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Έκ τών περί Εύρυπίδου . . . ................................................
Ή αλήθεια περί τον Λόρδου Βύρο>νος................................
Τό Μετάλλιον τής Αγίας ’Ελένης (Διήγημα-Le Guillois). . 
Δημοτικά Ιραγουδία (*Ο Τνριαμός τον Ξενητεμμένον)...........
Τό Πρακτικόν ’Αγροτικόν Σχολείου........................................
Ή μάσκα τοΰ κόκκινου θανάτου (Φαντααία Ε. A. Poe)· ■ · 
Ό ποιητής Μιστράλ......................................................................
Παππος και εγγονος ( Χειραψεοία-Διάλογοι)................................
’Οχυρωματική εκστρατεία είς τόν Γερμανικόν στρατόν. . 
Χρυσωρυχεία Φωκέων.................................................................
Λαογραφικά................................................
Άχιλλενς Ρόζη................................................................................
ΤΙ Αστυνομία μας (Αναοτολή τής εκπαιδενοεως)...................
Ό αρχιμανδρίτης Γεράσιμος......................................................
Βασιλεύς ανευ Θρονου (Montegut—τό μνΰωιόρημά μας). · ■ 
Άπό τήν ζωήν τοΰ Μηνός (Μάιος)...........................................
ΘΕΑΤΡΙΚΑ : Κυβέλη ’ Αδριανοΰ.—Μουσική κίνησις.—

Θεατρικά καλλιτεχνικά.
ΚΟΣΜΟΣ: Αόγοι γιλέλληνος (614).— Το ναυτικόν ζή

τημα (615).—Τά έν Γαλλία (619). — Ή αλιεία έν 
Έλλάδι (620). — ’Ιδιότητες τών ζώων (624).—Τό 
λαχεΐον τοΰ Στόλου (625).—Ζήτα) ή νεότης (627). 
— «.’Αθήιαι» καί «Άκρόπολις» (629). —Τό έργον 
τής Αστυνομίας (630).—'II σχολή τών νπαζιωμα- 
τικών (632).—Συγκριτικός πίναξ κατασκευής χάρ
του (634).— Ό κ. Ζαφείριος Μάτσας έν Αϊγύπτω 
(635).—Αί γνώμαι τοΰ κ. Δραγούμη (638).— Φιλο
λογική κίνησις (641).

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ. Βιβλία καί Περιοδικά.
ΕΙΚΟΝΕΣ: 'Η Βασιλοπούλα τον παραμυθιού.—Ό Μ<- 

στράλ.—Ό Άχιλλενς Ρόζε.—Ό αρχιμανδρίτης Γε
ράσιμος.—Ή Κυβέλη Αδριανοΰ.—’Εκ τοΰ θιάσου 
τής «Ν. Σκηνής» τοΰ διευθυνομένου υπό τής δ)ος 
Μαρίκας Κοτοπούλη καί τοΰ κ. Σαγιώρ.

Γοιιγοοίου Βεοναοδάκη 
λΙίΛτ. I. Δαύκαλάκη 

ΊΙο. Χται'οου ύ
*
Δηιι. Λ. Ζωγοάόου 

Τϊ.

1. Γ. Κατΐειανότοατάκη
ΚΛΔΝ£.
Anu. Ααϊΐουόιάδον
1. II. Σταιιατούλη 
♦

ΚΑΑΧΛ.ΧΤΟΣ 
♦

Μίτζας Ιίεοοο>τίι 
Ενγ. Ζωγ^>.

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΑΧ, I



ελλΗΝικΗ επιθξωρΗχιχ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

ΔΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ιρ <τ ...ΑΙ. 12— ΑΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ

ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΑΕΜΟΑΙΑΑΣΚΑΛΟΥΣ ΑΡΑΧ. 8__

Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83: ‘Αθήνας

Ανταποκριτής, καθ’ ολην την Αίγυπτον ό κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ! ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ 
Βιβλιοπώλης εν ‘Αλεξανδρεία, έναντι τον Άβερωφείου Γυμνασίου

lldv ^ειρόγοαφον δηιιο<ίιευόιιενον η uh δέν έπκίτοέόεται 

Παν σύγγραμμα ά.ποστελλόμενον είς τά γραφεία τής «Έλλ, Έπιθεωρήσεως» 

αναγγέλλεται δι’ αύτής

ira« iuim mm imm mm
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2,500,000 ΔΡΑΧΜΑΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ<1908
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ—8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1909
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Α' Έγκατάστασις (τμ. Άεριόφ.) > 5,675,043,0ό
* ( » Ήλεκτρ.) 1,562,581,23

Δαπάν. έκδόσ. προμήθ. έπικαταλ. 1,590,351,91
Όμολ. έν χαρτοφυλ. άποσβεσθ. 30,000,00
Έγκαταστ. παρά καταναλωταϊς 392,406,41
Ταμεΐον καί Τράπεζαί .......................... 332'426,30
Έπορευματα................... ....................... 740,169,62
Χρεώσται.................................................. 1,300,478,84

’Άθροισμα ενεργητικού.......................... 11,623,457,36

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον................................................ 2,500,000,00
Όμολογίαι................................................ 4,556,800,00

» άποσβεσθεϊσαι...................... 443,200,00
Άποθεματικόν......................................... 250,000,00

» άποσβέσ. μετοχών.................. 650,000,00
Προβλέψ. δΓ άναξιοχρ. πιστιόσεις ... 435,369,12
Άποθεματ. διά συν]κήν διαφοράν .. . 350,000,00

» δΓ έργα.................................. 350,000,00
Εγγυητικοί καταθέσεις........................... 344,740,49
Πιστωταί.............................   379,942,32
'Υπόλοιπον προηγ. χρήσεων.................. <4,141,47

» είς νέον................... ............ 408,792,77
Κέρδη διανετητέα.................................... 880,471,19

Άθροισμα.................................... 11,623,457,36

ΣΗΜΕΙΩΣΙ^.. Γνωρίζομεν τοϊς ενδιαφερομένοις, οτι αί έγγραφοί τών άπό τοϋ παρόντος μηνός 

έγγραφομένων νέων συνδρομητών μας λογίζονται άπό της πρώτης έκάστου μηνός.

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

Αντιπρόσωπός καί) ολην την Ρωσσίαν της «’Ελληνικής Έπιθεωρήσεως·» αναγνωρίζεται ό Καθη- 

γητης κ. ’Αναστάσιος Μάλτος. (’Οδησσός.— Rue Pouschkine, No 66).

υποδιευθυντής : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α· ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΚΕΡΔΗ Κ
ΧΡΕΩΣΙΣ

Γενικά έξοδα................................................ 28,277,24
Συντήρησις.................................................. 77,636,90
Άπόσβεσις έγκατ. παρά καταναλωταϊς.. . 33,136,26
Ύπηρεσία δμολογιών................................. 296,510,00
Τόκοι, συν]κή διαφορά και διάφορα... 87,504,99
Υπόλοιπον είς νέον.................................... 408,792,77
Κέρδη διανεμητέα...................................... 880,471,19

'Ολικόν 1,812,329,35

kl ΖΗΜΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΣΙΣ

Κέρδη έκ πωλήσεως άεριόφωτος............ 983,329,65
’Ενοίκια διαφόρ. έγκαταστ. άεριόφωτος 71,002,80
Κέρδη έκ διαφόρων πωλήσεων............... 244,310,78
Κέρδη ήλεκτρ. έκμεταλεΰσεως................ ' 138,549,21
Υπόλοιπον προηγουμ. χρήσεων............  375,136,91

'Ολικόν 1,812,329,35

ΚΕΡΔΩΝΔΙΑΝΟΜΗ

HOTEL WINDSOR LAYSANNE-SUISSE 
lev Ordre— Maison de famille.

Installation moderne 
GRAN D PARC o n b rage 

PRIX M 0 D E R E S 

Situe entre Ouchy et Lausanne 
Eamille MARTIN 

et P. BARRIERE 
Proprietaires

Μέρισμα έπί 4,010 μετοχών κεφαλαίου πρός δραχ. 90 κατά μετοχήν δρ................................................ 360,900,00
Τόκος άπό 30 7βρίου 1907 μέχρι 30 ’Ιουνίου 1908 ήτοι πρός 30 δραχ. έπί 200 μετοχών............... 6,000,00
Μέρισμα έπί 990 μετοχών επικαρπίας πρός δραχ. 50 κατά μετοχήν δραχ................................................ 49,500,00
Άποθεματικόν άπόσβέσεως μετοχών................................................................................... 100,000,00

» διά συν]τικήν διαφοράν..............................................   200,000,00
Άποθεματικά διάφορα ........................................................................................................................................ 42,504,41
Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου......................................       40,522,26
Μερίδια Ιδρυτών................................................................................................................................................. .______ 81,044,52

'Ολικόν ’ 880,471,19

Τό μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ φόρου καί τοΰ χαρτοσήμου καθαρόν μέρισμα έκ δραχμών 83,79 κατά μετοχήν κε
φαλαίου, καί δραχμών 46,55 κατά μετοχήν έπικαρπίας πληρώνεται άπό 15)28 Απριλίου 1909, παρά τφ ταμείω 
τής εταιρίας έπί τή προσαγωγή τής μερισμαποδείξεως άριθ. 20 διά τάς μετοχάς κεφαλαίου καί άνιθμός 10 διά τάς 
μετοχάς έπικαρπίας.

Άθήνησι τήν 26 Μαρτίου 1909
ΈντολΑ τού Διοικητικού Συμβουλίου

Ό Γενικός Διευθυντής Ο Λογιστής
A. MINEUR Τ. ΙΣΜΓΡ1ΑΗ2



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ "'·
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

THS Ε Λ Λ Λ Α Ο U

ΤΙΙΛί 30 ,ΥΙ1Ι*1.νΐΟΑ·

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Εις μεταλλικόν..............................    Δρ
ΓααεΤον » τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης. · 

• κερματικά » δίδρχ. καί μονόδρ... »
Έξωτ.λ]σιιοί. Άντίτιμον μετ.Τρ. εις τό εξωτερικόν. >

» » IΙροϊόνέκδ.έθν. Δ.είς χρ. έλλ.σιδ.4ο]ο 1902 ,»
Δάν. πρός τήν Έλλ. Κυύέρ. έπ’άναγκ.κυκλ.τραπ.γραμμ. >

» » » » » διδράχμων και μονοδράχμων. »
λ » ι )Είς χρυσόν Δρ. 26.889,180,50 »
Ομολ. Εθνικών δανειων} , τ~γραμ. » 32,949,470.- .

Έντοκα γραμμάτια Έλλην. Δημ.είς τραπ. γραμμάτια 
Προεξοφλήσεις..........................................................................
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων..........................;.............. .
Δάνεια καί άνοικτοί λ]σμοί έπ’ ένεχύρω χρηματογράφων » 
Δάνεια έπ’ ένεχύρω εμπορευμάτων .........................  «
Δάνεια καί ανοικτοί λ]σμοί έπί ύποθήκη............. ................»

» είς δήμους, λιμένας καϊ λοιπά νομικά πρόσωπα. > 
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας.........................................   »
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γ»α:ρν«>νη,ιατίας . »
Μετο^αί εϊς έγχωρίους Εταιρίας .......................................... »
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης......................................... ·

»

’θΰΰλ- λαχ. δαν. Έθν. Τρ. τής Έλλ. 2 1[2ο]ο εί. τρ.γρ. · 
Καταάτή|ΐ.Τρα·πέζ. καί κτήμ. έξ άναγχ. εκποιήσεων » 
’Απαιτήσεις έπισφαΧεϊς......................................................... >
Έξοδα έγκατα<ίτ.(ίδίως δαπάνη χατασχ. τραπεζ.γ'ραμ ) « 
Διάφοροι Ao-rjrfyoi............. ................................................  »
Λογαριαθμοί τρίτων ίν τώ έςωτερικώ............................... ·
Λογαριαομάςέξαγ.συμμ. Κυβερ.είςκέοδη έκτρ.γραμμ. > 
Εξαγορά προν. Προνομ. Τραπέζης ’Ηπειροθεσσαλίας. » 
Προμήθειατροπής λαχειοφ. δανείυυ είς τραπ. γραμμάτια > 
Διάφορα ............................................................................................ >

ΔΡ

ΠΛΗΚΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν κεφάλαιον.........................................................
’Λποθειιατικά κεφάλαια......................................................
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία ’·

I. διά λογ)σμόν τής Κυβερνήσεως Δρ. 61,778,575.42
II. » » » Τραπέζης : * 48,869,552,28 »

ίάεριιατικά γραααάτια δίδραχμα καϊ μονόδραχμα . · 
Καταθέσεις άνευ τόκου είς μεταλλικόν............. .. .................

> άνευ τόκου................................................................. *
ΈπιταγαΙ πληρωτέα:................................................................. ·
Μερίσματα πληρωτέα................................................................. *
Διεθ. Οίχ.’Επιτ. λ]σμός κατ. )Εΐς χρ. Δρ. 112,981.22 » 

έκ δημ. ύπεγγ. προσόδ. ) » τρ.γρ. · 7,485.136,58 »

Ύπηρεόϊα ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν............................. >
’Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια · 
Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν.......................................... ·

• Δημοσίου έπί τόκω είς τραπ. γραμμάτια. » 
Έντ. κατ. Δημ. εις χρυσόν διά τήν κατ. Σιδ. Π.Δ.Σ. » 
Ένα. κατ. Δημ. είς τρ. γραμ. διά κατ. Σιδ. Π.Δ Σ. > 
Καταθέσεις έντοκοι...................................  >
Λα^ειοφάρον δάνειον Τραπέζης 3 .ο|ο εις χρυσόν.,. »

» » » 2 !|j ο|ο εις τρ. γραμ. >
’Υπηρεσία λαχειοφόρου δαν.Τραπέζης 3 ο]ο είς χρυσόν >

» · » » 21|2 ο]ο είς τρ.γραμ. ·
Καταθέσεις ταμιευτηρίου . .....................................  . .. . ι
Διάφορα.................................................................................................>

ΔΡ

407,598,650,83

30 ’Απριλίου 31 Μαρτίου
1»< 9 1»θ9

3,597,909 68 3,530,851.1 1
523,75.- 479 210.—

1,015,261.— 1,293,860.—
40,257,211,67 42,485,732.27

895,00 4.83
538,869,83 61,778,575.42

61,778,575.42 10,500.000 —
10,500,000.-
59,838,650,50 60,120,4«7,50

5,150,103,82 5,161,103.82
23,415,213,49 23,456,371 94
3,231,063.26 3,319,655.64

22,220,046.42 20,597,918 88
6,658.488,73 6 821,919.18

68 426,0ι 3,72 68,516,1 33'01
45,416,063,72 45,095,541.72
14,143,315,95 13,886,261,70
5,187,682,26 5,120.754.86
7,415,638,20 7,415,638,20
1,250,000.- 1,250.000.—

796,62υ,75 809,090.—
9,202,215,98 9,154,358,63
3,348 969,35 3,331,661 85
1,500,407,74 1,497,803.79
1,797,852.79 1,914,396.31
6.572,221,12 1.146,880.—
1,146,880.— 1,146,880.—

640,000.- 640,000.—
100,000.- 100,000.—

1,106,095,95 935,777,89

406,775,277,58 407,598,650,83

20,000,000.- 20,000,000.—
13,500,000.- 13,500,000.—

• ί
110,648,127,71 114,211,027,97

10,500,000.- 10,500,000.—
7,941,233,74 7,794,824,54

21,063,116,61 18,715,099,98
1'θ7θ’64ΐ;58 1,418,276,70

188,195.— 250,310.—

7,598,117.80
7,282,450,91

846,0 40.85 199,621,02
274,766,99 343,688,94
129,660.83 529,660,83

12,198,40 12,198 40
538,869.83 895,004,83
261,827,21 115,011,21

129,829,741,09 129,630,519.98
41,180,040.- 41,180,040.-
20,371,100.- 20,371,100.—

1,365.222.— 1,729,580.—
357,645.- 441,112.50

12,987,800,40 12,866,132.52
6,110,632.54 5,612,990,50

406,775,277,58Δρ

Έν Άθήναις, τή 11 Μαίου 1909. Ό ύιευ&νντης τοϋ Λογιστηρίου 
Π. Α. ΚΟΥΤΙΑΛΕΜΗΧ

■ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
'Ώ ΕΑΡΑ TEN ΑΘΗΝΑΙΣ

.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: ΈνΛονδίνω Ε. C.(22 Fenchurch street), Άλεξανδρεία, 
Καΐρφ (Αίγυπτου), Χαρτούμ (Σουδάν), Κωνσταντινουπόλει(Γαϊ.ατα καϊ Σταμ- 
πούλ), Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Καβάλλς:, Πειραιεϊ, Πάτραις,Βόλψ, Λαρίσση, 
Σύρω, Τριπόλει, Καλάμαις, Χανίοις, Ήρακλείφ, Ρεθύμνη (Κρήτης).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1909

ETVEPFHTIKOm

Ταμεΐον καί Τράπεζαι. ... I... . ,...........   ,..........
Διαθέσιμα παρά ταΐς έν Ευρώπη Τραπέζαις είς χρυσόν....................................
Συναλλάγματα ίν Χαρτοφυλακίω και χρυσός...........................................................
Προεξοφλήσεις ......................... ......................................................................
τρέχ. Λ)σμοί έπί ένεχύρω χρεοιγράφων................................................................

» » έπί έμπορευμάτων καί άλλων έγγυήσεων.......................................
» » έπί ύποθήκη ακινήτων.... . ................ ..................

Δάνεια έπί ένεχύρω χρεωγράφων...... . .............. . ...
Προσωρινοί λ)σμοί (Υποκαταστήματα καί Άνταποκριταί), .. ...................

Χρεώγραφα χαί τοκομερίδιά............7..................................................................Όμολογίαι’Εθν.Δαν. χαί δάν.εις Δήμους, Λιμένας καί λοιπά Νομικά πρόσωπα 
Χρεώγραφα Ταμείου Συντάξεων καί ασφαλείας ζωής ύπαλλήλων.....................
Κτήματα Τραπέζης............. , , ,......................................................
Έγκατάστασις καί Επιπλα Κεντρικού καί Υποκαταστημάτων..................

ΠΛβΙΙΤΙΚΟΝ

Κεφάλαιον έτάιρικόν. .................. .. ...................................
Άποθεματικόν ταχτικόν.......................... ..
Όμολογίαι φρ.χρ. " ' (° 
Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς.................................
Ταμιευτήριον ............................................ ..
Ταμεΐον συντάξεων ) ’Αξία Χρεωγ.-άφων ...........

ύπαλλήλων ) Λ)σμός Κκταθίσεως..........
’Εξωτερικοί λογαριασμοί είς χρυσόν.............................
Έπιταγαί πληρωτέαι.....................................
Γραμμάτια εισπρχχθέντα καϊ μήπω έκκαθαρισθέντα 

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

αχτιχον.......................... ..  · ■ · , _ ,
2 112 εκατομμύρια εξοφλητεαι τη 1

....... „ι »™„V...................... Δ?·

»

1924’Ιουλίου 
72,264,207.77

7,733,080.80
480,000 —

34,780.—

Ό Γενικός Διευθυντής
Ζ. Κ. MATJEAX

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΣΙΜΟΝ ΙΑΙΑΤ. ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
θεωρεί καθήχόν της νά ειδοποίηση δτι μόνον αύτή γε
μίζει τάς φιάλας τών ύδάτων Σαρίζης εντός τής πηγής 
Σαρίζης διά μηχανήματος αγγλικού, άλλαι δέ φιά- 
λαι, πωλούμεναι ώς Σαρίζης ύπδ άλλων εμπόρων, 

πληροΰνται έν Άθήναις.
Έπίσης μόνον ή ’Ανώνυμος Εταιρία έχει τήν απο

κλειστικήν ίκμετάλλευσιν τών ύδάτων Λουτρακιού, 
Κυλλήνης, "Οσσης δι’ επισήμων συμβολαίων, πληροί 
τάς φιάλας εις τάς πηγάς αύτάς καί συνιστάται διά 
πιστοποιητικών τών Δημάρχων "Ανδρου χαί Λουτρα
κιού καί διά δύο εγκυκλίων τοϋ Β. Ίατροσυνεδρίου.

’Αποφεύγετε άλλα υδατα μεταφερόμενα διά δαμι- 
ζανών και χάνοντα τάς ιδιότητας καί τά θεραπευτικά

1 4,295,396 49 
3,853,601,20 
2,444,001.45

1 3.047,9 ί 2.60 
50,950.170.45 
23,101,434.78

9.774,1 41.75 
2,553,393.97

19,338,740.38
12,437,203.88
8,970,023.85

480,001). — 
3,382,279 40

661,079.12

Δρ. 165,289,082.32

Δρ.

I)

Δρ.

»

40.060 000. —
9.095 000.—
2.500,000 —

79,997,288.57

514,780.—

30,956,350.01
1,696,062.48

382.18' .26
146,520. —

‘'” 165,289,082.32

Ο διευθυντής τοΰ λογιστηρίου 
«I». « ►εχονόίΛΟ’.*

των συστατικά. Δοκιμάσατε τδ ύδωρ Τσάγεσι μοναδι
κόν έν τω κόσμω κατά τήν γνώμην τοϋ Γάλλου ’Ακα
δημαϊκού Ρομπέν κατά τής αναιμίας, χλωρώσεως καί 

έξαοθενήσεως, θαυμάσιου δέ είς τήν γεύσιν.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ Π.Α.Π.

Άπδ τής 15 π. μ. πάσαι αί άμαξοστοιχίαι (έκτδθ 
τής ταχείας) σταθμεύουσι κατά τε τήν άνοδον καί κά
θοδον εις τήν Γέφυραν τοΰ ‘ΙσΟμοΰ τής Κορίν&ου 

τών μεταβαινόντων είς Λουτσάκιον.
Εισιτήρια άμάξης πρδς Δρ. 15 χορηγούνται είς 

τούς σταθμούς τής 'Εταιρίας.
(*Εκ τοϋ Γραφείου)



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
---------- 1-0ΧΧΧ3—------

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΑΣ
ΔΡ. 50,000,000

Το κεφάλαιον και αί καταθέσεις είς χρήματα καί χοεωγράφα έν γένει ιϊνήοχοντο 

τόν Αΐ’γου<ίτον 1906 εις δραχ. 260,000,000

Ε Δ A Ε. Ν ΑΘΗΝΑΙΣ
Έν Λονδίνο), Αλέξανδρέ^, Καΐρψ, Κων)πόλει (έν Γαλατά καί Σταμπούλ), 

νΠΠΙίΑΤΛΥΤΗΜAlft ' θεσσαλονίκφ, Σμύρνη, Πειραιεΐ, Πάτραις, Βόλιρ, Λαρίσση, Σύρω, Καλάμαις, 
' Τριπόλει, Χανίοις, Ήρακλείω (Κρήτης) και Χαρτούμ·

Τηλεγραφική Διεύθυνσις «ΑΘΗΝΑΪΚΗ»
'Η Τράπεξα Αθηνών έκτελεΐ πάσαν Τραπεζιτικήν εργασίαν, ήτοι:

- Προκαταβολάς έπί εμπορευμάτων, χρεωγράφων καί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομερι
δίων, γραμματίων, έπί Έλλάδος καί τοΰ Έξωτερικοΰ ώς καί χρηματιστικάς έντολάς. Εκδίδει ουναλλαγ- 
τιχάς, έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς, ενεργεί οέ καί τηλεγραφικός έντολάς πληρωμής εις τάς κυριωτέρας 
πόλεις τής Ευρώπης. ’Ανοίγει τρεχομένους λογαριαομούς.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΟΝ

τοΰ έξωτερικοΰ καίεπι

II Δ1ΕΥΘ4ΝΣ1Σ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ πρός έμψύχωσιν τοϋ παρά τφ λαφ πνεύματος 
άποταμίεύσεως προσδιόρισε τόκον 4 ο)ο έτησιως διά τας έν τφ Ταμ,ιιυτηρέερ της καταθέσεις, 
τέας εος αιρώτιην 'ζήτησιν παρέχουσα πάσας τάς ευκολίας διά τάς καταθέσεις καί αναλήψεις 
λατών της. *

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, είς έπιταγάς (cheque) 

πεζογραμμάτια, πληρώνουσα τόκον :
Διά. καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ξήτησιν

μετά έξ μήνας 
μετά δν έτος 
μετά δύο έτη καί επέκεινα

» ■> . , - ' , 1 Λ ξ ■ ■■·'Ζ’··
chcqiltj ομοίως αποδίδονται δι’ επιταγών (Cheque) τής Τραπέζης έπί τών έν ,-Vf h Λ ·* » ’ * * - - - .

άηοδο-
τών πε-

τσα-

3 ο)ο
3 1)2 ο ο
4 ο)ο
5 ο)ο 

ήθησαν. αί δέ είς
» τώ εξωτερικά ανταποκριτών

»

ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ είνε σποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργ έπιταγάς

της. Οι δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καϋ' εξαμηνίαν άπό τής 1ης 'Ιανουάριον καί άπό 1ης ‘Ιουλίου &ά· 
στον έτους.

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

ζεται δε καί τήν είσπραξιν τοκομεριδίων ελληνικών καί ευρωπαϊκών χρεωγράφων παντός είδους.
ΕΚΤΕΛΕΐ χρηματιστικάς έντολάς άντί τών συνήθων μεσιτικό' δικαιωμάτων.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεοίν υπό ορούς λίαν εύνοΐκοΰς οιά τό

κοινον.

ΘΕΡΙΝΌΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ 
'Αναχωρήσεις ίξ ’Αθηνών

6,30 Διά Κόρινθον, Ναύπλιον,Τρίπολ’.ν, 
Μεγαλόπολιν, Κυπαρισσίαν. Κα- 
λάμας.

*7 , — Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πά
τρας, Κυλλήνην, Πύργον,'Ολύμπια.

8.30 Τοπική διά Κόρινθον.
11,30 Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

1,20 Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέ
ραν, Τετάρτην καί Σάββατον.

Άνανωρήόεις έκ Πατρών
7,10 π. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, 'Αθή

νας.
8,15 » Ταχεία δι’ ’Αθήνας, κατά Τρί

την, Πέμπτην, Παρασκευήν.

Έκ τής Γενικής Δτευ&ύνσεως

11,35 » Διά Καλάβρυτα,Κόρινθον,'Αθήνας,
6,45 » Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπα

ρισσίαν, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
3,45 μ.μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον,'Ολύμπια. 

Άτ αχωρήάεις έκ Καλαμών
7 π.μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πά

τρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, 
'Αθήνας.

12.40 μ.μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Μεγα- 
λόπολιν, Τρίπολιν.

Άφίξεες είς Αθήνας
2,45 μ.μ. Ταχεία έκ Πατρών (τρις ώς άνω).
4.40 » Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυ

πλίου.
6,15 » Τοπική έκ Κορίνθου.
7,10 » Έξ 'Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλή

νης, Πατρών. Καλαβρύτων.
8,20 > Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Με-

λοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ
ΤΟΜΟΣ Β . ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 190!) ΤΕΥΧΟΣ 20

ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
Ό Εύριπίδης εινε εις τών μεγίστων ποιητών 

τής άρχαιότητος. Ή ποιητική δύναμις αύτοΰ 
φαίνεται και άλλως καί έκ τούτου, ότι πράγ
ματα κοινά και τετριμμένα καί εύτελή, άπερ 
πας άλλος δέν θά έτόλμα νά πραγματευθή, καί 
υ,άλιστα έν τραγωδία, αύτός χειρίζεται θαυμα- 
σίως καί δαιμονίως. Τό μυστικόν τής χρήσεως 
καί χειρίσεως ταύτης κατέχει μόνος αύτός, 
έχων ανυπέρβλητον δεινότητα περί τήν σύνθεσιν 
μάλλον του λόγου ή περί τήν εύρεσιν τών νοη
μάτων’ οθεν είνε, είπέρ τις άλλος, έμπειρος 
καί είδήμων τής γλώσσης. Τοϋτο δέ μαρτυ- 
ροϋσι καί αρχαίοι τεχνοκρΐται. ’Αναφέρω με
ρικά παραδείγματα.’r ν τώ Ιωνι, μια τών καλ- 
λίστων τραγωδιών, παριστα ό άπό σκηνής 
Φιλόσοφος αύτόν τόν Ιωνά σαροϋντα τό ιερόν 
τοϋ Φοίβου. Γπάρχει άλλο τι κοινότερου καί 
εύτελέστερον, καί δή δουλικώτερον, τοΰ σαρώ- 
θρου καί τής σαρώσεως ; Καί δμως τίς δέν συγ- 
κινεϊται άναγινώσκων τό περί ού ό λόγος χωρίον 
τοΰ ποιητοΰ (στ. Ί10 κέ.)

«“Αγ’, ώ νεηθαλές ώ 
καλλίστας προπόλευμα δάφνας, 
ci τάν Φοίβου θυμέλαν 
σαίρεις ύπό ναοίς, 
κήπων έξ αθανάτων, 
ΐνα δρόσοι τέγγουσ’ ίεραΐ 
...μυρσίνας ίεράν φόβαν» κτλ.

ήτοι : άγε («έμπρός, οός του, κάμε τή δουλειά 
σου») ώ νεοθαλές, ώ καλλίστης ύπηρέτημα 
δάφνης, ή σαροΐς τήν ύπό ναοίς θυμέλην τοΰ 
Φοίβου (τό ιερόν τοϋ Φοίβου) ειλημμένη έκ τών 
αθανάτων κήπων, οπού αί δρόσοι βρέχουσι τήν

ίεράν κόμην τής μυρσίνης κτλ. ’Αληθώς πόσον 
καλώς γνωρίζει ό ποιητής νά έξαίρη καί έςευγε- 
νίζη καί αύτά τά κοινότατα !

Έν Ήρακλεΐ Μαινομένω (στ. 1243 κε'), 
άφ’ ού ό Ηρακλής έφόνευσε τά τέκνα καί τήν 
γυναίκα του, καί συνελθιον είδε τό μέγεθος τών 
δεινών, άπερ αύτός έαυτω, άλλά κατ’ έπήρειαν 
τών θεών, πσρεσκεύασε, γίνεται έκτος έαυτοϋ 
ύπό τής λύπης, ώς πρότερον ύπό τής μανίας. 
Απειλεί λοιπόν καί θεούς καί δαίμονας, καί τέ

λος παρατηρεί πρός τόν φίλον αύτοΰ Θησέα, 
έλθόντα εις παρηγοριάν του :

«αύθαδες ύ θεός, πρός δέ τούς θεούς έγώ» , 
(ένν. αύθάδης)

«>ϊσχε στόμ’ (άντιπαρατηρεΐ ό Θησεΰς), ώς 
μή μέγα λέγων μεΐξον πάθης»

τ. έ. Περιόριζε τήν γλώσσάν σου, ίνα μη 
μέγαν λόγον λέγων πάθης τι χειρότερον.

Ενταύθα πλέον ό έκ τών δεινών ύπερεκχει- 
λίζων ήρως άναφωνει τον περιβόητου εκείνον 
στίχον :

«γέμω κακών δή, κούκέτ’ έσθ’ όπου τεθή»

τ. έ. Είμαι γεμάτος πλέον άπο κακά καί δέν 
έχω ποΰ νά τά βάλω. Καί άληθώς, άν παρατή
ρηση τις τό νόημα τοϋτο αύτό καθ’ έαυτό, ούδέν 
κοινότερου καί εύτελέστερον ύπάρχει. Άλλ’ 
όμως ό Εύριπίδης καί τό κοινότατου τοϋτο, δι 
εύφυοϋς συνδυασμού, κατέστησε τραγικώτατον. 
Ορθότατα δέ παρατηρεί άρχαϊος τεχνοκρίτης’ 
«σφόδρα δημώδες τό λεγόμενον, άλλά γέγονεν 
ύψηλόν τή πλάσει άναλογοΰν».

Εν Βάκχαις διηγούμενος δ άγγελος τά έζαί- 
σια καί θαυμαστά έργα τών Βακχώυ λέγει πρός 
τοΐς άλλοις (στ. 726):
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«Πάν δέ συνεβάκχευ’ όρος
καί Θήρες, ούδέν δ’ ήν ακίνητον δρόμω» 

ήτο: : όμοϋ δέ μέ αύτάς (τάς Βάκχας) παν το 
όρος (αντιλαλούν « Ίακχ ώ Ιακχ») μετείχε 
τών Βακχικών οργίων, καθώς και τά θηρία, 
πάντα δέ ήσαν εις ζωηροτάτην κίνησιν. Ό αύ
τός αρχαίος κριτικός, έν τώ περί ΰψους συγ- 
γράμματι, υποδεικνύει μέν οτι ό Εύριπίδης έν 
τούτοις άπεμιμήθη τον Αισχύλον, άλλά προ
κρίνει τά τοΰ Εύριπίδου, παρατηρών «παρά μέν 
Αίσχύλω παραόόξως τά. τοϋ Λυκούργου (ΐ'δε 
άπόσπ. Αισχ. 58 παρά. Nauck) βασίλεια κατά 
τήν έπιφάνειαν τοϋ Διονύσου θεοφορειται : έν- 
θυυοια όή όώμα, βακχεύει στέγη ό δ' Εύριπί
δης τό αύτό τοϋθ’ έτέρως έφηδύνας (δηλ. μετά 
τήν άναγκαίαν προπαρασκευήν) έξεφώνησε’ παν 
δέ συνεβάκχευ’ δρυς».

Εινε δέ άξιον πολλής προσοχής και μελέτης 
παρ’ Εύριπίδη τοϋτο, οτι οσάκις δέν άρέσκει τι 
τών τοϋ Σοφοκλέους ή τοΰ Αισχύλου, αύτός άντί 
πάσης άλλης άποκρίσεως, άντιτάσσει άλλο κατά 
τήν γνώμην του, κάλλιον, ώς ένταυθα και άλ- 
λαχοϋ, οιον έν Ήλέκτρα. Τοιαΰτα εΐνε πολλά, 
άλλά χρήζουσιν ιδίας μελέτης.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

«Έγώ ούδέποτε προσεγγίζω είς τήν Ελλάδα, 
διά τήν όποιαν θά έδιδαν εΐσέτι εύχαρίστως και 
το αΐαά μου αύτό, χωρίς νά καταληφθώ άπό 

βαθεΐαν συγκίνησιν. Ό 
Λόγοι φιλέλληνας*. κόσμος προσέρχεται ά

κόμη είς τήν Ρώμην 
ώς είς προσκύνημα και λέγει, ότι αύτη ύπήρξεν 
ή κοιτΐς τοΰ πολιτισμοΰ, άλλ’ ήμεΐς οί Ιταλοί 
κάλλιστα γνωρίζομεν, ότι ή Ελλάς ύπήρξεν ή 
μήτηρ τού ήμετέρου πολιτισμού και τής ήμε
τέρας ψυχής και δτι είς τήν 'Ελλάδα μάλιστα 
όοείλομεν μέρος τοϋ αίματος ήμών καί τοϋ ύψη— 
λοϋ ήμών, διά τά ώραΐα πράγματα καί τάς με
γάλας ιδέας, ένθουσιασμοϋ, δστις εΐνε ή εύτυχία 
άλλά πολλάκις καί ή ατυχία τής Ιταλίας. Ο
πισθεν τής σειράς ταύτης τών όρέων, κύριοι, 
έπολέμησα διά τήν Ελλάδα. Ειδον τά Ιωάν
νινα άπό τοΰ ύψους τών Πέντε Πηγαδίων, ευρι- 
ρισκόμενος παρά τό πλευρόν τοϋ ήρωόςσας Κου- 
μουνδούρου. Τοϋτο έξηγεΐ κάλλιον έτι τήν βα- 
θεϊαν συγκίνησιν μεθ’ ής προσατενίζω τήν Ελ
λάδα, περί τής δποίας δύναμαι νά είπω μεθ’ 
ύπεοηφανείας, δτι εΐνε καί ολίγον ίδική αου».

