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-«· ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ·►-

"Ολίγα τινα περί ’Εμπορικής ’Εκπαιδεύσεως.......... 
Ό 'Ελληνισμός έν 'Ρωσσία.................................................... ..

Διαπρεπείς ‘Ελληνίδες κατά Ιθ' αιώνα (’Ελιοάβη Μουτζ&ν). 
Περί νπνΟυ (υπό υγιεινήν εποψιν) .........................................
"Επίδοσις τών Συνεργατικών 'Ενώσεων άνά τδν κόσμον. . . 

Ό ’Αμνός των Χριστουγέννων (Διήγημα)..............................
Τδ πρόβλημα τον Τολστόϊ (Carl. Stange)............. 

Σωματείου 'Υπαλλήλων Τραπεζών καί 'Εταιριών...............
Μπόμπ και Μπρεζίνα (Ανοτριακόν διήγημα)............. 

‘Π Αστυνομία μας (’Επιτακτική βελτίωοις)..............................
Περί Χαλκόν ....................................................... ..

Οχυρωτική εκστρατείας είς τδν Γερμανικόν στρατόν..........
Εργαστήρια κατασκευής χρωματιστών ταπήτων......... 
Αγιοκέρι (Σ' τή Ευρα Φροσύνη) .....................

Εισαγωγή ’Αμερικανικών προϊόντων είς Ελλάδα...............
Βασιλεύς ανεν Θρονου ( Montegut-—τό μυ&ιοτόρημά μας)......
Αστυνομικά απομνημονεύματα (Κλοπή χρηματοκιβωτίου). . . 

Αιγυπτιακά Γράμματα......... ...........................................
Άπδ τήν Ζωήν ιτοΰ Μηνός (Δεκέμβριος)......................  .
Καλλιτεχνική καί Μουσική *Επιΰεώρησις...... ....... 
Ο ΚΟΣΜΟΣ : Κρίσις τής Οινοπαραγωγής. — Τό Βουλγα

ρικόν "Εμπόρων.— ’Επίγραμμα εις Σταματονλην.
0Α1Γ0ΣΤ1ΧΑ. — Βιβλία και Περιοδικά.

Ο. Α. Ρου<ίοπονλον
Άννας. Σ.
Σπ. Δε-Βτάζη
Σολ. Ν. Χωπατιανον
Άναάτ. Σπουργίτον Δρ.
Ενγενίας Ζωγράφου 
Δηρ. Σίρου Μπαλάνου 
A. Κ.
A. X. Δ.
Άλεξ. Καρηα
Κωνΰτ. Μ· Μηκίοπούλου
ΚΑΒΔΙΝΣ
Δηρ. Ααπονΰιάδον
I. II. Σταρατούλη

Μίτόαο Περρωτΐί
X.
"Ελληνος 
Ενγ. Ζωγρ.

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΑΧΜ I-



ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΑΙ Α· ΔΑΝΙΗΛ 
'Οδός Σταδίον 3£ί —*Εναντι ’Αριίακείου

Το άνωτέρω κατάστηθα πλωντισθέν ύπό ύφχσμά- 
των εκλεκτών, στερεών- κχί τών νεωτέρων χρωματι
σμών κατάρτισε τό τελειότερων καί το πλουσιότερων 
έργοστάσιον - ΑΣΠΡΟΡΡΟΤΧΩΝ. Περί τής ΙΙαοι· 
όινϋς κομψότητας καί τελειότητας τών προϊόντων 
του έγγυαται ή μοναδική ίκανότης τοϋ ετέρου τών 
Διευθυντών κ. Δανιήλ εΐδικώς έν Παρισίοις την 
τέχνην του σπσυδάσαντος καί τελειοποιηθέντος εις 
αύτήν.

ΕΠΙ TT2kEOlSr
Ό φιλοπρόοδος ούτως ΟΙΚΟΣ εθεσεν εις ενέργειαν 

τό τελειότερον τών ’Αθηνών ΣΙΔΗΡΩΤΗΡΙΟΝ λει
τουργούν δι’ Ήλεκτριϋμοϋ !

'Γποκάμισα, 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 υπηρεσία παραλαβής καί 
μεταφοράς κατ ’ οίκον τών έκτελουμένων παραγγελιών.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ή Εθνική Τράπεζα δέχεται έντό τους καταθέσεις εις Τραπε

ζικά γραμμάτια καί εις χρυσόν ήτοι φρ. και λίρας στερλίνας 
άποδοτέας είς ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρκώς. Αί εις χρυσόν 
καταθέσεις καί οί τόκοι αυτών πληρόνονται είς τό αυτό νόμισμα 
είς δ έγένετο ή κατάθεσής εις χρυσόν ή δι' επιταγής δψεως 
(cheque) έπί τοΰ έξωτερικοϋ κατ' έπιλογήν τοΰ ομολογιούχου.

Το κεφάλαιον καί οί τόκοι τών όμολογιών πληρόνονται έν 
τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει τοΐ καταθέτου έν τοΐς 
ΰποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων

1 172 τοΐς 070 κατ' ίτ. διά κατ. 6 μηνών
2 » 0]0 » 9 » 1 έτους
2 1]2 · 0]0 9 9 » 2 έτών
3 τ> 0]0 9 9 » 4 έτών
4 , 0]0 9 9 ι 5 έτών

Αί δμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ εκλο
γήν τοΰ καταθέτου όνομαστί ή ανώνυμοι.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ή ’Εταιρία τών Σιδηροδρόμων ’Αττικής ειδο

ποιεί οτι άπό τής Τ5ης Δεκεμβρίου π. ε. τροποποιεί 
τό Δρομολόγιων τής γραμμής Κηφισιάς ώς έξης·

1). Ή έξ ’Αθηνών διά Κηφισίαν άναχωρούσα άμα- 
ξοστοιχία την 8ην π. μ., θ’ άναχωρή την 7. 30 π.μ· 
ώραν.

2), *Η δέ έκ Κηφισίας δι’ Αθήνας άναχωρούσα 
τήν 9. 10' π.μ. θ’ άνχχωρή τήν 8. 10' π. μ. ώραν.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
προς τους οιιιοιινευματοι

Αξιότιμε κνριε,

’Αποβλέποντες πάντοτε καί μόνον εις τήν εκ τής καταναλώ
σεως τοϋ οινοπνεύματος έκ σταφίδος ωφέλειαν καί επωφελούμενοι 
τής καταπληκτικής αύτοΰ διαδόσεως διά τάς χρήσεις φωτισμού 
καί θερμάνσεω;, προέύημεν είς νέαν έλάττωσιν τών τιμών τών διά 
χρήσεις ταύτας ειδών κατά 28 ο]ο έπι τώ σκοπώ έντελοϋς έκλαϊ 
κεύσεως -.ής χρήσεω; τοϋ οινοπνεύματος διά τάς οικογενειακά; 
άνάγκας.

Έν τώ κάτωθι τιμοκατάλογο» εχετε τάς τιμάς μέ τάς όποιας 
θά εΰρητε έν τοΐ, πρατηρίοις μας τά διάφορα είδη καί παρακα- 
λοΰμεν όπως κρατήοητε σημείωσιν πρός έξέλεγξιν παντός παρα
πόνου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΚΗΕΣΙΣ :

'Εν Άθήναις. Διατταύρωσις Σιαδιού καί Κολοκοτρώνη.
•Ην Πειραιεί. ’Οδός Παρθεναγωγείου άριθι 5.

Μηχανισμοί συστήματ. Rustieus έντάσεως 6ο κηρ. Πρ.Δρ.6.50
»
9

» 
»

9
9

9

9
40
5°

9

9

9
9

5·55 
4·2Ο

9 > » 9 iS 9 9 ι.5ο
9 ΰ Afbino 9 60 9 9 6.50
» 9 9 9 40 9 « 5S5
» » Autor 9 60 9 9 5.00
9 9 9 9 40 9 9 4.80

Φωτοβολίδες διά μηχανισμούς εντασεως 60 9 9 ο·45
9 9 9 9 40 9 9 0.40
9 9 9 9 5° 9 9 0.35
9 9 9 9 >5 9 9 0.25

Ύαλο ,ωλήνες 9 60 9 9 0.40
9 9 9 9 40 xac jo κηρ· 0.35
9

Περιλαίμια .
9 9 9 Β 9

9
0.30
0.25

Ασφαλιστικά γεμιστήρια................................................
Κοντραβίδες............................. .............................................
Έστίαι (Κουζίναι) συστήματος Brillant..................

> * » Dillamotte.............
» » Παπασπϋρου.·................ ..............

Καμινέτα Thermoit............... .. .......................................
» Delaniotte.........................................................

Σκιάδες (Abat-Jours) δ ά μηχανισμούς 6ο καί 40 κηρ. 
jo καί 15 »

6ο καί 4° ’ 
jo καί 15 »

Στηρίγματα »

Σιδηρά σιδηρώματος

»
D

»
V

No 
No 
No 
No 
Να
No 11α
No 4α.

Θερμοσίφωνες μετά ντούς. . . 
» άνευ ντους...

»

»
Λάμπαι Sinumpra 

ν Salkular
ν »
ε D
» »
» »

5

4...............
Β............./
5α (νικελέ) »

»

D

0.4Ο 
0.20 
6.γο 
8.8ο
4-5° 
3·8ο 
2.50 
ι.οο 
ο.8ο 
ο.6ο 
ο.40 
6.οο 
6,οο
5·5Ο 
4·οο 
5·5Ο 
7-00 
6.50 

175·°° 
ι6ο.οο

No 501 ..................................................
έντάσεως oO κηρίων...........................

• 150»
» 150 »
» Joo »
» 3oo »
» 6oo »
» 600 »

τοΐς μετρητοϊς 
κατά δόσε ς 
τοΐς μετρητοϊς 
κατά δόσεις 
τοΐς μετρητοϊς 
κατά δόσεις

» 
» 
» 
»
» 
» 
» 
»

Γλόμποι διά λάμπας Sinumpra......................... ..............
» » » Salkular έντάσεως 150 κηρίων
» » » » » 300 »
» » » » » 6οο »

90.00
32.00 
97·6ο

120.00
124.00 
15θ.οο 
<70.00 
220.00

0-70 
4·2Ο 
5·οο 
6.οο

Έκτος τών άνω ειδών έν τοΐς Πρατηρίοις μας ύπάρχει καί 
πλούσια συλλογή λαμπών τοίχου, έπ τοαπεζίων καί κρεμαστών 
τών δποίωι τάς τιμάς ήχαττώσαμεν κατά 30 καί 40 ο]ο.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΖΝΈΛΑ. ΕΤΤ JkGJHZITJklS

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : Έν Λονδίνω (22 Fenchurch street , ’Αλε
ξάνδρειά,Καΐρω,Χαρτούμ (Σουδάν),Κων(1ταντινουπόλει,(Γαλατα κατ 
Σταμπούλ), Σμύρνη, θε<ί<ίίίλονίκη, Καβάλλα, Πειραιεϊ, Πάτραις, 
Βάλω, Σύρω, Καλάματς, Χανίοις, 'Ηρακλείω, Ρεβνμνω (Κρήτης).ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1908

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμείον κα.ΐ Τράπεζαι......................... (..............................
Διαθέσιμα παρά ταΐς έν Ευρώπη Τρ. εις χρ..................
Συναλλάγματα έν Χάρτοφυλακίω και χρυσός....................
Προεξοφλήσεις....................................................... ............... ..
Λ)σμοί τρέχοντες εις χρυσόν καί δραχμάς.......................

έπί ένεχύρω χρεωγράφων......................... ..
επί έμπορ. και άλλων εγγυήσεων..............................
έπϊ ύποθήκη ακίνητων ... ...............................;...·

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

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

Δρ. 7,265,835.15
» 2,163,733.07
» 3,561,041.22
» 14,381,618.96

» 55,504,230.63
» 26,566,975.81
» 9,085,434.07
» 3,001,559.50
» 17,676,860.62
» 12,925,797.37

» 5,914,029.75
» 3,772,571.21
» 743,396.63

Δρ. 162,563,083.99
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Κεφάλαιον 'Εταιρικόν........................... .. ................................
Άποθεματικόν τακτικόν.........................................................

» έκτακτον..........................................................
'Ομολογίαι φρ. χρ. 2 */2 ό'Λατ- έξοφλητέαι τή 1η ’Ιου

λίου 1924 ..............'................................ ...............
Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς.Δρ. 70,833,067,11)
Ταμιευτήριον...................................... » 6,575,228.64)
’Εξωτερικοί λογαριασμοί εις χρυσόν.,..............................
Έπιταγαί πληρωτέαι............................................................
Γραμμάτια είσπραχθέντα καί μήπω έκκαθαρισθέντα.. . . 
Μερίσματα πληρωτέα............ ..  . ............. .. .......................

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

» 2,725,000.—

» 77,408,295.75

» 30,172,569.06
» 2,121,172.58
» 632,075.60
» 88,971.—

Δρ, 162,563,083.99

*Ο Γενικός Διεν&νντης 
Ζ. Κ· ΜΑΤΣΑΣ

‘Ο Διενΰνντης τον Λογιστηρίου
Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

A. Α.Α.Α.Α.ΑΑ.Α.ΑΑ.Α.Α. A, A. Α.Α. Α. Α.Α. A A, Α,

Ξ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΪΙΜ0ΝΙΑΜΑΤ. ΥΑΑΤΒΗ ΤΗΙ ΕΑΛΛίΟΣ
θεωρεί καθήκον της νά είδοποιήση οτι μόνον αύτή 
γεμίζει τάς φιάλας τών νδάτων Σαρίζης έντός τής 
πηγής Σαρίζης διά μηχανήματος άγγλικοϋ, άλλαι δέ 
φιάλαι, πωλούμεναι ώς Σαρίζης ύπό άλλων έμπορων, 
πληροϋνται έν Άθήναις.

’Επίσης μόνον ή ’Ανώνυμος 'Εταιρεία έχει την άπο-

κλειστικην Ικμετάλλεναιν τών ύδάτων Λουτρακιού, 
Κυλλήνης, νΟσσης δι ’ έπισήμ,ων συμβολαίων, πληροί 
τάς φιάλας είς τάς πηγάς αύτάς καί συνίσταται διά 
πιστοποιητικών τών Δημάρχων Άνδρου καί Λουτοα- 
κίου καί διά δύο εγκυκλίων τοϋ Β. Ίατρασυνεδρίου.

Αποφεύγετε άλλα ΰδατα μεταφερόμενα διά δαμι- 
ζανών καί χάνοντα τάς ιδιότητας καί τά θεραπευ
τικά των συστατικά. Δοκιμάσατε τέ ύ’δωρ Τσάγεσι 
μοναδικόν έν τώ κόσμω κατά τήν γνώμην τοϋ Γάλ
λου ’Ακαδημαϊκού Ρομπέν κατά τής άναιμίας, χλω- 
ρώσεως καί έξασθενήσεως θαυμάσιου δέ είς τήν γεϋσιν.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατά τήν 30 Νοεμβρίου 1908

ο. ; 11.?»»

Εις μεταλλικόν................... .. .......................................
* τραπ· γραμμ. Ίονικής Τραπέζης................... ..
» κερματικά γραμμ. δίδραχμα και μονόδραχμα

^’Αντίτιμ. μεταλ· Τρ· είς τό έξωτερικόν. 
Έξωτερ. λ)σμοί. Προϊόν έκδοθέντος Έθνικ. δαν. είς χρ--1
Δάν. πρός τήν Έλλ· Κυβ. έπ’ άναγ. κυκλ. τραπ. γραμμ.' 

» » » διδράχμων καί μονοδράγμων. . I
)Εις χρ. Δρ. 24,709,175.- 
) » τρ. γρ.> 33,592,952.85

f » f ,

s> α

Δρ.

30 Νοεμβρίου 
I ' 1908

3,127,264
432,345

1,410,640 
£9,016,035
' 1,186,602
61,778,575
10,500,000

88

86
83
42.

31 'Οκτωβρίου 
1908

3,422,701
546,735

1,314,659 
41,438,119
2,026,997 

62,778,575
10,500,000

34

51
83
42

Όμολ- Έθνικ· δανείων.
Έντοκα γραμμάτια Έλλ- Δημοσίου είς τραπ. γραμμάτια 
Προεξοφλήσεις................................. ...............................................
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων....................................................
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί- έπ’ ένεχόρφ χρηματογράφων 
Δάνεια έπ’ ένεχόρφ έμπορευμάτων......................................
Δάνεια καί ανοικτοί λ )σμοι έπί ύποθήκη.................................
Δάνεια εις δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα... 
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας...........................................
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας............ .
Μίτοχαί είς έγχωρίους εταίρας.............. .....................................
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 έπισφαλείς.,............................................................ .
Έξ· έγκαταστ. (Ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπ. γραμμ.) 
Διάφοροι λογαριασμοί. . ..........................................   .
Λογαριασμοί τρίτων έν τώ έξωτερικφ............ ...........................
Λ)σμος έξαγορ. συμμ. Κυβερ. είς κέρδη έκ τραπ. γραμμ. 
’Εξαγορά προνομίου Προνομ. Τραπ. Ήπειροθεσσαλίας., . 
Προμήθεια τροπής λαχειοφ. δανείου είς τραπ. γραμμάτια 
Διάφορα.

58,302,127
5,809,904 

23,039,671
3,108,044 

18,817,8051 
10,353 278 
69,469,835
44,317,637
11,8 4,650 

5,375.042
4,810,448
1,250,000

775,957

85
77
61
16
82 
06
11
13
58
21
20

50

53
37
04
76
22

Je-

Μετοχικόν κεφαλαιον.......................................................................
Άποθεματικά κεφάλαια.............................................................
Τραπεζ. γραμ. έν κυκλοφορία :

I διά λογαριασμόν τής Κυδερνήσεως Δρ. 61,778,575.42
Π » » » Τραπέζης » 54,830,181.31

Κερματ. γραμ. δίδραχ. καί μονόδραχμα.. .,........................ '. ή ·
Καταθέσεις ανευ τόκου είς μεταλλικόν....................
Καταθέσεις άνευ τόκου.................................. , ............ ..............
Έπιταγαί πληρωτέαι. .................................................... .. ............
Μερίσματα πληρωτέα............................................. .........
Διεθνής Ο1κ· έπιτρ. (λ)σμός κατ. έκ δη-

, , ,» )είς νρυσ. δρ. 852,603.63μοσιων υπεγγ. προσόδων...' , ™ ? 3,393,101-24

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

» » » » τρ. γρήτια » »' »
Καταθέσεις έντοκοι..............................  '.................
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν......................

» » » 2 172 ο)ο είς τρ. γραμ.
Ύπηρεσία λαχειοφόρ. δανείου Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν. 

» » > » 2 172 ο)ο είς τρ. γραμ.
Καταθέσεις ταμιευτηρίου ........................ ............................ ..

ι Διάφορα............ .. .................. zi.................. .....................................
Δραχ.
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Έν Άθήναις τή 8η Δεκεαβρίου 1908 _Ί 9 11 · r ,θ ΑιευθυντΛς του Λογιστηρίου
Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΕΗΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ!? ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ? ΕΚ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΤ METOZAJ
ΛΡ. ΚΟ,000,000

«»> «■ ««ταβέΛ,ς ι{ς χ[,ή[ι,1τα Κα1 χ„εώ έν ίν„ ivAmo^o
τον Λ®γ.ν«<.ν 1ΟΟ« ε!ς δ(,αχ. ίόο,000,000 '"’""Χ0™

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ

■ω» Έν Λονδίνο?, Αλεξανδρεία, ΚαΙρω, Κων)πόλει (έν Γαλατά ·κ<

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔιΕΓΘιΝΣίΣ ,,ΑΘΗΝΑγΙ’ΚΗ»*
Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάάαν Τραπεζιτικήν ίργαάίαν, ήτοι 

ματιάς, έπιταγάς, πιστωτικάς «πιστολάς, ένεργζί δέ χαί ^aTlGTt*a« £ντολα?· ’Εκδίδει συναλλαγ- 
τίρας πόλεις τής Εύρώπης. ’Ανοίγει τρεχούμενο^ λογαριασμούς ^ιρμής είς τάς κυρ,ω-

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ i ? - r - 

αποταμιεύσεως προσδιόρισε τόκον 4 θ/„ ετησίως διά τάς έν ™ λαφ πνε'ψ·ατ0? τϊίς
τέας εις πρώτην ζήτ.κίιν παρέχουσα πάσας τάς εύκολ-’Σ?>« καθίσεις, άποδο- 
πελατών της. λ ς ™ς ευχΛ·.ας δια τας καταθέσεις καί αναλήψεις τών

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, είς έπιταγάς (cheauel έπί ~ ’Γ 

τραπεζογραμμάτια, πληρώνουσα τόκον : * *' ς (Cheque) ιπι του εξωτερικού καί είς

Διά καταθέσεις άποδοτέας είς ποώτην ήήτη.ίιν 3 ο)ο

» » * 118τ? F μ«νας 3 1 )» ο)ο

» » Ve™ ™ * ο)ο
ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ \ · * lltTU δί’° ετηκαί επέκεινα 3 ο)ο

(cheque) ομοίως αποδίδονται δΓ επιταγών (chZ'uel"τις Το '° ί'ΓΤ* αί 5έ εί« ^‘ταγάς
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνοντα'· ' Ραπ£ζθς 6πι των εν τφ έςωτερικω ανταποκριτών

καθ’ εξαμηνίαν άπό τής 1 ’Ιανουάριου καί άπό 1 Ιουλίου έκάστου έτους.

ΤΜΗΜΑ Τ4ΤΑΩΝ
ζεται δέ καί τήν είσπρίξιν τοκομερι^ων ΚληηΧ^αΓε·’* Γλ,ΧΖίστων ^χ·ωμώτων, έπιφορτί-

ΕΚΤΕΛΕΙ χρηματιστικάς έ τολάς άνΤ τών συν' ? Ζ?£ωΪΡ^ων παντός είδους.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χοηαατοκΧίν δ

κοινόν. ■' ' ■ ‘«φόρων διαστάσεων υπο ορούς λίαν ευνοϊκούς διά τό

” —----------------------------------------------- ---------  Λκ τής Γενικής Αιευθύνσεως

“ΠΙΝ ΑΚΟΘΗΚΗ.,
ΜΗΝΙΛΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ HEFIOA1KON 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ εν ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΕΤΟΣ ΟΓΔΟΟΝ

ΑΙΕϊΕβΠΤΒΣ : Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
συνδρομή Έτησία: Έσωτερ. δρ.,2 Έξωτ. φρ. χρ.Ι2 
Γ Ρ Α Φ Ε I Α ; Οδός Χαριλάου Τρικοϋπη άριθ. 22α 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Φ,λολογικά Χα; χαλλιτχχνιχά χα{ 

εικόνας ϊργων Ελλήνων χαί ξένων καλλιτεχνών.

ειδοποιηςις
Πεπειραμένος καθηγητής τής ’Ιταλικής, γνω- 

ριζων και τήν Γαλλικήν αναλαμβάνει παραδόσεις 
καί μεταφράσεις.’Απευ&υντέον όδ. Σόλωνος 58.

ΙΔΟΥ Η ΤΕΧΝΗΗ™
Τδ μόνον συστηματικόν τροχεϊον τοΰ κ.

ΚΠΝΙΤ. Ν. ΚΕΠΕΤΖΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ «

Εις τό «ϊωτίρω τυττη^ατίζόν Τριγμόν τοϋ άρΐ- 
στου καί μοναδικού τεχνίτου κ. Κωνστ. Κεττετζή 
τροχάζονται άπαντα τά κοπτερά καί χειρουογικά ερ
γαλεία. Πωλοϋνται ξυράφια καί ψαλλίδια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΪΙΡΗΣΙΣ
-  ------------------------------- ι· ν Μ-)1Ι\ \Ο· 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1908 ΤΕΥΧΟΣ 3

ΤΟΜΟΣ Β' -------------------------- -----------------------------------------------------

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ

ΙΙΕΡΙ Ε·Π fflUlEW

— Τό έμπόριον ώς πλουτολογική επιστήμη.
— Πρόοδος τών εθνών διά τον εμπορίου.
_ Αιεθνής εμπορικός πόλεμος. , , 
_ ’Έμποροι πρακτικοί και έμποροι επιστήμονες. 
— Ύποστήριξις τής εμπορικής έκπαιδεύσεως. 
— ’Εμπορικά! Σχολά! καί διαβάθμισις των.~ 
—Τεχνικά! επιοτήμαι καί θεωρητικά! έπιστήμαι.
— ’Εμπορικά! καί λοιπαί τεχνικά·, σχ λαί εν τή ελεύ

θερα Έλλάδι. ,
— ’Εμπορικά Πανεπιστήμια και μαθήματα διδασκό

μενα έν οιυτοΐς κ.λ.π.

Τδ έμπόριον σήμερον .έπαυσε πλέον να ήνε 
άπλοΟν βιοποριστικόν επάγγελμα ή βιωτική τέ'/Γή, 
ώς έΟεωρεϊτο παρά τοΐς άρχαιοις καί τοις προ η
μών έν γένει μεχρι τίνος.

’Ήοη άνυψώΟη εις επιστήμην θετικήν, πλουτο- 
λογικήν, κοινωνικώς έκτιμωμένην παρά τοΐς ανε- 
πτυγμένοις λαοϊς. λ r

Ή συντελεσΟεΐσα πρόοοος τής εμπορίας και η 
κοινωνική θέσις τών όπαοών αύτής σήμερον ο
φείλονται κατά μέγα μέρος εις τήν άρτίαν αυτών 
έμπορικήν έκπαίδευσιν.

Διά τής επιστημονικής μορφώσεως των έμπο
ρων βελτιοΰται ό κλάδος αυτών, προοδεύει ο το- 
ποο, εΰημεροϋν αϊ κοινωνίαι καί άκμαζουν τα 

έθνη.
Ούδείς δύναται ν’ άρνηθή ότι την οικονομικήν 

εύεξίαν των βασίζουσι τά * έθνη σήμερον είς τήν 
προστασίαν καί ένίσχυσιν του έμπορίου και κατ 
άκολουΟίαν είς τόν έπιστημονικόν καταρτισμόν των 
έαπόοων, οΐτινες έπιτηδείως άσκοϋντες τό έργον 
των 'είσάγουσιν είς τήν χώραν των άφθονον χρυ
σόν έκ τής Ηένης. ,

Διά τούτο έν τών κυρίων μεληματων των πο
λιτισμένων κρατών ινε ή ύποστήριξις τής Εμπο
ρικής έκπαιδεύσεως πρός μόρφωσιν έμπορα» έπι- 
‘στημόνων ανταξίων τής έποχής μας και Ικανών 
διά τήν διεθνή άμιλλαν.

A? κοινωνικαί συνθήκαι ήλλαξαν όρους. Αι α- 
νάγκαι του βίου έπολλαπλασιάσΟησαν. Ια έθνη 
άυ,ιλλώνται πρός άλληλα ποιον έξ αύτών να υ- 
περισχύσή έμπορικώς. Φροντίζουν περί τής εξα
γωγής διάδόσεως τών πάσης φύσεως προϊόντων 
τωΌ Πολεμούν δι’ εμπορικούς σν.οπους. Είς 
τούτο δέ έντείνονται δλαι αί ένέργειαί των και 
ποός τούτο διατίθενται πάντα τά μέσα. Την επι
κρατούσαν άπό τινων έτών έν Εύρώπη ειρήνην 
ότείλοαεν είς τόν ειρηνικόν — έμπορικόν —"°λε- 
υ,ον τών κρατών. ’Εσχάτως δέ έγνώσθη ^τι ή 
Άύστρία αντί προξενικών υπαλλήλων (Ια οιορι-η 
έαπορ'ικούς πράκτορας άνά τήν ’Ανατολήν.

' Ημείς όμως ένταύΟα δέν έμάθομεν νά έπιλαμ- 
βανόυϊθα' έγκαίρως τής προπαρασκευής μας διά 
τόν βιωτικόν άγώνα καί διά τήν έΟνικην μας 
ποόοδον. Άφίνομεν νά καταναλίσκεται είς ματην 
τό πρώτον στάδιον τής ζωής μας. Διατί οι πολ
λοί νά μή σπουδάζουσιν έγκαίρως καί εις βραχυ- 
τερον χρονικόν διάστημα τεχνικήν έπιστήμην ,

* Ή προχεψάνη μελετη εγραγη επ ευκαιρία των ανα
μορφωτικών μέτρων τοϋ ρέκτου επι της Παιδείας υπου.γου 
κ.Στάη, εις 8ν δφείλεται και η ιορυσ,ς των πρωτων 6η- 
μοσιοσυντηρήτων ’Εμπορικών Σχολών παρ ημιν.



ΪΙΜΤΑίΓΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΝΜΕΝΟΝ EIS AHO0EMATIKON ΚΑΙ ΜΕΤΟΣΑΣ
τ. ΛΙ“- :!°·000,000

«. κατ„βέ«,ς .ύ; χρήμ,,,,. Κο1 έ Λνή„νον„,
τ.,ν Αίγ.νΛον 1800 ti? SCO,000,000 "V""XO'"''

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Έν Λονδΐνφ, ΑλεξανδρεΙα, Κ«Μ>, Κ<νν)πόλ« (Ιν Γαλατά ·.,

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔϊΕΓΘιΙΜΣΙΣ ,,A©HNA-I-KH*‘
-Η Τράπεζα ’Αθηνών ίκτελεϊ πάθαν Τραπεζικήν έργαάίαν, ft,ο» ,

(Λατικάς, έτηταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς, ένεαγζϊ δέ καί τηλΧί Στ ο V' Ε . ‘ ™"Μ*Τ
τφας πόλεις τής Ευρώπης. ’Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς '

ΤΑΜΙΕ ΥΤΗΡΙΟΝ
Η Δ1ΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ π ’ ’ J ’ * -

αποταμιεύσεως προσδιόρισε τόκον 4 0/ έτησίως διά τάς έ^ τΣ Τ»™ λαω πνεύματος τής 
τ«ας εις ποώτην ζήτηοιν παρέ°χου7αΤασ-Ζ Ζ ά«οδο-

πελατών της. ’ ' ια τα<= καταθέσεις και αναλήψεις τών

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
τραπεζογραμμάτια, πληρώνουσα τόκον'1; ZpU<J°V’ *l? 87riT«YK? (cheque) έπί τοϋ εξωτερικού καί εις

Διά καταθέσεις άποδοτέας είς ποώτην ζήτηΟιν 3 ο)ο

» » * νβτ? F νΛνας 3 1 °)«
» » ’ ^τα εν έτος 4 ο)ο

ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ^ τ · * ? ,®ετηκαι ίπίκεινα 3 ο)ο
(cheque) ομοίως αποδίδονται δΓ επιταγών (chlqueT-X Το & έ?ΡΓθησαν’ αί δέ ίπιταϊά« 
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται- ΡαπΕ^« e~‘ των εν τφ έξωτερικώ ανταποκριτών

καθ· εξαμηνίαν άπό τής 1 Ίανουαρίου καί άπό 1 ’Ιουλίου έκάστου έτους.

ΤΜΗΜΑ Τ4ΤΑΠΝ
ζεται δέ καί τήν εέσπρίξιν τοκοαεριδΤων ΚληίΞ^καΓ^ έλ«Ζ^™ν δικαιωμάτων, έπιφορτί-

ΕΚΤΕΛΕΙ χρηματιστικάς έντολάς άν,Γ - ^ωπαικων χρεωγράφων παντός είδους.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ^αμερΙσματα '“Τ™

κοινόν. ' *' ' ‘ ιαφορων διαστάσεων υπο ορούς λίαν ευνοϊκούς διά τό

 Εκ τή$ Γενικής Διενθύνσεως

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ..
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΙΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ εν ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΕΤΟΣ ΟΓΔΟΟΝ

ΔΙΕΤΕθϊΛΤΗΣ : Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ Έτησία: Έσωτερ. δρ.Ι2 Έξωτ. φρ. χρ.Ι2 
ΓΡΑΦΕΙΑ; Οδός Χαρίλαον Τρικούπη άρι&. 22α.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Φ,λολογ,κά καί καλλιτεχνικά άρθρα καί 

εικόνας ϊργων Ελλήνων καί ξένων καλλιτεχνών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ
Πεπειραμένος καθηγητής της ’Ιταλικής, γνω- 

ριζων και την Γαλλικήν αναλαμβάνει παραδόσεις 
καί μεταφράσεις. ’Απεν&νντέον όδ. Σόλωνος 58.

ΙΔΟΥ Η ΤΕΧΝΗ™
Τδ μόνον συστηματικόν τροχεϊον τοϋ κ.

ΚΠΝΣΤ. Ν. ΚΕΠΕΤΖΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 44

Εις τό άνωτ,ρω τυατη^ατίχόν Τροχχ,ον τοϋ «ρί- 
στου καί μοναδικού τεχνίτου κ. Κωνστ. Κεπετζή 
τροχίζονται άπαντα τά κοπτερά καί χειρουργικά έο- 
γαλεια. Πωλοϋνται ξυράφια καί ψαλλίδια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
■------------------------------------------------- Fv ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1908 ΤΕΥΧΟΣ 3 >■

ΤΟΜΟΣ Β' _________________ _ ______________ __________ _

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ

ffl Ε·Μ [WIW

— Τδ εμπόρων ώς πλοντολογική επιστήμη.
_ Πρόοδος τών εθνών διά τον εμπορίου-
_ Διεθνής εμπορικός πόλεμος.
— Έμποροι πρακτικοί καί έμποροι επιστήμονες.
—'Υποστήριξή τής εμπορικής εκπαιδευσεως ■
— ’Εμπορικοί Σχολαί καί διαβάθμισις ™>ν._
— Τεχνικοί επιστήμαι καί θεωρητικοί επιστήμαι
— ’Εμπορικοί καί λοιποί τεχνικά·, σχ λαί εν τή ελεύ

θερα Έλλάδι- ,
— ’Εμπορικά Πανεπιστήμια καί μαθήματα διδασκό

μενα εν α.ντοΐς κ.λ.π.

Τδ εμπορίου σήμερον ,έπαυσε πλέοννα ήνε 
άπλοΰν. βιοποριστικόν έπάγγελμαή βιωτικη τέχνη, 
ώς έΟεωρεϊτο παρά τοϊς άρχαίοις καί τοϊς προ η
μών έν γένει μέχρι ^p0 τίνος. ,

Ήδη άνυψώΟη είς επιστήμην θετικήν, πλουτο- 
λογικήν, κοινωνικώς έκτιμωμένην παρά τοϊς ανε- 
πτυγμένοις λαοϊς. . .

Ή συντελεσΟεϊσα πρόοδός τής έμπορίας και η 
κοινωνική Βέσις τών όπαδών αυτής σήμερον ο
φείλονται κατά μέγα μέρος είς τήν άρτίαν αύτων 
έμπορικήν έκπαίδευσιν.

Διά τής έπιστημονικής μορφώσεως τών εμπο- 
οων βελτιοΟται ό κλάδος αύτών, προοδεύει ο το- 
ποο, εύημερουν αί κοινωνίαι καί άκμάζουν τα 

έθνη.
Ούδείς δύναται ν’ άρνηθή ότι την οικονομικήν 

ευεξίαν των βασίζουσι τά έθνη σήμερον εις τήν 
προστασίαν καί ένίσχυσιν τοΰ έμπορίου και κατ 
άκολουΟίαν είς τδν έπιστημονικδν καταρτισμόν τών 
έαπόρων, οϊτινες έπιτηδείως άσκοΰντες το έργον 
των 'είσάγουσιν είς τήν χώραν των άφθονον χρυ
σόν έκ τής ξένης. ,

Διά τοΰτο έν τών κυρίων μεληματων των πο
λιτισμένων κρατών ϊνε ή ύποστήριξις τής έμπο- 
ρικής έκπαιδεύσεως πρδς μόρφωσιν έμπορων έπι- 
‘στημόνων άνταξίων τής έποχής μας καί ίκανων 
διά τήν διεθνή άμιλλαν. , ,

Αί κοινωνικαί συνθήκαι ήλλαξαν ορούς. Αί α- 
νάγκαι τοΰ βίου έπολλαπλασιάσΟησαν. Ια έθνη 
άαιλλώνται πρδς άλληλα ποιον έξ αύτών νά ύ- 
περισχύση έμπορικώς. Φροντίζουν περί τής εξα
γωγής διάδόσεως τών πάσης φύσεως προϊόντων 
των.'ΙΙολεμοϋν δι’ εμπορικούς σκοπούς. Είς 
τοΰτο δέ έντείνονται δλαι αί ένεργειαι των και 
ποδς τοΰτο διατίθενται πάντα τά μέσα. Τήν έπι- 
κοατοΰσαν άπό τινων έτών έν Ευρώπη ειρήνην 
δτείλοαεν είς τδν ειρηνικόν — έμπορικον— πόλε- 
uov τών κρατών. ’Εσχάτως δέ έγνώσΟη ^τι ή 
Αύστρία άντί προξενικών ύπαλλήλων Ια οιορι^η 
έαπορικούς πράκτορας άνά τήν Ανατολήν.

‘ Ήμεϊς δμως ένταΰθα δέν έμάθομεν νά έπιλαμ- 
βανόμεΟα’ έγκαίρως τής προπαρασκευής μας οιά 
τδν βιωτικδν άγώνα καί διά τήν έΟνικην μας 
πρόοδον. Άφίνομεν νά καταναλίσκεται είς ματην 
τδ πρώτον στάδιον τής ζωής μας. Διατί οι πολ
λοί νά μή σπουδάζουσιν έγκαίρως καί είς βραχύ- 
τερον χρονικόν διάστημα τεχνικήν επιστήμην ,

* Ή προκειμένη μελέτη εγραφη επ ευκαιρία των ανα
μορφωτικών μέτρων τοϋ ρέκτου επι της Παιδείας υπουργου 
κ.Στάη, είς ον οφείλεται και η ιορυσις των πρωτων 6η- 
μοσιοσυντηρήτων ’Εμπορικών Σχολών παρ ημιν.
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ςις τών έμπορικών 
έμφάνισις δέν άπέ^ 
άπό τοΰ τέλους το

Διατί νά τυραννοΰνται οί νέοι πολυετώς είς πο
λυτεχνεία έχοντα παλαιοντολογικούς οργανισμούς 
καί παρουσιάζοντα μονον ένα ή δύο κλάδους τών 
τεχνικών έπιστημών ; ‘Η διάρκεια τής ζωής 
μας σήμερον ίνε μικρά. Δέν ζώμεν πλέον 100 ή 
110 έτη ώς οι προ ήμών. Καταναλίσκομεν δέ οί 
πλεϊστοι τδ μέγιστον μέρος τοΰ βραχυτάτου και 
πολυτιμότατου χρόνου του βίου μας είς έκπαί- 
οευσιν άλλοίαν ή μάλλον αντίθετον έκείνης, τήν 
όποιαν θά έφαρμόσωμεν.

Ένώ ό έμπορος πατήρ έπέτυχεν έν τή βιω- 
τική σταδιοδρομία διά του έντιμου καί πλούτο- 
φόρου έμπορίου του, ώφειλε δέ νά έκπαιδεύση έμ- 
πορικώς τδν διάδοχόν του, υποδεικνύει είς αυτόν 
τήν θεωρητικήν έκπαίδευσιν ώς τήν μόνην σωτή
ριον καί τιμητικήν.

Πώς λοιπόν ίνε δυνατόν μέ τοιαύτην μονομερή 
καί άχρηστον πρδς τδν έπιδιωκόμενον σκοπόν έκ- 
παίδευσιν άνευ ειδικών σπουδών νά βελτιωθή ή 
έπιχείρησις νά αύξηθώσι τά κεφάλαια καί νά ύ- 
περισχύσωμεν έμπορικώς τών άλλων.

Ό μελετών τήν έξέλιξιν τής έμπορίας καί τάς 
έπιγινομένας πανταχοΰ τοϋ κόσμου προόδους θέλει 
βεβαίως άναγνωρίσει τήν μεγίστην έπίδρασιν, τήν 
όποιαν είς τούτο ήσκησεν ή ί'δρυσις καί άνάπτυ- 

σχολών. Ή άρχική αύτών 
ει παρά πολύ, χρονολογουμένη 
0 17ου αίώνος, ή δέ βελτίωσις 

καί ή είο άνώτερον βαθμόν άνύψώσις αύτών δλί— 
γας μόνον δεκαετηρίδας άριθμεϊ.

At έμπορικαί σχολαί ύπάγονται είς τάς τεχνι- 
κάς σχολάς καί όιακρίνονται είς τρεις κυρίως κα
τηγορίας : α') είς έμπορικά© σχολάς κατωτέρας ή 
στοιχειώδεις β') είς έμπορικάς σχολάς μέσης έκ- 
παιδεύσεως καί γΖ) είς άνωτέρας ή πανεπιστη- 
μιακάς έμπορικάς σχολάς. Έν άλλοις λόγοις ή 
διαβάθμισες των τυγχάνει άνάλογος τών τής λοι
πής έκπαιδεύσεως σχολών.

'II κατωτέρα έμπορική έκπαίδευσις σκοπεί τήν 
στοιχειώδη μόρφωσιν παντός ύποδεεστέρου ύπαλ
λήλου τών μικρών έμπορικών έργασιών. Ένταΰ
θα ύπάγονται αί πρακτικαί έμπορικαί σχολαί, 
έν αις ή φοίτησις ίνε συνήθως δύο έτών καί είς 
τάς όποιας γίνονται δεκτοί οί έχοντες περατώσει 
τήν πλήρη δημοτικήν έκπαίδευσιν. Ή μέση έμ
πορική έκπαίδευσις σκοπεί τήν μόρφωσιν έμπορων 
μελλόντων νά ένασκήσωσι τάς συνήθεις τοΰ έμ
πορίου έπιχειρήσεις.Είς τάς σχολάς ταύτας εισέρ
χονται οί έχοντες άπολυτήριον σχολαρχείου,μετά 
δέ τήν εύδοκιμον περάτωσιν τών σπουδών των 
λαμβάνουσιν οί άπόφοιτοι άπολυτήριον ή πτυχίον 
έμπορικών σπουδών. Ή άνωτέρα έμπορική έκ- 
παίδευσις, ήτις παρέχεται είς τούς φέροντας άπο
λυτήριον γυμνασίου ή ισοτίμων τεχνικών σχολών, 
έχει υψηλόν σκοπόν,μορφώνει έπιστημονικώς νέους 
μέλλοντας νά δράσωσιν είτε ώς διευθυνταί έπιχει- 

ρήσεων, είτε ώς οικονομολόγοι, είτε ώς καθηγηταί 
τών έμπορικών μαθημάτων, είτε ώς προξενικοί 
ύπάλληλοι ή έμπορικοί πράκτορες τών κρατών. 
Είς τάς πρδς τδν σκοπόν τούτον σχολάς ή φοί- 
τησις ΐνε διετής τούλάχιστον. Χορηγείται είς 
τούς άποφοίτους μετά έπιτυχεΐς έξετάσεις δίπλωμα 
έπιστήμονος ή καί διδάκτορος.

Αί θεωρητικά! έπιστήμαι έπαυσαν ήδη νά κα
τέχουν μοναι ύπέροχον θέσιν έν τή κοινωνία καί 
δή είς τά προηγμένα έθνη. Εξυπηρετούν αύται 
μεμονωμένον καί ειδικόν σκοπόν, ό όποιος άφορά 
είς δλίγους καί δχι ε’ς τούς πολλούς. Ού μόνον δέ 
τοϋτο άλλ’ άνευ τών τεχνικών σπουδών συνυ- 
παρχουσών δέν δύνανται νά εύδοκιμήσωσι καί 
προοδεύσωσι. Τήν πρόοδον καί τήν έπέκτασίν των 
τήν δφείλουσιν είς τήν καθολικήν έξάπλωσιν τής 
κοινωνικής έμπορικής έπιστήμης, ήτις ίνε ού μό
νον ή τροφός αύτών, άλλά καί ή μεταφέρουσα 
καί διασπείρουσα τά φώτά των, τάς έφευρέσεις, 
άνακαλύψεις καί τελειοποιήσεις· ή ©έρουσα είς έπι-
κοινωνίαν πνευματικήν τούς λογίους καί τούς 
σοφούς τοΰ κόσμου, έξυπηρετοΰσα τέλος άπάσας 
τάς άνάγκας αύτοΰ. Ούδεμίαν δύναται τις νά έχη 
βεβαίως άξίωσιν δπως καταρρίψη τήν θεωρητικήν 
έκπαίδευσιν θά ύπάρχη καί έκείνη διά τούς δλί·· 
γους έκλεκτούς τούς δι’ αύτήν προωρισμένους, 
άλλά δέον νά καταννοηθή ώς δει ή γενική άνάγκη 
τών έμπορικών καί τεχνικών έν γένει παρ’ ήμΐν 
σπουδών.

Είς άπαντα τά πεπολιτισμένα κράτη τά τε
χνικά διδακτήρια σήμερον φέρονται είς ί'σην μοίραν 
πρδς τά άνθρωπιστικά τοιαΰτα, καί πολλαχοϋ 
μάλιστα τοϊς άποδίδεται πλειοτέρα έκτίμησις καί 
σημασία, σύμφωνα πρδς τούς πόθους τής έποχής. 
Δυστυχώς δμως ύπδ τών έν Έλλάδι έμπορικών 
τάξεων δέν κατεννοήθη είσέτι ή άξια τής έπι- 
στημονικής έκπαιδεύσεως τοΰ έμπορου. Παρηγο- 
ροΰνται λέγοντες δτι ύπήρξαν έμποροι ικανότα
τοι έξ ούδενδς έμπορικοΰ διδακτηρίου έξελθόντες, 
καί δτι δέν ίνε σπάνια τά παραδείγματα δλως 
άπαιδεύτων έμπορων μετ’ άκρας έπιτυχίας διε
ξαγαγόντων τάς έπιχειρήσεις των. Νομίζουσιν οτι 
διά τών έξαιρετικών τούτων παραδειγμάτων τής 
έκτάκτου ιδιοφυίας καί συνέσεώς τινων έπιτυ- 
χόντων ή έκ τών περιστάσεων άναδειχθέντων, 
ούνανται νά πολεμήσωσι τήν συστηματικήν έμ- 
πορικήν μόρφωσιν, καί δή έν έποχή καθ’ ήν ή έπι- 
τυχία τοΰ έμπορευομένου έξαρτάται κυρίως έκ τοΰ 
μεγαλυτέρου ή μικροτέρου βαθμοΰ τής ειδικής 
μορφώσεως.

*
Αί είδιχαί γνώσεις, τά έπιστημονικά έφοδια καί 

ή έπακολουθοΰσα είς ταΰτα διανοητική άνάπτυξις 
ίσχυροποιοΰσι τήν έμπορικήν ιδιοφυίαν. Έκπαί- 
δευσις ειδική καί διανοητική άνάπτυξις ίνε τά 
πρώτιστα προσόντα, δι’ ών καταρτίζεται τέλειος 
έμπορος. ”Ανευ μαθήσεως έπιστημονικής ό έμπο-

ρος ύστερεϊ είς πλείστας έπωφελεϊς έπιχειρήσεις. 
'Ο άνεπιστήμων έμπορος έν άποτυχία άποθαρρύ- 
νεται καί άμηχανεΐ. Ό έπιστήμων έμπορος δια
βλέπει εύρύτερον καί διακρίνει όρθότερον τάς έ- 
περχομένας δέ άτυχίας ή τά λάθη, είς ά ένδέ- 
χεται νά ύποπέση, εύκολώτερον έπανορθοϊ. Μετά 
τής έμπορικής έκπαιδεύσεως βεβαίως άπαιτεΐται 
καί ή πείρα καί ή τών πραγμάτων γνώσις, τδ έν 
ίνε συμπλήρωμα τοΰ άλλου.

Δέν θά ήτό ίσως άσκοπον νά παραθέσωμεν καί 
έν έτι έπιχείρημα έκ τής συγχρόνου ιστορίας 
τοϋτο, καίτοι θεωροΰμεν παρελκύουσαν πάσαν έπί 
πλέον συζήτησιν περί τής υπεροχής τής έπιστη
μονικής έμπορικής μορφώσεως ύπέρ τήν πρακτι
κήν. Τίς δέν άναλογίζεται μετά πικρίας τήν μέ
χρι πρό τίνος λαμπράν θέσιν τοΰ έμπορίου, εύρι- 
σκομένου μονονουχί άποκλειστικώς είς χεϊρας Ελ
λήνων έν ’Ανατολή καί είδικώτερον έν Τουρκία. 
Τί συνέβη δμως· καί πρδ τοΰ 1895, άλλά κυρίως 
μετ’ αύτδ ήρχισεν ή έποχήν άφήσασα έμπορική 
έπιδρομή τών «Γερμανοεβραίων» δπως κακώς τούς 
άποκαλέσαμεν ήμεΐς οί έκ συνήθειας ύβρίζοντες τούς 
έχθρούς μας, άντί νά μελετώμεν τάς μεθόδους καί 
χρησιμοποιώμεν τά δπλα, δι’ ών ουτοι ένίκησαν 
καί άνεδείχθησαν. Έκτός άσημάντων τινων καί 
δλως δευτερευοντων ορών, ύφ’ ούς διεξήχθη ή ει
ρηνική αύτη πάλη, ή διαμάχη ήτο κυρίως μεταξύ 
έπιστημονικής έμπορικής μορφώσεως καί πρα
κτικής τοιαύτης. Ίνε δέ άνάγκη νά άναγράψωμεν 
τδ άποτέλεσμα αύτής ; Τδ έμπόριον διεκφεύγει 
όσημέραι τών Ελληνικών χειρών, πατριαρχικοί 
έμπορικοί οίκοι, μετά δεκαετηρίδων δλων εύδόκι- 
μον σταδιοδρομίαν, άποσύρονται ό εις μετά τδν 
άλλον έκ τών άγορών καί οέν θά άργήση νά 
καταχθή καί ή τελική καθ’ ήμών νίκη άν οέν έ- 
ξυπνήσωμεν έ©’ δσον ίνε είσέτι καιρός.

Άπδ τής άπελευθερώσε ως τής Ελλάδος έπι- 
θυμία πάντων ήτο ή ί'δρυσις μιας τούλάχιστον 
έμπορικής σχολής. Ή Ελληνική πολιτεία έπα- 
νειλημμένως έπειράθη τήν δημιουργίαν της, άλλ’ 
είς μάτην άπέβησαν αί άπόπειραί της. ’Άλλοτε 
μέν ή άγνοια τής χρησιμότητος καί τοΰ σημαν
τικού σκοποΰ τών έμπορικών σπουδών ύπδ τών 
κυβερνώντων, άλλοτε δέ ή έλλειψς είλικρινοΰς έπι- 
θυμίας τούτων καί κάποτε ή άντίδρασις, ώς μή 
ώφειλε, συνετέλεσεν είς τδ νά παρέλθη σχεδόν 
δλος δ 19ος αιών ν’ άνατείλη δέ καί ό 20ος 
χωρίς νά γίνη τίποτε έκ μέρους τής πολιτείας. 
Ίδρύθη έπί τέλους άνευ πρωτοβουλίας καί συν
δρομής τοΰ κράτους τώ 1894 ή Βιομηχανική καί 
Έμπορική Ακαδημία· αυτή ίνε τδ μόνον πλήρες 
έν τή Ανατολή άνώτερον τεχνικόν διδακτήριον 
περιλαμβάνει δέ τάς έξής είδικάς σχολάς: τήν άνω- 
τέραν έμπορικήν, τήν βιομηχανικήν, τήν γεωργι
κήν, τήν μηχανουργικήν, τήν μεταλλευτικήν τήν 
άρχιτεκτονικήν καί τήν τών ξένων γλωσσών. Τδ

πρόγραμμα τής Ακαδημίας έμιμήθησαν έν μέρει 
βραδύτερον καί τινες άλλοι ένταΰθα, έν Αίγύπτω
II· I
καί άλλαχοΰ.

Καί τδ Ελληνικόν ύπουργεΐον ίδρυσε τώ 1903 
μίαν μέσην έμπορικήν σχολήν έν Άθήναις καί 
έτε'ραν τοιαύτην έν Πάτραις τώ δέ 1905 έν Σύρω 
καί έν Τσαγγαράδες Βόλου τήν Άχιλλοπούλειον. 
Έν τώ μεταξύ έκλείσθη ή έν Άργοστολίω έπί
τινα χρόνον λειτουργήσασα, μεταβληθεϊσα πάλιν 
είς γυμνάσιον. Κατόπιν ίδρύθη πρακτική έμπορική 
σχολή έν Κυθήροις δαπάναις ένδς κληροδοτήματος, 
ομοίως ή έν Ιθάκη έμποροναυτική τοΰ Όθωνος 
Σταθάτου. Εφέτος ίδρύθη έτέρα σχολή ύπδ τοΰ 
Υπουργείου έν Κερκύρα, άπδ δέ τοΰ Σεπτεμ
βρίου θά λειτουργήση καί άλλη έν Πειραιεΐ. 
Έν Βόλω λειτουργεί ή ίδρυθεΐσα πρδ όλίγων έ-

' ' - · ~ ·\ /τών έμπορική σχολή τοΰ έκεϊ έμπορικοΰ συλλό
γου, έν Πειραιεΐ ή γαλλική έμπορική σχολή τοΰ 
Άγιου Παύλου καί ή έμπορική σχολή Παναγιω- 
τοπούλου· έν Νάξω ή Γαλλική έμπορική σχολή
τοΰ σταυροΰ, έν Άθήναις ή σχολή τών έμπορο- 
υπαλλήλων, ή Αθηναϊκή, ή νέα έμπορική και 
άλλαι τοιαΰται,έσπεριναί ιδίως,δευτερευούσης ση
μασίας. Έτεραι πρακτικαί καί έπαγγελματικαί 
σχολαί λειτουργοΰσαι είσίν αί έξής : ή Not- 
κοκυρική σχολή τής ένώσεως τών Έλλη
νίδων, ή έν Χαλανδρίω μελισσοκομική σχολή τής 
γεωργικής έταιρίας, ή έν Πειραιεΐ έσπερινή σχολή 
τοΰ συνδέσμου τών μηχανουργών, ή έν Άϊδινίω 
πρακτική γεωργική σχολή καί ή έν Βυτίνη δα- 
σοκομική σχολή. "Ηδη δέ κατα
σμδς καί τδ πρόγραμμα τής Χαροκοπείου Νοικο- 
κυρικής καί Επαγγελματικής Σχολής.

ζεται δ όργανι-λή. ’Ήδη

Κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν παρατηρεΐ- 
ται καταπληκτική αυξησις τοΰ αριθμού τών ά- 
νωτάτων έμπορικών σχολών είς πάντα τά προο- 
δευμένα κράτη. Εξακολουθούν δέ τακτικώς νά 
ίδρύωνται τοιαΰται σχολαί, άλλαι μέν ύπδ τών 
Κυβερνήσεων, άλλαι δέ ύπδ τών Δήμων ή ύπο 
Σωματείων ή Επιμελητηρίων. Πολλαί δέ έκ τών 
έσχάτως ίδρυθεισών ίνε τμήματα τών Πανεπι
στημίων καί Πολυτεχνείων. Έν πάση τή Γερμα
νία λειτουργοΰσι σήμερον πέντε έμπορικά Πα
νεπιστήμια (τοΰ Βερολίνου, τής Λειψίας, τοΰ 
Άκυϊσγράνου, τής Φραγκφούρτης καί Κολωνίας). 
Είς τούς διπλωματούχους των άπονέμεται καί ό 
τίτλος τοΰ Διδάκτορος τών έμπορικών έπιστημών 
ή τής Πολιτικής Οικονομίας.

Μαθήματα διδασκόμενα σήμερον είς τάς άνω- 
τάτας έμπορικάς σχολάς (έμπορικά πανεπιστήμια) 
ίνε τά έξής :

Εμπορικόν δίκαιον—Ιδιωτικόν δίκαιον — Διε
θνές δίκαιον — Διοικητικόν δίκαιον — Πολιτειακόν 
δίκαιον — Πλουτολογία — Οίκονομολογία — Κοινω- 
νιολογία—Τελωνειακά— Ασφαλιστικά— Στατι
στικά — Προξενικά—Τραπεζιτικά - Χρηματιστικά
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ν ^υΤκοινωνια— Ταχυδρομικά καί τηλεγραφικά- 
^ιοηροδρομικά και ναυτικά — Γεωγραφία οικονο
μική Ιστορία εμπορική—Φιλοσοφία, Παιδαγω
γική,Διδακτική,Μεθοδολογϊα— Υγιεινή— Εμπο
ριολογία — Διεθνές έμπόριόν καί ’ Ισοζυγίου— Δια
χειριστική — Οργανισμός καί πρακτική τών γρα
φείων—’Επιστολογραφία—Λογιστική καί κατα- 
στιχογραφία—Εμπορικοί λογαριασμοί — Μαθη
ματικά ανώτερα έφηρμοσμένα είς τραπεζικάχρημα- 
τιστικά,άσφαλιστ'κά κλπ.—Φυσική — Χημία πει
ραματικής άνόργανος καί οργανική —Χημική τε
χνολογία Εμπορευματολογία —Ξε'ναι γλώσσαι κλ. 

_ Συνήθως αί σχολαί υποδιαιρούνται εις τμήματα. 
Εκαστου οέ τμήματος προίσταται εις τών κα

θηγητών. Ολα τά μαθήματα γίνονται καί ποα- 
κτικώς, ασχολούμενων τών φοιτητών είς τά διά
φορα φροντιστήρια. Πλήν τοϋ Διευθυντοϋ ή ΙΙρυ- 
τάνεως τής Σχολής εις τών Καθηγητών φε'ρων 
τόν τίτλον τοϋ Διευθυντοϋ τών σπουδών επιβλέ
πει τάς έν γένει σπουδάς τής σχολής, ειδική δέ 
επιτροπή έξεταζει τούς έπί διπλώματι υποψηφίους.

Τέλος ή έμπορική έκπαίδευσις είς τά πλεϊστα 
έθνη έλαβε διαστάσεις, άς ούδέ νά προίδη τις ήδύ
νατο πρό ολίγων δεκαετηρίδων. 'Ότι‘τόν κατ’ 
εξοχήν λατρευτόν .τοϋ κερδώου Έρμοΰ τόν 
εμπορικωτατον Ελληνικόν λαόν δέν ένίσχυσε μέ
χρι τοΰδε δσον δει ή πολιτεία, δπως δύναται νά 
συναγωνίζεται έρρωμενως έν τή παγκοσμίω άυ,ίλ- 
λή ΐνε ζήτημα άλλου καιροϋ καί τόπου/Η δη ήρ- 
χισαν ύποφάσκοντες νέοι ορίζοντες !

Θαρσεΐν χρή ταχ αϋριον εσετ άμεινον.
Ο. Α. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ι juhjiw ιι push,
Άνά την άχανή χώραν, τήν Ρωσσίαν, άνά τήν ά- 

:λ£?ανΤ0ν, ί^αγχολικήν αύτήν έκτασιν σκορπισμένα-, 
εόω κ’ εκεί εύρίσκονται κοινότητες Έλληνικαί άπό 
πολλών, πολλών έτών ύφιστάμεναι, ζώσαι παλα-'ου- 
σαι, έξαφανιζόμεναι καί πάλιν άναφαινόμεναι, μαοα- 
νόμεναι και πάλιν άναζωογονούμεναι. Ελληνικόν 
αίμα άπειρον ρέε^ είς τάς φλέβας πολλών χιλιάδων, 
π-ρο παντός εν τή Χοτίω Ρωσσία, έν τή συνειδήσει 
αυτών τών Ρώσσων.Τά τέκνα έκείνων, οί όποιοι υιέ τά 
ευγενέστερα ιδανικά άπεμακρύνοντο τής Πατοίδο- 
των μέ δάκρυα στά μάτια καί μέ μία 
τεινη στην ψυχή νά επιστρέφουν, τά τέκνα αύτών, 
ό^οτι οι γονείς έχασαν τήν έλπίδα μέσα είς τήν πάλη 
της ,ωής καί δέν έπέστρεψαν, είς τήν ψυχήν τους κά
που βαθειά έχουν μίαν άσαφή εικόνα της Ελλάδος,ή 
οποία καθόσον περνούν τά χρόνια πολύ σπανίως λαα-

'«ωντανώτερα χρώματα τούναντίον δέ χάνεται 
εκμηδενίζεται καί μετ’ αύτής πάσα συναίσθησις τής 
ε νίκης συνε-.δήσεως καί έπέρχεται ή εί- πρώτην γε
νεάν συγχώνευσις μετά τοϋ ιθαγενούς πληθυσμού.

αυτά τά μέρη οπού εις τά πανάρχαια χρόνια 
υπερήφανοι, ισχυροί άποικοι τής ώραίας δοξασμένης 
Μητροπόλεως ήρχοντο είς επικοινωνίαν μετά τών ά- 
χριων βαρβαρών Σκυθών, οπού πρό χιλίων έτών είς 
τούς ποταμούς τής λ . Ρωσσίας έβαπτίζοντο έν όνο
μα . ι .ου Χριστού υπο Ρλλήνων ιεραρχών,σήμερον σ’αύ
τά τα -.δια μέρη ακούει κανείς καμμίαν φοράν πώς έν- 
τρέπονται νά λέγωνται Έλληνες, πώς έντρέπονται νά 
ομιλούν τήν γλώσσαν τους.

ΙΙλούτη διά τοϋ κόπου καί τής εύφυίας τού χωρι
κού Ελληνος άποκτηθέντα εύρίσκονται είς ξένας χεϊ- 
ρας. Τό έμπόριόν, είς ό ό Έλλην εύρίσκετο πρό’ ολί

γων άκόμη έτών είς τήν πρώτην γραμμήν περιήλθεν 
εις τας χεΐράς τών Εβραίων, τά μεγάλα βιομηχα
νικά καταστήματα, τά όποια έφεραν ύπερήφάνα τό 
Ελληνικόν όνομα τώρα είτε εχουσιν έξαλειφθή, είτε 
μόλις ύποκρύπτονται ύπό τόν γενικόν τίτλον τής συ- 
ν=ταιριας ώς επι το πλεϊστον Εβραϊκής. Είς πολλά 
μέρη,χωρία, κωμοπόλεις, εύρίσκονται τύποι έλληνικώ- 
τατοι, ονόματα Ελληνικά άλλά ψυχα’ι έντελώς ξέ
να-. παντός τού Ελληνικού.

Πόσα ιδεώδη, πόσοι κόποι, όπόσα πλούτη έγεννή- 
θησαν, άνεπτύχθησαν καί πάντα. . . .έμειναν εκεί, 
έξηφανισθέντα είς τήν άπέραντον άχανή πεδιάδα,παρά 
τα παράλια, τά άγρια καί απόκρημνα, τού Εύξείνου 
Πόντου.

Αλλα θα ερώτηση τις μήπως τά πάντα κατεπνί- 
γησαν ύπό τού χρόνου, ύπό τού Σλαυικοϋ χειμάρρου ; 
(’λ'·» σώζεται και...τώρα εις πολλά μέρη αναζωογο

νείται^ ό Ελληνισμός. Είς πλεϊίτα μέρη ιδρύονται 
σχολεία, εκκλησία-., σύλλογοι, λέσχαι, πάντα ταύτα 
σκοπον εχοντα τήν συνίνωσιντών διεσκορπισμένων 'Ελ
λήνων, είς εν ολον. είς μίαν δύναμιν. Δυσκολία-, ποός 

τον σκοπον τούτον πολλά-, παρουσιάζονται,προ παντός 
αι συνήίεις ερ-.δες, πολλάκις δι’ άσήμαντα πράγματα 
τών άναλαμβανόντων την διοίκησιν τών κοινοτικών 
πραγμάτων, μή κατανοούντων ίσως τό ύψος τής απο
στολής των καί τόν σκοπόν τής δράσεως αύτών.

Καί δμως ούτοι δύνανται νά είναι οί σωτήρες τών 
διεσκορπισμένων Ελλήνων διότι όταν ομονοούσιν καί 
εργάζονται διαπνεόμενοι ύπό αισθήματος αγίου πρός 
τήν Πατρίδα καί τήν πρόοδον, προοδεύουν τά ύπό τήν 
επιβλεψιν αύτών ιδρύματα καί δή τά σχολεία, ή 
έστια αυτή ή φλογερά,ύπο τήν θερμότητα τής οποίας 
πλαττεται εκείνο οπερ δέν θά ήδύνατο ;ά ύπαρξη είς 
αυτά τά μέρη ή γνώσις δηλαδή τοϋ τί έστί Ελλάς, 
Έλληνιικόν γένος, ποια είναι τά Ελληνικά όνειρα καί 
ιδεώδη τά οπο-.α πολλάκις γεννώνται καί αναπτύσ
σονται έν τοϊς σχολείοις καθότι έν τώ οϊκω πολλών τό 
περιβάλλον είναι έλάχιστα κατάλληλον προς τούτο έ- 
ν=.κα τής επιμιξίας ή ενεκα ελλείψεως γνώσεωνπρός μόρ-

άπεράντους έκτάσεις άπό Μεσσαραβίας μέχρι των 
ώραίων άγρ’ων πάντοτε χιονοσκεπών όρέων του Καυ- 
κάσου,άπό τής παραλίας τοϋ Εύξείνου Πόντου έπί τών 
άποκρήμνων βράχων τής όποιας μετ’ άγριας δρμής τά 
κύματα σπούν, μέχρι τής αχανούς πεδιάδος τής Σιβη- 
οίαςέάνείς πόθος διευθύνηπάν βήμα τότε θά έχωμεν χι
λιάδας Ελλήνων διεσκορπισμένων καί συνάμα συνηνω- 
μένων δι’ άρρηκτων δεσμών, θά έχωμεν άκμήν είς παν 
έργον Ελληνικόν, μίαν μεγάλην Ελληνικήν ψυχήν 
έτοιμον είς οϊαν δήποτε θυσίαν πρός ύποστήριξιν των 
έν τή ξένηάδελφών, πρόθυμον πρός όσονδήποτε μεγά
λην θυσίαν είς πάσαν φωνήν τής κοινής μητρος Ελ

λάδος. _
αΝΝΑ Σ·

φωσιν καί ανατροφήν εθνικήν τών τέκνωντων.Τό σχολειον 
λοιπόν είναι τό παν έν τώ έξωτερικώ μετά την εκκλησίαν 
Άλλά πόσοι κόποι πρέπει νά καταβάλλονται εν αυτω 
διά νά αναπληρώσουν οτι δέν έχουν οι εκτός τής Ελλάδος 

καί καταστήσουν τούς φοιτώντας είς αυτό ικανούς ινα 
άντιπαλαίσουν κατά τών πέριξ αύτών ξένων. Ούτω δε 
είς τόν ώραϊον λόγον τον έκφωνηθέντα κατά τά εγκαί
νια τού έν Όδησσώ Ροδοκανακείου Παρθεναγωγείου ό 
αοίδιμος Αρχιμανδρίτης Ευστάθιος Βουλισμάς λεγ^ι 
περί υ-αθητριών. «Δέν είναι ούτε άλλοδαπαι, ούτε εγ
χώριοι, ούτε Ρωσσίδες, ούτε Έλληνίδες, είναι άμφί- 
βια όντα, κίβδηλα νομίσματα, επιβλαβή εις τους εγ
χωρίους καί άχρηστα δι’ ήμάς»,. Τούτο έφχρμόζεται 
έπί πάντων τών οίκούντων είς τά μέρη εκείνα και δι 
αύτόν άκριβώς τόν λόγον πρέπει πάντες οι παράγον
τες νά συνεργάζονται,ή Οίκογένεια,ή ’Εκκλησία και 

το l-yoXsiov.
Ιίολλαί κοινότητες καί δή έν τώ Καυκάσω στερούν

ται διδασκάλων, ώς έκ τούτου τά πα-.δία, ώς πρώτην 
ίσως καί μόνην αύτών γλώσσαν μανθάνουν τήν Ρωσσι- 
κήν. Τά δέ λειτουργοϋντα σχολεία έάν διοικούνται 
καλώς,αποδίδουν λαμπρούς καρπούς,ώς παράδειγμα δε

' ας λάβωμεν τά έν τώ πολυπληθεστέρωΈλληνικώ κέν ■ 
τρω,τή’Οδησσώ,δύο -υπάρχοντα σχολεία τήν ’Εμπορικήν 
Σχολήν τών άρρένων καί τό Ροδοκανακειον Παρθένα- 
γωγεΐον.'Η μέν Έμπορική Σχολή παρ ’ όλα τά άφθονα 

ύλ-.κά μέσα αύτής μέ τήν άλεπάλληλον αλλαγήν των 
διευθυντών καί ένεκεν διαφόρων άλλων λόγων δεν αντα- 
ποκοίνεται ούδέ είς τό μυριοστόν τών προσδοκιών ένώ 
τό Παρθεναγωγεΐον διατελούν,εκ τών 36 ετών τής υ- 
πάρξεώς του (ίδρύθη τό 1872), έπί 25 έτη άκριβώς 
ύπό τήν σοφήν διεύθυνσιν τής Κας Έλ. Δε I ζωρτζη 
βοηθουμένης ύπό λαμπρού προσωπικού αναμφιβολως 
υπερβαίνει πάσαν προσδοκίαν έν τοϊς άποτελέσμασι.

Τό σχολειον είνε μεγάλη δύναμις κα; πρό παντός 
έν μέσω ξένης φύσεως, ξένου περιβάλλοντος τεϊνον νά 
άποκρούση τά άλλότρια τή Ελληνική ψυχή καί νά 
παραστήση ζώσαν τήν Ελληνικήν φύσιν, τά Ελλη
νικά ιδεώδη, τόν Έλλ. χαρακτήρα, τήν άντίληψιν 

τής Ελληνικής ζωής, τής Ελληνικής οικογένειας, 
τής Ελληνικής ηθικής.

Καί έάν πάντα ταύτα απανταχού διά τών σχο
λείων καί τής εκκλησίας, εις ολας τας γωνίας, 
όπου ύπάρχουν έστω δύο, τρεις Έλλην. οίκογένειαι έ- 
διδάσκοντο, βεβαίως τά έν άρχή λεχθέντα δέν θά έλέ- 
γοντο διότι ό Έλληνιμός θά ήνθει καί έν μέσω τών 

ξένων στοιχείων.
Άλλά καί τώρα έάν τά αύτά ιδεώδη διηύθυναν τήν 

δράσιν, έάν απανταχού κατεβάλλοντο αι αύται 
προσπάθεια-.,άνευ διχονοιών πρό παντός, τείνουσαι προς 
ένα σκοπόν τήν περίσωσιν τών εύρισκομένων άνά τάς

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΑΑΡΙΑΕΣ*
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΘ' ΑΙΟΝΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΥΤΖΑΝ

ΤΙ Ελισάβετ Μουτζαν έγεννήθη έν Ζακύνθω τή 2 
’Οκτωβρίου τοϋ 1801 έτους έκ πατρός Φραγκίσκου 
Μουτζαν καί έκ μητρός Αγγελικής Σιγούρου. Άμ- 
φότεραι αί οικογένεια-, αύται είνε έκτών μάλλον άριστο- 
κρατικών τής Ζακύνθου και άρχαιων. Η μ=.ν -.ου 
Μουτζάν κατάγεται έκ τής ισπανικής χώρας Μουρ- 
κίας (Muroa)· 'Η τού Σιϊ°¥υ> "-^άΌτα’· έκ 

Νορμανδίας.
ΉΜουτζάν είχε νούν εύφυά καί πρός τάς μαθήσεις 

όξυν καί φαντασίαν πολύ ζωηράν. 'Π εύκληρία της 
φύσεως αύτής καί όσα προτερήματα έσχεν, άπο παι
δικής ηλικίας άνεφά.νησαν. Πρωιμότατα εδειςε την 
μεγάλην έφεσιν προς τήν μελέτην και την συγγραφήν 
καί τήν εύγενή φιλοδοξίαν νά φανή ώφέλιμος.

Κεκλεισμένη, ή δυστυχής, έντός τεσσάρων τοίχων, 
μόνην εύρισκε παρηγοριάν καί διασκεδασιν εις το αγα
πητόν βιβλίον της καί είς τήν γραφίδα. Αύτά έγλύ- 
κανον τήν καρδίαν, ήν συχνά έπίκρανον αί σκεψεις αι 

. άπογοητευτικαί, αί θλίψεις καί αί λύπαι. Άλλ’ 
ήλπιζε πάντοτε καί ώνειροπόλει ρόδινον μέλλον. Καρ_- 
τερικώς περιέμενε τήν πραγματοποίησή τού ιδανικού 
της. 'Ο Δέ Μαΐστρ, όρθώς λέγει, ότι τό μέγα μυ
στήριον τής καλής έπιτυχίας είνε εις τό να ηξευρη 
τιςνά περιμένη. Ούδέποτε πρέπει νά άποθαρρύνηταί 
τις έκ τών δυσκολιών. Αύται μάλιστα είνε πολύ ώ- 

φέλιμαι. 'Ο ύπερπηδών δυσκολίαν, επιχειρεί πραγμα 
ού ή ύπερπήδησις φαίνεται δυσκολωτέρα. Αί ένέργεια-. 
πρέπει όμως νά είνε έντός τής ηθικής διότι αΰτη μό-

* Συνέχεια έκ Σελ. 427
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νυν ιχζς φέρει εντός ασφαλούς λψ.ένος. 'Ο ιχαχόμ.ενυς 
η άμ.υνό[χενος [χέ άτιαα όπλα, τάχιον η βράδιον Οά τό 
μ-ετανοηση. Άλλά θά εινε πλέον άργά.

Ή Μουτζαν ήτο πατρόθεν καί μ.ητρόθεν εύγενής. 
Άλλ’ ή ευγένεια τής χρυσής βίβλου δεν άρκεΐ άν 

δέν συνοδεύεται καί μ.έ τήν ευγένειαν τής καρδίας 
καί [χέ την αρετήν. Ό Δάντης όρθώς λέγει : "Οπου 
είνε άρετή είνε πάντοτε ευγένεια, άλλ' δπου είνε ευγέ
νεια, δέν είνε πάντοτε άρετή, καί δπου είνε αστέρες 
είνε πάντοτε ουρανός, άλλ' είς δλον τδν ουρανόν δέν 
είνε άστέρες. "Ο,τι καί άν πράξωαεν, άν δεν έχη, ώς 
θερχέλιον την αρετήν οί κόποι [χας εινε [χάταιοι, χαμέ
νοι.

'II Μουτζάν ήτο ©ύσει καί θέσει εύγενής, διότι ήτο 
ενάρετος. "Ηθελε τά πάντα νά απόκτηση διά ηθι
κών ρ.έσων. Τό περιβάλλον τών χρόνων έκείνων, τήν 
ήνάγκαζεν ένίοτε νά εϊνε άπαισιόδοξος καϊ νά σκέπτε
ται πράγματα. ών ή πραγρ.ατοποίησις ήτο δύσκολος.

Τήν αυτοβιογραφίαν της έγραψεν ελληνικά, [χέ 
γλώσσαν ζωντανήν. Αποφεύγει τούς ξενισμούς καί τήν 
σχολαστικότητα. Ή ιδία ομολογεί ότι δέν τήν ίδιώρ- 
θωσε καί Ιφοβεϊτο μήν ευρεθοϋν πολλάσφάλματα.

Βιογραφοϋντες τήν Μουτζαν, νο|χίζθ[χεν καλόν νά 
παφεμβάλωμεν αποσπάσματα τής αύτοβιογραφίας αύ
τής, διά νά τήν παρουσιάσων.εν καλλίτερα είς τούς 
εύγενεΐς ήμών άναγνώστας.

«"Εως τούτον τόν καιρόν, δηλαδή εως τόν όγδοον 
«χρόνον τής ζωής μου, έγώ δέν έγνώριζα άκόμ-η τό 
«άλφάβητον. Ή μητέρα μ.ου επιθυμούσε νά πάρη δά- 
«σκαλον διά νά μέ μάθη γράμμ.ατα, καί, καθώς μού 
«λέγει τώρα, ήκουε μεγάλην θλίψιν όπόταν έστοχά- 
«ζετο μή τύχη καί μείνω τελείως αγράμματη. Έπι- 
«θυμούσεν, είπα, νά πάρη διδάσκαλον, άλλ’ αύτή ή 
«ταλαίπωρος δέν είχε καμμίαν έξουσίαν καί δέν ήμπο- 
«ρούσε νά διατάξη τά πράγματα τής φαιχηλίας της 
«καθώς ήτον είς τήν αρέσκειάν της. 'Η μάμμη μου 
«είχε τήν έπιστασίαν έκείνων τών πραγμάτων οπού 
«περικλείει ό οίκος, ό θεϊός μου είχε καί έχει την έπι- 
«στασίαν καί τήν έξουσίαν τών άκινήτων ύπαρχόντων 
«δ πατέρας μου έφρόντιζε διά τάς πολιτικάς ύποθέσεις 
«καί διά τάς οίκιακάς δέν είχε καμμίαν έγνοιαν, όθεν 
«ή μητέρα [χου είχε την έπιστασίαν τής άνατροφής 
«τών παιδιών, άλλά τά μέσα τής έλειπον. Τό μέσον 
«διά νά τόν πληρώνη ήμ.πορούσε νά τό έχη, άλλά τό

«μέσον διά νά πάρη τούτον τόν διδάσκαλον πώς ήμπο- 
«ρούσε νά τό εύρη j Τό σπήτί μας είχε (καθώς καί 
«άκόμη έχει) έκεΐνο τό παλαιόν βάρβαρον καί άφύσι- 
»κον καί άπάνθρωπον ήθος, δπού θέλει ταΐς γυναίκες 
«ξεχωρισμένες άπό τήν άνθρωπίνην εταιρείαν. Έξ αί- 
«τίας τούτου τού κακοτάτου ήθους, αύτη εύρίσκετο 
«χωρίς καμμίαν γνώρισιν καί νά πάρη άνθρωπον οπού 
«δέν έγνώριζε μ.ήτε αύτή τό ήθελε, [χήτε ή επίλοιπη 

«φαμήλια. Εστοχάσθη λοιπόν νά ιχού δείξη αύτή ή 
«ιδία έκεΐνα τά ολίγα γράμματα, δπού ήξευρεν, όθεν 
«μού καππακίζη τό "Αγιος ό θεός, άγιος ισχυρός, 
»άγιος αθάνατος, ελέησαν ήμας. Μού τό έκαππάκιζε 
«μίαν,μού έκαππάκιζε δύο, μού τό έκαππάκιζε τρεις, 
«ιχού τό έκαππάκιζε δέκα, άλλά τού κακού, αύτή 
«έχανε τούς κόπους της. Δέν ενθυμούμαι πόσαις βρα- 
«διαις ν’ έπέρασαν είς τούτο τό άμαθήτατον μάθημα, 
»άλλ’ ενθυμούμαι μόνον δπού αύτή μ ή δυναμένη 
«πλέον νά μέ ύποφέρη μέ όνειδισμούς καί μέ δάκρυα 
«ίδικά μου μέ άπαράτησεν. Είς τούτον τόν καιρόν, 
«έβαπτίσαριεν τό νεογέννητον κορίτσι καί έγινεν άνά- 
«δοχος ένας κάποιος σεβάσμιος, καί τώ όντι ένάρετος 
«ίερεύς, όπου ονομάζεται Γεώρνιος Τσουκαλάς. Έξ 
«αιτίας λοιπόν τής συγγένειας τής πνευματικής αύ- 
«τός έσύχναζεν είς τό σπήτίμας,δθεν μίαν ήμέραν χωρίς 
«νά ήξεύρω τίποτε, (άλλά οί γονείς μου καί ή μάμμη 
«μου τό ήξευραν), άφ’ ού ενθυμούμαι μάς έκαμεν 
«αγιασμόν εύγάνει ενα βιβλίον καί άρχινά κάτι νά 
«μού άναγινώσκη έπάνω άπό τήν κεφαλήν μου. Έγώ 
«έδεσα τά χέρια μου καί στοχαζομένη πώς ή εύχή έ- 
«κείνη ήτον διά νά μού κάμη καλόν είς έκεΐνο τό 
βάσανον, όπου είχα πλησίον είς το μάτι μου, χωρίς 
«νά καταλάβω τίποτε τόν άκροάσθηκα μέ εύλάβειαν. 
«Αφού δέ τήν έτελείωσε, καθίζει,πέρνει έναν Όκτώη- 
»χον τόν άνοίγει καί κράζοντάς με σιμά του, άρχμ- 
«νάει νά μού καππακίζη : Τάς εσπερινός ήμών ευχάς 
Ί>ν.τ\. Μού τά έκαππάκισε δύο τρεις φοραΐς καί χωρίς 
«νά μέ βιάση νά τό μάθω έκείνην την ώραν, μού τό 
«άπαράτησε διά νά τό μάθω μοναχή μου έως τήν 
«άλλην ήμέραν. Τήν έρχομένην αύγήν βλέπουσα πώς 
«ήτον άδύνατον νά τό μάθω μοναχή μου, πέρνω τό 
«βιβλίον,πηγαίνω είς τήν κάμαραν τής μάμμης μου, 
«τήν περικαλώ νά μού τό μάθη καί αύτη δπού ήξευ- 
«ρεν έκ στήθους ένα καλόν μέρος άπό τον 'Οκτώηχον, 
«δέχεται μετά χαράς τήν δέησίν μου καί είς καιρόν 
«δπού έκαμνε μέσα είς την κάμαράν της ταΐς ύπηρε- 
«σίαις της, μού τό έκαππάκισε καί έγώ τό έμαθα».

(’Ακολουθεί)

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ 

ΠΕΡΙ ΥΠΝΟΥ
ΎΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΨΙΝ

κατά τά διαλείμματα τοϋ ύπνου ύδωρ ψυχρόν 
εϊνε έπιβλαβής καί ένίοτε έπικίνδυνος. Πρός τοΐς 
άλλοις παρετηρήθη ότι οί πίνοντες τήν νύκτα 
ύδωρ έγείρονται τήν πρωίαν κακοδιάθετοι, χαλα
ροί καί νωθροί. "Οθεν έπάναγκες έστίν δπως άπο- 
φεύγωμεν τήν συνήθειαν ταύτην. Πρός τούτο 
δέ καλόν θέλει εϊσθαι,άφ’ έσπέρας, πρό τής κατα- 
ιίλίσεως, νά πίνωμεν ποτήριον ύδατος.

Ύπό ύγιεινήν έποψιν άριστον έστί νά κοιμάται 
τις μόνος έν τή ίδια αύτοΰ κλίνη, κακόν δέ κα! 
άνθυγιεινόν τό νά κοιμώνται δύο ή τρία άτομα έν 
τή αύτή κλίνη. Διά τούτο οί σύζυγοι δέν πρέπει 
νά κοιμώνται έπί κοινής κλίνης,άλλά έπί ιδίας έκά- 
τερος τοιαύτης, άφισταμένης τής τοϋ έτέρου συ
ζύγου κατά ο,So τούλάχιστον έκατοστά τοϋ μέτρου 
ούδέ αί μητέρες μετά τών μικρών αύτών τέκνων, 
ώς έν πολλοΐς πορ’ ήμΐν έπικρατεΐ κακή τοιαύτη 

συνήθεια.
Έκ τών άρχών τούτων όρμωμένη ή νεωτέρα 

Στρατιωτική Υγιεινή, ώς καί ή Υγιεινή τών 
Σχολείων κατήργησεν ήδη πρό πολλοϋ έν τοΐς 
Στρατιωτικοΐς ύπνωτηρίοις καί τοΐς τών έκπαι- 
δευτηρίων τάς παλαιοτέρας συνεχείς κλίνας, ώς 
καί τάς έπαλλήλους τοιαύτας, οϊαι αί τών ατμό
πλοιων, πρός άποφυγήν εισπνοής άέρος κεκορε
σμένου ύπό τών προϊόντων τής έκπνοής καί τής 
άδήλου διαπνοής τών συγκοιμωμένων.

’Επειδή δ’ εϊνε γνωστόν τήν σήμερον δτι είς τά 
έλώδη μέρη, ώς ή Ελλάς, οί έλειογενεΐς πυρετοί 
ή ή έλομίανσις μεταδίδεται άπό τών πασχόντων 
είς τούς ύγιεΐς διά τοϋ δήγματος τών άνωφελών 
καλουμένων κωνώπων, οίτινες, φέροντες έν έαυ- 
τοΐς τό σπέρμα τής νόσου, δάκνουσιν ήμάς κατά 
τήν διάρκειαν τής νυκτός καί ένοφθαλμίζουσι τό 
έλώδες τούτο πλασμώδιον ή παράσιτον, καλόν θέ
λει εϊσθαι, έν θέρει, νά μεταχειριζώμεθα κατά τόν 
ύπνον κωνώπεια (κουνουπιέραι) ή άμφί- 

βληϋτρα,ώς άπεκάλουν ταύτα έντή άρχαιότητι, 
πρός άποφυγήν τών δηγμάτων τών κωνώπων τού
των. Τό τοιοϋτον ήτο γνωστόν άπό τής έποχής 
τοϋ 'Ηροδότου, δστις όμιλών περί τών παρά τά 
έλη οίκούντων Αιγυπτίων λέγει : «Πρός δέ τούς 
κώνωπας άφθονους έόντας τάδε σφί έστι μεμηχα- 
νημένα. Πάς άνήρ αύτών άμφίβληϋτρον 
κέκτηται, τώ τής μέν ήμέρας ιχθύς άγρεύει, τήν 
δέ νύκτα τάδε αύτώ χράται· έν τή άναπαύεται 
κοίτη περί ταύτην ϊστησι τό άμφίβληστρον, καί 
έπειτεν ένδύς ύπ’ αύτώ κατεύδει. Οί δέ κώνωπες 
ή μέν έν ίματίω ένειλιξάμενος εύδη ή σινδόνι διά 
τούτων δάκνουσι· διά δέ τοϋ δικτύου ούδέ πει- 
ρέ.ονται άρχήν» (Ήροδ. Βιβ. Π.Κεφ. gS).

Ή προστριβή τών βλεφάρων καί τών παρειών

Τό ττ£»ο<ίκε^>άλαιον δέον νά έχη άνάλογον 
ύψος πρός τό μήκος τοϋ τραχήλου τοϋ καψωμέ
νου, όπως κανονίζη τό ύψος τής κεφαλής ήμών 
κατά τόν ύπνον. Τό πολύ ύψηλόν ή πολύ χαμηλόν 
προσκεφάλαιον παρακωλύει τήν έν τή κεφαλή 
έλευθέραν κυκλοφορίαν τοϋ αίματος και έπιφέρει 
πίεσιν τών φλεβών τοϋ λαιμού καί τών καρωτί
δων, έξ ών έπέρχονται όνειρα ένοχλητικά κα! 

καρηβαρία.'Ο κοιμώμενος πρέπει νά καλύπτηται καλώς 
καθ’ άπαν τό σώμα αύτοΰ, πλήν τής κεφαλής, ή- 
τις δέον νά μένη"άείποτε’1*άκάλυπτος, όπως μή 
παρεμποδίζηται ή άναπνοή καθαρού άέρος, καί μή 
άναπνέη αύθις τόν διά τής ιδίας αύτοΰ έκπνοής 

άλλοιωθέντα τοιοϋτον.
Δέονδέ νά καλύπτη καλώς τό σώμα αύτοΰ διότι 

κατά τήν νύκτα ή άδηλος διαπνοή είνε μείζων 
καί ένδέχεται νά διακοπή αύτη έκ περιψύξεως, 
καί έπέλθη ούτω νόσος τις, καθ’ δσον φύσει ιό 
σώμα καθίσταται ψυχρότερον κατά τήν νύκτα. Λέ- 
γοντες δέ δτι πρέπει νά καλύπτηται καλώς ό κοιμώ
μενος, δέν έννοοϋμεν δτι δέον νά ποιήται χρήσιν 
πολύ βαρέων κλινοσκεπασμάτων ή έφαπλωμάτων, 
διότι έν τοιαύτη περιπτώσει έπέρχεται άφθονς έφί— 
δρωσις έξασθενοϋσα τόν οργανισμόν. Δύο ή τρεις, 
τό πολύ έλαφραί κουβέρται κατά τόν χειμώνα,μετά 
λευκής καί καθαρός σινδόνης,ήτις άπαραιτήτωςδέον 
νά ύπάρχη καθ’ δλας τάς ώρας τοϋ έτους, καί 
μία μόνη τοιαύτη κατά τό θέρος,” άρκοϋσι νά 
καλύπτωσιν ήμας καί είς τά ψυχρότερα τών κλι
μάτων, διότι ό μεταξύ αύτών παρεμπίπτων άήρ, 
κακός άγωγός τυγχάνων τοϋ θερμαντικού διατη
ρεί τήν θερμοκρασίαν άμετάβλητον περί τό σώμα 

ήμών.Τά εφαπλώματα" αποκρούει ή ύγιεινή, ώς 
μή ύγιεινά, διότι διαποτιζόμενα ύπό τοϋ ίδρώτος 
καί τών προϊόντων τής άδήλου διαπνοής τοϋ σώ
ματος ήμών καί μή δυνάμενα ν’ άερίζωνται καλώς 
ή νά πλύνωνται, έν άνάγκη, άποβαίνουσιν έστία 
ρύπους καί νοσογόνων μικροδιακών σπερμάτων.

’Ανάγκη προσέτι κατά τόν ύπνον νά φέρωμεν 
ένδύματα εύρέα καί ούδέποτε περισφίγκοντα τόν 

τράχηλον καί τήν κοιλίαν.
Ή συνήθεια ήν τινες έχουσι τοϋ νά πίνωσι
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τοΰ προσώπου διά τών χειρών ήμών, συντελεί 
πρόο κατάπαυσιν τής ΰπνωοίας, όπόταν έχωμεν 
ισχυρούς λόγους νά μή κοιμηθώμεν και έπιθυμώ- 
μεν νά παραμένωμεν άϋπνοι. Ούτω κατ’ Όμηρον 
διέλυσεν ή Πηνελόπη τό μαλακόν αύτής κώμα : 
............... «τήν δε γλυκής ύπνος άνήκεν,

Και ρ’ άπομόρΐατο χερσ'ι παρειάς φωνησέντε».

(Όμ. Όδ. Σ. 2οο).
Τοϋτ’ αύτό έπίσης καί έπιτυγχάνομεν καί διά 

τής διάβροχης τών βλεφάρων διά ψυχρού ύδατος.
Άλλ’ό,τι ένίοτε έπιζητοϋμεν ημείς αύτοί,ήτοι 

τήν άϋπνίαν, πολλάκις έπέρχεται καϊ άνεέαρτή- 
τως τής θελήσεώς μας, ώς νοσηρά έκδήλωσις.

Ή άνπνία δύναται νά πρςκληθή έκ διαφόρων 
αιτίων, οΤον ηθικών ταραχών, προσηλώσεως τοϋ 
πνεύματος είς τι άντικείμενον, λύπης ή χαράς 
ισχυρός, μεγάλου καί άσυνήθους κόπου, άλλαγής 
στρωμνής, πολυφαγίας, ζωηρού φωτός,εύαρέστων 
καί ποικίλων συναναστροφών κλπ.

Κατά δέ τόν’Οριόάσιον, ποιητικά έγρηγόρσεως, 
σύν τοΐς άνωτέρω, είσί και τάδε : «κνκϊμδς 
βίαιος, τιλμός τριχών, όλκη δακτύλων, 
οσφραντικά-τα δνιίώδιι, πταρμικά, έοε- 
Οιιίτικά τών οφθαλμών, έλαιον έγχεόαε- 
νον έπ’ανζών, αικναι τεθειμέναι κατά 
βουβώνων, έμβοήιίεις «ίυνεχεϊς, προιίαγ 
γελίαι ταραχώδεις, θεάματα, τρίβεις ξη
ρά! έπί τά Οκέλη κλπ».

Άϋπνίαν προσέτι έπιφέρουσι τά' διεγερτικά 
τού έγκεφάλου, ήτοι ό καφές, τό τέϊον, ό κρό
κος, τό πρωτοέείδιον τού άζωτου κλπ. Όπόταν 
δ’αύτη διαρκή έπι πολύ έπιφέρει ολέθρια άποτε
λέσματα, διότι έμποδίζει τήν πέψιν, καταπονεί 
τό σώμα,και νοσήματα διάφορα προκαλεΤ· «άγρι- 
πνίη ιιίχυρη κα! Οιτία ώιιά καί άπεπτό- 
τερα ποιέει». (Ίπποκρ. π. όζ. παθ).

«Άλλ* ού γάρ πως έστιν άϋπνους έμμεναι αίει 
ανθρώπους, έπι γάρ τοι έκάστω μοίραν έθηκαν 
άθάνατοι ΘνητοΤσιν έπί ζείδωρον άρουραν».

(Όμ. Όδ. Τ. 5g ι ).
Τούτων ένεκεν ή στέρησις τού ύπνου τυγχά

νει έν έκ τών μεγαλειτέρων και Θανατηφόρων 
βασανιστηρίων. Έν Κίνα, ώς και έν αρχή εϊπω- 
μεν, ύπάρχει νόμος, δι’ ού έπιβάλλεται ποινή 
Θανάτου δι’ άϋπνίας. Πρό τινων δέ χρόνων κατε- 
δικάσΘη εις τοιοϋτον θάνατον πλούσιός τις Κινέ
ζος,δστις διατηρηθείς έν άϋπνία διά διαφόρων μέ
σων, άπέθανε τήν ιοην ήμέραν.

Άλλά μήπως και ή νεωτέρα ήμών ιστορία δέν 
βρίθει άναλόγων παραδειγμάτων, καθ’ ά ό αιμο
χαρής τής Ηπείρου σατράπης, Άλή Πασσδς, 
ύπεβαλλεν είς τόν δι’ άϋπνίας βασανιστικόν θά

νατον πολλά έκ τών θυμάτων του, τιμωρών αύτά 
διά τούς ύπέρ έλευθερίας καί άνεζαρτησίας αγώ
νας των ;

Σ Ν. ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ

ΕΓΊΙΔΟΣΙΣΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Όλως έέιδιασμένην καί περίβλεπτον Θέσιν κα
τέλαβαν αί συνεργατικά! έταιρίαι είς άπαντα τά 
έθνη. Έπί χθαμαλωτάτων άλλά στερεών βάσεων 
κατωρθώθη διά τής έπιμονής καί ύπομονής ή ά- 
νέγερσις οικοδομήματος έζόχως μεγαλοπρεπούς, 
έπιόάλλοντος καί πρό παντός κοινωφελούς.

Άρζάμεναι ώς έπί τό πλεΐστον άπό έκατοντά- 
δων τινών φράγκων κατέληζαν είς τό νά διαχειρί- 
ζωνται έκατομμύρια καί νά άριθμώσι χιλιάδας με
λών. Τά έπικρατήσαντα καί εύδοκιμήσαντα είδη 
δέν εϊναι τά αύτά έν άπασι τοΐς έΘνεσι\· άλλοΰ 
έπεκράτησε τό έν είδος, άλλοΰ τό έτερον. Έν Αγ
γλία κυρίως ηύδοκίμησαν αί οικοδομικά! έταιρίαι 
(building societies) άνερχόμεναι κατά τό 1890 
είς 2,318 καί άριθμοΰσαι 6ο5,φ2ΐ μέλη καί με
τοχικά μερίδα 36 έκατ. άλλ’ ούχ ήττον διαδε
δομένοι είσίν αί έταιρίαι καταναλώσεως· έκ τών 
I2y6 συνεργατικών εταιριών (πλήν τών οικοδο
μικών) μέ 8φφ,3φ8 μέλη, αίτινες κατέθηκαν έτη- 
σίας έκθέσεις, αί ΐ2°3 ήσαν,τοιαΰται. Έν Γερμα
νία τούναντίον λίαν διαδεδομένα! είσίν αί πιστω
τικά! ένώσεις· έκ τών κατά τό i8go ύπαρχουσών 
κα! άνερχομένων εις 66φο, αί 3φ6γ ήσαν πιστω
τικοί, 868 έταιρίαι καταναλώσεως καί 38 μόνον 
οίκοδομικαί. Έν Αύστρία κατά τό 1885 άναφέ- 
ρονται ιφ36 έζ ων ι 133 πιστωτικοί, 158 άνα- 
λωτικαί καί ΐφ5 διάφοροι. Έν Ρωσσία απαντώμεν 
yi5 πιστωτικάς ένώσεις κατά τό 1886. Έν Γαλ
λία άπαντώνται μόνον αί έταιρίαι καταναλώσεως 
περίπου 8οο μετά φ5ο χιλ. μελών καί όλίγαι 
τινές παραγωγικοί ένώσεις. Έν Ιταλία άπαντώ- 
μεν μεγίστην άνάπτυέιν τών λαϊκών τραπεζών 
(Banques populaires)· άπαντώμεν 6ο8 κατά τό 
1887· άλλ’ έπίσης ούκ όλίγαι είσίν αί έταιρίαι 
καταναλώσεως άνερχόμεναι είς qo5. Ό Luzzati 
μετ’ έθνικής ύπερηφανείας άνακράζει: «Δέν άντε- 
γράψαμεν τό σύστημα άλλά παρηγάγομεν νέον 
τύπον, είς όν προσεδώκαμεν τήν ιταλικήν πρω
τοτυπίαν,έδημιουργήμαμεν τόν τύπον τών Baxchi 
popolari. Βεβαίως προβαίνει πολύ μακράν καθ’

δσον καί έάν ή μεταφύτευσις έγένετο μετά παραλ
λαγών έν ταΐς λεπτομερείαις, ό θεμελιώδης τύπος 
παραμένει γερμανικός. Άναμφισβητήτως δμως 
μεγίστη τιμή οφείλεται είς τόν μέγαν άνδρα διά 
τό μέγα καί έπωφελές έργον τής διαδόσεως αύ
τών έν ’Ιταλία. Ή λαϊκή τράπεζα τοΰ Μιλάνου 
ίδρυθεΐσα τό ι 866 ήρχισε μέ κεφάλαιον φ00 φρ· 
τό 1889 ήρίθμει 16392 μέλη καί κεφάλαιον 8, 
φΐ8,85ο φρ. Ή μετοχή είναι φρ. 5ο πληρωτέα 
είς δέκα δόσεις.

Διά τών ένώσεων τούτων αί μικραί έργαζόμε- 
ναι τάζεις κατορθούσι νά καταστήσωσιν έπικερδέ- 
στερον τό έπάγγελμά των, νά μετριάσωσι τάς δα- 
πάνας των, νά έζοικονομήσωσι βαθμηδόν μικρόν 
κεφάλαιον, νά συναγωνίζωνται εύκολώτερον έν 
τώ έλευθέρω συναγωνισμό, νά άναπτύσσωνται 
καί διαπλάσσωνται έκπαιδευτικώς καί ήθικώς. 
Τοιουτοτρόπως έπιτυγχάνεται ή ύπαρζις μέσης 
έργατικής τάξεως, ήτις δέν άποζεΐ μόνον έν τώ 
ίδρώτι τού προσώπου της, άλλ’ εύπορεΐ, έζωραϊ- 
ζει καί αύτή έκπολιτιστικώς τήν ζωήν της καί 
δρα πρός τό συμφέρον τοΰ έθνους.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ δρ

ο « των
Τά Χριστούγεννα τοΰ 18. . . έδυον πλέον. Ό 

καιρός, άν κα! τοιαύτη έποχή, ήτο θαυμασίως 
ώραϊος, ό ήλιος έλαμπεν ύπεράνω τοΰ ίστορικοΰ 
Όλύμιπου ρι'πτων τάς χρυσιζούσας άκτίνας του 
έπ! τών χιονοσκεπών κορυφών του.

Ό κλέφτης Λάκας μιετά τών τριάκοντα παλ- 
λικαριών του έβάδιζον διασχίζοντες τά θεσσαλικά 
Τέμπη. Τό άρρενωπόν βάδισμα των δέν συνοδεύει 
ευθυμον άσμα, άλλ’έπι τών προσώπων δλων αυ
τών έπικάθηται κατήφεια κα! ταραχή διότι τήν 
έπομένην πρόκειται νά συνάψουν μάχην μετά τών 
πολυπληθών ’Αλβανών τοΰ Άλή κα! έννόουν 
καλώς οί γενναίοι έκεινοι άνδρες, δτι μάτην θά 
έθυσίαζον τήν ζωήν των,δέν θά ήδύναντο νά έμπο- 
δι'σωσι τόν έχθρόν νά διαβη. Πλήν άδιάφορον.

Οί όλίγοι έκεΐνοι λεβέντες εΐχον άποφασιν ν’ 
άντιταχθώσι καρτερικώς, νά χύσουν κα! τήν τε
λεύταγαν σταγόνα τοΰ αίματός των, κα! μόνον 
έπ! άψύχων πτωμάτων πατών ό αίμοβόρος έχ- 
θρός θά ήδύνατο νά προχωρήσγ] πρός τά έμπρός.

Φ
Ή ημέρα έκλινε τώρα πλέον είς τήν δύσιν της. 

"Ο φεγγοβόλος ήλιος έχάθη δπισθεν τών όρέων 

άφήσας τό σκήπτρον τής βασιλείας του είς τήν 
ώχράν Σελήνην ήτις έφάνη ήδη έπ! τοΰ στε
ρεώματος.

Τό ψΰχος ήρχισε νά καθίσταται έπαισθητόν. 
Μέ βαρείας κόππας καλύπτονται οί κλέφτες. Έκεΐ 
είς τάς υπώρειας τοΰ’Ολύμπου φθάσαντες, ό Λε
βέντης Λάκας κα! οί όλίγοι σύντροφοι του παρε- 
κάθησαν όκλαδόν ύπό τά πυκνά έλατα δπως παρά 
τάς φλόγας θαλπεροΰ πυρός γευθώσι τόν Χρι- 
στουγεννιάτικον άμνόν.

Ό γεροντότερος έξ αυτών διεμέλισε τόν άμνόν 
κα! προσέφερεν είς δλα τά παλληκάρια κρατήσας 
τόκαλλίτερον μέρος διά τόν άρχηγόν.Κα! έκεΐ μέ 
τήν γεΰσιν τοΰ ψητοΰ, τόν γΰρον τής τσότρας 
τοΰ παντός τήν γαλήνην, τής πυράς τόν ποιητι
κόν βόμβον, τό γλυκύ ψιθίρισμα τής πεύκης κα! 
τοΰ έλάτου, έλησμόνησαν κα! φόβους καί άνησυ- 
χίας κα! έλπίς γλυκεία κατέλαβεν αυτούς. 'Όλη 
έκείνη ή έλευθέρα κα! άρρενωπός όμάς παρεδόθη 
είς όνειρα κα! άνεκοίνουν πρός άλλήλους τους πό
θους των περί τοΰ μέλλοντος τής Έλλάδος, ένώ 
οί εΰθυμώτεροι έξ αυτών έψαλλον μελαγχολικώς 
τόν τυραννούμενονΈλληνισμόν διά τών θαυμασίων 
έκείνων τής καρδίας τόνων οίτινες μόνοι γνωρί
ζουν νά συγκινοΰν.Παρέκει άλλος λεβέντης έμελπε 
μέ φωνήν γλυκείαν τό τελευταϊον ασμα τής άγα- 
πητής του, τό ασμα τό όποιον έκείνη έψαλλε 
κατά τήν στιγμήν τοΰ χωρισμοΰ.

Φ

Αίφνης τά άσματα κατέπαυσαν. Τά πρόσωπα 
δλων φωτιζόμενα άπό τήν λάμψιν τής πυράς έκ- 
φράζουσιν άνυπομονησίαν κα! άνησυχίαν έν ταυτώ 
κα! οί όφθαλμο! δλων στρέφονται πρός τόν γέροντα 
δστις έκράτει είς χεΐράς τήν ώμοπλάτην τοΰ άμνοΰ.

Νεκρική σιγή βασιλεύει. Και αύτός ό τής πυ
ράς βόμβος κατέπαυσε. Έπί τινα λεπτά έν μέσω 
βαθυτάτης σιγής ό γέρων έξετάζει έπισταμένως 
τήν ώμοπλάτην. Αί πυκνώς ήνωμέναι όφρΰς του 
συσπώνται. Πάς τις έννοει δτι δέν προμαν
τεύει εύάρεστα. Καί τώ όντι. Ό γέρων διακρίνει 
κα! άναγινώσκει, ώς είς βιβλίον, τελείαν τών 
συντρόφων του καταστροφήν. Ή ώμοπλάτη γέ- 
μει άπό έρυθρά στίγματα προμηνύοντα τήν τε
λείαν καταστροφήν τών κλεφτών.

Μετ'όλίγον ό γέρων έγείρεται. Διανοίγει τά πα- 
χέα χείλη του δπως άνακοινώση είς τους συντρό
φους του άγγελμα άπαίσιον τό όποιον μέλει ν’ αύ
ξηση τόν τρόμον τών. Πάντες προσπαθούν νά μαν
τεύσουν τους λόγους τούς μέλλοντας νά έξέλ- 
θωσι τοΰ στόματός του. Ό άρχηγός καθήμενος 
παρέκει συσπά’δυσαρέστως τάς όφρΰς του, διότι 
έννοει έκ τής έκφράσεως τοΰ προσώπου τοΰ γέρον- 
οντος πάν δτι έκεϊνος είς τήν ώμοπλάτην διειδεν.

Τότε χωρεϊ έν βήμα πρός τά έμπρός παρα
τηρεί άτενώς τόν γέροντα κα! κάμνει πρός αύτόν
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έν άδιο'ρατον νεύμα. Ό γέρων άρματωλδς έννοεϊ. 
’Οφείλει ν’ απόκρυψη τήν άλήθειαν.

Έπι στιγμήν άμφιρρέπει μεταξύ άληθείας καί 
ψεύδους. Καί σκέπτεται. Έάν είπη τήν άλήθειαν 
οί σύντροφοι του αποθαρρύνονται, έάν άποσιω- 
πήση, τίς οίδεν. . . . ίσως.. . καί τότε, δέν έσκέ- 
φθη πλέον. Άκουσίως ώσεί έξ όρμεμφύτου έτεινε 
τήν χεΐρα πρδς τδν άρχηγδν λέγων μετά βρον
τώδους φωνής.

— Αρχηγέ νίκη !
— Νίκη ! άνεφώνησαν πάντες καί ή χαρά 

έλαμψεν είς τά βλέμματα των καί τά ασματα 
έπανελήφθησαν ζωηρότερα καί εύθυμώτερα ώς 
μετά νίκην.

Φ
Τήν έπομένην άμα τή ανατολή τοΰ ήλιου οί γεν

ναίοι κλέφτες συνεπλάκησαν μέ τούς άλβανούς του 
Άλή.Οί άνορεϊοι Τριάκοντα έπολέμησαν ύπεραν- 
Ορώπως καί μέ τήν βεβαιότητα τής νίκης κατέστρε
ψαν τον έχΟρο'ν, καί ό ΛεβέντηςΛάκας έκέροισε μίαν 
τών ένδοξοτέρων νικών του έξ έκείνων αΐτινες υπήρ
ξαν ό πυρήν και ή αφετηρία τών μελλόντων 
'Ελληνικών μεγαλουργημάτων.

'Όταν δέ οι ένδοξοι πολεμισταί συνήχθησαν καί 
αύθις ύπδ τά έλατα, ό αρχηγός έσφιγξεν είς τάς 
άγκάλας του τον γέροντα μάντην λέγων.

— Έκρύψαμε τά σημάδια τής πλάτης, καί 
τδ θάρρος τών παλληκαριών μάς έδωκε τήν νίκην.

Καί ούτως ό άμνδς τών Χριστουγέννων έγινε 
αίτιος μιας έτι νίκης έξ έκείνων αΐτινες ανύψωσαν 
καί έκλεισαν τδν Ελληνισμόν.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΙ ΙΡΜΜ1 ΤΟΪ TUT0T
ΥΠΟ

CARL· STANGE
Καϋηγητοΰ της θεολογίας τοϋ εν Greifswald Πανεπιστημίου 

(κατά μετάφρασιν, τί] άδεια τοΰ συγγραφέως, υπό 
Δημ. Σιμού Μ π αλάνου).

'Η συλλογιστική σειρά δι’ ής ό Τολστόϊ νομίζει 
οτι έλυσε τήν άντίθεσιν μεταξύ τής καρδιας καί τοϋ 
λογικού εΐνε ή έξής : Έν πρώτύις βέβαιοι οτι τή 
βοήθεια τοϋ λογικού του άναγκαίως καταντά είς τόν 
σκεπτικισμόν καί ότι διά τόν ύποτασσόμενον μόνον είς 
τάς άπαιτήσεις τοϋ λογικού ό βίος όλος είναι έντελώς 
άνευ σκοπού καί λόγου· ή καθαρά καί μετά λόγου 
θεωρία τοϋ βίου καταδεικνύει συνεπώς τό άσκοπον αύ
τοϋ. Άφ’ ετέρου δμως εΐνε γεγονος άναντίρρητον ότι 
τά αναρίθμητα πλήθη τά όποια ζητοϋσι νά κατανοή- 
σωσι τόν σκοπόν τοϋ βίου ούχί διά τής λογικής θεω

ρίας άλλά διά τής πίστεως άπολαμβάνουσι βίον ευ* 

τυχή. Έν τοιαύτη δμως περιπτώσει, άφοϋ δηλ. ή 

ή σοφία τοϋ λογικού όδηγεϊ είς άρνησιν τοϋ βίου καί 
ή σοφία τής πίστεως άγει είς την ευτυχίαν, έπεται 
εκ τούτου κατ’ άνάγκην τό συμπέρασμα ότι ή άλη- 
θης σοφία δέν εΐνε ή σοφία τής σκέψεως, άλλ’ ή τής 
πίστεως, διότι σοφία άρνουμένη τόν βίον εΐνε παρα
φροσύνη, ένώ τούναντίον σημεϊον τής άληθοϋς σοφίας 
εινε ότι παρέχει τήν δύναμιν καί τό θάρρος διά την 
ζωήν. Καί πράγματι- εΐνε μωρία έάν θέλωμεν νά νοή- 

σωμεν τόν σκοπόν τοϋ βίου διά λογικής όδοϋ μόνον, 
διότι ό νοϋς γνωρίζει άπλώς τά πεπερασμένα, ένώ τό 
ζήτημα περί τοϋ σκοπού τοϋ βίου άφορά τό άπειρον. 
Τούναντίον ή πίστις, ώς άποβλέπουσα πρός τό άπει. 
ρον, εΐνε ή μόνη δυναμένη νά δώση άπάντησιν έπί τοϋ 
ζητήματος περί τοϋ σκοπού τοϋ βίου καί νά έξασφα- 

λίση τον άνθρωπον κατά πάσης έκ μέρους τοϋ λογικού 
δυνατής ένστάσεως. Τό λογικόν λοιπόν λύει τό δί

λημμα μεταξύ άμφιβολίας καί πίστεως, ύποχωροϋν 
πρό τής πίστεως καί άναγνωρίζον τά όρια, άτινα δέν 
δύναται νά ύπερβή. Εναντίον όμως τών συλλογισμών 

τούτων έγείρεται ταύτοχρόνως τό ζήτημα, έάν τά 
συμπεράσματα, άτινα έξάγει δ Τολστόϊ, έχωσιν άνα
γκαίως άποδεικτικήν ίσχύν. "Η άκριβέστερον: 'Η ύπέρ 
τής πίστεως άπόφανσις τοϋ Τολστόϊ δύναται ν’ άνα- 
γνωρισθή έπί τή βάσει λογικής σκέψεως; Είνε όλως 
φανερόν οτι είς τό σημεϊον τοϋτο ή σκέψις τοϋ Τολστόϊ 
καταδείκνυται ώς άνευ κρίσεως, άποδεχομένη άναπό- 
δεικτον προκατάληψιν. 'Ο Τολστόϊ δέν έφθασε δι ’ ορ
θού συλλογισμού είς λύσιν τής άντιθέσεως έν ή εύρί

σκετο· έκ τών δυσχερειών είς άς οόδήγησεν αύτόν ό 
σκεπτικισμός τόν έξήγαγε μάλλον πρακτικόν έλατή- 
ριον."Οταν δηλ. ό Τολστόϊ νομίζη ότι ή σοφία τής πί
στεως δικαιούται πρό τής σοφίας τής σκέψεως, διότι 
ή τελευταία αΰτη δέν κατορθοϊ νά προσδώση θάρρος 
καί δύναμιν διά τόν βίον, θέτει έν χρήσει μέτρον μή 
δικαιολογούμενον έπαρκώς· δύναται τις εύλόγως ν’ 

άντιτάξη ότι τό άληθές δέν δύναται νά έξαρτηθή έκ 
τοΰ ώφελίμ.ου. Έάν διά τής άληθείας θά καταστώμεν 
εύτυχεϊς ή ού είναι άλλο ζήτημα. Ή γνώσις εχει ώς 
μόνον σκοπόν νά κατάδειξη την πραγματικότητα ώς έχει 
έάν όμως κατόπιν ή θέλησις ήμών συμφωνή ή ούχί 
πρός τήν εύρεθεϊσαν άλήθειαν, εΐνε ζήτημα το όποιον 
δέν δύναται καί δέν πρέπει νά ένδιαφέρη ήμάς, έφ’ 
οσον έξετάζομεν περί τής άληθείας καθ’ έαυτήν. Άρ- 
νούμενος ύ Τολστόϊ είς τό λογικόν τήν δύναμιν πρός 
λύσιν τοϋ αινίγματος τής ζωής, δρμάται έξ όλως πρα
κτικών έλατηρίων κα! λύει τό ζήτημα ούχί διά τής 
λογικής, άλλά διά τής θελήσεως. Ό Τολστόϊ θέλει 
νά εΐνε ευτυχής, διά τοϋτο δίκαιοί τήν πίστιν καί κα
ταδικάζει τό λογικόν βλέπει τήν οίκτράν θέσιν είς ήν 
περιήλθεν ύπό τήν έπίδρασιν τοϋ λογικού και παραβά
λει πρός ταύτην την εύτυχίαν τών πιστευόντων, καί

ότι δηλ. ο μέχρις ύπερβολής έξηυγενισμένος άνήρ ποθεί 
τοσοϋτον τόν βίον τοϋ όχλου εΐνε — όπως δ Jacobsen 

έν τή μυθιστορία του «Marie Grubbe» άριστοτεχνι- 
κώς έξεφράσθη—φαινόμενον δυνάμενον νά έξηγηθή ώς 
συνέπεια τοϋ ύπερπολιτισμοϋ του. Χαρακτηριστικόν 
διά τήν άντίληψιν τοϋ Τολστόϊ περί κόσμου εΐνε κατά 

ταύτα ή κοινωνιστικη αύτοϋ τάσις, είς ήν τέλος κα
ταλήγει ή σκέψις του. Τό θρησκευτικόν πρόβλημα κα
ταντά δι’ αύτόν κοινωνικόν πρόβλημα. Είς τήν έρώ- 
τησιν πώς τό άτομον δύναται νά έπιτύχη τόν σκοπόν 
τοϋ βίου, άπαντά ύποόηλών την άπομάκρυνσιν άπό 

τοϋ πολιτισμού- πρέπει ό πλούσιος νά καταστή πτω
χός. Ή λύσις τοϋ κοινωνικού προβλήματος έξαρτάται 
έκ τής άποφάσεως πάντων νά διάγωσιν ώς οί χωρικοί. 
Άπό τής άρχής ταύτης δρμώμενος ό Τολστόϊ έξήσκη- 
σεν άνευ μέτρου κριτικήν έπί τοϋ πολιτισμού καί τών 
συνεπειών του. Τή βοήθεια τής διαλεκτικής του άρ- 
νεϊται πάν, δ,τι διά τόν πεπολιτισμένον άνθρωπον έχει 
άξίαν. Δέν άρκεϊται νά ψέξη άσθενικάς τινας έκδηλώ- 
σεις καί τάς καταχρήσεις τοϋ πολιτισμού, άλλά τού
ναντίον απορρίπτει πάν έχον σχέσιν πρός αύτόν, άνευ 
έξαιρέσεως,καί κατευθύνει τήν πολεμικήν του έναντίον 
τών βάσεων αύτών έφ ’ ών στηρίζεται δ σημερινός πο
λιτισμός. Εις κοινωνιστής φαίνεται πρό αύτοϋ ώς άν- 
τιδραστικός, καί εις άναρχικός δέν θά ήδύνατο νά τόν 
ύπεοβάλλη. Πάν κατασκεύασμα τοϋ πολιτισμού εΐνε 
δι’ αύτόν κακόν τι καί γέννημα τοϋ έγωϊσμοϋ καί ού- 
δέν ύπάρχει άπεχθέστερον αύτοϋ. Είς την γνώμην ταύ
την καταντά δ Τολστόϊ διότι έχει τήν πεποίθησιν 
οτι τά τρωτά τά παρακολουθοϋντα τον πολιτισμόν, 
δέν εΐνε τυχαία συμπτώματα, άλλ’ ότι τούναντίον 
πάσαι αί άπαιτήσεις τοϋ πολιτισμού προέκυψαν έν γέ- 
νει έκ ποταπών έλατηρίων. Τό κράτος λ. χ. στηρίζε
ται έπί τής άρχής τοϋ έκβιασμοϋ, σκοπός του δέ κυ
ρίως εΐνε ή έκμετάλλευσις τών άδυνάτων. Ούδεμία κυ- 

βέρνησις έν γένει έχει ήθικάς άρχάς. Ή στρατοκρα
τία εΐνε μορφή έτέρα τής δουλείας. Ένώ αί κυβερνή
σεις προσποιούνται ότι σκοποϋσι διά τοϋ στρατού νά 
έξασφαλίσωσι την έλευθερίαν τών πολιτών, πράγματι 
δι’ αύτοϋ έξασφαλίζονται καθ’ οί’αςδήποτε άντιστά- 
σεως τών έκμεταλλευομένων ύπ’ αύτών. 'II πονηροτέρα 
όμως μορφή τής δουλείας εΐνε οί φόροι πρός τήν πολι

τείαν, έν μέσον πρός έκβίασιν τών πτωχών.
Καί ή Εκκλησία εΐνε καθίδρυμα καθ’ ής ό,τι καί 

άν είπη τις είναι ολίγον. Εΐνε φυτώριον τής ύποκρι- 
σίας, στηριζόμενον έπί άπάτης καί σκοπούν τήν άπο- 
κτήνωσιν τοϋ λαού- συμμαχούσα μετά τοϋ κράτους 
συμμετέσχε καί αύτη είς τήν ύποδούλωσιν καί έκμε- 
τάλλευσιν τών πολλών διά τοϋ άλογου τών δογμάτων 
της κατέστησεν άδύνατον πάσαν περαιτέρω άνάπτυξιν 

τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος.
Καί ή έπιστήμη δέν εύρίσκεται είς κρείττονα μοί

ραν. Καί αύτη, ώς καί ή ’Εκκλησία, κατέστη δούλη

έπειδή προτιμά τήν εύτυχίαν τής δυστυχίας καταδι
κάζει τό λογικόν, ώς αίτιον τής δυστυχίας καί δί

καιοί την πίστιν ώς άγουσαν είς τήν ευτυχίαν.
Ή έπίδρασις τοϋ πρακτικού ένδιαφέροντος επί τόν 

Τολστόϊ καθίσταται σαφεστέρα, έάν τις άναλογισθή 
ότι ή άντίθεσις μεταξύ νοήσεως καί πίστεως δέν 

προήλθε μόνον έκ τής πείρας τοϋ βίου του, άλλά κυ
ρίως έκ τής άντιθέσεως, ήτις γίνεται καταφανής έν τώ 
κοινωνικό βίφ· διότι δέν πρέπει νά λησμονή τις ότι 
έν Φωσσίρι ή άβυσσος μεταξύ πλουσίων καί πενήτων 
εΐνε έτι μείζων ή παρ’ ήμΐν καί ότι ή άπόστασις με
ταξύ τών προνομιούχων τάξεων καί τοϋ όχλου εΐνε 
άσυγκρίτως μείζων ή έν οίωδήποτε άλλω εύρωπαϊκώ 
Κράτει. Διά τοϋτο δέν είνε άξιον άπορίας ότι διά τόν 
Τολστόϊ τό ζήτημα τής προτιμήσεως μεταξύ νοήσεως 

καί πίστεως συνδέεται πρός τό ζήτημα τής προτι
μήσεως μεταξύ πολιτισμού καί φυσικής καταστάσεως 
τοϋ άνθρώπου. Είνε εύνόητον ποία είνε ή θέσις τοϋ 
Τολστόϊ ώς πρός τό ζήτημα τούτο- ό Τολστόϊ άνή- 
κεν είς τάς προνομιούχους τάξεις, έλαβε πείραν ότι 
ο πολιτισμός καθιστά, τούς άνθρώπους δυστυχείς, ένώ 
συγχρόνως έσχετίσθη πρός τά πλήθη τοϋ όχλου τά 
άγνοοϋντα τάς προόδους τοϋ . λιτισμοϋ καί όμως 
εύτυχοϋντα- διά τοϋτο ό Τολο,ο·. zi.-έληξεν έν τέλει 
είς το συμπέρασμα ότι ό πολιε .σμ ς ζ.α -.στα τόν άν
θρωπον έσωτερικώς κενόν καί ότι ούτος δεσμεύει τήν 
ύγιά καί ίσχυράν έκδήλωσιν τοϋ πνευματικού βίου. 

Ό πολιτισμός ύποτιμάται ύπό τοϋ Τολστόϊ καί έ
χασε δι’ αύτόν πάσαν άξίαν, διότι ούτος άντιλαμβά- 
νεται μονομερώς τών τρωτών καί τών έλλείψεων τοϋ 
πνευματικού βίου μόνον. Κορεσθείς ύπό τοϋ πολιτισμού 
καί συναισθανόμενος έαυτόν έσωτερικώς έξασθενήσαντα 
ύπ’ αύτοϋ, άποβλέπει μετά θαυμασμού καί ζηλοτυ
πίας πρός τά πλήθη τοϋ όχλου, άτινα έξωτερικώς 
μέν άθλια καί δυστυχή, εΐνε έν τούτοις πράγματι 
εύτυχή καί ισχυρά, έχοντα βίον άξιον τοϋ σκοπού. 
Άποβλέπων πρός ταύτα ώς πρός ιδεώδες, άπεφάσισεν 
ό Τολστόϊ νά μιμηθή ού μόνον τόν τρόπον τοϋ βίου 
των καί τό ένδυμά των, άλλά καί νά προσοικειωθή 

τήν πίστιν των. Έάν λοιπόν, ό Τολστόϊ όμολογή την 
άλήθειαν τής πίστεως, τοϋτο προέρχεται έκ τοϋ ότι, 
θεωρών τόν πολιτισμόν ώς κακόν τι, μίαν διαβλέπει 
οδόν σωτηρίας, τήν έπάνοδον είς τήν φύσιν. 'Ως τρί
τος παράγων έξ ού προέκυψεν ή περί τοϋ βίου θεωρία 
τοϋ Τολστόϊ δέον κατά ταύτα νά θεωρηθή ή άπο- 
στροφή αύτοϋ πρός τόν πολιτισμόν καί τοϋτο εινε τό 
κοινόν αύτοϋ πρός τόν Rousseau- ώς ούτος κηρύττει 
καί ό Τολστόϊ, τό εύαγγέλιον τής φύσεως μέ μόνην 
τήν διαφοράν ότι ό Τολστόϊ πολεμεϊ τόν πολιτισμόν 

πολύ σφοδρότερον τοϋ Rousseau, διότι τό μισός του 

κατ’ αύτοϋ προσλαμβάνει νοσηρόν χαρακτήρα, στηρι- 
ζόμενον, όπως αύτός ούτός που λέγει, επί «καθ’ εαυτό 
φυσικής» άγάπης του προς τόν όχλον. Τοϋτο όμως
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τοϋ Κράτους.Τό ένδιαφέρον τών άντιπροσώπων τής έπι- 
στήμης αποβλέπει άποκλειστικώς εϊς ίδιον όφελος. 
Άντί νά ύπηρετώσι διά την εύδαιμονίαν τοϋ λαοϋ,άσχο- 
λοϋνται οί πεπαιδευμένοι μέ διάφορα άνωφελή ζητή
ματα καί λεπτολογίας. Σκέπτονται μόνον πώς δαπά- 
ναις τοϋ λαοϋ θά άγωσι πολυτελή βίον καί πώς θά δυ- 
νηθώσι νά έξασφαλίσωσι την άργίαν ουδόλως δμως 
συνετέλεσαν εις λύσιν τών πραγματικών ζητημάτων 
της επιστήμης.

Είνε φανερόν ότι δέν δύναται νά ύπάρξη δριμυτέρα 
έπίκρισις τοϋ πολιτισμού. ’Ιδίως ύπερβαίνουσι παν δριον 
αί προσβολαί τοϋ Τολστόϊ κατά τοϋ κράτους, ώς της 
βάσεως τοϋ συγχρόνου πολιτισμού. Οί λόγοι τοϋ Κυ
ρίου: « Εγώ δέ λέγω ύμΐν μη άντιστηναι τώ πονηρώ» 
εξηγούνται ύπό τοϋ Τολστόϊ ώς καταδικάζοντες τό 
κράτος καί τάς διατάξεις του- ό Τολστόϊ νομίζει ότι 
ή βία είνε ουσιώδης παράγων πάσης νομικής σχέσεως 
και επειδή θεωρεί την βίαν ώς τό κορύφωμα τοϋ κα
κού, καταλήγει εϊς τό συμπέρασμα ότι πάσα διάταξις 
πολιτειακή είνε άπορριπτέα καί ότι άπό χριστιανικής 
άπόψεως ούδεμία μορφή πολιτειακής κοινωνίας είνε 
ανεκτή.

Ή συνέπεια της έντελώς αναρχικής ταύτης θεω
ρίας είνε δτι ό Τολστόϊ δέν δύναται νά σκεφθή περί βελ- 
τιώσεως της καταστάσεως δι’οίων δήποτε μεταρρυθμί
σεων, διότι πάσα νέα τάξις έπί νομικής βάσεως θά 
συνεπηγε μόνον άλλην μορφήν έκβιάσεως- διά τούτο 
ούτε καν άπεπειράθη νά έκθέση οίον δήποτε ιδεώδες 
περί μέλλοντος. Τό ϊδιάζον τοϋ κοινωνισμοϋ του έγκει
ται κυρίως έν τούτω ότι είς την έρώτησιν περί τοϋ τί 
δέον γενέσθαι άπαντά ότι ή βελτίωσις τών κοινωνικών 
συνθηκών δέν θά έπέλθη δι ’ έξωτερικών μέτρων, άλλά 
μόνον δι’ έσωτερικής μεταβολής τής διαθέσεως τοϋ 
άτόμου. Τό πρόβλημα τοϋ πολιτισμού είνε κατά ταύτα 
διά τόν Τολστόϊ κυρίως ούχί κοινωνικόν, άλλά πρό
βλημα τοϋ καθ' έκαστον άτόμου.

*0 Τολστόϊ έβάδισε κατ’ άρχάς άλλην όδόν. Διη
γείται πώς εις προηγουμένην έποχήν άπεπειράθη νά 
άποκαλύψη τάς πηγάς τής κοινωνικής δυστυχίας καί 
νά βοηθήση τά θύματα ταύτης· ένόμιζε ότι θά ήδύ
νατο τοιουτοτρόπως νά συντελέση εϊς άνακούφισιν τής 
δυστυχίας, διά τούτο κατήλθεν εϊς τά κατώτατα στρώ
ματα ζητών διά τών χρημάτων του καί τών γνώσεών 
του νά κατωρθώση τούτο. Αλλά ταχέως κατενόησε τό 
μάταιον πάσης τοιαύτης άποπείρας’ κατεΐδεν δτι τά 
μέσα άτινα διέθετε δέν ήσαν έπαρκή καί διά τούτο 
έζήτησε νά ίδρύση σύνδεσμον έξ άνδρών τής κοινωνικής 
του τάξεως άλλά φίλων τοϋ λαοϋ καί νά φέρη είς φώς 
οργανισμόν σκοποϋντα τήν βοήθειαν τών ένδεών. Άλλά 
πάλιν ταχέως κατενόησεν οτι ούδέν ήτο δυνατόν νά 
κατορθωθή καί διά τούτου τού τρόπου, διότι οση καί 
άν είνε ή έξωτερική άθλιότης τοϋ όχλου, ή εσωτερική 
άθλιότης είνε πολύ άνωτέρα καί αύτη κυριαρχεί ού 

μόνον έπί τών πτωχών άλλά καί έπί τών πλουσίων καί 
τών ανεπτυγμένων καί ή έσωτερική αΰτη άθλιότης 
είνε ή τάσις πρός ηδονήν καί δ έγωϊσμός, τά μόνα έ- 
λατήρια τοϋ βίου τών πολλών. Διά τούτο οί πλού
σιοι δέν δύνανται νά βοηθήσωσι τούς ενδεείς, διότι 
εσωτερικώς είνε τόσον πτωχοί δσον καί έκεΐνοι. 'Ο έ
γωϊσμός είνε ή πηγή πάσης δυστυχίας, τό έλατήριον 
τούτο τοϋ συγχρόνου πολιτισμού. Άφοϋ δ Τολστόϊ 
διέγνω τήν ρίζαν τοϋ κακού,ένόησεν δτι έν μόνον μέσον 
θεραπείας ύπάρχει καί τούτο είνε ή μεταβολή τής 
διαθέσεως, ή μετάνοια, καί οΰτω κατέστη κήρυξ τής 
μετάνοιας καί ένεκολπώθη τό εύαγγελικόν τούτο κή
ρυγμα. Μετά βαθείας σοβαρότητας καί μετά μεγάλης 
ένεργείας προσεπάθησε πάντοτε νά κατάδειξη ότι ή 
ηδονή ούδεμίαν προσδίδει άξίαν εϊς τόν βίον, άλλ’ δτι 

τούναντίον ώς σκοπόν τοϋ βίου του πρέπει έκαστος νά 
θέτη νά ύπηρετή τόν πλησίον, ότι δέν πρέπει τις ν’ά- 
ποβλέπη νά καταστή πλούσιος καί ισχυρός, άλλ’ δτι 
τούναντίον έκαστος πρέπει νά είνε πρόθυμος πρός θυ
σίας καί στερήσεις χάριν τοϋ γενικού καλού. Δέν πρέ
πει τις ν’ άποβλέπη εϊς τήν ιδίαν εύτυχίαν, άλλ’εις 
εκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεών του. 'Ως κανόνα τοϋ 
βίου δέν πρέπει νά θέτωμεν τούς πόθους μας άλλά 
τάς θείας έντολάς. Μεταβολή τής καταστάσεως, εις 
ήν πάντες κατηντήσαμεν διά τοϋ πολιτισμού, είνε 
μόνον τότε δυνατή έάν κατορθώσωμεν τήν μεταβολήν 
τής διαθέσεως τοϋ καθ’ έκαστον.

"Οθεν τό χαρακτηριστικόν τοϋ Τολστόϊ εί/ε δτι 
στενοιτατα συνέδεσε τό πρόβλημα τοϋ ίδιου βίου πρός 
τό κοινωνικόν πρόβλημα καί άφ’ ετέρου δτι πα- 
ριστά τό κοινωνικόν πρόβλημα ώς ύποκειμενικόν, προ
σωπικόν ζήτημα. Έν τώ διττώ τούτω συνδυασμώ 
τοϋ προσωπικού καί τοϋ κοινωνικού έγκειται τό ϊδιάζον 
τής άντιλήψεώς του περί τοϋ βίου.

Διά τούτο δυνάμεθα νά είπωμεν δτι τό ηθικόν έν
διαφέρον είνε τό προέχον διά τόν Τολστόϊ. Τούτο δια
κρίνει κυρίως αύτόν τοϋ Nietzsche. Καί τούτο δια
κρίνει αύτον άφ’έτέρου τών νεωτέρων σοσιαλιστών,ότι 
κατ ’ αύτόν ή λύσις τοϋ κοινωνικού προβλήματος δέν 
θά έπέλθη διά τής πολιτείας, άλλά διά τής βουλή- 
σεως τοϋ άτόμου.

Καί έν τούτω έγκειται κυρίως ή άξια τοϋ Τολστόϊ 
διά τήν έποχήν μας έν τή μεγάλη σημασία ήν απο
δίδει εϊς τήν ήθικότητα. Νέας ιδέας δυσκόλως θά 
εΰρη τις παρά τώ Τολστόϊ, άν καί ούτος δλως άφελώς 
εφαντάσθη δτι είς τάς φιλοσοφικάς, θεολογικάς καί 
οικονομολογικάς θεωρίας του ύπάρχει τι τό ούσιωδώς 
πρωτότυπον. Άλλ’άνεξαρτήτως τών ύπερβολών του 
ούδέποτε καταντά εϊς κοινούς τόπους. Has’ δλον τό 
μΐσος μεθ ’ού πολεμεΐ την ύπαρχουσαν κοινωνικήν τά- 
ξιν, καί παρ’ δλην την ύπερεκτίμησιν εαυτού, είνε ά- 
ναντίρρητον δτι αί έργασίαι του δέν ύπερέβησαν τά 
δρια τοϋ έρασιτέχνου. Άν καί δμως τά θετικά πο-

ρίσματα εϊς ά άγει ή κριτική σκέψις τοϋ Τολστόϊ δέν 

εϊνε ίδιαζούσης σημασίας, τούναντίον άξιον έξάρσεως 
είνε τό ηθικόν έλατήριον τοϋ χαρακτήρός του.Έθετο 
ώς άποστολήν του τήν ένίσχυσιν τής συνειδήσεως τών 
συγχρόνων καί τήν άποστολήν του ταύτην έπε- 

τέλεσε διά τών συγγραμμάτων καί διά τοϋ πα

ραδείγματος τοϋ βίου του.Άπό τής άπόψεως τοϋ θετικού Χριστιανισμού εϊνε 
τώ δντι λυπηρόν δτι δ Τολστόϊ δέν έκήρυξέ τι πλέον 
τής μετανοίας καί δτι ή πίστις του κανονίζεται άπο-
κλειστικώς ύπό τοϋ ήθικοϋ ένδιαφέροντος· τό λυπηρό- 

τατον δμως είνε δτι ούδέν γνωρίζει περί τής χριστια
νικής έλπίδος καί δτι κατενόησε μέν τόν νόμον, άλλ’ 

ούχί τό εύαγγέλιον.Παρ ’ δλα ταύτα πρέπει τις νά όμολογήση δτι δ 

Τολστόϊ συνεισέφερεν σπουδαίως εϊς τήν διαμόρφωσιν 
τοϋ συγχρόνου πνευματικού βίου. Ή φυσιογνωμία του 
είνε ισχυρά άπόδειξις δτι σκοπόν τοϋ βίου ήμών δέν 

πρέπει νά θέτωμεν τήν ηδονήν, άλλά τό καθήκον.

σιν, μέ γνώσεις ποικίλας, μέ αισθήματα εύγενή, μέ 
ιδέας ύψηλάς, μέ φρονήματα άνθρώπων οί όποιοι όνει- 
ροπολοϋσι νά φανώσι χρήσιμοι καί είς τόν κλάδον είς 

δν άνήκουσι καί είς τήν εαυτών πατρίδα. Διά τούτο 
ή κοινωνία ού μόνον μέ ζμ,υ.α. εύχάριστον θά τούς ϊδη 
ηνωμένους πρός έκτέλεσιν ένός εύγενοϋς σκοπού, άλλά 
καί έχει την άξίωσιν παρ* αύτών νά ήγώνται είς τούς 
άγώνας τής κοινωνικής άναμορφώσεως, τής ηθικής 
άναπτύξεως καί τής ύλικής εύημερίας τοϋ άτόμου καί 

τής οικογένειας. Καί ή ΐδρυσις τοϋ Συλλόγου τών 
' Υπαλλήλων τών Τραπεζών καί Εταιριών οφείλει νά 
έχη αύτόν τόν σκοπόν, αύτην την άποστολήν. Διότι 
δταν τό άτομον καί ή οικογένεια εύημερή, προάγε- 
ται, μορφοϋται, ζή άνέτως καί μέ κάποιαν ψυχικήν 
καί πνευματικήν ίκανοποίησιν τότε καί ή κοινωνία 

εύημερεΐ, προάγεται καί μορφοϋται.Όφείλομεν λοιπόν πάντες οί άνήκοντες καί κατά 
τό παρελθόν εις τόν κλάδον αύτόν νά ένώσωμεν τάς 

δυνάμεις μας, τήν ένεργητικότητα μας, τόν ένθουσια- 
σμόν μας δ.ά νά ίκανοποιήσωμεν τήν κοινωνίαν ή 
δποία μέ τόσην μάς περιβάλλει έκτίμησιν. ΤΙ ΐδρυσις 

τοϋ Σωματείου τών' Υπαλλήλων Τραπεζών καί 'Εται
ριών δέν θά είνε έκ τών συνήθων Σωματείων τών ίδρυο- 
μένων τήν πρωίαν διά νά έκπνεύσουν τό έσπέρας ή 

τών Σωματείων τών φυτοζωούντων καί ούδένα έκτε- 
λούντων προωρισμόν. Ή ΐδρυσις τοϋ Σωματείου τούτου 

οφείλει νά συντελέση είς τήν ύλικήν προαγωγήν 
ένός έκάστου μέλους καί τής οικογένειας του, εις 
τήν κοινωνικήν εύημερίαν ένός έκάστου μέλους καί 

τής οικογένειας του. Τούτο θά έπιτεϋχθή α.) διά τής 

πραγματοποιήσεως τής μεγάλης άρχής τής Σύνεργα- 
τικότητος ή οποία διά τών ύλικών μέσων τών ίδιων 
ύπαλλήλων μή έπιβαρυνομένων διά καταβολών άνω- 

τέρων τών ύλικών μέσων άτινα διαθέτουν, θά κατορ
θώση τήν ΐδρυσιν ένός πρατηρίου είς δ θά εύρίσκωνται 
κατ’ άρχάς δλα τά είδη τής πρώτης άνάγκης τών 
μελών άτινα θά προμηθεύωνται ταύτα είς τιμήν πολύ 
μικροτέραν καί έπί πιστώσει πολλάκις άναλόγω πρός 

τήν μισθοδοσίαν έκάστου μέλους· β) διά τής ίδρύσεως 
Λέσχης δπου τό μέλος θά εύρίσκη τούς συναδέλφούς 
του, τά περιοδικά του καί θα συντελή τό καθ’ έαυ- 
τον είς τήν σύσφιγξιν τών σχέσεων καί τής άγάπης 

μεταξύ τών συναδέλφων κλτ. κλτ.Ρίπτομεν αύτήν τήν ιδέαν καί έλπίζομεν ότι ού
δένα θά εΰρωμεν άντίφρονοϋντα, έλπίζομεν δέ ότι καί 
οί προϊστάμενοι τών μεγαλειτέρων Εταιριών καί 

Τραπεζών καί ιδία οί τής ’Εθνικής καί τής Αθηναϊ
κής κλπ. ού μόνον θά έπιδοκιμάσωσι τήν ιδέαν μας 
άλλά καί πάσαν άρωγήν θά προσφέρωσιν είς αύτήν.

Α. Κ·

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ TPM1EZQN ΚίΙ ΕΤίΙΡΙΟΝ
Έν τή πόλει μας έργάζονται σήμερον εϊς τά γρα

φεία τών Τραπεζών καί Εταιριών εκατοντάδες ύπαλ- 
λήλων χωρίς ποτέ νά σκεφθώσι ν’ άποτελέσωσιν ένα 
Σωματεϊον οπερ θά συνετέλει κατά πολύ είς την βελ- 

τίωσιν τών όρων τοϋ βίου τών μελών του.
Τούτο είνε έν αδίκημα καθ’ εαυτών καί κατά τής 

κοινωνίας άκόμη ήτις μέ δμμα εύχάριστον θά έβλε- 

πεν έπίλεκτα αύτής μέλη δρώντα ώς έν σύνολον ώργανω- 

μένον ώς έν σύνολον ένιαΐον καί συμπαγές.
Ούδείς θ ’ άμφισβητήση ότι οί ύπάλληλοι Τραπε

ζών καί Εταιριών προέρχονται σήμερον άπό τάς πλέον
μορφωμένας καί άνεπτυγμένας τάξεις τής κοινωνίας 

καί είνε εύχάριστον όντως ότι καθ’ έκάστην εισέρχον
ται είς τόν κλάδον αύτόν στοιχεία άτινα τόν πλου- 

τίζουσι καί τόν κοσμοϋσιν έπί πλέον διά τής πνευ
ματικής ύπεροχής ήτις πάντοτε αποτελεί τόν άσβε- 
στον φωτεινόν φάρον πρός ον μετ’ ένδιαφέροντος πάν

τες στρέφονται.Τούτο δέ μαρτυροϋσι καί αύται αί ιδιότητες τών 

ύπαλλήλων τών Τραπεζών καί Εταιριών οίτινες προ
έρχονται άπό τούς κλάδους έκείνους τούς διακρινομέ-

ναυς διά τήν μόρφωσιν καί άνάπτυζιν τών μελών του.
Εις τάς τόσον πυκνάς τάξεις τών ύπαλλήλων θά 

εΰρητε καί μηχανικούς καί γεωπόνους καί δικηγόρους 
καί δημοσιογράφους και καλλιτέχνας καί συγγραφείς 
καί έν γένει θά συναντήσητε νέους μέ άρτίαν μόρφω-
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“ΜΠΟΜΠ & ΜΠΡΕΖΙΝΑ,,
ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ]

ΗθείαΛίναδ,έταξε νά ξεύξουν τούς γηρα.ούς

ίΠανωφορ,ον Της, ό„„ς τρ,,Λ'Ι τ· J 
«7Ζ ^άίν. έν8“·“ AX 

Ένώ Γ·μ’ρ “Ι,".’·“Ι!”' Ρέ τέ "«£,μό της.

®~™σ,ν κείμενο, γε,το,,κόν κτήμα Νέ- 
ροτ, «, χεΙρες τ,ε Κν .ρεναν .

7 δεν ηργηοαν ναναφανώ»,, αί πρώτα, χεϋΜ| 
- "Ορκον, καί ρόλ,ς έθετε κατάμέ'ρ,ς τό“7 
χάρο, της ,οί ίππο, έσταμάτω. .δ . ΡΥ 
Σωστού τοϋ πύργου.
- ~ πατεΡα<: εΓνε σπίτι ; έφώναξε προς την 

Ϋ'Μ·Τ2%Έλλη.ζ’ TI’V «^«'«ίε άργώς.
- Μα βεόο,α, έδώ dn ° Κ„^

να εινε θεία Λίνα !
~ Να μή ’ρττορή νά συνειθίση αύτό τό κορί- 

τσ. να ονομαση όπως πρέπει τόν πατέρα της ! Τί 
νασκεπτωντα, οί ξένο, δ,ά τήν συμπεριφοράν της' 
Εμονολόγει ή θεία. Ψ Ρ Ί
ΣγΑ' Ρπί ξέν°' WVTai π°τέ άπ’ έδώ.

Ποιος ειξευρει, είπεν ή Θεία Λίνα μέ μυστη- 
Ρ-ωδη εκφρασιν είς τ- πρ,y ένώ έπερι- 
πατε. με μςγαλα βήματα είς τόν άντιθάλαμον Ρ
- Φ.λτατε μου, έλεγεν ολίγα λεπτά ’ >τε.

Ρ- προς τον έξάδελφόν της Μπόμπ, έχω να^όμ 
λησω^μαξί σου, ιδιαιτέρως. Η
οςν7 τη έχί\Τ,Ιεά κ“°λ°νί°!1ε ! άνεφώνη- 
«νη Ελλη και tiuOl,p ε|ς τ· ό,ό,χ Λ 1 
Κατόπιν ^εαταύρωοε τάς χεϊρας Kai 
, ηο και εκαμετην έντύπωσ.ν ανθρώπου όστις δέν 
εννοη «νάτό κουνήση». V
Μ?Τί άκθύθ13 Kai ή Έλλη ; είπεν ό
Μττομττ kAcigjv το ιιάτι τλ»ι ' »
βόν του. ' πρ°ζ την Ρονάκρι-
Πρ7Λα'ί'8Ο“έν<"·ύΡ0’'°''! ε8,>λ“θεν ί 
Πρόκειται δια το μέλλον της !.
’ ~ T“Pa °που έκίνησες τήν περιέργειαν της 
ή κοπελλα δέν φεύγει ώ . ™c’τ , φ υγε1’ ε<ηκολουθησεν ό πατέρας

-Όχι, δέν φεύγω, έπεβεβαίωσεν ή Έλλη 
Λοιπον, εμπρός, Θεία !. '
-Τίέκφράος,», Τί τρόπο, εΓνε . , 

^Ρ—ήΚλοτΜηίόλςπςτό παιδί της 7 
ρουρμουρισεν ή θεία. ’

Εντροπ,αορόνος ό Μπάρα κατεόίάαος τή. κε. 
ί«λ,ν τον μέ τήν καστανήν της κόμην, κατόπ,ν 

’,°λ'ν ^“’“ί'^είς κάπως, ε!_

■ τού™ «έώΖεΓ Κα1

«Γ ί θ''’ * ά™°-
I I , Π Ελλη εινε μεγάλη καί πρέπει 

εον να ακεφθώμεν δ,ά κανένα γόμον δ,' αύτήν.
τάοΊ ;νσΥ'σ !”“■ τί Ϊ°Ρ°* δρ» γε ; Καί 7 
κώθΧ αυΤσί ’ ?Α’1 ίγέλ’“ iuVa‘·

εισετι εις τον κλιντήρα της. Ρ
Μ~ Η θά ’πανδρευΘή ποτέ, είπεν ό

μπ, μούστο εοήλωσεν άκόμη τελευταίως καί 
προσεθηκεν αφελώς, δέν βλέπω δ.ατί νά β.άσ’ω ώς

' Τ,° Μοναδικό μου παιδί.
ει’ξ^ύ °' δύ° ?°ΐά<:εΤε ί,έ Ρ'Έά παιδιά, δέν 
αάν Ελλά’"'5 " ™ Κ’μ’ P“Ci °°c ! θα='= 
οεν’ή βε?α.Ρ°υ’νΟ γε?°””»Ρ—ί Ήρώτη- 

„ 7ΓεΡ.°νΤ°“Ρ'Τ” ’ Έ"»«λαόεν ή Έλλ, μέ 
σκυθρωπόν μετωπον. '

-Κ«ί .. έχω «'«έναένανέον,χαρ,έοτατον. 
0ω7 “ ''.•Τ- δέ“ 9έΑ“· τόν περ,γελά.

-“Τελώς'γέρο

ούτ7ΚσΙ ?έ” εΓμ£" 8ά Kai Ti°- γέρων,Έλλη μον 
κώς ό1"’ “°’,ρ’1 τρ'χα έ^“> *φτηαεν έπ,πλ,,τ,.’ 
κως ο πατήρ της. 1
- Ναί, έπειδή μοϋ λές νά οον ταΐς β,άλλω 

^^—ίνωρενμαέίκα,έκαίκαΧ;

Η θεία είχεν όρε£,ν νά τήν έπ,πλήίη, όταν 
ηκονοε το καπν,ομα. άλλ’ έπε,δή τό το0
γ«μον της εψα,νετο οπονδα,ότεραν. έίηκολονθηοε

"ερ,εγραψε τ0 χ, Ί θ

«ovFpS: “X" άγρί“ε· ’δί έ«·>

Τότε θά μοΰ χρειασθή ένα καινούργ1ο φόρεμα 
ο εκοψεν α.φνης τήν θείαν της, καί π^πε^ά ϊό

Τ°βυ Μπρεξίνα.Καί μέ τάς λέξεις αύτάς 
ανεπηοησε βιαστ.κώς, ώρμηοε πρός τήν θύραν’ 
κοι εξερχομενη την έκλε,σε θορυόωδώς. Μετ’όλί- 
γον ανεφανη πάλ,ν κρατούσα έπί τοϋ δεξ.οϋ βρσ 
χιονος ενα γηρα,όν σταχτερόν σκύλλαν, γένους 
«Μω„ς. Βού θείσ, το0 Μπρίί,ν(| το_· τϊ -C 
ολλα αλλα εγ,νε τεμπέλης τώρα, δέ, πρόσεχε, είς 
•τ, τον λεγω.επε,δή προτιμά νά «ο,ρότα,.Μπρε- 

Ο 'Π *αλ!ΊΗεΡα θείαε !· Άφησε τότε τόν 
θη καΓ'νσ Υ «Ρ>)σί1 Κατά έκεΓνοε έτε^ώ_ 

Θ ηρχ.σε να χασμάται, ή Έλλη διά νά τόν

__Όχι καί τόσον, άλλ’ ό Μπόμπ δεν Θέλει νά 
κουράζωμαι πολύ μέ τή μελέτη. Ό Μπομπ εινε 
Γοατέρας μον, τόν όνομάίω έπε. η. «Φ - 
τον άπέθανεν ή μαμά, κανένας οεν Μ
πλέον έτα, καί έπε,δή Ιχω τήν φωνήν της μητροο

μ0“_Κα1 θά λατρεύετε τδ, πατέρα οας άοή,τη- 
οεν ό νέος άφαν μάλιστα νομίέω ότι δεν θα εινε

Χ.ν ; έέηκολαύθησεν έκείνη 

Βεβαίως! Μόνον έμένα έχε., καί έγω εχω μον- 
αύτόν καί τόν Μπρεζίνα. Μέ αύτούς η ζωη μου 
Ζ^ε ίφημηΈΤμα. φοόεράεύΘυμη καί κ ποτέ μου

-Xjov

XV μ Αλλ’ έκτοτε τό συλλογίσθην παλιν και καλλίτερα, αλλ εκτατε τ ι ' .
άλλαέα γνώμην,·μ«ορεϊ να ίηλενσ, Μπομπ «« 
δ Μποεέίνα.Σάς τά λέγω λο,πον καλλίτερα ενθ ς, 
δ,ά νά μή κοπιάζετε διά μέ,προτιμώ να είμαι ε.λι· 

’Γ-Λύτά λοιπόν «άςδ.ηγήθη ή άχαπητή θεία; 
,,^τησε, αοόαρώεό νέα. Τότε δνναμα,,α 
Ζ^ΧίαλΧ^αΧητικά^άτ,,

κτες ολόκληρες τυχηρα παιγνηδ.α, 
πεύω ποτέ μου νά ’πανδρευθω.

’ -Ώστε Θά έχετε βεβαίως ένα«ατυχη έρωτα»,»
-Έγώ; πώς; μάλ.στα-έχετε δίκαιον κον- 

τέοσα Έλλη, άπήντησεν ό Δαγοβερ, με τρεμον

στ°^ΐα , , , , - £ σάς J είπεν ή Έλλη με
_ Αυτό μ αρεσει για ι

άπτόητον σοβαρότητα καί είς τους γαλανούς 
θαοούς καί τόσον παιδικούς της οφθαλμούς, 

ύ/π α δε της ήδύνατο V ά,αγ,ώσ, θαυμασμόν 
καί ονγκίνηο,ν. ’Ολίγην ipav ε«ιωπησεν; ως^ 
τήν πολιορκούν νεαι και περιεργ 
έξηκολούθησε σιγανώς : , ,

Χ εύλογήοη καί θά «άς δώοη εκείνην ,τήν ο 
ποιαν αγαπάτε, ώς «ύίυγον, θα το ,οη , 

_ Καλλίτερα όχι, έοκέπτετο ο Δαγοθερ,

έπ,πλήζη, έκάθήόέ πλησίον του είς τον ταπητα, 
7 έθ^ενε καλόν έΦίλε„ Μετ’όλίγον εοηκωθη 
β.αίωε, ίαεοεν είς τά γόνατο τον Μπόμπ. προ ■ 
τρίψε τό μικρό της πρόοωοον ε,ς το ,ο,κον . 
κα-,λοό έδήλωοε μέ τόν πλέον τρυφερόν τροπον 

ότι καί αύτόν τόν αγαπα .
Μίαν έθδομάδα κατόπι, ή θεία έφερε τδν πρ - 

οτατενόμενόν της. έ»« «apov ονγγενη της, 

ΝΚΟ«7τή,δπαδ«χήν ό αίκοδεαπότης έφέρθη

ΧΡΣα^? ήρώτηαε. ή θείο

·ΛΙνΛέΤεΡΧ τί γίνεται όπήντηοεν ό Μ Jo- 

7|ΤΟ ένθουσιασμένος δμως 6τ< η κόρη του u/ε , 
Γ έφαίνετο.1 ληαμονή», τδ, οροαγγελθεντα

τήν Τεόρω θά είνε «τό, κήπο, καί 
«άτι θά ταώγ- είπε, ή θεία. Πάτε να την φωνα
χτέ Δαλόέρ, έκεΐ κάτω ατά όπωροφορα δεΛρα, 
" ·ό νέος κομψενόμενοε, δοτ.ς είχε Ρ«ρ-Θ, ηδη 
τή, ννοτηρώδη τούτην έοίοκεψ.ν έ,ηκωθη και 
έποονώρει νωνελώς έντδς τών δρομΙοκωτ τον παρ- 
κον^είΤέκεϊνο τό μόροε τον 

νείς άλλ’ έξαίφνης μια σταχτερή Φ Ρ 
πρό^ αύτόν καί έπέρααε διά μέαον Τών ποδων τον, 

συνάμα δέ έγχαύγιύε φρενητιωδώς. 'ρχχη μέ
— Μπρεέίνα, Μπρεξίνα! εφωναξεν η η ί

1 > 'ττην Ό Δανοόέρ προοεπαθειΚσθΓ^Χ^:^Χτου,^-ΡΧ 

Γ U"X°" έδείκννε διαθέοε.ς δπως δαγκάο, τονς
νέον-Τέλαε οννελήφθη

°^εΧ±Χ XXUaoTi- 
τά στρογγυλά του ματι«
κώο καί μέ δυσαρέσκειαν τόν επισκέπτην.κως και με ο ρ νκρινιάρηε επειδή

-Μή τον συνεριέεσαε, ειν γ ρ 1Θά
< ' XJ-V αάε γνωρίζει και οι ολου.είνε γεροο και ο^ν σας γ Ρ κύρι0(;Μπρε- άλληλοσυστήσω τους κυρίου -ιδού ο κ ρ Ρ

έίνα.Καϊοεϊς είοθε ό ά.εψ.οε της θε,ας Κ ,
— 'Η Θεία σάς ώμιλησεν ηοη ό

^,0υ , Τ - !

_ Ναι. και πως ι. , ,
u ' τί «άο είπεν άν δύναμαι να ερωτησω, — Και τι σας ειπεν,«* γ

-Ε! διάφορα· ότι είοθε καλό παιδί, οτι δεν 
έχετε χρέη καί δέ. ^ς αρεαονν τα χορτια^

έμεγάλωοο έθαλα ζ"» ζΡ Λε
θημάτων και Οεν τα ευρι
είς μίαν κάσα 5 ^θ^^κώςπρός τά γράμματα;

σοχήν άπ’ αύτό το ύητημ«·
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έκίνηοε τήν χεΐρά του. Χωρίς νά τύ παρ ή 
όμως η Ελλη έξηκολούθησε :

— Κα' θα εισθε βέβαια καϊ πολύ λυπημένος ;
τ ~ , ναι’~αλλ’ όχι καϊ πάντοτε, έδώ π.γ. 

εινε τοσον ωραία καϊ εύχάριστα. Λ
-Σάς άρέσε< λοιπόν ; θά μείνετε πολύ κα.ρό 

στη θεία Λίνα Γ
— Μόνον όλίγας ήμέμας.
— Εινε κρίμα, άλλ’ είμπορούσαμεν νά έογώ- 

μεθα ς τήν θεία Λίνα οσο εισθε σείς έκεΐ· άλλως 
σήμερον μενετε ’ς τό δεϊπνον μαζή μας, έχομεν 
πουλάκια ,τηγανιτά μέ σαλάτα και ή μαγεί
ρισσα πρέπει νά μάς φτιάση κανένα γλύκισιια. 
Μονον ενα πράγμα - έσταμάτησεν, άλλ’ έξηκο- 
λουθησε παλιν θαρραλέως-θά σάς παρακαλέσω 
αν εχετε τέτοια μανία διά τά χαρτιά, μή παρακ<- 
νητε και τον Μπόμπ είς αύτά, Όταν παίζη μέ 
τον παπά καϊ μέ τόν δασονόμον, πάντοτε αρχίζει 
και βρυζει, έπειδή χάνει τακτικά.

Έως άργά τήν νύκτα έκαιον είς τήν ταράτσαν 
τοϋ Νίρστι τά φώτα.

Η θεία επλεκε, ό Μπόμπ έκάπνιζε, ό Μπρεζίνα 
παρητηθη τοΰ_συνειθισμένου ύπνου του, καϊ έκά- 
^ητο παρατηρών,μέ λυπηρά μάτια,έπί τίνος καθέ- 
ορας,_ην είχαν πλησιάσει είς τήν τράπεζαν χάριν 
αυτου·, η Ελλη καί ό Δαγοβέρ εϊχον λησμονήσει 
εν τή,αφελεια των, τούς περϊ αύτούς καϊ έφλυά- 
ρουν ακαταπαύστως. Έπ! τέλους ένύσταξεν ό 
Μπομπ, τής έπιμελοϋς θείας αί χεϊρες έπεσαν 
αργως επι,τών γονάτων, μόνον ό Μπρεζίνα έκά- 
ϋητο ορθός καϊ τά στρογγυλά, ύγρά του μάτια 
δεν εκυτταζον παρά τήν κυρίαν του.

Φ
_Τήν άλλην πρώϊαν ή Έλλη έκάθητο πλησίον 

της,θυρας τοΰ έξώστου, ρεμβάζουσα. Αίφνης ό 
Μπομπ ήρχισε ;

— Δεν τοϋ εύρίσκω τίποτε αύτοϋ τοϋ Δαγοβέρ 
— Ούτε έγώ άπήντησεν ή Έλλη.
—Δέν εϊνε αύτός γάμος διά σέ.
-Όχι.^
—Σοΰ έκαμε κόρτε ;.
— Τί εϊν’ αύτά Μπόμπ ;
— Ε, έλεγα άν —άν σοΰ εϊπε ότι εϊσα( εύμορ

φη, ετραυλισεν ό Μπόμπ.
-Όχ;·,

J'1 ε^εϊατε όμως τόσην ώραν;. 
— Ω, τίποτε.
Μία παΰσις.Ό Μπόμπ έκάπνιζε σύνοφρυς.
— Ακούσε, εϊπεν αίφνης ή Έλλη, εύρίσκω ότι 

α ητο σωστόν νά πάμε ’ς τήν Θείαν Λίναν. Δέν 
της ανταποδίδομεν ποτέ τάς έπισκέψεις της καϊ 
λεγει κατόπιν ότι δέν έχομεν τρόπους.

, Εις τήν Λίναν δέν πηγαίνομεν,καϊ σιωπή ί ά- 
πηντησεν αγρίως ό Μπόμπ. Έσυρε τήν καθέδραν 
του και κατόπιν άπήλθε μέ μεγάλα βήματα είς 
τήν αυλήν πλησίον των σταύλων.

Κατα τό μεσημβρινόν γεϋμα ο! δύο άντικρύ- 
ύοντο σιωπηλοί είς τόν άντιθάλαμον, όπου έκρέ- 
μαντο όπλα, μανδύα! καϊ πίλοι καϊ όπου έτρωγαν 
κατα τας θερμάς ημέρας.

Ο Μπόμπ διά μιας έγινε διαχυτικός· ή Έλλη 
σιωπηλη. 1
. Άφοΰ εϊδεν οτι δεν ώφέλει όλη ή χάρις τής 
ομιλίας με τήν όποιαν τοσαύτην έπιτυχίαν εϊχεν 
άλλοτε έν τή συναναστροφή του μετά γυναικών, 
ηρχιίε,να ενδίδη σιγά-σιγά καϊ εϊπε χαμηλοφώνως 
ως αν εντρέπετο :-Άς κάμωμεν σήμερον αύτήν 
τήν επισκεψιν.

, ΗΈλλη άνεπήδησε έξαίφνης και έπνιξε σχεδόν 
τον πατέρα της μ ένα θριαμβευτικόν φίλημα.

Εις τό γειτονικόν κτήμα πάλιν τά ίδια βπως 
την παραμονήν είς τό Νίρστι : ή θεία έπλεκε, ή 
νεοτης εφλυάρει καϊ ό Μπόμπ καϊ ό Μπρεζίνα πα- 
ρεκαθηντο καταβεβλημένοι.

❖

, Δύο ήμέρας κατόπιν ό Δαγοβέρ παρουσιάσθη 
εφ.ππος ε.ς Νίρστι, ϊνα προσκαλέση τόν Μπόμ^ 
κα. την θυγατέρα του έξ ονόματος τής θείας 
να λάβουν μέρος είς άλιευτικήν έκδρομήν. Άφοΰ 
εκαμε την παραγγελίαν του δέν εδειξεν έπιθυμίαν 
ν αναχωρήση. Τό ηύρε φυσικόν νά προσκληθή 
εις ΤΟ τσάϊ, μάλιστα έμεινε καϊ είς τό δεϊπνον' 
Μετά το φαγητόν αύτός καϊ ή Έλλη έκαμαν μι- 
-Α°νΜπλ-°υν .εΚ! τεΧνιΊτΠς λίΡνηε τοΰ πάρκου.

Μπομπ εμεινεν έπι τοΰ έξώστου, ό δέ Μπρε- 
„ τούς ήκολούθησε μέ ταλαντευόμενα βήματα, 
οσοντου τό έπέτρεπεν τό άσθμά του· εφθασε^ 
εις την όχθην ότε εϊχον ήδη άπομακρυνθή αρκετά.

Μηρε6να εΥαύϊ'^ε λυπητερώς, μέ βραχνήν 
φωνήν. Μ.α μεγάλη νοσταλγία δ.ά τήν κυρίαν του 
ήτις ποτέ δέν τόν εϊχε λησμονήση έως τότε,’ 
τον κατέλαβε. Κατέβη προσεκτικώς μέχρι τοΰ 
υοατος, ,το όποιον έξετείνετο ήσύχως έμπροσθέν 
του, και ηρχισε δυνατά νά ούρλιάζη· τά μάτ.α 
του ησαν θολά άπό τά δάκρυα καϊ έπειδή δέν 
τον ηκουε, έν τυφλή άφοσιώσει έγκατέλειψε τήν 
όχθην καϊ έκολύμβησε πρός τό άκάτιον. Έκολύμ- 
6ει καλλίτερα παρά έτρεχε· έκαμε βιαστ.κάς κ.νή- 
οεις με τα κουρασμένα, γεροντικά του πόδια.Δέν 
ήτο ηοη πολύ μακράν πλέον τοΰ πλοιαρίου, τό 
οποίον ήρχετο είς συνάντησίν του-άλλ’ αίφνη- 
οιως εβυθισθη σιωπηλώς.

—Βασταχθήτε σφικτά ! παρήγγειλεν ό Δαγο- 

βέρ-άκουσίως δέ ή Έλλη έστηρίχθη είς τό κά
θισμα τοΰ πλοίου μέ τάς χε-Tpotc νης. ,

Τό άκάτιον έταλαντεύετο, ώς άν ήθελε,να,γυ- 
ρίση, διότι εκείνην τήν στιγμήν δ Δαγοβερ επη- 
δησε μ’έπιτηδειότητα κα’ι όσον ήδύνατο ταχυτε- 
ρον ε’ις τό ύδωρ. Μέ όλίγας κινήσεις έφθασε τον 
σκύλλον καϊ κατόπιν διηυθύνθη είς τήν ξηραν. Θ 
Μπρεζίνα έτίναξε τήν ύγράν του γούναν, δεν ε- 
φαίνετο ότι εϊχε πάθέι τι· άλλ’ είς τό πλοιαριον 
έκάθητο ή Έλλη καί έκλαιε σπαρακτικώς, τοσον 
ώστε ήκούοντο οί λυγμοί της.

— Τί τρέχει; Διατί κλαΐτε τόσον ; Δέν ουνα- 
σθε νά πλησιάσετε; Θέλετε νά έλθω νά σάς πάρω,; 
Έφώναξεν ό Δαγοβέρ ε’ις τό σκότος. Αλλ ηόη ο 
κτϋπος τών κωπών τόν είδοποίησεν ότι έπλησια- 
ξεν εις τήν ακτήν. Ήθελε νά τήν περιμένη· τον 
ένδιέφερε νά μάθη διά ποιον ήτο άνήσυχος οι 
αύτόν ή "τόν Μπρεζίνα, όστις άκόμη ξπναζετο. 
Έσκυψε και έθώπευσε τό ζωον άϊλ’εύθυς ησ άν
θη τό μόνον δόντι τοΰ Μπρεζίνα αίχμηρως εντός 
τοΰ δακτύλου του.«Εύχάριστος κύριος»είπεν στοι- 
κώς· καϊ τήν στιγμήν έκείνην ’ιδού άπεβιβάσθη και 
ή Έλλη. Ό Δαγοβέρ ήθελε νά τήν βοηθηση, και 
τής έτεινε τήν χεΐρα, άλλ’ έξαφνα-δέν έννοησε 
καϊ ό ίδιος πώς συνέβη-ε’ις τό σκότος , ησθανθη 
τούς βραχίοναςτής νέας ε’ις τόν τράχηλόν του.

-Μά βρέχεσθε είπε, διά νά τήν εμποδιση, 
άλλ’ήννόησε αύτοστιγμεϊ ότι έφέρετο ανόητα,οτι 
τίποτε ε’ις τήν ζωήν δεν ήδύνατο νά εινε γλυκυ- 
τερον παρά νά τόν σφίγγουν αύτοϊ οι νεαροί βρα

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΒΕΑΤΙΩΣΙΣ

Ότε κατά τό ι9°6 ^εζητεϊτο καί έψηφίζετο 
έν τή Βουλή ό ήδη ’ισχύων νόμος, περί Αστυνο
μίας τοΰ Κράτους, ό ε’ισηγητήε αυτου Κος Προε 
όρος τοϋ ’Υπουργικού Συμβουλίου, προκληθεκ 
έποιήσατο τήν δήλωσιν περίπου, οτι, καθ ην περι- 
πτωσιν τό Αστυνομικόν αύτό συστημα; εψαρμο- 
ζόμενον, ήθελε κριθή λυσ<τελές, θα είναι διατε
θειμένος νά ένεργήση τάς άναγκαιαε βε^'ωσε>ς> 
διότι μόνον ή βαθμιαία τοΰ θεσμού ενισχυσι,ς παρ- 
ίοταται άνταποκρινομένη ε’ις τήν οικονομικήν του 
Κράτους κατάστασιν καϊ τό κοινόν συμφέρον. ,

Και δέν έλησμόνησε τήν έπαγγελιαν ταύτην ο

χίονες μέ τόσην πεποίθησιν καϊ άφελή ευγνωμο
σύνην. Τ

— Πρέπει νά σάς εύχαριστήσω - εισϋ,ε γεν- 
ναιόφρων ή λίμνη εϊνε βαθειά, δέν τό „’ξεύρατε ; 
Καϊ νά κάμετε ένα τέτοιο πράγμα δι’ ,ενα γέρικο 
ζώο, ποΰ σάς ’γαύγιζε πάντοτε μέ κακίαν —οχι — 
ή μέλλουσα σύζυγός σας άς μή θυμώση μαζί μου 
- άλλά πρέπει νά σάς φιλήσω δι αυτό '..

’Ωσάν πνοήν ήσθάνθη τά χείλη ,της , πλησίον 
τών ΐδικών του. Τότε τήν έσυρε πρός,αύτον», ε- 
λησμόνησε τήν καταβρεγμένην του ,ένδυμασιαν, 
έλησμόνησε τάς άπογοητεύσεις του, έλησμονησεν 
όλα όσα ήθελε καϊ ήλπιζεν άπό τήν ζωήν, μονον 
έν πράγμα έγνώριζε καλώς-ότι δέν θ’ άφηνεν 
άπό τάς άγκάλας του αύτό τό νεαρόν, γλυκυ 

πλάσμα. , _ ,
-Μά ή άλλη ! έτραύλιζεν ή Ελλη ενω την 

έφίλει. ( , ,
— Αύτά εϊνε όλα άνοησίαι,ψεύδη - μόνον συ υ- 

πάρνεις ’. έφώναζεν έν έκστάσει. Άλλ’ ειμπορεις 
νά’πάρης ένα ψεύστην; Δέν εϊνε πάρα πολύ κακός 

διά σέ ; , .. , j.,
_Μή εισθε τόσο κουτός ! ειπεν η Ελλη με ου- 

ναμιν, χωρίς ν’ άπεπειραθή να ύψωση τήν κεφα
λήν της άπό τόν ύγρόν του ώμον.

— Καϊ ό μπαμπάς τ! θά πή ;. (
-Άχ, αύτός τό’ξέρει μήν άνησυχήε. Ο Μπομπ 

καϊ ό Μπ’ρεζίνα τά είξευραν τά έννόησαν όλα πριν 

άπ0 !· Α. Χ- Δ·

Κος Πρωθυπουργός, διότι εύθύς , ώς μετά τήν 
εφαρμογήν παρετηρήθη τό λυσιτελές του , στυ 
νομικού συστήματος, έσπευσε νά θέση τα ασφαλή 
αύτοΰ θεμέλια διά τοΰ θεσπισθέντος οριστικού εέ 
έθελοντών καταρτισμού τοΰ Σώματος.

Είμεθα πεπεισμένοι, ότι θά συνέχιση την πρό
νοιαν' αύτήν ή Κυβέρνησις καϊ θα υποβαλλη εις 
τήν Βουλήν τάς έκάστοτε κρινομενας αναγκαίας 
μεταβολας. , _ ,

Ένεκα τούτου τοΰ λόγου θεωρουμεν ήμας υπο- 
νρέονς, Snoc ύποΜλωμεν εΙ< τή» Κυίέρ.η».» την 
γνώμην ήμών περί Ρελτώαεώς Τ.νοε ηΤΚ, Τ» 
ή- ήρίν. πρέπει νά άποτελέοη άντ.κε.μενον τηε 

πρώτιστης αύτής μερίμνης.
3
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Καί αΰτη είναι ή άνάθεσις τής διευθύνσεως 
τοΰ παρά τώ Ύπουργείω των ’Εσωτερικών Ά- 

«Ιτννομικον Τρήματος, είς Αξιωματικόν άνή- 
κοντα είς τό Σώμα τής Άστυνομίας.

Επιβάλλεται τό μέτρον τοΰτο έξ έπιτακτικής 
ανάγκης.

Είς τό 'Υπουργεΐον τών ’Εσωτερικών είναι κατά 
νόμον, άνατεθειμένη ή άνωτάτη διεύθυνσις τής 
ύπό τής Χωροφυλακής άσκουμένης άστυνομίας, 

πάσα δέ ή περί ταύτην υπηρεσία ένεργεϊται διά 
τοΰ παρ’ αύτώ Άήτυνομικοϋ Τμήματος.’Εν 
τώ δεδομένω τούτω είναι λογικώς άποδεκτόν, οτι 
ύπηρεσία, οϊα ή τοΰ ’Αστυνομικού τμήματος, 
έχουσα ώς άντικείμενον καθήκον έν στρατιωτική 
διοικήσει άσκούμενον καί άναφερομένη συνήθως 
εις τήν διάγνωσιν καί τήν έκτίμησιν ένεργειών 
άπορρεουσών έκ τών στρατιωτικών τοΰ Σώματος 
γνώσεων ή έκ τής ειδικής καί έπαγγελματικής 
αύτοΰ λειτουργίας, δέν δύναται νά διευθύνηται 

συμφερόντως ύπό προσώπου μή άνήκοντος είς τό 
Σώμα τοΰτο. Δέν δυνάμεθα εύλόγως νά άρνηθώ- 

μεν, ότι άπαιτοΰνται πρός τοΰτο στρατιωτική 
ίδιότης καί ειδικά προσόντα τά όποια δέν άπαν- 
Υώσιν είμή μόνον έν τώ προσώπω, οπερ άνετράφη 
διεπαιδαγωγήθη καί έξεπαιδεύθη έν τή στρατιω

τική καί τή ειδική τής Χωροφυλακής ύπηρεσία.
Ή τοΰ ’Αστυνομικού τμήματος λειτουργία πολ

λάκις συνεχίζει τήν διοικητικήν τής προϊσταμένης 
άρχής τοΰ Σώματος έργασίαν. Έπομένως, είς 
ύφισταμένην τοιαύτην περίπτωσιν, έάν δέν συν- 
τρέχωσιν αί περί τά στρατιωτικά καί τά ειδικά 
καθήκοντα τοΰ Σώματος γνώσεις καί πείρα, θά 
είναι ούτοπία ή σκέψις, ότι ό διευθύνων τό τμήμα 
μή στρατιωτικός Τμηματάρχης, είναι δυνατόν νά 
παρέχη έγγυήσεις άκριβοΰς άντιλήψεως τών πραγ
μάτων καί κρίσεως δικαίας καί συμφώνου πρός τάς 
διαφόρους τών ύποθέσεων φάσεις. Διότι πολλάς 
τών ύποθέσεων λεπτομέρειας δέν θά δυνηθή νά 
διαγνώση,καί άν τάς κατανοήση,νά έκτιμήση κατά 
βάσιν καί πνεΰμα άντίστοιχον πρός τόν στρατιω
τικόν χαρακτήρα τών μετεχόντων προσώπων ή 
πρός τά κείμενα καί τόν σκοπόν τών στρατιωτι
κών και ειδικών διατάξεων, άπό τάς όποιας λίαν 
δυσκόλως δύναται τις νά άπομακρύνη τούς ένερ- 
γοΰντας άνδρας τοΰ Σώματος. Είς πάσας άλλως 
τε τάς ύποθέσεις ή στρατιωτική τοΰ Σώματος 
ίδιότης είναι άπαραίτητος, ώς γνωστόν, πρός τό 
άσφαλές τών άστυνομικών πράξεων έν γένει, αί 
δέ ύποχρεώσεις τών δρώντων άνδρών αί άπορ- 
ρέουσαι έκ τοΰ ατενώς συνδεομένου στρατιωτι
κού καθήκοντος ικανά γεννώσι τοΰ στρατιωτικού 
χαρακτήρας ζητήματα, τά όποια, είδικάς γνώσεις

καί πείραν άπαιτοΰντα, διαφεύγουσι τήν ύπηρε- 
σιακήν τοΰ Τμήματος άντίληψιν.

Κατ’ άκολουθίαν ή πρός τον 'Υπουργόν είσή— 
γησις αύτοΰ θά είναι μέν άπόρροια άγαθής θελή- 
σεως καί άφοσιώσεως πρός τό καθήκον, δέν θά 
άνταποκρίνεται όμως άκριβώς πρός τήν ύπόθεσιν.

Πεποίθαμεν ότι τοιαύτας περιστάσεις πολλάκις 
μέ^ρι τοΰδε θά έχωσιν οί ειδικοί παρατηρήση.

Άλλ’ έάν ώσι καταφανή ταϋτα αί δέ σκέψεις 
ήμών, καίπερ μή ειδικών, όντως κυροΰνται ύπό 
τών πραγμάτων,όφείλομεν νά μή άμφισβητήσωμεν, 
ότι τό ζήτημα είναι έξόχως σοβαρόν καί πρέπει 
νά έπισπάση τήν σύντονον τής Κυβερνήσεως μέ
ριμναν. Είναι σοβαρόν άφ’ ού σοβαραί είναι αί, 
ώς φυσικαί αύτοΰ συνέπειαι, έπερχόμεναι, βλάβαι. 
Διότι έμφαντικώς είς τούς είδότας παρίσταται,ότι 
ύπό τήν ύφισταμένην ήδη τών πραγμάτων θέσιν 
δέν συντρέχει ή άποχρώσα έξασφάλισις τοΰ κύ
ρους τών πράξεων τής Κεντρικής ύπηρεσίας, ούδέ 
άλλως έμπνέεται άρτια ή έπ’ αύτήν πεποίθησις, 
καίτοι, πάσα ή άγαθή θέλησις ώς έρρήθη, παρο- 
μαρτεΐ.

Δέν άποβλέπομεν είς τά πρόσωπα. Κατηγορη
ματικούς δηλοΰμεν ότι μεγάλως ύποληπτόμεθα καί 
έκτιμώμεν ταϋτα. Τό προσωπικόν άλλως τών δη
μοσίων ύπηρεσιών έν Έλλάδι πολλάκις μεταβάλ
λεται.

Είς τά πράγματα βασιζόμενοι έπιζητοΰμεν τήν 
προστασίαν τοΰ κοινοΰ συμφέροντος.

Έχομεν τήν γνώμην, ότι έν Στρατιωτικώ Σώ- 
ματι αί άναγκαΐαι είς τήν ύπηρεσίαν έγγυήσεις 
δέον νά άπορρέωσιν έξ άσφαλών βάσεων.

Τήν πλήρωσιν τοΰ όρου τούτου θά έπιτύχη ή 
Πολιτεία, έάν έπεκτείνη τήν διέπουσαν τόν θε
σμόν όμογένειαν.

ΑΛΕΞ- ΚΑΜΠΑΣ

ΠΕΡ] ΧΑΛΚΟΥ*
Ό Χαλκός και τά κράματα αύτοΰ.—’Ορυκτά καί 

μεταλλεύματα αυτοί?.—Κοιτογνωάία τοί? Χαλ
κοί? καί υπολογισμός τάς τιμάς τών μεταλ
λευμάτων αύτοΰ ίν τω έμπορίω.—Παγκοάμία 
παραγωγό χαλκοΰ καί των μεταλλευμάτων 
αύτοΰ.—Χαλκουργία.

ΥΠΟ
ΚΩΝΣΤ. Μ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

Κα&ηγητοϋ εν τφ Πανεπιοτημίερ χαί διευθυν. τοϋ Πολυτεχνείου

^Ύάα,ο„ χαλκοβ
Γινώσκομεν ότι δ διά πυροχημικών εργασιών πατα

χθείς άνεξέργαστος χαλκός εμπεριέχει σωρείαν μεταλ
λικών παραμίξεων, αίτινες πρέπει νά έκδιωχθώσιν. 'Ο 

αποχωρισμός δέ τών παραμεμιγμάτων τούτων διενερ- 
γεΐται τό μέν πυροχημικώς δι’ όξειδιωτικής τήξεως, 

* Συνίχε,α Σελ

το δέ ήλεκτρολυτικώς προς παραγωγήν καθαροΰ χαλ
κού.'

Διά τής όξειδιωτικής τήξεως, καθ’ ήν έπί τοΰ τε- 
τηκότος άνεξεργάστου χαλκού ενεργεί ρεύμα άέρος, τά 
συνυπάρχοντα ξένα άγενή χημικά στοιχεία (σίδηρος, 
μόλυβδος, ψευδάργυρος, κοβάλτιον, νικέλιον, βισμού- 
θιον, άντιμόνιον, αρσενικόν καί θειον) όξειδιούνται, 
μεταβάλλονται δηλ. εις οξείδια, ώς έ'χοντα μ,είζονα 
πρός τό όξυγόνον συγγένειαν ή ό χαλκός. Καί τά μέν 
τούτων έξαχνούνται καί άπέρχονται (άντιμόνιον, άρ- 
σενικόν, θειον), τά δέ μετατρέπονται είς σκωρίας, 
ήτις επιπλέει. Ούτως ό χαλκός εναπομένει καθαρός, 
μεθ’ ού καί τά τυχόν ύπάρχοντα. εύγενή μέταλλα 
(χρυσός, λευκόχρυσος, άργυρος),άτινα δέν όξειδιούνται.

Διά δέ τής ήλεκτρολυτικής μ.εθόδου άποκαθαίρεται 
εύκόλως χημικώς καθαρός χαλκός. Έντός καταλλή
λου καί εύρυχώρου άγγείου ύπάρχει ώς ήλεκτρόλυτον 
διάλυσις χαλκαύΰης (βιτριολιού χαλκού), είς ήν προσ- 
ετέθη καί θειϊκόν όξύ. Έντός δέ τού δοχείου τούτου 
είς τον πόλον τής ανόδου τίθεται ό άνεξέργαστος 
χαλκάς, είς δέ τον τής καΌόδου έλασμα χαλκού, 
έφ’ ού έπικάθηται έν καθαρά καταταστάσει ό χαλ
κός. Έν άλλος λέξεσιν ό άνεξέργαστος χαλκός διαλύε
ται καί διά τού ήλεκτρικού ρεύματος μεταβαίνει είς 
τήν κάθοδον καί στερεώς έπικάθηται, ένώ τά άλλα 
παραμίγματα ή μένουσιν κονιώδη έπί τού πυθμένας 
τού άγγείου ή διαλύονται. (Έκτενέστερον περί ήλεκ- 
τρολύσεως βλ. κατωτέρω).

Καί ταύτα κεφαλαιωδώς περί τού καθαρισμού τού 
χαλκού, όστις δέν εινε τόσον απλούς ώς ανωτέρω περι- 
γράφεται, άλλ' ύφίσταται πολλάς άλλας έργασίας, 
ίνα έπι τέλους παραχθή χημικώς καθαρές χαλκός.

Ύγροχημική άποκάθαοόις τοΰ χαλκοΰ

Τής ύγροχημικής μεθόδου χρήσις γίνεται, ώς άλλα- 
χού έμνήσθημεν, διά λίαν πτωχά είς χαλκόν μεταλ
λεύματα, έμ.περιέχοντα ένίοτε καί 0,5 έως 1 θ/θ 
χαλκόν.

Στηρίζεται δ’ αύτη έπί τής ίδιότητος ήν έχουσιν 
ώρισμέναι χημικαί τού χαλκού ένώσεις ύπό οξέων 
(θειικού, ύδροχλωρικού κ.τ.λ.) ή καί ύπ’ αύτού τού 
ύδατος νά διαλύονται είς ύγρά, έκ τών οποίων άκο
λούθως δι’άλλων άντιδραστηρίων κατακρημνίζεται ώς 
μεταλλικός ή καί ώς ένθειος χαλκός σπανιώτερον. 
Έπειδή δ ’ούτος είνε άκάθαρτος, ύποβάλλεται είς πυ
ροχημικόν καθαρισμόν ώς έν τοϊς ήγουμένοις έξέθημεν.

'Γφίστανται δέ τήν ύγροχημικήν μέθοδον πτωχά 
μεταλλεύματα, έμ.περιέχοντα τόν χαλκόν ώς όξείδιον 
ή ώς άλας (όξυανθρακικον, όξυθειικόν) ή καί ώς έν- 
θειον. Ούτω π.χ. δι’ άραιού θειϊκού όξέως δυνάμεθα 
νά διαλύσωμεν τόν μαλαχίτην, όστις εύρίσκεται συμ- 
πεποτισμένος έντός τού πετρώματος όφείτου τής Ό- 
θρυος, έμ.περιέχοντος 4-5 χαλκόν.
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'Ως έκ τούτου διακρίνουσι 1) διαλύσεις μεταλλευ
μάτων,έν οίς ό χαλκός ύπάρχει ώς όξείδιον (κυπρίτης 
ή ώς έξανθράκωμα (μαλαχίτης, άζουρίτης), 2) δια
λύσεις μεταλλευμάτων έμπεριεχόντων όςυθείωμα χαλ
κού (θειϊκόν χαλκόν), οπερ εινε διαλυτόν έν ύδατι καί 
3) διαλύσεις έξ ένθείου χαλκού (χαλκοσύνης).

Είς πάσας ταύτας τάς παρασκευαζομένας διαλύ
σεις ό χαλκάς ένυπάρχει ώς δξυ&είωμα χαλκού, άν 
έγεινε χρήσις θειϊκού όξέως, ή ώς εγχλώριος χαλκός, 

έγεινε χρήσις ύδροχλωρικού οξέος. Έκ τών διαλύ
σεων τούτων κατακρημνίζεται ό χαλκός, άν είς αύ
τάς ρίψωμεν τεμ.άχια μεταλλικού σιδήρου, ή διοχε- 
τεύσωμεν ρεύμα ύδροθείου, ότε κατακρημνίζεται έν- 
θειος χαλκός (τό β' σπανιώτερον).

Έκ τών μεθόδων τούτων θά άναγράψω όλίγιστα 
περί τής διαλύσεως ένθείου χαλκού έκ πτωχών με
ταλλευμάτων.

Υπάρχει ορυκτόν τι τού ένθείου σιδήρου, μαρκα
σίτης λεγόμενον (χημικώς όμοιον πρός τόν σιδηροπυ
ρίτην), τό όποιον έξαγόμενον έκ τού μεταλλείου μετά 
τινα χρόνον ύπό τήν. έπίδρασιν τής άτμοσφαίρας &ηο- 
σαϋροϋται, μεταβάλλεται δηλ. είς κόνιν. Τούτο συμ
βαίνει καί έπί δειγμάτων όρυκτολογικών συλλογών. 
Άν δέ μετά τήν άποσάθρωσιν έξετάσωμεν την κόνιν, 
ήτις άπώλεσε τό τε μεταλλικόν χρώμα καί τήν λάμ- 
ψιν, παρατηρούμεν, ότι αύτη δέν εινε πλέον ένθειος 
σίδηρος, άλλά όξυθειϊκός σίδηρος (βιτριόλιον τού σι
δήρου)· τήν αύτήν άλλοίωσιν πάσχει καί δ χαλκοπυ- 
ρίτης μεταβαλλόμενος είς όξυθειικόν χαλκόν (βιτριόλιον 
τού χαλκού). Άμφότερα δέ ταύτα τά άλατα τού 
χαλκού καί σιδήρου εύκόλως διαλύονται ύπό τού ΰδα- 
τος, όπως τό σάκχαρον ή το μαγειρικόν άλας. Τούτο 
ώς είκος έφαρμόζεται καί έν μεγάλω. Τό μετάλλευμα 
τού χαλκομιγούς μαρκασίτου τίθεται κατά σωρούς 
έπί εδάφους άργιλικού καί κατά περιόδους δι ’ ύδατος 
άποπλύνεται. Οΰτω τό έξ αύτών καταρρέον ύδωρ 
έμπεριέχει διαλελυμένα άμφότερα τά άλατα, έξ ών 
διά μεταλλικού σιδήρου άποχωρίζεται δ χαλκός.

Άλλη μέθοδος μετατροπής τού ένθείου χαλκού είς 
βιτριόλιον χαλκού εϊνε ή διά βραδείας φρύξεως μεταλ
λευμάτων, έμπεριεχόντων πολύν μέν ποσότητα ένθείου 
σιδήρου, έλαχίστην δέ χαλκού. Διά τής τοιαύτης 
φρύξεως, άπαιτούσης μεγάλην τών εργατών έμ,πειρίαν, 
ό χαλκάς καί δ σίδηρος μετατρέπονται είς βιτριόλια, 
τά οποία έπειτα εύκόλως διαλύονται ύπό τού ύδατος.

Έκτος δέ τής είς βιτριόλιον μετατροπής τού χαλ
κού ύπάρχει καί έτέρα μέθοδος τής μετατροπής αύ
τού είς έγχλωρίους ένώσεις, αίτινες έπίσης εινε δια- 
λυταί ύπό τού ύδατος. Γίνεται δέ τούτο τά μέν ύγρο- 
χημικώς το δέ πυροχημικώς.

Τής ύγροχημικής μεθόδου γίνεται χρήσις έν Ρίο 
Τίντο τής 'Ισπανίας διά χλωριούχου σιδήρου διαλε-
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λυμένου, 8'.’ ού διαλύεται δ χαλκός ώς έγχλώριος χαλ
κός, έλευθερούται δέ τό θειον.

'Η πυροχημική μέθοδος βασίζεται έπί της φρύ- 
ξεως τών κονιοποιηθέντων ένθείων μεταλλευμάτων τοϋ 
χαλκού έντός προσφλογοβόλων καμίνων άναμεμιγμένων 
μετά κόνεως μαγειρικού άλατος, δπερ εινε ένωσις να
τρίου καί χλωρίου. Διά της χλωριώσεως ταύτης τοϋ 
χαλκού τό μέταλλον μετατρέπεται εις έγχλώριον 
χαλκόν, διαλυτόν έν υδατι.

Ό έκ τών διαλύσεων τούτων κατακρημνιζόμενος 
χαλκός εύρίσκεται έν ίλυώδει καταστάσει και είνε άνα- 
μεμιγμένος μεθ ’ αλάτων σίδηρου καί μορίων κόνεως 
σιδήρου, γραφίτου καί πυριτικού οξέος. Συνεπώς είνε 
ακάθαρτος καί πρέπει ν’ απαλλαγή τών παραμιγμά- 
των τούτων. Γίνεται δέ δ καθαρισμός ούτος κατά τόν 
αύτόν τρόπον, καθ’ ον καθαρίζεται καί δ άνεξέργαστος 
χαλκός.

[*  Ακολου&εΐ].

(*) Συνέχεια έκ σελ. 436.

ΟΧΤΡίΙΤΙΚΙΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

Eli ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΜΙ *
ΜΕΡΟΣ Α'· ΓΕΝ1ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αί γενικαί παρατηρήσεις ολίγον διαφε'ρουσιν έκείνων 
αίτινες έξετέθησαν έν τω προγενεστέρφ κανονισμω (F.-I ’- 
pionnier—Vonchrift fur die Infanterie). Είσίν άλλως τε 
κατά τό πλεΐστον, έξηγμέναι έκ τοϋ κανονισμού ιών α
σκήσεων τοϋ πεζικού.

Ό νέος κανονισμός υπενθυμίζει, οτι λόγω τών αποτε
λεσμάτων τών σημερινών όπλων ή οχυρωτική εκστρα
τείας προσέλαόε σπουδαιότητα πολύ πλέον σημαντικήν ή 
πρότερον : ότι δύναται τις, άκόμη καί έν τή επιθέσει, 
νά προστρέξη πρός αύτήν επωφελώς. Χρησιμοποιουμένη 
έπικαίρως καί έπί σημείων καταλλήλων, ή οχυρωτική 
έκστρατείας έπιφέρει σπουδαίας υπηρεσίας καί πολλάκις 
άναποφεύκτους. ’Επιτρέπει, τώ οντι, τήν άντίταξιν, έπί 
τίνος μέρους τοΰ πεδίου τής μάχης, πείσμονος άντιστά- 
σεως μέ δύναμιν περιορισμένη·; καί συνεπώς νά δυνηθή 
τις οΰτω να διάθεση, έπί του αποφασιστικού σημείου, 
δυνάμεις όσον ένεστι μεγαλειτέρας.

Ή έγκατάστασις τών οχυρωτικών έργων δέον πάντοτε 
ν’ άποφασίζεται ύπό τοΰ ανωτέρου διοικητοϋ καί νά έξυ- 
πηρετή τάς προθέσεις τοΰ αρχηγού χωρίς ποτέ νά τώ 
τάς ύπαγορεύη. ’Ενδιαφέρει λοιπόν νά μή άρχίζη τις τά 
έργα ταϋτα είμή άφοΰ ή διοίκησις καθόρισε τάς διατάξεις 
αύτής τοΰ συνόλου. Ή πρόωρος όργάνωσις τοΰ έδάφους 
είνε μάλλον επιβλαβής ή ωφέλιμος, καθόσον στενοχωρεΐ 
τήν έλευθερίαν τών κινήσεων.

Η έκλογή τών όχυρωτέων σημείων καθορίζεται συμ
φώνως μέ τήν τακτικήν κατάστασιν. Ή έπιθεώρησις 
τοΰ χάρτου έπιτρέπει νά τά προσδιορίση τις διά γενικοΰ 
τρόπου, ή δ’ άναγνώρισις τοΰ έδάφους καθορίζει τάς πα- 
ραδεκτέας διατάξεις τών λεπτομερειών’ όπως κρίνωμεν 
εντελώς περί τής άξίας τής έκλεχθείσης διατάξεως. άρ- 
μοζει να τοποθετηθώμεν ώσαυτως ύπό τήν έποψιν τοΰ 
αντίπαλου, καί, εΐ δυνατόν, νά έξετάσωμεν πώς αυτή 
παρουσιάζεται έκ τοΰ έξωτερικοΰ

Όταν τις έχη άποφασίση τήν όχύρωσιν μιάς «ορισμέ
νης ζώνης, ύπάρχει λόγος νά διακρίνωμεν έάν θά παρα- 
δεχθώμεν τήν αποφασιστικήν ενέργειαν, ή έάν δέν έχω
μεν ώς σκοπόν άλλον παρά νά κερδίσωμεν χρόνον. Δέν 
πρέπει,τέλος, νά λησμονώμεν ποτέ ότι πολυάριθμα έμπό- 
δια τοποθετημένα έμπροσθεν τοΰ μετώπου προκαλοϋν 
πολλάκις παρά τώ άντιπάλω κυκλοτερείς κινήσεις καί 
καθιστώσι δυσχερείς τάς αντεπιθέσεις Ή παρουσία τών 
κωλυμάτων τούτων δύναται ενίοτε νά εινε πλεονεκτική 
όταν ό άμυνόμενος δέν διακινδυνεύει τίποτε έπί τών πλευ
ρών του καί προτίθεται προπάντων νά κερδίση χρόνον.

Τοιαΰται είνε αί άρχαί αίτινες εκτίθενται έν τω κανό 
νισμώ διά τήν έκλογήν τών πρός όχύρωσιν ζωνών. Είς πά·· 
ό,τι άφορά τόν τρόπον τής άμυντικής όργανώσεως ύπ·ν- 
θυμίζεται ότι είνε ουσιώδες νά διατίθενται τά οχυρώματα 
διά τρόπου επιτρέποντας βαθμιαίαν ένίσχυσιν αύτών, καί 
ούτως ώστε νά έξασφαλίζη τις καλήν θέαν έμπροσθεν καί 
πεδίον ρίμματος έλεύθερον’ νά δΰναταί τις δέ νά συγκεν- 
τρώνη τά πυρά, τόσον τοΰ πεζικοΰ οσον καί τοΰ πυρο- 
όολικοΰ, έπί τών πιθανών διευθύνσεων τής προσβολής. 
"Απαντα τά έργα δέον νά ώσι τοποθετημένα και κατα
σκευασμένα διά τοιούτου τρόπου ώστε ν’ αποκρύπτωνται 
όσον ένεστι πλειότερον έκ τής θέας τοΰ αντιπάλου θ ά- 
ποφύγη τις τάς μεγάλας άνεγέρσεις (ΰψη έπιχωμάτων 
άνωθεν τοΰ φυσικοΰ έδάφους), τάς ζωηράς κόψεις καί 
πάν ό τι διακρίνεται πολύ έκ τοΰ πέριξ έδάφους.

Επανευρίσκει τις έν τώ κανονισμω τούτω, καθαρότε- 
ρον διατυπωμένας τάς διατάξεις τών προγενεστέρων κα
νονισμών. Ούχ’ ήττον νέαι τινές τάσεις αίτινες άξίζουσι 
νά περιγραφώοιν άπορρέουσιν έκ τοΰ γερμανικού τούτου 
κανονισμού. Όθεν κατ’ αύτόν, δέον ν’ άποφεύγη τις έν 
ταϊς πλείσταις τών περιστάσεων, τήν έγκαθίδρυσιν π ρ ο- 
κεχωρημένων οχυρών θέσεων εξαιρέσει διά 
τάς προφυλακάς. Ή καταστροφή των δέν ήδύνατο ή νά 
έπιφέρη τήν κατατρόπωσιν τών έμπροσθεν σταλλέντων 
στρατευμάτων καί να στενοχωρήση τό πΰρ τής κυρίας θέ
σεως. Εκείνο όπερ εινε καλλίτερον νά κάμνη τις εινε νά 
μή όχυρώνη ή μίαν μόνην γραμμήν, συγκεντρώνω·/ έν 
αύτη άπαντα τά άνατιθέμενα μέσα.

^'Ακολουθεί)
ΚΛΒΔΝΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
WMI ΜΤΙΠΜΙΤΜ
«Έότι της Έ£>ίοις ή Βαφη τό αϊμα 

τον Ζώον».

’Από τών άρχα.οτάτων χρόνων ή κατασκευή χρω
ματιστών ταπήτων καί άλλων μάλλινων ύφασμάτων 
ήτο γνωστή είς τάς γυναίκας τών Φωκικών πόλεων. 
Ό Παυσανίας προκειμενου περί τής βαφής τών έρίων 
αναφέρει τά έξης (όρα Παυσανίαν Φωκικά Σελ. 358 
§ XXXVI). «Είς δέ Άμβρυσον (Δίστομον) στάδιοι 
«περί εξήκοντα είσιν έκ Στίρεως· πεδιάς ή οδός, όρών 
«έν μέσω πεδίου κείμενον.Άμπελοι δέ τό πολύ είσι τού 
«πεδίου,κα! έν γη τή’Αμβρυσέων ού συνεχείς μέν ώσπερ 
«αί άμπελοι, πεφύκασι μέν τοι κα! αί θάμνοι. Τήν δέ 
«θάμνον ταύτην ’Ίωνες μέν καί τό άλλο Ελληνικόν 
«κόκκον, Γαλάται δέ οί ύπέρ Φρυγίας φωνή τή έπι- 
«χωρίω σφίσιν όνομάζουσιν ύς· γίνεται δέ αύτη μέ- 
«γεθος μέν ή κόκκος κατά την ράμνον καλουμένη, 
«φύλλα δέ μελάντερα αέν καί μαλακώτερα ή ή σχΐ- 
«νος, τά μέν τι άλλα έπικότα έχει τή σχίνω. Ό δ’ 
«αύτής καρπός όμοιος τώ καρπώ τής στρύχνου, μέ- 
«γεθος δέ έστι κατά όροβον, γίνεται δέ τι έν τώ καρπώ 
«τής κόκκου βραχύ ζώον. Τούτο εί άφίκοιτο είς τόν 
«άέρα πεπανθέντος τού καρπού, πέτεταί τε αύτίκα 
«καί έοικός κάνωπι φαίνοιτο άν νυν δέ πρότερον, 
«πριν ή τό ζώον κενωθήναι συλλέγουσι τής κόκκου τόν 
«καρπόν καί έστι τοΐς έρίοις ή βαφή τό αιμα τοϋ

«ζώου».’Εκ τής άνωτέρω περιγραφής τού Παυσανίου βε- 
βαιούται ότι έν τή άρχαιότητι ήκμαζεν ή κτηνοτρο
φία, επομένως ή παραγωγή ερίων καί ό τρόπος τής 
βαφής αύτών. “Εκτατέ δέ έξακολουθεϊ είς τούς Δή
μους Άραχώβης, Διστόμου καί Χαιρωνείας ή κτηνο
τροφία, ή παραγωγή έρίων καί ή έκ τούτων κατα
σκευή ταπήτων. Είναι δέ γνωστόν, ότι άπασαι σχε
δόν αί γυναίκες τών άνωτέρω Δήμων καταγίνονται 
καθ’ όλον τό έτος είς τήν έγχώριον Βιομηχανίαν κα
τασκευής μάλλινων ένδυμάτων καί ταπήτων προς 

ιδίαν χρήσι καί πρός πώλησιν.Τήν 15 Αύγούστου, ότε τελείται έν Λεβαδεία ή 
ετήσια ’Εμπορική πανήγυρις αί πλεΐσται Δέσποινα·, 
καί Παρθένοι τών άνωτέρω Δήμων κατέρχονται έκ 
τών μυροβλή των ορίων τοϋ Παρνασσού καί Έλικώνος 
συναποκομίζουσαι καί τούς πρός πώλησιν χρωματι
στούς τάπητας, ούς άγοράζουσιν οί "Εμποροι καί πολΐ- 
ται διαφόρων πόλεων τοϋ Κράτους. Ή Βιομηχανία 
αΰτη τών Γυναικών τών άνωτέρω Δήμων συγκρατει 
τήν κτηνοτροφίαν τήν διατηρουμένην ύπό τών άνδρών, 
καθιστά φιλέργους τάς γυναίκας καί προπαρασκευάζει 
ταύτας είς τήν άντοχήν τών βαρών τού Γάμου δι’ 
ώφελίμ.ου έργασίας, άλλά παραβλάπτεται ή ύγεία 
αύτών διά τών έν χρήσει ίστών, κινούμενων διά 
τών ποδών καί ύστερεΐ ή πρόοδος τής Βιομηχανίας, 
ένεργουμένης άνευ νέων σχεδίων, δΓ ών κατασκευά

ζονται οί τάπητες εις άλλας πόλεις.
Ή Βιομηχανία τής κατασκευής τών μάλλινων

ύφασμάτων καί ταπήτων ένεργεΐται είς πολλάς πό
λεις τής Έλλάδος άλλ ’ ή ένεργουμένη έν τοΐς άνω
τέρω Δήμοις τής Επαρχίας μας ύπερέχει, διότι ή 
πλύσις ένεργεΐται είς τά πεφημισμένα ϋδατα τού 
ποταμού Έρκύνης τής Λεβαδείας. Θά καταστή δέ 
μάλλον προσοδοφόρος καί θά προοδεύση έάν εύρεθή ή 
ράμνος έκ τού καρπού τής οποίας παρήγετο ή βαφή 
τών έρίων έν τή άρχαιότητι καί έάν είσαχθή τό σύ
στημα τών Γερμανικών ίστών, ότε αί γυναίκες θά 
έργάζωνται είς στάσιν όρθίαν πρός διάσωσιν τής κιν- 
δυνευούσης ύγείας των έκ τών έν χρήσει ίστών κοι- 
ν θυμένων διά τών ποδών. Η προμήθεια προβάτων έκ 
τού έξωτερικοΰ καί ίστών νέου Γερμανικού συστή
ματος άνοίγει νέον στάδιον ωφελειών είςτούς κτηνο- 
τρόφους, οϊτινες έκ τών σημερινών προβάτων των δέν 
έχουσι τήν άπαιτουμένην άπόδοσιν, ούδέ αί γυναίκες 
τήν πρέπουσαν χρηματικήν ίκανοποίησιν έκ τών έρίων 

καί ταπήτων.Ή τελούμενη ήδη συνερνασία μεταξύ συζύγου είς 
τούς Δήμους Άραχώβης, Διστόμου καί Χαιρωνείας 
έκπλήσσει πάντας. Ένωσις διά Γάμου καί σύγχρονος 
Ένωσις έργασίας. Ό άνήρ κτη.οτρόφος. ή γυνή πλέ
κει τά έρια είς τάπητας. Γάμοι άνευ διαζυγίων καί 
έταιρίαι άνευ διαλύσεων. Συνεταιρισμοί οικογενειακοί, 
ούς διαταράσσει μόνον ό κρότος τών έργαζομένων ίστών 
καί ό ήχος τού άπαραιτήτου αύλού τοϋ ποιμένας διά 

τήν αρμονίαν τοϋ βίου.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΑΠΟΥΣΙΑΔΗΣ

Δικηγόρος

ΑΓΙΟΚΕΡΙ
Σ' τη Κυρα. Φροσννη

Πουλλί ποϋ πας στα Γιάννενα 

Στη ξακουσμένη χώρα 
Στη χώρα μέσα μή στάνής 

Στο Κάστρο μην πατησης 
Μ») χαιρέτησες τόν Άλή 
με τους τζοχανταραίους 
Νερό τής λίμνης νά μή πιής 
Τ’ είναι φαρμακωμένο 
Σ’τό Μιτζικέλι πέρασε 
Σ το ριζοβούνι κάτσε 
Νερό πιε ’στή Ντραμπάτοβα 

Και μοιρολόι στήσε.
Κλάψε πουλλί μ’ καί πλάνταξε 

Καί χύσε μαύρα δάκρυα 
Κλάφε πουλλί μ’ τά Γιάννενα 
Κλάψε καί τούς Γιαννυύταις 

Πινίξαν τής άργόντισσαις 
Μέ τή Κυρά Φροσύνη.

I. Π- ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ*ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Άσχοληθέντες είς προηγούμενα φύλλα περί τών έξ 
'Ελλάδος προϊόντων τών είσαγομένων είς Αμερικήν 
θέλομεν πραγματευθή ήδη,βασιζόμενοι έπί τών έπισή- 

μων πινάκων τής στατιστικής τής Συμπολιτείας,περί 
τής έξαγωγής Αμερικανικών προϊόντων διά την Ελ
λάδα, άπό τής 30ής Ιουνίου 1902 μέχρι τής 30ής 
’Ιουνίου 1907, ήτοι έπί μίαν πενταετίαν συμφώνως 

πρός το έν ίσχύϊ έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις σύ

στημα τής οικονομικής αύτών διαχειρίσεως.
Διά τήν ώς άνω περίοδον ή άξια τών έξαχθίντων έξ 

προϊόντων άνήλθεν ώς έξής : Περίοδος 1902—1903 
’Αμερικής Δολ.324,080,1903—1904 Δολ.238,519, 
1904-1905 Δολ.181,372,1905 —1906 Δολ. 239, 
746 καί Δολ. 1,630,433 διά τήν περίοδον 1906 — 
1907 , ήτοι διά τό δωδεκάμηνον τό λήξαν τήν 30 όν 

’Ιουνίου 1907. 'Η καταπληκτική αΰτη αύξησις διά 
τήν περίοδον τοϋ 1906 —1907 οφείλεται κυρίως είς 

την έξαγωγήν’Αμερικανικού σίτου, δστις ήρξατο λίαν 

επιτυχώς νά άντικαθιστά έν 'Ελλάδι τον μέχρι πρό- 
τερον εκ Ρωσσίας καί τής Μαύρης θαλάσσης είσαγό- 
μενον. Κατά τό άνω ρηθέν χρονικόν διάστημα ό εξαχ
θείς σίτος διά λιμένας τής Ελλάδος άνήλθεν είς 
1,691,689 bushels έξ εξήκοντα λιτρών έκαστον,άξίας 
Δολ. 1,402,1 86. Έάν άφαιρέσωμεν τό ποσόν τοϋτο 

εκ τής ολικής άξίας τών έξαχθέντων προϊόντω; ύπο- 
λείπεται ποσόν έκ Δολ. 228,247 διά τήν άξίαν τών 
άλλων προϊόντων, άτινα έστάλησαν είς Ελλάδα. Τό 
ποσόν τοϋτο δέν διαφέρει κατά πολύ τών ποσών τών 

προηγουμένων έτών, άποδεικνύεται δέ δτι ένφ τό γενι
κόν εισαγωγικόν έμπόριον περί τοϋ οποίου ήδη έπραγ- 

ματεύθημεν άλματικώ: ηϋξανεν, άφ’ έτέρου ή εντεύ
θεν έξαγωγή μένει στάσιμος.

Έκτος τοϋ σίτου, δστις μόνον άπό πέρυσιν ήρξατο 
έξαγόμενος, τό κυριώτερον προϊόν τής έξαγωγής είς 
Ελλάδα μ έχρι τότε ήσαν τά πετρέλαια, τών οποίων 
ή έξαγωγή ήλαττώθη έσχάτως, ένεκα τής άγοράς 
ύπό τής ’Ελληνικής Κυδερνήσεως, ήτις έχει τό μονο- 
πώλιον τής εισαγωγής, Ρωσσικών πετρελαίων. Ούτως 
άπό τήν περίοδον 1902—1903 έξήχθησαν, έκ Φιλα
δέλφειας ιδία, πετρέλαια άξίας Δολ. 218,778, 1903 

-1904 Δολ. 91,369, 1904 — 1905 Δολ. 68,722, 
1905-1906 Δολ. 150,743 καί 1906 — 1907 Δολ. 
69,406. Άφαιροϋντες τό τελευταΐον ποσόν έκ τοϋ 
ύπολοίπου τής έξαγωγής, ώς άνω έκ Δολ. 228,247,

* Καί τάς πληροφορίας ταύτας αρυόμεθα εχ τής προο- 
δευτιχωτάτης α’Ατλαντίδος».

εχομεν Δολ. 158,841 ώς ολικήν άςίαν πάντων τών 
άλλων έκ τών 'Ηνωυ.ένων Πολιτειών είσαχθέντων είς 
Ελλάδα προϊόντων.

Έκ τοϋ ποσού τών Δολ. 158,841 ό ’Αμερικανικός 
βάμβαξ άντιποοσωπεύεται ύπο Δολ. 61,946 άξίαν 
559,239 λιτρών άποσταλεισών είς Πειραιά, ένώ διά 
τήν περίοδον 1905 —1906 δέν έμφαίνεται είς τούς 

πίνακας τής στατιστικής δτι είσήχθη ’Αμερικανικός 
βάμβαξ είς Ελλάδα. Άφ’ έτέρου είς τούς αύτούς 
πίνακας εύρίσκομεν δτι κατά τήν περίοδον 1902 — 
1903 ή εισαγωγή τοϋ βάμβακος είς ΈΛλάδα άνήλθεν 
είς 600,413 λίτρας άξίαν Δολ. 55,830, έκ 502,952 
λίτρας διά τήν περίοδον 1903 —1904 άξίας Δολ. 
58,922 καί 79 ,641 λίτραι διά τήν περίοδον 1904 
—1905 άξίας Δολ. 63,307. Βαμβακερά ύφάσματα 

κτλ., είσήχθησαν είς τήν Ελλάδα 13,189 γιάρδαι, 
κατά τήν περίοδον 1903 —1904 άξίας Δολ. 1945, 
1 0,000 γιάρδαι διά τήν περίοδον Ί904 — 1905 άξίας 
Δολ. 626, 3,200 διά τήν τοϋ 1905 — 1906 άξίας 
μόνον Δολ. 283 καί κατά τήν τελευταίαν χρονικήν 
περίοδον 1906 — 1907 ή εισαγωγή όλοτελώς έπαυσεν. 
Άφ’ έτέρου δμως είσήχθησαν 113,400 γιάρδαι πα- 

νια, τά συνήθως Αμερικανικά άποκαλούμενα άξίας 
Δολ. 7,670. Χρωματιστά πανιά δέν είσήχθησαν πέ- 

ρυσιν, ένώ διά τήν περίοδον 1905 —1906 είσήχθησαν 
άξίας Δολ. 4,645 καί διά τήν τοϋ 1904—1905 Δολ. 
7,237. Είσήχθησαν ωσαύτως πέρυσιν είς Ελλάδα 
διάφορα άλλα πανιά Αμερικανικής κατ ασκευής έν 
δλω Δολ. 2,735.

Κατά πάσαν πιθανότητα οί άριθμοί ούτοι δέν αν

τιπροσωπεύουν τήν άκριβή άξίαν τοϋ είς Ελλάδα 
άποσταλέντος Αμερικανικού βάμβακος καί τών έξ αύ- 

τοϋ προϊόντων, τοϋτο δέ, διότι, άρκεταί ποσότητες 
βάμβακος έξάγονται εντεύθεν προοριζόμεναι διά τήν 
έν Έλλάδι κατανάλωσιν,άλλά στέλλονται μέσω Μασ

σαλίας, Τεργέστης ή Αιβερπούλης. Τό αύτό συμβαί
νει καί διά πολλά άλλα προϊόντα διά τά όποια οί 
άποστολεΐς, οσάκις δέν εΐνε ύποχρεωμένοι, άντί νά δη- 
λώσι τόν τελευταϊον αύτών προορισμόν, σημειοϋσι μό
νον τόν πρώτον λιμένα, έκ τοϋ οποίου κατόπιν φορ
τώνονται διά τόν λιμένα, δι’ όν άρχικώς προορίζονται. 
'Ως έκ τούτου μόνον άκριβεΐς εΐνε οί πίνακες τής ει

σαγωγής· είς τούς πίνακας τής έξαγωγής διά λιμένας 
διά τούς οποίους δέν ύπάρχει άμεσος καί τακτική 

συγκοινωνία δέν εΐνε δυνατόν νά ύπάρχη ή αύτή ά- 
κρίβεια παρ’ δλας τάς προσπάθειας τοϋ Αμερικανι

κού γραφείου τής Στατιστικής, δπερ θεωρείται ώς τό 
τελειότερον πάντων.

Άνακεφαλαιοϋντες τήν έξαγωγήν διά τό ύπ’ οψιν 
τής μελέτης ταύτης δωδεκάμηνον, άπό τής 30ής ’Ι
ουνίου 1906 μέχρι τής 30ής ’Ιουνίου 1907, εχομεν 
τούς έξής άριθμούς :

’Ολική άξια έ
ξαχθέντων Αμε
ρικανικών προϊόν
των .......................

Έκ τών όποιων
Σίτος. . . . Δολ.

·. Πετρέλαια. . »
Βάμβαξ καί τά 

έξ αύτού προϊόντα »

Αξία πάντων 
τών άλλων έξαχ
θέντων Αμερικα
νικών προϊόντων 

1906-1907. .

Είς τό άνω ποσόν τών Δολ. 86,490 περιλαμβά
νονται άπαντα σχεδόν τά βιομηχανικά είδη άπό 
ήλεκτρικάς μηχανάς μέχρι καρφιών, καί άπό ύποδή- 

ματα μέχρι γεωργικών μηχανών.
Έπίσης είσάγονται είς Ελλάδα έκ πολλών Εύρω

παϊκών εμπορικών κέντρων ιδία έκ Λονδίνου,Παρισίων, 
Μασσαλίας κτλ. είδη Αμερικανικής κατασκευής καί 
προελεύσεως διά τών είς τάς πόλεις ταύτας Ύ)μάτων 
τών μεγάλων παραγωγέων τής Αμερικής, καί ώς εί- 
κός τά είδη ταύτα δέν δύναται νά τά παρακολουθώ 

ή Αμερικάνικη στατιστική.

Δολ. 1,630,433

1,402,186
69,406

72,351 
-------------» 1,543,943

”7 86,490

Α" ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

MAURICE MONTEGUT

πάντες γνωρίζομεν έτελείωσε μέ τήν περιφανή νίκην 

τών Γάλλων έν Άουστερλίτση.........................................
Τδ βράδυ δταν έστρατοπέδευσαν καί δλοι οί σύν

τροφοι τοϋ Cantecor έκοιμώντο έπί φαθών γύρω 
του, αύτός έξήτασε προσεκτικώτερον υπδ τδ φώς ένδς 
φανοϋ τάς έπιστολάς τάς δποίας μία σύμπτωσις έφερεν 

εις χεΐράς του."Ολαι ήσαν χρονολογημένοι καί προήρχοντρ έξ ’Αγ
γλίας ήτις ήτο τδ φυσικόν καταφύγιον παντός έχθροϋ 
τής Γαλλίας' καμμία υπογραφή δέν υπήρχε.

’Αλλά μόνον τα δνόματα τών Riviere Polignac 
τών βασιλοφρόνων τούτων ακολούθων τοΰ Creondal 
είς τούς οποίους δ αύτοκράτωρ εΐχε χαρίσει τήν θανα
τικές ποινήν κρατών αύτούς είς Vincennes,τδ δνομά 
τοϋ Bruslart τοϋ φανατικοϋ έχθροϋ τής Γαλλικής Έ- 
παναστάσεως δστις διαρκώς κατώρθωνε νά διαφεύγη 
τών άστυνόμων τοϋ Fouchi καί τών χωροφυλάκων 
τοϋ Savery,τοϋBruslart δστις καί τήν ζα ήν του έξέ- 
θετεν είς άμεσον κίνδυνον μόνον καί μόνον διά νά πε- 
θάνη ό τύραννος,δ δράκων Μποναπάρτης ώς τδν άπε- 
κάλει ή μερίς του, ήρκουν διά νά προδώσουν νέας συ- 
νομωσίας έναντίον τής μόλις γεννηθείσης αύτοκρατο- 
ρίας. ‘Ο Καντεγκδρ δέν ήδύνατο πλέον νά ήσυχάση' 
δλοκλήρων έτών όνειρα έφαίνοντο δτι θά έπραγματο- 

ποιοϋντο.Τέλος δύο μήνας βραδύτερου έλθών εις Παρισίους 
κατώρθωσε διά τής έπιμονής του υ’ άνοιχθή καί πρό 

αύτοΰ ή θύρα τοϋ Fouche.

Έν τφ μεταξύ ήρχισε νά διακρίνεται και διά τδν 
ζήλον με τδν όποιον ύπεστήριζε τους νέους είς τάς κα
λάς τέχνας' τοϋτο δμως συνετέλεσε είς τδ rd έγερθώσι 
ύπόνοιαι έναντίον του και παρ’ δλον τδ μικρόν τής 
ηλικίας διήρχετο τδν καιρόν του τροφοδοτώυ γενναίως 

τήν λαιμητόμον.Μετά ταΰτα έξηφανίσθη. ΕΙς ηλικίαν 22 ετών τδν 
έπανευρίσκομεν ώς δεκανέα είς τδ πρώτον σύνταγμα 
τών Οΰσσάρων υπό τδν κόκκινον ουλαμόν μέ μου
στάκι μεγάλο άποτελοϋντα μέρος τής κλίκας του, και 
διά νά έξηγηϋώμεν καλλίτερου ήτο μέλος τής συναδελ- 
φότητος τών καθαρμάτωυ δλων τών ίλών τοϋ πρώτου 

συντάγματος τών Οΰσσάρων.Τέλος κατά τδ 1804 τδν διακρίυομεν μεταξύ τών 
200 ιππέων τους οποίους δδηγεϊ ό Osdener. Ό Os
dener είνε έκεΐνος δστις δι’ ένδς τολμήματος του 
κατώρθωσε ν’ άπαγάγη τδν δοϋκα τοϋ Eughein 
έκ τής έν Eltenstein έπανλεώς του ήτις έκειτο έν τω 
μεγάλω δουκάτω τής Βάδης τρεις λεύγας μακράν τοϋ 
Ρήνου' άφοΰ δέ τδν συνέλαβε τδν έφυλάκισε εις έυα 
πυργίσκον τών Vincennes δπου καί άπέθανε.

Μετά τδ πραξικόπημα τοϋτο τδ όποιον άφήκε θλι
βερός αναμνήσεις, καί εις τούς πλέον ένθέρμους αύτο- 
κρατορικούς, βλέπομεν τδν Canlecor μέ γαλόνια λο- 
χίου άκολουθοϋντα τδ επόμενον έτος τδν Ναπο- 
λέοντα είς τήν Αυστρίαν. Ή έκστρατεία αΰτη καθώς

★ Συνέχεια έχ Σελ. 445
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II αιθρία τών ώρών έκείνων διίχυνε μίαν δπει- 
Qov γλυκυτητα είς τήν άτμόσφαιραν συμβουλεύουσα 
τροπον τινα τούς άνθρώπους νά έλπίζωσι καί φά- 
λωσι την χαράν τής ζωής.

, Αλλ Ο κ. Grandlys ώρισμίνως δέν θά ήσθάνετο 
την περιξ αύτοΰ έπικρατοϋσαν γαλήνην διαρκώς είς τδ 
παρελθόν προσηλωμένος άφινεν δπίσω του τήν εικόνα 
εκείνην τής ησυχίας.

Είς άπόστασιν είκοσι βημάτων τδν ήκολούθει δ 
Canlecor ασθμαίνων, καί μουρμουρίζων μέσ' άπδ τά 
όοντια τον.

<ιΠοϋ νά πηγαίνη άρά γε αύτό τδ ζώον ; Δέν εϊνε 
δωλου σωστό νά κάνη τούς άνθρώπους νά τρέχουν 
έτσι απο πίσω του' κ'είνε-μία ζέστη άπόφεν.

Οταν έπέρασεν άπδ εν οίνοπωλεϊον δέν είμπόρεσε 
παρα να ρίφη μιά ματιά ε1ς τύ ίσωτερικόν χο- 
στρατιώται καί έργάται καθήμενοι πέριξ τραπεζών 
δένουν μέχρι σταγόνας τά ποτήρια καί τάς φιάλας 
του οίνου. Αύτό τδ άπολαυστικόν θέαμα τόν έκαμε 
ν άναστενάζη βαθειά καί νά ψιθυρίση μέ πόνον

ί” , ΜΙι: ,( t,Sir f 
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λος ευκαιρία διά νά δείξη mn- dt ' \ , II * * V
ται είξθ πω» ειξευρει νά έργάζε-

"Αμα άνέλαβε τά νέα του καθήκοντα ή πρώτη τον 

να έρευνήση διά λογαριασμόν του καί νά
« εγειναν τά πρόσωπα, τά δνόματα των ό- 

ηοιων εϊχεν άντιγράφει έκ των έπιστολών τοϋίππόΤου 
Armand de Theix όστις ώς ένόμι’ε θά ήτο πρδ 
πολλοϋ κατόπιν τής παρεμβάσεως του νεκρός.

Καταδιώκων τδν Bruslarl τδν όποιον είχον άπο- 
αλέσει άσύλληπτον έχανεν άδίκως τδν καιρόν και τδν 
κοπον του. Ούδαμοϋ ήδυνήθη ν' άνεύρη τά ίχνη του. 
„ προς τούς κ. κ. Imarmont και Frungay d’ 
^auresse υπηρξεν ευτυχέστερος. ' Επληροφορήθη 
οτι οι μονοί εύπατρίδαι οίτινες έφερον τά δνόματα 
αυτα εις Γαλλίαν κατώκουν εις την έπαυλιν της Falls 
πλησίον τής Compiegne.

Οί δύο εξόριστοι συνδιαλλαχθέντες πρδς τδ κα
θεστώς εφαίνοντο οτι έζων καλά μακράν τών πολίτι
κων φροντίδων μεριμνώντες άποκλειστικώς διά τάς 
προσοδους τών γαιών των.
„ Ούδείς έξ αύτών είχεν ύπερβή τδ εικοστόν πέμπτον 
έτος της τ\λιν.ιας τον.

'°. κόμης'Ιωάννης de Frungay έφαίνετο τρέφων 
μεγαλην αγαπην πρδς τήν έξάδελφήν του ‘Ισαβέλλαν 
d Imonermot ητις τού τήν άντεπέδιδεν.

, Εαν λοιπόν οί νέοι αύτοί έκρυπ,ον κακούς σκοπούς 

τους εκρυπτον ομολογουμένως θαυμασίως. Τίποτε 
από τήν άγροτικήν ζωήν τών εύγενών τούτων δέν 
γειρεν ύπονοίαςΓΟπως δήποτε αί ‘Αρχαί ήξευρον που 
ήδύναντο να τούς συλλάβουν.
, Τώρα δέν έμεινε τίποτε άλλο είς τδν Conteqor <5 
οποίος δεν ητο έμπειρος είς τήν τέχνην τής ραδιουρ
γίας και δια τούτο περιεφρόνει τάς γυναίκας ή ή άνα- 
καλυφιςτοϋ νεαρού βασιλέως-ποιος νάήτο&οαγε — 
δια τον όποιον έλεγον οτι ήγάπο τρελλά τήν Pauline 
Borghese.

Ή άναζήτησίς του ήτο εύκολος. ‘Ο καταδιώκον 
αυτόν επρεπε να μεταβή είς Ρώμην.

Τ-κει ο Canlecor έδοκίμασε πολλάς έκπλήξείς έτή- 

"1^‘Κ ml si. ^lfaUt 
«fe«. >1.1,im„ μ„ά ,ims

η ειοτητοζ. Fouche τό. 1.εΜρρνττ ον.ιοτών πόν- 
γ. (χρ

Canlecor ηλΟτ, ,ις nae,olms 
«οΟμοό .lC „οό>μό,
^or nS6,m„ μό mams m. βα/).ω!
γΟοΙμοοο. Ο Ctoc οό„ί:1ι,,Κ Gram(n

miv c^c ,d g
.Κ ..iocS armv mi ίφ„Ιω^ι}ιτ<> χηά ,, 
Oor ml κατά ,ό καρό. S. <b,i τά „U..

Sm 
βλεπει τις εις αυτόν τον κόσμον.

έλαΐαι έποχαί ή τής Τρομοκρατίας, τής Ύπατίας, 
του Διευθυντηρίου, τής Δύτοκρατορίας τδν είχον ποο- 
γγαμμένον καί άν οί Βουρβώνοι άκόμη άνήρχοντο 
επι του προγονικού των θρόνου αύτοί είχον ίσως με- 
γαλητερον δίκαιον νά τδν καταδιώκουν.

Ο Canlecor έγνώριζεν δλα αύτά.

rO νέος ούτος, ό καί δΓ έαυιδν άκόμη τόσον έπί- 
φοβος,εισηλθεν είς τδ προάστειον τοϋ άγίου’Ονωρίου. 
Ητο περί το τέλος μιας τών ωραίων έκείνων θερινών 

ημ^ων κατά τάς όποιας τδ φώς άργεί νά έγκατα- 
^Ψ!1 την γήν.Τάπαιδία έπαιξον είς τδ μέσον τοϋ δρό

μον και ειςτάςχαμηλάςθύρας τών μόλις ύποβασταζο- 
μενων ερειπίων. Αί γυναίκες καθήμεναι ή δρθαί ώμί- 
λουν δια την κατάστασιν των περιμένουσαι τούς συζύ
γου; να έλθωσιν έκ τής έργασίας.° Ενας υπερμεγέθης 
^ιο; εχρυσωνε γλυκά τούς μαύρους λίθους τών στε
γών και κανέν μακρυνδ τζάμι έλαμπεν ύπδ τάς άκτϊ- 
νας του.

ιΓΗδική μας δουλειά εϊνε νά τρέχωμιν ολην τη>· 
ώρα στούς δρόμους- άλλ' έννοιά σου θ^ ύλθη κι η 
ήμερα ποϋ θά γελάσω καί θά πίνω κ εγοτ ευχάριστη-

^Πάντοτε ούτω βαδίζων ό Grandlys άπεμακρύνετο 

τον ηοοαοιειον · λ
■E^e o’ “

βήμ mv, Ι.τάθη «■’ ®"”ρ“ " “C“'

αφη.. Μ- Λ"»"
μρό1,άόμό.ή.ό»ό. Bonne Morne ««I mminle 

εις τήν πλατείαν τής ‘Ομονοίας.
Έκεΐ Ιστάθη καί έξηκολούθει νά παρατηρή σκεπτι 

κδς τήν εικόνα ήτις έξετείνετο ‘εμπρός του.
Απέραντος πλατεία κατά τήν ήσυχον έκείνην 

στιγμήν έφαίνετο έν τή έρημία άκόμη μεγαλητιρα' εις 
τό κέντρον αύτής ύψοϋτο άλλοτε ό άνδριάς του Λου

δοβίκον XI καί ύστερον ό τής έλευθερίας.
'Ωρισμένως ό Grandlys θ’άνακάλεσε,' έν τή μνημη 

του μίαν άλλην έποχήν, μίαν άλλην εικόνα τοϋ ιστο

ρικού τούτου μέρους.

(Ακολουθεί) πΕΡΡΩΤΗ

ΚΛΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Τίιν 3,ν π?ω·^ ώθχν τής ^4-25 Φεβ?ουα?1ου 

έ.ε. κλοπή έκ τών θρασυτέθων διεπραττετο. εν τω^επι 
της δδοϋ Άναπαύσεως καί άκριβώς έπι της γέφυρας 
τοΰ Α' Νεκροταφείου παντοπωλείω τοϋ Δ. Κλεισαρν).

Τρεις άγνωστοι, έξ' ών οί δύο έφερον νυκτικα υπο
κάμισα, δ δ'ε τρίτος χλαίνην ένδυυ.ασίαν, εισελθοντες 
διά της δπισθίας θύρας έντος τοϋ παντοπωλείου, εις 
δ έκοιαώντο τρεις έκ τών ύπηρετων αυτου, αφηρεσαν 
δλόκληρον τό σιδηροϋν χρηαατοκιβω Γιον {«γεθ^ 
τρίου, δπεο ί,το τοποθετησ.ένον έντος κιγζλιδωτου πε- 
ριφράγ;Λατος, χρησψεύοντος ώς γραφείου Γούτο (

ί,τόί χ..?.μξ™. .» τ» ™
γεφύρας άρτοποιείου καί ^ετέφερον δια των κτρα.
Ιαί δρο,ίσκων τών άριστερά τώ άνιόντι οδον Α- 
ναπαύσεως είς τι κ^ενον ακριβως ε^ την

άνατολικην εξωτερικήν πλευράν του . ί εκρ -τα, - ι
Διά της αύτης δδοϋ έπανέφερον εΐτα την χείρον 

είς ο μέρος άρχικώς ευρον αύτήν.
Τούς άνθρώπους τούτους είδον δυο [J.ovov ε^α,ικ^ 

(κτίσται) μεταβαίνοντες κατ’ έκείνην την ώραν εις 
(^κτίσται; ρ ήδύναντο ν’ άνα-
την εργασίαν των, αλλ α;τ

παραστήσωσι σαφώς καί ώρισ^ένως τάς [Λορφάς των 
άνθοώπων αύτών, καθόσον ούδευ.ίαν προσοχήν έδωκαν, 
ύπολαβόντες αύτούς, ώς έκ της περιβολης των; ως 
κατοίκους πλησίον τίνος οικίας, [κετακούοντας επι- 
πλόν τι, καί τούτο διότι οί κλέπται έ^ερι^νησαν 
δπως καλύψωσι το ^.εταφερόμενον χρη^ατοκιβωτιον 
διά μεγάλων άποριάκτρων τά δποϊα έπίσης αφηρεσαν 

έκ τοϋ αύτοΰ παντοπωλείου.

Ή άστυνορ-ίκη άρχη έπιληφθεισα αρ.εσως της υ^ 
ποθέσεως ήκολούθησε τά ίχνη της χειρα^άξης αλλ 
άπώλεσε ταύτα είς τό άναφερόρ,ενον ύψωμα.

Έρευναι έγένοντο άμέσως εις τάς ,.αρακεψ-,.να, 
χαράδρας καί άνυδρα φρέατα, άλλ’ άπασαι αι ενερ- 
γ.,„ etc .Χ.Λν
ύψώ^τ,ς Λϊ» !χ>«ί *ί’818°’ ”” 80V

ήκολούθησαν οι κλεπται. ,
'Τπετέθη τότε δτι τό χρημάτοκιβώτιον καιπερ 

βάρους άρκετού μετεφέρθη έπί τών χειρών εις μέρος 
άσφαλές. Ήρχισεν άμέσως ή κατόπτευσις των οικιών 
τί1ς συνδικίας Γούβας, δι’ άνδρών τοϋ τμήματος της 
Καταδιώξεως έμπειρων, οϊτινες περεφερομενοι κατα 
τάς νυκτερινάς ώρας έν πολίτικη περιβολη συνελεγον 
έκ τών μικροπαντοπωλείων, αρτοποιείων κλπ. εν πα- 
ση προφυλάξει καί μυστικότητι πληροφορίας περί των 
κατοίκων. Αί πληροφορίαι αύται άνεκοινουντο την 
πρωίαν είς τόν διευθύνοντα την ύπηρεσίαν της Κατα
διώξεως αξιωματικόν, παρ’ ού διετάσσετο η επιτήρη
σή τών καθ’ ών ήγείροντο ύπόνοιαι προσώπων.

Ή ύπηρεσία αύτη διήρκεσε μέχρι της 20 του επο
μένου μην'ς Μαρτίου δπότε καί έπετεύχθη η ανακα- 
Χυψις τών δραστών της ανωτέρω κλοπής. ν μ 
ταξυ δμως συνέβη γεγονός άξιον άναγραφης οπερ σπου- 
δαίως ' συνετέλεσεν είς τήν άνακάλυψιν τοϋ κρησφύγε

τού τών περί ού δ λόγος κλεπτών.
Ήν ί»=ί.«ν τίς 4 ΜαρνΙο» ί»ψ «'

™ ί«τ«5ώ;.ως Μ«ν«ά»ςΒ. Κ«Ρ«.™»ς Φ.

ί, ί,«ν«(χ.ντ. ».i τών
συνοικίας Πλάκας mn αν»τ>Ρ» «αοστολης 

' είε τήν διασταυρωσιν τωντων συνηντησαν ακριοω, ς ,
δδών Κυδαθηναίων καί Χρυσοστόμου τους διάσημους 
8.,??«τας καί ^«ς "«’Γ. ’"

Κοοαοοίίντζον κα'. 1<™. ·ΑγγΛ.α»'.Λ·».
ν,όύς x.T.XW«« ’’ .’"ίι
ioojov τά α<ΡΙατ(οψά των. όπως ί.α τις απ.ι Λ 
ταύτ,ς «τ.τ,σωσ. ταΐτα ««'· <Λτ» “ 8“‘
φύγωσ. τίν σόη,ψ.ν. Καί I •ΑγγΛ.»  ̂»>« 
’α,ντάτ,ς ««««ως άντ«αΡί«. αα. .τΡ«<™ «« ί»’ 
Τ>ν\Ρ« τό. ναόν τις Μ.ταΡ,οΡ?ώ«ως το. -ωτ,,ος. 

ί Si ί'τ!?.ς -θ’ ”
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ό8ώ είς τό πυρ τοϋ πυροβολοϋντος. Άλλ’ οί χωροφύ
λακες έπιδειξώμενοι έν τη προκειμένη περιστάσει άξι- 
έπαινον θάρρος, ώς τοϋτο κατέθεσαν είς τχν άνακρισιν 
πολλοί αΰτόπται μάρτυρες, απάντησαν είς το κατ’ 
αύτών πϋρ, καί ούτως ήνάγκασαν τον άνθιστάμενον νά 
τραπη είς φυγήν ζαί νά όχυρωθη καί πάλιν είς την 
όπισθεν τοϋ καταστήματος τών ’Απόρων Γυναικών 
γωνίαν όπόθεν καί έπυροβόλησεν αύθις, έξ εγγύτατης 
άποστάσεως, κατά τών αύτών χωροφυλάκων άνεπιτυ- 
χώς. Έκεΐθεν ούτος, έξαντλήσας τάς σφαίρας τοϋ πε
ριστρόφου του έτράπη είς φυγήν προς τον κήπον τοϋ 
Ζαππείου όπόθεν έρρίφθη,διά τοϋ μανδροτοίχου, είς τά 
πρώην λουτρά Δαμασκηνού ένθα οί καταδιώκοντας αύ
τόν χωροφύλακες άπώλεσαν, ώς έκ τοϋ έπικρατοϋντος 
κατ’ έκείνην τήν νύκτα σκότους, τά ίχνη του.

*

Τό περιστατικόν τοϋτο έδωκεν ήμΐν αφορμήν νά 
ύποθέσωμεν ότι δράσται τής άνωτέρω κλοπής ίσως 
ήσαν οί άναφερόμενοι άνωτέρω διαρρήκται, οίτινες μέ
χρι τής ήμέρας τής συλλήψεώς των ειχον συνταράξει 
τάς πόλεις Αθηνών καί Πειραιώς διά θρασυτάτων 
καί άλλεπαλληλων κλοπών. Ή ενέργεια ήμών συνδυ- 
ασθεΐσα μέ τήν άλλως τε έπί μήνας καταβληθεΐσα/ 
τοιαύτην πρός σύλληψιν τών δι-ρρηκτών τούτων έτεινε 
νά βεβαίωση τούς δράστας τής περιγραφείσης κλοπής.

Μετά κοπιώδη καί έπί ήμέρας ενέργειαν κατωρ- 
θιόθη νά γνωσθή τή ύπηρεσία τοϋ τμήματος τής Κα- 
ταδιώξεως ότι ό εις έκ τών άνωτέρω διαρρηκτών, ό 
Ίω. Κουμουλέντζος, συνεδέετο διά συγγένειας μετά 
τίνος πιλοποιοϋ κατοικοϋντος εις το τέλος τής συνοι
κίας Γούβας καί είς τήν οικίαν τοϋ οποίου έσύχναζεν 
ούτος. Ή πληροφορία αύ'τη έδωκεν ήμΐν αφορμήν ό
πως έπιτηρήσωμεν έπί τινας ήμέρας καί νύκτας την 
οικίαν τοϋ είρημένου πιλοποιοϋ, μήπως κατά τό διά
στημα τοϋτο ό I. Κουμουλέντζος μετέβαινεν έκεϊ, 
άλλά καί ή έπιτήρησις αύτη είς μάτην άπέβη, διότι 
ούτος άπό τής άνωτέρω συμπλοκής μετά τών χωρο
φυλάκων έκρύπτετο επιμελώς.

Πρό τής τοιαύτης άβεβαίου καταστάσεως εύρισκο- 
μένη ή ύπηρεσία τής Καταδ'ώξεως έπληροφορήθη ότι 
οί είρημένοι διαρρήκται άμετάτρεπτον έλαβον άπόφα- 
σιν, στενοχωρηθέντες έκ τής συστηματικής καταδιώ- 
ξεως, ν’ άπέλθωσιν είς τό εξωτερικόν. Έσπευσε τότε 
άμέσως ό προϊστάμενος τοϋ τμήματος ’Ανθυπομοίραρ
χος νά συλλαβή τόν είρημένον πιλοποιόν. Τοϋτο έ- 
πραξεν έν μυστικότητι καί δΓ οργάνων του καταλ
λήλων καί φερόντων πολιτικήν ενδυμασίαν είς οΰς έ
δωκε τήν διαταγήν όπως γ,-ίνη όλως άθορύβως ή σύλ- 
ληψις είς ούδεμίαν δ’ επικοινωνίαν έλθη ό συλληφθείς 
καθ’ όδόν, καί τοϋτο διότι φόβος ύπήρχε μήπως γε. 
νομένης γνωστής είς τούς οικείους τής συλλήψεως, ει
δοποιείτο ό ενδιαφερόμενος Κουμουλέντζος. "Οντως ή 

διαταγή αύτη έςετελέσθη έπακριβώς καί ό άνωτέρω 
πιλοποιός ώδηγήθη έν πιον τοϋ επι τής Καταδιωςεως 
’Αστυνόμου χωρίς νά έπικοιιωνήση ποσώς μέ οίονδήποτε.

Άιζέσως ύπεβλήθη παρ’ αύτοϋ είς άνάκρισιν περί 
τών σχέσεων του μετά τοϋ Κουμουλέντζου.

— Μάλιστα, κύριε ’Αστυνόμε,άπήντησεν ό έξετα- 
ζόμενος, τόν γνωρίζω τον Κουμουλέντζον άλλά έχω 
πολύν καιρόν νά τόν ϊδω.

Ό ’Αστυνόμος ύποπτευθείς ότι δυνατόν ό Κουμου
λέντζος νά έκρύπτετο έκεϊ που πλησίον τής οικίας του 
ύπέβαλεν αύτώ άμέσως τήν έξής έρώτησιν.

— Πώς έχεις καιρόν νά τόν ϊδης άφοϋ είναι γεί- 
των σου ;

— Μάλιστα έκάθητο άλλοτε σέ ένα δωμάτιο μαζή 
μέ έναν άλλο άπό πίσω άπο το Νεκροταφείο, άλλά 
τώρα δέν γνωρίζω που κάθεται, διότι, ώς εΐπον, έχω 
καιρόν νά τόν ίδώ.

— Γνωρίζεις ποιος ήτο ό άλλος ;
— Ακόυσα άπό τόν Κουμουλέντζον ότι ήτο Πα- 

τρινός καί έλέγετο Κώστας, (ό Άγγελικόπουλος).
X

(’Ακολουθεί)
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ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
"Ac μή ύπετεθή ότι είμαι άπό τούς πλέον απαι

σιόδοξους καί ότι βλέπω έμπρός μου τά πράγματα 
τά άφορώντα τόν Έλληνησμόν έδώ σκοτεινά καί 
μαϋρα. Ήμην πάντοτε αισιόδοξος διά τό μέλλον 
τής φυλής μας καί είχον τήν πεποίθησιν μέσα 
μου, τήν έχω δέ καί άκόμη, ότι ο Ελληνισμός 
παρ’ όλας τάς καταδιώξεις άς ϋφίσταται πάντοθεν, 
άντλεΐ πάντοτε δύναμιν καί άκμήν, ώς άλλος ’Αν
ταίος, καί παρουσιάζεται έν τή ξένη ύπερέχων 
μεταξύ τών άλλων ξένων Πατριών, θριαμβευτής. 
Δυστυχώς όμως δέν δύναμαι νά έξακολουθήσω 
αΐσιοδοξών περί τοΰ Ελληνισμού έν Αϊγύπτω, 
ό όποιος, ιδίως κατά τήν έποχήν ταύτην, παλαίει, 
άγωνίζεται νά περισώση παν ό,τι ή εύψυία του 
τω προσεπόρισε. Δέν ομιλώ περί τής τάξεως τών 
Ελλήνων έκείνης, ή οποία κατόρθωσε και έπε- 
βλήθη καί ήδη ύψοΰται ώς Γίγας, ώς Κολοσσός, 
τιμών τό Ελληνικό όνομα, προσφέρων ύπηρε
σίας καί έκδουλεύσεις είς τόν Ελληνισμόν ένγέ- 
γει, καί τάς όποιας σείς ζώντες είς τό περιβάλ
λον αύτό είνε άδύνατον ν ’ άντιληφθήτε καί κρα
τών ύψηλά τό γόητρον αύτοϋ.

Πρόκειται περί τής τάξεως τών Ελλήνων μι
κρεμπόρων, τών έγκατεσπαρμένων εις τά άκρότατα 
Φελάχικα χωρία, εις τάς άποκέντρους τής Αίγύ- 
πιου γωνίας, καί άγωνιζομένων τόν άγώνα τοϋ

Καί τί πράττουν οί Πρόξενοι θά έρωτήσετε ; 

' ν έχουν.Ούδέποτε ό Ελληνισμός τής Αίγύπτου, θά σάς 
άπαντήσω είλικρινώς, εύρέθη τόσον άπροστάτευ- 
τος είς τόσον δυσχερείς περιστάσεις. Καί μήπως 
ύπάρχουν Πρόξενοι, ύφίστανται καθόλου άντιπρό- 
σωποι τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως Γεωργίου καί τής 
Έλλ. Κυβερνήσεως; Τό Διπλωματικόν Πρακτο- 
ρεΤον τοϋ Κάιρου, ή Ελληνική αύτή Πρεσβεία έν 
Αϊγύπτω, είναι έρημον. Ό προϊστάμενος αύτοϋ 
Φίλων νοσηλεύεται έν Παρισίοις, ό κ. Ψύχας 
μετετέθη, ό κ. Ρικάκης μετετέθη, ζήτημα δέ είναι 
έάν μετ’ αύτών δέν μετετέθησαν καί οί Καβάσι- 
δες. Τό Προξενεΐον Αλεξάνδρειάς διευθύνει ώς 
γνωστόν ό κ.Σκωτίδης, έντιμος, άλλά δραστήριος 
τόσον, δσον τοϋ έπιτρέπει ή προβεβηκυΤα ήλικία 
του, άνίκανος νά έπιφέρη τήν γαλήνην είς τήν 
Κοινότητα ’Αλεξάνδρειάς καί είς τό ομογενές 
κοινόν τής Αίγύπτου ή όποια έχει έξαναστή 
άπό τοϋ τελευταίου διαβήματος τοϋ Μακαριωτά- 
του Φωτίου, τής άποστολής δηλ. παρ’ αύτοϋ τών 
τριών Μητροπολιτών εις Κύπρον διά τόν διακα
νονισμόν τοϋ περιλαλήτου Κυπριακού ζητήματος.

Καί οί Πρόξενοι τών άλλων μερών τής Αί
γύπτου τί πράττουν ; Αύτοί καταγίνονται είς τό 
νά ξεγυμνώνουν πάντα ’Έλληνα, ό όποιος ήθελε 

καταφύγει είς αύτούς, άρνούμενοι πάσαν προ
στασίαν. Δέν είναι οί έντεταλμένοι νά συμ
βουλεύουν, νά καθοδηγούν, νά άναπτερώνουν 
τό φρόνημα τό έθνικόν, νά στεγάζουν ύπό τήν 
γαλανόλευκον, τής όποιας έτάχθησαν άκοίμητοι 
φρουροί καί προστάται, τούς άποθαρρυνομένους, 

τούς προστρέχοντας είς αύτούς.
Περί τής τακτικής δμως αύτής τών κ. κ. Προ

ξένων καί τοϋ τρόπου, καθ’ δν άντιπροσωπεύεται 
έδώ ή Έλλ. Κυβέρνησις νομίζω ότι πρέπει ν’ ά- 
σχοληθή ή Έλλ. Έπιθεώρησις έν καιρώ, έν ίδιαι- 
τέρω έντελώς κεψαλαίω. Είναι καθήκον ύψιστον 
φιλοπατρίας είς πάντα δυνάμενον νά συντελέση 
δπως έξυπνήση ή Ελληνική Κυβέρνησις καί 
άποκαθάρη διά χειρουργικής μαχαίρας τόν κλάδον 
αύτόν είς τάς χεΤρας τοΰ όποιου τόσα συμφέροντα 
εναποθέτει ή Ελλάς καί ιδίως τήν Τιμήν Της 

καί τήν προστασίαν τών ύπηκόων Αύτής.

Αλεξάνδρεια 29)11 Ίαν. 1909·

-- ν ΕΛΛΗΝ

Ταντάλου. Ή οικονομική κρίσις τούς εύρεν έκτε- 
θειμένους, πολύ άνοικτούς, τούς συνέτριψε καί 
τούς έρριψεν είς τήν δίνην τών οικονομικών έκεί
νων στενοχώριών, άπό τάς όποιας άδύνατον νά 
έξέλθουν άλώβητοι, σώοι. Καί ή κρίσις όρθουμένη 
άδυσώπητος, πάντοτε έξακολουθεΐ πιέζουσα αύ
τούς, στενοχωρούσα, καταθλίβουσα, έξαντλοϋσα 
καί τήν τελευταίαν ικμάδα ήτις τ:Τς εϊχεν άπο- 
μείνει. Προχθές άκόμη ό Έλλην Δάλλης, έμπο- 
ρευόμενος έν τή περιφερεία Μανσούρας, άπο- 
λαύων μεγίστης έν τώ τόπω ύπολήψεως. έκτιμώ- 
μενος παρά τε τών ξένων, ιθαγενών καί τών ήμε- 
τέρων, έξηψανίσθη, κηρυχθείς ύπό τών Μικτών 
Δικαστήρίων είς κατάστασιν πτωχεύσεως μέ παθη

τικόν 3ο,οοο άγγλ. λιρ. έκδοθέντος καί τοϋ σχε
τικού έντάλματος τής συλλήψεως αύτοϋ Μέ τόν 
Δάλλην συνηλλάσσετο καί πλήθος ομογενών, οί 
όποιοι τοϋ είχον έμπιστευθή τά χρήματά των, 
τάς οικονομίας των, τά κέρδη των, καί οί όποιοι 
τώρα εύρίσκονται είς τούς δρόμους, μή έχοντες 
τήν παραμικρόν έλπίδα νά λάβωσιν όπίσω τίποτε.

Τό κροϋσμα αύτό — ύπάρχουν δέ καί άλλα 
πολλά, μικρότερα ίσως μόνον κατά τό παθητικόν 
των — ήτο άρκετόν διά νά δώση φοβερόν τό 
πλήγμα είς τήν έθνικήν φιλοτιμίαν, νά έπιδεινώση 
τήν θέσιν τοϋ Ελληνικού μικρεμπορίου, καί νά 
καταστήση αύτήν δυσχερεστέραν ύπό έποψιν πί
στεως άπέναντι τών ξένων καί τών ιθαγενών καί 
νά διασυρθή άλλην μίαν φοράν τό Ελληνικόν 
όνομα. Επόμενον ήτο ή διαγωγή τοΰ Δάλλη νά 
έπιφέρη τόν κλονισμόν τοϋ μικρεμπορίου,τό όποιον 
άρκετάς ύφίσταται καταδιώξεις παρά τών ιθαγε
νών άρχών, αί όποϊαι πάντοτε έπιζητοϋν καί εύ- 
ρίσκουν εύκαιρίας νά δεικνύουν όλην αύτών τήν 
άγριότητα κατά παντός Ελληνικού.Εξακολουθεί, 
βλέπετε, πιστώς ή έφαρμογή τοϋ προγράμματος 
τοϋ περιπύστου Λόρδου Κρόμερ περί καταπνίξεως 
πάσης περαιτέρω κινήσεως καί έξαπλώσεως τοϋ 
Ελληνικού έμπορίου άνά τήν Αίγυπτον. Ό άλι
κος αύτός κλονισμός συνεπάγεΓάναγκαίως καί τήν 
ήθικήν κατάπτωσιν ιών Ελλήνων. Δέν θά είπω 
δέ ύπερβολήν έάν τονίσω έδώ ότι τό έθνικόν φρό
νημα εύρίσκεται έν πλήρει ληθαργία. Ό "Ελλην 
παλαιών, άγωνιζόμενος, σπαρασσόμενος πανταχό- 
χεν δέν έχει πουθενά νά ζητήση ήθικήν άρωγήν, 
έρεισμα, προστασίαν. γΐ]

Τί· άποστολή
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ό Δεκέμβριος έληξε καί έληξαν συγχρόνως 
καί τής 'Ελληνικής Βουλής αί έργασίαι. Εϊνε λυ
πηρόν οτι όμοϋ μέ τήν λήξιν αύτής δέν έχομεν 
ν’ άναγγείλλωμεν πρός τό Ελληνικόν Δημόσιον 
ούδεμίαν σχεδόν νομοθετικήν έργασίαν. Πλήν τοΰ 
νομοσχεδίου περί τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου — 
τό μόνον τό όποιον έψήφισαν—ή Βουλήκατέτριψε 
τόν χρόνον της εις μικρολογήματα καί αντεγκλή
σεις. Τοϋτο προέρχεται φαίνεται έκ τής έλλεί— 
ψεως τής συναισθήσεως τών καθηκόντων έκαστου. 
Δέν έννοήσαμεν άκόμη ποιον εϊνε τοϋτο καί ιδία 
τό καθήκον τοϋ πολιτευτοϋ τόν όποϊον ή ψήφος 
τών συμπολιτών του τόν-φέρει πρός μίαν έδραν 
τής Βουλής.

«Όπως πάσα πειραματική έπιστήμη τείνει είς 
τελειοποίησιν, ούτως ένυπάρχει καί είς παν αν
θρώπινον πλάσμα ό πόθος τής βελτιώσεως τής 
καταστάσεως αύτοϋ» λέγει ό Μακώλεϋ. Άλλά οί 
βουλευτα! έχουν καθήκον νά έννοήσουν ότι πρό 
τής Βουλής εϊναι άνάγκη νά έκλειψη ή προσωπι- 
κότης των καί νά τείνουν όλοι πρός τόν πόθον 
όχι τής βελτιώσεως τών άτόμων, άλλά τής βελ- 
τιώσεως τής πατρίδος αύτών. Μοΰ έλεγε Γερμα
νός φιλέλλην, ό κ. Eslner, όστις ήλθεν έδώ διά νά 
μελετήση τά πράγματα τής πατρίδος μας, ότι οί 
πολιτικοί μας — τούς όποιους παρηκολούθησεν είς 
τήν Βουλήν — έχουν τό προτέρημα νά όμιλοΰν 
όπως οί άρχαϊοι "Ελληνες, άλλά δέν έχουν ούδέ 
ίχνος πατριωτισμού ικανού νά παραβλι,θή πρός 
τόν πατριωτισμόν έκείνων.

Είς τούς άληθεϊς αύτούς λόγους τοΰ εύγενοΰς 
φιλέλληνας δεν εύρον τί νά άπαντήσω. Τό νομο
θετικόν έργον τής Βουλής άπαντά άντ’ έμοϋ, καί 
δίδει βεβαίως τό δίκαιον είς τούς αύστηρούς λό
γους τοϋ ξένου κριτοϋ.

Εϊνε άληθές ότι τά όγδοήκοντα περίπου έτη 
τής έλευθερίας μας εϊνε ή άρχή τής ζωής ενός 
Έθνους. Τό μέλλον τής φυλής μας είς τόν τόπον 
μας θά δώση μίαν ημέραν τήν ώθησιν ή όποια τοΰ 
αρμόζει καί θά τό φέρει είς κάποιον άλλον δρόμον 
προόδου καί πολιτισμού. Έξ άλλου όμως ό αιών 
μας προχωρεί μέ γιγάντια βήματα καί άφού ύπάρ- 
χει μία γενική πεποίθησις δτι βαίνομεν έσφαλμέ- 
νως εϊνε προτιμώτερον άπό σήμερον νά έξεγερθώ- 
μεν καί ούχί νά περιμένωμεν τήν βαθμιαίαν καί 
μοιραίαν τοΰ χρόνου έπίδρασιν.

Ή διοίκησις χωλαίνει, τό Ναυτικόν πάσχει, ή 
δικαιοσύνη δέν εύρίσκεται είς τήν περιωπήν της, 
ή έξωτερική πολιτική δέν έβάδισε σχεδόν ποτέ, 
τήν οδόν τήν όποιαν ώφειλε νά βαδίση, ή βιομη
χανία άσφυκτιά, τό έμπόριον διέρχεται κρίσιν, ή 
γεωργία φθίνει, ή πίστωσις όσημέραι χαλαροΰται, 
ή έκπαίδευσις καρκινοβατεί, αύτά εϊνε τά ζητή

ματα τά όποια ούδένα διαφεύγουν καί περί τών 
όποιων οί πάντες συζητούσι καί όμιλούσι, χωρίς 
νά περιμένουν ποτέ μίαν μεταβολήν ή διόρθωσιν. 
Καί όμως όλα αύτά μία Βουλή συγκροτουμένη άπό 
άνδρας μέ θερμόν πατριωτισμόν, ήδύνατο σοβαρώς 
καί πυκνώς, καί συνεχώς νομοθετούσα νά τά φω
τίση μέ τά φώτα της, νά τά συγκράτηση μέ τά 
έργα της, νά τά περισώση καί νά τά περιφρού
ρηση μέ τόν πατριωτισμόν της.

★

Μίαν τοιαύτην έν τούτοις άναλαμ-ήν θά ήδυ- 
νάμεθα νά εύρωμεν είς τήν συγκροτουμένην μεγά
λην Επιτροπήν, τήν σκοπούσαν νά έξετάση όλα 
τά ζητήματα τού Ναυτικού. Τούτο δύναται νά 
θεωρηθή ώς μία έκ τών έπιτυχεστέρων σκέψεων 
τού κ. Θεοτόκη.ΆρκεΤ είς τούς συναδέλφους, άπό 
τούς όποιους έζήτησε συνεργασίαν καί βοήθειαν, 
νά εύρη καί πατριωτισμόν τόσον,ώστε λησιιονούν- 
τες όλοι αύτοί τάς άτομικότητας νά έργασθώσι 
ύπέρ τού κοινού συμφέροντος καί τής πατρίδος. 
Τήν αύτήν δέ τάσιν πρός τήν έπιβολήν καί τήν 
έξέγερσιν εύρίσκομεν καί είς τών Συντεχνιών τήν 
άναφοράν, τήν όποιαν άπηύθυναν πρός τήν Βου
λήν τούς ένισχύομεν δέ νά έμμείνουν είς τά αί- 
τήματά των.

Καί έπειδή ό λόγος περί Ελληνικού Κοινο
βουλίου δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν ν’ άναφέ- 
ρωμεν καί τής Τουρκικής Βουλής τήν έναρξιν. 
Τό λυπηρόν όμως καί είς τήν περίστασιν αύτήν 
ότι όμιλούντες περί τών Νεοτούρκων άναγκαζό- 
μεθα νά μή τονίσωμεν έπαίνους. Φαίνεται ότι εις 
τήν ’Οθωμανικήν φυλήν ή παλιμβουλία καί ή ύπο- 
κρισία ύπήρξαν άπό τά κυριώτερα χαρακτηριστι
κά. Έάν όμως δι’ αύτά τά άτομα, έλαττώματα 
τοιαύτης φύσεως,φέρουν ώς έπί τό πλεΐστον κατα- 
στροφάς, καί οδηγούν είς κρημνούς, πολύ δέ μάλλον 
τά έθνη τά όποια βασίζουν τήν πολιτικήν των καί 
εδραιώνουν τάς έθνικάς βλέψεις των έπί τών δύο 
αύτών βάσεων άργά ή γρήγαρα θά φθάσουν είς 
πολύ δυσάρεστον τέρμα. Διότι ούδέ άπειλαί έμπο- 
ρικών άποκλεισμών, ούδέ άπειλαί συγκροτήσεως 
συλλαλητηρίων θά έμποδίσουν ποτέ τής Κρήτης 
τήν τελείαν καί πλήρη άνεξαρτησίαν, ούδέ θά 
μεταβάλλωσι τήν έκπεφρασμένην είς τό ζήτημα 
πλέον τούτο γνώμην τών Προστατίδων Δυνάμεων. 
Αύτό έπρεπε νά τό έχουν ήδη έννοήση οί Νεό- 
τουρκοι καί νά μή φαντασθώσι ποτέ ότι θά ήτο 
ικανή ή δύναμίς των νά κάμη ν’ άναζήση ένα τε
λείως νεκρωθέν πλέον δι’ αύτούς ζήτημα.

Άλλά καί ή καθαίρεσις τού Πατριάρχου 'Ιερο
σολύμων δέν πρέπει νά παρέλθη άπό τής στήλης 
ταύτης, τού μηνιαίου άπολογισμού, άπαρατήρη- 
τος. Ό Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Δαμιανός διά 
πλειοψηφίας δέκα έξ ψήφων άπέναντι τριών καθη- 
ρέθη τού Πατριαρχικού άξιώματος κα ηγορηθείς 
έπί πνευματική άνικανότητι καί ώς άπωλέσας τήν 
πρός αύτόν έμπιστοσύνην τής Ίερας Συνόδου.

“Ολα αύτά εϊναι βεβαίως είς άκρον λυπηρά. 
Είνε άληθές ότι ύπάρχουν μερικά ζητήματα διά

τά όποια έχει τις πάντοτε μίαν γνώμην, άλλ’ έν 
τή περιπτώσει ταύτη κάθε γνώμη πρέπει νά έξε- 
νεχθή μετά πολλής περισκέψεως διότι ζητήματα 
τοιαύτης φύσεως δέν εϊναι δυνατόν νά έξετασθώσι 
καί ν’ άναλυθώσι παρά μετά έπιτοπίαν έξέτασιν, 
καί ιδίαν άντίληψιν, καί όχι νά έξάγωνται συμπε
ράσματα άπό τά τηλεγραφήματα τών έφημερίδων.

Περί τού Δαμιανού ύπήρχε πάντοτε ή γνώμη 
ότι ήτο άνήρ ύπερόχου μορφώσεως κα! πατριωτι
κών αισθημάτων. Τίνα άπρόοπτα καί ραγδαία γε
γονότα ήνάγκασαν δέκα έξ μέλη τής άγιοταφικής 
Ίερας Συνόδου νά δώσωσι τήν καταδικαστικήν 
ψήφον των έναντίον τού ιεράρχου των δέν είμπο- 
ρεϊ νά εϊνε είσέτι έξηκριβωμένον. Άς έχωμεν μό 
νον τήν πεποίθησιν ότι οί "Ελληνες μοναχοί τού 
Άγιου Τάφου θά δείξωσι είς τήν· περίπτωσιν αύ
τήν τόν ιερόν έκεϊνον πατριωτισμόν όστις δέν έ- 
λειψε ποτέ άπό στήθη Ελλήνων ιερωμένων, κα! 
συνασπιζόμενοι μεταξύ των θά καταστώσιν τόσον 
ισχυρό! ώστε νά μή δύναται τίποτε νά τούς παρα- 
σύρη άπό τά μεγάλα κα! ύψηλά καθήκοντα των.

Είς τάς έφημερίδας έγινε τόν μήνα τούτον πο
λύς λόγος περ! τής καταστροφής τών δένδρων 
μας διά τήν εορτήν τών Χριστουγέννων. Κα! 
ύποθέτομεν όλη αύτή ή κατακραυγή έλέχθη είς 
μάτην κα! τίποτε δέν θά ουγκινήση τούς αρμο
δίους διά νά κινηθώσι κα! ν’ άπαγορεύσουν αύστη- 
ρώς πασαν είς τό μέλλον τοιαύτην άπόπειραν. 
Ούτως ·όλως είς μάτην έγράφη κα! τό ώραίον 
άρθρον τού κ. Τσοκοπούλου είς τάς «Αθήνας» 
τό καυτηριάζον μέ τά πλέον λογικά έπιχειρήματα 
τήν άπόφασιν τών Έλληνίδων Κυριών αί όποϊαι 
προσπαθούν δι’ όλων τών μέσων νά έπιβάλλουν 
τήν ξενικήν συνήθειαν τού δένδρου τών Χρίστου 
γέννων, καί διοργανώνουν έπισήμως τοιαύτα χά
ριν τών άπορων τών σωματείων των.

Θά ήτο βεβαίως —όπως άλλως τό παριστάνει 
μέ τόσην ένάργειαν κα! ό κ. Τσοκόπουλος - πολύ 
ώραία ή διοργάνωσις έορτών τού Νέου Έτους, 
άφού όλοι όσοι ζώμεν σήμερον ένθυμούμεθα αύ
τήν τήν ημέραν ώς τήν ώραιοτέραν έορτήν τής 
παιδικής ζωής μας. Τά δώρα και ή Βασιλόπηττα 
εϊνε άρκετά νά ικανοποιήσουν κάθε παιδικήν έπι- 
θυμίαν κα! ένίοτε κα! κάθε έπιθυμίαν ηλικιωμένων 
προσώπων.ΆρκεΤ ότι είς τήν έορτήν αύτήν θά κυ- 
ριαρχή τό Ελληνικόν άρωμα καϊ όχι τά ψεύτικα 
χρυσόχαρτα τοΰ κατ’ άπομίμησιν δένδρου τών Χρι - 
στουγέννων. Απορίας δ’ άξιον εϊνε πώς έως τώρα 
αί Έλληνίδες μας δέν έσκέφθησαν αύταί αύται νά 
καταπολεμήσουν αύτήν τήν ξενικήν συνήθειαν, 
άλλά τήν άφήκαν κα! ίσως ίσως είς μίαν τάξιν έρ- 
ριζώθη διά παντός.

Μέ πολλήν τραγικότητα ήρχισε διά τήν ώραίαν 
’Ιταλίαν τό έτος ι9°9· Αί καταστροφαί τής Κα
λαβρίας διασπείρουν έπ! ήμέρας τώρα τήν φρίκην, 
τήν άγωνίαν, τόν άπελπισμόν. Διακόσιοι χιλιάδες 
άτομα έκοιμήθησαν μέ ώραϊα όνειρα, μέ πόθους 
διά τήν αύριον, μέ σκέψεις διά τό μέλλον κα! 
έξύπνησαν, ή συντετριμμένοι κα! παραμορφωμένοι

κα! οίμώζοντες κα! πληγωμένοι, ή δέν έξύπνησαν 
πλέον - άφοΰ άπέμειναν νεκροί. Άλλά κα! διά 
τούς έπιζήσαντας δέν θά ύπάρξη έπ! πλέον εύτυ- 
χής ζωή, και ώραϊος βίος. Διότι ή άπώλεσαν όλα 
τά μέσα τής εύζωίας των, άφοΰ έχασαν τάς περι
ουσίας των, ή άπώλεσαν ύπάρξεις προσφιλείς, καί 
διά θανάτου τόσον τραγικού ώστε τίποτε είς το 
μέλλον νά μή δυνηθή νά τούς παρηγορήση. Αί 
συμπάθειαι όλου τοΰ κόσμου εϊνε σήμερον πρός 
τήν παθοΰσαν Ιταλίαν διότι όπως μία μήτηρ χά- 
νουσα προσφιλές τέκνον ελκύει τό ένδιαφέρον 
όλων και ή ’Ιταλία άπωλέσασα τήν ώραίαν Κα
λαβρίαν έγινε τό άντικείμενον τών συμπαθειών 
κάθε πεπολιτισμένου λαού. Εύτύχημα ότι είς 
μίαν τόσον όδυνηράν περίπτωσιν ό βασιλεύς Βί
κτωρ Εμμανουήλ έδειξεν ότι ή μεγάλη βασιλική 
καρδιά του καθώς καί τής Βασιλίσσης Ελένης 
δύναται νά περιλάβη όλον τόν πάσχοντα λαόν 
του καί ή βασιλική στοργή του νά περιφρουρήση 
τούς πάσχοντας, κα! ή βασιλική χειρ του νά έπου- 
λώση πληγάς, νά σφογγίση δάκρυα κα! νά παρη
γορήση άπηλπισμένας ψυχάς κα! καρδίας.

★

Δι’ ήμας μέ τόν μήνα αύτόν κλείει τό έτος 
1908. Είθε νά ύπήρξε τούτο δι’ όλους τούς άνα 
γνώστας τής ΈλΧηνικϋς ΈηιθεωριϊΟνως 
εύτυχές κα! είθε μέ τόν ροΰν του νά φέρ·Α τήν 
παρηγοριάν είς τούς άπομείναντας κατοίκους τής 
ώραίας Σικελίας.

ΕΥ. Ζ·

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ

Καθ’ δλον τον Δεκέμβριον πληθώρα μουσικών συ
ναυλιών, καί θεατρικών παραστάσεων, καί καλλιτε
χνικών εκθέσεων έλαβον χώραν. Φαίνεται ότι οί ’Α
θηναίοι με μουσικάς εκδηλώσεις έζήτησαν ν’ απο
χαιρετίσουν τό λήγον έτος- λυπούμεθα ότι ό χώρος 
δέν επιτρέπει νά γράψωμεν άναλυτικώς περί έκάστης 
έξ αύτών. Χρονογραφικώς μόνον θ’ άναφέρωμεν ταύτας 
διά νά καταδείξωμεν ότι ήτο όντως μία μουσική καί 
καλλιτεχνική έκδήλωσις παν δτι έλαβε χώραν κατά 
τον Δεκέμβριον τοϋ 1908.

Είς τό Ώδεϊον έδόθη σειρά συναυλιών ύπό τών 
μαθητών καί καθηγητών αύτοϋ.

Είς τής Αότνερ ώσαύτως οί μαθηταΐ καί αί μα- 
θήτριαι έδε'ξαν τήν μεγάλην πρός τήν μουσικήν έπί- 
δοσίν των, ιδίως δε ύπερήρεσαν αί μαθήτοιαι τής Κας 

Νίνας Φωκά.

Είς τό Βασιλικόν Θέατρον έδόθη ή ήμερίς τής Φι
λόπτωχου εταιρίας τών Κυριών, μετά πολλής επιτυ
χίας, ή οποία οφείλεται πρό πάντων είς τήν Πρόεδρον 
τοϋ Σωματείου τήν Κυρίαν Βικτωρίαν Στρέϊτ.
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Ό οξύφωνος κ. Γ. Χατζηλουκάς :$ωκε „ουσικ^ 
εσπερίδα, εις τήν αίθουσαν τοϋ ’Ωδείου.

Φ»
Είς τον Παρνασσόν ή Δίς Λασκαρίδου εδωκε υ.ίαν 

ήμεριδα ύπερ τοϋ Οίκον τών τυφλών, καθ’ ήν τά 
πρόσωπα τά λαβόντα μέρος άνήκον είς αύτήν τήν τά- 
ςιν τών αποκλήρων. Ή απογευματινή άπέφερε τό 
ποσον τών τριών χιλιάδων δραχμών’ διά τών χρημά
των δέ αύτών θά στεγασθώσι, καί άνατραφώσι καί 
μορφωθώσι άκόμη τρία-τέσσαρκ τυφλά' παιδάκια, 
ι ομιζομεν^ ότι ώρκιότερον καί συμπαθητικότερο; έρ
γον άπό αυτό τής δεσποινίδος Λασκαρίδου δέν δύναται 
να ύπαρξη.

Φ
ί) κ. Μποκατσιαμπης εις μιαν αίθουσαν τής οι

κίας του διωργάνωσε έκθεσιν έξ όλων τών καλλιτεχνι
κών του έργων. Λ

1 ην έκθεσιν έπεσκέφθησαν καί οί Πρίγκιπες.

Είς τό Βασιλικόν Θέατρον καί τό’Ωδεϊον ήρχισαν 
τας Συναυλίας. Τήν ορχήστραν διηύθυνεν δ Καθηγη
τής του ’Ωδείου κ. Μάρσικ τά εισιτήρια ώρίσθησαν 
προς μίαν δρ. διά νά καταστή οΰτω καί ή μουσική 
προσιτή πρός όλους.

Εις το Βασιλικόν εόόθη και έφέτος ή έτησία συν
αυλία τής Μανδολινάτας. Λέγεται, κατά τάς εντυ
πώσεις τοϋ κοινού, ότι ή έφετεινή συναυλία τοϋ καλοϋ 
σωματείου ύπήρξεν κατωτέρα τών άλλων έτών.

, ,, - Φ
Ι ην 24 Δεκεμβρίου έγένετο διάλεξις είς τήν ’Αρ

χαιολογικήν Σχολήν ύπό τοϋ κ. Έμπερδέν περί τών 
εν Έφισω άνασκα<ρών.

Φ
Εις τήν αίθουσαν τοϋ ’Ωδείου έγένετο ή έναρξις 

τών όιαλέξων τών λογίων μας. Ό κ. Τσοκόπουλος 
ώμίλησε πρώτος καί μέ πολλήν έπιτυχίαν διά τάς 
τρεις Βυζαντινάς βασιλόπαιδας αί όποΐαι έγένοντο 
Δούκισσαι τής Βενετίας. Έπικροτοϋμεν είς τήν ώοαίαν 
ιδέαν τών διαλέξεων τούτων, διότι ίσως ή σκέψις 'αύτή 
θά γινη άφορμή μιας συγχρωτισεως μεταξύ τών λογίων 
και τής Αθηναϊκής κοινωνίας.

•φ
θ κ. Σπ.Λάμπρος εκαμεν εναρξιν σειράς ιστορικών 

όιαλεξ.ων εν τή αιθούση τοϋ Παρνασσού.

Φ
Εις το Βασιλικόν δ ίταλος κ. Λιγκουόρο καλλιτέ

χνης φήμης εδωκεν σειράν παραστάσεων. Ή μία έξ 
αύτών διετέθη ύπέρ τών σεισμοπαθών τής Καλαβρίας.

Φ
Εις το Πανελλήνιον Θέατρον, το μόνον κέντρον είς 

τό δποΐον διέρχεται τις εύχαρίστους'ώρας, τάς εσπέ
ρας αύτάς έδόθη εις συνεχείς παραστάσεις ή Ωραία 
’Ελένη ζωηρά καί γοργή όπερέττα. ’Επίσης άνεβι- 
βάσθη είς τό αύτό θέατρον τό «Πανόραμα», πρωτότυ
πος έπιθεώρησις. Τό Πανόραμα είνε έπιτυχής έπιθεώ- 
ρησις τοϋ^ είδους της καί ενέχει καί πολλήν σάτυραν, 
και πολλήν παρατηρησιν εις την γοργότητα τών σκη
νών της αί όποΐαι προκαλοϋν τήν εύθυμίαν <αί τόν 
γέλωτα.

Ο ΚΟΣΜΟΣ

κρισιν και οι καλλιεργηταί τής άμπέλου είς τό έσχα
τον σημειον τής ένδειας έφθασαν έκ τοϋ άζητήτου τοϋ 

προϊόντος των τοϋ ό
ποιου το σύνολον τής 
αξίας εξισοϋται σχε
δόν μέ έκεΐνο τής

•ς 60 περίπου εκατομμύρια.

Ή ΚρίΟις 
τΑς Οινοπαραγωγής· 

σταφίδος άνερχόμενον εί< "" 
ΤΙ παρά τής Βουλής,έκλεχθεΐσα '’Επιτροπή πρός’έξέ- 
τασιν τοϋ ζητήματος άπό ήμερών καταγίνεται συλ- 
λεγουσα διαφόρους πληροφορίας καί γνώμας ειδικών, 
περί των μέτρων τά δποΐα δέον τάχιστα νομοθετικώς 
να ληφθώσιν.

Μεταξύ τών προσκληθέντων δ κ. Αλέξανδρος Κα
μπάς διά σαφούς καί έπί άναμφισβητήτων αποδεί
ξεων στηριζομένης άγορεύσεως, ύπεστήριξεν ότι τά 
κυρίως αίτια τής άζητησίας τών οίνων είνε ή υπερ- 
παραγωγη καθόσον έκτός τής Αττικής τής κατεχου- 
σης την πρωτην θέσιν έν τή παραγωγή, καί δ πλη
θυσμός δ άγροτικός τής όλης Ελλάδος έπεδόθη είς τήν 

θλα δε τά μέτρα τά οποία θά λη- 
φθώσι τυχόν νομοθετικώς θ’ άποβώσιν αλυσιτελή έφ’ 
όσον δέν άπαγορευθή διά βαρείας φορολογίας ή πε
ραιτέρω δια νέων εμφυτεύσεων αΰξησις τής παραγωγής.

Οι εχοντες έναντίαν γνώμην καί άποδίδοντες τόν 
ανταγωνισμόν τών έξ άμπέλου οίνων είς τόν έκ στα
φίδος κατασκευαζόμενον, φρονεί δ κ. Καμπάς οτι έ
χουσι και τάς σκέψεις αύτών περιορισμένας καθ’ όσον 
και ή άπαγόρευσις του σταφιδίτου οίνου κατ’έλαχ ιστόν 
θα ώφελήση τήν κατανάλωσιν τοϋ έκ σταφυλών." ’Εάν 
όπως καί διά την αυξησιν τής σταφιδοπαραγωγής έλή
φθη μέτρον νά έμποδισθή αυτή, παρομοία άπόφασις 
ήθελε ληφθή καί διά τήν άμπελοφυτείαν έπί τινα 
τούλάχιστον έτη, βεβαίως ή κρίσις ήθελε παρέλθει συν 
τω χρόνω.

, Επιβοηθητικώς δέ έποιήσατο καί τήν έπομένην 
προτασιν.Όπόταν καί έάν ήθελε έπί τό δικαιότερον 
κανονισθή δ φόρος τών άμπέλων καί έναπομείνη 
ίσχύουσοι ή στρεμματική φορολογία — ήτις τό γε νϋν 
εχουσα,αποβαίνει άνισος καί καταθλιπτική—νά προσ- 
τεθή φορολογία ήμισείας δραχμάς κατά στρέμ
μα τό δέ είσπραχθησόμενον ποσόν διαχειριζόαέ- 
νον παρ ειδικής έπιτροπής νά χρησιμεύση ώς δώρον 
πρός τούς έξάγοντας είς τό εξωτερικόν οίνους κατ’ ά- 
ναλογίαν τής εξαγόμενης ποσότητος.

Γούτο δέ, κατά τήν γνώμην τοϋ Κου Καμπά, 
έκτος * τής άνακουφίσεως ήν θά παρέχη ή χρη
ματική αΰτη άμοιβή καί τής έλαττώσεως τής έν 'τή 
α pop ή υπαρχουσης ποσοτητος οίνου θά δώση άφορμήν 
και εις εταιρίας και εις άτομα νά έξεύρωσιν τόν τρόπον 
ευρυτέρας εξωτερικής καταναλώσεως.

Η Επιτροπή μετά πολλής προσοχής ήκουσε καί 
άλλας σχετικάς πληροφορίας τοϋ κ. Καμπά καί φαί
νεται ότι αι ανωτέρω προτάσεις του ύποστηριζόμεναι 
και παρ άλλων ειδικών, θά ληφθώσιν ύπό σπουδαίαν 
έποψιν καί θά πραγματοποιηθώσι διά σχετικών νου.ο- 
θετημάτων.

Και δ Κος Οθ. Ρουσόπουλος επιστημονικότερο

έκ Βουλγαρίας σίτου, δστις εύκόλως καί ύπο όρους 
αάλλον επωφελείς δύναται ν’άντικατασταθή διά του 
'’Αμερικανικού σίτου, δπότε πλέον τά είδη τά διά των 
3,000,000 φρ. άγοραζόμενα εύκ λώτερον αποκλείον
ται άπό τάς άγοράς μας αίτινες άρκεϊ ολίγον νά ζη- 
τήσωσι διά νά τά έπιτύχωσιν είς άλλους τόπους 
παραγωγής. "Αλλως αύτό τό παράδειγμα τών, Βουλ
γάρων έπιμελώς άποφευγόντων τήν εισαγωγήν Ελλη
νικών έμπορευμάτων ών τήν άξίαν έχουσι περιορίσει 
ώς ποσόν έλαττον κατά πολύ ήμίσεως εκατομμυρίου 
φράγκων δέον νά μάς έμπνευση είς άποφάσεις γενναιο- 
τ'έοας, πρακτικωτέρας καί πατριωτικοτέρας συνάμα.

♦
Ό έν Νοβορρωσίσκη 

Έπίγραγμα εις διαμένων γνωστός λόγιος 
τόν Στα^α.τονλ'πν κ. Παναγόπουλος μάς ά- 

πίστειλε τό κάτωθι τε
τράστιχον δπερ έγράφη διά τόν κ. Σταματούλην οσ- 
τις, ώς γνωστόν έδημοσίευσεν άτομικάς εντυπώσεις 
περί τών δηγμάτων τής άράχνης τής δηλητηριώδους 
καί δπερ λίαν εύχαρίστως δημοσιεύομεν.
Μερμηγκάνες Σέ δαγκώσαν, μάς τό γράφεις έξαισίως 
Πώς έχάθηκε τό φώς Σου, πώς...εβούλιαξεν ή Χίος. 
Μά κι’"αύτοΐς κακό μεγάλο πάθαν ή δυστυχισμένες 
Γιατί μόλις σέ δαγκώσαν έψοφήσαν ή καϋμένες.

Δ. ΠΑΝαΓΟΠΟΥΛΟΣ

εξέθεσε τήν γνώμην του προσκληθείς επι τουτω ώ, 
καί δ Κος Άθ. Εύταξίας δστις κατέγινεν είς την με
λέτην τών αιτίων άτινα προκαλοϋσι την κρισιν της 
έν Έλλάδι οινοπαραγωγής.

Φ
Καί κατά τόν παρελθόντα μήνα δι’ ολίγων εθί- 

ξαμεν τό ζήτημα τοϋτο και ήδη επανερχόμεθα άνα- 
λυτικώτερον έξετάζοντες τά κατ’ αυτό. Κατά τούς 

επισήμους στα-
Τό Βουλγαρικόν Έμπόριον πιστικούς πίνα

κας ή Βουλγαρία 
είσήγαγεν εις τήν Ελλάδα εμπορεύματα αξίας 8.019 
350 φρ. έναντι τών όποιων είσηγάγομεν ήμεΐς , εις 
αύτήν εμπορεύματα άξίας 388,900 φρ. ήτοι ή εισα
γωγή Βουλγαρικών έμπορευμάτων εν Έλλάδι εινε 
πλέον η είκοααπλασία τής εισαγωγής τών ελληνικών 
προϊόντων είς Βουλγαρίαν.

Έν τούτοις παρ’ δλην αύτήν τήν εκπλήσσουσαν δια
φοράν ούδέν μέτρον τελεσφόρον και άποτελεσματικόν 
έμ.ελετήθη οΰτε παρά των ειδικών,ούτε παρά τών πα
τριωτικών σωματείων, οΰτε παρά των εισαγωγέων. 
Φαίνεται οτι ήμεΐς πρακτικοί κατ ’ εξοχήν άνθρωποι 
δέν στενοχωρούμεθα είς τήν έξεύρεσιν μέσων δπως ά- 
παλλαγώμεν αύτοΰ τοϋ εμπορικού ζυγου ύφ ον διατε- 
λοϋμεν πρός τήν χώραν ταύτην τήν θανασίμως μισού
σαν'τήν πατρίδα μας, άλλ’ άρκούμεθα είς τά προσω
πικά μας ώφ'έλη άφ 'ένός καί είς τήν εμμονήν μας είς 
ότι εΰρομεν παρά τών παλαιοτεεων εμπόρων τής χω
ράς. Σήμερον συγκλονίζεται τό Αύστριακόν^έμπόριον 
καί ή ισχυρά αΰτη δύναμις κάμπτεται προ τής αδιά
σειστου εμμονής τών Τούρκων εισαγωγέων εις τόν κατ 
αύτής έμ.πορικόν άποκλεισμόν. Κατά τάς επισήμ.ους 
στατιστικάς ή Αύστρία εισάγει είς τάς Τουρκικας 
άγοράς 125,000,000 φρ. εμπορεύματα, καί τό τερά
στιον αύτό ποσόν κινδυνεύει εντός τοϋ έτους νά άπω- 
λεσθή διά τήν Αύστριακήν παραγωγήν. Καί Απώ
λεια ένός τοιούτου μεγίστου ποσού εΐνε ικανή νά επι- 
φέρη άνεπκνορθώτους συμφοράς δι’ έ’να τόπον οστις 
όσον μεγάλος καί αν εινε, φοβείται τάς συνεπείας αι 
δποΐαι άδηλον ποϋ δύνανται νά καταλήξουν. Καί ώς 
έκ τούτου βλέπομεν σήμερον τό άπροσδόκητον θέαμα 
τοϋ Τουρκικού Κράτους άντιμετωπίζοντος μεθ ύπερη- 
φανείας, άν μή μετά περιφρονήσεως, μίαν Μεγαλην 
Δύναμιν οΐα ή Αυστριακή Αύτοκρατορία. Καί το 
κατόρθωμα τοϋτο τό μή άπαντώμενον συχνά εις την 
Ιστορίαν οφείλεται είς τόν λυσσώδη πατριωτισμόν 
τοϋ Τουρκικού Λαού δστις βαθέως έπληγη εκ των 
άοπακτικών διαθέσεων τής Αύστρίας καί Βουλγαρίας 
καί μέ πάσαν θυσίαν έπεδίωξε τήν έκδίκησίν ήν δια 
τό πρώτον "Εθνος έπέτυχεν ύπέρ πάσαν ^ελπίδα, και 
προσδοκίαν.Καί δταν φαντασθώμεν οτι ούτε το εμπο
ρίαν τής Τουρκίας έβλάβη, οΰτε αί συναλλαγαί υπε- 
στησαν κλονισμούς, οΰτε ή κοινωνία έδυσφόρησεν, ούτε 
δ βίος κατέστη δαπανηρότερος διά τοϋ αποκλεισμού εκ 
τών Τουρκικών άγορών έμπορευμάτων άξίας 125,666, 
000 φρ. πόσον μάλλον δέον νά σκεφθώμεν δτι και εις 
τόν τόπον μας ούδεμίαν επιβλαβή επιρροήν θά έξασκήση 
δ άποκλεισμός έμπορευμάτων Βουλγαρικών αξίας οκτώ 
μόνον εκατομμυρίων φρ. Καί τοϋτο μάς επιβάλλεται 
κατά τοσοϋτον μάλλον καθ’ δσον 5,000,000 περί
που φρ. διατίθενται διά τήν άξίαν τού είσαγομένου

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

— Παοατηοεϊται μία εύχάοτΰτος τά.<3τς τών έμπο
ρων μας είς τόν δχακανονχόμόν λογικών τιμών εις τα 
έμπορείτματά των. Φαίνεται ότι ή έκπτωΰχς του χρυ- 
αοϋ ό συναγωνισμός καί Ϋι όρθή άντίλη^ις των Αλη
θών συμφερόντων των Λγαγον αυτούς είς τίιν σωφρο- 
να αύτϊιν άπόφασιν καί βλέπει σήμερον ο περιπατη
τής τής όδοϋ Σταδίου είς τάς βιτρίνας πολλών εμπο
ρικών καταστημάτων τής όδοϋ ταύτης ώρισμένας τι
μάς καταφανώς ήλαττωμένας άπό παόαν άλλην 
έποχήν. t , , ,. ,

__  Έγνώσθη πρό τίνος λαβόν χωράν είς τα Ανά
κτορα τής Κοπεγχάγης τό άκόλουθον έπεισόδιον.

Ό κ. Jacob Riis, ’Αμερικανός δημοσιογράφος και 
φίλος τοϋ κ. Ρώσβελτ, παρουσιάσθη είς τόν Βασιλέα 
έν τοϊς άνακτόροις έν Σαρλόττελουνδ ύπό του Αμε- 
ρικανοΰ πρέσβεως κ. Egan. Ό κ. Riis έκόμισεν Ιδιό
χειρόν έπιστολήν τοϋ κ. Ρώσόελτ προς τον Βασιλέα 
Φρειδερίκον, δστις όδέχθη αύτόν λίαν έγκαρδίως και 
προσεκάλεσεν αύτόν είς γεϋμα. Ό κ. Rus γινωόκων 
ότι ή νεαρά σύζυγός του θά ήθελε νά εινε παρούσα, 
άπήντησε : «Μάλιστα, θά έλθω μετά της συζύγου 
ιιου» Ό Βασιλεύς, έκπλαγεΐς έπί τμ παραόάσει ταυτμ 
τής έθιμοτυπίας, ήλλαξε θέμα συνομιλίας καί έθηκεν 
άμέόως πέρας είς τήν άκρόασιν. Ό κ; Rns άπηλλάγη 
τής δυσχερούς θέσεως άγγείλας ότι ητο άόθενης την 
Δευτέραν,καθ’ ήν εΐχεν όριόθή τό γεϋμα, και οτι άνε- 
χώρει τήν Τρίτην. λ

— Είς τήν Κίναν υπάρχουν έθιμα και μέθοδοι που 
ηας έκπλήττουν καθώς τάνάπαλιν πολλά δικά μας 
έκπλήτουν τούς Κινέζους.’Εκεί, θέτουν
τό αύγοτάραχον έντός κελύφους ό>ου,_ και άφου σφρα 
γισθή καλώς τό θέτουν υποκάτω μιάς κόττας δια να 
τό κλωσσα.’Εντός ολίγων ήμερών τό αύγοτάραχον λαμ
βάνει ΐωήν καίτό περιεχόμενον ρίπτεται έντος δεξα
μενής δπου ήήλιακή θερμότης τελειώνει το έργον της.
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— Γεγονός εύχάρχότον ύπό πολλάς επόψεις δπερ 
παρηλθεν Απαρατήρητου εϊνε ή άναγγελθεΐόα άυμφι- 
λίωόις δύο τέως Αντιπάλων Κορυφών τοϋ ’Έθνους τοϋ 
Πατριάρχου ’Ιωακείμ καί τοϋ Χαλκηδόνος Γερμανού. 
'Η άυμφιλίωόις αϋτη ή προοιωνιζομένη πολλά τά Αγα
θά διά τό Γένος καί τήν Έκκληόίαν έχαιρετήθη μετ’ 
άληθοϋς εϋφροάύνιις παρ’ όλου τοϋ Έλληνιόμοϋ.

— Λέγεται δτι τό μελετώμενον ταξείδιον άνά μέόον 
τών ’Αφρικανικών έρημων τοϋ Πρίγκηποςτοϋ Τουρί- 
νου έχει λόγον τήν έκτέλεάιν ρητής έπιθυμίας τής 
ϋότεροτόκου θυγατρός τοϋ Πρίγκηπος τοϋ Κόννωτ, 
ήτις έθεόεν ώς όρον τής μετ’ αϋτοϋ μνιιάτείας της τήν 
έκτέλεόιν έξαιρετικής τίνος πράξεως, ώς τοιαύτη δέ 
έθεωρήθη ή διά μέόον τής ’Αφρικής περιοδεία τοϋ 
Πρίγκηπος είς τό τέρμα τής οποίας τόν αναμένει ή 
έπιδράβευόις τών μόχθων καί τών περιπετειών του 
τής υψηλής νύμφης ή έκτίμησις καί άφοάίωόις.

— Ό Ακαταπόνητος είς πατριωτικήν δράόιν κ. Μα- 
τάούκας κατωρθοϊ έκάότοτε νά θραύμ τούς πάγους 
τής νεολληνικής Αδιαφορίας καί νά θερμαίνμ τάς ψυ- 
χάς καί τά ότήθη ολίγων εκλεκτών Ελλήνων οί όποιοι 
πάνυ προθύμως τόν άυντρέχουάιν είς τό εύγενές έρ
γον του.

— Ό έν Γερμανία άπέ πολλοΰ διαμένων πρός τε- 
λειοτέραν έκπαίδευΰιν κ. Α. Χρόνης Αξιωματικός τοϋ 
Πυροβολικού ηύτύχηόε νά έφεύρη ίδιον όύότημα οπι
σθογεμούς πιότολίου δι’ δ καί έλαβε παρά τής Γερμα
νικής Κυβερνήσεως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

— ΟΙ Βουλευται Λακεδαίμονος έπιθυμοϋντες νά δια- 
μαρτυρηθώσι διά τήν ματαίωόιν τής κατασκευής τοϋ 
σιδηροδρόμου Σπάρτης ύπέβαλον είς τήν Βουλήν τήν 
έκ τοϋ Βουλευτικού Αξιώματος των παραίτησιν.

— Ή Δεσποινίς ’Ιωάννα Κ. Καραθεοδωρή καί ό έν 
Λονδίνω έγκατεστημένος Θεόδωρος I. Ψημένος Αντάλ
λαξαν δακτύλιον Αρραβώνας. 'Η Δεσποινίς Καραθεο
δωρή θεωρείται ώς μία τών πλέον μορφωμένων Έλ- 
ληνίδων, εϊνε δέ γνωστή καί ώς συγγραφεύς δόκιμος.

— 'Η δίκη Δημούλη έληξε μέ Τήν άθώωσιν τοϋ 
Αξιωματικού τούτου. Ή κοινωνία ύπέστη έκ νέου 
Αγωνίαν έκ τής δίκης ταύτης ή οποία διέσυρε τούς 
ήρωάς της καί πάλιν πρό τού πολλοΰ κοινού, δπερ 
έκ τοΰ αποτελέσματος ούδόλως Ικανοποιήθη.

— Ό Διευθυντής τοϋ «’Εμπρός» κ. Δ. Οίκ. Καλα- 
ποθάκης έτέλεσε τούς γάμους του μετά τής κ. Τίγ- 
κας Βάρβογλη τό γένος Λιάμπεη.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Λόγοι και Αναμνήσεις έκ τον Βορρά. 

Ύπό κ Σπυρ. ΓΙ. Λάμπρου, Καθηγηταϋ τον Πανε
πιστημίου.

'Υπό τόν άνωτίρω τίτλον άγγέλλεται ή προσεχής 
έκδοσις τόμου έκ δέκα, πέντε περίπου τυπογραφικών 
φύλλων άποτελουμένου, είς τάς σελίδας τοϋ οποίου 
Οά περιληφθώσι πλεΐστοι λόγοι έκφωνηθέντες ύπό τοϋ 
κ. Καθηγητοϋ καίάλλαι αυτοτελείς ιστορικά! περι- 
γραφαί, προϊόντα ευσυνείδητων μελετών καί έργασίας 
έπιτοπίου έν Βιέννη, Βερολίνω, Κοπενάγη, Στοκχόλμη, 
Νυρεμβέργη, Μονάχω καί Ρώμη. "Εκαστος τόμος τι- 
μα.ται Δρ. 4.

— Το Κρητικόν Λεύκωμα. 'Υπό τόν ανω
τέρω τίτλον ό «.Κρητικός Άστήρ» τών Χανιών έκδί- 
δει προσεχώς τόμον πολυσέλιδον ένω θά περιγράφεται 
όλη ή δράσις της Κρήτης άπό τοϋ 1821 — 1898. Τό 
κείμενον δέ θά κοσμήται καί ύπό 200 εικόνων Βασι
λέων,'Υπουργών, 'Οπλαρχηγών κ.τ.λ.

— Τινά περί της· ’Αστικής Ευθύνης τών 
Νομικών προόώπων και ιδία τον Κρά
τους εκ τών αδίκων πράξεων ή παραλεί- 
ύεων τών αντιπροσώπων ή υπαλλήλων 

αυτών.
'Ιπό τοϋ διακεκριμένου νου,ομαθούς τοϋ άπολαύον- 

τος άμερίστου ύπολήύεως παρά τώ νον.ικω παρ’ ή- 
μιν κόσμω καί εκλεκτού συνεργάτου τής « ' Ελλ. Έπι
θεωρήσεως» κ. ’ έωάννου Γ. Φραγκιά έδημοσιεύθη είς 
κομψον τομίδιον, καί ύπό τόν άνωτέοω τίτλον, μελέτη 
ήν κατά το παρελθόν έτος είχεν ανακοίνωση είς τό 
Νομικον τμήμα τοϋ Συλλόγου Παρνασοϋ. ΤΙ μελέτη 
τοϋ έργου τοϋ κ. Φραγκιά αποτελεί έξαίρετον βοή
θημα διά πάντα δικηγόρον όστις προκειμένου ζητήμα
τος περί ευθυνών τών αντιπροσώπων τοϋΚράτους καί τών 
συναφών αύτών’περιπτώσεων θέλει άνεύρη όλα τά στοι- 
χεια οσα θά τον συντρέςωσι πρός πλήρη καί τελείαν 
διαχειρισιν τής σχετικής ύποθέσεώς του. Μετά σαφή
νειας κα! βαθύτητος ού τής τυχούσης αναλύεται τό 
ζήτημα τούτο οπερ είνε προϊόν μελετών σοβαρών καί 
έργασίας ένδελεχοϋς άνταξίας τής επιστημονικής ύπε- 
ροχής τοϋ συγγραφέως του.

— Β. Ν. Ρούτσου. Γραμματέως της Βιομηχανι
κής και Εμπορικής Ακαδημίας Αθηνών κλπ

1. Βιβλία 'Ελληνικής Στενογραφίας καλλιτεχνι- 
κώς τυπωμένα έκ σελ. 32 έκαστον :

Τεύχος α' στενογραφία 1900 δρ.3. Τεύχος β' 
στενογραφία 1902 δρ 3. Τεύχος γ' στενογρα
φική 1907 δρ. 2. Τεύχος δ' στενογραφική 
1908 δρ. 1.

2. Τα^νς υπολογισμός 1904 δρ.1. Μέθοδος 
πρός ταχεΐαν έκτέλεσιν τών αριθμητικών πράξεων. 
Μετάφρασις έκ τοϋ Γερμανικού. Τεύχος καλλιτεχνι
κόν έκ σελ. 34.

3. Λογιστική τμήμα Α’ 1908 δρ. 4. Λογιστι
κοί Μονογραφίαι και Ζητήματα. Τεύχος καλλιτεχνι
κόν έκ σελ. 72, χρήσιμον είς τούς διδάσκοντας τά 
Λογιστικά, είς τους σπουδαστάς τών εμπορικών σχο
λών προς άσκησιν, είς τούς λογιστάς πρός πλουτι
σμόν τών γνώσεων των καί είς τούς κατ’ ιδίαν σπου
δάζοντας τήν Λογιστικήν.

4. Λογιστική, τμήμα Β', δρ. 8. Τό 'Ημερο- 
λόγιον περιέχον πάσας τάς Αογιστικάς Μονογραφίας 
έγγεγραμμένας διπ' ογραφικώς καί διατυπωμένας'κατά 
τά έπικρατοϋντα νεώτερα συστήυ.ατα, πρός δέ λελυ- 
μένα τά λογιστικά προβλήματα καί σχετικάς οδη
γίας. ( Έκοοθήσεται). 'Η αποκλειστική πώλησις γί
νεται εν τοις γραφείοις τοϋ Δελτίου τής ’Ακαδημίας 
(πλατεία Κάνιγγος).

— «Τό Έμπόριόν». Περιοδικόν. Έξεδόθη τό 
7ον τεύχος. Άπό σήμερον θά πωλήται είς άπαντα τά 
ύποπρακτορεια τών ’Εφημερίδων έν τε τφ έσωτερικώ 
και τώ έξωτερικώ ώς και είς τά βιβλιοπωλεία ’Αθη
νών καί Πειραιώς άντί 60 λεπτών τό τεύχος.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝ ΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ

Β1 ΟΖΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙ

did τής υγιεινής τοϋ στόματος κα'ι τών δδόντων 
σώζετε ού μόνον τούς δδόνταςσας, άλλα ^λαμβά
νετε άπειρους νόσους τοϋ στόμαχος, των φόντων, 
τών ώτων, τοϋ φάρυγγος, τοϋ λαρυγγος, 
,ων, τών πνευμόνων, ώς κα'ι του πεπτικού σύστημα 
τος, πολλάκις δ'ε σώζετε και τήν ζωήν σας αυτής ,

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακ
μονά δδοντοϊατρόν κ.
όποιου al τρεις σκευασίαι Έλιξηρια, Ο 
κονις και ’Αδαμαντίνη εινε μοναδικοί εις 

εΜΔώτοϋ Έλιξηρίου παύει ή οδονταλγία 

και ή νευραλγία. Είναι σκευασία αλανθοστος και 
άποτελεσματική.
Πωλείται παρά τφ ίδίφ άντί 2 δρ. τό Μαλιδιοι
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ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ 
ΟΔΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΡΙΘ- ΙΟ

Τό ραφεΐον τούτο χαρακτηρίζει, ακρα προσοχή ς- 
απαράμιλλος κομψότης, έξ ού και η καλλίτερα πελα- 
τεία τών ’Αθηνών, τιμαί λογικαί προθυμία και πολ 
λή εύσυνειδησία έξ ού καί ή κατακτησις όλων των 
κοινωνικών τάξεων τών ’Αθηνών.

Cgr ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΚΕΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
OIKOAOMHIIMQN Μ KU HW

ΠΕΊΡ· KAI ΚΩΝΣΤ· Α· ΚΟΣΜΗ

πμ ΪΛΗΜΑΙΤ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ χ,αβ.ϊιδπρ. Π.π ».

Πλατεία Δημαρχειοι
’Αριθμός Τηλεφώνου 'Αθηνών 250.- Πειραιώς 143.

τηίΑΐ rausmnAraeT
Μεγάλη αποθήκη σιδηρών δοκών, τσι

μέντων, πλακών Μελίτης, σωλήνων εν 
γένει,λεκανών άποχωρητηρίων,τον^λων, 

πλακών έκ τσιμέντου Μωσαϊκών, Μ μ 

Ϊκής γης *τλ·

Έκτελοϋνται ταχέως παραγγελίαςοίουδήποτέ πο
σού σιδηρών δοκών, Σισηροδρόμων (Balis 
Γεφυρών, Στεγών, χαλύβδινων θυρων 
λήνων υδραγωγών 5 κα'ι 15 άτμοσφαιρων και σι 

μέντων.

ΙΡΚΙίΒ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΠΑΝΑΓΙΩΊΌΥΚ ΣΟΥΚΑ 

τω 1880
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΤΟΑ ΡΑΖΗ

Έκτελεΐ άγοραπωλησίας χρεωγράφων και εν γενει 
γρηυ.ατιστικάς έντολάς. , -

Έκτελεΐ άγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών 
παντός Κράτους. ;

Παρέχει δάνεια, έπί ένεχύρω χρεωγράφων και λα- 
γειοφόρων ομολογιών. (

Προεξοφλεί, τάς κληρωθείσας δμολογίας δια λαχ
νών ή είς τό άρτιον.

Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών. ~
’Ασφαλίζει λαχειοφόρους ομολογίας κατα της κλη- 

οώσεως τού άρτιου.
' Παρέχει άκριβεΐς πληροφορίας επι των κληρωθιντων 
άριθμών λαχειοφόρων ομολογιών παντός Κράτους

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ!

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
ΤΗΣ Α· Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ€.ΩΣ

ικαΤημια
Biomm & EMH0PM

Ίδρνμα ανωτίρας τεχνικής εκπαιδεύατε

ΓΡΑΦΕΙΑ : Πλατεία Κάνιγγος

ΣΧΟΛΑΙ
’Ανώτερα Εμπορική-Βιομηχανικά- 

Γεωργική. -ΜηχανουργικΛ.

Tit μαθήματα ήρξαντο τή

1 £5 Σεπτεμβρίου ακριβώς
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ITOK ΙΙΤΡΙΙΚ EWHHI 
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

^ΓΛΐΓλϊδΥν'τάςτΧ^^^^ δί
ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Τή ευγενεΐ συνεργασία πλειστων ήμετερων κ 
ξένων επιστημόνων.

ΔΙΕΥΟΥΝΤΗΧ » ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Revue moderne de Midecinf
(Paris—Athines Medical)
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ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥ- Α] 
ΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ της Έταιρίας α! 

«r Μύλοι; Άδηνών, Έλευοΐνι, V 
Neto Φαλήρφ, Πάτραι;, Καλάμαι;, ίλ 
ΙΙύργω, Κύμη, Πόρωt και τοΐς κυ- α! 

ριωτέροι; οΐνοφόροι; κέντροι; τη; W 
’Ελλάδα;. 0

0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ 0 
β — ' ο
I ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΛΟΣ 0
0 ΕΙΙΑΜΕΙΛΩΛΑΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 5
0 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΩΣ Ο

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

προς τδν σκοπδν τούτον, εΰρίσκονται έν Άθήναις μέν, παρά τή Κεντρική Αποθήκη, οδός ’Οφ
θαλμιατρείου αριθμός 2, Κυδαθηναίων αριθμός 17, Τριπόδων καί Θέσπιδος, Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, Χαλ- 
κοκονδύλη 30, διασταύρωσις Σόλωνος καί Ίπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμου 86, Πλατεία Έξαρ- 
χείων, Πατήσια, Άγιον ,Λουκαν. Έν Πειράίέΐ όδδς Παρθεναγωγείου 3.

θ Ο A Υ Γ Ω Ν
220 ΑΥΓΩΝ

ΧΩΡΙ1ΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
ΧΩΡΙΓΠΚΟΤ11ΤΟΣ

। 20 ΑΥΓΩΝ
360 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ· 200
ΔΡ· 325

, διά τά έξοχα άποτελέό^ατά των, καί διά την
τών όποιων A εινΚ π<^° * νιεγάλας έκθέήεις τον ’Εξωτερικόν,

ρεγάλην έπιτνχιαν των, εις τας ι γ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΒΤΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

ΔΡ· 250

ΠΓιεϊΗΣ I Σ

Ή τιμή του μετουσιωμένου οινοπνεύματος ώρίσθη εις λεπτά 80 κατά σταθμικήν οκάν (όκάν βάρους) 
επιβαρυνόμενη είς τάς επαρχίας (οπού δέν ύπάρχουσιν ήμέτερα εργοστάσια) διά τών εξόδων μεταφοράς καί 
διαπυλίων τελών. Καθίσταται δέ ένταϋθα γνωστόν, οτι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ μετρικής καί 
σταθμικής οκάς οινοπνεύματος, λόγω τοΰ μικροΰ εΐδικοΰ βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης όκά τοΰ 
οίνου δύναται νά περιλάβη μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος.

ΧΡΗΣΙΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ή Εταιρία ήμών παράγει τδ μετουσιωμίνον οινόπνευμα, άποβλέπουσα είς τρεις άνάγκας τοΰ Ελ
ληνικού λαού, ήτοι τδν φ ω τ ι σ μ δ ν, τήν θ έ ρ μ α ν σ ι ν καί τήν κ ί ν η σ ι ν.

ΓΕΝΙΚΑ! ΟΔΗΓΙΑ! ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ή χρήσις τοΰ οινοπνεύματος είνε βεβαίως εντελώς ακίνδυνος, άρκεΐ νά λαμβάνωνται στοιχιώδεις 

τινές προφυλάξεις, αί όποΐαι συνοψίζονται είς τδ θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε οινόπνευμα 
είς φωτιάν

Ιον Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεία τοΰ οινοπνεύματος αδούλωτα, διδτ. καί έξατιμίζεται τοϋτο 
καί απορροφά υγρασίαν, όπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν.

2ον Διά κανένα λόγον δέν έπιτρέπεται νά ρίπτεται οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, μαγειρεΐον, 
καμινέτο κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τδν κίνδυνον νά άναψη τδ οινόπνευμα τοΰ δοχείου, νά σπάση τδ 
δοχεΐον και να χυθή έπανω σας αναμμένον. Τον αύτόν κίνδυνον διατρέχετε καί μέ το πετρέλαιον, μέ 
μόνην τήν διαφοράν, ότι τδ οινόπνευμα σβύνει εύκολώτατα μέ ν ε ρ δ καί μάλιστα μετ’ ολίγον. Μόλις 
τδ νερώσετε παύει να καίη.

3ον Πρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεΐον κτλ. πριν τά ανάψητε. 
’Άν δέ'παρουσιασθή, ανάγκη νά ρίψητε καί άλλο οινόπνευμα, σβύσατέ το πρώτον καί αφοΰ βεβαιωθήτε, 
ότι έσδυσε, τότε ρίψατε καί άλλο.

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

5ον Μή γεμίζετε ξεχειλιστά οΰτε λάμπαν, ούτε μαγειρεΐον, ούτε κανέν έν γένει είδος. Τδ οινό
πνευμα πρέπει νά μένη ένα τουλάχιστον δάκτυλον κάτω τοΰ στομίου, διότι μέ τήν θερμότητα διαστέλλε- 
ται (φουσκώνει) καί πρέπει νά έχη τόπον, άλλως θά χυθή απέξω καί θά άνάψη.

δον Έάν γεμίσαντες έν είδος οίονδήποτε τδ περιβρέξητε μέ οινόπνευμα, κατά λάθος, σκουπίσατέ 
το αμέσως πριν τδ ανάψετε, μέ ό,τι δήποτε ύφασμα. Τδ οινόπνευμα οΰτε λερώνει, ούτε βρωμά.

7ον Άν κατά λάθος είς τδ άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσοτέρας, από ό,τι πρέπει φοράς 
καί βγάζει ή λάμπα έπάνω άπό τδ γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή άνησυχήσετε. Θά κατεβοΰν μόναι τους 
καί ή λάμπα σας θά ανάψη κανονικά.
Τά είδη μα; sirs τελειότατα, εάν δε άκολοντλήοητε τά; άνωτέρω οδηγία; ουδέποτε δύναται νά ονμβη τό παραμικρόν.
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RUE MENANDROS 83 

Atlienes (Grece)

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83

’Αθήνας
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Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ
TOY ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Έγένετο έν τή μεγάλη αιθούση τής Εθνικής Τρα- 
πιζης τής Ελλάδος ή δεκάτη ένατη κλήρωσις τοϋ 
τελευταίου λαχεισφόρου αύτής κτηματικού δανείου 
τών δρ. 20,500,000, ή ώρισμένη δια τήν 1 Δεκεμ
βρίου (τών εκατονταδράχμων μετοχών).

Καί ή κλήρωσες αύτη έγένετο κατά τά είωθότα 
ενώπιον τής οικείας μεγάλης επιτροπής ύπο τηνίίροε- 
δρείαν τοϋ ύποδιοικητοϋ κ. Ίωάννου Εύταςία. Έκ 
τής κληρωτίδας έξήχθησαν δέκα ές αριθμοί κερδίζον- 
τες τά ακόλουθα ποσά :

118,216 Δραχ. 50,000
52,033 » 3.000
95,058 » 3,000
61,236 » 3.000
68,028 3,000
58,573 » 3,000

187,578 » 1,000
5,912 )) 1.000

79,164 1,000
123,851 )) 1.000
18,782 )) 1.000
64,488 D 1,000

197,616 » 1,000
24,350 » 1,000
23,544 » 1.000

116,157 1.Ο00
Κατόπιν έξήχθησαν έκ τής κληρωτίδας καί 985 

αριθμοί πληοωνόιιενοι εις το άρτιον.
Τά κεοδηθέετα ποσά πληρώνονται άπό τής 30 

Δεκεμβρίου 1908 έπί τή προσαγωγή τών οικείων 
τίτλων.

ΤΟ “ΕΜΠΟΡΙΟΝ,,
Ν Ή Ν I ΑΊ Ο Ν ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Πρδς διάδοσιν της Εμπορικής ’Επιστήμης 
’Εκδιδόμενον έν Άθήναις

ΥΠΟ Κ ΠΑΝ ΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Διευδυντοΰ τής Έμπορικής Σχολής Πειραιώς, συγγραφέως τής 

«’Εγκυκλοπαίδειας ’Εμπορικής Μορφώσεως».

Έτος Α' άρχόμενον άπό τοΰ ’Ιουνίου
Γ ραφεία: Όδδς Σωτείρας 18.

’Εν Πειραιεΐ (Μέγαρον Έμπορικοΰ καί Βιομηχα- 
νικον 1 Επιμελητηρίου Πειραιώς)

Δημοσιεύει ϊ Μελετάς’Εμπορικός,Οικονομο
λογικός, Λογιστικός, Παιδαγωγικός, Γεωγρα
φικός, ’Ιστορικός, Τραπεζιτικός, Χρηματι- 
στικάς, Βιομηχανικός, Διαγωνισμούς, κλπ.

Συνδρομή : ‘Ετησία δρ. :» σ 1ηρβ,τία 
Εζωτερ. φρ. ΐ»

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΛΝΤΟΓΚΑ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΑΡΙΘ. 13.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ

‘Αρίστη τεχνΐτις πρδς κατασκευήν γυναικείων 
πίλων. Ή γνήσια κομψότης, χάρις και γοητεία δια- 
κρίνουσι τους πίλους τής Δος Μάντονκα. Όσαι 
Άτθίδες επιδιώκετε τήν Ιίαρισινήν χάριν, ιδού ευ
καιρία, επωφεληθήτε αύτής. Συνιστώμεν έκθύμως τήν 
Δα Μάντουκα και διά τήν ακαταγώνιστου εί'ύιρ ίαν της.

ΟΔΟΣ ASA3IWJ ΑΝ«. 13.

'II 'Ελληνική Καλλιτεχνική Έταιρία 
(όδος Ξεναφώντος 5) σκοπούσα νά δημ.οσιεύση έγχρω
μον διαφημιστικόν πίνακα (affiche) τής προσεχούς 
3ης Καλλιτεχνικής Έκθέσεως της, ήτις θά λάβη χώραν 
κατά τον Φεβρουάριον είς τό Ζάππειον Μέγαρον, προ- 
εκήρυξε διαγωνισμόν σχεδιάσματος μεταξύ τών Ελ
λήνων Καλλιτεχνών. Τούς ίίροι/ς τοϋ διαγωνίσματος 
οί ενδιαφερόμενοι δύνανται ν’ αναζητήσουν εις τά 
γραφεία τής Εταιρίας.

Έν Άμισώ συν έ στη σ Κεντρικός ’Εθνικός 
Σύλλογος» ύπο τήν έπωνυμ.ίαν ό «ΙΙερικλϋς». 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Συλλόγου τούτου 
άπηύθυνεν έκκλησιν Τουρκιστί καί ’Ελληνιστί συντε-

ταγμένην. Έκ τής έκκλήσεως ταύτης άποσπώμεν 
μίαν περικοπήν ενδεικτικήν τοϋ σκοπού, τών ιδεών 
καί τών προθέσεων τών ήμετέρων ομογενών τής πό— 
λεως ταύτης τών κατά πάντα άξιων τής ύποστηοίςεως 
καί ένθαρρύνσεως πάντων ήμών. Ιδού αύτη.

«Περικλής θ πάνυ, ύπο τής παγκοσμίου ιστορίας 
»δμολογέΐται τύπος πολιτικού άνδοός, θαυαασίως ύπέ- 
»ροχος, ό δ’ αίων δ ΓΙερίκλειος μεσουράνημα άνθηρο- 
»τάτου πολιτισμ.ού καί παντοίας έπιδόσεως. Ώστε 
»κα: μόνον ή επωνυμία τοϋ Συλλόγου καθ’ έαυτήν 
»ύπεραρκεΐ είς πλήρη φανέρωσιν τής προθέσεώς του 
»μέ ολην αύτής τήν έκτασιν και ολον τό άριπρεπές 
»κάλλος. Έπιλείπεται ή πραγματοποίησές τών άπό 
»τής συστάσεως τοϋ Συλλόγου προσδοκωμένων άγκ- 
»θών καί ύπέρ ταύτης θερμώς έπικαλούμεθα τό ένδι- 
«αφέρον, την άντίληψιν καί σύμπραξιν τού φιλοπροό- 

»δου Ελληνικού δηυ.οσίου».

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΑΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ· ΧΡ· 20 000 000

διηρημενον είς 80,000 μέτοχός πρός φρ. χρ. ‘2 7» Ο έκαήτην

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζαφείριος Κ. Λίατσας (Γενικός Διευθυντής τής Τραπέζης ’Αθηνών)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ’Ιωάννης Ευταξίας (Ύποϊιοιχητής τής Έβνιχής Τραπέζης τής ΈΟ.άξος)
ΜΕΛΗ ; Στέφ. Φραγχ,άδης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιόπουλος, Ν. Μισυρλής, Ε. Bowren, Ε.

D’ Erlanger, Δ. Ζαρίφης. Cb. Wehrnng.
ΔΙΟΙΚΟΎΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζαφιίριος Κ. Μάταας, Στέφανος Φραγχιάδης, Δημήτριος Ήλιόπουλος Γεν. Γραμμπτεύς 
Δημ. Γαλανόπουΐ.ος Γενιπ&ς ’Επιθεωρητή; Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ λονδινον
’Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία: Είς Πάτρας, Αίγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, 

Λευκάδα, Μεσσήνην, Μελιγαλά, Κυπαρισσίαν, Πύλον, Κορώνην, Φιλιατρά, ‘ Μάιαθον, Λεχαινά, 

’Λγουλινίτσα, Κριεκοϋκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον καί Γύθειον.

ΙΙρ,ατααία εν γένει τής παραγωγής καί τής ’Εμπορίας τής Σταφίδας.ΙΙαροχή δανείων έπί ίνεχνροι σταφιδοκάρπου άποταμιευομένου είς τάς άπο&ήκας της μέχρι τών 4]5 τής άξίας αυτοί χαϊ έπί 

τύκφ ονχΐ άνωτε'ρφ τών 6 ο)ο έτησίως.’Αγορά προαφεοομένου αυτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμένας έν τή συμβάσει τιμάς, προς έξαοφάλιοιν τοϋ κατωτάτβυ ■’οίου 

"ί"'1ί· Διαφημισις τοϋ προϊόντος είς τάς ξένας άγορας προς έπαϋξηοιν τής σημερινής καταναλώοεώς του κτλ. κτλ.
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Κοροέδες ά τ α π a ν τ ι κ ώ τ α τ οι 
Τά τελειότερα κα: νεωτερα σχχματα 

lii-oit—Devanf
Ηλνόσιωτάττ, συλλογή γόυναριζών graval γντ,σίων 

καί ίαιτασιον άπό 2,40 έκαστον μέχρι 300 δραχμών.
Γάντια πέτσινα άγγυτιμένκ 3,90 τ: ζεύγος. Βε

λούδα διά γαρνιτούρας, ίίλα τά nouveaule χρώ
ματα. Δαντέλλαι χρωμάτισταί εις ολα τά χρώματα.

Άπο(Ρ,ζΤ| άπό ζοπανίλλιαδιά ν.πλούζας καί προί
κας πά[/.φ6·/ινα και δαντέλλαι βαλανσιίν.

6θ ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 6θ

ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

0 ΣΑΡΤΞΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙ’ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ 

ΑΝΕΦΙΚΤΟΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φ. 1ΙΡ0ΒΕΛΕΓΓΙ0ΣΣΑΡΤΟΠΩΔΕΙΘΝ - ΤΤΠΟΓΡ ΑΦΕΙΟΝ
Γ'. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 4· ΊΙαρά την 'Ομόνοιαν]

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΤ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙδΟΥ


