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ΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΕτΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
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ίιευόμενον η ।
> ας τα γραφεία I. Έπι&εωρήαεακ»

ζομεν τοΐς Μια* 
μας λογίζονται

ϋτι cd έγγραφοι τών άπό τον παρόντος μηνός έγγρα- 
πρώτης ίκάστον μηνάς.

tirλ „...;· ... ·*®W" 1 , -s
Ρωσσίαν της CΕλληνικής Έπιΰεωρήσεως-α αναγνωρίζεται ά Καθηγητής 

—Rue Pouschkine, No 66).

W

.- ■- γάλα είς τήν μητέρα κα\ Εξασφαλίζει τήν 
.ωήν είς τά νήπια.

ισψοποιεϊται κασ έκάστην κατά τήν εγκυμοσύνην καί τήν 
σιν, σννιστάται δέ έκθύμως άπό τάς ΐατρικάς κορυφής.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ PEARSON
I I RUE PAYENNE —PARIS

’Αντιπρόσωποι διά τήν Ελλάδα οίκ. κ. : ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΛΟΕΜΠΕ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ 
ΚΑΙ Α· ΔΑΝΙΗΛ

Όδός Σταδίου 3S-*Εναντι Άρσακείου

Το ανωτέρω κατάστημα πλουτισθέν ύπό ύφασμά- 
των εκλεκτών, στερεών καί τών νεωτέρων χρωματι
σμών κατάρτισε τό τελειότερων καί τό πλουσιότερο? 
εργοστάσιο? ΑΣΠΡΟΡΡΟΤΧΩΝ. Περί της Παρι
σινής κομψότητος καί τελειότητας τών προϊόντων 
του έγγυάται ή μοναδική ίκανότης τοϋ ετέρου τών 
Διευθυντών κ. Δανιήλ είδικώς έν Παρισίοις την 
τέχνην του σπσυδάσαντος καί τελειοποιηθέντος εις 
αύτήν.

Ό φιλοπρόοδος ούτος ΟΙΚΟΣ εθεσεν είς ενέργειαν 
τό τελειότερον τών ’Αθηνών ΣΙΔΗΡΩΓΗΡΙΟΝ λει
τουργούν δι’ Ηλεκτρισμού !

Υποκάμισα, φωκόλ, τραχιλιές, μανικέτια, φού
στες κτλ. σιδερόνονται μέ άπαράμιλλον τέχνην τα
χύτητα καί εντέλειαν .καί τό σπουδαιότερο? άνευ φθο- 
ρκς ή βλάβης !

Χάριν δέ τής πολυπληθούς καί . εκλεκτής πελατείας 
των κατηρτίσθη ήδη τελεία υπηρεσία παραλαβής καί 
μεταφοράς κατ’ οίκον των έκτελουμένων παραγγελιών.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ ΑΠΟ Ιης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1908

ΓΡΑΜΜΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κυριακής και έορτάς προστίθενται

ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΡΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

6.— 6.55’ 7.10' κατ’εΰΐεΐαν
8.— —- 9.10'

10.— — ■ 11.10' κατ’ ευθείαν
12.— κατ’ ευθείαν .—

ΜΕΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ!

1.20’ κατ’ευθείαν
2.— 2.55' 3.10'
4.05' — 5.10'
6,— 6.55' 7.10'
8.— —- 9.10'

10.— — 10.40'

2.30' Μ.Μ. ταχεΐα| — | 4.15' Μ. Μ.

ΣΗΜ. 1η. Λαϊκαί τιμαί εισιτηρίων έφ’ όλης τής 
γραμμής Κηφισιάς κατά πάσαν Πέμπτην.

ΣΗΜ. 2α. Λαϊκαί τιμαί εισιτηρίων τάς Κυριακάς 
έκ τών Σταθμών ’Αθηνών, Στρούμπου καί ’Αττικής 
μέ τήν αναχωρούσαν την 2αν μ. μ,

ΓΡΑΜΜΗ 7Y7VYTPIOY

ΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

8.45' Π. Μ. I 7.10' Π. Μ.
3.50' Μ. Μ. I 4.15' Μ. Μ.

Η ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
Γνωσ τοποιεΐ δ τ ι

Έγκριθέντων ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως τών Μέ· 
τόχων αύτής τού τε ’Ισολογισμού τού λήξαντος 
σταφιδικού έτους 1907 —1908 καί τού διανεμητέου 

μερίσματος έκ φρ. χρ. 25 κατά μετοχήν καί φρ. χρ. 
6,50 κατά ιδρυτικόν τίτλον, άρχεται άπό σήμερον ή 

πληρωμη αύτού έν Έλλάδι μέν παρά τή Τραπέζη 
'Αθηνών (τώ Κεντρικώ καί τοις Ύποκαταστήμασιν 
αύτοϊς^ έν Λονδίνω ·κα.^ά τώ έκεΐ Μ’ποκαταστήματι 
τής Τραπέζης*Αθηνών (22 Fenchurch St) καί τοΐς 
κ. κ. Ε. Erlanger καί Co (Bishops-gate St.Wit
hin) καί έν Παρισίοις παρά τή Banque de 1’Union 
Parisienne (7 Rue Chauchat).

Έν Άθήναις 3 'Οκτωβρίου 1908 
(Έκ τού Γραφείου τής Εταιρίας)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή 'Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις είς Τραπε
ζικά γραμμάτια και εις χρυσόν ήτοι φρ. και λίρας στερλίνας 
άποδοτέας εις ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρκώς. Αί είς χρυσόν 
καταθέσεις καί οί τόκοι αυτών πληρόνονται είς τό αυτό νόμισμα 
είς δ έγένετο ή κατάθεσής είς χρυσόν ή δι' επιταγής δψεως 
(chique) έπι τοΰ εξωτερικού κατ' επιλογήν τον ομολογιούχου.

Το κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρόνονται έν 
τφ Κεντρικφ Καταστήματι κα'ι τή αίτήσει τοΰ καταθέτου έν τοΐς 
ΰποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

1 1]2 τοΐς 0J0 κατ’ ετ. διά κατ. 6 μηνών

Τόκοι καταθέσεων

2 β 0J0 » Β Β 1 έτους
2 1]2 » 0]0 Β > » 2 ετών
3 Β Ο]Ο Β Β Β 4 ετών
4 ’.··» OJO Β Β > 5 ετών

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλο- 
γήν τοΰ καταθέτου όνομαστι ή ανώνυμοι.

Melle MARIE SLOOTEN
ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΡΟΣ ΑΡΙθ. 10ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ

Ή τελευταία τέχνη πρός κατασκευήν γυναικείων 
πίλων. Ή γνησία ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης, χάρις και 
γοητεία διακρίνουσι τους πίλους τής Melle Slo
ot βϊι. Μία απλή έπίσκεψις πείθει περί τής άλη
θείας. "Οσαι Άτθίδες επιδιώκετε τήν Παρισινήν χά
ριν, ίδου ευκαιρία, έπωφεληθήτε αυτής. Συνιστώ μεν 
έκθύμως τό νέον αυτό Κατάστημα.

ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ ΑΡΙΘ, 10
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατά την 30 Σεπτεμβρίου 1908

30 Σβπτιμβρίου
1908

31 Αϋγούατου
1908

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : *Εν Αονδίνω (22 Fenchurch street', Άλε- 
ξανδοεία,Καΐοω,Χαοτοΰμ (Σουδάν),ΚωνΟταντινονπόλει,(Γαλατά καί 
Σταμπούλ), Σμύρνη, βεΟΰαλονίκη, Καβάλλα, Πειρατεΐ, Πάτραις, 
Βάλω, Σύρω, Καλάμαις, Χανίοις, 'Ηράκλειό, Ρεθύμνω (Κρήτης).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1908

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμείον καί Τράπεζαι........... .. ..................................
Διαθέσιμα παρά ταΐς έν Ευρώπη Τρ. εις χρ...................
Συναλλάγματα έν Χαρτοφυλακίω και χρυσός.....................,
Προεξοφλήσεις................... ............... ...............................
Λ)σμ.οΐ τρέχοντες εις χρυσόν καί δραχμάς........................

; επί ένεχύρω χρεωγράφων............. ..................................
επί εμπορ. καί άλλων εγγυήσεων................................
έπί ύποθήκη ακίνητων ............................. .................. ..

Δάνεια έπί ένεχύρω χρεωγράφων................................. , . . .
Προσωρινοί λ)σμοί('Υποκαταστήματα καί Άνταποκριταί) 
Χρειύγραφα καί τοκομερίδια εις χρυσόν καί δραχμάς.. . 
Όμολογίαι Εθνικών Δανείων καί Δάνεια είς Δήμους, 

Λιμένας καί λοιπά Νομικά πρόσωπα..................
Κτήματα Τραπέζης.....................................................................
Έγκατάστασις καί έπιπλαΚεντρ.καί'Υποκαταστημάτων.

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον 'Εταιρικόν.. ... ............................................... ..
Άποθεματικόν τακτικόν.............,............................................;-

» έκτακτον.............................................................
Όμολογίαι φρ. χρ. 2 ·/2 έκατ. έξοφλητέαι τή 1η ’Ιου

λίου 1924 ...................................................................
Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς.Δρ. 75,443,036,40) 
Ταμιευτήριου....................·.................. » 6,075,092.75)
Ταμείον συντάξεων ύπαλληλων. ..............................................
’Εξωτερικοί λογαριασμοί είς χρυσόν.....................................
Έπιταγαί πληρωτέαι.............................................................
Γραμμάτια είσπραχθέντα καί μηπω έκκαθαρισθέντα., „ . 

Μερίσματα πληρωτέα..................................................................

Δρ. 7,510,502.68
» ' 6,517,470,49
» 4,579,010.22
» 14,382,989.67

» 54,896,748.65
» 24,208,109,39
» - 9,487,843.93
» 3,045,445.22
» 18,051,294.73
» 13,730,505.99

» 5,814,486.70
» 3,071,903.22
» 727,145.56

Δρ. 166,023,456.45

Δρ. 40,000,000.—
» 8,915,000.—
» 500,000.—

» 2,725,000.—

» 81,518,129.15

» 439,124.65
» 30,025,130.04
» 1,159,488.64
» 560,435.97
» 181,148.—

Δρ, 166,023,456.45

Είς μεταλλικόν..........................................................................Δρ.
» τραπ- γραμμ· ΊονΙκής Τραπέζης.................................... »
» κερματικά γραμμ. δίδραχμα και μονόδραχμα.........»

(Άντίτιμ. μεταλ- Τρ· είς τό έξωτερικόν.
Έξωτερ. λ)σμοί. Προϊόν έκδοθέντος Έθνικ. δαν. είς ,χρ-. 
Δάν. πρός τήν Έλλ· Κυβ. έπ’ άναγ. κυκλ. τραπ. γραμμ. 

> > » διδράχμων καί μονοδράχμων. .
)Εις χρ· Δρ. 24,709,175.— 

Όμολ. Έθνικ. δάνειων.,.... j γρ , 34,113,136 75 

Έντοκα γραμμάτια Έλλ· Δημοσίου είς τραπ. γραμμάτια 
Προεξοφλήσεις.................................................. .................................

Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων.......................,.............................
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί έπ’ ένεχύρω χρηματογράφων 
Δάνεια έπ’ ένεχύρω εμπορευμάτων............... -.. ........................
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί έπί υποθήκη...................................
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα... 
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας. ............... .. .............................
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας.................
Μετοχαί είς έγχωρίους εταιρίας. ....................... .. ...........................
Συμμετοχή εις Τράπεζαν Κρήτης........................... ......................
Όμολ. λαχ. δαν. Έθν. Τρ.Έλλάδ. 2 1]2 ο)ο (εις τρ. γρ·) 
Τοκομερίδια έν γένει....................................................... .. .................
Καταστήμ. Τραπ- καί κτήμ. έξ αναγκαστικών εκποιήσεων 
’Απαιτήσεις επισφαλείς.................... .. ................... ..
Έξ- έγκαταστ. (ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπ. γραμμ·) 
Διάφοροι λογαριασμοί...................... .............. ............ .. ......................
Λογαριασμοί τρίτων έν τώ εξωτερική..........................................
Λ)σμος έξαγορ. συμμ- Κυβερ· είς κέρδη· έκ τραπ. γραμμ· 
Εξαγορά προνομίου Προνομ. Τραπ. Ήπειροθεσσαλιας. . .. 
Προμήθεια τροπής λαχειοφ. δανείου είς τραπ. γραμματια 
Διάφορα.......................... '................................    · · · ·

Δ8·
ΧΙΑ.®ΜΤΧΚΟ3Λ·

693,810— 
1,224,887.— 

41,602,986.02
2,026,997.83 

62,778,575.42 
10,500,000—

58,822,311.75
2,843,000 — 

23,594,652.07
3,214,854.46 

18,120,499-97
5,345 898.73, 

71,816,909-73 
44,137,991-291 
13,434,516.45'

5,630,589-66 
4,807,948.20

1,2500,000.—
786,498—

8,842,614,79 
3,070,840 57 
1,560,542.92
3.112,951.20 
1,715,315.60 
1,218,550.—

- 720,000.—
150,000—
562,585.15

396,630,370.93

3,240,878.05
468,845.—

1,359,691. —
42,307,616.98 
2,475,494-83

62,778,575-42
10,500,000.—

58,774,201.75
2,843,000.—

25,004,964.78
2,906,388.01

17,679,612.22
4,196,056.03

68,798,055.52
44,190,588.43
14,991,954.10 

5,153,831-46 
4,807,948.20 
1,250,000.—

786,700—
65,657.37

8,829,512.09
3,069,677.22
1,373,370.37
3,662,975.70
1,203,897.69
1,218,560.—

720,000.—
150,000—
411,013.81

395,219,066.03

‘Ο Γενικός Διευθυντής
Ζ· Κ. ΜΑΤΣΑΣ

'Ο Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου 
Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μετοχικόν κεφάλαιον.....................................................................  · ·
Άποθεματικά κεφάλαια......................................................................
Τραπεζ. γραμ. έν κυκλοφορία :

I διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως Δρ. 62,778,575.42
Π » » » Τραπέζης » 60,601,885.20

Κερματ- γραμ. δίδραχ- καί μονόδραχμα..............................
Καταθέσεις άνευ τόκου είς μεταλλικόν........................................
Καταθέσεις άνευ τ^κου....................,...........................
Έπιταγαί πληρωτέαι............................... 

. Μερίσματα πληρωτέα.......................·................... ...........................
Διεθνής Οΐκ. έπιτρ. (λ)σμός κατ. έκ δη-

, , .» )είς χρυσ. δρ. 196,044.47μοσιων υπεγγ. προσόδων...» # ^ f 2,599,010-49 

Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων εις χρυσόν.....................................
Υπηρεσία έθνικών δανείων εις τραπεζικά γραμμάτια. ...... 
Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν....................................................
Καταθέσεις Δημοσ. έπί τόκω είς τραπεζ. γραμμάτια............
Έντοκ. κατ. Δημ. εις χρ. διά τήν κατασκ. τοϋ Σ.Π.Δ.Σ. 

» » > » τρ. γρ^τιοι » > »
Καταθέσεις έντοκοι.......................................... .. ................................
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο εις χρυσόν.......................

® > » 2 1)2 ο)ο είς τρ. γραμ.
’Υπηρεσία λαχειοφόρ. δανείου Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν. 

» » » » 2 1)2 ο)ο είς τρ. γραμ.
Καταθέσεις ταμιευτηρίου ..............................................................
Διάφορα..............................·...................    ·.· ·

20,000,000.00
13,500,000—

20,000,000.—
13,500,000.—

Έν Άθήναις τή 8η ’Οκτωβρίου 1908

Δραχ

123,380,460.62
10,500,000.—
5,415,069.67

11,813,138.45
1,992,249.64

294,220.—

’.21,098,835.03
10,500,000— 

5,903,800.25
14,304 289 66 

985,459.91 
497,465.—

2,795.054.96
598,894.70
391,007.35
659,954.97

19,791-43
2,026,997-83

36,933,21
122,118,932.40

41,871,390 — 
20,472,800.— 
[1,372,298. —

173,625 — 
11,405,891-88
5,791,659.82

396,630,370.93

2,899,403-64
16,355-45

792,652.30
1,269,157.36
1,519,791.43
2,475,494.83

343,628.21
120,981,276.48
41,871,390. —
20,472,800—
1,673,932. —

179,812.50
11,343,513.13
2,590,008.85

395,219,066.03.

Ό Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου
Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΒΗΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΞΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΣΑΣ 
ζ; ο,οοο,οοο

Τό καφάλαιον και αι καταθέσεις εις χμήματα καί χρεώγραφα έν γένει άνήρχοντο 
τδν Αί/γονστον 1906 είς δραχ. 2<>Ο,000,000

ΪΠΟΚΑΤΑΣΓΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕίΙΡΗΣΙΣ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Έν Λονδίνω, ’Αλεξάνδρειά, Καΐρω, Κων)πόλει (έν Γαλατά κα\ 
Σταμπούλ), Θεσσαλονίκη, Σρ,νρνη, Πειραιεΐ, Πάτραις, Βόλω, Σύρω, 
Καλάμαις, Χανίοις, Ήρακλείω (Κρήτης) καί Χαρτούμ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ „ΑβΗΝΑ·ΡΚΗ“

"Η Τράπεζα Αθηνών έκτελεΐ παάαν τραπεζιτικήν ίργαάίαν, ίιτοι :
Προκαταβολάς έπί εμπορευμάτων, χρεωγράφων καί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομερι
δίων, γραμματίων έπί Ελλάδος καί τοϋ Εξωτερικού ώς καί Χρηματιστικάς έντολάς. ’Εκδίδει συναλλαγ
ματικές, έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς, ενεργεί δέ καί τηλεγραφικές έντολάς πληρωμής είς τάς κυριω- 
τέρας πόλεις τής Εύρώπης. Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς

Τ ΑΜΙΕ ΥΤΗΡΙΟΝ
Η Δ1Ε1Θ1ΝΣΙΣ ΓΗΣ ΓΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ προς έμψύχωσιν τού παρά τφ λαφ πνεύματος τής 

άποταμιεύσεως προσδιόρισε τόκον 4 θ/θ έτησίως διά τάς έν τφ Ταμιεντηρίω της καταθέσεις, άποδο- 
τέας είς πρώτην ζήτησιν παρέχουσα πάσας τάς ευκολίας διά τάς καταθέσεις καί άναλήψεις τών 
πελατών της. ·

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις εις χρυσόν, είς έπιταγάς (cheque) έπί τοϋ έξωτερικοϋ καί είς 

τραπεζογραμμάτια, πληρώνουσα τόκον :

Διά καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν 3 ο)ο
» » » μετά έξ μήνας 3 1 )St ο)ο
» » » μετά έν έτος 4 ο)ο
» » » μετά δνο έτη καί επέκεινα 3 ο)ο

ΑΙ ΕΙΣ ΧΡ1Σ0Ν ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ εΐνε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς 
(cheque) ομοίως αποδίδονται δΓ επιταγών (cheque) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικώ άνταποκριτών 
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται· · .
καθ’ εξαμηνίαν άπό τής 1 Ίανουαρίου καί άπό 1 ’Ιουλίου έκάστου έτους.

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων, έπιφορτί- 

ζεται δε και την εισπραξιν τοκομεριδίων ελληνικών καί ευρωπαϊκών χρεωγράφων παντός είδους.
ΕΚΤΕΛΕΙ χρηματιστικάς έντολάς άντί τών συνήθων μεσιτικών δικαιωμάτων.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς διά τό 

κοινον. Έκ της Γερτής Διενθννσεως

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΕΤΟΣ ΟΓΔΟΟΝ

ΔΙΕΥΚΘΥΝΤΗΣ ’· Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ Έτησία: Έσωτερ. δρ.ΐ2 Έξωτ. φρ. χρ.ΐ2

ΓΡΑΦΕΙΑ; Όδδς Χαρίλαον Τριχονηη αριίλ, 22 α.
ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΙ Φιλολογικά καί καλλιτεχνικά άρβρα καί 

εικόνας έργων ’Ελλήνων καί ξένων καλλιτεχνών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΙΙεπειραμένος καθηγητής τής Ιταλικής, γνω- 

ρίζων καί τήν Γαλλικήν αναλαμβάνει παραδόσεις 
καί μεταφράσεις. Άπευθυντέον όδ. Σόλωνος 58.

ΚΟΥΡΕιΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΕΙΟΝ
ΚΩΝΓΣΤ. 1ST. ΚΕΠΕΤΖΗ

ΙΔΟΥ Η ΤΕΧΝΗ
Τό μόνον συστηματικόν τροχεϊον τοϋ κ.

ΚΩΝΣΤ. Ν. ΚΕΠΕΤΖΗ ΟΔΟΣ αθηνας 44

ΤΟΜΟΣ Β' ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1908

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Άπό τοϋ παρόντος τεύχους ή « Ελληνική 
Έπιθεώρησις » εισέρχεται εις τό Δεύτερον έτος.

Τάς κάτωθι γραμμάς τάς χαράσσομεν σήμερον 
μέ τήν συγκίνησιν τήν όποιαν αισθάνεται πάν άτο- 
μον δταν βλέπη πραγματοποιούμενα σχεδόν τά 
όνειρά του καί έκπληρουμένους τούς πόθους του.

Βεβαίως θά έθεωρεΐτο ίσως εγωιστικόν έάν 
γράψωμεν δτι ή «Ελληνικά Έηιθεώρη- 
σις> είσερχομένη είς τό δεύτερον έτος της επέ
τυχε καθ ολοκληρίαν είς τόν σκοπόν της. Αύτό 
άπόκείται είς άλλους νά τό είπωσιν.Έκεΐνο μό
νον τό όποιον επιβάλλεται είς ήμας νά γράψω
μεν σήμερον εΐνε δτι,έντός τών στενών ορίων τής 
δράσεως της ή «'Ελληνική Έπιθεώρησις» 
έπραγματοποίησεν δτι ύπεσχέθη,καί δτι προα
νήγγειλε.

Καί ύπεσχέθη καί προανήγγειλε νά συγκέν
τρωση περί έαυτήν δλους τούς άληθώς επίλε
κτους τής *Ελληνικής Πατρίδος. Εκείνους τους 
έμφορουμένους άπό ύψηλάς ιδέας. Εκείνους 
τους έμπερικλείοντας είς ψυχήν των τό άγνον, 
τό εύγενές, τό ώράϊον. ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ I

Καί αύτό τό κατώρθωσεν.
Καί άπό τάς σελίδας της έπί έν ολόκληρον 

έτος αντήχησαν κηρύγματα πρακτικής ώφελείας 
καί κοινωνικής άναπλάσεως, έδημοσιεύθησαν 
άρθρα άναμορφωτικά, κρίσεις άνιδιοτελεΐς καί 
διά τών δημοσιευμάτων τούτων ένίσχυσεν τήν 
Γεωργίαν καί τήν Αστυνομίαν, τούς δύο ζωο
γόνους κλάδους, διά τών όποιων προκοπτουν καί 
προοδεύουσι τά έθνη.

Αύτή εΐνε ή δράσις τοϋ πρώτου έτου; τής 
"Ελληνικής Έπιθεωρήσεως.

"Ηδη έκφράζουσα πρός τούς πολυτίμους καί 
έκλεκτούς αύτής συνεργάτας, εις οϋς οφείλει 
τών έπαγγελών των τήν πραγματοποιήσω, τήν 
ευγνωμοσύνην της τρέφει τήν έλπίδα δτι καί είς 
τό μέλλον τήν αύτήν θά τής παρέχωσίν υποστη
ρίξω, καί τήν αύτήν ένίσχυσω δπως κατορθώση 
νά φέρη είς τήν οδόν τής πραγματικότητας καί 
δτι άλλο εύγενές καί ώφέλιμον τής έμπνέουν αί 
ώραΐαι στιγμαί τών φιλοδοξιών της.
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Η ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

“Οταν πρό τινων έτών έφάνη έν Άθήναις τό 
πρώτον αύτοκίνητον, δειλά δειλά βαϊνον είς τούς 
πλατυτέρουο καί όλιγώτερον συχναζομένους δρό
μους, ούδείε ήδύνατο νά φαντασθή ότι τοΰτο Θά 
καθίστατο μετ’ ού πολύ, κίνδυνος τής ζωής καί 
τής σωματικής άκεραιότητος τών κατοίκων της. 
Ήδη όμως, ότε αύτοκίνητα σταθμευούσιν είς τά 
θέατρα, ίσως δέ καί εις τά πρόθυρα τών ναών, 
μία τών διηνεκών φροντίδων τών διαβατών και 
περιπατητών κατέστη, τό Πώς νά σωθώσίν άπό 
τά μαινόμενα ταϋτα σιδηρά τέρατα. Όθεν δέν 
είναι ίσως άκαιρον νά έξετασθώσι τά τής έπελ- 
Θούσης μεταβολής καί ή άφορμή, εις ήν ή έκ
ρυθμος αύτη κατάστασις οφείλεται. Καί ύπαρ- 
χουσι μέν άληθώς οί μή διαβλέποντες εις τά συμ- 
βαίνοντα ούτε σκάνδαλον κοινωνικόν, ούτε δικαί
ου ζήτημα, άλλ άπλώς ένάσκησιν τοϋ δικαιώμα-
ματος τοϋ έποχεϊσθαι, άλλά φρονοϋμεν οτι καί 
οί ίδιοι δέν τό πιστεύουσιν, άδιαφοροϋντες άπλώς 
διά τά θύματα αύτών, διότι εύρίσκονται έν χώρα,
ής ή πολιτεία τοϊς έπιτρέπει νά πράττωσι κατά 
τό δοκοϋν.

Καί ότι μέν ό άκοίμητος φρουρός τών δικαιω
μάτων τοϋ πολίτου είνε ό νόμος, μόνον κόσμος 
άπολίτιστος δύναται νά τό άγνοή. Διά τοΰτο έ- 
κεΐθεν, όθεν μας ήλθε τό αύτοκίνητον προέρχεται 
καί μία ειδική περί αντον νοιιοθεόία, τήν 
οποίαν όμως ήμεΐς ούδαμώς έφροντίσαμεν νά δα- 
νεισθώμεν. Είσηγάγομεν τόν κίνδυνον, άνευ τών 
μέσων τής άποτροπής του.

Ούτω παριστάμεθα μάρτυρες οδυνηρών σκηνών 
τάς όποιας μία άστυνομική πρόνοια θά προελάμ- 
βανε, καί μία κατάλληλος νομοθεσία Θά καθίστα 
σπανιωτέρας, διά τής άστυκής εύθύνης, ήν θά κα- 
θιέρωνεν, ώς πρός τούς ύπαιτίους καί ύπέρ τών 
θυμάτων. Καθόσον προδήλως ή τοϋ Κράτους 
προστασία θά είνε διττή : κανονιστική τής πορεί· 
ας τών αύτοκινήτων καί διευκολυντική έπιτυχίας 
άποζημιώσεως, άν μεθ’όλα ταϋτα, συνέβαινε δυσ
τύχημα.

Γό ζήτημα τής περί αύτοκινήτων ειδικής νο
μοθεσίας είς πλείστας μέν έπικρατείας έλύθη ήδη 
τροποποιηθείσης τής κειμένης έπί τό αύστηρότε- 
ρον, είς άλλας δέ άποτελεΐ τό θέμα σοβαρών συ
ζητήσεων είς είδικάς έπιτροπάς. Ή ύλη είνε έ
τοιμη καί δέν μένει,ή νά ώφεληθώμεν έκ τών γε- 
νουένων ιιελετών.I I

Όστις δέ μελετήση τά αστυνομικά μέτρα, τά 
καθιερωμένα πρός άσφάλειαν τοϋ κοινοϋ κατά σι

δηροδρομικών δυστυχημάτων, απορεί τή άληθεία 
πώς είνε δυνατόν νά έπιτρέπη τό Κράτος τήν 
άχαλίνωτον άνά τάς οδούς κίνησιν τόσων μικρών 
σιδηροδρόμων, έκτος μάλιστα τροχιών κινουμένων, 
αφοϋ είνε βεβαιωμένον ότι οί πλάνητες ούτοι σι
δηρόδρομοι, τά αύτοκίνητα,διεγείρουσι τήν άμιλ
λαν πρός άνάπτυξιν άλογίστου ταχύτητας,καί δή 
άνωτέρας τής τών κοινών. Τοΰτο πλέον είνε τό 
άφίνειν τούς πολλούς έίς τό έλεος τών ολίγων 
διασκέδαζόντων μέ τόν φόβον, ον άνά παν βήμα 
έμποιοϋσιν. Άς περιπατήση όστις θέλει Τον πρός 
άνατολάς τοϋ Νέου Φαλήρου παραλιακόν περίπα
τον, ή καί-αύτήν τήν Λεωφόρον Συγγροϋ άπό 
τοϋ σταθμοΰ τοϋ τροχιοδρόμου έν Π. Φαλήρω 
καί έμπρός, διά νά πεισθή ότι δέν πρόκειται περί 
άναψυχής, άλλά περί διηνεκοϋς άγωνίας, καθ’ δ
σον μή ύπαρχόντων έκεϊ κανονικών πεζοδρομίων 
οφείλει ό περιπατητής συνεχώς νά στρέφη δεξιά 
καί άριστερά, έμπρός καί όπίσω, πρός άποφυγήν 
συγκρούσεως πρός τά παρελαύνοντα αύτοκίνητα. 
Άμφιβάλλομεν όμως πολύ άν έν άλλαις έπικρα- 
τείαις έπιτρέπονται αύτοκίνητα είς οδούς άνευ 
πεζοδρομίων, ή τούλάχιστον άν ύπάρχουσι τοι- 
αϋται.Άμφιβάλλομεν άκόμη καί δι’ έν άλλο, άν 
δηλ. ύπό τοιαύτας περιστάσεις, ή λειτουργία άύ- 
τοκινήτων είνε σημεΐον πολιτισμού, ώς θέλουσιν 
νά τήν παραστήσωσιν, ή τούταντίον σημεΐον βαρ
βαρότητας.

Πλήν δέ τών προληπτικών άστυνομικών μέτρων 
καί τοϋ φόβου τής ποινής διά τάς παραβάσεις 
αύτών, έτερος χαλινός τών παρεκτροπών τών 
αύτοκινήτων έθεωρήθη, ώς είρηται, ή άστυκή, ή
τοι ή πρός άποζημίωσιν, εύθύνη τών ύπαιτίων 
τών άτυχημάτων. Καί ύπάρχει μέν ή εύθύνη αύ
τη καθιερωμένη ήδη άποό τοϋ Άκουϊλίου νόμου, 
τοϋ Ρωμαϊκού δικαίου, έξ ού όλαι αί εύρωπαϊκαί 
νομοθεσίαι, παρέλαβον τήν έπ’ άποζημιώσει άρ
χήν διά πάντα ύπαίτιον άδικου βλάβης άλλου, 
άλλ’ ή εύθύνη αύτη δέν έθεωρήθη έξασφαλίζουσα 
κοινωνίαν μέ αύτοκίνητα, τά όποια ήσαν πολύ 
μακράν νά φαντασθώσιν οί τέως νομοθέται. Ό
θεν καινοτομίαι σπαυδαϊαι είσήχθησαν περί την 
διατύπωσιν τής άποζημιώσεως τής έξ αιτίας αύ- 
τοκινήτων βλάβης, καί δή έν τώ συμφέροντι τοϋ 
παθόντος.

Τω όντι είνε όλως άσκοπος ή άρχή τής εύθύ
νης πρός άποζημίωσιν, άν συγχρόνως ό νομοθέ- 
της δέν φροντίση νά καταστήση δυνατήν τήν άπο- 
ζημίωσιν αύτήν. Καί ή άποζημίωσις δύναται νά 

καταστηθή ιδανική, είτε διά τό αδύνατον τής ά- 
ποδείέεως τοϋ αδικήματος, είτε διά τό άφερέγ- 
γυον του ύπαιτίου, όθεν περί τά δύο ταϋτα έ- 
στράφη ή νομοθετική καινοτομία.

Είνε δέ πρόδηλον ότι, άν, συμφώνως πρός τήν 
γενικήν άρχήν ότι εκείνος όστις άποδίδει πταί
σμα είς άλλον καί ζητεί έντεϋθεν άποζημίωσιν, 
οφείλει καί νά άποδείξη τό πταίσμα, ό παθών ένε
κα αύτοκινήτου ύπεχρεοϋτο νά άποδείξη ότι ό 
διευθύνων τό αύτοκίνητον διέπραξε σφάλμα, ού
δέποτε, ή πολύ σπανίως, θά έλάμβανε άποζημίω- 
σιν. Πρέπει τό πταΐσμά του ν’ άνακράζη άπό τής 
στέγης, ϊνα τό άντίληφθώσιν οί παρίστάμενοι, έν 
μέσω τοϋ φόβου, είς όν ή διέλευσις τοϋ αύτοκινή- 
του τούς έμβάλλει, πολύ δέ όλιγώτερον είνε είς 
θέσιν τό άτυχές θύμα νά γνωρίζη τί τοϋ συνέβη. 
Αύτός δέν γνωρίζει άλλο, ή ότι τό μεγαθήριον 
έπέπεσεν έναντίον του καί τόν συνέτριψεν. Καί 
έδώ ό νομοθέτης έσκέφθη οτι τοΰτο είνε άρκετόν 
διά τήν πρός άποζημίωσιν εύθύνην έφ’ όσον ό 
διευθύνων τό αύτοκίνητον δέν άποδείξει ότι τό 
πταίσμα είνε είς τό θύμα, ή ότι τούλάχιστον 
αύτός κατέβαλε πάσαν τήν δυνατήν πρόνοιαν 
ϊνα μή συμβή τό δυστύχημα. Θεμελιώδης, άλλ’ 
άναγκαιοτάτη μεταβολή ώς πρός τό βάρος τής 
άποδείζεως καθιερωθεΐσα ήδη ύπό τής γερμανικής 
νομοθεσίας.

Πολλάκις όμως τό ύπαίτιον τού δυστυχήματος 
αύτοκίνητον μένει καί όλως άγνωστον, έξαφανι- 
ζόμενον μέ τήν ταχύτητα, ήν δύναται νά άνα- 
πτύξη. Τίς θά άποζημιώση τότε τόν παθόντα ; 
Έδώ ό νομοθέτης είσάγαγεν έν είδος περιωρισμέ- 
νης άλληλεγγύης όλων τών κυρίων αύτοκινήτων 
ώρισμένης άκτΐνος. Έδημιούργησεν δηλ. έν τα- 
μεΐον μέ ένιαυοίους αύτών εισφοράς, ϊνα κατά 
τοϋ ταμείου τούτου στρέφηται ό παθών ύπ’ ά- 
γνώστου αύτοκινήτου. Καί κατακραυγάζουσι μέν 
κατά τής τοιαύτης ύποχρεώσεως οί ίδιοκτήται 
αύτοκινήτων, άλλά τοϊς άπαντώσιν ότι είνε εύ- 
κολον νά τήν άποφύγωσι μή έχοντες αύτοκίνητα, 
άλλως τε όστις συμβάλλει είς τήν δημιουργί
αν ένός τοιούτου κινδύνου πρέπει νά φέρη καί 
τάς συνέπειας του. Τό ίδιον ταμεΐον πληρώνει 
καί έν ή περιπτώσει ό ύπαίτιος άπεδεικνύετο α
φερέγγυος.

Δέν είνε βεβαίως ένταύθα ό αρμόδιος τόπος 
άκριβεστέρας ουζητήσεως τών ζητημάτων τού
των. Αί όλίγαι αύται λέξεις δέν έχουσι τήν άξί ω— 
σιν πραγματείας, είνε άφορμή άπλώς πρός συζή- 
τησιν ένός σοβαρού κινδύνου. Όφείλομεν νά 
σκεφθώμέ'ν έγκαίρως, καί τόν προλάοωμεν πρίν ή 
ούτος λάβει τόν τύπον ζητήματος κοινωνικού, ώς 

συμβαίνει ήδη έν Γαλλία, ένθα τά αύτοκίνητα 
κατήντησαν νά θεωρώνται έχθροί τής έν 
όμονοία συμβιώσεως τών πολιτών, καί ήνάγκα- 
σαν έσχάτως έξοχον, όσον καί συντηρητικόν, δη- 
μοσιονόμον νά διακηρύξη «ότι οί σωφέρ τών αύ- 
τοκινήτων, διά τής ίλιγγιώδους ταχύτητας, ήν 
άναπτύσσουσιν σπείρουσιν αύτόν τούτον τόν σο
σιαλισμόν είς τάς οδούς τής Γαλλίας». Τό αύτοκί
νητον είναι τωόντι μία τών άλαζωνικωτέρων έπι- 
δείξεων τού πλούτου, άλλά συνοδεύεται καί μέ 
έπίδειξιν άδιαφορίας περί τοϋ λοιπού κόσμου, έδώ 
δέ πλέον άρχεται τό δικαίωμα καί ή ύποχρέωσις 
τής πολιτείας νά παρέμβη κανονίζουσα τά κατ’ 
αύτό, καί τήν τάξιν άσφαλίζουσα.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

MARMONTEL (*)

ΒΕΛ1ΣΑΡΙΟΣ
[Απόσπασμα]

Ό Βελισάριος ώδευεν, επαιτών, πρός παλαιών τινα 
καί ήρειπωμένην έπαυλιν, ένθα τον άνέμ.ενεν ή οίκο-, 
γένειώ του. Είχεν άπαγορεύση είς τον συνοδίτην του 
νά τόν καλή, καθ’ οδόν, όνομ.αστί, άλλά τό εύγενές 
του ήθος έζωγραφίζετο έπί τοϋ προσώπου του, καί τό 
άτομ.όν του ήρκει, όπως κινήση τό ενδιαφέρον. "Οταν 
έφθασεν ό Βελισάριος, την νύκτα, πλησίον χωρίου τί
νος, ό συνοδίτης του έστη πρό τής θύρας οικίας τίνος, 
ήτις, καίτοι άπλή, είχεν έν τούτοις έπίδειξίν τινα 
υ.εγαλοπρεπείας. Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, ό οικοδε
σπότης έπέστρεοεν εις τόν οίκόν του, κρατών τήν δί-

(1) Ό ΛΙαρμοντέλης, είς τών διάσημων Γάλλων κριτικών 
τοϋ ΙΗ’ αίώνος έγραψε Στοιχεία Φιλολογίας, ποιημάτια, με
λοδράματα κωμικά, ήθικά διηγήματα καί μυθιστορίας, ών 
ή άρίστη είνε ό Βελισάριος. Τά πρώτα κεφάλαια αύτής εϊνε 
κατά πάντα άξια λόγου, άλλ’ εν τοϊς έφεςής ό αναγνώστης 
άπαυδα πρδς τδ πλήθος τών τετριμμένων φιλοσοφικών θεω- 
ριών, έκφερομένων μάλιστα αποφθεγματικώς καϊ ώς απδ 
τρίποδος. Τά Στοιχεία τής Φιλολογίας είνε έν έκ τών άριστων 
έργων τής άρχαιοτέρας κριτικής, δίδον μαθήματα χρησιμώ- 
τατα περί ΰφους λόγου, κατά τά διάφορα τής φιλολογίας 
είδη- Διό, είς τδ ΰ<|<ος τών ιδεών, δικαίως άνεγωρίσθη ώς 
εφάμιλλος τών διάσημων κριτικών Βερναρδίνον Σαιμπιέρον 
καί Λααρπίον καί πολύ ανώτερος τοϋ Κονδιλλάκου, καίτοι 
ή τοΰ Βιλεμαίνον κριτική ύπερηκόντισέ ποτέ τήν τοΰ Μαρ- 
μοντέλη καί Λααρπίον.

