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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Μία τιμητική νίκη. Ό  'Ελληνικός τύπος περί τής δημο- 

σιεύσεως τής Χειραφετημένης εις τήν Εφημερίδα των Συζητήσεων.— 
Η Dante Aligheri εις τάς ’Αθήνας.— Ή μεγάλη διάλεξις τοΰ κ. Α. 

Πατερνόστρο. Τό φθισιατρεϊόν ή Σωτηρία. — ’Από τήν Στοκόλμην. — Ό  
Zorn. — Ό  φόρος τής φωτιάς τοΰ Dr Toulouse, (μετάφρ. δος Ειρήνης 
Νικολαίδου).—Ειδοποιήσεις. — Έπιφυλίς : Εις άναζήτησιν τής Ευ
τυχίας.

Συνδρομηταί. έγγράφονταχ είς τό Γ ρ α φ ε χ ο ν  τ ης

Έ φημβρέδος τών ΙΑυρ:ών

ΜΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΝΙΚΗ
Μια Έ λληνίς Χειραφετημένη, ή πρώτη ή όποία έννόησεν 

οτι εργασία είνε χειραφέτησις καί ή όποία έ'δειξε τον δρόμον 
τής διά των γυναικών άναγεννήσεως τής -φυλής, τής διά τ ώ ' 
θυσιών τής ευτυχίας τών μ,ητέρων άναμ,ορφώσεως τών υιών, 
έπέρασε πρό όλίγων ημερών τά  Ε λληνικά  σύνορα καί φιλο
ξενείται είς τήν Γαλλικήν πρωτεύουσαν, εγκατεστημένη είς 
τό κέντρον τής αριστοκρατικής κοινωνίας τοΰ Faubourg
Saint Germain.

Ή  Χειραφετημένη αύτή είναι τό πρώτον φιλολογικόν 
ε'ργον τής διευθυντρίας μας κ. Καλλιρρόης Παρρέν. Τό πρώ
τον άπό τήν τριλογίαν της τών Β ιβλ ίω ν  τη ς  Α ύγή ς , είς τά  
όποια μελετάται καί άναπτύσσεται ή έξέλιξις τής γυναικός 
τής ’Ανατολής, άπό δούλης, τήν οποίαν πνίγουν καί εξευτε
λίζουν αί προλήψεις, είς άνθρωπον έ'χοντα συνείδησιν τοΰ ω 
ραίου προορισμοΰ του καί ό όποιος παλα ιέt άγώνα άπεγνω- 
σμένον, όπως κατορθώσγ νά άνταποκριθή είς αύτόν.

Ή  γαλλική « Έ φ ημ εο ις τώ  ν  Σ υζη τήσεω ν » ,μί α έκ τών 
άρχαιοτέρων καί φιλολογικωτέρων εφημερίδων τής Γαλ

Διά τά ανυπόγραφα άρΒρα 
ι εύθύνεται ή συντάκνις αυτών

Κ.  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν
Τάπεμπόμενα ήμΓν χειρό

γραφα δημοσιευόμενα ή μή 
δέν επιστρέφονται. — ’Ανυπό
γραφα καί μή δηλοΰντα τήν 
διαμονήν τής άποστελλούσης 1 

) δέν είναι δεκτά.— Πασα άγ- 
) γελία άφορώσα είς τάς Κ υ- - 
( ρίας γίνεται δεκτή. 
γ Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
) σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι (
| γραμματόσημον 50 λεπτών ί 
ί πρός έκτύπωσιν νέας ταινίας. ]

^   ^

λίας δημοσιεύει άπό δέκα πέντε ήδη ημερών είς μετάφρασιν 
τό μυθιστόρημ.α τής κ. Κ. Παρρέν.

Τό νά έκπορθήση μία Έ λληνίς μυθιστοριογράφος τάς θύρας 
τοΰ Γαλλικοΰ άνωτέρου τύπου, τό νά ταχθή τό όνομά 
της παραπλεύρως πρός τά  μ.εγάλα φιλολογικά ονόματα* τά  
όποια παρελαύνουν άπό αίώνος τώρα άπό τάς φιλολογικά? 
στήλας τοΰ φύλλου τούτου, άποτελεΐ τίτλον τιμής καί άνα- 
γνωρίσεως άξίας, άπό εκείνους, τούς οποίους ή Ε λλάς σπα- 
νίως ήξιώθη καί αί Έλληνίδες γυναίκες σπανίως ώνειροπώ- 
λησαν.

Μέ τήν Χειραφετημένην τής κ. Κ. ΙΙαρρέν τό νεώτερον 
Ελληνικόν μυθιστόρημα πολιτογραφείται είς τήν διεθνή φι
λολογικήν κίνησιν, τό νεώτερον έλληνικόν πνεΰμα έ'ρχεται 
υπό τήν άδράν μ,ορφήν τής φιλολογίας είς συνάφειαν καί 
συγχρώτισιν μέ τήν πνευματικήν κίνησιν καί άδελφοσύνην 
τοΰ κόσμου.

’Αλλά μαζή μέ τήν νίκην αύτήν τών γραμμάτων καί 
τοΰ πνεύματος, ή Έ λληνίς συγγραφεύς νικγ καί νίκην πε
ριφανή τής ιδέας, ύπέρ τής όποιας άγωνίζετα ι έπί είκοσι 
τώρα έ'τη. Αί ίδέαι της περί χειραφετήσεως είναι εντελώς δι
άφοροι άπό τάς ιδέας τών έπαναστατριών τοΰ Λονδίνου, αί 
όποϊαι διά τής βίας έζήτησαν νά εκπορθήσουν τό ’Αγγλικόν 
κοινοβούλιον. Ή  ήρω'ίς τοΰ έ'ργου της, είς τό όποιον έ'χει 
άποκρυσταλλωθή τό πρόγραμμα της τής έπΓ εικοσαετίαν 
έπιδιωκομένης μ,εταρρυθμίσεως τής γυναικείας μορφώσεως, 
κατορθώνει υιά  τής εργασίας της, νά καταστή άνθρωπος ε
λεύθερος, νά άναδειχθή προσωπικότης άναμαρφωτική,εν μ,έσω 
κοινωνίας, τήν οποίαν μαστίζουν καί κάμνουν έ'κφυλον αί 
προλήψεις ενός δουλικοΰ παρελθόντος.
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Ό  υίός τής γυναικός αυτής, η όποία άνεπέτασε την ση- 
μ,αίαν τού ανθρωπίνου εγώ  καί ¿ποδοπάτησε μέ πόνον, άλλα 
καί μέ ηρωισμόν ο,τι ήγάπησεν, η οποία έ'φυγεν άπό την 
’Ανατολήν, ριπτουσα όπίσω της πέτραν αναθέματος καί 
εστραφη προς τον Νεον Κόσμ.ον, ζητούσα να μ,υηθή από αυ
τόν εις τό πνεύμα της ελευθερίας, είναι αυτή ή φυλή, ή 
άπεκδυομενη τό παρελθόν των βαρβάρων κληρονομιών και 
επιδράσεων καί στρεφομ.ένη όριστικώς πρός έν μάλλον ελευ
θερίας καί υγείας καί ακμής.

Της έχρειάσθη φυσικά της ήρω'ί'δος αυτής ένα βάπτισμα 
ώραιοτητος καί τέχνης, την οποίαν άνεζήτησεν εις την ’Ι
ταλικήν άναγεννησιν, την συνεχίζουσαν τό μ.έγα καλλιτε- 
χνικόν παρελθόν της Ελλάδος. Της έχρειάζετο μί.α δύνα- 
μις καί μία θελησις σιδηρά, την οποίαν αποκτούν μόνον 
όσοι έπάλαισαν μέ την τύχην καί όσοι έζήτησαν καί εύρον 
την νίκην εις την εργασίαν του καλού καί του ωραίου.

Ωπλισμενη καί εφοδιασμένη με τοιαυτα εφόδια είχε τό 
θάρρος καί την δύναμιν νά άντιστή εις τό μοιοαίον, εις τό 
οποίον φέρουν πάντοτε αΐ κληρονομικαί άμαρτίαι, καί να 
άναδειξ·/) εις την συμπαθή μορφήν του υίοΰ της τόν άνδρα 
του μέλλοντος της φυλής, την οποίαν η άληθής πρόοδος 
άνηγειρε καί ισχυροποίησε.

Ιδού τό σύμβουλον μιας υγιούς χειραφετησεως, ή οποία 
δεν ενδιαφερει μόνον την γυναίκα, δεν ανεγείρει καί σώζει 
μόνον αυτήν, άλλα μαζη μέ αύτην την φυλήν καί τό έθνος. 
Μία τοιαύτη ιδέα χειραφετησεως άνταποκρίνεται φυσικά εις 
τούς πόθους καί των δυσκολωτέρων άκόμ,η. Καί δ ι ’ αυτό τό 
Journal des Debats, τό απευθυνόμενου εις τάξεις κοινωνι- 
κάς αύστηρώς άποκλειούσας την γυναίκα άπό την πολιτικήν 
παλαίστραν, ήνοιξε τάς στήλας εις έργον, τό όποιον εμπνέ
ουν ίδέαι υγιείς καί άρχαί αύστηράς ηθικής, άπηλλαγμένης 
ομ.ως προλήψεων, αί όποίαι φέρουν πρός τόν ώραίον δρόμον 
της άληθείας, τής δικαιοσύνης καί τής προόδου.

