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|Ή φωτογραφία ίλήφΟη άπό τοΰ "Στεφάνου Στρέϊτ» 
τοΰ Διακάκη ύπό τού έρασιτέχνου συνεργάτου μας κ. Γρ. 
Γρηγοροπούλου, άρχιλογιστοΰ της Τραπεζης ’Αθηνών έν 
ΙΙειραιεί καί έμεγεθύνθη διά νά δώση μόνον μίαν Ιδέαν 
τοΰ άναμένοντος τούς έκδρομεις πλήθους. ΕΙς έκατόν χιλιά
δας καί πλέον υπελογίσθη όλος αυτός ό στρυμωγμένος είς 
παράθυρα, ταράτσες καί είς τήν Αποβάθραν κόσμος, ό όποιος 
παρέμεινεν έπί έπτά ολοκλήρους ύίρας λουσμένος άπό τήν 
βροχήν, διά νά χαιρετίση τούς έξ 'Ελλάδος αδελφούς του]
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ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΝΘΗΚΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ;
ΙΔηιιοσιεΰομεν τό κατωτέρω πΕροητού&αατον καί έπίκαιρον άρθρον τού συνεργάτου χή; Εικονογραφημένη; κ. I. ί. ΧατζηΛουκα, ΛιΛακτορο; 
τοΰ'Δικαίου, έν Εύρώ.τΐ) μοριρωΟέντος καί ώκολουΟήσαντος τάς ΙΙολιτικάς Ήπιπχήιια;. Ί > κ. Χατζηλόι'κα; σ.τουΜζων ιν 1 ιρμαναρ έδημο- 
σιογράιρει τακτικώς είς τά γεοατνικι φύλλα, πραγματευόμενο; τά ίξωτερκά ζητήματα, <ίρθ·ρα δέ κτί μελέται του μετεφέροντο άπληοτως είς 
τά; στήλαο σοβαρά; περιωπή; έφημερίδων. Υφηγητή; νΕιν τού Διεθνούς Δικαίου έν τω Έθνικω Πανεπιστημίφ παρεχει την τιμήν είς την 
. Είκονογοάφημένην'· νά συνεογάζηται έν αύτή, το δέ Αρθρον του, διαφωτιστικώτατον καί σαφές, δίδει μέ άπτά τεκμήρια αριθμών, άρθρων, 

διατάξεων συνθηκών καί χρονολογιών, τήν εικόνα τοϋ Διωγμού τών Ισχυρών τή; Γή; κατά τή; ήμετέρα; Φυλή;|.

έαν Βαβυλώνα παρουσιάζει σήμερον διά τών πολυσχι
δών, άναλόγως τών συμφερόντων έκαστου, κραυγών του 
ό Τύπος τής γηραιός Ευρώπης εις ήν δμολογουμένως 
σύγχυσιν πρωτοφανή έπέφερον τά ραγδαίως έπελθόντα 

πολιτικά γεγονότα τών τελευταίων ημερών. Τό πραξικόπημα 
τής Δυαδικής Μοναρχίας, καί ή σύγχρονος άνακήρυξις τής 
Βουλγαρικής ηγεμονίας εις Βασίλειον, προύκάλεσαν ώς ήτο 
επόμενον ποικίλας εντυπώσεις παρά τή κοινή γνώμη τών δια
φόρων Κρατών, καί ό Τύπος δ άντιπροσιοπεύων ταύτην, ώς 
υποτίθεται τουλάχιστον, προβάλλει, ώσεί ραβδιστείς, εικόνα 
ολίγον τοϋ κωμικού άπέχουσαν. Ό τής πονηρός Άλβιώνος ιδία 
βάλλει κραυγάς υστερικάς, καί μεταχειριζόμένος φράσεις ήττον 
άβράς, ούχί τόσον κατά τής άχαρίστου Βουλγαρικής ηγεμονίας 
δσον κατά τής Αυστροουγγαρίας, ήτις τήν άφελή δσον καί 
οπισθόβουλου πρότασιν τής ’Αγγλίας τοΰ 1S7S περί διακυβερ- 
νήσεως ύπ’ αύτής τής Βοσνίας καί ’Ερζεγοβίνης μετέτρεψεν εις 
τόσον ξηράν πραγματικότητα, απειλεί εμμέσως θεούς τε καί δαί
μονας εάν μή — οϊα κωμική άντίθεσις—αί Δυνάμεις σπεύσωσι 
διά Συνεδρίου νά κανονίσωσι τά έγερθέντα ζητήματα!

Τήν ώς άγκυραν σωτηρίας διφθείσαν ταύτην πρότασιν, τήν 
σώζουσαν δμολογουμένως τά προσχήματα, άνέλαβε νά φέρη 
είς τό μέσον μετά θάρρους ή παλαιά τών απογόνων τοΰ Κρού- 
μου προστάτις, καί αί δλλαι ένδιαφερόμεναι Δυνάμεις ένστερ- 
νιζόμεναι ταύτην, τήν ανάγκην νΰν φιλοτιμίαν ποιούμενοι, 
βροντοφωνοΰσι μετά παρρησίας δτι αναγκαιότατου τό τοιοΰ- 
τον Συνέδριον τυγχάνει πρός εξομάλυνση· τών ποικίλων ζη^τη- 
μάτων, ά'τινα, ώς ήν φυσικώς επόμενον καί ώς αυτοί ούτοι 
δμολογοΰσι, τήν περίφημον Συνθήκην τοΰ Βερολίνου κατέστη
σαν τέλειον ράκος!

Δέν έφρόντισαν δυστυχώς δμως οί ταΰτα λέγοντες νά πείσω- 
σιν εαυτούς πρώτον, ημάς δ’ ύστερον, περί τοΰ άν υπήρξε καί 
τις εποχή ποτέ καθ’ ήν ή σοβαρά αύτη Συνθήκη, ή τόσον 
σπουδαίως περί τών συμφερόντων τών Μικρών Κρατών μερι- 
μνήσασα καί μόνον δήθεν περί τούτων, ήτο κάτι τι πλέον τοΰ 
ράκους ! Ή 'Ιστορία, δ καθρέπτης ούτος τών λαών τής Γής, 
αναφέρει τόσα χαρακτηριστικά περί τών πρό τής Συνθήκης 
ταύτης, περί τών κατ’αυτήν, καί τών μετά ταύτην, ώστε, μά τήν 
αλήθειαν, πολύ αφελής ήθελεν εΐσθαι εκείνος, δστις θάέπίστευεν 
δτι τήν συγκρότηση· τοΰ Συνεδρίου τοΰ Βερολίνου ένέπνευσεν 
ειλικρινής μέριμνα περί τών συμφερόντων άλλων ή τών συνελ- 
θόντων, καί δτι. ούχί φόβφ συσχεθέντες οί ’Ισχυροί τής Γής 
συνηθροίσθησαν πέριξ τής τραπέζης τοΰ Γερμανού Καγκελλα- 
ρίου, ϊνα έπιχειρήσωσιν εΐρηνικώς διά πάσης δυνατής έξαπατή- 
σεως άλλήλων, τήν έπίλυσιν τών διαφόρων ζητημάτων.

*

ΤΙ 3η Μαΐου τοΰ 1878, καθ’ήν έκ μέρους μέν τής Ρωσσίας 
ό Τγνάτιεφ μετά τοΰ Νελίδωφ, έκ δέ τής Τουρκίας δ Σαβφέτ 
πασσάς μετά τοΰ Σαδουλάχ βέη ύπέγραφον τήν προκαταρκτι
κήν Συνθήκην τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, τήν παρασκευάζουσαν 
άπέραντον Σλαυϊκήν επικράτειαν έν τή Βαλκανική Χερσο- 
νήσω, έπέφερε ταραχήν ούχί μικράν εις τά διπλωματικά στρα
τόπεδα τών Δυνάμεων. Τό άνακτοβούλιον τοΰ 'Αγίου ’Ιακώβου 
έσπευσε νά υπόδειξη εις τήν Ρωσσικήν κυβέρνηση· δτι πάσα 
άπόφασις τών δύο έμπολέμων Κρατών έγγίζουσα οπωσδήποτε 
τά θεσπισθέντα ύπό τών Δυνάμεων κατά τήν συνθήκην τών 
ΙΙαρισίων τοΰ 1856 καί την τοΰ Λονδίνου τοΰ 1871 δέον νά 

γένηται άντικείμενον κοινής συνδιασκέψεως τών ένδιαφερομέ- 
νων Δυνάμεων, συμφώνως άλλως τε καί πρός τάς προηγουμέ- 
μένας άλλεπαλλήλους ανακοινώσεις τής ’Αγγλικής κυβερνήσεως 
έπί τούτου. Ό πρίγκιψ Γορτσακώφ ούδεμίαν έφερε αντίρρηση· 
έπί τής προτάσεως ταύτης τής ’Αγγλικής κυβερνήσεως, δηλώ- 
σας μάλιστα κατηγορηματικώς, καί πολύ πρότερον διά τής 
άπάντήσεως τής 26 ’Ιανουάριου τοΰ 18;8, δτι ούδέποτε διε- 
νοήθη ή Ρωσσική κυβέρνησις νά λύση μονομερώς τά έγγί- 
ζοντα τήν ειρήνην ευρωπαϊκά ζητήματα». Οί αίωρούμενοι ή 
καί υποτιθέμενοι απλώς κίνδυνοι άπεσοβήθησαν, οί φόβοι διε- 
σκεδάσθησαν, καί δ λόρδος Δέρβυ σπεύδει, κυπτόμενος, ώς δλοι 
οί ’’Αγγλοι διπλωμάται, υπέρ τής ειρήνης τών λαών τής Γής, 
νά άνακοινώση είς τάς κυβερνήσεις τών ΙΙαρισίων, Βιέννης, 
Βερολίνου καί Ρώμης τά διαμειφθέντα μεταξύ αύτοΰ καί τοϋ 
πρίγκιπος Γορτσακώφ, καί πρός ά, έννοείται έκ τών προτερων, 
έσπευσαν άμέσως νά συνταχθώσιν αύται. Τήν χ Μαρτίου 1878 
άνεκοινώθη ύπό τοΰ 'Υπουργού τώτ· ’Εξωτερικών τής Γερμα
νίας τοΐς έν Βερολίνο) άντιπροσώποις τών διαφόρων ένδιαφε- 
ρομένων κυβερνήσεων δτι «τή αιτήσει τών ανακτοβουλίων 
Βιέννης καί Πετρουπόλεως, τό άνακτοβούλιον Βερολίνου έν 
τή έπιθυμίφ τοΰ νά δώση εις τάς ένδιαφερομένας κυβερνήσεις 
δείγμα φιλίας καί νά έμπεδώση κατά τό εφικτόν τήν ειρήνην, 
είνε διατεθειμένου νά δεχθή ϊνα τό Βερολίνου δρισθή ώς έδρα 
τοΰ Συνεδρίου».

Είς τοΰτο συνεφώνησαν πάντες καί τό Βερολίνον ώρίσθη 
πράγματι ώς τόπος τοΰ περιφήμου Συνεδρίου άπορριφθείσης 
ούτω σιωπηλώς τής προτάσεως τοϋ κόμητος Άνδράσσυ τής 
3 Φεβρουάριου τοΰ 1878 ϊνα Συνδιάσκεψις μόνον συνέλθη εις 
τό παρά τήν Βιένην Baden.

«

Τήν >3 ’Ιουλίου τοϋ 1878 οί αντιπρόσωποι τών έξ Μεγά
λων Δυνάμεων καί τής Τουρκίας, ύπό τήν προεδρείαν τοϋ 
πρίγκιπος Βίσμαρκ συνεκρότησαν τό Συνέδριον τοΰ Βερολί
νου, δπερ κατήρτισε μετά πολλάς συζητήσεις τήν έξ εξήκοντα 
τεσσάρων άρθρων γνωστήν Συνθήκην τήν καθορίζουσαν οπωσ
δήποτε λεπτομερώς, έπί τοΰ χάρτου πάντοτε, τά διάφορα έπίμαχα 
ζητήματα. Ή συνθήκη αυτή σοβαρωτάτη αύτή καθ’ έαυτήν, 
καί φέρουσα τάς ύπογραφάς τών σπουδαιότερων άνδρών τής 
έποχής έκείνης ώς αί τοΰ Βάδδιγκτων, τοϋ Saint Vallier, 
τοϋ Βίσμαρκ, τοΰ Μπύλωβ, τοΰ Άνδράσσυ, τοΰ Βήκονσφηλδ, 
τοΰ Σώλσβαρυ, τοΰ Κόρτη, τοΰ Γορτσακώφ, τοΰ Σουβάλωφ, 
τοΰ Καραθεοδωρή, έπιστεύθη γενικώς ώς κεκλημένη νά έμπε
δώση πράγματι ίσοβίως τήν ειρήνην έν Ευρώπη. Αύτός ό 
Πρόεδρος τοϋ Συνεδρίου Βίσμαρκ προσφωνών τούς συνελθόν- 
τας ώμολόγησε δτι μεγίστη ή σοβαρότης τούτου καί άναμφι- 
σβητήτως ή διάρκεια τών άποφάσεών του έσεται μακροτάτη ». 
Άτυχώς δμως τόσον ή κοινή γνώμη τής Ευρώπης, δσον καί 
ή τοΰ Προέδρου τοΰ Συνεδρίου διεψεύσθησαν οίκτρώς έν ταΐς 
προγνώσεσιν αύτών, καί δέν ύπάρχουσιν ίσως πολλά παρα
δείγματα τόσον σπουδαίων συνθηκών καταστρατηγηθεισών ώς 
ή τοΰ Βερολίνου μικρόν μετά τήν έναρξιν τής ισχύος των κατά 
έλεεινόν μάλιστα τρόπον!

«

Δώδεκα ολόκληρα άρθρα, τά καί πρώτα τής Συμβάσεως ταύ
της τών ισχυρών, κατηναλώθησαν διά τήν εύλογημένην ύπό τοϋ 
κακοΰ δαίμονος φυλήν τών Βουλγάρων, ϊνα λεπτομερώς καθο- 

ρισθώσιν πάντα τά άφορώντα τήν διά ξένου αίματος ίδρυο- 
μένην Βουλγαρίαν, καί δώδεκα άσφαλώς μόνον ήμέραι θά 
είχον παρέλθει άπό τής υπογραφής τής Συνθήκης ταύτης, 
μεθ’ άς ήρχισε σκεπτόμενος δ περιούσιος ούτος, σήμερον τής 
Ρ'άς Δυνάμεως καί αύ'ριον τής άλλης λαός, περί τοΰ τρόπου 
καθ’ δν ήδύνατο νά λακπατήση τά κοινή άποφασιΰθεντα έπί 
ιδία ώφελείφ καί πρός ζημίαν τών άλλων λαών. Ή Βουλγα
ρία ήν κατασκεύασαν δίκην αγγειοπλαστών οί Ρώσσοι διά τής 
συνθήκης τοΰ 'Αγίου Στεφάνου μέ διπλήν έξοδον εις τε τόν 
Εύξεινον Πόντον καί τό Αίγαΐον Πέλαγος, περιωρίσθη ίκα- 
νώς εντός άνεκτών οπωσδήποτε ορίων διά τής'συνθήκης 
του Βερολίνου. Παραδόξως δμως καί δλως έπιπολαίως έδη- 
μιουργήθη παρ’ αύτήν έν άγνωστον μέχρι τής έποχής έκείνης 
εν τή ιστορία τοΰ Διεθνούς Δικαίου συνονθύλευμα, τό τής 
.Ανατολικής Ρωμυλίας, δπερ άνευ προσεκτικού φύλακος άφε- 

θέν έτέθη ώς άκακον άρνίον παρά τό στόμα τοΰ λύκου! Τά 
οκτώ άρθρα (13 - 21) άτινα άφιερώθησαν διά ταύτην ύπό τής 
συνθήκης τού Βερολίνου ήδύναντο άξιολογαϊτατα νά συμπερι- 
ληφθώσιν έ’κτοτε έν τοΐς περί Βουλγαρίας προηγουμένοις, ϊνα 
τοιουτοτρόπως μή λάβωσι καί τόν κόπον αί άφελεϊς κυβερνή
σεις τών Μεγάλων Δυνάμεων νά έκπλαγώσι μετέπειτα διά τά 
συμβάντα τής Φιλιππουπόλεως! Όπως ποτ’ αν ή, διά τών 
έςεγέρσεων τοΰ 1885, διά τής έκδιώξεως τοΰ Κρέστοβιτς πασσά 
καί της καταλ»μ|>εως τής 'Ρωμυλίας ή συνθήκη τού Βερολίνου 
κατεπατήθη οίκτρώς. Τί έπραξαν αί ύποβλέπουσαι άλλήλας 
καί πλήρεις άδυναμιών Δυνάμεις κατόπιν τής τοιαύτης άθετή- 
σεως τών ύπ’ αύτών θεσπισθέντων; Ούδέν, ή μάλλον έσπευ
σαν νά άναγκάσωσι τήν Τουρκίαν νά άπευθύνη διάγγελμα 
είς τόν λαόν τής Άν. Ρωμυλίας προτρέπον αυτόν είς ησυχίαν! 
’Αποθρασύνεται τούτων έ'νεκεν ή Βουλγαρία, νικά άτυχώς τήν 
Σερβίαν έν, τώ πολέμιο τοΰ 188$, καί επιτυγχάνει, σύμβασιν 
μετά της Τουρκίας καθ’ ήν «έπί τή βάσει, τής Βερολινείου 
συνθήκης!! ανατίθεται ή γενική διοίκησις τής Άν. Ρωμυλίας 
είς τόν ήγεμόνα τής Βουλγαρίας ’Αλέξανδρον». Τί έπραξαν αί 
Δυνάμεις κατόπιν τής είς βάρος αυτών πάλιν παιχθείσης νέας 
κωμιρδίας ταύτης; Συνεκρότησαν συνδιάσκεψιν τών έν Κων- 
σταντινουπόλει. πρεσβευτών ήτις μετά τινας τροποποιήσεις έπε- 
κύρωσε τήν συναφθεϊσαν, έπί τή βάσει τής Βερολινείου συν
θήκης πάντοτε, Τουρκοβουλγαρικήν ταύτην σύμβασιν!