(2) Περίφημος τοΰ 'Ιουστινιανού στρατηγός, ύποπεσών, 
περί τά τέλη τοΰ βίου του, είς τήν δυσμένειαν τοΰ Αύτο
κράτορος καί τυφλωθείς ύπ’ αύτοΰ, κατά τινα αδέσποτον 
παράδοοιν. 
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ζελλάν του. Ίο σχήρα καί οί χαρακτήρες τοϋ γερον
τίου τούτου εφείλκυσαν όλην τήν προσοχήν τοϋ οικο
δεσπότου.

Ουτος ήρώτησε τόν Βελισσάριον τί άνθρωπος ήτο.
— Ειραι γέρων στρατιώτης, άπήντησεν.
— Συ στρατιώτης ! . . ., διέκοψεν ό άγροιζός, και 

αΰτη εινε ή άροιβή σου ! . .
— Εινε ή ρεγαλειτέρα δυστυχία ένός βασιλέως, 

είπεν ό Βελισάριος, ό όποιος δεν δύναται νά πληοώση 
όλον το ύπέρ αύτοΰ έκχυθέν αΐρα....

'Η άπάντησις αύτη τοϋ Βελισαρίου έπληξε τήν 
καρδίαν τοϋ άγροικοϋ, ό όποιος προσεφέρετο ήδη ν’ 
ανακούφιση τόν γέροντα.

— Σοϋ παρουσιάζω, άποτεινόρενος πρός τήν γυ
ναΐκά του, είπεν, ένα χρηστόν άνδρα, ό όποιος Οαο- 
ραλέως ύφίσταται την σκληροτέραν δοκιμασίαν τοϋ 
ήρωϊσροϋ,.,Σύ δέ, φίλε ρου, προσέθεσε, ποός τόν Βε-, 
λισάριον άποτεινόρενος, διά τήν κατάστασιν, εις ήν 
εύρίσκεσαι, ρη έντρέπεσαι πρό οικογένειας, ήτις έδο- 
κίρασε τήν δυστυχίαν... ΆναπαύθητΓ ύπάγωρεν νά 
δειπνήσωρεν. ’Εν τώ ρεταξύ, εϊπέ μοι, σέ παοακαλώ, 
είς ποιας ράχας έλαβες ρέρος.

— Έπολέρησα τόν πόλερον τής ’Ιταλίας καί τών 
Γότθων, άπήντησεν ό Βελισάριος- τόν τής ’Ασίας καί 
τών Περσών τόν τής Αφρικής, κατά τών Βανδάλων 
και τών Μαυριτανών...

Εις τάς τελευταίας ταύτας τοϋ Βελισάοιου λέξεις, 
ό άγροιζός δέν ήδυνήθη νά συγκρατήση βαθύν άναστε- 
ναγρόν.

— Ούτω, διέκοψε, ρετέσχες όλων τών εκστρατειών 
τοϋ Βελισσαρίου !...

— Ούδέποτε εχωρίσθηρεν άπ’ άλλήλων...
— Ώ ! τον εξαίρετο άνδρα. 'Οποία όραλότης ψυ

χικής διαθέσεως ! Όποια εύθύτης ! Όποια ρεγαλο- 
φροσύνη !.... Ζή ! "... Διότι, εν τή μονώσει ρου, πρό 
είκοσι πέντε έτών καί πλέον, ούδέν περί αύτοΰ ήκουσα.

— Ζή !...
— "Ω ! είθε νά εύλογή ό Θεός καί παρατείνη τάς 

ήρέρας τής ζωής του.
— Έάν σέ ήκουεν, ήθελε πολύ συνκινηθή έκ τών 

ευχών, άς ύπέρ αύτοΰ άναπέρπεις.
— Καί πώς ! Εύρίσκεται είς τήν ύπηρεσίαν τής 

Λύλής j — Παντοδύναμος καί λατρευόρενος, άναυ.φίβό- 
λως.

— Φεϋ ! Γνώριζε. ότι εύκόλως δ Φθόνος προσκολ- 
Λζτα,ί είς την ευτυχίαν....

— Ά ! πόσον ό Αύτοκράτωρ εΐνε επιφυλακτικός 
εις το νά πιστεύη τούς εχθρούς τοϋ ρεγάλου τούτου 
άνδρός. Είνε προστάτης έν ταύτώ καί εκδικητής δαί- 
ρων τοϋ κράτους του.

— Άλλ’ εΐνε ύπέρνηρως.
— Αδιάφορου ! θά ισχύη είς τά συμβούλια, ώς 

καί είς τά στρατεύρατά του.

— Καί πόθεν, παρακαλώ, σοί εΐνε γνωστός ό αύ- 
τοκρατωρ · ήρώτησεν άνυπορόνως ό Βελισσάριος.

— Άς ρη τό έξέτασωρεν, άπήντησεν ό άγροιζός. 
Εκείνο, περί τοϋ όποιου σύ έρωτας, θά ρας φίρη 
πολύ ρακράν...

'Ο Βελισάριος ούδένα ενδοιασμόν εδειξεν, ΐνα ρή 
δυσαοεστήση τόν φιλοξενοϋντα αύτόν άγροικόν.

Ό οικοδεσπότης κατά τήν διάρκειαν τοϋ δείπνου,τώ 
έζήτησε πληροφορίας περί τών πολέρ.ων τής ’Ιταλίας 
καί τής ’Ανατολής, χωρίς νά τώ άναφέρη τι περί 
τοϋ τής ’Αφρικής.

— Άς πίωρεν τέλος, ρετά τό πέρας τοϋ δείπνου, 
τώ είπεν, είς ύγιείαν τοϋ στρατηγού σου· καί έπειτα 
ό Θεός άς τώ δώση τόσα καλά, άντί τών τόσων κα
κών, τά όποια ροί προύξένησεν έν τώ βίω του...

— Εκείνος!..., διέκοψεν ό Βελισάριος, σοϋ πρού- 
ξένησε κακά !...

— Το καθήκον τρυ έπραξεν έγώ δέ δέν πρέπει, 
έκεινα άναριρνησκόρενος, νά θλίβωραι. Άλλά, φίλε 
ρου, λάβε ύπ’ οψει, ότι έξ άνάγκης έραθον νά περι- 
πλέκωραι είς περιπετειώδεις πολέρους.— Σείς δένέπε- 
χειρήσατε πρώτοι τάς κατά τής Αφρικής έκστρα- 
τείας ;— Τότε βεβαίως θά είδες τόν Βασιλέα τών 
Βανδάλων, τόν άτυχή Γελίρερον, όδηγούρενον θριαρ- 
βευτικώς, ύπό τοϋ Βελισαρίου, είς τήν Κωνσταντι- 
νούπολιν, ρετά τής βασιλίσσης του καί τών τέκνων 
του !... Αύτος ό Γελίρερος εΐνε έκεΐνος, ό όποιος σοϋ 
δίδει τώρα άσυλον, καί ρεθ’ ού τώρα, πρό ολίγου συν- 
εδείπνησας.

— Σείς ό Γελίρερος !!, άνέκραξεν ό Βελισάριος. Καί 
ό Αύτοκράτωρ δέν σας παρέσχεν άποκατάστασιν άξιω- 
τέραν ύρ.ών ! — Τό εΐχεν ύποσχεθή.

— Έφύλαξε την ύπόσχεσίν του” ρ.οί παρεχώρησεν 
άξιώρατα, άλλ’ ούδέν τούτων έδέχθην. — Όταν τις 
ύπήρςε βασιλεύς, καί παύση τοιούτος ών, τότε—ώ ! 
τότε — ό βίος καθίσταται άβίωτος...

— Σείς ό Γελίρερος!!!
— Ναι ! έγώ εΐραι έκεΐνος, όν, διά πολιορκίας, 

άπέκλεισαν, άν ενθυρήσαι, έπί τοϋ όρους Papua. Έκεΐ 
ύπέφερα ανήκουστα κακά. Ό χειρών, ό λιρός, τό φο
βερόν θέαρα ολοκλήρου λαού, έν άποννώσει εύρισκο- 
ρένου καί έτοίρ.ου νά κατασπαράςη, έκ τής πείνης, 
τά τέκνα του καί τάς γυναΐκάς του, ή άοκνος έπι- 
ρέλεια τοϋ καλού ρου Pharas, όστις, ότε εύρισκόαην 
στενώς πολιορκηρένος, δέν έπαυε νά ρ’ έξορκίζη νά 
φεισθώ έραυτοϋ καί τών οικείων ρου, ή άληθής έπί 
την άρετην τοϋ στρατηγού σου πεποίθησίς μου, όλ’ 
αύτά ρ,έ ήνάγκασαν νά τώ παραδώσω τά όπλα. Μέ 
ποιον ήθος, εύγενές καί ήπιον, ρέ έδέχθη ! Ποιας τι
μάς διέταξε νά ροί άποδώσωσι ! Ποιας περιποιήσεις, 
ποιον σεβασρόν εδειξεν ο ίδιος πρός τήν δυστυχίαν 
ρου! Συρπληροϋνται έντός ολίγου τριάκοντα έτη, άφ’ 

ότου έζησα έν εκείνη τή δυστυχία· ήρέρα δέ δέν πα
ρήλθε, χωρίς ν’ άναπίρψω εύχάς ύπέρ αύτού.

— Είς τούς λόγους τούτους διακρίνω, εΐπεν ό Βε
λισάριος, την φιλοσοφίαν έκείνην, ήτις, έπί τοϋ όρους 
εκείνου, έφ’ ού έπέπρωτο τόσα νά ύποφέρης, σέ έκαρε 
νά άδης τάς δυστυχίας σου· τήν φιλοσοφίαν, λέγω, 
έκείνην, ήτις σέ έκαρε νά ύπορειδιάσης, μεθ’ ύπε^η- 
φανείας παρουσιαζόρενον πρό τοϋ Βελισαοίου- έκείνην 
τέλος την φιλοσοφίαν, ήτις, κατά τάς ήμέρας τοϋ 
θριάμβου του, σ’ έκαρε νά διατηρήσης τό άφθιτον 
έκεΐνο ρέτωπον, έξ ού καί ό αύτοκράτωρ έξεπλάγη.

— Φίλε ρου, ύπέλαβεν ό Γελίρερος, ή ί'σχύς καί ή 
άδυναρία τοϋ φρονήρατος έξαρτώνται πολύ έκ τοϋ 
τρόπου, καθ’ όν έκαστος άντιλαρβάνεται τά πράγ- 
ρατα.

Τότε ρόνον άνέλαβον θάορος καί άπαρασάλευτον ψυ
χής γενναιότητα, ότε πάν τό περί έρέ έθεώρουν ώς 
παίγνιον τής τύχης. "Ηρην ό εύδαιρονέστερος τών βα
σιλέων τής γής· καί άπό τά βάθη τοϋ παλατιού ρου, 
ένθα έκυριάρχει ύπερβάλλουσα ηδονή, άπό τάς άγκά- 
λας τής τρυφής καί τής ραλθακότητος ύπεχώρησα 
δρορα·’ως είς τά σπήλαια τής Μαυριτανίας, όπου κε- 
κρυρρένος ύπό τά άχυρα, έτρεφόρην έκ χονδροκοπανι- 
σρένης καί ήριέφθου τεφρώδους κριθής καί κατήντησα 
εις τοσαύτην έλεεινότητα, ώστε το τεράχιον τοϋ άρ
του, τό όποιον έξ οίκτου ό εχθρός ροί προσέφερε, νά 
τό θεωρώ ώς άνεκτίρητον δώρον. Άπ’ έκεΐ ώδηγήθην 
έν θριάρβω καί έκλείσθην είς τάς φυλακάς.

Μεθ’ όλα ταύτα θά ροί όρολογήσης, ότι πρέπει 
τις ν’ άποθάνη έκ τής θλίψεως ή ν’ άνυψωθή ύςεε- 
ράνω τών άξιώσεων τής τύχης...

— 'Η σύνεσίς σου, τώ εΐπεν ό Βελισάριος, παρέχει 
σοι πολλάς άφορράς παρηγοριάς· άλλά σοί ΰπόσχοραι 
νέαν άφορρην παρηγοριάς, έάν άποχωρισθώρεν.

Έκαστος, ρετά τήν συνομιλίαν ταύτην, ρ.ετέβη νά 
κοιρηθή.

Ό Γελίρερος, άπό τά χαράγματα, πρό τοϋ νά 
ύπάγη νά σκάψη τόν κήπον του, προσέρχεται νά ϊδη 
έάν εΐχε καλώς, τήν νύκτα έκείνην, άναπαυθή ό γέ
ρων, τόν όποιον καί εύρίσκει ορθιον, τήν ράβδον του 
κρατούντα είς τάς χεϊρας, έτοιρον νά έπαναλάβη τήν 
πορείαν του:

— Πώς !, τώ εΐπεν.Άρνείσαι νά ρείνης έπ’ όλίγας 
ήρέρας ρετά τών ξένων σου ;

— Τοϋτο ροί εΐνε άδύνατον, άπεκρίθη ό Βελισά
ριος : Έχω τήν συζυγόν ρου καί τήν κόρην ρου, αΐ- 

τινες στενοχωροϋνται έκ τής άπουσίας ρου.
Χαΐρε ! καί ρή κάρης θόρυβον, σχετλιάζων δι’οσα 

λείπονται νά σοί είπω
Ό τυφλός ουτος γέρων, ό γέρων ουτος στρατιώτης, 

ό Βελισάριος τέλος, δέν θά λησρονήση ποτέ τήν φι- 
λόφρονα ύποδοχήν, ήν τώ έκαρες.

— Τί λέγεις ; ! Τίς ό Βελισάριος !....
— Ό Βελισάριος είναι έκεΐνος, ό όποιος σέ έναγκα- 

λίζεται.
— "Ω !, δίκαιε θεέ, άνέκραξεν ό Γελίρερος, έπτο- 

ηρένος καί έκτός έαυτοϋ, ό Βελισάριος έν τώ γήρατί 
του, ό Βελισάριος έγκατελείφθη τυφλός !·..

— Δεινότερα τούτου έπραξαν, προσέθεσεν ό γέρων: 
Παραδίδοντες αύτόν είς τό έλεος τών άνθρώπων, τοϋ 
έξώρυξαν πρότερον τούς όφθαλρούς....

— Ά !, διέκοψεν ό Γελίρερος, διά φωνής πόνου και 
φρίκης, είναι τοϋτο δυνατόν ;.... Καί ποια είναι τά 
δυσειδή έκεινα τέρατα;. ...

— Οί φθονεροί, άπήντησεν ό Βελισάριος. Μ’ εκα- 
τηγόρησαν, ότι έποφθαλριώ τόν Θρόνον, όταν περί ου- 
δενός άλλου έσκεπτόρην, εί ρή περί τοϋ τάφου....

Αί κατηγορίαι των εύρον ήχο»’ εγώ δ’ ένεκλείσθην 
είς τάς φυλακάς, Ό λαός τέλος έξανέστη καί έζή
τησε τήν άπελευθερωσίν ρου.—Αύτη δ’ έξηρτάτο εξ 
αύτού.— Άλλά δίδων ρ.ου τήν έλευθερίαν, ρ’ εστέ- 
ρησε τοϋ φωτός...

— Καί ό Ιουστινιανός τό διέταξε !
— Τοϋτο άκριβώς ροί προύξένησεν άλγεινην εντύ- 

πωσιν. Σύ γνωρίζεις ρέ πόσην προθυμίαν καί άγαπην 
τόν ύπηρέτησα. Τόν άγαπώ άκόρ.η καί τον οικτείρω, 
διότι περιστοιχίζεται άπό άθλιους, οίτινες άτιράζουσι 
τά γηρατειά του. Άλλ’ όλη ή ψυχραιμία ρουρ’ εγ- 
κατέλειπεν, όταν έραθον, ότι ό ίδιος άπήγγειλε τήν 
καταδίκην......

Εκείνοι, οίτινες έπεφορτίσθησαζ νά την έκτελέ- 
σωσι, δέν έπρεπε νά είχον τήν τόλρην άλλ’ ώς θη
ρία έπέπεσον κατ’ έροϋ...

Τετέλεσται!... Δέν περιρένω πλέον χάριν παρά 
Θεού : Προώρισται νά πλανώραι τυφλός καί πένης...

— Δέχθητι, διέκοψεν ό Γελίρερος, νά περάσης ρα- 
ζύ μου τάς όλίγας αύτάς στιγράς τόσον εύχαρίστου 
βίου.

— θά εΐνε δι’ έρέ, άπήντησεν ό Βελισάριος, ρία 
γλυκεία εύχαρίστησις· άλλ’ έχω άφιερωθή πλέον είς 
τήν κόρην ρου καί θέλω ν’ άποθάνω είς τάς άγκάλας 
της. Χαΐρε !....

Ό Γελίρερος τόν έ,ηγκαλίσθη, τοϋ καθύγρανε τό 
πρόσωπον ρέ τά δάκρυα του καί δέν ήδύνατο νά χω- 
ρισθή άπ’ αύτού. Έπρεπε τέλος νά τον άφήση ν’ ά- 
πέλθη· καί άκολουθών αύτόν διά τοϋ βλέρρατος :

— ’Ώ τύχη, άνεφώνει, ώ τύχη ! τίς λοιπόν δύνα
ται νά πιστεύση είς σέ ; .... Ό ήρως, ό δίκαιος, ό 
περίδοξος Βελισάριος !...

Ά ! Τώρα δά πλέον πρέπει νά θεωρήται εύτυ- 
χής ό Γελίρερος σζάπτων τόν κήπον του. Καί, λί
γων ταύτα, ό βασιλεύς τών Βανδάλων άνίλαβε τήν 
δίκελλάν του.

Γ. Σ. ΓΡΟΠΕΤΗΣ
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ίΙΕΡΙ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΕΝΟΣΕΟΝ'
Πρός πρόοδον τών τοιούτων εταιριών ή ιδιωτική 

πρωτοβουλία δέν άρκεΐ πάντοτε μόνη, προσαπαιτεΐται 
καί νομοθετική εργασία. Έ< Εύρώπη ή δραστηριότης 
καί ή ενέργεια, η αύταπάρνησις τόσων έξοχων άνδρών 
έπέφεραν τά άποτελέσματα ταΰτα* έν τώ κόσμω ήρ- 
κεσαν δύο άνδρες δ Schulze καί δ Rapheisen, ό
πως φέρωσι είς φώς καί διαδώσωσι τάς λαίκάς τρά
πεζας. Έν τούτοις δμως ές ετέρου αί κυβερνήσεις 
δέν ώκνησαν όπως έλθωσιν άρωγοί καί διά καταλλή
λων νομοθετημάτων δώσωσι την δέουσαν ώθησιν εις 
την άνάπτυξιν τών εμβρύων.

Έν τοίς πλείστοις κράτεσιν ύπάρχει όλως ειδική 
νομοθεσία περί τών συνεργατικών συνεταιρισμών. Έν 
Γερμανία δ νόμος τού 1899, έν Λύστρία τού 1873. 
έν Βελγίω τού 1873, έν Ελβετία τού 1881, εν ταις 
Κάτω Χώραις τού 18/6, έν Πορτογαλία του 1877. 
Έν έτέραις χώραις δέν έξεδόθησαν ειδικοί νόμοι, πε- 
ριελήφθησαν όμως διατάζεις έν τώ έμπορικώ νόμω, 
άφοοώσαι τούς τοιούτους συνεταιρισμούς, ώς εν Ιτα
λία καί έν Γαλλία έν τώ νόμω τού 1867 περί τών 
εταιριών έν τοΐς άρθροις 18 καί άκολούθως Societes 
a capital variable.

Αί ενώσεις οφείλουσι νά άναγνωρισθώσιν ώς νομικά 
πρόσωπα* μόνον διά τούτου δύνανται νά έργάζωνται 
όμαλώς καί κανονικώς καί νά άναπτυχθώσιν. <> νό
μος οφείλει νά ορίση τάς διευθυνούσας άρχάς, προε- 
δοείον, εποπτικόν συμβούλιον, γενικήν συνέλευσιν, νά 
καθορίση αύστηρώς τά δικαιώματα καί τάς ύποχρεώ- 
σεις έκάστης, τάς συνέπειας καί τάς εύθύνας δι’ ύπερ- 
βάσεις, νά έπιβάλη την άνανκαίαν δημοσιότητα εις 
τάς ένωτικάς ένεργείας, νά έξασκη διαρκή καί άδιά- 
λειπτον έλεγχον δι’ ιδιαιτέρας τεταγμένης άρχής έφ’ 
όλων τών πράξεων τών συνεταιρισμών τούτων.

Τοιαύτη μόνον νομοθεσία άποτελεί την προύπόθεσιν 
της γενέσεως καί άναπτύξεως τών τοιούτων συνεταιρι
σμών διότι ούτω μόνον έμπεδούται η πεποίθησις περί 
κανονικής λειτουργίας καί στερεές δράσεως αύτών.

Λίαν ήμοισβητήθη εν τή επιστήμη το ζήτημα εάν 
η νομοθεσία οφειλή νά έπιβάλη την άπεριόριστον εύ
θύνην τών μελών δι’ άπάσης αύτών της περιουσίας 
(τού συστήματος τούτου άκρος ύπέρμαχος δ Sliulze 
Deliz) η δύναται νά έπιτρέψη την ΐδρυσιν ένώσεως 
καί ύπό περιωοισμένης εύθύνης. Τό πρώτον γερμανικόν 
νομοθέτημα περί συνεογατικών ενώσεων του 1864 εθέ- 
σπισε την άπεριόριστον εύθύνην,

(*) Συνέχεια έκ σελ. 299

Βεβαίως η είς ολόκληρον εύθύνη, η εύθύνη τών με
λών άνευ περιορισμών δΓ άπάσης αύτών της περιουσίας 
διά τάς ύποχρεώσεις της εταιρίας άποτελεί το θεμέ
λιον, τό sine qua non της πίστεως αύτών, την άφε- 
τηρίαν έξ ης θέλει δρμηθη η συνεργασία όπως κατα- 
λάέη την άρμόζουσαν θέσιν έν τη οικονομία. ’Άνευ 
αύτής τό βρέφος θά έγεννατο θνησιγενές* αύτη είναι 
έκείνη, ήτις κατά πρώτον λόγον παρέχει την άναγ- 
καίαν άσφάλειαν είς τά κεφάλαια καί τοιουτοτρόπως 
χρησιμεύει όπως προσέλκυση αύτά. ’Άνευ αυτής δεν 
δύνανται νά έξευρεθώσι τά άναγκαια προς συστασιν 
ιδρυτικού κεφαλαίου. Καί η τοιαύτη εύθύνη δεν πα
ρέχει κινδύνους είς έταιρίας τοιαύτας ένθα τά μέλη 
εισέρχονται κατ’ επιλογήν καί ό άριθμός δεν είναι πο
λυπληθής» καθ’ όσον ό έλεγχος της διοικησεως εύκο- 
λώτερος καί δέν ύπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά είς τάς 
σχέσεις περιουσίας τών μελών. Ιδίως όθεν άναγκαια 
καί κατά τό πλεΐστον αναπόφευκτος είς τάς δα- 
νειστικάς ενώσεις ή άπεριόριστος ευθύνη. Έξ ετέρου 
όμως πολλαι ενώσεις, ώς αί τοιαύται άναλώ- 
σεως, άποθηκεύσεως κτλ. δέν έχουσι συνήθως άνάγ
κην κεφαλαίων καί κατ’ άκολουθίαν πιστώσεων 
ώς έργαζόμεναι τοίς μετρητοίς* ένταύθα η παρα
δοχή τού άπεριορίστου της εύθύνης ηθελεν άπο- 
τύχει τού σκοπού κα! ήθελε μάλλον συντελέση εις πα- 
ρακώλυσιν της άναπτύξεως* εύπορώτεραι τάξεις θά 
άπέφευγον την συμμετοχήν, καθ’ όσον επ’ αυτών κυ
ρίως θά έκρέματο ο κίνδυνος τού άπεριορίστου. Άλλά 
τό αύτό δύναται νά συμβη καί έπί τών δανειστικών 
ενώσεων, έν περιπτώσει καθ’ήν άποκτησωσιν άρκετά 
κεφάλαια,ώστε δέν έχουσιν άνάγκην πιστώσεων πριν η 
έδραιωθη τοσοΰτον η πίστις αύτών, ώστε εύχερώς νά 
έξευρίσκωσι πιστώσεις. Έν τοιαύτη περιστασει η παρα
δοχή τού άπεριορίστου της εύθύνης μάλλον ζημίας 
θά ητο πρόξενος καί νομοθεσία μη άναγνωρίζουσα ενώ
σεις πεοιωοισμένης εύθύνης θά έςηνάνκαζε τά σωμα- 
τεία ταύτα, ώς πολλάκις συνέβη, όπως μεταβάλωσι 
τύπον κα! μετατραπώσιν εις έταιρίας ετέρου είδους και 
δη άνωνύμους.

Τό έκλεκτικόν όθεν σύστημα είναι τό μόνον ορθον 
καί τούτο παρεδέχθη και η νεωτέρα γερμανική νομο
θεσία άπό τού 1889 ώς είχον ηδη αύτό απασαι αι 
λοιπά! ξέναι πλην της ’Αγγλικής, ητις τούναντίον 
εδέχετο κατ’ άρχάς μόνον την περιωρισμένην ευθύνην.

Έν Αγγλία η friendly societies’ act 1846 
άναγνωοίζει συνεργατικάς ενώσεις μέ περιωρισμένην ευ
θύνην, έο’ όσον αί συναλλαγαι περιορίζονται μεταξύ 
τών μελών καί τά κέρδη προορίζονται μόνον δι’ αυτά* 
ένώ δηλ. τό άγγλικόν δίκαιον είς τάς κοινάς έταιρίας 
δέν άνεννώριζεν εύθύνην περιωρισμένην κατ’ εςαίρεσιν, 

.προνομίου δίκην, έπέτρεψεν ταύτην είς τάς friendly 
societies. Ή πραξις όμως τού 1852 άνεγνώρισε καί 
τοιαύτας έταιρίας industrial and provident soci

eties μέ κύκλον εύρύτερον έργασιών, μη περιοριζόμενον 
μεταξύ τών μελών άλλά μόνον ύπό τό σύστημα τού 
άπεριορίστου της εύθύνης. Διά μεταγενεστέρων όμως 
νόμων 1852, 1853, 1856 κωδικοποιηθέντων διά τού 
νόμου τού 1876 έγένετο κατ’ άρχην δέκτη και είς τό 
άγγλικόν δίκαιον η περιωρισμένη εύθύνη.

Ό Γερμανικός νόμος παραδέχεται έκλεκτικόν δι
καίωμα εύθύνης άπεριορίστου δι’ άπάσης της περιου
σίας τών μελών καί περιωρισμένης δηλ. μέχρις ώρισμέ- 
νου έκ τών προτέρων ποσού. Ή εύθύνη διαρκεΐ δύο έτη 
μετά την άποχώρησιν τού μέλους άπό της έταιρείας. 
Το αύτο καί κατά τό ’Ιταλικόν δίκαιον. Κατά τό 
γαλλικόν δίκαιον η εύθύνη διαρκεΐ πέντε έτη. Ό 
Βελγικός νόμος ορίζει ότι αί Unions de Credit ό- 
φείλουσι νά καθορίζωσιν έν τώ καταστατικό των έάν 
οί εταίροι εύθύνωνται solidairement ou divisement 
indefiniement ou jusqu’ a concurrence d’une 
valeur.

Έν τώ αυστριακώ νόμω εύρίσκομεν διά τάς μέ πε- 
ριωύισμένην εύθύνην ένώσεις ότι δ μέτοχος εύθύνεται 
έκτος της μετοχής του δι’ έτερον ποσόν ίσον τούλά- 
χιστόν προς ταύτη έάν μη τό καταστατικόν δρίζη 
μεΐζον.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ

ΟΡΑΜΑ ΤΟΤ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Φθινοπωρινή έσπέρα.
*11 φύσις φαίνεται ζητούσα άνάπαυσιν. Τά χαρωπά 

άσματα τού έαρος παρηλθον καί μόνον δ μονότονος 
ρύας αδει πενθίμως.

Ό ήλιος φωτίζει είσέτι μέ ώχράς άκτΐνας τον 
κόσμον. Μετ’ ολίγον όμως θά κλίνη κεκμηκώς είς τάς 
άγκάλας τής δύσεως.

Πόσον μελαγχολεί ή ψυχή μου είς τό πένθος τής 
φύσεως !

*Η έσπέρα προχωρεί. Τό ασμα τού ρύακος καθί
σταται δπωσούν άδύνατον, κινδυνεύει νά παύση. Ή 
φύσις γυμνούται δλοέν είς την έλαχίστην πνοήν άνέ- 
μου παγερού τού έγγίζοντος χειμώνος.

Ή έσπέρα προχωρεί. *0 ήλιος δύει ρίπτων τάς τε
λευταίας άκτίνας του άπλανεΐς ώς βλέμματα θνή- 
σκοντος. Ό ρύας τονίζει τούς έσχάτους φθόγγους τού 
πένθιμου του άσματος.

Πόσον θρηνεΐ ή ψυχή μου τήν ψυχορραγούσσαν 
φύσιν !

'Ο ήλιος έδυσε, δ ρύαξ έβωβάθη. Ή έσπέρα έπήλθε 
πλέον πλήρης,καί τό πένθιμον λυκόφως φωτίζει φύσιν 
νεκρωθεΐσαν.

Νάρκη παντού, νεκρική ήσυχία !
'Η πτώσις τού τελευταίου φθινοπωρινού φύλλου 

άπηχεΐ ώς δούπος άσυνήθης.
Πόσον δ θάνατος τής φύσεως άπελπίζει τήν ψυχήν 

υ.ου ! ι
Ή πρό μικρού 
ήδη τρομωδώς.

Έξαίφνης σάλπιγγες άντηχούσι. 
ήρεμούσα άτμοσφαΐρα συνταράσσεται 
Οι άπέναντι βράχοι δίδουν ήχηράς άναπάλσεις είς 
τον ήχον άπειρων τυμπάνων.

Καί ή φύσις εύθύς άφυπνίζεται. Τά πάντα λαμ
βάνουν τήν προτέραν αύτών κίνησιν.

Περίεργον όμως. Πού ή προτέρα χαρά πού ή φαι- 
δρότης ’ 'Αλλοίμονον ! Ή φύσις δέν ύπνώττει πλέον 
άλλ’ άθυμεΐ. Και ή άθυμία τής φύσεως πόσον τρο
μάζει τήν ψυχήν μου !

Τέλος αι σάλπιγγες σιωπώσι. Σιγή διαδέχεται 
τον ήχον τών τυμπάνων. *11 ψυχή μου συνέρχεται ο
λίγον άπο τον τρόμον της. Καί όμως ή άθυμία τής 
φύσεως επετείνεται.

Τό σκότος έν τώ μεταξύ έχει επέλθει. 'Π νύξ ή- 
πλωσε τον βαθύπυκνον πέπλον αύτής καί εύθύς παν
τού σκοτία, παντού έρεβος. *0 ούρανός δέν τολαα νά 
έπιδείξη τούς σαπφείρους του οίτινες άλλοτε στολί
ζουν τό γαλανόν αύτού ένδυμα. — Πόσον έγωίστρια 
είναι ή νύξ ! Θέλει τό πένθος αύτής νά συμμερίζονται 
πάντες καί τήν θέλησίν της ταύτην τήν επιβάλλει 
τόσον ώστε ιδού παρευθύς ζωή έν νάρκη, ούρανός με
λανέ ίμων.

νΙ1όη αί σάλπιγγες ήχούν έκ δευτέρου. Θόρυβος ό- 
στις δμοιάζει μέ ψίθυρον πεφοβισμένων άνθρώπων......

Άνθρωποι όντως άντιπαρέρχονται εμπρός μου. Δέν 
τούς βλέπω άλλά αισθάνομαι ώς έξ δρμεφύτου τήν 
προσίγγισίν των. Καί. άκούω τό έλαφρόν αύτών βήμα, 
τό δποΐον ομοιάζει μάλλον πρός πέταγμα σμήνους ά
πειρων ψυχών, τό δποΐον άναδίδει θόρυβον, μάλλον ο- 
μόιον πρός παρατεταμένον ψίθυρον δέους.

Αι σάλπιγγες έσιώπησαν, δ ψίθυρος δμως έπιτείνει 
την βοήν του.

Νομίζει κανείς δτι ή ζωή άφυπνίσθη. Ίσως* άλλά 
τότε διατελεΐ έν φόβω.

Και αι σάλπιγγες ήχούν έκ τρίτου. Ταύτοχρόνως 
τό σκότος διαλύεται και φώς εκθαμβωτικόν φωτίζει 
άπλέτως.

Γλυκείς ψαλμοί πληρούσι τον αιθέρα και αί σάλ
πιγγες σιωπώσιν αύθις.

Άφωνος παρατηρώ την φύσιν, δποία άλλοέωσίς. 
Πού είναι ή γελόεσσα καί άνθοβριθής έκείνη φύσις 
την δποίαν άλλοτε είχα γνωρίσει 1

Τώρα μία έρημος άπέραντος εκτείνεται πρό έμού. 
Ούδέν δένδρον, ούδαμού χλόη. Τά πάντα έχάθησαν, ή 
ζωή ένεκρώθη-

Τώρα έρημος φοβερά, γυμνή εύαισθήτου φύσεως.
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Τόπος παγερός ώς ό χώρος αύστηροϋ δικαστηρίου.

Μακράν έκεΐ κάτω έπί τοϋ πετρώδους εκείνου βρά
χου βλέπω θρόνον παμμέγιστον χρυσοϋν εστημένον. 
Πέριξ άγγελοι σαλπιγκταί παρατάσσονται μέ χρυσάς 
σάλπιγγας άνά χεΐράς.

Κάτωθεν τοϋ βράχου μυριάδες οντων παρατηροϋσι 
μετά δέους πρός τόν χρυσοϋν θρόνον. Άλλ’ οχι δέν 
είναι οντα είναι σκιαι ψυχών αίτινες έχουσι σχήμα 
ανθρώπου.

Οί ψαλμοί έξακολουθοϋν νά άκούωνται τό φώς ά
γνωστον πόθεν προερχόμενον καθίσταται σύν τώ χρόνω 
λαμπρότερον.

Αίφνης γέρων σεβάσμιος φαίνεται έπί τοϋ θρόνου. 
Γέρων μέ την οψιν, αύστηράν, κριτοϋ.

Τό φώς όμως έχει γίνει ύπεράγαν λαμ.πρόν καί άν- 
τανακλώμενον έπί τοϋ χρυσοϋ θρόνου καθίσταται εκ
τυφλωτικόν; Δέν δύναμαι νά ατενίσω πλέον εις την 
κορυφήν του βράχου. Τυφλοϋμαι.

“Ηδη οί ψαλμοί δέν ακούονται. Φωνή βροντώδης 
συνταράσσουσα τό σύμπαν διαδέχεται την τελευταίαν 
άπηχησιν τοϋ ύμ,νου τών ψαλμών, έκχέουσα τάς παλ- 
μικάς αύτής δονήσεις, άμείλικτα φόβητρα τών κά
τωθεν τοϋ βράχου, τρεμόντων έκ δέους, φασματωδών 
έκείνων άνθοωπίνων όντων, τά όποια μέ την σκιώδη 
αύτών κεφαλήν έσκυμμένην προσμένουν ώς ένοχοι πρό 
κριτοϋ.

Πλην ή φωνή δμιλεΐ :
«Διατί τρέμετε ; Τίνα φοβεϊσθε ; Μήπως τρομά

ζετε άναλογιζόμενοι ότι εύρίσκεσθε πρό κριτοϋ ; Φο- 
βεισθε ένδεχομένην τιμωρίαν ;

«“Ελθετε είς εαυτούς καί σκεφθήτε. Σκεφθήτε ότι 
δ κριτής ώς άλλος δικαστής τιμωρεί διά νά νουθετή- 
ση. Κα'ι τό νουθετίζειν είναι άγαθον σύμφορον τώ τι- 
μωρουμένω».

« ’Ακούσατε τόν δικαστήν μετ ’ έμπιστοσύνης καί 
άπαντήσατε είλικρινώς είς τάς ερωτήσεις του. ’Ακού
σατε, δ δικαστής, έρωτα».

«— Ήκολουθάσατε τούς νόμ.ους ούς έπέβαλεν ύμΐν 
τό κϋρος τοϋ όρθοϋ λόγου ; Έγείρατε τούς οφθαλμούς 
καί άποκρίθητε. 'Ο κριτής θά έχαιρεν έάν ηκουε άπό- 
κρισιν είς το έρώτημα του, έν γενικόν—Ναι».

«— . .................................. . . . »
«— Δέν τολμάτε ; Δέν έ’χεται την δύναμιν νά εϊ- 

πητε απλώς «Ναι».Λυπηρόν. 'Ο δικαστής αναγκάζε
ται νά θεώρηση υμάς ώς ενόχους παραβάσεως τών νό
μων τοϋ όρθοϋ λόγου ;»

«—..........................................................»
«— Σιωπάτε ' Δέν έχετε τίποτε λοιπον νά άπο- 

λογηθητε ;»
«—.......................... ......
«— Σιωπή πάλιν. Πόσον δ κριτής λυπεΐται ! Καί 

όμως πρέπει νά προχωρήση νά φθάση τό τέλος».

«Παράβασις τών νόμ.ων τοϋ όρθοϋ λόγου άνευ αι
τίας είναι έγκλημα φοβερόν, ίδιον ψυχής πονηράς. Ό 
κριτής οφείλει νά νουθετήση την πονηράν ψυχήν δι 
αύστηράς τιμωρίας. Περιμείνατε μετ’ εμπιστοσύνης 
τήν άπόφασιν τοϋ κριτοϋ».

Σιγή. Άφωνος άγωνία ένοχων, προσμενόντων να 
άκούσουν τήν τύχην των άπό τοϋ στόματος τοϋ δικα- 
στοϋ. Πόσον βραδέως παρέρχονται αί στιγμαί.

’Ακούσατε τέλος· δ δικαστής άπεφάσισε.
« ’Επειδή τό έγκλημά σας είναι βαρύ, δέν είναι δυ- 

τόν νά έπανίδητε τούς αιθέριους θόλους του ούρανοϋ 
προτοϋ άποτίσητε τήν νουθετιστικην ποινήν.Διά τούτο 
δ κριτής άπεφάσισε νά δημιουργήση νέον κόσμον οπού 
θά ύποστήτε τήν κριθεΐσαν δι ’ ύμάς τιμωρίαν. Και 
τόν κόσμον τούτον δ κριτής έκάλεσε — «γήινον κό
σμον— ».

«Καί ή τιμωρία ύμών θά είναι : Είς έκεΐνον τον 
κόσμον θέλετε δουλωθή είς τήν ύλην καθ ’ ον χρόνον 
τιμωρός ή δυστυχία αλλεπάλληλα τά οδυνηρά αύτής 
πλήνματα άνηλεώς καί άδιακόπως θέλει καταφέρει».

