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“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩ ΡΗΣΙΣ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜ€ΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ , Λραχμαΐ 12
Διά τούς Διδασκάλου; Λ Η —

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ Δολλάρια 3-
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ Λίρα’Αγγλία; 1)2Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ νελίνια 10J_

Διά. την ΕΥΡΩΠΗΝ Δρ. Χρ. 12 —

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

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ:

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Οδός Μενάνδρου 83. ΑΘΗΝΑΣ

Τηλεγραφική Διευθυνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ1Ν» ΑΟΗΝΑΣ

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφδται.

Πάν. σύγγραμμα άποστελλόμενον είςτά γραφεία μας αναγγέλλεται.
Αί έγγραφοί άρχονται άπό 1ης έκάστου μηνός.—Τό τεύχος δρ. L.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άπό τά &ν&η τοΰ κακού: Γεωργίου Σημηριώτη.— Ή ηλικία τον γάμου. Έπιστολαί έξ 

Άγιου Ορους : Μή μϋς. Ιό Βιβλίο της τρέλλας < X.». — ‘Η Φιλία. - 'Ο άφορισμός τοϋ ΙΙα- 
παππάνου: Κρ-όνος.— Άφορισμός Δεσπότη - Μητροπολίτη: Κρ - όνος. Ιούλιος 1917. Γύρω 
άπό την πολεμικήν ζωήν.—Ή Βασιλική Οικογένεια τής *Αγγλίας.—Άπό τήν καλλιτεχνικήν 
Κίνησιν. · Άπό τήν ζωήν τοϋ μηνός. Δ. Λ. Ζ. Η Κόττα.—Ανέκδοτα τών Αρμοστών τής 
‘Επταννήσον Εδουάρδου Μακένζι και Ίωάννου Σίττωνος.—‘Ιστορικά ανέκδοτα ‘Επταννήσον 
Χαραλ. ΙΙαντ. Καραβία. — Άπό τα περίεργα τής ζωής.— ’Ολιγόστιχα.—Νέαι ’Εκδόσεις, 
Περί τό Στέμμα τής ‘Ελλάδος. ‘Η Καινούργια Λύρα.—Δήλωσις.

ΚΟΣΜΟΣ: ‘Η Άλωσις τής Βαστίλλης.-—Ωραία τελετή. Ωραίες φράσεις. ‘Ο κ. Σο- 
φούλης.- Ίά τριάκοντα αργύρια. Και άλλη Δωρεά.

Τά ΌφΰαίλμΛκά Τοαήμαχα 

θεραπεύονται έν τή νέα «λεία κλινική τοΰ όφΟαλμΟλόγρ 

ϋπήλοου I. Χαραμή 
Τ. ύφηγητοΰ. Όφϋαλμολόγου Σχολής Παρισίων κ.λ.π. 

''Α»ήναι 27 δδός Μενάνδρου 27 Tr)U<pmw 6Μ

Σ.Π.Α.ΓΊ.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΛΙΒΗ

Έν όδω ‘Ερμου άρ. 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

Q. Α φ. ΜΟΥ Tsonoy ΛΗΝ

Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον 
καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τού καταστήμα- 
τος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τ ό τελειό
τερα άσπρόρμουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο- 
λυποίλκιτα κεντήματα καί δαντέλλας καί τάς

Πρός όδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τή 
προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευό 
των μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσε 
μέ τάς τιμάς τ&γ άπλών είσίτηρίών. , ’

τελευταίας μόδας είς ύ φ ά σ μ α τ α. Δέν θά σάς προ- 
σελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εόθυνία τοΰ καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσά είς τούς Καταστηματάρ- 
χας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

Έξ ’Αθηνών
θέσις Α’ Β' Γ'

ΣΠΑΠ.
Διά Κόρινθον

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
Είσιτήρ. 9.20 7.30 4.60
Βιβλιάρ. 7.65 > 6.40 3.85 6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Με- 

γαλούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας·» Άργος Είσιτήρ. 15.70 12.50 7.85
Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10 7.00 π, μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ

» Τρίπολιν Είσιτήρ. ·. 23.20 18.80 11.6Ϊ) λήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.
Βιβλιάρ. 18.— 15.— '9.— 7.35' π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς ]ΐέχρις Άκράτας

». Μεγαλ. Είσιτήρ. 29.20 22.— 14.60 στάσεις. . ι
Βιβλιάρ. 21.95 18.30 11.— 12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

κ Κυπαρ. Είσιτήρ. 34.50 ,25.7ο 12.75 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ'ΠΑΤΡΩΝ
Βιβλιάρ. 27.80 23.20 „ ‘ 13.90 17.40 ίΐ. μ; Διά Κόρινθον, ’Αθήνας, Ναύπλιον.

» Άκρ. Είσιτήρ. 19.50 15.50 9.20 1.45 π. μ. Διά Καλάβρυτα, Κρρινθον, Άθήναξ.
6.30'π. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, ’Ολύμ

πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγα-
Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55

» Πάτρας Είσιτήρ. 25.— 18.— 10.— ’
Βιβλιάρ, 19,65 15.55 9.35 λόπόλιν, Τρίπολιν.

» Πύργον Είσιτήρ. 37.70 18.10 16.35 3.50 μ. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, Όλύμ-
Βιβλιάρ. 27.05 15.55 1355 । πια.

•ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ
Έκ Πατρών' 7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν,’Ολύμπια, Πύργον Με-

ι γαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, ’Α
Διά Πύργον Είσιτήρ. 12.70 χ 10.10 6:35 θήνας. s'

Βιβλιάρ. 8.38 6.95 4.15 12.05 π. μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.
» Λεχαινά Είσιτήρ. 7.60 6.— 3.80 ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

» Αίγιον

» Κόρινθον

Βιβλιάρ. 
Είσττήρ.· 
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ,

-4.98
5.10
3.35

16.50
11.—

4.05
5.—
2,80

13.10
9.20

2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

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

τρών), Πατρών, Καλαβρύτων. ■
8Λ)5 μ. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπό-

Έκ Τριπόλεως
r λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
Διά Καλάμας Είσιτήρ. 13.70 12.25 7.30 1000 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ. 90) διαρκείας

Βιβλιάρ. 9.65 8.05 4.85 έκπτωσίς 25 ο)ο ' (Β' θ. Δρ. 75) 6 μηνών
». Ναύπλιον Είσιτήρ. 9.50 7.80 4.70 (Γ' θ. Δρ. 45)

Βιβλιάρ. 6.75 5.60 3.40 25000 χιλιόμ. (Α' θ, Δρ. 210)
• (Β' θ. Δρ. 175) διαρκεία»

ι · · (Έκ· τοΰ Γραφείου) έκπτωσίς 40 ο)ο (Γ' θ. Δρ. 105) 1 μηνά
ς



IΛΑΧΕΙII W Ε8ΝΙΚ0Ϊ MOHOI ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΝ II! EllW!
Αί τέσσαρες πρώτα1. κληρώσεις τοΰ 1917 ώρίσθησαν διά τήν 27 Αύγουστου 1)44 ’Οκτωβρίου 

. 5)18 Νοεμβρίου καί 31 Δεκεμβρίου, 1917

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Κέρδη' ίκάατης τών κληρώσεων

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη είς 
2,000«γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000. 1
Εκαστον άκέραιον γραμμάτιον 
ιμώμινα άντί μιάς δραχμής.

τιμάται δρ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμματίους

Κέρδη Δραχμαί Έν δλψ
1 ' - 80,000 80.000
1 , έξ 20,000 20,000
2 ’ άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000

400
6,000

1b άπό 0,000
25 άπό 200 • 5,000

1,950 · άπέ 40 < » 78,000 .
2.000 200,000

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια άκέραια γραμμάτιά, 'πωλούμενα άντί τεσσάρων δραχμών
2«χύοντα δι’όλόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα’γραμματίου, τιμώμενα άντ 
μιδς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοίβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται υπέρ τοΰ 
Ταμείου τοϋ ’Εθνικού Στόλου.

Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν δία μιάς έπί προκαταβολή τοϋ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά 
«Ο Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις επ’ τοΰ τιμήματος αυτών 15 τοΐς ‘7,„ εις δέ- τούς άγοράζοντας διά μιας 
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον 
παρέχεται έκπτωσις 10 τοΐς "/0,. καί είς τούς δημοσίους ΰπαλλήλους. τούς επιτετραμμένους τήν πώλη- 
•ιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοΐς "/υ.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέόν είς τό Γραφεΐον Λαχεΐον τοΰ Έθνικοΰ 
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Υπουργείου Οικονομικών, εις ’Αθήνας.

'Ο Διευθύνων Τμηματά'ρχης

____________ ■_____________________________________ Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙ Α ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΑΣΓΑ’ςΙΣ ΤΗΣ 30ής ΙΟΓΝΙΟΓ 1917

Ενεργητικόν
Ύπερ. άτμοπλ. «Πατρίς», ’Ιωάννα», «Θε

μιστοκλής», «Β.Κωνσταντϊνος» αξία των 
Ύπερωκ. άτμοπλ. ·Β.Σοφία· υπό ναυπή

γησήν . . . . . . . . .
Άτμόπλ. φορτηγά «Φρίξος». «Πάραλός», 

•Ποντοπόρος». . ............................
Άτμ. «Έσπερια» και «Συρία».
Ρυμ. «Κένταυρος» καί φορτηγίδες Πει

ραιώς . .'.................................... ζ .
Εξ έγκαταοΓ. ’Αθηνών Πειραιώς.

Μετ. Έταιρ. Ύπερωκ. ,Άτμοπλοίων .
Ελληνικόν Δημόσιον...........................
’Αποθήκη υλικών Πειραιώς......................
‘Αξία ύπολοίπου γαιανθ., τροφίμων καϊ ε

φοδίων έν.τοϊς άτμϋπλοίοις ....
Διάφοροι λιμοί χρεωστικοί: κα'ι ναύλοι 

εισπρακτέοι . .......................................
’Ασφάλιστρα άτ)πλοίων προκαταβλ. . .
Ταμείο,·. Τράπεζαν καί τραπεζίται . . .

Φρ.

7,378,676.140, |
3,675.470,— I

2,721.512,55 1
1,424,123,45

135,456,75
648.59? -

2,254,478,15
29,196.45

Παθητικόν
Μετοχ. κεφάλαιον 25,000,000
Μεϊον μετοχ. μήπ.

έκδ. 6,850,000
μήπ. έν.
κοκλοφ. 1,000,000 7,850,000 17,150,000.—

650,026,—

1,473,704,15
550.785,35

8,359,989,45
29,637,901,50

Άποθ. κεφάλ. .   922,513,10
’’Εκτακτον άποθεμ..................... ' . . . . 70,614,15
Ταμεϊον περιθαλψ. Προσωπ.......................... 48,068,05
Αΰτασφάλειαι............................................... 920,094,15
Κρατήσεις δι’ένδεχ. ζημίας . . ’ . . . 161,290,—
Μερίσμ. παρελθ. χρήσεων.......................... 561,515,60
Συναλλάγματα πληρωτέα. .......................... 873,754,70
Ύπερωκ. ΓΕλλην. Άτμοπλ. . 1,022,641,20

‘ Ναύλοι, προκαταβληθέντες........................... 573,618,50
Διάφοροι λ)σμοΐ πιστωτικοί...................... 1,818,369,45
Προσωρ. λ)σμοί άτμοπλ. «Νέστος» υπερ- 

βάλλον άξίας του............................. 2,882,631,55
Προσ. λ)σμοΐ Κέρδη κα'ι ζημίαι 2,632,797,05

Φρ. 29,637,907.50
Εντολή τον Διοικητικού Συμβουλίου

Έν Άθήναις τή 16 ’Ιουλίου 1917
Ό Γενικός Διευθυντής > Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου

ΜΑΡΗΣ Α. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡ. Π. ΒΕΡΓΚΙΟΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
♦ । - t

ΙΙρδς προστασίαν τής παραγωγής και τί|ς έμπορίας τής σταφίδος
Αελτίον κι\ήαεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αύγούστου 1916—31 Οκτωβρίου 1916

εξαγωγή γ
Αίτραι ένετιπαϊ
85.239.178'

118.513.534
113.083.023

"Ετη
1915—1917 
1914—1916 
1913—1915

3.479.100
42.002.300
43.589.000

Ετη 
1915—1917 

’ 1914—1916
1913—1915 ·

ΤΧΠΟθΜΚΑΙ HT7UPHIM2:
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

Ποσδν δελτίων Συμψηφισμός
Έκδοθέντα καί παρελθούσης χρήσεως 15.238.700 

λ ». » 63.026.600
a > 73-836.500

/"Υπόλοιπον
8.759.600

21.024.300
30.247.500

'Εξαγωγή
3-842.195 
3.555.815 
6.045,391

Ετη
1915—1917 
1914—1916 
1913—1915

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΙΓ ΕΝΕΧΥΡΟ
Είσαγωγή
18.672.781
11.248.655
32.378.800

'Υπόλοιπον
14.830.586

7.692.840
25.333.409

‘Αναλήψεις

320.500
6.848.900

'Υπόλοιπον λ

2.451.900

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

Ετη ‘Ενεχυριάσεις

1915—1917 ' 320.500
1914—1916 ' 9.300.800

ΣημεΙωσις. - ’Εκτός τών λίτρων ένετικών 85.239.172 τής εξαγωγής παρέμειναν άνεκκαδάριστ· 
διασαφήσεις παρά τώ τελωνείφ Πατρών τήν 31 Όκ)βρίου έ έ. λ«ρ. ένεϊ. 5.220.500 μικτού βάρους.

\Έκ τού Γραφβίου)
Έν Άθήναις τή 5 Νοεμβρίου 1916.■ . · S .

“ΑΓΚΥΡΑ,,
ΟΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κεφάλαιον δραχ. 2.000,000

44 όδός Μητροπόλεως 44. — (Τηλέφωνον Ν· 11—07)

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΪΙίΙΝ

Ένεργσύνται ‘Αοφάλειαι -έναντίον κινδύνων Ααλάο- 
αης καί πολέμου, διά λογαριασμόν τής Αγγλικής 
Εταιρείας «The National Benefit Life& Property 
Assurance Co Ltd, London», έπί Ατμοπλοίων καί
Ιστιοφόρων.

Ασφάλεια', έπί καπνών μιτά γενικής άβαρβίας
δέμα πρδς δέμα.

•Όροι ίξαιρετικώς συμφέροντος.

Ε»
ΗΑ&ΙΟΥ ΆΡ. 33. - THAEWWN 13 - Si

Τό καλλιτεχνικότερο ν. δροσερώτερον, καί πλέον ενσυνείδητον Ανθοπωλεΐον τών Αθηνών.

ι
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ΣΠΟΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΔΛΙΕΡΓΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
“ΜΟΥΣΙΚΗ,,

"Οσοι θέλουν νά Αγοράσουν άπό τό Κράτος σπό- 
ρον σιτηρών ή οσπρίων τόν όποιον τυχόν δέν Εχουν 
ή έχουν δλίγον παροοκαλοϋνται ν’ άποστείλουν δσοι 
μεν είνε μέλη Γεωργικόν Συναιτερισμού είς τόν Συνε- 

! ταιρισμόν των, δοοι δέ δέν είνε μέλη Γεωργικού 
Συνεταιρισμόν είς τόν οίκεϊον Νομογεωπόνον εις τήν 
Πρωτεύουσαν τοΰ Νομοϋ των, σχετικήν υπεύθυνον 1 
δήλωοιν, ή όποίά θά’ γίνη Εφ’ όπλου χάρτου καϊ 
χωριστά διά κάθε είδος σπόρον, ώς Εξής περίπου.

«'Ό υποφαινόμενος ιδιοκτήτης (ή υπάλληλος τής... 
Εχων νπ’ δψει τάς βαρείας συνεπείας τής ψευδοϋς 
δηλώσεως τον Νόμου 702, δηλώ υπευθύνως, δτι θά 
καλλιεργήσω Εφέτως.. .. στρέμματα γης μέ......είς τήν
περιφέρειαν τής Κοινότητας (ή Δήμον...... τής 1Ε
παρχίας. .... καϊ δτι Εχω είς τήν κατοχήν μου......'δκ,
σπόρου (ή δέν Εχω διόλου . σπόρους) καϊ συνεπώς 
χρειάζομαι ν’ άγοράσω....<. δκ. σπόρου...... τάς ο
ποίας παρακαλώ δπως μον προμηθεύσητε διά τήν 

I καλλιέργειαν τών στρεμμάτων τούτούετ. (' Υπογραφή
Δηλονντος.— Βεβάίωσις Προέδρου Κοινότητας.).

'Ομοίαν δήλωσιν θά στείλουν είς τόν οίκεϊον Νο· 
μογεωπόνοτ ή είς τόν Συνεταιρισμόν καϊ δσοι ΰπέ-, 
βαλον μέχρι τοϋδε σχετικός αιτήσεις αίδποϊαι δέν^είνε 
δυνατόν νά ληφθοϋν νπ ’ δψει ανεύθυνοι δπως είναι.

Οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Επϊ τή βάσει τών δη
λώσεων τών μελών των, θά καταρτίσουν ύπενθύνως 
σχετικόν πίνακα, τόν όποιον θ’ άποστείλουν Επίσης 
πρός τόν οικείο? Νομογεωπόνον, άπό τόν όποιον 
καϊ θά παραλάβουν κατόπιν, συνολικώς, τους σπό
ρους τους όποιους θά ζητήσουν διά νά τους ■ διανεί
μουν ουτοιείς τους συνεταίρους των, Ενώ οί. Άλλοι 
γεωργοί, ποϋ δέν είναι μέλη Συν)σμον, θά παραλά- 

, βουν τους σπόρους απ’ ευθείας άπό τόν Νομογεω
πόνον, κατόπιν προοκλήσεως διά τοΰ τύΛου ή δΓ 
ιδιαιτέρας Εγκυκλίου του.

Ό Υπουργός τής Γεωργίας
Α. μιχαλακοπουλος

13—15.ΣΤΟΑ APSAK€IOY 13-15 

ΑΘΗΝΑΙ *

ΔΓ ΑΧΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΝ

Άπό τήν όπερέττα τοϋ κ. Σπ. Σαμαρα 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

240—'Ο Παράς ΔΡ· J-^θ
241—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ » 1·5Ο
241—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance

της Λευκής) » 1,δθ
243 —Πεταλούδα (Βάλς δια πιάνο μόνον) » 1·—
247—Λευκή Πεταλούδα (Duetto) 1·Ι>0
248—Έρασμία—Πολυδεύκης (Tango) '» 1.50

’ δλα μαζή είς ένα τόμον » 6.50
Άπό τήν δπτρέττα τοϋ κ. θ. I. Σακελλαρίδου 

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ
251—Πώ-Πώ τί νά κάνω » 1·25
252—Τρελλαίνομαι γ<ιά κόρτε ■> 1.25
253—θυμάσαι ένα βράδυ (βάλς) » 1·"δ
254—Είνε πεταχτή (Πόλκα) ■> 1·2δ

Πιάνα καί άερόκύμβαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δόσεις 
έκ δρ. 40.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

Γενικός Διευθυντής Α. ΠΑΛΗΟΣ

Τό όρισθέν έκ δραχ. 8 προμέρισμα Α εξαμηνίας 
1917 θά πληρώνηται άπό τις 16 Αύγουστου εις τά 
γραφεία τής Εταιρίας μας, Πλατεία Καραϊσκάκη, 
άπό 9—12 καί 1 1)2—5 1)2.

’Εν Πειραιεϊ Ιουλίου 1917.
("Εκ τής Διευθύνσεως)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΠΡΗΣΙΣ
- ________—*

| CTOS I'. ]AQHNfll, ΙΟΥΛΙΟΣ 1917-j| T€YXOS 117||

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΎ
ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΩΤΛΑΙΡ

- Η Γ 7^ τ α - ——

’Έλα γατίτσα μου ωμορφή, στη φλογερή μον αγκάλη
Και μάζεψε τά νύχια σου κομμάτι’
Και άσεμε νά βυθιστώ στά ώραϊά σου μάτια πάλι 
"Οπου ’ναι άπό μέταλλο κι’ αχάτη.

