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ΆΦήναι, ^Σεπτέμβριος 1909 Επιθεώρησις
ΜΗΝΙΑΙΟ^ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

*

Ταςειδιωτικαι Εντυπώσεις (Σμύρνη)...............................................
Η μόρφωσις τώ>ν τέκνων μας.................... 

Τδ μετάλλιον της Άγ.'Ελένης (Τοϋ Le Guil Ms-Αιήγημα) ■ . 
'Η αλήθεια περί τοΰ Λόρδου Βύρωνος...... ..............
Μιτυληναϊκα (Έκ ζοΰ σημειωματάριου μου) ............. 
Διαπρεπείς ‘Ελλην. κατά τδν Ιθ' αιώνα(Έλισσάβετ Μοιτζαν) 
Αγνωστοι σελ. εθν. δακρύων (Ίό σκλάβωμα των Τρικκάλων) 

—μυρναικα (Έκ τον σημειωματάριου μου)......................................
Ή Συνάντησις ( ώήγημα-Τουργένεβ) .......... . ...... 
Μιχαήλ Άργυρόπουλος.................................................................
Απο το διαβα τον καιρόν (Στό νον—Ή η-'υγ.ή — Εριστικοί

στιγμαί—Ποιήματα) ......... ................ 
’Οχυρωματική εκστρατείας είς τδν Γερμανικήν στρατόν 
‘Ο "Αγιος Χριστουπόλεως Ιάκωβος.....................................
Βασιλεύς ανευ θρονου (Montegut — τό μυθιστόρημά μας) . . . 
Ή οικονομική άνόρθωσις (Έμπαιγμός ή πλάνη).....................
Άπδ τήν ζωήν τοϋ Μηνδς(Αΰγουατος)......................................
θεατρική σελις (Οί Σεισμόπληκτοι.—"Οταν οτάοι] τά άτομά του.

— Ή Ηλεκτροθεραπεία.—Ή Αθήνα μας.................................
ΚΟΣΜΟΣ: Μία,άληθής είκών (σελ. 710)---- Ή πρώτη

Αυγούστου (σελ. 713).—'Η δργάνωσις τών Συντε
χνιών (σελ. 715).— Σιδηρόδρομος Πελοπόννησου 
(σελ. 717).— Η παγκόσμιος παραγωγή τοϋ μολύβδου 
(σελ. 719). — Προφητεία περϊ ένώσεως τής Κρήτης 
(σελ. 721).—Τά Δημόσια έργα (σελ. 723).—Τά Δι
καστικά άςιώματα έν ’Ιταλία (σελ. 725). — Κλίκα 
άλληλοθαυμασμοΰ (σελ. 126).—Τδ Εθνικόν κίνημα 
(σελ. 728).—Τδ Λαχείου τοϋ Στόλου (σελ. 729).— 
Τδ σχολεΐον τής χωροφυλακής (σελ. 732).

Ό κ. ΆΟ. Ματάλας.—θεατρική 'Ηχώ. — ’Ολιγόστιχα.
—Βιβλία κα'ι περιοδικά.

Ε1Κ0ΧΕΣ: 'Άποφις Πλωμαοίου. — Τδ φροΰριον τής 
Μονεμβασίας.—Στρατιώται τοϋ φρουρίου Μιτυλή- 
νης.—Ή καλύβα τοϋ ψαρρα.—Μιχαήλ. Άργυρόπου- 
λος.—Ό Χριστουπόλεως ’Ιάκωβος.

Ευγενίας· Ζωγοάόου 
Ο. Α. Ρονόοπούϊ.ου 
Ήο. Σταυοου 
ΙΙιλτ. 1. ΔαΟκα^άκη 
Δ. Ζ.
Σπ. Δέ>Βιάζη
I. II. Σταιιατού^.η 
Δ. Ζ.
"Αννης· Χτ...
Μη·αϋς·

Μιν. Άργυοοπούλου 
ΚΑΒΑNX
Mn-uuc
Μίτζας· ΙΙεοοιοτΰ
Μαίίιιου "Αιιλετ 
Εΰγ. Ζ.

Χκηντκοϋ
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ελαΗΝικΗ επιθεωρΗςις -
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

ΔΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΡ. 12.— JZ.4 ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8.—

Δούναι; Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου

ΟΔΟΝ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 33: Άδήνσς

’Αντιπρόσωπος έν Μιτυλήνη δ κ. MIX. Β. ΜΠΙΝΟΣ

’Ανταποκριτής καθ’ ολην την Αίγυπτον ό κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΓΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ 
Βιβλιοπώλης εν ‘Αλεξάνδρειά, έναντι τον Άβερωφείου Γυμνασίου

ΙΙάν χειρόγραλον δημοεϊιενόμενον ΐϊ μϊι δέν έπχίτοέάεται 

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία τής (('Έλλ .Επιθεωρήσεως)» 
«ναγγέλ?.εται δι’ αύτής

ΣΗΜΕΙΩΣ1Σ.— Γνωρίζομε*  τοίς ενδιαφερομένοις, οτι αί έγγραφοί τών άπό τοϋ παρόντος μηνός 

έγγραφομένοτν νέων συνδρομητών μας λογίζονται άπό τής πρώτης έκαστον μηνός.

---------------------------------
’Αντιπρόσωπος καθ' ολην τήν Ρωσσίαν τής « Ελληνικής Έπιθεωρήσεως*  Αναγνωρίζεται ό Καθη

γητής κ. ’Αναστάσιος Μάλτας. (’Οδησσός.— Rue PoUSchkine, Νθ 66).

ΔΙΕΤ9ΤΝΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α· ΖΩΓΡΑΦΟΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤίΙΝ ΠΟΣΙΜΩΝ ΙΑΜΑΤ. ΥΔΑΤίΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
θεωρεί καθήκον της νά είδοποιήστ, δτι μόνον αύτή γε
μίζει τάς φιάλας τών ύδάτων Σαρίζης εντός τής πηγής 
Σαρίζης διά μηχανήματος αγγλικού, άλλαι δέ φιά- 
λαι, πωλούμεναι ώς Σαρίζης ύπό άλλων εμπόρων, 
πληρούνται έν Άθήναις.

Έπίσης μόνον ή ’Ανώνυμος Εταιρία έχει τήν απο
κλειστικήν έκμετάλλενσιν τών ύδάτων Λουτρακιού, 

Κυλλήνης, Όασης δι’ επισήμων συμβολαίων, πληροί 
τας φιάλας εις τάς πηγάς αύτάς καί συνιστάται διά 
πιστοποιητικών τών Δήμαρχων Άνδρου καί Λουτσα- 
κίου καί διά δύο εγκυκλίων τού Β. Ίατροσυνεδσίου.

Αποφεύγετε άλλα ϋδατα μεταφερόμενα διά δαυ,ι- 
ζανών καί χάνοντα τάς ιδιότητας καί τά θεραπευτικά 

των συστατικά. Δοκιμάσατε τό ύδωρ Τσάγεσι υ,οναδι- 
κόν έ·ι τώ κόσμω κατά τήν γνώμην τού Γάλλου Ακα
δημαϊκού Ρομπέν κατά τής αναιμίας, χλωρώσεως καί 

έςασθενήσεως, θαυμάσιου οέ εις τήν νεΰσιν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΜΑ

CORSETS ROYALES

Οί μόνοι Κορσέδες οϊτινες έτυχον τών καλλιτέ- 

ρονν βραβείων είς πάσας τας διεθνείς εκθέσεις.

Είς τόν ΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝ θά εΰρητε απαντα τά 
εϊΆΐ) τής γυναικείας άμγιέιεως, είδη γόμων καί 

προικών ώς καί πλονσίαν συλλογήν φορεμάτων.

Τ1ΜΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΚΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ

ΕΙΣ TO ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΙΔΩΝ ΪΙΟΛΥ'ΓΕΑΕΙΑΣ

ΘΕΟΔ. Π. ΠΕΤΡΟΠΟΪΛΟΥ
ΕΝ ΟΔΩ Ε Ρ Μ Ο Τ ΑΡΙΘ. 60

Εύρίσκονται έν Πλοΰτφ καί άφθονοι Πλοΰζες έ

τοιμες Δαντελλένιες, Τούλλινες, Ίρλάν. ΔιακόΒια 

νέα σχέδια άπό Δρ. 20 μέχρι 250, καί Τούλια είς 

δλα τά νουβοτέ χρώματα.
Έπίσης συνιστώμεν τήν A 1 s e i d a creme an- 

tiriile. Εινε ή μόνη κρέμα ή παρασκευαζομένη έπι- 

στημονικώς άπό τούς διασημοτέρους δερματολόγους 

τών Παρισίων. Εξαλείφει τελείως τάς ρυτίδας, μπι

μπίκια καί πανάδες. Έπισκεφθήτε τό νέον Κατά

στημα τοϋ κ. Θεοδ. Π. Πετροπούλου.

'II έν Άθήναις ύπό τήν Υ. 
προστασίαν τής Α. Μ. τοϋ 
Βασιλέως, Βιομηχανική 
και ’Εμπορική ’Ακαδη

μία δηλοϊ, δτι τά μαθήμα
τα τών σχολών αύτής (Γ*·  
ωργικής, Βιομηχανι
κής, ’Εμπορικής, Μη- 
χανονργικης, ’Αρχιτε
κτονικής). άρχονται τή 
ι 5 Σεπτεμβρίου, αί δέ έγ
γραφοί άπό τής 2θής Αύ
γούστου. Πρόγ ραμμα άπο- 
στέλλεται δωρεάν τώ αί- 
τοΰντι.Γίνονται δεκταί καί 
μαθήτριαι.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΒΑΡΑΓΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΤΑΤ

Έν Όδω 'Ομηρον άριθ. 4

Μία έπίσχεψις είς τό άνωτέρω Επιπλοποιείου θέ
λει πείσιτ) χαί τόν πλέον δύσπιστου περί τής καλλι
τεχνικής τελειότητος είς ήν έφθασεν ή εργασία τού 
έν λόγω καταστήματος. Άσφαλώς ύπερβάλλει τά Εύ· 
ρωπαϊχά, έφ’ φ καί τήν έχτίμησιν τής εκλεκτής ’Α
θηναϊκής κοινωνίας έχει επισύρει. Συνιστώμεν έχθύμως 
τό Κατάστημα τών κ. κ. Άθηναίοιβκαί Βαράγχη.

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Κατ' άπόφασιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής 

ε’Ιονικής Τραπέζης» Ld ώρίσθη διά τήν α’ εξα
μηνίαν 1909 ποσοστό*  πρός 5 ο)ο έναντι τοϋ ετη
σίου μερίσματος, ήτοι L 0-2-6 κατά μετοχήν.

Η ΚΙΝΙΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ή ολική άξια τής πωληθείσης κινίνης τοϋ κρά

τους άνήλθε κατά μέν τήν ά’ τριμηνίαν τοϋ 1909 
είς δρ. 99.657,55, κατά δέ τήν δευτέραν είς δρ. 
122,914,05' οΰτω κατά τήν πρώτην εξαμηνίαν τοϋ 
1909 ή αξία τής πωληθείσης κινίνης συνεποσιάθη 
έν όλω είς δρ. 222,571,60.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
EAFLA. ΛΘΤίΚΓΑΙΣ:

λ Είς μεταλλικόν........................................................
Γαμιϊον; · τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης. 

' · χερματικα > δΐδρχ. καί μουόορ...
*Εξωτ.λ|<ίμοί . ’Αντίτιμου μετ.Τρ. εις τό έξωτερικόυ. 
Ηροϊόνέκδ.έΟν. Δ.εις χρ. έλλ.σιδ.4ο]ο 1902........................
Δάν. πρός τήν Έλ.λ. Κυβέρ. έπ’άυαγκ.κυκλ.τραπ.γραμμ.

• » » > » διδράχμων καί μονοδράχμων.
... μ , )Είς χρυσόν Δρ. 28.079,118.75 »Ομολ. Εθνικών οανειων, , τ.Α“γρα1χ. , 32,617,201.25 .

Γεωργικόν ΘεΟΟαλικόν δάνειον...........................................
Έντοκα γραμμάτια Έλλην. Δημ.είς τραπ. γραμμάτια. 
Προεξοφλήσεις.............................................................................
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων....................................
Δάνεια καί άνοικτοί λ]σμοί έπ’ 'ένεχύρω χρηματογράφων 
Δάνεια έπ’ ένεχύρω εμπορευμάτων....................................
Δάνεια και ανοικτοί λ]σμοί έπί ύποθήκη........................

» είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα. 
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας............ .....................

Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργωκτηματίας . . 
Μετοχαΐ είς έγχωρίους Εταιρίας.......................................
Συμμετο^ΐι είς Τράπεζαν Κρήτης.......................................
Όμολ. λαχ δαν. Έθν. Τρ. τής Ελλάδος..........................
Τοκομερίδια έν γένει..............................................................
Καταστήμ.Τραπέζ. καί κτήμ. έξ άναγχ. έκποιήσεωυ » 
’Απαιτήσεις έπιάφαλεϊς..........................................................»
Έξοδαίγκαταστ·(ίδίωςδαπάνη χατασχ. τραπεζ.γραμ ) » 
Διάφοροι Λογ]σμοί.................................................................. >
Λογαριασμοί τρίτων έν τω έξωτερικώ............................. »
ΛογαριαΟμόςέξαγ.συμμ. Κυβερ.είςκέοδη έχτρ.γραμμ. » 
’Εξαγορά προν. ΙΙρονομ. Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας. > 
Προμήβειατροπής λαχειοφ. δανείου είς τραπ. γραμμάτια » 
Διάφορα ............................................................................................ >

Δρ.

»

,^Ρ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν κεφάλαιον.........................................................
’ΑποΟεματικά κεφαλαία.......................................................
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία :

I. διά λογ)σμόυ τής Κυδερυήσεως Δρ. 61,778,575.42
II. . » ' > Τραπέζης : » 49,820,329,73 .

Κε^ιιατικά γραμμάτια δίδραχμα χαι μονόδραχμα . »
ΚαταΟίόε ις έν οψει εις μεταλλικόν.................................. >

» έν δψει είς τραπ. ζ. γραμμάτια........................... »
Έπιταγαΐ πχηρωτέαι................................................................·
Μερίσματα πληρωτέα.......... .. ...................................................»
ΔιεΟ. Οίχ.Έπιτ.λ]σμός χατ.)Είς χρ. Δρ. 763*,638,30  »

έκ δημ. ύπεγγ. προσόδ. ) » τρ.γρ. · 4,282,ο20,64 ·
Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν . . . .................... «
"Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια » 
Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν....................................... ·

• Δημοσίου έπί τόκω εις τραπ. γραμμάτια. » 
*Εντ. κατ. Δημ. είς χρυσόν διά τήν κατ. Σιδ. Π.Δ.Σ. > 
"Εντ. κατ. Δημ. εις τρ. γραμ. διά χατ. Σιδ. Π.Δ Σ. » 
Καταθέσεις υπό προθεσμίαν καί διαρκείς........................... ·
Λαχειοφάρον δάνειον Τραπέζης 3 ο|ο εις χρυσόν.......... >

» » · 2 | a ο|ο είς τρ. γραμ. »*
‘Υπηρεσία λαχειοφόρου δαν.Τραπέζης 3 ο]ο εις χρυσόν >

• » · » 211, ο]ο είς τρ.γραμ. >
Καταθέσεις ταμιευτηρίου...................................................... >

Δρ.

Δρ

3,353,186,21
491,815.—
944,573.—

40.077,320,60
283,350,83

61,778,575.42
9,750.000.—

3,767,762,40
280,875.—
831,423.—

41,024,191,02
383,813,18

61,778,575.42
9,750,000.—

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: ΈνΛονδίνω Ε. C.(22 Fenclmrch street), ’Αλεξάνδρειά, 
Καίριρ (Αίγυπτονή Χαρτούμ. (Σουδάν), Κωνσταντινουπόλει (Iάλατά καί Στα/ι- 
ποάλ), Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Καβάλλιτ, Πειραιεϊ, Πάτραις,Βόλφ, Λαρίσση, 
Σύρω, Τριπόλει, Καλάμαις, Χανίοις, ΉραΚλείφ, Ρεδύμνη (Κρήτης).

60,696,320.—
1,440,000.— 
5,150,903,82

22,496,191 06 
3,269,341 06

20,493,401.84 
4,569,133.46 

69'224,348.66 
46,357,015.30 
14,630,958^0
5,350,201.44
7,598,658.20
1,250.000.—

755,777.75
406,354,62

9,196,924,92 
3,427,651,85 
1,381,313,56 
2,805,574.41 
2,337,512.46 
1,075,200.—

560,000. —
50,000.—

479,713,94

59,627,786,25

5,150,103,82 
20,975,330,72 
3,219,684.11 

22,104,541,35 
5,270,774,10 

69,098,121,96 
47,240,513,37 
16,740,230.60
5,180,403.90 
7,595,778,20 
1,250,000.—

758,826,75 
1,181,438,87 
9,211,800.78 
3,437,310,64 
1,377,707.46 
2,607,920,49 
2,078,036,67 
1,075,200.—

560,000.—
50,000.—

716,277.06
' 401,681,368,31 404,325,227,12
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ΕΝΚΙΗ IIT1KOIV

ΤαμεΓον χαι Τράπεζαί...............................................................................................
Διαθέσιμα παρά ταΐς έν Ευρώπη Τραπέζαις εις χρυσόν..................................
Συναλλάγματα έν Χαρτοφυλαχίω χαί χρυσός.......................................................
Προεξοφλήσεις χαί Προχαταίολαί Ε/γραμματίων................................................
τρέχ. Λ)σμοί έπί ένεχύρω χρεωγράφων.................................................. . .

• » έπί έμπορευμάτων καί άλλων εγγυήσεων....................................
• · έπ! ύποθήκη ακινήτων....................................... .. ............................

Δάνεια έπί ένε/ύρφ χρεωγράφων........................................... .................................
Προσωρινοί λ)σμοί ('Υποκιτα-.τήματα κα’. Άνταποκριταί)............ . ............
Χρεώγραβα καί τοκομερίδια.................................... ..................................................
Όμολογίαι’Εθν.Δαν. χαί δάν.είς Δήμ.ους, Λιμένας καί λοιπά Νομικά πρόσωπα 
Χρεόγραφα Ταμείου Συντάξεων καί ασφαλείας ζωής ύπαλλήλων. . ...............
Κτήματα Τραπέζης...................................................................................................
Έγχατάστασις και έπιπλα Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων.................

ΙΙΛ.«Μ·ΤΙΚ<»Τν

20,000,000.—
13,500,000. —

20,000,000.—
13,500,000.—

111,598,905.15
9,750,000.— 

12,714,932.26 
28,231,147.70
1,340,364.28

723.525.—

108,728,960.84
9,750,000.— 

12,183,504,25 
29,251,239,35

1,076,342.04
2,175,185.—

Κεφάλαιον εταιρικόν................... .......................................................................... .. .
Άποθεματικόν τακτικόν...........................................................................................
Όμολογίαι φρ.χρ 2 1 ]2 έκατομμυρίων έξοφλητέαι τή 1 ’Ιουλίου 1924 
Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς..................... , Δρ. 78,358,790.32
Ταμιευτήριου.......................... · · ■-............................. · 8,369,478.03
ΤαμεΓου συυτάξεων ) ’Αξία Χρεωγράφων............  » 480,000 —

ύπαλλήλκον ) Λ)σμός Καταθέσεως.......... « 60,779.30
’Εξωτερικοί λογαριασμοί εις χρυσόν......................................................................
Έπιταγαΐ πληρωτέαι...................................................................................................
Γραμμάτια είσπραχθέντα καί μήπω έκκαθαρισθέντα..........................................
Μερίσματα πληρωτέα.................................................................................................

Ό Γενικός Διευθυντής
!4. MA.T1GA

5,046,158,64
418,971,75
992,707,97

3.295,78
15,062.65

283,350.83
2,360,21 

118,779,666.33 
40,571,160 - 
20,367,900. —

2,176,306.—
309,740.—

13,234,498.47
1,618,314.79

5,548,619,52
967,583,90

2,347,528.52
3,295,78

15,062.65
383,813.18
16,994.76 

119,455,846.50 
40,574,160. - 
20,367,900.—
2,535,730.—

437,125.—
13.174,855.85
1,811,479,99

louis mm imim

401,681,368.31 404,325,327,12

Εν Αθήναις, τή 10 Αύγούατου^Ι909. Ό Ύποδιβν&υντης τον Λογιστηρίου
Π. Α. ΚΑΡΑΤΖΑΪ)

ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1839
"Εοοα έν Λονδίνω. — Γενική διεύθυνσις έν 

Έλλάδι, έν Άθήναις.
Υποκατάστημα : έν ’Αλεξάνδρειά, Κέρκυρα, 

Κεφαλληνία, Ζακύνθψ, Πειραιεϊ, Τριπόλει.
ΙΙοακτοοεϊον ί έν Ναυπλίφ.

"Οροι καταθέσεων εις Τραπεζογραμμάτια

2 1)2 ο)ο ϊιηοίως επί άποδόοτι εις πρώτην ζήτησιν διά ποαά 
1‘ίχρι δρ 100,000

1)2 ο'ο » » · είς πρώτην ζήτηαιν διά ποοά
πέραν τών 100,000

3 ο)ο · > > μ»ιά 3 μήνας
1)2 ο)ο » > » »6» μϊχβ1 έτών

Δρ. 12,347,971.29
» 2,719,307.45
» 2,854,293.28
■ 17,248,578.41
» 55,028,660.41
> 23,932,227.43

9,165,703.30
» 2,651,831 65
» 15,600,584.99
I 11,373,523.20
. 9,204,311.05

» 480,000.—
. 4,264,1 1 5.71
. 677,487.45

Δρ. 167,548,595^62

Δο. 40,000,000 —
9.095,000.— 

» 2.500,000 —
• 86,728,268.35

» 540,779.30

• 26,046,927.86
» 1,479,191.30
. 298,778.81
. 859,650.—

167,548,595462
Ο διευθυντής τοΰ λογιστηρίου 

«1». «’'ΐ’χονόμ.ον»

4 ο)ο » » > » 2 ττη ® 4 »
4 1)2 υ)ο · » » ν 4 i χαί έΛέκτινα

Είς χρυσόν

3 υ)υ έτησίως έπί άποδόσει είς πρώτην ζήτησιν 
;> » » μετά 6 μήνας
» » » » 1 έτος
» » » » 2 έτη καί έπέ-

κεινα.
Τίτλοι πρός φύλαξιν

3 1)4 υ)ο 
3 1)2 ο)ο 
'ι ο)ο

ΊΙ Ίονική Τράπεζα Limited δέχεται τίτλους πρός 
φύλαξιν άνιί ελάχιστου δικακόματος φυλάκτρων 1)4 
ο)οο έτησίως (έλάχιστον δριον Δρ. 1) έπί τής άξίας 
τών τίτλων υπολογιζόμενης είς τήν τρέχουσαν τιμήν 
τής ήμέρας τής καταθέσεως.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΑΣ
Τό Κίφάλαιον καί αί καταθέσεις είς χρήματα καί χμεωγράφα έν γένει ανήμχοντο 

τόν Αΰγονότον 1906 εις όοαχ. 260,000,000

νπηί/ΐΤΙΓΤΙΙΙΙίΤΙ Λονδίνερ, Άλεΐξανδρείψ, Καίριο, Κ<υν)πόλει (έν ΓαλατΛ καί Σταμποΰλ), ΥΙΙΟΚΑΙΑΣιΗΜΛΙΑ: Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Πειραιεΐ, Πάτραις, Βόλφ, Λαρίσση, Σύρω, Καλάμαις, 
Τριπόλει, Χανίοις, Ήρακλείω (Κρήτης) καί Χαρτούμ.

Τηλεγραφική Διεύθυνσις «ΑΘΗΝΑ1Κ1Ι»
"Η Τράπεϊ,α ’Αθηνών έκτελεΐ πάσαν Τραπεζιτικήν εργασίαν, ήτοι:

Προκαταβολάς επί εμπορευμάτων, χρεωγράφων καί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις .τοκομερι
δίων, γραμματίων, έπί Ελλάδος καί τού Εξωτερικού ώς καί χρηματιοτικάς έντολάς. Εκδίδει συναλλαγ- 
τιχάς, έπιταγάς, πιστωτικός έπιστολάς, ένεργεϊ δέ καί τηλεγραφικός έντολάς πληρωμής εις τάς κυριωτέρας 
πόλεις τής Ευρώπης. ’Ανοίγει τρεχομένους λογαριασμούς.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ
Η Δ1ΕΊΘΊΝΣ1Σ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ πρός έμψύχωαιν τού παρά τφ λαφ πνεύματος τής 

άποταμίεύσεως προσδιόρισε τόκον 4 ο’ο έτησίως διά τας έν τφ της καταθέσε
τάας »ις στρωτήν ζήτησιν παρέχουσα πάσας τάς ευκολίας διά τάς καταθέσεις 
λατών της.

καί αναλήψεις τών πε·

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΟΜΟΣ Β . ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1909 ΤΕΓΧΟΣ 23

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

πεζογραμμάτια, πληρώνουσα τόκον :
Διά καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν 

» » » μετά έξ μήνας
> > » μετά έν έτος
> < > μετά δύο έτη καί επέκεινα 5 ο)ο

ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ είνε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν. αί δέ 
(Ch^qUf) ομοίως αποδίδονται δι’ επιταγών (cheque) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ εξωτερικό 
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ' εξαμηνίαν άπο τής 1ης Ίανουαρίου χαί άπδ 1ης 
ατού ίτους.

επι τοΰ εξωτερικού καί

3 ο)ο
3 1)2 υ ο
4 ο)ο

εις τρα-

ανταποκριτών 
’Ιουλίου ίκά-

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων προς φύλαξιν αντί έλα χία 

ζεται δε καί τήν είοπραξιν τοκομεριδίων ελληνικών καί ευρωπαϊκών χρεωγράφων παντός είδους.
ΕΚΤΕΛΕΙ χρηματιοτικάς έντολάς άντί τών συνήθων μεσιτικών δικαιωμάτων.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς οια το 

κοινόν. ‘Εκ τής Γενικής Διευθύνσεως

1 Ι,ό!)
6,45

ΘΕΡΙΝΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
Άναχωρήιίεις ίξ Αθηνών

3,45

6,30 π.μ. Δ’.ά Κόρινθον, Ναύπλιο?,Τρίπολιν, 
Μεγαλόπολιν, Κυπαρισσίαν. Κα- 
λάμας.

7__

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

12.40

8.30 Τοπική Οιά Κόρινθον.
11,30 Διά Κόρινθον, Ναύπλιαν, Πάτρας. 2,45

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

4.40

Άν αχωρήόετς ίν. Πατρών 6,15
7,10 π.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθή

νας.
7,10

8,15 Ταχεία οι’ ’Αθήνας, 'κατά Τρί
την, Πέμπτην,'Παραοκευήν.

8,20

δικαιωμάτων, έπιφορ·

»
»

Διά Καλάβρυτα,Κόρινθον,’Αθήνας, 
Δ'.ά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπα
ρισσίαν, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν. 
Διά Κυλλήνην, Πύργον,'Ολύμπια.μ.μ.

Αναχωρήσεις Ικ Κολακών
π.μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πά

τρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, 
’Αθήνας.

μ.μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Μεγα- 
λόρολιν, Τρίπολιν.

Αφίξεις εις ’Αθήνας
Ταχεία έκ Πατρών (τρις ώς άνω). 
’Εκ Πατρών, Γριπόλεως, Ναυ
πλίου.
Τοπική έκ Κόρινθου.
Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλή
νης Πατρών Καλαβρύτων.
Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Με- 
λοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

Ρ·Ρ·

»

ΤΑΞΕΙΔΙΩΤ1ΚΑI ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ

Ζέ ΜΥΡ X II

Μετά τήν Μιτυλήνην καί τάς Κυδωνιάς εϊς τό 
πρόγραμμά μας ήρχετο ή Σμύρνη. ’Η Σμύρνη 
υπήρξε πάντοτε διά τούς Έλληνας ένα κέντρον Ελ
ληνισμού, καί εϊς τήν διάνοιαν μας καί τάς σκέψεις 
μας τής δίδομεν πάντοτε τήν πριίιτην θέσιν μετά 

ι ήν Κωνσταντινούπολν.
Το λευκό, καί καθαρό, καί ταχύ άτμόπλοιον τής 

’Αχαϊκής ή ιΈλδα» μάς ε’φερεν έντος εξ ωρών καί 
μά.; άπεβίβασεν εϊς τής Σμύρνης τόν κοσμοβριθή καί 
πολυθόρυβοι· λιμένα. ΤΙ πριότη έντύπωσις έκ τής 
Σμύρνης δέν είνε βεβαίως εύχάριστος.

Μία πόλις ή οποία ύπέστη τόσας έπιδρομάς, μία 
πόλις ή οποία ζή άπό κυρίαρχον δεσποτικόν καί όπι- 
σθοδρομικόν, δέν είνε δυνατόν νά καταστή καί νά 

γείνη άλλη παρ’ ότι είνε. ■
Ψ

Κατά κρατούσαν άρχαίαν παράδοσίν ή Σμύρνη 
έκτίσθη τό πρώτον ύπό τοΰ Θησέως ή τής Άμαζό 
νος Σμύρνης, ήτις καί έδωκεν είς τήν πόλιν το όνομά 
της. ’Έκτοτε πόσοι κατακτηταί, καί πόσοι καταστρο- 
φεϊς, καί πόσοι άποικοι διήλθον δι’ αύτής ! Αίο 
λεϊς, ζαί Κάρες, καί Αέλεγες, καί Κολοφιόνιοι, καί 
Λυδοί, καί Ρωμαίοι, καί Ρόδιοι μέχρι τής έποχής 
τοΰ 1402, καθ’ ήν περιήίθεν ΰπ<» τήν κυριαρχίαν 
τών ’Οθωμανών έπί Μωάμεθ τοϋ Α'. "Ολοι αύτοί 
οί διάφοροι λαοί οί όποιοι διήλθον τής Σμύρνης, 
όλοι άφήκαν τήν σφραγίδα των, τά έλαττώματά των, 

τάς άρετάς των, τάς κακίας των.

Αιά τοϋτο ή πόλις τής Σμύρνης—ιδία τό εσωτε
ρικόν αύτής—-είνε μία πόλις παναρχαία μέ δλας 
τάς έλλείιρεις καί τήν άση υξάη , καί τόν περιορισμόν 
τόν οποίον τής έπέβαλον οί κατακτηταί της. ’Απο
ρεί τις πώς είνε δυνατόν νά ζώσιν άνθρωποι είς 
εκείνο τό ασφυκτικόν περιβάλλον, καί άνθρωποι οί 
οποίοι άριθμοΰνται κατά εκατοντάδας χιλιάδων δλων 
τών φυλών, καί όλων τών τύπων. Λιότι εϊς τήν 
Σμύρνην όπως καί είς τήν Κωνσταντινούπολιν υπάρ
χει ποικιλία φυλών καί κατοίκοιν, Μωαμεθανοί, 
Αραβες, Αιγύπτιοι, ’Αρμένιοι, ’Ιουδαίοι,Σλαΰοι, 

Καθολικοί, Λιαμαρτυρόμενοι, καί ύπέρ πάντας τού- 
τους "Ελληνες, "Ελληνες μορφωμένοι, έργατικοέ, 
εμπορευόμενοι, επιστήμονες, πλούσιοι, πτωχοί, 
έπιχειρηματίαι, ριξηκέλευθοι, δεσπόζουν όχι μόνον 
αριθμητικός όλων τών άλλων λαών, άλλά καί έπι- 
βάλλονται διά τής εύφυΐας, τής μορφώσεως, τής 
εργατικότητας, καί τοϋ πρακτικού νοός των.

Φ
Είς τό εσωτερικόν τής πόλεώς ύπάρχουσι τά πολυ

σύχναστα χ ά ν ι α τά επιλεγόμενα τουρκιστί τσάρ
ο ι ά εις τά όποια εϋρηνται αί άγοραί μέ τά πολυ
ποίκιλα καταστήματα έντός τών οποίων εϊμπορεΐ τις 
νά εύρη ότι δήποτε καί αν ζητήση, ότι καί άν φαν- 
τασθή, μερικά πράγματα μάλιστα εϊς έκπληκτικώς 
εύθηνάς τιμάς. Έν τούτοις διά νά κάμετε μίαν έπί- 
σκεψιν εϊς τό μεγάλο τ σ α ρ σ ί δέν εΐνε ούδέ 
εύκολον, ούδέ πρόχειρον. ’Έχετε άνάγκην οδηγού, 
καί οδηγού γνώστου τών λαβυρινθωδών οδών του, 
διότι διατρέχει τις τόν κίνδυνον,—όταν μάλιστα είνε 
καί ξένος—νά μή δύναται νά έξέλθη έκεΐθεν άπαξ 
εϊσελθών, άφοϋ θά χρειασθή τόν μίτον νέας ’Αριά
δνης διά νά έπανεύρη άκόπως τήν έξοδον αύτού.

Καί δμως εϊς τό τσάροι αύτό εύρίσκονται πολύ
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εύθηνά Αντικείμενα όλων τών ειδών καί δλων τών 
ποιοτήτων. Τά πλεΐστα τών καταστημάτων διευθύ- 
νονιαι άπό ’Οθωμανούς καί ’Αρμενίους, είς τήν ύπη
ρεσίαν των δμως έχουν Έλληνας υπαλλήλους, διότι 
μόνον ή ελληνική ευφυΐα καί προθυμία καί είδικότυς 
είς τό έμπόριον είμπορεΐ νά έξυπηρετήση έπωφελώς 
τούς κερδοσκοπικούς σκοπούς τών διευθυντών τών 
καταστημάτων.

❖
Έκεΐ είς τάς άγοράς αύτάς δύναται τις νά παρα

κολουθήσει καί τάς όθωμανίδας. Ή όθωμανίς ή 
αυστηρώς κρυπτόμενη καί αύστηρώς περιοριζομένη, 
ή έχουσα διαγεγραμ μένον τόν βίον της έν τή άφα- 
νεία, έκεΐ είς τό κατάστημα τοΰ συρμού, πρό ένός 
υφάσματος έκλεκτοΰ είς ποιότητα καί έλκυστικοΰ είς 
χρωματισμόν, θά ληομονήση δτι τής επιβάλλει ή 
φυλή της, δτι τής επιτάσσει τό κοράνιον, δτι τής 
διέγραψαν αι παραδόσεις της καί θά ύψωση τό για
σμάκι της διά νά παρατηρήση τό ύφασμα, θά όμι- 
λήση μέ τόν ύπάλληλον, θά συζητήση μέ τόν χρι
στιανόν, καί μόνον άφοΰ γίνει ευτυχής κάτοχος τοΰ 
άντικειμένου τό όποιον ήγυναικεία φιλοδοξία τηςέπό- 
θησε, τότε θά έπανέλθη εϊς έαυτήν, θά καταβιβάση 
τά γιασμάκι της καί αυστηρά καί άγέρωχος θά φύγη 
άπό τό κατάστημα έκεΐνο, άποκομίζουσα δλον τό 
ποθητόν έμπόρευμα της....

Φ
’Αλλά δσον τό έσωτερικόν τής πόλεως Σμύρνης 

είνε Ασφυκτικόν είς τήν θέαν καί πνιγηρόν διά τήν 
ζωήν, τόσον εύρεία καί Αναπεπταμένη καί ζωογόνος 
είνε ή προκυμαία της. 'Υπάρχουν κατά μήκος αύτής 
ευρωπαϊκά καφφενεΐα, τέλεια ξενοδοχεία, ώραΐαι 
όίκοδομαί, καί τραμ μόνιππα—εινε πολύ άστεϊον νά 
τά βλέπη κανείς—ελαφρά μέν αλλά πολύ βραδέως 
εξυπηρετούντο τήν συγκοινωνίαν τής προκυμαίας.

Άπό τόν εξώστην τοΰ ξενοδοχείου τό Αονδινον, 
εϊς τό όποϊον διεμέναμε, παρακολουθώ δλην τήν 
κίνησιν τής προκυμαίας. ’Ιδίως είς τόν πρό τοΰ τε
λωνείου χώρον ή κίνησις αύτή κατά τάς ώρας τής 
αφίξεως πλοίων,—καί Αφικνοΰνται πολλάκις καί 
δέκα τήν ήμέραν—φθάνει εϊς κάτι τι τό ίλιγγιώδες. 
Αί δέκα φυλαί τοΰ ’Ισραήλ συμφΰροντα έκεΐ. Γυ
ναίκες, άνδρες, παιδία, ’Οθωμανοί, 'Εβραίοι, 
’Αρμένιοι,Ίσραηλίτιδες, μέ τά χαρακτηριστικά μικρά 
καλπάκια έπί τής κεφαλής, μικρέμποροι, γαλατάδες, 
κουλουρτζήδες, πωληται φρούτων—σηκώνουν εκα
τοντάδες οκάδων έπί τής ράχεως των—πωληται μπο- 
γάτσας, πωληται καρτών, πωληται λεμονάδων καί 
δτι ά'λλο έφεΰρον αί Ανθρώπινοι άνάγκαι, καί δλοι 
αύτοί διαλαλοΰνιες εϊς δλας τάς γλόίσσας τό εμπό
ρευμά των συμφΰροντα άναμίξ έν ω πλειονοψη
φούν τά κόκινα φέσια τών δθωμανών, καί χρυσί

ζουν τών Ίσραηλίτιδων τά έπί τής’κεφαλής καλύμ

ματα, καί άφίνουν ποΰ καί ποΰ τήν κενουργή λάμ- 
ψιν των τών Αρμενίων οί ύψηλοί πίλοι καί λάμ
πουν αί στολαί τών Αξιωματικών, καί έφ’ δλης αύ
τής τής πληθύος τοΰ πολυποίκιλου κόσμου δεσπόζει 
ή γλώσσα ή ελληνική τήν όποιαν ομιλούν καί οί 
’Οθωμανοί στρατιώται, καί αί έβραΐαι έργατίδες, καί 
τών τράμ οί οδηγοί καί τών φρούτων οί πωληται, 
καί το»ν πίλων τής δραχμής οί Αγορασιαί, καί οί 
ξένοι τήν υπηκοότητα, καί οί διαμαρτυρόμενοι ή κα
θολικοί τό θρήσκευμα.

Φ
Λυτή είνε τής προκυμαίας ή εϊκών κατά τήν 

ήμέραν. Τήν νύκτα ή εϊκών άλλάσσει. Γίνεται 
ποιητικωτέρα, θελκτικωτέρα, έλκυστικωτέρα. Λιότι 
τίποτε, ώραιότερον από τήν κατάφωτον έκείνην προ
κυμαίαν, Από τά ναυλοχοΰντα μεγάλα είς τόν λιμένα 
πολεμικά, άπό τά μικρά φωτεινά πλοΐα τά όποια 
έκτελοΰν τήν συγκοινωνίαν μέ τάς πολυθελγήτρους 
έξοχάς τής Σμύρνης καί άπό τόν κόσμον τόν άπειρον, 
άλλά καί εύπρεπή, καί κομψόν, έξ δλων τών έθνικο- 
τήτων, άπό τάς Σμυρναίας μέ τάς ελκυστικός μορ- 
φάς καί τήν νωχελή χάριν, αί όποϊαι σκορπίζονται 
είς τά κομψά καφενειά των καί Αμέριμνοι παρακο
λουθούν τούς τρυφερούς στίχους τούς οποίους ψάλ
λουν τά Π ο λ ι τ ά κ ι α είς τό καφενεϊον τών ΙΙαρι- 
σίων, ή χειροκροτούν μέ ένθουσιασμόν τό Τ σ ο π α- 
ν ά κ ι τό όποϊον τραγουδούν οί έκλεκτοί τραγουδι
στοί τής μπυραρίας Κλωναρίδου, τής διευθυνομένης 
μέ τόσην ικανότητα ύπό τοΰ κ. Τούρτογλου.

Φ
Καί δλα αύτά ένώ Απειλείται ή κήρυξις τοΰ στρα

τιωτικού νόμου, καί ένώ έπρόκειτο νά πραγματο
ποιηθώ τό έναντίον τών Ελλήνων μποϊκοτάζ.

Εινε τόσον πολύ μεγάλη ή Σμύρνη. Καί είνε τό
σον πολλοί οί "Ελληνες....

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ί.jγ. .^j|| κ. /ίαπαντωνίου ό μοναδικός χρονογράφος 
τοΰ «Εμπρός», ό καθ' έκάστην σχεδόν Από 

τδν στηλών τής εφημερίδας ταύτης πραγματευόμενος 
με τδ Απαράμιλλοι; δροσερόν ύφος του μέ τήν σπιν

θηροβολούσαν ευφυΐαν τον 
Μία <ι«’»ιιθιι<; εικών και τήν βαθεΐαν παρατηρι- 

κότητά του ποικίλης φύ
σεως θέματα, γράφοιν περί τών έν Παρισίοις Γαλλοϊ- 
ταλικών εορτών τής νίκης τοΰ Σολφερίνου καί περι
γραφών τήν Αποχήν τής επισήμου Γαλλίας έ.πάγεται 
τα εξής :

Τί ήτο νά ρ<1ς ερθη καί αυτή ή άντίθεσις τών εορτών τοϋ 
Σολφερίνο είς ψώρας όπου γίνονται εντελώς τΰ άντίθεια 

ηράγμαια ; Γιά >’ά φτύσωμεν ^δηλαδή τούς 
σημερινούς καιρούς, οί όποιοι κοροϊδεύουν 
μέ ιός υπέροχους πράξεις τής γενναιοφρο- 
σύνης καί τοΰ δικαίου, τάς πεθαμένας 
πλέον ; ’Εδώ εόρισκόμεθα εις εποχήν ό
που ό Σεφκϊτ πασσάς επειδή λέγει, έδιωξε 
τόν Σουλτάναν Χαμίτ, άποκτα τό δικαίω
μα νά κάμη όλα όσα ό Χαμίτ θά ενιρέ- 
πετο νιί διαπράξη. ’Εδώ έχεις παζάρι ο
ποί’ οί Νεότονρκοι μόλις δείξουν είς τήν 
Ευρώπην ένα κομμάτι σιδηροδρομικής 
γραμμής καί δύο μπακάλικα τής Μικρός 
’Ασίας, ή Εύρώπη ρίχνει άμέσως τήν ζΐι- 
καιοσύνην της και τήν εντροπήν της εϊς 
ιό κάρρο, μουιζώνει τήν άρχήν τοΰ Να- 
πολέονιος Τρίτου περί εθνικοίήτοιν, καί 
δίδει είς τούς Τούρκους φύλλον πορείας 
προς ιήν (Θεσσαλίαν ή άλλον, διά νά κε · 
ρδιση τριάμισυ φράγκα. Οί πειναλέοι αϊ
τοί λύκοι οί όποιοι έπέπεσαν κατά τοΰ
τουρκικού πτώματος, μόλις τό είδαν ότι 
έφόρεσε καινούργια ρούχα, καί τό έστησαν 
όρθιον καί τό ευρίσκουν λάμπαν άπό 
ζωήν καϊ καλλονήν, έκαμαν καλά νά άπό- 
οχουν έφισήμως ιών εορτών τοΰ Σολφε- 
ρίνο, τής νίκης αύτής τής ξένης πρός τά 
παζάρια, καί άστραποβολούσης άπό έλ- 
λειφιν εμπορικού συμφέροντος. Εϊς τό 
.97 ηί ξέναι εφημερίδες έλεγαν ότι ύ/ 
Τουρκία πρέπει νά έπιοτρέφη είς τήν .4- 
σϊην. Τώρα ευρίσκουν ότι πρέπει νά
έλθη παρακάτω πρός τήν Ευρώπην, Λιό καί περιμένουν νά 
ίδοΰν τόν τόπον των κοκκινίζοντα άπό φέσια, τά όποια θά 
έδηγοΰνται άπό καθτ’στερύ/σαντάς Τούρκους Εοναπάιρτας κα! 
θά φέρουν μετ’ αύτών πρός φωτισμόν τής άνθρωπότητος τά 
όθοιμανικά γράμματα, εκείνα τά γράμματα τά όποια, μόλις 
μία μυϊγα διαπράξη κάποιαν άπροαεξίαν έπάνω των, θέτουν 

«ί; δυσχέρειαν τούς σχολιαστάς.
Ζ. JIAIIANTUNIOr

II ΜΟΡΦίΙΣΙΙ Tin ΤΕΚΝΟΝ ΙΙΛί

«Πάλιν το ίδιον θέμα » θά ερώτηση ίσιος ή Αιεύ- 
θυνσις τής φίλης ε." Ελληνικής έπιθεωρήσεως».

«Λ/ή τό θεωρείτε επουσιώδες άπαντώμεν διότι ινε 
έκ τών ζωτικωτάτων ού μόνον διά τον Ελληνικόν 

Αλλά καϊ διά πάντα άλλον λαόν».
Είς ήμας δέ, τό είπομεν καϊ άλλοτε, συμβαίνει μέ 

τό ζήτημα τοΰτο, δτι μέ τόν έρωτα είς τόν Άνακροντα.
"Οταν έπιχειρήσωμεν νά γράφωμεν, Αθελτμως κα- 

ταλήγομεν εις τό θέμα τής μορφώσειυς τών τέκνων 
μας, οπερ μας κατέχει, μάς εμπνέει, μάς ενθουσιάζει. 

"Οντως δέ δέν ινε μικρόν ζήτημα.
Φ

«Είμαι Από τους φιλοσόφους εκείνους», λέγει ό

Φωτογραφία κ. Ροδόλφου Γ. Ράλ.λη

ΛΓΙΟΨΙΣ Π Λ Ω ΜΑΡΙΟΥ

Ιΐλωμάριον πόλις παράλιος τής Λέσβου κείμενη είς τό μεσημβρινόν μέ
ρος τής νήσου. Απέχει τής Μυτιλήνης 5 1)2 ώρας. Συγκοινωνία διά θα
λάσσης δίς τής εβδομάδας καί διά ξηρας καθ' έκάστην. Οί κάτοικοι έλληνικοι- 
τάτων αισθημάτων διακρίνονιαι διά τό εμπορικόν των πνεΰ μα, τόν ακράτητου 
πατριωτισμόν των, τήν μόρφωσιν των καί τήν κοινωνικήν των άνάπτυξιν. ’Εν 
ΙΙλωμαράο εδρεύει υποδιοικητής. Ή θέα τής πόλεως είνε μαγευτικέ/ ιός άλ

λως δεικνύει ή δημοσιευόμενη εϊκών.

Bergerat, «οίτινες φρονονσιν, οτι ίΥΕον τύ κοινω
νικόν ϊ,ήτημα ανά γεται είς τό πρόβλημα τής α
γωγής τών τέκνων μας», ό <5έ μέγας Φίχτε έγνο>- 
μάτευσε τάς αθανάτους εκείνας Αλήθειας, τάς οποίας 

επρεπε ν’ άκούωσι καθ’ έκάστην οί άιέποντες τά ή,αέ- 
τερα πράγματα :

«Ή τύχη παντός λαοϋ, ή άκμή καί ή παρακμή
του, έί,αρτάται μόνον έκ τής άγ'ωγής, ήτις Θά 
δοθή εϊς τήν νεολαίαν του».

Φ
Αγαθή τύχη !
Πνεΰμα πρακτικόν ήρχισεν Από τίνος πνέον Ανά 

τόν 'Ελληνισμόν καϊ ώς πρός τό ζήτημα τοΰτο τής 

μορφώσεως τών φέκνων μας.
"Αμα τή Απολύσει καϊ έφέτος ύπερεκατοντάδος πτν- 

χιούχων διδασκαλισσών έκ τών έκπαιδευτηρίων τής 
(φιλεκπαιδευτικής έταιρίας ( Άρσακείων) κραυγήν όόύ- 
νης έρρηξαν δλαι σχεδόν αί rΕλληνικοί έφημερίδες διά 
τό γεγονός, τό όποϊον έθεώρησαν ώς θλιβερώτατον 

διά τό έθνος.
'Εκ τών πολυπληθών κρίσεων, αϊτινες έδημοσιεύ- 

θησαν διά τό γεγονός τοΰτο περιοριζόμεθα νά μνη- 
μονεύσωμεν ένταΰθα τρεις τάς χαρακτηριστικοιτάτας :

Α') "Εκατόν τεσσαράκοντα εννέα (άριθ. 149) νέας διδα- 
σκαλίσσας μας έδωσεν ό έφετεινός τρυγητός τών Άρσακείων 
παρθεναγωγείων. Τοιουτοτρόπως πλησιάζει πλέον τάς 2,000
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ό αριθμός ιών πιυχιυνχων ΈλλιρΊδιον αίτινες έ/ιιυοι ιά 

προσόντα διά ιόν διορισμόν είς τήν θέσιν διδαοκαλίσορς.
* Εξ αϊτών βεβαίως αρκετοί δεν εχυνν σκοπόν νά εξαοκή- 

now τό επάγγελμα Αί περισσότεροι όμως θά περιμένουν ιόν 
διορισμόν, ώς ανατολήν ευτυχίας υλικής δι’ εαυτός καί ιός 
ο'κογενείας των. Καί υπάρχουν τόσον ολίγοι θέσεις δι’ αυ
τός ! Καί μία πιυχιοΰχσς τοΰ ’Αρσάκειου έχει τόσον ολίγο 
προσόνια δι' άλλην έργασίαν !

Άς οίκτείρωμεν τά δυάτυχή πλάσματα, τά όποια 
κοπιάζουν έννέα έτιι διά νά εύρεθοϋν πρό του 
χάους αύτοΰ.

(' Έητία»)

Β I ‘Αμέτρητε; πάλι καινούριες δασκάλες ξεφούρνισε καί 
φέτος τό 'Αρσάκειο. Τί θά γίνουν τ’ άμοιρ' αϊτό κορίτσια ; 
ΙΙιιν θά τρυπώσουν καί πώς θά ζήσουνε ;

’(> ορθογράφος τής «Οίκον. Ελλάδας» κλαίει ιά παιδιά 
μας ποΰ βγαίνουν άπό ιά σχολεία άνίκανα γιά κάθε πραχιική 
δαυλιά. Μά τών κσριτσιών ή θέοη είναι ακόμα χειρότερη. 
Όσες δέν μπορέσουνε νά πιτύχουνε μέ χίλιους έξευτελισμούς, 
μιά ιμωροθέση δασκάλας, άναγκάζοννται νά παστώνουν τή 
σοφία ποϋ τούς χαρίσανε καί νά ρήχνουνε στη φωτιά τούς 
ι Ρητορικούς λόγους · γιατί βλέπουνε πώς μέ τέτια άχρηστα 
πράματα ούτε τό ψωμί τους μπορούνε νά βγάλουν, οΰτε κα
νένα γαμπρό νά βάλουνε στό χέρι.

Ώς τόσο υπάρχει κ’ ένα λιμάνι σωτηρίας γιά δαϋιες. 
Υπάρχει »/ ’Επαγγελματική σχολή, υπάρχει καί ή ‘Εμπορική 
και βιομηχανική 'Ακαδημία. Σ’ αυτά τά Λυϋ σωτήρια λιμάνια 
καί τάνώφελα πράματα ποϋ μάθανε θά ξεχάοουν καί θά μά
θουν επιτέλους καί μιά χρήσιμη δαυλιά, οσα κορίτσια δέν 
παίρνουν τό δίπλωμά τους μοναχά γιά λοϋσο περιττό.

( « Νονμιϊς* )

ί’Ί «Χιλιάδες παιδιών άπελύθηοαν πάλιν εφέτος έκ τών 
σχολείων τών ‘Αθηνών καί τών επαρχιών. Τά πλεϊοτα έξ 
αϊτών είνε τέκνα χωρικών ήτοι ανθρώπων οίτινες σκάπτουσι 
καί άροτριώσι τήν γην' άλλά τά τέκνα ταΰτα θά παύσωσι 
φυσικφ τιβ λόγοι νά σκάπτωσι καί νά άροτριώσι διότι έμαθαν 
«γράμματα» καί θεωροΐοι τό πατρικόν εργον εξευτελιστικόν. 
Οί οφθαλμοί όλων αύτών τών «στρατιωτών τής ήμιμαθείας» 
είνε έστραμμένοι πρός τήν πρωτεύουσαν μέ τόν πόθον, τό 
όνειρον, την ίίρεξιν, τήν βουλιμίαν ν’ άρπάξωαι μίαν θέσιν- 
Ούτως είς τά σημερινά στρατεύματα τών πολιορκητών προστί
θενται νέαι χιλιάδες μαχητών. Ό άγων τοϋ βίου μεταβάλλεται 
είς αγώνα θέσεως. Αύξάνει έπικινδύνως <5 αριθμό; 
• τών προλεταρίων τών γραμμάτων , οίτινες είνε φοβεροί 
πλ.ηγαί έκάοτης κοινωνίας, είνε άνθρωποι, «οίτινες ίοφαλον 
είς τόν προωριομόν των» ώς έλεγεν ό Βίσμαρκ, διότι είνε 
όντα παράσιτα, άεργα, ζώντα είς βάρος τοϋ εργαζομένου πλη
θυσμού. Τό έκπαιδευτικόν μας Σύστημα πρέπει νά 
έχμ Σκοπόν πώς νά πλάΣμ άιθρώπους μέ πρακτι
κός γνώΣεις, οίτινες νά δύνανται νά ζήΣωΣιν έντός 
τής "Ελλάδος, καί έκ της 'Ελλάδος έχοντες τήν 
δύναμιν νά άγαπήΣωΣι τήν γεωργίαν καί τήν βιο
μηχανίαν τοϋ τόπου μας, καί νά ίργασθώοιν είς τούς 
αγρούς, είς τούς λιμένας, είς τά ατμόπλοια, είς τούς κήπους, 
είς τά δάση. "Οταν έχεις καλούς γεωργούς έχεις καλούς στρα
τιώτας. Οί Βούλγαροι εΐνε λαμπροί οτρατιώται, διότι είνε 
λαμπροί γεωργοί. Σήμερον διά τόν άγώνα τής ζωής 
δέν φθάνει τό Συντακτικόν καί ή γραμματική. 
Χρειάζονται πολλά άλλα πράγματα. Καί αύτά τά 

πράγματα πρέπει νά μανθάνη ό υιός τοϋ χωρικού είς ιό σχο
λείου .

ί’Ελεύθερα περίληψις έκ τής «Οικονομικής Ελλάδος )

(~)α ητο άδικον νά ύποτιμήσωμεν τας υπηρεσίας, 
ας παρέσχον καί παρέχουσιν είς την μόρφωσιν τών 
Έλληνίδων τά σχολεα τής φιλεκπαιδευτικής έταιρίας. 
Ικαναί γενεαί Έλληνίδων έποτίσθηοαν εκεί μέ. τά 

νάματα νών γνώσεων, αίτινες έθειυροΰντο Αναγκαίοι 
κατά τον παρελθόντα αιώνα, καί αίτινες ιίναγκαιούσιν 
έτι σήμερον είς περιωρισμένον Αριθμόν— λίαν μικρόν 
όμως—δεσποινίδων, δι’ ειδικούς σκοπούς προωριζο- 
μένων.

Αλλ' ι'/ έν γένει έκπαίδευσις ήλλαξε σήμερον οη’ΐν 
εις ολον τον κοσμον καί μόνον οί παρ’ ήμΐν (μι/ εξαι
ρούμε ων καί τών εν τώ Υπουργείο) τής Ιίαιδείας 
αρμοδίων ή Αναρμοδίων ) προσεκολλήθ ησαν ώς ίίστρι α 
είς τα παλαιό καί εύρωτιώντα καί δεν είχον οφθαλ
μούς δια νά ΐδωσι τί πέριξ των συμβαίνει καί πώς 
προοδεύει ό κόσμος σήμερον.

Αέν βλέπουσιν οί τυφλώττοντες ούτοι διι εφθάοα- 
fit >· εις τήν εποχήν τον Ασυρμάτου τηλεγράφου, τώιν 
αυτοκινήτων, τής έκπληρώσεως τών ονείρων τών Λλ- 
χημιστών (μετατροπή ένος στοιχείου ε'ς ίίλλο)

Εις τήν εποχήν τής λύσεως τον προβλήματος τον 
’Ικαρον διά τών Αεροπλάνων τον Μ.πλεριώ,τον Ι’άίτ, 
τοϋ Αάθαν, καί διά τών Λεροστάτω τοϋ Ζέττπελιν καί 
τών άλλων έξοχων τής εποχής μας έρεννητών.

Είς τήν εποχήν καθ' ήν ήρχισε νά λύηται τό άυια- 
σχολήσαν δλους τονς φιλοσόφους δλων τών αιώνων 
.πρόβλημα τών Αρχικών παραγόντων τοϋ νλικοϋ κό
σμον, τής ύλης καί τής δννάμεως.

Είς τήν έποχήν καθ' ήν ό μεγαλοφυής 'Όοτβαλδ 
καί ό όξννον; Αεμπιον ϋποστηρίζουοι πειστικώς τήν 
ανυπαρξίαν τής ύλης καί τ ήν νπαρξιν 
μόνον τής ένεργείας.

Είς τήν έποχήν καθ' ήν κατεννοήθη καί αυτή ή 
φύσις τοϋ ηλεκτρισμού, γνωρίζομεν δε δτι ΐνε καί 
αυτός νλη, κατά τήν μέχρι τοΰδε περί αυτής έκδοχήν, 
καί δτι άποτελεΐται έξ έλαχίστων υλικών μερι
δίων τών καλούμενων ήλεκτρονίων ή ήλεκτριόντων.

Είς έποχήν καθ' ήν καταπολεμούνται έπιτυχώς οί 
φοβερώτεροι τεϋν λοιμών, καί αί φρικτότεραι τών 
νόσων, καθ' ήν άνανεοϋνται οί όργανισ/ιοί καί διεξά
γεται—μέχ,ρι σημείου τίνος — τελεσφΰρως ό κατά τοϋ 
θανάτου Αγών.

"Ολα αυτά τά Αγνοοϋσιν συνήθως οί διέποντες ττι 
τής παιδείας μας, καί έννοοϋσι νά οιτίζωσι τόν ’Ελ
ληνικόν λαόν με πνευματικήν τροφήν ήτις Αποτελεί 
σήμερον αυτόχρημα Αναχρονισμόν*.

1 Π. χ. θά τόν έδίδαοκον ένταϋθα οτι χρήσις της λέξτως 
»έποχή» ΐντ ξενικέ/ καί σόλοικος.

νά άναβάλλιομεν τό Αναδιοργανωτικόν ιής έκπαιδεύ- 
σεως έργον, διότι θ' Απαιιηθώοιν έτη ΐνα ΐδιομιν ι 

Αγαθά αύτοΰ αποτελέσματα».ο. A. I’orsoiior/iox

Ι’,ερολίνου Ιι· Μ ■ 
'Αμερικανών και 

Αμερική

Jir γν ορίζουν δυοτυχοις τήν μεγάλην Αλήθειαν 
τήν όποιαν έκήρυξεν ό Jllles Simon καί τήν όποιαν 
έπρεπε νίι χαράξοτσιν Ανεξιτήλιος μεγάλοις γράμμασιν 

είς τόν θυρεόν τής Ασπίδος των ;
«"Ο έχων τώ κρείττονα σχολεία λαός ϊνε ό 

πριί τος- έάν δέ δέν ϊνε νϋν,έσται μετ’ολίγον-*.
Ί'ίς ϊνε. ό λόγος δι' or ι'ιπισθοδρομοϋμεν καί είς τό 

ζήτημα τής έκπαιδεύσεως δπως καί είς δλα τά Άλλα 
καί δεν τείνυμεν νά έχωμεν τά καλύτερα σχολεία ;

Αυστυχώς καί αί πατραγαθίαι καί ι/ προσήλωσις 
ημών είς τάς ιδέας τών παλαιών μεγαλείιον μας ιίφαι - 
ροΰσι τάς φυχρόις, τάς πρακτικός σκέφεις καί μας 
καθιστοισι σωβινιστάς πατριώτας, άνευ κρίσεως.

Ό γνωστός οικονομολόγος τοΰ " .... *

(ioldbergcr έν τή ότραία περί 
'Αμερικής μελέτι] του γριίφει δτι : ο ή 
προοδεύει διότι δεν προσκολλάται είς τιμ· α ί ώ ν ι ο ν 
τι ρ χ α ι ό τ η τ α. Οί 'Αμερικανοί δεν ϊνε άνθρωποί 
τοΰ παρελθόντος, δεν έχουσι παραδόσεις».

Ιιά τοϋτο έκεΐ έπικρατεϊ ή πρακτικότης, διά τοϋτο 
προοδεύουσ’., μεγαλύνονται, έπικρατοϋσιν.

’.Ιλλά καί είς τους λοιπούς προοδεύοντας νέους κό
σμους έπικρατεϊ ή πρακτικότης. Είς τήν Αυστραλίαν 
οπουδάζουσι γεωργικά, εμπορικά, βιομηχανικά, οικο
νομικά. Τόσον ολίγοι ΐνε οί οπαδοί τών θεωρητικών 
κλάδων έκεΐ εοστε είς τάς Αύστραλιακάς βονλάς δέν 
ύπάρχει οΰτε εις δικηγόρος. Ό John Murray ό 

νέος πρωθυπουργός τής πολιτείας Βικτωρίας δέν ευρεν 
οΰτε ένα δικηγόρον έν τή Βουλή τής 'Αποικίας διά νά 
τώ Αναθέση τό ύπουργεϊον τής δικαιοσύνης, ήναγ- 
κάσθη δέ νά προσφύγη εις τινα βιομήχανον Brown 

δστις πρό τριακονταετίας είχε κάποτε ύποστή «νο/ιι- 

κίιςη έξετάσεις έν 'Αγγλία.
Αέν πρέπει νά παρασυρώμεθα οΰτε είς τίι τής κυ 

βερνήσεως τής χώρας έν γένει, οΰτε είς τά έκπαιδεύ- 
τικιϊ μας πράγματα έκ τών εύγενών μέν, μή πρακτικών 
δέ, ροπών τών λαών πρός τά •‘περασμένα μεγαλεία».

τέως γερμανός Αρχικαγ- 
σννεντεύξει, ήν έδοισε, 

ιι’Αμβούργειον ’Jr- 

καί

Αθήνας ή προίτητιιΰ μηνός .Ιιλ 

θά παραμείνΐ) ημέρα Αλησμόνη~
Ο Αναγνώστης 

επομένης έλαβεν 
έξετυλίχθησαν κατά τήν 
'Ελέχθησαν τόσοι τερατωδίαι κ 

έπιστεύθησαν —~ 
fyoviixoir Απίστευτα

στε μόνον ή ιδέα έγκε- 
η ολικής παρακρούσεως ήδύνατο νά δικαιολογήσι/ τί/ν 
κολοσιαίαν αύτήν εύπιστίαν μιας κοινωνίας. Βαθύς 
δμως παρατηρητής δέν πρέπει νά τό Αποδώση είς πα
θολογικήν κατάστασιν, διότι τότε Αλλοίμονον, ή 'Αθη
ναϊκή κοινωνία θά ήτο τόπος έκφυλισμέ.νων καί μω
ρών Ανθρώπων. 'Απλούς ήτο μία ψυχολογική κατά- 
στάσις Ανθρώπων καταστάντων εύθικτων έκ τών 
Αλλεπαλλήλων θλ.ιβερέϋν καί ταπεινωτικών στιγμών 
ίίς διήλθεν ό 'Ελληνισμός καί αίτινες κατέστησαν τό 
πνεΰμα καί τήν ψυχήν παντός "Ελληνος εύεπίφορον 
είς τήν Αποδοχήν καί τών πλέον Απιστεύτων γεγο
νότων μόνον καί μόνον διότι πιστεύουν καί παραδε- 
χόμένος ταΰτα έδιδε διέξοδον είς τά κατακλύζοντα 
τήν ψυχήν του συναισθήματα οδύνης, πόνου καί σπα 
ραγμοΰ. '[Ί πατριωτική ψυχή τοΰ "Ελληνος έγκαρ- 
τεροΰσα είς τάς ταπεινώσεις ας ύπέστη ή πατρΐς έπό~ 
θησε νά ΐδη έαυτήν Αναβαπτιζομένην είς Ατμόσφαιραν 
ήρωϊσμοΰ, είς έκδηλώσεις Ακράτητου πατριωτικού 
μ 'νους, καί είς διαβήματα μεγαλουργού Απογνώσεως 
καί διά τούτο δέν ήθέλησε νά σκεφθή έδοτσε 
πίστιν είς εικόνας παροβόλους έκτυλιχθείσας δήθεν έν 
Κρήτη, περί τό ιερόν σύμβολόν του, τήν Έ13*”· 
σημαίαν, καί οΰΐως έδημιουργήθησαν καί έι. 
σαν αί φρικιαστικαί έκεϊναι λεπτομέρειαι τών 

στικών γεγονότων, 
συνεκλόνισαν τήν 'Αθηναϊκήν κοινωνίαν.

Λ Μ TJ2' 

γουστου 
τος, ημέρα ιστορική, 
φημερίδων τής 
κάνα τών δσοιν 
ήμέρας εκείνης.

τών
ήδη σαφή 

νύκτα
ει- 
τής 
και

τοσαϋτα 
γεγονότα <’>-

Ό πρίγκηφ Billow, <5 

γελάριος έν τή ιστορική του 
μετά τήν παραίτησίν του, είς τήν 
ταπόκρισιν» είπε συν τοίς αλλοις τά έξής Αξιοση-

εν έν
Έλληνικι/ν 

ιί έπιστεύθη- 
__ >’ φαντα- 
ατινα τοσοϋτον κατετάραξαν καί

Ζ.
με nun .

«Ό Βίσμαρκ μας έδίδαξεν δτι όχι στιγμιαίοι ή 
απροσδιόριστοι λαϊκαι ό ρ μ a ί ούδέ π ε π ό
λα ι ω μ έ ν α ι θ ε ω ρ ί α ι, ΐνε ό γνώμων σώφρο- 
νος κ <ί δικαιουμένης νά έχη ηθικήν ΰπόστασιν πολι
τικής, Αλλά μόνον τό πραγματικόν καί διαρκές συμ

φέρον τοΰ λαοΰ έν συνόλων.
'Επειδή δέ κατά έτερον δόγμα τοΰ αύτοΰ μεγάλου 

Βίσμαρκ: «”zl»' πολιτική τις ή πολιτειακή ενέργεια 
ΐνε ορθή, δέν δύναται, ώς έπί τό πλεΐστον, νά κριθή 
Αμέσως, Αλλά μόνον μετά πάροδον έτών δέν πρέπει



714 715

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ
ΊΊΙΣ ΑΓΙΛΣ Ε/ΥΕΧΙΙΣ'

ΚΛΤΛ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΤΟ Γ LE CUILLOIS

[ΔΙΗΓΗΜΑ]

Τί νά σάς έϊπω άκόμη ; Νά σάς δι>/γηθώ> τήν ιστο
ρία >· τών υιών μον....Τά ονόματα μόνον τών έκστρα- 
τειο»’ μετεβλήθησαν' είναι αραβικά καί ρωσσικί 
διότι είχον τρεις υιούς είς Κριμαίαν, εκ τών όποιων,, 

δύο μόνον έπανήλθον, άέέ’ έξ αύτώεν ό είς είνε λοχα
γός καί ό άλλος ταγματάρχης.

Καϊ ό άλλος ό υιός μου ό υποπλοίαρχος καί αυτός 
παρευρίσκε.το εκεί. Καί έπι τοϋ στήθους τών τριών 
λάμπουν τά παράσημα της Ανδρείας.

— Άλλά σείς, διέκοψεν είς τών παρισταμένων, 
πώς γίνεται νά μη έχετε τουλάχιστον τό στρατιωτικόν 
μετάλλιον ;

— Νομίζετε λοιπόν οτι πραγματικώς τό άξιζα) ;... 
Ναί' άλλ’ άπεχώρησα της ύπηρεσίας τό 1840, μετά 
33 έτη συμπληρωμένα και άλλα 18 τά όποια έζησα 
υπό τάς σημαίας....Καί τό στρατιωτικόν μετάλλιον 
δεν Αφορά τό παρελθόν...

Άλλ’ άς τελειώσω μεν, διότι θά σας έγεινα ενο
χλητικός.

Τέσσαρες τών υιών μου άπέθανον. ’II κανμένη ή 
γρηοΰλα μου, η οποία έζη τόσον ευτυχής πλησίον μον 
έν τή καλύβη την οποίαν έξηγόρασαν οί υιοί μου, 
η πτωχή μου Γαλλία, άπέθανε καί αυτή πρό τινων 
έτών. Καί σήμερον έμεινα μόνος, διότι οί υιοί μου 
άνήκουσιν είς τήν πατρίδα, είς τήν σημαίαν, καί όταν 
έρχωνται νά περάσωσιν όλίγας ημέρας υπό τήν Αγρο

τικήν μου στέγην, παρ’ ολην τήν ευτυχίαν τήν οποίαν 
ή παρουσία των μοϋ προξενεί, σκέπτομαι μόνος μου 
οτι ή πρός αύτούς Αγάπη μου εϊνε κλοπή πρός τήν 
πατρίδα, πρός τόν Αύτοκράτορα !...

"Οταν ήμην στρατιώτης, ποτέ δέν έζήτησα τήν 

παραμικρόν άδειαν, έχω ! Είνε άληθές οτι δέν είχον 
κανένα νά υπάγω νά ϊδω...’ Ως ό φιλόσοφος Βίας, 
εφερον μετ’ έμοΰ δλην τήν περιουσίαν μου.. .καλλί
τερον άκόμη, ε’συρον μετ’ έμοΰ τήν ευτυχίαν υπό τήν 
μορφήν τής., γυναικός μου, τής Γαλλίας !

’Υπάρχουσι στιγμαί καθ’ άς Αναπολώ μετά θλί- 
ψεως τά υπαίθρια καταλύματα τών στρατοπέδων μέ 
τά εύθυμα τραγουδάκια, όπου εϊμεθα τόσον ευχαρι
στημένοι νά ύποφέρωμεν διά νά έξαγοράσωμεν τήν

* Συνέχεια έκ Σελ. ΰ!)3.

νίκην.. .’Άλλοτε πάλιν μέ καταλαμβάνει μανιώδης επι
θυμία νά Αναλάβω υπηρεσίαν...

— Είς τήν ηλικίαν σας !
— Αύτό λέγω καί. έγώ μόνος μου, Αναστενάιζων. 

Δέν είμαι πλέον καλός διά τίποτε...
Τήν στιγμήν ταύτην, τό μυστηριώδες πρόσωπόν 

διέσχισε, τό πλήθος καί έπλησίασε τόν γέροντα στρα- 
τιώτην.

— ■ Μέ συγχωράτε φίλε μου, τώ είπε μέ φωνήν 
ισχυρόν καί βαθέως έντονον, μέ συγχωρεΐτε, εΙσ'Κ. 
Ακόμη καλά διά κάτι τι !

Σείς δύνασθε νά χρησιμεύσητε ώς παράδειγμα 
είς τήν νέαν στρατιωτικί/ν γενεάν. Βλέποντες τάς λεύ
κάς σας τρίχας καί τό στρατιωτικόν σας παράστημα, 
το εί ικρινές καί συμπαθές οί νέοι στρατιώται, οί εν 
δπλοις υιοί σας, ούτως είπεϊν, θά μάθωσι νά τιμώοι 
τό στάδιον των.

θά κλίνωσι τήν κεφαλήν κατά τήν διάβασίν σας 
λέγοντες. Είδε καί έγώ μίαν ήμέραν νά φέρω τόν 
εύγενή τούτον στέφανον έκ λευκών τριχών, καί ν’ 
ακτινοβολώ έκ τής φωτοστεφάνης, ταύτης τής Αν
δρείας καί τής τιμιότητας !

’Ως πρός υμάς, ώ μετριόφρον γέρον, ώ μεγάλη 
καρδία κεκρυμμένη έν τή σκιά, ή ιστορία σας Ανεκί- 
νησεν δλας τάς χορδάς τής ν>υχής μου.

Καί έγώ έπίσης, ένόμισα δτι έπαναβλέπω έκεΐνον 
περί τοΰ οποίου όμιλέϊτε, έκεΐνον τόν όποϊον άγαπάτε 
όσον τόν άγαπώ κι’ έγώ.

Καί έγώ είδον καί ήγγισα διά τοΰ δακτύλου τούς 
Αθανάτους έκείνους Αγώνας έν ώ έν τή διηγήσει σας 
παρήλαυνον ύπό τούς οφθαλμούς σας. Έθαύμασα 
τήν απλότητα τοϋ μεγαλείου τής ψυχής σας καί τούς 
γονείς σας καί τούς υιούς σας Αποθανόντας έν τώ 
πεδίορ τής τιμής.

Ώ γέρον στρατιώτα, οποία ώραία σελίς ή ζωή σας !
Όποιον ώραΐον μάθημα ή μετριοφροσύνη διά τούς 

ματαιόδοξους έκείνους τούς έστολισμένους μέ μάταια 
Αθύρματα τά όποια τούς κάμνουν νά φαίνωνται κάτι 
τι, έν ώ δέν άξίζουν τίποτε ! Ό σταυρός τόν όποϊον 
σάς έδοικεν ό Αύτοκράτωρ είς τό Βατερλώ, φυλά- 
ξετέ τον, φέρατέ τον δημοσίως, φίλε μου' βραδύτερου 
θά σάς παραδώσουν τό δίπλωμα είς τό όποϊον έχετε 
τόσα δικαιώματα. Άλλά αύτό δέν Αρκεί. Ό εύγενής 
σκοπός τόν όποϊον προετίθεσθε έρχόμενος είς Παρι- 
σίους δέν μοϋ έπροξένησεν όλιγωτέραν εύτυχίαν. 
. Σύντροφε τον Μεγάλου Άνδρός, φίλε μου, δέχθητε 
άπό τάς χεϊρας τοϋ κληρονόμον τον τό Μ ετ άλ
λ ιο ν τ ή ς Αγίας ’Ελένης!

Καί άς λέγη πρός πάντας, κατά^τήν έκφρασίν σας ! 
Καί αύτός ήτο μετά ’Ιησού τοϋ Ναζωραίον.—Είς 
τάς λέξεις ταύτας ό γέρων στρατιώτης, σνγκεκινημέ- 
νος ώς δειλή νεάνις, ήγέρθη, Απεκαλύηρθη, και έλαβε 

μετά σεβασμού τό μετάλλιον, δπερ τώ έτεινεν ό άγνω
στος. "Επειτα έφώναξεν. <ίΖήτω ό Αύτοκράτωρ».

Και τό πλήθος έπανέλαβεν έπί μακράν τήν κραυγήν 

ταύτην τής καρδίας.
Οί δύο κύριοι ήσαν δύο Ανώτεροι Αξιωματικοί τών 

’Ανακτόρων. Ό έν τώ πλήθει άγνωστος ό Ναπολέων 
ό τρίτος' λέγεται δτι ό Ιωάννης Μαθιάς έδείπνησε 

τήν εσπέραν έκείνην έν τώ Κεραμικώ.
Καί πάντοτε διηγείται ένΆντίμρ) τήν ιστορίαν ταύ

την είς δντινα άέλει νά τήν άκούση.
— Τώρα δύναμαι ν' άποάάνο), προο&έτει' δλοι μου 

οί πόάοι έξεπληρώνάησαν.
HP. ΣΤΑΤΡΟΤ

ΕΙΣΟΔΟΣ τών Συντεχνιών είς τήν ενεργόν 
διεύώυνσιν τής Πολιτείας είνε Απαρχή δε

σμού, δστις δύναται νά λάβη μεγίστας διαστάσεις. Αί 
Συντεχνίαι έν Έλλάδι εύρίσκονται είς άρχέγονον κατά- 

στασιν, καίτοι ούδέν έκώλυεν, ΐνα κατά τά τελευταία 
δέκα έτη λά-

Ή <>ογάν«ο<ίις· τών Σνντε^ζϊών βουν συμπα
γή ύπόστασιν.

‘Αλλαχού ή Συντεχνία είνε δύναμις, ή δέ ένωσις τών 
Συντεχνιών εινε βάσις τής νεωτέρας συλλήψεοις τοϋ 
κράτους. Αί Συντεχνίαι καλώς ώργανωμέναι εινε αύτό 
το Κράτος. Τό σημερινόν Κράτος, δπως είνε συ/ι- 
πεπηγμένον, δέν μέλλει νά διανύση μακράν βίον. ’Π 
<>ργάνο',σις τίΰν Συντεχνιών 9ά τό ύποκαταστήση. 
Πρόδηλος έπομένως ή σπουδαιότης, ήν κέκτηται τό 

ζήτημα τής τύχης καί διαμορφώσεως τών Συντε- 
χνιώιν. Δέν έσχον Αφορμήν νά μελετήσω τόν όργα 
νισμόν τιΐιν παρ’ ήμϊν Συντεχνιών' άλλ’ ή ύπαρξις 
αύτών άπό τίνος έμφαντικώς ελκύει τήν άντίληφιν 

πάντων. ΊΙ έντύποεσις, ήν άποκομίζω έκ τής προσ
φάτου ένεργείας αύτών, είνε, δτι δέν έχουσιν ώρι- 
σμένον πρόγραμμα καί δτι ή τακτική των είνε σφα
λερά ύπό στρατηγικήν εποψιν. Συμπεραίνω προσέτι, 
διι δέν έχουσιν άρκετά χρήματα, τά χρήματα δέ οχ 
μόνον είνε τά νεύρα τοϋ πολέμου, άλλά προασπίζουοι 
καί κατά πάσης πρός δωροδοκίαν Απόπειρας έξωδεν. 
Φρονώ, δτι αί Συντεχνίαι όφείλουσι νά άσχοληδώσιν 
έπί τινας μήνας είς καταρτισμόν ώρισμένου προ
γράμματος διατυποϋντος δετικά καί αναμφισβήτητα 
αιτήματα, παραδείγματος χάριν φόρον έπί τού εισο
δήματος καί νομοθετικήν πρόνοιαν περί τοϋ έργάτου. 
Όσάκις δέ πρόκειται νά διατυπώνωσιν αίτημα καί είνε 
Ανάγκη νά τό συνοδεύοίοι μέ Απειλήν, δτι θά προσ- 
καλέσωσι τάς ομάδας, όφείλουσι νά εϊνε ύπερβέβαιαι, 
διι ή ιιπειλί/ θά έκιελεσθή, άλλως ή εξουσία καί ή

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

πλουτοκρατία, άπαξ τής Απειλής μή έκτελεσθείσης, 

θά αδιαφορήσωσι καί ή ζημία τοϋ άγώνος τών εργα
τικών τάξεων έσται μεγίστη. Φρονώ) τέλος, δτι αί 
.Συντεχνίαι διά παντός τρόπου, διά οργανισμού καταλ
λήλου εισφορά»’, κυρίως μέν προερχομένων από τόν 
πενιχρόν οβολόν έκαστου έργιίτου, Αλλά προσέτι καί 
άπό τήν έθελουσίαν ελευθεριότητα τών συμπαθούντων 
ύπέρ τοϋ εργατικού κόσμου, όφείλουσι τά σχηματί- 
σωσι ταμείον, ΐνα δύνανται ν’ άπαντώισιν Λπροσκό- 
πτως τά έξοδα τής ένεργείας των, χωρίς νά φοβών- 
ται χαλάρωσιν αύτής ελλείψει χρημάιτων. Σχεδόν δλοι 
σήμερον είνε συμπαθώς διατεθειμένοι ύπέρ τής τύχης 
τών εργατικών τάξεων καί δέν υπολείπεται είμή λελο
γισμένη ένέργεια, δπο)ς αί Συι τεχνίαι έκπληροισωσιν 
έπιτυχώς τήν Αποστολή)· των. ’Ως τελευταϊον νουθέ- 
τημα οφείλω νά προσθέσω «φοβοϋ τούς πολιτευόμε

νους και δώρα φέροντας)).

Εκ τοΰ «Ριζοσπάστου» καί « "Ι'.ρει νητ )
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ'

Ό θόρυβος τών γεγονότων τούτων διεδόθη εν
τός ολίγου καθ δλον τό Λονόΐνον καί έγεινε τό 
άντιζείμενον πασών τών συνδιαλέξεων. Έλαβον 
πάντες σχεδόν τήν προστασίαν τής Ααίοης Βύ
ρωνος. Δέν έβ/επον πλέον έν αύτή ή τδ θύμα 
ένός ίδιοτρόπου καί άνηθίζου ανθρώπου, ένός 
παράφρονος έπιζινούνου εις αύτήν ύπό πάσαν 
εποψιν. Τδ όνομα τής Κυρίας Marilyn άνεμι- 
γνύετο είς δλας αύτάς τάς διαδόσεις. Καί έκα- 
τηγόρουν αάτήν οτι οιέφθειρε τόν λόροον Βύρωνα 
ζητήσασα νά τον απόσπαση άπό τής γυναικός 
του. Άν ζαί ήρνεΐτο αύτη διά τοΰ μάλλον πα
νηγυρικού τρόπου οτι ούδέποτε είχεν ένοχόν τινα 
μετά τοϋ ποιητοΰ σχέσιν, οέν έστιγματίσθη διά 
τοϋτο ολιγώτερον ύπό τής βοής τοΰ πλήθους. 
Απεφάσισε νά κάμη έκζλησιν πρός τό οιζαστή- 

ριον τούτο τής κοινής γνώμης. Και παρά πάσας 
τάς προσπάθειας τών φίλων της άνέλαβε νά ύπο 
ουΟή πρόσωπον τι έν θεατρίζω έργω άναγγελ- 
θέντι διά προγραμμάτων ζατά τήν εσπέραν έζεί- 
νην. ΊΙ αίθουσα ήτο πλήρης. Άνεπετάσθη ή 
Αύλαία. Ένεφανίσθη ή κυρία Mardyn. Υπήρξε 
οι αύτήν μία φοβερά και τρομακτική δοκιμασία. 
Μόλις είχε διασζελίση τήν γωνίαν τών παρα
σκηνίων και κραυγή όργής και έζδικήσεως αν
τήχησε πανταχόθεν, τά θεωρεία έμαίνοντο κατα- 
κραυγάζοντα έναντίον της. ΊΙ πλατεία τοΰ θεά
τρου έξηγέρθη ολόκληρος. Οί έν τοΐς Οεωρείοις 
έφώναζον είς αύτήν νά άποσυρθή μετά σωρείας 
καταφρονητικών ύβρεων. Κατεμέμφοντο άπερι- 
φράστως αύτήν δι’ έλαττώματα καί τάς μάλλον 
επονείδιστους κακίας. Ύπέμεινε τήν έπίθεσιν 
ταύτην μετά θαυμαστής καρτερίας. Δέν άπήν
τησεν είς τάς κραυγάς δι ών Οά έξεδιώκετο έκ 
τοΰ θεάτρου, άλλ’ έπροχώρησε μέχρι τών φώ
των τοΰ προσκηνίου. Τό βάδισμά της ήτο στα
θερόν καί άφοβον. Εκαμε σημεΐον διά τής χει- 
ρος οτι ήθελε νά όμιλήση. Άφ ής στιγμής 
ήδυνήΟη νά κρατήση τοϋ θορύβου καί νά άκου- 
σΟή, ειπεν :

— Οχι, οχι οέν Οά άποσυρΟώ ζωσα ύπό 
τό βάρος αίσχους τοΰ οποίου δέν είμαι άξία, 
θέλω καί πρέπει νά άκουσΟώ. Ό τόνος τής φω
νή? τηζ, ή στάσις της, είχον δλην τήν γαλήνην 
τής άΟωότητος. Ή φωνή της ήτο συγκεκινη- 
μένη άλλά σταθερά. Μίτο θέαμα έπιβάλλον τό 
θέαμα νεαράς καί ωραίας γυναικός άνΟισταμένης 
μόνης εις τόσον δαιμονιώδεις κραυγάς καί ζητού- 
σης νά δικαιωθή.ΊΙ τόλμη της, ή καλλονή της 

διέθεσαν εύμενώς τούς δικαστάς της νά τήν 
άκούσωσι. Βαθεϊα σιγή διεδέχΟη τόν θόρυβον καί 
τόν αλαλαγμόν καί έλαβεν έκ νέου τον λόγον 
«είμαι γυνή άνευ προστασίας καί έπικαλοϋμαι 
τήν εύθυδικίαν τοΰ Αγγλικού κοινού. Δέν εινε 
ί’έιον τού Αγγλικού χαρακτήρας νά καταοιζάζη, 
χωρίς νά άκούση γυναίκα ήτις στερείσαι παντε
λώς προστασίας. Ι'.ιυ,αι αθώα τής φεοομένης 
έναντίον μου κατηγορίας, καί είς τήν δεινήν 
αύτήν κρίσιν έλπίζω δτι δλαι αί εύαενεΐς ψυ - 
χαί θα λάβωσι τήν ποοστασίαν μου».

Π έκκλησις αύτη έπέ^ερε αανικόν ζαί πρω
τοφανές άποτέλεσμα έπί τού ακροατηρίου. Τήν 
έχειροζρότησαν φρενητιωδώς. Καί άπό τής 
στιγμής έζείνης ή άθωότης τής κυρίας Mardyn 
έθεωρήθη άποδεδ-ιγυ,ένη. Δέν έγεινε τό αύτό διά 
τόν λόροον Βύρωνα. Άν καί δλα τά άδικα 
έστρέφοντο κατά τής γυναικός του έπέμειναν είς 
τό νά θεωρώσιν αύτόν μόνον ένοχον. Δέν είχε 
ποτέ ζητήση νά συγζαλύψη τά. έλαττώματα 
του, ίσως μάλιστα είχεν έπιδείξη ταύτα μετά 
κομπασμού. Συνεπέρα,ναν έζ τούτου δτι είχε 
περισσότερα ή δσα έδείκνυε. Κατατρωγόμενος 
άπδ άγριας οίκιακάς θλίψεις ειδεν έαυτδν νά 
γείνη ή χλεύη καί δ περίγελως τής Αύλής καί 
τοΰ κόμματος. Ό έρεθισμός του υπήρξε τόσον 
μέγας ώστε μετά δυσκολίας οί φίλοι του έτόλ- 
μων νά τδν προσπελάσωσιν. ΊΙ περίοδος αύτη 
τοΰ βίου του ύπήρξεν ή μάλλον δυστυχής καί 
οδυνηρά. Έγεινε μελαγχολικός, σκυθρωπός καί 
έχασε πάσάν του τήν ζωηρότητα. Τέλος έγκα- 
τέλιπε τήν Αγγλίαν διά νά μήν έπανέλθη ποτέ 
πλέον.

II άπότομος αύτη άναχώρησις καί δ πλάνης 
βίος τδν όποιον διήγαγεν έκτοτε είνε άποοείξεις 
αναμφισβήτητοι περί τής όούνης τήν οποίαν 
έπροξένησεν είς αύτδν ό χωρισμός ούτος. Αν 
καί κατ’άρχάς δέν έπέτρεψεν είς αύτδν ό εγωι
σμός του νά κάμη άπ εύθείας διαβήματα προς 
τήν Λαίδην Βύρωνος έπέτρεψεν δμως είς πρό
σωπά τινα νά έπέμβωσι καί ζητήσωσι νά τούς 
συνδιαλλάξωσιν. Αλλ ή σύζυγός του ύπήρξεν 
άκαμπτος. Ολίγον χρόνον μετά τήν άπόπειραν 
ταύτην έγραψε τδν περίφημου άποχαιρετισμόν :

Fare the well: And if for ever
Still for ever, fare the well ·.

μετά τής έπικεφαλίδος ταύτης: «Φεΰ ήσαν 
φίλοι κατά τήν νέαράν ηλικίαν των, άλλ αί 
άπιστοι γλώσσαι γνωρίζουσι νά δηλητηριάσωσι 
τήν άλήθειαν, καί ή σταθερότης κατοικεί μόνον 
είς τούς ουρανούς. ΊΙ ζωή εινε άκανθώοης καί 
ή νεότης ματαία».

Οί στίχοι ούτοι τόσον συγκινητικοί καί τό
σον ωραίοι διά τών οποίων^δ ποιητής άποχαι- 
ρετίζει τήν γυναΐκά του, έναντίον τής οποίας,

ώς λέγει ή καρδία του δέν θά έπανεστάτει, μο
λονότι ήρνεΐτο νά τδν συγχώρηση.

Even though unforgiving, never 
Gainst thee shall my heart rebel.

Οί στίχοι ούτοι έθεωρήθησαν έν τούτοι.

Βύρωνος δέν I

Οί στίχοι ούτοι έθεωρήθησαν έν τούτοις έν 
Αγγλία ώς ύποκριτικαί φωνασκίαι. ΊΙ Λαίδη 

Βύρωνος δέν έφάνη ποσώς μαλαχθεΐσα, αφού 
δέν άνεκάλεσε τήν άπόφασιν ήτις έκράτει μα
κράν αύτής τόν σύζυγόν της.

Αύτό τό συγκινητικόν παράπονον τδ όποιον 
έκίνει τά δάκρυα τής κυρίας Στάελ δέν άπέσπα- 
σε μίαν λέξιν εύσπλαγχνίας άπό τά κεκλεισμέ- 
να χείλη της Λαίδης Βύρωνος, Βωβή έφ’ δσον 
ό σύζυγός της έζη δέν διέκοψε τήν σιωπήν παρά 
μετά τον θάνατον τοϋ ποιητοΰ δπότε δέν ύπήρ
χε πλέον έκεΐνος διά νά ύπερασπίση εαυτόν, έξα- 
σφαλισθεΐσα διά τής καταστροφής τών απο
μνημονευμάτων του τήν οποίαν κατώρθωσε νά 
έπιτύχη ένεκα τοΰ άσθενοΰς χαρακτήρας τοΰ 
Μούρ έξήλθε τής έπιφυλακτικότητος τήν όποιαν 
άνευ ούδεμιας ανάγκης είχε τηρήσει μέχρι τήζ 
στιγμής έκείνης Καί ύπδ τήν πρόφασιν- δτι δ 
Μούρ έθετεν ύπδ κρίσιν τούς γονείς της άποδί- 
δων είς τήν έπιρροήν αύτών τήν λύσιν τοΰ γά
μου διεξεδίχησε δι’ έαυτήν καί μόνην τήν εύθύ- 
νην τοΰ χωρισμοΰ καί έξήγησε διά πρώτην φο
ράν είς τδ κοινόν τά γενναία τοϋ χωρισμοΰ τού
του έλατήρια.Χωριζομένη τοΰ συζύγου της, έλε- 
γεν, δτι έπίστευεν αύτδν προσβεβλημένον τάς 
φρένας.Αί σκηναί τών οποίων αύτή ή ιδία ύπήρ
ξεν δ μάρτυς καί τδ θΰμα έν τή οικία της, τήν 
έκαμαν νά πιστεύση δτι δ σύζυγός της άπώλεσε 
τδ λογικόν. Διεβεβαίου μάλιστα δ'τι ή οικογέ
νεια τοΰ λόρδου Βύρωνος καί δ ύπηρέτης αύτοΰ 
έοιδον νά έξυπονοηθή δτι είς μίαν τοιαύτην έκρη- 
ξιν τής απελπισίας του ήδύνατο νά θέση τέρμα 
είς τήν ζωήν του.

(ΆκολουΟ·ΐ) ΜΙΛΤ. I. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΙΣ καινοτομίαν ίίντως ευεργετικήν διευκολύ- 
νουσαν κατά πολν τόν έμπορικόν και βιομη

χανικόν κόσμον προέβη ό Γενικός Διευθυντής τοΰ 
Σιδηροδρόμτον Πελοπόννησου κ. *Αντ.  Κ. Μάτσας.

* Συνέχεια Ικ σελ. 6«Γ>0,

Ό νεαρός Δι-
Σιδιιοόοοομοι ΙΙελοποννή<(ου ευΟυνττ'ις,ό <1- 

θορύβιος έρ
γαζόμενος και υπέρ τών συμφερόντων τής εταιρίας 
και υπέρ τών συμφερόντων τής κοινωνίας, κατόπιν 
ένδελεχοΰς, επιμόνου και συστηματικής έργασίας, 
κατόπιν έπισταμένης και μακρας μελέτης τών κρα
τουντών είς τους Ευρωπαϊκούς και 'Αμερικάνικους 
σιδηροδρόμους κατέληξεν είς τιμ· αποδοχήν τοΰ συ- 

οχήματος τον ταξειδεύειν κατά χιλιό
μετρα δυνάμει βιβλιαρίων τεθιμένων εις 
τήν διάθεσιν τον ταξειδιώτου. 'II χρήσις τών τοιον- 
των βιβλιαρίων επιφέρει είς τον ταξειδιώτην οικονο
μίαν Από 32-37 °/0 ήτις έλαττοϊ τάς δαπάνας τον τα- 
ξειδίου υπέρ τό έν τρίτον, πράγμα τό όποιον εινε 
όντως ευεργετικώτατον διά τήν εμπορικήν και βιο
μηχανικήν τάξιν τών επαρχιών, τήν εχουοαν άμεοα 
εμπορικά συμφέροντα είς ιήν πρωτεύουσαν και τανά- 
παλιν. Τά χιλιομετρικά ταΰτα βιβλιάρια είνε δύο ει
δών. Εϊνε διάρκειας έξ μηνών και διάρκειας ενός 
έτους, και διά μεν τών πρώτων' δύναται ό επιβάτης 
νά εξάντληση κατά βούλησιν 1ΟΟΟ χιλιόμετρα, διά δε 
τών δευτέρων 2500 χιλιόμετρα. Τιμώνται δε τά μέν 
πρώτα δρ. 90 διά τήν Α' θέσιν, δρ. 75 διά τήν Β' 
και δρ. 45 διά τήν Γ', έν ω τά βιβλιάρια τών 2500 
χιλ. τιμώνται διά τήν Λ' θέσιν δρ. 210, διά τήν Β' 
δρ. 175 και διά τήν Γ' δρ. 105. "Αν δέ συμπέση 
νιι μή εξαντληΟώσι τά χιλιόμετρα κατιτ τό διάστημα 
τής εξαμηνίας ή τοΰ έτους τότε τά έπι πλέον μεταφέ
ρονται είς νέον βιβλίον υπέρ τοΰ έπιβάτου. Συγχαίρο- 
μεν άπό ψυχής τόν κ. Μιιτσαν δι<\ τήν πραγματο- 
ποίησιν τοΰ νεωτερισμού τούτου οστις Οά δεόση νέαν 
ζωήν είς τάς έργασίας τής εταιρίας και Οά προσφέρη 
Αληθείς υπηρεσίας είς τον έμπορικόν κόσμον τής Πε
λοπόννησου.

Μ ΥΤΙΑ Η ΝΛ Γ Ιή Α

(Έκ τοϋ άιεμειωματαοίου μου)

— 'II Μυτιλήνη ώρίσθη τόπος έξορίας πλείστων 
μεγιστάνων τής 'Οθωμανικής Αέ’τοκρατορίας.

— Πρώτος εξόριστος έφθασεν εις Μυτιλήνην <5 
Γιζά πασσας τέως υπουργός τών Στρατιωτικών.

—· Ένεκλείσθη είς τό φρούριον τής Μυτιλήνης κατά 
δέ τάς πρώτας ημέρας τής έγκαθείρξεώς του υπέφερεν 
όχι ολίγον.

— Συνοδευόμενοι υπό τοΰ Μουχλή Βέη, πρώτου 
έξαδέλφου τοΰ Χιλμή πασσά εύγενώς άναλαβόντος νιι 
μάς ξεναγήση, άνήλθομεν είς τό φρούριον πρός έπί- 
σκεψιν αέ’τοΰ και εί δυνατόν και τοΰ ενδιαιτήματος 
τοΰ Ρίζα πασσά.

— Μή υπάρχοντας τήν στιγμήν έκείνην Αξιωμα
τικού έν τφ φρουρίω ό ξεναγών υμάς ΰπαξιωματικός 
δέν έτόλμησε νά άναλάβη τήν ευθύνην τής πραγ/ια- 
τοποιήσεως τής παρακλήσεως μας ταύτης, ούδ' έπέ
τρεψεν είς τόν ι/ ίλον κ. Βαρδόπουλον νά λάβη εικόνας 
διαφόρων τοποθεσιών τοΰ φρουρίου έκτος τής φωτο-
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γραφίας τριών στρατιωτών ενόπλων τεθιμένων υπό 
τας διαταγής τον.

— 'II είκών εινε ή δημοσιευσμένη.
— Τδ περίεργον είνε. ότι οί στρατιώται κατ’ Λογάς 

ήρνήθησαν να δεχθώσι νά φωτσγραι/ ηθώισιν ίσχυριζό-

E1K0NS2 AHO ΤΗΝ ΜΗΝΗΝ

Φωτογραφία κ. ΤΙ.. Οαρδηπιιΰλαυ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

μένω καί δικαίως οτι δεν φέρουν ευπρόσωπον πεοι- 
βολήν.

— "Οτε ιός έμπνευσις Ιπήλθεν ή ιδέα εις τινα έξ 
αυτών να έ ξ ο> ρ α ΐσ θ ο ΰ ν λαμβάνοντες τδν οπλι
σμόν των.

— Καί οΰτω παρετά,/θησαν καί πρός διάκρισιν <5 
Ομπασης Άλής, ό επί κεφαλής των, έτοποθετήθη 

καί έφωτογραφήθη άοπλος !
— Ό Ρίζα πασσας είνε μία διακεκριμένη πολιτική 

φυσιογντσμία τοϋ καταλυθέντος απολυταρχικού καθε- 
υτώιτος.

Εν τούτοις αν καί Ανήκη είς τήν χορείαν τα>ν 
δραιντων προσώπων τοϋ καθεστώτος εκείνον ούτε 
απλήν σνγκρισιν δύναται να ύποστή με τους σημερι- 
»' >υς τυράννους τής Συνταγματικής Τουρκίας.

Τουναντίον, ο Ρίζα πασσας κατά τήν μακράν 
υπουργίαν του διεκριθη δια τό φιλοδίκαιου καί ευθύ 
τοϋ χαρακτήρας του.

Ιδια διεκριθη δια τά φιλικά καί πατρικά τον 
αώθήματα πρός τδν έν Τουρκία Ελληνισμόν.

— Έφ’ ώ καί ό Πατριάρχης μας ’Ιωακείμ τον 
Απέστειλε τότε συγκινητικήν καί φιλικωτάτην επιστο
λήν δια τής όποιας τδν ένίσχυεν είς τας δοκιμασίας 
του καί ηύχετο ύπέρ τής ταχείας Απαλλαγής τον Από 
την άδικον καταδίωξιν τών ισχυρών τής σημερινής 
Τουρκίας.

— Ό Ρίζα πασσάς είνε άνήρ φιλανθρωποτάτων 
όντως αισθημάτων, έφ’ οσον παρέμενεν εγκάθειρκτος 
εν τώ φρουρίω, εντός τοΰ οποίου τώ έπιτρέπετο νι'ι 
περιδιαβάζη καί όπου κατοικούν εκατοντάδες άπορων 
’Οθωμανικών οικογενειών, διένειμεν είς αύτάς άλλοτε 
μέν χρήματα, άλλοτε δέ σάκκονς Αλεύρων καί όρύζης.

— 'II παραμονή τον όμως εντός τής σεσαθρωμέ- 
νης καί Ασφυκτικής εκείνης κατοικίας επέφερε κλονι 
σμδν εις τήν ΰγιείαν του και σύντονοι κατεβλήθησαν 
προσπάθειαι έκ μέρους τον νίον του, υποστρατήγου 
Σονκρή πασσά, όπως τώ έπιτραπή νά παραμένη έκτος 
τοΰ φρουρίου.

— 'Οντοις ή Τουρκική Κυβέρνησις έπείσθη κατόπιν 
πολλώιν διαπραγματεύσεων ν' άποστείλη Ανώτατον 
στρατιωτικόν Ιατρόν, τόν Φανώ πασσάν, ιταλικής κα- 
ταγανγής, γνώστην δέ τής 'Ελληνικής όστις έβεβαάο- 
σεν οτι ό τέως Σερασκέρης κινδυνεύει ζών ύπό Ανθυ
γιεινούς όρους έντός τοΰ φρουρίου καί έπετράπη αύτώ 
ή έξοδος.

— Ό Ρίζα πασσας έχει τρεις υιούς έξ ών οί δύο 
στρατηγοί καί ό έτερος πολιτικός κατέχων μεγάλην 
θέσιν.

— Έκ τώιν τριώιν ηύτυχήσαμεν νά γνιορίσωμεν τόν 
υποστράτηγον Σονκρή πασσάν λίαν μορφωμένον 
κύριον, διατελέσαντα καί Στρατιωτικόν ’Ακόλουθον 
τής έν Βερολίνω Τουρκικής Πρεσβείας καί άπολαύοντα 
τής ιδιαιτέρας έννοιας τοΰ Κάϊζερ.

— Ούτος μετά τοΰ ενός έκ τών ετέρων αδελφών 
άμα τή καταδιώξει τοΰ πατρός ύπέβαλον τάς παραι
τήσεις των άπό τά Αξιώματα τά όποια έφερον.

— ‘II Μυτιλήνη έκτος τών φυσικών καλλονών 
της αίτινες τήν καθιστώσι τόπον θελκτικώτατον καί 
γοητευτικώτατον, έχει καί μεγαλοπρεπή κήπον οφει
λή μενον είς τήν καλαισθησίαν καί τό ένδιαφέρον τον 
πρδς τήν πόλιν τοΰ γνωστού ’Αλβανού Άμπεντίν 
Ντίνου πασσά όστις διετέλεσεν έπί μακρόν Βαλής τοΰ 
’Αρχιπελάγους.

— 'Ο Άμπεντίν ήτο ποιητική φύσις, έφημίζετο 
δέ διά τά άβράς έμπνεύσεως ποιητικά του έργα, ώστε 
ουδόλως άπορον άν πολλάκις έπεσκέπτετο τήν ποιητι- 
κωτάτην Μυτιλήνην καί έπί μακρόν διέμενεν εις αύτήν.

— Αποτέλεσμα αύτής τής προτιμήσεώς του ήτο 
άκόμη καί τό άνοιγμα μιάς παραλίας όδοϋ διασχιζού- 
σης τδ ζωγραφικώτατον Άκλιδιοΰ καί φθανούσης μέ
χρι τής Βαριάς (τοϋ Φαλήρου τής Μυτιλήνης) καί 
πέραν.

— Ή οδός αϋτη μία έκ τών ωραιότερων τής Μυ
τιλήνης φέρει τό όνομά του.

— Ή Μυτιλήνη συνετήρει καί άριστον κινηματο
γράφον συχναζόμενον ύπό τής άρίστης κοινωνίας.

— Είς αύτόν έσύχναζε κατά τάς ήμερησίας παρα
στάσεις καί ή A. II. ό Μητροπολίτης χωρίς τοϋτο νά 
παραξενεύση κανένα, δείγμα πολιτισμού πραγματικού 
καί τών κατοίκων καί τής A. II.

— Ευχαρίστως δέ έπληροφορήθημεν καί έν Σμύρνη 
οτι καί ό "Αγιος Είρηνουπόλεως Βοηθός ’Επίσκο
πος τοΰ Μητροπολίτου ’Εφέσου, εις τών εύφυεστέρων 
καί μεγάλης άξίας κληρικών τοΰ Οικουμενικού θρό
νου καί ό "Jy. Χριστουπόλεως (όρα σχετικήν εικόνα 
Βοηθός ’Επίσκοπος τής Μητροπόλεως Σμύρνης άρι
στα πράττοντες έσύχναζον καί ούτοι είς τάς παρα

στάσεις τοΰ κινηματογράφου.
— ’Εννοείται όμως ότι έν τοιαύτη περιπτωσει αι 

ταινίαι Ανεπαρίστων ή θρησκευτικός σκηνογραφίας 
ή άλλας σεμνός καί διδακτικός.

— Έν γένει έπείσθημεν ότι οί κληρικοί μας τού 
Οικουμενικού θρόνου εϊνε ίεράρχαι μεγαλοπραγμονές, 
μεγάλων αισθημάτων, θερμού πατριωτισμού, φωτει
νής διανοίας, καί έπί πλέον απηλλαγ/ιενοι απο τον 
ταρτουφισμόν καί τήν υποκρισίαν αί οποϊαι καθι
στούν συνήθως τούς κληρικούς Αντιπαθείς εις το ποι
μνών των.

— Έν Μιτυλήνη έκδίδεται ή «Σάλπιγξ» έφη/ιερίς 
κυκλοφορούσα τρις τής έβδομάδος.

— ’Αντιπροσωπεύει άξιοπρεπώς τον ελληνικόν 
τύπον. Τυποΰται επιμελέστατα έπι έκλεκτοΰ χάρτου, 
καί δημοσιεύει ύλην πολλής προσοχής.

— Αιευθυντής της ό κ. Μ. Νικολαιδης, Αρχισυν

τάκτης της ό κ. Ν. Παρίτσης.
— ’Επίσης έξεδίδετο καί ό «Μιτυληνιόςτ» φύλλον 

σατυρικόν.
— Έξ αύτοΰ Λποσπασθείς ό κ. Μαριγλής άπεφά- 

σισε νά έκδοση τδν «Σκορπιον» επίσης σατυρικόν 

φύλλον.
— Οί Μιτυληναϊοι ορθότατα καί πατριωτικώτατα 

σκεπτόμενοι άπεφάσισαν να ίδρυσωσι και πρακτικιμ1 
Σχολήν αυτοτελή.

— Τόπος κατ’ εξοχήν έμπορικός έχει Απόλυτον 
Ανάγκην τής Σχολής αύτής. ’Ιδιαιτέρως θα χαρώμεν 
όταν πληροφορηθώμεν ότι ήρχισεν ή λειτουργία της.

— Προσωπικότης άπολαύουσα τοΰ κοινού σεβασμού 
καί τής άμερίστου έκτιμήσεως καί λόγω τής ηγεμο
νικής καταγωγής του, καί λόγω τής μεγάλης μορφώ- 
σεως, τής διακρινούσης αύτόν αβρότητας καί τών ύπε- 
ρόχων αισθημάτων εϊνε ό Τζάϊμς βέης Άρισταρχης, 
’Αρχιμηχανικός τοΰ ’Αρχιπελάγους.

— Έκτος τών άλλων Αρετών του διακρίνεται καί 
διά τό σθένος τον Απέναντι τής Αιοικήσεως προκει- 

μένου περί τών εθνικών μας πραγμάτων. Καί ή 
γνώμη του Ακούεται καί. οί λόγοι τον τυγχάνονσι τής 
δεούσης προσοχής, διότι καί παρά τοΐς Όθωμανοΐς 
Απολαμβάνει ιδιαιτέρας έκτιμήσεως καί σεβασμού.

— ΊΙ έκπλήσσουσα σνγκοινιυνία τής νήσου οφεί
λεται είς τήν δραστήριοτητά. του, τό ένδιαφέρον του 
καί τήν φιλοπόλιδα μέριμν ιν του.

— Μολονότι αί γραμμαί αύται θά θίξαωι τήν με
τριοφροσύνην του, ιός Ανθρώπου τού καθήκοντος, έν 
τούτοις είς ήμάς έπεβιίλλετο νά γνιορίσωμεν τήν δρά- 
σιν τοΰ κ. Άριστάρχου είς εύρύτερον κύκλον Λφ' ού 
άλλως έκπληροϋμεν καί τήν έπιθυμίαν πολλών φίλων 
Μιτυληναίων.

Δ.. Ζ.

ΤΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ τής εν έτει IUOX παγκο- 
ζ σμίου παραγιογής τοϋ μολύβδου, όν δημο
σιεύει ή Melallgesellschaft, σημειοϊ αύξησιν κατά 
68,200 τόννους έπί τοϋ ποσού τοϋ 1907. Οντως ή 
παραγωγή έξίκετο είς τό Ανώτατον σημεΐον τέϋν μέχρι 

τοΰδε έπιτευ-
ΊΙ παγκόσμιου παόαγωγΐι χθειστίτν' άνελ-

τοϋ ιιολνβδου θοΰσα αύτη τώ
μέν 1S98 είς 

826,900, τόννους, τώ δέ 1900 είς 871,900 τον., 
καί τώ 1907 εις 984,300, συνεποσώθη τώ 1908 
1,052,600 τόννους.

‘Ο επόμενος πίναξ δείκνυσι τήν έξέλιξιν τής παρα- 
γοιγής Από τοΰ 1898 :

Παγκόσμιος παραγωγή μολύβδου, ι898— 1908. 
τόννυιϊτη τόννοι ετη

1898 826,900 1904 964,100
1899 809,700 1905 983,900

1900 871,300 1906 973,100

1901 867,700 1907 984,000

1902 891,100 1908 1,052,500

1903 895,400 — —

Το ποσδν τής καταναλιΰσεως, έν ή άλλως τε Λεν
περιλαμβάνονται καί αί προμήθειαι, 
1,057.000 τόννων.

ύπελογίσθη είς

Έκ τού Ακολούθου πίνακος έμφαίνονται αί διακυ- 
μιίνσεις τών τιμών τοϋ μολύβδου Από τοΰ 1890 (μέση 
τιμή έν Αονδίντο κατά τόννον).

ετη μεοη τιμή ίτη μέοη τιμή

1890 λίρ. άγ. 13. 8, 9 1900 λίρ. Αγ. 16.19. 9

1891 12. 1. 3 1901 » 12.10.

1892 10.11. 3 1902 11. 5. 3

1893 9.15. 0 1903 » 11.11. 7

1894 » 9.11. 3 1904 » 11.19. 8

1895 10.11.10 1905 » 13.14. 5
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/.S'.9 6’ n
1897 n
1898 »
1899 »

//. 5. 7 1906 
12.17. 6 1907 
12.19. 8 1908 
11.18. 8 —

n 17. 7. 0
» 19. 1.10
» 13.10. 5
» —

Τοϋ συνιιλου τής παραγωγής τοΰ 1908 </ . Ιι’στρα- 
λία μετέχει διά 119,000 τόννων, ήτοι κάτι τι πλέοΐ’ 
τόν 10 ο)ο.

11UIFEIEIS EMU11ES
ΚΛΤΛ TON IW. ΛΙ12Χ,\·

ΕΛΙΣΕΣ1ΑΒΕΤ ΜΟΥΤΖΑΝ

ί/ροσεπάθει καί ό θειος νά πείση την Ανεψιάν νά 
μεταβολή γνώμην, Αλλ’ ήτον άδύνατον. Μετά τινάς 
μήνας έκ νέον Αφίνει πρός τόν πατέρα καί θειον άλλην 
ώραίαν επιστολήν ίταλιστί, Αλλά δυστυχώς ετελείωνε 
μέ Απελπιστικήν φράσιν καί ιδού πώς : «... Άπεφά- 
»σισα νά κλεισθώ έντός μοναστηριού, ούχί δπως 
»γείνω μονάχη καί εϊς τόν θειον τούτον ζυγόν ΰπο- 
xβληθεί), διότι δέν αισθάνομαι έν έμοί δυνάμεις πρός 
χτοΰτο άρκούσας, Αλλ’ όπως βιώσω βίον Ανάλογον 
χπρός την κατάστασίν μου, άνετον δηλαδή και τίμιον. 
χΜόνη καί έρημος έν τώ κελλίεο μου θά κατασθώ, 
χθεία χάριτι, ή εύτυχεστέρα γυνή δταν ϊδώ έμαυτήν 
χνπό Αρετών περιβαλλομένην, δταν θ’ Αγάλλωμαι δι" 
χέμ'ε αύτήν. Έγραψα. Σεϊς δέ έάν δέν θέλετε νά μέ 
χίδήτε νεκράν, γράψετε, τήν συγκατάθεσίν σας ύπό 
χτήν παρούσαν και άπόδοτέ μοι αύτήν. Άν άλλως 
»πράξετε, ή λύπη, ήν ένεκα τούτου θά αισθανθώ 
»θέλει είσθαι τό έγχειρίδιον, οπερ Θά μέ φο- 
»νεύση. ’Αν λοιπόν δέν θέλετε αδίκως ν’ άπο- 
»θάνω καί νά αϊσθανθήτε έπειτα τούς ελέγχους 
»τής συνειδήσεως, ικανοποιήσατε τούς έναρε- 
»τωτάτους καί άγιωτάτους πόθους μου...».

Άλλ’ ή επιστολή έγράφη καί έστάλη είς λίαν Ακα
τάλληλον στιγμήν, διό καί ό πατήρ της διττώς ώρ- 
γίσθη ώς ή ιδία ομολογεί: «... .Αλήθιαν, ταίς άπε- 
χρασμέναις ήμέραις είχε συναίβουν κάποιαις πολιτι- 
χκαίς σύγχυσαις... .χ

Άλλ’ ό πατήρ καί ό θείος δέν έδωσαν σημασίαν 
είς τήν άπόγνωσιν τής κόρης καί ότέ μέν προσεπά- 
θουν νά τή έκριζώσουν τοιαύτην ιδέαν τοϋ νά κλεισθή 
εϊς μονήν, ότέ δέ δτι θά τήν στέλλωσιν είς ένετικόν 
αριστοκρατικόν μοναστήριον. Οί μήνες έν τούτοις 
παρήρχοντο. Εκείνη έμελέτα, έγραφεν' άλλ’ ή ιδέα 

έμενε, καί δλως ώνειροπόλει τά έν τώ ίταλικώ μονα
στήρια) μεγαλεία πρός αϋξησιι συνάμα καί τών με
λετών της. Τέλος τής έρχεται άλλη ιδέα, Αφοΰέβλεπεν 
δτι οί γονείς της δέν ήθελον νά κλεισθή είς τήν 
μονήν. Νά φύγη κρυφά. Νά μεταβή είς Κέρκυραν 
καί έκέϊθεν κατ’ εύθεϊαν είς ’Αγκώναν. Ώνειροπόλει 
την ’Ιταλίαν. 1ίεριγράφουσα τήν νέαν ταύτην άπό- 
φασιν έπιλέγει :

«....Τί έχουν νά ειποΰν οί άνθρωποι δταν μαθη- 
χτευθή πώς έχάθηκα μέσα από τό σπήτί μου ; Αέν 
»με μέλλει. ΊΙ συνείδησίς μου είναι καθαρά, δέν 
χιρεύγω άπό τούς γονείς μου, έγό) δέι· πράττω μίαν 
χτέτοιαν Απανθρωπιάν διά νά Ακολουθήσω κανένα- 
»έραστήν, Αλλά τήν πράττω πολλά στανικός μου διά 
Χνά φύγω τόν βέβαιον θάνατον καί διά νά βάλαι είς 
» χρήσιν έκείνην τήν Αγχίνοιαν, τήν οποίαν ό μεγαλο- 
χδύναμος Θεός ήθέλησε νά μοϋ χαρίση....χ Ετοι
μάζεται. Είς ένα ζ ι μ π ύ λι, ώς ή ιδία λέγει θέτει 
τά συγγράμματα της, καμπύσα τάλληρα, τά όποια, οί 
γονείς της τά είχον δώσει τήν ημέραν τής πρωτο
χρονιάς καί ολίγα ροϋχα καί αφίνει τήν πατρικήν 
οικίαν! Εύτυχώς δλαι αί σκέψεις της, οί υπολογισμοί 
της Απέτυχον ώς ήτο επόμενον, διότι έπεχείρει 
πράγμα πολύ δύσκολον καί έπανήλθεν είς τήν πατρι
κήν οικίαν χωρίς νά έννοήστ) ούδείς τήν άνοδον καί 
έπάνοδον, Αφοϋ μάλιστα έπΐ όλίγας ώρας μόνον έλειψε. 
Μετά τήν αποτυχίαν τοϋ σχεδίου τής φυγής γράη ει 
ουτω πώς : « Άλλά θέλει είπή τινάς, πώς έστοχαζό- 
»μουν νά πορευ θώ ,Λνίσως καί είχεμοϋ έπιτύχη έκεΐνο, 
χδπου έπεχειρίστηκα νάκάμωχ!"Οθεν έγό) Αποκρίνομαι: 
»πώς άνίσως είχε μοϋ έπιτύχη νά φύγω άπό τήν Ζά- 
»κυνθον, είς τούς Κορφούς όποϋ ήθελε ν<ί ύπάγω, 
χείχα νά έμβω δούλα είς καμμίαν φαμίλιαν τιμίαν, χ 
»εϊς τήν οποίαν ήθελε καθίσο), ώστε όποϋ νά ήθελεν 
χεϋρω μίαν καλήν συντροφιάν διά νά απεράσω μαζύ 
»μέ αύτήν είς τήν Βενετίαν. ’Εκεί κατοικούν τρεις 
^συγγενείς μου, αί όποϊαι δέν μέ ήξεύρουν, δθεν είς 
χμίαν άπό τούτους όποϋ έχει παιδί ύπανδρευμένον καί 
χέγγόνια, έστοχαζόμην χωρίς νά τής είπώ τό ποία 
»ήμουν, νά έμβω δούλα καί νά καθίσω έτσι άγνο'ι- 
χριστη, ίόστε όποϋ νά μέ γνωρίση αύτή άπό τά δι- 
χκσιολογήματα όποϋ είχα νά γριίψω έπάνω είς τό 
»σκληρόν έργον (δηλαδή είς τήν φυγήν), όποϋ ή οτε- 
»νοχωρία μέ ήνάγκαοε νά κάμω. Είς δλην τήν Εύρώ- 
Χπην είνε έλευθερία είς ταίς γυναίκες καί τό βάρβα- 
χρον ήθος τής Ζακύνθου, όποϋ βαστά ταίς κοπέλ- 
»λαις κλεισμέναις είνε Από δλους μισητόν, δθεν έγό> 
»μέ δίκαιον ένόμιζα, πώς ή Βενετία καί δλαις αί 
«δλλαις χώραις ήθελε, γρο'κήσουν /ιέ σπλάχνος το 
χδικαιώματά μου.... άπό τό άλλο μέρος, έγώ δέν 
χέφρόντιζα τίποτε διά τούς όνειδισμούς της, έπειδΐ/ 
χκαί έξ αιτίας τοϋ βαρβάρου ήθους της είχα άναγ-

Η Κ Α Λ Τ Β Α ΤΟΥ Ψ Α Ρ Ρ Α

χκασθή r ΐ πράξω έργον τόσον απαίσιον... ». Είς τιμ1^ 

Βενετίαν δέ άν /ιετέβαινε λέγει δτι κατά νοΰν είχε 
νά λάβη διά διδάσκαλον )] γυναίκα ή άνδρα γέροντα 
καί έπί λέξει λέγει : «διατί δέν έπερνα νέον, έπειδή 
χκαί καθότς είπον έδώ Απά ω, οχι μόνον είχα γνώ- 
x/ιην νά ξεφεύγω τό πταίσμα, Αλλ’ Ακόμη καί τήν 
»ΰποιρίαν τοΰ πταίσματος. Έκεΐνο όποϋ έπιθυμοΰσα 
χνά /ϊάιθω, ήτον ή καλή στοίχο υργία, ή μουσική καί 
χή ζωγραφία καί είς τοι των τήν νοτερήν τέχνην είμαι 
χβεβαία πώς είχα νά κάμω τό γλιγωρότερον θαύματα, 
»έπειδή καί χοιρίς νά μοϋ δείξη κανείς καί χωρίς νά 
χδιαβάσω κι’ιι ένα βιβλίον όποϋ νά όμιλή περί τής τοι- 
χαύτης, ήμουν έπιτηδιία καί Αντέγραφα Από τύπους 
χόιραϊα παλάτια, περιβόλια καί άλλα όποϋ όχι ειντί- 
χγραφα, ιίλλά τύποι βεβαίως ήθελε νο/ιισί)οΰν.. .χ.

(Ακολουθεί) 2Π. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

kj/^ϊΛΛΐ τό περίεργον μεταφέρομεν έκ τοΰ «Κρητι- 
κοϋ λίστέρος» τήν κάτωθι προφητείαν εύχό- 

μενοι ύπέρ τής ταχυτέρας έπαληθεύσεως αύτής. Τίς 

οίδε. Τέσσαρες μήνες μάς υπολείπονται διά νά συμ- 

πληριοθή τό 1909 :

^Έκαθεψΐθα ί·πό τόν άνιιιξιάιικον ijlo>v την 1897 ηρη ιον 
γε.ίλονς τής μεγαλο-

11{»οφητεία περί ενώιίεωι; πρεποΐς τον Άρκα- 
τ·ί<; Κρήτης*  Λίον φάραγγος. Ό λό

* Συνέχεια έκ σελίδ. 590.

γος περιεοτρέφετο είς
τό φλέγον καί τότε Κρητικόν ζήτημα καί πάντες αννεφώνονν, 
οτι ή τύχη τής Κρΐμης Λ'< ίξαρτη&ή εκ τής ίκβάοεως τον 
Ελληνοτουρκικοί' πολέμου. Αίφνης ήκοίοθη φωνή “ερχβται 

(5 ταχυδρόμος τον Βάσσου*.  Ό κόσμος άίϊρόος εσπευσεν είς 
προνπάντηοιν τοϋ αγγελιοφόρον ανυπόμονων νά μάθη τά 
έν τοϊς σννόροις σνμβαίνοντα. Ό κομισθείς φάκελλος ήνοϊχϋη 
καί άνεγνώσϋη είς έπήκοον πάντων τό πρός τόν Βάσοον έκ 
των συνόρων τηλεγράφημά, Πυρ καθ’ ΰλην τΐ/V μεθόριον 
γραμμήν, πυροβολικόν ενεργεί θανμασίως, σχέδιον Έτιμ 
περί εισβολής άρδην άνετράπη, ήμέτεροι μάχονται εντός τουρ
κικόν εδάφους». Τό τέλος τοϋ τηλεγραφήματος εκάλυψαν ον- 
ρανομήκεις ζητωκραυγαί υπέρ τοϋ ’Ελληνικού^ στρατοί' καί 
τής Ένώσεως, τάς όποιας έπανέλαβεν ι/ ηχώ τής πρό ήμών 
χαινοϊσης φάραγγος. Μόνο, εις έκ τών ακροατών, δν δυστυ
χώς δεν ένθυμοϋμαι διά νά παραδο’ισω είς τήν αθανασίαν, δεν 
συνεκινήθη παντάπασιν άλλ’ έκίνει τήν κεφαλϊμ' οΐκτείροτν 
τούς ζητωκραυγάζοννας καί λέγων εμόνον ποΰ φωνάζετε, ί) 
ενωσις θά γίνρ τό 1909». Είς τήν έρώτησιν δέ τίνος, πώς 
τό γνωρίζει, άπήντησε διά μιας προσθέσεως τήν όποιαν έξε-
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t/Xeoev επί τίνος όοτράχον
ΊΙ — 8
ί -- 5
»· — 5<>

ω — 800
η = 200
ι -- 10
ς = 200

Κ — 20
ρ 100

τ — 800
η — 8
ς 200

! !)<>·>

ώς έξης .

1 θ /.U'lnt‘»S έκεϊνος έθεω- 
ρ>ίθη γελοίος καί όμως τείνει 
νά λάβη βάρκα καί όβτα έν
τός τον 1909, ώς προεϊπεν ό 
άνθρωπος έκεϊνος, οοτις <5<- 
καίως δΐναται νά όνοραβΟι'ι 
προγήτης.. .μετά Χριστόν».

(Χανίϊ)
I. ΣΤΛΠΆΚΛΚΙΣ

ΑΙΝΒΣΓϋΙ ί» Ε0ΝΙΚ1ΙΝ ΑΛΚΡΥΒΝ’
-------------------------ΤΟ ΣΚΛΑΒ2ΜΑ TQW ΤΡΙΚΚΑΛΟΝ

Τό άπαίσιον άγγελμα τής προαγγελθείσης δούλα- 
γωγίας τών Τρικκάλων, μεταδοθέν παρά τοϋ πατρός 
τής παρά τω Νουρή μπέη θεραπαινίδας πρός τούς 
Τρικαλίτας, κατέστησε τούτους περίτρομους. Άραί 
καί αναθέματα ήκούοντο κατά τών πρωτουργών τής 
έξεγέρσεως παρά τών κατοίκων, καί πάντες εφρισσον 
έπί τώ έπικειμένω όλέθρω, ούδαμοΰ βλέποντες σα
νίδα σωτηρίας.

'II πρώτη κατάπληξις παρήλθε, μετά μερικάς δέ 
καί γενικάς συσκέψεις άναθαρρήσαντές πως, εύρον 
ώς μόνην άγκυραν σωτηρίας τήν έγκατάστασιν μο
νίμων τοπικών φρουρών είς έξ σημεία τής με
ταξύ Τρικάλων καί Ξυλοκάστρου όδοϋ πενταώρου 
τό μήκος. «Τό σχέδιο ητανε, ή πρώτη βίγλα ποϋ 
Θά λέπε τούς Τούρκους, Θά τουφέκαγε, Θ’ σκού
φε ή δεύτερη, Θά κάνε τό ίδιο, κ»’ έτσι Θά εί
χανε καιρό τά γυναικόπαιδα νά τραβηχτούν ’στά 
βουνά πριν φθασουν ’στά Τρίκαλα οί Τούρκοι».

ΤΙ άμυνα κατηρτίσθη άμέσως, καί οί κάτοικοι 
άποκρύψαντες τά πολυτιμότερα αύτών σκεύη καί 
πράγματα είτε είς τάς έντός τών οικιών αύτών ιδιαι
τέρας κρύπτας (κοιν. κρυφοκάτωγα) είτε είς δυσ
πρόσιτα κοιλώματα τής γής καί βράχους, κατέλιπον 
πανοικεί τάς οικίας, αύλιζόμενοι ύπό τήν σκιάν οϊου- 
δήποτε δένδρου πρός τάς ταπεινοτέρας υπώρειας 
τής Κυλλήνης, έπισκεπτόμενοι μέν καί τάς οικίας 
αύτών ή καί ασχολούμενοι είς τάς συνήθεις γεωργι
κός ασχολίας, άλλά καί πάντοτε άνησυχοϋντες. Στε· 

ρήσεις καί πολλαπλός κακουχίας είχεν ό ύπαιθρος 
βίος, δίμηνον είχε παρέλθει, άφ ής τό πρώτον άπε- 
καλύφθη ή δουλαγωγία, οί σκοποί ήγρύπνουν καί 
οί κάτοικοι κατά τό πλεϊστον έπέστρεψαν είς τάς κα
τοικίας των, πάντοτε περίτρομοι, καί πάντοτε έλ- 
πίζοντες,δτι λαμβάνοντες γνώσιν τής έμφανίσεως τών 
έπιδρομέων είς τήν παραλίαν Ξυλοκάστρου, διά τών 
άλλεπαλλήλων πυροβολισμών, θά ήδύναντο νά σω- 
θώσι ζητοΰντες άσυλον είς τό δάσος τής Κυλλήνης.

Καί όμως ή δουλαγωγία συνετελέσθη καί είς ού 
δέν ωφέλησαν αί προφυλακαί. «Μιά βραδιά ώς μία 
ώρα νύχτα, οί άρθανίταις ήρθαν μέ τά καΐκια, 
έξεμπαρκαριστήκανε, ηϋρανε στό πρώτο ύπνο τή 
πρώτη βάρδια τούς έσκοτώσανε, ή άλλαις βάρ- 
δ’αις είχανε πλακωμένο τ’ αυτί τους, κ’ έκοιμών- 
το ξένο’ασταις, καϊ στά χαράματα έφτάσανε στό. 
Τρίκαλα. Ξαφνίστ’ ύ κόσμος, ένας έφευγ’ άπό 
δώ, άλλος άπό κεΐ, οί Τούρκοι έπλακώσανε σά 
μελίσσι κΓ έτσ’ έγεινε τό κακό. Τή μπατάγία 
τήν έπήραν πρώτα ό Κάτω Μαχαλάς καϊ ύ Με- 
σινός καϊ ύστερα ό άπάνω. Έξακοσίους ώς έφτα 
κόσίους νομάτους τούς έπήρανε σκλάβους. Τήν 
ίδια ημέρα τούς σκλάβους τούς πήγαν σ’ τού 
Ζούγρα, καϊ τήν άλλη τούς κατέβασαν στό Σου- 
ράίκο αλώνι *.  Τούς είχανε κοπάδια κοπάδια σάν 
οί τσιοπάνηδες τά πράματα. Τά παιδιά πού δέν 
μπορούσαν νά πάνε μέ τώ πόδια τους ’σ τή Κόρ 
θο τά βάλλανε ’στά κοφφίνια, σάν τούς ψαράδες 
τά ψάρια καϊ τά πήγαν μέ τά Γκαμήλια φορτω
μένα Τότε πήραν σκλάβα καϊ τήν Βολέμαινα i 2. 
Τί νά κάμ’ ύ κοσμάκης, σηκωθήκαν, όσοι μπό
ρεσαν πήγαν στό Μπέη έπροσκλαφτήκανε γιά τό 
κακό ποΰ έπαθαν, κί’ ό Μπέης τούς είπε : Ξαγο- 
ράστε μπρέ ραγιάδες, τούς σκλάβους Σας, όπως 
μπορείτε. Δέν μ’ άκούν’ ούτ’ έμένα οί Άρβανί- 
ταις. Γιά κάθε σκλάβο γύρευαν ϊ,αγορά, άλλου- 
νού πέντε, άλλουνού δέκα, άλλουνοΰ πενήντα 
κι’ άλλουνού άπό έκατό ρεάλία. Ό παράς τότε- 
νες ήτανε κίτικος μιά γίδα είχε δυό άσπρα.' Είδε 
κί’ άποειδ’ ό κοσμάκης πώς δέν έκανε τίποτε, 
τούς σκλάβους τούς ξέγραψε, τούς πέρασε γιά 
πεθαμένους, τούς έκαμε τά τρίτα, τά ννηάτα 
καϊ τά σαράντα».

* Συνέχεια έκ τής βελ. 694.

1 θέβις τις παρά το σημερινόν Ξυλόκαβτρον.
2 Μεγάλη θεία τον ΓΙανοίταου Νοταρα, ής τό πραγματι

κόν όνομα είναι Βολονμνιά.

«Τούς σκλάβους άπ τϊ] Κόρθο τούς πήγαν στή 
Φήβα άπό κεΐ στό Ζηνούνι, άπό κεΐ στά μεγάλα 
Τρίκαλα κι’ άπό κεΐ στά Γιάννενα. Τούς έβγά- 
λανε στό ίκάντο’ καϊ τούς άγόρασ’ ό Δεσπότης 
μέ παράδες τής κάσσας. Μέ καιρό ήρθε ε’ίδησι 
άπ’ τά Γιάννενα γιά τούς σκλάβους’ καϊ πήγαν 

καί τούς πήραν οί δικοί τους, χωρίς νά πληρώ
σουνε τίποτε στό Δεσπότη.Άπ’ τούς έξακοσίους- 
έπτακοσίους σκλάβους δέν έγυρίσανε πίσω ούτε 
οί μισοί’ οί άλλοι πάν’ έχαθήκανε ! Τού πατέρα 
μου1 τοϋ πήρανε έφτά ψυχαΐς καϊ γυρίσανε πίσω 
δύο. Τή Βιλέμαινα τήν πήγαν στή Σμύρνη καϊ 
μέ καιρό τήν έξαγοράσανε οί δικοί της».

Τοιαύτη είνε ή φρικτή δουλαγωγία δΓ ής έτιμω· 
ρήθησαν τά έξεγερθέντα Τρίκαλα κατά τήν έπανά- 
στασιν τοϋ 1769. Ή άπώλεια τοΰ μεγάλου αριθ
μού τών αιχμαλώτων άποδοτέα πιθανώς είς τάς κα
κουχίας πολυμόχθου ταξειδίου άπό Κορίνθου μέχρι 
Ίωαννίνων, ή καί άπεμπόλησιν τούτων είς τάς 
καθ’ οδόν τουρκικός άγοράς. Τήν δουλαγωγίαν πα 
ρηκολούθησεν έγκατάστασις μονίμου τουρκικής φρου
ράς έν Τρικάλοις, ό δέ έν τή Κάτφ Συνοικία τών 
Τρικάλων Πύργος τοϋ Γεωργαντή Νοταρά έφημέριος 
μετεβλήθη είς Ντζιαμί έξ ού δ Μουεβίνης έκάλει 
τούς πιστούς πρός αίνον τοϋ άλλάχ, καί παραθέτω 
τό γεγονός τοΰτο, διότι δ Μακάριος Νοταράς δτε 
ένουθέτει τόν πατέρα του πρός άποσόβησιν τής 
έξεγέρσεως τφ προεδήλωσεν είπών’ κύρ Πατέρα, 
Ντξιαμί Θά γηίνη ό Πύργος σου καί Χόντξιας 
Θά λαλήση. Ήδυνάμην νά προσθέσω ολίγα τινά 
σχετικά ώς πρός τότε έν κυκλοφορία νόμισμα, τά 
πλοία τά διαπορθμεύσαντα άπό Ναυπάκτου μέχρι 
Ξυλοκάστρου τούς Τουρκαλβανούς κτλ., άλλά πα
ρέρχομαι ταΰτα, διότι κύριος σκοπός μου είναι νά 
διασώσω τήν άναμφισβήτητον παράδοσιν, έπιζώσαν 
έτι παρά τοϊς γεροντοτέροις.

ΞιυΙόκασί’ρί»'
JE. £Π. ^ΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

1 'Ο αφηγούμενος ην ό πρός μητρός πάππος μον εοχατό- 
γηοως άποβιώοας κατά τό 1861.

WiV στιγμήν γράφομεν τό πολυθρΰλ- 
λητον 'Υπόμνημα τοΰ ν. Στρατιωτικού Συν

δέσμου» δέν έπεδόθη άκόμη εις την Κυβέρνησιν.Έάν 
πιστεύσωμεν μάλιστα τάς εφημερίδας μερικοί όροι αύ
τοΰ δεν έτυχον τής γενικής επιδοκιμασίας τών συνερ- 

γαζομένων καί θά χρεια- 
Τί'ι Διιιΐόιίΐα "Εογα σθή χρονικόν τι διάστημα 

προς καθ ορισμόν τών μέ 
τρων εκείνων άτινα θά γίνουν παρ’ όλων κοινώς 
άποδεκτά. Έν τούτοις οί πλεϊστοι τών άναγραφομέ- 
votv οριον έδημοσιεύθησαν ήδη και έγένοντο άντικεί- 
μενα κοινής συζητήσεως. Εις ήμάς μεγάλην έντύπω- 
σιν προξένησεν ή άναγραφεΐοα ήδη πληροφορία καθ ’ 
ήν <?ί άξιωματικοί θά ζητήσουν τήν κατάργησιν τοΰ

Τμήματος τών Δημοσίων ’Έργων υπό τόν όρον νά 
ύπαχθή ή υπηρεσία τούτου είς τους ’Αξιωματικούς 
τοΰ Μηχανικού. Ή ιδέα αΰτη είνε άξια πολλής προ
σοχής καί δέον νά έπισύρη σοβαρώς τήν προσοχήν 
τών ενδιαφερομένων άσχέτοις πρός πάσαν άλλην συν
έπειαν ευεργετικήν ή καταστρεπτικήν τών ιδεών τών 
κ. κ. ’Αξιωματικών. ’Ήδη γνωρίζομεν πάντες άπό 
τά έν τή Βουλή έπισήμω; λεχΟέντα οποία σπατάλη 
κολοσσιαία διενεργεϊται διά τοΰ τμήματος τούτου όπερ 
ιός κιάτος έν κράτει έχει ίδιον σύστημα έργασίας ικα
νόν μόνον πρός καταβαρά&ρωσιν καταπληκτικών κατ ' 
έτος ποσών χωρίς νά παρ^χωνται είς τό Κράτος καί 
τήν Κοινωνίαν τά ά»άλογα άνταλλάγματα. Καί είς 
έποχήν κα&’ ήν τελείται ζύμωσις πρός δημιουργίαν 
πολιτικού έν γένει καθεστώτος ύγειοΰς καί άνορθω- 
τικοΰ ύπέρ πάσαν άλλην άνακαινιστικήν έργασίαν επι
βάλλεται νά στραφή ή προσοχή τών σιρμοδίων είς τήν 
μελέτην τοΰ σοβαρού αύτοΰ θέματος διδομένης άφορ- 
μής έκ τής προτάσεως ταύτης.

(Έκ τοϋ ιΐιιμειωηαταοίου »»ον)

• — Ό ελληνικός τύπος έν Σμύρνη έχει καταπλη- 
κτικώς προοδεύσει.

— Ή ’«Αμάλθειαη έπι κεφαλής, άριιΊμοΰσα βίον 
έτών μακριιτατον.

— Κατόπιν ή «’Αρμονία», ή «'ΙΙμερησία» ή 
«Νέα Σμύρνη» καί ό «’Αμερόληπτος» εφημερίδες 
έχουσαι μεγάλην κυκλοφορίαν καί φανατικούς άνα- 
γνώστας.

— Ό ένθουσιασμός των διά πάν το ελληνικόν είνε 
ιιγνός, άμετιιπτωτος, εγκάρδιος.

— ’Αλλά καί <5 σατυρικός τύπος άφ&ονέΐ. "Αν 
δέν άπατώμε&α τρία σατυρικά φύλλα έκδίδονται.

— Καί δ περιοδικός τύπος έχει νά έπιδείξη έργα
σίαν έπίζηλον καί πρόοδον καταφανή. Πρωτοστατεί 
δ «Κόσμος».

— Έν Σμύρνη παρέμεινεν έπί άρκετάς ημέρας έν 
έκ τών νεωτάτων καί μεγαλειτέρων πολεμικών πλοίων 
τής ’Αμερικής.

— Οί ’Αμερικανοί ναΰται διασκορπιζόμενοι είς 
τήν πόλιν έδιδον μεγάλην ζαεηρότητα είς όλα τά κέν
τρα. ’Ιδίως έτέρποντο είς τήν ιππασίαν καί τήν φε- 
σοφορίαν. "Ι πευον φεσοφοροΰντες ίππους καί όνους 
κατεσκληκότας καί έξησθενημένους.

— Καί έσημειοΰτο καθ' έκάστην ή κιίθοδος είς 
τήν προκυμαίαν πολλών δεκάδων ίππων όλων καταλ-
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λήλων δια τούς τροφίμους τοϋ έν Φαλήρω ζωολογι
κού κήπου. Οί ’Αμερικανοί όμως ζωηροί, ακούρα
στοι, εύθυμοι ιππευον αυτούς και διεσκορπίζοντο εις 
όλην την πόλιν.

— 'Έκαμεν εντύπωση’ ή ίίνευ ερίδων και επει
σοδίων διασκέδασίς των.

—Μόνον έν καιμικοτραγικόν επεισόδιον έσημειτόθη. 
Κάποιος εκ τής Αγοράς έρεθισθείς καθ’ ενός ναύτου 
έρριψε κατ' αυτού βαρύ τι αντικείμενου. Ό το' μηρός 
ούτος όθωμανός έδάρη γενναίως υπό σπευσάντων 
συνάδελφων τοϋ άπειλη&εντος 'Αμερικανού, ότε έπε- 
νέβησαν οΐ Τοϋκοι χαμάληδες μόνον δια να τους δια
χωρίσουν προς πρόληψ ν δεινοτέρων. Έν τώ μεταξύ 
όμως έσπευσε στρατιωτική δύναμις ή οποία δια να 
ικανοποίηση τους ’Αμερικανούς έδειρεν Ανιλεώς τούς 
δυστυχείς χαμάληδες οί όποιοι εζήτησαν δια τής επεμ- 
βάσεως των νά ξεχωρίσουν τούς διαπληκτιζομένους !!

— Τουρκική Αντίληψις και δικαιοσύνη !
— Αληθές ποίημα ή Σμυρναία.
— Ύμνήθη ήδη Από νμνητας Ανταξίους της.
— Είς ημάς έπροξένησεν εντύπωση· ή μόρφωσις 

κυρίων και δεσποινίδων τής Σμυρναϊκής κοινωνίας.
— 'Ομολογώ ότι είς συζήτηση· κοινωνικών δεμά

των εύρον καί Αντίληψιν καί μόρφωση· καί οξύτητα 
κρίσεως. Κατεπλάγην δε όταν προς υποστήριξη· τών 
ιδεών των Ανέφερον εκ τού προχείρου ρητό τού Αάν- 
τ >υ καί άλλων ’Ιταλών συγγραφέων.

— ’Αλλά καί πατριωτικών αισθημάτων, άγνοιν, 
ανεπιτήδευτων, θερμών, ειλικρινών γέμουσιν αί 'Ελ- 
ληνίδες τής Σμύρνης.

— Παν δέ ότι έν τή ελεύθερα πατρίδι αίρεται υπέρ 
τα κοινά και τετριμμένα Αποτελεί δια τήν Σμυρναίαν 
Αντικείμενου λατρείας, σεβασμού, μελέτης, παραδειγ
ματισμού.

— ’Εάν έχω μεν 5—10 προσωπικότητας είτε είς τό 
Πανεπιστήμιου,είτε είς την πολιτικήν,είτε είς τά γράμ
ματα καί τέχνας, είτε είς τον στρατόν ή τον τραπεζι
τικόν κλάδον καί αί προσωπικότητες αυται είπόν κάτι 
τι υψηλόν, γενναΐον, ή έγραψαν κάτι τι σοβαρόν, σπου- 
δαΐον, πατριωτικόν τούτο Αποτελεί διά τας πλείστας 
Σμυρναίας έλληνίδας Αληθές ευαγγελίαν.

— 'Ότι απελπίζει τον επισκέπτην τής Σμύρνης 
είνε τό μονότονον τών κατοικιών. Τό ίδιον στύλ, ό 
ίδιος τύπος, τά ίδια παράθυρα, ή ίδιες πόρτες, τα 
ίδια μπαλκόνια.

— Ή ποικιλία ή θέλγουσα, ή δροσίζουσα, ή Ανα- 
ψύχουσα, ή μαγεύουσα τής Μιτυλήνης είνέ τι άγνω
στον δια τήν Σμύρνην.

— Αλλα καί τό έσωτερικόν τών κατοικιών έχει 
κοινά χαρακτηριστικό Λπαντώμενα είς κάθε Σμυρ- 
ναϊκόν οίκον.

— "Αμα είσέλθετε είνε έν σαλονάκι ισόγειον πάν

τοτε κομψότατου συνεχόμενον κατ’ Απαράβατου κα
νόνα μέ κήπον.

— Ήλλά τό κοινόν αυτό χαρακτηριστικόν δέν κου
ράζει συνήθως, διότι σέ πολλά σαλονάκια θα ΐδετε ή 
θα Απαντήσητε καί από εν έμψυχον σμνρναίκόν καλ
λιτέχνημα τό όποιον θά σας αφίση τας Αρίστας τών 
εντυπώσεων.

— Καί ή παρουσία τού καλλιτεχνήματος τούτου 
θά εξωραωη επί πλέον τό πολυτελές σαλονάκι, θά τό 
καταστήση περισσότερον θελκτικόν καί ελκυστικόν και 
θά τού προσθέση τήν ιδιαιτέραν σφραγίδα τής χάρι- 
τός του καί τής γοητείας τΟυ.

— Τό εσπέρας δέ. Από τής δέσεως τού ήλιου καί 
εντεύθεν θά παρακολουθήσετε μίαν άλλην συνήθειαν 
ή όποια έν τή απλότητί της είνε πολύ χαριτωμένη 
καί θελκτική.

— Συνειθίζουσι καί προ τή; θύρας των έξάγουσι 
τας πολυθρόνας τα)ν καί έ εΐ έξηπλιομέναι μέ Αφέ
λειαν καί χάριν, αί χαριτωμένοι Σμυρναϊαι δέσπωναι, 
δέχονται τάς επισκέψεις των καί διέρχονται στιγμάς 
ευχάριστους έν οικογενειακή αναστροφή μετά φ·ιλικώ>ν 
καί συγγενικών οικογενειών.

Δ Ζ.

Κ ΣΙ ΓΚΡ1ΤΙΚΗΣ μελέτης δημοσιευθείσης 
έν τώ ιιΝεολόγτρ Πάτριον» περί τώιν έν Έλ- 

λ'ίδι καί ’Ιταλία δικαστικών αξιωμάτων συνάγοιιεν 
ότι δια τούς νέους "Ελληνας ό δικαστικός κλάδος είνε 

στάδιον παρέχον ευ- 
Τ<ι όικαάτικά αξιώματα θύς αμέσως τά μέ- 

εν Ίταλίςι σα τού εύ καί Αξιο-
πρεπώς ζήν. Τούτο 

βέβαιοί ή Αμέσως δημοσιευομένη μισθοδοτική κλίιιαξ 
τιον ’Ιταλών συναδέλφων των καί οί αλλεπάλληλοι 
περιορισμοί προς έπιτυχίαν Ανωτέρου δικαστικού βαθ
μού.

«Οί έπιτυγχάνοντες λοιπόν είς τόν διχγων.σ^όν 
διορίζονται δικαστι/,ο'ι άχροχται επί εν η δύο ετη 
άνευ ούδε[Λΐας ά,μο'Σή;, έκτος εάν άποσταλώσιν είς 
ξένας επαρχίας οπότε λζψ.βάνουσιν ώς άποζησ.ίωσιν 
έκατδν φράγκα μζνιαίως. Άφοΰ δικνύσώσι τό πρώ
τον αύτό στάδιον, τό όποιον συνζ,Οέστατα είνε διετές, 
προάγοντζι κατόπιν νέου διαγωνισμού είς Πζρέδρους 
δικαστζς λζιζβάνοντες ως [ΛίσΟόν από 2,000 — 2,500 
έτ/ισίως. Θζ παρέλΟη τετρζετίζ ολόκληρος, όπως 
οί Πάρεδροι ζποκτά,σωσι τό δικζίωιχα νζ ν.ετάσχωσι 
τού διζγωνισσ.ού κζί διορισΟώσι δικζσταί πρώτης 
τάςεως (pi’Ctoi’i) ριέ τον γλίσχρον [ζισΟόν τών τριών 
χιλιάδων φράγκων έτησίως. Νέος διαγωνισμός καί 

χρόνος όχι ολίγος χρειάζεται, όπως οί δικζσταί της 
πρώτης τάςεως προζχΟώσιν είς Πρωτοδίκζς, οπότε 
ανέρχεται μέν ό μισθός των είς 4 χιλ. φράγκα έτη
σίως, άλλα κζί η έν τώ αύτώ βζθμώ παραμονή των 
αύςάνει κζτζπληκτικώς φθάνουσζ είς δεκζ κζί όχι 
σπανίως είς δώδεκζ έτη. Κζί εάν ΰποτεθη, ότι οί 
είσελθόντες είς τόν δικζστικόν κλάδον δέν είχον ηλι
κίαν άνωτέρζν τών 20 ετών, είνε προφανές, ότι πρέ
πει ν’ άποχαιρετησωσι κζί τό τεσσαρακοστόν έτος 
της ηλικίας των δια νζ γίνωσι ΙΙρόεδροι ΙΙρωτοδικών 
η Έφέται μέ μισθόν 6,000 φράγκων έτησίως, έζν 
έννοεΐτζι πάντοτε έπιτύχωσιν είς την ένεργηθησομέ- 
νην δοκιμασίαν».

«Όμολογητέον όμως, ότι τόσον οί *Εφεται  όσον 
κζί οί εννέα χιλιάδας φράγκζ λαμβάνοντες έτησίως 
’Λρεοπαγΐται, εύρίσκοντζι από οικονομικής άπόψεως 
τελείως εύχζριστημενοι, διότι διορίζονται κζτζ σει
ράν μέλη έςεταστικών η διζιτητικών έπιτροπών η 
αναλαμβάνουν ιδιαιτέρας έντολάς πζρά τού Δημοσίου 
κζί κατορθώνουν νζ κερδίζουν οί πλεϊστοι ποσά ίσα 
πρός τόν μισθόν των έάν μ.ή κζί μ.εγαλείτερα».

«Μίαν άςιόλογον πρόνοιαν τοΰ Ιταλού Νομοθέτου 
πζρέλειψζ άποβλέπουσζν είς την ένίσχυσιν τού άνω- 
τέρου δικαστικού σώματος διά ξένων διακεκριμένων 
στοιχείων. Ό-ζν δηλαδή πρόκειται νζ συμπληρω- 
θώσι τρεις θέσεις Αρεοπαγιτών, Έφετών καί ΙΙροέ- 
δρων Πρωτοδικών, έάν δέν άπατά ή μνήμη, τήν 
μίαν έξ αυτών δόνατζι νά διεκδικήστ) δικηγόρος έχων 
φήμην διαπρεπούς νομικού κζί συστάσεις τών Δικα
στηρίων».

ΤΟΥΡΓΕΝΕΒ 

Τό πρόσωπό του κόκκινο, φρέσκο, Αναιδές, ανήκε 
σέ άτομα, τά όποια όπως παρετήρησα σχεδόν πάντοτε, 
κινούν τήν άγανάκτησιν τών Ανδρών, καί δυστυχιώς 
παρά πολύ Αρέσουν είς τας γυναίκας. Αυτός προσε- 
πάθει νά προσδώση εις τά χονδρά χαρακτηριστικά 
του έκφρασιν περιφ ωνητικήν καί πληκτικήν, έκλειε 
τά μικροσκοπικά του σταχτερά ματάκια, έκαμνε γρι- 
μάτσες, κατέβαζε τά άκρα τών χειλέων του, έχασμάτο 
καί μέ προσποιητή αφέλεια πότε έδιόρθοτνε μέ τό 
χέρι του τά κιτρινωπά μαλλιά του, πότε έτραβούσε τά 
κίτρινα μαλλάκια πού προεξείχαν είς τα χονδρό χείλη 
—- μέ λίγα λόγ'α έτσακίζετο Ανυπόφορα. "ΙΙρχισε δέ 
νά κάμνη τσακίσματα μόλις είδε τήν νεαρά χωρικέ] 
πού τόν έπερίμενε’ σιγαλά, μέ ήσυχο βήμα, τήν έ-

’ Σννίχαα ί* 653.

πλησίασε, στάθηκε, έχωσε τά χέρια του στις τσέπες 
του καί Αφού έρριψε έπαντο της Αδιάφορο βλέμμα 
έκάθησε εις τό χώμα.

— Τί—ήρχισεν αυτός έξακολουθιόν νά κυττάζη σ’ 
άλλη μεριά, κινών τό πόδι του καί γασμώμενος —προ 
πολλού ήσαι έδώ ;

ΊΙ χωρική δέν μπορούσε Αμέσως νά τού άπαν- 
τήση.

— ίίρό πολλού Βίκτωρ ’Αλεξάνδραβιτς, είπεν έπί 
τέλους μέ μόλις ιίκουομένην φωνήν.

— ! — 'Έβγαλε τό κεσκέτο, μέ υφ< ς μεγαλο
πρεπές μέ: τό χ,έρι του έ.χαίδεψε τα μαλλιά του πού 
'ήργρζον σχεδόν από τά φρύδια καί Αφού έκύτταξε 
γύρω, μ'ε Αξιοπρέπεια έσκέπασε πιίλιν τό πολύτιμο κε
φάλι του— .Έγι'ο νά σού πιο ίι τελιίις τό έλησμόνησα. 
'Έπειτα βλέπεις βρέχει! (Πάλιν έχασμήθη). Jm>- 
λειά πολλέ] έχα)’ όλα δέν τά προφθάνω καί εκείνος 
Ακόμη βρίζει. ’Πμείς αύρων φεύγομεν.

—— Αύρων ; Έψιθΰρισεν αυτή καί προσ ι'/λωσεν 
επάνω του τό φοβισμένο βλέμμα της.

— Αύρων....’Ά ! σέ παρακαλώ), είπε μέ. Αγανά
κτηση’ ό Βίκτωρ όταν είδεν ότι ήρχισε όλη νά τρέμη 
καί έσκυψε, τό κεφάλι της—σέ παρακαλώ» Άκουλίνα 
μήν κλαΐς. Σύ ξεύρεις ότι αυτό δέν μπορώ) να υπο
φέρει). Καί εσούφρωσε τήν μικρέ] του μύτη). Άλ- 
λοιώς Αμέσως θά φύγω. Τί Ανοησίες !

— 'Όχι, όχι δέν θά κλαίω....είπεν ή Άκουλίνα 
μέ δυσκολία καταπίνουσα τα δάκρυα. Ωστε, αύριο 
φεύγετε επρόσθεσε υστέρα Από λίγο" πότε, ό Θεός θα 
δνόση νά ιδωθούμε Βίκτοτρ Άλεξάνδροβιτς.

— Θά ίδοτθούμε, θά ίδιοθούμε, α>· όχι τού χρόνου, 
κατόπιν. Ό κύριός μου, φαίνεται ότι είς τήν Πετρού-( 
πολιν θά ζητήση καμ;ιώι θέσι, εξηκολούθει εκείνος 
όιαλώιν μέ Αδιαφορία καί λιγάκι οτή μύτη, ίσως θά 
φύγωμε καί σιό εξωτερικόν.

— 2εΐς θά μέ λησμονήσετε, Βίκτωρ Άλεςάνδρο- 
βιτς, μέ λύπη έπρόφερε ή Άκουλίνα.

— Όχι, γιατί: Αέν θά σέ λησμόνησα) ιιόνον σύ 
νά είσαι γνωστικ>ά, να Ακούς τόν πατέρα σοι’.... ί’.γοι 
δέν θά σέ λησμονήσω.. .ό.. ,ό. . .όχι.

(Καί πάλιν τεντώθηκε καί έχασμήθη).
— Μή μέ λησμονήτε, Βίκτατρ Άλεξάνδροβιτς, 

εξηκολούθει ή Άκουλίνα μέ ικετευτικέ] φωνή. Μού 
φαίνεται ότι σας Αγαπούσα, όλα μού φαίνεται γ]α 
σάς... .λέγετε να Ακούω τόν πατέρα μου, μα πώ>ς ;

— Τί λοιπόν ;—Έπρόφερε αυτά τά λόγ>α πλαγια
σμένος στί/ ράχι και /ιέ τά χέρία Από κάτω Από ιό 
κεφάλι—.

—■ Μά, Βίκταιρ Άλεξιίνδροβιτς, σείς μόνος σας 
ξεύρετε...

Αυτή εσιαιπησε. Ό Βίκτωρ έπαιζε μέ τήν Ατσα
λένια άλυσσίδα τοΰ ωρολογίου του.
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— Σύ, Άκουλίνα, δεν είσαι ανόητη, ειπεν επί τέ
λους, δι’ αυτό μή λέγης ανοησίες. Έγιο δέ θέλω τό 
καλό σου, μέ εννοείς ; Βέβαια δεν είσαι Ανόητη, δέν 
είσαι εντελώς χωρίάτα και η μητέρα σου δέν ήτο πάν
τοτε χωρίάτα. Άλλ’ όμως είσαι χωρίς μόρφωσι, επο
μένως πρέπει να Ακούης δταν σοΰ μιλούν.

— Μά φοβούμαι, Βίκτωρ Άλεξάνδροβιτς.
— Φ !! Τί Ανοησίες, Αγαπητή μου' ποΰ βρίσκεις 

τόν φόβο ; Τί είνε αυτά ; Έπρόσθεσε πλησιάσας αύ
τήν. Λουλούδια ;

— Λουλούδια, περίλυπος Απήντησεν. Τά έκοψε 
στον κάμπο έξηκολούθει ολίγον άναζωογον ηθεϊσα, 
είνε καλά γιά τά μοσχάιια. Νά κυττάξετε τί ιοραϊο 
λουλούδι, τέτοιο ωραίο λουλούδι Από τότε ποΰ γεννή
θηκα δέν είδα. Αύτά δέ τα έχω γιά σας, καί έβγαλε 
Από κάτω Από τά άλλα λουλούδια μπουκετάκι Από 
βασιλικό δεμένο μέ χόρτο.

— Τό θέλετε ;
‘Ο Βίκτωρ μέ οκνηρία ήπλωσε τό χέρι του, τό 

επήρε μέ Αδιαφορία, τό μύρισε και ήρχισε νά τό στρι
φογύριζε] στά δάκτυλα μέ ύφος σπουδαίου κυττάζων 
επάνω. ΊΙ Άκουλίνα τόν έκύτταζε’ εις τό μελαγ
χολικό της βλέμμα ήτο τόση Αφοσίωσις, υποταγή 
καί Αγάπη. Αυτί] καί τόν έφοβεϊτο καί δέν έτολ- 
μοΰσε νά κλαύση καί τόν Αποχαιρετούσε καί τόν έκα- 
μάρωνε διά τελευταίου φοράν. Έκεΐιος δέ ξαπλω
μένος σάν Σουλτάνος, μέ υπομονή καί επιείκειαν τήν 
άφηνε νά τόν θαυμάζη. 'Ομολογώ δτι μέ Λγανάκτησι 
παρετήρουν τό κατακόκκινο πρόσωπό του, εις τό 
όποϊον διά μέσου τής προσποιητής Απαθείας διεκρί- 
νετο <5 υπέρμετρος εγωισμός.

ΊΙ Άκουλίνα ήτο τόσον εύμορφη αύτή τή στιγμή ; 
"Ολη ή ψυχή της /ιέ εμπιστοσύνη, μέ πάθος ήνοίγετο 
ένώπιόν του, Ιφέρετο πρός αύτόν" ενώ εκείνος.... 
έκεϊνος Αφήκε νά πέση ό βασιλικός στό χώμα, έφθασε 
Από τήν πλαγινή του τσέπη τοΰ επανωφοριού του 
κάποιο γίαλάκι καί ήρχισε νά τό βάζι στό μάτι του. 
\4ζ2’ δσο καί να προσπαθοΰσι νά τό κράτηση μέ τό 
κατεβασμένο φρύδι του, μέ τό σηκωμένο μάγουλο καί 
πρό πάντων μέ τή μύτη — τό γίαλάκι δλο έπεφτε.

— Τί είναι αύτό ; ήρο’ττησεν έπί τέλους έκπληκτος 
ή Άκουλίνα.

— Lorgnette Απήντησε μέ σοβαρότατα.
— Είς τί χρησιμεύει ;
— Λιά νά βλέπομεν καλύτερα.
— Λόσατέ μου το.
Ό Βίκτωρ έκαμε γριμάτσα άλλά τής τό έδωσε.
— ΙΙρόσεξε μή τό σπάσης.
— Μή φοβεϊσθε, δέν θά τό σπάσω (μέ φόβο τό 

έφερε στό μάτι της). .1ί»· βλέπω τίποτε —μέ Αφέλεια 
παιδική Απήντησε.

— Μά έσύ κλείσε λίγο τό μάτι σου ειπεν έκεϊνος μέ 

φωνή διδασκάλου δυσηρεστημένου.
(ΊΙ Άκουλίνα έκλεισε ολίγον τό μάτι, ενώπιον τοΰ 

όποιου έκρατοΰσε τό γίαλάκι).

(Ακολουθεί)
ΑΝΝΑ ΣΤ ■

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ επιείκεια διά τά νέα 
θεατρικά έργα, περί τής όποιας έγραψεν ό 

« Αδιάλλακτος » είς τό προηγούμενου φύλλου τής«'Ελ
ληνικής Έπιθεωρήσεως», έκδηλοϋται ειδικώτερον είς 

ώρισμένονκ ύκλο ν 
Κλίκα ιιλλιιλοΟα νμαιίμον θεατρικών συγ

γραφέων οί ό

ποιοι έχουν συνασπισθή είς ομάδα Αλληλοθαυμασμοΰ 
καί, Αναλόγως τών ιδιαιτέρων των συμπαθειών καί 
συμφερόντων, εκθειάζουν ή καταδικάζουν τά Αναβιβα
ζόμενα έργα. Σημειωτέοι· δτι οί Αποτελονντες τήν 
ομάδα είνε μέχρις ένός δημοσιογράφοι ή χρονογρά
φοι, έχουν δέ έν ταυτώ οίκειοποιηθή καί τήν ιδιότητα 
τοΰ κριτικού, είς τρόπον ώστε εύχερέστατα επιτυγχά
νουν τοΰ σκοπού των δστις δέν είνε άλλος ή ό εξοβε
λισμός παντός έπιχειροΰντος νά γράψη διά τό Ελλη
νικόν θέατρον καί έχοντας τάς πρός τούτο γνώσεις.

Καί συνέβη πολλάκις έργα γενικώς καί έν πόση 
ειλικρίνεια έπιδοκιμασθέντα υπό τοΰ άκροατηρίου νά 
δυσφημισθοϋν Αγρίως είς τά φύλλα τής έπομέτης, 
Αφού ή Αποτυχία των είχεν ήδη προεξοφληθή διά δια
φόρων πλαγίων οδών. Άφ’ έτέρου είδομεν ένθι.υ- 
σιώδη άρθρα επιφανών κριτικών άφιερούμενα είς 
εξαμβλώματα καί κοινοτυπίας. Είνε γεγονός δτι συγ
γραφείς έκ τών διεκδικούντων τά σκήπτρα έν τή 
θεατρική μας φιλολογία έπέδωκαν αύτόγραφα άρθρα 
των πρός δημοσίευσιν κρίνοντα τό ίδιάν των έργον, 
πρό τής παραστάσεως αύτοΰ" καί »/ εύσυνείδητος αύτή 
κριτική έδημοσιεύθη τήν έπομένην έκθύμως ΰπεστη- 
ριχθεΐσα ύπό τών ύπό τήν αύτήν σημαίαν συναδέλφων 
τοΰ συγγραφέως.

Έν γένει ή τέχνη τοΰ γράφειν διά τό θέατρον έν 
Έλλάδι Αποτελεί κωμωδίαν καί, έπακριβέστερον, βιο
μηχανίαν, πλήν ολίγων εξαιρέσεων προο ρισμένων νά 
ύφίστανται τήν έπίθεσιν τών επιτηδείων· Τό αποτέ
λεσμα είνε δτι και τό πραγματικόν τάλαντου καταπνί
γεται είς τά σπάργανα, ελάχιστη δέ υπάρχει ελπίς νά 
ίδωμεν προϊόντα Αληθούς δραματικής τέχνης έφ’ 
δσον έπικρατεΐ τό σύστημα τοΰ Αλληλοθαυμασμοΰ τών 

όλίγιον.

Άθήναι 19 Αϋγοίοτυυ 1989
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ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΣ
— ίΧΧΧ—

Κάτοικος τής Σμύρνης άλλά Πανελλήνιος 
μορφή ιδία είς τόν κόσμον τών γραμμάτων καί 
είς τούς μύστας τής νομικής Επιστήμης.

Κέκτηται έν Σμύρνη έν τών μεγάλε ιτέρων 
και μεγαλοπρεπεστέρων δικηγορικών γραφείων 
πολλάκις δέ διακόπτει τήν σειράν τών άκροά- 
σεων, τών συζητήσεων, τών συμβουλών, τών 
διασκέψεων διά νά δεχΟή τούς πανταχόθεν 
τοΰ Ελληνισμού έπισκεπτομένους τήν Σμύρνην 
λογίους, δημοσιογράφους, ποιητάς, συγγραφείς 
κ. τ. λ. Καί τότε το γραφεϊόν του εινε γρα- 
φεϊόν των, ή ύπηρεσία του, ύπηρεσία των.

Διά τήν ύποστήριΗιν τών συμφερόντων τών 
πολυπληθών πελατών του έργάζεται μέ χαρα
κτηριστικήν ευσυνειδησίαν άκαταπόνητος καί 
άκούραστος διαθέτων το ευστροφον πνεϋμά του 
τάς γνώσεις του, τήν πείράν του, τήν εύφυϊαν 
του, τήν κοινωνικήν έπιβολήν του καί έν ω νο
μίζει τις οτι ό κ. Άργυρόπουλος δέν δύναται 
νά έ’χη τόν υλικόν πλέον καιρόν πρός άλλας έρ
γασίας έν τούτοις κατορθόνει καί άφοσιούται είς 
τάς προσφιλείς του δημοσιογραφικός ένασχολή- 
σεις καί φιλολογικός μελέτας. Καί πολλάκις 
τής έβδομάδος τροφοδοτεί τήν Αθηναϊκήν δη
μοσιογραφίαν μέ ολας τάς σπουδαιοτέρας ειδή
σεις τής Σμύρνης καί τών περί τήν Σμύρνην 
περιφερειών,ή γράφει μελέτας εθνικής σημασίας 
ή άποκρυσταλλώνει είς άρθρα βαρυσήμαντα τάς

γνώμας τών σοβαροτέρων άνδρών τής νέας Τουρ
κίας, έπί πλέον ύέ εύρίσκεται είς συνάφειαν και 
σχέσεις μέ όλα τά πρόσωπα τάόποϊα δύνανται νά 
τον ύπηρετήσωσι καί συγχρόνως καταγίνεται είς 
καθαρως φιλολογικήν έργασίαν ίόιαίτατα θερα- 
πεύων μετά θαυμαστής επιτυχίας τήν ποίησιν. 
Πύτυχήσαμεν κατόπιν έπιμονής μεγάλης να 
λάβωμεν ενα μήνα μετά τήν άναχώρησίν μας 
έκ Σμύρνης τά τρία κατωτέρω ποιήματα του 
άτινα ώς έκλεκτήν πνευματικήν τροφήν προσφέ- 
ρομεν είς τούς άναγνώστας μας έςησφαλίσαμεν 
δέ καί τήν εύγενή ύπόσχεσίν του οτι θέλει τιμά 
τήν «Έλληνκήν ΈπιΟεώρησιν» διά τακτικής 

συνεργασίας. Μ ίι · ιι ϋ<;

ΑΠΟ miASA ΤΟΪ ΚΑΙΡΟ"

"Σ. TON NOT
"Οργονε, Νοΰ, τύν δρόμο τής Σοφίας 
και κΰλιϊ,ε τό χώμα τό σκληρό, 
ποΰ έπέτρ υσε ή ξηρότη τής άμαθείας.

Όργονε I τύ αλέτρι σου άς σκοντάφτη 
στών λίθων καί τριβόλων τόν σωρό’ 
ό κάθε γύρος καϊ μ’ά ιδέα £εθάφτει.

*
Σ’ τού χάους τής γής τά έγκατα, έσύ χύνεις 
τό φώς τοϋ Ήλιου,—κομμάτι τ’ ούρανοϋ. 
Σ’ τόν κάμπο τής Ζωής ϊ,ωή έσύ δίνεις.

*

Κι’ άπό τόν σπόρο πού σκορπάς, καϊ χαμηλά 
σκυφτός ποτίζεις μέ ίδρωτα, Έσύ Νοϋ, 
τόν άνθρωπο σέ Θεό πετάς ψηλά...

Η ΨΥΧΗ

1 Ιοιύς σέ φοβάται, χρόνε ; ΙΙέρνα, πέρνα, 
σβΰνε τή νηότη, τρώε τήν ώμορφιά, 

γέρνα τή σάρκα καϊ μα^ύ της γέρνα.

Τήν άΰλη τή ψυχή δέν θενά σβύσης, 
γιατ’ εινε τοϋ Αιωνίου ή ζωγραφιά, 

τό πνεύμα, έσύ ή πνοή, δέν θά νικήσης.
*

Κι’ όσο θά ί,οϋνε τά Έπη τού Όμηρου, 
κι’ όσο άφθαστος πυργώνει ό Παρθένων, 

είσαι στιγμή στήν Δόί,α τοϋ άπειρου !
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Δέν σέ φοβάται ή ψυχή. ’Εσύ πέρνα, πέρνα, 
σωρίαξε σκότη, φώς στον ουρανόν...

—Αύτή θά ζή αιώνια*  κ’ εσύ γέρνα !...

* Συνέχεια έκ σελίδ. 664.

ΕΡΩΤΙΚΑΙ ΣΤΙΓΜΑΙ

Ή ώραις γοργοπέρασαν τής εύτυχίας, πάνε... 
κ’ έτσι θυμίζει μου ύ Θεός φιλάργυρο τρανό 
πού, γιά νά πάρουν κάτι τι δικό του, τόν γελάνε...

*
Μά εκείνος μέ τής ζήλειας του κυττάξοντας τά 

[μάτια 
ριχμένο κάτι τι στη γής άπό τόν ουρανό, 
πώς νά τό πάρη λαχταρά στά πλούσια του πα- 

[λάτια.*
Κι’ άπό ντροπή κι’ άπό θυμό κι’ άπό ύψος τα- 

[πεινό, 
μικρός στό μεγαλείο του, τής Λραις συντο

μεύει !...
— Κι’ έτσι μάς πέρνει τη χαράν όπίσω, άν δέν 

[την κλέβη !
(Σμύρή)

MIX. ΑΙΤΠΌΙΐυΙΙΛΟΣ

ΕΙ1ΙΩΜΕΝ άπεριψράστως, είλικρινώς, με 
γα λόγια καί χωρίς θεωρίας τήν γνώμην 

μας. ’Επικροτούμεν καί έπιδοκιμάζομεν τήν άπόφασιν 
τών ’Αξιωματικών μας. Συγχαιρόμεθα δέ είλικρινώς 

τδν συνετόν, μετρημένοι· 
Τό εθνικόν Κίνημα καί μετριοπαθή 'Λρχηγόν 

κ. Ζορμπάν καί τους περί 
αύτδν ίπίλέκτους συνεργάτας του. Συγχαίρομε θα επίσης 
είλικρινώς καί τους Προέδρους τών Συντεχνιών τους 
σπεύσαντας εύθύς τήν έπομένην νά άναγνωρίσωσιν 
έπισήμως τδ κίνημα, άποδεικνύοντες ούτως όχι μόνον 
τήν επιδοκιμασίαν ειλλά καί τήν συμμετοχήν του Λαού 
είς αυτό. Καί όταν Λαός καί Στρατός είνε σύμφωνοι 
καί συνεργάζονται υπέρ τοΰ μεγαλείου του * Εθνους 
ούδεμία δύναμις εινε ικανή r’ άνακόη/μ τδ πάτριο)- 
τικόν των έργον.

Εύχαρίστως δέ πληροφορούμεθα οτι τδ έργον τών 
φιλότιμων καί φιλοπατρίδων Αξιωματικών καί τοΰ 
ανταξίου των ’Αρχηγού δέν έληξεν έως έδώ. Καί 
τούτο εϊνε τδ εύχάριστον, τδ ενθαρρυντικόν διά τδ 
μέλλον, διότι όσον καί άν ύποληπτώμεθα τά μέλη 
τής νέας Κυβερνήσεως ώς άτομα δέν μάς έ π ι- 
τ ρ έ π ε τ α ι νά έχω μεν πεποίθησιν είς αύτά ώς 
άνδρας πολιτικούς ανήκοντας είς κόμμα. Είνε Αληθές 
ότι τδ νέ( ν Υπουργεϊον είνε e Υπουργεϊον έ π ι β ο- 

λ ή ς κατα π λ ε ι ο ι/· η φ ί a τ dAz ’ εμπεριέχει 
έν αύτώ και άνδρας τής τρεχούσης πολιτικής οι 
οποίοι ολίγον άν άφεθώσιν Αχαλιναγώγητοι δέν θά 
δυνηθώσι νά άποφύγο)σι τδν πειρασμόν τών κομμα
τικών υποχρεώσεων κα'ι συμφερόντων,τής ένισχύσεως 
τής επαρχιακής επιρροής των και θά άκολουθή- 
σωσι τήν τετριμμένην και γνωστήν πορείαν πρώτον 
τοΰ εγό) και έπειτα τοΰ έθνους, έν ώ άν ύφίοταται 
άγρυπνος ό ’Σύνδεσμος τών 9Αξιωματικών» έ φ ο- 
ρ ε ύ ω ν ά φ9 ύ ψ ήλου και οδηγών είς τήν ευ
θείαν πάντα παρεκτρεπόμενον τών καθηκόντων τον, 
ό τόπος θά εισέλθη είς τήν οδόν τής έξυγειάνσεως 

και θά ϊδη ήμέρας εύκλειας και δύξης. Μ.
) .Γ. X αίρομε)· οτι είς τάς ιδέας ρας ταύτας έρχεται συνε- 

πίκονρος καί ή φωνή τοϋ διακεκριμένου πολιτευτοϋ κ. Μομ- 
φερράτου όστις δημοσιεύσας μελέτην μεγίστης αξίας είς τας 
«'Αθήνας*  καταλήγει όντως :

« ‘Ο Σύνδεσμος τών αξιωματικών, όστις ευτυχώς όριστικώς 
έστερτώθη, πήξας τάς βάσεις καί τά θεμέλια αϊτόν έπί της 

αγάπης τον λαόν, άς μή έψηΰυχάζμ.7/ ένίσχυσις της Κυ- 
βερνήσεως, ήτις άνέλαβε μετά τής Βασιλείας νά έκτελέσμ τους 
όρους τον υπομνήματος άς έπαγρυπνή ϊνα ταχέως ό λαός καί 
ό έκ τών σπλάγχνων αϊτόν προερχόμενος στρατός έκπληριό- 
σωσι τό καθήκον των καί ίκανοποιήσωσι τήν καιρίως τετρω- 
μένην τιμήν τοϋ Ελληνικόν Έθνους*.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΛΤΟΣ

ΜΤΙΠ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΙ Σ ΤΟΝ ΙΈ PM Α Ν ί ΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ’

ΜΕΡΟΣ Γ .

Εργα προσβολής έκτελούμενα παρά τοΰ πεζικού 
καί τών σκαπανέων.

7’ύ τρίτον μέρος άφιεροϋται είς τά έργα προσβολής ιά έκτε
λούμενα υπό τοϋ πεζικού καί ιών σκαπανέων.

« Τά έργα ταΰτα, λέγει ό κανονισμός, είσί τό συνηθέστερον 
*έκτελούμενα έμπροσθεν τών έργων τής μονίμου οχυρωτικής. 
*̂Αλλ*  ενρίσκουσιν έτι τήν χρησιμοποίησίν τιον διά τής άπλο- 
»ποιι'/οεώς τοιν, έν τή προσβολή τών ισχυρούς ώχυρωμένοίν 
»θέσεων».

rO προγενέστερος κανονισμός δεν υπαινίσσετο τ 'ην τελευ- 
ταίαν ταύτην πιθανότητα ήτις, έν τούτοις, είχε προβλεφθή 
είς πλεΐστα έργα έκδοθέντα έν Γερμανία.

Οί διδόμενοι κανόνες διά τήν όργάνωσιν, είτε τών παραλ- 
λι/λυ)ν, είτε τών οδεύσεων, είσί κατ*  αρχήν, οί αύτοί μ*  εκεί
νους οίτινες δίδονται έν τω προγενεστέρω κανόνισμα). 'Ο 
νέος κανονισμός, προορισμένος συγχρόνως διά τε τό πεζικόν 
καί τους σκαπανείς, εισέρχεται φυσικώς είς τάς μεγαλειτέρας 
λεπτομέρειας. Μέγας αριθμός παραρτημάτων πραγματεύον
ται, ιδιαιτέρως περί τών έπιβοηθητικών μέσων άμύνης καί 
τών ορυγμάτων.

Η παλαιίι καιαιομη τών παραλλήλων, τίποτε/.ου μ έτη έξ 
όρι γματος 1 μ, 2~) βάθους καί προπετάσματος ίιμους 1 μέ
τρου, καί κεχωρισμένων διά ζτόνης 0 μ, ΰΟ. αντικαθίσταται 
δια τής κατατομής τοϋ κα/υπιηρ ·>υ ορύγματος δι' όρθ.ως 
βάλλονιας, τής έμι/ α νομίνης έν τώ σ χ ή μ α τ ι 2. ’Γέν αί 
περιστάσεις τό έπι·ρέπωσι, δύναται τις ιόσαύτως νά πυρα- 
δεγθή τ 'ην κατατομήν της ένισχνομένης κατατομής [σχ. 4), 
ήτις δύναται νά έκτελεσθή είς μίαν νύκτα, καί μάλιστα βρα
χεία ν.

Τ'ην άκόλ·.υΟον ημέραν, φ ρει τις τ 'ην παράλληλον είς τάς 
κατατομής τάς :μιμαιτομένας ε ς τά σ χ ή μ α τ α ϋ καί 6. 
' l.rta μέρη μάλιοτα είρύνονται έτι μαλλί V είς τας μαλλί ν 
προκεχωρημέτας παραλλήλους, όποιαν μέλλωσι νά χρησι- 
μεύσωοιν ώς σημεία συγκεντρόσεως όπως δ*θή  ή έγ· δος. 'Ο 
κανονισμές ουνιστα, ώς άλλως τε υπήρξε πάντοτε κανών έν 
Γερμανία, iitv χρησιμοποίησίν τών καλυπτήριο ν τοιν άνορυσ- 
σομύνων ί ποτών προφυλακών, ί'πτος άποτελεαθώσι τά πρώτα 
τμήματα τό)ν παραλλήλων. Τά τμήματα ταίτα τελειοποιού
μενα καί ουνενούμενα άποτελοΐσι την παράλληλον, ητις δεν 
έχει άλλους τε άνάγκην νά είναι σ. νεχής. 'Jf προστασία τιον 
ενδιαμέσων δύναται, τιμόντι V*  άποληφθή διά τοϋ πυράς τιον 
γειτονικών έργα>ν ή τών ανεγερθ: νιοεν όπισθεν. ΓΕν τών πα
ραρτημάτων άφιεροϋται είς τά διά κυλινδουμένουν γαιών όρύγ- 

' ματα, απλών, διπλιών καί κλιμακοειδών.
7/ έκτέλεσις τοϋ όπλου ορύγματος δύναται ν*  άποκρνβή 

και νά έπισπευσθή μεθοδικιος. 'Εν τή τελευταία τούτη πεοι- 
πτο'ίσει, ό έν Γερμανία, χρησιμοποιούμενος τρόπος, συνισταται 
είς τό νά ρίπτεται τό έπιπρόσθημα έν τω όρύγματι ένω ταυ
τοχρόνους ώθεϊ τις τήν εκσκαφήν πρός τά εμπρός. Τό έπι
πρόσθημα άνασυιιστάται αμέσως ολίγον μακρύτερον, διά μέ
σου γαιών άς ό πτυαριστής απορρίπτει έμπροσθεν καί έπί 
τοϋ πλευροϋ, διά τρόπου ώστε νά σχηματΐζη νέον έπιπρό- 
οθημα.

Τοιαΰται είναι αί κυριώτεραι διατάξεις τοϋ νέου Κανο
νισμού έπί τής ό χ υ ρ ω τ ι κ ή ς έ κ στρα
τέ ί α ς.

‘Ως δύναται τις ν*  άντιληφθή έκ τών προρρηθέντων, ό 
κανονισμός ούτος είναι πολύ πλέον γενικό)τέρας έκτάσεο)ς ή 
έκεϊνοι οίτινες προηγήθησαν αύτοΰ.Ευρίσκει τις έν αύτώ τήν 
έκθεσιν τών άρχών αϊτινες δέον νά καθοδηγώσιν είς τήν 
ίδρυσιν τών έργων έκστρατείας, πολύ πλέον ή τάς λεπτομέ
ρειας τής έκτελέσεως. Αί τελευταίοι αύται θέλουσι πραγμα
τ ευθή είς τούς ιδιαιτέρους κανονισμοί ς έν έκάστω όπλω, βα
σιζόμενοι έπί τών δεδομένων τοϋ συνόλου τών περιεχομένων 
έν τώ προγενεστέρω κανονισμώ, οστις έχει πρό πάντων ό)ς 
άντικείμενον ν·\ έξασφαλίση τό ομοιόμορφον τών βλέψεων 
καί νά συντέλεση όπως συντρέξο)σιν άπασαι αί προσπάθειαι 
πρός ένα κοινόν σκοπόν.

ΚΛΒΔΝΣ

Ε ΤΗΝ νέαν ανατολήν τής πατριωτικής 
εργαοίας επιβάλλεται είς πάντα "Ελληνα ή 

μικρά ή μεγάλη συνδρομή πρός ένίοχνσιυ τοιν ναυ
τικών μας δυνάμεων. Τήν μικράν συνδρομήν ευτυ

χώς πάντες δυνά- 
Τό Ααγεϊον τον Στόλον μέθα εύκόλως νά 

παράσχωμεν άγορά- 
ζοντες λαχεία του Στόλου. Και ή ^^Ελλ. *Επιθεώ-  
ρησις» δέν θεωρεί άσκοπον νά υπόμνηση απλώς τό 
μεγάλον αύτό καθήκον διά τά μι/ υστέρηση ούδείς 
είς τήν εκπλήρωσίν του. Σήμερον πλέον πάντες όγεί- 
λομεν νά έκτελέσωμεν τό καθήκον μας πρός τήν πα
τρίδα έκαστος είς τόν κύκλον του καί άναλόγως τών 
δυνάμετον του. νΑλλας δέδοται αλλα είς ήμας όμτος, 
τόν πολύν . Ιαόν, επιβάλλεται ή ένίσχυσις τού Στόλου 
διά τής εξαντλήσεως μέχρις ένός τών αριθμών τού 
Λαχείου διά του οποίου εξυπηρετείται ή μεγαλειτέρα 
εθνική μας υπερηφάνεια, ό ’Εθνικός μας Στόλος.

0 ΑΓΙΟΙ ΧΡΙΙΤΟΥΠΟΛΕΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

Είς έκ τών νεωτέρων καί πολλής ά£ίας ιεραρ
χών τού Οικουμενικού Θρόνου. Κατάγεται έκ 
Μοσχονησίων δπου έγεννήθη κατά τό 1877· 
Έχειροτονήθη διάκονος είς ηλικίαν ι8 έτών 
ύπό τού Μοσχονησίων ’Ιακώβου καί μετά διε- , 
τίαν είσαχθείς ώς υπότροφος τοϋ πρώην Ιερο
σολύμων Νικοδήμου, είς τήν έν Χάλκη Θεολο- 
γικήν Σχολήν άπεφοίτησεν αύτής μέ τόν βαθ
μόν άριστα Έξελθών τής Σχολής μέ έφόδια 
άρτιας μορφώσεως, μέ ήθος σεμνόν καί μέ αίσθή- 
μανα γενναία προσελήφθη ύπό τού Σ. Μητρο
πολίτου Σμύρνης κ. Βασιλείου ώς αρχιδιάκονος 
τής Ιεράς Μητροπόλεως.

Είς τήν θέσιν ταύτην ύπηρέτησεν έπί πενταε
τίαν^ μεθ’ ύ τή όμοφώνψ γνώμη τών κοινοτι
κών άρχών καί τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης 
έξελέγη τόν Μάρτιον τοΰ 1908 παμψηφεί ύπό 
τής ίεράς Συνόδου τής Μ. τοΰ Γένους Εκκλη
σίας Επίσκοπος Χριστουπόλεως.

Ή χειροτονία του έλαβε χώραν μετά εξαιρε
τικής πομπής ιερουργούν ίων έν τώ Μητροπολι- 
τικώ ναώ τής Άγ. Φωτεινής έν Σμύρνη τών 
Σ. Μητροπολιτών Σμύρνης, Φιλαδέλφειας καί 
Δυρραχίου καί τών θεοφιλεστάτων ’Επισκόπων 
Είρηνουπύλεως καί Άνέων.
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Έκτοτε διατελών έν τη θέσει ταύτη διαχειρί
ζεται μετά περινοίας, μετά σθένους καί ζωής 
ύλην τήν πολυσχιδή και σοβαράν έθνικήν και 
εκκλησιαστικήν έργασίαν ύφ’ ής είνε πεφορια- 
σμένη ή ιερά Μητρόπολις Σμύρνης τυγχάνων 
τής έκτιμήσεως καί τού σεβασμού ού μόνον τοϋ 
έλληνικωτάτου ποιμνίου του, άλλά καί αύτών 
τών εγχωρίων αρχών. Είνε ακούραστος είς πά
σαν πρόσκλησιν, συμμετέχει ανελλιπώς είς ολας 
τάς έπιτροπάς, αντιμετωπίζει ολα τά σοβαρά

__________ΤΟ Μ Γ θ I Σ Τ Ο F Η Μ Α ΜΑΣΒ A £ I Λ Ε Υ £ ΑΝΕΥ ΘΡΟΝΟΥ*  ΥΠΟ 
MAURICE MONTEGUT

* Συνεχεία έχ ατλ. 700.

Ή Παυλίνα χωρίς τά φανή δτι παρατήρησε την 
ταραχήν του έξηκολούθ ησε μέ ένθουσιασμόν.

— «Γίνου στρατιώτης, κέρδισε βαθμούς έστω καί 
υπό τον Αδελφόν μου. Κάμε σύ οτι έκαμον τόσοι 
άλλοι, μιμήσου τον Bonaparte, τον Uochcz, τον 
Marceau, τόν Desaiz καί δλους τονς άλλους. Γίνου 

ετκοσιπέντε έτών στρατηγός καί τριάντα στρατάρχης. 
Κ’ ένώ τοιουτοτρόπως θά Ανέρχεσαι μόνος σον τάς 
στρατιωτικός βαθμίδας θά κρατής άκόμη τό μυστικόν 
σου. Πάντως δμως θά έλθη ή ήμέρα νά τό φανε- 
ρατσης και ή ημέρα εκείνη θά εινε δταν ό Ναπολέων 
πλήρης δόξης σέ χαιρετήση ώς ένα Απτόητον στρα
τηγόν επιτήδειον είς τόν Lennes ορμητικόν ώς τόν 
Murat... Τότε τό ονειρόν μου μπορεί νά γίνη πραγ- 
ματικότης. Ό Ναπολέων χωρίς απογόνους θά έχη 
σέ κατά νουν τόν νόμιμον κληρονόμον ένός χιλιετούς 
στέμματος, εάν δέ σέ αγαπά θά σέ υιοθέτηση δπως 
τόν Ευγένιον καί συμβιβάζων τό παρόν μέ τό πα
ρελθόν θά σέ κάμη βασιλέα και μετ’ αυτόν, ό θεός 
νά τόν διαφυλάττη πάντοτε, θά γείνης αύτοκράτωρ ! 
'II ιδέα νά καταταχθής στά γαλλικά στρατεύματα σέ 
έξέπληξεν, άλλ’ ή έκπλήξις δέν εΐνε χαρακτηριστικόν 
ένός πρίγκηπος" εκτός δέ τούτου τά στρατεύματά 
μας εινε τό φυσικόν άσυλόν σου καί ή στρατιωτική 
στολή, ή καλλιτέρα προστάτις σου. Οί μισθωτοί δολο
φόνοι τών θείων σου, δεν θά σέ ζητήσωσιν Ανάμεσα 
στους γάλλους γρεναδιέρους».

Ό Grandlys έσκέπτετο.

γεγονότα τής Κοίνότητος, τής’Εκκλησίας καί τοϋ 
Γένους, πάντοτε δρών καί πάντοτε έτοιμος νά. 
διεξαγάγη οϊαν δήποτε νέαν έργασίαν ή όποια 
τοΰ άφαιρεί ένίοτε καί τάς απολύτως αναγκαίας 
τής άναπαύσειυς στιγμάς. τάς απαραιτήτους διά. 
τήν άνθρωπίνην ζωήν. Τοιαύτη εκκλησιαστική 
προσωπικότης είχε τήν θέσιν του είς τήν πινα
κοθήκην τής «Έλληνικής Έπιθεωρήσεως».

Mil- Μ1Ϊ

Εκείνη έξηκολοιθ ησεν.
—«'II περίστασις είνε κατάλληλος' ξεύρω καλά δτι 

ό αύτοκράτωρ θέλει νά σχηματίση υπό τόν Rembourg 
καί τόν La Tour d ’Auvergne δυο συντάγματα το»ν 

οποίων τά στελέχη θ’ άποτελέσουν οί εύγενέϊς. Κα- 
τόρθοσε λοιπόν δι’ αύτής τής κρεολής ή οποία σέ 
έσωσε, δι’ αύτής τής Josephine τήν οποίαν Αγαπάς 
περισσότερον άπό μένα νά πάρης τόν βαθμόν τοΰ 
Λοχαγού είς έν άπ’ αυτά τά σώματα καί τότε Ακολού
θησε τήν τύχη σου».

— Ή τύχη μου είσαι σύ, έφυθίρισεν ό Grandlys 
σάν ζαλισμένος ένώ μύριαι αντίθετοι γνώμαι διεοταυ- 
ρούντο μέσα του.

— Τότε καλά, άπήντησεν εκείνη Αφελής καί μει- 
διώσα, έγώ φεύγω μετά ένα μήνα διά Παρισίους' 
θέλω ν’ άναπνεύσω ολίγον τον αέρα τής αύτοκρατο- 
ρικής αυλής καί νά έπιδείξω τους άδάμαντάς μου.

— Θά σέ Ακολουθήσω.
— Αποφασισμένος νά μέ ύπακούσης είς δλα.
— “Οπως θέλεις.
Καί ώς Ανταμοιβήν διά τήν ύπακοήν του τοΰ έδωσε 

νά φιλήοη τά άκρα τών ρόδινων της ονύχων. ’Ητο 
τρελλός, τρελλός δι’ αύτήν τήν γυναίκα ή όποια έκαιε 
τάς καρδίας δλων δσοι τήν έπλησίαζαν.

Παρακινούσα ή Pauline Borghese τόν Grandlys 
είς τό παρακεκινδυνευμένον αύτό διάβημα δέν ένέ- 
διδεν είμή είς τήν φυσικήν της κλίσιν καί είς τήν υπερ
βολικήν Αγάπην της διά τάς μικρός συνωμοσίας.

'Ολόκληρος ή οικογένεια Bonaparte συνωμοτεί 
έναντίον τοΰ άρχηγοΰ της καί έναντίον τής Josephine

ενδυμασίαν διέκρινέ τις τόν στρατιώτην.
Ηλησίον του έστέκετο σιωπηλός ένας μικρόσωμος 

καί Απροσδιορίστου ηλικίας άνθρωπος μέ εξωτερικόν 
Ασθενικόν καί πολύ ολίγον περιποιημένον, τό δέ σώμα 
του έφαίνετο πλέον μέσα είς τήν παλαιόν καί κακο- 
κομμένην ρεδιγκόταν τήν όποιαν έφόρει.

— Cantecor είπεν ουτος, δός εις δλους φεος.
— Μάλιστα έξοχώτατε, άπεμτησεν ό Cantecor 

διότι αύτός ήτο πραγματικώς.
"Υστερα ή έξοχότης του προσήλωσε τό βλέμμα της 

έπί τού Boran. '1’πό τό φώς τής λυχνίας τήν οποίαν 
ο ώρολογοποιός εΐχεν άποθέσει στό τραπεζάκι τής 
έργασίας του, κατώρθωσεν νά διακρίνη τά πρόσωπα. 
Άπό τά άσπρα μαλλιά τοΰ Boran ήννόησεν δτι αυτός 

ήτο δ κύριος έκεΐ μέσα.
— Κύριε Boran Ακούσατε. Φέρτε, γλήγορα κεριά 

χωρίς νά κάνετε θόρυβο πρός τό καλόν σας. Αέν έπι- 
θυμούμεν σκάνδαλα. "Ολα θά γείνονν μέ τήν ι/συχίαν 
των. Κανείς ας μή Αποπειραθή νά φύγη διότι ό δρό
μος φρουρεΐται καλά. Είμεθα πολυάριθμοι εόστε κάθε 

Αντίστασις είνε βλακώδης κα! ματαία.
Όμιλών ούτως έξήγαγεν άπό τήν τσέπην του ζεύγος 

πιστολιού καί διά νά τούς πτοήση περισσότερον προ- 

σέθηκεν.
— Οί άνθρωποί μου έχουν κι’ άλλα.
Βουβοί, πελδινοί ό Boran, ή Renee ό Blaissot 

καί ή ’Ιωάννα έφεραν κεριά καί ήναη’αν μέ τρεμούσας 

χεΐρας τό έν είς τό άλλο.
Μετ’ ολίγον τό κατάστημα έφωταγώγέϊτο ο»ς είς 

εορτήν.
— Cantecor έξέτασε, διέταξεν ή κακοενδεδυμένη 

έξοχότης" κ’ ένφ ώμίλει έκάθισεν έπι μιάς καρέκλας 
διπλόνων τόν πίλον του. Μέ τό κεφάλι πρός τά κάτω 
προσεπάθει νά κρύφη είς τάς πτυχας τοϋ λαιμοδέτου 
του δσον τό δυνατόν περισσότερον τό πρόσωπόν του.

Άλλ’ ό Boran ό όποιος έγνώριζε πολύ καλά τούς 
αύτοκρατορικούς άρχισε νά τρέμη έπί τή θέα του κ’ 

έφιθύρισεν είς τήν Rennee.
— Ό Fouche.
— Ή νέα έστηρίχθη έπί τοϋ τοίχου διά νά μή 

πέση. ’Εν τώ μεταξύ ό Cantecor μέ δλην του τήν 
ησυχίαν (ξήτασε τούς τέσσαρας ένοικους τόν ένα κα
τόπιν τού άλλου κουνήσας δέ τό κεφάλι τοΰ είπε.

Αί δφεις σας δέν δεικνύουν ήσυχον συνείδηση· για 
αύτό νομίζαι δτι δέν εΐνε Ανάγκη νά σάς έξηγήσω τον 
λόγον νής νυκτερινής έπισκέψεώς μας. Λοιπόν κύριε 
Boran τό πιο φρόνιμο εΐνε νά ύποκύπτη κανείς στόν 
ισχυρότεροι·. Φανώξατέ μας τόν ξένον σας καί τότε 

μιλοϋμεν δλοι μαζύ,
Ό Boran έν τή Απελπισία του έπανεΰρεν δλο τό 

θάρρος καί τήν τόλμην του καί μέ φωνήν σταθερόν 
άπήντησεν.

τήν οποίαν έμίσουν" αδελφοί καί Αδελφαί έχθροί άνα- 
R μεταξύ των ήνοΰντο διά νά πολεμήσωσι τόν Ναπο- 

? λέοντα. "Ολοι τόν έπρόδωσαν τήν τελευταίαν ώραν 
I εκτός τής Pauline ή όποια έμεινε πιστή είς τόν Αετόν 
I καί δταν άκόμη τοϋ έκόπησαν τά πτερά.

’Ενόσω δμως <5 αύτοκρατορικός άστήρ έλαμπεν είς 
I τό ζενίθ του αύτή ήρέσκετο είς μικρά έπεισόδια.

Κι’ αύτό, τοΰ νέου θύματός της δέν άπετέλει είμή 
εν έπι πλέον.

Τοιουτοτρόπως άπεφασίσθη ή τύχη τού πρίγκηπος.
Γ Ολ’ αύτά έσκέπτετο ό πρίγκηφ είς τήν κρύπτην 

του.Σιγά σιγά έγειρε τήν κεφαλήν του έπι τοΰ προσκε- 
φαλαίου καί άπεκοιμέγθη επαναλαμβάνουν έν όνομα.

Pauline—Paulette.
Αίφνης έπετάχθη τρομαγμένος έπάνω' τού έφάνη 

δτι δλο τό σπίτι έβούϊζε.
Ό Boran δέν εΐχεν Απατηθή δταν ένόμισεν δτι 

ήκουσε βήματα στρατιωτών έπί τής όδοϋ. Ό θόρυβος 
I έπλησίασε κ’ έσταμάτησεν Ακριβώς πρ > τής οικίας του.

Ό ώρολογοποιός πελιδνός έσηκώθη έπάνω άρχισα; 
νά ντύνεται βιαστικά. Άπό τήν μισοκλεισμένην θύ- 

ραν του έφώναξε σιγά.
— Renee.
Κατατρομαγμένη παρουσιάσθη εκείνη.
— Πατέρα, είπε νομίζω πώς περικύκλωσαν τό 

σπίτι μας.
Καί άπό τήν Αγωνίαν έσφιγγε τά χέρια της.
— Πατέρα, πατέρα έχάθη.
— Οχι, άπήντησεν ό Boran θέλων νά ένθαρρύνη 

τήν κόρην του, στήν κρύπτη του εινε Ασφαλισμένος.
Τήν στιγμήν έκείνην ήκούσθησαν αί τρομαγμένοι 

φωναί τοΰ Blaissot καί τής ’Ιωάννας οί όποιοι έκοι- 

μώντο είς τό κατάστημα.
— Ποιος είνε.

t — Περιμένετε λίγο.
— θά σάς υποδεχθούμε καλά παληάνθρωποι.
Ό Boran ήνόησε. θέλουν νά έκβιάσουν τήν 

πόρτα είπεν.
— Αύτοί ώρισμένως δέν εινε κλέπται... Πάμε νά 

ίδονμε.
Κατέβηκαν γλήγορα τήν σκάλα τήν στιγμή κατά 

τήν όποιαν ό μέν Blaissot μ’ ένα χονδρο ξύλο στα 
χέρια προσεπάθει νά υπεράσπιση τήν πόρταν ή όποια 
όπεχώρει ή δέ ’Ιωάννα έφώναζε δυνατά είς βοήθειαν.

Καί αύτός μέν Αφοτπλίσθη έν ριπή οφθαλμού ένφ 
ένα δυνατό χέρι έκλεισε τό στόμα τής Ίωαννας.

Πέντε πέντε είσώρμησαν οί σιρατιώται, ένφ κά
ποιος Απ’ έξω έκλεισε σιγά τήν θύραν. Ησυχία ! 
διέταξε μία Αγέρωχος φωνή. Πρόκειται περί ζωής ή 

θανάτου. “ Η μέθα ό νόμος.
Ό ούτως όμιλών άνθρωπος τραχέως έξωτερικοϋ 

έφαίνετο ό Αρχηγός καί παρ’ δλην την πολιτικήν του
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— Αί σκέψεις μας δεν δεικνύουν τίποτε άλλο παρα 
την ταραχήν ειρηνικών Ανθρώπων εις τδ οπίτι τών 
όποίων μπήκατε διά τής βίας εν άίρα νυκτός.

"Οσον δέ άφορα τδν ξένον, τδν ξένον μον, δεν σας 
εννοώ.

Ό Fouche και ό Cantecor Ικνττάχθησαν. Τδ 
βλέμμα τοΰ πρώτον έλεγε :

— Λοιπόν ήπατήθης ;
Τδ τον δευτέρου Απήντα :
— Μείνατε ήσυχος' είμαι βέβαιος.

(’Ακολουθεί) Μ11ΤΣΛ ΠΕΡΩΤΤΠ

Κυβέρνησις Θεοτόκη, δπως δ Κρόνος, κά- 
-XllJL? τέτρωγε τά τέκνα του. Κατώρθωσε χάρις 

εις τό ζωηρόν ενδιαφέρον τοΰ ’Αρχηγού της καί έδη— 
μιούργησε κατά τι θετικώς επωφελές διά τό Κράτος 

καί τήν Κοινωνίαν,
Τό «ίνοΧετον της νω· τό Σχολεϊον τής Χωρο- 

οο&υλακϊϊς φυλακής, έν τούτοις
αύτή ή Κυβέρνησις,

μετεχειρίσθη πάν μέσον δπως άνακόψι] τήν πρόοδον 
αύτοΰ. Διατί ; Μυστήριον τής πολιτικής μας ακολα
σίας ή ανανδρίας. Ό κ. Θεοτόκης ό ύπέρ τής Σχο
λής αύτής όντως ενδιαφερόμενος δέν κατώρθωσε ν ά 
τήν σώση. Δείγμα καί τούτο τού χαρακτήρας τοΰ 
άνδρός δστις μολονότι ύπό μεγάλων αρετών περιε- 
κοσμεϊτο καί όζέως άντελαμβάνετο τών ζητημάτων, 
έν τούτοις δέν είχε τό σθένος ν’ άνταπαραταχθή κατ’ 
έκείνων οϊτινες έπεζήτουν καί έπετύγχανον πολλάκις 
πράγματα άντικρυς αντίθετα πρός τά γενικά τοΰ τό
που συμφέροντα. Πολλάκις έγράψαμεν περί τής 
Σχολής αύτής ής τάς προόδους έκ τοΰ σύνεγγις έξη- 
τάσαμεν καί μετά στοργής παρηκολουθήσαμεν καί 
ήλπίοαμεν δτι Κυβέρνησις σωφρονοΰσα καί χάριν 
τοΰ Ιδίου αύτής γοήτρου μεριμνώσα ήθελε τό δια- 
σώση άπό τήν άποσύνθεσιν καί τήν καταστροφήν. 
Δυστυχώς ή έν λόγω Κυβέρνησις έπηρεασθεϊσα άπό 
εισηγήσεις σφαλεράς προέβη εις τήν σιωπηρόν κα- 
τάργησιν τής Σχολής άφαιρέσασα μίαν πηγήν μορ- 
φώσεως καί βελτιώσεως τοΰ σώματος τής χωροφυ
λακής.

Εύτυχώς δτι πάσα έλπίς δέν άπώλετο. 'Π σημε
ρινή Κυβέρνησις έχει χρηστόν καί φιλοπάτριδα 
υπουργόν τών Εσωτερικών καί έχομεΰ τήν πεποί- 
θησιν δτι δέν θά έπιτρέψη έπί τών ημερών του νά 
σιγήση θεσμός προιωνιζόμενος πλεΐστα αγαθά διά 
τήν κοινωνίαν καί τήν πολιτείαν.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Ίίηπίΐιγηόι; ϊι πλάνη

Πολλάς υπονοίας έγείρει τδ έργον τής Ανορθώσεως 
τδ όποιον έπεζήτησεν ό Σύνδεσμος τών 'Αξιωματι
κών, διότι δέν ήρχισεν Απδ έκεΐ όπου έπρεπε νά Αρ
χίση ή ανόρθωσις τώιν οικονομικών. Άφοΰ μάλιστα 
ο υπουργός τών οικονομικών, είς τδν όποιον έδόθη 
ευκαιρία πολύτιμος νά στραφή εκεί οπού ΐοφειλε νά 
στραφή εύθύς έξ Αρχής, προσέβλεψε πρδς άλλα ση
μεία, εέτλόγως γενόνται νπόνοιαι ότι ή πορεία τής Κυ
βερνήσεως τής προελθούσης έκ τών γεγονότων τής 14 
και Ιό Αύγούστου, δέν έχει συνάφειαν μέ τους λό
γους οί όποιοι έπροκάλεσαν τδ υπόμνημα τώιν αξιω
ματικών καί οτι ή πρόκειται περί έμπαιγμοΰ τοΰ λαοΰ 
έκ μέρους τής Κυβερνήσεως ή πρόκειται περί πλάνης 
τοΰ αναλαβόντος τδ υπουργείου τών οικονομικών, πλά
νης έξ ής δέν έ/μποροΰν νά έξέλθουν οί έκ περιτρο
πής κυβερνώντες τήν ‘Ελλάδα κατά τήν τελευταίαν 
είκοσιπενταετίαν.

1 Ιαραδεχόμένος οτι περί πλάνης μάλλον πρόκειται 
ή περί έμπαιγμοΰ θά προσπαθήσω νά έξαγάγω τής 
πλάνης τους Αναλαβόντας τήν διοίκηση· μετά τήν 15 
Αύγούστου ύπομημνήοκων αυτής οτι.

Ιον) Ή περικοπή τών δαπανώ»· τής διοικήσεως 
δέν εϊνε τδ .4 καί τδ Ω τής δημοσιονομίας αλλ ’ ή 

επιμέλεια τών δημοσίων προσόδων.
2ον) Ή έξασφάλισις καλών οικονομικών προ

απαιτεί γνώσιν τελείαν τής ταμιακής ληφοδοσίας τοΰ 
Κράτους, ή όποια γνώσις πανταχοΰ Αντλήται έν τώ 
Αογιστηρίω, καϊ τήν όποιαν Αγνοώ ποΰ δύναται τις 
νά Αντληση έν Έλ,λάδι Αφοΰ αυτό τδ Λογιστήριον 
δέν έχει τοιαύτην καί διά τοϋτο έπαυσε τήν δημοσί
ευση' ’Απολογισμού Απδ τοΰ 1902 καί ’Ισολογισμού 
τής Γενικής Ληψοδοσίας τοΰ Δημοσίου Ταμείου Απδ 
τοΰ 1907 Αμφοτέρων έντυπων μεστών ψευδών Αριθ
μών, ώς έπαυσε και τδν Γενικόν Λογαριασμόν τής 
Οικονομικής τοΰ Κράτους διαχειρίσεως Απδ τοΰ 
1880.

3ον) Έν τή συντάξει τοΰ Προϋπολογισμού τών 
στρατιωτικών καί ναυτικών δαπανών ή λαμβάνοντα1 
ύπ’ οψιν αί οικονομικοί συνθήκαι μετά δεδομένου 
τίνος οργανισμού ή λαμβάνεται ύπ’ δψιν δεδομένος 
Αντίπαλος ή δεδομένοι αντίπαλοι όμοΰ, ότε αί οικο
νομικοί συνθήκαι υποχωροΰσιν Απέναντι τής έ I) ν ι- 
κ ή ς Ανάγκης.

4ον) Δέον νά γείνη καταληπτόν πρδς ποιον στρα- 
τιωτικδν παράγοντα ποιου έκ τώιν γειτόνων ή άλλων 
μικρών Κρατών ήτο δυνατόν νά έξομοιωθή ό ελλη
νικός στρατός διά δαπάνης δρ. 18 έκατομ. έτησίως

Οί λόγοι δι’ ούς ματαιοΰται ή πραγματοποίησις τοΰ 
διακαούς τούτου πόθου τών μεγάλων τής Έλλάδος 
Ανδρών παραμένουσι μυστήριον. ’\1ι· δύναται ό Στρα- 
τιαντικδς Σύνδεσμος άς εΐσδύση είς τδ μυστήριον 
τούτο καί άς μαντεύση κατόπιν ποις έξηκριβο'ιθησαν 
τδ 1898 τά υπόλοιπα τώιν ι’φειλομένων Έθνικαιν 
Δανείων καί αί διάη οροί χρεωπιστοισεις μεταξύ Δη
μοσίου και Τραπεζοιν. Έν τώ μεταξύ δμως άς έρω- 
τήση τδν κ. Α. Ευταξίαν πόθεν γνωρίζει δτι τά 
εκατομμύρια τά όποια θά περικόψη έκ τών γενικών 
δαπανιΰιν έμιπορούν ν’ Αΐ'τιστοιχοΰν πρδς τάς ιϊνάγ- 
κας τής στρατιωτικής παρασκευής καί ταιποχρόνως 
πρδς τά μή είσπραττόμενα έκ τοιν Λναγραφο/ιέναιν 
έσόδων ήτοι πρδς τιί έλλείμματα μεταξύ πραγματικών 
εισπράξεων καί πραγματικαιν πληρατμών. ”ζ!ς έρω- 
τήση ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος τόν υπουργό»' τών 
Οικονομικών ποις περικι'ιπτων τις έξοδα καταστήμα
τος τίνος ήδη υπέρτερα ττ~ιν έσόδαιν αυτού έξασφα- 
λίζει τά αναγκαία υλικά πρδς επισκευήν ; "Π άπλοις 
προσαρμόζει ταύτα πρδς έκείνα κατά τδ δυνατόν ; Καί 
τότε μόνον δταν εϊνε γνωστά Αμφότερα, ένώ έν τή 
διαχειρίσει τιϊιν οικονομικών τοΰ Κράτους έχει ό 
υπουργός τώιν Οικονομικών τά καθ’ υπόθεση· έσοδα 
καί τά καθ’ ύπιίθεσιν έξοδα, τής ύπερβιίσεωζ τοιν 
τελευταίων τούτοιν γενομένης έμφανοΰς μόνον έκ τής 
έξαντλήσεως τοιν παρακαταθηκών, τώιν έγγυοδοσιώιν, 
τών προκαταβολών, τώιν κληροδοτημ,άτων, τοιν έξ 
έντόκοιν γραμματίων, τών δανείων καί λοιπών. 
Άλλοις δέ κα! έκ τής κατά προσέγγιση· Αποδόσεοις 
λογαριασμού τώιν απδ τοΰ 1898 γενομένων είσπριί- 
ξεοιν καί πληρω/ιοιν έμφαίνεται δτι ή περικοπή δα
πανών κατά 8 —10 έκατομμύρια θά είνε ίση περίπου 
πρδς τήν υπέρβαση· τώιν έ.ξιίδων. ΊΙ ύπέρβασις τώιν 
έξόδων δέν πηγάζει μόνον έκ τής πολυτελείας τώιν 
δημοσίων υπηρεσιών, Αλλ’ έκ τής πλημμελούς δια
χειρίσεως, έκ τής έλλείψεως έλέγχου καί έκ τής χαιό- 
δους λογιστικής ύπηρεσίας έξ ής δέν έννοει τις πώς 
δύναται νά προέλθη ή Λνόρθωσις τών οικονομικών 
έφ’ ής νά βασισθή ή στρατιωτική ανασύνταξις καί ή 
ένίσχυσις τοΰ ναυτικού.

Διά τούτο υπέδειξα Αρχόμενος δτι τδ έργον τής 
άνορθώτσεως έδει ν’ Αρχίση απδ τοΰ Γενικού Λογι
στηρίου, καθόσον εϊνε τι ακατανόητοι· έν παντί άλλοι 
Κράτει ή περί ιίνορθο'ισεως τώιν οικονομικών φρον- 
τίς άνευ τελείου οργανισμού λογιστη
ρίου. Εκείνο δέ τδ έπί τής οδού Θεμιστοκλέους 
ή πρέπει νά κλείση έντελώις Γ/ ν' Ανακαινισθή ριζικώς 
προστιθεμένων είς τό προσωπικόν αύτοΰ τώιν υπαλ
λήλων τοΰ έν τώ ύπουργείερ τμήματος τοΰ Δημο
σίου χρέους τών τού γραφείου τού Λαχείου τοΰ 
Στόλου, (τδ όποιον κάλλιστα δύνανται ν' ιϊνατεθή 
είς τούς λογιστάς καί ύπολογιστάς τοΰ Βασ. Ναυτι-

ύπδ τήν Γενικήν Λιοίκησιν τοΰ Διαδόχου ή 'πρόκειται 
τώρα νά πλησιάση διά δαπάνης έτησίας δρ. 23 έκ. 
όριζομένης έν τώ ύπομνήματι τών Αξιωματικών, ύπδ 
ξένον Αργανωτήν καί ξένον έπιτελεϊον, δταν ή μέν 
'Τουρκία έπί Απολυταρχίας είχε προϋπολογισμόν οτρα- 
τιωτικδν φρ. 145 έκατομ. νΰν δέ 200 εκατομμυρίων 
ή Βουλγαρία φρ. 30 έκατομ., ή Ρουμανία φρ. 48 έκ., 
τδ Βέλγιον 57 έκατομ., ή ’Ολλανδία φρ 57 εκατομ
μυρίων.

5ον) Άν δεδομένοι· Αντίπαλον έν τή συντάξει τώιν 
ήμετέροιν προϋπολογισμών τώιν στρατιωτικών κοί 
τών ναυτικών δ ‘πανών έχωμεν τήν Τουρκίαν, κατά 
πόσον πρυβιβάζονται αί δυνάμεις,τής Έλλάδος αύ- 
ξανομένου μέν τοΰ προϋπολογισμού τοιν στρατιοιτικιΰν 
Απδ 18 είς 23 έκατομ. παραμένοντος δέ τοΰ προϋ
πολογισμού τών ναυτικιϋν είς 8 έκατομ. περίπου, 
κατά τδ ύπόμνημα τών Αξιοιματικιΐιν, απέναντι προ
ϋπολογισμού τοΰ αντιπάλου 200 έκατομ. διά τδν 
στρατόν καί 28 έκατομ. διά τδ ναυτικόν ;

7ον) Τά οικονομικά μέτρα οίαδήποτε και άν ώσιν 
έν τφ προϋπολογισμοί, Αφορώισι τήν χρήσιν τοΰ 1910, 
θά γίνωσιν ίσως αισθητά κατά τδ 1911, ένφ ό Στρα
τιωτικός Σύνδεσμος προτείνει 1‘τήν άμεσον καί τα- 
χεΐαν Ανόρθωσιν τώιν κακώς έν γένει έχόντων, ιδία 
δε τών τοΰ στρατού καί τοΰ ναυτικού» δέν Λπόκειται 
δέ είς τήν έκλογήν ήμών ή ή/ιέρα τής έπιθέσεως ή 
τής Ανάγκης αμύνης, περιστάσεις καθ' άς δέον νά έχαι- 
μεν καί εκτάκτους πόρους πλήν τοιν έι· ειρήνη προ- 
βλεπομένων έν τφ ύπομνήματι τοΰ Στρατιαιτικοΰ Συν
δέσμου, έκτος έάν περιορισθώμεν είς ιιπλοΰν θόρυ
βον είς δε δέν Λπέβλεπον βεβαίως τά γεγονι'ιτα τής 14 
καί 15 Αύγούστου.

•ό·
Είναι τι εκτάκτως περίεργον δτι ένώ δλοι οί ί'λλη- 

νες ύπουργοί τοιν οικονομικών, δλοι οί διευθυνταί τοΰ 
Γενικού Λογιστηρίου, δλοι οί εΐσηγηταί τής Επιτρο
πής τοΰ Προϋπολογισμού, οί όποιοι φωτίζονται έκ τοΰ 
Γεν. Λογιστηρίου πρδς σύνταξιν τών έκθέσεων τής 
πλειοη’ηφίας καί μειοψηφίας έπί τοΰ Προϋπολογι
σμού ό όποιος κατ’ έτος φιλοτεχνεϊται έν τώ γρα- 
φείφ έκείνω, δλοι ουτι ι θρηνοΰσι τήν έλλεψιν λογι- 
στικών βιβλίων καί Γενικού λογαριασμού τής οικο
νομικής τοΰ Κράτους διαχειρίσεως <5 όποιος έμεινεν 
ώς Απολιθωμένος εις τδ έτος 1880, έν τούτοις λο
γιστικά βιβλία δέν είσάγονται είς τδ Γενικόν Λογιστή- 
ριον. Περίεργον δτι ένώ ύπδ τοΰ αύτοΰ πόθου δια
πνέονται δλοι οί έηίλεκτοι καί. οί επιφανείς άνδρες τής 
χοιρας ταύτης, άις Ακούω, δέν ενθυμούμαι Απδ ποιας 
ηλικίας, πάντως δμως προ τοΰ γεννηθεϋσιν πολλοί τοιν 
ιίποτελούντων σήμερον τδν Στρατιωτικόν Σύνδεσμον, 
μόλον τούτο λογιστικά βιβλία δέν απέκτησε τό Γενι
κόν Λογιστήριον.
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κοΰ) καί άλλων τινων υπεραρίθμων υπαλλήλων τοϋ 
υπουργείου τών οικονομικών, ταμείων, ύποταμείων, 
εφορειών καί λοιπών υπηρεσιών.

"Ο νϋν ύπουργός τών οικονομικών έάν δεν έννοή 
νά παίξη μέ. τήν διαχείρισιν τών οικονομικών ώς οί 
προκάτοχοί του, οφείλει απδ εκεί ν' άρχίση τδ έργον 
τής άνορθώσεως.Οΰτω πράττων, χωρίς νά έμποδισθή 
εις τας έπενεκτέας οικονομίας, θά δυνηθή να συλ
λαβή καί τας δραπέτιδας προσόδους, ών μέγιστον 
μέρος δεν εισέρχεται είς τδ Δημόσιον Ταμείον.

Παραλλήλως πρδς τοιαύτην ενέργειαν δ νϋν * Υπουρ
γός τών Οικονομικών ώφειλεν άπδ τής προττης στιγ
μής να στραφή πρδς τα σημεία εκείνα τοϋ Προϋπο
λογισμού “ών ετίόοων έξ ών δύναται να συγκέν
τρωση εντός· ιιιινός έκατομμύρια τινα υπέρ τών 
άμεσων άναγκών τοϋ στρατού κα! τοΰ ναυτικού, χωρίς 
τούτο να τδν έμποδίση να προβή είς οικονομίας καί 
φορολογίας ών τά αποτελέσματα, ώς είπον, μόλις θά 
γίνωσιν αισθητά τδ 1911 όπως οί έκ τούτων καρποί 
χρησιμοποίηθώσι τδ 1912 έάν έως τότε δέν ένσκήφη 
έπι τοΰ Δημοσίου Ταμείου τδ παμφάγον έκ Δου- 
κάδων τής Κερκύρας θηρίον.Και έαν ταύτοχρόνως οί 
ξένοι χρηματισταί ύπδ τους πόδας τών οποίων άσπαί- 
ρει τδ Δημόσιον Ταμείον, δέν έπωφεληθοΰν τής γενι
κής παραζάλης καί. τών έπειγουσών άναγκών δπως 
καταβροχθίσουν τήν "Ελλάδα ολόκληρον παρασύρον- 
τες δια μειδιαμάτων καί θωπειών υπουργούς αδαείς 
είς οικονομικούς συνδυασμούς άτιμους, τούς οποίους 
έχάλκευσαν άπδ τοΰ 1881 καί έβελτίωσαν, συνεπλή- 
ριοσαν, καί ^τελειοποίησαν τδ 1'898 έκ συνεννοήσεως 
μετά τινων τών έν Άθήναις, είς ούς δουλεύει έκτοτε 
πληθυσμός 2 1)2 εκατομμυρίων έλλήνων πλανισμέ
νων έξ άγνοιας τών πραγμάτων δτι ή σημερινέ/ κατά- 
στασις οφείλεται είς τήν Βασιλείαν καί είς τδ Πολίτευμα 
μάλλον καί ούχί είς τραπεζίτας καί χρηματιστάς. Οί 
αισθανόμενοι δτι έχουν τδ σθένος καί τήν ικανότητα 
νά άναδειχθώσιν άναμορφωταί έν τε τώ στρατώ καί 
έν τή πολιτική'^θα δόσωσι, προσέχοντες είς δσα λένο- 
μεν ένταΰθα, τήν δέουσαν κατεύθυνσιν είς τδ έργον 
τδ όποϊον έπηγγέλθησαν τά συμβάντα τής 14 και 15 
Λύγούστου καί αϊροντες έκ τοΰ μέσου έκείνους οί 
όποιοι ύπεδούλωσαν οικονομικούς τήν "Ελλάδα πρδς 
ίδιον αύτών όφελος καί οί όποιοι είναι ικανοί νά βά- 
λιοσι καί κατ’ αύτοΰ τοΰ Στρατιωτικού Συνδέσμου.

Μή άρκούμενοι συνεπώς είς οικονομικά μέτρα 
άθιγγανικοΰ τύπου καί υφής οια τά εξαγγελλόμενα θά 
συγκεντρώσωσι μέν άφ*  ένδς εν τώ παοόντι τά 
αναγκαία έφόδια διά τδν στρατόν καί τδ ναυτικόν έκ 
προσόδων π ρ ο ε ξ ο φ λ η τ ι κ ώ ς, ούτως είπεϊν, 
ληφθησομέν'ων, έκ καθυστέρουμένων, έκ καταχρή- 
σειον έπανορθωθησομένων καίέκ τής θεραπείας τής λο
γιστικής άκαταστασίας (οίαι αί έν τώ Κεφαλ. Α'.άρθ.

7, 17, 18. Κεφ. Β'. άρθ. 1, έως 5. Κεφ. Γ'. άρθ. 
4, 5. Κεφ. Ε'. άρθ, 5. Κεφ. ΣΤ’. άρθ. 14. Κεφ. 
Η', άρθ. 1—4. Κεφ. ΙΑ'. άρθ. 1. Κεφ. IB', άρθ. 
8—10. Κεφ. ΙΓ'. 11 — 16. Κεφ. ΙΕ', άρθ. 8—9. 
Κεφ. III'. άρθ. 14) θά έξασφαλίσωσι δέ άφ*  ετέρου 
έντος έτους περί τά 10 έκατομμύρια οικονομίας :■

Ιον ’Εκ τών έξόδων τοΰ Δημοσίου Χρέους τοϋ 
μεν εξωτερικού διά μετατροπής, τοΰ δέ έσωτερικού 
δι έλαττώσεως τοΰ τόκου, 2ον) διά τοΰ φόρου έπί 
τοΰ εισοδήματος. Διά μέ τδ πρώτον λα/ιβανομένου ύπ' 
οψιν τοΰ μέσου όρου τοΰ τόκου δν καταβάλλουσι τά 
πλεϊστα τών άλλων Κρατών, διά δέ τδ δεύτερον μετά 
μελέτην τοΰ φηφισθέντος τήν 9 Μαρτίου 1909 ύπδ 
τής Γαλλικής Βουλής νόμου καί. τών άπδ 8 Φεβρουά
ριου 1907 άγορεύσεων έν τή ρηθείση Βουλή καί τών 
γνωμών τών μελών τής Επιτροπής τής Γερουσίας 
τής συσταθείσης τήν 2 'Απριλίου 1909 ύπδ τήν προ- 
εδρείαν τοϋ κ. Maurice Rouvier, Ιδία δέ τής γνώ
μης τούτου καί τών R. Poincare, Ribot, Peytral, 
Boudenoot, Lintilhac, Ricard, Touron, Pauliat, 
Barbier, Martin.

Είς τδ μέλλον ν' άρχίση έργον τής άνορθώσεως 
παν τδ συντελούν δέον νά είναι εύπρόσδεκτον καί 
παρά τή Κυβερνήσει καί παρά τφ στρατφ δθεν δή
ποτε προτεινόμενον ύπευθύνως. Άπορριπτομένου δέ 
άνεξετάστως καί άνευ άποδείξεως περί τοΰ άλυσιτελοΰς 
ή τοΰ ανεφάρμοστου ό μέν προτείνουν τοΰτο ουδόλως 
ζημιοΰται, άλλ' άδικείται αύτδ τοΰτο τδ έργον τής 
άνορθώσεαις. Καί έάν έν τοιαύτη περιπτώσει άδιαφό- 
ρως έχιοσι καί οί έν τή Κυβερνήσει καί οί έν τώ 
στρατώ φυσικώς τότε αί ένθεν καί ένθεν διδόμενοι 
έπαγγελίαι έκτίθενται είς ύπονοίας τοΰ κυριάρχου 
λαοΰ έξ ονόματος τοΰ όποιου θέλουν πολλοί νά 
δρώσι σήμερον καί είς τδν όποιον άπόκειται έξ ύπο- 
χρεώσεως. συνταγματικής καί έκ δικαιώματος ιστο
ρικού νά εϊπη τήν τελευταϊον λέξιν περί δλων.

'Άλλως άναμένομεν καί τά ποικιλοτρόπως έκτε- 
θέντα έν τή δημοσιογραφία μέτρα τοϋ ύπουργοΰ τών 
Οικονομικών, έν οίς φαίνεται προέχει τδ δάνειον 
μετά διαφόρων κατά τού λαοΰ φόρων πρδς άντιμε- 
τώπισιν τών έκ τοΰ δανείου νέων βαρών, περί τών 
όποιων δέν ύπάρχει ή λαϊκή έγκρισις. 

ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΜΛΕΤ

Ό Αύγουστος θά μείνη βεβαίως ένας άπό τούς 
ί,στορικωτέρους μήνας εις τήν ιστορίαν τής '’υγχρό- 
νου 'Ελλάδος καί Οά θεωρηθή ίσως, ύ μην τής 
δράσεως, τής επιβολής, τής άναγεννήσεως, τής 

ένεργείας.
Πρό πολλοΰ καιρού, ’ίσως πρό τριών, ίσως πρό έξ 

μηνών—τίς έπρόσεξε διά νά δύναται νά προσδιορίση 
τήν έποχήν—έψιΟυρίζετο καϊ συνεξητεϊτο είς δλους 
τούς κύκλους, καϊ είς δλας τάς κοινωνικός τάξεις, 
κάτι περϊ συσκέψεων τών αξιωματικών, περί συνε 
λεύσεων, καϊ έπικειμένης δράσεως τούτων. Άλλά 
συνειΟισμένοι δλοι είς τά αιώνια λόγια καϊ τήν αίω- 
νίαν αδράνειαν δέν έδίδαμε προσοχήν ούτε είς τάς 
συγκλήσεις των, ούτε είς τάς συσκέψεις των, ούτε 
είς τάς ψιθυριζομένας αποφάσεις των, άφοΰ εϊχομεν 
πρό ήμών έ’να μακράν παρελθόν τό όποϊον μάς ενθύ
μιζε καϊ αδράνειαν, καϊ έξάνΟισιν ωραίων έλπίδων 
δπως έξανΟίζουν καϊ μαραίνονται τής άνοίξεως τά 

ρόδα.
Φ

Μέ αύτούς τούς ψιθυρισμούς, καϊ μέ αύτάς τάς 
διαδόσεις έφΟάσαμεν είς τήν ήμέραν τήν ιστορικήν 
τής 14 Λύγούστου. Τάς τελευταίας έκείνας ήμέρας 
μάλιστα αί φήμαι καϊ οΐ διαδόσεις διεσταυροΰντο 
πανταχόΐΐεν τόσον πολλαί, τόσον ζωηραί, τόσον 
προκλητικοί καί αλλεπάλληλοι ίόστε ή κοινωνική ατ
μόσφαιρα είχε πληρωθή άπό αύτάς, δπως έν καίριο 
καταιγίδος πληροΰται ηλεκτρισμού ή ατμόσφαιρα και 
δέν περιμένεται παρά ή μικροτέρα αφορμή διά νά 
έκραγή ή καταιγίς, νά βροντήση ό κεραυνός, καί νά 
λάμψη ή άστραπή. Είς μίαν τοιαύτην άτμόσφαιραν 
ευρισκόμενα δλοι καϊ δλαι τήν νύκτα τής Παρα
σκευής πρός τό Σάββατον. Άπό τό θέατρον οι θεα
τοί άφίνοντες είς τό μέσον τά διδασκόμενα έργα, 
έξήρχοντο τού θεάτρου διά νά φέρωσιν ειδήσεις περί 
τού μελετωμένου κινήματος. Μάτην οί ηθοποιοί 
προσεπάθουν νά έλκύσουν τών ακροατών των τήν 
προσοχήν, άφού υπήρξαν πολλοί, αν μη οί περισσό
τεροι έξ αύτών, οί όποιοι τόσον είχον άπορροφηθη 
άπό τάς ποικίλας διαδόσεις ώστε δέν άντελαμβάνοντο 
έάν ή αυλαία ήτο κλειστή ή έδίδασκον άκόμη οί ηθο
ποιοί έπϊ τής σκηνής.

•Φ·
Τέλος περί τήν μίαν τά θέατρα έτελείωσαν. Ο 

κόσμος έπλημμύρισε τούς δρόμους ζητών νά μάθη 
νέα, νά έξακριβώση ,τάς ειδήσεις, νά γνωρίση πού 
εύρίσκεται δτε μέσω αύτής τής άγωνίας διεσπάρη

όριστικώς πλέον ή εϊδησις δτι οί Αξιωματικοί τού 
Πεζικού κατέλαβον ήδη τό Γουδί, δτι οί πεζοναύται 
τούς άκολουθοΰν, δτι ή Χωροφυλακή τούς προστα
τεύει, δτι τό Πυροβολικόν, Ιππικόν καί Μηχανικόν 
συμπράττουν μετ’ αύτών, καί δτι δλοι έν ζηλευτή 
σύμπνοια στέλλουν άπό τό Γουδί πρός τήν Κυβέρ- 
νησιν τάς διαταγάς των καί τά τελεσίγραφα.

Τό τί έγεινε τήν στιγμήν έκείνην δέν περιγράφεται. 
"Ολοι έζήτησαν νά σπεύσουν πρός τό στρατόπεδον, 
δλοι,έζήτησαν νά παρακολουθήσουν έκ τού πλησίον τό 
κίνημα, δλοι έπεθύμουν νά παραστώσιν έκεΐ, καί τίς 
οίδε πολλοί έξ αύτών έάν δέν έζήτουν τήν εύκαιρίαν 
νά προσφέρουν τάς ύπηρεσίας των, καί τήν συνδρο
μήν των είς τό κίνημα τών 'Ελλήνων άξιωματικών. 
Αλλά τούτο δέν ήτο ούτε εύκολον ούτε κατορθω

τόν. Αί προφυλα,καί ήμπόδιζον τούς πολίτας νά 
πλησιάσωσι, καί μέ τά δπλα προτεταγμένα δέν άνε- 
γνώριζον ούτε συγγενείς, ούτε φίλους. Μάτην ήγρύ- 
πνουν οί Αθηναίοι! Τά ρίγη τών συγκινήσεων, τάς 
ζητωκραυγάς τών στρατιωτικών σωμάτων δταν συ- 
ναντώντο είς τό πεδίον τού 1 ουδι, τον θόρυβόν 
τών συρομένων πυροβόλων, τόν ποδοβοητόν τών 
ίππων, τών διαγγελέων τάς ταχείας διελεύσεις καί 
δ,τι άλλο προσδίδει τήν έπιβολήν καϊ τό μεγαλεϊον 
εις τοιαύτας ώρας γενικού συναγερμού δέν τάς πα- 
ρηκολούθησαν ή ολίγοι, πολύ ολίγοι εκλεκτοί. 
Τό κίνημα ήτο σοβαρόν καί ως τοιούτον δεν ητο 
δυνατόν νά γείνη τό άντικείμενον τών σχολίων· τού 

πολλού καί άδιαφόρου κοινού.
Τό πρωΐ οί Αθηναίοι έξύπνησαν πολιορκημένοι. 

Άλλά δέν έξύπνησαν μόνον οί Αθηναίοι. Καϊ ο 
κ. Ράλλης άφυπνίσθη άπό τήν αισιοδοξίαν του καί 
οί υπουργοί του άπό τον ύπνον των, και μετά δύο 
ώρας δλοι αύτοΐ έδιδαν τήν παραίτησίν των, καϊ ό 
Βασιλεύς έκάλει τόν κ. Μαυρομιχάλην νά μάς κυ- 

βερνήση.
Φ·

Γνωρίζομεν τά λοιπά. Τό υπόμνημα τών άξιω
ματικών έσχολιάσθη άρκετά, ώστε νά μην υπάρχει 
άνάγκη νά έπαναλάβωμεν έδώ δτι τοσάκις, έλεχθη, 
συνεζητήθη, έξωνιχισθη. Οι αξιωματικοί μας έκαμαν 
τό καθήκον των. Δέν συμφωνούμεν μέ τήν ιδέαν 
τών ολίγων έκείνων, οί όποιοι φρονούν δτι τό κί
νημα τών Έλλήνων άξιωματικών ήτο έκνομον, καί 
ώς τοιοΰτον καταδικάζεται είς τήν συνείδησιν 
των. Δέν σημαίνει τίποτε δτι διά μιας έκνόμου πρά- 
ξεως θά έπανέλθωμεν είς τήν λειτουργίαν τών νό
μων. Διότι δέν θά ύπάρξη καϊ ό πλέον αυστηρός 
κριτής τού κινήματος, νά μήν όμολογηση δτι πρό 
πολλού έπαυσαν νά λειτουργούν είς τόν τόπον μας 
οΐ νόμοι καί οί θεσμοί εκείνοι, οι οποίοι άλλα 
κράτη τά έθεμελίωσαν, καϊ τούς έδωκαν τάς βά-
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πεις πραγματικής εθνικής ζ<οής καί προόδου. 

❖
"Ας έλπίσωμεν οτι τό κίνημα τών Ελλήνων 

άξιαη ατικών δέν θά σταματήση μόνον εις μίαν αλ
λαγήν Κυβερνήσεως, δηλονότι αλλαγήν προσώπων. 
’Έχουν τό καθήκον οί εύγενεΐς άνδρες οί άποτελούν- 
τες τόν Σύνδεσμον ν’ αγρυπνούν, καί νά παρακο
λουθούν τήν πραγματοποίησιν όλων τών μεγάλων 
πόθων των, οί όποιοι είνε καί πόθοι ολοκλήρου 
τοΰ Ελληνικού λαοΰ. Διότι ό «Σύνδεσμος 
τ ώ ν ’Αξιωματικών» δέν έκαμε τίποτε άλλο 
παρά έδωκε τής ζωής τήν πνοήν εϊς τους πόθους 
εκείνου, καί δταν περιφρουρήση τούς πόθους αύτούς 
διά τής ισχύος του καί τής δυνάμεως του, άλλά καί 
μέ τί|ν άφοσίωσιν πιστού στρατιώτου, υπάρχει ελπίς 
νά τούς ίδωμεν πραγματοποιημένους καί νά παρα- 
κολουθήσωμεν καί ήμεΐς εϊς τάς ήμέρας μας άνύ- 
ηιωσιν εθνικού φρονήματος, καί νά στραφώμεν καί 
πρός όνειρα και έλπίδας εθνικού μεγαλείου.

Φ
Λυτός εΐνε Ο απολογισμός τού μηνός Αύγουστου. 

Εΐνε τόσον μεγάλο τό κίνημα. Στηριζομεν τόσας 
έλπίδας εϊς αύτό, (όσιε θέλομεν μέ τήν έντύπωσιν 
αυτήν νά κλείσωμεν τήν μηνιαίαν έπιθέώρησίν μας, 
άρκούμενοι εϊς τάς έλπίδας τάς οποίας αϊσθανόμεθα 
νά βλαστάνουν πέριξ ήμών, άφ’ ης στιγμής οί 'Έλ
ληνες Στρατιώται εϊς τό πεδίον τού Γουδί, έδειξαν 
σημεία, καί ζωής, καί δράσεως, καί ένεργείας καί 
Αναγεννήσεως.

ΕΥΓ ΖΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΕΛίε
«Ο 1 Σ ΕΙ ΣΜΟ II Λ II Κ ΤΟ I

ΙΙράίετς· τρεις·. κ. Χρ. Παπαϊ,αφειροποόλου
"Οίαν ό συγγραφείς πρωτοπαρονσιάσΟ·ηχε πέρυσι μέ την 

«ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗ*  όλος ό κόσμος είπεν : Ίδου ένας 
συγγραφείς, ό όποιος &ά μας παρουσίαση μία μέρα ένα εργον 
άρτιον και δυνατόν. Πράγματι δέ άποφευγων τάς απ') σκηνής 
φλυαρίας και διαφόρους εν&ηνάς εξάρσεις μερικών σαναδέλ- 
φων τον, προσεπάϋησε νά μάς δώση εργον παρμένε ν άπό τήν 
φυσικήν και άλη&ινήν ζωήν τοϋ κοινωνικού περιβάλλοντος. 
’Εφέτος μέ τους σεισμοπλήκτους, άντί νά εξακολούθηση τόν 
δρόμον ποϋ τοϋ έχάραξεν ι/ «Χειραφετημένη*  του, παρε- 
συρθη καί αυτός άπό μερικούς νεωτεοιστάς καί φωνακλάδες 
καί έχων ίσως πρόσφατα διαβάσματα κατά νουν υπερβορείων 
τινών συγγραφέων περί τοϋ ισχυρόν άνθρωπον κ. λ π. μάς 
έπέδειξε τό έργον τον άρρωστημένον.

Κάποιος άρ/ιτέκτιυν αντισεισμικών οικιών αγαπά τήν 
έξαδέλφην τον, τήν όποιαν, πριν πάρη, θέλει νά λυιρώση 
άπό τό βρωμερόν περιβάλλον τών γονέων της καί αδελφών 
καί έτσι λυτρωμένη τήν θέλει δική τον γΐά νά θεμελιώση νέαν 
οικογένειαν νγιά καί άνήκουσαν εις έν μέλλον ώραΐον

Διά τόν σκοπόν αϊ τόν διηόθυνε τά πράγματα μόνος του 
είς τρόπον ώστε τής παρουσιάζει κατά σειράν όλα τά πρό
σωπα έν πλήρει εγκληματικότητά καί ήθική πωρώσει. Καί 
πρώτα τής μανθάνει άπό τό στόμα τής υπηρέτριας τά χυδαία 
ένστικτα τον συζύγου τής άδελφής της. Έπειτα, την μοι
χείαν τής αδελφής της, συλλαμβανομένης έπ*  αντοφώρφ άπό 
τόν άνδρα της, σέ μίαν πραγματικώς δυνατήν σκηνήν καί 
τέλος τό επαίσχυντου παρελθόν τής μητέρας της, οπότε μαν
θάνει ότι δέν είνε κόρη τοϋ πατέρα της άλλ*  άλλου κ. λ. π. 
Καί τότε πλέον δέν βαστά καί ένω φωνάζει ότι λυτρώθηκε 
πηγαίνει καί σκοτώνεται.

Βεβαίως ή ύπύθεσις τοϋ έργου είνε δυνατή καί μεγάλη άλλ*  
ή έκτέλεσις έν τώ έργομ υπολείπεται πολύ τής συλλήφεως. 
Είς τήν πρώτην πραξιν, χωρίς νά υπάρχη καί μεγάλη άνάγκη 
τά πρόσο)πα φλυαρούν καί έξ επίτηδες, όλως άτέχνως καί 
παραδόξως ό ερωμένος τής αδελφής τής ήρωίδος την τραβά 
άπό τό χέρι καί τήν φέρνει στό σαλόνι γΐά νά τής πή τόν 
έρωτά του. Mfa σκηνή δηλ. άνοστη καί άσχ,ημος, ή οποία 
μπορούσε καί νά λειψή. Είς τήν πραξιν αύτήν έχομεν καί 
άλλην ερωτικήν έκδήλωσιν, άπό τήν όποιαν μανθάνομεν τί 
ζητεί ό άρχιτέκτων αύτός, ό όποιος θέλει τήν αλήθειαν καί 
τήν υγείαν είς τήν Ζωήν καί ό όποιος ένώ έρχεται μέ τοι
αύτας άρχάς καί θέλει, πριν νά πάρη τήν έξαδέλφην του, νά 
τήν απόσπαση έντελώς άπό τό άηδές καί εγκληματικόν της 
περιβάλλον, τής δεικνύει ότι θέλει καί ορέγεται τήν σάρκα 
της ένώ ήμεΐς νομίζομεν ότι θέλει μόνον τήν ψυχήν της 
καί μάλιστα υψηλήν καί καθαρισμένην άπό τίς λάσπες ποϋ 
τήν πιτσιλίζουν. Μήπως ή τρελλές καί, έκφυλες έπιθυμίες 
τοϋ Oscar Wilde καί τοϋ Eckhoud επηρέασαν τόν κ. ΙΙαπα- 
ζαφειρόπουλον ;

Καί έρχόμεθα είς τήν δευτέραν πραξιν, ή οποία όμολο- 
γονμένως φαίνεται γραμμένη μέ πέννα άληθινοϋ διδασκάλου 
καί δέν έχομεν παρά νά συγχαρώμεν άνεπιφυλάκτως τόν 
συγγραφέα. Καί πόσον φυσική καί ωραία ή σκηνή τής ήρω- 
ΐδος όταν ιμποδίζη τόν σύζυγον τής άδελφής της νά μπη 
στό δωμάτιον τής γυναικός του, γΐά νά μή τήν συλλαβή μέ 
τόν ερωμένον της ,..

ΊΙ τρίτη πράξις αρχίζει μέ τό τέλος τών «προσωπίδων*  
ιοϋ Μπράκο καί τελειώνει, άφοϋ δείξη προηγουμένως καί 
τήν ασχήμιαν τής μητέρας της, μέ τήν αυτοκτονίαν τής ήρω- 
ίδος. — "Αλλά γίατϊ σκοταϊνεται ή Μαίρη ; Αύτό ό συγγρα
φείς δέν κατώρθωσε νά μάς τό δείξη. Είνε τόσον ωχρά δια- 
γεγραμμένος ό χαρακτήρ της, ώστε καταντά τό τέλος αυτό, 
όχι μόνον άφύσικον, άλλά καί παράδοξον. Διότι ώρισμένως, 
άν ή Μαίρη ζοΐσε σήμερον δέν θά σκοτωνότανε, άλλά μάλλον 
θάδιωχνε τόν έξάδελφό της, ό οποίος δημιούργησαν όλην 
αύτήν τήν ιστορίαν καί τής φανέρωσε μερικά βρωμερά μυστικά 
ποϋ θά ήθελε νά μή τά μάθη ποτέ. Είνε άληθίς ότι ή 
Μαίρη πολλάς φοράς επαναλαμβάνει ότι λυτρώθηκε άπό τά 
δεσμά ποϋ τήν συνδέουν μέ τούς γονείς της, άλλ*  αύτό τό 
λέγει μόνον διότι τό θέλει ό συγγραφεύς καί έπειδή δέν μπο- 
ρεΐ ν*  άνθέξη στό βάρος τών ασχημιών αύτών σκοτώνεται. 
"Οπως όμως φαίνεται στό έργον ή Μαίρη, είνε μάλλον ένα 
άσήμαντον κοριτσάκι άπό τά συνειθισμένα, τά όποια δέν 
έχουν τό θάρρος νά σκοτωθούν καί δη στά χρόνια ποϋ ζοϋμε. 
Ούτε τό πάθος τοϋ έρωτός της είνε τόσον δυνατόν, ώστε νά 
τήν παρασύρη μαζν του ό έξάδελφός της.

* Εάν ό κ. I Ιαπαζαφειρόπουλος παρουσίαζε τούς σεισμο
πλήκτους μέ τήν δυνατήν καί φιλοσοφικήν ύπόθεσίν των, 
ώς μυθιστόρημα, οπότε θά έφρόντιζε νά διαγράψη καλλίτερα 
καί βαθύτερα τόν χαρακτήρα τής Μαίρης ώρισμένοις θά 
έγραφεν ένα ώραΐον έργον.

«ΟΤΑΝ ΣΙΙΛΣΙ,Ι ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥ» 
ΙΙοάξεις τρεις· τοϋ κ II. Νιρβάνα

Και πάλιν ό κ. Νιρβάνας ενειρατίσΟη επι τών σα
νίδων τής Νέας Σκηνής—"Οταν σπάσε] τά δεσμά 
του................ Πόσον ό τίτλος αυτός μ’ Αρέσει! Και
πόσον ευχάριστα ώάεΐ τό Ανθρώπινον πνεΰμα, νά 
παρακολούθηση τόν έρωτα λυτρωμένον στον μεγάλον 
τον δρόμον γιά τόν όποιον τόν προώρισεν <5 Θ ός, 
γΙα κείνον τόν δρόμον, οπού θά κατορθώση νά ιρθά- 
σΐ] μΐά μέρα στον Πανάγιο Ναό τής τελείας δημιουρ
γίας.— Τί μεγάλος τίτλος !.. Άλλ’ αρά γε ό κ. Νιρ
βάνας, μέ τό έργον τον αυτό, μας δίδει νά αισθαν
θούμε τά συναισθήματα αυτά ; — "Ενας ιϊνδρας ποϋ 
άλλοτε Αγαπούσε μιά γυναίκα και μέ τήν οποίαν έζη- 
σεν Αστεφάνωτος (ίξακολονθεϊ ακόμη νά τήν Αγαπά ; 
ή άπλώς έχει συμπαθείς Αναμνήσεις, αί όποϊαι διεγεί- 
ρονται είς τάς συναντήσεις των ;J δέν θέλει νά τήν 
στεη>ανα>θή οντε τώρα ποΰ εΐνε χήρος, διότι έχει κό
ρη μεγάλη και ό κόσμος θά παραξενενθή. Κατόπιν 
γΐά νά δώση μΐά μητέρα στήν κόρην της, θέλει, λέ
γει, νά πάρη ; (ή ιίπλώς νά περνά τόν καιρόν τον ;) 
μίάν άλλη, πάλιν παλαιόν του φίλην, (αλλ' αυτή φαί
νεται βαθύτερου αίσθημα καί κόρη καθιος πρέπει, 
ένώ ή άλλη εΐνε γυναίκα μάλλον ελαφρών ηθών ;) 
Κατά τό διάστημα αυτό ή κόρη του ήρχισε νά αισθά
νεται τόν νεανικόν έρωτα πρός ένα φοιτητήν. Ή πα- 
λαιά του ερωμένη σέ μΐά συνάθροισι στό σαλόνι τοΰ 
ξενοδοχείου τών λουτρών, εν ελλείψει τής μή δυνα/ιέ- 
νης νά τραγουδήση Αοιδοΰ, σηκώνεται καί απαγγέλλει 
ένα (αραιότατο δημοτικό τραγούδι τόν Μπάρμπα Γιάν
νη (Πόσο τραγικώς ιάραϊα τελειώνει τό τραγούδι όταν 
φωνάξει ή καλογρηά στον Μπάρμπα-Γμίννη, ποΰ 
Αγαπούσε κα) πού κρεμάσθηκε γΐά χάρι της στό σχοινί 
τής καμπάνας τής Εκκλησίας : Χτυπά Μπάρμπα 
Γιάννη τήν καμπάνα γιά ν' Αρχίση ή λειτουργοί) καί 
μεθυσμένη Από διάφορες bcnedictines, καθώς εΐνε, 
βλέπουσα τίς έρωτοτροπίες τού φίλου της μέ τήν άλλη 
του παλαιό φίλη τήν Βέρα, φεύγει γιά ν' αιιτοκτο- 
νήση. — Στήν τρίτη πράξι σ’ ένα περιβόλι αντιλαμ
βάνεται ό πατέρας, οτι ή κόρη του Αγαπά καί Αντα- 
γαπάται Από τόν φοιτητήν, καί επειδή προηγουμένως 
έννοιίωσε μέ τήν συντροφιά τής φίλης του, δτι γΐά 
κείνον χάθηκε ή ξωή του ή 'Ερωτική καί δτι δεμένος

737

ο έρωτας του μέ τάς προλήψεις τόν κατέστησε δυ- 
οτνέή’ ιούς αφίνει νά φιλιούνται καί ν' Αγαπηθούνε 
μέσα στό δάσος καί θέλει νά τους δώση τήν ευχήν 
του γιά νά πανδρευθούν. Έκείνην τήν στιγμήν μαν
θάνει, δτι ή άλλη του φιλενάδα πεθαίνει καί τόν ζητεί, 
Αλλά δέν προφθάνει νά πάγη νά τήν ίδη, διότι τόν 
καταλαμβάνει δύσπνοια καί τήν ώρα πού πεθαίνει 
Από τήν attaijue αύτήν, Ακούονται τά γέλοια τής 
κόρης τά χαρούμενα καί αύτά τόν κάμουν νά πεθάνη 
ευχαριστημένος, τουλάχιστον διά τέ]ν νέαν γεννεάν.

Αύτή σχεδόν εΐνε, μέ δύο λέξεις, ή ΰπόθεσις τοΰ 
νέου έργου τοΰ κ. Νιρβάνα.

Τό έργον του αύτό εΐνε Ασυγκρίτως Ανώτερον άπό 
τά άλλα έργα του καί δή τά δύο τελευταία τό «Χελι
δόνι·» καί τό *Μαρία  ή Πενταγιώτισσα». Άλλ' εκείνο 
τό όποιον δέν κατώρθωσεν Ακόμη ν’ Αποσκορακίση ό 
κ. Νιρβάνας Από τήν τέχνην του εΐνε ή μεγάλη 
φλυαρία τών προσώπων τών έργοτν του, ή άλλως τε 
γνωστή καί άπό τά χρονογραφήματά του στό «.Νέον 
’Άστυ» καί στάς « Αθήνας».

Έξετάζων κανείς, άπλώς ώς θεατής τό τελευταΐον 
έργον τού συγγραφέως δέν είξεύρει πώς νά τό όνομάση 
καί είς ποιαν κατηγορίαν νά τό κατατάξη. Εΐνε φιλο
σοφικόν, οικογενειακόν, κοινωνικόν, τραγο>δία ή 111(· 
lodrame :... Ούτε ή φιλοσοφία τήν όποιαν δεικνύει 
ό ποιητής δτι θά παρουσιάση φαίνεται τόσον έπιβλη- 
τική, (άστε νά μας προσδώση συγκεκριμένοτς τόν 
τρόπον νά τήν έννοήσωμεν. Καμία Αληθινέ] ηωχολο- 
γική κατάστασις <5έν παρουσιάζεται. Καί δλον τό έργον 
Αποπνέει τήν κατά συνθήκην κατασκευήν. Ούδεμία 
αύθόρμητος καί ειλικρινής συγκίνησις δέν καταλαμ
βάνει τόν θεατήν. Τείνει πρός στιγμήν νά γίνη melo- 

drame (κατά τήν Γαλλικήν προσωνυμίαν) άλλά πάλιν 
ξεφεύγει καί ίνώ έν δεδομέναις στιγμαίς ό κόσμος 
Αρχίζει νά συγκινήται καί εΐνε έτοιμο τό δάκρυ νά 
κυλήση, ξαφνίζεται καί Αρχίζει νά σκέπτεται, άν πρέ
πει νά συγκινηθϊ] και Αδημονεί διά τήν Αδεξιότητα 
τού συγγραφέως.

Εΐνε περίεργον δμως, πώς ό κ. Νιρβάνας, ό τόσον 
μορφωμένος, ό συγγραφεύς ό όποιος έδ'άβασε πολλά, 
καί έγραψε καί είπεν άλλα τόσα, δέν κατορθώνει νά 
γράψη έν Αληθινόν έργον. Τέσσαρα δρα/ιατικά έργα 
έως τώρα καί ετοιμάζεται καί άλλο έργον του στό 
Βαριετέ και κανένα δέν έχει τήν πνοήν έκείνην τήν 
δραματικήν τής αληθινής τέχνης.

eO κ. Νιρβάνας έχει δλα τά στοιχεία δια νά γρά
ψη καλόν έργον, τού λείπει δμως τό σπουδαιότερον.... 
Τό δραματικόν τάλαντον !.... Άλλ’ ού παντ'ς πλεΐν 
είς Κόρινθον......
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< II II Λ Ε Κ Τ Ρ Ο 0 Ε Ρ A II Ε I Α» 
Μονόπρακτη <’χΐρ<ία τοϋ κ. Λ. ΛΙανοουδίι

Ενας νέος παρακολουθεί μία γυναίκα και μπαίνει μαζΰ 
ιης at μ’ά ήλεκτροθεραπευτική κλινική, θέλοντας νά τήν 
κατακτήση διά τής αύθαδείας του καί μέ τάς επανειλημμένος 
επιθέσεις του. Καί πράγματι έως δτου τελείωση ή έπί είκοσι 
λεπτά ηλεκτροθεραπεία της την κατακτά καί bras-dessns 
hras-dessous φευγουν. Π μικρή αυτή φαρσούλα, είνε τόσο χα
ριτωμένη, τόσον έξυπνη, καί τόσον απρόοπτος εϊνε ό διάλογός 
της έν τή αυθαδεία τού, ώστε έάν δέν έγνωρίζομεν δτι δ κ. 
Μαυρουδής παρουσιάζεται διά πρώτην φοράν ώς δραματικός 
συγγραφεύς, βεβαίως θά ένομίζομεν. δτι είνε έργον δεδοκι- 
μασμένου Γάλλου συγγραφέως. (“Εχει τόσην ομοιότητα μ'ε 
τας I αλλικας φαρσας καί εινε τόσον ξενική ή υπόθεσίς της.1...) 
Ό κ. Μαυρουδής κατώρθωσε νά μας κάμη νά γελάσωμεν, 

δσον ούδείς έκ τών άξιούντων τάλαντον συγγραφέων κωμω
διών. Καί νομίζομεν δτι οί διάφοροι αύτοί συγγραφείς καλά 
ϋά εκαμναν νά έρωτοΰσαν τόν κ. Μαυρουδήν πώς έγραψε τήν 
φάρσα του.

Ίό κυριώτερον προσόν μίας φάρσας η κωμο)δίας ή κα1 
έπιΰεωρήσεως άκόμη εϊνε τό πνεύμα καί όχι τά εξεζητη
μένα καλαμπούρια τά άνοστα καί γελοία τά προξενοΰντα αη
δίαν. Ο κ. Μαυρουδής αυτό ακριβώς εκαμε. ‘Εγραφε μΐά 
φάρσα εςυπνη με πνεύμα κατά Ζαχαρίαν ΙΙαπαντωνίου.

Ό Γάλλος κριτικός Faguet συμβούλευε μία φορά τοΐς 
συγγραφείς «Avoir de 1’esprit et non pas en faire».

Β A Ρ I Η Τ H«II ΑΘΗΝΑ ΜΑΣ»
ΙΙράξεις τρεϊγ τοΰ κ. Ν. Σπανδωνή.

Εγνωρίζομεν τόν κ. Σπανδωνήν ως Αρχαΐον καί 
δόκιμον δημοσιογράφον, ώς τόν καλλίτερον repor
tci τοϋ Ελληνικού τόπου, ώς μύθιστοριογράφον 
τών δεκάλεπτων εκδόσεων, ως ιστοριογράφον τών 
επικαίρων γεγονότων, ώς υπάλληλον εταιριών κλπ. 
κλπ., ώς δραματικόν όμως συγγραφέα καί δή πα 
ρουσιαζεμενον μέ αξιώσεις άναμορφωτοΰ τοϋ Ελ
ληνικού Εθνους καί Βασιλείου πρώτην φοράν τόν 
εϊδομεν μέ τήν «’Αθήνα μας» ή οποία εσχάτως 
έπαίχθη είς τό «Βαριεττέ». Νομίζομεν δμως ότι 
καλλίτερα θά έκαμνεν δ κ. Σπανδωνής νά μή φιλο
δοξούσε καί θεατρικάς δάφνας. Τό θέατρον δέν εινε 
δημοσιογραφία. Αύτό πρέπει νά τό μάθη δ συγγρα- 
φευς, άν δέν τό γνωρίζη (ώς καί πολλοί άλλοι). 
"Ενα δραματικόν έργον καί μάλιστα μέ Αξιώσεις 
καί μέ θέμα μεγάλον δέν γράφεται μέ τόσην ευκο
λίαν, μέ όσην ένα χρονογράφημα ή δημοσιογραφικόν 
άρθρον γραφόμενον υπό τήν επήρειαν τών γεγονό
των καί τοϋ ενθουσιασμού ή τών συναισθημάτων, 
τά οποία γεννώνται έξ αφορμής αύτών. 'Ένα δρα
ματικόν έργον πρό παντός πρέπει νά ήνε μελετημένον 

καί φυσικόν, νά έχη δέ καί δόσιν σκηνικής τέχνης 
έν τη φυσικοτητι του. Γιά νά ήνε δέ καί φιλολογι- 
κόν πρέπει νά έχη καί στοιχεία αληθινής τέχνης. Καί 
αν άκόμη ένα ρεαλιστικόν έργον, όπως εινε ή «’Α
θήνα μας>, πρέπει νά παρουσιάζεται έν τή γυμνό- 
τητι του καϊ τή φωτογραφική, ούτως εϊπεΐν, Απει
κονίσει της ζωής, άνάγκη πάντοτε νά μετέχη τής 
ϊσχυράς δημιουργίας τού τεχνίτου, δηλ. νά φαίνεται 

πάντως, οτι τό εργον τοϋ συγγραφέως παρουσιάζεται 
με την ιδικην του πνοήν καί μέ τήν ϊδικήν του 
ψυχήν έμπνευσμένην άπό τήν φυσιν καί νά ήνε φι-’ 
λοτεχνημένον άπό τήν ϊδικήν του Αντίληψιν καί τέ
χνην, όπως κάμνει ένας ζωγράφος δταν μάς παρου- 
σιάζη ενα κομμάτι φύσεως είτε ζωής, όπου βλέπομεν, 
μέσον τής εϊκόνος τήν ψυχήν τοϋ καλλιτέχνου καί 
τήν άντίληψίν του τής τέχνης.

Ό κ. Σπανδωνής ήθέλησεν ίσως νά μή άφήση 
κανένα κλαδον τής λογοτεχνίας, τόν όποιον νά μή 
καλλιεργήση καί μάς παρουσίασε τό έργον αύτό, τό 
οποίον ούτε πλοκήν έχει ούτε δράσιν, παρά μόνον 
λόγια άσυνάρτητα καί παράκαιρα. Ειξεύρει πολύ 
καλά, ότι άλλοτε τό κοινόν ηύχαριστεϊτο μέ πατριω
τικά λόγια καί πομπώδεις λόγους καί συνεκινεϊτο 
εις τό άκουσμα τών λέξεων πατρίς, έθνος, ελευ
θερία κλπ. καί ήθελησε νά έπαναφέρη τούς καιρούς 
αύτούς. Ειξεύρει έπίσης ότι τώρα τό Ελληνικόν 
κοινόν εύχαριστεϊται (τό βλέπει αύτό τώρα δπό-τρία 
χρόνια κατά συνέχειαν) στά τραγουδάκια. Καί ξεύ- 
ροντας αύτά μάς πέταξε στά έργα του χωρίς συνοχήν 
έτσι απλώς μέ τό έτσι θέλω τά μεγάλα καί παχειά 
λόγια καί δαό-τρία τραγουδάκια στήν δευτέρα πράξι 
για νά τά τραγουδήσουν οί χαριτωμένοι κωμικοί 
κ. κ. Λεπενιώτης καί Χρυσομάλλης. ’Ίσως προβάλ
λει δ κ. Σπανδωνής τήν δικαιολογίαν, ότι. Απεικο
νίζει στήν δευτέραν πράξιν τόν τρόπον τοΰ διέρχεσθαι 
τήν ζωήν έν Άθήναις καί ότι σέ πολλά ’Αθηναϊκά 
σπίτια τραγουδούν καί διασκεδάζουν ένω ή πατρίς 
κινδυνεύει κλπ. κλπ. καί ότι πολλές Ασχήμιες συμ
βαίνουν ύπό τά δμματα τών συζύγων κλπ. Δέν είνε 
άσχημη ή σκέψις αύτή τής ηθογραφίας, ούτε άσχημα 
παρουσιάζεται. Άλλά δέν είνε αύτό λόγος αποχρών 
γιά νά πηγαίνομε στό θέατρον καί ν’ άκοΰμε τρα
γουδάκια. ’Άλλως τε μπορεί νά τραγουδούνε σέ 
μερικά σπίτια, καί νά κάμουν καί άλλα πολλά πράγ
ματα, δέν έπεται δμως έκ τούτου δτι εινε ανάγκη νά 
παρουσιάζωνται αύτά άπό σκηνής.

Άπό σκηνής παρουσιάζονται κ. Σπανδωνή, έκεΐνα 
μόνον τά γεγονότα καί επεισόδια, πάντοτε παρμένα 
έκ τοϋ φυσικού, όσα είνε αναγκαία διά τήν δράσιν 
ιού έργου καί χρήσιμα πρός τήν έν γένει έξέλιξιν 
τής διεπούσης έν έργον ιδέας. Αν θέλουμε τραγου
δάκια πηγαίνουμε στις δπερέττες (πού άφθονοϋν
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Γρανά μετανοοΰντος εϊς τό τέλος τής τρίτης πρά
ξεως καί μεταμορφουμένου έντελώς, ώς έκ τοϋ συγ
χρωτισμού του μέ τόν γαμβρόν του, θέλει νά μάς 
δείξη. δτι δταν Αναφανή δ Αναμενόμενος λυτρωτής 
τοΰ ’Έθνους θά εύρη εϊς τάς νέας γενεάς ύποστή- 
ριξιν καί δύναμιν. Ή γυναΐκά του μετανοούσα καί 
άφοσιωνομένη στό παιδί της συμβολίζει τήν ύγιά 
γυναίκα, τήν Αληθινή μητέρα, πού θα δωση μετά το 
άναμορφωτικόν έργον ή 'Ελληνική φυλή καί τότε οί 
Γρανάδες θά μάς οδηγήσουν μέ βεβαιότητα καί πε- 
ποίθησιν πρός τόν αληθινόν πολιτισμόν.

Βεβαίως ή ιδέα τοΰ συγγραφέως τοϋ νά περι- 
γράψη τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν εξαχρείωσιν μας 
είνε άρίστη καί πραγματικώς έχομεν άνάγκην της 
ϊσχυράς φωνής τοϋ άναμορφωτοΰ έκείνου ποΰ θα 
έξυπνήση τήν 'Ελληνικήν φυλήν άπό τόν λήθαργον. 
Άλλ’ είνε κρίμα- δτι δ συγγραφεύς πονών πραγμα
τικώς τόν τόπον του, συνέλαβεν έργον άνώτερον τών 
δίΛ’άμεών του καί έγραψε τήν Αθήνα μας μέ μό
νον τό δημοσιογραφικόν του τάλαντον. Χρειάζεται 
μελέτη κ. Σπανδωνή,.... καί άν ετοιμάζετε κανέν 
νέον έργον, πρό παντός μελετήστε τό θέατρον καί 
ύστερα θά έννοήσετε καί μόνος σας, άν έχετε τό Απα
ραίτητον δραματικόν τάλαντον.

ΣΚΗΝΙΚΟΣ

0 Ζ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΑΑΑΣ
Ευχαρίστως σημειοΰμεν τήν γενναίαν καί εθνι

κής σημασίας άπόφασιν τοΰ κ. Άθ. Ματάλα 
οστις προεκήρυϊ,ε διαγωνισμόν πρός συγγραφήν 
ιστορίας τής ιδιαιτέρας του πατρίδος Σπάρτης.

Πρός τόν σκοπόν τούτον διέδεσε 4 Χιλ. δραχ. 
ώς βραβείον αναλαμβάνει δέ έπί πλέον καί τήν 
έκτΰπωσιν τής βραβευθησομένης ιστορίας. Περιο
ρισμένοι πρός τό παρόν εϊς τά ολίγα ταΰτα 
σφίγ·γομεν τήν χεϊρα τοΰ σεβαστού καί φιλοπά- 
τριδος αγωνοθέτου καί συγχαιρόμεθα αύτόν άπό 
μέσης καρδίας.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΗΧΩ

Είς το Ιίανελλήνιον, άνεβιβάσ&ησαν οϊ «Σ α τ α
ν άδ ε ς» τοΰ κ. Γ. Άσπρέα. Τό εργον εϊνε ή πρώτη 
πριοτότνπος 'Ελληνική Οπερεττα η οποία βεβακος 
δεν ημπορεϊ να ΐγη μεγάλος Αξιώσεις. Έν τούτοις 
ηοεσε πολύ καί θά κάμη μακράν σειράν παραστάσεων 
είς τόν θίασον τον κ. ΙΤαντοπονλον.

Φ
Τά Ν έ α Π α υ α θ ή ν α ι α τών κ. κ. Τσοκο-

έφέτος) στάς έπιθεωρήσεις ή στά cafe-chanlant.
’Ιδού ή ύπόθεσις τοΰ έργου : πράξις πρώτη : Ο 

Συγγραφεύς μάς παρουσιάζει τό ξεχαρβαλωμένο 
σπίτι ένός βουλευτοϋ, τό όποιον Απαρτίζεται άπό 
ένα πατέρα κομματάρχη, άσήμαντυν πολιτευτήν άνευ 
άρχών καί ιδεών, ίσως διότι εινε Αμαθής, η μάλλον 
ό τά πάντα εϊδώς καί μηδέν έπιστάμενος (δπως η 
πλειονότης τών βουλευτών μας) από τήν γυναΐκά 
του φαύλην, τήν κόρην του, νεανιδα κουφήν και τόν 
υιόν τεμπέλην καί παραλυμενον χωρίς τίποτε μέσα 
στό κεφάλι του παρά διασκεδάσεις καί τά παρόμοια 
καί έναν....φίλον Τραπεζίτην τόν χορηγούντο καί 
πληρωνόμενον κατά τόν ϊδικον του τροπον. Γίποτε 
παραπάνω. Στό τέλος τής πράξεως έρχεται ένας φί
λος τοϋ σπιτιού δημοσιογράφος και έτσι απλώς καί 
ώς έτυχε παρουσιάζει τόν Κλεϊτον Γρανάν Ο συγ
γραφεύς έχων άνάγκην νά παρουσιάση τόν αναμορ
φωτήν του, τόν βάζει καί μιλεΐ αμέσως στήν οικο
γένειαν αύτήν δηλ. στα Ασήμαντα αυτα οντα τα 
δλως ακατάλληλα, περί τοϋ τί σκέπτεται νά κάμη 
κλπ. Νομίζω δτι καλλίτερα θά έκαμνε έάν έβγαζε 
ένα compere νά μάς πή. Τόν βλέπετε τόν άνθρω
πον αύτόν ; Είνε δ τάδε. Θα καμη αυτό, θα καμη 
εκείνο........ κλπ. Στή δευτέρα πράξι μάς παρουσιάζει,
δπως είπα παραπάνω, μιά συναναστροφή Αθηναϊ
κή. Ό Γρανάς είνε σύζυγος τής Λούση (Γιατί ;) 
κόρης τοϋ έν τή πρώτη πραξει πολιτευτοϋ και Πρω
θυπουργός τής Ελλάδος. Υποπτεύεται τήν γυναί
κα του καί τόν καθησυχάζει δ φίλος του δ δημο
σιογράφος, δ όποιος έπαγρυπνεΐ στό σπίτι του. Καί 
στό τέλος έτσι σάν μπόμπα βροντοφωνεϊ δτι ο εχθρός 
ύπερέβη τά σύνορα καί μπήκε στή Θεσσαλία κλπ. 
Τά πρόσωπα μπαινοβγαίνουν διότι είνε άνάγκη νά 
έλθουν στή σκηνή νά τά δούμε καί διότι άπό μέσα 
δ οδηγός τά ψιθυρίζει νά βγοΰν. Άμ’ δ έχθρός πού 
μπαίνει στή Θεσσαλία;....’Έ ! κ. Σπανδωνή,μήπως 
τόν έφωνάξατε έσεϊς ;... .Έλησμονήσαμε νά πάρωμε 
τήν εφημερίδα να ιδοϋμε τα νεωτερα τηλεγραφη 
ματα!... .Στήν τρίτη πράξι τό παιδί τοΰ I ρανά εινε 
άρρωστο. 'Η Λούση ούτε θέλει νά τό ίδή, έρχεται 
άπό τό rcndez-VOHS της. (Πολύ έξηχρειωμένη Πρω- 
θυπουργίνα). Στό τέλος, αφού παραιτηθή από Πρω
θυπουργός δ Γρανάς, ξεσπάνει στή γυναΐκά του καί 
τής ρίπτει κατά πρόσωπον τήν άτιμία της. Αύτό 
άρκεϊ γιά νά μετανοήση καί ν’ άγαπηση τό παιδί 
της. Νά τό σώση άπό τόν θάνατον καϊ νά σιόση τήν 

πατρίδα δ Γρανάς.
Αύτή είνε ή Αθήνα μας πού επαιξε τελευταίως 

τό Βαριετέ καί έμπόδισε δυο φορές η Αστυνομία.
Έλησμόνησα. Ό κ. Σπανδωνής εχει καί ύλιγον 

συμβολισμόν εϊς τό έργον του, άλλ’ άτεχνα παρου- 
σιασμένον. Λιά τοΰ Δόλου Λαρή γυναικαδέλφου τοϋ
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πούλου και Άννίνου διασκευασθέντα άνεβιβάσθησαν 
υπό τον θιάσου της Νέας Σκηνής. Τήν φοράν 
αυτήν τό έργον έπέτυχεν πληρέστατα. Ιδίως ή πρώτη 
πράξις ενέχει πολλήν πρωτοτυπίαν και ήρεσεν Ιδιαι
τέρως. Ό κ. Σαγιώρ, ώς Πετεινάρης άρραβωνιζό- 
μενος είνε έξοχος. ’Απαράμιλλος δε ή δεσποινίς Κο
τοπούλη’ είς οίονδήποτε ρόλον και αν εμφανίζεται προ- 
καλεΐ τόν ενθουσιασμόν τοΰ κοινοΰ.

■Φ·
Εις τόν θίασον τής Νέας Σκηνής παρεδόθη τό 

νέον έργον τοΰ κ. Μ. ’Ιωσήφ υπό τόν τίτλον ή 
Τετραλογία τής Γϋναικός. Τό έργον 
σύγχρονον κοινωνικόν τρίπρακτο? δράμα είνε φιλο
σοφικόν μέ σκηνάς υπέροχου δυνάμεως είς τήν έκτύ- 
λιξιν τοΰ γυναικείου χαρακτήρας τής Ενας—Μαρίας 

καί τής 'Ελένης—Σαλώμης. Είμεθα βέβαιοι οτι ή 
διδασκαλία θά προκαλέση τήν κοινήν προσοχήν.

— Υπήρχε παρά Λατίνοις ή φράόις Ir ad Patres 
ίίτις έθεωρεΐιο ώς βλαόφημί'’, Ιόοδυναμοΰόα πρός 
βαρεία ν κατόραν. Ό χρόνος όμως μετέβαλε και τήν 
φράόιν αντήν είς Va a Patrasso άφίσαόα τήν αυτήν 
βαρείαν καί φοβερόν έννοιαν είς βάρος όμως της 
πόλεως Πατρών, ή οποία οϋτω σήμερον θεωρείται 
παρά τοϊς Ίταλοΐς ώς τόπος κολάόεως !!

— Δικαίοις επομένως ό κ. Θ. Πετρακόπουλος άν- 
ταποκριτίις τοϋ «Νεολόγου» Πατρών διαμαρτύρεται 
καί ζητεί άπό τό έν Πάτραις τμήμα τής φιλολογι
κής έταιρίας «Δάντη ’Αλφιέρη· νά δημοόιέύΟμ είς 
τήν έτήόιον έκθεόίν της μελέτην αίρονταν τήν βα- 
ρείαν αυτήν μομφήν άπό τάς όιραίας Πάτρας καί 
έξάγιυόαν έκ της πλάνης του τόν ’Ιταλικόν λαόν

— Είς τόν ι»'Εσπερινόν Ταχυδρόμον» 
τοΰ Μιλάνο·» ό έν Νέα Ύόρκη άνταποκριτής του 
κ. Ευτύχιος Φερρέρο δημοσιεύει μακρόν άρθρον δΓ 
οΰ έξαίρει τό έργον καί τήν φιλοπατρίαν τοΰ κ. 
Ματόούκα.

— Ό κ. Μ. Ν. Καΐρης ίατρός, άρτι έπανακάμφας 
έκ Μικρής Ασίας, δημοσιεύει είς τό <Κράτος» τάς 
έξ αύτής έντυπώσεις του. Εΐν’ όντως θλιβερά ή 
κατάσταΟις τοϋ ’Ελληνισμόν καί ό κ. Καΐρης άνα- 
γράφει μετά βαθείας παρατηρικότητος τήν άληΟή 
όφιν τών πραγμάτων. Απαιτείται σύντονος έργε- 
σία άλλως οί έπικρεμάμενοι κίνδυνοι θά έπιπέσωάι 
βαρείς έφ'ήμών,

— Όσον δ’ αφορά τά όσα γράφει περί τής πα
τριωτικής καί σθεναρός δράσεως τοΰ διερμηνέως 
τοϋ Γενικοΰ Προξενείου Σμύρνης κ. Λιάτα τά έπι- 
βεβαιοϋμεν καί ιίμεΐς. Τ’ άληθή δέ λέγει γράφοιν 
ότι έν τώ Γεν. Προξενείο» Σμύρνης «είνε ό μό
νος διεξάγυιν πάσαν τοΰ έκεϊ Προ
ξενείου ύπηρεσία ν». Τοϋτο άλλως ολό
κληρος ή Σμύρνη μάς έβεβαίϋΐόεν καί έχομεν 
καθήκον νά τί» άναγράφωμεν καί ήμεϊς.

— Τό Σά ν δ ο υ ϊτ ς οφείλεται είς τήν χαρτο- 
παικτικήν μανίαν τοΰ λόρδου Σάνδοι ϊτς. Διά νά μή 
χάνη άπό τήν προσφιλή του ένασχόλησιν ούδέ τήν 
ώραν τοΰ φαγητοΰ έφεΰρε τό ιϋχραΟΌν ναι εύγε- 
στον αύτό έδεσμα τό όπον.ν έχρησιμοποίει r αίζων 
άνειι διακοπής !!! Τήν έκατονπεντηκονταετηριδα 
αύτής τής έφενρέσεως έτοιμόζονται νά εορτάσουν 
έν ’Αγγλία.

ΒΙΒΛΙΑ Α· ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
— Η «ΕΡΕΥΝΑ». 'Έχομεν ϋπ' οφιν τά τεύχη Αύγουστου 

και Σεπτεμβρίου μέ άρθογοαγίαν εκλεκτήν, ϋλην σοβαρόν και 
επίκαιρον. Άρθρίδιον περί τοϋ 'Αγγλικού πρθϋπολογισμοϋ είτκ 
έπικαιρότατον καί αξιον πολλή; μελέτη; άπό τους ιθύνοντα; 
σήμερον τά ι°ϋ έθνους μας, Δυστυχώς ελλείπει ό χώρο; προ; 
αναδημοσιεύσω εί; τό παρόν τεϋχος.

Φ·
— ΙΣΊοΡΙΛ ΊΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΊΟΥ 

Ε\ "Υπό τον γνωσιοτάτου συγγραφέως κ. Τάκη Κανδηλώρον 
έξεδόθη είς πολυσέλιδον τεϋχος μονογριφία ιστορική άφορώσα 
τόν βίον τοϋ Πατριόρχου Γρηγορίον τοϋ Ε', Λόγω τών ιδιαι
τέρων μελετών του καί τής Ιδιοφυίας του ώ; ίστορικοϋ ή το ό 
μόνος αρμόδιος νά μας παρουσίαση καί ιστόρηση όρτίαν τήν με 
γάλην αυτήν καί σεπτήν τοϋ γένους μας μορφήν τήν καταγλαι 
σασαν διά τοϋ μαρτυρίου της τήν ήώ τής άναγεννωμένης 'Ελλά
δος, Συνιστώμεν έκθνμως τήν άπόκτηοιν τοϋ τόμου τούτον, 
τιμωμένου προς δρ, 3.

•Φ·
- COUP-D OEIL SUR L’ AGIUCULUCHE EGYPT!- 

ΕΝΝΕ Έςεδόθη εις ίδιον τεϋχος μελέτη τοϋ κ Π. Παπια- 

γεωργίον γεωπόνου, διευθυντοϋ τής Γετοργική; 'Εταιρίας, δήμο- 
σιευθεΐσα προηγουμένου; είς τό Βελγικόν περιοδικόν fAnnales 
de Gemhloux ■.

•φ·
- Ό .ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΠΜΩΝ*.  ΈξΜθη ιΛ Λ' 

τεϋχος τοϋ τριμηνιαίου περιοδικού τοϋ σοφοϋ καθηγητοϋ κ. Σ. 
Λάμπρον, μέ ϋλην ιστορικήν μεγάλης αξίας,

•Φ·
— «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ». Έξεδόθη τό τρίτον τεϋχος τοϋ 

μηνός Ιουλίου μέ ϋλην άξιανάγνωστον καί ποικίλην. Έκδίδειαι 
έν Ήρακλείφ Περιέχει περίεργον εικόνα παριστώσαν τήν Άοβ- 
τοϋσαν στεφανοϋσαν τόν Έρωτόκριτον.

•Φ·
— 'ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣΕΊΑΙΡΙΑΣ*.  

*Εξεδόθη τό τεϋχος τοϋ μηνός 'Ιουλίου περιέχον ποικίλην εν- 
διαφέρονσαν ϋλην.

•Φ·
- .ΛΕΛΊΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΛΙΈΙΛ ΕΛΗΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.. Έξ,δ,ί&η καί τό ύη 
άριθ. S9-30 τεϋχος τοϋ Δελτίου τοϋ 'Ελληνικού έν 'Αλεξάν
δρειά 'Επιμελητηρίου μέ ϋλην ποικίλην καί έτδιαφέρουσαν ώς 
πάντοτε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΚχτχΟέσεες είς τραπεζικά γρα[>.μ.άτια
ΤροποποιηΟτίσης τής κλίμακος τών τόκων τών εις tgant- 

ί««ό γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων Ιν δψτι ή ΐπί προ- 
δτσμίρ, δηλοπςιείται, οτι άπό 15 ’Απριλίου 1909 ή ’Εθνική 
Τράπεζα τής Ελλάδος δέχτται παρά τι τιβ Κιντριπω Κατα- 
ατήματι καί ιοί; Ύποκαταατήμασιτ’ αύτής κοταθίοιις ιϊς τρα- 
πιζικα γραμμάτια άποδοτίας ίν δψιι ή ίν ώριαμίνρ προθιαμίρ 
ΐπί τόκφ.

1 1)2 τοις ο'ο κατ’ έτος διά τάς έν όψιι άποδοτέας κατα
θέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10 000, πέραν τοϋ ποσοϋ τούτου 
τοϋ τόκου δριζομένου είς 1 τοϊς ο)ο κατ’ έτος μέχρι 50.000 
δραχμών πέραν δέ τοΰ ποσοΰ τούτου είς 1)2 τοϊς ο)ο. Αί 
καταθέσεις αυται γίνονται δεκταί καί είς ανοικτόν λογαρια
σμόν παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιάριού λογαριασμού 
καί βιβλιαρίου έπιταγών.

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

τέας μετά ΐν ϊτος τουλάχιστον.
3 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 

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

τέας μετά τϊαοαρα έτη τούλάχιστον.
4 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 

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

Καταθέσεις εις χρυσόν
Δίχιτάι έτι Ιντόκονς καταύίσιις είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα 

καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας ίν ώρισμένγ) προθεσμία ή 
διαρκείς ίπί τόκω :

2 1)2 τιϊς ο)ο κατ’ έτος διά καταθέσεις G μηνών τούλάχ.
2 » > » · 1 έτους »
21)2 · » » · ’ 2 έτών «
3 » » » » 4 » »
4 » » » > 5 » »
Αί όμολογίαι τώ» έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ 

ίκλογήν τοΰ καταθέτου, όνομαστικαί ή άνώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι ομολογιών πληρώνονται παρά 

τώ Κεντρικό» Καταστήματι καί τή αιτήσει τοΰ καταθέτου 
παρά τοϊς Ύποκαταστήμασί τής Τραπέζης είς τό αύτό νό
μισμα είς 3 έγένετο ή κατάθεσις.

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΪ Κ. ΣΟΤΚΑ

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ 18SO
Έν Άθήναις οδός Χοφοκλέους ΙΟ

Έκτελεΐ αγοραπωλησίας χρεωγράφων καί έν 
γένει χρηματιστικάς έντολάς.

Έκτελεΐ αγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομο
λογιών παντός Κράτους.

Παρέχει δάνεια, έπΐ ένεχΰρψ χρεωγράφων καί 
λαχειοφόρων ομολογιών.

Προεξοφλ.εΐ, τάς κληρωθείσας ομολογίας διά 
λαχνών ή είς τό άρτιον.

Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών.
Άσφαλίξει λαχειοφόρους ομολογίας κατά τής 

κληρώσεως είς τό άρτιον.
Παρέχει ακριβείς πληροφορίας έπΐ τών κλη- 

ρωθέντων αριθμών λαχειοφόρων ομολογιών παν
τός Κράτους.

ΠΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

£11. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΟΣ Ι'ίΡΜΟΥ 10
Πρώτην φοράν έν ΆΘήναις καί καθ’ όλην 

τήν Ελλάδα παρουσιάζεται φωτογράφος μέ καλ
λιτεχνικός δικαιωματικώς αξιώσεις.

Ό κ. Ξανθόπουλος άνήγαγε κένταϋθα τήν 
φωτογραφικήν είς τών Καλών Τεχνών τήν 
περιωπήν, όπως οί Εύρωπαϊοι συνάδελφοί του 
οί συναγωνιξόμενοι πρό πολλοϋ μέ τούς καλλι- 
τέχνας ξωγράφοϋς τών ξένων μεγαλοπόλεων.

Πρέπει δέ νά τό θεωρί] κάνεις ευτύχημα νά 
έχη μίαν φωτογραφίαν του άπό τόν κ. Ξανξό- 
πουλον, τό φωτογραφεϊον τοϋ όποιου έτίμησαν 
όλοι οί διακεκριμένοι καλλιτέχναι μας καί οί 
άνθρωποι τών γραμμάτων.

ΕΝ ΟΔΩ ΕΡΜΟΤ
..

ΝΙΕΓΑΣΕΜΠΟΡΙ^
(Printemps)

ι. πι ϊ. Mommi
Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύ

μορφον καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τοΰ 
καταστήματος τών άδελφών Μητσοπούλων ξητή- 
σατε τά τελειότερα άσπρόρρουχα διά 
ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυποίκιλα κ ε ν τ ή- 
μ α τ α καί δαντέλλας καί τώ τελευταίας 
μόδας υφάσματα. Δέν θά σάς προσελκύση 
μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνεία τοΰ καταστήμα
τος άλλά καί ή ίδιάξουσα είς τούς καταστημα- 
τάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών (Τρό
πων.

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

Ή Αιοίκησις τής Προνομιούχου Εταιρείας προς 
προστασίαν τής παραγωγής καί εμπορίας τής στα
φίδας ά'ακοινοϊ οτι συμφώνως προς τό αρθρον ϋ 
τής από 8 ’Ιουλίου έτους 1905 Συμβάσεως, κυρω- 
θείσης διά τοΰ νόμου ΓΠ' (3080) τοΰ 1905, τό 
Διοικητικόν Συμβούλιο? τής 'Εταιρείας άπεφάνί\η, 
όπως καθ’ δλον τό έπιόν σταφιδικόν έτος 1909— 
1910 ό «λ! τής σταφίδος έγγειος φόρος καί ή 
εισφορά εϊσαχθώσιν εις είδος προς 35 ο)ο διά τόν 
σταφιδόκαρπον τών λοιπών επαρχιών καί 40 ο)ο 

διά τόν τής 'Επτάνησου.
(Έχ τοΟ Γραφείου)
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1”. ΚΛ1ΙΡΩΣΙΣ 25 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 4909
Α δραχμαί ίκα- V-* —* ·*· — -A ·*·  ■■ ··· -¥ Μία δραχμή ί- 

οιον γραμμάτιον »ηιν ηηβ ηηη 1/ΓΠΛΙΙ f καστον γραμμά- 
ίσχνον διά τάς 4 <[ ίΙΓΑΛ. OUU,UUU ηΓΓιΙΠ [ Τιυν ίσχύον διά 
κληρώσεις. —ν—μίαν κλήρωσιν.

Κ 0 Ν I A Κ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟ ΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1908 — 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1909

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΛΗΡΟΣΕΟΣ
1 Μέγα κέρδος έξ 100,000 Δραχμών
1 Κέρδος » 25,00ο ))
ι » έκ ’ 10,000
3 Κέρδη » .5,000 »
5 » » 1,000 »

411 '» > 100
578 » » 50

1000 • έν όλιο Κέρδί) άξίας 225,000 »
Γρομμάτια πωλοϋνται : ΕΙς τά δημόσια ταμβϊα

ΟΔΟΣ Ιν'ΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ API®. 51

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ 1845

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ιατιμησις τών εις χρυσόν λογαριασμών τοΰ τε Ενεργητικού καί τοΰ Παθητικού έγένετο έπί τή βάσει 1.10 κατά φράγκον.

. — VVAf»V<l*  Λ»*4·
λοιπός δημοσίας άρχάς, et; τάς Τραπίζας, είς τοίς σταθμάρχος 
καί στασιάρχας των σιδηροδρόμων τονς διαχειριοτάς τών μονο
πωλίων και τά πρακτορεία τών εφημερίδων προς δραχμήν 
μίαν εκαονον γραμμάτιον, Ισχνόν διά μίαν έκ τών τεσσάρων 
κληρώσεων. ~~

διά πάσαν πληροφορίαν η ζήτησιν γραμματίων άπενΟνντέον 
είς ιό Γραφεΐον τοϋ ΈΟνικοΰ Στόλου κατ των ’Αρ
χαιοτήτων, 'Υπουργείων Οικονομικών εις ’Αθήνας.

Ό διενϋννων τμηματάρχης

Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Μ. ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ

’Εν Όδφ Ίωάννου Παππαρρηγοπούλου 
(Πρώην Νομισματοκοπείου) 

“Εναντι ’Υπουργείου Οικονομικών.

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τδν έμπορορραπτικδν οί
κον τοΰ κ. Γαβαλάκη διακρινόμενον διά την έκλε- 
κτικότητα τών υλικών τον, δια την στερεότητα καί 
κομψότητα τής εργασίας τον και διά τήν εύθηνίαν 
τών τιμώ»· του.

Κομψότης, ςτερεότης, οικονομία, ζΐιά τους 
ξένους τών ’Αθηνών έπιβάλλεται ή έπίσκεψις τον 
’Εμπορορραπτικοΰ Οίκου Γαβαλάκη.

Τό 'Ελληνικόν Κόνιάκ τών 
Αδελφών Μπαρμπαρέσου,τών 
οποίων δ μέγας βιομηχανικός 
οίκος χρονολογείται έκ πατρι
κής διαδοχής,-εινε αγνόν προϊόν 
έκ σταφυλής.

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

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Προμηάευται τής Βασιλικής Αυλής 
καί τετιμημένοι διά τοΒ Σταυ

ροί) τής Σωτήρος

Διά πάσαν παραγγελίαν ή 
σχετικήν πληροφορίαν άποταν- 
θήτοσαν οΐ βουλόμενοι εις τό 
έν Πειραιεϊ Κεντρ. Κατάστημα.

ον Κεντρικ.οΰ και Ύποκαταστημ.. 
Παρά Τραπέζαις

ιτόγραφα
δική Τράπεζα
σταφίδος έν ταΐς άποθήκαις

,ροι χρεώστα., δάνεια ίπί ένεχύρω
,ελτία κλπ
:α έγκαταστάσεως
ν 10 ο)ο

Δρ. 101250985
. 600043895 701294880

485041430
621455075
289657365

12786’435

τωρινοί λ'σμοί

21364920
2136490 . 19228430

40664315
2285203930

ΜΕΡΙΑΑΝΑΛΥΕΙΣ
ΧΡΕΩΣΙΣ

ρος είς Ελληνικόν Δημόσιον
ιαιώματα Γαλλικού Δημοσίου διά τάς έν Γαλλία κυ

κλοφορούσα? μετοχάς κλπ.
■οδα διαφημίσεως, μισθοί προσωπικού κλπ.
νοίκια αποθηκών καί Γραφείων
Ιξοδα διαφημίσεως πρός έπέκτασιν τής καταναλώσ-ως
αφορά αντιτίμου χλωρας σταφίδος
γορά πλεονάσματος
ποσβέσείς διάφοροι

, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ Π. Λ. Π.
ΌριατιχχΙ εΣσττράξέες

Μηνός ’Ιουλίου 1908 Δρ. 189,975 55
• » 1909 » 498,886 30

Πλέον Δρ 8,910.75
Πλέον γραμ. ΙΙ.Α-11. Δρ. 6,582.55
Πλέον » Μ. Καλαμών » 4,595 85
Έλατ. » Π. Κυπαρισσίας · 1,561.05
Έλατ. » Δ. Καλαβρύτων » 706.60
Άπό 1 Ίανουαρ. έως 31 ’Ιουλίου 1908 Δρ. 3,387,629.75

> 1 » » » 1909 » 3,208,262 40

“Ελαττον χατά τό 1909 έν ολω Δρ. 179,367.35
Έν Άθήναις τή 15 Αύγουστου 1909

(’Εκ τοΰ Γραφείου)

Κεφάλαιον Μετοχικόν
Συν)κή Διαφορά 1,10
Αποθεματικόν τακτικόν

» Προνοίας
Μερίσματα παρελΟουσών χρήσεων

Φρ. 20000000
2000000 Δρ. 22000000.—

. 585661.60
260000.—

6377.70
»

Δρ. 2285’03930

0Σ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗ Μ
ΠΙΣΤΩΣιΣ

Αξία" παρακρατήματος 1908)9 
» άγορασθέντος πλεονάσματος

Έπτάδραχμον δικαίωμα καί κλάσματα πα,ακρατήσεως 
Κέρδη έκ βιομηχανίας παρακρατήματος κλπ. 
Τοκομερίδια χρεωγράοων καί τόκοι 
’Υπόλοιπον παρελθόντος έτους 
'Υπόλοιπον έκ τοΰ Άποθεματικοΰ πρός έξίσωσίν

1 Ω Ν

3760540551

50:9560 
46122100 
30393625 
40592350 
27704090

2663’4020 
12561395

804781195

253916145
63466340

248806525
69514640
96'86740

373495
71917310

804781195

“Η ΑΝΑΤΟΛΗ,, 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑ Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ—ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Μετοχ. Κεφιίλαιον Δρ.2,000,000 */ a καταβεβλημένου 
’Ασφαλισμένα Κεφάλαια μέχρι σήμερον δρ. 16,000,000

Διοικητικόν Συμβούλιον
Γεώργιος Άβέρωφ, Πρόεδρος, Ίω. Καλαμάρης, 

’Αντιπρόεδρος, Άγ. Σλήμαν, Άρ. Θεοδωρίδης ,ΆΙ>. 
Τυπάλδος Μπασιάς, Π. Σάρογλος, Ν. Μοσχοβάκης, 
Ν. Κοντός.

Γεν. Διευθυντής : Αθ. Η. ΦΙΛΩΝ
Μεταξύ τών Μετόχων τής Εταιρείας χαταλέγονται.

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

Διενεργοΰνται ασφάλειας Ζωής παντός είδους, α
σφάλειας Προικοδοτήσεως, ασφάλεια·. Μικτά·.,· Λαϊκα'· 
άσφάλειαι κλπ.

Πρακτορεία εις τάς κυριωτέρας πόλεις 'Ελλάδος, 
Τουρκίας καί Αίγυπτου.

Πληροφορίαι και έντυπα παντί τφ αίτσϋντι.

Έν Άθήναις τή I 9 Αύγούστου 1909

Ο Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου
A. X. ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ζ· Κ. ΜΑΤΣΑΣ

(Ούδεμία δημοσίευα ις αναγνωρίζεται άνευ

Ό Γενικός Γραμματεύς
Δ· Α· ΓΑΛΑΝ0Π0ΥΑ0Σ

έγγράφου πρός τοϋτο έντολής τής Διευθύνσεως)

ΣΓΙΛΙI
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

TA-EHIZ^inTST
Πρός οδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν προ- 

κύπτουσαν διαφοράν πρΰς όφελος τών ιαξειδευόντων μέ βι- 
βλιάριον 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τιμάς τών 
απλών εισιτηρίων. ,
Έξ ΑΘΠΝΩΝ Α Β Γ

ύιά Κύριν&σν είσιτήρ. 
βιδλ’.άρ.

9,20 
7.65

7,30
6.40

4.60
3.85

» “Αργος είσιτήρ- 15.70 12.50 7.85
βιβλιάρ. 12,20

23.20
10.15 6.10

» Ίρίπολιν
‘, ,Γ εισιτηρ, 
βιβλιάρ.

18.80 11,60
18.— 15 — 9.—

> Μεγαλόπολιν είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

29.20
21.95

22.—
18.30

14.60
11.—

» Κυπαρισσίαν είσιτήρ. 
β.βλιάρ.

34.50 25.75 17.25
27.80 23.20 13.90

» Άκράταν είσιτήρ. ¥ 19.50 15.50 9.2Ό
βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55

» Πάτρας

» Πύργον

είσιτήρ. 
βιβλιάρ. 
εί-ιτήρ. 
βιβλιάρ.

25.— 
18 65 
37.70 
27.05

18.-
1 5.55
28.10
22.55

10.—
9.35

16.35
13.55

Έκ ΠΑΤΡΩΝ

ύιά Πύργον

• Λεχαινά

• Αϊγιον

είσιτήρ. 
βιβλιάρ. 
είσίτήρ. 
βιβλιάρ. 
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

12.70
8.30
7.60
4.90
5.10
3.35

10.10
6.95
6.—
4.05
4.—
2.80

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70

» Κόρινθον

Έκ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ύιά Καλάμας

» Ναΰπλιον

είσιτήρ. 
β βλιάρ.

είσιτήρ. 
βιβλιάρ. 
είσιτήρ. 
β βλιάρ

16 50
11.—

14.70
9.65
9.50
6.75

13.10
9.20

12.25
8.05
7.80
5.60

8.25
5.50

7.35
4.85 ’ 
4 75
3.40

ΕΦΗΜΕΡΙΣ TQK KYPIDN ΕΠ ΪΜΤΡΜΗ

Έκδιδομενιι κατά Κυριακήν ύπό τοϋ 
Δημοσιογράφου και Αρχισυντάκτου 

της ε’Λμαλθείας»

κ. (9ΕΟΔ. Κ. ΥΠΕΡΙΔΟΥ
'Ο κ. Ύπερίδης συγκεντροϊ έν τή ε.' Εφημερίδι 

τώ)ν Κυριών» πάσαν τήν γυναικείαν κίνησιν τής 
Σμύρνης καί τοΰ εσωτερικού αύτής οπού έχει μεγί- 
στην διάδοσιν καί κυκλοφορίαν. 'II δράσις τοΰ γυ
ναικείου τούτου περιοδικού έγένετο άφορ/ιβ] νά έμ- 
φανισθώσι γυναικείοι φιλολογικά! μορφαί πολλά 
υποσχόμενοι. Συνιστώμεν είς πάσ&ν 'Ελληνίδα τήν 
άπόκτησιν τοΰ ωφελίμου τούτου περιοδικού. Έτη· 

σία συνδρομή φρ. χρ, 8. Συνδρομηταί έγ- 

γράφονται καί παρ’ ήμίν».
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CYPHERS

των οποίων η όήιιη εινε παγκόσμιος διά τά έξοχα αποτελέσματα των και διά την 

μεγάλην επιτυχίαν των, εις τάς μεγάλας εκθέσεις τοΰ Έξωτεοικοΰ’

Τά γραγεΐα της «Έλλ. ΈπίΟεωμήσεως» ίπι&νμοΰντα νά διαδώσωσιν έν Έλλάδι καί ’Ανατολή 
τάς μοναδικός αντάς ’Αμερικανικός μηχανάς, άναλαμβάνουσι »·ά προμηδεύωσιν αντάς εις τους Ενδιαφε
ρομένους με τιμάς Παρισίων' παραδοτέας εϊς το τελωνείου Πειραιώς έλευδέρας παντός βάρους.

Παραγγελίαι γίνονται δεκταί, προκαταβαλλόμενου τοΰ τιμήματος, είτε εις τά γραφεία ήμών, είτε είς 
ιό ταμεία τής Τραπέζης Άδηνών και τών Ύ]μάτων καί ’Ανταποκριτών αυτής.

Έπίσης τά Γραφεία τής «Έλλ, Έπιθεωρήσεως» προμηδεΰουσι :

ytg. ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΡΕΠΤΗΡ1Α »Si
OP ΝΙΘΩΝΑΣ ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ

♦♦ ΤΑΓΙΣΤΡΑΣ ♦♦·$· ΜΠΙΠη

κα'ι λοιπά εϊδη πτηνοτροφίας άπό τάς άρίστας μάρκας τής Εύρώπης καϊ ’Αμερικής

Λεπτομέρειαι πλειότεραι ώς καϊ πάσα πληροφορία δι’ έπιστολόΒν.
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ι * " ·- ..Athenes (Crece) Αθήνας

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ί ΙΙρός προστασίαν τίις παραγωγής καί 

τΐίς εμπορίας τίις σταόίδος

Καλούνται οί κ. Μέτοχοι τής εταιρείας είς τά γραφεία 
ΰτής, όδδς Πανεπιστημίου, στοά Πεσμαζόγλου, τήν 8)24 

Οκτωβρίου ί. έ. ημέραν Πέμπτην κα*  ό’>ραν 1 Ιην π. μ. 
πρδς συγκρότησιν τής έτησίας τακτικής γενικής συνελεύ- 
σεως, ήτις άσχοληθήσεται μέ τά έξής αντικείμενα :

α' ) Άκρόασιν τής έκθέσεω; τοϋ διοικητικού συμβουλίου 
έπι τών κατά τό λήξαν έτος 1908—1909 πεπραγμένων καί 
τής έκθέσεως τών έλεγκτών.

β') Σ'.ζήτησιν καϊ άπόφασιν έπί τοΰ ύποβληθησομένου 
ισολογισμού τής εταιρείας διά τό έτος 1908—1909.

γ') Εκλογήν έλεγκτών πρός έλεγχον τών βιβλίων καί 
λογαριασμών τής εταιρείας διά τό τρέχον έτος 1909 —1910 
καί τέλος.

δ') Προσδιορισμόν τής αμοιβής τών έλεγκτών τοΰ λή- 
ξαντος έτους.

Συνωδά τώ άρθρω 47 τοΰ καταστατικοΰ, τών έργων τής 
συνελεΰσεως δύνανται νά μετάσχωσιν πάντες οί μέτοχοι 
κύριοι είκοσι τουλάχιστον μετοχών καί οί πληρεξούσιοι 
αυτών. Πρός άπόδειξιν δέ τής κυριότητας, διά τάς ανωνύ
μους μετοχάς, δέον πέντε τουλάχιστον ήμέρας πρό τής διά 
τήν συνεδρίασιν όρισθείσης, ϊνα προσκομισθώσιν είς τά γρα- 
-φεϊα τής εταιρείας, είτε αύται αί μετοχαί τών έπιθυμούντων 
νά μετάσχωσι τής συνελεύσεως τών μετόχων είτε πιστο- 
ποίησις περί τής καταθέσεως αύτών.

Έν Άθήναις μέν παρ’ οίαδήποτε τών άνεγνωρισμένων 
Τραπεζών.

Έν Λονδίνω παρά τοϊς κ. κ. Ε. Erlanger et Co ή παρά 
τώ ύποκαταοτήματι τής Τραπέζης ’Αθηνών καί τέλος.

Έν Παρισίοις παρά τή έκεϊ Banque de (’Union Pari- 
sienne 17 Rue Chauchat.

Έπί τή προσαγωγή τών πιστοποιητικών τούτων, άτινα 
δέον νά μνημονεύωσι καί τούς αριθμούς τών μετοχών, θέλει 
παραδίδεσθαι είς τούς μετόχους άπόδειξις χρησιμεύουσα ώς 
εΐσιτήριον διά τήν συνέλευσιν.

Έν Άθήναις τή 27Άύγούστου 1909.

Ό Πρό'δρος τοϋ Δ. Συμβουλίου

ί . Κ. ΜΑΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ· ΙΓΓΛΕΣΗΣ 
ΟΔΟΝΤΟΤΤΑΡΟΣ

XI—ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—:»!
J*a  τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων 

σιόζετε ού μόνον τους δδόντας σας, άλλά προλαμ
βάνετε άπειρους νόσους τοΰστόματος, τών όδόντων, 
τών ώτων, τον φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικόν συστή
ματος, πολλάκις δέ σώζετε καί τήν ζωήν σας αυτήν.

Συνιστώμεν ένδέρμως τόν διακεκριμένου επιστή
μονα δδοντοϊατρδν κ. 1ΓΓΛΕΣΗΝ τον οποίον αί 
τρεις σκευασίαι Έλ’ξϊροα, Όδοντόκονος καί 
Άδαμ.χντίν») εϊνε μοναδικοί είς τό εϊδός των.

Διά τον Έλεςηρίαυ παύει ή όδοντχλγίχ 
καί ή νευραλγία. Είναι σκευασίά άλάνδαστος 
καί άποτελεσματική.

Πωλιϊιαι παρά ιφ ιδίω άντί 2 δρ. τό φιαλίδιον
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ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20,000,000
Διηοηηένον είς 80,000 ηετοχάς άο. χο. 230 έκάστην

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαφείρια; Κ. Μάταα; (Γενικός Διευθυντής Τραπέζης Αθηνών).
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : "Ιωάννη; Είταξία; (Υποδιοικητής τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος).
ΜΕΛΗ : Στέφ. Φραγκιάδη;, Διον. Σττφάνον, Δ. Γτωρ/ιάδης, Δ. Ήλιόπουλος, Ν. Μιανρλή;, Ε. Bow-

ron, Ε. D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφη;, Ch. Wehrung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαόείοιος Κ. Μάτσας, Στέφανος Φοαγκιάδης, ΔημΛτοιος ’Ηλιόπουλος Γεν. Γραμματεύς 

Δημ. Γαλανόπευλος Γενικός Επιθεωρητής, Γ· Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΐΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
"Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία : Είς Πάτρας, Αΐγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Λευ

κάδα, Μεσσήνην. Μελιγαλά, Κυπαρισσίαν, Πόλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λέχαινά, 
Άγουλινίτσα. Κριεκούκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστσον καϊ Γύθειον.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ
Προστασία ΐκ γόνοι τή; παραγωγή; καί τή; "Εμπορία; τή; Σταφίδα;
Παροχή δοντίων <η< όνοχνρφ σταφιδόκαρπόν άποταμιονμόνον οί; τά; άποδήκα; ,η; μίχρι των 4)5 τή; άςία; αύτοΰ κ·ΐ όκΐ 

τόκφ ούχί δνωτόρω των 6 ·)« ίτησίω;.
‘Αγορά προαφερομίνον αυτή σταφιδοκάρπου τί; τά; ώρισμίνα; τν τή ανμβάατι τιμά;, προ; όςαοφά ιοιν τοΰ κατώτατον όρίον 

τιμή;. Διαφήμισι; τοΰ προϊόντα; οί; ιά; ξτνα; αγορά; πρός τπανςηαιν τή; αηυορινή; καταναλύστώ; τον κτλ. κτλ.
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ΤΥΠΟΙΣ αΠΑΝΕΛΛ. ΚΡΑΤΟΥΣ,, Όϋ; 1.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙ’ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΜΑΡΜΕΑΑΔΑΙ (ΚΟΜΠΟΣΤΑ)
ΕΚ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

ΙΙΟΤΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ καί ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟΝ
ΑΝΕΥ Ο1ΝΟΠΝΕΥΜ. ΑΠΟ ΧΥΜΟΝ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΤΣΤΑΣΙΑ
48 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - 48

Έάν αί ΆΟήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως ση- 
μειωθείσας καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρός τοϋτο είνε καί τό 
μέγα αύτό Κατάστημα είς τό όποιον συτεκενιρόθη πλουσίαέπίπλωσις, άπαστρά- 
πτουσα καθαριότης, πρόθυμος ύπηρεσία, μοναδική αφθονία καί ποικιλία δλων 
τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. Πρώ
τον αύτό έκαινοτόμησεν είς τό ζήτημα τής εύθυνής διανομής κατ’ οίκον άγνόΰ 
καί νωπού Αγελαδινού ΓΑΛΑΚΤΟΣ ξ! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν 
όνομαστά, δλα δέ τά εϊδη τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύ- 
θυνά, καί μέ ύλικά εκλεκτά καί επιμελημένα. Τά δέ είδη τής Χαχαροπλαβτιχή 
γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν δλων αύτών δι 
χαίως θεωρείται τό κέντρον δλου τοΰ εκλεκτού κόσμου. Αιχαίως εύρίσκουσι θέ· 
σιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί 
άκόμη δικαιότερο*  δλοι οί συχνάζοντες εις τά ΰέατρα δέν θεωροΰσι τήν δια- 
σκέδασίν 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 Αίθούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
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