«Ή άπόφασις τοϋ κριτοϋ πρέπει νά είναι δικαία 
διά τοϋτο, πρός τούτοις, δογματίζει: Άφοϋ όλοι άνε- 
ξαιρέτως, είσθαι ένοχοι διά τό ρηθέν έγκλημα οφεί
λετε όλοι γενικώς, είς τόν γήϊνον έκεΐνον κόσμον, νά 
ύποστήτε τήν δουλείαν τής ύλης καί τής δυστυχίας 
την βάσανον, ώς δ κριτής άπεφάσισεν».

«’Επειδή όμως δέν έγκληματίσατε έξ ίσου, άλλ’ 
άλλοι μέν περισσότερον άλλοι δέ όλιγώτερον, διά τοϋτο 
θέλετε ύποστεΐ τήν έπιβληθεΐσαν τιμωρίαν άναλόγως 
πρός τόν βαθμόν τής ένοχης ενός έκάστου έξ ύμών».

«Ταϋτα άπεφάσισεν ό κριτής δ δίκαιος, δ αύτηρος 
κριτής, λ) πατήρ όμως δ φιλόστοργος, ό φιλεύσπλαγ- 
χνος πατήρ, λυπεΐται τά τέκνα του καί θέλων νά ε- 
λαφρύνη τήν ποινήν, δωρει ύμ.ιν πέπλον πυκνόν όστις 
καλύψας τούς «γήινους» όφθαλμ.ούς θέλει προφυλάσσει 
τήν ορασιν ήμών την ψυχικήν σύν τή τής ύλης, άπό 
τοϋ πικρού φωτός τής άληθείας»,

«Ούτω σκότος θέλει περιβάλλει τά πάντα πέριξ 
ύμών. Πλάνη θέλει κυβέρνα τον νοϋν σας ήτις θά προ
ξενεί άρκετήν ησυχίαν, άρκετήν άνακούφισιν είς τάς 
τιμ.ωρουμένας ψυχάς».

«Προσέξατε όμ.ως. Μή θελήσητε νά σχίσητε τον 
πέπλον αύτόν. Άφίσατε εαυτούς έν τή πλάνη, θά 
είσθε όλιγώτερον δυστυχείς».

«Αποχωρήσατε ήδη είς τήν «Γην» ήν δ κριτής 
ώρισεν ύμΐν έξιλαστήριον κόλασιν καί ζήσατε έν δια
δοχή, άνά γενεάς, άποτίοντες τήν έπιβληθεΐσαν ύμιν 
ποινήν».

Το πάν έτελείωσε. Σκότος βαθύ ήφάνισε τήν αϊγλην 
τοϋ έκθαμβωτικοϋ φωτός. Σάλπιγγες ήχοϋσιν έκκω- 
φαντικώς.

Πνοαί παγεραί άνέμων ώς τοϋ χειμώνος έπιχύνουν 
ρίγη είς τό σώμά μύυ.

Τό φθινόπωρον παρήλθε· βαρύς χειμών ένέσκη.ψε
★

Θεέ μου οίον όραμα !
Τό ήσυχον βήμα ενός διαβάτου νά τό έξαφανίση.
Καί ιδού τώρα έξηπλωμένος καθώς είμαι, είς τόν 

άγρόν μου, είς ζηλευτόν στρώμα έκ πράσινης παχείας 
χλόης καί πολυχρώμων άνθέων, απολαμβάνω πλήρη, 
παρά τής δροσεράς φύσεως, άποζημίωσιν διά το φοβε
ρόν εκείνο όραμα το δποΐον πρό μικρού τόσον μέ είχε 
τρομάξει.

“Οντως πόσον τρομακτικόν όραμα !
Άλλ’ άρα γε νά ήτο όραμα j "Οραμα τόσον ζωη

ρόν δύναται νά ύπάρξη ;
Μήπως ήτο πραγματικότης ;
Άλλ’ οχι. Ή πραγματικότης άφίνει τά ίχνη της 

ενώ βλέπω καλώς ότι ούδέν τών πέριξ, ούδεμ,ίαν ύ- 
πέστη άλλοίωσιν. Εύρίσκω τά πάντα όπως τά έγνώ- 
ρισα.

Καί καθ ’ όν χρόνον τόσον άπηνώς τό φοβερόν όρα
μα μέ έβασάνιζεν οί οφθαλμοί μοϋ ήσαν κλειστοί καί- 
τοι δέν έκοιμώμ.ουν.

Άλλ ’ άν οι οφθαλμοί τοϋ σώματος ήσαν κλειστοί 
άρα γε νά ήσαν καί οί τοϋ πνεύματος ’

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ- ΚΑΠΕΤΑΝΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙ ΧΑΛΚΟΥ*

(*) Συνέχεια έκ σελ. 341,

Ό Χαλκός κα» τά κράματα αύτού.— ’Ορυκτά καί 
μεταλλεύματα αύτού.—Κοιτογνωάία τον Χαλ
κού καί ύπολογιάμός τάς τιμής τών μεταλ
λευμάτων αύτού ίν τώ έμπορίφ.—Παγκοάμία 
παραγωγή χαλκού καί τών μεταλλευμάτων 
αύτού. —Χαλκουργία.

ΥΠΟ 

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Κα&ηγητοΰ εν τφ Πανεπιστημίφ καί όιευΰυν. τον Πολυτεχνείου

Σύνταξις τών πεφρυγμένων μεταλ
λευμάτων εντός φρεατωδών καμίνων 

πρός παραγωγήν χαλκολίθου.

Τά κατά την άνωτέρω φρυκτικην εργασίαν παρα- 
χθέντα μεταλλεύματα είνε μίγματα οξειδίων καί όξυ- 
θειικών άλάτων μ^τά άφρύκτων ένθείων μετάλλων 
σιδήρου καί χαλκού, έξ ών ύπερτερεϊ δ ένθειος χαλ
κός. ’Εκτός τούτων συνυπάρχουσιν ώς έπί τό πολύ έν 
τοΐς πεφρυγμένοις μεταλλεύμασιν οξείδια,όξυθειικά ά
λατα καί ενθειαι ενώσεις ψευδαργύρου, μολύβδου, άν- 
τιμονίου καί άρσενικοϋ.

Κατά τήν έντός δέ τών καμίνων σύντηξιν μετά έ- 

ςανθρακώματος (κώκ) κάί τών άπαιτουμίνων συλλι- 
πασμάτων δ μέν σίδηρος, όστις εύρίσκεται ώς όξείδιον 
σιδήρου, μεταβάλλεται είς σκωρίαν,είς εύτηκτον δηλ. 
πυρίνην ύλην, συνισταμένην χημικώς έξ όξυπυρι- 
τίου μετά σιδήρου κτλ., ολόκληρος δέ δ χαλκός ώς 
ένθειος χαλκός μετά τών άλλων μετάλλων σχηματί
ζει τόν γαλκόλν&ον. Καί δ μέν χαλκόλιθος εναπομέ
νει έν τώ πυθμένι τής καμίνου, ή δέ σκωρία ώς έλα- 
φροτέρα αύτού έπιπλέει καί έκρίει πρός τά έξω διά 
καταλλήλου τμ.ήματος τής καμίνου. Διά βαθύτερον 
δέ κειμένου ετέρου τρήματος έκχύνεται δ χαλκόλιθον 
είς τύπους, ΐνα ύποστή τήν περαιτέρω έπεξεργασίαν. 
Παραλείπων τήν άνάπτυξιν τών έν τή καμίνω λαμ- 
βανουσών χώραν πυροχημικών αντιδράσεων, περιορίζο
μαι είς τήν άναγραφήν ένταϋθα τής χημικής συστά- 
σεως σκωριών έκ τών μεταλλουργείων τής Φαλούνης 
καί Μανσφέλδης έν αίς ούδόλως ύπάρχει χαλκός.

Φ α λ ο νν η Μανοφίλδη
Πυριτικόν όξύ.............40,28........................ 48
Όξειδύλλιον σιδήρου.. 49,80............  5
άργιλος......................... 12,20........................ 15
άσβεστος.......................=  20
μαγνήσια...................... 2,67.................. 5

Τά προϊόντα δέ τής συντήξεως ταύτης είνε ού μό
νον σκωρίαι καί χαλκόλιθος, άλλά συνήθως καί άροε- 
νόλι&ος [Speise] καί οιδηρόλιΰος (Eisensau λύκος, 
άρκτος ή χοίρος).

Καί ό μέν χαλκόλιθος, όστις μετά προηγηθεΐσαν 
φρύξιν θά συντακή πρός παραγωγήν άνεξεργάστου χαλ
κού, εμπεριέχει 25 — 45 ®/θ χαλκόν, άλλά ούχί σπα- 
νίως καί 8 —12 θ/θ. ’Εκτός τοϋ σιδήρου καί χαλ
κού δ χαλκόλιθος άναλόγως τής χημικής συστάσεως 
τών φρυχθέντων μεταλλευμάτων εμπεριέχει καί ψευ
δάργυρον, μόλυβδον, νικέλιον, κοβάλτιον καί άργυρον. 
’Ιδού καί άνάλυσις χαλκολίθου τής Kedabeg τοϋ
Καυκάσου.

Χαλκός......................................................43.30
Σίδηρος...................................................... 28.74
Ψευδάργυρος.............................................. 0.257
Νικέλιον I
Κοβάλτιον f 
Μόλυβδος................................................... 0.281
Άργυρος......................................................0.086
Θειον........................................................ 23.667

Άρσενολίθους δέ ή άντιμονιολίθους (Speise) έν τή 
μεταλουργία έκάλεσαν τά μεταλουργικά προϊόντα τά 
παραγόμενα κατά τήν σύντηξιν άρσενικούχων καί άν- 
τιμονιούχων μεταλλευμάτων, έμπεριεχόντων σίδηρον, 
πρός δέ καί νικέλιον καί κοβάλτιον, έν οΐς καί μό- 
λυβδος, άργυρος, ούχί δέ σπανίως καί χρυσός. Άν οί 
λίθοι ούτοι έμπεριέχωσι πολύν χαλκόν, πρέπει νά 
έπανατακώσι μετά νέων μεταλλευμάτων χαλκού. 'Ο
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κατωτέρω πίνας αναγράφει χημικάς 
ίί8ων άρσενολίθων. Α'.

Χαλκός..............
Μόλυβδος............
Σίδηρος..............
Νικέλιον..............
Κοβάλτιον . . . .

..12.99...........

.. 0.09...........

..12.63...........

.. 1.40...........

..0.09...........
Άντιμόνιον. 
’Αρσενικόν . . 
"Αργυρος . . . 
Χρυσός............
θειον.............

..60.00...........

.. 7.42...........

.. 0.36...........

.. 0.06 ....

.. 2.04 ....

. . 1.26...........

αναλύσεις δύο 
Β'.

.. .41.18

... 0.69

.. .35.41
. .. 0.09
-Ο.04
.. .10.79
... 6.10
. .. 0.03

2.60
Βισμούθιον

Τέλος οιδηρόλιΰον (;) καλοϋσιν ενώσεις μετάλλων 
εν οις καί φώσφορον, πυρίτιον, ανθρακικόν στοιχεΐον, 
άντιμόνιον καί αρσενικόν. Έκ τοΰ προϊόντος τούτου 
διά καταλλήλων μεταλλουργικών μεθόδων εξάγονται 
δ χαλκός καί τά άλλα χρήσιμα μέταλλα.

γ'. Φονξις τοϋ χαλκολίθου.

Όπως εκ τοϋ λίθου τούτου, έν ω συνεπυκνώθη τό 
πλεϊστον τοϋ χαλκού, διά συντήξεως παραχθή άνε- 
ξέργαστος χαλκός, πρέπει δ χαλκόλιθος νά ύποστή 
τελείαν φρύξιν (Totrosten), δηλ. πρέπει ούτος έπί 
τοσοϋτον νά φρυχθή, άχρις ού άπέλθη τό πλεϊστον τοϋ 
θείου καί εναπομείνη ελάχιστη τούτου ποσότης, ήτις 
πρέπει νά ύπάρχη,' δπως άκολουθως κατά τήν έν φρεα- 
τώδει καμίνω, σύντηξιν τοϋ φρυχθέντος χαλκολίθου δ 
χαλκός μή άποτελέση συστατικόν τής σκωρίας καί 
άπολεσθή, άλλ’ έναπομείνη ώς χαλκόλιθος (*).

(*) Αί έπί τής "Οθρυος καί έπί τών παλαιών τοϋ κράτους 
συνόρων, (ερείπια στρατώνος Μοχλούκας καί χωρία Άρχά- 
νιον καί Χτύρφακας) απαντώσαι, άρχαϊαι σκωρίαι αγνώστου 
έποχής φέρουσιν ένίοτε καί μέχρι 8 % χαλκόν, μεταβε- 
βλημένον εις μαλαχίτην.

Κατά τήν φρύξιν δέ ταύτην δ χαλκός, δ σίδηρος 
καί τά άλλα συνυπάρχοντα μέταλλα, οσα δέν είνε 
έξαχνιστά, (θειον, άρσενικόν, άντιμόνιον) μετατρέπεν- 
ται εις οξείδια, διότι ύπό τοιαύτην κατάστασιν είνε 
δυνατόν νά παραχθή δ άνεξέργαστος χαλκός.

Ή δεύτερα δ’ αΰτη φρύξις γίνεται καθ’δμοιον τρό
πον, καθ’ δν καί ή πρώτη, έντός δμ.οίας κατασκευής 
καμίνων.

S', Σνντηξις τον πεφρυγμένον 
χαλκολίθον

Ό τελείως πεφρυγμένος χαλκόλιθος οϋσιωδώς συ
νίσταται έξ οξειδίων τοϋ χαλκού καί τοϋ σιδήρου πρός 
δέ καί έκ μικράς ποσότητος όξυΰειωμάτων (Sulfates) 
ήτοι ένώσεων θειικοϋ οξέος μετά οξειδίων αετάλλων, 
καί έξ έλαχίστου ύπολείμματος ένθείων μετάλλων.

Έκ τοιούτου μάγματος πυρουμένου, τό όξείδιον τοϋ 
χαλκού ύπο τοϋ εν τή καμίνω άναπτυσσου.ένου οξει
δίου τοϋ άνθρακος λαμβάνει τήν μ-εταλλικήν κατάστα- 
σιν καί τετηκός καταρρέει πρός τόν πυθμένα τής κα
μίνου. Έπίσης καί όζυθειικός χαλκός ύπό τοϋ πυρός 
τής καμίνου διαχωρίζεται είς όξείδιον χαλκού, οπερ 
δμοίως λαμβάνει τήν μεταλλικήν κατάστασιν, καί 

εκ όξύθειον (θειικόν όξύ) οπερ άπέρχεταϊ. Τέλος έπί
σης καί ή μικρά ποσότης τοϋ ένθείου χαλκού ύπό τοϋ 
ουνυπάρχοντος οξειδίου τοϋ χαλκού έλευθεροϋται καί 
τήκεται ώς μεταλλικός χαλκός.

Πρέπει νά ύπολειφθή έν τή καμίνω καί ποσότης τις 
ένθείου σιδήρου, δπως ούτος, άν τυχόν χαλκός ήνώθη 
μετά όξυπυρίτου πρός σχηματισμόν σκωρίας (όξυπυριτι- 
κοϋ χαλκού), έλευθερώση τόν χαλκόν άπό τής σκω
ρίας, καί άντικαταστήση αύτόν έν τή σκωρία.

Τό δέ μέγα ποσόν τού οξειδίου τοϋ σιδήρου τοϋ 
ενυπάρχοντας έν τώ πεφρυγμένω χαλκολίθω πρέπει ν’ 
άποσκωριωθή (Verschlacken), νά σχηματίση δηλ. 
μετά όξυπυριτίου σκωρίας καί δή εύτήκτους. Καί 
έπειδή δ πεφρυγμένος χαλκόλιθος στερείται όξυπυρι
τίου, πρέπει νά προστεθώσιν έν ώρισμένη άναλογία 
συλλιπάσματα,δηλ. άλλα κατάλληλα μεταλλεύματα, 
εμπεριέχοντα τό όξύ τούτο.

( Ακολουθεί)

ΠΕΡΙ ΥΠΝΟΥ* 1
ΥΠΟ ΥΓΙΕΙΝμΝ ΕΠΟΨΙΝ

Κατά γενικόν κανόνα δ άνθρωπος έν τή άκμ.ή τής 
ηλικίας του έχει άνάγκην κατά μέσον όρον, 7 — 8 
ώρών ύπνου. Άλλά τό χρονικόν τούτο διάστημα ποι
κίλλει άναλόγως τής διαφόρου ηλικίας, τής ιδιοσυγ
κρασίας, τοϋ έπαγγέλματος τοϋ άτόμου, καί τοϋ κλί
ματος τής χώρας, ώς περί τούτου θέλομεν διαλάβει 
κατωτέρω.

’Ιδού λοιπόν ότι καθωρίσαμεν,ώς οιόν τε σαφώς τήν 
κατάστασιν τοϋ ήμετέρου σώματος κατά τδν ύπνον, 
ώς καί τόν μέσον χρόνον καθ’ δν όφείλει νά διαρκή 
ή κατάστασις αύτη, έάν θέλωμεν δπως ύφίσταται 
ισορροπία μεταξύ τής σωματικής καί διανοητικής 
κοπόσεως καί τής ημερήσιας άναπαύσεως.

Ό ύπνος άναλόγως τοϋ βαθμού τής σωματικής καί 
πνευματικής άναπαύσεως δύναται νά ή ελαφρός ή 
βαρύς. Καί δ μέν έλαφρός ύπνος καλείται νπνωδία 
('80ϊϊ1Π013ηΙΪ3=γλάρα ή νύστα), δ δέ βαρύς κώμα ή 
ληϋαργία,ν.νλ ούτος παρεμφίρει προς τόν θάνατον,έξού 
καί τό τοϋ Πλάτωνος «.καύλεύδων γάρ ούδείς ούδενός 
Άξιος, ούδέν μάλλον τοϋ μη ζώντος».

Ό ύπνος καταλαμβάνει πρώτον τούς όθαλμούς, ών 
χαλαροϋνται τά βλέφαρα καί καταπίπτουσιν, έπερχό- 
μένου άμα καί εύαρέστου τινός αισθήματος,περί ού δ 
Όμηρος λέγει :

★ Συνέχεια έκ Σελ. 368

«........................ Τώ δ’ ύπνου άπήμονά τε λιαρόν τε
χεύει έπί βλεφάροισιν, ίδέ φρεσί πεφκαλίμησιν»

|Όμ. Ίλ. Ξ. 164].
«........................ Όφρα ο" ύπνον
ήδύν έπί βλεφάροισι βάλε γλαυκώπις Άθήνη».

|Όμ. Όδ. Τ. 604. Τ. 54. Ε. 271. Ν.79.]

Μετά τήν χαλάρωσιν τών βλεφάρων χαλαροϋνται 
οί'μϋς τοϋ προσώπου καί τών ποδών, καί πίπτει παν 
τό έν ταΐς χερσί κρατούμενον, δι’ δπερ καί δ Όμηρος 
άποκαλεί τόν ύπνον λνσιμελή. [Όδ. Δ. 794. Σ. 
199. Γ. 57. Ψ. 343]. Μετέπειτα καταπαύει ή ά- 
κοή καί πάσα άλλη αΐσθησις, ώς καί ή θέλησις, το 
δέ σών.α ύποπίπτει εις έντελή άναισθησίαν,καί παύει 
πάσα σχέσις τοϋ ένεργεΐν αύτοΰ προς τά πέριξ άντι- 
κείμενα, ώς καί πάσα σκέψις καί φροντίς. Δι’ δπερ δ 
Όμηρος άποκαλεί έπίσης τόν ύπνον γλυκόν, νήδνμον, 
Αμβρόσιον, μελίφρονα, ήδύν, λύοντα μελεδύματα ΰυ- 
μον, μελιηδέα, ήδνμον κλπ.

Ό ύπνος έπέρχεται κάλλιον διά τής κατακλίσεως 
τοϋ σώματος έν δριζοντία θέσει. Ό δέ καταλληλό
τερος πρός ύπνον χρόνος είνε ή νύξ, άπό τής 10ης ή 
11ης τής εσπέρας ώρας μέχρι τής 5ης ή 6ης τής 
πρωίας, ήτις συμπίπτει, ώς τά πολλά, προς την άνα- 
τολήν τοϋ Ήλιου. Ό ούτω καθευδων έχει τόν νουν 
ζωηρόν έγειρόμενος καί αισθάνεται το σώμα αυτού 
καλώς έχον. Οί δέ πολλάς ώρας μετά τήν άνατολην 
τοϋ ήλιου έγειρόμενοι έχουσι τουναντίον την κεφαλήν 
βαρεϊαν καί έπεσκοτισμένην, τό σώμα χαλαρόν, και 
αισθάνονται κακοδιαθεσίαν, άπερ διαρκοϋσιν επί πολ

λάς ώρας.

Θεωρείται δέ ή νυκτερινή αύτη ώρα ώς ή καταλ- 
ληλοτέοα πρός ύπνον, διότι κατ’ αύτην επικρατεί 
μεγάλη ήσυχία καί βαθύ σκότος, συντελοϋντα 
είς τήν άνάπαυσιν τοϋ σώματος. Την νύκτα ή άτμο- 
σφαιρα έχει πλεΐον άνθρακικόν όξύ καί όλιγώτερον ο- 
ξυγόνον ή τήν ήμέραν. Καί τό μέν άνθρακικόν οξύ, 
τό ύπερέχον κατά τήν νύκτα χαλαρώνει το σώμα, 
βραδύνει τήν κυκλοφορίαν, μοιεϊ τήν παραγωγήν τής 
ζωικής θερμότητος, καί έπιφέρει άνάπαυσιν, τό δέ 
όξυγόνον, τό ύπερέχον κατά τήν ήμέραν, ζωογονεί καί 
τονίζει τό σώμα πρός έξέγερσιν. Έπίσης τό φώς τής 
ήμέρας ζωογονεί τό σώμα, τό δέ σκότος τής νυκτος 
χαλαρώνει τούτο. Τήν νύκτα ύπάρχει πλεΐον ύγρασία 
έν τή άτμοσφαίριγ ή την ήμέραν, συντελούσα επίσης 
είς τήν χαλάρωσιν τοϋ σώματος καί τον καλόν ύπνον. 
Πολυάριθμοι δέ παρατηρήσεις έπιβεβαιοϋσι τάς θεω- 
ρητικάς ταύτας σκέψεις, καθ’ δσον οί έργαζόμενοι 

κατά τήν νύκτα καί κοιμώμενοι την ήμέραν, δποϊοι 
είσίν οί χαρτοπαϊκται, οί δημοσιογράφοι καί ιδίως οί 
συντάκται τών ποωϊνών έφημερίδων, καί οί τυπογρά
φοι αυτών, οί άρτοποιοί κτλ. έχουσι χαλαράς τάς 
σάρκας, είσί νωθροί, ώχροί τήν οψιν και διαρκώς κα

κοδιάθετοι. Πάντες δ’ ούτοι παρουσιάζουσιν άμα καί 
έπισκότισιν τής διανοίας κατά τάς προμεσημβρινάς 
ώρας. Δι’ οπερ καί δ Όρριβάσ-.ος λέγει : «Φύσει γάρ 
πάς ύπνος δειλινός κακός». Τό τοιοϋτον δ’ έπιβε- 
βαιοΐ καί ή Στρατιωτική 'Ιστορία.

Έπί τής αυτοκρατορίας τοϋ Α . Ναπολέοντος, 
κατά τήν έποχήν τών 'Ισπανικών πολέμων, δύο Γαλ
λικά τάγματα άνεχώρησαν έκ τοϋ αύτοΰ τόπου διευ- 
θυνόμενα είς τήν αύτήν πόλιν, καί μέλλοντα νά δδοι- 
πορήσωσιν έπί πολλάς ήμέρας. Τό έν τούτων ώδοιπό· 
ρει τήν ήμέραν καί άνεπαύετο τήν νύκτα, τό δ’ έτε
ρον ώδοιπόρει τήν νύκτα καί άνεπαύετο την ήμέραν. 
Καί τό μέν κατά τήν ήμέραν δδοιποροϋν άφίχθη είς τό 
τέρμα ύγιώς έχον, τό δέ κατά τήν νύκτα οδοιπορούν 
άπώλεσε καθ’ οδόν πολλούς στρατιώτας καί ίππους, 
ένεκα νόσων προελθουσών έκ τών κατά την νύκτα συ
νεχών πορειών.

Μόνον είς τούς έξ απολύτου άνάγκης μη ύπνώττον- 
τας ίκανάς ώρας κατά τήν νύκτα,δ τής ήμέρας ύπνος, 
γινόμενος πρός συμπλήρωσιν τής έλλείψεως τοϋ νυκτε
ρινού, ούδέν έπάγεται κακόν, άλλά μάλλον εΰάρεστον 
κατάστασιν.

Ό ύπνος εϊνε ποθητότερος καί ήδύτερος κατά τόν 
δρθρον καί τό λυκαυγές, διαρκεϊ δέ συνήθως δ τοιοϋτος 
ύπνος 1 ή Π/^ώραν. Όσον δ’ δ ύπνος γίνεται ήδύ
τερος καί μ.ή διακεκομμένος τόσον άναληπτικώτερος 
τών δυνάυ.εων καθίσταται. Τοιοϋτον ύπνον ποιοϋσι 
συνήθως οί πολύ κεκμηκότες σωματικώς.

Άφ’ ού δ’ ώς είπομεν άνωτέρω, δ ύπνος εινε άνά- 
παυσις τοϋ σώματος καί τοϋ πνεύματος, έπεται ότι 
οσω πλειότερον κοπιά τό σώμα καί το πνεύμα τόσον 
άναγκαιότερος άποβαίνει δ ύπνος.

Ό ύπνος δέν έπέρχεται είς πάντας έπίσης εύκόλως 
ούδέ κατά πάσαν ώραν τοϋ ήμερονυκτίου, διότι επη
ρεάζει τούτον μεγάλως ή συνήθεια, ή κατάστασις 
τοϋ στομάχου καί διάφορα άλλα ήθικά αίτια. Δύνα- 
ταί τις νά συνειθίση δπως κοιμάται καί άφυπνίζηται 
είς ώοισμένας ώρας, ώς τούτο συμ.βαίνει είς τούς στρα
τιώτας καί τούς έσωτερικούς μαθητάς τών σχολείων, 
οιτινες νυστάζουσιν άμα έλθη ή ώρισμένη ώρα τοϋ 
ύπνου (σιωπητήριον) καί συνηθίζουσι ν’ άφυπνίζωνται 
κατά τήν αύτήν πρωινήν ώραν (εωθινόν), έάν δίς ή 
τρις μόνον κατά συνέχειαν πράξωσι τούτο.

Πάν δ,τι προκαλεΐ συσσώρευσιν ή ελάττωσιν αί
ματος είς τήν κεφαλήν έπιφέρει ύπνον. Ή πολυφαγία 
π.χ., ή πολυποσία, τά ναρκωτικά, ή περίψυξις τοϋ 
σώματός, ή αίμ,ορραγία, τά καθάρσια κλπ. ’Ιδίως δ’ 
έπέρχεται διάθεσις πρός ύπνον έν τή άκμ.ή τής πέ
ψεως τών τροφών, δπότε δ στόμ-αχος ύπερτερει και 
θερμότερος έστί. Διά τούτο καί έπίθεμα θερμόν έπί 
τοϋ έπιγαστρίου [κατάπλασμα] προκαλεΐ ένίοτε ύ
πνον. Έπίσης προκαλοϋσιν ύπνον οί μονότονοι ήχοι,
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ώς ό τοϋ εκκρεμούς ωρολογίου καί ό της βροχής, ή 
ιζονότονος ομιλία καί μουσική, ή σιωπή, ή ακινησία, 
τό σκότος, τά θερμά λουτρά, ή προσήλωσις τοϋ βλέμ
ματος έπί στίλβοντός τίνος αντικειμένου, ή έν τή 

κλίνη άνάγνωσις κλπ., οπερ οέον νά έχωσιν ύπ’ οψει 
και έφαρμόζωσιν έκ περιτροπής οί έξ αϋπνίας πάσχον- 
τες.

Ύπάρχουσι μάλιστα καί ειδικά βιβλία, ύπνοφόρα, 
έπί τω σκοπώ τούτω γεγραμμένα άπερ έπιγράφονται 

«Βιβλία τοϋ προσκεφαλαίον» διότι παραμένουσιν έ
νίοτε έπί μήνας ή καί έτη ολόκληρα παρά τήν κλί

νην τών άναγνωστών, χωρίς νά περατωθή ή άνάγνω- 
σις αυτών. Δέν πρέπει όμως νά έςαπατώμεΟα αείποτε 
έκ τής κολακευτικής ταύτης έπωνυμίας «Βιβλίον τοϋ 
προοκεφαλαίον» καί νά νομίζωμεν ότι ταΰτα έχουσιν 
ειδικήν έφ' ήμών ένέργειαν πρός πρόκλησιν ύπνου. 
Διότι εΐνε μέν άληθές ότι έπί τή άναγνώσει τών βι
βλίων τούτων δ ύπνος έπέρχεται ένίοτε, άλλά τοϋτο 
συμβαίνει άλλοτε μέν έξ αυθυποβολής, μεταβιβαζό

μενης έφ’ ήμών τής έφέσεως τοϋ συγγραφέως αύτών, 
άλλοτε δέ διότι ταΰτα είσίν ουτω κακώς γεγραμμένα 

ώστε ν’ άγνοή ό άναγνώστης αείποτε τήν ΙΟην σε
λίδα τοϋ βιβλίου, καθ’ όσον πριν ή ούτος φθάση είς 
τήν 9ην σελίδα ή άνάγνωσις έπιφιρει έπ’ αύτοϋ τό 

ύπνοφόρον άποτέλεσμά της έκ τής στρυφνότητος τών 
έννοιών τοϋ συγγραφέως ή καί έκ τής άηδείας τών 
γραφόμενων. Ό Κάντιος όταν εϊχεν άϋπνίαν διέτασσε 
τήν είς έπήκοον αύτοϋ άνάγνωσιν τοϋ βίου τοϋ Κικέ- 
ρωνος.

Έτερο. δ’άτομα ύποφέροντα έξ αϋπνίας ύπνώττου- 
σιν έπίσης έάν έπιβληθή αύτοΐς ν’ άριθμήσωσι 
μέχρι τών 1000, δπότε καταλαμβάνονται ύπό τοϋ 
ύπνου πριν ή περατιύσωσι την άρίθμησιν ταύτην.

Οί άβροδίατοι ’Ασιανοί προκαλοϋσιν έπίσης ύπνον 
τρίβοντος τοϋ ύπηρέτου έλαφρώς τά πέλματα καί τούς 
μεγάλους δακτύλους τών ποδών αύτών, καί έκφω- 
νοϋντος έν ταύτώ μονότονα τινα άσματα.

Ή πόσις μικράς ποσότητος οίνου πρό τής κατακλί- 
σεως έπιφέρει έπίσης ύπνον άτάραχον είς τούς μή εί- 
θισμένους περί την χρήσιν αύτοϋ.

Τά νήπια κοιμίζουσιν αί μητέρες, άπό τών πα- 
λαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ήμας διά ρυθμι
κών ταλαντεύσεων έν τή κοιτίδι (κούνισμα) καί μο· 
νοτόνων ασμάτων (νανούρισμα). Καί ούδέν μέν γραφι- 
κώτερον τής είκόνος τοϋ νά βλέπη τις νεαράν μητέρα 
ή σεβασμίαν μάμμην λικνίζουσαν διά τοϋ ποδός νή- 
πιον, καθ’ δν χρόνον γνέθει τήν ρόκαν της καί άδει 
διά φωνής γλυκείας δημώδές τι άσμα τής πατρίδος 
της. ’Αλλ "ή ύγιεινή καταδικάζει τό λίκνισμα τοϋτο 
ώς έπιβλαβές είς τήν ύγείαν τών βρεφών, άφ’ ενός 
μέν διότι έπιδρα κακώς έπί τοϋ νευρικού συστήματος 
τών παιδιών, δυνάμενον νά προκαλέση βαρείας τούτων 

διαταραχάς, καί άφ’ ετέρου διότι τό νήπιον έξοικει- 

ούμενον ταχέως πρός τοϋτο δέν δύναται πλέον νά 
κοιμηθή άνευ λικνίσματος. Διά τοϋτο καί ό καθη
γητής Pinard λίαν κατηγορηματικώς άποφαίνεται 

όμιλών περί κοιτίδων ότι : «Ή καλλίτερα κοιιις εΐνε 
ίκείνη ητις δεν ταλαντεύεται*.

* Συνέχεια έχ Σελ. 363.

[Άκολονΰεΐ].
Σ Ν. ΧΠΜΑΤΙΑΝΟΣ

'Επίατροί

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ’’
[ΔΙΗΓΗΜΑ]

εΔΕΤΘΣΡΑ MEIWASIS SATA ΤΟ ΓΑΔΑΙΣΟΝ
TOT LEGUILLOIS

Αΰτη ήσθάνετο τον ερχόμενον Θάνατον μετά 
χαράς μέν δι’ έαυτήν, μετά φρίκης δέ διά τόν 
υιόν της· ητο τόσον άδύνατος ώστε αί λέξεις έ- 
φαίνοντο έξερχόμεναι έκ μακρυνοϋ έσκαμμένου κοι
λώματος καί έφθανον μόλις είς τά ώτα τοϋ τέκνου 
της. Πριν τή όμιλήση, ό Ραϋμόνδος έχυσεν είς 
τό μοναδικόν του ποτήριον εν κοχλιάριον έκ τοΰ 
φαρμάκου. — Πιέτε μήτερ μου, πιέτε άμέσως, εΐνε 
ή ύγεία. — Ή άσθενής έκίνησε τήν κεφαλήν.ΉΘέ- 
λησε λοιπόν νά σοϋ δώση άκόμη; είπεν αύτή. Πώς 
νά τόν πληρώσωμεν ; Θεέ μου! είπε χαμηλότερα. 
Όσον χαμηλοφώνως καί άν ώμίλησεν, ό Ραϋμόν
δος τήν ήκουσεν.Ή χαρά του έξεχείλισεν.— Μή- 
τέρ μου, μήτερ μου, χαρήτε ! Είμεθα πλούσιοι, 
έπί τέλους — Πλούσιοι, έπανέλαβεν ή δυστυχής, 
πλούσιοι! Τί Θέλεις νά είπης ;— Θέλω νά εϊπω 
ότι ό Θεός ήλΘεν είς βοήθειάν μας. Παρατηρή
σατε μήτέρ μου, είς τό πορτοφόλιον τοϋτο ύπάρ
χουσι ΙΟ χιλιάδες φράγκα. — Δέκα χιλιάδες φράγ
κα ! άνέκραξεν ή άσθενής έντρομος. Καί πόθεν 
προέρχονται ; — Ό Ραϋμόνδος τή διηγήθη τό συμ- 
βεοηκός. — Τό έγνώριζον καλώς, τέκνον, είπεν 
αύτή τότε, δέν θά ήδυνάμεθα νά γίνωμεν πλού
σιοι τόσον ταχέως. — Τί λέγετε μήτερ μου; — Τό 
χρήμα τοϋτο δέν μάς άνήκει. — Άλλά...Δέν έχο
μεν δικαίωμα νά τό διαθέσωμεν. — Πώς !...θά ήθέ- 
λετε...—Θέλω ϊνα, άμέσως άπό τής πρωίας ταύ
της, πορευθής καί τό παραδώσης είς τήν ’Αστυνο
μίαν. — Ό Ραϋμόνδος, καταβεβλημένος, έπεσεν 
έπί τοϋ καθίσματος χωρίς νά έχη τήν δύναμιν 
ν’ άπαντήση.