"Οταν τά δάχτυλά μου εγώ, τάχω γλυκά χωμένα, 
Στη λαστιχένια ράχη, τή γλυστρή σου,
Κι’ όταν άπό τό χάδι αυτό τά νοιώθω μεθυσμένα 
Στό ηλεκτρισμένο πάνω τό κορμί σου,

'Ο νους μου στη γυναίκα μου πάει μέ μιας. ‘Η ματιά της 
Σάν τή δική σου, ζώο αγαπημένο,
Ρίχνει βαθειά τήν κοφτερή καί κρύα σαϊτιά της.

ΚΓ άπό τά νύχια ώς τήν κορφή χυμένο 
Πνέει κάποιο αέρι άνθέρινο μ’επίφοβη ευωδιά, 
Ποϋ μέσα εκεί τό μελαψό κορμί της κολυμπά !

Καλούνται πάντες σί έν Άθήναις καί Πειραιεϊ οί 
δεόμενοι μικροβοθήματος, ως παθόντες κατά τάς Νο- 
εμβριανάς σκηνάς όπως ύτοβάλωσι τάς αιτήσεις των 
μέχρι τής 10ης Αύγουστου εις τό Ύπουργεϊον Περι- 
θάλψεως. ■

Πέραν τής- άνώ προθεσμίας ουδεμία άλλη αΐτησις 
θέλει’γίνη δεκτή ληγούσης τής πρός τούτο εντολής 
τής αρμόδιας επιτροπής. \ ,

Τά· πρός τούς παθόντας μικροβοηθήματα ούδεμίαν 
έχουσι σχέσιν πρός τάς αιτήσεις άπρζημιώσεως τάς 
ύποβλη&είσας είς τήν Μικτήν Ευρωπαϊκήν ’Επιτροπήν, 
.αλλά, σκοπόν έχουσι τήν πρόχειρον αρωγήν ει? τούς 
εντελώς ενδεείς καί τούς άπό τό Κράτος τής Θεσσα
λονίκης έπανακάμψαντας άπορους πρόσφυγας.

4 (Έκ τοΰ 'Υπουργείου τής ΠεριΟάλψεως)

ΤΚΝ^κδίΝΧΙΟΕΝ

Τό’Διοικητικόν Συμβούλιου έν Συνεδρία αύτοΰ τής 
24ης τρέχοντος ώρισε διανεμητέον προμέρισμα διά 
τήν λήξασαν Α'. εξαμηνίαν έ. έ. τό ποσόν τών δραχ
μών 8 κατά μετοχήν, τής ημέρας τής πληρωμής δρι- 
σθησομένης προσεχώς διά νεωτέρας άποφάσεώς του. 

’Εν Πειραιεϊ τή 24 ’Ιουλίου 1917
Ό Πρόεδρος τοϋ Δ. Συμββουλίσυ , 

ΣΤΑΜΑΤ. ΒΑΦΙΑΔΑΚΗΣ
Ό Γενικός Διευθυντής

Α. ΠΑΛΗΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ
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Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ! ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ0

Άπό μία ξένη στατιστική πληροφορούμενα δτι 
εις τήν Ευρώπην δέν συνάπτονται πλέον γάμοι μεταξύ 
πολύ νεαρών προσώπων.

Έ στατιστική αυτή προξενεί πολλάς σκέψεις, διότι 
εΐνε μία έπί πλέον έ'νδειξις τής έξεγέρσεως τής γυναι
κείας ψυχής. Τό εύχάριστον δέ εΐνε δτι και εϊς τόν 
μικρόν μας τόπον, ό μελετητής τής ζωής θά άνεΰρισκεν 
—ίσως—τήν αυτήν αναλογίαν ώς πρός τήν ηλικίαν 
τών ύπανδρευομένων ατόμων.

Εΐνε αληθές δτι ή ελληνική φιλοσοφική άντίληψις 
τής ζωή? τών προγόνων μας μάς άφήκε κληρονομιάν 
τό λόγιον <ή μικρός-μικρός παντρέψου η μικρός 
καλογερέψου. Και βέβαια υπάρχουν άκόμη άτομα 
ποΰ καί μικροί-μικροι παντρεύονται ή μικροί καλογε
ρεύουν, άλλά ή έξέλιξίς τής νεωτέρας ζωής ποΰ επιδρά 
έπί τής τύχης τοΰ άτόμου δέν άφήνει πλέον στάδιον 
γιά νά εφαρμόζεται αύστηρώς ή προγονική αυτή 
συμβουλή.

Δέν ξέρω στά χωριά τής Ελλάδος αν ή έπίδρασις 
τών νεωτέρων άντιλήψεων τής ζωής έφθασε μέχρι τών 
περί γάμου αποφάσεων τής συγχρόνου νεότητος, δέν 
ξεύρω αν εύρίσκετιιι μέσα στο ελληνικό ύπαιθρο, στο 
ελληνικό χωριό, σέ πλήρη εφαρμογή ή πρακτικότης 
τής προγονικής παρατηρήσεως γιά νά κανονίσω τάς 
γενικάς μου σκέψεις περί τής ηλικίας τών συγχρόνων 
μας, τών συνερχομένων εΐς γάμου κοινωνίαν, δέν 
μπορώ δμως νά φαντασθώ δτι καί εΐς τό ζήτημα αύτό 
δέν έπήλθε κάποια μεταβολή στάς σκέψεις τής αγρο
τικής νεότητος.

’Εκείνο δμως ποΰ εΐνε αναμφισβήτητο στήν Πρω
τεύουσα καί εΐς τάς μεγάλας επαρχιακός πόλεις τής 
Ελλάδος εΐνε τό γεγονός δτι ό Ελληνόπαις ή ή Έλ- 
ληνοπούλα σπανίως παντρεύονται στήν ηλικία ποΰ ζη
τούσαν οΐ “Ελληνες τοΰ Εΐκοσιένα καί τό πολύ μέχρι 
τής Μεταπολιτεύσεως.

Σήμερον ή Έλληνίς εκτός τοΰ Γάμου έχει καί άλλα 
ιδανικά.

Ή πνευματική καί επαγγελματική μόρφωσις παίζει 

σπουδαΐον ρόλον στάς σκέψεις της, διότι- τής εξασφα
λίζει τήν άτομικήν ελευθερίαν ποΰ εΐνε σοβαρωτέρα 
τής κοινωνικής ελευθερίας ποΰ άποκτά διά τής υ
πανδρείας

Μία πνοή άνεξαρτησίας τήν οποίαν ή σημερινή άνα- 
τροφή παρέχει στάς νεάνιδας τών πόλεων εινε μία 
άφορμή νά άντικρΰζη τόν γάμον ή μέ άδιαφορίαν ή 
μέ ένα αίσθημα δέους, φόβου.

Κάποιο ξετίναγμα τής οικογενειακής τυραννίας ποΰ . 
κρατούσε τήν κόρην φυλακισμένην μέσα στάς αντιλή
ψεις καί τάς ιδιοτροπίας δλων τών μελών τής οικο
γένειας.

Κάποιος άέρας δροσιστικός, ένισχυτικός τής πρωτο
βουλίας τής κόρης τήν σπρώχνει, πρός τά σημεία ποΰ 
άπέχουν άρκετά άπό τούς δεσμούς γάμου ποΰ έκαλ- 
λιέργησαν, έπόθησαν ή ονειροπόλησαν δλοι οΐ περί 
αυτήν συγγενείς έκτος τής άμέσως ένδιαφερομένης.

Κάποια δίψα καινούργιας ζωής, ποΰ σαν όνειρο 
φωτεινό εξωραΐζει τήν φαντασία της, τήν σπριόχνει 
στάς άπομακρυσμένας άναζητήσεις ποΰ δέν αφήνουν 
καιρόν νά σκεφθή γιά ένα πρόωρον γάμον.

Κάτι τι άπ’ αύτά καί δλα αύτά μαζύ καί άλλες ά- 
φορμές ποΰ δυσκολεύουν τά συνοικέσια, δπως ή δυσχέ
ρειες τής ζωής καί τών νέων τά γλέντια καί τής προι- 
κοθηρίας ή πληγή καί τής βιοπάλης δ φόβος καί τοΰ 
αγνώστου δ κίνδυνος, καί δ δσημέραι καθιστάμενος 
εύκολος θρίαμβος γυναικείας κατακτήσεώς, εΐνε λόγοι 
σοβαροί γιά νά μήν έχη πλέον εφαρμογήν τό σοφόν 
προγονικόν μας λόγιον «ή μικρός-μικρός παντρέψου 
ή μικρός καλογερέψου».

"Ενα βλέμμα άλλως αρκεί νά ρίψωμεν στούς δρό
μους, στά κέντρα, στά μαγαζειά, στά σαλόνια δπου ή 
ώριμες κόρες άφθονοΰν γιά νά πεισθοΰμεν δτι οΐ 
'Ελληνικοί πλέον γάμοι δέν στηρίζονται στήν πρώτην, 
την τρελλήν, τήν άφρόντιδα νεότητα, άλλά στήν ηλι
κία ποΰ ξέρει νά ύπολογίζη, νά σκέπτεται, νά εκτιμά 
καί ίσως τούτο εΐνε προτιμότερον διά τήν έλληνικήν 
οικογενειακήν εύτυχίαν.

ΙΕΡΑ ΣΚΗΤΗ ΚΑΪΧΟΚΑΛΤΒΙΩΝ

Λεύτερα, 2 Μαρτίου 191ϋ : ’Εσπέρα;

‘Αγαπημένη μου Κλώνη
Στή ρίζα τού Βουνού, ποΰ κάθετο εκτείνεται στήν 

ώαοριοη αύτή ακρογιαλιά, βρίσκεται ένα κατάλευκο μάρ
μαρο ποΰ ή έργατικότης τών Καυσοκαλυβιωτών Μονα
χών μετέβαλε σέ αναπαυτικό σκαλοπάτι.

’Αρχίζομε λοιπόν ν’ αναβαίνωμε. Καί όσο προ
χωρεί τό άνέβασμα τόσο αντιλαμβάνομαι τήν αγριό
τητα τοΰ μέρους.

Οί βαρκάρηδες (’) μεμψίμοιροι καϊ πάλιν μοΰ έλε- 
ναν ότι ό καιρός V άλλάξη καί ποέπει νά τον προλά- 
βωμε, γιά τούτο νά κυττάξω νχ εΐνε σύντομο τό άνέ · 
βασμα καί τό κατέβασμα. Νά μή περάση τή μιάμιση 
ώρα γιατί ή φουρτούνα Θά μάς προλάβη. ’Εννοείται 
ότι δεν άξιζαν προσοχή τά λόγια τους γιατί ο καιρός 
ήτανε Θαυμάσιος.

Μιά γαλήνη απλώθηκε πάλι παντού καί ή θάλασσα 
φαινότανε ότι τήν ημέρα εκείνη δέν είχε διίθεσι γιά 
θυμούς καί αγριεμούς ....

Έν τούτοις έπεσπεύσαμε τό βήμά μας.
Ηέλααε όμως μισή ώρα γιά νά φθάσωμεν στήν 

Κσλύβη τών Ίωσαφαίων 'όπου έφιλοξενεϊτο ό Πάτηρ 
Εύλόνιος (1 2 3) ό εκλεκτός Λαυριώτης Μοναχός, εξόριστος 
τής Μονής του.

(1) Μία άπό τάς 120 ανεκδότους ‘Επισιολάς τοΰ συνεργά
του μας κ. Μή-iWs τάς όποιας απευθύνει άπό τάς διαφόρου; 
Μονά; καϊ Σκήτας τοϋ ‘Αγίου Όρους πρό; τήν φίλην του 
Δα Κλώνην, πεντηκοστό δέ έκτη τόν αριθμόν. ,

Εΐνε έπιστολαϊ πολλοΰ ένδιαφέροντος. Μέσα εΐς αυτας εν- 
αλλάσσεται ό σύγχρονος καλογηρικός βίος με το καταπ/νήο- 
σον εκκλησιαστικόν, εθνικόν, ιστορικόν και καλλιτεχνικόν 
πολυύμνητοι· παρελθόν τοΰ Όρους. Μέσα σ’ αΰτάς ζωγρα
φίζονται υπέροχα, ζωντανά αΐ απροσίτου φυσικού κάλλους 
σκηνογραφίαι τής Ίεράς Χερσοννήσου.

(2) Οί βαρκάρηδες τής Μονής Λαύρας.
(3) Χάριν τής συναντήσεως τοΰ οποίου εγένετο κυρίως ή 

έπίσκεψις τής Σκήτής τών Καυσοκαλυβίων.
(4) Είς τήν Πεντηκοστήν Πέμπτην έπιστολύν περιγράφε- 

ται τό σύνολον τών Καυσοκαλυβίων θεωμένων άπό τής θαλάσ
σης.

Σ’ αύτή τή μισή ώρα δέν ήξερα τί νά πρωτοθσυ- 
υάσω στό θέαμα ποΰ απλωνότανε μπροστά μου.

Νά ή Σκιάθος, νά ή Σκόπελος, ή Κυρά Παναγιά, 
τά Γιοΰρα, ό "Αγιος Ευστράτιος, ή Λήμνος. "Ενα 
πανόραμα μεγαλοπρεπέστατου εκτυλίσσεται άπό τό μέ
ρος τής θαλάσσης πλέον.

*Ως τώρα έθαύμαζα άπό τή θάλασσαν.
Ώς τώραέχώριζεν ή ξηρά στή θάλασσα (4) τής υπέ

ροχες, τής μαγευτικές εύμορφιές της καί τώρα ή θάλασσα 
φιλόισοων ανταποδίδει στήν ξηρά τής δικές της ευμορ- 
οιές, ταϊς δικές της μαγευτικές εικόνες.

* *

Άναρρίχώμεθα καί προχωρούμε ; λαχανιαστά γιατί 

ό ανήφορος δσον καί άν έγεινεν άναπαυτικός άπό τήν 
φίλεργου μέριμναν τών εκλεκτών έδώ Μοναχών, δέν 
παύει άπό τοΰ νά εΐνε κουραστικός.'

’Έρχονται μάλιστα στιγμαί πορ έξω άπό τήν κού- 
ρασι καί άλλα συναισθήματα δημιουργού νται στήν ψυχή 
αου. Άποφεύιω νά κυττάξω πρός τά κάτω διότι τό 
χαώδες κενόν ποΰ βρίσκεται μπρος μου καθέτως, μέ ζα
λίζει σαν νά μέ σύρη στής αγκάλες του.

Τί τρόμος άλλά καί τί θέαμα*.

Άναρρίχώμεθα καί προχωρούμεν καί βρίσκω »έας 
άτορμάς θαυμασμού. Βλέπω άπό κοντά τή ζωή ποΰ ή 
φαντασία αου διέπλασσε τήν στιγμή πού άπό τήν βάρκα 
άντίκουσα γιί< πρώτη φορά τό θαυμαστόν αύτό όραμα 
τής πραγματικότητας. Ψαύω τόν οργανισμόν, έγγίζω 
τήν έκδήλωσι τοΰ οργανισμού αύτοΰ άπό κοντά καί δέν 
εΰοίσκω τό θαυμασμό μου άρκετό γιά κείνα ποΰ πέφτουν 
στά μάτια μου.

Καλύβαι (’) σαν ονειρευτές φωληές ερωτευμένων 
ποιητών’ Καλύβες μέ κήπους, μέ νερά, μέ δένδρα, μέ 
σκιάδες. Καλύβες μέ έξώστας, μέ ύπόστεγα, μέ 11α- 
οεκκλήσια, μέ διαδρόμους, μέ σέρρες. Σέρρες ιδιότυπες, 
ίδικής των έμπνεύσεως γιά νζ προφυλάσουν τά δένδρα 
άπό τά πάγη.

Παντού δέ λευκότης, καθαριότης, νοικοκυροσύνη. 
Παντού πρασινάδα, παντού πράσινη ζωή ποΰ τέρπε^καί 
ανακουφίζει. Νομίζεις δτι τό χέρι τής γυναίκας εΐνε 
κυρίαρχον έδώ. Νομίζεις ότι κοπέλλες σαν τά κρύα 
νεοά, πάλλευκες, πανύψηλες, μέ μπράτσα γερά, .μέ 
στήθια καί ώμους ευρεΐς σκορπισμένες εΐς όλα τά μέρη 
δηΐΛίουο- οΰν τήν άνθησιν ποΰ προβάλλει άπό παντού, 
διακοσμούν, καλλωπίζουν, περιποιούνται, επιμελούνται 
κάθε τι πού θάλλει έδώ σέ ευμορφιά, σέ χάρι, σέ ορο- 
σερότητα, σέ πολιτισμό.

Φεύγει ή έντύπωσις τοΰ καλογηρισμαϋ.
'Έρχεται ή είκών μιάς ονειρευτής Πολιτείας ποΰ 

ώς υπόδειγμα τής νέας ζωής μού παρουσιάζει τόν Πα
ραδείσιου αύτόν τόπον.

Νομίζει κανείς ότι κάποια αΐρεσις άνθρωπιστικών 
Ιδεών, κάποιος υπέρμαχος βίου ύπερτέρου, έδημιούργησε 
έδώ τήν άνθρωπίνην εύτυχίαν ποΰ ματαίως ζητεί ή άν- 
θρωπότης μέσα στά άπατηλά όνειρα τών πόθων της...

* * 
*

"Οταν έβθάσαμε πλέον σε επίπεδον έδαφος ώδηγή- 
θημεν κατ’ εύθείαν εΐς τήν Καλύβην τών Ίωσαφαίων 
Έκεϊ έγνωρίσθην μέ τόν Πατέρα Εύλόγιον. Λόγιον, 
επιστήμονα, πολυμαθή, ακούραστου έρ.άτην είς τά 
ιδανικά τής άποστολής τοΰ αληθινά μορφωμένου καί 
πεπαιδευμένου Μοναχού.

(5) Καλύβι] λέγεται Καλογερικόν Κελλϊ άνήκον είς Σκήτην.
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Έχει έγνωρίσθην μέ τούς ύπερόχους είς καλοσύνην, 
εις αδελφικά αισθήματα, είς φιλοξενίαν Ίωσαφαίσυς. 
Εϊς το άκουσμα δτι τόσον βραχύ θά εινε τό διάστημα 
τής διαμονής μου αντιλαμβάνομαι τό συναίσθημα 
αληθινής λύπης και αισθάνομαι κα'ι εγώ κάποιαν ντρο
πήν διότι ώρισα τόσον ολίγον τόν χρόνον γιά τήν έπί- 
σκεψιν τής Σκήτης των.

Τίνά πρωτοείπωμεν μέ τόν Πατέρα Εύλόγιον; Πρός 
ποιον σημεϊον νά στραφή ή ομιλία μας. Ποια ζητή
ματα νά πρωτοθίξωμεν ;

Ή ώρα αδυσώπητος παρέρχεται και οί βαρκάρηδες 
ωσάν νά διηύθυνον τό Άκάτιον τοϋ Πλούτωνος έβιά- 
ζοντο τό ταχύτερον νά μάς φέρουν εις τά Βασίλεια τοΰ 
*Αδου.

’Αποχαιρετώ τούςφιλτάτους Ίωσαφαίους, τόν άξιον 
τής φήμης του Πατέρα Εύλόγιον μέ τήνσυγκί/ησινποΰ 
προκαλεϊ ή γέννεσις ειλικρινών συναισθημάτων αμοι
βαίας έκτιμήσεως και μέ ιόν Πατέρα Χριστόφορον (β) 
κατερχόμεθα ταχύπτεροι, πτερόποδες στήν θελκτική 
αμμουδιά.

Φαντάσου, Κλώνη, τήν έκπληξί μου δταν, μετά κο
πιώδη κάτάβασιν, αντί βάρκας και βαρκάρηδων εύρομεν 
έκεΐ στήν ερημική, στήν πανέρημο ακρογιαλιά άφωνες 
και μελαγχολικές τής βαλίτσες μου.

Οί φίλοι μας θαλασσινοί έφώναξαν σέ κάποιον έκεΐ 
στή ύψη εύρισκόμενον καλόγηρον νά μάς πληροφσρή- 
ση δτι έοοβήθησαν τόν καιρό/ — τόν γαληνιώτερον και
ρόν έξ δσων έδειξέ ποτέ ό Στρυμωνικός — καί έκριναν 
ορθόν νά έπιστρέψουν είς τήν Λαύραν άφήνοντες ημάς 
εϊς τήν μέριμναν τών Καυσοκαλνβιωτών.