Μεθ’ ΰπερηφανείας άνακοινοΟμ,εν σήμερον τόν γυναικείου 
τούτον θρίαμβον εις τάς άναγνωστρίας τής κ. Κ. ΙΙαρρέν, αί 
οποίαι πάντοτε ένίσχυσαν καί ένεθάρρυναν τούς πνευματι
κούς άγώνάς της.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν πώς ό καθημερινός τύπος άνέ- 
γραψε μέχρι σήμερον την είδησιν ταύτην καί πώς ¿χαρακτή
ρισε την πρός την κ. Κ. Παρρέν γενομένην τιμήν :

Πρώτη ή συνάδελφος « Ε σ τ ία »  γράφει ;
« ’Ε ξα ιρετ ική  τ ιμ ή . Δ ι’ Έ λληνα φιλόλογον είνε όλως ε

ξαιρετική καί μοναδική άκόμ,η ή τιμή νά δημοσιευθή έργον 
του έν μ.εταφράσει εις επιφυλλίδα ξένης έφημ.εοίδος καί δή 
τής φιλολογικής περιωπής τής « Έφημερίδος τών Συζητή- 
τήσεων» τών Παρισίων.

Καί ή τιμή αύτη εγινεν εις τήν κυρίαν Καλλιρρόην ΙΙαρρέν, 
τής οποίας τό μυθιστόρημα « Ή  Χειραφετημένη » δημοσιεύε
τα ι εις τήν « Έφ. τών Συζητήσεων» μεταφρασμ.ένον άπό 
τόν ’Ιούλιον Γκαλμπέρ.

Οί Γάλλοι, οιτινες έ'χουν σήμερον τήν δούκισσαν Νοάϊγ, 
τήν Λεσουσέρ καί τόσας άλλας επιφανείς φιλολόγους, προσθέ
τουν τώρα καί τό έ'ργον τής κυρίας Παρρέν εις τά  προϊόντα

του πνευμ.ατος του ωραίου φύλου, τά  τόσον σπάνια ποιοτικώς 
καί εις τήν εποχήν μ.ας άκόμη».

Αί «Ά θ ή να ι» :
«ΙΙρεπει νά θεωρήθή ώς άληθής θρίαμβος,όχι συγγραφέως 

αλλ ’ αυτής ταυτης τής Ελληνικής φιλολογίας,ή δημοσίευ- 
σις εις επιφυλλίδα μιας τών πρώτων γαλλικών εφημερίδων, 
οία ή « Έφημ.ερίς τών Συζητήσεων», μυθιστορήματος Ε λ 
ληνικού. Τόν θρίαμβον τούτον έπεφύλαξεν ή έγκριτος καί έ- 
χουσα τόν τόνον εις τά  φιλολογικά ζητήματα παρισινή 
« Εφημερίς τών Συζητήσεων» δ ι ’ Έλληνίδα λογογράφον, 
τήν κυρίαν Καλλιρρόην ΙΙαρρέν.

Από τής παρελθούσης έβδομάδος δημ,οσιεύει έν μετά- 
φρασει τό γνωστόν μυθιστόρημα τής κ. Παρρέν ή «Χειραφε
τημένη», κατά μετάφρασιν του κ. Ικαλμπέρ.

"Όταν γνωσθΰ), οτι διά τής « Έφημερίδος τών Συζητή
σεων» εγνωρίσθησαν πρός ολον τόν άναγινώσκοντα κόσμον

f  λ  /  Λ  ν  /  f
οι οιαπρεπεστεροι των ςενων συγγραφέων, κατανοή πας τις 
ου μόνον την έςαιρετικήν τιμήν, ής έ'τυχε τό φιλολογικόν έ'ρ
γον τής άκαμάτου λογίας, άλλά καί τήν καθόλου σημασίαν 
ήν ενεχει τό γεγονός διά τά  νεοελληνικά γράμματα.

Εις την έγκριτον συνάδελφον άπευθύνουσιν αί « Ά θήναι» 
ειλικρινή συγχαρητήρια, δέν υπάρχει δ ’ άμφιβολία, δτϊ ή 
γενομενη άρχή θά συνεχισθή καί ή Ε λληνική φιλολογία θά 
ευρνι διαδοσιν εύρυτεραν έκείνης, εις ήν τήν περιορίζει ή 
γλώσσά μ.ας, ταχέως δέ θά καταλάβη θέσιν παγκόσμιον, 
διότι άληθώς νεοελληνικά έργα έν τή  φιλολογία ύπερέχουσι 
πολλών φημ,ιζομ,ένων έργων ξένων συγγραφέων».

Τό « Ά σ τ υ »  :
« Ό  μακρόκοσμος τών ελληνικών γραμμ-άτων ύπέστη τάς ή- 

μέρας αύτάς μίαν εύχάριστον συγκίνησιν. Έ λλην συγγραφεύς 
ίδικός μας, σημερινός, ζών, ηύτύχησε νά ϊδν) τό έργον του δη- 
μ-οσιευύμενον εις παγκόσμιον έφημ.ερίδα τής Ευρώπης καί 
εις τήν γλώσσαν έκείνην, ή οποία διέδωσεν, έγνώρισε καί 
έπέβαλεν εις τήν Ευρώπην δλας τάς άγνώστους φιλολογίας. 
Δυστυχώς διά τούς άνδρας "Ελληνας, ό Έ λλην συγγραφεύς 
του οποίου ή Παρισινή « Έφημερίς τών Συζητήσεων» δημο
σιεύει τό έργον, δέν άνήκει εις τήν συνομ,οταξίαν των.

Ό  ευτυχής συγγραφεύς είνε κυρία. Ή  κυρία Καλλιρρόη 
Παρρέν. Ανεξαρτήτως λοιπόν του ένδιαφέροντος που πρέπει 
νά αίσθανθή ή φιλολογία μας δ ι’ αυτήν τήν εύχάριστον έκ- 
πληξιν, έχει καί τό γυναικεΐον πλήθος τής Ελλάδος δικαι
ώματα ενθουσιασμού. Τό ώραίόν μας φύλλον, τό όποιον πα 
ράγει μόνον ωραία μοντέλα διά τά  μοδυτράδικα καί μέλη 
έπιτροπών συναυλιών ή φιλανθρωπικών συμβουλίων, ας τό 
θεωρήσν) τιμ.ήν του δτι παρήγαγε καί μίαν συγγραφέα, ή ο
ποία έξεπόρθησε τάς στήλας ενός άπό τά  αυστηρότερα φιλο
λογικά φύλλα τής Γαλλίας.

Ή  κυρία Καλλιρρόη Παρρέν είνε γνωστή ώς δημοσιογράφος 
εις δλον τόν κόσμον πού διαβάζει τήν « ’Εφημερίδα τών Κυ
ριών». Είνε καί γνωστή ώς θερμουργός πνοή του ΟίκοκυρικοΟ 
έργου τής Ένώσεως τών Έ λληνίδων. Ά λλά  ό κόσμος τών 
γραμμάτων γνωρίζει τήν φιλολογικήν της μορφήν, τήν συμ
παθή καί ένδιαφέρουσαν. Κυρία φιλολογικής μ.ορφώσεως σπα-
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νιας, σώζει άπό τάς δημοσιογραφικάς καί άλτρουϊστικάς της 
φροντίδας μέ πολύν κόπον μερικάς ώρας τής ημέρας, διά νά 
κλεισθή έντός του σπουδαστηρίου της καί νά μορφοποιήσν) 
εις διαρκέστερα έργα τά  ιδανικά της περί γυναικός. "Ολον 
της τό πρόγραμμ-α καί τό ό'νειρον, τό όποιον καθημερινώς 
σφυροκοπεί μέ τήν έφημερίδα της, τό παρουσιάζει χατόπιν 
συγκεντρωμ-ένον, μορφοποιημένον, ισχυρόν καί έντυπωτικόν 
εις τά  φιλολογικά της έργα. Ή  «Χειραφετημένη», τήν ό
ποιαν ή'ρχισε τά  δημοσιεύγ τό γαλλικόν φύλλον, ε’ινε ένα έκ 
τών έργων αύτών. Έξεδόθη πρό ολίγων έτών έλληνιστί εις 
ογκώδες βιβλίον, καί τώρα δίδεται ή ευκαιρία εις τούς πολ
λούς νά τό διαβάσουν έρχόμενον έκ Γαλλίας. Διά του γύρου ! 
Δέν είνε ή ώρα άναλύσεως του έργου, τό όποιον διαβάζεται 
αυτήν τήν στιγμήν άπό τούς Γάλλους. Σημειώνομεν απλώς 
έδώ έκεΐνο που προδίδει ό τίτλος του, δτι όμίλεί διά τήν γυ
ναίκα τής αύ'ριον ή μ,αλλον διά τήν Έλληνίδα τής αύ'ριον.

DANTE ALIGHERI
Dante Aligheri! Τίτλος, τόν όποιον περιβάλλει ένα φώς 

ώραιοτητος καί άθανασίας. "Ονομα, τό όποιον ένθυμίζει μίαν 
μ.εγάλην δόξαν του ’Ιταλικού πνεύμ.ατος, ή όποία έγινε πα γ
κόσμιος δόξα τής άνθρωπότητος. ΙΙαντοΟ δπου υπάρχουν ’Ι
ταλοί, άλλά καί παντού δπου υπάρχουν άνθρωποι άνωτερου 
ιδανικού περί τό όνομ.α Dante συνέρχονται καί άδελφόνον- 
τχ ι ,  εις φιλολογικάς έργασίας καί άγώνας εύγενεΐς του κ α 
λού καί τού ώραιου.

Αί Ά θήναι, μία πόλις μ,εγάλων πνευμ.ατικών καί καλλι
τεχνικών παραδόσεων δέν ήμπορούσε νά μείνν] ξένη εις τήν 
διεθνή αυτήν πνευματικήν άδελφοσύνην. Ή  εταιρεία D an te 
A lig h e r i έχει άπό τίνος καί έδώ τόν κλάδον της, εις τόν 
όποιον καλούνται νά λάβουν μέρος άνθρωποι τών γραμμάτων 
καί τών τεχνών, άνδρες καί γυναίκες, αίσθανόμ.ενοι την ά- 
νάγκην ζωής άνωτέρας καί πνευμ,ατικωτέρας καί έπικοινω- 
νωνίας μέ τήν πνευμ-ατικήν ζωήν λαού, μέ τόν όποιον μ.άς 
συνδέει καί μας άδελφόνει ένα μεγάλο παρελθόν.