νά έκπληρώσης τό καθήκον σου. Ό νέος ένηγκα- 
λίσθη τήν μητέρα του καί κατήλθε κλονιζόμενος. 
Έπί τής όδοϋ του εις άνθρωπος έζήτει έλεημοσύ- 
νην, στηριζόμενος είς δύο βακτηρίας,μέ τήν κεφα
λήν περιτυλιγμένην δι ’έπιδέσμου φέροντος κηλΐδας 
αίματος. Οί διαβάται τοϋ έδιδον σχεδόν όλοι καί 
ό Ραϋμόνδος έλυπεΐτο διότι δέν ήδύνατο νά τούς 
μιμηθή. Αίφνης εις ένωματάρχης τής Αστυνομίας 
έφάνη είς τήν κάμπην τής όδοϋ. Εις τήν Θέαν 
του ό έπαίτης έλαβεν ύπό τούς βροχίονάς του 
τάς βακτηρίας καί έφυγεν όλαις δυνάμεσι, διά νά 
ύπάγη νά έπαναρχίση τήν άτιμον κωμωδίαν του, 
ή νά μεθύση μέ τό χρήμα τών αγαθών εύπιστων 
ψυχών.Ό Ραϋμόνδος έκίνησε τήν ώχράν καί εύ- 
γενή αύτοϋ κεφαλήν μετ’άηδίας καί έξηκολούθησε 
τόν δρόμον του. Φθάσας είς τήν Αστυνομίαν 
κατέθηκε τό πορτοφόλιον έκθέσας πώς εύρεν αύτό. 
Ό Αστυνόμος τόν έπήνεσε διά τήν τιμιότητά 
του και τώ είπεν ότι θά έγίνοντο αί άπαιτούμε- 
ναι έρευναι πρός άνεύρεσιν τοϋ άπολέσαντος, καί 
έν ή περιπτώσει μετά παρέλευσιν ένός έτους καί 
μιάς ήμέρας ούδείς έπαρουσιάζετο νά τό ζητήση, 
συμφώνως πρός τόν νόμον θά τοϋ τό έπέστρεψον. 
Ό Ραϋμόνδος έμειδίασε μειδίαμα πλήρες μελαγχο
λίας. Μετά έν έτος έσκέπτετο, ό Θεός ήξεύρει 
ποϋ Θά είμαι ! Έπανήρχετο, πλήρης Θλίψεως 
παρά τή μητρί του. Καθ’ οδόν είδε παιδία πορευ- 
όμενα είς τό σχολεΐον. Έν ω έπαιζον καί έβάδι
ζον, έκαμνον συγχρόνως διά τής χειρός γενναία 
ρήγματα είς τάς ζαχαρωμένος φέτας τάς όποιας 
τούς είχον δώση διά τό πρόγευμα.Ό ταλαίπωρος 
κατελήφθη ύπό ζωηρός επιθυμίας νά όρμήση. έπί 
τοϋ πολυποθήτου έκείνου άρτου καί νά τούς τόν 
άρπάση....Όποια άθλιότης !...Άνέβη μετά κόπου 
μέχρι τοϋ ύπερώου. Αλλόκοτος Θόρυβος τόν έπά- 
γωσεν έκ φρίκης. Ήνοιξε σιγά τήν Θύραν. Ή μή
τηρ του έκαμνε τόν Θόρυβον έκεΐνον. . . τΗτο ή 
έπιθανάτιος άγωνία...Έκτος έαυτοϋ, άρπάζει τήν 
άγαπητήν της χεΐρα. . .ψύχραν! . . .άσπάζεται τάς 
παρειάς...παγωμένος!.. Μετά πέντε λεπτά,τό παν 
έτελείωσεν.Ό Ραϋμόνδος έκλεισε τούς οφθαλμούς 
της καί τήν παρετήρησεν άκίνητος μέ τό βλέμμα 
άτενές καί άγριον. — Μήτερ μου, μήτέρ μου,έφώ
ναξε, μ’ έγκατέλειψες. — Καί έπεσεν έπί τοϋ δα
πέδου τοϋ δωματίου είς κατάστασιν ολίγον διαφέ- 
ρουσαν έκείνης τής μητρός του.,.ΤΗτο ή ώρα τής 
έπισκέψεως τοϋ ίατροϋ. Έφθασεν ώς συνήθως, 
έκτύπησε, καί μή λαμβάνων άπάντησιν είσήλθεν. 
Οί οφθαλμοί του, καίτοι συνειθισμένοι είς φρι- 
κώδη Θεάματα, έπληρώθησαν δακρύων. Μετά μίαν 
ώραν, τή φροντίδι του, ό Ραϋμόνδος μετεψέρθη 
είς τι νοσοκομεΐον. Είχε προσβληθή έξ έγκεφαλι-

Keo. IV. Το ^ιαρτνρτον τον Ταντάλον

— Ναι, τέκνον μου, έξηκολούθησεν ή άσθε- 
νής έμψυχουμένη βαθμηδόν, πρέπει ό άπολέσας 
νά έπανεύρη τά χρήματά του· νά τά κρατήσωμεν 
εΐνε πραγματική κλοπή διότι δέν έχομεν τά μέσα 
νά τ’ άποδώσωμεν. “Ώ ! μήτέρ μου, είπεν ό Ραϋ
μόνδος, έξηντλημένος καί καταβεβλημένος πρό 
τριάκοντα έξ ωρών δέν έφαγον τίποτε... Θέλετε 
λοιπόν ν’ άποθάνω ; — Έχε πεποίθησιν εις τόν 
Θεόν, υιέ μου, καί δέν Θά σέ εγκατάλειψη· άλλά 
πρώτον, κάμε τό καθήκον σου. — Άλλά μήτέρ μου 
δέν εΐνε αύτός οστις ήλΘεν είς βοήθειάν μας ; 
—Εΐνε νέα δοκιμασία τήν όποιαν στέλλει καί 
πρός σέ καί πρός έμέ ήτις μετ’ ολίγον μέλλω νά 
παρουσιασθώ ένώπιόν του.— Ω ! έφώναξε μετά 
πικρίας, διατί νά μή ύπάγω είς τόν άρτοποιόν 
πριν έπιστρέψω έδώ ; "ΗΘελον νά σάς σώσω, μή
τερ μου, καί σεϊς μέ χάνετε...—Ραϋμόνδε, πολύ 
μέ Θλίβεις· άλλά πόσον βαθυτέρα Θά ήτο ή Θλίψις 
μου, έάν είχες κάμη έκεΐνο τό όποιον λέγεις!... 
Πρόσεξαν καλώς νά μή έγγισης τά χρήματα ταΰτα 
τέκνον μου· άποδος άθικτον τήν παρακαταθήκην 
ταύτην πεσοϋσαν είς χεΐρας έντίυους καί καθαράς· 
παϋσον νά έπιθυμής τήν περιουσίαν τοϋ άλλου. 
— Άλλά πεινώ μήτερ μου, πεινώ !... Ώ! Θεέ μου 
είπεν ή άσθενής μετά λυγμών... Θεέ μου πόσον 
αί κρίσεις σου εΐνε τρομεροί!... Θά ίδω τόν υίόν 
μου νεκρόν ή έγκληματίαν ;... Άπόστρεψον, ω 
Θεέ μου, άπ’έμοϋ τόν τρομερόν τοϋτον πειρα
σμόν μή έπιτρέψης ώστε ή τεταραγμένη συνείδη
σίς μου νά ύποχωρήση τήν τελευταίαν στιγμήν κα*  
μέ άπομακρύνη διά παντός άπό Σοϋ !

Προσηύχετο μετά θέρμης. Ό Ραϋμόνδος, συ- 
νειθισμένος έκ παιδικής ηλικίας νά ύπακούη άνευ 
άντιλογίας τήν λατρευτήν ταύτην μητέρα,ένόησε 
τέλος ότι αύτή θά έμενεν άκαμπτος καί ότι τή 
έπέβαλλε, διά τής άντιστάσεώς του, νέαν βάσανον· 
Έπλησίασε τήν θνήσκουσαν. Καλή μου μήτερ, 
είπε, συγχωρώσατέ μοι Θά σάς ύπακούσω. Ή άτυ- 
χής γυνή τώ έτεινε τούς βραχίονας καί τόν έσ- 
φιγξε σπασμωδικώς. Εΐτα τά χείλη της έψιθύρισαν 
νέαν προσευχήν. Έζήτει παρά τοϋ Θεοΰ νά εύ- 
σπλαγχνισθή τόν Ραϋμόνδον της. Ούτος τήν διέ
κοψε διά νά τήν κάμη νά λάβη καί άλλο κοχλιάριον 
'ατρικοϋ. Καί μετ’ ολίγον αύτή έβυθίσθη είς λη- 
θαργικόν ύπνον καί ό Ραϋμόνδος έμεινε μόνον μέ 
τάς ταραχώδεις σκέψεις του, τά διαλυθέντα όνει
ρά του, τάς παρελθούσας καί παρούσας βασάνους 
του. Ούτε κάν τώ έπήλθεν ή σκέψις ν’ άπειθήση 
πρός τήν μητέρα του. ’Όταν αύτή έξύπνησε, μό
λις είχον σημάνη έννέα ώραι. Αισθάνομαι καλλί
τερα, είπεν αύτή. Πήγαινε, τέκνον μου, πήγαινε,



402 403

κής ουμφορήσεως μετ’ έπιπλοκής ώς έκ τών πολ
λών στερήσεων τάς οποίας είχεν ύποφέρη.

"V. Ννξ κραιίίάΧης —καί τά μετ’ αντήν.

Είς ύγείαν τοϋ άμφιτρύονός μας ! Κενώσατε 
τά ποτήρια..,. Γκαρσόν, καί άλλο πόντοι !— Εύ- 
ρισκόμεθα έν τινι γνωστώ έστιατορίω καί ποτο
πωλεία ούχί μακράν τής Εκκλησίας τοΰ 'Αγίου 
Γερμανού τών Λειμώνων μεταξύ φοιτητών καί 
φοιτητριών έν πλήρει κραιπάλη. Άφ’ ου έφαγον 
κατά κόρον, έπιον, έπιον....ή μέθη είχε φθάση είς 
τό κατακόρυφον, έχόρευον ήδη πέριξ τής τραπέ
ζης άδοντες, φωνάζοντες, καί ποιοϋντες διαβολι
κόν πάταγον. Τέλος ό Θόρυβος βαθμηδόν ήρχισε 
να καταπαύη- άνδρες καί γυναίκες ύποκύπτοντες 
είς τήν μέθην καί τόν κάματον κατέπεσον, άλλος 
μέν έπί τής έδρας του, άλλοο δέ έπί τής τραπέ- 
έης, καί οί περισσότεροι ύπό τήν τράπεζαν, καί 
δέν ήκούοντο πλέον ή οί ηχηροί ρογχαλισμοί των. 
Τότε οί ύπηρέται τοΰ έστιατορίου ήνοιξαν άνευ 
έπιφυλάξεως όλα τά παράθυρα, καί ό δροσερός άήρ 
τής νυκτός έκαθάρισε τήν φλογέράν και μολυσμέ- 
νην άτμοσφαίραν έν ή ήσαν βυθισμένοι πρό ολί
γου. Άλλά πρός τί νά όδηγήσωμεν τόν άναγνώ- 
στην μας έν τώ μέσω τών παραφρόνων τούτων ; 
Διά νά γνωρίσωμεν αύτοΐς τόν Άμφιτρυονα, τόν 
Σαλβατώρ Μαρτίνον κάτοχον τοϋ δευτέρου πορ
τοφολιού τοϋ κατατεθέντος ύπό τοΰ άλλου τρα
πεζίτου έν τή Λατινική συνοικία.Έπιστρέφων τήν 
νύκτα έκείνην ό φοιτητής μόνος έσταμάτησε πρός 
στιγμήν διά νά κτυπήση τήν πίπαν του έπί τοϋ 
λίθινου έρείσματος ϊνα καταπέση ή στακτή τοΰ 
καπνού. Καί έν ω οί οφθαλμοί του παρηκολούθουν 
ένστίκτως τήν πτώσιν τής στακτής, εέδεν ότι κα- 
τέπιπτεν έπί τοΰ μαροκινού δέρματος τοΰ πορτο
φολιού. Ταχύς ώς άστραπή, έκυψε νά τό σηκώση· 
εΤτα ρίπτων πανταχόθεν βλέμμα πλάγιον, έβεβαι- 
ωθη ότι κανείς δέν τόν εΓδεν. — Είναι άδιάψορον 
είπε καθ έαυτόν, άλλ’ οπωσδήποτε δέν πρέπει νά 
κάμωμεν ένταΰθα τήν άπογραψήν.—Καί έπορευ- 
Θη άμέσως είς τήν οικίαν του. Ό τραπεζίτης ή- 
δυνήθη νά λάβη άκόπως πάσαν πληροφορίαν περί 
τοΰ νέου τούτου,όν δέν συνίστα καί πολύ τό έξω- 
τερικόν του. Ό θυρωρός τής οικίας, άληθής Κέρ
βερος, είς τό στόμα τοΰ όποιου ό Μαοτινόν άπό 
μηνών δέν είχε ρίψη τό έλάχιστον ψυχίον,δέν τόν 
έκολάκευσε καθ' όλου καί έέέθηκε τά πάντα. Υιός 
τιμίου πατρός έλθών είς Παρισίοις πρός σπουδήν 
παρεδόθη άχαλινώτως είς τάς ήδονάς καί τήν ά- 
σωτείαν. Μή άρκούμενος είς τά ύπό τοΰ πατρός 
του στελλόμενα χρήματα έκαμνε χρέη έπί χρεών, 
δέν ύπήρχε τοκογλύφος Ιουδαίος πρός όν νά μή 
άπετάθη· άλλ’ είχε φθάση πλέον είς τό άπροχώρη- 

τον.... Είχεν άρχίση νά σκέπτηται καί κάπως νά 
έργάζηται. Τά χρήματα δέν ήδύναντο νά έλθωσιν 
ε*ζ ΧειΡ'-να στιγμήν. "Ωρμησεν έκ νέου είς τήν 
οινην τών ηδονών, ό κατήφορος τόν παρέσυρε, 
καί ή τοιαύτη ζωή κατέστη δι’ αύτόν έπιτακτική 
άνάγκη. Άλλά τά δεκασχίλια φράγκα δέν διήρκε- 
σαν έπί πολύ. Έξαντλήσας πάντα τά,χρηματικά 
του μέσα, ό Σαλβατώρ, ό υιός τοΰ έντιμου Μαρ
τίνον, άνευ τύψεως, άνευ έντροπής,κατέστη πλα- 
στογραψος, καί κατεδικάσθη είς δεκαετή καταναγ- 
καοτικά έργα.

(Ακολουθεί)
HP. ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φίλη 'Ελληνική' Έπι&εώρησις.

Πολλά έγράφησαν περί ’Αστυνομίας τά ύπέρ καί τά 
κατά, ούδείς ό'μως τών γραψάντων έθιξε τό ζήτημα 
εκεί όπου επρεπε! και πρώτον σπουδαίος λόγος, δΓ δν 
δεν δύναται νά ευδοκίμηση δ θεσμός είνε τό γλίσχρον 
τοϋ μ.ισθοΰ, εδ'.οε τών οπλιτών, έξαιρουυ-ένων τών εθε
λοντών χωροφυλάκων, οϊτινες δπωσδήποτε δέν πεινώ- 
σιν διότι ό εθελοντής ενωμοτάρχης 1ης ή 2ας τά- 
ξεως λαμβάνει κατά μήνα δρ.58 καί 40,δ ύπενωυ.οτάο- 
χης 54 καί 40 δ δέ χωροφύλαξ 27 καί 90. Λοιπόν 
εινε δυνατόν άπροσκόπτως νά έκτελέσν) τό καθήκον 
του δ ούτω πως γλίσχρως μισθοδοτούμενος; Δεύτερος 
λόγος, τό έξηρτημένον τοϋ δικάζοντος τά πταίσματα 
πταισματοδικου. Εξηγούμαι : 'Ως έπί τό πολύ κατά 
την εκδίκασιν τών πταισμάτων, λαμβάνουσι μέρος οί 
γοαμ.ματεΐς τών ειρηνοδικείων, πολλάκις μ.ή συμ.πλη- 
ρώσαντες δεκαπενταετίαν καί ύποκείμενοι ού μόνον είς 
μεταθεσιν άλλά και είς άπόλυσιν είσάγεται τό πταί
σμα προς εκδίκασιν, άναπτύσσει δ δημόσιος κατήγο
ρος την κατηγορίαν, άποδεικνύεται άριδήλως ή ένοχή 
τοϋ κατηγορουμένου, προτείνει τήν καταδίκην ταυ δ 
δημ.όσιος κατήγορος, πλήν όμως δ πταισματοδικών 
ειρηνοδίκης τολμά νά συμφωνήση μέ τήν πρότασιν 
τοϋ δημ,οσίου κατηγόρου καί νά καταδικάση τόν κα
τηγορούμενον όταν τύχη νά άνήκη καί τήν ίσχύου- 
σαν πολιτικήν μερίδα ; Βεβαίως όχι διότι θά κόψη δ 
ίδιος τό κεφάλι του. Καί βλέπει τις κατά τήν δικά
σιμον ημέραν τήν αίθουσαν τών συνεδριάσεων κα- 
ταλαμβανομένην ύπό τών διαφόρων κομματαρχών, καί 
διά νευμάτων συνεννοουμένων μετά τοϋ πταισματο- 
δικοϋντος γραμματέως τοϋΕίρηνοδικείου περί τοϋ τίνα 
νά καταδικάση ή τίνα ν’ άθωώση, καί ύπείκων ° 
ταλαίπωρος γραμματεύς είς τά νεύματα τούτων καί 
οχυρούμενος όπισθέν τοϋ «λόγω άμ.©ιβολιών άθώος δ 
κατηγορούμενος» άποφαίνεται συμφώνως πρός τάς 

ύποδείξεις τούτων. ’Εξασφαλίσατε λοιπόν πρότερον 
τήν θέσιν τοϋ πταισματοδικου καί είτα άπαιτήσατε 
τήν άπονομήν δικαιοσύνης. Γνωστόν δέ ότι ή πλημ.- 
μελής,ΐνα μή εϊπω άλλο τι, άπονομή τής κατωτάτης 
δικαιοσύνης είνε ή αφορμή τών μεγαλειτέρων άδικη- 
μάτων. Ό άδικηθείς καί μή άποζημιωθείς άπόλλυσι 
τήν εμπιστοσύνην είς τήν δικαιοσύνην τής πατρίδας 
του’ σκέπτεται πώς νά έκδικηθή τον ζημιώσαντα 
τούτον καί άπαλλαγέντα ύπό τοϋ δικαστηρίου, κα
ταφεύγει είς τήν χειροδικίαν, εντεύθεν δε συμπλοκή, 
τραύματα, φόνοι κλπ. Τοϋτο έξάγομεν έκ πολυχρονίου 
παρατηρήσεως καί πείρας. Τρίτος και σπουδαίος πολύ 
λόγος, είνε τό ποιόν τών πλείστων έκ τών εθελοντών 
δπλιτών '· Κατατάσσονται άνεξετάστως, δλως άβα- 
σανίστως. Πρός άποφυγήν τοϋ κακού τούτου άναγκη 
οί καταταχθησόμενοι είς τό σώμα τής χωροφυλακής 
έθελονταί νά φοιτώσιν έπί τετράμηνον είς τήν Σχο
λήν τής χωροφυλακής ώς δόκιμοι, άν δέ κατά τό διά
στημα τοϋτο προσκτήσωνται τάς άπαιτουμένας γνώ
σεις καί έπιδείξωσι διαγωγήν έπιτρέπουσαν την κα- 
τάταξιν τότε καί μόνον νά κατατάσσωνται εις το 
Σώμα δριστικώς, άλλως νά μή γίνωνται δεκτοί.Άν οί 
τρεις ύποδειχθέντες λόγοι δέν έκλίπωσιν άδύνατον νά 
έπιτελέση τόν προορισμ.όν του τό σπουδαιον, είς πάσαν 
εύνοαουμένην πολιτείαν,σώμα τής δημοσίας άσφαλείας.

Είς τών συνδρομητών σας

ΑΡΑΧΝΗ Η ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗΣ
(Λαογραψικά)

Ό Ελληνικός λαός τά μέν ποικίλα καί άβλαβή 
είδη τών άραχνών γνωρίζει ύπό τό όνομα «Σφαλαγ- 
γας» καί «Φάλαγγας» τήν δέ δηλητηριώδη άραχνην 
περί ής έν ύποσημειώσει άναγράφει τινά δ επίατρος 
κ. Σολ. Ν. Χωματιανός είς τήν περί Μουσικής, 
Άσματος καί Χορού μελέτην, του γνωρίζει ύπό διά
φορα ονόματα καί καλεϊ ταύτην «Μερμιγγόνα» 
«Μιρμήγγα» καί «Ψυχαλήθρα»· καί πρός θεραπείαν 
τών άραχνοδήκτων τής ιοβόλου άράχνης προσέτρεχον 
άλλοτε, πιθανώς δέ καί σήμερον, είς πρωτοτύπους θε- 
ραπευτικάς άγωγάς. Οΰτω τούς άραχνοδήκτους είς 
τάς βορείους Σποράδας, γυμ.νούς έτοποθέτουν έντός 
κλιβάνου μετριωτάτης και ανεκτής θερμ.οκρασιας, άλ
λοθι δέ,έν Πελοποννήσω ιδία, καί έπί τριήμερον έθε- 
τον γυμνούς μ.έχρι λαιμού είτε εντός ξηράς αμμ.ου είτε 
έντός ξηράς κόπρου. Κατά τήν τελευταίαν περίπτω- 
σιν άπαοαίτητον ήτο όπως έπι τριήμερον, τουτέστι 
κατά τήν διάρκειαν τής θεραπείας «τρεις Μαριαίς 

μοιρολογάνε» τόν άραχνόδηκτον διότι άνευ τών επω
δών ή μοιρολογιών τούτων, δ άραχνόδηκτος δεν έσώ- 
ζετο, όπερ άφίνει νά ύπονοηθή ότι καί ή μουσική — 
τά μοιρολόγια, έξήσκουν έπίδρασίν τινα έπί τοϋ άσθε- 
νοϋς.

Καί γνωρίζουσι μέν οί ’Ιατροί, ότι όιά τών τρι
πλών τούτων άγωγών τής θεραπευτικής έσκοπεΐτο ή 
έφίδρωσις τοϋ άραχνοδήκτου καί ή διά τής άδήλου 
διαπνοής άφθονωτέρα έκρησις τοϋ διά τής κυκλοφο
ρίας τοϋ αίματος μ.εταδοθέντος ιού, τοΐς δέ περί τήν 
ιατρικήν άρχαιολογίαν είδικοϊς προσιδιάζει ή γνώμη, 
έάν αί θεραπευτικά! αύται άγωγαί εινε λείψανα πα
ναρχαίας ιατρικής θεραπείας διασωθείσης διά τής 
παρόδου τών αιώνων, ή είνε έπίνοια τών άγροτικών 
πληθυσμών, ήτις φαίνεται μοι άπίθανος, διότι εικάζω 
ότι «οί τρεις Μαριαίς» έκπροσωποϋσι την Άτροπον, 
Κλωθώ καί Λάχεσιν ήτοι τάς τρεις Μοίρας τών ήμε- 
τέρων προγόνων, τήν δέ έπί τοϋ προκειμ.ένου εικασίαν 
μου στηρίζω όχι μόνον είς τάς παρά τώ λαώ σωζω- 
μένας ποικίλας προλήψεις καί δεισιδαιμονίας τών άρ
χαίων, άλλά καί είς τάς θεραπευτικάς ιδιότητας βό
τανών είς άς πατροπαραδότως προστρέχει ούτος έκά- 
στοτε.

Ταύτα μέν ύπό λαογραφικήν κυρίως έποψιν, είδικώ- 
τερον δέ ώς δίς δηχθείς παρά τής ιοβόλου άράχνης 
προσθέτω τινά έκ πρακτικής άπόψεως. 'Ο άραχνό
δηκτος έπί τοϋ μέρους ένθα έξεχύθη δ ιός αισθάνεται 
πόνους, παρεμφέροντας προς επιθεσιν πεπυρακτωμ-ένων 
άνθράκων, τούτους δέ παρακολουθεί άπώλεια τής δ- 
ράσεως, άπότομοι καί αίφνήδιοι κενώσεις τοϋ στομά
χου,λειποθυμίαι διαλείπουσαι, οϊδαμα όλου τοϋ κορ
μού, κνίδωσις καί κνήφη άφόρητος αΐτινες έπινέμιη/ται 
κυρίως τό τριχωτόν μέρος τοϋ σώματος, τής κνιδώ- 
σεως έκλειπούσης άποτόμως άπό τίνος μέρους τοϋ 
σώματος ϊνα έκδηλωθή είς άλλο.

Κατ'ά τήν διάρκειαν τών φαινομένων τούτων ούχί 
μείζονα τών 5 — 6 ώρών έπανέρχεται ή δρασις, 
καταπαύουσιν αί λειποθυμίαι, έκλείπει ή κνίδωσις, 
παραμένει τό οίδημα καί ήλαττωμένη ή κνήφη, δ δέ 
στόμαχος δέχεται καί άρέσκεται μόνον είς όξύποτα 
άνευ ζαχάρεως.Τό ςίδημα καί ή κνήφη μετά πάροδον 
τεσσάρων ημερών έκλείπουσιν άλλ’επί τοϋ πήχεως εκα- 
τέρας τής χειρος καί πέριξ πάσης τριχός σχηματί
ζεται εξάνθημά τι τοϋ δποίου αί έσχάραι άποπίπτου- 
σιν αυτομάτως, καί φλύκταινα’, άναμιχθεΐσαι μετά 
ζύμης καί δοθεΐσαι πρός τροφήν είς όρνιθας έπέφερον 
τόν θάνατον τούτων ώρας τινας μετά ταυτην, όπερ 
σημαίνει ότι δ ιός τής άράχνης παρέμεινεν είς τάς 
έφελκίδας ή έσχάρας. Καί μολονότι δ άραχνόδηκτος 
διέφυγε τόν κίνδυνον καί τό οίδημα έχει έκλείψει 
έντελώς ούχ ’ ήττον ούτος είς τά κάτω άκρα αισθά
νεται δυσχέρειαν τινα κατά το βάδισμα, ώσανεί οι
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πόδες είχον πρόσθετον βάρος ή έπίδεσμον έπί δεκα

πέντε περίπου ημέρας.
Κατά την δευτεραν δηλητηρίασιν διά τοϋ ίοϋ της 

άράχνης δέν έπήλθεν άπώλεια της δράσεως,ούτε λει- 
ποθυμίαι, καί έξεδηλώθησαν πάντα τά φαινόαενα ώς 
και έν τή πρώτη δηλητηριάσει ήλαττωμένα μέν 
άλλά μετά δύσπνοιας μείζονος έντάσεως και καύσου 
κατά τόν ίσοφάγον.

Περιέγραψα έκ τοϋ φυσικού τά φαινόμενα διπλής 
δηλητηριάσεως έξ ιοβόλου άράχνης, καί άφιεμαι εις 
τούς κ.κ. ιατρούς νά καθορίσωσι τήν θεραπείαν ή τ’ 
άντίδοτα τής φοβερές ταύτης τοξίνης τοϋ σμικροϋ 
έντόμου, δπερ νυκτοβιοϋν κυρίως άφθονεΐ είς τά 
δάση, τούς σταύλους καί τάς ρωγμάς τοίχων, τρέχει 
μετά ταχύτητος άξιοθαυμάστου, άναρριχ«ται έπί τών 
τοίχων κλπ. έλκεται δέ καί παρά τοϋ φωτός, τοϋθ ’ 
δπερ γνωρίζοντες οί κατά τόν χρόνον τής άποξηράν- 
σεως τοϋ σταφοδοκάρπου άγραυλοϋντες γεωργοί καί 
θέλοντες νά προφυλαχθώσιν έκ τών δηγμάτων τής 
άφθονούσης άράχνης τοποθετοϋσιν άναμμένον φανόν κα! 
κοιμώνται μακράν τούτου 20 — 30 βήματα.

Θάνατοι άραχνοδήκτων δέν μοί είναι γνωστοί, 
καίτοι δ λαός πιστεύει τοιούτον τι, τουναντίον τοι- 
οϋτος έκ δηγμάτων σφηκοειδών, μοί είνε είς γνωστός.

I. Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

Υ. Γ. Πρός συμπλήρωσιν τοϋ άνκμνηστικοϋ τής 
διπλής δηλητηριάσεως προσθέτω δτι έν μέν τή πρώτη 
περιπτώσει τά συμπτώματα ταύτηςέξεδηλώθησαν μετά 
πάροδον τό πολύ 10' άπό τοϋ δήγματος καί πιθανώς 
τούτο είς τό μέρος ένθα έδήχθην (χώρος περί τήν Ήβην) 
έν δέ τή δευτέρα μετά πάροδον ήμισείας ώρας είς τήν 
τελευταΐαν φάλαγγατοϋ παραμέσου δακτύλου.

---- ------==^sgI«S°g°e==»---- ·----

ΤΟ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ,*

* Συνέχεια έχ Σελ. 372.

ΕΞΑΓΟΓΙΚΟΝ EMHOPION THE EMiOE

Τά έλληνικά έλαια
Κατά τούς έπισήμ-ους άναλυτικούς καί λεπτομε

ρείς έν είδικώ τεύχει στατιστικούς πίνακας τοϋ 'Υ
πουργείου τοϋ ’Εμπορίου τής Συμ.πολιτείας, ή εισα
γωγή φαγώσιμων έλαιολάδων έξ 'Ελλάδος, πρδ τής 
άνακαλύψεως τοϋ διαπραττομένου δόλου, άνήρχετο είς 
μόνον 4,088 γαλόνια τώ 1903, 7,536 τώ 1904 
καί 3,384 γαλόνια τώ 1905. Κατόπιν τής άποτί- 
σεως βαρέων προστίμων ύπό τών εισαγωγέων τό είσ- 
αχθέν ποσόν ηύξησεν άμέσως καταπληκτικώς. Οΰτω 

τώ 1906 εισαγωγή άνήλθεν είς 43,747, τώ δέ 1907 
είς 94,900 γαλόνια. Θά αύξηση δέ έτι περισσότερον 
άμα ώς εύφήμως γνωσθή παρά τώ Άμερινικανώ κοινώ 
ή καλή καί άγνή ποιότης τών 'Ελληνικών έλαίων. 
Άφ’ ετέρου ή εισαγωγή Ελληνικών έλαίων, ώς μη
χανέλαιων καί κατ’ ακολουθίαν έλεύθερα δασμού, ά
νήλθεν είς 279,008 γαλόνια τώ 1906, καί είς 292, 
821 γαλόνια τώ 1907, κατά τούς αύτούς στατιστι
κούς πίνακας τοϋ 'Υπουργείου τής Συμπολιτείας.* ’Εκ 
τών άριθμών τούτων γίνεται δήλον δτι ύπάρχει πλου- 
σιώτατον έδαφος έν ’Αμερική διά τήν εύρυτέραν κα- 
τανάλωσιν τών φαγώσιμων έλαιολάδων μας, άφού ή 
άλικη εισαγωγή έκ τών έλαιοποραγωγών κρατών, ήτις 
άνήρχετο είς μόνον έν καί ήμισυ έκατομμύριον γαλο- 
νίων τώ 1903, άνήλθεν είς τρία καί ήμισυ περίπου 
έκατομ.μύρια γαλονίων τώ 1907, άξίας δολλαρίων 
3,523,725.

Ή αξία τών Ελληνικών έλαίων

Κατά τάς δηλώσεις τώνείσαγωγέων,τά είσαχθέντα 
μηχανέλαια τώ 1 906 καί μή άποτίσαντα δασμόν άνήλ- 
θον είς 279,008 γαλόνια καί είχον άξίαν δολ. 116, 
748, τά δέ είσαχθέντα τώ 1907 ήτοι 292,821 γα
λόνια είχον άξίαν δολ. δολ. 144,039. Τά είσαχθέντα 
φαγώσιμα τώ 1906 έπί τών οποίων έπληρώθη ό δα- 
σμός, άνήλθονώς άνωτέρω, είς 43,747 γαλόνια, άξίας 
δολλαρίων 20,441 τά δέ είσαχθέντα τώ 1907, ήτοι 
94,900 γαλόνια, ήσαν άξίας δολ. 48,524. Έκτδς 
τών άνω άτελών έλαίων είσήχθησαν ώσαύτως καί άλ
λα έλαια έξ Ελλάδος, τά όποια δέν άπέτισαν δασμόν, 
ήτοι τώ 1903 άξίας δολ. 21,649, τώ 1904 άξίας 
δολ. 48,398 καί τώ 1905 άξίας δολ. 40,710.Άμα 
ώς άνεκαλύφθη ύπό τών τελωνειακών άρχών ό δια- 
πραχθείς δόλος, ή εισαγωγή τών έλαίων τούτων άπο- 
τόμως έπαυσε, μη άναφερομένων όλοτελώς είς την 
στατιστικήν τής εισαγωγής τοϋ 1996 καί άνελθόντων 
είς άξίαν μ.όνον Τετρακοοίων δολλαρίων τω 1907.Έάν 
λάβωμεν ύπ’ όψει μόνον τήν στατιστικήν τών τελευ

ταίων δύο έτών, έχομεν ολικήν άξίαν εισαγωγής ί- 
λαίων έξ Ελλάδος, τώ μέν 1906 είς δολ. 137,189, 
τώ δέ 1907 είς δολ. 192,563.

ΊΙ «ίοαγωγίι ιιανοων έλαιών

Ή έξ Ελλάδος εισαγωγή μαύρων έλαιών, ήτις πρό 
τοϋ 1904 δέν κατετάσσετο είς τούς στατιστικούς πί
νακας τής Συμπολιτείας, ήρξατο ήόη περιλαμβανο- 
μένη είς τήν κατ’ είδος κατάταξιν είς τά τεύχη τοϋ 
εισαγωγικού έμπορίου. Κατά την στατιστικήν ταύτην 
τω 1907 είσήχθησαν έξ Ελλάδος 441,790 γαλόνια 
μαύρων έλαιών άξίας δολ. 165,176.

'Η εισαγωγή καρνΓιίων έξ Ελλάδος

Καί ή εισαγωγή καρυδιών έξ Ελλάδος άνήλθεν είς 
δολ. 5,406 τώ 1904, είς δολ. 1,404 τώ 1905, είς

μόνον δολ. 120 τώ 1906 καί είς δολ. 1,395 τώ
1907. (Ακολουθεί).

ΑΤΤΟΣΧΕΑΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ
Καί κατά τούς χρόνους τής δουλείας καί μετά 

τήν άπελευθέρωσιν τοϋ Ελληνικού Κράτους έ- 
ξακολουθεϊ εύτυχώς καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα ή 
έτησία τέλεσις Θρησκευτικών καί Εμπορικών 
Πανηγυρεων, αΐτινες κατέστησαν κέντρα αύτο- 
σχεδίων Πρατηρίων καί μέσα άγοράς καί πωλή
σεως τών παραγομένων προϊόντων.

Αί αρχαιότεροι Κυβερνήσεις άνεγνώρισαν τάς 
πλείστας έξ αύτών διά Β. Διαταγμάτων· αί νεώ- 
τεραι, ούτε έκωδικοποίησαν τά μέχρι τοΰδε έκδο- 
δοθέντα Β. Διατάγματα πρδς γνώσιν τών παρα- 
γωγέων καί άγοραστών, ούτε έέέδωκαν τά έλλεί— 
ποντα, άλλ’ ούτε καί καθόρισαν τάς πανηγύρεις 
έπακριβώς, ΐνα μή συμπίπτη ό χρόνος τής τελέ-

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

σεως αύτών.Ήδη οτε λειτουργοϋσιν έν τή έδρα έκάστου Νο
μού Γεωργικοί Σταθμοί καί ύπάρχει Γεωργική έται- 
ρία μέ άρκετά κεφάλαια πρδς βελτίωσιν τών προϊ
όντων, άναμφιβόλως ό κ.'Υπουργός τών Εσωτε
ρικών θά εύδοκήση νά προκαλέση τήν έκδοσιν Β. 
Διαταγμάτων ίδρύσεως Πρατηρίων είς τάς πρω
τεύουσας τών Νομών πρδς έκθεσιν τών προϊόντων 
τών Γεωργικών Σταθμών καί τής Γεωργικής 'Ε
ταιρίας. Θά καταστή ωφέλιμος ή έκθεσις τών 
προϊόντων καθ’ δν χρόνον τελούνται αί πανηγυ- 
ρεις. Συνιστώμεν ώς άπ’ άρχήν τήν Λεβάδειαν, 
τής οποίας ή κατά τήν ι5 Αύγουστου τελούμενη 
έτησία πανήγυρις προκαλει συρροήν άπειρου κό 
σμου καί κυκλοφορίαν χρήματος ύπέρ τά δύο έκα

τομμύρια,
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΑΠΟΥΣΙΑΔΗΣ

Δικηγόρος

άτονία πανταχοϋ. 'Ο βάμβαξ, ή μόνη κινητήριος δύ- 
ναμις τοϋ έμπορίου, ή κινητήριος αύτή μεγάλη δύνα- 

μις εύρίσκεται έν πλήρει έξευτελισμώ, άζήτητος, πα 
ρερριμμένος. Εινε άληθές ότι ύπο εποψιν ποιότητας 
εϊνε πολύ, πάρα πολύ κατώτερος άπο άλλα έτη, ύπο 
εποψιν δέ ποσότητας πολύ όλιγώτερος. Διά τό τελευ- 
ταΐον είργάσθησαν κατά τό θέρος άποτελεσματικώς ή 
λειψυδρία καί ό σκώληξ. Τό μικρόν τής παραγωγής 
έν συγκρίσει πρός άλλα έτη έδιδε μεγάλας έλπίδας 
ότι θά έπροκάλει τήν ζήτησιν τοϋ Αιγυπτιακού βάμ- 
βακος είς τάς ξένας άγοράς καί έπομένως τήν ΰψωσιν 
τών τιμών αύτού. Καί όμως ούτε τδ έν ούτε τό άλλο 
έπηκολούθησε. Τούναντίον μάλιστα ή άγορά μας ύφί- 
σταται τάς μεγαλειτέρας ή άλλοτε διακυμάνσεις έ
νεκα τών έν Εύρώπη πολιτικών γεγονότων,τής οικονο
μικής έν Αμερική καταστάσεως, καί τών άπεργιών 
τών spinners έν Αγγλία, αί τιμαί έκπίπτουν άπό 
ημέρας είς ήμέραν, ό δισταγμός βασιλεύει καί ή άβε- 

βαιότης πανταχοϋ κυριαρχεί. Οί μεγάλοι έξαγωγικοί 

Οϊκοι μετά περισκέψεως μεγάλης καί μέ βήμα σημει- 
ωτόν προβαίνουν είς άγοράς έν τώ έσωτερικώ καί τά 
φθασίματα τοϋ καθαρισμένου βάμβακος είς τό Minet 
el Bassal, τό χρηματιστήριον τοϋ Βάμβακος έν Α
λεξάνδρειά, δέν φθάνουν ούτε τά ήμίση τών περισυνών 
καί τό έξαχθέν είς Εύρώπην ποσόν εϊνε άσήμαντον 
άν μή άστεΐον.Καί άν ρίψωμεν έν βλέμμα καί είς τάς 
άλλας έργασίας,καταστήματα τά όποια άλλοτε εισέ- 
πραττον 150 καί 100 λίρας καθ’ έκάστην τώρα μόλις 
κατορθώνουν νά άπαντοϋν τά έξοδά των. Καί αύτά 

εινε γεγονότα, όχι ύπερβολαί.
Καί ένώ όλοι οί ένδιαφερόμενοι διά τήν υπαρξιν τής 

Αίγύπτου παρακολουθούν μέ λύπην τά τής οικονομι
κής κρίσεως αύτής, οί Έθνικόφρονες έξακολουθοϋν ζωη- · 
ρότατα τάς ένεργείας των άνακοπείσας έσχάτως κατά 
τι έκ τών δηλώσεων τοϋ Άγγλου Άρμοστοϋ Γκόρστ.

Διά πρώτην φοράν άπο τής έλεύσεώς του ό άντι- 
πρόσωπος τής κατέχούσης Δυνάμεως ήνοιξε τό στόμα 
τουόμιλήσας άπεριφράστως καί δηλώσας ότι ή Αγγλία 
ούδέποτε έσκέφθη τήν προσάρτησιν τής Αίγύπτου είς 

τάς κτήσεις αύτής καί άκόμη ότι δέν έννοεΐ νά παρα- 
χωρήση Συνταγματικούς θεσμούς είς τούς Αιγυπτίους 
τούς οποίους δέν θεωρεΐ είσέτι προηγμένους διά τοι
ούτου είδους έλευθερίας. Αί δηλώσεις τοϋ Γκόρστ άπέ- 
δειξαν ότι ούδεμία μεταβολή έπήλθεν είς τήν πολιτι
κήν τής Αγγλίας διά τά Αιγυπτιακά πράγματα καί 
ότι τό πρόγραμμα τοϋ λόρδου Κρόμερ θά έξακολουθήση 

πιστώς καί είς τό μέλλον έφαρμοζόμενον.

Δύναται νά θεωρηθή βέβαιον οτι ή έφετεινή χρονιά 
είνε πολύ πλέον χειρότερα τής περισυνής καί οτι ή Αί
γυπτος πολύ δύσκολα καί μετά καιρόν θά κατορθώση 
νά έξέλθη τής δεινής οικονομικής κρίσεως, ή οποία τήν 
μαστίζει. Εϊνε τωόντι πασίδηλος ή στασιμότης είς ήν 

διατελοϋσιν όλοι οί κλάδοι τοϋ τε έμπορίου καί τής 

βιομηχανίας έν γένει.
Ό ’Οκτώβριος μ.ήν παρήλθε καί ούδαμ.οϋ δέν παρα- 

τηρεΐται έλαχίστη κίνησις. Απραξία γενική, φρικτή

Μία μεγάλη ’Ελληνική προσωπικότης έξέλιπε κατά 
τόν μήνα αύτόν. Ό Ελληνισμός έθρήνησε τδν Γεώρ
γιον Νούγκοβιτς άποθανόντα έκ συγκοπής τής καρδίας 

είς τό Καζίνο Σάν Στέφανο έν Αλεξάνδρειά όπου πα-

3
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ρεθέριζε. Έπί τοϋ αετώματος τών άπεράντων καί 
κολοσιαίων ξενοδοχείων, τά όποια τό επιχειρηματικόν 
καί μεγαλεπήβολον πνεύμα τοϋ Νούγκοβιτς άνήγειρεν 
εις την πρωτεύουσαν της Αίγύπτου, έκυμάτιζεν έπί 
τρεις ήμέρας μεσίστιος ή κυανόλευκος πενθούσα διά 
την απώλειαν ένος μεγαλοφυούς τέκνου της, τό δποΐον 
τήν εΐχεν αναστηλώσει ύπερήφανον είς τόσα πολλά 
ξένα μέρη καί έν μέσω τόσων πολλών σημαιών κρα· 
ταιών έθνών. 'Ο Νούγκοβιτς μία άπό τάς άδροτέρας 
φυσιογνωμίας τού ένταύθα Ελληνισμού ήτο δημιούρ
γημα τοϋ εαυτού του, εΐχε δέ έπιβληθή καί δράση 
τόσον δσον ολίγοι τών άλλων Ελλήνων. Μέτοχος 
πολλών εταιριών,ιδίως τής τών όνομαστών ξενοδοχείων 
ή άνέγερσις τών οποίων είς αύτον οφείλεται,εΐχε σχη
ματίσει κολοσιαίαν περιουσίαν, ήτις δυστυχώς σημαν- 
τικώς ήλαττώθη άπό τό έπελθόν έδώ πέρυσι οικο
νομικόν Κράχ.

