διά τήν έκτέ- 
λεσιν διαφόρων δημοσίας ανάγκης ή καλλωπιστικών έργων 
πρός παροχήν έργασίας είς τάς δοκιμκζομένας λαϊκάς τάξεις.

— Έδημοσιεΰθη νομοθετικόν Διάταγμα διά τού οποίου 
ανατίθενται είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν ή αγορά διαφόρων 
τροφίμων ή ειδών καταναλώσεως διά λογαριασμόν τού Κρά
τους καί πωληθησομένων ύπό τής ’Εθνικής Τραπέζης.

— Κατά τάς έφετεινάς Άπόκρεω, διά τόν φόβον τών 
’Ιουδαίων, άπηγορεύθη ή έμφάνισις προσωπιδοφόρων μεταμ
φιεσμένων.

— Κάποια ανυπότακτος κυρία δέν έλαβεν ύπ’ δψιν τήν 
άπαγόρευσιν καί έξήλθε στους δρόμους μέ προσωπίδα.

— Ταύτην συνέλαβεν ό ίδιος 'Υπουργός τών Έσωτερι. 
κών κ. Τσέλος κατελθών τής άμάξης του.

— Τήν παρέδωκεν είς χωροφύλακα μέ τήν έντολήν νά 
όδηγηθή είς τό Πταισματοδικεΐον.

— Κατεδικάσθη είς εικοσιτετράωρον κράτησιν έπί παρα- 
βάσει αστυνομικής διατάξεως.

— Διά νομοθετικού Διατάγματος ίδρύθη νέον 'Υπουργεϊον 
τό Δέκατον.

— Ώνομάσθη τοΰ «’Επισιτισμού καί τής ’Επάρκειας» ! I
— Τάς έργασίας τού νέου Υπουργείου ιόρίσθη ν’άνα- 

λάβη ό μεγαλοβιομήχανοςκ. Έπαμ. Χαρίλαος.
— Μέ τήν άνοιξιν αρχίζει καί ό πλούτος τοΰ καλλιτε

χνικού καταστήματος καπέλλων τής κ. Ευαγγελίας Μπου
λούκου.

— Τό ύπενθυμίζομεν είς τάς κομψάς άναγνωστρίας μας. 
—’Οδός Έρμού άριθ. 10.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Φλωρεντινή Τραγωδία. — Άπό τήν εκδοτικήν 
Εταιρείαν «Τά ’Έργα» έξεδόθη ή «Φλωρεντινή Τρα
γωδία» τοΰ Όσκαρ Ούάϊλδ. Τοϋ έργου προηγήθη ένα 
απόσπασμα άνεκδότου έργου τοϋ συγγραφέως ή Α
γία Εταιρεία ή ή Διαμαντοσκευασμένη. Μεταφρα
στής ό κ. Ν. Ποριώτης δ διαλεκτός μας λόγιος, δ 
όποιος τόσον πολύ έχει έμβαθυνει εις τά έργα τοϋ 
άγγλου συγγραφέως.

Ή Φλωρεντινή Τραγφδία έχει παιχδή πολλάκις 
άπό τής Ελληνικής σκηνής καί διά τούτο δμως, ίσως 
περισσότερον επιθυμητή ή άνάγνωσίς της.

Τό κομψόν βιβλίον τιμάται δραχμής.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ίλ’ς κομψόν τόμον έξέδωκεν ή "Αγκυρα μίαν αι
σθητικήν μελέτην περί τέχνης υπό τοΰ συναδέλφου 
κ, Γ. Βώκου, υπό τόν τίτλον (Ζωγραφική καί 
Γλυπτική». Είς τό βιβλίον αύτό ό συγγραφεύς στη- 
ριζόμενος έπι των νεώτέρων μελετών περί τής προό
δου τής Ζωγραφικής και Γλυπτικής εξετάζει έν όλί- 
γοις άπό φιλοσοφικής καί αισθητικής άπόψεως τό ζή
τημα τής τέχνης. Τό βιβλίον αύτό μή στερούμενον 
καί φιλολογικής αξίας, συνιστώμεν ού μόνον είς τούς 
καλλιτέχνας άλλα καί είς πάντα φίλολογοΰντα.

