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Πολιτικόν Δελτίον.........................................................................
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Θεατρική Σελίς [Τά Χαμίνια — Τό 97—Τό Χαλασμένο σπήα 
— ‘Αλυσσίΰες—Στην Όξώπορτα................................................
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Σ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ..........................................
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κτρικά {Σελ. 756}.— Τό Ριζοσπαστικόν καί Γεωργικόν 
Κόμμα {Σελ. 737}. — Ή Επαγγελματική Σχολή Σπάρ
της {Σελι 759}.—Άπό τάς Έλλην. έξοχάς {Σελ. 760} 
—Τό Θέατρον καί ή Κριτική {Σελ. 762).—"Ιδρυσις 
Μεγάλης Εμπορικής Εταιρίας έν Άθηναις.(Σβλ. 763} 
— Ελαιοπαραγωγή άνά τό Κράτος {Σελ. 765).—Τό 
Λαχεϊον τοϋ Στόλου {Σελ. 772). ...... 

ΕΙΚΟΝΕΣ: Τό Φροόριον τών Καλαμών.—Μαγευτική τοποθεσία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙόΕΩΡΗΪΙΪ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΜΑ
ΚΟΡΣΕΔΕΣ ROYALES

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

ΔΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΡΑΧ. 12.- ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΔΡ. 8.- 
I

Διεύθυνσις: Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου
'Οδός Μενάνδρου 83. ’Μήνις

’Αντιπρόσωπος εν Μιτυλήνη ό κ. MIX- Β· ΜΠΙΝΟΣ

Ανταποκριτής κα&’ δλην τήν Αίγυπτον ό κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤίΙΤΣΕΛΗΣ 

’Αντιπρόσωπος Ιν Καλάμαις δ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΣ

Βιβλιοπώλης έν Αλεξάνδρειά, έναν» τού Άβερωφε ου Γυμνασίου
KOPSETS ROYALES

'Η έν Άθήναις ύπό τήν Υ. 
'προστασίαν τής Α. Μ. τοΰ 
Βασιλέως. βεομ,ηχαινική 
καί Έμ-πορική Άχα· 
δημ.£(Χ δηλοΐ, δτι τά μαθή
ματα τών σχολών αύτήςί’Γ€» 
ωργικής, βδομ.ηχανι- 
κ^ς, Έμ.«ορτκ·ής,Μη- 
χανουργικής, Άρχε» 
τεκτονικές), δρχονται τή 
15 Σεπτεμβρίου, αΐ δέ έγ
γραφα! άπό τής 20ής Αύ
γουστου. Πρόγραμμα άπο- 
στέλλεται δωρεάν τώ αϊ
τού ντι. Γίνονται δεκταί καί 
μαθήτριαι.

ΛΗΜΗΤΡΙΟΪ ΑΒΗΝΑΙΟΤ - 
αι ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΒΑΡΑΓΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΊ ΑΣ
Β ΟΛΟ mint IP 4

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται
Παν χειρόγραφον άποστελλόμενυν είς rd γραφεία της λ’Ελληνικής ΈπιΟεωρήσεως*  

αναγγέλλεται δι’ αυτής

ΣΗΜ.— Γνωρίζομεν τοΐς ίνδιαφερομενοις, δτι al έγγραφά τώι άπδ τοϋ παρόντος μηνός ίγγραφομένων νέων 
συνδρομητών μας λι γίζονται άπδ τής πρώτης έκαστου μηνός. 

-------

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ- ΖΩΓΡΑΦΟΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΣΙΜΟΝ ΙΛΛΛΤ. ΥΔΛΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θεωρεί χαθήχόν της νά είδοποιήση δτι μόνον αύτή γεμί
ζει τάς φιάλας τών ύδάτων Σαρίζης εντός τή; πηγής 
Σαρίζης διά μηχανήματος άγγλιχοϋ, άλλαι δέ φιάλαι, 
πωλούμεναι ώς Σαρίζης ύπό άλλων εμπόρων πληροΰνται 
έν Άθήναις.

Έπίσης μόνον ή Ανώνυμος Εταιρία έχει τήν απο
κλειστικήν έκμετάλλευσιν τών ύδάτων Λουτραχίου Κυλ

λήνης, Όασης δΓ επισήμων συμβολαίων, πληρ.ϊτάς φιά- 
λας είς τάς πηγάς αύτάς χαί συνισταται δια πιστοποιη
τικών τών Δημάρχων Άνδρου χαΐ Λουτραχίου χαΐ διά 
δύο έγχυχλίων τοϋ Β. Ίατροσυνεδρίου.

’Αποφεύγετε άλλα άδοτα μεταφερομενα δια δαμιζανών' 
χαί χάνοντα τάς ιδιότητας χαΐ τά θεραπευτικά των συ
στατικά. Δοκιμάσατε τό ύδωρ Τσάγεσι μοναδικόν έν τώ 
χόσμω χατά τήν γνώμην τοΰ Γάλλου Άκαδημαϊκοΰ Ρομ- 
πέν χατά τής αναιμίας, χλωρώσεως καί έξασθενήσεως, 
θαυμάσιον δέ είς :τν γεΰσιν.

Οΐ μόνοι Κορσέδες οΐτινες έτυχον τών καλλίτε
ρων βραβείων εις πάσας τάς διεθνείς εκθέσεις.

Εις τόν ΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝ : Θά εΰρητε άπαντα 
τά είδη τής γυναικείας μμφιέσεως, είδη γόμων καί 
προικών ώς καί πλουσίαν συλλογήν φορεμάτων.

ΤΙΜΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ!

ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ι

ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΘΕΟΔ. Π. ΠΕΤΡ0Π07Δ0Υ.
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΡ. 60 

' . ί “

Εύρίσκονται έν πλουτφ καί αφθονία Πλοΰζες έτοι
μες Δαντελλένιες, Τούλλινες, 'Ιρλάν. Λεακόσεα νέα 
σχέδια άπό δρ. 20 μέχρι 250, καί Τούλια εις δλα τά 

νουβωτέ χρώματα.
Έπίσης σννιστώμεν τήν A 1 s e i d a creme an

tiride. Είνε ή μόνη κρέμα ή παρασκευαζόμενη έπι- 
στημονικώς άπό τούς διασημοτέρους δερματολόγους 
τών Παρισίων. Εξαλείφει τελείως τάς ρυτίδας, μπι
μπίκια καί πανάδες, Έπισκεφθήτε τό νέον Κατά

στημα τοΰ κ. Θεοδ. Π. Πετροπούλου.

Μία έπίσκεψις είς τό ανωτέρω Έπιπλοποιεϊον θέ
λει πείσν) καί τόν πλέον δύσπισταν περί τής καλλι
τεχνικής τελειότητας είς ήν έφθασεν ή έργασία τοϋ έν 
λόγω καταστήματος. Ασφαλώς υπερβάλλει τά Εύ- 
ρωπαίκά, έφ’ ω καί τήν έκτίμησιν τής έκλεκτής ’Α
θηναϊκής κοινωνίας έχει έπισύρει. Συνιστώμεν έκθύμως 
τό Κατάστημα τών κ.κ. ’Αθηναίου καί Βαράγκη.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΚΙΝΗΣΕίΙΣ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΡΠΟΥ
[‘Από 10 Αύγουστον—20 Σεπτεμβρίου 1909/ 

ΕΞΑΓΩΓΗ
Έτη Λίτραι ένεττκαί

1909)10 99.590.804
1908)09 113.952 576
1907)08 95.733.980

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

Έτη Ποσόν δελ. Συμψηφισμός ‘Υπόλοιπον
1909)10 έχδοβέντα χαΐ 
παρελθούσης χρήσεως

1908)9 έχδοβέντα χαΐ 
παρελθούσης χρήσεως 
1907)8 έχδοβέντα χαΐ 
παρελβούσης χρήσεως

87.566.200

64.124.100

30.578.000

35.178.000

39,800.000

15,618,100

52.388.200

24.324.100

14.959.900

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΏΝ ΕΠ ’ ενεχτρω

"Ε τ η
1909)10 
1908)09 
1907)08

34.463.764
19,212,027

7.842.815
405.235

I 34.463.764
18.806.792

7.842.815



ΛΑΧΕΙΟΝ TOY EDNIKOV ΣΤΟΑΟν
Ml TON tPXtIOTHTQN TUI ΕΛΛΑΔΟΣ TOT 1909

Γ ΚΛΗΡΩΣΙΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1909
4 δραχμαιέκα- ■'-'»·*»- ■*■75  Μία δραχμή
στον γραμμά- j έκαστον γραμ-

J τιον Ισχνόν διά ΔΡΑΧ. 900,000 ΚΕΡΛΗ \ μάτιον Ισχνόν
τας 4 κληρώ- ) 1 ( δια μιαν κλή
σεις. ρωσιν.

ΚΕΡΔΗ ΕΚΔΣΤΗΣ ΕΔΗΡ2ΣΕ2Σ

ΚΟΝΙΑΚ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ 
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ

ΟΖΔΟΣ3 Μ J .ΈΖΡΑ.Σ ΣΤΟA.S A.F. 51
1ΔΡΥ6ΕΝ ΤΩ 1845

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

414 » 100 »
578 » » 50

1ΟΟΟ έν δλω Κέρδη άξίας 225,000
Γραμμάτια πωλοϋνται : Εις τά δημόσια ταμεία και 

λοιπάς δημοσίας άρχάς, εις τάς Τραπέζας, είς τούς 
σταθμάρχας και στασιάρχας τών σιδηροδρόμων, τούς 
διαχειριστάς τών μονοπωλίων και τά πρακτορεία τών 
εφημερίδων πρός δραχμήν μίαν έκαστον γραμμάτιον, 
ίσχύον διά μίαν έκ τών τεσσάρων κληρώσεων.

Δίά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων ά- 
πευθυντέον είς τό Γραφεΐον τοϋ Έθνικοΰ Στόλου καί 
τών ’Αρχαιοτήτων. Ύπουργεϊον Οικονομικών εις ’Α
θήνας,

* Ό δίευθύνων τμηματάρχης

Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Τό Ελληνικόν Κονιάκ τών 
’Αδελφών Μπαρμπαρέσου,τών 
όποίων ό μέγας βιομηχανικός 
οίκος χρονολογείται έκ πατρι
κής διαδοχής, εινε αγνόν προ
ϊόν έκ σταφυλής.

Έχέγγυα εινε ή παλαιότης 
και τά έπίσημα βραβεία τών 
Ελληνικών ’Εκθέσεων τών 
έτών 1875, 1880, τοϋ Σικά
γου 1894, τοΰ Βορδώ 1895 
ώς και τών έν Παρισίοις Πα
γκοσμίων τοϋ!889 και 1900.

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΠρομηΘευταΐ τής Βασιλ. Αύλής 
καί τετιμημένοι διά τοϋΣταυ- 
< ροΰ τοΰ Σωτήρος.

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

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ ΑΠ018/ΒΡΙΟΥ1909
ΓΡΑΜΜΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Έξ ’Αθηνών Έκ Στροφυλίου Έκ Κηφισίας
Προ μ.εσημ.βρία.ς

7.10'
8.20' ταχεία
9.10'

10.40'
11.40'

6.55'
8.05'
8.55'
10.25'
11.25'

6.—
7.—
8.—ταχεία
9.—

10.30
11.30'
12.30' ταχεία

Μετά
2 .-
3 —
4 .-
5.05 κατ’εύθεΐαν
6.05' κατ’εύθεΐαν 4,55'
7.05'
8.-

10.-

μ.εσημ.€ρία.ν
1.—
1.55’
2.55'’
3.55'

1.10' κατ’εύθεΐαν
2.10'
3.10'
4.10'
5.10'
6.10' κατ’εύθεΐαν
7.10'
8.10'

10.10' ♦
11.10’

5.55'
6.55'
7.55'
9.55'

10.55'
καί έορτάς προστίθενται :

Μ. ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ

Έν όδώ Ίωάννου ΠαΛπαρρηγοπούλου 
(Πρώην Νομισματοκοπείου] 

Έναντι ‘Υπουργείου Οικονομικών

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τόν έμπορορραπτικόν οί
κον τοϋ κ. Γαβαλάκη διακρινόμενον διά τήν έκλεκτι- 
κότητα τών υλικών του, διά τήν στερεότητα και κομ
ψότητα τής έργασίας του και διά τήν εϋθηνίαν τών 
τιμών του.

Κομψότης, στερεότης, οικονομία. Διά τούς ξένους 
τών ’Αθηνών επιβάλλεται ή έπίσκεψις τοϋ Έμπορορ- 
ραπτικοΰ Οίκου Γαβαλάκη.

ilAHPOAPOIOIlLA.IL
ΕΙόπράξεες

„ . . , , 1908 . ,, Δρ. 701,569.05
Μηνός Αυγουστου 1909 1-31 / 649>608 90

• Έλαττον » 51.960.15
"Ελαττον Π.Α.Π Δρ. 47,057.70

» Μ. Καλαμών » 5,985.30
Πλέον.Π.Κυπαρισίας» 1,409.—
Έλατ.Δ. Καλαβρύτ. » 326.15
Άπο 1 Ίαν.ίως 31 Αύγ 1908 δρ. 4,089,198.80

» 1 » » » » 1909 » 3,857,871.30

*Ελαττον χατάτδ 1909 έν δλω Δρ. 231,327.50
Έν Άθήναις τήν 15 Σ)μ6ρίου 1909

(Έκ τοΟ Γραφείου)

“Η ΑΝΑΤΟΛΗ,,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ill ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ — ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
Μειοχ. Κεφάλαιον Δρ. 2,000,000, '^καταβεβλημένον

Διοικητικήν 2/υμβούλιον
Γεώργιος Άβέρωφ, Πρόεδρος, Πω. Καλαμάρης, 

’Αντιπρόεδρος, Άγ. Σλήμαν, Άρ. Θεοδωρίδης, Άθ. 
Τυπάλδος Μπασιάς, Π. Σάρογλος, Ν. Μοσγοβάκης, 
Ν. Κοντός.

Γεν. Διευθυντής : ΑΘ. Η. ΦΙΛΩΝ
Μεταξύ τών Μετόχων τής Έταιρίας καταλέγονται : 

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Έλλάδος, ή Τράπεζα 
’Αθηνών, ή Τράπεζα τής ’Ανατολής, ή Λαϊκή Τρά
πεζα, Κ. Ήλιάσκου (Κωνσταντινουπόλεως).

Διενεργοΰνται άσφάλειαι Ζωής παντός είδους, ασφα- 
λειαι Μικταί, Λαϊκαΐ άσφάλειαι κλπ.

Πρακτορεία είς τας κυριωτερας πόλεις Ελλάδος, 
Τουρκίας και Αίγύπτου.

Πληροφορία-, και έντυπα παντι τφ αίτοϋντι.

COURS DE PIANO
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΥΑΝΝΗΣ Ν ΤΣΙΜΠΑ

ΜΘΗΜΙΠ UI ΕΓΓΜΦΜ 0401 ΜΙΜΗΤΟΙ 4ΡΙΘΗ0Σ 25

Κνριακάς
Ές ’Αθηνών διά Κηφισίαν 3.30' μ.μ. ταχεία

Σημ. 1η. — Λαϊκαΐ τιμαι τών μετ’ επι
στροφής εισιτηρίων έφ’ όλης τής γραμμής Κη
φισίας κατά πασαν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάδ-
6ατον. ।

Σημ. 2α.—Λαϊκαΐ τιμαι τών μετ’έπιστρο- 
φής εισιτηρίων τάς Κυριακάς έκ τών Σταθ
μών ’Αθηνών, Στρούμπου καί ’Αττικής μέ 
τήν άμαςοστοιχίαν τών 2 μ. μ.

Σημ. 3.— Μέ τάς ταχείας άμαξοστοιχίας 
δέν έκδίδονται εισιτήρια Γ' θέσεως ώς και ά- 
ποσκευαί καί φορτωτικοί εμπορευμάτων.

Γραμμή Λαυρίου

’Αναχωρήσεις 
Έξ ’Αθηνών
8.45' π. μ.
3.50' μ. μ.

Σημ.—Λαϊκαΐ τιμαι
πλών εισιτηρίων μόνον τής Γ' θέσεως έ. 
θηνών δίά Λαύριον καί έκ Λαυρίου δΓ 
νας.— Τιμή εισιτηρίων Γ' θέσεως δρ. 2.50 
απλής μεταδάσεως.

Έκ Λαυρίου 
7.10' π. μ. 
4.15' μ. μ. 

καθ’ έκάστην τών ά- 
• Ά- 
Άθή-

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
Πρδς δδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέ- 

τομεν τήν προκύπτουσαν διαφοράν πρδς όφελος 
τών ταξειδευόντων μέ βιδλίάριον 2500 χιλιο
μέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τιμάς τών απλών 
εισιτηρίων.

Έξ ΑΘΙ1ΝΩΝ Α Β Γ
• εΐσιτήρ. 9.20 7.30 4.60
διά Κόρινθον βιβλιάρ. 7.6ΰ 6.40 3 85

είσιτήρ. 15.70 12.50 7.85
» "Αργος βιδλιάρ. 12.20 ΙΟ. 15 6.10

είσιτήρ. 23.20 18.80 11.60
» Τρίπολιν βιδλιάρ. 18__ 15__ Ο

» Μεγαλόπολιν
είσιτήρ. 29.20 22.— Ι 4.60
βιδλιάρ. 21.05 18.30 11.—

» Κυπαρισσίαν
είσιτήρ. 34.50 25.75 17.25
βιδλιάρ. 27.80 23.20 13.90

» Άκράταν
είσιτήρ. 19.50 15.50 9.20
βιδλιάρ. 13.05 10.85 6.55

» Πάτρας
είσιτήρ. 
βιδλιάρ.

