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Χρήμα καί Πολιτεία....................................................................
Τό Αλβανικόν Ζήτημα...............................................................
Τό πρώτον έν 'Ιταλία Συνέδρων τών Ιταλίδων γυναικών. 
Διαπρεπείς Έλληνίδες κατά ΙΘ' αιώνα (’Ελισάβετ Μουτέάν). 
Τό πρόβλημα τον Τολστόϊ (Carl. Stange). ■ . ■....................
'Π Αστυνομία μας ('Π έπήριια τής Βουλής)................................
Περί νπνον (υπό υγιεινήν έποψιν) .................... 
Αί τρεις συνειδήσεις (Le Guillots—Διήγημα)..............................
’Οχυρωτική εκστρατείας είς τόν Γερμανικόν στρατόν..........
Αιά τούς άπαισιοδόξονς πατριώτας (Ή Ελλάς τής σήμερον—

Henri Sensine)......................................................................
Περί Χαλκοΰ........................................ .......................................
’ Από τό βιβλίον τών τραγονδιών (τοϋ Ε. Χάϊνε)....................
’Αστυνομικά απομνημονεύματα..................................................
Τό έν ‘Αμερική έξαγωγικόν εμπόρων τής ‘Ελλάδος............
Βασιλεύς άνευ Θρόνου (Montegut—τό μυθιστόρημά μας)............
‘Από τήν Ζωήν τοϋ Μηνός (Νοέμβριος)..................................................................

Θεατρική καί μουσική έπιθεώρησις........................................
Ο ΚΟΣΜΟΣ : At καλλιτεχνικοί εκθέσεις 'Αθηνών καί

Καΐρρυ,—Τό εργον τής 'Ενιαίας. — Οί ξένοι μας.— 
‘Η έκδοσις τοϋ‘Ελληνικού Λεξικού. — Αί χημικοί γνώ
σεις τών αρχαίων ‘Ελλήνων.—‘Ο πολιτισμός τής 
Στρουθοκαμήλου.—Περίστεροί καί χελιδόνες.—Μία 
πρόοδος. — Αιγυπτιακά.—‘Εταιρία οίνων καί οινο
πνευμάτων.— ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ. — Βιβλία καί Περιο
δικά.
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΑΙ Α· ΔΑΝΙΗΛ 
'Οδός Σταδίου 38— ”Εναντι Άρόακείον

Ε A A H NIK Η Ε ΠI Ο Ε Ώ Β Η111
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

JIM ΊΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΡ. 12.—ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8.— 

Διεύϋννσις ; ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83 = αθηνα?

’Ανταποκριτής καθ’ δλην την Αίγυπτου ό κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΑΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ 
Βιβλιοπώλης έν ’Αλεξάνδρειά, έναντι Άβεραφείου Γυμνασίου·

Παν χειρόγραφον, δηροιϊιενόρενον η ρή, δέν έπιότρέφεται.

Παν σύγγραμμα, άποστελλόμενον είς τά γραφεία τής «.'Ελλ. ’Επιδεωρήσεωςτ» 

άναγγέλλεται δι αυτής.

Το ανωτέρω κατάστημα πλουτισθεν ύπό ύφασμά- 
των εκλεκτών, στερεών κα.ι τών νεωτέρων χρωματι
σμών κατάρτισε τό τελειότεραν καί τό πλουσιότερου 
εργοστάσιου ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΧΩΝ. Περί της Παρί- 
όινής κομψότητας καί τελειότητας τών προϊόντων 
του εγγυαται ή μοναδική ίκανότης τοϋ έτέρου τών 
Διευθυντών κ. Δανιήλ εϊδικώς έν Παρισίοις την 
τέχνην του σπσυδάσαντος καί τελειοποιηθέντος είς 
αύτήν.

εγτι γτζυεοττ

'Ο φιλοπρόοδος ουτος ΟΙΚΟΣ έθεσεν είς ενέργειαν 
τό τελειότερον τών ’Αθηνών ΣΙΔΗΡΩΤΗΡΙΟΝ λει
τουργούν δι’ Ήλεκτρτόρον !

'Υποκάμισα, φωκόλ, τραχιλιές, μανικέτια, φού
στες κτλ. σιδερόνονται μέ άπαράμιλλον τέχνην τα
χύτητα καί εντέλειαν καί τό σπουδαιότερον άνευ φθο
ράς η βλάβης !

Χάριν δέ της πολυπληθούς καί εκλεκτής πελατείας 
των κατηρτίσθη ήδη τελεία ύπηρεσία παραλαβής καί 
μεταφοράς κατ ’ οίκον τών έκτελουμένων παραγγελιών.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
- - - 0- - -

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ.—.Γνωρίζομεν τοϊς ενδιαφερομένους οτι αί έγγραφοί τών άπδ τον παρόντος μηνος ίγγρα 

φησομένων νέων συνδρομητών μας λογίζονται άπο τής πρώτης έκάστου μηνός.

*Η ’Εθνική Τράπεζα δέχεται έντοκους καταθέσεις εις Τραπε
ζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ. καί λίρας στερλίνας 
άποδοτέας είς ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρκώς. Αί είς χρυσόν 
καταθέσεις καί οί τόκοι αύτών πληρόνονται είς τό αύτό νόμισμα 
είς δ έγένετο ή κατάθεσ·ς είς χρυσόν ή δι’ επιταγής όψεως 
(cheque) έπί τοϋ έςωτερικοϋ κατ’ επιλογήν τοϋ ομολογιούχου.

Το κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρόνονται έν 
τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει τοϋ καταθέτου έν τοϊς 
ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

’Αντιπρόσωπος καθ’ δλην τήν Ρωσσίαν τής «.'Ελληνικής Επιθεωρησεως» αναγνωρίζεται ο Καθηγητη, 

κ. ’Αναστάσιος Μάλτας. ('Οδησσός. —Rue Pouschkine, No 66).
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1J2 τοϊς 0J0 κατ* έτ. διά κατ. 6 μηνών

Τόκοι καταθέσεων

» 0]0 » )) » 1 έτους
1]2 ι> 0]0 » » » 2 έτών

» Ο]Ο » » » 4 έτών
» Ο]Ο » » » 5 έτών

Αί ομολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ* έκλο- 
γήν τοϋ καταθέτου όνομαστί ή ανώνυμοι.

ΠΗλΈΛΟΠΗ ΜΟΤΟΓΚΑ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΑΡΙΘ. 13.

Προκαλεϊ άψθονον γάλα είς τήν αητέοα και έξασφαλίζετ τήν 
ύγιείαν και τήν ζωήν είς τά νήπια.

Χρισιαοποιεϊται καθ’ έκάστην κατά τήν έγκυρ,οσΊίνην κα\ τήν 
γαλοήχησιν, συνίσταται δέ ε’κθύιιως άπο τάς ίατρικάς κορυφής.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ PEARSON
I I RUE PA YENNE·—PARIS 

’Αντιπρόσωποι διά τήν Ελλάδα οίκ· κ. ■ ΖΩΓΡΑΦΟΣ »=<>» ΚΛΟΕΜΠΕ 
ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
Άρίστη τεχνΐτις πρδς κατασκευήν γυναικείων 

πίλων. 'Η γνήσια κομφότης, χάρις και γοητεία δια- 
κρίνουσι τους πίλους τής Λος Μάντονκα. "Οσαι 
’Ατθίδες επιδιώκετε τήν Παρισινήν χάριν, ίδου ευ
καιρία, έπωφεληθήτε αυτής. Συνιστώμεν έκθΰμως τήν 
Δα Μάντουκα και διά τήν άκαταγώνιστον ευθηνίαν της.

ΟΔΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΑΡΙΘ. 13.

Η ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
Γνωστο π οιεΐ δτι

Έγκριθέντων ύπό της Γεν. Συνελεύσεως τών Με
τόχων αύτής τού τε Ίσολογισμ.ού τού ληξαντος 
σταφιδικού έτους 1907—1908 καί τού διανεμητέου 
μερίσματος εκ φρ. χρ. 25 κατά μετοχήν καί φρ. χρ. 
6,50 κατά ιδρυτικόν τίτλον, έρχεται άπό σήμερον ή 
πληρωμή αύτού έν 'Ελλάδι μέν παρά τή Τραπέζη 
’Αθηνών (τφ Κεντρικφ καί τοίς 'Υποκαταστήμασιν 
αύτοΐς^) έν Λονδίνο) παρά τώ έκεΐ 'Υποκαταστηματι 
της Τραπέζης’Αθηνών (22 Fenchurch St) καί τοϊς 
κ. κ. Ε. Erlangei· καί Co (Bishops-gate St.Wit
hin) καί έν Παρισίοις παρά τή Banque de 1’Union 
Parisienne (7 Rue Chauchat).

’Εν ’Λθήναις 3 ’Οκτωβρίου 1908 
(’Εκ τού Γραφείου της Έταιρίας)

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

ΙΗΣ Ε0ΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΛΑΑΟΣ
Δηλοποιεϊ δτι,

Συμφώνως τφ άρθρω 6ω τής άπό 28 Φεβρουά
ριου 1903 συμβάσεως μεταξύ τοΰ Δημοσίου καί τής 
’Εθνικής Τραπέζης,κυρωθείσης διά τοϋ Νόμου ,ΒΩΞ' 
και τοΰ από 16 Μαρτίου ίδιου έτους Βασιλικοΰ Δια
τάγματος, τά έν κυκλοφορίμ τραπεζικά γραμμάτια 
τής Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας καί αί παρα πόδας 
περιγραφόμεναι έκδόσεις καί κατηγορίαι τραπεζικών 
γραμματίων τής Έθνικής Τραπέζης, άντικαταστα- 
θεϊσαι δΓ έκδόσεων νεωτέρων τύπων, αποσύρονται 
τής κυκλοφορίας.

Οί κάτοχοι τραπεζικών γραμματίων τών αποσυρο- 
μένων έκδόσεων παρακαλοΰνται δπως προσαγαγωσι 
ταΰτα έντός έτους άπό σήμερον είς τά Ταμεία τοΰ 
Κεντρικοΰ Καταστήματος καί τών 'Υποκαταστημά
των τής Έθνικής Τραπέζης πρός άνγαλλαγήν.

Μετά τήν πάροδον τής έτησίας ταύτης προθεσμίας 
εξακολουθήσουσι πάντοτε να ώσιν ύποχρεωτικώς δε
κτά τά τραπεζικά γραμμάτια τών ώς άνω αποσυρο- 
μένων κατηγοριών μόνον είς τά Ταμεία τοΰ Κεν- 
τρικοΰ Καταστήματος καί τών 'Υποκαταστημάτων 
τής Έθνικής Τραπέζης είς πληρωμάς καί πρός αν
ταλλαγήν.

Τά άποσυρόμενα τής κυ -.λοφορίας τραπεζικά γραμ
μάτιά είσι τά έπόμενα:

Α’ . Τά τραπεζικά γραμμάτια της Τραπέζης 
ΉπειροΟεόόαλίας, πάόης έκδόόεως καί κα
τηγορίας,

Β". Τά τής Ζ' έκδόόεως των δρ. νέων 23.
Τα τραπεζικά γραμμάτια τής έκδόσεως ταύτης 

διακρίνονται εύχερώς έκ τής πρός τ’ άριστερά είκό- 
νος τής Άθηνάς, έκ τής έν τώ κέντρφ τής προσό
ψεως έν έλλειψοειδεϊ πλαισίφ είκόνος έκ προτομής 
τοΰ πρώτου Διοικητοΰ τής Τραπέζης Γεωργίου Σταύ
ρου καί έκ τής έν τώ κέντρφ τής οπίσθιας δψεως 
είκόως τής προτομής τοΰ Έρμοΰ τοΰ Πραξιτέλους.

Γ’. Τά τής Α". έκδόόεως τών δραχμών 
νέων ...

Τά τραπεζικά γραμμάτια τής έκδόσεως καί κατη
γορίας ταύτης διακρίνονται εύχερώς έκ τής έν τώ 
μέσφ τής προσόψεως έν κυκλικώ πλαισίω είκόνος 
τοΰ πρώτου Διοικητοΰ τής Τραπέζης Γεωργίου Σταύ
ρου, ενώ εν τή δευτέρα έκδόσει, τή καί τελευταία 
τών γραμματίων τούτων, ύπάρχει αΰτη προς τ’ άρι
στερά.

Έν Άθήναις, τή 5 ’Ιανουάριου
Ό Διοικητής

S. ΣΤΡΕΊ'Τ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
EZXFJk ETT ^ΚΘΉΪΊΝΓ^ΙΣΖ ΣΓΝΟΠΤΙΚΒ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ : Έν Λονδίνω (22 Fenchurch street', ’Αλε
ξάνδρειά, Καΐρω,Χαρτούμ (Σουδάν),Κωνείταντινουπόλει,(Γαλατά καί 
Σταμπούλ), Σμύρνη, Θεόάαλονίκη, Καβάλλα, Πειραιεϊ, Πάτραις, 
Βάλω, Σύρω, Καλάμαις, Χανίοις, ΊΙρακλείω, Ρεθύμνω (Κρήτης).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 3 I ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1908

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον και Τράπεζαι.............................................................
Διαθέσιμα παρά ταΐς έν Εύρώπη Τρ. εϊς χρ...................
Συναλλάγματα έν Χαρτοφυλακίω και χρυσός......................
Προεξοφλήσεις.................................................................................
Λ)σμ.οι τρέχοντες εϊς χρυσόν κα: δραχμάς........................

έπί ένεχύρω χρεωγράφων................................................
έπί έμπορ. καί άλλων εγγυήσεων................................
έπί ύποθήκη ακινήτων ...................................................

Δάνεια έπί ένεχύρω χρεωγράφων...........................................
Προσωρινοί λ)σμο:('Υποκαταστήματα καί Άνταποκριταί) 
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια είς χρυσόν καί δραχμάς.. . 
Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων καί Δάνεια είς Δήμους, 

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

Δρ. 4,946,826.59
» 4,372,473,65
» 4,601,818.19
» 14,663,475.66

» 54,659,954.98
» 27,113,905,96
» 9,589,462.66
» 2,841,543.46
» 19,957,709.38
» 13,076,843.98

» 5,796,600.40
» 3,657,991.50
» 731,381.41

Δρ. 166,009,987.82

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον 'Εταιρικόν..................................................................
Άποθεματικον τακτικόν.............................................................

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

λίου 1924 ..................................................................
Καταθέσεις εις χρυσόν καί δραχμάς.Δρ. 75,014,758,16)
Ταμιευτήριον........................................ » 6,208,447.13)
Ταμεΐον συντάξεων υπαλλήλων................................................
’Εξωτερικοί λογαριασμοί εϊς χρυσόν.....................................
Έπιταγαί πληρωτέαι................................................................
Γραμμάτια εΐσπραχθέντα καί μήπω έκκαθαρισθέντα.. . .
Μερίσματα πληρωτέα..................................................................

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

» 2,725,000.-

» 81,223,205.29

» 444,893.15
» 30,279,638.19
» 1,324,126.01
» 486,765.18
» 111,360.—

Δρ, 166,009,987.82

Ό Γενικός Διευθυτ·της Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου

Ζ Κ· ΜΑΤΙΑΣ Φ· ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
«

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΣΙΜΟΝ ΠΟΛΤΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΛΐΟΣ
θεωρεί καθήκον της νά είδοποιήση ότι μόνον αύτή 
γεμίζει τάς φιάλας τών ΰδάτων Σαρίζης έντός τής 
πηγής Σαρίζης διά μηχανήματος αγγλικού, άλλαι δέ 
φιάλαι, πωλούμεναι ώς Σαρίζης ύπό άλλων έμπορων, 
πληρούνται έν Άθήναις.

’Επίσης μόνον ή Ανώνυμος 'Εταιρεία έχει την άπο-

κλειοτικην Ικμετάλλευαιν τών ύδάτων Λουτρακιού^ 
Κυλλήνης, Όσσης δι’ επισήμων συμβολαίων, πληρο1 
τάς φιάλας εϊς τάς πηγάς αύτάς καί συνιστάται διά 
πιστοποιητικών τών Δημάρχων Άνδρου καί Λουτρα
κιού καί διά δύο έγκυκλίων τού Β. Ίατροσυνεδρίου.

Αποφεύγετε άλλα ύδατα μεταφερόμενα διά δαμι- 
ζανών καί χάνοντα" τάς ιδιότητας καί τά θεραπευ
τικά των συστατικά. Δοκιμάσατε τέ ύδωρ Τσάγεσι 
μοναδικόν έν τώ κόσμω κατά τήν γνώμην τού Γάλ
λου Ακαδημαϊκού Ρομπέν κατά τής αναιμίας, χλω- 
ρώσεως καί έξασθενήσεως θαυμ.άσιον δέ είς τήν γεύσιν.

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατά την. «11 ’Οκτωβρίου 1908

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ο*2 Εις μεταλλικόν......................................................................... Δρ.
> τραπ- γραμμ· Ίονικής Τραπέζης.................................... »

Η > κερματικά γραμμ· δίδραχμα και μονόδραχμα.......... »
. Άντίτιμ. μεταλ· Τρ· είς τδ εξωτερικόν. 

Έξωτερ. λ)σμοί. Προϊόν έκδοθέντος Έθνικ. δαν. είς χρ·. 
Δάν. πρδς τήν Έλλ- Κυβ. έπ’ άναγ. κυκλ. τραπ. γραμμ- 

» » » διδράχμων καί μονοδράχμων. .
„ , )Είς χρ. Δρ. 24,709,175. —

Όμολ· Έθνικ. δάνειων.............j , τρ. γρ.» 33,640,903.10

"Εντοκα γραμμάτια Έλλ- Δημοσίου εις τραπ. γραμμάτια 
Προεξοφλήσεις.......................................................................................
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων.......................................................
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί έπ’ ένεχύρω χρηματογράφων 
Δάνεια έπ’ ένεχύρω έμπορευμάτων.............................................
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί επί ύποθηκη...................................
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα... 
Χορηγήσεις εις γεωργοκτηματίας..................................................
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας.................
Μετοχαί είς έγχωρίους έταιρίας.......................................................
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης..................................................
Όμολ. λαχ. δαν. Έθν. Τρ.'Ελλάδ. 2 1 ]2 ο)ο (είς τρ. γρ.) 
Τοκομερίδια έν γένει............................................................................
Καταστήμ. Τραπ. καί κτήμ. έξ αναγκαστικών έκποιήσεων 
’Απαιτήσεις έπισφαλεΐς.....................................................................
"Εξ. έγκαταστ. (ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπ. γραμμ·) 
Διάφοροι λογαριασμοί...........................................................................
Λογαριασμοί τρίτων έν τώ έξωτερικώ..........................................
Λ)σμδς έξαγορ. συμμ. Κυβερ· είς κέρδη έκ τραπ. γραμμ· 
’Εξαγορά προνομίου Προνομ. Τραπ. Ήπειροθεσσαλίας. . . . 
Προμήθεια τροπής λαχειοφ. δανείου είς τραπ. γραμμάτια 
Διάφορα......................................................................................................

Λρ.
παθητικόν

31 ’Οκτωβρίου 
1908

3,422,701.34
546,735.—

1,314,659. —
41,438,119.51
2,026,997.83

62,778,575.42
10,500,000. —

58,350,078.10
5,822,904-77

24,313,845.04
3,190,757.46

18,826,578.34
7,498,272.64

70,046,060.94
44,209,664.43
12,306,518.02
5,588,646.56
4,807,948.20
1,250,000 —

786,498—

8,841,021.28
3,094,080.51
1,571,037.97
2,540,026-52

387,852.46
1,218,560.—

720,000—
150.000. —
696,507-04

398,244,646.38

30 Σεπτεμβρίου 
1908

3,044,034.12
•r693, βΙΟ.- 
Ι, 224,887.—

41,602,986.02
2,026,997.83

62,778,575.42
10,500,000—

ί
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 
44,137,991-29 
13,434,516.45
5,630,589-66
4,807,948.20 
1,250,000. —

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

Μετοχικόν κεφάλαιον...........................................................................
Άποθεματικά κεφάλαια......................................................................
Τραπεζ. γραμ. έν κυκλοφορίμ :

I διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως Δρ. 62,778,575.42
II > » » Τραπέζης » 56,779,917.48

Κερματ· γραμ. δίδραχ. και μονόδραχμα.....................................
Καταθέσεις άνευ τόκου είς μεταλλικόν........................................
Καταθέσεις άνευ τόκου........................................-................... · ·
Έπιταγαί πληρωτέα:.......... .. .............................................................
Μερίσματα πληρωτέα.........................................................................
Διεθνής Οίκ. έπιτρ. (λ)σμδς κατ· έκ δη-

• . )είς χρυσ. δρ. 598,569,34μοσιων υπεγγ. προσόδων...' , β θ

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

» > » » τρ. γρΛ·α » » »
Καταθέσεις έντοκοι.............................................................................
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν.......................

ι » » 2 \)ϊ ο)ο είς τρ. γραμ.
Υπηρεσία λαχειοφόρ. δανείου Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν, 

s » » » 2 1,12 ο)ο είς τρ. γραμ.
Καταθέσεις ταμιευτηρίου ..............................................................
Διάφορα.................... ............................................ .. ................................

Δραχ.

20,000,000.-1
13,500,000.—

20,000,000.—
13,500,000—

Έν Άθήναις τή 7η Νοεμβρίου 1908

119,578,492.90
10,500,000.—
4,840,501 06

12,264,081.14
1,173,945.52

240,860—

3,874;934.33

548,206.01 
285,704.20 
195,627.12

19,791.43
2,026,997.83

9,448.21
125,350,685.38 

41,871,390.— 
20,472,800—

1,218,588. —
162,977.50

11.546,813.45
8,562,802.30

398,244,646.38

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

11,813,138.45
1,992,249.64

294,220.—

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 
41,874,390 — 
20,472,800.— 
[1,372,298.—

173,625— 
11,405,891-88
5,791,659.82

396,630,370.93

Ο Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου
II. Α. ΚΟΥΤΣΑΑΕΗΗΣ



wr asua mm

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΞΜΕΝΟΝ ΕΙΣ AUO0EMATIKON KAI ΜΕΤΟΣΑΣ
ΔΡ. .'10.000.000

To καφάλαιον καί αί καταθέσεις είς χρήματα καί χρεόγραφα έν γένει άνήρχοντο 

τδν Αί/γονάτον 1906 εις δραχ. 2(50,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Έν Λονδίνω, ’Αλεξάνδρειά, Καίρω, Κων)πόλετ (έν Γαλατά κα\ 
Σταμπουλ), Θεσααλονίκα, Σμύρνη, Πειραιεϊ, Πάτραις, Βόλω, Σύρω 
Καλαμαις, Χανιοις, Ήρακλείω (Κρήτης) καί Χαρτούμ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ „Α®ΗΝΑ·Ι·ΚΗ“

"Η Τράπεζα Αθηνών έκτελεΐ πάάαν Τραπεζιτικήν έργαάίαν, ήτοι :
Προκαταβολάς έπί εμπορευμάτων, χρεωγράφων καί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομερι
δίων, γραμματίων επι Ελλάδος καί τοϋ ’Εξωτερικού ώς καί Χρηματιστικάς ‘έντολάς. ’Εκδίδει συναλλαγ- 
ματικας επιταγας, πιστωτικάς έπιστολάς, ενεργεί δέ καί τηλεγραφικά? έντολάς πληρωμής είς τάς κυριω- 
τερας πόλεις τής Ευρώπης. Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς

ΤΑΜΙΕ ΥΤΗΡΙΟΝ
Η Δ1Ε1 Θ1 ΝΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ προς έμψύχωσιν τού παρά τώ λαώ πνεύματος τής 

αποταμιευσεως προσδιωρισε τοκον 4 0/θ έτησίως διά τάς έν Τανιεντηρίω της κχταθέσε[ς> άποδο. 
τέας εις πρωτην ζήτηΟιν παρέχουσα πάσας τάς εύκολίας διά τάς καταθέσεις καί αναλήψεις τών 
πελατών της. Τ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεχεται καταθέσεις είς χρυσόν, είς έπιταγάς (cheque) έπι τοϋ έξωτερικοϋ καί είς 

τραπεζογραμμάτια, πληρώνουσα τόκον :

Διά καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν 3 ο)ο
» » 1*«τά εξ μήνας 3 1 )« ο)ο
» » μετά εν έτος 41 ο)ο

® ® ® μετά δνο έτη καί έπέκεινα 3 ο)ο
. ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ είνε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς 

(cheque) δμοιως αποδίδονται δι έπιταγών (cheque) τής Τραπέζης έπί τών έν τώ έξωτερικώ άνταποκριτών 
της. Οι δεδουλευμένοι τοκοι 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, έπιφοοτί- 

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

____________ ___________________ Εκ της Γενικής Διενΰννσεως

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΤΟΣ ΟΓΔΟΟΝ

ΔΙίΥΕΘΪΝΤΗΣ ■ Δ. I. ΚΑΑΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ Έτηΰία: Έϋωτερ. δρ.ΐ2 Έξωτ. φρ. χρ.ΐ2 

ΓΡΑΦΕΙΑ; 'Οδός Χαριλάου Τρικοΰπη άριΰ. 22α. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Φιλολογικά καί καλλιτεχνικά άρθρα καί 

εικόνας έργων "Ελλήνων καί ξένων καλλιτεχνών.

ΕΙΔΟΙΊΟΙΗΣΙΣ
Πεπειραμένος καθηγητής τής Ιταλικής, γνω- 

ρίζων και τήν Γαλλικήν αναλαμβάνει παραδόσεις 
και μεταφράσεις. ’Απεν&νντέον όδ. Σόλωνος 58.

ΙΔΟΎ Η ΤΕΧΝΗ
Τδ μόνον συστηματικόν τροχεϊον τοΰ κ.

ΚΩΝΣΤ. Ν. ΚΕΠΕΤΖΗ ΟδΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 4*
Εις τό ανωτέρω συστηματικόν Τροχεϊον τοϋ άρί- 

στου καί μοναδικού τεχνίτου κ. Κωνστ. Κεπετζή 
τροχίζονται άπαντα τά κοπτερά καί χειρουργικά ερ
γαλεία. Πωλούνται ξυράφια καί ψαλλίδια. %

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ
Τ0Μ0Σ Β- ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1908 ΤΕΥΧΟΣ 2

ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΠΟΤΑΝ ό αντιπρόσωπος απεριόριστός και 
ανεξέλεγκτος άφεθή εις τήν διάκρισίν 
του, κίνδυνος εΤνε νά καταχρασθή τής 
ξένης έξουσίας καί άνηλεή ποιούμενος 
χρήσιν αύτής να γίνη δεσποτικωτερος 
τοΰ δεσπότου,δεσπόση δε και τοΰ δεσπό

του, έξ οΰ τήν έξουσίαν άρύεται. Γνωρίζει δυνα-
στας ή ιστορία κάταδυναστευθεντας υπο τών ορ
γάνων αύτών, καί κοινοβούλια γνωρίζει, τα οποία 
καθυπέταξαν τόν κυρίαρχον λαόν, όστις αντιπρο
σώπους αύτοΰ τά ανεδειξεν. Αλλ ουόεις ποτέ
άντιπρόσωπος κατεχράσθη τής άλλοτριας έξουσίας 
οσον τό χρήμα κατεχράσθη αυτής. Ο προορισμός 
αύτοΰ είνε νά είνε μέτρον έκτιμήσεως τών άξιών 
καί νά έκπροσωπή αυτας έν ταΤς συναλλαγαΐς.Το 
χρήμα όμως σύν τώ χρόνω κατωρθωσε να ύψωθή 
πέραν τών έκπροσωπουμενων αξιών, να καθυπο- 
τάξη δέ πάσας είς τρόπον, ώστε είς το εξής έξ 
αύτοΰ πασαι νά αντλούν το φώς και την δύναμιν.

τοΰ άπαιτεΤται. Παράγει δι άλλους, διά την α
γοράν παράγει, ότι είς αύτόν άτομικώς μόλις είνε 
χρήσιμον, συντηρείται δέ μόνον εφ οσον δυνα- 
ται τό παραχθέν νά μετατρέψη είς χρήμα καί διά 
τοΰ χρήματος νά πορισθή τά προς ζωήν απαιτου- 
μενα. Είς πάν του βήμα λαμβάνει τοΰ χρήματος 
άνάγκην. Δύναται νά έχη τις οικίας καί δάση καί 
πλοία, έάν δέν δυνηθή νά προμηθευθή δι’ αύτών 
χρήμα, θά μείνη άνευ άρτου καί θερμανσεως και 
ύποδήσεως. .

Ή δύναμις, ήν τό χρήμα κατά μικρόν άπέκτη- 
σεν, άνέτρεψε τούς θεμελιώδεις όρους τής λογι
κής καί τοΰ δικαίου, κατέστησε τήν πολιτείαν 
έπιλήσμονα τοΰ προορισμού αύτής, καί έγέννησε 
μίαν εκτροπον κατάστασιν, ήτις είνε άνεκτή μό
νον διότι μακρά τήν καθιέρωσε συνήθεια καί διότι 
τήν έστήριξεν ή πνευματική άδράνεια άκριβώς έ
κείνων τών κοινωνικών τάξεων, ας περισσότερόν 
ήδίκησε.

φ

Κατά έκατοντάδας έν τώ ίδρώτι τοΰ προσώπου 
ήμών έκαλλιεργήσαμεν τούς άγρούς καί έσπείρα- 
μεν τόν σπόρον· άλλοι μέ κίνδυνον τής ζωής των 
καί έπι καταστροφή τής σωματικής των εύεξιας έκ 
τοΰ βυθού είς τό φώς τής ήμέρας έφεραν τούς 
θησαυρούς τής θαλάσσης. Αλλ οι καρποί τών κό
πων μας δέν είνε ίδικοί μας, άνήκουν κατ’ άνάγ
κην είς τόν άγνωστον ήμΐν οίονδήποτε κάτοχον 
χρήματος, όστις ήθελε συναινέσει νά χορηγήσή 
ήμΐν είς άντάλλαγμα τό χρήμα, ούτινος άπαραι-

φ

Καί έγένετο δεσπότης τό χρήμα ! Μάλλον αύ
τοΰ άπολυταρχικός καί αύθαίρετος άλλος δέν ύ- 
πήρξε δεσπότης. Υπό τό κράτος αύτοΰ συνετε- 
λέσθη ή διακρίνουσα τήν έποχήν μας άκρα τών 
έργασιών διανομή καί είδίκευσις, έκ ταύτης οέ 
νέαν ήντλησε σχεδόν απεριόριστόν δύναμιν. Ου- 
δείς παράγει τήν σήμερον, ότι εις συντηρησιν αυ-
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Τητον,έχορεν χρείαν διά νά ΐραφώρεν καί ένδυ- 
θώρεν καί στεγασθώρεν-· άνήκουσιν ίσως είς'νεό- 
πλουτόν τινα χρηρατιστήν τοΰ Λονδίνου ή των 
Παρισίων, ου ό καλλίτερος έπι τοϋ ΐδρώτός ρας 
τίτλος εις τοΰτο κα'ι ρόνον συνίσταται, ότι, καθ’ 
όν χρόνον ήρεϊς έκοπιάζορεν κα'ι έκινδυνεύορεν, 
αύτός ρεταξύ δύο χασρουρηράτων ήκολούθησε τυ- 
χαίαν έρπνευσιν κα'ι ήγόρασε χρεόγραφα,τά όποια 
εύτυχής σύρπτωσις ύπερετίρησε τήν έπαύριον. 
Τίποτε δέν έδρασε, τίποτε δέν έκαρε, κα'ι έν τού- 
τοις ένθυλακόνει τήν δλην παραγωγήν πολλών 
ρηνών, δι’ ήν πολλά! έκατοντάδες άγνωστοι είς 
αύτόν άνθρωποι έρόχθησαν και ύπέφερον.

Κα! δέν δύναται τοΰτο ρόνον, άλλά χάρις είς 
τήν τοκοφόρον ιδιότητα τοΰ χρήρατος δύναται εις 
τό έξής νά καταστήση φόρου ύποτελή τήν έργα
σίαν τών τρίτων.

φ

Είνε άξια παρατηρήσεως ή άντίθεσις, είς ήν 
περιήλθον πολιτεία κα! θρησκεία, ή Χριστιανική 
ράλιστα πολιτεία πρός τήν ηθικήν τοΰ Χριστοΰ. 
’Εν ύποκρισία άποδεχορένη τάς άληθείας τοΰ 
Εύαγγελίου, τήν ισότητα, τήν άγάπην, τήν αδελ
φότητα, ή πολιτεία διά τών νόρων αύτής στηρί
ζει τήν άνισότητα, διευκολύνει τήν συγκέντρωσιν 
τοΰ πλούτου είς τάς χεϊρας τών ολίγων κα! έπι- 
τρέπει τήν οίκονορικήν άπογύρνωσιν τοΰ άσθε- 
νοΰς ύπό τοΰ εύρωστου. Πρώτος τής άνισότητος 
παράγων άνεδείχθη έν παντ! καιρώ τό χρήρα.

Είνε χονδροειδώς άναληθής ό τών έπιτηδείων 
ίσχυρισρός, οτι αί ρεγάλαι περιουσίαι σχηρατί- 
ζονται διά τής έργατικότητος κα! τής οίκονορίας. 
Η έργατικότης ρέ τήν οίκονορίαν δύνανται ρέ 

την πάροδον τοΰ χρονου ν άποδώσωσι περιουσίαν 
κατά τό ραλλον κα! ήττον άξίαν λόγου, άλλ’ αί 
ρεγάλαι τών καθ’ ήράς χρόνων περιουσίαι,αί άριθ- 
ροΰσαι τά έκατορρύρια κατά δεκάδας κα'ι έκατον- 
τάδας, έχουν πολύ διαφορετικήν τήν προέλευσιν 
αύτών. Έν τή βιορηχανία χιλιάδες έργατών πα- 
ράγουσιν ύπέρ τοΰ κεφαλαιούχου έν ρικρώ χρο- 
νικώ διαστήρατι έκατορρύρια, αύτοΐ άποζώντες έκ 
τοΰ ξηροΰ ήρερορισθίου. Είς τά χρηρατιστήρια 
ρία κα! ρόνη έπιτυχής έπιχείρησις εϊνε 'ικανή νά 
σωρευση πλουτη είς χεϊρας τοΰ έπιχειρηρατίου. 
Όχι πλούτη κατ’ άλήθειαν, όχι άξίαν τινά πραγ- 

ραΤικήν κα! ύποστατήν, άλλά χρήρα, ήτοι to ρέ- 
σον πρός ύφαρπαγήν τών πραγρατικών άξιών άπό 
τών χειρών έκείνων είς ούς άνήκουν.Έχω χρήρα, 
δέν έχω ούτε κάν χρήρα, έχω έν άπλοΰν τερά- 
χιον χαρΤου έκπροσωποΰν χρήρα, τό άπέκτησα 
χωρίς νά ροχθήσω ή έργασθώ τό παράπαν, κα! τό 
τεράχιον τοΰτο τοΰ χάρτου ρέ έξουσιοδοτεϊ νά 
γίνω κύριος, άρκεϊ νά θέλω, τής οίκοδορής, ήν 
άλλοι άνήγειρον ή τοΰ σκάφους, τό όποϊον άλλοι 
έναυπήγησαν.

Τό χρήρα έφόνευσε τόν νοΰν κα! έστραγγάλισε ■ 
τήν συνείδησιν τής πολιτείας κα! άπέσπασε παρ’ 
αύτής άδειαν καταδρορής κα! πειρατείας.

φ

Ένώ ό ’Αρχηγός τής χριστιανικής θρησκείας 
ούδ έν ταΐς προσευχαϊς ήρών έπέτρεψε νά ζητώ- 
ρεν τι πλέον τοΰ έπιουσίου άρτου, κα! εϊνε κεκη- 
ρυγρένος, περισσότερον κα! τών φανατικωτέρων 
σοσιαλιστών τών καθ’ ήρας χρόνων, έχθρός παν
τός άγώνος άποβλέποντος είςτήν σώρευσιν πλού
του περί τό άτορον, ή χριστιανική πολιτεία δέν 
ρετέβαλε τάς βάσεις τής προχριστιανικής κα! ι
δίως τής ρωραϊκής πολιτείας, έρεινε παλαίστρα 
τών ιδιωτικών συρφερόντων, στάδιον ύλικών άπο- 
λαύσεων κα! χρηρατισροΰ, έστήριξε τήν ιδιωτικήν 
κτήσιν κα! έπολλαπλασίασε τήν δύναριν τοΰ χρή
ρατος διά τών ρεθόδων τής εύχερεστέρας αύτοΰ 
κινήσεως.

’Αλλά σύν τώ χρόνω ή παίδευσις είσεχώρησε 
κα! είς τά στρώρατα τών ήδικηρένων, οπού πρό- 
τερον εύεργετικόν διά τούς κρατοΰντας έπεκράτει 
σκότος, κα! ρετ’ αύτής είσέβαλεν ό ένδοιασρός. 
Κα! δέν δεχόρεθα πλέον, ότι τά ποάγρατα, διότι 
έχουν ώς έχουν όρθώς ούτως έχουν.Κα! έρωτώ- 
ρεν άρά γε δέν εϊνε ή γή κοινόν κτήρα, προωρι- 
σρένον όπως έξ αύτής τραφώρεν όλοι ; Άρά γε 
ή πολιτεία δέν χρεωστεϊ νά ρεριρνά περ! τής έ 
ξαπλώσεως τής εύδαιρονίας ; Εϊνε έν τή λογική, 
όπόταν θυσιάζη τούς πολλούς είς τούς ολίγους 
κα! τούτους ρέν καταστρέφει διά τής διαφθοράς 
έκείνους δέ διά τής πείνης ;

Κα! σείει ρέν έν οργή χρυσούς γρόνθους τό 
χρήρα, άλλ’ ή νέα ήρέρα ύποφώσκει.