Ή  Ε ταιρεία  Dante - Aligheri έχει τήν έδραν της έν 
Ρώμνι, άντιπροσωπεύεται δέ εις Άθήναις άπό τά  έκλεκτό- 
τερα μέλη τής έδώ ’Ιταλικής παροικίας. Σήμερον γίνετα ι ή 
έπίσημ-ος έναρξις τών έργασιών τής φιλολογικής αυτής όμά- 
δος, ή όποια προσθέτει ένα άκόμη δεσμόν συμπάθειας καί 
φιλικής συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων καί ’Ιταλών καί άπο- 
τελεί μίαν έγγύησιν νέας πνευματικής άδελφωσύνης καί άλ- 
ληλεγγύης τών δύο λαών.

Τόν λόγον θά λάβουν σήμερον δύο ’Ιταλοί, δύω συμ.πάθείς 
εις τήν Αθηναϊκήν κοινωνίαν φυσιογνωμ-ίαι, δύω άνδρες 
έχοντες δικαιώματα άπαράγραπτα έπιτίμων Ελλήνων πο
λιτώ ν. Ό  κ. I. Μοντουόρης, ό γραμματεύς τής έδώ ’Ιτα 
λικής παροικίας ό γνωστός φιλέλλην καί Γαριβαλδινός μα
χητής τού Δομοκού, καί ό Αλέξανδρος Λαλία Πατερνόστρο, 
ό ρήτωρ τής ημέρας, ό φανατικός φιλέλλην δημοσιογράφος, 
ό όποιος παρεπιδημεί ένταύθα.

Ό  κ. I. Μοτουόρη είς έκ τών ιδρυτών τού έδώ κλάδου θά 
κάμνι τήν είσήγησιν καί θά έκθέσν) τόν σκοπόν τής φιλολο
γικής αυτής εταιρείας καί ό κ. Ά λ . Πατερνόστρο θά όμι— 
λήσγι περί τού D an te -A lig h e r ,i είς τήν ποίησιν καί είς τήν 
πνευματικήν ζωήν τού ’Ιταλικού λαού. Ή  ουραία αυτή 
εορτή θά γείνν) είς τάς 3 1/2 σήμερον, είς τήν αίθουσαν τής 
’Ιταλικής σχολής τών θηλέων, έπί τής όδού Χαριλάου Τρι- 
κούπη, πρώην όδού Πινακωτών, άρ. 12.

Ή  μεγάλη ομιλία τοϋ κ. Πατεονόιίτρο.]

Ά λ λ ’ ή μεγάλη διάλεξις τού κ. Α. Λ. Πατερνόστρου/διά 
τήν οποίαν καί ήλθεν έπίτηδες είς ’Αθήνας, θά γίνν) τήν 
προσεχή Τρίτην, 13 Φεβρουάριου καί ώραν 6ην μ. μ. είς τήν 
αίθουσαν τού Φιλολογικού Συλλόγου ΙΙαρνασού. Ό  ρήτωρ ό 
όποιος ή'δη τόσας άπέκτησε συμπάθειας είς τήν Αθηναϊκήν 
κοινωνίαν καί μέ τόσον φανατισμόν έργάζεται είς τήν ’Ιτα 
λίαν υπέρ τών δικαίων τού Ελληνισμού, θά όμιλήσγ περί 
Ρώμης καί Αθηνών είς τήν ιστορίαν, τήν Πολιτικήν καί τήν 
τέχνην.

Καί θά είναι μία άπό τάς σπανίας πνευματικάς άπολαύ- 
σεις, ή όποία θά ένθυμίζν) άρχαίας ημέρας ρητορικής δόξης, 
άπό έκείνας πού έλάμπρυνεν ή ευφράδεια τού Δημοσθένους 
καί τών μεγάλων ρητόρων τής άρχαιυτητος. Διότι ό Πατερ
νόστρο κατάγετα ι, ώς ρήτωρ, κατ ’ εύθεϊαν γραμμήν άπό τούς 
μεγάλους αυτούς προγόνους τής ρητορικής τής άνθρωπότητος 
ολοκλήρου. ’Επάνω είς τό βήμα μετεμψυχώνεται, μετουσι- 
ούται. Ή  στάσις του, αί κινήσεις του, πελεκημέναι ώς άπό 
σμίλην Φειδίου, ό χείμαρρος τών ιδεών του, τό ό'ργανον τής 
φωνής του, ολαι αύταί αί ρητορικαί άρεταί του κρατούν τό 
άκροατήριόν του είς μίαν κατάστασιν ένθουσιώδους θαυμα
σμού, είς μίαν συγκίνησιν έξ έκε'.νων, τάς όποιας πολυ σπα- 
νίως άπολαμβάνομεν ημείς έδώ είς τάς Άθηνας.

Διά τούτο καί ή συγκέντρωσις προμηνυεται μεγάλη και 
οί έπιθυμοΰντες νά λάβουν εισιτήρια, πρεπει να προρ/ηθευθούν 
αυτά άπό αύ'ριον, όπως μή χάσουν τήν μοναδικήν ευκαιρίαν 
τής πνευματικής αυτής άπολαύσεως.

Η  Σ Ω Τ Η Ρ ΙΑ
Είς μίαν άπό τάς πολλάς τραγικάς ιστορίας τών θυμάτων 

τής φθίσεως συνοψίζεται ή ευεργετική έπίδρασις τού φθισια
τρείου, τό όποιον ίδρυσεν ή γενναιότης, ή καρτερία καί ή αύ- 
ταπάρνησις τής κ. Σοφίας Σχλιεμανν.

Μία κόρη δέκα πέντε περίπου έτών έπαρουσιάσθη μιαν 
ημέραν είς τά  γραφεία τού ’Επαγγελματικού Σχολείου, ζη
τούσα συνδρομήν διά τήν πάσχουσαν καί άπό μηνών κλινηρη 
μ.ητέοα της. Έ στείλαμεν τήν ιατρόν τής Σχολής, ή όποια 
μας είπεν ότι ή δυστυχής ήτο φθισική καί ότι ή παραμονή 
τής κόρης είς τό αυτό δωμάτιον μέ τήν μητέρα θά είχεν ο
λέθρια άποτελέσματα έπί τής υγείας καί αυτής. ’Ά λλως 
φρικτή δυστυχία καί μαύρη πείνα συνεπληρωνε την εικόνα 
τής άθλιότητος τών δύω άτυχών πλασμάτων.

Έγραψα δύω λέξεις είς τήν κ. Σοφίαν Σχλίεμαν,τής έδιδα
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τήν διεύθυνσιν τής δυστυχούς καί την παρεκάλουν νά κάμτ) 
ύπέρ αύτής δ ,τι ήτο δυνατόν. Τό ίδιον βράδυ άογά, η κ. 
Σχλίεμανν άφινεν εις τό σπίτι μ.ου έπισκεπτήριον, εις τό 
όποιον μοΰ έγραφεν δτι ειχεν ή'δη έπισκεφθή την άσθενή μ.ετά 
του ιατρού του Φθισιατρείου καί δτι άμέσως την επαύριον 
θά είσηγετο ή δυστυχής εις αυτό. ’Ομολογώ δτι πρώτην φο
ράν εις την ζωήν μου έβλεπα την δυστυχίαν, κρούουσαν την 
θύραν της φιλανθρωπίας καί εύρισκουσαν αύτήν άρεεσως α
νοικτήν, χωρίς διατυπώσεις, χωρίς άναβολάς, χωρίς συζητή
σεις καί άποφάσεις συμβουλίων καί χωρίς ξεψύχισμα των δύ

εις τό είσόδηρεα του καί θά άνακουφίσγ τόν προϋπολογισμόν, 
ό όποιος αντιπροσωπεύει εισόδημα έ/ός περίπου εκατομμυρίου 
ανυπάρκτου κεφαλαίου. Ό  χορός προμηνύεται λαμπρός, δσον 
καί ό περυσινός, θά δώσν) δε ίσως εις τούς φιλάνθρωπους την 
ευκαιρίαν νά προσέλθουν καί πάλιν αρωγοί εις τό ώραΐον καί 
ευεργετικόν τοΰτο ίδρυμα.

\Π0 TUS ΣΤΟΚΟΛΜΗΝ
«ττυχών.

Αυτό είναι έν περιστατςκόν, Ά λλά  καί μόλις ίδρύθη τό 
Φθισιατρεΐον, ένας πτωχός δημοδιδάσκαλος, αγνοώ πλέον 
από ποιον χωρίον τής Ελλάδος, έπαρουσιάσθη μίαν ημέραν, 
μου είπεν δτι είναι φθισικός καί δτι, άδυν»τών νά έργασθν), 
ζητεί μίαν επιστολήν πρός την κ. Σχλίεμανν. Ή  επιστολή 
έδόθη καί ό πρώτος είσαχθείς ασθενής ήτο πτωχός δημοδι
δάσκαλος, ό όποιος έδυνάμωσεν, έπάχυνεν καί έ'γινεν αγνώ
ριστος, καί ό όποιος όνομ.άζει την κ. Σχλίεμανν επίγειον 
θεόν του.

Έάν τό Φθισιατρείου της κ. Σχλίεμανν ήτο δσον έ'πρεπε 
νά είναι πλούσιον, οί σαράντα φθισίκοί, τούς οποίους κατορ
θώνει νά διεκδικγ από τόν βέβαιον θάνατον θά έγίνοντο εκα
τόν καί διακόσιοι. Καί εκατόν φθισικοί απομακρυνόμενοι από 
τά  πτωχόσπιτα καί τάς πτωχοσυνοικίας δπου πλημμυρο. 
■τά παιδιά εις πολλάς εκατοντάδας θά είπη σωτηρία δύω 
καί τριών χιλιάδων υποψηφίων τής φθίσεως ώς έκ του συγ
χρωτισμό ΰ καί τών ανθυγιεινών της ζωής δρων.