25__
18.65

18.—
75.55

ΙΟ__
9.35

> Πύργον
είσιτήρ. 37.70 28.10 16.35
βιδλιάρ. 27.05 22.55 13.55

Έκ ΠΑΤΡΩΝ
δια Πύργον

είσιτήρ. 
βιδλιάρ.

12.70
8.30

10.10
6.95

6.35
4.15

> Λεχαινα
είσιτήρ. 
βιδλιάρ.

7.60
4.90

6— 
4.05

3.80
2.45

> Αΐγιον
είσιτήρ. 5.10 4__ 2.55
βιδλιάρ. 3.35 2.80 1.70

> Κόρινθον
είσιτήρ. 16.50 13.10 8.25
βιδλιάρ. 11__ 9.20 5.50

Έκ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

διά Καλάμας
είσιτήρ. 14.70 12.25 7.35
βιδλιάρ. 9.65 8.05 4.85
είσιτήρ. 9.50 7.80 ♦.75» Ναύπλιον βιδλιάρ. 6.75 5.60 .3.40

Έκ τοΰ Γραφείου.

Ε8ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΠΗ ΚΥΡΙΑΝ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ
Έκϊ»ο«5ομ.ένιη κατά Κυριακήν ύπό τοΰ οη- 

μ.οβεογράφου καε Άρχοσυυτάκτοο
τής « Ά μ.αλθείας »

X. ΘΕΟΔ· Κ· ΥΠΕΡΙΔΟΥ
Ό κ. Ύπερίδης συγκεντροϊ έν τή «.Έφημ,ερίδι τών 

Κυρ ιών n πάσαν τήν φυναικείαν κίνησιν τή; Σμύρνης 
καί τοϋ ίσωτερικοϋ αυτής δ που έχει μεγίστην διά^οσιν 
καϊ κυκλοφορίαν. Ή δράσις τοΰ γυναικείου τούτου 
περιοδικού έγένετο αφορμή νά έμφανισθώσι γυναικείοι 
φιλολογικοί μορφαϊ πολλά υποσχόμενοι. Συνιστώμεν 
εις πάσαν Έλληνίδα τήν άπόκτησιν τοϋ ώφελίμ >υ 
τούτου περιοδικού. Έτησία σονδρομ.ή φρ.χρ.8 
Συνδρομητ ά έγγράφονται καϊ παρ' ήμΐν.

Λ-αχεοοφόρον δάνειον δρ- χρ. 60,000,000
Τελευταία πρόσθετος κλήρωσις τής 18 Σ)βρίου 1909

174.167 δρ.χρ. 70.000 1.658 δΡ·ΧΡ· 2.000
26.660 » 10.000 175.204 2.000
96.146 5.000 39.443 2.000

633 » 5.000 80.954 2.000
126.434 2.000 — —
Τών κερδηθεντων ποσών ή πληρωμή γενησεται τή 

2)15 Δεκεμβρίου 1909 έπιτή προσαγωγή τών οικείων 
τίτλων. Ώ; γνωστόν, άπό τοΰ 1899 ό τόκος τοΰ δα
νείου τούτου ήλαττώθη άπό 4 ο)ο είς 3 ο)ο είς άντι- 
στάθμισμά δ’ ώρίσθη μία έπί πλέον κατ’ έτος κλή- 
ρωσις εννέα αριθμών μετά λαχνών μέχρι τοΰ 1909. 
Οΰτω ο έν τώ μέλλοντι θά γίνωνται τρεις μόνον 
κληρώσεις κατ’ έτος, ήτοι τή 18 Δεκεμβρίου (1 ’Ια
νουάριου, τή 19 Μαρτίου (1 ’Απριλίου, και τή 18 
’Ιουνίου) 1 ’Ιουλίου.

ilAHPOAPOIOIlLA.IL


ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΔΗΜΕΝΟΝ IΔΡΑΧΜΩΝ . 40.000.000
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΔΡ. 9,095,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ :
Έν Έλλάδο : Έν Πειραιεΐ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, Τθιπόλει, Βάλω καί Λαρίσση.
Έν Κρήτη ϊ Έν Χανίοις, Ήρακλείω και Ρεθύμνω.
Έν Τουρκία : Έν Κωνσταντινουπόλει (Γαλατα καί Σταμπούλ), Σμυρντ;, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Κα- 

βάλλ^, Ξάνθη.
Έν Χεγύπτω : Έν ’Αλεξάνδρειά, Κα'ί'ρω, Ζαγαζίκ, Μανσούρα.
Έν Χαρτούμ. (Σουδάν) καϊ έν Λ,ονδίνω Ε’ C. (No 22 Fenchurch Street).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Σ· ΦΡΑΓΕΙΑΔΗΣ, Προεορο;, IQ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, ’Αντιπρόεδρο;

ΙΟ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ Α. ΖΑΡΙΦΗΣ
Κ. ΒΕΡΟΪΤΚ Δ· Ε. ΗΛΙΟΠΟΓΛΟΣ
Ε, ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ Ζ Κ. ΜΑΤΣΑ57
Δ. ΕΓΓΕΝΙΔΗΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΔΕ ΡΕΒΕΡΣΩΓενικδς Διευθυντής
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ ΜΑΤΙΑΣ

ΑΙΕΤΟΤΝΣΙΡΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ : αθηναικη-athenocles
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ έκτελεϊ πασαν Τραπεζιτικήν εργασίαν, ήτοι : Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμ- 

υ.ατίων και συναλλαγματικών, Προκαταβολές έπί εμπορευμάτων,Δάνειά έπί ένεχύρω χρεωγράφων καί άλλαις 
έγγυήσεσιν. Εισπράξεις τοκομεριδίων παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων 
εσωτερικού καί έξωτερικοΰ, Χρηματιοτικάς έντολάς καί τηλεγραφικές έντολάς πληρωμών έ'ν τε τφ έσωτερικώ 
καί έξωτερικώ" εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικά; έπιστολάς έφ’ όλων τών εμπορικών κέντρων τοΰ κόσμου ανοίγει, 
τρεχούμενους λογαριασμούς, δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί 
ενοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, είς έπιταγάς (cheque) έπί τοΰ έξωτερικοΰ και 
είς τραπεζογραμμάτια, πληρώνουσα τόκον :

Δία καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν 3 ο)ο
» » » μετά έζ μήνας 3 1)2 ο)ο
» » ·» μετά έν έτος 4 ο)ο
» » » μετά δύο έτη καί επέκεινα 5 ο)ο

ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ είνε άποδοτέαι είς ό νόμισμα ένηργηθησαν. αί δέ είς έπιταγάς (che
que) ομοίως άποδίδονται δι’ έπιταγών (cheque) της Τραπέζης έπί τών έν τώ έξωτερικώ άνταποκριτών της. 
Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται και?’ εξαμηνίαν άπδ τής 1ης Ίανουαρίου καί άπδ τής, 1ης ’Ιουλίου έκα
στου έτους.
Πζσαι αί έργατικαί τάξεις δύνανται καθ’ έκάστην νά καταθέτωσι τάς οικονομίας των άπό 5 — 2000 δρ. είς τό ΤΑΜΙΕΥΤΗΡ10Ν ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
πρός ασφαλή φύλαξιν καί απολαβήν τόκου 4 ο)ο μέ τό δικαίωμα ν’ άποσύρωσι τά χρήματά των είς πρώτην 
ζητησιν.

Σ.Π.Α.Π
ΘΕΡΙΝΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

•Αναχωρήσεις έξ ’Αθηνών
μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, 

Μεγαλόπολ.,Κυπαρισσ., Καλάμας. 
Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, 
Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια. 
Τοπική διά Κόρινθον.
Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας, 

μ. μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν 
καί Τετάρτην.

•Αναχωρήσεις έκ Πατρών
7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
8.15 » Ταχεία δι*  ’Αθήνας, κατά Τρίτην

καί Παρασκευήν.

7.—

8.30
11.30

1.20

11.35
6.30

» Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
» Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπα- 

ρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, 
Τρίπολιν.

> 3.45 μ. μ. Δια Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια 
’Αναχωρήσεις έκ Καλαμών

ϊ 7.—π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, 
Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας, 

: 12.40 μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμ
πια, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.

’Αφίξεις είς ’Αθήνας
2.45·μ. μ. Ταχεία έκ Πατρών (δίς ώς άνω). 
4.45 » "—■■’·· ’’’—” '
6.15
7.05

Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου 
Τοπική έκ Κορίνθου. ’
Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλή
νης, Πατρών, Καλαβρύτων.
Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγα- 
λοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

»
»

8.15 »

®ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ^-
ΤΟΜΟΣ Β’. §§ ϊ(Ν ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1909 §§ ΤΕΥΧΟΣ 24

ΤΑΞΕΙΔΙ2ΤΙΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣΚΑΛΑΜΑΙ
Κατήνιησε πλέον μία έπιτακτική συνήθεια κάθε 

λόγιος ή άπλώς άνθρωπος τών γραμμάτων νά ρί- 
πτη είς τό χαρτί και νά δίδη είς τό τυπογραφείου 
τάς ταξειδιωτικάς έντυπώσεις του.

Ιδίως οί έπανερχόμενοι άπό τήν 'Εσπερίαν το 
θεωρούν τό άπαραίτητον κεφάλαιον τοΰ απολο
γισμού των, νά γράψουν τάς έντυπώσεις των, νά 
δημοσιεύσουν τάς παρατηρήσεις των—διότι εινε 
άνθρώπινη άδυναμία τούτο—και νά καθιστούν κοι- 
νωνούς δσφ τό δυνατόν περισσοτέρους, τών θαύμα 
σίων τά όποϊα άντελήφθησαν,ή τών έπεισοδίων τών 
οποίων έγιναν ήρωες,ήρωες φανταστικοί ώς έπί τό 
πλεΐστον, οί περισσότεροι.

Άλλ’ έάν ένα ταξεϊδι είς τήν Εύρώπην δίδη 
πληθύν έπεισοδίων, άπροόπτων, έντυπώσεων,— 
όταν μάλιστα ταΰτα γαρνίρωνται μέ τήν φαντα
σίαν τοΰ γράφοντος—ένα ταξεϊδι μέχρι Καλαμών 
νομίζει τις δτι δέν δύναται νά παράσχη τήν έκλε- 
κτικότητα τής άφηγήσεως, ούδέ τής τέχνης τήν 
περιγραφικότητα, άφοΰ πρόκειται νά όμιλήση τις 
περί ταξειδίου, έντός τών Ελληνικών όρίων, τών 
όρίων άκριβώς έκείνων τά όποια, έσυνειθίσαμεν νά 
μή τά μελετώμεν,νά μή τά έρευνώμεν καί νά μή 
τά περιβάλλωμεν, ποτέ, ούτε μέ τήν προσοχήν, 
μας ούτε μέ τήν έκτίμησίν μας, ούτε μέ τήν 
άγάπην μας.

Καί έν τούτοις.
θά ήθελα τήν ώραν,αυτήν περίπίπτουσα καί έγώ 

είς τήν άδυναμίαν τής δημοσιεύσεως ταξειδιωτι- 
κών έντυπώσεων χάριν τών άναγνωστών μου καί

όμιλοΰσα περί Καλαμών, θά ήθελα, νά είχον τήν 
δύναμιν νά γράψω, καί νά έξωτερικεύσω δλας τάς 
έντυπώσεις μου δπως τάς ήσθάνθην άλλεπαλλή- 
λους έπερχομένας, άφ’ ής στιγμής τό τραίνο τών 
Αθηνών άφινε ταχύ καί όρμητικόν τό ’Αττικόν 

πεδίου προχωροΰν άκράτητον πρός τήν Πελοπόν
νησον.

Δέν είξεύρω έάν τό ταξεϊδι αύτής τής σιδηροδρο
μικής γραμμής είνε ένα άπό τά ώραιοτερα Ελλη
νικά ταξείδια. Ασφαλώς δμως είνε τό ποικιλώ· 
τερον,διότι ή γραμμή αύτή δέν άφίνει τίποτε, άπό 
τά κάλλη μιας φύσεως ποικιλοτρόπως ώραίας, νά 
μή τό παραθέτη ώς πανήγυριν τών δφθαλμών, πρό 
τών ταξειδευόντων. .

Τό φώς, τά χρώματα, ή θάλασσα, ή αρμονία, 
αί γραμμαί, τό άρωμα, δλα δλα συμφύρονται άνα- 
μίξ καί δλα δίδουν τόν τόνον τοΰ ώραίου είς τόν 
παρακολουθοΰντα αύτά άπληστεν ταξειδιώτην. 
Ιδίως άπαραμίλλως θαυμαστή είνε ή θέα τής 

Μεσσηνιακής πεδιάδος. Άφοΰ άφίσετε τήν ξηρό
τατα τοΰ Κορινθιακού πεδίου, τοΰ οποίου ή μόνη 
ποικιλία είνε τά διάφορα χρώματα τών χωμάτων 
τής Διώρυγάς καί άφοΰ διέλθετε τόν Άχλαδόκαμ- 
πον καί τάς δαντελωτάς γεφύρας του, δν συναν
τάτε μετά τούς Μύλους,καί έκ τών δποίων διακρί- 
νεται ή άργυρά γραμμή τοΰ Άργολικοΰ κόλπου, 
είσέρχεσθε πλέον είς τά Μεσσηνιακά σύνορα. Άπό 
Δεσύλλα, Διαβολίτσι,Κούρτελι,Μελιγαλά κτλ.— 
υπάρχει άκόμη μακρά σειρά κακοφώνων όνομάτων 
'Ελληνικών χωρίων—, ό σιδηρόδρομος, είσήλθε 
πλέον είς τά Μεσσηνιακά δρια. Άσθμαίνων άναβαί- 
νει καί καταβαίνει είς τάς ράχειςτών δρέων.Χάνε
ται είς τό σκότος τών Τούνελ.Προχωρείπρός τό φώς 
τοΰ φθινοπωρινού ήλίου. Καταβαίνει είς χαράδρας 
καταφύτους. Πετά έπάνω είς γεφύρας. Όρμά είς 
ένα άτελεύτητον καί πολυποίκιλου δρόμον. Τρέχει
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ακράτητος νά φθάση έστω κα'ιί 
μίαν στιγμήν ταχύτερον είς το 
τέρμα τοϋ δεκατετραώρου περί
που ταξειδίου του.

-ψ-
Και ένώ τρέχει δ σιδηρόδρο

μος καί βογγά τδ τραϊνον, Οαυμα- 
σίως ώραία προβάλλει ή είκών τήο 
Μεσσηνιακής κοιλάδος. Κάτω 
είς τδ βάθος υπάρχουν δλα τά 
κτήματα τών Μεσσηνίων, καί 
ή καλλιέργεια, καί διαρρύθμισις, 
αυτών δίδουν τήν έντύπωσιν εί- 
κόνος άπαραμίλλως ώραίας. Το 
πράσινον έκτυλίσσεταιέχεϊ κάτω, 
είς δλους τιύς τόνους καί δλα: 
τάς άποχρώσεις’ιΓλυκύ, ζωηρόν, 
πλούσιον, έντονον, ευχρουν, ασθε
νές ή ξεθωριασμένον καί δέν-L 
άφίνει ποικιλία χρωματισμού νά μή προσθέση τδν 
τόνον της είς τδ ώραΐον σύνολον τής ώραίας είκόνος. 
Καί όταξειδιώτης πριν προφθάση νά κουρασθή— 
έάν κουράζη ποτέ ή θέα ή άπαραμίλλως ώραία—χά
νει βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον δλα αυτά άπδ τούς 
οφθαλμούς του, διότι ή άμφιλύκη έρχεται νά κα- 
λύψη μέ τδν ποιητικόν πέπλον της, τής άργυρο- 
φίλου έλαίας τδ κομψόν παράστημα ή νά έξαφα- 
νίση τήν βαρείαν σκιάν τής πολυκλάδου συκής, ή 
όποια είς μεγάλας έκτάσεις καλλιεργείται είς τά 
Μεσσηνιακά έδάφη.

Είς τάς Καλάμας, ό ταξειδιώτης φθάνει νύ
κτα. ΤΙ πρώτη έντύπωσις είνεάρίστη. Διότι μόνον 
είς μίαν μεγαλούπολιν δύναται τις νά άπαντήση 
Ηλεκτρικόν Τράμ καί Ηλεκτρόφως.Καί έν τούτοις 

αί Καλάμαι έχουν καίτδ έν καί τδ άλλο. Υπάρχει 
ή πεποίθησις δτι αί Καλάμαι έλαβον τδ δνομα 
αύτδ έκ τών πολλών καλαμώνων οί όποιοι ύπήρ
χον τδ πάλαι πέριξ τής πόλεως ταύτης. "Υπάρχει 
δμως καί κάποια άλλη παράδοσις διά τδ δνομα τής 
πόλεως πλήν δέν τήν άναφέρω διότι έπικρατεστέρα 
φαίνεται έκείνη ή τών καλαμώνων. Αί Καλάμαι 
μνημονεύονται ώς πολίχνη άπδ τών χρόνων τοϋ 
Χριστού. Κυρίως δμως τήν ιστορικήν καί έμπο- 
ρικήν της άξίαν τήν λαμβάνει ή πόλις άπδ τής 
Φραγκοκρατίας.