Κ ΕΣΣΛΙΝ

ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
Τό Αλβανικόν ζήτηρα άπό τής άνακηρύξεως 

τοΰ Συντάγρατος έν Τουρκία προύχώρησε πολύ 
πρός τήν λύσιν του, διότι ένώ πρό τοΰ Συντάγ
ρατος άπηγορεύετο αύστηρώς ή διδασκαλία κα! ή 
γραφή τής άλβανικής γλώσσης έν τώ όθωρανικώ 
Κρατεί, ώς κα'ι ή εισαγωγή παντός έντύπου, βι
βλίου, έφηρερίδος ή περιοδικοΰ, άλβανιστ! γε- 
γραρρένου, πολλώ δέ ραλλον ή ϊδρυσις άλβανικοΰ 
σχολείου, νΰν ή διδασκαλία κα! ή γραφή τής άλβα- 
νικής γλώσσης κα! ή σύστασις άλβανικών σχολείων 
καθ’ άπασαν τήν Αλβανίαν, τήν τε πραγρατικήν 
κα! ρή πραγρατικήν, εϊναι συνταγρατικόν δικαίωρα 
παντός Άλβανοΰ. Συνέστησαν ήδη έν Αλβανία 
κα! έν πολλαΐς’Ηπειρωτικαΐς κα! Μακεδονικαϊς πό- 
λεσι κα'ι χωρίοις, ένθα ύπάρχουσι κα! άλβανικο! 
πληθυσροί, άλβανικα! σχολαί, είσάγονται έλευθέ- 
ρως άλβανικά έντυπα ήτοι βιβλία, περιοδικά κα! 
έφηρερίδεςέκ τών έν τώ έξωτερικώ άλβανικών προ- 
παγανδικών κέντρων, ίδρύθησαν πανταχοϋ άλβα- 
νικο! πολιτικοί σύλλογοι,έν δέ τή Θεσσαλονίκη ήρ- 
ξατο έκδιδορένη άλβανική έφηρερίς ύπό τόν τίτλον 
«Liria» (Ελευθερία), έκτος δέ τούτων όλων κα'ι 
πάσα έθνική άλβανική ένέργεια ένεργεϊται έλευ- 
θέρως.

Ή θέσις τών Αλβανών σήρερον, ύπό τό νέον 
τουρκικόν καθεστώς, εϊναι άσυγκρίτω τώ λόγω κα- 
λειτέρα τής’ρέχρι τοΰδε, δέν ύπολείπεται δέ ή ή 
κατάλληλος στιγρή νά κηρυχθή άπ’ άκρου εις άκρον 
τής άλβανικής χώρας ή άλβανική αύτονορία.

Εϊναι άληθές, ότι πολλοί κα! σπουδαίοι Αλβα
νό! έκ τών κατεχόντων άνωτάτας πολιτικός κα! 
στρατιωτικός θέσεις έν Τουρκία κα! τών άπολαρ- 
βανόντων ρεγάλους ρισθούς έκ τοΰ τουρκικοΰ Τα- 
ρείου, δέν διάκεινται εύνοϊκώς πρό τήν άλβανικήν 
αύτονορίαν ή τούλάχιστον ύποκρίνονται δυσρέ- 
νειαν, άλλ’ ή έθνική άλβανική ιδέα ριζοβολεΐ έν 
τή καρδία κα! τώ πνεύρατι τής άλβανικής νεότη- 
τος κα! δέν θά παρέλθουν πολλά έτη—έάν έξακο- 
λουθήση τό νέον καθεστώς άνευ έσωτερικών κα! 
έξωτερικών περιπλοκών —ότε ή’Αλβανία θά κηρυ
χθή άνεξάρτητον Κράτος, διότι δέν εϊναι ρόνοι οί 
Αλβανοί, οϊτινες θά ποθήσωσι τό τοιοΰτον, άλλά 
κα! α! δύο άδριατικα! Δυναρεις δεν θ αφησωσι να 
παρέλθη πολύς καιρός, χωρίς νά ώθήσωσι τήν 
άλβανικήν φιλοδοξίαν πρός τό τέρρα τοΰ σκοποΰ 
αύτής, διότι είς τάς Δυνάρεις αύτάς, αϊτινες 

άναρφιβόλως είσ'ι πρό πολλοΰ συνεννοηρέναι έπ! 
τοΰ θέρατος τούτου, συρφερει περισσότερόν η οη- 
ριουργία ένός πτωχοΰ αλβανικοΰ Κράτους υποκει- 
ρένου ύπό πάσαν έποψιν είς τήν διάθεσίν αυτών, 
ή νά έχωσι πρό αυτών Αλβανίαν,τουρκικήν επαρ
χίαν, δυναρένην ν’ άντλή έκ τής Τουρκίας δύνα
ριν, καί νά παρέχη εις αύτήν τοιαύτην.

Όπως κα! άν έχη τό πράγρα, τό τουρκικόν 
Σύνταγρα, κα! άν άκόρη έφαρροσθή κα! είς τά 
άγριώτερα τής Τουρκίας ρέρη, δέν θά δυνηθή νά 
έφαρροσθή είς τήν Αλβανίαν, κα! θά εϊναι ρία 
άδιάκοπος άφορρή έρίδων ρεταξυ τών τουρκικών 
άρχών άφ’ ένός κα! τών άνυποτάκτων Αλβανών 
άρχηγίσκων (ρπέηδων) άφ’ έτέρου, οϊτινες ένα κα! 
ρόνον νόρον άνεγνώρισαν κα! άναγνωρί.ζουσι, τόν 
νόρον νά ρή κωλύωνται ύπ’ ούδενός νόρου.

Τό καθ’ ήράς, ή άνεξαρτησία τής Αλβανίας 
κα! ό ρετασχηρατισρός αύτής είς αύτόνορον καί 
άνεξάρτητον κράτος, υπο τον τύπον τοΰ πολι- 
τεύρατος τής Σάρου, πρό τοΰ Κοπάση έφένδη, 
εϊναι εύκταία διά πάντα Έλληνα, ρηδ’ αύτοΰ τοΰ 
τάςγραρράς ταύταςγράφοντας—τοΰκακώς χαρα- 
κτηριζορένου ώς ρισαλβανοΰ κα! άλβανοδιώκτου 
έξαιρουρένου, άλλ’ ύπό τόν όρον νά περιριορισθή 
τό νέον άλβανικόν Κράτος έντός τών ορίων τής 
κυρίως λεγορένης Αλβανίας. Δυστυχώς δρως ό 
άλβανικός σωβινισρός δέν έχει όρια λογικής, υπο- 
λογίζων ώς Αλβανίαν κα! τά πέριξ αύτής τρία 
βιλαγέτια, ήτοι τό τοΰ Κοσσιφοπεδίου ρετά τοΰ 
σαντζακιού τοΰ Νόβι—Παζάρ, τό τοΰ Μοναστη
ριού, κα! τό τών Ίωαννίνών, κα! κατασκευαζων 
ούτω Μεγάλην Αλβανίαν, τριπλασίαν τής πραγ- 
ρατικής, δεδορένου, ότι ή άλβανική φυλή (κα! 
θεωρώ ώς άπαρτίζοντας αύτήν ρόνον τούς λεγο- 
ρένους Τουρκαλβανόύς) άριθρεΐ ρόνον εν έκατορ- 
ρύριον ψυχών, ή δέ ύπό δηριουργίαν Μεγάλη Αλ
βανία άποτελεΐται έκ τριών κα! πλέον έκατορρυ- 
ρίων ψυχών.

Ή τοιαύτη Αλβανία δέν δύναται ή νά συστηθή 
άναλώρασι τής Ελλάδος έκ νότου καί άνατολών, 
κα! τοΰ ήρωϊκοΰ Μαυροβούνιού κα! τής Σερβίας 
έκ βορρά. Θ’ άνεχθώαι τά τρία αύτά κράτη τήν 
διριουργίαν τοιαύτης Αλβανίας; ’Ιδού τό πρώ
τον ζήτηρα.

Άλλά κα! τ! θά δυνηθώσι νά πράξωσι τά Κράτη 
ταΰτα, έάν ή δηριουργία ριάς τοιαύτης Μεγάλης 
Αλβανίας, κυριολεκτικώτερον ριάς τοιαύτης ρε- 
γάλης λείας τών δύο άδριατικών Δυνάρεων είναι 
συρφέρον τών Δυνάρεων τούτων, ϊνα έν καιρώ. 
τώ δέοντι διανερηθώσιν αύτήν, δταν άποδειχθή 
έκ τών πραγράτων, ότι ή ούτω δηριουργηθησο- 
ρένη Αλβανία δέν κέκτηται τ’ άπαιτούρενα ειρη
νικά στοιχεία Κράτους ;
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Ιδού τό δεύτερον και το σπουδαιότερόν ζή- 

τιμα· (
Πολύ ψοβοΰμαι μή οί ’Αλβανοί μόνοι των προ- 

πάρασκευάζουσι τό καρύκευμα (sauce) δι’ ου θέλει 
έν ηροσεχεΐ μέλλοντι μαγειρευθή ή ’Αλβανία διά 
νά τήν ψάγωσι τρίτοι.

X. ΧΡΗΣΤΌΒΑΣΙΛΗΣ

----ί—----.—

ΤΟ ΠΡ0ΤΟΝ ΤΝ ΙΤΛΛΙίι ΤΪΝΕ1ΡΙΟΟ
ΤΩΝ

ΙΤΑΛΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΕΠΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑι

ΤΗΣ ΒλΣίλίΣΣΗΣ ΕλΕΝΗΣ

Έν τή μεγαλοπρεπεΐ αιθούση τοϋ Καπιτωλίου τών 
Όρατίων καί Κουϊρατίων, έγένετο τή 24 ’Απριλίου 
1908 τό πρώτον ’Εθνικόν Συνέδριον τών ’Ιταλίδων 
γυναικών ύποκινηθέν καί όργανωθέν μετά πολλής νοη
μοσύνης ύφ όμίλου τινός Κυριών ύπό την Προεδρείαν 
της Κομήσσης Gabriella Spaletti Rapponi.

Προ τών αναπεπταμένων θυρών τοϋ Καπιτωλίου 
είχε τοποθετηθη ή άστυφυλακή πρός τήρησιν της τά- 
ξεως- πρό της θύρας τοϋ Καπιτωλίου άνέμενον την 
άφιξιν της Βασιλόπαιδος Ελένης καί της Principessa 

Letizia άπαντες οί έν τέλει μετά τοϋ Δημάρχου καί 
τών άποτελουσών την Επιτροπήν Κυριών. Έν μέσω 
φρενιτιώδους δεξιώσεως διελαύνουσιν ή μέvPrincipessa 
Letizia δι’ αυτοκίνητου ή δέ Βασίλισσα δι’ άυ-άξης, 
έχουσαι άμφότεραι πολυτελεστάτας έσθητας. "Αμα 
τη άφίξει ώδηγήθησαν ύπό τών δεξιωθεισών ταύτας 
’Αρχών εις την μεγάλην αίθουσαν τών Όρατίων καί 
Κουϊρατίων. 'Η αίθουσα παριστά τη άληθεία μαγευ
τικόν καί έπιβλητικόν θέαμα. Διαλάυ.πουσιν έν τη 
μεγάλη καί πολυποίκιλο) δμάδι οί ώραϊοι πτεοωτοί 
πίλοι καί ή ποικίλλουσα πολυτέλεια τών έσθητων.

Μετά την είσοδον, ήτις έγένετο λίαν έπιχαρίτως 
καί διά τρόπου άβροτάτου, καί τήν διαμοιβήν τών 
συνήθων διατυπώσεων, ό Δήμαρχος τής 'Ρώμης, μετά 
πάροδον ολίγων λεπτών έγερθείς καί ύποκλιθείς, είπε 
περίπου τά έξης : Εΰρίσκομαι τή Αληθεία Ιν Αμηχα- 
νία μή δυνάμενος ν' Αντιπροσωπεύσω καθ' δλην τήν 
έκτασιν τδ Ανδρικόν φύλον και νά στρέψω τδν λόγον 
μου πρδς υμάς αΐτινες Αποτελείτε τάς ικανότητας καί 
έκλεκτάς Αντιπροσώπους τοϋ ώραίου φυλάν, συνήλθατε 
όέ έπί τδ αυτό ϊνα έπακριβώ; Ανερευνήσητε τους λό
γους οΐτινες συνηγοροϋσιν υπέρ τής Ατομικής και κοι 
νωνικής θέσεως έν τή πολιτεία καί ούτω αεί Αναλύσετε 

τά μέσα καί τούς κανόνας οΐτινες αγουσιν είς τήν βελ- 

τιωσιν τής θέσεως υμών, υποδείκνυαμίνης ούτω πό
σης νομοθετικής ελλείψεως. Ώς αντιπρόσωπος τής 
πολεως έκεινης, ένθα συνέρχεται τδ πρώτον τοϋτο 
Εθνικόν Συνεδρίαν τών ’Ιταλίδων Κυριών, προκρι- 

τοτερον ίσως ηθελεν είσθε έάν τήν θέσιν ταύτην κατεΐ- 
χεν η σύντροφος τοΰ βίου μου, γνώστις τελεία τοϋ 
σκοποϋ έκείνου δι δν έπί τδ αυτδ συνήλθετε σήμερον. 
Αλλ αφ ετέρου ένθαρρύνομαι διαγιγνώσκων έν τή 

Συνελευσει τούτη το λογιον «κάμετε εις τούς άλλους 
έκεΐνο το οποίον είναι εις ήμας έπιθυμητδν» καί ευελ

πιστώ οτι αι λέξεις ανται θέλουσι γείνη εύμενώς Απο
δεκτοί. Άλλ' ένθαρρύνομαι καί υπό τής ιδέας οτι 

αντιπροσωπεύων τήν ευκλεά πόλιν δέν ομιλώ έπ’ δνό- 
ματι τών Ανδρών οπού τδ γυναικεϊον φύλον δεσπόζει 
κατ Αριθμόν άλλ’ έπ’ όνόματι τής ευκλεούς πόλεως, 
ης το παρελθόν εθεσε τάς κρηπίδας μεγίστων ιστορικών 
και κοινωνικών αξιωμάτων. ’Απευθυνόμενος πρός 
υμάς, αΐτινες φέρετε πρδς συζήτησιν έν τών μάλλον 
περίπλοκων ζητημάτων, ζωτικού καί κοινωνικού ένδια- 
φέροντος, έναβρύνομαι νά Απευθύνω τδ «ώς ευ παρέ- 
στητε» βέβαιος ών οτι τδ Αποτέλεσμα τών γνωμών αΐ
τινες θελουσι προκύψει έκ τών ύμετέρων συζητήσεων, 
θελει συντελεσει ούσιωδώς εις τήν προσήκουσαν τοϋ 
ζητήματος θέσιν.

Κατόπιν λαμβάνει τόν λόγον ό κ. Rava 'Υπουρ
γός τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, όστις έξυμνει τήν 
επιδοσιν τοϋ ωραίου φυλλου εις την άνάπτυξιν τής 

καλλιέργειας τοϋ πνεύματος καί φρονεί ότι είς τό 
πεδιον τοϋ καλοϋ και αγαθού, όπου έκάστη ημέρα 

παρατεινεται επί πλέον προς έξερεύνησιν νέων ιδεω
δών, εινε τή άληθεία ή διά τό ώραίον φύλλον άρμό- 
ζουσα θέσις. Νομοθεται καί λόγιοι δέον νά ίκανοποιη- 
θώσι πρό τοιάσδε συνεργασίας βέβαιοι οντες ότι ό 
ερως πρός τάς νέας ιδέας δέν θέλει επιφέρει τήν λή
θην έπί τών ζητημάτων έκείνων, έν οίς ή γυνή είνε 
Κυρία καί Δέσποινα. Κατά τήν εύκλεά εποχήν τής 
πολιτειακής άναγεννήσεως, ή γυνή έδωκε δείγματα 
προόδου τοϋ άγαθοεργοϋ αύτής έργου έπί τοϋ πεδίου 
εκείνου το όποιον έκαλλιέργησαν, δ πατήρ, δ σύζυγος 
καί δ υιός.

Μετά τον καλλιεπή λόγον τοϋ 'Υπουργού Rava, 
όστις άπέσπασε τά φρενιτιώδη χειροκροτήματα, ύπέ- 
λαβε τον λόγον ή Κόμησσα Spaletti, ήτις άφοϋ έν 
άρχή ηύχαρίστησε τούς προσελθόντας διά τήν τιμήν 
καί το μεγαλεΐον τό όποιον προσέδωκεν ή παοουσία 
των είς τό Συνέδριον τοϋτο, έξιστορήσασα τά τοϋ 
σκοποϋ καί τής έκπληρώσεως τών τοϋ Συνεδρίου ζη
τημάτων διά χρησιμωτάτων εννοιών, έτόνισε τάς 
εξής περίπου βαρυσημάντου λέξεις :

Έν τφ Ίταλικώ λαω, έν άπάσαις ταΐς κοινωνικούς 
τάξεσιν, ουδέποτε έσταθμίσθη προσηκόντως ή θέσις 

τής γυναικός, άλλά νϋν έπέστη τδ χρονικόν σημεΐον 
κατά τό όποιον δέον νά έξετασθώσιν έπισταμένως ποϊαι 
είνε έν γένει αί βλέψεις αυτής, ποια τά αγαθά τά 

όποια ή οικογένεια καί ή κοινωνία έχουσι τδ δικαίωμα 
ν' άξιώσωσιν έξ ενός κινήματος τδ όποιον όσημέραι 
καθίσταται σπουδαιότερον. Τά αφορώντα τήν γυναίκα 
ζητήματα δέν εϊνε μία οίωνεί διαμάχη ώς πολλοί δο- 
ξάζουσιν, άέ.έά τουναντίον διά τής συνεργασίας καί τής 
έξάρσεως τών ιδιοτήτων τής γυναικός ουντελεΐται ή 
δύναμις τής κοινωνίας έν τή ενώσει, κατά τό πανδή- 
μως άναγνωριζόμενον δόγμα«ΙΑunion fait la force». 
Έν τφ Συνεδρίφ τούτω δέον πρό παντός νά τονισθή 
οτι ή γυνή δέν διεκδικεΐ τά δικαιώματα τοϋ ανδρδς 
άλλά τήν ιδίαν αύτής αυθυπαρξίαν ήτις έγκειται έν τή 
καλλιέργεια τοϋ πνεύματος καί τή αναγνωρίσει τών 
δικαιωμάτων της.Τδ μέλλον προσμειδειά είς τδν θρίαμ
βον τών ιδεών προ τοϋ ανταγωνισμού καί θέλει άπο- 
τελέσει ένδοξον νίκην τοϋ γυναικείου κόσμου οστις είρ- 
γάσθη διά τήν πρόοδον ταύτην ήτις Αποτελεί αληθή 
πολιτισμόν.

Οί λόγοι ούτοι έμποιήσαντες αϊσθησιν, έπεδοκιμά- 
σθησαν καί έπηνέθησαν ύφ’ ολοκλήρου τοϋ άκροατη- 
ρίου.

Έν τή συνεδρεία ταύτη τό πρώτον συνεζητήθη τό 
ζήτημα τής άνατροφής, έκπαιδεύσεως καί πνευματι
κής άνεξαρτήτου μορφώσεως τής γυναικός όπως διά 
τής δυνάμεώς της καί μόνης δύναται νά ή αύτή άξια 
έαυτής άπολύτως.

"Ετερον ζήτημα άπησχόλησεν ή ροπή πρός τό με- 
ταναστευτικόν πνεύμα τής έποχής, τό όποϊον επιδρά 
όλεθρίως έπί τήν συντακτικήν δύναμιν τής χώρας, 
παραλύον ού μόνον τάς κοινωνικάς τάξεις, άλλά καί 
πάσαν ζωτικήν δύναμιν.

Έπίσης έπελήφθησαν τοϋ ζητήματος περί άνατρο- 
φής καί έκπαιδεύσεως έν ταΐς διαφόροις κοινωνικαΐς 
τάξεσιν έν τε τοΐς γράμμασι καί τή τέχνη.

Έγένετο έπίσης συζήτησις κατά τοϋ συστήματος 
τών δημοσιογράφων, οΐτινες έν τοΐς έκάστοτε παρου- 
σιαζομένοις ζητήμασιν ουδέποτε ποιούνται τήν δέου
σαν μνεία, περί τών δικαίων τής γυναικός έν ίση μοί
ρα, άλλά πάντοτε, είτε διά πράξεως είτε διά παρα- 
λείψεως παρουσιάζουσιν άσθενή τήν θέσιν αύτής.

Μεθ’ δ έπηκολούθησε διεξοδική συζήτησις ώς πρός 
τήν ταξινόμησιν τών σωματείων τών άφορώντων τούς 
ευεργετικούς έν γένει καί τούς τής εύποιίας σκοπούς.

Μετά τήν συζήτησιν ταύτην έπελήφθησαν ετέρου 
ζητήματος άφορώντος τήν έπιτακτικην άνάγκην παρά 
τώ λαω τής έν γένει ύγιεινής, ιδία δ· παρά τοΐς 
νηπίοις καί τοΐς άνήβοις.

Κατόπιν έπελήφθησαν τοϋ πολυθρυλλήτου ζητή
ματος περί τού δικαιώματος τοϋ εκλεγειν και εκλεγε - 
σθαι, ιδία δέ περί τοϋ πρώτου. Έν ώ έν συνόψει 
έλαβε χώραν ή έξέλιξις κατ άντίθετον όλως λόγον 

τών έν Αγγλία συναδέλφων πρός τό φλέγον ζήτημα, 
όλως άθοούβως καί μετά μεγάλης ηρεμίας καί προσή
κοντος φλέγματος, διά τοϋ οποίου και μόνον δύναται 
τις νά φθάση είς τήν άκριβή στάθμισιν και εξερευνη- 
σιν τών δύσκολων ζητημάτων, άτινα, συνήθως ή θο
ρυβώδης συζήτησις έπισκοτίζει χωρίς νά δύναται ν’ά- 

γάγη είς πρόσφορου καί αποτελεσματικόν σημειον, 
τοσούτω μάλλον, δσω, οσάκις ζητήματος τίνος ώρι- 
μανθή ή κατάστασις διά τής έν τώ πνεύματι επανα- 
στάσεως, σύν τώ χρόνω κυριαρχεί καί επιβάλλεται 
τοϋτο.

Περί τοϋ ζητήματος τής αυθεντίας τοϋ συζύγου 
έπι τής γυναικός καί τοϋ τρόπου καθ’ δν δύναται 
νά έπενεχθή ή δέουσα μεταρρύθμισις. Περί τής ηθικής 
έκμεταλλέύσεως τών νεανίδων δημοσίου ιδρύματος 
έν ώ νά δύναται νά πιστοποιήται τό πρόσωπον τής 
μητρός.

Έπίσης άπησχόλησε τό ζήτημα περί φιλολογίας 
καί τέχνης, περί αναμνηστικών μ.νημείων καί τής δια- 
τηοήσεως αύτών. Περί ύγιεινής. Περί θρησκευτικής 
μορφώσεως καί ήθικής έν σχέσει πρός τάς περί Χρι
στού, Βούδα καί Κομφουκίου θεωρίας. Έπίσης περί 
τών έν ταΐς έπαρχίαις λαϊκών σχολείων. Περί παι
δαγωγικής διαπλάσεως τοϋ ύπηρετικοϋ στοιχείου και 
τής προστασίας τών δικαίων αύτοϋ. Περί τής χειρω- 
ναξίας τών γυναικών καί περί διακανονισμού τών ευ
ρών τής έργασίας καί τοϋ ημερομισθίου. Περί τών ά- 
στικών διατάξεων τοϋ άστικοϋ Δικαίου τών περιορι- 
ζουσών τήν έλευθερίαν τών συμβάσεων εις τάς γυναί
κας καί περί καταπολεμήσεως τών μέσων.

'II έξέλιξις καί ή συζήτησις τών ζητημάτων τούτων 
άπησχόλησε χρονικόν διάστημα έβδομάδος.

Έν τώ συνεδοίω τούτω ή γυνή έπεδείξατο σπου- 

δαιοτάτην πρόοδον, μάλλον ενεργόν, μάλλον άνεπτυγ- 
μένην καί μάλλον ώφέλιμον, δι’ ουσιωδών συζητή
σεων αΐτινες συνήθως σπανίζουσιν έν τοΐς Κοινοβου- 
λίοις ιδία δέ μετά τό εΐσαχθέν φιλελεύθερον Αγγλι
κόν σύστημα τής κωλυσιεργίας, άπέδειξεν εν αυτω 
ότι εινε ώριμος έν τή ’ σπουδή καί κοινωνος τών με- 
ναλειτέρων κοινωνικών καί ηθικών ζητημάτων τά ό
ποια άπασχολοϋσι και βασανίζουσι τήν ανθρωπότητα 
καί ότι έπίσταται άρκούντως έν τή μελέτη ταύτη 
όλην τήν αγαθότητα καί τήν άνάπτυξιν μετά τής 
ευαισθησίας καί πάσαν τήν πρακτικήν καί έπιστη- 
μονικήν σειράν τής άκριβείας καί τής κρίσεως. Μετά 
πόσης θέρμ,ης καί ένδιαφέροντος ώμίλησαν κατά τών 
άσθενών καί άτυχών έκείνων ύπάρξεων πιεσμένων 
ύπό τοϋ αντιθέτου φύλου και μεθ’ οποίας γλυκυτη— 
τος καί γαληνιαίας κρίσεως έπολέμησαν κατά τοϋ ει- 
καζου.ένου ποονοαιούχου δεσποτισμοϋ καί δικαιωμά

των έπί τής γυναικός.
Μεθ’ όποιου ένθουσιασμοϋ, πέποιθήσεως καί πόλε-
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μικής δεξιότητος ! Τή άληθεία άνάπλασις" πλήν ή 
άνάπλασις ήν έδει ν’ άναμείνωμεν, προσδιάζουσαν είς 
τάς γυναίκας έκείνας τάς οποίας βλέπομεν άναγραφο- 
μένας έν τή ιστορία ώς ήρωίδας, προβλεπτικάς, γλυ
κείας, φιλόστοργους, επιεικείς γυναίκας, πάντοτε έν 
τώ γαληνιαίω θάρρει, τη φιλοσοφώ πρακτική και τη 
νωχελεϊ ευαισθησία:.

Έκ τών ανωτέρω λεχθέντων καθιερώθησαν αί άπό 
πολλοΰ ήδη^ χρόνου έπιβεβλημέναι μέν άλλά τόρα καί 
μόνον^ώριμάσασαι άρχαί’περί τής 'έν τη κοινωνία, τη 
πολιτείγ, τη οίκογενείιγ καί τώ οϊκω θέσεως 'της 
γυναικός.

Έν τώ Συνεδρίω τούτω έλαβε χώραν ή έξέλιξις 
τών ζητημάτων τά όποια άπασχολοϋσι καί άπησχό- 
λησαν τον πεπολιτισμένον κόσμον όστις διήμειψε σκέ
ψεις μετά τών αντιπροσώπων τοϋ γυναικείου φύλου 
άπασών^τών επικρατειών καί τών αντιπροσώπων της 
Πολιτείας.

Μόνον ή ήμετέρα Πολιτεία άτυχώς δέν έλαβε πρό
νοιαν περί αντιπροσωπείας αύτης έν τοϊς τοιούτοις 
συνεδρίοις. Τίς οιδε διά ποιον λόγον. Ή αβελτηρία 
αύτη ήμών παρετηρήθη καί έστιγματίσθη έν τώ ύπ’ 
άριθμ. 16150 φύλλωύί τής εφημερίδας] «Σκρίπ» είς δ 
διατυποϋται μετ’ απορίας ή κατάστασις τής βαρβα
ρότητας τής Ελληνικής Πολιτείας’καί τής ιδέας ήν 
αύτη έχει περί τής γυναικός έν Έλλάδι.

Δέν είνε άπορον έάν είσέτι ή Ελλάς δέν έχει άντι- 
προσωπευθή είς ούδέν τών Συνεδρίων, καθότι κατά τό 
επικράτησαν μέχρι σήμερον σύστημα,τάς κυρίας άπη- 
σχόλησεν ή ιδέα τής· φιλαρεσκείας,’ τής πολυτελείας, 
τής μικρολογίας, τής χαρτοπαιξίας καί έν γένει έπί 
ζητημάτων ούχί άξιων λόγου. Ή εντελής αύτών άδια- 
φορία πρός τήν άντίληψιν ίτών εαυτών δικαιωμάτων 
και προς την άνεξαρτησίαν τής άτομικότητος, άμα 
δέ ή κολακεία καί ή συνήθης εύμενής αποδοχή ής τυγ
χάνει παρά τοϋ δεσπόζοντος άνδρικοϋ φύλου περιήλθε 
πλέον εις έννοιαν κυρίου προς πράγμα δεσποζόυ.ενον.

Δέν έπέστη άρα γε ό χρόνος καθ’ δν διά συγκρο
τήσεων διαφορων^Συνεδρίων,Άιά τής άνακοινώσεως 
και συζητησεως 4 των ανεπτυγμένων παρ ημκν Κυριών 
όπως συζ*ητ·ηθώσι  τά αυτά τουλάχιστον ζητήματα 
άτιναΆυνεζητήθησαν είς |τά τελευταία τοϋ έτους 
τούτου λαβόντα χώραν Συνέδρια ;

* Συνέχεια έκ Σελ. 367

Το κατ εμε φρονώ οτι παρ ήμιν μείζων παοίστα- 
ται ή άνάγκη Ένώσεως/Ελληνίδων ^γυναικών, αί 
οποιαι καθήκον πρώτιστον έχουν νά ποοβώσιν είς τήν 
σύστασιν καταλλήλων Επιτροπών, έν’πάσαις'ταΐςΈλ- 
ληνικαΐς πόλεσι, πρός διοργάνωσιν τών καταλληλο- 
τέρων μέσων δι’ ών ήθελεν έπιτευχθή ό άγαθός σκο
πός μέχρι τοϋ σημείου τής συζητήσεως τών αύτών έν 
τοϊς τελευταίοις Συνεδρίοις ζητημάτων.

Εκ τών έξελιχθέντων έν τώ Συνεδρίω τούτω τής 

Ρώμηςγζητημάτων κατεδείχθη όπόσον τελεία καί έκ- 
ζεζητημένη ή δράσις τής γυναικός έν’Ιταλία είς τήν 
μελετην τών κοινωνικών ζητημάτων. Άναμφιβόλως 
δε ή γενομενη συζήτησις είς τά διάφορα σπουδαιό
τατα ζητήματα, στηριζομένη είς θεμελιώδης άρχάς 
καί κανόνας, δέν δύναται ή εύθύς άμ.έσως νά έπι- 
δραση επί τής βελτιώσεως τοϋ ύφισταμένου συστή
ματος.

Ώς έκ τής φοράς τών/πραγμάτων,τοϋ πολυσχιδούς 
τών καθ έκάστην άναφυομένων κοινωνικών ζητημά
των, τής σχέσεως τοϋ άτόμου πρός τήν Πολιτείαν,τής 
επικρατήσεως ελευθεριωτέρων σκέψεων καί ιδεών, τοϋ 
μεγίστου^περιορισμοϋ καί τής άνισότητος τήν οποίαν 
έξακολουθοϋν είσέτι ν’άποδέχωνται καί νά διακελεύω- 
σιν οι αστικοί ήμών Νόμοι, έπέστη ήδη τό χρονικόν 
σημεΐον κατά το όποιον ή ύπά,χουσα ήδη έπανάστα- 
σις τοϋ πνευμ.ατος εν Έλλάδι περί τών καταπατου- 
μένων δίκαιων τής γυναικός, δέον νά διατυπωθή διά 
γενικών Συνελεύσεων αίτινες εφ όσον δέν συγκροτούν
ται αποτελούσε μέγιστον διά τήν Ελλάδα άναχρο- 
νισμόν.

ΟΥΡ. Ν. Ζ ΣΔΡΙΝ 
Κέρκυρα

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ*
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΘ' ΑΙΟΝΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΥΤΖΑΝ

'Ο βίος τής Ελισάβετ Μουτζαν είναι ώραϊον πα
ράδειγμα επιμονής καί υπομονής. Έμελέτα, έγραφε, 
καί ούδέ οί συμπολϊταί της τό ε’ίξευρον. Ούδείς έφαν- 
τάζετο ότι ή πλούσια άρχοντοποΰλα κλεισμένη, έλά- 
τρευε τόσον τάς Μούσας μέ σκοπόν νά φανή ωφέλιμος. 
Ή πολύτιμος αύτη έλληνΐς άνεδείχθη διά μόνης τής 
ίσχυράς ύελήσεως. Άνεδείχθη κεκλεισμένη έν τή οι
κία, άνευ τής συνδρομής τών γονέων, οϊτινος, κατά 
τό πνεύμα τής έποχής έκείνης,κένόμιζον ότι αί γυ
ναίκες πρέπει νά μάθουν ολίγα γράμματα. Ή ιστο
ρία τών άνθρωπίνων πράξεων είνε πλήρης τοιούτων καί 
τοσούτων παραδειγμάτων τής δυνάμεως’καί ισχύος τής 
ΰελήσεως, τής καρτερίας τοϋ άνθρώπου, ώστε τολμά 
τις νά εϊπη ότι καΓαύτή ή μεγαλοφυΐα εϊνε ενίοτε 
δημιούργημα τής θελήσεως. Ή ϋέλησις εϊνε βεβαίως 
δημιουργική δύναμις, ήτις μάς έκμυστηρεύει τό μ.εγα- 
λεϊον τής φύσεως καί μάς δεικνύει τόν τρόπον, μεθ ’ 
ού νά κυριεύσωμεν καί αύτην τήν ιδίαν φύσιν. Οί νό

μοι καί τά σχολεία άνυψοϋσι τήν "κοινωνίαν όταν ό 
πολίτης συνεργάζηται διά“τήν καλήν λειτουργίαν αύ
τών. 'Ο πολίτης βοηθεϊ τήν κυβέρνησιν, βοηθεϊ τά 
πάντα. Άλλά κατά^πρώτον] πρέπει νά βοηθή τον 
έαυτόν του χωρίς νά βλάψηζτόν άλλον, νά βοηθή τον 
έαυτόν του εργαζόμενος τιμίως, διά νά άναθρέψη την 
καρδίαν του, καί νά έκπαιδεύση τόν νοϋν του καί 
πρωτίστως νά φροντίση νά γίνη άνθρωπος μέ χαρα
κτήρα. Τό ηθικόν φώς, το όποϊον μάς οδηγεί είς το 
φωτεινόν μέλλον, πρέπει νά τό κρατώμεν ήμεΐς οι ί
διοι. Ή θεία Πρόνοια περί ήμών φροντίζει πάντοτε 
άρκεϊ νά μή είμεθα φυγόπονοι, άρκεϊ νά έχωμεν ισχυ- 
ράν τλέλησιν. Τά ηρωικά κατορθώματα εϊνε πάντοτε 
άποτελέσματα τής ·θελήσεως. Τά πάντα δημιουργεί 
ή θέλησις. 'Ο άνθρωπος, φυσικά, δύναται περισσότε
ρον άφ’ όσον νομίζει, άν έχη τήν ΰέλησιν. Άλλ’ ή 
ΰέλησις είνε κόπος. Προκειμένου περί μεγαλοφυούς άν
θρώπου, θαυμάζομεν τά έργα, άλλά δέν άναλογιζό- 
μεθα ότι τό ΰείον αύτού δώρον έμεγαλούργησε διά 
πολλοΰ κόπου. Όταν ό Δάντες έλεγεν ότι το ποίημα 
αύτού τόν κατέστησεν ισχνόν, ήθελε νά φανερώση τους 
ιδρώτας, τούς οποίους έχυσεν έργαζόμενος. Ή εργα
σία άπηθανάτισε καί μεγάλους πολιτικούς άνδρας. 
Έπί πολλά έτη ΐδρωσεν ό Φραγκλϊνος,ό Ούάσιγκτων, 
οί δύο Πίττ, ό Κάννιγκ, ό Πήλ, ό Καβούρ καί ό 
Βίσμαρκπρό τοϋ νά θέσωσιν είς έκτέλεσιν τά μεγάλα 
αύτών σχέδια.

Ή νεωτέρα Ελλά έχει άρκετά παραδείγματα άν- 
Ορώπων, οί όποιοι άνεδείχθησαν διά τής ΰελήσεως καί 
ήδύναντο νά κοσμήσωσι τάς έξοχους σελίδας τοϋ 
Σμάϊλς, τοϋ Κράκ, τοϋ Λεσσώνα καί τοϋ Στραφολέλ- 
λου, οϊτινες διά παραδειγμάτων άπέδειξαν τά θαύ
ματα τής αύτοβοηθείας.

‘Έν έκ τών παραδειγμάτων τούτων, άγνωστον εις 
τούς είρημένους διαπρεπείς τέσσαρας. συγγραφείς εϊνε 
καί ή Έλληνινίς Ελισάβετ Μουτζαν. ή όποια μέ με
γάλους κόπους καί μέ μεγάλην Οέλησιν έξεπαιδεύθη 
καί συνέγραψεν ώραϊα ποιήματα.

Είς τά συγγράμματα αύτής συναριθμεϊται "καί ή 
Αυτοβιογραφία. Έάν ή αύτοβιογραφία έχη σκοπόν η
θικόν καί διδακτικόν τότε εϊνε συγκεχωρημένη ή μα- 
ταιοδοξία τοϋ αύτοβιογράφου, ιδία, άν μάς διασώζη 
τί ωφέλιμον, άν μάς ίστορή άπόρρητα σημασίας. Ό 
Κοραής έν τή άρχή τής αύτοβιογραφίας λέγει ότι : 
«όστις ιστορεί τόν ίδιον βίον, χρεωστεϊ νά σημειώση 
»καί τά κατορθώματα καί τά αμαρτήματα τής ζωής 
»του, μέ τόσην ακρίβειαν, ώστε μήτε τά πρώτα νά 
»μεγαλώνη, μήτε τά δεύτερα νά σμικρίνη ή νά παρα- 
»σιωπά παντάπασι».

'Η Μουτζαν τούτο κατώρθωσε. Διότι έδειξε γρά 
φουσα περί αύτής μεγίστην αύτοσυνειδησίαν καί φι
λαλήθειαν νά μάς φανερώση τήν ψύχωσιν, ήν είχε 

διά τήν μάθησιν καί διά νά άποκτήση γνώσεις όπως 
γίνη συγγραφεύς ώφελιμ.ος.

Δέν άπέκρυψε [τάς συμπάθειας καί ^άντιπαθειας 
πρός τινα οικογενειακά πρόσωπα. Λαμπρά διηγείται 
τούς άγώνάς της διά νά άποκτήση τήν ελευθερίαν, 
διότι δέν'ήδύνατο νά μείνη κλεισμένη, ουδέ υπεφερε 
τήν κακήν συνήθειαν τών χρόνων εκείνων, καθ’ ους αι 
παρθένοι έμενον κεκλεισμέναι καί αί γυναίκες δέν έ- 
χαιρον τήν ελευθερίαν των.

Ό σύγχρονος αύτής Ζακύνθιος σατυρικός ποιητης 
Διονύσιος Γρυπάρης περιγράφων τά ήθη τής τότε Ζα
κύνθου πρός τοϊς άλλοι λέγει :

Ποιος λέγει νά εϊν’ κλεισμέναις 
Κόραις σάν φυλακισμέναις, 
Καί νά βλέπης σταϊς οίκίαις 
Μιλιούνια’^τζελουτζίαις. (1) 
Πούτε δ ήλιος δέν μπορεί, 
Στό παράθυρο νά έμβή " 
Κι’ ή μανάδες νά πηγαίνουν, 
Ποιος λέγει, νά μή παίρνουν, 
Θυγατέρες τους κοντά 
Είς τά τόσα άρχοντικά ; 
Παρά σπήτι νά τ’άφίνουν 
Μέ ταΐς δούλαις, νά ταΐς δίνουν 
Συμβουλαίς κακαίς, μυρίαις 
Καί νά άκοϋν βρωμολοχίαις ;

(1) Χιλιάδες καφάιια·

(’Ακολουθεί)
ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

τι umuirtT μι
ΥΠΟ

CARL· STANGE
Καΰηγητοΰ της θεολογίας τον εν Greifswald Πανεπιστήμιου 

(κατα μετάφρασιν, τη άδεια τον συγγραφέως, νπο 
Δημ. Σίμον Μ π αλάνου).

Ούδείς δύναται ν’ άρνηθή ότι δ Τολστόϊ εινε μια 
τών μάλιστα άξιοσημειώτων καί ένδιαφερουσών μορφών 
έντώ πνευματικό» κόσμ-ω κατά τούς νεωτέρους χρόνους. 
Ή καταπληκτική διάδοσις πάντων τών έργων του 
πανταχοΰ τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου καί το ζωηρόν 
ενδιαφέρον μ.εθ’ ού πάντες παρακολουθοϋσι τάς περι
πέτειας τοϋ βίου του, άποδεικνύουσι πόσον έπιβάλ- 
λεται ή προσωπικότης του. Είς τήν δημοκρατικήν 
έποχήν ήμών, δ Τολστόϊ δύναται νά χρησιμεύση ώς 
εναργές παράδειγμα τοϋ ότι, έν τή σφαίρα τοϋ πνευ-
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ματικοϋ βίου, ή ισχύς έγκειται κατ’ εξοχήν έν τή 
άτομικότητι. Έν τη φύσει τό άτομον ύπόκειται ύπό 
την κυριαρχίαν τών γενικών νόμων, έν τώ κόσαω τοϋ 
πνεύματος τουναντίον τά πλήθη κύπτουσι πρό τοϋ 
άτόμου, τοϋ έπιβαλλομένου διά τών ιδιαιτέρων αύτοϋ 
χαρακτηριστικών. Τοιοϋτον άτομον, τοιαύτη πνευμα
τική έστία εινε άναμφιβόλως καί ό Τολστόϊ, κυρίως 
διότι εινε προσωπικότης όλως ύποκειμενικώς διαμορ- 

φωθεΐσα.

Τό πολυμερές τής δράσεως τοϋ Τολστόι' καθιστά 
πράγματι δυσχερή τήν σκιαγραφίαν του δι’ ολίγων 
γραμμών- διότι ό ποιητής εΐνε συγχρόνως καί φιλόσο
φος καί ό κοινωνικός άναμορφωτής εμφανίζεται συγ
χρόνως ώς προφήτης. 'Η δράσίς του δέν περιορίζεται 
είς τοϋτο ή έκεΐνο τό πεδίον τοϋ ανθρωπίνου βίου, 
ούδ’ εξαντλείται έν μια μεμονωμένη σχέσει, καθόσον 
όσω ζωηρότερον έκδηλοϋται τό ίδιάζον ενός ατόμου, 
τόσω μάλλον διεισδύει τοϋτο πάσας τάς απόψεις τοϋ 
βίου· άφ’ ετέρου όμως ή σαφής άποτύπωσις τοϋ χαρα
κτήρας έγγυάται περί τής άσφαλοϋς έκτιμήσεως τοϋ 
ιδιάζοντας τοϋ άτόμου, έστω καί διά μονομερούς έξε- 
τάσεως, άνεξαρτήτως λεπτομερειών.

’Αξία ιδιαιτέρας έξετάσεως εΐνε ή κρίσις περί τοϋ 
ποιητικού ταλάντου τοϋ Τολστόι'. Αύτός ούτος έξεφρά- 
σθη περί τούτου μετά μεγάλης περιφρονήσεως, θεω
ρών τούτο ώς τι άνωφελές καί ανάξιον λόγου. Τά μυ
θιστορήματα καί τά δράματά του εΐνε δι ’αύτόν μέσα 
άπλώς προς τον σκοπόν, δι’ ών αί ίδέαι δύνανται νά 
καταστώσι μάλλον προσιτά! είς τούς πολλούς, έξα- 
σφαλιζομένης ουτω τής διαδόσεώς των. Ίδιάζουσαν 
αποστολήν του θεωρεί τήν άποδοχήν τών ιδεών του 
ύπο τοϋ πλήθους. Δέν εΐνε κυρίως ποιητής άλλά προ 
φήτης, καί μόνον διότι εΐνε προφήτης εΐνε συγχρόνως 
καί ποιητής. Ή αισθητική του άντίληψις έκδηλοϋ
ται έν θαυμαστή τρυφερότητι καί βαθύτητι, άλλ’έτι 
ζωηρότερον ενδιαφέρον έχει ό Τολστόι διά τά πρακτικά 
ζητήματα τού βίου. Συνεπείς τούτου καί τό ποιητι
κόν του τάλαντον δέον ν’ άναζητηθή ούχί, ώς τινες 
εσχάτως ένόμ,ισαν, έν τή επική άλλά κυρίως έν τή 
δραματική σφαίργ· καί εΐνε μέν άληθές ότι ένίοτε 
άξιον έξάρσεως έν τοϊς έργοις του εΐνε καί τό λυρικόν 
ένίοτε δέ καί τό έπικόν στοιχεΐον, άλλ’ έν τούτοις 
κυρίως εΐνε δραματικός· τό δραματικόν του δέ χάρι
σμα έκδηλοϋται κυρίως έκεϊ ένθα άφηγεϊται τάς πε
ριπέτειας τού ψυχικού του βίου. Ή άνάλυσις τής 
ψυχής, περί ήν άσχολεϊται μετά προτιμήσεως, ώς 
όλοι οί νεώτεροι ποιηταί, διεγείρει παο’ αύτφ τήν 
έντύπωσιν ώς έάν προύκειτο περί σφοδράς διαμάχης 
άντιθέτων μερίδων. Δέν άποβλέπει είς τήν άντίθεσιν 
τών συναισθημάτων του μετά έσκεμμένης φιλοσοφικής 
ηρεμίας, άλλ’ αγωνίζεται πρός λύσιν τής άντιθέσεως 
μετά τής διεγεγερμένης ισχύος ενεργού βουλήσεως. Δέν 

εκθετει τάς θεωρίας του, ώς αύτός ούτός που λέγει, 
χαριν τής θεωρίας, άλλ’ ΐνα εύρη τήν άπάντησιν είς 
•0 ερώτημα . «τι οφείλω νά πράςω Καί δέν άρ- 
κειται να εύρη την άπάντησιν μόνον χάριν εαυτού,άλλά 
παρουσιάζεται και ως αναμορφωτής σκοπών ν’αναμόρ
φωση τον βιον ου μόνον εαυτού άλλά καί τών λοιπών.

Προς κατανόησιν τής άναμορφωτικής ένεργείας τοϋ 
Τολστόι εινε απαραίτητος ή έρευνα τής άφετηρίας, 
άφ’ ής πηγάζουσιν αί ίδέαι του.

Η περί τοϋ κοσμου άντίληψις τοϋ Τολστόϊ—άντί- 
ληψις ανθρώπου εντελώς τών νέων ιδεών—εΐνε κάτο— 
πτρον τής παρούσης έποχής έν ω διαφαίνονται όλοι οί 
ουσιώδεις χαρακτήρες αυτής. 'Ως γνωστόν τό ιδιαί
τερον χαρακτηριστικόν τής συγχρόνου γενεάς εΐνε ότι 
εινε γενεά άσθενής,το δε νόσημα αύτής εΐνε ό πολιτι
σμός· συνέπεια τούτου και το κέντρον τών σκέψεων τοϋ 
1 ολστόί αποτελεί το πρόβλημα του πολιτισμού, τό 
φλέγον ζήτημα τό άπό τών άρχών τοϋ ΙΗ'.αίώνος μέ
χρι σήμερον άπασχολούν—ύπό ποικιλίαν μορφών—τάς 
σκεψεις κα! τάς ένεργείας τών άνθρώπων.Διά τόν Τολ
στόϊ όμως τό πρόβλημα τούτο έχει τούτο τό ίδιάζον 
ότι δεν εινε μόνον θεωρητικόν ή μόνον κοινωνικόν πρό
βλημα,άλλ ’ άμφότερα συγχρόνως έν συνδυασμώ.Ό πο
λιτισμός εινε νόσος ύπό τήν έπήρειαν τής δποίας ύπο- 
φερει τότε καθ’ έκαστον καί τό καθ’ όλου' ή νόσος τού 
καθ όλου έκδηλοϋται έν τή δεινή θέσει τού κοινω
νικού βίου, ήτις άπό ήμέρας είς ημέραν έπιδεινοϋται, 
ή δέ νοσος τοϋ άτόμου έκδηλοϋται έν τώ ότι δ άνθρω
πος τής συγχρόνου κοινωνίας όσω μάλλον έκπολι- 
τίζεται τόσω καθίσταται άνικανώτερος καί δυστυχέ- 
στερος εις τον άγώνα τής βιοπάλης. Τό ίδιάζον τού 
Γολστοί έγκειται ακριβώς έν τούτω ότι έχει δι’άμ.φό- 
τερα τά προβλήμ.ατα—τό τε θεωρητικόν καί τό κοι
νωνικόν— έπίσης ζωηρόν ένδιαφέρον, θεωοών ταύτα 
άδιασπαστα καί διαφόρους άπόψεις ενός καί τοϋ 
αυτού πράγματος, διακρινομένας μέν κατ’ έπίνοιαν, 
πράγματι δμως στενώτατα συνδεδεμένας. Ό Τολστόϊ 
κατά ταύτα δέν εΐνε άπλώς φιλόσοφος, ούδέ μόνον 
κοινωνιστης, άλλ’ εΐνε προφήτης, διότι τούτο εΐνε 
ούσιώδης χαρακτήρ τού προφήτου ότι αντιλαμβάνε
ται τό κοινόν ζήτημα ώς ζήτημα τής περί τοϋ κό
σμου θεωρίας, καί τάνάπαλιν.

Ιστορικώς άν έξετάσωμεν τά πράγματα, προηγεί
ται διά τόν Τολστόϊ τό ζήτημα τής περί τοϋ κόσμου 
θεωρίας· έπανειλημμένως διηγείται καί μάλιστα είς 
την « Εξομολόγησιν», έν τών άριστων έργων του, πώς 
έζη κατ’ άρχάς τόν βίον ρώσσου εύγενοϋς καί πώς 
άνευ τύψεων συνεμερίζετο τά ήθη καί τήν περί τού 
κόσμου άντίληψιν τών περί αύτών. Αί άρεταί καί αί 
κακίαι τής κοινωνικής του τάξεως κατέστησαν ιδιαι 
αρεται και κακίαι- ώς άνθρωπος τού κόσμου καί στρα
τιώτης έπίστευεν ότι ή τιμή του έπέβαλλεν νά μι- 

υ.ήται τούς περί αύτόν. ’Αλλ’ ή ζωή αύτη τών ήδο- 
νών δέν τον ικανοποιεί· τό άσκοπον καί άνήθικον τού 
τοόπου τούτου τού ζην έπέφερεν είς αύτον τήν άηδίαν 
καί ήσθάνθη τόν πόθον πρός νέαν άντίληψιν τής 
ζωής. Τοιουτοτρόπως προσεχώρησεν εις την χορείαν 
τών εύγενών τοϋ πνεύματος καί τών καλλιτεχνών, 
είς ήν άπό γενετής άνήκεν. Άλλ’ ή σχέσις μετά τών 
εύγενών τοϋ πνεύματος δέν έπέφερεν ούδεμίαν μετα
βολήν είς τόν βίον του- καί ένταΰθα εύρε την αυτήν 
άντίληψιν τής ζωής, μέ μόνην τήν διαφοράν ότι δ 
έγωισμός έξεδηλούτο είς τούς κύκλους τούτους ώς 
ύπερεκτίμησις καί άποθέωσις τού έγώ, καί οτι ή ε- 
πιπολαιότης καί ή άσυνειδησία παρηκολουθεΐτο ύπο 
άχαλινώτου ύπερηφανείας. 'Υπό τό πρόσχημα τής 
έργασίας ύπέρ τής έξευγενίσεως καί τελειοποιήσεως 
τής άνθρωπότητος, οί άνήκοντες είς τήν τάξιν ταύ
την λόγιοι κατείχοντο πράγματι ύπο μιάς μονής 
σκέψεως : πώς νά καταδείξωσι τήν άξίαν τοϋ εγώ. 
'Ωμίλουν μεθ’ ύπερηφανείας περί τής άποστολής των 
νά δδηγήσωσι τήν άνθρωπότητα εις άνωτεραν βαθμίδα 
βίου, πράγματι όμως τό μόνον έλατήριον διά πάν 
ό,τι έλεγαν, έσκέπτοντο καί έγραφον ήτο δ πόθος νά 
θαυμασθώσι καί, εί δυνατόν, νά κερδίσωσι πολλά 
χρήματα. 'Ο Τολστόϊ συμμετέσχεν έπί πολύν χρόνον 
τής δράσεως τών κύκλων τούτων καί έδρα άκριβώς ώς 
εκείνοι, άν καί ή ζωηρά τάσις του προς την φιλαλή
θειαν διήγειρεν έν έαυτώ άμφιβολίας καί σκέψεις. Μα- 
κρά αποδημία είς τό έξωτερικόν δέν έπέφερεν έτι την 
έκρηξιν τής έν εαυτώ προιουσης δυσφορίας. Επι- 
στρέψας είς Ρωσσίαν έπεδόθη είς πρακτικάς άσχολίας 
καί έφρόντισε κυρίως δι’ ίδρυσιν σχολείων διά τά τέ
κνα τών άγροτών τότε καί ένυμφεύθη καί άπήλαυσεν 
έπί δέκα πέντε έτη τήν χαράν εύτυχοϋς οικογενειακού 
βίου. Άλλά καί δ νέος ούτος τρόπος τού ζήν δέν ήδύ
νατο έπ’ άπειρον νά κατασιγήση τήν έσωτερικήν του 
φωνήν τούναντίον όλαι έκεΐναι αι σκεψεις τών παρελ
θόντων χρόνων συνήρχοντο είς έν μονον πρόβλημα, το 
δποϊον ζωηρώς τον άπησχολει και δεν ηδυνατο πλέον 
νά άφήση αύτόν άδιαφορον. Και το πρόβλημα περί 
τού όποιου νυν προύκειτο δεν ά.νεφερετο πλέον εις το 
τίς ήτο δ προτιμότερος τρόπος τού ζήν το ζήτημα 
πρό τοϋ όποιου νϋν ΐστατο δ Τολστόϊ ήτο περί τοϋ 
σκοπού τοϋ βίου. Ένόησεν αίφνης ότι πάντες οί καθ’ 
έκαστον σκοποί οΰς έπιδιώκει ό άνθρωπος, τότε μόνον 
έχουσιν έννοιαν τινα όταν αυτός ο βιος εχει σημα
σίαν έφθασε δι’ αύτόν ή στιγμή, έν ή άπεμακρόνθη 
τής όδοϋ έπί τής δποίας διάγουσι τον βιον των οι 
πλεΐστοι τών άνθρώπων και απηλλαγη τής δεσπο
τείας ήν τά ύλικά άγαθά καί αί φροντίδες τού βίου 
έξασκοϋσιν έπί τών πολλών. Με αλλας λεξεις : τον 
Τολστόϊ άπησχόλει τό θρησκευτικόν πρόβλημα- τό 
ένδιαφέρον διά τά πρόσκαιρα αγαθα τού βίου τουτου 
έξηφανίσθη πρό τοϋ προβλήματος τής αιωνιότητας. Η

περί τού κόσμου άντίληψις τού Τολστοϊ συσχετίζεται 
κατά ταΰτα πρός τό θρησκευτικόν ένδιαφέρονκαι τούτο 
εΐνε άπόδειξις ότι δ Τολστόϊ ανήκει είς τάς σοβαράς 
φύσεις. Δέν έμεθύσθη έκ τών θελγήτρων τού φαινομε- 
νικώς ώραίου κόσμου, δν είχε παντα τά μέσα ν απο- 
λαύση, τούναντίον τήν βάσιν τής αισθητικής του δρά
σεως καί τής ηθικής του ένεργείας άποτελεϊ κυρίως 
ή θοησκεία, δ πόθος πρός τό πράγματι άληθές καί ή 
πίστις είς πραγματικόν τέλος τού πρόσκαιρου τούτου 
βίου. Πάντα τά συγγράμματα τού Τολστόϊ σαφώς 
μαρτυρούσι περί τής εύσεβείας αύτού, ήτις καταδει- 
κνυται καί έκ τής ίεράς σοβαρότητας μεθ’ ής ζητεί 
νά λύση τό πρόβλημα τής ζωής, όσον καί εκ τής α- 
δυσωπήτου ειλικρίνειας μεθ’ ής καταρρίπτει ου μό
νον διά τούς άλλους άλλά καί δι’ έαυτόν πάν—κατά 
τήν γνώμην του—ψεύδος, καί τέλος έκ τής σταθεράς 
άποφασιστικότητος μεθ’ ης ζητεί νά κανονιση τον 
βίον του συμφώνως πρός τάς πεποιθήσεις του. Διά 
τοϋτο δέν δύναται τις ν’ άναγνώση τά συγγράμματα 
τοϋ Τολστόϊ, χωρίς νά συγκινηθή είς τά μύχια· εύ
κόλως πάς τις έννοεϊ ότι δεν πρόκειται περί αισθητι
κών ή διαλεκτικών γυμνασμάτων,άλλ’ ότι τούναντίον 
έν αύτοΐς έρευνώνται τά σοβαρυ>τερα ζητήματα αφ 
ών έξαρτάται ή έσωτερική εύτυχία τοϋ άνθρώπου.

Πρός λύσιν τών ζητημάτων τούτων εβαδισεν ομο- 
λογουμένως ίδιάζουσαν δδόν. Έν πρωτοις εσχε τγΐν 
περίεργον ιδέαν ότι ή λύσις τού θρησκευτικού προ
βλήματος δύναται νά εύρεθή διά τής σκέψεως- εφαν- 
τάσθη ότι ή πίστις του είναι προϊον μακράς επίπονου 
καί άπροκαταλήπτου έρεύνης. Διά μακρών αφηγεΐται 
τίνα δδόν έβάδισε πρός τούτο- διηγείται πώς το πρώ
τον έζήτησε ματαίως νά εΰρη την λύσιν τών προβν.η- 
μάτων του περί τής έννοιας τοϋ βίου πρώτον διά τών 
εμπειρικών καί εΐτα διά τών θεωρητικών έπιστημών. 
Πόρισμα τών μελετών του τούτων ήτο τέλος ή πε- 
ποίθησις ότι- ή τελευταία λέξις πάσης άνθρωπίνης 
σοφίας είναι ή δμόφωνος γνώμη τοϋ Σωκράτους καί 
τού Σολομώντος, τού Βούδδα και τού Schopenhauer 
καθ’ ήν τά πάντα έν τώ κόσμω είναι μάταια και 
άλογα καί ότι εύτυχία είναι ή άπαλλαγή άπό τής 
ζωής. Ή κριτική έρευνα τού βίου άγει είς τόν σκε
πτικισμόν καί τήν απαισιοδοξίαν. Τοιουτοτρόπως δ 
Τολστόϊ διά τής σκέψεως καί τής έρεύνης κατέληξεν 
έκεϊ δπου καί διά τής πείρας τοϋ καθ’ ήμέραν βίου- 
ή ποοεία τής σκέψεώς του ήτο άπλώς άνακεφαλαίω- 
σις τού έξωτερικού του βίου. Άλλ’ δ Τολστόϊ δεν 
κατενόησεν ότι τό πόρισμα τοϋτο ητο κριτική τού 
ίδίου του βίου, δέν ένόησεν ότι δ βίος του καί ή σκέ- 
ψις του έφερον είς τό αύτό συμπέρασμα ένεκα κοινού 
είς άμφότερα λάθους, καί τό λάθος τοϋτο ήτο ή μο
νομέρεια. Διά τοϋτο δ Τολστόϊ δέν έχαιρε διά τά 
άγαθά τοϋ βίου, διότι δ βίος του έπεσκιάζετο ύπό 
τής θεωρίας, ή δέ θεωρία του ήγεν είς τόν σκεπτικι-

2
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ήχον καί την απαισιοδοξίαν διότι ήτο άφηρημένη κάί 
ειχίν άπεκδυθή τής ζώσης πραγματικότητας.

'Ο Τολστόϊ κατήντα είς τόν μηδενισμόν, όσον ά- 
φορα τάς περί κόσμου θεωρίας του, διότι έζη διαρκώς 
εν τώ κόσμω τών κριτικών σκέψεων καί διότι ήτο άν
θρωπος τοϋ νεωτέρου πολιτισμού,κατ ’ εξοχήν,πάσχων, 
ύπερτροφίαν τής κριτικής νοήσεως.

Τά ελατήρια εξ ων προεκυψεν ή περί τοϋ κόσμου 
θεωρία τοϋ Τολστόϊ ώδήγησαν αυτόν είς δίλημμα : 
άφ’ ένος τό βαθύ θρησκευτικόν συναίσθημα καί ό πό
θος προς λύσιν τοϋ προβλήματος τής ζωής καί άφ’ 
ετέρου ή ομολογία τής άπολύτου άδυναμίας του πρό 
τών μυστηρίων τοϋ βίου. Καί τοϋτο είναι τό τραγικόν 
εν τώ χαρακτήρι τοϋ Τολστόϊ ότι ένω τόσον έπόθει 
ίνα εύρη άδιάσειστον θεμέλιον τοϋ βίου του, ήμποδί- 
ζετο άφ’ ετέρου είς εϋρεσιν τοϋ ποθουμένου ύπό τής 
σκέψεως τοϋ πνεύματός του.

"Ά ASTTNOMIA IVIAS

Η ΕΠΗΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΤΔΗΣ
Ή σκοπιμότης τοϋ ένεστώτος ’Αστυνομικού Θε

σμού έγένετο γενικώς αποδεκτή. Τά πράγματα πεί- 
θουσιν, ότι έν Έλλάδι σύστημα τοιοϋτον εύχερώς δύ
ναται νά προκόψη ύπό τήν οικονομικήν τοϋ Κράτους 
κατάστασιν, ενισχυομενον δε και βελτιούμενον δσημέ- 
ραι δι’ άναλόγου Κυβερνητικής προνοίας θά άνταπο- 
κριθή είς τάς άνάγκας τοϋ τόπου.

Κινε βέβαιον, καθ ημάς, ότι παρεχόμενης ένδια- 
φερόντως άνελλιπούς πολιτειακής στοργής, ή ’Αστυ
νομία ήμών δέν θά βραδύνη νά καταστή άναμφισβή- 
τητον φάρμακον έξυγειάνσεως τής περί ήμάς νοσού- 
σης διοικητικής μηχανής.

Τοιαύτη στοργή θά θερμάνρ τήν συναίσθησιν τοϋ 
καθήκοντος τοϋ έντεταλμένου τήν γενικήν καί τοπι
κήν αστυνομίαν Στρατ. Σώματος καί θά ένισχύση 
έν αΰτώ τήν ζύμην τής άξιοπρεπείας, τόν χαρακτήρα 
και τό ήθικόν κύρος.

Ή ήθική δύναμις είνε ή ζωή καί δ νοϋς· δ παρά
γων τής έπιτυχίας. Οίαδήποτε, είτε θετική είτε 
άρνήτική ενέργεια μή τείνουσα πρός τήν άνάπτυξιν 
τής δυνάμεως αύτής, προκαλεΐ μαρασμόν, νέκρωσιν 
τής ένεργητικότητος, έκφυλισμόν τής ύπηρεσίας.

Κα: κατά τοϋτο ομοιάζει δ Τολστόϊ πρός τόν (άγ- 
γλον άπόστολον τοϋ ευαγγελίου τής έργασίας) Car
lyle (fl 881), παρ ω έπίσης αί άνάγκαι τής καρδίας 
καί ή κριτική σκέψις εύρίσκοντο είς ζωηράν άντίθεσιν 
μέ τήν διαφοράν όμως ότι δ Τολστόϊ, εύρε τέλος λύ
σιν τινά τής άντιθέσεως, δούς θετικήν τινα άπάντη- 
σιν είς τά προβλήματα τής ζωής. Ή άπάντησις αυ
τή δέν είνε πράγματι, ώς νομίζει ό Τολστόϊ άπόρροια 
τών ερευνών του. Ό Τολστόϊ έφαντάσθη ότι ύπερεπήδησε 
τό δίλημμα διά τής σκέψεως καί τοϋ λογικού καί έδη- 
μιούργησε συλλογιστικήν σειράν, δι ’ ής εύρίσκεται ή 
οδός πρός θετικήν άντίληψιν τοϋ βίου.

’Αληθώς όμως είς λύσιν τής άντιθέσεως δέν συνε- 
τελεσεν ούτε το λογικόν του, ούτε ή πίστις του, 
αλλά πολλώ μάλλον τρίτος παράγων, ίδιαζούσης δι ’ 
αύτον σημασίας.

('Έηεται τό τέλος)

Διά τοϋτο τό κεφάλαιον αύτό τών πρός τό Σώμα 
τής δημοσίας άσφαλείας ύποχρεώσεων τής Κυβερνή
σεως είνε μεγίστης σπουδαιότητος. Ή Κυβέρνησις 
εχει καθήκον νά ένθαρρύνη, νά ένισχύη, νά βελτιοΐ 
την ’Αστυνομίαν.

Άλλά παρέχει τήν συνδρομήν ή Κυβέρνησις ’
Έν τή άρχή τής εφαρμογής τοϋ θεσμού παρετη- 

ρήθη όντως μεγίστη προθυμία Κυβερνητική καί ποό- 
νοια ένδιαφέρουσα. Προϊούσης όμως τής λειτουργίας 
δέν κατέστη δυνατόν, όπως τό Κυβερνητικόν αύτό 
ένδιαφέρον έζακολουθήση θερμαΐνον τάς πρός τήν έφαρ- 
μογην καί τήν βελτίωσιν τοϋ συστήματος προσπά
θειας τοϋ ’Αστυνομικού προσωπικού.

Ή Κυβερνητική μέριμνα προσέκρουσεν εις τοπικάς 
αντιδράσεις, φυσική συνέπεια τών δποίων είνε συνή
θως έν Έλλάδι αί άπηχήσεις δυσμενών τοϋ κοινού 
κατά τής ’Αστυνομίας κρίσεων.

Τοιαύτη είνε άτυχώς ή κατάστασις.
Πόθεν όμως τά αίτια αύτής ·
Πρέπει νά άναζητηθώσιν αύτά είς κυβερνητικήν 

αδυναμίαν ή είς έλλιπή πολιτειακήν τοΰ λαού διά- 
πλασιν · Ή πρακτική άντίληψις είς τόν δεύτερον 
μάλλον άποκλίνει λόγον. Αύτή είνε τουλάχιστον ή 
συγκεκριμένως πρός τήν ύπόθεσιν αύτήν ύπαγορευο- 
μένη έκδοχή.

Εξηγούμαι.
Η ’Αστυνομία, καιπερ τόν σπουδαιότερον έχουσα 

έν τη πολιτεία προορισμόν, δέν είνε έν πάσιν εύχερώς 
ανεκτή, καί μάλιστα παρά τοΐς άνθρώποις, οϊτινες η 
δφείλουσι συνήθως εύθύνας, ή διά τής καθόλου δια
γωγής των προκαλοίσι τήν ύπό τών αστυνομικών ορ
γάνων ένάσκησιν προληπτικής ένεργείας. Είς κοινω
νίας μάλιστα, έν αίς ή πολιτειακή τών ατόμων άνα- 
τροφή είνε έλλιπής, αί κακαι έξεις είσί πολλαί και 
έρριζωμέναι. Πρό παντός έπιπολάζει αυτόθι ή προς 
τήν τοπικήν επιρροήν ροπή ήτις, δι’ ών έξασκεϊται 
μέσων, καταδήλως θίγει τά δίκαια τοΰ ανθρώπου και 
άποσυνθέτει τόν πολιτειακόν οργανισμόν. ’Απέναντι 
οίωνδήποτε τών δημοσίων έξουσιών, καί ιδία τής εκ
τελεστικής, κατά τών τοιούτων έξεων καί τάσεων 
ένεργειών, πείσμων προτάσσεται άντίδρασις τών το
πικών έπιρροών, άγων έπικρατήσεως οίωνεί προνομίων 
τά δποΐα κληροδοτεί ή τά πάντα μαραινουσα πολι
τική συναλλαγή. Εντεύθεν αί ένέργειαι τών εξουσιών 
έξουδετεροϋνται, ή δέ ’Αστυνομία, καιρίως προσκό- 
πτουσα, περιέρχεται είς άδυναμίαν, ύποκύπτει εις 
τήν έπήρειαν τής φυσικώς άναπτυσσομένης αντιπά
θειας, στερείται τής άπαραιτήτου τοπικής συνδρο
μής, άποξενοϋται τής ευμενούς κρίσεως, καθίσταται 
μισητή καί πολλάκις δ σκοπός, καθ’ ού στρέφονται 
πάσαι αί έπινοήσεις τής εύφαντάστου μικροπολι

τικής.
Καί είνε όντως άπταί καί λίαν αισθηται αι συνέ- 

πειαι, άφ’ ού ζωηρώς είκονίζονται έν αΰτώ τώ ιδρυ- 
ματι τής ’Αντιπροσωπείας τοϋ Εθνους. Ο λόγος 
είνε κατάδηλος. Το τοπικον αντιδραστικό/ κατά τών 
οργάνων τής τάξεως και τής γενικής Αστυνομίας 
πνεύμα, έξελισσόμενον, άπηχεΐ είς τάς διαφόρους τά
ξεις τών άντιπροσώπων και, προσωθουμενον υπό τοϋ 
άλληλενδέτου έν τή πολιτική κλίμακι ένδιαφέροντος, 
έξικνεϊται είς τήν αίθουσαν τοϋ Νομοθετικού Σώμα
τος. Τότε τά κατηγορητήρια διαδέχονται άλληλα. 
Οί χαρακτηρισμοί παρέρχονται ζωηροί. Η κοινή 
γνώμη συνταράσσεται υποκυπτόυσα εις τάς εικονιζο— 
μένας έντυπώσεις. Ή Κυβέρνησις πτοειται προ της 
όξύτητος τών συζητήσεων καί άναγκάζεται νά ύστε- 
ρήση είς τήν προστατευτικήν ένέργειαν.

Οΰτω τό κατηγορούμενον Σώμα, δυστυχές έν τή 
στερήσει τών μέσων τής άμύνης, μονούμενον έν τή έ- 
πηρείρε τής Βουλής—τής Εθνικής δηλ. Αντιπρο
σωπείας—καταπίπτει σφαδαζον εν τή πολιτειακή 
παλαίστροε!...

Αύτά είνε τά πράγματα. Αυτή είνε ή άλήθεια.
Πού λοιπόν ή αιτία τής κατά τοϋ ’Αστυνομικού 

Σώματος δυσμενείας j Πόθεν ή ελλειψις τής Κυβερ
νητικής προνοίας J

"Ας κρίνωσιν οί άναγνώσται.
Πώς δέ δύναται νά άσφαλισθή ή ελεύθερα τών 

θεσμών τούτων λειτουργία
Άς άπαντήση ή κοινή γνώμη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ

ΠΕΡΙ ΥΠΝΟΥ'1
ΎΓΊΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΗ-ΊΝ

’Αλλ’ άν ή ύγιεινή αποκρούει τας έν τή κοι- 
τίδι ρυθμικάς ταλαντεύσεις τών βρεφών, οέν κατα
δικάζει έπίσης καί τά μονότονα καί μελωδικά 
άσματα τών μητέρων, άτινα, διαφέρουσι μεν κατ 
άρμονίαν καί προφοράν, αναλογως τών διάφορων 
χωρών, άλλ’ άπερ, μεταβιβαζόμενα άπό γενεάς είς 
γενεάν, άνευ παραλλαγής, ύπομιμνήσκουσιν ήμΐν 
τοΐς μεταγενεστέροις τήν άρχέγονον τούτων κα
ταγωγήν. Όσον δ απλουστεραι εισιν αι αοομεναι 
λέξεις καί μονότονος ό ρυθμός αυτών, τοσουτω 
καί τό ύπνοψορον αυτών άποτελεσμα ενεργητι- 
κώτερον άποβαίνει.

Τις έξ ήμών δέν ένθυμεΤται ετι άπο τών πρώ
των αύτοΰ παιδικών χρόνων τα μητρικά ασματα :

«Νάνι, νάνι τό μωρό μου. 
Νάνι, νάνι τό μικρό μου, 
σφάλισε τά δυό σου μάτια 
σφάλιστα νά κοιμηθής».

Ώς έπίσης και τό :
«Έλα, ύπνε, καλώς ήλθες 
πάρε τό σκαμνί καί κάτσε».

Δι’ ων αί προσφιλείς ήμών μητέρες έκοίμιζον 
ήμάς κατά τήν νηπιακήν ηλικίαν, και ων άναλογα 
ύπάρχουσιν είς πάσας τάς λοιπάς χώρας τής ύφη- 
λίου χρησιμοποιούμενα ύπδ τών μητέρων όπως 
κοιμίσουσι τά έαυτών βρέφη

Τοιοϋτον τυγχάνει και το Γαλλικόν μητρικόν 
ασμα :

«Som, som, beni, beni 
som, som, beni som 
le som, som bo pas beni 
Γ angelet bo pas droumi» 
som, som, beni beni 
som, son, beni son.

οπερ σημαίνει :
«Sommeil, sommeil, viens, viens ; 
sommeil, sommeil, viens sommeil, 
Le sommeil ne vent pas venir 
Γ enfant ne veut pas dormir 
sommeil, sommeil, viens, viens ; 
sommeil, sommeil, viens sommeil.

Έκ δέ τών φαρμάκων έπιψέρουσιν ύπνον τά ύ- 
πνοφόρα και ναρκωτικά καλούμενα τοιαϋτα, ως το 
δπιον, ή μορφίνη, ή κοδέίνη, ή χλωράλη, ή οονλφο- 
νάλη, η βερονάλη, τό οτραμμώνιον, ή ενΰάλεια κτλ. 
'Άτινα όμως πάντα δέον νά λαμβάνωνται εις

* Συνέχεια έκ Σελ. 400.
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/ακράς δόσεις και ούχί συνεχώς, διότι, έν μεγάλη 
ποσότητι καί συνεχώς λαμβανόμενα, τά πλεΐστα 
έκ τούτων έπιφέρουσι τούναντίον διέγερσιν άντί 
ναρκώσεως, καί σύν τώ χρόνω έπάγονται χρονιάν 
δηλητηρίασιν μετά άδυναμίας τής μνήμης, καθι- 
στώντα τούς ττοιουμένους χρήσιν τούτων μανιακούς 
(μορφινομανεΐς).

Άβλαβέστερον ναρκωτικόν, προκαλοΰν έλαφρδν 
ύπνον, εϊνε ή θρίδαξ (τό μαρούλι) κα! ιδίως ό 
καρπός αύτής, τρωγομένη ώς σαλάτα ή άλλως πως 
τδ έσπέρας. Ταύτην δέ- συνιστα κα! ό Γαληνός. 
Άλλά δέον νά ή καλώς ώριμος, ώστε νά περιέχη 
πολύν γαλακτώδη δπδν (θριδάκιον).

Ο! άρχαΐοι έμυθολόγουν ότι ό Ερμής είχε τήν 
δύναμιν νά προκαλή διά τής ράβδου αύτοΰ ύπνον, 
κα) κατά προαίρεσιν τούς μέν ήγειρεν τούς δέ 
ύπνωττε, δι δπερ καί ύπνοδότης έκαλεΤτο ύπδ τοΰ 
'Ομήρου :

«ΕΛετο δε ράβδον τη τ’ άνδρών δρίματα θέλγει 
ών έΟέλει, τους δ’ αΰτε και ύπνώοντας εγείρει».

(Ομ. Ιλ. Ω. 344).

Ή διάρκεια τοΰ ύπνου, δι’ ύγιώς έχοντα άτομα, 
νεαρός καί μέσης ηλικίας, έάν μέν ταΰτα έργά— 
ζωνται μάλλον νοερώς ή σωματικώς (όποιοι οί μα- 
Θηταί τών Σχολείων, οί έπιστήμονες, οί ύπάλλη- 
λοι κλπ.), δέον νά ή επτάωρος, έάν δέ σωματικώς 
μάλλον ή νοερώς (όποιοι οί στρατιώται, οί έργα- 
τικοί κλπ.) δέον νά ή δκτάωρος.

Τον έπτάωρον ύπνον δέν δυνάμεθα ν’ άποφύ- 
γωμεν άνευ βλάβης τής ύγιείας μας. Έάν δέ τυ
χόν στερηθώμεν ολόκληρον ή τδ ήμισυ τούτου 
δι’ άϋπνίας ή φύσις έπιβάλλει δπως συμπληρώ- 
ται ούτος τήν έπαύριον, είτε κατά τήν ήμέραν 
ή κατά τήν νύκτα. Όσω νεώτερον τυγχάνει τδ 
άτομον τόσω πλείονα άνάγκην ύπνου έχει. Τά 
βρέφη έπί παραδείγματι, κατά τάς πρώτας άπδ 
τής γεννήσεως αύτών ημέρας, κοιμώνται συνεχώς 
καί μόνον δταν πεινώσιν έξυπνώσι, τρώγοντα δέ 
κοιμώνται. Έν ηλικία ένδς.έτους τά παιδία κοι
μώνται έπίσης κατά τάς πλεϊστας τοΰ ημερονυ
κτίου ώρας. Εφεξής δμως, ό ύπνος έλαττοΰται 
άναλόγως τής προόδου τής ηλικίας καί τής ισχύος 
τοΰ σώμωτος, ούτως ώστε :
Υγιή παιδία 2

» » 4

» » 7— 8
» » 10—12
» » 13—16
» » 17—20

Οί ενήλικες

— 3 ετών δέον νά κοιαώνται 12—15 
4— 6

» 10—11 »
» 9 — 10 »
» 8— 9 »
» 8— 8 1)2 »
» 7— 7 1)2 »

ένώ οί γέροντες έχουσιν άνάγκην πλείονος ύπνου.
Τδ χρονικόν τοΰτο διάστημα τοΰ ύπνου διαφέ

ρει έπίσης κατά τάς ιδιοσυγκρασίας, τά έπαγγέλ- 

ματα τών άτόμων, καί τό κλίμα τής χώρας. Οί 
άδυνάτου σωματικής έξεως, ώς καί ο'Γσωματι- 
κώς έργαζόμενοι πρέπει νά κοιμώνται πλειότερον 
τών άλλων· ώσαύτως τά νευρικά άτομα καί οί κά
τοικοι τών θερμών κλιμάτων, έχουσιν άνάγκην 
πλείονος ύπνου, ένώ οί είς ψυχρά κλίματα διαμέ- 
νοντες δύναται ν’ άρκεσθώσι καί είς^όλιγώτερον 
τοιοΰτον.

Όλιγώτερος τοΰ δέοντος ύπνος ούδόλως άνα- 
κουφίζει τδ καταπεπονημένον σώμα καί πνεΰμα· 
συνεχής δέ στέρησις αύτοΰ, έπί πολλάς νύκτας 
ήτοι αϋπνία,επιφέρει άδυναμίαν σώματος καί νοός, 
ίσχνότητα, δυστροπίαν, ύποχονδρίαν, καί έλάττω- 
σιν τής μνήμης κλπ. Άλλά καί ή παράτασις τοΰ 
ύπνου ύπέρ τδ δέον, τυγχάνει κατά τόν 'Ιππο- 
κρατην, κακή : ύπνοι και άϋπνία άμφότερα τοϋ μέ
τριου μάλλον γενόμενα κακόν» (Ίπποκ. άφορ.),διότι 
άμβλύνει τδν νοΰν, άδυνατεΐ τήν μνήμην, 
καί τήν φαντασίαν καί δυσχαιρένει τήν άντίληψιν 
κατά τάς μελέτας : «ύπνοι και κόποι μα&ήμασι πο
λέμιοι» (Πλουτάρχ. π. π. άγ.).Ένίοτε δέ μάλιστα, 
κατά τδν Γαληνόν, προκαλει καί νόσους*: «νοσεϊν 
ενίους συνεχώς περί την τών ύπνων σφαλλόμενους πο
σότητα». Κατά δέ τδν Πλάτωνα : «ύπνος γάρ δη 
πολύς ούτε τοϊς σώμασιν, ούτε ταΐς ψυχαΐς, ουδέ αυ- 
ταϊς πράξεσι, τοϊς περί ταΰτα πάντα άρμόττων εστ'ι 
κατά φύσιν». Οί δέ πλέον τοΰ δέοντος κοιμώμενοι 
έγείρονται έχοντες νωθρότητα, καρηβαρίαν, σκυ- 
θρωπότητα καί κακοδιαθεσίαν, άπερ μετέπειτα 
διαλύονται; είτε αύτομάτως, είτε διά τής πόσεως 
καφέ ή διά περιπάτου.

Όπως ύπνώττωμεν καλώς δέον νά παρέρχηται 
τούλάχιστον μία ώρα μετά τό φαγητόν, καθ’ ήν 
νά γίνηται ποιά τις διασκέδασις. Καθ’ όσον οί 
κοιμώμενοι άμέσως μετά τδ φαγητόν ύπόκεινται 
ένίοτε είς ταρακτικούς δνείρους, καί είς νοσηράν 
τινα κατάστασιν, ήτις καλείται ’Εφιάλτης. «”Αει 
δείπνου και ύπνου λαμβάνειν μεθόριον, καί μη συμ- 
φορήσαντα είς τό σώμα τά αιτία,καί τό πνεΰμα κατα- 
Ολίφαντα, εύ&υς ωμή και ζεούση τή τροφή βαρύνειν 
τήν πέψιν». (Πλουτάρχ. ύγιειν. παραγ.).

Δέν πρέπει δέ νά κοιμώμεθα πάντοτε έπί τοΰ 
αύτοΰ πλευροΰ, άλλά νά μεταβάλλωμεν θέσιν,δτε 
μέν πρδς τά δεξιά, δτε δέ πρδς τ’ άριστερά.

Παρετηρήθη ότι οί κοιμώμενοι διαρκώς κατά 
τδ έν μόνον πλευρδν ύφίσταται ύπερτροφίαν τοΰ 
πρδς δ κοιμώνται μέρους, διότι φύσει τά ύγρά 
φέρονται πλείονα πρδς τδ κεκλιμένον μέρος. Αί 
γυναίκες έπί παραδείγματι κοιμώμεναι διαρκώς 
έπί τοΰ έτέρου τών πλευρών έχουσι μάλλον έξωγ- 
κωμένον τόν μαστόν τοΰ μέρους έκείνου πρδ δ 
κοιμώνται.Διά τοΰτο δέ καί οί πάσχοντες διόγκωσιν 

τών σπλάχνων πρέπει νά κοιμώνται πρδς τδ άντίθε- 
τον πλευρδν τοΰ πάσχοντος δργάνου· ήτοι οί ή- 
πατικοί μάλλον πρδς τδ άριστερδν πλευράν, οί 
δέ σπληνικοί πρδς τδ δεξιόν.

Κοιμώμενοι δέν πρέπει νά έκτείνωμεν έντελώς 
τό σώμα, άλλά νά τηρώμεν αύτδ έν μέτρια κάμ
ψει, ήτις διευκολύνει τήν κυκλοφορίαν τοΰ αίμα
τος κα! προκαλει άναπαυτικώτατον ύπνον, Αί 
πρώται ωρα>. τοΰ ύπνου καλόν εϊνε νά γίνωνΤαι 
πρδς τδ δεξιόν πλευράν, δπως διευκολύνεται ή 
πέψις. Ύπτια δέ θέσις (άνάσκελα) νά λάμοάνηταΙ 
μόνον έπ’ ολίγον πρδς άνακούφισίν, διότι δι’ αύ
τής έπέρχεται θερμότης Τής ράχεως έπαγομένη 
συμφόρησιν Τοΰ νωτιαίου μυελοΰ, ής ένεκεν έπέρ- 
χονται ένίοτε καί ονειρώξεις.

Ή κλινοστρωμνή έφ’ ής κοιμώμεθα δέν πρέπει 
νά ή ούτε πολύ μαλακή, ούτε πολύ σκληρά. Διότι 
ή μέν πολύ μαλακή (έκ πτίλων) θερμαίνει ύπέρ- 
πολύ τό σώμα καί ιδίως τδ θέρος καί έπάγεται 
συμφορήσεις τοΰ νωτιαίου μυελοΰ, τών νεφρών, 
τοΰ ήπατος κλπ. δργάνων, ή δέ πολύ σκληρά (σα- 
νίς μετά κλινοσκεπάσματος μόνον), έπιφέρει κα
κουχίας εις τούς μή είθισμένους καί δέν άναπαύε- 
ται τδ σώμα αύτών, έν ώρα δέ χειμώνος καί δέν 
θερμαίνεται τοΰτο. Διά τοΰτο πάντοτε πρέπει νά 
παρεμπίπτη στρώμα μεταξύ τών σανίδων τής κλί
νης καί τοΰ σώματος ήμών, έστω καί έκ χόρτου 
πεπληρωμένον.

[Άχολον&εϊJ.
Σ· Ν. ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ
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VI. Έογαόία και αθΣιότης.

Έν τή Παιλαιά όδώ τοΰ Ναοΰ, καθ’ ήν ώραν 
κατετίθετο τδ τρίτον πορτοφόλιον ή κίνησις ή 
ζωή, τδ πλήθος ήσαν είς τδ ζενίθ· άλλ’ δλον σχε
δόν έκεΐνο τδ πλήθος άπετελεΐτο έξ έργατών έπι- 
στρεφόντων έκ τοΰ ημερησίου καμάτου. Άνδρες, 
γυναίκες, παιδία, — διότι καί τά παιδία νεαρώτατα 
άκόμη έργάζονται είς τδ μέρος τοΰτο τής πρω- 
τευούσης—συνωθοΰντο κατά διαφόρους διευθύν
σεις, σπεύδοντες μάλλον πρδς τήν οικίαν των,

* Συνέχειχ έκ Σελ. 402.

όλίγον φιλόξενον διά πολλούς έξ αύτών, ή πρδς 
άναζήτησιν περιπετειών. Άλλως, καί έάν έγνώ- 
ριζον δτι θησαυρός έκρύπτετο έν τή όδώ, ήτο τό 
αύτδ, διά νά μεταχειρισθώμεν τήν λαϊκήν έκφρα- 
σιν, ώς νά έζήτοιΛ βελόνην έντδς σάκκου άχύ- 
ρων. Είς ούδέν μέρος τής Γαλλίας δύναται τις 
νά κρυφθή τόσον καλώς όσον έν Παρισίοις· καί ού·1 
δάμοΰ τών Πάρισιων καλλίτερον όσον μεταξύ τοΰ 
πλήθους. Άλλ’ δ παραφυλάσσων τραπεζίτης, μέ 
τά πολυτελή αύτοΰ ένδύματα, άπετέλει άντίθεσιν 
πρδς τδν όχλον, τού όποιου τά κύματα τόν πε- 
ριεκύκλουν· διεκρίνετο πολύ καλλίτερον άπδ τδν 
θησαυρόν του. Τέλος, τδ πλήθος ήραιώθη, καί τδ 
φωταέριον, άναπληροΰν τδ σκότος, έλαμψε μέ τδ 
ζωηρόν αύτοΰ φώς. ΕΤς νέος έργάτης, - νέος δέν 
εϊνε άκριβώς ή λέξις, έφαίνετο έχων 35 έτη — 
βραδύνας περισσότερον τών άλλων, διότι μετά 
τήν ήμερησίαν έργασίαν εϊχεν ύπάγη πρδς προμή
θειαν βαρέων τινών ειδών, ώς έργαλείων καί σι
δήρου, διέβη καί αύτδς πρδ τοΰ τραπεζίτου. Κα
ταβεβλημένος έκ τοΰ κόπου, έθεσε τδ φορτίον 
του έπί τοΰ λίθινου έρείσματος, καί έσφόγγισε τδ 
μέτωπον. Μετά τινα δευτερόλεπτα ό έργάτης 
άνέλαβε τά έργαλεΐά του καί τόν κατειργασμένον 
σίδηρον κύπτων πρδς τά άντικείμενα ταΰτα, εϊδε 
νά λάμπη κάτι τι καί τό έσήκωσεν· ήτο τδ πορτο
φόλιον. Χωρίς νά χάση καιρόν έξετάζων τδ πε- 
ριεχόμενον, τδ έθηκεν είς τδ θυλάκιον τής βλού— 
ζας του, καί έξηκολούθησε τδν δρόμον του. Ό 
άνώνυμος εύεργέτης του τδν ήκολούθησεν έξ 
άποστάσεως. Ό Νντιεντονέ Μπροχέ, ούτως ώνο- 
μάζετο ό έργάτης, κατώκει είς τό άκρον τών4Ία- 
ρισίων μακράν τής όδοΰ τοΰ Ναοΰ. Είς τδ μόνον 
δωμάτιον τδ όποιον κατείχε τόν περιέμενον τά τρία 
τέκνα του καί ή γυνή του, ή όποια έβράδυνε τήν 
ώραν τοΰ λιτοΰ αύτών γεύματος διά νά φύγουν 
τήν σοΰπαν μετ’ αύτοΰ. Ό τραπεζίτης ήθέλησε 
νά πληροφορηθή, άλλ’ άνωφελώς· ή οικία δέν εϊχε 
θυρωρόν, περιωρίσθη λοιπόν μόνον νά λάβη τήν 
διεύθυνσιν. Έκ τοΰ άλλου μυστική σκέψις τώ έλε- 
γεν ότι άναμφιβόλως τό χρήμά του δέν θά ήδύ
νατο νά ήνε άνωφελές. Τώ όντι, χωρίς τό μικρόν 
έκεΐνο δωμάτιον νά παρουσιάζη τήν εικόνα τών 
μεγάλων άθλιοτήτων τών Παρισίων, πάντοτε όμως 
τό χρήμα έκεΐνο ήρχετο νά έπισκεφθή τήν άθλιό- 
τητα. Ό Ντιεντονέ Μπροχέ, έργάτης σιδηρουρ
γός, οπλοποιός, κατασκευαστής.ψαλίδων πρός άπο- 
κοπήν μεταλλικών φύλλων, δέν έπαυσε ποτέ νά 
έργάζηται θαρραλέως. Καίτοι τίμιος ώς φίλος τής 
τάξεως, ώς έκ τών βαρών τής οικογένειας, τών 
άσθενειών καί τών άγονων έποχών ήναγκάζετο 
νά ζή μέ τό ήμερομισθιον. Ακούραστος έργάτης
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έν όσω ύπήρχεν έργασία, δέν άνεπαύετο·αί σκλη- 
ραί του άσθένειαι, αίτινες ταχέως διεσκόρπισαν 
τάς μικρός του οικονομίας, είχον προέλθη έκ τοϋ 

■ κόπου ! Πόσον εΐνε βαρύ τό έργον τοΰ σιδηρουρ
γού ! Και δέν ήρκεΐτο μόνον ’εις τήν έργασίαν 
τοϋ έργαστηρίου, είργάζετο καί είς τήν οικίαν 
Υου· καί δι’ αύτό τόν είδομεν φορτωμένον μέ τά 
έργαλεΐα κα! τόν κατειργασμένον σίδηρον τόν ό
ποιον έμελλε νά μεταβάλη είς ψαλίδας έν ώρα 
εύκαιρίας. Άλλ’ ή έργασία δέν έπήγαινε καλά· 
συχνάκις ή οικογένεια έπείνα· καί αύτός ό ίδιος 
διά νά άντέχη είς τό βάρος τής κοπιώδους έργα
σίας του, δέν εΐχε είμή μόνον ύδωρ νά πίνη. Ή 
είκών όμως τοΰ μικρού δωματίου, ό,τι έχανεν είς 
ωραιότητα, έκέρδιζεν είς ίλαρότητα. Εκείνο τό 
όποιον κατ’ άρχάς έκίνει τήν προσοχήν ήτο, ότι 
δέν έφαινετο είμή μία καί μόνη κλίνη. Ή μονα
δική αΰτη κλίνη έδιπλασιάζετο τήν νύκτα- έξήγον 
έξ αύτής δυο στρώματα, καί έπί μέν τοϋ ένός 
έκοιμάτο ή μεγαλητέρα κόρη, έπί δέ τοϋ άλλου ό 
μικρότερος υιός. Τό τρίτον τέκνον, μικρότατον 
κοράσιον,έ^οιματο μετά τών γονέων του.Ή κλίνη 
ήτο άπό καρυδιάν καθίσματα τινά, έν έρμάριον, 
έν κιόώτιον, μία τράπεζα, άγορασθέντα ολίγον 
κατ’ ολίγον μετά μεγάλης δυσκολίας, όταν ή έρ
γασία άπέδιδε περισσότερον ή δσον έχρειάζετο διά 
τάς καθημερινός άνάγκας· άλλά όλα ταΰτα ήρχι- 
σαν ήδη ώς έκ τής χρήσεως νά φθείρωνται... Χει
μώνα καί θέρος, μικρά πυρεστία έκ χυτοΰ σιδήρου 
έχρησίμευεν ώς μαγειρεΤον καί συνεπλήρωνε τό 
νοικοκυριό. Μόλις είσήλθεν ό πατήρ, τά παι
διά καί ή μήτηρ έσπευσαν νά τόν έλαφρώσωσι καί 
τόν έκάλυψαν μέ θωπείας. Έκάθησαν είς τήν 
τράπεζαν· ή μικρά Κλεμεντίνη έπήδησεν έπί τών 
γονάτων τοΰ μπαμπά της. Τό γεϋμα ύπήρξεν εύ- 
θυμον, άν όχι έκλεκτόν καί ούτε κάν άφθονον. 
Άφοΰ τά παιδιά έπλάγιασαν ό Μπροχέ ένεθυ- 
μήθη τό παρτοφόλιον τό όποιον εΐχεν εύρη. Ό 
τίμιος έργάτης δένήξευρε νά άναγινώσκη. — Πάρε 
φίλη μου, καί ίδέ τί εΐνε. Τό εύρον είς τήν γω
νίαν μιάς όδοΰ.— Ή Αίμέ έθαύμασε κατ’ άρχάς 
τήν ωραιότητα τοΰ πορτοφολιού,έπειτα έξεπλάγη 
διότι δέν έβλεπεν είμή λευκόν χάρτην. Όταν ή- 
νοιξε τό έξωγκωμένον θυλάκιον, καί έξήγαγεν έξ 
αύτοΰ τά χαρτοτνομίσματα ώχρίασαν και οί δύο. 
— Άλλ’ εΐνε χρήματα αύτό τό χαρτί, εΐπεν ό 
Μπροχέ ! — Ή Αίμέ έμέτρα τά γραμμάτια. — Δέκα 
χιλιάδες φράγκα ! έπανέλαβεν ό σιδηρουργός- άλλ’ 
εΐνε μία περιουσία. Ζήτησον λοιπόν είς τά άλλα 
θυλάκια μήπως εύρης καμμίαν διεύθυνσιν,καμμίαν 
σημείωσιν. — Γνωρίζομεν καλώς ότι ούδέν άλλο 
ύπήρχε. — Περίεργον ! εΐπεν ό Μπροχέ. Πώς !

δέν εύρίσκεις τίποτε τό όποιον νά μάς όδηγήση ; 
— Τίποτε. — Καί τό πορτοφόλιον εΐνε δλως διό
λου νέον; — Ναι. — Έμειναν έπί τινας στιγμάς βε- 
βυθισμένοι είς τάς σκέψεις των.

VII. 'II τάξις και ή οικονομία

— Άκουσον γυναίκα, εΐπεν ό Μπροχέ,άφ’ού εΐχε 
σκεφθή, δέν εΐνε φυσικόν, νά μή εύρωμεν ούτε 
μίαν λέξιν, ούτε μίαν σημείωσιν είς τό πορτοφό
λιον τοϋτο, είμή μόνον τά χρήματα. ’Ιδού μία 
καλή περίστασις ήτις παρουσιάζεται διά νά έξέλ- 
θωμεν τής δυστυχίας. Όστις έχασε τό πορτοφό
λιον τοϋτο άναμφιβόλως θά εΐχε τά μέσα ώστε νά 
χάση καί άλλα χρήματα. Θά περιμείνωμεν διά νά 
γείνουν άναζητήσεις. Έάν έντός δεκαπέντε ήμε
ρών δέν άκούσωμεν νά γίνεται ούδείς λόγος, θά 
ήνε ή καλλητέρα άπόδειξις ότι ή τοιαύτη άπώλεια 
τοΰ χρήματος δέν βασανίζει καί πολύ τόν κύριόν 
του, άν άπεναντίας τό άναζητήσουν θά τό άπο- 
δώσω.

— Δέν τό φέρεις είς τήν άστυνομίαν; — ΓυναΤκα, 
ή τύχη δέν παρουσιάζεται δίς· συνετώς πράτ- 
τουσα μάς έξέλεξε διότι έχομεν άνάγκην χρημά
των. Σοΰ έπαναλαμόάνω ότι έάν ό άπολέσας τάς 
δέκα χιλ. φράγκα αισθάνεται τήν στέρησίν των, 
έάν εΐνε παραδείγματος χάριν άπολεσθεΐσα παρα
καταθήκη δέν θά λειψή νά τό κάμη γνωστόν.— 
Καί έάν δέν τό κάμη ήμεΐς τί θά πράξωμεν;— 
Δέν θά όμιλήσωμεν είς ούδένα διά τό άνέλπιστον 
τοϋτο δώρον. Θά ήμπορέσης νά κράτησης τήν 
γλώσσάν σου;—Σοΰ ορκίζομαι ότι δέν θά προφέ
ρω λέξιν.— Καλά. Τά παιδιά κοιμώνται καί ού
δείς φόόος έξ αύτών. Έντός δεκαπέντε ήμερών, 
έάν δέν έχωμεν νέα,καί δέν θά παρέλθη ημέρα χω
ρίς νά πληροφορούμαι, ένοικιάζω μαγαζεϊον καί 
έργοστάσιον, άγοράζω δύο άκμονας, λαβίδας, σί
δηρον, όσα έργαλεΐα μοί έλλείπουσι, καί καθίστα
μαι καί έγώ κατασκευαστής ψαλίδων. ’Ελπίζω ότι 
δέν θά εύρω προσκόμματα.Είμαι ήδη γνωστός ώς 
έργάτης· σύ θά πηγαίνης είς τούς πελότας, έν 
άνάγκη θά μοΰ εύρίσκης, κα.1 θά έξοδεύης τά 
προϊόντα τής τέχνης μου. Ό μικρός μας Ερρί
κος θά μάθη τό έπάγγελμά μου, καί έάν θέλη ό 
Θεός άφοΰ κάμωμεν περιουσίαν, θά ύπανδρεύσω- 
μεν τάς κόρας μας.—Άχ ! έάν τοϋτο ήτο δυνα
τόν.— Τοϋτο δύναται νά εΐνε. Άλλά πριν ύπαν- 
δρεύσωμεν τάς κόρας μας, θά έχω θέση κατά μέ
ρος τά δεκακισχίλια ταΰτα φράγκα μετά τών τό
κων καί τότε,έγώ αύτός θά δημοσιεύσω ειδοποιή
σεις διά νά άνακαλύψωμεν τόν άφροντιν κύριον 
τοΰ χρήματος. —Τί ώραϊον όνειρον! εΐπεν ήΑίμέ. 
— Καί όμως, τό ώραϊον τοϋτο όνειρον έπραγμα-

Τοποιήθη. Τό έργαστήριον καί τό μαγαζεϊον έ- 
νοικιάσθησαν,καθώς εΐχεν άποφασίση ό σιδηρουρ
γός. Έως ου έλθουν ; οί πελάται προητοίμασε 
πραγμα, τό όποιον ή σύζυγός του έφερεν ώς 
δείγμα παρά τοϊς έμπόροις καί ήρχισεν ή έξόδευ- 
σις. Μέ τήν συνήθη τάξιν καί οικονομίαν τοΰ οί- 
κοκυριοΰ των, ούτε τό έλάχιστον έσπαταλήθη. 
Ή Αίμέ έκράτει τά βιβλία. Ούδείς ήτο μάλλον 
πεπειραμένος τοΰ συζύγου της είς τάς χονδρικός 
άγοράς τοΰ σιδήρου. Ταχέως ό άριθμός τών έρ- 
γατηρίων ηύξησε μετά τών παραγγελιών, καί ή 
εύχή τοΰ σιδηρουργού καθ’όλοκληρίαν έξεπληρώ- 
θη. Σήμερον έάν διέλθητε έκ τής όδοΰ έν ή κα
τοικούν, θά θαυμάσητε έν ώραϊον κατάστημα τοΰ 
όποιου αί λάμπουσαι ψαλίδες σπινθηροβολοΰσιν 
είς τάς άντανακλάσεις τοΰ ήλιου· φαίνονται έπί
σης όπλα, είδη κιγκαλερίας, ύδραυλικαί άντλίαι. 
Έάν είσέλθητε είς τήν αύλήν διά τής θύρας τοΰ 
αμαξοστασίου θά ϊδητε έν εύρύ έργοστάσιον toq 
όποιου οίέργάται δέν κάθονται ποτέ.Έκεΐέπλού- 
τισεν ό Ντιεντονέ Μπροχέ.Είς τό πρώτον πάτωμα 
ύπεράνω τοΰ καταστήματος, είς έν διαμέρισμα 
άπλοΰν καί καλαίσθητον θά εύρητε τήν μητέρα 
άπησχολημένην μέ τάς προετοιμασίας τών γόμων 
τής Όρτενσίας,τής μεγαλειτέρας της κόρης, ήρ- 
ραβωνισμένης μέ τόν πρώτον ύπάλληλον πλου
σίου οίκου χονδρικής πωλήσεως σιδήρου. Ό μνη- 
στήρ ονομάζεται Ραΰμόνδος Διζαρδέν. Σωθείς 
έκ τρομερός άσθενείας, έξήλθε τοΰ νοσοκομείου 
μετά έξ μήνας καί έπανήλθε νά κατοίκηση τό 
γνωστόν μας ύπερώον. "Εξ μήνας κατόπιν ή διεύ- 
θυνσις τής άστυνομίας τόν ειδοποιεί ότι,μή πα- 
ρουσιασθέντος ούδενός πρός άναζήτησιν τών δέκα 
χιλιάδων φράγκων, ήδύνατο νά λάβη κατοχήν αύ
τών. 'Ο καλός νέος στενοχωρημένος διότι δέν 
ήδύνατο νά συμμετάσχη τής εύτυχίας ταύτης 
καί ή μήτηρ του, έπεόόθη νά άποκτήση τάς γνώ
σεις ών έστερεΐτο, καί διά τής έπιμονής του κα- 
τώρθωσε νά προσληφθή ώς ύπάλληλος είς τόν 
έμπορικόν οίκον Μπάκερ καί Συντροφιά καί άργό- 
τερον ώς συνεταίρος. Τά κεφάλαιά του είχον τε- 
τραπλασιασθή.

Άλλά καί ό σιδηρουργός πιστός είς τήν ύπό- 
σχεσίν του, εΐχε κάμη άνωφελή διαβήματα διά 
ν’ άποδώση τά εύρεθέντα χρήματα. Αί άναζητή- 
σεις του διήρκουν άπό πολλών έτών.

Τέλος ή ήμέρα τών γόμων έφθασεν.Τό γεϋμα 
παρετέθη έν οίκογενειακώ κύκλω, έν τώ έργοστα- 
σίω διακοσμηθέντι καταλλήλως διά τήν περίστα- 
σιν· εύρίσκοντο είς τά έπιδόρπια,ότε κτύπημα δο- 
θέν είς τήν θύραν έκαμε τόν Ραϋμόνδον νά ση- 
κωθή όπως άνοιξη.Τρεις γηραιοί κύριοι είσηλθον· 

ήσαν οί τρεις τραπεζίται. — Φίλοι μου, εΐπεν ό 
εις έξ αύτών, μή ταραχθήτε κα! έπιτρέψατέ μας 
νά λάβωμεν θέσιν είς τήν τράπεζαν. Ή αίτησις 
αΰτη, ολίγον άσυνήθης κατά τάς ήμέρας μας 
έγένετο άποδεκτή. Τότε έκεΐνος ό όποιος εΐχε 
λάβη τόν λόγον διηγήθη τήν 'ιστορίαν τών τριών 
πορτοφολίων. Πάραυτα οί τρεις εύεργέται κατε- 
πληρώθησαν θωπειών καί ειλικρινών έκφράσεων 
εύγνωμοσύνης. — Εύτυχεΐς έκεϊνοι, είπε τότε εις 
τών άγαθών τούτων γερόντων, εύτυχεΐς έκεϊνοι 
οίτινες γνωρίζουσι νά έπωφελώνται τών μέσων 
άτινα τούς άποστέλλει ή Θεία Πρόνοια.

Είθε τό παράδειγμα τοΰ Σαλβατώρ νά χρησι— 
μεύη πάντοτε ώς τρομερόν μάθημα.—Τό χρήμα 
εΐνε τό χειρότερον καί τό καλλίτερον πραγμα τοΰ 
κόσμου.

HP. ΣΤΑΥΡΟΥ

----- --------------------------------------------

ΟΧΥΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΜΟΝ

Κατά τά τελευταία έτη οί Γερμανοί έηέφεραν 
ούσιώδεις τροποποιήσεις έν τώ κανονισμώ αύτών 
τής οχυρωτικής έκστρατείας. Αί τροποποιήσεις 
αυται προώρισται νά καθορίσωσι, διά γενικού τρό
που, τήν φύσιν, τήν μέθοδον έκτελέσεως καί τήν 
χρησιμοποίησιν τών κυρίως είπεΐν έργων τής οχυ
ρωτικής έκστρατείας. Περιλαμβάνουσι δεδομένα 
έφ’ απάντων τών έργων τοΰ είδους τούτου, είτε 
ταΰτα έκτελοΰνται παρά τοΰ πεζικού, είτε παρά 
τοΰ πυροβολικού ή τών σκαπανέων.

Οί σκαπανείς, λέγει ό έν λόγω κανονισμός, εί
σίν οί μόνοι έξησκημένοι είς άπαντα τά περιγρα- 
φόμενα έργα. Ή είς τά λοιπά όπλα δεδομένη έκ- 
παίδευσις δέν πρέπει ν’ άναφέρεται είμή έπ’ έ
κείνων μόνον τών έργων περί ων οί ιδιαίτεροι κα
νονισμοί έκάστου τών όπλων τούτων τοϊς ανα
θέτει τήν έκτέλεσιν. Τό πεζικόν, ιδία, έλαβεν 
ήδη κανονισμόν φέροντα τίτλον «Feldpionnier- 
Vors-chirf fur die Infanterie» καί δστις πραγ
ματεύεται περί τών έργων άτινα τό πεζικόν δύ
ναται νά κληθή νά έκτελέση έν έκστρατεία.

Αί περιλαμβανόμεναι διατάξεις έν τώ τελευταίω 
τούτω κανονισμώ δέν έτροποποιήθησαν είς ό,τι 
άφορα τήν πρόοδον τής έκπαιδεύσεως τών έργων 
στρατοπεδίας, τάς καταστροφάς καί έπιδιορθώσεις 
τών οδών συγκοινωνίας, τήν όργάνωσιν τών αύ- 
τοσχεδίων μέσων διαβάσεως τών ρείθρων.
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Ό νέος κανονισμός αποβλέπει μόνον καί μόνον 
τά κυρίως είπεΤν έργα οχυρωτικής έκστρατείας 
καί τροποποιεί, άν μή έν ταΐς άρχαΤς, άλλά τού
λάχιστον έν ταΐς λεπτομερείαις τινάς τών διατά
ξεων αΐτινες πρότερον είχον αναγραφή. Πραγμα
τεύεται πλήν τούτου, περί πλείστων νέων διατά
ξεων έψαρμοστέων πρωτίστως είς τά παρά τών 
σκαπανέων έκτελουμενα έργα. Τά ιδιαίτερα λοι
πόν σημεία ταΰτα είναι έκεΐνα άτινα προτιθέμεθα 
νά έξάρωμεν, περιοριζόμενοι νά ύπενΘυμίσωμεν 
συντόμως τάς προγενεστέρας διατάξεις αΐτινες 
δέν έτροποποιήθησαν.

Ό νέος λοιπόν ουτος κανονισμός περιλαμβάνει 
τρία μέτρα και πλεΐστα παραρτήματα ήτοι :

ι. Γενικάς παρατηρήσεις.
2. Έκτέλεσιν τών έργων οχυρωτικής έκστρα

τείας.
3. Έργα προσβολής έκτελουμενα ύπό τοϋ πε

ζικού, έκ συμφώνου μετά τών σκαπανέων.
Τά παραρτήματα σχετίζονται πρός τήν διανο

μήν τών έργαλείων, πρός τά δοθησόμενα πάλιν 
εις τά διάφορα προκαλύμματα πρός τήν έκτέλεσιν 
τών έπενδύσεων, πρός τήν κατασκευήν σκεπά- 
στρων έκ σιδηροφύλλου κυματοειδούς σχήματος, 
πρός τήν έκτέλεσιν ορυγμάτων καί προκαλυμμά
των μετά προπετασμάτων καί έπιπροσθημάτων έκ 
γαιών..

ΚΛΒΔΝΣ
( Άκολουΰεΐ)

ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΣ
ΠΑΤΡΙΩΤΑΣ

(Έκ τοϋ τελευταίως έν Λωζάννη έκδοθέντος 
βιβλίου τού Henri Sensine ύπό τόν τίτλον «Dans 
la lumiere de la Grece» μεταφράζομεν τό τε- 
λευταΐον κεφάλαιον, εύελπιστοϋντες ότι θέλει 
άντιδράση τελεσφόρως κατά τής χρονιάς άπαισιο- 
δοξίας τών καλοθελητών τοϋ Έθνους. ΕΤς ξένος 
άντιλαμβάνεται τών τής Πατρίδος μας, κάλλιον 
ήμών αύτών ! !)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XXIII

Η ΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
Ή Έλ>άς ττ,ς σήμερον. Προ τοϋ ταξειδίου μου, 

κατά καί μετ’ αύτό εξεπλάγην ίδών, πόσοι ολίγοι, 
έκ τών έπισήμ-ων, ένδιαφέρονται δι ’ αύτήν.' Υπάρχουσι 
παντού διασκορπισμένοι ολίγοι φιλέλληνες,άλλά άπο- 
τελοϋσιν αριθμόν πολύ μικρόν. Μεταξύ τών περιηγη

τών άκόμη, τών έπισκεπτομένων τόν τόπον, σπανίως 
συναντά τις άνθρώπους άγαπώντας το ελληνικόν έ
θνος· οί πλεΐστοι έξ αύτών μένουσιν αδιάφοροι η έκ- 
φράζονται περιφρονητικώς περί τοϋ μικρού αύτοϋ λαού. 
Τά αισθήματα αύτά, είναι κατά την γνώμην μου 
άδικα, άλλά έξηγοϋνται εύκόλως.

Εις μερικάς περιστάσεις, είναι δυστύχημα δι ’ ένα 
λαόν νά έχή ένα πολύ μεγάλο παρελθόν. Όταν τόν 
κρίνωμεν, φέρομεν αύτο είς τό ιστορικόν κριτήριον καί 
δέν έξετάζομεν πλέον τάς περιστάσεις ύπό τάς οποίας 
εύρίσκεται έν τώ παρόντι. Μεταξύ τών ανεπτυγμένων 
άκόμη άνθρώπων, συναντώμεν την τάσιν αύτην πρός 
τό ψέγειν ένα λαόν, διά τόν άπλούστατον λόγον ότι 
δέν ομοιάζει μέ τούς προγόνους του.

'Η έπίδρασις της φιλογογίας έχει μεγάλιν σχέσιν 
μέ την άδικον αύτην κρίσιν* ίσως είναι μάλιστα καί 
ή μόνη αιτία.

Πλέον τών δύο αιώνων, μετά την ’Αναγέννησιν, ή 
'Ελλάς υπήρξε τό μόνον σχεδόν ιδεώδες, τών κλασ
σικών συγγραφέων, οΐτινες διεφήμισαν την δόξαν της, 
έξεθείασαν τόν έκπληκτικόν πολιτισμόν της, διέδο- 
σαν τάς άξιοθαυμάστους ιδέας της καί έξύμνησαν την 
τέχνην της. Το παρελθόν αύτό, όπερ άνεκάλεσαν, 
μας ενεθουσίασε καί μας κατέστησεν ανικάνους νά 
έκτιμήσωμεν τό παρόν. 'Υπάρχουσιν άνθρωποι, οΐτι
νες δέν δύνανται νά συμπαθήσωσι τό'Ελληνικόν έθνος, 
διότι δέν ύπάρχουσι πλέον έν Άθήναις Περικλεές καί 
Φειδίαι.

Παραδόξως, τόσον ό ρωμαντισμός, όσον καί ή κλα
σική σχολή, συνετέλεσαν είς τήν ψυχικήν αύτήν κα- 
τάστασιν, ήτις έδημιουργήθη έν Εύρώπη, καθ’ ήν 
στιγμήν οί ήρωες τής 'Ελληνικής άνεξαρτησίας ήν- 
δραγάθουν. Ούτοι τοϋ έχρησίμευσαν ώς πηγή άνεξάν- 
τλητος ποιήσεως καί εύγλωττίας. Ό Βίκτωρ Ούγκώ 
καί οί οπαδοί αύτοϋ έθεσαν έπί τοϋ μετώπου τής 'Ελ
λάδος στέφανον δευτέρας δόξης, έξ ίσου σχεδόν λαμ
πρές, όσον καί ή αρχαία. Ή Εύρώπη, είχε φρίξει, 
επί τώ άκούσματι τών τουρκικών ωμοτήτων, ένεθου- 
σιάσθη δέ μέ τά θύματα τά πίπτοντα έπί τοϋ πεδίου 
τοϋ Μωρέως.

Τό πάν λοιπόν συνετέλεσεν είς τό νά μας δώση 
μίαν ύψήλήν ιδέαν περί τοϋ 'Ελληνικού έθνους, ιδίως 
ή ιστορία τών Κλεφτών, τών έξαισίων αύτών ρωμαν- 
τικών άλητών, οΐτινες, μόνοι αύτοί, άντεστάθησαν 
έπί αιώνας, κατά τών άγριων κατακτητών. Ό Ό
λυμπος έγινεν έκ νέου, ορος ιερόν διά τούς ποιητάς, 
άλλά δέν άνεζήτησαν έκ νέου έκεΐ, τήν σκιάν τοϋ 
Διός. "Αλλο είδος κεοαυνοϋ έπιπτεν άπό τήν ηρωικήν 
κορυφήν του, το ιερόν καταφύγιον τών έλευθέρων άν
δρών, τών άποφασισμένων νά μή ύποκύψωσι ποτέ. 
Είς ένα λαϊκό τραγούδι, ένας έξ αύτών έλεγεν :

«"Αν θέλης νά γιατρευτούν ή πληγές σου, ανέβα 
στον Όλυμπο, στό ώραϊο αύτο βουνό- έκεΐ απάνω οί 

γενναίοι δέν άρρωσταίνουν ποτέ καί οί άρρωστοι άκόμα, 
είναι γενναίοι».

Καί ένας άλλος τραγουδούσε :
« ’Ενόσω χιονόζει άπάνω στά βουνά, δέν θά ύποτα- 

χθοϋμε εις τούς Τούρκους. Πάμε νά ζήσουμε είς τής 
φωληες τών λύκων. Οί σκλάβοι μόνο ζοϋνε στάς πόλεις 
καί εις τής πεδιάδες μαζύ μέ τούς άπιστους. Οί γεν
ναίοι έχουνε γιά κατοικία τής έρημίες καί τούς βρά
χους τών βουνών. Παρά μέ τούς Τούρκους, καλλίτερα 
νά ζοϋμε μέ τά άγρια θηρία !»

Ήτο ή έποχή, καθ’ ήν ή πριγκήπισσα Μαρία Σού- 
τσου ανεφσ^νει ’ «Καλλίτερα νά είναι τις ύπηρέτρια 
είς την έλευθέραν 'Ελλάδα, παρά πριγκήπισσα είς 
τήν ύπόδουλον !»

Ή Εύρώπη ήννόησε τότε τήν σημασίαν ^τών λό
γων αύτών, ένεθουσιάσθη μέ τούς Σουλιώτας καί έ- 
θεσεν είς τόν χορόν τών ηρώων, τούς καλλιτέρους έξ 
αύτών, τόν Διάκο, τόν Κανάρη καί τόν Μάρκο Μπό- 
τσαρη.

"Οταν ή 'Ελλάς ήλευθεριόθη, έθαύμαζαν αύτούς 
όσον τον Μιλτιάδην καί Θεμιστοκλή· καί έθετον πολύ 
υψηλά το 'Ελληνικόν έθνος· κατά συνέπειαν, άνέμενον 
άπό αύτο πολύ μεγάλα έργα. ’Εξ άνάγκης, ώφειλε 
νά επέλθη ή άπογοήτευσις, ήτις καί έπήλθε κατά 
τον τελευταΐον 'Ελληνοτουρκικόν πόλεμον.'Η ταχεία 
νίκη τών ’Οθωμανών ένέπνευσεν είς τήν Εύρώπην τήν 
ιδέαν ότι οί "Ελληνες είχον έκφυλισθή. Οί κριταί 
αύτών δέν ήθέλησαν νά λάβωσιν ύπ’ όψιν τήν διαφο
ράν τού χρόνου καί τών περιστάσεων ύπήρξαν άσπλαγ- 
χνοι διά τούς ήττημένους· ό διπλούς, κλασικισμού 
καί ρωμαντισμοϋ, στέφανος, όν έφερεν ή 'Ελλάς συνε
τέλεσεν ώστε νά κριθή μέ μεγάλην αύστηρότητα. Το 
παρελθόν ήδίκησε τό παρόν.

II.

Διά νά κρίνη τις άμερολήπτως τήν 'Ελλάδα, πρέ
πει νά σκεφθή οτι είς λαός ήττημένος δέν είναι καί 
κατά συνέπειαν κατώτερος εαυτού.

Όλα τά έθνη ήττήθησαν, κατά διαφόρους έποχάς 
Δέν ύπάρχουσιν έθνη άήττητα.

Πρέπει νά σκεφθή τις άκόμη, ότι εις λαός, δ όποιος 
διήλθε διαφόρους κρίσεις, έχει άνάγκην πολλοϋ χρόνου 
διά νά έπανακτήση τήν ζωτικότητά του. "Αν καί δ 
ύπέρ τής 'Ελληνικής άνεξαρτησίας πόλεμος είναι ήδη 
ολίγον άρχαϊος, τά άποτελέσματά του γίνονται αι
σθητά καί μέχρι τής σήμερον. Ήτο ένα μεγάλο μα- 
κελλειό. Οί Τούρκοι, έπί έννεακοσίων χιλιάδων άν
θρώπων, κατεκρεούργησαν τάς τριακοσίας. Έθυσιά- 
σθη δηλαδή τό τρίτον τοϋ πληθυσμού, ϊνα σωθή τό 
ύπόλοιπον. "Ενα έθνος, δέν δύναται νά ύφίσταται 
τοιαύτας άφαιμάξεις, κατά περιόδους, καί νά έπα- 
ναρχίζη, λόγω άςιοπρεπείας μίαν τοιαύτην τρομεράν 
θυσίαν.

Διά νά είμεθα δίκαιοι πρός τό 'Ελληνικόν έθνος, 
δέν πρέπει νά τό ψέγωμεν έπί τώ άποτελέσματι μιας 
άνίσου πάλης, ύπό περιστάσεις πολύ δυσμενείς δι’ αύ
τό καί ύπό συνθήκας νέας, καθ ’ άς δ ηρωισμός τών 
άρχαίων χρόνων δέν ήδύνατο νά χρησιμεύση διά με
γάλα πράγματα- άς έξετάσωμεν τί ήτο πρό ενός αίώ- 
νος καί τί είναι σήμερον. "Ας μή τό παραβάλλωμεν, 
όπως κάανουσι πολλοί, μέ τάς μεγάλας Δυνάμεις τής 
Εύρώπης· άς τό παραβάλλωμεν πρός εαυτό- εί/αι τό 
μόνον μέσον όπως τό κρίνωμεν δικαίως.

"Ας μή λησμονώμεν, ότι άπό τού μεσαίωνος, διήλ- 
θεν έπί αιώνας ύπό τό κράτος φρικώδους τυραννίας. 
Όταν οί δούκες τών ’Αθηνών καί οί πρίγκηπες τοϋ 
Μωρέως ήναγκάσθησαν νά τό έγκαταλείψωσιν είς 
τούς Τούρκους, ύπέκυψεν είς δουλείαν φρικώδη. «Κατ’ 
«έτος λέγει δ Elisee Reclus, οί χριστιανοί ώφειλον 
»νά παραδώσωσιν είς τούς Τούρκους, έν τέκνον έπί 
»πέντε τοιούτων, ϊνα άνατραφή έν τή θρησκεία τοϋ 
»Ίσλάμ καί έκπαιδευθή διά τόν πόλεμον, έναντίον 
»αύτών τών συμπατριωτών του. Πολλά! μητέρες εφό- 
»νευον διά τ.ών ιδίων αύτών χειρών τούς υιούς των, 
«όπως τούς άπαλλάξωσι τοϋ φρικώδους αύτοϋ προο- 
«ρισμοϋ καί είτα έφονεύοντο καί αί ϊδιαι.»

Εύτυχώς ότι τό τερατώδες αύτό μέτρον κατέστη 
κατ’ άνάγκην άνεφάρμοστον.Ή τυραννία έχαλαρώθη- 
μολαταύτα ήτο άκόμη άγρια

'Υπό τήν έπίδρασίν της, ή 'Ελλάς έπανήλθεν είς 
τελείαν σχεδόν βαρβαρότητα. ’Εξαιρούμενων ολίγων 
τινών έκλεκτών άτόμων, το πλεΐστον τοϋ πληθυσμού 
άπετελεΐτο άπό ημιάγριους. Όταν πρό ένός αίώνος δ 
Chateaubriand διήλθεν έκ τής Σαλαμΐνος, οί κά
τοικοί της δέν έγνώριζον πλέον τό ένδοξον όνομα τής 
νήσου των ούτε ότι ύπήρξε ποτέ δ Θεμιστοκλής.

Κατά τήν αύτήν έποχήν αί Άθήναι ήσαν μικρά 
κώμη έκ τριακοσίων οικιών, έξαρτωμένη έκ τοϋ άρχη- 
γοϋ τών μαύρων τής Κωνσταντινουπόλεως εύνούχων, 
έν ή καθ ’ δλοκληρίαν έλιπεν ή πνευματική άνάπτυξις.

Καθ’ δλην τήν χώραν έβασίλευε φρικώδης ένδεια- 
δέν ύπήρχεν ούτε γεωργία, ούτε βιομηχανία.

Άναμφιβόλως, τό είς τοιοΰτον βαθμόν έκπεσόν έ
θνος, έσχε, μολαταύτα μίαν στιγμήν εκπληκτικού 
ηρωισμού όπως άπαλλαχθή τοϋ καταθλιπτικοϋ τών 
τυοάννων ζυγού. ’Αλλά κατόπιν διήλθε κρίσιν τρομε- 
οάν. 'Υπέστη ένα μεγάλον άγώνα, όπως όργανωθή 
ώς νεώτερον κράτος. Πρέπει λοιπόν νά λάβωμεν ύπ’ 
οψιν τόν άνώνα αύτόν, όπως τό κρίνωμεν κατά την 
πραγματικήν αύτοϋ άξίαν.

Όταν ταξειδεύη τις έν τή Έλλάδι, αισθάνεται 
δι’ αύτήν άπειρον θαυμασμόν, άναμιμνησκόμενος τί 
ήτο ή χώρα αύτή πρό πεντήκοντα έτών. Έξ όλων 
τών χριστιανικών τής ’Ανατολής κρατών, άναμφιβό
λως ή Ελλάς έκαμε τάς μεγαλειτέρας καί ταχυ- 
τέρας προόδους καί κάμει σήμερον την εντύπωσιν χώ-

3
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ρας καθ’ δλα πεπολιτισμένης. 'Ο πληθυσμός της, 

άνερχόμενος εις 2,631,952 άτοκων, αυξάνει μετά 

ταχύτητας- κατά την τελευταίαν δεκαετηρίδα ηύ- 

ξησε κατά 198,148 ψυχάς, άν καί άρκετός άριθμός 

Ελλήνων μετηνάστευσεν. Αύτό άποδεικνύει οτι οί 

"Ελληνες γνωρίζουσι νά έπωφελώνται πών σχετικών 

τοϋ τόπου των πόρων.

Αίκαθ’ όλου ύλικαΐ πρόοδοι γίνονται καταφανείς· 
αί ^πνευματικά! καί ήθικαί'τοιαύται, δέν ύστεροϋσιν. 

Έάν δ Πειραιεύς είναι προορισμένος νά καταστη δ 

πρώτος έν τη ευρωπαϊκή ’Ανατολή λιμήν, αί Άθη- 

ναι, Οά καταστώσιν άναμφιβόλως έν έκ τών έπιση- 

ρων πνευματικών κέντρων. Δέν έχετε παρά νά άνα- 

γνώσητε ·τά ’έργα τών Ελλήνων άρχαιολόγων ϊνα έν- 
νοήσητε τί άξίζουν οί "Ελληνες λογάδες. Ή δημοσία 

έκπαίδευσις διαδίδεται καταπληκτικώς. Ή ’Ελλάς, 

είναι ίσως ή μόνη χώρα είς ήν δύναται τις νά έφαρ- 

μόση τούς λόγους τοϋ Edmond Abut : «Συναντά 
τις παντός είδους σπουδαστάς, έκτος τού σπουδαστοϋ 

τοϋ μη σπουδάζοντας».

’Εννοείται οίκοθεν οτι τά πάντα δέν βαδίζουσι 

κατ’ ευχήν έν τή νέα Έλλάδι. Όπως κάθε Κράτος, 

το όποιον οφείλει νά άνασκευασθή έκ νέου, ούτω καί ή 
Ελλάς διετήρησε πολλά κακά έκ τοϋ Τουρκικού πα

ρελθόντος· έξ άλλου άπέκτησε καί τινα έκ τών ελατ

τωμάτων τών χαρακτηριζόντων τά της Δύσεως έθνη. 

’Αλλά πόσον άσημαντα εϊνε τά έλαττώυ.ατα αύτά 

έναντι τών τόσων της προτερημάτων τών καθιστώντων 
αύτην τόσον συμπαθή ! "Ας μή έκμηδενίζωμεν λοιπόν, 

την άξίαν τοϋ άγαπητοϋ αύτού λαού τοϋ τόσον εύφυ- 
οϋς καί ένεργητικοϋ, μέ παραβολάς άβασίμους· άς μή 
τοϋ παρουσιάζωμεν διαρκώς τό παοελθόν του, ϊνα τόν 

ψέγωμεν διά τό παρόν του. Τούτο είναι καθ’ ολοκλη

ρίαν άδικον.
Ή Ελλάς, δέν εϊνε λαός έν παρακμή, όπως νομί- 

ζουσι πολλοί συγγραφείς έπιπόλαιοι- άπό τής άξιο- 

θαυμάστου άναγεννήσεώς του, τό Ελληνικόν έθνος 
προοδεύει καθημερινώς και δέν έχει εϊπη άκόμη τήν 
τελευταίαν του λέξιν είς τήν ιστορίαν.

ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΖΗΤ ...

ΠΕΡΙ ΧΑΛΚΟΥ*

(*) Συνέχεια έκ σελ. 398.

Ό Χαλκός καί τά ν.ράιιατα αύτοΰ.— ’Ορυκτά καί 
μεταλλεύματα αύτού.—Κοττογνωάία τοΰ Χαλ
κοΰ και νπολογιόμός τής τιμής των μεταλ
λευμάτων αύτοΰ έν τω έμπορίω.—Παγκοάμία 
παραγωγή χαλκού καί των μεταλλευμάτων 
αύτοΰ.—Χαλκουργία.

ΥΠΟ 

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΜΗΤΣ9ΠΟΥΛΟΥ

Κα&ηγητοϋ εν τφ Πανεπιοτημίω καί διευ&υν. τον Πολυτεχνείου

Γίνεται δέ ή σύντηξις αύτη έντός φρεατωδών κα
μίνων, καθ ’ δν τρόπον συντήκονται καί τά πεφρυγμένα 
μεταλλεύματα πρός παραγωγήν χαλκολίθου (βλ. άνω- 
τέρω β'.). Ό ούτω δέ έκ τής καμ·'νου παραγόμενος 
χαλκός δέν εϊνε χημικώς καθαρός, άλλ’ έμπεριέχει 
καί άλλα μέταλλα καί διά τούτο καλείται άνεξέρ
γαστος. Εμπεριέχει δέ 86 θ|0 έως 94 ο]θ καθαρόν 
χαλκόν, τό δ’ έπίλοιπον εϊνε σίδηρος, ψευδάργυρος, 
άργυρος (0.03 έως 0,11 θ]θ), μόλυβδος, νικέλιον, κο- 
βάλτιον καί θειον (0,75—1,0 θ/θ). Διά τούτο πρέ
πει νά ύποστή τελείαν άποκάθαρσιν.

Αί παραγόμεναι σκωρίαι εϊνε ενώσεις τοϋ όξυπυρι- 
τίου μετά διαφόρων οξειδίων, έν οίς συνήθως καί χαλ
κός. Αί τοϋ RorOS τής Νορβηγίας έμπεριέχουσι 31, 
44 °|, όξυπυρίτιον, 55.21 °|0 όξειδύλλιον σιδήρου, 7, 
86 °]0 άργιλον καί 1,46 ®/θ μαγνησίαν.

Ενταύθα πρέπει νά π_ροσθέσωμεν ολίγα τινά καί 
περί παραγωγής άνεξεργάστου χαλκού άπ ’ εύθείας έξ 
άφρύκτου χαλκολίθου, ήτις δμοιάζει πρός τήν μέθοδον 
τοϋ Bessemer, δι’ ής παρασκευάζεται δ χάλυψ έκ 
χυτού σιδήρου.

Τό πρός τούτο χρησιμεϋον έκ σιδήρου άπιοειδές 
σκεύος (Converter) έχει τόν πυθμένα διάτρητον, δι’ 
ού έκ καταθλιπτικής άεραντλίας διοχετεύεται^ρεύμα 
ισχυρόν άέρος είς το σκεύος, έν ώ εύρίσκεται έν τε- 
τηκυία: καταστάσει δ άφρυκτος χαλκόλιθος. Εϊνε δέ 
τό σκεύος τούτο έσωτερικώς ύπενδυμίνον διάΆτρώμα- 
τος έκ χαλαζιακής άμμου καί άργίλου, οπερ θά χρη- 
σιμεύση πρός σχηματισμόν σκωρίας.

'Η κατά τήν μ,έθοδον δέ ταύτην λαμβάνουσα χώ
ραν πυροχημική άντίδρασις εϊνε ή έξης : Ύπό τοϋ διά 
τοϋ τήγματος διερχομένου άτμοσφαιρικοϋ άέρος ^έν- 
θειος χαλκάς καί σίδηρος μετατρέπονται είς οξείδια, 
τό δέ θειον καιόμενον είς διοξείδιον τοϋ θείου άπέρ- 
χεται τοϋ άγγείου. Έπειδή δέ είσέτι έναπομένει έν 
τώ τήγματι άμετάβλητος ένθειος χαλκός, τό σχημα- 
τισθέν ήδη όξείδιον τοϋ χαλκού έπιδρα έπ’ αύτού καί 

οΰτω έκ τε τοϋ οξειδίου καί έκ τοϋ ένθείου χαλκού 
παράγεται μεταλλικός χαλκός, τό δέ σχηματισθεν 
όξείδιον τού σιδήρου ένοϋται μετά τοϋ όξυπυριτίου τού 
ύπενδύματος τού σκεύους καί σχηματίζει σκωρίαν 
ήτις έπι—λέει.

Ή μέθοδος αύτη έχει πολλά τά καλά, διότι τα
χέως παράγει χαλκόν καλόν, άπαιτεϊ όμως εύθύνην 
κινητήριαν δύναμιν, πρό πάντων δταν ύπάρχη ύδωρ 
ρίον. Έχει δέ τούτο τό μέγα έλάττωμα, ότι το σχη- 
ματιζόμενον διοξείδιον τοϋ θείου, οπερ πνιγηρόν, εϊνε 
λίαν βλαπτικόν είς την ύγιείαν τών έργατών.

ε' ) Έκκαμίνενεϊις οξειδίων καί 
αλάτων χαλκοΰ.

Έν τή περιγραφή τών ορυκτών καί μεταλλευμάτων 
τοϋ χαλκού εϊδομεν, ότι τινά τούτων εϊνε ενώσεις 
χαλκού μετ’ οξυγόνου (κυπρίτης) ή μετά οξέων καί 
άποτελούσιν άλατα τοϋ χαλκού (μαλαχίτης, άζουρί- 
της, χρυσόκολλα), άτινα ώς μή έμπεριέχοντα θειον, 
δέν εϊνε άνάγκη νά ύποβληθώσιν είς όξειδιωτικήν φρύ
ξιν. Αύτη, ώς γινώσκομεν, σκοπόν έχει έξ ένθείων με
τάλλων νά έκδιώξη τό θειον ώς διοξείδιον αύτού, τά 
δέ εύκόλως λαμβάνοντα τήν μεταλλικήν κατάστασιν 
μέταλλα, έπομένως καί τόν χαλκόν, νά μετατρέψη εις 
οξείδια, άτινα άκολούθως έν τή φρεατώδει καμίνω 
λαμβάνουσι τήν μεταλλικήν κατάστασιν.

Άν τοιαϋτα μεταλλεύματα όξειδιωμένου χαλκού 
έμπεριέχωσι μικράν τον μετάλλου ποσότητα, τότε συν
τήκονται ταϋτα μετά ένθείων μεταλλευμάτων πρός 
παραγωγήν χαλκολίθου, άν δέ έμπεριέχωσι μείζονα 
χαλκού ποσότητα, τότε ό χαλκός άποχωρίζεται διά 
καταλλήλου ύγροχημικής μεθόδου, περί τής οποίας 
λεχθήσονται τά δέοντα έν οίκείω τόπω.

Άν δέ τά μεταλλεύματα τοϋ χαλκού εϊνε μίγ
ματα ένθείων καί οξειδίων, τότε ταϋτα έπίσης όμοϋ 
συντήκονται κατά τήν περιγραφεισαν ήδη πυροχημι
κήν μέθοδον πρός παραγωγήν χαλκολίθου.

Άν τέλος τά μεταλλεύμ.ατα τοϋ χαλκού συνίσταν- 
ται έξ αύτοφυοϋς χαλκού (Lace Superior) άναμε- 
μιγμένου μετά πετρωδών ούσιών, τότε συντήκονται 
ταϋτα έντός προσφλογοβόλων καμίνων, καί ού’τω παρά
γεται άνεξέργαστος χαλκός καί σκωρίαι πλούσιαι είς 
χαλκόν, αίτινες άκολούθως συντήκονται μόναι των 
έντός φρεατωδών καμίνων, δπως έξαχθή ό ένυπάρχων 
χαλκός ώς άνεξέργαστος.

Ώς δέ άλλαχοϋ άνέφερον έντός τοϋ όφείτου τής 
Όθρυος, τοϋ Χλωμού καί όρέων τινών τής Θεσσαλίας 
καί τινων άρχαίων σκωριών τοϋ Άρχανίου και (τού' 
Στύρφακα ύπάρχει ώς συμπότιμα μαλαχίτης, ούτως 
ώστε τό πέτρωμα έμπεριέχει 4— 5.° /ο χ»λ*όν.  Ό 
χαλκός ούτος, φρονώ,ότι δύναται έπί τόπου νά έξαχθή 
διά θεϊϊκοϋ οξέος ώς γαλκάν&η, ήτις άποκρυσταλλου-
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μένη τό θέρος ύπο τής θερμότητος τοϋ ήλιου, δπως 
τό μαγειρικόν άλας έκτος τών άλοπηγίων, δύναται 
έπειτα μέ πολύ όλιγωτέρας δαπάνας νά μετα- 
φερθή καί διά ζώων μέχρι τής θαλάσσης διά περαι
τέρω έπεξεργασίαν ή μεταφοράν είς Εύρώπην.

( Άκολουΰεϊ)

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΩΝ“ΤΡ ΑΓΟΥΔΙΩΝ,,

ΤΟΥ Ε- X Α ·Γ Ν Ε

I .

Έμμορφη μου ψαροπούλα 
ρίζ’ τήν βάρκα οτήν στεριά, 
σέ μέν’ έλα, κάτσε χάμω 
νά μιλήσωμε γλυκά.

2.

Τό κεφάλι σου άκούμπισα στήν καρδιά μου 
καί μή φοβάσαι πια τόσο πολύ.
Άφοΰ χωρίο φροντίδα κάθε μέρα 
Στήν θάλασσα γυρίζεις τήν κακή.

3.

Κι’ ή καρδιά μου μέ θάλασσα μοιάζει 
έχει φουρτούνες καί κύματα τρελλά 
καί μερικά μαργαριτάρια ωραία 
κρυμμένα μέσα της έχει βαθειά.

, βρέχει, φυσά.

ι.

Κακοκαιρία σήμερα εϊνε 
χιονίζει 
καθισμένος στό παράθυρο βλέπω
έξω στά σκοτεινά.

2.

"Ενα μικροΰλι φως διακρίνω 
όπου άργά προχωρεί- 
μιά μητέρα μ’ ένα φανάρι 
στό δρόμο γλυστρά δώ καί κεΤ.

3.

Νομίζω πώς άλεύρι κι’ αύγά 
καί βούτυρο ν’ άγοράση παγαίνει 
γιατί θέλει νά πλάση γλυκά 
στήν κόρη της τήν πρωτογεννημένη.

4·

Στήν πολυθρόνα κουνιέται έκείνη 
καί κυττάζει τό φως νυστασμένη 
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τά χρυσά τά μαλλάκια της εΐνε 
στό γλυκό πρόσωπό της πεσμένα.

ι.

Γυρίζω καί κλαίω στό δάσος 
κι’ ή κίχλα σέ μιά κορφή 
πήδα καί ψάλλει μέ πάθος 
«γιατί πονεΐς τόσο πολύ ;»

2.

Τά χελιδόνια πούχεις αδερφές 
μπορούν νά σοϋ τάποΰν πουλί μ’ αύτά 
γιατ’ έχουν τής μικρές τους τής φωλιές 
στά παραθύρια τής άγάπης μου κοντά.

ι.

Γυναίκα μου σάν γίνης μιά φορά 
τότε θά σέ ζηλεύουνε πολλές 
μέσα στά γλέντια θά ζής λαμπρά 
όλο μέ γέλοια καί μέ χαρές.

2.

κι’ άν μέ μαλώνης καί άν μέ βρίζης 
θέ νά τό δέχωμ’ ό καϋμένος 
μά σάν τους στίχους μου καλούς δέν βρίσκεις 
θά σέ χωρίσω, ώρισμένως.

ΜΙΤΣΑ ΠΕΡΡΩΤΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

Α'· ΚΛΟΠΗ ΔΓ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΟΣ
Την 28 ’Ιουλίου έ έ. ή χήρα Ε, Τ. κατοικούσα 

έπί της όδοϋ Χαριλάου Τρικούπη άριθ. 30 (μεσαΐον 
πάτωμα), άνήγγειλεν ήμΐν οτι πρό δύο μηνών, προ- 
κειμένου ν αναχώρηση έξ ’Αθηνών, εϊχεν αφήσει τάς 
κλείδας τής κατοικίας της εις τόν οικοδεσπότην αυ
τής Ε. Γ. κατοικοϋντα εις τό κάτω πάτωιια τής 
αύτής οικίας, πλήν τών κλειδών δύο δωματίων, άτινα 
έκλείδωσε πρό τής άναχωρήσεώς της, καί ών τάς 
κλείδας παρέλαβε μ.εθ ’ έαυτής.

Την πρωίαν τής 27ης ’Ιουλίου έ. έ. έπιστρέψασα 
έκ του ταξειδίου της παρετήρησεν, δτι τά δύο δωμά
τια, άπερ άφήκε κλειδωμένα, ειχον άνοιχθή δΓ άντί- 
κλειδος καί έξ αύτών είχον κλαπή διάφορα άντικεί- 
μενα άξίας περί τάς τρεις χιλιάδας δραχμών.

"Αμα μ.οί άνηγγέλθη ή κλοπή αΰτη μετέβην πά- 

ραυτα αυτοπροσώπως έπί τόπου καί περιελθών άπαντα 
τά διαμερίσματα τοϋ δευτέρου πατώματος παρετή- 
ρησα τά εξής.

Τά δύο δωμάτια, άπερ άφήκεν ή παθοϋσα κλει
δωμένα, είχον άνοιχθή δι’ άντίκλειδος, καί έκ τοϋ 
ένος δωματίου κειμ.ένου άνωθι άκριβώς τοϋ κοιτώνος 

τοϋ εν τώ πρώτω πατώιζατι οίκοϋντος οικοδεσπότου 
Ε. Γ., ειχον κλαπή δι’ άντίκλειδος τοϋ ενός κιβω
τίου, καί διά ρήξεως τοϋ καλύμματος τοϋ ετέρου 
τοιούτου, πέντε τάπητες παλαιοί Περσικοί.

Έκ τοϋ ετέρου δωματίου τοϋ εύρισκομένου πλη
σίον τοϋ κοιτώνος τής παθούσης, ειχον κλαπή δΓ 
άντίκλειδος τών έν αύτώ εύρισκομένων δύο κιβωτίων, 
έν παραπέτασμα έκ βελούδου χρυσούφαντον, καί τέσ- 
σαρα πινάκιά τής Κύπρου χρωματιστά.

’Επίσης έξ ενός κιβωτίου τής ύπηρετρίας, εύρισκο
μένου έντός ετέρου, είς τό βάθος, δωματίου καί άνοι- 
χθέντος δι’ άντίκλειδος, ειχον κλαπή τρία δακτυλί
δια ΧΡυσ*> *at **ρφίς χρυσή σχήματος κλάδου 
μέ πολλούς μικρούς άδάμαντας.

Κατά την ένέργειαν τής έν τοϊς δωματίοις έρεύνης, 
ένθα έλαβε χώραν ή κλοπή, παρετήρησα, οτι είς τό 
πρώτον δωμάτιον, τό εύρισκόμενον άνωθι τοϋ κοιτώνος 
τοϋ οικοδεσπότου, ύπήρχεν είς δύο τεμ.άχια έν σφυ- 
ρίον το όποιον ό κλέπτης είχε χρησιμ,οποιήσει είς τήν 
διάρρηξιν τοϋ καλύμματος τοϋ κιβωτίου. Πλήν δέ 

τούτου ύπο τής παθούσης μοί παρεδόθη καί έν ρινό- 
μακτρον μέ χρωματιστόν περιθώριον, ένώ ό δοάστης 
τής κλοπής εϊχε θέσει μερικά κοινά κοχλιάρια, 
άτινα ήδιαφόρησε κατά τήν άναχώρησίν του νά πα- 
ραλάβη λόγω τής εύτελοϋς άξίας αύτών.

'Η άνακάλυψις τοϋ ρινομάκτρου καί ή έν τώ δω- 
ματίω, ένθα διεπράχθη ή κλοπή, εΰρεσις τοϋ σφυρίου, 
μοί έγέννησαν την ύπόνοιαν, οτι ό δράστης τής πρά- 
ξεως θά ήτο άναμφιβόλως έν έκ τών μελών τής έν τώ 
πρώτω πατώματι οίκούσης οικογένειας τοϋ οικοδε
σπότου.

Την ύπόνοιαν μου ταύτην έστήριξα άφ' ένός μέν 
εις την άνεύρεσιν τοϋ ρινομάκτρου, καθόσον τοιοϋτον 
δέν ήτο δυνατόν νά έγκαταλείψη συστηματικές λω
ποδύτης, καί άφ’ έτέρου είς τήν σκέψιν, οτι δέν ήτο 
δυνατόν τρίτος τις ξένος τής οικογένειας Γ. νά δια- 
πράξη τήν κλοπήν, άφοϋ ή οικοδέσποινα άνήρχετο 
καθ’ έκάστην εις το μεσαΐον πάτωμα καί παρίμενεν 
έν τώ έξώστη αύτοϋ, ώς έκ τοϋ καύσωνος, μέχρι τής 
10ης μ. μ. ώρας, πλήν δέ τούτου τά δωμάτια, έν 
οΐς έλαβε χώραν ή κλοπή, κεΐνται άνωθεν άκριβώς 
τοϋ κοιτώνος τών συζύγων Γ. καί οί παραχθέντες 
κατά την κλοπήν καί ιδία, έκ τής θραύσεως τοϋ σφυ

ρίου κρότο, δέν ητο δυνατόν ή νά έγίνοντο αισθητοί 
είς αύτούς.

Κατόπιν τών άνωτέρω έπεδόθην άμέσως είς τήν έν 

τώ πρώτω πατώματι έρευναν πρός άνακάλυψιν όμοιου 
ρινομάκτρου τοϋ έν τώ δωματίω τοϋ δευτέρου πατώ
ματος άνευρεθέντος, καί πρός τοϋτο ήρεύνησα έπιμε- 
λώς άπαντα τά ερμάρια καί κιβώτια τής οικογένειας 
Γ. άλλ’ ούδέν ήδυνήθην νά άνακαλύψω.

Άπελπισθεις έκ τής έρεύνης ταύτης έσκόπουν νά 
άπελθω εκεϊθεν, άλλά διερχόμενος έκ τίνος σκοτεινού 
διαδρόμου, παρετήρησα έκεϊ, μεταξύ άλλων πραγμά
των, καί έν κιβώτιον κεκλεισμένον. Είς τήν έρώτη- 
σίν μου τί περιείχε τό κιβώτιον έκεΐνο, μοί άπήντη- 
σεν ή άκολουθοϋσά με οικοδέσποινα, οτι έν αύτώ εϊ- 
χον τοποθετήσει τά προς πλύσιν ίμάτια. Κατά σύ- 
στασίν μου ήνοίχθη τό κιβώτιον, καί κατόπιν έπιυ.ε- 
λοϋς ερεύνης τών εν αύτώ πραγμάτων, άνεκάλυψα έ
τερον ρινόμακτρον όμ.οιον πρός τό παραδοθέν ήμΐν ύπό 
τής παθούσης. Τοϋτο έπέδειξα πρός τήν οικοδέσποι
ναν, ήτις μέ έβεβαίωσεν, ότι άνήκει είς τήν οίκογέ- 
νειάν της, καί πιθανώς τά τέκνα της άτινα άνήρ- 
χοντο τακτικώς είς τό μεσαΐον πάτωμα νά τό έλη- 
σμόνησαν έκεϊ καί τό εύρεν εΐτα ό κλέπτης, οστις τό 
έχρησιμοποίησεν κατά τήν άφαίρεσιν τών κοχλιαρίων.

Βεβαιωθείς ούτως ύπό τής οίκοδεσποίνης, ότι τό 
ρινόμακτρον άνήκει είς τήν οίκογένειάν της, έχων δέ 
πληροφορίας ότι δ μεγαλείτερος υιός της Ν. ήτο πολύ 
ζωηρός καί τακτικώς εύρίσκετο είς διενέξεις μετά 
τοϋ πατρός του, διέταξα τήν σύλληψιν αύτοϋ καί την 
είς τό κρατητήριον τοϋ Ε' 'Αστυνομικού τμήματος 
μεταγωγήν του.

Μετά μεσημβρίαν τής άνωτέρω ήμέρας προσήλθεν 
είς τό τμήμα, κατόπιν προσκλήσεώς μου, ό πατήρ 
τοϋ κρατουμένου δστις μέ παρεκάλεσε νά άφήσω ε
λεύθερον τόν υίόν του, βεβαιώσας με, ότι ούτος δέν 
είναι ένοχος τής πράξεως, άλλ’ άλλος τις συστημα
τικός λωποδύτης δστις πιθανώς νά εισήλθε νύκτωρ 
είς τό μεσαΐον πάτωμα δι’ άντίκλειδος τής έξωθύρας 
καί διέπραξε τήν κλοπήν.

’Αντί άλλης άπαντήσεως άνεκοίνωσα έμπιστευτι- 
κώς τώ πατρί τοϋ κρατουμένου, ότι ό υιός του εΐνε 
άναμφιβόλως δ δράστης τής πράξεως στηρίξας τήν 
πεποίθησίν μου ταύτην, είς τάς άνωτέρω έκτεθείσας 
σκέψεις μου.

Αί ύπόνοιαί μου περί τής ένοχής τοϋ συλληφθέντος 
έταλάντευσαν τήν περί τής άθωότητος αυτού πεποί- 
θησιν τοϋ πατρός Γ, είς ον έπιπροσθέτως άνεκοίνωσα 
τήν σοβαράν θέσιν αύτοϋ καί τής οικογένειας του, 
τήν ύπόληψιν τής δποίας σπουδαίως ήθελε θίξει ή 
καταδίκη τοϋ υίοϋ του, καί συγχρόνως τώ συνέστησα 
όπως μεταβή είς τό κρατητήριον καί πείση τόν υίόν 
του νά δμολογήση τήν πράξίν του καί έπιστρέψη τά 
κλαπέντα πράγματα, ΐνα ουτω διευκολύνη τήν θέσιν 
του καί άπαλλαγή τής τοιαύτης κατηγορίας.

Ό πατήρ έδέχθη τήν σύστασίν μ.ου ταύτην καί 
μετέβη είς το δωμάτιον τού γραφέως τοϋ τμήματος 

δπου μετέφερον τον υιόν του. Έκεϊ διημειφθη μεταξύ 
αύτών δ εξής διάλογος, δν ήκουσεν, δ κατά σύμπτω- 
σιν έξωθι τής θύρας τοϋ δωματίου ευρισκόμενός γρα- 

φεύς τοϋ τμ.ήματος.
— Είπέ είς έμέ παιδί μου άν σύ έκαμες την κλο

πήν καί πού έχεις τά πράγματα δπως τά αποδω- 

σωυ.εν είς τήν κυρίαν Τ. καί σοϋ ύπόσχομαι νά μη 
καταδιωχθής διότι έγώ θά πείσω τον ’Αστυνόμον νά 
μή σέ καταγγείλη.

— Έγώ δέν έκαμα τήν κλοπήν αύτην άλλ ’ άλλος 
τις άγνωστος είς έμέ τόν όποιον μίαν ημέραν ειδον 

νά έξέρχεται τής θύρας τής οικίας, μέ πραγματα εις 
τάς χεΐρας, άλλά δέν ήδυνάμην νά τον πλησιάσω φο
βηθείς μή τυχ ν κακοποιηθώ παρ’ αυτού.

— Τότε διατί δέν άνεκοίνωσες είς έμέ την κλο
πήν αύτήν δπως φροντίσω διά την ανακαλυψιν τοϋ 

κλέπτου '
— Διότι έφοβούμην μή τυχόν νομίσητε ότι έγώ 

ήμην δ δράστης τής κλοπής καί δεν ηθελον νά εκτε

θώ είς τήν άστυνομίαν.
Μετ’ ολίγον έξήλθε του δωματίου δ πατήρ τοϋ 

κρατουμένου δστις λίαν τεταραγμένος καί μέ ήλλοιω- 
μένην τήν φυσιογνωμίαν μ έπλησιασε και δακρύων εκ 

τής συγκινήσεως μοί είπεν
— Κύριε ’Αστυνόμε δ υιός μου μοί είπεν ότι εις 

άγνωστος διέπραξε τήν κλοπήν, καί μερικά άλλα 
συγκεχυμένα τά οποία δέν ήννόησα, και σάς παρα
καλώ νά τόν έρωτήσητε καί σείς, διότι πιθανόν εις 
ύυ.ά.ς νά δμολογήση τήν άλήθειαν.

— Μήν άνησυχεϊτε τώ άπήντησα άφοϋ τώρα ώ- 
μολόγησε κάτι τι περί τής κλοπής είμαι βέβαιος 

ότι, έχων συναίσθησιν τής θέσεώς του, θά δμολογήση 
είς έμέ τά πάντα.

— Δέν εΐνε άλήθεια λέγω, άποτεινόμενος πρός τον 
κρατούμενον, δστις τήν στιγμήν εκείνην εύρίσκετο 
ύπό τό κράτος μεγάλης ταραχής, ότι θά. μοί δμολο- 
γήσης τά πάντα,καί θά μοί παραδώσης τά πράγματα 
τά δποία, εΐνε βεβαιωμένον πλέον, ότι άπό νεανικήν 
άπερισκεψίαν θά άφήρεσες ;

— Δεν τά έκλεψα έγώ κύριε ’Αστυνόμε μοί άπήν- 
τησεν, άλλά, καθώς σάς είπε καί δ πατήρ μου, είς 
άλλος άγνωστος ήλθε μίαν ημέραν είς το σπήτι καί 
έκλεψε τά πράγματα.

— ΤΑ ! έννοώ τώρα τώ εΐπον. Δέν θέλεις νά δμο- 
λογήσης τήν άλήθειαν φοβούμενος μήπως καταδιωχθής 
διά τήν πράξίν σου. Σοϋ ύπόσχομαι όμως ότι άμα 
μοί παραδώσης τά πράγματα θά σέ άφήσω ελεύθερον.

Ή ύπόσχεσίς μου αΰτη φαίνεται δτι έταλαντευσε 
τήν ίσχυρογνωμοσύνην αύτοϋ καί πλησιασας με μ.οι 
άνεκοίνωσε χαμηλή τή φωνή τά εξής :

— Έγώ μόνος μου έκαμα τήν κλοπήν άλλ’ εφο- 
βούυ.ην τήν ’Αστυνομίαν καί δι’αύτο δέν ώμολογησα
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την πράξιν μ.ου· τώρα σάς παρακαλώ νά έλθητε σεις 
μαζύ μου δπως μεταβώμεν είς δύο ενεχυροδανειστήρια 
και παραλάβωμεν τά πράγματα άτινα έπώλησα έκεϊ.

Πράγματι παραλαβών μετ ’ ολίγον τόν δράστην 
τής κλοπής μετέβην είς δύο ένεχυροδανειστήοια ένθα 
κατέσχον τά κλαπέντα πράγματα άτινα παοέδωκα 
ειτα προς την παθοϋσαν χήραν Ε. Τ. τόν δέ κοατού- 
μενον μετά τής ένεργηθείσης προανακρίσεως άπέστειλα 
προς τον ενταύθα κ. Εισαγγελέα τών Πλημμελειο- 
δικών.

ΤΟ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ,*

* Συνέχεια έκ Σελ. 409.

ΕΕΛΓΒΓΚΟΝ ΕΜΠΟΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΛΛΟί

Ή ετιίαγωγτι Ονιίκευαμένων οπωρών.

Ή ές Ελλάδος εισαγωγή συσκευασμένων οπωρών, 
αι όποΐαι άπέτισαν δασμούς, καί ώς έπί τό πλεΐστον 
κίτρων,άνήλθεν ώς έξής: Τώ 1903 άξίας δολ.79,473, 
τω 1904 δολ. 147,416. τώ 1905 δολ. 43,866, τώ 
1906 δολ. 116,470, τώ δέ 1907 κατήλθον είς τό 
έλάχιστον ποσόν δολ. 1,739. Τά έτη είς τούς άνω 
στασιστικούς αριθμούς είναι τά έτη τής διαχειρίσεως 
τής Συμπολιτείας, άτινα άρχονται άπό τής 30ής ’Ι
ουνίου έκάστου έτους καί λήγουσι τήν 30ήν Ιουνίου 
τοϋ έπιόντος έτους. Ή εισαγωγή άλλων οπωρών έξ 
Έλλάδος,μή ύπαγομένων είς δασμ.ούς άνήλθεν ώς έξής : 
τώ 1903 δολ. 85,118, τώ 1904 δολ. 71,235, τώ 
1905 δολ. 163,263, τώ 1906 δολ. 162,986 καί 
τώ 1907 δολ. 115,855.

Ή εισαγωγή άμνγδάλων έξ ΈλλάΚος

'Η εισαγωγή άμυγδάλων έξ Ελλάδος άνήλθε τώ 
1904 εις 45,334 λίτρας άξίας δολ. 6,714, έκτοτε 
δμως έπαυσαν όλοτελώς σχεδόν, τοΰτο δέ διότι δέν 
επεδιώχθη καταλλήλως ή εισαγωγή αύτών.'Η έν ταΐς 
'Ηνωμέναις Πολιτείαις κατανάλωσις τών αμυγδάλων, 
παρ’ δλον τόν ανταγωνισμόν τοϋ έκ Καλλιφρονίας

* Συνέχεια έκ Σελ. 365 

προϊοντος, τοϋ οποίου ή παραγωγή κατ’ έτος αυξάνει, 
άνήλθεν άπό δολλάρια 1,377.717 τώ 1903 είς δολ. 
2,331,816 τώ 1907.

Ή είιίαγωγη ύνκων

Εξ 'Ελλάδος καί ιδία έκ Καλαμ.ών, είσήχθη- 
σαν τώ 1903 σύκα βάρους 1,940,793 λιτρών, άξίας 
δσλ. 87,407, τώ 1904 ή εισαγωγή κατήλθεν είς 
479,202 λίτρας, άξίας δολ. 25,396, τώ 1905 είς 
567,1 68 λίτρας, άξίας δολ. 19,656, τώ 1906 είς 
888,099 λίτρας, άξίας δολ. 30,497 καί τώ 1907 
άνήλθεν εκ νέου είς τό αξιοσημείωτου ποσόν τών 1, 
5·8,015 λιτρών, άξίας δολ. 77,082. 'Η ολική ει
σαγωγή σύκων είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας άνήλθεν 
είς δολ. 775,917 τώ 1903 καί είς είς δολ. 1,136, 
924 τώ 1907, έκ τών οποίων δολ. 992,606 άντι- 
προσωπεύουσι τάν άξίαν τών έκ τής Μικρασίας καί 
κυρίως εκ Σμύρνης είσαχθέντων σύκων. Τά Ελληνικά 
σύκα εαν συσκευασθώσι καλλίτερου θά ήδύνατο νά εΰ- 
ρωσι μεγαλειτέραν κατανάλωσιν έν ταΐς 'Ηνωυ.έναις 
Πολιτείαις.

Ή εκίαγωγίι τίΐς Κορινθιακής «ΐταφίδος

Η εισαγωγή τής Κορινθιακής σταφίδος, ύπέρ τής 
άτελείας τής δποίας είς παρελθόντα έτη ή «Άτλαν- 
τις» επι τοσοΰτον εμόχθησε καί θά κατώρθου νά είσή- 
γετο ελευθέρα, έάν έλαμβάνοντο ύπ’ δψιν αί συστά
σεις και αι ενέργειαι αύτής, τάς οποίας λίαν ένεργη- 
τικώς έβοήθησεν ό πρώην πρέσβυς έν Λονδίνω κ. Γεν
νάδιος, καί δστις κατά τήν έκεΐ διαυ.ονήν του, ώς 
επιτετραμμένος τής Ελλάδος έπέτυχεν έπί τινα χρό
νον την άτέλειαν αύτής, θά παρουσίαζε σήμερον κατα
πληκτικήν κατανάλωσιν, ΐσην σχεδόν σχεδόν πρός τήν 
τής 'Αγγλίας. Δυστυχώς ένεκα τοϋ δασμού καί τής 
ελλειψεως συστηματικής έργασίας, ή κατανάλωσις 
αυτής έμεινε στάσιμος σχεδόν. Οΰτω τώ 1903 είσή- 
χθησαν 33,1 82,271 λίτραι άξίας δολ. 726,777 τώ 
1904 38,132,627 λίτραι άξίας δολ. 990,953 τώ 
1905 31,51 2,758 λίτραι άξίας δολ. δολ. 757,679, 
τώ 1906 36,541,597 λίτραι άξίας δολ. 1,103,990 
καί τώ 1907 35,873,027 λίτραι, άξίας δολ. 1,623, 
187. -Ηδη κατόπιν τών άοκνων, δραστήριων καί ά- 
ποτελεσματικών ένεργειών τής 'Ενιαίας έλπίζεται ή 
αΰξησις τής εισαγωγής σταφίδος κατά πολύ.

( Ακολουθεί)

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ 7°

ΥΠΟ

MAURICE MONTEGUT
——

— Ή μάχη ;
— Κερδισμένη !
— Άπό ποιους.
— Άπό ημάς !
— Ποιους ημάς;
— Ιούς Γάλλους, μά τόν Θεόν!
— Ά! Είσθε Γάλλος.
— Κολακεύομαι οτι είμαι.
Ανασκίρτημα οδυνηρόν έτάραξε τόν νέον αυτόν δ 

όποιος ητο σχεδόν πτώμα.
Έπανέλαβε.
— Ποιος είσθε; Πώς όνομάζεσθε ;
— ’Ιερώνυμος Καντεκόρ, άπό την Correze και είς 

διαταγάς σας πριγκηψ μου. Καί σεις ποιος είσθε;
— Ά! Έγώ.· .—μέ φωνήν διατακτικήν—είμαι δ 

πριγκηψ. . . Βορισώφ.
— Ά ! έκαμεν δ άλλος. Ποΰ είσθε πληγωμένος, 

Πάγω νά φέρω άνθρώπους. “Υστερα άπό ε·>α τέταρ
τον τής ώρας θά είσθε είς τό κινητόν φορεΐον κα1 
μετά 15 ήμέρας έντελώς καλά. Είς τήν ηλικίαν σας ή 
θεραπεία είνε βέβαια.

Αί τελευταίοι αύται φράσεις είχον άπαγγελθή δια
μιάς χωρίς δ άξιωματικός νά δυνηθή νά εΐπη μίαν 
λέξιν. Τέλος δμως άπεκρίθη.

— Είμαι χαμένος, τό γνωρίζω, τό πάν είνε άνω- 
φελές, μία σφαίρα είς τήν κοιλίαν καί δ μηρός θραυ- 
σμένος. Είξεύρω δτι άποθνήσκω.

Άκούων αυτά δ Καντεκόρ, έκαμε μίαν σκέψιν ήν 
είχε τό θάρρος νά έκφράση νψηλοφώνως, λέγων'

— Όμιλεϊτε πολύ ωραία τά Γαλλικά δι' ένα Κο
ζάκον.

Ό πριγκηψ Βορισώφ έκλεισε τούς οφθαλμούς κα} 
έψιθύρισεν.

— Έζησα είς τήν Γαλλίαν.
Κατόπιν ζωηρώς δσον τοϋ έπέτρεπεν ή άδυναμία 

του, έπανέλαβε μέ ένα σύριγμα κακά προοιωνίζον:
— Άφίσωμεν αύτά. . . αί στιγμαί μου είνε ολίγοι... 

πολύτιμοι. Είσθε ύπαξιωματικός, άνθρωπος έντιμος, 
άταμφιβόλως.

— Διάβολε !
— “Αλλως τε, δέν έχω τήν έκλυγήν.Εμπιστεύομαι 

είς ύμάς. 'Ακούσατε καλώς, υπάρχει είς τό έφιππων 
τοϋ ίππου μου. . . είνε έκεϊ. . . βλέπετε;

— Εΐδον.
— ' Υπάρχει εν δισάκκιον. . . είς τό δισάκκιον αυτό 

διακόσια λουδοβίκια. . . τό λάφυρόν σας.
Ό Καντεκόρ έχαιρέτισε.Ό πριγκηψ έπανήρχισεν.
— ' Υπάρχουν ωσαύτως έγγραφα. Τά έγγραφα αύτά 

πηγαίνετε νά τά κάψητε μπροστά μου.... χωρίς νά τά 
παρατηρήσητε, χωρίς νά τά άναγνώσητε. . . 'Εννοείτε 
είνε έρωτικαί έπιστολαί. . . αί δποϊαι θά ήδύναντο νά 
έκθέσωσι τήν ύπόληψιν μεγάλης Κυρίας. Βλέπετε τού
το, σύντροφε ;

— Καθώς μέ τά μάτια μου.
— Καί κατόπιν άμέσως, έξηκολούθησεν δΣωματο- 

φύλαξ, θά λάβετε εν πιστόίιον άπό τήν θήκην κα'Γθά 
μοϋ κρατήσητε τό χέρι διά νά φονευθώ. ’Υποφέρω 
πολύ. Τό κτύπημα τής χάριτος. Είνε έπιτετραμμένον 
μεταξύ στρατιωτών, μεταξύ έχθρών. Δέν είνε έτσι;

Ό Καντεκόρ έσκέφθη καί συνωφρυώθη.
— Άς άρχίσωμεν άπό τήν άρχήν λέγει. “Ιδωμεν 

τό δισάκκιον. Καί τότε, χωρίς νά περιμένη νά τοϋ ά- 
ποκριθή δ άξιωματικός,διευθύνθη πρός τόν νεκρόν ίπ
πον έσκυψεν, έξεδίπλωσεν ένα μικρόν σάκκον δερμάτι- 
νον συγκρατούμενον άπό μίαν λωρίδα τοΰ έφιππίου,τον 
ήνοιξεν, έψηλάφισε τόν χρυσόν μέ τά πεπειραμένα δά
κτυλά του καί έπανήλθε μέ βραδέα βήματα.

Ό πληγωμένος τόν ήκολούθει μέ βλέμματα άγω- 
νιας.

— Τά πιστόλιά μου ! έφώναξε, λησμονείτε τά πι- 
στόλιά μου.

— Κρατηθήτε έγρύλλισεν δ Καντεκόρ, άνασηκόνων 
τούς ώμους. Μετέβη έκ νέου καί αύτήν τήν φοράν έ
φερε τά πιστόλια τά όποια έρριψε είς τήν χιόνα.

— Εύχαριστώ ! είπεν δ Βορισώφ, μέ μεγάλον άνο
στε ναγμόν.
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"Ορθιος πρό αύτοΰ ό ύπαξιωματικός έψιθύρισε.
ΓΗ Δούκισσα de Cheureuse, ή κόμησσα de Gui- 

»che, ή Κυρία de Gustine, ή Μαρκησία d' Etioles». 
Και In ανέλαβε πολ.λάκις «.Παυλίνα Borghese».

Δέν έπροχώρησεν έπι πλέον, έπανεδίπλωσε τά έγ 
γραφα άτινα έθεσεν, είς τό βάθος τοΰ θηλακίου του, 
οπού εύρε τά λουδοβίκια, καί κατόπιν πλησιάσας τόν 
ετοιμοθάνατου νέον άνδρα, όποιος έρρεγχεν ήδη μέ 
άφρούς αίματος εις τά χείλη καί έκλινε πρός αυτόν.

— Κύριε Κόμη Άρμάνδε de Theix, πρίγκηφ τοΰ 
Groix, ύπολοχαγέ των Σωματοφυλάκων, Γάλλε εις 
την υπηρεσίαν τών Ρώσσων, αύτόμόλε, προδότα τής 
πατρίδας, καί άρνησσίθρησκε.. . . 'Ιδού όλοι οί τίτλοι 
σου. Κόμη, Πρίγκηφ σας χαιρετώ.

— Άθλιε, έψέλλισεν ό πληγωμένος, μέ πνοήν έσβε- 
σμένην.

‘Ο άλλος έξηκολούθει άταράχως.
— Έσο βέβαιος ότι τά έγγραφά σου εύρίσκονται 

είς καλάς χεΐράς ! Μετά τινας ήμέρας ή A. Ε. ό Fou- 
che, 'Υπουργός τής ’Αστυνομίας, θά τά μελετά μην 
άμφιβάλλετε, μετ’ ενδιαφέροντος όπως άρμόζη,καί αν 
οί φίλοι σας θά ύποφέρωσι κατά τι, σε'ζ τό ήθελήσατε. 
Τήν παραμονήν μιας μάχης,πρέπει νά καίη μόνος 

τον κανείς τάς ερωτικός του έπιστολάς, βλέπετε.
— Αηστά ! Κακούργε ! Στρατιώτα τοΰ Βοναπάρ- 

ταυ! Ήδυνήθη ακόμα νά προφέρη ό ετοιμοθάνατος 
έν άπελπισία.

Ό πατριώτης ύπαξιωματικός τήν στιγμήν αύτήν 
καταθλίβη. "Εσκυψεν, έλαβεν έν πιστόλιον καί διά 
φωνής βαρείας είπε :

— Προδότα τής Σημαίας σου, ό Αύτοκράτωρ θά 
σέ έτουφέκιζεν. . . έν όνόμάτι τοΰ Αύτοκράτορος τό 
κάμνω έγώ !

Καί μέ τρία βήματα, χωρίς νά σημαδεύση καν έξε- 
κένωσε τό δπλον του εις τόν σωρόν τής άσπαιρούσης 
έκείνης σαρκός,ή όποια άνετινάχθη άκόμη μίαν φοράν 
μέ τόν τελευταίου σπασμόν.

*0 Καντεκόρ είς τό θέαμα αύτό έκαμε μορφασμόν 
καί ήσθάνθη τήν άνάγκην νά δικαιολογηθή ■

— Αύτός μοΰ τό έζήτησε 1 έψιθύρισε. "Επειτα έ
καμε μίαν περιστροφήν έπί τών πτερνών του καί έξήλ- 
θεν άπό τήν αύλήν μέ βήμα μετρημένου.’Αφήκεν δπι- 
σθέν του, παραδεδομένον είς τούς λύκους, είς τούς 
κόρακας, είς τήν φρίκην τής παγωμένης νυκτός τό 
σώμα τοΰ Αξιωματικού τό όποιον μέ τό κόκκινον αί- 
μά του έβαπτε κατέρυθρον τήν πάλλευκον γήν.

Βαδίζων, έσύριζε, κάμνων ν ’ άντηχή ό χρυσός είς 
τό θηλάκιόν του καί πολλάκις έπανελάμβανε :

— Δέν έχασα τήν ήμέραν μου!
Ουτω βαδίζων συνήντησε Γαλλικός προφυλακάς άνε- 

γνωρίσθη καί παρήλθε.
Ό 'Ιερώνυμος Καντεγκόρ, δέν ήτο άπό τούς συ

νήθεις στρατιώτας. Είς ήλικίαν 27 έτών είχε ήδη πα
ρελθόν πλήρες θορύβου και επεισοδίων, πολλά τών 
όποιων δέν είνε βεβαίως πρός έπαινόν του. Ό πα
τήρ του διετήρει μικρόν πανδοχείου κατά τό ήμισυ 
σκοτεινόν έπί τοΰ Fuy du Nars Ch'.valier είς τό 
άκρον τοΰ δάσους Cubesse.

Κατά τούς έξ μήνας τοΰ έτους ή χιών άπεμόνωνε 
τοΰ άλλου κόσμου τό πανδοχείου τούτο τό όποιον είχε 
κακόν εξωτερικόν, κακήν φήμην καί λίγην δουλειάν 
δλα δ’ αύτά τά ώφειλε είς τό κακόν τέλος τό όποιον 
είχεν ό πρώην ιδιοκτήτης του.

Οί ταξειδιώται ήσαν σπάνιοι καί κατ’ αύτό τό θέ
ρος άκόμη, ή δέ στενοχώρια διαρκής.

"Οταν ό 'Ιερώνυμος εγεινεν δεκαπέντε έτών είχε 
πλέον βαρεθή τήν κατάστασιν αύτήν καί έπιθυμών νά 
ΐδΐ] καί άλλα μέρη, έδραπέτευσεν μίαν ώραίαν πρωίαν 
χωρίς ν’ άποχαιρετίση κανένα αύδ’ αύτήν τήν οικογέ
νεια ι> του ήτις άπετελεϊτο άπό τόν πατέρα τήν μητέρα 
καί τούς δύο ή τρεις άδελφούς καί άδελφάς.

Μετά δέκα έτη δέν έγνώριζε τίποτε πλέον περί τών 
ίδικών του- καί διά νά εϊμεθα ειλικρινείς πρέπει νά 
εΐπωμεν δτι έάν αύτός δέν ήξιζε πολύ οί άλλοι ήξιζον 
άκόμη όλιγώτερον.

Ό πανδοχεύς Καντεγκόρ έφέρετο βαναυσότατα πρός 
τήν οικογένειαν του' δταν δέ τό φωμί έλειπε τότε έμοί- 
ραζεν αφειδώς δεξιά καί άριστερά μπάτσους καί γρον- 
θοκοπήματα.

Είς τήν άθλίαν αύτήν ζωήν ή χαρά φυσικά ήτο 
πολύ σπανία' τά παιδιά έγκρίνιαζον διαρκώς ή δέ γυ
ναίκα του άφοΰ έγεινε είς τό άκρον στρυφνή άπέθανε 
νέα.

"Οταν ό Ιερώνυμος έγκατέλειπε τήν πατρικήν οι
κίαν ή περιουσία του άπετελεϊτο άπό τήν ράβδον τήν 
όποιαν έκράτει είς τάς χεΐράς του, άπό έν ζεύγος ξυ- 
λοπεδίλων τά όποια έφόρει καί έν άλλο τοιοϋτον τό 
όποιον έφερεν είς τούς ώμους του' ή τσέπη του ήτο 
καθολοκληρίαν κενή.

Καθ ’όδόν έ> ας χωρικός τόν ήρώτησεν'. "Ε ! μάγκα 
πού πηγαίνεις ;

Καί ό μικρός μάγκας χωρίς νά διστάσχ) διόλου ά- 
πήντησν ύπερηφάνως.

— Στο Παρίσι.
Αύτά συνέβησαν κατά τάς άρχάς τοΰ 1793. Είς 

ΙΙαρισίους ώργίαζεν ή λαιμητόμος.
Καθ’όλον τό διάστημα τής οδοιπορίας του δ Ιερώ

νυμος έτρέφετο λεηλατών τούς διαφόρους άγρούς. 
"Οταν δέ έφθασεν είς τήν μεγάλην πόλιν έμισθώθη 
έντός τριών ήμερών παρ ’ ενός άρτοπώλου δστις δέν 
ήτο μόνον πολύ φιλάνθρωπος, άλλά καί καλός πα
τριώτης.

Ό άρτοπώλης ούτος τοΰ άνέθεσε νά άνάπτη τούς 
φούρνους του καί νά φουρνίζη δπως μένη είς αύτόν 
καιρός νά μεταβαίνη είς τάς λέσχας καί άκούη τούς 
ρήτορας.

Εκεΐ είσήγαγε μετ’ ολίγον καί τόν μικρόν Καν- 
τεγκορ ό όποιος δέν ήργησε νά εύρίσκη έξαιρετικήν 
εύχαρίστησιν είς τάς συναθροίσεις αύτάς.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν έμυήθη είς δλα σχεδόν τά 
γεγονότα τής αιματοκυλισμένης έκείνης έποχής, χωρίς 
νά τοΰ ξεφύγη λέξις.

Η εύγλωττία τών ρητόρων τοΰ βήματος καί τών 
όδών τόν ένεθουσίαζον μέχρι μανίας, άργότερον δέ 
δταν ό πώγων του ηύξησε έρητόρευε καί ό ίδιος.

Διαδοχικώς έπευφήμησε τούς Jacobins, Brissot, 
Verginaud, Danton. Robespierre, ώρύετο έκ λύ
πης δταν άπέθανε ό Marat καί συνώδευσε μέχρι τοΰ 
ικριώματος τήν Charlotte κάί Forday καταχειροκρο- 
τήσας τόν δήμιον δστις έρράπισε τήν κεφαλήν αύτήν.

Ήτο μάρτυς ή μάλλον συνένοχος τής καρατομή- 
σεως τής βασιλίσσης. τής κυρίας du Barry καί τής 
Pauline Rolant. "Ολον τόν άλλον καιρόν διήρχετο 
πίνων μετά τών επαναστατών, τό δέ πνεΰμά του έν 
τώ μεταξύ έμορφοΰτο.

"Οταν ό προϊστάμενός του άρτοπώλης έγένετο πρόε
δρος ενός συλλόγου καί εξέλεξε τόν Καντεγκόρ ώς 
γραμματέα αύτός δέν ήξευρε ούτε νά γράψη ούτε νά 
διαβάζη κ’έν τούτοις κατώρθωσεν είς ολίγον διάστημα 
νά μάθη καί τά δύο' τότε δέν έφοβεϊτο πλέον διά τό 
μέλλον του.

(’Ακολουθεί)
μ. π·

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Παρήλθε και ό Νοέμβριος καί θά παρέλθουν 
φαίνεται καί άλλοι μήνες άκόμη μέχρις ότου φθάση 
ή ωραία στιγμή ν’ άνακοινώσωμεν ένα θετικόν εύ- 
χάριστον περί Κρήτης. Κατά τάς τελευταίας 
άνακοινώσεις τό ζήτημα τής Κρήτης δέν πε- 
ριελήφθη είς τό πρόγραμμα τής συνδιασκέψεως 
τό ύποβληθέν παρά τής Τουρκίας πρός τάς δυ
νάμεις. Ευτυχώς ότι τής Κρήτης ή άποκατά- 
σταοις και ή έλευθερία της δέν έέαρτάται πλέον 
άπό τήν έπικυρίαρχον - φιλώ όνόματι — δύναμιν. 
Εύτυχώς τά ένδεκα τελευταία έτη τών άγώνων 
της ωρίμασαν τό ζήτημα τοϋτο, καί πρό πάντων 
τό ώθησαν πρός τήν έπιτυχεστέραν του λύσιν. 
Τάς έλπίδας δέ αύτάς τάς παρέχουν τρία Εύ- 
ρωπαϊκά άνακτοβούλια, καί τήν εύέλπιδα άπήχησιν 
τών σκέψεων τούτων, τήν εύρίσκομεν είς τής ’Αγ
γλικής Σημαίας καί τής ’Ιταλικής Τμιμπού- 

νας τά πολύτιμα άρθρα.

Άφοΰ λοιπόν άρχίσαμεν τόν άπολογισμόν τοΰ 
μηνός αύτοΰ άπό τήν έζωτερικήν πολιτικήν δέν 
πρέπει νά λησμονήσωμεν καί τήν διεξαγωγήν τών 
έν Τουρκία έκλογών.Έάν ύπήρξαν ίκανοποιητικαί 
διά τό Ελληνικόν στοιχεΐον ή όχι αύτό είνε άλλο 
ζήτημα τό όποϊον δέν θά έξητασθή τήν ώραν αύ
τήν. Τό εύχάριστον εΓνε ότι τό Κομιτάτον τών 
Νεοτούρκων κατενόησεν ότι πάς περιορισμός θά 
έξέσπα είς βάρος των καί πας άποκλεισμός είς 
τό παθητικόν των, καί ώς έκ τούτου έτράπη 
μίαν όδόν ή όποια θά φέρη εις τήν σύμπνοιαν 
τούς έν Τουρκία δουλεύοντας λαούς.

•φ.

Συγχρόνως σχεδόν μέ τάς διενεργηθείσας 
έν Τουρκία έκλογάς έπανέλαόε καί ή Ελληνική 
Βουλή τας έργασίας της. Ό κ. Κουμουνδοϋρος 
έτιμήθη μέ τό αξίωμα τοϋ Προέδρου τής Βουλής, 
καί τό κοινοβουλευτικόν μας σώμα άκμαϊον έπε- 
δόθη εις τό νομοθετικόν του έργον. Ό κ. Στρά- 
τος ύπέβαλεν πεντήκοντα έπερωτήσεις άφορώσας 
τοΰ Ναυτικού μας τήν κατάστασιν καί πρόοδον 
αύτοΰ, καί ό κ. Γούναρης είσηγήσατο τόν Προϋ
πολογισμόν τοΰ Κράτους, ύποβαλών νέα φορολο
γικά νομοσχέδια.

4·

Σήμερον ή φορολογία όσον δήποτε βαρεία κα'ι 
άν ήναι, δύναται διά τής διορατικότητος, τής 
προσοχής, καί τής καταλλήλου έφαρμογής νέων 
φορολογικών μεταρρυθμίσεων νά καταστή όλιγώ
τερον φορτική καί έπαχθής. Καί ό κ. Γούναρηΐ 
φαίνεται ότι γνωρίζει τοϋτο πολύ καλά.Ή σκέψις 
του περί καταργήσεως τοΰ βαρέως δασμοΰ τής 
ζακχάρεως εϊνε σκέψις εύσυνειδήτου Υπουργού. 
Τού πτωχού ή τέρψις,τού πτωχού ή εύχαρίστησις, 
καί τής μεσαίας κοινωνικής τάξεως ή άπόλαυσις έ- 
ξαρταται πολλάκις άπό τήν κατασκευήν ένός γλυ
κίσματος. Πλήν τούτου όμως άλλά καί είδος το- 
νώσεως καί θρέψεως, καί δυνάμεως, έπιστημο- 
νικώς άπεδείχθη ότι είνε ή ζάκχαρις. Δίδοντες 
λοιπόν πρός τόν Ελληνικόν λαόν είς σχετικήν 
εύθηνίαν τό άντικείμενον τούτο τού παρέχετε 
μίαν άπό τάς μεγάλας έκδουλεύσεις, καίτοΰ άπο- 
δεικνύετε ότι τών πολιτικών του ή προσοχή είνε 
περισσότερον άφ’ ότι ένόμιζεν,έστραμμένη πρός 
αύτόν.

4·

’Αλλά δσον έπιτυχής καί άν ύπήρξεν ή σκέψις 
τού κ. Γούναρη περί τής άτελείας τής ζακχάρεως 
τόσον άτυχής δύναται νά θεωρηθή ή ύποβολή 
νομοσχεδίου περί αύξήσεως τής φορολογίας τοΰ 

4
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φωτιστικού οινοπνεύματος. Διότι έάν άφήσωμεν 
κατά μέρος δλα τά ποιητικά χρονογραφήματα 
των έφημερίδων, ότι δέν φορολογείται τδ φως, 
άφοΰ τό φως εϊνε έπακαλούθημα τής σκέψεως, 
καί έκείνη άλλως εϊνε φως — άς έλθωμεν εις τό 
πραγματικώτερον και θετικώτερον ζήτημα. Τό έκ 
τής σταφίδος οίνόπνεμα εϊνε νέα διά τόν τόπον 
μας βιομηχανία. Καί έάν ή βιομηχανία αύτή 
ή όποια κατόρθωσε νά χρησιμοποίηση έκατομ
μύρια λίτρων σταφίδος δέν εϊχεν ίδρυθή θά πα
ρείχε τό πλεόνασμα αύτό τής σταφίδος καί πολ
λάς καταστροφάς καί πολλούς κινδύνους, καί θά 
έζηυτέλιζεν είς άφάνταστον ίσως βαθμόν τήν 
άζίαν τοϋ μοναδικού προϊόντος μας.

Βεβαίως θά εϊνε καί άσυνεσία, καί άδικία,ή βα
ρεία φορολογία τής βιομηχανίας τοϋ φωτιστικού 
οινοπνεύματος, καί θά διατρέζη ίσως καί αύτή 
τόν κίνδυνον νά πνιγή άπό έλλειψιν άέρος καί φω
τός εύθύς άπό τά πρώτα βήματα.τής περικλειού- 
σης τόσον μέλλον και δράσιν ζωής της.

φ
Μία πρωϊνή έφημερίς έδημοσίευσεν είς πολλά 

φύλλα της κρίσεις καί σκέψεις διαφόρων Κυριών 
καί Κυρίων τής πόλεώς μας περί τής ανατροφής 
τών νεανίδων τής μεσαίας τάζεως. Τό συμπέρα
σμα τής δημοσιογραφικής αύτής άνακρίσεως εϊνε 
τό έζής. Τά κορίτσια μας δέν άνατρέφονται κα
λώς, δέν έκπαιδεύονται, δέν μορφώνονται ώς ά
τομα άπό τά όποια περιμένει τις τό μέλλον τής 
φυλής μας.

Όλοι καί ολαι δσαι παρήλασαν πρότών στηλών 
τής έφημερίδος έκείνης δέν εϊχον ούδέ άδικον, 
ούδέ τί τό ύπερβολικόν, είς τάς κρίσεις καί 
σκέψεις αύτών. Ή μηνιαία αυτή έπισκόπησις 
δέν μας έπιτρέπει νά γράψωμεν καί νά έκθέσωμεν 
έν πλάτει τάς έπί τοϋ ζητήματος τούτου σκέψεις 
μας. Μάς επιβάλλεται δμως νά τό πράζωμεν είς 
τό προσεχές τεϋχος, διότι δντως τό ζήτημα αύτό 
δύναται νά θεωρηθή άπό τά σπουδαιότερα άφοΰ 
άνάγεται είς τήν διάπλασιν τής Νεοελληνικής 
κοινωνίας. Διότι δέν πρέπει νά λησμονώμεν ποτέ 
δτι δλοι οί μεγάλοι άνδρες πρός τάς γυναίκας έ
στρεψαν τήν προσοχήν των, άφοΰ μόνη ή μήτηρ 
εϊνε ικανή νά διαπλάση τούς άνδρας καλούς πο- 
λίτας, καί άφοΰ κατά τόν μεγάλον Ναπολέοντα 
μόνη ή άληθής μήτηρ δύναται ν’ άναθρέψη κα
λούς στρατιώτας, καί νά καταστήση μεγάλην πα
τρίδα.

Φ

Καί έπειδή ό λόγος περί τής ανατροφής τών 
νεαρών Έλληνίδων, δέν δυνάμεθα παρά νά έπι- 

κροτήσωμεν είς τήν σκέψιν καί άπόφασιν τοΰ κ. 
Σ. Στάη,έπί τής Παιδείας Ύπουργοΰ,ν’ άποστέλ- 
λη έτησίως είς Εύρώπην δέκα νεάνιδας πρός μόρ- 
φωσιν είς τεχνικάς καί έπαγγελματικάς σχολάς. 
Τοΰτο δύναται άληθώς νά καταστή ό πυρήν μιας 
προόδου διά τό μέλλον. ’Αρκεί μόνον νά γίνη 
πάντοτε καταλλήλως ή έκλογή, καί άρκεϊ νά προ- 
τιμηθώσιν έκεΐναι αί όποΐαι θά αίσθάνωνται τόν 
πόθον ν’ άποδώσουν είς τήν κοινωνίαν τό εύερ- 
γέΤημα τό όποιον έπραζεν αυτή ύπέρ αύτών.

Έπιμένομεν δέ καί πάλιν είς τήν έκλογήν τών 
προσώπων. Έάν δντως ό κ. Στάης δέν έχη τόν 
σκοπόν διά τής σκέψεως αύτής νά έζυπηρετήση 
κομματικά καί προσωπικά έλατήρια, καί σκοπεί νά 
έπιδιώζη μόνον τήν ικανότητα, τότε, άλλά μόνον 
τότε θά αίσθανθή τήν ύπερηφάνειαν,δτι ήδυνήθη 
ώς ύπουργός νά φανή χρήσιμος πρός τήν πα
τρίδα του. ’Ακριβώς είς αύτά τά ζητήματα 
χρειάζεται μεγάλη πρός τά άτομα προσοχή. Καί 
ώς παράδειγμα τών λόγων μου τούτων θά σάς 
φέρω τήν κ. Παναγιωτάτου. Κάθε άλλη εις τήν 
θέσιν της άφ’ ής άνήλθε τάς Πανεπιστημιακός 
βαθμίδας θ’ άπεγοητεύετο, θ’ άπεθαρρύνετο θά 
ένικάτο. Αύτή δμως όχι. Καί άκριβώς διότι ύπήρ- 
ζε τό άτομον τό όποιον έφερεν έντός του δλα 
τά στοιχεία κατόρθωσε νά καθέζη τήν θέσιν είς 
τήν όποιαν άνήλθεν. Δέκα, είκοσιν, έκατόν άλλαι 
θά ήδύναντο ν’ άπογοητευθοΰν καί νά σταματή
σουν είς τοΰ διπλώματος τήν κατάκτησιν καί τής 
πελατείας τήν άπόκτησιν.Έκείνη δμως προχωρεί, 
καί δίδει σήμερον τό ύπερήφανον συναίσθημα είς 
τάς Έλληνίδας δτι μία ομόφυλός των θά διδάσκη, 
άπό τής Πανεπιστημιακής έδρας ώς άλλη Ύπα- 
τία δλα τά μυστήρια τής'Ιπποκρατείου έπιστήμης, 
καί τοΰτο δύναται άναμφιβόλως νά θεωρηθή ώς 
μία έκδήλωσις τής ίσότητος τοΰ πνεύματος τοΰ 
άνδρός καί τής γυναικδς.

*$·
Οΰτω μέ τήν έναρζιν τών μαθημάτων τής 

Ύφηγεσίας τής κ. Παναγιωτάταυ, τελειώνει τοΰ 
Νοεμβρίου ό τοπικός άπολογισμός. Έν τούτοις 
δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν δτι προκειμένου 
περί γυναικών, ταράσσει τήν Γαλλίαν τής Σταΐ- 
σελ τό έγκλημα.

Συζυγοκτόνος καί μητροκτόνος έν ταυτώ δέν 
δύναται πλέον τίποτε νά τήν άμνηστεύση είς τήν 
κοινήν συνείδησιν.Αί γαλλικαί έφημεριδες βρίθουν 
λεπτομερειών, καί εικόνων, καί σκανδάλων καί 
συκοφαντιών άπορεΐ δέ τις πώς ή χειρ τής δικαιο
σύνης δέν κατώρθωσεν άκόμη νά σύρη τόν πέπλον 
δλων αύτών τών μυστηρίων τά όποια έζυφαίνει ή 
πονηρά αύτή ΰπαρζις. Τό λυπηρόν εϊνε δτι ή 

Σταϊσελ έχει τόσον καλώς άναμίζει είς τάς ύπο- 
θέσεις της πρόσωπα διακεκριμένα, ώστε ύπάρχει 
φόβος νά παρασυρθώσι μαζή της πολλοί έζ αύτών.

ΕΥ· Ζ·

EIEATPIKH Ml MOfllKH EHIWHEII

Ή μεγάλη καλλιτέχνις Σάρρα Μπερνάρ έτίμησε 
καί τάς ’Αθήνας περιοδεύουσα καί έδωκε τρεις 
παραστάσεις είς τό Βασιλικόν Θέατρον.

Έδίδαζε τήν Τόσκαν, τόν Άετιδέα καί τούς 
Μποοφφών. Δυστυχώς τό ’Αθηναϊκόν κοινόν ύ- 
πήρζε πολύ ψυχρόν πρός τήν τέχνην τής Γαλλί- 
δος καλλιτέχνιδος, κα! δέν εϊνε δύσκολον νά κατα- 
νοηθή πόθεν προήλθε τοΰτο.

Φ
Τό θέατρονβΠανελλήνιον» ήρχισε σειράν παρα

στάσεων μέ όπερέττας.Έδωκεν έως τώρα μέ πολ- 
λήν έπιτυχίαν τήν Νυκτερίδα τοΰ Στράους καί 
τήν Νυφίτσα.

Φαίνεται δτι τήν όπερέττα τήν παρακολουθεί 
τό Ελληνικόν κοινόν μέ πολλήν εύχαρίστησιν κα'ι 
τοΰτο τό έννόησεν ό κ. Οικονόμου, δστις δέν ύ- 
πάρχει άμφιβολία πολύ θά ίκανοποιηθή είς τούς 
ύπολογισμούς του.

Φ

Τό Δημοτικόν θέατρον στεγάζει άπό τής πρώ
της Νοεμβρίου τό Ελληνικόν Μελόδραμα. Ό 
δαιμόνιος Λαυράγκας τό συνεκρότησε, τό διέ
πλασε καί τό παρουσίασε τήν φοράν αύτήν τε- 
λειότερον πρό τοΰ Ελληνικού Κοινού.

Έπαιζαν Φάουστ έκτακτον. Ό Ριγγολέτος του 
ήτο άνώτερος δλων τών ζένων μελοδραματικών 
θιάσων ποΰ διήλθον άπό τήν πόλιν μας. Καί 
άκόμη έπαιζαν Μιρέϊγ, καί Κυρά Φροσύνη μέ τήν 
αύτήν άζιοσημείωτον έπιτυχίαν. Τώρα πλέον διά 
τό Ελληνικόν Μελόδραμα δέν άπομένει άλλο τι 
παρά ή ένθερμος τοΰ κοινοΰ ύποστήριζις διά νά 
δυνηθή ό κ. Λαυράγκας, ό πολύτιμος μουσουργός 
μας, νά πραγματοποιήση δλα τά φιλόδοζα καί εύ- 
γενή όνειρά του, τά όποια πάντοτε άπό τό μελό
δραμα άπορρέουν, καί πρός τό Ελληνικόν μελό
δραμα συνδέονται.

Φ
Είς τό Δημοτικόν θέατρον έδωκε καί ό Γαλλι

κός θίασος άρκετάς παραστάσεις. Τά μέλη τά ά- 
ποτελοΰντα τόν θίασον δέν εϊνε βεβαίως άπό τά 
πλέον έκλεκτά, άλλά καί τά έργα δέν έζελέγησαν 
φαίνεται καλώς άπό τό Γαλλικόν δραματολόγιον.

Εύθύς μέ τό πρώτο ψύχος ήρχισαν καί αί μου
σικά! συναυλίαι τών Ωδείων μας. Ή πρώτη τοι
αύτη έδόθη είς τό ’Ωδεΐον ύπό τών καθηγητών 
αύτοΰ συμπραττούσης καί τής Δος Κρέμερ.’Η δε- 
ρποινίς Κρέμερ έδείχθη κάτοχος ταλάντου καί τέ
χνης, έχειροκροτήθη δέ ζωηρώς ύπό τοΰ έκλεκτοΰ 
άκροατηρίου της. Ή δευτέρα συναυλία—πρωϊνή 
αύτή — έδόθη καί πάλιν είς τό ’Ωδεΐον. Έκυριάρ- 
χησεν Μπετόβεν, Σοπέν, Μένδελσων, καί Λιτό, 
καί Γκλούκ. Έλαβον μέρος α! δεσποινίδες Τζί
φου, Γεράκη, Σταματιάδου, Κοψίδα, καί ό μικρός 
Φαραντάτος.

Όλοι έπαιζαν άρκετά καλά, ύπερήρεσεν δμως 
ή δεσποινίς Γκίνη ή όποια φαίνεται δτι έχει όχι 
μόνον φωνής τάλαντον άλλά καί σκηνικής καί 
δραματικής τέχνης.

Ο ΚΟΣΜΟΣ

II 'Ελληνική Καλλιτεχνική 'Εταιρεία 
προεκήρυξεν ηδη την γ' αύτής έτησίαν έκθεσιν γενη- 
σομένην έν τώ Ζαππείω περί τά τέλη προσεχούς Φε

βρουάριου, σχε- 
Αί καλλιτεχνικοί εκθέσεις δον δέ συγχρό-

Άθηνών καί Καιρόν νως όργανωθή- 
σεται έν Καίρω, 

πρωτοβουλία τών έν Αΐγύπτω ομογενών Καλλιτεχνών 
καί έτέρα τοιαύτη έκθεσις, άμφοτέρας δ’ έπαρκώς δέον 
νά τροφοδοτήσωσι μέ νέα έργα οι έργατικώτατοι άλλ’ 
εύαριθμότατοι Καλλιτέχναι μας ! Τοΰτο δέ μετά τά 
πενιχρά άποτελέσματα τών όργανωθεισών μέχρι τοΰδε 
έκθέσεων, καθ’ άς έκ τών εκατοντάδων χιλιάδων δρα
χμών άξίας έργων έπωλήθησαν ευάριθμα τοιαΰτα άν- 
τιπροσωπεύοντα δλως μηδαμινήν άξίαν ! Πόθεν άρα οί 
πτωχοί Καλλιτέχναι μας, ών τά εργαστήρια πλήρη 
έργων έκτεθέντων άλλά μη πωληθέντων, νάρυσθώσιν 
ορεξιν πρός έργασίαν διά νά τροφοδοτήσωσιν έπαρκώς 
μέ μηπω έκτεθέντα έργα τάς δύο συγχρόνως σχεδόν 
όργανουμένας ταύτας έκθέσεις · Οί έν Αΐγύπτω ομο
γενείς Καλλιτέχναι έσπευσαν δντως εις την προκη- 
ρυξιν της έν Καΐρφ έκθέσεως, καθ’ ήν έποχήν ήτο εις 
αύτούς γνωστόν, δτι όργανοΰται ή έτησία ένταΰθα 
έκθεσις τής Ελληνικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας. 
Ούτοι καί μέλη αύτής τυγχάνουσιν δντες καί εις τάς 
παρ’ αύτής μέχρι τοΰδε όργανωθείσας έκθέσεις μετέ- 
σχον, ώφειλον δέ, προκειμένου νά όργανώσωσιν ιδίαν 
έκθεσιν,νά προέλθωσιν εις προηγουμένην σχετικήν μ.ετ’ 
έκείνης συνεννόησιν. Πρός τοΰτο είνε έτι έν τούτοις 
καιρός, άλλως, ή έκθεσις αυτή, γενησομένη εις έπο
χήν τόσον μάλιστα άκατάλληλον, ώς έκ τής ύφιστα- 
μένης έτι έν Αΐγύπτω οικονομικής κρίσεως, δέν θ’ ά- 
ποφέρη τά προσδοκώμενα εύάρεστα άποτελέσματα, θά 
έξασθενήση δέ μόνον τήν ένταΰθα παρά τής Ελλη
νικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας όργανουμένην έκθε- 
σιν διά τής έξ αύτής ένδεχομένης μ,ερικής ή ολικής 
άποχής ένίων Καλλιτεχνών.
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'II Ελληνική Καλλιτεχνική Εταιρεία ίδρυθεΐσα 
μέ τόσους κόπους καί μόχθους, διευθυνομένη συνετώς, 
εχουσα τήν έδραν αύτης εις την επίσημον τοϋ Ελ
ληνισμού πρωτεύουσαν, περιλαμβάνουσα πάντας σχε
δόν τούς ομογενείς Καλλιτέχνας,οπουδήποτε εύρισκο- 
αένους, καί φιλοτέχνους, διακεκριμένων έν τη κοινω
νία θέσιν κατέχοντας λόγω γένους, μορφώσεως καί 
πλούτου, δέον ιδιαιτέρως νά ύποστηριχθη παρά τών 
Καλλιτεχνών, δι’ ους καί κυρίως ίδρύθη. Πάν τό ά- 
ναγόμενον είς την παρ’ ήμΐν καλλιτεχνικήν κίνησιν 
έξ αυτής δέον ν’άπορρέη,διότι πάσα παρά την γνώμην 
ή έν άγνοια αύτής,αυτόβουλος ένέργεια μή ύπηρετοϋσα 
τ’ άληθή τών Καλλιτεχνών συμφέροντα ζημιοΐ τό ορ
γανωτικόν αύτής έργον καί μειοΐ τό κϋρος, μεθ’ ού 
δέον αΰτη νά περιβάλληται.

Ή Έλληνική Καλλιτεχνική Εταιρεία έχει ήδη 
ύπό μελέτην πρός τοίς άλλοις καί τήν όργώνωσιν έκ- 
θέσεων καί έκτος τών ’Αθηνών, είς τά σημαντικότερα 
κέντρα τοϋ Ελληνισμού. :Αλλ’, ώς έκαστος έννοεΐ, ή 
πραγματοποίησις τούτου δέν εΐνε εύχερής.

Πάντα νπερ της ’Εταιρείας καί διά τής 'Εταιρείας! 
’Ιδού ποία δέον νά εΐνε τών άγαπητών μας Καλλιτε
χνών ή άρχή, διότι διά τής Εταιρείας θά δημιουρ- 
γηθή περιβάλλον προσφοράν είς τήν άνάπτυξιν καλλι
τεχνικού ενδιαφέροντος.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ. ΔΕΣΜΙΝΗΣ

'Η εύεργετική αύτη Έταιρία, ή άποτελέσασα τόν 
ένα πνεύμονα πλέον τοϋ Ελληνικού Κράτους καί τής 
Έλληνικής γεωργίας, ή έξασφαλίσασα τήν εύημερίαν 

είς χιλιάδας γεωργι- 
Τό έργον της Ενιαίας κών οικογενειών τής 

Ελλάδος, καί κατα- 
σινάσασα τούς κλονισμούς οί όποιοι διετάρασσον ολό
κληρον τό Έθνος, μεταχειρίζεται πάν μέσον καί μη- 
χανάται πάντα τρόπον πρός έξυπηρέτησιν τού πλου- 
τοφόρου προϊόντος μας τής Σταφίδος. Είδομεν τόν π. 
μήνα έκ τής λογοδοσίας τού Προέδρου τού Δ. Συμ
βουλίου αύτής, άξιοτίμου κ. Ζαφειριού Μάτσα έπί 
ποιων βάσεων στηρίζεται άκλόνητον καί έπιβάλλον τό 
μέγα αύτό έργον,ήδη πληροφορούμεθα καί άλλας ένερ- 
γείας αύτού τεινούσας είς την οσον οίόν τε μεγαλει- 
τέραν έξάπλωσιν τής σταφίδος καί συνεπώς τής 
έδραιώσεως τής Εταιρείας καί τής εύημερίας τών 
σταφιδικών πληθυσμών. Τόν π. μ.ήνα ή Έταιρία διά 
τών έν Λονδίνφ άντιπροσωπ^υτικού αύτής τμήματος 
διωργάνωσεν έκθεσιν «Μαγειρικής τής Σταφίδος». Ή 
έπίτυχία τής Έκθέσεως ταύτης ήτο μοναδική· έλαβε 
χώραν είς τήν αίθουσαν τού Δημαρχείου τού Χόλμπορν 
έκηρύχθη δέ ή έναρξις τών έργασιών έπισήμως ύπό 
τού έν Λονδίνω Πρέσβεως τής Ελλάδος κ. Ρωμανού, 
όστις δι’ εύγλωττου προσλαλιάς, έξήρε τήν σημα
σίαν καί τόν σκοπόν τής έκθέσεως καί τά άπειρα πλεο
νεκτήματα τής σταφίδος. Είς τήν έκθεσιν ταύτην έλα- 
βον μέρος είκοσιπέντε χιλιάδες έκθέτιδες άποστείλα- 
σαι περί τάς 100 χιλιάδας είδη εδεσμάτων, γλυκυ- 
συ.άτων καί ποικίλων άλλων προϊόντων τής μαγειρικής 
τέχνης.

Ή Ενιαία είργάσθη μετά ζήλου καί δραστηριότη
τας πρός έπιτυχή διεξαγωγήν τού κολοσσιαίου αύτού 
έργου διά τό δποΐον διέθεσε καί 1500 άγγλικάς λί

ρας, πρός άπονομήν βραβείων διά τούς έκθέσαντας τά 
ώραιότερα καί έντελέστερα είδη.

Ή τοιαύτη δράσις τής Εταιρείας γνωσθεισα διά 
τών έφημερίδων έπροκάλεσε τήν εύγνωμοσύνην τών 
σταφιδικών πληθυσμών διά τούς διευθύνοντας τά τής 
Ενιαίας.

Τό παρελθόν έαρ αί Άθήναι,καί ιδίως ή Κηφισσία, 
έφιλοξένησε δύω έν τή ξένη διαμένοντας ομογενείς τόν 
Άχιλλέα Μάτσαν, έκ τών διακεκριμένων έν Παρισ- 

σίοις ’Ιατρών,καί τόν Ίάν.
Οί ζενοι ·μας Μάτσαν άδελφόν αύτού.

Στενοί συγγενείς τών κ.κ. 
Μάτσα καί κατά πολύ όμοιάζοντες τούτους κατά τε 
τό πνεύμα καί τήν μόρφωσιν άφήκαν λαμπράς εν τή 
Πατρίδι αναμνήσεις κατά τόν ολίγον χρόνον τής έδώ
παραμονής των.

Έλπίζουσιν οί τόσον άγαπήσαντες αύτούς νά τούς 
έπανίδωσιν κατά τό προσεχές έαρ μέ τήν διαβεβαίω- 
σιν οτι τά αύτά καί θερμότερα αισθήματα φιλοξενίας 
Θά τύχωσι παρ όλων καί έξαιρετικώς παρά τών φιλ- 
τάτων αύτής συγγενών.

Κ.

Διά Β. Δ. έκανονίσθη ή έκδοσις τού Μεγάλου 'Ι
στορικού Λεξικού τής Έλληνικής Γλώσσης, τού ο
ποίου ό πρώτος τόμος θά ιδη τό φώς τής δημοσιότητας 

τήν25Μαρτίου1921
'II έκδοσις τον Έλλη- επί τή έκατοστή έ- 

νικον Λεξικόν πετείωτήςΈλληνι
κής Παλιγγενεσίας.

Τό έργον εΐνε έξόχως σοβαρόν καί πατριωτικόν 
καί τιμά τήν έμπνευσιν τού 'Υπουργού τής Παιδείας 
κ. Στάη άποφασίσαντος νά θέση είς τήν οδόν τής 
πραγματικότητας έν τόσον χρήσιμον έργον δπερ θά 
άποτελέση τό άφθιτον μνημεϊον τής άθανάτου Έλ
ληνικής Γλώσσης.

Είθε νά ήτο δυνατόν καί πάντες οί προϊστάμενοι 
τών άλλων Κλάδων τοϋ Ελληνικού Κράτους νά ει- 
χον έμπνεύσεις παρόμοιας, άπορρεούσας δμως έκ θετι
κών προόδων τού Έθνους,τάς δποίας δμως μάτην άνε- 
ρευ;ώμεν είς τόν έθνικόν μας δρίζοντα.Διότι δυστυχώς 
είς τόν τόπον μας καί τά πλέον συνήθη καί ασήμαντα 
δι’ άλλας χώρας ένταύθα διαιωνίζονται ώς ίδέαι καί 
ναυαγούν ώς έκτέλεσις. Παράδειγμα ή προ 3 μηνών 
προαγγελθεΐσα τόσον πομπωδώς Γεωργική καί Ζωο- 
τεχνικήΕκθεσις ή δποία καί ώς ιδέα άκόμη φαίνεται 
δτι έναυάγησεν άφ’ ού έκτοτε τηρείται περί αυτήν 
σιγή βαθεία καί άπόλυτος. Καί τούτο άντιθέτως προς 
άλλας χώρας δπου αί Γεωργικαί καίΖωοτεχνικαί Εκθέ
σεις εΐνε τόσον συχναί καί συνήθεις ώστε ν’ άριθμούν- 
ται κατά δεκάδας. Έν τούτοις αί πρόοδοι ένός τό
που δέν είσάγονται μεθ’ δρμής καί ταχύτητας. Διά 
τού χρόνου παγιούται μία κατάστασις πραγμά
των χαρακτηριστική τής ζωτικότητας τών λαών καί 
τής πρός τήν βελτίωσιν τάσεως καί τήν τάσιν αύτήν 
ποός βελτίωσιν καί τήν ζωτικότητα τού έθνους μας 
καί τής φυλής μας καθ’ έκάστην βλέπομεν ώρθουμέ- 
νην πρό ήμών. 'Η έκδοσις τού Λεξικού τής Έλληνι
κής Γλώσσης πρόκειται παράδειγμα προφανές, άναμ- 
φισβήτητον τής ιδέας μας ταύτης. Τά πολλής δέ ά- 

ξίας καί προσοχής καί μελέτης άρθρα τού κ.Χατζη- 
δάκη δι ’ ών ύπεραμύνεται κατά τών άδίκων έπιθέσεων 
τού κ. Μιστριώτη,—δ όποιος δύναται μέν νά εΐνε δσον 
θέλει σοφος,άλλά δέν χειρίζεται άτυχώς πάντοτε δεξιώς 
τά δπλα τά όποια τού παρέχει ή σοφία καί ή πολυ- 
μάθεια—άποόεικνύουσι τήν σοβαοότητα καί τήν βα
ρύτητα τού έργου τούτου.

Ύπο τού κ. Ο. Α. Ρουσοπούλου έξεδόθη μονογρα
φία Γερμανιστί γεγραμμένη, ήτις εΐνε άπόσπασμα με
γάλου έργου επί τής ιστορίας τής χημίας, είς τό δ

ποΐον συνειργάσθη-
Αί χημικαι γνώσεις σαν οί έξέχοντες χη- 

τών αρχαίων Ελλήνων μικοί δλων τών έ- 
θνών.

Έν τή ρηθείση πραγματεία του ό κ. Ρουσόπουλος 
άποδεικνύει τό μέν έκ τών πηγών (συγγραφέων καί 
ποιητών), τό δέ έξ άναλύσεων άρχαίων αντικειμένων 
διαφόρων έποχών (μέχρι τού 3000 π.χ.) δτι σπου
δαίας χημικάς γνώσεις είχον οί πρόγονοι ήμών ιδίως 
δσον άφορά τά μέταλλα καί τά χρώματα.

'Η προμυκηναϊκη, ή μυκηναϊκή ή καλή, καί αύτη 
ή βυζαντινή έποχή (Μιστρά) μάς παρουσιάζουν αύτό- 
χρημα εκπλήξεις περί τών χημικών γνώσεων, αίτινες 
άποδεικνύεται δτι ύπήρχον τότε.

Καί ώς πρός τό θεωρητικόν δέ μέρος οί "Ελληνες 
φιλοσοφοι ειχον προείπει δλας τάς σήμερον ισχυούσας 
θεωρίας είς τάς φυσικάς έπιστήμας. Καί τό άδιάφθο- 
ρον τής ύλης, καί τό ένιαΐον αύτής, καί αύτήν έτι 
την ένότητα αύτής μετά τής ένεργείας (^νεωτάτη θεω
ρία) είχον ύποδείξει.

Έν τέλει άποδεικνύεται, έξ Ελληνικών πηγών,οτι 
ή όρθοτάτη γραφή διά τήν χηαικήν έπιστήμην εΐνε 
χημία.

'Η πραγματεία περιέχει καί τάς έγχρώμους εικό
νας τών εςετασθέντων άρχαίων αντικειμένων,

Τό γιγαντιαιον αύτό πτηνόν δέν θά βραδύνη έπί 
πολύ νά καταστή έν έκ τών μεγαλοπρεπεστέρων κο
σμημάτων τών μεγάλων πτηνοτροφείων,

Είς άγρίαν κατάστασιν
Ο πολιτιόμδς άκαταπαύστως κατα- 

της Στρονθοκα·μήλον διωκόμενον παρά τών 
κυνηγών χάριν τών πτε

ρών του τείνει νά έξαφανισθή, ευφυείς δμως βιομήχα- 
νοι έσκέφθησαν νά τό έκπολιτίσωσι καί νά τό άναθρέ- 
ψωσι καθώς άνατρέφουσι κουνέλια καί όρνιθας. Πρώτα 
πειράματα έγένοντο είς τήν Καλιφρονίαν καί έδωκαν 
άριστα άποτελεσματα. Ή ιδέα πρό ολίγου ύπερεπή- 
δησε τόν ’Ωκεανόν, καί οί ’Αμερικανοί άνατροφεϊς 
εύρον μιμ.ητάς είς την Νίσαν, ένθα έσχάτως ίδρύθη 
«Στρουθοκαμ,ηλοτροφεΐον».

Τά μεγαλοσώματα αύτά πτηνά ύποοέρουσι θαύμα- 
f ' * ' ~ ' Μ ' ’σιως τον π ερ'. όρισα ον και εςοικειουνται άριστά »χε τον 

νέον των βίον.
Ή πώλησις τών πτερών των άποδίδει ώφελείας 

αίτινες καλύπτουσι τελείως τά έξοδα τής έγκατα
στάσεως.

Χάρις είς έξάσκησιν κατάλληλον καί συστηματι

κήν, έλπίζουσι νά γυμνάσωσι τελείως τά ζώα. καί νά 
τά συνειθίσωσιν είς την έργασίαν.

’Ήδη άπομένει νά λάβωσι μέρος είς τάς εκθέσεις 
καί νά χρησιμ.οποιηθώσι νά σύρωσιν έλαφρά αμαξάκια 
είς τάς οδούς.

Είς την ’Αλγερίαν έπίσης ίδρύθη μέγα «Στρουθο- 
καμ.ηλοτροφεΐον» άποδίδων έξαιρέτους καρπούς.

Όμιλοϋσι πολύ περί τής ταχυδρομικής περι
στεράς. Κρίμα ότι δέν δύνανται νά χρησιμοποιή- 
σωσι τάς χελιδόνας ώς ταχυδρόμους καθόσον τό 

ταχυδρομεϊον δι’
Περιότε^αΐ και Χελιδόνες αύτών θά έφθανε 

πολύ ταχύτερον 
παρά έάν έστέλλετο διά περιστεράς. Κάτοικος τής 
Άμβέρσης έκαμε πρ'σφάτως σχετικόν πείραμα.

Επιτυχών τήν σύλληψιν μιάς χελιδόνας ή 
όποια έφώλιαζε κάτωθι τής στέγης του, τήν έση- 
μείωσε μέ ολίγον χρώμα καί τήν ένεπιστεύθη είς 
άτομόν τι όπερ άνεχώρησεν έσχάτως διά τήν Κο- 
μπιέννην συνοδεϋον 20ο κάνιστρα περιέχοντα 
ταξειδιωτικάς περιστεράς τής Ένώσεως τών Πε- 
ριστεροφίλων.

Ή χελιδών άφέθη έλευθέρα τήν έπαύριον εϊς 
τάς φ ι)φ, συγχρόνως μέ τάς περιστεράς, καί τα
χεία ώς ή άστραπή, διηυθύνθη πρός βορράν, έν ώ 
α! περιστερά? διέγραφον άκόμη γραμμάς σπειροει- 
δεΤς, έως ου ευρουν τήν διεύθυνσιν τήν όποιαν θά 
έλάμβανον.

Είς τάς 8 καί 23 ή χελιδών έφάνη είς τήν Αμ
βέρσαν καί έσπευσε νά καταλάβη τήν φωλεάν της. 
Αί πρώται περιστερά? έφθασαν είς τάς ι ι ι)2.

Ή χελιδών διέσχισε τά 235 χιλιόμετρα εις ι 
ώραν καί 8 λεπτά ήτοι μέ τήν κολοσσιαίαν όντως 
ταχύτητα τών 3φ55 μέτρων κατά λεπτά ή 2οφ 
χιλιομέτρων καθ’ ώραν.

t
Ή «Έλλην. Έπιθεώρησις» έχει ώς αρχήν νά 

έξαίρη πάσαν πρόοδον γενομένην έν τώ τόπω 
μας, άρκε? μόνον ή πρόοδος αυτή νά προσπίπτη 

είς τήν άντίληψίν της ή 
νά περιέρχεται είς γνώ- 
σίν της, έπί πλέον δέ 

όφείλει νά έξαίρη καί νά τονίζη τήν πρόοδον ταύ- 
συνθήκαι καί όροι συνέτει- 

ί όντως προκειμένου περί

Μία ΙΙρόοδος

την όταν εξαιρετικοί । 
ναν πρός τοϋτο. Καί 
μιάς ιιικράς βιομηχανίας ήτις ίδρύθη πρό τίνος έν 
Άθήναις καί ήτις βαίνει εις ακμήν καί έπιτυ
χίαν καθ’ έκάστην είναι δίκαιον νά γνωσθοϋν με
ρικά! λεπτομέρειαι τιμώσαι τήν έλληνικήν φιλερ- 
γείαν καί τό έλληνικόν πνεύμα. Οί κ. κ. Βαρού- 
νης καί Ν. Τσιμπάς 'ίδρυσαν μικρόν έργοστάσιον 
πρός παραγωγήν αρωματικών σαπώνων. Ό έκ 
τών συνεταίρων κ. Τσιμπάς διετέλεσε Γραμμα- 
τεύς τοΰ ’Ωδείου, Τμηματάρχης τοϋ Οίκου Ζάν- 
νου καί Ρώς καί κατόπιν τής Τραπέζης Μιτυλή- 
νης. Άλλ’ ό κ. Τσιμπάς είς τάς έπιζήλους αύ
τάς θέσεις δέν εύρισκε τό ιδανικόν του. Έπεζή- 
τει κάτι τι ένεργητικώτερον, ήθελε νά δημιουρ
γήσω] κάτι τι θετικώτερον διά τόν εαυτόν του
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και τήν πατρίδα του· αποφάσισε νά γίνη σαπωνο- 
ποιός. Μετέέη εις τήν Γερμανίαν, έσπουδασε βιο
μηχανικήν χημείαν καί είσήχθη εις εν των σπου
δαιότερων σαπωνοποιείων αυτής οπού παραμεί- 
νας έπί μακρον έέήλθεν έκεΐθεν, κατόπιν έπιμό- 
χθων μελετών καί έργασιών, εϊς τών Θετικωτέρων 
καί σοόαρωτέρων έπιστημόνων βιομηχάνων ους έ
χει νά έπιδείέη ό τόπος. Καί είς βεβαίωσιν τών 
λόγων μας έρχονται τά προϊόντα τοΰ έργοστα- 
σίου των τά όποια έν ω είνε ανώτερα τώνΕύρωπαϊ- 
κών, εϊνε κατά πολύ αύτών εύονώτερα καί όλονέν 
κατακτώσι τήν προτίμησιν τής ’Αθηναϊκής Κοινω
νίας. Έλπίζομεν ότι ή Ελληνική βιομηχανία, καί 
ίδια ή Σαπωνοποιία, εύρον έν τώ προσώπω του 
μίαν δύναμιν ήτις ταχέως θά τήν ώθήση πολύ 
ύψηλά.

4*
"Αν καί άκολουθοϋμεν την έν Αΐγύπτω κίνησιν 

κατά τό εφικτόν, έλπίζομ.εν έν τωμ,έλλοντι νά κατα- 
στή τό περιοδικόν ημών διά τούς ομογενείς της Αί

γυπτου Χίαν ενδιαφέρον 
Αιγυπτιακά. διότι δι* αύτοϋ θά λαμ- 

βάνωσι γνώσιν μετάπά- 
σης ακρίβειας της έν γένει δράσεως της πολιτείας 
καί τών έν Έλλάδι καί έν τώ εξωτερικό άφορών- 
των την δλην πατρίδα ζητημάτων ύπό πασαν εποψιν.

Μέχρι προ ολίγου ειχον την ευτυχίαν αι Άθήναι 
νά ξενίζωσι την τόσον αγαπητήν οικογένειαν τοϋ φι- 
λοπάτριδος κ. Έμμ. Μπενάκη. Τό άνώμαλον τοϋ 
καιρού δέν έπέτρεψε την άναχώρησιν τών άγαπητών
καταστάντων παρ δλη τή ’Αθηναϊκή κοινωνία τα- 
χύτερον, ήδη όμως άπήλθον.

'Ο έκλεκτος κόσμος θά εχη πάντοτε εύχάριστον 
την άνάμνησίν των μέχρις οτου κατά τό έλευσόμενον 
έαρ εύτύχησης νά έπανίδη αύτούς έν πλήρει ύγεία 
καί μέ τάς διακρινούσας άμφοτέρους τούς συζύγους 
εύεργετικάς καί φιλοπάτριδας διαθέσεις, ώς καί μέ 
τά έξοχα καί άνεπιτήδευτα αισθήματα άτινα γνωρί- 
ζουσι μετ’ άληθοϋς γοητείας νά διασκορπίζωσι εις 
τούς πολυπληθείς φίλους τούς άγαπώντας καί θαυ
μάζοντας αύτούς.

4*
Ευχαρίστως λίαν,δημοσιεύομεν την πρός τό'Υπουρ- 

γεϊον τών Έ-
ΊΙ 'Εταιρία τών Οίνων και σωτερικών ά- 

Οίνοπνευράτων π εν θυνομέ-
νην αϊτησιν 

τής Εταιρίας Οίνων και Οινοπνευμάτων.

Κύριε Υπουργέ,
Έν τω ύποδληθέντί είς τήν Βουλήν κατά τήν συνε- 

δρίασιν τής 19 Νοεμβρίου, ύπομνήματι τών άμπελοκτη- 
μόνων ’Αττικής περιέχονται καί τά επόμενα, αφορώντα 
τήν Εταιρείαν Οίνων καί Οινοπνευμάτων :

«Αυτή (δηλαδή ή ήμετέρα Εταιρεία), ώς εκπροσω
πούσα τήν Ένιαίαν, συμφώνως τή συμβάσει, κατασκευάζει 
οίνους έκ ξηρας σταφίδος (σταφιδίτας) προωρισμένους είς 
τήν εξωτερικήν κατανάλωσιν, καθόσον ή έν τω έσωτερικω 
κυκλοφορία καί πώλησις αύτών άπαγορεύεται δυνάμει ρη
τής διατάξεως τής μετά του Ελληνικού Δημοσίου συμ- 
βάσεως. Καί ή μέν τήρησις τής άπαγορευτικής ταύτης 
διατάξεως άνετέθη, ώς μή ώφειλεν, είς τδν πατριωτι

σμόν τών διευθυνόντων τήν Οίνοποιητικήν Εταιρείαν, 
άφοΰ ούδεμία έποπτεία ασκείται ούτε και καταδιωκτικόν 
τι μέτρον λαμβάνεται έναντίον αύτών παρα τήν κατα- 
φωρον καί υπό τά δμματα πάντων πώλησιν έν τώ έσω
τερικω σταφιδίτου.»

Πασα φράσις και πασα λέξις τής περιόδου ταύτης α
ποτελεί καί ανακρίβειαν έμπνεομένην άπδ καταφωρον κα
κήν πίστιν.

Επειδή, κ. 'Υπουργέ, δέν εϊνε ή πρώτη φορά, καθ’ 
ήν έπιρρίπτεται καθ’ ήμών ή συκοφαντία οτι παρασκευα- 
ζομεν καί πωλοΰμεν έν τφ έσωτερικω σταφιδίτην οίνον 
καί έπειδή, θέλοντες ν’ άποδείξωμεν τδ ψευδές τής κα
τηγορίας έπανειλημμένως κατηγγείλαμεν ονομαστι και 
έφημερίδας καί δή καί πολιτευόμενα πρόσωπα καί μεθ 
δλας μας τάς προσπάθειας ούδεμιάς έτύχομεν αρωγής 
παρά τής δικαστικής αρχής πρδς άποκάλυψιν τής άλη
θείας, άναγκαζόμεθα θεωροϋντες καθαράν ματαιοπονίαν 
παν νέον διάβημα παρ’ αύτή, να προσφύγωμεν προς ύμας, 
κ. 'Υπουργέ, ώς άμεσον προϊστάμενον, καί να ζητήσω- 
μεν, όπως διατάξητε, ι’να άφ’ ένδς μέν έξελεγχθώσι τα 
βιβλία ήμών πρδς ευρεσιν, άν, καί μίαν και μόνην στα
γόνα οίουδήποτε οίνου, πωλοΰμεν έν τω έσωτερικω, αφ 
έτέρου δέ, όπως έρευνηθή τδ κατάστημα ή τδ ατομον, 
όπερ ήγόρασε παρ’ ήμών οίονδήποτε οίνον προς εσωτε
ρικήν κανανάλωσιν.

Ή έρευνα ύμών αύτη, κ. 'Υπουργέ, θ’ απόδειξη πε- 
ριτράνως, ότι πάντα τά μέχρι τοΰδε περί ήμών λεχθεντα 
άποτελοΰσι περίτρανου συκοφαντίαν και θα χρησιμεύση 
δπως ύμεΐς αύτός, σχηματίζων πεποίθησιν περί τών δι
καίων ήμών, προασπίσητε ήμας κατά παντδς συκοφάντου 
καί κακοβούλου, μή έπιτρέπων τήν διάσυρσιν τής ύπολή- 
ψεως Εταιρείας αμέσως ύπδ τδν έλεγχον ύμών διατε- 
λούσης.

Εύπειθέστατοι
Έπαρ. Χαρίλαος 
Έμρ. Ρώς

Διευθυνταί τής Έλλ. Εταιρείας Οίνων 
καί Οινοπνευμάτων.

Κατόπιν αυτής τής κατηγορηματικής και σαφούς 
δηλώσεως τών κ. κ. Διευθυντών τής ‘Εταιρίας Οί
νων '/.αι Οινοπνευμάτων, αίρεται πάσαν αμφιβολία 
περί τής μή νομίμου κα'ι ευσυνείδητου πορείας τών 
εργασιών τής ‘Εταιρίας ταύτης, πασιφανώς δέ κατα- 
δηλοϋται οτι τό έργον αυτό προοδεύει και εις άκμην 
βαίνει διά τής εφαρμογής τών μέτρων έκείνων άτινα 
υπαγορεύει ή καλή πίστις και <5 σεβασμός πρός τα συμ
φέροντα τών άλλων.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Παοήλαόαν πάλιν άπό τάς στήλας τών έφημερί

δων εικόνες φρίκης, σπαραγμού καί οδύνης χωρίς 
καί. τήν φοράν ταύτην νά ληφθή οριστικόν τό μέτρον 
ύπέρ τών θυμάτων τών σπογγαλιέων. Ό άότυνόμος 
Ύδρας κ. Γραμματάς άντιληφθείς, ίδίαχς αίσθήσεσι, 
τών θυμάτων τήν φρχκώδη κατάσταόιν, έόπευσε νά 
καταγγείλμ τούς άπανθρώπους δράστας είς τούς 
προϊσταμένους του οϊτχνες πρός ότχγμήν συγκινη- 
θέντες άδηλον τχνάς Αποφάσεις θά λάβωσι πρός τχμω- 
ρίαν τών άνηλεών καί θηρχωδών αύτών έγκληματιών.

— Και ήμεϊς άπό τής θέσεως ταύτης έξαίροντες 
τούς εύγενεϊς όντως άγώνας τοϋ κ. Πούπτη δστχς έν 
Λονδίνω έκδίδεχ Περχοδχκόν είς ’Αγγλικήν γλώσσον 
συντασσόμενον, έπχκαλούμεθα τήν ύποστήρχξχν πάν

των έκείνων δσοχ νομίζουσιν δτχ είνε ύποχρεωμένοι 
νά ουντελώσιν είς τήν εύόδωσχν παντός έθνχκοΰ έρ
γου. Καϊ είνε όντως έθνχκόν τό έργον τοϋ κ. Πούπτη 
δότχς δχά τοϋ περχοδχκοϋ του The Hellenic Herald (ό 
Έλληνχκός Κήρυξ) έξυπηρετεϊ κατ’ έξοχήν τόν ά- 
γώνα τής Μακεδονίας ή όποία είνε καχ ίδχαχτέρα 
πατρίς του.

— Τό άτμόπλοχον «Θεραπειά» καταπλεϋσαν είς 
Πεχραχά έκ Μασσαλίας είς τάς άρχάς τοϋ π. μηνός 
έκόμχόε τόν νεκρόν τοΰ φχλλέληνος Άγλου οικονο
μολόγου Έδουάρδου Λώ καϊ τοϋ πλοιάρχου τοϋ Έλ- 
λην. Ναυτχκοϋ καχ ύπαόπχστοϋ τοϋ Βαόχλέως Γ.Κουν- 
τουρχώτη.'Η κηδεία άμφοτέρων έτελέσθη έπχόάλλουσα 
καχ μεγαλοπρεπής άνταξία τοϋ ονόματος καϊ τοϋ 
Βαθμού τοϋ Έλληνος άξιοιματικοϋ, τών είλχκρχνών 
αισθημάτων καχ τών πρός τήν πατρίδα μας προσφερ- 
θεχσών ϋπηρεσχών τοϋ δχαπρεποϋς τέκνου τής Άλ- 
βιόνος.

— Κατά τά μέσα τοϋ π. μηνός έπανήλθεν έκ τοϋ 
συνήθους πολυμήνου άνά τήν Εύρώπην ταξειδίου 
του ή Α. Μ. ό Βασχλεύς Γεώργχος Α’. Μετά τής Α. Μ. 
έπέστρεψε καχ ή Βασίλισσα ήμών συνοδευομενη ύπό 
τής Βασχλόπαχδος 'Ελένης καχ τών τέκνων της.

— Έκ τχνος συζητήσεως, προκυψάσης έκ παρατη- 
ρήσεως έφημερίδος τίνος,περί τοϋ «Ασύλου τών ’Α
στέγων» έγνώσθη άφ’ ενός μέν ό εύεργετχκώτατος 
σκοπός τοΰ ’Ασύλου τούτου, άφ’ έτέρου δέ αί φχ- 
λότχμοχ προσπάθεχαχ τών άποτελουσών τό Συμβού- 
λχον Κυρχών αϊτχνες ούδενός φεχσθεϊσαχ είς κόπους, 
μέριμνας,· προσωπικήν έπίβλεψιν καχ έργασίαν κα
τόρθωσαν νά ύψώσωσχν αύτό είς ήν εύχάρχστον πε- 
ρχωπήν εύρίσκεται σήμερον.

— Πολλήν έντύπωσιν προξενεί ό ύπέροχος πατριω
τισμός τών ’Οθωμανών, πατριωτισμός τών έργων, 
έκδηλούμενος άμετάπτωτος, συνεχής, άδιάκοπος ά- 
πέναντι τής Αύστρίας ήτις μέ τόν δγκον τής δυνά- 
μεώς της ήρπασε μέν όθωμανικάς χώρας, άλλά ζα
λισμένη καί έπτοημένη ύφίσταται σήμερον τάς συνέ
πειας τής πράξεώς της.Συνεννοήθησαν πάντες, έμπο
ροι,παραγγελιοδόχοι, έκτελωνιόταχ. άχθοφόροι καί πα- 
ραβλέποντες τά κχνδυνεύοντα συμφέροντά των,τάς άλ- 
λεπαλλήλας προσωπικός ζημίας των, άπέκλεισαν τε
λείως τό έμπόριον τής Αύστρίας καί σήμερον συγκλο
νίζεται μία Απέραντος Αύτοκρατορία άπό τάς κατα- 
στροφάς τάς όποίας έπέφερον είς τά εμπορικά της 
συμφέροντα τών πατριωτών ’Οθωμανών αί άκλόνητοι 
Αποφάσεις. Ή 'Ελληνική φιλοπατρία τών λόγων εισά
γει είς τάς Βουλγαρικός άγοράς άφθονον χρήμα περί 
τά ΐ2,οοο,οοοδρ. χωρίς ποτέ νά σκεφθμ νά κηρύξμ τόν 
έμπορικόν πόλεμον είς αύτήν ήτις εισάγει έξ 'Ελλά
δος έμπορεύματα μή ύπερβαίνοντα τάς 50,000 ΦΡ·

— Ό άπό τχνος γενόμενος λίαν άτόπως θόρυβος 
έκ μέρους ενός ύποδηματοποιοϋ έναντίον διακεκρι
μένου όντως καί άγαπητοϋ άνωτέρου άξιωματικοϋ 
τοϋ ότρατοϋ μας, δίδει άφορμήν νά παρατηρηθώ οτι 
αί έκ μέρους τοϋ τύπου άβασανίότως έκφραζόμεναι 
γνώμαι καί κρίσεις δέν συνάδοϋσχν πρός τήν όφει- 
λουμένην προσοχήν πρός Απόδοάιν τοϋ δικαίου είς 
πρόσωπον ουτινος ή κοινωνική θέσις, ό άκρος αύτοΰ 
ίπποτισμός καί έν γένει τό παρελθόν αύτοΰ καί ή έν 
τμ κοινωνία καί τώ στρατώ παραδειγματική αύτοΰ 
συμπεριφορά άλλως έπρεπε νά χαρακτηριόθώσιν είς 
τήν δημοσιότητα. Τά αίτια δέ τά προκαλέσαντα τόν 
θόρυβον μεταξύ προσώπων έκ διαμέτρου Αντιθέτων 
καί ώς πρός τήν Ανατροφήν καί ώς πρός τήν μόρ- 
φωσιν καί τήν κοινωνικήν θέσιν είνε Ανάξια καϊ νά 
μνημονευθώσι κάν. Ώς έκ τούτου έπχβάλλεται είς 
τόν σοβαρόν ήμερήσιον τύπον ν’ άποφεύγμ τάς πομ
πώδεις έκφράσεις καί τάς μεγαλοστίχους περιγραφάς 
δι’ Ασήμαντα καί Ανάξια προσοχής έπεισόδια δΓ ών 
θίγονται άβασανίστως πρόσωπα τιμώμενα ύπό τής 
κοινωνίας μας καί άπολαμβάνοντα τής γενικής έκτι- 
μήσεως.

Κ.

— Ή Εταιρία τών Δραματικών καί θεατρικών 
συγγραφέων διατρέχει κρίσιν σοβαρόν. Ένεκα τής 
σπουδής τινών έκ τών μελών, καί δή έκ τών άνηκόν- 
των είς τό Διοικητικόν αύτής Συμβούλιον, πρός κα- 
τάρτισιν ιδιωτικής έπιχειρήσεως έξυπηρετούσης τά 
συμφέροντα καί τήν φιλοδοξίαν τών όλίγων ύπό τήν 
σκέπην καί τήν έπιβολήν τοϋ συνόλου τής Εταιρίας 
έπήλθεν, ώς φυσική άλλως τε συνέπεια, ρήξις μεταξύ 
τών άδικουμένων καί τών έπιδιωκόντων μετ’ έπιμο- 
νής άκάμπτου τήν πραγματοποίησιν τών σκοπών των 
ήτις κατέστησε τόν βίον τοϋ άρίστου αύτοϋ σωμα
τείου προβληματικόν. Θά ητο εύχής έργον άν ή με
τριοπάθεια έπρυτάνευε καί έδίδετο ικανοποιητική τις 
..ύσις δι’ άμφότερα τά μέρη βάσιν έχουσα τήν άνα- 
διοργάνωσιν τής Εταιρίας έπί σκοπιμοτέρων βάσεων.

— Χαιρετίζομεν εύφροσύνως τόν διορισμόν τοΰ κ. 
Πυλ. Γεωργιάδου, ώς τεχνικοϋ Διευθυντοϋ τής Γεωργι
κής 'Εταιρίας.Ή τοιαύτη άπόφασις τοϋ Διοικητικοϋ 
αύτήςΣυμβουλίου ήτο τό πρώτον βήμα πρός έργασίαν 
θετικήν, σκόπιμον,σοβαράν. Μέ τήν άπόκτησιν τοιού- 
του διευθυντοϋ πεπειραμένου, ένθουσιώδους, άκατα- 
πονήτου καί μορφωμένου ϋπάρχει βεβαιότης πλέον ότι 
τά πράγματα τής Εταιρίας θά είσέλθωσι είς τήν λογι
κήν οδόν τήν άγουσαν Ασφαλώς πλέον πρός τήν έπι- 
τυχίαν. Συγχαιρόμεθα καί τό Διοικητικόν αύτής Συμ
βούλιον καί τόν γεωπόνον κ. Πυλ. Γεωργιάδην.

— Άπεβίωσεν είς τήν έν Μαρλώ έπαυλιν καϊ είς 
ήλικίαν όγδοήκοντα έτών ό Β. Σαρδοϋ. 'Ο Σαρδοϋ ύ- 
πήρξεν Από τούς πλέον πολυγράφουςσυγγραφεϊς τοϋ 
θεάτρου. Υπήρξε πρό πάντων γνώστης τής σκηνής 
καί κατώρθωνε διά τών έργων του νά συναρπάζμ τό 
κοινόν. 'Η Απώλεια του είνε Απώλεια διά τήν Γαλλίαν 
καί ίδίως διά τό θέατρον αύτής. Διά τό έδώλιον τοϋ 
Σαρδοϋ είς τήν Γαλλικήν ’Ακαδημίαν ϋπέβαλεν ύπο- 
ψηφιότητα ένας δημοσιογράφος. Ό Ντρυμόν, ό διευ
θυντής τοϋ «’Ελευθέρου Λόγου».Ό τρομερός πολεμι
στής τής πέννας καί Αμείλικτος Αντισημίτης εϊνε προ- 
σωπικότης. Πολεμιστής μέν, Αριστοκράτης δέ είς τάς 
Αρχάς,είς τήν πέννακαίείς τήν μάθησίν του. Συγγρα
φεύς πέντε τόμων μεγάλου πολιτικού καί φιλολογι
κού ένδιαφέροντος. Καί ενός άρθρου κάθε πρωί.

— Είς τόν φίλον τής Έλλην. Έπιθεωρήσεως κ. Θ. 
Δημαράν διευθυντήν τής Ίονικής Τραπέζης άπενε- 
μήθη ύπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως ό Σταυρός 
τοϋ Σωτήρος. Συγχαιρόμεθα άπό καρδίας τόν κ. ΔΛι- 
μαρΰν διά τήν παρασημοφορίαν ταύτην δικαίαν βρά- 
βευάιν τών τόσων προσόντων του.

— Είς τόν έπαξίως διευθύνοντα τό ύποκατάότημα 
τής Τραπέζης ’Αθηνών έν Θεσσαλονίκμ κ. Γεώργιον 
Ρουσέν άπενεμήθη ό άργυροϋς σταυρός τοϋ Β. Τάγ
ματος τοϋ Σωτήρος. Θερμά έπί τούτω συγχαρητήρια 
τφ πολυτίμω φίλφ.

— ’Επανήλθε τάς πρώτας ήμέρας τοϋ π. μηνός ό 
Αρχηγός τής Μείζονος κ. Δ. Ράλλης έκ τοϋ είς "Η
πειρον ταξειδίου του. Οί φίλοι του τόν εΐδον έπανελ- 
θόντα άκμαΐον, ζωηρόν, άκατάβλητον καί μέ τό ήθι- 
κόν συναίσθημα τής έκληρώσεως ένός εϋγενοϋς κα
θήκοντος. Αί έκ τοϋ ταξειδίου του έντυπώσεις ύπήρ- 
ξαν ύπέρ ποτέ θαυμασταί καί αί περί αύτοϋ διηγή
σεις του Αποτελούν Αληθές έντρύφημα δια τούς εύτυ- 
χεϊς άκροατάς του. 'Ημείς θαυμάζομεν τοϋ Ανδρος τό 
σθένος τήν καρτερίαν καί τήν πρός τούς μόχθους 
καί πόνους Αδιαφορίαν προκειμένου νά προσφέρμ τάς 
άνεκτιμήτους ύπηρεσίαςάς προόέφερεν ή έπιβάλλουόα 
παρουσία του άνά μέσον τών Ελληνικών ύποδού- 
λων πληθυσμών οΐτινες έν τώ προσώπφ τοϋ κ. Ράλλη 
διέβλεπον αύτήν τήν πατρίδα τείνουσαν Ανοικτάς 
πρός αύτούς τάς άγκάλας της.

— Τόν διακεκριμένον όφθαλμολόγον Κον Γ.Κοσμε- 
τάτον έτίμησεν ή Ελληνική Κυβέρνησις δΓΑπονομής 
είς αύτόν τοϋ παρασήμου τοϋ Τάγματος τοϋ Σωτή
ρος. Ή 'Ελληνική Έπιθεώρησις συγχαίρει αύτόν έν- 
θέρμως.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

— ΟΙ ομογενείς της Κ]πόλεως Αγωνίζονται νά έπί- 
τύχωσι μίαν έδραν έπί πλέον διά τούς ήμετέρους έν 
τω Όθωμανικώ Κοινοβουλίω. Τίς έφαντάζετο δτι πρδ 
της παρευλεΰδεως μιας τετραμηνίας άπδ της άνακη- 
ρύξεως τοϋ Συντάγματος δτι οί ιθύνοντες τά τοϋ Νεο
τουρκικού Κομιτάτου ήλλαξαν μέν τό ένδυμα, άλλά 
δέν ήλλαξαν ίδέας, μεθόδους, καί σκέ-φεις - τοϋ πα- 
λαιοτουρκιόμοϋ.

— Οί ’Αστυνόμοι ’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής 
υπέβαλαν είς τδ 'Υπουργεΐον τών ’ Εξωτερικών ύπό
μνημα διά τοϋ οποίου παριστοϋν τό είς αύτούς προσ- 
γινόμενον αδίκημα έν σχέσει πρός τούς μισθούς των. 
Αί δίκαιαι άξιώσεις τών κκ. ’Αξιωματικών έλπίζομεν 
δτι έμελετήθησαν ήδη έπιόταμένως παρά τφ κ. Λε- 
6ίδου δστις τάχιστα θά εύαρεστηθμ νά έπανορθώόμ τό 
Αδίκημα τοΰτο διά τής νομοθετικής όδοϋ.

— Ό κ. Ιωάννης Θεοτόκης δευτερότοκος υΙός τοϋ 
κ. Πρωθυπουργού άπέκτηΰεν άρρεν όνομαύθέν Νικό
λαος. Έπί τώ εϋτυχεϊ γεγονότι συγχαιρόμεθα τόν νέον 
πατέρα καί τήν φιλτάτην μητέρα τοϋ άρτιγεννήτου 
ευχόμενοι όλο-φύχως πάσαν εύτυχίαν καί μακρόν βίον 
άνέφελον είς τε τόν υιόν καί τούς γονείς αύτοΰ.

— Ό ήμέτερος Διάδοχος διέθεσε κύπελλον ύπέρ 
τού νικητοΰ ποδηλάτου κατά τούς Αγώνας οϊτινες 
έλαβον ήδη χώραν έν Ρώμμ. Έπί τμ εύκαιρία ταύτμ 
έτελέσθη μεγαλοπρεπής καί έπιβάλλουσα έορτή έν τώ 
Πανεπιότημίφ τής Ρώμης δπου έν τφ προόώπφ τής 
Α.Β.Υ. έπευφημήθη τό όνομα τής Ελλάδος. Έν τή 
έι ρτμ ταύτμ ήκούσθη μετά προσοχής καί έπευφη- 
μιών καί ή ώραία προόφώνηόις τοϋ Πρεσβευτοϋ ή
μών κ. Μεταξά όμιλήόαντος Ίταλιότί.

— Έν τφ Σκρίπ έδημοόιεύθη ώραία περιγραφή 
ίότορικοκοινωνική τής πόλεως τών Βρυξελλών.

— Ό έν Σέρραις Πρόξενος τής Ελλάδος κ. Σαχτού- 
ρης δι’ έκθέόεώς του πρός τό Υπουργεΐον τών ’Εξω
τερικών συνιστά τήν μετανάότευόιν ’Ελλήνων είς τήν 
Μακεδονίαν. Ή χώρα αϋτη τελείως Ανεκμετάλλευτος 
μέχρι σήμερον, λόγω τών συνθηκών ύφ’ ής διετέ- 
λει μέχρι πρό ολίγου, έχει Ανάγκην καί έργατικών 
χειρών καί κεφαλαίων. ’Η σπουδαία αϋτη έκθεσις τοϋ 
διακεκριμένου προξενικού τούτου ύπαλλήλου παρι- 
ότά μέ ζωηρά χρώματα τά οικονομολογικά πλεονε
κτήματα άτινα θά προκύψουν έκ τής πραγματοπνίή- 
ξεως τών ύπ’ αύτού ύποδεικνυομένων μέτρων ίδια 
δέ έκ τής όυότάόεως Ελληνικής Εταιρίας πρός Αγο
ράν κτημάτων. Έλπίζομεν δτι ή Έκθεσις αϋτη θά 
μελετηθμ ύπό τών Αρμοδίων μετά τής άπαιτουμένης 
προσοχής καί άοδαρότητος καί θά καταΰτή Αντικεί- 
μενον συζητήσεων είς τους κύκλους τών παρ’ ήμΐν 
κεφαλαιούχων καί έπιχειρηματιών.

— Ό έν Μάντζεάτερ Πρόξενος τής 'Ελλάδος κ. 
Χατζόπουλος άπέξτειλε μακράν καί άναλυτικωτάτην 
έκθεάιν Αληθή μελέτην είς τό 'Υπουργεΐον τών έξω- 
τερικών περί τής έξαγωγής νωπών καρπών είς ’Αγ
γλίαν. Ή έκθεσις αϋτη, ή έξόχως σπουδαία, έδημο- 
σιεύθη είς σειράν φύλλων έν τμ «Άκροπόλει». Δέν 
είνε ή πρώτη φορά καθ’ ήν ό φιλόπονος Αντιπρόσω
πος τής Ελλάδος παρέχει συμβουλής καί οδηγίας ΰς 
Ανευρίσκει τό όξύ του βλέμμα καί ή μεγάλη του άν- 
τίλη-φις είς τά μεγάλα έμπορικά Κέντρα τής’Αγγλίας. 
Έάν άργώτερον αί στήλαι τής Ελληνικής Έπιθεωρή
σεως τό έπιτρέ-φωσι θέλομεν δημοάιεύσμ καί ήμεΐς 
τήν περισπούδαότον αύτήν μελέτην

— Είς τό Έμπρός ό κ. Ζ. Παπαντωνίου ό έν Πα
ρισίοις μόνιμος αύτοΰ συντάκτης έδημοσίευσεν δύο 
άρθρα άξια πολλής προσοχής περί τοΰ ΣυρδοΟ. Τό 
εν Αφορά τά έργα του καί τό έτερον τήν κηδείαν του. 
'Η χάρις, ή περιγραφικότης, ή έξοχος παρατηρητι- 
κότης διακρίνουσι καί τά άρθρα του ταϋτα.

— Οί έν Κ]πόλει ομογενείς δταν είς άλλας έποχάς 
παρηκολούθουν είς τάς έφημερίδας τών ’Αθηνών τάς 
περιγραφής τών έκλογικών διαδηλώσεων θή ήσθά- 
νοντο [πολλήν πικρίαν διότι έότεροϋντο καί ούτοι 
τών θελγήτρων καί τών Απολαύσεων μιας έκλογικής 
διαδηλώσεως. Φανταζόμεθα τώρα τήν χαράν των 

έφ’δσον τους παρουάιάζετάί εύκαιρία νά δίοργανώ- 
νουν διαδηλώσεις νά συμμετέχουν είς αύτάς καί 
ν’ Απολαμβάνουν τών θελγήτρων των ! !

— Είς τάς 22 τοϋ παρελθόντος μηνός έορτάσθησαν 
τά γενέθλια τοϋ είς δλους άγαπητοϋ Κωνσταντίνου 
υίοϋ τοϋ κ. Άντ. Κ. Μάτσα καί έγγονοϋ τσϋ φίλου 
συνεργάτου μας κ. Καμπά. Είς τήν διετίαν άπό τής 
γεννήσεώς του εύχόμεθα όλο-ζύχως νά προότεθώσιν 
εκατόν άκόμη εύτυχή δι’ αύτόν χρόνια. Είς δέ τούς 
γονείς καί τον πάππον, έπίσης δίδομε ν έγκαρδίους 
εύχάς έπί μακροβιότητι καί άπολύτω ευτυχία.

— Τό παρελθόν Σάββατον,τοι έκπνεύσαντος μηνός 
άνεχώρηόεν ό Γεν.Διευθυντής τής Τραπέζης’Αθηνών, 
δι’ Αίγυπτον δπου δι’ ύποθέσεις τραπεζιτικής θέλει 
παραμείνει έπί μήνα έκεϊ. Εύχόμεθα είς τόν συμπαθή 
ταξειδεύοντα πλήρη ύγείαν καί αίσίαν έπάνοδον.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
— Έξεδόθη έν Πειραιεϊ τό ύπό τοϋ κ. Παναγιω- 

τοπούλου έκδιδόμ-ενον « Έμπόριόν» τοϋ μηνός Νοεμ
βρίου πλούσιον είς ΰλην σύμφωνον προς τον ύπ ’ αύτοΰ 
έπιδιωκόμενον σκοπόν.

— Έξεδόθη ή «.Βιοπάλην τοϋ μηνός Νοεμ.βρίου 
πλήρης ένδιαφερούσης ύλης.

— Έξεδόθησαν έν 'Ηρακλείω τά τεύχη τοϋ μηνός 
Νοεμβρίου της «Ποικίλης Στοάς» καί τών «Γεωργι
κών Χρονικών» είς δέ τά Χανιά ό «Κρητικός Άσ- 
τήρ» μέ μελέτας καί άρθρα ενδιαφέροντα.

— Έλάβομεν τό 5 φυλλάδιον τοϋ έν Κων]πόλει 
ποό τίνος έκδοθέντος εβδομαδιαίου Περιοδικού τό 
«Νέον Πνενμαν.Ύ'ο περιοδικόν τούτο δέον νά τύχη 
πολλής προσοχής παρά τω άναγινωσκόντι Έλληνικω 
κόσμω καί διά την έκλεκτην ΰλην του, καί διά τάς 
ώοαίας εικόνας του καί διά την καλλιτεχνικήν έκτύ- 
πωσίν του. 'Ιδουτής τοϋ ωραίου τούτου περιοδικού είνε 
ό κ. I. Α. Φιλικόςείς δν εύχόμεθα τά βέλτιστα.

— Έξεδόθη τό τεύχος τοΰ Νοεμβρίου της «'Εμ
πορικής* Επιθεωρήσεως» τών έν Νέα 'Γόρκη κ. Αδελ
φών Ψακη.

— ’Από τάς άρχάς τοϋ π. μηνός ήρξατο έκδιδό- 
μενον ένταύθα έβδομαδιαΐον σατυρικόν φύλλον ύπό τόν 
τίτλον «Σφήκες». Συνεργάται τών «Σφηκών» συν- 
κεντροϋντες έν άφθονίιε ΰλην πνευματώδη, πλήρη άτ- 
τικού άλατος καί σατύρας, είνε πάντες εκείνοι οσοι 
μέχρι τούδε έπρωτοστάτησαν είς την πνευματικήν ερ
γασίαν τοϋ είδους τούτου καί διά τούτο τό ’Αθηναϊ
κόν κοινόν καί τό κοινόν τών έπαρχιών έναγωνίως άνα· 
μένει έκάστην Πέμπτην.διά νά έντρυφησουν είς τάς 
σελίδας τών «Σφηκών».

— Έξεδόθη ύπό της «Βιομηχανικής και 'Εμπο
ρικής ’Ακαδημίας» ή Όρνιθοκομική έργον έξ έκείνων 
τά οποία είνε χρήσιμα καί απαραίτητα διά τόν Ελ
ληνικόν Λαόν. Τό έργο; περιέχει πολλάς καί χρησί
μους καί πρακτικάς οδηγίας έν τούτοις όμως ολι
σθαίνει καϊ είς σφάλματα ουσιώδη προερχόμενα έκ 
δικαιολογημένης άπειρίας.

— Έξεδόθη τό τεϋχας τού μηνός 8)βρίου τού έν 
’Αλεξάνδρειά έκδιδομένου μ,ηνιαίου περιοδικού τού φέ- 
ροντος τόν τίτλον «Νέα Ζωή». Τό περιοδικόν τούτο 
άριθμοϋν ήδη πενταετή βίον,έπιβλήθη είς τό Ελλη
νικόν Δημόσιον διά τής σοβαρότητας τής ΰλης του 
καί τής καλλιτεχνικής μορφής του.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝ ΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ
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4ιά τής υγιεινής τοϋ στόματος καί τών δδόντων 
σώζετε ον μόνον τονς δδόντας σας, άάάά προλαμβά
νετε απείρους νόσους τοΰ στόματος, τών δδόντων, 
τών ώτων, τον φάρνγγος, τον λάρνγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοϋ πεπτικού συστήμα
τος, πολλάκις δέ σώζετε καί τήν ζωήν σας αυτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τδν διακεκριμένον ίπιστή- 
μονα δδοντοϊατρδν κ. Τ I 1 I 1 A ~Fiyi~F-T~NT τοϋ 
οποίον αί τρεις σκευασίαι Έλιξήρια, Όδοντό- 
κονις καί ’Αδαμαντίνη εϊνε μοναδικοί εις τδ 
εϊδός των.

Jta τοϋ Έλιξηρίον παύει ή οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είναι σκενασία αλάνθαστος καί 
αποτελεσματική.
Πωλείται παρά τώ ίδίω άντί 2 δρ. τδ Φιαλίδιον
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Ν. ΓΚΑΤ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ

ΟΔΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟ Ι ΑΤΡΕΙΟΥ ΑΡΙΘ- 10

Τό ραφεΐον τούτο χαρακτηρίζει, άκρα προσοχή καί 
άπαράμιλλος κομψότης, έξ ού καί ή καλλιτέρα πελα
τεία τών ’Αθηνών, τιμαί λογικαί προθυμία καί πολ
λή ευσυνειδησία έξ ού καί ή κατάκτησις όλων τών 
κοινωνικών τάξεων τών ’Αθηνών. .

ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΚΕΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
OIKOAOMHilMQN Μ ΚίΙ ΣΙΑΗΡίΙΝ Η

ΠΕΤΡ- ΚΑΙ ΚΠΝΣΤ· Α· ΚΟΣΜΗ

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

’Αριθμός Τηλεφώνου ’Αθηνών 250.— Πειραιώς 143.

TIUAI AHSHIiKtOI ΣτΝΔΓΟΗΙΖΒΟΤ
Μεγάλη αποθήκη Οιδηρών δοκών, τ<1ι· 

μέντων, πλακών Μελίτης, Σωλήνων έν 
γένει,λεκανών αποχωρητηρίων,τούβλων, 
πλακών έκ τσιμέντου Μωσαϊκών, θηρα
ϊκής γης κτλ.

'Εκτελοϋνται ταχέως παραγγελίαι οίουδήποτε πο
σού σιδηρών δοκών, Σισηροδρόμων (Rails) Στηλών, 
Γεφυρών, Στεγών, χαλύβδινων θνρών (ρολών) Σω
λήνων υδραγωγών 5 καί 15 ατμοσφαιρών καί σι- 
μεντων.

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ 2ΟΥΚΑ 

ΙΔΡΥΘΕΝ τη 1880 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΤΟΑ ΡΑΖΗ

Έκτελεΐ άγοραπωλησίας χρεωγράφων καί έν γένει 
χρηματιστικάς έντολάς.

Έκτελεΐ άγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών 
παντός Κράτους.

Παρέχει δάνεια, έπί ένεχύρω χρεωγράφων καί λα
χειοφόρων δμολοΥιών.

Προεξοφλεί, τάς κληρωθείσας δμολογίας διά λαχ
νών ή εις το άρτιον.

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

ρώσεως τοΰ άρτίου.
Παρέχει άκριβεΐς πληροφορίας έπί τών κληρωθέντων 

άριθμών λαχειοφόρων ομολογιών παντός Κράτους.

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ

ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

"Ιδρνμα ανωτίρας τεχνικής εκπαιδεϋαεως

E3ST ΑΘΗΝΑΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : Πλατεία Κάνιγγος

ΣΧΟΛΑΙ
Άνσιτέρα Εμπορική. — Βιομηχανική- 

Γ εωργική. — Μηχανονργική.

Τά μαθήματα ήρξαντο τη 

1 Σεπτεμβρίου άκριβώς 

ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΤΙTQ ΑΙΤΟΠΤΙ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ IfflKH EIIIBEiffill 
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

άάχολονιιενον είς τάς νεωτάτας προόδους πάντων 
μέν τών κλάδων της Ίπποκρατείου τέχνης ιδία δέ 

ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Τή- ευγενεΐ συνεργασία πλείστων ήμετέρων καί 
ξένων ίπιστημόνων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ β ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ /\Ρ"

Revue moderne de Medecine
(Paris—Alhines Medical)
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ΑΠΟΘΗΚΑΙ KAI OINOHNEY- 
ΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ τϊίς Εταιρίας 
έν Μϋλοις Άϋηνων, Έλτυοϊνι, 
Νέφ Φαλήρω, Πάτραις, Καλάμαις, 
Πύργω, Κύμη, Πόροι, καί τοϊς χν- 
ριωτέροις οίνοφόροις χέντροις τής 
'Ελλάδος.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

0 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΝΟΣ Q
S ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ο
Ο ΕΜΜΛΝΟΥΙΙΑ ΡΩΣ Q
MO43OOSOOOOOOX

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

πρδς τδν σκοπόν τοΰτον, εύρίσκονται έν Άθήναις μέν, παρά τή Κεντρική ’Αποθήκη, όδδς ’Οφ
θαλμιατρείου άριθμδς 2, Κυδαθηναίων άριθμδς 17, Τριπόδων καί Θέσπιδος, Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, Χαλ- 
κοκονδύλη 30, διασταύρωσις Σόλωνος καί Ιπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμρΰ 86, Πλατεία Έξαρ- 
χείων, Πατήσια, Άγιον Λουκάν. Έν Πειραιεΐ όδδς Παρθεναγωγείου 3.

Ή τιμή τοϋ μετουσιωμένβυ οινοπνεύματος ώρίσθη εις λεπτά 80 πατά σταθμικήν οκάν (όκάν βάρους) 
επιβαρυνόμενη είς τάς επαρχίας (δπου δέν ύπάρχουσιν ήμέτερα εργοστάσια) διά των έξδδων μεταφοράς και 
διαπυλίων τελών. Καθίσταται δέ ένταΰθα γνωστόν, οτι μεγάλη διαφορά ύπάρχει μεταξύ μετρικής και 
σταθμικής οκάς οινοπνεύματος, λόγφ τοΰ μικροΰ είδικοΰ βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης όκά τοΰ 
οίνου δύναται νά περιλάβη μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος.

< ◄ ◄

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►

Ή Έταιρία ήμών παράγει τδ μετουσιωμένον οινόπνευμα, άποβλέπουσα είς τρεις άνάγκας τοΰ Ελ
ληνικού λαοΰ, ήτοι τδν φ ω τ ι σ μ δ ν, τήν θ έ ρ μ α ν σ t ν και τήν κ ί ν η σ ι. ν.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ή χρήσις τοΰ οινοπνεύματος εινε βεβαίως έντελώς ακίνδυνος, άρκεΐ νά λαμβάνωνται στοιχιώδεις 

τινές προφυλάξεις; αί δποΐαι συνοψίζονται εις τδ θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε οινόπνευμα 
είς φωτιάν

Ιον Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεία τοΰ οινοπνεύματος άβούλωτα, διδτ. και έξατιμίζεται τοϋτο 
καί απορροφά ύγρασίαν, όπόταν και κατέρχεται κατά βαθμόν. *

2ον Δια κανένα λόγον δέν έπιτρέπεται νά ρίπτεται οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, μαγειρεΐον, 
καμινέτο κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τδν κίνδυνον νά άνάψη τδ οινόπνευμα τοΰ δοχείου, νά σπάση τδ 
δοχεΐον και νά χυθή έπάνω σας άναμμένον. Τδν αυτόν κίνδυνον διατρέχετε καί μέ τδ πετρέλαιον, μέ 
μόνην τήν διαφοράν, δτι τδ οινόπνευμα σβύνει ευκολότατα μέ ν ε ρ δ καί μάλιστα μετ’ ολίγον. Μόλις 
τδ νερώσετε παύει.νά καίη. r

3ον Πρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεΐον κτλ. πριν τά αναψητε. 
Άν δέ παρουσιασθή, άνάγκη νά ρίψητε και άλλο οινόπνευμα, σβύσατέ το πρώτον και άφοΰ βεβαιωθήτε, 
ότι έσβυσε, τότε ρίψατε και άλλο.

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

δον Μή γεμίζετε ξεχειλιστά ούτε λάμπαν, οΰτε μαγειρεΐον, ούτε κανέν έν γένει είδος. Τδ οινό
πνευμα πρέπει νά μένη έ’να τούλάχιστον δάκτυλον κάτω τοΰ στομίου, διότι μέ τήν θερμότητα διαστέλλε- 
ται (φουσκώνει) και πρέπει νά έχη τόπον, άλλως θά χυθή απέξω καί θά άνάψη.

δον Έάν γεμίσαντες έν είδος οίονδήποτε τδ περιβρέξητε μέ οινόπνευμα, κατα λάθος, σκουπίσατέ 
το άμέσως πριν τδ άνάψετε, μέ 8,τι δήποτε ύφασμα. Τδ οινόπνευμα οΰτε λερώνει, οΰτε βρωμά.

7ον Άν κατά λάθος είς τδ άναμμα τής λάμπας έτρομπάράτε περισσοτέρας, άπδ δ,τι πρεπει φοράς 
καί βγάζει ή λάμπα έπάνω άπδ τδ γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή ανησυχήσετε. Θά κατεβοΰν μόναι τους 
καί ή λάμπα σας θά άνάψη κανονικά.
Τά είδη μας ύνε τελειότατα, εάν δε άχολουύήσητε τάς ανωτέρω οδηγίας ούδέποτε δύναται νά σνμβρ τό παραμικρόν.

►
► ► ► ► ►
► ► ► ► ►► ► ►

► ► ►

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
6 Ο A Υ Γ Ω Ν

ΔΡ.Ί 50

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
I 2 Ο ΑΥΓΩΝ

ΔΡ· 200

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ^ 

220 ΑΥΓΩΝ 

ΔΡ- 250

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 
360 ΑΥΓΩΝ 

ΔΡ· 325
• *

τών οποίων ή φήμη εινε παγκόσμιος διά τά έξοχα αποτελέσματα των, καί διά την 
μεγάλην έπιτνχίαν των, εις τάς μεγάλας εκθέσεις τοϋ Εξωτερικόν.

Τά γραφεία τής «Έλλ. Έπιθεωρήσεως» έπιύυμοϋντα νά διαδώσωσιν έν 'Ελλάδι καί 
Ανατολή, τάς μοναδικάς αύτάς Αμερικανικός έκκολαπτικάς μηχανάς, άναλαμβάνουσι νά προμη- 
δεύσωσιν αύτάς είς τούς ενδιαφερομένους μέ τιμάς Παρισίων Παραδοτέας είς τό Τελωνεΐον Πει
ραιώς έλευ&έρας παντός βάρους.

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

Έπίαης τά Γραφεία τής α Έλλ. Έπιθεωρήσεως» προμηδεύουσι :

■ Φ ΒΗΡΑΝΤΗΡΙΑ Φ Φ Φ ΑΝΑΘΡΕΠΤΗΡΙΑ Φ ®
ΟΡΝΙΘΩΝΑΣ ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ

I .

^ ΤΑΓΙΣΤΡΑ Σ, φ φ φ ΜΠΙΓΙΩ

και λοιπά είδη πτηνοτροφίας άπό τάς άρίστας μάρκας τής Εύρώπης και Αμερικής.

---- ——-----

Λεπτομέρειαι πλειότεραι ώς και πάσα πληροφορία δι επιστολών.

RUE MENANDROS 83
Athene» (Grece)

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΤ 83
’Αθήνας
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To μόνον πατριωτικόν ▲

Λ (Γ^“ Τό μόνον ειλικρινές φ
▼ Τό μόνον ’Ελληνικόν Φ

$ Λ A S Β Ζ Ο 8 *
♦ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ♦
♦ KAI ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ·

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΠΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

n ΕΘΝΙΚΗ TPftilEZA THE ΕΛΛΑΑΟΙ
Γνωστοποιεί

Ότι κατετέθη παρ’ αύτη τό άπαιτούμενον ποσον 
διά την πληρωμήν τοϋ τοκομεριδίου, ληξεως 1ης Ία- 
νουαοίου 1909 (ε. ν.) τών έξης ’Εθνικών δανείων :

α) δανείου 1881 5 ο)ο πρός φρ. χρ. 4.—
β) » 1884 §ο)ο » > '» 4.—
γ) » 1887 4 ο)ο » » » 4.30
δ) » 1893 5 ο)ο » » » 2.—
ε) » 1902 4 ο)ο » » » 10.—

Έν Άθήναις τή 25 Νοεμβρίου 1908
(Έκτου Γραφείου)

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ζ. χ· ΥΔΡΟΛΗΠΤΑΣ

ΤΗΣ ΠΟΑ ΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

Παρακαλοϋνται οί κ. κ. ύδροληπται της πόλεως 
’Αθηνών όπως προσέλθωσιν εντός 8 ημερών και κατα- 
βάλωσιν είς τό ταμεΐον τοϋ Δήμου τό άντίτιμον τοϋ 
ποσίμου ύδατος τοϋληγοντος έτους 1908, ϊνα μη ή 
ύπηρεσία εύρεθη εις την άνάγκην ν’ άποκόψη την 
διοχέτευσιν αΰτοϋ.

Άθηναι 10 Νοεμβρίου 1908

(’Έκ τοΰ Γραφείου τοϋ 'Υδραυλικού τμήματος 
τοϋ Δήμου ’Αθηναίων)

ΤΟ “ΕΜΠΟΡΙΟΝ,,
ΝΗΝΙΑ1ΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

Πρός διάδοσιν τής Έμπορικής ’Επιστήμης 
Έκδιδόμενον έν ’Αθήναις 

ΥΠΟ Κ· ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Διευ&υντοΰ τής ’Εμπορικής Σχολής Πειραιώς, συγγραφέως τής 

«’Εγκυκλοπαίδειας Έμπορικής Μορφώσεως».

Έτος Α' άρχόμενον άπό τοΰ ’Ιουνίου

Γ ραφεία! 'Οδός Σωτείρας 18.
Έν Πειραιεϊ (Μέγαρον ’Εμπορικού και Βιομηχα
νικόν 'Επιμελητηρίου Πειραιώς)

Δημοσιεύει 5 Μελετάς’Εμπορικός,ΟΙκονομο-
λογικάς, Λογιστικός, Παιδαγωγικός, Γεωγρα
φικός, ’Ιστορικός, Τραπεζιτικός, Χρηματι- 
στικάς, Βιομηχανικός, Διαγωνισμούς, κλπ.

Σννδοομή ί Έτησία δρ. Κ „ ,σ ΠροπληρωτέαΕξωτερ. φρ. »

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ· ΧΡ· 20,000,000 

διημημένον εις 80,000 μετοχάς πμός φμ. χμ. 9ΒΟ έκάστην

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ι Ζαφείριος Κ. Μάτσας (Γενιχδς Διευθυντής τής Τραπέζης ’Αθηνών)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ’Ιωάννης Ευταξίας (Υποδιοικητής τής Έθνιχής Τραπέζης τής Έίλάδος)
ΜΕΛΗ : Στέφ. Φραγκιάδης, Διον. Στέφανον, Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιόπονλος, Ν. Μισυρλής, Ε. Bowron, Ελ

D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Gh. Wehrung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαφείριος Κ. Μάταας, Στέφανος Φραγχιά5ης, Δημήτριος ΊΙλιόπουλος Γεν. Γραμματεύς 

Δημ. Γαλανόπουλος Γενιχδς 'Επιθεωρητής Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

Υποκαταστήματα και Πρακτορεία : Είς Πάτρας, Αϊγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον^ 
Λευκάδα, Μεσσήνην, Μελιγαλά, Κυπαρισσίαν, Πύλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, 
Άγουλινίτσα, Κριεκοϋκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον καί Γύθειον.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ
Προστασία έν γίνει τής παραγωγής καί τής ’Εμπορίας τής Σταφίδος.
Παροχή δανείων έπι ένεχύρω σταφιδοκάρπου αποταμιευόμενου είς τάς άποθήκας της μέχρι των 4)5 τής άξίας αύτοΰ και επι 

τόκφ ούχι άνωτε'ρφ τών 6 ο)ο έτησίως.
’Αγορά προσφερομένου αύτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμένας έν τή σνμβάσει τιμάς, προς έξασφάλισιν τοΰ κατωτάτου ορίου

, ............................................ , ,Διαφημισις τοΰ προϊόντος είς τάς ξένας άγοράς πρός έπαύξησιν τής σημερινής καταναλιόσεως του κτλ. κτλ.
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ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΟΣ ΕΪΓ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόρ,ος Φρ. 3.οο W
Β' » 2.00

Γ' ι .5ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ » 2.00

«■ Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ {'Ιστορικόν μυθιστόρημα') 5.οο
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