«
Ιό 23 άρθρον τής σοβαράς ταύτης συνθήκης τοΰ Βερολίνου 

άφορφ τήν πολυπαθή Κρήτην, δΓ ήν στερουμένην, ώς φαί
νεται, τών χαρισμάτωτ- τής Βουλγαρίας, άνεγράφη μόνον ξηρό
τατα οτι «ή Υψηλή Πύλη ύποχρεοΰται νά έφαρμόση εύσυνει- 
δητως τόν Οργανικόν Νόμον τοϋ 1868 μέ τάς άναγκαιούσας 
τροποποιήσεις». Έφηρμόσθη δ νόμος ούτος καί μάλιστα εύσυ- 
νειδήτως, συμφώνως ταΐς έπαγγελίαις τής Βερολινείου συνθή
κης; Χάρις είς τήν Σύμβασιν τής Χαλέπας τού ’Οκτωβρίου 
1878, καί ιδία είς τήν κάθοδον ώς διοικητοΰ τοΰ έλευθερόιρρο- 
νος Φωτιάδου πασσά οί Κρήτες έπί έπταετίαν έτυχον τών 
έπαγγελθέιπων προνομίων καί τίνος έλευθερίας. Άνακληθέντος 
δμως τοΰ Φωτιάδου μετά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα άνεκλή- 
θησαν καί τά προνόμια τά έκ τοΰ οργανικού χάρτου. Οί Κρή
τες έν τώ δικαίω των καί έπί τής συνθήκης τοΰ Βερολίνου 
στηριζιίμενοι έξεγείρονται. Τί δμως πράττουσιν αί. ύπογράψα- 
σαι ταύτην Μ. Δυνάμεις; Ή κωφεύουσιν έντελώς ή άπειλοΰσι 
αγρίως την 'Ελλάδα διά τήν παρεχομένην εις δμαίμονας άδελ- 
φούς βοήθειαν! ΙΙερί εφαρμογής τής συνθήκης τοΰ Βερολίνου 
και περί υποστηρίξεως τών καταπονούμενων άρθρων αύτής 
ούδεις λόγος! β

..'.°, 'ίρθρον αύτής αναφέρει δτι «έν περιπτώσει καθ’ ήν 
Ελλάς καί Τουρκία δέν δυνηθώσι νά συνεννοηθώσι διά τήν 

τακτοποίησιν τού ζητήματος τών συνόρων, κατά τό Ι3ον πρω
τόκολλου τοΰ Συνεδρίου, αί έξ Μ. Δυνάμεις επιφυλάσσονται 
να παρασχωσι τήν μεσολάβησίν των διά τήν διευκόλυνσιν τών 
διαπραγματεύσεων». Συνωδά τούτοις ή Ελλάς άμα τώ πέρατι 
τού Συνεδρίου έζήτησε τόν καθορισμόν τής δροθεσίας. 'II

Τουρκία δμως ύποβοηθουμένη ύπό τίνος τών Δυνάμεων, ένε- 
κεν πλαγίων σκοπών, μύρια δσα έμπόδια παρενέβαλλε έν τφ 
ζητήματι τούτω. Έπί τρία δλόκληρα έτη μετά ματαίας συζη
τήσεις καί απειλητικός άντεγκά.ήσεις ή 'Ελλάς έξηναγκάσθη νά 
συνιίιρί] μετά τής Τουρκίας τήν σύμβασιν τής 2 ’Ιουλίου ι88ι 
δΓ ής τά δρια τά άποφασισθέντα ύπό τού Συνεδρίου τοΰ 
Βερολίνου περιεκόπτοντο σοβαρώς. Καί τοιουτοτρόπως αί Δυνά
μεις αί ύπογράψασαι τήν συνθήκην τού Βερολίνου, έγρονθοκο- 
πούντο μέ, τάς Δυνάμεις έκείνας αϊτινες έπέβαλλον' είς τήν 
Ελλάδα νά δεχθή δρια άλλοΐα τών δριζομένων ύπό τής Συν
θήκης!! "Οταν δέ ή Ελλάς κατόπιν, μνήμων τών παραδόσεα'η· 
της, έξηγέρθη ένεκεν τοΰ πραξικοπήματος τής Άν. Ρωμυλίας, 
επιζητούσα τήν νόμιμον αύξηση· τών δρίων της οί στόλοι τών 
Κρατών τής Συνθήκης ένεφανίσθησαν πρό τοΰ Πειραιώς........

«
Ταΰτα τι’ι ολίγα παραδείγματα έπί τών ρητών άρθρων τής 

έν λόγο» συνθήκης τών καί ιδιαιτέρως ενδιαφερόντων ημάς 
ζητημάτων,, άρκοΰσι φρονούμεν νά πείσωσι πάντα έχέφρονα 
παρατηρηνήν δτι ή σπουδαία αυτή Συνθήκη ήτο πάντοτε άπλή 
χίμαιρα, καί δτι ή τήρησις αύτής θά ήτο δυνατή μόνον έν ή 
περιπτώσει αί Μεγάλαι Δυνάμεις έκ πραγματικού ειλικρινούς 
ενδιαφέροντος, είχον συνομολογήσει ταύτην. Τοιοϋτον δμως ειλι
κρινές ένδιαφέρον ύπέρ τής εύημερίας τών λαών τής Ευρώπης 
καί τής κοινής ησυχίας δέν ύπήρχεν έν τώ πνεύματι τών συλ- 
λαβόντων ηήν ιδέαν τής συγκροτήσεως τού Συνεδρίου τού 
Βερολίνου, καί ώς ήν επόμενον τά ύπ’ αύτοΰ άποφασισθέντα 
περιεβλήθησαν τόσον κύρος, δσην δύναμιν έχρειάσθη δ Αλέ
ξανδρος Βάττεμβεργ διά νά τά άπορρακώση διά τών έπανει- 
λημμένων πραξικοπημάτων του άνευ ούδεμιάς απολύτως έναν
τι οιρω νιας.

Άλλά μην ύποθέση τις δτι μόνον έπί τών προμνησθέντων 
καί ήμάς ενδιαφερόντων άρθρων έπήλθον καταστρατηγήσεις 
τόσον σοβαραί, καθΰσον όλα σχεδόν τά άρθρα τής Βερο- 
λινείου Συνθήκης ύπέστησαν σπουδμιοτάτας αλλοιώσεις, τών 
ενδιαφερομένων καμμυόντων πάντοτε τούς οφθαλμούς. Ούτω 
αί έπαγγελθείσαι περίφημοι μεταρρυθμίσεις έν ταΐς χριστιανι- 
καΐς επαρχιαις δεν κατωρθώθη νά έπιτευχθώσιν έπί μίαν δλό- 
κληρον τριακονταετίαν ! Είς δέ τήν ’Αρμενίαν, περί ής είχε τήν 
καλωσύνην νά μερψνήση τό 6ι άρθρον αύτής, άντηχοΰσιν 
είσέτι οί γόοι καί οί ύδυρμοί τών τόσων μαρτύρων της ! Παρα
μένει δμως πάντοτε έν ίσχύϊ, χάρη· ειρωνείας, ή τελευταία 
παράγραφος τοΰ άρθρου τούτου έχουσα ώς εξής : ΤΙ Υψηλή 
Πύλη θά ,γνωστοποιή έκάστοτε τά περί ληπτέων έν ’Αρμενία 
μέτρων εις τας Δυνάμεις αϊτινες θά έπαγρυπνώσιν έπί τής 
εφαρμογής των !

Ιέλος η Σερβία καί ή Ρουμανία, αϊτινες άνηγορεύθησαν 
ηγεμονίαι ανεξάρτητοι διά τών άρθρων 34—5·. έκήρυξαν 
εαυτός βασϋ,εια ανεξάρτητα ή μέν τόν Μάϊον τού 1881 ή δέ τόν 
Μάρτιον τοΰ ι882. Ή δέ Βοσνία καί ή Ερζεγοβίνη, ας έν τή 
παραζάλη της, ώς έκ τών θριάμβων τών Ρωσσικών οπλών, ή 
’Αγγλική άλώπηξ έθεσε πρός μείζονα ασφάλειαν είς τάς άγκά
λας τής Αυστροουγγαρίας εύρίσκονται ήδη καλώς ήσφαλισμέναι 
έν αύταίς! β

Δικαίως λοιπόν, τών πραγμάτων ούτως έχόντων, δ Ευρω
παϊκός τύπος καί αί κεκομμένην τήν ουράν έχουσαι Δυνάμεις, 
κραυγάζουσι. στεντορείως δτι ή Συνθήκη τοΰ Βερολίνου κατέ
στη ράκος, ώς έκ τών τελευταίων πρωτοφανών δήθεν πραξικο
πημάτων Αυστρίας καί Βουλγαρίας, και δτι απαραίτητος τυγ
χάνει ή .··■· συγκράνησις νέου Συνεδρίου διά τήν δημιουργίαν 
νέας κωμφδίας κατά.... συνθήκην! Είνε πράγματι, καιρός νά 
συνέλθη τό νέον Συνέδριον ϊνα κανονίση τά διάφορα ζητήματα, 
καί πρό παντός, διά τόν φόβον τών ’Ιουδαίων, νά νομιμοποίηση 
τήν προσθήκην τής Βοσνίας καί Ερζεγοβίνης είς τό' Αύστρο- 
ουγγρικόν Στέμμα καί τήν άνακήρυξιν τής Βουλγαρίας 'εις 
Βασίλειον! Μόνον ίσως περί τοΰ Κρητικού ζητήματος θέλει 
άποφανθή τοΰτο, δτι δέν ώρίμασεν είσέτι

ΆΟήηιι, Σιπιέμβοιοι 1ί)08 I. Ζ. ΧΑΤΖΗΛΟΤΚΑΣ
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ΤΑ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗΝ

το τό μέγα θαύμα τής Ελληνικής ιδέας ή έκδρομή εις Κων
σταντινούπολη’, καϊ γύρω άπό τούς εκδρομείς αύτήν επευφη
μούν, τήν αίωνίαν καί δι’ όλους λατρευτήν. ’Εκείνος ό Έλλην, 
ό όποιος έπί εξ ώρας έλούετο άπό βροχήν εϊς τήν προκυμαίαν 
διά νά Ιδη τούς άδελφούς του καϊ νά τούς χαιρετίση ελεύθε
ρος, άπό τό ελληνικόν ιδανικόν ένεπνέετο.Καί ό 'Γοϋρκος αυτό

«·■
άνεγνώριζεν ώς διδάσκαλον τών ελευθέρων ιδεών καϊ ώς πρόδρομον 
τής έλευθερίας του τής σημερινής καϊ αυτό καί ό παντοειδής τής 
Κωνσταντινουπόλεως πληθυσμός. Ό ’Ισραηλίτης ήθελε νά σφίγξη τήν 
χεΐρα τοΰ αδελφού είς άγώνας εκπολιτιστικούς Έλληνος καί ό Αρμέ
νιος τοϋ άδελφοΰ εις θυσίας διά τήν ’Ελευθερίαν.

Θεωροί ερχόμενοι έξ έλευθέρας γής τής Έλευθερίας τό εϊδωλον νά 
χαιρετίσωμεν, ειδομεν πέριξ τούς λαούς νά τό προσκυνούν ώς ελληνικόν. 
Πομπήν ειδομεν όπίσω άπό τό εϊδωλον τό πάγκαλον, πομπήν φανταστι
κήν θριάμβου άπό παντοίων λαών θρέμματα, άπό παντοίων λαών 
ψυχάς αδελφωμένος εϊς τήν λατρείαν τής Ιδέας, λησμονούσας αιώνων 
παρελθόν πρό τοΰ κάλλους της. Ώφθη τό θέαμα τό μεγαλόπρεπου 
τών ωραίων αϊώνων δπου 
κάτω εϊς τήν ’Ολυμπίαν 
οί ελληνικοί λαοί ήδελ- 
φοΰντο πρό τοϋ καλού 
καϊ ώφθη μεγαλοπρε- 
πώτερον θέαμα άδελφω- 
σύνης λαών χωρισμένων 
μέ γλώσσαν καί θρη
σκείαν, τό θέαμα, τό 
όποιον ήτο δνειρον διά 
τούς ίδεαλιστάς.

Οί λαοί έχουν αγνήν 
τήν ψυχήν καί δν τά συμ
φέροντα κοιμίζουν μέσα 
της τά ιδεώδη κάποτε, 
δέν ή μπορεί ή ψυχή 
αύτή, όταν τά άτενίση, 
παρά νά γίνη ιέρειά των 
ένθους. Μάς έκήρυξαν 
έκεΐ επάνω λευϊτών οί
κον έν τώ όποιοι διαδέ
χονται άλλήλας αί γενεαί 
εις τήν διακονίαν τών 
ιδεών τοΰ ώραίου καί 
τοΰ αληθούς. Καί εκεί
νοι οί όποιοι ει’ηργετή- 
θησαν άπ’αύτάς καί έκεΐ- 
νοι οί γενναίοι Νεότουρ- 
κοι, οί όποιοι δι’ αύτών 
εύεργέτησαν, εύρον είς 
υμάς τούς άδελφούς των, 
όπως εΰρομεν καί ήμεϊςτούς συναγωνιστάς μας εϊς εκείνους.

οι ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΠANTONTEX ΤΗΝ "ΜΑΡΙΟΡΑΝ,,

ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΔΟΣ

«
Πλέομεν ολοταχώς πρός τόν Ελλήσποντον καί έκεΐ 

άπέναντι τής Τροίας μόλις διακρίνομεν τήν Τένεδον, τήν 
Λευκόφρυν. Καί έπειτα στολίσκος πλοιαρίων μέ λευκο- 
κύανακαί ερυθρά χρώματα παλαίει πρός τά κύματα διά νά 
πλησιαση τά πλοϊά μας καί κινούν οί Τενέδιοι σημαίας καί 
μανδύλια χαιρετώντες καί πυροβολοΰντες άπό τής άκτής.

Μικρός έκεϊνος δ στολίσκος, μικρά καί ή νησίς άπό 
τήν όποιαν μάς στέλλεται, μέσα δμως είς τήν ψυχήν μας, 
ό πρόσκοπος αυτός τοΰ ενθουσιασμού ποΰ μάς περιμένει, 
γεννά τάς πρώτος συγκινήσεις, τό μεγάλο συναίσθημα δτι 
° Έλλην ό φιλόξενος καϊ φιλογενής ζή άκόμη θερμός 
καί έπειτα άπό αιώνων ζόφον.

Ζή καί είς κάθε σπυρί γής ελληνικής μακρυνόν καί 
λησμονημένου. «

Λευκοφόρα έπειτα άπό όλίγας ώρας μάς υποδέχονται 
τά κοριτσάκια τών Δαρδανελλίων. Μικραί διαπεραστικαί 
φωναί σχίζουν τόν άέρα καί άπό στομάτων νηπίων αίνεΐ- 
ται ή Πατρίς μέ τόν ύμνον τοΰ Σολωμού. Μιάς αγνής 

Πατρίδος έλευθέρας, άγνή υποδοχή. Καί έξω κλαίουν αί έλληνίδες 
αί πανεύμορφοι. ραίνουν μέ άνθη τούς εκδρομείς καί ραίνουν μέ ροδό- 
σταγμα, μΰρα δωροφοροΰσαι εϊς τήν ’Ιδέαν τοΰ Γένους.

Μέσα άπό μαχών ίαχάς καί μέσα άπό συμφορών στυγνά παθήματα 
ύψιίιΰησαν ΰμνοι πρός τήν Πατρίδα, άλλά ό ύμνος ποΰ έστάξατε σείς, 
ωραία μάτια καί έτονίσατε σείς, χείλη πανεύμορφα, είνε ό ύμνος τοΰ 
μέλλοντος. Άπό σάς θά έμπνευσθοΰν αί γεννεαί ποΰ έρχονται έπειτα.

Κυλάτε πλοία, ποΰ φέρετε έπευφημουμένην άπό όλους τήν σημαίαν, 
την γαλανήν τών εύγενών ιδεών πρό τόπου δ όποιος τάς έστησε τώρα 
εϊδωλον, κυλάτε είς τόν Ελλήσποντον καί τήν Προποντίδα.

Σάς χαιρετφ έδώ ή Καλλίπολις μέ φώτα καί άναζοΰν είς τάς ψυχάς 
μας ολαι αί ωραΐαι παραδόσεις, ποΰ έσπειρε τό πνεύμα τό έλληνικόν 
άπό τούς αρχαιότερους αιώνας, τό πνεύμα τό κατακτητικόν καί άνήσυ- 
χον ποΰ έκτισε τήν Πόλιν πρός τήν όποιαν πλέομεν.

Πηδάτε γύρω άπό τά πλοία μας δελφίνια, σείς ποΰ 
καθηγίασεν δ μύθος, σείς ποΰ έσωσατε τόν μουσικόν τόν 
έλληνα. Μάς φαίνεται πώς είσθε τής θαλάσσης οί πρέ
σβεις, τής θαλάσσης ή όποια έφερε τούς ’Αργοναύτας, 
τής θαλάσσης ποΰ άγκάλιασε τήν Έλλην, ποΰ cpi/.εϊ γύρω 
άκτάς είς κάθε μίαν τών όποιων τό έλληνικόν πνεύμα 
έπλεξεν ωραίους θρύλλους.

«
Ιδού τώρα ό στόλος τών υποδεχόμενων. ’Ιδού προσεγ- 

γίζουσα ή άπό τών Δαρδανελλίων συνοδεύουσα Άσσος », 
ιδού ή Βουκοβίνα τών ’Ισραηλιτών, ή άτμάκατος τοΰ 
Κομιτάτου, ό 'Άγιος Σπυρίδων» τών Μακεδόνων, ή Σταμ- 
πούλ , ή «Ελένη», ή «Αλεξάνδρα», ή ’Ιθάκη·, τό Τε- 
ρακή» τό · Ληξούριον» καί οί Τήνιοι καί ή Κοινότης τοΰ 
Γαλατά καί οί έκ Σηλυβρίας καί Έξαστέρου έπί άτμα- 
κάτων καί τό πλοϊον τοΰ Συνδέσμου τών ’Επιστημόνων 
καί τοΰ Πρίγκιπος Σαμπαχεδίν ή άτμάκατος καί πλοία 
άλλα καί λέμβοι άπειροπληθεϊς, ένάλιος θρίαμβος συντρι
βών κάθε γραφίδα.