"Ενα ίχνος τής διελεύσεως τών Φράγκων άπδ 
τήν πόλιν τών Καλαμών, είνε τδ φρούριον τής 
Καλαμάτας, (δπερ ή άνωθι είκών άναπαριστα) 
τδ όποιον έκτισαν ουτοι καί έπί τοΰ δποίου διέμει- 
ναν οί φράγκοι Βαρώνοι, οί διοικούντες τήν πόλιν 
καί έκ τοϋ όποιου έπώπτευον καί έπροφύλασσον τά 
πέριξ άπδ τών Βυζαντινών έπιδρομών καί τών Δε
σποτών τοϋ Μιστρά.

"Όπως δλαι αί πόλεις τής Ελλάδος αί Καλά- 
μαι έχουν καί αύται τήν Ιστορίαν των καί παρέσχον 
τήν συμβολήν των είς τδν ύπέρ άνεξαρτησίαςάγώνα.

Εικόνες Απο την Μεσσηνίαν

τ

Τό φρούριον τών Καλαμών [Αρκτική άποψις]
____ _____ ____ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ X. Π. Α. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1769 έπρωταγωνί- 
στησαν αυται διά τής αρχοντικής οικογένειας τών 
Μπενακαίων, κατά δέ τδ 1821 έκηρύχθησαν 
έκ τών πρώτων έλεύθεραι καί δ Θεόδωρος Κολοκο- 
τρώνης καί Μαυρομιχάλης, ίδρυσαν έκεΐ, τήν 
Μεσσηνιακήν Γερουσίαντήν διοικούσαντδν άγώνα.

4-
Αύτή είνε ή Ιστορία τών Καλαμών. “Ηδη 

ή ζωή των είνε τδ έμπόριον. *Η  πόλις δέν παρου
σιάζει τίποτε τδ έξαιρετικδν άπδ τάς άλλας έπαρ- 
χιακάς πόλεις τής Ελλάδος άπδ τάς πόλεις 
έκείνας, άπδ τάς όποιας έπέρασε τοΰ κατακτητοϋ 
ή δύναμις καί ή κυριαρχία. Έν τούτοις έάν τδ 
έσωτερικόν της είνε δμοιον πρδς κάθε άλλην πόλιν, 
αίΚαλάμαι έχουν τήν παραλίαν των, τδν μεγάλον 
αύτόν πνεύμονα ό όποιος προσδίδει είς τήν πόλιν 
της δχι μόνον μορφήν έξαιρετικήν άλλά καί ζωήν, 
καί πνοήν καί ορίζοντα. Άφ" ής μάλιστα ήρξα·:ο 
λειτουργούν τδ ηλεκτρικόν τράμ, καί άφ" ής έφω- 
τίσθη μέτδ λευκόν ήλεκτρόφως ή πόλις άπέβαλε 
τήν επαρχιακήν δψιν της, καί δ ξένος εύχαρίστως 
διέρχεται τάς ημέρας του έκεΐ. “Αλλως αί Καλά- 
μαι έχουν τόσην έμπορικήν ζωήν, ώστε και μεγα- 
λειτέρα πρόοδος τής πόλεως δέν είνε δυνατόν νά 
είνε άκόμη πολύ μακράν.

Διά νά έννοήση δέ τις όποιον τδ έμπόριον 
τών Καλαμών 0’ άρκεσθώ νά δώσω τάς έξής πλη
ροφορίας τάς δποίας μοϋ μετέδωκαν έκεΐ. Πεν- 
τακοσίας χιλιάδας δραχ. τήν ήμέραν χρειάζεται 
τήν έποχήν αύτήν τδ έμπόριον τών Καλαμών 
διά νά κυκλοφορήση άνευ στενοχώριών. "Απ’ αύτδ 
δύνασθε νά φαντασθήτε πόσον κολοσιαϊον εινε τδ 
έμπόριον της, ήτοι τά σϋκά της, ή σταφίς της, τδ 
λάδι της, αί έλαΐαι της, τά κουκούλια της καί τά 
κηπευτικά]της είδη.

-Ϋ-
Κάτιτι άκόμη τδ όποιον δέν υπάρχει είς άλλην 

έπαρχιακήν πόλιν, είνε δ Κήπος τών Καλαμών.

σιολόγονς τής ’Αμερικής."Η Νέα "Υόρκη, εινε ή μόνη 
όφισταμένη σήμερον κοσμόπολις.

Τό Λονδΐνον είνε ’Αγγλικόν, τό Παρίσι Γαλλικόν, 
τό Βερολΐνον Γερμανικόν, ή Πετρούπολις Ρωσσική, ή 
Νεάπολις ’Ιταλική, ή Καντιυν Κινεζική. Ί1 Ν. " Υόρκη 
είνε διεθνής. ’Εκ πληθυσμόν 4,500,ΟΟΟ κατοίκων 

2,000.000 εινε ξένοι.
Πώς διοικεΐται ή πόλις τής Νέας " Υόρκης ; Διοι- 

κέϊται διά τών 60,000 υπαλλήλων τον Δήμον, οστις 
μόνον διά μισθοδοσίαν των πληρώνει δολ. 7Ο,ΟΟΟ,ΟΟΟ 

έτησίως.
Ή πόλις τής Νέας "Υόρκης πληρώνει άκόμη είς 

10.000 άστνφύλακας τό ποσόν 12,865,258,00. Πλη
ρώνει διά καθαριότητα τών δρόμων της, τών εκτεινό
μενων είς μήκος 3.200 μιλλίων, τό ποσόν δολλαρίων 
7.418.299.00. Έάν ολοι οί δρόμοι τής Νέας 'Υόρ
κης άπετέλουν μίαν γραμμήν Οά ήνωνον τό Γιβραλτάρ 

μέ τήν ’Αμερικήν !...
Διά τήν έκπαίδευσιν ή πόλις τής Νέας "Υόρκης 

πληρώνει έτησίως δολ. 27.460.736.00.
"Η Ν." Υόρκη καταναλίσκει ήμερησίως 480.000. 

ΟΟΟ γαλλόνια νερό, πληρώνει δέ δ·.’ αύτό έτησίως δολ. 

ll.OOO.OOO.OO.
Προσθέσατε τώρα έκατομμύρια δολλάρια διά τό 

υγειονομικόν τμήμα, διά τόν φωτισμόν διά τήν έπι- 
μελητείαν καί συντήρησιν τών πάρκων, καί Οά φΟά- 
σητε πολύ γρήγορα είς τά 200 έκατομμύρια δολλάρια 
τά όποια έξοδεύει ή Νέα "Υόρκη τό έτος.

ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ*

« Ή μήτηρ του, ήτις τον παρετήρει άσκαρμαμυ- 
κτεί τοΰ λέγει. Ή επαρχία Tzumo απέχει πλέον τών 
έκατδν Γ1 (έκαστον ri ίσοδυναμεΐ πρός 4,500 μέτρα) 
τό δέ ταξείδιον διά μέσου τών δρέων είναι κοπιώδες 
καί δυσχερές. Συ δέν είναι δυνατόν νά είσαι βέβαιος 
δτι δ Akana δύναναι νά φθάση έγκαίρως. Δέν Οά 
ήτο κάλλιον δι’ έσέ νά μή άναμένης τήν επάνοδόν 

του σήμερον ;
« "Οχι μήτερ—άπεκρίΟη δ Hasebo — δ Akana 

ύπεσχέΟη δτι Οά είναι σήμερον ένταΰθα καί αυτός 
δέν δύναται νά μή έκτελέση τήν ύπόσχεσίν του. Έάν 
αυτός μάς κατελάμβανεν έργαζομένους είσέτι μέ 
τάς προπαρασκευάς διά τήν εορτήν τής άφίξεάις 
του Οά ύπέΟετεν άναντιρρήτως δτι ήμεϊς άμφεβάλλο- 
μεν περί τής ΰποσχέσεώς του καί τότε πρό αύτοΰ Οά 

ήρυΟριώμεν.
Ή μήτηρ δέν ήΟέλησε νά έπιμείνη καί άπήλΟεν.
Ή ημέρα ήτο ώραιοτάτη, ό ουρανός αίθριος καί 

διαυγής, ό δέ αήρ λεπτός. Διαρκούσης τής πρωίας ούκ 
ολίγοι ταξειδιώται διήρχοντο διά τοΰ χωρίου — οι

(*)  Συνέχει» έκ Σελ, 702

Ό Κήπος αύτδς δέν είνε τίποτε άλλο παρά άπειρία 
δένδρων βανανών κατάφορτων άπδ καρπούς είς τδ 
ήμισυ μέγεθος τών Αιγυπτίων βανανών, χωρίς 
δμως νά ύστεροϋν ούδ είς τό άρωμα, ούδ’ είς γλυ- 
κύτητα πρδς έκείνας. Πλήν έν ω αί Καλάμαι έχουν 
τδν κήπον ώς ένα κόσμημα,δέν τούς λείπει δμως καί 
μία άπειλή διά τήν πόλιν των. Καί ή άπειλή καί 
ό κίνδυνος προέρχεται άπδ τδν Νέδοντα, τδν με
γάλον χείμαρρον, δστις πηγάζει άπδ τής Άλα- 
γωνίας τά βουνά, κατέρχεται δρμητικώτα ςος πρδς 
τήν πόλιν άπειλών νάπαρασύρη δλα τά πέριξ του, 
μέ τδν ορμητικόν καί άκράτητον ροΰν του. “Ηδη 
έλπίζεται δτι ή φιλόπολις μέριμνα τοϋ κ. Μπε
νάκη θά κατορθώση ώστε νά άντεπεξέλθη κατά 
τοϋ κινδύνου αύτοΰ, δστις δντως απειλεί μέ με
γάλην καταστροφήν τήν καλήν πόλιν.

4-
“Ηδη δέν έχω νά προσθέσω παρά όλίγας λέξεις 

διά τήν κοινωνίαν τών Καλαμών. "Υπάρχουν πολ- 
λαί πεπλανημέναι γνώμαι περί αύτής. Είνε άλη- 
Οές δτι αύστηροί τηρηταί τών έλληνικών έθίμων 
καί άγριοι φρουροί τής οικογενειακής τιμής, έδω- 
καν πολλάκις άφορμήν νά πιστευθή δτι πρδ ένδς 
αύθάδους βλέμματος δέν έλογίσθη ή ζωή τοϋ αν
θρώπου. Πλήν τδ τοιούτον άν συνέβαινεν είς χρόνους 
παρφχημένους, ήδη ή έξημέρωσις τών έθίμων έπρο- 
χώρησε καί έκεΐ μέ δλα τά εύεργετικά άποτελέ- 
σματά της. Άλλως τε ή νέα γενεά μέ τήν μόρ- 
φωσίν της, μέ τάς έκπολιτιστικάς ιδέας της, μέ 
τήν κοινωνικήν άνατροφήν της,—ύπάρχουν άτομα 
τελείας μορφώσεως, σπανίας καί μεταξύ τών ’Α
θηναίων—δέν ήτο δυνατόν παρά νά έπιδράση καί 
είς τδ σημεϊον ούτδ, σημεϊον ίσως πολύ σοβαρόν 
διά τήν ζοήν καί τδ μέλλον μιάς έκλεκτής κοι
νωνίας δπως ή κοινωνία τών Καλαμών.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΗΜΕΡΟΝ ή πόλις τής Νέας " Υόρκης παρου- 
σιάζει τό μεγαλείτερον και τό δυσκολώτερον 

διοικητικόν πρόβλημα τον κόσμον. 'Η Νέα "Υόρκη 
μέ τόν πλοϋτόν της και τά 

Τά &ςοδαι εκατομμύριά της δέν έπαρκεϊ 
τής Λί. 'Τόρκης εις τάς άνάγκης τής διοική- 

σεώς της. Εύρίσκεται εις πα- 
ραμονάς πτωχενσεως, πολύ δικαιολογημένης, άφοΰ 
εινε γνωστόν οτι αί εισπράξεις τον ταμείον της εις 
τό διάστημα ένός έτους είνε δολ. 156.545.148.00. 
καί αί δαπάναι της δολ. 200.000.000.00 Πώς καλύ
πτεται τό έλλειμμα τον προνπολογισμον τής πόλεως 
Νέας ' Υόρκης ; "Απλούστατα. Μέ δάνεια. Πρό ολίγων 
άκόμη εβδομάδων ένομίσθη οτι ή Νέα ' Υόρκη ενρί- 
σκετο πρό τελείας πτωχενσεως. Τήν έσωσεν έν δάνειον 
άπό δολ. 160.000.000. Ποΰ Οά καταλήξουν αύτά τά 
συνεχή δάνεια; Ίδου ζήτημα απασχολούν τονς δημο-
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πλεΐστοι δέτούτων ήσαν έξ Samurait και oHarsebe 
παρατηρών αυτούς προσεκτικός, πολλάκις ήπατήθη 
νομίζων οτι έβλεπε τον αδελφόν του Akana.

«Οί κώδωνες τοϋ ναού μακρόθεν διά τών παρατε- 
ταμένων ήχων των έδήλουν τήν μεσημβρίαν και δ 
Akana εισέτι δέν έφαίνετο.

ΙΙαρήλθεν ή δείλη, έπήλθεν ή ώρα τής δύσεως τοϋ 
ήλιου καί άνεφάνησαν επί τοΰ στερεώματος οί πρώτοι 
αστέρες... καί ό Akana δέν έφθασεν.

Έν τοΰτοις δ Hasebe έμεινε μετ’ επιμονής επί 
τοΰ κιγκλιδιόματος προσβλέπων τήν έρημον οδόν, ήτις 
έκ τής λαμπρότητας τών ακτινών τοϋ σελινιακοΰ φω
τός καί τής έρημίας έπίεζε τήν καρδίαν του φέρουσα 
τήν ψυχήν του είς πυρετοίδη αγωνίαν.

«’Επί τέλους λέγει αύτώ ή μήτηρ του.
— Ή θέλησις τοϋ ανθρώπου — ώς τό ήμέτερον 

ρητόν μάς έπιβεβαιοϊ—δύναται ευκόλως νά άλλάξη ώς 
δ ουρανός κατά τήν διάρκειαν τοΰ φθινοπώρου. Τά 
λευκά σου χρυσάνθεμα θά είνε εισέτι καί αΰριον δρο
σερά, είναι ήδη αργά, πήγαινε νά κατακλιθής, θά εί
σαι βεβαίως πολύ κουρασμένος, αύριον τήν πρωίαν 
δϋνασαι νά έπανέλθης είς τό κιγκλίδωμα ΐνα άναμέ- 
νης τόν Akana.

«— ’Όχι, μήτέρ μου—άπεκρίθη ό Hasebe— σύ 
δϋνασαι νά άναπαυθής άλλ’ εγώ θά παραμένω εδώ. Ή 
καρδία μου μετά παλμών μοί λέγει’ ό Akana θά έλ- 
θηκαί εγώ αναμένω.

Ή επάνοδος και ό Θάνατος τοΰ Akana
«Μεσονύκτιον πλησιάζει καί ή σελήνη ήδη έδυεν 

ό'πισθεν τών σκιερών δρέων, ή δέ ρεμβώδης σιγή τοΰ 
χωρίου διεκόπτετο μόνον υπό τών υλακών άπομεμα- 
κρυσμένου τίνος κυνός. Όπόταν δ μελαγχολικός ήχος 
τοϋ κώδωνος έσήμανε τό μεσονύκτιον, δ Hasebe διέ- 
κρινε μακρόθεν άνθρωπον δστις έπλησίαζε μετ’ ά- 
στραπιαίας ταχύτητος καί μετ’ ολίγον διέκρινε τήν μορ
φήν τοϋ Akana.

«— Άχ ! άνέκραξεν δ Hasebe— άπό τής πρωίας 
αναμένω ενταύθα μέχρι τής στιγμής ταύτης δπως ϊδω 
σε ερχόμενον. Δέν ήθέλησες νά φανής ασυνεπής είς 
τήν ύπόσχεσίν σου ! Πλήν πρέπει νά αισθάνεσαι τόν 
εαυτόν σου κεκμηκότα αγαπητέ αδελφέ μου· τά πάντα 
είσίν έτοιμα προς υποδοχήν σου. έλθέ ! Θά καλέσω 
τήν μητέρα μας, ήτις ταλαίπωρος γραία, κατεκλίθη 
προ όίρας.

— Όχι λέγει δ Akana— αφες νά κοιμάται τήν 
καλήν καί αγίαν μητέρα μας 1 ... καί χωρίς ούτος νά 
θίξη ούτε τά φαγητά, ούτε τά ηδύποτα, δι’ δδυνηράς 
έκφράσεως προσέθηκεν — άκουσον ήδη αδελφέ μου 
τί μοί συνέβη.

«Άφικόμενοςέν ΤζαΠΙΟ παρετήρησα δτι δ λαός έ- 
χένετο έπιλήσμων τής άβρότητος καί εύγενείας τοΰ 
πρώτου βασιλέως μας λόρδου Hnya καί ύπετάχθη 

είς τάς διαταγάς τοΰ ά'ρπαγος Tsunckisa, έγκαταστα- 
θέντος είς τόν πύργον ΤοηίΚΙ.Έγώ ώφειλον νά έπι- 
σκεφθώ τόν έξάδελφόν μoυAkana Ί\η]ί,έγνώριζον δέ 
δτι ούτος έδέχθη νά ύπηριτήση τόν Tsunckisa, ζών 
ώς φυλακισμένος είς τά κτήματά του. Ούχ ήττον προ- 
σήλθον εις αυτόν.