’Αλλά η Σωτηρία δεν είναι μόνον διά τούς πτωχούς.Νε
όδμητου λάμπον μέσα εις τά  από λευκόν λακέ απαραίτητα 
έπιπλά του καί μέσα εις τόν μυροβόλον αέρα τών πεύκων 
ύψόνεται ιδιαίτερον δλως τό διαμέρισμα τών εύπορων άνδρών 
καί γυναικών. Εις αυτό μέ καταβολήν τροφείων, αναλογών 
πρός τάς δαπάνας της υγιεινής συντηοήσεως καί διατροφές 
των εϊσάγονται πάσχοντες, διαιτώμενοι καί θεραπευόμενοι 
ώς οί τών έν Εύρώπν] θεραπευτηρίων καί άπαλλάσσοντες τούς 
ίδικούς των από τόν τρομερόν κίνδυνον της μολύνσεως καί 
μεταδόσεως της φθίσεως.

’Εντός δύο μόλις ετών μέ χορηγόν κατά τό πλέίστον αυ
τήν την ίδρύτρίαν καί μέ συνεργασίαν καί έπίβλεψιν συμβου
λίου άπό διακεκριμένας της πόλεώς μας κυρίας, τό Φθισια
τρείου σκορπίζει τάς ευεργεσίας του εις δλας τάς κοινωνικάς 
τάξεις καί γλυκαίνει τάς όδυνηράς στιγμάς της ζωης τόσων 
τής τύχης καταδίκων

Ά λ λ ’ αί πάναι της καθημερινής του συντηρήσεως είναι 
μεγάλαι καί αί συνδρομαί καί δωρεαί αί παρεχόμεναι εις 
αύτό πρέπει νά αυξήσουν, διά νά δύναται νά πολαπλασιάσν) 
τάς κλίνας του καί νά έκτείνν) εις κύκλον ευρύτερου την εύ 
εργετικήν του αιγίδα

Ό  χορός, ό όποιος δίδεται την προσεχή ΙΙέμπτην 15ην 
Φεβρουάριου καί ¿'>ραν 9ην μ. μ. ύπό την υψηλήν προστασίαν 
τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης εις τήν μεγάλην αίθουσαν του 
Δημαρχείου θά προσθέσγ καί εφέτος χιλιάδας τινάς δραχμάς

Μετά τήν καταιγίδα τήν πρωινήν,ενας ωραίος ήλιος άπλωσε 
τήν λευκότητά του άνά τήν πόλιν. ΙΙερί τάς δέκα οί άρρω
στοι τής δοκτορίνας ήρχισαν νά παρατάσσωνται εις τήν α ί
θουσαν του διαμερίσματος τής κλινικής. Ή  ομιλία μ.ας είχε 
τελειώσει. "Εμεινα όλιγον εις τήν αίθουσαν εκείνην, μελε- 
τώσα τάς φυσιογνωμίας τών νευροσθανικών γυναικών κα ί πα 
ρακολουθούσα τήν απλότητα, μ.έ τήν όποιαν ή δοκτορίνα τάς 
ύπεδέχετο.Διά κάθε μίαν άπό αύτάςτό πρόσωπόν της έλάμβανεν 
ιδιαιτέραν έ'κφρασιν, 'ενώ τό υφος της έ'μενε πάντοτε καλόν, 
πάντοτε γελαστόν. Έ καμνεν εις δλας μαζή μίαν γενικήν καί 
κοινήν έπιθεώρησιν, σκοπίμως, ώς μοΰ είπε, διά νά εδραιώ
νεται μεταξύ των ή πεποιθησις οτι θά έθεραπεύοντο. Διά τά  
νευρικά νοσήμ-ατα ή πιστις είναι ό μεγαλητερος ιατρός. "Οταν 
ή μία ακούει άπό τήν άλλην οτι είναι καλλίτερα,αισθάνεται 
καί αυτή άμέσως μίαν ηθικήν καλλιτέρευσιν, ή όποια βοηθεί 
πολύ τήν φυσικήν,μοΰ ειπεν ή δοκτορίνα. Καί δ ι ’αύτό εις τήν 
έξέτασιν αυτήν προηγούντο αί πραγματικώς θεραπευμέναι.’Ε
φόσον έκεΐναι άνωμολόγουν τήν αισθητήν βελτίωσιν τής κα- 
ταστάσεώς των, τό βλέμμα τώ ν άλλων έ'λαμπε καί ή χαρά 
τής έλπίδος έζωγραφίζετο εις αύτό. Αί άσθενείς αύταί μέ έν- 
διέφεραν πολύ. Μ ίαέξ αυτών ήτο θΰμ.α υπερβολικής πνευμ.α- 
τικής κοπώσεως. Μοΰ ήτο ιδιαιτέρως συμπαθής, αν καί δέν 
ήτο διόλου εύμορφη. Ένόμιζεν οτι δέν ήμποροΰσε νά γράψν) 
πλέον καί δτι έπρεπε νά άρχίσν) έξ άρχής τάς σπουδάς της. 
Αύτό τήν έλυποΰσε φοβερά. Κατά τά  άλλα ήτο άπολύτως 
λογική. Ή δη ή'οχιζε νά πείθεται οτι ήμ-ποροΰσε νά γράφν), 
ά λ λ ’ δχι όπως πρίν.

Δυστυχώς δέν ήμποροΰσα νά μείνω περισσότερον μ.έ τάς 
άσθενείς τής δοκτορίνας. Τό μουσείου ήνοιγεν εις τάς δέκα 
καί αί ήμέραι τής διαμονής μ.ας εις τήν Στοκόλμην έμε- 
τροΰντο πλ,έον εις τά  δάκτυλα. Εις τάς δέκα ’μιση, άκριβώς, 
εΰρισκόμεθα πάλιν εις τήν μ.εγαλοπρεπή αίθουσαν τής εισό
δου,εις τήν όποιαν οί γ ίγαντες θεοί τοΰ Βορρά έκαμναν τάς τ ι
μάς τής υποδοχής. Τήν φοράν αύτήν ό T hor μοΰ έφάνη με
γαλοπρεπέστερος, ό Όδίν περισσότερον επιβλητικός καί ό Βάλ- 
δερ ώραιότερος καί αγνότερος, Μόνον έκεΐ επάνω ή νεωτέρα 
Τέχνη ήμποροΰσε νά δώσν) τοιούτους τύπους θεών.Τύπους, εις 
τούς οποίους τό ύπερκόσμειον συνδυάζεται μέ τό φυσικόν, εις 
σημείου τοιοΰτο, ώστε εις τό μ-άρμαρον νά φαίνεται ή ένσάρ- 
κωσις μιας δυνάμεως ύπερφυσικής καί μ.ιας έν ταυτώ  ψυχής 
άθανάτου. Ή  άγνότης καί ή ώραιότης τοΰ Βάλδερ, μιας μορ
φής θείας ώς κάλλος καί δ ι ’ αύτό άθανάτου, άλλά καί θνητής 
μαζή, έχει πολλήν συγγένειαν, ώς έκφρασις καί ώς ψυχή,άλλά 
εις πολύ μεγάλο, μέ τά  μ.ικρά χάλκινα άγάλματα τά  άνα- 
παριστώντα τόν Χριστόν εις τάς θύρας τοΰ Βαπτιστηρίου
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τής Φλωρεντίας. "Ολη ή άγνότης τοΰ ούρανοΰ, άλλά καί ολος 
ό πόνος μιάς προαισθήσεως θανάτου γηίνου, θανάτου τής 
ώραίας σαρκός, τής φθαρτής, τής πρόσκαιρου. Κάπου,έκεί εις 
τά βιβλία τής μοίρας τών θεών, προοιωνίζεται, φαίνεται, τό 
φθαρτόν τής ώραίας ΰλης, ώς κάπου υπάρχει ένας τυφλός το
ξότης, ό όποιος, χωρίς νά τό θέλγ,θά τοξεύσν) μ.έ τόξον ιερόν 
τόν θνητόν βραχίονα τοΰ ώραίου θεοΰ, ό όποιος άπέθανε. Καί 
μέ τόν θάνατόν του φαίνεται δτι άπωλέσθη τό κάλλος καί ή 
άγνότης άπό τάς Σκανδιναυϊκάς χώρας. Μάτην ή μαύρη μοίρα 
Hela έζήτησε νά τόν άναστήσν) καί πάλιν, διά νά έπανα- 
φέρν] τό κάλλος καί τήν αγνότητα εις τήν ζωήν. Μάτην ύπέ- 
δειξεν εις δλην τήν άνθρωπότητα νά έκδηλώσν) τό πένθος της 
διά δακρύων, διά τών οποίων θά άναζοΰσε ό Βάλδερ. Δυ
στυχώς εις καί μ,όνος άνθρωπος δέν έκλαυσε καί ό Βάλδερ δέν 
άνεστήθη πλέον. '

"Ολην αύτήν τήν ποίησιν τής ώραίας ζωής καί τοΰ θανά
του τοΰ Βάλδερ ó Fogelberg τήν άποδίδει εις τήν μορφήν 
καί τήν έ'κφρασιν τοΰ ώοαίου θεοΰ, μέ τόν όποιον άναζή έν 
άπώτατον παρελθόν παραδόσεων καί δοξασιών τών Σκανδι- 
ναυϊκών χωρών. Τήν ιδέαν αύτήν, τήν τόσον συγγενή μέ τήν 
χριστιανικήν ιδέαν τοΰ Παραδείσου, τόν όποιον ή αμαρτωλή 
άνθρωπότης άπώλεσε, τήν ένσαρκώνει τελείως εις τό μάρμα- 
ρον εκείνο ό τεχνίτης καί μ.αζή μέ αύτήν έν ολόκληρον π α 
ρελθόν πίστεως, εύλαβείας, άλλά καί μοιρολατρείας, συμφυ
ούς πάντοτε μέ τήν ζωήν τής μ.ονώσεως καί τής σκέψεως,τήν 
όποιαν έζησαν έκεί έπάνω οί πρώτοι συνοικισταί τοΰ Βορρά. 
Ή πάλη τοΰ άνθρώπου μέ τούς πάγους καί τάς καταιγίδας 
καί τούς κεραυνούς ήτο ή πάλη μ.έ θεούς φοβερούς, οί όποιοι 
δμως είχαν καί τέκνα ώραΐα ώς τόν Βάλδερ, τά  όποια έσκόρ- 
πιζαν την γαλήνην καί τό φώς τοΰ κάλλους εις τήν άνθρω
πότητα.