’Αρχεία 'Ιατρικής καί Βιολογίας

Τό ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 'Ιατρού κ. Α. Κούζη, 
καί έπιμελεία τοΰ εκδοτικού τμήματος τοΰ Οίκου Γε
νικού "Εμπορίου α"Αγκυρα» έκδιδόμενον άπό ετών, 
επιστημονικόν αύτό περιοδικόν, εις τό όποιον συνερ
γάζονται πάντες οί καθηγηταί τ·?ΰ 'Εθνικού Πανεπι
στημίου καί οί καλύτεροι τών παρ’ ήμΐν Ιατρών βιο
λόγων, χημικών, φαρμακοποιών κλπ. είσήλθεν άπό 
τοΰ παρελθόντος ’Ιανουάριου είς τό δωδέκατον τής 
έκδόσεώς του έτος

Τό τεύχος τοΰ 'Ιανουάριου, έξεδόθη πρό ήμερων 
διπλοΰν μέ πλουσιωτάτην επιστημονικήν ύλην. Με
ταξύ τών μελετών τών δημοσιευομένων εις τό διπλοΰν 
τούτο τεύχος άναφέρομεν τάς σπουδαιοτέρας Σ. Μη- 
λιαράκη Καθηγητοΰ Πανεπιστημίου. Αί περί μανδρα- 
γόρα δεωιδαιμονίαι Γ. Φωτεινού καθηγητοΰ Πανε
πιστημίου. Έλκος τοΰ κάτω χείλους. Α. Βαλέττα 
οφθαλμιάτρου. ’Αλλοιώσεις τού κερατοειδοΰς Α. Γρη- 
γοροπούλου σχολικού Ιατρού. Φυματίωσις καθώς καί 
άρθρα τών κ. κ. I. Κατσαρά καί Μέρμηγκα καθηγη
τών τοΰ Πανεπιστημίου Σ· Λάμψα, Α. Καββαδία, 
Ε. Κοντολέοντος Ιατρών καί Δ. Τσακαλώτου χη- 
μικοΰ κλπ.

ΕΙΣ ΤΟ
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(ΕΠΧΝΗΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡ^ΝΣΒ?ΐΛ/

Συνιστώμεν ΘΕΡΜΩΣ και ιδίως είς τούς συμπατριώτας μας το 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ

Είνε τό καλλίτερον, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ Ξενοδοχειον της 

πόλεως.
Είς θέσιν κεντρικωτάτην μόλις άπέχον τρία λεπτά 

έκ τού Σταθμού και τής προκυμαίας.
Θερμά και ψυχρά Λουτρά. Οικογενειακή περιποίησις. Ήλεκτρο- 

φώτιστον. Κουζίνα Γαλλική.
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«II ΕΛΛΗΝΙΚΗ EHI€>E«I*IIXIX» το βυντβτά ιδιαιτέρως.

ΙΛ ΤΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

1—ΤΣΑΜΑΔΟΥ—1 τΩραι έπισκ&ψεως 3-δ μ,μ.
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ, ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Έπί 13 έτη έν Βερολίνφ έκπαιδεοθείς. 'Υφηγητής έπί τριετίαν έν τφ 

Πανεπιστημίφ Βερολίνου. Συνεργάτης τοϋΓυναικολογικοΰ Περιοδικού Βερο
λίνου. Διευθυντής τής Γυναιλολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Βερολίνου 
έπί πενταιτίαν.

8—11 π. μ.—3—6 μ. μ.

. ® &
ο ΦΒΊΊΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΣ

Λάμπαι άσετυλίνης διαφόρων συστημάτων καί τι

μών. Μετ’ όλίγας ήμέρας τά εργοστάσια Γ. ΚΑ- 

ΖΑΓΑΗ θά έκπλήξουν τήν. πόλιν διά τήν τελειό

τητα τών λαμπών. Πωλοϋνται είς τό κεντρικόν πρα- 

τήριον. Σταθμός Λαυρίου, Χαλκοκονδύλη άριθ. 26.

■ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΠΑΔΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α. Γ· ΠΑΛΛΗΣ 

Τδ άρχαιότερον τών έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων 

'Ιδρυ&έν τφ 1870

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτικάς προόδους 
των, μία άφορμή πρός τοΰτο εϊνε καί τό μέγα αότό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη πλούσια έπίπλω- 
σις, άπαστράπτουσα καθαριότητας, πρόθυμος ύπηρεσία, μοναδική άφθονία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ
ΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ. Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά είδη τής 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύθηνά καί μέ ύλικά έκλεκτά καί έπιμελημένα. Τά είδη 

τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικώτατα, γευστικότατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως 
θεωρείται τό κέντρον δλου τοΰ έκλεκτοΰ κόσμου. Δικαίως εύρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντί
ζουν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιώτερον οί συχνάζοντες είς θέατρα δέν θεωροΰσι τήν δια-ν 
σκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν τών ή τό παγωμένο γάλα 
των, ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

ΚΟΜΙΑ.Κ

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΟΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΘ. ΠΟΥΡΗ

εν πειραιει

Μεγάλαι αποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, συγ- 
γοαμμάτων, περιοδικών καί πάσης ποιότητος.

Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ΰλης πάσης 
προελεύσεως.

’Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων 
και φωτογραφικών χαρτονίών.

Μόνοι έκαρται έν Έλλάδι επιστολικών δελταρίων.
Δεκταί άπ αγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. Έξεδό- 

θησαζ ώς κριτών 500 ειδών μέχρι τοΰδε.
Άτμοκίνητον Τυπογραφείο'/ μέ 10 πιεστήρια διά 

μικράς έπιμεμελημένας εργασίας (Travaux de peville) 
ώς και διά μεγάλας καλλιτεχνικός τοιαύτας.

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

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άνακοινοΰται δτι μόναι ίσχύόυσαι άδειαι πρός .συλ

λογήν εράνων έν Άθηναις και Πειραιει εϊνε :
1) Ή υπέρ προσφοράς λαϊκού δώρου τή Α· Μ. τώ 

Βασιλεΐ και άνεγέρσεως άνδριάντος Αύτοΰ, εις επι
τροπήν ύπό τήν προεδρίαν τοΰ Πανιερωτάτου Μη
τροπολίτου.

2) Ή υπέρ ίδρύσεως οικονομικών συσσιτίων εις 
’Επιτροπήν ύπό τήν προεδρίαν τής έκ τών μελών 
τοΰ Πατριωτικού Συνδέσμόυ τών Έλληνίδων κυρίας 
Μπαλτατζή· ' \

Πάσα τυχόν χορηγηθησομένη έν τώ μέλλοντι άδεια 
συλλογής έράνων έν Άθηναις και Πειραιει θέλει 
άνακοινωθή καί διά τοΰ ήμερησίου Τύπου.

(Έκ τοΰ Υπουργείου τών ’Εσωτερικών)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛ. Δρ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

* Υποκαταστήματα :
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιει, Θεσσαλονίκη, Καβάλ- 

λα, Ίωαννίνοις, Χίω, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις
Τριπόλει, Βολφ, Λαρίσση, Χανίοις, Ηρακλείω . ν£ας εκδόσεις καί έν γένει έκτελεϊ πάσαν έπί τίτλων 
Ρεθύμνφ καί Σάμφ (λιμήν Βαθέως). > ’

Προσωρινά Πρακτορεία ; ίν ΛΗΜΝΩ (Κάστρον) καί 
ΚΕΡΚΥΡΑ.

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

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ: Έν’Αλεξάνδρειά, καί Καΐρφ.
ΕΝΛΟΝΔΙΝξί: (No 22 Fenchurch Street).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ (Κύπρου),

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Δ. Στεφάνου (’Αντιπρόεδρος), ’Ιάκωβος Μπονιέ (έν- 
τεταλμένος Σύμβουλος), Ίω. Ά&ηνογένης, Κ. Βε- 
ρούγκ, Α. Ζαφίρης, Σ. Εύγενίδης, Π. Καραπάνος, 
Βαρώνος δέ ΝεφλΙξ, Έμμ. Ροδοκανάκης Μ. 
Αάσκαρης καί Σ. Φούντης.

Γενικός Διευθυντής
I. ΗΑΙ ΑΣΚΟΣ

ΔιεύΦυνσις τηλεγραφική
Α ΜΝΑ Ι ΚΜΝ - TCTMENOeiaHS

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
Έκτελεϊ προεξοφλήσεις έμπορι^ών γραμματίων καί 

εισπράξεις τοιούτων έν Έλλάδι καί τώ Έξωτερικφ· 
’Αγοράζει καί πωλεϊ ξένα νομίσματα καί χαρτονο
μίσματα.

·>■ Εκδίδει πιστωτικός έπιστολάς καί αναλαμβάνει τήν 
άπανταχοΰ αποστολήν χρηματικών ποσών διά τηλε- 

• γραφικών ή ταχυδρομικών έντολών.
’Ανοίγει πιστώσεις έπί φορτωτικών.
Δέχεται τίτλους πρός φύλαξιν'εισπράττει τοκομερί- 

ζ;’ δια καί πληρωμένους είς τό άρτιον τίτλους' έκτελεξ 
X χρηματικός έντολάς· δέχεται άνεξόδως έγγραφός είς

έργασίαν : άνταλλαγάς, εισπράξεις δόσεων άσφαλείας 
κατά τής είςτό άρτιονκληρώσεως κτλ··.

Χορηγεί δάνεια έπί τίτλων·
jg · ’Ανοίγει τρέχοντας λογαριασμούς καί δέχεται χρη

ματικός καταθέσεις : δψεως έπί τόκω 3 °/0 έτησίως καί 
, έπί προθεσμία πρός 3 */s  % έτησίως διά τάς άποδο- 
'τέας μετάβμήνας, πρός 4 °/0 διά τάς άποδοτέας μετά 

έτος καί 5% διά τάς μετά δύο έτη καί έπέκεινα άπο
δοτέας.. (Διά καταθέσεις δψεως είς συνάλλαγμα δψεως 

'έπί Λονδίνου άποδοτέας είς συνάλλαγμα 'έπί τής αύ
τής πόλεως πληρώνει πρός τό παρόν έξαιρετικώς τό- 
κον 4 % έτησίως). “Εχει ειδικήν ύπηρεσίαν Ταμιευ 
τηρίου έπί τόκω 4 °/0 έτησίως.

Έκτελεϊ παντός είδους ναυτιλιακός έργασίας.: ναυ
λώσεις άτμοπλοίων διά λογαριασμόν πλοιοκτητών ή 
φορτωτών’ πωλήσεις καί άγοράς άτμοπλοίων’ άσφα
λείας έπί άτμοπλοίων, έναντίον παντός κινδύνου (θα
λάσσης καί πολέμου), έμπορευμάτων, τίτλων’ εισπρά
ξεις άβαριών’ άνθρακεύσείς πλοίων, κτλ. κτλ.

“Εχει είς τήν διάθεσιν τοΰ κοινού, ύπό πάντας τούς 
έπιθυμητούς ορούς άσφαλείας, ύπηρεσίαν ένοικιάσεως 
σιδηρών διαμερισμάτων έν τώ θησαυροφυλακίφ της, 
έπί ένοικίω άπό Δρχ. 30— έτησίως καί άνω. Ειδική 
κλείς παραδίδεται εις έκαστον πελάτην δι’ ής ούτος 
καί μόνος δι'ναται ν’ άνοιξη τό ύπ’ αύτοΰ ένοικιασθέν 
διαμέρισμα.



ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ
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Διά της υγιεινής τοΟ στόματος καί'τών δδόντων 
σώζετε ού μόνον τούς όδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε’ άπειρους νόσους τού στόματος, τών δδόντων, τών 
ώτων, τοΟ φάρυγγος, τού λάρυγγας, τών βρόγχων, τών 
πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος πολλάκις 
δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.

* Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπιστήμονα 
όδοντοϊατρόν κ, ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ δποίου αί τρεις σκε- 
αυσίαι ’Ελιξίρια, Όδοντοκόνις καί Άδα- 
μ'αντίνη, είνε μοναδικαί είς τό είδος των.

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

Πωλείται παρά τφ ίδίφ άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.

3 — ΚΟΡΑΗ — 3

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
“ΜΟΥΣΙΚΗ,,

13-15 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-15

ΑΘΗΝ AI

ΔΓ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΥ

Άπό τήν όπτρέττα τοϋ κ. Σπ. Σαμάρα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

240 —Ό Παρας Δρ. 1.50
241—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ » 1,50
241—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance

της Λευκής) » 1.50
243—Πεταλοΰδα (Βάλς διά πιάνο μόνον) . » , 1.—
247—Λευκή Πεταλοΰδα (Duetto) » 1.5ο
248—Έρασμία—Πολυδεύκης (Tango) » 1.5θ

δλα μαζή είς ένα τόμον » 6.50

Άπό τήν όπτρέττα τοϋ κ. Θ. I. Σακτλίαρίδον

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

251—Πώ-Πώ τί νά κάνω » 1.25
252—Τρελλαίνομαι γιά κόρτε » 1.25
253—θυμάσαι ένα βράδυ (βάλς) » 1.25
254—Είνε πεταχτή (Πόλκα) » 1.25

Πιάνα καί άεροκύμβαλα ΣΤΑΡΡμέ μηνιαίας δόσιες 
έκ §ρ. 40. ,

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακας τών τόκων τών είς 
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων έντόκων καταθέσεων έν 
δψει ή έπί προθεσμία δηλοποιεΐται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοϊς ύποκα- 
ταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια 
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ.

Γ/2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ, 10,000 πέραν τοΰ ποσοΰ 
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς °/0 κατ’ έτος 
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτόν 
λογαριασμόν, παραδιδομένομ τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογοριασμοΰ καί βιβλιαρίου έπιταγών.

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

21/, °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά έν έτος τούλάχιστον.

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

3 ,/2 τοΐς°/ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρ α έτη τούλάχιστον.

4 τοΐς °/0 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, ήτοι 

είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρι- 

σμένη προθεσμία ή διαρκεΐ έπί τόκφ·

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

2 »».»>» » 1 έτους

21/, » » » » » » 2 έτών

3 »» » d » » 4 έτών

4 »» » . » » » 5 έτών

Αί όμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έκδίδονται 

κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμοι.

23
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χΤ Α Δ I Ο Υ 23ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
ΑΔΕΛΦΩΝ Γ. ΛΙΑΚΟΥ 

ε/AAiTEmr mw tbs-b. αταης
■' - ίΑΔΔ 34 ’
Πλοοσιωτάτη Συλλογή ξασμάτων elS δλα τά γοΟστα χαΐ δλους τοή5 

'.ΧΡωμα·ΓκΤύΛυνάντησις δλων Τών «ομψώς ένδυομένων.

~ϊΜΗΒ ΗΗΜ® Μ
ΟΔΟΝΤΟΤΑΤΡΟΣ J |

— >
ΟΜΗΡΟ»’" }

Τό μοναδικόν τών ’Αθηνών ήλεκτροκίνη- j

τον ατελιέ· ί
’Εξαγωγή δδόντων δλως ιϊνδδυνως.
Κατασκευή οδοντοστοιχιών ήγγυημενη- $
Θεραπεία στόματος άποτελεσματική. |

ΟΜΙίΡθ* 3—ΑΘΗΝΑΙ J

μεγλ “εϊτ'ι'λτοριον

-ή £ϊΓΓ«<5ί ·
f . « HVT II X I « Λ Λροθμδς 6

Ανακαίνισήν τελείως έπανέλαβε τάς ^ασίας του.

Modes Chapeaux

ΕΗδ ΕΑΟΤΙΗΣ Λ.ΑΝί01 ΕΛ
ΕΡΜΟΙ’ 3»

, Τά νεώτεοα καί τελειότερα Παρισινά 

> τέλαΔς ολα-τά γούστα κα) σχήματα·

μ ον

38-ΕΡΜΟΓ-38



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Δραχ.'Ολόκληρος σελίς είς 2y τεύχος 

'Ημίσεια » . · »
Τέταρτον σελίδος » »
Όγδοον » ’ » »

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

ΕΡΓΑ THE ΕΥΓΕΝΙΑΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

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

» Β'. » ..........................> 2.00

Γ'. > ...................... . » 1.50

Η ΓΚΟΓΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα 
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.....................» 5.00

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΛΕΦΤΘΠΟΓΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
Ο ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον 

μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΗΤΑΝ ΛΕΙΗΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν τρί- 

πρακιίον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής 'Ελλ. Σκηνής

Σειραΐ τής «ΕλληνικήςΈπιΦεωρήσεως» τού Α'.Β'.Γ'.Δ'. Ε' ΣΤ; 
Ζ . καί Η', έτους πωλούνται είς τά Γραφεΐά μας πρός 25 φρ. έκάστη.

j· ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ "ΕΤΑΡ« :

13—15 Στοά ’Αρσάκειου

; Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40 ■ ·
ϊ ί Όλα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων συνθετών^ καί δλα Τά νεώτερα succes.

Βιολιά, μανδολίνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά έξαρτήματα αύτών. ·

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
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