Ό έξάδελφός μου μέ συνεβούλευσε νά παρουσι- 
ασθώ είς τόν νέον Δεσπότην, εγώ δέ διαφλεγόμενος 
υπό τής περιεργείας δπως ίδώ τό πρόσωπον καί τήν 
συμπεριφοράν αύτοΰ έδέχθην τήν συμβουλήν του. ΤΙ 
παρουσία μου φαίνεται δτι είς άκρον ηύχαρίστησεν 
αυτόν, μεθ’ δ μέ ήρώτησεν αμέσως έάν έπεθύμουν νά 
είσέλθω είς τήν υπηρεσίαν του, τούθ’ δπερ έγώ άπέρ- 
ριψα μεθ’ υπερηφάνειας. Όταν ήθέλησα ν’ αποχωρή
σω μοί διεκοινώθη δτι διατελώ υπό κράτησιν καί έάν 
έφειδόμην τής ζωής μου ώφειλον νά μή αποπει
ραθώ νά θέσω τόν πόδα μου πέραν τών τιμαρίων 
τοΰ Tsunckisa. Διεμαρτυρήθην καί έζήτησα νά 
έπιστρέιρω εις Harima διά τήν ένάτην ήμέραν τοΰ 
ενάτου μηνός πλήν επί ματαίω’ τά πάντα μοί ήρνή- 
θησαν καί έκτοτε δύο άνθρωποι διαρκώς μέ παρεφύ- 
λαττον μέχρι σήμερον.

«Κατά τό λυκαυγές σήμερον έσκέφθην δτι ώς Sa
murai ώφειλον επί θυσία καί αύτής τής ζωής μου 
νά έκτελέσω τήν ύπόσχεσίν μου καί άνευ δισταγμού 
πλήττω τόν ένα έκ τών φυλάκων διαπεράσας αυτόν 
διά τής σπάθης μου είς τό στήθος. ’Έρχομαι είς 
χεϊρας μετά τοΰ δευτέρου δστις μοϋ επιφέρει τραύ
μα εις τό στήθος καί δρομαίως τρέπεται είς φυγήν.

« Συνεκράτησα κατά τό εφικτόν τήν πληγήν μου καί 
βλέπων έμαυτόν έλεύθερον σπεύδω ν’ απομακρυνθώ.

«Άρχαϊον ρητόν λέγει- (ή ψυχή τοΰ ανθρώπου 
δύναται νά διατρέξη χίλια ΓΪ έν μ:ά ήμέρα)». Καί 
συνεπώς λαμβάνω θάρρος καί έπΐ τέλους εύρίσκομαι 
είς τάς άγκάλας σου. /Διήνυσα εκατόν ri άπό πρωίας 
καί ήδη είμαι έξηντλημένος έκ τής απώλειας τοΰ αί
ματος.

«Σύ, Hasebe, έσο καλός μέ τήν μητέρα μας καί 
έάν ήμέραν τινα ύποσχεθής τι, ένθυμοΰ δτι δέον πάν
τοτε νά τό έκτελής ! ..

Εϊπών δέ ταϋτα έπεσεν ήπίως έπΐ τοΰ άχυρίνου έδά- 
φους καί κλίνας τήν κεφαλήν έξέπνευσεν.

Ο Hasebe έμεινεν ένεός έπ’ ολίγον, μεθ’ δ ή- 
νοιξε μέ τρέμουσαν χεϊρα τό ίμάτιον τοΰ αδελφού του 
έκυψε προ τοΰ άναβλύζοντος αίματος, τό όποιον κα- 
τεκάλυψεν δλον αύτοΰ τό στήθος, έθηκε τά χείλη του 
έλαφρώς έπ’ αύτοΰ καί έπανειλημμένως ήσπάσθη αύ
τό ν τρέμων.

Πάν δτι ήτο έτοιμον διά τήν αίσίαν άφιξιν τοΰ 
γενναίου καί ύπερηφάνου άνδρός, έχρησίμευσεν δπως 
αποδώσουν τάς τελευταίας τιμάς προς τόν θανόντα.

« Ό Hasebe έλαβε τά κηροπήγια έπΐ τών οποίων

'Χ-έκαιον εισέτι καί τά έτοποθέτησε προ αί λαμπάδες εκαιον ε _ άνθο-
τών ποδών τοΰ άτυχούς νεκρού. . Συνελε4ε 
δοχεία μέ τά ώραϊα χρυσάνθεμα και περιεκ 
πτώμα δίκην θερμοκηπίου μετ’ 
τόπιν γονυκλινής έμεινεν επι μακρον δεομ s ■ 

, » < τώ συνεχοιιένω δωματιψ μιανυκτικωτατα, εν <σ εν τω συν χ I , _
μητρική καρδία έκοιματο ησυχω5, αγν 
βαινεν είς άπόστασιν ολίγων βημάτων».

,» μόνον U « XO-V '

πων«ς δχαγχϊνώοχ» ψοο..|μ««\ 
«ϋγίνεχαν δέ

Έ«ς περιψ«νειςννΛ«ς νανα X'l· I .

' ‘“ώΐον «ολέμο» <ούτ«· ϊ.ϊ"σ”2, 

ηδυ νοόνων καί η επιδρασις της - τ

όποιον δ«<π«ριμένην «txlxv tv ιή Ζ»Οι'ί 
«ρσνών

Ούδείς γινωσκει αν ο τελευταίο^ _

^ο»χ

■«*  ύι”7”ς'

«««**  Λ otovd δ0”““ζ°^·

vol έπΐ τών ιδίων παθημάτων. < _
Ή διηνεκής αύτη άνησυχία, ήν ωμολογησετ

me ύπΰρζεν άνέκαθεν ό κλήρος των λαών.
Άλλ’ είς οίανδήποτε σελίδα καί αν κλεισί η η ιστό- 

ρΧ'Χν- ^«^νόνίνο^ μ«
atUz^v»^ δόέπχδέοωοχνόπ «νηΚ δ«- 

φνας· ΟΥΡ ΖΑΒιτςιανου χλριν

ΝΑΔΗΜ0Σ1Ε1ΌΜΕΝ έκτης φίλης « Ατλαν- 
τίδοςτόν κάτωθι χαρακτηρισμόν των γενναίων

Κυδωνιών δημοο—ένχο· «μ« '» 
γνωστών λυπηρών επεισοδίων

Οί Μ»νχάν«χ Χών ω.ιζΟέ’’®’ '' Κυδω'

·- - ΧΧΧΧ 

άλλο πχοα Άρμέαος σφχςοχ voc,

,·, ax. oi a., s»..
.Εζ .·’·»·’··

■πΛνοραυ.Χ’.χ.ωτ'Χ.ου, β/.ον J

λην»·
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- · Γ Ιπάνω oi Kuo<0«««t δέν ΐγνώρισαν
rAv5pti·*::  τ z Σονατών Μ--, 

ouoxtxov νομον, sv« ι ’ αλτ'ποον τήν εχπληρω-
κρας Άώας, χωρά εννοείς χυρίβρχ?»λ ,
etv τών άλλων οποχρεω _ δν£ταξις άγνωστος εις αυτους, 

(<Τόνάμήδπλο<»ορονν ενε«1α.^^ 

δ'εν ήννόησχν δε την φοοο πε-
τά τοορχίχ» μονοπωλΙΧ του, /.
λατείαν των». Χ.Ι)..ερώσει δι’ «ύτο'υς δν περί-

«Ή γε.ναιοτης των εχε. κ r

εργον ιτρονόμιον». , τωι) τουρκ(χδς
Κ^ν ίννοοΰν VX «^ 7°.ρ;;ενιι άνοπλοτ».

’^ΐ·5’ τ°;Χ°οί ΐοΰρχο: ήβέλησχν vi πεοιφρονήσ^ το 
«Εις το 1837, οξ Ρ τ4ς ΚυΟυν.,α,

,ρονόμ-.ον.ύτδχχτ επροχ,.ο^ν^^. .^ως

μ,έγχ σωμχ στρχ.ου. Π Ρ ων του
δέ λεπτή ή Οεσις των Ελλήνων

κυριάρχου των». έπιδει/Οίντ» είς «ς
«Κχίδμωςδυόμισυ χίΑ·^ ήαπ6δΐσχν τήν δίοδον τοΰ 

τουρχιχάς i?Z« απε·.λη-ΐχωτατχ ημ

στρχτου». _ _£λευταία συνάντα δέν υπάρχουν,
«Λεπτομερειχι οια ·<» λΟέ'νΓων έκ Κυδωνιών ψο-

ΰπάρχειδμοςηχ,ορμη χάπου

νων, 8τι δηλαδη προκε μ άποβ;βχσΟή είς «ύ*άς.
πλησίον τών Κυδων.ων, η 0 , , «υοιναους τοΰ άτμο-
01 λεμβοΰχοι έξυπνήσχντες χπο -ου εΒον

πλοίου—διότι ήτο vu’ —Μ τδν αποβιβάσω-

άοοΰ έξηγέρΒη 3λη ή πόλις»· «εγεινχν οί φόνοι
«Φαίνεται, ότι χχτα τχ, σχη {,πεοΛοάνεία μι« 

διά νά διατηοηΟή τδ γοητρον χχι η _ ’πι.
λ,ως,ήδποίαΟέλα νά τΠν σεβων.α. χχ· ϊ Ρ 

βχλλη σεβασμόν».____________ _______

ilMlPEHEIi Ε/ΛΙέΕΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ιθ ΑΙΩΝΑ

(ΕΛΛΙΣΑΒΕΤ μοττζαν)

Όλατά σχέδιά της
Τέλος έγένετο η απόφασή η , . Τό

, ’ -ς,,. Ίταίίαν. Μεγαλως τότε ι
κογενεια εις την · c,,ftPftiav Ό σκοπος

V» Τ .-Εόχό

»είςτην Ζακυνί π)ούσιοι επειδή
..ύρίσκωνται γαμβροί^ - παώ.α ,η.
,,.,πί τά εύγενή και πλούσια σπητια, , , , »
»Χ„,.ό SZ0W ™ τί. »»“« ° ζ,. 
»άρσ„.»χο«, Xt Ux

,έ,.π Όθεν ή ταλαίπωρος μήτηρ μο ·
’’συγγει-εΐς μου έβλεπον πώς ήτο

,,είπώ καλήτερον a&L’vaT°^ συμβίος. ’Αφού
9άξων ύποκει^ον δια

καΐμ0ί δω·

(*)  Συνέχεια εκ Σελ, 721
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«σουν κανένα άνδρα ουτιδανόν εΰ- 
»γαλα πάλιν έξω τό ζήτημα τοΰ μονα- 
»στηρίου, λέγοντας πώς ητο πολύ κα- 1 
«λήτερον νά υπάγω είς ένα μοναστήρι 
»τής’Ιταλίας παρά νά πάρω κανένα ι 
«άνδρα πολύ κατώτερον άπό εμένα, 
«άλλά ή μήτηρ και οί άλλοι τής φα- I 
«μελιάς, άγκαλά καί νά έβλεπον τήν 
«έλλειψιν τών γαμβρών, πάλιν δέν ή
θελαν είς κανένα τρόπον ν’ άκοΰωσι 
«τό μοναστήρι. Είς τήν στενοχώριαν, 
«όπου τότε εύρέθηκα, νά μή εύρεθή,' 
«Θεέ μου, καμμία άλλη ! Μοΰ έλεγεν 
»ό νοϋς μου πώς μίαν φοράν δτι δέν- 
«εύρίσκετο άνδρας διά εμένα, πώς 
«μίαν φοράν καί δέν μ’ άφιναν νά 
«υπάγω είς μοναστήρι, έπρεπε χωρίς 
«άλλο νά μείνω διά παντός είς τό 
«σπήτι, καί έδώ είς τήν Ζάκυνθον 
«τό νά μείνη μία κόρη άνυπανδρος
«είναι τό ίδιον ώσάν νά μείνη καί εΐς’φυλακήν. Άλλά 
«τούτο τό κλείσιμον τοΰ σπητιοΰ έκατασταίνετοείς εμένα 
«πολύ άνυπόφορονώσάν όποΰ έστοχαζόμουν δτι μαζί 
«μέ εμένα ήθελε μείνουν κλεισμένα καί τά συγγράμματά 
«μου, καί μήτε ήθελεν ήμπορέσω νά στολίσω τό 
«πνεΰμά μου μέ περισσοτέραν σπουδήν άπό έκείνην 
«όποΰ είχα. Ή θλίψις όποΰ ήσθανόμην διά τούτο 
«τό πράγμα μ’ έκαμε ν’ αμελήσω τόν εαυτόν μου, 
«έγώ άκτένιστη, άνιπτη, νηστική, χωρίς νά θέλω νά 
«μοΰ όμιλώσι, πεσμένη εις ένα κρεββάτι. μέ τά μάτια 
«καρφωμένα είς ένα τόπον, ή μορφή τοΰ θανάτου 
«άρχισε νά παρουσιάζεται είς τό πρόσωπόν μου...» 
"< >λα αύτά δμως παρήλθον άμα έμαθεν δτι έπρό- 
κειτο νά μεταβή οίκογενειακώς είς τήν ’Ιταλίαν.

Δυστυχώς ή Μουτζάν ένόμιζεν δτι τό ιδεώδες τής 
τελειότητας, ήτο,ώς εϊδομεν, τοΰ αρμοδίου γάμου της, 
νά λάβη ά ρ ι σ τ ο κ ρ ά τ η ν σύζυγον έκ τής ιδίας κοι
νωνικής θέσεώς της, πλούσιον.

Εύρίσκετο είς μεγάλην άπάτην, διότι διά τήν φυ
σικήν αρμονίαν μεταξύ δύο συζύγων δέν αρκεί νά 
είναι καί οί δύο άριστοκράται καί πλούσιοι- άλλά νά 
έχωσι τό ίδιον ιδεώδες, νά συνεννοώνται, νά ύπάρχη 
αρμονία τοΰ αισθήματος. Διότι μέγα είνε τό δυστή- 
χημα ή άναρμονία ή ώς κοινώς λέγεται : τόάσυμ- 
βίβαστον τών χαρακτήρων. Ή αρμονία 
γεννάται έκ τής συμφωνίας τών οργάνων, άλλως τε 
εχομεν παραη>ωνίας καί χάνεται ή ώραιοτέρα τών 
μελωδιών καί αρμονιών. Ούτως ή ευτυχία τοΰ γάμου 
δέν είναι ή εύγενής καταγωγή, τά πλούτη, τό έπίση
μον τοΰ ονόματος, ή έκτακτος διάνοια' άλλ’ ή αρμο
νία καί ή μελωδία τών δύο καρδιών καί ψυχών, αϊτι- 
νες μόνον παράγουσι τήν δμόνοιάν τών δύο διανοιών

^ΙΚΟ,Μ..Ε.Σ Απο την Λέσβον

Μαγεντεχή τοπο&εσία τής Γύρας [Είς ιό Πέραμα]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ρ. ΡΑΛΛΗ

σκέψεων, θλίψεων παράγουσιν τήν φυσικήν, ηθικήν 
καί διανοητικήν συμπάθειαν. Ό γάμος είναι ώς μία 
συγγένεια χ η μ ι κ ή, ή όποια κρατεί συνηνωμένα 
τά άτομα ή μόρια τών απλών σωμάτων πρός άπαρτι- 
σμόν μορίου συνθέτου σώματος. Καί καθώς δ βαθμός 
τής έντάσεως τών συγγενών χημικών δέν είναι 
ό αύτός παρ’ ένί καί τώ αύτώ στοιχείο» απέναντι τοΰ 
δεινός ή δεινός στοιχείου, ουτω καί είς τό συνοικέσιον 
παρατηρεΐται ώς πρός τούς χαρακτήρας, μέ τήν δια
φοράν δτι είς τήν σ υ γ γ έ ν ε ι α ν χ η μ ι κ ή ν αί περι
στάσεις τήν τροποποιοΰσιν, ένώ είς τό ασυμβίβαστον 
συνοικέσιον μόνον τό διαζύγιον φέρει θεραπείαν.

(ακολου&εϊ) ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΖ

Ι
ΔΟΥ τό νεώτεοον Εύχγγέλιον τό όποιον ό ’Ελληνικός 
Λαός έν άκρατήτω ένΟουσιασμω xxi έν πατριωτική έξάρ- 

σει άπεδέχθη χαί έψήφισεν ύπό τάς εύλογίχς τής Εκκλησίας 
χατά τήν 14 Σεπτεμβρίου <909 έν τω 

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ Πεδίω τοϋ "Αρεως.
Ψήφισμα τοΰ Λαοΰ ’Αθηνών 

καί Πειραιώς.
«Ό λαός τών Αθηνών χαί Πειραιώς ουνελΟών είς πάν

δημον σολλαλητήριον ΐνα σκεφθη περί τών χοινών, ήτοι 
περί γενιχής τών χακώς έχόντων άνορθώσεως, πολιτικής τε 
ζαί στρατιωτικής ή» άπό μοκροΰ ήδη χρόνου επόθησε κα; 
τήν όποιαν τό κίνημα τή; 15ης Αύγουστου άνέλαβε νά πραγ
ματοποίηση, άποβλέπων ότι τά εννομα συμφέροντα χαί δι
καιώματα του ούσιωδώς έΟοσιάσΟησαν ύπό τό ευπρόσωπον 
χάλυμμχ ελευθέρου πολιτεύματος, τών άντιπροσώπων αύτού 
μεταβληθέντων είς ίδιοτελή ολιγαρχίαν άντικαταστήσασαν 
τόν νόμον διά τή; Θελήσεω; καί συνενωθεϊσαν μετά αφορολο
γήτου πλουτοκρατίας εν ω αύτός στενάζει ύπό τό βάρος 
τών άδ'.χωτάτων φόρων χαί τών επί τής καταναλο>σεως, χω
ρίς χ’άν νά άπολχμβάνη ώς αντάλλαγμα τήν ασφάλειαν τής 
ζωής, τιμής καί ιδιοκτησίας.