Ό  Ζ ό  ο ν .ν
Εις ,τούς καλλιτέχνας τοΰ βορρά τό φώς αύτό τής ώραίας 

φύσεως, τό φώς τό ύπεοβόρειον είναι ή δύναμις, είναι αύτή 
ή ψυχή τής τέχνης. Ένθυμ.οΰμαι δτι εις τήν ’Έκθεσιν τοΰ 
Σικάγου τής Αμερικής είχα ιδεί μίαν εικόνα εις τό καλλι
τεχνικόν τμ-ήμα τοΰ Βορρά, ή όποία καί μόνη μοΰ έχει μεί- 
νει εις τήν μνήμην άπό δλας τάς εικόνας, τάς όποιας είχα 
ίδεϊ πότε. "Ητο μία κεφαλή ίππου, ό όποιος είχε π ιει νερό 
καί άπελάμβανεν έπειτα  τήν εύχαρίστησιν, αύτήν άτενίζων 
τό άπειρον μέ δύο έκφραστικώτατα εύχαριστημένα μάτια.Τό 
φώς τό όποιον έλουε τό κεφάλι έκείνο, τό φώς ποΰ έκαθρεπτι- 
ζετο μέσα εις τά  ’μάτια , τό φώς ποΰ έλαμ.ποκοποΰσεν έπάνω 
εις τό νερό, έδιδεν εις τήν εικόνα τόσην δύναμιν, τόσην άλή- 
θειαν, τόσην ώραιότητα, ώστε καί ό πλέον άδαής θεατής 
δέν ήμποροΰσε νά περάσγ ά π ’ έκεΐ, χωρίς νά σταματήσν) καί 
νά θαυμάσν).

Τό φώς αύτό καί έδώ είτε εις τά  έργα τοΰ Larsson, είτε 
εις τά  έργα τοΰ Zorn άποτελεΐ τήν σφραγίδα τής Σκανδι- 
ναυϊκής Τέχνης. Μεταξύ τών δύο καλλιτεχνών ό πρώτος ευ
θυμεί, γελά, είναι φαιδρός καί γελαστός εις τήν τέχνην του.
Ο άλλος είναι σοβαρός, αύστηρός, άκριβολόγος. Καί οί δύο 

βλέπουν άνθρώπους καί πράγματα, όπως τά  έκαμεν ή φύσις,

καί οί δύο είναι ρεαλισταί, άλλά καί οί δύο ρίπτουν έπάνω 
εις καλλονάς καί άσχημίας τόν πέπλον τοΰ ώραίου φωτός, 
τό όποιον έξιδανικεύει τά  πάντα. Καί οί δύο είναι ύδατογρά- 
φοι μάλλον, διότι μόνον τό νερό εις τό χρώμα ήμπορεί νά 
άποδώσν] τήν διαφάνειαν τήν φωτεινήν, τήν άερίνην,τήν κρυ- 
σταλλίνην, δηλαδή τό κάλλος καί τήν άρμ.ονίαν ή όποία πα - 
ρατηρείται εις τά  έ'ργα τών βορείων έν γένει τεχνιτών.

Διά τόν Zorn είδικώτερον- ή φύσις είναι ό θεός τής Τέ
χνης, άλλά και ό θεός τής ποιήσεως. ’Έ ξω εις τήν μ.εγάλην 
φύσιν συλλαμβάνει τά  σχέδια του, κάμνει τάς συνθέσεις του 
αί όποίαι συχνά είναι άληθινά ποιήμ.ατα. Μία γυναίκα π τω 
χή, ή όποία περν£ μ.ίαν λεοχρόρον χιονισμένην, έν μέσω άνε
μοστροβίλου και έπαναστάσεω; τών στοιχείων. Ή  φύσις κυ
ρίαρχος,ό άνθρωπος θΰμα και παίγνιόν της. Ή  φύσις μεγάλη, 
άπειρος, κραταιά, έγωίστρια, σκληρά μέσα εις τήν γραφικήν 
μεγαλοπρέπειαν τοΰ κάλλους της. Ό  άνθρωπος μικρός, έλά- 
χιστος, έν σήμείον σκοτεινόν, τό όποιον δμως άνθίσταται, 
παλαίει και δέν άφίνει νά νικηθή. Έ χ ει και αύτός τήν σει
ράν του τών νικών και κατακτήσεων "Οταν μέσα εις τούς 
πάγους, και μέσα εις τάς έρήμους τών φ;όρ, οϊκοδομεί τάς 
θερμάς φωλεάς του. "Οταν έπάνω εις τά  άπομονωμένα άκρα 
τών πόλων ύψόνει τόν φάρον τή ί ύπάρξεώς του, δταν μέσα 
εις ένα πλοιάριον ζητεί άπό τούς ωκεανούς τά  μυστικά των 
καί τ ά  πλούτη των. ’Ιδού τά  θέματα περίπου, τά  όποια 
ιροτιμά ό Zorn και τά  όποια τοΰ έξησφάλισαν μίαν διεθνή 
φήμην άνά τόν παλαιόν καί νέον κόσμον.

Τοΰ Zorn έ'ργα έτυχε νά ίδώ ολίγον παντοΰ. "Ισως όλε - 
γώτερα εις τήν Στοκόλμην, δπου έπεράσαμεν τάς αϊθούσα;

οΰ Μουσείου, μέ τήν βίαν και τήν νευρικότητα άνθρώπων, 
οί όποιοι πρέπει νά σχηματίσουν μίαν γενικήν ιδέαν περι 
δλων έντός ολίγων ώρών, και οί όποιοι έλκύονται άπό πα- 
λαιάς γνωριμίας και λησμονοΰνται μέ αύτάς. Αύτό έπάθα- 
μεν εις τό Μουσείον τής Στοκόλμης. Εΰρέθημεν έξαφνα εις 
τό διαμέρισμα τής Διεθνούς Τέχνης. Έ να  έργον έδώ τοΰ 
Μορώ, ένα άλλο έκεί τοΰ W a teau . "Αλλο τοΰ Ραφαήλ και 
τοΰ Τισσιανοΰ και άλλο τοΰ Μουρίλου. Στάσου και έδώ, 
δέ έκεί, θαύμασε παρά πέρα, χωρίς νά λογαριάζγς, δτι ή 

ώρα πέρνα, δτι μ ε τ ’ ολίγον τό κουδούνι άμείλικτον θά ση- 
μάνν) καί δτι δέν θά ευργς καιρόν νά έπανέλθγς και πάλιν.

0 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ
Ή  φωτιές άνάβουν παντοΰ, μέ τά  έφετεινά κρύα, συγ

χρόνως δμως βλέπομεν καί εις τάς εφημερίδας σειράν δυστυ
χημάτων έξ αιτίας τής θερμάνσεως. Σειρά άτελείωτος θυ
μάτων, ή όποία δέν θά παύσν) παςά μέ τήν άφιξιν τοΰ κα
λοκαιριού. Ά λ λ ά  πρό τοΰ φοβεροΰ κακού καμμιά δραστήρια 
άντίδοασις δέν γ ίνετα ι. Ό  άνθρωπος έσυνήθισε νά υποτάσσε
τα ι εις τούς καθιερωμένους κινδύνους, οί όποιοι φαίνεται ώς 
νά έχουν κάποια δικαιώματα. ΙΙληρόνει τόν φόρον εις τήν 
φωτιά, όπως άλλοτε τά  διόδια εις τόν φύλακα τής γεφύρας, 
χωρίς καμμίαν άντίστασιν. Καί δμως, ή πρόοδος ήδύνατο νά 
τόν άπαλλάξγ καί άπό τόν φόρον αύτόν όπως τόν άπήλλας$
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και ά πό  εκείνον. Καί θά έσώζοντο τόσοι άνθρωποι κ α τ ’ ετο;.

"Ας ίδωμεν εκ του πλησίον την στατιστικήν αυτήν. Τά 
δυστυχήματα επαναλαμβάνονται μέ άξιομνημόνευτον μονο
τονίαν. Καί περιγραφοντες αύτά θά προσπαθήσωμεν νά κά- 
μωμεν φανεράν την διδασκαλίαν δπου εγκλείουν.

Κ ατ’ άρχάς έ'χομεν της θερμάστρες μ.έ την βραδειαν καυ- 
σιν, τάς οποίας μεταχειριζόμεθα δ ι ’ ύπνοδωμάτια η διά συ
νεχόμενα μέ αύτά . "Οταν δεν τραβούν καλά, τότε τά  ανα
πτυσσόμενα δηλητηριώδη αέρια αντί νά πηγαίνουν προς τά  
επάνω μ-ένουν μέσα εις τό δωμάτιον, καί δηλητηριάζουν τον 
αέρα τον όποιον άναπνέομεν. Διά ν ’ άπαλλαχθώμεν από τόν 
κίνδυνον αυτόν αρκεί μία αλλαγή της ατμόσφαιρας του δω
ματίου. Οί κοιμώμενοι μέσα εις ενα τοιοΰτον δωμάτιον εξυ- 
πνοΰν πιεζόμ.ενοι από εφιάλτην. Τό κεφάλι των είνε βαρό 
και αισθάνονται άηδείαν εις τό στόμα. ’Εάν έχουν την δύ- 
ναμιν νά σηκωθούν, η ζάλη δεν τούς άφίνει. Ενίοτε κατορ
θώνουν νά φθάσουν μέχρι του παραθύρου, τό όποιον δμως συ
χνά δεν προφθάνουν ν ’ άνοίξουνΐ Ευτυχείς εάν, ενώ πέφτουν 
κατά γης μέ τό χέρι η μέ τό κεφάλι σπάσουν κανένα τζάμ ι. 
Τότε ό καθάρός αέρας ό ερχόμενος α π ’ έξω, ό εχων όξυγο- 
νον, ήμπορεΐ νά τούς βοηθησγ νά σωθούν από τόν βέβαιον 
θάνατον ό όποΐ·ς τούς περιμένει.

