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Τδ Μετάλλιον τής * Αγίας 'Ελένης (Le Guillot» -νΔιήγημα). . 
'Εμβολιασμός Δένδρων.......................,.................................
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Άπδ τήν Ζωήν τοΰ Μηνός (Μάρτιο;)...............
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Ο ΚΟΣΜΟΣ : Αί συντεχνίαι (Σελ. 551).—Ή διαπόμπευ

α ις των οικογενειών (Σελ. 553). — Διατήρησις τών 
σταφυλών (Σελ. 555).—Ό ελεγχος τοΰ κ. Γ.ύναρη 
(Σελ. 556). — ‘Ο Αγών τοΰ κ. Μίτοι (Σελ. 559).— 
Μιμηθώμεν ευεργετικός προόδους. — ’Εδώ δποστηρί- 
ζομεν τήν δπισθοδρόμησιν (Σελ. 561). — Ίό Ελλη
νικόν μηχανουργεϊον (Σελ. 563) —Καταστροφαι τής 
Σικελίας (Σελ. 565).—Αί πρόοδοι τής Γεωργικής 'Ε
ταιρίας (Σελ. 567).— 'Εθνικοί ύποθήκαι (Σελ.568). 
— Ή γεωργία ίν Ρυυμανίφ (Σελ. 568). — Ένοριακδς 
φιλανθρωπικός σύλλογος (Σελ. 571) —Έργάται συ
νέταιροι (Σελ. 572).—Τδ λαχεϊον τοΰ Στόλου (Σελ. 
574).—-Ήπολιτική κατάστασις (Σελ. 577y.
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ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΎΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

ΔΙΑ ΊΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΡ. 12.—ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ.
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8.—

Διεύΰννοις ; Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83=ΑΘΗΝΑ?

'Ανταποκριτής καθ’ δλην την Αίγυπτον ό.κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ
Βιβλιοπώλης έν ’Αλεξάνδρειά, έναντι Άβερο φείου Γυμνασίου.

ΠΛν χειρόγραφον, Γιηροιίιευόρενον ή μή, δέν έπιστρέφεται.
Παν σύγγραμμα, αποστελλόμενον εις τα γραφεία της <ΓΕλλ. ΈπιΟεωρήσεως» 

αναγγέλλεται δΓ αυτής.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. Γνωρίζομεν τοΐς ενδιαφερομενοις δτι αί έγγραφοι τών άπδ τον παρόντος μηνδς έγγρα- 
φησομένων νέων συνδρομητών μας λογίζονται άπδ τής πρώτης έκάστου μηνός.

------ · -----------

’Αντιπρόσωπος καθ' δλην τήν Ρωσσίαν τής ^Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» άναγνωρίζεται ό Καθηγητής: 
κ. ’Αναστάσιος Μάλτος. (’Οδησσός. —Rue Pouschkine, No 66).

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: δΗΜΗΤΡ. Λ· ΖΩΓΡΑΦΟΣ

HOTEL WIHDS0R
LAUSANNE—SUISSE 

ler Ordre — Maison de famille. 
Installation moderne.

GRAND PARC o n b r a g έ 
PRIX moderes 

Situe entre Ouchy et Lausanne

Famille MARTIN 
et P. BARRIERE

Proprietaires

ΛΑΧΕΙ0Ν TOY MOI HOMY w ran imioratas ra: imw: tot ι θοθ 

Α'. ΚΛΗΡΩΣΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1909

4 δραχμαι έκα
στον γραμμάτιον 
Ισχνόν διά τάς 4 
κληρώσεις.

ί ΜΑΣ 900,000 ΚΕΡΔΗ
Μία δραχμή έ

καστον γραμμάτιον 
Ισχνόν διά μίαν 
κλήρωσιν.

1
1
1
3
5

411
578

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ

Μέγα κέρδος έξ 
Κέρδος 
Κέρδος 
Κέρδη 
Κέρδη 
Κέρδη 
Κέρδη

έξ 
έζ 
έζ 
έζ 
έξ 
έκ

100,000 Δραχμών
25,000
10.000
5,000
1,000

100
50

1000 έν δλφ Κέρδη αξίας δραχμών 225,000 »

Γραμμάτια πωλοίτνται : Είς τά δημόσια ταμεία και 
λοιπός δημοσίας άρχάς, είς τάς Τραπέζας, εις τούς οταθμάρ- 
χας και ατασιάρχας τών σιδηροδρόμων, τονς διαχειριστας τών 
μονοπωλίων και τά πρακτορεία τών έφημερίδων πρός δραχ
μήν μίαν έκαστον γραμμάτιον, Ισχύον διά μίαν εκ τών τεσ
σάρων κληρώσεων.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων απευθνντέον 
είς το Γραφεϊον τού ’Εθνικοί Στόλον και τών ’Αρ
χαιοτήτων, νπονργεϊον οίκονομικών είς ’Αθήνας.

'Ο διευθύνων Τμηματάρχης

Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗ»
Ι

εϊνε άγνός
εϊνε λεπτώς άρωματι-

5±··'ί,ν

εϊνε εύβηνότερος παν
τός ίφαμίλλου τον.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ—ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ 
Πωλείται είς δλα τά καλά καταστήματα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ

Φαρμακεϊον ΒΥΡΙΝΗ και ΥΙΟΥ οδός Γ’ Σ)6ρίου 42.

ΔΠΜΗΤΡΙΟΓ ΑΘΗΝΑΙΟΥ 
A OEM. ΒΑΡΑΓΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙ ΑΣ
Έν Όδώ Όμήρον Άριθ. 4.

Μία έπίσκεύις εις τδ ανωτέρω ’Επιπλοποιείων θέ
λει πείση καί τον πλέον δύσπισταν περί ττ,ς καλλι
τεχνικής τελειότητας εις ήν εφθασεν ή έργασία τοϋ 
έν λόγω καταστήματος. ’Ασφαλώς ύπερβάλλει τά 

Ευρωπαϊκά έφ’ ω καί την έκτίμησιν της εκλεκτής 
’Αθηναϊκός κοινωνίας έχει επισύρει. Συνιστώμεν έκθύ- 
μως τδ Κατάστημα τών κ.κ.Αθηναίου καί Βαράγκη.

Σ. Π. Α. Π.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Ν

('Απδ 3 Νοεμβρίου)

’Αναχωρήσεις έξ ’Αθηνών
6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, 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 και Σάββατον.

Αναχωρήσεις έκ Πατρών

7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ‘Αθήνας.
8.15 » Ταχεία 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 Καλαρών
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 » Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 » Τοπική έκ Κορίνθου.
7.10 » Έξ ’Ολυμπίων,Πύργου,Κυλλήνης,Πατρών,

Καλαβρύτων.
8.20 » Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπό-

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
(Άπόάπαάμα πρακτικών Συνεδρίας 

τής ι Μαρτίου 1909) ·

Κατ’ άπόφαόιν τής Όλομελείας τής’Εταιρείας 
«Περιοδικού Τύπου ’Αθηνών».

α') Καταργεϊται όλοόχερώς ή άποότολή δω
ρεάν τών έβδομαδιαίων φύλλων καί περιοδικών 
τών ύπό τών άποτελούντων τήν'Εταιρείαν ταύ
την διευθυνομένων’

§') Ούδείς άναγνωρίζεται ώς συνδρομητής 
καί λαμβάνει σειράν φύλλων, άν μή προκατέ- 
βαλε τήν έτησίαν αύτοϋ συνδρομήν. ’Επιτρέ
πεται μόνον ή άποστολή φύλλου ή τεύχους ώς 
δείγμα είς πάντα αίτοϋντα; καί

γ') Ύποχρεοϋνται άπαντες οί διευθυνταΐ οί 
άποτελοΰντες τήν ’Εταιρείαν ν’άναγράφωάι στε- 
ρεοτύπως είς δλα τά ύπ’ αύτών διευθυνόμενα 
φύλλα τά όνόματα τών συνδρομητών τών δυσ- 
τροπούντων είς τήν πληρωμήν τής συνδρομής 
των είς οίονδήποτε έκ τών έν λόγω έβδομαδιαίων 
έφημερίδων καί περιοδικών.

(‘Εκ τοϋ Γραφείον)
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ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατά την SJ8 Φεβρουάριου 1909

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

Έξωτερ. λ)σμοί.Γ^'Ρ'Λ™λ· 1> ^ωτερικόν. 

r r > Προιον εκδοθεντος Εθνικ. δαν. εις χρ·. 
Δάν. πρός τήν Έλλ· Κυβ. έπ* άναγ. κυκλ. τραπ. γράμμ. 

> > > διδράχμων καί μονοδράχμων. .
]Εις χρ. Δρ. 26,890,037.50

Ομολ. Εθνικ. δάνειων...............j » 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 έμπορευμάτων....................................................
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί έπι ύποθήκη.........................................
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα... 
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας.........................................................
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας....................
Μετοχαί εις έγχωρίους έταιρίας................................................................
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης.........................................................
Όμολ. λαχ. δαν. Έθν. Τρ.Έλλάδ. 2 1)2 ο)ο (εις τρ. γρ.) 
Τοκομερίδια έν γένει................................................ ........................................
Καταστήμ. Τραπ. καί κτήμ. έξ αναγκαστικών εκποιήσεων 
’Απαιτήσεις επισφαλείς................................................................................
Έξ· έγκαταστ. (ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπ. γραμμ.) 
Διάφοροι λογαριασμοί......................................................................................
Λογαριασμοί τρίτων έν τφ έξωτεριχώ.................................................
Λ)σμός έξαγορ. συμμ. Κυβερ. εις κέρδη έκ τραπ. γραμμ· 
Εξαγορά προνομίου Προνομ. Τραπ. Ήπειροθεσσαλίας.. .. 
Προμήθεια τροπής λαχειοφ. δανείου είς τραπ. γραμμάτια 
Διάφορα......................................................................................................................

^6.

Δρ.

406,559,177170

28 Φεβρουαρίου
1908

31 Ίανουαρίου
1909

3,125,114 14 3,035,690 52
547.160.— 317,490 —

1,437,240 — 1,328,865 —
41,287,340 27 42,798,118 88

905,004 83 925,234 08
61,778,575 42 61,778,575 42
10,500,000 — 10,500,000 —

60,497,137 50 59,286,382 50

5,161.103 82 5,150,103 82
24,306,787 69 24,684,396 82

3,127,810 19 2,977,738 64
21,688,563 33 21,642,449 63
8,363,018 11 9,868,969 65

68,610,602 26 69,208,063 61
44,959,339 35 44,890,372 51
13.104,460 95 12,180,504 10
4,986,463 81 4,974,855 66
7,413,138 20 7,413,138 20
1,250,000 - 1,250,000 —

809,290 — 811,800 —
5,633 37 43,848 37

8,872,464 69 8,894,434 94
3,289,427 30 3,039,733 55·
1,495,524 04 1,491,910 99
2,295,964 35 2,008,365 30
4,622,320 86 3,559,859 88
1,146,880 — 1,146,880 —

640,000 — 640,000 —
100,000 — 100,000 —
800,989 30 611,395 63

407,127,353178

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ ΣΟΥΚΑ 

ΙΛΙΎβΕΤΤ ΤΛ <880 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΤΟΑ ΡΑΖΗ

Έκτελεΐ άγοραπωλησίας χρεωγράφων καί έν γένει 

χρηματιστικάς έντολάς.Έκτελεΐ άγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών 

παντός Κράτους.Παρέχει δάνεια, έπί ένεχύρφ χρεωγράφων καί λα

χειοφόρων δμολογιών.Προεξοφλεί, τάς κληρωθείσας δμολογίας διά λαχ

νών ή εις τό άρτιον.Προεξοφλεί τοκομερίδια δμολογιών.
κάς, Λογιστικά·,, ...___ , ’Ασφαλίζει λαχειοφόρους δμολογίας κατά τής κλη-

άς, 'Ιστορικός, Τραπεζιτικός, Χρηματι- ρώσεως τοΰ αρτίου.- ------ Λ- Αιανωνισμούς, κλπ. Παρέχει άκριβεΐς πληροφορίας έπί τών κληρωθέντων
άριθμών λαχειοφόρων δμολογιών παντός Κράτους.

ΤΟ “ ΕΜΠΟΡΙΟΝ»
ΝΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Πρδς διάδοσιν τής Έμπορικής Επιστήμης 
Έκδιδόμενον tv Άθήναις

ΥΠΟ κ. ΠΑΝΑΓΙΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 
όιευόυντοϋ τής Έμπορικής Σχολής Πειραιώς, ουγγραφέως τής 

«’Εγκυκλοπαίδειας Εμπορικής Μορφώσεως».

Έτος Α' άρχόρενον άπό τοϋ ’Ιουνίου

Γραφεία! Όδδς Σωτείρας 18. 
Έν Πειραιεϊ (Μέγαρο* Εμπορικού καί Βιομηχα
νικού Επιμελητηρίου Πειραιΰς).

Δημοσιεύει · ΜελέταςΈμπορικάς,Οικονομο- 
λογικάς, Λογιστικός, Παιδαγωγικός, Γεωγρα
φικός, 'Ιστορικός, Τραπεζιτικός, Χρηματι- 
στικάς, Βιομηχανικός, Διαγωνισμούς, κλπ.

Συνδρομή 8 Έτησία δρ. Β προπ1ηρωτία 
Έξωτερ. φρ. Β ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡ1ΑΙ

Μετοχικόν χεφάλαιον......................................................................................
Άποθεματικά κεφάλαια............... .. ...............................................................
Τραπεζ. γραμ. έν χυχλοφορίφ :

I διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως Δρ. 61,778,575.42
Π » » » Τραπέζης » 52,493,441.14

Κερματ. γραμ. δίδραχ. καί μονόδραχμα...........................................
Καταθέσεις ανευ τόκου εις μεταλλικόν..............................................
Καταθέσεις άνευ τόχου.................................................................................
Έπιταγαί πληρωτέαι.......................................................................................
Μερίσματα πληρωτέα....................................................................................
Διεθνής Οΐκ· έπιτρ. λ)σμός χατ. έκ δη-

> . )εΐς γρυσ. δρ. 288,601.09μοσιων υπεγγ. προσόδων. ■ · f , γρ. Ρ <,478,1203 

'Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν...........................................
Υπηρεσία έθνιχών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια...............
Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν.............................................................
Καταθέσεις Δημοσ. έπί τόκφ εις τραπεζ. γραμμάτια..............
“Εντοκ. χατ. Δημ. είς χρ. διά τήν χατασκ. τοϋ Σ.Π.Δ.Σ. 

» » » » τρ. γρ/τια > » »
Καταθέσεις Εντοκοι..........................................................................................
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο εις χρυσόν...........................

» > » 2 172 ο)ο είς τρ. γραμ.
‘Υπηρεσία λαχειοφόρ. δανείου Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν. 

» » » » 2 172 ο)ο είς τρ. γραμ.
Καταθέσεις ταμιευτηρίου .........................................................................
Διάφορα..........................................................................................................,...

20,000,000
13,500,000

114,272,016

10,500,000
8,033,726

18,111,984
1,087,637

456,570

56

39
41
64

Δραχ.

4,766,723

348,541
736,164
946,439

1,182,198
905,004
100,351

129,619.795
41,180,040
20,371,100
1,793,472

472,410
12,755,084

5,988,093-08

, 407,127,353178

92

52
24
73
40
83
21
29

56
' no

20,000,000 —
13,500,000 —

116,605,536 77

10,500.000· —
8,647,500 43

16,790,734 35
804,465'30
666,620 —

6,536,543

256,273
604,913

48,285
21,888

925,234
100,603

128,042,935
41,180,040
20,371,100
2,232,204

669,472
12,472,209
5,582,617

89

30
I47
59
18
08
31
20

50
59
74

406,559,177170

Έν Άθήναις τή 9η Μαρτίου 1909
Ό Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου
Π. A. ΚΟΥΤΣΑ AF.SHS

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ ΠΤΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝ ΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ

ΚΙ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙ
όιά τής υγιεινής τοϋ στόματος και των δδόντων 

σώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε Απείρους νόσους τοϋ στόματος, των δδόντων, 
τών ώτων, τοϋ φάρυγγος, τοϋ λάρυγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ως και τοϋ πεπτικού συστήμα
τος, πολλάκις δε σώζετε καί τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν Ενθέρμως τδν διακεκριμένον Επιστή
μονα δδοντοϊατρδν κ. Τ I ' ι ‘Δ. Ι-;> ',-ρΤΤΚΓ τοΰ 
όποιου αί τρεις σκευασίαι Έλιξήρια, Όδοντό- 
κονις καί ’Αδαμαντίνη είνε μοναδικοί είς τδ 

είδός των.Αιδ τοϋ Έλιξηρΐον παύει ή οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είναι σκευασία αλάνθαστος καί 

άποτελεσ ματικ ή.Πωλείται παρά τφ ίδίω άντί 2 δρ. τά φιαλίδιον

51 ΟΔΟΣ ΣΤ ΑΔΙΟΎ 51

Πεπειραμένος καθηγητής τής Ιταλικής, γνω- 
ρίζων^και τήν Γαλλικήν αναλαμβάνει παραδόσεις 
και μεταφράσεις. Άπεν&νντέον όδ. Σόλωνος 58.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛβΠΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

"Ιδρυμα άνωτέρας τεχνικής έκπαιδενσεως

E3ST ΑΘΗΝΑΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : Πλατεία Κάνιγγος

ΣΧΟΜ\
Άνωτέρα Εμπορική.—Βιομηχανική.

Γ εω ργική.—Μηχανο νργική.

Τά μαθήματα ήρξαντο τΛ
1 Β Σεπτεμβρίου ακριβώς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΑΑΕΤΑΙAQPEAB ΠΑΝΤΙ Tfi Α1Τ0ΪΝΤΙ

ΙΔΟΤ Η ΤΕΧΝΗ
Τδ μόνον συστηματικόν τροχεΐον τοϋ κ.

ΚΠΝΣΤ. Ν. ΚΕΠΕΤΖΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 4Δ

Εις τό άνωτέρω συστηματικόν Τροχεΐον τοΰ άρί- 
στου καί μοναδικού τεχνίτου κ. Κωνοτ. Κεπετζή 
τροχίζονται άπαντα τά κοπτερά καί χειρουργικά έρ- 
γαλεΐα. Πωλοΰνται ξυράφια καί ψαλλίδια.

ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ 
ΟΔΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟ Ι ΑΤΡΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΙΟ 

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

ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΚΕΙ



ΕΚΔΙΑΦΕΡΟΤΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚίΙΜΟ ΟΙΝΟΙΙΝΕΪΗίϊΟΙ

’Αξιότιμε κύριε,

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
OIKOAOMHilMQN YASN ΚΛΙ «Ν ΜΙ 

ΠΕ7Ρ- ΚΑΙ ΚΠΝΣΤ- Α· ΚΟΣΜΗ

Άποβλέποντες πάντοτε χαΐ μόνον είς τήν έχ τής χαταναλώ- 
σεως τοϋ οινοπνεύματος έχ σταφίδος ωφέλειαν χαί έπωφελούμενοι 
τής χαταπληχτιχής αύτοΰ διαδόσεως διά τας χρήσεις φωτισμοΰ 
χαί θερμάνσεως, προέβημεν είς νέαν έλάττωσιν τών τιμών τών διά 
χρήσεις ταύτας ειδών χατά 28 ο]ο επί τφ σχοπφ έντελοΰς έχλαϊ 
χεύσεως τής χρήσεως τοΰ οινοπνεύματος διά τάς οίχογειειαχάς 
άνάγχας-

Έν τώ χάτωθι τιμοχαταλόγω εχετε τάς τιμάς μέ τάς δποίας 
θά εΰρητε έν τοϊς πρατηρίοις μας τά διάφο.α είδη χαί παραχα- 
λοΰμεν δπως χρατήσητε σημείωσιν πρδς έξέλεγξιν παντδς παρα
πόνου.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΚΗΕΣΙΣ:

•Εν Άθήναις. Αιασταύρωσις Σταδίου χαΐ Κολοχοτοώνιη
•Ην Πειραιεϊ. Όδδς ΙΙαρθεναγωγείου άριθι 5.

Μηχανισμοί συστήματ. Rustieus έντάσεως 6ο
» ..» - 40

3°
1S 
6ο 
40 
6ο 
40 
6ο 
40 
3θ 
*5 
6ο 

40 χάϊ
*5

)) 
»
» 
» Autor

Afbino

Φωτοβολίδες διά

) αλοσωλήνίς
» »

μηχανισμούς έντάσεως 
» »» »

Περιλαίμια .. .....................
’Ασφαλιστικά γεμιστήρια 
Κοντραβίδες . . .’.................

»
»
• · -. Α

Έστίαι (Κουζίναι) συστήματος Brillant ... .
> ι » Dillamotte ..;
» » Παπασπύρου............................

Καμινέτα Thermoit .
» Delamotte.

Σχιάδες (Abat-Jours) δ ά 
» »

Στηρίγματα » 
> »

Σιδηρά σιδηρώματος No

»
»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΟΜΟΣ Β' . ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1909 ΤΕΥΧΟΣ 18ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Πλατεία Δημαρχείου Σταθ.Σιδηρ. Π.η Α.

‘Αριθμός Τηλεφώνου ‘Αθηνών 250.— Πειραιώς 143.

ΤΙΜΑΙ ANEHUEKTOymrQNISMOT
Μεγάλη αποθήκη όιδηρΛν δοκών, τόι- 

μέντοιν, πλακών Μελίτης, ιίωλήνων έν 
γένει,λεκανών αποχωρητηρίων,τον^λων, 
πλακών έκ τιίιμέντον Μωόαϊκών, Θηριι- 
ϊκΛς γης κτλ.

' Εκτελοϋνται ταχέως παραγγελίαι οίουδήποτε πο
σού σιδηρών δοκών, Σιδηροδρόμων (Rails) Στηλών, 
Γεφυρών, Στεγών, χαλύβδινων Ουρών (ρολών) Σω
λήνων Υδραγωγών 5 καί 15 Ατμοσφαιρών καί σι- 
ιιέντων.

οχοτρώνη.

χν· Πρ.Δρ.6.5ο 
5-55 
4-20 

ι.5ο 
6.50 
5·55 
5·οο 
4·8ο 
0.45 
ο.40 
Ο·35 
Ο.25 
ο.40 
ο.35 
ο.3ο 
0.25 
0.4Ο 
0.20 
6.70 
8.8ο 
4·5ο 
3·8ο 
2.5ο 

•ι.οο 
ο.8ο 
ο.6ο 
ο-4θ 
6.οο 
6,οο 
5·5ο 
4·οο 
5-50 
7·οο 
6.50

175-00 
® ι6ο.οο

9θ.οο 
32.00 
97-6ο 

120.00 
124.00 
«50.00 
*70.00 
220.00

ο. 70 
4.20 
5·οο 
6.οο

ι»

»
»

3°

μηχανικούς 6ο ΧΙ. 40 χη’'

S

30 *αί ι5 
6ο χαί 4ο 
3° χαί 15

»

» 
» 
»

»

» 
» 

χηρ.

»

»

»
»

»
»

ΕΘΝΙΚΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
—·—

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ή Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις είς Τραπε

ζικά γραμμάτια και είς χρυσόν ήτοι φρ. και λίρας στερλίνας 
άποδοτέας είς ώρισμένην προθεσμίαν η διαρκώς. Αί είς χρυσόν 
καταθέσεις καί ο! τόκοι αύτών πληρόνονται είς το αύτό νόμισμα 
είς δ έγένετο ή κατάθεσής είς χρυσόν ή δι’ επιταγής δψεως 
(cheque) έπι τοΰ εξωτερικού.κατ’ επιλογήν τοΰ ομολογιούχου.

Το κεφαλαιον καί οί τόκοι τών όμολογιών πληρόνονται έν 
τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει τοϋ καταθέτου έν τοϊς 
ΰποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

1
2
2
3
4

II ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ έποψιν δθεν τών άτομικών περιουσιών καί συμ
φερόντων ή μή ύπερβαίνουσα τδ εισόδημα άνά- 
λυσις δέν είνε καταστρεπτική καί δέν έπιφέρε». 
οίκονομικάς διαταράξεις.

Τόκοι καταθέσεων 
1]2 τοϊς 0]0 κατ’ Ζι 

» 0]0 
1]2 » 0]0 

» 0]0 
ι> 0]0

• δια κατ. 6 μηνών

» »

> 1 ετονς
• 2 ετών
» 4 ετών
» 5 ετών
-.-^όονται κατ' ξκχ0.

Καί μεταξύ έπιστημάνων άκόμη, γενικώς δέ 
παρά τω κοινω, έπικρατει ή γνώμη δτι ή πολυ
τέλεια καί αυτή ή σπατάλη, ει καί δύναται νά 
καταστρέψη τούς δαπανώντας, οϊκονομικώς τυγ
χάνει ωφέλιμος διά τόν πολύν λαόν. Κατά τήν 
κρατούσαν ταύτην ιδέαν διά τής πολυτελείας 
καί τής σπατάλης, διενεργεϊται ποιά τις δια
νομή τοΰ πλούτου, συντηρούνται τόσαι έπαγγελ- 
ματικαί μεσαΐαι τάξεις καί δίδεται έργασία εις 
τόσας έργατικάς χεϊρας. ΌρΟδν είνε δτι δέν δύ
ναται νά θεωρηθή ώς μόνη θεμιτή ή κατανάλωσις 
ή περιοριζομένη εις μόνα τά είδη έκεινα, άτινα 
είσί χρήσιμα πρδς οιατήρησιν τής ζωής, χωρίς νά 
δοκιμάζωνται στερήσεις. Τουναντίον πάσα οα- 
πάνη χρησιμεύουσα πρδς αισθητικόν έξωραϊσμδν 
τής ζωής καί ηθικήν άνύψωσιν ταύτης είνε πλή
ρως δεδικαιολογημένη.

Πολυτέλειαν καλοΰμεν πάσαν δαπάνην ύπερ- 
βαίνουσαν τδ κανονικόν μέτρον τών άναγκών· έκ 
τούτου δέν έπεται δτι πάσα πολυτέλειαείνε κατα
δικαστέα. Ή μέχρι τοΰ ποσοΰ τοΰ εισοδήματος έξε- 
κνόυμένη δαπάνη δέν δύναται νά θεωρηθή άνώμα- 
λος εί καί ου μόνον διά τδν δαπανώντα άλλά καί 
κοινώς ώφελιμώτερον ήθελεν είσθαι έάν περιωρί- 
ζετο μέχρι τοΰ σημείου, ώστε νά μένη καί πλεό
νασμα. Οικονομίας έπιτελεϊ καί ώς οικονόμος χα
ρακτηρίζεται έκεΐνος δστις δέν έξοδεύει δλον τδ 
έαυτοΰ εισόδημα, έστω καί έάν τοϋτο είνε μέγα 
καί τά δαπανώμενα χρησιμοποιούνται είς οαπάνας 
άμέτρου πολυτελείας. Ή σπατάλη άρχεται άπδ 
τοΰ σημείου έκείνου καθ’ δ δαπανά τις είς πολυ
τέλειαν πλέον τοΰ εισοδήματος του. Ύπδ τήν

Έν τούτοις τδ ζήτημά μας δέν άναφέρεται είς 
τδ σημεΐον τοϋτο· πρόκειται νά έξετάσωμεν έάν 
ή οάπάνη είς πολυτέλειαν είνε ή ού ώφέλιμος διά 
τήν έν γένει οικονομίαν καί κυοίως έάν αί υ,ε- 
σαΐαι τάξεις καί αί έργατικαί θά εύρίσκοντο είς 
καλυτέραν ή χειροτέραν θέσιν έάν οί πλούσιοι 
περιώριζον τάς δαπάνας των τοΰ εί'δους τούτου.

Έάν έν δεδομένη στιγμή, βεβαίως ώς είνε νΰν 
διαρρυθμισμένη ή οικονομική ζωή, δεχθώμεν δτι 
ci πλούσιοι άπεφάσιζον νά κανονίσωσι τάς δαπά
νας των συμφώνως μέ έκείνας τών μεσαίων τά
ξεων καί περιορίσωσι πράγματι ταύτας είς τά ά- 
πολύτως άναγκαΐα, άναμφισβητήτως θέλουσιν 
έπέλθη μεγάλαι οικονομικά! διαταράξεις τής οι
κονομικής ζωής καί μεγάλαι καταστροφαί· ολό
κληρα.'. έπαγγελματικαί τάξεις, καταγινόμεναι είς 
τήν βιομηχανίαν καί τδ έμπόριον τών διαφόρων 
ειδών πολυτελείας, ήθελον μένει άνευ έργασίας, 
λεγεώνες υπηρετικού, δπερ άφθόνως χρησιμοποι
ούσα οί πλούσιοι, ήθελε στερηθή τοΰ πόρου ζωής, 
πληθύς έργατών χρησιμοποιουμένων είς τή? κατα
σκευήν τών ειδών έκείνων, ήθελον περίέλθη είς 
άπόγνωσιν. Ή έξεύρεσις νέου έπαγγέλματος, δι’ δ 
άπαιτεΐται προπόνησις, δέν είνε τόσον εύχερής· ή 
χρησιμοποίησις είς παραγωγικάς έργασίας τής σω
ρείας τών κακομαθημένων ύπηρετών τών πλου
σίων θά ήτο δυσεπίλυτον πρόβλημα.· καί αύτοί 
οί έργάται δυσκόλως έξοικειοΰνται είς νέον είοος 
έργασιών. Τήν γενικήν ταύτην άναστάτωσιν είς 
τάς οίκονομικάς σχέσεις, τήν άφαίρεσιν έργασίας

» oja t » ι5 έτών Αΐ δμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έκδίδοντι "
γην τοϋ καταθέτου όνομαστί ή ανώνυμοι.

Ο ΣΑΡΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΓ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ 

ΑΝΕΦΙΚΤΟΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φ. ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ
ΧΑΡΤΟΠ2ΛΕΙΟΝ - ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

Γ'· ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 4· [Παρά την ’Ομόνοιαν] 

‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,, 
ΜΗΝΙΑΪΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΑΙΚΟΝ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΕΤΟΣ ΟΓΔΟΟΝ

ΑΙΚΥΕβϊΙΙΤΒΣ : Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ Έτηόία: Έόωτερ. δρ.ΐ2 Έξωτ. φρ. χρ.12 
ΓΡΑΦΕΙΑ; ’Οδός Χαριλάου Τρικούπη άριθ. 22α. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Φιλολογικά και καλλιτεχνικά άρθρα καί 

εικόνας έργων Ελλήνων καί ξένων καλλιτεχνών.

No 
No 
No , ... .. ........................ ..
No 5α (νιχελέ)...................... ..
No > ία. . .·.................................... ;
No 4»...............................................

ντους.. ................................................

No 501 ..................................................
έντάσεως φθ κηοίων..........................

τοϊς μετρητοϊς 
χατά δότε ς 
τοις μετρητοϊς 
χατά δόσεις 
τοϊς μετρητοϊς 
χατά δόσεις

4

»

θερμοσίφωνες μετά —, . .
» άνευ ντους.. 
»

Λάμπαι Sinuinpra 
ο Salkular »150 »

150 »
300 »
300 »
600' »
600 »

■a. ..
> » » Salkular
> * > ι
» > » » - οοο » ___

Έκτος τών άνω ειδών έν τοϊς Πρατηρίοις μας ύπάρχει χαι 
πλούσια συλλογή λαμπών τοίχου επιτραπέζιων χαί κρεμαστών 
ιών δποίων τάς.τιμάς ήλαττώσαμεν χατά 3θ χαι 40 ο]ο.

»
D

»
» 
»
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άπδ τόσων άνθρώπων προβλέπουία ή άνω γνώμη 
χαρακτηρίζει ώς χρησίμους τάς δαπάνας πολύ- 
τελείας.

* * 
♦

Έν τούτοις έάν έξετάσωμεν τδ ζήτημα βαθύ- 
τερον θέλομεν εύχερώς πεισθή ότι ναί μέν μία 
τοιαύτη άπότομος μεταβολή θά έπέφερε κατα- 
στροφάς, έπειδή ούτω διερρυθμίσθησαν έκτοτε τά 
πραγματα, βαθμηδόν δμως αί πληγαί ήθελον έ- 
πουλωθή καί άπασαι έκεϊναι αί τάξεις, αί περιέ- 
χουσαι έν έαυταϊς στοιχεία ζωής, θά έτρέποντο 
ε'.ς εργασίας έπωφελεστέρας καί χρησιμωτέρας.

U έςοοεύων είς δ'απάνας πολυτελείας καί συ
νεπώς ούδέν ή όλιγώτερον, έκείνου ο ώφειλε, έξοι- 
κονομων έκ τού εισοδήματος του, συντελεί όπως 
ή αυ,ησιςτοΰ γενικού κεφαλαίου γίνεται βραδύ
τερα. Η έπιβράδυνσις δθεν αυτή τής παραγωγής 
κεφαλαίου δέν δύναται ή νά έχη έπιβλαβή άπο- 
τελέσματα, άφ ου τδ έξοικονομούμενον κεφάλαιον 
χρησιμοποιείται διά τήν παραγωγήν. "Οπου με
γαλύτερου κεφάλαιον έξοικονομεΐται καί πλεονά
ζει έτησίως, τόσον ή παραγωγή έχει ευρύτερα 
μέσα έπεκτάσεως, παράγονται περισσότερα χρή
σιμα πράγματα. Τδ έκ των βιομηχανιών καί τοΰ 
έμπορίου τών πολυτελών ειδών άποσπασθέν κε
φαλαίου, θέλει κατ’ άνάγκην στραφή είς 
τήν παραγωγήν τών διά τδ πολύ κοινδν χρτσί- 
μων πραγμάτων. Έπειδή δέ τά ούτως άφαιρού- 
μενα κεφάλαια έκ τόσων κλάδων έργασίας^ οΐτι- 
νες θέλουσι παύση νά ύφίστανται ή σημαντικώς 
περιορισθή, καί τά όσημέραι έξοικονομούμενα έκ 
τοΰ περιορισμού τών δαπανών θέλουσι προσφερθή 
άθρόα και άφθονα καί θέλουσι κατ’ άνάγκην έ'λατ- 
τωση τάς άςιώσεις των· ό τόκος φυσικώς θέλει

Χαί κξφάλαια θέλουσι γίνη εύωνότερα. 
Επειδή δθεν αί δαπάναι τής παραγωγής, καθι- 

σ .αμενου εύωνοτέρου ένδς τών παραγόντων ταύ
της, του κεφαλαίου,θέλουσιν έλαττωθή,έξ ένδς ή 
τιμή των οια τδ πολύ κοινδν χρησίμων πραγμά
των Οελει έλαττωθή έν ώ έξ έτέρου ή άαοιβή 
τής έργασίας θέλει άνέλθη. Διττώς δθεν ‘θέλει 
ωφεληθή ό πολύς λαός πληρωνόμενος άκριβώτε- 
ρον οια τήν έργασίαν του καί άγοράζων εύωνότε- 
ρον τα χρήσιμα πράγματα.

Διά τούς άνω λόγους δθεν θά ήτο έπιθυμητδν 
όπως περιορισθή ή πολυτέλεια καί λάβη τδ κεφά- 
λαιον έτέραν έπωφελεστέραν τροπήν ούτω δέ θέ
λει έπέλθη καταλληλότερα καί ταχυτέρα δια
νομή τοΰ πλούτου η διά τής πολυτελείας ώς κοι
νώς νομίζεται.

Εντελώς καταστρεπτική ιδίως διά τάς ίδιω- 
τικας οικονομίας καί πρδ παντδς διά τάς μεσαίας 
τα··ειή. εινε ή. πολυτέλεια οσάκις έξικνεϊται είς 
σπατάλην, οσάκις δηλαδή ή έτησία άνάλυσις υπερ
βαίνει τας έτησίας προσόδους. Έν τοιαύτη περι- 
πτωσει ή καταστροφή εϊνε τελεία, περιερχομένων

εις πενίαν τών μεσαίων τάξεων, 'ιών έπαγγελμα- 
τικων, αίτινες εύποροΰσαι άποτελοΰσι τδ σπου- 
δαιότερον στήριγμα διά παν έθνος. Άξια παρα
τηρήσεις εινε ώς πρδς τοΰτο ή άπδ αιώνων παρα
τηρούμενη έξοικονόμησις έκ μέρους τοΰ Γαλλικοΰ 
Λαοΰ κατορθώσαντος νά άποταμιεύση γενικώς 
πλούτον καλώς διανεμημένου.

Αλλ’ έν γένει παντοΰ, εί καί ύπάρχουσι βε
βαίως πολλαί έξαιρέσεις, παρατηρείται τδ φαινό- 
μενον τοΰ διακανονισμού τών έξόδων άναλόγως 
προο τδ εισόδημα καί είς τδν στενδν κύκλον τών 
γνωρίμων έμποιεί πολλήν έντύπωσιν, οσάκις τις 
έπέρχεται τοΰ κανόνος,έάν παρατηρήται έξοδεύων 
πέραν τοΰ εισοδήματος,ως ό ύπάλληλος πέραν τοΰ 
μισθοΟ. Εν τούτοις ή Ελλάς καί ώς πρδς τοΰτο 
παρουσιάζει τδ έξαιρετικδν καί δυστυχές φαινόμε- 
VOV δτι άν μή πάντες,τδ πλεϊστον τούλάχιστον μέ
ρος οαπανώσι πέραν τών άπολαβών των, ιδίως οί 
μισ ωτοί πέραν τοΰ μισθοΰ. Κατήντησε να μή 
υπαρχωσι οιαβαθμίσεις δαπανών έν Έλλάδι άλλ’ 
οι κατεχοντες κοινωνικήν τινα θέσιν έπιδιώκουσι 
και κατορθώνουσι νά δαπανώσιν ώς οί πλούσιοι 
1 δ περιστατικδν καθίσταται σχεδδν μυστηριώδες 
καί γεννάται ή άπορία πώς καί'ποΟ έξευρίσκονται 
τα δαπανωμενα. Πιθανώς συντελοΰσιν ή εύκολω- 
τέρα έπιτυχία δανείων παρά συγγενών καί φίλων, 
ή πάντοτε παρεχόμενη συνδρομή έν άντιξόοις περι- 
στασεσιν, έστω καί άν έξεπήγασαν αυται έκσπα- 
ταλης,ούτως ώστε ό σπαταλών έχει πάντοτε τήν 
ελπίοα δτι θα εύρεθή έκείνος, δστις θά τδν διαθρέψη 
και πολλοί έτεροι λόγοι, ούς θεωροΰμεν,ώς εύνοή- 
τους,περιττόν νά άναφέρωμεν. Καί δύναται μόνον 
να θεωρηθή τδ έργον φιλάνθρωπον,άλλ’ άποτελεί οι
κονομικόν δξύμωρον καί θέλει έχει ώς άποτέλεσμα 
καταστροφάς έάν έξακολουθήση ή έργασία όλί- 
γων νά συντηρή τόσα άργά καί άνωφελή στοι- 
χεια.

♦

Εν τούτοις καί αύτή ή σπατάλη δύναται νά 
θεωρηθή ωφέλιμος ύπδ γενικήν πλουτολογικήν 
έποψιν αλλ ύπδ μίαν καί μόνην μορφήν, έφ’ 
δσον άφαιρεί πολλάκις χρήμα κακώς κτηθέν ή 
κακώς χρησιμοποιούμενου καί μεταβιβάζει είς ετέ
ρους παράγοντας διενεργούσα τρόπον τινα έπιλο- 
γήν καί καθιστώσα πένητας τούς άναξίους νά 
διαχειρισθώσι τδν πλούτον των.’Αλλ’ ή τοιαύτη 
χρησιμότης ύπάρχει έκεϊ ένθα οί σπαταλοΰντες 
αποτελοΰσιν έξαιρέσεις καί ή σπατάλη χοησι- 
μευει δπως καταρρίψη τάς έξαιρέσεις ταύτας· έκεϊ 
όμως δπου ή σπατάλη άποτελεί τδν κανόνα άναμ- 
φιβόλως τδ μοιραίου τέλος, ό οικονομικός θάνατος 
θελει έπέλθη.