Καί ένώ έν Καΐρω θρηνούν τόν Νούγκοβιτς έδώ 
εΐνε ανάστατοι διά τήν άνακαλυφθεϊσαν είς βάρος τής 
Κοινότητος κλοπήν τήν διαπραττομένην πρό τόσων 
έτών. Άνεκαλύφθη ότι δ γραμματεύς Κλέσης, πρός 
δν τυφλή ύπήρξεν έμπιστοσύνη τών διατελεσάντων έ
κάστοτε Προέδρων, άπό τής έποχής τοϋ αειμνήστου 
Άβέρωφ, κατεχράτο διά τής μεθόδου τών διπλοτύ
πων αποδείξεων καί ότι διά τοϋ τρόπου τούτου πλέον 
τών 2,500 λιρών ύπεξήρησε. 'Ο δράστης συνελήφθη 
καί συστηματική έξέλεγξις ήδη ένεργεΐται πρός πλήρη 
διαφωτισμόν τών τής ύποθίσεως. Ή άνακάλυψις τής 
καταχρήσεως ένεποίησε βαθυτάτην έντύπωσιν όλοι δέ 
έδώ αναμένουν τόν Πρόεδρον τής Κοινότητας κ. Έμμ. 
Μπενάκην δ όποιος είς τοιαΰτα ζητήματα δέν χωρα
τεύει καί παρά τοϋ όποιου έλπίζουν ένεργείας άφορώ- 
σας τήν εντελή διαρρύθμισιν τών Κοινοτικών μας 
πραγμάτων.

'Αλεξάνδρεια ’Οκτώβριος 1908
ΕΛΛΗΝ

"Εν έλατο στέκεται μόνο 

στον βορρηά μιά ράχ’ έρμική 

και κοιμάται μέ άσπρον μανδύαν 

άπ’ τά χιόνια και τους πάγους σκεπαστή.

2

Μιά φοινικιά στό ύπνο τον βλέπει 
ποΰ στήν Ανατολή μακρνά 

σιωπηλή καί μόνη της κλαίει 

πάνω σέ βράχο ποϋ καίει δυνατά.

Άγαπώντο κι’ οί δυο κι’ δμως κανείς 

δέν ήθελε στον άλλο τά τό πή 

έκυττάζοντο μέ έχθρα καί καθένας 
κόντεν' άπ ’ τήν άγάπην νά χαθή.

2

Στό τέλος έχωρίσθηκαν καί δέν έβλέποντο 

παρά στον ύπνο τους καμμιά φορά 

είχαν κι ’ οί δυό τονς πρό πολλοΰ πεθάνη 
καί δ?ν τό ήξευραν κι' αύτοί καλά, καλά.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

ΤΟΪ Ε. Ι

"Οταν τά μάτια σου τά δικά μου κυττοΰν 
τότε τά βάσανα κι' οί πόνοι περνούν 
Μά σάν τό στόμα σον φιλήσω γλυκά 
τότε γιά πάνια ι9ά γείνω καλά.

2

Στό στήθος σον επάνω σάν γείρω μ’ ησυχία 
νοιώθω πώς μ’ ερχετε μιά χαρά ουρανία 
μά σάν μοΰ λέγεις σ* άγαπώ 
τότε κ* εγώ πικρά θρηνώ.

"Αχ ! κόρη μέ τά κόκκινα χειλάκια 

μέ τά γλυκά ματάκια τά αγνά, 

μικρό κι* άγαπημένο μον κορίτσι 
στό νον μον έχω σέ παντοτεινά.

2

Στή μεγάλη αύτή νύκτα τον χειμώνα 

άχ ! πώς ήθελα νά ήμοννα σιμά σον 
στό πλάι σου νά κάθωμαι νά φλυαρώ μαζί σου 
στήν γνωστή καί μικρούλα κάμαρά σον.

3

Είς τά χείλη μον έπάνω θ ’ άκουμποΰσα 
τό μικρό καί λευκό σον χεράκι 

καί μέ δάκρνα θά μούσκευα τότε 
τό μικρό καί λευκό σον χεράκι.

ΜΙΤΣΑ ΠΕΡΡΩΤΗ

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ ,Τ

MAURICE MONTEGUT
->®Χ-

Κατά τήν έννάτην νυκτερινήν ώραν τής παραμο
νής τής μάχης τον Άούστερλιτς, ό Αύτοκράτωρ έπε- 
φάνη είς τήνθύραν τής σκηνής του,καί μετ’δλίγον άπε- 
μακρύνθη αύτής. Παρετήρησε πρός στιγμήν τά συγκε
χυμένα πυρά τών διαννκτερενόντων διπλοσκοπών τών 
αύστρορρωσσικών στρατευμάτων τά όποια ήσαν έστρα- 
τοπεδευμένα επί εύρυιάτου οροπεδίου νπερκειμένον 
ρύακος καί έναντι τών γραμμών μας καί έδωκε δια
ταγήν είς τούς ύπασπιστάς τον, νά ίππεύσωσιν, ένώ 
αύτός βραδέως έπέβη τοΰ ίππου τον.

Σελήνη δέν υπήρχε’ κα'ι ή πίπτονσα παγωμένη ο
μίχλη καθίστα τό σκότος βαθύτερον.

Μέ τό σκότος εκείνο ή πορεία κατέστη μετ’ ολίγον 
δύσκολος, άλλ’ οί άκροΊολισταί έσχον τήν εύτυχή Ιδέαν 
ν' άνάφωσι μακράς δάδας κατασκευασμένος άπό κλά
δους έλάτης οί όποιοι περιεβάλλο<το μέ άχυρα.

’Ερνθρουν φώς έφώτισε τόν έν πορεία ευρισκόμενον 

μικρόν όμιλόν.
Άπό μακράν ήδη οί στρατιώται τών διαφόρων 

οπλών άνεγνώρισαν τόν Αύτοκράτορα
Τότε μονομιάς, ωσάν νά προηγήθη διαταγή, χιλι

άδες δάδες καί πυρσοί προχείρως προετοιμασθέντες 
άπό τούς άποσπασθέντας έκ τών παραπηγμάτων άχν- 
ροκροσσούς, έφώτισαν και έξέπεμφαν φλόγας φαι
δράς, χαρωπούς. Καί τά χαρωπά αύτά καί φαιδρά 
πυρά άνεφαίνοντο άπό παντού, δεξιόθεν καί άριστε- 
ρόθεν καί έξετείνοντο έπί μιάς γραμμής άπειρου, άτε- 
λευτήτου,έν ω τά τύμπανα έκρούοντο καί αί μουσικοί 
τών γαλλικών συνταγμάτων έπαιζαν εύθύμως, κα1· 
ήκούοντο ήδη ωρυόμενα άκαταπαύστως έξήκοντα χι

λιάδες στόματα :
ΖΙΙΤΩ Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ!
Έκ τοΰ ύφους τοΰ στρατοπέδου των, οί εχθροί 

περιβαλλόμενοι ύπό τοΰ σκότους, σκυθρωποί, άκίνη- 
τοι καί βωβοί, είδον μετά θαυμασμού καί έκπλήξεως 
τό φώς καί τήν κίνησιν τοΰ Γαλλικού στρατού κατεχο- 
μένον υπό ένός τοιούτου ένθονσιασμοΰ.

Τήν έπαύριον, 2 Δεκεμβρίου, ήτο ή έπέτειος τής 
στέφεως τού Αύτοκράτορος. Ή σύμπτωσις αύτη ήτις

έφάνη ώς εύτνχές προ μήνυμα, έδιπλασίασε τήν έμπι- 
στοσύνην τών φανατικών στρατευμάτων πρός τόν άείτ- 
τητον άρχηγόν των.

Έν τούτοις ή νύξ παρήλθεν ήρεμος.
Εύθύς δμως ώς έχάραξεν ή αύγή, τό πυροβόλον 

έλαβε τόν λόγον. *0 Ναπολέων περιστοιχιζόμενος άπό 
τούς στρατάρχας του Lannes, Davout, Soult, Ber
nadotte, Murat, Bessieres ύπεδείκνυε καί έκανόνιζε 
ταχέως ένός έκάστου τό έργον καί τήν θέσιν.

Έπροχώρησαν τροχάδην, συνήνωσαν τά σώματά 
των καί τά έφερον πρός τά έμπρός, καί δταν ή ημέ
ρα έφώτισεν έντελώς, ό Γαλλικός στρατός έλαυνόμενος 
άπό μίαν γενικήν όρμήν, έπεχείρησε τήν άνάβασιν 
μέχρι κορυφής τοΰ οροπεδίου ένθα οί Ρώσσοι 
παρέμενον είς τάς θέσεις των, άπαθεϊς.

Τά τάγματα άνερριχώντο είς τήν απότομον αύτήν 
κλιτύν, μέ τά δπλα είς τάς χεΐρας. "Αμα έφθασαν είς 
άπόστασίν τινα, έχαιρέτησαν τάς πρώτας γραμμάς διά 
πυρός όμαδόν. Ε’ιτα μέ τήν λόγχην προτεταμένην έπε- 
τέθησαν άνατρέποντες τό πάν πρό αύτών, τής μούσι- * 
κής παιανιζούσης.

Καί ή ζωηρότης τών Γάλλων ήτο ακράτητος.

— Άρχίζομεν καλά ! λέγει ό Ναπολέων λαμβάνων 
τήν ταμπακοθήκην του.

Αίφνης οί Γρεναδιέροι τοΰ Ούδινώ φθάσαντες πρώ
τοι πρό τοΰ έχθρού, ζωηροί καί ρωμαλέοι ένεκατεστά- 
θησαν είς πλησιεστάτην κορυφήν, καί εύθύς μέ τό 
πρώτον πΰρ κατώρθωσαν νά αποκρούσουν καί νά φέ
ρουν πρός τήν πεδιάδα τόν δγκον έκεϊνον τών Ρώσ- 
σων στρατιωτών οίτινες είχον άρχίση ήδη νά δια- 
σκορπίζωνται.

Ό Στρατηγός Lannes έν τω μεταξύ, εις τήν αρι
στερόν πτέρυγα ευρισκόμενος έκτύπα καί άπώθει τόν 
έχθρόν έπί έδάφους ομαλού δπου εύρίσκετο τό ιππι
κόν τοΰ Murat τό όποιον κατέσφαζε καί έθέριζε τούς 

Ρώσσους.
Έν τούτοις τό κέντρον διοικούμενον ύπό τοΰ Soult 

καί Bernadotte έπροχώρει νικών καθ' δλον τό μέ- 

τωπον.
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Καί αίφνης είς τόν ουρανόν, δστις παρέμενε μέχρι 
τής στιγμής έκείνης σκυθρωπός και μέλας, έφάνη ό 
ήλ,ιος έκεΐνος τοϋ Austerlitz. Κα'ι μέ τάς φωτινάς 
άκτίνας του έχαιρέτησε τήν νίκην τών Γαλλικών όπλων.

Έν τούτοις δμως τό τάγμα τοϋ Soult, τό 4ον τής 
γραμμής, είς τό όποιον υπηρετεί μέ τόν τίτλον τοϋ 
ταγματάρχου, ό πριγκηψ ‘Ιωσήφ, <5 αδελφός τοϋ Να- 
πολέοντος, προχωρών έν τω ένθουσιασμώ του, εύρέθη 
αίφνης είς Οέσιν δύσκολον.

Τό έχθρικόν ιππικόν τό προσέβαλεν έξ δλων τών 
μερών, τό συνέτριψε, τό παρέλυσεν. Οί ιππείς σω
ματοφύλακες και οί θωρακοφόροι τοϋ μεγάλου Δου- 
κός Κωνσταντίνου, άδελφοϋ τοϋ Αύτοκράτορος 'Αλε
ξάνδρου,— πράγμα τό όποιον έδη μιούργησεν άλλόκο- 
τον σύμπτωσιν — τοϋ άφήρεσαν τόν άετόν του.

Άμέσως, ό Ναπολέων διηύθυνε κατ' αύτών τούς 
Μαμελούκους, τούς Κυνηγούς καί τούς ιππείς Γρενα
διέρους τής σωματοφυλακής του, οδηγούμενους άπό 
τοϋ Bessi^rres καί τοϋ Σρατηγοϋ Rapp.

Ή σύγκρουσις υπήρξε τρομερά καί ή συμπλοκή 
φονική. Κατόπιν αί ρωσικοί ύλαι κατεστραμμένοι 
καί συντετριμμένοι διεσκορπίσθησαν όπισθεν τοϋ χω
ρίου, Austerlitz. Αί άπώλειαί των ήσαν άπειροι,σφή
καν δπισθέν των άνύπολόγιστον αριθμόν νεκρών, πλη
γωμένων καί αιχμαλώτων μεταξύ τών όποιων ό πρί- 
γκηψ Repnin, Διοικητής τών Σωματοφυλάκων.

Τό σύνταγμα αύτό άπετελεΐτο άπό τούς ώραιοτέ- 
ρους νεανίας τής μοσκοβιτικής εύγενείας. Κατεδιώχθη 
δέ ιδιαιτέρως, διότι οί Γάλλοι στρατιώται έγνώριζον 
είς ποιας αύθάδεις κομπορρημοσύνας έπεδίδοντο συ
νήθως, μέ λόγια δμως, οί υπερήφανοι ούτοι εύγενεΐς 
κατά τών στρατιωτών τοϋ Αύτοκράτορος.

Τούς κατέσφαξαν άνοικτειρμόνως, κυρίως οί ιππείς 
Γρεναδιέροι,οί όποιοι έμαίνοντο κατ’ αύτών καί οί ό
ποιοι καθ’ ήν στιγμήν έχρησιμοποίουν άποτελεσματι- 
κώς τά βαρέα των ξίφη άνά μέσον τοϋ εύγενοϋς αύτοΰ 
στρατιωτικού σώματος έφώναζον :

— ’Ιδού πώς θά κάμω μεν νά κλάψουν οί κυρίαι 
τής Πετρουπόλεως.

Τά Αύστρορωσσικά σώματα έφευγαν καθ’ δλην 
τήν γραμμήν. Κατελήφθησαν υπό πανικού. Τά διά
φορα όπλα συνεχέοντο μεταξύ των. Τό πυροβολικόν 
μέ τό ιππικόν, τό πεζικόν μέ τάς έφοδιοπομπάς.

Έκαστος προεφύλαττε τόν έαυτόν του.
Οί μέν έρρίφθηοαν εις τά έλη, πλήν οί Γάλλοι πε

ζοί τούς ήκολούθουν καί έκεΐ. "Αλλοι ένόμισαν δτι ή
δύναντο νά διαφύγουν τήν συμφοράν διά τίνος όδοϋ 
κειμένης μεταξύ δύο λιμνών. Πλήν οί Ούσσάροι καί 
έκεϊ έπέπιπτον κατ’ αύτών.

Τέλος τό πλεϊστον τών έχθρών έκινδύνευε ζητών 

τήν σωτηρίαν είς τά παγωμένα τενάγη τών λιμνών.
*Ησαν εύρύχωρα καί πυκνά.
’ Ηδη πέντε έως εξ χιλιάδες άνθρωποι άνασχηματι- 

σθέντες περίπου έφθασαν είς τό μέσον τής λίμνης Sat- 
schan, δταν ό Ναπολέων έθεσεν είς μάχην τό πυρο
βολικόν τής φρουράς του καί διέταξε νά σύρωσι τά 
πυροβόλα έπί τοϋ πάγου.

Ταύτοχρόνως ήρχισεν ούτος νά θραύεται πανταχό- 
θεν, τό ύδωρ άνεπήδησεν ορμητικόν, καί κατόπιν έν 
τρίξιμον ισχυρόν, όλέθριον, άντήχησεν, άκολουθούμε- 
νον άπό κραυγήν τρόμου καί θανάτου.

Ανθρωποι, ίπποι, πυροβόλα, δχήματα, άπορρο- 
φούμενα άπό τά χαίνοντα στόματα τοϋ πάγου έβυθί- 
ζοντο βραδέως, μεγαλοπρεπώς, εις τά άνοιγόμενα βά
ραθρα. Μερικά άνθρώπινα λείψανα έπέπλεον έδώ καί 
έκεΐ.

Καί κατόπιν έπεκράτησε σιγή. Τό πάν έτελείωσεν. 
Ή μάχη έκερδήθη.

Πλην επί εκτάσεως δύο λευγών έκειντο οί πληγωμέ
νοι,οί ίτοιμοθάνατοι και οί νεκροί τριών διαφόρων έ- 
θνών. Νοσοκόμοι τούς περιεμάζευον καθ δλην τήν 
ημέραν.

Έπελθούσης δμως νυκτός, έμειναν πολλοί άκόμη 
έξ αύτών σκορπισμένοι είς δλα τά μέρη τής χιονισμένης 
πεδιάδος ή χαμένοι κάτω άπό τά έρείΛια τοϋ πυρπο- 
'/ηθείντος χωρίου.

Αίφνης κατ’αύτήν τήν άμφίβ~<λον στιγμήν τοϋ πρώ
του λυκαυγούς, όπόταν αί σάλπιγγες ηχούν τήν σύνα- 
ξιν είς τάς Γαλλικός προφυλακάς, εις ύπαξιω ματ ικός 
άπομακρανθείς τής άμάξης τών πληγωμένων τήν όποιαν 
ώδήγει, είσήλθεν μόνος εις τήν αύλήν, μιας άπομεμο- 
μωμένης έξοχικής έπαύλεως τής όποιας τό ήμισυ τών 
κτιρίων εϊχον άνατραπή άπό τάς σφαίρας τών πυρο
βόλων-

Οί τοίχοι μόνον παρέμενον όρθιοι, άλλά καί αύτοί 
κατεστραμμένοι παρουσίαζαν ρήγματα φοβερά καί θέαν 
ά'ςιοθρήνητον.

Ό ύπαξιω μοτικός στάς εις τό μέσον τής αύλής έ- 
φώναξε μέ ισχυρόν φωνήν.

— Φυλαχθήτε ! Έ! ’Απ' έδώ ' Εϊνε κανείς ’δώ 
μέσα; 'Απαντήσατε

’Ανέμενε έντείνας τήν άκοήν του. Ούδείς έκινήθη. 
Σιγή σκυθρωπή, καί μόνωσις βαθεΐα, έπλανατο είς τά 
έρείπια ταύτα. Μετ' ολίγον έφώναξεν έκ νέου.

— Κανείς! Δέν εινε έδώ κανείς;
Αίφνης άνεσκίρτησεν. Ένόμισεν δτι άντελήφθη 

γογγισμόν δπισθέν του. Έστράφη καί έπανέλαβεν 
ίσχυρώς

— Καλά ! Καλά! περιμένω.
Καί ήκουε μέ τήν προσοχήν έπιτεινομένην. Τότε 

εϊς ψίθυρος, μία πνοή ήκούσθη.
— Έγώ !

Τήν φοράν αύτήν δέν έπετρέπετο πλέον άμφιβολία, 
ό ύπαξιωματικός ύπερπηδήσας ένα σωρόν κόπρου, 
έτρεξε πρός ένα μέρος τοίχου έσκαμμένου, άνέστρεψε 
τά συντρίμματα καί έσκυψε ζωηρώς.

Πρό αύτοΰ,εις τόν βόρβορον,έκειτο, μέ τήν λάμπου- 
σαν πανοπλίαν του, εις έκ τών νέων άξιωματικών, άπό 
τούς ωραίους έκείνους νεανίας τών όποιων ή ύπερη- 
φάνεια καί ή μεγαλαυχία έθριάμβευον τόσον αύθαδώς 
καί τήν πρωίαν έκείνην άκόμη.

Ή περικελαφαία του εϊχε κυλισθή τρία βήματα μα
κράν του. Τό ξίφος του ήτο κεχωσμένον έπί τής ίλύος 
αύτός δέ ήτο καλυμμένος άπό αϊμα, και ή δψις του 
διεκρίνετο πελιδνή.'Ολίγονμακρότερον,είς τό σκιόφως 
διεγράφετο ό μέλας όγκος τοΰ μεγάλου ίππου. . . .

— Ώραϊον λάφυρον I έσκέφθη ό ύπαξιωματικός. 
Θά ήνε κάποιος Ρώσσος πριγκηψ.

Πλήν ό πληγωμένος, καταβολών ύπερτάτην προσ
πάθειαν εύρε πρός στιγμήν τήν πνοήν καί τόν λόγον. 
Καί ήκούσθη ό εξής διάλογος. Ό άξιωματικός ήρώτα.

(’Ακολουθεί)
Μ. π.

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ 

ΕΚΘΕΣΙΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
προς:

ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
(Τήν ουγκροτηθεΐοαν τήν 2 ’Οκτωβρίου 1908)

ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1907— 1908

Κύριοι Μέτοχοι,
Ύποβάλλων εις τήν ύμετέραν κρίσιν τον Γενικόν Ισο

λογισμόν τοΰ λ,-ηζαττος τρίτου έτους 1907—1908 τής 
'Εταιρείας ήμών, λαμβάνω τήν τιμήν νά εκθέσω ύμϊν, εν 
γενικωτάταις γραμμαϊς τά ύπδ τοϋ ύμετέρου Συμβουλίου 
πεπραγμένα κατά τδ υπόλογον έτος καί νά δώσω πρδς 
ύμας συγχρόνως πληροφορίας τινάς χρησίμους διά τήν 
πλήρη κατανόησιν τής έν γένει καταστάσεως τής Εται
ρείας ήμών.

Ή περίοδος 1907—1908 δέν υπήρξε τόσον εύκολος 
καί ομαλή διά τάς έργασίας ήμών, δσον άγεται τις να 
ύποθέση κρίνων άπλώς έκ τών άφθονων κερδών, άτινα 
άπέφερε τδ ύπόλογον έτος.

Ή πολύ πρδ τοΰ τέλους τοΰ έτους 1906—1907 τε
λεία σχεδδν έξάντλησις τών έν τή αλλοδαπή εφοδίων, 
άποτέλεσμα φυσικόν τής μικράς παραγωγής τοΰ έτους 
1906, καθίστα έπιβεβλημένην τήν άμα τή είσόδφ τοΰ 
ύπολόγου έτους έναρξιν τών φορτώσεων, εν ω αντιθετως 
ή βραδύτης τής ώριμάνσεως τοΰ καρποΰ και αι αλλε

πάλληλοι καί ραγδαΐαι βροχαί τοΰ μηνός Αϋγούστου 
1907 έβράδυνον ίκανώς τήν συγκομιδήν και τήν έναρξιν 
τών φορτώσεων

Έκτδς δέ τής βραδύτητας τής συγκομιδής, αί βροχαί 
έπέφερον καί ικανήν βλάβην τής ποιότητος τοΰ καρποΰ, 
είς τρόπον ώστε οί έν τώ έξωτερικφ αγορασταί είχον ευ- 
λόγως καταστή είς άκρον έπιφυλακτικοί έν ταΐς εργασί- 
αις των.

Είς έπίμετρον δέ δλων τούτων έπήλθεν,άπδ τών πρώ
των μηνών τοΰ έτους ή οικονομική κρίσις τών 'Ηνωμένων 
Ιίολιτειών τής ’Αμερικής, ήτις δέν έπέδρασεν έπιβλαβώς 
μόνον έπί τής, έν ταΐς έκεϊ άγοραΐς, έμπορίας τής σταφί
δας, άλλά καί έπί τών Ευρωπαϊκών άγορών ών έφ ικα
νόν χρονικόν διάστημα περιώρισε τας έμπορικας έργασίας 
διά τής ύπερόγκου αΰξήσεως τοΰ προεξοφλητικού τόκου 
καί διά τοΰ περιορισμού τών ύπδ τών Τραπεζών παρεχο- 
μένων πιστώσεων.

Έν τούτοις παρ’ δλας τάς δυσχερείας ταύτας, χάρις 
είς τά ύπδ τοΰ Συμβουλίου σας ληφθέντα μέτρα, και κυ- 
ριώτατα χάρις είς τήν έξακολούθησιν τής άδραϊς δαπα- 
ναις έμπορικής διαφημίσεως τής σταφίδος, ή μεν παγκό
σμιος κατανάλωσις άνήλθεν είς 120,000 τόννους περί
που,άπέναντι τόννων 116,000 τοΰ έτους 1906 — 1907 
καί τόννων 112,500 τοΰ έτους 1905 — 1906, ή δε εξα
γωγή έξίχθη είς λίτρ. Έν. 265,347 379 απέναντι λίτρ. 
Έν. 229.212,319 καί λιτρ. Έν. 237,386,297 τών δύο 
τελευταίων έτών.

Τδ Συμβούλιόν σας προβλέπον τάς άνάγκας τών έξω
τερικών άγορών, άπεφάνθη, συμφώνως πρδς την παρά
γραφον β . τοΰ άρθρου 6ου τής από 8ης Ιουλίου 1905 
Συμβάσεως, δπως έπιτραπή ή άπδ τής έξαγωγής 140, 
000,000 λιτρών σταφίδος,πληρωμή τοΰ φορου τών 35 / 
καί τοϊς μετρητοΐς, ϊνα μή περιορισθή ύπερμετρως τδ 
έξαγόμενον ποσόν σταφίδος, άπομείνωσι δε μέχρι τέλους 
τής περιόδου έφόδια ικανά πρδς αντιμετώπισιν πασης έκ 
τοΰ Εξωτερικού ζητήσεως, άπεδέχθη δέ συγχρόνως άνευ 
άντιρρήσεως τήν έφαρμογήν τοΰ ύπδ τοΰ 1 πουργείου τών 
Οικονομικών προταθέντος μέτρου τών προσωρινών χρημα
τικών έγγυήσεων κατά τήν έξαγωγήν, πρδς διευκόλυνσιν 
τής έμπορικής κινήσεως κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ 
έτους καί προσωρινήν άναπλήρωσιν τών δλοτελώς ελλει- 
πόντων τότε δελτίων παρακρατήσεως. Καίτοι τδ ^ετρον 
τοΰτο ήτο μέτρον ανάγκης, μεγάλως εξυρηρετήσαν τήν 
έξαγωγήν καί σπουδαίως διευκολύναν ταύτην. επ αγαθφ 
τής σταφίδος,έν τούτοις κατέστη ακολούθως αντικειμενον 
μακρών έν τή Βουλή συζητήσεων καί έδωκεν αφορμήν 
είς διαφόρους κατά τής ήμετέρας Εταιρείας επικρίσεις, 
άλλ’ έπί τέλους διά συμβάσεως ύπογραφείσης μετά τής 
Κυβερνήσεως καί τής Εταιρείας τήν 20ήν Ιανουάριου 
1908 κυρωθείσης δέ διά τοΰ νόμου τής 10ης Φεβρουάριου 
έ. έ. έτακτοποιήθησαν όριστικώς τά τοΰ ζητήματος τούτου 
άπεδ-ίχθη δέ καί έκ τών ύστέρων περιφανώς ή καλή πί- 
στις τής Εταιρείας, καθ’ δτι έντδς χρονικού διαστήματος 
ολίγων ήμερών έξηγοράσθησαν παρ αυτής τά ποσά τοΰ 
σταφιδοκάρπου, άτινα άντεπροσώπευον at εισπραχθείσαι 
προσωρινώς χρηματικαί έγγυήσεις.

Προκειμένου νά γένηται ή διανομή τών κερδών τοΰ 
παρελθόντος έτους 1906 —1907, τό Δημόσιον δεν παρε- 
δέχθη τήν ύπδ τής Εταιρείας αποφασισθεϊσαν τοιαυτην 
έπί τή βάσει τοΰ δημοσιευθέντος ’Ισολογισμού αλλ η· 
ξίωσε νά / άβη δραχ. 500 000, λόγω συμμετοχής του είς 
τά κέρδη τοΰ έτους έκείνου, μειωθέντα, ώς ύπεστήριζε, 
λόγω τών καθ’ ύπέρβασιν γενομένων δαπανών εμπορικής 
διαφημίσεως, αιτινες πράγματι είχον αύξήσει κατά τδ 
έτος έκεϊνο καί διά διαφόρων ποσών πληρωθεντων ώς βρα
βείων λόγφ έπελθούσης αύξήσεως τής καταναλώσεως.

Έπί τοΰ ζητήματος τούτου τδ Δημόσιον καιτοι απε- 
ριφράστως άναγνωρίζον. δτι καλώς και χρησίμως διά τήν
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σταφίδα ένεργοΰνται αί δαπάνα! αύται τής διαφημίσεως, 
•υποστηρίζει έν τούτοις οτι δέν δύνανται νά έπηρεάσωσιν 
αύται τήν εις τά κέρδη τής Εταιρείας συμμετοχήν τοΰ 
Δημοσίου, έφ’ δσον ΰπερδαίνουσι τδ ποσδν τών δέκα χι
λιάδων λιρών στερλινών, ένώ άντιθέτχος τδ Συμβούλιον 
τής 'Εταιρείας φρονεί (μειονοψηφούντων μόνον τών αντι
προσώπων τής Σταφιδικής Τραπέζης) ότι τδ τιθέμενον έν 
τώ άρθρφ 24 τής Συμβάσεως δριον άφορά ΰποχρέωσιν 
τής Εταιρείας όπως δαπανά κατ έλαχισ.ον τδ ποσδν 
τούτο τδ έν τώ άρθρφ 24 οριζόμενου,καί επομένως έχει τήν 
γνώμην, οτι, έάν θεωρή άναγκαΐον νά δαπανά είς διαφη
μίσεις καί πέραν τοΰ ποσού τούτου, εινε έλεύθερον νά τδ 
πράττη, ώς εινε έλεύθερον νά κανονίζη καί πάσας τάς 
λοιπάς τής Εταιρείας δαπάνας.

Έπιθυμούντες νά έπιδ ώξωμεν συμβιβαστικήν τοΰ ζη
τήματος τούτου λύσιν, τόσφ μάλλον όσφ καί ή Κυβέρνη- 
σις είχεν ΰποσχεθή ήμΐν νά προκαλέση έν δέοντι χρόνφ 
νομοθετικήν έγκρισιν πρός έπαύξησιν είς 15,000 λίρας 
τοΰ κατωτάτου ορίου τών δαπανών διαφημίσεως, έδέχθη- 
μεν νά καταβάλωμεν τδ ΰπδ τοΰ 'Ελληνικού Δημοσίου 
άξιούμενον ποσόν, περιορισθέν είς δραχ. 423,000, μετ’ 
έπιφυλάξεως πάντων τών δικαιωμάτων τής Εταιρείας 
καί κατόπιν ρητής άναγνωρίσεω; έκ μέρους τοΰ Δημο
σίου, ότι ή καταβολή αύτη δέν δύναται ποσώς να έπη- 
ρεάση τά δικαιώματα τής Εταιρείας, ούτω, δέ δυνάμεθα 
νά φέρωμεν τήν όλην ταύτην διαφοράν ένώπιον τοΰ ύπο 
τοΰ άρθρου 38 τής συμβάσεως προβλεπομένου διαιτητικού 
δικαστηρίου είς οίανδήποτε στιγμήν ήθέλομεν νομίση 
τούτο ένδεικνυόμ-νον. άν έν τώ μεταξύ δέν πραγματο
ποιηθώ ή περί οριστικής λύσεως,διά τής εισαγωγής νέου 
νόμου, ύπόσχεσις, ήν καί έγγράφως άκόμη έδωκεν ήμΐν ή 
Σεβαστή Κυβέρνησις.

ΙΙαράτήν έκκρεμότητα ταύτηι τοΰ έν λόγφ ζητήμα
τος, το Συμβούλιον σας δέν έδίστασε διά τδ λήξαν έτος 
να ψηφίση δαπάνην δεκαπέντε χιλιάδων λιρών πρός συνέ- 
χισιν τών διαφημίσεων τής σταφίδος έν ’Αγγλία, καθ 
ότι ειχ-ν ύπ’ όψιν κυρίως μέν, ό:ι ύπέρ πάσαν άλλην -■ 
ποχήν ήτο δια τδ λήξαν έτος έπιβ.βλημένη σύντονος και 
εύρεϊα διαφήμησις ένεκα τών έκτεθέντων ανωτέρω λόγων 
τής μειονεκτούσης ποιότητος τού καρπού, έξ άλλου δέ 
προέδλεπεν, ότι καί τά άποτελέσματα τοΰλήγοντος έτους 
θά ήσαν τοιαΰτα, ώστε έκ τής ύπερβάσεως ταυτης να μή 
θίγωνται τδ παράπαν τά δικαιώματα τού Δημοσίου επι 
τών κερδών τής Εταιρείας, επομένως ότι δέν θά έγεν · 
νάτο διά τδ υπόλογον έτος τοιουτο ζήτημα.

Τδ αποτέλεσμα τής συντόνου ταύτης διαφημίσεως υ
πήρξε λίαν ευχάριστου, καθ’ ότι παρ όλην τήν κακήν 
ποιότητα τού καρπού, ήτις εΰλογώτατα έξήγειρε παρα 
τοΐς καταναλωταΐς παράπονα, ή κατανάλωσις έν τώ Ή- 
νωμένω Βασιλείφ άπό τής 1ης Αύγούστου 1907 μέχρι 
τής 31ης ’Ιουλίου έ. έ. συν-ποσώθη είς τόν. 61,437 
απέναντι τόν. 60,440 τοΰ έτοτς 1906—1907 καί τόν. 
57 473 τοΰ έτους 1905 — 19 6.

Τδ Συμβούλιον σας επιθυμούν σύν τώ χρόνφ νά όργα- 
νώση σοβαράν διαφημιστικήν έργασίαν καί έν ταΐς αλλαις 
χώραις ήρξατο μέν τοιούτων διαφημιστικών έργασιών καί 
έν ’Ολλανδία και Γερμανία, διά δέ τήν ’Αμερικήν, ένθα 
φρονεί ότι μέγα στάδιον υπάρχει πρός ανάπτυξιν τής 
καταναλώσεως, προέβη εί, τήν ι’δρυσιν διαφημιστικής Ε
ταιρείας έν συνεταιρισμοί μετά τών έκεΐ μεγάλων είσα ;ω- 
γωγικών τής σταφίδος οικων ύπό τήν έπωνυμίαν II 
nic Intelligence Bureau» μετά κεφαλαίου φρ. χρ. 125, 
000 έκ τού όποιου έκράτησε δΓ ίδιον λογαριασμόν φρ.χρ. 
25,000.

Καί μολονότι, τδ μέν ή ποιότης, τής είς ’Αμερικήν 
έξαχθείσης κατά τδ λήξαν έτος σταφίδος, τδ δέ ή μεγάλη 
οικονομική κρίσις ή μαστίσασα τας έκεΐ αγορας δέν έπέ- 
τρεψαν νά έπέλθωσι τά άποτελέσματα, άτινα προσεδοκώ- 

μ·ν έκ τής έκεΐ διαφημιστικής έργασίας ήμών, ή παρατη- 
ρηθεΐσα έν τούτοις μικρά αΰξησις καί τής έκεΐ καταναλώ
σεως, έκ τόν. 1.300 περίπου, είνε άρκούντως ένδεικτική 
τής μεθοδικότητος τοϋ διαφημιστικού προγράμματος, όπερ 
ό διευθύνων τήν ’Εταιρείαν κ. Daniel Τ. Pierce, ανήρ εί- 
δικώτατος καί ίκανώτατος, κατήρτισε, παρέχει δέ ήμΐν τδ 
ένδόσιμον νά έλπίζωμεν, ότι τά άποτελέσματα τών έπο- 
μένων έτών έσονται λίαν ικανοποιητικά έάν, ώς πιστεύω- 
μεν οί ανωτέρω δυσμενείς όροι έκλείψωσι.

Διά τά ζητήματα ταύτα τής διαφημίσεως. καθώς καί 
έν γένει διά τά συμφέροντα τής σταφίδος έν τώ Έξωτερι- 
κώ έξακολουθ-ΐ νά παρέχη ήμΐν πολυτίμους αληθώς υπη
ρεσίας ή έκ Συμβούλων ’Επιτροπή, ήν κατηρτίσαμ·’' έν 
Λονδίνφ, ΰπδ τήν Προεδρείαν του Βαρώνου EHmg >, καί 
πρός ήν θεωρώ καθήκον έπιβιβλημένον νά έκφράσω καί 
ένταϋθα τάς Οερμοτάτας τού Συμβουλίου ευχαριστίας.

Καί έν τώ κλάδφ τής Βιομηχανίας τοΰ παρακρατήμα
τος έσημειώθη κατά τδ υπόλογον έτος παρομοία τής έπί 
τών σταφιδικών έργασιών σημαντική πρόοδος. Καθώς ει- 
χον τήν τιμήν νά σάς εϊπω καί πέρυσιν, ύποδαλλων τδν 
'Ισολογισμόν τοΰ έτους 1906—1907, τδ βιομηχανικόν 
μέρος τής ήμετέρας έπιχειρήσ-ως έχει πλέον τελείως 
έξασφαλισθη.ΤΙ έξόδευσις τών παλαιών άποθεμάτων τής 
Σταφιδικής Τραπέζης ήτις άλλοτε σοβαρώς απησχόλει 
ήμάς είνε ήδη προ πολλοΰ γεγονός τετελεσμένου, συγ
χρόνως δέ έλύθη έξ ίσου έπιτυχώς καί έτερον ζήτημα τής 
κανονικής όσον καί έπωφελοΰς έξοδεύσεως τοΰ έτησίως 
είσπραττομένου ύπό τής 'Εταιρίας παρακρατήματος, κα
θώς παρατηρείτε δ έν τώ ύπό κρίσιν Ίσολογισμώ ή Ε
ταιρεία έπραγμαιοποίησε διά πρώτην φοράν άπό τής ίδρύ- 
σεώς της κέρδη έκ βιομηχανίας τοΰ παρακρατήματος 
άνελθόντα είς δραχμάς 920 127,5 ·. Τά κέρδη ταϋτα, 
άτινα βεβαίως θ αύξηθώσιν είς τδ μέλλον, προέρχονται 
άφ’ ενός έκ τής διαθέσεως παρακρατήματος είς τδ Συνδι
κάτο·? τών έν Πειραιεΐ Οίνοπνευματοποιών, ήτοι έκ τής 
έπί πλέον διαφοράς τής τιμής τής σταφίδος καί τής συμ
μετοχής μας είς τά κέρδη έξ έκποιήσεως τοΰ έξ αύτής 
οινοπνεύματος κατά τδ μετά τών έν λόγω Οινοπνευμα
τοποιίαν συμβόλαιό·/ μας, άφ’ έτέρου δέ έξ όμοιου παρα
κρατήματος, όπερ μέχρι 31ης Δεκεμβρίου π. έ. διεθέσα- 
μεν πρός τήν 'Ελληνικήν 'Εταιρείαν Οίνων καί Οινοπνευ
μάτων, έπί πλέον τών 100,000,0(10 λιτρών τής είς ταύ
την άρχικής συμμετοχής μας Τής 'Εταιρείας ταύτης, 
είς ήν. ώς γνωστόν, καί ώς μέτοχοι μεγάλως ενδιαφερό- 
μεθα, αί πρόοδοι είσίν έξακολουθητικαί καί ένθαρρύνουσιν 
ήμάς έπί μάλλον καί μάλλον είς τήν πεποίθησιν, ότι 
διά ταύτης ού μόνον έδώκαμεν άρτίαν δσον καί έπιτυχή 
λύσιν είς τδ πρόβλημα τής καταναλώσεως τών πλεόνασμα 
των σταφίδος. άλλά καί έπωφελή τοποθέτησιν άπεκτήσα- 
μεν διά τά ήμέτερα κεφάλαια.

Τπδ τοιαΰτας δυσχερείς όντως συνθήκας έπιτευχθέντα 
τά άποτελέσματα τοΰ υπολόγου έτους, έχουσι, φρονοΰμεν 
έτι μείζονα σημασίαν ή έάν ώφείλοντο άποκλειστικώς καί 
μόνον είς συνδρομήν ευνοϊκών περιστάσεων, διότι αποδει- 
κνύονται, ώς όντα τδ πόρισμα ένδελεχοΰς καί συστημα
τικής έργασίας καί πολλών κόπων καταβληθέντων ύπο 
τοΰ Συμβουλίου σας

Όπως ποτ’ άν η, τδ Συμβούλιον σας λογίζει έαυτδ 
εύτυχές διότι ήδυνήθη νάπροαγάγη τά τής'Εταιρείας ήμών 
είς τήν σημερινήν λίαν εΰάρεστον αύτών θέσιν,και ένώ αφ 
ένδς μέν ένισχύει διά τοΰ ύπό κρίσιν Ισολογισμού τήν 
Έναιρίαν δι άποθεματικοΰ κεφαλαίου ένδς εκατομμυρίου 
καί τριακασίων χιλιάδων δραχμών καί δΓ έκτακτου προ- 
βλέψεως 260,000 δραχμών,άφ'ετέρου προτείνει τήν διανο
μήν πρός υμάς λίαν ικανοποιητικού μερίσματος, δύναται 
δέ συγχρόνως νά σάς ε”πη ότι, τδ μέλλον τής 'Εταιρείας 
ήμών είνε τοΰ λοιπού έξησφαλισμένον καί ύπδ τήν έποψιν 
τής τύχης τής σταφίδος έν τώ Έξωτερικώ καθώς καί 

ΰπδ έκείνην τής βιομηχανήσεως τοΰ παρακρατήματος.
Τδ Συμβούλιον σας είνε όμως γτι πλέον ΰπερήφανον 

διότι, παρά τάς άπό τής ίδρύσεως τής έταιρείας συρρευσά- 
σας αντίξοους περιστάσεις μεταξύ τών όποιων πρωτεύει 
ή μεγάλη έκπτωσις τών τιμών τοΰ συναλλάγματ ς, ή
δυνήθη νά κατάδειξη έμπράκτως πλέον τήν έξόχως ευερ
γετικήν έπιρροήν, ήν ήσκησεν ή Εταιρεία έπί τής τύ
χης τών σταφιδικών πληθυσμών, συνδεθεΐσα ούτως άρ- 
ρήκτως μετά τής παραγωγής καί καταστάσα παράγων ού 
μόνον ωφέλιμος, αλλά καί άπαραίτητος, δυνάμεθα είπεΐν 
διά τήν καθ’ όλου οικονομίαν τής χώρας.

Πρός τή αποστολή δέ ταύτη, ή μέχρι τοΰδε δράσις 
τής 'Εταιρείας απέδειξεν αύτήν καί χρησιμώτατον καί διά 
τδ Κράτος οργανισμόν, καθ' ότι δΓ αύτής έξησφαλίσθη 
ή είσπραξις ένδς τών σπουδαιοτέρων πόρων τοΰ ΙΙροΰπο- 
λογισμοΰ καί ή βαθμιαία τοΰ πόρου τούτου έπαύξησις. 
ώς δέ παρατηρείτε έκ τής μερίδας κερδών καί ζημιών, τδ 
ΰπδ τοΰ Δημοσίου είσπραχθέν καί είσπραχθησόμενον πο
σδν λόγω φόρου κατά τδ ΰπόλογον έτος άνήλθεν έν όλω 
είς δραχ. 4 776,252,80 άνεξαρτήτως δέ τούτου θέλει 
είσπράξει έπί πλέον τδ Δημόσιον καί δρ. 201,708,40 
λόγω φόρου καί χαρτοσήμου τοΰ διανεμητέου μερίσματος. 
Έξ άλλου ή διά τδ Κράτος χρησ μότης τής Εταιρείας 
άποδεικνύεται καί έκ τοΰ ότι συνεχώς αυτή ΰποβοηθεΐ είς 
πλεΐστα σημεία τήν ΰπέρ τής σταφιδοπαραγωγής μέρι
μναν τής Ιίολιτείας συνεργαζομένη μέ τδ Κράτος έν άρ- 
μονία βλέψεων πρός κοινωφελή ένέργειαν καί ΰποδεικνύ- 
ουσα τά μέτρα, άτινα πρέπει νά ληφθώσι πρός βελτίωσιν 
ή πλήρωσιν τών ΰφισταμένων άκόμη κενών τοΰ νόμου, 
μεταξύ τών όποιων έξέχουσαν θέσιν κατέχει τδ ζήτημα 
τής παρεμποδίσεως τής έξαγωγής σταφίδος τών ΰποδεε- 
στέρων ποιοτήτων. Έπι τοΰ τελευταίου τούτου ζητήματος 
άνέκαθεν έπεκαλέσθημεν τήν προσοχήν τής Σεβαστής 
Κυβερνήσεως, έλπίζομεν δ’ ότι λυθήσεται τοϋτο όριστι- 
κώς πλέον έν τή προσέχει συνόδω τής Βουλής διά τής 
ΰποβολής ΰπδ τής Κυβερνήσεως τοΰ καταλλήλου νομο
σχεδίου, έν ω έν τώ μεταξύ έξαοκεΐται άπό κοινού ύπδ 
τής Κυβερνήσεως καί τής Εταιρείας, διά τών έν τοΐς 
τελωνείοις άντιπροσώπων των, αυστηρά έπίβλεψις πρός 
παρεμπόδισιν τής έξαγωγής ύποδ-εστέρων ποιοτήτων.

Εν αρχή τού ΰπολόγου έτους, εΐχομεν τήν ατυ
χίαν να στερηθώμεν τής πολυτίμου συνεργασίας αποβιώ- 
σαντος συναδέλφου έν τώ Συμβουλίω, τοΰ άοιδίμου Μιλ- 
τιάδου Ίορδανοπούλου, ον διεδέχθη δΓ έκλογής τοΰ Συμ
βουλίου γενομένης, συμφώνως τώ άρθρφ 29 τοΰ Κατα
στατικού, ό κ. Δημήτριος Ήλιόπουλος Διευθυντής τής 
Τραπέζης ’Αθηνών, όστις καί έν τώ Συμβουλίω καί έν 
τή Διοικούση Επιτροπή πολύτιμον παρέχει ήμΐν συνδρο
μήν έκτοτε. Έξ άλλου έδέχθημεν μετά λύπης τήν άπό 
τής θέσεως τοΰ Συμβούλου παραίτησιν τοΰ άξιοτίμου κ. 
Καρόλου Κ. Βοούλβυ κατοίκου Λονδίνου, έκλέξαντες 
συμφώνως τώ αύτφ άρθρφ 29 · τοΰ Καταστατικού τδν κ. 
Δημήτριον Γεωργιάδην κάτοικον ’Αθηνών όστις ώσαύτως 
συντρέχει ήμάς μετ’ άφοσιώσεως είς τά έργα τής Διοι- 
κήσεως τής Εταιρείας.

IΙλήν τών μεταβολών τούτων κατά τδ λήξαν έτος έχο- 
μεν καί τήν άντικατάστασιν τοΰ άξιοτίμου συναδέλφου κ. 
Δ. Πονηροπούλου, διά τοΰ Βουλευτοΰ ’Ηλείας άξιοτίμου 
κ. I. Σισίνη, έν τώ προσώπφ τοΰ οποίου απεκτήσαμεν 
αξιόλογον καί γνώστην τών σταφιδικών πραγμάτων συν
άδελφον.

Επανερχόμενος μετά τα γενικά ταϋτα είς τήν ανάλυ- 
σιν τών κυριωτέρων κονδυλίων τοΰ Ισολογισμού, δύναμαι 
νά είπω γενικώς, ότι ή θέσις τής ήμετέρας εταιρείας καί 
λογιστικώς κρινομένη παρίσταται ακμαιοτάτη.

Αί διαθεσιμότητες τής Εταιρείας άνέρχονται είς 13, 
679,071,55 δρ. απέναντι δρ. 9,951,212,05 τοϋ προη
γουμένου έτους καί δραχ. 9,025,719,75 τοΰ έτους 1905 

—1906. Καθ' ά και άλλοτε έλαβον άφορμήν νά σάς 
εί’πω, ή Εταιρεία εύρίσκεται είς τήν άνάγκην νά κρατή 
μέγα ποσδν έκ τών κεφαλαίων της διαθέσιμον διά νά δύ
ναται νά έρχηται έπίκουρος είς τάς άνάγκας τής σταφι- 
δοπαραγωγής κατά τούς πρώτους μήνας έκάστου σταφιδι
κού έτους. Ή έπάρκεια τοΰ διαθεσίμου τούτου ποσού έξα- 
σφαλίζει τήν ομαλήν καί εΰρρυθμον διεξαγωγήν τών στα
φιδικών έργασιών.

Είς τδ χαρτοφυλάκων τής Εταιρείας θέλετε παρατη
ρήσει ίκανώς σπουδαίαν. έλλάτωσιν, καθ’ όσον αφ’ ένδς 
μέν έξέλιπε τδ ήμισυ ήτοι 15,000 Μετοχαί τής Ελλη
νικής Εταιρείας Οίνων διατεθεΐσαι ΰπέρ τών ιδρυτών αύ
τής, οΐτινες είχον αϊρεσιν άγοράς διά τδ ποσδν τοϋτο κατά 
τας μετ’ αύτών αρχικας συμφωνίας ήμών, καί ήσκησαν 
έξ ολοκλήρου τδ δικαίωμα τοϋτο τής αίρέσεως, έτέρωθεν 
δέ έπεστράφησαν ήμΐν τά 3]4 τής άξίας τών 1000 Μετο
χών τής Εταιρείας Γενικών ’Αποθηκών άποφασισθείσης 
ΰπδ τής Εταιρείας ταύτης άναλόγου μειώσεως τοΰ άρχι- 
κ-.ΰ κεφαλαίου τής Εταιρείας ταύτης Τοιουτοτρόπως 
άπό δρ. 4,232,914,30 τοΰ παρελθόντος έτους ή άξια 
τοΰ χαρτοφυλακίου κατήλθεν είς τάς δρ, 2,650,414,30.

Ή οφειλή τής Σταφιδικής Τραπέζης έμεινεν ή αυτή 
περίπου δραχ. 6,884,954 άπέναντι δραχ. 6,802,121,55. 
Αλλ' έκ τούτου δέν πρέπει νά ΰποθέσητε οτι ό σχετι

κός λ]σμδς έμεινε καθ’ όλον τδ έτος στάσιμος. Τούναν- 
τίον μάλιστα ήλαττώθη έν τώ μεταξύ κατά δραχ. 632 
552,25, είσπραχθείσης έκ μιάς τών δόσεων τών όφ-ιλο- 
μένων δανείων παρά τών παραγωγών. ’Απέναντι τούτων 
όμως ή Εταιρεία έπλήρωσε διαφόρους άπαιτήσεις τών 
Δήμων κατά τής Τραπέζης ταύτης, ών ή έκκαθάρισις 
συνέπεσε κατα τδ λήξαν σταφιδικόν έτος. Τούτων δέ έξο- 
φληθεισών, έφεξής αί έκ καθυστερουμένων δανείων καί 
μερισμάτων τών είς τήν ήμετέραν Εταιρείαν 20,000 με
τοχών της εισπράξεις, θά άγωνται είς πίστιν τοΰ λογα- 

‘ριασμοΰ της.
Άλλως τε έκ τής όφ-ιλής ταύτης δέον νά έκπεσθή 

άφ’ ένδς μέν ικανόν ποσδν λόγφ διαφοράς Συναλλάγμα
τος, άφ ετέρου δέ 500,000 φράγκων δΓ ών πιστωθήσε- 
ται ό λογαριασμός διά τοκομερίδιον τών 20,000 ονομα
στικών μετοχών τής ήμετέρας Εταιρείας, τάς όποιας, ώς 
γνωρίζετε έχει ή Σταφιδική Τράπεζα. Οΰτω κατ’ ίύσίαν 
ή οφειλή τής Σταφιδικής Τραπέζης πρός ήμάς συνίστα- 
ται είς δραχ. περίπου 5 800,1 00 πρός άσφάλειαν τών 
οποίων έχομεν ού μόνον τάς /.αί άνωτέρω μνησθείσας 
2Ο,ΟθΟ Μετοχάς έκπροσωπούσας άξίαν πραγματικήν πέντε 
εκατομμυρίων φράγκων, άλλά καί τέσσαρας άκόμη δόσεις 
νά είσπράξωμεν έκ τών παλαιών οφειλών τών Σταφιδο- 
κτημόνων πρός τήν Σταφιδικήν Τράπεζαν άνερχομένας 
νύν είς ποσότητα δραχ. 5,812,749,95

Ώς βλέπετε ή ολη αυτή έκκαθάρισις έβάδισε καί προο
δεύει κανονικώτατα ή δέ σχετική άπαίτησις τής Εται
ρείας ήμών εινε νυν άπολύτως καί τελείως έξησφαλι- 
σμένη.

Είς τήν Ελληνικήν Εταιρείαν Οίνων καί Οινοπνευ
μάτων λαβοΰσαν άνάγκην κεφαλαίων, ώς έκ τοΰ μεγάλου 
κύκλου, δν έλαβον αι έργασίαί της, παρέσχομεν προσω
ρινόν δάνειον έκ δραχ. 1,427,923,61·, διά συμψηφισμού 
πρός τδ τίμημα τού παραληφθέντος ΰπ’ αύτής παρακρα
τήματος καί έπί τόκφ 5 ο]ο. ’Ίσως είνε περιττόν καί νά 
λεχθή, ότι τδ δάνειον τοϋτο τυγχάνει πλέον ή έςησφαλι- 
σμένον, λόγφ τής λαμπράς οικονομικής θέσεως τής είρη- 
μένης Εταιρείας, είνε δέ άλλως καί άναληπτέον έντός 
βραχυτάτου χρονικού διαστήματος, τδ μέν διά συμψηφι
σμού πρός τήν άποδοτέαν είς τήν Εταιρείαν ταύτην ύπδ 
τής ήμετέρας διαφοράν τής τιμής τής ύπ’ αύτής άγορα- 
σθείσης κατά τδ άρξάμενον έτος χλωράς σταφίδος, τδ δέ 
διά καταθέσεων τών έκ τιμήματος τών έν κινήσει προϊόν
των καθημερινών εισπράξεων αύτής.
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Ή αξία τοΰ σταφιδοκάρπου έν άποθήκαις άνήρχετο τή 
9η Αύγουστου εις δραχ. 2 174,678,35 απέναντι δραχμών 
4,015,870,95 τοΰ παρελθόντος, διότι ώς έκ τής προόδου 
τής βιομηχανίας τοΰ παρακρατήματος καί τής εΐσπραξεως 
μεγάλου μέρους έκ τοΰ παρακρατήματος τοΰ λήξαντος 
έτους 1907 — 1908 τοϊς μετρητοϊς έμειώθη τδ από
θεμα είς λ. έ. 65,899,244.

Οί προσωρινοί λογ]σμοί παρίστανται έν τω ύπδ κρίσιν 
Ίσολογισμφ ηύξημένοι, διότι περιελήφθησαν είς αυτούς 
και αί μετρηθεϊσαι είς τδ Δημόσιον δραχμαΐ 453,938,20, 
περί τής καταβολής τών οποίων έλαδον ήδη αφορμήν νά 
σας ομιλήσω άνωτέρω. Απέναντι τής διαφοράς ταύτης 
έχομεν ήδη τήν ένεργηθεϊσαν πρόδλεψιν δραχ. 260,000, 
άλλά τά έπιχειρήματα τά όποια έχει ή ήμετέρα 'Εται
ρεία ύπέρ τής ερμηνείας αύτής εΐνε άρκοΰντως ισχυρά, 
ουτω δ’ έλπίζομεν, οτι δταν άχθή τδ ζήτημα τοϋτο ένώ- 
πιον τοΰ Διαιτητικοΰ δικαστηρίου, αί αξιώσεις τής 'Εται
ρείας θέλουσι δικαιωθή έν τοϊς πλείστοις τών ύπδ συζή- 
τησιν σημείων.

Ώς πρδς τδ ΙΙαθητικδν έχω νά έπιστήσω τήν προσο
χήν σας πρωτίστως είς τδ έκ δραχ. 2,000,000 κονδύλιον 
τδ παριστών τήν Συναλλαγματικήν διαφοράν. Καίτοι ή 
τιμή τοΰ Συναλλάγματος έξέπεσε κάτω καί τών 105 
άκόμη, έθεωρήσαμεν φρόνιμον νά έξακολουθήσωμεν δια- 
τιμώντες πάντα τά κονδύλια τοΰ Ενεργητικού και τοΰ 
Παθητικού τής Εταιρείας πρδς δραχ. 1.10, άφίνομεν δέ 
τοιουτοτρόπως έν καθαρόν κέρδος εκ δραχμ. επτακοσίων 
χιλιάδων περίπου άπραγματοποίητον πρδς μείζονα έτι 
ένίσχυσιν τής θέσεως τής ήμετέρας 'Εταιρείας.

Περαιτέρω έπιθυμώ νά έξάρω τήν σημασίαν τοΰ κρα- 
τηθέντος τακτικού άποθεματικοΰ κεφαλαίου έκ δραχ 1, 
304,834,70]οο τδ όποιον προέκυψεν έξ ολοκλήρου άπό 
τά κέρδη τοΰ λήξαντος έτους καί τδ όποϊον, καθώς γνω
ρίζετε, δέν έχει μόνον τήν άποστολήν καί τήν έννοιαν 
τής ταμιακής ένισχύσεως τής 'Εταιρείας άλλ’ έπί πλέον 
αποβλέπει καί είς τήν έξασφάλισιν τής κανονικότητας 
τοΰ έξ 6 ο]ο τακτικού μερίσματος ύπέρ τών Μετόχων 
αύτής.

Έπί τών λοιπών κονδυλίων τοΰ ’Ισολογισμού δέν υπάρ
χει άνάγκη ιδιαιτέρας τίνος έπεξηγήσεως. καθώς έπίσης 
καί έπί τής άναλύσεως τών Κερδών καί Ζημιών, ήτις έν 
πάση λεπτομερεία παρίσταται ύπδ τοΰ ’Ισολογισμού.

Έκ τών κερδών τούτων, μετ’ άφαίρεσιν τών Γενι
κών εξόδων τής Εταιρείας, τών έξόδων διαφημίσεως, 
τοΰ φόρου τοΰ Δημοσίου καί τοΰ είς τδ Γαλλικόν Δημό
σιον καταθληθέντος δικαιώματος, διά τάς έν Γαλλία κυ- 
κλοφορούσας Μετοχάς ήμών, άτινα έξοδα δέον πάντως ν’ 
άποσβεσθώσι καί άφοΰ έκπεσθώσιν έπίσης δρ. 198,948. 
10 διαφορά άντιτίμου χλωρας σφαφίδος, άγορασθείσης ύπδ 
τής Ελληνικής Εταιρείας Οίνων καί Οινοπνευμάτων 
κατά τό μετ’ αύτής συμδόλαιον, καί δρ. 128,444,50 πρδς 
τελείαν έκκαθάρισιν τοΰ Ενεργητικού τής Εταιρείας, 
άπδ προκύψαντα έλλείμματα τών αποθηκών κατα τήν 
τελευταίαν τριετίαν καί άπδ πάν δ,τι άλλο ύπήρχεν έπι- 
σφαλές ή άποσδέσιμον, απομένει ποσόν καθαρών κερδών 
δραχ. 4,61β,378.3Ο τά δποία έπιτρέπευσι :

1,304,834.70

260,000.-

1,296,000—

864,000.—
5) Όμοίαν μερίσματος ύπέρ τών

ιδρυτικών μερίδων πρδς φρ. 
6.50 κατά τίτλον...................... »

6) Ύπέρ τοΰ Δ. Συμβουλίου συμ
φώνως τώ άρθρω 22 τοΰ Κα
ταστατικού............................ »

7) Υπόλοιπον είς Νέον............... »

Δρ.

561,600. -

326.208.65
3,734 95

4,616,378.30

Τήν διανομήν ταύτην καθώς καί τδν ’Ισολογισμόν, 5ν 
ύποδάλλομεν Ύμϊν, έλπίζομεν δτι θέλετε εύαρεστηθή νά 
έγκρίνητ1 * 3 4, δίδοντες ήμΐν συγχρόνως καί απαλλαγήν άπδ 
τής εύθύνης έπί τή μέχρι τοΰδε διαχειρίσει.

1) Κράτησιν ύπέρ τακτικού άποθε- 
ματικοΰ κεφαλαίου συμφώνως 
τώ άρθρφ.............................. Δρ.

21 Όμοίαν δι’ άποθεματικδν πρό
νοιας ....................................... ”

3) Διανομήν τακτικού μερίσματος 
πρδς 6 ο)ο φρ. 1,200 000... »

4) Όμοίαν προσθέτου τοιούτου 
πρδς φρ. 10 κατά Μετοχήν φρ.
800,000........................................ »

Πλήν τοΰ ’Ισολογισμού έχετε κατά τήν ύπδ τάς όψεις 
Τμών ήμερησίαν διάταξιν νά προδήτε καί είς τήν έκλο- 

γήν νέων έλεγκτών διά τδν έλεγχον τών βιβλίων καί Λο
γαριασμόν τής Εταιρείας κατά τήν άρξαμένην χρήσιν, 
έπί πλέον δε νά προσδι.ρίσητε καί τήν αμοιβήν τών μέ
χρι τοΰδε έλεγκτών σας.

Πριν κλείσω τάς γραμμάς ταύτας θεωρώ, δτι έπιτελώ 
καθήκον δικαιοσύνης δραττόμενος τής εύκαιρίας δπως έκ- 
φράσω έκ μέρους έμοΰ τε καί ολοκλήρου τοΰ Συμβουλίου 
θερμάς εύχαριστίας καί πλήρη εύαρέσκειαν πρός τε τδ 
έν Λονδίνφ Πρακτορεΐον τής Εταιρείας, δπερ διαρκώς 
συνεργαζόμενον μετά τής έν Λονδίνω Επιτροπής καί τη- 
ροΰν ήμάς ένταΰθα ένημέρουε διά πάν_ ζήτημα δυνάμενον 
έστω καί πόρρωθεν νά ένδιαφέρη τήν σταφίδα, παρέχει ή- 
μϊν πολύτιμον συνδρομήν, καθώς έξ άλλου καί πρδς τδ 
προσωπικόν έν γένει τής Εταιρείας, δπερ ύπδ τήν ηγε
σίαν τοΰ Γενικοΰ ήμών Γραμματέωςκ Δ. Γαλανοπούλου 
εργάζεται μετ’ άφοσιώσεως καί νοημοσύνης άξίας συγχα
ρητηρίων καί άπδ μέρους Υμών Κύριοι Μέτοχοι.

Έν Άθήναις τή 14 Ανγούοτυυ 1908
’Εντολή, τοϋ Δτονκ. Συμβουλίου

*0 Πρόεδρος
Κ. Ζ. ΜΑΤΣΑΣ

ΑΠΟ ΤΠΝ ΖίΙΗΝ ΤΟΥ MUNOE

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Ή ωραία έποχή τών ’Αθηνών, ή εποχή τοϋ 
φθινοπώρου άρχίζει ή μάλλον τελειώνει μέ τόν 
’Οκτώβριον. Διότι τό εύμετάβλητον κλίμα τών 
’Αθηνών δέν δίδει πολύν καιρόν είς τούς πτωχούς 
’Αθηναίους νά αίοθανθώσι όλην τήν μαγείαν τήν 
όποιαν προσδίδει είς τήν ψύσιν ή φθινοπωρινή έ- 
ποχή. Καί δμως εΐνε τόσον ώραϊα τά πρώτα σύν
νεφα 1 εΐνε τόσον ποιητική ή πρώτη βροχή 1 εΐνε 
τόσον εύχάριστος ή πρώτη ριπή τοΰ φθινοπωρινού 
άνέμου. ’Αλλά δυστυχώς δέν προφθάνομεν νά τά 
αίσθανθώμεν δλα αύτά διότι ό πάντοτε προωρως 
ένσκήπτων χειμών μας άφαιρεϊ μέ τήν ορμήν του 
δλα τοϋ φθινοπώρου τά θέλγητρα.

Διά τοϋτο άπό τής εικοστής έκτης 8]βρίου οπότε 
συμπίπτει τοϋ Άγιου Δημητρίου ή εορτή εαν 

έπισκοπήσετε δλους τούς ’Αθηναϊκούς οίκους θά 
τούς εύρήτε έφοδιασμένους πλήρως μέ πάντα τά 
άπαραίτητα τοϋ χειμώνος έφόδια.

Φ
Καί ένώ έδώ άρχίζουν ίσως άπό σήμερον,πρώτην 

Νοεμβρίου, τά πρώτα ψύχη του χειμώνος, ό κ. 
Ράλλης ό άεικινητότερος τών πολιτευτών μας,τα
χύς καί γοργός φεύγει πρός τήν Ήπειρον,πορεύε
ται είς τόν άγωνιζόμενον έκεϊ Ελληνικόν πληθυ
σμόν δπου θά φέρη ίσως διά τής παρουσίας του 
έλπίδας θάρρους καί καρτερίας πρός τούς μοχθούν- 
τας άδελφούς μας.

Φ
Καί ό άγων αύτών έδιπλασιάσθη ίσως άπό τι" 

νος. Διότι παρά πάσαν έλπίδα, παρά πασαν προσ
δοκίαν δέν έλάβομεν άκόμη τά δείγματά έκεΐνα 
τής ειλικρίνειας καί τής φιλίας τά όποια άναμέ- 
νομεν πάντες άφ’ ής έπήλθεν ή μεταπολίτευσις 
είς τήν όμορον έπικρατείαν. Άλλως τής Θεσσα
λονίκης α! αύθαιρεσίαι καί τής Σμύρνης τά δυ
σάρεστα γεγονότα, καί τής Σάμου ή οΐκτρά κατά- 
στασις άποδεικνύουν δτι ύπήρξε πολλαχώς άκαι- 
ρος ένθουσιασμός καί δτι οί λόγοι τής Α. Π. τοϋ 
Πατριάρχου ’Ιωακείμ δέν πρέπει ποτέ νά λησμο
νηθούν καί νά σβεσθοϋν άπό τάς Ελληνικός καρ
διάς.

Φ
Έγραψα τάς δύο τελευταίας αύτάς λέξεις καί 

εύθύς ένεθυμήθην τάς'Ελληνικάς καρδιας τώνΈλ- 
ληνοπαίδων οί όποιοι μέ τούς άγνοτέρους παλμούς 
συνώδευσαν είς δλα τά σχολεϊά μας τήν έορτήν 
τής Σημαίας ή όποια καθιερώθη άπό τήν έφετεινήν 
σχολικήν έναρξιν. Ή ιδέα καί ή άπόφασις αύτή 
τοϋ ύπουργοϋ τής Παιδείας θ’ άπομείνη ίσως ή 
πλέον ωραία καί ποιητική. Νομίζω δμως δτι δέν 
πρέπει νά όνομασθή μόνον ποιητική κα! ωραία.

Ή έορτή αύτή φέρει έντός της μυσταγωγίαν 
πατριωτισμού. Καί ή μυσταγωγία αύτή γίνεται 
είς παιδικός ψυχάς καί διακόσιοι χιλιάδες Έλλη- 
νοπαίδωνσυγκλονοϋνται πρό τών πτυχών τής ση
μαίας μας καί δακρύουν πρό τοΰ κυματισμοϋ τής 
κυανολεύκου. Τοϋτο άς είμεθα βέβαιοι δτι θά έχη 
μίαν ήμέραν τά άποτελέσματά του. Διότι τό 
άγνόν δάκρυ τής σήμερον θά άποδώση είς τό μέλ
λον, τίς οΐδεν, ίσως, τήν ύψίστην θυσίαν τής φι
λοπατρίας.

Φ
Εις έλλειψιν φιλοπατρίας καί καθήκοντος δύνα

ται βεβαίως ν’ άποδοθή καί ή άπουσία τών άξιω- 
ματικών τοϋ Ναυτικού άπό τοΰ μεγάλου Δωρητοϋ 
Πετούση τό μνημόσυνον, ό όποιος έγκατέλειπε 

όνήσκων ύπέρ Του Ναυτικοΰ μας ολόκληρον τήν 
περιουσίαν του. Ό ύπουργός έπετίμησε τούς ά- 
πουσιάσαντας άξιωματικούς διά ήμερησίας διατα
γής καί μία Έλληνίς τόσον ήγανάκτησεν ώστε 
διερμήνευσε τό αίσθημα τοϋτο τής άγανακτήσεώς 
της διά μιας δριμείας έπιστολής της πρός τήν 
« 'Edxiav» άπευθυνομένην καί δημοσιευθεΐσαν. 
Δέν πιστεύω τής Έλληνίδος ή άγανάκτησις νά 
φέρη κανέν άποτέλεσμα, δπως δέν θά φέρη βε
βαίως καί ή ύπουργική έπιτίμησις.Όπως, δλα τά 
'Υπουργικά συμβούλια, καί αί άποφάσεις δέν θά 
δυνηθοϋν νά κλείσουν τά χαρτοπαικτικά κέντρα, 
καί νά έλευθερώσουν τάς ’Αθήνας άπό ένα άγος 
στιγματισμοϋ. Καί περί τοϋ ζητήματος τούτου 
άλλη κυρία έγραψεν είς τό «Εμπρός» καί διερμή
νευσε καί έκείνη τήν άγανάκτησίν της διότι επι
τρέπεται ή λειτουργία τών κέντρων αύτών έντός 
τών όποιων χάνονται πολλάκις όχι τό χρήμα τό 
παιζόμενον άλλά τά εύγενή αισθήματα τών άν
θρώπων καί λησμονεϊται καί τό καθήκον καί ή 
τιμή.Καί ε’ις τάς δύο αύτάς λυπηράς περιστάσεις, 
τοΰ χαρτοπαικτικοΰ δράματος καί τοϋ μνημοσύ
νου τοΰ άειμνήστσυ Πετούση, ώς μίαν εύχάρι
στον άπαρχήν διαβλέπω τής γυναικός τήν έπέμβα- 
σιν, τής συζύγου ή τής μητρός τήν άγανάκτησίν. 
Διότι δταν θ’ άρχίση ή γυνή ν’ ένδιαφέρεται 
πραγματικώς διά τοιούτου είδους ζητήματα τότε 
βεβαίως πολύ συντόμως θ’ άλλάξη τό πνιγηρόν 
περιβάλλον τής οικογένειας καί θά μορφοϋται ό 
πολίτης μέ βάσεις ήθικωτέρας καί ύψηλοτέρας.

Φ
Άλλά καί ό ύπουργός τών Οικονομικών έζή- 

τησε ν’ άποκαθάρη τά τελωνειακό σκάνδαλα, καί 
ώς πρώτον βήμα αύτοΰ άπεφάσισε τήν άνέγερσιν 
εύπροσώπου καί άνταποκρινομένου πρός τάς άνάγ
κας του τελωνειακού κτιρίου. Καί μετεκάλεσε 
τόν ’Ιταλόν Κουαρλιέρη δστις έξέφερε τήν γνώ
μην του καί ύπέβαλε είς τό ύπουργεΐον τά σχέ
διά του. Έάν θά κατορθωθή ή έφαρμογή τών 
σχεδίων αύτών δέν γνωρίζομεν, τό θετικόν εΐνε 
ότι ό εύγενής ξένος άφήκεν δλας τάς οδηγίας καί 
έδωκεν δλας τάς βάσεις διά τήν μέλλουσαν έργα- 
σίαν.

Φ
Καί έπειδή ό λόγος περί ξένου δέν πρέπει νά 

λησμονήσωμεν, ν’ άναφέρωμεν είς τόν μηνιαϊον 
αύτόν άπολογισμόν δύο πράξεις ξένων προσώπων. 
Καί τά ξένα αύτά πρόσωπα εΐνε ό Αύτοκράτωρ 
τής Γερμανίας καί ή Βασίλισσα τής Αγγλίας. 
Εΐνε άληθές ότι αί πράξεις αύτών εΐνε έντελώς 
άσχετοι πρός τοϋ κ. Κουαρλιέρι τό έργον.Άλλά 
τοϋτο δέν σημαίνει τίποτε. Έκεϊ είς τά μεγάλα
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ύπάρχουν ποτέ αί ελλείψεις αί ίδικαίέθνη δέν
μας! Έκεϊ φροντίζουν πάντοτε διά κάτι ύψηλό- 
νερον διά κάτι άνώτερον. Διότι εϊνε βεβαίως ά- 
νώτερον καί ύψηλότερον άπό κάθε τι οί λόγοι 
τούς όποιους ό Κάϊζερ άπηύθυνε πρός τά τέκνα 
του — τόν υιόν του, καί τήν νύμφην του —κατά 
τήν έπίσημον στιγμήν τοΰ γάμου των. Καί 
εϊνε ώραϊον καί συγκινητικόν τό χριστουγεννιά- 
τικον Βιβλίον τής Βασιλίσσης ’Αλεξάνδρας τό ό
ποιον έξέδωκε διά νά πωληθή ύπέρ φιλανθρωπι
κού σκοπού. Τά βιβλίον αύτό’άποτελεΤται άπό ει
κόνας τάς όποιας έλαβεν ή ιδία άπό διαφόρους 
τοποθεσίας μέ τήν φωτογραφικήν μηχανήν της. 
Πωλείται τριάμισι φρ. έκαστον καί έλπίζεται ότι 
θά φθάσουν αί εισπράξεις ύπέρ τό έκατομμύριον, 
τό όποιον θά διαμοιράση μεταξύ τών πτωχών ύ- 
πηκόων της ή καλή Βασίλισσα.

Φ
Έπειδή δέ έγινεν ή άρχή νά όμιλήσωμεν περί 

γεγονότων τά όποια έλαβον χώραν έκτος τής 'Ελ
λάδος, μας έπιβάλλεται νά γράψωμεν καί νά το- 
νίσωμεν τήν τιμήν ήτις προσεγένετο είς τόν κ. 
Μέναρδον. Τό Πανεπιστήμιον τής ’Οξφόρδης έ- 
ξέλεξε τόν σοφόν Έλληνα ώς καθηγητήν, καί τοϋ 
παρεχώρησε τήν έδραν τής Βυζαντινής Φιλολο
γίας δπως διδάξη άπ’ αύτής.

Υπάρχουν βεβαίως πολλάκις όρια καί είς αύτήν 
τήν φλογερωτέραν φιλοδοξίαν. Καί τά όρια αύτά 
θά έσταμάτων πάντοτε πρό τών πυλών τοϋ Πανε
πιστημίου έκείνου. Καί όμως ότι άλλος ούτε νά 
όνειροπολήση δέν άπετόλμησεν,ή άξια τοϋ κ. Με- 
νάρδου κατώρθωσεν νά πραγματοποιήση καί τό 
άρχαϊον καί έπιφανές Πανεπιστήμιον νά τόν όνο- 
μάση καθηγητήν του.

Τιμή και δόξα είς τόν Έλληνα σοφόν.

ΕΎΓ. Ζ.

Μετά την σκιαγραφίαν τοϋκ. Σταματούλη λίαν επι
τυχή ,οφειλομίνην είς ένα τών παλαιών «Εισαγγελέων» 
ώς ΰποπτιύο μεν,άλλος τοιοϋτος προβαίνει είς τήν απο

στολήν τής σκια- 
'Ο κ Άλέξ. Καμπιϊς γραφίας τοΰ ετέ

ρου τών σύνεργα 
τών τής «.’Ελλην. Έπιθεωρήσεως», τοϋ κ. Αλεξάν
δρου Καμπά.

Πολΰ ευχαρίστως ή Αιεύθυνσις τής «Έλληνι- 

κης ΈίΐίθεωρήΟεως» δημοσιεύει τήν ύπ ’ αγνώ
στου μέλους τοϋ ποτέ Συλλόγου τών Εισαγγελέων 
γραφεισαν σκιαγραφίαν τοϋ φίλου συνεργάτου κ. 
Καμπα συμμεριζομένη καθ’ δλα τά έν αύτώ.