Όιιίχλη ελαφρά σκεπάζει τόν λιμένα καί επάνω άπ’αύ
τήν, θαρρεί κανείς, μία έν νεφέλαις εορτή άπό συναγερμόν 
μιναρέδων καί τρούλλων καί μεγάρων καί ανθρώπων άναρ- 
ριχηθέντων είς στέγας καί λόφων πρασίνων καί κορυφών 
πύργων έρειΛώμένων, συναγερμόν παντός πολιτισμού, παν

τός αίώνος, συναγερμόν 
άψύχων καί εμψύχων.

Μυρμηκιφ τό πλήθος 
είς τήν προκυμαίαν άπό 
πρωίας βρεχόμενον, άλλά 
μή φεΰγον.

Καί ύψοΰται μυριόστο
μος κραυγή καί σειόνται 
μανδύλια καί σημαϊαι 
τουρκικοί καί έλληνικαί, 
τάς όποιας κρατούν οί 
λαοί ποΰ έγιναν άδελφο- 
ποιτοί ύπό τάς εύλογίας 
άθλου μεγάλου ίεροφάν- 
του τοΰ ϊδειόδους καί 
λάβαρα τών σωματείων, 
τοΰ«Έρμοΰ», τοΰ «Ήρα- 
κλέους», Ταταούλων, τού 
• Κορύβου», τοΰ Όρ- 
φέως». Φαναριού, τών 

’Ολυμπιών Θεραπειών, 
τοΰ «'Ελληνικού Γυμνα
στικού Συλλόγου», τοΰ 
«Θησέως» Βαφεοχωρίου, 
τοΰ «Περσέως Κοντο- 
σκαλίου, τού Λϊαντος 
Διπλοκιονίου, τής «Πα
ναγίας τών’Ιβήρων , τής

• Σύμπνοιας·, τής Ζωοδόχου Πηγής ·, τής Φιλαδέλφειας», τοΰ ·Άγιου 
Σπυρίδωνος» τών Κερκυραίων, τοΰ Άγιου Νικολάου», τής «Όμονοίας», 
τής Αδελφότητος τών Υποδηματοποιών», τά λάβαρα ποΰ συμβολίζουν 
τήν ομόνοιαν τοΰ Ελληνισμού, τά λάβαρα ποΰ κρατούν άθληταΐ καί 
λόγιοι καί έργάται, ποΰ εκπροσωπούν κάθε ελληνικήν δύναμιν καί δρασιν.

Καί αντηχεί ό πυροβολισμός δ έλληνίκώτατος.
Ό "Ελλην έννοεϊ νά διαλαλήση είς τά νέφη τόν ενθουσιασμόν του 

καί νά κόμη τόν ούρανόν συμμέτοχοι’ τής χαράς του.
Καί δταν ό στόλος τής υποδοχής ήλθε νά μάς προϋπαντήση καί άπό 

τήν προκυμαίαν έπειτα πυκνοί ήκούοντο οί πυροβολισμοί.
Όλοι είπαμε:
-— Οί δικοί μας είναι.

«
Τήν είχα ίδή τήν Βασιλεύουσαν τελευταίως είς τήν Μεταπολίτευσιν. 

Βασιλεύουσα. 'Υπερήφανος, αύστηρά. ωραία, διαιτήτρια μεγάλιον ζητη
μάτων πολιτικών. Καί τήν είδα, τώρα μέ 
τήν εκδρομήν. ένθουν. Βασιλικός καί ό 
ενθουσιασμός της. Μεγάλος, μέ επιβολήν, 
μέ στόλους στελλομένους είς προϋπάντη- 
σίν μας, μέ λαών πολλών αδέλφωμα επευ
φημούν, μέ ιδεών πολλαπλών συμφωνίαν 
εύγενή. Τούς Τούρκους συνωθουμένους 
γύρω μας καί τούς Ίσραηλίτας καί τούς 
Αρμενίους, τούς "Ελληνας κλαίοντας, τούς 
γενναίους αξιωματικούς τοΰ Κομιτάτου 
προτρέχοντας νά μάς χαιρετίσουν, τούς 
πρίγκιπας δεχόμενους ημάς άδελφικώς, 
τήν Εκκλησίαν μας τήν Αγίαν εύλογοΰ- 
σαν, τοΰ Γιλδίζ τάς πύλας άνοιγομένας.Ή 
Βασιλεύουσα μέ βασιλικόν ενθουσιασμόν.

Βοώπιδες, μέ ώραΐα άναστήματα, έκεϊ
ναι αί τέως τουρκοκρατούμεναι έλληνί
δες. αί άπό τοΰ γαλανωτέρου κύματος 
τόν άφρόν πλασμένοι, είχον δάκρυα είς 
τά μεγάλα μαύρα μάτια των, τά ώραΐα.

Ο "ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΕΪΤ,, ΑΓΚΥΡ080ΛΩΝ ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΙΝ

Είς τά Δαρδαυέλλια καί εις τήν Κωυσταυτιυούπολιυ άπετίναξαυ τήυ 
νωχέλειαν, τήν εύμορφην καί αύτήν, τής Άνατολίτισσας, καί μάς έρραι- 
νον μέ <ϊνθ>] καί κομφεττί και μας έχαιρετοΰσαν θερμά, ολόθερμα.

Τό έλληνικόν άνεστήθη γιγάντων μέσα είς τά στήθη εκείνα καί τό 
μικρό κοριτσάκι τοΰ σχολείου καί ή γραϊα ή ρυτιδωμένη ήσθάνοντο 
βαθειά, πολύ βαθειά,ϊσα τά σπλάγχνατά αδοκίμαστα, ίσα τά βασανισμένα.

Ή γυναίκα έκεΐ έπάνω ένεθουσιάσθη μέ τήν ιδέαν τήν ελληνικήν, 
ή γυναίκα άπό τήν όποιαν έγεννήθησαν εκείνοι, οί βαθειά κρύπτοντες 
τοΰ Γένους τήν λατρείαν έως τώρα, άπό τήν όποιαν θά γεννηθούν δσοι 
θά κηρύξουν τό μεγαλεϊόν του καί θά έργασθοΰν δΓ αύτό.

Δέν είδα ώραιοτέρας ίερείας τοΰ ελληνικού.
Καί αί Ίσραηλίτιδες ένθουσιώδεις καί αύταί. Είς τήν Βουκοβίναν . 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ [Ateliers Apollon ]

τό ατμόπλοιου τό όποιον είχον 
μίσθωση οί Ίσραηλϊται διά 
τήν υποδοχήν μας, δύο δε
σποινίδες ή Ρόζα Χασσίδ καί 
ή Λουΐζα Λευΐ ζωσμέναι μέ 
κυανόλευκου» καί ερυθρολεύ
κους ταινίας κρατούν υπερ
μεγέθη σημαίαν, μέ τί|ν ελλη
νικήν επιγραφήν: Ή Ίσραη- 
λιτ.κή νεότης είς τούς άδελ
φούς Έλληνας εκδρομείς τό 
ώς εύ παρέστητε». Πνέει δυ
νατός ό άνεμος καί τά άβρά 
κορίτσια,μέ κόπον συγκροτούν 
τήν σημαίαν. Κάποιος προ-

ΕΠΙ ΤΟΥ “ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΡΕΙΤ,,

ΕΠΙ ΤΗΣ "ΜΑΡΙΩΡΑΣ,,

τείνει νά τάς άπαλλάξη άπό τόν κόπον 
καί έκεϊναι άπαντούν:

— Κόπος είνε, μά κόπος γλυκύς καί 
ευχάριστος. «

Είχα διαβάτη] εις τόν Βυζάντιον τρο
μερά διά τά Τατάβλα άλλ’είδα έκεΐ τούς 
ένθουσιωδεστέρους τών Ελλήνων, τούς 
τολμηρότερους, έκείνους οί όποιοι πρό 
ετών πρώτοι έκτισαν εις τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν εκκλησίαν jιέ θόλον καί κωδω
νοστάσια καί έπέβαλλον τό πολιτισμέ

νου πνεύμα τής άνεξιθρησκείας είς τούς παλαιούς Τούρκους.
Θεατροειδώς υψωμένοι αί οίκίαι έφωταγωγοΰντο καί τήν νύκτα 

τήν βροχερόν, δταν μάς άπήγαγον είς τήν συνοικίαν των οί Τατα- 
βλιανοί, έώρταζεν έκεΐ τό παν καί άντήχουν πυροβολισμοί καί 
προέβαλλον γέροντες άπό τά παράθυρα καί έσείετο ή ωραία 
αίθουσα τής «Φιλοπτώχου Αδελφότητος· άπό τάς έπευφημίας καί 
χειροκροτήματα.

Γύρω τά θεωρεία γεμάτα κάλλη.
Είπεν ό Βυζάντιος, τοΰ όποιου έκ τών περί Ταταούλων πολλά 

διέψευσεν ή ίδική μου παρατήρησις καί τώρα καί είς τό προηγούμε
νοι· μου ταξείδιον, είπεν δτι: «μεταξύ τών κατοίκων τών Τατα- 
βούλων ό Άπελλής καί δ Φειδίας ήθελον έκλέξη πάντως τά πρό
τυπα τών ώραιοτέρων αύτών προτομών». Δέν γράφω έδώ στίχους. 
Θά ήθελα νά είμπορούσα νά γράψω πολύ δυνατούς διά νά υμνη
θούν τά εύμορφα κορμιά καί τά πανεύμορφα μάτια ποΰ είδαμε είς 
τά Τατάβλα.

Καί μέσα έκεΐ είς τό βάθος τής σκηνής ή εϊκών τοΰ Παλαιολόγου. 
Ποιος είμπορεΐ νά είπή δτι είς αύτήν τήν εορτήν τής ’Ελευθερίας 

δέν έπρεπεν έκείνη ή μορφή νά είναι τό εϊδωλον μας, ή μορφή εκεί
νου ποΰ ήθελε νά ζήση είρηνικώς μέ τούς Τούρκους καί δέν τόν 
άφήκε τό ιστορικόν πεπρωμένου;

«
Επευφημούν έπειτα οί "Ελληνες δλοι τήν Κιβωτόν τοΰ Γένους.
Γύρω άπό τόν Πατριάρχην οί επίλεκτοι καί ό λαός.
Φιλούν τό χέρι τοΰ Γενάρχου δλοι, περνούν άπό τήν θύραν ποΰ έκρε- 

μάσθη ό Γρηγόριος σιγηλοί, άτενίζουν τήν εικόνα του. Μία ιστορία 
αιώνιον περνφ άπό τόν νοΰν. Αιώνων οί όποιοι έπέρασαν καί θυσιών, 
αί δποϊαι έγιναν διά νά γεννηθή ή σημερινή ελευθερία.

Καί εμπρός είς αυτήν λησμονοΰνται όλα.
Μή δέν έκυψε πρό τής Ιδέας τής ’Ελευθερίας ή Α. Μ. ό Σουλτάνος 

καί δέν είδε τήν γαλανόλευκον είς τό Γιλδίζ;
Ποιος θά εϊπη δτι ή Ιδέα δέν σαρώνει αιώνων παρελθόν είς τόν 

ενθουσιασμόν ποΰ γεννά καί δέν λατρεύεται καί άπό τούς πανίσχυρους;
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ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΣ.— ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

"Οπως τά γύρω άπό ένα μεγάλο διαμάντι μικρά μαργαριτάρια ποΰ 
αύξάνουν τήν λάμψιν του, τά γύρω άπό τό σύνολον τής εκδρομής μικρά 
γεγονότα άξϊζουν νά μνημονευθοΰν.

Ωσάν ό εϊς καί μόνος Θεός νά είχεν εύλογήση τήν εκδρομήν καί νά 
είχε κηρύξη τήν άδελφωσύνην.

Δίδουν τάς χεϊρας είς τόν Πειραιά ό Μητροπολίτης μας μέ τόν Μου
φτή ν Βόλου, καί πάλιν ό τελευταίος αύτός κοντά είς τόν Χωρεπίσκοπον 
Ταταούλων είς τήν «Φιλό
πτωχου ’Αδελφότητα» καί 
κοντά είς τόν ’Ιωακείμ έν 
τώ ναφ τών Πατριαρχείων.

Είς τόν ένβουσιαομόν 
έπεσε κάδε χώρισμα καί 
κάδε διάκρισις.

συντηρή τό πύρ τού βωμού τής λατρείας τής Πατρί- 
δος άσβεστον πάντοτε.

Καί εϊδομεν τούς καταστηματάρχας, "Ελληνας ιιέχρις 
όστέων, λαχταρισμένους άπό ένβουσιαομόν "Ελληνας, 
φιλόξενους, αδελφικά δεχθέντας ήμάς.

Καί εϊδομεν υπερήφανα νά κυματίζη ή γαλανή επάνω 
είς τά μεγαλήτερα καταστήματα καί είς τά άριστοκρα- 

τικώτερα κέντρα.
Τό Σταυροδρόμι γεμάτο άπό ελληνικά μαγαζειά.
Μεγαλοπρεπή τά ζυθοπωλεία τού Γιάννη διευθυνό- 

μενον άπό τόν πολύπειρου Ταξιάρχην Ίβράκην, τοϋ 
Νικολή άπό τόν κ. Έπ. Λάλαν. τό de Londres άπό τόν 
κ. Καραγιαννόπουλον, ή μπύρρα τοϋ Φώοκολου είς τόν 
Γαλατάν-

Καί έπειτα οί άδελφοί Χαλά μέ τά ξενοδοχεία των 
άπό τά όποια αναφέρω τό Kliedivial Palace», τήν 

Grande Bretagne·, τό Constantinople Palace·, τιί 
«Atlienes Palace».

Εύδοκιμούν οί Έλληνες είς δλα. τά είδη τοΰ εμπο
ρίου. Είς τήν Σταμπούλ ό κ. Δ. Λαμπρίδης μέ τό θαυμά
σια έφωδιασμένον κατάστημα ειδών έμπορορραπτικών, 
είς τό Πέραν ό κ. Βαλλιάδης μέ τά μεγάλα ύποδημα- 
τοποιειά του, δ κ. Σαρρής μέ τό πολυτελές του κατά
στημα ανδρικών ειδών, ό κ. Κολλάρος έμπορος υφα
σμάτων, όλοι αυτοί γεννήματα του ελληνικού έμπορικοΰ 
πνεύματος, τό όποιον θεραπεύει τόν Κερδφον καί λα
τρεύει τό εϊδωλον τής Πατρίδος καί δέχεται τόν έκ τής 
Ελλάδος ώς αδελφόν.

"Ολοι οί Έλληνες καταστηματάρχαι τόν ενθουσια
σμόν των τόν έδειξαν καί πρακτικότερα.

Είχον διατάξη εκπτώσεις διά τούς έκδρομεϊς.
Παρέκει ό έκ 'Ρισσίου τής Μ.’Ασίας έγκριτος "Ελλην κ. Χαραλαμπί- 

δης συνηντησεν έκδρομεϊς μέ κυρίας είς τόν δρόμον.
—Έλληνες είσδε; έρωτά ή κυρία του. ‘Αφήστε νά φιλήσω τάς κυρίας. 
Καί ήσπάζετοτάς έκδρομεϊς ωσάν άδελη άς ξενητευμένας άπό χρόνια. 
Ό κ. ΙΙιστώφ έξ άλλου διέθεσε πολυτελέστατα λανδόι διά τήν ’Επι

τροπήν, αύτός ο όποιος, μέ τό είς ωφ όνομά του, ποσάκις δέν θά έκαμε 
τούς Βουλγάρους νά σκε- 
φθοΰν ότι είμπορεΐ καϊ νά 
είναι ίδικός των!

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1908

Γύρω μας έξέσπα δ 
ειλικρινέστερος ενθου
σιασμός, ησαν γύρω 
μας όλοι άδελφοί καί 
όμως, δταν έπατήσα- 
μεν είς τήν Πρεσβείαν 
μας, ήοθάνθημεν ότι 
εύρισκόμεθα είς περι
βάλλον γνωριμώτερον, 
ύπό στέγην πατρικήν.

Εϊδομεν έκεΐ τήν μι
κρόν φιλότιμοι*  λεγεώ
να τών στρατιωτών τής 
έλευθέρας Πατρίδος,

«·

ΑΠΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

Μία άντίδεσις. Οί Έλλη
νες ρήτορες, οί έξ ’Αθηνών, 
ιιακρολόγοι ωσάν έν Βουλή 
έπιζητοΰντες νά μή περάση 
νομοσχέδιου.

Ο! Τούρκοι ολιγόλογοι. 
Καί είς τήν όλιγολογίαν των 
αδροί καί μεστοί. ’Ενθου
σιώδεις καί λυρικοί. Έξω 
κοινοτοπιών. Άκόμπιαστοι. 
Δύο μόνον έκδρομεϊς ρήτο
ρας θά ήμποροΰσα νά πα
ραβάλλω πρός τούς Τούρ

κους, τούς Τούρκους τούς οποίους καί τώρα, όπως καί είς τό προηγού- 
μενόν μου ταξεϊδι, εύρήκα γεννημένους ρήτορας.

«

τ

ΜΕΣΩι ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΟΣ ΣΤΟΛΟΥ

Τό κρατούν είς τούς ώμους οί γύρω του καί ένα τρόπαιον στήνεται 
έκεΐ υψηλά, τρόπαιον εις τό ένδυμα τό ηρωικόν. Καί άναζεΐ μέσα είς 
ψυχάς ξένας άπό μόρφωσιν τεχνι
κήν ή μόρφωσις τοΰ αισθήματος.

Εις τήν ψυχήν μιάς γραίας,τίς 
οίδε άπό ποιον χωρίον τοΰ εσω
τερικού, τό λευκό έκεϊνο πανί τής 
φουστανέλλας μιλεϊ τόσα γλυκά 
μυστικά, ώστε τά γεροντικά μάτια 
αναλύονται είς δάκρυα.

Καί υπερήφανου έκεϊνο τό γέ
ρικο κουφάρι, ποΰ ό χρόνος δέν 
έξήρανεν άπό αίσθημα, μάς δεί
χνει τήν φουστανέλλαν.

«

Μέσα είς τούς εκδρομείς άνα- 
γνωρίζουν οί "Ελληνες τόν στρα
τηγόν Γιαννηκώσταν, τόν κ. Κα- 
ραϊσκάκην, τόν καθηγητήν κ. 
Καρολίδην. Καί αί ζητωκραυγαί 
πολλαπλασιάζονται. Τούς έγνώ- 
ρισαν ολίγοι καί έπειτα άπό ολίγα 
λεπτά,ό άνθρώπινος εκείνος ωκεα
νός, δ εκτεινόμενος δεξιά καί άρι
στερά καί έμπρος καί όπίσω, τούς 
έγνώριζεν όλος.

’Επευφημείται έκεΐ ή παλαιό 
εθνική ιστορία, ή τελευταία καί 
ή ιστορία ένός νικηφόρου μυαλού.

Έσυιιβόλιζον αύτά τά τρία οί 
συνεκδρομεϊς μας αύτοί, έσυμ- ρΖΔ.Ρ-.. κ _. ».... ..»..ϊ_ £ "ΤΣ*
κραυγήν. Δέν έπροχωροΰσεν ή 
στρατηγός. Γύρω της άνερρι- 
χώντο οίΈλληνεςκαί τοΰ έσφιγ- 
γον τήν χεϊρα καί ήθελον νά 
τήν φιλήσουν.

τήν Λ. Ε. τόν κ. Γρυ- 
πάρην, τόν κ. Ποτέν,

τόν κ. Ναούμ, τόν κ. Δραγούμην, τόν κ. Μεσσαλάν. γνωρίμους άπ’ έδώ, 
ξενιτευμένους διά τά συμφέροντα μας. Καί δταν τούς εϊδομεν ένθου-

πιασμένους καί αυτούς, παρα- 
βαίνοντας τόν κανόνα τών επι
σήμων νά μί] άναμιγνύωνται είς 
λαϊκός εκδηλώσεις, οϊα ή έκδρρμή 
μας, τούς ήγαπήσαμεν καί τούς 
έσεβάσθη μεν περισσότερον παρά 
άν τούς έβλέπομεν επάνω είς τόν 
στυλοβάτην τής έπισημότητος.

«
Καί τώρα φεύγομεν πρός τήν 

πατρίδα μας τήν μικρόν γιγαν
τωμένοι. Φεύγομεν μέ τήν άγά- 
πην ένός ισχυρού λαού καί τήν 
αγάπην τών αδυνάτων. Φεύγομεν 
μέ τήν άγάπην τών δμογενών μας. 

’Εκείνο τό ελληνικό κομματάκι 
γής ελληνικής, ή Τένεδος, μάς 
χαιρετφ καί πάλιν.

Καί μάς άκολουθεϊ άκόμη κάτι 
άπό τό ώραϊον δνειρον, ποΰ εϊδο
μεν νά έμψυχούται έκεΐ έπάνω. 

Φέρο^εν έδώ τήν ΰπόσχεσιν 
δτι θά εχωμεν ξένους τούς ξενί- 
σαντας.

Μάς μένει κάτι πλέον άπό τήν 
άνάμνησιν έκείνην τών ώραίων 

_ , , , . τής Κωνσταντινουπόλεως,
βόλιζον ο,τι έχει νά αίνέση δ 'Έλλην*  καί τό ήνεσε μέ μουσικήν ζητώ- Μάς μένει ή ελπίς δτι θά τά ίδωμεν άναψυχούμενα κάτω άπό τόν 
«nmnnliv. Αέν Atrnnvmnniiffltv ή αμαξά μας επί τής όποιας έπέβαινεν δ βράχον τής Άκροπόλεως. δημ. ΔΗΜΕΡ

ΕΙΣ ΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛ'Ο Μουφτής Βόλου Τελάλ 
έφένδης, ό Πετρεδίν βέης 
έκ Λαρίσσης συμπλωτήρες 
μας, ό Ρωμϋλος Σπαθάρης, 
λοχαγός τών λογχοφόρων 
τοΰ Τουρκικού στρατού.

Τρεις λάίκώταται προσω
πικότητες τής έκδρομής.

Οί πρώτοι μάρτυρες με- 
γαλοφωνοΰντες τήν ευημε
ρίαν τών Τούρκων έν Έλλάδι. Εις τά Δαρδανέλλια, είς τό Ίφτάρι, 
παντοΰ. Ό τρίτος, ό όποιος είναι ό μόνος "Ελλην άξιωματικός τοΰ 
Τουρκικού στρατού, ήτο τό αεικίνητον, τό επιστατούν εις τάς υπο
δοχής. τό βοηθούν τούς πάντας, τό συμβουλεΰον, τό παντοΰ παρόν. 
Έπήδησε πρώτος είς τήν -Μαριώραν» καί μάς ήσπάσδη κλαίων. 
"Εφυγε τελευταίος όταν εϊχομεν άναχθή είς τό πέλαγος.

«
’Επάνω άπό μίαν στέγην τοϋ Γαλατά — ήτο τόσον πλήθος είς τάς 

στέγας τήν ώραν τής υποδοχής — προβάλλει μία ωραία είκών.
Ένα παιδάκι φουστανελλοφορούν χαιρετά λεβεντικώτατα.

I

Θά ομιλήσω έδώ καί διά τούς αφανέστερους τών 
Ελλήνων, όσοι συμμετέσχον είς τάς έορτάς.

Λυτοί ούτε λόγους έξεφώνησαν, ώστε νά γραφούν 
τά ονόματα, των είς τάς εφημερίδας, ούτε έπεδείχθη- 
σαν πουθενά. "Υπηρέτησαν άφανεϊς.

Είναι τά γκαρσόνια, τά όποια έσερβίριζαν είς τό 
δειπνον τής Union Eranijaise.

"Οταν τούς έκάλεσαν καί τοϊς ώρισαν τήν αμοιβήν 
των ήρνήθησαν νά πληρωθούν.

«
Χιλιάδων ειδών δείγματα ενθουσιασμού.
Καί δέν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως.
Μέσα είς αιώνας καί μέσα εις κοσμοπληκτικήν κίνη- 

σιν δένέχάθη τό επιχειρηματικόν πνεύμα τοΰ Έλληνος 
εις τήν Βασιλεύουσαν. Έπάλαισεν ό Έλλην επιχειρη
ματίας έκεΐ καί ένίκησεν. Ό αποδημητικός Έλλην 
πάλιν έστησεν έκεΐ τρόπαιον επιτυχιών.

Καί τώρα εϊδομεν εκατοντάδας καταστημάτων ελλη
νικών. Προπύργια δλα αύτά μιάς εύμερείας καί ένός 
σθένους εθνικού ηφαίστεια ένθουοιασμού.

Καί ό παλαιόθεν Κωνσταντινουπολίτης έμπορος καί 
δ άπό τήν Έλευθέραν Ελλάδα ροβολήσας Εύρυτάν 
εΐνε έθναπόστολος — μάλιστα —, άπό τόν μεγαλήτερον 
καταστηματάρχην έως τό τελευταϊον γκαρσόνι.

Πλουτίζει καί εύημερεΐ διά νά λέγεται ύπερηφανώ- 
τερα Έλλην, διά νά βοηθή δ,τι ελληνικόν, διά νά ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΤΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΜΑΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ

I

Καί άν ό λαός δ Ελληνικός 
είχεν ένθουσιασθή άπό τό έν
δοξον παρελθόν, εϊδομεν πώς 
ένθθυσιάζονται οί Τούρκοι.

Τόν είπα τόν Τούρκον είς τό 
προηγούμενου άρθρον στωϊκόν. 
Είς τόν ενθουσιασμόν του τόν 
είδα τώρα περίεργον. Δέν έξά- 
πτεται, δέν υψώνει τήν φωνήν. 
Βαρύς, δεικνύει δτι δέν δμιλεΐ 
παρασυρόμενος καί λέγει τά 
ένθουσιαστικώτερα τών πραγ- 
μάτων.Ό Μουχεδίν Μπέης μάς 
είπεν δτι ή έν Τουρκίφ Ελευ
θερία εΐνε γέννημα τής Έλευ- 
ερίας ποΰ άνέθρωσεν άπό τό 21.

Έκεΐ είς κάποιο γαλακτοπω- 
λεϊον εϊς μικρόςΈλλην μάς όμι- 
λεΐ μέ σφαλλομένην ελληνικήν. 
— Δέν ξέρω ελληνικά, μας λέει. 
Είς τήν Πατρίδα μου μιλούμε 
τουρκικά, μά είμαστε Έλληνες.

Χιλιάδες υπάρχουν άπ’αυτούς 
τούς Τουρκοφώνους Έλληνας, 
οί όποιοι αγαπούν τήνΕλλάδα 
καί λαχταρούν δι’ αύτήν χωρίς 
αί ίστοριρικαί περιστάσεις, αί 
όποϊαι τούς έστέρησαν τήν έλ-
ληνικήν φωνήν νά κατορθώ
σουν νά ξερριζώσουν τήν ελλη
νικήν καρδιάν. Καί ό μικρός 
γαλακτοπώλης τής Σταμπούλ 
μάς μιλούσε μέ τά σφαλλόμενα 
ελληνικά τήν γνησιοτέραν εθνι
κήν γλώσσαν, τήν γλώσσαν τής 
άγάπης πρός τήν Πατρίδα.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ, ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ
Εϊς τό μέσον τής κάτω σειράς ό κ. Παπαμιχαλόπουλος, έκατέρωθον ό στρατηγός Γιαννηκώστας καί ό Μουφτής Θεσσαλίας. ΓΙαρα- 
πλκύρως τοϋ Μουφτή ό καθηγητής κ. Καρολίδης, είτα ό Διευθυντής τής -Πατρίδος» κ. Σ. ΣΙμος καί παραπλεύρως του δ κ. 
I. Χατζηλουκάς. Ό Τούρκος άξιωματικός είναι ο δμογενής κ. Ρωμϋλος Σπαθάρης. Παραπλεύρως του είναι ό κ. Σοφ. Τριαντα- 
φυλλίδης έκ Βόλου, μεταξύ δέ τών δύο άνωΟι, ό Πρωτόδικης κ. Γ. Διαμαντής, Ό έν τω μέσφ τής άνω σειράς φεσοφόρος είναι 
ό πολύς τοΰ Νεοτουρκικού Κομιτάτου κ. Γ. Σκαλιέρης, δεξιφ τον δέ ό Διευθυντής τής ’Εσπερινής» κ. Π. Γιάνναρος καί άρι
στερά του ό ύφηγητής κ. ’Αλ. Φιλαδελφεύς, δ γνωστός λόγιος - δημοσιογράφος, κάτωθι, δ’ Ακριβώς τούτου δ κ. Δημ. Λήμερ, 
υποδιευθυντής τής Εικονογραφημένης·, είς τήν αύτήν γραιιμήν ό έν Κωνσταντινούπολη δημοσιογράφος κ. Λ. Γεωργιάδης καί 

μεταξύ αύτών τών δύο ό κ. Θ. Τζαβέλλας Διευθυντής τού «Κράτους».
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ΕΙΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ ΕΙΣΠΛΟΥΝ 
ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΝΕΔΟΝ
Ο ΠΡΟΤΟΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΝ

ΤΟ ΑΓΜΟΠΛΟΙΟΝ 
BUCOVINA 

ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

[ΓΗ δμίχλη καί ή άδιαλείπτως ραγδαία βροχή μέ 
τής φωτογραφική; υπηρεσία; τή; ■ ΕΤκονογραφηυ 
πολύτιμος άλλην αίαν φοράν. κατώρΟωοεν, ίχιβαΐ’ 

κατακτήαας

Ο ΜΟΥΧΕΔΙΝ ΒΕΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΙΤΑΤΟΥ ΕΠ'ΩΜΩΝ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ· ΤΟΥΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ

έδεξαόύη ή Βασιλεύουσα τούς Εκδρομείς έδυσχέρανε τό ΐ'ργον 
όμως ύ συνεργάτη; μας κ. Γρ. Γρηγορόπουλος. άναδειχίΤείς 
Γτφάνον Στρί.τ , νά ΛπαίΙανατίορ τά μοναδικά αύτά γεγονότα, 
τήν ευγνωμοσύνην μας].

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΦΑΝΑΡΙ 
ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ 

ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ

Η ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΒΙΒΑΣΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑΝ Η ΑΣΣΟΣ . ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝ. ΕΠ.ΤΡΟΠΗΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΕΟΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΟΡΑΝ ΕΙΣ ΓΑ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ
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ΤΑ ΕΝ ΤΩι ΛΙΜΕΝΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΎ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Ε. Α. ΤΟΤΛ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑι ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

■ ,Εικονογραφημένη» λογίζεται σήμερον ευτυχής παρα- 
fea 8 θέτουσα τάς εικόνας μεγάλων συντελεστών τής προό- 

Ν ΚΙ5 Ν δ°υ Ελληνικής Βιομηχανίας, τοΰ Έρνέστου Α. 
Τούλ ίδρυτοΰ τοΰ Μεγάλου έν Κεφαλληνία όμωνύμου 

Οϊκου Οινοποιίας καί Κονιακοποιίας καί τών υιών αύτοΰ κ.κ. 
Ίωάννου καί 'Ιακώβου Τούλ, οϊτινες διεδέχθησαν τόν πρό 
δωδεκαετίας άποθανόντα πατέρα αύτών έν τή διοικήσει τής 
τεράστιας ταύτης έπιχειρήσεως καί συνετέλεσαν ούκ ολίγον εις 
τήν άνάπτυξιν καί τήν διάδοσιν αύτής.

Γνωρίζομεν δτι θέλομεν προσκρούσει εις τήν πανθομολο- 
γουμένην μετριοφροσύνην τών κ. κ. Τούλ έξαίροντες τό έργον 
αύτών, άλλά νομίζομεν δτι έχομεν τήν ύποχρέωσιν παρακο- 
λουθοΰντες τάς προόδους τοΰ τόπου, νά μή παραλείπωμεν 
ούδεμίαν ευκαιρίαν τοΰ ν’ άναφέρωμεν τάς συντελουμένας 
εργασίας, καί τάς παρατηρουμένας προόδους έν τε τή ’Επιστήμη 
τώ Έμπορίφ, τή Βιομηχανία καί τοΐς λοιποϊς έπαγγέλμασι.

Μίαν λοιπόν έκ τών άληθώς μεγάλων προόδων έχει νά 
παρουσιάση καί ό Βιομηχανικός Οίκος Ε. Α. Τούλ. Ίδρύθη 
ούτος πρό πεντήκοντα καί τεσσάρων έτών έν Κεφαλληνία, καί 
έπί ήμισυν αιώνα καί πλέον έργάζεται τελεσφόρως κατορθώ- 
σας νά διαδώση τά προϊόντα αύτοΰ εις 
πάσας τάς Εύρωπαϊκάς μεγαλουπόλεις, τά 
δέ μεγαλείτερα άριστοκρατικώτερα καί πολυ
τελέστερα ξενοδοχεία αυτών προτιμώσι καί 
περί πολλοΰ έχουσι τούς οίνους καί τά Κο- 
νιάκ τής έπωνυμίας Ε. Α. Τούλ πρός τιμήν 
τής Ελληνικής Βιομηχανίας.

"Ο,τι καί δν εϊπη τις περί τής φήμης καί 
τής έκτιμήσεως τής οποίας άπολαμβάνει έν 
Εύρώπη ό Οίκος Ε. Α.Τούλ δέν είναι υπερ
βολή, ούτε έχει σχέσιν μέ τάς συνήθεις δια- 
φημήσεις. Οί Αναμιγνυόμενοι είς τά ζητή
ματα ταΰτα καί παρακολουθοΰντες τά τής 
έξελίξεως τών διαφόρων βιομηχανικών ιδρυ
μάτων είναι, είςθέσιν νά γνωρίζωσι καλλί
τερου παντός ά'λλου δπόση ζήτησις γίνεται 
έκ μέρους τών Εύρωπαϊκών άγορών τών 
προϊόντων τοΰ Οϊκου Ε. Α.Τούλ καί όπόσην 
καταπληκτικήν κατανάλωσιν κάμνει έτησίως.

Άλλ’Εκείνο τό όποιον ιδίως έχει άνυψώ- 
σει τόν Οίκον Τούλ καί τόν έχει καταστήσει 
πρότυπον μεταξύ τών μεγάλων βιομηχανι
κών έπιχειρήσεων είναι ή άπροσμέτρητος 
έντιμότης, ήτις τόν διακρίνει. Οί διευθύνον- 
τες αυτόν εις ά'κρον λεπτολόγοι μέχρι παροι- 
μιώδους βαθμού, σύμφωνοι πρός τάς παρα
δόσεις τοΰ άειμνήστου πατρός των, καί τής ΕΡΝΕΣΤΟΣ Ε. ΤΟΥΛ

Ό Ιδρυτής τοϋ μεγάλου όμωνύμου Οϊκου.

ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΚΟΠΟΙΙΑ Ε. Α. ΤΟΥΛ

Αγγλικής καταγωγής, έξ ής έλκουσι τό γένος, μετά πολλής επι
μέλειας διαχειρίζονται τάς υποθέσεις αύτών απέναντι τών πελα
τών των, πρός τούς οποίους πάντοτε εύρίσκονται έν μοναδική 
τάξει και αρμονία. Συνεπέστατοι πρός τάς συμφωνίας καί τάς 
υποχρεώσεις αύτών, άπέναντι τών συναλλασσομένων κατόρθω
σαν νά έφελκύσουν τήν εμπιστοσύνην καί νά άνυψώσουν τό 
Ελληνικόν ’Εμπορικόν ονομα εις τάς έν τή ξένη αγοράς, δπου 
διαδίδονται και καταναλίσκονται τι'ι προϊόντα αυτών. Τηροΰντες 
μετ’άκριβείας τούς λογαριασμούς των ουδέποτε έδιοκαν αφορμήν 
παραπόνων, αΐ δέ άποστολαί αύτών είναι σύμφωνοι καθολοκλη- 
ρίαν μέ τά δείγματα έπί τή βάσει τών οποίων αύται έγένοντο.