ΤΟΥΛΛΙΟ ΤΖΙΟΡΝΤΑΝΑ
Αύτά εινε λόγοι τοΰ διαπρεπέστατου Ίταλοΰ Φιλέλληνας 

δημοσιογράφου χ. Τούλλιο Τζιορντάνα δημοσιευθέντες εις 
τόν «Νεολόγον ιών Ιίατρών». Τούς άναδημοσιεύομεν μέ τήν 
πεπο όησιν ότι και οί άναγνώσταί μας 6ά αίσΟανΟώσι τήν 
αύτήν εύχάριστον συγκίνησιν ήν πας Έλλην αισθάνεται όταν 
διαπρεπείς ξένοι μετά τόσης θέρμης καί αληθούς πρός τήν 
πατρίδα μας άγάπης έκοράζονται γράφοντες ή λαλοΰντες.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ*

Τή 10 Δεκεμβρίου έγεννήθη ή Αύγούστα Άδα 
«the sole daughter of my home and heart». 
Καί δμως ή γέννησις τοϋ θελκτικού τούτου τέ
κνου, πάντοτε λατρευομένου ύπό τοΰ πατρός 
του, θά δώση τό σύνθημα τοϋ χωρισμοΰ, καί 
ένώ δ σύζυγος εύλογή τόν θεόν διά τήν παοη- 
γορίαν ταύτην τόσον έπίκαιρον, διά τήν ζωντα
νήν αύτήν ένθάρρυνσιν, ή σύζυγος τή διπλή πα- 
ροτρύνσει τήςλαίδης Νοέλ καί τής μίσσ Κλαιρ- 
μόν άσπάζεται τό τέκνον της, άθώον δργανον 
τών ένοχων σκοπών τής λιποταξίας τήν οποίαν 
μελετά, τό τέκνον, τιμητικήν πρόφασιν έπονει- 
δίστου υποκριτικής φυγής. Εν δνόματι τοϋ τέ
κνου τούτου έξελθόντος έκ στήθους, δπερ ήτο 
τόσον άξιον νά παραμείνη στεΐρον, θά έγκατα- 
λείψη σύζυγον κατηγορούμενον διά βιαιότητας 
καί άπιστίας, άλλ’ ένοχον μόνον διότι ευρέθη 
έν κακή στιγμή κατεστραμμένος καί δυσφημι
σμένος. Έν δνόματι τοΰ τέκνου τούτου θά προ- 
σπαθήση νά σωθή έκ τής άχαρίστου φυγής της, 
άφοΰ τό αίσχος δέν θά ήτον άρκούντως κατα
φανές καλυπτόμενου καί άπό τήν κατά τοΰ συ
ζύγου της κατηγορίαν ώς παράφρονος, άνικάνου 
νά διοική τά έαυτοϋ, τοϋθ δπερ άπετέλει διπλήν 
συκοφαντίαν κατά τής καρδίας τοϋ ποιητοΰ καί 
τής μεγαλοφυΐ'ας του.

Καί ένώ δ Βύρων σκυθρωπός καί μονήρης 
έγραοε τήν «Πολιορκίαν τής Κορίνθου» ύπέστη 
δίς, έν άγνοια του, τήν ύβριν νά ύποβληθή έντέ- 
χνως εις άνάκρισιν καί ιατρικήν εξέτασιν ώς 
παράφρων. Έδέχθη τήν έπίσκεψιν ταύτην τόσον 
ταπεινωτικήν, έν παρομοία περιπτώσει, τοΰ ια
τρού καί τοϋ δικαστικού προσώπου είς ά ή λαίδη 
Βύρωνος εΐχε χορηγήση τό δικαίωμα νά μερι- 
μνήσωσι περί τοϋ ποιητοΰ. Τοϋτο ήδύνατο νά 
καταστήση τινά πραγματικώς καί άνιάτως πα- 
ράφρονα. Ύπελόγιζεν ίσως τοϋτο έκείνη ήτις 
άνεχώρει ήσύχως διά τόν πατρικόν οίκον καί 
είς τόν σύζυγον, τοϋ οποίου ή παρειά ήτον άκόμη 
θερμή έκ τοϋ τελευταίου ύποκριτικοϋ φιλήματος, 
έγραφε δύο έπιστολάς, έξ ών ή μέν ήτο καθη- 
συχ αστική άρχομένη διά τών λέξεων «Dear 
Duck» καί υπογεγραμμένη «Your Pippin», ή δέ 
έτέρα κεοαυνοβόλος άγγέλλουσα δτι δέν θά έπα- 
νήρχετο ποτέ πλέον. Τό ένδιαφέρον υπέρ τής 
αλήθειας εινε υπέρτερον πάσης υπερηφάνειας καί 
πάσης εύπρεπείας, ήν ήθέλησε νά τηρήση δ εύ- 
γενής βιογράφος τού Βύρωνος καί ή άμερόλη- 
πτος άνευ περιφράσεων αλήθεια περί τοϋ χωρι-

Συνέχεια έκ σελ. 588.

Έάν ή «Έφημερίς τοϋ Φός» ή άλλη τις αλ
λόγλωσσος έφημερίς έδημοσίευε τάς ήμέρας 
αύτάς άρθρον περί τής Ελλάδος καί άνέγραφεν 

έν αύτή τά όσα
Τό Ναυτικόν ζήτημα περί τού Ναυτικού 

τής Ελλάδος έλέ- 
χθησαν έν τή Βουλή ώμά, γυμνά, τραχέα, α
παίσια, βεδαίως ή συναυλία τών πατριωτών θά 
έσπευδε νά έκδηλώση καί πάλιν τί]ν φρίκην της 
καί ν’ άνακηρύϊ,η προδότας τούς συντάκτας τοΰ 
άρθρου τούτου αν έφαντάϊ,ετο ότι ούτοι ήσαν 
Έλληνες. Καί αί άλήθειαι έκεΐναι αίτινες έδη- 
μοσιεύθησαν καί προεκάλεσαν τήν ίεράν άγανά- 
κτησιν εις τούς κύκλους τούς θίγόμενους, ήσαν 
ώχραί καί άόρισταί τινες γραμμαί χαραχθεϊσαι 
έπί πίνακας, έφ’ ού μετ’ ολίγον έγράφησαν μέ 
τώ ζωηρότερα καί άπαισιώτερα χρώματα τά αίσχη 
τοΰ Ελληνικού ναυτικού, άτινα έφερον τήν θλι- 
ψιν καί τήν οδύνην είς πάσαν Ελληνικήν καρ
δίαν καί έξήλειψαν καί έξηφάνισαν καί έπι- 
σκίασαν τά άλλα αίσχη τά διοικητικά, τώ οίκο- 
μικά, τώ μοναστηριακώ, άτινα ή Γερμανική έ
φημερίς μάς περιέγραψε καί τά όποια εινε 
μηδέν παραβαλλόμενα πρός τήν κακοδαιμονίαν 
τοΰ Ελληνικού Βασιλικού Ναυτι
κού μ α ς. Ό κ. υπουργός τών Ναυτικών εύρε 
τήν πρόχειρον πανάκειαν «μή διαπομπεύετε τό 
Ναυτικόν μας», άλλ’ ό εύθαρσής καί υπερήφα
νος κ. Ράλλης έδήλωσεν ότι μάς έπιβάλλεται 
νά διαπομπεύσωμεν μίαν άϊ,ιοθρήνητον ϋπΐ|ρε- 
σίαν, τήν όποιαν βουλευτής άξιος τού μεγάλου 
ονόματος όπερ φέρει, ό κ. Μιαούλης, έν όνόματΓ 

τών κινδυνευόντων ϋψίστων συμφερόντων τής 
πατρίδος μετά τόσης άγριας σαφήνειας καί έύ- 
κρινίας άπεκάλυψε. Διά τόν έλληνισμόν είς τά 
στήθη τοΰ όποιου έμφωλεύει ύ πλέον άγνός πα
τριωτισμός αί στυγναί αύται άλήθειαι αί άπό τοι- 
ούτου έπισήμου περιβάλλοντος έί,αγγελλόμεναι 
είνε δοκιμασίαι, αί όποΐαι άλγούν τήν καρδίαν 
του καί καταβιβρώσκουν τήν ψυχήν του. Ήμεΐς 
δέν τολμώμεν νά άριθμήσωμεν τήν σειράν τών 
άποκαλυφθέντων, διότι δέν έπιθυμοΰμεν νά βα- 
ρύνωμεν καί πάλιν τώ εύγενή στήθη τών άνα- 
γνωστών μας μέ τούς όγκους τής οδύνης καί 
τής άπογνώσεως, οίτινες βαρείς έπεκώθησαν, έν 
οϋτω πονηραϊς ήμέραις, έφ’ όλου τοΰ Ελληνι
σμού, τοϋ τόσα έλπίΐ,οντος καί προσδοκώντας 
άπό τήν άκμήν καί ήθικήν εύρωστίαν τοϋ ένδο
ξου ναυτικού μας. Αί άποκαλύψεις αύται, αί τό
σον άλλως χρήσιμοι, διά νώ γνωρίί,ωμεν ποΰ 
βαίνομεν καί συνε πώς πώς θά δυνηθώμεν νά 
διορθωθώμεν, άς μή έμπνεύσουν άποθάρρυνσιν καί

σμοϋ τούτου άγει προφανέστατα είς τό συμπέ
ρασμα περί τής άδικίας καί τοϋ ήθικοϋ εγκλή
ματος τής λαίδης Βύρωνος.

Οχι διότι δ Βύρων ύπήρξεν έντελώς άψογος 
σύζυγος, μεθ’ δλην τήν λευκότητα τής άθωό- 
τητός του, άλλ’ εΐχεν υπέρ έαυτοϋ πάν δ,τι θά 
ήδύνατο νά δικαιολογήση έπαξίως τήν υπομο
νήν, τήν άφοσίωσιν καί τήν πίστιν άλλης γυ
ναίκας, περισσότερον γυναικός άπό τήν λαίδην 
Βύρωνος. Ούδέποτε μεθ δλας τάς έκλιπαρήσεις 
τής κοινής γνώμης, ταλαντευομένης περί τής 
συνενοχής της, μεθ’ δλας τάς τύψεις τοϋ συνει- 
δότος της, έξήλθε διά νά κατηγορήση, συγχω- 
ρήση ή διαμαρτυρηθή τής εγωιστικής άρετής 
της, τής παγετώδους άξιοπρεπείας της.,Ή σιωπή 
αύτής έξελήφθη έν τέλει ώς έξομολόγησις.

Αλλά διατί λοιπόν άν δέν ήτον άναίσθητος 
ούδέποτε άπήντησεν είς τάς έπιστολάς, ας δ 
Βύρων τεθλιμμένος έκ τής μονώσεως, άπηλπι- 
σμένος έκ τής έγκαταλείψεως, καταδιωκόμενος 
ύπό τής έπιθυμίας άδυνάτου έπιστροφής, ύπό 
τής χίμαιρας νά έπιτύχη ανεπίτευκτου συνδιαλ
λαγήν, ύπό τής νοσταλγίας τοΰ νά μή δύναται 
ώς πατήρ νά βλέπη καί νά άσπάζεται παρά έν 
δνείρω μόνον τό τέκνον του, έγραψεν άλλεπαλ- 
λήλως είς αύτήν έκ Γενεύης, έκ Βενετίας, έκ 
Γενούης διά νά έξομολογηθή καί παραπονεθή έν 
ταύτώ διά τάς θλίψεις του ώς άπόντος καί έξο- 
ρίστου, διά τά σφάλματα είς ά τόν έξώθει ή 
απελπισία του, τής δποίας αύτή καί μόνη ήτον 
ή αιτία. Άν δέν τό έπραξεν ή μόνη ισχυρά δι
καιολογία της εΐνε διότι θά έπρεπε νά εγκατά
λειψη τάς τέρψεις καί τά προνόμια, άτινα πα- 
ρεΐχεν είς αύτήν ή στάσις της ώς δεδιωγμένης 
δήθεν λόγφ τής άρετής της, ώς θύματος τοϋ 
ύμεναίου, ώς ήρωΐδος ύπό τήν αύστηράν έποψιν 
συζύγου καί μητρός. Διότι θά έπρεπε νά άπαρ- 
νηθή τό άλάθητον καί άμωμον αύτής, νά ανα
γνώριση τά σφάλματά της, νά άποκηρύξη τούς 
συνενόχους της, τήν μητέρα της ήδη νεκράν, 
καί τήν θαλαμηπόλον της πάντοτε θαλαμηπό
λον. Διότι θά έπρεπε νά κατέλθη έκ τοϋ προε
δρικού θώκου τών φιλανθρωπικών χορών, ών 
έτύγχανεν εύγενής προστάτις, καί νά εύρη είς 
τήν φιλάργυρου καί στεΐραν ψυχήν της παν δ,τι 
θά ήδύνατο νά. άναπληρώση τόν άπολεσθέντα 
χρόνον, νά άπαλείψη τάς κακίας, νά έπουλώση 
τάς πληγάς. Καί είς τήν πρώτην άρετήν της 
νά ύποκαταστήση, άνευ άνταλλαγμάτων δήμο- 
τικότητος, διά συνεχούς έξιλαστικής άφοσιώ- 
σεως, δευτέραν άρετήν αφανή άλλ’ άληθή, διότι 
θά έπρεπε τέλος νά έξαγοράση τά σφάλματα 
τοϋ έγωϊσμοϋ καί τής άλαζονείας της μετα- 
βάλλουσα έκάστην στιγμήν είς αιωνιότητα στορ
γής, μετάνοιας καί ταπεινώσεως.

(’Ακολουθεί) ΜΙΛΤ. I. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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άς μή γενήσουν άποκαρτέρησιν είς τήν μεγαλό- 
φρονα καί γ'ενναίαν έλληνικήν ψυχήν. Ό Ελ
ληνισμός διήλθεν, έξησε καί έμεχαλύνθη έν μέ
σω δοκιμασιών, ούδέποτε έδειλίασε καί διά 
τούτο έξήλθεν άπό κάθε δοκιμασίαν μέ τό σθέ
νος άκατάβλητον καί τό φρόνημα γενναίον καί 
άπτόητον. ‘Άλλως διά τόν 'Ελληνισμόν δέν είνε 
μακράν ή ήμέρα καθ’ ήν συντελείται γεγονός, 
οπερ ώνειροπόλησαν γενεαί 'Ελλήνων καί οπερ 
πραγματοποιούμενον έπί τών ήμερών μας θά κα- 
καταστή αφορμή γενικού άνακαινισμού πολιτεια
κής καί έθνικής πορείας.

ΕΎΓ. Ζ·

ΤΟ ΜΕΤΑΛΑΙΟΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ’ 

------ --
ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ TOT LE GUILLOIS

[ΔΙΗΓΗΜΑ]
'// ευτυχής στιγμή κατά την όποιαν έλαβον την 

ανταμοιβήν όλης μου τής ζωής, ανταμοιβήν ύπερ- 
τέραν παντός οπερ ήδυνάμην νά φαντασθώ, έφθα- 
σεν επι τέλους. ’ Επαρουσιάσθην είς τό Κεραμεικόν 
μετά τών άπαιτουμένων πιστοποιητικών. Τό διαβα
τηρίου τό όποιον μας είχε δώοη ό Αύτοκράτωρ μας 
έχρησίμευσε πολύ' τέλος, είσήχθημεν ένώπιον τοΰ 
Κυριάρχου τής Ευρώπης, ένώπιον έκεΐνον όστις έδέ- 
σποζε τότε 100 έκατομμυρίων ανθρώπων.

Φθάσας εις τό ζενίθ τής ισχύος του, καθ’ ήν 
στιγμήν έμελλε νά συνάφη γάμον μετά τής κόρης τον 
Αυστριακόν μονάρχου, δήλα δή νά συγγενεύση μέ 
τάς γηραιός μοναρχίας τής Ευρώπης, ό Ναπολέων 
είχε τήν αυτήν άφέλειαν και απλότητα μετά τών 
στρατιωτών του.

— Καί λοιπόν παιδιά μου, μάς είπε, δέν Αλη
σμονήσατε τήν ύπόσχεσίν μου ; Έκάμετε πολύ καλά.

Διέτρεξε δι’ ένός βλέμματος τά έγγραφά μας, έ

πειτα, κτυπών έπι κιόδωνος έκάλεσε τόν Κωνστάν, 
τόν θαλαμηπόλον του, καί συνωμίλησε χαμηλοφώ- 
νως μετ’ αύτοΰ.

Μετά έν τέταρτον, ένώ ό Αυτοκράτωρ έκαμνε λι
γάκι κόρτε είς τήν γαριτωμένην μου σύντροφον,— 
μήπως καί ή ώραιότης δέν είνε έπίσης κυρίαρχος ; 
— ό αύτοκρατορικός συμβολαιογράφος είσήλθε. 
Συνέταξε τό συμβόλαιον τοΰ γάμου μας, έν τώ ό-

* Σννίχιια έκ Σβλ. 559.

ποιώ ό Αυτοκράτωρ ιΰριζεν είς έκαστον ήμών ισό
βιον σύνταξιν 3C0 φράγκων...’Έπειτα, ύπέγραφεν !

Μάλιστα, κύριοι, ό Μέγας ’Εκείνος υπέγραφε τό 
ταπεινόν μας συμβόλαιον τοΰ γάμου! Καί ούτως ό 
Θεός ηύλόγησε τήν ένωσίν μας ! "Ωστε, καί έάν έγό> 
μόνος ήθελαν έκτελέση τους άθλους καί αύτοΰ τοΰ 
Ήρακλέους, ουδέποτε πλέον ήθελον απαίτηση τι' 
είχον ήδη άνταμειφθή έκ τών προτέρων, καί πολύ 
περισσότερον τής μικρός μου άξίας !...

Οταν σκέπτωμαι τό περιφανές τοΰτο δείγμα τής 
φιλίας του δι’ έμέ, τόν τελευταϊον τών ύπηρετών 
του, ώ ! αισθάνομαι ότι κτύπα ή καρδία μου όπως 
κατά τάς ήμέρας τής νεότητάς μου- τόν έπανεΐδον, 
τόν έπαναβλέπω, είνε δευτέρα όρασις ακατανίκητος 
καί μυστηριώδης...τόν ήγάπων τόσον, Θεέ μου !...

Τό επόμενον έτος τό πυροβόλον τών άπομάχων 
άνήγγελλεν είς τόν κόσμον τήν γέννησιν τοΰ βασι- 
λέως τής Ρώμης...Καί έγώ έπίσης είχον τόν μικρόν 
μου βασιλέα τής Ρώμης ! 'Ο πρωτότοκός μου Να
πολέων Μαθιάς, έγεννατο ήμέρας τινάς πρό τοΰ 
υίοΰ τόν όποιον τόσον έπεθύμησεν ό Αυτοκράτωρ. 
Έκ τίνος μέρους ή χαρά υπήρξε ζωηροτέρα ; Ό 
Αυτοκράτωρ είχε βεβαίως ισχυρούς λόγους νά είνε 
χαρούμενος, άλλά καί έγό) απαντώ, ότι δέν ήτο 
περισσότερον έμοΰ. Κατά τό 1812 μοΰ έγεννατο 
δεύτερος υιός· καί ή περίστασις αύτη ίσως έσωσε 
τήν γυναϊκά μου, έμποδίζουσα αύτήν τά μέ άκο- 
λουθήση είς τήν έκστρατείαν κατά τής Ρωσσίας· 
έγκατεστάθη είς τήν μικράν οικίαν τήν όποιαν κα
τοικώ καί σήμερον, είς τό. πρόθυρα τής Άντίμπ, 
καί. έκεΐ άνέθρεφεν ήσύχως τά δύο μας τέκνα.

Κατά τόν χρόνον τούτον οι γαλλικοί αετοί έτρε
χαν εις Μόσχαν, όπου είσήλθομεν περί τά μέσα 
Σεπτεμβρίου. Γνωρίζετε πώς ή επιτυχία αύτη κα
τέστη ή αιτία τών άνεπανορθώτων συμφορών μας· 
πώς, έκ τής ώραίας καί πολυαρίθμου έκείνης στρσ- 
τιας, δέν έπανήλθεν είς Γαλλίαν έν σώμα συμπαγές 
έκ πεντηκοντακισχιλίων άνδρών. Πολλοί έπανήλθον 
βραδύτεροι·, έξελθόντες τών φυλακών, τών υπονό
μων, διαφυγόντες τήν δουλείαν, ήκρωτηριασμένοι, 
παγωμένοι, αγνώριστοι' φαντάσματα άνευ οικογε
νειών, περιπλανώμενοι ώς σκιαί είς τήν λησμονού
σαν αύτούς πατρίδα.

Ώς πρός έμέ, άποκαμών νά διαφιλονεικώ τήν 
ζωήν μου πρός τούς Κοζάκους, έν τή όδυνηροτέρα 
τών υποχωρήσεων, έκατοντάκις θά ήμην άποθαμ- 
μένος, έάν ή άνάμνησις τής Γαλλίας καί τών δύο 
μικρών μου αγγέλων δέν είχον υποστήριξή τό θάρ
ρος μου, καί δέν μέ είχεν έμφυχώση οσάκις ήσθα- 
νόμην έμαυτόν έτοιμον νά καταπέσω.

Διαφυγών έκ θαύματος τούς παγετούς τής Βερε- 
ζίνας, πάντοτε πολεμών κατ’ άρχάς μέν ύπό τί/τ

..ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ"

Ύπό τόν άνεπίδεικτον καί άπλοϋν τίτλον «Δη
μοτικά τραγούδια» τίθεται μετ’ όλίγας ήμέ
ρας είς κυκλοφορίαν βιβλίον, τό όποϊον δικαίως 
πρέπει νά θεωρηθή ώς έθνικόν άπόκτημα. Ό 
γνωστός λόγιος κ. ’Άγις Θέρος, άπό έτών 
καταγινόμενος εϊς λαογραφικάς μελέτας, καί 
εϊς περισυλλογήν άνεκδότου λαογραφικής ύλης, 

κατενόησε πρώτος τήν άνάγκην τής συγκεν- 
τρώσεως είς ένα τόμον τών άριστουργημάτων 
τής δημοτικής μας ποιήσεως, διά νά δυνηθή τοιου
τοτρόπως έκαστος νά λάβη μίαν άκεραίαν ιδέαν 
περί αύτής, χωρίς νά εΰρίακεται είς τήν άνάγ
κην νά προστρέχη είς τάς σπανιωτάτας ήδη σύλ
λογός δημοτικών τραγουδιών καί χάνεται είς 
τόν κυκεώνα τών διαφόρων παραλλαγών, αί 
όποΐαι τούς ειδικούς περισσότερον ενδιαφέρουν, 
καί νά έρευνα, μέσα είς άφθονον υλικόν άνίσου 
καλλιτεχνικής άξίας, διά νά εύρη δ,τι είμπορεϊ 
νά ίκανοποιήση τήν αισθητικήν του άντίληψιν.

Ό κ. Άγ ις Θέρος, ύδηγούμενος ύπό ειδικής 
γνώσεως καί καλλαισθησίσς άνεγνωρισμένης, έ- 
φερεν είς πέρας τήν συλλογήν αύτήν, τής όποιας 
τήν έκδοσιν άνέλαβεν ή άρτισύστατος εκδοτική 
εταιρία ό «Φοίβος». Ή έκδοσις αύτή, μετά 
σπανίας έπιμελείας γενομένη, περιέχει ύπέρ τά 
έκατόν άπό τά θαυμαστότερα δημοτικά τραγού
δια, συλλεγέντα έκ τών παλαιών έκδεδομένων 
συλλογών καί έξ άνεκδότων, στολίξεται δέ μέ 
ώραιοτάτας εικονογραφίας φιλοτεχνηδείσας άπό 
τόν καλλιτέχνην κ. Π. Ρούμπον, καί εμπνευσμέ
νος άπευθείας άπό τά τραγούδια αύτά.

Τών τραγουδιών προτάσσεται ώς πρόλογος ή 
ώραία διάλεξις τήν όποιαν έκαμεν ό κ. Θέρος 
είς τήν αίθουσαν τοΰ ’Ωδείου, τόν περασμένον 
χειμώνα, περί τής «Ελληνικής ψυχής, είς τά 

δημοτικά τραγούδια».
Ύποθέτομεν ότι ό καθείς θά θεωρήση ώς πο

λύτιμον άπόκτημα διά τήν βιβλιοθήκην του τό 

ώραΐον αύτό βιβλίον, τό παρουσιάξον κάτι εξαι
ρετικόν έντελώς καί ώς περιεχόμενον καί ώς 

έκτύπωσις καί ώς έκδοσις.
Χάριν τών αναγνωστών τής «Ελληνικής Έ- 

πιθεωρήσεως»καί ώς δείγμα τού έθνικοΰ άληθούς 
αύτοΰ βιβλίου, δημοσιεύομεν έν άσμα καί μίαν 
έκ τών εικόνων τοΰ κ. Ρούμπου.

άμεσον οδηγίαν αύτοΰ τοΰ Ναπολέοιτος, έπειτα ύπό 
τόν Μυράτ, καί τέλος ύπό τάς διαταγάς τοΰ πρίγ- 
κηπος Εύγενίου, άπετέλονν μέρος τών 40 χιλιάδων 
άνδρών τοΰ άντιβασιλέως τής ’Ιταλίας, τόν όποιον 
ό Αύτοκράτωρ προσέλαβε καί πάλιν σύμμαχον μετά 
τήν νίκην τού Λοΰτζεν κατά τόν Μάϊον τοΰ 1813.

Τήν Οην Σεπτεμβρίου'τοΰ αύτοΰ έτους, ώς έμα- 
θον κατόπιν, ετίθεντο αϊ βάσεις τής Ίερας Συμμα- 
χίας, έν ω συγχρόνως ήρχιζον αί συμφοραί μας.

Μετ’ ολίγον έλαβε .χώραν ή φοβερά έκείνη κατά 
τής Γαλλίας έκστρατεία, καθ’ ήν αί πολλαπλοί ήμών 
νικαι ύπήρξαν άνίσχυροι κατά τών κυμάτων τών 
επιδρομέων τούς όποιους ή Εύρώπη είχεν έξεμέση 

καθ’ ήμών.
Είς πολλά μέρη ή γηραιά φρουρά τών γρεναδιέ

ρων έξετέλεσε θαύματα άνδρείας. ’Έπειτα βαδίζον- 
τες δώδεκα λεύγας είς φρικώδη τέλματα κατελαμ- 
βάνομεν τούς έχθρούς είς τό Σάμ-Ωμπέρ, καί έκτυ- 
πώμεν αύτούς είς τό Μουμιράϊλ, καί είς τό Νανζύ 
κατόπιν άνετρέπομεν τούς Αυστριακούς....Καί τό 
σμήνος έκεΐνο τών έχθρών έφοβείτο.,.έδίοταζε.Πρός 

στιγμήν, ήθέλησαν rd ύποχωρήσωσιν...
Άλλά τό άπαίσιον πεπρωμένον ήτο έκεΐ. Τήν 31 

Μαρτίου, οί σύμμαχοι σκυθρωποί καί σιωπηλοί, 
Γσήρχοντο εις ΙΙαρισίους. Τήν 13 ’Απριλίου—Ώ! 

έχω τήν μνήμην τών χρονολογιών, τήν μνήμην τής 
καρδίας !—5 Ναπολέων ύπέγραφε τήν παραίτησίν 
του...τήν 20ην μας άπεχαιρέτα έν τή αύλή τοΰ Πύρ

γου τοΰ Φοντενεβλώ.
Μετά 15 ήμέρας έσφιγγον τήν Γαλλίαν είς τάς 

άγκάλας μου καί έκαμνον τούς υιούς μου νά πη- 
δώσιν έπί τών γονάτων μου...άλλά δέν ήμην εύθυ
μος...μόλις έκράτουν τά δάκρυά μου...Δέν ήθέλησαν 
νά μέ δεχθούν είς τόν άριθμόν τών 400 άνδρών 
οίτινες έστάλησαν είς τήν νήσον Έλβαν!...καί ήτο 

έκεΐ Αύτός !...
"Οταν ήλθεν ή ώρα τά έπανέλθη έκ τής νήσου 

’Έλβας, ήμην πατήρ διά τρίτην φοράν...άλλ’ έγκα- 
τέλειφα καί γυναίκα καί τέκνα.ί.ήξευρον έκ τών 
προτέρων τί έμελλε νά συμβή· έτρεξα είς Κάννεςκαί 
δέν έγκατέλειφα πλέον τόν Αύτοκράτορά μου μέχρι 

τοϋ Βατερλώ.
Πόσον μεγάλη, ειλικρινής, ένθουσιώδης ύπήρξεν 

ή χαρά καί ή εύτυχία όίων ήμών τών γηραιών στρα
τιωτών, όταν εϊδομεν τόν Αύτοκράτορά μας καθή- 
μενον έπί τοΰ θρόνου εις τό Κεραμεικόν. Έν έκα- 
τομμύριον άνθρώπων έμελλε νά έπιτεθή καθ’ ήμών, 
τί μας ένδιέφερεν ! Έ.τροτιμούσαμεν μυριάκις τόν 
θάνατον ή νά χάσωμεν καί δευτέραν φοράν τόν Αύ

τοκράτορά μας !

( άκολουθεΐ ) HP. ΣΤΑΥΡΟΥ
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Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΗΤΕΝ1ΙΪΙΕΝΟΥ

Έρόδισε ή ανατολή και ’ξημερώνει η δύσι, 
Γλυκοχαράζουν τά βουνά κι’ αυγερινός τραβιέται, 
Παν τά πουλάκια στής βοσκές,κ’ή ώμορφες στη βρύσι, 
Βγαίνω κ’έγώ κι’δ μαϋρός μου, μέ τά λαγωνικά μου, 
’Βρίσκω μιά κόρη πούπλενε σέ μαρμαρένια γοϋρνα, 
Τή χαιρετώ, δέ μοϋ ’ μιλεϊ, τής κρένω, δέ μοϋ κρένει : 
— Κόρη, γιά βγάλε μας νερό, τήν καλή μοίρα ναχης, 
Νά πιω κ’ έγώ κι’ ό μαϋρός μου και τά λαγωνικά

[μου... 
Σαράντα σίκλους έβγαλε, στά μάτια δέν τήν είδα, 
Κ’ άπάνω στους σαρανταδυό τή βλέπω δακρυσμένη. 
— Γιατί δακρύζεις, λυγερή, και βαρυαναστενάζεις ; 
Μήνα πείνας, μήνα δίψας, μήν έχης κακή μάνα ; 
— Μήτε πεινώ, μήτε διψώ, μήτ’ έχω κακή μάνα' 
Ξένε μου, κι’ άν έδάκρυσα, κι’ αν βαρυάνεστενάζω, 
Τόν άντρα ’χω στήν ξενητειά, έδώ και δέκα χρόνους, 
Κι’άκόμη τρεις τόν καρτερώ, πέντε τόν ’παντηχαίνω, 
ΚΤ άπέ ΰά κόψω τά μαλλιά, καλόγρηα θενά γένω, 
Θά πάω στά έρημα βουνά νά στήσω μοναστήρι, 
,Εκειόν νά τριύη ή ξενητειά κ’ έμέ τά μαϋρα ράσα... 

— Κόρη, ο καλός αου ’πέΟανε, κόρη, ό καλός σου 

[έχάϋη, 
Κ’έγώ παπάδες ’πλήρωσα, κ’ είπε νά μέ πλήρωσής, 
Κ’έγώ ’κανα τά κόλλυβα, κ’ είπε νάν τά πλήρωσής, 
Τοϋ έδωκα κ’ ένα φιλί, κ’ είπε νά μοϋ τό δώσης. 
— "Αν τούς παπάδες 'πλήρωσες, δίπλα νά σέ πλη- 

[ρώσω, 
ΚΤ αν έκαμες τά κόλλυβα, διπλά νά σοϋ τά δώσω, 
"Ομως έκεΐνο τό φιλί, τρέχα καί γύρευέ το!
— Κόρη μ’, έγώ ειμ’ δ άντρας σου, έγώ είμαι κι’

[καλός σου!
— ’Πές μου σημάδια τοϋ σπιτιού, καί τότε σέ

[πιστεύω...
— "Εχεις μηλιά στήν πόρτα σου και κλήμα στήν 

[αυλή σου, 
Κ’ έχεις και μέ τά χέρια σου μιά λεϊμονιά φυτέψη, 
— Κάποιος κακός μου γείτονας σοϋ τά είπε καί

[τά ’ξέρεις, 
’Πές μου σουσούμια τοϋ κορμιού, και τότε σέ

[πιστεύω.
— "Εχεις έληά στά στήθη σου κ’ έληά στήν άμα- 

[σκάλη, 
ΚΤ ανάμεσα στον κόρφο σου τάντρός σου φυλαχτάρι. 
— Ξένε μ’, έσυ είσ’ δ άντρας μου, έσύ είσαι κι’ 

[δ καλός μου !

ί£ΐς τά έν Γαλλία λαβόντα έσχάτως χώραν 
δέν θαυμάζει τις τήν δύναμιν καί τήν επιβολήν 
τοΰ Κράτους, διότι κάθε εύνοουμένη Πολιτεία 

δέον νά επιβάλλεται καί νά 
Τά εν Γίίλλίςι άσκή τόν όγκον τής δυνάμεώς 

της διά νά έχη άζίωσιν νά 
καλήται έθνος ζωής καί ακμής, άλλά τήν με
γάλην διορατικότητα καί προνοη- 
τ ι κ ό τ η τ α τής Κυβερνήσεως, ήτις εόρέθη προ- 
παρασκευασμένη ν’ αντιμετώπιση τόν κίνδυνον 
οστις ήπείλει τά άμεσα συμφέροντα καί τοΰ Γαλ

λικού έθνους καί τής Γαλλικής κοινωνίας.
Τό άκαταδάμαστον ψυχικόν σθένος τοΰ Πρω

θυπουργού τής Γαλλίας, καί φιλτάτου είς τό ελ
ληνικόν έθνος κ. Κλεμανσώ, δέν κατεδείχθη μό
νον είς τήν περίστασιν αύτήν. Πολλάκις μέχρι 
σήμερον ό μέγας ουτος έκ τών συγχρόνων πο
λιτικών, έρεισμα έχων τόν νομόν καί τήν ϊσχύν 
τής έζουσίας, ήν αντιπροσωπεύει, έπεβλήθη καθ’ 

όλων έκείνων οί όποιοι ένόμισαν ότι ήδΰναντο 
νά έπιβάλωσι τήν γνώμην των, νά παρίδωσι 
τάς υποχρεώσεις των καί νά κλονίσωσι τά θε
μέλια άρτιων πολιτειακών οργανισμών. 'Όλους 
αύτοϋς τούς έθρυμμάτισε, τούς έζεμηδένισε, τούς 
έπτόησε καί τούς κατέστησεν άκινδύνους, σώ- 
σας ουτω τήν πατρίδα του άπό τελείαν άποσύν- 
θεσιν ήτις τίς οίδε τίνων κακών πρόζενος θά 
έγίνετο είς τό Γαλλικόν έθνος. Καί τότε έθαυ- 
μάσθη καί τότε έπροκάλεσε τήν προσοχήν όλου 
τοΰ κόσμου καί τότε έζήρθη ή τόλμη του καί τό 
άδιατάρακτον ψυχικόν σθένος του. Σήμερον 
όμως διά τών τελευταίων μέτρων του δι’ ών 
χωρίς κλονισμούς, χωρίς σκληρότητας, χωρίς 
θυσίας καί θύματα κατώρθωσε νά καταδείζη χα
ρίσματα μεγάλου Κυβερνήτου, ύπερόχου πολι
τικού άνδρός, σήμερον ό Κλεμανσώ έκέρδισε νί
κην μεγάλου στρατηγού διά τήν οποίαν καί τό 

Γαλλικόν έθνος ύπερηφανεύεται καί ή έννοια 
τής παγκοσμίου εύνομίας ικανοποιείται.

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ*

Μιά τοιαύτη Σχολή άλλως έχω τήν πεποίθησιν 
οτι Οά συντηρείται έκ τών εισοδημάτων της υ,ετά 
τινα έτη. ’Από τά φροΰτά της τά λαχανικά της, τά 
ζώά της, τό γάλα της, τάς όρνιθάς της, τά άνθη της 
κτλ. άτινα τφ προσωπική εργασία τών εκπαιδευό

μενων μαθητών θά διατηρώνται, θά άναπτύσσωνται, 
θά καλλιεργώνται θά παρέχφ εισόδημα επαρκούν διά 
τάς άνάγκας τοΰ Σχολείου. Άλλ’ επειδή τοϋτο δέν 
θά έ'χφ σκοπόν κερδοσκοπικόν και επειδή θά ύπάρχφ 
μεγίστη άνάγκη νά συνδεθφ όσον οΐόν τε στενώτε- 
ρον ό μαθητής μέ την Σχολήν του θά ητο άριστον 
μέτρον νά συμμετήχεν είς τά κέρδη κατά δικαίαν 
άναλογίαν και κατά όιανομην πανηγυρικήν εις βρα
βεία, είς διακρίσεις, είς τιμητικά δώρα. “Αλλως τά 
βραβεία ταΰτα δέον νά θεωρηθώσιν έκ τών ών ούκ 
άνευ, έπεκτεινόμενα καί είς αύτούς τούς οίκους τών 
χωρικών ών η γεωργική εργασία ή'θελεν ύπερέχει τών 
άλλων. Διά της Σχολής αύτής ήδύνατο νά είσαχθή 
και τό νέον άροτρον, καί τά χημικά λιπάσματα, 
ήδύνατο νά βελτιωθή ή γεννεά τών 'ίππων όνων καί 
ήμιόνων. Ήδύνατο νά διαδοθφ ή πτηνοτροφία ή κατ’ 
εξοχήν οικιακή γεωργική βιομηχανία. Τά ήθικά καί 
υλικά ώφέλη μιας τοιαύτης Σχολής είνε άπειρα, θά 
καθίστα συμπαγείς άγροτικους πληθυσμούς μορφω
μένους καί ικανούς νά βελτιωσωσι τάς έργασίας των, 
θά άνεβίβαζε κατά πολλάς βαθμίδας άνθρωπισμοΰ 
καί προόδου τόσους χωρικούς άμαθεΐς καί βαρβάρους, 
θά έγίνετο άφορμή νά άνακύψουν καί δράσουν τάλαντα 
γεωργικά χανόμενα ύπό τάς σημερινάς συνθήκας είς 

τό σκότος τής άμαθείας καί τής τυφλωσεως.
Τοιαΰται ίδέαι πόρρω εύρίσκονται τών σκέψεων 

καί τών άποφάσεων τών ιθυνόντων τά τής άναπτύ- 
ξεως τών χωρικοπαίδων. Ού μόνον δέ τοϋτο άλλά 
καί είς τά κέντρα τών πόλεων δέν Οά ευρητε ίχνος 
εφαρμογής έν σμικρώ τής ιδέας ταύτης. Αμφιβάλλω 
άν ύπάρχφ σχολεϊον ο'ίου δήποτε βαθμού καθ’ ολην 
τήν Ελλάδα, τό όποιον νά συντηρφ καί νά καλλιεργφ 
κήπον ή δενδρώνα διά τής προσωπικής έργασίας τών 
ιδίων μαθητών του. Ώς έν όνείρω ένθυμοΰμαι ότι 
έγένετο ποτέ λόγος περί τινων διδασκάλων τής Κο
ρινθίας οί όποιοι έμερίμνησαν νά έμπνεύσουν τήν πρός 
τά δένδρα αγάπην τών μικρών, ό>ς καί μίαν εορτήν 
τών δένδρων ή όποια έγένετο πρό έτών έν Άθήναις 
ύπό τήν έμπνευσιν τής A. Υ. τής Βασιλόπαιδος Σο-

* Συνέχεια έχ σελ. 597.
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©ίζς, άλλά οσον μέν άφορκ τούς πρώτους άγνοώ άν 
ή έργζσίζ «υτη έγένετο συστηματική, ώς πρός τό 
δεύτερον βμω; ή ωραία έκείνη εορτή ούόέποτε πλέον 
έπανελήφθη.

Έν ω λοιπόν ζητοΰμεν διά της Σχολής τής Οίκο- 
κυοας ν’ άναβιβάσωμεν πολλάς βαθμίδας ύψηλότερον 
τάς κόρας τοΰ λαοΰ και νά δημιουργήσωμεν μίαν κοι
νωνικήν ανισορροπίαν διά τής αποτόμου ανυψώσεως, 
δέν σκεπτόμεθα φυσικώς, λογικώς, Θετικως, βασίμως 
ν’ άνυψώσωμεν είς άνωτέραν πνευματικήν βαθμίδα 
τούς πολυπληθείς αγροτικούς πληθυσμούς μας οι όποιοι 
κεϊνται είς τό κατώτατον σκαλοπάτι τοΰ άνθρωπι- 
σμοΰ.Κα'ι άν ή Ελβετία κατά τήν «Άκρόπολιν» έχει 
300 Σχολάς Οίκοκυοικάς, έχει όμως τρισχιλίας άγρο- 
τικάς πρακτικάς σχολάς, δι’ ών καθιστα καί τόν χω
ρικόν Ελβετόν τόν τελειότερον πολίτην ένός έθνους. Ή 
Ελβετία έχει έστραμμένην τήν προσοχήν της πλειό
τερον ίσως παντός άλλου έθνους είς τόν χωρικόν τόν 
όποιον μορφώνει, εξυπηρετεί είς τάς γεωργικά; του 
ασχολίας καί διά τόν όποϊον τό πάν μηχανάται όπως 
τοΰ καταστήση τόν βίον άνετον, τήν ψυχήν εύγενή καί 
τό πνεΰμα περισσότερον καλλιεργημένου. Εχει τά 
’Αγροτικά της Συνδικάτα, τά μεγαλουργά αύτά Σω
ματεία, τά όποια παρακολουθούν άγρύπνως τοΰ αγρο
τικού πληθυσμού τάς άνάγκας τάς όποιας θεραπεύει 
δι* δλων των μέσων άτινα παρέχει ό σημερινός πολι
τισμός καί ή σημερινή πρόοδος. Καί δταν έξησφά- 
λισεν ή Ελβετία τών αγροτικών της πληθυσμών τήν 
ευμάρειαν τήν συνεπαγομένην τήν ηθικήν καί πνευ
ματικήν άνύψωσιν τοΰ άτόμου, τότε δικαίως έστράφη 
καί πρός τάς θυγατέρας τοΰ λαοΰ αΐτινες ήθη ήσαν 
προπαρασκευασμέναι νά είσέλθουν είς ένα βίον όποιον 
δημιουργεί ή είς τοιαύτας Σχολάς φοίτησις.

Ή τοιαύτη μόρφωσις τών χωρικοπαίδων θά έπι- 
φέρη καί έτερα καλά. Θά καταστήση αύτούς κατά 
τήν άνδρικήν ηλικίαν φιλαναγνώστας, καί ό Έλλην 
ό άγνοών τά άγαθά τοΰ βιβλίου καί τής μορφώσεως 
θά άγαπήσγ τό βιβλίον, άφ’ ού τό βιβλίον δέν θά 
εινε ξηρόν καί ανούσιον, άλλά θά άνοίγη οφθαλμούς, 
θά δίδη όδηγίας καί θά παρέχη συμβουλάς. Καί θά 
ίδωμεν τότε τό κοινότατον θέαμα είς προηγμένα έθνη, 
οΐ χωρικοί νά παρακολουθώσι διά τών ειδικών πε
ριοδικών δλα τά ενδιαφέροντα αύτούς ζητήματα, γνω
ρίζοντας τήν κίνησιν τών προϊόντων τής έπασχίας 

των, παρακολουθοΰντας τάς αύζομοιώσεις τών τιμών 
καί όντας είς θέσιν νά ύπηρετήσουν καί εξασφαλί
σουν τά συμφέροντά των.Ουτω δέ, σύν τώ χρόνω. θά 
κατορθωθή καί ή δημιουργία πνεύματος συνεταιρι
σμού, οπότε θά είνε τό επιστέγασμα τοΰ θριάμβου 
τοΰ ’Αγροτικού Σχολείου.

Διά την < Ελληνικήν *Επιθεώρησιν» η αναγγελία έργου 
έξυπηρετοΰντος την οικονομικήν ενρωστίαν τοΰ τόκου καί 
ένισχύοντος τάς πλουτοπαραγωγικάς αύτοΰ δυνάμεις είνε άλη- 

θής πανήγυρις. Πάσα 
ΊΙ αλιεία εν Έλλλάοΐ σκέψις, πάσα εργασία, 

πάσα μέριμνα καί φρον- 
τίς άφιερουμένη διά έργα τοιούτων σκοπών άνυψώνει τόν 
τόπον μας είς επίπεδα εύγενέστερα, είς σφαίρας έθνικωτέρας. 
Τρέπει τόν νουν καί την δράσιν τών συγχρόνων μας άπό την 
έθνοκτόνον πολιτικήν, άπό τής συναλλαγής τάς πλεκτάνας κα'ι 
τάς ασχήμιας είς πεδία ετγενοΰς άμίλλης. Ώθεϊ τό κεφά ■ 
λαιον είς επιχειρήσεις παραγωγικός καί ύποβοηθεϊ τήν έλ.λη- 

νίκην ευφυΐαν ώς δημιουργίαν έργων κοινωνικής ώφελείας, 
ών κατ* εξοχήν στερούμεθα, καί άτινα μίαν ήμέραν θά έξα- 
σφαλίσωσι καί έδραιώσωσι τό εθνικόν μεγαλεΐον. Αύτάς τάς 
σκέψεις μάς ένέπνευσεν ή πλ.ηροφορία οτι ίδρύθη έν Έλ
λάδι ή πρώτη « *Αλιευτική Εταιρία* με κεφάλαιον 12 χιλ. 
λιρών * Αγγλίας.Ή εταιρία ίδρύθη τή πρωτοβουλία τοΰκ.* Αγ
γέλου Πυρρή, δστις καί πρό καιροΰ ειδικόν βιβλίον έπί τοΰ 
ζητήματος τούτου έδημοσίευσεν· Ή ίδρυσις της είνε γεγονός 
πλέον άφ* ού τά συμβόλαια ύπεγράφησαν καί <5 ιδρυτής αύ
τής άπήλθεν είς ’Αγγλίαν πρός άγοράν τών αναγκαίων μη
χανημάτων. Συνιδρυταί τής "Εταιρίας άναφέρονται γνωστό
τατα ονόματα έκ τοΰ εμπορικού καί βιομηχανικού κόσμου 
τών * Αθηνών καί τινες τών Τραπεζών, ώς ή τών * Αθηνών 
ή πρωτοστατούσα είς τήν ένίσχυσιν παντός κοινωφελούς έρ
γου καί ή 'Εθνική, ήτις μεγάλην σημασίαν άπέδωκεν είς τήν 
κατάρτισιν τής Εταιρίας ταύτης. *Ιδού τά ονόματα τών ιδρυ
τών. Έκτος τοΰ κ. Πυρρή είνε οι κ. κ. Γ. Παπυσπυρό- 
πουλος, Μ. Καψάνας^ Δ. *Αγγελόπουλος, Χρ. Παπασπυρό- 
πουλος, Λ. Οίκονομίδης, Γ. Σγούρδας, Λ. *Αναγνωστόπου- 
λος, Α. Φινόπουλος, Π. Πυρρής, Γ. Λεγγέρης κτλ. καθιος 
καί οί κ. κ. Χαρίλαος καί Κανελλόπουλος, Οίκονομίδης, Χα- 
τζηκυριάκος, Καρτάλης, Μιχ. Πολίτης κτλ. Εύχόμεθα άλλά 
καί προσδοκοψεν πλήρη έπιτυχίαν.

Γιά πόσον καιρόν ερήμωσε τόν τόπον ό κόκκινος 
θάνατος καί καμμιά άλλη αρρώστια δέν είχε κάνει 
μέ τόση λύσσα τρομερή τήν επιδρομή της, σαν αύτή 
τήν πανούκλα.

Αιμα και πόνοι, αύτά ήσαν τά γνωρίσματα. Έ- 
πεφτεν δ άρρωστος γιά νά μή σηκωθή πλειά, ύστερα 
άπό μισής ώρας αγωνία, ύστερα άπό μισής ώρας 

τρομασμένη και λαχανιασμένη καταπόνησιν τοΰ σώ
ματος. Μιά σκοτοδίνη ξαφνική, φοβεροί πόνοι καί 
άκατάπαυστη αιμορραγία συνοδευομένη μέ άπαι- 
σίους κόκκινους λεκέδες τοΰ σώματος κα'ι ιδίως τοΰ 
προσώπου ποΰ συνοδεύουν, τήν άσθένειαν, καί 
πάει....

Ό πρό μιάς ώρας προσφιλής πατέρας έδώ, τό

ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

EDGARD ALLAN POE

H m TOY ΚΟΚΚΙΝΟΙ OANATOY

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΙΘΙΟΥ

μικρό άγγελοΰδι έκεΐ, δ πολυαγαπημένος άδελφός 
παραπέρα κατεδικάζοντο μέ σπαραγμό ψυχής είς τόν 
αποχωρισμόν καί τήν άπομόνωσιν. Υστερνό φιλί 
δέν είχε....

Μδλα ταΰτα καλόκαρδος πάντοτε δ πρίγκηψ 
Πρόσπερος, εύτυχισμένος καί άφοβος ! 'Απ’ τούς 
μίσους ανθρώπους ποΰ έμειναν είς δλα τά κτήματά 
του, έμάζευσε χίλιους περίπου, τούς πειό ζωηρούς 
καί χαρούμενους φίλους του άπ’ τό σωρό τών κυ
ριών καί κυρίων τής αυλής του καί άπεσύρθη 
μαζύ τους μέσα είς ένα πύργον του, χωρισμένον 
άπ’ δλον τόν κόσμον μέ δυνατούς τοίχους.

Ήτον μεγάλο καί λαμπρό κτίριον, καμωμένο 
σύμφωνα μέ τήν έκκεντρικήν άλλ’ εύγενή φαντα
σίαν τοΰ πρίγκηπος καί τό έπερικύκλωνεν υψηλός 
καί βαρύς τοίχος μέ σιδερένιες πόρτες, ή δποϊες 
έκλείσθηκαν μία γιά πάντα καί κάνεις πλέον δέν 
μπορούσε ούτε νά βγή ούτε νά μπή. Οί φύλακες 
ήσαν πάντοτε έκεΐ ώπλισμένοι σαν άστακοί γιά νά 
εμποδίσουν τόν καθένα. Ό πύργος ήτον έφωδια- 
σμένος μέ άφθονες καί πλούσιες τροφές γιά πολύν 
καιρό καί ήλπιζαν μέ αύτάς τάς προφυλάξεις νάπο- 
φυγουσι στό πείσμα τοΰ κόκκινου θανάτου τό μία
σμα. Γαία πυρί μιχθήτω, γΐά τόν έξω κόσμον!... 
Γιά δλα είχε φροντίση δ πρίγκηψ χάριν τής συν
τροφιάς’ γελωτοποιοί, ποιηταί, μπαλέττα, μουσική, 
όίμορφα κορίτσα καί κρασί’ τίποτε δέν έλειπε καί 
δλοι είς τήν άσφάλεια. "Εξω έλύσσαγε δ κόκκινος
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θάνατος.
Πέρασαν πέντε έως έξ μήνες ποΰ ήσαν κλεισμένοι 

έκεΐ μέσα καί ή πανούκλα έθέριζε τόν κόσμο έξω 
μέ δλη της τή δύναμι δταν μιά μέρα δ πρίγκηψ 
Πρόσπερος έπροσκάλεσε τούς λίγους φίλους του σέ 
μεγαλοπρεπή μασκαρεμένο χορό.

Ήταν μιά μαγεμμένη σκηνή μιά βραδιά φαντα
στική δ χορός αύτός. Ελάτε μαζί μου πρώτα-πρώτα, 
νά σάς δείξω τά δωμάτια ποΰ έγεινε. Μετρήστε έπτά 
κατά συνέχειαν θαλάμους’ καί δμως άπό τόν πρώ
τον ποΰ στεκόμεθα τό μάτι δέν φθάνει στό δεύ
τερο διά νά τόν ίδή.

Σέ πολλούς πύργους παλαιούς θά βρήτε τή διά- 
ταξι αύτή τών θαλάμων, νά συνέχονται δ ένας μέ 
τόν άλλον κατά σειράν καί άνάμεσα άπό τής πόρ
τες τους νά μπορή τό μάτι νά βλέπη δλα τά δω
μάτια.

’Άλλως δμως έδώ άπό τό ένα δωμάτιον τίποτε 
δέν βλέπεις στό άλλο’ ητανε κι’ αύτό μιά άπό τάς 
ιδιοτροπίας τοΰ πρίγκηπος, δλα παράξενα νά τά 
φαντάζεται. Οί θάλαμοι είνε τόσον άκανόνιστα κα
μωμένοι, ποΰ μόλις τό μάτι μπορεί νά ίδή εκείνον 
ποΰ βρίσκεται σέ κάθε είκοσι ως τριάκοντα ποδάρια 
καί μιά περίεργη καί απότομη καμπύλη ποΰ σοΰ 
φέρνει καί νέαν έντύπωσιν. Δεξιά καί αριστερά σέ 
κάθε θάλαμον καί άπό ένα υψηλό καί στενό γοτ
θικό παράθυρο ποΰ βλέπει σέ κλεισμένου διάδρο
μον, δ όποιος άκολουθεΐ τήν κυκλικήν δίοδον τοΰ
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θαλάμου. Κάθε παράθυρο και άλλος χρωματισμός 
γιαλιών, σύμφωνα μέ τόν χρωματισμόν τής έπιπλιό- 
σεως τοΰ θαλάμου. Είς τόν μεσημβρινόν θάλαμον 
π. χ. ελαφρό μπλέ χρώμα η έπίπλωσίς του, έλα- 
φρόν μπλέ φώς έρχεται έπίσης καί άπό τά γιαλιά 
τοΰ παραθύρου" τό δεύτερον δωμάτιον κόκκινο 
ζωηρό" κόκκινα ζωηρά καί τά γιαλιά τοΰ παραθύ
ρου" τό τρίτον δλο πράσινον, πράσινα καί τά τζά
μια" τό τέταρτον πορτοκαλί, τό πέμπτον άσπρο, τό 
έ'κτον είχε χρώμα βιολέττας.

"Οσον άφορά, τό έβδομον, αυτό ήτο παντοΰ επι
πλωμένο μέ μαΰρα" μαΰρα βελοΰδα άπ’ τό ταβάνι 
σύρνονται στους τοίχους καί κατεβαίνουν στο πά

τωμα ποΰ σκεπάζουν. Έδώ τά πράγματα άλλάζουν" 
μαύρος δ θάλαμος δλος, άλλ’ άπό τά παράθυρα έρ
χεται φώς κόκκινο βαθύ σαν αίμα σκοτωμένον. 
Σέ κανένα άπ’ αυτούς τούς επτά θαλάμους δέν θά 
εΰρετε λάμπα ή λύχνον τέχνης νά κρέμεται άπό τό 
ταβάνι ή νά εινε τοποθετημένος έκεΐ κάπου μέσα στα 
τόσα άλλα χρυσά στολίδια καί μπιμπελό ποΰ είνε σπαρ
μένα σ’ δλες τής μεριές μέ πολύ γούστο καί ιδιο
τροπία. Κανένα πολύτιμο κηροστάτη δέν θ’ άπαν- 
τήση τό μάτι σας ή άλλο τεχνητό φώς μέσα σέκείνη 
τή χλιδή τού πλούτου καί τής σπατάλης ποΰ έμά- 
ζευσεν έκεΐ μέσα ή φαντασία τού πρίγκηπος. Μόνον 
είς τούς δύο διαδρόμους ποΰ περιτρέχουν τούς θα
λάμους καί άπέναντι άκριβώς σέ κάθε παράθυρο 
στέκεται ένα τρίπους κηροστάτης δ δποϊος στέλλει 
τό φώς μέσα άπό τά πολύχρωμα γιαλιά καί έτσι φω
τίζεται κάθε θάλαμος μέ τό μυστικό φώς ποΰ γίνε
ται άπό κάθε χρώμα. Είς κάθε θάλαμον καί ή έν- 
τύπωσις άλλάζει σύμφωνα μέ τό χρώμα καί τήςφαν- 
ναστικές εικόνες ποΰ παράγονται άπ’ τήν άπαύγεια" 
μέ στο μαύρο θάλαμο τό πράγμα είνε άπερίγραπτο, 
άφάνταστο καί τρομακτικό. Έδώ ή έντύπωσις σάς 
χαντακώνει" κόκκινο βαθύ αίμα άπάνω σέ μαύρο 
φόντο σκόρπιζαν τά γιαλιά τοΰ παραθύρου, τόσο 
ποΰ δ γενναιότερος άπό τούς ίππότας τής συντρο
φιάς δέν έτόλμησε νά βάλη πόδι έκεΐ μέσα.

Στή μεσημβρινή πλευρά τού θαλάμου αύτοΰ κρέ
μεται βαρύ καί πολυτελές ώρολόγι άπό έβενον. Τό 
εκκρεμές του ταλαντεύεται άργά άργά έδώ κι’ έκεΐ 
μέ τό κούφιο καί μονότονον κλάκ-κλάκ καί δταν δ 
δείκτης δείχνει τό τέλος έκάστης ώρας βγαίνει άπό 
μέσα μεταλλικός, ισχυρός καί βαθύς ήχος ποΰ μοιά
ζει σάν μουσικός τόνος πένθιμος, τόσον παράξενος 
καί τόσον ιδιόρρυθμος καί επιβλητικός ώστε κάθε 
φορά ποΰ άκούεται καί ή ορχήστρα άκόμη άναγκά- 
ζεται νά σταματήση γιά νά τόν άκούση μέ θρησκευ
τικήν σιωπήν" καί οί διάφοροι χορευταί διακόπτουν, 
τούς στροβιλισμούς των γιά νά παρακολουθήσουν τόν 
παράξενο αύτό τόνον του" δλοι άπό χαρωποί ποΰ

πρό μιάς στιγμής πηδούσαν σάν τρελλοί τώρα σκα
πτικοί καί σκυμμένοι χάμου τό κεφάλι παρακολου
θούν σάν ηλίθιοι τόν τόνον τοΰ ρωλογιοΰ ποΰ σβύ- 
νεται. Λές κι’ δλους τούς έπιασε μιά άποχαύνωσις 
τοΰ πνεύματος καί μΐά άσυνείθιστος ώχρότης χύνε
ται έπάνω στο πρόσωπον τους, έν ω οί γεροντότεροι 
πιάνουν τό κεφάλι τους σαν ζαλισμένοι ώς γιά νά 
’ποσύρουν ένα όνειρο πυρεττοΰ ή ώς νά έπεσαν σέ 
μεγάλη σκέψι.

"Αμα παύση καί δ τελευταίος παλμός τοΰ ρω- 
λογιοΰ, ένας γέλως σημαντικός βγαίνει άπό τά χείλη 
δλων" οί μουσικοί κυττάζονται δ ένας μέ τόν άλλον 
καί χαμογελούν γιά τήν άνοησία ποΰ έκαμαν νά 
σταματήσουν τή μουσική γιά νάκούσουν ένα κοινόν 
ήχον ώρολογιοΰ καί δλοι γελούν μέ τήν περίεργη 
αίσθησι ποΰ έπαθαν, βέβαιοι πλέον, δτι δταν πάλιν 
τό ρωλόγι μετά μίαν ώραν θά έσήμαινε, κανείς δέν 
θά έδιδε προσοχήν είς αύτό. Καί δμως ύστερα άπό 
τά εξήντα λεπτά ποΰ πέρασαν δ ίδιος τόνος, ή ιδία 
σύγχισις, ή ιδία τρομάρα, τό ίδιο φρικίασμα καί ή 
ιδία σκέψις τούς έπιασε δλους μόλις τό ρωλόγι άρ
χισε νά κτυπά δπως καί πρίν...

“Έξω δμως άπό τό πένθιμο αύτό περιστατικό κατά 
τά άλλα ή διασκέδασις έπήγαινε θαυμάσια. Ό πρίγ
κηψ μέ τό έξαιρετικό του γούστο καί τήν καλλαισθη- 
σίαν του είς χρώματα καί πράγματα, ήτο έξοχος. 
Φοβερός εχθρός τής κοινής μόδας έμισοΰσε τήν 
συνειθισμένην διακόσμησιν. Ήτανε πάντοτε θια
σώτης τοΰ τολμηρού καί τοΰ παραδόξου καί είς δλα 
τά σχεδιάσματά του έβλεπες τρανήν τήν σφραγίδα 
τοΰ παράτολμου. Πολλοί τόν ένόμιζαν άνθρωπον 
μέ κακήν άντίληψιν" δσοι δμως τόν έγνώρισαν έκ 
τοΰ πλησίον ήξευραν δτι δέν είχε έτσι τό πράγμα" 
έπρεπε κανείς νά τόν ϊδη, νά τόν πλησιάση καί νά 
τόν άκούση γιά νά έννοήση δτι δέν ήτον κακής 
αισθητικής άνθρωπος.

"Ολη έκείνη ή διακόσμησις καί τών επτά θαλά
μων καί τό ύφος έν γένει τοΰ χορού ήτον ίδική του 
έφεύρεσις καί μόνον γιά τήν εορτήν τής βραδυάς 
έκείνης.

Ήτο τό δλον θαυμάσιον ! "Ολο λάμψη καί αίγλη, 
δλα παράδοξα καί φανταστικά. Έδώ πρόσωπα μέ 
παράξενα σώματα καί περίεργες στάσεις, έκεΐ φαν- 
τασίαι ποΰ μόνον άνθρωπος μέ παραληρήματα μπο
ρούσε νά φαντασθή. Τό παράτολμον, τό ώραΐον, τό 
παράδοξον άνακατωμένα μέ τό φοβερόν. Τίποτε 
δμως άπ’ δλα αύτά ποΰ μπορούσες νά τό ψέξης. 
Έλεγες καί έμαζεύτικαν έκεΐ μέσα στούς επτά θα- 
άμους, τόσα όνειρα ποΰ έβγαιναν έ'να ένα καί 
έκαναν ώστε ή μουσική ποΰ άκουγες νά νομίζης 
πώς ρυθμίζει τά βήματά τους. Νά ! τό ρωλόγι τοΰ 
θ αλάμου μέ τό μαύρο βελούδο κυπάει ! Σέ μιά

Καί στοΰ άφοβωτέρου ανθρώπου τήν ψυχήν 
υπάρχουν χορδαί τάς δποίας δέν μπορείτε νά κρού- 
σητε χωρίς νά ύπεγείρετε τόν φόβον. Υπάρχουν 
άνθρωποι γιά τούς δποίους ζωή καί θάνατος είνε 
παιγνίδια" υπάρχουν δμως καί μερικά πράγματα μέ 
τά δποία δέν μπορεί νά παίζη κανείς, “Ολοι τά 
έχασαν καί δλοι έννόησαν δτι ύπό τό προσωπεΐον 
τοΰ ξένου αύτοΰ δέν έκρύπτετο ούτε ή σάτυρα ούτε 
δ γέλως. Ήτο ύψηλοΰ άναστήματος καί ήτο ντυμένος 
μέ σάβανο πεθαμένου. Ή μάσκα έκείνη θαρρούσες 
καί παρίστανε πρόσωπο νεκροΰ καί μδλην τήν προ
σοχήν ποΰ θάδιδες ήτον άδύνατο νάνακαλύψης τήν 
άλήθεια. Καί πάλιν δλη ή συντροφιά θά ιόν έδέ- 
χετο ίσως καί θά έγέλα μαζί του" μά δ μασκαρεμέ- 
νος ξένος είχεν ύπερβή πάν δριον ιδιοτροπίας. 
Άπεμιμεϊτο άκριβώς τόν κόκκινον θάνατον. “Ολο 
τό σάβανο ποΰ φορούσε ήιανε καμωμένο μέ αίμα, 
καί τό πρόσωπο γεμάτο άπό απαίσιους κόκκινους λε- 

κέδες τής φοβερής πανούκλας.
Εύθύς ώς δ Πρίγκηψ Πρόσπερος ήτένισε πρός τόν 

φαντασιώδη αύτόν ξένον καί τόν είδε νά πηγαι
νοέρχεται μεταξύ τών χορευτών, τόν κατέλαβε τρό
μος άγνωστος καί τά μέλη του έμούδιασαν" άμέσως 
δμως συνήλθε καί τρομερά οργή έγέμισε τήν ψυχήν 
του" τό αίμά του άνέβηκε στο κεφάλι καί:

«Ποιος έσύ, αύτός ποΰ τόλμησε μέ τό άηδές 
αύτό παιγνίδι νά μάς ύβρίση άπόψε» έφώναξε καί ή 
φωνή του έβρόντησε στούς γύρω ευρισκομένους σάν 
μέταλλο σκληρό ποΰ τό κτυπάει τοΰ γύφτου τό 
σφυρί. «Έπάνω του καί βγάλτε του τή μάσκα γιά 
νά ϊδοΰμε ποιόν κατεργάρη θά έχουμε νά κρεμά
σουμε αύριον» .Κι’άπό τό μπλέ δωμάτιον ποΰ ήτανε 
δ Πρίγκηψ άντήχησαν οί λόγοι του καί είς τούς άλ
λους έξ θαλάμους σάν μΐά μεγάλη σάλπιγξ. Γιατί 
ήτανε ρωμαλέος καί άνδρεϊος δ Πρίγκηψ Πρόσπε
ρος, παλληκάρΐ πρώτης γραμμής καί ή καρδιά του 
τδλεγε πάντοτε Ή μουσική έσταμάτησε τό σκοπό 
της. Στο πλευρό του ήτανε πολλοί αύλικοί μέ πρό
σωπο πελιδνό καί αύτά έγένοντο στο μπλέ θάλαμο.

❖
Γιά μιά στιγμή καί κατόπιν τής προτροπής τοΰ 

πρίγκηπος έγένετο κάποια κίνησις μεταξύ τών αύ- 
λικών έναντίον τοΰ παρεισάκτου καί άγνώστου ξέ
νου, δ δποϊος τότε εύρίσκετο πολύ πλησίον των καί 
ήρχισε νά τούς πλησιάζη άκόμη περισσότερον προ- 
χωρών μέ βαρύ καί έπίσημον βήμα. Κάποιος άό- 
ριστος δμως φόβος, ποΰ δ ξένος τούς έκαμε νά αι
σθανθούν δλοι των, έπάγωσε τά χέρια των καί κα
νείς δέν έτόλμησε νά σηκώση χέρι έπάνω του, καί 
έτσι έντός ολίγου εύρίσκετο άπέναντι τοΰ πρίγκη
πος, τόσο ποΰ νά μποροΰν νά δώσουνε χέρι, έν ω 
δλοι οί άλλοι ύπεχώρησαν μέ τρεμούλα πρός τούς

στιγμή δλα σωπαίνουν καί νεκρώνονται καί μόνον 
δ παράδοξος ήχος τοΰ ρωλογιοΰ άκούγεται" ή φαν
ταστικές, ή ονειρώδεις τοΰ χοροΰ εικόνες λές καί 
έκοκάλωσαν στή θέσι τους" καί μόλις έχάθη καί δ 
τελευταίος ήχος, πάλιν δ ίδιος γέλως καί τά αύτά 
μειδιάματα γιά τήν άνοησίαν τοΰ τρόμου των. Καί 
ξαναρχίζει πάλιν ή μουσική καί οι χορευταί άνα- 
λαμβάνουν ζωήν καί θάρρος καί χαρωποί ταλανί
ζονται έδώ κι’ έκεΐ υπό τούς ήχους της, καί χρω
ματίζονται τά πρόσωπά τους άπό ταΐς παράδοξες 
άκτϊνες ποΰ ρίπτουν πίσω άπό τά χρωματισμένα 
γιαλιά οί τρίποδες. Κανένας δμως άπ’ αύτούς δέν 
τολμά νά βάλη τό πόδι του στή μαύρη κάμαρη" 
έκεΐ μέσα βασιλεύει σκοτάδι, ματωμένο, άπαίσιο, 
ποΰ σέ κάνει νά νομίζης δτι ονειρεύεσαι. Έκεΐ μέσα 
έρπει φώς κόκκινο, σκοτεινό, ποΰ έρχεται άπό τά 
βαθυκόκκινα γυαλιά, ξανοίγει λιγάκι τό μαύρο χρώμα 
τοϋ βελούδου κ’ δποιος τολμήση καί πατήση μέσα 
άκούει τόν παράδοξον, τόν ιεροπρεπή ήχον τοΰ ρω- 
λογιοΰ νά βογγάη. "Ολοι τό αποφεύγουν αύτό τό 
δωμάτιον μέ μιά δειλία ποΰ δέν θέλουν νά τήν δεί
ξουν καί τρέχουν ν’άναπνεύσουν άλλοΰ μακρυά, στούς 
άλλους θαλάμους τόν περίχαρο άέρα τής διασκε- 

δάσεως.
Μήλο δέν πέφτει σ’ δλους τούς άλλους θαλάμους 

καί ή καρδιά δλων κτυπάει σαν άπό πυρεττό. Καί 
έτσι πήγε δ χορός καί τό γλέντι έως δτου τό ρω- 
λόγι, έσήμανε μεσάνυκτα. "Οπως καί πρίν ή μουσική 
έσταμάτησεν,έπίσης καί δ χορός καί ένα μεγάλο βά
ρος πνικτικό έκάθισεν έπάνω στά στήθία δλων. Τό 
ρωλόγι έσήμανε δώδεκα φορές καί δσοι είχανε τήν 
δύναμι τής σκέψεως εις τό τέλος μπόρεσαν καί ακόυ
σαν καί τά δώδεκα κτυπήματα καί στόν τελευταϊον 
τόνο ποΰ έσβυσε, πολλοί άπ’ αύτούς ένόμισαν δτι 
βλέπουν άναμεταξύ τους ένα ξένο ποΰ κανείς δέν τόν 
είχε ’δή πρίν μέ μάσκα στο πρόσωπο."Ενας ψιθυρι
σμός δειλός έτρεξε τότε άπό αύτί σέ αύτί γιά τήν 
οπτασία καί ένας ψιθυρισμός,ένα μυστικό μουρμαύ- 
ρισμα, άπό στόμα σέ στόμα διεδίδετο.'Όλοι άνετρι- 
χίασαν καί κυττάζοντας δ ένας τόν άλλον κατελήφθη- 
σαν άπό φόβον τέτοιον ποΰ έμειναν άκίνητοι σαν 

άγάλματα.
❖

Είνε λογικόν δτι σέ μιά τέτοια φανταστική συνά- 
θρυισι ένα τέτοιο φαινόμενου δέν ώφειλε νά κάμη 
τήν έντύπωσι ποΰ έκαμε. Εινε άληθές έξ άλλου δτι 
μέσα στή συντροφιά έκείνη εύρισκες δ,τι ιδιοτροπίαν 
μάσκας ήθελες, καί ή ποικιλία τοΰ διακόσμου, σύμ
φωνα μέ τά γούστα τοΰ ιδιοκτήτου, ήτον άπεριόρι- 
στος. Έν τούτοις τό παράστημα τοΰ παρεισάκτου 
αύτοΰ ξένου ύπερέβη πάν δριον καί αύτοΰ τοΰ γού

στου τοΰ ξενίζοντος πρίγκηπος.
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625τοίχους και άδειασε στη μέση τό δωμάτιον. Τότε ό 
ξένος μέ τό αύτό βαρύ καί ρυθμικόν βήμα καί χω
ρίς νά τόν έμποδίση κανείς, ήρχισε νάπομακρύνεται 
Ανενόχλητος, έξήλθεν άπό τό μπλέ δωμάτιον είσήλ- 
θεν είς τό κόκκινον, άπ’ έκεϊ είς τό πράσινον, άπό 
τό πράσινον είς τό πορτοκαλί, άπό αύτό είς τό ά

σπρο καί έπειτα είς τό ίόχρουν χωρίς κανείς μά κα
νείς νά ζητήση νά τόν έμποδίση. "Ολοι έ'μειναν καρ 
φωμένοι στόν τόπον τους μέ έ'να θανάσιμον ρίγος 
είς δλο τό σώμα. Μόνος ό πρίγκηψ μέ πείσμα καί 
μένος καλού πολεμιστοϋ ήκολούθησε τόν ξένον άπό 
δωμάτιον σέ δωμάτιον καί ή οργή τοϋ κοκκίνησε 
τά μάτΙα, τοΰ έκαμε πελιδνό τό πρόσωπο. ’Έτσι έξω 

φρένων έφθασε έμπρός σέ μιά πανοπλία τών προ
γόνων του, κρεμασμένη στόν τοίχον καί τρέχοντας 
κατόπιν τοΰ ξένου έξεκρέμασε ένα στιλέτο μακρύ καί 
κοφτερό καί σήκωσε τό χέρι στό άέρα, γιά νά πλη- 
σιάση τόν ξένον καί άφήση νά πέση βαρύ τό χέρι 
του έπάνω στόν αυθάδη καί άμίλητο παρείσακτο ποΰ 
τολμοΰσε μΐά τέτοια φοβερή κωμωδία νά παίζη.

Ό ξένος έστράφη τόν είδε καί μέ τό πρόσωπο 
πρός τόν Πρίγκηπα τώρα, οπισθοχωρεί βραδέως ώς 
ποΰ έφθασε στό μαύρο δωμάτιο τό φωτισμένο μέ 
ματωμένο χρώμα. Έκεϊ άμα έμπήκε έστάθη άποτό- 
μως ολίγον καί έπειτα βραδέως καί όπισθοχωρών 
έφθασε κοντά στό πένθιμο ρωλόγι καί έμεινε άκί- 
νητος.

Τώρα ό Πρίγκηψ τόν έπλησίασε έσήκωσε τό (.ο
πλισμένο χέρι καί τό κατέβασε μέ μανία κατά τοΰ 
ξένου’ ένα σφύριγμα άκούστηκε μιά μεγάλη κραυγή 
έσχισε τόν άέρα, καί τό στιλέτο έξέσχισε τό μαύρο 
βελούδινο παραπέτασμα, καί σέ μιά στιγμή ό Πρίγ

κηψ σωρειάσθηκε χάμου κεραυνωμένος χωρίς πλείά 
νά σηκωθή. Όλο εκείνο τό πλήθος ποΰ έστεκε άπ’ 
έξω άμα ώς είδε τόν τραγικό θάνατο τού Πρίγκηπος 
ώρμησε μέ άπόγνωσι στό μαύρο δωμάτιο μέ σκοπόν 
νά καταξεσχίση τόν μασκαρεμμένον κακούργον ποΰ 
εύρέθη πάλι νά στέκεται άπαθής στή σκιά τοΰ ρω· 
λογιοΰ, εύρέθη δμως πρό φρικτοΰ θεάματος’ είδανε 
πώς πίσω άπό τό σάβανο τοΰ νεκρού καί τήν Ανθρώ
πινη μάσκα ποΰ περπατούσανε δέν υπήρχε τίποτε 
άπό μέσα.

’Όλα άλλαξαν τώρα’ δ κόκκινος θάνατος είνε 
μπροστά τους. Μπήκε μέσα άπροσκάλεστος, δπως δ 
κλέφτης τήν νύκτα καί ένας μετά τόν άλλον δλοι 
μέσα στό ματωμένο μαύρο δωμάτιο σωριάσθηκαν 
χάμου. Τδ ρωλόγι έσταμάτησε κι’ αύτό μέ τό θά

νατο τοΰ τελευταίου άπό τή συντροφιά. Τά φώτα 
άπ’ έξω στούς διαδρόμους έσβυσαν καί τώρα βασι
λεύει σκότος καί σιγή, καί μόνος κυρίαρχος έμεινεν 
δ κόκκινος θάνατος.

Τό...

Μέγας αριθμός ζώων είς άγρίαν κατάστασιν 
ευρισκόμενα έζασκοϋσιν αληθείς βιομηχανίας. 
Χωρίς ν’ άναφέρωμεν τά κλασσικά παραδείγ

ματα τής έργασίας Ιδιότητες τών ζώων τών Καστόρων, τής 

Δημοκρατίαςτώνμηρ- 
μίγκων, τοϋ Βασιλείου τών μελισσών κτλ. ση- 
μειώσωμεν ιδιότητάς τινας τοϋ πτερωτού κό
σμου.

Είς τήν Αυστραλίαν ύπάρχει είδος πτηνών, 
τό Tallegallus, τό όποιον επιφορτίζεται τούς 
κόπους τής έκκολάψεως κατασκευάζον αληθές 
τεχνητόν έπωκστήριον’ τό περίεργον αύτό πτη- 
νόν κατασκευάζει παμμεγέθεις σωρούς πλείστων 
μέτρων διαμέτρου, άποτελουμένους άπό διάφορα 
οργανικά συντρίμματα, άπό πίπτοντα φύλλα, 
άμανίτας κτλ. Είς τό μέσον τής πυραμίδας ταύ
της, τό πτηνόν έναποθέτει τά αυγά καί ή θερ- 
μότης ή παραγομένη έκ τής άποσυνθέσεως τών 
υλών αύτών άρκεϊ διά τήν έκκόλαψιν. Καί μή 
πιστεύετε δτι ή διεύθυνσις τής έκκολάψεως αύ
τών άφίεται είς τήν τύχην. Έκάστην ήμέραν ό 
Tallegallus επιθεωρεί τήν μηχανήν του καίσυμ- 
βουλευόμενος τόν βαθμόν τής θερμότητος, έπι- 
σπεύδει ή έπιβραδύν ι τήν ζύμωσιν, καί άναλό

γως τής άνάγκης μετατοπίζει τά αύγά καί έςα- 
κολουθεϊ τάς φροντίδας του μέχρις ού έκκολα- 
φθώσι τά αύγά.

*

Εν πτηνόν τών ’Ινδιών κλώθει τόν βάμ- 
βακα τών δένδρων καί χρησιμοποιεί αύτόν διά 
νά συνενώση τά φύλλα καί τούς κλαδίσκους οί- 
τινες θά άποτελέσωσι τήν φωλεάν του. Τό Πα
ραδείσιου τής Ν. Γουινέας πλέκει στέμματα καί 
γιρλάνδες πεποικιλμένας μέ διάφορα άνθη διά 
νά κοσμήση τόν νυμφικόν του θάλαμον.

★

Κατά τόν Brehm τά πτηνά τοΰ είδους Pin
guid, άτινα ζώσι κατ άποικίας άπειροπληθεΐς 
είς τούς βράχους τών πλέον βορεινών νήσων δί- 
δουσι παραδείγματα προσεγγίζοντα τήν γενναιό

τητα, τήν έλευθεριότητα καί τήν φιλανθρωπίαν. 
Ένώ ό άνθρωπος διέρχεται άδιάφορος πρός τάς 
δυστυχίας τοΰ όμοιου του, ό Pinguin βοηθεϊ τόν 
άοελφόν του είς τάς άνάγκας του καί υιοθετεί τό 
ορφανόν τό πίπτον έκ τής φωλεας του. Ιπερα- 
σπίζεται τόν ομοιόν του μέ κίνδυνον τής ύπάρ- 
ζεώς του καί φαίνεται οτι έχει ώς άρχήν «δλοι 
δΓ ένα».

0 ΠΟΙΗΤΗΣ! ΜΙΣΤΡΛΛ
Τόν παρελθόντα μήνα έν τή αιθούση τοϋ Παρ

νασσού έτελέσθη ή πρός τιμήν τοϋ μεγάλου Προ- 
δαγγιανοΰ ποιητοϋ εορτή. Ό κ. Κακλαμάνος 
ανέλυσε τό έργον τοΰ ποιητοϋ καί απεικόνισε 
τήν μεγάλην αύτοϋ ψυχήν. Έκ τής θαυμασίας 
ομιλίας του άποσπωμεν τήν κάτωθι χαρακτηρι
στικήν περίοδον.

«Εύινχεΐς οί ποιηταί ποΰ έκλεισαν είς την καρ
δίαν των έια λαόν».

«'Αλλα πόσον τυχηροί κάί οί λαοί ποΰ έκλείσθη- 
σαν είς την καρδίαν τοΰ ποιητοϋ! "Οταν οί αιώνες 
έσκόρπισαν καί τά τελευταία ίχνη της τέφρας τών 
φυλών τών πολεμιστών ποΰ έκύκλωσαν την Τροίαν, 
ό "Ομηρος ήλθε νά δώση είς αύτάς την άφθαρτον 
ζωήν τοΰ απείρου χρόνον. 'Ο ’Οσσιανδς παρέδωκεν 
είς τδν κόσμον διά παντός την ποίησιν τών σβε- 
σθεισών παραδόσεων τών τραχέων Σκωτικών βου
νών. Τά δημοτικά τραγούδια μας καί τδ λιγυρδν 

άσμα τοΰ Βαλαωρίτον ζωντανεύουν ένα'ιπιον ήμών 
τήν άρματοιλικήν 'Ελλάδα καί άφ’ ον τδ καρυο
φύλλι κατετέθη είς τά μουσεία. Ό Μιστράλ άφίνει 
δπίσω του ζωντανήν καί ασβεστον τήν εικόνα τής 
φλογισμένης και περιπαθούς Προβηγγίας ! Ό Μι- 
στράλ—καί αύτδ είνε τδ κύριον χαρακτηριστικόν 
τής ζωής καί τοΰ έργον του—ένόησεν, δτι ή μεγα 
λοφυΐα τον ένέκειτο είς τήν ειλικρίνειαν καί τήν 
απλότητα, καί εμμείνας είς τήν ειλικρίνειαν καί τήν 
απλότητα δέν παρεδόθη είς τήν μέθην, τάς απο
γοητεύσεις καί τάς πικρίας τής μεγάλης κοσμοπό- 
λεως, ή όποια καθιερώνει δλας τάς δόξας, άλλά καί 
συντρίβει αύτάς, ώς φοβερόν θηρίον τρεφόμενου μέ 
τδ αίμα έκείνων ποΰ ελκύει καί θωπεύει».

«’Εμεινεν όντως είς τδ χωρίον του διά παντός 
εραστής χωρίς απιστίαν, καί λατρευτής χωρίς δια
λείψεις, πραγματοποιήοας είς ένιαίαν έ’κφρασιν τδ 
ένιαΐον τής ζωής. "Οπως λέγει είς μίαν επιστολήν 
του ό διδάσκαλός του Ρονμανίλλ «ζή είς ένα χω
ριό, είς τδ μέσον εύφορου πεδιάδος, τήν όποιαν ο
ρίζουν τά πλέον κυανά καί τά πλέον χρυσίζοντα 
βουνά τοΰ κόσμου. Ζή εκεί γράφει μεταξύ τών ά- 
γρών ποϋ αγαπά, έπιτηρών τούς γεωργούς καί 
γεωργών ένίοτε μαζύ των»...

«Νέος, ώραϊος, πλούσιος, λατρευόμενος, έμπτευ- 
σμένος τραγονδεΐ μέσα είς τήν γελαστήν μοναξίαν... 
«Καί ή μοναξιά αύτή είνε δι’ αύτον δλος, ό κόσμος 
τδν όποιον έννοεΐ καί όποιος τδν έννοεϊ καπά βάθος»

Είς τήν συμμετοχήν τής κοινωνίας καί των 
άνθρώπων τών γραμμάτων έδωσε μεγαλειτέραν 
αϊγλην καί μία επιστολή τοϋ Βασιλέως δστις 
αδιαθέτων δέν κατώρθωσε νά παραστή είς τή\ 
πανηγυρικήν εορτήν τοϋ «ένθερμου καί ειλικρι
νούς φίλου τής Ελλάδος». Μετά τήν προεσπερίδα 
ό Παρνασσός άπηύθυνεν είς τόν μέγαν ποιητήν 
τηλεγράφημά δι’ ού άναγγέλλων τά τής έορτής, 
τόν έπληροφόρει δτι «ώνόμασεν αύτόν διά βοής 
»καί χειροκροτημάτων έπιτιμον αύτοΰ μέλος».

Διά τήν διάδοσιν τοΰ λαχείου τοΰ Στόλου δέν 
χρειάζονται λόγοι ενθουσιώδεις καί επικλήσεις πα

τριωτικού καθή- 
Τό Λαχεϊον τον Στόλον κοντος. Μία ύπό- 

μνησις άρκεϊ δι’ δ
λους εκείνους τούς ποθοΰντας τό μεγαλεϊον καί τήν 
άνάπτυξιν τοΰ Ναυτικοΰ τής 'Ελλάδος καί ή ύπό- 
μνησις αύτή γίνεται διά τούς ολίγους οϊτινες λόγω 
ασχολιών θά ήδΰναντο ίσως νά λησμονήσωσι νά 
προμηθευθώσι γραμμάτια.
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ΠΑΠΠΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΟΣ

Η ΧΕΙΡΑΦΕΣΙΑ

(Συνέχεια έκ Σελ. 584)

ΙΙρό μικρού μάλιστα δταν σέ ήκουσα νά όμιλής 
περί τού γυναικείου άγώνος κατά τρόπον τοιουτον 
ώστε εν τοις λόγοις σου πλήρης νά διαφαίνηται ή 
άποδοκιμασία σου, ένόμισα δτι διέκρινον είς τούς 
οφθαλμούς σου τήν επιθυμίαν τοϋ νεανίου δπως 
διαφωνήση, χάριν αντιλογίας, πρός τήν έμήν πεποί- 
θησιν τήν φύσιν τής δποίας πιθανώς άλλοτε εΐχεν 
αντιληφθή. Μετ’ ολίγον δμως, μείζονα προσοχήν 
επιστήσας, παρετήρησα δτι ουχι ή αντιλογία άλλ’ ή 
έμφυτος μεταξύ τής νεότητος τών δύο φύλων αντι
ζηλία ώθησε τόν νεαρόν μου έγγονον δπως άποδο- 
κιμάση τόν αγώνα τοϋ ευαίσθητου αντιζήλου του.

Και κατόπιν έμορφώσατε τήν περί χειραφε- 
σίας ύμετέραν πεποίθησιν ύπό τήν επήρειαν τής ε
πιθυμίας τοϋ άντιλέγειν.

θΧ1· Η πρός αντιλογίαν κλίσις τοϋ νεανίου 
επηρεάζει τήν γνώμην αύτοΰ κατά τήν πρώτην συ- 
ζήτησιν ήν ουτος συνάπτει έπί τίνος νέου θέματος. 
Παρελθούσης δμως τής πρώτης ταύτης στιγμής, ή 
σκέψις, άναλαμβάνουσα πλήρες τό κύρος αύτής έρ
χεται δπως μορφώση τήν έπί τοϋ νέου τούτου θέ
ματος πεποίθησιν, καθοδηγουμένη βεβαίως είς τούτο 
υπο τής πρός τό «καινόν» ορμής τής νεανικής 
ψυχής.

«Οϋτω συνέβη καί είς έμέ. Παρελθούσης τής 
πρώτης περί χειραφεσίας συζητήσεως, καθ’ ήν ούχί 
η εμή γνώμη άντετάχθη κατά τής τοΰ γηραιού διδα
σκάλου άλλ’ ή τού νεανίου πρός άντιλογίαν τάσις, 
άνέλαβε τό κύρος αύτής ή σκέψις ήτις κατόπιν πολ
λής μελέτης, άφοΰ έξήτασε τό ζήτημα ύπό πάσας 
αύτοΰ τάς μορφάς, κατέληξε είς τό συμπέρασμα δτι 
«η γυνή είνε κατωτέρα τοϋ άνδρός σωματικώς άνω- 
τέρα δμως πνευματικώς» έφ’ ού έστηρίχθη δπως 
μόρφωση τήν περί χειραφεσίας έμήν πεποίθησιν. 
Ομολογώ δτι έγώ αύτός μεγάλως κατεπλάγην πρό 

του τολμηρού έπαναστατικοΰ συμπεράσματος, δπερ 
η σκέψις έθεωρησεν ώς βάσιν έν τή μορφώσει τής 
περί χειραφεσίας πεποιθήσεως, καί ώς έκ τούτου έ
κριναν' άναγκαίαν τήν έπισκόπησιν τών σκέψεων 
ήτις δμως έτι μάλλον τήν άλήθειαν αύτοΰ έπεβε- 
βαίωσεν».

Επόμενον.ήτο τό συμπέρασμα τοϋτο καί ύαάς 
τόν ίδιον να καταπλήξη διότι όντως είναι τοσοϋτον

εκπληκτικόν ώστε νά μή δύναται τις ' νά θεωρήση 
αυτό ώς σοβαρόν έάν δέν πεισθή δτι ώς δοξασία, 
έπί ισχυρών στηρίζεται έπιχειρημάτων.

— Βεβαίως στηρίζεται έπί επιχειρημάτων, άτινα 
πάλιν άπορρέουσι κυρίως άπό παρατηρήσεων τών 
οποίων ή έξιστόρησις ήθελεν άπαιτήσει χρόνον 
πολύν.

Παρατηρήσεων έπί τίνος’;
— Έπί τοϋ γυναικείου πνεύματος έν συγκρίσει 

προς τό τοΰ άνδρός. Παρατηροϋμεν, έπί παραδείγ 
μάτι, έν τοίς άρχαίοις χρόνοις δτι ή γυνή παρά τά 
μεγάλα έμπόδια άτινα διά τής δουλείας τής ύπό τοϋ 
ανδρος έπιβαλΡομένης παρενεβάλλοντο μεταξύ αύ
τής και τοΰ κύκλου τών γραμμάτων κατώρθωσε πάν
τοτε νά έπιδείξη λαμπρούς τοϋ πνεύματος αύτής 
σπινθήρας. Παρατηροϋμεν έπίσης δτι ό άνήρ (καίτοι 
οϊκών έπί τών μάλλον πεφωτισμένων χωρών ή έκ 
τοιούτων καταγόμενος) οσάκις ήναγκάσθη δπως ύ- 
ποκύψη ύπό τόν ζυγόν ξένου κατακτητοϋ, εύθύς 
άπώλεσε πάσαν πνευματικήν ικμάδα. Ή σύγκρισις 
τών δύο τούτων παρατηρήσεων καταδεικνύει σαφώς 
τήν τής γυναικός πνευματικήν ύπεροχήν.

«Έκτος δμως τούτων δύναται τις νά άντιληφθή 
τήν ορθότητα τοΰ έμοϋ συμπεράσματος, έξετάζων 
τά έργα τών συγγραφέων τής σήμερον. Όσονδή- 
ποτε έπιπόλαιος παρατηρητής καί αν ή είμαι βέ
βαιος δτι ούδόλως θέλει διαφύγη τής προσοχής 
αυτού, τό βαθύ πνεύμα τοϋ βιβλίου ού συγγραφεύς 
τυγχάνει γυνή, καθώς έπίσης καί ή λογογραφική 
δεινότης έκείνου ού συγγραφεύς τυγχάνει άνήρ. Καί 
άναλογιζόμενος δέ είτα δτι τό γυναικεΐον πνεΰμα 
είς τήν πρώτην αύτοΰ έξέλιξιν εύρισκόμενον μηδό
λως έχει διαπλασθή, δέν δύναται ή νά θαυμάση άπό 
της σήμερον μέλλοντα αύτοΰ θαύματα».

— Έν τούτοις διά μέσου τοΰ μεσαίωνος τό 
πνεΰμα τοϋτο, ούτινος τό ύπέροχον ύμνεΐτε, ούδέ- 
ποτε ούδεμίαν άπέδωκε λάμψιν.

— Ό άδάμας έν τώ πυκνώ σκότει δέν λάμπει, 
δταν μάλιστα άκατέργαστος τυγχάνει. Ή γυνή κατά 
τόν μεσαιώνα διετέλει ύπό διπλήν δουλείαν, τήν 
δουλείαν, τοΰ άνδρός καί τήν τών προλήψεων τήν 
οποίαν ξένοι βάρβαροι κατακτηταί έδημιούργησαν. 
Οΰτω διπλοΰν τό σκότος αύτήν περιέβαλλεν, έν μέσω 
τοΰ οποίου τό άδιάπλαστον, άλλως τε, πνεΰμα αύ
τής δέν ήδύνατο νά λάμψη.

«Σήμερον οπότε διά τοΰ πολιτισμού ή δουλεία 
τών προλήψεων σχεδόν έξέλιπεν, ή δέ έτέρα τοΰ 
άνδρός πολύ τοΰ άχθους αύτής άπώλεσε, διαλυθέν- 
τος τοΰ σκότους τής άγραμματίας, τό γυναικεΐον 
πνεΰμα τάς φωτεινάς αύτοΰ άκτΐνας αύτοστιγμεί 
άνέδωκε διά συγγραφής βιβλίων, άτινα, ώς σοί 
είπον, δέν διακρίνει μέν λογογραφική δεινότης, 

δείχθησαν πεπειραμένοι κυβερνήται. Τούτο δμως 
ούδέν σημαίνει, καθότι οί άνδρες ουτοι, ως εξετα- 
ζων τις τήν διοίκησιν αύτών ήθελεν αντιληφθή, 
έκυβέρνησαν ούχί διά τοΰ πνεύματος άλλά διά τής 

πράξεως».
« Ή έμή τέλος πεποίθησις έπί τοΰ ζητήματος τής 

χειραφεσίας θεωρεί έπάναγκες διά τήν αρμονίαν τής 
ζωής τών δύο φύλων, ώς έπιβάλλομένην μίαν ριζι
κήν διαίρεσιν τών άνθρωπίνων άσχολιών είς μέρη 
δύο, τό τής πράξεως δπερ νά άνατεθή εις τόν άνδρα 
ώς σωματικώς άνωτερον, καί τό της θεωρίας ^οπερ 
ν’ άνατεθή είς τήν γυναίκα ώς πνευματικώς υπερ

πέραν» .
— Πείσθητε, πάππε μου δτι αί γυναίκες ούχί τοι

αύτην τήν χειραφεσίαν έπιζητοΰσιν. Πείσθητε οτι 
ήπατήθητε τελείως ώς πρός τήν διάγνωσιν τής φυ- 
σεως τοΰ άγώνος αύτών. Ψήφον ζητοΰσι καί ούχί 

βιβλία ώς υμείς φαντάζεσθε.
— Κατ’ έπιφάνειαν τούτο ζητοΰσι κατά βάθος 

δμως δχι. ’Ενδόμυχος άόριστος συναίσθησις προσγι- 
γνομένης αύτή άδικίας παρώρμησε τήν γυναίκα, 
άσυναισθήτως, εις σύγκρισιν τής ιδίας αύτής έν τή 
ζωή θέσεως, μετ’ εκείνης τοΰ άνδρός προς καθορι
σμόν τής άδικίας ταύτης. Ή σύγκρισις δέ αΰτη, ώς 
ήτο επόμενον,κατέδειξε τήν διαφοράν τής έν τή κοι
νωνία θέσεως τών δύο φύλων τήν προερχομένην εκ 
τής άπό τών κοινών διοικήσεως άποχής τοΰ θή- 
λεος, δπερ θεωρηθέν ύπό τής γυναικός ώς τό άδι
κον δπερ συνησθάνθη προσγιγνόμενον αύτή, ωθη- 
σεν αύτήν είς τήν δημιουργίαν άγώνος πρός άπό- 
κτησιν ψήφου τοΰ άγώνος της χειραφεσίας.

«Έν τούτοις είναι φανερόν δτι ό άγων ουτος 
θέλει έκλίπει εύθύς ώς ή γυνή παύση νά θεωρή έαυ· 
τήν άδικουμένην δπερ θέλει έπιτελεσθή διά της άρ- 
σεως τής άδικίας τής προσγιγνομένης αύτή. Ή άρ- 
σις δέ τής άδικίας τότε μόνον θέλει έπιτευχθή, δταν 
ό άνήρ συμμορφούμενος τέλος τή σοφία της φύ
σεως, ήτις ούτως ήθέλησε, κράτηση μέν δΓ εαυτόν 
τήν τής πράξεως σωματικήν, παραχωρήση δε τή γυ- 
ναικί τήν τής θεωρίας, έν τώ κόσμω τούτφ, άσχο- 

λίανϊ’ | Γ· ΚΑΠΕΙΑΗΣΤΡΑΠΚΗΣ

Ό κ. 77ώπ, Διευθυντής τών ’Αθηνών*, Αντιφωνών τοίς 
είγενεΐς νέους τους άποτελοΐντας τόν -Συν δε σ μον των 

7 Συντακτών* κατεληξε με την έξης
Ζιιτω 1ϊ νεότης ένθονσιώθη ΙπΙκλησιν «Ζ ή τ ω ή 

νέα γενεά τών Δημοσιο
γράφων- καί ημείς τιτλοφοροϋντες τάς γραμμάς αίτας 
ευρίσκομεν μόνον άρμόξοντα τόν τίτλον *Ζήτω η

Και τήν νεότητα αυτήν τήν μορφωμενην. την Θαρραλεαν, 
τήν σφοιγώσαν, τήν άκατακόνητον, τήν Ανεξαντλητον ες ωραία 
ιδανικά τήν εέδομεν είς τάς άρχάς τοϋ κ μηνος υκερηφανον 
ευτυχή, αγαλλομένην καθ' ήν στιγμήν οι ανθρωκοι των γραμ
μάτων, κα! οί επίλεκτοι άλλων κοινωνικών τάξεων ίςεγρα-

δηλαδή, τέχνη, ευστροφία, πράξις τοΰ γραφειν, αλλά 

πνεύμα άσύνηθες.
— ’Αλλά, καλέ μου πάππε, έάν πράγματι τό γυ- 

ναικεϊον πνεΰμα εΐνε τοιοΰτον, οιον υμείς λεγετε, 
πώς ούδέποτε εξώθησε τήν γυναίκα δπως άποτι- 

νάξη τούς δουλικούς ζυγούς ;
— 'Απλούστατα διότι ή σωματική αυτής αδυνα

μία άπέναντι τής τοΰ άνδρός δυνάμεως θά καθίστα 
παράλογον άγώνα τοιοΰτον. Έκτος δμως τούτου οι 
φυσικοί δεσμοί τών δύο φύλλων παρουσίαζαν προ 
τών δμμάτων αύτής τήν πρός έκεϊνον δουλείαν ως 
τά μάλιστα θελκτικήν.

«Έξ άλλου ή δουλεία τών προλήψεων’καθίστατο 
αύτή ούχί αντιληπτή ώς έκ τής νάρκης >εν η τό περί - 
βάλλον σκότος έκράτει τό άδιαπλαστον αυτής πνεΰμα. 
Διά τοΰ έπελθόντος δμως σήμερον πολιτισμού τό 
γυναικεΐον πνεΰμα άφυπνίσθη, αποτέλεσμα του 
οποίου ύπήρξεν ή δημιουργία τοΰ άγώνος τής χει- 
ραφεσίας, άγώνος κατά τοΰ άνδρικοΰ ζυγού καί τής 

δουλείας τών προλήψεων».
— Ήννόησα ποΰ σκοπείτε νά καταληξετε. Συμ 

φώνως μέ τήν ύμετέραν δοξασίαν ή γυνή δικαιούται 
μέν ψήφου ώς πνευματικώς υπέροχος, είναι άπηλ- 
λαγμένη δμως, ώς έκ τής σωματικής αυτής αδυνα
μίας τών πρός τήν πολιτείαν υποχρεώσεων δταν 
αύται άπαιτοΰσιν ίσχύν σωματικήν. Κατόπιν τουτου 
ομολογώ δτι αί γυναίκες εύρον δι’ υμών τόν άρι- 
στον ύποστηρικτήν τών δικαίων αύτών.

— Ή άντιζηλία τοΰ νεανίου πρός τό εύαισθητον 
φύλλον ούδέποτε θέλει έπιτρέψη αύτφ δπως αναγνώ
ριση είς έκεΐνο ύπεροχήν καί δή πνευματικήν. Η 
ύπό στόματος άλλου μάλιστα ομολογία τής τοιαυ- 
της ύπεροχής καθιστά αύτόν νευρικόν είς βαθμόν 
ώστε νά μήν άντιλαμβανηται επακριβώς τους λό
γους έκείνου.Οΰτω τήν στιγμήν ταύτην, ο άγαπητός 
μου έγγονος καταληφθείς ύπό νευρικής άνυπομονη- 
σίας, λελανθασμένον συνεπέρανε τό πέρας τών 
έμών λόγων, δηλαδή τήν έμήν πεποίθησιν περί τού 
τής χειραφεσίας ζητήματος, τήν μορφωθεΐσαν έκ 
τοΰ πορίσματος τής μελέτης καί τών παρατηρήσεων 
άς έ'σχον έπί τοΰ γυναικείου πνεύματος.

«Κατά τήν δοξασίαν, άγαπητέ μου έ'γγονε, καθ 
ήν ή γυνή είναι άνωτέρα τοΰ άνδρός πνευματικώς, 
κατωτέρα δέ σωματικώς, ή παροχή ψήφου εις τό 
θήλυ φύλον καταδικάζεται διά τόν άπλούστατον λό
γον δτι ή Ψήφος—ή διοίκησις, ή κυβέρνησις χώρας 
τίνος—δέν άπαιτεΐ πνεΰμα άλλά πράξιν. Γνωρίζο
μεν πλείστας περιστάσεις καθ’ α; άνθρωποι πνευμα
τώδεις ύπήρξαν άτυχεϊς ώς κυβερνήται έν αντιθεσει 
πρός άλλους οίτινες άνθρωποι τής πράξεως δντες 
ύπήρξαν άριστοι ώς άρχοντες. Ύπάρχουσι βεβαίως 
καί εναντία παραδείγματα καθ’ α σοφοί άνδρες άνε-



628

629ζον r«y απ^οκάλυπτον θαυμασμόν των διά τό ώραϊον, τό 
μεγαλόπρεπες, τό εκπληκτικόν, τό εκπολιτιστικόν εργον της 
Kai ή χαρα τής ενγενονς αυτής νεότητος ήτο δικαιολογημένη 
καί ό θαυμασμός τής κοινωνίας ειλικρινής .'Ίσως σπανίως είς 
δημοσίας συγκεντρώσεις συνεταυτίσθησαν τόσον τελείως τά 
αισθήματα καλοίντων και κεκλημένων. 'Ίσως ουδέποτε εορτή 
συνετελέσθη μέ άγνότερον ενθουσιασμόν και ουδέποτε ευγαι 
διετυπώθησαν έγκαρδιώτερον καί συγχαρητήρια έςεφράσθησαν 
θερμότερον άπο τοΰ βάθους καρδιών εμπλέων συναισθημάτων 
θαυμασμόν καί στοργής 'Όσοι ηΰτυγησαν νά’παραστώσιν είς 
τά εγκαίνια τοΰ Μεγάρου τοΰ «Συνδέσμου τών Συντακτών» 
ουδέποτε θά λησμονήσωσι τάς ωραίας εντυπώσεις άς έκεϊθεν 
άπε κόμισαν Ό Σύνδεσμος ίδρύθη τω 1903 κα*ά πρότασιν 
τοΰ συναδέλφου κ. Βρατσάνον οστις καί διετέλεσε πρώτος 
Διοικών αυτόν Σύμβουλος, Τό εργον τοΰ Συνδέσμου ηχθη είς 
τήν περιωπήν αυτήν όχι μόνον διότι τά άποτελοΰντα αυτήν 
μέλη ένεπνέοντο ύπό εύγενοΰς φιλοδοξίας καίάπέβλεπον είς τήν 
πραγματοποίησιν μεγαλουργών σχεδίων άλλά καί διότι εύθύς 
έξ αρχής σινέταξαν καταστατικόν τοιοϋτον δι* ού εθειον τάς 
βάσεις (ορισμένου προγράμματος ούτινος τήν εφαρμογήν μετά 
θρη σκευτικοΰ φανατισμού έπεζήτησαν καί έντός εξαετίας έπέ- 
νλχον. Εινε όντως άξιοι θαυμασμού καί ευγνωμοσύνης έπί 
πτέον διότι διά τοΰ έργου των διέφευσιν τήν ιδέαν δτι ό "Ελ
λη ν είνε στοιχεϊον άποσυνθέσεως καί δτι οίδέποτε σταδιοδρο
μεί νικηφόρως ηνωμένος. Τό έργον των είνε ού μόνον περι
φανής διάφευσις τής ιδέας ταύτης αλλά καί αδιαφιλονίκητος 
ένίσχυσις τής αντιθέτου γνώμης, ουτω πανηγυρικώς έκδηλω- 
θείσης κατά τήν εορτήν.

Ή εορτή τών εγκαινίων διεξήχθη έν άδιαπτώπω ευθυμία. 
Μετά τήν τέλεσιν τοΰ άγιασμοΰ ό Διοικών Σύμβουλος κ. Δή- 
μερ ώμίλησε μετά γοητευούσης χάριτος περί τής Δημοσιογρα
φίας άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών ημερών μας, 
είς τοΰτον δε άπήντησε μετ* ευγλωττίας άπαραμίλλον καί σπιν* 
θηροβίλούσης ευφυΐας ό κ. Πώπ δστις ότέ μέν έφαίδρννε τό 
άκροατήριόν του ότέ δέ συνήρπαζε βαθέως συγκινών αύτό. 
Τάς προσφωνήσεις καί αντιφωνήσεις έπηκολούθησαν μουσική, 
ήσματα, άφθονα αναψυκτικά-, χορός καί έπίσκεφις τών δια
φόρων διαμερισμάτων τοΰ Μεγάρου τοΰ Συνδέσμου. Θερμά 
καί ειλικρινή συγχαρητήρια είς τους κ. κ. Δ. Δήμερ, Διοικ. 
Σύμβουλον, τούς Συμβούλους κ. κ. Δ. Βρατσάνον, Θ. Καλο
γερικόν, Β. Θεοδωρίδην καί Γ. Τσίμαν, καθώς καί είς όλου* 
τούς άποτελοΰντας έν γένετ τόν Σύνδεσμον.

ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΕ Mil
ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ’

ΛΕΡΟΣ Α'. - ΓίΝΙΚΜ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τά δεδομένα ταΰτα έφηρμόσθησαν είς τούς 
κατωτέρω διαφόρους τύπους σκεπάστρων, άτινα 
ύποχρεοΰσι νά θυσιάση τις ποιόν τι μήκος τής 
ύπερασπιστρίας.

Τά σκέπαστρον τοΰ σχήματος 10 δύναται νά
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χρησιμεύση διά δύο στοίχους άνδρών, ών οί μέν
* Συνέχεια έκ σελ. 556.

όρθιοι, οί δέ καθήμενοιέπι τής όπισθεν βαθμίδος.
Είς τά διευρυνθέντα ορύγματα, δύναταί τις νά 

παραδεχθή τήν διάταΕιν τοϋ σχήματος 11, 
ήτις έπιτρέπει τό ρϊμμα γονυπετώς καί οέν απα
γορεύει τήν κυκλοφορίαν έν τώ ορύγματι

Σχήμα 11.

Ό κανονισμός.δείκνυσιν έτι αριθμόν τινα τύ
πων σκεπάστρων, οίτινες όλίγον διαφέοουσι τών 
γενικώς χρησιμοποιουμένων οιατάξεων< Αρμό
ζει ν’ άναφέρωμεν, έν τούτοις, τόν τρόπον όργα- 
νώσεως, ής τό σχήμα 12 δίδει τάς κυριωτέρας 
διατάξεις.

Ο κεκαλυμμένος αμυνόμενος δύναται νά πα- 
ρατηρή τό έμπροσθεν έδαφος διά τίνος διαπλα- 
τισμένης τυφεκήθρας.

Τά πλάγια ανοίγματα τών διαφόρων σκεπά
στρων θά κλείωνται διά σειράς σανίδων ή μαγε
ριών, συνδεομένων διά στρωτήρων, (τραβερ
σών) καί έπιδεκτικών εύχεροΰς μετατοπίσεως.θά 
άποφύγη τις ουτω, τήν εισαγωγήν έν τοϊς σκε- 
πάστροις τούτοις, θραυσμάτων βλημάτων καί 
βολίδων βολιδοφόρων 1.

1 'Έν τών παραστημάτων πραγματεύεται περί τής κατα
σκευής σκεπάστρων σχηματιζομένων διά μέσου καμπύλων 
πλακών έκ ουλλυσιδήρου κυματοειδούς μοροής Το σκέπα
στρον άποτελεϊται έκ δύο σειρών πλακών, στηριζομένων 
έπί τοΰ έδαοους διά τοΰ ένδιαμέσου πελμάτων καί συνενω
μένων κατά τήν ανωτέραν κόψιν τοΰ ουτω άποτε»θυμένου 
Ούλου. Τό σκέπαστρον ένθάπτεται έντός ορύγματος καί, ϋπερ- 
Οεν τών έκ φυλλοσιδήρου πλακών, τοποθετείται πάχος γαιών 
ποικιλλον άπό Ο,μ 56 μέχρι 4 μέτρων. Τό είδος τούτο τών 
σκεπάστρων κατασκευάζεται αρκετά ταχέως.

Προστασία τοΰ πυροβολικού.—Τά τεχνικά 
προκαλύμματα τά διά τό πυροβολικόν προωρι- 
σμένα όφείλουσι πάντοτε νά διατίθενται διά τρό
που ώστε νά μή άποκαλύπτωσι κατ’ ούόέν είς 
τόν άντίπαλον τήν θέσιν τών πυοοβόλων. Τά 
πυροβόλα δύνανται νά καλύπτωνται διά αέσου 
έπιπροσθεμάτων ή προκαλυμμάτων’ άλλ’ όπως 
μή δώσωμεν ούτως ένδείξεις έπί τής άληθοΰς 
αύτών θέσϊως, εινε πολλάκις πλεονεκτικόν νά 
συνδέωμεν τά προκαλύμματα ταΰτα μεταξύ των 
οιά μέσου άσθενοΰς έπιχώματος. Ούχ ήττον, 
είς τά ξηρά ή άμμώδη έδάφη, ό κονιορτός,ό παρά 
τοΰ ρίμματος έγειρόμενος, θά ήδύνατο νά συντε- 
λέση είς τήν άπώλειαν τών πλεονεκτημάτων τής 
άκάπνου πυρίτιδος. Είς παρόμοιας - περιστάσεις 
αρμόζει νά ο.ή έγείρωνται προκαλύαυ.ατα έ'μ- 
προσθεν τών πυροβόλων.

(Έπεται συνέχεια)
ΚΛΒΔΝΣ

Τον παρελθόντα μήνα αί εφημερίδες Αθήναι» 
«αΐ «’Ακρόπολις» έμ'οιξαν διάπλατα τάς πολυτίμους 
αυτών στήλας είς την μελέτην και ερευνάν ζωτι- 

κωτάτων διά 
«ΆΟηναι» καί «Άκοόπολίς» τόντόπον μ ις 

ζ η τημάτων. 
Αί «’Αθήναι» έμελέτησαν τάς άνάγκας τοϋ Πειραιώς 
ύπό εποψιν εμπορικήν και ναυτιλιακήν και ή «’/I- 
κρόπολις» τάς άνάγκας ολοκλήρου τοΰ ’Έθνους υπο 
εποψιν γεωργικήν και ζωοτεχνικήν.

"Οταν ό τύπος επιδίδεται είς τήν διερεύνησιν 
ουτω σοβαρών και σπουδαίων ζητημάτων καθί
σταται άξιος τής άποστολής του καί κερδαίνει τήν 
εμπιστοσύνην καί τήν έκτίμησιν τοϋ κοινού οπερ 
τόν ενισχύει είς τόν εύγενή άγώνα τής έξυπηρετή- 
σεως τών ύψίστων συμφερόντων τοϋ τόπου. ‘Η 
Γ Ελληνική Έπιθεο'ίρησις» ή άείποτε άγωνιζομένη 
υπέρ τής έπικρατήσεως τοιούτων ιδεών μετ’ ενθου
σιασμού άναγράφει τό γεγονός αύτό, οπερ άποτελεϊ 
σπουδαίον βήμα άναγεννήσεως καί άναπλάσεως τών 
πλουτοπαραγωγών τοΰ τόπου δυνάμεων άρκεΐ ιά 
εύρεθοϋν τά πρόσωπα τά όποια θά μελετήσωσι τάς 
δημοσιευθείσας γνώμας και θά έπιζητήσατσι νά 
έφαρμόσωσ'.ν έν δυνατώ μέτρω τάς πλέον πρακτικός 
καί ό>φελίμους έξ αύτών.

’Αλλά, καί άλλως, αύτό καθ’ εαυτό τό γεγονός έχει 
μεγάλην σημασίαν καί βαρύτητα διότι καί ώς σπόρος 
άπλώς ριπτόμενος εΐνε άδύνατον μίαν ήμέραν, έστω 
καί είς άπώτερον μέλλον, νά μή εύρη τό κατάλληλον 
έδαφος δπως βλάστηση καί άποδιόση καρπούς. Καί 
είς μέν τάς «’Αθήνας» έπίλεκτοι καί μορφωμένοι 
έμποροι καί έφοπλισταί τοϋΠειραιώς σπουδαίας καί 
σοβαράς έξήνεγκον γνώμας έπί δλων τών άπασχο- 

λούντων τά μεγάλα συμφέροντα τοϋ Πειραιώς ζη
τημάτων, καί αύται αί «Άθήναι» ούχ ήσσονος ση
μασίας συμπεράσματα έξήνεγκον, είς δέ τήν «Άκρό- 
πολιν» γνωστοί επιστήμονες ώς οί κ. κ. Χασιοττης, 
Σάμιος, Ξανθόπουλος, Παπαγεατργίου, Ίασεμίδης, 
Βόμβας, κτλ. δι’ άρθρων φωτεινών, έπιστημονι- 
κών, πλήρων άπό μεγάλας καί άναμφισβητήτους 
άληθείας υπέδειξαν τάς άνάγκας τής Γεωργίας καί 
Ζωοτεχνίας τοΰ τόπιυ καί τά μέτρα άτινα ήδύναντο 
νά συντελέσωσιν ε’ς τήν καταπληκτικήν αϋξησιν τού 
έθνικοΰ πλούτου.

ΧΡΪΣΩΡΠΕΙΑ ΦύΚΕΟΝ
Δώοα έκ vpvdoir τών ΜνηΟτήοων. — 

Σκηπτοον έκ χρυσοί? τοΰ Δτός.

Τά έκ χρυιοΰ, ήλεκτρου κκί άλλων πολυτίμων λί
θων δώρκ τών Μνηστήρων έδίδοντο κζί έν τή άρχαιό- 
τητι. Τό έ'θιμον δέ τοϋτο κρζτεΐ και μέχρι σήμερον.

Έν μέν τή Όδυσσείζ τοΰ 'Ομήρου άναφέρονται 
ώς δώρα Μνηστήρων χρύσεοι όρμοι (αλυσίδες) ώς έςής:

”Η χρυσόν φίλου άνδρός έδέξατο τίμήεντα.
Ού μήν ούδέ ήγνόει τούς όρμους τούς ποικίλους.

«Έν μέν γε τοϊς Εύμαίου λόγοις πρός Όδυσσέα, 
πρίν ή έκ Πύλου Τηλέμαχον άφικέσθαι σφίσιν έπί 
τήν αύλην, έν τούτοις τοϊς λόγοις έστίν».

«”Ηλιθ’ άνήρ πολύιόρις έμοΰ πρός δώματα πα
τρός χρύσεσι όρμον έχων, μετά δέ ήλέκτροισιν έ'ερτο».

«Καί έν Πηνελόπης δώροις. ’Άλλους τε γάρ τών 
μνηστήρων δώρα και Εύρύμαχον διδόντα Πηνελόπη* 
πεποίηκεν».

α'Όομον δ’ Εύρύμαχος πολυδαίδαλον αύτίκ’ έ'νεικε 
χρύσεον, ήλέκτροισιν έερμένον, ήέλισι ως».

«Έριφύλην δέ ού χρυσώ και λίθοις ποικίλον δέ- 
ςασθαί φησιν όρμον ουτω τό εΐκός τω σκηπτρω πρό 
σεστιν είναι μόνον ποίημα ’Ηφαίστου».

Έν δέ τώ Παυσανία (όρα Βοιωτικά σελ. 264) 
άναφέρεται τό χρυσοϋν δόρυ τοϋ Διός ώς έςής :

«Θεών δέ μάλιστα Χαιρωνεϊς τιμώσι τό σκήπτρον 
ό ποιήσαι Διί φησιν "Ομηρος “Ηφχιστ.ον, παρά δέ 
Διός λαβόντα Έρμήν δούναι Πέλοπι, Πέλοπα δέ 
Άτρεϊ καταλιπέϊν, τόν δέ Άτρέχ Θυέστη, παρά 
Θυέστου δέ έχειν Άγαμέμνονα. Τοϋτο ουν τό σκή
πτρον σέβουσι, δόρυ όνομάζοντες· και είνχι μέν τι 
θειότερον ούχ’ ήκιστα δηλοϊ τό ές τούς ανθρώπους 
έπιφανές έξ αύτοϋ’ οχσί δέ έπί τοϊς δροις αύτών και 
Πανοπέων τών έν τή Φωκίδι εύρεθήναι, συν δέ αύτώ 
καί χρυσόν εϋρασθαι τους Φωκεΐς σφισι δε άσμενοις 
αντί χρυσού γενέσθαι τό σκήπτρον· κομισθήνχι δέ
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αύτό είς τήν Φωκίδα ύπό Ήλέκτρας της Άγααέ- 
μνονος πείθομαι».

Τά έκ χρυσού δώρα τών Μνηστήρων, τό έκ χρυ
σού δόρυ τού Διός, οπερ περιήλθεν είς τόν Άγαμέ- 
μνονα, ό χρυσόμαλλος τού Έοαοΰ κριός, τού οποίου 
τό χρυσούν δέρας άφιέρωσεν ό Φρίξος είς τόν "Αρην 
και τό ιερόν αύτοΰ άλσος, τά πλήρει χρυσού Οησαυ- 
ροφυλακεια τών Μινυών και τών Μαντείων Δελφών 
και Τροφωνίου άποδεικνύουσιν, οτι ό χρυσός δι’ ού 
έπλουτίζετο ολόκληρος η 'Ελλάς έξήγετο έν τ7ι άρ- 
χαιότητι έκ τών χρυσωρυχείων τών Φωκέων κειμέ
νων έπί τών Πανοπέων όρέων τά όποια έδηλωσα, ώς 
σιδηρούχα και τά επιζητώ διά Νόμου καί ώς χρυ- 
σοφόρα.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΑΠΟΓΣΙΑΔΗΣ

Όμοφώνως ό ημερήσιος τύπος τήν 1 Μαϊου διε- 
σάλπισε καί διεκήρυξε τό εύφρόσυνον γεγονός της 

τηρήσεως άπολύ- 
Τδ εργον της· Άιίτυνοιιίας τως της τάξεως 

κατά τήν εορτήν 
τής παραμονής τής Πρωτομαγιάς είς τά έζοχικά κέντρα 
τά βρίθοντα κόσμου έορτάζοντος καί διασκεδάζοντας. 
Όμοφώνως δέ άνεγνώρισεν ότι ή τάξις κύτη καί 
παραδειγματική εύκοσμία οφείλεται είς τήν εύγενή 
καί μετρημένην συμπεριφοράν τών άνδρών τής χωρο
φυλακής. ΤΙ ομόφωνος αύτη γνώμη τού τύπου ήτο 
καί δικαία καί όρθη, ητο δμως κατά τούτο έλλιπής 
ότι έξήοθη τό γεγονός χωρίς νά έρευνηθώσι καί τά 
αίτια άτινα έπέδρασαν ούτως άποτελεσματικώς έπί 
τής αξιοπρεπούς παραστάσεως τής άστυνομικής τής 
πόλεώς μας δυνάμεως. Τήν έ’λλειψιν ταύτην καθήκον 
έ’χει ν’ άναπληρώση ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» 
ήτις παρακολουθούσα μετά στοργής τήν πρόοδον τής 
’Αστυνομίας καί έκ τού σύνεγγυς μελετήσασα τό έ'ρ- 
γον της δύναται νά γνωρίζη τάς αιτίας αιτινες ούτω 
σωτηρίως έπέδρασαν έπί τής ευπροσώπου παραστά- 
σεως τών οργάνων της. Έπί τοΰ ζητήματος τούτου 
μάλιστα ήθελε προκαλέση σπουδαίως τήν προσοχήν 
τών συναδέλφων τοϋ ημερησίου τόπου διότι άξίζει 
τόν κόπον νά στρέψη ούτος τήν προσοχήν του έπί 
τόσον σοβαρού ζητήματος. Έννοούμεν τήν έπίδρασιν 
ήν έξασκεΐ έπί τού πνεύματος, έπί τού ήθους καί έπί 
τής ψυχής ή είς τό Σχολεΐον τής Χωροφυλακής διδα
σκαλία καί μόρφωσις τών οπλιτών τοϋ Σώματος τού
του. Εϊνε άπίστε’υτος ή μεταβολή, ή μεταμόρφωσις, 
ή βελτίωσις ήτις παοατηρεϊται μετά τινα χρόνον έκ 
τής καρποφόρου διδασκαλίας τών διευθυνόντων τό 
Σχολεΐον τούτο, εις τούς μαθητάς-Χωροφύλακας τούς 
φοιτώντας είς αύτό. Έκεΐ καταφαίνεται τό εΰπλα- 
στον τοΰ "Ελληνος. Τό Σχολεΐον τής χωροφυλακής 
δέχεται άξέστους, άγροίκους, κακομαθημένους, άτι- 

θάσσους καί δυσπειθεΐς νεοέλληνας και διά της κα
τάλληλου, της ψυχολογημένης διδασκαλίας, τήν ο
ποίαν θά ήτο επωφελές άν όλοι μας, μέ τάς ιδίας 
μας αισθήσεις παρηκολουθοΰμεν και άντελαμβανώ- 
μεθα, κατορθώνει και καθιστά τούς τοιαύτης ποιότη
τος άνδρας-μαθητάς πρότυπα αβρότητας και όργανα 
πολιτισμού άντιλαμβανόμενα τελείως καί τά καθή
κοντα των άλλά καί τάς ύποχρεώσεις των. Τό είπο- 
μεν καί άλλοτε οτι ή χρησιμότης της Σχολής ταύ- 
της εινε ανυπολόγιστος καί σήμερον δέ οπότε τό Σώ
μα της Χωροφυλακής αριθμεί είς καταπληκτικήν 
πλειοψηφίαν ’Αξιωματικούς μορφωμένους, αξιοπρε
πείς καί τού καθήκοντος ή βελτίωσις καί άνάπλασις 
τών κατωτέρων οργάνων δημιουργεί ’Αστυνομικόν 
καθεστώς άξιον καί τών προσδοκιών μας καί της 
έκτιμήσεως τοϋ ’Έθνους καί της Κοινωνίας.

«'Όχι τέτοιαις αλήθειαις Οεοκατάοατε»

'Ένας ’Γούμενος γιά δουλειαΐς τοΰ Μοναστηριού 
καί καβάλλα στ’ άλογό του ’σάν καχρημάνμπασης 
πήγαινε ’στή χώρα. Σ’ τό δρόμο ποΰ πήγαινε άπάν- 
τησ’ ένα χωριάτη. Καρτεράει νά βγάλ-η τή σκού
φια του ό χωριάτης, νά κάνη μετάνοια, νά τοΰ είπή 
ευλογείτε, καλημέρα άγιε ’Γούμενε, καί νά τοΰ φι- 
λήση τό χέρι, μά ό χωριάτης προσπερνάει και κόβει 
δρόμο χωρίς νά χαιρετήση τό Γούμενο. Ό Γούμενος 
’ποΰ ήτον συνειθισυ.ένος νά τοΰ φιλούν ολοι τό χέρι 
καί νά τόν χαιρετάνε έπαραξενεύτη. Κρατεί τ’ άλογο 
του καί λέει ’στο χωριάτη. Τέκνο μου γιατί δέ χαι
ρετάς ; Τράβα τό δρόμο σου, Γούμενε, τοΰ ειπ’ ό 
χωριάτης. Τοΰ Γούμενου δέν τοΰρθε καλά, καί μέ 
τό καλό, λέει πάλι ’στό χωριάτη. Τέκνο μου δέ μοΰ 
λές ποιος είσαι, πούθ, έ'ρχεσαι, ποΰθε πά; καί γιατί 
εϊσ’ έ'τσι ; Ό χωριάτης δέν ήθελε ’στήν άρχή νά 
δώσ’ άπάντησι ’στό Γούμενο μ.’ άπ’ τά πολλά τοΰ 
λέει. Πάω δπ’ ίδοΰν τά ’μμάτια μου· οί χωριανοί 
μου ούλοι μέ κηνυγάν σά λυσσ^άρικο σκυλλί γιατί 
λέω τήν άλήθεια. “Αν λές τέκνο μου τήν άλήθεια, 
έγώ χρειάζομαι έναν τέτοιον άνθρωπο γιά τό Μονα- 
στήρι. Έοχεσαι νά σέ πάρω ’στό Μοναστήρι ; “Αν 
έρθης θά λές πάντα τήν άλήθεια. Έδέχτ’ ό χωριά
της, κι’ ό Γούμενος τόν έ'βαλε σκουτέρη ’στά γιδο
πρόβατα, τ’ άλογα, τά μουλάρια καί βόϊδια τού Μο
ναστηριού. Ό χωριάτης έ'κανε τή δουλειά του σω
στή κι’ ό Γούμενος τό εϊχε κρυφή χαρά γιατί ηύρε 
τέτοιο σκουτέρη. Μέ καιρό ό Γούμενος ρωτάει τό 
σκουτέρη. Δέν μοΰ λές, τέκνο μου, πώς ειν’ τά πράγ
ματα τού Μοναστηριού ; “Οπως θέλ’ ό Θεός κι’ ή

αΧΙΔΛΕΓΣ ΡΟΖΕ

Πανκία, εϊπ’ ό σκουτέρης. Μά έν άλογο εϊναι στρα
βό άπό τό ένα, ένα βο’ίδι άκαμάτικο κι ενα μου
λάρι κάθε μήνα τό πιάνει στροφος , και *“™τ6 
ψοφήση. Πάρτα, τέκνο μου, σαν ειν τέτοια κ 
γαινε ’’στό παζάρι νά τά πουλησης. Πηρ > χ θ· 
της τό άλογο, τό μουλάρι καί τό βόϊδι, ταπηγε σ.υ 
παζάρι, τούς έβαλε κλαρί γιά να τα πουληση.

* ’Από τοΰ τεύχους τοΰ προσεχούς μηνός θά δημοσιεύσω- 

μεν μίαν Οαυμασίζν «αγνωσιον oeiita Έ&νικών Λακρύων» 
όφειλομένην εις τόν άκαταπόνητον συλλέκτην τών έθνικών 

παραδόσεων καί βαθΰν μελετητήν τών ήθών, ίθίμων, μύθων, 

παροιμιών και ασμάτων τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ κ. I. Π< 

Σταματούλην.

Ένας ένας πού ήθελαν νά τά πάρουν, εφευγαν 
άμα ρώταγαν τό σκουτέρη κι’ ό σκουτέρης ελεγε του 

\ ? , ' ·η «νοιιτέο-ος σαν δε μπόρεσε

πήρε καί πήγε πάλι ’στο Μοναστήρι. Τοτ _ ο 1 ου 
μένος λέει ’στό σκουτέρη. Τέκνο μου δε σου δωκαν 
□ · Γ ατί δέν τά πούλησες ; Ή? αν, άγιε I ου- 
Ζ ε,"πολλοί γιά νά τά πάρουν· μά ένας ένας εφευγ 
άμα τού λεγα πώς τό βόϊδι εϊν’ ακαματικο, τ ^αλο- 
γο στραβό άπ’ τό ένα, και το μουλάρι το πιάνει 
στρόφος κάθε μήνα. Μά γιατί να τους ειπςς , Ιου 
λε Γούμενος. Δέν έχουμ’ συμφωνικέ 1 -
λέω πάντα τή άλήθεια; τοΰ ειπ ο ^κουτερης; χ ,- 
μά δχί τέτοτατς άλήθειατς θεοκατάρατε, του είπ

Γούμενος. ^ΤΑΜΑτ0ΤΛΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΤΣ ΡΟΖΕ

Εϊμεθα ευτυχείς δημοσιεύοντες τήν εικόνα εύγενε- 
στάτου άνδρός, σοφωτάτου επιστήμονας καί Ακραι
φνέστατου φιλέλληνος τοϋ έν Ν. Ύόρκη καθηγητοϋ 
της Ιατρικής κ. Ά. Ρ ό ζ ε άγωνιζομένου απο πολ
λοϋ ήδη, έμπνευσμένον ύπέρ τής Ελληνικής γλωσ- 
σης υπέρ τής Ελληνικής επιστήμης, ύπέρ της 
Ελληνικής πατρίδας, ύπέρ τής Ελληνικής έν γένει 
ιδέας άγώνα παρόμοιον τοϋ όποιου μόνον εις παρφ- 
χημένην πλέον έποχήν ήγωνίσθησαν ευάριθμα εκλε
κτά πνεύματα καί ψυχαί γενναΐαι. Παρά τήν Ελλη
νικήν Πρεσβείαν, παρά τδ Ελληνικόν Προξενειον, 
υπάρχει καί τρίτον έν Ν. Ύόρκη άνεπίσημον, ουχ 
ήττον δμως Έλληνικόνκέντρον, και τούτο εινε ο 

οίκος τοϋ κ. Ρ ό ζ ε. .
Έν τώ οϊκφ τουτφ κυριαρχεί ή Έλληνικη γλωσ

σά, καθ’ δσον ταύτην δμιλεΐ μετά τοϋ έξ , Ελλήνων 

καί Έλληνίδων άποκλειστικώς άποτελουμενου προ-
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σωπικοΰ αύτοΰ, ό κ. Ρόζε καί ή μονογενής αύ
τοΰ θυγάτηρ, πρό τινων έτι έτών έν τώ ένταΰθα 
Άρσακειω Παρθεναγωγείο) έκπαιδευθεΐσα. Ό δέ έκ 
των ομογενών τής μεγαλοπόλεως έκείνης τήν συν
δρομήν τοΰ κ. Ρόζε επικαλούμενοι εύρίσκουσι 
ταύτην πρόθυμον καί πλήρη ένεκα τής επιστημονι
κής αύτοΰ ίκανότητος καί τής υπέροχου κοινωνικής 
θέσεως αύτοΰ.

Είς τόν κ. Ρ ό ς ε, άπό μηνός διαμένοντα έν
ταΰθα, είς τήν χώραν τών ονείρων του, μετασχόντα 
δέ μετά τιμών καί τοΰ πανελληνίου ιατρικού κατά 
της φυματιώσεως συνεδρίου, εύχόμεθα όλοψύχως τά 
βέλτιστα.

' 0 αείμνηστος Χαρίλαος Τρικούπης, ή ύπέ-
ροχος εκείνη πολιτική διάνοια, ή μεγάλη έκείνη 
πολιτική φυσιογνωμία, τής οποίας τήν άπώ- 

λειαν άκόαη Οοη- 
Ί1 άχολη τών Ύπαξιω. νεΐ δ 'Ελληνισμός, 

ιιατικών μολονότι έκοσμεϊτο 
ύπό μεγάλων πο

λιτικών αρετών, μολονότι είχε καί τήν Θέλησιν 
καί τήν δύναμιν καί τήν έπιβολήν πρός δη
μιουργίαν έργων αναπλαστικών του εθνικού, 
εμπορικού, γεωργικού, στρατιωτικού, ναυτικοϋ 
και πολιτικού βίου τής πατρίδος μας, έν τού- 
‘ζ1·1’ καί αγωνισΟεις και πολιτευθείς έν 
μέσω λαού αμόρφωτου καί πολιτευόμενων ένωϊ- 
στών μόλις κατόρθωσε νά δημιουργήση καί έγ- 
κατήε>·πειρη έργα τινά ένδεικτικά τής φωτεινής 
του διάνοιας και τών πατριωτικών του ονείρων. 
Εν έκ τών ολίγων έργων του, τών τά μάλιστα 

καρποφόρων και ωφελίμων καί χρησίμων είς τό 
Έθνος, τήν Πατρίδα καί τόν Στρατόν, ύπήρξε 
καί ή ίδρυσις τής Σχολής τών Ύπαξιωματικών. 
Τήν Σχολήν ταύτην ή όποια διέπλασσε καί διέ- 
σπειρεν εις τάς τάξεις τοϋ στρατού μορφωμέ
νους, φιλότιμους, γενναίους καί τοΰ καθήκοντος 
αξιωματικούς, τήν Σχολήν ταύτην ήτις προ- 
σείλκυσεν είς τάς τάξεις τοϋ στρατού νέους μέ 
όνειρα και με ελπίδας, με ζήλον καί άφοσίωσιν, 
■ 6ν —«χολήν ταύτην, την οποίαν έόημιούργησεν 
ή λατρευτή μορφή του έκλιποντος ίδρυτοΰ καί 
άρχηγοΰ τοΰ πολίτικου κόμματος,δπερ διευθύνει 
σήμερον τά τυχας τοΰ Εθνους, ήθέλησεν αύτό 
τοΰτο τό κόμμα, τδ καυχώμενον δτι έχει τάς ρί
ζας του είς τό τρικουπικόν μεγαλεΐον/ τίς οίδεν 
εκ τινων σφαλερών σκεψεων όρμώμενον καί έκ 
τινων έπιρροών καί απαιτήσεων πιεσθέν, ήθέ- 
λησε και έπεζήτησε νά καταργήση, νά διαλύση. 
Αλλά ή άδικος αυτή σκέψις έπροξένησε τοιαυ- 

την καταπληξιν εις τήν κοινωνίαν, έγέννησε 
τοιαύτην θλΐψιν είς τούς παμπληθείς φίλους τών 
μεγάλων αναμνήσεων τοϋ βίου τοϋ Τρικούπη, 

καί τοιαύτην άπόγνωσιν είς τούς άμέσως καί 
προφανώς άδικουμένους Ύπαξιωματικούς τοϋ 
ολληνικοΰ στρατοΰ, ώστε σήμερον δύναται νά 
θεωρηθή ώς άποσοβηθείς ό κίνδυνος μιάς μεγά
λης πολιτικής αμαρτίας τοϋ έν τή αρχή κόμ
ματος.

Η^συμπνοια τών φιλότιμων Υπαξιωματικών 
μας εςησφαλισεν εις τον ελληνικόν στρατόν έπί- 
λεκτα μέλη καί άφήκε τό ευγενές στάδιον έλεύ- 
θερον είς δλας τάς κοινωνικάς τάξεις τής Έλλά- 

σο^αρωτερον, είς νέους καταγόμενους 
εκ τής αλυτρώτου 'Ελλάδος.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΑΣΗ ΑΒΑΣΤΟΑΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΕ2Σ
Τοϊς πάσιν είναι κατάδηλον, δτι ή ασφαλής έπί τήν 

κοινωφελί) χρησιμότητα καί τήν πρόοδον τοΰ ’Αστυ
νομικού καθεστώτος πεποίθησις βασίζεται είς τήν 
κατά σύστημα έκπαίδευσιν τοΰ προσωπικού τοΰ Σώ
ματος, δπερ διαχειρίζεται τήν γενικήν καί τοπικήν 
’Αστυνομίαν.

Ή συστηματική δμως άνάπτυξις τής έκπαιδεύσεως 
μόνον έν Σχολείω δύναται άποτελεσματικώς νά συν- 
τελεσθη. Αύτόθι διατρέφονται έπαρκώς τά συναισθή
ματα τοΰ καθήκοντος, αναπτύσσεται ή αληθής έννοια 
τών έπιβαλλουσών τάς ύποχρεώσεις διατάξεων, κα- 
ταδείκνυται ό λόγος καί ή ιστορική έξέλιξις τούτων 
καί καλλιεργούμενης τής κρίσεως, προσκιάται ή άρ
χή τής πρωτοβουλίας, ο ούσιώδης παράγων τής ά- 
ποτελεσματικότητος καί τής προόδου τής ύπηρεσίας. 
Εν τφ Σχολείω κυρίως καταστρέφονται αΐ έπιβλα- 

βεϊς καί αί άσύμφωνοι πρός τόν στρατιωτικόν βίον 
έξεις καί διαμορφοΰται χαρακτήρ καί τάσις ανάλογος 
πρός τό πνεΰμα, τάς άπαιτήσεις καί τάς περιστάσεις 
τοΰ καθήκοντος. Έκεΐ ό άνήρ, καί πρό παντός δ 
βαθμοφόρος, θά διδαχθή τήν συμπεριφοράν καί τόν 
άσφαλή τρόπον τοΰ ένεργεΐν καί διαχειρίζεσθαι έν 
γένει τήν υπηρεσιακήν έντολήν, θά ποδηγετηθή δέ 
πρός τήν έξιν τοΰ όρθώς καί άπό τής πραγματικής 
άπόψεως έξετάζειν καί περαιώνειν πάσαν ύπόθεσιν.

Δ ια μέσου τοΰ χρόνου τής Σχολικής περιόδου θά 
δυνηθή,τό έντεταλμένον τήν προστασίαν τών δικαίων 
τοΰ άνθρώπου άστυνομικόν δργανον, νά ένστερνισθή 
την εύγενή ιδέαν τής φιλοπατρίας καί νά πρόσω- 
θηθή πρός τόν εύρύν ορίζοντα τών υποχρεώσεων 
τής μεγίστης στρατιωτικής οικογένειας. Διότι είνε 
μέγα έφόδιον τοΰ άνδρός αύτοΰ ή άνατροφή πρός 
τας θεμελιώδεις άρχάς τής πειθαρχίας, τής συνα.

Καί κρατοΰσι βεβαίως αί ιδεαι αυται, διότι οι 
έχοντες αύτάς, κατέχουσι τάς κλείδας τής ζωής τοΰ 
Σώματος, καί προβαλλοντες τον κίνδυνον τής δη
μοσίας άσφαλείας, βασίζουσι τήν σωτηρίαν είς τήν 
συνδρομήν τών μαθητευομένων έν τώ σχολείο) καί 
πείθουσιν έπομένως τούς διευθύνοντας τά κοινά. 
Φρονοΰσιν ούτως έκεΐνοι, διότι έχουσιν ασαφή την 
ιδέαν τής έκπαιδεύσεως. Τονίζουσι τήν σήμα 
σίαν μιάς συμπτωματικής περιστάσεως τής δημοσίας 
άσφαλείας καί έπιτυγχάνουσι τήν διακοπήν τής λει
τουργίας τοΰ σχολείου, χωρίς νά σταθμίζωσιν δτι 
έν ω άφ’ ένός δέν είναι σημαντική ή τών μαθητών 
συνδρομή, τυφλοΰται έξ άλλου τό Σώμα καί κλείεται 

τό μέλλον αύτοΰ.
Διά τοΰτο βλέπομεν διακοπτομένην τήν λειτουρ

γίαν τοΰ Σχολείου άμα τή ένάρξει του σχολικού 
έτους·'· 1908 — 1909, τούς δέ μαθητάς διατιθε 
μένους είς τήν φρούρησιν χαρτοπαικτικών κατα
στημάτων έπί μακρόν καί μέχρι τοΰ Φεβρουάριου 
χρόνον, δτε τή συντόνω μερίμνη τοΰ τότε άρχηγοΰ 
κ. Πετμεζά έπιτυγχάνεται ή τών μαθημάτων έκ νέου 

έναρξις.
Διά τόν αύτόν έπίσης λόγον ήδη είς τήν πραηην 

ύπόνοιαν άνωμαλίας τής έν τή πρωτευούση τάξεως, 
δέν κρίνεται έπαρκής ή έφεδρική καί πάντοτε έτοιμος 
τοΰ Σχολείου συνδρομή, ή ύπό τοΰ άρθρου 47 τοΰ 
’Οργανισμού αύτοΰ προβλεπομένη, άλλά συντελεΐται 
ή οριστική τών μαθημάτων διακοπή ,Και συντελεΐται 
δχι μόνον παρανομώ ς, άφ’ού ύπ ούδεμιάςδια- 
τάξεως παρέχεται δικαίωμα διακοπής τών μαθημάτων 
τοΰ Σχολείου, δυνάμει Νόμου καί Νομοτελεστικού 
Διατάγματος λειτουργοΰντος, άλλά καί λίαν έπιβλαβώς 
διά τε τήν ύπηρεσίαν καί διά τούς μαθητευομένους 
άνδρας. Διότι είναι άληθές δτι ούτοι μέν έπι όκτω 
δλους μήνας, διατελοΰντες άπεσπασμένοι είςτό Σχο- 
λεϊον, κατακυλίονται άπό τοΰ Σχολείου είς τήν έν
ταΰθα Άστυνομ. Διεύθυνσιν καί άπό τοΰ ένός εις 
τό άλλο Άστυνομ. Τμήμα χωρίς νά κατορθωθή η 
συμπλήρωσις τής έκπαιδεύσεώς των, τό δέ Σώμα, 
διερχόμενον άγονον ολόκληρον τό Σχολικόν έτος, 
στερείται τής μορφώσεως ικανού άριθμου άνδρών^ 
ήτοι τροφής απαραιτήτου πρός τήν ηθικήν αυτου 

ζωήν.
Είνε άστοργος πρός τούς μαθητάς όπλίτας η 

ένέργεια έκείνων, οϊτινες κατέπεισαν τόν αληθώς 
διά τόν θεσμόν πονοΰντα κ. Πρωθυπουργόν. Είναι 
άστοργος καί πρός τό Σώμα, δπερ, ύφιστάμενον την 
έπήρειαν τοιούτων ιδεών, οπισθοδρομεί καί άνακό- 
πτεται έν τή ήθική προόδω άκριβώς κατά τό πρώ 
τον βήμα τής άναβιώσεώς του, ήτοι καθ’ δν χρόνον 
καί μεγάλης ένθαρρύνσεως άνάγκην έχει καί άσθενές 
είνε νά άντιμ ετωπίση μετ’ άποτελέσματος τάς έκ μα

δελφότητος, τής φιλανθρωπίας καί τοΰ πρός τόν 

πολίτην έν γένει καθήκοντος.
Είς τούς θαλάμους τής Χωροφυλακής, έν οίς συ

νήθως διαλάμπει ή άπουσία τών άνδρών, δέν θερ
μαίνεται ή ιδέα τοΰ καθήκοντος. Ό σπόρος τών 
γνώσεων γονιμοποιεϊται εις τάς αίθουσας τοΰ σχο
λείου. Έάν δέ είς τήν ατμόσφαιραν αύτών συνενωθή 
ή άπόπνοια εύγενοΰς οικογενειακής ανατροφής, τό 
άποτελεσθησόμενον δλον θά δύναται να δικαιολογή 
πλήρως τήν πεποίθησιν αισίου μέλλοντος.

Τοιαΰται βεβαίως άρχαί κατίσχυσαν είς τά άλλα 
έκεΐνα Κράτη, παρ’ οίς μέγα'ποσόν τών εξόδων δια
τίθεται είς τήν λειτουργίαν σχολείων, τήν μόρφωσιν 
οργάνων άσφαλείας σκοπούντων. Είναι γνωστόν, 
δτι έν ’Ιταλία τρία τοιαΰτα λειτουργοΰσι σχολεία, ήτοι 
τά τών χωροφυλάκων, τών άστυφυλ,ακων και τών 
δημοτικών κλητήρων. Έν Γαλλία υφίσταται τό 
σχολεΐον ένωμοταρχών μαθητών άξιωματικών, ώς 
καί τό πρακτικόν σχολεΐον τών είρηνοφυλάκων, με
γάλη δέ καταβάλλεται προσπάθεια πρός τήν ϊδρυσιν 
καί σχολείου χωροφυλάκων, δι’ δ καί νομοσχέδιον 
ήδη έχει είς τήν Βουλήν κατατεθή. Ή γείτων ήμών 
Επικράτεια ειδικήν έπίσης συνέστησεν έν Θεσσαλο
νίκη αστυνομικήν σχολήν, δέν θά βραδύνη δέ νά 
εύρύνη έπί τών βάσεων αυτών την τών άνδρών τής 
άσφαλείας έκπαίδευσιν.

’Από τής αύιής άρχής έπίσης ώρμήθη καί ή Ελ
ληνική Κυβέρνησις, δταν προεκάλει τήν περί συν- 
στάσεως Βχολείου τών οπλιτών τΐίς Χώρο- 

φυλακής νομοθετικήν διάταξιν καί έσπευδε νά 
συστήση καί όργανώση τό σχολεΐον τοΰτο. Ό κ. 
Πρωθυπουργός μάλιστα, δ τήν γενικήν έν τώ αστυ
νομική) ζητήματι σχών πρωτοβουλίαν, προθύμως 
έσπευσε νά άποδεχθή καί είσαγάγη πάσαν δυνατήν 
είς τήν έκπαίδευσιν ταύτην βελτίωσιν. Είναι δέ πε- 
ποίθησις, δτι, αν δυνηθή νά έργασθή κοινοβουλευ- 
τικώς, δέν θά άπόσχη, πεποιθώς περί τοΰ έν τή Πο
λιτεία σκοποΰ τής άστυνομικής άρχής, νά έπεκτείνη 
τήν έκπαίδευσιν καί έπί τοΰ άνωτέρου προσωπικού 

τής Χωροφυλακής.
Τά πράγματα έδικαίωσαν τάς προβλέψεις αύτάς 

τής Κυβερνήσεως. Τοΰτο διετρανώθη εκ τοΰ άρτίως 
γενομένου διαγωνισμού τών υποψηφίων, διά τόν 
βαθμόν τοΰ άνθυπομοιράρχου, ενωμοταρχών α τα- 
ξεως, καθ’ ον έκ τών δύο μεταξύ 83 ένωμοταρχών 
διαγωνισθέντων μαθητών τοΰ σχολείου δ εις κατέ
λαβε τόν πρώτον δ δέ έτερος τόν τέταρτον κατά 
σειράν έπιτυχίας άριθμόν.

Έν τούτοις μετά θλίψεως παρατηρεϊται, δτι τοΰ 
προοδευτικού αύτοΰ σκοποΰ τοΰ κ. Πρωθυπουργού 
κατισχύουσι νοσηραί ίδέαι άλλων αρμοδίων, μετ επι
μονής έπιζητούντων τήν κατάργησιν τοΰ σχολείου.
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κροχρονίου δυσμενούς κοινής γνώμης ένιυπώσεις.
’Αναβολή ή κατάργησις τής έκπαιδεύσεως στρα

τιωτικού σώματος, δπερ, μόλις έκ τής άφανείας ά- 
ναφαινόμενον, δργα πρός τήν πρόοδον καί βαίνει 
μετ’ άφοσιώσεως καί ευσυνειδησίας πρός τόν σκοπόν, 
αποτελεί καταστροφήν τών ελπίδων καί είναι απο
κλεισμός τοϋ μέλλοντος αύτοΰ. Διότι πλεΐσται αναι
ρούνται εγγυήσεις, δι’ ών παρίσταντο έξησφαλισμένα 
τά ηθικά εκείνα έφόδια, τά όποια φυσικώς θά ήσαν 
ή παραγωγός αιτία τής ίκανότητος τής έςασκήσεως 
τοΰ ’Αστυνομικού καθήκοντος καί τής ηθικής έπι- 
βολής τών οργάνων τής δημοσίας δυνάμεως.

’Αλλά τά φαινόμενα ταύτα θά έπενέγκωσιν άνα- 
ποφεύκτως τήν άναγέννησιν τών παλαιών έξεων, 
καί θά ά'ρωσι πρωτίστως τόν πέπλον, τόν όποιον 
πυκνόν άπό τής έφαρμογής τοΰ θεσμού έπιτίθησιν 
έπί τών πληγών καί τής δυσμορφίας τού σώματος ή 
γαλουχοΰσα ήδη αύτό θεά τοΰ καθήκοντος. Καί είς 
τόν ροΰν τόν όποιον θά προβάλη ή τών νοσηρών 
αύτών ιδεών κατίσχυσις θά παρασυρθή καί αύτός 
ο Θεύμός ό τό μέλλον τοΰ Σώματος έγγυηθείς 
καί τοσαύτας περί τής κοινής ευημερία; διαθρέψας 
ελπίδας.

Διά τούτο, πονοΰντες τήν Πατρίδα, πονούνιες 
τό Σώμα, καί τόσους εύέλπιδας άξιωματικούς καί 
νέους βαθμοφόρους αύτοΰ, έθεωρήσαμεν καθήκον 
νά μή σιγήσωμεν πρό τής καταστάσεως αύτής. Φρο· 
νοΰμεν δτι δφείλομεν, πρός αύτούς τούς διαχειριζο- 
μένους τήν δύναμιν τού Σώματος προσατενίζοιτες, 
νά έπικαλεσθώμεν τήν πρέπουσαν προσοχήν αύτών 
καί τήν άντίληψιν τών πραγμάτων. Έχουσιν ούτοι 
ακμαία τά αισθήματα τής φιλοπατρίας καί τής άγά
πης πρός τό Σώμα αύτό, άλλ’ υλισθαίνουσιν είς τό 
πρανές τών σφαλερών ιδεών.

Είναι δλεθρία ή ακατάλληλος διαχείρισις τής δη 
μοσίας έξουσίας.

ΚΑΛΧΑΣ

Ό μέγος Γερμανός χημικός Liebig, έδήλωσέ 
ποτέ ότι ό βαθμός τοϋ πολιτισμού ενός έθνους 

θά ήδύνατο 
Συγκριτικός πίναξ κατασκευής νά ύπολο- 

καί καταναλώσεως χάοτον γισθή έκ 
τής ποσό

τητας τοϋ σάπωνος, ούτινος χρήσιν ποιείται. Μία 
άληθώς παρομοία περίπτωσις θά άπεδίδετο είς 
τήν κατανάλωσ,ιν τοϋ χάρτου. Τό ποσόν τοϋ χρη
σιμοποιούμενου χάρτου είνε μία καλή άπόδει- 
<£,ις τής εκπαιδευτικής άναπτύξεως ενός έθνους. 
Ή διάδοσις τών εφημερίδων, τών περιοδικών 
καί τών βιβλίων είνε είς τών κυριωτέρων τρό
πων διά τήν διασποράν τής μαθήσεως.

Ή έτησία ποσότης τοΰ κατασκευασμένου χάρ
του έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμε

ρικής ανέρχεται είς 830 πόδας τό ύψος καί 377 
πόδας κατά τήν διάμετρον, ξυγίξόυσα 2,73°,°°ο 
τόννους ήτοι ι ,935 >81 5>7°° όκάδας. Ή Γερμα
νία, μέγα έθνος βιβλίων καί αναγνωστών, έρ
χεται κατόπιν κατά τήν ποσότητα, αριθμούσα 
9 37 χιλιάδας τόννους, ήτοι 664, 4’7,33° όκά
δας, τής όποιας τό ϋψος άνέρχεται είς 588 πό
δας καί ή διάμετρος είς 267 πόδας. ’Ακολουθεί 
ή ’Αγγλία μέ ποσότητα χάρτου 495 πόδας τό 
ϋψος καί 225 πόδας κατά τήν διάμετρον ξυγί- 
ξουσα 573 Χιλ· τόννους, ήτοι 4°6,3°8,57Ο ό
κάδας. ’Ακολούθως έρχεται ή Γαλλία μέ πο
σότητα 445 πόδας τό ύψος καί 202 πόδας 
κατά τήν διάμετρον ξυγίξόυσα ^’9 χιλ. τόν
νους ήτοι 297,’°8,7’° όκάδας. Ή Αύστρία ά- 
ποδεικνύεται εύπρόσωπος μέ ποσότητα 4’8 πό
δας τό ϋψος καί 202 κατά τήν διάμετρον ξυ- 
γίξουσα 340 χιλ. τόννους ήτοι 245,345>’4° 
όκάδας. Τελευταία όλων τών 6 μεγάλων χαρ- 
τοπαραγωγών χωρών έρχεται ή ’Ιταλία, τής ό
ποιας ή έτησία παραγωγή τοϋ χάρτου συμπο- 
σοϋται είς 379 πόδας τό ύψος καί 172 πόδας 
κατά τήν διάμετρον ξυγίξόυσα 295 τόννους ήτοι 
187,908,85° όκάδας.

Τό ολικόν ποσόν τοϋ καταβαλλόμενου χρή
ματος είς όλας τάς 6 χώρας είνε κατά τι όλιγώ- 
ρον τοΰ ένός δισεκατομμυρίου δολλαρίων.

Σημ.— Ό τόννος ύπολογίξεται πρός 7°9·°9 
όκάδας.

(Έκ τής <'Εμπορικής Έπι&ίωρήοιως*)Ο ΑΡΣΙΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
II αοασκευοόύλαξ τον ΙΙαναγίον Τάφον

Εύχαρίστως λίαν παρουσιάξομεν άπό τών στη
λών μας μίαν σεμνήν έκκλησιαστικήν μορφήν 
δρώσαν περιφανώς έν τφ κέντρω τής Σιωνίτιδος 
’Εκκλησίας. ’Ανήκει είς τήν χορειάν τών κλη
ρικών τών έπιβαλλομένων διά τών μεγάλων χρι
στιανικών αρετών, αίτινες εύτυχώς δέν έλλει- 
ψαν άπό τούς λειτουργούς τής ορθοδόξου εκ
κλησίας πρός κλέος καί δόξαν άφθιτον τοϋ 
ίεροϋ ήμών κλήρου καί τής ήμετέρας θρησκείας. 
Έπί πλέον ό άρχιμανδρίτης κ. Γεράσιμος έπι- 
Θυμών δι’ έργων όντως περιλάμπρων ν’ άνα- 
στηλώνη τήν πρός τήν ορθοδοξίαν πίστιν καί νά 
έξυπηρετήση τό μεγαλείον καί τήν επιβολήν 
αύτής άνήγειρεν έπί τοϋ περικλεούς όρους τής 
Σιών μεγαλοπρεπές Μοναστήριον καί άνάλογον 
’Εκκλησίαν, ήν διεκόσμησε μετά καλλιτεχνικής 
όντως έπιμελείας δαπανήσας άφειδώς διά τόν 
όσον οίόν τε τέλειον καί έπιβάλλοντα έξωραϊ- 
σμόν αύτής. Τοιοϋτον ύπέροχον κληρικόν έπι- 
σύροντα τόν σεβασμόν ού μόνον τοϋ Πανελλη
νίου, άλλά καί αύτών τών ’Αραβοφώνων ’Ορθο
δόξων καί Ρώσσων ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» 
είχεν ΰποχρέωσιν νά γνωρίση είς τούς πολυ
πληθείς άναγνώστας της. *

ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
Παραοκινοφίλαξ τοΰ Παναγίου Τάφου.

λαια τής ’Αθηναϊκής σπουδαίως ένισχύονται, ή 
ήθική ταύτης βαρύτης καθίσταται κολοσσιαία καί 
τών έργασιών της ό κύκλος,ό ήδη εύρύτατος,εύ- 
ρύνεται έπί πλέον διά τής προσθήκης μεγάλης, 
καί έκλεκτής πελατείας είς τήν μέχρι τούδε ούκ 
εύκαταφρόνητον ίδικήν της. Ή καταπληκτική 
αϋτη εΰρυνσις τών έργασιών τής Τραπέξης έπέ- 
φερε καί έτερον άγαθόν άποτέλεσμα. Ό κ. Μά
τσας κατιδών τήν άνάγκην τής έγκαταστάσεως 
τών γραφείων τού έν ’Αλεξάνδρειά Ύ)ματος είς 
οικοδόμημα άνάλογον πρός τόν κύκλον τών έρ
γασιών του, προέβη είς τήν άγοράν τοΰ έν τή 
όδώ Σερίφ Πασσά μεγάρου, τοϋ άνήκοντος είς 
τό Comptoir Financier et Commerciae d’ E- 
gypte καί οϋτως ή Τράπεξα ’ Αθηνών άπέκτησεν 
έν τή ’Αλεξάνδρειά, έν τών μεγαλειτέρων τής 
Αίγύπτου κτιρίων έν ώ στεγάξεταί έν τών πρώ
των έλληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων τών τι- 
μώντων τήν 'Ελλάδα καί τήν ελληνικήν εύφυϊαν 

καί δραστηριότητα.’Επί τοιαύταις έπιτυχίαις σφίγγομεν ξωηρώς 
τήν χείρα τοϋ φίλου Γενικού Διευθυντοϋ κ. 
Ζαφ. Μάτσα, δστις γνωρίξων νά έκλέγη τούς 
σύνεργάτας του βαίνει μετά βημάτων στερεών 
καί άκλονήτων πρός τό ώραϊον καί μεγαλεπίβο- 

λον ιδανικόν του.

Ή γόνιμος καί εύργετική δράσις τοϋ κ. Μά
τσα ύπέρ τής προαγωγής καί άνυψώσεως τοϋ με
γάλου πιστωτικού ιδρύματος, δπερ διευθύνει, κα

ταφαίνεται έκά- 
'() κ. Ζαφείοιος Μάτσας στοτε έκ τών άπο- 

εν Αΐγνπτω. τελεσμάτων άτινα 
ραγδαία έπερχό- 

μενα κραταιοϋσιν όσημέραι τήν πρός τήν Τράπε- 
ξαν ’Αθηνών έμπιστοσύνην καί έκτίμησιν τοϋ 
κοινού καί άνυψοϋσιν αύτήν είς τήν τάξιν τών 
μεγαλειτέρων Τραπεξών τής ’Ανατολής. Γεγο
νότα τοιαύτης σημασίας έχομεν ν’ άναγγείλω- 
μεν προκύψαντα έκ τών δραστήριων καί πεφω
τισμένων ένεργειών τοΰ κ. Μάτσα κατά τήν έν 
Αίγύπτφ έπί δίμηνον περίπου διαμονήν του. Κα
τώρθωσε τήν συγχώνευσιν τής Προεξοφλητικής 
Τραπέξης τής Αίγύπτου μετά τής ’Αθηναϊκής 
Τραπέξης. ‘Η συγχώνευσις αΰτη ήτις θέλει έπι- 
σημοποιηθή διά τής άπσφάσεως τής Γενικής Συν
ελεύσεως τών Μετόχων τής Αιγυπτιακής Τρα
πέξης, ήτις θά λάβηχώραν τήν 9 τΡ· Ι1Γ1νός, εινε 
γεγονός μεγάλης σημασίας διότι καί τά κεφά
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Β Α ε I Λ Ε Υ ε ΑΝΕΥ ΘΡΟΝΟΥ' ΥΠΟ 
MAURICE MONTEGUT

Ολοι πεθανατε σ ενα τοσον βραχύ διάστημα. 
Ό Frotte νεκρός, ό Pichergus νεκρός, ό Cha
rette νεκρός ό Georges νεκρός ! γαλλικοί σφαϊραι 
έσκότωσαν τόν Frotte, κα'ι τόν Charette, άλλ’ δ 
TichergUS τι έγινεν; Ισως ηύτοκτόνησεν, ίσως νά 
τόν έδολοφόνησαν, δ Gadoutal κι’ αυτός άπεκεφα- 
λίοθη έπι τοϋ κατηραμένου ικριώματος, δπως δ 
πατήρ μου και ή μητήρ μου κι δλοι οί δικοί μου.

Ή φωνή του έκόπη άπό ένα λυγμόν τά λόγια 
του συνεκίνησαν και αυτόν τόν ίδιον. "Οπισθεν του 
ή Renee ακουμπισμένη είς τόν τοίχον με μάτια 
κλειστά και με χεΐράς τρεμούσας είχε γίνει άλλό- 
φρων άπό τάς αναμνήσεις αυτός.

'Ο πρίγκηψ έξηκολούθησε :
— Ποϊος θά σάς άντικαταστήση, ώ γενναίοι ύπο- 

στηρικταί μου, ώ σημαιοφόροι μου, πολεμισταί μου, 
στρατιώταί μου ! Νεκροί, νεκροί οί πιστοί φύλακες 
τής άποθανούσης βασιλείας. Πρέπει λοιπόν κ’ έγώ 
ν άπελπισθώ καί νά πεθάνω δπως σεϊς ;

— Αύθέντά μου ! έφώναξεν ή Renee σάν τρελλή 
έκτείνουσα τάς χεΐράς της πρός τόν πρίγκηπα.

’Εκείνος έξαφνίσθη.
— Μπά ! μικρή ξέχασα πώς είσαι δώ, άλλως 

τε έχεις καί συ τήν θέσιν σου σ’ αυτό τό προσκύνη
μα τής πίστεως.’’Ηκουσας λοιπόν τόν φόρον τής ευ
γνωμοσύνης τόν δποϊον άποδίδω είς τους είς μάτην 
άπωλεσθέντας δυστυχείς φίλους μου και λάβε τό 
μερίδιό σου καί συ ή δποία ζής διά νά μέ υπηρέ
της άκόμη μέ τήν μεγάλη μικρούλα καρδιά, σου’ ώ 
άδελφή τών περασμένων μου χρόνων.

Κ’ εκείνη έχουσα τό κεφάλι μέσ’ τά χέρια έκλαιε 
μέ λυγμούς.

Έπί μακρόν δ πρίγκηφ ώμίλει τοιουτοτρόπως 
καί κάθε λέξις του τής έφερε καί νέας συγκινή
σεις.

Τέλος έφυγε άφήσασα αυτόν μόνον είς τό κατα
φυγίου του, τό δποϊον τόν έκρυπτε άπό κάθε μάτι, 
άφοϋ δέ έκλεισεν έπιμελώς τήν θύραν κατέβη τρέ- 
μουσα δλη.

«.Γιατί είσαι έτσι κόκκινη καί ταραγμένη», τήν 
ηρωτησε ο Boran, «.νομίζει κανείς πώς έκλαυσες». 
Τότε ή Renee τοΰ διηγήθη δλα τρέμουσα και αι

σθανόμενη, οτι τήν στιγμήν έκείνην ήτο περισσό- 
TBQov jifiQfi ποτέ (ΐφοοιωμενη στον πφίγχητιά τΐ]ζ.

— Ω ! θά έκλαιες καί σύ, έλεγεν πρός τόν πα
τέρα της, έάν τόν ήκουες ν’ άνακαλή τους αποθαμέ
νους φίλου του καί νά τους υπόσχεται αίωνίαν άνά- 
μνησιν. Ω 1 έάν ήκουες πώς έμίλησε γιά μάς έκεϊ 
έπάνω.

— Εϊνε μια μεγάλη καρδία, άπήντησε πλήρης 
πεποιθησεως ο Boran, τοΰτο δέ έπεδοκίμασαν καθ’ 
ολοκληρίαν ό BlaiSSOt, καί ή σύζυγός του. Έπί 
μιαν ώραν άκόμη έξηκολούθουν νά συζητούν γιά τήν 
ευτυχία ποΰ είχον νά έπανεύρουν τόν πρίγκηπά των 
γιά τήν ωραιότητά του, τήν καλοσύνην του, τήν 
χαριν, τήν σοφίαν, τήν ευγλωττίαν του καταλή- 
ξαντες είς τας ονειροπολήσεις ένός θαυμάσιου μέλ
λοντος.

Το ροτλογι τής γειτονικής έκκλησίας έκτύπησεν 
ενδεκα δταν καθένας έπήγε νά κοιμηθΐγ κα> δμως 
/τεα την ησυχίαν ή δποία βασίλευε μετ’ ολίγον είς 
το σπιτάκι τοϋ Boran, μόνον δ BlaiSSOt και ή σύ
ζυγος του έκοιμοϋντο ήσυχοι.

φ

Η Renee έπλαττε σήμερα νέα όνειρα μέσ’ τήν 
μικρήν γυμνήν καί σχεδόν πτωχικήν κάμαράν της 
τής δποίας τήν μόνην έπίπλωσιν άπετέλει μία ξύ
λινη έταζέρα γεμάτη άπό μικρά ύάλινα καί χρυσά 
Αντικείμενα. Διάφοροι σκέψεις έβασάνιζον τόν 
νοΰν της.

Πόσον μεγάλη άλλά συγχρόνως καί θλιβερά,δπως 
ολαι αί μεγάλοι χαραί, ήτο έκείνη τήν όποιαν ή
σθάνθη δταν είδε μπροστά της τόν βασιλικόν σύν
τροφον τής μονοτόνου παιδικής της ηλικίας, τόν 
πρίγκηπα έκεΐνον τόν όποϊον τόσον ήγάπα καί δέν 
ήλπιζε νά έπανίδη ποτέ πλέον.

Είχε γίνει λοιπόν πραγματικότης δ,τι καί είς 
τόν ύπνον της άκόμη άπετέλει τόν μεγαλείτερόν της 
πόθον.

Γιατί δμως ή ανέλπιστος αυτή ευτυχία τήν έτά- 
ραττε τοσο πολύ; Γιατί δέν ήδύνατο και δέν ήθελε 
ν απάντηση εις την έρώτησιν αύτήν τής άνησύχου 
συνειδησεως της ; Λ ! δχι- δεν ήτο πλέον παιδί δ

κ’ ένα σωρόν άπό έργαλεϊα τά δποία άλλοτε ησαν εν 

χρήσει.
’Ήκουεν άγωνιωδώς κάθε σπάνιον θόρυβόν τής 

δδοϋ προπάντων δέ τοϋ δρομίσκου, το σφυριγμα τού 
άνεμου είς τάς ύψηλάς καπνοδόχους καί τό κλο- 
νούμενον βήμα ένός μεθυσμένου <5 όποιος ώμίλει 

μόνος στήν έρημίαν τής νυκτές.
Καί κάθε φοράν άνεπήδα κάτωχρος.
Καί δμως δέν ήτο ούτε ή πρώτη, ούτε ίσως ή 

έκατοστή φορά, κατα την οποίαν ένας καταδικα
σμένος διενυκτέρευε ύπό τήν στέγην του. Αλλοτε ο 
Cadoudal, <5 Picheeyrus, δ Charette, <5 Frotte, <5 
Brushart καί τόσοι άλλοι εύρισκον άσυλον είς τήν 
σιταποθήκην, χωρίς ή παρουσία των νά ταράξη 
διόλου τόν ώρολογοποιόν έάν δέ κατά τήν έποχήν 
έκείνην τούς άνεκάλυπτον ή κεφαλή τοΰ Boran έκιν- 
δύνευε, φαίνεται δμως ότι τότε είχαν συνηθίσει στα 
δράματα αύτά καί κάνεις δεν ητο βέβαιος για την 
ζωήν του, διά τοΰτο ή θυσία έγένετο εύθύς έξ άρχής.

Τώρα δ Boran ένόμιζε δτι κατόπιν τοϋ έν ησυχία 
γήρατος δ γαρακτήρ του είχε καταστή μαλθακός.

Ένεθυμεΐτο άκόμη τήν έποχήν έκείνην, κατά τήν 
δποίαν έκρυπτε μέσ’ τό σπίτι του τόν βασιλόπαιδα, 
τόν πρίγκηπα του αύτόν τόν ίδιον διά τόν δποϊον 

σήμερα έτρεμεν.
Μάλιστα- άλλά τότε δ πρίγκηψ ήτο άκόμη πολύ 

μικρός, ώστε νά μή διατρέχη άμεσον κίνδυνον νά 

θανατωθή δπως <5 δούξ του Enghien.
Μόλις δ μικρός έμπορος τοϋ προαστείου έπρό- 

φερε διά τών άκρων τών χειλέων του τό άνομα 
τούτο, κρύος ίδρώς ήρχιοε νά ρέη άπό του μετώ
που. Δέν ήδύνατο πλέον νά άποφύγη τήν σκέψιν 

αύτήν.
Ή σιωπηρά αιχμαλωσία, τό φρούριον τοϋ Vi

ncennes ή ετυμηγορία, αί σκοτεινΛι τάφροι τοΰ 
φρουρίου, ΐ] στήλη έπι τής δποίας έκρέματο ενα 
φανάρι καί αί δώδεκα σφαΐραι αί δποϊαι διηυθύν- 
θησαν καθ’ ένός λευκού στήθους δλα αύτά έπαρου- 

σιάζοντο έμπρός του.
’Ολίγον έλειψε νά φωνάξη δυνατά- ή οπτασία 

ήτο τόσον καθαρά ώστε δ Boran τά έχασε, τό βλέμ
μα τονέγεινεν απλανές καί δ λάρυγξ του έστέγνωσεν.

Τήν αύτήν στιγμήν ένόμισει ότι ηκουσεν επι τής 

δδοϋ τά βήματα τής περίπολου.

(Ακολουθεί)
ΜΙΤΣΑ ΠΕΡΡΩΤΗ

τόσον άπροόπτως εμφανισθείς, τώρα ήτο άνδρας 

τόσον ωραίος ώστε νά μή μένη Απαρατήρητος ούδέ 
δι’ έκείνους οί όποιοι ήγνόουν τήν βασιλικήν κατα

γωγήν του.
Δέν ήσαν πλέον τά παλαιά αισθήματα τής ταπει

νής καί άφοσιωμένης άδελφής διά τόν Κάρολον 
της, τώρα τής έφαίνετο δτι κάποια μεταβολή έπήλ- 
θε μέσα της, δτι τά αίσθήματά της άνεκατευθησαν 

μέ κάτι τι ξένον μέχρι τοΰδε.
Γι’ αύτό δταν, δπως άλλοτε, δ Κάραλος την εφί- 

λησε καί τήν ένηγκαλίσθη μέ αδελφικήν περιπαθειαν 
ή Renee άνεσκίρτησε καταληφθεΐσα ύπό άνεξηγητου 
στενοχώριας, συγχρόνως δέ ήσθάνετο μιαν άγνω
στον έως τώρα εύχαρίστησιν κ’ ένα μυστικόν πόνον.

Τί ήθελε νά πή αύτό ; Κ’ έκείνη ή ιδία δεν εγνώ- 

ριζε.
Δέν είμποροϋσε νά έννοήση δτι όταν ονειρεύεται 

κανείς δλο τό ίδιον πρόσοίπον σ’ αύτήν τήν ηλικίαν 
κατά τήν δποίαν τό αίμα ρέει θερμόν και η καρδια 
κτυπά δυνατά ή συμπάθεια διά τόν ξενητευμένον 
ήρωα μεταβάλλεται σιγά-σιγά στήν πλέον ένθερμον 

άγάπην.
Καί πρίν άκόμη παρουσιασθή δ κ. de Grandlys 

αύτή έφερε μπρος στά μάτια της τόν θεόν τής λα
τρείας της· άλλ’ άπό μακρυά κάθε ώρισμένον αί
σθημά έκοιμάτο άκόμη· αύτή ή λατρεία ήτο αμφί

βολος σχεδόν χιμαιρική. Ίδου όμως πώς εις την 
πρώτην συνάντησιν, μέ τό πρώτον φίλημα, τα αισθή

ματα έξύπνησαν καί ρίγη διετρεςαν το σώμα της, 
ή λατρεία άπό πνευματική μετεβληθη εις ειδοιλολα- 
τρικήν καί ή γυναϊκα έγεννήθη είς τάς αγκόλας τοΰ 

θεοϋ της.
Αύτός ; Αύτή ; Τί τρέλλα !
‘Η δυστυχής Renee μακράν άπό τοϋ νά παρα- 

δεχθή τ’ άληθή αύτά συμπεράσματα καί τυραννου- 
μένη ύπό τής άϋπνίας προσεπαθει να εύρη την 
εύλογον άφορμήν τής νέας αύτής άγωνίας, ήθε/.ε να 
δικαιολογηθή δι’ εν εκούσιόν της λάθος δια το 
όποιον δμως αύτή δέν ήτο διόλου υπεύθυνος.

Καί αί ώραι περνούσαν χωρίς δ ύπνος νά έλθη.

φ
Έντελώς άλλου είδους άνησυχίαι έτάραττον τόν 

Boran μέσ’ τήν κάμαράν του ή όποία ωμοίαζε μάλ

λον πρός αχούρι.
Έπάνω είς τό κρεββάτι του το οποίον ητο παρα 

πολύ πλατύ διά τό αδύνατόν του σώμα εκυτταςε 
ύπό τό φώς ένός καπνίζοντας κεριού, τα ανακατω
μένα έμπορεύματα τά δποία ευρισκοντο ακόμη μα- 
ζευμένα έκεϊ, τά παλαιά ωρολόγια τοΰ τοίχου τά 
όποϊα ήσαν πεταμένα κατά γής. τούς σκονισμένους 
δίσκους, τά τόσα πολλά αντικείμενα χρυσοχοϊκής 
έπί τών σανίδων σκορπισμένα, διάφορα δακτυλίδια,

4
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/Vi γνώμαι τον κ. 
Δραγονμη.

Ό κ. Λραγούμη; καταθέτων τήν έκθεσιν τή; μειοψηφίας 
τής, πρός έξέτασιν τών ναυτικών πραγμάτων, Κοινοβουλευτι
κής ’Επιτροπής προτείνει μεταξύ άλλων, άξίων όντως ιδιαι

τέρου ενδιαφέροντος καί πολλής 
^ιροαογης9 καί την γνώμην
«περί ουγκεντρώσεως της Διοι- 
*κηοεως τών Στρατιωτικών

*πραγμάτων τής ξηρας καί τής θαλάσσης καί περί τοΰ συμ- 
φόρου τής είς εν μέγα Έπιτελεΐον μέ δύο τμήματα ένώ- 

‘σεως άμφοτέρων τών παρά τά δύο πολεμικά υπουργεία τε- 
» ταγμένων δυο Επιτελείων*. 'Επί τής γνώμης αυτής ας μας 
επιτροπή νά έκφράσωμεν τάς εντυπώσεις μας. Δέν συζητοΰ- 
μεν τό ορθόν ή μή αυτής,δέν είσερχόμεθα καν είς τήν ουσίαν. 
Αλλοις ίσως δέδοται νά άποφανθώσιν. Ήμεΐς έξάγομεν έν 

συμπέρασμα καί το συμπέρασμά μα; εΐνε δτι καί εκείνοι δυ
στυχώς οί πολιτικοί τής Ελλάδος παρ' ών δύναται τις νά 
προσδοκά θετικός τινα; καί βάσιμους ύπηρεσίας άπατώνται 

απατην οίκτράν. Φαντάζονται δτι ό τρόπο; τοϋ διοικεϊν καί 
κυβερνάν εινε ή αιτία τής σημερινής κακοδαιμονίας τοϋ "Ε
θνους καί προτείνουν αύτό τό φάρμακον ή εκείνην τήν μετα
βολήν μή παραδεχόμενοι δτι τ ά πρόσωπα και ή 
επ’ αυτών έπιδρώσα συναλλαγή εινε δ μόνος ένοχος τής κα
ταστάσεων Φαντάζεται ό κ. Δραγούμης δτι ή συνένωσις τών 
δύο πολεμικών υπουργείων υπό ένιαίαν Διοίκησιν μέ τά ση
μερινά χάλια τής πολιτικής θά άνυψώση τόν στρατόν καί τό 
ναυτικόν καί θά τά καταστήση πρότυπα τάξεως, έπιμελείας 
ενσυνειδήτου διοικήσεως, καί δέν παραδέχεται δτι μία πο
λιτική σώφρων, ύγιής, περισσότερον άφοσιωμένη είς τά συμ
φέροντα τής πατρίδας, παρά τοΰ κόμματος, δύναται υπό τάς 
σημερινά; συνθήκας καί τόν στρατόν νά άνυψώση καί τό 
ναυτικόν νά καταστήση σώμα αντάξιον τών ελπίδων τοΰ 
"Εθνους καί τή; εμπιστοσύνης τοΰ Ελληνισμού ; Ή μήπως 
παραδέχεται δτι σήμερον το Ναυτικόν έχθρικώς διάκειται 
πρός τόν στρατόν ή τάνάπαλιν, καί μόνη ή συνένωσις τών υ
πηρεσιών δύναται νά άρη τήν έχθρόιητα ταύτην!! "Αν τοιαύ- 
τας έχη ιδέας καταδικάζει αυτός ό διαπρεπής πολιτευτής, τήν 
'Ελλάδα είς τόν μαρασμόν καί τόν θάνατον καί εΐνε άδικον 
τοιαϋται ίδέαι νά έξέρχωνται ώς ίδέαι πολιτικών άνδρών τής 
χώρας. Καί άν έπραγμα τοποιεΐιο ποτέ ή ίόι’α αΰτη καί συν- 
εχωνεύοντο τά δύο υπουργεία, τά πράγματα κατ’ ούδέν θά 
έβελτιοίντο, θά εΐχομεν μόνον, διά τό μέλλον ώς κέρδος, 
μίαν νέαν ορθογραφικήν πολεμικήν άπευθυνομένην κατά 
τής ουγκεντρώσεως τών ναυτικών καί στρατιωτικών πραγ
μάτων ύπό μίαν διοίκησιν καί θά έγράφτμεν είς τάς έφη

μερίδας ζητοΰντες τόν χωρισμόν αύτών χάριν τών 
ύφίστων συμφερόντων τών σπουδαίων αυτών ύ- 
πηρεόιών αίτινες άσφυκτυώσιν ύπό μίαν διεύ· 
θυνσιν άνίκανον νά στρέφμ τόν νουν της πρός 
τάς πολλαπλός αυτών άνάγκας.... Καί τά παρόμοια, 
δηλ. Ράβε ξήλωνε δουλειά νά μή σοΰ λείπμ. "Οπως 
απαράλλακτα σήμερον οί βλέποντες τήν γεωργίαν φθίνουσαν 
καί μαραινομένην φωνάζουσι, άπομακρύνατε άπό τό ύ
πουργεϊον τών ’Εσωτερικών τάς μερίμνας περί 
της Γεωργίας ίδρύοντες ίδιον ύπουργεϊον καί τότε 
Οά άναπτυχθμ ή Γεωργία, 0’ άποδώσμ καρπούς.....
καί ευτυχία καί πλούτος είς τήν 'Ελλάδα. Άλλ’ οί ταΰτα 
λέγοντες δέν σκέπτονται ότι καί τό ύπουργεϊον αύτό τής Γε
ωργίας και Βιομηχανίας θά τό διευθύνουν πολιτικοί τής ρου
τίνας καί όργανα τής συναλλαγής ανίκανα πρός πάσαν μεταρ- 
ρυθμισιν πρός πάσαν έργασίαν άναπλάσεως,προόδου καί ζωής. 

Ωστε δέν πταίει ή διαρρύθμισις τών υπηρεσιών ώΜά σείς, τά

Ο μήν ουτος παρήλθε μέ τήν χαύνωσιν καί 
τήν άτονίαν τών νεύρων ή όποια έπέρχεται κα
τόπιν τής υπερβολικής ζέστης ήτις προώρως 
ενέσκηψεν είς τήν πόλιν μας, μέ μικρά μόνον 
διαλείμματα δρόσου καϊ άναψυχής, κατά τόν 
μήνα Μάϊον. Συνεπώς ό μήν διήλθεν έν άπολύτω 
γαλήνη κα’ι ήρεμία.

Τά έκπληκτικά γεγονότα τών μηνών Μαρ
τίου καϊ ’Απριλίου άνήκουσιν είς τό παρελθόν, 
είς τήν ιστορίαν. Έσβυσαν πλέον, καϊ μόνον ώς 
θλιβερά άπήχησις φρικαλέων γεγονότων μάς 
έρχονται αί λεπτομέρειαι τών σφαγών τών 
’Αδάνων.

Ο απαίσιος τής Ρώμης τύραννος, ό Νέρων, 
έμεινεν ιστορικός διά τάς φρικιαστικάς σκληρό
τητας τάς όποιας εφεύρισκε καϊ έφήρμοζε κατά 
τών θυμάτων του, φαντασθήτε ήδη μυριάδας 
Νερώνων έπιπιπτόντων κατά τών δυστυχών 
Αρμενίων καί θυσιαζόντων έν τή τυφλότητι τοΰ 

φανατισμού των καϊ τής αγριότητάς των καϊ όχι 
ολίγους Έλληνας !! ’Εκτός τών άλλων απαί
σιων καταστροφών, άς έπέφερον κατ’ αύτών, 
κατέβρεχον τάς οικίας διά πετρελαίου έθετον 
πΰρ είς αύτάς καϊ έντός τών ούρανομήκων φλο
γών έρριπτον ’Αρμενίους ούς έκαιον ζώνταςί! 
Καϊ τολμώμεν νά ίσχυριζώμεθα ότι ή άνθρω
πότης προώδευσε. Προώδευσεν ή άνθρωπότης, 
άλλά μόνον είς τήν ύποκρισίαν καϊ τό ψεύδος, 
όλα τά άγρια συναισθήματα τής ζωώδους ήμών 
ύπάρζεως κατ’ ούδέν έμειώθησαν, άφ’ ού. εΐνε 
άνεκτά είς τόν αίώνά μας τοιαΰτα αίσχη φρίκης 
καϊ οδύνης.

* « *
Φαίνεται ότι ή άνθρωπότης Θά βραδύνη νά 

φθάση είς τό ποθητόν σημεΐον άληθοΰς προόδου 
καί άληθοΰς πολιτισμού, είς αύτήν δέ τήν μή 
άνατείλασαν άκόμη πρόοδον, τελευταία θά προ
σχωρήσουν τά έθνη έκεινα τά όποια διοικοΰνται 
όπως τό ίδικόν μας, τό όποιον τοσάκις δυστυ
χώς άπεδείχθη άνίκανον νά έκπληρώση τά στοι
χειώδη καθήκοντά του. Τάς σκέψεις αύτάς δέν 
μάς έμπνέουν μόνον τά ναυτικά, τελωνειακό,

πρόσωπα κ.κ. πολίτικοι της Ελλάδος καί άν έπιθυμήτε τήν 
πρόοδον τοϋ Έθνους έργασθήτε ύπέρ αύτής καί μόνης ύπέρ 
αύτής.

ΕΥΓ Ζ

έκείνων οίτινες προωρίσθησαν νά διευθύνωσι τάς 
τύχας του.

*

Παρένθεσιν εύχάριστον ύπό επιστημονικήν 
έποψιν, διότι ύπό έποψιν πρακτικής ώφελείας 
άμφιβάλλω άν θά ίδωμεν εύχάριστον τι, έπα- 
ρουσίασε καί τό κατά τής φυματιώσεως Συνέ- 
δριον είς δ ή Έλληνική έπιστήμη ένεφανίσθη 
ρωμαλέα καί πάνοπλος. ’Ανακοινώσεις σοβαραί, 
μέ έπιστημονικόν κΰρος, άπόρροιαι μελετών μα
κρών καί παρατηρήσεων έμβριθών ήκούσθησαν 
όχι όλίγαι καί άνύψωσαν τό Συνέδριον είς 
περιωπήν ήτις ήρμοζεν είς τήν έπιστημονικήν 
άζίαν τών πλείστων συνέδρων οίτινες άπέδειζαν 
ότι ή Ελλάς είνε χώρα τής έπιστήμης καί τής 
σοφίας. Ό κ. Καρυοφίλλης, ό κ. Τροχάνης, ύ κ. 
Παππαγιάννης, ό κ. Σωτηριάδης, ό κ. Μορέλ- 
λας, ό κ. Χρυσοσπάθης. ύ κ. Κόκορης, ό κ. 
Μαλανδρίνος, ό κ. Σάββας, ύ κ. Γερουλάνός, 
ό κ. Καλλιοντζής προέβησαν είς σοβαρωτάτας 
άνακοινώσεις μετά πολλής προσοχής ακουσθεί- 
σας. ’Επίσης ώς μία τών σοβαρωτέρων άνακοι- 
νώσεων έκρίθη καί ή ύπό τοΰ κ. Μπένση γενο- 
μένη. Ό ιατρικός κλάδος διά τοΰ συνεδρίου 
έκέρδισεν ηθικώς παρά τη κοινωνία, δπως άλλως 
ήρμοζε διά τούς άληθεϊς μύστας τής έπιστήμης.

* 
* .·>

’Επίσημοι πληροφορίαι άποδεικνύουσι τούς 
φόβους ούς διετυπώσαμεν είς τό παρελθόν φύλ- 
λον διά τάς έν ’Αμερική έκκλησίας μας άβασί- 
μους. ’Αναμένεται νομοθετική έπέμβασις διά νμ 
κανονισθοΰν τά πράγματα σύμφωνα πρός τούς 
έθνικούς πόθους. Αί Συντεχνίαν έκινήθησαν. Ή 
κίνησις αΰτη θά εινε κίνησις ψυχορραγ'ηματος 
ή κίνησις άποτινάζεως τής νάρκης; Ίδωμεν.

ΕΥΓ· ΖΩΓΡ·

μοναστηριακά, ύ π α ζ ι ω μ α τ ι κ ά, δ η μ ο - 
σ Γε ρ γ ι κ ά, κακουργοδικειακά καϊ άλλα άνα- 
ρίθμητα σκάνδαλα,άλλά ή διάδοσις ότι μετά διε
τείς στενοχώριας, συγκινήσεις κ αί δαπάνας 
έκστομμυρίων οί άτυχείς πρόσφυγες τής 
Βουλγαρίας εύρίσκουσι προτιμότερον νά ύφίσταν- 
ται τάς ωμότητας τοΰ Βουλγ-άρου παρά τής ελλη
νικής διοικήσεως τήν άνεπάρκειαν. Ζήτημα τό 
όποιον Θά διηυθέτουν άλλα Κράτη έντός 6 μηνών 
μέ βάσεις οίκονομικάς καί πλουτολογικάς καϊ διά 
τούς νέους πληθυσμούς, καϊ διά τά συμφέροντα 
τοΰ Κράτους,ή άθάνατος έλληνική διοίκησις μετά 
έτών έζαντλητικήν δράσιν έδημιούργησε κατά- 
στασιν άφόρητον είς τούς δυστυχείς, αύτούς, οί
τινες ήλπισαν όχι μόνον είς τά φιλόστοργα 
αισθήματα τής μητρός Ελλάδος άλλά καί είς 
τήν επάρκειαν τών έπιτετραμμένων τής έλλη
νικής διοικήσεως.

* * &

Είς τά δυσάρεστα .αύτά έπήλθε μικρόν διά
λειμμα, μέ γεγονός τι τό όποιον, άν έλάμβανε 
χώραν είς άλλα έτη ή άν διετελοΰμεν σήμε
ρον ύπό άλλας συνθήκας θά έπροκάλει ενθου
σιασμόν είς όλον τό έθνος καϊ δέν θά παρηρχετο 
μέ τήν ψυχρότητα τυπικής εορτής.’Εννοώ τήν ορ
κωμοσίαν τοΰ έπιδόζου Διαδόχου. Ο πρωτότο
κος υιός τοΰ Διαδόχου, καί έγγονός τοΰ Βασι- 
λέως ήμών ,Βασιλόπαις Γεώργιος μετά τό πέρας 
τών έζετάσεών του κατετάχθη είς τό πεζικόν μέ 
τόν βαθμόν τοΰ άνθυπολοχαγοΰ. Η τελετή τής ορ
κωμοσίας του διεζήχθη μετά πολλής λαμπρότητας 
καί έπισημότητος καί έπί παρουσία τών άνω- 
τάτων άντιπροσώπων τής ’Εκκλησίας, τής ΙΙολι- 

τείας καί τοΰ Στρατού.
Εύχόμεθα δπως είς τόν νεαρόν Βασιλόπαιδα, 

τόν κεκλημένον νά διευθύνη μίαν ημέραν τάς 
τύχας τοΰ Έθνους, ή εορτή τής έπισήμου, ώς 
στρατιώτου,ορκωμοσίας του άφίση άνεζαλείπτους 
έντυπώσεις καί αίσθανθη οίας μεγάλας ύποχρεώ- 
σεις έχει καί πρός τόν στρατόν δστις οΰτω μεγα
λοπρεπούς τόν έτίμησε καί πρός τό Έθνος τό οποίον 
μέ τόσας τιμάς περιέβαλε μίαν έπίσημον στιγμήν 
τοΰ βίου του. Τό εύχόμεθα καί τό έλπίζομεν άπό 
τών ένδόζων Χοεντζόλερν τόν γόνον, δστις τήν 
έπίσημον έκείνην στιγμήν είχε συγκεντρώσει 
νοερώς ολοκλήρου τής Ελλάδος τούς παλμούς 
καί άν ή συγκίνησις δέν συνεκράτησε τό δάκρυ 
άπό τό όμμα τοΰ σεπτού Πάππου καί Πατρός, άς 
ενθυμείται πάντοτε δτι τό δάκρυ εκείνο ήτο δά
κρυ κάθε Έλληνος δστις θέλει τήν πατρίδα με
γάλην καί έχει πεποίθησιν είς τά αισθήματα
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Ή κ. Κυβέλη Άδριανοϋ, τής οποίας τήν εικόνα 
δημοσιεύομεν σήμερον είς τήν «θεατρικήν ήρών 
Πινακοθήκην» εινε γνωστότατη καί έξέχουσα 

φυσιογνωμία πρωταγωνίστριας τοΰ ελληνικού θεά
τρου. Τό καλλιτεχνικόν καί δραματικόν αύτής τά
λαντον, ιδίως είς έργα τοΰ νεωτέρου γαλλικοΰ θεά
τρου, έργα κτυπητά, έπιβάλλοντα διά τών σκηνών 
άπό τοΰ φυσικού καί συγχρόνου οίκογενειακοΰ καί 
κοινωνικού βίου καί διά τών εντυπώσεων τής στιγ
μής, έδημιοΰργησε πολλούς θσυμαστάς. Καί έάν εν
ταύθα δέν πρόκειται νά κρίνωμεν τό ελληνικόν θέα
τρον ως πρός τόν κατήφορον, τόν όποιον έλαβε είς 

έργα ελαφρά καί έκπεσμένης θεατρικής φι
λολογίας, άλλά τοΰτ’ αυτό τό τάλαντον τής 
κυρίας Κυβέλης, τό τάλαντον τοϋτο εύρί- 
σκομεν πολύ καλώς τοποθετημένον είς τούς 
ρόλους εκείνους, ούς ή πρωταγωνίστρια έδη- 
μιοΰργησε δι’ έαυτήν.

Έν τώ θεάτριο «Βαριετέ», έν τώ δ- 
ποίω παίζει κατά τήν έφετεινήν περίοδον ή 
Κυβέλη, διά πρώτην φοράν εφέτος άνεβιβά- 
σθη δ «’ιΐρσέν Λουμπέν» τόν οποίον ύπε- 
δύθη ή ιδία έπιτυχώς.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Αιδώ. — Κατά τάς τελευταίας ημέρας 

τής χειμερινής περιόδου άνεβιβάσθη έπί τής 
Ελληνικής Σκηνής ή Διδώ μελόδραμα τοΰ 
κ. Λαυράγκα έπί στίχων τού κ. Πολ. Δημη- 
τρακοπούλου. Ό κ. Λαυράγκας έν μέσω τής 
κοινωνίας μας παίζει τόν ρόλον τού μυθο- 
λογουμένου Ταντάλου δστις, έγκληματήσας 
έν τή ζωή,κατεδικάσθη μετά θάνατον νά διψά 
αιωνίως καί νά μή δύναται νά πίνη καίτοι 
εύρίσκετο έν μέσω ύδάτων καί παρ’ αύτόν 
έφύοντο δένδρα πλήρη καρπών. 'Ο δυστυχής 
Τάνταλος δικαίως ύφίσταται τήν σκληράν 
αύτήν τιμωρίαν καθ’ ήν μόλις έτεινε τήν χεΐρα 
νά κόψη καρπούς ούτοι άπεμακρύνοντο καί 
μόλις έκυπτε νά πίη ύδωρ τούτο έχάνετο, 
άλλ’ δ κ. Λαυράγκας είς τί έπταισεν έργαζό
μενος, κοπιών, άφιερώνων τάς στιγμάς του 
τάς σκέψεις του είς τήν δημιουργίαν ωραίου 
έργου νά μή δύναται νά δρέψη τούς καρ
πούς τών κόπων του καί νά μή δύναται νά 
δροσίση τήν φιλοδοξούσαν ψυχήν του μέ τήν 
δρόσον τής ίκανοποιήσεως ήν τόν στερεί 
τόσον σκληρώς ή ’Αθηναϊκή κοινωνία ! Καί 

δμως ως άληθής καλλιτέχνης άδιάφορος πρός τά άπο
τελέσματα καί πάντοτε έν ιδανικόν έχων τήν έξυπη- 
ρέτησιν τού καλού καί τοΰ ωραίου έργάζεται μέ τήν 
πεποίθησιν δτι ήλθεν ή στιγμή νά πίη τό ύδωρ τό 
πολυπόθητον καί νά δρέψη τούς καρπούς τούς προ
κλητικούς άλλ’ δχι πρέπει άκόμη νά ύφίσταται τοϋ 
Ταντάλου τό μαρτύριον πρέπει άκόμη τό ύδωρ νά 
έξαφανίζεται καί οί καρποί νά μή εινε προσιτοί. Ή 
’Αθηναϊκή κοινωνία έλκεται ώς ή χρυσαλλίς άπό τήν 
ψευδή λάμψιν τής δύσεως, καί ύπνωτίζεται καί ναρ- 
κοΰται είς τό άκουσμα ελληνικού έργου.... Άλλ’δ 
έπιμένων νικά καί δ κ. Λαυράγκας δταν άνακηρυχθή 
νικητής θά λησμονήση ώς άληθής καλλιτέχνης τόν 
ρόλον τοΰ Ταντάλου είς ον εις Έλλην μουσουργός

Φωτογραφία κ. Τζίφου

ΕΚ ΤΟΥ ΘΙΑΣΟΥ ΤΗΣ «Ν. ΣΚΗΝΗΣ» ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ Λος ΜΑΡΙΚΑΣ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΣΑΓΙΩΡ

έπρεπε πρώτον νά διακριθή διά νά έξασφαλίση δτι 

ποθεί ή εύγενής καί καλλιτεχνική ψυχή του.

Σία καί άράξαιιε.— Ό κ. Πολ. Δημητρα 
κόπουλος, ώς εί φιλοδοξών πρώτος αύτός νά άνα- 
τέλλη κατά τήν θερινήν έποχήν είς τό θεατρικόν 
στερέωμα, έσπευσε νά έξασφαλίση τήν συνεργασίαν 
τοΰ κ. Γρανίτσα καί τοΰ κ. Σακελλαρίδη καί έπα- 
ρουσίασεν άπό τή; σκηνής τοΰ Θεάτρου τοΰ Συν
τάγματος μέ τήν άπαράμιλλον είς χάριν καί γοητείαν 
κ. Νίκατό πρώτον πρωτότυπον μουσικο — θεατρικόν 
έργον του φέρον τόν τίτλον «Σία καί άράξαμε». 
Δέν είδομεν τό έργον παρηκολουθήσαμεν μόνον τά 
άποτελέσματά του. Ήτο φάρσα πολύ έπικίνδυνος 
φαίνεται διά τήν άξιοπρέπειαν καί τό μέλλον τοΰ 
ναυτικοΰ μας καί........ ήμποδίσθη ύπό τής Κυβερνή
σεως. Ήδη οι συμπαθείς συγγραφείς μετά τοΰ συ
νεργάτου των μουσουργοΰ καταγίνονται νά τό με
ταβάλλουν διά νά τό καταστήσουν άκίνδυνον...........
Θάλαόόα Θάλαήήα. Εύχόμεθα ή Θάλασσα 
νά έπιβληθή δπως δ ’Ωκεανός είς τούς διά πρώτην 
φοράν θεωμένους αύτόν.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Προεσπερίς· της- «Προόδον».— Ή ύπό 
τής διευθυνούσης τάς έργασίας τής «Προόδου,» εύ- 

γενεστάτης κυρίας Άννης Παππαδοπούλου διοργα- 
νωθεϊσα προεσπερίς έν τώ Παρνασσφ έλαβε, χάρις 
είς τήν έμπνευσιν τής δαιμόνιου καί άκαταπονήτου 
δημιουργού τού χρησιμοτάτου τούτου σωματείου, 
μορφήν εορτής καθαρώς μουσικοφιλολογικής. Ή κ. 
Παππαδοπούίου έπιθυμοΰσα νά καινοτομήση κατά 
τήν έορτήν ταύτην έπεκαλέσθη τήν εύγενή συμμε
τοχήν τών πλέον γνωστών καλλιτεχνών τής Ελλη
νικής Σκηνής, οΐτινες προθύμως άπεδέχθησαν τήν 
παράκλησιν καί συνετέλεσαν όντως είς τό νά κατ«- 
στή άλησμόνητος ή προεσπερίς έκείνη. 'Ομιλία τού 
κ. Φιλαδελφέως. Άσμα τοΰ κ. Μωραϊτη καί έκτέ- 
λεσις έπί τής σκηνής ύπό τής δ)ος Κοτοπούλη, τοΰ 
κ. Σαγιώρ, Χρυσομάλλη, Λεπενιώτου καί άλλων, 
άπετέλεσαν έν αρμονικόν σύνολον καταγοητεΰσαν 
τό πολυπληθές άκροατήριον.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Τό Ποιητικόν διαγώνισμα τοϋ «Παρνασσού» έπί 
τι] συμπληρώσει εκατόν έτών άπό τής πρώ

της άφίξεως εις τήν Ελλάδα τοϋ Λόρ
δου Βύρωνος.

3Εντός τον έτους 1909 συμπληροΰνται εκατόν ετη, άφ* 
οτον ό Βύρων έπεσκέφΰη διά πρώτην φοράν τάς *Α&ήνας καί 
τάς 'Ελληνικός χώρας. Την εκατονταετηρίδα ταύτην ό Φιλο
λογικός Σύλλογος «ΠαρναΰΟός», άπεφάσισε νά πανηγυρίση 
δι* αναμνηστικών εορτών.
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Άλλ'ώς τήν άρίστην έκφρασιν τής ελληνικής ευγνωμοσύνης, 
ο Παρνασσός έθεώρησε τήν είς τήν ελληνικήν γλώσσαν έμ
μετρον μετάφρασιν τών ποιημάτων εκείνων τον Βύρωνος, οσα 
σχετίζονται πρός το όνομα τής Ελλάδος καί όσα έξ αύτής 
ενεπνεύοθη ό αθάνατος ψάλτης τοΰ Τσάϊλδ Χάρολδ καί τής 
Κατάρας της ’Αθήνας.

Πρός τον σκοπόν τοΰτον ό Σύλλογος Παρνασσός ώρισεν 
επιτροπήν ι/τις εκλιξασα τα μεταφραστέα τεμάχια, προκηρύτ- 
τει έκ μέρους τον Συλλόγου, ποιητικόν διαγωνισμόν, πρός 
μετάφρασιν τών εξής ποιημάτων ή αποσπασμάτων έκ τών 
Ποιητικών 'Απάντων τοϋ Λύρδου Βύρωνος:

1) Τής Κατάρας τής ’Αθήνας (The curse of Minerva). 
2) Τής Κόρης τών 'Αθηνών (The Maid of Alliens). 3) 
Τών 8 στίχων τών φερόντων τίτλον : Writtrn at Athens, 
(10 January . 1810) 41 Τοϋ Β άσματος τον Τσάϊλδ Χάρολδ 
(Childe Harold II Canto).5) Έκ τον Τ', άσματος τον Δον 
Εθυαν (Don Juan), του χαιρετισμού πρ'ς τάς Ελληνικός 
Χησους (I he Isks of Greece), έν όλω 96 στίχων. Τό με
ταφραστικόν τέμάχιον άρχεται οΰτω : The Isles of Greece, 
the Isles of Greece καί καταλήγει : Dash d >wn your cup 
of Samian wine) 6) Τοϋ Γκιαούρη (The Ghiaour). 7)Τής 
πολιορκίας τής Κόρινθόν (The Siege of Corinth). 8) Τής 
Νύμφης τής Άβόδου (The Bride of Abydos). 9) Τοΰ Πει- 
ρατοϋ (The Corsair). 10) Καί τών τελευταίων στίχων τοϋ 
ποιητοΰ, τών γραφεντων έν Μεσολογγίω τήν 10]22 Ίανουα- 
ρίου 1824, μεταφρασθέντων νπό τον Σπυρίδωνος Τρικούπη, 
άρχομένων δ’ ουτω :

’Tis time this heart should be unmoved 
Since others it hath ceased to move κτλ.

(To ποίημα τοΰτο φέρει τήν έπιγραφήν : «Τήν ήμέραν 
αύτήν,συνεπλήρωόα τό 36cv έτος της ήλικίας μου»)·

Οί διαγωνιζόμενοι δύνανται ν’ άποστείλωσι πρός κρίσι,> 
τήν μετάφρασιν πάντων ή μέρους τών άνωτέρω ποιημάτων ή 
τεμαχίων, άλλά κατ’ έλάχιστον όρον τά άποσταλησόμενα έν 
μεταφράσει αποσπάσματα δέον ν’ άποτελώνται έκ 1200 
στίχων.

Διά τήν μετάφρασιν τών ποιημάτων τούτων, ή ’Επιτροπή 
διαθέτει γέρας δισχιλίων δραχμών, τό όποιον θέλει άπονείμη 
είτε είς ένα έκ τών διαγωνιζομένων, ΰποβάλλοντα πρός κρί
σιν μετάφρασιν πάντων τών άνωτέρω όριζομένων τεμαχίων, 
είτε είς πολλούς όμοΰ έκ τών μελλόντων νά νποβάλωσι μέρος 
αυτών, κατανέμουσα κατ’ αναλογίαν καί κατ’ Ιδίαν κρίσιν 
τό γέρας.

Τά χειρόγραφα τών μεταφράσεων δέον νά ΰποβλ,ηθώοι τό 
άργότερον μέχρι τής 1ης Δεκεμβρίου 1909 είς τό Γραφεϊον 
τής Γεν. Γραμματείας τοϋ Συλλόγου Παρνασσού καθαρο- 
γεγραμμένα' είς έκαστον χειρόγραφον δέον νά είνε προσηρτη- 
μένος κλειστός φάκελλος, φέρων λέξιν ή ρητόν τι πρός διά- 
κρισιν, έσωκλ.είστως δέ τό όνομα τοϋ μεταφραστοϋ.

Αί βραβευθησόμεναι μεταφράσεις άποτελουσι κτήμα τοΰ 
Παρνασσού, καί έάν εινε έργον πολλών ποιητών, βραβευό
μενων κατά μέρος, ώς άνωτέρω έξετέθη' Οά έκδοΟώσι δ’ΰπ' 
αΰτοϋ είς κοινόν αναμνηστικόν τεΰχος μετά τών ονομάτων 
τών βραβευΟησομένων.

Ή ’Ελλανόδικος ‘Επιτροπή, ή μέλλουσα νά κρίνη τάς 
ίπο βληΟησομένας μεταφράσεις, Οά όρισΟή έντός τοΰ Δεκεμ
βρίου τοϋ 1909, θέλει δέ δημοσίευση τήν κρίσιν της έντός 
τοΰ Μαρτίου τοϋ 1910. ’Επεξηγηματικός πληροφορίας είς 
τους έπιθυμοΰντας, παρέχει ό Γραμματείς τής ‘Επιτροπής κ. 
Δ. Κακλαμάνος.

— Δικαίαν odov καί οιραίαν πράξιν άναγγέλλο- 
μεν τοΰ διευθυντοΰ τών ήλεκτρικοίν τράμ κ. Δούμτ, 
δστις διέτοξε καϊ κατεβλήθη. διπλοΰν ήμερομί- 
σθιον είς τούς υπαλλήλους τής έιαιρίας κατά, τήν 
ήμέραν τής παραμονής τής προιτομανιάς λόγφ τών 
έξαιοετικών κόπων είς οϋς ύπεβλήθησαν πρός με
ταφοράν τών έορταστών εις τάς έξοχάς.

— Ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ. Άνδρεά- 
δης έδιιμοσίευσεν είς τήν «Εστίαν» τόν παρελ
θόντα μήνα άρθρον λογικώτατον, παραστατικώτα- 
τον, ζωντανότατον, μέ όρθάς παρατηρήσεις καϊ 
κλίσεις περί «τής έπαττείας τής ά δ ι- 
κούσης τήν πενίαν». 'Ο κ. Άνδρεάδης 
εινε έκ τών νέων άνδρών οϊτινες πάντοτε θίγουόι 
ζητήματα άξια προσοχής καϊ πολλοΰ κοινωνικού 
ένδιαφέροντος.

— Σημεία τών καιρών : Οί ράπταϊ συσσωματω- 
Θέντες άπειλοϋν νά δημοσιεύσουν τά όνόματα τών 
κακοπληρωτών είς μαϋρον πίνακα άναρτώμενον 
πρό τής εισόδου έκάστου ραφείου καϊ έν τω έντευ- 
κτηρίω αύτών !

— Ό κ. Α. Λ. Παόχάλης στρατιωτικός ιατρός 
έπ’ εύκαιρίμ τοϋ κατά τής φθίσεως συνεδρίου, τοϋ 
συνελθόντος ήδη έν Άθήναις, έδημοσίευσεν είς τάς 
άρχάς τού παρελθόντος μηνός εις τάς «’Αθήνας» 
τρία άρθρα μελετημένα, σαφή, μέ ύφος άνθηρόν καϊ 
έπαγωγόν καϊ πλήρη ένδιαφέροντος περί τών κατά 
τής φυματιώσεως μέτρων καϊ τών συναφών πρός 
τοΰτο ζητημάτων. Συνιστώμεν τήν άνίγνωσιν αύ
τών καϊ τήν έκδοσιν εί δυνατόν είς ιδιαίτερον τεύ
χος διανεμόμενον είς πάσαν οίκογένειαν. 'Η χοη- 
σιμότης του εϊνε προφανής.

— 'Ο ύπουργός τών Ναυτικών τής ’Ιταλίας Μι 
ραμπέλο άπέστειλεν είς τό ΰπουργεΐον τών Ναυτι
κών τής 'Ελλάδος τό έκδοθέν βιβλίον περϊ τών. έκ 
τών σεισμών, καταστροφών τής Μεσσήνης, καϊ τοϋ 
Ρηγίου. Έν τφ βιβλίο) τούτω άναφέρονται καϊ αί 
βοήθειαι, αί παρασχεθεϊσαι ύπό τών άλλων Κρατών 
είς τά θύματα τής καταστροφής.

— 'Η χήρα αύτοκράτειρα τής Ρωσσίας Μαρία 
βεοδωρόβνα άπερχομένη τών ’Αθηνών άπέστειλε 
πρός τόν κ. Δήμαρχον ’Αθηναίων διά τοΰ έν Άθή- 
ναις πρεσβευτοΰ τής Ρωσσίας, 2,000 δραχμάς δπως 
διανεμηθούν είς τούς πτωχούς.

— Έπ’ εύκαιρίμ τής έπετηρίδος τής μάχης τοΰ 
Δομοκοΰ έδόθη μέγα γεΰμα ύπό τήν προεδρείαν τοΰ 
Ριτόιώτη Γαριβάλδη. Είς τό γεΰμα παρεκάθηόαν 
δλοι οί έπιζήόαντες Γαριβαλδινοί, πολλοί άλλοι 
’Ιταλοί καί Έλληνες. Πλεϊότοι ρήτορες όμιλήσαν- 
τες, διετράνωόαν τήν βαθεϊαν αύτών συμπάθειαν 
πρός τήν Ελλάδα. 'Ο Έλλην δημοσιογράφος κ. 
Θεόδ Πετρακόπουλος άπαντών, διηρμήνευσε τά 
αισθήματα τής εύγνωμοσύνης τών Ελλήνων πρός 
τούς άδελφούς ’Ιταλούς.

— Άνεχώρησε δι’ ’Αμερικήν ό Ακαταπόνητος 
έθνοπόστολος κ. Σπ. Ματσούκας Ακολουθούμενος 
ύπό τών εύχών τοΰ "Εθνους δπερ έν τφ προόώπω

ίου ευρε τόν θερμόν καϊ αγνόν λάτρην τών πόθων 
του καί τών ονείρων του.

— Πανηγυρικώς διεξήχθη έν Άθήναις τόν πα
ρελθόντα μήνα καϊ έν τμ εύρυτάτμ αίθούόμ τής 
Σιναίας ’Ακαδημίας τό.κατά τής Φυματιώσεως Συ- 
νέδριον καθ’ δ σπουδαϊαι Ανακοινώσεις έλαβον χώ
ραν άναδείξαόαι τούς ήμετέρους έπιστήμονας άν
δρας τής μελέτης καϊ τής σοβαρός έργασίας. Άν 
δέν άπατώμεθα είς έπιότημονικόν συνέδριον έν 
Έλλάδι διεξαγόμενον πρώτην φοράν έκλήθηόαν νά 
συμμετάσχωόι τοΰ προεδρείου, τιμής ένεκα, καϊ 
Έλληνίδες.

— Τήν 2αν Μαίου συνεπληρώθη δεκαετία άπό 
τής ίδρύσεως τοΰ «Συλλόγου πρός διάδοόιν ώφελί- 
μων βιβλίων». *Η δράσις τοΰ σωματείου ύπήρξε 
τόσον γόνιμος είς έπιτυχίαν καϊ πρόοδον ώστε δύ
ναται νά προβληθμ ώς πρότυπον διά παν σωμα- 
τεϊον έπιζητών τά έργα καϊ δχι τούς λόγους. 
Έσκόρπιόε καθ’ ολην τήν 'Ελλάδα 800000 βιβλίων, 
ϊδρυόε τάς σχολικός βιβλιοθήκας, είσήγαγε τά έκ- 
παιάευτικά συνέδρια, έδημιούργησε τήν σχολικήν 
έκθεόιν, καί είς αύτόν οφείλεται ή Μπαλλάνειος 
σκοπευτική σχολή, ό οίκος τών τυφλών, τό έκπαι- 
δευτικόν Μουσεϊον καϊ ή Παιδαγωγική βιβλιοθήκη. 
’Επιστέγασμα δέ, δλης αύτής τής σοβαρής καϊ ου
σιαστικής έργασίας, έτέθη ή έργατική σχολή ή 
ίδρυθησομένη έκ τοΰ κληροδοτήματος Σεβαότοπού- 
λου καϊ ήτις ύπό τήν έποπτΛαν τοΰ Συλλόγου 
προώριόται νά προσφέρμ μεγάλας ύπηρεσίας.

— Άπέθανεν είς "Αργος ό άπόστρατος ταγμα
τάρχης τών Γεν. ’Επιτελών Εμμ. Καλλέργης. Ο 
υιός τού στρατηγού Καλλέργη έζηόεν έν Γαλλίρ. 
ζωήν πλήρη μεγαλείου καϊ έπιδείξεων, μεθ’ δ ήλθε 
καί έτάφη είς τό "Αργος, έρείπιον ζωντανόν δόξης 
παρελθούσης. Ό θάνατός του έφερε πρός στιγμήν 
είς τήν επιφάνειαν τήν άτομικότητά του ήτις δέν 
ήτο καϊ έκ τών συνήθων είς έποχήν μάλιστα καθ’ 
ήν αί όλιστικαϊ ίδέαι ισοπέδωσαν τούς πάντας καϊ 
τά πάντα. Ή δημοσιογραφία έπωφεληθεΐσα τοΰ λε
πτομερούς βίουούχϊ κοινού ένδιέτριφεν έπϊ ήμέρας 
μέ τό παρελθόν τοΰ άτυχούς Μανωλάκη. "Αδικον 
διά τό έθνος δτι γόνος μεγάλης οίκογενείας καί 
μορφώσεως ού τής τυχούσης δέν ήδυνήθη νά φανή 
χρήσιμος είς τήν πατρίδα- Τό Ναύπλιον καϊ τό 
'Άογος έπϊ μακρόν θά ένθυμοϋνται τό όνομα τού 
’Εμμ. Καλλέργη.

—Είς τούς καταγινομένους είς τήν πτηνοτροφίαν 
έν 'Ελλάδι, είνε γνωστόν δτι ή Κύπρος παράγει κο·χ 
διατρέφει όρνιθας κατ’ έξοχήν μεγαλοσώμους. Είνε 
άδικον δτι ούδεϊς έσκέφθη μέχρι σήμερον νά είσα- 
γάγη καϊ διαδώσμ τήν φυλήν αύτήν ήτις είνε 
άγνωστος καϊ είς αύτούς τούς πτηνοτρόφους τής 
Εύρώπης ! Εσχάτως δμως έστάλη είς Κύπρον ό 
Άγγλος όρνιθολόγος κ. C. Β. Horsbrugh πρός με- 
λέτην τών διαφόρων της νήόου πτηνών.

— Αί τελευταϊαι έπίσημοι στατιστικοί έν ’Αγ
γλία παρουσίασαν τά εξής καταπληκτικά Αποτελέ
σματα δυόαναλογίας μεταξύ άνδρών καϊ γυναικών. 
Αΐ τελευταίοι εύρέθηΟαν περισσότεροι άπό τούς 
άνδρας κατά έ ν έκατομμύριον καϊ τ ρ ι ο
κού ί α ς χιλιάδας.

— Ό νεώτερος πολιτισμός μάς ώθηόεν είς δια- 
μόρφωόιν τάσεων αΐτινες πολλάκις άποδεικνύονται 
έπιβλαβεϊς είς τήν ύγείαν μας. Κάτι παρόμοιον 
συμβαίνει μέ τό άσπρο φωμί τό όποϊον όλοι μας 
πλέον θεωροΰμεν Απαραίτητον είς τό τραπέζι μας, 
άποκλείσαντες τελείως τήν χρήσιν τοΰ σκούρου 
■φωμιοϋ. Κοί έν ω τό σκούρο φωμί, είνε φυσικόν 
καϊ αγνόν ψωμί, περιέχον όλα τά θρεπτικά του 
στοιχεία καϊ συντελεί είς τήν ύγιεινήν θρέφιν τοΰ 
άνθρώπου, ήμεϊς έκ κακής τών πραγμάτων έκτιμή- 
Οεως ζητοΰμεν δσον οΐόν τε λευκότερον άρτον χω
ρίς ν’ άναλογιζώμε'ία τούς κινδύνους οϊτινες προ
κύπτουν έκ τής χρήσεως αύτοΰ. "Ηδη δμως ήρχισεν 
έκ μέρους έπιστημόνων τό κήρυγμα κατά τοΰ λευ
κού άρτου καϊ ύπάρχει έλπϊς νά έπανέλθωμεν είς 
τόν φυσικόν ροϋν άπό τόν όποιον πρός στιγμήν 
άπεμακρύνθημεν.

— Συνέστη πολυμελής έπιτροπή πρός μετωνο- 
μαόίαν τών διαφόρων ξενοφώνων χωρίων καί τοπο
θεσιών τής 'Ελλάδος. Ή έπιτροπή αϋτη προεδρευο 
μένη ύπό τού Υπουργού τών ’Εσωτερικών κ. Λε- 
βίδου Οποτελεϊται άπό τούς έξής κυρίους: Κ. 
Παπαμιχαλόπουλον βουλευτήν, Γ. Χατζηδάκην κα
θηγητήν έν τφ Έθν. ΠανεπιΟτημίφ, Π. Καββαδίαν 
έφορον τών Αρχαιοτήτων, Ν. Πολίτην, Π. Καρολί- 
δην καί Σ Λάμπρον καθηγητής έν τφ Έθνικφ Πα- 
νεπιστημίφ. Σ. Άνδρόπουλον ’Αρεοπαγίτην, Άρ. 
Βαμπαν τμηματάρχην ύπουργείου Εσωτερικών, 
Γ. Βερναρδάκην καθηγητήνέν τφ Έθνικφ Πανεπι- 
στημίω, Κων Ράδον καθηγητήν τής ναυτ. ιστο
ρίας, Μ. Χρυόοχόον γεωγράφον, Δημ. Καμπού- 
ρογλουν έφορον τής Έθν. Βιβλιοθή»ης, Κ. Ζησίου 
καθηγητήν, X. Τσούνταν καθηγητήν τής Αρχαιολο
γίας έν τφ Έθν. ΠανεπιΟτημίφ, Ν Σχινάν συνταγ
ματάρχην, Β. Στάην έφορον Αρχαιοτήτων, Κλώνα 
Στέφανον ύφηγητήν, Βίκτωρα ΔούΟμανην ταγμα
τάρχην τών Γ. έπιτελών, Εύστράτιον Πίσσαν ταγ
ματάρχην τοΰ μηχανικού, Άπ. Άρβανιτόπουλον 
έφορον Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας, καί Γ. Χωματιανόν 
διευθυντήν τής ύπηρεσίας τής άπογραφής.

— ’Αναμένονται είς ’Αμερικήν έκ Γαλλίας έκα- 
τόν πεντήκοντα Αντιπρόσωποι τοΰ Συνδέσμου τοΰ 
Έμπορίου καί τής Βιομηχανίας, δπως ένεργήσωσι 
διά τήν Οτενωτέραν Ούσφιγξιν τών έμπορικών δε 
Ομών οϊτινες ένοΰσι τήν Γαλλίαν μετά τής ’Αμερι
κής. Τήν μεγάλην ταύτην άντιπροσαιπείαν τών 
Γάλλων έμπόρων, έξα|·ωγέων καϊ βιομηχάνων θά 
ΟυνοδεύΟμ καϊ αύτός ό Γάλλος ύ
πουργός τού Έμπορίου καί ο'ι Γάλλοι 
γερουΟιασταί κύριοι Mascurand καί Gal vet, θά τούς 
παρουσιάόμ δέ είς τόν Πρόεδρον κ. Τάφτ ό έν Βα- 
όιγκτώνι πρεσβευτής τής Γαλλίας- Τά έν Νέμ 
'Τόρκμ καί Σικάγο) Γαλλικά ’Επιμελητήρια (Cham
bers of Commerce) προετοιμάζουσι μεγάλην ύποδο- 
χήν διά τούς συμπατριόιτας των, οϊτινες έρχονται 
όπως ένεργήσωόι τήν συνομολόγησιν έμπορικής 
συνθήκης ύπό κρείττονας όρους τής νΰν ύφιστα- 
μένης- "Ονειρα διά τούς μεγάλους πατριώτας τοΰ 
τόπου μας οϊτινες τό έμπόριον καί τήν βιομηχα
νίαν μόνον νά τήν έπιβαρύνωύι και νά τήν πνίξωόι 
γνωρίζουόιν.
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— Εύχάριστον εΐδηάιν, ήν δέν τολμώμεν νά πι- 

Οτεύσωμεν, άναγινώΟκομεν είς τόν ιΝεολόγον» τών 
Πατρών. Όμάς κεφαλαιούχων συνέλαβε τήν σ κ έ- 
ψ ι ν νά ΐδρύσμ Γεωργικήν έταιρίαν πρός έκμετάλ- 
λευσιν της κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, δενδροκο
μίας, τυροκομίας καί ίπποτροφίας κ.τ λ. Σκέπτεται 
δέ νά έγκαταστμ έν Πελοποννήόω καί δή είς 
γαίας περί τήν Μανωλάδα ή Γαύτούνην. Δι’ ήμάς 
ή πραγματοποίηόις τής σ κ έ φ ε ω ς ταύτης έχει 
άξίαν ϊσην πρός έδαφικήν τού Κράτους υύξηόιν ή 
οϊαν δήποτε άλλην έθνικήν νίκην.ΒΙΒΛΙΑ λ ΠΕΡΙΟΑΙΚΑ

ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ δο· 
γανην των αποφοίτων τή; ‘Ακαδημίας κατά μήνα έκδιδόμενον 
καί υπό τών κκ Δ.Κιοσοπούλου χημικού καί ‘Αλεξ.Μισίου γεω
πόνου διευθυνόμενον.Έξεδόθη τό πρώτον καί δεύιερον τεύχος 
μέ ύλην πολλής χρησιμότητας καί με ορθογραφίαν εκλεκτήν.

Φ
Είς ίδιον τεύχος έξεδόθη μελέτη πολλοϋ ενδιαφέροντος περί 

Ελ'ηνχκης Έματορικης Φιλολογίας γραφεΐοα υπό 
τον κ. Σ. Α. Παπαοτράτον καθηγητοϋ τών εμπορικών.

Φ
ΔΕΛΊΙΟΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ. Έξε· 

δόθη τό 157ον τεϋχος διά τοϋ οποίου τό δργανον αυτό τής 
‘Ακαδημίας εισέρχεται ΰπερήφανον καί άκ μάϊον είς τό 14ον 
έτος τής ηλικίας του. Ή χρησιμότης τοϋ Δελτίου καταφαίνεται 
έκ τής καταπληκτικής αύτοΰ διαδόοεως ήτις είνε πρωτοφανής 
δι' ελληνικόν περιοδικόν άφ* ου κυκλοφορεί είς δώδεκα χι
λιάδας αντιτύπων. Τοΰτο είνε άκρως εύχάριστον διότι καταδει
κνύει δτι τό πνεΰμα τοϋ νεωτέρον “Ελληνος τρέπεται είς τάς 
πρακτικός έπιστήμας τάς έξυπηρετούσας σήμερον τά ύγιειώς σκε- 
πτομένα πνεύματα.

Φ
Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ. ‘Υπό τόν τίτλον τούτον αγγέλλεται 

ή έκδοσις έν ‘Ηρακλβίφ τής Κρήτης λαογραφικού περιοδικού 
εις δ θά δημοσιεύεται καί ύλη γεωργική καί ήθικοκοινωνική. 
Τοΰτο διευθύνεται υπό τών κκ. Χατζηϊωάννου διδάχτορος τής 
Φιλολογίας καί Γ. X. ’Ελευθεριάδου γεωπόνου. Ή ΐδρυσις 
περιοδικού ένδιατρίβοντος κυρίως είς τήν λαογραφίαν τής νήσου 
είνε άξιον πολλής ύποστηρίξεως διά τάς μεγάλας ύπηρεσίας άς 
θά προσφέρη είς τήν ιστορίαν τής νήσου διά τής συλλογής τών 
παραμυθιών της, τών δημοτικών ασμάτων, τών μοιρολογιών, 
παροιμιών, όρκων, ευχών, εθίμων, διαφόρων δοξασιών, καί 
διά τών περιγραφών τών ιματισμών, όπλων, χορών, πανηγύ- 
ρεων κτλ.

Φ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ τοϋ έν ’Αλεξανδρεία 'Ελληνικού 

'Εμπορικού ‘Επιμελητηρίου. Έλάβομεν τό ύπ* άριθ. 85—86 
τεϋχος τοϋ μηνιαίου τούτου δελτίου τοϋ πλήρους ύλης εκλε
κτής καί χρησίμου. Σημειοϋμεν γεωργικόν άρθρον άξιον πολ
λής προσοχής περί τών αποτελεσμάτων άτινα έπακολουθούσι τήν 
έπί λελογιΰμένου όργανωτικου ΰυϋτήματος έφαρμο- 
ζομένην έκμετάλλευσιν τής καλλιέργειας. Έν τφ άρθρο) τούτω 
είδομεν καί τάς αποτελεσματικός ένεργείας ύπέρ τής γεωργίας 
τής «Γεωργικής Κεδιόικης Έταιρίας» καί τής «Δεν- 
δροκομικης καί Κηπουρικής Κεδιόικης ‘Εταιρίας».

‘Αναφέρομεν δέ καί τά έξής πολλοϋ ένά.αφέροντος. Ιΐίναξ τών 
έξ ‘Ελλάδος είς Αίγυπτον είσαχθέετων έμπορευμάτων. — Τό 
εισαγωγικόν καί έξαγωγικόν έμπόριον τής Αίγυπτου. — Πίναξ 
τών έν Αίγύπτω είσαχθέντων καί έξ Αίγύπτου έξαχθέντων κυ
ρ ιωτέρων έμπορευμάνων. — ‘Εμπορική Έπιθεώρησις. — Τά ελ
ληνικά προϊόντα. — ‘Εξαγωγικόν έμπόριον Σουδάν κτλ. κτλ»

Φ
ΕΚΘΕΣ1Σ ΊΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΎ ΕΤΟΥΣ 1908 

τοϋ ΑΣΥΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ. ‘Εξεδόθη είς κομψόν τομίδιον 
ή λογοδοσία τοϋ ευεργετικού αυτού σωματείου τού προσφέ- 

ροντος ανεκτίμητους υπηρεσίας είς τούς άτυχήσαντας έν τή ζωή 
καί καταστάντας σωματικώς ανιάτους. ‘Η εύγενής μέριμνα τής 
Προέδρου κ. Νεγρεπόντη πρός έπιτέλεσιν τοϋ μεγάλου σκο
πού τοϋ σο)ματείου τούτου καναφαίνειαι δι* άδρών γραμμών 
έν ταΐς λεπτομερείαις τοϋ ύπ* όψιν μας τενχιδίου, χαίρομεν δε 
οτι καί ή ύποστήριξις τών φιλανθρώπων είνε ανάλογος πρός 
τόν υψηλόν προορισμόν τού ιδρύματος.

Φ
Περισπούδαστον μελέτην ΠΕΡΙ ΊΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΙΩΝ ΕΝ ΠΑΛΙΑ έξέδωκεν ό διακεκριμένος έν Νεα- 
πόλει ελληνιστής κ. Σιμώνε Μπροϋβερ καθηγητής. Κατόπιν 
εμβριθούς μελέτης τών νεοελληνικών έργων, άπεκρυσιάλλωσεν 
είς ώραίαν καί πεφωτισμένην μελέτην τά πολύτιμα συμπερά- 
σματά του. ‘Αναφέρει τινες έγραψαν περί ‘Ελλάδος, εξαιρεί τήν 
άνάγκην τής έν ‘Ιταλία διαδόοεως τών ελληνικών έργων, ώς 
καί τής διδασκαλίας τής ελληνικής γλώσσης έν τοΐς Πανεπι· 
στημίοις. ‘Ως πρός τό γλωσσικόν ζήτημα, έπικρίνει τάς ύπερ- 
βολάς τών τε άρχαϊστών καί χυδαϊστών, προκρίτων μέσην οδόν. 
Καταλήγει δέ διά τών έξής :

«Εύχομαι, όπως διά τού συνδυασμού τής γνήσιας δημοτικής 
μετά τής αριστοκρατικής αδελφής της, τής καθαρευούοης, έπι- 
τενχθή ή διάπλασις μιας έλληνικής γλώσσης κοινής είς δίον 
τόν ελληνικόν κόσμον. Αύτήν τήν οδόν ήρχισαν ήδη νά χαράσ- 
σουν μετ* επιτυχίας διαπρεπείς τινες λογογράφοι, μεταξύ τών 
νεωτέρων, ών έχει τά πρωτεία διά τήν βαθύτητα καί τήν χάριν 
τής έκφράσεως ό κ. Δ. Καλογερόπουλος».

*0 κ Μπροϋβερ έξέδωκεν εσχάτως έλλην ιστί καί ώραΐον 
διήγημα, τό «“Αγαλμα» έμπνευοθέν έκ τής έλληνικής αρ
χαιότητας.

Φ
Έξεδόθη τό ύπ* άριθ. 5 φυλλάδιο» τοϋ μηνός Μαϊου τού 

• ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ* μέ ύλην εκλε
κτήν καί χρήσιμον καί πολλαπλώς ωφέλιμον. Σημειοϋμεν άρ
θρα και μελετάς τών κκ. Π. Παπαγεωργίου, Σ. Τασημίδου. Π. 
Δεκάζου, Γ. Τουφεξή, X. Καναβατζόγλου καθώς άλλην ύλην 
οίον Γεωργικά Χρονικά, ‘Εργασίαι τοϋ μηνός, Πρακτικοί Συμ ■ 
βουλαί κτλ. κτλ.
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"Ενεκα πληθώρας ύλης αναβάλλεται διά τό 
επόμενον ή συνέχεια αύν «Διαπρεπών Έλ« 
Ληνίδων» τοΰ κ. Δέ Βιά^η. ’Επίσης είς τό προ
σεχές δημοσιευδήσεται τά «Ιερά Ανάκτορα 
τον Βνζαντίον» κατά γλαφυρόν μετάφραση 
τοΰ κ. Χιώτη.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ — ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ OAOSABPOS ΚΑΤΑδΕΒΑδΧΙΝΟΝ ΑΡ, 6,000,000
ΕΔΡΑ ΕΝ

X

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΔΙΕΓΘΓΝΤΑΙΑ ΠΟΘΗΚΑI ΚΑ I 01 NO ΓΙΝΕ ΥΜΑ ΤΟ- 
ΠΟΙΕΙΑ ιής Έταιρίας ιν Μύλοις ’Α·9ηνων, 
ΈΙιυαΐνι, γΓίφ Φαλήρφ, Πάτραις, Καλάμαις, 
Πϋργφ, Κνμβ, Πόρφ Hal τοϊς κνριωτίροις 
οίνοφόροις κέντροις τής Ελλάδος.

Αριςτοβογαος Ζανος
Επαμεινώνδας Χαρικαος
Εμμανογηα ΡωςΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ — ΙΙΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Διαρκής έκθεσις ειδών φωτισμού, θερμάνσεως καί κινήσεως έν τή όδφ Σταδίου καί Κο- 
λοκοτρώνη. Πρατήρια έν οίς πωλοΰνται είδη φωτισμού καί θερμάνσεως, ώς καί οινόπνευμα 
μετουσιωμένον πρός τόν σκοπόν τούτον, εύρίσκονται έν Άθήναις μέν, παρά τή Κεντρική 
’Αποθήκη, οδός ’Οφθαλμιατρείου άριθμός 2, Κυδαθηναίων αριθμός 17, Τριπόδων καί Θέσπι- 
δος, Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, Χαλκοκονδύλη 30, διασταύρωσις Σόλωνος καί Ίπποκράτους, Πει
ραιώς 17, Έρμού 86, Πλατεία Έξαρχείων, Πατήσια Άγιον Λουκάν. Έν Πειραιεϊ οδός 
Παρθεναγωγείου 3.

X

Π Ω Λ Η Σ I Σ

Ή τιμή τοϋ μετουσιωμένον οινοπνεύματος ωρίσθη είς λεπτά 80 κατά σταθμικήν όκαν 
(όκαν βάρους) επιβαρυνόμενη είς τάς επαρχίας (δπου δέν υπάρχουν ήμέτερα εργοστάσια,) διά 
τών εξόδων μεταφοράς καί διαπυλίων τελών. Καθίσταται δέ ένταΰθα γνωστόν, δτι μεγάλη δια
φορά υπάρχει μεταξύ μετρικής καί σταθμικής οκάς οινοπνεύματος, λόγοι τοΰ μικρού ειδικού 
βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης οκά τοΰ οίνου -δύναται νά περιλάβη μόνον 332 δράμια 
οινοπνεύματος.

X.

X.
X.

X,

X

χ

X

X

X

χ. 
χ

Χ1ΉΣΙΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ή Εταιρία ήμών παράγει τό μετουσιωμένον οινόπνευμα, άποβλέπουσα εις τρεις άνάγκαζ 
τοΰ Ελληνικού λαοΰ, ήτοι τόν φωτισμόν, τήν θέρμανσιν καί τήν κίνησιν.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΛΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

‘Η χρήσις τοΰ οινοπνεύματος είνε βεβαίως έντελώς ακίνδυνος, άρκεΐ νά λαμβάνωνται χ
στοιχειώδεις τινές προφυλάξεις, αί όποΐαι συνοψίζονται είς τό θεμελιώδες παράγγελμα : Μή φ 
πλησιάζετε οινόπνευμα είς φωτιάν.

Ιον Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεία τοΰ οινοπνεύματος άβούλωτα, διότι έξατιμίζεται 
τοΰτο καί απορροφά ύγρασίαν, όπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν.

2ον Διά κανένα τρόπον δέν έπιτρέπεται νά ρίπτεται οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, 
μαγειρεϊον, καμινέτο κτλ., διότι διατρέχετε τόν κίνδυνον νά άνάψη τό οινόπνευμα τοΰ δοχείου, 
νά σπάση τό δοχεϊον καί νά χυθή έπάνω σας άναμμένον. Τόν αύτόν κίνδυνον διατρέχετε καί 
μέ τό πετρέλαιον, μέ μόνην διαφοράν, δτι τό οινόπνευμα σβύνει ευκολότατα μέ νερό καί 
μάλιστα μετ’ ολίγον. Μόλις τό νερώσετε παύει νά καί η.

3ον Πρέπει νά φροντίζετε νά γεμίζετε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεϊον κτλ. πριν τά 
άνάψητε. Άν δέ παρουσιασθή, ανάγκη νά ρίψητε καί άλλο οινόπνευμα, σβύσατέ το πρώτον 
καί άφοΰ βεβαιωθήτε δτι έ'σβυσε, τότε ρίψατε καί άλλο.

4ον Μή επιτρέπετε νά μεταχειρίζωνται οινόπνευμα διά προσάναμμα καρβούνων, διότι πολλοί 
πολλάκις δέν προσέχουν καί ρίπτουν τοιοϋτον σέ μισοαναμμένα κάρβουνα, δπόταν διατρέχετε τόν 
κίνδυνον νά άνάψη τό δοχεϊον καί νά γίνη δυστύχημα.

όον Μή γεμίζετε ξεχειλιστά ούτε λάμπαν, ούτε μαγειρεϊον, ούτε κανέν έν γένει είδος. Τό 
οινόπνευμα πρέπει νά μένη ένα τούλάχιστον δάκτυλον κάτω τοΰ στομίου, διότι μέ τήν θερ
μότητα διαστέλλεται (φουσκώνει) καί πρέπει νά έχη τόπον, άλλως θά χυθή άπέξω καί θά άνάψη.

6ον Έάν γεμίσαντες έν είδος οίονδήποτε τό περιβρέξηχε μέ οινόπνευμα κατά λάθος, σκου- 
πίσατέ το άμέσως πριν τό άνάψετε, μέ δ,τι δήποτε. Τό οινόπνευμα ούτε, λερώνει ούτε βρωμά.

7ον Άν 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 άνησυχήτε. Θά κατεβοΰν 
μόναι τους καί ή λάμπα σας θά άνάψη κανονικά.
Ία .Ίδη μας ιΐνε τελειότατα, lay δε άκολον&ήοητε τάς άνωτέρω οδηγίας ουδέποτε δύναται νά ουμβή ιό παραμικρόν.

»χχχ·χχχ··χχχ·χχχ·χϊχχ··χ·χχ·χχχ·χχχ·χ·χβ
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»l TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Ul MS umontos TH2 EAUAOS 10! 1809

Β'. ΚΛΗΡΟΣΙΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1909
4 δραχμαί εκα- 5έ”Λ" ***" **’ ,·'Λ~· ’’· ■■ ·*· '4s Μία δραχμή ε-

οτον γραμμάτων ιηΐγ ηηη ηηη |/ΓΠ»II Τ παστόν γραμμά- 
Ισχνον διά τάς 4 ΟΓΑΑ. oUU,UUU ΙιίΓιΙπ | ti0F Ισχύον διά 
κληρώσεις. Λ-—»*··. μίαν κλήρωσιν.

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΟΣ

1000 έν όλω Κέρδη άξίας 225,000 »

1 Μέγα κέρδος έξ 100,000 Δραχμών
1 Κέρδος 25,00ο »
1 έκ 10,000 »
3 Κέρδη 5,000 » -
5 » » 1,000

411 > 100 >
578 > » 50 »

Γραμμάτια ηωλοΰνται : Εί; τά δημόσια ταμεία καί 
λοιπά; δημοσία; άρχάς, st; τά; Τραηίζας, τί; τοϊς σταθμάρχος 
χαί στασιάρχα; τών σιδηροδρόμων τούς διαχειριστά; τών μονο
πωλίων καί τά πρακτορεία τών έφημερίδων προς δραχμήν 
μίαν έκασνον γραμμάτων, Ισχνόν διά μίαν έκ τών τεσσάρων 
κληρώσεων.

διά πασαν πληροφορίαν η ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον 
είς τά Γραφεϊον τοϋ ’Εθνικού Στόλου καί τών ’Αρ
χαιοτήτων, Ύπουργεΐον Οικονομικών είς ’Αθήνας.

Ό διευθύνων τμηματάρχη;
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ Π. A. II.

Όοιότικαί εέόπράξετς

Μηνός ’Απριλίου 1908 Δρ. 528,997.90
» » 1909 » 506,692.55

Έλαττον Δρ. 22,305 35
Έλατ. γραμμή Π A II. Δρ. 22,665.25
Πλέον » Μ. Καλαμών » 2,539.55
Έλατ. » Π Κυπαρισσίας · 2,941.15

έ-- Πλέον » Δ. Καλαβρύτων » 762.50
Άπό 1 Ίανουαρ. εως 31 ’Απριλίου 1908 Δρ. 1,970,485.90

» 1 » » . 1909 » 1,806,284.95

Έλαττον χατά τό 1909 έν ολω Δρ. 161,200.95 

Έν Άθήναις τή 15 Μαΐου 1909

(Έκ τοϋ Γραφείου)

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΙ (Γλυκό)ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡ ΑΠΟ ΣΤΑΦΤΛΙ
Ό Χυμός τής νωπής σταφυλής μεταποιούμενος 

είς μαρμέλαδαν (γλυκύπικτον) καί νέκταρ, είναι τό 
θρεπτικότερον γλυκόν’τοϋ κουταλιού καί τό υγειινό- 
τερον καί δροσιστικότερου ποτόν.

Είς δλην τήν Ευρώπην τώρα οί ιατροί διορίζουν 
τόν χυμόν τής νωπής σταφυλής ως τό τελειότερον 
τονωτικόν δι’ έξασθενισμένους οργανισμούς.

Μόνον 83 λεπτά ή όκα.

Πωλοΰνται είς τά Πρατήρια τής Ελληνικής 'Ε
ταιρίας Οίνων καί Οινοπνευμάτων ώς καί είς άπαντα 
τά εδωδιμοπωλεία.

ΚΟΝΙΑΚ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΤ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ

ΟΔΟΣ ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ ΑΡΙΘ. 5-1

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ 1843

Τό Ελληνικόν Κονιάκ τών 
’Αδελφών Μπαρμπαρέσου,τών 
οποίων ό μέγας βιομηχανικός 
οίκος χρονολογείται έκ πατρι
κής διαδοχής, είνε αγνόν προϊόν 
έκ σταφυλής.

Έχέγγυα εΐνε ή παλαιστής 
καί τά έπίσημα βραβεία τών 
Ελληνικών Εκθέσεων τώνέ- 
τών 1875, 1880,τοΰ Σικάγου 
1894, τοΰ Βορδώ 1895 ώς 
καί τών έν Παρισίοις Παγκο
σμίων τοΰ 1889 καί 1900.

TIMHTIKAI ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Προμηθευτα'ι τή; Βασιλικής Αυλής 
καί τετιμημένοι διά roC Σταυ

ρού τή; Σωτήρος

Διά πάσαν παραγγελίαν υ 
σχετικήν πληροφορίαν άποταν- 
θήτοσαν οί βουλόμενοι εις τό 
έν Πειραιεΐ Κεντρ.Κατάστημα.

“Η ΑΝΑΤΟΛΗ,,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΚΕΚΗ 111 Β. ΔΙΙΤ1ΙΚΠ02
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ—ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Μετοχ. Κεφάλαιον Δρ·2,000,000 */2 καταβεβλημένο? 
'Ασφαλισμένα Κεφάλαια μέχρι σήμερον δρ. 16,000,000

Διοικητικόν Συμβούλιον

Γεώργιος Άβέρωφ, Πρόεδρος, *Ζω. Καλαμάρης, 
’Αντιπρόεδρος, Άγ. Σλημαν, Άρ. Θεοδωρίδης,’ΑΟ. 
Τνπάλδος Μπασιάς, Π. Σάρογλος, Ν. Μοσχοβάκης. 
Ν. Κοντός.

Γεν. Διευ&νντής : Αθ. Η. ΦΙΛΩΝ
Μεταξύ τών Μετόχων τής 'Εταιρείας καταλέγονται.

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος, ή Τράπεζα 
’Αθηνών, ή Τράπεζα τής ’Αναβολής, ή Λαϊκή Τρά
πεζα, Κ. Ήλιάσχου [Κωνσταντινουπόλεως].

Διενεργοΰνται άσφάλειαι Ζωής παντός είδους, ά- 
σφάλειαι Προιχοδοτήσεως, άσφάλειαι Μιχταί, ΛαίκαΙ 
άσφάλειαι κλπ.

Πρακτορεία είς τάς κυριωτέρας πόλεις Ελλάδος, 
Τουρκίας καί Αίγύπτου.

Πληροφορίαι καί έντυπα παντί τφ αίτοΰντι.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ .

«•ΛΑ .1 ■.. - ·7 λ ·.?.·<_' ·*Χ -.'i Δ*ζί.

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμηαάτια
Τροποποιηθείσης τής χλίμαχος τών τόκων τών εις τραπε

ζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν δψει ή έπί προ- 
θεσμίρ, δηλοποιεϊται, ότι άπό 15 Απριλίου 1909 ή ’Εθνική 
Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Κατα- 
στήματι καί τοϊς Ύποκαιαστήμασιν αύτής καταθέσει; ε'ι; τρα
πεζικά γραμμάτια άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία, 
έπί τόκφ.

1 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δφει άποδοτέας κατα
θέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10 000, πέραν τοϋ ποσοϋ τούτου 
τοΰ τόκου όριζομένου εις 1 τοϊς ο)ο κατ’ έτος μέχρι 50.000 
δραχμών πέραν δέ τοΰ ποσοΰ τούτου εϊς 1)2 τοϊς ο)ο Αί 
καταθέσεις αΰται γίνονται δεκταΐ καί είς ανοικτόν λογαρια
σμόν παραδιδομένου τω καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού 
καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 τοϊς ο)ο χατ’Ίτος διά τάς καταθέσεις άποδοτέας μετά 

εξ μήνας τούλάχιστον.
2 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο

τέας μετά εν έτος τουλάχιστον.
3 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέτεις τάς άποδοτέας 

μετά δύο ετη τούλάχιστον.
3 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος οιά τάς καταθέσεις τάς άποδο

τέας μετά τέσσαρα ετη τούλάχιστον.
4 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 

μετά πέντε έτη τούλάχιστον ώς καί οιά τάς πέραν τών πέντε 
έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δέχεται έτι εντόκου; καταθέσει; εί; χρνοόν, ήτοι είς οραγκα 

καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν (ορισμένη προθεσμία ή 
διαρκείς έπί τόκο» :

2 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τούλάχ.
2 » » » > 1 έτους » .
2 1)2 » > . >2 έτών
3 » » » » 4 » »
4 » » » >5» »
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ 

έκλογήν τοΰ καταθέτου, όνομαστικαηή άνώνυμοι.
Τό κεφάλαιον και οί τόκοι ομολογιών πληρώνονται παρά 

τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτήσει τοΰ καταθέτου 
παρά τοϊς 'Υποκαταστήμασί τής Τραπέζης είς τό αύτό νό
μισμα είς δ έγένετο ή κατάβεσις.

«Ή γνωστή κκλλιτέχν.ς στηθόδεσμων κ. Χτχ- 
μ.ατενα Λίεάτα ή διβυθύνουσχ τό τμήμα στηθόδε
σμων του «Έρμείου» γνωστοποιεί, δτι ούδαμώς άπε- 
χώρησε τοΰ έπί τής όδοϋ Πετράκη 5 Έργοστασίου 
της, άλλ’ έξακολουθεΐ εργαζόμενη προσλαβοϋσα ώς 
διευθύνουσαν βοηθόν της τήν καλλιτέχνιδα Δα 
Ευγενίαν Οίκονόμ,ου, ΐνα οΰτως επαρκή είς 
τάς απειροπληθείς παραγγελίας τής άξιοτίμου πε
λατείας της».

Κατο'πιν αύτής τής δηλώσεως εΐνε περιττόν νά· 
άνησυχήσωσιν αί πολυπληθείς πελάτιδες τής κ. 
Χταμ.. ΛΙεάτα ή οποία γνωρίζει νά δημιουργέ τά 
καλλιτεχνικά σώματα καί νά άναδεικνόή έπί πλέον 
τά χαριτωμένα αναστήματα μέ τούς άπαραμίλλου 
κομψότητος κορσέδες της.

(Οβος Πετράκη άριθ. ££)

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑ ΛΛΙΤΕΧΝ1Α
Ο ΜΗ Μ W» 88 — w W » ■ 4

ΕΝ ΕΛΛΑ ΛΙ
ΕΠ. ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟΧ

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Πρώτην φοράν έν ‘Αθήναις καί καθ’ δλην 
τήν 'Ελλάδα παρουσιάζεται φωτογράφος μέ καλ.- 
λιτεχνικάς δικαιωματικάς άϊ,ιώσεις.

Ό κ. Ξανθόπουλος άνήγ-αγε κένταϋθα τήν 
φωτογραφικήν είς τΦν Καλών Τεχνών τήν 
περιωπήν, δπως οί Ευρωπαίοι συνάδελφοί του 
οί συναγωνισμένοι πρό πολλοΰ μέ τούς καλλι- 
τέχνας ϊ,ωϊΡθι<Ρουζ τών ξένων μ·εΥ«λοπόλεων.

Πρέπει δέ νά τό θεωρή κάνεις εύτύχημα νά 
έχη μίαν φωτογραφίαν του άπό τόν κ. Ξανθό- 
πουλον, τό φωτογραφείον τοϋ όποιου έτίμησαν 
όλοι οί διακεκριμένοι καλλιτέχναι μας καί οί 
άνθρωποι τιΰν γραμμάτων.

ΟΔΟΝΤΟ ΓΑΤΡΕΙΟΝ
ιών X. X. ΑΛΕ-. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ& ΙΩΑΝ- ΑΠ0ΣΤ0Α0Π0ΓΑ0Υ

1β —ΟΔΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ — 1β

Έν έκ τών νεωτέρων άλλά καί τελειότερων 
όδοντοϊατρείων τής πόλεώς μας. Συνίσταται τοϊς 
ένδιαφερομένοις διά τήν άνώδυνον έξαγωΥήν 
τών όδόντων καί τήν επιστημονικήν καί έπιμε- 
λημένην περιποίησιν τοΰ στόματος.

ΕΝ ΟΔΩ ΕΡΜΟΥ t Ύ 
...

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΐ.

(Printemps)

ι. ui l ran
Είς τόν άφθονόν καί ποικιλώτατον καί πολύ

μορφον καί πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τοϋ 
καταστήματος τών άδελφών Μητσοπούλων ζητή
σατε τά τελειότερα άσπρόρρουχα διά 
ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυποίκιλα κεντή
ματα καί δαντέλλας καί τά τελευταίας 
μόδας υφάσματα. Δέν θά σάς προσελκύση 
μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνεία τοΰ καταστήμα
τος άλλά καί ή ίδιάΐ,ουσα εϊς τούς καταστημα- 
τάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης ’τών τρό
πων.
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Νικολάου Γεωργατου 
______________________ »

0 προοδευτικωτατος κ Γεωργάτος εδωσε τήν μεγαλειτέραν ώθησιν εις τήν βελιίωσιν και τελειο- 
ποιησιν τής υποδηματοποιέ!ας εν Ελλάδι. Σημειωτέον δτι ανέκαθεν χαρακτηρίζονται οί ’Αθηναίοι, '

δτι ύπό έποψιν ύποδήσεως υπε
ρέχουν άλλων Ευρωπαίων πρω- 
τευοιάνων, οί όποιοι δέν ήδυ- 
νήθησαν ποτέ νά φέρωσιν υπο
δήματα τής χάριτος, τής κομψό- 
τητος καί τής. στερεότητας τών 
’Αθηναϊκών. 'Όταν λοιπόν εις 
περασμένος έποχάς ή υποδημα
τοποιία ήκμαζε καί ήνθει έν Ά
θήναις φαντάζεται έκαστος πό
σον προήχθη σήμερον οπότε τοι- 
αΰτα στοιχεία νέα, Προόδου 
καίΖ ή λ ου, δπως ό Γεωργά
τος, άνεμίχθησαν καί έζυμώθη- 
σαν μέ τήν τέχνην αύτήν. Είς 
τήν πρό τίνος γενομένην έν Ά
θήναις Έκθεσιν τά υποδή
ματα Γεωογάτου κατ’ εξο
χήν έπηνέθησαν καί έθαυμάσθη- 
σαν. ’Ιδιαιτέρως δέ εϊλκυσε τήν

ΔΙΟΤΙ ΟΙΚΟΣ ΑΪΤΟΣ ΠΑΡΕΧΕΙ
•Μ ♦^ΜΜΗ-Μ-Ε***** *
+ ΟΔΟΙ ΣΤΑΔΙΟΥ I

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΡΙΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΥ ΚΟΜΨΟΤΗΤΟΣ
ΕΥΘΥΝΑΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ

ΑΡΙΘ. 35 J 

ΕΠΙ rTZSuEOTSr ZS.ΈΞ

ΕΧΕΙ J1*1
20 ΔΡ- ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑ1Σ ΚΑΙ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

πελάιαι του δύνανται νά στέλλουν άντί μέτρου ύποδήματα καί τότε τό Κατάστημα έγ- 
γυάται τελείαν έφαρμογήν.

προσοχήν καί τό ένδιαφέρον καί 
τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως ή το- 
ποθέτησις ωρολογίου είς τακοΰ- 
νιον υποδήματος, δπερ ήτο κε- 
καλυμμένον δι’ άθραΰστου κρυ
στάλλου ! ! ! Μέ τό ώρολόγιον 
αύτό δύναται τις νά γνωρίζη πό
σον περιεπάτησε καί πόσα βή
ματα έκαμε ! ! ! Μόνον ένας 
τεχνίτης αγαπών τήν τέχνην του 
ήδύνατο νά προβή εις αύτήν τήν 
καινοτομίαν. Άλλά καί κάθε σχε
τική έργασία δταν προέρχεται 
άπό τό Κατάστημα

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ

παρουσιάζει έκπλήξειςκαί προκα- 
λεϊ θαυμασμόν.

Τώρα μάλιΟτα

μέ τά νέα δέρματα

και τές φόρμες δέν 

δύναται κάνεις 

νά τόν όυναγωνιόΟΛ

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΤΟΥ
ΣΕΒΡΩ ΜΠΑΤΕΝ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ
HZKAAQTISAN TAS ABPAS ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΝ

ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ lira mim
] εινε άγνδς 
. εϊνε λεπτώς άοω-

■ εϊνεεΰΟηνότεοοςπαν- 
) τάς έφαιιίλ λον του

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ —ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ
Πωλείται είς όλα τά καλά καταντήματα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ

Φαομακεϊον BYPINH καϊ ΥΙΟΙ όδός Γ' Σ)6ρίου Ι'·’.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ—ΑΘΗΝΩΝ— ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δάνειον δραχ. 2,6(1(1.000

'II πληρωμή τοΰ ύπ’ άριθ. 20 τοκομερίου καί ή 
έξαργύρωσις είς τό άρτιον τών κληρωθεισών 26 ο
μολογιών ύπ’άριθ. 187.197, 2,386, 2,689, 3, 
311, 3,478, 3,551, 3,997, 4,618, 5,349, 5,440, 
5,851, 6,113, 6,498. 7,046, 7,164, 7,400, 7, 
514,8,040,9,455, 10,445, 10,532, 10,685, 
112,162, 12,594, 12,698 γενήσεται παρά τή ’Ε
θνική Τραπέζι] άπό τής Έλλάδος τής 15 τρ. μηνός.

(Έκ τοΰ Γραφείου)

Είς τό έργοστάσιον Τεχνητών Άνδεων Βα
σιλείου Γ- Σατολια (οδός Καπνι κα
ρέ ας 3) εύρίσκεται πάντοτε πλούσια συλλογή 
τεχνητών Άνθέων έγχωρίων καί Εύρωπαϊκών 
ώς καί πάντα τά ύλικά διά γυναικείους πίλους 
ώς καί στέφανα γάμων γάντινα καί κήρινα.ΙΩΑΝΝΗΣ Γ· ΙΓΓΛΕΣΗΣ

ΟΔΟΝΤΟΊΤΑΡΟΣ

*»1—ΟΔΟΣ ςταδιου—»ι

Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος και τών δδόντων 
σώζετε ον μόνον τους δδόντας σας, αΖΖα προλαμ
βάνετε απείρους νόσους τονστόματος, τών δδόντων. 
τών ώιων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρνγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικοΰ συστή
ματος, πολλάκις δέ σώζετε καί τήν ζωήν σας αυτήν.

Συνιστώμεν ενϋέρμως τόν διακεκριμένοι· επιστή
μονα δδοντοϊατρδν κ. ΙΡΓΛΕΣΗΝ τοΰ όποιον αί 
τρεις σκενασίαι Έλιξίρ t-x, Όδοντόχονες και 

είνε μοναδικαι είς τό είδος τωτ.
Διά τουπαύει ή οδονταλγία 

και η νευραλγία. Είναι σκενασίά αλάνθαστος 
καϊ αποτελεσματική.

Πωλΐΐιαι παρά τώ ίδίω άντί 2 δρ. τό φιαλίδιον

51—ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—51

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20,000,000 
Διποημένον είς 80,00ά μετοχάς όρ. νο. 250 έκάότην

ΕΔΡΑ ΕΝ αΘΗΝΑΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαφείρια; Κ. Μάτσα; (Γενικός Διευθυντής Τραπέζης ’Αθηνών).
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ‘Ιωάννης Ευταξία; (Υποδιοικητής τής Εθνικής Τραπέζης τής Έλλάδος).
ΜΕΛΗ : Στέφ. Φραγκιάδης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. ‘Ηλιόπουλος, Ν. Μισυρλής, Ε. Bow-

ron, Ε. D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Ch. Wehrung.
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζαφείριος Κ. Μάτσας, Στέφανος Φραγκιάδης, Δημήτριος ’Ζ/λιόπουλος Γεν. Γραμματεύς 
Δηιι. Γαλανόπουλος Γενικός ’Επιθεωρητής, Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΪΝΟΝ

Υποκαταστήματα καί Πρακτοριϊα : Εις Πατρας, Αΐγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Λευ
κάδα, Μεοαήνην. Μελιγαλά, Κυπαριαοίαν, Πύλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, 
Άνουλινίτοα, Κριεκοϋκι, Ζαχάρων, Ξυλοχαοτρον και Γύθειον.

Ε Ρ Γ Α Σ I A I

Προστασία εν γένει τή; παραγωγή; καί τή; ‘Εμπορία; τή; Σταφίδα;
Παροχή δονείων έπ! ένεχύρφ σταφιδοκάρπου αποταμιευμένου εί; τά; ϋπο&ήκα; τη; μέχρι τών 4)5 τή; άξίας αύτοΰ κα! έπί 

τόκφ ούχ! άνωτέρω τών 6 ο)° έτησίως.
‘Αγορά προοφερομένου αυτή σταφιδοκάρπου εί; τά; ώριομένας έν τή ουμβάσει τιμά;, προ; έξασφάί ισιν τοΰ κατωτάτου ορίου 

τιμή;, Διαφήμισι; τοΰ προϊόντος εί; τά; ξένα; άγορά; πρά; έπαύξησιν τή; σημερινή; καταναϊώσεώ; τον κτλ. κτλ.



ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΤΣΤΑΣΙΑ
Η

Ν
Ω

Μ
ΕΝ

Α
 ΒΟΥ

ΣΤ
Α

ΣΙ
Α 48 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - 48

Έάν αί Άθήναι δύνανται τά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίους ση- 
μειωΟείσας καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρός τοϋτο εΐνε καί τό 
μέγα αύτό Κατάστημα εις τό όποιον συνεκεντρόθη πλουσίαέπίπλοτσις, άπαστρά- 
πτουσα καθαριότης, πρόθυμος ύπηρεσία, μοναδική αφθονία καί ποικιλία όλων 
τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. Πρώ
τον αύτό έκαινοτόμησεν είς τό ζήτημα τής εύθυνής διανομής κατ’ οίκον αγνού 
καί νωπού Άγελχοενοϋ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν,· 
όνομαστά, δλα δέ τά είδη τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται ά'φθονα, εύ- 
θυνά, καί μέ υλικά εκλεκτό καί έπιμελημένα. Τά δέ είδη τής ύΚχχαροπλαστεκής 
γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν όλων αύτών Γ»ι- 
•ζαίως θεωρείται τό κέντρον όλου τοΰ εκλεκτού κόσμου. Αεζαίως εύρίσκουσι θέ
σιν μόνον οί προνοητικοί πού φροντίζουσιν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι κα1 
ακόμη διζχιότερον δλοι οί συχνάζοντες είς τχ Οίατρχ δέν θεωρούσι τήν δια
σκέδασήν των πλήρη δν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτι- 
κόν των, ή τό παγωμένον γάλα των, ή τό γευστικόν γλύκυσμα των, ή τήν άβράν 
κρέμαν των είς τάς πολυτελείς Α’ιθούσας τών
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΡΟΜΟΑΟΓΙΟΝ ΑΠΟ 15 ΜΑ ΓΟΥ 1909

ΓΡΑΜΜΗ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ

Κυριακάς και έορτάς προστίθενται

11.30 Μ. Μ. ταχεία | 12 22' ] 12.40'Μεσονύκτιον

Σημ. 1. Μέ τάς ταχείας αμαξοστοιχίας δέν έκδί- 
δονται εισιτήρια Γ' θέσεως ώς καί άποσκευαί καί 
φορτωτικοί εμπορευμάτων.

ΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Ε- ΑΘΗΝΩΝ Στροφύλιον | Παλαιός Σταΰμός

11 ρό μεσημθοίας

6.— 5 55' 6.10’
7.0 δ' 6.55’ 7.10' χατ’ εύδεϊαν
8.— 8.05' 8.20' ταχεία
·,ι. — 8 55' 9.10’ κατ’ εύθεΐαν

10.- 9.55' 10.10’
11.— 10.55' 11 10'
12.05' κατ’ εύδεϊαν
12.30' ταχεία '

Μετά ιιεσηιιβοίαν

3.— 12.50’ 1.10’
4.— 1.55' 2.10’
5.— 2.55' 3.10'
5.30' ταχεία 3.55' 4.10'
6.05’ κατ' εύδεϊαν 4.55' 5.10'
6.30' ταχεία 6.- 6.Ό’
/. — 7.10’ κατ’ εύδεϊαν
8.05' κατ’ εύδεϊαν 7 55’ 8 20' κατ’ εύδεϊαν
9.— 8.55' 9.10'

10.30' 10.20' 10 40’
12.30'κατ’ εύδεϊα» 1 1.20' 1 1.40'

ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΥΡΙΟΥ

Άνανωοήσεις

ΕΞ ΑΘΙΙΝΩΝ

7·45' π. μ.
4·5Ο’ μ· μ·

ΕΚ ΛΑΥΡΙΟΥ

6.15' π. μ.
5·1 5' μ· μ·

Σημ. In. Λαϊκαί άμαξοστοιχίαι κατά πάσαν 

Δευτέραν Πέμπτην καί Σάββατον.

Σημ. 2α. Τά μετ’ επιστροφής λαϊκά εισιτήρια, 

ίσχόουσι τήν ημέραν τής έκδόσεώς των.

Σημ. 3η. Τά τακτικά μετ’ επιστροφής εισιτή

ρια ίσχόουσι καί τήν έπομένην ημέραν τής έκδόσεώς 
των.

Σημ. 4η. Κατά τάς ημέρας τών λαϊκών αμαξο
στοιχιών θά έκδίδωνται καί εισιτήρια απλής μόνον 
μεταβάσεως μέ τό ήμισυ τής τιμής τών μετ’ επι
στροφής λαϊκών.

ΤΥΠΟΙΣ "ΠΝΕΛΛ. ΚΡΑΤΟΥΣ,, *O8cc Σοφοχί-iovs 1.