'Ως γνωρίζομεν δ κ. Σταματούλης ζή σήμερον 
πνευματικώς διά τόν κ. Καμ.πάν καί δ κ. Καμπας 
διά τόν κ. Σταματούλην. Εύρίσκονται είς διαρκή εμ
πόλεμον κατάστασιν καί αφειδώς διατίθησι τά πνευ
ματικά των όπλα χωρίς μέχρι σήμερον νά φανη τις 
εϊνε δ νικητής. Σαρκασμός, ευφυΐα, σκώμμα, πνεύμα 
σπινθηροβολούν, έκπηδούν άπό τάς γραμμάς των απο 
τάς φράσεις των. Έκάστη άνταλλαγη επιστολώντων 
σημειοϊ καί ένα έπί πλέον θρίαμβον διά τόν τελευταΐον 
έπιστέλλοντα, δν καταρρίπτει ή νεωτέρα επιστολή 
τού άλλου, δστις έκπορθοΐ τά πρωτεία τά δποία κα- 
τεϊχεν δ τέως ισχυρός άντίπαλος. Όταν λοιπον λά
βετε ύπ’ οψιν τήν γνωστήν άςίαν τού κ. Σταματουλη 
περιγραφεΐσαν ήδη έν τή «"Ελληνική’Επιθεωρήσει» 
μάθητε αίφνης ότι σχεδόν άντάξιος τούτου τυγχάνει δ 
κ. Καμπας δύνασθε νά. φαντασθήτε εύθύς άμέσως επι 
ποιου πνευματικού έπιπέδου ίσταται καί ούτος.Ό κύ
ριος Καμπας βεβαίως δέν έχει τήν καταπλήσσουσαν σο
φίαν τού κ.Σ εαματούλη.'Ο κ. Σταματούλης λόγω τής 
έπιδόσεώς του είς συστηματικάς μελέτας εινε εις τύπος 
σοφοϋ διδασκαλικοϋ — χωρίς βεβαίως νά εϊνε και δά

σκαλος,κάθε άλλο — έν ώ δ κ.Καμπας εϊνε ένας τύπος 
σοφοϋ κοινωνικού. Εϊνε έν πνεύμα ζωηρόν, άνήσυχον 
έξετάζον καί έρευνών τά πάντα άλλά μή έχον λόγω 
τής νευρικότητας καί δρμητικότητος του την ύπομο- 
νήν είς μακράς, έπιπόνους καί συστηματικάς μελέτας. 
Διά τούτο δ κ. Καμπας, ώς κατ’ εξοχήν φιλανα
γνώστης, έχει πλούτον ιδίως πρακτικών γνώσεων έχει 
μόρφωσιν ικανήν,άλλά δεν παρουσιάζει τήν συστηματι
κήν έκείνην έκδήλωσιν τής λεπτεπιλέπτου πολυγνω
σίας ήτις καταφαίνεται είς τούς άνθρώπους τής κα
ρέκλας καί τού λύχνου. 'Τποβοηθεΐται δμως άπό ά
πειρον, άπό σπανίαν ευφυΐαν καί βαθυτάτην άντίλη- 
ψιν καί δύναται έπί παντός ζητήματος νά έχη γνώ
μην ή δποία πάντοτε βαρύνει καί σπανίως τυγχάνει 
άπορριπτέα. Έπί πλείστων όσων ζητημάτων δ άκούων 
αύτόν δμιλούντα ή άναπτύσσοντα νομίζει δτι έχει 
πρό αύτού ειδικότητά τινα τούτου ή έκείνου τού κλά
δου. Εϊνε είς θέσιν, έπί παραδείγματι, νά συζητήση 
περί ιατρικής καί δύναται νά δώση τήν περιγραφήν 
κάθε νόσου, τά αίτια, τάς άφορμάς, τά άποτελέ- 
σαατα καί τά ένδεδειγμένα περίπου μέσα θεραπείας. 
’Επί ζητημάτων στρατιωτικών δμιλεΐ περί τακτικής, 
οχυρωμάτων, πολιορκίας ώσεί νά διήλθε τόν βίον του 
είς τούς στοατώνας, τά δικαστικά καί νομικά ζητή
ματα εϊνε οικεία πρός αύτόν δπως είς κάθε δικαστι
κόν ή νομικόν πρόσωπον, διά την γεωργίαν καί την 

γεωργικήν βιομηχανίαν, ιδία,είς δτι άφορά τήν ’Αττι
κήν, δέν ύπάρχει έφάμιλλος. Σάς ίμιλεΐ περί τών διά

φορων μεταλλευμάτων περιγράφων τήν διαμόρφωσιν 
τού εδάφους τού παρακολουθούντος κάθε μετάλλευμα 
<ίις ειδικός μ.εταλλειολογος. Ενθυμείται δ γράφων 
τάς γραμμάς αύτάς οΐαν έκπληξιν έπροξένησεν είς δλό- 
κληρον την συντροφιάν καί τό προσωπικόν τού Μου
σείου τής Επίδαυρου όταν ήρχισεν έντός αύτού δαι- 
λών περί αρχιτεκτονικής τών αρχαίων, καί παρέχων 
έξηγήσεις σχετικάς μέ τάς έν αύτώ άναπαραστάσεις 

τής μετώπης τού Ναού έφ’ ής έκαμεν άνάπτυξιν συγ- 
κρινων τάς διαφόρους τέχνας καί δμιλών έν γένει, έκ 
τού προχείρου, ώς δ έμβριθέστατος τών τεχνοκριτών 
περί γλυπτικής καί περί πτυχών καί περί στάσεως 
και περί εκφρασεως τών διαφόρων άγαλμάτων τού 
Μουσείου. Διακρίνεται όντως διά τό καλλιτεχνικόν 
του γούστο έκδηλούμενον άνά πάσαν στιγμ.ήν καί έξ 
άφορμ.ών εκ τών πλέον άσημάντων, καθότι πολύ τόν 
θίγει καί τόν ταράσσει τό άσχημον δσον έξ άλλου τόν 
ενθουσιά καί τόν τέρπει τό ώραϊον. Τούτου ένεκα είνε 
θερμός θιασώτης τών καλών τεχνών. Είς ’Εκθέσεις 
ζωγραφικής δύναται δλόκληρον μάθημα νά άναπτύξη 
περί τέχνης, είς διδασκαλίας δραμάτων δέν τού δια
φεύγει καί το παραμικρόν έλάττωμα, είς αναλύσεις 
έργων δημιουργικής φιλολογίας οιον μ.υθιστορημάτων 
καί διηγημάτων εϊνε τούτ’ αύτό άπόίαυσις ή κρι
τική του δεινότης, ιδία όταν τό έργον παρουσιάζει 
στάδιον προς σαρκασμόν καί ειρωνείαν. 'Η καυστικό- 
της τού σκώμματός του άφίνει τά ίχνη της έπί μα
κράν. Τήν περί τούτου βεβαίωσιν τήν εύρίσκου.εν 
άλλως καί εις το γεγονος ότι άνήκε μόνος αύτός έκ 
τών μη έξ έπαγγέλματος λογιών εις τόν Σύλλογον τών 
Εισαγγελέων, τό περιβόητον έκεΐνα σωματεϊον δπερ 
συνεκέντρου τάς δρώσας φιλολογικάς κορυφάς τής πα_ 
ρελθούσης γενεάς, οιον τόν Βιζυηνόν, τόν Σουρήν, τόν 
Κόκκον, τόν Παλαμάν, τόν Πολέμην, τόν Δ. Κορομη- 
λάν,τόν Χ.Άννινον, τόν Α. Κουοτίδην,τόν Θ. Άννινον, 
τόν Ί.Δαμβέργην κτλ.Χαρακτηριστικόν δέ έπίσης εϊνε 
ότι δ Κόκος καί Κορομηλάς κα! είς αύτόν άνεγίνωσκον 
τά έργα των πριν τά γνωρίσουν είς, τό πολύ κοινόν, 
τήν δέ μουσικήν τών έργων του δ Κόκος δέν τήν έθε- 
ώρει άρτίαν έάν δέν τήν έπεξειργάζετο τό μουσικώ- 
τατον αύτί τού κ. Καμπά. ’Επί πλέον δέ τό εξής 
γεγονός καταδεικύει έναργέστατα τήν πρός τάς καλάς 
τέχνας άγάπην του, άγνωστον καί δυσεύρεστον είς τάς 
ήμέρας μας.

Προκειμένου νά παιχθή έρασιτεχνικώς τό ύπό τόν 
τίτλον, δ «’Ανατολίτης» έργον τού Κόκου καί Κορό
μηλά έδαπάνησε άρκετά είς στολάς, σκηνογραφίας, 
παρασκήνια καί σκηνάς καί παρέστησε τό έργον τούτο 
πρό 20 περίπου έτών είς τάς αίθούσας τού έν τή δδώ 
Φιλελλήνων Μεγάρου του καί έπί παρουσία έκλεκτών 
προσκεκλημένων.

"Ο Σύλλογος τών Εισαγγελέων άφήκεν έποχήν είς 
τά φιλολογικά χρονικά τών συγχρόνων του, έγαλου- 
χήθη δε καί άνεπτύχθη είς τόν πάντοτε φιλόξενον 

οικόν του. Γράφων αύτός δ ίδιος χειρίζεται τόν κάλα
μον μετ’ εύχερείας, πολλοί δέ έκ τών άναγνωστών μ ας 
οι όποιοι ήθέλησαν δΓ έπιστολών νά τόν έγγίξουν θά 
ενθυμημούν την στιγμ.ήν αυτήν τό καυτήριον τού εύ- 
στροφωτατου πνεύματός του.

Είνε δέ όντως άξία θαυμασμού ή δεινότης τού κ. 
Καμπά είς τό έξευρίσκειν τήν κατάλληλον λέξιν ή 
φράσιν ή οποία δίδει τόν χαρακτηριστικόν τόνον τής 
όλης έννοιας. Είνε φειδωλός είς λέξεις άποφεύγων τήν 
ταυτολογίαν καί προσπαθών διά συνεσφιγμένων φρά
σεων νά έκφραση τον πλούτον τών ιδεών του καί τών 
εμπνευσεών του. Είς τάς ιδιότητάς του τάς σχε- 
τιζομένας μέ τάς καλάς τέχνας δέον νά προστεθή 

και ή εύκολία περί τό λέγειν καί συζητεΐν. Περί 
τουτου άς μαρτυρήσουν οί πολιτικοί συναγωνισταί 
του καί οι λόγοι του οί συναρπάζοντες καί ύπο- 
τασσοντες τά άτακτα καί δυσπειθή στοιχεία τού 
Λαυρίου καθ’ ήν εποχήν ήτο Δήμαρχος του Δή
μου τούτου οπότε διετέλει καί ή άστυνομία ύπ’ · 
αύτόν. 'Η περίοδος τής Δημαρχίας του εϊνε ίσως τό 
χαρακτηριστικώτερον σημεΐον τού βίου του. "Εδρασε 
με άκαταπόνητον θέλησιν καί έπέτυχε καρπούς άντα- 
ξιους. Διοικητική ίκανότης περιφανής, δραστηριότης 
άκατάβλητος, ένέργεια πρό τών κινδύνων τολμ.ηρά 
καί άφοβος, ιδιοφυία άνακριτική έκ τών σπανίων, αύ- 
στηροτης άκαμπτος καί έστιν ότε άνάλγητος, 
δικαιοσύνη άληθής, ένεπνευσε τόν σεβασυ.όν καί είς 
αυτούς τους μεγαλοσχήμους καί ισχυρούς. Έπ ’ αύτών 
στηριζόμενος έδρασε τόσον περιφανώς ώστε παρέμεινεν* 
ιστορική ή έποχή τής Δημαρχίας του.· 'Ημέρωσε τό 
Λαύριον, εκαθάρισε τό Λαύριον καί διά τήν δράσίν 
του ταύτην έτιμήθη δι’άνωτέρου παρασήμου παρά 
τής Κυβερνήσεως μας καί άπό Κυβερνήσεις ξένων 
Κρατών.

Διά το έργον του αύτό δέον νά γραφή ιδιαιτέρα με
λέτη ήτις δύναται ν’ άποτελέση βιβλίον οπερ θά χρη- 
σιμεύση ώς περιφανές μνημεϊον άτομικής πρωτοβου
λίας διδακτικωτάτης διά τήν έλλειψιν χαρακτήρων 
κυρίως ών στερείται τοσούτον δ τόπος μας. Τήν 
βεβαίωσιν ταύτην τήν εύρίσκομεν σήμερον είς τήν ο
μολογίαν τών κατοίκων τού Λαυρίου καί τών έπι- 
σκεφθέντων αύτό ξένων οϊτινες δέν λησμονούσι τήν 
εύεργετικην κα! εκπολιτιστικήν έπίδρασιν τής Δημαρ
χίας τού κ. Καμπά. Ή τότε μάλιστα Κυβέρνησις 
Κωνστ αντοπούλου δΓ αύτού τού Προέδρου τής Κυβερ
νήσεως, εύρεθεΐσα πρό δυσχερειών έκ τής θρασείας έμ- 
φανίσεως κακοποιών στοιχείων είς τινα Νομόν, τόν 
παρεκάλεσε θερμώς,γνωρίζουσα τόν χαρακτήοα του,νά
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αύτού ιδέαν καί άντίληψιν, καί τήν επιμονήν του 
αύτήν συνοδευομένην ύπο έρεθισμού νεύρων, εντασιν 
φωνής, κίνησιν χειρών τήν άποκαλεΐ ελλειψιν....εγωι
σμού. Άλλά δέν έχει άδικον διότι δεν παρέρχονται 
πολλά! στίγμα! καί ό τέως μαινόμενος και αχαλίνωτος 
κ. Καμπάς καθίσταται πράος καί ήρεμος, συζητητής 
ψυχρός καί άποδεχόμενος πάσαν γνώμην λογικήν καί ορ
θήν έστω καί άν ό λέγων αύτήν είνε ό.... έγγονός του 
κατά τήν ηλικίαν. Άλλά διά τήν κατεύναυσιν αύτην 
τών νεύρων χρειάζεται καί κάποια τέχνη τής οποίας 
ή έλλειψις δύναται όχι μόνον νά μη κατασιγαση την 
όρμ.ητικότητά του άλλά καί νά την εντεινη μέχρι με
γίστου βαθμού καί τότε δύναται τις νά τον άποκα- 
λέση μίαν ζωντανήν τρικυμίαν άπειλούσαν κινδύνους 

καί καταστροφάς !

Τούς άνθρώπους τούς έννοεΐ ώς ειπομεν μέ τό πρώ
τον βλέμμα καί έννοεΐ εύθύς άμέσως μέ τί άνθρωπον 
έχει νά κάμη, έχει δέ τοιαύτην διπλωματικήν εύ- 
στροφίαν ώστε δύναται με ολίγων λεπτών συνομιλίαν 
νά παρασύρη τον δμιλητην του εις αποκαλύψεις τών 
μυχιαιτάτων σκέψεων του. Αλλά και προ τουτου ζυ
γίζει τόν άνθρωπον ώς κοινώς λέγομεν, δύναται δε νά 
προείπη τάς σκέψεις τού δμιλητού του εύθύς έκ τών 
πρώτων άκόμη λόγων του, τόσην οξύτητα άντιλήψεως 
έχει καί τόσον ή διάνοιά του εισδύει είς τά βάθη τής 
ψυχής τού άλλου. Ή σκιαγραφία του ή άτάκτως 
γραφεΐσα, ή έχουσα πλεΐστα κενά, θά ήτο άκόμη ελ
λιπής άν δέν περιεγράφετο καί ύπό άλλην έποψιν ό 
κυρ Άλέκος. Αόγω τού χαρακτήρός του τού έξόχως 
είλικοινοΰς, τοϋ περιβαλλόμενου ύπό ιδιότητας μη 
άπαντωμένας είς τόν τυχόντα καί λόγω τής εύγενοϋς 
καρδίας του καί τών ύπερηφάνων αισθημάτων του 
απολαμβάνει τής κοινής άγάπης πασών τών κοινωνι
κών τάξεων. Είνε δημοτικώτατος. Άλλά πρός τούτο 
έπικουρούν καί άλλοι λόγοι καί άφορμαί συντελούσαι 
είς τήν κατάκτησιν τής έκτιμήσεως κα! άγάπης τών 
πολλών.

Άναφέρομεν τό άρήϊον και έπιβαλλον παραστημα 
του, τό ύψηλόν, εύθυτενές καί κομψόν άνάστημά του, 
τήν περί τό κυνηγάν δεξιότητά του, την περί το ιπ- 
πεύειν δεινότητά του, τήν περί το πεζοπορεΐν και μόχ
θους έν γένει ύφίστασθαι άντοχήν του, την περί το 
χορεύειν άπαράμιλλον καί άσύγκριτον έπιτηδειότητά 
του. 'Ως χορευτής, είς παλαιοτέραν έποχήν, Ελληνι
κών χορών εύρίσκετο είς καλλιτεχνικόν ύψος. Τούς έχει 
έξιδανικεύση διά τής γοητευούσης τέχνης του. Οι 
χωρικοί τόν έλάτρευον καί δ λαός τόν έθαύμαζε μολο
νότι άπό φύσεως είνε τών πλέον αριστοκρατικών τά
σεων καί βλέψεων. "Οταν έχόρευε είς κύκλον εύρύν ά
ληθής πανήγυρις έτελειτο περί αύτόν, οιος δήποτε 
δέ καί άν ήτο δ κύκλος καί οίοι δήποτε τον απετέ— 
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δεχθή τήν θέσιν Νομάρχου διά νά πατάξη τό κακόν 
καί έπαναφέρη την διασαλευθεΐσαν έκεΐ τάξιν. Τοϋ 
υπέδειξε δέ, δτι ή Κυβέρνησις ζητεί παρ’ αύτοΰ την 
θυσίαν ταύτην έπί τη βεβαιότητι δτι ή έκλογή της 
θά δικαίωση τάς προσδοσκίας της. Ό δέ κ. Καμπάς 
μέ την έμφυτο/ ύπερηφάνειάν του άπήντησε. Δέχομαι 
νά διοικήσω τόν έν λόγφ Νομ,ον καί ύποσχομαι εντός 
δύο υ.ηνών νά μή ύπάρχη ίχνος κακοποιού στοιχείου, 
άλλ' ά£ιώ νά διορισΰώσι τουλάχιστον 10 Νομάρχαι 
άντάξιοι μου και εις τους άλλους Νομούς τοϋ Κρά
τους.

"Ηδη δέον νά σημειωθή ιδιαιτέρως δτι έχει ι- 
διάζουσαν κλίσιν εις δτι άφορκ την εγκληματικότητα. 
Προκειμένου περί εγκλήματος έν γένει, ιδία δέ δια- 
σήαου, τό παρακουλουθεΐ ώς προσωπικήν του υποθεσιν 
καί παθαίνεται, έφ’ δσον βλέπει την αρχήν σφάλλου- 
σαν η έν αδυναμία: εύρισκομένην. Διά τοϋτο οι άνα- 
γνώσται της « Έλλην. Έπιθεωρήσεως» τόν παρακολου
θούν γράφοντατά περί ’Αστυνομίας άρθρα. Είνεή άδυ- 
ναυ,ία του. Έάν έτίθετό ποτέ έπί κεφαλής της ’Αστυ
νομίας τοϋ Κράτους φρονοΰμεν άδιστάκτως, δτι θά έβλε- 
πεν εκθααβος ό τόπος άποτελέσματα απίστευτα τάξεως 
καί Διοικητικής εύκοσμίας.Συμπληρωματικά της ειδι
κότητάς του ταύτης δέον νά θεωρηθη ή ιδιότητάς του 
ώς φυσιογνωμιστόν. Έκ πρώτης όψεως καί χωρίς καν 
ν’ άνοιξη τόστόαα του,ό ομιλητής του δύναται νά σας 
εϊπη άδιστάκτως τήν καταγωγήν αύτοΰ. Διά την έπι
τυχίαν του είς τήν ειδικότητά του ταύτην δηλ. 
δσον αφορά τό διαχειρίζεσθαι έξουσίαν, τόν ένι- 
σχύει έτι μάλλον δ χαρακτήρ του, δ όποιος έν ώ κατά 
βάθος είνε πλήρης άγάπης καί αύτοθυσίας ουχι σπα- 
νίως έκρήγνυται είς άχαλίνωτον οργήν καί έκδηλοϋ- 
ται δεσποτικός, άπολυταρχικός, βίαιος, άγριος, τυ
ραννικός. Έν τοιαύτη στιγμή δέν ύπολογίζει ούτε 
φιλίαν, ούτε στοργήν, είνε δέ άπτόητος προ τής επεμ- 
βάσεως οΐου δήποτε προσώπου δσον ύψηλά καί άν 
ΐσταται. Έκ τοιούτων δέ έπεισοδίων, έκ τής επίμονης 
του νά μή χαρίζεται, καί έκ τής ειλικρίνειας του, 
ήτις τόν ώθεΐ νά κηρύσση πάντοτε τήν άλήθειαν άδια- 
φορών τινα θά δυσεραστήση, προέκυψεν καί ό χαρα
κτηρισμός τοϋ άσυμβιβάστου. Εινε ασυμβίβαστος λέ
γουν ό Άλέκος ό Καμπάς !

Τό δέ περίεργον είνε δτι έν ω παραδέχεται καί 
δ ίδιος ότι τόν χαρακτηρίζουν πάντα ταύτα έν τού- 
τοις δέν παραδέχεται κατ’ ούδένα λόγον ότι εινε.......
εγωιστής. Έν φ ό εγωισμός του φθάνει ένίοτε μέχρι 
τοιούτου σημείου ώστε είς πάντα νεώτερόν του νά μη 
έπιτρέπη νά έκφράση αντίθετον γνώμην τής ίδικής 
του, καί νά μή δύναται νά παραδεχθή οτι λόγω τής 
πείρας του καί τής βαθείας έπί τής κοινωνίας μελέ
της του είνε δυνατόν νά έχη άλλος τις όρθοτέραν

λουν, αυτός θά εκυριαρχη, αύτός θά άνηγορεύετο άρ- 
χηγος 'και αύτού ή γνώμη και τδ κέφι θά έπεβάλετο. 
Η νεότης ή διασκεδάζουσα τόν ευρίσκει άκόμη καί 

τώρα άπαράμιλλον σύντροφον καί οσάκις κατορθούται 
καί επιτυγχάνεται ή συμμετοχή του τελείται τό θαυ- 
μασιωτερον γλιντι το δποΐον δυσκόλως λησμονεΐται.

Ως κοινωνικόν προσωπον διά τής στωμυλίας του, 
διά τών ευφυολογιών του, διά τής δεινής περιγραφι- 
κότητος τών δμιλιών του, διά τήν άτελεύτητον διή— 
γησιν έπεισοδίων, μύθων, παροιμιών, διά τής ετοιμο
λογίας του διά τών ευφυών καί έπικαίρων παρομοιοι- 
σεων του καθίσταται γόης σύντροφος. Άλλη όψις χα
ρακτηριστική τοϋ εξαιρετικού τούτου άνδρός είνε ή 
επί ζητημάτων πρακτικών καί κοινωνικής πείρας άκα- 
ταγωνιστος αυθεντία του. Προκειμένου έπί παραδείγ- 
ματι περί μιας οικοδομής δύναται νά δώση οδηγίας 
άς μόνον εις καλός άρχιτέκτων κα! είς ειλικρινής έρ- 
γολάβος ομού συνηνωμένοι ήδύναντο νά παράσχουν. 
Διά γεωργικάς άσχολίας εντριβέστατος, διά συντά
ξεις συμβολαίων προνοητικότατος. Έπί παντός δέ ζη
τήματος άπαιτούντος πείραν κα! γνώσιν τών τού 
κοσμου εινε απαραμ.ιλλος. Θέτει το ζήτημ.α είς τήν 
θέσιν του μέ πέντε λέξεις. Πολιτικά,κοινωνικά,στρα- 
τιωτικα, δικαστικά παρασκήνια δέν τοϋ διαφεύγουν. 
Ζή κατά τούς μ.ήνας Σ)μβριον κα! 8)βριον είς τό 
κτήμά του, τήν Κάτζαν, ώς άρχαϊος Φεουδάρχης έν 
μέσω τών γεωργικών κτήσεών του καί κατά τήν ιδέαν 
μας άνεπιγνώτως δημιουργεί τήν Γεωργικήν Αριστο
κρατίαν ήτις φρονοΰμεν ότι έν τω μέλλοντι είς τόν 
τόπον μας αύτή θά διαλάμψη καί αύτή θά έπιβληθή. 
Ας σημειωθή δε ένταυθα ότι ολην του τήν περιου

σίαν την οφείλει είς τό κτήμα αύτό δπερ διά τής 
προσωπικής του εργασίας κατέστησε περίβλεπτον έν τή 
Αττική. Όφείλομεν δέ νά τονίσωμεν τούτο, διότι 

πάντοτε άποφεύγει ν’ αναμιγνύεται είς επιχειρήσεις 
αίτινες άποδίδουσι κέρδη άκόπως καί άσφαλώς.

Τά καλλιστα τών έργων του είνε δύο. Πρώτον αί 
δύο θυγατέρες του διαπρεπείς δέσποιναι τών Αθηνών, 
άληθή κοσμήματα τής Αθηναϊκής κοινωνίας, κατά 
τήν κοινώς έκφραζομένην γνώμην, αί εύγενέσταται κυ- 
ρίαι Λιλή Στ. Μπαλτατζή και Δόλλα Άντ. Μάτσα. 
Κατά τοϋτο εινε είς έκ τών εύτυχεστέρων πατέρων 
συνδέσας την τύχην τών άριστων θυγατέρων του μετά 
προσώπων άνταξίων των. Τό δέ δεύτερον έργον του δύ
ναται νά θεωρηθή ή «Έλληνική Έπιθεώρησις» ήν 
ύποστηρίζει μετά πατρικής μερίμνης κα! ήτις είς αύ- 
τον κυρίως οφείλει την έπιτυχή όντως σταδιοδρομίαν 
της.

Μέλος τοϋ Συλλόγου τών Εισαγγελέων

Ψ
Ή άδικος κατά τής ’Αστυνομίας μας έπίθεσις 

έκ τών τελευταίων έν τοϊς χαρτοπαιγνείοις λα- 

όόντων χώραν, έκ μέρους τοϋ πλείστου μέρους τής 
δημοσιογραφίας μοΰ 

Ή Άιίτννομία μας δίδει αφορμήν νά 
γράψω ολίγα τινά 

σχετικώςπρός τήν συγκεκριμένων ταύτην περίστα- 
σιν και ούτω νά συνεχίσω τάς περί τής’Αστυνομίας 
μας πεποιθήσεις μου αί όποΐαι κατ’ ούδέν έκ τών 
γεγονότων τούτων μετεόλήθησαν.Τοϋτο δέ διότι 
το ένδιαφέρον μου νά παρακολουθώ τά κατ’ αύ
τήν μέ καθιστώσι συνεχώς ένήμερον καί τών ένερ- 
γειών καί τής δράσεως αύτής.

Η τονιζομένη έκάστοτε ανεπάρκεια αύτής πρέ
πει δικαίως ν άποδοθή είς τόν άριθμόν καί είς τάς 
έλλείψεις τών κατωτέρων οργάνων, καί ούχί είς τά 
οιοικοΰντα αύτήν πρόσωπα οίον δήποτε βαθμόν 
καί άν φέρωσι ταΰτα.

Εφ’ όσον τά πολιτικά παρασκήνια είνε ή έστία 
πασης διαφθοράς καί έφ όσον οί έπιτετραμμένοι 
νά ένισχύσωσι τό άστυνομικόν σώμα ή άδιαψο- 
ροΰσιν ή ιδιαίτερα πολιτικά καί ύλικά ένίοτε 
συμφέροντα έέυπηρετοΰντες συντελοϋσι συστη- 
ματικώς είς τήν χαλάρωσιν πάσης ένεργείας τής 
Αστυνομικής καί Είσαγγελικής άκόμη άρχής, 

τότε ας μή προσδοκώμεν μεταβολήν έφ’ όσον τό 
όλέθριον διοικητικόν αύτό σύστημα έπηρεάζει καί 
τους διαφόρους κλάδους τής Πολιτείας.

Ουδεμία ιδιαιτέρα φιλία μέ συνδέει μετά τών 
άστυνομικών, καί άν άνέλαβον τήν ύπεράσπισιν 
τοΰ σώματος τοϋτο πηγάζει έκ τής άσαλεύτου πε- 
ποιθήσεώς μου ότι μόνον διά τής χωροφυλακής, 
όπως διωργανώθη ώς άστυνομικόν σώμα, θά έλπί— 
σωμεν έπαναψοράν τής τάέεως τόσον είς τήν Πρω
τεύουσαν όσον καί είς τάς 'Επαρχίας καί έν τή 
ύπαίθρω χώρα.

Οί γράφοντες κατά τής ’Αστυνομίας είνε έν 
γνωσει τών έν τοίς παρασκηνίοις συμόαινόντων 
καί τής συστηματικής άντιδράσεως κατά τής ’Α
στυνομίας όπόταν έκτελή αυτή τό καθήκον της 
καί έπιμένη καί άντέχη είς τήν άντίδρασιν ταύ- 
των. Διατί δικαίως τότε δέν φέρουν τάς κρίσεις 
των και δέν άναλαμβάνουν άνεπηρεάστως καί όχι 
μέ τήν γνωστήν προκατάληψιν των τήν ύπεράσπι- 
σιν αύτής ;

’Ενισχύσατε .τους άστυνομικούς μας καί θερμά- 
νατε τόν ζήλον αύτών, άναγράφοντες πλείστας 
επιτυχίας αύτών καί άναγνωρίζοντες τήν σχετι
κήν έπί τά βελτίω δράσίν των.

Αί μεμψιμοιρίαι καί ή διαρκής κατ’ αύτής κατα
φορά δίδει άφορμήν νά παρεζηγήται άπό τούς ά- 
μερολήπτως κρίνοντας αύτήν. Κ.

Το Γεωργικόν τμήμα τοϋ Υπουργείου τών Έσω-
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τερικών διευθυνόμ,ενον άπό τίνος ύπό νέου άνδρός, τοϋ 
κ. II. Μαζαράκη, κατανοοϋντος την ευθύνην ήν έπέ- 

χει απέναντι τοϋ Έ-
'II έπίΒημος Γεωργία Ονους διά την Γεωρ

γικήν άνάπλασιν τοϋ 
τόπου, ηρχισε νά δίδη "ημ.εϊαδράσεως και ποθου γε
νικής βελτιώσεως. Είνε αληθές ότι ή επίσημος Γεωρ
γία χωλαίνει ρ-έχρι βαθμού εγκληματικότητας έν 
Έλλάδι, άλλά ούδαμώς ήδύνατο τις νά προσδοκά άλ- 
λοίαν τών πραγμάτων κατάστασιν όταν άναλογίζεται 
τήν χαρακτηριστικήν τοϋ Κράτους μας οπισθοδρομι- 
κότητα είς πολλά σημεία τοϋ οικονομικού, πλουτολο- 
γικοϋ καί Διοικητικού αύτοΰ βίου. Διά τοϋτο ενώ ου- 
δένα εκπλήττει και ελάχιστους θλίβει παν έκτροπον 
καί παν επιβλαβές ή άσκοπον όπερ τελείται περί η
μάς, έθισθέντας ήδη είς τόν βίον αύτόν τής άδρανείας 
καί τοϋ μαρασμού, έξ έναντίας χαροποιεί ημάς καί 
παρέχει θάρρος καί έλπίδας πάν νέον βήμα όπερ τείνει 
νά έπιφέρη βελτίωσίν τινα,έστω καί άν θεωρήται τοϋτο 
απλώς ώς άφετηρία νέων σκέψεων καί νέων ιδεών.'Η 
α Ελληνική Έπιθεώρησις» πολλάκις έσχεν άφορμήν 
νά έκδηλώση τήν θλιψίν της διά την Γεωργίαν τής 
Ελλάδος ήτις ούδέποτε κατέστη μέλημα καί φροντίς 
τών άρμοδίων, ήδη όμως δράττεται τής ευκαιρίας ό- 
πως ευφήμ,ως μνημονευση την προπαρασκευαζομενην 
έν τώ Γεωργικώ Τμήματι τοϋ Ιπουργειου τών ’Εσω
τερικών ανακαινιστικήν έργασίαν, πολλά τά καλά α- 
πεκδεχομένη έκ τής ευσυνείδητου εφαρμογής αύτής. 
'Η εργασία αύτη άφορά την σύνταξιν και καταρτισιν 
νομοσχεδίων δΓ ών επιδιώκεται ή έπίτευξις αγαθών 
άποτελεσμάτων ύπέρ τής Γεωργίας διά τοϋ διορισμού 
άνωτέρων επιθεωρητών έξελεγχόντων τάς γεωργικάς 
έργασίας τών σταθμών, διά τής [καταρτίσεως Επο
πτικού Συμβουλίου εδρεύοντας εν τώ '1 πουργειω τών 
’Εσωτερικών καί διά τής δημιουργίας θεσεως Νομαρ
χιακών περιοδευόντων Γεωπόνων.

Έτερον έργον άξιον πολλών επαίνων τοϋ I εωργικοϋ 
τμήματος τοϋ 'Υπουργείου τών ’Εσωτερικών εινε καί 
ή έκδοσις Γεωργικού δελτίου έν ώ δημοσιεύονται αί 
εκθέσεις τών Γεωπόνων μας. Έν αυτω αποτελοϋντι 
ήδη σεβαστόν όγκον, δύνανται νά άνεύρωσι πολυτί
μους πληροφορίας διά τούς διαφόρους Κλάδους τής 
Γεωργίας οί ενδιαφερόμενοι, έν γένει δέ λόγω τής 
χαρακτηριστικής τών γεωπόνων μας καλλιέπειας απο- 
τελοϋσιν ευχάριστου ανάγνωσμα καί διά τόν πλέον 
άδιάφορον αναγνώστην. Οί ξένοι ήδη εκειθεν λαμβα- 
νουσι πληροφορίας, ώς δέ κατά τύχην άνεγνωσαμεν 
εσχάτως είς Γαλλικόν ειδικόν βιβλίον περί αίγός, ό 
συγγραφεύς τοϋ έργου τούτου τάς περί Ελληνικής 
αίγός πληροφορίας του άπο μελέτην τοϋ κ. Χασιωτου, 
άν δέν άπατώμεθα, δημοσιευθεΐσαν εν τω δελτιω τάς 
ήρύσθη.
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Συνήλθον προ ημερών είς τά γραφεία τής «.’Ελλά
δος» οί σοβαρότεροι τών δραματικών συγγραφέων 
μας, καί έθεσαν τάς βάσεις ένος συλλόγου, όστις 

θά έχη ώς κύριον
ΣνΧλογος τών 'Ελλήνων σκοπόν τήν άμοι- 
Θεατρικών Σνγγραφέων βαίαν ύποστήρι-ξιν 

αύτών. "Ολοι οι
Έλληνες δραματικοί συγγραφείς έλαβον μέρος εις την 
δευτέραν καί τρίτην συνεδρίασιν τοϋ Συλλόγου. Εις 
τάς συνεδριάσεις αύτάς άνεπτύχθησαν λεπτομερώς 
αί σκέψεις, αί ίδέαι καί αί άφορμαι άκόμη αι όποιαι 
ένέπνευσαν είς τούς ολίγους,την συνένωσιν επι τώ αυτω 
όλων τών Ελλήνων Συγγραφέων. Και το ευχάριστου 
είνε ότι όλοι όσοι παρευρέθησαν εις τάς συνεδριάσεις 
αύτάς άπεδέχθησαν μέ άληθή ενθουσιασμόν τάς απο
φάσεις τοϋ Συμβουλίου, καί έπεκρότησαν τάς σκέ
ψεις αύτοϋ.

Τή κοινή δέ συνεννοήσει, δ Σύλλογος τήν 22αν τοϋ 
παρελθόντος μηνός παρεκάθησεν είς συναδελφικον 
πρόγευμα είς τοϋ Πάλας τάς αιθούσας.

Είκοσι-πέντε έν όλω συγγραφείς παρεκαθησαν εις 
τό πρόγευμα τοϋτο καί κατά τά επιδόρπια άνηγγελ- 
θη είς τόν Σύλλογον έκ μέρους τοϋ Γενικού Γραμμα- 
τέως κ. Γ. Τσοκοπούλου ότι ή A. Β. Υ. ό Βασιλο- 
παις Νικόλαος εύηρεστήθη ν’ άποδεχθή εύμενώς τον 
τίτλον τοϋ τακτικού Προέδρου τοϋ Συλλόγου καθ όσον 
ούτος έσχε τήν εύτυχή έμπνευσιν νά έκλέξη αυτόν Προε- 
δοόν του άπό τής πρώτης συνεδριάσεώς του.

Ό Βασιλόπαις παρηκολούθησε μέ μεγάλην προσο
χήν τά οσα περί τής εταιρείας άνέπτυξε ό κ. Ισο- 
κόπουλος καί έξέφρασε τήν άπερίγραπτον χαράν του 
διά τάς εύγενεΐς σκέψεις καί όρθάς άποφασεις τοϋ 
Συλλόγου τών δραματικών Συγγραφέων, ‘ϊ πεσχέθη 
δέ δι ’ όλα ταύτα άμέριστον και ειλικρινή την ύπο- 
στήριξίν του.

Ούτω τής A. Υ. άποδεχθείσης τόν τίτλον τού τα
κτικού Ποοέδρου, άντιπρόεδρος έξελέγη δ κ. Χρηστο- 
μάνος, Γενικός Γραμματεύς δ κ. Τσοκόπουλος, ειδικός 
Γραμματεύς δ κ. Χωρν, ταμίας ο κ. Λασκαρης και 
έφορος δ κ. Μελάς.

Δέν πρέπει νά παραλείψωμεν οτι μεταξύ τών με
λών τοϋ δραματικού Συλλόγου άριθμοϋνται καί δύο 
Κυρίαι. Παρίσταντο τακτικώς εις τάς συνεδριάσεις 
καί έλαβον μέρος καί είς αύτό τό πρόγευμα το πα- 
οετεθέν είς τό Πάλας. Ή πρόσκλησις αύτη τών Έλ- 
ληνίδων Κυριών δέν πρέπει νά μείνη απαρατήρητος. 
’Απεναντίας πρέπει νά έξαρθή, ώς μία ένδειξις έκτι- 
μήσεως πρός τήν πνευματικήν χειραφέτησιν τής γυ- 
ναικός. Καί όταν ή ένδειξις αύτή τής εκτιμήσεως 
προέρχεται άπό τά μεγαλείτερα Νεοελληνικά πνεύ- 
υ,ατα τοϋτο πρέπει νά καταστήση ύπερήφανον την 
Έλληνίδα άφού τής δίδεται πλέον ή θεσις του πνευ- 

ματος εις το πλευρον τοϋ έπιβαλλομένου άνδρός. "Ας 
ευχηθώμεν ή τιμή ή όποια προσέγινεν είς αύτήν ν’ά- 
ποδώση τούς καρπούς της καί νά φανή καί αύτή είς 
τό μέλλον άνταξία τής περιωπής είς ήν άνήλθεν.
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1 1 άξιότιμος κ. Χασιωτης, δ ακάματος διδάσκαλος 
τής γεωργικής άναγεννήσεως τοϋ τόπου, δ μή άφίνων 
ευκαιρίαν χωρίς νά διασαλπίση κάτι τι ωφέλιμον και 

πρακτικόν διά τήν
Ταμείον Ααικης Γεωργίαν μας, δη- 

Γεωργικης Διδασκαλίας μοσιεύει είς τήν 
άρίστην επαρχια

κήν εφημερίδα, τήν «Θεσσαλίαν» τοϋ Βόλου, γνώμ.ην 
σαφή, ώρισμένην, περί τής άνάγκης τής ίδρύσεως 
Ταμείου προς Λαϊκήν Γεωργικήν Διδασκαλίαν. Αί 
γνώμαι αυται γεωπόνων ώς δ κ. Χασιώτης εινε τό 
φώς προς ο πάντες οι δυνάμενοι δέον νά στρέφωνται διά 
νά εξευρισκωσι την άσφαλή οδόν ήτις άγει είς επι
τυχίαν καί πρόοδον. Αί γνώμαι αύται δι’ ών θά κατα- 
πολεμηθή ή άμάθεια, ή άγνοια, ή όπισθοδρόαησις, τό 
σκότος και αι προλήψεις δέον ού μ.όνον νά τυγχάνωσι 
πολλής προσοχής άλλά καί τάχιστα νά τίθενται είς 
εφαρμογήν παρ ’ έκείνων οιτινες δύνανται νά τάς 
πραγμ.ατοποιησωσι και διά τούτο άλλως τε έχοντες 
την προς τοϋτο υποχρέωσιν. 'Ο κ. Χασιώτης στρέφε
ται πρός τούς μεγαλοκτηματίας τής Θεσσαλίας τούς 
εκατομμύρια εισπραττοντας κατ ’ έτος καί τούς ζητεί 
ψυχία τινα διά νά στηρίξη τήν τυφλώττουσαν Γεωρ
γίαν τής Θεσσαλίας. Καί εινε αισιόδοξος δ κ. Χασιώ
της φρονών ότι, όσον καί άν εύρισκόμεθα χαυ.ηλά ύπό 
εποψιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί όσον καί άν δια- 
φέρωμεν ύπο την έποψιν ταύτην άπό τούς πολίτας άλ
λων εθνών, έν τούτοις θά ήτο δυνατόν οί πλέον άνε- 
πτυγμένοι τούλάχιστον τών έν Θεσσαλία γαιοκτημό
νων νά παρεΐχον τά πρός σύστασιν ένός τοιούτου τα
μείου χρηματικά μέσα.Τό έλπίζομεν καί τό εύχόμεθα.