Διά τοΰτο δικαίως έκτιμάται παρά πάντων, οί δέ πελάται 
τοΰ Οίκου Τούλι έχουσι σχηματίσει περί αύτοΰ άσάλευτον πεποί- 
θησιν καί Εμπιστοσύνην.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥΛ

Τά εργοστάσια τοΰ Οίκου Ε. Α. Τούλ ευρισκόμενα έν Κεφαλ
ληνία καταλαμβάνουσι μεγάλην έκτασιν παρά τόν λιμένα τοΰ 
’Αργοστολιού. Έν ταΐς άποθήκαις αύτών έν βυτίοις τεραστίου 
μεγέθους εύρίσκονται έν άφθονωτάτη παρακαταθήκη, οί πεφη- 

μισμένοι οίνοι καί τά άρωματώδη Κονιάκ 
άπό ενός έτους παραγωγής μέχρι τριάκοντα 
έτών. Έκεΐ εύρίσκεται ή δνομαστή 'Ρομ
πόλα τής Κεφαλληνίας, ή μυροβόλος Μαυ
ροδάφνη, ή περιώνυμος Μονεμβασία (Mal- 
voisie) τό γλυκύτατου Μοσχάτου τό ώραϊον 
Σέρρυ Κεφαλληνίας, τό άρωματικόν Κονιάκ 
έφάμιλλον πρός τά τών μεγαλειτέρων Γαλ
λικών ’Εργοστασίων, καί ά'λλοι γευστικώ- 
τατοι καί έκλεκτοί οίνοι, επιτραπέζιοι καί 
έπιδόρπιοι ύπό διαφόρους ονομασίας. Τό 
πλεονέκτημα, τό όποιον έχουσι τά προϊόντα 
τοΰ Οϊκου Τούλ, όντα τά άριστα μεταξύ 
τών όμοειδών, οφείλεται πρωτίστως έκτος 
τής έπιμελείας ήν καταβάλλει ό Οίκος Τούλ 
καί τής Επιστημονικής κατεργασίας αύτών, 
καί είς τό γεγονός δτι οί Οίνοι καί τά 
Κονιάκ Τούλ κατασκευάζονται άπό τάς στα- 
φυλάς τής νήσου Κεφαλληνίας ή οποία, 
κατ’ εξοχήν οϊνοφόρος νήσος, άπό τών άρ- 
χαιοτάτων χρόνων θαυμάζεται διά τήν παρα
γωγήν τών ωραίων και γευστικωτάτων στα- 
φυλών της. Ό Οίκος Τούλ ώς άρχήν αύτοΰ 
άπαράβατον έχει, έν ούδεμιφ περιπτώσει 
νά κάμη εξαγωγήν ούδενός είδους έκ τών 
προϊόντων του, εάν τοΰτο δέν ήτο τουλάχι
στον έπί πενταετίαν έναποθηκευμένον εις 

I

τάς άποθήκας αύτοΰ, καθ’δσον επιθυμεί τά εξαγόμενα προϊόντα 
νά μή είναι νωπά άλλά νά έχουν σιτευθή, καί ώς έκ τής παρελεύ- 
σεως τών έτών νά καθίστανται γευστικώτερα καί άρωματικώτερα.

Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥΛ

Ό οίκος Τούλ, καίτοι φέρει ’Αγγλικήν έπωνυμίαν, έν τού
τους είναι Ελληνική, 'Ελληνικωτάτη έπιχείρησις. Ό Αείμνηστος 
Έρνέστος Τούλ έγεννήθη και ήνδρώθη έν Κέρκυρα Απελθών 
δέ έν ώρίμφ ηλικία εις τήν Αλλοδαπήν έπανήλθεν τώ 1854 
καί εγκατασταθείς έν Κεφαλληνία έγένετο ιδρυτής τού μεγάλου 
αύτόθι βιομηχανικού αυτού Οϊκου. ΊΙγάπησε τήν Ελλάδα, 
οί δέ υιοί αύτοΰ γέννηθέντες καί άνατραφέντες έν Έλλάδι 
είναι περισσότερον "Ελληνες καί άγαπώσι τήν Ελλάδα ώς ίδιαν 
αύτών πατρίδα.

'Π ευεργετική δράσις τοΰ Οϊκου Τούλ. έν Κεφαλληνία είναι 
μεγάλη. Έξ αύτοΰ άποζώσι πλήθος Εργατικών χειρών, ό δέ 
εργατικός λαός τής Κεφαλληνίας ευρίσκει άνακούφισιν άπασχο- 
λούμενος μέ τάς μεγάλας έργασίας αί όποΐαι γίνονται είς τά 
έργοστάσια αυτών. ’Αλλά καί οί Αμπελουργοί τόσον τής νήσου 
Κεφαλληνίας δσον καί τών πέριξ νήσων έχουσι πάντας τούς 
λόγους νά ευγνωμονώσι τόν Οίκον Τούλ, ό όποιος χάρις είς 
τήν τεραστίαν κατανάλωσιν αύτοΰ, αγοράζει έτησίως μεγάλας 
ποσότητας άπό τούς παραγωγούς είς τιμάς ικανοποιητικός. 
Καί ώς κοινωνικοί παράγοντες οί κύριοι_____________
Ιωάννης καί ’Ιάκωβος Τούλ άπολαμβάνου- 
σιν έν Κεφαλληνία μεγίστης τιμής καί ύπο- 
λήψεως. 'II ευγένεια τών αισθημάτων των, 
ή άγαθοεργός καί φιλάνθρωπος δράσις των, 
ή άνυστερόβουλος καί άνεπιτήδευτος συμ
περιφορά αύτών, τούς έχει καταστήσει άντι- 
κείμενον γενικών συμπαθειών, πάντες δέ 
έν Κεφαλληνίφ εκφράζονται μετ’ ένθουσια- 
σμοΰ υπέρ αύτών. Καί δικαίως. Διότι ό 
Οίκος Τούλ. είναι άνοικτός καί προσιτός είς 
πάντας, δέν υπάρχει δέ ούδεμία περίπτω- 
σις, προκειμένοί' περί έργου Εθνικού ή 
τοπικού ενδιαφέροντος, είς τό όποιον οί 
κύριοι Τούλ νά μή έπρωτοστάτησαν 
συνεισέφερον γενναία ποσά. Πάντες δέ

και
■ οί

ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥΛ
έκ τών Διευθυντών του Οϊκου Τούλ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΤΛ
ό έτερος τών διευθυντών τοΰ Οϊκου Τούλ.

ΠΟΛΥΒΙΟΣ Π. ΛΕΚΟΣ
Γενικός Πράκτωρ τοΰ Οϊκου Τούλ διά τήν Ανατολήν.

διερχόμενοι ξένοι ώς 
καί οί έν Κεφαλλη
νία διαμένοντες δη
μόσιοι υπάλληλοι 
εύρίσκουσι παρ’αύ- 
τοΐς φιλοξενίαν καί 
περιποιήσεις τιμώ- 
σας άληθώς αύτούς. 

Έν Κεφαλληνία 
άντ ιπρ ο σω πεύ ου σι 
λόγω τής εξαιρετικής 
κοινωνικής θέσεως 
αύτών πλεΐστα Εύ- 
ρωπαϊκά Κράτη δια- 

τελοΰντες Πρόξενοι τής Αύστρίας, Γερμανίας καί τής'Ρωσσίας, 
οσάκις δέ προσεγγίζουσι είς τόν λιμένα τοΰ ’Αργοστολιού στόλοι 
τών Κρατών τούτων — καί τοΰτο γίνεται πολλάκις — παρέχουσι 
τοιαύτας περιποιήσεις εις τούς Αξιωματικούς καί τά πληρώματα 
αυτών, ώστε απερχόμενοι ούτοι έκεΐθεν άποκομίζουσι. άρίστας 
έντυπώσεις περί τής νήσου καί περί τοϋ φιλόξενου τών κατοίκων.

'Η Ελληνική Κυβέρνησις άναγνωρίσασα τήν πολυσχιδή δρα- 
σιν τοΰ Οϊκου Τούλ καί τάς πολυτίμους πρός τόν τόπον υπη
ρεσίας, έπρότεινε τ»)ν παρασημοφορίαν τών άδελφών Τούλ, 

ή δέ Α. Μ. ό Βασιλεύς εύηρεστήθη νά άπονείμη είς μέν τόν 
κ. Ίωάννην Τούλ, τόν Χρυσοΰν Σταυρόν τοΰ Σωτήρος εις δέ 
τόν κ. ’Ιάκωβον Τούλ τόν Άργυροΰν Σταυρόν. ΙΙλήν τών 
'Ελληνικών παρασήμων τά στήθη τών άδελφών Τούλ περι- 
κοσμοΰνται καί ύπό πλείστων άλλων εύρωπαϊκών παρασήμων.

ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥΛ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗι

Τήν μεγάλην φήμην τής όποιας άπολαμβάνουσι τά προϊόντα 
τοϋ Οϊκου Τούλ έν Εύρώπη, άντιληφθέντες άπό πολλοΰ οί έμπο- 
ρευόμενοι τής ’Ανα
τολής, πολλάκις έζή- 
τησαν δπως ό Οίκος 
Τούλ έπεκτείνη τάς 
εργασίας του καί έν 
τή ’Ανατολή άποστέλ- 
λων εϊδη τών διαφό
ρων αύτοΰ προϊόντων 
εις τάς αυτόθι άγοράς. 
’Αλλ’ ό Οίκος Τούλ 
άπησχολημένος ώς έκ 
τής μεγάλης κατανα- 
λώσεως ήν έχουσι τά 
προϊόντα αύτοΰ έν Εύ- 

ρώπη, δέν ήδύνατο νά στραφή πρός τάς 
άγοράς τής ’Ανατολής, ών ή καλλιέργεια 
μόνον διά λιανικού εμπορίου ήδύνατο 
νά έπιδιωχθή.

’Ήδη δμως έπήλθον γεγονότα ώς έκ 
τών οποίων άνεστράφησαν οί δροι.

Άφ’ ενός έν Εύρώπη έγκαθιδρύθη 
έπ’ έσχάτων ή εισαγωγή τών έκ ξηρός 
σταφίδος μιστελίων, έξ ών δι’ Επιβλαβών 
καί Ανθυγιεινών Αναμίξεων κατασκευά
ζονται καί προφέρονται είς την κατανά
λωση' οίνοι παραπεποιημένοι κατώτερος 
ποιότητος καί άξίας έπί βλάβη τής ύγείας 

τών καταναλωτών καί ούχί βεβαίως έπ’ ώφελεία τοΰ έμπορίου 
τοΰ γνησίου προϊόντος. Άφ’ ετέρου έν ’Ανατολή ή έπελθοΰσα 
πολιτική μεταβολή, εύεργετικώς έπιδράσασα έπί τών έν γένει 
δρων τοΰ βίου έσχεν όμοίαν έπίδρασιν καί έπί τών δρων τοΰ 
Έμπορίου καταστήσασα αύτούςεύνουστέρους πρός επιχειρήσεις. 

'Υπό τοιαύτας συνθήκας αί άρχαΐαι παροτρύνσεις, έπανα- 
ληφθεΐσαι ήδη ζωηρότερον, έπήνεγκον τό άποτέλεσμα ώστε ό 
Οίκος Τούλ ν’ άποφασίση νά έπεκτείνη τάς έργασίας του καί 
είς τάς άγοράς τής ’Ανατολής, δπου, κατά τά λεχθέντα, δύναται 
ήδη εύχερέστερον καί έλευθεριώτερον νά διεξάγηται τόΈμπόριον. 

ΙΙρός τοΰτο προσεκάλεσε τόν γνωστόν παρ’ ήμϊν κ. Πολύ
βιον Λεκόν είς τόν όποιον ένεπιστεύθη την αντιπροσωπείαν 
αύτοΰ διά την ’Ανατολήν, καί διώρισεν αύτόθι. τούτον Γενικόν 
Πράκτορα.

Ό κ. Πολύβιος Λεκός, δστις διακρίνεται διά τήν φιλοπο- 
νίαν καί τήν δραστηριότητα του, είναι δέ τέλειος γνώστης τής 
’Ανατολής καί άπό πεποιθήσεως έργάζεται πρός διάδοσιν τής 
Ελληνικής Βιομηχανίας άπό πολλών έτών, είναι άρκοΰσα έγγύη- 
σις δτι καί έν τή ’Ανατολή ό Οίκος Τούλ θέλει καταλάβει 
ταχέως τήν έμπρέπουσαν αύτώ θέσιν, τά δέ προϊόντα αύτοΰ 
θέλουσι τύχει τής αύτής έκτιμήσεως καί υποδοχής, ής τυγχά- 
νουσι καί καθ’ άπασαν τήν Εύρώπην.

Ούδεμία δέ πρέπει νά ύπάρχη άμφιβολία δτι καί τό όμο- 
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γενές έν ’Ανατολή στοιχεϊον θέλει περιβάλει τά προϊόντα τοϋ 
Οίκου Τοΰλ μετά στοργής, έν τή χαρακτηριζούση δέ αυτό 
άγχινοία, θέλει διακρίνει μεταξύ τών όμοειδών προϊόντων ποια 
είναι τά καλλίτερα καϊ ποια πρέπει νά προτίμηση. Τοιαΰτα δέ 
άσυγκριτω τώ λόγοι πιστεύομεν δτι θέλει. εύρη δτι είναι τά 
παγκοσμίου φήμη; προϊόντα τοϋ έν Κεφαλληνία Μεγάλου 
Οϊκου Ε. Α. Τοΰλ, τά όποια ένεκα τών έξαιρετικών αύτών 
πλεονεκτημάτων έχουσι βραβευθή διά τών μεγαλειτέρων βρα
βείων καθ’ άπάσας τάς έκθέσεις εις άς άπεστάλησαν. Ή θερ- 
μοτέρα υποδοχή αύτών θέλει γίνει βεβαίως ύπό τών εις τήν 
’Ανατολήν εγκατεσπαρμένων Κεφαλλήνων, οί όποιοι μεγάλως 
σημαίνουσι και έχουσι εις τάς χεϊρας των κολοσσιαίας έπιχει- 
ρήσεις, είς τάς όποιας καταναλίσκονται τοιαϋτα είδη, μετ’εύλο
γου δέ ενθουσιασμού καϊ ενδιαφέροντος θ’ άναλάβωσι ύπό 
τήν προστασίαν αύτών καϊ θά υίοθετήσωσι τιί προϊόντα τής 
ιδιαιτέρας αύτών πατρίδος τά όποια έπϊ τοσοΰτον ανύψωσε 
καϊ έτιμησεν άνά πασάν τήν Εύρώπην ό Οϊκος Ε. Α. Τούλ.

*

ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΤΑ!

εριεργόταται παρατηρήσεις έγένοντο πρό τίνος έπϊ 
τοΰ ανθρωπίνου αναστήματος. Βέβαια δλοι έγνωρίζο- 
μεν δτι τό ανθρώπινον σώμα κατά τό γήρας ύφίσταται 
έλάττωσίν τινα τοΰ ύψους αύτοΰ, πράγμα τό όποιον 

υποπίπτει εϊς τήν κοινήν άντίληψιν.Άλλ’ ούδείς φαντάζεται δτι 
τό ανθρώπινον σώμα ύφίσταται αλλοιώσεις τοΰ μήκους αύτοΰ, 
άλλοτε αύξάνον καθ’υψος καϊ άλλοτε έλαττοΰμενον, δπερ δέ σπου
δαιότερου δτι τάς αλλοιώσεις ταΰτας παρουσιάζει όχι μόνον κατά 
μεγάλα χρονικά διαστήματα, άλλά καϊ έντός αύτής τής ημέρας.

Έκ τών γενομένων παρατηρήσεων συνάγεται δτι τό ανά
στημα τοΰ ανθρώπου ποικίλλει δπως κα’ι τό βάρος τοΰ σώμα
τός μας, καϊ κατά τό διάστημα έστω καϊ μιάς ώρας ποτέ δέν 
έχομεν τό αύτό ανάστημα, δπως δέν έχομεν τό αύτό βάρος.

Πράγματι έάν μετρήσωμεν μετ’ακρίβειας τό ύψος μας μόλις 
έγερθώμεν τής κλίνης καί ολίγον πριν ή κατακλιθώμεν τήν 
νύκτα άλλην μίαν φοράν, θά ίδωμεν δτι κατά τήν νυκτερινήν 
τούτην μέτρησιν τό ύψος μας παρουσιάζει έλάττωσίν δυναμένην 
νά ύπερβή καϊ τό έν ύφεκατόμετρον.

ΙΙρώτος είχε κάμει παρατηρήσεις τοιαΰτας έπϊ τών Αλλοιώ
σεων τοΰ ανθρωπίνου σώματος πρό πολλών έτών ό καθηγη
τής Μαρτέλλ, άνεκοίνωσε δέ ταΰτας κατά τό έν Βερολίνω τφ 
ι88ι συγκροτηθέν διεθνές χειρουργικόν συνέδριου. Τό πόρισμα 
τών παρατηρήσεών του καϊ τής ύπ’ αύτοΰ γενομένης σειράς 
καταμετρήσεων ακριβών ήτο δτι τό ανθρώπινον σώμα ύφίστα
ται πράγματι άλλοιώσεις ως πρός τό μήκος αύτοΰ κατά τήν 
διάρκειαν τής ημέρας. Έκτοτε δέ καϊ άλλοι έπίσης επιστήμονες 
έβεβαίωσαν τοΰτο διά παρατηρήσεων.

'Έκαστος άνθρωπος χάνει διαρκούσης τής ημέρας τρία έ’ως 
τέσσαρα χιλιοστόμετρα έκτοΰ ύψους του, τά όποια άνακτφ πάλιν 
τήν έπομένην πρωίαν, άρα κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός κερ
δίζει κανείς είς ύψος δ,τι έχασε τήν ήμέραν. Καταντφ λοιπόν 
νά είναι κάνεις υψηλότερος κατά τήν όγδοην ώραν τής πρωίας 
παρά τήν όγδόην τής εσπέρας. Καί είναι πολλοί οί όποιοι 
γίνονται κοντότεροι τήν εσπέραν κατά πέντε έως έξ χιλιοστά 
τοΰ μέτρου.

'Η διαφορά αυτί], ως άποδεικνΰεται έκ τών μέχρι τοϋδε 
γενομένων παρατηρήσεων, διαφέρει άναλόγως τοΰ είδους τής 
άσκήσεως είς ήν ύποβάλλεταί τις—αν ύποβάλλεται—καϊ κυρίως 
έξαρτάται άπό τό είδος τοΰ επαγγέλματος δπερ έξασκεϊ.

Κοπώσεις σωματικοί, επαγγέλματα κοπιώδη, προκαλοΰσιν 
έλάττωσίν τοΰ μήκους τοΰ σώματος, ένφ τουναντίον οί διά
γοντες βίον καθιστικόν καϊ οί ένασκοΰντες επάγγελμα αναπαυ
τικόν, ύφίστανται έλαχίστην έλάττωσίν τοΰ ύψους των. Οί άλή- 
ται καϊ οί πλανήτες «μάγοι», οί αθίγγανοι καί οί γΰφτοι γνω
ρίζουν καλώς τοΰτο καί Αναλαμβάνουν αντί χρημάτων νά 
καταστήσωσι βραχύσωμοτέρους, νέους θέλοντας νά άποφΰγωσι 
τήν στρατιωτικήν θητείαν διά........ μαγειών. Καί συνίστανται
αί μαγεΐαί των αύται είς τά έξής. Όλίγας ή μέρας πριν ή παρου- 
σιασθοΰν ενώπιον τοΰ στρατολογικού συμβουλίου ύποβάλλου- 
σιν αύτούς εϊς ύπερβαλλοΰσας σωματικά; κοπώσεις, μακράς 
πορείας, καθ’ ας φέρουσιν έπϊ τής κεφαλής βαρέα αντικείμενα, 
εϊς αϋπνίας καί άφ’ ετέρου συνιστώσι μεγάλας δόσεις οινο

πνεύματος, διά τοΰ όποιου άναπληροΰσι προσκαίρως τάς συνε
πείς τών κοπώσεων τούτων μεγάλας καύσεις τών ιστών τοΰ 
ανθρωπίνου σώματος. Και δταν οί στρατεύσιμοι τοποθετούν
ται ύπό τό άναστημόμετρον είναι κατά δύο, τρία καί πολλάκις 
κατά τέσσαρα εκατοστά κοντότεροι τοΰ συνήθους.

Έν γένει οί κοπιάζοντες ύπερβολικά κατά τό διάστημα τής 
ήμέρας, οί ιπτάμενοι όρθιοι, οί βαδίζοντες πολύ, οί γυρολόγοι, 
οί πεζοπόροι κ.λ.π. χάνουν έως τό βράδυ άπό έν έως πέντε 
χιλιοστόμετρα. Έπίσης καί οί στρατιώται μετά μακράν πορείαν 
είναι πάντες κοντότεροι. Τό πράγμα έξηγήθη καί έπιστημονι- 
κώς. Ή κόπωσις, είτε διά τής πορείας, είτε διά τής ορθοστα
σίας μόνης, προκαλεϊ μεγάλας καύσεις τών ιστών τοΰ σώματος, 
τό λίπος καταναλίσκεται, οί δέ χόνδροι χάνουν τήν έλαστικό- 
τητα αύτών, ένφ ταυτοχρόνως καί τά ινώδη καϊ λιπώδη μέρη 
τοΰ σώματος χάνουν τήν στερεότητά των. "Ωστε δσοι θέλουν 
νά έχουν άκριβή τοΰ ύψους τιμήν πρέπει νά μετρώνται άμα 
ως εγείρονται έκ τής κλίνης.

Άλλ’ έχομεν καί χρονιάς αυξομειώσεις τοΰ ανθρωπίνου 
σώματος. Μέχρι τοΰ 2 5ου έτους αύξάνει καθ’ ύψος τό Ανθρώ
πινον σώμα. Τό παιδίον κατά τό τρίτον έτος τής ήλικίας του 
έχει περίπου τό ήμ,ισυ τής σωματικής του άναπτΰξεως, τό δέ 
οριστικόν Ανάστημα αποκτά ό άνθρωπος μεταξύ τοΰ εικοστού 
τρίτου καί τοΰ τριακοστοΰ έτους. Κατά τήν περίοδον αύτήν τό 
υψο; τοΰ Ανθρώπου είναι τριπλάσιον τοΰ ύψους δπερ είχε 
κατά τήν εποχήν τής γεννήσεώς του, τό δέ βάρος τοι· εϊκοσα- 
πλάσιον. Τό αρτιγενές βρέφος έχει κατά μέσον δρον ύψος 49 
ύφεκατομέτρων, άλλά κατά τό πρώτον έτος καταντά νά αύξηση 
εϊς ίίψος καί κατά 20 έκ. τοΰ μέτρου. Κατά τό δεύτερον έτος 
ή αΰξησις δέν υπερβαίνει τά ιο ύφεκ. καί άπό τοΰ τετάρτου ή 
πέμπτου έτους μέχρι τής εφηβικής ήλικίας ή αύξησις φθάνει τό 
21 τής δλης άναπτύξεως.Ύπάρχουσι δέ καϊ άτομα τοΰ σώματος 
τών όποιων ή αύξησις έξακολουθεϊ μέχρι τοΰ 3θ καϊ 32 έτους.

Άλλ’ ή άνάπτυξις τοΰ σώματος δέν είναι ή αύτή καϊ διά τά 
δύω φΰλα. Τά ά’ρρενα συνήθως μέχρι τοΰ ενδεκάτου καί δωδε
κάτου έτους είναι εύσωμότερα, βαρύτερα, ύψηλότερα τών νεα- 
νίδων. Άλλά άπό τής ήλικίας αύτής ή άνάπτυξις εϊς τά θήλεα 
είναι ταχυτέρα μέχρι τοΰ δεκάτου πέμπτου έτους, άπό τοΰ 
όποιου πάλιν τά μέν άρρενα αναπτύσσονται ταχέως ένφ αί 
νεάνιδες φαίνονται μένουσαι στάσιμοι.

Καί ένφ άπό τοΰ εικοστού πέμπτου σχεδόν έτους καί πέραν 
τό άνάστημα μένει άναλλοίωτον, άπό τοΰ πεντηκοστού Αρχίζει 
έλαττοΰμενον, ασχέτως πρός τήν κύρτωσα· τής σπονδυλικής 
στήλης. Παρατηρεϊται τοΰτο άκόμη καί έπϊ τών εύσταλεστέρων 
καί εύθυτενεστέρων καί ακμαιότερων γερόντων. ΤΙ κατά τήν 
ήλικίαν ταύτην παρατηρούμενη έλάττωσις φθάνει ενίοτε τά 
5 καί χ ύφεκ. Άνήρ έ’χων άνάστημα Ι,χο μ. κατά τό ογδοηκο
στόν έτος έχει μόλις 1,63 ύφεκ.

’Οφείλεται τοΰτο είς τό δτι πλατύνονται τά λιπώδη μέρη, 
πλαδαροΰνται, ώς έπίσης πλαδαροΰνται καϊ οί χόνδροι τών 
αρθρώσεων καϊ τής σπονδυλικής στήλης καί άκόμη εϊς τό δτι 
μεταβάλλει σχήμα ό τράχηλος τοΰ μηροΰ. Πράγματι είς τόν 
ώριμον άνδρα ή γωνία τοΰ μηροΰ είναι 135“ ενφ είς τόν πρε
σβύτην είναι περίπου ορθή γωνία.

Προφανές είναι δτι αί παρατηρήσεις αύται, 
διά πειραμάτων, θά προκαλέσουν Αναστάτωση· ε 
πομετρικόν σύστημα, βάσις σχεδόν τοΰ οποίου ε , ____
μέτρησις τοΰ ύψους τοΰ σώματος τών έγκλη ματιών.

ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ

Μ/« περιεργοτάτη στατιστική καί αύτή. Τό αύτοκρατορικόν Στέμμα τής 
Ροιοοίας έχει έτησίαν επιχορήγησιν 48000000 φρ. ήτοι 4000000 φρ. 
μηνιαίιος. Ό Σουλτάνος ελάμβανε δΤ ατομικά του έξοδα 84000000 φραγ. 

ετησίως. Τό Στέμμα τής Αυστρίας 11)000000 φρ. Τό Βρετιανικόν Στέμμα 
11000000 φρ. Ό Αϋιοκράτωρ τής Γερμανίας 11000000 φρ. Ό Βασιλεύς 
τής 'Ισπανίας 8000000. Τό Στέμμα τής Βαυαρίας έχει έτησίαν έπιχορήγη- 
σιν εκ. φρ. 6200000, ό Βασιλεύς τον Βελγίου 4200000 φρ. Ό Βασιλεύς 
τής Πορτογαλλίας 8800000 φρ.'Ο Βασιλεύς τής Σαξωνίας 2600000 φρ. 
Ό Βασιλεύς τής Δανίας 2400000 φρ. '() Βασιλεύς τής Βυρτεμβέργης 
2000000 φρ.ΊΙ Βασίλισσα τής 'Ολλανδίας 1600000 φρ.'Ο Βασιλεύς τής 
’Ελλάδος 1,260,000 φρ. Ό Μέγας Δούξ τής Βάδης 1400000 φρ. Ό Βα
σιλεύς τής Ρουμανίας 1240000 φρ. Ο Βασιλείς τής Σερβίας 1)00000 
φρ. ΟΊίγεμιον τής Βουλγαρίας 1000000 φρ. ΟΉγεμιον τοϋ Μαυροβού
νιου 120000 φρ.

1 ηλαδή έν ολφ ο! διάφοροι Μονάρχαι κοστίζουν διό τούς διαφόρους λαούς 
200000000 φρ. ετήσιος περίπου.

ιεβαιουμεναι 
ς τό άνθρω-

Η ΝΕΡΑΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
(ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ)

ΓΟ.τί τοΰ ωραίου κυανού ποταμού έπλεεν ή Βασίλισσα τού Νείλου. 
-Τ.Ι Καθημένη έπϊ μαργαρίνου κογχυλίου χρυσοκοσμήτου καί συρόμε
νου άπό δύο μεγάλους Ιχθεΐς, τών όποιων τά χρυσά λέπια έλαμπον είς 
τόν ήλιον, ή νηρηΐς ήκολουθείτο υπό σμήνους Ιχθύων συναγωνιζο- 
μένων νά επιδεικνύουν τήν προθυμίαν τήν όποιαν οφείλουν οί αύλικοϊ 
είς τήν βασίλισσαν των. 'Π συνοδεία έφθασεν είς άνάκτορον κτισμένον 
έντός τοϋ ΰδατος άπό ροδόχρουν μάρμαρον.

Ή βασίλισσα νηρηΐς κατήλθε τοϋ ελαφρού πλοίου, είσήλθεν είς 
τήν πολυτελή της κατοικίαν καϊ ή χρυσή Ούρα έκλείσθη ήσυχα.

Κρυμμένος κάποιος είς τούς υψηλούς θάμνους, οί όποιοι περικυκλώ
νουν ιόν ποταμόν, έθαύμαζε τήν τόσον χαρίεσσαν καϊ ώραίαν βασίλισ
σαν. Ώνομάζετο Άσουάχ. Διήλθε τόν βίον του μελετών τήν μαγικήν, 
εις τήν όποιαν είχε γίνη έπιτηδειότατος, άλλ’ άπό τήν όποιαν είχε κατα- 
πνιγή είς τά στήθη του πάν ανθρώπινον αίσθημα. Ή σκληρά του καρ- 
δία δέν ήσθάνΟη ποτέ οίκτον ούτε στοργήν.

Μαγικαί σκέψεις τοΰ είχον άποκαλύψη τήν νηρήϊδα τοΰ Νείλου καϊ 
καταληφθείς ύπό περιέργειας, ήθέλησε νά τήν ϊδη, μόλις δμως τήν ήτέ- 
νισε άπεβη μανιώδης έραστής της.

Ήτο πολύ γέρων καϊ πολύ άσχημος, ώστε νά μή έλπίζη ότι έκείνη 
θά τόν ήγάπα. Δέν έστάθη παρά είς μίαν σκέψιν: νά μεταχειριοθή πρός 
έπίτευξιν τοΰ σκοπού του τήν πονηριάν καϊ τήν βίαν, τάς μαγικάς του 
δηλαδή δυνάμεις.

Ό Άσουάχ άπεφάσισε νά είσέλθη είς τό άνάκτορον καϊ νά ϊδη τό 
πάν χωρίς νά παρατηρηθή. Έχάραξε λοιπόν είς τήν άμμον εν παράδο
ξοι· σχήμα, άφήρεσεν έπειτα τρεις τρίχας τής κεφαλής του, διά τών 
όποιων έσχημάτισε εν τρίγωνον είς τό μέσον τοϋ σχεδίου του, τέλος 
έκυψε πρός τά μυστηριώδη αύτά σημεία, ψιθυρίζων συγχρόνως μαγικάς 
λέξεις. Μετά έν δευτερύλεπιον είχε μεταμορφωθή είς μικράν καϊ έλα- 
φράν μυίαν καϊ έπέταξε είς τό άνάκτορον.

Είσήλθεν. Έν μέσιο αιθούσης τής όποιας οί τοίχοι ήσαν κρυστάλλινοι 
ήγείρετο χρυσούς θρόνος στολισμένος μέ τούς πολυτιμότερους άδάμαν- 
τας καί τούς πλέον βαρυτίμους λίθους. Ή νηρηΐς τού Νείλου έκάθητο 
έπ’ αυτού. Ή εκθαμβωτική της καλλονή καθίστατο έκθαμβωτικωτέρα 
άπό τά γύρω φώτα. Είς τούς πόδας τού θρόνου προύχοιρουν οί ίχθεΐς 
οί όποιοι προηγουμένως έχρησίμευον ώς ακόλουθοι. Σχήμα άνθριύπου 
έχοντες, έκαλύπτοντο άπό λεπιοειδεΐς θώρακας, οί όποιοι, προέδιδον τήν 
έκ τών ιχθύων καταγωγήν των. "Εκαστον έκ τών παραδόξων τούτων 
προσώπων έκόμιζεν είς τήν νηρηΐδα δράκα άδαμάντων, ρουβίνια, 
τοπάζια, πολυτίμους λίθους καϊ τά έναπέθετον έντός ύστρακίνου 
δοχείου. Όταν ό άμφορεύς αυτός έγέμισε, εΤς δούλος άνεσήκωσε τό 
πώμα οπής, ή όποια άφήκε νά φαίνεται τό ύδωρ τού Νείλου ρέον 
ήσύχως. Τότε ή βασίλισσα έλαβε τό δοχεϊον καϊ έπλησίασε πρός τήν 
οπήν. Έψαλλε μίαν γλυκεϊαν και αρμονικήν μελιρδίαν, συνοδευομένη 
ύπό άοράτου ορχήστρας. 'Έπειτα έκαμε μυστηριώδη σημεία έπάνω άπό 
τό δοχεϊον καϊ δια τών λεπτών λευκών δακτύλων της έηιαυσε τό στό- 
μιόν του. Καταρράκτης τότε διαφανούς ΰδατος άνέβλυσεν άμέσως χυθείς 
ε’ις τόν Νείλον.

Πώς τό μικρόν δοχεϊον είμποροϋσε νά συγκρατήσι) τόσον μεγάλην 
ποσότητα ΰδατος; Ό Άσουάχ ένόησεν ότι ή νεαρά βασίλισσα δέν ήτο 
άλλη παρά αύτή ή μυστηριώδης νηρηΐς, τής οποίας ή μαγική δύναμις 
έτροφοδότει τόν μέγαν τής έρήμου ποταμόν. Ή βασίλισσα έμειδίασε 
δταν έχύθη καί ή τελευταία σταγών καϊ οί αύλικοϊ επευφήμησαν φρενι- 
τιωδώς, έπειτα δέ λαβόηες καϊ πάλιν τήν αρχικήν των μορφήν έρρί- 
φθησαν εις τόν Νείλον καί ή όπή έκλείσθη αυτομάτως. Ή βασίλισσα, 
μείνασα μόνη, έπίεσεν κρυφόν κομβίον καί μία κρυστάλλινη θύρα ήνοί- 
χθη, άφίοασα νά φανή κρύπτη έστρωμένη μέ κυανούν βελοϋδον. Ή 
νηρηΐς έναπέθεσε τό μυστηριώδες δοχεϊον, ή θύρα έκλείσθη καϊ πάν 
ίχνος της έχάθη. Άλλ’ό Άσουάχ μέ τούς μικρούς οφθαλμούς του, είδε 
τό παν καϊ μάλιστα καθώρισε σημεία άναγτ·ωριστικά διά νά δυνηθή νά 
έπανεύρη τό κρυφόν κομβίον.

Ή βασίλισσα έπανήλθεν είς τόν θρόνον της καϊ εις δούλος είπε :
— Κυρία, δ πρέσβυς τού πρίγκιπος Έροζία ζητεί νά ϊδη τήν Μεγά

λε ιότητά σας.
— Είπέ του νά είσέλθη, είπεν ή βασίλισσα, μή δυναμένη νά άπο- 

κρύψη γλυκεϊαν ταραχήν.
Ό δούλος ι’ιδήγησε πρόσωπον τό όποιον ώμοίαζε μέ τούς προηγού

μενους ίχθεΐς άλλ’ έφερε πτωχότερου ένδυμα. Έχαιρέτησε τήν νηριμδα 
μέ τά έξής: ■ .

—"Ενδοξος κατά τήν ωραιότητα καί τήν ίσχυν βασίλισσα, καταθέτω 
είς τούς πόδας σας τά σέβη τοΰ κυρίου μου Έροζία, πρίγκιπος τών 
θαλασσών, έκ τής οικογένειας τοΰ θεού ΙΙοσειδώνος.

ΤΙ βασίλισσα έχαμήλωσε τούς οφθαλμούς καϊ ήρυθρίασεν ελαφρώς. 
Είχε συναντηθεί μετά τοΰ πρίγκιπος Έροζία είς μίαν εορτήν δοθεϊσαν 
ύπό τοϋ Ποσειδώνος καϊ ό νέος αύτός τής έπροξένησε τόσην έντύπωσιν 
ώστε ένεχαράχθη είς τήν καρδίαν τής νεαρός νηρηιδος.

Μετά τά ρητορικά σχήματα τά είς διπλωμάτην συνήθη, ό απεσταλμέ
νος έφθασεν είς τόν σκοπόν τής έπισκέψεώς του. Έζήτησεν έν όνόματι 
τού κυρίου του τήν χεΐρα τής θαυμαστής νηρηιδος.

Τίτο ή βασίλισσά μας πολύ νέα καϊ δέν ήδύνατο νά ύποκριθή. Έδέ- 
χθη μέ παιδικήν χαράν, ή όποια ηύχαρίστησε τόν άπεσταλμένον τοϋ 
πρίγκιπος, διότι ήξευρε πόσον ό νεαρός κύριός του ήγάπα τήν βασίλισσαν.

Έκανόνισαν δλας τάς λεπτομέρειας, καϊ άπεφάσισαν νά γίνη ό γάμος 
μετά ένα μήνα.

Μαζύ μέ τόν πρέσβυν έξήλθε καί ό Άσουάχ. δ όποιος μέ σπαρασσο- 
μένην καρδίαν παρευρέθη είς τήν σκηνήν. Έπανήλθεν είς τάς δχθας 
του ποταμού έστάθη πρός στιγμήν σύννους καϊ έπειτα είπεν άπο- 
φασιστικώς.

—Ή βασίλισσα δέν θά νυμφευθή παρά μόνον έμέ.

Μετά ένα μήνα ή βασίλισσα μέ λαμπρότατου ένδυμα καθημένη πλη
σίον τού παραθύρου της, άνέμενε τήν άφιξιν τοΰ πρίγκιπος Έροζία. 
ΕΤς δούλος άνέκραξε τότε: — ’Ιδού αύτός !

Πράγματι παρετήρησαν πλέοντα είς τόν Νείλον, ένα νέον μέ συμπαθη
τικήν καί ώραίαν μορφήν εύγενοΰς πολεμιστοΰ. Έπέβαινε μεγάλου δελ
φίνος, τοϋ όποιου οί χρυσοειδεϊς οφθαλμοί άντηνακλώντο έπϊ τοΰ ΰδατος.

Πάντες οί ύπηρέται τής βασιλίσσης έξήλθον εις προϋπάντησιν.
Ό Άσουάχ, ό όποιος άνέμενε τήν στιγμήν έκείνην, είσήλθεν είς τό 

άνάκτορον έλθών έπϊ ελαφρός λέμβου, έφθασεν έως τήν κρυσταλλίνην 
αίθουσαν έπανεΰρε τό μυστικόν κομβίον, ήνοιξε τήν μυστικήν θυρίδα, 
καϊ άφοΰ έπήρε τό κεκρυμμένον δοχεϊον έφυγεν.'Όλα αύτά έγιναν τόσον 
ταχέως, ώστε μετά έν δευτερόλεπτου εύρίσκετο είς τήν όχθην.

Ό πρίγκιψ Έροζία έπλησίαξεν είς τό άνάκτορον καϊ έχαιρέτιζε τήν 
νεαράν βασίλισσαν, ή όποια εύρίσκετο είς τόν έξώστην.Ό Άσουάχ τότε 
έλαβε έν μικρόν ξηρόν ςύλον, τό ήναψε καϊ προέφερε μερικούς μαγικούς 
λόγους. Πάραυτα έσχηματίσθη έν μικρόν νέφος καϊ εκάλυψε τόν πρίγ
κιπα άποκρύψαν αύτόν έκ τών οφθαλμών τής νέας.

"Οταν τό νέφος διελύθη, ή βασίλισσα είδε τόν δελφΐνα δστις άπήρ- 
χετο έκπληκτος. Ό πρίγκιψ είχε χαθή !

Είδε τότε ή νηρηΐς τό έξ έρυθροϋ μαρμάρου άνάκτορον της νά μετα- 
μορφοΰται είς σωρόν άμμου ήτις ήσύχως έβυθίζετο, έν ω τό ύδωρ τού 
ποταμού έφευγε πρός τήν θάλασσαν μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα παρασύρον 
τούς κατοίκους του. Τιόρα ό Νείλος ήτο κοίτη λεπτής άμμου.

Ή βασίλισσα εύρίσκετο μόνη είς τό μέσον τής έρήμου. Τά λαμπρά 
της ένδύματα είχον γίνη ράκη. ΙΙεριεπλανάτο είς τήν έγκαταλελειμμέη|ν 
πεδιάδα έρωτώσα έαυτήν έάν ήτο παίγνιον εφιάλτου.

"Οταν ένύκτωσε ό Άσουάχ, άφοΰ ματαίως άπεπειράθη νά έπιρεάση 
τό μαγικόν δοχεϊον, τό έκρυψεν μέσα είς υψηλούς άποκρήμνους βρά
χους, δπου ούδείς Οά ήδύνατο νά τό εΰρη. Δέν παρετήρησεν δμως δτι 
μεγάλη γλαύξ μέ τούς λιίμποντας οφθαλμούς της τόν παρετήρει κε- 
κρυμμένη είς άπόκρημνόν τινα οπήν.

Τήν επαύριον ή δυστυχής βασίλισσα, ή όποια διήλθε τήν νύκτα έν 
μέσφ τής τρομερωτέρας άγωνίας, εΐδεν ερχόμενον πρός αύτήν άνθρωπον 
λαμπρότατα ενδεδυμένον, άλλά γέροντα καϊ άσχημου δστις τής είπε:

— Κυρία, έμαθον τάς δυστυχίας σας καί άν θέλετε νά μέ συζευχθήτε 
σάς υπόσχομαι νά σάς αποδώσω όλους τούς θησαυρούς σας.

Ήτο δ Άσουάχ! Παρά τούς γλυκείς λόγους τοϋ γέροντος ή μικρά 
νηρηΐς |ιέ τό ένστικτον τών αγνών καί εύγενών καρδιών, προησθάνθη 
δτι αύτός ό άνθρωπος ήτο ό ηρως τών δυστυχιών της.

— Ύπεσχέθην, άπήντησε, τήν χεΐρα μου είς τόν πρίγκιπα Έροζία 
καί έάν είσθε ισχυρός, σάς ζητώ ώς χάριν νά μοΰ εΐπετε τί έγινε.

Ό Άσουάχ έγέλασε σαρδωνείως καί ή μικρά νηρηΐς έφοβήθη.
— Κυρία, είπε, θά άναγκαοθήτε νά μέ συζευχθήτε. Δέν θά εΰρετε 

ούτε νά φάγετε ούτε νά πίετε είς αύτό τό έρημον μέρος. Τά κατοικού- 
μενα μέρη είναι είς πλέον ή ένός μηνάς άπόστασιν. Καϊ διά νά άποφύ- 
γετε τά τρομερά αύτά βασανιστήρια, δέν έχετε νά είπήτε ή μίαν λέξιν.

— Ποτέ ! είπεν ή νεαρά κόρη.
— Θά ίδωμεν, άπεκρίθη ό μάγος γελών. Θά έπανέλθω αΰριον;
Ό τρομερός γέρων είπε τήν αλήθειαν. Ή πείνα καί ή δίψα ήρχισαν 

νά μαστίζουν τήν έκπτωτον βασίλισσαν.
— Θεέ μου! ε'λεγε, αύτός ό μάγος εΐνε δαίμων.
Πτηνόν διερχόμενοντήνάνεγνώρισε.Έσπευσε νά ειδοποίηση τούς Αδελ

φούς του καϊ μετ’ όλίγον τά πτηνά έπανήρχοντο κομίζοντα είς έκείνην, 
ήτις έπϊ τόσον καιρόν τά έθρεψε, μερικούς φοίνικας καί έν άχθος φορ
τωμένοι· δρόσον, τό δποϊον έδρόσισε καί έδυνάμωσε όλίγον τήν νεαράν 
κόρην. Έν τούτοις ή εσπέρα έφθασε καί ή πτωχή κόρη ήτο περίτρομος. 
Είδε μίαν οπήν είς τόν βράχον καί άπεφάσισε νά διέλθη τήν νύκτα 
είς τό μικρόν αύτό σπήλαιον. "Οταν είσήλθε κρότος πτερών τήν έκαμε 
νά τρομάξη καϊ παρετήρησε μεγάλην γλαύκα ή οποία τήν έβλεπε μέ 
τούς μεγάλους λάμποντας οφθαλμούς της — πράγμα παράδοξον — γλυ
κού χρώματος. Έπλησίασε τήν νέαν καϊ μέ παράδοξα πτερυγίσματα 
έφάνη θελουσα νά τήν δδηγήση κάπου. Ή νηρηΐς δέν έφοβήθη. Ήκο- 
λούθησε τόν παράδοξον αύτόν οδηγόν ό όποιος τήν άνεβίβασε εϊς απρο
σίτους βράχους. Έκεΐ ή γλαύξ έπτερύγισε γύρω μικρού σπηλαίου. ΤΙ 
νηρηΐς είσ>|γαγε τήν χεϊρά της καϊ δταν τήν άπέσυρεν είχεν έπανεύρη 
τό μαγικόν της δοχεϊον. Δάκρυα χαράς έρρευσαν έκ τών ώραίων της 
οφθαλμών καί πίπτοντα έντός τού δοχείου μετεβάλλοντο εϊς άδάμαν- 
τας. Ή βασίλισσα έτριψε έλαφρώς τό στόμιον τοΰ δοχείου προφέρουσα 
συγχρόνως μαγικούς λόγους. Άμέσως ορμητικόν κύμα διέφυγε τού δο
χείου έν εϊδει κυανού καταρράκτου καϊ διηυθύνθη δπως πληρώση τήν 
ιΐπεξηραμέιην τού ποταμού κοίτην. Τόση μάλιστα ήτο ή ποσότης τού 
ΰδατος ώστε έπλημμύρισεν δ ποταμός.

Έξαφνα μία φωνή ήκούσθη. Τίτο ό Άσουάχ! Μυστηριώδες σημεΐον 
έν τφ όνείρφ του τοΰ άνήγγειλεν οτι ή νεαρά βασίλισσα έπανεΰρε τήν 
ίσχύν της. "Ετρεξε καϊ έφθασε ακριβώς καθ’ ήν στιγμήν δ Νείλος είχε 
πλημμυρήση. Καϊ ό Άσουάχ άμέσως έγινεν Ιχθύς. Τότε δμως όλοι οί 
ίχθεΐς οί καταφυγόντες είς τήν θάλασσαν συνηθροίοθησαν γύρω άπό τήν 
βασίλισσαν των. Είδον ένα ίχθΰν τόν δποϊον δέν έγνώριζον, κα’ι έκ τών 
βεβιασμένων άπαντήσεών του ένόησανότι έκεϊνος ήτο δ προδότης, δστις 
έκαμε τήν νεαράν των βασίλισσαν νά ύποστή τόσας δυστυχίας. Τόν έφό- 
νευσαν άμέσως καί δ θάνατος άπέδωκεν είς τόν Άσουάχ τό άνθριόπινον 
αύτού σχήμα, τού όποιου τά άπομεινάρια έπλεον ήσύχως έπϊ τών ύδά- 
των ... Τότε καί ή γλαύξ μέ τούς κυανούς οφθαλμούς ήλθε καί έρρίφθη 
είς τούς πόδας τής νεαρός νηρηίδος.ΤΙτο ό πρίγκιψ Έροζία, τόν όποιον 
ό Άσουάχ είχε μεταμόρφωση, άλλ' ό όποιος άνέλαβε τό σχήμά του, 
δταν δ θάνατος τοΰ μάγου έθεσε τέρμα είς τήν μαγικήν του δύναμιν.

Ή νεαρά βασίλισσα μετέφερε τά άνάκτορά της είς τό μέσον αγνώ
στου λίμνης, δπου ζή εύτυχής μέ τόν σύζυγόν της καϊ μέ τά ωραία 
τέκνα, τά όποια άπέκτησεν.

Τήν επέτειον τών τρομερών αύτών ημερών ή βασίλισσα έκαμε έορτήν 
είς τήν όποιαν πάντες οί υπήκοοί της παρευρέθησαν. Καϊ τό μαγικόν 
δοχεϊον έχυσε έκείνην τήν ήμέραν τόσον ΰδωρ ώστε ό ποταμός έπλημ
μύρισεν ... ’Ιδού διατί δ Νείλος πλημμυρίζει κατά περιοδικός έποχιίς.

Μετάφρασις ΝΙ. X. ΑΙΛΙΑΝΟΤ
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ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΓΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΤΩΜΑΤΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

Η ΑΝΕΛΚΤΣΙΣ ΤΩΝ ΠΤΩΜΑΤΩΝ

ΕΞΩΘΙ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ ΠΤΩΜΑΤΩΝ

τ-'ραγικώτατον δυστύχημα, άριθμήσαν πολλά θύματα, έβύθισεν είς βαθύ πένθος
1 τήν Σμύρνην. Τό θαλάσσιον δράμα—τοιουτο υπήρξε—συνέβη τήν έσπέραν 

τής 23 Σεπτεμβρίου. Κατά τήν Μ μ. μ. τό άτμόπλοιον <Σταμπούλ« έκ τών 
Ϊικρών σκαφών τής έταιρίας Χαμηόιέ, τών τηρούντων τήν συγκοινωνίαν μεταξύ 

μύρνης και περίχωρων άπεσπάοθη, πλήρες έ.τιβατών, τής παρά τήν άποβά- 
θραν ξυλίνης προβλήτος. Τήν στιγμήν έκείνην κατέπλεεν άλλο μεγάλο σκάφος 
ή «Κασσάνδρα» τής εταιρίας Σερκέτι Χαΐριέ καί προσέκρουσεν έπ’ αύτοΰ.

Ή σύγκρουσις ύπήρξε τρομερά. Ή Σταμπούλ κατεβυθίσΟη αύτανδρος 
σχεδόν. Ή Σμύρνη άνεστατώθη άπό τάς οίμωγάς καί τάς γοεράς κραυγάς τών 
πνιγομένων. Μάτην έσπευσαν άπό τής προκυμαίας είς βοήθειάν των. Εκατόν 
είκοσιν έπνίγησαν. Ό όχλος έξετράπη είς άράς κατά τών έταιριών καί έν τή 
παραωορφ του έπυρπόλησε τήν ξυλίνην προβλήτα, δι’ ής άπεβιβάξοντο καί 
έπεβιράζοντο οι έπιβάται τών Ατμόπλοιων τής Χαμηδιέ.

Τήν έπομένην άνέσυραν τά πτώματα τών πνιγέντων καί τά έτοποθέτησαν 
έντός Αμαξών. Κόσμος Απειρος κατέκλυσε τό γραφεΐον τών Διαβατηρίων οπό- 
θεν τά έξήγαγον καί έν βαθύτατη όδύνη τά προέπεμψεν είς τό κοιμητήριον, 
Ακολουθών τήν μακράν σειράν τών νεκροφόρων Αμαξών.

0 ΛΑΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ ΕΠΥΡΠΟΛΗΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΒΑΘΡΑΝ TQN ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΗΣ 
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΑΛΛΑ ΜΙΚΡΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΕΡΡΥΜΟΥΛΚΗΣΑΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ

ΚΛ Α Μ Μ AT Α

'ΣΤΗΣ ΨΥΧΑΙΣ ΤΩΝ ΠΝΙΓΜΕΝΩΝ

Πέρασ’ ή άγρια ή βροχή 
καί τό βαθύ σκοτάδι 

πάνω άπ’ τή μαύρη θάλασσα 
μέ τή καρδιά τή μαύρη.

καί πήρε χίλιες 8υό ηιυχαίς 
’στον άπονο τόν "&8η . . .

—Τώρα τό φώς λαμποκοπά 
κάποιο κουφάρι νανρη ! . .

ΣΤ' ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΤΟΥΣ

Καί μέ τό γελοίο στή ψυχή, 
τό γελοίο καί ατό στόμα, 

στήν ανθισμένη ακρογιαλιά 
πήγαιναν οί καϋμένοι !

’Ανάθεμα στή θάλασσα 
ποΰ σμίγει μέ τό χώμα ...

-Κι’ οί ταξειδιώτες πάν καί παν... 
καί τ’ άκρογιάλι μένει !

Σ' ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥΣ

Καί μέ χεράκια δρθάνοικτα 
’μπρος στ’ ουρανού τά πλάτη, 

τήν υστερνή τους προσευχή 
θαρρείς κι’ ακόμα λένε, 

μά όχι στήν κλίνη τοΰ σπητιοΰ’ 
στοΰ Πόνου τό κρεββάτι!..

— Ώϊμέ! στής μάναις τής φτωχαίς 
ποΰ ζοΰνε γιά νά κλαΐνε!..

Σ' ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ

Ή σιδερένια ή θέλησι κ’ ή άτσαλένια κρίσι 
μάταια ζητάνε τών ματιών νά κλείσουνε τή βρύσι. 
ΓΙοτάμ’ ή στάλαις γίνονται άπ’ τής καρδιάς τά βύθη 
κι’έμπρός ’στό ρέμα τους τοΰ νοΰ τραβιοΰντ’οί Κρύοι λίθοι.

Σ' ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ζογραφον

Κι’ άρώτηοα τά κύ|ΐατα 
τά κόκκινα, π’ ολοένα 

απ’ τής φωτιάς τήν άβυσσο 
άγριόγλυφαν τή Σκάλα, 

πάνω άπ’ τό χάος τοΰ νερού, 
γοργά καί θεριωμένα :

— «Πουν*  ό τεχνίτης ό καλός,
πούχε δνειρα μεγάλα, 

νάρθη νά ζήση τή σκηνή 
τήν τρις παληκΟρίσσια, 

ποΰ ή Νέμεσις ζωγράφισε 
μέ χρώματα περίσσια; »

Καί μ’ άντιφέγγισμα ή φωτιά 
πάει στοΰ νερού τά βάθη, 

’ρωτά τή θάλασσα, κι’ αύτή 
ιιέ λύσσα γυναικίσια :

— ’Εκείνος ποΰ λαχτάρισες,
στήν αγκαλιά μου έχάθη !

Σ’ ΤΟΝ ΜΠΕΜΠΑ αρχιτέκτονα

Κι’ ό καλλιτέχνης τής γραμμής, 
ποΰ τώδειχνε άπ’ τήν δψι, 

καί μέσα στον ατέλειωτο 
τής Τέχνης του ουρανό, 

τόσα παλάτια πύργωνε 
καί μάρμαρα είχε κόψει, 

γιά τό σχολειό θεμελίωμα, 
ς’ τήν Εκκλησία Βωμό,

μέσα σέ μιά χαμόστεγη 
ξυλένια καμαρούλα, 

ποΰ μιά μικρή του μολυβιά 
Οά ξήλωνε στήν ώρα 

έκλεισεν ούλο του τόν νοΰ 
καί τά παλάτια τ’ ούλα...

— Καί πάει ό νους, κι’ ώϊμένα, ζή 
τό ξύλο άκόμη τώρα ! . ..

ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΟ έμπνευσμένος τής Σμύρνης ποιητής. 6 γλυκύς του 
Σααδή μεταφραστής, κ. Μιχ. Άργυρόπουλος, ό γνωστός 
δικηγόρος καί λόγιος, θρηνεί είς τούς ώραίους στίχους 
του τά'θύματα τοϋ τελευταίου δυστυχήματος τής Σμύρ
νης. Τούς παραθέτομεν ώς κάποιαν’ έύχήν ίπιμνημό- 
συνον είς έκείνους ποϋ τόσον σκληρόν θάνατον εύρον 

μέσα είς τόν υγρόν κόλπον].
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Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙΣ

Ό πτωχότερος είς παροιμίας μήν.
Τόν ίρυγητη σιτάρι οπιίρης καί δυο Οβλής ούρτι.

Δήλοι τό ωφέλιμον τής σποράς τοΰ σίτου κατά τόν Σεπτέμβριον, τούτο 
όμως εϊς τά μέρη όπου τά πρωτοβρόχια άρχοντα·. τό μήνα αυτόν. Συνήθως 
δ σίτος σπείρεται τόν "Οκτώβριον

Τά ποοηοβρόχια πρέπει να νΡρουν τά λούπινα στη γή.

Μανιάτικη παροιμία. *

ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ ΖΕΥΓΟΣ

Ό κατά τήν 24 Σεπτεμβρίου εις Τϋρνοβον διά τοΰ πραξικοπήματος τής 
άνακηρύξεως τής Βουλγαρίας εϊς ανεξάρτητον Βασίλειον άνακηρυχθείς 
Τσάρος τών Βουλγάρων έγεννήθη έν Βιέννη τφ 1861. Είνε υίός τοΰ πρίγ- 
κιπος Αύγούστου τοΰ Σαίξ - Κοβούργου Γόβα καί τής πριγκηπίσσης Μαρίας 
τοϋ Όρλεάν θυγατρός τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου.'Εκλήθη εϊς τήν ηγεμονίαν 
τής Βουλγαρίας τφ 1887.

'Ο Φερδινάνδος ένυμφεύθη εϊς πρώτον γάμον τήν Μαρίαν Λουΐζαν καί 
έσχάτως τόν Φεβρουάριον τοΰ 1908 τήν Έλεονώραν τοΰ Ρέους εϊς δεύτε
ρον γάμον, άρθέντος τότε καϊ τοΰ κατ' αύτοΰ άφορισμοΰ τοΰ Πάππα διότι 
άνέθρεψε τόν διάδοχον Βόρη είς τήν ’Ορθοδοξίαν.

"Π νέα ήγεμονίς είνε μεγαλητέρα τοΰ Φερδινάνδου καθ' ήλικίαν καί 
διαμαρτυρομένη.
ΤΫΡΝΟΒΟΝ

Διά τούς Βουλγάρους τό Τϋρνοβον είναι Ιστορική πρωτεύουσα. Έκεΐ έξε- 
λέγη ήγεμών τής Βουλγαρίας δ 'Αλέξανδρος Βάτεμβεργ τφ 1878 καί έκεΐ 
συνήλθεν ή πρώτη βουλγαρική έθνοσυνέλευσις, ή ίποία συνέταξε τόν πρώ
τον οργανισμόν τής ήγεμονίας τόν Φεβρουάριον τοΰ 1879.

Αρχαιότερα ΰπήρξεν ή έδρα τής Δυναστείας τών Άσσέν μέχρι τοϋ 1257 
καί έδρα τοϋ Βουλγαρικού Πατριαρχείου τού ίδρυθέντος τφ 1300 ύπό τού 
Πάππα Ίννοκεντίου.

"Οταν αργότερα οί Τούρκοι καί δή δ υίός τοΰ Σουλτάνου Βαγίαζήτ έκυ- 
ρίευσε τήν πόλιν, τό Τϋρνοβον ήτο έδρα πασσδ καί Μητροπολίτου εκλεγό
μενου άπό τό Πατριαρχείου.

Τώρα ή πόλις αΰτη, ή δποία υπήρξε τό θέατρον τών ιστορικών γεγονό
των τής Ήγεμονίας είναι μικρά πόλις τουρκικού εξωτερικού.

« 
Τ© ΨΕΜΜΑ ΜΟΥ

Θυμάσαι; Ψές μέ ’ρώτησες ; Γιατί 'ς τόν ουρανό 
φαίνονται άστρα λιγοστά καί σαν μισοσβυσμένα; 
Καί σούπα δτι χάνονται "μπροστά είς τόν φανό 
τοΰ φεγγαριού, τόν δυνατό, και σβύνουν ένα ένα.

Έ! Τότε σούπα ψέμματα. Γιατί τιϊσβυνες αυ
τά ’σβήνανε τά μαΰρά σου όλόγλυκα ματάκια. 
Σβύναν άπό τή ζήλια των, άγάπη μου χρυσή, 
γιατί έκεΐ δέν βρίσκονται τόσο λαμπρά αστράκια. 

Έν Μυτιλήνη mantide
«

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΒΡΕΤΟΤ

Έπερατώθη μέ πάσαν δυνατήν πολυτέλειαν καί μέ πλήθος εικόνων τοΰ 
καλλιτεχνικού καί πλήρους άπό ωφελίμους γνώσεις Ημερολογίου Βρετοΰ 
6 έννατος τόμο; είς τά Τυπογραφεία τής «’Εστίας» τών κ. κ. Μάϊσνερ 
καί Καργαδούρη.

’Αντί πάσης άλλης διαφημίσεως, ής άλλως δέν έχει άνάγκην ή τόσον 
έκτιμωμένη αύτή 'Ελληνική έκβοσις, δημοσιεύομεν τά περιεχόμενα τοϋ 
έννάτου έτους:

Χρονολογία·., έορτολόγιον κτλ. (είκ. 4). — ’Αξία τών κατ’ έτος έξαγο- 
μένων ορυκτών (εΐκ. 6). — Χρήσις σιδήρου καί έπικειμένη έξάντλησις 
αύτοΰ. — Χρυσός έξαχθείς άπό τής άρχαιότητος μέχρι σήμερον. — Ό μεγα- 
λείτερος άδάμας τής Γής. — Φυτά έντομοφθόρα καί κολοσσιαίου λεμόνιον 
(εΐκ. 3). — Πόσα είδη ζώων είνε καί πόσα είνε τά ήμερα. — Μνήμη καί 
νοημοσύνη τών ζώων (εΐκ. 4). — "Αρκτος υιοθετούσα παιδίον καί άποθνή- 
σκουσα έκ λύπης μετά τόν θάνατον αύτοΰ. — Πότε ένεφανίσθησαν έπί τής 
Γής οί πρώτοι άνθρωποι καί όποιοι ήσαν οί προγονοί μας. — (Τήν περί
εργον ταύτην διατριβήν συνοδεύει εϊκών τών πρωτογενών άνθρώπων). — Ή 
Σταύρωσις τοΰ Ίησοΰ Χριστού. (Ιστορικόν διήγημα, άληθές αριστούργημα) 
(εΐκ. 12). — Ό Άγιος ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος καί οί ’Απόστολοι Πέτρος 
καί Παύλος (είκ. 3). — Τά ανάγλυφα τού Παρθενώνος εϊς τό Λοϋδρον τών 
Παρισίων (εΐκ. 2). — Ό αρχαιότερος κώδιξ καί τό άρχαιότερον βιβλίον τής 
οικουμένης (είκ. 2). — Οϊ άποκεφαλισταί τοΰ Βόρνεο καί τής νήσου Φορ
μόζας (είκ. 2). — Ή βασίλισσα Σαβά καί ο! Άβυσσινοί (εΐκ. 4). — Περιή- 
γησις άπό Σουδάν είς Κογκό. — Οί άνΟρωποφάγοι τής κε/τρφας ’Αφρικής 
(είκ. 4). — Φιλανθρωπικά ιδρύματα έν Άλεξανδρείφ, Θεσσαλονίκη, Κων,- 
πόλε·. καί Άθήναις (είκ- 3). — Ζάχαρις, πυρεία, λουλάκι μόσχος (εΐκ. 1). 
— 'Ελώδεις,πυρετοί καί θεραπεία αύτών (εΐκ. 2).— Καστόρια καί Καβάλλα 
(είκ. 3). — "Ονειρα έπαληθεύσαντα άπό τής άρχαιότητος μέχρι σήμερον. 
Διανοητική έργασία καθ’ ύπνον (εΐκ. 3). — Υπνωτισμός καί προορατικόν 
παράφρονος. — Τά εϊς χρυσόν ελληνικά δάνεια. — Πληθύς Κρατών, πρω
τευουσών καί ήγεμόνες (είκ. 57). — Άξια οικοδομών τών πόλεων τής "Ελ
λάδος. — Χρηματικός καί κτηματικός πλούτος τής Αγγλίας. — Κάτοικοι 
τής Ελλάδος καί τών κυριωτέρων αύτής πόλεων κατά τήν άπογραφήν 
τοΰ 1907. —’Εμπορική κίνησις τών κυριωτέρων Κρατών. — Εύεργέται 
Αβερωφ, Κ. Σεΰαστόπουλος, I. Μπάγκας (είκ. 4). — Τηλεφωτογραφία, 

άσύρματος τηλέγραφος, συμπυκνωτής τοϋ ήλεκτρισμοϋ (εΐκ. 3). — Οικο
δομή τριώροφου οικίας έντός 12 ώρών. — Αϊ πρόοδοι τοΰ ήλεκτρισμοϋ έν 
Αμερική καί Ευρώπη (είκ. 1). - Τό πρώτον άερόστατον καί τά σήμερον 
πηδαλιουχούμενα άεροπόρα (είκ. 2). — Τό πρώτον άτμόπλοιον καί τά σημε
ρινά πελώρια ΰπερωκεάνεια (εΐκ. 6). — Παγκόσμιον εμπορικόν ναυτικόν. — 
’Ελληνική έμπορική ναυτιλία καί "Ελληνες έργάται τής θαλάσσης. — Κί- 
νησις τών λιμένων Κων,'πόλεως, ’Αλεξανδρείας, Σμύρνης, Μιτυλήνης καί 
Θεσσαλονίκης. — Κίνησις τοϋ Σουέζ, τοϋ Σουλινά καί τοΰ ’Ισθμού τής Κό
ρινθου. — Ό πρώτος έφευρέτης τών σιδηροδρόμων καί ή σημερινή δαιμο
νιώδη; αύτών ταχύτης (εΐκ- 3). — Έλληνες μουσικοί Μάντζαρος, Σαμάρας, 
Μαργαρίτης ιεϊκ. 3). -’Αμερικανός "Ελλην (Σ. Τσαγγάρης) (εΐκ. 2).— 
Πώς έγράφετο πρό 580 έτών ή 'Ελληνική.— Πόθεν παρήχθη β Καραγ
κιόζης (εΐκ. 1). — Πότε εΐσήχθη τό χαρτοπαίγνιου εϊς Εύρώπην. Τί παρί- 
στανον καί πόσον έστοίχιζον αί πριδται τράπουλαι. Τρομεραί άπώλειαι τών 
χαρτοπαικτούντων καί κλοπαΐ αύτών (εΐκ. 2). — ’Ιστορία τής κούκλας καί 
σχέσις αύτή; μέ τόν συρμόν (εΐκ. 2). — 'Υγιεινή τής κόμης. Ή πλεξίς τών 
Κινέζων. 350.000.— Έξήγησις συνήθων φράσεων (εΐκ. 1).—Ή γαστρο
νομία έν γένει. Κατάλογος φαγητών τού 1626 καί κινεζικού δείπνου (είκ. 1). 
— Εΐ; έκάστην τών 400 σελίδων τοΰ ημερολογίου δημοσιεύεται καί μία 
παροιμία. Οί έπιθυμοΰντες νά άποκτήσωσι τό πολύτιμον τοΰτο ήμερολό- 
γιον άντί 5 φρ. χρυσόδετου (έπί χάρτου ώς δ άνά χεΐρας) πολυτελούς έκδό- 
σεως, άντί 4 φρ. χρυσόδετον έπί συνήθους χάρτου καί άντί 3 φρ. χαρτόδε
του — διά τό εσωτερικόν εις δραχμάς — δς άπευθυνθώσιν πρός τήν : Διεύ- 
θυνσιν τής «Εικονογραφημένης» δδός Καρύτση 4. Αθήνας, έμβάζοντες καί 
τό άντίτιμον.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝ

"Ακούε πολλά, λέγε ολίγα, μή διακόπτει; ποτέ.
Έσω φυσικό; καί ε'ι; τόν τόνον καί είς τάς ιδέας σου.
Ίίμίλει είς έκαστον δΓ δ,τι άγαπά ή γνωρίζει.
Μή άποφαίνεσαι περί ούδενός ένώπιον άνθρώπων τούς όποιους δέν γνωρίζεις. 
Προλάμβανε τόν κόρον όταν δμιλής.

Έσω εύμενής χωρίς κολακείας καί ειλικρινής χωρίς τραχύτητας. 
Μεταχειρίζου τό σκώμα, ποτέ τήν κακολογίαν.
Δέχου αντιρρήσεις ή έάν τάς άνασκευάσης μή φιλονικής.

«
Ο ΜΗΝ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ

Ό Σεπτέμβριος δέν ηύνόησε τά θέατρα. Βροχαί ραγδαϊαι καί ψύχη 
πρόωρα ήνάγκασαν τούς θιάσου; νά τραπώσι πρός τά; εύεργετικάς. Δι' δ 
καί ελάχιστα έργα νέα έπρόφθασαν νά ΐδουν τό φώς τής συστοιχίας 
τοϋ προσκηνίου.

Οΰτω πρώτον άνεβιβάσθη 5πό τής «Νέα; Σκηνής» περί τά τέλη Αύγου
στου τό πολυθρύλλητον έργον τοϋ κ. Κ. Χρηστομάνου τά Τρία φιλιά», 
τραγική σονάτα, όπως δ ίδιος τό έχαρακτήρισε. Τό έργον ήρεσε καί εις τόν 
πολύν κόσμον καί είς τόν ολίγον, καί τούτο είναι άπόδειξις ότι ίστάβη καλά 
όπως λέγουν. Ή Κριτική δμως έδιχάσθη. Οί μέν τό έχαρακτήρισαν ώς άψο- 
γον, οί δέ ώς κουραστικού καϊ υοσηρόν.

Έν τφ μεταξύ ύπό τοΰ θιάσου τής κυρίας Κυβέλης έν τφ «Πανελληνίφ» 
άνεβιβάσθη ή · Φωτεινή Σάντρη» τό κατά διασκευήν τοΰ ώραίου μυθιστο
ρήματος τοϋ γνωστού συγγραφέως λογίου τού κ. Γρ. Ξενοπούλου · Ο Κόκ
κινος Βράχο;· δράμα. Ύπερήρεσε τό έργου, συγκινήσαν καί προκαλέσαν 
δάκρυα, έκρίθη δέ άνυποκρίτως ώ; έργον πολλής τέχνης καί μεγάλης δυνά- 
μεως, άριθμήσαν πολλά; παραστάσεις. Είς τούς άναγνώσαντας τό έργον 
ώς μυθιστόρημα καϊ βλέποντας έμψυχούμενα έπί σκηνής τά πρόσωπα μεθ’ών 
συνέπαθε καί συνεπόνεσεν, ή διδασκαλία τού δράματος παρέσχεν ιδιαιτέραν 
συγκίνησιν. Τό έργον έπανελήφθη καί κατά τήν προτελευταίαν εσπέραν τοϋ 
Σεπτεμβρίου Υψηλή έπιθυμίφ τών Βασιλοπαίδων.

Εύθύς αμέσως υπό τής «Νέας Σκηνής ■ άνεβιβάσθη ή τρίπρακτος φάρσα 
’Στά Παραπήγματα· τών κ.κ. Ν. Λάσκαρη καί Γιαννουκάκη, τών έμπειρων 
πλέον συγγραφέων τοϋ θεάτρου. Φάρσα πολύ πολύ έξυπνη, μέ πλήρη τά 
στοιχεία, φάρσας, μέ πολύπλοκους παρεξηγήσεις, μή άπεχούσας τού πιθα
νού, ή δποία κατά τήν κοινήν όμολογίαν έλαβε τήν πρώτην θέσιν μεταξύ 
τών έργων τής έφετεινής παραγωγής.

Τήν περίοδον έκλεισεν ή »“4>·ταρ» ή τρίπρακτο; κωμφδία τών κ.κ. Δημ. 
Βρατσάνου, Διευθυντοΰ τής «Εικονογραφημένης» καί Άρ. Ζήνωνος, Δικη
γόρου, άναβιβασθεΐσα ΰπό τής «Νέας Σκηνής», κριθεϊσα δέ εύμενώς.

X. 
«

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

Ό Γκυζώ διηγείται εις τούς έγγόνους του διάφορα ιστορικά γεγονότα. 
"Ομιλών διά τόν ’Ερρίκον τόν Α' τής Αγγλία; άνέφερεν ότι οϋτος ούδέ- 
ποτε έγέλασεν είς τήν ζωήν του.

Είς έκ τών μικρών ακροατών εφάνη δυσπιστών καί δταν δ πάππος ήρ«>- 
τησε τό αίτιον τής δυσπιστίας :

— Καί τί έκαμε, άπήντησεν, δταν τόν έγαργάλιζαν ;

«
ΑΠΟ ΡΑΚΗ

Τί ποσόν άποφέρουν τά ράκη; Ή στατιστική τό ύπελόγισε καί αύτό. 
Έκαστος Γάλλος πετ$ κατ’ έτος υφάσματα έφθαρμένων ένδυμάτων. τά 
δποία έχουν βάρος κατά μέσον 8 χιλιογράμμων. Δηλαδή παλτά, ζιλέ, παν
ταλόνια, σακάκια, γυναικεία φορέματα κ.λ.

Σαράντα λοιπόν έκατομμύρια πού είναι οϊ κάτοικοι τής Γαλλίας, πετούν 
32.000.000 χιλιόγραμμα ρακών, ίέστε πρός 50 centimes τό χιλιόγραμμον, 
άποφέρουν 160.000,000 φρ.... άπό ράκη.

«
Ο ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΧΗΡΑΝ

Έάν ποτέ σοΰ έλθη είς τόν νοΰν, είπε πατήρ πρός τόν υίόν του, νά νυμ- 
φευθής χήραν, νά έκλέξης τούλάχιστον εκείνην τής όποιας δ σύζυγος άπέ- 
θανε τόν δΓ άγχόνης θάνατον. Μόνον αύτό τό όνειδος είμπορεΐ νά τήνάναγ- 
κάση νά μή κάμη δυσάρεστους παραβολάς μεταξύ σοΰ καί εκείνου.

Έν ’ΑΌήναις, Τυπογραφείου «Εστία· Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδοϋρη — tiMrt.