δον) Ώς δρον άναπόφευκτον πάσης σοβαρας νομοθετικής 
έργασίας, άξιοι τήν άαεσον μεταβολήν τού κανονισμού τής 
Βουλής, τήν κωλυσιεργίαν ύποθάλποντος χαί τελείως παρχ- 
λύσαντος τήν τοΰ πολιτεύματος λειτουργίαν.

9ον) Διακηρύσσει τήν σταθεράν αύτοΰ άπόφασιν περί εν
δελεχούς έποπτείας Κυβερ ήσεων χαί Βουλών, μέχρις ού 
έπιτύζητήν πρχγμχτοποίησίν δλων τών είρημένων πόθων 
του αναγόμενων είς ισάριθμα δικαιώματά του τά όποια εν
νοεί νά ύποστηρίξη διά πάσης Ουσίας.
Έγένετο έν τώ Πεδίω τοΰ "Αρεως σήμερ>ν 14 7)βρίου 1909
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Ιον) 'Εκφράζει τήν χαράν αύτοΰ, διότι ό στρατός ήγέρΟη 
πρός κατάλυσιν τής πολιτικής συναλλαγής χαί ένίσχυσιν τών 
στρατιωτικών χαί ναυτικών τής χώρας δυνάμεων εις άς τό 

’Εθνικόν μέλλον στηρίζεται.
2ον) ’Απευθύνεται εύλαβώς πρός τήν Λ.Μ. τόν Βασιλέα, 

ώς τόν πρώτον καί άναπόφευκτον παράγοντα τής έπιδιωχο- 
μένης πολιτικής παλιγγενεσίας έν τή πεποίθησή ήν έχει 
περί τού δτι ό ύπέρτατος άγων δέον νά είνε κοινός Στέμμα

τος, Λαοΰ χαί Στρατού.
3θν) ’Εκφράζει τήν πεποίθησιν αύτού επί τών δυνατών 

σοβαρών οικονομιών ώς πόρου ένίσχύσεως τοΰ στρατού καί 
τού ναυτικού, τήν μέχρι τοΰδε άποτυχίαν άποδίδων είς αύτό 
τό ίδιον σύστημα ούτινος τήν κάτάργησιν έπιδιώκει ήδη.

4ον) Έν Λπολότω άνεπαρχεία τοΰ έξ οικονομιών πόρου 
συνιστα τήν ύπέρ τού ταμείου τής ’Εθνικής Άμύνης χαθιέ- 
ρωσιν τοΰ έπί τοΰ γενικού εισοδήματος ©όρου, άποκρούων 
διαρρήδην πασα< νέαν αϋξησιν τών έπί τής καταναλώσεως 
καί ορονών οτι τούνχντίον λογικωτέρα τού δασμολογίου διαρ- 
ρύθμισις θά είνε συγχρόνως πρός δφελος τοΰ δημοσίου χαί 

άνακούοισιν τοΰ λαοΰ.
5ον) Άξιοι νά ΐδη τέν Κυβέρνησ’.ν ύποβάλλουσαν τό τα

χύτεροι είς τήν Βουλήν, καί ταύτην Φηοίζουσαν, άρτιον σύ
στημα νομοθεσία: ύπό τό πνεύμα πολέμου τής συναλλαγής, 
άνορθώσεως δλων τών κλάδων τή; διοικήσεως καί προστα
σίας τής παραγωγής, ίόίφ δε ά ψηφισθή νόμος περί προνο 
μίων χαί μονιμότητας δλων άνεξαιρέτως τών υπαλλήλων 
δπως ούτοι καταλλήλως εκλεγόμενοι, μή άπολυόμενοι δέ 
ούδέ μετατιθέμενοι άλλως ή ώς ό νόμος διαχελεύει, χατα- 
ττώσιν αληθείς λειτουργοί τής πολιτείας άντί οργάνων τού 

κόμματος ώς εινε σήμερον.
Νά έπιδιωχθή ή διά καταλλήλων νομοθετημάτων καί 

ιδίως διά νόμου κατασταλτικού τής όπλοφορίας, έμπέδωσις 
τής δημοσίας ασφαλείας τού πρώτου τούτου γνωρίσματος 

πάσης εύνοουμένη; πολιτείας.
Νά προστατευθή ή γεωργία, ή κτηνοτροφία, ή βιομηχα

νία, τό έμπόριον καί ή ναυτιλία τής χώρχς διά ■•ομοθετη- 
μάτων ώς είς άλλας χώρας καί ιδίως διά γεωργικών Τραπε
ζών καί συνδικάτων, προτιμωμένων συγχρόνως ύπό ίσους 
δρους τών έγχωρίων προϊόντων προκειμένου προμηθειών τού 

Δημοσίου.
Νά ληφθή πρόνοια περί βελτιώσεως τής τύχης τού έργά- 

του δουλεύοντος ήδη τήν χειριστήν τών δουλειών πρός τό 
κεφάλαιον δι’ εχλειψιν παντός προστατευτικού αύτού νόμου.

Νά φηφισθώσι νόμοι οργανικοί έπί τό άπλούιτερον ρσθμί- 
ζοντες τάς δημοσίας ύπηρεσίας καί δ ή τήν λογιστικήν. Νά 
ψηφίσθώσιν σπλούστεροι δικονομ'.κοί νόμοι πρός ταχυτέραν 
καί οίκονομιχωτέραν απονομήν τής δικαιοσύνης ώς καί ό 
άστιχός χώδιξ ό άπό τόσων δεκαετηρίδων είς μάτην άναμε- 
νόμενος. Νά έκλειψη τό ταχύτερον τό μέγα σκάνδαλον Φυ
λακών (καταγωγίων) οργανίζομένων αληθών τοιούτων καί 
συγκεντρουμένων πρός έξυπηρέτησιν τοΰ κοινωνικού σκοπού 

δν έπιδιώκουσι.
δον) Διαμαρτύρεται κατά τής σημερινής τής Πολιτείας 

αδιαφορίας περί μορφώσεως Κλήρου καί πρχκτιχωτέρας δη
μοτικής έκπχιδεύσεως, τών δύο τούτων ίσχυροτάτων παρα
γόντων τοΰ προβιβασμοΰ τοΰ ατόμου.

_7ον) Στιγματίζει ώς κοινωνικόν αδίκημα τήν κρατούσαν 
τοκογλυφίαν καί Οεωοεί επείγοντα τόν άμεσον κατ’ αύτής 
πόλεμον διά νομοθετικού προσδιορισμού άνυπερβλήτων δρίων 

τοΰ έξ συμβάσεως τόκου.

Η ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ ΕΝ ΚΛΛΑΛΑΙΣ

Έδοκίμασζ μίαν άπό τάς μάλλον ευάρεστους εκ
πλήξεις δτκν ήκουσα τήν Δδα Ζωγράφου νά όμιλή μέ 
ενθουσιώδη κζί πειστικήν εύγλωττίαν Οιά τό πολύ
μοχθον έργον τής Κας Ζλατάνου, κζί τής Σηροτροφι- 

κής Έταιρίας τών ’Αθηνών.
Ομολογώ οτι άνευ αύτής τής καλής συμπτώσεως, 

θά εύρισκόμ.ην ακόμη εις τήν πλάνην νά πιστεύω, δτι 
ώραΐαι και εύφυεΐς κυρία*.  συγκεντρωμένα', εις κομψά 
σαλόνια μέ λίγο φώς, άρέσκονται άπλώς νά συζητούν 
και διά μερικά πρακτικότερα πράγματα, καί ευρι- 
σκον φυσικόν δτι έπροτίμησαν νά ένδιαφέρωνται, έν 
τοιαύτν) περιπτώσει, διά τάς ψυχάς, τάς χρυσαλίδας 
καί τήν μέταξαν. “Αν θέλετε μάλιστα, μία ενδιάθε
τος κατάστασις μέ έπειθε νά νομίζω δτι ή μίμησις 
είχε πολλήν θέσιν είς τήν ύπόθεσιν αύτήν, άφοΰ είναι 
γνωστόν δτι Παρισιναί Πυργοδέσποιναι τής εποχής 
τοϋ ’Ερρίκου Δ', ήσχολοϋντο μέ έπίδοσιν είς τά σηρο- 
τροφικά, άπδ μόνην τήν σκέψιν νά έξασφαλίσωσι τήν 

ύψηλήν εύνοιαν.
Τήν πλάνην μου αύτήν δικαιολογεί, ίσως άκόμη καί 

τώρα ή παρατήρησις δτι δέν ήκούσθη ή αύστηρά 
γλώσσα τών άριθμών καθορίζουσα τόν προσανατολι
σμόν τοΰ έργου τούτου, καί τό γεγονός δτι ένας σηρο- 
τροφικός πακτωλός, ή Μεσσηνία, δέν συμπεριελήφθη 
είς τήν σφαίραν τής δράσεως τής Σηροτροφικής Έται

ρίας.
Καί δσον μέν άφορα τόν καταρτισμόν στατιστικών 

πινάκων διά τά φυτευθέντα μορεόδενδρα, τούς διανε- 
μηθέντας σπόρους, τήν προέλευσιν αύτών, τήν κατ’ 
ούγγίαν άπόδοσίν των, τήν μεγαλειτέραν εύδοκίμησιν 
ώοισμένης φυλής έγκλιματισθείσης, καί τόσας άλλας 
λεπτομεοείας άνιαράς πλήν άπαραιτήτους, είναι άλη
θές δτι τό πράγμα δέν είναι πολύ εΰκολον. Χρειάζε
ται μακοά έπί τόπου έρευνα καί άρκετή εύσυνειδησία 
κατά τήν παρακολούθησιν, τήν οποίαν κωλύει κατά 
τά πρώτα βήματα ή πρόληψις καί ή άμάθεια. Ιίρο- 
κειμένου δμως διά τήν έπιλογήν τών ελληνικών επαρ
χιών καί τήν διάκρισιν αύτών είς εύνοουμενας καί μή 
τοιαύτας, τολμ.ώ νά έχω τήν γνώμην δτι δεν έπρεπε 
νά πλανηθή ή γυναικεία διορατικότης είς την έκτιμη-
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σιν τών φυσικών πλεονεκτημάτων τά όποϊχ πρέπει νά 
χαρχκτηρίζωσι τά σηροτροφικά κέντρκ, άφοϋ μάλιστζ 
ή ιστορία τοϋ Μορηά κζί τό έργοστάσιον της Σπάοτης 
Καρασταμάτη διχλαλοΰν την φήμην.

Ό Πουκεβίλ περιηγηθείς την Έλλάδζ άφηγεϊτζι 
πολλάς άζίχς λόγου παρατηρήσεις του περί της τότε 
παραγωγής τοϋ Μορέως καί εκθέτει ότι η εκτροφή 
τοΰ μετζςοσκωληκος απετελει τον σπουδαιότεοον 
κλάδον της παραγωγής τοϋ τόπου. Κατ’ αύτόν ή 
α,ια τών εν ΙΙελοποννησω παραγομενων κουκουλίων 
ανηρχετο εις 5 εκατ. πιαστρα μέχρι της έπαναστά· 
σεως τοϋ 1770. η οποία κατέστρεψε τάς μορεοφυ- 
τείας, τό μέγιστον δέ μέρος της παραγωγής προσέ- 
φερον αί Καλάμαι, η Άνδροΰσζ (τοϋ Δήμου Εύας της 
επαρχίας Μεσσήνης) κζί ό Μιστράς.

Απο τοϋ 1 780 ήρχισε πάλιν η συστηματική καλ
λιέργεια τών μορεοδένδρων άνά τήν Πελοπόννησον. 
Εις τας Καλαμας αι γυναίκες επεδόθησαν ιιετά μ.ε- 
γαλειτερου ζήλου εις τήν εκτροφήν τοϋ μεταξοσκώ
ληκας και ηρχισαν ν ανζπηνιζουν τήν μέταξαν εις τά 
μαγγάνια καί νά ύφζίνουν μέ τά συνήθη άργαλειά, τά 
φημισμένα μεταξωτά, μεταξύ τών οποίων διακρίνεται 
ή καλαματιανή γάζα.

Ητο τοιαύτη η ποιοτης της Μεσσηνικκής μετάξης 
ένεκα τής ύπεροχής τής κζλλιεργουμέ/ης φυλής, ώστε 
ή Μασσαλία εύρισκομένη τότε εις στενάς έμπορικάς 
σχέσεις μετά τών Καλαμών, οποθεν ηγόρζζε κυρίως 
δέρματα τών βυρσοδεψείων τοϋ Παμίσου, έγεινεν ά- 

ποκλειστικος πελατις μας, μέχρι τής έποχής καθ’ 
7)7 '^ΡΖισε νο! *«ταπίπτη  ή ναυτική ύπεροχή τών 
Γάλλων, καί ήτο τοιαύτη ή ζήτησις κζί ύψώθησζν 
έπί τοσοΰτον αί τιμαί (110 φρ.), ώστε ήρχισεν ή 
απλή οικιακή βιοτεχνία νά μεταμορφώνεται είς βιο
μηχανίαν σοβζράν. Κατά τό 1837 ό έξ Άγκώνος Κ. 
Δουρούτης μετά τοΰ έκ Ναυπλίου Μιχ. Ίατροΰ ίδρυ
σαν έν Μεσσήνη (Δήμος Παμίσου) τό πρώτον έργο- 
στζσιον αναπηνισεως τής μετάξης έφζρμόσζντες τήν 
ευρωπαϊκήν μέθοδον. Τά άποτελέσματα ύπήρξαν άρι
στα. Εις τάς Καλαμας ίδρύθησαν άλλεπαλλήλως 5 
μεγάλα άτμοκίνητα μεταξουργεία, καί κατά τό 1853 
έπί ολικής παραγωγής 150 χιλ. οκάδων μετάξης τά 
εργοστάσιά τών Κζλαμών είσέφερον 30 χιλ. Ή 
πρόοδος αύτή έξηκολούθησεν, ίδρυΟέντος τό 1855 τε
λευταίου μεταξουργείου άπό τόν Γάλλον Άλ. Φουρ- 
ριερ, κζι τό 1859 άπό τήν γερμανικήν 'Εταιρίαν 
Φέλς. Άλλά τό 1862 έφθζσεν είς τήν Ελλάδα ή 
έκραγεισα έν Γαλλία καταστρεπτική έπιδημία τοϋ 
μεταςοσπορου, ακολουθούσα τό έμπόριον αύτοΰ, καί 
ή εύημερία τής Πελοποννήσου κζτεστράφη. ’Ενώ τό 
1855 παρήγοντο έν Έλλάδι 2 έκατ. οκάδες κου
κουλίων, τό 1882 δέν πζρήχθησαν πλείονα τών 300 
χιλ. οκαδ. Τό 1867 ό μέγζς Παστέρ έσωσε τήν αν

θρωπότητα άνζκζλύψας τήν νόσον κζί προδιαγράψας 

την προληπτικήν θεραπείαν της. Ή μέταξα άνέ- 
κτησε τήν προτέρζν δόξαν της καί τάς προτέρας τι
μάς της, άλλά ή πρόοδος έχει πάντοτε θύματα, καί 
η τομή τοϋ Σουέζ μικρόν μετά ταΰτα γενομένη ή- 
νοιξε νέαν όόόν εις τό έμπόριον, τό όποιον συνηγω- 
νισθη την Ευρωπαϊκήν μέταξαν μέ τάέ κατωτέρας 
ποιότητας τής Κίνας καί τών ’Ινδιών (1869).

Έκτοτε ή πρόοδος άνεστάλη όριστικώς. Τά έργο- 
στασια τών Καλαμών έπηρεασθέντα άπό τάς γενικάς 
υποτιμήσεις περιωρισζν τον προσωπικόν των. Τό ν.ε- 
ταςουργεΐον Φελς διεκοψεν όριστικώς τήν έργασίαν 
του τώ 1883, και πλήθος οικογενειών έστεοήθησζν 
τοΰ κυριωτέρου πόρου ζωής.

Δια να συλλαβή κανείς μίαν εικόνα τής δυστυχίας 
άς έχη υπ δψει του ότι τοσαϋται γυναικεΐαι χεΐρες 
εύρισκον έργασίαν μέ τήν βιομηχανίαν αύτήν, ώστε 
και στίχοι διάφοροι έπλάσθησαν, καί οί έρωτύλοι 
τής εποχής διαμαρτυρόμ.ενοι κατά τής καταθλιπτι- 
κής εργζσια; τών φζμπρικαδορισών, διέσχιζαν τά σο
κάκια τών Κζλαμών τραγουδοϋντες μέ διάτορον 
φωνήν:

Δεν &έλω νά δουλεύης, στη φάμπρικα νά πας
Γχά μία και σαράντα, τά νειάτα σου νά φας

Είναι δέ γνωστόν οτι κατά τήν έποχήν έκείνην δέν 
ύπήρχον άλλα έργοστάσια έν Καλάμαις καί ή λέξις 
φάμπρικα, ή όποίζ φζίνεται όφειλομένη είς τούς ίτα- 
λους ανζπηνιστας τοϋ Δουρούτη, κατηντησε καί σή
μερον άκόμη νά είναι άναπόσπαστος είς τούς πολλούς 
μέ την ΐόέζν τής μετάξης.