Αφ ου δέ καί έκεϊ ένθα ύπάρχει πλοΰτος, είς 
τά εύποροΰντα έθνη, άπεδείχθη ή πολυτέλεια, ή 
υπερβαίνουσα τδ μέτρον, έστω και έάν μή ύπερ- 

τδ εισόδημα τοΰ οαπανώντος, εϊνε έπιζή- 

μιος διά τήν έν γένει οικονομίαν, καθ’ όσον τδ 
πλεονάζον χρήμα θά έχρησιμοποιείτο είς άλλους 
κλάδους καί θά άνεκούφιζε τδν λαόν, πόσον τδ 
κακόν εϊνε μεϊζον δι’ έθνη πτωχά, μή έχοντα 
άνεπτυγμένην βιομηχανίαν τών ειδών τούτων και 
έξαναγκαζόμενα νά δίδωσι τδν ιδρώτα τής έργα
σίας είς το έξωτερικόν. Άπομυζάται ή ίκμάς του 
έθνους. Ή πολυτέλεια έν Έλλάδι εινε πραξις έγ- 
κληματική. Αί γυναίκες κατά πρώτον λόγον ό- 
φείλουσι νά έννοήσωσι τοΰτο καί έάν δέν θέλωσι 
νά συμμοφορθώσιν όφείλουσι νά έξαναγκασθώσι.

Α ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ

Ή tΕστία» διεμαρτυρήθη διότι ό κ.Θεοτ&ηο 
έδέχθη εύμενώς τούς Προέδρους τών Συντεχνιών 
καί μετ’ ειλικρίνειας άνωμολόγησεν οτι δεν βαι- 

νομεν έπί ροοων. Η Εστία
Αί Συντεχνία! είρωνεύθη μάλιστα καί τήν 

παρουσίαν τών κ. Υπουρ 
γών. Ήμεΐς άνευρίσκομεν είς τήν έν γένει στά
σιν τοϋ κ. Θεοτόκη πράέιν τιμώσαν αύτόν και 
τό άξίωμά του. Ή προσέλευσή μάλίστα ολοκλή
ρου τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου καθ’ ήν στιγ
μήν έπρόκειτο οί γνήσιοι αντιπρόσωποι τοϋ λαοΰ 
νά έκδηλώσουν τήν δυσφορίαν της κοινωνίας εινε 
πράέις άρχαϊκής έπιβλητικότητος/ΐσως ή «Έστια» 
θά ήτο εύχαριστημένη άν ό κ. Πρωθυπογργος συ- 
νοφρυς καί μέ εκφρασιν αύστηράν ήκροάτο τυ- 
πικώς τούς αντιπροσώπους τών έργατικων τάξεων 
καί άμα τή λήξει τής άκροάσεως δι’ επιβλητι
κής χειρονομίας έδείκνυε τήν Θύραν. Ίσως Θά 
ήτο περισσότερον εύχαριστημένη αν ό κ. Θεοτο- 
κης καίέναλλάξ βλοι οί 'Υπουργοί μετεχεφιζοντο 
δριμείας φράσεις κατά τών Προέδρων τών Συν
τεχνιών οϊτινες έτόλμησαν νά διαταράζουν τήν 
ησυχίαν των καί έσκέφΘησαν νά ζητήσωσι λόγον 
παρ’ αύτών.Άλλ’ ή «’Εστία» πρώτη τότε θα κα- 

τεβόα κατά τής θρασύτητος τών ’Αρχόντων οϊτι
νες δέν έσεβάσΘησαν τάς λαϊκάς έλευθερίας και τά 
συνταγματικά δικαιώματα τών έλλήνων πολιτών. 
’Εκείνο δέτό όποϊον πολιτικώτατα καί φιλοφρο- 
νέστατα άλλως συνεπλήρωνεν ό κ. Θεοτόκης οτι 
οί παραστάντες άντιπροσωπεύουν όχι. μόνον τάς 
Συντεχνίας άλλά καί «δλον τόν Λαόν» ή Εστία ή- 
Θέλησε πλειότερον νά είρωνευθή φρονούσα ίσως 
οτι ό Λαός ό πάσχων δέν εύρίσκεται παρα το 
πλευρόν τών Προέδρων τών μετά τόσης αξιοπρέ
πειας εργαζομένων.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΠΕΡΙ TO! BO!
Εϊνε εύνόητος ή συγκίνησις ήν παρήγαγε^τότε 

έν ’Αγγλία αία τόσον άπροσδόκητος άποκαλυ- 
ψις. Ό Μεζιέρ 1 δίδει εικόνα άκριβή των κρίσεων 
καί τών σαρκασμών τοΰ Αγγλικοΰ τύπου εις οΰς 
έξετέθη τότε τδ δημοσίευμα τοΰτο τής Στο^ε. 
Κατ’ αύτόν ή φήμη τοΰ προσώπου δπερέκρίνετο, 
τδ Βδελυρον τής ‘κατηγορίας,ή ύπόληψιςής ή Στοβε 
άπήλαυεν ώς μυθιστοριογράφος έξήψαν τότε εις 
μέγιστον βαθμόν τήν δημοσίαν περιέργειαν. Λο- 
-οααχία κρατερά συνήφθη έν δλω τώ Αγγλικφ 
τύπω. Τήν έκπληξιν τών πρώτων ημερών οιεδε- 
χθη‘γενικώς, μεθ’ δλην τήν ύπόληψιν, ήν έτρε- 
οον ποδς τήν κατήγορον καί τήν κακήν φημην 
τοΰ κατηγορουμένου, αίσθημα ζωηρόν ουσπιστιας. 
Αί άντιρρήσεις ήγέρθησαν έξ δλων των μερών. Η 
αίαομιξία προϋποθέτει δύο ένοχους. Παραδεχόμε
νοι δτι ό λόρδος Βύρων ύπήρξε τόσον διεφθαρμέ
νος ώστε νά άποπειραθή τήν διαφθοράν της άοελ- 
Φης του έχομεν λόγους πείθοντας δτι ήδύνατο ή 
τελευταία “ αύτη νά άποδεχθή τόσον ένοχους 
δεσμούς ; Ήτο έκ τών γυναικών έκείνων των ο
ποίων ή έλαφρά συμπεριφορά ήδύνατο να επι- 
τρέψη τοιαύτην ύποψίαν ; Ή βιογραφία τής κυ
ρίας *Λάϊχ άνασυντεθεϊσα έπιμελώς παρά.της η- 
αοσίας περιεργίας δέν παρέσχε καμμίαν άπόοειξιν 
πρδς ύποστήριξιν τής κατηγορίας δι ης η ^το,ε 
προσέβαλλε τήν μνήμην της.Προσκεκολλημενη έν 
τή Αύλή ώς Κυρία έπί τών Τιμών,σύζυγος αρω
ματικού,’ τδν όποϊον ό άντιβασιλεύων ήγεμών έ- 
δέγετο έν φιλική οίκειότητι, μήτηρ έπτα τέκνων, 
ή άδελφή τοΰ Λόρδου Βύρωνος ούδέποτε είχεν 
έπισύρη τήν προσοχήν ή διά τήν έπιμελειαν με 
ής έξεπλήρου τά καθήκοντά της. Δεν ,ευρισκον 
έν τή ζωή της κανέν δείγμα έρωτοτροπιας,κανεν 
•ίχνος διενέξεως μεταξύ αύτής καί τοΰ συζυγου 
της. Πρεσβυτέρα κατά έξ έτη τοΰ Βύρωνος, έγ
γαμος ήδη όταν ό Βύρων δέν ήτον εικοσαετής 
άκόμη, έπί μακρδν χρόνον κεχωρισμένη„ αυτου, 
κατά τίνα τόπον καί χρόνον θά ήδύνατο όπως έμ- 
πνεύση εις αύτόν ένοχον πάθος. Έγένετο τούτο 
καθ’δν χρόνον έπανήλθεν έκ τοΰ έν Ανατολή 
ταξειδίου του, κατά τήν έν Λονδίνω διαμονήν 
του, οπότε μεγαλητέρα οίκειότης άνεπτύχθη με
ταξύ τών δύο τέκνων τοΰ αύτοΰ πατρός; Αλ , 
ή κυρία Λάϊχ δειλή καί έπιφυλακτική, μορφής 
έλάχιστα θελκτικής ήδύνατο νά οιαφθείρη νεανίαν 
τοΰ οποίου τόσαι καί τόσαι ώραϊαι καί πνευμα
τώδεις διεξεδίκουν τήν καρδίαν, δστις μάλλον α-

< Συνέχεια έκ Σελ. 521·
11’Ιδε καί Lord Byron Eine autobiographie nach lage- 

biichern und Briefen E. Engel.
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πέφευγεν παρά άνεζήτει συγκινήσεις έρωτος; L 
Εγνώριζον οτι ο ποιητής μετέβαινε παρ’ αΰτη 

νά άναπαυθή έκ τών κοπώσεων άτακτου ζωής", 
οτι τόν , έοεχετο ^μετά τής έπιεικείας άδελφής 
πρεσβυτέρας, σχεδόν μητρός, ή όποια δέν μετήρ- 
χετο τήν επιρροήν της έπ’ αύτοΰ παρά μόνον διά 
να πραΰνϊ] τά πάθη του καί παρηγόρηση τάς 
λύπας τής ψυχής του. Τίς λοιπόν έτόλμησε νά 
μετατρέψη άποτόμως σχέσεις τόσον φυσικάς καί 
τόσον άξίας σεβασμού είς ένοχους καί έγκλημα- 
τικάς τοιαύτας ; Μεταξύ τών παλαιών φίλων τής 
κυρίας Λάϊχ δέν ήγέρθη ή κραυγή άγανακτή- 
σεως είς τήν εί'δησιν του έγκλήματος δπερ τή 
προσήπταν. 1

Ίαυτοχρόνως ή λεπτεπίλεπτος έρευνα ή ένερ- 
γηθεΐσα έκ νέου έπί τών έλατηρίων άτινα ώθη
σαν τήν λαίδην Βύρωνος νά έγκαταλείψη τδν σύ- 
~υγον της κατέστησε περισσότερον καταφανή τήν 
άπιΟανότητα τών λεγομένων τής Στόβε? Ανεΰρον 
τά ουσιώδη μέρη τής δίκης. Διεβεβαιώθη δτι 
κατά τον Μάρτιον του 1816 οί φίλοι τών δύο 
συζύγων άπεπειράθησαν νά τούς συνδιαλλάξωσιν 
δτι έν τή περιστάσει ταύτη ό λόρδος Broughton 
(Hobhouse) ένήργει έν δνόματι του Βύρωνος καί 
ό XVilmot Horton έν δνόματι τής συζύγου αύ
τοΰ, οτι ό λόροος Broughton είχε ζητήσει πρώ
τιστα. πάντων παρά τοΰ αντιπροσώπου τής λαί- 
οης Βύρωνος, πρδ πάσης διαπραγματεύσεως νά 
άποκηρύξή τάς συκοφαντίας, αΐτινες έκυκλοφό- 
ρουν εν τώ κόσμω διά λογαριασμόν τοΰ φίλου 
του. Το πνεΰμα ώς έλεγεν ό ίδιος, έτέθη είς τήν 

όπωζ οινακοιλεσωριεν εις τήν ριντυΐΥ^ν 
ολα τά έγκλήαατα άτινα άπε'οιδον είς τον Αόρ- 
οον Βύρωνα, καί διά νά εύρωσι νέα εν άνάγκη. 
Εις οκαστην οιατυπουαενην νεαν κατ αυτου κα- 
«Γ^ι'οριαν ηρωτα παραυτα τον αντιπρόσωπόν τής 
λαίδης Βύρωνος—Πιστεύετε οτι τοϋτο εινε άλη- 
Οες; Ο αντιπρόσωπός τής λαίδης Βύρωνος άπήντα 
άμεταβολως—Δεν τδ πιστεύομεν—Εινε δέ γνω
στόν οτι το έγκλημα τής αιμομιξίας υπήρξε 
wO .c μια εκ τών μυριων συκοφαντιών αΐτινες έ— 
πανελαμβάνοντο εις βάρος του‘ποιητοΰ καί δτι ό 
Horlon ^άπέκρουσε τήν κατηγορίαν ταύτην.Έτε- 
ραι αποδείξεις προσετέΟησαν άκδμη εις τήν τό
σον κατηγορηματικήν αύτήν μαρτυρίαν, έδημο- 
σιεύΟησαν έπιστολαί τάς οποίας ή λαίδη Βύρω
νος προ τοϋ χωρισμοϋ καί μετ’ αυτόν άπηύθυνε 
προς τήν κυρίαν Λάϊχ, καί δέν φαίνονται έν αύ- 
ταις ή μαρτύρια τρυφερότητος καί πλήρους έμ- 
π^στ^σζυνγις·ζ ^*τενωτάτη φιλία έβασίλευσε μεταξύ 
τών δύο τούτων γυναικών. Κατά τούς τελευ
ταίους μήνας ους διήλΟεν ύπδ τήν στέγην τ\ϋ 
συ^υγου της, έπί τής κυρίας Λάϊχ ή λαίδη Βύ- 
ρωνος σ-,ρίζε, τάς της; ζ.. ω ,ά
ηόυνατο να καταπραύνη τήν οργήν του, νά δια- 
λύση τάς λύπας τοΰ ‘λόρδου Βύρωνος. Μεταξύ

1 Life of Byron hy Hon. Roden.

τών οιηρημένων ή έξωργισμένων ήδη συζύγων ή 
άντιλήπτωρ αύτή άδελφή εΐνε τδ έμπιστον πρό- 
σωπον δπερ ματαίως άποπειράται νά προσπέλαση 
ουο καροιας αΐτινες δέν δύνανται νά ένωθώσιν είς 
έ'να παλμόν. Οταν ή λαίδη Βύρωνος έγκατέλιπε 
τον συζυγικόν οίκον διά νά μήν έπανέλθη πλέον 
εινε άκόμη ή άδελφή τοΰ λόρδου Βύρωνός ήτις 
χρησιμεύει ώς, διάμεσον πρόσωπόν μεταξύ τών 
ούο συζύγων. Ό Βύρων τήν έπιφορτίζει δπως 
λαοη παρά της γυναικός του εξηγήσεις περί τής 
α,αχωρήσεώς της. Διά τών χειρών αύτής διέρ.χε- 
η σύντομος καί αποφασιστική άπάντησις τής Λαί
δης Βύρωνος. Ί οιαΰται σχέσεις Οά ήσαν ποτέ δυ-

ι'Λοτα·’υ ξ-ήί Λαίοης Βύρωνος καί τής άδελφής 
του ποιητοΰ,αν δπως ισχυρίζεται ή Στόβε,ή Λαίδη 
»υρωνος πριν εγκατάλειψη τδν σύζυγόν της,είχε κα- 

ταλαβη αύτόν έπ’αύτοφώρω αίμομικτοΰντα;’Ήθελε 
συγκατατεθή έν τοιαύτη περιπτώσει νά έπιτρέψη 
όπως βαπτισθή ή θυγάτηρ της μέ τό δνομα Αό- 
γουστα οπερ ήτο τδ δνομα τής άδελφής τού αί- 
μομικτου ■ Μετά τήν άναχώρησιν τού Βύρωνος

Αγγλίας 0α μετέβαινεν δπως διέλθη τδν Σε
πτέμβριον του 1816 παρά τή άδελφή Ψοΰ Βύοω- 
νος και θα οιετήρει έπί δεκαπέντε έτη σχέσεις τό
σον τρυφερός μετά τής τελευταίας ταύτης · Τοι- 
«^η ήτον ή μεταξύ τη, Βύρωνο’ς χα>
της αδελφής τοΰ ποιητοΰ έμπιστοσύνη ώστε δλαι 
αι απευθυνόμενα-, παρ’ αύτοΰ έξ Ελβετίας έξ ‘Ι
ταλίας καά έξ Ελλάδος πρός τήν άδελφήν του 
έπιστολαί ανεζοινοΰντο παρ’ αύτής πρδς τήν λαί- 
.5/ , υ,-ω^-,ήτις εκρατει αντίγραφα αύτών. 
Ιπαρχει τι όλιγώτερον ύποπτον καί αμφίβολον

λγ σΛυΡ·~εΡι®°ράν ταύτην άδελφοΰ και άδελ
φής ί 1 παρχει σχέσις όμοιάζουσα όλιγώτερον πρδς

^χ^σιν άπο τάς σχέσεις ταύτας ; Ή λαίδη 
,υρωνος και ή Αύγούστα Λάϊχ ήλθον έν τούτοις 

«Ις ρήξ.» 1830 άλλά J.' άφορμάς άπολύ-

φο^εΡ“ν κατηγορίαν ήν ή 
2Λοβε αποδίδει είς τήν δευτέραν έξ αύτών.

Η οιηγησις τής Στόβε έγέννα άκόμη καί έτέ- 
ραν αντιολογίαν άνεγνώριζον έν αύτή τήν συνή
ψαν ην ως μυθιστοριογράφος είχε τών ρωμαντι- 

κων μείοοων, τήν άναζήτησιν βίαιων άποτελε- 
σματων οια πάσης θυσίας έπιτυγχανομένων. Τδ 
ελάττωμά τούτο έγεινε πρδ πάντων καταληπτόν 
είς την οημοσιευθεϊσαν δευτέραν έκδοσιν τών έ- 
ςσμολογησεων τής λαίδης Βύρωνος, ' δπως άπαν- 
τηση είς τά ισχυρά καί άκατανίκητα συμπερά
σματα τοΰ Αγγλικοΰ τύπου. Προδίδει τήν ά- 
μηχανίαν είς ήν είχον ρίψη αύτήν οί άντίπαλοί 
της οια των σκηνικών μεθόδων, ας έπέδειξεν δ- 

αναίρεση τά συμπεράσματα ταΰτα. ’Εάν 
κατ αρχας έφαίνετο μεριμνώσα οπωσδήποτε πεοί 
.ή, α ηθ^ιας ύ,.ήρςε πρόδηλον δτι δέν έσκέπτετο 
πλέον κατόπιν παρά νά πλήξη τήν φαντασίαν

καί κλονίση τά νεΰρα τών άναγνωστών της.Μάς 
παρουσιάζει τήν λαίδην Βύρωνος λίαν συγκεκι- 
νημένηνκαί κάτωχρον προσπαθούσαν νά όμι)<ήση, 
άλλ’ έκφραζομένην έν τούτο-.ς μετά τραγικής 
έπισημοτητος, ώς τοϋτο καμνουσιν έπι τής ve 
κρικής κλίνης καί έπαναπίπτουσαν έξηντλημενην 
υ,ετά τήν άποκάλυψιν τού έγκλήματος νοΰ συζύ
γου της. Είς τήν μυθιστορηματικήν αύτήν άφή- 
γήσιν τδ πάν έχει υπολογισθή όπως παραγάγη 
έντύπωσιν, άλλά τήν έντύπωσιό ταύτην δέν ήού-
νατο νά έπιτύχη παρά είς εύπιστος μόνον κοι
νόν. Μίαν νύκτα διηγείται άφελώς, ειοε τδν σύζυ
γον αύτής- νά φέρεται προς τήν άοελφήν αύτοΰ 
υ,ετά τοιαύτης οίκειότητος ώστε προσεβλήθη 
άυ.α καί έξεπλάγη. Έκπλαγεΐς καί ό Βύρων οια 
τήν έκπληξίν της τήν έπλησίασε καί είπεν εις 
αύτήν μετά είρωνίας— Υποθέτω δτι παρετηρή- 
σατε δτι δέν έχομεν άνάγκην υμών. Πηγαίνετε 
είς τό δωμάτιον σας καί ήμεΐς μόνοι θά διασκε- 
δάσωμεν καλλίτερα άνευ ύμών.— Απεσύρθη αύτη 
τρέαουσα καί γονυπετήσασα παρεκάλεσε τδν εν 
τοϊς ούρανοϊς δπως λάβη οίκτον τών _ ΐνόχων.Συ- 
νήθως οί έγκληματίαι κρύπτονται. Εκτελοΰσιν
έν τώ σκότει τά κακουργήματα αύτών άνευ μαρ
τύρων. Ή Στόβε ήλλαξε πάντα ταΰτα. Κατά 
τήν διήγησιν αύτής ό Βύρων έπιδεικτιμ προ του 
ποοσώπου είς τό όποιον πρωτίστως θα ένόιεφε- 
οότο δπως άποκρύψη τήν αιμομιξίαν ταύτην.Και 
τολμά άδελφή νά δίδεται είς τον άοηλφόν της
ύπό τά δμματα. τής γυναικός του, και ή ^τω 
σκαιώς προσβαλλομένη γυνή νά οιατηρή επι ο —
■/.απ^ταετίαν δλην μετά τής προσβαλούσης αύτήν 
γυναικός τάς τρυφερωτέρας σχέσεις, Ει_ 
κόσμον παράδοξον καί διεφθαρμένον ούνανται να 
συαβαίνωσι τοιαΰτα ; Είνε ταΰτα πιθανόν άπει-
κονίσεις τής πραγματικότητας ή; εφευρήματα 
έξηυ.υ·ένης φαντασίας ; "Αλλως ο αφ ης το οη 
μοσίόυμα τής Στόβε έγεινε γνωστόν έν Αγγλία 
έλαβεν έκ τών μάλλον έξουσιοδοτημένων προσώ
πων κατηγορηματικός διαψεύσεις. Οί ^έπίτροποι 
τής οικογένειας καί άντιπρόσωποι τής λαιοης 
Βύρωνος έδήλωσαν κατηγορηματικώς δτι ή Α
μερικανική δημοσίευσις ούδένα έφερε χαρακτήρα 
αύθεντικόν καί δτι τό κρ-.τ’ αύτούς δέν ήούναντο

1 Lady Byron vindicated. Η. Β. Stowe 1870.

---- - - ·
νά άποδεχθώσι τό περιεχόμενον αυτής. , Η Ζ,τοΰε 
δΐϊσχυρίζετο δτι -δέν είχε λάβή μόνον τάς προφο
ρικός έξομολογήσεις τής.λαίοης Βύρωνος, άλλ
δτι κατεΐχεν είς χεϊράςτης άφήγησιν τών αίτιων 
τοΰ χωρισμού γεγραμμένην οι’ αύτής τής χειρος 
τής λαίδης Βύρωνος. Ό λόρδος Wentworth έγ- 
-ονος τοΰ λόρδου καί τής λαίδης Βύρωνος άπε
κρίθη κατηγορηματικώς δτι είχον πράγματι άνα- 
καλύψει μεταξύ τών έγγράφων τής μαμμης του
χειρόγραφον σχετικόν πρός τό ζήτημα τούτο, 
άλλά ούδεμία έν αύτώ εύρίσκετο κατηγορία φυ- 
σεως τοιαύτης, οια. ή περί ής ώμίλει ή Στοβε —ή 
έπαναλαμβανομένη σήμερον μετά τόσα; οεκαοας

έτών υπό νέας παραφυάδας τοΰ οικογενειακού 
δένδρου τής λαίδης Βύρωνος —καί δτι διάφοροι 
έπιστολαί τής Λαίδης Βύρωνος διέ^ενδοτ, 
καθά έγνώριζε τήν κατηγορίαν τής αίμομι- 
ξίας. Δέν περιωρίσθη δε αονον εις το νά εςάρη 
άνακριβεΐς λεπτομέρειας άς περιεΐχεν ή Αμερικα
νική άφήγησις, άλλά τό κατ’ αύτόν δέν έβλεπεν 
έν αύτώ η μακρόν πλάνης σύμφυρμα άνακριβειων 
πλήρες. Ή άγνή γλώσσα τής άδελφικής άγάπης 
δύναται να συγχυσθή μέ τας κυνικάς παραφορας 
αιμομικτικού έρωτος'; Ή μεγαλητέρα άπόδειξις 
τή- άθωότητος τών σχέσεων άς ό Βύρων οιετήρει 
υ,ετά τής άδελφής του δέν εΐνε ή δημοσιότης ήν 
είς αύτάς δίδει ; Δέν λαμβάνει ούτως είπεΐν τήν 
’Αγγλίαν μάρτυρα τής άγνότητος τών αισθη
μάτων του' δταν γράφη τούς συγκινητικούς αύ- 

τούς στίχους.
My sister ! my sweet sister ? ι/’ a name 
Dearer and purer were, il sho <d be thine', 

— ’Αδελφή μου, γλυκυτάτη μου άδελφή, άν 
ύπήρχεν δνομα προσφιλέστερον και άγνότ^ρον, .ο 
δνομα τούτο θά ήτο το ίοικον σου.

Αί σχέσεις μεταξύ τής λαίδης ^ρωνος και 
τής κυρίας Λάϊχ διετηρήθησαν, έγκάρδιοι μεχΡ'·ί 
ού συμφεροντολογικοί λόγοι έπεφερον -ήν 
,οηξιν ‘ αύτών, καί δταν φίλοι κοινοί άπεπειραθη- 
σαν νά τάς συνδιαλλάξωσιν ή λαίδη Βύρωνος έ
καμε τά πρώτα διαβήματα, ή δέ κυρία. Ααι'χ ά- 
πέκρουσε τήν συνδιαλλαγήν ταύτην ’. Αν ή 
τελευταία αύτη είχε καταληφθή ύπό τής λαίοης 
Βύρωνος αίμομικτούσα μετά τοΰ συζύγου της θα 
ήούνατο άγερώχως νά άποκρούση τήν προτεινο- 
υ,ένην συνδιαλλαγήν ;

[ * Ακολονΰεΐ]
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ I. ΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ

ι Medota Leigh.

Έάν εινε τινες ΐσχυριζόμενοι ότι ή ηθική καί 
παρ’ ήμΐν προοδεύει βεβαίως δέν Θ’ άνεύρωσι πολ- 
λούς δυστυχώς συμμεριζομένους μίαν τοιαύτην 

ίδέ-

'II Γ.ιαπόιιπενΑις τών οικογενειών α ν.
Δέν

νομίζομεν βτι είς άλλους πολιτ^μένους- Λαούς 
καί Κοινωνίας γίνεται ότι έδώ. Έαν μια, οικο
γένεια άτυχήση καί μέλος αότής. ένεκα πάντοτε 
παραφροσύνης, παρεκκλίνη τών καθηκόντων αυ
τού, πρώτος ό τύπος, μετά τινων , εξαιρέσεων, 
αναλαμβάνει τήν διαπόμπευσΐν τού άτυχήσαντο^ς 
μέλους τής κοινωνίας καί τής οίκαγενείας αυτου. 
Έν ω δέ έπρεπε είς μίαν τοιαύτην περιστασιν 
νά εκδήλωσή τήν θλΐψίν της ή κοινωνία ολόκλη
ρος τούναντίον προκαλεΐται είς απολαυστικήν έ-
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ρευνγ τών λεπτομερε.ών παρομοίων άτυχηυά- 
των. Αφορμήν λαμβάνομεν έκ τοΰ τελευταίοι ά- 
τυχήματος έγκριτου καϊ γνωστής ’Αθηναϊκής οι
κογένειας καϊ άποδοκιμάζομεν, ώς βεβαίως πράττε, 
τούτο απασα ή καλώς άνατεθραμμένη κοινωνία, 
εκείνας έκ τών συναδέλφων αΐτινες ύπέρ παν μέ- 
τρον επαγγελματικής κερδοσκοπίας έπελήφθησαν 
τής αναγραφής αύτοΰ. ρζ

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
Κα”ΓΑ τον ιθ' αιώνα

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1νίΟ'¥'ΤΖ_Α.Ν'

«.... Τούτον τόν μήνα, ’Οκτώβριον, εί; τόν
οποίον έδώ είς τό νησί μας, τελειώνει -ή θερμότης 

™V ήμερων κα! τοιούτής λογής γινόμεναις αί νύκταις 

μακρα-ς συγχωρούν είς τόν σπουδαστήν νά συναναστρέ
φεται δίχως ένόχλησίν μέ ταΐς Μούσαις, έστοχάσθηκζ

εγω νά δώσω άρχήν είς νέα συγγράμματα. Έγώ 

τότε είχα άναγνωσμένην τήν ’Ηθικήν ' Φιλοσοφίαν, 
τγ Λογικήν, τήν Ρητορικήν, ώραΐον σύγγοαμμα 
του ραβίνα οπού διδάσκει τήν τέχνην τής τραγω- 

,·_ας·„ 1οι*υτ7)« λογής έξ άποφάσεως πλέον έντελή,

ο,τι είχαν γίνουν εκείνα τοϋ άπερασμένου. Άρ
χισα λοιπόν μέ μεγάλην επιμέλειαν κα! προθυμίαν νά 
συνθέτω, οθεν άπό τούτον τόν μήνα, λέγω τόν ’Οκτώ
βριον εως τον ’Απρίλιον, έγραψα πέντε δράματα.... 
Αγκαλα και έγραψα δέν έλειπα όμως άπό τό νά ά- 

ναγινώσκω συγγραφείς οί όποιοι διδάσκουν τούς κανό
νας τής τραγωδικής τέχνης καί παρομοίως δέν έλειπα 
«πο το νά διαβάζω τραγωδίας κα! δράματα, ο“χι διά 
νκ κλεπτω τίποτες, άλλά διά νά παίρνουν μεγαλει- 
τεραν ορμήν έκεΐνα τά πάθη, τά όποια έπρεπε νά κι

νήσω πρώτον είς τό στήθος μου, άνίσως άγαποϋσα νά 
ψηθούν μετά ταύτα καί είς έκεΐνο τών αναγνωστών

Απεθύρΐσα νά Γαλλικήν γλώσσαν.
Ο διδάσκαλός μου ό Ρωμαντζάς άνέγνωθεν, έκατα- 

λαμβανε τά γαλλικά καί τίποτε περισσότερον, άλλά 

εγω είπα εκεί όπου δέν είνε τό πολύ ας είνε κα! τό 
ολίγον, οθεν άρχισα νά παίρνω μάθημα γαλλικόν. 
Κατα πρωτην φοράν ή προφορά μου έφάνη πολλά 
^^7), αλλα εις τεσσαράκοντα ημέρας έμαθα νά 

ύια^α,ω και να καταλαμβάνω κάθε β.βλίον γαλλι
κόν οπού ήθελε πιάσω. Δέν ήτο άκόμη δύο μήνες πε
ρασμένοι άπό τότε όπου άρχισα νά μαθαίνω τούτην 
την γλώσσαν, όπου θέλοντας νά γράψω τοΰ πατρός 
;ζου, ο οποίο; έκείνας τάς ημέρας είχεν ύπάγει είς

τους Κορφούς, μού έβουλήθηκε νά τού γράψω γαλ
λικά. .. Είς πέντε χρονών διάστημα, δηλαδή άπό 
το τέλος τού 1820 έως τό 1825 έσύνθεσα είκοσιδύο 
θεατρικά συγγράμματα καί έκαμα παύσιν...... Μού

ολθεν ,όρεξις να γράψω ένα σύγγραμμα περί Οικονο- 
/«ας, ήρχισα λοιπόν νά τό γράφω καί διά τρεις μή- 

ν=ς . j εΤίλείωσα. Εγώ δέν είχα άναγνώση ποτέ μου 
καν.υζ σύγγραμμα περί Οικονομίας, ό τρόπος μέ τόν 
οποίον είνε γραμμένη, είνε έφεύρεσις ίδική μου, καί 

μιαν φοράν όπού μήτε άνέγνωσα, μήτε είχον καμμίαν 
ιδέαν περί μιάς τοιαύτης επιστήμης, είνε τ0 ίδιον 

ωσάν να ήθελε γράψω εγώ πρώτη περί αύτής...... »
« Έπιχειρίστηκα νά μάθω Γεωμετρίαν καί Λατι

νικήν γλώσσαν, άλλά ή εγώ δέν ήμουν γεννημένη διά 
τοιαΰτα μαθήματα η ήμουν καί αύτός (ό Ρωμαντζας) 
δέν ήξευρε νά μοϋ τά παραδίνη· έγώ όμως δέν έκαμα 
κάμμίαν προκοπήν είς τά τοιαΰτα....»

* Συνέχεια έκ Σελ. 522.

Φ
Ειδομεν οτι τήν πρώτην, ούτως είπεϊν, κάπως σο- 

αραν μελέτην, ή Μουτζάν έκαμεν είς τό Άνθος Χα- 
ριτων. Τό άλλοτε δημοφιλές τούτο βιβλίον άπό τοϋ 

δτε τό πρώτον έδημοσιεύθη έν Βενετία ύπό 
των αδελφών Φαβίων, έχρησίμευσεν ώς αναγνωστικόν 
βιβλίον μέχρι τών μέσων τοϋ έννάτου αΐώνος, ιδία έν 

Έπτανήσω. Τό κείμενον είνε ιταλικόν τής καλής 
έποχής. Μετεφράσθη είς τήν νεοελληνικήν γλώσσαν 

και ανεδημοσιεύθη πολλάκις έν Βενετία άπό τούς τυ
πογράφους Θεοδώσιον καί Γλυκύν. Είς νέας εκδόσεις 

εις την προμετωπίδα προσετίθετο καί : βιβλίον ώφε- 
λιμώτατον είς κάθε άνθρωπον καϊ μάλιστα είς οποίον 
επιποθεΐ νά μάθη τάς δύο τόσον κοινάς γλώσσας 
Ιταλικήν και απλήν Ρωμαϊκήν.

Ή Μουτζάν προσεπάθησε νά μιμηθή τήν άπλήν 
γλώσσαν τοϋ βιβλίου τούτου. Έπειδή δέν είνε εύκο- 
λον ό αναγνώστης νά έχη τώρα πρόχειρον τό άλλοτε 
τοσον δημοφιλές βιβλίον, παραθέτομεν, χάριν περιέρ

γειας, γραμμάς τινάς :
« Αγάπη κα: καλή θέλησις καί χαροποιότητα 

κα: φιλία, τα πάντα σχεδόν είνε ένα πράγμα, καθώς 
τα λέγουν οί θεολόγοι τής εκκλησίας καί μάλλον ό 
φρά Τωμάζος, είς τό βιβλίον τής θεολογίας αύτού. 
Διά τούτο σημείωσε τό καθόλου οτι τό πρώτον αίτιον 
της αγάπης εϊνε ή γνωριμία, ώς καθώς τό λέγει κα: 
ό άγιος Αύγουστΐνος, οτι ούδείς ήμπορεΐ νά άγαπήση 
κανένα πράγμα έάν πρότερον δέν τό έγνώριζε. Καί 
ετούτο γίνεται άπό τάς πέντε αισθήσεις τοϋ κορμιού, 
ηγουν από θεωρίαν οφθαλμού, άπο άκοήν ώτίων, άπό 

οσφρησιν ρινών, άπό γεϋσιν στόματος καί άπό ψηλά- 
φησιν χειρών. Καί τέτοια είνε ή έγνωριμία τό πρώ
τον τής άγάπης καί τό πλέον γίνεται άπό τούς οφθαλ
μούς, ως καθώς τό εξηγείται καί ό φιλόσοφος οτι ή 
πρώτη όρεξις τών άνθρώπων αρχίζει άπό τήν τοιαύ-

την αιτίαν ηγουν τήν έγνωριμίαν. Μετά ταυτα κινεί
ται τό ενθυμητικόν καί έρχεται εις όρεξιν καί όρμίζει 

ή έπιθυμία τής καρδίας».

Φ
•Η Μουτζάν παρά τοϋ Θεοδοσίου Δημάδους εμα- 

θεν ότι οί Έλληνες έλαβον τά όπλα διά νά σπάσουν 
τάς άλύσειο. Είς τήν αύτοβιογραφίαν δέ εκφράζεται 

ουτω πως ώς αληθής Έλληνίς : « Έγώ είς τά λόγια 
του άκουσα τό αίμά μου νά ζεσταίνη επεθύμηση απο 

καοδίαο νά ήθελεν ήμπορώ νά ζωστω αρματα, επε υ- 
,,.ησα άπό καρδίας νά ήθελεν ήμπορώ νά τρέξω διά να 
δώσω βοήθειαν είς ανθρώπους, όπού δΓ άλλο (καθώς 

έοαίνετο) δέν έπολεμούσαν παρά διά θρησκείαν και ια 
πατρίδα, καί διά έκείνην τήν ποθητήν ελευθερίαν, η 
όποια καλώς μεταχειριζομίνη, συνηθα νά προξενγ.την 

αθανασίαν, τήν δόξαν, τήν εύτυχίαν τών λαών. Επε- 
θύμησα είπα, άπό καρδίας, άλλά έκύτταξα τους τοί
χους τοϋ σπητιού, όπού μέ έκρατοϋσαν κλεισμενην, 
έκύτταξα τά μακρά φορέματα τής γυναικείας σκλα

βιάς καί ένθυμήθηκα πώς είμαι γυναίκα και περι- 
πλέον γυναίκα Ζακυνθία καί άναστέναξα άλλά δέν ε- 
λειψα όμως άπό τό νά παρακαλέσω τόν Ουρανόν δια 
νά ήθελε τούς βοηθήση νά νικήσουν, καί τοιαύτης λο- 
γής νά άξιωθώ καί έγώ ή ταλαίπωρος νά ίδώ είς την 

Ελλάδα έπιστρεμμένην τήν έλευθερίαν και μα,υ μ. 
αύτήν έπιστρεμμένας είς τάς καθέδρας τους τας σε- 
μνάς Μούσας, άπό τάς δποίας ή τυραννία τών Τούρ
κων τόσον καί τόσον καιρόν τάς έκρατοϋσε διωγμε-

νας..... 9 4·

'Π πνιγηρά τών χρόνων έκείνων ατμόσφαιρα την 
έπνιγε. Δέν ευχαριστείτο άπό τό παρόν. Κα: δικαίως. 
Γόνιμος διάνοια καί εύαίσθητος καρδία θέλουν ελεύ

θερον στάδιον ένεργείας διά νά φανούν ωφέλιμοι εις 
τήν κοινωνίαν. Όπως έζη δέν ήδύνατο νά ικανοποι
ήσω τάς εύγενεΐς αύτής προθέσεις καί νά δράση, Οι 

ο.’κ<ΐοι δέν ήσαν είς θέσιν νά τήν εννοήσουν. Διο εστ.- 
νόγωρεΐτο δικαίως. Δυστυχώς δέν είνε τόσον εΰκολον 

τά εύγενη αισθήματα καί συναισθήματα νκ κατα
λάβω δ κόσμος. Ό άνθρωπος, οστις έλαβε άπο την 
φύσιν αύτά τά θεία δώρα, σκέπτεται, έργά,εται σιω- 
πηλώ-, προσπαθών νά φανή ώφέλιμος άθορυβως. ϊ Ο
νος δ μοχθηρός, θ τίν:τα'· ά^έσως 
διότι ή ααύρη αύτού καρδια του υπαγορεύει να βλαψτ. 
καί διά'ψύλλου πήδημα, το μέν να βρ-.ζη και να κο- 
λακεύη τό δέ. Ούτω μέ τόν νοσηρόν του εγωισμόν, 
νομίζεί ότι ύβρίζων ή κολακεύων αποκτά το ποθου- 
μενον, τήν δόξαν καί ικανοποιεί την ψευδοφιλοτιμιαν 

αυΤ'Η‘Μουτζάν μέ τήν άγγελικήν της ψυχήν ύπέφερε 
σιωπώσα τά κακά τής έποχής και τας ιδιοτροπίας 

τινών οικείων.
(■Λ,οΜα) ςπ ΔΕ.Β|ΑΖΗΣ

Όφείλομεν νά έ£άρωμεν τήν άπόφασιν .ουj. 
Καλλιγά όστις έγένετο αφορμή νά αποδειχθή οτι 
αί Ελληνικά! οταφυλαΐ καταλλήλως ουσκευαζομε- 

ναιδύνανται να
Διατήρησις τών «ίταφυλών διατηρηθούν επι 

μακρών νωπαι 
καϊ αναλλοίωτοι, άλλ’ έπίσης δφείλομεν νά έξάρω- 
μεν καϊ τών προοδευτικών έκείνων κυρίων την 
θέλησιν οϊτινες διά τής συμμετοχής των εις τον 
διαγωνισμόν ουνετέλεσαν εις τδ νά αποφερη καρ
πούς ή εύγενής πρωτοβουλία τοΰ άγωνοθετου 
κ. Καλλιγδ. Θεωροΰμεν ώς ύπερτάτην προς^την 
γεωργίαν ύπηρεσίαν τό πεντακοσιόδραχμον βρα- 
βεΐον τοΰ κ.Καλλιγδ όστις διανοίγει διά το εμπο
ρίαν τών οταφυλών μέγα στάδιον διαδόσεως εις 
τάς εύρωπαϊκάς άγοράς, αΐτινες δύνανται να κα- 
ταστώσιν έν προσέχει μέλλοντι εύεργετικωταται 
διά τήν άμπελουργίαν τής 'Ελλάδος. Εαν το υ- 
πουργεϊον θέληση νά συμπλήρωσή τδ εργον του 
κ Καλλιγά καϊ τοΰ έκ Βονίτσης κ. Κουρκουτα ου- 
τινος έβραβεΰθη ό τρόπος τής συντηρήσεως των 
οταφυλών θά παράσχη είς τδν τόπον πολυτίμους 
ύπηρεσίας. Καϊ τάς ύπηρεσίας αύτας οικαιουμεθα 
νά τάς άναμένωμεν καϊ άπδ τδν ζήλον, και απο 
τήν δραστηριότητα άλλά καϊ άπδ τον πατριωτ - 
αμδν τοΰ αρμοδίου τμηματάρχου τοΰ 'Υπουργείου 
τών ’Εσωτερικών κ. Μαζαράκη.

ΟΧΥΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Βί ΤΟΝ ΓίΡΜ· ΠΗΜΓ

ΜΕΡΟΣ Α'· ΓΕΝΙΚΑΜΤΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γενικώς, αί πλεονάζουσα: γαϊαι αΐτινες δέν δύνανται 
νά είσέλθωσιν είς τό προπέτασμα χωρίς ν αυξησωσι 
πολύ τήν έργασίαν, δέον νά διασκορπίζωνται

Άντιθέτως πρός τάς προγενεστερας διατάξεις, Ζ-'> 
πρέπει τις νά σχηματίζη έξ αύτών οπισθοχώματα, λογω 
τοΰ μεγαλειτέρου κινδύνου ον διατρεχουσιν οι ανδρ=ς ως 
έκ τής* έκρήξεως τών βλημάτων άτινα βαλλουσι τα ο
πισθοχώματα ταΰτα. Ό κανονισμός συνιστφ, πλην τού
του όπως καθίστανται τά ορύγματα ήττον ορατα, ν α- 
ποφεύγη τις τάς ζωηράς κόψεις καί να επικαλυπτχ οια 
νλόης τάς νεωστί άνακινηθείσας γαιας

Ό κανονισμός δίδει, έπί τοΰ άναγκαιοΰντος χρονου οια 
τήν κατασκευήν τών διαφόρων ειδών καλυπτήριων ορυγ
μάτων, τάς κάτωθι οδηγίας : ...

Του υήκους τοΰ έκτελεστέου ορύγματος παρ έκαστου 
πτυαριστοΰ οντος 1 μ. 20, ή διάρκεια τής, εκτελεσεως 
έσεται άναλόγως τής φύσεως τώ» γαιών η ,α\ολουθο^

Κατατομή διά γονυπετώς βάλλοντας, απο 1)- ώρας 

μ’κ«α«μή διά όρθίως βάλλοντας, άπό 3)4 ώρας μέχρι 

3 Κατατομή ένισχυομένη, άπό 2 ώρών μέχρι δώρων 1)2.

Σκέπασμα έν τ ο : ς ο ρ υ γ μα σ ι.,- κανό 
νισμός συνιστα τήν έγκαθίδρυσιν εν τοις ορυγμασιν .λα 
φρών σκεπάστρων πρός προστασίαν των αμυνόμενων ο ar 
κουντος τοΰ άγώνος τοΰ πυροβολικού,^ πρωτιστω, κατα 
τών βολίδων καί των θραυσμάτων των βλημάτων

★ Συνέχειαν ιδε εις σελ. 531.
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εύκόΛου1 “°λυά?ίθ.υ·^ ^σκευή-
τοΰ αντιπάλου. Οί δίφοροι ζόΧ'^Τ-2 ίΛ 
κνυου.ενοι =ν τΛ -, - ° σ/--~«οτρων 0 ς..».,. τω κανονισυ,ώ πο’-ζ-'λ),· - ', ^-ϋ·.’.-
π^ιστασεων ΧΛθ· - έ$ ήη·,,, ' «νβΑογως τώνβαθμόν κ;0^V» -ς

προσφερωσι. ’ ' ταυτα κεκληνται vct
Έντέλλ=:αι. e;c · -

ται είς τΛς έπιστεγάσ-ις \ ,”ς πΞΡ^άσεις, ζπως

Ι^υ^των σ χ η μ ά τ </ γ χ?α; “‘^Ρσει«, 
:;·:;“στρα δίδουσί ^τα “X > ^rvOiXSv* 
Ηθλ:ίο?5ρω.ΛΑί σανίδ£ίαί άΓΟτ Λ3- .βολιδων **’' 
τα< την στιγμήν χαθ. θ, , ^t στέγην κφαιροΰν- 
την υπερασπίστριαν. ' ‘” ° ζαταταΑαμδάνουσ:

Η μεταμόρφωσ(ς τοϋ σκεπάστοου -ηπ 
' , ως εμφαίνει τοϋτο το σ χ ή μ α g ‘ g<s σ * μ “ τ ο ς 
x«a των θραυσμάτων τών βλημάτων ’ πΡ°°™^

ϊ-^Ζθμα 9J.
At επιστεγάσεις αί προωρισαέναι νά

κατα τών θραυσμάτων καί τών Rr7 ' ·-Ρ°οτατεύσωσι των πυροδόλων έκστραΧ δύναντ ·°· *ολ«Μ>ων 
- ^στρώσεως γαιώζ 0^0^ Λ «-τεΧεσθώσ. 

J υπο μαδερίων Ομ. 05 διά τ’ άνοίναα ’
μ^Ρων, καί έκ δοκίδων άπό Ομ i JS Π ί έως 2 
ν0[γμ_“τα από 2 έως 4 μέτρων (Ι/ ? °μ15 5ί“ τ’ «'

( Ακολουθεί) ·
,. Τ. . , ΚΛΒΔΝΣ, “10 παραρτημα αο[θ 2 §ε' ,

αναγκα!α όπως προστατεύσω^ χατά ~ατ“τε?Ψ *αΖη ώς 
βλημάτων. Κατά τής βολίδος το5 „ · Εκφορών ειδών 
Yatat συνήθεις 1 μέτρον έλάτκ
χαλυψ Ο,μ.02, TetvoJotfi ΐί £’η\ 8pS? °."-60, 
τεθραυσμένοι αεταΕυ 2 ’ π™πλ'νθων, Ο,α-δΟ,γάλυκες
λίδων καί τών' ΎΐΤ ‘Η0- Κ«ά ίών β0'-
«στ?ατείας: γΧ, άπό Ομ.4Ο|£ ™ ^6°*:*θΰ
Κατα των βολίδων καί τών θοαυ/ ' μ*3Ρ°ϋ’ ΟμΟ5. 
βκρεως πυροβολικού : γαΓα( } Χατ?ζ,τ“ν ^“των τοΰ 
των βλημάτων τοϋ πυ^οβολκοά έκστοΛ’°V' θ^θ’ Κατά 
μέτρου μέχρι ? , J τεινοπο.Τ ϊ <
βλημάτων τοϋ πεζικού πυρο/ολικοϋ ’· Κατά τών
4 μέτρων. ‘ °Λ!κ°υ . γαιαι, 3

° κ. Γούναρης άγορεΰων έν τή Ρ,,λ-’’ ■ 
ί'-'-σματικής Συμβάσ-ο- - ° , Ζ~' Τ'<? νο~
εςεφερε τ-ήν ννολ,,γ,,. „ "κ^ του λογου του

Ό ’Έλεγγοο τοίί ~ γλ ' ^η^ολ-
ΓΛ «> τον ν. Γονναρη }^ν αΐο_ 

π@αξένησεν—·Γ>·τ, ~„„Ι^ , , ΰησιν I-
νησιςένασκή εντΓυ^' " Κ^Ρ’
’ττστωτικών ί^ουυώτων Λ'‘ ‘‘ σ°_β/°°ν ελεΤΧον ^ί τών 
τ^το εύχονται καί ποΟοϋσ^^ζΎ^· 
ζωτικά ιδρύματα κα! ^?Χ "’-■
?‘at καθ’ όσον ή ενάσκησί^σύσΧ^^γ·Λ} 'Eto“- 
Κυβείνήσεως έλέννω, £ ’ ’ ' ΖΛ ττς

««ίς »n=P.0(i-
κ¥-"ί ίθ·1. iimelXT ?.ϊγ·ίλο» -ί,ΟαΛ

r..t. Τ,:„
xai όΡϊ.«;τ,;ώς';?ί,ιΓ’'

Εταιρίαι έκτελοϋσι ~ίν - ς ; θΑως και τινες 
“οκρίνονται είς τ-;ν’>ά-ΡΓ-?ο°''σ;ΖΟν 7“V Ζα' άντα- 
τρον τιθέμενον είς έφαομογήζ i“o fV,0'0^,0* !«' 
Πον τά ^εΡ^πής':ό'?Γύ,ατα ·ζα°; e’;z^;
1 κοινωνίαν ήτις θά ->4 ’ α ®ΡΤετικον 
τών προτίρων τίνα πιστωτ^ίξ t 
κυωσι τήν εμπιστοσύνην
^τινα εκ τοϋ είδους τών έΛ ~ εζεΓνα
πνέωσι ^υσπιστ-αν ~ ' "■ ϊασΕων των ίέον νά έμ- 

ττροερχο,ζένη’άζ;^ Ϊ--
^γκάσθΐ^^ς'^^-τις πρό όλίγου 
ττιστημονικών τό ύ-ίυ-' Λ pWV <Ζσ^οΧων ΖΧΪ άνε-

νά άποτελ-7 τ4 ‘ ίΙΖΟν·

φθη,εφ’ όσον ήτο ε-’ςτήν Ά - \·^?γ^ς 5εν εσκέ-
Ζ-ν εις τάς ’''Χ ελεγ-
άκολασταίνουσιν'είς βά;ο;'·?~ ΕΡΚτου? ^τινες
,ουσι τήν κοινωνίαν. Ό καί ζχταπιέ-

ϊίΜβΜίΕΜΓ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ TOY LE GUILLOIS

ί Δ I Η Γ Η Μ Α ]
1-σσαρα ιτ·η βραδύτερον είχον έν μικοήν -ι' 

.«.«ίά,α,,Μν_.;;ξΛύ ι.^7”.
στάσίν έκε-νζ- τηΓ ■' ' ^ι'£?ανκατα-
Τ ^·ε·νης του πατρός μου ! — 'Η
'CTQ ποτοπώλι- ■ ' Η ,^ζτηρ μΟυ

, ’ νΟυ στΡχτευματοε... καίμ’men ' λΙ”™”’»=· «?. Wl^vv&S

λλ,: ,£ή7
τότε δ^ν ύ-vovcv ’ο ■ , αΡ? κεφαλη μου

/ ·ΡΖεν ολιγωτερος ενθουσιασμός ά-ό
των ‘ εζεινον, --;αλων στρατηγών, ο-τινες ήογιΐ'ον , .
τ. „«510ϊ Τί. ίόξη.,
''ΤΜλ’υ Μ«^ Ζ Μ ™υ

του Μπερτιέ, τοϋ Όζερώ, κτλ.

( ) Συνέχεια έκ 9ελ. Ϊ89.

Κατά τό 1800, ήμήν ένδεκα ετών ! Ή ζωή τών 
στρατοπέδων είχεν ήδη άναπτύξη τό ανάστημά μου, 
καί ή στολή μοϋ επήγαίνέ, καθώς ελεγον, θαυμάσια. 
Άλλά τότε ήμεθα καλλίτερα ένδεδυμένοι καί πλή
ρεις αγάπης ήδη διά τόν στρατηγόν μας, καταλα- 
βοντα ήδη τό άςίωμα τοϋ πρώτου '1‘πάτου.

Έπί τών βημάτων του, όπως άλλοτε οί στρατιώ- 
ται τοϋ Αννίβα, ύπερέβημεν τό όρος τοϋ Αγίου Βερ
νάρδου, καί μετ’ ολίγον ή μάχη τοϋ Μαρέγκου ένέ- 
σπειρε τον τρόμον είς τούς εχθρούς μας. Άλλ’ είς 
εμέ καί τήν μητέρα μου ή ένδοξος αύτη μάχη ύπήρ
ξεν όλεθρία’ ό πατήρ μου, ό 'Ιερώνυμος Μαθιός άπέ- 
θανεν έπί τοϋ πεδίου τής τιμής. Πριν άποδώση τήν 
τελευταίαν πνοήν, μας άπηύθυνε καί τήν τελευταίαν 
ομιλίαν του !

Αικατερίνη, ειπεν είς την μητέρα μου, όρκισθήτέ 
μου ότι ο ’Ιωάννης — ήμην έγώ—δέν θά εγκατάλειψη 
ούτε τήν στρατιωτικήν στολήν, ούτε τόν μικρόν δε
κανέα...

'Η πτωχή μου μήτηρ ιορκίσθη κλαίουσα.

— "Υπαγε εν ειρήνη, τώ είπε, ούτε έγώ θά τον 
έγκαταλείψω... 'Ο θάνατός μου θά ήνε όπως ό ίδι- 
κός σου, δ θάνατος τών γενναίων... καί θά πληρώσω 
μέχρι τέλους τό πρός τήν πατρίδα χρέος.

’Εννοείτε καλώς ότι τοιαϋτα παραδείγματα δέν 
εμελλον νά ήνε άνωφελή δι’ εμέ. Είς ήλικείαν 1 *; 
έτών ήμην τό πρώτον παιδίον τοϋ στρατεύματος έν 
τώ στρατοπέδω τής Βουλώνης.

Πραγμκτοπ ,ιών την ύπόσχεσιν τοϋ αΰθέντου ήυ.ών, 
δύναμαι καί έγιο νά είπω σήμερον. Ήμ.ην εις τό Ά- 
ουστεολιτζ ! ... Καί έπολέμ,ησα γερά, σας τό δρκίζο- 
μαι! ... Κτύπημα σπάθης μοϋ άπέκοψε τον μικρόν 
δάκτυλον τής άριστερκς χειρός, ώς όύνασθε νά ίδητε- 
άλλά τήν έπαύριον, πρός άνταμοιβήν, δ Αΰτοκράτωρ 

μοϋ έλεγεν :
— ’Ιωάννη, θά κάυ.ης τον δρόμον σου ! Μάθε νά 

άναγινώσκ,ης καί θά σε κάμω Στρατάρχην τής Γαλ · 
λίας !

Άλλά τώρα πρέπει νά σάς είπω ότι, συνεπεία ίσως 
τοϋ πλάνητος κα! πολεμικού μου βίου, άπέκτησα τοο- 
μεράν άποστροφήν διά πάν ό,τι αφορά τήν σπουδήν. 
Σήμερον άκόμη δέν γνωρίζω ούτε τό α ούτε τό [I.

Ή μ.ήτηρ μου προσεπάθησε όιά παντός μέσου νά 
νικήση ταύτην την άπέχθειάν μου, άλλ’ είς μάτην. 
Έάν έπρόκειτο περί γρονθοκοπήματος, περί σπαθισμού 
ή πυροβολισμού, ήμην άμέσως έτοιμος δ πρώτος . . . 
άλλά διά τά γράμματα, ποτέ.

’Αργότερα, τόσον πολύ μετενόησα δι’ αύτό ώστε 
ήθέλησα νά προουλάξω τούς υιούς μ.ου άπό τόν αύ
τόν σκόπελον, καί έμεινα πολύ εύχαριστημένος 1 
Άλλά δι’ έμέ δέν ήτο πλέον καιρός.

"Ωστε οχι μόνον δέν έγεινα Στρατάρχης τής Γαλ
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λίας, άλλ’ έμεινα πεισμόνως άπλοϋς στρατιώτης. Τί 
θέλετε; Ήτον ή μοΐρά μου τοιαύτη. Άλλά τοϋτο δέν 
μέ ήμπόδιζε ν ’ άγαπώ τόν αύτοκράτορά μου Δι ’ αύτό 
δέν χρειάζεται νά ήξεύρη κάνεις άνάγνωσιν ! Καί οΰτε 
μέ ήμπόδισε νά μάθω τήν ιστορίαν τής έποχής μ.ου, 
χάρις είς την λαμπράν μου μ,νήμην. Ή άνατροφη τών 
υιών μου έκαμε, διά νά είπω ούτως, καί τήν ίδικήν 
μου, καί γνωρίζω άπό μνήμης πολλά πράγματα τά 
όποια άλλοι ούτε ποτέ άνέγνωσαν ούτε ένόησαν.

Είς τό Άουστερλιτζ λοιπόν έλαβον τό βάπτισμα 
τοϋ αίματος. Η μήτηρ μου έπέτυχεν ώστε νά κατα
ταχθώ δριστικώς πλέον στρατιώτης καίτοι Ι θ 
ετών άκόμη. Είς έκείνην τήν μεγάλην εποχήν έγηρά— 
σκομεν τόσον ταχέως ώριμοι διά τάς μεγάλας πρά
ξεις ! "Ημην ύψηλός, καί δ αύτοκράτωρ μέ κατέτα- 
ξεν είς τούς γρεναδιέρους τής φρουράς.

— Μικρομούστακε, μοϋ είπε, πρόσεξε μήπως οι 
μεγάλοι σέ άφήσουν όπίσω εις την φωτιά !

— Μεγαλειότα^ε άπήντησα, διά νά γίνη αύτό 
πρέπει νά μέ καρφώσουν.

Είς τήν Ίέναν, έκυρίευσα μίαν Πρωσσικήν σημαίαν 
καί τήν έπαρουσίασα έγώ δ ίδιος είς τόν μικρόν δε
κανέα.

— Διά τί δέν όχεις άκόμη έπωμίδας J μέ ήρώτησε.
— Διότι δέν ήθέλησε νά μάθη γράυ,ματα, άπήν- 

τησεν ή μήτηρ μου.
— Τόσον το χειρότερον, λοιπόν ! "Οταν μεγαλώση, 

έάν μοϋ φέρη μίαν άλλην σημαίαν, θά τοϋ δώσω τόν 
σταυρόν.

Φαντασθήτε την συγκίνησιν την όποιαν μ’ έκαμαν 
νά δοκιμάσω αί λέξεις αύται.

Είς Έϋλώ μέ έγκατέλειψαν ώς νεκρόν ένώ πρ<*σε- 
πάθουν νά γίνω κύριος μιάς ρωσσικής σημαίας.

Άλλ’ αί μητρικά! περιποιήσεις άξίζουσι περισσό
τερον άπό έκείνας τής ’Επιστήμης. Μετά ένα μήνα 
ήμην έπί ποδός !

Κεφ. Δ’.

Ό κύκλος όστις είχε σχηματισθή περί τόν γέ
ροντα στρατιώτην ολίγον κατ’ ολίγον έγένετο στενό
τερος- τρεις σειραί άκροατών έδείκνυον ζωηρότατον έν- 
διαφέρον ή τετάρτη σειρά έσχηματίζετο καί διε— 
λύετο άνά πάσαν στιγμήν, τή βοήθεια τών περιέργων 
διαβατών οϊτινες δέν ήκουον τόσον καλώς ώστε νά 
άποτελέσωσι πιστόν καί σταθερόν άκροατήριον.

— Έάν τις έχη τό δικαίωμα νά όνομάζηται γη
ραιός στρατιώτης εΐσθε βεβαίως σείς, τώ ειπεν δ εις 
τών δύο παρασημοφορημένων κυρίων.

— Καί ύπερηφανεύομαι δι ’ αύτό, άπήντησεν δ γέ- 

οων.
Δέν είμεθα άκόμη ή εις την έκστρατείαν τής Πρωσ- 

σίας τοϋ 1807 καί δέν ήμην άκόμη είμή 18 έτών
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to πρώτον έτος όπερ ε’μελλε νά λογισθη Stx 
τζ,ν αποστρατείαν μου. Καί πάλιν εναντίον τών Ρώσ- 
σων'διέκρίθην έν τή άίαρρώσει μου είς την μάχην τοϋ 
Φρι^τλανδ· άλλ’ ή μήτηρ μου δεν μέ άφινε καϊ χύτη 
μέ εμπόδισε νά εκτεθώ οσον ήθελον. Μόλις είχον εί- 
σελθηζ'είς τό εικοστόν έτος καί ή πρώτη καθ’ ήμίς 
συμμάχία, μήχανορράφηθίϊσχ ύπό της Αύστρίας, 
εςεσπασεν. Εις πολλάς μάχας ένικήσαμεν τούς συμ- 
μάχούς άάί έπί τέλους εϊς Βαγράμ... Έ Βαγράα, 
Βαγραμ ! ένδοξός άλλ’ άπαισία νίκη δι ’ έμέ !... 
Εκεί άπώλεσά τήό μητέρα μου... Μία σφαίρα της 

Μεπέρασε τό στήθος, ένώ έδιδε νά πίη πρός ένα πλη- 
γώμένόν !*Πόσοι νεκροί[καί | πληγωμένοι εις την μά
χην έκειύην ! Η μήτηρ μου έπρόλαβε νά μέ έναγκαλι- 
σθη πριν άποθάνη καί νά ψιθυρίση τό όνομα τοϋ Αύ- 

τοκρατορος... Ό εναγκαλισμός μου τη άπέδειξεν οτι 
την είχον έννοήση.

Είς τούς^χρόνόυς εκείνους τών άθανάτων μαχών, 
όλίγας τιμάς άπέδιδον είς τούς 'νεκρούς· έβιάζοντο 
τόσον πολύ νά τρέξουν άλλοϋ ! ’Αλλά τήν επαύριον, 
ένώ ό άρχιδούξ Κάρολος ύπεχώρει μέ τό στράτευμά 
που άπολέσαν τό ηθικόν, δ λόχος παρεσκεύαζε μι- 
κραν επικήδειον τελετήν ολόκληρον τό Σύνταγμα έ- 
σπευσεν αύθορμήτώς, ώς καί μέγας αριθμός παλαιών 
στρατιωτών, συντρόφων τής Ποτοπώλιδος.

Και τή άπέδοσαν τιμάς στρατηγού.
Αυτός δ Αύτοκράτωρ έχαιρέτησε τό φέρετρον όταν 

οι έβαινε.

— Μικρέ, μοϋ είπε, δέν έχεις πλέον μητέρα, θά 
φροντίσω Si* εσέ.

- ’Ώ ! άπήντησα, γνωρίζω τί χάνω, άλλά μοί ά- 
πομένει η πατρίς, καί σείς Μεγαλειότατε !... '

Καί έστρεψα πρός τά όπίσω διά γρονθοκοπήματος 
εν δάκρυ όπερ έμελλε νά προδώση τήν θλίψιν μου, 

Έμενον μόνος ε’ν τώ κόσμιρ, έν τή μεγάλη οικογέ
νεια τών γενναίων. Εύτυχώς δέν έμελλον νά μείνω έπί 
πολύ μεμονωμένος... Ή καρδία μου είχεν δμιλήση... 
Ίπήρχεν έν τώ συντάγματί μας νεαρά κόρη, μόλις 
16 έτών, ήτις εύρίσκετο περίπου είς τήν αύτήν θέσιν 
με έμέ. ’Ορφανή άπό ολίγων έτών, κόρη γηραιού 
στρατιώτου. Ιό σύνταγμα τήν είχεν υιοθέτηση. Είνε 
περιττόν νά είπωμεν οτι έσέβοντο τήν νεαράν ταύτην 
Παρθένον, ώς άγγελόν, τόν καλόν άγγελον τοϋ στοα- 
τεύμάτός.

Έρωτήσατε τούς γέροντας τής προτεραίας πώς 
εγνωρι,όν να σέβώνται τάς γυναίκας, όταν τό ήξιζον.

Αύτή άπήντα είς τό 'όνομα Γαλλία· ένδοξον προ- 
σώνυμον οπερ τή παρίϊχεν μίαν γοητείαν έπί πλέον.

, Η Γαλλία ήγάπα τήν μητέρα μου ώς πραγματική 
«ρη της, τάς συνήντων συχνάκις δμοϋ καί ήψήφουν 
τους αύτούς κινδύνους. Ένεκα τούτου τήν έβλεπον 
πολύ σύχνά, καί τήν ήγάπων ώς άδελφήν.

< >ταν έχασα τήν μητέρα μου, ή θλίψις της ύπήρεε 
τόσον ζωηρά οσον ή ίδική μου, άλλά μάλλον έκφρα- 
στική· έκ μέρους μου, ήσθάνθην αίφνιδίως οτι θά ή- 
μην όλιγώτερον μόνος παρ’ οσον είχον νομίση κατ’ άρ- 
χας, εαν ή Γαλλία διετήρει τήν πρός έμέ φιλίαν της. 
Επειτα, έφοβήθην μήπως τήν χάσω, ή ζηλοτυπία 

μ εδάγκασεν είς τήν καρδίαν καί έκατάλαβα οτι ή- 
μην έρωτευμένος.

Βέβαια, τήν ήγάπων όπως άγαπά τις μίαν μόνην 
φοράν είς τήν ζωήν του, μετά πάθους, μετ’ ένεργείας. 
Να ,ζήσω χωρίς αύτήν μοϋ καθίστατο άδύνατον. Καί 
όεν επερίμενα πολύ τήν εύκαιρίαν διά νά τής τό είπω. 
Πόσον ημην εςαλλος απο την μεθην τήν ημέραν, καθ’ 
ήν ριπτομενη είς τούς βραχίονάς μου, καί πιέζουσα 
το στήθος της έπί τοϋ ίδικοϋ μου, μοϋ ώμολόγησεν 
ότι με ηγαπα και αύτή έπίσης !.,.

Έκτοτε ήμην ήσυχώτερος. Ισχυρός έκ τού έρωτός 
της δέν έλογάριαζον τούς άντιζήλους—καί δέν έλει
παν δά !—ώς νά ήσαν Αύστριακοί ή Πρώσσοι ή καί 
Ρωσσοι ακόμη. Άπεφάσισα, έκ συμφώνου μετ’ αύτής 
να περιμεινωμεν τήν έπάνοδόν μας είς Γαλλίαν διά νά 
συζευχθώυ.εν.

, Έν τώ μεταξύ δ άμοιβαΐός μας έρως δέν ήργησε νά 
γίνη γνωστός, και ή I αλλία ήτο τόσον ώραία ! Οί 
άξιωματικοί τήν έθαύμαζον, τόσον οσον καί οί άπλοι 

στρατιωται. Μίαν ημέραν μετά τινα έπιθεώρησιν, ένώ 
ή κομψή μου ποτοπώλις μέ έκέρνα μίαν σταλιά, άπό 
το καλλίτερον βέβαια, δέν είνε άνάγκη νά σας τό 
ειπω, αίφνιδίως έμείναμεν καί οί δύο έκστατικοί. 
Διατί ; Ό Ναπολέων είχε σταματήση πλησίον τής 
I αλλιας, την έκτύπησεν είς τόν ώμον.

— Καί εις εμε όχι ; Είπε καί έδειξε τό άγγειον.
_ Ην 1 αλλ,ία ®!ζοκκί*7>σεν έξ εύχαριστήσεως μέχρι 

των ωτων, έκαθάρισε τό ποτήριον καί έχυσε λιγάκι 
και εις τον αυτοκράτοοα.
τ -Μοϋ διηγήθησαν περίεργα πράγματα διά σάς, 

ειπεν ακολούθως. Φαίνεται, μικρέ μου, έπρόσθεσε, καί 
μου ετσιμπησε τό αύτί, φαίνεται οτι χειραφετείσαι.

— Μεγαλειότατε, έψέλλισα...
—Μεγαλειότατε, είνε διά τόν καλόν σκοπόν, ειπεν 

ή Γαλλία.
Τότε, πάει καλά, ειπεν δ αύτοκράτωρ, λαμβά- 

νων μιαν μεγάλην δόσιν ταμβάκου, κάθώς έσυνείθιζε 
δηλαδή σκορπίζων τά τρία τέταρτα έπί τού ύπενδύ- 
του, καθώς θά ήςεύρετε βέβαια. Μετ ’ ολίγον θά. έπα- 
νέλθωμεν είς Γαλλίαν, έλθετε νά μέ εϋρετε είς τό 
Κεραμεικόν.
, — Άλλά, Μεγαλειότατε, δέν θά μας άφίσουν νά 

εισέλθωμεν.
Ό αύτοκράτωρ έκακόγραψε κάτι τι εις έ'ν μικοόν 

τεμαχιον χάρτου, τό όποιον ούτε οί σύντροφοι, ούτε 
οί άξιωματικοί εις τούς όποιους τό έδειξα, ήαπόοε- 
cav νά ^ιαζρίνουν τιττοτε.

α.υ-

— Μέ τοϋτο, είπε, θά ύπάγετε παντού. Έλθετε 
νά μέ ϊδητε όταν αί προετοιμασία!, του γάμου θα έ

χουν γίνη...
— Βασισθητε έφ’ ήμών, Μεγαλειότατε, άπήντησα 

μέ υπερηφάνειαν.
ΙΙαράδοξον πράγμα ! Έγκαταλείπων ημάς, ό

τοκράτωρ έκλαιε· Ναι κύριοι· είδον εύδιακρίτω; εν 
δάκρυ νά πίπτη άπό τό βλέφαοόν του·· Καί η Γαλ
λία μέ έβεβαίωσεν οτι τόν ηχούσε νά ψιθυρίζη τάς 

λέξεις ταύτας.
— ΙΙτωχά ορφανά του πολέμου1....

Γ* Αχολου&εΐ].z HP. ΣΤΑΎΡΟΥ 

Εθνικής εύγνωμοσύνης κατέστη άξιος ό , εν 
Κωνσταντινουπόλει Άγγλος δικηγόρος κ. Μίτοι 
Διευθυντής τής άγγλογαλικής έψημερίδος «Leva

nt Herald».Ήγω-
Ό αγών τον κ. Μίτιίι νίσατο μετά οθέ- 

vouc, ρετα τολ- 
μης, κατά τής Τουρκικής έψημερίδος «Τανιν» 
ήτις έκπροσωποΰσα τήν γνώμην του Νεοτουρκι
κού Κομιτάτου ήρξατο άγρίως καί έπιψόοως έπι- 
τιθεμένη κατά τοΰ ομογενούς στοιχείου τής Ο
θωμανικής Αύτοκρατορίας. Είνε αί ψράσεις του, 
αί λέξεις του, τά έπιχειρήματά του τοσον οριμέα, 
τόσον καυστικά, ώστε ένόμιζέ τις ότι ή «Τανιν» 
ήλγει ύπό τά άνιλεή μαστιγώματα τοΰ ψιλέλλη- 
νος δημοσιογράφου. 'Ως γνωστόν τό Νεοτουρκι
κόν Κομιτάτον κατέστη τυραννικώτερον του απο- 
λυταρχικοΰ καθεστώτος καϊ καθ έκάστην έπισω- 
ρεύει αύθαιρεσίας καϊ παρανομίας πρός στήρηξιν 
τής δυνάμεώς του, έπι πλέον δέ δέν παύει απο 
τοϋ νά έκδηλώνη τάς πλέον έχθρικας διαθέσεις 
διά παν τό ελληνικόν. Ό κ. Μίτσ( διαβλέπων 
κίνδυνον είς τά άδίκως κινδυνεύοντα συμφέροντα 
τοΰ έλληνισμοϋ άτινα συμπίπτουσι καί συνταυτί
ζονται μετά τών άληθών συμφερόντων τής Τουρ
κίας, ήθέλησε νά θέση φραγμόν εις τα ολισθήματα 
καϊ τού Νεοτουρκικού Κομιτάτου καϊ τών οργάνων
αύτοΰ. Τοϋτο, ώς εϊκός, έξηρέθισετά μέλη αύτοΰ. 
καϊ διά τής «Τανιν» έπεχειρησαν νά πτοήσωσ·. 
τόν άφοβον καί γενναιόφρονα άνδρα όστις καϊ έπι 
τής άπολυταρχίας άκόμη είχε, τήν γλώσσαν τρα- 
χείαν καϊ τά νοήματα έλευθέρως έξέφραζε. Δυ
στυχώς ήπατήθησαν είς τάς προβλέψεις των διότι 
ό κ. Μίτοι έχων έκτος τοΰ εύγενοΰς ένθουσιασμοΰ 
πρός παν ότι έλληνικόν άλλά καί στηρίγματα 
ακλόνητα τήν ιστορικήν άλήθειαν ήτις βροντόφω
νε! τήν ζωτικότητα τοΰ έλληνισμοϋ, τήν πνευ
ματικήν αύτοΰ ύπεροχήν καϊ τήν καταφανή χρη-

οψότητά του διά τό ’Οθωμανικόν Κράτος κα- 
τεθρυμμάτισε τόν αντίπαλον και μετεβαλεν εις 
ράκη τήν εμπαθή πολεμικήν τής «Τανιν». Η 
στάσις αυτή τοϋ κ. Μίτοι έπροκάλεσεν ήδη ποι- 
κιλοτρόπως τοϋ έλληνισμοϋ τήν εύγνωμοσύνην ό- 

οτις παρηκολούθει τόν άγώνά του όχι μονον, με 
στοργήν άδελψικήν άλλά καϊ μέ ψυχικήν άγωνίαν.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΕΗΑΡΟ
Έπιθυμούντες νά παράσχωμεν πρακτικας τινας 

γνώσεις δενδροκομικής άναγκαίας ούρμόνον ,είς 
τούς δενδροψίλους καί κατόχους κήπων έν εξο- 
χαϊς, άλλά και εϊς αύτούς τούς κατοίκους των 
πόλεων οΐτινες πολλάκις εϊς μικρόν τινα γωνίαν 
τής αύλής των διατηροΰσι δένδρον τι,δημοσιεύο- 
μεν τάς κάτωθι περί έμβολιασμοΰ δένδρων οδη

γίας.

'Η ελαία εμβολιάζεται μόνον έπί άγριελαίας, 
ή άλλης ημέρου έλαίας (συνήθως καθ’ δλον τό θέρος) 
μέ μάτι διά τά νεαρά δένδρα κατά Μάρτιον— Άπρί- 
\ιΟν, ή κατά Σεπτέμβριον—’Οκτώβριον. Διά στεφα- 
νίτου (καλέμι) διά τά γηρχιά δένδρα (άνοιξιν καϊ φθι- 
νόπωρον). Έπίσης καί διά σχισμής κατά τήν άνοιξιν.

Ή ^ερνκοκέα έμβολιάζεται έπί άλλης βερυκο- 
κέας, ροδακινέας, άμυγδαλέας καί δαμασκηνέας, μέ 
μάτι κατά Μάρτιον—’Απρίλιον ή ’Ιούλιον—Αύγου
στον μέχρι τοϋ Σεπτεμβρίου. Είς τά δένδρα ταύτα 
τούς διά σχισμής (μέ καλάμι) έγκεντρισμούς, πρέπει 
νά μεταχειριζώμεθα μόνον έν μεγάλη άνάγκη, διότι 
τότε ύποφέρουσιν εύκολώτερον άπό κομμίωσιν (κολι- 

τσάνα).
'Η άννγδαλη εμβολιάζεται έπί όλων τών συγ

γενών της δένδρων, ίδια δέ έπί άγριαμυγδαλής, καί 
δαμασκηνέας, μέ μάτι, κατά Μάρτιον καί Τούνιον- 
Ίούλιον μέχρι τού Αύγούστου. Έπίσης καί διά σχι
σμής. Είς τά άργιλλώδη έδάφη (βαρεικά) έμβολιάζο- 
μεν τήν άμυγδαλήν έπί κορομηλέας (τζανεριάς).

Ή κεραΟεα έμβολιάζεται κυρίως έπί άγριοκε- 
ρασέας, είς γαιας άμμώδεις, άσβεστώδεις και πτω- 
χάς, μέ μάτι κατά ’Ιούλιον -Αύγουστον καί Απρί
λιον καί έπί βυσινέας είς γαιας άργιλλώδεις (βαρεικαις).

'Η ροδακινέα έμβολιάζεται μέ μάτι κατά Α
πρίλιον καί ’Ιούλιον—Αύγουστον μέχρι Σεπτεμβρίου, 
έπί άγριας ροδακινέας, άμυγδαλής, δαμασκηνέας, βε- 
ρυκοκέας καί κορομηλέας (τζανεριάς) σπανιως δε επι 

άγριοκερασέας.
Ή δαμαΟκηνέα έμβολιάζεται επί άγριας δα

μασκηνέας, άμυγδαλής καί κορομηλέας, κατά τήν
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άνοιςιν, καί τόν ’Ιούλιον — Αύγουστον μέ μάτι. Έπί
σης και διά σχισμής ή στεφανίτου (καλέμι) κατά την 
άνοιξιν, διά τώ γηρχιά δένδρα.

ΊΙ μεϋπιλέα (μουσμουλιά η δεσπολιά) εμβο
λιάζεται έπι άλλης μεσπιλέας, κυδωνέχς, άπιδέχς 

κχτά ’Ιούνιον μέ μάτι η διά σχισμής κχί στεφχνίτου 
(καλέμι) κχτά την άνοιξιν.

ΊΙ ιιηλέα έμβολιάζεται έπι οίασδήποτε άλλης 
μηλέας, άλλά κχί έπί άπιδέχς κχί κυδωνέχς (μετά 
τίνος δυσκολίας) μέ μάτι κατ’ ’Απρίλιον κχί ’Ιού

νιον μέχρι Αύγούστου. Έπίσης κχί j/.έ καλέμι άπο 
τοϋ Μαρτίου μέχρι τοϋ Μαϊου.

ΊΙ άπτδέα έμβολιάζεται έπί ημέρου κχί άγριας 
άπιδέχς (άχλαδιάς) εϊς χωράφια γόνιμα κχί παχέα, 
έπ! κυδωνέχς δέ είς χωρώφιχ οχι πολύ βαθέα, άλλ’ 
έλχφρά κχί δροσερά. Εποχή έμβολιχσμοϋ ’Ιούνιος, 
’Ιούλιος κχί Αύγουστος, κχί ’Απρίλιος — Μάιος μέ 
μάτι, Μάρτιος, κχί Σεπτέμβριος διά σχισμής, κχί 
’Απρίλιος διά στεφανίτου.— Ή άπιδέχ έμβολιάζεται 
έπίσης κχί έπί της σορβίας (σκαρουχίας) κχί έπί της 
κρχτχίγου (μπερκιάς).

ΊΙ κυδωνέα έμβολιώζετχι έπί κυδωνέχς η κχο- 
τχίγου- έπιτυχέστερον κχτά ’Ιούλιον — Αύγουστον μέ 
μάτι. Έπίσης έγκεντρίζετχι κχί μέ καλέμι κατά 
Μάρτιο*— ’Απρίλιον. Ή κυδωνέα έμβολιαζεται κχί 
έπί τής άπιδέας άλλά μετά μεγάλης δυσκολίχς.

ΊΙ «ίΐ’ΚΤί έμβολιώζετχι έπί τής κοινής συκής 
ήμερου κχί άγριας. "Ολοι οί τρόποι τοϋ έμβολιασμοϋ 
είνε έν χρήσει. 'Ιδίως δέ ό έμβολιασμος μέ μάτι κχτ* 
’Απρίλιον—Μάϊον, καί ’Ιούλιον—Αύγουστον.

Τά έιίπεριοετδη (λεμονόδενδρα). Επειδή τά 
δένδοα ταΰτα εύρίσκονται πάντοτε είς χυμόν δυνά- 

μεθχ νά τά έμβολιαζωμεν άπό τοϋ Μαρτίου μέχρι τέ
λους ’Οκτωβρίου.

Κατά προτίμησιν όμως τά έμβολιάζομεν κατ’’Απρί
λιον — Μάϊον, καί Σεπτέμβριον — ’Οκτώβριον ή μέ 
μάτι (συνηθέστερος τρόπος) ή μέ καλέμι. Τά δένδρα 
ταΰτα άλληλοεμβολιάζονται λίαν έπιτυχώς. Συνιστώ- 
μεν όμως τόν έπί τής Νεραντζέας έμβολιασμόν όλων 
τών άλλων λεμονοδένδρων, διότι αύτη άντέχει καί είς 
τά ψύχη, καί ε'.ς τάς άσθενείας περισσότερον τών άλ
λων. Ή πορτοκαλέα μάλιστα, ούδέποτε ποέπει νά 
έμβολιώζετχι έπί λεμονέας, διότι τότε ύποφέρει άπό 

κομμίωσιν (κολιτσάνα).

II καΟτανέα εμβολιάζεται έπί άλλης καστα- 
νέας, σπανίως δέ καί έπί δρυός [βελανιδιάς] μέ μάτι 
άπό Μχιου μέχρι Σεπτεμβρίου’ καλέμι κατά Μάρτιον, 
’Απρίλιον καί Μάϊον.

'Η ξιΆοκερατέα [χαρουπιά] έμβολιώζετχι έπί 
άλλης κερχτέας μέ μάτι συνήθως κατ’ ’Απρίλιον — 
Μάϊον.

ΊΙ κιιρυα (καρυδιά) έμβολιώζετχι έπί άλλης 

καρυας μέ μάτι ή καλέμι, κατά Μώρίιον ’Απρίλιον.
Ή μορέα [μουριά ή μουρνιά] έμβολιάζεται έπί 

κοινής μορέας ή ξυνομοοέας μέ μάτι κατά Μάρτιον — 
’Απρίλιον, καί ’Ιούλιον Αύγουστον, καί διά σχισμής 
κατά Μάρτιον ’Απρίλιον.

ΊΙ ροια [ρογδιά] έμβολιάζεται διά σχισμής 
κατά Μάρτιον ’Απρίλιον.

ΊΙ πιϋτακέα | φιστικιά] έμβολιαζεται έπί ήμέ- 
ρου ή άγριας φιστικιάς [κοκορεβιτιάς ή κουκουρετσάς) 
με μάτι κατά ’Ιούνιον ’Ιούλιον.

Παρά τόν καθ’ ολον τόν πεπολιτισυ.ένον κόσμων 
άπο μακροϋ ήδη χρόνου τοσοΰτον έπιτυχώς λειτουρ- 

γουντα θεσμόν τών διά τών ταχυδρομικών γραφείων 

χρηματικών έμβασ-
ΛΙιμηΟώμεν μώτων (mandats),

ευεργετικά»; προόδους έν Αύσ-picy καί Ουγ

γαρία άπό τινων ήδη * 
έτών, έν Ελβετία άπό τοϋ 191·6 καί έν Γερμανία 
άπο τοϋ ένεστώτος έτους, έχει είσαχθή καίκανονικώ- 

τατα λειτουργεί δ θεσμός τών ταχυδρομικών επιτα
γών (cheques). Νϋν δέ είς τήν Γαλλίαν, κατά τό ύπό 
τοϋ ύφυπουργοϋ τών Ταχυδρομείων καί Τηλεγραφείων 
Μ1' Symian καταρτισθέν καί είς τήν κρίσιν τοϋ 
ύπουργικοϋ συμβουλίου ύποβληθέν νομοσχέδιου, πρό

κειται νά όργανωθή παρά τοϊς ταχυδρομικούς γρα- 
φείοις τής χώρας ταύτης ή υπηρεσία τών ίπιταγών. 
Ούτως, είς πάντα Γάλλον ύποβάλλοντα σχετικήν α’ί- 
τησιν καί καταθέτοντα παρά τώ Ταχυδρόμε ίω άνά- 
λογον ποσον θέλει άνοίγεσθαι προσωπικός τρεχούμενος 
λογαριασμός χρηματικών καταθέσεων ύπο τούτου ή 
καί έπ’ όνόματι τούτου ύπό τρίτων, έκ τοϋ οποίου θά 
δύναται ούτος κατά βούλησιν ν’ άποσύρη, ποιούμενος 

χρήσιν τοϋ φυλλαδίου τών ήριθμημένων επιταγών, ύφ’ 
ών θά έχη έφοδιασθή ύπό τοϋ Ταχυδρομείου.

Διά τής όργανώσεως τής τοιαύτης ταχυδρομικής 
ύπηρεσίας διά τών έν πώση πόλει ή κωμοπόλει ταχυ
δρομικών γραφείων, πρόκειται τό Κράτος νά άναλώβη 
ύπέρ τών πολιτών έργασίαν έκτελουμένην άλλως ύπο 
τών Τραπεζών είς ά μόνον κέντρα έχουσιν αύται έγ- 
κατεστημένα γραφεία.

Κατ’ άρχήν αί ταχυδρομικά; έπιταγαί θά ώσι 
πληρωτέαι είς τδν κομιστήν, άλλ’ όταν δ δικαιούχος 
έπιθυυ.ή τό ποσον νά πληρωθή εις ώρισμένον πρόσωπον 
θά όπισθογρώφη έπ ’ όνόματι τούτου τήν έπιταγήν, 
ήν δι’ ειδικής ύπηρεσίας το ταχυδρομικόν γραφεϊον 
θά έξοφλή παραδίδουσα οίκοι τό άντίτιμον.

Είς τήν Αύστρίαν, όπου τό πρώτον είσήχθη δ Οε-
σμός, κατά τό 1907 μόνον 79,711 άτομα ήνοιξαν 
τοιούτους τρεχούμενους λογαριασμούς, ποσού 6,154, 
326,145 φράγκων, μεταβιβάσεις δέ άπό λογαριασμού

είς λογαριασμόν έγένοντο κατά τό αύτό έτος έν Αύ- 

στρία διά τό ποσόν 5 δισεκατομμυρίων φράγκων πε
ρίπου! ! (Έκ τών «Οικονομικών Χρονικών»)

την οπηίΟοδρόμηΟιν

Εϊς άντίθεσιν τών άνωτέρω θά άναγράψωμεν 
τάς κάτωθι πληροφορίας οι’ ών καταδεικνύεται 
ή βάρβαρος κατάστασίς εϊς ήν άκόμη οιατελεϊ ή 

χώρα ήμών καί τό 
Ίϋδώ υηοΟτηρίζομεν χείριστον εύρίσκον- 
την οπηίθοδρόμηΟιν ται άνδρες άξιοΟν- 

τες νά θεωρώνται 
ώς μορφωμένοι καί πολιτισμένοι οίτινες ένισχύ- 
ουσι καί ένθαρρύνουσιν εκείνους οίτινες εϊνε οί δη
μιουργοί αυτής τής όπισθοδρομήσεως. ’Αφορμήν 
προς τοΰτο μάς δίδει το ζήτημα τών καρραγω- 
γέων οί όποιοι κατόρθωσαν νά πνίςωσι τήν πρό
οδον καί νά παρατείνωσι τήν ΐσχύν τής 
δησίας καί τής δεινής έκμεταλλεύσεως. 
άναγράφει ή « Εστία» σχετικώς πρός 
πάνας αιτινες έπιβαρύνουσι τά διάφορα 
μεταφερομενα άπό Πειραιώς μέχρις

άσυνει-
Ιοου τι 

, τας οα- 
είδη τά 

___  ______  __ _ r__ , Αθηνών διά 
*____ Γ Γ 1____________ k______ I Λ.Γ · ।τών κάρρων. «Εις τόννος σίτου έπιβαρύνεται μέ 
μεταφορικά (διά κάρρων) έκ Πειραιώς είς Αθή
νας δραχ. 7.20, ένώ ό αυτός τόννος σίτου μετα
φέρεται έκ Νοβορωσίσκης είς Πειραιά μέ 6 μόνον 
δραχμάς !! Είς τόννος λιθανθράκων μεταφέρεται 
έξ Αγγλίας είς Πειραιά μέ 6 μόνον δραχμάς, ή 
δέ είς Αθήνας μεταφορά αύτοΰ έκ Πειραιώς έπι
βαρύνεται μέ 7 δραχμάς».

κτιζομένη έν Άθήναις καί 
παραδείγματι I 0,000 άγκω- 
μέ 2 1)2 χιλ. δρ. πλέον τοΰ 

διότι τό άγκωνάοι, οπερ κοστίζει έν τώ

» Έκάστη οικία 
καταναλίσκουσα έπί 
νάρια έπιβαρύνεται 
οεοντοζ, oiu'ut uu «λ. jzww—Γ 
λατομείω Πειραιώς μόνον 28 λεπτά, έπιβαρύνε
ται μέχρις ’Αθηνών μέ άλλα 35 (!) ολόκληρα 
λεπτά (άντί 5 έως 7 λεπτά, ώς ώφειλε νά έπι
βαρύνεται) διά μεταφοράν μέ κάρρα, πωλείται ο’ 

έν Άθήναις 70 λεπ·».
»’Εκ τών 4 1)2 δέ δρ. αϊτινες καταβάλλον

ται διά τήν μεταφοράν 13—14 άγκωναρίων, 
εϊνε ζήτημα άν απολαμβάνει ό είλως, ό λεγόμε
νος καρραγωγεύς, τήν μίαν δραχμήν.»

» Έπίσης έγνώσθη ότι ή μεταφορά πραγμάτων 
έκ Ααυρίου καί Κόρινθου εις ’Αθήνας σιδηροδρο
μικούς κοστίζει όλιγώτερον τοΰ ήμίσεως τής άπό 
Πειραιώς εϊς ’Αθήνας μεταφοράς, πράγμα σοβα
ρότατου διά τά συμφέροντα τοΰ Πειραιώς, άτινα 
απειλούνται, άν δέν έφαρμοσθοΰν καί έδώ τά απαν
ταχού γενόμενα δεκτά μέσα ταχείας καί εύθηνής 

μεταφοράς.»
» Άν δέν ληφθή πρόνοια δι ’ εύθηνήν μεταφο

ρικήν συγκοινωνίαν μεταξύ τών δύο πόλεων όχι 
μόνον ή βιομηχανία τών Αθηνών, άλλά καί ή 
έν γένει οικονομική κίνησις αύτών θά χωλαίνη.» 

’Ιδού αί πρόοδοι τής έποχής μας.

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ

Διχτί νχ υ.ή θέλωμεν, διχτί νά μή ζητώμεν νά Οέ- 
σωμεν είς εφαρμογήν πάν ότι δύνατχι νά έπιδρώση 
επωφελώς ύπό εθνικήν έποψιν είς τόν τόπον μχς, εϊνε 
κάτι τι άκατχνόητον διά τήν σύγχρονον κοινωνίαν.

ΙΙάντες κατ’ ιδίαν δμολογοϋμεν ότι δέν βχίνομεν 
έπί ρόδων, ότι άκολουθοϋμεν οδόν εναντίαν πρός τά 
συμφέροντα τοϋ τόπου καί έν τούτοις ούδείς άνα- 
λαμ.βάνει τόν άγώνα όστις θά έπιφίρη τά άντίθετα 
άποτελίσματα καί θά Οεμελιώση όρους εθνικού βίου 

κρύπτοντος τά σπέρματα άφθονων εθνικών καρπών.
Το ν’ άποτχνθή τις είς τό επίσημον Κράτος εϊνε 

ματαιοπονία, τό νά θελήση /ά θίςη τήν χορδήν τής 

έθνικής φιλοτιμίας είς τά άτομα εϊνε έργο άχαρι, 
άπομένει όμως μία θύρα καί αύτήν Οά κρούσωμεν διά 
τών γραμμών αύτών, είθε δέ νά εύρουν άπήχησιν οί 

λόγοι ούτοι είς τά εύγενή στήθη καί τάς πατριωτι
κός καρδίας έκείνων πρός οϋς απευθύνονται.

Σείς οί μεγαλοϊδεάται οί ποθοϋντες μετά θάνα
τον νά θέσητε ένα λίθον διά τό μέγα οικοδόμημα τής 
Ελληνικής πατρίδος, τί ωφελήσατε υέχρι σήμερον 
τό "Εθνος τυφλώς διαθετόντες τήν περιουσίαν σας ; 
"(>λοι σείς οί προορίζοντες τόν πλούτον σας διά τήν 

ϊδρυσιν Εύαγγελισμών καί Πτωχοκομείων διά τών ό
ποιων βεβαίως άκακουφίζονται αί κοινωνίαι άλλά δέν 

άνορθοϋνται τά έθνη. "Ολοι σείς οί έγκολπούμενοι 
τήν δυστυχίαν καί αύτής τάς πληγάς έπουλοϋντες 
εϊνε ώραΐον καί ύψηλόν τό εύ ποιεΐν, άλλά δι’ άύτοϋ 

δέν στηρίζονται καταρρέοντα έθνη καί δέν τονοϋνται 
νεκρούμενοι έθνικοί πόθοι. "Ολοι σείς οί φιλαργύρως 
φυλάσσοντες τούς θησαυρούς σας διά νά τους προσφέ
ρετε μετά θάνατον, σείς οί τό περίσσευμα τοϋ πλού
του σας όνειροπολοϋντες νά διαθέσητε ύπέρ έθνικών 
σκοπών, όλοι σείς οί θησχυρίζοντες διά νά έκπλήξητε 

διά τής διαθήκης σας, όλοι σείς οί άποστέλλοντες η
γεμονικός δωρεάς, όλοι σείς οί πρόθυμοι είς ύλικάς 
θυσίας κατόπιν έπικλήσεων ένθουσιωδών, όλοι σείς οί 
όνειροπολοϋντες νά δημιουργήσητε διά τοϋ χρήματός 
σας κάτι τι καλόν διά τό έθνος κα'ι ποθοϋντες νά 
καταστήσητε τήν Ελλάδα μεγάλην, ένδοξον, άνθη- 

ράν, πλήρη εθνικού καί πολιτικού μεγαλείου, στρα- 
φήτε περί εαυτόν, ρίψατε βλέμμα είς τήν κοινωνίαν 
μας καί ζητήσατε νά άνεύρητε κατά πόσον οί σκοποί 
τόσων πατριωτικών καρδιών καί γενναιοφρόνων ψυχών 
έπέφερυν τό ποθούμενον άποτέλεσμα. Κατί τι το 
Έθνος έμεγαλύνθη, καί έκρατύνθη καί άνυψώθη καί 
έμεγαλούργησε ; Κατά πόσον οί έθνικοί πόθοι έπραγ-
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ματοποιηθησαν; Ή κοιλία όξυπηρετήθη, ή ο{ ■_ 
νεια ηγαπή,θη, οί χαρακτήρες διεπλάσθησαν, ό νους 
εμορφώθη, ή καρδία έξυψώθη, ό έθνικός πλούτος έπολ- 
λαπλασιάσθη; Κατά τι ή εθνική ψυχή, ό νοϋ. 
εστραφησαν εις τά μεγάλα ιδεώδη τά χαρακτηρίζοντα 
υμών τών ιδίων τά ε'ργα, τάς ιδέας καί τάς άποφά- 
σε-·ς ·, Κατ’ουδέν, διότι έξ όλων αύτών έλλείπει τό 
ελατζρον εκείνο τό δημιουργικόν, τό παραγωγικόν, τό 
μορφωτικόν,, τό άποφέρον αποτελέσματα ενδιαφέροντα 
αμέσως, τό εθνικόν μας μεγαλεΐον.

Κς^ύμάς λοιπόν αποτείνομαι σήμερον καί ζητώ νά 
στραφη η εθνική ψυχή σας είς άλλας σφαίρας, είς άλ
λους ορί,όντας θετικωτέρους, βασιμωτέρους, έθνικω- 
τερους. Και τους ορίζοντας αύτούς τούς περικλείει 
μια μεγάλη καί ύψηλή καί ώραία ιδέα. Κα! ή ιδέα 
αυτή είνε ή σύστασις Γεωργικά» Προκτικών Σχο- 
λείωρ εις τά χωρία τής Ελλάδος. Τό Κράτος ούδέ- 
-οτε Οα σκεφθη περί αύτών. Θά παρέλθη μακοός χοό- 
νος ια να τα δημιουργήση, εναπόκειται λοιπόν είς 
υμάς,τά μεγαλουργά πνεύματα καί τάς πατριωτικά? 
-capd-.ας, να αναπληρώστε τού Έθνους τήν ε’λλειψιν.

Ή ιδρυσις ένός Γεωργικού Πρακτικού Σχολείου διά 

τους μικρούς χωρικόπαιδας άμφοτέρων τών φύλλων είς 
- χωρίον θά είνε μία όασις, μία χαρά, μία εύτυχία' 

6V ελλειψιν δε ταύτην τής χαράς, τής δρόσου τήν 
ησθανθην όταν κατά τόν ’Ιούνιον τού 1907 εύρέθην 
«ιφνης κατόπιν μεταλλευτικής έκδρομής είς έν τών 
υψηλότερων ορεων τής Κυνουρίας. Έπλησίαζεν ή δύ- 
σι; του ήλιου καί κατάκοπος έκ τής πολυώρου ήαιο- 

ρζμ.ικ/;, ,,ορ^ιας έζήτησα μετά τού συντρόφου μου 
καταφύγιον πρός άνάπαυσιν καί κατάπαυσιν τής δί- 
ψ»ς μας. Ειχομεν άγωγιάτην Ήλίαν τινα ό όποϊος 
υπερηφανως διηγείτο ότι είχεν είς τό παθητικόν του 
ενα φονον, μίαν απαγωγήν, καί μίαν στρατιωτικήν 
λειποταξ-.αν, καί ό άκούραστος αύτός είς τούς πόδας 
και την συνείδησιν σύντροφός μας ήτο ήδη πατήρ 8 
τέκνων, είχε δέ καταπατήση άρκετάς γαίας τού Δη
μοσίου εις μίαν ράχιν τού βουνού καί έκεϊ είχε στήση 
την φωλεάν του τήν θερινήν είς ήν μας ώδή,γησε πρός 
αναψυχήν. Φαντασθήτε έκαστος τήν έπίδρασιν τού 
πατρος Ήλία καί τής ημιάγριας συζύγου ταυ έπί 
των 8 αυτών άνθρωπίνων ύπάρξεων. Φαντασθήτε δ- έξ 
άλλου καί τό Δημοτ.Σχολειον, όπως σήμερον λειτουογή 
με την ςηράν έκείνην μέθοδον τήν μή θίγουσαν τήν ψυχήν 
και τήν καρδίαν τοΰ παιδιού άλλά μόνον άποξηραί- 
νουσαν και αποβλακοΰσαν τό πνεΰμα αύτοΰ. 'Ο Ή- 
λιας εκαλεσεν εν έκ τών άρρένων τέκνων του τό ό
ποϊον έμαθήτευεν είς τό σχολεϊον καί μέ ύπεοηφά- 
νειαν ισην πρός εκείνην ην θά ήσθάνετο αν είχε κάμη 
5 φόνους επί πλέον καί 1 0 άπαγωγάς, δι ’ άς ώς έλε
γεν ητο πλασμένος, τού είπε νά φέρη τό βιβλίον του

δια να το ακοώσωμεν άναγινώσκον αύτό.· Όντως ό μι
κρός ελαβεν αυτό καί ήρχισεν άναγινώσκων μεγαλο
φώνως άλλά άτόνως καί άνευ χρωματισμού μίαν περι
κοπήν άφορώσαν αγροτικήν τινα περιγραφήν. Βεβαίω- 
ητε οτι περιείχε τοιαύτας λέξεις έντός τό βιβλίον 

αυτό ώστε μόνον διά τοΰ λεξικού θά ήτο δυνατόν ή, 
κατανόησις τής περικοπής ταύτης. Ό δέ μικρός ώς 
ητο επόμενον ούδέ ιδέαν είχε τοΰ τί άνεγίνωσκε κα! 
■•«αν έννοιαν είχε τούτο. Φαντασθήτε λοιπόν Σχο- 
λειον το όποϊον δέν έχει ούδεμίαν έπίδρασιν ούδέ έμ
μεσον ουδέ άμεσον έπί τής κοινωνίας. Ό μικρός ό ό
ποιος πιθανώς τάχιστα θά διακόψη τά μαθήματά του 
θια ν- άκολουθήσ-/) τό τραχύ τοΰ πατρός έπάγγελμα, 
εκ του σχολείου του, ούδέν έπωφελές, πρακτικόν, ώ- 
φελιμον θ’ άποκομίση. "Αν όμως άλλως είχον τά 
πραγματα άν ή διδασκαλία δέν έστηρίζετο είς τό ά- 
καρπον εκείνο βιβλίον, άλλ’ είς τό μεγάλο 
της φνωως, τής γής, δποία ώφιλεια άμεσος διά τόν 
χωρικόπαιδα καί έμμεσος διά τούς άλλους αδελφούς 
του καί τούς γονείς του άκόμη J Τήν τοιαύτην ώφέ- 
λειαν ουδει, έν Ελλάδι μέχρι σήμερον κατενόησε καί 
ουδεις έσκέφθη νά τήν θέση εις τήν οδόν τής πραγ- 
ματικοτητος. Τήν ζητοΰμεν λοιπόν ήδη διά τών 
γραμμών μας αύτών καί τήν ζητοΰμεν άπο τά έκλε- 
κτα τέκνα της πατρίδος τά κρύπτοντα είς τά στήθη 
των ευγενείς παλμούς ύπέρ τής προόδου καί εύδαιμο- 
νιαςτν.ς Ελλάδος. "Ας μας έπιτραπη ήδη ν’ άπευ- 
θυνθωμεν όνομαστικώς πρός έ'ν έκ τών έκλεκτών καί 
μεγάθυμων αύτών τέκνων, πρός τόν κ. Χαροκόπον 
και να ζητήσωμεν τήν άδειαν έπί τη εύκαιρία τής 
διαθέσεως τοσούτου πλούτου πρός ϊδρυσιν Οίκοκϋοικής 

-χολής νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν αύτοΰ έπί τών 
ιδεών μας, έπί τών πόθων μας, τοσ’οΰτον μάλλον καθ’ 
ό,ον, ιά τής Γεωργίας ό κ. Χαροκόπος απέκτησε την 
{ζεγαλ*/)ν  αύτοϋ περιουσίαν.

*) Συνέχεια έκ σ£λ. 500.

¥

Καί θά όμιλήσωμεν πρός τόν μεγαλόφρονα Κεφαλ- 
λήνα μέ γλώσσαν ευθαρσή, άνάλογον πρός τήν ειλι
κρίνειαν έξ ής όρμώμεθα πρός έκφρασιν καί διατύπω- 
σιν τών ιδεών μας. Ό κ. Χαροκόπος δαπανήσας ά- 
φειδώς ίδρυσε τήν Οίκοκυρικήν αύτήν Σχολήν. Ούδε - 
μια αμφιβολία οτι ή πραξίς του αύ’τη έπέσυρε τήν 
εθνικήν εύγνωμοσύνην καί τόν θαυμασμόν πάντων ή- 
μων, αλλ εκ τής Σχολής ταύτης δέν άναμένομεν 
τους ανάλογους καρπούς καί τά μεγάλα καί ικανο
ποιητικά αποτελέσματα. Έχομεν τήν ιδέαν ότι ή 
Έλληνίς νοικοκυρά ούδέποτε θά μορφωθη τοιαύτη,διά 
του,ειδικού Σχολείου. Διότι νοικοκυρά! έκ φύσεως 
εξ οικογενειακών καί έθνικών παραδόσεων είνε όλαι 
αι Ελληνίδες. Τούναντίον φοβούμεθα οτι μία τοι- 
αυτη ειδική μόρφωσις τών κορασίδων τού Λαού τείνει 
μάλλον είς τήν διαφθοράν καί τόν έκφυλισμόν παρά 

είς τήν βελτίωσιν καί τήν πρόοδον. Τό διατί εινε αν- 
τικείμενον ιδιαιτέρας μελέτης έπιφυλασσόμεθα 

άργότερον νά τό πραγματευθώμεν.
' Μόνον θά τονίσωμεν ότι ή είδική μόρφωσις θυγατε- 

οων τού Λαού, άνευ γενικωτέρων βάσεων, εινε, βήμα 
τολμηρόν, είνε άλμα τό όποϊον δύναται νά έπιφερη 
πτώσεις άνεπανορθώτους όταν έπιχειρή,ται άπο τάξεις 
κοινωνικά? αί όπαΐαι προηγουμένως δέν παρεσκευα- 
σθησαν πρός τούτο. Διά τούτο διά τοΰ άρθρου μας 
αύτού ζητοΰμεν νά στρέψη δ πρακτικός Κεφα,λλην, ως 
καί πάς άλλος φιλόπατρις Έλλην,άλλου την προσο
χήν του καί τήν μέριμνάν του, είς τά τέκνα τών χω- 
ρ’ικών, είς τά τέκνα τών αγρών καί τής φύσεως τα 
όποία αναπτυσσόμενα καί μορφούμενα ύπο όρους ει ι
χθύς δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς τό άριστον έδαφος 
πρός καλλιέργειαν άνωτέρων βλέψεων. Και οι οροί 
ούτοι εϊνε τά Πρακτικά ’Αγροτικά Σχολεία εις τα 
χωρία τής Ελλάδος. Είς αύτά ας στραφη ή μέριμνα 
όλων έκείνων οί όποίοι όνειροπολοΰσι καί ποθοΰσι 

βελτίωσιν πραγματικήν είς τόν τόπον μας, κατ εςο- 
χήν δέ τού κ. Χαροκόπου όστις κατενόησεν οτι 
ό καλλίτερος τρόπος διαθέσεως τών χρημάτων του, είνε 
ή έν ζωη δωρεά, καθ’ην άγρυπνον τό ομμα του δωρη- 

τού θά παρακολουθη τήν τύχην αύτής

(Ακολουθεί)
ΔΗΜ. Λ- ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Έάν οσα ένυπογράφως ό Διευθυντής τού 
κοΰ Μηχανοηοιείου και Ναυπηγείου αΒααάειάδης^

Β. Γ. Βασιλειάδης δημοσιεύη κατα των εν τη 
Βουλή

Τό'Ελληνικόν Μηχανονργειον δηλώ
σεων 

τού κ. ’Εμπειρικού έχουσιν ύπόστασιν καί ϊχνη,άλη- 
θείας καί ήμεΐς άπό άπόψεως ένισχύσεως τής εγχω
ρίου βιομηχανίας έξετάζοντες τό πράγμα οφειλομεν 
νά υ.ή διστάσωμεν ν’ άναγράψωμεν τήν γενικώς κα
κήν' έντύπωσιν ήν έπροξένησαν αύται. Ό κ. ασι- 
λειάδης σαφώς καί κατηγορηματίκώς και δι αριθ
μών αναμφισβήτητων άποδεικνύει ότι ή επισκευή 
τών θωρηκτών έν Εύρώπη έστοίχισε πλέον ν, τρι- 
πλασίως άφ’ δτε ε’δαπανήθη δεά τήν εν Ελλάδι 

έπισκευήν αύτών ! Καταγγέλλει δέ άπροκαλυπτως 
ποάξιν άχαρακτήριστον τής άρμοδίας υπηρεσίας, ητις 
δϊά νά δικαιολογήσω τάς έν Εύρώπη επισκευας επι
βάλλει εις τούς Ιδικούς μας δρονς χαί οχέδια διάφορά 
έκείνων άτινα ύποβάλλονται είς τους εν Ευρώπη ερ-, 
γοστασιάρχας 1 '· Καί τά σχέδια τα δια τους . - 
ληναι έργοστασιάρχας προωρισμένα περιεχουσιν ορούς 
βαρείς καί δυσεκπληρώτους ών είνε άπηλλαγμενα τα 
υποβαλλόμενα είς τούς ξένους ! ! ’ Κατόπιν όλων

αύτών είνε κάτι τι κατώτερον Έλληνος ύπουργου αί- 
σθανομένου τάς ύποχρεώσεις τουπρός τόν τόπον καί την 
βιομηχανίαζ καί τάς έργατικάς αύτου ταςεις,^οταν 
κηρύσση έπισή,μως άπό τού Βήματος τής Βουλής οτι 
προσφεύνει είς τήν ξένην βιομηχανίαν άφ ενός μεν 
διάλόγόυςοίκονομίας!!! άφ,’ έτέρου δια λό
γους άνικανότητος τών ήμετέρων εργοστασίων. , Και 
τό θλιβερόν τό όποιον δύναται νά άπελπίση, παντας 
είνε ότι ταϋτα λέγονται καί πράττονται άπό,τόν κ. 
’Εμπειρικόν, άπό τόν όποίον ό δυστυχής αύτος,τοπος 
ήλπιζεν οτι θά παρουσιάση άν μή τι άλλο τουλάχι
στον χρηστήν καί εύσυνείδτ,τον διοίκησιν ώς 'Υπουρ
γός τών Ναυτικών τής Έλλαδος.

mini eh mMEHih mil·
Μεταξύ τών κατασχεθέντων είς τό δωμάτιον των 

συλληφθέντων φυγοδίκων εργαλείων εύρέθησαν, ώς ,προ- 
είρηται, δύο ψή,κτραι καί εν κάτοπτρον φερον εγκε- 
χαραγμένα άτέχνως είς τό όπισθεν μέρος αύτου τα 

ψηφία Α Λ.
Ταϋτα μοί ε’δωκαν άφορμήν νά έξετάσω τίνες κλο- 

παί διεπράχθησαν είς τά διάφορα τμήματα κατα 
καιρούς καί έάν μεταξύ τών κλαπέντων περιείχοντο 
καί τοιαϋτα άντικείμενα, οια τ’ άνωτέρω.^ Έκ της 
έξετάσεως δέ αύτής έπληροφορήθην, ότι ταυτα ανηκον 
είς τήν Κυρίαν ’Αλεξάνδραν Λιακοπούλου ής τά. αρ

χικά ψηφία εφερε το κατοπρον. , ,
Ή κλοπή ήτις έλαβε χώραν έν τη άνωτέρω οικία 

έγένετο ύπό τάς έξης περιστάσεις.
Τήν νύκτα τής 26-27 ’Ιουλίου π. ε". κλέπται, 

είσελθόντε; δΓ άναβάσεως έκ τοϋ μανδροτοίχου είς την
τής όδοϋΤοσίτσα άριθ. 2 οικίαν τοϋ τμηματάρχου 

τοϋ 'Υπουργείου τών ’Εσωτερικών Ήλία Λιακοπού- 
λου, ής τήν θύραν διέρρηξαν, άφηρεσαν διάφορα τιμαλφή 

αντικείμενα άξίας δρ. 3,500.
Έν τη οικία ούδείς διέμενεν, τών ένοικων άπαντων 

άπουσιαζόντων είς Αίγιναν χάριν τοϋ θέρους, ώστε οι 
κλέπται, μηδενός έμποδίου εύρεθέντος ένήργησαν εν 
πάση άνέσει, έκλέξαντες πάν οτι τιμαλφές ευρον ,κατα 
τήν ερευνάν των είς τά διάφαρα έπιπλα τής,οίκίας.

Τό'δον Τμήμα,είς τήν περιοχήν τοϋ όποιου ύπάρχε ι 
ή οικία, καθώς καί τό τμήμα τής Καταδιώ,εως 
Νήογησαν τότε μεθ’ όσης δραστηριότητος ηδυναντο 
ποός άνακάλυψιν καί σύλληψή τών δραστών τής κλο
πής ταύτης. άλλ’ ούδέν κατώρθωσαν τότε καθοσον οι
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κλέπται ένήργουν μετά περισκέψεως άξιοθαυμάστου, 
έκρύπτοντο επιμελέστατα και δπερ σπουδαιότερο';, 
είχον την πρόνοιαν όπως τά κλοπιμαία πωλώσιν εις 
Πειραιά εις τινα μικροξενοδόχον έχοντα τό κατάστημά 
του έπί της άκτης Μουτσοπούλου ύπο την ονομασίαν 
δ «Μικρός Κωστάκης».

Κατόπιν της άναγνωρίσεως τοϋ κατόπτρου ύπο τοϋ 
κ. Λιακοπούλου έπείσθην, ότι δράσται της κλοπής 
άναμφιβόλως ήσαν οί περί ών πρόκειται φυγόδικοι, 
Ίω. Κουμουλέντζος καί Κ. Άγγελικόπουλος. Κατέ- 
γεινα συνεπώς δπως πείσω τούτους νά μοί κατονομά- 
σωσι τούς λοιπούς συνενόχους των,έάν είχον τοιούτους, 
ώς καί νά μοί ύποδείςωσι τό μέρος εις ο έπώλησαν 
ή έκρυψαν τά κλαπέντα.

Πρός τούτο ύπέβαλον πρώτον είς άνάκρισιν τόν 
Κουμουλέντζον, άλλ’ ούτος, ώς προεΐπον, έντελώς ά
καμπτος καί έν τή προκειμένη περιστασει, άντέτεινεν 
άρνησιν ίσχυριζόμενος ότι ταύτα ήγόρασε παρά τίνος 
άγνωστου αύτω. "Ενεκα τούτου έστρεψα τάς πρός έπί- 
τευξιν τού άνωτέρω σκοπού προσπάθειας μου εις τον 
Άγγελικόπουλον, όστις άνευ πολλών άντιρρήσεων, 
άφού άλλως τε έμαθε παρ’ εμού ότι τά εύρεθέντα έν 
τώ δωματιω των άντικείμενα άνεγνωρίσθησαν παρά 
τού κ. Λιακοπούλου, μοί ώμολόγησεν ότι όντως τήν 
προκειμένην κλοπήν ένήργησε μετά τού Κουμουλέντζου, 
καί Σωτηρίου ’Εμμανουήλ, διάσημου λωποδύτου, συλ- 
ληοθέντος καί κρατουμένου είς τάς φυλακάς Παλαιού 
Στρατώνος δι ’ αλλας κλοπάς, καί ότι τά κλοπιμαία 
τήν έπομένην τής κλοπής,περί τήν μεσημβρίαν, μετα- 
βάντες καί οί τρεις είς τό άνωτέρω άναφερόμενον μι- 
κροξενοδοχεϊον «δ Μικρός Κωστάκης», έπώλησαν άντί 
ευτελούς ποσού.

Κατόπιν τής δμολογήσεως ταύτης μετέβην μετά 
τού κ. Ήλία Λιακοπούλου είς τό άναφερόμενον έξο- 
χικόν ξενοδοχεΐον ένθα, ένεργήσας έρευναν, εύρον καί 
κατέσχον τά κλαπέντα άντικείμενα, έκτος όλιγίστων 
τά όποια έν τώ μεταξύ δ X. Λελούδης είχε πωλήσει 
είς άγνώστους, οΰς δέν ένεθυμεΐτο.

Ούτω δέ ήλθεν είς φώς καί ή κλοπή αΰτη ή οποία 
διά τήν θρασύτητα τών κλεπτών είχε συνταράξει τήν 
συνοικίαν Νεαπόλεως.

-----►>-«-<-«-----

ΚΛΟΠΗ ΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τήν 3ην ώραν μετά τό μεσονύκτιον τής 6 — 7 ’Ιου
λίου έ. έ. κλέπται, είσελθόντες διά ρήξεως τής θύρας 
τού ύπογείου είς τό έπί τής δδού Ντίκα (Πλατεία 
Μητροπόλεως) έμπορικόν Κατάστημα Χαοοκόπου καί 
Καπόγιαννη, διέρρηξαν τό κάτω μέρος τού χρηματο
κιβωτίου ώς κα! τά ερμάρια τού γραφείου τού κατα
στήματος, άφήρεσαν χρήματα καί γραμ,ματόσημα 

άξίας έν δλω δραχμών χιλίων κα! διάφορα ύφάσματα 
ίσης περίπου άξίας.

Άμέσως την έπομένην δ σκοπός τής θέσεως ταύτης 
χωραφύλαξ Άραβαντιίός εξεταζόμενος κατέθηκεν, ότι 
δύο άνθρωποι καλού εξωτερικού, διελθόντες τής Πλα
τείας Μητροπόλεως έκάθησαν περί ώραν 2 μετά 
το μεσονύκτιον έξωθι τού πλησίον τής πλατείας Ζυ
θοπωλείου κα: έπιον ζύθον μάλιστα δέ δ εις εξ αύτών 
έζήτησε παρά τού σκοπού έν σιγαρέτον προφασισθείς 
ότι εστερειτο τοιούτου ώς εκ τής προκεχωρηκυίας 
ώρας καθ’ ήν είχον κλείσει τά καπνοπωλεία. Ό σκο
πός προθύμως έδωκεν αύτω τό αίτηθέν σιγαρέτον οΰτω 
δ ’ ήδυνήθη νά ίδη άμφοτέρους έκ τοϋ πλησίον καί νά 
γνωρίση αύτούς καλώς.

*0 σκοπος ούτος κληθείς άμα τή συλλήψει τών ά - 
νωτέρω είς τό τμήμα, άνεγνώρισεν έκ τών συλληφθέν- 
των τόν Άγγελικόπουλον ώς ένα έκ τών άνωτέρω 
άννώστων.I

Κατόπιν τής πειστικωτάτης ταύτης καταθέσεως, 
δ Άγγελικόπουλος ούδέν άντεΐπεν, άλλά λεπτομερέ
στατα διηγείτο μ.οι τήν κλοπήν ταύτην ήτις διε- 
πράχθη περί ώραν 2 '/·2—θ μετά τό μεσονύκτιον οϋς 
άκολούθως.

Οί μέν Άγγελικόπουλος ώς καί δ κρατούμενος δι’ 
άλλην κλοπήν είς τάς Φυλακάς Παλαιού Στρατώνος 
Γ. Λιακόπουλος προσεπάθησαν ν’ άπασχολήσωσι τόν 
είρημένον σκοπόν χωροφύλακα, προσφέραντες κατά την 
δμολογίαν των έν ποτήριον ζύθον, άφού προηγουμένως 
έζήτησαν παρ’ αύτού σιγαρέτον, δ δ’ έτερος Κουμου
λέντζος είσήλθεν έν τώ μεταξύ διά ρήξεως τής θύρας 
τού ύπογείου είς τό κλαπέν κατάστημα τού δποίου 
έσωτερικώς ήνοιξε την έξωτερικην θύραν.

Είς τήν έπίτευξιν τής κλοπής ταύτης ύπεβοηθή - 
θησαν οί κλέπται καί έκ τού εξής περιστατικού.

Κατ’ έκείνην τήν ώραν παράφρων τις διήρχετο τής 
πλατείας Μητροπόλεως έκβάλλων φωνάς διατόρους, 
διαταράττων οΰτω τήν νυκτερινήν ησυχίαν. Τούτον 
σπεύσας δ σκοπός Άραβαντινός προσεπάθησε νά κα- 
θησυχάση, μή δυνηθείς όμως, ήναγκάσθη νά τόν όδη- 
γήση είς τό κρατητήριον τού Α' Τμήματος. Τής εύ- 
καιρίας ταύτης έπωφεληθέντες οί κλέπται, μετέφερον 
έκ τού έπί τής διασταυρώσεως τών όδών Έρμοΰ καί 
Εύαγγελιστρίας καπνοπωλείου Πούλου είς τό διαρρη- 
χθέν κατάστημα έν χειραμάςιον, όπερ εύρον έκεΐ κα! 
έφ’ ού έθηκαν διάφορα τεμάχια (τόπια) ύφασμάτων 
τά δποϊα έξέλεξεν είσελθών είς τό κατάστημα δ Άγ
γελικόπουλος. ’Επί τοΰ χειραμαξίου έθηκαν καί δρ. 
400 είς χαλκόν πάντα δέ ταύτα μετέφερον εις τι 
δωμάτιον τής δδού Άχιλλέως ένθα κατώκει δ Λιακό- 
πουλος μετά τίνος ύπηρέτου καφφενείου.
, Έκεΐθενδ’ άφού διενεμήθησαν τά κλοπιμαία, άνε- 
χώρησαν, έγκαταλείψαντες τό χειραμάξιον εις τινα 
πάροδον τής είρημένης δδού ένθα καί εΰρομεν τούτο 
μετά τήν άνακάλυψιν τής κλοπής.

X 

τής παραγωγής τών άνθρώπων ή τής καμινεύ- 
σεως τών μετάλλων διά τοΰ πυρός τοΰ Προμη

θέως. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΑΠΟΥΣΙΑΔΗΣ
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΓΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΜΙΝΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Προκειμένου περί τής δημιουργίας τοΰ ανθρω
πίνου Γένους ό Παυσανίας αναφέρει τά έξης (δρα

Φοίνικα Σελ. 274).«Πανοπεΰσι δε' έστιν έπί τή όδοΰ πλίνθου τε 
«ώμής οίκημα ου μέγα καί έν αύτω λίθου τοΰ 
«Πεντέλησιν άγαλμα, §ν ’Ασκληπιόν, οί δέ 
«Προμηθέα είνε φασι. Καί παρέχονται γε τοΰ λό- 
«γου μαρτύρια. Λίθοι κεΐνται σφισιν έπί τή χα- 
«ράδρα, μέγεθος μέν έκάτερος ώς φόρτου άπο- 
«χρώντα άμάξης είνε, χρώμα δέ έστι πηλοΰ 
«σφίσιν, ου γεώδους, άλλ’ οίος άν χαράδρας γέ- 
«νοιτο ή χειμάρρου ψαμμώδους παρέχονται δέ 
«καί όσμήν έγγύτατα χρωτί άνθρώπου. Ταΰτα 
«έτι λείπεσθαι τοΰ πηλοΰ λέγουσι έξ ού καί άπαν 
«ύπδ τοΰ Προμηθέως τό γένος πλασθήναι τών 

«άνθρώπων».Έπίσης έν τή Μυθολογία άναφέρεται, δτι ό 
Προμηθεύς έλαβε γήν καί ύδωρ έκ μιάς χαράδρας 
τής Πανόπης καί έπλασε τόν άνθρωπον, άναβάς 
δέ είς τόν ουρανόν βοήθεια τής ’Αθήνας έκλεψε 
τό πΰρ καί τό έφερεν είς τήν γήν τής Πανόπης 
εις ήν είδε τό φώς το άνθρώπινον γένος.

Τίς οίδεν δμως έάν· ό θεός δέν έλαβεν έκ τής 
χαράδρας τοΰ Πανοπέως τον χοΰν, έξ ού έπλασε 
τον Άδαμ καί οί μυθολόγοι άπέδωκαν τήν δημι
ουργίαν τοΰ άνθρώπίνου γένους εις τον Προμηθέα 
μή γνωρίζοντες, δτι καί τοΰ Προμηθέως πρόγονοι 
ήτο ό Άδάμ ώς άναφέρει ή Παλαιά Διαθήκη έν 
Σελ. 5 παρ. 7 «Καί έπλασε Κύριος ό θεός τόν 
άνθρωπον άπό χώματος έκ τής γής καί ένεφύση- 
σε πνοήν ζωής καί έγεινεν ό άνθρωπος είς ψυ

χήν ζώσαν.»“Οπως δήποτε καί έάν έκ τοΰ ψαμμώδους πη
λοΰ τοΰ Πανοπέως δέν έπλάσθησαν οί άνθρωποι 
τοΰ θεοΰ ή τοΰ Προμηθέως κατά τήν περιγραφήν 
τοΰ Παυσανίου, έν ή άναφέρεται ή λεπτομέρεια 
τής όσμής άνθρώπου, πάντως έν τή θέσει ταύτη, 
καλουμένη Καμίνια ένθα καί σώζονται άκόμη κά
μινοι, ίδρύθη έν τή άρχαιότητι τό πρώτον ύπό τοΰ 
Προμηθέως έργοστάσιον κσμινεύσεως Μετάλλων 
καί κατασκευής άγαλμάτων άνθρώπων.

Τήν τοποθεσίαν ταύτην πλήρη χρωμιούχου 
σιδήρου έδήλωσα ώς Μεταλλεΐον πρός βεβαίωσιν 
δτι έν Χαιρωνεία ίδρύθη το πρώτον έργοστάσιον

Κατά τάς μέχρι τοΰδε έξακριβωθείσας πληρο
φορίας, ό άριθμός τών νεκρών τών πόλεων τών 

διαφόρων σεισμο-
Αι μεγάλαι κατ«<1τροφαί πλήκτων διαμερι- 

τΑς Σικελίας σμάτων έχει ώς 

έξης :
Messina................................................................................ 108,000

Reggio......................................................................................31,000

Palmi...........................................................................................4,500

Mileto.................................................................... .....................2.300

Bagnara ........................................................................................800

Vila San Giovanni.......................................................... 3,700

Pallaro.......................................................................................3,300

Scylla...........................................................................................2,800

Gallico.............................................................................................800

Cannitello.....................................................................................950

Gazzi.................................................................................................. 348

Bova................................................................................................. 350

Villa San Giuseppe.............................................................520

Torre di Faro.......................................................................300

Pellegrino......................................................................................310

Solano...............................................................................................280

Seminara...................................................................................... 300

Contessa.......................................................................... 167

Sembatello............................   .250

Santa Teresa............................................................................. 300

Novare Santa Lucia et Nizza.................................... 800

Castroreale...................................................................................... 80

Canneto...............................................................................................200 ·

Zianfrilina, Scola, Gumia, Gremonti, Musico, 

Giardina, Tripodo, Mili, et San Michele
Bordonaro...............................................................................650

Ceramita........................................................................................ 330

San Procopio..............................................................................105

Pisturino, Tremestieri, Gualderi et Spa- 
dafore................................................................................... 61

Gallina, Lazzaro, Galoma, et Rosali....................575

San Roberto......................................................................... 200

Podengoni, Salice, el San Gregorio..................... 200

Montella, lonico, Motia, San Giovanni et
Melina......................................................................................270

Scrozzina et Solane..............................................................74

164,820 
έν συνολω

Ό καταπληκτικός αύτός άριθμός τών θυμάτων 
κατεστράφη έντός 3a δευτερολέπτων ! !
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Ή. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΑΣ
ΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Πολύς κατ ’ αύτάς γίνεται λόγος περί μεταθέσεως 
τών άνδρών της ’Αστυνομίας.

Το καθόλου πνεΰμα, οπερ χαρακτηρίζει τά περί 
τούτων δημοσιεύματα, καί τάς διαφόρους συζητήσεις 
έν γένει, δέν δύναται, φρονοϋμεν, νά πείση τούς πάν
τας, ότι αί παρ’ ήμΐν κρατοΰσαι περί μεταθέσεων ί- 
δέαι είναι συνήθως σύμφωνοι πρός τόν σκοπόν, οστις 
ύπηγόρευσε τάς σχετικάς διατάζεις είς τούς διαφόρους 
νόμους καί κανονισμούς.

Είνε προφανές τούτο, όταν, ώς πρός τό σπουδαΐον 
αύτό άντικείμενον, καταδήλως έξωτερικεύωνται συν
δυασμοί τείνοντες μάλλον άνάγκας άλλας ή τάς τής 
ύπηρεσίας καί τοϋ δημοσίου συμφέροντος νά διευκο- 
λύνωσιν.

Είς πάσας τάς διεπούσας διατάξεις τάς τών ύπαλ
λήλων έν γένει μεταθέσεις δ κυριαρχών καί πρωτεύων 
δρος βασίζεται είς τόν σκοπόν, όπως έν τη έφαρμογή 
τοΰ μέτρου τούτου έπιτυγχάνηται ή πρόσκτησις ή 
π-ριφρούρησις τών έγγυήσεων τής άπροσωπολήπτου καί 
λυσιτελούς διαχειρίσεως τής δημοσίας τών ύπαλλή
λων ύπηρεσίας. ’Ey τώ πνεύματι δέ τούτφ αύστηροί 
έτέθησαν κανόνες λόγον έχοντες νά άσφαλίσωσι,—ώς 
πρός τάς ένεκεν ύπηρεσίας μεταθέσεις—την νόμιμον 
καί τήν κατά τόν λόγον τοΰ δημοσίου συμφέροντος 
χρησιμοποίησιν τοΰ μέτρου τούτου.

Ό άρτι δέ έκδοθείς καί ήδη ισχύων περί ’Αστυνο
μίας τοΰ Κράτους νόμος έπήλθεν περιοριστικωτέρας 
έχων περί τούτου διατάξεις.

Τό αύστηρότερον αύτό πνεΰμα έπίβαλεν είς τόν 
νομοθέτην έπιτακτική άνάγκη ένδειχθεΐσα έκ τής γε
νικής καταστάσεως. Εινε τοιαύτη ή έποχη καί τοι- 
οΰτοι οί διάφοροι σταθμοί τής πολιτειακής κατα
στάσεως, ώστε ήτο φυσικόν δ,Νομοθέτης νά έπιζη- 
τήση διαυγεστέραν άτμόσφαιραν. Καί ήσπάσθη, πρός 
τήν κοινήν γνώμην συμφωνών, την ήν έν τώ γράμ- 

ματι τοΰ νόμου έξεδήλωσεν άρχήν, ότι έν τώ στενω- 
τέρω περιορισμώ τών μεταθέσεων, συνδιαζομένω πρός 
τά λοιπά τής διοικήσεως δικαιώματα, ήδύνατο νά 
έπιτύχη τό άνεπηρέαστον τοΰ άστυνομικοϋ προσωπι
κού καί την κοινωφελή ένάσκησιν τής 'Αστυνομικής 
Άρχής.

Ούδείς δύναται λογικώς νά άμφισβητήση, οτι

ή νομοθετική αυτή πρόνοια δέν εινε ή ύγειεστέρα πηγή 
ευαρέστων άποτελεσμάτων τοΰ νόμου.

Τό λυσιτελές τών περί μεταθέσεων έν γένει δια
τάξεων τοΰ νόμου πλεΐσται μέχρι τοΰδε έπιστοποίη- 
σαν άποδείξεις άπό τοΰ χρόνου τής μεταβολής τοΰ 
άστυνομικοϋ συστήματος παρασχεθεΐσαι.

Τοιαύτη είνε ή άντίληψις καί παρά τοϊς στρατιω
τικούς τοΰ Σώματος καί παρά τή κοινή γνώμη, ήτις 
άδεκάστως πάντοτε κρίνει.

Πάντες φρονοΰσιν,καί είνε άναμφίβολον, οτι άν έν 
δλοις τοϊς κλάδοις τής δημοσίας ύπηρεσίας είνε άπα- 
ραίτητος, κατά τάς ένεκα λόγων ύπηρεσίας μεταθέ
σεις, ή έπικράτησις τοΰ πνεύματος τοΰ δημοσίου— 
καί μόνον αύτοΰ—συμφέροντος, το προαπαιτούμενον 
τούτο παρίσταται έπιτακτικώτερον εν τώ Σώματι 
τής Δημοσίας Δυνάμεως, καί μάλιστα είς χρόνον, 
καθ’ ον δ πολιτικός άνταγωνισμός, σφοδρά παραγα- 
γών τοπικά πάθη, προσέδωκεν είς τούς άνταγωνιζομέ- 
νους ισχυρά μέσα έπηρεασμοΰ καί καταθλίψεως.

Είς τήν δράσιν τοΰ Σώματος τούτου μάλλον στηρί
ζεται ή κοινωνική ισορροπία καί ή πλουτοπαραγωγική 
δύναμις. Τό Σώμα τούτο άσφαλίζει τήν άκώλυτον 
τών δικαίων τοΰ άνθρώπου ένάσκησιν καί τήν κοινήν 
εύημερίαν. Τό κοινόν επομένως συμφέρον θίγεται εξ 
οίασδήποτε έπηρείας, ήτις προκαλεϊ παρεκκλίσεις τών 
νομίμων τοΰ Σώματος ένεργειών.

Τούτο πρέπει καλώς νά κατανοηθή.
"Οταν οί τοσοΰτον σοβαράν έντολήν έπιφορτισμέ- 

νοι ύπο τής Πολιτείας στρατιωτικοί, καταλείπον- 
ται, τόν άγώνα τοΰ καθήκοντος άγωνιζόμενοι, είς 
την φοράν τών διαφόρων έπηρεασμών, ή τροχιά τής 
ύπηρεσιακής πορείας άλλοιοΰται, ή συνείδησίς δια- 
στρέφεται καί τό μορμολύκειον τής φατρίας, ζωογο- 
νούμενον άπομυζά τόν χυμόν τής προόδου.

’Αλλά τό άποτέλεσμα τούτο δέν είνε μόνον τοΰ 
κοινού συμφέροντος όπισθοδρόμησις. Προσβάλλει τόν 
εγωισμόν τών άτόμων προκαλεϊ παρ ’ αύτοΐς στενοχώ
ριας καί άπογοητεύσεις’ θίγει τήν άξιοπρέπειαν τών 
βαθμοφόρων καί γέννα ύπέρ αύτών τό δίκαιον τής ά- 
μύνης.

Δικαιούνται τότε οί τό στρατιωτικόν αύτό Σώμα 
άπαρτίζοντες βαθμοφόροι,’οί έχοντες τήν εύθύνην τής 
νομίμου διαχειρίσεως τής έντολής αύτοΰ νά σκεφθώ- 
σιν άν ή είς τάς κομματικάς έπηρείας έγκατάλειψις 
αύτών, δέν είνε άστοργου μερίμνης απόρροια.

Άλλά δύναται πρός τούτοις τήν φωνήν τής συν- 
ειδήσεως διά τής ιεραρχίας έγείροντες, νά έπικαλε- 
σθώσι τήν έπί τών δικαίων αύτών άντίληψιν.

’Γπακούουσιν ούτως είς παραγγέλματα τής πα

τρίδος. Έκπληροΰσι καθήκον.
ΑΛΕΣ- ΚΑΜΠΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΠΝ*'ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ,,

Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» ήτις διά τοΰ κ. 
’Αλεξάνδρου Καμπά καί τοΰ κ. 1. Σταματούλη 
μετά δριμύτητος έψεξε τήν άδράνειαν τής Γεωρ

γικής Έται-
Αί πρόοδοι ρίας και τήν

τίι<· Γεωργικός Εταιρείας άκαρπον αυ
τής έπί τόσα 

έτη πορείαν, σήμερον δέν δύναται ν’ άποκρύψη 
τήν χαράν της διότι βλέπει έφαρμοζόμενα μέ
τρα τινά έξ έκείνων άτινα έκτοτε ύπέδειξεν. Έ- 
λέγξαντες τδ έργον τής Γεωργικής Εταιρίας 
ώθούμεθα άπο τών πλέον ευμενών ύπέρ αύτής 
διαθέσεων, έάν δέ ό έλεγχός μας ήτο δρ μυς καί 
καυστικός τοϋτο προείρχετο διότι βαθέως έ- 
Ολιβόμεθα δια τήν διάψευσιν καί τών έλπίδων 
αΐτινες έπ’ αύτής έστηρίχθησαν καί διά το πλή
ρες αύτής ναυάγιον δπερ ήτο συνέπεια αναπόφευ
κτος έργασίας μή στηριζομένης ούτε είς τδν έν- 
Οουσιασμόν, ούτε εις τήν έπιστήμην ούτε καν είς 
τήν έφαρμογήν ένδς οίουδήποτε προγράμματος.

Ήδη δμως τά πράγματα κρίνομεν δτι σοβα- 
ρώς μετεβλήθησαν και ήμεΐς πρώτοι έγεί- 
ρομεν φωνήν εύμενή ύπέρ αύτής μέ τήν 
πεποίθησιν δτι τά πρώτα δειλά αύτής βή
ματα πρδς τήν πρόοδον καί τήν έπιτυχίαν θά 
έπακολουθήσωσι καί γενναιότερα καί βασιμότερα. 
Καί πρδς τοϋτο μάς ένθαρρύνει καί ή πρόσληψις 
άρίστου Γεωπόνου έπιστήμονος ώς Διευθυντοΰ 
(άν καί Οάήθέλομεν αύτήν διαιρουμένην εις τμή
ματα καί έπί κεφάλής έκάστου αύτών τδν ειδικόν 
γεωπόνον) καί ή έκδοσις γεωργικού περιοδικού χρη
σίμου πρδς διάδοσιν γεωργικών γνώσεων καί ή 
προκήρυξις διαγωνισμού πρδς βράβευσιν τοΰ άρί
στου ελληνικού τυρού. Εύχόμεθα σύν τώ χρόνω 
δπως διά τής λήψεως καί άλλων σοβαρών καί 
ώφελίμων έξ ίσου άποφάσεων διαγραφή κύκλος 
ευρύτερος δράσεως καί πραγματικής έργασίας.

ΤΟΥ Ε· X Α Τ Ν Ε

Φαρμακωμένα τά τραγούδια μον εινε 
μά νά γίνη άλλοιώς πώς μπορεί ; 
άφοΰ σύ μούχεις δώσει φαρμάκι 
σάν άν&ονσε γιά μέ ή ζωή.

2.

Φαρμακωμένα τά τραγούδια μου εΐνε 
μά νά γίνη άλλοιώς πώς μπορεί ; 
στήν καρδιά μον έχω μύρια φειδία 
αγάπη μον και σένα μαζύ.

ι.

Σάν μαύρα όνειρα στέκουν 
τά σπίτια σέ μία γραμμή 
στδ παλτό μον καλά τυλιγμένος 
σιωπηλός περνώ άπ’ έκεϊ.

2.

Τής ίκκλησιάς λοιπόν τδ ρολόι 
τής δώδεκα ώρες σημαίνει 
μέ τά φιλιά της και μ’δλες τής χάρες 
ή αγάπη μ’ ή μικρή μέ προσμένει

3.

Τδ φεγγάρι γιά σύντροφο έχω 

αντό φιλικά μέ φώτα.
στδ σπίτι της έφΰασα τώρα 
και φωνάζω στδ φεγγάρι φιλά.

4·
Σ’ ευχαριστώ παληέ σύντροφέ μον 
γιατί μέ φωτονσες παντού 
μά τώρα εγώ Οά σ’ άφήσω 
νά πας νά φωτίσης κι' άλλου

ί>.

Κι’αν κανένα ερωτευμένο ενρης 
μοναχός τον νά κλαίη τούς κανμούς 
παρηγόρα κι’αντδν δπως μένα 
παρηγόρης άλλους καιρούς.

ΜΙΤΣΑ Π.....
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Ό τίτλος κομψού βιβλίου φέροντας έν τώ έξωφύλλω 
τον Δικέφαλον ’Αετόν. Έγράφη παρά τοϋ *.. Στυλιανού 
Τσαλούχου Διευθυντοϋ τοϋ ’Εθνικού Βήματος. Όντως

ύποθήκαι Έθνικαί άν-
ΈΟνικαι ΎποΟΛκαι δρός μοχθοϋντος καί 

εργαζομένου ύπέρ τοϋ
Έθνικοϋ Μεγαλείου είνε τό περιεχόμενον τοϋ βι
βλίου του.

’Εν αύτώ εξετάζεται άπό περιωπής ή Διοίκησις ή 
Δικαιοσύνη, ή Έκπαίδευσις, ή 'Εκκλησία, ό Στρατός, 
το Ναυτικόν, τά Οικονομικά. Δι ’ αύτοϋ γίνεται μία 
θαυμασία σύγχρονος ιστορική έπισκόπησις τοϋ Κρά

τους και τοϋ "Εθνους. τοΰ Κοινοβουλευτισμού και 
τών Πολιτικών κομμάτων καί άνακύπτει αριστοτε
χνική εικών περί τοϋ Πολιτικού νοσήματος τής 'Ελ
λάδος, περί τής Άποκεντρώσεως ώς ψυχής τών ελευ
θέρων πολιτευμάτων καί τών πολιτικών Συλλόγων. 
Το βιβλίον τοϋτο δέν δύναται νά κριθή εύρύτερον άπό 
της στήλης ταύτης.

Κρίσις αναλυτική τών λεπτομερειών τοϋ έργου θά 
άπήτει ίσως χώρον ίσον πρός τό δλον της «Ελληνι
κής ΈπιΟεωρήσεως» λόγω τοϋ πλούτου τών ιδεών, 
παρατηρήσεων, γνωμών, κρίσεων, αΐτινες εινε έγκατε- 
σπαρμέναι έν αύτώ καί δι ’ ών θίγονται δλα τά ζη
τήματα τά δυνάμενα νά σχετίζονται μέ τήν ζωτι
κότητα καί τήν πρόοδον τής πατρίδος.

Το άριστον διά τούς άναγνώστας μας θά ήτο ή 
άναδηυ.οσίευσις ολοκλήρου τοϋ βιβλίου διά νά δυνη- 
θώσι νά λάβωσι σαφή ιδέαν τής αξίας αύτοϋ. Αί τε- 
λευταΐαι σελίδες τοϋ βιβλίου είνε άφιερωμέναι εις τήν 
"Αμυναν τοϋ Έλληνισμοϋ καί είς τό Καθήκον τοϋ 
ΜακεδονικοϋΈλληνισμοϋΈ’.ζτχς σελίδας αύτάς άφθο- 
νοϋσιν άποστροφαί πλήρεις πατριωτικού άλγους, ψυ
χής διψώσης τό μεγαλεΐον τής πατρίδος καί πνεύμα
τος καθορώντος είς τήν ηθικήν δύναμιν τοϋ Ελληνι
σμού καί τήν πνευματικήν αύτοϋ ύπεροχήν τά στοι
χεία μέλλοντος έξασφαλίζοντος τήν εύγενή καί εκπο
λιτιστικήν αύτοϋ σταδιοδρομίαν. Τοιαϋτα βιβλία 
άφυπνίζοντα τήν έν νάρκη διατελοϋσαν ελληνικήν ψυ
χήν είνε ώς αί πολεμιστήριοι σάλπιγγες αΐτινες έξε- 
γείρουσι τό φρόνημα άρχαίων πολεμιστών έπί μακράν 
έφησυχαζόντων εις τάς εστίας αύτών. Καί είμεθα 
βέβαιοι δτι δ σπινθήρ δ προκύπτων έκ τών σελίδων 
τοϋ βιβλίου τοϋ κ. Τσαλούχου ούχί μόνον θά φωτίση 
άλλά καί θά πυρπολήση τά στήθη τών γενναίων 
Έλληνομακεδόνων ’Αγωνιστών, Προεστών, ’Αρχόν
των καί Κοίνωτικών Επιτρόπων πρός οΰς ή φωνή 
τής πατρίδος ούδέποτε μάτην άντήχησεν.

Ό εύτυχών νά γνωρίζη τον κ. Στ. Τσαλοϋχον 
προσωπικώς καί μανθάνων αίφνης οτι έγραψε βιβλίον 
φαντάζεται έξ ένστικτου δτι τοιοϋτον βιβλίον έπρεπε 
νά ϊδη τά φώς προερχόμενον άπό τήν γραφίδα του, 

καί ό άναγινώσκων τό βιβλίον του χωρίς νά έχη τήν 
τιμήν τής προσωπικής του γνωριμίας δύναται άμέ- 
σως νά μαν,τεύση τοϋ άνδρός τήν ψυχήν καί τον αγνόν 
χαρακτήρα

ΔΗΜ- Ζ

ΙΙροιίανατολιάμος tiveu πυξίδας.

Στρέψατε τα νώτα πρός τόν ήλιον καί τοποθετήσατε τό 

ώρολόγιόν σας παραλλήλως πρός τό επίπεδον τής γής καί 

ούτως ώστε ή ριικρά βελόνη νά εχη τήν διεύΟυνσιν τής 

σκιάς σας. ΦαντασΟήτε έπειτα γραμμήν άπό τοϋ κέντρου 

τοϋ ώρολογίου και βαίνουσαν πρός μεσημβρίαν. Διαιρέσατε 

την ύπό τών δύο τούτων γραμμών γωνίαν είς δύο ίσα μέρη 
διά τομέως φανταστικού, ό τομεΰς ούτος σάς δίδει τόν βορ- 

ράν. (Μ. G. Vallet, Romorantin.)

Διά τάς κυρίας

(Ύπό κ. Γ· ΣΠΑΝΙΔΟΎ)
Sirop de grenadine

Ή ακόλουθος συνταγή σάς δίδει εξαίρετα άποτελέ

σματα :

Κιτρικόν όξΰ 25 γραμμάρια-

Eau distillee αρκετόν δπως διαλυΟή τό ανωτέρω.

ΑίΟέριον ελαιον σμεούρων (Framboises) 10 σταγόνας.

Σιρόπι ζακχάρεως, αρκετόν ινα άποτελεσθή μετά τών 

ανωτέρω 1 χιλιέγραμμον.

Χρώμα έρυθροΰν φυτικόν κατά βούλησιν.

* Χάρις εις τήν εύγενή προθυμίαν διακεκριμένου επιστήμονας 
φίλου τήςε. 'Ελληνικής Έπι&εωρήσεωςο άπο τοϋ παρόντος τεύ
χους άνοίγομεν στήλην είδικώς άφιερωμένην είς ζητήματα πρα
κτικής ώφελείας.

Έκ στατιστικών δημοσιευομένων ύπό τοϋ ρουμανι
κού «Οικονομικού Ταχυδρόμου» έξάγεται ότι ή έκτα- 
σις τών σπαρεισών καλλιεργησίμων γαιών μετά τών 

λειβαδιών συν-
Γεωργία έν Ρουμανία εποσώθη κατά 

τό έτος 1908 
είς 5,818,194 εκτάρια, άπέναντι 5,487,741 εκτα
ρίων τοϋ 190'. Προστιθεμένων καί τών άμπελώνων 
καθώς καί τών φυτειών τών δαμασκηνεών, εύρίσκεται 
ή ολική καλλιεργουμένη έπιφάνεια άνερχομένη είς 
5,974,707 εκτάρια, έπί ολικής έπιφανείας τοϋ ρου
μανικού εδάφους 13,017,700 εκταρίων. Έντός τής 
τελευταίας πενταετίας τήν μείζονα καλλιέργειαν έ- 
σημείωσε τό 1906 μέ καλλιεργηθεΐσαν έπιφάνειαν 
6,171,578 εκταρίων. Οί παραγωγικοί άμπελώνες 
κατέχουν 78,637 εκτάρια, ένώ κατά τό 1903 κα-

τεΐχον 133,008, όπερ άποδεικνύει ότι ή φυλλοξήρα 
έχει προξενήσει μεγάλας ζημίας, παρά τά. δραστή
ρια μέτρα τής Κυβερνήσεώς. Αί φυτεΐαι τών δαμα

σκηνιών κατέχουν 70, 267 εκτάρια. Έκ τών γεωρ
γικών έκμεταλλεύσεων πρωτεύει ή τοϋ άραβοσίτου μέ 
έκτασιν 2, 020,315 έκταρίων, ήτοι 3ι 0)0 περί
που τοϋ όλου τών καλλιεργειών. Είτα έρχεται δ σί
τος μέ 1,801,685 εκτάρια, ή κριθή μέ 620,190, 
ή βρώμη μέ 490,338, ή σίκαλις μέ I 47,052 κτλ. 
Τά τεχνητά, λειβάδια κατέχουν επιφάνειαν 109,662 
έκταρίων καί τά φυσικά 428,47 4. Αί κάτω τών 100 
έκταρίων γεωργικά! ίδιοκτησίαι ανέρχονται εϊς 1, 
048,188, κατέχουσαι τά. 68 0)0 τών καλλιεργου- 
μένων γαιών, αί δέ άνω τών 100 έκταρίων είς μό
νον 3,961. [Έκτης « ’ Ατλαντίδος») 

Η ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ’

Άποζημίωάις τών κτηματιών ενεκα της 
πλημμελούς φυλάξεως τών κτημάτων 
έκ τοϋ ιιιάΟοϋ τών αγροφυλάκων.

Θεωρήσαντες έπάναγκες τοϋ νά μισθοδοτήται έ- 
παρκώς ό άγροφύλας πρώτον ένεκα τής έπιπόνου ύ
πηρεσίας,καί δεύτερον όπως ή μισθοδοσία προσελκύση 
πολλούς πρός κατάταξιν, έτι δέ καταργουμένης τής 
διατάξεως τοϋ ΦΜ Νόαου περί έντοπίων ύπαλλήλων 
όσον άφορά μόνον τούς άγροφύλακας, ή ύπηρεσία θά 
δύναται νά κάμνη έπιλογήν τών αίτουμίνων τοιαύτην 
καί ούχί νά εύρεθή είς τήν άνάγκην νά κατατάσση 
άδιακρίτως τούς αίτοϋντας πρός συμπλήρωσιν τής 
δυνάμεώς της. Θεωροϋμεν έπίσης έξ ίσου άναγκαΐον, 
όπως δ άγροτικός πληθυσμός δστις θά ύποβληθή είς 

τοιαύτας δαπάνας έξασφαλίση έπαρκώς την περιου

σίαν του.
Καθ’ ημάς διά. πάσαν ζημίαν άγροτικήν, ής ό ά- 

γροφύλαξ δέν θά δυνηθή νά ύποδείξη τόν ζημιωτήν είς 
τόν ζημιωθέντα, έκτός άν άποδειχθή ότι ούτος κα
τέβαλε τήν δέουσαν έπιμέλειαν πρός άνακάλυψιν άλλά 
δέν ήδυνήθη, (ότε πρό τοϋ άδυνάτου ούκ έστιν ένοχή 
κατά Νομικόν κανόνα) δέον δ ζημιωθείς νά άποζη- 
μιοϋται τήν άξίαν τής ζημίας άπό τόν μισθόν καί 

τάς άποδοχάς τοϋ Άγροφύλακος.
Καί πρός άποζημίωσιν τών τοιούτων ζημιών νά 

κρατήται ώς έγγύησις έκ τοϋ μισθού τοϋ άγροφύλα
κος 20 δραχ. κατά μήνα, αΐτινες θά δίδωντχι αύτώ

* Συνέχεια έκ σελ. 532.

δι’ έπιμίσθιον αγροτικής ύπηρεσίας διότι δ τακτικός 

αύτοϋ μισθός θά. εϊνε έβδοαήκοντα δραχ. κατά μήνα.
Έπίσης τά δικαιώματα τών συλλήπτρων κατατι

θέμενα ώς παρακαταθήκη είς τό Δημόσιον ταμεΐον νά 
χρησιμεύωσιν ώς έγγύησις τών τοιούτων ζημιών.

Μετά παρέλευσιν εξαμηνίας νά έπιστρέφωνται είς 
τόν αγροφύλακα ή τε κρατηθεΐσα μισθοδοσία καί τά 
σύλληπτρα έν ή περιπτώσει δέν έχρησίμευσαν ώς άπο- 
ζημίωσις- άλλως είτε τό ύπόλοιπον, είτε καί ούδό- 
λως, έάν έχρησίμευσαν πρός ίκανοποίησιν τοϋ ζημιω- 
θέντος. Αί λόγω έγγυήσεως κρατούμεναι έκ τής μισθο
δοσίας τοϋ άγροφύλακος 240 κατ’ έτος εϊνε άρκεταΐ 
νομίζομεν νά έπαρκέσωσιν είς τάς τυχόν ζημίας τών 
2000 στρεμμάτων δι ’ ά θά εύθύνεται δ άγροφύλαξ 

προσωπικώς έκαστος, έκτος τών συλλήπτρων.
Καί διά τοϋ τρόπου τούτου έλπίζομεν νά. κατα- 

στήσωμεν τούς άγροφύλακας ού μόνον ζηλωτάς τών 
καθηκόντων των, άλλά καί Αυγκέως νά. έχωσιν 
οφθαλμούς καί νά θεωρώσι τήν περιουσίαν τοϋ άγρότου 
ώς ίδικήν των, διότι πάσα ζημία μή άνακαλυπτο- 
μένη, τούτους, ώς έρρέθη, θά έπιβαρύνη.

Έμρεάος ωφέλεια τοϋ Κράτους διά της 

έφαρρογης τοϋ νέου άνάτήρατος της 

’Αγροφυλακής.

Έζητήσαμεν μέχρι τοϋδε τήν ώφέλειαν ήτις θά 
παρασχεθή καί είς τό Κράτος ύπό τήν έποψιν τής 
παγιώσεως τής Δημοσίας ’Ασφαλείας έν τή ύπαίθρω 
χώρα καί είς τούς άγροτικούς πληθυσμούς, καθ’οσον 
άφορά τήν άγροτικήν άσφάλειαν καί την οικονομικήν 

ύπό έποψιν δαπάνης.
Άς έλθωμεν ήδη νά έπισκοπήσωμεν τήν έμμεσον 

ώφελειαν τοϋ τε Κράτους καί αγροτικού πληθυσμού.
Πάντες γνωρίζομεν, ότι ένεκα τής μή έμπεδώσεως 

τής ’Αγροτικής άσφαλείας καί τής τοιαύτης έν τή ύ
παίθρω χώρα οί δυνάμενοι νά διαθέσωσι μεγάλα χρη
ματικά ποσά πρός άνάπτυξιν τής Γεωργίας, προτι- 
αώσι νά διαθέτωσι τά ποσά ταύτα είς διαφόρους Τρά
πεζας έπί σμικρώ τόκω 3 ή 4 0)0 κατ’ έτος, άντί 
νά τά χρησιμοποιώσι προς καλλιέργειαν τής γής, έξ 
ής καί τόκον διπλάσιον είς τήν μεγαλειτέραν άφο- 

ρίαν β ’ άπολαμβάνωσιν.
Καί έκ τής έπικρατούσης καταστάσεως ού μόνον 

ζημιοϋνται, άλλά καί ούδόλως χρήσιμοι, ούτε είς τόν 
έργατικόν πληθυσμόν, ούτε πρός αύτό τό Κράτος φαί

νονται.
Διότι έάν ή ’Αγροτική άσφάλεια καί ή Δημοσία 

τοιαυτη έξησφαλίζοντο, άμέσως τά είς τάς διαφό
ρους Τραπέζας κατατεθειμένα εκατομμύρια θά μετε- 
πήδων πρός καλλιέργειαν τής γής. 'Η δέ έμμεσος ώ- 
φέλεια θά ηύξανε καταπληκτικώς, καί έάν σήμερον 
π.χ. έχωμεν έξαγωγήν διαφόρων γεωργικών προϊόντων
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100 εκατομμυρίων, Οά είχομεν τότε 150 τοιούτων 
καί συνεπώς καί αί πρόοδοι τοϋ Κράτους άλματικώς 
Οά ηύςανον.

Μετά δέ την ενωσιν τοϋ σιδηροδρόμου τών Συνόρων 
μετά τών Εύρωπαϊκών τοιούτων, οπότε καί ή άπό- 
στασις θά συντομευθη, μεγάλη ζητησις τών εσπερι
δοειδών ιδίως προϊόντων μας Οά έπακολουθηση.

'II Άείτννομία καί ή ’Αγροφυλακή δέον 
ν’ <ιποτελέ<ίω<1ιν έν Σώμα ύπδ ένιαίαν 
ΔιενΟυνόιν.

’Εν τέλει άς έξετάσωμεν την ωφέλειαν, ήτις Οά 
έπέλθη καί είς τό Κράτος καί είς τόν αγροτικόν πλη
θυσμόν διά της ένώσεως τοϋ σώματος της Αγροφυλα

κής μετά τοϋ της ηδη Χωροφυλακής, ούτως ώστε νά 
ύπάρχη ενιαία διοίκησις άμφοτέρων τούτων τών 
ύπηρεσιών.

'II αίτιολογικη έκθεσις έπί τοϋ Νομοσχεδίου τοϋ 
ίσχύοντος ηδη ’Αστυνομικού Νόμου έν τη τελευταία 

παραγράφω αύτοΰ διαλαμβάνει τά έξης :
«Ψηφιζομένου δέ καί τοϋ ετέρου νομοσχεδίου περί 

’Αγροφυλακής κ. τ. λ. προστίθεται είς την ’Αστυνο
μίαν δύναμις 8500 άνδρών. Ούτω δέ ή δύναμις τής 
’Αστυνομίας 0’ άποτελήται έκ 15000 άνδρών, ήτις 
ύπεραρκεΐ νά έξασφαλίση τήν δημοσίαν τάξιν έν τή 
χώρα καί άνευ τής συνδρομής άλλης ένοπλου δυνά
μεως μεταβατικής, άποσπωμένης έκ τοϋ στρατεύμα
τος».

’Αλλ’ ό νέος έν ίσχύϊ περί’Αγροφυλακής Νόμος έν 
άρθρω ‘28 διαλαμβάνει, ότι οί αγροφύλακες διορίζον
ται ύπό τοϋ Δημάρχου, έν άρθρω δέ 55, ότι ή’Αγρο
τική ’Αστυνομία πασών τώ? κτηματικών περιφερειών 
τοϋ Δήμου ανήκει είς τόν Δήμαρχον.

Τί παρατηρεϊται ένταΰθα; Φοβερά άντίθεσις μεταξύ 
τής αΐτιολογικής έκθέσεως τοϋ ίσχύοντος Νόμου τής 
’Αστυνομίας καί τοϋ τοιούτου τής ’Αγροφυλακής. 
Διότι ένώ ό Νόμος τής ’Αστυνομίας, κατά την αιτιο- 
λογικήν έκθεσιν τουλάχιστον, ορίζει, ότι ή Νέα ’Α
στυνομία τότε μόνον θά έπαρκέση νά εςασφχλίση την 
δημοσίαν ταξιν, άνευ τής συνδρομής άλλης ένοπλου 
δυνάμεως μεταβατικής,άποσπωαένης έκ τοϋ στρατεύ
ματος, έάν προσετίθετο αύτή δύναμις τής άγροφυλα- 
κής έξ 8,500 άνδρών, τών αγροφυλάκων κατατάσσο- 
μένων έπί τριετεΐ θητεία καί τιθεμένων ύπο τάς δια- 
ταγάς τής ’Αστυνομίας καί ούχί τών Δημάρχων.

Ψηφιζομένου κατόπιν τοϋ νέου περί ’Αγροφυλακής 
νόμου, έρχεται ούτος καί ματαιώνει τάς προσδοκίας 
τής είρημένης αΐτιολογικής έκθέσεως καί άπομακρύνει 
έντελώς τήν ’Αγροφυλακήν έκ τής ’Αστυνομίας καί 
θέτει ταύτην ύπό τάς διαταγάς τών Δημάρχων, ήτοι 
έντελώς άνεξάρτητον τής ’Αστυνομίας.Καί ένεκα τής 
καταστάσεως ταύτης παρατηρεϊται, ότι ό νέος άστυ- 
νομικός νόμος επέτυχε μέν είς τάς πόλεις, προσκόπτει

δε σχεδόν έν τή ύπαίθρω χώρα έλλείψει έπαοκοϋς δυ
νάμεως .

Έξετάζοντες τάς σχέσεις τής ’Αστυνομίας καί 
’Αγροφυλακής καί άνατρέχοντες είς προγενεστέρους 

νομούς, παρατηροϋμεν ότι έπί δημοτικής ’Αστυνομίας 
ότε οί Δήμαρχοι διεχειρίζοντο τήν άστυνομικήν εξου
σίαν, δυνάμει τοϋ άρθρου 3 τοϋ ΒΔ νόμου τής 30 
Σεπτεμβρίου 1856 ειχον τό δικαίωμα νά διορίζωσι 
τούς αγροφύλακας καί νά έκδίδωσι καί τό άνήκον δί
πλωμα πρός αύτούς. Άφαιρεθείσης τής άστυνομικής 
εξουσίας άπό τούς Δημάρχους δυνάμει τοϋ ΒΡΠΗ' 
νόμου περί στρατιωτικής ’Αστυνομίας, άφηρέθη έπί
σης καί τό δικαίωμα τοϋ διορίζειν άγροφύλακας καί 
άνετέθη τούτο είς τήν ’Αστυνομίαν. Παρατηροϋμεν 
έπομένως, ότι ή ’Αγροφυλακή έθεωρεΐτο άναπόσπα- 

στον μέρος τής ’Αστυνομίας, δ δέ νέος περί ’Αγρο
φυλακής νόμος, δστις έν άρθρω 38 δρίζε·. ότι χρείας 
καλούσης ή ’Αγροφυλακή ύπάγεται είς τάς διατα- 
γάς τών αρμοδίων ’Αστυνόμων είνε έντελώς άδύνατον 
νά έφαρμοσθή κατά τήν γνώμην μας,καί άδίκως έτέθη 
ή διάταξις αύτη.

Ή άνάθεσις τής στρατιωτικώς διωργανωμένης ’Α
γροφυλακής είς τήν νϋν ύπάρχουσαν’Αστυνομίαν,ούτως 
ώστε άμφότεραι ν’ άποτελώσιν έν δλον, καί έκ τής 
ένώσεως ταύτης πηγάζουσα ένιαία διοίκησις, πολλα- 
πλώς, κατά τήν γνώμην μας, θά ώφελήση καί τό 
Κράτος καί τούς αγροτικούς πληθυσμούς. Διότι 

α') Ένουμένων άμφοτέρων τών ύπηρεσιών τούτων, 
καταλαμβάνεται πκσα ή ύπαιθρος χώρα καί ούτω 
ή Δημοσία ’Ασφάλεια τών πόλεων καί τής ύπαίθρου 
χώρας έν συνδυασμό μετά τής άγροτικής τοιαύτης θά 
εύρίσκηται έν διαρκεΐ καί συνεχεΐ επιτηρήσει καί θά 
άποτελή άλυσσον σκοπών διεσπαρμένην καθ’ άπασαν 
την ύπαιθρον χώραν καταλαμβανομένην άνά 2,000 
στρέμματα ύπό άγρύπνων φυλάκων, δτε, έχομεν την 
πεποίθησιν, ότι όχι μόνον ή ληστεία έντελώς θά έξα- 
ληφθή καί θά μείνη ώς ιστορικόν ανάγνωσμα, όχι μό
νον πταισματικός φυγόποινος δέν θά ύπάρξη, άλλά 
καί ούδεμία ζημία, είτε πρός ίδιώτας, είτε πρός την 
κτηματικήν περιουσίαν θά μείνη άνακάλυπος· έν ένί 
λόγω τό δμμα τής άστυνομικής έξουσίας ώς πολικος 
άστήρ θά διευκολύνη τήν τών πάντων διαφύλαξιν.

β’) Διά τής έμπεδώσεως τής άγροτικής άσφαλείας 
καί έξασφαλίσεως τής τάξεως έν τή ύπαίθρω χώρα, 
ούτως ώστε οί δυνάμενοι νά διαθέσωσι μεγάλα χρη
ματικά ποσά νά μή έαποδίζωνται έκ τούτου άπό τοϋ 
νά διαθέτωσι τό χρήμά των είς τήν καλλιέργειαν τής 
γής, μεγάλην ώφέλειαν ύλικήν καί ήθικην θά προσ- 
πορισθή, κατά τήν γνώμην μας τό ήμέτερον Κράτος.

γ') Ούτω καταρτίζεται στρατιωτική δύναμις έπι- 
λέκτου στρατού έκ 10 χιλιάδων άνδρών πεζών, καί 
1,000 ιππέων, ήτις διοικουμένη παρ’έμπείρων άξιω-
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ζωγράφου L. Thierch τήν μόνην άπεικονίζουσαν τόν Από

στολον Παΰλον άγορεύοντα πρδς τούς Αθηναίους «περί α

γνώστου Θεοΰ» πρδς όφελος τοΰ Συλλόγου καί τοΰ νέου 

ναοΰ τοΰ Αποστόλου Παύλου.
Αί γενόμεναι την Ιην Μαρτίου αρχαιρεσίαι τοΰ Συλλόγου 

άνέδειξαν ώς Πρόεδρον τδν κ. Κυρ. Εύαγγελινόν,Αντιπροέ

δρους τούς κ.κ. Άλ· Γεωργιάδην καί Κ. Μανωλέσον, Γραμ

ματείς τούς κ. κ- Ίωάννην Καμπίρην καί Θ. Κόντερην, 
Ταμίαν τδν κ. Κ- Νομικόν καί Συμβούλους τούς κ· κ. Δ. 

Άγγελήν, Α. Βενιέρην, Σ. Ζαχαρόπουλον, Κ. Λαμέραν, 

Σ. Προφαντόπουλον καί Ν· Πυριοβολόπουλον.
Ή ’Ελληνική Έπιθεώρησις ήτις πάντοτε συνηγόρησεν 

ύπέρ τών αληθών αγαθοεργών σκοπών συγχαίρει τούς σχόν

τας την ιδέαν τής ίδρύσεως τοΰ Συλλόγου τοΰ δποίου ή 

τριετής αθόρυβος δρασις εινε ή άσφκλεστέρα έγγύησις διά 

τήν καί είς τδ μέλλον έπιτυχίαν του ήν δλοψύχως εύχεται.
*

ματικών καί ύπαξιωματικών δύναται νά χρήσιμο, 
ποιηθή εις πρώτην παρουσιασθησομένην άνάγκην τοϋ 
Έθνους καί νά διευκολύνη τήν έπιστράτευσιν αύτού.

Καί τήν δύναμιν ταύτην δύναται τό Κράτος νά 
διατηρή πάντοτε χωρίς ποσώς νά έπιβαρυνθή περαι
τέρω δ προϋπολογισμός αύτού, άρκεΐ μόνον νά έπιβα
ρυνθή δ άγροτικός πληθυσμός διά τοϋ ήμίσεος ποσού, 
δπερ νϋν δαπανα πρός συντήρησιν τής ύπαρχούσης 

’Αγροφυλακής.
Έν τέλει παρατηροϋμεν ότι άν ποτέ ή ύπηρεσία 

άσπασθή τήν παρούσαν μελέτην μας, ήν ώς ιδέαν μό
νον καί ώς βάσιν μελλούσης έργασίας έπί τής Άγρο
τικής άσφαλείας παρουσιάζομεν, δυνάμεθα νά ύποδεί- 
ξωμεν καί έτέραν κατανομήν τοϋ προσωπικού τής ’Α
γροφυλακής κατά πόλεις καί χωρία, ή δέ άπαιτου- 
μένη δύναμις ταύτης ώς καί ή δαπάνη αύτής ουδό
λως θά ύπερβή τήν έν τή παρούση μελέτη ύποδεικνυο- 

μένην.
ΤΕΛΟΣ

--------· 1 -------·-------

Άπδ τριετίας λειτουργεί- έ? Άθήναις καί είς τήν ’Ενο

ρίαν τοϋ Άγιου Παύλου Σύλλογος ύπδ την επωνυμίαν ταύ

την,τοϋ δποίου σκοπδς εινε ή περίδαλψις τών απόρων ενοριτών 

καί ή αποπεράτωσις

Ένορτακδς Φιλανθρωπικός τοΰ νέου άνεγειρομένου 

Σύλλογος ό "Αγιος Παύλος ναοΰ τοΰ Αποστόλου
Παύλου. “Εχομεν ύπ’ 

όψιν μας τδ έγκεκριμένον καταστατικόν τοΰ Συλλόγου καί 

τήν λογοδοσίαν τοΰ Συμβουλίου μετά τής Έξελεγ. ’Επι

τροπής διά τδ λήξαν ήδη τρίτον έτος καί δέν δυνάμεθα 

παρά νά έκφράσωμεν τδν θαυμασμόν μας πρδς τους σχόντας 

τήν ιδέαν τής ίδρύσεως τοΰ Συλλόγου παρόμοιον τοΰ δποίου 

θά εύχόμεθα νά ϊδρυο? καί αί άλλαι ’Ενοριακαί περιφέρειαι 

τής πρωτευούσης.
«Αί έτήσιαι εισπράξεις τοΰ Συλλόγου άνήλθον τάς 5000 

δραχμών. ’Εξ αυτών 1,500 δραχ. διενεμήθησαν είς φάρ

μακα καί βοηθήματα απόρων ενοριτών καί 2,300 έδόθη- 

σαν είς τδν ναδν τοϋ Άγιου Παύλου συμφώνως τφ κατα
στατικό? τοΰ Συλλόγου, μένει δέ άποθεματικόν παρά τή 

Λαϊκή Τραπέζη750 δραχ. προωρισμένον διά τους απόρους».
■ Παραθέτομεν συγκριτικούς τινάς αριθμούς, λέγει ή λο

γοδοσία τοΰ Συμβουλίου,διά νά καταδείξωμεν πόσον τδ εργον 

τοΰ Συλλόγου εύοδοΰται καί πόση προσοχή καταβάλλεται 
διά τάς δαπάνας : Κατά τδ τριετές διάστημα άπδ τής ίδρύ

σεως τοΰ Συλλόγου έμετρήθησαν τώ ναώ 5,500 δραχ. καί 

διετέθησαν διά φάρμακα καί βοηθήματα 8.500 καί πάντα 

ταΰτα μέ τάς πεντηκονταλέπτους συνδρομάς τών μελών αύ

τοΰ ών δ αριθμός δσημέραι αυξάνει».
— Άλλά και πνευματικώς δ Σύλλογος εργάζεται διά τα 

μέλη αύτοΰ καί τούς ένορίτας :Ή γενομένη διάλεξις την 

3ην Απριλίου 1908 είς τήν αίθουσαν τοΰ «Παρνασσοΰ» 

καθ’ ήν ώμίλησε, εύγενώς προσφερθείς, δ κ. Ίωαν. Δρα- 
γάτσης περί τώνΆγίων Τόπων έσημείωσε σταθμόν επιτυχίας 

ώς ώμολόγησεν ή ’Εφορεία τοΰ Παρνασσοΰ καί τδ ταμεϊον 

τοΰ Συλλόγου. ’Επίσης δ Σύλλογος έσχάτως εξέδωκεν εις 
καλλιτεχνικήν εκδοσιν τήν μοναδικήν εικόνα τοΰ γερμανοΰ

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δέν παρευρέθην, ήκουσα μόνον, μοϋ τήν περι

έγραψαν, τήν έφαντάσθην. Μοΰ έδωκαν δλας τάς 
δυνατάς πληροφορίας περί τής μεγαλοπρεπείας, 
μεθ’ής διεξήχθη καί μοϋ έξήραν τον ένθουσια- 
σμόν, ό όποιος έκυριάρχησεν/Ησαν δμως περιτ- 
ταί αί πληροφορίαι. Έγνώριζον ύπο ποιας αίγλης 
περιβάλλοντα’, τοιαΰται έορταϊ αί όποΐαι δέν είνε 
εύτυχώς σπάνιαι είς τήν ’ Αλεξάνδρειαν.

Πρόκειται περί τής έορτής, είς τήν όποιαν 
πρό ήμερων παρευρέθη ολόκληρος ή ’Αλεξάνδρεια 
τής τελέσεως τών έγκαινίων τοϋ Μπενακείου 

’Ορφανοτροφείου.άνοιγε τάς πύλας του ό βωμός τοϋ ’Αλτροδ- 
ϊσμοϋ, τής Φιλανθρωπίας, τής Μεγάλης Φιλαλ
ληλίας καί προσεκαλεΐτο ολόκληρος ό όμογενής 
πληθυσμός νά προσέλθη διά νά θαυμάση τό άπέ- 
ριττον κτίριον, τά ευάερα διαμερίσματά του, τά 
όποια ύπό τήν στέγην των θά περικλείσουν δλας 
τάς άτυχεΐς έκείνας υπάρξεις, τάς δποίας ή τύχη 
έφερεν είς τόν κόσμον, τούς άποκλήρους έκείνους, 
οί όποιοι δέν Οά γνωρίσουν πατέρα καί δένθάλικνι- 
σθοϋν είς τήν μητρικήν άγκάλην,δέν Οά άπολαύσουν 
τών θωπειών καί τών φιλημάτων τής μητρός.

Καί παρευρέθη σύμπασα ή Ελληνική Παροι
κία μαο καί πλεϊστοι τών ξένων, καί διηγκωνίσθη 
άμέτρητον πλήθος είς τόν εύρύτατον περίβολον 
τοϋ Βωμοΰ, ή μετώπη τοΰ δποίου ύπερηφάνως 
στολίζεται άπό τά δνόματα τών Εμμανουήλ Α. 
Μπενάκη καί Βιργινίας Έμ. Μπενάκη τών ά- 
νεξαντλήτων τούτων εύεργετών, τών μεγαλοϊδε- 
ατών αύτών Ελλήνων, οί όποιοι δέν παύουν νά 
μεγαλουργούν έθνικώς καί νά προσθέτουν είς τήν 
Άλουργίδα τής μητρός Ελλάδος σαπφείρους καί 
άδάμαντας πρώτου μεγέθους. Ενθουσιασμός
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απερίγραπτος έ^εκράτησε κατ’ έκείνην τήν ήμέ
ραν και εις τα στόματα όλων ήμετέρων κα \ί- 
νων έ?ερ3ντο μετά σεξασ^ χα< <
™ ονόματα τής δυάδας τών Εύεργετών τ£ Εθ
νότητας. 1 ' 01

* *

Εί» I ά»ώΡΑΙς «ύτδς Βω(εδς φάρο, _ 
‘Ί ιοιωτικής Πρωτοβουλίας, του Έλλτν- 

ζου Πνεύματος προς τήν μεγάλην θεάν φιλ'ν_ 
*ωπ.„. Τιμή ζχίί& «1ς ™ς τού.
. υ, ζλλψας, τους στολοβάτας τοΟ Άλτρουί- 
σμου. 1

Καί ένώ άπό τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν γι
γαντώνεται τό φρόνημα παντός Έλληνας ένταϋθα 
απο την ένεργειαν δμως τής ’Επισήμου Έλλά- 
δος μαραίνεται, έξαφανίζεται. Έπί ολοκλήρους 
έβδομαδας τώρα ό Ελληνισμός τής Αίγύπταυ 
συνταρασσεται και αγωνία άπό ειδήσεις τών έγ- 
χωριων ξενόγλωσσων καί ήμετέρων οργάνων τού 
τυπου περί αποφασεως τής Αιγυπτιακής Κυβεο- 
νησεως όπως έπιδιώςγ) έν τή χώρα αύτής τήν 
καπνοφυτείαν. Εν τούτοις άπό τήν Επίσημον 
ΕλΛαοα αυδεμια ηκούσθη διαμαρτυρίας φωνή 

ουδεμία κίνησις ούοεμία ένέργεια. Ούτε πληραφο- 
ριας καν θα κατεδέχθη νά ζητήση περί τού L- 
τ^ατος αυτού. Γνωρίζετε δέ τί θά είπή καλλιέρ
γεια τού καπνού έν Αίγύπτω ; Καταστροφή παν- 
-λης του ημισεως ένταϋθα έλληνικού πληθυσμού 
καταστροφή τού Ελληνικού Εμπορίου του κα ’

Ισως να μή τό γνωρίζουν αύτό οι τά τής 
Επίσημου Ελλάδος ιθύνοντες καί ίσως νά μή 

αντιλαμβανωνται τήν καταστροφήν. Ήμπορούν 
όμως να αποταθούν εις τάς έδώ Έλληνικάς Και 
νοτητας, εις το Εμπορικόν ’Επιμελητήριο, τής 
πολεως μας, τού όποίου αί διαφωτιστίκαί έπί δι
άφορων έμπορικων ζητημάτων έκθέσεις πρός τό 
Ιπουργεΐον τών Εξωτερικών ρίπτονται εις τόν 

καλαέν των αχρήστων.'Άς άποταθούν είς τό Ελ
ληνικόν Επιμελητήριον άφοΰ ή ένταϋθα περίφη-

Ελλ,ν,χη Πρ,ξ,,.χή ύπηρεσ(<ζ των χ^·_ 
™ τ»·.· νηδυμον, ε(,ε άν,χ„οςϊά «,τ!χηφθή 

τών ζητη(εάτων έχε(νω> £ 
άμεσον έχουν σχέσιν μέ τήν ύπαρξιν τού Ελλά
νικου στοιχείου. Είς μέγα καί άπέραντον Πουτα- 
νειον αναπήρων καί άνικάνων μετεβλήθησαν τά 
ασυλα αυτα έπί τής μετώπης τών όποίων εινε 
ανηρτημενον τό στέμμα τού Βασιλείου τής Ελ
λάδος καί άπό τάς έπάλξεις τών δποίωνκυαα- 
τίζει ή κυανόλευκος μας. Είνε άληθής σταύλοο 
του Αύγείου τόν δποΓον εΐδομεν πότε θά εύρεθή

Ηρακλ^ς Κυβερνήτης νά άποκαθάρη*. 
ώα ιόετε πανταχού είς δλα τά ζητήαατα 
τηννωχελειαν τήν άκηδείαν, τήν άνικονότητα 
πων Προξενικών υπαλλήλων άπό τού άνωτάΐου 
Διπλωματικού Πρακτορος μέχρι τού τελευταίου

Γραφέωο, δστις έχει μεταβληθεΐ είς Τσουλήν ή 
ΙΙαπακυριτσόπουλον.

Δεν αναφέρω πολλά ζητήματα καί αναγράφω 

μονο^ το .ής αισχράς σωματεμπορίας. Έάν δέν 
εύρίσκετο μία έπιτροπή ύπό ένα Β. Ταμβακο'- 
πουλον να ύποβάλη μίαν έκθεσιν είς τό Ύπουο- 
,ειον των Εξωτερικών καί ένας Έμ. Μπενάκης 
να έςασκήσή όλην του τήν επιρροήν έπί τής Έλ- 
^ηνικής Κυοερνήσεως, νά τήν παρακαλέση καί 

τέλος να τής άγριέψή, θά παριστάμεθα πρό τού 
φρικωδώς έξευτελιστικού θεάματος, τής άπεμ- 
πολησεως τής τιμής Έλληνίδων κορασίδων ‘έν 
μεσαιςδίοϊς τών διαφόρων Αιγυπτιακών πόλεων 
αντί μιάς μπαρίζας.

. να απο τά μεγαλείτερα γεγονότα είς τήν 
ιστορίαν των β.ομηχαν.κών καί έμπορικων συνε- 
τα.ρ.σμων, εγ.νε τόν παρελθόντα Ίαν-.υάριον είο

... , το Λονδϊνον.
θ» ενογάτα. γίνονται Οννε- Έκεΐ ένας άπό
ταιροι εις τά έργοαχάα.α τούς μεγαλε.τέ-

, , ρους έργοστα-
σιαρχας σαπωνος, τά έργοστάσ,α τού όποίου άπα- 
οχολουν μονον είο τό Λονδϊνον φοοο έργάταο 
προαεκαλεσε τους εργάταο καί τούς ύπαλλήλους 
του δ(α να τους άνακο.νώση δτ. σκόπευε, νά έ- 
φαρμοση γεν.κόν συνετα.ρ.κόν σύστημα είς τάς 
εργασίας του καί δτ. θά τούς κόμη δλους μεο.δ.- 
ουχους.ιΟ. εργάτα. εδέχθησαν καί τό σύστημα 
εφηρμοσθη εξ ολοκλήρου άπό τοϋ Ίανουαρίου

1° γεγονός τής προσχωρήσεως τού καταστή
ματος αυτού είς τό σύστημα τού γεν.κού συνε
ταιρισμού εινε οοδαρώτατον, δ.ότ. τό κεφάλα.ον 
το οπο.ον έχουν καταδάλε. οί ’Αδελφοί Λίδερ 
οια τά διάφορα έργοστάσ.ά των άνέρχονται είς 
ι οο,οοο.οοο φρ.

Εινε αληθώς τό μεγαλείτερον άπό τά δηυοκοα- 

τικα συνετα.ρικά σχέδια πού έτέθησαν είς ' έψαρ- 
μογήν. ' r

Κατα τό σύστημα δπου έξέλεξαν ο! ’Αδελφοί 
Λιόερ οι εργάτα. έκάστου εργοστασίου, ώς καί έ 
κάστου πρακτορείου, θά άποτελούν ίδ.α.τέρους 

συνετα.ρ.σμούς είς τούς οποίους οί έργαζόμενο. 
θα ενοιαφερωντα. μόνον δ.ά τάς έργασίας τού 
εργοστάσιου ή τού πρακτορείου πού έργάζοντα..

ΤΟ Μ Υ Θ I Σ Τ Ο Ρ Η Μ A z Μ Α Σ Τ

MAURICE MONTEGUT

ώς βαοΛεΙ, S,«r '“>■· Kan'x S" '°

’'^Eh w U ί,ί,-τιΜίΊ ««: «“'»”■>·ai;

πιν τδν νεανίαν οπω„ να μετεχ , , ,
π ,ιδί τής θέσεώς του δηλαδή χωρίς σέβας και με οι
κειότητα περιβάλλοντε: αύτό μέ μεγάλην στοργήν^

•Οταν ό κόμης de Frottes έφερε τον δεκαετή μάρ
τυρα, Αδύνατον, κίτρινον, μέ μακρυα ξεπλεγμένα μαλ
λιά τυλιγμένον ένα μακρύ 'επανωφόρι και 
έκ φόβου καί πυρετού, διά νά τον ιμπιστευ / 
μικοδν έμπορον τοϋ δρομίσκου Mau-Vestus διέταξε^ 
καί 'επέβαλε μέ μεγάλην αύστηρότητα και τραχύτητα 
Ζς δρους τής ζωής του καί τής πρός αύτό συμπερι-

φ Πολλάς φοράς προσεβάλλετο σκληρως η 
φιλοτιμία τοΰ Καρόλου διότι πραγματι_κως ητι Ηρ 
νκηψ Μή νομίση όμως κάνεις οτι τούτο, προηρχετο 
ΐώ τήν οικογένειαν ή όποία τδν έθεώρει ιδικον της 
μόνον οί ξένοι οί όποιοι δέν έβλεπον εν αυτω παρα 
τδ άμυαλο χαμίνι τδν κακομεταχειρίζοντο οσάκις το 

ε0ΐΜία Τλλ^παραγγελία τοϋ βασιλόφρονος 

ήτοάτι δλοι έπρεπε νά άγνοοϋν τήν καταγωγήν ^ 
παιδδς 'εκτός τού Boran καί των ιδικων τον. Επ

■Ε.α,αο,άϋ,ω: rft.ws 1»»" ««»»»>' ·”'>· τ’5
" ν καί αν έφαίνοντο καλώς πληροφορημενοι.

Brustarl to ·1^> ~ ”
τοϋ έξηρτάτο ή ζωή τού μικρού φυγαδος.

•Η παραγγελία αύτη έτηρήθη κατα γραμμα και & 
όκόιιης de Frotte άπέθανε -πρό τής πραγματοποίη
σές τού σχεδίου του, ή φωνή του είσηκουετο και 

έξ αύτού τοϋ τάφον. z , .
Αϋτά δλα ήσαν μία σκληρά Τ^τ^^τδ 

Απόγονον τόσον περίφημων προγονών. Ισ^ζ 
μέλλον νά έπανέφερε πολλας φοράς εις η Μ 

^^αξύ^^^τοϋ ύπήρχε βαθεία Αγάπη- 

αύτήίΚις ήτο κατά τρία έτη μεγαλειτέρα του_τον συνε- 
βούλενε καί τδν παρετήρει 'εκ του υψους τη, σο , 
μιά- ωκράς κόρης ήτις γ^αι μεγάλη, περιβαλλουσα 
αύτόν μέ μητρικήν φιλοστοργίαν και αφοσιωσιν μιας

Ό Boran τούς Ελεγεν Su η Αδυναμία τοϋ ανεξου του 
ώφείλετο εις Ενα πρόοφατον πυρετόν. Τούτο ητοαρ- 
κετύν και κάνεις πλέον δ'εν ίξήταοε περισσότερόν 
ζήτημα αύιδ τδ όποιον Αλλως τε δέν τον ενδιεφερε 

διόλου. , ι
’Έξ έτη επέοαοαν τοιουτοτρόπως. Ο μαγκας , 

γάλωσε μέσα στην βαρεΐαν ατμόσφαιραν τοϋ προα
στείου. Πολύ συχνά ήτο άοόενής κ εςηρχετο ω, . 
τούτου ολίγον. "Οταν έμενε μέσα εσπουδαζε παρα το 
πλευράν τοϋ Blaissot ή και αύτοΰ του ιδωυ του Bog
ran τούς μηχανισμούς ιών ωρολογίων και α '
λας ειδικός γνώσεις χρησίμους ε ς το άγγελμα του

Έν τώ μεταξύ έδιάβαζε πολύ, προπάντων δε την 

ίστοοίαν τής I αλλίας. Ζ , , ,
Αί ενασχολήσεις αύται τδν έκρατουν μέσα και εφα 

νέτο ζών μόνον δι' αύτάς. Τδ καλοκαίρι κα&ε Κυ
ριακήν ή οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου του έργα- 
L ««I .ίί
ΙΜ π.ρό Α ίΐΟκ Α ° B.“™
είχε μίαν μικράν οικίαν μέσα σ' ένα μικρόν κήπον.

Ή οΙκία αυτή εύρίσκετο έντελακ απομεμονω, >η 
είς τδ τέλος τής όδοϋ- έκεΐ δέν είχε κανένα να φοβη- 
Οή ούτε τά μάτια, άλλ' ούτε καί τ’ αυτια των περιερ-

Ενοίκιαζαν ένα άμάξι είς τδ όποιον ανόρωποι και 
καλάθια μέ τροφός ίστοιβάζοντο φύρδην μιγδην.^ 
δταν δέ έφθανον είς τήν οικίαν κατεβιβαζον ρ 
τά τοόφιμα καί ύστερον είσείρχοντο είς αυτήν.

Είς τδ 'εξοχικόν κι' άπομεμονωμίνον αυτό μέρος 
Ιπανελαμβάνετο κάθε Κυριακήν μία παράδοξος σκηνη. 
Είς διάητηιια ένδς δευτερολέπτου ήλλαζοντα προσωπ , 
ό τόνος τής φωνής των καί οί τρόποι των.

«Αύθέντα μου ! Πρίγκηφ μου ελεγεν ο Koran 
γονατίζων μεθ’ δλων τών ίδικών του έμπροσθεν του 
μαθητευομένου του «ώς τδ βράδυ άςλείφουναι προσ_ 
ποιήσεις- επιτρέψατε είς τούς δούλους σας να σα, 
προσκυνούν καί νά σας λατρεύουν».

λαί δ Κάρολος οχι χωρίς αςιοπρεπείαν εσηκω ε 
τούς ταπεινούς, γονατισμένους φίλους του κ εποιζε 
χωρίς δυσκολίαν έως τδ β?άδυ τον μυστηριώδη ρολον 

τθνΐΈΐοΓήτπο°λοιπόν αύτό τδ παιδίον τδ όποιον άν καί 

είχε τόσον ταπεινόν 'εξωτερικόν 'εν τούτοι: πα^ εκείνων 
οϊτινες 'εγνώριξον τδ μυστικόν τής ζωής του εχαιρετατο

*) Συνέχεια έκ σελ. 538. 4
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τότε έζη είς ένα φρικώδη σταΰλον δπου δεν ήκουε 
τίποτε άλλο παρά άπειλάς καί άγριας φωνάς συνο- 
δευομένας άπδ φοβέρας κινήσεις, μεταφυτευθέν δλως 
αίφνιδίως στδ ήσυχο κι ειρηνικό αύτό σπίτι έδέχετο 
με άνοιν-τάς άγκάλας δλας τάς θωπείας κατετρομαγ- 
μένον καί τρέμον άκόμη άπδ τδ παρελθόν.

’Ολίγον κατ’ ολίγον ήρχησε νά συνέρχεται μέσα 
στήν άτμόσφαιρα . ον θερμοκηπίου, άνεπτύχθη πολύ 
ταχέως κ’ έγένετο επίφοβος ! Τά πράγματα ήλλαξαν.

Τώρα ήλθε ή σειρά του νά συμβουλεύη καί νά πα
ρατηρητήν Renee μέ επιείκειαν καί συγκαιάβασιν, μέ 
τήν άγάπην τοΰ εφήβου πρδς τήν φυσικήν υπεροχήν 
τήν οποίαν αυτός ώς έκ τής συναισθήσεως τής κατα
γωγής του είχε διπλήν.

"Οταν αυτός έγεινε δεκαπέντε έτών έκείνη ήτο δεκα
οκτώ' δταν αύιδς έγεινε ενα χαριτωμένο άγόρι έκείνη 
ήτο μία ώραία κόρη ώχρά, μι άφθονα μαΰρα μαλλιά 
καί μέ καστανά μάτια, είς τα όποια ένόμιζε κανείς δτι 
είχε Ζν^ή Χβνσός. “Επρεπε λοιπόν κανείς νά είνε πολύ 
οξυδερκής διά νά δ ακρινή τδ είδος τής άμοιβαίας άγά- 
πης μεταξύ τοϋ μεταμορφωμένου βασιλέως καί τής 
κόρης τοΰ ώρολογοποιοϋ τής σκλάβας καί έξομολογη- 
τρίας δλων τών ονείρων του. Πολλές φορές δταν έκυ 
τάζοντο έκοκκίνιζον καί οί δύο' μά μήπως ήξευρον 
κι’ αύτοί γιατί ;

'Έν έτος έπέρασεν άκόμη μέσα στδ στενόν αυτό πε
ριβάλλον, μέσα σ' αύτήν τήν οί'/.ίαν, δπου δ είς άγκών 
έκτυπα έπί τοΰ άλλου, δπου αί ψυχαί ήνοΰντο δπως 
καί αί πνοαί. Ούτως είχον τά πράγματα, δταν ένα 
ώραΐο βράδυ ένας ύψηλόσωμος γέρων, κρούσας τα 
γιαλιά τής βιτρίνας παρουσίασεν ένα κιτρινισμένο 
χαρτί, τδ όποϊον διά μέν τδν Biran είχε μεγάλην 
τημασίαν, ένω διά πάντα άλλον δέν έσήμαινε τίποτε.

Ό ίδιος <5 ώρολογοποιδς είχε γράψει άλλοτε επ' 
αύτοΰ τάς λέξεις :

ft*Ελαβον τδ άντικείμενον ϊνα τδ επιστρέφω άμα 
τή έμφανίσει».

Κάτωθεν δέ αύτών υπήρχε ή υπογραφή του.
Ό ίδιος ό Boran είχε δώσει άλλοτε τό χαρτί αύτό 

είς τδν Erode μόνον δέ είς τδν κομιστήν τούτου Ε
πρεπε νά παραδώση τδν Πρίγκιπα. Ό Boran κατ’ 
άρχάς έλυπήθη βαθέως, μετά εν δέ τέταρτον ό Πρίγ- 
κηψ επιβιβαζόμενος μιας άμάξης έβάδιζεν πρδς τδ 
πεπρω μένον.

Ό Κάρολος έφευγε κατευχαριστη μένος, χωρίς νά 
γυρίση πολλές φορές τδ κεφάλι του γιά νά ίδή τήν μι- 
κράν οικίαν. 'Η δοξομανία του ήτο κατά τήν έποχήν 
έκείνην μεγαλειτέρα ποςντδς άλλου αισθήματος έκτδς 
δέ τούτου είχεν έμφυτον κλίσιν διά κάθε παρακεκινδυ - 
νευμένην πράξιν.

Ένώ δέ ούτος άπεμακρύνετο δλονέν, άφινε πίσω 
του τήν Renee ήτις μέ τό πρόσωπον έντδς τών χει
ρών της έκλαιε μέ λυγμούς' τίς τοΰτο τήν έμιμεϊτο 
καί ή παχειά Ιωάννα ένω ό Beran καί ό Blaissot 
έλεγον ψιθυριστά άιαμεταξύ των.

« Ποΰ νά πηγαίνη ».
«Θά τόν ξαναϊδοΰμε άραγε».
"Εκτοτε ή Rente δέν τραγουδούσε πλέον ράπτουσα.
Πέντε έτη παρήλθον άπδ τής ήμέρας έκείνης, χωρίς 

οί ταπεινοί ούτοι άνθρωποι νά μάθωσι τίποτε νεώ- 
τερον περί τοΰ έξαφανισθέντος φίλου των. Καθημε
ρινώς ώμιλούν περί αύτοΰ, τάς δέ ώρας τοΰ φαγη

τού Λαρετήρουν περίλυποι τήν άδειαν θέσιν του. 
Καμμιά φορά κάποια δειλή μομφή ήκούετο.
«Μπορούσε πολύ καλά νά μάς γράψη δύο λόγια», 

έλεγον μεταξύ των.
"Οταν δμως ό Bruslart τούς είπεν δτι ό Πριγκηψ 

των άπέθανεν, άπηλπίσθησαν έντελώς καί δέν ώμίλουν 
περί αύτοΰ είμή ώς πρδς τδ παρελθόν.

Μίαν εσπέραν τοΰ Ιουνίου τοΰ 1806 καθώς δλοι 
οί έν τώ ώρολογοποιείφ εύρίσκοντο είς τήν συνηθι- 
σμένην των θέσιν, άσχολούμενοι εις τάς έργασίας των, 
ένφ ό Boran καθήμενος πλησίον τοΰ στενού παραθύ
ρου μέ τά μικρά γυάλινα τετράγωνα έξήταζε μέ τδν 
φακόν είς τδν δγθαλμδν τάς μηχανάς τών ώρολογίων, 
ένφ ό Blaissot οπισθέν του έγύριζεν ένα χάλκινον 
κύλινδρον, ή ’Ιωάννα έσκούπιζε είς τήν κουζίνα τά 
συνηθισαένα φαγεντιανά πιάτα, καί ή Renee έκυπτε 
σιωπηλή καί ώχρά έπί τοΰ ραψίματός της, ένας ελα
φρός θόρυβος έτάραττε τήν ησυχίαν κ’ έκαμεν δλοις 
νά σηκώσουν τά μάτια άπδ τής έργασίας.

Τότε είδον ένα ώραϊον νέον μέ γυναικεΐον πρόσω
πον νά κτυπα διά τοΰ άκρου τών ονύχων του τά 
τζάμια τής θύρας.

Αύτό ήτο τδ σύνθημα διά τοΰ όποιου οί έξόριστοι, 
οί έπαναστάται τής άλλοτε, έζήτουν καταφύγιον είς τήν 
οικίαν τοΰ ώρολογοποιοϋ, έρωτώντες έάν υπήρχε θέ- 
σις δι’αύτούς καί έάν ήδύναντο νά είσέλθουν άσφαλώς.

Πολύς καιρός είχε παρέλθει χωρίς κανείς νά ζητήση 
άσυλον είς τήν οικίαν τοΰ ώρολογοποιοϋ έκτδς τοΰ 
Bruslart τδν όποϊον δλοι έγνώριζον πολύ καλά ώστε 
να μή διστάσωσι ούδ ’ έπί στιγμήν διά τήν άπάντησιν.

Αίφνης ή Renee ή όποια έβλεπε τδν ξένον άπδ τά 
τζάμια άφήκε μίαν πνιγμένην φωνήν καί έγένετο κάτω- 
χρος' ένόμιζε κανείς δτι τήν στιγμήν έκείνην τδ αίμα 
είχεν δλον φύγει άπδ τάς φλέβας της δταν δέ <5 κτύ
πος έκ τών έξυ θεν έπανελήφθη πλέον άννπομόνως, 
αύτή έφώναζε αγρίως'

«Πατέρα, πατέρα».
( Ακολουθεί)

ΜΙΤΣΑ ΠΕΡΡΩΤΗ

Ό Έλλη'; ό πρόθυμος είς Ουσίας διά πάν δτι 
έθνικόν δέν έχει βεβαίως άνάγκην παροτρύνσεων 
προκειμένου νά έκτελέση τδ καθήκον του. Διά 

τοΰτο δέν τολ-
Τό Ααχεΐον τον Στόκον μώμεν νά σύμ

βουλε υ σ ω μ ε ν 
ούδέ νά παροτρύνωμεν, βέβαιοι δντες οτι πάντες 
εϊνε έφοδιασμένοι μέ τά τετράδραχμα λαχεία του 
Στόλου ών ή έκκυβευσις γίνεται είς το τέλος του 
παρόντος μηνός (26 ’Απριλίου). Ύπενθυμίζομεν 
άπλώς είς τους τυχόν ύστερήσαντας έξ άμνημο- 
σύνης ή άλλων έπασχολήσεων οτι έπιβάλλεται 
είς δλους μας ή έϊάντλησις μέχρις ένος δλων τών 
τετραδράχμων γραμματίων άτινα δύνανται ν’άνα- 
ζητήσωσι καί είς τάς διαφόρους Τραπέζας καί είς 
τά Δημόσια ταμεία, καί είς τούς σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, καί είς τά Πρακτορεία τών έφημερί- 
δων καί παντού δπου εδρεύει οίαδήποτε δημοσία 
άρχή του Κράτους.

Ο ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ

τάς είλικρινεστέρας συμπάθειας άπό τοϋ μεγάρου 
τοϋ πλουσίου καί ισχυρού μέχρι τής καλύβης τοϋ 
πλέον άφανοϋς βιοπαλαιστοϋ, έπαυσεν ύπάρχων 
είς τόν κόσμον αύτόν. Καί δταν άναμφισβητήτως 
έγνώσθη δ θάνατος, την κατάπληξιν διεδέχθη βα- 
θεία καί ειλικρινής θλΐψις ήτις άμείωτος έξεδη
λώθη παρ ’ δλης τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας μέχρι 
τής τελευταίας στιγμής καθ ’ ήν έλαφρόν τό χώμα 
έκάλυψε τήν σωρόν τοϋ άειμνήστου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΚΑΜΠΑ. ♦

Δέν λέγομεν ύπερβολήν άν τονίσω- 
μεν δτι δ θάνατος τοϋ ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΟΥ ΚΑΜΠΑ δέν ήτο έκ τών 
συνήθων άπωλειών ένος εκλεκτού μέ
λους τής κοινωνίας μας. “Ανθρωποι 
τής τάξεώς του, τοϋ πλούτου του, 
τής κοινωνικής του θέσεως ύπείκον- 
τες είς τον κοινόν νόμον άπέρχονται 
τοϋ κόσμου τούτου, άλλ ’ ή έκ τοϋ 
θανάτου άπορρέουσα συγκίνησις δέν 
έκτείνεται πέραν στενότατου κύκλου 
γνωρίμων ή φίλων καί συγγενών. 
Διά τόν ’Αλέξανδρον Καμπάν δέν 
συνέβη τό αύτό, διότι δ άείμνηστος 
δέν ύπήρξε κοινή τις φυσιογνωμία, 
άσημος τις προσωπικότης άδρανή- 
σασα καθ’ δλον της τόν βίον. Ό 
Καιιπ&ς κατά, τό μακρόν τοϋ βίου 
του διάστημα έθεσε βαθείαν τήν 
σφραγίδα τής άτομικότητός του καί· 

άφήκεν ίχνη δισεξάλειπτα τής διαβάσεώς του. Λό
γω τοϋ χαρακτήρας του είχε κατακτήση τάς 
κοινάς συμπάθειας καί ειμεθα βέβαιοι ότι δταν 
ή ταχύπτερος φήμη σκορπίση άνά τά χωρία τής 
Αττικής καί τάς Λαϊκάς τάξεις το άπαίσιον άγ
γελμα τοϋ θανάτου του οί γοοί καί οί στόνοι ,οΐ- 
τινες θά άκουσθώσιν άπό πενιχράς καλύβας καί τά 
κρύφια δάκρυα άτινα θά ρεύσωσιν άπό τούς παρ ’ 
αύτοΰ εύεργετηθέντας δυστυχείς ή άναξιοπαθοϋν- 
τας θά φθάσωσιν μέχρι τοϋ θρόνου τοϋ Ύψίστου ώς 
τό αγνότερο; θυμίαμα ύπέρ τής εύγενοϋς ψυχής τοϋ 

Άλεξάνδρον Καιιπΰ.

Πολλάκις δ άείμνηστος είχεν έκφράση την έπι- 
θυμίαν νά καταγίνη είς τήν συγγραφήν τών άπο- 
μνημονευμάτων του διά τήν έν Λαυρίω Δημαρχια- | 
κήν του δράσιν. Ή μή πραγματοποίησις τής σκέ- 
ψεώς του ταύτης δύναται νά θεωρηθή ώς μία ά- ' 
δικία διά τήν κοινωνίαν μας ήτις έκπληκτος θά

Μέ τήν οδύνην βαθίως έγκεχαραγμένην εις τήν 
καρδίαν καί μετά δάκρυα καταπλημμυροϋντα τούς 
οφθαλμούς άγγέλλομεν τόν θάνατον τοϋ πολυτιμο- 
τέρου τών συνεργατών τής «Ελληνικής ’Επιθεω
ρήσεων» καί πολυσεβάστου ήμών φίλου ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΟΥ ΚΑΜΠΑ. Ή οδύνη ή συσκοτίζουσα καί 
διαταράσσουσα τήν διάνοιαν καί σπαράσσουσα τήν 

I καρδίαν δέν μάς επιτρέπει τήν στιγμήν αύτήν νά 
χαράξωμεν εικόνα άνταξίαν τών άρετών καί τής 
άξίας τοϋ έκλιπόντος άνδρός. Δέν δυνάμεθα άκόμη 
νά πιστεύσωμεν ότι ό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ 

ό πλημμυρών άπό ύγείαν, άπό ζωήν, 
άπό δράσιν, άπό ενεργητικότητα, 
άπό θέλησιν, άπό ευφυΐαν, δ θαυ- 
μαζόμενος διά τό άριπρεπές παρά
στημά του, διά τό άκαταβλητονψυ
χικόν σθένος του, ό τήν προηγου- 
μένην τοϋ θανάτου του σκορπίζων 
την χάριν τοϋ πνεύματός του, δ ώ
ρας τινάς άκόμη πρό τοϋ μοιραίου τέ
λους καταμερίζω·/ τάς στιγμάς του 
ύπέρ τής πραγματοποιήσεως εύγε
νών καί ωραίων σκοπών άνηρπάγη 
άπό τάς άγκάλας τής προσφιλεστά- 
της αύτώ οίκογενείας του καί άπό 

τήν λατρείαν τών φίλων του.
Καί ό πλέον γενναίος πτοεϊται 

δταν άντικρύζη τήν συμφοράν ύπό 
τοσοΰτον σπαρακτικάς περιστάσεις 
έπερχομένην. Καί διά τοΰτο ή κοι
νωνία τών ’Αθηνών κατά την 16 
Μαρτίου, ήμέραν τοϋ θανάτου του, ύπ’ αύτών τών συναισθημάτων κατελήφθη έπί τή 
οδυνηρά άναγγελία. Δυσπιστία κατ’ άρχάς, δέος 
κατόπιν καί κατάπληςις έν τέλει έξεδηλώθη παρ’ 

δλων ήμών.Ούδείς ήθελε νά πιστεύση οτι ό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΑΜΠΑΣ ό μέχρι τής τελευταίας του στιγμής 
παντού διαλάμπων, δ παρέχων τάς φωτεινάς γνώ- 
μας του είς τό οίνολογικόν συνέδριον καί μετά νεα
νικής αύτόχρημα δρμής συμμετέχων εις αύτό, δ 
έκφράζων τάς σπινθηροβόλους καί άνεπιφυλάκτους 
καί πλήρεις βαθείας παρατηρητικότητας γνώμας 
του τήν μίαν στιγμήν είς κύκλον δημοσιολόγων, δ 
παρέχων ολίγον μετέπειτα διά τής άπαραμίλλου 
εύστροφίας τοϋ πνεύματός του τήν εύστοχον λύσιν 
παντός κοινωνικού ζητήματος, δ σκορπίζων ώρας 
τινάς βραδύτεοον καί δή πρό τοϋ θανάτου του, την 
γοητείαν καί χάριν τοϋ πάντοτε σπινθηροβόλου 
πνεύματός του είς τάς αίθούσας τοϋ Παρνασσού, δ 
ένδιαφερόμενος διά πάν τό προοδευτικόν καί στη- 
ρίζων πάσαν εύγενή φιλοδοξίαν, δ έχων κατακτήση
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τοτε, πλέον ή αναρχία 
καταστή φώ
το το κέντρον 

εν τοίςσπλάγ- 
επίφοβα στοι-
----- - —-Ον,

το καθήκον διά νά ζ.αθα- 
τήν κατέτρω- 
—‘Σ ηύτύχησε 

σττανιών αύ- 
περι έβαλλαν 

τήν
,ν ογ- 
τά έ-

υπο τών 
πλαισίω

η οποία ελάτρευε 
ΐς τό

παρηκολοϋθη το εργον ένας γίγαντος μή άπαντω- 
| μενού εις τους καθ ’ ήμας χρόνους. Θά έβλεπε τόν 

χαρακτήρα τον αδάμαστον καί ακατάβλητου, τόν 
I συναισθανόμενου τ£ς υποχρεώσεις τού αξιώματος 
I \°υ κ*! Γ δισταζοντα νά θέτη είς κίνδυνον τήν

Θιαν ,ωην προκειμένου νά φέρη είς πέρας τήν τι- 

I ^τ'κην W είς Δήμος τού Κράτους τού
ανεθεσε. Το Λαύριον τότε, πλέον έν

I καί τή κοινωνική αποσυνθέσει, είχε 
I λεά κακουργών,ληστών καί πειρατών,ή 

I πασης εγκληματικής διαφθοράς καί* 
I χνοις αυτού έκυριάρχουν τά πλέον 

I χεΐν°ζ τ°που· Έχρ^άζετο σθένος άκατάβλ·
Λαρδια άφοβος, βραχίονες σίδηροί, στήθη γενναία, 
χαρακτηρ αδέκαστος καί άπροσπέλαστος είς άδυ- 

■ ναμιας μικρών ανθρώπων, καί ύπέρ ταϋτα, 'ού- εύ- 
I τροφος, δεξιός, άντίληψις λεπτή, ήθο: άπτόη-ον 
I Λοινωνικη πείρα βαθεία καί τελεία αύταπάονησιί 
I κα: προσηλωσις είς -- - * · ■ ·' -
I ρισθή ή πόλις άπό την λύμην ήτις \ 
I γε. Καί ό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑ 
I να περικοσμηθή έν πλούτω
I των αρετών αίτινες ώς έν 
I την μ-εγάλην του ψυχήν 
I δικαιοσύνην καί ούδέποτε ___ ____
Ι κον κα: τήν επιβολήν τών ισχυρών. Κα 

φοδια αυτά είργάσθη ώς άρχων, ώς πατήρ, ώ- τύ
ραννος καιως σατράπης ένίοτε άλλά και ώς ίδΛ' δη- 
δικαστης καί διά τής πυγμής,διά τής πειθοϋς, διά 
τζς_ σκληρός _ τιμωρίας άλλά καί λελογισμένης 
εηΐϊΐκε.α,, ια -ήςες ίσου απονομ.ής πρός δλους τής 

να ε,.ιβληθηε,ς τον άγριον καί άτίθασσον συρφετόν 
όστις επιεζε τά στήθη τοϋ Λαυρίου. Τοσοϋτον ή- 
γαπησε την Δημοσίαν τάξιν καί τοσοϋτον έπό- 
έησε την επαναφοράν τής ισχύος τοϋ νόμου ώστε 
δ^ν ^δίστασε „οσωπικώς νά καταδιώξη ληστάς, 
αφοβνς, άοπλος, και μονος νά είσέλθη είς ‘άντρα 
απηλ.,ισμενων κακούργων τούς οποίους ή ’άμε·')-· 
κτος κ.αταδιωςις του τούς είχε μεταβάλεί είς 'θηρία 
ανηλεη κα: εκατοντακις επροκινδύνευσε τήν ζωήν 
του δια τν_ν σύλληψιν έγκληματιών καί έξόντωσιν 
τη, κακοηθειας και τής διαφθοράς. 'Η ίδιοφυ·'α 
ην ανεπτυσσεν εις την καταδίωξιν έγκληματιών 
-α,.εμ,ινε παρομοιωδης ή &έ άνακριτική δεξιότης 
του και η ακόλαστός έπιμονή του πρός Χεσ^ 
τος αληΚιας εξησφαλισαν ούχί άπαξ τόν θρίαυ- 
δον της Δικαιοσύνης. Κατέστειλεν άπεργ.'α- χίτι 
νεςπροεμηνύοντοφοβιραί καί αίτινες ήπ^ίλουν'έκ 
βαθρω, την διασαλευσιν τής Δημοσίας τάξεως διά 
μονής της ευφυΐας του, τής εύστροοίας τ^ϋ 
ματοςτου της υπενθυμιζούσης τοϋ Στρατάοχου 
Κολοκοτρώνη την απαράμιλλου έφευρετικότητα διά 
να επιβαλη εις τά πλήθη τήν εαυτού γνώμην. Περί 
^.ς αιοικη-ικης του δράσεως δέν όμιλοϋμεν. ’Ενθυ
μούνται πάντες οι κάτοικοι τοϋ Λαυρίου οτι πλέον 
ευπρόσωπόν και αξιοπρεπή καί πολιτισμένην Αστυ
νομίαν όεν ειύεν εκτοτε ούδείς Δήμος τοϋ Κεάτου- 
και αν ο αείμνηστος είχε τήν πρόνοιαν νά συγ-

γράψη τά Απομνημονεύματά του θά παρείχε πρό
τυπον προς μιμησιν είς τούς ποθοϋντας'τή'ν βελτί- 

'° ά«,{^ς Καμπας 
Λα. μακ^ν ευρισκόμενός τής Άρχής δέν έπαυσαν 
ενδιαφερόμενός υπέρ τής Άστυνομίας τοϋ Κράτους 

/-α. εκτοτε απο τής άρχής τής έκδόσεως τής « Έλ- 
τηνικ6ς Επιθεωρήσεως» τό προσφιλές του ζήτησα 
z-,το η ανυψωσις τού Αστυνομικού καθεστώτος '

φθή

νά Ο VZ ΓΪ’ Τ' ΙΖίγΛη άξΐ'Χ ™ άνδρός ^ον 
- ^-ηθ? δλοκληρος ό βίος του, νά άπο^αλυ- 

πασα εκδηλωσις τών ψυχικών καί πνευματι- 
-ω/ αυτου χαρισμάτων καί νά γνωσθή ώς άνθρω- 

της εργασίας fjTl? Tfiv άνέδειξεν, ώς άνθρωπος 
των γραμμάτων άτινα παρηκολοϋθη ώς ά^ηθής 

f ης αυτών,ως πνεύμα κατ ’ εξοχήν λεπτόν έλκυό- 
μενον απο την γοητείαν τών καλών 'τεχνών,ώς ζ.οινω- 
,ιο ογος βα)υς ως μελετητής τής ανθρώπινης ψυχής 
-αι των ανθρω,,ινων άδυναμ-.ών,ώς ψυχολόγος δεινός 

ως ρητωρ συναρπάζων τά πλήθη,συγκλονίζω-, αύτά 
οαρασυρων δια τής γοητείας τών λόγων του καί 
Λα. . ης γλυκυτητοςτων σπινθηροβολούνται καί πλή 
?ων ευφυΐας οφθαλμών του. Δέον νά γνωσθή ώς 
-τηρ τρυφερός θυσιάζων τά πάντα πρόΐ μόρφωσιν 
αρ.σ.ων θυγατέρων, άληθών έγκαλλωπισαάτ^ τής 
Αθηναϊκής κοινωνίας, ώς φίλος πολύτιαος, ώ- ά- 

Λουραστος φιλαναγνώστης πλουτίζων διά τής’με- 
ώ- άοθΛα ,εΖασ·η7 τιχί απεράντους γνώσεις του, 

πλη?ών τάς * Έλληνι-
Επιθεωρήσεως» μέ μελετάς, άρθρα καί παρα- 

επι παντός άξιου λόγου ζητήματος καί I 
ανηρ τών εθνικών ιδεωδών καί τής έθνι- 
·';■ Άλλά τό τοιοϋτον είνε έργον βαρύ, 

τας δυνάμεις μας διά τούτο Οχ 
τ,νχ σημ.εια του βίου του άτινα I 

-ον εις τού πολλοΰ κόσμου τήν άντί- I 

τηρήσεις επί 
τέλος ώς 
κής δράσεως. 
δυσανάλογον ■ 
τ»εριορι οθώυιεν 
δέν πρ · ' 
ληψιν.

-:Ki'r α ’ 'Ε’“ϊ4 'Ε™·?“ 
ξ ΤΟ ,εν-.υ της επιρροής της καί άπελάαβανεν ά- 

μεριστον τη, εμπιστοσύνην τοϋ Πανελληνίου,τυολώ- 
επαναπαυόμενου είς αύτήν καί παρ’ αύτης προσ^ 
Α ΚΕ-°ΑwW^ Ζαί ζωτικήν, ό 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ

.νί.υ««Ο|Λ.,„ „ 8ρ=,«ηρ,;τηΤος Τί5 ;ίια,,/ 
σ^ς εις αυτόν, ειργάζετο είς τήν πρώτην γραμυ.ήν 
7 °7 ε??07εί’ζαί ^-οςμεΟ’ δλων, οτι συνε^λει 

τών πατ?^τικών αύτή; σκοπών
Ητο Προεορος ενός τών τμημάτων τής 'Εταιρίας 

ικ του -ήλου του και τοϋ ενθουσιασμού του 
:ωσεν είς αύτδ τά πλέ.ν 

οτε κοινωνίας, μετά συγκινή- 
ίστορικην έκείνην νυκτερι- 

' εις τό έν τή όδω Φιλελ- 
ετάχθησαν είς τάς τάξεις 
κι ώρκίσθησαν έπισήμως ώς

κατέταξε και συνεζ.έν 
έξέχοντα μέλη τής 
σεως όε περιεγραοε 
νην συνεδρίασιν καθ 
ληνών Μ-γαρόν του κατ 
της Εθν. Εταιρίας ζ.ο

«ύτής ί, τίτ, M,lpoi,l!T„s άοάμο; Γ«ρ-

υ,ανός κα: τά μέλη τής ίερίς Συνόδου. Ήτο μία 
άπό τάς υ.εγαλοπρεπεστέρας πατριωτικας .εροτε- 
Χίας^Λ-ίας εϊδεν ή νεωτέρα Έλλας και 

ήτο ύπερήφανος διότι ήτο εργον του η ασύλλη
πτου ίερότητος έκείνη στιγμή, "θτε ^ως ΚΡΥω^θ 
οον άντ^λήφθη -ι ή Εθνική αυτή Εταιρία ητο 
κατώτερα τών ελπίδων του και του ενθουσιασμού 
του έν τή πατριωτική του οδύνη δια την καταρ- 
ράκωσιν τόσων ονείρων ώρθώθη άμειλικτος αυτ^ς 
διώκτης, καταδικασθείς μάλιστα κα: εις ένατον 
ύπό τής Αοράτου ’Αρχής, ώς τούτο εινε γνωστόν 
είς τά έπιζώντα-μέλη τής ανώτατης αρχής-

¥

Ύπό τήν έπίωασιν άνδρός απολυταρχικού κα. 
τυρρανικού έκρύπτετο ψυχή πλήρης ^εους κα.^καρ- 
δ-’α άπείοου τρυφερότητας. Λογω -ης - - ’
τ^ ώλεγαλο^τηματίου τών ’Αθηνών ευρισκετο 
είς συναλλαγάς μέ πληθύν μικρέμπορων αγο_ραστων 
τών προϊόντων τών άπεράντων αμπελοφυτ^ιων τ - 
ΔΘ ύπάρχει παράδειγμα οφειλέτου του, και αριθ- 
μόύνται Χαι κατά δεκάδας, θ δ^ος να κατε- 

διώγθη ύπ’ αύτοϋ δικαστικώς, μολονοτι αι ατ_ε 
3ητοι αύτών άναβολα’ι πρός έκπληρωσιν των 
πρός αύτόν ύποχρεώσεων των ηδυναντο να ε,αντλη 
σωσι καί τού πλέον ύπομονητικου και φιλ=.υσ,.λα 
^^ρόςτήνύπομον^.Είμεθ^^- οτε ποΧ-

, ,. , · ..'-ir-j_ c τ-ήν υπαοςιν τωνε: αυτών, οφε'.λοντες ,ην -s
I άνάδ'ιξίν των είς τήν άνεξάντλητον γενναιότητα 

-οϋ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΜΠΑ, θα τον θρηνησωσιν
I ώς ίδιον αύτών πατέρα.

Μετά τετοαήμερον πολιτικήν άνωμαλίαν η υπουρ
γική κρίσις έληξε διά τής άνακλήσεως της παραι- 
ίήσεως τής ύπό τόν κ. Θεοτοκην Κυβέρνησή Eg

TTjV tosotv Ο · δ
11 πολίτικη κατάΟταείις τά τελευταία γεγο

νότα επεδρασαν σο- 
βαοώς έπί τών σκέψεων τών πολιτικών άνδρών τής 
χίας· Όφείλομεν νά δεχθώμεν τούτο χαριν της νοη
μοσύνης καί τής φιλοπατρίας αυτών αλλκ κα:. του 
πολιτικού των άκόμη συμφέροντος, θα εννοησωσι 
πλέον οί πολιτικοί άνδρες τής χώρας ημών, οι τε

■ - —έΕουσίαν καί οι έκτος αυτής ευρι-ζα,τενοντες τry ζ ,σκόαί'οι, ότι διά νά σταδιοδρομήσωσι τελεσφορως εις
πολιτικόν των στάδιον οφειλουσι ν απορριψωσι τον 

παλαιόν άνθρωπον, τάς παλαιάς μεθόδους και να χω- 
οήσωσιν όδόν ένδεικνυομένην ύπο των περιστάσεων α - 
τινες τόσον έσχάτως δύσκολοι εγενοντο και δια την 
Κοινωνίαν καί διά τό Κράτος καί δια το Εθνος ημών. 
Ό Λαός άνέκυψε καί δέν θά δεχθγ πλέον οτι μεχρ 
σήμερον ήνείχετο.Αί συντεχνία-, άγρυπνουν,ο 
κόσυο-ήγειρε τήν κεφαλήν του και παρ αυτου, χ · 
δες'Λαού έν ταίς Έπαρχίαις άναμένουσι το σύνθημα 
διά νά πατάξωσι έκείνους οί όποιοι δεν θα εργασθωσι

Τοιοϋτος άνηρ δικαίως έκηδεύθη μεγαλοπρεπώς | 

-αοακολουθήσαντος άπειρου κόσμου μέχρι της τε- ■ 
Χίας αύτοϋ κατοικίας,Τά στήθη του εκ^ I 

-I?,ώ Σω,ήΡο5 τω άτίϊωμ I
Π-ζικού διοικούμενος παρά Ιαγματαρχου -ω.εφα- | 
νοικατετέθησαν περί τους τριάκοντα, , I
τό Υπουργικόν Συμβούλιόν παριστατο. Ο κ. Οεο I 
τάκης μάΜστα μετά τού Υπουργού τής Δικαιο
σύνης παρηκολούθησε μέχρι του_ τάφου. Επ ση I 
διεκρίνοντο. έν μέσω τού πολλοΰ πλήθους εκ των 
λαϊκών τάξεων, ό κ. Δήμαρχος, ο ομαρχ „ I 
Ύπασπισταί τού Βασιλέως κα: του Διάδοχου, α. 
Κορυφαί τού Τραπεζιτικού παρ’ήμ'Λ Κοσμου ανώ
τεροι καί κατώτεροι Αξιωματικοί της Χωροφυλακης 
τού Στρατού καί Ναυτικού καί άλλοι εξεχοντες εις 
τά Γράμματα, τάς Τέχνας, τήν Δημοσιογραφίαν 
τήν Βιομηχανίαν καί τό Έμπόριόν.

¥
Τόν ’Αλέξανδρον Κα^παν, ύπό τούς σπα

ρακτικούς θρήνους τών άπαρηγοράίτων τεζ.νων του, 

άδελφών του, καί τήν άνέκφραστον οδύνην των λα- 
τοευόντων αύτον φίλων, εδέχθη ή ν ί*·= 
ζ.ή~ είς τούς κόλπους της πρός αΐωνίαν αναπαυσιν. 
Ό νίγας τόν δποίον ή φαντασία μου,ενομι,εν α- 
κατάβλητον, ό άετός τόν οποίον ή υιικη ,στοργη 
αου ήθελε πάντοτε είς τά υψη συνετριβη υπο του 
θανάτου δ όποιος σεβασθείς αύτον δεν τον ετυραν- 
νησενέπί μιάς κλίνης άλλά τον άντιμετωπισεν 
ό-οθιον γνωρίζων δτι απτόητος θά τον εδεχετο.

ΔΗΜ λ- ΖΩΓΡ-

.άτρίδος

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ TOY ΜΗΝΟ2

ΜΑΡΤΙΟΣ

συμφώνως προς τάς άληθείς ζναρκα,

Ό γονιμότερος μήν εις έπειοοοια, ουμβαντα, 
γεγονότα, άπροοπτα. Νόμιζε, κανείς οτ. η ανα- 
γεννωμένη ψύσις άπορρίπτουσα την νάρκην του 
Υχ ,μώίο^κέμε κί.η- talp τό «ον ω,ραν « 
έτάραξε τήν άνθρωπίνην λειτουργίαν οι ο και 
αί διακυμάνσεις καί τά άπροοπτα, ηοαν αλεπαλ- 
λη)α και ένίοτε εκπληκτικά και απίστευτα. Ε/. 
λ-ίψει χώρου Θά περιορίσωμεν τήν επισκοπησιν 
TOO έ.Άνός oic Sp.« οτονώτατα «ποκλο.οντο 
μακράς περιγραψάς καί λεπτομερή αχολια.

Άπό τά άπροσδόκητα άλλά καί ευχάριστα ήτο 
ή συμφιλίωσις τοϋ καλού Πατριαρχου Δαμ.ανου
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Έκγ7Τ·^ περ’ ^Τάν ’Αδελφότητος
ϋκε. οπού εμαινετο ό απηνής βορράς καί τό 

σκάφος τής Σιωνίτιδος Εκκλησίας έκΓνδύνευε νά 
καταποντ.σθη επήλθεν ή γσλήίη, ή κατα,γίς Κα 
^^υ,σε,ΚΟί' τ® πλήρωμα τοϋ κλυδωνισμένου σκά
φους εσωθη ε.ς άσφαλή λψένα. Φαίνετα. όυωσ 
ivTLLZaXC7O^KP'JV0£Toa Τών Αγίων τόπων 
έκΧ? ’ Α κεντρον τής ’Ορθοδοξίας καί 
ώ ■£ ’ σΥΥελΙ/ατα δυσάρεστα μας εμπνέουν τόν 
ί - ' επικείμενων κινδύνων. Καί οιερνόμεθα ήμέ- 
άάΠ ^α' σΤΎΗάς κρίσιμους καθ’ άς έίι- 
St s’?’· ρεμ,α "νεύΙ·"“ ονναΣ l- 
Έ«„Ζ ■" -, έπαπειλεί X
Ελληνισμόν ολοκληρον..

*«*«■**
*

οησ^Κσ1 είς,Κ0,'νων!\Α Απροσδόκητα δέν ύστέ- 
PS ρ Α αυ.ΤΟζ· ° Ανθυπίλαρχος Τρυφος 
τη βοήθεια ενός αμαξηλάτου Χάρου,^μετά έξοζ- 
ΠΖΤ?Τον μετά τής γυναικαδέλφη^ του Ζς 
Ποπης Γ,ερριγξων, συνέλαόε κατόπ.ν έκ τού τρα
χήλου αυτήν, την επλήγωσε θανατηφόρως ίαί

ερΡ'ψεν εντός φρεατος τό στόμ(ον τού όποιου 
ζπεφραξε ο, ευμεγέθους πλακάς!!! Τό θύμα κατό 
π ν τόσων συμφορών άπροσδοκήτως έσώθζ άλΜ 
ο- να να έπακολουθήση καί άλλη έκπλ ξ.ς Ό 
στρατ.ωτ,κος^ατρός τού Φρουραρχείου ό μέτα- 
λής έξυό aUT^ ^P°C εΐίΤε^εσιν στρατιωτικής έντο- 
εΓνε Ini’'0" Ρίαν έτσ.μοθάνα'τον.Θά
ούτος δ°νΤαλΖΓΓΡ0σ0°'ητα °ν 6 κύΡ'οε
ουτος οεν λαόη άνώτερον βαθμόν έπί στοαηω 
-κή αρετή ! ! ! Καί ξώμ^ν είς τάς Άθ^ναςΡ

Υ. Γ. Τά άπροσδόκητα έξακολουθοΰν, ή Κυ- 
άερνησις Θεοτόκη άνέλαδε καί πάλιν είς τάς νεΤ 
ξουσίαο °T'Y^V έκίυΥόντα ηνία τή^ί-
ξουσιας,^ενω οε πάντες εφρόνουν ότι ό αίτ,ος ο

ν αυτών κ Μοσχόπουλος άπηλλάγη τών καθη
κόντων του Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας άπροσ- 
δοκητως πληροφορουμεθα ότι τούτο δέν άληθ^ύει 

δοκήτ όννα ’AH 'V ε' Τ0ύΤ^ σε'Ράν άλλων
οκητων. Αλλα μήπως κα! ή άνακοίνωσις ' τοϋ 

np[o4eUToS ρ 6- Λ c τ«„
^±,νου· 8τί δια X έν ΈλλάδΓΙ/τάοΧΧ 
πταιουν οι πολιηκοι οεν ήτο άπροσδόκητος ;

ΕΥΓ ΖΩΓΡ.

έγκΙΧ^^’α έπέ?Χοντα' όλλεπάληλα. Ή 
εγκαταλειψ,ς ενός θρόνου δέν είνε πράγμα ουτ 
ευκολον ουτε συνηθες, καί όμως κατά τόν μήνα 
ουτον εσημειωθη καί τό σπανιώτατον αύτό γε- 

τήθΓτώ^επ1^—^0 Σ^,Κ0ΰ θΡόνουπ4η- 

ούνθη Λ,άδ αυ’Τ°υ ?'κο"^™ν του καί άνεκη- 
ρυχΰη ΔιαΟοχος ο νεωτερος άδελφός του Άλέ- 
ία;δρος. Αφορμαί .· Ό χαρακτήρ L ό Ατίθασος 
κα. τυραννικός, ό θάνατος ΐοϋ θαλαμηπόλου του 

συνέπεια κακώσεων ύπ’ αύτοϋ έπενενθεισών ύ 
ενεργός άνάμ.ξίςτου είς τά τής πολ.τίκ ς κ^ J 
πνεΰυαλτ-τ°ζ του εί< τό φιλοπόλεμοι
πνεύμα των συμπατριωτών του · Άνν,ιητ '

k73v ύΓΤ°Χώ^σιν άλλην τοο'/ 
α. οχι μονον ο,πόλεμός ό έπί θύραις εύρισκόι,ε- 

νος δεν είερραγη άλλά έσημειώθη καί ?πλήρης
"°ί°·>Λων «ραΚ

1 'ί « ?,ΣεΡβι? Π εκρη£ισ παρήλθεν, έν Έλ 
λώ, ή _&Py,c έ ·£ .νU-
τελ1Π ΡΤα πλέον Απροσδόκητα άπο- 
τελεσματα. ( Εξήγειρε τ·^ τή/Κ0|ν 
εν νάρκη μεχρ, προ ολίγου διατελοΰσαν έξήγε^Ρε 
τους έμπορους οίτινες συσσωματωθέντες ήξΐ’ωσαν 
•κανοποίησιν. Καί τούτο σημαίνει κάη τ. ’Αλλά 
ενός απροσδόκητου δοθένΐος μύρ.α έπονΠα/Καί 

ενω ο κοσμος έκπληκτος καί χαίρων εόλεπε τόν 
□υντηρητ,κήν καί έπίλεκτον αύτήΐ τάξ,ν 

ρουσαν υπερηφανον τήν κεφαλήν, ό Δ,ευθυντής 
τής Αστυνομίας ’Αθηνών έκρινε καλόν νά αύ 
έντελΙίΓ °υγΚ,^0,,ν τ°ϋ κόσμου διά συμπερ.φοοάς 
εζτελως απροσδόκητου. Τεθείς έπί κεφαλής τής 
κ^ΐΤΤ ?UV?H£CJC έπετέθη κατά τών εΠρηνι- 
“= te··

κατώοθωσ™ * μνήματος τών έμπορων κατωρύωσεν όμως και το μετέόαλεν είς έρείπ.α 
ατινα μονή η επεμόασ.ς τοΰ Άνακτος δ^σωσεν 
σεν d Γ" ΚσΤσ,στΡ0<Ρή/> Αλλά τούτο συνετέλε-

εΐζ Λυοιν τελείως άποοσδόκ/ιτην <?? * '
eg*· .*· * ■:
πορθητον μεχρ( της στιγμής έκείνης τό ΦρούΡιον 
Kv&pvicc iTlc κ„„Λ0οα Τ)ς ·Α?Ρ;^-

Έν τφ Παρνασσώ ώμίλησεν ενώπιον ποζνοο άλλά

τωΓ7 Ί?ιιμί<ως· 'Ελλ’ϊ'/ί« προοδεύει. Άναμφ-σδητή- 
Xt <Ε.λλγ!Ϋ!ς βαθμίδας’ ζαί βαίνει εις ~ρό-

2 χαί άνεργ£ταί str neb·/, ' % ‘άλ) ά ' 'tr ? Ψη μι ^μα V°PT°v xat ταγύ 
ΓΧΧη ·’ πρόοδος είνε ή πρόοδος

δίδε\1 Λλ?νί5μοι,5^ πτώσεις. Διά τοϋτο ζαί 
5 ξ"0,5 =ί? ’ΪΡ·αί να τονίσωμεν ζαί νά έπαναλά-
δωμεν οτι η σύγχρονος Έλληνίς γονή άνέρχεται μέ άλ 
ματα τας βαθμίδας αί’τινες άγονσι-ί δχι μό^ν π £ την 
μελΧΪσ/, “λλαΧΛΙ πΡ®ς τ®ν θρόμβον. Τσως άργώτερον 
ανανοάϊωμεν’ Γ“£ακολουθήσωμεν σοστηματιζότερον, ζαί 
αναγραψωμεν την δρασιν τής συγχρόνου Έλληνίδος ήτις είς 
Ζχοί τοδ κο^'^δ’ — μ“™’ 
χ ζου βίου εχ.( να επίδειξη επιτυχίας δυναμ.'νας νά 
. ς καταστήσουν υπερηφάνους. Σήμερον θά τονίσω τήν
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ξιν έταιρ ίας συνεργατικής καί έλπίζομεν δτι λίαν προσε
χώς θά εΰρεθώμεν είς τήν εύχάριστον θέσιν οριστικας 

πληροφορίας νά μεταδώσωμεν.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ίσ,μ..ι».,νή... "
τώ ’Ωδείω διά τής περί «.Αγράμματων» διαλεξεως της. 
Μ όνίυπώσεις τών παραστάντων κατ’ αυτήν υπήρξαν 

ανεξαιρέτως ενθουσιώδεις. Ή κομψή ομιλητρια συν.κρα 
τ-ησε τ'ο ένδιαφέρον τών ακροατών της αμεταπτωτον,ηχη
ροί δέ γ=λωτες αλλεπάλληλοι έπηκολουθησαν τας φαι- 
: ’■·' - -r8"“ “Τ“ X ’
άφθονα άπεκόμισεν έκ τών σχετεκων μελετών J1)?·

«Περί τής έννοιας του μεγάλου και του μικρό 
ώμίλησεν άπο τοΰ βήματος τοΰ Παρνασσοΰ » 
άνοο-οτής καί έκ τών τιμωντων την « Ελλη νίκην Ε . 
θΐώρΐσιν» διά τής συνεργασίας του κ. ί. ^P^j 
γόρος. Ώς πάντοτε αθρόοι εσπευσαν οι θαυμασται το 

■Λ Φραγκιά καί κατέλαόον τήν ευρειαν αίθουσαν του 
Παρνασσοΰ διά νά άκούσωσι τ'ο θέμα τής ομιλίας; τον 
δπερ μετά τόσης δυνάμεως. άμα καί χαριτος «νέπτυξ. .

_ Ό κ Πλάτων Δρακούλης ο γνωστός σοφος κοι 
νιινιολόνος δ τρέφων ώραϊα ιδανικά έν τη ψυχή του υπέρ

Χ, Ζθ.,σ«Ιν,ώ’π«Ρ.«..» έν
άναμορφώσεως τοΰ ποινικοΰ συστήματος». Η 
πλήρη^' ύΨηλδν διανοημάτων καί απόρροια μελετών σο 
6αρών καί Πεφωτισμένης διανοίας ήκούσθη μετά πολλής 

προσοχής καί έπροξένησε μεγάλην εντυπωσιν
— Έχομεν άκούσει έπιστημονικας και καλλιτεχνίας 

ή καί σοφάς διαλέξεις , παρηκολουθήσαμεν οιαλεξεις φαι
δράς καί διασκεδαστικάς, και αντήχησαν εις τα ωτα μας 
λόγοι πατριωτικής έξάρσεως και οδύνης, οίτινες μας 
συνάρπασαν καί μάς συνεκλονισαν, εδιψουσαμ^ν όμως 
άπ'ο πρακτικάς διαλέξεις. Ή ψυχή τής κοινωνία, β=6α^ 
ρυμένη άπ'ο τάς βιωτικας αναγκας αΐτινες απο τινος. μ. , 
πιίζουσιν έπιθλητικώτεραι, στρέφεται σήμερον περισσοτ 
^πρόθυμος είς λόγους έγκλείοντας την ε^α μελ 

λοντος καλλιτέρου παρα εις επη πτεροεντα προς στιγμή 
ζαθηδύνοντα τδ πνεΰμα ή συντελοΰντα εις τον πλο- 
ΠμδΠ τών γνώσεών μας.Διά τοϋτο αί διαλέξεις 
’φατικώνΕταιριών αί’τινες έγένοντο εις τας αίθουσας τής

ρχ: χ τ·., «χ-*-jx 
τί,- τοΰ κ Φωτιάδη καί το καλλιεπές των λογωι του δ ν’θά Χιχζήσωμ ν νά έξάρωμεν. Οί άκροαται του ους

8.« ·έμα~= Λ I»®’ ,·*■ Χ.,Λ’ Χ-
ίΡ,»μ0,. .« όμολογή.».. »ρ. ’«"”»■ gp

λ- ·>«χ-7οχ””Λ”ρ.
αύτήνΡ ήν ώς άλλος ’Απόστολος διακηρύττει απο μα 
ζροΰ ήδη. Αί διάλέξεις του υπήρξαν φωτειναι, ια γ- , 
άποκαλυπτικαί. Ένόμιζέ τις δτι έσκόρπιζε φώς εις οφθαλ
μούς βαρυνθέντας τ'ο σκότος καί ίζητοΰντας απληστως 

τήν’λάμψιν μιας ’ηλιακής ακτΐνος. Αι έκπλησσουσα , 
τυχίαι τής συνεργατικότητος καθ’ δλον τδν κόσμον και 

ή άντίθεσις τής παρ’ ήμΐν έλλειψεως πασης σχ,τικη, 
κινήσεως έφερον κάποιον κλονισμόν,) έγέννησαν σκεψεις, 
έπροκάλεσαν συζητήσεις καί δ σπόρος ερριφθη. Ομας 
σοβαρών συμπολιτών/μας ένστερνισθεΐσα τας ιδέας του κ. 
Φωτιάδου άπεφάσισε νά έργασθη σοβαρώς προς συμπτη

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

•Ο Γκάλλι ό Φτλέλλην ’Ιταλός βουλευτής ο ά- 
_ Ο ΓκάΖή , ή τών Έλληντκων δικαίων,

—dc« *
καΓπάλΠν τόνΧθεομότερον καί είλικρινέστεοον ϊιπέο- 
ιιαχον τών έλληνικών δίκαιων.

Μετά τήν άσιοπεράτωόιν τών άρχαιοε^ιων του 
Δικηγορικού Συλλόγου έδόθη έν Πει
ουμμετέόχον 254 ^Α^ρζ^τιμήν τοϋ προόωρινοϋ 
ΚδροΤυ°κΎεΧΙόνου είς ον ηροϋεφέρθη άναμνη- 
-ΐ^Γ^Χ’Α^τουΔικηγορικοϋ 

Συλλόγου ’Αθηνών έχει ως “ς ’ κ »Ε(3όλτνι
Διοικητικόν Συμβούλιον^ Πρόεδρό^ 

διά ψήφων 34>;^ηΡθε^οςυλθς 1δτΜι 28ι), ταμίας 
4?ι), γραμν^υς · ' Μέλη Συμ6ουλίου (κατά τά-
Σπ. Γ. Φιλάρετος (διά ψήφωνξιν σιοόου ψήφων) . ιοςι ι· γ Μομφερ-
λΛ 2ος) Μ. Κωτόάκος (δια ψ. ?4«) ,3?Γ’ 22ι. ,ος) 
ράτος (διά ψ. 33Ύ 4ζς) Σ. “ημιτ^. 6 j Α Λυμπε- 
®Λ Π"7Χ/”',“ i wri βΛΛ ΙδΛ 2„ι·ΐΖίαΛώΛ Α ΐ· 9»ξΙ ·12 *X“’j 
Κ *. "ill· >»«)?. Πολνγέν^ς <■ ’'.'-I 
Α. θεοδωρίδης (διά ψ. 24°)· .

Μπαλάνος (δία ν- 2ος)θ^ .
ψ. 3 54) ,3°ςΙΛ:ή.,. ,β2\· 80ς) Γ. Μελιόόουργος (δια Άντωνιάδης(διαψ. 262) 5θς)ΐ· 8) ·Ανα_
ψ. 24ΐ) καί 6ος) Ν. Δαμασκηνός δια Ψ, 21 )_

_ Ή νΛοα Sadll«>0« Μα?Υ«Ρ««. i"™S Β .

είς τπν Ιαπωνικήν κυ(. 9 ~ κ,α tclc έκδροηάςσιαραλάβμ καί τό αύτοκίνητον της διά τας^έκ^μ^ς 
τάς όσιοίας θά έστιχειρηΰμ ε ς γε<νη δεκτή είςσιωνίας. Ή βαόίλιόόα Μαργαρίτα^ι^δεκ_ ^ς 
τόν σιδηροδρομικόν ότα μ - ’Ιαπωνίας.
τοκράτορος και τηςθΑ^^*4 τόν έν Παρι-

— Ο Αους Η_ KAunxa Galhne έσίληρο-
ΰίοις πρεσβευτήν της ά προσφέρμ
φόρησεν αυτόν οτι_ εινε διατεθειμένος
μεγάλην έκτασιν Αλιάδων έκ τών
Φλωρίδος, πρός έγκατάόταό. ·χ ντκΒλίας.
έπιζησάντων κατοίκων της ΚαΔουκός 
Ό πρευσβευτής άνεκοίνωόε την

κει είς μιαν των πλουόιοηέρων Ύ θ. δχά τ-ς 
βαρδίας, έχει δέ ήδη έπΧ^“,ς Δ τύ Casale Lille
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μέ τήν πρόταάιν τήν όποιαν έκαμε πρός τόν ’Ιταλόν 
πρεσβευτήν προέβη είς επιτυχείς συνεννοήσεις μετά 
τών μεγάλων ύπερωκεανείων άτμοπλοϊκών εταιριών 
πρός μεταφοράν τών άποίκων είς τήν ’Αμερικήν δω
ρεάν. Περί, τοϋ μεγάλου έργου τοϋ εϋγενοϋς Δουκός 
έπιφυλασσόμεθ j. νά γράψωμεν άογότερον.

— Τό Στρατολογικόν Συμβούλιον τοϋ Νομού Άχα- 
ΐας κατέταξε κληρωτούς καταγομένους έκ Πατρών 
καί ’Ηλείας είς τά Εύζωνικά Τάγματα ! ! ΆντιΟτρό- 
φως Άκαρνανες ορεσίβιοι κ ιί Εύριτανες εύ<3τελείς 
κατετάχθιιόαν είς τό Πεζικόν καί τό Πυροβολικόν ! ! 
Καί εΐνε κωμικόν τό θέαμα Πατρινών καί Ήλείων 
μέ φουΰτανέλλα, τσαοοϋχι καί φέσι, δσον έξ άλλου καί 
ολέθριον διι τήν υγείαν τών άτυχων αύτών εύζώνοιν 
οίτινες άσυνείθιστοι είς τά ψύχη καί τάς χιόνας τών 
όρέων ύποφέρωσιν ήδη δεινώς τοποθετηθέντες είς έ- 
παρχίας μαότιζομένας ύπό βαρέως χειμώνος, καθ’ ήν 
στιγμήν ανδρες ζήσαντες καί άνατρα,φέ ?τες ύπό τοιού- 
τους όρους τοποθετούνται εις πόλεις μέ θερμοκρασίαν 
διάφορον καί είς στρατώνας θερμούς. Δέν εννοούν οί 
αρμόδιοι δτι οϋτω παραλύει ή στρατιωτική εύρρυθ- 
μία καί άπόλλυνται δυνάμεις άνεπιστρεπτεί ;

— Διά τό τηλεγράφημα τών Διδασκάλων Τρικκά- 
λων οίτινες Απείλησαν τούς Βουλευτάς των δτι θά 
τούς πολεμήσωσι πολιτικώς άν δέν καταψηφίσωσιν έν 
τη Βουλή. τό εκπαιδευτικόν νομοσχέδιον έχάλασεν ό 
κόσμος καί έθαυμάσθη ό κ. ’Υπουργός διότι είχε τό 
θάρρος νά τούς παραπέμψμ είς τήν Εισαγγελίαν!!! 
Είς τόν τόπον μας δταν άνίσχυρος καί άσημος τις 
παρεκτραπμ ή αύστηρότης τών άνωτέρων έξασκεϊται 
αμείλικτος καί βαρεία, πάντες δέ άνεγείρονται τιμη- 
ταί κατά τών τολμησάντων ν’ άσεβήσωσι ποός τάς 
προϊσταμένας άρχάς!! ’Αλλά κύριοι τιμηταί σκεφθήτε 
πρός στιγμήν τό άλγος έκείνων τούς οποίους άστορ
γος πολιτεία καταδικάζει αύθαιρέτως καί μέ τήν 
δύναμιν τοϋ ίσχυροτέρου. Όταν τό σκεφθήτε θέσατε 
τά πράγματα είς τήν θέσιν των καί κατακρίνατε τούς 
άσεβήσαντας, άλλά καυτηριάσατε καί έκείνους οί ό
ποιοι τούς ώθησαν εις τήν άσέβειαν.

—Ό Νέος Διευθυντής τής Αστυνομίας Πατρών κ. 
Παππαγιαννίδης εις έκ τών αρίστων άνωτέρων άξιω- 
ματικών τής Χωροφυλακής, άναλαμβάνων τήν αστυ
νομικήν ύπηρεσία ν τής πόλεως ταύτης, κατέστησε 
γνωστάς τάς σκέψεις του δι’ ών έννοεΐ νά έογασθμ 
ύπέρ τής τάξεως καί τής εύνομίας αύτής. Δέν έχο- 
μεν ούδεμίαν δυσκολίαν νά παραδεχθώμεν δτι θά έ- 
πιτύχι,ι είς τοϋτο, καθ’ δσον έντιμος αξιωματικός τοϋ 
καθήκοντος δέν δύναται παρά νά έπιβάλη τήν τάξιν 
καί τόν σεβασμόν τών πολιτών είς τούς νόμους καί 
τάς άστυνομικάς διατάξεις.

— Είς τήν Κύπρον έργάζονται σοβαρώς διά τήν 
άναδάσωάιν τής χώρας. Έφυτεύθησαν έπιμελεία τοϋ 
τμήματος τών Δασών 90,000 δασικά φυτά εκατέρωθεν 
τής σιδηροδρομικής γραμμής Λευκωσίας—Άγκαστί- 
νης—-Άμμοχώστου. Τά φυτευθέντα είδη εΐνε εύκάλυ- 
πτοι, άκακίαι καί καζοναρίναι. Όταν ποτέ, έπρο- 
τάθη τοιοΰτόν τι καί διά τούς ελληνικούς σιδηρο
δρόμους έθεωρήθη ή πρότασις αΰτη ώς ούτοπία.

— Οί έρανοι διά τούς σεισμοπαθείς τής Σικελίας 
έγένοντο έν ’Αλεξάνδρειά κατά τόν έξής περίεργον 
τρόπον. Τμ πρωτοβουλία τοϋ Γεν. ’Επιμελητηρίου 
’Αλεξάνδρειάς διωργανώθη φιλανθρωπικός περίπατος 
είς δν έλαβον μέρος αί διάφοροι Φιλαρμονικαί τής πό
λεως. Οί άποτελοϋντες τήν Έπιτρπήν τών εράνων 
διηοέθηοαν είς 5 τμήματα καί επικεφαλής έκάστου έξ 
αύτών έτέθη μουσική ήτις έπαιάνιζε πένθιμα έμβα- 
τήρια καθώς καί μεγάλη ’Ιταλική σημαία πενθίμως 
διεσκευαάμένη. Κατόπιν αύτών ήκολούθουν φορτηγάϊ 
άμαξαι διατεθεΐσαι ύπό τοϋ Φρουραρχείου ’Αλεξαν
δρείας. Ή επιτροπή έγίνετο παντού δεκτή μετά συγ- 
κινήσεως πλεϊστοι δέ όσοι άδυνατοϋντες νά καταβά- 
λωόιν συνδρομήν είς χρήμα, ποοσέφερον ένδύματα, 
σκεπάσματα καί τά παρόμοια, ατινα κατεκάλυψαν τάς 
παρακολουθούσας φορτηγάς άμάξας ! !

— Δέν ύπάρχει εύγενέστερον, ύψηλότερον, ώραιό- 
τερον άπό τό θέαμα ατόμων γεννηθέντων καί ζώντοίν 
έν μέσω πλούτου, χλιδής καί εύμερείας καί δμως 
συμπονούντων τάς πάσχοντας καί εργαζομένων ύπέρ 
τής εύζωΐας αύτών. Φαίνεται δτι τοϋτο κατενόησεν 
ή Δεσποινίς Anna Morgan ή κόρη τοϋ γνωστοϋ ’Αμε
ρικανού πολυεκατομμυριούχου,καί άνέλαβε τόν άγώνα 
τής βελτιώσεως τής τύχης τών έργατών καί έργατίδων 
τών εργαζομένων είς τά εργοστάσια τής σιγαροποιίας. 
Μία τοιαύτη σταυροφορία άπό τάς πλέον μορφωμένος 
κυρίας τοϋ τόπου μας πόσα ήδύνατο νά πράξη ύπέρ 
τής καταπονουμένης καί καταδυναότευομένης σωμα- 
τικώς καί ψυχικώς έλληνίδος έργατρίας ;

— Είς τήν Βουλήν τής Πανσυλβανίας ύπεβλήθη νο
μοσχέδιον περί παροχής άμοιβής 50,000 δολ. είς έκεϊ- 
νον δστις θ’ άνεκάλυπτε τήν εντελή καί άποτελεσμα- 
τικήν θεραπείαν τής φθίσεως. Θά ήτο σωτηρία ή έ- 
ξασφάλιάις τοιούτου φαρμάκου καί διά τήν Ελλάδα 
ήτις βαούτατον άποτίει φόρον είς τήν καταστρεπτι
κήν αύτήν Ασθένειαν.

— Είς τήν Γερμανίαν αί εφημερίδες έκδίδονται δίς 
καί τοίς της ήμέρας καί εΐνε πολυσέλιδες. Διά νά 
κατορθώσουν νά συγκεντρώσουν τήν άπαιτουμένην 
ύλην καί διά νά επιτυγχάνουν τήν άναγραφήν δσον 
οΐόν τε περισσοτέρων ενδιαφερόντων γεγονότων τής 
ήμέρας δέν άρκούν^αι είς τό πολυάριθμον προσωπι
κόν δπερ συντηροΰσιν—καί τό όποιον φυσικά δέν δύ
ναται νά αντιλαμβάνεται πάν δτι συμβαίνει είς τόσον 
μεγάλας πόλεις—άλλ’ έχουσι καί τό έκτακτον προσω
πικόν τό όποιον εΐνε άπροσδιόριστον,ποικίλλον καί τό 
όποιον άμοίβεται έπίσης.Είς τό προσωπικόν αύτό δύνα
ται νά συμπεριληφθή πας τις,άρκεϊ νά μεταβιβάσμ είς 
τήν έφημερίδα μίαν εϊδησιν ή έν γεγονός τό όποιον 
κατά σύμπτωσιν προσέπεοεν είς τήν άντίληψίν του καί 
τό όποιον άλλως θά παρήρχετο άπαρατήρητονή ν’άπο- 
στείλη έν εύφυές λογοπαίγνιον τό όποιον ήκουσε 
παρ’ άλλου ή αύτός διέπραξεν. Καί ή εϊδηάις καί τό 
λογοπαίγνιον άμοίβονται παρά τής Διευθύνσεως τής 
έφημερίδος!!

—’Ενώ τό αύτοκρατομικόν τραϊνον τής ’Ιαπωνίας 
διηυθύνετο έκ Σεούλ είς Pyeng Yanv εις έκ τών ύπα- 
σπιστών τοϋ Μικάδου άνασύρας τό ξίφος έπετέθη 
κατά τοϋ ’Υπουργού τών ’Εσωτερικών. Ό ’Υπουργός 
κατώρθωσε νά διασωθή αίμόφυρτος. Φαντασθήτε τόν 
άρειμανιώτερον τών Υπασπιστών τοϋ ΒαΡιλέως Γεωρ
γίου, δστις τυγχάνει ό κ. Τζαβέλας, καταδιώκοντα μέ 
τό ξίφος γυμνό? τόν γενναιότατον Υπουργόν τών 
’Εσωτερικών τής ’Ελλάδος κ. Λεβίδην ! !

—Ή Δίς Frances Livingston, Άμερικανίς τήν κατα
γωγήν, έδημοσίευσεν είς τάς έφημερίδας είδοποίηάιν 
δι’ ής έζήτει γαμβρόν. Έντός 2 ήμερών έλαβε ιοοο 
επιστολής δι’ ών ισάριθμοι μνηστήρες τής προσέφε- 
ρον τό δνομά των. Προετιμήθη ό Louis Struvner μεθ’ 
ού έτέλεσε τούς γάμους της. Μετά τοϋτο δμως αί έ- 
πιΡτολαί τών ύποφηφίων δέν έπαυσαν. Ταύτας δμως 
έπιστρέφει είς τούς αποστολείς των ή κ. Struvner 
ό>ς άπαραδέκτους. ’Ιδού σύστημα ποός εφαρμογήν είς 
τάς κοινωνίας έκείνας ένθα σπανίζουσι τά συνοικέσια.

δηλωςις
"Ενεκεν απροόπτου <1 υ<Ι<ίωρεύ<ίεως ύ

λης επιβαλλόμενης έκ τών γεγονότιον 

ανεβλήθηΟαν 6ιίι τό επόμενον τά Πεμτ 

της ΈκΟέόεως της Καλλιτεχνικής'Εται

ρίας καί τοϋ Οίνολογικοϋ Συνεδρίου.
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ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ή’-ΑΊΙΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΤ- 
?! ΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ τής ‘Εταιρίας 

έν Μύίοις Άδηνών, Έλβναϊνι, 
Νέφ Φαίήρφ, Πάτραις, Καλάμαις, 
Πύργφ, Κνμρ, ΓΓόρφ, καί τοίς κυ· 
ριωτέροις οίνοφόροις κέντροις τής 
Ελλάδος.

διευθυνται

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΙΑΝΟΣ 
ΕΠΑ1Ε1Ν0ΤΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ι
Διαρκής έκθίσις ειδών φωτισμοΰ, θερμάνσεως καί κινήσεως έν τή όδώ Σταδίου καί Κολοκοτρώνη.
Πρατήρια, έν οίς πωλοΰνται είδη φωτισμοΰ, καί θερμάνσεως, ώς καί οινόπνευμα μετουσιωμένον 

προς τόν σκοπόν τοΰτον, εύρίσκονται έν ’Αθήναις μέν, παρά τη Κεντρική ’Αποθήκη, οδός ’Οφ
θαλμιατρείου αριθμός 2Χ Κυδαθηναίων αριθμός 17, Τριπόδων καί θέσπιδος, Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, Χαλ- 
κοκονδύλη 30, διασταύρωσις Σόλωνος καί Ίπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμοΰ 86, Πλατεία Έξαρ- 
χείων, Πατήσια, "Αγιον Λουκαν. Έν Πειραιεϊ οδός Παρθεναγωγείου 3.

ΠΩΛΗΣΙΣ
Ή τιμή τοΰ μετουσιωμένου οινοπνεύματος ώρίσθη εις λεπτά 80 κατά σταθμικήν οκαν (όκαν βάρους) 

έπιβαρυνομένη είς τάς έπαρχίας (δπου δέν ύπάρχουσιν ήμέτερα έργοστάσια) διά τών έξδδων μεταφοράς καί 
διαπυλίων τελών. Καθίσταται δέ ένταΰθα γνωστόν, δτι μεγάλη διαφορά ύπάρχει μεταξύ μετρικής καί 
σταθμικής όκας οινοπνεύματος, λόγφ τοΰ μικροΰ είδικοΰ βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης όκα τοΰ 

οίνου δύναται νά περιλάβη μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος.
ΧΡΗΣΙΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΟΥ ΟΙΚΤΟΠΝΕΎΊνίΔ-ΤΟΕ

Ή Έταιρία ήμών παράγει τό μετουσιωμένον οινόπνευμα, άποβλέπουσα εις τρεις άνάγκας τοΰ Ελ
ληνικού λαοΰ, ήτοι τόν φωτισμόν, τήν θ έ ρ μ α ν σ t ν 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 τό θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε οινόπνευμα 

είς φωτιάνΙον Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεία τοΰ οινοπνεύματος άβούλωτα, διδτ. καί έξατιμίζεται τοϋτο 

καί άπορροφα ύγρασίαν, όπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν.2ον Δια κανένα λόγον δέν έπιτρέπεται νά ρίπτεται οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, μαγειρεϊον, 
καμινέτο κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τόν κίνδυνον νά άναψη τό οινόπνευμα τοΰ δοχείου, νά σπάση τό 
δοχεΐον καί νά χυθή επάνω σας άναμμένον. Τόν αύτόν κίνδυνον διατρέχετε καί μέ τό πετρέλαιον, μέ 
μόνην τήν διαφοράν, δτι τό οινόπνευμα σδύνει εύκολώτατα μέ ν ε ρ ό καί: μάλιστα μετ’ ολίγον. Μόλις 

τό νερώσετε παύει νά καίη.3ον Πρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεϊον κτλ. πριν τά άνάψητε. 
"Αν δέ παρουσιασθή, άνάγκη νά ρίψητ- καί άλλο οινόπνευμα, σδόσατέ το πρώτον και άφοΰ βεβαιωθήτε, 

δτι έσβυσε, τότε ρίψατε καί άλλο.4ον Μή έπιτρέπετε νά μεταχειρίζονται οινόπνευμα διά προσάναμα καρβούνων, διότι πολλοί πολλά
κις δέν προσέχουν καί ρίπτουν τοιοΰτον σέ μισοαναμμένα κάρβουνα, όπόταν διατρέχετε τόν κίνδυνον νά 

άνάψη τό δοχεΐον καί νά γίνη δυστύχημα.5ον Μή γεμίζετε ξεχειλιστά ούτε λάμπαν, ούτε μαγειρεϊον, ούτε κανέν έν γένει είδος. Τό οινό
πνευμα πρέπει νά μένη ένα τούλάχιστον δάκτυλον κάτω τοΰ στομίου, διότι μέ τήν θερμότητα διαστέλλε- 
ται (φουσκώνει) καί πρέπει νά έχη τόπον, άλλως θά χυθή άπέξω καί θά άνάψη.

I 6ον Έάν γεμίσαντες έν είδος οιονδήποτε τό περιβρέξητε μέ οίνόπνεσμα, κατά λάθος, σκουπίσατε
το άμέσως πριν τό’άνάψετε, μέ δ,τι δήποτε ύφασμα. Τό οινόπνευμα ούτε λερώνει, ούτε βρωμά.

7ον “Αν κατά λάθος είς τό άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσοτέρας, άπό δ,τι πρέπει φοράς 
καί βγάζει ή λάμπα έπάνω άπό τό γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή άνησυχήσετε. θά κατεβοΰν μόναι τους 

καί ή λάμπα σας θά άνάψη κανονικά.Τα ιΐδη μας ths τείειότατα, Ιάν δί δκοίουδήαητι τας άνωτέρω δδηγέας οϋδέιτοτι δύναται αυμβϋ τδ παραμικρόν.



ΕΤΑΙΡΙΑ TUN ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΕ ΠΕΙΡΑΙΕ-ΑΟΗΝΕ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΓ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 34 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1908

»
Έχ χρεωλυσίων

Δανείων

’Αξία Σιδηροδρόμου
> οικοδομής γραφείων 'Εταιρίας 

Μετοχαΐ άνήκουσαι τή Έταιρίφ 25,667 
■Έξοδα έγκαταστάσεως Μύλων-Καλαμών.

. > Διαχοφτού-Καλαβρύτων
» κ Πύργου-Κυπαρισοίας-Μελιγαλα

Καβυστερούντες Μέτοχοι...................................... .................
’Εκχωρήσεις Γενικής Πιστωτικής Τραπέζης...............
’Ενυπόθηκοι όμολογίαι 'Ελληνικής 'Εταιρίας μαρμάρων 
Γραμμάτια εισπρακτέα...................................,..................................
Όμολογίαι ιαματικών ύδάτων Κυλλήνης, μήπω έκδοδεΓσαι 
Άξια λουτρών Κυλλήνης................................ ..................................

> ξενοδοχείου ’Ολυμπίων........................................ .. ............
Συμπλήρωσις καί αποπεράτωσές γραμμής Μύλων-Καλαμών. 
Τράπεζα Γ. Π. Σκούζε, ύπόλοιπον τρέχοντος λογαριασμού μας 
Έδνική Τράπεζα τής Ελλάδος, άνοικτδς λογαριασμός είς τραπεζογραμ. 
Άποδήχαι ύλικών............................................................... Δρ· 1,311,133.06

» εντύπων, ύλικών γραφείου καί εισιτηρίων. » 45,878.61

Χρεώσται διάφοροι χαί ύπόλοιπα χρεωστικών λογαριασμών 
Ταμεΐον Διευδύνσεως μετρητά 
Ταμεία Σταίμών, ύπόλοιπον.

Δρ. 35,643,130.95
297,698.98 

2,566,700.— 
• 119,680.36 

24,393-10 
16,236 20 
31,086.15

192,149. 90
186,000—

16,775 — 
1,500,000— 
1,514,556.05

74,135.99
5,558,303.93 

65,490.— 
66,784.65

»
»

»
1,357,011.67

303,725.18

ΠΑΘΗΤΙΚΌΝ
Μετοχικόν Κεφάλαιον......................................................... Δρ. 14,884,000.—
Άποσβεσδέν διά χληρώσεως μετοχών δι* άς έξεδό- 

δησαν μετοχαΐ επικαρπίας...........-............. » 116,000·— Δρ. 15,000,000.—

Άποδεματικδν κεφάλαιον..

ϊ 
»

» δι’ αποσβέσεις μετοχών................................. ...................
» » χαΐ μετατροπήν δανείων..............
» δι’ απόσβεσιν τρογ ,ύλιχ.έλασιι.γραμ.χαΐ οικοδ.γραφ.

* ’ "■ ’ "■ * —■ ■ 97,500.—
330,010.—

77,600.—
61,154.80
2,141.85

L. St. 120 000 L. St. 3,900 Δρ.
Δρ. 6,000-000 

» 2,600,000
3,000,000 

185,000 (ένυποβήχου)

Άποβεματ.δι’ άνανέωσιν τροχ.ύλικού και έργων γραμμής 
Κράτησις δι’ άνανέωσιν τροχ. ύλικ. έκ τών κερδών 1908

»

» 621,789-96
» 75,000.—

» 696,789-96

164,074.32
16,574.32>·

3,319,239.58

568,396.65

»
92,322.20

45,303.30
47,018,90

Δρ.

ΠΙΣΤΩ.2Ι2

Άπόσβεσις τών δαπανηδέντων διά συμπληρωματικά έργα 
γραμμής Πύργου Κυπαρ-Μελιγαλά κατά τδ έτος 1908.

Δάνειον R. Raphael et Sons L.St. 286,000 ύπόλοιπον L.St. 255,000. .
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 
’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος λ)σμός είς χρυσόν... Φρ. 134,078-80.. 
Όμολογίαι ιαματικών ύδάτων Κυλλήνης μηπω έκδοβεΓσαι............................
Προμηδευταί εξωτερικού Φρ. 42,893, L. St. 12.11.6 Μ, 742,48 ..........
Συναλ)κή διαφορά Δανείου L. St. 120,000..................................................
Πιστωτικά} διάφοροι καί ύπόλοιπα πιστωτικών λ)σμών.................................
Γραμμάτια πληρωτέα Φρ. 93,724.70....................................................................
Ταμεϊον Αΰτοβοηβείας............................,...................................................................
Ταμεΐον Συντάξεως ύπαλλήλων Σ.Π.Α.Π...........................................................
’Εκκρεμείς λ)σμοί (έξοδα Δ)6ρίου καί ύπηρεσία Δαν.μέχρι 31 Δ/βρίουΙ908) 
Μέρισμα έτους 1908 δρ. 3.50, έπί μετοχών 124,799................ ...................
Υπόλοιπον Κερδών καί Ζημιών έτους 1908 ................................   .

1,594.05

» » » 240,000 ......................................................
» » » 120,000 ύπόλοιπον L. St. 116,100..

δι' 'Ομολογιών Δρ, 6,000,000. ... ...................................................
» » 2,600,000 ...........................................................

Τραπέζης ’Ανατολής έπί ένεχύρω 23,850 μετοχών.........................
Έβνιχής Τραπέζης τής Ελλάδος έπί ένεχύρω 1,626 μετοχών..

» » » » ένυπόβηκον Δρ. 185,000.00..
— - - ·- ,» ___λ. »α/. πίο an

»

»

»
V

χ>

»

695,195.91 
6,375 000.— 
6,022,043.97 
2,902,500.— 
5,614,000— 
2,522,400— 
1,242,050·-

100,000.—
182,858-15
151,964.30

1,500,000.—
49,270.90 

1,076,904.25 
1,067,241.43

100,619.60
66,455.90
87,589.10

263,589.73
436,796.50
101,415.70

Δρ. 49,626,180.οί

ΧΡΕΛΣΖΙΣ
Φόρος έπ! εισιτηρίων επιβατών έτους 1908.

» » οικοδομών έτους 1908.......................
» » επιτηδεύματος 'Εταιρίας έτους 1908

Αναλογία Δημοσίου επί εισπράξεων γραμμής Μύλων-Καλαμών έτους 1908
'Υπόλοιπον ίχμεταλλεύσεως γραμμής Π.—Κ.—Μ. αναλογούν εΐςτ'ο Δημ. 
Τόχοι, προμήδειαι χαί Συναλ)τιχή διαφορά Δανείου R. Raphael et Sons, 

L.St.286,000,έπί ύπολοίπΛ.βΙ. 255.000L.St. 11,532.7.6............
Τόχοι προμήβειαι χαί Συνεχή διαφορά 

Δανείου R. Raphael et Sons » 240,000 » 12,060 » »................

»
D

»

» 
»

Δρ. 49,626,180,31

252,795.80
1,547.30
3,751 —

263,300.88
25,988.20

309,391.40

Υπόλοιπον Κερδών έτους 1907. 
Εισπράξεις τμήματος Π. Α. Π.
'Ενοίκια καφενείων

Εισπράξεις Μύλων-Καλαμών
" Πύργου Κυπαρισσίας Μελιγαλα »
» Διαχοφτού-Καλαβρύτων »
> έξ ένοικίων Λουτρών Κυλλήνης »
» εκ Λουτρών καί ΰδατος » »

έτους 1908. . .Δρ. 4,618,706.45 
» » .. . » 17,410.20

Δρ.

»
115,149.84

... - e...................
Δρ. 9,000—

10.698 75

4,636,116.65

1,312,798.70
420,105.70
90,366.55

326,326.—

5,979.20
23,876.99

2,882.—
»

Χρεωλύσιον 41Αθ)ιΟΎιω ,-ίΓγ,ς Δρ· 12,025—
Τόκοι ένυποβήχου δανείου Έβν.Τραπέζη; .........................

Χρεωλύσιον ····;··",7 ’' χ-ς W ένεχύρω μ.«χων.......... ..  · · ’ '
Ti .. Δανείου ^π  ̂ > *^0^^

Δι ’ : ·'·■· 
τών μέτοχων της; Ε«£υ καί έπιστροφαί ναύλων..

Προμήβεια Πρακτορ χΡΗΓΕθΣ^

Διοίκησις καί Κεντρική ύπηρεσία ■· •ΔΡι^θ^οΟ^Δρ. 749,910-62

Εμπορική ύπηρεσία...................... . »'

» συντηρηβεως τηλεγρ φ
Δαπάναι τμήματος ^“ζ^^αρισσίας Μελιγαλα

* ζ Λ,ακοφτοϋ-Καλαβρύτων ..·· ·

Λουτρών Κυλλήνης................. .......... ..,.,

Συντήρησή

'Μ 53,684.71

»
»

237,540.—
25,988.20

136,495.—

14,166.85

67,648.85
6,000-—

9,079-55
6,010.60

» ι 2,656,340.84 

»4

, 69,502.15
, 75,000.—
, 622,714.75

Λρ. 6,657,300^03

λεύσεως τής ιδίας γραμμής ·

108,698.55

X)

υπ

,χετικβ ιίδοποιηοιι.

» ® » »
» » *

124,799 ποδς

. » 

Χ^είσεως^^

•ο tort τοϋ Λογχότικοϋ
*νδρε*ς *■ ζ***ΠΠΑΣ

954,960.98
380,476.71

91,778.32

29,418-08
7,659.45

708.77

Δρ.' 16,848'14 
» 12,569.94

; » *ι ‘ ’ - „0„β([ων ’Εταιρίας....................

Κράτησις προς ανανεωσι Λθο ...........................................

τών έκτακτων δαπανών «αι Ρ7 .γΛόλθΐηο* ετονς 1 9 Κβ,ταστκτικοϋ) έπί Δρ

«2: .
·. . .

'9ο8

t , « pgy μιτόχίον
·Β w ,9Μ·

»

,414.7» 7ψί>ς mavoynv
- · · 521,299.08 Δρ. 5 638·97

15,638.97
7,819.48
7,819.48
5,213—

436,796.50
23,458-45

8,914.20
101,415.70

622,714/75



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ ΕΝ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ χ Έν Αονδίνω (22 Fenchurch street', Άλε- 
ξανδρεία,Καΐρω,Χαρτούμ (Σουδάν),ΚωνΟταντινονηόλει,(Γαλατά καέ 
Σταμπούλ), Σμύρνη, θεόόαλονίκη, Καβάλλα, ΠειραιεΤ, Πάτραις, 
Βάλω, Σύρω, Καλάμαχς, Χανίοις, 'ΙΙρακλείω, Ρεβνρνη (Κρήτης).ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ1909

Ε ΝΕΡΓΗΠΚΟ Ν
Ταμείον καί Τράπεζαι....................................................
Διαθέσιμα παρά ταΐς έν Ευρώπη Τρ. είς χρ................
Συναλλάγματα έν Χαρτοφυλακίφ καί χρυσός..................

Προεξοφλήσεις ...................................................................
Τρέχοντες Λογαριασμοί....................................................

έπί ένεχύρφ χρεωγράφων................ ....................
έπί ,έμπορ. καί άλλων έγγυήσεων...........................
έπί ύποθήκη ακινήτων ...........................................

Δάνεια έπί. ένεχύρφ χρεωγράφων....................................
Προσωρινοί λ)σμοί('Υποκαταστήματα καί Άνταποκριταί) 
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια.............................................
Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων καί Δάνεια είς Δήμους,

Λιμένας καί λοιπά Νομικά πρόσωπα........................
Χρεώγραφα Ταμ.Συντάξ.καί άσφαλείας ζωής ύπαλλήλων 
Κτήματα Τραπέζης.................................................... ..
Έγκατάστασις καί έπιπλαΚεντρ.καί 'Υποκαταστημάτων.

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝΚεφάλαιον 'Εταιρικόν.......................................................
Άποθεματικόν τακτικόν....................................................
Όμολογίαι φρ. χρ* 2 *[% έκατ. έξοφλητέαι τή 1η ’Ιου

λίου 1924 .................. ........................ .............
Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς.Δρ. 67,380,149,98) 
Ταμιευτήριον.................................. » 7,417,779.22)

Ταμείον συντάξέων) ’Αξία Χρεωγράφων Δρ. 480,000.— ) 
ύπαλλήλων ) Λ)σμός Καταθέσεως » 18,147.85 (

’Εξωτερικοί λογαριασμοί είς χρυσόν................................
’Επιταγαί πληρωτέαι............................... '. . ,.

Γραμμάτια είσπραχθέντα καί μήπω έκκαθαρισθέντα.. . .
Μερίσματα πληρωτέα........................................................

Δρ. 9,301,824.36
» 2,686,906.69
» 2,423,651.42
» 13,280,321.53

» 52,501,665.28
» 21,038,705.33
» 9,651,753.10
» 2,757,384.90
» 16,681,734.85
» 12,488,250.57

» 8,617,243.90
» 480,000.—
» 3,316,436.05
» 641,263.32

Δρ. 158,867,141.30

Δρ. 40,000,000.—
» 9,095,000.—

» 2,500,000.—
» 74,797,929.20

» 498,147.85
» 29,122,589.04
» 1,126,407.34
» 322,714.87
» 1,404,353.—

Δρ, 158,867,141.30Ό Γενικός Αιευύυντής *Ο Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου
Ζ· Κ· ΜΑΤΣ ΑΣ Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

•Ή ΑΝΑΤΟΑΗ,, 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑ Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΧ 
Έδρα ίν 'Αθήναις—Πλατεία Συντάγματος 

Μετοχ. Κεφάλαιον Δρ. 2,000,000 Vj καταβεβλημένου 
‘Ασφαλισμένα Κεφάλαια μέχρι οήμερον Δρ. 16,000,000

Διοικητικόν Σνμβονλιον
Γεώρμιος Άβέρωφ, Πρόεδρος, Ίω. Καλαμάρης, 

’Αντιπρόεδρος, "Λγ. Σλήμαν, Άρ. θεοδωρίόης,ΆΘ. 
Τυπάλδος Μπασιάς, Π. Σάρογλος, Ν. Μοσχοβάκης, 
Ν. Κοντός.

Γεν. Διευθυντής: Αθ Η. ΦΙΛΩΝ

Μεταξύ τών Μετόχων τής 'Εταιρείας καταλέγονται. 
Ή Έθνική Τράπεζα τής Ελλάδος, ή Τράπεζα 

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

Δίενεργοϋνται άσφάλειαι Ζωής παντός είδους, ά- 
σφάλειαι Προικοδοτήσεως, άσφάλειαι Μικταί, Λαϊκαί 
άσφάλειαι κλπ.

Πρακτορεία είς τάς κυριωτέρας πόλεις 'Ελλάδος, 
Τουρκίας καί Αίγύπτου.

Πληροφορίαι καί έντυπα παντί τώ αίτοϋντι.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Μ. Constantin Ratios ά Γ exposition 
maritime Internationale de 1907 par un 
BOIIDELEH Είς κομψόν τόμον φέροντα τόν 
άνω τίτλον άναπαρίσταται όλη ή καταπληκτική δρκ- 
σις τοϋ κ. Κ. Ράδου κατά τήν Διεθνή Ναυτικήν 
Έκθεσιν ήτις έλαβε χώραν κατά τό 1907 έν Β'.ρδώ. 
Σπανίως Έλλην έτίμησε τήν πατρίδα μας έν τή ξένη 
έμπνεύσας ενθουσιασμόν καί έφελκύσας τήν έκτίμησιν 
καί την άγάπην τών συναδέλφων του άντιπροσώπων 
τών άλλων έθνών όσονδ κ. Ράδος. Καί ό έν Bordeaux 
Τούρκος Πρόξενος άκόμη έν όνόματι τοϋ Προξενικού 
Σώματος έξεφώνησε πανηγύρια ν ύπέρ τής Ελλάδος 
καί τοϋ 'Ελληνικού ονόματος ! !

— Έξεδόθη τό Τριφυλλιακόν Ήμερολό- 
γιον περιέχον ύλην άξίαν πολλής προσοχής καϊ χρη
σιμότητας. Είνε τό τρίτον έτος τής έκδόσεώς του καί 
άποτελεΐ μετά τοΰ Σπαρτιατικού 'Ημερολογίου ζη
λευτήν δυάδα έπαρχιακών ημερολογίων τιμώντων 
τούς έκδότας αύτών. Τοϋ ημερολογίου τούτου έκδοτης 
εινε δ κ. Ν. Λ. Λαμπρόπουλος.

— Δελτίον τής Ελληνικής Γεωργικής

'Εταιρίας. Έξεδόθη τό πρώτον τεύχος τοϋ Δελτίου· 
τής δμων.’μου Εταιρίας μέ ύλην άξιανάγνωστον.

— ΙΙίνακοθήκη. Έκυκλοφόρησε τό 97ον τεύ
χος τοϋ μηνός Μαρτίου μέ ύλην έκλεκτην καί εικόνας 
καλλιτεχνικής.

— Νέα Ζωή. Τοϋ περιοδικού τούτου, τοϋ έν ’Α
λεξάνδρειά έκδίδομένου, έξεδόθη δ 53ος άριθμός

— Παναθήναια. Τοϋ μοναδικού μας φιλολογι
κού περιοδικού έξεδόθη δ 203ος άριθμός.

— Νέον Πνενρα. ’Εξακολουθεί άνελλιπώς ή 
καθ’ εβδομάδα έκδοσις τοϋ περιοδικού τούτου έν 
Κων)πόλει μέ συνεργασίαν έκλεκτήν καί ύ’λην ένδια- 
φέρουσαν.

— 'II Εικονργραφη|ΐένη. Έξεδόθη τό τεύ
χος τοϋ μηνός Φεβρουάριου δπερ ώς γνωστόν κυκλοφο
ρεί τόν Μάρτιον μέ ϋλην έπίκαιρον καί πληθύν εικό
νων καζ.λίτεχνικώς εκτυπωμένων.

— Έηετηρις τον 'Υπουργείου τών Έκ- 
κληόιαότι,κών. Έξεδόθη ογκωδέστατος τόμος 
μέ πληθύν χρησιμωτάτων πληροφοριών άφορωσών όλους, 
τούς’κλάδους τοϋ ύπουργείου τούτου.

— Έξεδόθη τό ΙΟον τεύχος τοϋ Εμπορίου μέ 
ϋλην’σοβαράν καί άξιανάγνωστον.

— Κρητικός Ά<ίτήρ. Περιοδικόν έν Κρήτη, 
έκδίδόμενον καί τυχόν άμερίστου ύποστηρίξεως. Έξε
δόθη τό 54ον τεύχος.

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΠΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΑΟΣ

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

διυρηρένον εις 80,000 ρετο^ςάς πρός φρ. χρ. 5£»Ο έκάιίτην

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ S ΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζαφεϊριος Κ. Μάτσας (Γινιχδς Διευθυντής τής Τραπέζης ’Αθηνών)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : 'Ιωάννης Ευταξίας (Υποδιοικητής τής ’Εθνιχής Τραπέζης τής ΈΐΙάδος)
ΜΕΛΗ ; Στέφ. Φραγ*ιάδης, Διον. Στεφάνου. Δ. Γεωργιάδης, Δ. 'Ηλιόπουλος, Ν. Μισυρλής, Ε. Bowron, Ε

Π’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Ch. Welirung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαφιέριος Κ. Μίτσας. Στέφανος ΦραγχιΔδης. Δημήτριος ΊΙλιόπουλος Γ«ν. Γραμματιΰς 

Δημ. Γαλανόπουλος Γινιχος ’ΕπιΟιωρητή; Γ. Κυριαχάς

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

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

ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Πρ ιοτασία έν γένει τής παραγωγής καί τής ’Εμπορίας τής Σταφίδος.
Παροχή δανείων έπί ένεχύρφ σταφιδοκάρπου άποταμιευομένου είς τάς άπο&ήκας της μέχρι τών 4]5 τής άξίας αύτοΰ καί έπλ 

τόκφ ούχί άνωτέρφ τών 6 ο)ο έτησίως.
'Αγορά προσφερομένου αύτή σταφιδοκάρπου εις τάς ώριομένας έν τη συμβάαει τιμάς, προς έξασφάλισιν τοΰ κατωτάτου δρίου 

τιμής.
Διαγήμισις τοΰ προϊόντος είς τάς ξένας άγοράς πρός έπαύξησιν τής σημερινής καταναλώσεως του κτλ. κτλ.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΑΣ
ΑΙ“. οΟ,ΟΟΟ,ΟΟΟ

Τδ καφάλαιον και αί καταθέσεις εις χρήματα και χρεώγραφα έν γένει άνήρχοντο 

τόν Αύγουστον 19OG εις δραχ. 2(50,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Έν Λονδίνω, ’Αλεξανδρεία, Καίρω, Κων.)πόλει (έν Γαλατά κα 

1 Σταμπούλ), Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Πειραιεϊ, Πάτραις, Βόλω, Σύρω, 
ι Καλάμαις, Χανίοις, Ήρακλείω (Κρήτης) καϊ Χαρτούμ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ Δ1ΕΥΘΥΝΣΙΣ ,,ΑΘΙΙΝΑ’Ι’ΚΗ"

ΪΠΟΚΑΤΑΣίΗΜΑΤΑ

Ή Τράπεζα Άθιινων έκτελεΐ παόαν Τραπεζιτικήν έργαάίαν, ήτοι ;
Προκαταβολής έπι έμπορευμάτων, χρεωγράφων κχί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομερι
δίων, γραμματίων έπί 'Ελλάδος καϊ τοϋ ’Εξωτερικού ώς καί Χρηματιστικάς έντολάς. ’Εκδίδει συναλλαγ
ματικές, έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς, ένεργει δέ καί τηλεγραφικής έντολάς πληρωμής εις τάς κυριω- 
τέρας πόλεις της Ευρώπης. ’Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Η Δ1ΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ πρός έμ,ψύχωσιν τοϋ παρά τώ λαώ πνεύματος της 

άποταμιεύσεως προσδιώρισε τόκον 4 θ/θ έτησίως διά τάς έν τω Ταμιεντιιρίω της καταθέσεις, άποδο· 
τέας είς πρώτην ζήτιιΟιν παρέχουσα πάσ,.ς τάς εύκολίάς διά τάς καταθέσεις καί άναληψεις τών 
πελατών της.

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

τραπεζογραμμάτια, πληρώνουσα τόκον :
Διά καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν 3 ο)ο

» » » μετά έξ μήνας 3 1 ο)ο
» » » μετά έν έτος 4 ο)ο
» » » μετά δύο έτη καί έπέκεινα ΐ» ο)ο

ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ εινε άποόοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς 
(cheque) ομοίως , άποδίδοντχι δι’ έπιταγών (cheque) της Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικώ άνταποκριτών 
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται- ’ - t . .
καθ’ έξαμ.ηνίαν άπό της 1 ’Ιανουάριου καί άπό 1 ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Τ Μ Η ΜΑ ΤΙΤΛΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχϊστων δικαιωμάτων, έπιφορτί- 

ζεται δέ καί την εισπραξιν τοκομεριδίων έλληνικών καί εύρωπαϊκών χρεωγράφων παντός είδους.
ΕΚΤΕΛΕΐ χρηματιστικάς έντολάς άντί τών συνήθων μεσιτικών δικαιωμάτων.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόοων διαστάσεων ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς διά τό 

κοινόν. Έκ τής Γενικής Δίευϋύνσεως

Η ΑΝδΝΤΙίΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
TQNΠΟΣΙΜΟΝ UMAT. ΪΜΪ8ΙΤΗΣ ΕΑΛΛίΟΣ
θεωρεί καθήκον της νά ειδοποίηση ότι μόνον αύτη 
γεμίζει τάς φιάλας τών ΰδάτων Σαρίζης εντός της 
πηγής Σαρίζης διά μηχανήματος άγγλικοϋ, άλλαι δέ 
φιάλαι, πωλούμεναι ώς Σαρίζης ύπό άλλων έμ.πόρων, 
πληροϋνται έν Άθήναις.

’Επίσης μόνον ή ’Ανώνυμος Εταιρεία έχει τήν άπο- 
κλειστικήν έκμετάλλευσιν τών ύδάτων Λουτρακιού, 
Κυλλήνης, "Οσσης δι’ επισήμων συμβολαίων, πληροί 
τάς φιάλας είς τάς πηγάς αύτάς καί συνισταται διά 
πιστοποιητικών τών Δημάρχων Άνδρου καϊ Λουτρα
κιού καί διά δύο εγκυκλίων τοϋ Β. Ίατροσυνεδρίου.

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

Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ

ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ TH) ΕΟΝΙΚΗΣ

Έγένετο είς τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν τής 'Ελ
λάδος εν τή μεγάλη αιθούση αύτής, καί ενώπιον 
τής μεγάλης οικείας ’Επιτροπής ύπό τήν προε
δρίαν τοΰ ύποδιευθυντου αύτής κυρίου Ίωάννου Εύ- 
ταξία, ή 113 κλήρωσις τοΰ έκ φρ. χρυσών 60, 
000,000 λαχειοφόρου δανείου αύτής ή όρισθεϊσα 
διά τήν 19 Μαρτίου (1 ’Απριλίου) 1909.

Έκ τής κληρωτίδος έξήχθησαν οί ακόλουθοι
εννέα (9) αριθμοί κερδίζοντες τά άκόλουθα ποσά

70,265 Δρ. 70,000
144,395 » 10,000
144,352 » 2,500
32,703 » 2,500
82,909 » 1,000
60,482 » 1,000

3,799 » 1,000
62,798 » 1,000
47,612 » 1,000

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