Τό συμπέρασμα είνε δτι : δέν πρέπει ν ’ άφίνωμεν ποτέ 
μία θερμάστραν μέ βραδειαν καΰσιν μέσα εις ύπνοδωμάτιον 
ού'τε εις παρακείμενον, εκτός εάν άφησωμεν κανένα παρά- 
θυρον ολίγον ανοικτόν διά ν ’ ανανεοΟται ό αήρ καί νά φεύ

Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ

ΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ ΤΗΣ Ε Υ Τ Υ Χ Ι Α Σ
Ή μικρή Άσιδάλια, ή όποια ήτο κόρη ενός ξυλοκόπου, είχε ακού

σει δτι υπάρχει ευτυχία, αλλά δεν έγνώριζε εις ποιον τόπον θά την εύ’- 
ρη· βεβαίως δέν θά εύρίσκετο εις τό μέσον των άγριων δασών, οπού συ
χνά περπατούσε μαζή μέ τόν πατέρα της, σκυμένη κάτω άπό φορτίον 
ξύλων ξηρών, μέ τά πόδια γυμνά, πληγωμένα από τ ’ αγκάθια καί τις 
πέτρες' καί δέν έγνώριζε επίσης άπό τί καί πώς ήτο καμομένη, αν καί 
ένα μυστικόν ένστικτον την ¿συμβούλευε νά πιστεύη, δτι είχε τό ϋ’φος 
καί τούς τρόπους ενός ωραίου νέου,μέ τό βλέμμα ύπερήφανον, μέ τό μει
δίαμα γλυκύτατου,καί ντυμένου ώς υιού πρίγκηπος,μέ μεταξωτό φόρεμα 
τριανταφυλλί ή γαλάζιο κεντημένο μέ χρυσάφι. «Καί πώς ! έσυλλογί- 
ζετο μιά καλοκαιρινή αύγή, δπου έκάθητο εις τό ά'κρον ενός δρόμου μέσα 
εις τό δάσος, είμαι λοιπόν κατηραμένη νά μήν γνωρίσω ποτέ τήν ευ
τυχίαν ; Καί δμως τόν περασμένου μήνα έτελείωσα τά δεκαέξ χρόνια 
μου, αν αργή νά έμφχνισθη, δέν θά μέ θέληση,διότι θά είμαι πλέον γε
ροντοκόρη». Τόσον μεγάλη ητο ή άπελπισία της, ώστε συνεκινήθησαν 
καί τά πετραδάκια τού δρόμου, τό οποίον είνε πράγμα τόσον σπάνιον, 
Ά λ λ ’ ή μικρά Άσιδαλία δέν έπαυε νά λυπεΐται. Ευτυχώς δι’ αυτήν, 
οχι μακράν άπό έκοΓ, μιά καλη μοίρα ή όποια είχε έλθει διά νά παρευ- 
ρεθή εις τούς γάμους δύο μικρών χαριτωμένων εντόμων, έστρεψε μό
λις ¿τελείωσε ή τελετή τού γάμου πρός τήν κόρην τού ξυλοκόπου καί 
τής είπε: « ’Εμπρός μικρή μου, μήν άπελπίζεσαι έτσι, ή ευτυχία ποτέ 
δέν είνε τόσον πλησίον, παρά όταν τήν φανταζόμεθα πολύ μακράν. 
Κύτταξε μόνον, άπό τό άντικρινόν μέρος τού δρόμου. Βλέπεις τόν νέον 
¿κείνον κυνηγόν, ό όποιος κοιμάται όνειρευόμενος από κάτω άπό μίαν

γουν τά  δηλητηριώδη άέρια. ΙΙρόβλεψι; τήν οποίαν πολλοί, 
δυστυχώς, δέν θέλουν νά παραδεχθούν.

’Αλλά τά  δυστυχήματος αύτά δέν είνε εις τήν πρώτην 
γραμμήν του κακού, καί οί άνθρωποι οί κάπως'σκεπτόμενοι 
προφυλάττονται τώρα. "Ας έξετάσωμεν αμέσως. Έλάβομεν 
δλας τάς προφυλάξεις ή θέρμανσίς γ ίνετα ι διά ξύλων καί 
λαμβάνεται φροντές πριν νά κοιμηθούν ολοι εις το σπ ίτ ι νά 
σβύσουν ή φωτιές. Ά λ λ ’ ενας γείτων τού άνω καϊ>κάτω πα 
τώματος έχει θερμ-άστραν μέ κάρβουνα καί άπό τήν συγκι- 
νωνίαν των σωλήνων, τά  άέρια τά  όποια σχηματίζονται εκεί 
περνούν καί διαδίδονται μέσα εις το δωμ.άτιόν μας.

ΓΙώς νά  προφυλ.αχθώμεν άπο τον κίνδυνον αυτόν ;
Πώς άλλω ς, παρά προσέχοντες πριν ενοικιασω μεν ο ικ ίαν, 

νά  εχ γ  ιδ ια ιτέρους σω λήνας δ ιά  κάθε κ α τ ο ικ ία ν ώ ς  ένα άπο  
τ ά  μ εγ α λ ε ίτερ α  α υτή ς  προσόντα.

Δέν είνε επικίνδυνοι μ.όνον αί θερμάστραι μέ τήν βραδειαν 
καΰσιν,κάθε φωτιά κακώς φροντιζομένη δύναται νά προξενήση 
τον θάνατον π .χ. είν μίαν οικίαν τοποθετούν μιάν θερμάστραν 
ή όποία φαίνεται δτι τραβά καλά· τήν άνάπτουν δέν τήν 
φροντίζουν περισσότερον καί κοιμούνται, άλλά δέν έξυπνούν 
πλέον τ ί συνέβη ; ή ό σωλήν δέν έτραβούσε καλά ή άπρο- 
σέκτως το κλειδί έμεινε κλειστόν, καί τά  δηλητηριώδη άέρια 
έμεινον εντός τού δωματίου. Διά αύτό το προτιμότεοον διά 
θερμάστρες μέ κάρβουνα είνε, νά μήν έχουν κλειδί, έκτος δέν- 
ύπάρχη μεγάλη έπίβλεψις.

Τό τζάκ ι είνε διά τό κοινόν ό τρόπος τής θερμ.άσεως ό πλέον 
άσφαλής. Αυτό είνε άληθές, άλλά ό τρόπος καί αυτός δέν π

δέν σέ είδε, σέ συλλογίζεται εις τά όνειρά του. Πέρασε τόν δρόμον πή
γαινε γρήγορα, κάθησε κοντά του. Μόλις ¿ξυπνήσει θά περάση τό χέρι ■ 
του ολόγυρα εις τόν λαιμό σου καί θά σέ όδηγήση εις τό παλάτι του 
δπου θά είσαι ή εύτυχεστέρα πριγκίπησσα». Ά μ α  είπε αύτά ή καλή 
μοίρα έ'φυγε. Καί ή Άσιδαλία δέν έκινήθη κατ’ άρχάς, τόσον έμεινε 
έκπληκτος από τούς λόγους της. "Οχι, όχι ποτέ δέν είχε φαντασθή ότι 
ήτο δυνατόν νά ύπάρχη κάτι τόσον τελείως ώραίον δπως,ό νέος κυνηγός 
ό όποιος εκοιμάτο από κάτω από την ανθισμένη τριανταφυλλιά. Καί ή 
σκέψις ότι θά τήν αγαπούσε καί θά τήν έφερνε εις τό παλάτι του τήν 
έκαμνε να λιποθυμή άπό χαράν. Ά λλά  δέν έχασε πολύν καιρόν μέ τάς 
σκέψεις αύτάς, εσήκωσε τό φόρεμά της διά νά μην την εμποόίζη καί έ- 
τρεξε πρός τό απέναντι μέρος όπου τήν έπερίμενε ή ευτυχία.

II

Άλλοίμονον ! μέσα εις αύτό τό δάσος δέν ύπήρχχν μόνον καλαί μοί
ρα!, ύπήρχον καί κακαί. "Εμοιαζε λιγάκι μέ την ζωήν, όπου τό κακόν 
εύρίσκιται πάντοτε εις τό πλάι τού καλού. Μιά λοιπόν κακή μοίρα ή 
όποία παρευρίσκετο την ώραν ¿κείνην εις τόν χωρισμόν μιας πεταλούδας 
άπό τό ταίρι της, ¿γύρισε πρός τήν κόρην καί τήν ¿σταμάτησε μ ’ ένα 
κίνημα ¿πιτακτικόν "· «Δέν πρέπει νά ¿λπίζης, τής είπε, μέ ύφος πολύ 
θυμωμένο, δτι τά πράγματα θά γίνουν όπως τά έπιθυμείς. Πώς; νομίζεις 
ότι αρκεί νά κάμης δυό βήματα διά νά φθάσης τήν ευτυχία ; Αύτό θά 
ήτο πρωτοφανές καί περίεργον ! Ά λλά  τότε’ τίποτε δέν θά ήτο γλυκύ
τερου άπό την τύχην τών ανδρών καί τών γυναικών ! Δέν έπιθυμώ νά 
γίνη οΰτω. "Οσον άφορα ¿σέ μικρά μάθε δτι δέν έφθασες εις τό τέλος 
τών κόπων σου, ούτε σήμερα ούτε κύριον θά είσαι ή εύτυχεστέρα τών
πριγκιπησσών μέσα εις τό ανάκτορου τού βασιλέως. "Ω ! κυρία, είσθε 

( τόσον κακή ; Τί κακόν δύναται νά σας προξενήση ή εύχαρίστησις μιας 
άνθισμένην τριανταφυλλιάν ; Είνε ό ανεψιός τού βασιλέως: άν καί ποτέ } δυστυχούς κόρης δπως έγώ ; "Επειτα δέν έχω τίποτα νά φοβηθώ άπό
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ρουσιάζει άπύλυτον ασφάλειαν. Βεβαίως δλοε ενθυμούνται 
δτι ενα τζάκι το όποιον έτραβούσε κακά έφόνευσε τον Αιμί
λιον Ζολά. Τά τζάκια πολύ συχνά δέν κατασκευάζονται κα
λώς καί τότε δέν τραβούν πρός τά  επάνω τά  σχηματιζόμενα 
άέρια τά  όποια δταν μένουν μέσα εις το δωμάτιον είνε θα
νατηφόρα. Παράδειγμα ό Ζολα, ό όποιος αφού άναψε μιάν 
ώραίαν φωτιάν έκοιμήθη ευχαριστημένος καί δέν έξύπνησε 
πλέον. Τό τζάκι ήτο κλειστόν καί δλον τό ανθρακικόν έ'μεινε 
εις τό δωμάτιον. Διά αύτό τό προτιμώτερον είνε, νά κοιμώ- 
μεθα εις δωμάτιον θερμανθέν προηγουμένως εις τό όποιον δέν 
άνάπτει πλέον φωτιά. Δέν αρκεί νά μήν ύπάρχη ζωηρά φω
τιά, πρέπει ιδίως νά φροντίζωμεν νά μήν υπάρχουν κάρβουνα 
μέσα εις τήν στάκτην τά  όποια νά συγοκαίωνται διότι αύτά 
είνε δπου άναπτύσουσιν τό περισσότερον ανθρακικόν οξύ, τό 
φοβερόν αύτό δηλητήριον.

Θά προσθέσωμεν ακόμη όλίγας λέξεις διά τό μαγκάλι 
τό όποιον άνάπτουν μέσα εις τά  υπνοδωμάτια καί τό όποιον 
έλευθέρως γεμ ίζει τόν άέοα άπό τά  θανατηφόρα άέρια, διότι 
δυστυχώς ύπάρχουν άκόμη άνθρωποι άρκετά άμαθεϊς, οί οποίοι 
τά  μεταχειρίζονται και δέν γνωρίζουν, δτι τό μέσον αύτό 
τής θερμάνσεως είνε τρόπος αυτοκτονίας καί δχι θέρμανσίς.

Κανέν είδος καύσεως δέν πρέπει νά γίνετα ι εντός δωμα
τίου, χωρίς νά ύπάρχη σωλήν ό οποίος νά όδηγή έ'ξω τά  άέ
ρια. Διότι πάσα καύσις δίδει ή δύναται νά δώση ανθρακικόν 
οξύ, δ ι ’ αύτό δέν πρέπει νά άνάπτωμεν διαρκώς μέσα εις 
κλειστόν δωμάτιον, ούτε είδος λάμπας ή όποία θερμαίνει.

Μένει τό γκάζ* ό μεγάλος κίνδυνος είνε ή έξάτμισις ή

όποία δυνατόν νά γίνη δταν ύπάρχη καμμία τρυπίτσα εις 
τούς σωλήνας ή δταν καμμία κόλλησις δέν είνε καλή. ’Αλλά 
ή συνήθης α ιτ ία  τών δυστυχημάτων είνε ή άπροσεξία, διότι 
συνήθως κλείουν τό κλειδί, τό όποιον υπάρχει μεταξύ τού 
ελαστικού σωλήνος καί τής θερμάστρας, δταν τήν σβύνουν 
καί άφίνουν τό άλλο, τό όποιον οδηγεί κ α τ ’ εύθείαν τό άέ- 
ριον άνοικτό. Τήν νύκτα συμβαίνει μία μεγάλη πίεσις, ό ελα
στικός σωλήν φεύγει άπό τήν θέσιν του καί τό δωμάτιον 
πληρούται άπό τό θανατηφόρον αέριον.

ΓΙρό ολίγου συνέβη ενα δυστύχημα ε ίς τήν Μασσαλίαν, 
δπου δύο νέοι άπέθαναν, διότι ό εις έρριξεν ενα φόρεμά του 
ένω έγδύνετο επάνω εις τόν ελαστικόν σωλήνα καί ή πίεσις 
τού φορέματος έ'βγαλε άπό τήν θέσιν τόν σωλήνα.

Διά κάθε άσφάλειαν, δταν ύπάρχη γκάζ εις τήν οικίαν 
πρέπει νά κλείωμεν τό γκαζόμετρον.

Γενικόν προβλεπτικόν μέσον διά κάθε είδους θέρμασιν 
είνε, ν ’ άφίνωμεν εις τά  παράθυρα τών υπνοδωματίων μικρά 
άνοίγματα εις τά  τζάμ ια , διά νά έξατμίζωνται τά  δηλητη
ριώδη άέρια καί εισέρχεται καθαρός καί ζωογόνος άέρας. Τά 
άνοίγματα αύτά μάς προφυλάττουν άσφαλώς άπό τόν θάνα
τον. ’Εάν δέν ύπάρχουν τότε μάς περιμένει ή άπό άνθοακι- 
κόν όξύ άσφυξία.

σας. Άφού ή καλή μοίρα μού είπε να περάσω τόν δρόμον, καμμία άλλη 
δύναμις δέν δύναται νά μ ’ ¿μποδίση νά τό κάμω.

— Είν; αλήθεια ότι μιά μοίρα δέν είν; δυνατόν νά κάμη τίποτε έναν- 
τίον τής θελήσεως άλλης μοίρας. Ά λ λ ’ ¿κείνη, ή όποία σέ προστατεύει, 
έσφαλε εις την βίαν τής καλωσύνης της, διότι δέν σοϋ είπε τόν τρόπον 
μέ τόν οποίον θά πέρασης εις τό άντικρυνό μέρος. ’Εμπρός, κάμε γρή
γορα, τρέξε άν ήμπορείς,άλλά κύτταξε έκεί ύψηλά αύτήν τήν κλωστήν 
τής αράχνης, τήν τόσον λεπτήν,οπού σχεδόν δέν φαίνεται, ή όποία πη
γαίνει άπό μίαν δρύν, εις μίαν πτελέαν, επάνω εις αύτην πρέπει νά 
περπατήσης διά νά περάσης τόν δρόμον». Καί αφού είπε αύτά ή κακή 
μοίρα έφυγε, όχι χωρίς νά τρίξη μέ τέτοιον τρόπον τά δόντια της, ώστε 
εφοβήθηκαν τά πουλάκια τού δάσους.

III

Όρθή ή Άσιδάλια, δέν ήθελε νά πιστεύση εις τήν δυστυχίαν της. 
Έπανέλαβε τόν δρόμον της. Μχτχία προσπάθεια. Μιά μυστική δύναμις 
τήν ¿κρατούσε άπό τό άντίθετον μέρος τού δρόμου. Αδύνατον νά κάμη 
ένα βήμα πρός τά έμπρός. Άκόμη δέν ήμπορούσε νά τείνη τά χέρια 
της πρός τήν ευτυχίαν,ή όποία μειδιούσε κοιμισμένη, τόσον κοντά, κά
τω άπό μίαν τριανταφυλλιά. Τότε ήρχισε νά κλαίη. Πώς ; είνε δυνα
τόν ; ήτο αλήθεια ; Δέν θά έκάθητο εις τό πλάϊ τού κυνηγού, όταν αυ
τός θά ¿ξυπνούσε ; καί δέν θά τήν έφερνε εις τό ώρχίο παλάτι του διά
νά τήν κάμη γυναίκα του ;

Έσήκωσε τά μάτια της, τά άκόμη βρεμμένα άπό τά δάκρυα καί έ- 
κύτταξε τήν κλωστήν τής άράχνης. Άλλοίμονον τόσον λεπτή, έτοιμη 
νά κοπή μέ τήν έλαχίστην πνοήν τού άέρος, έπρεπε νά είνε ¿λαφρά σαν 
πεταλούδα διά ν ’ άποφασίση νά δοκιμάση νά περάση ¿πάνω εις αύτην 
τήν κλωστήν, χωρίς νά τήν σπάση. ’Εάν ή Άσιδαλία άφού άνέβαινε 
¿πάνω εις τό δένδρον καί έκαμνε τήν δοκιμήν αυτήν,βεβαίως θά έπεφτε 
κάτω εις τής πέτρες καί θά έσπαζε τό κεφάλι της, θά τήν ίύρισκον έκεί

Μεταφρασις δος Είρήνης Νικολαίδου Docteur Toulouse

νεκράν, κατκματωμενην. "Ε λοιπόν! άν καί ήτο βέβαια οτι θά άπέθνη- 
σκε, θά ¿δοκίμαζε τόν μόνον δρόμον,ό οποίος τής έδίδετο πρός την ευτυ
χίαν τήν τόσον πλησίον καί όμως τόσον μακράν. Ναι, αυτή ή τόσον μι
κρά καί τόσον λεπτή ή όποία έκλαιε διά ένα έλάχιστον πραγμα είχε τό 
θάρρος ν’ άψηφίση τόν φοβερόν θάνατον !

’Ανέβηκε εις τήν δρύν, έφθασε άπό κλάδου εις κλάδον έως τήν κορυ
φήν καί έσκυψε πρός τήν κλωστήν... Ώ ! πώς ¿φοβείτο ! πώς έτρεμε ! 
Ά λλά δέν ¿δίστασε παρά μίαν στιγμήν. «Ώ  ! σύ πού κοιμάσαι, μέ τό 
μειδίαμα εις τά χείλη, άπό κάτω άπό τά τριαντάφυλλα ! ώραίε νέε ! 
άγαπητή ευτυχία ! χαίρε, χαίρε! είπε. Δέν σέ γνωρίζω διόλου,καί ομωζ 
πεθαίνω διά τήν άγάπην σου. Χαίρε ! Θά προσπαθήσω νά μήν φωνάξω 
τήν στιγμήν όπου θά πέσω, άπό φόβον μήπως τρομάξης- έλπίζω ότι ό 
κρότος όπου θά κάμη τό σώμά μου πίπτον θά είνε τόσον έλαφρός, ώστε 
νά ιαήν σέ ¿ξυπνήσω άπό τό όνειρον όπου ονειρεύεσαι δι’ ¿μέ !» "Επειτα 
μέ άπάφασιν, ¿προχώρησε καί βεβαίως νομίζετε ότι έκρημνίσθη πρός 
ά'βυσσον καί έφονεύθη ; Διόλου.

Πριν ν ’ άκουμπίση τό πόδι της ε’ις τό άερινον νήμα μετεβλήθη, άπό 
τήν καλήν μοίραν βεβαίως, καί αύτό ητο άξια άνταμοιβή εις τό θάρρος 
της, εις μικρούτσικον έντομον, τό οποίον γρήγορα, γρήγορα, μέ τά μικρά 
ποδοράκικ του έτρεξε ¿πάνω εις την κλωστήν καί ¿πέρασε εις τό άντι- 
κρινόν μέρος. Ά λλά μόλις ¿πάτησε εις τήν γήν έγινε άμέσως πάλιν ω
ραία νέα, ¿κάθησε εις τό πλάγι τού κυνηγού, κάτω άπό τήν άνθισμένην 
τριανταφυλλιά, καί ό άνεψιός τού βασιλέως άμα ¿ξύπνησε ¿πέρασε τό 
χέρι του ολόγυρα εις τόν λαιμόν της λέγων : « Θέλεις μικρά βοσκοπούλα 
νά γίνης πριγκήπισσα εις τό παλάτι μου;».

Διότι όσον καί άν ή ζηλιάρες δυνάμεις θέλουν νά μας στερήσουν από 
τήν ευτυχίαν ή όποία μάς άξίζει, ¿άν έχωμεν τό θάρρος καί την ύπο- 
στήοιξιν τής καλής μοίρας, βεβαίως θά φθάσωμεν τήν ευτυχίαν αυτήν 
ή όποία μάς περιμένει άπό τό άντικρινόν μέρος τού δρόμου.

1 Catulle Mendès
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ΥΠ Ο ΒΛ Η 0 Η Σ Ο Μ Ε Ν Ο Σ  ΕΙΣ Τ Η Ν  ΓΕΝΙΚΗΝ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν  Τ Ω Ν  Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 

)ίν Ταμ. καί πβρά’Εθ.Τρ. 11,975,705.80 
Διαθ.) παρά ταΐς ΙνΕΰρ.Τρ.είς χ. 3,232,969.52 

) συνάλλαγμα έν χαρτοφ.
καί χρυσός 8 ,765,306.90 Δρ.23,973,982.22

Προεξοφλήσεις εις χρυσόν καί δραχμάς 
Λ)σμοί τρέχ.επί ένεχ. χρεωγρ.: είς χρ. καί δρ. 

» »  » έμπορ. καί άλλων έγγυήσ.
» » »  υποθήκη ακινήτων

Δάνεια Ιναντί χρεωγράφων είς Χρυσόν καί δραχ. 
Προσωρινοί λ)σμοί είς χρυσόν καί δραχμάς 
Χρεώγραφα καί τοκομερ, είς χρυσ. καί δρ. 
Όμολογ. ’Εθνικών Δανείων καί Δάνεια είς Δή

μους, λιμένας καί λοιπά Νομικά Πρόσωπα 
Κτήματα Τραπέζης 
Εγκαταστάσεις καί έπιπλα 

Κεντρικού καί Ύποκαταστ. 708,907.26
Τά μέχρι σήμερον άποσδεσθέντα 157,614.80

» 13,078,956 65 
» 62,199,364 71 
» 21,736,302.85 

» 9,727 862 65 
» 2,373,434 08 
» 11,541,971.72 
» 8 ,979,017.09

* 4,858,081 40 
» 2,526,644 85

551,292 46

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ 
Δρ. 40,000,Κεφάλαιον 'Εταιρικόν

Κεφάλαιον τακτικόν Άποθεματικόν » 8 ,735,
Ομολ.φρ.χρ. 2,500,000 έξοφλητ. τώ 1924 » 2,725,
Καταθέσεις είς χρ. καί δρ. 66,028,553.71 
Ταμιευτήριον 3,119,537.32 » 69 ,148 ,09 ΐ.ι

00Θ
000
000

Ταμεϊον συντάξεων καί ασφαλείας ζωής ύπαλλ. 
’Εξωτερικοί λογαριασμοί είς χρυσόν 
’ ’Επιταγαί πληρωτέαι είς χρυσόν καί δραχ. 
Γραμμάτια είσπραχθέντα εις χρ. καί δραχ. 
Μερίσματα παρελθ. έξαμ. μήπω ζητηθέντα 
Μέρισμα Β' έξαμηνίας 1906 
'Υπηρεσία τών έν κυκλοφορία όμολογιών μας 
Υπόλοιπον κερδών εις νέον

282, 
36,758 

1,464, 
633, 

27 
1,500* 

144, 
128,

543.4 
575 1 
535 i 
337, 
644. 
000.-Ι
080.4 
102

Δραχ. 161,546,910.68 Δραχ. 161,546,910.
ΣΗΜ. Πάντες οί είς χρυσόν λογαριασμοί του τε Έ/εργητικού καί του Παθητικού διετιμήθησαν πρός Δρ. 1 09 τό φράγκον

Α Ν Α Λ Τ Σ Ι Σ  Μ Ε Ρ Ι Α Ο Σ  Κ Ε Ρ Δ Η  Κ Α Ι  Ζ Η Μ Ι Α Ι  1 9 0 6
ΧΡΕΩΣΙΣ

'Υπηρεσία τών έν κυκλοφορία όμολογιών μας 
Φόρος καί χαρτόσημον μερίσματος 
Φόρος καί χαρτόσημον Γαλλικού Δημοσίου 
Κράτησις υπέρ του τακτικού άπο- 

θεματίκοΰ έκ τής ΰπέρ τό άρ
τιον νέας έκδόσεως 7,500,000 —

Κράτησις υπέρ του τακτικού άπο- 
θεματικού έπί τών κερδών 1906

(άρθ. 46 Καταστατικού) 1 2 5 ,0 0 0 —

’Αποσβέσεις έκ τών έξόδων έγκα-
ταστάσεως 61,160· —

’Απόσδεσις τών έξόδων έκδόσεως 
μετοχών μας καί τών έξόδων 
συγχωνεόσεως μέ Βιομηχανικήν
Τράπεζαν 326,917 15

’Απόσδεσις τών πληρωθέντων τό
κων έπί τής τελευταίας έκδό
σεως Κεφαλαίων 105,683-95

’Απόσδεσις τών άναξιοχρέων οφει
λών Κεντρικού καί 'Υποκατ. 604,357.90 

’Απόσδεσις τής προκυψάσης ζημίας 
έξ ολοσχερούς έκκαθαρίσεως λο- 
γαριααμών'Εταιρίας Οινοποιίας 
καί Γεωργικής Βιομηχανίας 725,893 90 

Κέρδη καθαρά διανεμόμενα 
» » άφίέμενα είς νέον

Δρ. 144,080 75 
» 185,273 80 
» 66,170 40

» 7,625 000 -

» 1,824,012 90 
» 2,553,000 — 
» 128,102.50

Δρ. 12,525,640,35

ΠΙΣΓΩΣΙΣ 
"Υπόλοιπον κερδών 1905 
Διάφορα κέρδη 1906 άφαιρέσει τού 

φόρου έπιτηδευματος,τών γενι
κών έξόδων Α' καί Β' έξαμη
νίας, ποσοσιών Διευθυνσεως καί 
άμοιδών προσωπικού Κεντρικού 
καί Υποκαταστημάτων 

"Οσα προέκυψαν έκ τής ύπέρ τό 
άρτιον έκδόσεως τών νέων με
τοχών μας 

"Εκτακτον άποθεματικόν μεταφε- 
ρόμενον ήδη δΓ αποσδέσεις

42,334.

» 3 ,823,305.

» 8 ,500,000. 

» 160,000.

Δρ. 12,525,640.35

ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΝ TOT ΕΤΟΤΣ 1906

Εις προσωρινόν μέρισμα Α' έξαμηνίας έπί Μετοχών 200.000 πρός Δρ, 5 Δρ. 1 ,000 ,000 .—
Είς οριστικόν μέρισμα Β' » » 300,000 » » 5 » 1,500,000 —
'Υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών κατά τό άρθρον 46 τού Καταστατικού » 2 5 ,0 0 0 .—
Ποσοστά Διοικητικού Σ υ μ β ο υ λ ίο υ ................................. » 2 8 ,000 .—

Δρ. 2 ,5 5 3 ,0 0 0 .-
Τό μέρισμα έκ Δρ. 5 κατά μετοχήν πληρωθήσεται άμα τή έγκρίσει τού παρόντος ισολογισμού ΰπό τής Γενικής Συνελεΰσεως τών 

Μετόχων, συγκροτηθησομένης τήν 26 Φεδρουαρίου 1907.
Έν ’Αθήναις, τή 30 Ίανουαρίου 1907.

Ό  Γενικός Διευθυντής 'Ο Διευθυντής τού Λογιστηρίου
Ζ .  Κ .  M A T S A S  Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Υ. Γ. — Δημοσιευθήτω μόνον διά τών λαδουσών ε ι δ ι κ ή ν  έντολήν έφημερίδων