Ζ.
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Ό κ. Άριστ. Μουράτογλους εις τών άρχαιο- 
τέρων καί πολυγραφοτέρων γεωπόνων μας, δια— 
τελών νΰν διευθυντής τοϋ Γεωργικού Σταθμού 

Λαρίσσης, έδη-
II Γ ε ω ρ γ ί α μοσίευσεν είς 

και τό έξαγωγικόν έμπόμιον τήν «Θ ε σ σ α- 
τϊι ς Θεσσαλίας λίαν» τοϋ Βό

λου μακράν με
λέτην έπί τού έξαγωγικοϋ καί εισαγωγικού ’Εμπο
ρίου τής Θεσσαλίας. Ή μελέτη του αΰτη βάσιν 
έχει τούς στατιστικούς πίνακας οΰς μετά τόσης 
έπιμελείας καί ένημερότητος δημοσιεύει ό Εμπο
ρικός Σύλλογος Βόλου — καί περί ων έπανειλει- 

μενως εγραψεν η « Ελληνική Έπιθεώρησις»— 
περί τής Γεωργίας καί τού Εμπορίου τής Θεσ
σαλίας.

ΕΓνε εύχής έργον ότι τοιαϋτα ζητήματα θίγον
ται, μελετώνται καί άναπτυσσονται άπό άνδρας 
τής έπιστημονικής μορφώσεως τοΰ κ. Μουράτογ- 
λου. Είνε άληθες ότι ό κ. Μουράτογλους άνήκει 
είς τήν ταξιν τών θεωρητικών έπιστημόνων έν ω 
ό τόπος μας έχει άνάγκην κατ’ εξοχήν άνδρών 
οημιουργικών οι οποίοι τούλάχιστον νά άγαπήσω- 
σιν ένα κλάδον τής Γεωργίας νά άφοσιωθώσιν είς 
αυτόν καί δι αύτοΰ, διά τών άποτελεσμάτων 
άτινα θά έπιτύχωσι, νά δυνηθώσι νά φανώσιν 
ωφέλιμοι καί είς τήν Γεωργίαν, καί είς τό Έθνος 
καί είς τήν Πολιτείαν ή όποια τούς ένεκολπώθη. 
Εν τούτοις καί όταν παρέχωσι τάς γνώμας των 

έπί γενικών ζητημάτων πράττουσιν έργον ωφέ
λιμον οιοτι ριπτουσιν ενα σπόρον όστις άδύνατον 
νά μή βλάστηση θαττον ή βράδιον. Καί ύπό τήν 
εποψιν αυτήν με πολύν ένθουσιασμόν άνέγνωμεν 
την μελετην τοϋ κ. Μουρατογλου ή όποια παρέ
χει όντως πολυτίμους συμόουλάς καί γνώμας αϊ- 
τινες εύκταϊον θά ήτο νάέλάμόρνον μεγαλειτέραν 
διάδοσιν. Έάν βραδύτερον ό χώρος τής «Ελλη
νικής Έπιθεωρήσεως» τό έπιτρέψη θ’ άναδημο- 
σιεύσωμεν τήν μελέτην αύτήν είς σειοάν φύλλων.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Κατά σύμπτωόιν δημοσιεύεται είς τόνΕύρωπαϊκόν 

τύπον ή ιστορία τής καταλήψεως τών Θρόνων’τής 
Βουλγαρίας καί Σερβίας ύπό τών νΰν ηγεμόνων αύ
τών. Κατά τήν μίαν δημοσίευσιν ό νέος Τσάρος τής 
Βουλγαρίας Φερδινάνδος οφείλει τόν θρόνον του....είς 
τόν Διερμηνέα τοϋ Ξενοδοχείοτ όπου έμενεν ό Στα- 
μπούλωφ έν Βιέννη μετά τήν έξωσιν τοϋ Βάτεμβεργ. 
Μίαν εσπέραν είς τήν Όπεραν τής Βιέννης ό συνο
δός τοϋ Σταμπούλωφ έπεδείκνυεν είς αύτόν τά πλέ
ον γνωστά καί σημαίνοντα πρόσωπα τής Βιενέζικης 
κοινωνίας, μεταξύ δέ αύτών συμπεριελαμβάνετο καί 
ό Πρίγκηψ Φερδινάνδος τοϋ Κοβούργου.

'Η απλή αϋτη σύμπτωσις έγένετο άφορμή νά έπι- 
στηθή ή προσοχή τοϋ Σταμπούλωφ έπ’ αύτοϋ καί νά 
έπιτευχθή οϋτως ή έκλογή του ώς'Ηγεμόνος τής Βουλ
γαρίας καί ήδη Τσάρου αυτής. Διά δέ τόν Σέρβον Η
γεμόνα δημοσιεύεται έγγραφον έξ ού άποδεικνύεται 
θτι όχι μόνον ητο έν γνώσει τής δολοφονίας τών Βα
σιλέων τής Σερβίας, άλλά καί έγγράφως άνέλαβε τήν 
ύποχρέωσιν όχι μόνον νά μή καταδιώξμ τούς Βασι
λοκτόνους άλλά καί νά άναβιβάόη αύτούς είς τά υψη
λότερα άξιώματα. Καί τοϋτο έπί λόγω τιμής!...

— Ή Τουρκική Κυβέρνησις κατεόκεύαόεν έν Γαλ
λία πέντε τεθωρακισμένα αύτοκίνητα, ώπλισμένα διά 
ταχυβόλων, τά όποια θά χρησιμοποιηθώόιν έν Μα
κεδονία.
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— Άπό τά θαύματα της μεταπολιτεύόεως έν Τουρ
κία, ό Σουλτάνος ό τέως άθέατος, ό είς τά βάθη τών 
’Ανακτόρων του Αποκλεισμένος, ό ύπό μυριάδων 
ότρατοΰ προφυλαόόόμενος παρευρέθη τόν π. μήνα 
είς τά έν Μαόλάκ Στρατιωτικά γυμνάσια.

— 'Η Α. Σεβαόμιότης ό Μητροπολίτης μας κ. Θεό
κλητος έπανέκαμψεν έκ τοϋ είς Κ)πολιν, Θεόόαλονί- 
κην καί 'Άγιον Όρος ταξειδίου του πλήρης εύαρέ- 
ΰτων καί ένθουόιωδών αύτόχρημα έντυπώόεων. Ή 
παρουσία τών κορυφών τοϋ Έθνους έν μέσω τοΰ υπο
δούλου Ελληνισμού άποτελεϊ έργον έπισύρον τήν 
εύγνωμοσύνην καί τήν έκτίμηόιν τής Ελληνικής 
Φυλής.

— Έν Χίω διεδραματίσθησαν λυπηραί όκηναί Α
φορμήν έχουσαι τό Μητροπολιτικόν ζήτημα καί τάς 
έκλογάς. Έλπίζομεν δτι χάρις είς τήν ΣύνεΣιν καί τό 
πατριωτικόν ένδιαφέρον τών ιθυνόντων τά τής όμογε- 
νοϋς έν Χίω Κοινότητος δέν θά έπαναληφθώΣιν αί Α
πρεπείς αύται Σκηναί. Άλλως αύτή είνε καί ή έπι- 
θυμία τοΰ Σεπτοΰ Πατριάρχου μας.

— Τήν ΛάριΣΣαν έπεΣκέφθηΣαν’Οθωμανοί έξ ’ΕλαΣ- 
Σώνος. Είς τούτους ό Δήμος ΛαρίΣΣης προΣέφερε πο- 
λυτελέΣτατον γεΰμα είς τό ξενοδοχεϊον τής πόλεως 
ϋ «’Ερμής».Τό γεΰμα διεξήχθη έν μέσω ένθουσιασμοΰ 
έκδηλωθέντος Αμφοτέρωθεν, ένθουΣιαΣμοϋ δν έπρο- 
κάλει ή ΑνάκρουΣις τοϋ ύμνου Τουρκίας καίΈλλάδος 
καί αί διαμειφθεϊΣαι έκατέρωθεν προπόΣεις.

— Έν τή «Άκροπόλει καί είς Σειράν φύλλων δη- 
μοΣιεύεται μελέτη όντος περιΣπούδαΣτος καί Αξία με
γίστης προσοχής ύπό τόν τίτλον : Ή ΟέΣις τοΰΈλ- 
ληνιόμΟν μετά τό νέον καθεάτώς έν Τουρκία.

— Πάλιν ό Ακαταπόνητος είς πατριωτικός έκρήξεις 
ΜατΣούκας έθριάμδευΣεν έμπνεύΣας τό ιερόν πΰρ τοΰ 
πατριωτιΣμοϋ είς τμήμα τής Ελλάδος δπερ ίΣως διά 
πρώτην φοράν Ακούει λόγους Αγνούς μεΣτούς φιλο
πατρίας καί αύτοθυΣίας. Ή όμιλία του δέ πρό τών 
έφέδρων έν Τρικκάλοις ένέχει Ακόμη μεγαλειτέραν 
Σπουδαιότητα διότι οί χίλιοι πεντακόΣιοι ούτοι άκροα- 
ταί του θά μεταδώΣουν τούς λόγους του, τόν ένθου- 
ΣιαΣμόν του, τούς παλμούς του καί τάς έλπίδας του 
είς εκατόν ίΣως χιλιάδας Έλληνας.

— Τη πρωτοβουλία πάντοτε τοϋ έντιμου όμογε- 
νοϋς κ. Μπενάκη καί τοϋ κ. ΠράτΣικα έγένοντο πα- 
ραΣτάΣεις πρός τόν κ. 'Υπουργόν τών Οικονομικών 
δπως έξευρεθη τρόπος τής είσαγωγής καί καταναλώ- 
Σεως έν Αίγύπτω τών Ελληνικών προϊόντων.

Δέν εϊνε ή πρώτη φορά καθ’ ήν καταδεικνύουΣιν 
οί προΣφιλεϊς τής Αίγύπτου ομογενείς τό ένδιαφέρον 
αύτών είς δ,τι Ελληνικόν.

Είς προΣεχές φύλλον θ’ άναγράφωμεν τ’ άποτελέ- 
Σματα τών ένεργειών αύτών έν λεπτομερεία,

— Ή πάλη ήτις διεξήχθη διά τής ρολίνας μεταξύ 
τοϋ έφευρέτου ΣυΣτήματος κερδίζοντας άΣφαλώς τόν 
πάγκον καί τοΰ Αντιθέτου τούτου φρονοΰντος έλει- 
ξεν ήδη άποδειχθέντος τοΰ ΣυΣτήματος άτυχούς ώς 
Στηριζόμενον έπί πεπλανημένης βάσεως.

— Ό κ. Λεβίδης έν τφ ζήλφ του περί έπανορθώ- 
Σεως καϊ βελτιώΣεως τών πάντων δέν άφίνει άπαρα- 
τήρητον ούδεμίαν ΣύΣταΣιν τοΰ τύπου. Τουναντίον 
μάλιΣτα παρακολουθώ καθ’ έκάΣτην μετά προΣοχής 
τά γραφόμενα ύπό τών έφημερίδων Σημιοϊ έκεΐνα έπϊ 
τών οποίων προτίθεται νά λάβμ μέτρα τοιαΰτα ή 

τοιαΰτα, πολλάκις δέ βαίνει έτι περαιτέρω.Όταν ίδμ 
δτι ή έκφραΣις τοΰ τύπου εϊνε κάπως ζωηρά ή ζητεί
ται ήθεραπεία ένός άτοπου διά φράΣεως δριμείας ή έκ- 
δηλοϋται καποια ΑνυπομονηΣία διά τήν μή έγκαιρον 
έπανόρθωΣιν Σπεύδει δι’ έπιότολων ιδιοχείρων καί 
καθηΣυχάζει τά πνεύματα τών δημοΣιογράφων καϊ 
δι’ αύτών τούς άναγνώΣτας των. Οΰτω βλέπομεν ούχί 
Σπανίως τάς Στήλας τών έφημερίδων κοΣμουμένας 
δι’ έπιΣτολών ένυπογράφων τοΰ κ. Ύπουργοΰ τών 
’ΕΣωτερικών.

— Ή «Άκρόπολις» μετά τής Συνήθους ορμής της, 
τής ζωηρής πολεμικότητας της καί τοϋ χαρακτηριΣτι- 
κοϋ ζήλου της άνέλαβε τόν Αγώνα κατά τών καπη- 
λευομένων τήν φαρμακευτικήν έπιΣτήμην. Τοιοϋτοι 
Αγώνες δντως όρμητικώς διεξαγόμενοι,ούδέποτε άπο- 
μένουΣιν Ανευ άποτελεΣμάτων.

— Τόν παρελθόντα μήνα έώρταζεν έν Κ/ηόλει ή 
Α. Θ. Π. ό Πατριάρχης μας τήν όνομαΣτικήν αύτοΰ 
εορτήν. 'Ως πάντοτε καί έφέτος ζωηραί έξεδηλώθηΣαν 
αί ύπέρ τοΰ Πατριάρχου εύχαί ύπέρ τής πολυτίμου 
αύτοΰ ύγείας.

Καί ή «Ελληνική ΈπιθεώρηΣις» εύχεται άπό καρ
δίας μακροημέρευΣιν καί ύγείαν έπ’άγαθώ τοΰΓένους.

— Ό Σύνδεσμος των έν ΚηφιΣΣία Οικοδεσποτών 
έδημοΣίευΣεν είς κομψόν τεϋχος τά πεπραγμένα τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου του, κατά τό έτος 1907-1908 
(ι 7βρίου 1907-12 ’Ιουλίου 1908). Ότι ιδιαιτέρως τονί
ζεται είς τήν έκθεΣιν ταύτην θά τονίΣωμεν καί ήμεϊς 
Συμφωνοϋντες τελείως είς τήν ίδέαν τών εύεργετικών 
άποτελεΣμάτων τά όποια προέρχονται έκ της λειτουρ
γίας τών ΣυνεταιριΣμών. 'Η έκθεΣις τοΰ ΣυνδέΣμου 
γεγραμμένη μετ’ ειλικρίνειας άποκαλύπτει ένα όργα- 
νιΣμόν ΣυνεταιριΣμοϋ ό όποιος έντός έλαχίΣτου χρο
νικού διαΣτήματος έξετέλεΣεν έργα έξόχως έπωφελή 
καί πρακτικά διά τήν ΚηφιΣΣίαν. Καί ύπόΣχεται διά 
τό μέλλον έργαΣίαν Σοβαρωτέραν, ΣυΣτηματικωτέραν 
ή οποία θ’ άναδείξμ έτι μάλλον τοΰ λαμπρού αύτοΰ 
Σωματείου τήν χρηΣιμότητα, καί θά καταΣτήΣη τό έ- 
ξοχικόν αύτό ένδιαίτημα ύπόδειγμα τάξεως καί πο- 
λιτίΣμοΰ.

Συγχαίρομεν άπό καρδίας τούς Σχόντας τήν πρω
τοβουλίαν τής ίδρύΣεως καί έργαΣθέντας ύπέρ τής 
πραγματοποιήΣεως τοΰ Σκοποΰ του, διότι άλλως δια- 
βλέπομεν δτι τό εύγενές, φιλόπολι, καί πατριωτικόν 
αύτών παράδειγμα θά έπεκταθμ καί έπί άλλων χω
ρίων καί ΣυνοικιΣμών οϊτινα ούτως ύπάρχει έλπίς νά 
ΛδωΣιν ήμέρας άνθρωπιΣμοΰ καί έξευγενιΣμοΰ.

— Ό Ίόρδάνου Έπιφάνιος 'Ιεράρχης προικίΣμένος 
ύπό μεγάλων Αρετών άπεδήμηΣεν είς Κύριον έν προ- 
βεβηκυία ήλικία. ΆπελΑμβανε τοϋ γενικοϋ ΣεβαΣμοΰ 
καί Απετέλει τό Σέμνωμα καί τό ΑγλάϊΣμα τής 'Αγιο- 
ταφικής ίεροΣύνης. 'Η μόρφωΣίς του ήτο δντως έξο
χος καί Ανάλογος πρός τάς χριΣτιανικάς άρετάς του. 
Ήτο κάτοχος τής ’Αρχαίας Ελληνικής,τής Γαλλικής, 
Γερμανικής, ΡωΣΣικής, Εβραϊκής καί ’Αραβικής. ’Ε
κείνο δμως δπερ θά καταΣτήΣμ τό όνομά του άλη- 
Σμόνητον εϊνε ή ϊδρυΣις ΐδίαις αύτοΰ δαπάναις είς 
τό Όρος τών Έλαιών μεγαλοπρεπούς ίεράς Μονής 
έχούΣης $ Ναούς. Τήν χηρεύΣαΣαν άρχιεπιΣκοπικήν 
έδραν Ίορδάνου κατέλαβεν ό’ΑρχιεπίΣκοπος Μελέτιος 
Κρονίδης τής ΆρχιεπιΣκοπής Κυριακουπόλεως.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝ το ιατρός;
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άιά τής υγιεινής τοΰ στόματος και τών δδόντων 
σώζετε ου μόνον τους δδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοϋ στόματος, τών δδόντων, 
τών ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοϋ λάρυγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήμα
τος, πολλάκις δε σώζετε και τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν ένΟέρμως τδν διακεκριμένον Επιστή
μονα δδοντοΐατρδν κ. Τ I 11 ' Α "ΡΤΣΊΤΤΊΝΓ τοΰ 
όποιου αί τρεις σκευασίαι Έλιζήρια, Όδοντό- 
κονις καί ’Αδαμαντίνη είνε μοναδικοί εις τδ 
είδος των.

Αια τοΰ Έλιξηρίου παύει ή οδονταλγία 
■καί ή νευραλγία. Είναι σκευασία άλάν&αστος καί 
άποτελεσ ματικ ή.
Πωλείται παρά τφ ϊδίφ άντί 2 δρ. τό φιαλίδιον
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Ν. ΓΚΑΤ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ

ΟΔΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟ Ι ΑΤΡΕΙΟΥ ΑΡΙΘ- 10

Τό ραφεΐον τοΰτο χαρακτηρίζει, άκρα προσοχή καί 
απαράμιλλος κομψότης, έξ ού καί ή καλλίτερα πελα
τεία τών ’Αθηνών, τιμαί λογικαί προθυμία καί πολ
λή ευσυνειδησία έξ ού καί ή κατάκτησες όλων τών 
κοινωνικών τάξεων τών ’Αθηνών.

ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΚΕΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΑΟΜΗΣΙΝΙίΙΝ WN ΚΑΙ Iliffl AOm

ΠΕΤΡ- ΚΑΙ ΚΠΝΣΤ- Α· ΚΟΣΜΗ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Πλατεία Δημαρχείου Σταθ.Σιδηρ. Π.Π.Α.

Αριθμός Τηλεφώνου ‘Αθηνών 250.— Πειραιώς 143.

ΤΙΜΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μεγάλη αποθήκη σιδηρών δοκών, τσι
μέντων, πλακών Μελίτης, σωλήνων έν 
γένει,λεκανών αποχωρητηρίων,τούβλων, 
πλακών έκ τσιμέντου Μωσαϊκών, Θηρα
ϊκής γης κτλ.

Έκτελοΰνται ταχέως παραγγελίαι οίονδήποτε πο
σού σιδηρών δοκών, Σισηροδρόμων (Rails) Στηλών, 
Γεφυρών, Στεγών, χαλύβδινων Ουρών (ρολών) Σω
λήνων υδραγωγών 5 καί 15 άτμοσφαιρών καί σι- 
μέντων.

ΤΡΛΙ1ΕΖΙΤΙΚ0Ν · ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΠΑΝΑΓΙΩΊΌΥ Κ ΧΟΓΚ Α 

ΙΔΡΥΘΕΝ TJD. 1880 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΤΟΑ ΡΑΖΗ

’Εκτελεΐ αγοραπωλησίας χρεωγράφων καί έν γένει 
χρηματιστικάς έντολάς.

’Εκτελεΐ αγοραπωλησίας λαχειοφορων ομολογιών 
παντός Κράτους.

Παρέχει δάνεια, έπί ένεχύρω χρεωγράφων καί λα- 
χειοφορων ομολογιών.

Προεξοφλεί, τάς κληρωθείσας ομολογίας διά λαχ
νών η εις τό άρτιον.

Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών.
’Ασφαλίζει λαχειοφόρους ομολογίας κατά της κλη- 

ρώσεως τοΰ αρτίου.
Παρέχει άκριβεΐς πληροφορίας έπί τών κληρωθίντων 

αριθμών λαχειοφορων ομολογιών πάντες Κράτους.

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ!

ΤΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ

ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

"Ιδρυμα ανωτέρας τεχνικής εκπαιδεύαεως
Ε1ΧΓ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ : Πλατεία Κάνιγγος *

ΣΧΟΛΑΙ
Άνωτέρα Εμπορική- — Βιομηχανική. 

Γεωργική. — Μηχανουργική.

Τά μαθήματα ήρξαντο τή

1 8 Σεπτεμβρίου άκριβώς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΘΣΤΕΛΑΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΤΙ ΤΩ Α1Τ0ΥΝΤΙ

ΣΪΓΧΡΟΝΟΣ ΙίΙΡΙΚϋ ΕΠΙΗΕΟΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

άσχολοϋμενον είς τάς νεωτάτας προόδους πάντων 
μέν τών κλάδων τής Ίπποκρατείου τέχνης Ιδία δέ 

ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Τή εύγενεΐ συνεργασία πλείστων ήμετέρων καί 
ξένων έπιστημόνων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Mm BOTNS
Revue moderne de Medecine

(Paris—Athenes Medical)
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rai εταιρεία ora a οινοπνευμάτων CYPHRES
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΑΟΚΑΗΡΩΣ ΚΑΤΑΕΕ2ΑΗΝΕΝΟΝ ΑΡ. 6,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ft ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥ- g] 
λ ΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ της Έταιρίας
V εν Μύλοις Ά&ηνών, Έλευσϊνι, U 
Α Νέω Φαλήρω, Πάτραις, Καλάμαις, g] 
to Πύργφ, Κύμη, Πάρω, και τοϊς κυ- gb 
Μ ριωτέροις οινοφόροις κέντροις τής W 
0 ’Ελλάδος. 0

0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ $

δ — δ5 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΝΟΣ Q
δ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΑΡΙΑΑΟΣ 0
0 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΩΣ 0

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ — ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Διαρκής έκθεσις ειδών φωτισμού, θερμάνσεως καί κινήσεως έν τή όδώ Σταδίου καί Κολοκοτρώνη.
Πρατήρια, έν οίς πωλοΰνται είδη φωτισμού, καί θερμάνσεως, ώς καί οινόπνευμα μετουσιωμένον 

πρδς τδν σκοπδν τούτον, εΰρίσκονται έν Άθήναις μεν, παρά τή Κεντρική ’Αποθήκη, όδδς ’Οφ
θαλμιατρείου άριθμδς 2, Κυδαθηναίων άριθμδς 17, Τριπόδων καί Θέσπιδος, Μεγάλου Αλέξανδρου, Χαλ- 
κοκονδύλη 30, διασταύρωσις Σόλωνος καί Ίπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμου 86, Πλατεία Έξαρ- 
χείων, Πατήσια, Άγιον Λουκάν. Έν Πειραιεϊ όδδς Παρθεναγωγείου 3.

Π ΩΛΗΣΙΣ
Ή τιμή τοΰ μετουσιωμένου οινοπνεύματος ώρίσθη εϊς λεπτά 80 κατά σταθμικήν όκαν (όκαν βάρους) 

επιβαρυνόμενη είς τάς επαρχίας (δπου δέν ύπάρχουσιν ήμέτερα έργοστάσια) διά τών έξόδων μεταφοράς καί 
διαπυλίων τελών. Καθίσταται δέ ένταύθα γνωστόν, ότι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ μετρικής καί 
σταθμικής οκάς οινοπνεύματος, λόγφ τοΰ μικρού ειδικού βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης οκά τοΰ 
οίνου δύναται νά περιλάβη μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος.

ΧΡΗΣΙΣ ΔΛΕΤΟ'ΎΤΕΙΠΙνΙΕΊΝΓΟΎ' ΟΙΕΓΟΕΙΚΓΕ'νΓΜΑΤΟΣ
Ή Εταιρία ήμών παράγει τδ μετουσιωμένον οινόπνευμα, άποβλέπουσα είς τρεις άνάγκας τοΰ Ελ

ληνικού λαοΰ, ήτοι τδν φωτισμόν, τήν θ έ ρ μ α ν σ ι ν καί τήν κ ί ν η σ ι ν.
ΓΕΝΙΚΑ! ΟΔΚΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ή χρήσις του οινοπνεύματος είνε βεβαίως έντελώς άκίνδυνος, άρκεΐ νά λαμβάνωνται στοιχιώδεις 
τινές προφυλάξεις, αί όποΐαι συνοψίζονται είς τδ θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε οινόπνευμα 
είς φωτιάν

Ιον Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεία τοΰ οινοπνεύματος αδούλωτα, διότ. καί έξατιμίζεται τοΰτο 
καί απορροφά υγρασίαν, όπόταν καί κατέρχεται κατα βαθμόν.

2ον Διά κανένα λόγον δέν έπιτρέπεται νά ρίπτεται οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, μαγειρεϊον, 
καμινέτο κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τδν κίνδυνον νά άναψη τδ οινόπνευμα τοΰ δοχείου, νά σπάση τδ 
δοχεϊον καί νά χυθή επάνω σας άναμμένον. Τδν αύτδν κίνδυνον διατρέχετε καί μέ τδ πετρέλαιον, με 
μόνην τήν διαφοράν, οτι τδ οινόπνευμα σβύνει εύκολώτατα μέ ν ε ρ δ καί μάλιστα μετ’ ολίγον. Μόλις 
τδ νερώσετε παύει νά καίη.

3ον Πρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεϊον κτλ. πριν τα αναψητε. 
Άν δέ παρουσιασθή, άνάγκη νά ρίψητε καί άλλο οινόπνευμα, σβύσατέ το πρώτον καί αφοΰ βεβαιωθήτε, 
οτι έσβυσε, τότε ρίψατε καί άλλο.

4ον Μή έπιτρέπετε νά μεταχειρίζονται οινόπνευμα διά προσάναμα καρβούνων, διότι πολλοί πολλα- 
κις δέν προσέχουν καί ρίπτουν τοιοϋτον σέ μισοαναμμένα κάρβουνα, όπόταν διατρέχετε τον κίνδυνον να 
άνάψη τδ δοχεϊον καί νά γίνη δυστύχημα.

δον Μή γεμίζετε ξεχειλιστά ούτε λάμπαν, ούτε μαγειρεϊον, ούτε κανέν έν γένει είδος. Το οινό
πνευμα πρέπει νά μένη ένα τουλάχιστον δάκτυλον κάτω τοΰ στομίου, διότι μέ τήν θερμότητα διαστελλε- 
ται (φουσκώνει) καί πρέπει νά έχη τόπον, άλλως θά χυθή άπέξω καί θά άνάψη.

6ον Έάν γεμίσαντες έν είδος οίονδήποτε τδ περιβρέξητε μέ οινόπνευμα, κατα λάθος, σκουπίσατε 
το άμέσως πριν τδ άνάψετε, μέ ό,τι δήποτε ύφασμα. Τδ οινόπνευμα οΰτε λερώνει, ούτε βρωμά.

7ον Άν κατά λάθος είς τδ άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσοτέρας, από ό,τι πρέπει φοράς 
καί βγάζει ή λάμπα επάνω άπδ τδ γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή άνησυχήσετε. Θά κατεβοΰν μόναι τους 
καί ή λάμπα σας θά άνάψη κανονικά.
Τα είδη μα: εϊνε τελειότατα, έάν δέ άκολον&ήσητε τάς άνωτέρω οδηγίας ούδέποτε δύναται νά σνμβέ) το παραμικρόν.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
6 Ο A Υ Γ Ω Ν 

ΔΡ. Ί 50

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
I 2 Ο Α Υ Γ Ω Ν 
ΔΡ· 200

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
220 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ· 250

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
360 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ· 325

τών οποίων ίι φήμη εϊνε παγκόσμιος διά τά έξοχα άποτελέσματά των, καί διά την 
μεγάλην έπιτνχίαν των, είς τάς μεγάλας εκθέσεις τοϋ Εξωτερικόν.

Τά γραφεία της ι Έλλ. Έπιθεωρήσεως» έπιΰυμοϋντα νά διαδώσωσιν έν Έλλάδι κα'ι 
'Ανατολή, τάς μοναδικάς αύτάς Αμερικανικάς έκκολαπτικάς μηχανάς, αναλαμβάνομαι νά προμη- 
ιλενσωοιν αύτάς είς τούς ενδιαφερομένους μέ τιμάς Παρισίων παραδοτέας είς τδ Τελωνεϊον Πει
ραιώς έλεν&έρας παντός βάρους.

Παραγγελίαι γίνονται δεκταί, προκαταβαλλόμενου τοϋ τιμήματος, είτε είς τά γραφεία ήμών, 
είτε είς τά ταμεία τής Τραπέζης Ά&ηνών και τών Ύ]μάτων και ’Ανταποκριτών αύτής.

’Επίσης τά Γραφεία τής « Έλλ. Έπιθεωρήσεως!» προμηιλενουσι :

φ Φ ΞΗΡΑΝΤΗΡΐΑ Φ Φ Φ ΑΝΑΘΡΕΠΤΗΡΙΑ Φ Φ
ΟΡΝΙΘΩΝΑΣ ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΑΓΙΣΤΡΑΣ φ φ φ Μ ΠIΓ IΩ ·£&■

καί λοιπά είδη πτηνοτροφίας άπδ τάς άρίστας μάρκας τής Εύρώπης καί ’Αμερικής.

----- ■ ■ ■

Αεπτομέρειαι πλειότεραι ώς καί πάσα πληροφορία δι επιστολών.

RUE MENANDROS 83
A.tlienes (Grece)

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83
’Αθήνας
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A·ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Κος’Ιορδ. Γεωργιάδης Θεσαλον. 
Δις ’Αργυροι Μαξίμου Αίγυπτος 
'Ιωάν. Ήλίασκος Κωνοταντινοΰπ. 
Hetly Papapandelides Αίγυπτος 
Θεμιστοκλής Άδαμόπουλος »
Κωνστ. Στρούμτσης »
Δις 'Αγγελική Δώριζα Ρωσσία 
Κλεομόνης 'Ανατολίτης Ναύπλιον 
ΙΙαϋλος Κουντονριώτης ’Αθήναι 
Ν.Παρασκευας μηχανικός Αίγυπτος

Γεώργ- Πολυγένης Αθήναι
ΊΙλίας Γούναρης »
’Αλέξανδρος Χρυσής Ρωσσία
Άντ. Ονρανιάδης Καλλιθέα

Γεώργιος Ρεβελάκης »
Ί. Φορνέζος »
’Αρ. Παναγιω’.όπονλος Κυπαρισσία
Κος ΓΙολυμίρης Καλλιθέα
Κα Φωφώ Ίατρίδου Θεσσαλία
Δημ. Μπουγιουκλής Λεβαδεία

Μάρκος Πάγκαλος Αίγυπτος 
Κος’Ιατρίδης πρόεδ. Προντ." Αμφισσα 
’Ιωάννης Πετρίδης 'Αθήναι
ΚΣαλταφερος πρώηνΒονλ. Σπάρτη 
’Αντ. ΙΊρέκας 'Αθήναι
Κα Τυπάλδου »
Κι ς Ευλάμπιος »
Γεώργ. Κουσουρέλης »
Γ. Χαρίσης Θεσσαλονίκη
Κ. Καζάζης τ>

Η ΑΝΩΝΤΜ02 ΕΤΑΙΡΙΑ m ΠΰϊΙΜίΝ IfflT. ΪΟΤίϋ ΤΚΐ ΕΜΜ
θεωοεΐ καθήκον της νά ειδοποίηση ότι μόνον αύτή 
γεμίζει τάς φιάλας των ΰδάτων Σαρίζης εντός της 
πηγής Σαρίζης διά μηχανήματος αγγλικού, άλλαι δέ 
©ιάλαι, πωλούμεναι ώς Σαρίζης ύπό άλλων εμπόρων, 
πληρούνται εν Άθήναις.

’Επίσης ριόνον ή ’Ανώνυμος Εταιρεία έχει την απο
κλειστικήν εκμετάλλευαιν των ύδάτων Λουτρακιού,

Κυλλήνης, “Οασης δι’ επισήμων συμβολαίων, πληροί 
τάς φιάλας εις τάς πηγάς αύτάς καί συνιστζται διά 
πιστοποιητικών των Δημάρχων "Ανδρου καί Λουτοα- 
κίου καί διά δύο εγκυκλίων τού Β. Ίατροσυνεδρίου.

Αποφεύγετε άλλα ΰδατα μεταφερόμενα διά δαμι- 
ζανών καί χάνοντα τάς ιδιότητας καί τά θεραπευ
τικά των συστατικά. Δοκιμάσατε τέ ύδωρ Τσάγεσι 
μοναδικόν εν τω κόσμω κατά την γνώμην τού Γάλ
λου ’Ακαδημαϊκού Ρομπέν κατά της αναιμίας, χλω- 
ρώσεως καί έξασθενήσεως θαυμάσιον δε εις την γεύσιν.

—

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Ο ΠΑΝ, ύπό τόν ανωτέρω τίτλον προαγγέλλε
ται ή έκδοσις μηνιαίας Έπιθεωρήσεως Λογοτεχνικής,
τού Θεάτρου, της Μουσικής καί των εικαστικών

Περιεχόμενα της «ΕΡΕΥΝΗΣ» τού κ, Δρα- 
κούλη τού τεύχους τού μηνός Νοεμβρίου.

Ή πρόοοδος τής άκρεοφαγίας.— 'Ο μίγας νόμος 
τής άναπτύςεως τών οντων, — Κοινωνία καί Κράτος, 
άρθρον τού πρίγκηπος Κραπότκιν.— 'Ο Τορώ περί 
άναγεννήσεως. — Ή μύθιστορίογραφική τέχνης. — Ση
μειώσεις περί Σαιζπήρου, (ές ανέκδοτου χειρογράφου 
τής κυρίας Δρακούλη),

ΤΙΜΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ’Οκτώ σελήνια ήτοι 
δέκα φράγκα κατ’ έτος. Ό χριστός καί ασφαλέστε
ρος τρόπος διά νά γίνη τις συνδρομητής ε’.νε νά έμ-
βάση τό τίμημα διά ταχυδρομικής επιταγής κατ’ 
ευθείαν προς τόν Director EREYNA, 14, Park 
Square, LONDON.

Περιεχόμενα τού «HELLENIC HERALD» 
τού μηνάς ’Οκτωβρίου.

1’he Crisis in the Near East. — Foreign Of
fice Conmunique on the Balcan Conference.— 
The French (Havas Agency)version-Proclama 
tion of the Union of Crete with Greece-The 
Greer. Excursion lo Constantinople PanOtto- 
manism and the Nationalities in Turkey, by 
A.Adossides — ARCILEOLOGY The Explora
tion of Thessalian Sites : Thebes in Phthiotis.— 
Correspondence .· The Pagasae Paintings, W. 
H. B. Davis, R. A. —REVIEW.—Folklore and 
Customs of the Northern Greeks—A British 
Officer’s Travels in the Near East -MISCEL
LANEOUS.—Greek Journrlists al the Berlin 
International Congrees — Text of Manifesto 
Proclaiming Bulgarian Independence. —Rou
manian Policy.—The Greeks in Epirus—The 
Bulgarian Army.

Τεχνών, ύπό την διεύθυνσιν τού κ.’Αρίστου Καμπάνη.

Ύπο τού εύπαιδεύτου Ταγματάρχου τού Μηχανι
κού τού τιμώντος τάς στήλας τής «'Ελληνικής Έ- 
πιθεωοήσεως» διά τής τακτικής συνεργασίας του αγ
γέλλεται ή έκδοσις βιβλίου χρησιμωτάτου εις τόν 
στρατιωτικόν παρ ’ ήμΐν κόσμον. Τό βιβλίον φέρει τόν 
τίτλον «Διδακτικά πορίσματα εκ τής μελέτης τοϋ 
Νοτιοαφρικανικοϋ και Ρωσσοϊαπωνικοΰ πολέμου». 
Αμα τη έκδόσει θά δώσωμεν άνάλυσιν τού έργου τούτου.

Δ ΗΛ.ΩΣΙ S
Εις τό τεύχος τοΰΔεκεμβρίου πλήν τής τά’έτι- 

κής ύλης δέλουσι διγμοσιευθή άρδρον τού κ. Έσ- 
λεν ύπό τόν τίτλον Χρϋμα καί ΙΙολνεεία ή 
συνέχεια τής ιστορικής μελέτης τοΰ κ. Δεέιάζη 
διά τής διαπρεποΰςΈλληνΐδος τοϋ ΙΘΑίώνος'Ελι- 
<ίά6ετ Μουτζα, μελέτη τής κ. Ζαόιτσάνου 
ύπό τόν τίτλον Τό πρώτον έν ’Ιταλία Σννέ- 
οοιον τών Ίταλίόων γυναικών, μελέτη 
τοΰ κ. Κλαυδιανοΰ ύπό τόν τίτλον : '<Ιχι·ρω- 
τικίι Έκιίτρητβίας είς τόν Γερμανικόν 
Στρατόν, άπόσπασμσ έκ τοϋ νεωστί έν Λωζάνη 
έκδοθέντος βιβλίου τοΰ κ. Henri Sensine ύπό 
τόν τίτλον : ’Π Ίίλλάς τίΐς όήμερον κατά 
με-σφρασιν τοΰ κ. Εύ. Ζητουνιάτου. Κρίόεις 
πεοί τον Τολιίτόη γραφεΤσας Γερμανιστί ύπό 
τοΰ κ. Stange κατά μετσψραΛν δέ τοϋ εκλεκτού 
συνεργάτου μας κ. Δ. Σ. Μπαλάνου, καί άοθρον 
τοΰ δεινού Άλβανιστοΰ κ. Χρηστοβασίλη περί 
τοϋ ’Αλβανικού ζητήματος.



+ Τδ μόνον πατριωτικόν ▲
0 (Ε^Γ Τδ μόνον ειλικρινές φ
♦ Τδ μόνον 'Ελληνικόν ▼

ί Ο X 810 ί ·♦ ΥΠΕΡ ΤΟΤ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ♦
Ζ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΡΖΔΙΟΤΞΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ·
♦ ΜΕ ΜΙΑΝ ΔΡΑΧΜΗΝ ΚΕΡΔΟΣ 100,000 ΔΡΑΧΜΩΝ

J
 ΠΡΟΣΕΧΉ ΣΣ ΚΛΗΡΏΣΕΙΣ φ

31 Δεκεμβρίου 1908 φ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ


