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ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1908

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΛΖ4 2 <9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΡ. 12.—ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8.—

Διεύθυνσις ; Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83=αθηνας

° Ανταποκριτής καΐΓ δλην την Αίγυπτον δ κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΑΗΣ
Βιβλιοπώλης έν ’Αλεξάνδρειάς, έναντι Άβερωφείου Γυμνασίου.

Παν χειρόγραφον, δημοΟιενόμενον η μή, δέν έπιήτρεφεται.
Πάν σύγγραμμα, άποστελλόμενον είς τά γραφεία τής <ΓΕλλ. Έπιϋεωρήσεωςτ) 

αναγγέλλεται δΤ αύτής.

Διαθέσιμα: Μ. έν τφ Τ. Φρ. 3,448,938.46
Παρά ταΐς έν τω Έ-
ξωτεριχω Τραπέζαις » 4,452,729.82 Φρ. 7,901,668.28

Χαρτοφυλάχιον : Συνάλλαγμα έπί τοΰ Έ- 
ξωτεριχου. . . . Φρ. 414,168.96

Προεξοφλήσεις . . » 8,899,188.69 »
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Χρεωστιχοί .
Δάνεια: Έπί Χρεωγράφ. Φρ. 15.895,820.87

» Γραμματίων »
«Εμπορευμάτων »

Συμμετοχαί (εις Τραπεζιχάς έπιχειρήσεις)
Χρεόγραφα......................................................
Τοχομερίδια....................................................
Καταστήματα Τραπέζης ....
Έπιπλα χαί Έγχαταστάσεις.
Λογαρ. προσωρ. χαί Διάφοροι. . .

2,579,024.45
3,993,176.81 »

»

»

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

9,313,357.65
15,396,384.64

22,468,022.13
382,077.90

1 083,043.78
15,500.92

725,919.30
321,947.86
614,363.18

Φρ. 58,222,283.64

Κεφαλαιον Μετοχιχόν.................................
Κεφαλαιον Άποθεματιχον..........................
Κεφαλαιον Έχταχτον Άποθεματιχον. .
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί............................
Τρεχ)νοι Λ)σμοΐ εις το Έξωτεριχ'ον. .
Καταθέσεις έν δψει. . Φρ. 6,401,151.28
Καταθ. έπί προθεσμία
Ταμιευτήριον. .
Λογαριασμοί Τρίτων .
Έπιταγαί Τρίτων .
Γραμμάτια Είσπραχθέντα.
Λογαρ. προσωρινοί *αί διάφοροι .
Μέρισμα παρελθουσών χρήσεων . .
Μέρισμα Β'έξαμ.1908........................
Κέρδη χαί Ζημίαι. Ύπόλ. είς Νέον.

Φρ. 15,000,000.— 
» 198,618.65
» 200.000.—
» 12,200,854.08 
» 11,124,222.53

• » 6,971,252.09
- » 2,030,735.46

»
»
»

15,403,138.83
2,275,906.77

239,540.50
115,978.75
649,978.84

15,549.—
660,000.—
138,495.69

Φρ. 58,222,283.64

ΚΕΡΔΗ KL-A.I ΖΗΜΙΑΙ

χτέχιςιιχ:

Γενιχά έξοδα.................................................Φρ. 928,468.03
,Εξοδα διαχειρίσεως...................... . . » 97,005 37
,Αποσδεσις έπι λ)σμων έπίπλων χαί έγχ. » 22,898.20
Άπόσόεσις των ζημιών................................ » 414,864,04
Άποθεματιχον Προνοίας.............................» 189 105.32
'Υπόλοιπον χερδών πρός διανομήν. . . » 1,388^324.13

Φρ. 3,040,665.09

Υπόλοιπον Κερδών του έτους 1907. . . Φρ. 44,536.33 
Κέρδη διάφορα του έτους 1908. ...» 2,996,128.76

Φρ. 3,040,665.09

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ.—Γνωρίζομεν τοϊς ενδιαφερομένου; δτι αί έγγραφοί των απδ τοΰ παρόντος μηνδς ίγγρα- 
φησομένων νέων συνδρομητών μας λογίζονται άπδ της πρώτης έκάστου μηνός. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΦΡΑΓΚ. 1,388,324.13

'Αντιπρόσωπος καθ’ δλην την Ρωσσίαν τής ΓΕλληνικής 'Επιθεωρήσεως» Αναγνωρίζεται δ Καθηγητής 
κ. Αναστάσιος Μάλτας. (‘Οδησσός.—Rue Pouschkine, No 66).

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ· Λ· ΖΩΓΡΑΦΟΣ

HOTEL WINDSOR
LAUSANNE-SUISSE 

ler Ordre — Maison de famille. 
Installation moderne.

GRAND PARC onbragi 
PRIX moderes 

Situe entre Ouchy et Lausanne

Famille MARTIN 
et P. BARRIER E

Proprietaires

Κράτησις 5 ο)α δΓ άποθεματιχον (συμφώνως τώ άρθρφ 35 τοΰ Καταστατιχοΰ) έπί φράγχων 1,343,787.80 
Προσωρινόν μέρισμα 5 ο)ο έτησίως έπί τοΰ μετοχιχοΰ χεφαλαίου διά τήν Α' έξαμηνίαν 1908 ήτοι Φρ. 2 50 

έφ’ έχάστης μετοχής, χαταόληθέν τοϊς μετόχοις......................................
Μέρισμα 4 ο)ο έτησ. έπί τοΰ μετοχ. χεφαλ. διά τήν Β' έξαμηνίαν 1908, ήτοι Φρ. 2.50 έφ’ έχάστης μετοχ. 
Ποσ· στά Διοιχητιχοΰ Συμβουλίου 15 ο)ο έπί τοΰ υπολοίπου έχ Φρ. 676,598.40..................................................
Μέρισμα πρόσθετον πρός Φρ. 3.— χατά μετοχήν. . ..................................................................,.............................
Φόρος Δημοσίου 5 ο) έπί Φρ. 1,031,149.29...................................................................... .................................................
Χαρτόσημον 2 ο)ο » » 979,591.83 ...................................................................................................·. . . .
Έχταχτον άποθεματιχον. ......................................................................................................................................................
Υπόλοιπον είς νέον. . . 1 ..........

Φρ. 67,189

» 300,000.— 
» 300,000— 
» 101,489.75 
» 360,000 — 
» 51,557.46 
» 19,591.83
» 50,000.— 
» 138,495.69

Φρ. 1,388,324.13

Εν Αθήναις τλν 18)31 Δεκεμβρίου ιρο8,

‘Ο Σύμβουλος Γενικός Διευθυντής
ΜΑΝΟΥΗΛ Π· ΚΑΜΑΡΑΣ Ο Λιτν&νντης τον Λογιστηρίου

Γ- Ν. ΦΛΕΓΓΑΣ

Ή πληρωμή ταΰ υπολοίπου μερίσματος τοΰ έτους 1908 έκ φρ. χρ. 5.50 έφ' ίκάστης μετοχής αρχεται 3 ήμέρας μετά 
τήν ύπδ τής Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων έγκρσιν τοΰ παρόντος 'Ισολογισμού, προσκληθείσης διά τήν 9)22 Μαρ
τίου 1909, έναντι προσαγωγής τής μερισματαποδείξεων Β' εξαμηνίας 1908.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ ΕΤΤ -Α-ΘΉΙΙΝΆ^ΙΣ

EAAIIMkll ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ί Έν Λονδίνω (22 Fenchurch street , ’Αλε
ξάνδρειά,Καΐρ<ρ,Χαρτον|ΐ ('Σουδάν),Κων<ίταντινονπόλει,(Γαλατά καί 
Σταμπούλ), Σμύρνη, 0ε<Μαλονίκη, Καβάλλα, Πειραιεΐ,-Πάτραις, 
Βάλω, Σνρω,Καλάμαις, Χανίοις, 'Ηρακλεέω, Ρεθνρνη (Κρήτης).ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΊΗΣ 31 ν ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ1909

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1908

ΕΤΟΣ ΕΚΤΟΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεϊον καί Τράπεζαι........... .......................................   Δρ. · 7,621,225.53
Διαθέσιμα παρά ταϊς έν Ευρώπη Τρ. εις χρ......................... » 3,706,746.06
Συναλλάγματα έν Χαρτοφυλακίω καί χρυσός............................ » 2,810,919.62
Προεξοφλήσεις........................................................................................ » 13,582,614.20
Τρέχοντες Λογαριασμοί...............................................................

έπί ένεχύρω χρεωγράφων........................................   » 55,137,241.54
έπί έμπορ. καί άλλων έγγυήσεων...................................... » 26,441,032.71
έπί ύποθήκη ακινήτων...............................................  » 9,470,043.10

Δάνεια έπί ένεχύρω χρεωγράφων................................................. » 2,866,910.68
Προσωρινοί λ)σμοί('Υποκαταστήματα καί Άνταποκριταί) » 16,164,386.28
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια............................................................ » 12,568,117.88
Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων καί Δάνεια εις Δήμους, 

Λιμένας καί λοιπά Νομικά πρόσωπα..........  » 8,764,317.75
Χρεόγραφα Ταμ.Συντάξ.καί άσφαλείας ζωής ύπαλλήλων » 480,000.—
Κτήματα Τραπέζης...................................................................   » 3,350,953.65
Έγκατάστασις καί έπιπλαΚεντρ.καί'Υποκαταστημάτων. » 671,196.76

Δρ. 163,635,705.76

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Κεφάλαιον 'Εταιρικόν................................ ...................................
Άποθεματικόν τακτικόν..............................................................
Όμολογίαι φρ. χρ. 2 '*/2 έκατ. έξοφλητέαι τή 1η ’Ιου

λίου 1924 ....................................................................
Καταθέσεις εις χρυσόν καί δραχμάς.Δρ. 69,168,082,40)
Ταμιευτήριον..........................  » 7,331,142.90)
Ταμεΐον συντάξεων ύπαλλήλων.................................................
’Εξωτερικοί λογαριασμοί είς χρυσόν......................................
Έπιταγαί πληρωτέαι........... . ................................................
Γραμμάτια είσπραχθέντα καί μήπω έκκαθαρισθέντα.. . .
Μερίσματα πληρωτέα...................................................................

Δρ. 40,000,000.—
» 9,095,000.—

» 2,500,000.—

» 76,499,225.30

» 480,000.—
» 31,113,952.91
» 1,435,967.90
» 453,882.65
» 2,057,677.—

Δρ, 163,635,705.76

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ '
Άντίημον Μεταλλείου. Μόνιμοι ’Εγκαταστάσεις 
"Εξοδα Α' έγκαταστάτ. Άτμόπλοιον 

«Λούσση» .........................................
’Εγκαταστ. έξορύξεως. Προπαρασκευα- 

στικ. έργασίαι..................................
Μεταλλεϊον Βλιχοπούλου: Άγορα μερι- 

δίω: κτλ....................................... ·. .
Μεταλ'εια Γαρδικίου καί Δασκαλιοϋ.. 
’Επιχείρησες Τουρκίας............................
Χρεώσται δ.άφοροι ’Εκκρεμείς Λ)τμοι 

καί Προχαταβολσί είς ίδιοκτήτας 
μεταλλείου.........................................

'Υλικά και εργαλεία. Έν αποθήκη 
Λαρύμης..............................................

Έπιπλα καί σκεύη..................................
Διαθ. μετρ, έν τώ Ταμείω 

Αθηνών.............. .. Δρ. 5,209,50
Διαθ. μετρ, έν τώ Ταμείφ 

Λαρύμνης.................... · 8,077-55
Χρηματόγραφα παρά τή 

Τρ. ’Αθηνών.............Δρ·451,000·—
Μετάλλευμα έν Αποθήκη................

Δρ. 6,734,766.80

Δρ. 4,807,151.10

» ■ 240,200.—

» 301,938.45
» 73,243.95
» 21,723.—

» 105,649 95

» 97,832.40
» 17,478.30

» 464,287.05
» 605.262 60

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον Μετοχικόν.............................. Δρ. 5,000,000----

» Άποθεματικδν........................ » 38,288.15
Έκτακτον άποθεματικδν Προνοίας. . . » 200,000.—
Πιστωταί..................................................... » 1,292,769.63
Γρήπα πληρωτέα......................................  » 5,765.10
Άγορασταί Μεταλλεύματος................... » 171,438.40
Μερίσματα παρελθουσών χρήσεων, ... » 10,462· —
Υπόλοιπον εις νέον.................................. » 16,043-52

ΚΕΡΔΗ ΖΕΤΚΖΕΙΔ-Ι

ΔΟΥΝΑΙ
Μισθώματα Μεταλλ· Βλα-

χοπούλου-.......................... Δρ. 13,903.40
Μελέται έργων....................... » 4,390.10
'Υπόλοιπον εις νέον......... » 16,043-52 Δρ. 34,337,02

Δρ. 34,337,02

Δρ. 6,734,766.80

ΛΑΒΕΙΝ
Υπόλοιπον παρ. έτους... Δρ. 10,408-05
Διάφ κέρδη μετά τήν ά- 
φαίρεσιν έξόδων διαχειρί- 
σεως, μισθοδοσιών κτλ.. » 23,928.97 Δρ. 34.^)37.02

Δρ. 34,337.02

Έν Α&ήναις xfj 13 Φεβρουάριου 1909

*0 Γενικός Διευθυντής ‘Ο Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου
Ζ· Μ ΜΑΤΣΑΣ Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

•Ή ΑΝΑΤΟΛΗ..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑ β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Έδρα ίν Άθήναις—Πλατεία Ευντάγματος

Μετοχ. Κεφάλαιον Δρ. 2,000,000 καταβεβλημένου
Άοφαίιομένα Κεφάλαια μέχρι οήμερον Δρ. 16,000,000

Διοικητικόν Συμβούλιον
Γεώργιος ’Αβέρωφ, Πρόεδρος, Ίω. Καλαμάρης, 

’Αντιπρόεδρος, Άγ. Σλήμαν, Άρ. θεοόωρίδης,ΆΘ. 
Τυπάλόος Μπασιάς, Π. Σάρογλος, Ν. Μοσχοβάκης, 
Ν. Κοντός.

Γεν. Διευθυντής : Αθ. Η. ΦΙΛΩΝ

Μεταξύ τών Μετόχων τής 'Εταιρείας καταλέγονται.
'Η ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος, ή Τράπεζα 

Αθηνών, ή Τράπεζα τής ’Ανατολής, ή Λαϊκή Τρά
πεζα, Κ. Ήλιάσκου [Κωνσταντινουπόλεως].

Διενεργοϋνται άσφάλειαι Ζωής παντός είδους, ά- 
σφάλειαι Προικοδοτήσεως, άσφάλειαι Μικταί, Λαϊκαί 

άσφάλειαι κλπ.
Πρακτορεία είς τάς κυριωτέρας πόλεις 'Ελλάδος, 

Τουρκίας καί Αίγύπτου.
ι Πληροφορίαι καί έντυπα παντί τώ αίτοϋντι.

Ό Πρόεδρος τον Διοικ. Συμβουλίου Ό Λογιατής

Ν. θ. ΒΑΑΓΚΑΑΗΣ ν. γ. λκπαςτας

(Δημοσίευσες γενομένη Άνευ έγγράφου εντολής τής Διευθύνσεως ό'εν θέλει άναγνωρισθή)

Πρός τονς κ· κ. νδρολήπτας 

της πόλεώς ’Αθηνών.

Ειδοποιούνται οί κ. κ. ύδρολήπται όπως προσέλ- 
θωσιν έντός 8 ημερών έν τφ Δημοτικώ Ταμείφ καί 
πληρώσωσι το καθυστερούμενον άντίτιμον τοϋ ποσίμου 
ΰδατος τοϋ λήξαντος έτους 1908 διότι ή άρμοδία 
ύπηρεσία θά άναγκασθή νά άποκόψη τήν διοχέτευσιν 
αύτοϋ άνευ έτέρας είδοποιήσεως.

(’Εκ τοϋ γραφείου τοϋ ύδραυλικοϋ τμήματος).

H ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΑΟΣ

Γνωστοποιεί οτι κατετέθη παρ’ αύτή τό άπαι- 
τούμενον ποσόν πρός πληρωμήν τοϋ τοκομεριδίου λή- 
ξεως 1ης προσεχούς ’Απριλίου τών έξής έθνικών δα
νείων :

α') 1889 4 ο' 
β’) 1893 5ο;

(Έκ τοΰ Γραφείου)

)ο (Παγίου) φρ. χρ. 5.60
|ο (Fundig) » » 4.50
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ΣΤΝΟΠΤΙΚΙΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατά τήν 31 Ίανουαρίου 1 909

31 ΊανουαρΙον
1909

31 Δικεμβρί°υ
1908

Είς μεταλλικόν......................................................................... Δρ.
» τραπ· γραμμ· Ίονικής Τραπέζης.................................... »
» κερματικά γραμμ. δίδραχμα καί μονόδραχμα........... »

ι\,„Λ; ’Αντίτιμ. μεταλ· Τρ. εις τδ εξωτερικόν.
• - .....

£ ι » κερματικα —r-Al---------  .....Έξωτερ. λ)σμοί.' τ V^Vpl*6*Ί
Γ ' Προιον εκδοθεντος Εθνικ. δαν. εις χρ·. | 

Δάν. πρός τήν Έλλ- Κυβ. έπ* άναγ. κυκλ. τραπ. γραμμ..
» » » διδράχμων καί μονοδράχμων. .

Λ , , . , )Εις χρ. Δρ. 25,679,282.50
Ομολ. Εθνικ. δάνειων.............' , τρ> γρ , 33,607,100.—'

Έντοκα γραμμάτια Έλλ. Δημοσίου εις τραπ. γραμμάτια 

Προεξοφλήσεις................... ...................................................................
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων.......................................................
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί έπ’ ένεχύρω χρηματογράφων 

Δάνεια έπ’ ένεχύρω εμπορευμάτων.............................................
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί έπί ύποθήκη.............................. ..
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα... 
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας..................................................
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας.................
Μετοχαί είς έγχωρίους έταιρίας.......................................................
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης..................................................
Όμολ. λαχ. δαν. Έθν. Τρ.Έλλάδ. 2 1]2 ο)ο (είς τρ. γρ.) 

Τοκομερίδια εν γένει............................................................................Καταστήμ. Τξ>απ· καί κτήμ. έξ αναγκαστικών έκποιήσεων 

’Απαιτήσεις επισφαλείς.....................................................................Έξ. έγκαταστ. (Ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπ. γραμμ.) 

Διάφοροι λογαριασμοί..........................................................................
Λογαριασμοί τρίτων έν τφ έξωτερικω.....................................
Λ)σμδς έξαγορ. συμμ. Κυβερ· είς κέρδη έκ τραπ. γραμμ· 
’Εξαγορά προνομίου Προνομ. Τραπ. Ήπειροθεσσαλίας. . . . 
Προμήθεια τροπής λαχειοφ. δανείου εις τραπ. γραμμάτια 

Διάφορα.....................................................................................................
3ρ.

,ράγμων χαί μονοδράχμων . . 
>Εΐς yp- Δρ· 25,679,282.50 
j » τρ. γρ.» 33,607,100 —

• - . χ η η nit (Ί TlCL .

3,035,690
317,490

1,328,865
42,798,118

925,234
61,778,575
10,500,000

52

88'
08

59,286,382 50

5,150,103
24,684,396

2,977,738
21,642,449

9,868,969
69,208,063
44,890,372
12,180,504
4,974,855
7,413,138

82
82
64
63
65
61
51
10
66
20

1,250,000
811,800

43,848 
8,894,434 
3,039,733 
1,491,910 
2,008,365 
3,559,859 
1,146,880

640,000

37
94
55
99
30
88

100,000 —
611,395 63

406^559,177)70

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

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

I διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως Δρ. 61,778,572.42 
II » » » Τραπέζης » 54,826,964-35

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

. . ιϊ )είς χρυσ. δρ· 1,225,736.44μοσιων υπεγγ. προσόδων. > W Ρ 5ζ 3 4 0,807,4 5

Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν.....................................
Υπηρεσία έθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια.............

Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν....................................................
Καταθέσεις Δημοσ· έπί τόκω είς τραπεζ. γραμμάτια............
Έντοκ. κατ. Δημ. είς χρ. διά τήν κατασκ. τοϋ Σ.Π.Δ.Σ.

20,000,000 —1
13,500,000 —

116,605,536,77

10,500 000;—
8,647,500 43

16,790,734 35
804,465 30
666,620 —'

τρ. γρ>τι<κ
Καταθέσεις έντοκοι...............................................................................ι
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ojo είς χρυσόν.......................

» » » 2 1/2 ο)ο είς τρ. γραμ.
Υπηρεσία λαχειοφόρ. δανείου Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν.

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

2,979,293 08
391,075 —

1,334,492
41,744,136

977,657
61,778,575
10,500,000

73 
08
42

59,267,043 ■
5,363,103 ί

24,133.098 '
2,822,902 :

23,176,588
10,967,832
69,384,628
45,926,165
11,621,948
5,150,927
7,371,138
1,250,000

796,600
1,071,308
8,913,203
2,960,762
1,487,456
1,727,804
2,603,806
1,146,880

640,000
100,000
746,790

408,335,218)99

6,536,543 89
256,273 30
604,913 47

48,285 59
21,888'18

925,234 08
100,603|31

128,042,935 20
4 1,180,(U0! —
20,371,100 —

2,232,2041 —
669,472 50

12,472,209 59
5,582,617*74

Δραχ. 406,559,177)70

82 
ι7?
84 
57 
76 
68 
16
67 
41
20

87
12
93
34
04
23

31

20,000,000 —
13,500,000 —

118,501,773 87

10,500,000 
8,762,341

16,945,953
1,399,094'
2 208,270

61
46
26

2.946,683 13
580,809 40

2,275,484 32
259 643 15

21,888
977,657 J
103,657

128,511,840

18
08 
131 
92

41,180,040 —
20,371,100 —

2,546,574 —
837,987 50

12,151,432 18
3,752,988'62

408,335,218)99

Έν Άθήναις τή 9η Φεβρουάριου 1909
Ό Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου
Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΑ1.ΕΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΙΣ
ΤΟΜΟΣ Β' ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1909 ΤΕΥΧΟΣ 17

Η A. Β. Τ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ
ΩΣ ΓΑΙΟΚΤΗΜΩΝ

οΰτον τρόπον τάς μετ’ αύτών σχέσεις του ώστε 
νά μή δύναται νά ύπάρξη είς τδ μέλλον ούδεμία 
ουσαρέσκεια έντεΰθεν ή έκειθεν. ’Αποτέλεσμα τών

Γνωστόν τυγχάνει, είς τούς παρακολουθούντας 
άπό της έκδόσεός τηο τήν «' Ελληνικήν Έπι- 
&εώρησινί>, τδ ζωηρόν αύτής ένδιαφέρον είς 
δτι αφορά τήν Γεωργικήν πρόοδον τοΰ τόπου. Ή 
Σημαία της και τδ δνειρόν της είνε ή Γεωργική 
’Αναγέννησις τής Έλλάδος.'Ως έκ τουτου ούδε- 
μίαν αφήκεν εύκαιρίαν χωρίς νά τονίση τήν άνάγ
κην τής μεταβολής καί βελτιώσεως τών δρων ύφ’ 
ούς διέπεται σήμερον ή Γεωργία. ’Απ’ ευθείας 
δε ή διά τών πολυτίμων αύτής συνεργατών δέν 
έδίστασε, μεθ’ δλας τάς δυσαρέσκειας τάς όποιας 
θά έξήγειρεν ή πορεία της, νά έξελέγξη δριμέως 
δλους έκείνους οϊτινες ώφειλον νά τήν ζωογονή- 
σωσι καί τήν άφήκαν μαραινομένην, δπως άσμέ- 
νως ίσπευσε νά άναγράψη μετ’ έπαίνων πάν διά
βημα τών ύπέρ αύτής,δπως δήποτε, έργαζομένων.

Μία τοιαύτη εύκαιρία παρούσιάζεται ήδη διά 
τών τελευταίων μέτρων άτινα άπεφάσισε νά θέση 
είς έφαρμογήν είς τά έν Μανωλάδι κτήματά του 
ό Διάδοχος Κωνσταντίνος διά τήν άναγραφήν 
τών όποίων πάνυ προθύμως τήν θέσιν ταύτην ή 
« Ελληνική Έπιθεόρησις» μάς παρεχώρησεν. 
Τά μέτρα ταϋτα τής A. Β. Τ. είνε ποίκιλλα κα- 
ταδεικνύοντα. τδ ζωηρόν καί εύγενές αύτοΰ ένδια
φέρον και είμεθα εύτυχεΐς διότι τά άναγράφομεν.

♦

Καί πρώτον, έδείχθη πατρικότατος καί 
ύποχωρητικώτατος είς τάς μετά τών διαφόρων 
καλλιεργητών του διαφοράς κανονίσας κατά τοι-

τοιουτων εύμενών ύπέρ τών χωρικών άποφάσεών 
του άφ’ένδς μέν ύπήρξεν ή άναγνώρισις, έκ μέρους 
τών καλλιεργητών καί ποιμένων τών δήμων 
Βουπρασίων καί Δύμης, τής κυριότητας τοΰ Δια
δόχου έπί τών διαμφισβητουμένων μέχρι σήμερον 
κτημάτων άφ’ έτέρου δέ, ή άνάληψις ύπδ τούτων 
διά συμβολαίων,τής καλλιέργειας τών έν λόγω κτη
μάτων ύπδ δρουςσυμφέρονταςκαί άποδεκτούς γενο- 
μένους λίαν προφρόνως ύπ’ αύτών.’Επίσης έλαβέ 
μέτρα διευκολύνοντα κατά πολύ τούς δφειλέτας
χωρικούς καί τούς κατέχοντας παρανόμως γαίας ή 
φυτείας διά τής δωρεάς τών δφειλομένων τόκων καί 
διακανονισμού τοΰ άρχικοΰ χρέους πληρωτέου είς 
έτησίας δόσεις, άναλόγως τοΰ παρ’ έκάστου δφει- 
λομένου ποσοΰ καί κατά τρόπον καθιστώντα δυνα
τήν τήν ομαλήν έξόφλησιν τοΰ χρέους των, καί 
διά τής παρατάσεως τής προθεσμίας τής δηλώ-
σεως ώς πρός τούς παρανόμως κατασχόντας γαίας 
ή φυτείας. Έπί πλέον δέ άπεφάσισε νά προβή 
είς μέτρα ριζικότερα, έξανθρωπιστικότερα, είς 
μέτρα έξ έκείνων άτινα τοσοϋτον άλλοΰ άφθονοΰ- 
σιν άποδίδοντα καρπούς διά τών όποίων έξυψοΰ- 
ται καί βελτιοΰται ή οικονομική καί ήθική κατά-
στασις τών χωρικών, δσον άντιστρόφως σπανί- 
ζουσι ταϋτα παρ’ ήμΐν. Καί διότι σπανίζουσι 
ταύτα καί διότι παντελής άνυπαρξία τοιούτων 
μέτρων έσημειόθη παρ’ ήμΐν, διά τοϋτο έπικρα- 
τοϋσι σήμερον ή στασιμότης, καί ή νέκρωσις καί 
διά τοϋτο άκούεται ήδη άπό μακράν μυκωμένη ή 
κραυγή τής πείνης καί τής άπογνόσεως καί συ
νεπώς ή κραυγή τοϋ δλέθρου καί τής φρίκης.
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Τά σωτήρια αύτά μέτρα, διά τά όποια οφεί
λεται εύγνωμοσύνη καί είς τήν Α.Β.Τ. τδν Διά
δοχον και είς τδν έκτελεστήν τών άποφάσεων 
αύτοΰ διακεκοιμένον γεωπόνον κ. Ξανθόπουλον, 
θελουσιν είσθαι ό καθορισμός τών διαφόρων 
συνοικισμών, ή παροχή είς τούς καλλιεργητάς 
κτηνών, σπόρων, γεωργικών έργαλείων, καί άλλων 
χρησίμων ειδών έξυπηρετούντων τήν έπιτυχή 
καλλιέργειαν τών κτημάτων, έπί πλέον δέ ή κα
τασκευή σχολείων καί έκκλησίας διά τούς πέριξ 
συνοικισμούς. Ταϋτα πάντα εινε βήμα καί βήμα 
γενναΐον προόδου καί πατριωτικής άντιλήψεως, 
άλλ’ άς μάς έπιτραπή νά μή τά θεωρήσωμεν έ- 
παρκή. Θά έτολμώμεν νά ύποδείξωμεν καί είς τδν 
υψηλόν ιδιοκτήτην τοΰ κτήματος καί είς τδν 
καθ’ όλα άξιον τής έμπιστοσυνης του καί ύπδ ά- 
ρίστων διαθέσεων κατεχόμενον άντιπροσωπόν του 
κ. Ξανθόπουλον, καί άλλα τινα μέτρα άτινα θά 
έφερον ταχύτερον τδν έπιδιωκόμενον σκοπόν είς τδ 
τέρυα του καί θά έχρησίμευον ώς μία πηγή έ- 
ξανθρωπισμοΰ δι’ δλην τήν Γεωργικήν Ελλάδα.

*
θά ήθέλομεν νά έβλέπομεν έγκαθιστάμενον έντδς 

τοΰ κτήματος πεπειραμένον έπιστήμονα γεωπόνον 
διαρκώς περιοδεύοντα καί καθοδηγοΰντα τούς χω
ρικούς είς τήν έφαρμογήν παντός οτι θά συνετέ- 
λει είς τήν πρόοδον τών γεωργικών έργασιών των. 
Θά ήθέλομεν τδν γεωπόνον αύτόν έργαζόμενον συ- 
στηματικώς, μετ’ ένθουσιασμοΰ καί άφοσιώσεως 
πρδς σύμπηξιν τών χωρικών, είς συνεταιρισμούς, 
κατά τδ ύπόδειγμα τών Ελβετικών Γεωργικών 
Συνδικάτων, άτινα μόνα άνύψωσαν καί κατέστη
σαν θάλλουσαν καί εύδαιμονοΰσαν τήν Γεωργίαν 
καί Κτηνοτροφίαν τής Ελβετίας. Θά ήθέλομεν, 
υπέρ παν άλλο, τήν σύστασιν Αγροτικού Σχολείου 
άρρένων καί θηλέων άντικαθιστώντος τδ Δημοτι
κόν Σχολεϊον τής σήμερον. Άπδ τδ σχολεϊον αύτό 
θά έζητώμεν ολίγα γράμματα και πολλήν γεωρ
γικήν πρακτικήν έκπαίδευσιν καί μόρτωσιν. θά 
έζητώμεν νά έμπνευσθοΰν είς τούς μικρούς μαθητάς 
άγάπη πρδς τήν γήν,πρδς τά ζώα,πρδς τά δένδρα, 
πρδς τά δάση, πρδς τά πτηνά, άλλά θά έζητώ
μεν έπί πλέον καί άνάπλασιν τής ψυχής αύτών 
ήτις έχει άνάγκην νάδιδαχθή σεβασμόν πρδς τήν 
ιδιοκτησίαν, τά γεννήματα, τδ χωράφι, τήν φου- 
σκήν, τά δένδρα, τά ζώα του γείτονος. Έκ τοι
ούτων κυρίως μέτρων φρονοϋμεν θά προέλθη 
ή~·. Γεωργική άναγέννησις τοΰ ’Έθνους καί άν 
ή Α. Β. Γ. έν τώ έξόχω ύπέρ τών γεωργών 
τοΰ κτήματός του ένδιαφέροντος, εύαρεστηθή νά 
γίνη ό εισηγητής τοιούτων ιδεών θά προσφέρη 
μεγίστας ύπηρεσίας είς τήν πατρίδα ήτις άπδ 
τούς κατέχοντας τάς ύψηλάς θέσεις άναμένει τό 
εύγενές παράδειγμα. Τδ συμπλήρωμα θά εινε εις 
ίερεύς άγνός,μορφωμένος, χριστιανικών αρετών,τοΰ 
οποίου ή έπιβολή θά συγκρατή καί τών πλέον 
άνυποτάκτ«ν στοιχείων τάς όρμάς κο»ί θά έπα- 

ναφέρη είς τήν εύθείαν τδν παρεκτρεπόμενον χω
ρικόν !

*

“Οταν τδ κτήμα τοΰ Διαδόχου μαζύ μέ τδν 
νοήμονα, φιλοδίκαιον, μορφωμένον Διευθυντήν του 
άποκτήση τδν χριστιανόν ιερέα του καί τδ κατ’έξο- 
χήν μορφωτικόν Αγροτικόν Δημοτικόν Σχολεϊον 
του θά καταστή τδ κέντρον τής γεωργικής άνα- 
γεννήσεως τής Ελλάδος καί θά προσφέρη άνεκτι- 
μήτους είς αύτήν ύπηρεσίας. Τδ εύχόμεθα καί τό 
έλπίζομεν άπδ τον πατριωτισμόν καί τήν εύγενή 
φιλοδοξίαν τοϋ μέλλοντος Βασιλέως μας. ”Ας μάς 
έπιτραπή δέ νά ύποδείξωμεν είς Αύτδν δτι τδ έρ
γον τής μορφώσεως τών χωρικοπαίδων καί τής 
ένισχύσεως τοΰ έθνικοΰ πλούτου εινε άνώτερον 
άπδ τήν κατάρτισιν ένδς άρτίου στρατοΰ, διότι 
άρτιος στρατός, καί δή ύπδ τάς σημερινάς πολι- 
τικάς συνθήκας, εϊνε άδύνατον νά άποτελεσθή 
άνευ βάσεων έδραζομένων έπί τής οικονομικής 
εύρωστίας τοΰ τόπου, καί θυσιών χρήματος, ένφ 
ή πλουτολογική άνάπτυξις τής Ελλάδος, έξ ής 
ήρτηται ή εύδαιμονία αύτής, εϊνε έργον καλής 
θελήσεως καί εύγενών αισθημάτων ών δέν άμοι- 
ρεϊ βεβαίως ό συγκεντρών σήμερον τούς Πανελ
ληνίους πόθους Διάδοχος Κωνσταντίνος.

ΑΛΕΞ- ΚΑΜΠΑΣ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ
itn m imiy bypqhoj

Ό Σέλλεΰ είς στίχους τούς οποίους άπευθύνει 
πρδς τδν λόρδον Βύρωνα παραβάλλει μετριοφρό- 
νως έαυτδν πρδς σκώληκα τοϋ οποίου ή ζωή συμ
μετέχει έν τινι μοίρα τοΰ άπροσπελάστου, καί θαυ
μάζει τά ποιητικά τοΰ Βύρωνος αριστουργήματα 
τόσον εύκολα καί τόσον ώραϊα νά δημιουργοΰνται 
ύπ’ αύτοΰ, ώς τόσοι τέλειοι κόσμοι είς τδ θέλημα 
τοΰ Δημιουργού. Καί έπιλέγει—ή έκτίμησις μου 
εϊνε τοιαύτη ώστε ούτε ή δύναμίς σου νά ίπτα- 
σαι ύπέρ τά ύψη είς τά όποια άλλοι μετά κόπου 
άτενίζουσιν, ούτε ή φήμη δέν έμπνέουν καμμίαν 
λύπην διά τδ άδοξον δνομα έκείνου οστις τολμά 
νά γρά'ψϊ) τάς γραμμάς ταύτας. Ό ύπδ τήν γήν 
κρυπτόμενος σκώληξ δύναται νά ύψωθή δπως 
άποδώση σέβας πρδς τδν Θεόν ; —"Αν λοιπόν ό 
Σέλλεΰ μετά τόσου έξεφράζετο θαυμασμού καί 
μετά τόσης έκτιμήσεως περί τοΰ λόρδου Βύρωνος 
ποιας προσοχής δύνανται άρά γε νά ήνε άξια 
βάναυσα καί χυδαία δημοσιεύματα δΓ ών καθυ
βρίζεται ή μνήμη ποιητοΰ όστις ύπήρξεν ή πραγ
ματοποίησή παντός δ,τι δ Θεός έπλασεν ώραιό- 
τερον ύπδ τήν έποψιν μορφής, δ,τι έρασμιώτερον 
ύπδ τήν έποψιν τών πλεονεκτημάτων τής καρδίας,

δ,τι ύπεροχώτερον ύπδ τήν έποψιν τοϋ χαρακτή - 
ρος, δ,τι έξοχώτερον ύπδ τήν έποψιν τής μεγα- 
λοφυ’ιάς.

Καί ιδού νέα πάλιν δημοσιεύματα κατά του 
λόρδου Βύρωνος καί νέαι συζητήσεις έν τώ Γερ
μανικό» περιοδικώ τύπω, καί ιδία έν τή «Neue 
Rundschau», ύπδ Γερμανών,κριτικών έξ άφορμής 
βιβλίου δημοσιευθέντος έσχάτως ύπδ τοϋ Ράλφ 
Μίλμπανκ, έγγόνου τής λαίδης Βύρωνος καί κό- 
μητος τής Αοβελέης, δστις έπαναλαμβάνει ύπδ 
τδν τύπον έπιστολαρίου, εύρεθέντος δήθεν έν τώ 
άρχείω τής οίκογενείας του, τήν βδελυράν συκο
φαντίαν περί αιμομικτικών καί παρανόμων έρώτων 
τοΰ ποιητοΰ μετά τής άδελφής του Αύγούστας 
Λάϊχ. Εύτυχώς,τδ άνόσιον τοϋτο βιβλίον, δέν έ- 
κυκλοφόρησε παρά έν στενωτάτφ μόνον κύκλω 
διότι οί άπειράριθμοι τοΰ ποιητοΰ θαυμασταί έξη- 
νάγκασαν τδν έκδότην δπως τδ έξαφανίση.

Πρώτη ή ’ Αμερικανίς μυθιστοριογράφος Στόβε (1 ) 
προέβη άπδ πολλών ήδη έτών είς τήν δημοσίευ
ση» τής μυσαράς αύτής συκοφαντίας ήτις κατη
γορηματικούς τότε διεψεύσθη ύπδ τών συγγενών 
τής λαίδης Βύρωνος, κα’1 τήν όποίαν νέον μέλος 
τής οίκογενείας της έρχεται νά συνέχιση σήμε
ρον μετά πάροδον τόσων έτων.

Άς έξετάσωμεν έν συντόμω τό περιεχόμενον 
τής μυθιστορηματικής άφηγήσεως ήν έδημοσίευσε 
τότε ή Αμερικανίς δημοσιογράφος. Κατά τήν 
άφήγησιν ταύτην άπδ μακροΰ ήδη χρόνου ή λαίδη 
Βύρωνος δέν έβλεπε σχεδόν τδν σύζυγόν της άν 
καί έζη ύπδ τήν αύτήν στέγην. Κατά τήν ημέ
ραν τήν άναχωρήσεώς της έκ τοΰ συζυγικού οίκου 
διήλθεν έκ τής θύρας τοϋ δωματίου τοϋ Βύρωνος 
καί έσταμάτησε διά νά θωπεύση τδν προσφιλή 
κυνηγετικόν του κύνα κοιμώμενον έπί τοϋ κα
τωφλιού. Έξωμολογήθη είς τινα φίλην της τήν 
άδυναμίαν δτι έπεθύμησε νά ήνε κάτι ταπεινόν, 
ώς τδ πτωχόν έκεϊνο ζώον, ώστε νά δύναται νά 
έπαγρυπνή έπ’ αύτοΰ. Είσήλθεν είς τδ δωμάτιον 
δπου ό Βύρων καί ή συνένοχος τών αμαρτιών 
του έκάθηντο μαζί. — Έρχομαι'νά σοί εϊπω χαϊρε, 
λέγει είς τδν Βύρωνα, τείνουσα αύτώ ταύτοχρό- 
νως τήν χεϊρα.

Ό λόρδος Βύρων έφερε τάς χεϊράς του έπί 
τών νώτων, δπισθοχώρησε μέχρι τής θερμάστρας 
καί παρατηρών έκ περιτροπής αύτήν καί τήν 
άδελφήν του είπε σαρκαστικώς μειδιών — Πότε 
θά έπανιδωθώμεν καί οί τρεϊς ; Ή λαίδη Βύρω
νος άπεκρίθη—Είς τδν ούρανόν... Υπήρξαν οδτοι 
οί τελευταίοι πρδς τον Βύρωνα λόγοι της έπί τής 
γής. Ή Στόβε αποδίδει είς τήν άπελπισίαν καί

1 The true story of lady Byron’s life, par Harriet 
Beecher Stowe.

είς τήν τύψιν τοϋ συνειδότος έκ τοϋ ένοχου πά
θους δπερ έτρεφε διά τήν άδελφήν του τήν σκο
τεινήν έξομολόγησιν τήν γενομένην παρ’ αύτοΰ 
είς τήν λαίδην Βύρωνος,καθ’ δν χρόνον έξήρχοντο 
τοΰ παρεκκλησίου, δπου εϊχον δεχθή πρδ μικροϋ 
τάς εύλογίας τοΰ ύμεναίου. Ή λαίδη Βύρωνος 
κατάπληκτος διά τήν ταραχήν αύτοϋ κατά τήν 
γαμήλιον τελετήν ήρώτησε τήν αιτίαν δταν εύ- 
ρέθη μόνη μετ’ αύτοΰ έν τή άμάξη— Κυρία ά
πήντησεν είς αύτήν ό Βύρων ήδύνασθε νά φει- 
σθήτε έμοΰ..., ήδύνασθε τδ παν κατά τήν πρώτην 
φοράν καθ’ ήν έζήτησα τήν χεϊρά σας, ήδύνα
σθε τότε νά μέ κάμετε δ,τι ήθέλετε, άλλά τώρα 
θά εΰρετε δτι έλάβετε ώς σύζυγον ένα δαίμονα.

Κατ’ άλλην έκδοσιν άλλης γυναικός, τής 
λαίδης Βαρνάρ, στενής έπίσης φίλης τής λαίδης 
Βύρωνος, καθ’ ήν στιγμήν έξήρχοντο τής έκκλη- 
σίας,έν τή άμάξη ήτις έφερον αύτούς εϊπεν είς αύτήν 
μετά χαιρεκάκου μειδιάματος.— ‘Υπήρξατε θύμα 
μωρόν τής φαντασίας σας, πώς γυνή μέ τόσην 
εύθυκρισίαν, δπως σείς, ήδυνήθη νά συλλάβη τήν 
έλπίδα δτι θά μ*ε διορθώση. Θά χύσητε πολλά 
δάκρυα πριν έπιτύχητε τδν σκοπόν σας. Άρκεϊ 
δτι εϊσθε σύζυγός μου διά νά σάς μισώ.Άν εισθε 
σύζυγος άλλου τινδς θά ήδυνάμην νά σάς άγα- 
πήσω. Ή λαίδη Βαρνάρ έξεπλάγη καί λίαν εύ- 
λόγως, πώς,κατόπιν τοιούτων έκφράσεων, ή λαίδη 
Βύρωνος έξηκολούθησε τδν δρόμον της μετά τοΰ 
λόρδου Βύρωνος, άλλ’ ή λαίδη Βύρωνος έδικαιο- 
λόγησε τήν άποφασιστικότητά της ταύτην. Δέν 
ήδυνάμην, εϊπε, νά λάβω ύπδ σοβαράν έποψιν 
τούς λόγους τούτους τοΰ συζύγου μου. Έξέλα- 
βον αύτούς ώς βάναυσον μόνον άστεϊσμδν καί 
ήρκέσθην νά άπαντήσω δτι εϊχον καλλιτέραν περί 
αύτοΰ ιδέαν. "Αλλοτε πάλιν, προσέθηκεν ή λαίδη»; 
Βύρωνος, μέ έψεγε διότι έλαβον αύτδν σύζυγον 
έκ ματαιοδοξίας μόνον διά νά σφετερισθώ τδν έπαι
νον τοΰ προσηλυτισμού του.“Οσον δΓ αύτόν, νυμ
φευόμενος γυναίκα ένάρετον καί πλουσίαν δέν ά- 
πέβλεπεν ή είς τδ νά άποκαταστήση τήν ύπόληψιν 
καί τήν περιουσίαν αύτοΰ έξίσου έτοιμορρόπους. 
Έπεδείκνυε, προσέθετε, τόσον άνηθίκους άρχάς, 
ώστε έφοβήθη μήπως έν τή μετ’αύτοΰ άναστροφή 
άπολέση τδ σέβας πρδς έαυτήν. Έζήτει παρ’αυ
τής μετ’ έπιμονής ένοχους χάριτας δΓ αύτδν καί 
δΓ έκείνην. Ή λαίδη Βύρωνος συνεπλήρωνε τάς 
άνακοινώσεις ταύτας διά λεπτομερειών αΐτινες 
ύπερβάλλουσι παν δριον πιθανότητος.Κατ’ αύτήν 
είχε τήν συνήθειαν ό Βύρων νά συχνάζη είς οίκους 
άνοχής καί δταν έπανήρχετο τήν έσπέραν έκαυ- 
χάτο διά τοϋτο πρδς τήν γυναϊκά του. Έπειτα 
αίφνιδίως έπιπτε γονυπετώς πρδ τών ποδών τής 
λαίδης Βύρωνος κατηγορών έαυτδν ώς τέρας καί 
βυθιζόμενος είς άπελπισίαν. Μίαν νύκτα βλέπουσα 
αύτδν άπηλπισμένον και άκούουσα τάς γοεράς ©ω- 
νάς του δτι τδ παν έτελείωσεν, δτι δέν ύπάρχει 
πλέον δΓ αύτδν συγγνώμη,έλαβεν οίκτον διά τήν



520
521

απελπισίαν του,τον έπλησίασε, κα'ι μέ δάκρυα είς 
τούς όφθαλμούς,Βύρων, τδ παν έλησμονήθη, είπε, 
δέν θά σάς ομιλήσω ποτέ δι’ δ,τι συνέβη.Ήγέρ- 
θη άμέσως όρθιος, κατά τάς άνακοινώσεις πάντοτε 
τής λαίδης Βύρωνος, έσταύρωσε τούς βραχίονας 
επί τοϋ στήθους καί ήρχισε νά γελά.—Τί σημαί
νει τοΰτο ; Τδν ήρώτησεν ή λαίδη Βύρωνος. — 
Είνεάπλοΰν φιλοσοφικόν πείραμα, άπεκρίθη.Ήθε- 
λον άπλώς νά γνωρίσω πόσον διαρκοϋσιν αί άπο- 
φάσεις σας.

Ούχί αίφνιδίως και άμέσως,κατά τήν άφήγησιν 
τής Στόβε, ή λαίδη Βύρωνος έλαβε πλήρη γνώσιν 
τής τρομεράς πραγματικότητάς είς ήν εϊδεν έαυ- 
τήν μοιραίως περιπεπλεγμένην. Έγνώριζεν άο- 
ρίστως δλως, έκ παραδόξων έξομολογήσεων τοϋ 
συζύγου της, άπδ τών πρώτων ώρών τοΰ γάμου 
των, δτι υπήρχε φοβερόν τι και πλήρες μυστη
ρίου έγκλημα δτι ή ψυχή τοΰ συζύγου της έβα- 
σανίζετο ύπδ τών τύψεων τοϋ συνειδότος καί δ'τι 
δέν είχε νά προσφέρή είς αυτήν έρωτα είς άντάλ- 
λαγμα τοϋ ίδικοϋ της, διά τδν όποϊον έκείνη ήτον 
έτοιμος τά πάντα νά τολμήση και τά πάντα νά 
θυσιάση ύπέρ αύτοϋ. Έν τούτοις γυνή γενναιό- 
φρων άφωσιώθη είς τδ καθήκον της νά γλυκάνη 
και διά τής γοητείας της καταπραύνη τδν άνδρα 
ον συνεζεύχθη οίοσδήποτε καί άν ήτον ούτος. Νέα 
πεπροικισμένη δι’ δλως άσυνήθους καλλονής, μέ 
λεπτήν καί θεσπεσίαν έκφρασιν,χαρίεσσα είς δλας 
τάς κινήσεις της, έξοχου καλαισθησίαο, δυναμένη 
νά γείνη συνεργάτις τοϋ συζύγου της καί νά πα- 
ρακολουθήση το έργον του είς δλας τάς ύψηλάς 
σφαίρας τής φιλολογίας, μετά θελκτικής εΰλυγισίας 
προσαρμοζομένη είς δλας τάς ιδιοτροπίας τής φαν
τασίας τοϋ συζύγου της, κομίζουσα αύτώ ώς 
προίκα περιουσίαν ηγεμονικήν, ήν όλόκληρον μετά 
γυναικείας μεγαλοφροσύνης έρριψε πρδ τών πο
σών του, ήλπισεν εύλόγως δτι ήδύνατο νά πα
λαίση έναντίον αύτοϋ τοϋ διαβόλου, καί νά πο 
λεμήση δπως διά γυναικείων όπλων κατακτήση 
τήν καρδίαν τοϋ συζύγου της. Καί παρουσιάζει 
τήν λαίδην Βύρωνος, έν πλήρει κατά τοΰτο εύρι- 
σκομένην συμφωνία μετά τοϋ Βύρωνος,γράφουσαν 
καθ’ ύπαγόρευσίν του ή άντιγράφουσαν τδ χειρό
γραφον τής «Πολιορκίας τής Κορίνθου» ή τής 
« Παρισίνας».Κατά τά φωτεινά του διαλείμματα, 
ό λόρδος Βύρων, διηγείται ή Κυρία Στόβε, ’δοκί
μασε τήν γοητείαν τοϋ πνεύματος τής γυναικός 
του, άνεγνώριζε μάλιστα είς αύτήν ποιητικήν φύ- 
σιν. « Ώραία μου, έλεγε, σύ έπίσης ήδύνασο νά 
γείνης ποιήτρια άν ήθελες μόνον.»Διά τήν λαίδην 
Βύρωνος ήσαν αύται αί καλαι ήμέραι «summer’s 
hours» τής τρικυμιώδους έποχής, ή άνάμνησις 
τών οποίων δέν τήν έγκαταλείπει ποτέ. Κατά τάς 
στιγμάς αύτάς ό Βύρων ήτο τόσον γλυκύς καί 
τρυφερός δσον ήτον ωραίος, κατεχόμενος ώς έ

φαίνετο ύπδ άγαθοϋ δαίμονος καί άποκαλύπτων 
έπί τινα χρόνον πόσον ή τύσις αύτοϋ ήδύνατο νά 
ήνε ιδεώδης. Οί μάλλον έπίφοβοι διά τήν γυναϊκα 
άνδρες είνε, κατά τήν Στόβε, έκεϊνοι οιτινες μετα- 
βάλλουσι τοιουτοτρόπως φύσιν μεταξύ άγγέλου 
καί δαίμονος. Τά άνθη τής έλπίδος καί τοΰ έρωτος 
άτινα γεννώνται είς μίαν ή δύο ώρας ήλίου πίπτουσι 
διαρκώς παγωμένα μέχρι έξαφανίσεως τοΰ στελέ
χους.

’Εκείνο δπερ, κατά τήν Στόβε, καθιστά τελείαν 
γυναϊκα τήν λαίδην Βύρωνος είνε δτι, μεθ’ δλην 
τήν άκαμπτον άπόφασιν τοΰ έξορίστου συζύγου 
της, μεθ’ δλας τάς νέας καί διαρκείς άπιστίας 
του, μεθ’ δλας τάς θρασείας καί σατυρικάς προ
κλήσεις τάς όποιας άπδ καιροΟ εις καιρόν έξετόξευε 
κατ’ αύτής είς τδν Δδν Ζουάν καί είς άλλα συν- 
τομώτερα ποιήματα, έπέμεινεν αύτη μέχρι τοΰ 
θανάτου της έλπίζουσα δ'τι είς τδν Βύρωνα ό άγα- 
θδς δαίμων θά έθριάμβευεν έν τέλει τοΰ κακού 
δαίμονος καί είς φίλην της έρωτώσαν — ’Αγα
πητή μου, πώς ήδύνασθε νά τδν αγαπάτε; Άπε- 
κρίνετο συντόμως—’Αγαπητή μου υπήρχεν άγ
γελος έν αύτφ. Καί είς τδν άγγελον τούτον είχεν 
έναποθέσει τήν πίστιν της, και διά τήν άπελευ- 
θέρωσιν τοϋ άγγέλου τούτου άπδ τήν πτώσιν 
προσηύχετο άδιαλείπτως. Άνεγίνωσκεν δλα του 
τά έργα άτινα έδημοσίευε, καί άνεγίνωσκεν αύτά 
μετ’ άντιλήψεως καί γνώσεως ύπερβαλλούσης τήν 
άντίληψιν καί γνώσιν οίουοήποτε άλλου άναγνώ- 
στου. Οί σαρκασμοί του, αί ύβρεις του, αί'τινες 
έτεινον νά τήν γελωτοποιήσωσιν είς τά δμματα 
τοϋ κόσμου, έπιπτον άνευ δυνάμεως είς τούς πό
δας της «to her pitying feet». Καί δταν άπε- 
σπάσθη τής άναξίας δι’ αύτόν ζωής, διά νά άφο- 
σιωθή ήρωϊκώς είς τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλά
δος, έπίστευσεν δτι τδ γεγονός τοΰτο ήτον ή πρώτη 
άπάντησις τοΰ ούρανοΰ είς τάς προσευχάς της. 
Ούδέποτε άμφέβαλλεν αΰτη περί τής σωτηρίας 
τοΰ Βύρωνος, καί πάντοτε παρούσα πρδ αύτής, 
κατά τάς τελευταίας στιγμάς τής ζωής τηο, ήτον 
ή είκών τοϋ συζύγου της, άσπιλος, έκλαμπρος, 
έξηγνισμένη άπδ τάς σκιάς τής γής έσαεί διαλυ- 
θείσας, καί άπδ τούς ρύπους τής άμαρτίας είς ά
παντα τον χρόνον άποπλυθέντας. Έν ένί λόγω ό 
άγγελος δστις υπήρχεν έν αύτώ κατέστησεν αύ- 
τδν τελείως σύμφωνον πρδς τδ θεϊόν του ιδεώδες.

Ούδέν άδικώτερον τοΰ νά θέλη τις νά συνταυ- 
τίζη τδν ποιητήν μετά τών προσώπων άτινα δη
μιουργεί, δηλαδή τών ποιητικών δημιουργημά
των του. Ή Κυρία Στόβε θά ήδύνατο νά έκθέση 
άπλώς τήν γενομένην είς αύτήν έμπιστευτικήν έ- 
ξομολόγησιν χωρίς νά ζητή νά τήν ισχυροποίηση 
δι’ έργων καθαράς φαντασίας άναφέρουσα πρδς 
ύποστήριξιν τής προσαπτομένης είς τδν ποιητήν 
αίυ.ου.ιξίας τά δοάαατα τοϋ Μαντρίσου καί τοϋ ι ι ' Γ I ι Γ

Κάϊν. Αλλ’ άν ό Μανφρέδος καί δ Βύρων δέν 
άπατε? οΰσιν ή έν μόνον πρόσωπον, έπρεπε τότε ή 
Στόβε νά δώση καί είς τούς δύο τδ εύεργέτημα 
τής. αύτής μετανοίας, άναφέρουσα τούλάχιστον 
έκεϊνο δπερ ό Μανφρέδος λέγει μετά πικρίας είς 
τδ Φάντασμα τής Άστάρτης.

Thou lovedst me 
Too much, as loved thee:

. . . .Though it were
The deadliest sin to love as we have loved.

— Μέ ήγάπησας ύπέρπολυ ώς έγώ σέ ήγά- 
πησα, άν καί είνε τδ θανασιμώτερον τών άμαρτη- 
μάτων τδ νά άγαπα κανείς ώς ήμεϊς ήγαπήθημεν. 
Ένώ,κατ’ αύτήν ό λόρδος Βύρων εύρίσκων δλως 
φυσικήν τήν διπλήν αύτήν μοιχείαν ήθελε νά κα
ταστήση τήν σύζυγον αύτοϋ συνένοχον διά σοφι
σμάτων, καί διά τής συγχύσεως τοΰ καλού καί 
κακοϋ, νά τήν ύποβιβάση είς τήν τάξιν τών εύ
κολων έκείνων γυναικών αίτινες θεωροΰσι τδν γά
μον ώς δεσμόν, καθ’ δν τά έρώμενα ζεύγη συμ- 
φωνοϋσι νά ύφάνωσι τδν ίστδν ύφ’ δν θά καλύ- 
πτωσι τάς άμοιβαίας άπιστίας των.

[’ Ακολουθεί ]
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ I. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΑΛΗΝΙΔΕΣ*

* Συνέχεια έκ Σελ. 492.

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΘ' ΑΙΩΝΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΥΤΖΑΝ

«Διά νά τελειωθώ λοιπόν εις τήν ορθογραφίαν,έγώ 
έστοχάσθηκα νά_μεταγλωττίζω άπό τήν ’Ιταλικήν 
είς τήν Ρωμαϊκήν γλώσσαν καί νά τοϋ δίδω νά μοϋ 
διορθώνη ταΐς μεταγλώττισαις. Έγώ έπιασα λοιπον 
νά μεταφράζω : Le Novelle τοϋ Francesco Soave, 
αύταίς είναι γραμμέναις είς μίαν εύμορφη γλώσσαν, 
όθεν ηύρισκα λέξαις καί φράσαις, δποϋ δέν ταΐς έκα- 
ταλάμβανα τελείως, διά τό οποίον πράγμα έτραβοϋσα 
μεγάλον κόπον μεταχειριζομένη πολλά συχνά ένα 
μεγάλο λεξικόν, άλλά τοϋτος δ κόπος καί ή παίδευ- 
σις, δποϋ έλάμβανον, ήτον διά εμένα ή μεγαλητέρα 
εύχαρίστησις, όποϋ νά έπιθυμοϋσεν ή καρδία μου, 
καί δποϋ έγώ ήμποροϋσα νά λάβω».

«'Οταν λοιπόν ήρχετο δ παππας Θεοδόσιος νά μας 
έπισκεφθή (τό δποΐον έσυνέβαινε δύο ή τρεις φοραίς 
τόν μήνα) τοϋ έδιδον ταΐς έξηγήσεις, αυτός μοϋ έδιόρ- 
θωνε τούς βαρβαρισμούς καί έγώ τοιαύτης λογής 
έτελειονόμουν είς τήν ορθογραφίαν».

«Είς τούτον τον καιρόν χωρίς νά έχω διαβασμένην 
κάμμίαν τέχνην ή έπιστήμην, φερομένη μόνον άπό

τήν φύσιν έσύνθεσα είς την ιταλικήν γλώσσαν κάμ- 

ποσα γνωμικά καί εις 'Ρωμαϊκήν δύο μύθους. Ταϋτα 
τά συνθέματα τά έδειξα τοϋ διδασκάλου μου καί αύ
τός έχάρηκεν έπειδή έγνώρισεν άπό αύτά, πώς έγώ 
είχα γεννητικόν νοϋν καί πώς ήμποροϋσα νά προχω
ρήσω πολύ είς τά γράμματα. Μοϋ κακοφαίνεται, 
δποϋ δέν ήξεύρω πού νά έχω τά πρώτά μου συνθέματα 
καί τοιαύτης λογής δέν ήμπορώ ν’ αντιγράψω έδώ 
κάτω ολίγον τι άπό αύτά διά νά δείξω τί δύναται 
νά κάμη ή φύσις χωρίς τήν βοήθειαν τής τέχνης, δ
μως παρηγοροϋμαι, διατί πλέον έμπροσθεν θέλω αντι
γράψω κανένα μικρόν μέρος άπό κάποια άλλα μ.ου 
συνθέματα, τά δποία έγραψα όντας άκόμη είς τήν 
άμάθειαν».

« Έδώ δ διδάσκαλός μ.ου, έπειδή μέ εϊδεν τελειω- 
μένην είς τήν ορθογραφίαν, μοϋ είπε πώς ήτον καίρός 
νά μέ δείξη τήν έλληνική γλώσσαν. Έγώ μέ μεγά
λην χαράν έστερξα, όθεν αύτός ήρχισε νά μοϋ έξηγά 
δύο λόγους τοϋ Χρυσοστόμου, δποϋ είναι είς τόν δεύ
τερον τόμον τής Εγκυκλοπαίδειας».

«Όταν ήλθεν δ πατέρας μ.ου άπό τούς Κορφούς 
γινομένος "Υπαρχος τής Ζακύνθου, ή μ.ητέρα μου 
βλέποντας τον μεγάλο/ πόθον, δποϋ έγώ είχα είς τά 
γράμματα, είπε τοϋ διδασκάλου νά έρχεται δύο τρεις 
φοραίς τήν εβδομάδα νά μοϋ δίδη μαθήματα, αύτός 
είπε πώς ήρχετο χωρίς νά θέληση νά δεχθή τόν -μι
σθόν, δποϋ αύτη τοϋ έπρόσφερε, τούτο τό έκαμε διατί 
καθώς είπεν δ μισθός ήθελε τόν ύποχρεώση νά έρχε
ται άσφαλτα καί αύτός δέν ήθελε νά είναι ύποχρεω- 
μένος, άλλ’ ήθελε νά έχη την έλευθερίαν του, την 
δποίαν έλευθερίαν ήθελε νά έχω καί έγώ. Όθεν μοϋ 
έλεγε : καθώς έγώ, κόρη μου, δταν δέν έχω άδειαν 
δέν έρχομαι νά σοϋ δώσω μάθημα, έτσι καί σύ δταν 
δέν έχης άδειαν νά λάβης μάθημα, λέγε μου νά πη
γαίνω όπίσω. Τοιαύτης λογής μέ έλεγε και έγώ μέ 
τον έαυτόν μου πολλά έπαινοϋσα τόν φιλοσοφικόν 
χαρακτήρα τοϋ διδασκάλου μου. Άφ’ ού λοιπόν έτε- 
λείωσεν άπό τοϋ νά μοϋ έξηγα τούς δύο λόγους τοϋ 
Χρυσοστόμου, άρχισε νά μοϋ παραδίνη τούς νεκρικούς 
διαλόγους τοϋ Λουκιανού καί πρός τούτοις νά μοϋ 
παραδίνη άριθμητική, έγώ λοιπόν καί είς τό ένα καί 
είς τό άλλο μάθημα θαυμασίως έπροχωροϋσα καί έ- 
μάνθανον μέ μεγάλην μου εύφροσύνην πώς δ διδά
σκαλός μου ήτον πολλά εύχαριστημένος άπό έμένα. 
Ήμπορώ νά. είπώ πώς ήμην πολύ εύτυχισμένη έπειδή 
καί είχα τόν καλήτερον διδάσκαλον τοϋ τόπου, καί 
τά μαθήματα δποϋ άπό αύτόν έλάμβανον δέν ήσαν 
μαθήματα ούτιδανά 1 Ποίαν χαράν, ποιαν άγαλλία- 
σιν δέν ήσθανόμην δταν αύτός ήρχετο νά μοϋ δώση 
μάθημα : Άλλ’ άλλοίμονον ! άγροίκα τήν καρδίαν 
μ.ου νά πίπτη δπόταν τόν έπρόσμενα νά έλθη καί δέν 
ήρχετο. Έγώ λοιπόν έπροχωροϋσα είς τά μαθήματα 
τής ελληνικής γλώσσης καί έπειτα άπό πέντε μήνας
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δπου άρχισα νά την σπουδάζω έπεχειρίσθηκα νά εξη
γήσω μοναχή μου κανένα άπό εκείνους τούς νεκρικούς 
διαλόγους τοϋ Λουκιανού, όπου μέ τήν βοήθειαν τοΰ 
τοϋ διδασκάλου εξηγούσα’ τοϋ τόν έδειξα λοιπόν καί 
αύτός ηύρε πολλά ολίγα πράγματα, δπού εϊχασι 
χρείαν νά τόν διόρθωση. Έδώ μοϋ ήλθεν εις τό κε
φάλι νά συνθέσω ελληνικά, αίσωπιακούς μύθους... *0 
πατέρας μου καθώς άνωθεν είπα είχεν άκόμη έκείνην 
τήν παλαιάν γνώμην τοϋ τόπου δπού δέν ήθελεν εις 
τά κοράσια πολλά γράμματα, όθεν νομίζω πώς δέν 
έβλεπε μέ καλόν μάτι τόν διδάσκαλον δπού ήρχετο 
νά μοϋ δίδη μάθημα καί μίαν βραδιάν άναφέροντάς 
του ή μητέρα μου.— Καί τί (τής λέγει) έρχεται νά 

τής μάθη έπιστήμαις;»
«'Ο λόγος ήτον μέ στομάχι, έγώ δπού ήμουν έξω 

είς τήν άλλην κάμεραν τόν ήκουσα, καί ήσθάνθηκα 
τόν εαυτόν μου καταδαφισμένον. Μ’ έπιασε; ένας 
μεγάλος φόβος μήν ήθελε μ’ έμποδίση άπό τήν σπου
δήν, έκραξα τότε τήν μητέρα μου, τής κάμνω γνω
στήν τήν μεγάλην μου στενοχώριαν, αύτη μέ περνά 
μέ λόγια καί εύγαίνει άπο τήν κάμεραν, έγώ μνέσκω 
μοναχή καί στρέφονται τά μάτια μου είς μίαν εικόνα 
τής Θεομ-ήτορος, άρχινώ νά τήν παρακαλώ έκ καρδίας 
νά ήθελε μοΰ δώκη τήν χάριν νά νικήσω όσα έμ.πόδια 
μοϋ έπρόβαιναν είς τήν σπουδήν καί νά ήθελε μέ ά- 
ξιώση νά γίνω ένα καιρόν ώφέλιμ-η είς την άνθρωπί- 
νην κοινωνίαν. Τήν άλλην ήμέραν ή θλίψις μ’ έκαμε 
νά πάρω μίαν όψιν άχαμνήν, ή μητέρα μου φοβήται 
διά τήν ύγείαν μου, όθεν μέ παρηγορά λέγοντάς μου 
πώς ήθελεν ομιλήσει μέ τον πατέρα μ.ου περί τούτου, 
ώμίλησε, καί αύτός τής είπε πώς δέν ήθελε έμποδίση 
τόν διδάσκαλον άπό τό νά έρχεται νά μοϋ δίνη μά
θημα. Διά τό δποΐον πράγμα έγώ ησύχασα. Άφοϋ λοιπόν 
έτελειώσαμεν έκείνους τούς νεκρικούς διαλόγους, δποϋ 
είναι είς τόν πρώτον τόμον τής εγκυκλοπαίδειας, 
μοϋ είπεν έάν ήθελα νά μοϋ παραδώση τόν Όμηρον 
έγώ φιλοφρόνως έδέχθηκα τήν προσφοράν, δθεν τοϋ 
έπήγα τον Όμ.ηρον καί αύτός τόν άνοίγει καί άρχινά 
διδασκαλικώς ν’ άναγνώθη : Μήνιν αΐδε θεά Πηλ- 
ηϊάδεω κτλ. Εγώ άγκαλά καί νά άγροικοϋσα κομ
μάτι τήν ελληνικήν πεζογραφίαν μοϋ έφάνη κατά 
πρώτην φοράν δ Όμηρος κατά πολλά δύσκολος,άλλά 
ένοστιμεύθηκα πολύ τούς στίχους καί δέν έκανα άλλο 
παρά νά τούς έκφωνώ μοναχή μου. Άφοϋ λοιπόν έ- 
πήρα πέντε ή έξη μαθήματα άρχισε νά μοϋ φαίνεται 
τόσον εύκολος, δσον δύσκολος μοϋ είχε φανή είς τά 
πρώτα...»

«... Ήτον άπερασμένος ένας χρόνος άπό τότε όποϋ 
άρχισε νά μ.οϋ δίδη δύο ζτρία μαθήματα τήν εβδο
μάδα, δπόταν μίαν ήμέραν έρχεται καί μάς κάμνει 
γνωστόν ότι τοϋ ώλιγωστεύθη δ δημόσιος μισθός καί 
έπρεπε νά ύπάγη είς τήν Μητρόπολιν, (είς τούς Κορ- 
φούς), διά νά ίδή τήν ύπόθεσιν...»

«... Είς τήν έλλειψιν λοιπόν τοϋ διδασκάλου εύ
ρηκα ένα βιβλίον μεταγλωττισμένον άπό ένα κά
ποιον Παππά Δαμασκηνόν Μωραίτην, είς το δποΐον 
είχον είς τό ένα μέρος τό ελληνικόν κείμενον καί είς 
τό άλλο τήν έξήγησιν, έγώ δέ άρχισα τότε νά κά
μνω έκεΐνο, δποϋ έκαμ.να είς τό Άν&ος Χαρίτων, 
(Fior di Virta),δηλαδή άνέγνωθα τό κείμενον έπειτα 
άνέγνωθα τήν έξήγησιν καί τοιαύτης λογής έλάμβα- 
νον μεγάλην ωφέλειαν είς τήν μαθήτευσιν τής γλώσ- 
σης... Τέλος δ πατήρ μου άναγκασμένος άπό τήν μη
τέρα μου έκαμε νά λάβω διά διδάσκαλον τόν ίεροδιά- 
κονον Βασίλειον Ρωμαντζά. Τούτος δ σεβάσμιος γέ
ρων είχε σπουδάζει είς τήν Πάδουβαν άρκετούς χρό
νους, έπειτα έδιάτριψεν έννέα χρόνους είς τήν Κων
σταντινούπολή σιμά είς τόν Οικουμενικόν Πατριάρ
χην, κηρύττοντας είς τήν έκκλησίαν τόν θειον λόγον 
καί παραδίδοντας μαθήματα είς μερικούς νέους είς 
ένα σχολεΐον, οπού μέ τήν άνάλωσιν αύτοΰ τοϋ ίδιου 
Πατριάρχου ήτον συστημένον. Αύτός λοιπόν είχε 
γράμματα αρκετά καί δ ηθικός του χαρακτήρ ήτον 
άπό τούς πλέον καλητέρους τοϋ κόσμου, άλλά ή νο- 
στιμάδα, δποϋ αίσθάνετο είς τό νά κάμνη μακρυναίς 
ξαναπωμέναις συνομιλίαις καί κάποιαις άλλαις μι- 
κραίς άνοστίλαις, δποϋ είχε, τόν έκαμνον νά χώνη 
πολύ άπό έκείνην τήν βαθεΐαν ύπόληψιν δποϋ είς ένα 
τοιοϋτον σεβασμιώτατον ύποκείμενον ή πατρίδα ί- 
πρεπε νά άποδίδη. Αύτός λοιπόν χωρίς καμμίαν φι
λοκέρδειαν έδειξε μεγάλην προθυμίαν είς τό νά μέ 
μαθητεύση καί ήρχετο άδιαλείπτως κάθε ήμέραν».

(Ακολουθεί)
ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ
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ΤΩΝ ΜΕΣΣΗΜΑΚίΙΝ TOT CASIMIR DELAVIGNE 
(’Ανέκδοτος μετάφρασις Ίω. Γ. Φραγκιά) 

(1SJT)

Άφες, ώ πότνια κόρη, μικρόν τήν φιλτάτην κοιτίδα, 
πένθιμε Μούσα, θεά εύγενών οδυνών καί δακρύων 
τής Μεσσηνίας τόν μαϋρον δ' έκεΐ νεκροκράββατον 

(φθάσα, 
θρηνεί τά τόσα δεινά κ ’ εις τό δάκρυ μας χϋσον έν 

[δάκρυ...
Άλλοτε, ώς ή Ελλάς, κ ’ ή Γαλλία έστέναζε δούλη... 
Δράμε νά κλαύσης έκεϊ, δπου έχεις καί άλλην κοιτίδα, 
φίλην άγκάλην άφοϋ ή οδύνη κ’ έκεΐ σοί άνοίγει.

Μέσω τοϋ όρους τής Εύας καί τοϋ άπορρώγος Ταινάρου 
βρέχει δ πόντος μ’ άφρόν τής πένθιμου Κορώνης τά 

τείχη.
(Όνομ’ άπαίσιον,νέον καί βάρβαρον είναι : Κορώνη — 
τ’ όνομα τής Κολωνίδος διώξαν τό τόσον ώραϊον...
Οίμοι ! άπώλεσεν ήδη ή ’Ελλάς τήν πλατώνειον γλώσ- 

[σαν, 
την νικητήριον δάφνην, τήν τέχνην, τά πάντα, τά 

[πάντα, 
ώς καί αύτά της τά θεία ονόματα, χάρμα τοϋ κό- 

[σμου).
Είν’ ή Κορώνη τά τείχη αύτά, τά ήμικρημ-νισμένα 
εκ τών σφαιρών τής λαμπράς καί μεγάλης ποτέ Έ-

• νετίας.
Ή ήμισέληνος ήδη ήρήμωσε ταύτην τήν χώραν, 
ήσυχος δ’ άρχει έκεΐ έν τώ μέσω τών τάφων δ Τούρκος. 
Βλέπεις τάς άνω τοϋ τείχους αύτοΰ πλανωμένας κι- 

[δάρεις ;
Τής τόν Σταυρόν διωξάσης βεβήλου έκείνης σημαίας 
βλέπεις τόν θύσανον, όστις έπάνω έκεΐ κυματίζει j 
Τήν άπαισίως ήχοϋσαν κραυγήν τοϋ άπιστου άκούεις 
μιγνυομίνην μέ τήν ιαχήν τοϋ ποντίου άνέμου J 
Άγρυπνος μένει’ άστράπτει δέ τ’ όπλον έντός τών 

[χειρών του.

Προς τοϋ γλαυκού ούρανοϋ όλισθαίνων δ ήλιος τ’ άκρα 
βλέπει θρηνών τήν γήν ταύτην, τήν άλλοτε τόσον 

(ώραίαν, 
οιος πενθών έραστής, όστις, κλαίων νεκράν έρωμένην 
κ’ έν τή [κορφή της ζητών καλλονής άποπτάσης τά

κάλλος γλυκύτερον έτι εύρίσκ’ ειςτοκρϋόν της πτώμα. 
Ώ ! μετά πόνου δπόσου, μέ πόσον έγκάρδιον άλγος, 
άπό τής πάλαι του φίλης χωρίζεται δύων δ Φοίβος ! 
Πόσον φαιδρά τής εσπέρας της καί μυροβόλος ή αύρα! 
Πόσον ή θάλασσα λάμπει, καθρέπτης ήμέρας παγ- 

Ιχρύσου !
Όμως ήμέραι φαιδραί είναι νύκτες δι ’ έθνος δουλεϋον.

Ζεύγους κωπών ίσος κρότος έν τούτοις τό ούς μου προσ- 

[ψαύει, 
ών ή ταύτόχρονος δύσις τ’ άργύριον κϋμ’ αύλακόνει. 
Τίς τήν σιγήν τών νεκρών διακόπτει θρασύς κωπη

λάτης j 
Λέμ-βου μικρας έπιβαίνων, καί προς τήν άκτήν τ’ 

[όμμα στρέφων 
χριστιανός νεαρός τά πικράλμυρα υδατα σχίζει.
Έν τώ ναώ τοϋ Ύψίστου αύτός ταπεινός ύπηρέτής, 
όρθιος είς τάς βαθμίδας αύτοΰ τό θυμίαμα φέρει, 
και τοϋ Θεού εύλαβώς διανέμει τό άχραντον αίμα. 
Αίφνης άπό τών χειρών του έκφεύγουν αί κώπαι συγ

χρόνως

λύρας δέ πάλλουν χορδαί έμ,μελώς ύπ’ αύτοΰ κρουο- 

Ιμένης.
ψάλλει... ώς πάλαι ποτέ δ Δαβίδ καί οί άλλοι προ- 

[φήται.
Ούτως, δπόταν έν μέσω άγριας καί λαύρου θυέλλης 
ή Άλκυών άνακράζη, κραυγή άπαισία τις τότε 
πλην καί γλυκεία συνάμ’ άντηχεΐ μεταξύ τών κυ- 

]μάτων 
καί τών ωχρών έκφοβίζει ναυτών τήν ψυχήν αίφνιδίως.

«Άϋάνατα εδάφη, δειλώς σάς Ατενίζω, 
«έντεΰΰεν δε νά ψάλλω τό κάλλος σας ποϋών, 
«.εις τό μονόξυλόν μον την λύραν μου τονίζω 
«τοϋ άσματός μου έχων τόν φλοίσβον βοηύόν.

«Καΰώς παρά τά ρενθρα ποτέ της Βαβυλώνας 
«οί ’Ιουδαίοι, δούλοι, ύπό τάς ύψηλάς 
«Ιτέας έΰρηνωδουν τήν πτώσιν τής Σιώνος.
«δμοίως τά δεινά σου ϋρηνώ κ’ έγώ, "Ελλάς.

«'Αλλ' ήδύναντο καν, Πλάστα, τ' δνομά σου νά

I ύμνώσι 
«καί μ" ελπίδα ν’ ατενίζουν μυστικήν τόν ουρανόν, 
«έκ τοϋ τάφου των άφόβως περί Σοΰ νά όμιλώσι 
«καί εις έν τά δάκρυά των νά συγχέωσι κοινόν. 
« Άλλ’ έγώ, ϊνα θρηνήσω, έδώ, ένθα τώρα πλέω, 

«έξορίζομαι καί κλαίω.

«Καί αν απέμειν" έτι εν ράκος νά καλύπτη 
«τήν χήραν καί τό βρέφος τό ορφανόν, γοργός 
«καί κατ’ αύτοΰ άκόμη άπλήστως έπιπίπτει , 
«πρός λείαν τής οργής Σου ό άρπαξ υπουργός.

«Κ’ ένα δραπέντα στάχυν τών πατρικών άγρώνμας 
«καί τούτον ώς κλαπέντα μάς άφαιρεϊ λυσσών, 
«Άκόμη καί τό ύδωρ, τό ύδωρ τών πηγών μας, 
«μ” αδρόν, ώς ξένοι, τό πίνομεν χρυσόν.

«Μέ χρυσόν ! Πλήν τών ναών μας άπεγύμνωσαν τά 

[τείχη, 
«ήνοιξαν τό άσυλόν μας καί αύτό τό νεκρικόν 
«καί τό σάβανον τής νύμφης σχίσαντες οί τυμβωρύχοι, 
«τόν δακτύλιον, θεέ μου, ήρπασαν τόν νυμφικόν, 
«ον παρέλαβεν έκείνη μέ τό σώμα τό ψυχρόν της 

«είς τόν νεκροκράββατον της.

«Συμπνίγεται, ώ φύσις, έντός τοϋ τρόμου τούτου 
«καί ή φωνή σου έτι ή γοητευτική
«ό αδελφός προσβλέπει τόν φόνον τ' Αδελφού του 
«καί δέν τόν διασώζει καί δέν τόν έκδικεϊ.

«Τοϋ γέροντος τήν &ύραν <5 Τούρκος δταν κρούση
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«πικρούς καρπούς παράγει έδώ έπ ερειπίων 
«καϊ θυήσκ' είς ρίζας φέρον θανάσιμου πληγην.

«Δέν Σ' έδόξαζεν είσέτι,ώ Χριστέ μον,η Ελλάς Σου 

«δτε έζη έλενθέρα, δτε ήκμαζε κλεινή.
«τώρα λάθρα καϊ έν τρόμω άννμνεΐ τδ όνομά Σον, 

«τδ σεπτόν, διότι είναι δούλη και χριστιανη.
« Καν δέν θά τήν σώσης τώρα δσον άλλοτ ’ οί ψευδείς της, 

«Σύ, Θεός ό άληθής της ;

&
Έψαλλεν ουτω θρήνων, δτ ’ έξαίφνης έκ γείτονος πύργου 
ένοπλος Τούρκος όρθούται καί σπεύδων πρός τ άσμα 

[προβχίνει.
Τό πυροβόλον έγγίζει ή κίδαρις κλινασα τότε, 
Ορώσκει σπινθήρ φαεινός, άναδίδει καπνόν ή πυριτις, 
εις συριγμός τού άέρος, κραυγή... καί το άσμαεκπνεει. 
Τίς δ άφείς την κραυγήν ; Μή έξήλθ ’ έκ της λέμβου 

[σου, νέε ;
Μήπως έστέναξας σύ, άοιδέ ; Είν’ ή λύρα σου αυτή, 
ήτις, ηχούσα άκόμη,τάς χεϊράς σου φεύγει και πίπτει;

"Ηδη νυκτός ζοφεράς έξαπλούται ό μαύρος μανδύας, 
μέσω δ’ ομίχλης πυκνής βαθμηδόν βυθισθεΐσα ή λέμβος 
ανευ έρέτου, χωρίς οδηγού εις τήν τύχην άφεθη, 
άφωνος πλέον, βωβή, καί έχάθη, έχάθ ’ είς τά σκότη, 
Τρικυμιώδης ύπήρξεν ή νύξ. Πριν δε λαμψ ή ημέρα, 
βλέμματι τρόμου μετρώ? τόκυάνεον ύδωρ τού κόλπου, 
κάτω τού πύργου μονήρης, λευκόθριξ προσμένει πρεσ

βύτης.

Αίφνης έν μέσω άφρού λύρα πλέουσα τ’ ομμα του 
[πλήττει, 

λύρα, ήν σφαίρα θανάτου έν μέσω διατρητον είχε, 
κ” έμενε μία χορδή, καί αυτή χαλαρώς τεταμένη, 
κάθυγρος καί έρυθρά άπο αιμα άκόμη εμμενον. 
Πρός τό έρείπιον τούτο δρμά, ψηλαφεί αυτό κύψας... 
φρίκης δ’ 'έπώδυνον ψύχος τά μέλη του πάντα παγόνει. 

Προς τής Κορώνης τούς πύργους ύψοΐ βλέμμα άγριον 
[τότε.

θέλει ν’ άφήση κραυγήν... άλλ’ εκπνε είς τά χείλ 
[ή κατάρα,

Τρέμ’ εις τήν θέαν αύτών καί θρήνων άποστρέφει την 
[δψιν.

Είχε νικήσει αύτοΰ τήν ψυχήν ή βαθεια οδύνη.
Φεύγει σκληρούς όφθαλμούς, οχληρούς εις τό μέγα του 

[άλγος, 
τόν ούρανόν δέ προβλέπων, τοϋ πόνου του μάρτυρα 

[μόνον, 
καί τών ροχθούντων κυμάτων τήν όχθην περων,ψιθυρίζει: 
—Σέ έπερίμενον χθές,πολύν χρόνον σ’ έπρόσμενονμάτην 
οϊμοι ! δέν έρχεσαι πλέον, άλλά μέ προσμένεις σύ τώρα!

«ιών τέκνων τον τδν άρτον αρπάζει έν ορμή’ 
«όπόταν δέ η μήτηρ τδ βήμά τον άκονση, 
«περιδεής τδ κάλλος τής κόρης βλασφημει.

«‘Ο λενιτης εϊναι θνμα τής άγριας των μανίας 
«καϊ μαραίνουσι τδ άνθος τής νεότητος αντον. 
«Έάν δέ γογγίση ούτος εις στιγμήν οργής αγίας, 
«πιστός μάρτνς τής θρησκείας τον μεγάλον λντρωτον, 
«υπό τήν καθημαγμένην πίπτει σπάθην εις το μνήμα, 

«μαύρου μίσονς λευκόν θύμα.

«Κ' ένφ αί σνμφοραί μας σωτήρας προσκαλουσι 
«τους βασιλείς, εκείνοι κινούνται φειδωλώς, 
«δμως ερήμους χώρας άλλου διεκδικοϋσι 
«καί χύνουν τόσον αιμα εκεί ανωφε/.ώς ■

«Και φέρουν τδν Σταυρόν Σου, Θεέ μον, εις τδ 
[στέμμα 

«και ώς άμνους μοιράζουν τά έθνη έν πνρί, 
«Ινώ ύπδ τδ ξίφος τών τέκνων σου τδ αϊμα, 
«κατά χειμάρρονς ρέον, τήν γήν Σον πλημμυρεί.

«Μάτην ή ηχώ πρδς τούτοις άναγγέλλει τά δεινά μας, 
«εις κωφά λαλοϋσα ώτα και εις στηθη ακηδή.
«Είς τάς τόσας οίμωγάς μας εις τά τόσα δάκρυα μας 
«τέρφιν τών αυλών ευρίσκει η άργια και χλιδή. 
«Άποθνήσκοντας μάς βλέπουν άπαθείς άπέναντι μας, 

«κ* εϊναι ούτοι άδελφοί μας !

«Καν τδ πτηνδν τον δάσους είς τήν γεννέτειράν του 
«έν ασυλον ευρίσκει, Θεέ μου, φωλεάν 
«ό λογωδς εισδύει εις τήν αυλακιάν τον 
«και ή δορκάς προσφεύγει είς θάμνον τήν σκιάν. 
«Τδν σκώληκα διδάσκει τουλάχιστον ό τρόμος 
«νά φύγ’ ύπδ τδ φύλλον, δ έρριφ ο χειμων, 
«οσάκις προσεγγίζει διώκτης πονς' άλλ* δμως 
«μόνος δ τάφος εϊναι τδ ασυλον ήμών!

« Εύτυχής δ άποθνήσκων είς τον Ίησοϋ τήν πίστιν! 
«Πλάστα μον, διά σιδήρου μεταστρέφουν καϊ πνρδς 
«τάς καρδίας έκεΐ, ένθα τήν φωνήν Σον τήν ύφίστην 
«διηρμήνευεν ό θείος τών αγίων σον χορός 
«καϊ διά δεσμών έντός μας έκραταίονεν άρρηκτων 

«τήν έλπίδα καϊ τόν οίκτον.

«Κ’ έπϊ τής γής μας ταύτης, έφ' ής ό τών ειδώλων 
«ήγείρετο τδ πάλαι άνόσιος βωμός 
«έβλάστησ* έκ τών λόγων αύτών, τών φωτοβολών, 
«ή θεία Σον λατρεία : ό Χριστιανισμός.

«’ Αλλά τό δένδρον τούτο, έρημον τέκνον θειον 
«καϊ μέλλον νά σκιάση όλόκληρον τήν γήν,

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ
Ητανε ένα μικρό πουλάκι. Είχαμε γίνει φίλοι. 

Στην έξοχή, πού είχαμε’πάει νά περάσωμεν ολίγες 
μέρες, το γνώρισα. Τό δωμάτιό μου ητανε ανατολικό 
καί ό ήλιος πού νωρίς έμπαινε, μέ ξυπνούσε μέ τό 
φώς του καί με προσκαλοϋσε μ’ ένα του μειδίαμα νά 
θαυμάσω τά ώμορφα χρώματα ποϋ έχάριζε στή γύρω 
φύσι. Πεταγόμουνα εύθύς άπ’ τό κρεββάτι μου καί 
έπλησιαζα στο παράθυρο ποϋ έβλεπε σ’ ένα περιβόλι 
με πολλά πολλά δένδρα. Κάτω άκριβώς, στον τοίχο 
κοντά, ητανε μιά αμυγδαλιά ποϋ τά έπάνω της κλα-

μόλις φθάνανε στό γεϊσο τοϋ παραθύρου μου. Παρά 
πέρα πολλές άλλες, καί έξω άπό τό χαμηλό φράχτη 
τοϋ περιβολιού ένα άπέραντο πράσινο λειβάδι άπλώ-
νέτο, που έφάνταζε άκόμα περισσότερο τό πρωί, δταν 
αι πρώτες ακτίνες τού ήλιου έπεφταν έπάνω του καί 
το έχαιδευαν άπαλά άπαλά.

Ένα τέτοιο πρωΐτό πρωτοεϊδα. Είχε καθήσει σ’ένα 
λεπτό κλαράκι καί, καθώς ητανε, μικρούλι, φαινότανε 
σά μιά ζωγραφιά μέσα στά πράσινα κλαδιά καί έκα- 
μνε μέ τό μικρό του βάρος νά σιγοτρέμουν τά φύλλα 
σάν άπο ένα λεπτό άεράκι ποϋ περνούσε άπό πάνω 
τους.

Ητανε γκρίζο, με δυο πινελιές, μιά μαβιά ανοιχτή 
και μιά άσπρη στό λαιμό του· μέ μιά λεπτούλα φωνή 
καί τραγουδούσε τόσο γλυκά πού μού φαίνεται πώς 
κανένα άνθρώπινο όργανο φυσικό ή τεχνητό δέν θά 
μπορούσε νά τό φθάση καί νά κάμη τές τρεμουλιαστές 
εκείνες νότες πού πετούσαν στον άέρα.

Τό ηκουα μέ ολη μου τήν προσοχή. Ήσθανόμουν 
μέσα μου βαθειά τό τραγούδι του καί έγινε άκόμη 
μεγαλίτερη ή συγκίνησίς μου δταν ήκουσα ν ’ άποκρί- 
νεται άπό μακρυά άλλη μιά φωνούλα όχι τόσο λεπτή, 
αλλ έξ ίσου γλυκειά. Σέ λίγο παρουσιάσθηκε άλλο 
όμοιο καί άπαράλλακτο. Γκρίζο κΓ έκεΐνο. 'Ητανε 
μόνο πιό μεγάλο καί είχε στό λαιμό του γύρω δυο 
καφετειες σειρες σαν ένα περιδέραιο.

Ούτε τόνομά τους έμαθα, ούτε ήθέλησα νά μάθω· 
μού φαινότανε πώς σέ κανένα ειδής πουλιών δέν μπο
ρούσαν ν ’ άνήκουν, τόσο ώμορφα καί μικροσκοπικά 
ησαν.

Ηλθε τό μεγάλο, κάθισε σ’ έ'να παραπέρα κλαδί 
καί μίση ώρα περίπου μιά συμφωνία, ένα ντουέτο ά- 
κουότανε. Αλλοτε τό ένα απαντούσε στό άλλο, άλ
λοτε πάλι καί τά δυό άρχίζανε μαζί καί βέβαια κάτι 
ώραΐα λόγια άνάμεσα των θάλεγαν, γιατί ητανε τόσο 
ώμορφο τό τραγούδι των !

Αύτό γινότανε κάθε μέρα. Τά είχα πειά συνειθίσει 
κι ’ ε’πεφτα τό βράδυ μέ τήν γλυκερά έλπίδα νά τ’ ά- 
κούσω πάλι τό πρωί. Καί αύτά θά μ’ είχαν κατα

λάβει γιά φιλενάδα των. Σάν μ ’ έβλεπαν δέν ε’δει- 
χναν φόβο, άπεναντίας μάλιστα μοϋ φαινότανε πώς 
μ εβλεπαν μέ τά μικρούλια τους τά μάτια κάθε 
μέρα και πειό γλυκά καί πώς προσπαθούσαν νά κά
μουν κάθε μέρα πειο ώραΐο το τραγούδι των, γιά νά 
μ ευχαριστήσουν γιά τήν καλωσύνη μου ποϋ καθό
μουν καί τ’ άκουα. Καμμιά φορά μάλιστα, όταν 
εσηκωνοντο νά φύγουν, τή στιγμή ποϋ δ ήλιος άνέ- 
βαινε άρκετά ψηλά ώστε νά τά καλοζεστάνη, πε- 

τωντας περνούσαν άπό μπροστά άπ’ τό παράθυρο, 
χαμηλώνανε λιγάκι τά φτερούγια τους σάν νάθελαν 
νά μέ χαιρετήσουν καί νά μοϋ ξαναδώσουν ραντεβού 
γιά τό άλλο τό πρωί καί φεύγανε, ένώ τό μάτι μου 
τά παρακολουθούσε στον εύτυχισμένο δρόμο πού συν
τροφικά τόν κάμνανε.

Ειχανε περάσει άρκετές μέρες. Ή δική μας ή 
ζωή περνούσε ήσυχη. Πότε καί πότε τήν έποίκιλλε 
καμμιά έκδρομη ή κανένας περίπατος μέ τή σελήνη 
πού φαινότανε τότε ψηλά μέ δλη τή χάρι καί χλω- 
μάδα της. Κατόπιν άπό μιά τέτοια βραδυά πού εί

χαμε περπατήσει δύο ώρες ολόκληρες μέ όδηγο τή σε
λήνη μέσα σ ένα δάσος (τί ώμορφιά καί τί ποίησις !) 
είχα πέσει νά κοιμηθώ πεθαμένη άπό τήν κούρασι. 
Μέ ξύπνησε πάλι ένα γλυκό τραγούδι. Μά δέν ήταν 
πια τό ίδιο. Κάπως άλλοιώτικο πού έμπαινε άκόμα 
πιο βαθειά στήν καρδιά μου. Σηκώθηκα άμέσως άπ’ 
την περιέργεια. Δέν μπορούσα νά φαντασθώ πώς μπο
ρούσε νά ήναι συνέχεια τού εύτυχισμένου τραγουδιού 
τών περασμένων ήμερών. Πλησίασα στό παράθυρό μου. 
Στο ίδιο κλαδί πού τό είχα πρωτοϊδή ητανε άκουμ- 
πισμενο. Είχε τώρα τό κεφαλάκι του σκυμμένο, μα
ζεμένο μέσα στές φτερούγιες του καί έβγαζε μιά φω
νή πένθιμη, κλαψάρα, παραπονετική. Δέν ήμπορούσα 
νά καταλάβω γιατί. Τήν ίδια όμως μέρα τώμ'αθα. Τό 
ταϊρί του είχε σκοτωθεί και μάλιστα άπό ένα έξάδελ-
φο μου πού είχε τή μανία νά κυνηγά τ’ άθώα που
λιά μέσα στό περιβόλι τής άγάπης των. Τί σκηνή 
εγινε περιττό νά είπω. "Ολη μου ή οργή έπεσε άπά- 
νω του. Μά μπορούσε νά διορθωθή τό κακό ;

Την άλλη ήμέρα περίμενα μέ περισσότερη άνυπο- 
μονησία. Ηθελα νάξερα, θά ξαναερχότανε; Πράγ
ματι παρουσιάσθηκε. ’Ολίγο πιό άργά. Ή φωνή του 
πιο άδύνατη, τό σωματάκι του πιό λεπτό. Ξανατρα- 
γούδησε. Καί τώρα, σάν νά είχε μόνο έμένα συντροφιά 
εστήλωσε τά ματάκια του άπάνω μου ζητώντας πα
ρηγοριά. Δεν ξέρω πώς μούλθε- προσπάθησα ν’ άπο- 
κριθώ στό τραγούδί του. Πόσο τό κατώρθωσα δέν ξέρω. 
Πάντως δμως κάτι θά τού θύμιζα, γιατί έστάθηκε 
γιά μιά στιγμή άκίνητο σάν ν’ άπορούσε άπο πού 
μπορούσε νάλθη μιά τέτοια φωνή. Σέ λίγο, φαίνεται 
άντελήφθηκε· επέταξε κι’ήλθε σιμά μου. Στάθηκε

2
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στο παράθυρο- μέ κύτταξε κατάματα σάν νάθελε νά 
μ.έ ίδή καλά καλά καί νά χορτάση τη φωνή πού τοϋ 
θύμιζε τό πεθαμένο του ταίρι. ’Εγώ εξακολουθούσα 
πάντα- αυτό άγωνιοϋσε καί έτέντωνε τά φτερούγια 
του. Στό τέλος κούνησε τό κεφάλι του θέλοντας νά 
μού δεέξιρ την άδυναμία μου καί ήθέλησε νά πετάξη, 
νά φύγη ίσως μακρυά γιά νά μήν άκούη καί λησμο- 
νηση μιά στιγμή τη λύπη του- πολύ δρόμο δέν μπό
ρεσε νά κάμη’ πήγε κι’ έκάθισε παραπέρα σέ μιά άλ
λη αμυγδαλιά.

’Εκεί κατόπιν άπό ολίγη ώρα τό άφηκα. Μέ είχαν 
φωνάξει γιά μιά εκδρομή ποΰ θά κάναμε. Μέ λύπη 
άναγκάσθηκα νά πάω. Ν’ αντιτείνω ; Θά μου ζητού
σαν τό λόγο. Νά τόν πω ' Μού ητον άδύνατον. Θά 
μοΰλεγαν ιδανική, ανόητη, σχολαστική. Πολλές φο
ρές τά είχα ακούσει αύτά τά επίθετα, μέ τά όποια 
ήθελαν νά μέ πειράξουν οσάκις έδειχνα διάθεσι νά 
καθίσω περισσότερο νά θαυμάσω μιά ώμορφη φύσι η 
νά παραδοθώ περισσότερο στάς σκέψεις μου. Έπρεπε 
καί μόύ τό επέβαλλαν νά λησμονήσω τόν εαυτόν μου 
μέσα στό πλάνα διάβα τού κόσμου πού αλλέως τον 
άντελαμβάνόντό καί αλλέως τόν άντελαμβκνόμην 
Έξ άνάγκης έπηγα. Διασκέδασα δσο μπΰρεΐ νά 
διασκέδαση κανένας, όταν έχη μιά βαθειά λύ
πη μέσα τΟυ. Βιαζόμουν νά γυρίσω. Μά πώς νά πώ 
την επιθυμίαν μου j Δέν τολμούσα. Καί γιά κακή 
μου τύχη είχαμε συναντηθώ μέ μερικούς φίλους πού 
ήταν σ’ ένα γειτονικό κτήμα καί μάς είχαν πρόσκα- 
λέσει νά περάσωμε έκεΐ τη βραδυά. Τό ύπέμεινα κι’ 
αύτό. Πάντοτε δμως μού φαινότανε σαν νάκόυα μιά 
άρρωστημένη φωνή νά μέ φωνάζη σέ βοήθεια.

"Οταν γυρίσαμε ήτανε μεσάνυχτα. Άπό τήν κού- 
ρασι και τήν άγωνία τής ημέρας άμέσως έκοιμήθηκα’ 
ξύπνησα δμως μέ τό πρώτο χάραμμα. Σιγά γιά νά 
μή μέ καταλάβουν, γιατί τότε θάβρισκα τό μπελά 
μου, άνοιξα τό παράθυρό. Τό ξαναεΐδα πάλι στήν 
παραπέρα αμυγδαλιά. Μόύ φάνηκε σαν νάκουσα ένα 
στεναγμό. Γρήγορα κατέβηκα καί πήγα άπό κάτω 
άπό τό δένδρο. “Εβαλα μιά καρέκλα κι’ ανέβηκα. 
Δέν τό άνεγνώρισα. Ούτε τό μισό δέν είχε μείνει. Τά 
μάτια τόυ ήταν θολά καί τό στόμα του μϊσοανοιγμέ- 
νο* τό ήγγισα, τό πήρα στά χέρια μου. Αύτό σαν 
νά μέ άνεγνώρισε’ άνοιξε καλά τά μάτια του καί μιά 
λάμψι φάνηκε νά περνρί άπ’ αύτά. Ποιος ξέρει τί ή
θελε νά μόύ πή ; Ποιος ξέρει άν δέν ήθελε νά μ’ εύ- 
χαριστήση γιά τή φιλία πού τού είχα δείξει. Καί 
τώρα άκόμη αοϋ φαίνεται πώς βλέπω το μάιι του 
επάνω μου νά πέφτη καί νά μέ τυλίγη μέ τη λάμψι 
τόυ.

Γύρω μας είχε χυθή τό φώς. Πέρα έχρύσωνεν ή ά- 
νατ^λή κι’ άκουα άπό μακρυά χίλια άλλα πουλάκια 
νά τραγουδούν. Θά τάκόυσε κι’ αύτο ίσως. Το σώμά 

τόυ έκαμε ένα δυο τιναγμούς καί καθώς τό ,ειχα στά 
χέρια μου, ήσθάνθηκα μιά λεπτή πνοή νά φεύγη άπο 
μέσα άπό τά δάχτυλά μόυ ·καί νά σμίγη μέ τήν πρώ
τη άκτΐνα^τού ήλιου πού ήρχετό νά τής δείξη το δρό
μο προς τά ψηλά....

Όσοι τό διαβάσουν αύτό, ίσως θά μειδιάσόυν είρω- 
νικώς καί θά μούπούν δ,τι πολλάκις ήκουσα «ιδανική, 
σχολαστική». Έστω. Αί μέρες εκείνες μένουν πάντα 
στό μυαλό μου μέ δλη τή θλιβερή τόυς πόίησι καί ή 
άνάμνησί τους θά ήναι πάντα άπό τές προσφιλέστερες 
καί άγνότερές μου

Μ· Β· Κ-

ΛΙ ENCMJI ΤΟΥ Λί ΠΕΡΙ ΕΑΛΗΝίΙΝ

Διά τού θανάτου τού Έδουάρδου Λώ ή Ελλάς 
έ'χασε βεβαίως πολύτιμον φίλον. Γνωρίζομεν όλοι σχε
δόν πόσον ύπήρξε καλός διά τήν Ελλάδα καί ποιους 
θησαυρούς φιλελληνισμού περιέκλεισεν ή ψυχή του,άφού 
έζήτησε καί αύτός δ νεκρός του ν ’άναπαυθή εις τόν έλα - 
φρόν τάφον τόν όποιον χαρίζει ή γή τής Αττικής.“Ηδη 
επί τή εύκαιρίοι τού θανάτου του θ’ άναφέρω δ,τι μάς 
διηγήθη περί τής παρατηριτικότητός του πολύτιμος 
φίλος. Ήτο ή εποχή τής πρώτης άφίξεως τού Λώ 
εις τάς ’Αθήνας. Είς ένα άπό τά αριστοκρατικότερα 
σπίτια τών ’Αθηνών δ Λώ έσύχναζε τακτικώς καί 
συνηντάτο έκεΐ μέ εκλεκτήν τάξιν ’Αθηναίων καί Έλ- 
ληνίδων δεσποινών.

Φ

Ό Λώ ύπήρξεν πάντοτε επιφυλακτικός εις τάς 
κρίσεις του καί τάς σκέψεις, πολύ δε περισσότερον 
κατά τάς άρχάς τής άφίξεώς του δπόταν δέν είχεν 
ίσως άκόιιη δλα τά στοιχεία διά νά σχηματίση μίαν 
άσφαλή περί Ελλάδος γνώμην.Έν τούτοις μίαν εσπέ
ραν, εις τόν οίκον τόν όποιον έτίμα διά τής παρουσίας 
του τόσον συχνά, δ Λώ ήτο διαχυτικώτερος καί δμι- 
λητικώτερος. Τούτο άντελήφθη μεταξύ τών άλλων καί 
δ κ. Μ... Ούτος πρό καιρού έφλέγετο ν’ άκούση παρά 
τού Λώ τήν γνώμην του περί Ελλάδος, άλλά έως 
τότε δέν είχεν εύρη τήν εύκαιρίαν άποθαρρυνόμενος 
άπό τό ’Αγγλικόν φλέγμα τοϋ Οικονομολόγου. Όταν 
δέ άντελήφθη τήν εύνοϊκήν διάθεσιν τού δμιλητού του, 
έσπευσε νά έπωφεληθή τής εύκαιρίας καί ύπέβαλεν 
εις τόν Άγγλον οικονομολόγον την έρώτησιν πώς εύρί- 
σκη τήν Ελλάδα Οίκονομικώς. Ό Λώ τον έκύτταξεν 
επί τινας στιγμάς καί άπήντησε,

— Τά οικονομικά τής Ελλάδος είπατε ; Τά εύρί
σκω πολύ, πάρα πολύ εύάρεστα. Ό συνομιλητής του 
τόν έκύτταζε σιωπών. Ήτον τότε ή εποχή κατά την 
όποιαν έθεωρούσαμεν δλοι τόν τόπον μας δτι εύρίσκε- 

ται συντετριμμένος οίκονομικώς κατόπιν τών οικονο
μικών ναυαγίων τής εποχής εκείνης, καί πρός στιγμήν 
εφαντασθη δτι δ Άγγλος είρωνεύετο τόν “Ελληνα 
τον τολμώντα νά ύποβάλη τοιαύτας έρωτήσεις.

Πλην ωσάν δ Λώ νά έμάντευσε τήν ιδέαν του 
έπανέλαβε.

— Σάς φαίνεται ύπερβολικόν τούτο;
— Όχι υπερβολικόν, άλλά πολύ εύγενές τού άπήν

τησεν έτοίμως δ συνομιλητής του.
Ό Λώ έμειδίασεν καί έπανέλαβε.
— θΧι* *^ν θέλω άπό εύγένειαν νά σάς εϊπω 

δτι ή πατρίς σας δεν είνε πτωχή. Θά σάς φέρω άπο- 
δείξεις τής εύρωστίας της καί θά πεισθήτε καί σείς 
δ ίδιος, δτι δμιλώ έκ πεποιθήσεως, Άφ’ δτου ήλθον 
εις τον τόπον σας τρία πράγματα μού έκαμον έντύ- 
πωσιν. Ή πληθύς τών άνδρών οί δποίοι διημερεύ
ουν εις τά καφφενεΐα. Όλοι αύτοί οί όποιοι εύπρε- 
πεΐς, καθαροί, εύθυμοι περνούν τήν ημέραν των είς 
τά καφφενεΐα χωρίς έργασίαν, θά είνε βεβαίως εύ
ποροι, είσοδηματίαι. Καί δταν μία τοιαύτη μερίς 
άνθρώπων ζή άπό τά είσοδήματά της άποδεικνύει 
ευρωστιαν τού τόπου δ όποιος τήν διατρέφει.

Ή δευτέρα έντύπωσις είνε τό κατάστημα τού 
Σινδεϋ Νόελ τό όποιον ύπάρχει είς τάς Αθήνας. 
"Ενα τοιούτον κατάστημα φίλε μου μία πλούσια κοι
νωνία τό διατηρεί είς τήν άκμήν τήν όποιαν εύρίσκε
ται τό ίδικόν σας έδώ. Καί αύτό είνε ή δευτέρα έν- 
δειξις τής εύρωστίας σας, καί τού πλούτου σας, άφού 
σάς περισσεύουν χρήματα τόσα πολλά ώστε νά πλου
τίζετε καί τόν μεγάλον αύτόν έμπορικύν οίκον. Τό δέ 
τρίτον ξεύρετε όποιον είνε '

— '°Χ1·
Ό Λώ έμειδίασε καί έξηκολούθησε.
—Είνε αί συντάξεις σας. Μάλιστα Κύριε, αί συν

τάξεις σας. "Εξ εκατομμύρια δίδει τό έθνος σας είς 
συντάξεις. Τό ποσόν αύτό είνε άμφίβολον έάν τό δίδη 
άλλο κράτος τής έκτάσεώς σας. Αύταί κύριε εϊνε αί 
τρεις περιπτώσεις κατά τάς δποίας δύναται τις άσφα- 
λώς νά είκάση δτι ή Ελλάς είνε κράτος μικρόν μέν 
άλλ’ εύρωστον, άδιάφορον μόνον έάν δέν είξεύρη άκό
μη πώς νά χρησιμοποιήση αύτήν τήν εύρωστίαν.

Φ

Αύτά μού ειπεν δ συνομιλητής τού ήδη νεκρού 
Λώ. Μού προσέθηκε δέ. Έάν δλαι αύταί αί παρα
τηρήσεις τού Άγγλου οικονομολόγου είναι όρθαί, πόσα 
καταστήματα πολυτελείας έφάμιλλα τού Σίδνεϋ Νόελ, 
άνηγέρθησαν έκτοτε, πόσα καφφενεΐα ήνοιξαν ή ηύρη- 
νον τάς πύλας των, καί κατά πόσα εκατομμύρια ηύ- 
ξησαν άκόμη αί συντάξεις μας ; "Ωστε ; Είμεθα έθνος 
πλούσιον, έκτος πλέον έάν παρά τάς δυνάμεις μας 
δαπανώμεν δλα ταύτα, καί δμοιάζομεν τόν άνόητον 

οικογενειάρχην, ή τήν σπάταλον σύζυγον οί δποΐοι, 
έξοδεύουν, έξοδεύουν παρά τάς δυνάμεις των μέχρις 
δτου άλλοι τούς άναγκάσουν νά σταματήσουν.

Είς αύτά νομίζω δτι ό συνομιλητής τού Λώ καί δ 
ίδικός μου, δέν έχει δίκαιον.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ 

ran eh in mim

Ή πλουτοπαραγωγή έκ τής πτηνοτροφίας, κτη
νοτροφίας, τυροκομίας, ταπητουργίας, μελισσοκομίας, 
σηροτροφίας, Γεωργίας καί Βιομηχανίας έξαρτάται 
κυρίως έκ τής κερδοσκοπίας τών κεφαλαιούχων, τών 
εταιριών καί τών τραπεζών.

Αληθώς ταμιευτήρια τών Γυναικών καί άνδρών 
χωρικών είναι ή άπόκτησις ραπτομηχανών, έκκολα- 
πτικών μηχανών καί τών συναφών μηχανημάτων, 
έργαλείων στάσεως όρθιας, σκαλτσομηχανών, κυψελών 
νέου συστήματος, άροτρων κινουμένων δι ’ οινοπνεύμα
τος, πετρελαίου ή ήλεκτρισμού, θεριστικών καί άλω- 
νιστικών μηχανών, προβάτων, φορβάδων καί άγελά- 
δων καλλιτέρας καταγωγής καί μάλλον προσοδοφόρων.

Έάν δέν ύπάρχη σήμερον έπιστημονικόν Γραφεΐον 
άνευ έπιστημονικών συγγραμμάτων καί καλύβη άνευ 
ραπτικών μηχανών ή έπιτυχία αυτή οφείλεται είς 
τήν κατά δόσεις πληρωμήν τής άξίας τών έπιστη
μονικών βιβλίων Φέξη καί τών ραπτικών μηχανών 
Σίγγερ καί Νότμαν οί Βιομήχανοι ούτοι κερδοσκ^- 
πούσιν, άλλά συγχρόνως ωφελούνται καί οί άγορασταί 
τήν άξίαν διά τής έργασίας.

Ή ύποχρέωσις τού Κράτους, όπως διατηρή έν τή 
έδρα έκάστου Νομού Γεωργικούς Σταθμούς διευθυνο- 
μένους ύπό ειδικών έπιστημόνων άμεταθέτων τουλά
χιστον έπί δεκαετίαν είναι τό μέσον, δι’ ού θά έπι- 
τευχθή ή άνάπτυξις τών Γεωργοκτηματιών έπί τό 
πρακτικότερον, έπιστημονικώτερον καί ώφελιμώτερον, 
άλλά δέν άρκεϊ, έάν δέν εύρεθώσι συγχρόνως καί οί 
κερδοσκόποι βιομήχανοι ή κεφαλαιούχοι οί όποιοι θ’ 
άναλάβωσι νά πωλώσι μέ μηνιαίας δόσεις άπαντα τά 
χρήσιμα είς τούς Γεωργοκτηματίας, δι ’ ών άληθώς 
θά εύδαιμονήση ή Ελλάς.

Ή Τουρκία πωλεϊ εις έκαστον Γεωργόν μίαν αγε
λάδα με μηνιαίας δόσεις. Διατί έν Έλλάδι νά μή 
εύρεθή εταιρία ή δποία νά πωλή τοιαύτας μέ μηνι
αίας δόσεις, ώστε ή Ελλάς νά ύπερβή τήν Ελβε
τίαν είς τήν κτηνοτροφίαν ;

Ημείς νομίζομεν, δτι ή πλουτοπαραγωγή τών κα
τοίκων τής Ελλάδος έξαρτάται έκ τής κερδοσκοπίας 
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τών κεφαλαιούχων, Βιομηχάνων και εταιριών, αρκεί 
νά παρέχωνται εις τούς Γεωργοκτηματίας τά μέσα 
τά προκαλοϋντα την εργασίαν πρός άποφυγην της 
άργίας, ήτις είναι μήτηρ πάσης κακίας καί δυστυ
χίας. Μεριμνήσατε περί τοϋ παρόντος, οπερ εγκυ

H ΑΣΤΤΝΟΜΙΑ Μ ΑΣ

Τί ΟΪΙΙίΤί ΤΗ ΚΑ0ΗΚΟΝΤΟΣ

Συχνάκις άγγέλλονται βιαιοπραγίαι,τραυματισμοί, 
άναιρέσεις η φόνοι κατά τών άνδρών της Δημοσίας 
Δυνάμεως έν τή έκτελέσει τοϋ καθήκοντος η ένεκα 
ταύτης διαπραττόμενοι. Καί τά άγγέλματα ταΰτα, 
είτε έν τώ τύπω είτε έν τη κοινή γνώμη, άντιπαρέρ- 
χονται μη προκαλοϋντα έντύπωσιν καί προ παντός 
την συγκίνησιν καί τό ένδιαφέρον, οπερ, άναλόγως 
πρός την βαρύτητα τοϋ γεγονότος προσήκει.

Καί παραλληλίζων τις την έλλειψίν αύτήν προς 
την έξ άντιθέτου συνήθως παραγομένην έ'κπληξιν έπί 
οίριδήποτε της ένοπλου δυνάμεως δεδικαιολογημένη 
καί έννόμω βιαία ένεργεία, άναγκάζεται νά σκεφθη 
άν, αί ώς πρός τάς δημοσίας ύπηρεσίας, καί ιδία ώς 
πρός την έκτελεστικήν έξουσίαν κρίσεις δέν είναι βε- 
βιασμέναι η έπιπόλαιαι, η δέν πηγάζουσιν έξ άτελοϋς 
άντιλήψεως τών γενικών τοϋ πολίτου καθηκόντων.

Έν πάση περιπτώσει τά τών δημοσίων οργάνων 
συναισθήματα τοϋ καθήκοντος, καίπερ πολλάκις έν 
θερμή άφοσιώσει καί φιλοπατρία έξωτερικευόμενα, δέν 
συναντώσιν αντίστοιχον έν τή εκτιμήσει τής κοινής 
γνώμης εύμένειαν.

'Υπό τό δεδομένον τοϋτο ή τών πράξεων τών άν
δρών αύτών σημασία δέν διαφαίνεται, διότι, καλυ- 
πτομένη ταχέως ύπό τοϋ σκότους άδικων κρίσεων, 
έκλείπει άπαρατήρητος.

Άρέσκονται βεβαίως οί είς τοιαύτην κατάστασιν, 
έστω καί άνευ προθέσεως, συντελοϋντες, διότι διαβλέ- 
πουσιν έν αύτή ένίοτε ποιάν τινα ίκανοποίησιν, είτε 
είς τοπικήν είτε είς άλλην έπιρροήν τείνουσαν. Πλα- 
νώνται δμως είς τάς κρίσεις των. Καί είναι οίκτρά 
ή πλάνη, δταν τις, σταθμίζων, έξελέγξη τήν βαρύ
τητα τής πρός τό Κράτος έκ τοιούτων ικανοποιήσεων 
προσγιγνομένης ζημίας.

'Ως καί δι ’ άλλων άρθρων έν τή «.'Ελληνική Έτιι- 
ι^εωρήσει» παρετηρήσαμεν, ή έξασφάλισις τής κοινής 
ησυχίας ενυπάρχει έν τή άκριβεΐ τών νόμων έφαρμογή, 
διότι δι’αύτών περιφρουρεΐται ή πάντων τών δικαίων 

μονεί πολλούς κινδύνους καί άφήσατε τό μέλλον νά 
παρακολούθηση την φυσικήν έξέλιξιν τοϋ έθνους. Ή 
μέριμνα αυτή άνήκει είς τούς κεφαλαιούχους καί 
Τραπέζας.

ΔηιιοιίΟ. Λαπον<ίιάδης

τοϋ πολίτου προστασία καί έλευθέρα ένάσκησις. 'Ως εκ 
τούτου ήτοέπάναγκες, δπως ή έφαρμογή τών Νόμων 
είναι ήγγυημένη καί πρός τοϋτο άνατεθή είς την ει
δικήν μέριμναν άνδρών είς σώματα ή ύπηρεσίας όργα- 
νουμένων.

♦

Τό Κράτος, χορηγήσαν τήν έντολήν αύτην, κατέ
στησε βεβαίως μετόχους τής έξουσίας αύτοϋ τούς εντο- 
λοδόχους. Προσέδωκεν αύτοΐς τό κύρος τών πράξεων 
καί τό δικαίωμα τοϋ σεβασμού· άλλ’ δπερ ούσιώδες 
παρέσχεν είς αύτούς τό δικαίωμα τού καταναγκασμού, 
διότι ήτο άπαραίτητον τοϋτο προς την άποτελεσμα- 
τικότητα τής εντολής των καί πρός τήν ιδίαν τοϋ 
Κράτους άμυναν.

'Υπό τοιαύτην λοιπόν ιδιότητα καί έξουσίαν ενερ- 
γοϋντες οί έντεταλμένοι τήν βεβαίωσιν τής έκτελέ- 
σεως τών νόμων άνδρες, δέν είναι είμή άντιπρόσωποι 
τού Κράτους ή αύτό τό Κράτος προσωποποιούμενον. 
'Υποχρεούνται ούτως, δπως πάσας τάς πράξεις αύτών 
ρυθμίζωσι πρός τήν έπικράτησιν τής βουλήσεως τού 
Κράτους, ήτοι τής εφαρμογής τών νόμων, δι’ ών 
έξουδετεροϋται καί καταστέλλεται πάσα προς τούς 
νόμους άντιτιθεμένη άτομική , πραξις, ήτις, ώς 
αντίθετος πρός τήν γενικήν βούλησιν, προκαλεΐ άνω- 
μαλίαν έν τή κοινωνική ίσορροπίιγ καί επομένως προσ
βολήν κατά τοϋ Κράτους. Είναι δέ φανερόν δτι τήν 
καταστολήν τών έκνόμων τούτων πράξεων δέν θά ήδύ- 
ναντο νά συντελέσωσιν, έάν δέν έποιοϋντο χρήσιν τού 
πρός τοϋτο χορηγημένου αύτοΐς δικαιώματος κατα
ναγκασμού.

Άλλ ’ ούτως ένεργοϋντες έκτελοϋσι καθήκον. Είναι 
εύσυνείδητοι καί ειλικρινείς έντολοδόχοι.

Οί άνδρες ούτοι, άψηφοϋντες τήν ζωήν, άντεπεξέρ- 
χονται άπέναντι πάσης κατά τών Νόμων θρασύτητος, 
ποιούνται πρός τήν καταστολήν ταύτης χρήσιν κατα- 
ναγκαστικών μέσων, άντιμετωπίζοντες παντοίους κιν
δύνους, άγρυπνοϋσιν άδιαλείπτως, δταν πάντες άνα- 
παύωνται, έπιτηρούσι τήν άσφάλειαν πάντων τών δι
καίων δταν οί πάντες δαψιλώς άπολαύουσι πασών τών 
τέρψεων καί διασκεδάσεων, μένουσι ύπό τον καύσωνα 
καί τό ψύχος, δταν οί άλλοι άνευρίσκωσιν εύκόλως 

τήν άνακούφισιν καί τό θάλπος, διατρέχουσι τά δρη 
καί πάσας τάς άποτομότητας τού έδάφους πρός την 
σύλληψιν έκείνων οίτινες δέν σέβονται τά δικαιώματα 
τών άλλων,ύφίστανταί τάς έπηρείας διαφόρων κακούρ
γων ένστικτων, άνταλλάσσουσι τήν ζωήν αύτών πρός 
τήν έκπλήρωσιν τού καθήκοντος, παρορώσι τό ίδιον 
αύτών συμ,φέρον άπέναντι τού κοινού καί έν γένει είνε 
πανταχοϋ άντιλήπτορες καί έπί πάση παραβάσει 
ύπεύθυνοι.

Καί τήν έντολήν αύτήν έχοντες δέν έργάζονται 
προς την κοινήν εύημερίαν, πρός τήν άνάπτυξιν και 
τήν πρόοδον τοϋ Κράτους ’ Ούτω δέ διαρκώς πράτ- 
τοντες—έπί εύτελεΐ μάλιστα ύλική άντιμισθίιγ—δέν 
έπιδεικνύουσιν αύταπάρνησιν άμ,εμπτον καί θερμ-ήν 
φιλοπατρίαν j

Έχουσι λοιπόν τό δικαίωμα, δπως άξιώσι τήν 
ύπόληψιν καί τήν δικαίαν τοϋ κοινού έκτίμησιν.Είνε 
πρεπον νά εφιλκύωσι την άγάπην ή τήν συμπάθειαν 
άντί τής μομφής καί τών έπικρίσεων.

Οί ένδιαφερόμενοι διά τήν κοινήν ησυχίαν καί τό 
δημόσιον συμφέρον, οί άγαπώντες τήν πατρίδα καί 
την γενικήν εύημερίαν έπιθυμοϋντες, οί συντηρούν- 
τες έν εαυτούς άκμαΐον τό συναίσθημα τοϋ πρός τό 
Κράτος καθήκοντος έχουσι τήν ύποχρέωσιν νά έκτι- 
μ.ώσι τά όργανα τής έκτελεστικής αύτής έξουσίας 
καί οφείλουσι νά ένθαρρύνωσι καί θερμαίνωσιν αύτά 
έν τή ύπηρεσιακή σταδιοδρομίιγ. 'Υποχρεούνται νά 
διευκολύνωσι τήν έντολήν των όχι μόνον διά τής συν
δρομής καί τής πρεπούσης συμπεριφοράς, άλλά πρό 
παντός διά τής ζωηροτέρας έκδηλώσεως τού πρός 
αύτά σεβασμού καί τής πρός τούς Νόμους ύποταγής.

Ή άδιαφορία ή περιφρόνησις πρός τούς άνδρας 
τής Δημοσίας Δυνάμεως καί τάς πράξεις αύτών χαρα
κτηρίζει άθέτησιν τών καθηκόντων τού πολίτου καί 
άρνησιν παγίων ύποχρεώσεων. Κυρίως δμως ύποσκά- 
πτει τάς βάσεις τής κοινωνικής ύποστάσεως καί προ- 
καλοϋσα την άποθάρρυνσιν, συντελεί εις τήν ήθικήν 
μείωσιν καί την μηχανικήν άποσύνθεσιν τής ύπηρε
σίας αύτών, πρός τήν μεγίστην βλάβην τού Κράτους, 
διότι τό Κράτος βεβαίως είνε τό καιρίως έκ τοιού
των άποτελεσμάτων έπηρεαζόμενον.

Είς άλλα Κράτη έπικρατούσιν αί τοιαϋται ύπο- 
χρεώσεις κατά γενικήν πεποίθησιν. Είτε έν τή κοινή 
γνώμη είτε έν τώ τύπω είτε έν τή Διοικήσει μία 
ύπερισχύει τάσις : ή ένθάρρυνσις τής ’Αστυνομίας ή 
τής Δημοσίας Δυνάμεως καί ή ποδηγέτησις αύτών 
πρός την έπίτευξιν τής σκοπουμένης άποδόσεως, τής 
μόνης συμφερούσης είς τό κοινόν καί τήν πολιτείαν. 
Αί όργανικαί καί αί άλλαι γενικαί έλλείψεις είνε 

έκεϊ Διοικητικά ζητήματα καί μέριμναι προκαλού- 
σαι συζήτησιν γενικωτέραν καί μ.ή άφορώσαν είς τά 
πρόσωπα.'

Δέν έλέγχονται τά όργανα, δταν τάς άποτυχίας 
δέν άποφέρουσιν αί ένέργειαι ή έλλειψις αύτών. Τού
ναντίον έκτιμώνται τόσον ύπό τού κοινού δσον καί 
ύπο τής Διοικήσεως, αί πράξεις αύτών καί προκα- 
λοϋσιν έγκαίρως, δταν προσήκη, τήν ήθικήν έκείνην 
ένίσχυσιν, ήτις κινεί τάς εύγενεΐς χορδάς καί άγει 
τάς γενναίας πράξεις.

Έχομεν πρόσφατον έν Γαλλί<£ τοιαύτην τής στρα
τιωτικής Διοικήσεως πράξιν.

Τήν άφηγούμεθα συντόμως.
Τήν 22αν Ίανουαρίου έ.έ. έν Roche τής Lyon 

παράφρων τις, έγκλείσας έν τώ μαγειρείω τήν μητέρα 
αύτοϋ έφόνευσε διά περιστρόφου. Είτα ένεκλείσθη έν 
τφ ίδίφ αύτοϋ δωματίω καί είς ούδένα έπέτρεπε την 
είσοδον.

Οί χωροφύλακες τοϋ οικείου Σταθμού, πληροφορη- 
θέντες τό συμβάν, κατέφθασαν έπί τόπου καί διήλθον 
τήν νύκτα έλπίζοντες δτι δ δράστης ήθελε παραδοθή. 
Τήν πρωίαν δ χωροφύλαξ Ronna, πειραθείς νά άνοιξη 
τήν θύραν τού, έν ω δ δράστης διέμενε, διαμερίσματος 
έ'λαβε μίαν σφαίραν είς τό στήθος καί μεταφερθείς 
τό νοσοκομεΐον έν Lyon άπεβίωσεν.

Κατέστη έν τούτοις έφικτή ή σύλληψις καί ή εν 
ταΐς φυλακαΐς κάθειρξις τοϋ δράστου, πολλάς σφαί
ρας περιστρόφου κατέχοντος.

Ό Στρατηγός στρατιωτικός διοικητής τής Lyon 
έξέδωκε τήν ακόλουθον διαταγήν :

«Τήν 22αν Ίανουαρίου, έν Roche δ ύπενωμοταρ- 
χης Teinturier τής 14ης Λεγεώνος τής Χωροφυλα
κής καί τής' έν Vetrplliere ένωμοτίας προσεπάθησ? 
νά άφοπλίση παράφρονα φονεύσαντα τήν μητέρα 
αύτού.

'Ο Χωροφύλαξ Ronna τής αύτής ένωμοτίας, προσ- 
δραμών είς βοήθειαν τού διοικητού του, έπληγώθη 
θανασίμως διά σφαίρας περιστρόφου καί τήν έπομέ- 
νην άπεβίωσεν.

'Ο Χωροφύλαξ Ronna έπεσε γενναίως διά τήν έκ- 
πλήρωσιν τοϋ καθήκοντος του, 'Ο θάνατος αυτού πε- 
ριποιεΐ τιμ.ήν είς τήν Χωροφυλακήν καί είς την 1 4ην 
Λεγεώνα. Τό δνομα τού Ronna θέλει μείνει έγγε- 
γραμμένον έν τώ τιμητικώ καταλόγφ τών θυμάτων 
τής Χωροφυλακής.

Πρός τιμ.ήν τής μνήμης τοϋ Ronna δ 'Υπουργός 
τών Στρατιωτικών θά άντιπροσωπευθή κατά την κη
δείαν ύφ’ ένός άξιωματικοϋ, δστις θά καταθέση έπ’ 
όνόματι αύτοϋ στρατιωτικόν μετάλλιον έπί τής σω
ρού τοϋ γενναίου τούτου.

Ό ύπενωμ-οτάρχης Teinturier έπεδείξατο θάρρος 
έκθέσας τήν ζωήν του, δπως προβή είς τήν σύλληψιν 
επικινδύνου παράφρονος. Ό στρατιωτικός Διοικητής
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της Lyon, διοικητής τοϋ 14ου σώματος στρατού 
συγχαίρει αύτφ.

Τρία αντίτυπα της παρούσης διαταγής Οά παρα- 
δοθώσιν είς την χήραν και τά τέκνα τοϋ χωροφύλακας 
Ronna».

Καί δέν ήρκέσθη είς τούτο δ στρατηγός Robert. 
Ήθέλησεν όπως είς τό θύμα τούτο τοϋ καθήκοντος 
γένηται κηδεία άνάλογος πρός τήν ήρωϊκην αυτού 
πράξιν.

Οΰτω κατά τήν ώραν τής κηδείας παρευρίσκοντο 
πρό τοϋ Νοσοκομείου Άντιπροσωπεϊαι δλων τών στρα
τευμάτων τής φρουράς Lyon καϊ πάντες οί άξιωμα- 
τικοι τής Χωροφυλακής.

Παρίσταντο έπίσης αυτός δ Στρατιωτικός Διοικη
τής μεθ’ ένός τών ύπασπιστών του, οί Στρατηγοί 
Outhier καί Brunet, δ Γενικός γραμματεύς τής 
Νομαρχίας άντιπροσωπεύων τόν Νομάρχην καί δ άντι- 
πρόσωπος τοϋ 'Υπουργού τών Στρατιωτικών λοχαγός 
Frantz, οστις προβάς πρό τής σωρού έπεκόλλησε διά 
καρφίδος έπί τού χιτώνος τοϋ νεκρού τό στρατιωτικόν 
μετάλλιον.

Ό Συνταγματάρχης τής Χωροφυλακής καί δ άντι- 
πρόσωπος τοϋ Είσαγγελέως τών Έφετών τής Lyon 
έξεφώνησαν επικήδειους.

Το όνομα τοϋ Ronna θά έγγραφή είς τον κατά
λογον τών θυμάτων τοϋ καθήκοντος καί είς την Χρυ
σήν Βίβλον (Livre d’ Of) τής Χωροφυλακής.

Καί έρωτώμεν ήδη : Αί έπίσημοι αύται πράξεις 
δέν άποτελοϋσι τήν έμφαντικωτέραν άπόδειξιν τής 
πρός τά θύματα τοϋ καθήκοντος έκτιμήσεως;

Καί δύναται τις νά συγκρίνη τάς παρ’ ήμΐν περί 
τών οργάνων τής τάξεως ιδέας πρός τήν δικαίαν καί 
έξοχον διοικητικήν ένέργειαν τής Στρατιωτικής διοι- 
κήσεως τής Lyon ;

Καί συνέτρεξαν ποτέ ένταύθα διοικητικαί άποφά- 
σεις δυνάμεναι νά προσεγγίσωσι πρός τάς βάσεις τοι
αύτης συγκρίσεως ;

Εινε λοιπόν αί παρ’ ήμΐν επικρίσεις αντίστοιχοι 
πρός τάς ένεργείας αύτάς τών ’Αρχών τών άλλων 
Κρατών ;

Φρονοϋμεν ότι, έν Έλλάδι, ώς πρός τό άντικείμε- 
νον τοϋ πρός τήν ’Αστυνομίαν ή τήν δημοσίαν δύνα- 
μιν καθήκοντος, παρορώνται αί ούσιωδέστεραι τών γε
νικών άρχών.

Κρίνοντες έν ειλικρίνεια όφείλομεν νά μή άρνηθώ- 
μεν, δτι πρός τά όργανα τής τάξεως δέν αίσθανόμεθα 
έν Έλλάδι τήν έπιβεβλημένην άγάπην.

Προσέχομεν κυρίως είς τά έλαττώματα καί ώς έπί 
τό πλεΐστον παρερχόμεθα τάς πράξεις τοΰ καθήκοντος 
καί τήν έθελοθυσίαν αύτών.

Άλλ ’ οΰτω προκαλοϋμεν άπογοήτευσιν καί άποσυν- 
θέτομεν τόν πυρήνα τής δημοσίας τάξεως. Κ.

ΟΧΥΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΤΟΝ ΓΕΡΗΝ DW

ΜΕΡΟΣ Α’. ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ό προγενέστερος κανονισμός, διά τήν ύπηρεσίαν τοΰ 
σκαπανέως έν τφ πεζικώ, συνίστα τήν ΐδρυσιν, ώς σημείων 
στηρίγματος, περίβολων κλιμακοειδώς τοποθετούμενων 
από διαστήματος είς διάστημα. Ή διάταξις αϋτη δέν δια
τηρείται έν τφ νέφ κανονισμφ. Τά σημεία στηρίγματος 
δέον ν’αποτελώνται κατά προτίμησιν, ύπδ συγκροτημά
των καλυπτήριων - ορυγμάτων ένισχυομένων ύπδ έπιβοη- 
θητικών μέσων άμύνης ή ύπδ τών κωλυμάτων τοϋ εδά
φους, αγροικιών, δασών κτλ., άμυντικώς όργανουμένων. 
Έξαιρετικώς μόνον αί κλεισταί περιβολαί δέον νά έμφα- 
νίζωνται έν τή οχυρωτική εκστρατείας. Δέν άρμόζουσιν 
ή πρδς όχύρωσιν τών άκραίων σιδηροδρομ. πολεμικών 
σταθμών, τών προγεφυρωμάτων, τών συριγγών κτλ. δη
λαδή είς δλας τάς περιστάσεις ένθα είναι τις εκτεθειμέ
νος είς τούς αιφνιδιασμού; καί ένθα δέν έχει νά φοβηθή 
σχεδδν ποσώς τδ μεθοδικόν πϋρ τοϋ πυροβολικού.

Τέλος, ό κανονισμός ούτος προβλέπει τήν χρήσιν έπί 
τοΰ πεδίου τής μάχης, τοϋ βαρέος πυροβολι
κού έξυπηρετουμένου ύπδ τοΰ πεζοΰ πυ
ροβολικού Τδ πυροβολικόν τοΰτο χρησιμοποιείται 
κατά τοΰ έχθρικοΰ πυροβολικοΰ κατά τών κεκαλυμμένων 
εφεδρειών καί τέλος όπως βάλλη τάς κυρίας διεκβολάς 
τοΰ άντιπάλου. Τοποθετημένα! είς τάς πτέρυγας, αί βα- 
ρεΤαι πυρβολαρχίαι θά ύποχρεώσωσι τδν έχθρόν οστις 
θά ήθελε νά έπιχειρήση κυκλωτικά; κινήσεις, νά έκτε- 
λέση μακράς περιστροφάς.

ΜΕΡΟΣ Β'.
Έκτέλεόις τών έργων της οχνρωτικης 

Εκστρατείας
Τδ β'. μέρος πραγματεύεται έν πρώτοις περί τής όρ- 

γανώσεως τοΰ έμπροσθεν έδάφους. Συνισταται ή άπελευ- 
θέρωσις τοΰ πεδίου τοΰ ρίμματος. Έπίσης τδ νά καθί
στανται χρησιμοποιήσιμα τά προκαλύμματα ών δ αντί
παλος ήδύνατο νά έπωφεληθή, ώς καί ή κατάργησις παν
τός οπερ θά ήτο φύσεως τοιαύτης ώστε νά διευκολύνη 
τάς παρατηρήσεις καί τδν κανονισμόν τοΰ ρίμματος τοΰ 
έχθροΰ’ συνισταται τέλος ή έγκατάστασις άναγνωριστι- 
κών σημάτων πρδς ένδειξιν τών άποστάσεων είς τδν άμυ- 
νόμενον.

Καλυπτήρια — ορύγματα— Είς δ,τι άφορα τά κ α- 
λυπτήρα — ορύγματα, δ νέος κανονισμός επιφέ
ρει άριθμδν τινά τροποποιήσεων είς τάς προγενεστέρας 
διατάξεις.

Ή παλαιά κατατομή τοΰ καλυπτήριου ορύγματος δι’ 
όρθίως βάλλοντας προέβλεπε βάθος ένός μέτρου μέ προ
πέτασμα 0,50 μ. ύψους καί 1,75 μ. πάχους είς τήν κο
ρυφήν. Ή παροΰσα τάσις φαίνεται νά έπιδιώκη τήν έλα- 
φράν έλάττωσιν τοΰ βάθους τοΰ ορύγματος καί τήν μείω- 
σιν οΰτω τοΰ έργου οπερ έκαστος έργάτης θά έκτελέση.

Ή παραδεχθεϊσα κατατομή διά γονυπετώς βάλλοντας 
έμφαίνεται είς τδ σχήμα 1, και ή δΓ όρθίως βάλλοντας
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Καλυπτήριον διά τους γονυπετώς βάλλοντας (Σχ 1). 
είς τδ σχήμα 2.

* Συνέχεια έκ Σελ. 472.

Αρμόζει πλήν τούτου, νά περιγράψωμεν τήν κατατο-

Καλυπτήριον διά τούς άρ&ως βάλλοντας (Σχ. 2).

μήν δΓ όρθίως βάλλοντας τήν λεγομένην «κ α τ α 6 ι βα- 
σ μ ε ν η ν κατατομήν» (Σχ. 3) καί ήτις δέον νά χρη- 
σιμοποιήται δπως καταστήση τδ έπίχωμα ήττον έκφανές, 
είς πάσας τάς περιστάσεις ένθα δύναται τις νά τδ πράξη 
άνευ θυσίας τής έμπροσθεν θέας. Τδ βάθος τοΰ ορύγμα
τος τότε φέρεται είς 1,10 μ., καί ή άνέγερσις τοΰ προ
πετάσματος άνωθεν τοΰ φυσικοΰ έδάφους δέν είναι ή 0,30μ.

Καλυπτήριον δι’ δρ»ία>ς βάλλοντας. Καταβιβαομάνη 
κατατομή 1)100 (Σχ. 3).
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Τδ σχήμα 4 δίδει τήν κατατομήν τοΰ ένισχυμένου 
καλυπτήριου ορύγματος. Τδ πάχος τοΰ προπετάσματος 
αυξάνεται και διαθέτομεν κεκαλυμμένην τινά συγκοινωνίαν, 
δπισθέν τών άμυνομένων.

Καλυπτήριον ενιαχυμλνον 1)100 (Σχ. 4).

(·ΐαλ

Έν τή περιπτώσει παρατεταμένης κατοχής, τδ καλυ
πτήριον όρυγμα δύναται νά λάβη τάς κατατομάς τάς είς 
τά σχήματα 5 καί 6 έμφαινομένας.

Καλυπτήριον ενισχυμένον 1)100 (Σχ 5).

(’Ακολουθεί)

κλβδνς

Η ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ
(Ύπδ κ. Γ. ΣΠΑΝΙΔΟΥ)

Άπαιτονμένη δαπάνη της νέας 
’Αγροφνλακης.

Άς έξετάσωμεν ήδη όπόση δαπάνη απαιτείται διά 
τήν προσθήκην τών άναγκαιούντων διά τήν αγροτικήν 
ασφάλειαν, καί άς παραβάλωμεν ταύτην πρός έκείνην 
τής σήμερον άπαιτουμένης, καί ούτω θά διακρίνωμεν 
τίς άμεσος ώφέλεια ύλικη προσγίγνεται τώ άγροτικώ 
πληθυσμώ έκτος τής παγιώσεως τής αγροτικής άσφα- 
λείας καί τής δημοσίας τοιαύτης έν τή ύπαίθρφ 
ΧώΡ?·

Ειδομεν έν τοΐς προηγουμένοις, ότι πρός φύλαξιν 
τών δέκα έκατομμυρίων στρεμμάτων απαιτούνται 3, 
500 πεζοί καί 500 έφιπποι αγροφύλακες.

Διά τούς 3,500 άγροφύλακας απαιτείται τό έξής 
χρηματικόν ποσόν, έάν ύποτεθή, δτι ή μισθοδοσία έκά
στου κανονίζεται πρός 90 δραχμάς κατά μήνα, απαι
τείται έτησία δαπάνη 95X12=1,140 δρ. έτησίως, 
έπομένως 3,500X1,140=3,990,000.

Έκαστος ίππεύς άπαιτεΐ δαπάνην μετά τοϋ ίππου 
του μηνιαίως μέν 150 δραχ., έτησίως δέ 1800 δρ., 
μισθοδοτούμενος καί ούτος μέ 90 δρ. κατά μήνα έπο
μένως 500X1800=900,000 δραχμάς.

Διά τούς 3,500 πεζούς άγροφύλακας απαιτούνται 
350 ύπαξιωματικοί. 'Η μισθοδοσία έκάστου ύπαξιω- 

ματικοϋ απαιτεί έτησίαν δαπάνην, μισθοδοτούμενου 
άπό 100 —120 δρ. μηνιαίως, τό δλον δρ. 1440, άρα 
350X1440=504,000.

Διά την ε”φιππον άγροφυλακην άπαιτοϋνται SO 
ύπαξιωματικοί. Ή μισθοδοσία έκάστου έφιππου ύπα- 
ξιωματικοϋ μετά τής τροφής τοϋ ίππου του απαιτεί 
έτησίαν δαπάνην, μισθοδοτούμενου πρός 100—120 
δρ. κατά μήνα καί 60 εΐσέτι δρχ. διά τροφήν ίππου 
κτλ. δρ. 2,160, άρα 60X2160=129,600 δρχ.

Πρός διοίκησιν τοϋ σώματος τής Αγροφυλακής ά- 
παιτεΐται έπιτελεΐον έξ 80 περίπου άξιωματικών, 
άνωτέρων καί κατωτέρων.

Έάν ύπολογίσωμεν τήν μισθοδοσίαν τοϋ αξιωμα
τικού κατά μέσον όρον πρός 300 δραχ. κατά μήνα 
έχομεν έτήσιον μισθοδοσίαν 3,600 δραχμάς δι’ έκα
στον, έπομένως 80 άξιωματικοί Χ3,600=248,000.

Άνακεφαλαιοϋντες τάς άνωτέρω δαπάνας έχομεν 
έν συνόλφ τά έξής ποσά:

Jid 3 unn λ------- · ------
» 
» 
» 
»

3.500 άγροφύλακας
500 Εφίππους 
350 πεζούς νπαζ.
60 εφίππους λ>
50 άξιωματικούς 

Τδ δλον
Άντί 5,703,600 δυνάμεθα νά έχωμεν Άγροφυλα-

όραχ. 3,990,000
»
» 
»
»

900,000
504,000
129,600
180,000 

^703.600

* Συνέχεια έκ Σελ. 505.
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κήν στρατιωτικώς καταρτιζθ[Λεν·ην, έπαρκώς [ΐισθοδο- 
τουμένην καί μέ τοιαϋτα προσόντα περιβαλλόμενων, 
ούτως ώστε μετά πεποιθήσεως ν’ άποφανθώμεν δτι η 
τε αγροτική καί ύπαιθρος δημοσία ασφάλεια εξάπαν

τος θά παγιωθη.
Διά την ύπάρχουσαν σήμερον ’Αγροφυλακήν καί 

την άναγκαιοϋσαν τοιαύτην,μαθηματικός σχεδόν άπε- 
δείχθη, δτι δ κτηματικός πληθυσμός δαπαν^ πρός 
συντηρησίν αύτης 7,225,547 δραχ. της ύφ' ήμών 
δέ ύποδεικνυομένης άπαιτεΐται δαπάνη 5,703,600 
άρα έχομεν 7,225,547 — 5,703,600=1,521,947 
έπί πλέον δαπανωμένας διά τήν ύπάρχουσαν Αγρο
φυλακήν. ’Αλλά καί άν ύποτεθή πρός στιγμήν δτι 
και σήμερον δαπανόίται καί θά δαπανηθή ίσον ποσόν 
ήτοι μόνον 5,703,600, δσα απαιτούνται πρός συντή 
ρησιν τής ύποδεικνυομένης διά τοϋ παρόντος ύπομνή- 
ματος ’Αγροφυλακής, έρωτώ δύναται νά παραβληθή 
τό ύποδεικνυόμενον σύστημα πρός τήν ύπάρχουσαν 

’Αγροφυλακήν ;
Καί δέν εινε πιστευτόν δτι δ κτηματικός πληθυ

σμός θά εύχαριστηθή καί διπλάσια τών νΰν νά δαπανα 
άρκεϊ μόνον νά εχτ> αγροτικήν ή ύπαιθρον δημοσίαν 
άσφάλειαν παγιωμένην, ώστε εύκόλως καί άφόβως νά 
έξέρχηται πρός καλλιέργειαν τών αγρών του ;

(Ακολουθεί)

-----4· « - -------

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
’Εξακολουθούν άκόμη άνά τά διάφορα της Αί

γυπτου χωρία,καί είς τά άπώτατα άκόμη, οί έρα
νοι τοΰ Έλληνισμοΰ ύπέρ τών θυμάτων τών κα- 
ταστραφεισών ’Ιταλικών πόλεων Μεσσήνης και 
Ρηγίου. Οί "Ελληνες ύπέρ πασαν άλλην έθνικό- 
τητα ήσθάνθησαν βαθύτερον τδ μέγεθος τής συμ
φοράς ήτις έπληξε τήν άδελφήν ’Ιταλίαν καί 
ύπέρ πάσαν άλλην φυλήν έσπευσαν πρώτοι, άμα 
τή πρώτη είδήσει, νά καταθέσωσι τδν δβολόν των 
ώς φόρον συμπαθείας καί εύγνωμοσυνης πρδς τούς 
συμπολίτας τοΰ Γαριβάλδη καί τοΰ Σανταρόζα. 
Τδ σύνθημα τής έκρήξεως τών έθνικών αύτών συμ
παθειών έδόθη άπδ τήν ’Αλεξάνδρειαν τήν Αστίαν 
αυτήν τοΰ άφθαστου πατριωτισμοΰ καί τήν έδραν 
τών μεγάλων 'Ελλήνων, έκεΐθεν δέ ή πνοή τοΰ 
ένθουσιασμοΰ διέδραμεν άνά τήν Αίγυπτον σύμπα- 
σαν μέχρι καί αύτοΰ τοΰ Σουδάν, οί ύπολανθά-

* Τά ΑΙγυπτιακά Γράμματα βραδύναντα κατά τδν π.μήνα 
δέν κατέστη δυνατόν νά περιληφθώσιν είς τδ τεύχος τοϋ 
Φεβρουάριου."Ήδη δημοσιεύονται είς τδ παρόν τεύχος καί 
διότι ή άνάγνωσις αύτών, ώς παν εργον τοϋ πολυτίμου συ
νεργάτου μας, εινε επαγωγός, γεγραμμένων είς ύφος άνβηρδν 
καί μέ γοητείαν παρασύρουσαν τδν αναγνώστην άλλά καί 
διότι τά δέματα άτινα πραγματεύεται έν αύτοΐς δέν έχασαν 
τδ έπίκαιρον αύτών.

νοντες έθνικοί παλμοί έγιγαντώθησαν, ή εύγνωμο- 
συνη ή δφειλομένη πρδς τήν ’Ιταλίαν άνέκυψεν 
έν τή εύγενεϊ αύτής μορφή είς τάς ψυχάς δλων 
καί μία σκέψις έκυριάρχησε είς τδ πνεΰμα πάντων, 
άπεκρυσταλλώθη, ή σκέψις τοΰ νά προσέλθουν α
ρωγοί κατά τδ ένόν, νά ένισχύσουν τήν μητέρα 
Ελλάδα είς τδ έργον τών έράνων καί νά προσ
θέσουν ένα λίθον είς τδ οικοδόμημα τής συμπα
θείας καί εύγνωμοσύνης, τδ όποιον έκείνη έκ τών 
πρώτων έσπευσε νά άνεγείρη.

Ούτως οί έρανοι είς τήν ’Αλεξάνδρειαν άνήλθον 
είς λίρας 1500, είς τδ Κάϊρον 800, είς Μανσού- 
ραν 200, είς Ζαγαζίκ 150 καί είς Κ. Ζαγιάτ 
100, τών άλλων πόλεων καί χωρίων τής Αίγύ- 
πτου τδ άποτέλεσμα δέν έγνώσθη διότι οί έρανοι 
έξακολουθοΰν άκόμη, δπου δέ ύπάρχει Ελληνική 
Κοινότης καί μικρά Έλλ. συνοικία έπακολουθοΰν 
σκηναί ιεράς συγκινήσεώς. Κατά τούς μετριωτέ- 
ρους ύπολογισμούς ό Ελληνικός έρανος καθ’δλην 
τήν Αίγυπτον θά ύπερβή τδ ποσόν τών λίρ. 5000, 
τδ όποιον είνε άληθώς σημαντικόν μέσα είς τάς 
δυσχερείς οίκονομικάς περιστάσεις, τάς όποίας ό 
Ελληνισμός διέρχεται. Καίτοι ή κρίσις τδ πλεϊ- 
στον έθιξε τδν 'Έλληνα, έν τούτοις ούτος ίσταται 
πάντοτε άγέρωχος, ύπερήφανος, έτοιμος νά προσ- 
φέριρ παν δ,τι έχει προκειμένου περί έθνικου καί 
ίεροΰ σκοποΰ. Είνε τοΰτο τδ μεγαλείτερον προτέ
ρημα τής άθανάτου φυλής μας, προτέρημα, τδ ό
ποιον ούδέν άλλο έθνος κέκτηται και τδ όποιον 
γίνεται καταφανέστατον είς πάντα ζώντα έν χώρα, 
οΐα ή Αίγυπτος, δπου ύπάρχει διεθνής πληθυσμός, 
Πατριαί καί Κοινότητες άντιπροσωπεύουσαι δλα 
τά έθνη. Ή σύγκρισις έπομένως εϊνε εύχερής, 
κατά τήν θλιβεράν δέ ταύτην περίστασιν, τής 
καταστροφής όλοκλήρων πόλεων, οί τών Ελλή
νων έρανοι άπετέλεσαν τά 2)3 τοΰ δλου ποσοΰ 
τών διενεργηθέντων έδώ έράνων. Ή δύναμις αύτη 
τοΰ Έλληνισμοΰ έν Αίγύπτω καί ή ύπέροχος αύ
τοΰ θέσις άπέναντι τών άλλων έθνικοτήτων θά 
ήτο πολύ καλλιτέρα καί είς μεϊζον έτι σημεΐον 
άκμής, έάν ή Ελληνική Πολιτεία έφρόντιζε νά 
περιφρουρή έπισήμως τά συμφέροντα αύτοΰ καί 
άπέστελλεν έδώ άνδρας έμπνέοντας έμπιστοσύνην, 
άντιπροσώπους άξίους τής αποστολής των.

Καί ένώ άρωγδς προσέρχεται άφ’ ένδς δ Ελ
ληνισμός είς τά θύματα τής Καλαβρίας, μέ άγω- 
νίαν άφ’ έτέρου παρακολουθεί τήν έξέλιξιν τοΰ 
έκραγέντος έν Ίερουσολύμοις ζητήματος τής Σιω- 
νίτιδος Εκκλησίας, διά τής καθαιρέσεως τοΰ Πα- 

τριάρχου Δαμιανοΰ.
Ό Μακαριώτατος ’Αλεξανδρείας Φώτιος άφοΰ 

μέ παραινέσεις ούδέν έντεΟθεν κατώρθωσεν δπως 
πείση τδν έκπτωτον νά παραιτηθή, ήλθε είς συνεν- 
νόησιν μετά τοΰ Οίκουμ. Πατριάρχου καί τήν 
παρελθοΰσαν έβδομάδα κατέλιπε τήν ’Αλεξάν
δρειαν, χωρίς ούδέν νά γνωσθή ποΰ, καί άνεχώ- 
ρησε διά Κων)πολιν.

Τδ γεγονός τούτο εινε σημαντικώτατον,δύναται 
οέ νά θεωρηθή βέβαιον δτι έκ τής συναντήσεως 
ταύτης καί τής προφορικής συνεννοήσεως τών 
ούο τούτων κορυφών τής ’Εκκλησίας μας, δια- 
πρεπεστέρων δέ 'Ιεραρχών τής έποχής μας, θά 
προκύψουν πολλά τά καλά ύπέρ τής κλυδωνιζο- 
μένης Εκκλησίας καί θά διευθετηθούν τόσα έκ- 
κρεμή ζητήματα, έξ ών σπουδαιότατα καί τιμαλ- 
φέστατα συμφέροντα τοΰ Γένους έξαρτώνται. ’Επι
κρατεί έδώ ή γνώμη, έκ διαδόσεων έχουσών βά- 
σιν τινα, δτι πρόκειται νά πεισθή ό Μακαριώτα
τος Φώτιος δπως παραιτών τδν Άλεξανδριανόν 
θρόνον, έκλεγή Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων, οπότε 
ύπάρχει μεγάλη πιθανότης νά έπανέλθουν είς τήν 
κανονικήν αύτών τροχιάν τά πράγματα τής Σιω- 
νίτιδος ’Εκκλησίας. Ό Φώτιος παραμένει άκόμη 
έν Κων)πόλει ούδεμία δέ έλήφθη μέχρι τοΰδε 
είδησις έάν κατέλιπε τήν πόλιν του Βυζαντίου 
καί έάν άπήλθεν είς 'Ιεροσόλυμα.

ΛΤδν μήνα αύτόν διήλθομεν έν σχετική ψυ
χαγωγία. Τήν έσπέραν τών έγκαινίων τοΰ νέου 
κτιρίου τής Έλλ. Αέσχης έδόθη διάλεξις ύπδ τοΰ 
έδώ παρεπιδημοΰντος χειρουργού ίατροΰ ’Αθηνών 
κ. Σ. Τσάκωνα είς τήν οποίαν παρευρέθη δλη ή 
Έλλ. παροικία. Τής ωραίας άληθώς διαλέξεως 
έπηκολούθησε χορός, τόν όποιον διηύθυνε θαυμά
σια ό άντισυνταγμάρχης τοΰ Πυροβολικοΰ κ. I. 
Γενήσαρλης, παρεπιδημών ένταύθα, ό όποιος έ- 
θαυμάσθη παρά τε τών ήμετέρων καί τών ξένων 
διά τδ παράστημα καί τήν δεξιότητα μεθ’ ής 
διηύθυνε τον χορόν. Ό κ. Γενήσαρλης κατά τήν 
έδώ διαμονήν του έγένετο άντικείμενον ζωηροτά- 
των συμπαθειών έκ μέρους τής Παροικίας μας.

Όλίγας ήμέρας κατόπιν έδόθη δεύτερος μεγα
λοπρεπής χορός έν τώ μεγάρφ τοΰ κ. Έμ. Μπε
νάκη είς δν παρέστη δ,τι έκλεκτδν ύπάρχει έν τή 
ήμετέρα Παροικία. Ή έρίτιμος κ. Βιργινία Μπε
νάκη μετά τοΰ κ. Μπενάκη καί τών κυριών ’Αν
τωνίου καί ’Αλεξ. Μπενάκη ύπεδέχοντο τούς 
προσκεκλημένους. Αί εύρύτατοι αίθουσαι τοΰ με
γάρου τοΰ κ. Προέδρου τής Κοινότητάς μας κατά
φωτοι έξ άπειραρίθμων ηλεκτρικών λαμπτήρων 
περιέκλεισαν κατά τήν έσπέραν ‘ έκείνην δ,τι είς 
πλοΰτον, είς χάριν, καί άβρότητα έχει νά έπιδείξη 
ή ’Αλεξάνδρεια, αί δέ ήγεμονικαί περιποιήσεις 
τών οικοδεσποτών καί ή προσήνεια αύτών άφη
σαν άνεξαλείπτως ωραίας έντυπώσεις είς τούς 
παρευρεθέντας. Ό χορός διήρκεσεν έν άδιαπτώτω 
εύθυμία μέχρι πρωίας. Μετά περισσής έπίσης με
γαλοπρέπειας καί έπιτυχίας έδόθη καί είς τδ μέ- 
γαρον τής κ. καί τοΰ κ. Σαλβάγου άλλος χορός, 
είς ον παρευρέθη όλόκληρος ή παροικία μας.

Αλεξάνδρεια 28 (1) 1909
ΕΛΛΗΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ *ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΓ ΕΤΟΓΣ 1908 
υπο ΖΑΦ. Κ. ΜΑΤΣΑ

Γενικού ΑιευΟυντοϋ τής Τραπέζης

’Εντολή. τοϋ διοικητικού συμβουλίου αύτης πρός 
τήν τακτικήν <3υνέλευ<ήν τών μετόχων.

Τής 14ης Φεβρουάριον 1909

Κύριοι Μέτοχο»,

Παρουσιάζων ύμΐν τόν γενικόν ’Ισολογισμόν τής Τρα
πέζης διά τήν λήξασαν χρήσιν του 1908 λαμβάνω τήν 
τιμήν νά συνοδεύσω αυτόν διά βραχείας έκθέσεως περί 
τής καθ·’ όλου πορείας τών εταιρικών ύποθέσεων.

Κατόπιν κρίσεως τοσοΰτον οξείας καί τοσοΰτον σοβα- 
ράς, οϊα ύπήρξεν έκείνη τήν οποίαν διήλθομεν κατά τό 
1907, δέν έπρεπε νά άναμένωμεν τήν άμεσον άνάρρωσιν 
τών έκ ταύτης δοκιμασθεισών άγορών ούδέ τόσω ταχεΐαν 
τήν έπανάληψιν τής κινήσεως τών έργασιών. Ή διαρρεύ- 
σασα χρήσις άπετέλεσε κατ’ άκολουθίαν μάλλον περίοδον 
περισυλλογής, αί δέ έργασίαι γενικώς κατ’ αύτήν υπήρ
ξαν δυσχερείς καί περιωρισμέναι μεθ’ όλην τήν μεγάλην 
άφθονίαν τοϋ χρήματος ήτις έκράτει εις όλας τάς εύρω- 
παϊκάς άγοράς.

Ή κατάστασις αΰτη τών πραγμάτων έγένετο έτι πε
ρισσότερον αισθητή έπί τών άγορών τής Αίγύπτου καί τής 
Τουρκίας, αίτινες είναι γνωστόν ότι ιδιαιτέρως ύπέφεραν 
έκ τής κρίσεως τοΰ 1907. Είναι λοιπόν φυσικόν ότι πάντα 
ταϋτα έξήσκησαν ού σμικράν έπιρροήν έπί τής πορείας 
τών ήμετέρων έργασιών έν ταΐς άγοραΐς ταύταις, μεθ’ών 
πολλαπλά, ώς γνωστόν, μάς συνδέουσι συμφέροντα.

Έν Έλλάδι, καίτοι μή προσβληθείσγ άμέσως έκ τής 
κρίσεως, παρουσιάσθησαν άλλης φύσεως δυσχέρειαι αϊτι- 
νες έπεδείνωσαν τόν μαρασμόν τών έργασιών, τόν έπελ- 
θόντα έκ τών συνεπειών τής παγκοσμίου κρίσεως, καί εί- 
δικώτερον έκ τών συνεπειών τής κρίσεως τής ένσκηψά- 
σης παρά τοϊς γείτοσιν ήμών έν Ανατολή μεθ’ ών συν- 
δεόμεθα διά στενωτάτων έπικοινωνίας δεσμών.

Εννοώ τήν νομισματικήν στενοχώριαν, ήτις έπήλθ· 
κατά τό παρελθόν φθινόπωρον έν τή κυκλοφορία τοΰ τρα
πεζογραμματίου καί ήτις έφ’ ικανούς μήνας ήπείλησε σο- 
βαρώς τό Ελληνικόν έμπόριόν, άτε άναγκάσασα τάς Τρα- 
πέζας νά περιστείλωσι σπουδαίως διαφόρους κατηγορίας 
τών έργασιών των όπως δυνηθώσι νά έξακολουθήσωσι τας 
έμπορικάς προεξοφλήσεις τής πελατείας των.

Εύτυχώς τό φαινόμενον δέν παρουσιάζετο διά πρώτην 
φοράν, οΰτω δέ ή πείρα τοϋ παρελθόντος είχεν έγκαίρως 
οδηγήσει τάς Τραπέζας είς τήν λήψιν μέτρων προφυλα- 
κτικών χάρις είς τά όποια άπετράπησαν οί άπειλήσαντες 
πρός στιγμήν τό έμπόριόν κίνδυνοι άλλά πρέπει νά έλπί- 
σωμεν, ότι τό Κράτος θέλει παρέμβει έγκαίρως έν τφ ζη- 
τήματι τούτω όπως διά τής πρεπούσης διαρρυθμίσεως τών 
κατ’ αύτό άποσοβηθή ή άλλως λίαν πιθανή έπανάληψις 
τοΰ φαινομένου τούτου, ής αί συνέπειαι θά ήδύναντο νά 
καταστώσι λίαν άνησυχαστικαί διά τε τό έμπόριόν καί διά 
τήν βιομηχανίαν τής χώρας.

Δέν έχομεν, ώς παρατηρείτε ή δυσχερείας νά σημειώ- 
σωμεν διά τά κυριώτερα κέντρα τών ήμετέρων συμφερόν
των. Μ’ όλον τοΰτο, χάρις είς τά ληφθέντα παρά τοΰ 
Συμβουλίου σας μέτρα καί χάρις είς τήν άναπτυχθεΐσαν

* Δημοσιευομεν λίαν εύχαρίστως την εκθεσιν τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου τής Τραπέζης Αθηνών έξ ής έμφαίνε- 
ται ή άνθηοά κατάστασις τής Τραπέζης καί ή έπί τα βελ
τίω όσημέραι καταπληκτική πρόοδος τών εργασιών αύτής.
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δραστηριότητα, τά γενικά άποτελεσματα τής χρήσεως δέν 
παρουσιάζουσιν ή μικράν σχετικώς ύποχώρησιν απέναντι 
τών τής προηγούμενης, μάς έπιτρέπουσι δέ νά προοιωνι- 
ζώμεθα άγαθά διά τδ μέλλον και νά προσδοκώμεν έτη 
καλλίτερα, όταν προ πάντων έκλείψωσιν έντελώς τά άπο- 
τελέσματα τής τελευταίας κρίσεως. Τδ γεγονδς τοϋτο 
αποκτά ακόμη μεγαλειτέραν άξίαν, δταν άναλογισθήτε, 
δτι τά παραχθέντα κέρδη προέρχονται σχεδόν έξ ολοκλή
ρου απδ τάς κανονικάς, τάς τρέχουσας ήμών έργασίας. 
Τοϋτο αποδεικνύει έμπράκτως, δτι έπετεΰχθη πρόοδος εις 
τούς κυρίως τραπεζιτικούς κλάδους τής ήμετέρας δρά
σεως, τών όποιων άλλως τε ή άνάπτυξις αποτελεί τήν 
κυριωτάτην τοϋ Συμβουλίου σας μέριμναν, περί τούτου δέ 
θέλετε πεισθή έτι περισσότερον έάν θελήσητε νά ρίψητε 
έν βλέμμα έπί τών αριθμών, ούς παρουσιάζει δ έν τέλεί 
τής παρούσης λογοδοσίας προσηρτημένος στατιστικός 
πίναξ *)

* Δημοσιευθήσεται ελλείψει χώρου είς τδ τεΰχος τοϋ 
μηνδς ’Απριλίου.

Έπί τοΰ προκειμένου ανάγκη νά σημειώσητε, δτι τοΰ 
ύμετέρου Συμβουλίου αποφασίσαντος νά ανενεχθώσι τοΰ 
λοιποΰ εις τδ άρτιον πάντες οί είς χρυσδν Λ)σμοί τής 
Τραπέζης, τδ μέτρον τοϋτο δέν έγένετο δυνατόν νά λη
φθή έξ ολοκλήρου διά τδν ύπδ τάς όψεις σας ’Ισολογι
σμόν, άλλ’ έφηρμόσθη μόνον διά τδ Κεντρικόν, δλων τών 
εις χρυσδν λογαριασμών τών Ύ)μάτων άπομεινάντων 
έπί τή βάσει διατιμήσεως τοΰ φράγκου πρδς 1.06, έξο- 
μοιωθησομένων δέ εις τδ άρτιον άπό τοΰ προσεχοΰς Ίσο- 
λογισμοΰ τοΰ μηνός ’Ιανουάριου. Τοΰτ’ αύτδ συνέβη καί 
διά τδν προσηρτημένον τή λογοδοσία στατιστικόν πίνακα 
Έπομένως καί διά τδν ’Ισολογισμόν καί διά τδν πίνακα 
δέον πρδς έπιτυχίαν άκριβοδικαίας συγκρίσεως μέ τούς 
αντιστοίχους αριθμούς τοΰ 1907 νά ληφθή ύπ’ δψει ή 
διαφορά τοΰ συναλλάγματος, έπειδή δέ τώ τέλεί τοΰ 19θ7 
διά πάντας τούς εις χρυσδν Λ)σμούς είχε ληφθή ώς βά- 
σις ή τιμή 1.10, ή λογιστέα διαφορά είναι έκ δέκα λε
πτών καθ’ δτι άφορα τούς άριθμούς τοΰ Κεντρικού' καί έκ 
τεσσάρων λεπτών καθ’ δτι άφορα έκείνους τών Ύ)μάτων.

Τούτου τεθέντος άς έξετάσωμεν ήδη τούς άριθμούς.
Εις έκ τών σπουδαιοτέρων κλάδων τών ήμετέρων ερ

γασιών είναι, ώς δέν αγνοείτε, δ τής είσπράξεως γραμ
ματίων' έπί τοΰ κλάδου τούτου συνεκεντρώσαμεν ανέκα
θεν δλην μας τήν προσοχήν τόσω μάλλον δσφ εύρισκό- 
μεθα διαρκώς έν πάλη ούτως είπειν πρδς τδν συναγωνι
σμόν. Μ’ δλον τόν συναγωνισμόν λοιπόν δστις, ώς είναι 
φυσικόν άπδ έτους είς έτος άναπτύσσεται καί μ’ δλην 
τήν παγκόσμιον έμπορικήν κρίσιν τοΰ παρελθόντος έτους, 
ήτις ώς ήν έπόμενον, έπήνεγκε μείωσιν τής παγκοσμίου 
έμπορικής κινήσεως, τά είσπραχθέντα ύπδ τής Τραπέζης 
γραμμάτια παριστώσιν έν συνόλφ αξίαν Δρχ. 145,804, 
516, ήτοι πάρουσιάζουσιν ύπέρβασιν δέκα δλων έκατομ- 
μυρίων έν συγκρίσει πρδς τδν άντίστοιχον αριθμόν τοΰ 
1907. Άλλά, κατά τά περί διατιμήσεως τοΰ συναλλάγ
ματος προεκτεθέντα, δέον νά λάβητε ύπ’ δψει δτι έκ τοΰ 
προσημειωθέντος δλου άριθμοΰ τών είσπραχθέντων γραμ
ματίων, 89,621,000 είναι γραμμάτια είσπραχθέντα είς 
χρυσδν παρά τών έν τώ έξωτερικφ Ύ)μάτων τής Τραπέ
ζης· δέον δθεν νά συνυπολογισθή ή πρδς 4 0)θ διαφορά 
τής τιμής τοΰ Συναλλάγματος, ήτις αποτελοΰσα ποσόν 
Δρ. 3,585,840 αναβιβάζει τδ πραγματικόν σύνολον τών 
γενομένων εισπράξεων είς Δρχ. 149,389,356 απέναντι 
Δρ. 135,375,223 τοΰ έτους 1907. Υπάρχει δθεν φα
νερά και πραγμ-ατική πρόοδος έκ 14 εκατομμυρίων δραχ
μών παρά τάς δυσχερείς συνθήκας, ύφ’ άς διετέλει έμπο- 
ρικώς ή λήξασα χρήσις.

Τδ σύνολον τών ένεργηθεισών ύπδ τής Τραπέζης αγο
ραπωλησιών Συναλλάγματος, δπερ άνήρχετο τώ τέλει 

τοΰ 1907 εις Δρ. 689,661,317 παρίστατομ έν ελαφρά 
μειώσει διά τδ 1908, άτε απερχόμενον κατά τδν πίνακα 
είς Δρ 684,729,987, πλήν διά τούς ίδιους λόγους δέον 
νά προστεθώσιν είς τδ ποσόν τοΰ 1908 Δρ. 17,503,040, 
παριστώσαι τήν έξηγηθεΐσαν διαφοράν Συναλλάγματος διά 
τας έργασίας τών Τ)μάτων, οΰτω δέ τδ πραγματικόν 
σύνολον τών άγοραπωλησιών Σ)τος ανέρχεται είς 702, 
233,027, παρουσιάζον καί έν τώ κεφαλαίφ τούτφ πραγ
ματικήν πρόοδον κατά δραχμάς 12,571,710, ήτις είναι 
■τόσω μάλλον αξία προσοχής δσφ δέν πρέπει νά λησμο- 
νώμεν, δτι ή κατά τδ λήξαν έτος σπάνις τοΰ τραπεζο
γραμματίου έπήνεγκεν, ώς έπόμενον, ούσιώδη περιορισμόν 
τής έμπορικής κινήσεως καί τών έπί Συναλλάγματος 
έργασιών έφ’ ικανούς μήνας.

Τδ υπόλοιπον τών καταθέσεων, συμπεριλαμβανομένου 
καί τοΰ ταμιευτηρίου, άνήρχετο τή 31 Δεκεμβρίου 1908 
είς Δρ. 77,152,348 έναντι Δρ 78,288,814 τοΰ 1907. 
Κατ’ έπιφανείαν παρίσταται καί ένταΰθα ύποχώρησις ένδς 
περίπου εκατομμυρίου' άλλ’ έκ τών καταθέσεων τής Τρα
πέζης 44,000,000 είναι είς χρυσόν, έκ τούτων δέ 13, 
000,000 παρά τώ Κεντρικφ καί 31,000,000 παρά τοίς 
Ύ)μασιν, έπομένως δέον διά μέν τά πρώτα νά λογισθή 
διάφορά δέκα λεπτών διά δέ τά δεύτερα τεσσάρων, δπως 
καταστή δυνατή ακριβής σύγκρισις' ή διαφορά αΰτη δίδει 
Δρ. 2,550,000, άτινα δέον νά προστεθώσιν είς τδ σύνο
λον τών καταθέσεων τοΰ 1908, οΰτω δέ αύται, άντί τής 
φαινομενικής μειώσεως, παρουσιάζουσι πραγματικήν ύπέρ- 
βασιν ένός καί ήμίσεως περίπου έκατομμυρίου, ήτις είναι 
λίαν αξιοσημείωτος λαμβανομένης ύπ’ δψει τής θέσεως 
τής χρηματαγοράς έν Έλλάδι καιά τήν δευτέραν έξαμη
νίαν τοΰ υπολόγου έτους. Πλήν τούτου άξιον σημειώσεως 
ήθελεν είσθαι έν προκειμένφ τδ γεγονδς δτι τή 31 
Δ)6ρίου 1907 ή Προνομιούχος Έταιρία Σταφίδος είχε 
κατατεθειμένας παρ’ ήμΐν Δρ. 12,663,000, έν ώ αί ά- 
νάγκαι τής έφετεινής έσοδείας περιώρισαν τδ ποσόν τοϋτο 
τή 31 Δ)βρίου 1908 είς Δρ. 6,465,1 00 μόνον. Ή δια
φορά αΰτη έκ Δρ 6,198,000 έκαλύφθη προφανώς δι’ αύ- 
ξήσεως τών καταθέσεων τής συνήθους ήμών πελατείας, 
έπομένως έάν θελη τις νά κρίνη άσφαλώς έπί τής πορείας 
τών καταθέσεων ήμών δέον νά προσθέση καί τδ ποσόν 
τοϋτο είς τήν άνωτέρω έξευρεθεΐσαν έπί πλέον διαφοράν 
τών καταθέσεων, οΰτω δέ συμποσοΰται αΰτη είς Δρ. 7, 
611,534, ήτοι παρουσιάζει πρόοδον κατά 10 0)0 έν συγ- 
κρίσει μεταξύ τοΰ 1907 καί τοΰ 1908.

Καθ’ δτι άφορα είς τάς προεξοφλήσεις, έπεθύμουν νά 
προσθέσω, δτι ή άνάπτυξις αύτών άπασχολεΐ δλως ιδιαι
τέρως το Συμβούλιον σας, αλλ’ ένεκα τής κρίσεως, ήτις 
τοσοϋτον είχε κλονίσει τάς κυριωτέρας τών άγορών τής 
’Ανατολής, τδ Συμβούλιον σας φρονεί, δτι δέον μετά περι- 
σκέψεως νά βαδίζη. Έν τοσούτφ ή πρόοδος ή παρά τάς 
δυσμενείς ταύτας συνθήκας πραγματοποιηθεΐσα κατά τά 
δύο τελευταία έτη είναι άρκούντως αισθητή, διότι ή κίνη- 
σις τοΰ χαρτοφυλακίου προεξοφλήσεων, διά τδν ακριβή 
ύπολογισμδν τής δποίας κυρίως είπειν έδει έπίσης νά 
ληφθή ύπ’ δψει ή διάφορά τοΰ Συναλλάγματος, άπδ Δρ. 
110,227,801 είς ας άνήρχετο έν έτει 1906, άνήλθε 
κατά τδν στατιστικόν πίνακα είς Δρ. 151,Γ; 0,802 κατά 
τδ 1907 καί είς Δρ. 152,519,466 κατά τδ 1908.

Ή σύγκρισις τών άριθμών τούτων χορηγεί ύμΐν, κύ
ριοι Μέτοχοι, μίαν έτι απόδειξιν τοΰ γεγονότος, δτι τδ 
πρόγραμμα ήμ 7 ν συνίσταται κυρίως είς τήν άνάπτυξιν τών 
τραπεζιτικών έργασιών τών προωρισμένων είς διευκόλυν- 
σιν τοΰ έμπορίου.

Τής τάσεως ταύτης θέλετε άποκτήσει καί έτέραν ίκα- 
νώς διαφωτιστικήν απόδειξιν, έάν λάβητε ύπ’ δψει δτι αί 
έργασίαι προκαταβολών έπί ένεχύρφ τίτλων παρουσιάζουσι 
μεταξύ τών έτών 1907 καί 1908 μείωσιν ύπερβαίνουσαν 
τα τέσσαρα εκατομμύρια δραχμών, ένώ άντιθέτως οι λ)σμοί 

έπι εμπορευμάτων κτλ. παρίστανται ηΰξημένοι κατά έπτά 
δλα εκατομμύρια.

Αί Έταιρίαι έν ταΐς δποίαις ή ήμετέρα Τράπεζα έν- 
διαφέρεται και τας όποιας γνωρίζετε έκ προηγουμένων 
λογοδοσιών, έξακολουθοΰσι νά προοδεύωσι καί νά άνα- 
πτύσσωνται κανονικώς. Δέν έχω τι είδικώς νά προσθέσω 
καθ’ δτι άφορα αύτάς άναφερόμενος καθ’ ολοκληρίαν είς 
τούς ’Ισολογισμούς καί τάς Εκθέσεις τάς δποίας αύται 
έτησίως δημοσιεύουσι. Θά έπεθύμουν μόνον ώς πρδς τήν 
Προνομιοΰχον Εταιρίαν Σταφίδος νά προσθέσω, δτι ή 
έπελθοΰσα τελευταίως έπί τών μετοχών αύτής έκπτωσις 
μάς φαίνεται αδικαιολόγητος παρά τήν άφθονίαν τής έφε- 
τεινής έσοδείας, καθ’ δτι ή γενική θέσις τής Έταιρίας 
ταύτης παραμένει εξαίρετος, ή δέ καθημερινώς συμπλη- 
ρουμένη διοργάνωσις τοΰ βιομ.ηχανικοΰ αύτής μέρους ύπδ 
τής Έλληνικής Έταιρίας Οίνων έξασφαλίζει τδ μέλλον 
καί τών δύο τούτων Εταιριών.

Ή κατά Δρ. 840,000 αΰξησις, ήν θέλετε παρατηρή
σει έπί τής μερίδος τών Κτημάτων τής Τραπέζης οφεί
λεται κατά Δρ 230,000 είς άκίνητά τινα άφεθέντα είς 
λ)σμόν μας έπί δημοπρασίας έν Βόλφ καί Κρήτη, κατά 
δέ τδ ύπόλοιπον ήτοι κατά Δρ. 610,000 είς τήν άνοικο- 
δόμησιν τοΰ νέου έν Άθήναις μεγάρου τής Τραπέζης, 
δπερ τελείως ικανοποιεί τάς άνάγκας τής κεντρικής ήμών 
ύπηρεσίας έγκατασταθείσης έν αύτώ ήδη άπδ τοΰ παρελ
θόντος Μαΐου.

Έν τώ ύπδ κρίσιν Ίσολογισμώ θέλετε παρατηρήσει 
έφέτος καί μίαν νέαν μερίδα άφορώσαν τά χρεόγραφα τά 
άνήκοντα είς τδ Ταμείον Συντάξεως καί ασφαλείας ζωής 
τών Τπαλλήλω τής Τραπέζης. Πρόκειται περί τεσσά
ρων χιλιάδων μετοχών τής ήμετέρας Τραπέζης είς τάς 
οποίας τδ Συμβούλιον τοΰ Ταμείου τούτου ένόμισε σκό- 
πιμον νά ένδύση τήν περιουσίαν αύτοΰ, έπωφεληθέν τών 
εύθηνών τιμών τών μετοχών τούτων καί έπιθυμοΰν νά 
έξασφαλίση είς τδ ταμείον εισόδημα ύπέρτερον τοΰ 5 0)θ 
δπερ άπελάμβανε διά τής καταθέσεως τής περιουσίας του 
παρά τή ήμετέρα Τραπέζη. Τδ Συμβούλιον σας παρακο
λουθεί μετά ζωηροΰ ένδιαφέροντος τήν άνάπτυξιν τοΰ 
Ταμείου τούτου καί έλπίζει νά δυνηθή νά ένασχοληθή 
προσεχώς μέ τήν άναδιοργάνωσιν αύτοΰ, δπως καταστήση 
άκόμη ούσιαστικωτέρας τάς ύπηρεσίας, άς κέκληται τοϋτο 
νά δώση καί δπως σύσφιγξη δσον τδ δυνατόν περισσότερον 
τούς δεσμούς, οίτινες συνδέουσι τδ προσωπικόν τής Τρα
πέζης πρδς αύτήν.

Οί Σύμβουλοι ών λήγει έφέτος ή θητεία είναι οί Κύ
ριοι I. Μπότασης, Ζ. Κ. Μάτσας, Κ. Βέρουγκ καί Μαρ- 
κήσιος δέ 'Ρεβερσώ.

Σάς προτείνομεν τήν έκ νέου έκλογήν των καθώς καί 
έκείνην τών τακτικών καί παραπληρωματικών έλεγκτών 
σας, περί ής έχετε νά προβλέψητε συμφώνως πρδς τήν 
δημοσιευθεΐσαν διακήρυξιν τής παρούσης Γενικής Συνε
λεύσεως.

Ή ήμερησία διάταξις αύτής περιλαμβάνει έπίσης καί 
τήν έκλογήν Συμβούλων πρδς πλήρωσιν κενών έν τώ 
Συμβουλίφ εδρών. Έκ τών δύο τούτων, τδ Συμβούλιον 
σας, έπλήρωσεν ήδη τήν μίαν, έκλέξαν τδν Κύριον Έμμ. 
Μπενάκην, πρόεδρον τής Έλληνικής Κοινότητας Αλε
ξάνδρειάς καί αρχηγόν τοΰ τιμώντας τδ Ελληνικόν ό
νομα οίκου Χωρέμη Μπενάκη καί Σας. Ή έκλογή αΰτη 
δέον συμφώνως τώ Καταστατικώ τής Τραπέζης νά έπι- 
κυρωθή παρ’ ύμών, Κύριοι Μέτοχοι. Ή προσωπικότης 
τοΰ κ. Έμμ. Μπενάκη είναι είς πάντας ύμάς τόσον γνω
στή, ώστε δέν έχω καμμίαν αμφιβολίαν, δτι μετά χαράς 
θέλετε ύποδεχθή τδν διορισμόν τοΰτον καί δτι θέλετε 
εκτιμήσει πρεπόντως τήν πολύτιμον συνδρομήν, ήν δικαι
ούμεθα νά άναμένωμεν απδ τδ πρόσωπον τοΰ νέου τούτου 
συναδέλφου μας.

Τήν έτέραν έν τω Συμβουλίω κενήν έ'δραν σάς προτεί

νομεν νά μή πληρώσητε άκόμη, διότι, έπιθυμοΰμεν καί 
διά τήν πλήρωσιν ταύτης νά άποτανθώμεν πρδς έτερον 
έν Αλεξάνδρειά ομογενή, δπως ούτω δυνηθώμεν, λόγω 
τών μεγάλων έκεΐ συμφερόντων μας, νά έχωμεν έν Α
λεξάνδρειά δύο μέλη τοΰ συμβουλίου σας ένασκοΰντα έπί 
τών έργασιών μας ένεργδν έπίβλεψιν.

’Ελπίζω έπί πλέον, δτι θά δυνηθώμεν προσεχώς νά 
ίδρύσωμεν καί τοπικόν έν Αλεξάνδρειά Συμβούλιον, τδ 
όποιον πρδς ένάσκησιν ένδελεχοϋς έλέγχου τών έκεΐ έρ
γασιών μας θά μάς ήναι ώφελιμότατον, πρό πάντων ήδη 
μετά τήν άποφασισθεΐσαν ύπδ τοΰ Συμβουλίου σας κατάρ- 
γησιν τής θέσεως τοΰ διευθυντοΰ τών έν Αίγύπτφ Πωμά
των τής Τραπέζης.

Ό οργανισμός ούτος κέκληται άλλως τε νά παράσχη 
ήμΐν πολυτίμους ύπηρεσίας καί ένεκα τής νέας τροπής, 
ήτις έδόθη είς τήν έν Αίγύπτφ δράσιν τής Τραπέζης 
ημών' κατά τδ νέον τοϋτο πρόγραμμα, τδ δποΐον ένεκα 
τής κρίσεως 1997 δέν κατωρθώθη νά τεθή έν έφαρμογή 
ή άπό τι·<ων μόνον μηνών, έπιδιώκομεν τδν περιορισμόν 
τών έπί ένεχύρω τίτλων έργασιών, αίτινες απετέλουν άλ
λοτε τδν κυριώτερον κλάδον τής δράσεως τών ήμετέρων 
έν Αίγύπτω Ύ)μάτων, προσπαθοϋντες αντί τούτων νά 
άναπτύξωμεν τάς τραπεζικάς έργασίας καί τάς τοΰ τμή
ματος τών έμπορευμάτων.

Είς τάς έν τώ ζητήματι τούτφ προσπάθειας ήμών εί- 
χομεν άξιόλογον συνδρομήν έκ μέρους τής banque de 
Γϋηιοπ Parisienne, μεθ’ ής διατηροΰμεν πάντοτε τάς ά- 
γαθάς σχέσεις τάς δποίας γνωρίζετε. Χάρις είς τήν συν
δρομήν ταύτην έλπίζομεν νά δυνηθώμεν έτι περισσότερον 
νά άναπτύξωμεν τάς έπί προκαταβολών βάμβακος έργα
σίας μας, τάς δποίας έγκαινιάσαμεν τω 1908 καί αίτινες 
άπέβησαν λίαν ικανοποιητικά!.

Συγχρόνως έπραγματοποιήσαμεν έν Αίγύπτω άξιολό- 
γους προόδους καί έπί πάντων έν γένει τών κλάδων τής 
έργασίας μας τών έχόντων σχέσιν μέ τδ έμπόριον, χάρις 
δέ είς τήν δλως νέαν διά τά έκεΐ Ύ)ματά μας δραστη
ριότητα, ήν άνεπτύξαμεν έπί τοΰ σημείου τούτου ειδομεν 
τριπλασιαζομένην τήν κίνησιν τών έκεΐ έμπορικών μας 
προεξοφλήσεων, αναπτυσσομένας δέ κατα τρόπον λίαν έν- 
θαρρυντικδν τάς έπί έμπορευμάτων έν γένει προκαταβο- 
λάς μας.

"Εχομεν τήν πεποίθησιν, δτι ύπδ τήν νέαν των μορ
φήν, ήτις μεγάλως θέλει ευρύνει τήν σφαίραν τής δρά
σεως τών έν Αίγύπτω ήμετέρων Ύ)μάτων, θέλουσιν απο
δώσει ταΰτα έτι μάλλον ικανοποιητικά αποτελέσματα έν 
τώ μέλλοντι.

Ή πεποίθησις αΰτη μάς ένεθάρρυνεν άφ’ ένδς μέν είς 
τάς γενναίας άποσβέσεις, τάς δποίας σάς προτείνομεν καί 
αίτινες κατά τδ μέγιστον μέρος αύτών άφορώσι τά Ύ(μα- 
τα Αίγύπτου καί Κων)πόλεως, αφ’ έτέρου δέ είς τήν 
διά λ)σμόν μας άνάληψιν τών τίτλων πελατών μας τι- 
νών, ών οί λ)σμοί παρουσίασαν άνοίγματα. Προβαίνοντες 
είς τδ τελευταΐον τοϋτο μέτρον ήγόμεθα κυρίως έκ τής 
έπιθυμίας νά έξυγιάνωμεν τήν θέσιν τών έν λόγφ ήμετέ
ρων Ύ)μάτων συμπληροΰντες τδ έργον τών αποσβέσεων, 
πλήν τούτου δμως, ή έπιμελής μελέτη, είς ήν προέβη- 
μεν, έπί τής πραγματικής άξίας τών τίτλων τούτων ήγα- 
γεν ήμάς είς τήν πεποίθησιν, δτι οί πλεΐστοι αύτών ύπέ- 
στησαν ύπερβολικήν έκπτωσιν. Έλπίζομεν διά τοϋτο δτι 
μέγα μέρος έκ τών γενομένων θυσιών άνακτηθήσεται διά 
τής έπιστροφής τών τιμών είς ύψηλότερα έπίπεδα, ήν δι
καιούμεθα νά άναμένωμεν έν μέλλοντι κατά τδ μάλλον 
ή ήττον προσέχει.

Τά λοιπά ήμών Ύ)ματα έδωκαν ήμΐν άρκούντως ικα
νοποιητικά αποτελέσματα καί προώδευσαν κανονικώς μεθ’ 
δλας τάς πολλαπλάς δυσκολίας έναντίον τών οποίων είχον 
νά παλαίσωσιν.

Ή ύπηρεσία τής έπιθεωρήσεως, ήτις λειτουργεί άπδ 
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του λήξαντος έτους πολλφ πληρέστερον ή έν τώ παρελ- 
θόντι, μας επιτρέπει νά παρακολουθώμεν πάλλω έπιμε- 
λέστερον τήν πορείαν τών Ύ)μάτων μας.

Τδ Συμβούλιον σας ελπίζει, δτι θά δυνηθή λίαν προσε
χώς νά συμπληρώση τήν άναδιοργάνωσίν τινων έξ αύτών 
καί κυρίως τών έν Κ)πόλει, άτινα είναι επιδεκτικά ουσιώ
δους άναπτύξεως λόγω τής τελευταίως συντελεσθείσης έν 
τή γείτονι έπικρατεία πολιτικής μεταβολής. Ελπίζει ώ- 
σαύτως νά εύρεθή μετ’ ολίγον εις θέσιν νά έφαρμόση τδ 
πρόγραμμα τής συμπληρώσεως τοΰ δικτύου τών 'Ιαμά
των μας, ήν θεωρεί άπαραίτητον διά τήν πρέπουσαν άνά- 
πτυξιν τών τρεχουσών έργασιών μας, άλλ’ έχει τήν γνώ
μην, δτι μεγάλη σπουδή έν προκειμένω ήδύνατο νά κα
ταστή έπιβλαβής καί προτιμά νά βαδίζη μετά περισκέ- 
ψεως.

Η ανωτέρω αφήγησις σάς έδωκε, φρονώ, αρκούντως 
ακριβή ιδέαν τής θέσεως έν γένει τής Τραπέζης καί τών 
έπιτευχθέντων κατά τήν λήξασαν χρήσιν άποτελεσμάτων. 
Αί λεπτομέρεια: τάς οποίας θέλουσι προσθέσει οί έλεγκταί 
σας θα σάς έπιτρέψωσι νά κρίνητε άκόμη πληρέστερον 
περί τοΰ έργου μας καί νά μάς άπαλλάξητε, άν έγκρί- 
νητε, τής ευθύνης έπί τή μέχρι τοΰδε διαχειρίσει.

Κατα τας προτάσεις τοΰ Συμβουλίου σας, αίτινες είναι 
πόρισμα λεπτομερούς καί έπιμεμελημένης τών πραγμά
των μελέτης έκ τών καθαρών κερδών τοΰ 1908, είς ά 
δέον να προστεθή καί τδ έκ τοΰ παρελθόντος έτους έκ
τακτον άποθεματικόν κεφάλαιον Δ. 500,000, δέον νά χρη- 
σιμοποιηθώσι:

Δρ. 411,794,35 διά φόρους έπιτηδεύματος, κερδών καί 
χαρτοσήμου τοΰ μερίσματος.

Δρ. 180,000 διά τήν τακτικήν ύπέρ τοΰ άποθεμα-
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Εύχαριστήσας τόν γέροντα μέ άβεβαίαν φωνήν άνε- 
χώρησε μέ μεγάλα βήματα' δταν ευρέθη έξω (σκού
πισε τά μάτια τον τά δποία ήσαν γεμάτα δάκρυα κι 
έφυγε χωρίς νά ξέρηκι' αύτό; που πηγαίνει. Κατ' αρ
γά; έκαμφε τήν όδόν de Pologne κι' εβάδισε κατά 
μήκος τοϋ ξενοδοχείου Soyecourt και τοϋ μοναστη
ριού Ville d Eveque, τά δποία άνωρθοϋντο εκεί 
σιωπηλά κι’ έγκαιολελειμμένα' υστέρα έπέρασε τήν 
νφηλήν καμάραν τ’ όνομα τή; δποία; φέρει ή ακό
λουθο; δδί>;.

Τοιουτοτρόπω; έβγήκεν είς τήν όδόν Surene, δταν 
έστράφη διηνθύνθη πάλιν εις τό προάστειον τοϋ αγίου 
Όνωρίου.

Ή νύξ είχεν έλθει γλυκεία, διαυγή;, «’ ένα στε- 

τικοΰ μας κράτησιν συμφώνως τώ Κα- 
τασςατικώ.

Δρ. 72,115,95 εις βαθμιαίαν άπόσβεσιν άπό τών έξό- 
δων έγκαταστάσεως καί Δρ. 1,590,042:45 πρός από- 
σβεσιν τών άναξιοχρέων οφειλών.

Μετά τάς προαφαιρέσεις ταύτας δύνανται νά τεθώσιν 
είς τήν διάθεσίν σας κέρδη συμποσούμενα εις Δρ. 3,812, 
080,45, άτινα τδ Συμβούλιον σας προτείνει νά διανεμη- 
θώσιν ώς έξής :

3,600,000 διά μέρισμα τών δύο εξαμηνιών,
72,000 διά ποσοστά τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, καί 
18,000 υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών.

Τούτων γενομένων περισσεύουσιν άκόμη Δρ. 122,08·*,  
45, άς προτείνει τδ Συμβούλιον σας νά μεταφέρωμεν είς 
νέον.

* Συνέχεια έκ Σελ. 509.

Ώς έννοεϊτε, έν μέσω τών δυσχερειών, άς παρουσία - 
σεν ή υπόλογος περίοδος τα επιτευχθεντα αποτελέσματα 
δέν θά ήτο δυνατόν νά πραγματοποιηθώσιν, εαν ολοκλή
ρου τδ προσωπικόν τής Τραπέζης δεν κατεβαλλεν έκτα
κτον ζήλον καί δέν έδιπλασίαζε τήν δραστηριότητα του. 
Ήθελεν όθεν άποτελέσει παράλειψιν έκ μέρους μου έάν δέν 
συνίστων είς τδν ύμέτερον έπαινον το ανωτερον κυρίως,αλλα 
συγχρόνως καί τδ κατώτερον προσωπικόν τής Ιραπεζης, 
τδ όποιον μοί παρέσχε τόσον πολύτιμον όσον και αφωσιω- 
μένην συνδρομήν έν τή έκπληρώσει τοΰ δυσχερούς και κο
πιώδους έργου, τδ όποιον μοί εκαματε την τιμήν νά μοί 
έμπιστευθήτε.

Έν Άθήναις τήν 7)20 Φεβρουάριου 1909.
Εντολή τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου

Ό Γενικό; Διευθυντής
Ζ. Κ· Μάτόας

φάνι άστρα, γύρω άπό μιά μελαγχολική σελήνη.Έκατό 
μέτρα όπισθεν του παρηκολοΰθει δ Cantecor προσ- 
παθών νά καταπνίξη τόν κρότον τών βημάτων του.

Έπροχώρησαν άκόμη πολύ. Στην ησυχία τών άπο- 
μεμακρυσμένων δδών οί διαβάται ήσαν σπάνιοι. Εί; 
τό μέσον τοϋ προαστείου έμπροσθεν μιά; χαμηλής οι
κίας, ήτις έχρησίμευεν ώς ώρολογοποιεϊον καί εί; τήν 
όποιαν νπήρχεν άκόμη φώς, έστάθη έπ’ ολίγον δ 
GrandlyS καί ύστερον είσήλθεν.

Άπό μακρυά δ Canlecor τόν εϊδεν εισερχόμενον 
κ’ έπερίμενεν.

Αί στιγμαί περνούσαν. . ■ . "Ενα τέταρτον, μισή 
ώρα. . . . τά φώτα έσβυσαν καί τά παραθυρόφυλλα 
τοϋ ωρολογοποιείου έκλεισαν.

— Καλά, μουρμονρισεν δ κατάσκοπος τοϋ Fouche, 
εδώ κάθεται.

Προχωρήσας έφώναξε δύο αστυφύλακας έν στολή, 
οί όποιοι έστέκοντο ολίγον μακρύτερα καί δείξας τήν 
οικίαν τον; έδωσε συντόμους διαταγάς.

"Υστερα έμπήκε σέ μίαν Άδειαν αμαξαν φωνάξας 
πρός τόν άμαξαν.

— Γρήγορα είς τήν Κεντρικήν ’Αστυνομίαν.
Ο αμαξηλάτης μορφάξων έμάστιξε τόν ίππον του 

δ όποιος έφυγε καλπάζων.

Είς τό επάνω μέρος τοϋ αγίου Όνωρίου τό όποιον 
καταλήγει είς τήν δδόν Route νπήρχεν άδιέξοδος δρό
μος τόν όποιον βία παλαιά επιγραφή χαρακτηρίζει ώς 
έξής. «Αρομίσκος des Mau-Vestus χωρίς άλλο πρός 
ένθύμησιν έκλιπόντων εύγενώνι»."Εκπαλαι τό δρομάκι 
αύτό τό όποιον κατά μέν τόν χειμώνα ήτο γεμάτο 
νερά, τό δέ καλοκαίρι γεμάτο σκόνην, περιέβαλλον 
καταρρέοντα τείχη' κατόπιν πολλών ελιγμών κατέληγε 
τέλος είς τούς τοίχους τοΰ κοιμητηρίου Errands 
έκεΐ όπου σήμερον εύρίσκεται τό Park Monceau.

’Ολίγα έτη πρότερον ένας ιδιότροπος κτηματίας οί· 
κοδομήσας μίαν μονόροφον οικίαν έν εΐδει σταύλου 
μετέβαλλε τόν δρομίσκον αύτόν είς οτενήν πάροδον 
άπέχονσαν μόλις 1ΟΟ μέτρα τής κυρίας όδοϋ. ‘Η οι
κία αύτη κατ’ άρχάς έχρησίμευεν ώς άποθήκη τών 
χειροκινήτων αμαξών τάς όποιας μεταχειρίζονται οί 
έμποροι τών τεσσάρων εποχών.

Τό Άμαξοστάσων τοϋτο έγκαταλειφθέν κατήντησε 
ολίγον κατ’ ολίγον έρείπιον. Κατόπιν διά τών δύο θυ- 
ρών, τής μια; πρός νότον καί τή; Άλλης πρός βορράν, 
καί διά μέσου τών ερήμων αιθουσών έπανήρχισεν ή 
κυκλοφορία δπως καί πρότερον καί ή άδιέξοδος οδός 
έγεινε δρομίσκος' άλλά τό πέρασμα τοϋτο δέν ήτο γνω
στόν είμή είς τούς κατοίκους τής συνοικίας' διά ιούς 
ξένους έθεωρεϊτο ώς άνέκβατός.

Τό μέρος αύτό έφαίνετο δτι έξελέγη έξεπίτηδες διά 
δραπετεύσεις, αιφνίδιας έξαφανίσεις, μυστηριώδη συμ
βούλια καί ύποπτα πρόσωπα τά όποια ήσαν πολυά
ριθμα κατά τήν εποχήν έκείνην. Είς τό Άκρον τής 
όδοϋ καί τοϋ προαστείου μέ ιδιαιτέραν είσοδον άπό 
κάθε πάροδον ή οικία αύτή έχρησίμευεν ώς έργαστή- 
ριον έχον όπισθεν άλλο έν δωμάτων, καί ένα όροφον 
άκόμη τοϋ όποιου ή στέγη είχε σχήμα όξυκόρνφον.

Είς αύτήν κατώκει ό ’Υάκινθος Boran ένας πτω
χός καί ήσυχος ώρολογοποιός. Σιωπηλό; καί λυπη
μένος ένεκατεστάθη είς τήν νέαν του κατοικίαν φέρων 
μεθ’ έαυτοϋ τήν μόλις διετή θυγατέρα του Renee, 
ένα εργάτην ό> όματι Blciisot καί τήν ενρωστον σύζυ
γον αύτού ’Ιωάνναν ή οποία έκαμε παντός είδους έργα
σίας.

Χωρίς οί νέοι γείτονες νά τόν έρωτήσουν ό Baran 
τούς έδιηγήθη δτι ήτο χήρος καί δτι έγκατέλειπε τήν 
πρώτην του συνοικίαν διά ν'άποφύγη τάς αναμνήσεις.

Τρεις μήνες έπέρασαν καί άφοϋ πάσα περιέργεια 

την όποιαν κινεί κάθε νέον πρόσωπον ίκανοποιήθη, 
ό Υάκινθος Boran καί οί ίδικοί του Απέκτησαν τήν 
ύπόληφιν δλων,ζώντες ήσύχως καί τακτικώς, καί κανείς 
πλέον δέν ήσχολήθη μαζή των. Ή έπανάστασις, ή 
τρομοκρατία καί τό διευθυντήριον δέν τούς έτάραξε 
διόλου' ή Ύπατία τούς άφήκεν καθ' ολοκληρίαν ήσύ- 
χους ή Αύτοκρατορία, δέν τούς έφόβισε περισσότερον. 
Έν ένί λόγω ήσαν Άνθρωποι ειρηνικοί.

Ό ώρολογοποιός φορών ένα μαϋρον μεταξωτόν 
σκούφον καί φέρων είς τόν δεξιόν οφθαλμόν ένα δυ
νατόν φακόν, ήσχολεΐτο δλην τήν ήμέραν είςέργασίας αΐ- 
τινες έφαίνοντο άποσπώσαι καθ’ ολοκληρίαν τήν προ
σοχήν του. Καί ένφ είργάζετο έβλεπεν άπό τά μικρά 
τετράγωνα ενός στενού παραθύρου κάθε τι τό όποιον 
συνέβαινεν είς τήν όδόν

Πολύ συχνά ένας διαβάτης έστέκετο πρό τής πτω
χικής προθήκης ή όποια περιελάμβανε τρία ώρολόγια 
τοϋ τοίχου έπιχρυσωμένα, μίαν παλαιόν ώρολογοθήκην 
μίαν σειράν ώρολογίων άργυρών, σκουλαρίκια, ταμβα- 
κοθήκας καί παντός είδους άθύρματα. Ό διαβάτης 
ούτος ήρέσκετο νά παρατηρή κτυπών έν τώ μεταξύ τά 
γυαλιά μέ τά Άκρα τών δακτύλων του.

Έάν ό Boran έσηκώνετο άμέσως ό Άλλος είσήρ- 
χετο μέ ύφος δλως διόλου άμέριμνον, έάν δμως ό ώ
ρολογοποιός διέκοπτε τήν εργασίαν του καί τραβούσε 
τόν σκούφον τον ό ξένος είσήρχετο εύτολμος Αποφα
σιστικός. Άλλ’ αύτά μόνον ένας οξυδερκής καί υπο
μονητικός αστυνομικός,δπως ό Gantecor, ήδύνατο κα
τόπιν πολλοϋ χρόνον νά έννοήση.

Έκτος τοϋ μυστηριώδους τούτον επισκέπτου ή πε
λατεία τοϋ γέρο Boran, δπως τόν έκάλονν οί γείτο
νες, άπετελεϊτο άπό γέροντας κυρίους καί κυρίας. Ομ- 
τοι λείφανα τοϋ παλαιού καθεστώτος δντες δέν ήγει
ραν ύπονοίας ώς έκ τής προχωρημένης των ηλικίας. 
Έν τω μεταξύ ό ώρολογοποιός παρετήρει έπί πέντε 
λεπτά μερικά άρχαϊα χρυσά κρόμμυα διά τά όποια 
δήθεν έγένετο ή έπίσκεφις.

Είς τό όπισθεν τοϋ εργοστασίου δωμάτων δπου 
εύρίσκετο τό μαγειρεΐον τό χρησιμεύον καί ώς τραπε
ζαρία, ή εύρωστος ’Ιωάννα έτακτοποίει τά επιτραπέ
ζια σκεύη καί ετοίμαζε τό βραδννόν φαγητόν. Ή 
Rienee, ή όποια άπό μικρό παιδί είχε γείνη νέα κόρη, 
καθημένη είς τήν θύραν παρετήρει τούς διερχομένονς 
διαβάτας. Τί άθωότερον άπ’αύτονς τούς άνθρώπους, 
τό μικρόν των εμπόρων καί τούς ταπεινούς πελότας 
του ; Κάποτε-κάποτε είς τό ώρολογοποιεϊον ένας γέ
ρων κύριος συνηντάτο μέ μίαν γραίαν κυρίαν. Τν- 
χαίως συνέβαίνε τοϋτο ; Ποιος ξέρει' μήπως έγνωρί- 
ζοντο; "Ισως.

Άντήλλασσον μυρίας υποκλίσεις καί εύγενεΐς χαιρε
τισμούς καί ύστερον καθήμενοι έλεγον μυστικά τά 
όποια κανείς δέν ήννόει. Καμμιά φορά πάλιν ένας ξέ
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νος μέ ήλιοκαμένον πρόσωπον και τολμηρόν εξωτερι
κόν μαντεύων ίσως την συνάντησιν τών όνο γερόντων 
είσήρχετο εις τό κατάστημα ήγόραζεν ένα ρωλόϊ η 
μίαν ταμβακοθήκην κ’ υστέρα έπλήρωνεν εις χαρτονό
μισμα. Τί άπλούστερον αυτυϋ ; Και ποιος ήδύνατο νά 
σκεφθή δτι μεταξύ τών χαρτονομισμάτων ύπήρχεν επι
στολή έμπεριέχουσα ονόματα λίαν επίφοβα.

Καθ’ δλον αύτό τό διάστημα, προπάντων δε επι 
τής τρομοκρατίας κα'ι τοϋ Διευθυντηρίου, έπανελαμβά- 
νετο πολύ συχνά ή ιδία σκηνή.

Ύπ’ αύτό τό ταπεινόν καί άπλοϋν εξωτερικόν ή 
κατοικία τοΰ Boran έγρησίμευεν ώς κέντρον τών βα- 
σιλοφρόνων.

‘Ο Boran, δστις ήτο υιός ενός θαλαμηπόλου τοΰ 
Λουδοβίκου XV εμενεν άκόμη πιστός είς τούς ύπε- 
ρασπιστάς τών βασιλέων των. ’Αφανείς τούς υπηρετεί 
είς τό είδος του δεικνύων τοιουτοτρόπως δτι πολλές φο- 
ρις αί ταπεινοί αφοσιώσεις παρέχουν μεγάλος εκδου
λεύσεις.

Είς τήν σιταποθήκην κάτω άπό τήν μυτερήν στέ
γην εύρίσκετο μία κρύπτη' ή κρύπτη αύτη έκλεινε μέ 
μίαν θύραν ή οποία ήτο κρυμμένη στά χαλάσματα τοΰ 
τοίχου.

Τίποτε δέν ύπήρχε έκεΐ μέσα" μόνον οί ιστοί τής 
άράχνης διεκρίνοντο στής γωνιές' άν καμμια φορά 
έγένετο κατ’ οίκον έρευνα ή έξέτασις θά έτελείωνε 
πολύ γρήγορα. 'Η κρύπτη είχε μήκος οκτώ τετραγω
νικών ποδών καί ήδύνατο τά χωρέση δύο ανθρώπους 
μαζί, έάν δέ ήτο άνάγκη καί τρεις' ήτο πιο ψιλή 
παρά πλατεία,τά δέ σιδερώματα τής οροφής έσχημά- 
τιζον έν είδος κηροσβέστον αύτό λοιπόν τό δνομα τής 
έμεινε Άπό τά χωρισμένα τοΰβλα καί τά σαρακια
σμένα ξύλα έμπενεν άφθονος ό άέρας καί τό νερό τής 
βροχής. Είς τό ανατολικόν μέρος τής σιταποθήκης ευ
ρισκόμενη έβλεπεν είς τόν δρομίσκον Mail—Vestus 
δστις κατά μέν τήν ημέραν ήτο πολύ ολίγον περαστι
κός τήν δέ νύκτα δλως διόλου έρημος.

Δύο αχυροστρώματα άπετέλουν τήν έπίπλωσιν τοϋ 
εσωτερικού της.

Καί δμως μέσα σ’ αύτό τό καταγώγιον πολλοί άρ- 
χηγοί τών βασιλοφρόνων είχον περάσει ολοκλήρους η
μέρας κατά τά δέκα τελευταία έτη ■ ' Ο κόμης Frott6, 
δ Richegrue, καί καθώς είπον αργότερα καί δ Char
ette. Πολύ συχνά τό στενό αύτό σπητάκι έφιλοξένησε τόν 
Bruslaert, τόν Cadoudal καί πολλούς άλλους έπισή- 
μους συνωμότας τής εποχής εκείνης.

Μέχρι τοΰ 1806 τίποτε δέν έκίνησε τήν παραμι
κρόν υπόνοιαν τής αστυνομίας ήτις άπορροφηθεΐσα 
δλη είς τά πολιτικά γεγονότα δέν ήσύχαζεν ούδ’ έπί 
στιγμήν. Ό πολίιης Boran, καθώς έλέγετο δ ώρολο- 
γοποιός κατά τάς τραγικός ημέρας τής λαιμητόμου δ 
γέρο Boran κατά τόν καιρόν τής ύπατίας καί τής αυ
τοκρατορίας είχε φήμην ειρηνικού άνδρός, άδιαφόρου 

πρός τά πάθη, έντελώς ξένου πρός τός κομ(ιατικάς 
συζητήσεις ζώντος μόνον διά τήν κόρην του, ή όποια 
ήτο ή μόνη του χαρά, καϊ διά τό μικρόν έμπόριον έξ 
ού καί συνετηρεϊτο.

Κατά τάς άρχάς τοΰ έτους 1795 ή οικογένεια τοΰ 
ώρολογοποιοΰ ηύξήθη αίφνιδίως κατά εν μέλος.Τούτο 
ήτο δ ανεψιός τοΰ Boran δ κατά τι μικρότερος τής 
δωδεκαετούς Renee.

"Ενα πρωί οι γείτονες άντελήφθησαν μέσα στό κα
τάστημα τό νέον αύτό πρόσωπον τό όποιον δ Boran 
τούς έσύστησε ώς τόν άνεψιόν του Κάρολον τόν υιόν 
δηλαδή τοΰ νεωτέρου του άδελφοΰ Silvain Boran 
δστις εμενεν άκόμη είς τήν γενέθλιάν του πόλιν Pont 
V eveqve. Τό παιδίον ήλθεν είς Παρισίους ϊνα ύπό 
τήν κηδεμονίαν του μάθη τήν τέχνην τού ώρολογο- 
ποιοϋ σκοπεΰον ν' άνοιξη κι’ αύτός είς τήν πατρίδα 
του έν τοιοΰτον κατάστημα.

3ΙΙτο- ένα ξανθό παιδάκι μ' εντελώς κοριτσίστικο 
πρόσωπο, άδύνατο, χλωμό καί μέ κουρασμένο βάδι

σμα. Καί δ όλιγώτερον οξυδερκής παρατηρητής θά 
έκαμνε τήν φυσικήν καί σχεδόν έπιβεβλημένην παρα- 
τήρησιν δτι δ άέρας τής Νορμανδίας δέν ήτο τόσον 
ύγιεινός δσον τόν λέγουν άφοΰ τά παιδιά τής κοιλάδος 
Toucques έρχονται στό Παρίσι τόσον καχεκτικά.

(’Ακολουθεί)
ΜΙΤΣΑ ΠΕΡΡΩΤΗ

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ώς άν κάτι τι φωτεινόν καταυγάζον φώς και 

λάμψιν έν σκοτία καί τώ ζόφω, κάτι τι δροσερόν 
σκορπίζον δρόσον έν αύχμω, κάτι τι ωραϊον άκτι- 

νοοολούν έν περιόάλλοντι
Τό ^ιβλίον τον ασχήμιας, έπρόόαλλε τό 

Χάονπτμαν νεωστϊ έκδοθέν ύπό τόν τί
τλον «τό ‘Ελληνικόν ’Έαρ'» 

βιβλίον τοϋ Γερμανού Συγγραφέως Χάουπτμαν.
“Υμνος ωραίος, βαθύς, συναρπάζων εϊνε όλό- 

κληοον τό έργον του. Μόνον εύγενές ελληνικόν 
πνεύμα αΐσθανόμενον λατρείαν πρός τής μεγάλης 
πατρίδος τό ωραϊον καί εύκλεές παρελθόν ήδύ
νατο νά έμπνευσθή τάς άνεξαντλήτου θαυμασμού 
πρός παν ότι Ελληνικόν θελκτικός γραμμάς τού 
ύπερόχου ξένου συγγραφέως. Ώχριώσι πρό αύτοΰ 
εκατοντάδες βιβλίων πραγματευομένων έντυπώ- 
σεις ξένων έπισκεπτών τής πατρίδος μας. Ή Ελ
λάς οφείλει ύπερτάτην εύγνωμοσύνην είς τόν εύ- 
γενή ξένον κατά τοσοΰτον μάλλον καθ’ όσον αί 
κρίσεις του καί αί έντυπώσεις του προέρχονται 
άπό Γερμανόν εύρισκόμενον είς τήν άνωτάτην βα
θμίδα τού πνευματικού κόσμου τής Εύρώπης.

Αξιότιμε Κύριε.
Ίό έν τή « Έλλ. Επιθεωρήσει» τής 
1ης Ιανουάριου έ. έ. δημοσίευμά 
σας, έν τώ περί ’Επαγγελματικών 
Σχολών κεααλαίω ούδεμίαν ποιεί
ται μνείαν τών ήμετέρων Νυκτερι
νών Σχολών τών ύπό τήν προστα
σίαν τοΰ ‘Γπουργ. τών Ναυτικών 
τελουσών. Σάς άποστέλλομεν επε
τηρίδα ϊνα ί'δητε τά κατ’ αύτάς.

’Ελάβομεν τήν ανωτέρω σημείωσιν μετά τής ΙΓ' 
επετηρίδας τοϋ «Πειραϊκοϋ Συνδέσμου», τήν οποίαν 
ευχαρίστως παρακαλοϋμε? τήν φίλην 'Ελληνικήν 'Επι- 

θεώρησιν Ά. δημοσιεύση
Μία παράλειψης διότι πράγματι τό περί 

ού ό λόγος Σωματεΐον 
είνε ού μόνον άςιον μνείας άλλά καί πολλοϋ επαίνου 
έφ’ ώ καί έτυχε δικαίως τοϋ Οΐκονομείου Βραβείου.

Οί εργαζόμενοι ύπέρ τής μορφώσεως τοϋ λαοϋ παρέ- 
χουσιν ύπηρεσίας ανεκτίμητους είς τό έθνος. "Ινε α
πόστολοι τής προόδου καί τοϋ πολιτισμού τά δέ ονό
ματα των πρέπει νά άναφέρωνται εύφήμως μεταξύ 
τών ζωτικών παραγόντων τής φυλής.

Παρ’ ήμΐν ή ιδιωτική πρωτοβουλία ύποκαθιστκ 
είς τό ζήτημα τοϋτο τήν κυβέρνησιν καί ’ίνε άξία 
πάσης ένισχύεως πρός εΰδοκίμησιν.

Παρέχοντες είς τόν λαόν διδασκαλίαν χρήσιμον τόν 
καθιστάτε ίσχυρότερον έν τώ άγώνϊ τοϋ βίου, τόν κα
θιστάτε τελειότέρον έν τή Παγκοσμίφ άμίλλη τών 
έθνών.

Τοιαϋτα έργα ϊνε πολύ άνωτέρας σημασίας τοϋ οι
κονομικού συσσιτίου, τών νοσοκομείων, τών φθισια
τρείων καί τών τοιούτων ύπέρ τής πενομένης καί πα- 
σχούσης άνθρωπότητος ιδρυμάτων. Εκείνα παρέχου- 
σιν άρτον καί φάρμακα είς μικρόν μέρος τοϋ πάσχον- 
τος πληθυσμού τής χώρας. Ταύτα μορφώνουσι τόν 
ύγιά λαόν καί τόν καθιστώσι βελτίονα, έλαττόνοντα 
τόν άριθμον τών πενομένων καί πασχόντων. Πάν σχο- 
λεΐον καί μάλιστα πρακτικόν,ίδρυόμενον είς έθνος άω
ρον έτι καί έν ζυμώσει εύρισκόμενον, ώς τό ίδικόν μας, 
παρέχει εις αύτό πλειότερον οφελος άπό τά τορπιλ- 
λοβόλα καί τά θωρηκτά καί τούς στρατούς, διότι 

οί άνθρωποι τής παραγωγικής έργασίας ϊνε στρατιώ- 
ται τών νέων ιδεών καί μέ αύτούς τούς στρατιώτας εύ- 
δοκιμοΰσι καί έπικρατοΰσι σήμερον τά έθνη.

Εϋχόμεθα είς τόν άξιόλογον Πειραίκόν Σύνδεσμον 
νά έξακολουθήση μετά τοϋ αύτοΰ ζήλου καί τής αύ
τής έπιτυχίας τό σωτήριον έργον του.

Ο. Α. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Σημ. Έλλ. Έπ. Εύχαρίστως έπανορθούμεν τήν 
παράλειψιν ταύτην καθ’ δλα συμμεριζόμενοι τήν γνώ

μην τού εκλεκτού συνεργάτου μας κ. Ρουσοπούλου 
περί τών νυκτερινών Σχολών τού τόσον εύδοκίμως λει- 
τουργούντος Πειραϊκού Συνδέσμου.

Τό έν Κωνσταντινουπόλει Εθνικόν ήμών Κέν
τρον έδημοσίευσε τόν ακόλουθον κατάλογον τών 

Ελλήνων βουλευ- 
Οι "Ελληνες Βονλενται τών. Κατ’ αύτόν 

της Τουρκικής Βουλής “Ελληνες βουλευ- 
τα! τυγχάνουσι:

Κων)πόλεως. Κ. Κωνσταντινίδης καί Π. 
Κοσμίδης.

Δρνϊνονπόλεως. I. Μαμμόπουλος.
Θεσσαλονίκης. Γ. Άρτας καί Κ. ΧωναΤος.
Ίκονίον. Γ. Κούρτογλους.
Ίωαννίνων. Δ. Κίγκος, Κ. Σούρλας.
Καλλιπόλεως. Στ. Ναρλής.
Κοζάνης Γρεβενών. Κ.Δρίζης,Ι.Μπούσιος.
Λήμνον. Μιχ. Ράλλης.
Μέτρων καί Σηλνβρίας. Δ. Ζαφειρόπουλος.
Μιτνλήνης. Κ. Σάλτας καί Β. Μποστάνης.
Μοναστηριού. Τραϊανός Νάλλης.
Νικομήδειας. Άν. Μιχαηλίδης.
Σερρών. Δ. Δίγκας.
Σμύρνης. Άριστ. Γιοργαντζόγλους. Π. Κα- 

ρολίδης,
Σποράδων. Θ. Κωνσταντινίδης.
Τραπεζοϋντος. Ματθ. Κωφίδης.
Χίον. Μιχ. Τσελεπίδης.
Είς τόν κατάλογον προστίθεται καί ό προσφά- 

τως έκλεγεις έν Πρεβέζη, άντί τοΰ τέως Βουλευ- 
τοΰ Άσμή Βέη διορισθέντος Νομάρχου Προύσσης, 
Έλλην κ. Νικόλαος Λογοθέτης.

Είς πολλάς πόλεις τής Γαλλίας, ένθα ύπάρ- 
χουσι φρουραί,οί Διοικηταί τών σταθμευόντων σω
μάτων, μεριμνώντες περί τής ύγείας τών στρα

τιωτών καί περί τοΰ
Σρατιωτικοί κήποι τρόπου ν’ αύξήσωσι 

τό σύνηθες ποσόν τής 
τροφής άνευ ύπερβάσεως τοΰ προϋπολογισμού τοΰ 
σιτηρεσίου, οιωργάνωσαν τούς λεγομένους « Στρα
τιωτικούς κήπους».

Ούτω δέ κατώρθωσαν ώστε καθ’ έκάστην οί 
στρατιώται νά έχωσιν άφθονίαν χλωρών δσπρίων 
άνεξόοως, τά όποια καθιστώσι μεγαλειτέοαν καί 
καλλιτέραν τήν συνήθη μερίδα τοΰ στρατιώτου.

Τοϋτο κυρίως έγεινεν είς τούς στρατιωτικούς 
σταθμούς τής βορείου καί δυτικής Γαλλίας. Με- 
γάλαι έκτάσεις γαιών, τέως άγονοι έκαλλιεργή- 
θησαν ύπό στρατιωτών. “Οπως ένθαρρύνωσι τήν 
έθνωφελή αύτήν έργασίαν, πολλαί γεωργικαί έ-
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ταιρίαι έδέχθησαν τά προϊόντα τών στρατιωτι
κών κήπων είς τούς διαγωνισμούς των.

Είς τών διαγωνισμών τούτων έλαβε χώραν 
πρό τίνος χρόνου έν Ρουέν.

Κατά πρόχειρον στατιστικήν έν διαστήματι 
δκτώ μηνών διενεμήθησαν είς τούς στρατιώτας 
όσπρια χλωρά έκ τών κήπων του συντάγματος 
22,876 χιλιόγραμμα λαχάνων, 650 χιλιόγραμ
μα κράμβης, 800 δαυκίων, 7,292 πράσσων, 607 
κρομμύων κ.λ.π. άξίας 2,500 φράγκων.

Οι στρατιωτικοί κήποι καλλιεργούνται υπό 
τών στρατιωτών προθύμως έν αύτοΐς έργαζομέ- 
νων, διότι τά προϊόντα άνήκουσιν είς αυτούς. Ή 
έκ τής έργασίας ταύτης ωφέλεια είνε φανερά. Οί 
στρατιωτικοί κήποι διατηροΰσι παρά τοϊς χωρι- 
κοϊς στρατιώταις τήν άγάπην πρός τάς γεωργι- 
κάς έργασίας, συνάμα δέ χρησιμεύουσιν είς τήν 
έπ'ι τό έπιστημονικώτερον γεωργικήν αυτών μόρ- 
φωσιν, άφ’ ού πάσα καλλιέργεια είς αυτούς γί
νεται ύπό τήν έπίβλεψιν ειδικών γεωπόνων. Έξοχα 
παραδείγματα πρός μίμησιν διά τόν τόπον μας 
τόν κατ’ έξοχήν γεωργικόν, έάν ύπήρχον καί 
παρ’ήμΐν άνθρωποι ένδιαφερόμενοι διά τήν πρόο
δόν του καί τήν άνάπτυξίν του.

'Υπάρχει είς τήν Καλιψορνίαν καί είς άπόοτα- 
σιν περίπου φθ χιλιομέτρων άπό τόν "Αγιον Φραγ
κίσκον, πόλις έχουσα 6οοο κατοίκους καί έ ν ε

κατομμύριου όρνί-
Ή Όμνιθονπολις θων. Ή πόλις αύτη ονο

μάζεται Petaluma. Ή 
συντήρησις καί τό έμπόριον τών ορνίθων αύτών 
εΐνε ό μόνος πλούτος τής πόλεώς ταύτης. Έκά- 
στη οικογένεια έγκαθιστά τούς όρνιθώνάς της οί 
όποιοι κατά χιλιάδας καταλαμόάνουσι τούς πέριξ 
τής πόλεώς λόφους. Οί πτωχότεροι τών κατοίκων 
έχουσι δωδεκάδας τινάς ορνίθων μόνον, οί πλου- 
σιώτεροι κτηματίαι άνατρέφουσιν μέχρι ίο καί 15 
χιλιάδας ορνίθων συγχρόνως. Έν πρότυπον όρ- 
νιθοτροφεϊον τής Petaluma δύναται νά περιλάβη 
ιοο,οοο ορνίθων. Τό παν είς τάς έγκαταστάσεις 
αύτάς εΐνε τακτοποιημένον μέ πολλήν προσοχήν 
καί έπιμέλειαν. ’Εννοείται δέ οίκοθεν ότι έκεϊ γί
νεται χρήσις τών πλέον τελειοποιημένων πτηνο
τροφιών μηχανημάτων ήτοι έπωαστηρίων, άνα- 
θρεπτηρίων κτλ. Κατά τό 1907 έξήχθησαν έκεΐ- 
θεν i2o,ooo,ooo αύγά. Καθώς δλαι αί ’Αμερικά
νικα! πόλεις, έχει καί αυτή τήν βιομηχανικήν εύ- 
γένειαν καί-άριστοκρατίαν, ήτοι τούς πρίγκηπάς 
της καί τούς μεγιστάνας της, έκ τών οποίων ό 
περιφημότερος δέον νά καλήται ό «Βασιλεύς τοϋ 
ορνιθοτροφείου».

Έάν ύπολογίσωμεν έκάστην οικογένειαν τής 

Ή δημοσιογραφία 
έν Ρουμανία

πόλεώς ταύτης συγκειμένην έκ 5 κατοίκων ,θά έ- 
χωμεν 1200 οικογένειας διά τάς οποίας άναγκαι- 
οϋν 1200 κατοικίαι. Έάν ύπολογίσωμεν δι’ έκά
στην κατοικίαν, διά τά δημόσια κτίρια, διά τάς 
πλατείας, τάς έκκλησίας, τά σχολεία, τούς κή
πους καί τάς οδούς ι στρέμμα έκτασιν, θά εΰρω- 
μεν ότι εις τήν Petaluma οί άνθρωποι διά τάς 
άνάγκας των καταλαμβάνουν 1200 στρέμματα. 
Τό ι,οοο,οοο τών ορνίθων πόσην έκτασιν κατα
λαμβάνει ; Θά ύπολογίσωμεν κατ’ έλάχιστον όρον 
1)2 στρέμμα άνά 5ο όρνιθας συνεπώς θά 
χρειάζεται διά τάς άνάγκας τών ένοικων, 20,000 
ορνιθώνων, ιο,οοο στρέμματα ήτοι έκτασις πλέον 
ή όκταπλασία έκείνης ήτις τίθεται εις τήν διάθε- 
σιν τών άνθρώπων. Συνεπώς δικαιότατα άποκα- 
λεΐται ή πόλις αύτη όρνιθούπολις.

Έν Ρουμανία ύπάρχουσι 2φ3 διάφορα δημοσιο
γραφικά όργανα, άτινα κατανέμονται ώς έξής; 3ο 
ημερήσια, ι 2θ έβδομαδιαΐα, ι ο ι μηνιαία καί37 άτινα 

δημοσιεύονται άτά- 
κτως.Ό χαρακτήρ καί 
σκοπός 111 τών φύλ
λων τούτων εΐνε πολι

τικός, 2φ διοικητικός, 7 γεωργικός, 12 έκπαι- 
δευτικός,δι έμπορικάς καί βιομηχανικός, ΐο οικο
νομικός καί χρηματιστικός, 7 έκκλησιαστικός, 6 εύ- 
τράπελος. 7 δικαστικός, ίο στρατιωτικός, 2ΐ ια
τρικός, 5 άθλητικός καί φι έπιστημονικός. καί φι
λολογικός.

Φυσικά τό Βουκουρέστιον ήγεΐται, έχον ι6ο 
δημοσιεύματα, 23 ήμερήσια, 3ι εβδομαδιαία, γ° 
μηνιαία καί 36 άτακτα. Μετά τό Βουκουρέστιον 
εΐνε ήΤούλτσα μετά 2ο δημοσιευμάτων, ή Βρα - 
λα μετά ι5 καί τό Ίάσιον μετά 12.

'Ο ολικός άριθμός τών ύπό τών Ρουμανικών 
ταχυδρομικών γραφείων χειρισθέντων δημοσιευ
μάτων τω ιφθό ήτο ι3ι,322,2ΐ8. Μία έφημερίς 
έξέπεμψε καθ’ όλον τό έτος 3ο,6οο,οοο φύλλα. 
Ούδεμία άλλη έφημερίς έπεμψε πλείονα τών 
ό,οοο,οοο φύλλων.

Φ
Μία ύποχρέωσις διά κάθε "Ελληνα πλούσιον ή 

πένητα εΐνε ή άγορά τοϋ Λαχείου τοϋ Στόλου 
καί τών ’Αρχαιοτήτων. Άναοτηλοϋται ή Άρχαι- 

ότης καί φωτίζεται ή σύγ- 
Τδ Λαχεϊον χρονος Ελλάς άπό τάς λάμ- 

τοβ Στόλον ψεις τοϋ άρχαίου κάλλους, 
ένισχύεται δέ ή ναυτική 

ήμών δύναμις ή έκπροσωποϋσα τήν ίσχύν καί τήν 
δόξαν τής πατρίδος. Ποιος Θά είναι λοιπόν έκεΐ
νος ό όποιος Θ’ άρνηθή τήν ύποστήριξίν του είς 

την ενισχυσιν τοϋ Εθνικού Στόλου καί είς τήν 
αποκαλυψιν τοϋ καλλιτεχνικού μεγαλείου τών προ
γονών μας; Ποιος Θά διστάση νά προσφέρη τόν 
οβολόν του όταν μάλιστα ύπάρχη κα! ή έλπίς με
γάλου κέρδους δυναμένου νά δημιουργήση βίον 
ανεσεως καί εύζωϊσς διά τόν εύτυχή κάτοχον τοϋ 
κληρουμένου άριθμοϋ ;

Γο Διοικητικόν Συμβούλιον της Κεντρικής Σηρο
τροφικής Εταιρίας έδημοσίευσε τήν λογοδοσίαν τών 
πεπραγμένων κατά τό έτος 1907. Έάν θελήσωμεν 

νά μεταχειρισθώμεν 
Τδ έργον της τούς ζωηροτέρους έ- 

Σηροτροφικης Εταιρίας παίνους διά το έρ
γον της Εταιρίας 

ταύτης δεν θά κατορθώσωμεν νά δώσωμεν τήν έλαχί- 
στην ιδέαν τοϋ μεγάλου σκοπού, τοϋ έθνικωτάτου 
σκοπού της Εταιρίας ταύτης, ούδέ τών ύπ’ αύτής 
επιτευχθεντων άποτελεσμάτων. Τά έργα της καί οί 
πόθοι και αί βλέψεις τής Εταιρίας εινε άνώτεραι ε
παίνων, εΐνε τόσον επιβλητικά! καί προβάλλουσι μέ 
τόσην όρμ.ην ώστε κινούσι την έκπληξιν πάντων ήμ.ών 
εθισμένων είς έργα άδρανείας καί κουφότητας.

Επιθυμοϋμεν ζωηρότατα νά παράσχωμεν μικράν 
ιδέαν τοϋ οργανισμού τής Εταιρίας ταύτης τής ζη- 
τούσης νά καρπωθή ώφελείας ύπέρ τοϋ σκοποΰ της 
άπο όλας τάς πηγάς άς άνευρίσκει μετά τόσης σκο
πιμότητας έν τή εξελίξει της, καί διά τούτο θά άνα- 
γράψωμεν έν γενικαΐς γραμμαΐς τήν εικόνα τών έργα
σιών της.

Ιδού τά έργα της ιδού ή δρασις της.
1) . Δι’ έντυπων καί άλλων δημοσιευμάτων καί διά 

διαλέξεων είς τά σχολεία, ύποκαίει τήν προς τήν οι
κιακήν ταύτην βιομηχανίαν άγάπην, έξ άλλου δέ 
ύποβοηθεΐ τήν. εξάπλωσιν καί διάδοσιν αύτής διά τής 
παροχής δωρεάν μεταξόσπορου καί μωρεοδένδρων είς 
μεγάλας ποσότητας.

2) . Διατηρεί εμμίσθους γεωπόνους οίτινες περιο- 
δεύοντες τά χωρία καί τάς νήσους τής Ελλάδος δι- 
δάσκουσι, καθοδηγούσι καί ένθαρρύνουσι τούς άγροτι- 
κούς πληθυσμούς είς τήν έπίδοσιν καί έκμάθησιν τής 
Σηροτροφίας. Οί γεωπόνοι ούτοι ύποβάλλουσι διαφω- 
τιστικωτάτας εκθέσεις, αΐτινες χρησιμεύουσιν ώς ά- 
σφαλεΐς οδηγοί διά τάς μελλούσας έργασίας τής Ε
ταιρίας.

3) . Έγκαθιστα ύποεπιτροπάς έξ έγκριτων κυριών 
τών διαφόρων ’Επαρχιακών πόλεων, αΐτινες πάσαι 
καταβάλλουσι προσπάθειαν δπως άνταποκριθώσιν είς 
τάς προσδοκίας τού έκλέξαντος αύτάς Διοικητικού 
Συμβουλίου.

4) . ’Εργάζεται παρά τω'Υπουργείω τής Παιδείας 
καί τώ Διοικητικώ Συμβουλίω τής Φιλεκπαιδευτι

κής Εταιρίας, ώς δέ εΐνε επόμενον έπί ματαίω, δπως 
κατορθωθή καί είσαχθή ή Σηροτροφία ώς μάθηυια 
τακτικόν έν τοϊς Σχολείοις τού Κράτους καί τώ Άρ- 
σακείω.

5) . Κατορθοϊ διά τής εύγενοϋςκαί αξιέπαινου συμ
μετοχής ενιων διδασκαλισσών καί διδασκάλων τών 
Επαρχιών, τήν ΐδρυσιν μωρεοσπορείων συντελούντων 

εις την διάδοσιν τής μ,ωρεοφυτείας καί τής Σηροτρο
φίας,

6) . Πολλαπλασιάζει κατ’ έτος τάς ποσότητας τού 
διανεμόμενου δωρεάν καθ ’ δλον τό Κράτος μεταξόσπο
ρου, μωρεοσπόρου καί μωρεοδένδρων.

7) . ’Επιχειρεί, δι ’ ιδίων εξόδων, τήν φύτευσιν κατά 
κανονικας αποστάσεις άνεπτυγμένων μωρεών είς δλον 
τον χώρον τοΰ Παλαιού Σκοπευτηρίου. Δέν προφθά- 
νουσιν όμως τά δένδρα ταύτα νά καταστώσιν οοραΐος 
μωρεών, δτε χειρ βάρβαρος είς μίαν νύκτα τά εκριζώ
νει καί τά καταστρέφει!! Έν τούτοις διά τών προσ
φύγων τών έγκατασταθέντων είς τήν 'Ιερατικήν Σχο
λήν φυτεύει πλείστας μωρέας αΐτινες εύρωστοι καί 
περιποιήσεωςτυγχάνουσαι ύπ’ αύτών παρέχουσιν δλα 
τά σημεία πλήρους εύδοκιμ-ήσεως, δτε έπέρχεται τό 
θέρος κα! ξαραίνονται αύται ελλείψει ΰδατος, μολονότι 
οί άρμόδιοι πολλάκις παρεκλήθησαν ύπό τής Εταιρίας 
νά παρασχωσιν την άναγκαιοϋντα ποσότητα!!

8) . Εργάζεται πλησίον δλων τών Δημάρχων τού 
Κράτους διά τήν φύτευσιν μωρεών ύπ’ αύτών είς τάς 
οδούς, τάς πλατείας κ.τ.λ.

9) . Πείθει τάς διευθύνσεις τών Σιδηρ. Εταιριών 
νά διατάξωσι τήν έμφύτευσιν μωρεών παρά τοϊς δια- 
φόροις Σιδηροδρομικούς Σταθμούς κτλ. Θά ήτο μα- 
κρον ν ’ άπαριθμήσωμεν την δλην εργασίαν τής Εται
ρίας ήτις εκ τών ολίγων αύτών καταφαίνεται δτι 
εργάζεται μέ ενθουσιασμόν, μέ άφοσίωσιν, μέ άκατά- 
βλητον σθένος, άλλά καί μέ σκοπόν, μέ σύστημα, μέ 
πρόγραμμα, μέ κατεύθυνσιν ώρισμένην καί σαφή. 'Ως 
έκ τούτου δίκαιος έπαινος οφείλεται είς τήν άκατα- 
πόνητον Πρόεδρον κ. Ζλατάνου είς τήν πρωτοβουλίαν 
καί ένεργητικότητα τής οποίας οφείλεται ή ζωτικό- 
της καί ή χρησιμότης τού Σωματείου τούτου.

'Ο ειλικρινής ένθουσιασμός δν παρήγαγεν έν ήμΐν 
ή άνάγνωσις τής Έκθέσεως τής Σηροτροφικής Εται
ρίας μας δίδει τό θάρρος νά έκφράσωμεν γνώμην άπορ- 
ρέουσαν έξ άγνοϋ πρός τό έργον ένδιαφέροντος καί έκ 
τού πόθου τής δσον οΐόν τε άποτελεσματικωτέρας εύ- 
δοκιμήσεως τών έργασιών τής Σηροτροφικής Εται
ρίας. Καί ή γνώμη μας εΐνε δτί θά ήθέλομεν έν τή 
ύπό κρίσιν λογοδοσία νά έβλέπομεν άριθμούς καταδει
κνύοντας έπακριβώς τήν ποσότητα .τού διανεμηθέντος 
μωρεοσπόρου, τόν άριθμόν τών φυτών τών παραχθέντων 
εξ αυτών, τήν ποσότητα τού διανεμηθέντος μεταξό
σπορου καί την παραχθεΐσαν έξ αύτού μέταξαν, θά
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ήθέλομεν στατιστικόν φως καταδεικνύον οσον οίόν τε 
άκριβεστέραν την παραγομένην έν Έλλάδι μέταξαν, 
πρό της λειτουργίας της Σηροτροφικής καί την πα
ραγομένην ηδη μετά την δράσιν αύτής. Θά ήθέλομεν 
έπί τών στατιστικών έν γένει δεδομένων περισσοτεραν 
έπιμέλειάν καί προσήλωσιν διότι ταΰτα εινε δ αψευ
δής καθρέπτης τών προόδων καί της στασιμότητας 
ένός έργου. Θά ήτο άριστον άν έγνωρίζομεν έν γένει 
τί παράγει κάθε έπαρχία, τήν τιμήν τής άγοράς,τον 
τρόπον τής πωλήσεως κτλ. κτλ. Διά τοΰτο ευχής 
έργον θά ήτο άν τμήμα τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
άνελάμβανεν άποκλειστικώς αύτην την ένασχόλησιν. 
Βεβαίως γνωρίζομ.εν ότι οί Δήμαρχοι τοΰ Κράτους 
δέν θά άπήντων εις έοωτήματα, άλλά φανταζόμεθα 
ότι, έπικαλουμένης καί τής συνδρομής τών διδασκάλων 
καί διδασκαλισσών τοΰ Κράτους, θά επετυγχανετο 
τοΰτο,πλημμελώς ίσως διά τό α'έτος,πληρέστερον όμως 
καί έπακριβέστερον κατά τό έπόμενον καί ούτω καθ 
έξης. Θά ήθέλομεν έκ τώνγλίσχρων αύτών κεφαλαίων 
τής Εταιρίας διατιθέμενον έν ποσόν διά τή/ άπο- 
νου.ήν βραβείων είς τούς έργασθέντας εύδοκιμώτερον 
ύπό εποψιν ποιότητας, ποσότητος καί επιστημονικής 
άκριβείας. Θά ήθέλομεν τήν δημιουργίαν μιάς σηρο 
τροφικής έκθέσεως είς κέντρον σηροτροφικόν τής Ελ
λάδος. Αύτά ζητοΰμεν άπό τήν Εταιρίαν καί τά 
ζητοΰμεν, μολονότι γνωρίζομ.εν τό δυσχερές τής έκ- 
πληοώσεως αύτών, διότι ή Εταιρία μάς έσυνείθισεν 
είς τήν έπίτευξιν έργων προόδου καί χρησιμότητος.

Δ Ζ.

4·
Ό κ. Σολ. Χωματιανός επίατρος τοϋ Ελλη

νικοί) Στρατού και έκ τών ήμετέρων έγκριτωτέ- 
ρων συνεργατών δέν άντεπροσώπευσε μόνον έπα- 

ξίως τήν Ελληνικήν
Ό κ. Χωματιανδς Κυβε'ρνησιν ώς ’Αρχη

γός τής είς Σικελίαν 
άποσταλείσης στρατιωτικής και ναυτικής υγειο
νομικής αποστολής άλλά καί κατέστησε κοινω- 
νούς πάντας ήμάς διά τών έν τώ Παρνασσώ έ- 
παγωγών διαλέξεων του όλης τής φρικιαστικής 
καταστροφής άλλά καί τής έπιτυχοϋς δράσεως 
τών Ελλήνων άπεσταλμένων. Έπί τή ευκαιρία 
τών διαλέξεων τούτων αΐτινες άπεκάλυψαν καί 
άλλην ιδιότητα του κ. Χωματιανοΰ, δφείλομεν 
νά έξάρωμεν τήν έκλογήν τής Κυβερνήσεως, ήτις 
έν τώ προσώπω του κ. Χωματιανοΰ, έθεσεν έπί 
κεφαλής τής υγειονομικής άποστολής άνδρα μορ
φώσεως, βαρυτήτος, έπιστημονικής ύπεροχής, 
πολυμαθείας, αξιοπρέπειας καί άφοσιώσεως προς 
τό καθήκον καί τάς βαρείας υποχρεώσεις άς συ- 
νεπήγετο ή έντολή ήν άνέλαβε. Συγχαίρομεν τόν 
κ. Χωματιανόν καί διά τάς ώραίας του διαλέξεις 
άλλά καί διά τήν έπιτυχή έκπλήρωσιν τής άπο
στολής του.

Τό ύπό τόν τίτλον τό «Τ ραγοΰδι τοϋ που
λιού» δημοσιευόμενου διήγημα,ανήκει εις νεαράν 
κόρην τού πνευματικού παρ’ ήμϊν κόσμου κρυ- 

πτομένην έκ με-
Τοατραγοΰδι τον πονλ.ιον»τριοφροσύνηε ύπό 

τά αρχικά στοι
χεία τοΰ ονόματος της Μ.Β.Κ. Οί άρεσκόμενοι 
εις τά άβράς έμπνεύσεως έργα δέν άμφιόάλλομεν 
ότι θά αϊσθανθώσιν αληθή συγκίνησιν διεζερχόμε- 
νοι τό σύντομον τούτο διηγηματάκι. Ή Ελλη

νική Έπιθεώρηδις παρουσιάίουσα σήμερον 
εις τούς άναγνώοτας της τό έργον τής Δεσποι
νίδας Μ.Β.Κ. είνε πεπεισμένη ότι προσφέρει πνευ
ματικόν έντρύφημα άξιον τής προσοχής καί τού 
ένδιαφέροντός των. Έλπίζομεν παρόμοια έργα, 
προερχόμενα πάντοτε άπό τόν αύτόν αβρόν καί 
ποιητικόν κάλαμον, ότι θά κοσμήσωσι τάς σελίδας 
τής Έλλ. Έπιθεωρήσεως.

♦
Κατά τάς ταραχώδεις σκηνάς αΐτινες έξετυλίχθη- 

σαν κατά τήν νύκτα τής 18 παρ. μηνάς προ τής Βουλής 
άξιοθαύμαστον διαγωγήν έπέδειξε το άστυνομικόν 

Σώμα. Έξυβρίσθη, έλιθο-
'Π Χωροφυλακή βολήθη, άπωθήθη άπό τον 

άχαλίνωτον οχλον τών δια
δηλωτών, δ οποίος διά νά εϊμεθα έν τή άληθεία δεν 
άπετελεΐτο άπό έκλεκτά τής κοινωνίας μέλη, και 
όιζως, έτήρησε στάσιν άξίαν άληθοΰς πολιτισμένου ά- 
στυνομικοΰ Σώματος. Έκ τών άστυνομικών 18 εν 
δλω έπληγώθησαν μεταξύ δέ τούτων καί αξιωμα
τικοί. Έκ δέ τών θρασυνθέντων, έκ τής ύπομονής 
τών ταχθέντων πρός τήρησιν τής τάξεως, διαδηλω
τών, ούδείς έτρανματίσθη. 'Η τοιαύτη άμεμπτος 
συμπεριφορά τών άνδρών τής χωροφυλακής δεν εινε 
τυχαία, δέν ώφείλεται είς στιγμιαίαν έμπνευσίν ουδέ 
άπορρέει άπό πνεΰμα επιείκειας, είνε άποτέλεσμα άλ
λων επιδράσεων, είνε προϊόν βαθυτέρων αιτίων άτινα 
δυνάμεθα εύχερώς ν’ άνεύρωμεν δταν θελήσωμεν νά τά 
άναζητήσωμεν. Ή εύγενής καί πολιτισμένη συμπε
ριφορά τών χωροφυλάκων εινε άπόρροια κατ’ έξοχήν 
τής καρποφόρου διδασκαλίας τοΰ Σχολείου τής Χωρο
φυλακής καί τών άστυνομευόντων αξιωματικών τοΰ 
Σώματος, οϊτινες καί ούτοι πάσαν καταβάλουσι προσ
πάθειαν προς μόρφωσιν τών ύπό τήν δικαιοδοσίαν των 
ύπαξιωμ.ατικών καί οπλιτών οϊτινες δεν εκληθησαν 
είσέτι είς τάς τάξεις τοΰ Σχολείου τής Χωρο
φυλακής. Καί μ’ δλα ταΰτα, κατόπιν τής α
ξιέπαινου ταύτης διαγωγής, ήν ολόκληρος δ τύπος 
διεφήμισε καί ένώ ή κοινωνία άνέμενεν επίσημον τοΰ 
αρμοδίου 'Υπουργού ήμερησίαν διάταςιν άνχγνωρίζου- 
σαν τάς ύπηρεσίας τής ’Αστυνομίας καί έπαινοΰσαν 
αύτήν, αίφνης άντικαθιστά τόν Διευθυντήν τής Ά- 

στυνομίας δι’ ’Αξιωματικού ξένου Σώματος, ώς νά 
ήθελεν ή Κυβέρνησες άντιθέτως πρός τήν δμοφωνίαν 
τής Κοινής Γνώμης, νά τιμωρήση τό Σώμα.

Εινε άκατανόητος ή τοιαύτη άδικος καί άτοπος 
Κυβερνητική άπόφασις ήτις θά καταλήξη είς έντελή 
παραλυσίαν τής τοσαύτην πρόοδον δεικνυούσης ’Αστυ
νομίας, διότι κατόπιν μιάς τοιαύτης κερίας προσβολής 
θά χαλαρωθή πάσα αστυνομική δράσις, άφοΰ άπ)ού- 
στατον εινε νά εννοήση τις οτι έξέλιπε ή συνοχή δρά
σεως, και εργασίας μεταξύ τών υποδεεστέρων οργά
νων καί τοΰ Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας. Είς τοΰτο 
δέ έπί πλέον συντελεί καί δ διορισμός ώς ’Αρχηγού 
τής Χωροφυλακής’Αξιωματικού ξένου έπίσης Σώματος. 
Εϊμεθα πεπεισμένοι ότι τάχιστα θ’ άντιληφθώσιν οί 
άρμόδιοι καί ή κοινωνία τό πλημμελές καί αδικαιο
λόγητον τής τοιαύτης άποφάσεως ής τάς συνέπειας 
προ παντός θά αίσθανθή ή δημοσία τάξις.

Έκ τών περί διαφόρων Εταιριών έμβριθεστάτων 
καί άλως άμερολήπτων ύπομνημάτων τοΰ κ. “Αμλετ 
δημοσιεύομεν σήμερον τό περί τής Τραπέζης ’Αθηνών 

έχον ούτως :
II Τράπεζα ’Αθηνών «Ή χρήσις τού 

κατάτά έτηΙΟΟΤκαι! θΟ81907 δέν πα
ρείχε τόσον ε

παρκή ή έμφανή τά στοιχεία πρός άκριβή έκτίμησιν 
τής διαχειρίσεως τής νέας διευθύνσεως τής Τραπέζης 
’Αθηνών όσον ή χρήσις τοΰ 1908 παρέχει τοιαΰτα 
ή μάλλον όσον διαψιλή παρουσιάζονται τά άποτελέ
σματα τών δύο χρήσεων έν συναοεία καί κατ ’ άντι- 
παραβολήν πρός τήν χρήσιν τοΰ 1906.

Πλην τοΰ σημαντικού γεγονότος, οτι τά έτήσια 
κέρδη τής Τραπέζης ’Αθηνών ηύξησαν άπό δρ.3,823. 
305 είς δρ. 5.432,595, άφαιρεσει έννοεϊται τών γε- 
νικών έξόδων, ποσοστών Διευθύνσεως καί αμοιβών ποο- 
σωπικοΰ καθώς καί τοΰ άναγκαίου ποσού διά τήν ύπη
ρεσίαν τών έν κυκλοφορία ομολογιών τών φρ. 2 1)2 
έκατομμυρίων, ή θέσις τής Εταιρίας ταύτης ένισχύθη 
έπαισθητώς κατά τά τελευταία δύο έτη. Ένισχύθη 
καί έν τή έλληνική άγορά, ένισχύθη καί έν τή διε- 
θνει άγορά. Αλλ’ ή ένίσχυσις δέν είνε μόνον Φυσιο
λογική, εϊνε καί οργανική. ’Οφείλεται ή ένίσχυσις 
ένθεν μέν είς τήν φυσικήν έξέλιξιν τών διαφόρων κλά
δων έργασιών τής Τραπέζης, ένθεν δέ είς τό μεθοδι
κόν πνεΰμα τής νέας διευθύνσεως.

Διότι δέν ηύξησαν μόνον τά έτήσια κέρδη λόγφ 
τοΰ διπλασιασμού τοΰ εταιρικού κεφαλαίου άπό 20 
εκατομμύρια εις 40 έκατομμύρια καί τό τακτικόν 
άποθεματικόν άπό δρ. 8,915,000 είς δρ. 9.095,000 
διά κρατήσεων έκ τών κερδών κατά τό άρθρον 46 
τοΰ Καταστατικού τής Τραπέζης, άλλ’ ήλαττώθη 
άφ’ ένός έν τώ Παθητικω τό βάρος τών έξωτερικών

λογαριασμών άπό δρ. 36,758,575 είς δρ. 31,465, 
132 καί άφ’ ετέρου έν τφ ένεργητικώ τό βάρος τών 
έγκαταστάσεων δι’ άποσβέσεως δρ. 299,500 καί εύ
ρον άπασχόλησιν επωφελή πλείονα κεφάλαια έκ τών 
διαθέσιμων,τοΰτο δε εινε εύοίωνον σημεϊον τής γενικής 
κινήσεως τών εργασιών τής Τραπέζης ταύτης, διότι 
άνεπτυχθη δ κλάδος τών τρεχουμένων λ)σμ.ών έπί ένε
χύρω εμπορευμάτων καί έπί έγγυήσεων, ένω ταύτο- 
χρόνως κατέστησαν θετικώτερα τά κονδύλια τοΰ ενερ
γητικού διά γενναίων άποσβέσεων τών άναξιοχρέων 
οφειλών, άποσβέσεων γενομένων έκ τών κερδών συλ
λήβδην τοΰ 1907 καί τοΰ 1908.Διότι κατά τό1907 
ή Διεύθυνσις προφρόνως έπεφυλάξκτο ώς κεφάλαιον 
προνοίας ή έκτακτον άποθεματικόν δρ. 500,000, 
ποσον τό όποιον έκράτυνε τό δι’ αποσβέσεις διαθε- 
τέον τό 1908. Ούτως ώστε μετά τήν έπιτευχθεΐσαν 
έξυγίανσιν τοΰ ενεργητικού έάν σήμερον άφαιρέσωμεν 
δρ. 2.000.000 διά μέρισμα τής β' εξαμηνίας 1908 
καί κατόπιν δρ. 1,179,984 καί δραχ. 571,552 διά 
γραμμάτια είσπραχθέντα (τό δλον δρ. 3,751,536) 
το υπόλοιπον τών διαθεσίμων ήτοι δρ. 8.350,246 
έπί 50 0)0 μόνον τών προσωρινών καί τρεχουμένων 
λογαριασμών καί τοκομεριδίων έν χαρτοφυλακίω 
(άνερχομένων δμοΰ είς δρ. 112,798,766) ήτοι δρ. 
60,399,383 τό προκΰπτον ποσόν δρ. 68,749.629 
καλύπτει τά 90 0)0 περίπου τών καταθέσεων ποο- 
κειμένου νά συγκρίνωμεν τό έν όψει Ενεργητικόν πρός 
το εν όψει Παθητικόν καί έπί τή ύποθέσει δτι τοΰτο 
άνήρχετο είς 77 έκατομμύρια (ώς έμφαίνετάι έν τώ 
τελευταίφ ίσαλογισμώ) δπερ άδύνατον, διότι τό δλον 
τών καταθέσεων καί τοΰ Ταμιευτηρίου ανέρχεται είς 
δρ. 77,15?,348 έν αΐς καί αί μακροπρόθεσμοι κατα
θέσεις. ·

Μετ’ άφαίρεσιν τών ώς άνω δρ. 68,749,629 τό 
ύπόλοιπον τοΰ ένεργητικοΰ, ήτοι δρ. 96 έκατομμύρια 
ύπερκαλύπτει τά άπαιτητά τοΰ Παθητικού, έξωτερι- 
κούς λογαριασμούς, καί πάν ποσόν άνήκον είς τρίτους 
ήτοι δμοΰ περί τά 34,500.000 άφήνον ποσόν δια- 
νεμητέον είς 400,000 μετοχάς δρ. 61 έκατομμύρια, 
ήτοι δρ. 152.50 κατά μετοχήν.

Παραλειπομένων τών λοιπών λεπτομερειών τοΰ ’Ι
σολογισμού καί τών τής μερίδος Κερδών καί Ζημιών, 
αί όποΐαι είνε καταληπτα^ τοϊς πάσι, τά γενικά 
ταΰτα πορίσματα κατ ’ αύστηράν λογικήν ένδεικνύ- 
ουσι την περιωπήν είς ήν ήχθη κατά τά τελευταία 
δύο ετη ή Τράπεζα ’Αθηνών ύπό τής νέας Διευθύν- 
σεως διά μέσου σφοδράς οικονομικής καί χρηματιστι - 
κής τρικυμίας τής διεθνούς ’Αγοράς μετά τής δποίας 
συνδέεται ή έταιρία αυτή. ·

Τά άγαθά άλλως άποτελέσματα καί ή άνθηρότης 
τών έργασιών τής Τραπέζης ’Αθηνών ύπό τήν σώ- 
φρονα καί στιβαράν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μάτσα κατα
δεικνύονται έκ τής έν άλλη στήλη δημοσιευομένης 
Λογοδοσίας τοΰ Διοικητικού αύτής Συμβουλίου.
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χιλ. δύναται νά δόση τόΈθνος. Διά τήν άπελευ- 
θέρωσιν τοΰ Κράτους άπαν τό Έθνος συνείργησε 
καί σήμερον αύτό πρέπει νά γίνη.

Τό Κράτος έκ τού πολέμου τοΰ 1897 και έ<» 
άλλων έθνικών ζητημάτων έφάνη ότι άδυνατεΤ 
ν’ άνταποκριθή εις τάς έθνικάς του ύποχρεώσεις 
έστω καί μέ iSo χιλ. Στρατού.

Καί αύτήν τήν φοράν πρέπει τό Εθνος να 
συνεργήση διά τών πνευματικών καί ύλικών πόρων 
αύτοΰ.

Λάβωμεν ύπ’ όψει ότι άπαντα τά Βαλκανικά 
Κράτη δύνανται σήμερον νά παραταξωσι πλέον 
τών 2S0 χιλ. Στρατού. Διά τής καταρτίσεως τού 
Εθνικού Εθελοντικού Στρατού άκόπως Θελει ε- 
πέλθει καί ή ένότης τού "Εθνους δια τής γλωσ- 
σης. Ό Στρατός εϊνε τό ΣχολεΤον τοΰ Εθνους 
καί τού Πατριωτισμού.

Καί διά τών Στρατών έκπληρούνται τά Εθνικά 
ιδεώδη.

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
•Φ*

Έπί τοϋ φλέγοντος ζητήματος τής εισαγωγής τοϋ νέου 
βάμβαχος έπροχαλέσαμεν τήν γνώμην τοΰ εχ τών συνερ
γατών μας χ· Λαπουσιάδου όστις δισμένων εν Λεβαοεια, 

τδν χατ’ εξοχήν βαμβαχοπα- 
Τό [Ιαμβακόδενδρον ραγωγιχδν τόπον, δύναται ύπερ 

πάντα άλλον νά έχφράση γνώ 
μην- Ό χ- Λαπουσιάδης εύηρεστήθη νά μας αποσ-είλη 
τά κατωτέρω :

Οί Γεωπόνοι τής Ελλάδος προκαταβολικώς ά- 
ποκρούουσι τάς προτάσεις τής έταιρίας «Καρα- 
βάνικα» περί εισαγωγής τού Βαμβακοδενδρου έν 
Έλλάδι δαπάναις καί έπιμελεία τής εταιρίας, ητις 
άρκεΤται νά λαμόάνη ποσοστά τινα έκ τής κατα- 
ναλώσεως, έν ή περιπτώσει οί παραγωγεΤς τής 
Ελλάδος είσαγάγωσι τό βαμβακόδενδρον έπ’ ώφε- 
λεία αύτών. Υπάρχει κανών, ότι ούδείς επιτρέ
πεται νά ώφεληθή μέ τήν θυσίαν τοΰ άλλου. Τον 
κονόνα τούτον προτάσσει ή έταιρία είς τήν Κυ- 
όέρνησιν καί ζητεί προνόμιον, έφ όσον έπιτυγχα- 
νει τό βαμβακόδενδρον καθιοταμενον μέσον 
πλουτοπαραγωγόν εις τε τό έθνος και τους παρα
γωγεΤς καί άποροΰμεν διά τινα λόγον η Κυβερνη- 
σις άρνεΤται νά χορηγήση εις τήν έταιριαν «Κα- 
ραβάνικα» τό ζητούμενον προνομιον, άφοΰ ζημία 
ούδέποτε θά προκύψη.

Βεόαιούται, ότι τά άγρια δενορα έγκεντριζο- 
μενα έπί σειράν έτών με μπόλι άπο τά ίδια οενορα 
καταλήγουσιν είς ήμερα καί αυξάνει ή ποσοτης 
καί ή ποιότης τών καρπών, Εαν σήμερον υπαρ- 
χουσιν ήμερα δένδρα, ων η ποσοτης και ποιοτης 
τών καρπών ηύξήθη η έπιτυχια οφείλεται είς τον 
ένοφθαλμισμόν τών ήμερων Οενορων άπο μπόλι 
τών ίδιων δένδρων.

’Ολίγοι ’Αθηναίοι θά άγνοώσι τόν παλαιόν 
Στρατώνα τών Έφιππων Λογχοφόρων έν τη άρχή 
τής Βασιλείας τοΰ Όθωνος τόν άντικρύ τών ομω

νύμων φυλακών
Ό Στρατών τών Κεντρικών κείμενον. Ηοη 

Ένωιιατιών χρησιμεύει ού
τος διά τούς

Έφιππους τής Χωροφυλακής τών Κεντρικών Ένω- 
ματιών.

Είς ποιαν κατάστασιν διατελεΐ τό άπηρχαιωμέ- 
νον τοΰτο κτίριον εϊναι αδύνατον νά περιγραφή 
τις. Ούτε στέγην άντέχουσαν είς τήν ροήν τών 
ύδάτων έχει, ούτε σταύλους ϊνα στεγάζωντα1 
άσφαλώς οί έν αύτώ 'ίπποι, κινδυνεύοντες νά κατα- 
πλακωθώσι μετά τών οπλιτών άπό στιγμής είς 
στιγμήν.

Οί διευθύνοντες τάς Ένωματίας άπειράκις άνε- 
φέρθησαν άρμοδίως διά πάσαν πρόχειρον τούλά- 
χιστον και δυνατήν έπισκευήν. ’Αλλά τό τμήμα 
τών Δημοσίων Έργων, τό αμαρτωλόν τοΰτο σώμα, 
κωφεύει άπέναντι προφανούς κινδύνου διά τούς 
άτυχεΤς έφιππους άνδρας καί διά τούς 'ίππους 
αύτών.

Τυχέως έπισκεφθέντες τά έρείπια αύτά, τά 
κατ’ εύφημισμόν Στρατώνες, έλεεινολογήσαμεν 
τήν άδιαφορίαν καί άβελτηρίαν τών άρμοδίων.’Ελ- 
πίζοιιεν ότι ό κ. Υπουργός θά λάβη άφορμήν έκ 
τών παρατηρήσεων μας καί θά διατάξη τό ύπ’ αύ
τόν τμήμα είς ταχείαν καί άμεσον πρόνοιαν διά 
νά μή εύρεθώμεν πολύ συντόμως είς τό άπαίσιον 
θέαμα τής καταρρεύσεως.Έν αδιαφορία Θά έπανέλ- 
θωμεν έντονώτερον. A. Κ.

Τ
Εις τδ προηγούμενον τεύχος έδημοσιεύσαμεν δλ.ίγας 

λέξεις διά τδ έν τω «Ριζοσπάστην δημοσιενϋ'εν άρ- 
ί}ρον τοϋ κ. Φιλαρέτου ϋπδ τδν τίτλον Ένότης ’Ε- 
ϋνική και Πολιτική. Κατόπιν αυτής τής δημοσιεύοεως 
μας έστάλησαν τά κατωτέρω άτινα ευχαρίστως δήμο- 
σιεΰομεν.

Ή Εθνική Ένότης έπιτυγχάνεται μόνον διά 
τής καταρτίσεως Εθνικού Στρατού.

Καί ό Εθνικός Στρατός θά καταρτισθή αν καί 
έκ τών λοιπών Έλ-

Έθνικη Ένότης ληνικών χωρών,ιδίως 
καί έκ τών άπαντα- 

χοϋ ομογενών, γίνη έθελουσία κατάταξις έπί τρί
μηνον εκγυμναζόμενων των εθελοντών εις τας 
έδρας τών Μεραρχιών, τής Κυβερνήσεως προνο- 
ούσης διά τάς δαπάνας καί ψηφιζούσης σχετικόν 
Νόμον.

Τό Κράτος μόλις t So χιλ. άνδρών τακτικού 
Στρατού δύναται νά διαθέση. Τάς έπιλοίπους ι So

Τίς οιδε εάν ή εταιρία «Καραβάνικα» έπί σει
ράν ετών οεν κατωρθωσε διά τοΰ ένοφθαλμισμοΰ 
τής σημερινής Βαμόακιάς νά φθάση είς τό Βαμ- 
οακόοενόρον, οπερ ήμεΤς άποκρούομεν άνεξετά- 
στως.

Συνήθως αί έξοχώτεραι καί ώφελιμώτεραι ίδέαι 
η περιφρονοΰνται δήθεν ή κλέπτονται διά νά μας 
παρουσιασθώσιν ώς πρωτότυποι

Εν τούτοις ήμεϊς οί Λεβαδεΐς μέχρις ου ή 
Κυόερνησις άπορρίψει όριστικώς τάς προτάσεις 
τής έταιρίας «Καραόάνικα» θά έχωμεν παραγω
γήν από βαμβακόδενδρον, έάν κατορθώσωμεν ν’ 
άνεύρωμεν τόν τρόπον τής άναπτύξεως τού δέν
δρου μόνοι ή καί διά τής ’Αγγλικής έταιρίας τής 
Κωπαϊδος, ήτις πάντως θά μεταφέρη σπόρον ή 
δένδρα έξ Αύστραλίας.

Δ. Ααπον<Ηάόη<·

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ο Φεβρουάριος κατά τάς είκοσι καί οκτώ ήμέ
ρας του μας άφήκεν πολλά γεγονότα είς τό ένερ- 
γητικόν του. Γεγονότα τερπνά, σοβαρά, εύχάρι- 
στα, σπουδαία, ένδιαφέροντα καί λυπηρά άκόμη. 
Άς άρχίσωμεν άπό τά τερπνά καί εύθυμα διά νά 
καταλήξωμεν είς τά σοβαρά καί ένδιαφέροντα.Τά 
πρώτα γεγονότα άλλως έλαβον>χώραν είς τάς άρ
χάς τοΰ μηνός, καί έχουν ούτω τήν προτεραιό
τητα είς τήν άναγραφήν, άφοΰ μέ τό πρώτον 
οκταήμερον τοΰ Φεβρουάριου έληξαν αί άπό- 
κρεω. Βεβαίως ό έορτασμός των δέν ύπήρξεν ούτε 
τόσον τερπνός ούτε τόσον εύθυμος. Μόνον ή 
σύστασις τής Έταιρίας τών Εορτών ήτο γεγο
νός εύθυμον κατά τάς τελευταίας τών άπόκρεω 
ήμέρας. Καί έληξαν δέ άκόμη εύθυμότερον διά 
τοΰ μαξιλαρώματος τής πλατείας τοΰ Συντάγ
ματος, τό όποϊον προήλθεν άπό τήν άγανάκτησιν 
όλου τοΰ κόσμου όστις κατέκλυζεν τήν έξέδραν 
καί όστις άντί τών τερπνών θεαμάτων, καί τής 
διασκεδάσεως, καί τοΰ εύθύμου γέλωτος συνήν- 
τησε τήν φορολογίαν τήν είκοσάλεπτον τοΰ μαξι
λαριού.

“Οσον δέ άφορα τόν μεγάλον έτήσιον χορόν 
ό όποιος έλαβε χώραν καί έφέτος εις τό δημοτι
κόν θέατρον, αύτός βεβαίως δύναται ν’ άναγραφή 
είς τά λυπηρά γεγονότα τοΰ μηνός τούτου, διότι 
τόση ήτο ή άποτυχία του, καί ή κακή διοργάνω- 
σις του, ώστε ν’ άποκλείη πασαν σκέψιν έπαναλή- 
ψεως αύτοΰ διά τό προσεχές έτος. Καί βεβαίως 
μία πρωτεύουσα, όταν χάνη θετικήν έσπέραν εύ- 
θυμίαο καί χαράς δύναται νά θεωρηθή καί ν’ άνα
γραφή τούτο ώς ένα λυπηρόν γεγονός.

Άπό τό εύθυμον όμως άποτέλεσμα τοΰ μαξι- 
λαρώματος τής Έταιρίας τών Εορτών είσήλθο- 
μεν άποτόμως είς τόν άθυμον καί σαλατοειδή χο

ρόν τοΰ δημοτικού θεάτρου, έφθάοαμεν δηλονότι 
είς τήν άναγραφήν τών λυπηρών γεγονότων. Έν 
τούτοις πρέπει νά έπανέλθωμεν είς τά πρώτα. 
Διότι είς τήν κατηγορίαν αύτήν ύπάγεται καί ή 
παραίτησις τοΰ κ. Γούναρη άπό τό άξίωμα τοΰ 
Υπουργού τών Οικονομικών. Εύχής έργον όμως 

θά ήτο έάν ήκολούθη τήν πορείαν αύτήν καί ό 
έπί τών Εξωτερικών συνάδελφος τοΰ τέως ύπουρ- 
γοΰ τών Οικονομικών καί έάν έλευθεροΰτο καί τό 
οίκεϊον Υπουργεϊον άπό τάς άνοήτους σκέψεις 
τοΰ κ. Μπαλτατζή,άπό τήν άδράνειαν τής ένερ- 
γείας, καί τό μοιραϊον τής έξωτερικής πολιτικής, 
άφοΰ όλα αύτά έπέφερον ήδη καταστροφάς είς 
έμπορικά συμφέροντα άκμαίων Ελληνικών πλη
θυσμών, καί έξέγειραν γογγισμούς είς πατριωτι
κός Ελληνικός ψυχάς καί στήθη.

*

Καί έν ' τούτοις. Οί Έλληνες Υπουργοί δέν 
μας έσυνειθισαν δυστυχώς είς φιλότιμα διαβήματα 
παραιτήσεων. “Οπως δέν μάς έσυνειθισαν ούτε 
είς τήν προσήλωσιν ύπέρ τών άναγκών τής χώ
ρας, ούτε είςτήν άκριβή καί τελείαν έκπλήρωσιν 
τών καθόντων τά όποια ή δύναμις τοΰ έθνους άνα- 
θετει είς τάς χεϊράς των. "Ολα αύτά όμως θά 
έχουν μιά ήμέραν τόν άντίκτυπόν των. Δέν πρό
κειται βεβαίως περί τοΰ άστείου συλλαλητηρίου τό 
όποιον διά τών λιθοβολισμών έζήτει νά ρίψη τήν 
Κυβέρνησιν. Ούδέ πρόκειται περί τών άλλων 
έκείνων ψιθυρισμών οί όποϊοι έκυκλοφόρησαν κατά 
το οεύτερον δεκαήμερον τοΰ ύπό κρίσιν μηνός καί 
οί οποϊοι άπέολεπον είς άντικαστάσεις, καί έπα- 
ναστασεις καί συνωμοσίας. Δέν δυνάμεθα όμως 
αναγράφουσαι τήν λυπηράν έν γένει κατάστασιν 
τήν άπορρέουσαν άπό τό Κυβερνιτικόν καθεστώς 
μας νά μή κάμωμεν μνείαν περί τής άμυδρας έκεί
νης έλπίδος ή όποια ήρχισεν νά ύποφώσκη μεταξύ 
όλων τών κοινωνικών στρωμάτων έκ τής έξεγέρσεως 
τών Ελλήνων πολιτών. ·

Καί αύτήν τήν έλπίδα τήν άνευρίοκομεν ούχί 
πλέον ύποφώσκουσαν άλλά καταφανώς ροδίζουσαν 
είς τάς συνεντεύξεις τών προέδρων τών Συντε
χνιών μετά τής Α. Μ. τού ΒασΊλέως. Καί ο! βα
σιλικοί λόγοι όσοι έλέχθησαν ήσαν βεβαίως καί 
άληθεϊς, καί σοβαροί, καί ισχυροί, άλλά καί ή ά- 
πόφασις τών Προέδρων νά συνέλθωσιν έκ δευτέ
ρου καί έμμείνωσι, καί έπιβληθώσι διά τής ισχύος 
των, όπως ο! γογγισμοί τοΰ Ελληνικού λαοΰ μή 
άπευθύνωνται πλέον είς ώτα μή άκουόντων καί 
τα παράπονά του μή καταπνίγωνται πρό τοΰ θο
ρύβου τών ισχυρών, είνε άπόφασις ή όποια έμπε- 
ρικλείει τήν ένέργειαν, τήν ίσχύν, τήν έπιτυχίαν.

•

Άλλά πλήν τής άποφάσεως ταύτης τών 
κ. Προέδρων τών Συντεχνιών,μέ πολλάς έλπίδας 
διά τό μέλλον άναγγέλλομεν καί τήν ϊδρυσιν τοΰ 
ΚοινωνιστικοΰΣυλλόγου.Εΐνε άληθές ότι πολλάκις 
έξηγγέλθησαν τοιούτου είδους Σύλλογοι. Εϊνε δέ 
έτι άληθέστερον ότι μεμονωμένοι ένέργειαι δέν έπι- 
φέρουσιν ποτέ τάς μεγάλας θεραπείας. Άλλ’ έν
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τούτοις εϊνε κάπως ανακουφιστικόν οτι νέοι άνδρες 
μέ ισχυρά πνευματικά εφόδια κατήλθον είς τόν 
αγώνα έτοιμοι νά ύπηρετήσουν ύπό σημαίαν εύ- 
γενών άρχών καί ούχί πολιτικών καί άτομικών 
συμφερόντων.

Ή εύγενεστέρα καί πρακτικωτέρα έκδήλωσις 
τών αληθινών καί γνησίων κοινωνιστικών άρχών 
θά εϊνε βεβαίως ή άνάπτυέις τοϋ πνεύματος τής 
άποταμιεύσεως καί ή δημιουργία τών συνεργατι
κών 'Εταιριών αί όποΐαι ανακουφίζουν τάς έργα ■ 
τικάς τάζεις ύλικώς, δημιουργούν τήν άλληλεγ- 
γύην κα! συντελούν είς τήν ηθικήν έζύψωσιν αύ
τών. Θά ήτο δέ θρίαμβος τού ΚοινωνιστικούΣυλ ■ 
λόγου έάν έθετε τούτο ώς κύριον σκοπόν του,καί 
έάν κατώρθου διά τών διαλέζεών του, νά τρέψη 
τό πνεΰμα τής παρούσης γεννεάς τού Έλληνος 
βιοπαλαιστού, καί είς τάς σωτηρίους αύτάς άρχάς 
αίτινες όχι μόνον θ’ άνεκούφιζον αύτά .τά άτομα 
άλλά καί θά τά άνεβίβαζον είς πολλάς βαθμίδας 
τού συγχρόνου πολιτισμού.

Αύτά εϊνε τά σοβαρά γεγονότα τοΰ μηνός τού
του, τά έζαγγέλλοντα έλπίδας καί όνειρα. Τά λυ
πηρά εϊνε δύο θάνατοι. Θάνατοι δύο τέκνων τής 
’Εκκλησίας,έζ έκείνων οί όποιοι κατέδειζαν είς τάς 
άδόζους ήμέρας μας, ότι ύπάρχουν άκόμη'Έλληνες 
ίεράρχαι μέ τάς μεγάλας ψυχάς,θάνατοι τού Φο- 
ροπούλου καί τού Τιβεριάδος.

Καί οί δύο ήσαν ήρωες τής Εκκλησίας, καί οί 
δύο ύπήρζαν ήρωες τοΰ έθνικοΰ καθήκοντος. Είς 
έποχήν δέ κατά τήν όποιαν οί μικροί καί οί ποτά 
ποί καί οί επιτήδειοι γνωρίζουν τόν δρόμον τής 
έπιβολής καί τής άναδείζεως, δυστύχημα μέγα 
δύναται νά θεωρηθή, ή άπώλεια τών δύο αύτών 
άνδρών οϊτινες διά τού μεγάλου παραδείγματος 
των θά ήδύναντο νά έμπνεύσουν πατριωτισμόν, 
νά ένσταλλάζουν σθένος καί δυνάμεις, νά έπιχύ- 
σωσιν φώς είς ολοκλήρους Ελληνικούς πληθυ
σμούς, οί όποιοι έχουν άνάγκην καί τής θρησκευ
τικής των διδασκαλίας καί τού πατριωτικού των 
παραδείγματος.

Καί έπειδή ό λόγος περί γεγονότων λυπηρών, 
ώς τοιοϋτον πρέπει νά θεωρηθή καί τού κ. Πετι- 
μεζά ή άπομάκρυνσις άπό τό άρχηγεϊον τής Χω
ροφυλακής. Ό τετιμημένος στρατιώτης ύπήρζε 
πρότυπον άρχηγοΰ, άφωσιομένου είς τό καθήκον 
του πρό τού όποιου έθραύετο τής μικροπολιτικής 
τό συμφέρον. Άς εύχηθώμεν καί ό νέος άρχηγός 
κ. Δημητριάδη.ς αύστηρός καί ουτος στρατιώτης 
νά φανή άντάζιος τής θέσεως είς τήν οποίαν τόν 
έφερεν ή έκτίμησις τής Κυβερνήσεως.

ΕΥΓ· ΖΩΓΡ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ HIM ΤΟΥ ΜΗΝΟΪ ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

Ό κ. Σπάθης, δ θαυμάσιος 'Έλλην βιολιστής, άφή- 
κεν είς τάς ’Αθήνας αλησμόνητους έντυπώσεις. Ό κ. 
Σπάθης πλήν τής συναυλίας τοϋ «Παρνασσού» και 
τοϋ Ωδείου, έδωκε δείγματα τής θαυμασίας τέχνης 
του είς τά ’Ανάκτορα καί είς πολλάς ’Αθηναϊκά; αί
θουσας.

Εις τόν Παρνασσόν εξακολουθούν αί διαλέξεις τών 
λογίων μας. ’Επίσης καί είς τό Ώδεΐον αί διαλέξεις 
τάς οποίας διωργάνωσεν ό «Monde Hellenique». 
Ζωηράς εντυπώσεις άφήκεν ή διάλεξις τοϋ κ. Αρ. 
Κουρτίδη περί τών Ήρωΐδων τοϋ Σαϊκσπηρ.

Ό ψυχολόγος καί εύφραδής ομιλητής μάς παρουσίασεν 
ζώσας, αίσθανομένας,άγαπώσας, τάς γυναίκας εκείνα; 
διά τών οποίων άπηθανατίσθησαν τά έργα τοϋ μεγα- 
λου δραματουργού, καί έξ αιτίας τών οποίων εθεω- 
ρήθη οτι ένεφύσησεν είς αύτάς πνοήν δημιουργού.

Την 15 Φεβρουάριου έδόθη έν τή περικόμψω αι
θούση τού ’Ωδείου συναυλία ύπέρ τών σεισμοπαθών 
τής Σικελίας ύπό τού « Μουσικού Συλλόγου 'Αρμοί ία» ■ 
Είς την τόσον πρόθυμ.ον τής κοινωνίας μας άρωγην 
ύπέρ τών θυμάτων τών σεισμών δέν ήδύνατο νά άπο- 
τελέση παραφωνίαν τό μουσικώτατον αύτό σωματεΐον. 
Εις τήν συναυλίαν ταύτην έλαβον μέρος γνωσταί δε
σποινίδες τοϋ καλλιτεχνικού κόσμου τών Αθηνών. Ή 
Δνίς Μελετοπούλου. ή Δνίς Γεωργαντοπούλου, ή Δνίς 
Λυμπεροπούλου, ή Δνίς ’Ανθή Δαμάσκου καί ό κ. 
Σ. Παναγόπουλος. Όλαι έπαιξαν μέ αίσθημα καί 
μέ τέχνην. "Ολαι έπροκάλεσαν χειροκροτήματα καί 
επευφημίας. ’Ιδιαιτέρως όμως εΐλκυσε τόν ένθουσια- 
σμόν τού πολυπληθούς άκροατηρίου ή μάγος κλειδο- 
κυμβαλίστρια Δνίς Δαμάσκου. Μέ κόμμωσιν καλλι
τεχνικήν, μέ ενδυμασίαν κομψοτάτην έν τή άπλότητι 
καί μέ τό μειδίαμα είς τά χείλη, τό ώραιότερον στό
λισμα μιάς άληθοϋς καλλιτέχνιδος, έξετέλεσεν έργα 
τού Chopin τού Liszt τοϋ David. Τό κοινόν όμως 
άπληστον άπό τήν γοητείαν τής τέχνης της ήξίωσε 
μετ’ έπιμονής τήν έκτέλεσιν καί άλλων μουσικών έρ
γων, έκτος τού προγράμματος,άτινα μετ ευμενούς χά- 
ριτος εύηρεστήθη ή νεαρά μουσικός νά έκτελέση.

Τό «Πανελλήνιον Θέατρον» τό μόνον κέντρον άνα- 
ψυχής καί διασκεδάσεως έπανέλαβε μέ τάς πεταχτάς 
καί ελαφράς οπερέττας του τάς μουσικάς παραστά
σεις του, αίτινες τοσούτον κόσμον προσείλκυσαν προ 
τών Άπόκρεω.Ούτως έξησφαλίσθη καθ’ δλην τήν τεσ
σαρακοστήν κέντρον άντάξιον τών απαιτήσεων μεγα- 
λουπόλεως οιαι αί ’Αθήνα'.. Ζ.
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— Άπεδίωσεν έν Κων)πόλει καί έκηδεύθη μέ τάς 
άναλόγους τιμάς ή τρίτη κατά τάξιν σύζυγος τοΰ 
Σουλτάνου. Διά τήν Απώλειαν τιις έθλίδη βαθέως ή 
A. Α. Μ. καθ’ δτι ή έκλιποϋσα ήγεμονίς ήτο μήτηρ 
τοϋ πρίγκηπος Βουρχανεδδίν τοΰ εήνοουμένου, ώς 
γνωστόν, υίοϋ του.

—Ό έν ’Αμερική, έρανος, τών έκεϊ Ελλήνων, πρός 
άγοράν πολεμικού πλοίου δωρηθησομένου τή πατοίδι 
μέχρι της ίο Φεβρουάριου είχε φθάσει είς τό ποσόν 
τών Δολ. 25,846.

— Καθ’ ήν στιγμήν δεκάδες οχημάτων περιέφερον 
άνά τά άξιοθέατατής πόλεως μέρη έκατοντάδας Γερ
μανών περιηγητών μία όκηνά ώραία έλάμβανε χώ
ραν πρό της Βιομηχανικής ’Ακαδημίας τοϋ κ. Ρου- 
σοπούλου. Οί μαθηταί της ’Ακαδημίας παρατεταγμέ- 
νοι είς τό έναντι πεζοδρόμιον άπηύθυνον ένχορφκαί 
μεγαλοφώνως χαιρετισμόν πρός τούς διερχομένους 
Γερμανούς.Οί ξένοι, κυρίαι τε καί κύριοι, έκπληκτοι 
άλλά καί χαίροντες έβλεπον τήν Ελληνικήν νεότητα 
άποκαλυπτομένην καί χαιρετώόαν αύτούς διά χαιρε
τισμού άπευθυνομένΟυ είς τήν ίδιαν αύτών γλώσσαν. 
Καί είς τό ζωηρόν καί χαρωπόν Gut morgen τών Έλ- 
ληνοπαίδων άπήντων οί μέν κύριοι άποκαλυπτόμενοι 
αί δέ Κυρίαι δι’ έπιφωνημάτων καί κινήσεων τών χει- 
ρών ή μανδηλίων των. Έξειυλίσσετο όντως ώραία καί 
έλληνικωτάτη είκων.

—Ή έπαρχία Τριχωνίας άπηλλάγη έπιφέδου ληστοϋ 
καί άληθοϋς μάστιγος τών κατοίκων. Ό ληστής Ντο- 
όάκος έφονεύθη καί ή καταστροφή αύτοϋ οφείλεται 
είς τόν τέοις Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας Μεσολογγίου 
κ. Κηρύκον καί τόν ένωμοτάρχην Φοντάνον πρός οϋς 
θερμά άπευθύνομεν σμγχαρητήρια.

— ’Εκατόν δέκα χιλιάδες δραχμαί είσεπράχθησαν 
έκ της πωλήσεως 1400 χιλιογράμμων κινίνης κατά 
τούς μήνας 8)6οιον, Ν (δριον καί Δ)6ριον τοΰ 1908.

— ’Απεδίωσεν έν Πετρουπόλει ό Μ. Δούξ Βλαδίμη
ρος πατήρ τής A. Β. Υ. τής Πριγκηπίσσης 'Ελένης 
συζύγου τοΰ Βασιλόπαιδος Νικολάου."Αμα τμ άναγ- 
γελίμ τής θλιδεράς είδήσεως αί A. Υ. άνεχώρησαν διά 
Ρωσσίαν. ’Επί τφ θανάτφ τοΰ Μ. Δουκός ώρίσθη αύ- 
λικίν πένθος 2 έδδομάδων.

— ’Απεδίωσεν έν Μεσολογγίω καί έκηδεύθη μέ έν- 
δείξεις βαθέως καί ειλικρινούς πένθους ή σεβαστή 
δέσποινα Πηνελόπη Δοοσίνη άδελφή τοϋ έγκριτου 
πολιτευτοϋ κ. Λεωνίδα Δεληγιώργη.

— Άνεχώρηόε τόν π. μήνα είς τήν ιδιαιτέραν αύ
τής πατρίδα ’Οδησσόν ή τελειόφοιτος τής Φιλολογίας 
έν τφ Έθνικφ Πανεπιότημίω Δνίς "Αννα Σταματελά- 
του. Ή Δνις Σταματελάτου κόρη έξοχου μορφώσεως 
καί άγνών αισθημάτων πολλάκις έτίμηόε τάς στήλας 
τής ■ ’Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» δι’ έργων πρωτοτύ
πων ή μεταφράσεων. Ή Δνίς Σταματελάτου θά συμ- 
πλμρώσμ τάς σπουδάς της έν Όδησσφ τελειοποιου- 
μένη έν τφ κλάδω τής Βυζαντιονολογίας καί λαμβά- 
νουόα δίπλωμα έκ τής σχετικής Σχολής. Ή Ελλη
νική Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς·> έξησφάλισε τακτικήν συν
εργασίαν τής πολυτίμου κόρης, ήτις θά δίδμ κυρίως 
είκόνα τοϋ βίου τοϋ έν Ρωσσία 'Ελληνισμού.

— Διά Β. Δ. κατηργήθη ή Γ'. τάξις τ ής Σχολής 
τών Δοκίμων μετά τόν θάνατον τοϋ δοκίμου I. Μερ- 
κούρη μόνου μαθητοϋ τής τάξεως ταύτης.

— Ή έδδομαδιαία συνάδελφος 'Πύρρος» άπό έπτα- 
ετίας έκδιδομένη άνελιπώς έν Άθήναις καί μετά 
θέρμης καί πατριωτικού ζήλου έξυπηρετοϋσα τά συμ
φέροντα τοϋ ύποδούλου Έλληνισμοΰ, καί ίδια, τής 
’Ηπείρου, έδημοσίευσεν είς έν έκ τών φύλλοιν τοϋ π. 
μηνός πολλής σημασίας έγγραφα άποσταλέντα αύτφ 
ύπό τοϋ Μητροπολίτου Δράμας. Τόν Πύρρον» διευ
θύνει ό κ. Χατζηγιαννάκογλους.

— Ό κ. Π. Κωνσταντινίδης κτηνίατρος έπανελθών 
έκ Μικρής ’Ασίας δπου έπί μακρόν διέτριζε δι’ έπι-

στημονικάς έργασίας τής ειδικότητάς του, άπεκόμι- 
σεν έκεϊθεν τάς πλέον ένθουάιώδεις έντυπώσεις διά 
τήν ζωτικότητα, άκμήν καί τά φιλοπάτριδα αισθή
ματα τοϋ Έλληνισμοΰ τής χώρας ταύτης.

— 'Ο έν Παρισίοις ίδών τό φώς τής ήμέρας νεογέν
νητος υίός τοΰ Βασιλόπαιδος Γεωργίου Πέτρος έδα- 
πτίσθη πανηγυρικώς καί μετά μεγαλοπρεπούς πομπής 
έν τοϊς Άνακτόροις τοϋ Πάππου Τον κατά τάς άρχάς 
τοϋ π. μηνός. 'Ο νεογέννητος είς τήν σειράν τών έγ- 
γόνων τοϋ ευτυχούς Πάππου φέρει τόν άριθμόν δέκα 
πέντε.

—Διά καταπληκτικής πλειοφηφίας έξελέγη Πρόε
δρος τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου ’Αθηνών ό κ. Κ. Έσ- 
λιν. Έν τφ προσώπω τοϋ κ.Έσσλιν έτιμήθη όχι μό
νον ή έπιστημονική ίκανότης άλλά καί ή άκεραιότης 
τοϋ χαρακτήρος καί ή εύθύτης καί τά ήθικά χαρίσ
ματα άτινα κοσμούσιν αύτόν καί ώς άτομον καί ώς 
δημόσιον άνδρα. Άπειρα καί θερμά συγχαρητήρια 
είς τόν διακεκριμένον συνεργάτην τής «’Ελληνικής 
Έπιθεωρήσεως».

—Διωρίσθη Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών 
ό Άντισυνταγματάρχης τοϋ Πυροβολικού κ. Κ. Μο- 
σχόπουλος άντί τοϋ Ταγματάρχου τής Χωροφυλακής 
κ. I. Δαμηλάτη τοποθετηθέντος έν Λαμία.

— Κάτι τι άπό τά πλέον άπροσδόκητα. Ή νέα κα- 
τάότασις τών πραγμάτων έν Τουρκία—ή όποία άτυ- 
χώς τείνει νά καταστμ ήδη άπολύταρχικωτέρα τής 
παλαιός—όπεκάλυφε τόν Έτέμ Πασάν, τόν νικητήν 
Στρατηλάτην τοϋ 1897, ώς ένα έκ τών σπουδαιοτέρων 
χαφιέδων, ήτοι κατασκόπων, τής ’Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας. ! !

—Τόν θρόνον τοϋ Αειμνήστου ’Ιωακείμ Φοροπούλου 
τοϋ άλησμονήτου Ιεράρχου τής Μεγάλης τοϋ Γένους 
Εκκλησίας, κατέλαβεν ό Άγχιάλου Βασίλειος. Είθε 
αί μεγάλαι Αναμνήσεις αί περιβάλλουάαι τόν θρόνον 
τής Μητροπόλεως Πελαγονίας, νά έμπνέωσι καί τόν 
νέον Μητροπολίτην.

— Ό Διοικητής τής Σχολής τών Εύελπίδοίν κ. 
Βοΰλτόος,Συνταγματάρχης τού Πυροβολικού,διέταξεν. 
όπως, πάντες οί μαθηταί τής Σχολής έπιότρέφουσιν 
είς τό τέταρτον τής ώρας άπέχον έκ τής πόλεως κτί- 
ριον τής Σχολής, πεζή. Τό μέτρον έλήφθη χάριν τής 
ίσότητος τών μαθητών.

— "Ελλην Αποκαταστημένος έν Μεσσήνη άπό τρια
κονταετίας καί ύποστάς όχι μόνον Απώλειαν όλοκλή- 
ρου τής οικογένειας του, άλλά καί τής περιουσίας 
του τελείαν καταστροφήν, ήδη δέ πάσχων καί πενό- 
μενος ούδεμιάς τυγχάνει συνδρομής παρά τών ’Ιτα
λικών άρχών !!! Θά ήτο ευχής έργον,άντί οί Αρμόδιοι 
Ιταλοί να πέμπουν ένθουσιώδη καί συγκινητικά συγ

χαρητήρια. έστρεφαν τήν προσοχήν των είς τά θύ
ματα τών σεισμών, άδιαφόρως άν ταϋτα εϊνε ’Ιταλοί, 
Εβραίοι ή Έλληνες.

—Τήν θέσιν τοϋ Είσαγγελέως τών Έφετών κατέλα
δεν έπαξίως ό κ. Άν. Τσέλος.

—Ό πρώην έπί τών Αποικιακών ύπουργός ’Ιωσήφ 
Τσαμπερλάϊν, τόν όποϊον άρκετά δοκιμαστική νόσος 
κατά τά δύο τελευταία έτη έκράτει μακράν τής πο
λιτικής σκηνής, Ανέκτησε τελείως τήν ύγείαν καί 
πρόκειται νά πολιτευθή έκ νέου, έκτιθέμενος κατά 
τάς προσεχείς βουλευτικός έκλογάς.

ΒΙΒΛΙΑ WJEPIOAIKA
— "Οτι έγράψαμεν διά τό εργον τού κ.Παγανέλη,τό 

αύτό θά ήδυνάμεθα νά έπαναλάβωμεν καί διά τήν 
'Ιστορίαν τών ΙΙνωμένων Πολιτειών τϋς 
Αμερικής, ή όποία έγράφη έπί τή βάσει τών επι

σημότερων πηγών καί τών ύπό τών’Αμερικανικών Πανε
πιστημίων καί Σχολών παραδεδεγμένων Συγγραμμά
των ύπό τών κ. κ. Σόλωνος I. Βλαστού καί Νικο-
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λάον Γκόρτζη. Τό εργον περιλαμβάνει ολόκληρον την 
ίστοοίαν της Άυ.ερικής άπό της άνακαλύψεως αυτής 
μέχρι τοϋ πολέμου τής Ανεξαρτησίας λεπτομερώς περι- 
γραφομένου, καί άπό τών ήμερών τοϋ Βασιγκτώνος μέ
χρι της σήμερον.

Αί μυριόνεκροι μάχαι τοϋ εμφυλίου πολέμου, ή 
παγίωσις καί εξέλιξες της μεγάλης Δημοκρατίας άπό 
της δολοφονίας τοϋ Προέδρου Λίγκολν μέχρι της εκ
λογής τοϋ προέδρου Τάφτ καθιστώσι το έργον πλήρες.

Ή ύπό της «Άτλαντίδος» έκδιδομένη 'Ιστορία 
τών Ηνωμένων Πολιτειών της ’Αμερικής εινε ή 
πρώτη γραφεϊσα 'Ιστορία της χώρας εις την Έλλην. 
γλώσσαν. 'Η ιστορία αύτη έκ 300 σελίδων ύλης με
γάλου όγδοου σχήματος πολυτελώς χρυσοδεμένη μετά 
τεσσαράκοντα οκτώ καλλιτεχνικών εικόνων, απαρτίζει 
βιβλίον έκ 400 μεγάλων σελίδων.

— Κρητικός Άιίτήρ. Τό μόνον έν Κρήτη φι
λολογικόν περιοδικόν. Έξεδόθη το 50ον φυλλάδιον 
είκονογραφημένον. ΙΙεριεγόμενα. 'Ο Ελληνισμός καί 
οί πρόμαχοι αύτοΰ, ύπό Ούλερίχου Βιλάμοβιτς — 
Μάξιμος ό Μαργούνιος επίσκοπος Κυθήρων. ’Εντυπώ
σεις έκ τοϋ 1908. Τό ορφανόν (διήγημα). 'Η Σαπφώ 
(ποίημα ύπό Αΐμ. Έλευθεριάδου). Πνευματικά1. ’Α
σκήσεις κλπ.

— Έλληνικη Βιβλιογραφία, ήτοι κατάλο
γος τών έν Έλλάδι ή άλλαχον Ικδοθέντων νπό Ελ
λήνων Βιβλίων άπδ τον έτονς 1907. ’Επιμέλεια τοϋ 
Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου κ. Πολίτου έξεδόθη 
τεΰχος περιέχον τούς τίτλους όσον οιον τε μεγαλει- 
τέρου άριθμοϋ βιβλίων καί περιοδικών έκδοθέντων κατά 
τό έτος 1 907.

— Υπόμνημα κατά τών προπαγανδικών 
Σχολών: Είς εΐκοσασέλιδον τομίδιον μετ’ επιμέ
λειας έκτυπωμένον δημοσιεύεται άναφορά συνταχθεισα 
ύπό τοϋ κ.Κ. Παναγιωτοπούλου Διευθυντοϋ τής ’Εμ
πορικής Σχολής Πειραιώς ήτις ύπεβλήθη εις τήν 
Ελληνικήν Βουλήν.

— 'Ο Νέος Έλλιινομνάμων. Έξεδόθη τό 
ύπό τοϋ Καθηγητοϋ κ. Λάμπρου έκδιδόμενον τριμη- 
νιαϊον περιοδικόν Σύγγραμμα. Περιεχόμενα τοϋ Πέμ
πτου Τόμου (Τεύχος Β’—Γ') Εκθεσις κρίσεως περί 
τοϋ Σουληνείου ίστορικοϋ διαγωνίσματος Θεσσαλίας— 
Έλληνικά δημόσια γράμματα τοϋ Σουλτάνου Βαγια- 
ζίτ Β'.—Μονωδίαι καί Θρήνοι έπί τή άλώσει τής Κων ■ 
σταντινουπόλεως.— Κώδικες τής Βιβλιοθήκης τής 
Βουλής. — Σύμμικτα. — Βιβλιοκρισία. — Ειδήσεις. — 
Βιβλιογραφία κτλ.

— Έμπόριον. Έξεδόθη τό 9ον τεΰχος τοϋ μη
νός Φεβρουάριου τοϋ ’Εμπορίου δπερ ώς γνωστόν έκδί- 
δεται έν Πειραιεϊ ύπό τοϋ κ. Παναγιωτοπούλου.

Τά περιεχόμενα αύτοΰ ώς πάντοτε πλήρη ενδια
φέροντος, ιδία διά τόν έν Έλλάδι εμπορικόν κόσμον.

—Νέον Ιΐνεϋμα. Έκυκλοφόρησε τό 18ον τεϋ 
χος πλήρες ϋλης έκλεκτής, πολίτικής, φιλολογικής, 
καί καλλιτεχνικής.

— Μηνιαϊον Παράρτημα τών Αθηνών. 
"Ετος Β’ Άριθ. 2. Τό πλουσιώτερον είς ύλην ποικί- 
λην καί ένδιαφέρουσαν Ελληνικόν περιοδικόν δπερ 
ανελλιπώς έκδίδεται άπό τό τέλος τοϋ έτους 1907, 
εινε τό Μηνιαϊον Παράρτημα τό ύπό τής έφημερίδος 

« ’Αθήναι» έκδιδόμενον, δπερ έχει καί τό μοναόικον 
πλεονέκτημα νά δίδεται δωρεάν είςIπάντα συνδρομη
τήν καί αναγνώστην τών « Αθηνών» ■ Περιεχόμενα 
τοϋ τεύχους τούτου : Μηνολόγιον.—Παντοϊαι φιλολο
γικά’: παρατηρήσεις. — Ό Όρειβάσιος καί ή ύγιεινη 
τών άρχαίων.— Στοοοές. — Τά άπρόοπτα τής άπο- 
γραφής. — Οί φιλαποδημητικοί. — Τό έν Μονάχω 
Ζυθοποιεϊον Πσώρ. — Τό στοίχημα.—Τό Ρόδον, "Ερως 
καί Μέλισσα. — Ή Νήσος Σικελία. — θεσσαλικαί 
παραδόσεις. — Ό Δημοσθένης ως προμάχων τής ’Ελευ
θερίας.— Η Μαγειρική τών Οικογενειών. — ’Ανέκ
δοτα κτλ.

— Πανελλήνιον Κράτος. Έφημερίς εβδο
μαδιαία, όργανον κατ ’ εξοχήν έθνικόν τών απαντα
χού Ελλήνων. Διευθύνεται ύπό τοϋ κ. Αντ. Σπη- 
λιωτοπούλου έκ τών παλαιοτέρων καί δοκιμ.οτέρων 
δημοσιογράφων, άλλά καί έκ τών σοβαροτέρων συγ
γραφέων πατριωτικών καί ιστορικών έργων γραφέν- 
των έπί πλέον καί είς τήν Γαλλικήν γλώσσαν. Έκα- 
στην εβδομάδα δημοσιεύονται άρθρα δυνάμεως άφο- 
ρώντα κυρίως τά φλέγοντα εθνικά ζητήματα. Συνερ- 
γάται τού σοβαρού αύτοΰ δημοσιογραφικού οργάνου, 
εινε οί άριστοι τών παρ’ ήυ.ϊν χειριστών τοϋ καλαμου, 
ώς καί οί διακρινόμενοι διά τά άγνά των αισθήματα 
έκ τοϋ εξωτερικού. Είς τό φύλλον τής 19ης Φεβρουά
ριου, δημοσιεύεται άρθρον προερχόμενου έκ Κάιρου καί 
όφειλόμενον είς τόν κ. Σακελλαρίδην. Τήν άνάγνωσιν 
τοϋ θαυμασίου αύτοΰ άρθοου, συνιστώμεν εις όλους.

— Τό ’Άγαλμα. 'Ιοτορία τον παλαιόν και
ρόν νπδ Φ. Ζΐέ Σιμώνε Μπρονβερ. Κομψόν τεύχος 
έκτυπωθέν έν Ν$απόλει τής ’Ιταλίας, πλήρες άπό 
άγάπην πρός τήν πατρίδα μας καί άφιερωμένον είς 
τόν κ. Θ. Φιλαδελφέα.
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Έταιρία Ελληνικόν Περιοδικού Τνπον
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Ϊ
ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥ- 
ΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ τής Έταιρίας 
έν Μύλοις Άόηνών, Έλενοϊνι, 
Q Νέφ Φαλήρφ, Πάτραις, Καλάμαις, 
<ι> Πύργφ, Κύμη, Πόρφ, καί τοϊς κυ· 
W ριωτέροις οίνοφόροις κέντροις τής 
Q 'Ελλάδος.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΝΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΑΡΙΑΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Διαρκής εκθεσις ειδών φωτισμοΰ, θερμάνσεως καί κινήσεως έν τή δδώ Σταδίου καί Κολοκοτρώνη.
Πρατήρια, έν οϊς πωλοΰνται εϊδη φωτισμοΰ, καί θερμάνσεως, ώς καί οινόπνευμα μετουσιωμένον 

πρδς τδν σκοπδν τοΰτον, εύρίσκονται έν Άθήναις μέν, παρά τή Κεντρική Αποθήκη, δδδς ’Οφ
θαλμιατρείου αριθμδς 2, Κυδαθηναίων άριθμδς 17, Τριπόδων καί Θέσπιδος, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Χαλ- 
κοκονδύλη 30, διασταύρωσις Σόλωνος καί Τπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμοΰ 86, Πλατεία Έξαρ- 
χείων, Πατήσια, Άγιον Λουκάν. Έν Πειραιεϊ δδδς Ιίαρθεναγωγείου 3.

Ή τιμή τοΰ μετουσιωμένου οινοπνεύματος ώρίσθη εις λεπτά 80 κατά σταθμικήν όκάν (όκάν βάρους) 
επιβαρυνόμενη εις τάς επαρχίας (όπου δέν ύπάρχουσιν ήμέτερα εργοστάσια) διά τών εξόδων μεταφοράς καί 
δίαπυλίων τελών. Καθίσταται δέ ενταύθα γνωστόν, δτι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ μετρικής καί 
σταθμικής οκάς οινοπνεύματος, λόγφ τοΰ μικροΰ είδικοΰ βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης όκά τοΰ 
οίνου δύναται νά περιλάβη μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος.

Ύπό τών Διευθυντών τών έν Άθήναις έκ- 
διδομένων Εβδομαδιαίων ’Εφημερίδων και Πε
ριοδικών «Εικονογραφημένης» «Έλλ.’Επιθεω- 
ρήσεως», «.Πινακοθήκης», «Παναθηναίων», 
«’Αλήθειας», «.'Ελλάδος», «Πανελ. Κράτους». 
«Ρωμηοϋ», «Κράτους», «Έθνικοϋ Βήματος» 
και «Πύρρου» ίδρύθη Έταιρία, σκοπούσα τήν 
διά τής συναδελφικής αλληλεγγύης πρόοδον τοΰ 
περιοδικού τύπου. Ή διευθύνουσα επιτροπή ά- 
πετελέσθη έκ τών κ. κ. Δ. Καλογεροπούλου 
Διευθ. τής «Πινακοθήκης», Κ. Μιγαηλίδου 
Διευθ- τών «Παναθηναίων» και Θ. Τζαβέλλα 
Διευθ. τοϋ «Κράτους».

"Ένεκα πληθώρας ύλης άναβάλλονται διά τό επό
μενον τεύχος τό Μετάλλιον τής Άγ. Ελένης 

καί τά Άήτννομικά Απομνημονεύματα.

<

Ή Έταιρία ήμών παράγει τδ μετουσιωμένον οινόπνευμα, άποβλέπουσα εις τρεϊς άνάγκας τοΰ Έλ- 
ληνικοΰ λαοΰ, ήτοι τδν φ ω τ ι σ μ δ ν, τήν θέρμανσιν καί τήν κίνησιν.

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

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

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

2ον Διά κανένα λόγον δέν έπιτρέπεται νά ρίπτεται οινόπνευμα εις άναμμένην λάμπαν, μαγειρεϊον, 
καμινέτο κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τδν κίνδυνον νά άνάψη τδ οινόπνευμα τοΰ δοχείου, νά σπάση τδ 
δοχεΐον καί νά χυθή έπάνω σας άναμμένον. Τδν αύτόν κίνδυνον διατρέχετε καί μέ τδ πετρέλαιον, μέ 
μόνην τήν διαφοράν, δτι τδ οινόπνευμα σβύνει εΰκολώτατα μέ ν ε ρδ καί μάλιστα μετ’ ολίγον. Μόλις 
τδ νερώσετε παύει νά καίη.

3ον Πρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεϊον κτλ. πριν τά άνάψητε. 
Αν δέ παρουσιασθή, άνάγκη νά ρίψητε καί άλλο οινόπνευμα, σβύσατέ το πρώτον καί άφοΰ βεβαιωθήτε, 

δτι έσβυσε, τότε ρίψατε καί άλλο.
4ον Μή έπιτρέπετε νά μεταχειρίζωνται οινόπνευμα διά προσάναμα καρβούνων, διότι πολλοί πολλά

κις δέν προσέχουν καί ρίπτουν τοιοΰτον σέ μισοαναμμένα κάρβουνα, όπόταν διατρέχετε τδν κίνδυνον νά 
αναψη τδ δοχεΐον καί νά γίνη δυστύχημα.

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

6ον Έάν γεμίσαντες έν είδος οιονδήποτε τδ περιβρέξητε μέ οινόπνευμα, κατά λάθος, σκουπίσατέ 
το αμέσως πριν τδ αναψετε, μέ δ,τι δήποτε ύφασμα. Τδ οινόπνευμα οΰτε λερώνει, οΰτε βρωμά.

7ον Άν κατά λάθος είς τδ άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσοτέρας, άπδ δ,τι πρέπει φοράς 
και βγάζει ή λαμπα έπανω απδ τδ γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή άνησυχήσετε. Θά κατεβοΰν μόναι τους 
καί ή λάμπα σας θά άνάψη κανονικά.
ϊα είδη μας εΐνε τελειότατα, εάν δε άκολον&ήαητε τάς ανωτέρω οδηγίας ουδέποτε δύναται νά ονμβή τό παραμικρόν.



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ καταστήματα
πηην τηνν νπαιατκ muflOHrvuim MMOMMSN UH ΠΙ ΜΙ ΛΟΚΟΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙΑΝΑΛίΙΤΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ πε-τρ. και κωνςτ. α· κοςμη

Αξιότιμε κνριε,

Άποβλέποντες πάντοτε χαί μόνον εις τήν έκ τής καταναλώ
σεως τοΰ οινοπνεύματος έκ σταφίδος ωφέλειαν καί επωφελούμενοι 
τής καταπληκτικής αύτοΰ διαδόσεως διά τάς χρήσεις φωτισμοΰ 
καί θερμάνσεως, προέβημεν είς νέαν έλάττωσιν τών τιμών τών διά 
χρήσεις ταύτας ειδών κατά 28 °]ο έπί τφ σκοπώ έντελοΰς έκλαϊ 
κεύσεως -.ής χρήσεως τοΰ οινοπνεύματος διά τας οικογενειακά; 
αναγκας·

Έν τώ κάτωθι τιμοκαταλόγω έχετε τάς τιμάς μέ τάς δποίας 
θά εΰρητε έν τοΐ; πρατηρίοις μας τά διάφο,α εί'δη καί παρακα- 
λοΰμεν δπως κρατήσητε σημείωσιν προς έξέλεγξιν παντδς παρα
πόνου.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΌΕΣΙΣ :
Έν Άθήναις. Διασταύρωσις Σιαδιού καί Κολοκοτρώνη.
Ήν Πειραιεΐ. Όδδς Παρθεναγωγείου άριθι 5.

Μηχανισμοί συστήματ. Rustieus έντάσεως 6ο κηρ. Πρ.Δρ.6.$ο

»

9
9

))
9

9 9

9
40 
jo

9
9

))
9

5-55 
4-20

9 9 9 9 ιί 9 9 ι.5ο
9 9 Afbino 9 6ο 9 9 6.50
9 9 9 9 40 9 « 5>$5
9 9 Autor 9 6ο 9 9 5·οο
9 9 > 9 40 9 9 4·8ο

Φωτοβολίδες δια μηχανισμούς έντάσεως 6ο 9 9 ο.45
9 » 9 9 40 9 9 ο.4θ
9 » 9 9 3θ 9 9 0.35
9 9 9 9 >5 9 9 0.25

Ύαλοσωλήνες 9 6ο 9 9 ο·4θ
9 9 9 9 40 καί 30 κηρ 0.35
9 9 9 9 Ο » 0.30

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

» » 9 Dillamotte.............
9 9 Παπασπύρου..................................

Καμινέτα Thermoit................... ................. .. ...........
9 Delamotte........................................................

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

Στηρίγματα 9

Σίδηρα σιδηρώματος

9

9

9
9

; No 
No 
No 
No 
No ■ 
No 
No .

ντους 
ντους

» No 501
Λάμπαι Sinumpra έντάσεως go κηρίων, 

» Salkular

9
9

4.............
’3........... ;·
5α (νιχελέ)

»
4»

Θερμοσίφωνες μετά
9 άνευ

9

»

9 
»

τοίς μετρητοί; 
χατά δότες 
τοίς μετρητοίς 
χατά δόσεις 
τοίς μετρητοίς 
χατά δόσεις

9
9
9
9

0.25 
0.4Ο 
0.20 
6.70 
8.8ο
4·5Ο 
3·8ο 
2.50 
ι .οο 
ο.8ο 
ο.6ο 
ο.40 
6.οο 
6,οο 
5.50 
4·οο

7.00 
6.50

175.00 
160.00
90.00 
J2.OO 
97.60 

120.00
I24.OO 
I5O.OO 
I7O.OO 
220.00

O.7O 
4.20 
5.OO 
6.00 

ύπάρχει καί

»

9

ι5ο 
ι5ο 
3 οο 
300 
6οο 
6οο

Γλόμποι διά λάμπας Sinumpra
Salkular έντάσεως ijo κηρίων 

» » 300 ’
» » 6οο »

Λ

—» » »
Έκτος τών άνω ειδών έν τοΐς Πρατηρίοις μας 

πλούσια συλλογή λαμπών τοίχου έπιτραπεζίων καί κρεμαστών 
γών όποιων τάς τιμάς ήλαττώσαμεν κατά 30 καί 40 ο]ο.

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

9 Αριθμός Τηλεφώνου 9Αϋηνών 250.— Πειραιώς 143.

W ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μεγάλη αποθήκη σιδηρών δοκών, τσι

μέντων, πλακών Μελίτης, σωλήνων έν 
γένει,λεκανών αποχωρητηρίων,τούβλων, 
πλακών έκ τσιμέντου Μωσαϊκών, Θηρα
ϊκής γής κτλ.

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

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή 'Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις είς Τραπε
ζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ, καί λίρας στερλίνας 
άποδοτέας εις ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρκώς. ΑΙ εις χρυσόν 
καταθέσεις καί οί τόκοι αύτών πληρόνονται είς τό αύτό νόμισμα 
είς δ έγένετο ή κατάθεσ'ς είς χρυσόν ή δι’ επιταγής σψεως 
(cheque) έπί τοΰ έξωτερικοΰ κατ’ έπιλογήν τοϋ ομολογιούχου.

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

Τόκοι καταθέσεων
1 1]2 τοΐς 0)0 κατ' ετ. διά κατ. 6 μηνών
2 » 0]0 » » » 1 έτους
2 1]2 » 0]0 » » .2 έτών
3 » 0]0 τ> ν .4 έτών
4 » 0]0 κ » » 5 έτών

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ εκλο
γήν τοϋ καταθέτου όνομαστί ή ανώνυμοι.

Ο ΣΑΡΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΓ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ

ΑΝΕΦΙΚΤΟΣ ΤΕΑΕΙΟΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φ. ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ
XΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

Γ'. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 4· [Παρά τήν 'Ομόνοιαν]

ΜΗΝΙΑΙ0Ν ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΤΟΣ ΟΓΔΟΟΝ

ΑΙΕΥΕθϊΠΙΙΣ : Δ. I. ΚΑΑΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΣ
συνδρομή ΈττκΚα: Έσωτερ. δρ.ΐ2 Έξωτ. φρ. χρ.ια 
ΓΡΑΦΕΙΑ; 'Οδός Χαριλάου Τρικοΰπη άριθ. 22α. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Φιλολογικά -και καλλιτεχνικά άρθρα καί 

εικόνας έργων Ελλήνων καί ξένων καλλιτεχνών.

ΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΒΙΚΟΙ ΜΟΑΟΫ
EUΤΜUZUOTBTOXMUUS TOT isos

Α'. ΚΛΗΡΩΣΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1909

4 δραχμαι εκα- Μία δραχμή ε-
οτον γραμμάτων < m ααα μ»ιπ < *αστον γραμμάτων 
Ισχύ ον διά τάς 4 ) Δί Αλ uUO,UUU α£γΔΒ ) ίοΖ1;ο> Μ, μίαν 
κληρώσεις, :κλήρωσιν.

1 ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ
1 Μέγα κέρδος έξ 100,000 Δραχμών
1 Κέρδος εξ 25,000 »
1 Κέρδος έκ 10.000 »
3 Κέρδη έκ 5,000
5 Κέρδη έκ 1,000 »

411 Κέρδη έξ 100 ϊ>
578 Κέρδη έκ 50 »

1000 έν δλω Κέρδη άξίας δραχμών 225,000 »

Γραμμάτια πωλοννται : Είς τά δημόσια ταμεία καί 
λοιπός δημοσίας αργός, εις τάς Τραπέζας, είς τούς σταθμάρ- 
χας καί στασιάρχας τών σιδηροδρόμων, τούς διαχειριστάς τών 
μονοπωλίων καί τα πρακτορεία τών έφημερίδων πρός δραχ
μήν μίαν έκαστον γραμμάτων, Ισχύον διά μίαν έκ τών τεσ
σάρων κληρώσεων.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον 
είς τό Γραφεΐον τον Έθνικοίί Στόλον καί τών ’Αρ
χαιοτήτων, νπονργεϊον Οίκονομικών είς ’Αβάνας.

Ό διευθύνων Τμηματάρχης
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Ο Η ΑΘΗI
ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΝ

εϊνε αγνός
εινε λεπτώς άρωματι- 
όμένος.

μαλακόν» τήν ίπι- 
δερμίδα.

εϊνε ενβηνότερος παν
τός έφαμίλλον τον.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ—ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ 
Πωλείται είς δλα τά καλά καταντήματα 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣίΣ
Φαρμακεϊον ΒΥΡΙΝΗ και ΥΙΟΥ οδός Γ' Σ)6ρίου 12.

ΔΗΜΙΙΤΡΙΟΓ ΑΗΙΙΜΙΟΓ
& βΕΜ. ΒΑΡΑΓΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
Έν Όδώ Όμηρον Άριθ. 4.

Μία έπίσκεψις είς το άνωτέρω Επιπλοποιείου θέ
λει πείση καί τον πλέον δύσπιστον περί τής καλλι
τεχνικής τελειότητας είς ήν έφθασεν ή εργασία τοϋ 
έν λόγω καταστήματος. Άσφαλώς ύπερβάλλει τά 
Εύρωπαϊκά έφ’ ώ καί τήν έκτίμησιν τής εκλεκτής 
’Αθηναϊκής κοινωνίας εχει επισύρει. Συνιστώμεν έκθύ- 
μως τδ Κατάστημα τών κ.κ.’Αθηναίου καί Βαράγκη.

Σ. Π. Α. Π.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

('Από 3 Νοεμβρίου)
Αναχωρήσεις έξ ’Αθηνών

6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναόπλιον, Τρίπολιν, Μεγα- 
λόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.

7.— » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ-
λήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

8.30 » Τοπική διά Κόρινθον.
11.30 » Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

1.20 μ.μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν, Τετάρ
την καί Σάββατον.

Αναχωρήσεις έκ Πατρών

7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
8.15 » ΤαχΤα δι’ ’Αθήνας, κατά Τρίτην, Πέμπτην

Παρασκευήν.
11.35 » Διά Καλάβρυττα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
6.45 » Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν,

Μεγαλούπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας.
3.45 μ. μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

Αναχωρήσεις έκ Καθαρών

7.— μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγα
λούπολιν, Τρίπολιν.

12.40 μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Μεγαλόπολιν, 
Τρίπολιν.
’Αφίξεις εις ’Αθήνας

2.45 μ. μ. Ταχεία έκ Πατρών (τρις ώς άνω).
4.40 » ’Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 » Τοπική έκ Κορίνθου.
7.10 » ’Εξ ’Ολυμπίων,Πύργου,Κυλλήνης,Πατρών,

Καλαβρύτων
8.20 » ’Εκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπό-

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

Β ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΤ ΛΑΧΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

01 ΚΕΡΔΙΣΑΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ
’Εν τή μεγάλη αιθούση τής ’Εθνικής Τραπέζηι* 

τής Έλλάδος έγένετο ή 20η κλήρωσις τοϋ λαχειο- 
φόρου κτηματικού δανείου τών 20,500,000.

Οί κληρωθέντες άριθμοί εϊνε οί άκόλουθοι :
40,488 Δ?αΧ· 50,000
62,535 » 3,000
21,213 » 3,000

104,525 » 3,000
185,191 3,000
162,017 » 3,000
109,661 » 1,000
171,812 )) 1,000
132,207 » 1,000
169,311 Ό ι,οοο
178,133 » 1.000
191,241 » 1,000
60,147 D 1,000

134,802 )) 1,000
29,189 D 1.000
78,483 1,000

Τά κερδηθέντα ποσά πληρώνονται τήν 30ήν ’Ιου
νίου έ. έ. είς τραπεζικά γραμμάτια έπί τή προσα
γωγή τών οικείων τίτλων.



ΤΟ “ΕΜΠΟΡΙΟΝ,,
ΝΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

Προς διάδοσιν τής 'Εμπορικής Επιστήμης 
Έκδιδόμενον fcv Άθήναις

υπο Κ. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΑΟΥ 
Διευ&υντοϋ τής Έμπορικής Σχολής Πειραιώς, συγγραφέως τής 

«’Εγκυκλοπαίδειας ’Εμπορικής Μορφώόεως».

Έτος Α' άρχόμενον άπό τοΰ ’Ιουνίου

Γ ρ α φ el ά : Όδδς Σωτείρας 18.
Έν Πειραιεΐ (Μέγαρον Έμπορικοΰ καί Βιομηχα
νικού Επιμελητηρίου Πειραιώς).

Δημοσιεύει s Μελίτος'Εμπορικάς,Οικονομο
λογικός, Λογιστικός, Παιδαγωγικός, Γεωγρα
φικός, ‘Ιστορικός, Τραπεζιτικός, Χρηματι ■ 
στικάς, Βιομηχανικός, Διαγωνισμούς, κλπ.

Συνδρομή : ‘Ετησία δρ. Β Προπληρωτία

TWEM ΓΡΑΦΕΙΟΝ · 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ ZOYKA 

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ <880 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΤΟΑ ΡΑΖΗ

Έχτελεΐ άγοραπωλησίας χρεωγράφων καί έν γένει 
χρηματιστικάς έντολάς.

’Εκτελεΐ αγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών 
παντός Κράτους.

Παρέχει δάνεια, έπί ένεχύρφ χρεωγράφων καί λα- 
χειοφόρων δμολογιών.

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

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

ρώσεως τοϋ αρτίου.
Παρέχει άκριβεΐς πληροφορίας έπί τών κληρωθέντων 

αριθμών λαχειοφόρων ομολογιών παντός Κράτους.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΓΕΡ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 62· - ΑΘΗΝΑΙ

Δικαίως θεωρούνται τά έν τώ καταστήματι 1\/ΓΟΥ | 1 |-;~Ρ κατασκευα- 
ζόμενα ύποδήματα ώς τά τελειότερα 'Ελληνικά υποδήματα έπί 

πλέον δε και τά οικονομικώτερα άναλόγως τής εκλεκτής αύτών ποιότητας, 

ΑΠΟ 22-25 δ?. Τά έτοιμα άπό

I 8 — 20 Δραχ.
λία πρώτης 

ύ—οδήματα.

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ!

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝ ΤΟ ΙΑΤΡΟΣ

ΜΙ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙ

did τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντων 
σώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοϋ στόματος, τών όδόντων, 
τών ώτων, τοϋ φάρυγγος, τοϋ λάρυγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς και τοϋ πεπτικού σύστημα 
τος, πολλάκις δε σώζετε καί τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν έν&έρμως τόν διακεκριμένον Επιστή
μονα όδοντοΐατρδν κ. Τ I ί I 1 Δ Τ-ΊΣΊ~ΡΤ~~ΝΓ τοϋ 
οποίου αί τρεις σκευασίαι Έλιζήρια, Όδοντό» 
κονις καί ’Αδαμαντίνη εΐνε μοναδικοί είς τδ 
εϊδός των.

Δια τοϋ Έλιξηρίου παύει ή οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είναι σκευασία άλάν&αστος καί 
άποτελεσματική.
Πωλείται παρά τφ ΐδίω άντί 2 δρ. τό φιαλίδιον
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

Ο4ΟΠΤΑΛΙΟΪ62
Α ΘΗ Ν ΑΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΑΤΕ 
Ο Α Ο I

Ε IΔ Ο IT Ο ΙΙΪΣΖΙΣ
Πεπειραμένος καθηγητής τής ’Ιταλικής, γνω- 

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

-ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ίδρυμα άνωτέρας τεχνικής έκπαιδεύσεως 
ΕΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ : Πλατεία Κάνιγγος

ΣΧΟΛΑΙ
Άνωτέρα Εμπορική.—Βιομηχανική.

Γ εωργική. — Μηχανονργική.

Τά μαθήματα Κρξαντο τη

1 Μ Σεπτεμβρίου άκριβώς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΙΟΣΤΕΑΑΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ IIANTI TO Α1Τ0ΥΝΤΙ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΠΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΑΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ! ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ· ΧΡ· 20Ό00Ό00

διιιρημένον εις 80,000 μετοχάς προς φρ. χρ. %»Ο έκάοτην

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ SYKIBOY2AIOIST

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζαφείριος Κ. Μάτσας (Γενικός Διευθυντής τής Τραπέζης ’Αθηνών)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ιωάννης Ευταξίας (Υποδιοικητής τής Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος)
ΜΕΛΗ : Στέφ. Φραγκιάδης, Διον. Στέφανου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιόπουλος, Ν. Μισυρλής, Ε. Bowron, Ε.

D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Gh. Wehrung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαφεέριο; Κ. Μάτσας. Στέφανο; Φραγκιάδης, Δημήτριος Ήλιόπουλος Γεν. Γραμματείς 

Δημ. Γαλανόπουλος Γενικός ’Επιθεωρητής Γ. Κυριάκό;

ΙΔΟΎ Η ΤΕΧΝΗ
Τδ μόνον σνστηματικδν τροχεΐον τοϋ κ.

ΚΗΝΣΤ. Ν. ΚΕΠΕΤΖΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΔ

Είς τό άνωτέρω συστηματικόν Τροχεΐον τοϋ άρί- 
στου καί μοναδικού τεχνίτου κ. Κωνστ. Κεπετζη 
τροχίζονται άπαντα τά κοπτερά καί χειρουργικά έρ- 
γαλεϊα. Πωλοϋνται ξυράφια καί ψαλλίδια.

Ν. ΓΚΑΤ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ
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Τό ραφεΐον τοϋτο χαρακτηρίζει, άκρα προσοχή καί 
απαράμιλλος κομψότης, έξ ού καί ή καλλιτέρα πελα
τεία τών ’Αθηνών, τιμαΐ λογικαί προθυμία καί πολ
λή ευσυνειδησία έξ ού καί ή κατάκτησις όλων τών 
κοινωνικών τάξεων τών ’Αθηνών.

ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΚΕΙ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

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

Προστασία έν γένει τής παραγωγής καί τής Εμπορίας τής Σταφίδας.
Παροχή δανείων έπί ένεχύρφ σταφιδοκάρπου άποταμιευομένου είς τάς άποόήκας της μέχρι τών 4)5 τής άξίας αύτοΰ καί έπί 

τόκφ ούχί άνωτερφ τών 6 ο)ο έτησίως.
’Αγορά προσφερομένου αύτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμένας έν τή συμβάσει τιμάς, προς έξασφάλισιν τοϋ κατωτάτου ορίου 

τιμής.
Διαφήμισις τοΰ προϊόντος είς τάς ξένας αγοράς προς έπαύξησιν τής σημερινής καταναλώσεως του κτλ. κτλ.



TOasEia a®ism
ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ KAI ΜΕΤΟΣΑΣ 

ΔΡ. 30,000,000
Τδ καφάλαιον και αί καταθέσεις εις χρήματα καί χρεώγραφα έν γέ ει άνήρχοντο 

τδν Αί/γονότον 1906 εις βραχ. 260,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Έν Λονδίνω, Αλεξάνδρειά, Καίρω, Κων)πόλει (έν Γαλατα κα 
Σταμποήλ), Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Πειραιεϊ, Πάτραις, Βόλω, Σύρω, 
Καλάμαις, Χανίοις, Ήρακλείω (Κρήτης) καί Χαρτούμ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ „ΑΘΗΝΑΊ·ΚΗ“

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάάαν Τραπεζιτικήν έργαάίαν, ήτοι :
Προκαταβολάς έπι εμπορευμάτων, χρεωγράφων καί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομερι
δίων, γραμματίων έπί Ελλάδος καί τοΰ ’Εξωτερικού ώς καί Χρηματιστικάς έντολάς. ’Εκδίδει συναλλαγ- 
ματικας, έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς, ένεργεΐ δέ καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμής είς τάς κυριω- 
τέρας πόλεις τής Εύρώπης. ’Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ πρός έμψύχωσιν τού παρά τώ λαω πνεύματος τής 

άποταμιεύσεως προσδιόρισε τόκον 4 °/θ έτησίως διά τάς έν τώ Ταμιευτηρίω της καταθέσεις, αποδο· 
τέας εις πρώτην ζήτη<ίιν παρέχουσα πάσας τάς ευκολίας διά τάς καταθέσεις καί άναλήψεις τών 
πελατών της.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, είς έπιταγάς (cheque) έπί τοΰ εξωτερικού καί είς 

τραπεζογραμμάτια, πληρώνουσα τόκον :
Δια κιιταθέσεις άποδοτέας εις ποώτην ζήτιισιν 3 ο)ο

» » » μετά εξ μήνας 3 1 °)θ
» » » μετά έν έτος Ά ο)ο
» » » μετά δνο έτη καί έπέκεινα 3 ο)ο

ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΓΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ είνε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς 
(cheque) ομοίως άποδίδονται δι’ επιταγών (cheque) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικώ άνταποκριτών 
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται·
καθ’ έξαμηνίαν άπό τής 1 ’Ιανουάριου καί άπό 1 ’Ιουλίου έκάστου έτους.

ΤΜΗΜ Α ΤΙΤΑΠΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων, επιφορτί

ζεται δέ καί την είσπραξιν τοκομεριδίων έλληνικών καί ευρωπαϊκών χρεωγράφων παντός είδους.
ΕΚΤΕΛΕΙ χρηματιστικάς έντολάς άντί τών συνήθων μεσιτικών δικαιωμάτων.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων υπό όρους λίαν ευνοϊκούς διά το 

κοινόν. Έκ τής Γενικής Διευΰύνσεως

ΤΟ ΑΡΟΜΟΑΟΓΙΟΝ TQHIAHPOiPOMBN ΑΤΤΙΚΗΣ
Ή Εταιρία τών Σιδηροδρόμων ’Αττικής ειδο

ποιεί, δτι άπό 1ης Μαρτίου L ε. κανονίζονται ιά δρο
μολόγιά της ώς εξής :

ΓΡΑΜΜΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
’Εξ ’Αθηνών διά Κηφισίαν π. μ. 6, 7, 8, 10, 12, 

μ. μ. 2, 3, 4, 6, 8, 10.
'Εκ Κηφισίας δι’ ’Αθήνας π. μ. 7,10', 8.10', 

9.10', 11.10', μ. μ. 1.20', 3.10'ζ 4.15', 5.10', 
7.10', 9.10', 11.10'.

Κνριακάς καί έορτάς προστίθενται
’Εξ ’Αθηνών διά Κηφισιάν 11. π. μ. 3.30' μ. μ.
’Εκ Κηφισιάς δι’ ’Αθήνας 2.10' μ. μ. 6.10 μ. μ.
Πρός δέ ότι θά κυκλοφορούν άμαξοστοιχίαι μέ λαϊ- 

κάς τιμάς κατά πάσαν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάβ- 
βατον,

Τάς δέ Κυριακάς καί έορτάς θά κυκλοφορώσι μό

νον δύο άμαξοστοιχίαι μέ τιμάς λαΐκάς, ήτοι εκ 
Κηφισιάς δι’ ’Αθήνας μέ τήν άναχωροϋσαν 7.10'π.μ. 
καί έξ ’Αθηνών διά Κηφισιάν μέ τήν αναχωρούσαν 2 
μ. μ. Κατά τάς ημέρας τών λαϊκών αμαξοστοιχιών 
θά έκδίδωνται καί εισιτήρια μεταβάσεως μόνον μέ το 
ήμισυ τής τιμής τών μετ’ επιστροφής λαϊκών.

’Επίσης ή τιμή τών εισιτηρίων μεταξύ Άμαρου- 
σίου-Κηφισιάς έκανονίσθη ώς έξής : Αης Θέσεως λεπ. 
15, Γης Θέσεως λεπ. 10.

ΓΊΆΛΛΚίΜ ΛΑΥΡΙΟΥ
’Εξ ’Αθηνών διά Λαύριον 8.45' π. μ. 3.50' μ.μ. 
’Εκ Λαυρίου δι’ ’Αθήνας 7.10' π.μ. 4.15' μ. μ. 
’Επίσης θά κυκλοφορώσιν άμαξοστοιχίαι μέ λαϊκας 

τιμάς έπί τής γραμμής Λαυρίου κατά πάσαν Δευτέ
ραν, Πέμπτην καί Σάββατον.

Κατά τάς αύτάς ημέρα; τών λαϊκών θά έκδίδων
ται εισιτήρια μεταβάσεως μόνον μέ τό ήμισυ τής τι
μής τών μετ ’ έπιστροφής λαϊκών.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


