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“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,
/ΛΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ Δραχμαί 12.—
, Λ Διά τούς Διδασκάλους . - - > · · * ■ 8.—

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ Δολλάρια 3.—
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ Λίρα ’Αγγλίας 1)2
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ Σελίνια 10.—
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ • Δρ. Χρ. . 12.—

τά ’Οφθαλμικά νοσήματα 

θεραπεύονται έν x-J νέα «λείρ κλινική τοΰ όφΰαλμολόγου 

Σπηλιού I. Χαραμή
Τ. ύφηγητου. ΌφΦαλμολόγου Σχολής Παρισίων κ.λ.π.

ΛΑ&ηναι 27 όδός Μενάνό^ον 27 Τηλίφώνον 654

Έηδοατς έκίεκιή γενικώς Φρ χρ. ή Δραχ. 25.—

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ;

Σ.Π.Α. Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Οδός Μενάνδρου 83.—ΑΘΗΝΑΣ

Τηλεγραφική Διεύθυνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ,, ΑΘΗΝΑΣ

'Παν χειρόγραφόν δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμεναν είςτά γραφεία μας άναγγέλλεται.
Αί έγγραφοί άρχονται Ολο 1ης έκάατου μηνάς. Τδ τεύχος δρ. 1.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τύ νέον καθεστώς.—Το Διάγγελμα τόν νέου Βασιλέως. -Ηροκήρυξις τοϋ Υπάτου Άρ- 

μοστοΰ τών Προστατίδων Δυνάμεων. — Μέσα σ' ενα εξάμηνου. - Μακράν άπό τον ’Όλυμπόν; 
“ X >—Μία Γαλλίς Ήρωΐς. Ο Οη4)αλμός. Μάιος 1917, Γύρωάπδ τήν πολεμικήν ζωήν. 
-'-'Από την καλλιτεχνικήν ζωήν.—'Από τήν ζωήν τοΰ μηνός: Δ. Λ. Ζ.—Τό μεγάλο γεγονός. 
— Ο ^Εμπορικός μας στόλος.—Τό γυναικείου φόρεμα.—Άπό τά περίεργα τοΰ πολέμου.— 
’Ολιγόστιχα.—Νέαι εκδόσεις.

ΚΟΣΜΟΣ: Ο νέος Βασιλεύς.—Ή Αγωνία.—-ΟϊΉΊρωες.—Ό Σοσιαλισμός.

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

Έξ ’Αθηνών
Θίσις Α’ Β· Γ

Διά Κόρινθον Είσιτήρ. 9.20 7.30 4.60
Βιβλιάρ. 7.65 6.40 3.85

> Άργος Είσιτήρ. 15.70 12.50 ' 7.85
Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10

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

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

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

» Άκρ. Είσιτήρ. 19.50 15.50 9.20
Βιβλιάρ. 13.05 10;85· 6.55

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

» Πύργον Είσιτήρ. 37.70 18.10 16.35
Βιβλιάρ. 27.0ό 15.55 13.55

Έκ Πατρών /

Διά Πύργον Είσιτήρ. 12.70 10.10 6.35
1 Βιβλιάρ. 8.38 6.95 4.15

» Λεχαινά Είσιτήρ. 7.60 6.— 3.80
Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45

» Αϊγιον Είσιτήρ. 5.10 5.— 2.55
Βιβλιάρ. ' 3.35 2.80 1.70

» Κόρινθον Είσιτήρ. 16.50 *Ί3.10 8.25
Βιβλιάρ. 11.— 9.20 5.50

•
Έκ Τριπόλεως

Διά Καλάμας Είσιτήρ. 13.70 12.25 7.30
Βιβλιάρ. 9.65 8.05 4.85

> Ναύπλιον Είσιτήρ. 9.50 7.80 4.70
Βιβλιάρ. 6.75 5.60 3.40

(Έκ τού Γραφείου)

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ’ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙ^ΙΩΝ
1000 χιλϊόμ. (Α' θ· Δρ. 90) διαρκείας

έκπτωσις 25 ο)ο (Β' θ. Δρ. 75) 6 μηνών
(Γ' θ. Δρ. 45)

25000 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ. 210)
(Β' θ. Δρ. 175) διαρκείας

ϊκπτωσις 40 ο)ο (Γ' θ. Δρ, 105) 1 μηνός

Έν δδφ Έρμου άρ. 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
printeMps

q. Α ΜογτεοηογΛ^Ν

Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον 
καί ίίολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τοΰ καταστήμα
τος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τ ό τελειό
τερα άσπρόρρ'ουχα διά ΠΡΟΓΚΑΣ, τά πλέον πο- 
λυποίλκιτα κεντήματα καί δαντέλλαςκαίτάς 
τελευταίας μόδας είς ύφασματα. Δέν θά -σας προ- 
σελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθυνία τοΰ καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστηματάρ
χη τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

Σ·Π·Α·Π
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

7.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άκράτας 
στάσεις.

12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον,«Ναύφλιον, 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, Μέγα- 
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. ’Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.15 μ. μ. Έξ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου-. 

τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 {ι. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλβπό- 

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.



AAXE10N TOY EHtI ΣΤΟΛΟΥ Ml M AFM· ffi ΕΑΛΑΑΟΣ
Αί τρεις πρώται κληρώσεις τοϋ 1917 ώρίσθησαν 8c.dc τήν 28 Μαΐου (10 ’Ιουνίου) 18 ’Ιουνίου, 

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

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Κέρδη έκάστης τών κληρώσεων

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη είς 
2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.
"Εκαστον άκέραιον γραμμάτιου τιμάται δρ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμματίους 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής.

Κέρδη Δραχμαί ' Έν δλφ ι
• 1 , έξ 80,000 80.000

1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000

Ζ 6 άπό 1,000 6,000
15 άπό 400 6,000
25/ · άπό 200 5,000

1,950
2,000

άπό 40 78,000
200,000 *

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται Ιδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων δραχμών, 
2σχύοντα δι \δλόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί 
μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντά συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

ΆμοίβαΙ, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται ύπέρ τοδ 
Ταμείου τοδ Έθνικοδ Στόλου.

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

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεΐον Ααχεΐον τοδ Έθνικοδ 
Στόλου καί. τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργεΐον Οικονομικών, είς ’Αθήνας.

• >
‘Ο Διευθύνων Τμηματάρχης

Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προς προστασίαν τής παραγωγής και τής έμπορίας τής σταφίδας

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

ΕΞΑΓΩΓΗ
"Ετη Άίτραι ένετικαί

1915—1917 85.239.178
1914—1916 118.513.534
1913—1915 113.083.023

7ΧΠΟΟΜΚΑΙ ΗΤ^ΙΡΗΙΤ^Χ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

’Ετη Ποσδν δελτίων Συμψηφισμός ’Υπόλοιπον
1915—1917 Έκδοθέντα'καί παρελθοΰσης χρήσεως 15.238.700 3.479.100 8.759.600
1914—1916 » λ ■» » 63.026.600 42.002.300 21.024.300
1913—1915 » > » » 73.836.500 43.589.000 30.247.500

> f
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ

"Ετη ΕΙσαγωγή ‘Εξαγωγή 'Υπόλοιπον
1915—1917 18.672.781 3.842.195 ί4.830.586
1914—1916 11.248.655 3.555.815 7.692.840
1913—1915 32.378.800 6.045’. 391 25.333.409

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

"Ετη Ενεχυριάσεις — ’Αναλήψεις 'Υπόλοιπον

1915—1917 320.500 320.500
1914—1916 9.300.800 6.848.900 2.451.900

Σημείωσις.— ’Εκτός τών λίτρων ένετικών 85.239.172 τής εξαγωγής παρέμειναν άνεκκαθάριστο 
διασαφήσεις παρά τφ τελωνείω Πατρών τήν 31 Όκ)βρίου έ έ. λιτρ. ένετ. 5.220.500 μικτού βάρους.

(’Εκ τοϋ Γραφείου)
’Εν Άθήναις τή 5 Νοεμβρίου 1916.

ΘΑΛΙΝΗ
ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΓΚΥΡΑΣ .

Β ΦΛΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΒΣ “8ΑΑΙΗΗΣ.,
Ή έπίσημος καταμέτρησις τοϋ φωτός τής ΘΑΛΙΝΗΣ είς τό φωτομετρικόν έργαστήριον τοδ^ Δήμου 

Αθηναίων άπέδειξεν δτι:
1) Ή λάμπα θαλίνης δίδει φώς μεγαλείτερον κατά 25 ο)) άπό τό πετρέλαιον.
2) Διά τό Ιδιον φώς πρέπει νά καταναλώσωμεν 6 1)2 δράμια πετρελαίου καί μόνον 4 δράμια θαλίνης 

καθ’ ώραν.
'Η μικρά λάμπα θαλίνης (άριθ. 5) στοιχίζει 1 1)2 λεπτόν τήν ώραν.
' Η μεγαλειτέρα (άριθ. 8) στοιχίζει 2 1)2 λεπτά τήν ώραν.
Έν συμπεράσματι ή Λυχνία θαλίνης εΐνε κατά πολύ οίκονομικωτέρα τής τοδ πετρελαίου.

ΟΙΚΟΣ ΑΓΚΓΡΑΪ

ΙίοΝΙΙ ι-ΛΓ,Η .
ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡ. 22 - ΤΗΑΕΜΚ0ΝΊ8 - «Β

Τό καλλιτεχνικότερου, δροσερότερου, καί πλέον ευσυνείδητου Άνθοπωλεϊον τών ’Αθηνών.



ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΤΙΡΚΕΙΠ
Τά δελτία των τροφίμων καί οί παντοπώλαι
'Ως έδηλώθη πρός τό ’Υπουργεΐον έκ μέρους τοΰ 

κ. Προέδρου τοϋ Συνδέσμόυ τών παντοπωλών’Αθη
νών κ. Ευθυμίου Κωλέττη ώς και έκ μέρους πολυ
πληθούς ’Επιτροπής παντοπωλών ’Αθηνών καί Πει
ραιώς κατά τήν περισυλλογήν τών επικεφαλίδων τών 
δελτίων συμφώνως τή δημοσιευθείση ειδοποιήσει 
τοϋ Υπουργείου, πελάται διαφόρων παντοπωλών 
έπιέσθησαν παρά γειτονικών τοιούτων ή άλλων, πρός 
ους ή υπηρεσία είχε χορηγήση καφφέ πρός διανομήν, 
δπως καταθέσωσιν είς αυτούς τά δελτία των καί οΰχί 
είς τούς παντοπώλας παρ’ ών συνήθως έκαμον τάς 
προμήθειας των καί τών οποίων ήσαν πελάται.

Τό τοιοϋτον έφ’ δσον γίνεται, άποτελοΰν έκμετάλ- 
λευσιν τών ολίγων είς βάρος τών πολλών καί έπί ζη
μία τής τάξεως δέν είνε δυνατόν νά έπιτραπή παρά 
τοΰ Υπουργείου.

Πάραγγέΰομεν δθεν δπως αυθημερόν έπιστραφώ- 
σιν ηϊς τούς δικαιούχους πολίτας αί κατατεθεΐσαι εις 
τά διάφορα παντοπωλεία επικεφαλίδες τών δελτίων, 
ϊνα οί πολΐται κατόπιν έλεύθεροι πάσης πιέσεως έκ- 
λέξωσιν είς ποιον παντοπώλην έποθυμοϋσι νά κατα- 
θέσωσιν αύτά.

Παντοπώλης άρνούμενος νά έπιστρέψη τάς εις χεϊ- 
ρας τολ έπικεφαλίδας ή φέρων δυσκολίας νά έπισύρη 
ένατίον του τήν αύστηράν συνέπειαν τοΰ Νόμου.

Τό Υπουργεΐον δηλοϊ προσθέτως δτι δ καφές δέν 
πρέπει ν’ άποτελέση ιδιαίτερον προνόμιον εις ούδένα, 
δτι έττός ημερών θά κατορθωθή νά γίνη γενική δια
νομήν τοϋ είδους καί δτι έφεξής δέν θά έπιτρέπητε 
αλλαγή παντοπώλου.

Έκ τοΰ Υπουργείου τοΰ ’Επισιτισμού 
Έν Άθήναις τή 9 ’Ιουνίου 1917.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΪΓΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άνακοινοΐ

Α') Πάντα τά αυτοκίνητα τών δημοσίων υπηρε
σιών στρατιωτικών καί ναυτικών τοιούτων ώς καί τά 
ιδιωτικά θά έπιθεωρηθώσι παρά τής άρμοδίαο έπι- 
τροπης τοΰ υπουργείου τής Συγκοινωνίας, ϊνα έξα- 
κριβωθή εάν εινε ταΰτα έφωδιασμένα διά τών Ορ
γάνων καί αντικειμένων τών όριζομένων διά τοΰ «περί 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων κλπ.» Β. Διατάγματος.

Β') Υπενθυμίζει τήν άπό 17 ’Απριλίου 1917 
αστυνομικήν έγκύκλιον τήν βασιζομένη εις τήν ύπ” 
άριθ. 24622 διαταγήν τοΰ υπουργείου τής Συγκοινω
νίας δι’ ής ορίζονται τά ακόλουθα, δσον άφορά τήν 
ταχύτητα.

1) ’Απαγορεύεται ή διά τής όδοΰ Σταδίου δίοδος 
αυτοκινήτων άπό τής 8ης π. μ. μέχρι τής 10ης μ. μ. 
ώρας, τής κυκλοφορίας έξυπηρετουμένης διά τής Λεω
φόρου Πανεπιστημίου. Τής διατάξεως ταύτης έξαι- 
ροΰνται τά αυτοκίνητα τών δημοσίων υπηρεσιών, 
άτινα θά διέρχωνται μέ λίαν περιωρισμένην ταχύ
τητα. 2) ’Απαγορεύεται ή άνάπτυξις πάσης ταχύτητος 
έπιτρεπομένης τής κυκλοφορίας μέ ταχύτητα βήματος 
πεζού είς τά κάτωθι μέρη· α') Καθ’ άπαντα τόν γΰ- 
ρον τής πλατείας Όμονοίας. βή Καθ’ άπαντα τόν 
γΰρον της πλατείας Συντάγματος, γ') Έπί τής λεω
φόρου Πανεπιστημίου άπό τής Όμονοίας μέχρι τοΰ 
ζυθοπωλείου «Πάνθεον». δ’) Έπί τής αύτής λεωφό
ρου έμπροσθεν τών ζαχαροπλαστείων άπό τής όδοΰ 
Βουκουρεστίου μέχρι τής λεωφόρου Κωνσταντίνου τοΰ 
Διαδόχου; ε') Έπί τής πέραν τής όδοΰ Σταδίου μέ
χρι τής άρχής τής όδοΰ Πατησίων (κυρίως Χαυτεϊα).

Γ') Ταχύτης έντός τής πόλεώς τό πολύ 15 χιλιο
μέτρων καθ’ ώραν. Ταχύτης έκτος τής πόλεώς τό πολύ 
30 χιλιομέτρων καθ’ ώραν.

Ελαττωμένη ταχύτης είς τάς κεντρικός όδούς, στρο- 
φάς έντός τών πόλεων ή χωρίων καί δσάκις συναν- 
τώνται άμαξαι, -κάρρα ή συγκεντρώσεις άνθρώπων.

Δ') 16 χωροφύλακες, ους ή Διεύθυνσις τής ’Αστυ
νομίας θά διαθέση εΐδικώς διά τήν υπηρεσίαν τήςέπι- 
βλέψεως, καί οϊτινες θά λαμβάνωσιν οδηγίας άπό τό 
υπουργεΐον τής Συγκοινωνίας, θά καταγγέλλωσιν άμε- 
λητί τούς όδηγούς παραβάτας. Εννοείται δτι πάντες 
οί λοιποί άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί τής χωρο
φυλακής καί χωροφύλακες είτε έν υπηρεσία, είτε έκ
τος υπηρεσίας δφείλουσι νά καταγγέλλωσιν άμελητί 
τούς όδηγούς παραβάτας. Λόγω τής περιορισμένης 
άστυνομικής δυνάμεως παρακαλοΰνται καί πμντες οί 
άξιωματικοί καί δημόσιοι υπάλληλοι νά καταγγέλλω- 
σιν ένυπογράφως πάντα παραβάτην οδηγόν αύτοκι- 
νήτου. Αί παραβάσεις θά έκδικάζωνται άμέσως παρά 
τοΰ Πταισματοδικείου.

Ε') Έάν μηχανοδηγός τις ή οδηγός ήθελε καταδι- 
κασθή δίς έντός τοΰ αύτοΰ έτους ένεκα παραβάσεων 
σχετικών πρός τήν κυκλοφορίαν έν γένει τών αυτοκι
νήτων, ή χορηγηθεΐσα αύτφ άδεια έξασκήσεως επαγ
γέλματος άφαιρεΐται.

Οί τοιοΰτοι μηχανοδηγοί ή δδηγοί δέν δικαιοΰνται 
νά προσέλθωσιν είς έξέτασιν πρός άπόκτησιν νέας 
άδειας, είμή μετά παρέλευσιν ενός έτους άπό τής τε
λευταίας καταδίκης (άρθρ. 34).

ΣΤ') Έν τέλει τό υπουργεΐον τής Συγκοινωνίας 
δηλοϊ δτι θά προβαίνη άμέσως καί ανευ εξαιρέσεων 
είς τήν άφαίρεσιν τής άδειας, εύθύς ώς οδηγός τις 
ήθελε καταδικασθή δίς.

(Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ κ. Υπουργού)

ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ

Τά δελτία τροφίμων

Τό υπουργεΐον, επιθυμούν δπως παύσωσι τά υπο
βαλλόμενα έκάστοτε παράπονα ύπό τών κατόχων τών 
δελτίων τών τροφίμων, δτι μετά μεγάλης δυσκολίας 
προμηθεύονται τά τρόφιμά των, ή καί δέν προμη
θεύονται τοιαΰτα, προσκαλεΐ τούς κατόχους τών δελ
τίων τών τροφίμων δπως μέχρι τής 10ης τοΰ μηνός 
’Ιουνίου καταθέσωσι τήν επικεφαλίδα τοΰ δελτίου τοΰ 
μηνός ’Ιουνίου είς τόν παντοπώλην τής άρεσκείας 
των, παρά τοϋ, οποίου θά άγοράζωσιν άπό 1ης ’Ιου
λίου καί έφεξής τά τρόφιμά των.

"Οπισθεν τής έπικεφαλίδος τοΰ δελτίου έκαστος 
κάτοχος δέον νά γράψη τό δνομα καί τό έπώνυμον 
τοΰ άρτοποιον, παρά τοΰ όποιου άγοράζει τόν άρτον 
του.

Οί παντοπώλαι είς τούς όποιους θά κατατεθώσιν 
αί έπικεφαλίδες τών δελτίων, δφείλουσι νά συντάξωσι 
κατάστασιν, εις τήν όποιαν νά άναγράψωσι τόν άριθ- 
μόν τοΰ δελτίου, τήν κατοικίαν καί τό ποσόν τών 
μερίδων είς τό τέλος δέ τής καταστάσεως τό ολικόν 
άθροισμα τών μερίδων. Τήν κατάστασιν ταύτην θά 
παραδώση έκαστος παντοπώλης είς τό υπουργεΐον— 
Τμήμα Δελτίων.

Διά τόν εύχερή έλεγχον πρέπει όί παντοπώαι έν 
τή καταστάσει νά καταχωρίσωσι πρώτον τά δελτία τής 
μιας μερίδος, μετά ταΰτα τά δελτία τών δύο μερίδων, 
κατόπιν τών τριών καί ούτω καθεξής, μέχρι τής κα- 
ταχωρίσεως πάντων τών δελτίων.

Διά τοΰ συστήματος τούτου ό μεν κάτοχος τοΰ δελ
τίου θά γνωρίση τόν παντοπώλην, παρά τοΰ οποίου 
θά προμηθεύηται άπό τοΰ μηνός ’Ιουλίου καί έκεΐθεν 
τμ τρόφιμά του, δ δέ παντοπώλης τό ποσόν τών τρο
φίμων, τό όποιον θά δικαιούται νά λαμβάνη παρά 
τοϋ υπουργείου.

{’Εκ τοϋ υπουργείου, τον Έπιοιτισμοϋ)

Πρός τόν ’Ελληνικόν Λαόν,
Ύπείκων εις ά/άγκην καί έπιτελών καθήκον πρός 

τήν Ελλάδα, έχων δέ προ οφθαλμών, Αύτής μόνης τό 
συμφέρον, αναχωρώ έχ τής·αγαπητής Μου Πατρίδσς 
μετά τοϋ Διαδόχου, άφί/ων είς τόν Θρόνον τόν υιόν 
Μου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ.

Καί μακράν τής Ελλάδος ή Βασίλισσα καί ’Εγώ 
θέλομεν διατηρή τήν αυτήν πάντοτε αγάπην πρός τόν 
Ελληνικόν Λαόν.

Σάς παραχαλώ 8λου; ν’ άποδεχθήτε μέ ηρεμίαν καί 
ψυχικήν γαλήνην τήν άπόφασίν Μου, μέ πίστιν εις 
τόν πανάγαθου Θεόν, τοΰ Όποιου επικαλούμαι έπί 
τοΰ Έθνους τήν έξ ύψους άντίληψιν.

Διά νά μή ματαιώσητε όμως τήν σκληρόν Ουσίαν 
Μου πρός τήν Πατρίδα, σάς έξορκίζω όλους, ά/’άγα-

Πρός τόν ‘Ελληνικόν Λαόν,

Τήν στιγμήν καθ’ ήν ό Σεπτός Μου Πατήρ, προσ
φέρω·? ΰψίστην Ουσίαν είς τήν αγαπητήν Πατρίδα, Μοί 
αναθέτει τά βαρέα καθήκοντα τοΰ Ελληνικού θρόνου, 
μίαν έκφράζω ευχήν, όπως ό θεός, είσακούων τάς 
ευχάς Αυτού, προστατεύσή τήν Ελλάδα καί έπιτρέψη 
νά έπανίδωμεν αυτήν ήνωμένην καί Ισχυράν.

Έν τή θλίψει Μου ότι αποχωρίζομαι είς τόσον δεί
νας περιστάσεις τού αγαπητού Μόυ Πατρός, μίαν έχω 
παρηγοριάν, οτι έκτελώ έντολήν Αΰτοϋ ίεράν, ήν πάστ 
δυνάμει θά προσπαθήσω νά έκπληοώσω, ακολουθών τά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΟΡΗΣΙΣ
ετο. Γ. I Αθ^,. ΖΛΑΪΟΞ 1917. 8 T€YXOS 115 h
______ i I_____________________ —————- ______ _— A

-^=| TQ NEON ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

πάτε τον Θεόν, άν αγαπάτε τήν Πατρίδα, άν αγαπάτε 
τέλος ’Εμέ, νά τηρήσητε απόλυτον τάξιν, ησυχίαν 
καί· πειθαρχίαν

Ή μικροτέρα παρεκτροπή, καί άν προέρχεται έξ 
αγαθού αισθήματος, -εινε αρκετή σήμερον νά έπιφέρη 
μεγάλην καταστροφήν.

Τήν στιγμήν αυτήν αποτελεί παρηγρρίκν διά τήν 
Βασίλισσαν καί ’Εμέ ή. αγάπη καί ή άφοσίωσις, τάς 
όποιας Μάς έπεδείξατε πάντοτε είς ευτυχείς καί’δυ
στυχείς ημέρας.

Ό θεός σκέποι τήν 'Ελλάδα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β

Έν ’Αθήναις τή 30 Μαίου 1917.
(Ν. ’Ανάκτορα) 

ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ TOY ΝΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑΣ

ίχνη, άτινα τόσον λαμπρώς έχάραξεν ή Βασιλεία Του· 
έχων δ’ αρωγόν τόν Λαόν, έπί τής αγάπης τοΰ οποίου 
στηρίζεται ή Ελληνική Δυναστεία, πέποιθα ότι, ύπεί- 
κων είς τό θέλημα τοΰ ίίατρός Μου, θά συντελέση 
οια τής υποταγής αυτού, δπως άπό κοινού έξαγάγω- 
μεν τήν αγαπητήν ήμών Πατρίδα έκ τής δεινής θέ- 
σεως εις ήν εύρίσκεται.

Έ? Ά^ή/αις τή 30 Μαίου 1917.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β.
Ό Πρόεδρος τού Ύπουρνικοΰ Συμβουλίου 

"Αλέξ. Θ. Ζαΐμης
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ΠΡΟΚ ΗΡΤΞΙΣ

ΊΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΜΕΣΑ Σ’ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟΝ

Πρός τόν ‘Ελληνικόν Λαόν,

‘Η Γαλλία, ή Μ. Βρεττανία καί ή Ρωσσία ήθέλη- 
σαν τήν 'Ελλάδα Ανεξάρτητον, Μεγάλην καί Εύτυχή.

’Εννοούν νά ύπεραμυνθώσι τής εύγενούς χώρας τήν 
όποιαν ήλευθέρωσαν, εναντίον τών συνησπισμένων κατ’ 
αύτής προσπαθειών τών Τούρκων, τών Βουλγάρων καί 
τών Γερμανών.

Είνε ενταύθα διά νά έςουδετερώσουν τάς μηχανορ
ραφίας τών άπό κληρονομικής παραδόσεως εχθρών τού 
Βασιλείου.

Άξιούσι νά τερματίσωσι τάς επανειλημμένες παρα
βιάσεις τού Συντάγματος καί τών Συνθηκών, ώς επί
σης καί τάς βδελυράς ραδιουργίας αϊτινες έπέφεραν τήν 
σφαγήν τών στρατιωτών τών φίλων Χωρών.

Τύ Βερολϊνον έδιδε τό πρόσταγμα έως χθες έν Άθή
ναις καί έφερε βαθμηδόν τόν Λαόν ύπό τόν Βουλγαρο- 
Γερμανικόν ζυγόν.

Άπεφασίσαμεν νά άποκαταστήσωμεν τήν Συνταγ
ματικήν αλήθειαν καί τήν ενότητα τής Ελλάδος.

Συνεπώς αί Έγγυήτριαι Δυνάμεις ήξίωσα/ παρά 
τού Βασιλέως Κωνσταντίνου δπως παραιτηθή.

Δέν έννοούσι νά θίςωσι τήν Συνταγματικήν Βασι
λείαν. Έχουσιν ώς μόνην φιλοδοξίαν τήν έξασφάλισιν 
τής κανονικής λειτουργίας τού Συντάγματος, πρός τό 
^ποϊον ό ένδοξου μνήμης Βασιλεύς Γεώργιος παρέμεινε 

πάντοτε αύστηρώς πιστός, καί τό όποιον ό Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος είχε παυσει νά σέβεται.

Ελληνες,

Ή ώρα τής συμφιλιώσεως έφθασεν. Αί τύχαι σας 
είνε ατενώς συνδεδεμέ/αι πρός τάς τών εγγυητριών Δυ
νάμεων. Τά αυτά έχετε ιδεώδη, τάς αύτάς μετ’ αύ- 
τών έλπίδας. Άπευθυνόμεθα προς τήν φρόνησίν σας 
καί τόν πατριωτισμόν υμών.

Αύριον ό άποκλεισμός αίρεται. Πάσα άντεκδίκησις 
έναντίον Ελλήνων, εις οίονδήποτ ε κόμμα καί αν άνή- 
κουν, άνευ οίκτου θέλει κατασταλτ.

Ούδεμία τής δημοσίας τάξεως διατάραξες θέλει γεί- 

νει ανεκτή.
Ή περιουσία καί ή ελευθερία έχάστου θέλουσι προ- 

στατευθή.
Περίοδος νέας ειρήνης καί έργασίας διανοίγεται ένώ- 

π',ον ύμώ/;
Μάθετε δτι αί προστάτιδες Δυνάμεις, σεβόμεναι τήν 

έθνικήν κυριαρχίαν, ούδαμώς σκοπούσι νά έπιβάλωσιν 
εις τόν Ελληνικόν λαόν τήν γενικήν έπιστράτευσίν.

Ζήτω ή Ελλάς ηνωμένη, μεγάλη καί έλευθέρα.
Έν όνόματι τής Γαλλίας, Μ. Βρεττανίας καί 

Ρωααίας.
Ό 'Ύπατος Αρμοστής τών προστατίδων Δυνάμεων 

ΖΟΝΝΑΡ

Μέσα σ' ενα εςάμηνον αυστηρού αποκλεισμού πα
ρατηρούμε'/ μίαν μεταβολήν συνθηκών τής ζωής ρα- 
γοαίαν, απότομον, εντατικήν, έπιτεινομένην καθημερι
νώς μέχρις ορίων μάλιστα τών οποίων τό - τέρμα 
παραμένει άκόμη ακαθόριστον καί άόσιστον.

Καί μετά τήν λύσιν τού αποκλεισμού έξακολουθεί ή 
μεταβολή μέ τήν κεκτημένην ταχύτητά της... Κοι
νωνικοί όροι άνετραπησαν, συνήθειαι μετεβλήθησαν 
σκέψεις καί αντιλήψεις εύρίσκονται έπϊ νέων επίπεδων. 
Ή εμπορική καί βιομηχανική μας ζωή ύπέστη σφο- 
δράς διακυμάνσεις καί έξελίσσεται άποτομώτατα. Τό 
διαιτολόγιό·/ μας άνεστατώθη. 'Η φιλομάθειά αας άν- 
τικρύζει όλονέν στενοτέρους ορίζοντας. Οί πόθοι τής 
καθημερινής ζωής μας οί πλέον άσήμαντοι καί έπου- 
σιώδεις άνακόπτονται, άναστέλλονται, μεταρρυθμίζον
ται άφ’έαυτών. Στοιχεία αδιάφορα εις τήν παρελθοΰσαν 
ζωήν μας υπεισέρχονται θριαμβευτικώς ύπό τάς νέας 
συνθήκας. Τό μειδίαμα ένός ρυπαρού έξαφνα Φοϋρνιαρη 
τής γειτονιάς συνοδευόμενον καί άπό ιδιαιτέραν προσ
φοράν άπό 1θ0 δράμια μόνον ψωμιού άποτελεϊ μίαν 
άπό τάς άπολαυστικωτέρας στιγμάς τής ζωής μας. 'Η 
κυκλοφοςιακή κϊνησις τής ζωής μας άνασυνιστάται, 
διαμορφούται, έξελίσσεται, άναπλάσσεται. Άγαπώμεν 
τήν ζωήν—δσοι τήν άγαπώμεν, μέ μίαν διαφορετικήν 
άντίληψιν ή τήν μισοΟμεν—δσοι τήν μισούμε·/ μέ ένα 
τρόπον καινούργιο. Συναλλασσόμεθα διαφορετικά. Μέ 
τήν πεποίθησιν δτι κλεπτόμεθα δλοι ημείς δσοι δέν 
μπορούμε νά κλέψωμεν—είτε έκ τής έπχγγελματικής 
μας ίδιότητος, είτε έκ τής φυσικής μας ϋ.νικανότητος, 
είτε έκ τώ-· άρχών μας, άντικρύζομεν τούς πωλήτάς,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΚΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

Ή ’Αγλαΐα, ή Ευφροσύνη καί ή Θάλεια έκυτταξαν 
κάποτε πρός τό γήινο ύπόφωτο καί κουρασμένα1, άπό 
τόν πάντα αίθριο άλλά καί ψυχρό Όλυμπο έπόθήσαν 
νά κσταβούν κάτω ύπό τά νέφη τής γής μας, δπου ή 
ψυχή άγαπφ περισσότερο, επειδή περισσότερο υποφέρει, 
καί δπου είναι μελαγχολικώτερη άλλά καί θερμότερη. 
Ήκουσαν νά άναβαίνουν υψηλά οί θείοι ήχοι μέ τούς 

τή περίφοβη γή άόρατη ή Πολύ- 
άνακουφίση καί νά μάς έξευγενίση, 
πού ό θρόνος των τόσον απέχει άπό 
τών απελπισμένων.
τότε να πάρουν γήινο πέπλο και νά 

μορφή. Κατέβησαν λοιπόν άπό 
Έρωτίνες καί μικρά πνεύμα·

μνια 
καί έλυπήθησκν 
τούς στεναγμούς

Άπεβάσισαν 
ντυθούζ μέ τή δική μα;
τόν Όλυμπο. Έρωτες 
τα τές ήκολούθησα/ πι 
επέταξαν άπό τό Μάη είς προύπί/τησί τω/ 

τούς έμπορους, τούς μπακάληδες, τούς μανάβηδες, τούς 
φαρμακοποιούς, τούς παπουτσήδες μέ κάποιον δέος, μέ 
μίαν εχθρότητα, μέ ένα συναίσθημα άγριας άμύνης 
κατά άνηλεοϋς έχθρόύ

Τό γέλιο μας, τό βλέμμα μας, ή φυσιογνωμία μας, 
ή σκέψις μας, ή έκφρασίς μας, δ,τι άποτελεϊ τήν ψυ
χικήν μας ύπόστασιν, ύπέστη επίδρασιν σφοδροτάτην 
άπό τά γύρω μας συμβαίνοντα καί μαζί μέ τάς ψυχι- 
κάς μας άλλοιώσεις μεταβαλλόμεθα καί φυσιογνωμι 
στικώς καί μοσιοολονικώς καί άπό πάσης έξωτερικής 
άπόύεως Πεσιπατούμεν άπό τίνος άλλοιώτικα, διαφο
ρετικός είνε ό χα'ρετισμός μας, το βάδισμά μας έγινε 
νωθρότερο·/ καί τά φιλικά μας αισθήματα έκδηλώ- 
νονται μέ νωχέλειαν ή τραχύτητα.

'Ο κόσμος διατρέχει μίαν ιστορικήν μεταβατικήν 
κατάστασιν. Γελείται περί ημάς μία κολοσσιαία ανα
τροπή ή όποια κανείς δέν μπορεί ν’ άμφιβάλη δτι εν τφ 
συνόλφ θ’ άποβή ύπέρ τής ανθρωπότητας άσχέτως 
πρός τά ολίγα ή πολλά θύματα χτινα μοιραίως θά 
άχθώσιν έπϊ τού βωμού εξιλαστήρια τής πάντοτε με- 
ταβαλλομένης καί μή άνακοπτομένης άναδημιουργίας.

Φαινομενικώς ή ζωή παρουσιάζεται άδιατάρακτος, 
άπαρασάλευ.ος. Σήν έπιφάνειαν ηρεμούν τά πάντα, σέ 
μικρόν όμως ψυχικόν βάθος βράζει τό ηφαίστειου πού 
θά δημιουργήση τήν νέαν ζο>ήν, τό νέον καθεστώς, τάς 
νέας άντιλήψεις.

'Ο δρόμος τότε θά απαίτηση μεγάλα βήματα, γερά 
σκέλη, ρωμαλέα μυαλά, θετικχς άντιλήψεις γιά τούς 
νικήτας τής νέας ζοοής καί άς φροντίσωμεν άπό τώρα 
νά ετοιμασθούμε γιά τούς νέους άγώνας.

Άλλά μόλις ήγγισαν τά πρώτα λουλούδια τής γής 
καί έρριψαν μόνο αχτίδες καί καθόλου σκιά, έσήκωσε 
τό αιώνιο σκήπτρο ή Ειμαρμένη ή σοβαρά βασίλισσα 
τών θεών καί τών ανθρώπων καί είπε.

— Ό αθάνατος γίνεται θνητός επί τής γής καί 
κάθε πνεύμα γίνεται άνθρωπος.

*
*. *'Η Αγλαΐα, ή Ευφροσύνη καί ή Θάλεια έτσι κα

τέβησαν μίαν φοράν άπό τό/ Όλυμπον. Μία έαρινή 
βραδηά πού ό αμαρτωλός Ζ.εύς ειχεν αφήσει άκυβέρνητο 
τον οίκο τών Αθανάτων καί περιετρι γύριζε τά άνά- 
κτοσα τού Κάδμου μαγευμένος άπό τήν ωμορφιά τής 
Σεμέλης, ή ποϋ περνούσε τήν ώρα του στή χώρα τού 
Άκσισίου μεταμορφωμένος σέ χρυσή βροχή έπάνω είς 
τόν κατάκλειστο θάλαμο τής Δανάης, έπάτησαν είς τά 
άκρα τών ποδιών των καί κατέβησαν είς τήν γή.
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— "Ας πάμε είπαν μεταξύ των. Ή καλή Φοίβη θά 
μάς δείξη πολλά ωραία πράγματά. Και πριν ό λαμ
πρός αδελφός της φανή νά βγαίνη άπό τά Ανατολικά 
’Ανάκτορά του θκ είαεθα πάλι εΐς τό/ Όλυμπο.

— Και άν δέν προβθάσωμε νκ γυρισωμε, είπε μόνη 
ή Θάλεια.

— Ώ ! άπήντησαν γελαστά αί άλλαι. Κανείς δέν 
μάς έχει απαγορεύσει νά περνώμεν δπως θέλωμεν. 
Άλλά καί άν ήθελε κανείς νά μάς μαλώση, αύτός βέ
βαια δέν θά ήτο πατήρ τών ’Αθανάτων. Φαντάσου, 
καλή μου Θάλεια, άν δ,τι μάς πή ή Σεμέλη ή ή Δα
νάη τώρα στήν ωραία αύτή περιοδεία, τό ψιθυρίζαμε 
τεχνικά στήν ’Ήρα !

Φαντάσου, είπε καί ή Θάλεια.
* 

* *
Είχον καταβή πλέον άπό τόν Όλυμπο. Πριν δμως 

άκόμη συναντήσουν κανένα θνητόν έφάνησαν απέναντι 
των αί Μοΰσαι σύρουσαι περιπαικτικά τόν δυστυχι
σμένου τόν Θύμαριν, τυφλόν καί μέ κιθάρα σπασμένην 
εις τό χέρι.

— Είναι λυπηρό νά μεταχειρίζωνται έ'τσι ένα άν
θρωπο, έσκέφθησαν ή Αγλαΐα, ή Ευφρόσυνη καί ή 
Θάλεια. "Ας δοκιμάσωμε νά τόν έλευθερώσωμε. Αί 
Μοΰσαι μάς είναι πάντα καλαί φίλαι, Γιατί τάχα δέν 
θά μάς άκούσουν !

— Καί έπλησίασαν μέ τό ευγενικό τους χαμόγελο.
— Πέτε μας, ήρώτησαν, γιατί βασανίζετε τόν δυ- 

στυχισμέ/ον αυτόν άνθρωπον ; Ποιος είναι καί τί σάς 
έκαμε ;

— Ώ !. είπεν ή Καλλιόπη. 'Η τιμωρία πρέπει είς 
τούς κομπορρήμονας.

— Γιατί τάχα, έδικαιολόγησεν ή μικρή Θάλεια, 
Ό,τι δέν έχομε καί ούτε μπορούμε νά τό έχωμε, 
γιατί δέν πρέπει νά τό φανταζώμεθα δικό μας ;

— Κακά σκέπτεσαι, μικρή μου, είπεν ή Κλειώ. 
Δέν βλέπεις λοιπόν τί έβου>ήθηκε νά κάμη ό ανόητος 
αύτός άνθρωπος ;

— Τί λοιπόν, Ήρώτησαν ή Αγλαΐα, ή Εύφροσύνη 
καί ή Θάλεια.

— Έκεΐ εΐς τήν Θράκη, διηγήθη σύντομα ή 
Κλειδί, γοητευμένος άπό τήν αρμονία τής κιθάρας του 

. άλαζονεύθηκε καί μάς έκάλεσε σέ συνάγω/ισμό,
— Ανοησία ! είπε/ ή ’Αγλαΐα.
— Ή συμφωνία ήτο, άν νικήση νά παντρευθή 

όποιαν άπό μάς προτιμήσει.
— Τί θά πη, νά παντρευθή ; ήρώτησεν άθώα ή Θά

λεια. Όπως καί εΐς τόν Όλυμπο ;
— Λίγο ναί, καί πολύ όχι, άπή/τησε τρελλά ή 

Τερψιχόρη^ Οί άνθρωποι τά θέλουν δλα.
— Λαμπρά ! είπον μαζή ή ’Αγλαΐα, ή Εύφροσύνη 

καί ή Θάλεια. 'Αξίζουν πολύ οί απαιτητικοί.
— Άν -δμως νίκηθή νά παραδοθή στή θέλησί μας, 

Νικήθη, καί βλέπετε τή τιμωρία του.
— Κακό, κακό ! έφώναξε δυνατά ή Θάλεια. Ή τι

μωρία τών Μουσών πρέπει νά είναι αγάπη καί καλω- 
σύνη.

Όχι, δχι, άπήντησαν, μαζή αί Μοΰσαι. Γιατί 
άν νικούσε ποια ταραχή θά έφερε·/ ή έκλογή του !

— "Δ», έτσι ! είπον γελώσαι ή ’Αγλαΐα, ή Εύφρο
σύνη καί ή Θάλεια. Τώρα δμως συγχωρήστε τον πείά.

— Ποτέ, ποτέ ! είπον αί Μοΰσαι σύρουσαν άπάν- 

θρωπα τόν Θύμαριν. Ό ’Απόλλων μία/ φοράν έφέρθη 
χειρότερα είς τόν Μαρσύα/. Προσέχτε δμως καί σείς, 
τώρα ποΰ αφήνετε κρυφά τόν Όλυμπο, μή νικηθήτε 
οέ καμμία παρομοία πάλη.

Καί δπως αί Μοΰσαι αύτά μιλούσαν, χωρίς κανείς 
νά τό καταλάβη, είχεν έν τφ μεταξύ ξημερώσει.

* *
Ή ’Αγλαΐα, ή Εύφροσύνη καί ή Θάλεια δέν έπί- 

στευον ποτέ πώς θά παλαίσουν γιά νά ποθήσουν νά νι
κήσουν. Τά πουλιά καί οί χρυσοί έρωτες τούς έπαι· 
ζον τριγύρω των χωρίς νά ζητούν άμιλλα καί χωρίς 
νά προκαλούν ζήλεια,

Έξ άλλου οί θνητοί τάς έβλεπσν μέ ύπερούσια 
βλέμματα. Καμμία σκέψι δέν έβθανε μακρύτερα άπό 
τό χαμόγελό τους. Οί άμέριμνοι βοσκοί πού βρίσκοντο . 
στό δρόμο τους καί οί κατακούραστοι άπό τές μεγάλες 
εκστρατείες πολεμισταί, πού ξεκουράζοντο στές σκιές 
καί στές λόχμες, τούς έφτιανον ύμνους καί έπειτα έγύ- 
ριζον στά πρόβατά των καί στά δπλα των,

— Ή νύκτα έπέρασε καί φόβος κανείς δέν μέ συ
νέχει πού λείπουμε άπό τόν Όλυμπο, είπεν έξαφνα 
ή Άγλαία.

— Φόβος καθόλου·, καί χαρά πολλή, είπε καί ή 
Εύφροσύνη.

Ή θάλεια όμως δέν έμίλησε. Είχον φθάσει κα- 
τάντικρυ μιας μεγάλης πολιτείας, καί κυττοΰσε μαγευ- 
μένη τές ώμορφιές της. Ωραία κατάλευκα παλάτια 
έκρύβοντο μέσα εΐς τά δροσερά φυλλώματα τών κή
πων. Καί τά πουλιά πετοϋσαν πολυκέλαδα εδώ καί 
εκεί.

— Μοϋ φαίνεται πώς μελετούσε τό όνομα τής 
Άθηνάς, είπεν ή Εύφροσύνη.

— Καί μεϊς άγαπούμε περισσότερο τήν ’Αφροδίτη, 
είπεν ή ’Αγλαΐα.

— Άν θέλωμε μόνο, είπε σκεπτικά ή Θάλεια. 
Ελάτε άδελφοΰλες μου ! Πάμε κοντήτερα. Μ’ άρέσεί 
αύτή ή πολιτεία.

’Έκαμον μερικά βήματα καί βρεθήκανε σ’ έναώοαίον 
ανθώνα. Καί μία μεγάλη γραφή άπό κρίνα καί ία 
έγραφε στήν είσοδό του :

«Πριν έμβήτε στάς ’Αθήνας ξεκουρασθήτε στό κήπο 
τοΰ ’Έρωτος».

— Μπά ! είπον ή ’Αγλαΐα, ή Εύφροσύνη καί ή 
Θάλεια. Ή ’Αφροδίτη ποτέ δέν μάς ώδήγησε σ’ αύ- 
τόν εδώ τόν κήπο, δπου κηπουρός δέν βαίνεται νά 
ύπάρχη.

Άλλά μόλις έτσι έσκέφθησαν, έφάνη μέσα εις τά 
άνθη ένας κατάλευκος άνθρωπος νά κυνηγφ τές δυσδιά
κριτες Νύμφες. Τά χέρια του όμως σπανίως τές έφθα- 
νον καί δταν έπί τέλους κάποιαν κρατούσαν, άπλώ- 
νο/το άμέσως πρός μίαν άλλην, καί δλαι έχάνοντο 
καί πάλιν έφαίνοντο ανάμεσα στά άνθη τού κήπου.

— Τί τοϋ έκαμον αί ώραξαι Νύμφαι, είπον ή 
Άγλαία ή Ευφροσύνη καί ή Θάλεια. Άς πλησιά- 
σωμε νά τάς σώσωμε,

Καί έπλησίασβν πράγματι. Έστάθησαν εμπρός εΐς 
τόν άνθρωπον, άπλωσα/ προστατευτικά τά χέρια καί 
έχαμογέλασαν.

Άπό εκείνη τή στιγμή μερικά νέα άνθη έφύτρωσα/ 
είς τή γή. Ό ά/θρωπος δμως γιά πολλή ώρα τές 
έβλεπεν ακίνητος. Έπειτα έσκυψεν εύλαβητικά καί
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— Θέλω νά γυρίσω είς τόν Όλυμπο, είπε μία 
στιγμή ή θάλεια.

— Άς περιμεί /ωμε τό βράδυ, άπήντησαν ή Άγλαία 
καί ή Εύφροσύνη. Τώρα - θά έχουν θυμώσει μέ τήν 
απουσία μας. Έν τώ μεταξύ άς ξεκουρασθοϋμε λίγο 

στή σκιά αυτού τού ©υτοϋ.
Καί έφώλιασα/ κο/τά εΐς τό κορμό μιάς συκής.
Γιά πολύ σιωπούσαν.
— Οΰφ! έσυλλογιζετο μολαταύτα ή Άγλαία πόσο 

μέ ενοχλούν αί κουρασττικαί. αύταί άδελφαί. Νά τάς 
έσυρε ό δυνατός άνεμος μακρά μου, πρός τόν Όλυ
μπο !

Καί. ή Εύφροσύνη έσκέπτετο.
— Μέ ποια εύχαρίστησι θά άφινα, άν μπορούσα, 

τή φορτική συντροφιά τών άδελοών μου !
Ή θάλεια δρως οέν' έπρόφθασε τίποτε νά συλλο- 

γισθή. Γιατί ή ψυχή της ήτο πείά μακρά άπό τές δύο 
αύτές άδελφες, μακρά άπό κεϊ, καί κοντά στό κατακ- 
κόκκινο πατημένο ρόδο.

"Εξαφνα καί άπότομα ό άνθρωπος έφάνη άπό πλάγι. 
Ή λύπη είχε χυθή στό πρόσωπό του καί τά μά·ςια 
είχον καρφωθή στή γή.

— Έδώ μέ οδηγεί ή προαίσθησι, ψιθύριζε. Έδώ 
μέ φέρνει ή ελπίδα. Πρέπει πίσω νά έχω τό ρόδο 
μου. Ώ, λάθος Αστόχαστο καί φοβερό ! Όταν τό όνο
μα τής Θάλειας έπρόφερα στήν αύρα, ό αντίλαλος 
μοϋ έφερε τό ψίθυρο φιλονεικίας Ανθρώπινης '. Ό '. Δώ
στε μου πίσω τό ρόδο μου'.

— Μπά, άπήντησε μέ κακία ή Άγλαία. Δέν τό 

έχομε πειά.
— Δέν τό έχομε, είπε μέ πείσμα καί ή Εύφρο

σύνη.
Ή Θάλεια δμως δέν έμίλησε. Έσηκώθη ευκίνητα 

καί έκρύφθη γρήγορα πίσω άπό τά φύλλα τού δένδρου. 
Άλλά τά φύλλα δέν τήν έσκέπασαν. Καί δταν·ό άν
θρωπος ταραγμένος έσήκωβε τό θολό βλέμμα του, ή 
Άγλαία, ή Εύφροσύνη καί ή θάλεια έφάνησα/ πάλι 
εμπρός του μπερδευμέναι μέ τά φύλλα τοϋ συκόδεν- 
δρου. Παρέκει δέ ή Ειμαρμένη, ή σοβαρά βασίλισσα 
τών θεών καί τών ανθρώπων, έκίνει νευρικά τό παντο
δύναμο σκήπτρο, καί τά κλαδιά έγίνοντο ροζωμένα 
κόκκαλα στήν άλλοτε θεϊκή ύπαρξί τους, καί τά φύλλα 
εστρώντντο σατανικά γιά νά σκεπάσουν μιά αιφνήόΐα 
βορβορωμένη γδύμνια.

Άπειρα φαρμακερά φειδία πετάχθηκαν έπειτα άπό 
τόν κορμό τού απαίσιου δένδρου καί έγιναν τρίχες στά 
πριν ωραία όλόξανθα κεφάλια. Μόλις δέ ό άνθρωπος 
έκινήθη σαστισμένος καί περίφοβος πρός τά πίσω, έξεο 
χύθησαν έναντίον του άντί τής Αγλαΐας, τής Εύφρο- 
σύνης καί τής βαθυλύπητης θάλειας, ή Άληκτώ, ή 
Μέγαιρα καί ή στυγνή Τισιφόνη.

Αί Μούσαι δμως έφάνησαν τότε καί έστησαν κύκλους 
τριγύρω του.

— Σταθήτε, έφώναζον, όντα κακόβουλα. Ποιος 
μπορεί νχ θίξη τόν Νικητή !

«X'»

έκοψε ένα μεγάλο κόκκινο σάν αϊμα τριαντάφυλλο άπό· 
μιά μικρή τριανταφυλλιά.

Ή Άγλαία, ή Εύφροσύνη καί ή Θάλεια χαμογε
λούσαν πάντα. "Οταν δέ εκείνος έυήκωσε πάλι τό 
βλέμμα καί τές είδε πάλι εμπρός του, επέταξε ανά
μεσα στές τρεις τό κατακόκκινο τριαντάφυλλο, καί 
έκρύφθη στό μεγάλο ανθώνα.

— Ωραία, είπεν ή Άγλαία. Ό άνθρωπος δέν 
είχεν έχθρική σκέψι. Αύτό τό ρόδο πού μού έχάρισε 

μοϋ τό βεβαιώνει.
— Δηλαδή, πού τό έχάρ’σε σέ μένα, είπεν ή Εύ- 

φροσυνη. Άς τό κρατήσω 'λοιπόν γιά ωραία άνάμνησι.
Καί έσκυψε νά τό σηκώση.
— Κάμνεις λάθος άδελοούλα μου, έπέμεινεν ή 

Αγλαΐα. Μέ κυττούσε κατάματα δταν τό πετούσε.
— Μπορεί, είπεν ή Εύφροσύνη. Άλλά εμπρός σε 

μένα έκοπίασε νά τό πετάξη.
— Άς μάς πή τότε ή θάλεια ! Πες μας, μικρή 

μου, σέ ποια ανήκει τό ρόδο ;
— Ώ, αγαπημένες μου αδελφές, είπεν ή Θάλεια. 

Δέν βλέπετε πόσο ταιριάζει μέ τή μορφή μου ; Πώς 
λοιπόν δέν τό εννοήσατε πώς γιά μέ τό προώρισε;

Ή Άγλαία καί ή Εύφροσύνη τήν έκύτταξαν έπι- 
πληκτικά. Άλλά εύκολα οαίνεται ή σκέψις της τούς 
έδείχθη αληθινή καί άμέσως ή έπίπληξι έγύρισε σέ πα

ράπονο.— Ακούστε καί τή φωνή του άν δέν τό πιστεύετε, 
έξηκολούθησε γλυκά ή Θάλεια. Μήπως δέν ξεχωρίζει 

τό ονομά μου ·,
«θάλεια, Θάλεια» ήκούετο άπό παρέχει ή φωνή 

τοϋ άνθρώπου. Καί έπειτα άλλες πολλές συγχίσμένες 
κουβέντες μέ τά πουλιά καί τά φύλλα.

— Μπά, είπεν ή Άγλαία. Ένα ρόδο δέν αξίζει νά 
τό συλλογιζώμεθα τόσο πολύ.

Καί έσκέφθη μέσα της. «Θά προτιμοΰσα αί άδελ- 

φαί μου νά μήν είχον έλθει μαζή μου».
— Έχεις δίκηο, άπήντησεν ή Εύφροσύνη.
Καί έσκέφθη μέσα της. «Τί καλλίτερα, άν είμουνα 

μόνη I»Ή θάλεια τίποτε δέν είπε. 'Όταν δμως ή Άγλαία 
καί ή Εύφροσύνη έσήκωσαν τό πόδι καί επάτησαν με 
πείσμα τό κατακόκκινο ρόδο, κατέβασε τό βλέμμα γιά 
νά κρύψη ένα δάκρυ εΐς τήν άκρα τών ματιών καί είδε 
μέ τρόμο δτι τό άνθος δέν έμελνε όπως άλλοτε άνεπαφο 
άπό τό πάτημά τους. 'Ως δέ έσήκωνε τρομαγμένη 
άπό κεϊ τα μάτια είδε πρός τό μέρος δπου έκρύφθη ό 
παράξενος άνθρωπος τήν Ειμαρμένη νά σηκώνη τό αιώ

νιο σκήπτρο καί νά ψιθυρίζη :
— Ό άθάνατος γίνεται θνητός επί τής γης, καί 

κάθε π/εϋμα γίνεται άνθρωπος.
♦* *

Ή Άγλαία, ή Εύφροσύνη καί ή θάλεια «προχώ
ρησαν εΐς τόν άνθόφωτον κήπον. Ό τόπος ήτο ωραίος 
καί θελκτικός άλλά τούς έκαμνε μία μελαγχολία δπως 
ποτέ άλλοτε δέν τήν είχον αισθανθεί.
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ΙΣΤΟ^ΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΜΙΑ ΓΑΛΛΙΣ ΗΡΩΤΣ
Ό Γάλλος Ιστορικός Μπεράρ διηγείται τήν ακό

λουθον συγκινητικήν Ιστορίαν μιας άπό τάς γενναίας 
έκείνας Γαλλίδας χωρικός, αι όποΐαι κατά τήν μεγάλην 
εισβολήν τοϋ 1814, έδωκαν τόσα δείγματα άνδρείας 
και πατριωτισμού.

Ή κυρά Λαμερσερή είδε τούς δύο υιούς της νά κα- 
ταταχθοΰν είς τόν στρατόν κατά τό 1792. 'Ο ένας άπέ- 
θανε 'έπί τοϋ «Έκδικητοΰ». Ό άλλος, στρατολογη- 
θείς είς τόν στρατόν τών '‘Ανατολικών Πυρηναίων, 
έξηφανίσθη κτυπηθείς, ίσως εις τινα συμπλοκήν πρός 
τούς 'Ισπανούς. 'Η γραία πείνασα μόνη, ποτισμένη 
μέ τάς πατριωτικός ιδέας αί όποΐαι διέφλεγον τάς 
καρδίας δλων κατά τάς πρώτας ήμέρας τής μεγάλης 
επαναστατικής εποποιίας, ήτο είς τό χωρίον τό άντι- 
κείμενον τοΰ γενικοΰ σεβασμοϋ δλων. Καθ’ δλην τήν 
περίοδον τών νικηφόρων πολέμων τοΰ Ναπολέοντυς, 
είχε μείνη βωβή κατάπληκτος’ διότι έβλεπε τά γαλ
λικά στρατεύματα νά επιχειρούν έναντίον τών άλλων 
εθνών αυτάς τάς κατακτήσεις καί έπιδρομάς τάς οποίας 
οί υιοί της καί οί αδελφοί των είχον άπωθήσή μέ τό 
αΐμά των κατά τό 1792. Άφ’ δτου ή φήμη τής ήττης 
τών Γάλλων έφθανεν είς τό χωρίον καί έλέγετο δτι 
δ Αυστριακός καί ό κοζάκος άπειλοΰν νά εισβάλουν 
είς τήν χώραν, ή κυρά Λαμερσερή αϊσθανομένη νά 
άναζή μέσα της, μετά εικοσαετίαν, ή μεγάλη σκέψις 
τοΰ παλαιοΰ καιροΰ, τής έποχής τοΰ Λαντώνος, έπή- 
γαινεν άπό σπίτι σέ σπίτι ένθουσιάζουσα τάς καρδίας, 
καλοΰσα δλους τούς συμπατριώτας της νά λάβουν τά 
δπλα, πρός ύπεράσπισιν τοΰ έθνικοϋ έδάφους. Οί φλο
γεροί λόγοι της είς Σαίν Ζερμαίν, είς Τορσιέ, έξή- 
ψαν τά πνεύματα καί δλοι οί χωρικοί τών δυο χωρίων 
ήσαν έτοιμοι διά τόν ιερόν πόλεμον. Έξεκρέμασαν, ε
πάνω άπό τάς εστίας τών καλυβών των,τά παλαιά δπλα 
διά νά πυροβολήσουν τούς Αυστριακούς καί τούς Κοζά 
κους δταν θά έπήρχοντο ειςτάς δχθας τοΰ Άλκπαρίν.

Ή γραία, ή μητέρα τών στρατιωτών τοϋ 1792, 
έβλεπε τήν επιδρομήν έπερχομένην. Τά δάκρυα έτρε 
χον άπό τά μάτια της. Ματαίως λοιπόν έθυσιάσθη- 
σαν, πρό είκοσι χρόνων, τόσα παλληκάρια, δπως τά 
παιδιά της, διά νά σώσουν τήν πατρίδα άπό τήν εισ
βολήν τών ξένων καί τών βασιλέων.

Ή κυρά Λαμερσερή άνετίναξε τέλος τήν κατάπλη 
ξίν της. Άφοΰ οί Αυστριακοί προχωροϋν. πρέπει νά 
πολεμηθοΰν καί ν’ άναχαιτισθοϋν εί δυνατόν. Καί 
γενναία, άνορθωθεϊσα υπό τό ΰποτρέμον φώς τοϋ κη
ρίου τό όποιον έφώτιζε τό φτωχόσπιτό της, ανέκραξε:

— Παιδιά, ελάτε μαζί μου νά καλέσωμεν καί ιούς 
άλλους- θά πάρουμε τά παλαιά ντουφέκια καί, πολέ
μου ντες θ’ άποθάνωμεν γιά τήν πατρίδα.

Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ
(ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Κου ΧΑΡΑΜΗ)

(Συνέχεια έκ τοΰ τεύχους Μαρτίου)

Άλλ’ έότν τή παλαιά εκείνη εποχή ήν αξιοθαύμαστος πράγματι Θαυμάζομεν τήν Δημιουργίαν προικίσασαν δι 
ή λειτουργία τοΰ οφθαλμού, πολλφ μάλλον τυγχάνει ιδίας ένεργείας έκαστον τών συνιστώντών τόν όφθαλ- 
νύν, δτε άκριβώς γινώσκομεν τά κατ’ αύτήν. Κάί μόν μορίων, ούτως ώστε άρμονικώς καί άπροσκόπτως

— Οί Αυστριακοί. Οί Κοζάκοι.
Αύτή ή κραυγή άντήχησεν είς Άμπεριέ, καί ένέ- 

σπειρε τόν τρόμον είς τήν πολίχνην.
Οί Αυστριακοί έθεωροΰντο ακόμη ώς πολιτισμένοι, 

μολονότι, κατά τήν διάβασίν των, δέν έδίσταζον νά 
πυρπολούν τά υποστατικά. ’Αλλά οί Κοζάκοι. Ά, 
αυτοί ήσαν βάρβαροι, άπιστοι ναι άνομοι, σφάζον- 
τες, καίοντες καί λεηλατοΰντες δσον ήδύναντο.

Εϊρχονιο, μέ τά τροχάζοντα άλογάκια τής Ούκραί- 
νης, ρυπαροί, άηδεΐς, μέ μαζ.ράν κόμην άκτένιστον, 
μέ βαρύ ν κοΰκκον άπό όστρακάν είς τό κεφάλι κρα
τούντες τήν μακράν λόγχην των. ’Ήρχοντο, υψηλοί, 
ισχυροί, ηράκλειοι, μέ τά μήλα τών παρειών προεξέ- 
χοντα καί κόκκινα,—δπως τών Καλμούκων,—ήρχοντο 
άπό τό Μπούργκ καί εύρίσκοντο τώρα είς τό Τιρέ, 
σιμά είς τό Άμπεριέ τό όποιον άπετέλει άκριβώς τήν 
άρχήν τής πολίχνης.

Έπί κεφαλής των έκάλπαζεν ένας αξιωματικός.
Ά, ήσαν βέβαια ήσυχοι. ’Ήρχοντο ώς πρόσκοποι, 

άλλ’ ήσαν βέβαιοι δτι δέν θά εύρουν καμμίαν άντί- 
στασιν. ’Όλα ήσαν ήρεμα, σιωπηλά, νεκρωμένα.

Αριστερά τής όδοϋ, ύψοϋντο πυκνές καρυδιές. 
Κάτω άπό τούς ξηρούς θάμνους, άνάμεσον άπό τούς 
κλάδους τών όποιων διεκρίνοντο οίάγροί είς άπόστα- 
σιν έκατόν μέτρων, καμμία ένέδρα δέν ήτο δυνατή.

Μακρύτερα έν τούτοις άνάμεσον είς δύο πελώρια, 
καρυδιάς, ένας τοίχος μισοκρημπσμένος· αλλά μόλις 
ένας άνθρωπος ήμποροΰσε νά κρυφθή έκεϊ.

’Αξιωματικός καί Κοζάκοι έπροχωροΰσαν λοιπόν 
τροχάζοντες, τελείως απολύτως ήσυχοι καί γαλήνιοι.

’Έξαφνα όπίσω άπό τόν μικρόν τοίχον προέκυψε 
μία ανθρώπινη μορφή. 'Ένας πυροβολισμός, καί δ 
αξιωματικός τών Κοζάκων κτυπηθείς είς τήν καρδίαν 
έκυλίσθη κατά γης.

Μία γυναίκα είνε όρθια, καί ξαναγεμίζει τό δπλον 
της. Πρίνήοί Κοζάκοι προφθάσουν νά συνέλθουν 
άπό τήν έκπληξίν των, έπρόφθασε νά σημαδεύση άκόμη 
μίαν φοράν, καί άλλος ένας Κοζάκος έπεσεν άπό ιό 
άλογον, θανασίμως πληγωμένος.

Οί Κοζάκοι ώρμησαν, μέ τήν λόγχην, κατά τής 
ηρωικής γυναικός, ή όποία άπέθανε μέ τό στήθος δια- 
τρυπηθέν άπό δέκα λόγχας ταυτοχρόνως, καί έπεσεν, 
ώς μάρτυς ύπέρ τής πατρίδος, δπως έπεσεν άλλοτε ό 
υιός της είς τό κατάστρωμα τοΰ «Έκδικητοΰ».

Καί, ένώπιον τοϋ πτώματος μέ τά άσπρα μαλλιά 
τής γραίας Λαμερσερή, οί Κοζάκοι έκπληκτοι, χαμη- 
λώσαντες τάς αίμοσταζούσας λόγχας των,έσκέπτοντο μέ 
απορίαν τί λαός είνε αυτός ποΰ έχει τοιαύτας ήρωΐδας

(Έκ τοΰ Γαλλικού)

μονησία καί ή έγκαρτέρησις, τών αισθημάτων ή άγνό- 
της καί τά κακούργα ένστικτα, δι’ ιδίας τών οφθαλ
μών έκφράσεως διαφαίνονται.

Μήτοι δέ τών οφθαλμών ή έκφρασις δέν προδίδει καί 
τήν μικρόνοιαν καί τήν πονηριάν ;

Άφ’ ετέρου δέ καί τών αισθημάτων ή άγνότης φα
εινότατα έπί τών οφθαλμών άποτυπούνται. "Εν βλέμμα 
πολλάκις παρηγορεί πλειότερον πάσης έκφράσεως καί ή 
συμπάθεια, ή πραγματική καί μή προσποιητή, έκδη- 
λούται καί καταφαίνεται διά τών όμμάτων μάλλον ή 
διά τών λόγων. Τά χείλη δύνανται νά ψευσθώαιν, οί 
οφθαλμοί δμως ούδέποτε.

Τις έξ υμών λησμονεί τό πλήρες γλυκύτητος βλέμμα 
τής μητρός αύτού. ; Μήτοι καί ήμεϊς οί ιατροί πολ
λάκις δέν προδιδόμεθα έκ τής έκφράσεως τών οφθαλμών 
διά τήν ψυχικήν στενοχώριαν μας έκ τής κακής πο
ρείας τού ασθενούς

Εύλόνως δέ ό Βίκτωρ Ουγκώ άπεκάλει τούς οφθαλ
μούς θυρίδα άνεφγμένην, δ·.’ ής βλέπει τις τάς σκέ
ψεις καί τάς ιδέας τής ψυχής καί τού έγκεφάλου. Εί
ναι δέ άϋλος τών οφθαλμών ή έκφρασις καί όνεπίδε- 
δεκτος περιγραφής καί παραστάαεως. Καί δμως είνε 
τόσον έαφανής έκάσιοτε !

Ούκ ολίγον δέ συμβάλλεται είς τήν τοιαύτην ή τοι- 
αύτην εκφρασιν τών οφθαλμών καί τών βλεφάρων καί 
όφρύων αί κινήσεις, εντεύθεν δέ καί άπό τών άρχαιο- 
τάτων χρόνων διετυπώθησαν φυσιογνωμικά! παρατη
ρήσεις. Ύπό τήν έποψιν ταύτην άληθές εντρύφημα 
αποτελεί ή μελέτη τών άρχαίων Ελλήνων συγγρα
φέων, έξ ών έπιτραπήτω μοι νά προσθέσω ολίγα τινά 
έν συντόμφ έπί τού ζητήματος τούτου.

Καί δή παρ’ Όμήρφ, τό πρός τά οπίσω τρέπειν 
τά δμματα δηλοϊ ότέ μέν αδιαφορίαν, ότέ δέ περι- 
φρόνησιν καί χαιρεκακίαν. Ούτως ό νεφεληγερέτης 
Ζεύς αδιαφορών περί τών Τρώων : «Πάλιν πρέπει 
δσσε Φαεινά».

Ή δέ Άθηνα διά λίθου κατ’ αύχένα πλήξα,σα τόν 
Άρην, γελά χαιρεκακούσα καί πρός τά όπίσω στρέφει 
τά δμματα.

Αί έπί τά πλάγια κινήσεις τών όμμάτων δέος ση- 
μαίνουσιν, ούτως ό Τηλέμαχος ίδών τόν πατέρα αύτού 
Όδυσσεα, δν ή ' Άθηνα δμοιον πρός νέον άνδρα μετέ
βαλε «έτέρωσεβαλ’ δμματα.» φοβηθείς μή θεός ήτο.

Τό πρός τά κάτω νεύειν δηλοϊ αιδώ καί σέβας. Τό 
ύπόδρα opivh οργή / έκδηλοϊ : Καί δή ό Ζεύς ύπόδοα 
είδε τόν Άρην πληγέντα ύπό τού Διοαήδους.

Καί τών βλεφάρων δέ καί τών όφούων αί κινήσεις 
διάφορα δηλούσι συναισθήματα, μειδίαμα, λύπην καί 
άλλα.

Ό Αισχύλος τήν παρθενικήν αίδοι παρίστησι λί
γων : «κάτω βλεμμάτων ρέπει βολ.ή· ό δέ Εύριπίοης : 
«αιδώς έν όφθαλμοϊς γίγνεται».

Διά δέ τά άγρια τών γυναικών δμματα, ό Αισχύ
λος λέγει : «όμμάτων στάζουσιν αίμα δυσΦίλίς».

Είπον οτι, τών οφθαλμών ή έκφρασις είναι ανεπίδε
κτος περιγραφής καί παραστάσεων. Άλλά καί ή τέχνη 
έίς τοΟτο συναντά σκόπελον. Ή γλυπτική ούτε κατά 
προσέγγισιν ήδυνήθη ποτέ νά παραστήση τήν άύλον 
εκφρασιν.

(’ Ακολουθεί)

νά τελήται ή δρασις. Καί δή ό σκληρός χιτών ορίζει 
καί τηρεί τό σχήμκ καί τόν σύστασιν τοΰ βολβού, καί 
παρεμποδίζει τήν δι’ αυτού διέλευσιν τών φωτεινών 
άκτίνων’ ό κερατοειδής συμπληροϊ καί ορίζει τό σχήμα 
τού βολβού, κεντημένος δέ τόν αυτόν δείκτην οίον καί 
τό υδατοειδές υγρόν, χρησιμεύει ώς Θλαστικόν σύ
στημα συμπληρούν τήν τελειότητα τής όράσεω,·. Ό 
/οφιοειδής τρέφει διά τών αγγείων, διά δέ τής μελαγ
χρωστικής αυτού ουσίας παρακωλύει τήν διάχυσιν τών 
φωτεινών άκτίνων, απορροφά αύτάς, καί ούτω συμβάλ
λεται είς τήν σαφεστέραν παράστασιν τών εΐκονίων έπί 
τού άμφιβληστροειδούς

Ή ίρις διά μέν τής χρώσεως αυτής συμβάλλεται 
είς τήν άπορρόφήσιν τών φωτεινών άκτίνων καί τήν 
πληρεστέραν παράστασιν τών ινδαλμάτων έπί τού αμ
φιβληστροειδούς, διά δέ τής συστολής καί διαστολής 
τής κόρης ρυθμίζει -τό ποσόν τών φωτεινών άκτίνων 
άς είσδέχεται ό οφθαλμός· ό άμφιβληστροειδής προσ- 
δέχεται έπί τών κωνίων καί τών ραβδίων αύτού τά 
φωτεινά έρεθίσματα, άτινα διά τών διαμέσων στιβά
δων άφικνούνται είς τά γαγγλιακά κύτταρα καί έκεϊ- 
θε,ν διά τών ίνών τού οπτικού νεύρου μεταβιβάζονται 
εις τόν έγκέφαλον. Έκ δέ τών έν τοίς χιτώσι περιε
χομένων τό μέν υδατοειδές είναι διαθλαστικόν τών δι- 
ελαυνουσών αύτό φωτεινών άκτίνων, ό δέ κρυσταλλοειδής 
φακός είναι επίσης θλαστικόν οργανον, τό κυριώτερον 
πάντων, έχον καί τήν ιδιότητα τού μεταβάλλειν τήν 
κυρτότητα αύτού, ϊνα ούτως αί φωτείναί ακτίνες προσ- 
πίπτωσιν ακριβώς έπί τού αμφιβληστροειδούς.

Ήθελον πέραν τού δέοντος έκταθτ άν έπεχείρουν 
λιπτομερέστερον νά πραγματευθώ τά κατά τήν λει
τουργίαν τής όράσεως. Άψάμενος λοιπόν άκρω δα- 
κτύλω τών είς αύτήν άφορώντων, άπλώς χαί μόνον ίνα 
τονίσω τό τέλειον τής ανατομικής κατασκευής, καί τό 
αρμονικόν τής λειτουργίας τού οφθαλμού, προβαίνω 
είς άλλα,

Ύπό αισθητικήν έποψιν υπάρχει οργανον τού ανθρω
πίνου σώματος ώραιότερον τών οφθαλμών; Δ’.ακρίνουσι 
τούς οφθαλμούς είς ωραίους και μή ωραίους. Άλλά 
καί οί μή ωραίοι οφθαλμοί, οί υγιείς έννοεϊται, κρα- 
τούσι τά σκήπτρα τής καλλονής έν τή δλη τοΰ προσώ
που διαμορφώσει.

Καί ού μόνον ωραίοι είναι οί οφθαλμοί άλλά τά 
μάλα συμβάλλονται είς τήν καλλονήν καί εύρρυθμίαν 
τού προσώπου. Φαντασθήτε τό ώραιότερον πρόσωπον 
μετά τής ιδανικής 'Ελληνικής κατατομής καί σχήμα
τος ρινός, καί στόματος σεμμετρικοΰ καί εύγράμμων 
παρειών, τού προσώπου δέ τούτου καλύψατε τούς 
οφθαλμούς καί θά ίδητε τήν καλλονήν έξαφανιζομένην. 
Τών οφθαλμών δέ τό κάλλος οφείλεται ού μόνον είς 
τό σχήμα αύτοΰ καί τήν θέσιν καί τήν εύθυγραμμίαν 
άλλά καί μάλιστα είς τήν εκφρασιν. Τί έστίν έκφρασις 
Οφθαλμών;

Οί ποιηταί καί οί ρωμαντικοί πολλαχώς τήν έκ- 
Φοασιν ταύτην είκονίζουσιν έκαστος κατά τό δοκούν, 
άφ’ ού άλλως διάφορος είναι τών οφθαλμών ή εκφρα- 
σις κατά τάς ψυχικάς καταστάσεις.

“Ότι οί οφθαλμοί είναι τό κάτοπτρον τής ψυχής 
τούτο άπειράκις έρρέθη.

Ή οργή καί τό βλέμμα απεικονίζεται καί τό μίσος 
έν αύτώ ζωγραφείται. Ή χαρά καί ή θλίψις, ή τόλμη 
καί τό δέος, ή άγανάκτησις και ή πρφότης, ή ανυπο
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Έστροβίλισε τ’ αδράχτι 
βαρυστόχαστη ή Κλωθώ 
κα'ι ή γης βαριά τρανταχτή 
μέ βαθύτατον αχό.

Στή φρικτή ανεμοζάλη 
κράζει άκρότατη φωνή, 
τρέχτε, φράχτε τή μεγάλη 
δλεθριώτατη σχισμή.

Φρίσσουν άτολμα τ’ ασκέρια, 
χείλια βρίζουν τή Κλωθώ, 
τρέμουν άπραχτα τά χέρια 
στά παράφορο θυμό.

ΜΑΓΟΣ 191?
γύρω από ΤΗΝ πολεμικήν ζωήν

I Mat ου. — 'ο ίηουργός των 'Εξωτιριχών τής Άμι- 
ρικής δηλοϊ δτι αί 'Ηνωμίναι Πολιτεΐαι δ«ν Θκ ύπογρά 
ψουν ιίρήντ,ν, πρΙν ή Γερμανία ήττηθή όλοκληρωτικώς. 
— ’Αρχηγοί τής 'Αμερικανικής ϊτρατιΛς ή δποία Θά 
οταλή είς τδ Γαλλικόν μέτωπον ώρίσθησαν οί Στρατηγοί 
“Αλμπερτ καί Πέραιγχ.

2 Μαΐου.— Ο 'Τπουργός των Στρατιωτικήν τής Ρω
σίας Γκουτακώφ καί ό Διοικητής τής Φρουράς τής Πε- 
τρουπόλεως Στρατηγός Κορνίλωφ ύπίβαλον τάς παραιτή
σεις των,

5 Μαΐου. — ’Εκ Στοκχόλμης μεταδίδεται ότι ή πειθαρ
χία εΐς τόν Ρωσσικόν Στρατόν καί τό Χαοτικόν διεσα*  
λεϋθη μέχρι σημείου ώστε νά μήν εινε Αντιληπτόν ότι ή 
χώρα εύρίσκεται είς έμπόλεμον κατάστασιν.

4 Μαίου.—Οί Ιταλοί κατά τάς τελευταίας νικηφό
ρους ίπιθίσεις τως συνίλαδον 5573 στρατιώτας καί 98 
’Αξιωματικούς Αυστριακούς αιχμαλώτους.

3 Μαΐου.—Είς τήν ’Αγγλικήν Βουλήν ό Λόρδος Σίσσιλ 
άντικαθιστών τόν Μπάλφουρ ίδήλωσεν ότι οί Σύμμαχοι 
θά δεχθούν είρήνην όταν αΰτη παρέχει άγγυήσεις ότι 
θά είναι δικαία, διαρκής, μόνιμος—“Εφθασεν είς *Λγ-  

-γλίαν ό πρώτος 'Αμερικανικός Στολίσκος.
6 Μαΐου.—Τίθεται είς έφαρμογήν είς ’Αμερικήν, ό κίος 

νόμος περί στρατολογίας.—'Γπάρχει ή έκπληκτική διά- 
δοσις καθ’ ήν ό (άπτωτος Τσάρος εϊχεν υπογράψει μετά 
τοϋ Γουλιίλμου μυστικήν συνθήκην μεταξύ Ρωσίας καί 
Γερμανίας.

7 Μαΐου.—Ό κ. Κερίνσκυ ίδημοσίευσεν ώς 'Τπουργός 
τών Στρατιωτικών ήμερησίαν διαταγήν ίπικαλοϋμενος 
τήν μέριμναν τών Ρώσων ύπέρ τής κινδυνευονσης πατρί
δος.—Οί “Αγγλοι κηρύσσουν διά στόματος τοϋ κ. Τζό- 
ουνς Γεν. Λιευθυντοϋ έπέ τής διανομής τών τροφίμων ότι 
-κατενικήθη ό 'Γποδρύχιος κίνδυνος».

8 Μαΐου. —Οά περιορισθή ή έξ ’Αμερικής έξαγωγή τρο
φίμων διά τούς ούδετέρους.—Ο  Πρόεδρος τής άούμας 
Ροδζιάνκο διακηρύσσει πόλεμον μέχρι τελικής νίκης.— 
Ό νέος 'Τπουργός τών Στρατιωτικών Κερένσκυ θεωρεί
ται κύριος τής καταστάιΚως είς Ρωσίαν.

*

Καί πλαταίνει, καί πλαταίνει 
δλεθρώτατή ή σχισμή, 
λίγο μένει, λίγο μένει 
κάθε τι νά καταπιή

Κι’ έστροβίλισε τ’ άδράχτι 
πάλι άκαμπτη ή Κλωθώ , 
καί ή γης βαριά τινάχτη ·*  
μέ βαθύτατο ν άχό.

“Q! χαρά μαζή καί θρήνος 
πάει rd χάσμα μονομιάς, 
πάει κι’ ό Κόδρος ΒΑΣΙΛΗΑΣ,
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9 Μαΐου.— ‘Η Ρωσική Κυδίρνησις διά διαγγέλματος 
άπακρούει τήν μονομερή είρήνην.

ΙΟ Μαίου.— Σημειοΰται έξέγερσις είς ’Ισπανίαν κατά 
τών Γερμανικών τορπιλλίσεων.

II Μαΐου. — Έκηρυχθη ή ’Ιρλανδία αύτόνομος κατά 
δηλώσεις είς τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων τοϋ Λόύδ 
Τζώρτζ.

12 Μαίου.—‘Ο κ. Μπόναρ Λώ ‘Τπουργός τών Οίκονο- 
μικών όμιλών έδήλωσεν ότι καί «χρηματικήν έπιστρά- 
τευσικ» βά έπρότεινε διά τήν τελικήν νίκην.

15 Μαΐου.—Συνεκροτήθη τό πρώτον Συνίδριον τών 
άντιπροσώπων τών ’Αξιωματικών Ναυτικού καί Ιηράς. 
'ΐέμίλησεν ύ Στρατάρχης Αλέξιιφ.

• 4 Μαΐου. — ‘Ο Μαρκόνι ίξεπόνησβ σχέδιον έφιυρέσιως 
καταστρεπτικής διά τά ϋποδρύχια.

13 Μαΐου.—Τό συμβούλιον τών άντιπροσώπων τών έρ- 
γατών καί τών στρατιωτών τής Τυφλίδος έψήφισε τήν 
παραπομπήν τοϋ Νικολάου είς δίκην.—Ό έν Παρισίοις 
ΙΙρέσδυς τής Ρωσίας κόμης Ίσδόλσκης αντικαθίσταται. 
— ’Αναμένεται ή πτώσις τής Τεργέστης.

It! Μαΐου.—’Αναγγέλλονται συμμαχικαί συγκεντρώσεις 
είς τήν Ούδετέραν Ζώνην. — ‘Ο Μαλιούκωφ έξακολο’υθεί 
ψάλλων τό ίδιον τροπάριον περί δικαιωμάτων τής Ρωσ 
σίας εΐς άαρδανέλλια.

17 Μαίου.- 'Η στρατολογία τών ήλικιών άπό 20—50- 
έτών θά δώση ΙΟ έκατομμύρια άνδρας είς Αμερικήν.— 
’Αγγέλλεται ή καταδύθισ’.ς ίνός Γερμανικού, καί ένός Αυ
στριακού 'Τποδρυχίου.

18 Μαΐου. — ’Εξακολουθούν αΐ καταβυθίσεις τών πλοίων 
τώ< Συμμάχων καί τών ουδετέρων ύπό τών Γερμανικών 
υποβρυχίων.

19 Μαΐου.—Ό κόμης ’Ιούλιός Άνδράσυ άνέλαβε τόν 
σχηματισμόν τοϋ νέου Ουγγρικού 'Υπουργείου. —Οί Γάλ
λοι Σοσιαλισταί θά μεταδοϋν εΐς Στοκχόλμην διά τήν 
συζήτησιν περί ειρήνης.

20 Μαΐου. — Δίεβιδάσθη διάγγελμα τοϋ Ούίλαων πρός 
τόν Ρωσικόν Λαόν.

21 Μαΐου. — ‘Ο άριθμός τών άπό τής ’Αγγλικής έπιθέ- 
σεως συλληφθέντων Γερμανών αιχμαλώτων ανέρχεται εΐς 
82,000 έξ ων άνω τών 1000 άξιωματικούς.

22 Μαίου.—Ετοιμάζονται διά Πετρούπολιν Γάλλοι 

σοσιαλισταί πρός συνεννόησιν μετά τοϋ Ρωσσικού κο
μιτάτου.

25 Μαΐου. — Καί οΐ “Αγγλοι δυσφορούν διά τήν συνδιά. 
σκεψιν τής Στοκχόλμης.

2» Μαίου. —Έγένετο μυστική συζήτησις είς τήν Γαλ
λικήν Βουλήν.

23 Μαΐου.—Άποδοκιμααίαι εΐς Αγγλίαν τών ύπέρ τής 
ειρήνης εργαζομένων σοσιαλιστών.

26 Μαΐου.—‘Η Γαλλική Βουλή συνεχίζουσα δημοσία 
τήν μυστικήν συνεδρίαν της έψήφισεν ήμερησίαν διάτα 
ξιν διά τής οποίας έξεδήλωσε τήν άπόφασιν τοΰ Γαλλι
κού Λαού συνοψιζομένην είς τά έξής : Άπόδοσιν τής 
’Αλσατίας καί Λωρραι'νης καί έπανόρθωσιν τών ζημιών. 
— ‘Ο κ. Ζωνάρ, άντιπρόσώπος τών Αυνάμεων ίφθασεν εΐς 
Θεσσαλονίκην καί έπί μακρόν συνεσκέφθη μετά τοϋ Στρα’ 
τηγοϋ Σαράΐγ.

27 Μαΐου. —Εΐς τήν Γερουσίαν τής Γαλλίας ό κ. Ριμπώ 
προέδη είς δηλώσεις περί ειρήνης καί περί ’Αλσατίας και 
Αωρραίνης. — 'Ο Αύτοκράτωρ τής Αυστρίας ίφθασεν εΐς 
Βουδαπέστην πρός διευθέτησιν τής έν Ουγγαρία πο. 
λιτικής κρίσεως.—"Εφθασεν εΐς ΙΙειραιά ό κ. Ζωνάρ.

28 Μαίου. —Συνηντήθη ό κ. Ζαίμης μετά τοϋ κ. Ζωνάρ 
δστις κατέφθασεν συνοδευόμενος ύπό μεταγωγικών καί 
στρατού διά νά έπιβάλη τάς άποφάσεις τής Άντάντ. 
Κοινολογοϋνται σοβαρά πράγματα διά τήν 'Ελλάδα.

29 Μαΐου.—Συνέπεια τών τελεσιγραφικών διακοινώ. 
αιών τοϋ Ζωνάρ ήτο ή παραίτησις τοϋ Βασιλέως άνα- 
κοινόυμένη ώς γεγονός καί άκουομένη μετά όδυνηρών 
συναισθημάτων.

50 Μαίου.—Συγκινητικόν διάγγελμα τοΰ Βασιλέως άγ- 
γέλει τήν παραίτησίν του καί ικετεύει τόν Λαόν νά ήρε- 
μήση καί πειθαρχή. Ό Λαός έξαλλος ζητεί νά τόν κρα- 
τήση διά τής βίας. Νέος Βασιλεύς άνεκηρύχΟη ό ’Αλέξαν
δρος Α’.

51 Μαίου. — 'Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, ό Διάδοχος 
καί όλόκληρος ή Βασιλική οικογένεια διαφ ιγόντες 
τήν προσοχήν τοϋ άγρυπνούντος Λαού κατέφυγον είς 
Τατόΐον άναμένοντες τήν έτοιμασίαν τών πλοίων διά 
τήν άναχώρησιν έξ 'Ιίρωποϋ. Ό Λαός πενθεί.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΖΩΗΝ
ΜΑ I ΟΣ 1917

ΘΙΑΣΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Είς τό Βασιλικόν θέατρον έδόθη τόν μήνα αστόν 
τό νέον έργον τοΰ πρίγκηπος Ν ικολάου — Μάρκου 
Μαρή—ύπό τόν τίτλον «Κάρβουνο στή στάχτη».

Τό νέον αύτό έργον τοΰ ύψηλοΰ συγγραφέως φέ
ρει τήν σφραγίδα τής λεπτής τέχνης του. Ή σύνθε- 
σίς του περιστρέφεται περί τόν έρωτα μιάς καλλιτέ- 
χνιδος ή οποία αγαπά δταν παρήλθε πλέον ή εποχή 
τής πρώτης νεότητος. Ή Κλεοπάτρα άφιεμένη εΐς τήν 
τέχνη της—εΐνε γλΰπτρια—είς τής φιλοδοξίες της καί 
τό καλλιτεχνικό ό'νειρό της δέ σκέπτεται δτι έχει καί 
αύτή καρδιά ή οποία είμπορεϊ νά άγαπήση, ή οποία 
είμπορεϊ νά αΐσθανθή καί νά δονηθή άπό τούς παλ
μούς μιάςερωτικής λαχτάρας. Καί δταν τά βλέπη,δταν 
τά σκέπτεται, δταν άρχίζη νά αισθάνεται, αλλοίμονο 
εΐνε πλέον αργά, γιά τόν εαυτό της, άργά γιά τή τέ
χνη της, άργά γιά τούς άλλους.

Καί τό τέλος: Δέν εΐμποροΰσε παρά νά φθάση εΐς 
τή μοιραία καταστροφή, καταστροφή ή δποία δείχνει 
δτι ή καρδιά ποΰ άγάπησε καί άφοσιώθηκε στή Τέ

χνη, δέν μπορούσε παρά νά κομματιασθή άπό τόν 
έρωτα.

Γιατί εάν δ έρως πρός τή Τέχνη εΐνε υψηλός, δ 
έρως πρός τόν άνθρωπο πέφτει σ’ ένα επίπεδο πολύ 
χαμηλό άφοΰ εΐνε γιομάτο άπόέγωϊσμόκαί άχαριστία.

Τό σΚάρβουνο στή Στάχτη» άποτελεΐται άπό τέσ
σαρες πράξεις, Τό έργον καλοβαλμένο, μέ σκηνές 
γιομάτες άπό ένδιαφέρον έπροκάλεσε ζωηρότατα τήν 
επιδοκιμασίαν τοΰ κοινού. Εϊς τήν δλην άλλως τε 
επιτυχίαν συνετέλεσε πολύ καί τό λεπτόν σκηνογρα- 
φικόν μέρος τοΰ δποίου ή έμπνευσις καί ή έκτέλεσις 
δφείλεται εϊς τόν καλλιτέχνην κ. Άραβαντινόν. Ή 
Δϊς Κοτοπούλη ώς Κλεοπάτρα έδικαίωσε διά μίαν 
άκόμη φοράν τήν τέχνην της.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ

Ό Θίασος τών Κών Κομπότη—Δημοπούλου εξα
κολουθεί εΐς τό θέατρον Κυβέλης μέ μεγάλην έπιτυ 
χίαν τάς παραστάσεις του. Μέ πολλήν έπιμέλειαν έδι
δάχθη δ «“Ενοχος» τοΰ Φός εΐς τόν δποϊον συμμε- 
τέσχε καί δ κ. Οικονόμου. Ό «“Ενοχος» εΐνε έργον 
γνωστόν εΐς τάς ’Αθήνας. Έπαίχθη πρό έτών δμως 
καί γιά τούτο ίσως εΐς τόν πολύν κόσμον έκαμε τήν 
έντύπωσι τής προίτης έμφανίσεως. “Ολοι οί ηθοποιοί 
έπαιξαν μέ μεγάλη επιτυχία τό ολίγο μελοδραματικό 
αύτό έργον τοΰ Φός. Ό κ. Οικονόμου δπως πάντοτε 
άλλως τε έκράτησε τόν ρόλον του εΐς τό ύψος τής 
τέχνης, τήν δποίαν αύτός περισσότερον άπό κάθε άλ
λον γνωρίζει. Εΐς τήν αύτήν δμως γράμμήν μέ τόν κ. 
Οικονόμου τίθεται καί δ κ. Βεάκης. Εΐνε ίσως δ 
πρώτος Έλλην ’Ηθοποιός. Δυνατός, μελετημένος 
πάντοτε, μέ σύνολον τελείας έμφανίσεως κατακτά άπό 
τήν πρώτην του έμφάνισι τόν θεατή. Εις τόν “Ενοχον 
έπαιξε θαυμάσια. Τόν ρόλον τοΰ υίοΰ τής καταστρα- 
φείσης οικογένειας άπέδωκε στήν εντέλεια, ήτο τό
σον φυσικός, τόσον άνθρωπος, ώστε πολύ δικαίως 
έχειροκροτεϊτο διαρκώς άπό τούς θεατάς του. ‘Η 
κ. Καλογερικού καί ή κ. Δημοπούλου συνετέλεσαν 
πολύ εΐς τήν δλην έπιτυχίαν.

♦ * *
’Επίσης μίαν άλλην έπιτυχίαν τοΰ Θιάσου καί εΐ- 

δικώς τού κ. Βεάκη είμπορεϊ νά θεωρηθή ή διδασκα
λία τοΰ έργου τοΰ Κιτσμάκερς «Τό “Ενστικτον». Τό 
έργον πολύ άνώτερον άπό τόν «“Ενοχον» έδωκε πρό 
πάντων εις τόν ήρωα—τόν δποϊον ύπεδύθη δ κ. Βεά
κης—δλην τήν εύκαιρίαν διά νά δείξη τό δυνατό του 
τάλαντον. Τόν ρόλον τής Κικαιλίας, τής συζύγου τοΰ 
ΐατροΰ ύπεδύθη ή κ. Κομπότη μέ άρκετήν έπιτυχίαν.

'Η κ. Σακελλαρίου ή γνωστή συγγραφεύς έπροτί- 
μησε καί έφέτος τό θέατρον Κυβέλης διά νά δώση τά 
τρία πρωτότυπα έργα της. «Ό Συγγραφεύς», «'Η 
γρινιάρα» καί «δ Κρυφός Μπάτσος» έπαίχθησαν μίαν 
εσπέραν άπό τόν θίασον τής κυρίας Καμπότη. Ή 
«Γρινιάρα» ήρεσεν άπό τά τρία περισσότερο.

Είς τό Κυβελικόν έδόθη καί ή λεπτή Κωμωδία 
τών Φλέρς καί Καγιαβέ. <Μία ερωτική περιπέτεια».

ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΠΑΊΏΑΝΝ0Υ

Καί τόν μήνα αύτόν δ κ. Παπαϊωάννου άνεβίβασε 
νέον έργον είς τό θέατρον του. Τό «Κορίτσι ή άγόρι» 
εΐνε Βιεννέζικη όπερέττα τήν δποίαν έπαιξε μέ πολύ 
κέφι δ θίασος. Είς τήν πρώτη του δ κόσμος ήκολούθησε 
πολυπληθής καί δλος έφυγεν ένθουσιασμένος μέ τή νέα 
έμφάνισι τοΰ λεπτού κωμικού μας κ. Παπαϊωάννου. 
Εΐνε πλέον γνωστόν δτι σέ κάθε έργον δ κ. Παπαϊ
ωάννου δημιουργεί καί άπό ένα τύπον κωμικόν καί
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πάντοτε τόν ένα ξεχωριστά άπό τόν άλλον, υπερβαίνει 
δέ συνήθως είς τήν επιτυχίαν, καί αυτήν τήν έμπνευ- 
σιν τών συγγραφέων. Γιά τοΰτο δμως και τό θέατρό 
του υποστηρίζεται πολύ, κάί είς κάθε ευκαιρίαν τό 
κοινόν τοϋ εκδηλώνει δλη του τή συμπάθεια καί τήν 
έκτίμησί του.

ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Είς τό θέατρον τής Πλατείας τοϋ Συντάγματος 
έδόθη δ «‘Υπνοβάτης» τοΰ κ. Σακελλαρίδη ύπό τοΰ 
λυρικού θιάσου τής Κας Έγκελ. Ό «'Υπνοβάτης» 
είνε ή τελευταία όπερέττα τοΰ κ. Σακελλαρίδου. Μου
σικώς δ «Υπνοβάτης» έθεωρήθη ώς τό καλλίτερον 
έργον τοϋ κυρίου Σακελλαρίδου. Δυστυχώς τό λιμ- 
πρέττο δέν τόν βοηθει καθόλου, καί ίσως ίσως καί 
νά μειώνη καί τήν καλήν έντυπωσιν τής μουσικής.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

Ό μελοδραματικός θίασος τών ’Ολυμπίων, άπό 
ημέρα είς ήμέρα κάμνει μεγάλας προόδους. Χάρις εις 
τήν μεγάλην δραστηριότητα καί τόν καλλιτεχνικόν ζή
λον τοΰ κ. Λαυράγκα άπέκτησαν καί αί Άθήναι ένα 
μελόδραμα τής προκοπής τό όποιοι τιμά τήν Ελλη
νικήν Πρωτεύουσαν. "Εργα εκλεκτά, καλλιτέχναι φη
μισμένοι, έκτέλεσις έφ’ δσον είνε δυνατόν καλή, ιδού 
τί ευρίσκει κανείς σχεδόν πάντοτε εις τό θέατρον τά 
’Ολύμπια. "Ενα άπό τά μελοδράματα ποΰ έκίνουν 
πολύ τό ενδιαφέρον, ήτον δ «Όθέλλος» τοΰ Βέρδη. 
Είνε γνωστόν ποιαν σπουδαιότητα έχει ή έκτέλεσις 
τοϋ Όθελλου. Καί αν επέτυχε καί είς τό Ελληνικόν 
θέατρο τών ’Ολυμπίων, επέτυχε διότι δ Μπράλια καί 
δ Μαουτζέρι είνε δυο καλλιτέχναι πρώτης τάξεως. Καί 
οί δύο πρό ολίγων μηνών έπαιξαν είς τό ίδιο έργον 
τούς ίδιους ρόλους είς τό Δημοτικόν Θέατρον τής Πο
λωνίας. 'Ως συμπλήρωμα δέ τής δλης καλλιτεχνικής 
επιτυχίας έρχεται ή κ. Τές ή δποία, ωραία, αίθερία 
καί άβρώς λεπτή έξιδανίκευσε τούς ρόλους της.

’Αλλά καί ή άναβίβασις τοΰ «Μεφιστοφελοΰς» είς 
τό αυτό θέατρον, πρέπει περισσότερο ίσως νά θεω- 
ρηθή κατόρθωμα αύτό. "Εργα δπως δ Μεφιστοφε- 
λής, θά παρουσιάζουν δυσκολίας μουσικής—ιδίως τής 
χορωδίας—καί εις αύτά τά πλέον γνωστά εύρωπαϊκά 
θέατρα. Αύτό μπορεί νά φανέρωση πόσον μεγαλείτε- 
ρες θά είνε ή δυσκολίες είς ένα θέατρον ίδικό μας. 
"Οπως δήποτε έν τούτοις δ Μεφιστοφελής έξετελέσθη 
σχεδόν άρτιος. Πολύ συνετέλεσε καί τό παίξιμο τής 
Κας Βλαχοπούλου ή δποία έτραγούδησε τελείως καλά 
είς τήν έκτέλεσιν τοϋ Μεφιστοφελοϋς. Είς τό αύτό θέ
ατρον έξετελέσθη έπίσης μέ πολλήν έπιτυχίαν καί ή 
«Τζοκόνδα» τοΰ Πενικέλλι. Ή κ. Βλαχοπούλου, ή κ. 
Φράου καί οί κ. κ. Ρωμανιόλι, Μαουντζέρι, καί Σαμ- 
πέλικο έτραγούδησαν πολύ καλά, καί άπέδωκε τελείως 
τό ώραΐον αύτό έργον.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

Ό θίασος τοΰ Κεντρικοϋ θεάτρου^ άνασυσταθείς 
ήρχισε μέ πολλή έπιτυχία. Τήν έναρξιν τών παραστά- 
σεών του τήν έκαμε μέ τό ώραΐον έργον τοΰ Καβα- 
λόττι δ «Καϋμένος ό Πέτρος».

"Ολοι οί ηθοποιοί πολύ καλοί είς τούς ρόλους των, 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Είς τό θέατρον τής Δος Κοτοπούλη έδόθη ή θε
ρινή παράστασις τής Εταιρείας τών θεατρικών 
Συγγραφέων. Έδόθησαν τρία μονόπρακτα. «Τσάι 
Μπρτίζ» τοΰ κ. Τσοκοπούλου, «Νέος θίασος» τοΰ κ.

Λοιδωρίκη, καί τό «Κοκκολάκι τής Νυχτερίδας» τοΰ 
κ. Λάσκαρη.

Έκ τών δύο—τό Κοκκαλάκι τής Νυχτερίδος είνε 
παλαιόν έργον τοΰ κ. Λάσκαρη—ήρεσε περισσότερο 
τό «Τσάϊ-Μπριτζ» τοΰ κ. Τσοκοπούλου διά τήν λεπτό
τητα τής σατύρας του.

ΣΤΝΑΥΛΙΑΙ

Είς τά «’Ολύμπια» έδόθη ή υπέρ τών Οικονομι
κών συσσιτίων απογευματινή τή πρωτοβουλίμ τής 
κ. Α. Παξινοΰ.

'Η συναυλία έποικίλετο καί άπό απαγγελίαν. Ά- 
παγγελεύ; δ κ. Τσιτσιλιάνος. ’Απήγγειλε μέ πολύ έπι
τυχία, τό «Φυλακισμένο» τοΰ Παλαμά, καί τό «’Ιδεώ
δες» τοΰ ’Αλβέρτου Ζαμαίν.

Τό τραγούδι τής κ. Παξινοΰ ήρεσε πολύ, ιδίως δταν 
έτραγούδησε μαζί μέ τόν κ. Άγγελόπουλο τό ντουέτο 
άπό τούς «Γάμους τοΰ Φιγκαρό». Αί εισπράξεις ήσαν 
ικανοποιητικοί.

Ή τετάρτη Συναυλία τής ορχήστρας τοΰ Ωδείου 
στό Δημοτικόν Θέατρο έδόθη μέ τήν αύτή έπιτυχίαν. 
Τό πρόγραμμά της έκλεκτό δπως πάντοτε. Μόζαρτ, 
Τσαϊκόφσκη, Γκρήν, Σάνς-Σαένς, Βέρδη καί Γκλα- 
ζόννωφ.’Ιδιαίτερος δλως πρέπει νά γίνη λόγος διά τήν 
έμφάνισιν τής Δος Τσακασιάνου ή δποία έτραγούδη- 
σεν άπό τήν «Τραβιάτα» τοΰ Βέρδη. Ή Δίς Τσακα- 
σιάνου έχει φωνήν πρώτης τάξεως. Καί τή φωνή 
αύτή θά είνε κρίμα έάν θελήση νά τήν κρατήση γιά 
τόν εαυτόν της ή νά τή χρησιμοποιήση είς τά διάφορα 
σαλόνια δπως τό κάμνουν δυστυχώς αί περισσότεροι 
έλληνίδες σήμερον. Ίο θέατρον έχει ανάγκη άπό ελλη
νικές φωνές, καί είνε άδικον αί Έλληνίδες ποΰ έπροι- 
κίσθησαν άπό τή φύσι μέ ένα τάλαντο έξαιρετικό νά 
περιφρονοΰν τό δρόμο τής θεατρικής δόξης. Ή Δίς 
Τσακασιάνου μέ τήν ώραία φωνή της θά εϊμπορέση 
άσφαλώς μιά μέρα νά τής κερδίση τή δόξα αύτή. Ό 
κ. Μητρόπουλος μέ πολλήν δεξιότητα διηύθυνε τήν 
ορχήστραν.

. » ♦

Ό κ. Βλαστάρης τή συμπράξει τής Δος Λευκιάδου 
καί τοΰ κ. Μητροπούλου έδωκε συναυλίαν εις τό Δη
μοτικό Θέατρο. Τό παίξημο τής Δος Λευκιάδου είνε 
άπό τά γλυκύτερα ποΰ δέν ακούονται συχνά είς τάς 
συναυλίας μας.

♦ ♦

Είς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ ’Αρσάκειου έδόθη 
ύπό τελειόφοιτων τοΰ ’Ωδείου Λόττνερ μεγάλη συναυ
λία χάριν τών μαθητριών αύτοΰ. Ή Δίς Καράλη, ή 
Δίς Φωτιάδου καί ή Δίς Ίατροΰ έλαβον μέρος είς τήν 
συναυλίαν αύτήν καί έξετέλεσαν μέ μεγάλην τέχνην 
καί αί τρεις δλας τάς μουσικάς συνθέσεις. Ό μαθη
τικός κόσμος τοΰ ’Αρσάκειου ένθουσιασθείς έχειρο- 
κρότησεν έπανειλημμένως τάς νεαράς καλλιτέχνιδας.
ΟΙΚΟΣ ΤΥΦΛΩΝ

Περί τά μέσα τοΰ μηνός Μαίου έδόθη ή έτησία 
εορτή είς τόν Οίκον τών Τυφλών, μέ έκτελεστάς τά 
ίδια τυφλά παιδιά. Δέν υπάρχει βεβαίως θέαμα πλέον 
συγκινητικόν άλλά καί πλέον λυπηρόν άπό τό θέαμα 
τών τυφλών αύτών παιδιών τά όποια άπαθή πλέον 
πρός τή δυστυχία των, ψάλλουν, έκτελοΰν μουσικάς συν
θέσεις, άπαγγέλουν, καί φέρουν είς πέρας άκόμη καί 
γυμναστικός επιδείξεις. Καί δλα σχεδόν μέ άκρίβειαν, 
μέ£εύχαρίστησι, μέ χαρά. Άλλά δσον είνε λυπηρόν νά. 
τά βλέπη κανείς τόσον έξ άλλου πρέπει νά θαυμαζη τό 

έργον τής κ. Είρήνης Χαριτάτου, ή όποια, τούς έδη- 
μιούργησε ενα βίον όχι μόνον ανεκτό, άλλά καί μέ 
ιής χαρές τόυ, καί τάς σχετικά; απολαύσεις του. Α
σφαλώς ή κ. Χαριτάτου θά έχη πολλή μεγάλη καρ
διά γιά νά μπορή νά άντέχη είς τήν άγωνία τόσων 
δυστυχισμένων υπάρξεων.

Άπό τήν δημοσιευομένην είς ιδιαίτερον τεύχος 
λογοδοσίαν τής κ. Χαριτάτου βλέπομεν δλας τάς 
φροντίδας τάς οποίας καταβάλλει γιά τήν εύδοκίμι- 
σιν τοΰ έργου της ή δποία δέν είνε άλλη παρά ή σχε
τική βύημερεία τών τυφλών. 'Η κ. Χαριτάτου γι’ 
αύτά ονειροπολεί, γι’ αύτά φιλοδοξεί, γι’ αύτά κά- 
μνει σχέδια. Άς εύχηθώμεν νά τά έπιτύχη δλα δσα 
σκέπτεται γιά τά τυφλά παιδιά της καί πρό πάντων 
άς τά βοηθήσουν είς τό ώραΐον έργον των δλοι δσοι 
καί πρό πάντων δσαι ήμποροΰν.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΪ ΜΗΝΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1917

'Υποχωρεί ό Μάιος στον αιώνιο διάδοχό του καί 
άκόμη άντηχεΐ τδ Θλιβερό τραγούδι ποΰ ψάλλει ό 
Έλλη/ικός Λαός γιά τήν παραίτησι τοΰ Βασιλέωςαας. 
Ό Κωνσταντίνος ποϋ έζησε ατά εθνικά μας όνειρα ώς 
μία έγγύησις γιά τήν άνσγέννησιτής φυλής, Αυτός ποΰ 
συνέδεσε τό νήμα τής εθνικής ζωής τοΰ Γένους ποΰ άνε 
κόπη μέ τόν θάνατον τοΰ Παλαιολόγου, Αυτός ποΰ 
ανέστησε τής νεκρωμένες έ/πίόες επάνω στα Μακεδο
νικά καί ’Ηπειρωτικά έδάφη κύπτων πρό τής ανάγκης 
αφήνει τήν ‘Ελλάδα καί φεύγει γιά τήν ξενητειά.

Ό θρηνητικός σπαραγμός τοΰ ’Ελληνικού Λαού 
αντηχεί άκόμη γιατί ή ιστορία γράφει στής σελίδες 
μίαν δεύτερη έθνική τραγωδία σέ μιά μοιραία χρονο
λογία, Στάς 29 Μαίου του 1453 ό Κωνσταντίνος ό 
Παλαιολόγος Ήρως εθνικός έδιδε τήν ζωήν του γιά 
τήν μελλοντικήν Άνάστασιν τής Πατρίδος καί στάς 29 
Μαίου τοΰ 1917 ό Κωνστανσϊνος ό IB' ήρως εθνικός 
καί Αυτός έδιδε τόν Θρόνον του θυσίαν γιά τήν σω
τηρίαν τής πατρίδας. Διά τόν μήνα αυτόν κάθε άλλο 
συναίσθημα υποχωρεί πρό τής ήρωϊκής πτώσεως τού 
Βασιλέως μας. "Ενας άνθρωπος πού γνωρίζει νά πίπτη 
σάν "Ηρως εισέρχεται ολόκληρος στή ψυχή τοϋ Λαού 
καί δημιουργεί κενούργιο θρόνο μέσα στήν φαντασία 
κάθε "Ελληνος.

Ή μοίρα βάσκανος διά τυύς θριάμβους τής Ελλά
δος είργάσθη σατανικώς γιά νά χωρήση τής μεγάλες 
Ελληνικές δυνάμεις ποϋ ηνωμένες έθαυματούρ j ησαν 
καί ηνωμένες θά έμεγαλούργουν καί θεού θέλοντος θά 
μεγαλουργήσουν καί πάλιν. 'Η μοίρα κακή έχώρισε 
τόν Βασιλέα άπό τόν Πολιτικόν καί ή Πατρίς άπό τό 
σκόρπισμα τών μεγάλων ηθικών δυνάμεών της έδοκί- 
μασε τής πιό ,άνεπανόρθωτες συμφορές.

Νά σήμερα ό Βασιλείας της εξόριστος μέ τήν Οίκο- 
γένειάν Του, ξενητευμένος, πλάνης, ζητεί καταφύγιον 
μακράν άπό τόν 'Ελληνικόν ήλιον, έξω άπό τάς Ελ
ληνικός θαλάσσας, έξω άπό τήν αΰραν τών 'Ελληνι
κών βουνών, μακρυά άπό τήν γνώριμον ελληνική χλω
ρίδα. Να σήμερα ό πολιτικός της αδρανής, έξω άπό τήν 
θέσιν εκείνην ποΟ θά τοΰ έδιδε τάς μεγάλας στιγμάς 
τής έθνικτς άναγεννήσεως. Κωνσταντίνος καί Βενιζέ- 
λος ποΰ τόσον σφιχτά τούς συνέδεσαν άλλοτε αί τύχαι 

τών νικηφόρων πολέμων μας, σάν πτερά στον άνεμο 
έσκορπίσθησαν.

’Ετσι ήθέλησεν ή μοίρα τής Ελλάδος καί θρηνού- 
μεν σήμεροντάς τραγικάς στιγμσς τού ΒασιλέωςΚων
σταντίνου εύέλπιδες δμως γιά τήν έθνική άνάστασι τής 
πατρίδος.

* 
* ♦

Κατά τόν μήνα αυτόν τό Ελληνικόν ζήτημα άπη- 
σχόλει τάς Άνταντικάς Δυνάμεις περισσότερον άπό 
κάθε άλλην εποχήν.

Έπερωτήσεις διεσταυροΰντο είς τάς Βουλάς τής Γαλ
λίας καί Αγγλίας κα· ό Δημοκρατικός τύπος τής 
Ρωσσίας δέν άπηξίου νά στρέφτ) όργίλον τό βλέμμα 
πρός τούς ιθύνοντας ύπό τήν σκιάν τή; Άκροπόλεως. 
Ιδιαίτερα διαβούλια άπέβλεπον είς άποφάσεις περί 
αυτής καί είς μυστικός συνεδριάσεις' μεταξύ τών πλέον 
επειγόντων ζητημάτων ποϋ θά ήρεύνων, έπρώτευεν ή 
τύχη τής πατρίδος μας.

Ανάλογοι πρός τάς άποφάσεις ταύτσς έλαμβάνοντο 
καί έδω μέτρα έξωτερικευόμενα δΓ άπειλών έκ μέρους 
τοΰ άντιαντατικού τύπου ό όποιος έξετράχυνε τά πρά
γματα καί διέθετε δυσμενέστερου δλους τούς παράγοντας 
τούς δυναμέ/ους νά έχουν γνώμην έπί τών τυχών τής 
'Ελλάδος. Τά άποτελέσματα καί αί συνέπεισι έξεδη- 
λώθησαν ραγδαϊαι, διά να έκσπάσουν εις τήν ράχιν 
ενός Βασιλέως ποΰ είχε τόσον βαθειά τής ρίζες μέσα 
στήν ψυχή τοΰ Έθνους καί τοΰ Λαού.

* * *
Ώμίλησε καί άπό τοϋ Ραίχστάγ ό Καγκελάριος τής 

Γερμανίας κ. Μπέτμα? Χόλβεγκ μέ πολλήν τρυφερό
τητα διά τήν ρωσογερμανικην φιλίαν καί μέ κάποιαν 
άλαζονείαν διά τδ τέλος τών πολεμικών έπιχειρήσεων 
στηριζόμενος είς τάς υποβρυχιακός έπιτυχίας καί είς 
τήν μετά τής Ρωσσίας συνευνόησιν. «

Είς δλας τάς πολιτικός συζητήσεις παίζει ρόλον ό 
νέος ορός «Ανεν προσαρτήσεων, ανιν Αποζημιώσεων>■. 
Ή ’Αγγλία έπί τοΰ ζητήματος αύτοΰ έδήλωσε διά 
τού 'Υφυπουργού τών ’Εξωτερικών Λόρδου Ρόμπερτ 
Σέσιλ δτι μολονότι ή ’Αγγλία δέν πολεμά διά προ
σαρτήσεις καί άποζημιώσεις έν τούτοις δέν θ’ άρίιηθή 
είς τήν ’Αραβίαν καί τήν ’Αρμενίαν τόν διακανονισμόν 
τών τυχών των έξω άπό τήν Τουρκικήν έπικυριαρχίαν 
καί έπέμβασιν. 'Επίσης είς τή/ Τουρκίαν δέν θά οο- 
θοΰν πλέον ή Παλαιστίνη και δ Λίβανος δπως δέ · θά 
έπιστραφοΰν είς τήν Γερμανίαν al Αφρικανικοί Άποι- 
κίαι της είς τάς οποίας τόσας βαρβαρότητας διέπραξαν 
οί Γερμανοί. Έπίσης προσέθεσεν δτι δεν είνε πολιτική 
προσκτήσεων ή άποκατάστασις ολοκλήρου τής Πολωνίας 
ή άπελευθέρωσις τής ’Αλσατίας καί Λωραίνης καί ή 
άπόδοσις στήν ’Ιταλίαν δτι τής Ανήκει "Οπως δέν εινε 
πολιτική άποζημιώσεων ή άποκατάστασις είς άκέραιον 
τοΰ Βελγίου, τής Ρουμανίας τής Σερβίας καί τοΰ Μαυ
ροβούνιου.

Βραδύτερου περί είρήνης ώμίλησε καί ό Γάλλος Πρω
θυπουργός κ. Ριμπώ τονίσας δτι πρέπει νά εινε τοι- 
αύτη ώστε ν’ Αποκαταστήση τήν Ακεραιότητα τών 
πατρίδων.

*

Καί κατά τόν μήνα αύτόν άπησχόλησεν Κυβέρνη- 
σιν καί τύπον ή φορολογία τών εκτάκτων κερδών τής
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έμπορικής ναυτιλίας καί ή οϊνοπντυματοποίησίς τής 
σταφίδος χωρίς νά κατορθωθώ καί πάλιν ή λύσις τών 
ζητημάτων αυτώ?

Άμφιβάλλομί .ι αν ύπάρχιρ παράδειγμα είς τήν Ιστο
ρίαν τών εθνών τοιαύτης δυστοκίας πνευματικής ή πο
λιτειακής πρός^έπίλυσιν ζητημάτων ποΰ απασχολούν καί 
ενοιαβέρουν κόσμον ολόκληρον, τά οικονομικά τοϋ Κρά
τους καί πλήθος παραγωγών.

Αί ανακρίσεις τοΰ κ. Μοσχοποΰλου απέδειξαν τήν 
συμμετοχήν πολιτειακών παραγόντων είς τόν καταρ
τισμόν συμμοριών καί τήν άπόκρυψιν τώνδπλω?. ’Απέ
δειξαν άτυχώς έπισήμως κατά πόσον είλικρινώς έτηρεϊτο 
έδώ ό δρος τής ούδετερότητος—όχι τής εύμενοΰς ούδε- 
τερότητος, απέναντι τής Άντάντ καί έρανέρωσε μέρος 
εκ τών αιτίων τά όποιαεπροκάλεσαν τήν οδυνηρά? άπο- 
μάκρυνσιν τοΰ Βασιλέως άπό τήν πατρίδα ποΰ τόν έμε- 
γάλωσε, τόν έγαΛούχησε καί επί τών ημερών τοΰ όποιου 
έγράφησαν υπέροχοι σελίδες στήν ιστορίαν της.

*

Αί στιγμαί τής άναχωρήσεως τοΰ Βασιλέως θά πα
ραμείνουν ίστορικαί. Είθε νά χρησιμεύση δλος αύτός ό 
σάλος τών ήμερών αυτών διά τό αγαθόν τής πατρίδος.

Δ. Λ. Ζ.

ΚΟΣΜΟΣ

Ή ζωή ποΰ αμείλικτη μάς περικυκλώνει, ποΰ αμεί
λικτη άλλά καί σαρκαστική καί απαιτητική γύρω μας 
ξετυλίγεται ήθελεν ένα καινούργιο Βασιλέα καί αί πε

ριστάσεις άνέδειξαν τόν δευ- 
0 ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ τερότοκον Υιόν τοΰ παραι- 

τηθέντος Κωνσταντίνου.
— Ό Κωνσταντίνος φεύγει γιά τήν ξενητιά.
— Ζήτω δ καινούργιος Βασιλεύς, Ζήτω δ Βασιλεύς 

’Αλέξανδρος δ Α'.
Αυτή ή ζητωκραυγή αντήχησε μέσα στό Παλάτι 

τήν στιγμή ποΰ ώρκίζετο δ νέος Βασιλεύς.
Τί άθυρμα ασήμαντο, σκιώδες, πομφολυγώδες ποΰ 

είνε δ άνθρωπος.
"Ενα τής μοίρας κτύπημα, ένα παραστράτημα τοΰ 

νοΰ, ένας κακός υπολογισμός παίρνει ένα κυρίαρχον 
τοΰ Θρόνου, τον φέρνει στό τελευταίο σκαλοπάτι καί 
μέ μιά ώθησι τό στέλνει σέ μιά ερημική καί άδοξη 
καί άπράγμονα ζωήν. Μία άλλη κίνησι τής Μοίρας 
παίρνει τόν άπλοΰν Έγεμονόπαιδα ποΰ στεκότανε 
παράμερα στής, βαθμίδες τοΰ Θρόνου καί άθελα, μέ 
τό στανιό τόν ανεβάζει στή κορυφή 1

Τέτοιο τής τύχης παίγνιδάκι καί δ ’Αλέξανδρος 
ανέβηκε στό Θρόνο.

’Αποτραβήχτηκε ένας Βασιληάς, τοΰδωσε τή θέσΐ 
του ένας Διάδοχος, έγειναν δύο μεγάλες καί απροσδό
κητες χειρονομίες γιά νά μπή Αύτός στήν πρώτη πο
λιτειακή γραμμή τής πατρίδος μας.

Αυτός, είνε δ κοσμος. Έγεννήθη στή Δεκέλεια τήν 
2(ζ ’Ιουλίου 1893 συνεπώς εινε σήμερον 24 έτών.

Έσπούδασε τήν στρατιφτικήν τέχνην είς τό Σχο- 
λεΐον τών Εύελπίδων. Τόν Νοέμβριον τοΰ 1912 κα- 
τετάχθη στον στρατόν ώς Άνθυπολοχαγός. Είσήλθεν 

είς τήν στρατιωτικήν οικογένειαν σέ μία κρίσιμο άλλά 
καί ένδοξο στιγμή τοΰ έλληνικοΰ Στρατού.

Ήκολούθησε τόν Πατέρα Του στής Δάφνες καί πρό 
διετίας έφερε τόν βαθμόν τοΰ Λοχαγοΰ.

’Ανέρχεται τόν Θρόνον ύπό τάς πλέον δυσχερείς πε
ριστάσεις.

Τά σφάλματα τοΰ μεγάλου Πατρός του άς χρησι
μεύσουν ώς άσπίς.διά τήν μετέπειτα Βασιλείαν του.

Λαμβάνει κληρονομιάν ίεράν τήν δποίαν οφείλει νά 
κρατήση εις τό ύψος της.

Ότι κατέπεσε μέσα σέ άντιλήψεις στραβλωμένες 
στήν Αυλήν τοΰ πρώτου "Ελληνος Βασιλέως, άς τό 
ανεγείρει Αύτός !

Ή ιστορία θά τόν κρίνη αύστηρότερον.
Ό προκάτοχός του είχε προσφέρει άνεκτιμήτους 

υπηρεσίας καί λαμπρύνει τόν Ελληνικόν Θρόνον καί 
θά τοΰ συγχωρηθοΰν ίσως τά σφάλματά του. Δι’ Αύ- 
τόν δμως δέν θά υπάρξή συγγνώμη αν δέν γνωρίση τά 
αληθινά συμφέροντα τής πατρίδος.

Πρό παντός άς σπεύση νά καθαρίση τήν Αύλήν. 
’Ατυχώς δ άνοικτόκαρδος καί καλοκάγαθος Κωνσταν
τίνος δέν έπρόσεξε στό ζήτημα αύτό. Κάθε άσημότης 
εύρισκε δίπλα του τήν μεγαλειτέραν προσοικείωσιν καί 
περί τόν_θρόνον του έβομβοΰσαν ώς έπί τό πολύ οί 
έσμοί τών άνοήτων, τών άνικάνων, τών άχρήστων.

Ό ’Αλέξανδρος πρέπει νά έκκαθαρίση τήν αύλικήν 
άτμόσφαιραν.

Περισσοτέρα άγνότης, διαύγεια, κρίσις, άντίληψις, 
μόρφωσις, αρετή.

’Από τον νέον Βασιλέα ζητοΰμεν μίαν πρυσήλωσι 
προς δτι έλληγικόν, πατριωτικόν, εύθύ, υψηλόν.

* * *

Διά τήν ιστορίαν γράφομεν δτι δ Μάιος είνε δ τε
λευταίος μήν τής άγωνίας τοΰ έπισιτισμοΰ τής χώ
ρας. Εκείνο τό αιώνιον άγνωστον τής σήμερον καί τό 

ακόμη πιο άγνωστον τής αύριον έξέλι- 
Η ΑΓΩΝΙΑ πεν πλέον. 'Ο eΚαλημέρης», δ «’Αθα

νάσιος» καί ή λοιπή θρυλλική σειρά 
τών σιτοφόρων πλοίων ανήκουν πλέον εϊς τήν ιστο
ρίαν τών άμφιβόλων πόθων καί τών άνεκπληρώτων 
ονείρων.

Ό ’Ιούνιος θά γραφή εϊς τήν ιστορίαν μας ώςμήν 
αναγεννήσεως, θετικότατος, ώς μήν άκόπου έπισιτι- 
σμοΰ τής χώρας.

Ό αληθινός ελληνισμός, ποΰ προέταξε τά στήθη 
του στήν Βουλγαρογερμανικήν έπιδρομήν άπάνω έκεΐ 
στά δοξασμένα πεδία τής Μακεδονίας, γράφει καινούρ

γιες σελίδες στήν ιστορία τής Ελλάδος 
ΟΙ ΗΡΩΕΣ μέ τούς ήρωας ποΰ θυσιάζουν τό αίμά 

τους, τί)ν πολΰτιΑ ζωή τους δίπλα 
στά ηρωικά στρατεύματα τών συμμάχων Κρατών.

Εις τάς άρχάς τοΰ μηνός αύτοΰ δ ’Εθνικός Στρατός 
τής Άμύνης έκήδευε μεγαλοπρεπώς ένα άπό τούς 
πολλούς ήρωάςτου. Τόν ταγματάρχην Σταματίου.

Τά μέλη τής Τριανδρίας, οί υπουργοί, Απειράριθ
μοι αξιωματικοί σύμμαχοι καί έλληνες καί κόσμος πο ■ 
λύς προέπεμψαν τόν τιμημένον νεκρόν ε’ις τήν τελευ- 
ταίαν του κατοικίαν.
, ’Ανεψιός τοΰ "Ηρωος τών 'Ηρώων Βελισσαρίου 

τέτοιο ένδοξον τέλος ονειροπόλησε. Δίπλα του, δίπλα 
στον Κολοκοτρώνη καί τόν Κοντογούρη ποΰ μέ τό 
πολύτιμον αίμα τους έπισφράγισαν τήν έποποιΐαν

τών 'Ελληνικών ηρωισμών άπ’ έξω άπό τήν Βουλ
γαρικήν πρωτεύουσαν, θά δείχνη υπερήφανος τής 
πληγές του καί θά διηγήται τά άθλα τοΰ "Ελληνος 

πολεμιστοϋ.
Γιά τούς "Ηρωας αύτούς δένχρειάζονται δάκρυα· 

Στεφάνους άπό δάφνες, άπό λουλούδια καί άσπρα 
τριαντάφυλλα άς πλέκη κάδε χέρι Ελληνικό γιά νά 
τούς θέτη ευλαβητικά έπάνω στό χώμα ποΰ σκεπάζη 
τά τίμια λείψανά τους.

***

Γιά δσους ήλπισαν δτι άπό τά χριστιανικά καί ηθικά 
δόγματα τοΰ άγνοΰ Σοσιαλισμού θά συγκροτηθούν 
αί επικίνδυνοι τής άνθρωπότητος δρμαί καί τά, ολι

σθηρά βήματά της, γιά δλους 
Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ αύτούς ποΰ ήλπισαν στην δύ- 

ναμί του καί στήν επιβολή του, 
ή πανευρωπαϊκή άλληλοεξόντωσις έπροξένησε τήν με- 
γαλειτέραν άπογοήτευσιν.

Όλη έκείνη ή έργασία ποΰ έχει τήν αφετηρίαν της 
μέσα στά βάθη ολοκλήρων αιώνων, δλος έκεΐνος δ 
φανατισμός ποΰ έγιόμιζε τά στήθη τών φιλελευθέρων 
άνδρών, δλος έκεΐνος δ ένθουσιασμός. ποΰ άνεπτέρου 
τό φρόνημα τών δμάδων, δλα αύτά εσβυσαν, ενεκρω- 
θησαν πρό τής λαίλαπος τήν δποίαν εξήγειρον αι φω- 
ναί τής ολιγαρχίας καί τοΰ δεσποτισμοΰ.

Κοντά τρία τώρα χρόνια δαμασμένο; ο σοσιαλι
σμός άπό τήν απειλήν τοΰ ξίφους καί τής ρομφαίας 
συνεσπειροΰτο στάς έπάλξεις του καί άφωνος παρηκο- 
λούθει τήν άδικον άλληλοσφαγήν τών Λαών. Ίωρα 
τελευταία μετά τήν έκθρόνισιν ενός Δυνάστου, μετά 
τήν έξουδετέρωσιν ενός δημιουργού τής φρίκης καί 
τοΰ πόνου, άνεθάρρησε καί ζητεί νά συγκέντρωση τας 
δυνάμεις του γιά νά μπορέση ν’ άνακόψη τόν δρόμον 
τών ανωφελών θυσιών μιάς άνθουσης νεοτητο,ς ελπι- 
δος έθνικών καί οικογενειακών πόθων καί ονείρων.

Ό Γερμανισμός δμως, δ κακός δαίμων τής ανθρω
πότητας, καί τήν περίστασιν αύτήν προσπαθεί νά τήν 
άναγάγη εις δόγμα πολιτικής εκμεταλλευσεως και ερ
γάζεται άπό τοΰ σοσιαλισμοΰ τά ιδεώδη νά άντληση 
νέας δυνάμεις γιά μεγαλειτέρας καταστροφάς.

Εύτυχώς ήννοήθησαν οί σκοποί της καί ή Ανθρω- 
πότης έλαβε καί πάλιν μέτρα χαλιναγωγήσεως τοΰ 
Σοσιαλισμού, δ δποϊος έκινδύνευεν άντί υπηρεσίας νά 
τής δημιουργήση νέας συμφοράς.

Ούτως ή διοργανωθεϊσα διεθνής σοσιαλιστική 
συνδιάσκεψις τής Στοκχόλμης πνέει τά,λοίσθια^εκ 
τής έγερθείσης άντιδράσεως τών ενδιαφερομένων Λαών.

κάτω άπό τούς βράχους τής Άκροπήλεως, δλοι οι δικα
στικοί οί έπιβραβεΰοντες τότε τό αίσχος τής βαρβαρότη
τας, αύτοί οί πολιτικοί οί σκηνοθειήσαντες,τάς απαίσιας 
μνήμης σκηνάς τών δύο έκείνων ήμερών, δλοι οί παλλη - 
καράδες τών καπηλειών καί τής ειρηνικής γειτονιάς, 
δλοι αύτοί ποΰ άνεπιγνώτως καθημερινώς έζλόνιζον τον 
Θρόνον ενός πολυαγαπημένου Βαριλέως, δλοι έδοκι- 
μασαν είδος ζάλης άπό τό βαρύ κτύπημα. Ό κ. Ζον- 
νάρ "Υπατος '^ομοστής τών Προστατίδων Δυνάμεων 
’Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας μέ πλήρη έλευθερίαν 
δράσεως, ήρχετο έδώ έκτελεστής τών μεγάλων δια την 
Ελλάδα μας άποφάσεων,

Πρώτιστα πάντων έζητεΐτο ή άπομάκρυνσις του 
Βασιλέως Κωνσταντίνου, έπί τω λόγω ότι άνεμίχ&η 
ύπερ τά υπό τον Συντάγματος διαγραφόμενα δι 
καιώματά του» καί μετ’ Αύτοΰ ή άπομάκρυνσις τοϋ 
Διαδόχου καί ολοκλήρου τής Β. Οικογένειας, πλήν τοΰ 
Βασιλόπαιδος ’Αλεξάνδρου πρός "Qv μετεβιβάζετο το 
Στέμμα διά τήν διατήρησιν τής Δυναστείας έπί τοΰ 
Θρόνου. s , ;

Ή θλιβερά αυτή θυσία ήτο γνωστή εις αυτόν τον 
ίδιον δτι θά έζητεΐτο άπό τόν Βασιλέα πρό ενός μη
νός καί εύθύς ώς διετυπώθη έγένετο ύπό τής Μεγα
λειότητας του παραχρήμα άποδεκτή, χωρίς άντιρρή- 
σεις καί συζητήσεις. ’Ητο μία υπηρεσία προς την πα
τρίδα έπί πλέον καί έθεώρησε καθήκον Γου ο Βασι
λεύς νά τήν δεχθή μέ γενναιότητα καί άποφασιστι- 
κότητα.

Ή τελευταία άναλαμπή τής Βασιλείας Του—και 
εϊθε νά μήν είνε ή τελευταία —έπρεπε νά σβύση μέ 
τάς άστραπάς τής ύπερηφάνου καί αύτοθελήτου αύτο- 
θυσίας ποΰ Αξίζει στούς άνθρώπους ποΰ έκλήθησαν 
νά διαπράξουν κάτι τι μεγάλο στή ζωή τους στο κο- 
σμο αύτό.

'C Βασιλεύς πτρητήθη.
'Η άπίστευτος εϊδησις τής 29 Μαΐου μετεδόθη ,α- 

στραπιαίως καί ολίγον κατ’ ολίγον έπιστεύθη και άπό 
τρΰς πλέον δύσπιστούς. *

Ό λαός Απαράσκευος διά τήν θυσίαν αύτήν ήσθάνθη 
πόνον καί εύθύς άμέσως έξεδήλωσε τάαισθήματα του. 
Έσχηματίσθη λαιλαπώδης διαδήλωσις ή όποία έτρο- 
μοκράτησεν έπί δίωρον, έως ού διεδόθη δτι ηπαραί- 
τησις ήτο έκουσία καί οφείλουν πάντες νά τήν δε- 
χθώσιν άφοΰ ό Βασιλεύς τήν άπεφάσισεν.

* *
Έν τούτοις οί Λιβιεράτοι καί οί άλλοι βαρυσήμαν 

τοι Βασιλαμύντορες καί έθνοαμύντορες, ,οί άληθινρί 
υπονομευταί τοΰ Θρόνου Του δέν συνεφώνουν μέ τήν 
άπόφασΐν τοΰ Βασιλέως καί έπιδεικτικώς διατρέχον
τε; τά κέντρα έκήρυσσον δτι δέν θ’ άφίσουν τόν Βα
σιλέα νά φύγη.

— ’Ανήκει σέ μάς, έλεγαν, άνήκει στό Λαό καί πώς 
θά μάς τόν πάρουν οί ξένοι!

Εϊδοποιοΰνται οί έπίστρατοι νά είνε έτοιμοι νά συμ
πληρώσουν τήν καταστροφήν τήν οποίαν έδημιούρ- 
γησάν κατά τόν π. Νοέμβριον καί ή νύξ τής 29 πρός 
τήν 30 παρέρχεται εϊς άκρον ανήσυχος.

Τήν νύκτα δίς άκούονται καμπάναι σύνθημα έπι- 
στρατικής δράσεως καί δίς άνακόπτεται ή συνέχισίς 
των κατόπιν διαταγής έκ τών ’Ανακτόρων.

Ή Κυβέρνησις έν τούτοις έκδίδει άνακυινωθέν άρ- 
κετά καθηοιχαστικόν «όιά τους κινδύνους τής Ανε 
ξαρτησίας τής Χώρας, τής δυναστείας καί τοϋ 
Πολιτεύματος». Άλλά καί τούτο δέν φέρει τό άνα- 
μενόμενον άποτέλεσμα διότι τά Αντιδραστικά στοιχεία, 
μέ τήν συνήθη τοΰ "Ελληνος πρός τό έξάπτεσθαι εύ- 
κολίαν δημιουργούν Ατμόσφαιραν άντιστάσεως καί 
μεγαλορρημόνων άποφάσεων.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
Τήν 29 Μαΐου συνεταράχθη ή πόλις άπό μίαν άπί- 

στευτον διάδοσιν. Ό Βασιλεύς παρητήθη.
Όλοι δσοι έδημιούργησαν αύτό τό ύπερθλιβερον 

γεγονός καί δσοι άνέμενον τάς συνέπειας, τών έργων 
τών ‘Ηρακλέων τοΰ Στέμματος, δλοι οι αμέτοχοι τής 
πολιτικής καί οί έν γνώσει διατελοΰντες τώντελουμένων 
στά παρασκήνια ήκουσαν μέ έκπληξιν τήν άπίστευτον 
διάδοσιν. _

Όλοί οί δημιουργοί τοΰ αίσχους τής 18ης και,, 19ης 
Νοεμβρίου, δλοι οί περίφημοι Επίστρατοι ποΰ έσπει
ραν κενούργιες δάφνες φονεύοντες τούς συμμάχους



287

286

— Νά πάμε στό Παλάτι νά τό περικυκλώσωμε καί 
νά μήν Τόν άφήσωμεν νά φύγη.

— Εϊνε δικός μας, τόν θέλουμε. Άς έλθουν νά μάς 
τόν πάρουν- Θά πατήσουν στά πτώματά μας.

Και πράγματι συρρέει κόσμος άφθονος πρό τών 
ανακτόρων ύπενθυμίζων τήν εποχήν τής ασθένειας 
τοΰ Βασιλέως καί τάς υπερενθέρμους δεήσεις τοΰ 
Λαοϋ υπέρ τής πολυτίμου υγείας του. .

Έν τώ μεταξύ γίνεται γνωστόν δτι συνήλθεν στά 
’Ανάκτορα Συμβούλιον τοϋ Στέμματος έξ δλων τών 
πρώην Πρωθυπουργών καί τών Πολιτικών ’Αρχηγών 
κ.κ. Δημητρακοπούλου καί Στρατού, άλλά κανείς δέν 
έπρόσεξε στή λεπτομέρεια αυτή ούτε έβάρυνον έπί τής 
συνειδήσεως τοΰ κόσμου αί αποφάσεις του.

Ό αγνός λαϊκός πόνος άναμφιβόλως ήταν μεγάλος 
καί ειλικρινής. Άλλά δυστυχώς δέν ήτο πλέον άρκε- 
κός νά σώση τήν Μεγαλειότητά του.

Άν ό Ελληνικός Λαός ήτο περισσότερον ώριμος 
δέν θά άφινε νά τόν διευθύνουν οί Ίγγλέσηδες καί οί 
Ντούφηδες καί θ’ άνεγείρετο σύσσωμος νά περιζώση 
τόν Βασιλέα του καί νά Τόν όδηγήση πρός τόν δρό
μον τής σωφροσύνης καί τής σωτηρίας.

Άτυχώς ή λατρεία του καί ή άφοσίωσίς του έχρη- 
σίμευαν ώς παρηγοριά είς τόν άτυχήσαντα Βασιλέα 
δχι δμως καί ώς φάρμακον κατά τής συντελεσθείσης 
πλέον συμφοράς.

*
Ή Ιστορία θάναφέρη τήν περίοδον αυτήν τής εθνι

κής μας ζωής μέ ένα χαρακτηρισμόν ποΰ αξίζει γιά 
τούς εκφυλισμένους Λαούς καί θά εινε άδικον αυτό διότι 
ό Ελληνικός Λαός υπερήφανος καί γενναίος καί φιλότι
μος καί ύψηλόφρων θυσιάζεται άκόμη καί τήν στιγμήν 
αυτήν στά Μακεδονικά πεδία καί τάχιστα μετά τήν ϊσορ- 
ρόπησιν τών πραγμάτων έκ τοΰ σημερινοΰ σάλου θά 
έπιδείξι, καί πάλιν τήν υπεροχή ν του καί τάς άρετάς του.

* * *
Η τριακοστή Μαΐου άνέιειλε μέ τήν αγωνίαν είς 

ψυχήν.
Ό Λαός συγκεντρωμένος στά ’ Ανάκτορα ζτ)ΐεϊ νά 

μήν έπιτρέψη τήν άναχώρησιν.
Οί ’Αξιωματικοί καί αυτοί δέν θέλουν ν’ άποχωρι- 

σθοΰν άπό τόν ’Αρχηγό τους.
Ό Λαός δι’ αντιπροσώπων του δηλοΐ τήν άπόγνω- 

σίν του.
Ό Βασιλεύς Μάρτυς άληθινός ζή μέσα σέ περιβάλ

λον οδυνηρών ψυχικών συναισθημάτων.
‘Ο νέος Βασιλεύς μετά δακρύων, μετά συντριβής 

δέχεται τό Στέμμα, ό καταμερισμός καί διασκορπι- 
τής Β, οικογένειας εϊνε σπαρακτικός, ή όρκομωσία 
τοΰ ’Αλεξάνδρου άλλη στιγμή συγκινητική, ή Βασί
λισσα κλαίει, τά παιδιά Της θρηνοΰν, τά άδέρφια τοΰ 
Βασιληά μας λιποθυμοΰν, ό Λαός οδύρεται, οί Αύλι- 
κοί πενθοΰν, οί Ήρακλεϊς παλληκαρίζουν καί άπει- 
λοϋν Θεούς καί Δαίμονας.

Μία άγωνία. Έφυγε. Θά φύγη. Δέν φεύγει. Πρέ
πει νά φύγη. Νά μή φύγη.

Καί σ’ δλα αύτά τά άντικρουόμενα δ Κωνσταντίνος 
μέ μίαν γραμμήν κατευθύνσεως αγωνίζεται νά πείση· 
Πάρακαλεϊ, συγκινεϊται, θυμώνει, άπελπίζεται, ικε
τεύει, άπειλεϊ, μεταχειρίζεται δλας τάς ψυχικά; Του 
δυνάμεις διά νά πείση τούς μαινομένους δτι πρέπει 
νά έκτελέση τό οδυνηρόν καθήκον του.

Έκδίδεται τό διάγγελμά Του τό όποιον δημοσιεύο
με ν είς άλην στήλην καί αύτό καθησυχάζει δπως δή
ποτε καί τέλος δι’ ενός στρατηγήματος κατορθοΰται 
νά εύρη ευκαιρίαν ν’ άπομακρυνθή τών ’Ανακτόρων 
καί νά μεταβή οίκογενειακώς είς Τατόϊ.

Άλλως έγνώσθησαν καί αί εξής δηλώσεις τοΰ κ.

Ζοννάρ πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Ζαίμην, τηρή- 
σαντα τήν ψυχραιμίαν του σ’ δλην αυτήν τήν θύελλαν 
μολονότι κατά βάθος ύπέστη σφοδροτάτας συγκινήσεις 
έκ τής έξελισσομένης πέριξ του τραγωδίας.

— Οταν ό πόλεμος τελειώση καί έφ' όσον τη 
ρηδή ή τάξις τήν όποιαν άξιου μεν, ή Α Μεγα 
λειότης ό Βασιλεύς Κωνσταντϊνρς δύναται νά έπα- 
νέλ&ΐ) εις τόν Θρύνον του, δταν ήΦελον έκδηλώ 
σει τοιαύτην ΰέλησιν ό Λαός.

Παρηγορεϊται δπως δήποτε ό Λαός μέ τήν ύπόσχε- 
σιν αυτήν άλλά δέν μένει άδάκρυτο μάτι στή σκέψι 
τοΰ τραγικού αποχωρισμού, τής έξορίας ενός Βασιληά 
ποΰ έγεννήθη καί μεγάλωσεν έδώ καί συνέδεσε τήν 
ζωήν του μέ δτι έμψυχον καί άψυχον υπάρχει στον 
τόπο μας. *

'Η τριακοσιή πρώτη τοΰ μηνός δέν ήτο δλιγώτε- 
ρον σπαρακτική. ’Από τής προηγουμένης ό Βασιλεύς 
είχε δηλώσει τά έξής βασιλικώτατα λόγια, — Λέν μνη 
σικακώ έναντίον ούδενός, έπιδυμώ μόνον δπως 
ό Λαό; άντιληφ&ή τήν κρισιμότητα τής καταστά- 
σεως καί τούς κινδύνους τούς όποιους ή έξ ‘Ελ
λάδος άπομάκρυνσίς μου άπεσόβησεν.

*
* *

'Η Δεκέλεια μετεβλήθη είς προσκύνημα. Έκεϊ με- 
τέβαιναν δσοι ήθελον νά άποχαιρετήσουν τόν Βασιλέα 
καί νά άτενίσουν άκόμη μιά φορά- τήν γλυκειά του 
φυσιογνωμία.

Έκεϊ συνεκεντρώθησαν οί Πρίγκηπες καί δ Νέος 
Βασιλεύς.

Νέαι στιγμαί τραγικαί, νέαι θλίψεις καί συγκι
νήσεις.

Αύριον φεύγει ό Βασιλεύς μας.
Ή Ελλάς τοΰ στέλλει γιά συντροφιά τήν άγάπην 

της καί εύχεται όντως νά έπανέλθη γιά νά συνεργα- 
σθή μέ τόν μεγάλον πολιτικόν μας ή άν ή μοίρα τόν 
άπέκλεισε άπό τήν Γήν αυτήν, νά ζήση μέ τά όνειρα 
μιάς μεγάλης Ελλάδος, όνειρα ποΰ άξίζει γιά τόν 
"Ηρώα ποΰ έτσι σήμερα έφυγεν άπό τόν τόπον τής 
γεννήσεώς του.

0 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟΜΣ
Έκ τής «Πατρίδος» άναδημοσιεύομεν τήν πένθι- 

μον εικόνα τοΰ’έμπορικοΰ μας στόλου. Εϊνε έργον τοΰ 
Γερμανικοΰ ύποβρυχιακοΰ έξοντωτικοΰ πολέμου.

Άς εϊνε τούλάχιστον υπερήφανοι δσοι μετά φανα· 
τισμοΰ άπέβλεψαν είς τήν γερμανικήν πονιοκρατορίαν.

Κατεποντίσθησαν λοιπόε τά έξής πλοία :
7 ’Ελληνικά άτμόπλοια, χωρητικότητας άνω τών 

7,000 τόννων έκαστον, τά άκόλουθα : «Έλλην» (τοΰ 
κ. Εμπειρικού) τόννων 7650, «Βασιλεύς Κωνσταν
τίνος» (τοΰ κ. ’Εμπειρικού) τόν. 7500, «Κίος» (τοΰ 
κ. Διακάκη) τόν. 7500, «Λαέρτης» (τον κ. Δρακού- 
λη) τόν. 7300, «Άχιλλεύς» (τοΰ κ. Βενετσάνου) τόν. 
7200, «Ιωάννης» (τοΰ. κ. Μαζαράκη) τόννων 7000 
καί «Νίτσα» (τοΰ κ. Παντερμαλή) τόννων 7000.

10 Χωρητικότητος μεταξύ 6000-7000 τόννων έκα 
στον, τά άκόλουθα ·. «Όδυσσεύς (τοΰ κ. Δρακούλη) 
τόννων 6810, «Προικόνησος» (τοΰ κ. Παντελή) τόν
νων 6750, «Γρηγόριος ’Αγγελάτος» (τοΰ κ. ’Αγγε- 
λάτου) τόν. 6500, «Κροιός» (τοΰ κ. ’Εμπειρικού) τόν. 
6500, «Παντελής Αυκιαρδύπουλος» (τοΰ κ. Λυκιαρ- 
δοπούλου τόν. 6500, «Στυ λιανή Μπέμπη» (τών 
άδελφών Μπέμπη) τόν. 6500, «ΖερμαΙν (τοΰκ. Μι- 
χαληνοΰ) τόν. 6500, «Νέστος» (τής ’Εθνικής Άτμο- 

μή φαίνωνται άνήκοντες είς εσωτερικήν ύπηρεσίαν 
τών σεραγίων (είναι ή φράσις τής κυρίας Ντελαφοά 
άναφερομένη είς τόν Παρισινόν »Χρόνον» τής 5ης 
Μαΐου) ούτω ή Γαλλις περιηγήτρια ήναγκάσθη νά φο- 
ρέση άνδρικόν ένδυμα διότι είς τήν ’Ανατολήν δέν δύ- 
νανται νά εννοήσουν πώς μία νεαρά γυνή ταξειδεύει 
μόνη είς τά βάθη τής ’Ασίας διά μελέτας επιστημονι
κός. Άρα τό άνδρικόν ένδυμα δέν αρμόζει εις τάς 
γυναίκας έν ’Ανατολή. Επίσης δμως δέν αρμόζει καί 
είς τήν Ευρώπην. Άπόδειίις ή Ιωάννα Ντάρκ ή οποία 
κατέστη αντιπαθητική καί έδωσεν έν ακόμη δπλον είς 
τούς κατηγόρους αύτής άπλώς διότι έφερεν άνδρικόν 
πολεμικόν ένδυμα.

Έάν δεχθώμεν πρός στιγμήν δτι σήμερον τό άν
δρικόν ένδυμα τό «πολεμικόν» τής ’Ιωάννας Ντάρκ, 
είναι τό άρμοδιώτερον δέν θά συμβαίνη τοΰτο καί 
μετά έν ή δύο έτη. Τό «ένδυμα τοΰ πολέμου» διά τάς 
γυναίκας είναι σήμερον τής μόδας. Αύριον δέν θά εί
ναι. Άφ’ ετέρου δμως ούτε καί ή μόδα οίαδήποτε 
καί άν είναι αύτη δέν πρέπει νά έλκύη τόν θαυμα
σμόν μας. Έν πρώτοίς είναι τυραννική καί επομένως 
άνάρμοστος, ούχί μόνον διά μίαν Δημοκρατίαν, άλλ’ 
άκόμη καί είς τά συνταγματικά κράτη. Ή μόδα έχει 
κάτι τι τό δεσποτικόν καί έπί πλέον παροξύνει τό έν
στικτον τό όποιον έχει πάσα γυνή έκ ζηλοτυπίας τών 
πλησίον της. "Αρα καί ή μόδα πρέπει νά καταπο- 
λεμηθή.

Έν συμπεράσματι ή κυρία Ντελαφοά, ήτις έφόρεσε 
καί άνδρικόν ένδυμα, άποφαίνεται διά τοΰ Παρισινού 
«Χρόνου» δτι τό ζήτημα τοΰ γυναικείου ένδύματος 
δέν έχει λυθή καί δτι έπί τοΰ παρόντος οίονδήποτε 
φόρεμα καί άν φέρη μία γυνή δέον νά έλκύη πάντοτε 
τάς συμπάθειας μας.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ TDT ΠΟΑΕΜΟΪ
Πώς οί Ρώσσοι διαβαίνουν τούς ποταμούς 

νταπόκρισις έκ Ζυρίχης μεταδίδει άπόσπαομα 
έπιστολής τοϋ παρά τώ αύστριακώ γενικώ έπι- 
τελείω άνταποκριτοϋ τής «Βερολινίου Ημερή

σιας»». Τό απόσπασμα τοΰτο όμιλεΐ περί τοΰ τρόπου 
καδ’ δν ο’ι Κοζάκοι διαβαίνουν τούς ποταμούς καί 
τών μεδόδων τοϋ ρωοσικοΰ μηχανικού διά τήν κατα
σκευήν γεφυρών.

Διά τήν διάβασιν τών ποταμών, λέγει δ γερμανός 
άνταπον,ριτής, οί Κοζάκοι μεταχειρίζονται τάς έμπρο 
ο&οφυλακάς. ’Επίλεκτοι ανδρες, καλοί κολυμβηταί, 
ρίπτονται γυμνοί είς τόν ποταμόν φέρουν τά όπλα 
των καί τά φυσσίγγιά των δεμένα έπί τής κεφαλής 
των ή έπί σχεδίας τήν όποιαν σύρουν. Δίπλα των 
κολυμβοϋν τά άλογά των. Μόλις έπιβιβασδοΰν είς 
τήν άλλην οχ-δην, οί Κοζάκοι έπιχειροΰν έπιδέσεις 
κατά τών φυλακίων μας καί κατά τών έφοδιοπομττοϊν 
μας καί προβαίνουν είς άνατινάξεις γεφυρών καί σι
δηροδρομικών γραμμών. Επίσης προσπαδοϋν νά διώ
ξουν τά άποσπάσματά μαςέκ τινων σημείων, τά 
όποια έχουν έκλεγή έκ τών προτέρων δπως είς ταΰτα 
ρίγη γέφυρας τό μηχανικόν.

Κατά τόν τρόπον αυτόν τά κοζακικά στρατεύματα 
διήλδον τόν Προϋδον, τόν Τσέρεμις, τόν Μολδάβαν, 
τόν Κρύπαν, κλπ., καί πρός βορράν, τόν Ίκβαν, τόν 
Στύρ καί τόν Στοχόντ. Είναι άκόμη ζήτημα άλυτου, 
είς τό όποιον πρέπει ν’ άσχοληδοΰν οί νομολόγοι, τό

πλοία;) τόν. 6200, «Φρίξος» (τής Εθνικής Άτμ - 
πλοίας) τόν. 6150, «Σαλαμίς» (τοΰ κ. Καλλινίκου) 
τόν. 6000.

11 Χωρητικότητος 5000-6000 τόν. έκαστον, τά άκό
λουθα : «'Ιωάννης Βαλτής» (τοΰ κ. Λάμπρου) τόν. 
5540, < ’Ελλήσποντος» (τής Έθν. Άτμοπλοΐας) τόν. 
5500, «Πάραλος» (τής ’Εθνικής Άτμοπλοΐας) τόν. 
5500, Ζαρίφης (τοΰ κ. Λ. Ζαρίφη) τόννων 5500, 

Ζημήτριος Άντύπας» (τοΰ κ. Άντύπα) τόν. 5500, 
«Γεώργιος» (τοΰ κ. Κυριακίδου) τόν. 5200, «Μαρία 
Στα&άτου (τοΰ κ. Κ. Σταθάτου) τόν. 5100, «Παν 
τελής Δρακ&τος» (τοΰ κ. Δρακάτου) τόν. 5000, «Δη- 
μήτριος Γουλανδρής» (τοΰ κ. Γουλανδρή) τόν. 5000. 
<Δημήτριος Ίγγλέσης» (τοΰ κ. Ίγγλέση) τόν. 5000, 
«Μαρία Καρούσου» (τοΰ κ. Καρούσου) τόν. 5000.

21 Χωρητικότητος 4000-5000 τόννων έκαστον, τά 
άκόλουθα : «Παρ&ενών» (τοΰ κ. Δ- Σταθάτου) τόν. 
4850, «Αίκατερίνη» (τοΰ κ. Καμπάνη) τόν. 4825, 
«Λέανδρος» τόννων 4800, «Γρηγόριος Ζλατάνος 
(Κληρονόμων Ζλατάνου) τόν. 4800, «Κική Ήσαΐα 
(τοΰ κ. Ήσαΐα) τόν. 4800, «Ζηνοβία» (τοΰ κ. Ρού- 
σου) τόν. 4800, «Ειρήνη» (τοΰ κ. Εμπειρικού) τόν. 
4750, «Νήριτος» (τοΰ κ. Δρακούλη) τόννων 4700, 
«Θρασύβουλος» (τοΰ κ. Πολέμη) τόν. 4550, «Θεο
φάνης Σιδερίδης» (τοΰ κ. Σιδερίδου) τόν. 4500, 
«Αγιος Γεώργιος» (τοΰ κ. Ξένου) τόννων 4500, 

«Μιαούλης» (τής ’Ηλεκτρικής Εταιρείας) τόν. 4500, 
<Δημήτριος Δανιόλος» (τοΰ κ. Δανιόλου) τόν. 4500, 
«Γεώργιος ’Εμπειρικός» (τοΰ κ. Εμπειρικού) τόν. 
4500, «Τσιροπιν&ς» (τών ’Αδελφών Τσιροπινά) τόν. 
4500, Μαρία Κυριακίδου» (τοΰ κ. Κυριακίδου) 
τόν. 4500, «Μασσαλία» τόννων 4500, «Εύάγγελος» 
(τοΰ κ. Άμπατέλλου) τόν. 4500, «’Ιωάννης Γούλαν- 
δρής» (τοΰκ. Γουλανδρή) τόν. 4050, «Θέτις» (τοΰ 
κ. Χατζηφραγκούλη) τόν. 4500. < Χαρίλαος Τρικού- 
ηης» (τοΰ κ. Βλασσοπούλου) τόν. 4000.

25 Χωρητικότητος 3000-4000 τόν. έκαστον.
7 Χωρητικότητος 2000-3000 τόν, έκαστον.
10 Χωρητικότητος 1000-2000 τόν. έκαστον.
11 Χωρητικότητος μέχρι 1000 τόν. έκαστον.
Έν δλφ έβυθίσθησαν μέχρι τέλους ’Απριλίου 102 

’Ελληνικά έμπορικά άτμόπλοια.
Έκτος τών άνωτέρω έτορπιλλίσθησαν χωρίς δμως 

νά βυθισθοΰν καί επισκευάζονται νΰν 6 αλλα, τά 

εξής·.
«Φώτης» τόν. 6200, «Άδάμας» τήν. 4500, «Αι

κατερίνη» τόν. 2000, <’-Αλεξάνδρα» τόννων 1150, 
«■Σπάρτη» τόν. 850, ’Αγγελική» τόν. 670.

ι ·

ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΗ ΦΟΡΕΜΑ
Τό ζήτημα τοΰ καταλληλοτέρου ενδύματος διά τάς 

γυναίκας άνακινεϊται καί πάλιν είς Παρισίους, ήδη δέ 
έχει τόν λόγον ή ’Ιωάννα Ντελαφοά, συγ.γραφεύς καί 
περιηγήτρια. Ή κυρία Ντελαφοά καταπολεμεί τήν 
ιδέαν τής υποταγής τής γυναικός εις τήν μόδαν. Έξ 
άλλου δέν δέχεται τήν «άνδροποίησιν» τοΰ γυναικείου 
ενδύματος. Ή ιδία έταξείδευσεν άλλοτε είς τήν ’Ανα
τολήν μέ ρεντιγκότα, άλλά ισχυρίζεται δτι τό ανδρι
κόν της αύτό ένδυμα δέν ήτο ή απλή μετάφρασις. Είς 
τήν ’Ανατολήν γράφει, δέν έμβαθύνουν έπί τής αξίας, 
άλλά κρίνουν τόν άνθρωπον έκ τοΰ ενδύματος. "Οπως 
οί καθολικοί ιερείς οϊτινες πάντοτε έχουν τό πρόσω- 
πον έπιμελώς ξυρισμένον, περιοδεύοντες είς τήν ’Α
νατολήν αναγκάζονται νά άφίνουν γενειάδα διά νά
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έάν οί γυμνοί κοζάκοι πρέπει νά θεωρώνται, κατά 
τό διεθνές δίκαιον ώς οτρατιώται φέροντες στολήν.

Ή διάβασις τών ποταμών δημιουργεί νέιιν καί έν- 
διαφέρουσαν τακτικήν, τήν δποίαν διδάσκουν είς τό 
ρωσικόν μηχανικόν Γάλλοι αξιωματικοί, οί όποιοι κά· 
ποτέ καί διευθύνουν αυτοπροσώπως τάς επιχειρήσεις. 
Καλυπτόμενοι υπό τών θάμνων τοϊν ακτών, οί Ρώσ- 
οοι κατασκευάζουν κατά μήκος τοΰ ποταμού σχεδίας 
μακροτάτας, άπό 40 μέχρι 50 μέτρων, πλάτους δμως 
μόνον ένός μέτρου. Τήν νύκτα, δλαι αί σχεδίαι ρίπτον- 
ται είς τό ύδωρ καί δένονται άπό τα δύο ακρα των 
εις τήν όχθην. Καθώς είναι στεναί αί σχεδίαι αύται 
δέν δ.ακρίνονται άπό τήν άλλην όχθην, ουγχεόμεναι 
πρός τούς θάμνους καί τούς βράχους.

Τήν έπομένην νύκτα, οί Ρώσσοι σκαπανείς κόπτουν 
τό σχοινίον τής μιας άκριις, ένφ άφήνουν δεμένον τό 
άλλο' τό ρεύμα ωθεί τότε όλίγον και ’ ολίγον τήν σχε
δίαν πρός τήν άλλην δχθην καί, έπ τδή τό αυτό γίνε
ται συγχρόνως δι’ δλας τάς σχεδίας, μετ’ ολίγον οί 
Ρώσσοι διαθέτουν πολλάς συγχρόνως μικράς γέφυρας, 
διά τών οποίων τό πεζικόν έπιχειρεϊ έπίθεσιν κατά 
τής απέναντι όχθης, έναντίον τής οποίας μέχρι τής 
στιγμής έκείνης έβαλλε ιό βαρύ ρωσσικόν πυροβολι
κόν. Φυσικώ τφ λόγφ ή μέθοδος αυτή δέν είναι δυνα
τόν νά έφαρμοοθή ή μόνον είς μικρούς ποταμούς,

-——
ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

— Είς τήν Νίκαιαν άπέθανεν δ Βοεβόδας Ποΰ- 
τνικ, δ ’Αρχιστράτηγος τοΰ Σέρβικου Στρατοΰ κατά 
τούς Βαλκανικούς πολέμους.

— Ό "Ηρως Σέρβος Στρατάρχης έζησε μέσα στους 
μεγαλειτέρους, στους περιφανεστέρους πολεμικούς θρι
άμβους καί είδε νά στρώνωνται πυκνές δάφνες στο 
διάβα του.

— Τά Σέρβικά δπλα νικηφόρα ύπό τήν θερμουρ- 
γόν πνοήν του έσημείωσαν θριάμβους θρυλικούς γιά 
τό Σερβικόν έθνος.

— Τήν υπεράνθρωπου και γιγαντώδη άντίστασιν 
κατά τοΰ Αυστριακού κολοσσοΰ αυτός έκράτησεν αυτός 
διηύθυνε.

— 'Η μοιραία συντριβή τής Σερβίας τόν έξετίναξε 
στήν ξενιτιά δπου μέ υπερηφάνειαν άλλά καί μέ πι
κρίαν άφήκε τήν τελευταίαν πνοήν του.

— Τό άγγελμα τής μελλοντικής Σέρβικης άναγεν- 
νήσεως θά καταστήση τόν τάφον τοΰ δαφνοστεφούς 
ήρωος ελαφρότερον.

— Θά τόν καταστήση έλαφρότερον διότι θά εύρη 
τήν ευκαιρίαν ή πατρίς του νά μεταφέρη τά σεπτά λεί
ψανα του είς τού; κόλπου; τής χώρας ποΰ γνωρίζη νά 
έκτρέφη "Ηρώα; καί νά γεννά Λέοντας.

— Ό Μήντών λουλουδιών πρέπει ν’ άλλάξη όνομα.
— Νά δνομασθή δ Μήνας τοΰ κριθαριού.
— Τόση ψύχωσις είχε καταλάβει τόν κόσμον γιά 

τήν έξασφάλισιν μίας οκάς κριθαριού καί τέτοιοι κό
ποι κατεβάλλοντο γιάτήν εΰρεσιν μιάς οκάς κριθάλευ
ρου ποΰ θά μείνη ιστορική ή προσπάθεια τών συμ
πολιτών μας γιά τόν πολύτιμον αυτόν καρπόν κατά 
τόν διαρρευσαντα Μάϊον.

— Είχον δίκαιον δμως οί άποβλέποντες είς τό πο
λύτιμο κριθάρι- μέ τόση λαχτάρα.

— Διότι τόν Μάϊον έφάγαμε τό χειρότερο ψωμί, 
μάς έδωσαν σκουληκιασμένες σταφίδες άντί ψωμιού 
καί γΐά μερικές ημέρες μάς άφησαν καί χωρίς ψωμί.

— ‘Η κατάστασι; αύτή τής πείνας παρ’ ολίγον νά 
έχη καί τραγικάς συνέπειας.

— Όταν ήρχισε νά γίνεται γνωστόν δτι υπάρχει 
πρώιμη πατάτα, τάγματα πεινώ ντων μετέβαινον στά 
χωράφια γιά νά αγοράσουν μιά-δυό οκάδες.

— Ή λαϊκή δυσφορία ήτο πολύ ενδεχόμενον νά 
ξεσπάση καί ύπό τήν έποψιν αύτήν γιά λίγες μέρες δ 
κίνδυνος έπαναστάσεως ήτον επικείμενος.

— Εύτυχώς έξεφύγαμε καί τόν σκόπελον αύτόν.
— Λέγεται δμως δτι έφονεύθη είς συμπλοκήν είς 

τόν "Αγιον Ίωάννην τόν Ρέντην κάποιος ατυχής ενω
μοτάρχης τής χωροφυλακής.

— Λόγφ τών περιστάσεων τό γεγονός άπεκρύβη 
καί αί εφημερίδες άπέφυγον νά κάμουν λόγον διά νά 
μή δξυνθοΰν τά πράγματα.

— Τό Κογκρέσον έπέτρεψεν είς τόν Ροΰζβελτ νά 
τεθή επί κεφαλής 4 Μεραρχιών διά τό μέτωπον τής 
Γ αλλίας.

·— Μέχρι τίνος άντέδρα δ Ούίλσων ένεκα τής προ- 
σωπικότητος τοΰ Ροΰζβελτ.

— Μέ άλλα λόγια έξ αντιζηλίας.
— Είς τό Φάληρον έλλην Ράπτη; έτραυμάτισε σο- 

βαρώς δύο άγγλους αξιωματικούς πρό τοΰ Άκταίου.
—- Εύτυχώς δτι οί κτυπηθέντε; διέφυγον τόν κίν

δυνον.
— Ή μοιραία σύρραξις δφείλεται είς παρεξήγησίν 

ή προήλθε άπό τήν μέθην τοΰ δράστου Κουβαράκου.
— Οί συμπαθείς άγγλοι αξιωματικοί καλούνται 

κ. κ. Μπαίρνς καί Κάμελ.
— Όπλα κρυμμένα εξακολουθούν ν’ άνευρίσκων- 

ται καί κατά τόν μήνα αυτόν.
— Ή εορτή τού Βασιλέως Κωνσταντίνου έπανηγυ- 

ρίσθη μέ μεγαλοπρέπειαν.
— ’Ίσως διότι ήτον ή τελευταία του.
— Ό Βασιλεύς έπαρασημοφόρησεν αρκετούς άνω- 

τέρους ύπαλλήλους καί προσέφερε χρήματα εύρισκό- 
μενα είς χεΐράς του ύπέρ επιστημονικών σκοπών.

— Προήχθησαν είς ύποστρατήγους οί κ. κ. Κον- 
τογιάννης, Χαραλάμπης, Μαυρογιάννης, Μομφερρά- 
τος, Ζούκης καί Πολυμενάκος.

— Άνεβλήθησαν πάλιν αί Δημοτικοί έκλογαί.
— Ό πρέσβυς τής ’Αγγλίας κ. Έλλιοτ προήχθη 

είς τόν Μεγαλόσταυρον τοΰ Τάγματος τοΰ 'Αγίου Μι
χαήλ καί ’Αγγέλου.

Η I X ΤΟ

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έξεδόθη ύπό τής Άγκύρας καί έκυκλοφόρησεν είς 
κομψατοτον τόμον τ\<ιΕ ικτώρια> ύπότοΰΚνούτ Χάμ- 
σουν, τοΰ γνωστού Νορβηγού συγγραφέως. Είς τό βι- 
βλίον αύτό, ένα παθητικώτατον μυθιστόρημα έρωτος 
περιγράφεται μέ συναρπάζουσαν δύναμιν ή ψυχή μιάς 
έρώσης κόρης τήν δποίαν τό βαθύ αίσθημα οδηγεί είς 
ένα μαρτυρικόν τέλος.

Ό Χάμσουν είσδύων βαθύτατα είς τήν γυναικείαν 
ψυχήν, φέρει είς φώς δλας της τάς συγκινήσεις καί 
δοκιμασίας μέ τόσην γοητείαν άφηγήσεως ώστε δι
καίως τό βιβλίον τοΰτο θεωρείται ώς τό μυθιστόρημα 
τών μυθιστορημάτων τοΰ μεγάλου καί αληθινού έρωτος.

Έξεδόθη ύπό τής Άγκύρας καί έκυκλοφόρησεν είς 
κομψοδεμένον τόμον ύπό τόν τίτλον *Σάν  ζωή σάς 
ΰνειροτ) μία συλλογή διηγημάτων εμπνευσμένων άπό 
τήν ζωήν τοΰ καραβιού, τού σαλονιού καί τοΰ δρό
μου μέ δύναμιν περιγραφής τοπείων, τύπων, καί χα
ρακτήρων. Ή συλλογή αυτή θά άναγνωσθή μέ άπει
ρον ένδιαθέρον πορά τοΰ κοινού.

L© y ®Γ@©
ΪΒί UAWUHl ΜΗΚΗ

(ΕΠΙΝΕΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡ?\ΝΣΒ7ΧΛ)

Συνιστώμεν ΘΕΡΜΩΣ καϊ Ιδίως είς τούς συμπατριώτας μας τό · 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Είνε το καλλίτερον ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ Ξενοδοχείου τής 

πόλεώς.
ΕΙς θέσιυ κε ντ ρ ι κ ω τ ά τ η ν μόλις άπέχου τρία λεπτά 

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

φώτιστου. Κουζίνα Γαλλική.
^ΡΙΘΜΟΧ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ «4

ΤΙΜΑΙ X r γ Ι< Λ Τ Λ Β Λ τ I U Λ I 

«H ΕΛΛΗΛΊΚΗ KI1IOE«PIIX1S τό συνιστώ

! Λ Τ Ρ Ο Σ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 
1—ΤΣΑΜΑΔ0Υ—1 τΩραι έπισκέφεως 3-5 μ. μ.
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Έπί 13 έτη έν Βερολίνψ έκπφιδευθε ίς. 'Υφηγητής έπι τριετίαν έν τψ 
Πανεπιστημίψ Βερολίνου. Συνεργάτης τοΰ Γυναικολογικοΰ Περιοδικού Βερο
λίνου. Δ ιευθυντής τής Γυναιλολογικής Κλ ι νικής Πανεπιστημίου Βερολίνου 
έπί πενταιτίαν.

8—11 π. μ.—3—θ μ. μ.
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ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΠΑΛΛΜ & ΚΟΤΖΙΜ 
ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α Γ· ΠΑΛΛΗΣ 

Τό άρχαιότερον τών έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων 
'Ιδρυ&έν τω 1870

Μεγάλϊΐ άποθήκα·. χάρτου Έφημεοίδων, συν- 
γοαμμάτων, περιοδικών καί πάσης ποιότητας.

Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πάσης 
προελεύσεως.

’Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων 
καί φωτογραφικών χαρτονίών.

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

θησα> ώς κριτών 500 ειδών μέχρι τοϋδε.
Άτμοκίνητον Τυπογραφεϊον μέ 10 πιεστήρια διά 

μικρός έπιμεμελημένας εργασίας (Travaux de peville) 
ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικός τοιαύτας.

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

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΚθΙΜΊΑΚ
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΟΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΘ. ΠΟΥΡΗ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΥΠ6ΥΡΓΕΙ6Ν ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άνακοινω&έν

Τό ύπουργεΐον τής Συγκοιάωνίας, Διεύθυνσις Τ. 
Τ. Τ, λόγφ τής παρουσιασθείσης διαφοράς τοϋ συ
ναλλάγματος διά τάς έξ ’Αμερικής πρός τήν Ελλάδα 
πληρωμάς έκ ταχυδρομικών επιταγών, έξ ής ζημιοϋται 
μεγάλα ποσά τό’ Κράτος, έκρινε σκόπιμον, δπως άπό 
1ης ’Ιουνίου 1917 (ν. έ.) διακόψη προσωρινώς τήν 
μετά τής ’Αμερικής ανταλλαγήν ταχυδρομικών επι
ταγών.

Τήν διαμριβήν χρηματικού ποσοΰ μεταξύ τών δύο 
Κρατών, μετά τήν διακοπήν τών ταχυδρομικών έπι- 
ταγών, αναλαμβάνει κατόπιν συνεννοήσεως ημών, ή 
’Εθνική Τράπεζα διά τών έν ’Αμερική άντιπροσώπων 
αύτής.

Ό έν ’Αμερική κ. Πρεσβευτής τής /Ελλάδος είδο- 
ποιήθη, ϊνα καταστήση γνωστόν τόν τρόπον τής απο
στολής τών ποσών εις τούς έκεΐ ομογενείς.

(Δημοσιευθήτω διά τών έφημερίδων αϊτινες έλαβον 
έγγραδον πρός τοϋτο έντολήν). (

. Εκ τον "Υπουργείου τής Συγκοινωνίας

Φέρετε είς γνώσιν τού Κοινού, δτι έχορηγηθη καφές 
είς Έδωδιμοπώλας καί Παντοπώλας ’Αθηνών πρός 
κατανάλωσιν έπί τή βάσει δελτίων επομένως υπόχρε
ου νται ούτοι δπως έξοφλήσωσι δελτία καφέ τριών 
τριημέρων άπό 1ης ’Ιουνίου έ. έ.

Τά όρισθέντα καταστήματα διά τήν πώλησιν τού 
καφέ θέλουσίν άναρτήση έπί τής έξωθύρας τών κατα- 
στημάτών των έπιγραφήν έχουσαν ώς εξής. «’Εν
ταύθα πωλείται καφές».

(Έκ τον Υπουργείου Έπισιτ. καί Αΰταρκείας)

«I ΒΕΡΙΔΕΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΟΝ
------------- I

Προσκαλούνται οί καταστηματάρχαι, οί όποιοι έπέ- 
δωκαν κατά τόν μήνα Μάϊον είς τούς κ. κ. δικαστι
κούς Έπόπτας αϊτησιν περί αύξήσεως τών μερίδων 
τοΰ άρτου, νά φέρωσιν είς τό ‘Υπουργεΐον—τμήμα 
Δελτίων—τό δελτίον δυνάμει τοΰ οποίου προμηθεύ
ονται τώρα τόν άρτον.

/Όπισθεν τοΰ δελτίου θά γράφη έκαστος τό δνομά- 
τεπώνυμον τοΰ άρτοποιοΰ παρά τοΰ οποίου αγοράζει 
τόν άρτον. <

/ ('Ο υπουργός Έπισιτισκον καί Αΰταρκείας)

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

’Εάν αί Άθήναι δΰνανται νά ύπερηφανευωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτικός προόδους 
των, μία άφορμή πρός τοΟτο εΐνε καί τό μέγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη πλουαία έπίπλω- 
σις, άπαστράπτουσα καθαριότητας, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφθονία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ
ΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ. Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά είδη τής 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται - άφθονα, εύάηνά καί μέ ύλικά έκλεκτά καί έπιμελημένα. Τά είδη 

τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως 
θεωρείται τό κέντρον δλου τοΟ έκλεκτοΰ κόσμου. Δικαίως εδρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί πού φροντί- 
5ουν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιότερο*  οί συχνάζοντες είς θέατρα δέν θεωροΟσι τήν δια- 
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-ΓΊΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΕΒΔ. Δρ. 60.000.000 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
♦

Υποκαταστήματα .·
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Καβάλ, 

λα, Ίωαννίνοις, Χίω, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις. 
Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση, Χανίοις, ‘Ηρακλείω 
Ρεθύμνω, Μιτυλήνη καί Σάμφ (λιμήν Βαθέως).

Προοωρινά Πρακτορεία ; έν ΛΗΜΝΩ (Κάστρον) και 
ΚΕΡΚΥΡΑ.

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

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ: Έν Άλεξανδρεία, καί Καΐρω. 
ΕΝΛΟΝΔΙΝφ : (No 22 Fenchurch Street).
ΕΝ ΚΥΠΡΩ: (Λεμεσός.)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

I. Κουντονριώτης (’Αντιπρόεδρος), ’Ιάκωβος Μπο- 
νιέ (έντεταλμένος Σύμβουλος), Ίω. Ά&ηνογένης, Κ. 
Βερούγκ, Δ. Ζαφίρης, Σ. Εύγενίδης, Π. Καραπά- 
νος, I. Πολίτης, Βαρώνος δέ ΝεφλΙζ, Έμμ. Ρό
δακαν άκης Μ, Δάακαρις καί Σ. Φούντης.

Γενικός Διευθυντής
I. ΗΛ1 ΑΣΚΟΣ

Διεύ&υν αις τηλεγραφική ι
i’KHN - TATHfciNOeUfc S

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
Έκτελεΐ προεξοφλήσεις έμπορικών γραμματίων καί. 

εισπράξεις τοιούτων έν Έλλάδι' καί τφ Έξωτερικφ. 
’Αγοράζει καί πωλεϊ ξένα νομίσματα καί χαρτονο
μίσματα.

’Εκδίδει πιστωτικός έπιστολάς καί άναλαμβάνεί τήν 
άπανταχού άποστολήν χρηματικών ποσών διά τηλε
γραφικών ή ταχυδρομικών εντολών.

’Ανοίγει πιστώσεις έπί φορτωτικών.
Δέχεται τίτλους πρός φύλαξιν" εισπράττει τοκομερί

δια καί πληρωμένους είς τό άρτιον τίτλους’ έκτελεΐ 
χρηματικός έντολάς· δέχεται άνεξόδως έγγραφός είς 
νέας εκδόσεις καί έν γένει έκτελεΐ πάσαν έπί τίτλων 
έργασίαν : άνταλλαγάς, εισπράξεις δόσεων άσφαλείας 
κατά τής είςτό άρτιον κληρώσεως κτλ·..

Χορηγεί δάνεια έπί τίτλων.
’Ανοίγει τρέχοντος λογαριασμούς καί δέχεται χρη

ματικός καταθέσεις : δψεως έπί τόκω 3 °/0 έτησίως καί 
έπί προθεσμία πρός 3 */»  °/ο έτησίως διά τάς άποδο
τέας μετά βμήνας, πρός 4 °/0 διά τάς άποδοτέας μετά 
1 έτος κάί 5°/0 διά τάς μετά δύο έτη καί επέκεινα άπο
δοτέας. (Διά καταθέσεις δψεως εις συνάλλαγμα δψεως 
έπί Λονδίνου άποδοτέας είς συνάλλαγμα ^έπί τής αύ
τής πόλεως πληρώνει πρός τό παρόν έξαιρετικώς τό
κον 4 "/ο έτησίως). ’Έχει ειδικήν υπηρεσίαν Ταμιευ- 
τηρίου έπί τόκφ 4 % έτησίως.

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

’Έχει είς τήν διάθεσιν τοΰ κοίνοΰ, ύπό πάντας τούς 
έπιθυμητούς ορούς άσφαλείας, υπηρεσίαν ένοικιάσεως 
σιδηρών διαμερισμάτων έν τφ θησαυροφυλακίφ της, 
έπί ένοικίφ άπό Δρχ. 30— έτησίως καί άνω. Ειδική 
κλείς παραδίδεται εις έκαστον πελάτην δΓ ής ούτος 
καί μόνος δύναται ν’ άνοιξη τό ύπ’ αύτοΰ ένοικιασθέν 
διαμέρισμα.
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Διά τής ύγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων 
σώζετε ού μόνον τούς όδόντας σας, άλλά προλαμβά- 
Λετε άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών όδόντων, τών 
ώτων, τού φάρυγγος, τοΰ λάρυγγας, τών βρόγχων, τών 
πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος πολλάκι*  
δέ σώζετε τήν ζώήν σας αύτήν.

. Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπιστήμονα 
όδοντοϊατρόν κ. ΗΤΛΕΣΗΝ τοΰ όποιου αί τρεις σκε- 
αυσίαι ’Ελιξίρια, Όδοντοκόνις καί ’Αδα
μαντίνη, είνε μοναδικαΐ είς τό είδος των.

Διά τοΰ Άλιξιιρίου παύει ή ’Οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είνε συσκευασίαι άλάνθαστοι 
καί άποτελεσματική.

Πωλείται παρά τφ ίδίφ άντϊ 2 δρ. τό φυλλάδιον.
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ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
“ΜΟΥΣΙΚΗ,,

13-15 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13—15

ΑΘΗΝΑΙ

ΔΓ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΪΜΒΑΛΟΝ

Άπο την δπτρέττα τοϋ κ. Σπ. Σαμάρα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

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

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

δλα μαζή είς ένα τόμον » 6,50

Άπό την ίπτρέττα τον κ. Θ. I. ΣακΜ,αρίόον

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 ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δόσιες 
έκ δρ. 40.

Ε0ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
- ·. .· Ί

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ!

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΛΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς 

τραπεζιτικά γραμμάτια νέων έντόκων καταθέσεων έν 
δψει ή έπί προθεσμία δηλοποιεϊται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι και τοίς ύποκα- 
ταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια 
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ, 

1'/2 τοίς °/0 κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοΐέας 
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000 πέραν τού ποσού 
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοϊς °/0 κατ’ έτος 
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταΐ καί είς άνοικτόν 
λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

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

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

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

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

4 τοϊς °/0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρας τών 5 
ετών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι 

*ίς φράγκα και λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρι- 

σμένη προθεσμία ή διαρκεί ■ έπϊ τόκφ·

1’/2 τοϊς °/0 κατ’έτος διά καταθ. 6 μηνών τουλάχ.

2 » » » » » » 1 έτους

21/, »».»»» » 2 έτών

3 » » » » » » 4 έτών

4 » » »»»'». 5 έτών

Αί δμολογίαι τ ών έντόκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ’ έκλογήν τοΰ κατοθέτου όνομαστικαϊ ή άνώνυμι*

|© 2?^©'' Μ
Πλουσιωτάτη Συλλογή υφασμάτων είς ό_λα τά γούστα καί όλους τούς 

χρωματισμούς. · ; \·
’Εκεί ή συνάντησις- όλων των κομψως ένδοομενων.

■ ϊΜΗΕΒβΒΪΓ
ΟΔΟΝΤΟ'ΙΑΤΡΟΣ

Τό μοναδικόν τών ’Αθηνών ήλεκτροκίνη- 

ιον άτελιέ.
Εξαγωγή όδόντων δλως άνοδύνως.
Κατασκευή Οδοντοστοιχιών ήγγυημένη. 
θεραπεία στόματος άποτελε&ματική. 2

<>Μΐιι*ον  ΑΘΗΝΑΙ

? τ
t ) Modes Chapeaux

ΕΡΜΟΥ 3**

Τά νεώτερα και τελειότερα Παρισινά 

τέλα ε’ς δλα τά γούστα καί σχήματα.

38 —ΕΡΜΟΥ

Ε Γ Α ΕςΤ ΙΑΤΟ Ρ Η) Ν

· ■ ·. · :

Χ.,Λμό, IS—II % 'Γ II X I U X Λ,.Λμΰ? IS

’ Ανακαίνισήν τελείως έπανέλαβε τάς έργασίας του.



ΤΙ ΜΌΛΟ ΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Δραχ.'Ολόκληρος σελίς είς έν τεύχος

'Ημίσεϊα -» »
Τέταρτον σελίδσς » *
Όγδοον » » »

60
35
20
12

*

Διά χώρον μικρότερον at τιμαί άνάλογοι 
Δι εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’ βξ'τεύχη ή ηερισσότερα Ιδιαίτεροι συμφωνΐαι.

Λ

ΕΡΓΑ THE eyfenias ζωγράφου
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'. Τόμος..........................

Β'. » ......
> ■ . Γ. » ",............... ...

Η ΓΚΟΤΡΑ1ΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα 

έξ ύπερειϊτακοσίων σελίδων . . . .

Φρ.’ 3.00

2.00

1.50

5.00

ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον. 
ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον. 
ΚΑΕΦΤΟΠΟΓΑΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον. 
ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΑΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον 
μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.

ΗΤΑΝ ΑΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν τρί
πρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής

Η
Ο 
Η
Ο

Σειραΐ τής «ΕλληνικήςΈπιΦεωρήσεως» τοϋ Α'.Β'. Γ'.Δ'. Ε' ΣΤ'. 
Ζ. Η . καϊ Θ.έτους πωλοϋνται είςτά Γραφεία μαςπρός25 φρ. έκαστη.

ί ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ "ΕΤΑΡ« ■

13—15 Στοά ‘Αρσάκειου

Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40 ■ 1
"Ολα τά τραγούδια δλων τδ>ν Ελλήνων συνθετών, καί δλα τά νεότερα succes.
Βιολιά, μανδολίνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά έξαρτήματα αύτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
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