* 
* *

Ιδού λοιπόν ημείς ναυαγοί.
Ή περιπέτεια δέν ήτο και έκ τών δεινότερων 

Ούτε κινδύνους, ούτε άνεπανορθώτους συμφοράς ύπέ- 
κρυπτεν. Έπαρουσίαζε δυσχερείας πολλάς έξ ών ή σο- 
βαρωτέρα πώς ν’ άναβώ έκ νέου τόν ανηφορικόν εκεί
νον δρόμον ποΰ μές τά τόσα θέλγητρά του είχε, τό 
τρομερώτερον στοιχεϊον, τόν κόπον.

Τήν πείνα δέν τήν ύπελόγισα, διότι μέ διεσκέδαζε 
πολύ ή απελπισία τοΰ Πατρός Χριστοφόρου, ήχι γιά 
τόν εαυτόν του, άλλά γιά τόν κακομαθημένο φίλο του.

Έδήλωσα λοιπόν δτι έγώ δέν τό κουνώ άπ’ έκεΐ

(6) Πατήρ Χριστόφορος είνε ό Καλόγηρος, κλαρικός τύ
πος Καλογήρου, ό συνοδεύων τόν συνεργάτην μας καβ’ δλην 
τήν περιοδείαν του είς τό "Αγιον "Ορος.

ΊΓ@ »^[|@

Μέσα σέ κάτι παληά σαρακωμένα δικαστικά έγ
γραφα εύρήκα ένα χειρόγραφο τετράδιο χρονολογη
μένο άπό τήν 24'1*  Νοεμβρίου 1867. Αί σελίδες του 
είναι οίκτρά ρυπαρές καί δέν φέρουν πουθενά ύπο- 
γραφή. ’Από τήν όμοιότητα δμως τοΰ γραφικοΰ χα

καί δτι θέλει άς κάμη ό Πατήρ Χριστόφορος. Έπήρα 
τής βαλίτσες μου, τής έθεσα γιά προσκέφαλο, άνοιξα 
τήν όμπρέλλα μου γιατί ό ήλιος έκαιε καί είδα στό ώ- 
ρολόγι μου δτι ή ώρα ήτανε 2 μ. μ. έξαπλώθηκα 
κατάκοπος απάνω στά μσρμάρινα σκαλοπάτια καί α
παθώς έπερίμενα τό αποτέλεσμα. Ό Πατήρ Χριστό
φορος δέν χάνει τόν καιρόν του καί ανέρχεται ταχύς καί 
πάλιν εϊς τήν Σκήτην διάνά άναγγείλη τά συμβάντα.

* 
* «

Έκεΐ ξαπλωμένος σκέπτομαι καί σέ λίγο μέ κα
ταλαμβάνει ένας γλυκύτατος ύπνος Ή κούρασις ύπε- 
ρίσχυσε καί του βρίσκω αμέσως. “Υστερα δμως άπό 
λίγο έξυπνώ άπό τό τίναγμα ποΰ έδοκίμασα άπό τήν 
όμπρέλλαν ποΰ έξέφυγεν άπό τά χέρια μου καί παρα
κολουθώ έρευνητικά τήν ζωήν ποΰ υπάρχει στήν μΐ- 
κράν μου αμμουδιά καί τήν ζωή ποΰ μέ περικυκλώνει 
σέ μιά τέτοια κωμικοτραγική στιγμή.

Παρακολουθώ τό έλαφρούτσικο κύμα ποΰ σιγοπαίζει 
μέ τά κάτασπρα βότσαλα, παρακολουθώ τής γραμμές 
ποΰ σχηματίζει καί έπειτα τής σβύνει τό γειτονικό 
κΰμα απάνω στή άμμο. Παρακολουθώ ένα νερό ποΰ βγαί
νει άπό 30 μέτρων ψηλά,κάτω άπό άπορρώγας βράχους, 
ορμητικό, σαν νάσπασε ή κάνουλα κάποιας με γάλης βρύ. 
σης ή ό σωλήν κάποιου υδραγωγείου. Κτυπα μέ δύναμι 
τό βράχο σκορπίζεται γιά μιά στιγμή καί έπειτα χύνε
ται θορυβωοώς στά βότσαλα καί χάνεται έκεΐ, σαν νά 
τό ρουφάη κάποιο διψασμένο στόμα, χωρίς ν'σ. προ- 
φθάνη νά φθάση στήν άκτήν, στήν θάλασσα ποΰ δυο 
βήματα εινε μακράν του. Ποιος ξεύρει ποΰ χάνεται, 
ποΰ καταφεύγει I

Ή εϊκών αυτή ποΰ έχει τήν δύναμι τής συντροφιάς 
μέ φέρει σέ σκέψεις, ποΰ έρχονται νά σβύσουν κοντά 
στήν δική Σου ύπαρξι, άτέλειωτες δπως τό κΰμα τής 
θάλασσας, ποΰ άδιάκοπα σβύνει στήν αιωνία άκρο- 
γιαλιά.

Έτσι φαντάζομαι τήν φιλική γιά Σένα άγάπη μου. 
Τήν θέλω αστείρευτη, άδιάκοπη, ορμητική,σταθερά στήν 
έκδήλωσί της, τήν θέλω νά δροσίζη τήν ψυχή Σου, /ά 
έξωραίζη τήν φαντασία Σου, νά είνε ό αιώνιος, ό διαρ
κής σύντροφός Σου, άλλά τήν θέλω άκόμη νά ξέρη νά 
κρύβεται στά χαλίκια τής έγκαρτερήσεως τής ζωής, 
δπως τό νερό τοΰ βράχου στά χαλίκια τής άμμουδιάς 
χωρίς δμως νά χάνεται, νά έξαφανίζεται σέ άγνωστα 
καί άγνώριστα βάθη............

Μέ φιλική άγάπη
Μή-μϋς

ρακτήρας πρός τά άλλα έγγραφα κρίνω πώςθά άνήκη 
σέ κάποιον άσήμαντο δικαστικό χραφέα.

Τό περιεχόμενο τοΰ τετραδίου είναι φοβερά άνακα- 
τωμένο. Σημειώσεις, λογαριασμοί, στίχοι, δλα μπερ- 
δευμένα μέ τρόπο ποΰ χρειάζεται ιδιαιτέρα προσοχή 

νά βρή κανείς αρχή καί τέλος. Τό σύνολό του έν τού- 
τοις μοΰ έκαμε αρκετή έντύπωσι. Μερικαί παρατηρή
σεις του—άν δέν είναι άπό κάπου άντιγραμμέναι, 
πράγμα ποΰ κανείς δέν μπορεί νά τό ξέρη—άξίζουν 
πολύ. Έξ άλλου καί κάμποσοι στίχοι του έχουν άρ- 
κετή χάρι μέσα τους, ώστε μοΰ φαίνεται πώς θά έν- 
διέφερε νά άντιγράψω άπ’ αύτό σκόρπιες σελίδες χά- 
ρίν τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως». ·

Στό έξώφυλλο διαβάζω :

« Βιβλίο τής τρέλλας.

»Τή Τρέλλα συμβούλεψα 
νά γίνη σοφία, 
κι’ αύτή μοΰ άπήντησε 
δεν είμαι ή Βλακία.

Σκορπιστά στά πρώτα φύλλα βρίσκω :

«Είναι ή Ποίησι ή σκέψι τοΰ φιλοσόφου, μά χω
ρίς παιδιάστικο παιγνίδισμα δέ θά συγκίνηση ούτε 
τήν άξιομακάριστον συμβία μου».

* 
♦ *

«*Ό.τι  φθάνει τή ζωντανότητα τής Φύσεως, μέ τές 
ιδέες του δμως υψώνει επάνω άπ’ αύτή. αύτό είναι 
ποίησις».

*
* ·

«Πριν περπατήστε ζερβά, περπατήστε ίσια, ποιη- 
ταί μου. Αλλιώς θά στρεβλωθούν τά πόδια σας».

* 
* *

«Γιά νάχωμε ποίησι πρέπει νά πνίξωμε δλους μας 
τούς συμπατριώτες. Έτσι θά μπορέσουν αί άδικημέ- 
ναι μας ποιητικά! μεγαλοφυΐαι νά πετάξουν πέτρες 
πίσω τους γιά νά γενοΰν άνθρωποι ποΰ νά καταλα
βαίνουν»·

* 
* *

«Βράδυ-βράδυ είπα στή γυναίκα μου.
— Γιατί δέν άνάφτεις τό λυχνάρι;
— Γιατί δέν έχω λάδι.
— Γιατί δέν έχεις λάδι:
— Γιατί δέν έχω φώς νά βρω τό μπακάλικο »

* 
♦ ♦

«'Ο ποιητής ήλθε ξεσκούφωτος σπήτι μου.
— Ποΰ είναι τό καπέλλο σου : τόν ρώτησα.
— Τό πέταξα, μ’ άπήντησε. ’Ενοχλεί τον άέρα. 
— Δηλαδή ένοχλεί τό κεφάλι σου :
- Ξέρω καί γώ ! Πώς μπορώ νά τό ξεδιαλύνω!»

* 
* *

«— "Αν ήσο γάτα ; μοΰ είπε ένας συμβολιστής. 
— θά είχα νύχια.
— Δηλαδή ;
— θά ήμουν γάτα!»

♦ 
* *

«Τί είσαι Συ ποΰ ανεβάζεις 
άπο τή γή στοδς ουρανούς: 
ΕΙσ’ ή καρδιά, είσαι τά νεΰρα, 
ή είσαι μοναχά ό νους ;»

* 
* *

«'Η φιλοσοφία στή Ποίησι μοιάζει μέ γίδα μέσα 
σέ κήπο. .Ρημάζει τά φύλλα, σπανίως δμως πειράζει 
τά άνθη».

* 
* *

'Η ποίησις μιλεϊ σοφά, άλλά ή σοφία δέ μιλεί 
ποιητικά».

* * 
*

Κι’ α» πέφταν τά άστρα
σε άγονη γή, 
ίλά χτίζοντο κάστρα 
με δίχως ψυχή».

«"Οταν ακόυσα νά συζητούν : — Πρόζα ή ποίησις ;
— Έγύρισα καί ρώτησα τή γυναίκα μου. ■

— Ξύδι ή λάδι :
— Βλάκα, μού άπήντησε. Ααδόξυδο !»

*
* *

— Φϊλησέ με, είπα στή ποίησι.
Ντρέπομαι, μ’ άπήντησε.

— Τότε πώς δέ κοκκινίζεις ;
— Δέν μ’ άφίνει τό ψιμύθιο.
— Καί δέν ντρέπεσαι : τής είπα. '

** ♦

— « Ή Πολιτική, μού είπαν, έχει τή ποίησί της.
— Δηλαδή ή ποίησις εχει τή πολιτική της, τούς 

διώρθωσα.»
* *

«— Τί θά πή χρονογραφία ; μοΰ είπαν.
— Τί θά πή κηπουρική : τούς είπα.»

** *

«Εύρήκα ένα ίσιο δρόμο.
— Μονότονα πράγματα, έσκέφθηκα. Μ' άρέσουν 

καλλίτερα οί στραβοί.
Στή στιγμή δμως εύρέθη ένα δέντρο εμπρός στό 

άφηρημένο πρόσωπό μου καί μούσπασε τή μύτη.»

• ** *

• Όταν, μού λένε :—Μαθαίνω ξένες γλώσσες γιά 
ά διαβάσω ποίησι—μοΰ φαίνεται πώς άκούω — Κάνω 
Γνυμναστική γιά νά φάω ροδάκινα.
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:· — Ξεύρεις τήν χώραν ποΰ άνθεΐ; μοΰ είπε κά
ποιος δάσκαλος.

— Τήν ξεύρω. Μήπως τήν ξεύρεις καί τοΰ λό
γου σου ;»

Αί σκέψεις τοϋ τετραδίου διακόπτονται εδώ άπό 
μερικές άσκοπες μολυβογραμμές. Παρακάτω δμως 
βρίσκεται ένα διαλογικό ποίημα μέ τό τίτλο «Φιλί» 
πυκνά γαρνιρισμένο μέ τά ψηφία προχείρων πολλα
πλασιασμών καί προσθέσεων. Τό άντιγράφω ό^όκληρό 
γιά τό πεταχτό του ϋφός.

ΦΙΛΙ
Την ώνόμασα πουλί 
καί γλυκά μ’ άντιμιλεϊ 

— *Ω,  άν ήμουνα πουλί 
δίχως Οάμενες φιλί, 
ή μικρούλα μου μυτίτσα 
&ά χαλούσε τή δουλίτσα 
καί θά φώναζες — Καλή 
γιατί γίνηκες πουλί;

— “Ω, άν είσουνα εσύ 
άάμουνα κι' έγώ μαζή, 
σε δλάνδιστο κλαράκι 
&ά τσιμπιώμαστε λιγάκι, 
τσίου—τσίου ή λαλιά, 
τσίου—τσίου τά φιλιά.

—Πού άά στήναμε φωληά, 
σέ μηλιά ή μυγδαλιά ;
Τής μιας βλάπτει δ καρπός της 
καί τής άλλης δ άνάός της 
&ά κοκκίνιζε με μιά 
άν κυττοΰσε στή φωληά !

— "Οπου μπλέκουν τά κλαριά 
ή μηλιά κι ή μυγδαλιά

-=Ι Η ΦΙΛΙΑ

Μιά μέρα σέ μιά ακρογιαλιά στεφανωμένη άπό μιά 
δύση ζωγραφική άκουγα μερικά παραπονετικά λόγια ■

— Μήπως στά χρόνια μας ψεύτισε καί τό συναί
σθημα τής Φιλίας;

— Μήπως ύφαίνεται άπό πρόστυχα ΰλιάχ καί στήν 
ορμή τοΰ χρόνου ξεφτάει, ξεφτάει, ξεφτάει ολοένα, 
ώς ποΰ νά μεταβληθή σέ κουρέλι ;

— Μήπως εινε άναιμικό λουλούδι ποΰ δέν μπορεί 
νά ζήση, γιατί φυτρώνει άπάνω σέ βράχια, δίπλα 
σέ λιθάρια ποΰ δέν έχουν τροοή γιά τής απαιτητικές 
ρίζες του ;

— Μήπως χρειάζεται γίγαντος ψυχή ποΰ εϊνε δύ
σκολο τά ασθενικά στήθια νά τήν συνκοατήσουν ;

ίίά έστηνα με φωλίτοα 
κι' άν κοκκίνιζε ή μηλίτσα 
τον καρπό, ή μυγδαλιά 
άάταν πάντα μυγδαλιά.

— Κι’ άν πετάςη άπό ψηλά 
τό γεράκι χαμηλά, 
κι’άν τό φέρη κακή τύχη 
τό αλύπητο του νύχι 
δίχως, δίχως χωρατά 
νά μάς εύρη έμπροστά ;

— Σάν κατάτρεχτα πουλιά 
άά βρεθούμε αγκαλιά, 
κι δταν σβύση ή ζωή μας, 
ίδια—ίδια ή ψυχή μας 
θά πειάξη άγκαλίαοτά 

. στον παράδεισο φηλά.
—Μά, άν ειμουνα πουλί 

δίχως θάμενες φιλί, 
δες, άν είχα τή μυτίτσα 
θά χαλούσε ή δουλίτσα— 
πές μου, τάχα τό πουλί 
μπορεί έτσι νά φιλή ;

—Όχι, δχι δέν μπορεί, 
έτσι άγγελος φιλεϊ, 
δμως πρέπει καί νά μάϊίω 
μή μού τύχη καί τήν πά&ω — 
πώς τους άγγελους φιλούν 
στά χειλάκια πού γελούν ! 
Καί άμέσως στ’ άπαλό 
τό χειλάκι τήν φιλώ.

Αί σελίδες τοΰ τετραδίου είναι πολλαί. Άν δέ τό 
πράγμα ήτο κάπως άρεστό εις τούς φίλους άναγνώ- 
στας τής «'Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» μέ πολλή μου*)  
εύχαρίστησι θά φυλλομετρούσα σιγά - σιγά γιά τά 
προσεχή τεύχη μερικές άκόμα.

-*)  Εύ.τρόσδεκια ύπό τής «Έλλ. Έπιθ.»

— Μήπως εινε τόσο άπαιτητική ποδ δέν βρίσκει 
εύκολα τούς διαλεχτούς γιά νά τούς έμπιστευθή τα 
χάδια της, τής ορμές της, τά όνειρά της, τούς πά
θους της ;

— Μήπως στην ορμή της συντρίβει τής αδύνατες 
ψυχές γιατί έτόλμησαν άσυλλόγιστα νά γγίξουν τής 
εύμορφιές της, τής μυστικές της χάρες, τής μυστικές 
της δυνάμεις;

—"Η μήπως εινε γιά μερικές μόνον υπάρξεις κάτι τι 
άνώτερο άπό τήν δύναμι τής ψυχής τους

Καί ή ’Ηχώ απαντούσε ξεκαρδισμένη στά γέλια γιά 
όλες αύτές τής άπορίες.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

0 έΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΠΠΑΗΟΥ

Τοΰρκος ΙΙασσιά; ποΰ μιά νυχτιά τά παιδιά τοΰ 
Σχολείου τοΰ ρήμαξαν to περιβόλι,είπε τοϋ Παπαπάνου 
ν’άφορίση γιά νά βρεθοΰν οί κλέφτες' κι’δ Παπαπάνος 
ποΰ ήταν καί δάσκαλος παίρνει τά παιδιά τά πήγε 
κοντά σ’ τής· Κερασιαΐς καί τά γονάτισε δλα' (πήρε 
κι’ ένα λεβέτι, τό γύρισε ταπίστομα, άνέβ’ άπάνω στό 
λεβέτι γιά νά πιάσ’ δ άφορισμός καλύτερα). Ό Πασ- 
σιά; έβγαλε τό φέσι του έξ εΰλαβείας κι’ δ Παπα
πάνος είπε στά μαθητούδια. Μαρτυράτε διάβολοι ποιος 
έφαγε τά κεράσια τοΰ Μετο-Πάσσια. Τά μαθητούδια 
είπαν πώς δέν είδαν, οΰτε ξέρουν ποιος έκλεψε τά κε
ράσια, κι’δ Παπαπάνος έδιάβασε τόνέξής άφορισμόν: 
«Όποιος έκ/.εψι· τά κεράσια τοΰ Μετο-Πάσσια καί 
δέν τό μαρτυρήση νά μαυρίσή τό λεβέτι, νάχη τΠν 
κατάρα τοΰ Κάϊν, τοΰ Γεζή, τοΰ Λαδών καί Άβη- 
ρών, τοΰ ’Ιούδα καί τήν ευκή τή δική μου !»

Ό Πασσιάς ποΰ άκουγε χωρίς νά καταλάβη τίάφο-
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ΙΟΥΛΙΟΣ 1917.

1 ‘Ιουλίου.— *Ο  Γερμανός ΆρχικαγγελλΑριος ύπέδαλε 
παραίτησιν πρός τόν Κάϊζερ.
' 2 Ιουλίου.—Οί Αυστριακοί έκκενώνουν τήν Γαλικίαν. 
Τέσσαρες Ρωσσικαί φάλαγγες διέδησαν τόν ποταμόν 
Αόμνιτσαν.

3 Ιουλίου.— Ό Δόκτωρ Μιχαέλιτς διωρίσθη Άρχι- 
καγγελάριος τής Γερμανίας.

4 Ιουλίου.— Συνεπεία υπουργικές κρίσεως είς Ρουμα
νίαν ό Μπρατιάνο έπεφορτίσθη μέ τόν Ανασχηματισμόν 
τοΰ ‘Υπουργείου.

Β Ιουλίου.— Η κρίσις είς Γερμανίαν έπιδεινοΰται 
ελλείψει τροφίμων.

« ’Ιουλίου.— Ό νέος Καγκελλάριος της Γερμανίας 
προέδη είς δηλώσεις είς τό Ραϊχστάγ.

7 ’Ιουλίου.— ’Αγγέλλεται Απόπειρα άντεπαναστάσεως 
είς Ρωσίαν.

u Ιουλίου.— ’Αγγέλλεται δολοφονική Απόπειρα κατά 
τοΰ κ. Κερενσκη καί ταραχαΐ είς Πετροΰπολιν.

9 ’Ιουλίου.— Ό Κάϊζερ έδέχθη τούς κυριωτέρους αρ
χηγούς τών κομμάτων είς Ακρόασιν. ’Ιδιαιτέρως έπε- 
ριποιήθη τόν Σοσιαλιστήν Σοΰντμαν.

10 ’Ιουλίου.— 'Ο Στρατηγός ΣάράΙγ έχαρακτήρισε τά 
Κρητικά Στρατεύματα ώς μή ϊχοντα κατά τήν Ανδρείαν 
έφαμίλλους συναγωνιστάς.

ρισμό έδιάβασ δ Παπαππάνος, καί πιστεύσας δτι ο 
άφορισμός πιάνει τόπο, παππά μου, είπε συγχώρεστα 
τά παιδιά νά μήν πάθουν κανέν κακό' κι’ δ Παπα
πάνος είπε τών παιδιών «πηγαίνετε διάβολοι. Εγώ 
πάλ’ εδώ είμαι γιά νά Σάς αφορίσω ! »■

(ιστορικόν) Κρόνος.

ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗ-«ΙΗΤΡΟΠΟΑΙΤΟΥ
'Ο Μητροπολίτης ... σ’ τήν Εκκλησία αφόρισε 

καί αναθεμάτισε τής μάγισσες κτλ. Όταν πήγε σ’τό 
σπήτι του τό “Ατι του πήγαινε νά ψοφίση άπό μάτι 
καθώς τοΰ είπε δ ένας κι’ άλλος. Σ’ τήν άρχή δέν ή 
θελε νά πιστέψη πώς τό άτι του έμματιάσθη, άλλά 
τό άτι έκινδύνευε.

Είναι γυναίκα ποΰ ξέρει καί ξορκίζει τό μάτι, εί
παν τοΰ Μητροπολίτη, άλλά δέν τό ξορκίζει γιατί φο
βάται τόν άφορισμό' ας έρθει, είπ’ δ Μητροπολίτης 
νά ξορκίση τό μάτι' καί τής διαβάζω σχωρειική ευχή;

Ή μάγισσα έξόρκισε το μάτι, κι’ δ Μητροπολίτης 
τής έδιάβασε σχωρετική εΰκή.

(Ιστορικόν) Κρ·δνος

ιι Ιουλίου.— ΠαραιτηΘέντος τοΰ πρίγκηπος # ’Αδώφ 
Πρωθυπουργός τής Ρωσίας ΑνεδείχΘη ό Κερένσκη.

12 Ιουλίου.— ΣυνήλΘον είς Παρισίους είς συνδιά- 
σκεψιν πρός διακανονισμόν τοΰ Βαλκανικού ζητήματος 
οί κορυφαίοι τών ’Ανταντικών ’Εθνών.

13 ’Ιουλίου.— 'Ο κ. Κερένσκη προέδη είς Απειλητι
κές δηλώσεις.

II 'Ιουλίου.—’Αγγέλλονται Αντεπιθέσεις τών Γερμα
νών είς τό Δυτικόν μέτωπον.

lit ’Ιουλίου.— 'Ο Ααός τής Λειψίας διεδήλωσε θορυ- 
δωδώς τά υπέρ τής ειρήνης φρονήματά του. 'Ο κ. ΙΙά- 
σιτς διατρίβων είς Λονδινον ώμίλησεν ένθουσιωδώς υπέρ 
τής 'Ελληνοσερδικής αυμμαχίας.

1β Ιουλίου.— Ό κ. Κερένσκυ ελαδε μέτρα πρός Αν- 
τιμετώπισιν τής καταστάόεως.

17 ’Ιουλίου.— Έκανονίσθη ύπό τής συνδιασκέψεως 
τοΰ Λονδίνου ή μέλλουσα νά έκκενωθή ύπό τών ’Ιτα
λών Ηπειρωτική έκτασις. ΕΪνε ή γραμμή τήν οποίαν 
χάραξεν ή Συνδιάσκεψις τής φλωρεντίας.

18 ’Ιουλίου.— Παρατηρεΐται νέα πολιτική ζύμωσες 
στή Ρωσία.

19 ’Ιουλίου.— Κατόπιν μεγίστης έπιθέσεως είς Φλάν
δραν τά ’Λγγλογαλλικά στρατεύματα προήλασαν νι- 
κηφόρως.

20 ’Ιουλίου.— ’Αγγέλλονται φιλειρηνικά συλλαλητή
ρια είς Τουρκίαν.
. 21 ’Ιουλίου.— ’Αγγέλλεται ή πλήρης Αναδιοργάνωσές 
τοΰ Ρουμανικού στρατοΰ.

22 Ιουλίου.— Ίΐ Φλάνδρα λόγιρ τών έν είδει κατα
κλυσμού βροχών μετιδλήθη είς λίμνην.
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25 ’Ιουλίου.— 'Ο Κερένσχυ άνασχηματίζει τήν Ρωσι
κήν Κνβέρνησιν.

21 Ιουλίου. — II Ρωσική Κνβέρνησις παρέσχε τύ δι
καίωμα στούς ’Αρχηγούς των έπί τοϋ μετώπου βωμά- 
των vi τουφεκίζουν τούς λιποτάκτας.

23 ’Ιουλίου.— Τεράστιαι παραχαταθήκαι ύλιχοϋ πο
λεμικού εινε έτοιμοι είς ’Αγγλίαν.

2« Ίο ιλίου.— Ό Έμδέρ Πασ&ς έφύασεν είς Βερολΐνον 
χαΐ βυνηντήδη μετά τοΰ Χ.ίδενμπουργ. ΚατηρτίσΟη ή 
νέα Ρωσική Κυβέρνησες μέ Πρόεδρόν της τόν χ. Κερένσκυ.

27 Ιουλίου.— ’Αγγέλλεται πλήρης άναδιοργάνωσις 
τοϋ Ρουμανιχοϋ Στρατού.

28 Ιουλίου.— Έπανήρχισεν ή μάχη τής Φλάνδρας.
29 ’Ιουλίου.— Αί Κεντριχαί Αυνάμεις συγκροτούν 

συνδιάσχεψιν είς Βιέννην.
50 ’Ιουλίου,— ’Αγγέλλεται λυσσώδης άγών παρά τό 

"Γπρ.—Καί ποΐαι Ουσίαι καί πόσα θύματα !
51 ’Ιουλίου.— ’ο τέως Υπουργός τών Εξωτερικών 

τής Γερμανίας χ. Τσίμερμαν διωρίζεται πρέσβυς είς 
Κ'πολιν.

---- ——·»>--------

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Ή ’Αγγλική Βασιλική ΟΙκογένεια, μετά τάς ανή
κουστους βαρβαρότητα; τά; οποία; διέπραξαν οι Γερ
μανοί κατά τόν πόλεμον τούτον, προέβη διά Βασιλι
κού διατάγματος, εις τήν αλλαγήν τού ονόματος αυ
τής άπό Σάξ Καβούργου Γόθα—είς τήν οποίαν ά- 
νήκεν ό πάππος τοΰ νύν Βασιλέως, Πρίγκηψ ’Αλβέρ
το;, σύζυγος τής αειμνήστου Βικτωρίας—είς Γουίν- 
σορ. Τό όνομα Γουΐνδσορ έλήφθη άπό τόν γνωστόν 
ιστορικόν Πύργον έπί τοΰ Ταμέσεο';, άπέχοντα 30 
περίπου χιλιόμετρα άπό τό Λονδϊνον, όπου συχνά 
διαμένει ή Βασιλική Οικογένεια όχι μόνον κατά τό 
■θέρος άλλά καί εις άλλα; έποχάς τού έτους. Έκτος 
τοΰ ονόματος Σαζ Κοβούργου Γόθα, ή ’Αγγλική Βα
σιλική Οικογένεια έφερε καί άλλους Γερμανικούς τί
τλους, οί όποιοι επίσης καταργοΰνται δι’ δλους τού; 
απογόνους τή; τε Βασιλίσσης Βικτωρίας καί τοΰ Βα- 
σιλέως Έδουάρδου. Πρό τινων εβδομάδων οί μετά 
τής Βασιλικής Οικογένειας συγγενεύοντες πρίγκηπες 
οί φέροντες Γερμανικούς τίτλους—δπως οί Δούκες 
τοΰ Τέκ καί οί Πρίγκηπες τοΰ Βάττεμβεργ—τώρα φέ
ρουν ’Αγγλικούς τίτλους εύγενείας μικροτέρους τών 
προηγουμένων, τοΰ μέν Δουκός τού Τέκ όνομαζομέ- 
νου Μαρκησίου Καρισμπρούκ, τών δέ Πριγκήπων τοΰ 
Βάττεμβεργ, Κομήτων Βάτενμάουντ.

Οί Πριγκηπικοί τίτλοι θά φέρωνται μόνον ύπό τών 
υιών, τών θυγατέρων καί τών έγγονών τοΰ έκάστοτε 
Βασιλέως. Τά μέλη τής τρίτης γενεά; θά φέρουν τήν 
τιμητικήν προσαγόρευσιν τοΰ Λόρδου καί τά τή; τε- 
τάρτη; θά είνε άπλοι πολΐται μέ τόν τίτλον Κύριο; ή 
Κυρία Γουΐνδσορ.

——.—

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ

Έπίστρεψεν άπό τήν Γαλλίαν με περισσοτέραν δρο
σιάν στην ψυχή, μέ περισσοτέραν ευαορφιά στήν φυ
σιογνωμία, μέ περισσοτέραν φωτιά γιά τήν Τέχνη 
της ή Δίς Κατσικοπούλου.

Έζησε μέσα στό καλλιτεχνικό Παρίσι ένα ώοαΐο, 

ένα θελκτικό, ένα θριαμβευτικό δνειρο ,‘και μετήγγισε 
στήν πλουσία ιδιοφυία της κύματα πνευματικής καί 
καλλιτεχνικής ζωής ποΰ για πάντα θά μεταρσιώνουν 
τό πνεΰμά της στής ύψηλότεραις σφαίρες τοΰ ωραίου 
καί τοΰ καλού.

Εΐσήχθη κατόπιν εξετάσεων είς τό Conservatoir 
τών Παρισίων όπου ήκολούθησε μαθήματα μέ καθη- 
γήτριαν τήν Me du Munil rt οποία στολίζει τήν 
Comedie Francaise ώς celebre Artisle καί μέ Κα- 
θηνητήν τόν κ. Bair επίσης έκ τών celebres Artistes 
τής ιδίας Comedie Francaise,

Ή Madame du Munil, ή όποια περιέβαλε μέ ιδι
αιτέραν στοργήν τήν Έλληνίδα καλλιτέχνιδα, άνέλαβ» 
δι’ ιδιαιτέρων μαθημάτων νά άναπτύξη τό πλούσιον 
τάλαντόν της, καί ούχί άπαξ έπωφελήθη τής ευκαι
ρίας νά διαδηλ.ώση τήν αγάπην της πρός τήν Ελλάδα, 
τό/ θαυμασμόν της πρός τό μεγαλείο ν τής καί τό 
ιδιαίτερον καί βαθύ ενδιαφέρον της πρός τήν μα- 
θήτριάν της.

Είς τό φιλολογικόν σαλόνι τής Madame Orelle 
συγγραφέως καί συζύγου καλλιτέχνου έγνώρισε τήν 
Γαλλικήν αριστοκρατίαν τοΰ πνεύματος καί ό Γάλλος 
ποιητής κ. Albert Desvoyes έχάραξε στίχους θερμής 
φιλίας καί έκτιμήσεως πρός τήν Δα Κατσικοπούλου.

‘Όλοι μέσα εκεί γεμάτοι άπό θαυμασμόν καί λα
τρείαν γιά δτι ελληνικόν, ώμίλουν γιά τήν Ελλάδα 
μέ τάς πλέον θερμάς εκφράσεις ενθουσιασμού καί άφο- 
σιώσεως καί έκαστος έξ αύτών είχεν ιδιαίτερον τρόπον 
γιά νά έκφράζη τά αίσθήματά του.

Ό κ. DesvOyes προτίθεται μετ’ ολίγον νά κατελθη 
είς Ελλάδα διά νά σύσφιγξη περισσότερον τούς Έλ- 
ληνογαλλικούς δεσμούς διά σειράς ομιλιών τάς όποιας 
επιθυμεί νά δώση έλληνιστί καί γιά τοΰτο καταγίνε
ται έκμαθάνων τήν γλώσσά μας.

Εις τά σαλόνια τής Vicontesse Lascano γλυπτοί»; 
διακεκριμένης άνεύρισκεν εύρύτατον κύκλον καλλιτε
χνών καί έξη'σφάλιζε τάς γνωριμίας πού τής επετρε- 
ψαν νά ζήση τήν άληθινήν ζωήν τών καλλιτεχνών 
τής Γαλλίας.

Διά τών σχέσεών της καί τής παρουσιάσεώς της πρό 
τοΰ ‘Υπουργού τών Καλών Τεχνών τής Γαλλίας είχεν 
ή Δίς Κατσικοπούλου έλευθέραν είσοδον παντού καί 
έλαβεν εύκαιρίαν νά συμπλ.ηρώση δσονοίόν τε άρτ.ώτε- 
ρον τάς σπουδάς της.

Ή περίφημος γλύπτρια Madame Viscontesse La
scano προτίθεται έπίσης νά έλθα εδώ νά έκθέση τά 
έργα της καί /ά γνωρισθή μέ τούς καλλιτεχνικούς 
κύκλους τής πατρίδος μας.

Τό ’Ελληνικόν Θέατρον στό πρόσωπον τής Δος 
Κατσικοπούλου άποκτά ένα ισχυρόν παράγοντα τής 
προόδου του καί ούδείς άμφιβχλλει δτι τάχιστα ή 
Ελληνική Σκηνή θά κοσμηθή μέ τήν τέχνην της καί 
τήν άκατάβλητον άοοσίωσίν της.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ
Ή κυρία Κυβέλη εξακολουθεί ήδη τάς παραστάσεις 

της είς τό θέατρόν της. ’Αφού έπαιξε -στά ’Ολύμπια 
καθ’ δλον τόν ’Ιούνιον, τόν Ιούλιον έπανεύρε τό θέα
τρου της καί τό κοινόν τήν Κυβέλην του, τό όποιον 
άθρόον τήν χειροκροτεί κάθε βράδυ εις τούς ρόλους 
πού δημιουργεί ή εκλεκτή μας καλλιτέχνες. Καί 
έπαιξε τόν μήνα αύτό δλο είς μεταφράσεις ξένων έρ

γων. Ό Ντάριο Νικοντέμι είνε ό πλέον εύνοούαενος 
συγγραφεύς της. Ή <Έχθρα» ένα άπό τά έργα του 
καί ο «Τιτίν»—ίσως τό καλλίτερου,έσημείωσαν μίαν 
εξαιρετικήν έπιτυχίαν. ’Επίσης έπαιξε τήν «Ανήσυχη 
Κυρίαν» τοΰ περίφημου Σουηδού συγγραφέως Βίνκε. 
Είς τήν δεύτερα πράξιν τοΰ έργου αύτού ή Κυβέλη 
έδείχθη απαράμιλλος. Τό δλον έργον άν καί ολίγο 
βαρύ καί δυσχολονόητο διά το ελληνικόν κοινόν, άπε- 
δόθη έν τούτοις τελειότατο άπό δλο έν γένει τό προ
σωπικό τοΰ θιάσου.Πολύ ήρεσεν έπίσης καί τό«’Αγριο- 
κόριτσο» κωμωδία ή οποία έδόθη μέ έπιμέλειαν 
πολλήν.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

Είς τό «Κεντρικόν» ό ύπό τής κυρίας Άφεντάκη 
καταρτισθεις θίασος έδωκε τόν «Παπαγάλον» τοΰ κ. 
Βώττη. Ή έπιθεώρησις ήρεσε πολύ διότι έχει ευφυέ
στατο νούμερο και χαριτωμένα τραγουδάκια.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ

Ό θίασος τοΰ κ. Παποϊωάννου μάς έδωκε μία χα
ριτωμένη όπερέττα. Τό «’Ιδανικό Γκαρσόνι». Τήν 
μουσικήν τήν έγραψε ό κ. Κοφινο, καί έγένετο πολύ 
συμπαθώς δεκτή άπό τό κοινό.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Άντιθέτως είς τό θέατρον αύτό έδόθησαν πρωτό
τυπα έργα. Τό έν ήτο ή «Έστιάς» τού κ. Λιδωρίκη 
καί τό άλλο τά «Κόκκ.ναΓάντια» τοΰ κ. Γ. Βλάχου. 
Ή «Έστιάς» έθεωρήθη ώς ένα έργον χωρίς τήν βά- 
σιν τής πραγματικότητος. Τά «Κόκκινα Γάντια» ή 
όπεοέττα τοΰ κ. Βλάχου—ύπέστη καί αύτή τήν δυ
σμένειαν τής κριτικής, αυτό δμως δέν ήμπόδισε τό 
έργον νά πάρη μία σειρά είς τό πρόγραμμα ή οποία 
είνε ζήτημα αν θά τελειώση ποτέ. Είς τά «Κόκκιν» 
Γάντια» έκαμα', τήν έμφάνισίν των καί ολοι όί αν- 
τιβενιζιλικοί,ώς ένα είδος σιωπηράς κομματικής δια
μαρτυρίας.

Τήν μουσικήν των τά «Κόκκινα Γάντια» τήν οφεί
λουν είς τόν κ. Μαρτίνο, ό όποιος μέ πολλήν καλαι
σθησίαν τήν συνέλεξε καί τήν διεμόρφωσε συμφώνως 
πρός τάς άξιώσεις τοΰ έργου.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ!

Είς τά «’Ολύμπια» έδόθη ή συναυλία τού κ. Λώρη 
Μαργαρίτη ύπέρ τού Έρυθροΰ Σταυρού. Συμμετέσχεν 
είς αύτήν ή Δίς Κόρακα καί ό κ. Μπότασης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Περί τό τέλος τοΰ μηνός κατηρτίσθη καί έστεγάσθη 
είς τό Ζάππειον ή διαρκής Καλλιτεχνική Έκθεσις,
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τήν οποίαν ίδρυσε τό Κράτος. Ή Έκθεσις πρόκειται 
προσεχώς να μεταφερθώ είς ιδιόκτητον αίθουσαν είς 
τήν οποίαν θά ύπάρχη μία διαρκής έκθεσις τών ελ
ληνικών καλλιτεχνημάτων, καί μία διαρκής ένΐσ/υ- 
σις τών Ελλήνων καλλιτεχνών.'Η «Ελληνική Επι
θεώρησες» επιφυλάσσεται νά γράψη προσεχώς λεπτομε
ρώς περί τών έργων δσα κοσμούν καί θά κοσμήσουν 
τήν διαρκή καλλιτεχνικήν έκθεσιν.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

’Ιούλιος 1917

'Η βυλή παλαίει.
Είναι σάν τή προσβολή πού παθαίνει ξαφνικά ένα 

μέλος τού σώιιατος.
Στή στιγμή πού τό βλαμμένο αύτό σώμα θά υποχρε

ωθώ νά ζήση μέ ορούς πώ βαρείς, μέ συνθήκες πιό δυ
σμενείς ή θά ύποκύψη ή θά άναπτύξη τέεοια άντί- 
δρασι πού θά έξαλείύη, πού θά σβύοη καί τήν μονο
μερή βλάβη πού είχεν ώς εκείνη τή στιγμή.

”Αν τό σώμα είνε γερό, εύρωστο βέβαια θά νικήση.
Θά έπιβληθη στό άδύνατο μέρος καί θά σκορπίση 

μιά γενική εύεξία σ’ δλο τόν οργανισμό.
Έτσι καί σήμερα τό γερό, τό άκμαιο Ελληνικό 

Σώμα παλαίει γιά νά εξάλειψη τής πληγές του, νά 
γιατρέψη τά βλαμμένα μέλη του καί «Ινε βέβαιον, 
άσφαλές, άναμφισβήτητο δτι γλήγορα διά τής άντι- 
οράσεως θά έξαφανίση κάθε άδυναμία του γιά νά άνα- 
φανή ένας άκμαίος, ισχυρός, άκλόνητος οργανισμός.

Αύτήν τήν πάλην τήν παρακολουθεί σήμερα ό ύγιής 
Ελληνισμός μέ κάποια άγωνία. Ξέρει δτι έρριψαν πολύ 
δηλητήριο στής φλέβες μας, εξάρθρωσαν κάθε εύπρόσ- 
σβλητη άρθρωσί μας, έπροκάλεσαν φλόγωσι σέ κάθε 
μέρος ποΰ σά? πιό άδύνατο δ»ν άντέχει στής εξωτερι
κές επιδράσεις καί πρέπει νά βρεθώ μιά εξαιρετική πο
λιτειακή καί κοινωνική δύναμις γιά νά διώξη άπό πάνοι 
μας δλες τής άρρώστιες τής τελευταίας διετίας.

Αυτή τή δύναμι άσυγκράτητη, ορμητική, σταθερά, 
τήν αίσθανέμεθα δλοι πλέον μέσα στή ζωή μας, μέσα 
στό αίμα μας καί μέ εμπιστοσύνη άτενίζομεν στήν 
έπίδρασί της καί στά εύεργετικά άποτελέσματά της.

* 
* »

Κατά τόν μήνα αύτόν δέν έχομεν νά σημειώσωμεν 
έξαιρετ-κόν τι. Σημεία τινα μόνον είνε άξια μνείας. 
Πριότιστο, είνε ή έναρξις τών εργασιών τής Βουλής 
τής 31 Μαίου 1915 ή όποια όμαλώς εξακολουθεί τάς 
εργασίας της, μετά τινας κεραυνοβόλους άγοοεύσεις 
τοΰ κ. Βενιζέλου.
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Έν τφ μεταξύ εξακολουθεί τό εκκαθαριστικόν έργου 
τής Κυβερνήσεως.

Επτά ' Αρεοπαγίται συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ 
Ποοέδοου τοΰ ’ Αρείου Πάνου έπαύθησαν, ολόκληρος δέ 
ή Ίεοά Σύνοδος άπηλλάγη τών καθηκόντων της- τά 
μέλα της διετάχθησαν νά προσφύγουν εις Μονάς, έως 
ου καταρτιζομένου τυΰ ειδικού Δικαστηρίου θά δώσουν 
λόγον τών πράςεών των.

Δείγμα τών χαλεπών καιρών ποΰ διερχόμεθα είνε 
και ή κήουξις τοΰ Στρατιωτικού νόμου εις τήν Πρω

τεύουσαν.
Ήτο καιοός νά τεθή εις εφαρμογήν τό μέτρου αυτό.
’Αχαλίνωτος προσπάθεια -πρός διασποράν φημών 

γερμανοφίλου ύποστάσεως έπροκάλει κοινωνικόν κλονι
σμόν καί διήγειρε πολιτικόν σάλον έκ τοΰ όποιου έπω- 
φελοΰντο τά αδιόρθωτα στοιχεία τής απολυταρχίας 
καί τής κυοιαρχίας τών «αγίων ήμερών». Ητο επομέ
νως μίτρον ύψίστης ανάγκης ή έξεύρεσις τρόπου πε- 
οιστολής · τών αμφιβόλου χρήσιμότητος τάσεων τινών 
έκ τών αξιότιμων συμπολιτών μας.

Έξωτερικώς δέν παρουσιάσθη τίποτε τό έκτακτον 
κατά τόν μήνα αυτόν.

Ή κατασταλείσα έξέγερσις τής Ρωσίας, αί μάχαι 
τής Φλάνδοας, αί Αλλεπάλληλοι συνδιασκέψεις τών 
Συμμάχων, ή υπουργική μεταβολή στή Γερμανία δέν 
έξήσκησαν καμμίαν ουσιώδη έπίδρασιν έπί τής πολεμι
κής σκηνοθεσίας. Εξακολουθεί νά παραμένη αμετά

βλητος.
Μόνον έπί τώ? 'Ελληνικών ζητημάτων είχεν ευερ

γετικήν την επήρειαν.
Μας παρεδόθη ό Στόλος, άνεγνωρίσθημεν σύμμαχοι 

καί συναγωνισταί τών τριών τετάρτων τής ανθρωπό
τητας, άπηλλάγημεν πολλών δυσκολιών τής ζωής καί 
ούσιωδώς καθημερινώς διαβλέπομε/ έπερχομενην την 
βελτίωσιν τών έθνικών μας πραγμάτων.

Τό γνώρισμα τοΰ ΈλληνισμοΟ εινε ή πάλη τό έμ
βλημά του ή νίκη.

Παλαίει καί πάλιν ή φυλή γιά νά νικήση διά μυ
ριοστήν φοράν.

Δ. Λ. Ζ.

Η ΚΟΤΤΑ

Σ’ ενα κομψοτυπωμένο βιβλιαράκι έξ εκείνων ποΰ 
περιλαμβάνονται στή σειρά τών εκδόσεων τής «Γεωρ
γικής Εταιρείας» καί αποτελούν τήν τόσον χρήσιμον 
«Βιβλιοθήκην τοΰ Γεωργού», ή Δις Δενδραμή συνε- 
κέντρωσεν δτι χρήσιμον καί επωφελές δια τόν "Ελληνα 
δρνιθοτρόφον.

Τό επονομάζει ή «Λέό»τα» καί στά; σελίδας του 

ανευρίσκει ό ενδιαφερόμενος ενα πολύτιμον οδηγόν 
γιά τό έργον του.

Ή νεαρωτάτη Δις Δενδραμή, ή προΰτη Έλληνίς 
Γεωπόνος μας, μέ τό εύστροφο πνεΰμά της, μέ τήν 
δξυτάτην άντίληψί της, μέ τήν γερή μόρφωσί της καί 
μέ τά πατριωτικά ιδεώδη της, Αποτελεί παράγοντα 
ζωής καί εργασίας εις τό νέον Υπουργείου τής 
Γεωργίας καί κανείς δέν αμφιβάλλει δτι καί ό τόσον 
δξύνους καί προοδευτικός 'Υπουργός κ. Μιχαλακό- 
πουλος καί ό βαθύς μελετητής τών Γεωργικών ζητη
μάτων κ. Καλούδης Διενθυντής τών Γεωργικών Υπη
ρεσιών, θέλουσι στραφή μετ’ εμπιστοσύνης πρός 
Αυτήν ένισχύοντες τάς προσπάθειας της καί παρέ- 
χοντες πάσαν τήν ύποστήριξίν των διά τήν ώραίαν, 
τήν ευγενικήν, τήν εθνικήν σταδιοδρομίαν της.

Ό κλάδος τής πτηνοτροφίας είνε δ σπουδαιότερος 
ζωοτεχνικός κλάδος καί απαιτείται νά παρασχεθούν 
δλα τά μέσα είς τήν Δα Δενδραμή ή όποία μέ τό 
θετικό μυαλό της θά δυνηθή νά τόν ανύψωση καί 
τόν καταστηση επωφελή καί παραγωγικόν στήν 
πατρίδα μας.

Ιςτορικαι Σελίδες

UMI Μ JPMI
ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ

ΕΔΟΓΑΡΔΟΓ ΜΑΚΕΝΖΗ ΚΑΙ ΙΠΑΝΝΟΤ ΣΙΤΗΝΟΣ

Τήν αρμοστείαν τής 'Επτάνησου άνέλαβεν ό Στουάρ- 
δος Μάκενζη τήν 7 ’Ιουλίου 1841 καί ούχί ώς κατά 
λάθος έσημειώθη έν σελ. 11 τοϋ ύπ’ άριθ. 806 τής 
13 όδεύοντος Νβρίου φύλλου τοΰ περιοδικού «Ελλάς» 
τήν 7 ’Ιουλίου 1861. Ό αρμοστής οΰτος έπαυσε τόν 
Πετοιτζόπουλον άπό τής θέσεως τοΰ προέδρου τής Ίο- 
, ίου Γερουσίας καί διώρισεν εϊς τήν θέσιν ταύτην τοϋ 
υψηλότατου τόν κόμητα Δημήτριον Δελαδέτζιμαν διά 
τά μεγάλα προτερήματά τον έξανέστησαν δμως οί 
άντιδετσιμισταί Κεφαλλήνες διά τόν απροσδόκητου 
τούτον προβιβασμόν τοΰ ά/τιπάλου των εις τοιαύτην 
υψηλήν θεσιν καί έ/ήργουν δ,τι δει πρός άκύρωσιν τής 
πράξεως ταύτης εις τό 'Υπουργείου τής ’Αγγλίας, 
άλλά, καί ό Πετριτζόπουλος μαθών τήν παϋσίν του 
μετέβη εις ’Αγγλίαν καί διεμαρτυρήθη εις τό αρμό
διον ’Αγγλικόν 'Υπουργείον δτι έπαύθη πρό τής λή- 
ξεως τής 5)ετοΰς βουλευτικής περιόδου του καί δτι ό 
άομοστής Μακένζης δέν έκοινοποίησε πρότερον τά αί
τια τής παύσεώς του πρός τήν Βασίλισσαν, ούτε ανέ
φερε πρός Αυτήν τό δνομα τοΰ διαδόχου, διό ό ύπουρ- 

γός άπεδοκίμασε τήν πράξιν ταύτην τοΰ άρμοστοΰ καί 
δέον έπομένως νά παυθή ό Δελαδέτζιμας καί νά άνα- 
λάβν, ό Πετριτζόπουλος τήν Προεδρείαν.Κατά τό χρο
νικόν δμως τούτο διάστημα τής Προεδβείας του ό Δε
λαδέτζιμας ήδυνήθη ?’άκυρώση τήν εκλογήν τοΰ θεο- 
λογοδιδασκάλου Κωντσ. Τυπάλδου ώς άρχιερέω, Κε
φαλληνίας, άντι τοΰ άποβιώσαντος Μητροπολίτου 
Παρθενίου Μακρή 25 Ιουλίου 1842 καί έπικυρώσ-η 
ώς τοιοΰτον μέ πλειονοψηφίαν τόν Σπυρίδωνα Κοντο- 

μίχαλο?. Ο δέ κόμης Δέτζιμας πληροφορηθβίς δτι 
ήτο αδύνατον νά διατηρηθώ εις τήν θέσιν ταύτην πα- 
ρητήθη καί άνέλαβε τά καθήκοντα τοΰ Προέδρου ό Πε- 
τριτζόπουλος, τοσοϋτον δέ διά τήν άποδοκιαασίαν ταύ
την ώργίσθη ό Αρμοστής Μακένζη ώστε αμέσως πα- 
ρητήθη τής Αρμοστείας τήν 1 Απριλίου 1843 καί 
άνέλαβε τά καθήκοντα του ώς αρμοστής Έπτανήσου 

ό Λόρδος ’Ιωάννης Σίτων,’Αντιστράτηγος, Ιππότης 
μεγαλόσταυρος, δστις άπό τής άφίξεώς του έδε.κνύετο 
προσιτός πάσι διά τήν φιλοπροσηγορίαν του, ειλικρί
νειαν τής ψυχής του, προθυμίαν εις βελτίωσιν τών κα
κώς κείμενων έν'Επτανήσω καί έπί πάσι.διά τόν φιλο
δίκαιο·? καί ειρηνικόν χαρακτήρά του. Τοιαϋτα δέ προ
σόντα καί άρετάς έδείξατο καί 8τι άπεστάλη είς Κα- 
ναοάν προς ειρήνευσιν τώ? έκεΐ στασιασάντων καί διά 
τούτων κατώρθωσε ν’ αναγνωρίσουν καί πάλιν τήν 
’Αγγλικήν ’Εξουσία?· είς τήν Επτάνησον άνεκάλεσε 
και φιλοφρόνως διώριζεν εϊς θέσεις καί αξιώματα τούς 
δυσηρεστημένους· ουνέστησεν άγρονομικήν εταιρίαν 
καί πρότυπον Αγρονομικόν σχολείο·? είς Καστελάνους 
Κέρκυρας· ένεψύχωσε τήν Εταιρίαν τών μεταξοσκω
λήκων, έπλούτισε τό Ίονικόν Γυμνάσιου, έπολλαπλα- 
σίασε τά δημοτικά σχολεία καί ηΰξησε τά μαθήματα 
έν τοΐς λυκείοις.

Συνεπλήρωσε δέ καί τάς έλλειπούσας έπιστημονι- 
κάς Σχολάς ’Ιατρικής,Μαιευτικής καί Φαρμακοποιίας, 
προσεκάλεσε τόν Μουστοξύδην καί τόν διώσισεν Ιστο
ριογράφον 'Επτάνησου μέ μηνιαίου μισθόν τάληρα 80 
καί έπιτηρηίήν τών φιλανθρωτικών καταστημάτων, 
έγκαταστήσας Σύνεδρον έν αύτοίς τόν Αύγουστίνο/ 
Καποδίστριαν: περιοδεύω·? δέ τάς νήσους άπήλασσε 
τούς χωρικούς άπό τάς άγγαρίας τής οδοποιίας, 
έβοήθη τά φιλανθρωπικά καταστήματα, έπιστρέψας 
δέ είς Κέρκυραν προσεκάλεσε τήν νομοθετικήν συνέ- 
λευσιν, είς ήν υπέβαλε διάφορα νομοχέδια περί οικο
νομίας, προσέτι δέ επρότεινε μείωσίν τών μισθών 
άομοστοΰ καί τών άλλων χορηγημάτων, έδωσεν άδειαν 
είς έγκατάστασικ ιδιωτικών τυπογραφείων καί πλεί- 
στας έτέρας βελτιώσεις, ό λαός δέ έν γένει εύηρεστεϊτο 
διά τάς αγαθές προαιρέσεις, τά φιλανθρωπικά αισθή
ματα, το φιλελεύθερον αίσθημα καί τάς λοιπάς άρε
τάς, αΐτινες περιεκόσμουν τόν άνδρα· έπέτρεψε τήν 
σύστασιν λεσχών καί συνδιαλεκτηρίων είς τάς νήσους.

Έδωκεν άδειαν νά συ/έρχωνται καί συνδιαλέγωνται 
περί τών δημοσίων εϊς κοινάς συνελεύσεις*  έπαρεχώ- 
ρησεν όπως εισέρχονται όλαι αί έφημερίδες τής Έλ- 
λάόος άσυδότως είς τήν Επτάνησο., συνεζνοήθη μετά 
τοΰ Έλλην. Βασιλείου καί διωρθώθη ή έμπορική καί 
ταχυδρομική υπηρεσία μετά τοΰ Ίοζίου Κράτους· 
ληςάσης δέ τής Ζ’ Βουλής έγκατεστάθη ή Η’ ύπό τόν 
πρόεδρον Σπ. Φωκάν Στεφά ?ου καί τής Γεοουσίας ύπό τόν 
Άλέξ. Δαμασκηνόν· τκΰτα δέ παρατηρών τό φιλελεύ
θερον κόμμα δέν άντέπραττεν είς τήν προστασίαν ώς 
έπι Δουγλα και οί κορυφαίοι τών φιλελευθέρων έλάμ- 
βανον μέρος είς τά συμπόσια- ούχ ήττον όμως έςερ- 
ράγη κατά τήν Αρμοστείαν του έπανάστασις είς Κε
φαλληνίαν, περί ής θέλομε? γράψει έκτενώς. Παρελ- 
θούσης δέ τής δετίας τής Αρμοστίας του άνεκλήθη 
εις Λονδίνο-?· ή Αρμοστεία τοΰ λόρδου Σίτωνος ύπήρ- 
ςεν ελευθέριος καί αξία ευγνωμοσύνης, έκ τούτων δέ 
έμφορούμεναι ήτε Ίόνιος Γερουσία καί Βουλή έψήφι- 
σαν δπως στηθή άνδριάς μαρμάρινος μέ ανάλογου επι
γραφήν ήτοι «τφ λορόω Σιτωνι προζ.ωγφ καί ποο- 
»στάτ^ τών Ίονίων έλευθεριών ή νομοθετική Συνέλευ- 
/σις τής Η’ Βουλής εις δείγμα γενικής εύγνωμοσύν- 
<>νης ψηφίζει». Τήν 27 δέ Μαΐου 1849 άνεχώρησε- 
ό αγαθός καί φιλόλαος Σίτων· ό δέ λαός τής Κέρκυ
ρας καί άπασαι αί άρχαί τοΰ Κράτους μέ ευλογίας 
καί έπευφημιών προέπεμψαν αύτόν καΐ τήν συνοδίαν 
του. Άντεκατεστάθη δέ ύπό τοΰ Γεωργίου Ούάρδ, 
άζδρός διακεκριμένου. 'Ο Ούάρδ οΰτος ύπεστήριξεν 
ώς βουλευτής έν τω άγγλικώ κοινοβουλίω τλν μυστι
κήν ψηφοφορίαν ό Αρμοστής οΰτος ήμνήστευσε τούς 
κατακρατούμενους ?ο»ς τότε Κεφαλλήνας διά τήν Σε

πτεμβριανήν τοΰ 1848 έπανάστασιν τής Κεφαλλη
νίας καΐ απέλυσε τής έξορίας τόν Ήλίαν Ζερβόν καί 
Γερ. Λιβαοάν τάς 30 ‘Ιουλίου 1849. Έκραγείσης 
δμως νέας έπαναστάσεως έν Κεφαλληνίφ, ό αρμοστής 
οΰτος προσεπάθει νά πραύνη τάς πολιτικάς φιλελευ
θέρους δοξασία; τών ριζοσπαστών, οΐτινες ένεδυνα- 
μοΰντο διότι είς τους έξ Κεφαλλήνας βουλευτάς προ- 
σετέθησαν καί δύο Ζακύνθιοι οί Δομενεγίναι Ναθα
ναήλ καί Φραγκίσκος, ό Κερκυραίος Ποφάντης καί ό 
’Ιθακήσιος Παΐζης, πάντες δέ οί ριζοσπάσται βουλευ- 

ταί άγορεύοντες έχειροκροτοΰντο ύπό τοΰ Λαοΰ, ού 
μήν άλλά κατά τήν συνεδρίασιν τής Βουλής ό βουλευ
τής ’Ιωάν. Τυπάλδος Καπελάτος τόν Νοέμβριον 185θ 
προτείνη τή? ενωσιν τής 'Επτανήσου μετά τής Ελ
λάδος καί ό Αρμοστής αναβάλλει τάς συνεδριάσεις έπί 
6 μήνας. Ένεκα τής προτάσεως ταύτης· ό Αρμοστής 
οΰτος έξεμάνει εναντία / τών ριζοσπαστώ?, ποοέβη είς 
έξορίας τούτων καΐ φυλακίσεις καΐ απέδιδε·? είς τού
τους δλα τά συμβαί.οντα είς τήν Επτάνησον. Έμεινε 
δέ αρμοστής ό Ούάρδος έως τό 1855 άντικατασταθείς 
ύπό τοΰ ’Ιωάν. Υίούγγ.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΟΓ
Τοϋ έτους 1439

Β'.

Καίτοι κατά τό έτος 1439 έκ τής είρηνεύσεως τών 
Βενετών καϊ Τούρκων έπιστεύετο ή Απαλλαγή παντός 
κινδύνου άπό τους Τούρκους, ούχ ήττον ώς πάντοτε 
με την χαραν,τηρίζουσαν τους Τούρκους Απιστίαν είς 
τάς ύποσχέσεις των καί τά πρωτόκολλά των διά τον 
περιβοήτου Δραγού τα μέ τά σωθέντα λείψανα τοϋ 
οτόλου τον Βαρβαρόσα έξήλθον τής Ναυπάκτου και 
έλήστευον τά διαπλέοντα πλοία. Ήσαν δε ταϋτα περί 
τά τριάκοντα, Suva έκρύβοντο είς τόν λιμένα ‘Αγιον 
Νικολάου έως 4 μίλλια μακράν τής Κερκύρας, ’Εκεί 
ένεδρεύοντα έπέπιπιον κατά παντός διερχομένου 
πλοίου αν ευ διακρίσεως σημαίας και άφοϋ έλήστευοΛ 
ταϋτα έκ τών πληρωμάτων άλλους έφόνευον καί άλ
λους έζώγριζον' ό προβλεπτής Πασχουαλϊγος κατε- 
δίωκε τά 4 πειρατικά πλοία. Τούτο μαθών δ Δραγού- 
τας έξήλθε τοΰ ‘Α μβρακικοϋ, φοβηθείς δέ δ Πασχουα
λϊγος μή κνκλωθή έτράπη είς φυγήν. Τόσον δέ θάρ
ρος έλαβεν ώστε έξήρχετο τής Ναύπακτού ό Βαρβα- 
ροΰσας καί άπεβίβαζε τους βαρβάρους εις Κεφαλλη
νίαν, ’Ιθάκην καϊ Ζάκυνθον καί ήχμαλώτιζε πολλούς 
τών κατοίκων, ους μετέφερον καί έπώλουν ώς δού
λους είς τα μέρη τής Αίγύπτου.Πολλάκις δέ συνήπτοντο 
μέ τούς κατοίκους φονικώταται μάχαι ώς έκ παρα- 
δόσεως διά τήν Ιθάκην πιστοΰται. Έξ αύτής με
τέφερον τούς αιχμαλώτους εις Αίγυπτον, τινές τών 
δποίων κατώρθωσαν νά έλευθερωθοϊσι καί έπανακάμ- 
ψωσιν είς ’Ιθάκην. Κατά τό έτος δέ 1540 δ Στόλαρ
χος Μοκενϊγος μέ μέγα Αριθμόν πλοίων έξήλθε πρός 
άφανισμόν τής πειρατείας, δπερ έννοήσας δ Δραγού- 
τας διηνθύνθη είς τά βόρεια τής ‘Επτάνησου, συ
ναντηθείς δέ είς τό Σικελικόν πέλαγος άπό τόν Ίωαν- 
νίσκον Δωρίαν συνελήφθη υπό τούτου ζών καί όντως 
έπί τινα καιρόν έπαύσατο ή πειρατεία άπό τό Ίόνιον 
πέλαγος, Ουτω δέ διατελοϋσα ή Βενετία έν ήσυχία καέ 
Ασφαλεία έπεμελείτο τής βελτιώσεως τών νήσων. ’ Εξέ
δωσε διάφορα διατάγματα 'διοργανώσεως τών προνο- 
μίων Κερκύρας καί Κεφαλληνίας, κατώρθωσαν οί 
Κεφαλλήνες έκ τοΰ σώματος τών Εύγενών να διορί- 
ζηται διοικητής καϊ καπετάνιος ’Ιθάκης, εχων ένδυ- 
μασίαν καί δικαιώματα οία καϊ δ Κεφαλληνίας προ
βλεπτής, είχε <5έ σιτηρέσιον μετά τών συμβούλων του 
τό ήμισυ τών τελωνιακών καί έγγύων φόρων τής Ιθά
κης. Σύνδικος δέ έξεταστής τής Ανατολής (inqilisitore 
avuogatore provveditore in Sevantej άπεστάλη είς 
τής νήσους δ Βικέντιος Κάλβος, δστις έτακτοποίησε 
τάς προσόδους όλων τών νήσων καϊ διώρθωσε τάς κα
ταχρήσεις, ό δέ Λάνδος Δόγης έκανόνισε καϊ έτακτο
ποίησε τήν κοινότητα Ζακύνθου περί τό 1542. Οί 

δέ Μονεμβασιώται διετάγησαν νά μεταβώσιν καϊ οί- 
κήοωσιν είς Κύθηρα, ούτοι δέ φοβούμενοι τάς έπι 
θέσεις τών βαρβάρων καϊ τό δυσκραές τής νήσου, τή 
προτροπή δέ τοΰ Αρχιεπισκόπου αυτών Μητροφά- 
νους καϊ συναινέσει τοΰ σοφού Ιεωργίόυ Κόμητος 
προετίμησαν καϊ μετέβηοαν είς Κέρκυραν λόγω άσφα
λείας καϊ διά τό εύκραές αυτής. Άλλοι δέ τούτων μετέ- 
βησαν είς Ζάκυνθονέπιστολή δέ τοΰ αυτού επισκόπου 
Μητροφάνους Αναφέρει, δτι οί Μονεμβασιώται δι’ ά- 
φοσίωσιν πρός τόν Βενετόν ηγεμόνα καί δπως μή έκ- 
πεμφθώσιν είς ’Αφρικήν ώς δοΰλοι όφείλουσι νά με- 
τοικήσωσιν είς τάς πόλεις τών Βενετών πρός διατή- 
ρησιν τής είς τόν Χριστόν πίστεως. Τέμει δέ ή έπιστο
λή έκείνη πατριωτικών αισθημάτων καϊ κλαυθμών διά 
τά δεινά τής δουλωθείσης ‘Ελλάδος. Καταχωρώ μεν 
δέ μέρος αύτής ώς έξής: «Έπεϊ γάρ ήμέτερον κα- 
» κόν γέγονε, φασϊ γάρ, δτι τήν δυστνχεστάτην φεΰ 
» καϊ τριτάλαινα πατρίδα ήμών, σύν τφ άθλίω Ναυ< 
» πλίω, δ κακόν άπωλούμενος τύραννος, ώς λύτρον 
» τε καϊ δώσει τάς περιφανείς τ’ αν κατέλαβε πό- 
» λεις. Οΰτνγάρ πλήθος χρημάτων, ούτε τών πολυ- 
» τιμάτων κτημάτων ούδέν, ούτε πόλις έτέρα τήν 
« άδαμάντινον έκείνην ψυχήν κατεμάλαξέ τι καϊ κα- 
» τεπράϋνεν κβλ.π.ν Ουτω λοιπόν ήσύχαζον αί νήσοι 
καϊ ή ’Ήπειρος έν τή ευνομία, άλλ’ ή έπάρατος 
Τουρκία προσπαθεί παντϊ σθένει νά ταράξη τήν ήσν- 
χίαν των καϊ διά μυρίων τεχνασμάτων προσπαθεί νά 
έπιρρίψη μομφάς καϊ κατηγορίας ζητούσα ικανοποιή
σεις, φόρους, τιμωρίας υπαλλήλων καί τά παρόμοια 
πρός άκύρωσιν τής συνθήκης, ταϋτα δέ πάντα ή Κν- 
βέρνησις τής Βενετίας δια συνέσεως υπερπηδά και δια
τηρείται ή ειρήνη έπί τινας χρόνους.

Έξ ’Ιθάκης ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΠΑΝΤ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ό ’Ιούλιος άνέτειλε ντυμένος μέ μίαν έορταβτικήν 
στολήν δηλωτικήν τών αισθημάτων τής Πρωτευού- 
σης πρός τήν <ώραίαν> Γαλλίαν. ‘Ελληνικά καί Γαλ

λικά χρώματα παντού, ‘Ελληνικές 
Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ καί Γαλλικές Σημαίες άδελφω- 

ΒΑΣΤΙΛΛΗΣ μένες. "Ενας πόθος νά φανερωθή 
σέ δλους μας δτι ή Ελληνική 

ψυχή θερμή καί ειλικρινής προσατενίζει πάντοτε πρός 
τό Γαλλικόν "Εθνος.

‘Εωρτάζετο ή επέτειος τής «Άλώσεως τής Βα· 
στίλλης<· καί ό Ελληνικός Λαός ήσθάνθη τήν άνάγ- 
κην νά πανηγυρίση τό γεγονός ώς ιδίαν εθνικήν 
εορτήν.

’Επίσημοι καί ανεπίσημοι, Πολιτεία καί Λαός, ’Έ
θνος καί Φυλή ζωογονούμενοι άπό ένα συναίσθημα, 
άπό ενα πόθον, άπό μίαν ιδέαν στροργικής άφοσιώ" 

σεως πρός τόν Γαλλικόν Λαόν έζήτουν ευκαιρίαν νά 
έκφράσουν, νά έξωτερικεύσουν δτι στά βάθη τής ελλη
νικής ψυχής κρύπτεται υπέρ τής Γαλλίας.

'Ολόκληρος ή ημέρα άφωσιώθη στήν Γαλλίαν. Άπό 
πρωίας μέχρι βαθείας νυκτός έδονεΐτο ή άτμόσφαιρα 
άπό τόν ενθουσιασμόν ποϋ έξεχύνετο παντού υπέρ τής 
λατρευτής αυτής χώρας.

Κάθε Έλλην ήσθάνετο τήν ανάγκην νά εξάλειψη 
άπό τήν μνήμην καί τοΰ τελευταίου Γάλλου τά πρόσ
φατα Νοεμβριανά αίσχη καί μέ άπροσποίητον έν. 
θουσιασμόν συμμετεϊχεν εις δλας τάς έορταστικάς εκ
δηλώσεις.

Πρεσβεΐαι, Υπουργεία, Στάδιον, Θέατρα, Δρόμόι 
καί Πλατεΐαι μετεβάλλοντο είς κέντρα αγάπης, εις πη- 
γάς ανεξάντλητου χαράς διά τόν έορτάζοντα καί πανη- 
γυρίζοντα Γαλλικόν Λαόν. Ό Γαλλικός Στρατός, οί 
’Αξιωματικοί του καί Στρατηγοί του, οί διπλωματι
κοί αντιπρόσωποι τής Γαλλίας έδέχοντο τάς ύπερόχως 
άγνάς λαϊκάς εκδηλώσεις μέ αληθινήν συγκίνησιν άντα_ 
ξίαν πρός τάς άφορμάς πού τήν προκαλοΰσεν.

Είς δλην τί|ν Ελλάδα ένα μυριόστομον «Ζήτω ή 
Γαλλία» έπλανάτο καί άπό παντού άντήχει ή αυτί) 
θούριος καί θριαμβευτική κραυγή.

— Ζήτω ή Γαλλία.

❖ 
❖ ❖

'Όταν στό Στάδιο δ ‘Ελληνικός Λαός όρθιος κατά 
χιλιάδας επευφημούσε τούς Γάλλους πού ήρθαν στ0 
τόπο μας νά βραβεύσουν τούς ήρωάς των καί νά τι

μήσουν τούς εκλεκτούς μας 
ΩΡΑΙΑ ΤΕΛΕΤΗ αξιωματικούς.

ΩΡΑΙΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ "Οταν στό Στάδιο έτελεΐτο 
θεία μυσταγωγία διά τήν έ. 

νωσιν τής Γαλλοελληνικής ψυχής."Οταν στό πανένδοξο 
Στάδιο Ελληνικές καί Γαλλικές Σημαίες έκλιναν γιά 
νά χαιρετίσουν δτι εκλεκτόν καί επίσημον καί ύψη’ 
λόν έχει ή Ελλάς καί δτι ύπερηφάνως αντιπροσωπευ
τικόν μάς έστειλεν ή Γαλλία.

'Όταν στό Στάδιο Γάλλος Στρατηγός έστόλιζε τά 
στήθη τών Ηρώων του μέ τά δείγματα τής ΰπερτά 
της τιμής καί δ 'Έλλην στρατηγός συνεπλήρου τό έρ- 
γον του τιμών δι’ Ελληνικών Μεταλλίων γενναίους 
Γάλλους, δ υπέροχος Στρατηγός Ρενιώ απευθυνόμενο? 
πρός τόν κ. Βενιζέλον, άπολαμβάνοντα τούς καρπούς 
τών πατριωτικών του άγώνων, τοΰ είπε τά έξής:

—«Έπί αιώνα ήδη ή Ελλάς κατείχε τά δύο τρίτα 
τής Γαλλικής Σημαίας. Σήμερον κατέκτησεν δχι μόνον 
ολόκληρον τήν Σημαίαν μας άλλά καί τάς καρδίας 
μας.»

Ή ωραία αυτή έκφρασις πού λέγει τόσα πολλά 
έπευφημήθη ζωηρότατα διότι ευρεν άμεσον άπήχη- 
σιν είς κάθε ελληνικήν ψυχήν.

*
* *

Ό Δυνατός Κυβερνήτης άπέβλεψε στον Δυνατόν, 
στον Άκατάβλητον εθνικόν Δημιουργόν. Ό Βενι-

ζέλος ΙΙρόεδρος τής Ελληνικής Κυβερνήσεως έζή- 
τησε έπί τοΰ στυλοβάτου τής

Ο κ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ Ελληνικής Βουλής νά θέση 
Πρόεδρον τόν κ. Σοφούλην.

'Η εκλογή του, ή άνάδειξίς του ήτο μιά ίκανο- 
ποίησις τής εθνικής ψυχής, τού αγνού Ελληνικού 
πατριωτισμού.

Δυο κορυφαί έσταμάτησαν επάνω στό ίδιο επί- 
’πεδο καί ένηρμόνισαν τάς βλέψεις των, τάς σκέψεις 
των, τά διανοήματά των πρός τούς πόθους τοΰ Ελ
ληνικού Λαού. Καί δ Ελληνικός Λαός έπευφήμισεν 
άπό ψυχής τούς υπέροχους πολιτικούς ποϋ τόσον 
βαθειά καί μέ τόσην αγνότητα αντιπροσωπεύουν τά 
ιδεώδη του, τά όνειρά του, καί γνωρίζουν νά εξυπη
ρετούν τά πατριοπικά δίκαιά του.

Άπό τής πιό σπάνιες φορές πού έτιμήθη τόσον 
πλούσια ή Προεδρική "Εδρα τής 'Ελληνικής Βουλής.

Άπό ύπέροχον πατριωτικήν δράσιν, άπό σπανίαν 
εθνικήν εργασίαν, άπό ευρυμάθειαν, άπό εύρυτάτην 
πολιτικήν καί κοινωνικήν καί καλλιτεχνικήν άντίλη- 
ψιν,άπό χειμαρρώδη ευγλωττίαν,άπό ευγένειαν ήθους 
καί χαρακτήρας, άπό πνευματικήν ευστροφίαν καί 
χάριν.

'Η πρώτη επίσημος εμφάνισίς του άπο τής προε
δρικής "Εδρας ήλθεν απλώς νά έπιβεβαιώση τήν 
φήμην ή δποία δαψιλώς χαρίζει είς τόν κ. Σοφούλην 
τά πιό σπάνια χαρίσματα πού μπορούν νά συγκεν
τρωθούν είς τό πρόσωπον ενός πατριώτου, ενός 
πολιτικού. * 

« *

«Τριάκοντα αργυρά άργύρια έλαβεν ό ’Ιούδας καί 
»παρέδωκε τόν Χριστόν. Εκατόν εϊκοσινεκατομμύρια 
»μάρκα έλαβεν ή Κυβέρνησις Σκουλουδο—Γούναρη

»καί παρέδωκε τό Ρούπελ, τόν
ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ »‘Ελληνικόν στρατόν, τά Πυ- 

ΑΡΓΥΡΙΑ «ρομαχίκά του. τά εφόδιά του 
»δλην τήν Μακεδονίαν είς τούς 

»Βουλγάρους». Στή συνεδρίασι τής27 ’Ιουλίου κατά 
τήν οποίαν δ ‘Υπουργός τών Οίκονομικών κ. Νεγρε- 
πόντης άπεκάλυψε τήν άγοροπωλησίαν τών Ελλη
νικών συμφερόντων είς τούς εχθρούς της, αυτά τά 
λόγια τά άναγλυφικά, τά έκφραστικά, τά δηλωτικά 
εθνικής οδύνης, έσκόρπισε μέσα στή Βουλή ή άγα- 
νάκτησις, καί δ πόνος τοΰ Βουλευτοΰ κ. Ζαμάνου.

Καί ήκούσθησαν μέ προσοχήν καί εΰρον άπήχη- 
σιν έξω τοΰ βουλευτηρίου, μακράν πολύ μακράν, σέ 
κάθε γωνίαν τοΰ Ελληνισμού όπου πάλλονται αί 
καρδιαί τών άληθινών Ελλήνων.

Τά τριάκοντα άργύρια έφερον τόν ’Ιούδαν εις τό 
κρέμασ(ΐα καί τά 120,000,000 μάρκα άδύνατόν, κ. 
Ζαμάνε, νά μήν έχουν άνάλογον λύσιν.

'Η άγόρευσίς σας αυτό υπέδειξε καί αυτό πρέπει 
νά γίνη.

*
* *

Ό κ. Άντ. ’Εμπειρικός τοΰ δποίου στό προηγού- 
μενον φύλλον έξηραμεν γενναίαν ύπέρ τής έκπαιδεύ- 
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σεως τοϋ Κλήρου δωρεάν, δι’ επιστολής του πρός τόν 
κ. Σιμόν 'Υπουργόν τής 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΝ ΔΩΡΕΑΝ Περιθάλψεως Αναγγέλλει 
και άλλην έξόχως χρήσι

μον και πατριωτικήν δωρεάν.
Άντί άλλων λεπτομερειών δημοσιεύομεν τήν επι

στολήν του εύγλώττως λαλοΰσαν περί τής γενναίο- 
φροσύνης καί τών μεγάλων αισθημάτων τοΰ εθνικού 
άνδρός.

Έν Άθήναις τή 10η ‘Ιουλίου 1917

Πρός τόν Κύριον

Υπουργόν Έπι της Περιθάλψεως

Έ ν τ α ϋ θ α

Κύριε ‘Υπουργέ,

Κατόπιν τής παρ' υμών έκφρασθείσης έπιθυ- 
μίας πρός άνέγερσιν «'Ασύλου άστέγων παίδων , 
δηλώ διά τής παρούσης μου. δτι θέτω είς τήν 
ύμετέραν διάθεσιν έν συνόλω καί άνευ άλλης 
τινός ύποχρεώσεως τό ποοόν τριακοσίων χιλιά
δων δρ. (300 χιλ.) δια τήν άγοράν τοϋ καταλ
λήλου γηπέδου και άνέγερσιν τοϋ άπαιτηθησο- 
μένου οικοδομήματος, συμφώνως πρός τά ύπό 
τοϋ άρχιτέκτονοςκ. Άλεξ. Βουτσινά έκτελεσθέντα 
καί έγκριθέντα σχέδια. Έπειγόμενος δε ν' άνα- 
χωρήσω έξ ‘Αθηνών ένεκεν ιδιωτικών ύποθέ- 
σεών μου, παρακαλώ υμάς. δπως εύαρεστούμε- 
νος προβήτε, έν συνεννοήσει μετά τοϋ έν λόγφ 
άρχιτέκτονος καί έκτελεστοϋ τής έργασίας τού
της κ. 'Αλεξ. Βουτσινά, πρός έξεύρεσιν τοϋ 
καταλλήλου γηπέδου^ Ικτάσεως περίπου 5.000 
τεκτονικών πήχεων, δπως άρχίση τό ταχύτερου 
ή έκτέλεσις τοϋ έργου.

Παρακαλώ, κύριε ‘Υπουργέ, νά δεχθήτε τήν 
διαβεβαίωσιν τής πρός ύμάς ύψηλής μου έκτι- 
μίτσεως.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖΛΗΣ

¥
ί; τάς λησμονημένα; εκείνα; νήσους, αί όποϊαι 

εύρίσκονται παρά τήν Γην τοΰ Πυρός, ζή ή 
φυλή Γιάχγκαν; ό λαός δστις κατοικεί νοτιώ- 

τερον παντός άλλου.
Πρό μικρού, ’Άγγλος ζωγράφος, ό κ. Φούλγκον, 

δστις έξηρεύνησε τήν Γην τοΰ Πυρός, διέμεινεν έπί 
τινας μήνας μεταξύ τών Γιάχγκανς καί έλαβεν ούτω 
καιρόν νά μελετήσν; τό σύστημα καί τάς έ'ξεί; τοΰ βίου 
ώς καί τήν ιστορίαν τοΰ λαοΰ τούτου, καταδικασμέ
νου είς έξαφάνισιν.

'Ο Φούλγκον έδημοσίευσεν αρκετά ογκώδη, τόμον 
έν τω όποίω περιγράφει τάς λεπτομέρειας τής διαμο
νής του είς τάς μακρινός αύτά; άκτάς. Έκ τοΰ βι
βλίου τούτου παραλαμβάνομεν μερικά; λεπτομερέίας.

Πρό τριάκοντα ακόμη έτών, δέκα περίπου χιλιά- 
δε; Γιάχγκαν; έκράτυυν τό πηδάλιον τών ελαφρών 
άκατίων των, τκ όποια διέπλιον τούς μεταξύ τών 
νήσων πορθμούς. Ήδη δμως ό αριθμός των ήλατ- 
τώθη έπαισθητώς. Ή αιτία τού φαινομένου τούτου 
πρέπει νά άναζητηθή είς τά; σφοδροτάτας καί αίμα- 
τηροτάία; μάχας τά; οποία; οί Γιάχγκαν; συνάπτουν 
μεταξύ των άπό πρωία; μέχρι; εσπέρα; διά τή/ κα
τοχήν ολίγων γυναικών.

Αί μάχαι αΰται δέν έχουν τίποτε τό ανθρώπινον. 
Τό άίμα τοδ πατρό; ρέει έξ αιτίας λογχιομοΰ κα- 
ταφερομένου ύπό τοΰ υιού καί ό νικητή; υέμεται τά 
θέλγητρα τή; αδελφής ή τή; μητρός.

Εις τήν έξαφάνισιν τή; φυλή: αύτή; συντείνει 
καί τό έξαιρετικώ; άγριον κλίμα καί ή σχεδόν παντε
λής έλλειψις τή; αγροτικής χλωρίδας.

Οί Γιάχγκανς, οί όποιοι πρό τινων άκόμη έτών 

οέν εγνώριζον τί εΐνε τό ένδυμα, έκάλυπτον τήν γυ- 
μνότητά των διά δερμάτων φισκών.

Έκ πρώτης όψεσ ; ό λαός οΰτος ομοιάζει πρός τούς 
’Ιάπωνας. Τά ζυγωματικά αυτού προέχουσι μεγάλως, 
οί οφθαλμοί εΐνε μικροί καί άποκλίνοντεε, ή μορφή 
μελαψή καί τό ανάστημα χαμηλόν.

Τό μέσον ανάστημα τών άνδρών εΐνε ένός μέτρου 
καί πεντήκοντα πέντε έκατοστομέτρων. Αί γυναίκες 
είναι κατά πολύ χαμηλότεραι.

Καί ό μικροσκοπικός οΰτος καϊ βάρβαρος λαός κα 
τοικεϊ έντός καλυβών ποωτοοανοΰ; κατασκευής, ή έν- 
τός τών σπηλαίων τή; άκτής, έχων ώς μόνον καί έμ
πιστον φίλον τόν κύνα.

Οί Γιάχγκανς εΐνε πολύγαμοι, περιεργοτάτη δ*  εΐνε 
ή παρ’ αύτοϊς έπικρατοΰσα συνήθεια, >αθ*  ήν οί μέν 
γέροντες λαμβάνουσιν ώς γυναίκας τά; νεάνιδας, οί δέ 
νέοι τά; ηλικιωμένα; γυναίκας, διά νά μυηθώσι παρ’ 
αύτών, ώς λέγουσίν, είς τά μυστήρια τά όποια ά- 
γνοούσιν.

* 
* *

“ΊΤϊ^’ατά προσφάτω; συγκεντρωθέντα; στατιστικού; 
O9V πίνακας, ή κίνησι; τού Ρωσσικοδ πληθυσμού 

χαί τών πενήντα επαρχιών τή; Ευρωπαϊκής
Ρωσία; δίδει τούς έξής αριθμούς:

Αί γεννήσεις άνήλθον είς 5 1)4 έκατ. περίπου, 
άναλογοΰσαι δηλ. πρός 44 είς κάθεχιλίου; κατοίκους:

Οί θάνατοι άναλογούν πρό; 80 έπί τοϊ; χιλίοις 
καί ή όλική αΰξησις τοΰ πληθυσμού πρός 14 έπί 
τοϊ; χιλίοις.

* 
* *

! Γάλλοι αιχμάλωτοι οιτινες κρατούνται είς ένα 
τών διαφόρων Γερμανικών σταθμών, ήρχισαν 
νά γράφουν έπιμόνω; είς τούς έν Γαλλία οι

κείους των ζητοΰντες αποστολήν φασολιών είς δέιαατα. 
Ή Γαλλία έπλημμύρησεν άπό τοιαύτας αιτήσεις καί 
πολλά δέματα φασολιών έστάλησαν εις τού; αίτόΰντας. 
Ή απλή άλλά συστηματική αι-.ησις έκίνησε τήν πε- 
οΐέογειαν καί συνεπώς τήν έρευναν. Καί εύρέθη δτι οί 
αιχμάλωτοι έγραφον τά; έπιστολάς, πιεζόμενοι ύπό 
τών Γερμανών φυλάκων των, οί όποιοι τά φασόλια 
ήθελον διά νά σπείρουν καί νά ανακουφίσουν τοιουτσ- 
τρόπως διά συγκομιδών φασολιών τήν πεινώσαν πα
τρίδα. Τώρα οί οικείοι τώ/ Γάλλων αιχμαλώτων συμ- 
μορφοΰνται μέ τήν θέλησιν τών αίτούντων, άλλά α
ποστέλλουν τά φασόλια βρασαένα.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

— Τό γνωμοδοτικόν Συμβούλιον τοϋ Υπουργείου 
τής Δικαιοσύνης άπετελέσθη άπό τούς κ. κ. Θ. Κιν- 
δύνην, ’Αντιπρόεδρον τοΰ Άρείου Πάγου, Ε. Πα- 
νηγυράκην Πρόεδρον τών έν Άθήναις Έφετών, Κ. 
Παπαχατζήν Εισαγγελέα τών έν Άθήναις Έφετών, 
Ν. Γιαμαλάκην Εϊσαγελέα Έφετών Αιγαίου καί Π. 
Θηβαίον Γενικόν Γραμματέα τοΰ ‘Υπουργείου τής 
Δικαιοσύνης.

— Μετάξι’τών άλλων εκκαθαρίσεων αναγγέλλεται 
καί έκκαθάρισις τών Μοναχών τοΰ Αγίου ’Όρους.

— Ή έθνικωτέρα έκκαθάρισις δμως εΐνε τό δτι 
άπεσύρθη έξ ‘Αγίου "Ορους τό Ρωσσικόν Απόσπασμα-

— 'Ιδρύθη στο Ύπουργεΐον τών Οικονομικών 
Γραφεϊον πληροφοριών πρός διευκόλυνσιν τοΰ κοινοΰ.

— Καλήν προκοπήν τοΰ εύχόμεθα.
— Τοιοΰτον γραφεϊον ίδρυσε καί τό 'Υπουργεΐον 

τών Στρατιωτικών,
— 'Ο Στρατηγός Χριστοδούλου έγινε δημοτικώ- 

τατος εϊς τάς ’Αθήνας.
— Ή Βουλγαρία άρχισε ν’ άνησυχή έκτης έν Έλ- 

λάδι μεταβολής.
— Έβλεπεν ώς τώρα σέ μάς ένα Ανέλπιστοι’ φίλον 

καί ανευρίσκει τόν έπίφοβον φυσικόν έχθρόν της.
— Καί ή παροΰσα Κυβέρνησις σκέπτεται διά τήν 

φορολογίαν τών εκτάκτων κερδών.
— Τό Περιοδικόν μας ώς τώρα έχει τήν προσω

πικήν άντίληφιν τής φορολογίας τών έκτάκτων ζη
μιών του.

— Καί ή φορολογία εΐνε τό ένσημον ποΰ τόσον 
αδίκως έπεβάρυνε τούς έργαζομένους πνευματικές.

— Τί υπέροχος καί χαρακτηριστική καί έξόχως αλη
θής άλλά καί υπερήφανος δήλωσις τοΰ κ. Βενιζέλου.

— «Τήν Ανατολικήν Μακεδονίαν μόνον όιά 
τοϋ ξίφους μας θά άνακτήσωμεν.»

— 'Η πατάτα, τής πατάτας, τή πατάτα, τήν πατά
ταν, ώ πατάτα!

— Ποΰ υπάρχεις, ποΰ κρύπτεσαι, ποΰ διατρίβεις.
— Γίνεσαι πατατάλευρον, ή κρύπτεσαι σηπομένη» 

εΐς πείσμα τοΰ κ. Μπόττα;
— Άνέλαβε καθήκοντα Δημαρχικά δ λαοφιλής καί 

έκ τών έγκριτοτέρων δικηγόρων τής πόλεώς μας κ. 
Σπυρ. Πάτσης Δημοτικός Σύμβουλος.

— Τόν περιβάλλει ή έμπιστοσύνη καϊ ή έκτίμησις 
τοΰ κ. Μπενάκη δστις καί διά δευτέραν φοράν τόν 
ύπέδειξεν Αντικαταστάτην του.

— Εϊς τό Στάδιον έωρτάσθη πανηγυρικώς ή υπο
δοχή τής Μεραρχίας Σερρών καί ή παράδοσις τής 
Σημαίας τών κυριών τοΰ 'Ηρακλείου εΐς τό γενναϊον 
9ον Σύνταγμα τών Κρητών.

— Ό κ. Βενιζέλος Απεθεώθη καί πάλιν καί οι 
ήρωες τοϋ Στρατοΰ τής Άμύνης έγειναν Αντικείμενον 
τών πλέον ενθουσιωδών επευφημιών.

— Ό κ. Μπόττας παυθείς έκ τών καθηκόντων 
του έπανεδιωρίσθη καί έπανέλαβε μέ τόν ϊδιον ζήλον 
τήν υπηρεσίαν του.

- Κατά τάς δηλώσεις τοΰ κ. Μπάλφουρ οί Σύμ
μαχοι έπιθυμοΰν τήν Ελλάδα «‘Ισχνράν, Ήνω- 
μένην καί 'Ελευθέρου».

— Ό Βασιλεύς ’Αλέξανδρος ώρκίσθη τήν 22 
’Ιουλίου πρό τής 'Ελληνικής Βουλής.

— Ή τελετή διεξήχθη επισημότατα.
— Μετά τήν ορκωμοσίαν ό Βασιλεύς απήγγειλε 

λόγον πρός τούς Βουλευτάς.
— Ό κ. Μιχαλακόπουλος υπέβαλε νομοσχέδιον 

πρός διακανονισμόν τοΰ Υπουργείου του, τό δποϊον 
—ώς τοΰ ηύχήθημεν καί προφορικώς—ώνόμασεν 
« Υπουργεΐον Γεωργίας».

— Έπίσης καί νομοσχέδιον σπουδαιότατον περί 
ρυθμίσεως τοΰ άγροτικοΰ ζητήματος, ώς έρρυθμίσθη 
εΐς Μακεδονίαν καί περί ου έγράψαμε διά μακρών 
στο προηγούμενοι1.

—’Αγγέλλεται σειρά ανδραγαθημάτων τών Ελλή
νων Αεροπόρων εΐς τό Μακεδονικόν Μέτωπον.

— Ό Βερύκιος, δ Μωραϊτίνης, δ Άργυρόπουλος, 
δ Χαλκιάς, δ Λάρζαρης, δ Ψύχας, δ Γυφτάκης, δ 
Νούλλας, δ Κωνσταντίνου, δ Φατοΰρος, δ Κακουρ- 
γιώτης, δ Αποστόλου, δ Θεοδωρόπουλος, δ Ζάνας, ό 
Μελετόπουλος, δ Λασκαράκης.

—“Αλλοι έξ αύτών ένδοξοι νεκροί καί άλλοι ζώντες 
ήρωες καί δνειροπολοΰντες τήν καταστροφήν τοΰ 
έχθροΰ.

—Ή ’Εθνική "Αμυνα έχάρισε στήν πατρίδα ήρωας 
’Αεροπόρους ποΰ θά εΐνε γιά πάντα υπερήφανος ή 
Ελληνική ψυχή.

— Άπέθανε νεώτατος δ Άλέκος Ίωαννίδης, 
γνωστός λόγιος ύπό τό ψευδοινυμον Αΐμύλιος Των.

—Συγγραφεύς τής «Βέρας Βαρλάνη», τής «Λένας» 
τής «Ρένας Νόρας» έσκόρπισε στάς σελίδα; των τά
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όνειρά του και έσβυσεν αυτός γιά να μάς άφισμ μια 
άσβεστη φωτεινή γραμμή....

— Τήν περίφημη Μαυροδάφνη» τοϋ Οϊκου 
Γοϋλ τής Κεφαλληνίας συνιστώμεν έκ&υμως.

— Είνε ή ύγιεία, τό κέφι, ή καλή διάάεσις, ή γιε· 
ροσΰνη καί ή άναζωογόνησις τοϋ όργανισμοΰ κάθε 
άνθρώπου.

— Γιά τής Κυρίες εινε απαραίτητον υγιεινόν συμ- 
παήρωμα.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΟ ΣΤΕΛΛΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

'Ακαταπόνητος είς μελετάς και ιστορικας ανερευνη- 
σεις ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Κ. Ράδος 
εξεδω.κε πολυσέλιδου τεύχος άναφερόμενον είς την 
μετά την 'Ελληνικήν Παλιγγενεσίαν εποχήν.

Αφορά τάς προσπάθειας των ’Ορλεανώων προς 
κατάκτησιν τοΰ 'Ελληνικού θρόνόυ καί περιεχει παν 
ο,τι σχετίζεται πρός τάς ε’νεργείας των ενδιαρερο- 
μενων.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα σελίς τής συγχρόνου ιστο
ρίας, μέ εικόνας των κυρωώεστέρων προσώπων τών 
άναμιχθέντιον είς την υπέρ των Ορλεανιδων από
πειραν.

Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΛΥΡΑ

“Ενα μικροτευχίδιον άπό θελκτικά ποιήματα, ει
κόνες παρμένες άπό τη ζωή, σκορπίζει τον ποιητι
κόν χυμόν τοΰ κ. Στ ρατηγοπούλου δυνατό, εύρωστο, 
■χαρακτηριστικό.

Άπό τήν Καλαμάτα έρχονται οι ήχοι τής λύρας 
τοΰ Ηοιητοΰ και ό «Πύργος τής Παληοχώρας«, ένα 
ερείπιο ποΰ συνεκέντρωσεν άλλοτε ζωή μεγάλων αγώ
νων τόν εμπνέει νά γ ράφτη στροφάς καϊ αίνους ποΰ 
αξίζουν τήν προσοχή μας.

ΠΡΟΪΚΑΒΣΕ ΑΙΑ TBR ΕΙϊΑΓίΙΓΜ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΑΣΟΝΟΜΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ

Ιό ΆπουργεΙον τής Γεωργίας διά πράξεώς του, 
καλέϊ τούς έπιθυμοΰντας >>ά καταταχθώσιν ώς μαθή
τευα μεν οι δασοφύλακες είς τάς δασικάς Σχολάς 
Άγυιάς καί Βυτίνης δπως ύποβάλωσιν αύτεο μέχρι 
τέλους Αύγούσιου <5Γ αιτήσεων των.

I) Πιστοποιητικόν τής έλληνικής αυτών ίθαγε- 
ι. ί · αγτον άμα τήν ήλικίαν αύτών, Αποκλειομε- 

νων τών μή συμπληρωσάντοιν τό 18 έτος τής ήλικίας 
των ώς καί τών ύπερβάντων τό 30όν έτος καί πιστο
ποιούν τόν τόπον τής καταγοιγής καί μονίμου κα
τοικίας.

2) ’Απολυτήριον 'Ελληνικού Σχολείου.
3) ΓΓιστομοιητικά τών Αρμοδίων παρά Πλημμε- 

λειοδίκαις καί Έφέταις Εισαγγελέων έμφαίνοντα δτι 
δέν ύπέπεσαν είς τι τών ύπό τών άρθρων 21, 22 καί 
24 τού ποινικού νόμου προβλεπομένων αδικημάτων.

καί 4) ΟΙ τυχόν έκπληρώσαντες τήν ώς κληρωτών 
στρατιωτικήν αύτών ύποχρέωσιν τό Ατομικόν των βι- 
βλιάριον τοΰ οτρατού μέ διαγωγήν άμεμπτον, ώς καί 
οί έκ τούτων τραυματισθέντες έν πολέμω σχετικήν 
περί τούτου πιστοποίηοιν'μετ’ ένδείξεως δτι δέν κατέ
στησαν Ανίκανοι διά τήν έκτέλεσιν τών έργων τοΰ δα
σοφύλακας.

ΟΙ τυχόν κεκτημένοι ενδεικτικά άποφοιτήσεως έκ 
γυμνασιακών τάξεων δέον νά ουνυποβάλλωσι ταϋτα.

' Ο Αριθμός τών είοαχθησομένων εις έκάστην τών 
άνω δύο Σχολών ορίζεται είς 75 έκ δέ. τών ύποψη- 
φίων οί έπιλαχόντες, κεκτημένοι τά ώς άνω προσόντα 
καί έχοντες έκπληρώσει τήν στρατιωτικήν των θη
τείαν, θέλονσι διορισθή ώς δόκιμοι δασοφύλακες, 
προτιμωμένων τών έχόντων μείζονα προσόντα, μέ- 
χρις εκατόν τό πολύ καί κατά τάς ά'νάγκας τής υ
πηρεσίας.

Κατά τόν ύπό φήφισιν οργανισμόν τοΰ 'Υπουρ
γείου τής Γεωργίας άπαντες οί κατά τ’ Ανωτέρω κρι- 
θησόμενοι ώς κεκτημένοι, τά σχετικά προσόντα π( ός 
εισαγωγήν είς τάς Ανωνέρω δασικάς Σχολάς ή πρός 
διορισμόν εις θέσεις δοκίμων δασοφυλάκων, διαρκού- 
σης τής αναστολής τής μονιμότητας τών ύπαλλήλων 
θά κριθώσι προσέτι ύπό ’Επιτροπής καί ώς πρός τήν 
άπό γενικωτέρας απόφεως καταλληλότητα αύτών.

'Η έκπαίδευσις τών είοαχθησομένων ώς μαθητευο- 
μένων δασοφυλάκων θά διαρκέση 3—12 μήνας, καθ’ 
δ διάστημα θά λαμβάνωσι μηνιαϊον χορήγημα τριά
κοντα δραχμών.

"Αμα τή Αποφοιτήσει των έκ τών Σχολών διορί
ζονται δασοφύλακεν β' τάξεως μέ μηνιαϊον μισθόν 
δραχμάς 70, έπίδομα λόγω ένοι -ίου καί Ιματισμόν 
20 δραχ. κατά μήνα καί δδοιπορικά έφ’ δσον έξέρ- 
χονται τής έδρας των πρός έκτέλεσιν ύπηρεσίας, δύ- 
νανται δέ προαγόμενοι κατονικώς νά φθάσωσι μετά 
δεκαετίαν περίπου είς τόν βαθμόν τοΰ άχχιφύλακος 
δασών Α' τάζεως δπότε θ’ Απολαμβάνωσι περί τάς 
διακοσίας δραχ. μηνιαίως.

(’Εκ τον Ύπουγείου τής Γεωργίας)

ΔΗΛΩΣΙΣ

Λόγω των διακοπών τοΰ θέρους τά 
Τεύχη Αύγούατον και Σεπτεμβρίου θά έκ- 
δοθώσιν όμοΰ αύμφωνα πρός τά άνέκαθεν 
καθιερωμένα.

ΕΙΣ ΤΟ 

t©M^M©©

(ΗΠΝΗΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΛΝΣΒΛΛ)

Συνιστώμεν ΘΕΡΜΩΣ και Ιδίως είς τούς συμπατριώτας μάς τδ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
Είνε τδ κάλλίτερον ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ Ξενοδοχειον τής 

πόλεως.
Είς θέσιν κεντρικωτάτην μόλις άπέχον τρία λεπτά x ' X

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

φώτιστον. Κουζίνα Γαλλική.
* 
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ, ΜΑΙΕΥΤΗΡ

Έπι 13 έτη έν Βερολίνψ έκπαιδευθε ίς. 'Υφηγητής έπί τριετίαν έν τψ 
Πανεπιστημίω Βερολίνου. Συνεργάτης τοΰΓυναικολογικού Περιοδικού Βερο
λίνου. Δ ι ευθυντής τής Γΰναιλολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Βερολίνου 
έπι πενταιτίαν.

8—11 π. μ.—3—6 μ. μ.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

> I

ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΙΛΙ
Ή τηλεφωνική συγκοινωνία παρακαλεί τους κ. κ, 

Συνδρομητής, όπως συνδρήμωσιν ταύτην εις την τε- 
λουμένην όργάνωσιν, προς έπίτευξιυ βελ^ιώσεως των 
τηλεφωνικών συγκοινωνιών, τηρόύντες αύστηρως τας 
γνωστής οδηγίας, ήτοι :

Ό συνδρομητής καλεΐ το Κέντρου δια μιας ταχείας 
στροφής τής χειρολαβής και αναμένει,με τδ ακουστι
κόν τήν άπήντησιυ, ήτις δίδεται ΰπδ τής τηλεφωνή
τριας δια τής ΐρωτήσεως, αριθμόν; τότε γνωστοποιεί 
εις τήν τσλεφωνήτριαν τον αϊτού μεν ον αριθμόν (οχι 
δέ χό όνομα τοΰ συνδρομή-ου) άνευ άλλης προσθή
κης, ή δέ τηλεωνήτρια επαναλαμβάνει τδιμ αριθμόν 
πρός αποφυγήν λαθών, ό καλών αναμένει τότε πάν
τοτε μέ τδ ακουστικόν άνά χείρας μέχρις οτου απάν
τηση εις αυτόν ό συνδρομητής, τοΰ οποίου τον αριθ
μόν έζήτησεν , ή ' ειδοποίηση αύτόν ή τηλεφωνήτρια 
(τγ, χΐ ότι Απουσιάζει ό καλούμενος ή ότι είναι άπή- 
σχολημένη ή τηλεφωνική αύτοΰ γραμμή). Μετά τό 
πέρας τής συνομιλίας, ό τε καλών και ό καλούμενος 
έπανάθέτουσι τά, ακουστικά εις τά κινητά αύτών άγ
κιστρα καί δίδουσι το σύνθημα τοΰ πέρατος, διά μιας 
ταχείας στροφής τής χειρολαβής. ■

Δέον ν' άποφεύγωνται αί μεταξύ τών ουνδιαλεχθη- 
ο υμένων κλήσεις, καθόσον αύται έκτελοΰνται ύπό τής 
τηλεφωνήτριας.

Ό συνδρομητής καλεϊ έκ νέου μόνον έάν άντιλη- 
φθή, μετά πάροδον βραχέος χρονικού διαστήματος, 
ότι παρημελήθη ύπό τής τηλεφωνήτριας . 'Όσον άφορα 
τάς τηλεφωνικής συγκοινωνίας μεταξύ τών πόλεων 
Αθηνών καί "Πειραιώς, ό έξ ’Αθηνών π. χ. καλών 
συνδρομητής ζητεί άπ' εύθείας παρά τής τηλεφωνή
τριας τοΰ Κέντρου ’Αθηνών τόν αριθμόν τοΰ έν Πει- 
ραιεΐ συνδρομήτοΰ καί αναμένει νά είδοποιηθή παρά 
ταύτης οτι έχει έπιτευχθή ή αιτηθεϊσα συγκοινωνία.

Δέον εν τούτοις οί κ. κ. συνδρομηταϊ νά έχωσιν υπ' 
αψίί ότι, κατά τάς ώρας τής έντάσεως τής μεταξύ 
τών δύο πόλεων εργασίας, αι αιτήσεις' αυτών έγγρα- 
φονται όπως δοθώσιν αί αίτούμεναι συγκοινωνίαι τδ 
ταχύτερου κατά σειράν πτοτεραιότητος. *Εν  περι- 

πτώσει παραπόνων παρακαλοΰνται οι κ. κ, Συν- 
δροιι.ηται ν' άπευθυνωνται κατα πρώτον προς την 
Διεύθυνσιν τοΰ τηλεφωνικού Κέντρου (γραφείου παρα
πόνων) έξηγοΰντες λεπτομερώς ■ έκάστην περίπτωσιν.

Έάν δέ τυχόν δέν ήθελον μείνει ικανοποιημένοι, 
τότε δύνανται ν' άπευθυνθώσιν έγγράφως, προς την 
Διεύθυνσιν τών Τ. ,Τ. Τ. (τμήμα τεχνικόν) ■

(‘Εκ τοΰ Υπουργείου τής Συγκοινωνίας)

Δ Η ΛΛ Σ I Σ
Προσκαλούνται οί κ. κ. αποστολείς τηλεγραφημά

των νά δηλώσι κάτωθι τούτων τάς αληθείς όυοματε- 
πωνυμίας των, έπάγγελμα και διευθύνσεις των καθ’ 
όσον ή ΰπ.ηρεσία μας, έκτος τών άλλων νομίμων μέ
τρων, εάν εξακρίβωση τό ήτευδές τής δηλώσεως ταυ- 
της διά ταΰ αστυνομικού της τμήματος θέλε: κατα
κρατεί τά τηλεγραφήματα έκείνα έφ' ών σ^μειοΰνται 
αναληθείς.διευθύνσεις καί δυόματεπωνυμιαι τών απο
στολέων των. ,

(Έκ τοΰ Υπουργείου τής Συγκοινωνίας)

’Ανακτάται τό χρώμα σας

όταν χάμ,νίτε χρήσιν τής ϋπερόχου

ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗΣ TOY 1Q01
ι

Ε. Α. ΤΟΥΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ I
Ικάβε Ικυρέα καί δεσποινίς εινε απαραί

τητον νά πίνη ένα ποτηράκι.
Τήν ευρίσκετε είς όλα τά καλά εδωδι

μοπωλεία καί εν τή

Αποθήκη ΙΙροαστείου Ϊ4

Εάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπ<ρηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπλήκτιχάς προόδους 
των, μία άφορμή πρός τοΰτο εϊνε καϊ τό μέγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη -πλούσια έπίπλω- 
σις, άπαστράπτουσα καθαριότητας, πρόθυμος ύπηρεσία, μοναδική αφθονία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ
ΣΤΙΚΗΣ καϊ τής ΓΑΑΑΚΤΟΜΙΑΣ. Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά εϊδη τής 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, βύθήνά καϊ μέ ύλικά έκλεκτά καϊ επιμελημένα. Τά εϊδη 

τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, άπολαυστικωτατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως 
θεωρείται τό κέντροΜ δλου τοΰ έκλεκτοΰ κόσμου. Δικαίως ευρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντί
ζουν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καϊ άκόμη δικαιότερον οι συχνάζοντες είς θέατρα δέν θεωροΰσι τήν δια
σκέδασήν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν τών ή τό παγωμένο γάλα 
των, ή τήν άδράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑ. Δρ. 60 000.000 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Άριθ. Τηλ. 1.24 καϊ 4.97.,
I ------------ ’
Υποκαταστήματα

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιει, Θεσσαλονίκη, Καβάλς 
λφ, Ίωαννίνοις, Χίφ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις, 
Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση, Χανίοις, 'Ηρακλείφ 
Ρεθύμνφ,Μιτυλήνη καϊ Σάμω(Βαθύ καϊ Καρλόβασι).

Προσωρινά Πρακτορεία : έν ΛΗΜΝΩ (Κάστρον)

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

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ: Έν Άλεξανδρείφ, καϊ Καΐρφ.
ΕΝΛΟΝΔΙΝΩ : (Νσ 22 Fenchurch Street)i · 
ΕΝ ΚΥΠΡΩ: (Λεμεσός.)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ /

I. Κουντουριώτης (’Αντιπρόεδρος),’Ζάπω/ίος Μπο- 
νιέ (εντεταλμένος Σύμβουλος), Γ. Άβέρωφ, Κ, 
Βερούγκ, Α. Ζαρίφης, Σ. ΕύγενίΛης, H. Καραπά- 
νος, I. Πολίτης, Βαρώνος δέ Νεφλίζ, "Εμμ. Ρο 
δοκανάκης Μ. Λάσκαρις καί Σ. Φούντης.

Γενικός Διευθυντής
I. ΗΑ1ΑΣΚ0Σ

Διεύάυνσις τηλεγραφική

Α®ΜΝ^1·ΚΜΝ - ATMHNOeiaES

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
’Εκτελεϊ προεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων και 

εισπράξεις τοιούτων έν Έλλάδι και τώ Εξωτερική). 
Αγοράζει καϊ 'πώλεϊ ξένα νομίσματα και χαρτονο
μίσματα. '

’Εκδίδει πιστωτικός έπι στολάς καϊ άναλαμβάνει τήν 
άπανταχοΰ αποστολήν χρηματικών ποσών διά τηλε
γραφικών ή ταχυδρομικών έντολών.

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

δια Λαι πληρωμένους εις τό άρτιον τίτλους- έκτελεϊ 
χρηματικός έντολάς- δένεται άνεξόδως έγγρ.αφάς είς 
νέας εκδόσεις και έν γένει έκτελεϊ πάσαν έπί τίτλων 
έργασίεςν : άνταλλαγάς’, εισπράξεις δόσεων άσφαλείας 
κατά τής εϊςτό άρτιονκληρώσεως κτλ··. .

Χορηγεί δάνεια έπι τίτλων.
.' ’Ανοίγει τρέχοντος λογαριασμούς και δέχεται χρη
ματικός καταθέσεις : δψεως έπι τόκω 3°/0 έτησίως και 
έπι προθεσμία πρός 3 ’/» ®/· έτησίως διά τάς άποδο
τέας μετά βμήνας, πρός 4 °/β διά τάς άποδοτέας μετά 
1 έτος καϊ 5°/0 διά τάς μετά δύο έτη καϊ έπέκεινα άπο
δοτέας. (Διά καταθέσεις δψεως είς συνάλλαγμα δψεως 
έπϊ Λονδίνου άποδοτέας εις συνά/,λαγμα‘έπι τής αύ
τής πόλεως πληρώνει πρός τό παρόν έξαιρετικώς τό
κον 4 ’/β έτησίως), ’Έχει ειδικήν υπηρεσίαν Ταμιευ
τηρίου έπι τόκω 4 */ α έτησίως.

Έκτελεϊ παντός είδους .ναυτιλιακός εργασίας : ναυ
λώσεις άτμοπλοίων δια λογαριασμόν πλοιοκ’τητών ή 
φορτωτών πωλήσεις και άγοράς άτμοπλοίων άσφα
λείας έπι άτμοπλοίων, έναντίον παντός κινδύνου (θα
λάσσης καϊ πολέμου), εμπορευμάτων, τίτλων" είσπρά- 

. ξέις άβαριών’ άνθράκεύσεις πλοίων, κτλ. κτλ.
. "Εχει εις τήν διάθεσιν τοΰ κοινού, ύπό πάντας τούς 

έπιθυμητούς δρανς άσφαλείας, ύπηρεσίαν ένοικιάσεως 
σιδηρών διαμερισμάτων έν τφ θησαυροφυλακίφ της, · 
έπι ένοικίφ άπό Δρχ. 30— έτησίως και άνω. Ειδική 
κλεις παραδίδεται είς έκαστον πελάτην δι’ ής οΰτος 
και μόνος δύναται ν’ άνοιξη τό ΰπ’ αήτοΰ ένοικιασθεν 
διαμέρισμα.
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Διά της υγιεινής τόΰ στόματος καί τών όδόντω-/ 
σώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας, άλλα προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοΟ στόματος, τών δδόντων, τών 
ώτων, τοΰ φάρυγγος, τού λάρυγγας, τών βρόγχων, τών

■\ πνευμόνων, ώς καί τού πεπτικού συστήματος πολλάκν 
δέ σώζετε τήν ζώήν σας αυτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμωξ τόν διακεκριμένον έπιστήμονά 
όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ όποιου αί, τρεις σκε- 
«υσίαι Ελιξίρια, Όδοντοκόνις και ’Αδα
μάντινη, είνε μοναδικαί είς τό είδος των.

Διά τού Άλιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία 
*̂αι  ή νευραλγία. Είνε συσκευασίαι άλάνθαστοι 
και αποτελεσματική.

Πωλείται παρά τώ ίδίφ αντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.

• 3 —ΚΟΡΑΗ —3
■

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

7 ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ

ΎΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ

Επειδή είς γενομένην άνάλυσιν άρτου ληφθέντος 
εκ τοΰ αρτοποιείου Κωνστ. Τσιμπογιάννη οδός Λιο
σίων άριθ· 14, εύρέθησαν οΰσίαι επιβλαβείς είς τήν 
δημοσίαν υγείαν, δέν θέλουσι παραχωρηθή «ύτώ 
άλευρα πρός άρτοποίησιν. Επομένως ειδοποιούνται 
οί πελάται τοΰ είρημένου αρτοποιού δπως άπό τής 
17 Αύγουστου προσέρχονται διά τήν λήψιν 
τού άρτου των. είς τό πλησίον άρτοποιεΐον τοϋ Β. 
Χαρισιάδου οδός Σωνιέρου 31 (πάροδος Λιοσίων) 
είς δ μετεβεβάσθησαν προσωρινός τά δελτία τοϋ άνω 
αρτοποιού μέχρι οριστικής μεταφοράς αυτών- είς τό 
κατ’ αρέσκειαν τών κατόχων άρτοποιεΐον.

(’Εκ τοΰ Υπουργείου)

>ΤΜί©γ23
Ν. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΑΗΤΗΪ.ΤΗΙ A.M--W SAHA,
ΣΤΑΔΙΟΥ 2 3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΛΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ
Ειδοποιεί δτι’

Δέχεται προσφοράς διά τήν προμήθειαν σωσι
βίων ζωνών, όμοιων ,τοις κατατεθειμένοι; ύποδείγ- 
μασι 'παρά τή Λιεηθύνσει Μεταφορών—Τμήμα Ναυ- 
λώσεων καί Θαλασσίων Μεταφορών.

Οί βουλόμενοι νά μετάσχωσι τής προμήθειας δέον 
νά αίτήσοίνται σχετικάς πληροφορίας, προσερχόμενοι 
είς τό ρηθέν τμήμα καθ’έκαστη ν άπό τής 11 π. μ. ώρας 
μέχρι τής μεσημβρίας καί εΐτ« νά ύποβάλωσιν έγ- 
γράφως τούς δρους συμφωνιών υφ’ ους δέχονται νά 
άναλάβωσι τήν προμήθειαν.

Ή υποβολή προσφορών έσεται δεκτή μέχρι τής 
(26ης μηνός Αύγουστου).
(Δ' Λιεύ&υνσις Μεταφορών Τιιήιια Να/λώσεων καί Θαλασ

σίων Μεταφορών).

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΑΔΕΛΦΩΝ Γ. ΛΙΑΚΟΥ
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Πλουσιωτάτη Συλλογή υφασμάτων ϊίς δλα τά γούστα καί όλους τούς 
χρωματισμούς.

’Εκεί ή συνάντησις όλων τών κομψώς ένδυομένων.

Γνωστοποιεί τούς πλοιοκτήτας καί τοίς πράκτβρσι- 
φορτηγών ή επιβατικών ατμόπλοιων οτι ερ:ς·ή£’

I)’Απαγορεύεται ή ναύλωσις πλοίων πρός μετα
φοράν οιουδήποτε ,οορρίου έκ του ’Εσωτερικό υ εις τό 
Εξωτερικόν άνευ οχετικής άδειας'τού 'Υπουργείου καί

2) Έπιτοέπεται ή ναύλωσις πλοίω/ προ? μ^ταοο- 
. ράν οιουδήποτε φορτίου έκ τίνος λιμένος τόΰ Εσωτε

ρικού εις έτεοον τοιοϋτον οπό τόν ορον /ά μή αναλαμ- 
βάνωνται υποχρεώσεις αί όποίαι νά έπι-ρέρωσι βραού- 
τητα είς τήν βόρτωσιν ή τήν έκοόρτωσίν τών πλοίων 
ή νά καθιστώσιν. άκέφικτον νά τίθηνται ταχέως τά 
πλοία είς τή/ διάθεσιν τοϋ 'Υπουργείου μετά τόν κα
τάπλου·/ αυτών είς τόν λιμένα τής έκφορτώσεως.

(Δ' Διεύθυνυ.ς Μετα-ρβρών, Τμήμα Να/λώσεων και 
, Θαλασσίων Μεταφορών) ■ '

X - -------- -----------.--- ---------- — - — -------------- Τ---------------------

ΥΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ

Δήίωσις

Τό ’Εμπορικόν τμήμα τοΰ υπουργείου τοΰ ’Επισι
τισμού δέχεται προσφοράς διά τριακοσίους τόννους 
διθειούχου άνθρακας (sulfur de carbon) μέ τιμάς 
fob. Βαρκελώνης.

(Έκ τοϋ υπουργείου τοΰ'Έπισιτ^σμϋο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ .ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ

ι ’Ανακοίνωσις

' Φέρεται είς/ γνώσιν" τού κοινού τής πόλεως ’Αθη
νών;—Πειραιώς δτι είς· άπαντας τούς έδωδιμοπώλας, 
παντοπώλας καί καοοεκόπτσς άμβοτέρων τών πόλεων 
έχορηγήθη καφρές πρός λιανικήν κατανάλώσιν έπί τή 
βάσει δελτίων ού ή τιμή ώρίσθη είς δραγ. έξ κατ’ 
όιίαν.

'Επομένως πας κάτοχος οελτίου τροβίμων , ούνα- 
ται νά προμηΰευθή καβφέ ώμον καί οϋχί πεφρυγμέ- 
νον Γκαβουρτισμένον) παρ’ οϊουοήποτε τώ/ ανωτέρω 
’Εδωδιμοπωλών' Π 
τινες ύποχρεούνται
ρων ήτοι άπό τής 1ης ’Ιουλίου μέχρι 21ης ’Ιουλίου 
έ. έ. συμπεριλσμβανομέ/ης. ,

Προσέτι καθίσταται γνωστόν τοίς ένδιαφερομένοις 
οτι εις δσα τών . ανωτέρω Καταστημάτων δέν έχει, 
έξαντληθή όλοσχερώς ή χορηγηθεϊσα αΰτοις ποσότης 
καρρέ δέον νά εΰρίσκήται άνηρτηριένη έπί, τής έςωθύ- 
ρας τών Καταστημάτων ή έπιγραοή «Πωλείται καφ- 
φέςή μέχρι τής ολοσχερούς έξαντλήσεως τούτου. ·

Ό Υπουργός
Λ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

jt'/τοπωλών καί Καφρεκοπτών οί- 
νά έξοολώσι δελτία επτά τοιηαέ.

?Ρ·

τέλα ε’ς δλα τά γούστα κΜ σχήματα.
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Τά νεώτερα καϊ .τελειότερα Παρισιγά μονΛ / 
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’Αθηνών ήλεκτροκίτη- f 

ί
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’Ανακαίνισήν τελείως έπανέλαβε τάς εργασίας του.

Μ Ε Γ Α >Ε ΣΤ ΙΑ ΤΟΡΙ Ο Ν

Άρεθικός «-·-■» .% Τ II X I « W <ΐ

ο μ ι
Τό μοναδικόν τών 

τον ατελιέ.
’Εξαγωγή δδόντων δλως άνοδύνως.
Κατασκευή ύδοντοστοιχιών ήγγυημένη.
Θεραπεία στόματος Αποτελεσματική.

OMHPOr ΑΘΗΝΑΙ

Modes Chapeaux
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TIMO AO ΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
'Ολόκληρος σελί; 
'Ημίσεια 
Τέταρτον σέλίδο?
Όγδοον »

Δραχ. 60
35'

■> 20

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

ΕΡΓΑ THE 0“ ΕΥΓΕΝΙΑ? ΖΠΓΡΑ^ΟΥ

ΕΚΔ0ΘΕΝΤΑ- ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α’. Τόμο;............................Φρ. 3.00 Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
। Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.

Β · " -.......................... * < 2·°θ Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΓΑΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
> Γ. ........................................ » 1.50j*fl  ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον

■ι μονόπρακτον. μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν τρί-

έξ ύπερεπτάκοσίων σελίδων ..... » 5.00 ίι πρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής

Σειρά! τής «ΕλληνικήςΈπιθεωρήσεως» τοΰ Α'.Β'.Γ'.Δ'. Ε' ΣΤ'. 
Ζ. Η'. καίΘ.έτους πωλοΰνται είςτά Γραφεία μας προς 25 φρ. έκαστη.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ "ΕΤΑΡ„

13-—15 Στοά Αρσάκειου

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

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
< 1 .
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