Η πρώτη άκμη παρήλθεν ούτως άνεπιστρεπτεί καί 
αργότερον ή πτώσις τοϋ συναλλάγματος συνεπλήρωσε 
την κζτζστροφην. Σήμερον ή μέταξα προσφέρεται 
προςφρ. 40 περίπου, εκ δε τών υπαρχόντων μετα
ξουργείων μόνον τό τών άδελφών Στασινοπούλων 
κζί τοΰ I. Δανασή έξακολουθοΰν νά έργάζωντζι, ά- 
πζσχολοΰντα άμφότερζ περί τά 200 κοοίτσια. Έκ
τός αύτών ύ—άρχουν καί δύο νεότερα Μεταξουργεία 
κζί μετχξοϋφζντήρια , τοΰ Κ. Πάτσου καί Δ. Μα- 
λευρα κζι περί τούς πεντακοσίους άργαλειούς οί ό
ποιοι έργάζοντζι άποκλειστικώς διά νά πορίζωνται 
τά πρός τό ζην ισάριθμοι οίκογένειζι, διότι παοεκτός 
αύτών ύπάρχουσιν καί άλλοι πολύ περισσότεροι, ί
σως υπερδιπλάσιοι, διά τών όποιων έτοιμάζουν τήν 
προίκα των τά κορίτσια εύπορωτέρων οικογενειών. 
Η Μεσσηνία παράγει ήδη περί τά 130 χιλ. όκ. κου

κούλια, κατά τό πλεΐστον κίτρινα, έκ τών όποιων 
τό ήμισυ εξάγεται είς Λυώνα κζί Μιλάνον, τό δέ ύ- 
πόλοιπον δσον δέν έξάγεται ώς μέταξα, καταναλί
σκεται διά τήν ύφζντουργικήν διαθέτουσζν 2.000 όκ. 
μεταξαν περίπου,και δια την κλωστικήν, κα.τζσκευα- 
ζομένων ένταϋθα ώρζιοτάτων μπιρσιμίων. Υπάρχει

’Άν κατορθωθή τοΰτο, θά παύσουν αί έκ τής κα
κής ποιότητος τοΰ κουκουλοσπόρου καταστροφαί, δι
ότι ένα ειδικόν σήμα έπικολλώμενον άντί μικρας δα
πάνης τών εισαγωγέων θά έγγυαται είς τούς έκτρο- 
φεΐς τήν άνοσίαν τοΰ εμπορεύματος.

Καλάμαι Σεπτέμβριος 1909
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΣ

Ε
ΠΕΣΤΗ ή στιγμή νά ζητηθή ή θεραπεία τής 
νόσου, έξ ής άπό πολλοϋ πάσχει τό ελληνικόν 

κράτος, διά ριζικών μέτρων καί ή άνόρθωσις τής πολι
τείας δι’ αποφάσεων γεν- 

ΕΚΚΛΗΣΙΣΙ ναίων, οριστικών, άνακαι
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΙΚΑΤΟΣ νιστικώνέκ θεμελίων,ικα

νών νά κόψωσιν έκ τής ρι- 
ζης τό κακόν καί νά συντελέσωσιν είς τήν έθνικήν ά- 

ναβίωσι
Ή νόσος, έξ ής πάσχομεν, κυρίαν αιτίαν έχει τήν 

έλλειψιν κομμάτων άρχών καί τήν έπικράτησιν έν τή 
διευθύνσει τών δημοσίων πραγμάτων προσωπικών 
τοιούτων, τά όποια παρεκώλυσαν τήν έλευθέραν ά- 
νάπτυξιν τών θεσμών καί έφθειραν τήν πολιτείαν. Δι 
δέκοίθη άναγκαια καί επιτακτική ή ΐδρυσις κόμματος 
ριζοσπαστικού, σκοποΰντος τήν διά ριζικών μέτρων 
όργάνωσιν τής πολιτείας, επι τή βασει αρχών φιλε
λευθέρων καί Αποκεντρωτικών, τήν έπικράτησιν έθνι
κής πολιτικής καί τήν κατάλυσιν τών προσωπικών 
κομμάτων,τών ιδρυόμενων και συναποθνησκοντων μετά 
τοΰ άρχηγοΰ αύτών.

Τό κόμμα τούτο, έμφανιζόμενον σήμερον πρό τοϋ 
έλληνικοϋ λαοΰ, δέν δημιαυργεϊται ήδη, άλλά προτί- 
θεται νά όργανώση τό έν τή συνειδησει αυτού ύπαρ
χον, διότι ό ελληνικός λαός, ζητών τήν άνόρθωσιν διά 
ριζικών μ.ετρων, άσπαζεται αρχας ρ··ζοσπαστικας. 
Ούτω δέ τό ριζοσπαστικόν κόμμα άνταποκρίνεται είς 
τήν πανταχόθεν έκδηλωθεΐσζν έπιθυμίαν τής δργα- 
νώσεως αύτοΰ. Δέν σκοπεί νά θεραπεύση τά συμπτώ
ματα, άλλά τήν νόσον αύτήν, κόπτον τό κακόν πρόρ- 
ριζα. Ή μέθοδος τήν όποιαν θ ακολουθηση, είναι 
νά κόψη μέν τάς σεσηπυιας ρίζας, αλλα συγχρόνως 
νά ρίψη άλλας νέας, ακμαίας καί ύγιεΐς, έκ τών ό
ποιων θά βλαστήση νέα ζωή. Εύκαιρον δέ τοΰτο νΰν, 
οπότε και ό εθνικός στρατός εδωκε το προς τούτο 
σύνθημα, πανηγυρικώς γενόμενον άσπαστόν καί ύπό 

τοΰ λαοϋ.
Τό ριζοσπαστικόν κόμμα θά ζητηση την άποκα- 

τάστασιν τής ισορροπίας ώς προς τας υποχρεώσεις και 
τά δικαιώματα κοινοβουλίου καί άνωτατου άρχοντος 
δι’ δσον οΐόντε άγνοτέρας έκλογικής αντιπροσωπείας. 
Ιδιαιτέραν δέ θά δώση προσοχήν εις το ,ητημα τών 

εύθυνών, διότι τερατώδες κατέστη τό φαινόμενον 
πολιτείας άνευ υπευθύνων άρχόντων.

Σειρά έθνικών συμφορών έτρωσεν είς τά καίρια τήν
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μάλιστα έν Καύάμαις μεταξύ άλλων ή οικογένεια 
Ντάβου ή όποια κατέχει τρόπον τινά τό μυστικόν τής 
Περσικής αύτής είδικότητος. Ένταϋθα πρέπει να 
μνημονευθή καί τό μεταξοϋφζντήριον τής Μονής των 
Καλογραιών, άπαρτιζομένης άπό 90 μοναχας, κοι- 
νοβιακώς διαβιούσας καί έργαζομένης καθ ολως πρω
τογενή μέθοδον περί τας 100 οκ. μετάξης ετησιως, 

διά τήν ύφζντουργικήν.
Διά τών προεκτεθέντων προσεπαθησα να δικαιο

λογήσω κάπως τήν γνώμην μου ότι Σηροτροφικη Ε
ταιρία παρεμελοΰσα κέντρα οΐα αί Καλαμαι, δεν πεί
θει περί τής μεγάλης σκοπιμότητας αύτής. Άλλα 
καί άπό τής άπόψεως άκόμη τής διαόόσεως τής έρ
γασίας αύτής είς άλλα κέντρα είναι ευκολον να προ- 
βληθώσιν ενδοιασμοί,διότι δέν φαίνεται νά κατενοήθη 
ή κυριωτέρα άνάγκη τής αποστολής αυτής τών κυ- 
οιών, ή όποια παραμένει πάντοτε εύγενής και αςια 
τής έθνικής εύγνωμοσύνης, διότι ή σηροτροφική Ελ
λάς δεϊται στρό παντός ωαρίων άνόσων διασταυρωθει- 
σών φυλών, τόδέ έμπόριον τοΰ είδους τούτου δέν φαί
νεται ένδιαφερόμενον διά τοιαύτας λεπτομέρειας, απο 
τάς όποιας έξζρτάται ή οικονομική ευρωστια μας 
κατά μεγα μέρος. Γνωρίζω ασφαλώς εζ ίδιας πείρας, 
οτι τό έμπόριον εισάγει ωάρια, μέ έλαφράν συνειδησιν 
έκλεγόμενα, έντός κυτίων μιας ούγγίας=25 γραμ- 
μαρίων=8 δραμίων, κατά τό πλεΐστον,κζί ότι ταΰτα 
τοποθετούνται όπου τύχη άνευ τής ελάχιστης 
στοργής πρός τήν ζωήν τήν όποιαν περικλείουν. Εύ- 
παθή δπως είναι ύφίστανται τήν έπήρειαν τής ατμο
σφαιρικής υγρασίας, ή τήν ελλειψιν αέρος καί όταν 
έλθη ή ώρα τής έκκολάψεως καί έπωάσεως άρχίζει 

ή καταστροφή.
Διά τοΰτο είναι άνάγκη πρός τό σημεΐον τοΰτο νά 

νά στραφή ή προσοχή Πρεπει νά παύση πλέον η 
έλευθέρα καί άνεξέλεγκτος εισαγωγή σπόρου εύθυ- 
νοϋ, δστις συνηθέστατα άγοράζεται άπό τά απορρίμ
ματα τών γαλλικών σηροτροφείων άντί εύτελοϋς τι
μής. Πρέπει νά ίδρυθή είς κατάλληλον μέρος ψυγεΐον 
διά τήν διαχείμασιν αύτών, συμφώνως μέ τούς ορούς 
τής έπιστήμης, καί νά καταπολεμηθή διά παντός 
τρόπου ή άπληστία τών χωρικών ιδία έκτροφεων, οί 
όποιοι μέσα σέ μιά χαμοκέλα κοιμούνται, έκτρέφουν 
τούς μεταξοσκώληκας καί στεγάζουν τό βώδί τους.

Το τελεοτοίΐον τούτο πρεπει. vac επιτυχ·/)
ή Σηροτροφική Εταιρία. Διά τά λοιπά, τά όποια 
έχουν άνάγκην καί τής συνδρομής τής πολιτείας, θα 
ήτο βεβαίως έργον εύχής αν ήδύνατο νά μ.εριμνήση, 
συντρέχουσα τήν μετ’ ού πολύ ίδρυθησομένη ένταϋθα 
Εταιρίαν πρός τόν σκοπόν αύτόν, ή όποια θά φρον- 
τίση νά ένωση τήν εισαγωγήν δλων τών ωαρίων κου- 
κουλοσπόρου δΓ ένός κοινού συνεργείου δπου θά γίνε
ται ή έξέλεγξις αύτών, κατά τά άλλοΰ ύπάρχοντα 
ανάλογα συστήματα.
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έθνικήν φιλοτιμίαν, έξ αύτών δέ άπεδείχθη, δτι ή 
μέχρι τοΰδε έξωτερική πολιτική δέν ήτο ή προσή
κουσα. Το ριζοσπαστικόν κόμμα θέλει πάσγ, δυνάμει 
έργασθή πρός έπικράτ-ησιν εθνικής πολιτικής, διευθυ- 
νοαένης ύπό ύπευθύνων, έπι ώρισμένου σχεδίου άμύντ,ς 
καί διεκδικήσεώς τών εθνικών δικαίων.

Έν καιρώ τώ δέοντι γενήσεται ή προσήκουσα άνά- 
πτυξις τοΰ ριζοσπαστικού προγράμματος έν ταΐς λε- 
πτομερείαις αύτοΰ κατά τήν έξέλιξιν τών εθνικών 
και πολιτειακών περιστάσεων.

Τό ριζοσπαστικόν κόμμα, θεωρούν τόν αγώνα αύ
τοΰ αγώνα έθνικόν. αγώνα άναστάσεως. άνορθωσεως 
και σωτηρίας της πατρίδος, άποβλέποντα είς τά ιερό
τερα και εύγενέστερα ιδεώδη τοϋ έθνους, άναμένει τήν 

ύποστήριξιν τοΰ ελληνικού λαού κκί προσκαλεε εις 
ένίσχυσιν αύτοΰ καί συνεργασίαν παντας τους ουνα- 
μένους νά παράσχωσι τήν συμβολήν των.

*Εν * Αθήναις τη 16 Σεπτεμβρίου 1 909
’Εντολή της συνελεύσεως Ή δογανωηκή επιτροπή

εϊαογηΕνοτοονΒςου!..
ΙΝΔΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ

Μιά φοοά, υ.ιά σεληνοφώτιστη ωραία νύχτα ό σο
φός καί μεγάλος Θεός Κρίσνα, βκθειά συλλογίσθηκε 

■ καί' είπε :
— Νόμιζα οτι δ άνθρωπος είνε τό καλλίτερο δη- 

μιούργ-ημα στή γή, άλλά γελάσθηκα. Νά μπροστά 
μου τό άνθος τοΰ λωτοΰ ποΰ σειέται άπό τό νυχτερινό 
αεράκι...”Ω! πόσο πειό όμορφο είνε εκείνο άπό όλους 
τούς άνθοώπους καί άπό ολα τά ζώα !...Τά φυλλαρά
κια του ξάνοιξαν κάτω άπό τό ασημένιο φώς της Σε
λήνης κι’ έγω δέν μπορώ νά ξεκολλήσω τά μάτια μου 

•άπό πάνω του.,.Ναί ’....Μεταξύ τών άνθρώπων δέν 
ύπάρχει παρόμοιο λουλούδι — ξαναεϊπε άναστενάζον- 
τας—

Σέ λίγο σκέφθηκε :
Μήπως έγω, ποΰ είμαι Θεός, δέν έχω τήν δύναμι 

νά δημιουργήσω κάποιον άνθρωπο, ποΰ νά κατέχη τήν 
ίδια θέσι μεταξύ τών άνθρώπων. όπως ό λωτός μέσα 
στά λουδούδια;...Άς γίνγι λοιπόν αύτό γιά χάρι τους.

—-Νυμφαία !...Νυμφαία μου ! Σήκω, γίνε ο- 
μοοφη κοπέλα καί έλα μπροστά μου.

Τά κύματα ριγήσανε, σάν νά τάκούμπησαν φτεροΰ- 
γες χελιδονιού. Ή Νύχτα έγεινε πειό φωτεινή, τό 
φεγγάρι ‘έλαμψε πειό καθαρά στον ούρανό καί πειό 
δυνατά τραγούδησαν οί νυκτερινοί ψάλτες. "Υστεοα 
μ.ιά σιωπή διαχύθηκε...καί τό θαύμα έγεινε. Μποο- 
στά στον Κρίσνα στέκονταν ό λωτός μέ μορφή κο
πέλας.'

Ό ίδιος δ Θεός ήταν ενθουσιασμένος;
—' Έσύ ήσουνα λουλούδι τοΰ νερού—είπε-—-γίνου 

τώρα λουλούδι τής σκέψεώς μου καί μίλα!...

...Καί ή παρθένα άρχισε νά ψιθυρίζνι -σιγά, σιγά, 

όπως σιγοσαλεύουν τά άσπρα φύλλα τοΰ λωτοΰ, όταν 
τά φιλεΐ τό θερινό άεράκι.

— Θεέ μου, σύ πού μούδωκες ζωή, ποΰ θά διατά- 

ξης τώοα νά κατοικήσω ;... Θυμήσου, Κύριε πώς, δ
ταν ήμουνα λουλούδι έτρεμα καί μάζευα τά φύλλα 
μου σέ κάθε φύσημα τού άνεμου...πώς φοβούμουνα τις 
βροχές κκί τις τρικυμίες! Φοβούμουνα κι’ άπό τόν κε
ραυνό καί τις άστραπές, φοβούαουνα κι’ άπό τις καυ- 
τεοές άκτΐνες τοΰ ήλιου...Μέ διάταξες νά γίνω ό έν- 
σαρκωμένος λωτός, άλλ’ έγω διατήρησα τήν πρώτη 
μου φύσι καί φοβούμαι καί τώρα, όπως καί πριν.... 
”Ω ! θεέ μου, φοβούμαι κι’ άπό τή γή άκόμη κι’ άπό 
τό κάθε τι ποΰ κατοικεί σ’ αύτήν...Ποΰ θά διατάξγς 
νά ζήσω ;

Ό σοφός Κρίσνα, σήκωσε τό κεφάλι του κατά τά 
άστρα, σκέφθηκε μιά στιγμή καί ρώτησε :

— Θέλεις νά ζήσγς στις κορυφές τών δρέων :
— "Ω ! έκεΐ ύπάρχουν χιόνια, κάμνει κρύο... Κύ

ριε, φοβούμαι !
— Τότε...θά σοΰ χτίσω παλάτι κρυσταλλένιο στό 

βυθό τής λίμνης.
— Στά βάθη τών ύδάτων ζοΰνε φείδια καί άλλα 

τέρατα...Φοβούμαι, Κύριε ’....
— Θέλεις νά ζήσης στις άπέραντες στέππες ;
— ”Ω ! Θεέ μου !...Ανεμοζάλες καί τρικυμίες, σάν 

κοπάδια άγριων θηρίων μουγγρίζουν έκεΐ...
— Μά τί θέλεις έπί τέλους νά κάμω γιά σένα εν

σαρκωμένο λουλούδι ;...
— Ά !...ά’....Στά σπήλαια τής Έλλόρας ζοΰνε οί 

άγιοι έρημίτες...Θέλεις νά ζήσης μακρυά άπ’ τόν κό
σμο, στά σπήλαια ;

— Έκεΐ είνε σκοτεινά, Θεέ μου, καί φοβούμαι!
Ό Κρίσνα κάθισε, μ’ άκουμπισμένο τό κεφάλι στά 

χέρια του, σέ μιά πέτρα.Ή Παρθένα στέκονταν μπρο
στά του όλη τρόμο καί φόβο.

Στό μεταξύ ρόδισε ή αύγή τόν ούρανό πρός τήν ά- 
νατολή. Χρύσωσαν τά βάθη τής λίμνης, οί φοίνικες 
καί τά μπαμ.ποΰ. Σέ μ.ιά συμφωνία μουσικής άπεκρί- 
θηκαν, οί κόκκινοι ψαροφάγοι, οί γαλάζιοι γερανοί, οί 
λευκοί κύκνοι στά νερά καί τά παγώνια καί παραδεί
σια πτηνά στά δάση. Καί σάν αντίλαλος, αντήχησαν 
όί ήχοι τών χορδών μιας λύρας καί τά λόγί,α ανθρώ
πινου τραγουδιού.

Ό Κρίσνα ξύπνησε άπό τάς σκέψεις του καί είπε ;
■— Είνε ό ποιητής Βαλμ.ίκη πού χαιρέτα τήν άνα_ 

τολή τοΰ ήλιου.
Σό λίγο κουνήθηκαν τά συμπλέγματα τών πορφυ

ρένιων λουλουδιών, ποΰ σκέπαζαν τά λειβάδια, καί 
τή λίμνη καί έφάνηκε ό Βαλμίκη.

■’Όταν είδε τήν όμορφη κόρη, τό ανθρώπινο λου
λούδι, έπαυσε νά παίζη καί νά τραγουδή. 
Ή σιδεοένια λύρα γλύστρησε άπ’ τά χέρια

ALBIN PUTZKER

Έάν ή Ελλάς δικαιούται νά είναι ύπερήφα- 
νο' διά τάς υ-εγάλα; συμπάθειας διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων τάς όποιας έχει εξασφαλίσει 
άνά τήν υφήλιον, διά τήν φιλίαν δμως, την αγα-

του στή γή, κι’ έκεϊνος βουβός μέ κρεμασμένα^ χέρια 
όοθώθηκε καί στάθηκε σύξυλος-σάν νά τόν είχε με
ταμορφώσει σέ δένδρο τής λίμνης, ό μεγάλος Κρίσνα.

Καί δ Θεός εύχαριστημένος άπ αυτό είπε 
_  Έλα. στον εαυτόν σου, Βαλμ.ίκη και μ.ιλα 

Καί ό Βαλμίκη ψιθύρισε...

—.......αγαπώ ’.
Μόνο αύτή τή λέξι θυμότανε κι’ αύτή μονάχα μπό

ρεσε νά προφέρη.-Τό πρόσωπο τοϋ Κρίσνα φωτί

σθηκε . r
— θαυμαστή Παρθένα, είπε, σοΰ ηυρκ κατοικία 

στή γη __χήσε μέσκ στήν καρδιά τοΰ Ποιητοΰ.

Κι' ό Βαλμίκη, ξαναεϊπε. 
..................άγαπώ..............
Ή θέλησις τοΰ παντοδυνάμου Κρίσνα, ή θελησις 

τού Θεού άρχισε νά σπρώχνη τήν Παρθένκ πρός την 
καρδιά τοΰ Ποιητοΰ. Τήν ίδια ωρα δ θεός έκαμε την 
καρδιά τοΰ Βαλμίκη διαφανή σάν κρύσταλο.

Όμορφη σάν καλοκαιριάτικη μέρα, ήσυχη σαν τα 
κύματα'τού Γάγγου προχώρησε ή κοπέλα πρός την 

κατοικία της.
Άλλ’ όταν έπεσκόπησε τά βάθη τής καρδιας του 

Ποιητοΰ. τό πρόσωπό της ώχρίασε, φόβος την κατά
λαβε καί ένα ρίγος σάν άπό χειμωνιάτικη ψύχρα διε- 

τρεξε τό κορμί της.
Καί ό Κρίσνα άπόρησε γι αύτό.
_ ’Ενσαρκωμένο λουλούδι-είπε-κι’ άπ’ αύτήν 

άκόμη τήν καρδιά τοΰ Ποιητοΰ φοβάσαι ,
1_ Θεέ καί Κύριέ μου—άποκρίθηκε ή κόρη —ποΰ 

μέ διάταξες νά ζήσω :...Σέ μόνη αύτή τήν καρδιά 

μέσα είδα καί τις χιονισμέναις κορυφές τών όρεων και 
τά βάθη τών ύδάτων, γεμάτα άπότά τρομερά τέρατα, 
καί τις στέππες μέ τις άνεμοζάλες και τις τρικυμίες 
ααί τά σκοτεινά σπήλαια τής Έλλόρας καί.,.φο- 

βοΰμαι Θεέ μου....φοβούμαι ’....
Άλλ’ ό καλός καί σοφός Κρίσνα είπε :
__ Ησύχασε, άνθρώπινο λουλούδι. Αν στήν καρ

διά τοΰ Βαλμίκη ύπάρχουν αιώνια χιόνια έσυ να γι- 
νής ή θερμή πνοή τής άνοίξεως ποΰ θά τά λδώσ·/). Άν 
έκεΐ βρίσκεται καίό φοβερός βυθός τών ύδάτων, έσύ 
γίνε μαργαριτάρι καί λάμψε. Άν έκεΐ είνε καί οί έρη
μες στέππες, έσύ σπείρε σ’ αύτές τό γαλάζιο λου
λούδι τής εύτυχίας. Καί άν άκόμη βλέπης καί τά 
σκοτεινά σπήλαια τής Έλλόρας, έσύ φέξε στό σκο

τάδι των σάν ήλιος...
Ό δέ Βαλμίκη, πρόσθεσε.
. .Καί εύλογημένο τό όνομά σου !...

„„ - ρ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΚΡΗ( Εχ τον Ειοοσιχον/

Ό'κ. Albin Putzker
πην, τήν λατρείαν καί άφοσίωσιν πρός αύτήν, πρός 
τό παρελθόν της, πρός τό παρόν της, πρός τό 
υιέλλον της, πρός τά Ιδανικά της και τους ποθους 
της τοϋ έξοχου καί διαπρεπούς φιλέλληνας κ. 
Albin Putzker δικαιούται νά είναι ού μόνον ύπε- 
οήφανος άλλά καί ευτυχής- Οκ. Putzkei καθη
γητής της Γερμανικής φιλολογίας έν τώ Ιΐανεπι- 
στημίω τής Berkeley τής Καλλιφορνίας τρεφει 
διά τήν πατρίδα μας τά φιλοστοργότερα αισθή
ματα τήν δέ άγνήν καρδίαν του συγκινεΐ μυχιαι- 
τατσ τό δνομα τής Ελλάδος. Τοιουτου φιλελλη- 
νος έωοτάσθη έν Berkeley τόν παρ. μήνα ή τρία- 
κονταπενταε-ηρίς τής καθηγεσίας του έν τφ Καλ- 
λιφορνίακώ Πανεπιστημίω. Περί τών ακραιφνών 
αισθημάτων τοϋ άνδρός καί περί τής άξιας του, και 
τών άλλων μεγάλων άρετών του έγραψαμεν ηδη 
καί άλλοτε, διότι αίσθανόμεθα διπλήν την ύποχρεω- 
σιν καί τόν ύπέροχον αύτόν^ άνδρα δστις αγα
πών μέ στοργήν αυτόχρημα υίικην την Βλλαόα 
τιμά' διά τής φιλίας του καί τοΰ ένδιαφεροντος 
του‘τήν «Ελληνικήν Έπιθεώρησιν» ήτις με ιδι
αιτέραν χαοάν δημοσιεύει ήδη καί τήν εικόνα του.

Ό καθηγητής κ. Putzker διακρίνεται οια την 
έκπλήσσουσαν γλωσσομάθειαν του καί διά τήν ρη
τορικήν δεινότητά του. 'Π τελεία έκμαθησις και 
κοτανόησις τών διαφόρων ξένων γλωσσών του εχει 
έπιτρέψει νά διακριθή καί ώς συγγραφεύς ιστορικών 
καί φιλολογικών συγγραμμάτων είς δλας σχεοον 
τάς έν τφ κόσμφ λαλουμένας γλωσσάς. Ιην Ελ
ληνικήν έξέμαθεν έν Άθήναις όπου έπί έτος παρε- 
μεινεν ευτυχής διότι έθεατο τόν Ελληνικόν ουρα
νόν, έθαύμαζε τήν Ελληνικήν φύσιν,^ αντικρυξε 
τήν έλλτνικήν θάλασσαν καί ήγγι'ζε τό ελληνικόν 
χώμα. ΊΙ ελληνική φωνή έπληττε τα ωτα του
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ώς ή πλέον άβρά καί άπαλή αρμονία καί ή θέα 
τών συντριμμάτων του παρελθόντος καθίστα τήν 
εΰγενή ψυχήν του έμπλεων θαυμασμού πρός έν 
μεγαλείου τό όποίου ηύχετο διά τό παρόν καί διέ
βλεπε ν είς τό μέλλον τής Ελληνικής φυλής. Ό 
θαυμασμός του, ή αγάπη του πρός πάν δτι έλλη- 
νικόν έμψυχον, άψυχον, άφηρημένον, υπαρκτόν, υ
λικόν ή ιδανικόν δέν έχει δρια.

Τούς έν Καλλιφορνία Ελληνας παρακολουθεί 
μετά στοργής πατρικής καί αί ευτυχία’. των είναι 
εύτυχία του καί τά παθήματά των άτομικαί άτυ- 
χίαι, διά τοϋτο καί αί 'Ελληνικοί παροικίαι Άγιου 
Φραγκίσκου καί Όκλάνδης πανηγυρικώς καί ένθου- 
σιωδώς συμμετέσχον είς τάς προς τιμήν του υπό 
των φίλων του καί θαυμαστών του δοθείσας έπί 
τή τρ’.ακονταπενταετηρίδι του έορτάς. Καί ήμεϊς 
οί εΰτυχήσαντες νά τόν γνωρίσωμεν προσωπικώς, 
δτε διέτριβεν έν Έλλάδι, συμμετείχομεν νοερώς 
είς αύτάς και άπό βάθους ψυχής ηΰχήθημεν είς τόν 
ύπέροχον φιλέλληνα καί πολύτιμον καί πολυσέβα- 
στον φίλον ίνα έορτάση έν ΰγιεία καί ακμή τήν 
πεντηκονταετήρίδα τής πολυκάρπου διδασκα
λίας του. Ζ.

ΗΥΤΓΧΗΣΕ και πάλιν ή Ελληνική Έπιθεώ- 
ρησις νά επιτυχή έν τφ προσώπω τοϋ κ. I.

Καμπά φίλον πολύτιμον, δστις ωθούμενος έκ τοΰ 
πρδς αύτήν εύγενοϋς ένδια-

Ό έν Κ«λάμ.%ες φέροντας του εύηρεστήθη ν’ 
αντιπρόσωπός μ.ας άναδεχθή τήν έν Καλάμαις 

αντιπροσωπείαν της. Ό κ.
Καμπάς νέος σπανίας μορφώσεως θεωρείται έπίλεκτον 
μέλος καί τοϋ έμπορικοϋ κόσμου εις δν ανήκει καί τής 
εύγενοϋς κοινωνίας τών Καλαμών.

Ό κ. Καμπάς έπροικίσθη ύπό τής φύσεως ύπό έ- 
ξαιρέτων πνευματικών καί ψυχικών χαρισμάτων, τά 
όποια έπιμελεΐς καί μακραί σπουδαί είς μεγάλα ευρω
παϊκά κέντρα ώξυναν έπί πλέον, ή δέ.δίψα μαθήσεως 
καί πολυγνιοσίας κατέστησαν αύτόν ένα τών έγκυκλο- 
παιδικοότερον μορφωμένων νέων.Καί έν φ τά τε καλλι
τεχνικά καί φιλολογικά ζητήματα οίκείως έχουσι πρός 
αύτόν αίσθανόμενον ιδιαιτέραν χαράν καί σπανίανάπό- 
λαυσιν δταν εύρίσκη ευκαιρίαν νά ένδιατρίβη ειςαύτά, 
καί ό πλέον άπλούστερος τών παρατηρητών θά αναγνώ
ριση είς αύιόν ένα τών τελειότερον καί έπιστημονικώτε- 
ρον κατηρτισμένων έμπορων, οϊτινες δρώοι καί εργά
ζονται έμπορικώς, έπί τή βάσει τών διδαγμάτων τής 
έπιστήμης, ήτις έν ού μακρφ μέλλοντι θά δίδη τά σκήπ
τρα τής έπιτυχίας είςτοΰς μύστας αυτής. Ό κ. Καμπάς 
έπεκτείνων τόν κύκλον τών μελετών του καί ερευνών 
του έπί ποικίλων άλλων θεμάτων στηριζομένων είς τήν 
έν γένει οικονομολογικήν επιστήμην, είνε είς θέσιν 
σήμερον νά πραγματευθή τά πλέον σοβαρότερα εμπο
ρικά, χρηματιστικά, γεωργικά καί έν γένει οικονομο

λογικά ζητήματα καί τοϋτο, διά τήν Ελληνικήν Έπι- 
θεώρησιν, είνε έν έπί πλέον άπόκτημα διότι έξησφάλι- 
σεν ήδη μαζή μέ τόν άνεκτίμητον αντιπρόσωπόν της 
καί τόν πολύτιμοι' συνεργάτην της έπί ζητημάτων ίδίφ 
έφ’ ών άπο τής έκδόσεώς της έδειξε καί αγάπην καί 
προτίμησιν. Δείγμα τής τοιαύτης συνεργασίας παρέχο- 
μεν άπό τοϋ τεύχους τούτου άρθρον του περί τής «Ση
ροτροφίας έν Καλάμαις» πολλής άξίας άλλά καί προϊόν 
ιδιαιτέρων μελετών καί έξηκριβωμένων γεγονότων. 
Εϊμεθα βέβαιοι δτι τήν χαράν μας έπί τή αποκτήσει 
τοιούτου αντιπροσώπου θά τήν συμμερισθή καί ή 
πόλις τών Καλαμών καί ιδιαίτατα οί πολλαπλώς τι- 
μήσαντες τό έργον μας διά τής ύποστηρίξεώς των οϊ
τινες διά πάν άφορών τήν Έλλην. Έπιθεώρησιν ζή
τημα δέον νά άπευθύνωνται είς τό μέλλον είς τόν κ. 1. 
Καμπάν.

Μη μυ;

ΕΠίΡΧΙίΚίΙ ΦϊϊΙΟΓΗΟΜΜΙ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Τό ύποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης έν Κα
λάμαις διευθύνεται πρό έπταετίας περίπου παρά τοΰ 
κ. Φιλ. Καρβούνη. Ό κ. Καρβούνης κατάγεται έκ 
Μεσολογγίου εισήλθε δέ είς τήν ύπηρεσίαν της ’Εθνι
κής Τραπέζης μέ ολα τά έφόδια δράσεως φωτεινής καί 
καρποφόρου. Καί διά τήν δράσιν του αύτήν εύρεν εύρύ 
έ'δαφος είς τήν έξέλιξιν καί άνάπτυζιν καί διαμόο- 

φωσιν τοΰ σοβαρού έμπορίου τοΰ διεζαγομένου έν τή 
άγορα των Καλαμών.

Μέ τό εύστροφον πνεΰμά του μέ τήν εύρείαν άντί- 
ληψίν του, μέ τήν ευφυΐαν του καί τήν κοινωνικήν πεί
ράν του άντελήφθη εύθύς αμέσως τάς πολλαπλας ά- 
νάγκας μιάς τοιαύτης αγοράς καί τήν αποστολήν ήν 
απέναντι της έκληθη νά έκτελέση πιστωτικόν ίδρυμα 

τής περιωπής καί των ύποχρεώσεων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης. Κατεννόησε εύθύς αμέσως μετά βαθείαν καί 

ασφαλή μελέτην προσώπων, πραγμάτων καί τών ό
ρων τοΰ διεζαγομένου έμπορίου,ποΰ ώφειλε νά στραφή 
καί ακλόνητος έχώρησε πρός τό έργον του καί σήμε
ρον προβάλλουσι περίλαμπρα τά άποτελέσματα τής 
έζόχου διοικητικής καί τραπεζιτικής ιδιοφυίας του. 
Διά τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν ή έζασφάλισις τοιούτων 
άνωτερων υπαλλήλων οί όποιοι γνωρίζουσι, τό έμπό
ριον νά εύεργετώσι, τά συμφέροντα τής Τραπέζης νά 
προάγωσι καί τήν κοινωνικήν έκτίμησιν καί αγάπην 
άμέριστον νά έφελκύωσιν, είνε μία έγγύησις τοϋ με
γάλου προορισμού της καί τής εύεργετικής αποστολής 

της. Έν μια φωνή ολόκληρος ό εμπορικός κόσμος τών 
Καλαμών τονίζει τήν σωτηρίαν έπίδρασιν ήν έζήσκη- 
σεν έπί τοΰ έμπορίου ό κ. Φιλ. Καρβούνης. Άφ’ ής ά- 
νέλαβε τήν διεύθυνσιν τοΰ ύποκαταστήματος Καλα
μών άναμολογεΐται ή σκόπιμος χρησιμοποίησις τών

κεφαλαίων τής Εθνικής Τραπέζης 
είς τήν προαγωγήν τοΰ σοβαροΰ 
καί βιώσιμου έμπορίου καί τών 

άλλων πολλαπλών αναγκών μιάς 
κοινωνίας όργώσης πρός πρόοδον 
καί ακμήν, άλλά καί έπ’ ώφελεία 
καταφανεί τών υλικών καί ηθικών 
συμφερόντων τοΰ πιστωτικού τού
του ιδρύματος. Καί τά σημεία έφ’ 
ών πασιφανώς έδρασεν ό κ. Καρ
βούνης είνε άπειρα καί παγκοίνως 
γνωστά είς τήν κοινωνίαν τών Κα
λαμών καί τών μετ’ αύτής συναλ
λασσόμενων, οΐτινες πανηγυρικώς 
άνομολογοϋσιν ότι ό κ. Καρβούνης 
διηυκόλυνε τό έμπόριον διά τής

Εικόνες Απο την Μεσσηνίαν

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ *· Π. Α. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝ ΚΑΛΑΜΑΙΣ
Έν τή εικόνι ταύτη άναπαρίστανται αί τελευταίοι πρόοδοι τών Καλαμών, τά ηλε

κτρικά τράμ κα'ι τό ηλεκτρικόν φώς. Έπίσης άναπαρϊσταται τό ώραϊον καί 
μεγαλόπρεπες κτίριον τής Έ&νικής Τραπέξης τό όφειλόμενον είς τήν πρω
τοβουλίαν καί επιμονήν τον κ. Φ. Καρβούνη, δστις έν τή φιλοπόλιδι μερίμνη 
του έδώρησεν εις τήν πάλιν τών Καλαμών Μέγαρον δπερ και τήν Έ&νικήν 
Τράπεζαν τιμά καί τήν πόλιν εξωραΐζει.

καταλλήλου τοποθετήσεως κεφα
λαίων καί διά τής εύρύνσεως τοΰ 
κύκλου τών πιστώσεων είς ποόσω- 
πα παρέχοντα βλα τά έχέγγυα 
ασφαλείας, ότι παρηκολούθησε τόν 
συναγωνισμόν τοΰ συναλλάγματος 
ευεργετικώς ύπέρ τοΰ έμπορίου καίμέ κέρδη ούχί ασή
μαντα ύπέρ τής ΈθνικήςΤραπέζης, ότι έδειζεν ένδια
φέρον διά τήν κατασκευήν τοΰ λιμένος. όστις έν ω 
έζυπηρετεΐ τό έμπόριον προάγει καί τά συμφέροντα 
τής Τραπέζης, ότι συνετέλεσεν είς τό νά έργάζωνται αί 

1 ενικαί Άποθήκαι κατόρθωσα; διά τών προσωπικών 
του ένεργειών νά πείση τόν έμπορικόν κόσμον τών Κα
λαμών περί τής χρησιμότητας αύτών, ότι άνήγειρεν 

επιβλητικόν μέγαρον (δρα σχετικήν εικόνα) χρησιμεΰον 
ώς Γραφεία τοΰ ύποκαταστήυ.ατος καί έν γενει ότι 
δρα εύεργετικώς έν τή προηγμένη κοινωνία Καλαμών 
ώς πολύτιμον καί πολυσέβκστον μέλος αύτής.ΤΙ «Ελ
ληνική ’Επιθεώρησες» αισθάνεται ιδιαιτέραν εύχαρί- 
στησιν διότι τής δίδεται εύκαιρία νά γνωριση ώς εύρυ- 

τερον κύκλον διακεκριμένα; φυσιογνωμίας τών κυριω- 
τερων πόλεων τής Έλλάδος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

‘Έτερος παράγων τής εμπορικής προαγωγής τής 
πόλεως Καλαμών τυγχάνει ό κ. II. Μακρής διευθυν
τής τοΰ ύποκαταστήματος τής Τραπέζης Αθηνών. Ό 

κ. Μακρής άπό μακροΰ δίευθύνων τό ’ ϊ’ποκαταστημα 
τοϋτο θεωρείται έν έκ τών έκλεκτών μελών τής κοι
νωνίας τών Καλαμών άφ’ ού μάλιστα συνέπεσε νά 

συνδέση τόν βίον του μετά κόρης άνηκούσης εις μιαν 
έκ τών έπιλέκτων οικογενειών τών Καλαμών, τής οι
κογένειας Περρωτή. Ό κ. Μακρής έπιμελούμενος καί 
ούτος μετά στοργής καί άφοσιωσεως τών συμφερόντων 
τής Τραπέζης ’Αθηνών δέν όκνεΐ νά προσφέρη πάσαν 
τήν δυνατήν άρωγήν τής Τραπέζης του πρός έζυπηρέ-

τησιν τής άγοράς τών Καλαμών, ήτις ούτως εύρισκει 
διπλοΰν έ'ρεισμα είς τάςπολλαπλας άνάγκας της. Άπό 
τίνος καί ή Αθηναϊκή έγένετο κάτοχος μεγάλης οι
κοδομής έν Καλάμαις όπου έν προσέχει μέλλοντι καί 

μετά τάς άναγκαίας έπισκευάς θέλει έγκαταστηση 
είς ιδιόκτητον οικοδόμημα τά Γραφείά της.

ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ
Είς τό γειτονικόν τών Κζλαμών Νησίον διεζήγετο 

άλλοτε ολόκληρον τό έμπόριον τών προϊόντων τοΰ ευ
φόρου Μεσσηνιζκοΰ πεδίου. ΙΙοό τινων όμως έτών αί 
Καλαμζι κατώρθωσζν νά συγκεντρώσουν είς τήν πό
λιν των όλην τήν έμποοικήν κίνησιν τών δύο έπαρχιών 
ήδη δέ αγωνίζονται νά χειραφετηθούν καί άπό τό 
Ιΐζτρινόν έμπόριον τό όποιον ύπάρχει ιδέα οτι δεν θά 
παρέλθη πολύς χρόνος οπότε θέλει παύσει νά έπιδρα 

όπως άλλοτε καί νΰν ίσιος τήν άγοράν τών Καλαμών. 
Έν τούτοις οί τής έπαρχίας Μεσσήνης ονειροπολούν 
νά έπανζφέρουν τήν άρχαίαν έμπορικήν εύκλειαν είς 
τήν πρωτεύουσάν των καί διά τούτο κατασκευάζουσιν 
ήδη τόν λιμένα Νησίου, όστις προώριστζι πολλάς ύ- 
πηρεσίας νά προσφέρη είς τό έμπόοιον καί τήν παρα
γωγήν τής Μεσσήνης. Πρό μακροΰ χρόνου ότε ήκμαζε 
τό Νησίον ή Εθνική Τράπεζα είχεν ύποκατάστημα έν 
αύτώ, ότε όμως αί έμπορικαί έργασίζι κατέστησαν 
άσημαντοι τό κατηργησε, πρό τινων όμως έτών έπι- 
θυμοΰσα νά τόνωση κάπως τήν έν υ,αρασαώ διατελοΰ- 
σαν έμπορικήν κίνησιν επανίδρυσε τό ύποκατάστημα 
καί έτοποθέτησεν ώς Διευθυντήν αύτοΰ τόν κ. Ήλ. 
Μαλαματιανόν τέως ταυιίαν τοΰ έν Καλάυ.αις ύποκκ-
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τχστήματος. Ό ζ. Μζλζν.ζτιζνός έκ τών αρχαιότε
ρων υπαλλήλων .τής Εθνικής Τραπέζης κατόρθωσε νά 
κζταλάβη την θέσιν Διευθυντοϋ διά της προσωπικής 
του επιβολής καί τών επιζήλων χαρισμάτων του άτινα 
άναδεικνύουσι πάντοτε τούς προικισμένους ύπ’ αύτών. 
Ή δρασις τοϋ Μαλαματιανοΰ ένΝησίω έδικαίωσε τήν 
εκλογήν της Διοικήσεως καθότι καί τά συμφέροντα 
της Τραπέζης όσημέραι προάγοντκι καί ό εμπορικός 
καί αγροτικός κόσμος της Μεσσήνης εύρεν έν τώ προ- 
σώπω τοϋ κ. Μαλαματιανοΰ άντιληπτορα τών αναγ
κών του καί της προόδου του.

ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΑΝΙΝΟΣ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμών εινε έν άπό τα 
αρχαιότερα σωματεία της πόλεώς αριθμούν 19 έτών 
ζωήν, θεωρείται μεγάλης επιβολής είς την πόλιν καί 
όρα μετά ζήλου καί προθυμίας δι’ ολα τά τοπικά ζη
τήματα. Ό νΰν Πρόεδρος αύτοϋ κ. ΙΙανάγος Μανΐνος, 
είναι μία χαρακτηριστική φυσιογνωμία, άπολαμβάνων 
της άμερίστου ύπολήψεως τοϋ έμπορίου καί της κοι
νωνίας τών Καλαμών. Είναι άπό τούς παλαιούς άν- 
θρωπους, τούς οποίους διακρίνει άπόλυτος ειλικρίνεια 
καί εύθύτης. Ή σημερινή κοινωνική του περιωπή είς 
ήν άνήλθε διά τή προσωπικής του άξίας δέν τόν έμ- 
ποδίζει νά φέρν) ύπερηφάνως τό έλληνικόν ένδυμα, μέ 
τό όποιον καί έπαρουσιάσθη είς τόν πρώην πρωθυ
πουργόν κ. Θεοτόκην διά τό ζήτημα τοϋ σιδηροδρόμου 
Λεονταρίου-Σπάρτης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ

Ή πόλις τών Καλαμών κζτά τάς τελευταίας δη- 
μοτιζάς έκλογάς άνέδειξε διά πρώτην φοράν δημοτι
κόν ’Αρχοντα διά καταπληκτικής πλειονοψηφίας 
τόν κ. Παναγιώτην Μπενάκην δικηγόρον άπόγονον 
τής πρώτης οικογένειας τοΰ τόπου. ’Ή οικο
γένεια Μπενάκη έχει διαδραματίσει σπουδαϊον 
ρόλον έν τή ίστορίιρ τής Πελοπόννησου εΐνε δέ ίστο- 
ρικώς έςηκριβωμένον δτι κατά τούς χρόνους τής δου
λείας άπηλαυεν εξαιρετικών προνομίων αύτόχρημα. 
ηγεμονικών. Άρκεΐ μόνον ν’ άναφέρωμεν ότι αί άγρο- 
τικαί της κτήσεις ή'ρχιζον άπό τόν Μιστοαν καί κζτέ- 
ληγον είς τά πέριξ τών Καλαμών ! ! Ό νΰν δήμαρχος 
κ. Μπενάκης μνημών τών μεγάλων πρός τόν τόπον 
ύποχρεώσεών του έργάζεται μετά ζήλου καί δρκστη- 
ριότητος πρός έξωρζϊσμόν τής πόλεώς τών Καλαμών 
ήτις σύν τω χρόνω θέλει καταστή μία τών θελκτικω- 
τέρων καί ωραιότερων έπαρχιακών πόλεων τής Ελ
λάδος. Χάρις είς τήν θέλησίν του καί τήν άκζτάβλη- 

τον επιμονήν του καί τήν φιλοπόλιδζ μέριμνάν του 
έπετεύχθη ή λειτουργία τοϋ ηλεκτρικού τράμ (όρα 
σχετικήν εικόνα) συνεπληρώθη καταπληκτικώς ό φω
τισμός τής πόλεώς, έπεδιωρθώθησαν οσον οΐόν τε τε
λείως αί οδοί, ήρχισενή άνέγερσις ιδιοκτήτου τώ δήμω 
δημοτικού σχολείου άνετου, εύαέρου καί μέ όλους 

τούς κανόνας τής ύγιεινής, έπέτυχε δέ νά διανοιγή 
ή μεγάλη οδός άπό τής πλατείας μέχρι τής Μητρο- 
πόλεως ήτις θά προσδώση άλλην μορφήν είς τήν πό
λιν τήν όργώσζν πρός τήν πρόοδον και την ζωήν.

Τό τελευταΐον αύτό έργον προσέκρουσεν είς τήν 
δυσκολίαν ήν παρουσιάζει ή κατεδάφισις τυϋ Αγίου 
’Αθανασίου θεωρουμένου ώςΝζοϋ αρχαιολογικής άξίζς. 
Εύτυχώς έσχάτως έληξε κατ’εύχήν καί τό ζήτημα 
τοϋτο καθ’ όσον έλήφθη τό μέτρον καί ό ναός νά μ ή 
καταστρζφή καί ή ποόοδος τής πόλεώς νά μή άναχζι- 
τισθή. Ό κ. Μπενάκης είς τήν συστηματικήν καί 
άκαταβλητον ύπέρ τής πόλεώς έργζσίζν του δέν εύ- 
ρίσκει άτυχώς τό έλληνικόν δημόσιον πρόθυμον, αι
σθάνεται δέ βαθυτάτην θλΐψιν, αύτόχρημα, οδύνην διά. 
την άστοργίζ.ν τοϋ Κράτους διά τό ζήτημα τοϋ Νέ- 
δοντο; οστις άποτελεΐ διά τήν πόλιν τών Καλαμών 
ζήτημα ζωής ή θανάτου. Ό κ. Μπενάκης δέν άρκεΐ- 
ται είς οσα μέχρι τοΰδε έπετέλεσε καί έργάζεται άν- 
ενδότως δπως έξωραί’ση άκόμη τήν πόλιν άνεγείρων 

’Αγοράν, Σφκγεΐζ, Δημοτικόν Θέζτρον καί άνάλογον 
πρός τήν πρόοδον τής πόλεώς Δημαρχεΐον.

ΠΕΙΡΙΚΛΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
[Βουλευτής Μεσσηνίας]

Ό κ. Μποϋτος είναι ό αρχαιότερος βουλευτής τοϋ 
σημερινού έλληνικοϋ Βουλευτηρίου άν δέ δέν έπεκρά- 
τει τό παράλογον σύστημα τοϋ καταλαμβάνειν τήν 
προεδρείαν τής Βουλής τόν πρεσβύτερον τήν ηλικίαν, 
άδιάφορον πότε έξελέγη Βουλευτής, ή Προεδρεία λόγω 
άρχαιότητος καί πρεσβείας άνήκεν είς τόν πολιτευτήν 
Μεσσήνης. Ό κ. Μποϋτος άπολαμβάνει πραγματικής 
άγάπης καί σεβζσμοϋ πζρά τών συμπολιτών του διότι 
εΐνε έκ τών ολίγων πολιτευτών τοϋ τόπου μας τούς 
οποίους ή συναλλαγή δέν διέφθειρε. Χαρακτήρας εύ- 
θυτάτου καί αισθημάτων αγνών ούδέποτε έζήτησε νά 
στηρίζν) τήν δημοτικότητα είς ψευδείς έπαγγελίζς 
καί ύποσχέσεις. Ή συνεργασία του μετά τών κομμα- 
τικώς όμοφρονούντων άποτελεΐ τιμήν δι’ αύτούς διά 
τοϋτο καί τό κόμμα τοΰ κ. Μαυρομιχάλη μεθ’ ού συ
νεργάζεται ώς φίλος τοΰ κ. Ζκίμη περί πολλοΰ ποιεΐ- 
εΐται τήν άπόκτησιν τοιούτου πολιτευτοΰ.

ΧΡ. ΠΑΣΤΡΑΣ

Καί τό Νησίον δέν ύστερεΐ ύπό κοινωνικήν έποψιν 
καί ύπό έποψιν μορφώσεως τών κατοίκων του, ιδία ή 
νεωτέρα γενεά βζίνει γοργώς πρός τήν πρόοδον καί 
τήν άνάπλασιν. ’Αντιπρόσωπος αύτής τής ζυμώσεως 
δύναται νά θεωοηθή ό κ. Χρ. Γ. Πάστρας Πρόεδρος 
τοϋ Έμπορικοΰ Συλλόγου Νησίου. Εΐνε έκ τών νε- 
ωτέρων άνδρών καί έτεθη έπί κεφαλής τοΰ σοβαρωτέ- 
ρου Σωματείου τοΰ τόπου λόγω τής έζαιρετικής 
έκτιμήσεως ής άπολαμβάνει ύπό τών συμπατριωτών 
του διαβλεπόντων έν τώ προσώπω του άνδρα δυνάμε- 
νον νά προσφέρη άληθεΐς ύπηρεσίας.

δηλ. φεςςας
Ό σημερινός Δημοτικός * Αρχών τοΰ Νησίου εΐνε 

έκ τών άρχαίων πολιτευόμενων τοΰ τόπου. Είς τας 
τελευταίας βουλευτικάς έκλογάς έξελέγη βουλευτής 

ώς δμως διηγείται ό ίδιος, εύρέθη είς περιβάλλον ζε- 
νον πρός τάς ιδέας του καί τάς βλέψεις του, εΐδεν ι- 

δίοις δμμασι τήν διαφθοράν ή οποία έγέννησε την 
έπανάστασιν τής 14 Αύγούστου καί έθεώρησε καθή
κον του ν’ άπομακρυνθή άπό τήν μολισμένην άτμό- 
σφαιρζν τοϋ Ελληνικού Κοινοβουλίου καί έπελθου- 
σών τών Δημοτικών έκλογών έθεσεν -υποψηφιότητα 
διά νά έκλεγή διά τετάρτην φοράν Δήμαρχος Νησιού. 
Ό κ. Φεσσας εΐνε φίλτατος τοΰ κ. Κουμουνόουρου 
μεθ’ ού τόν συνδέει αδελφική έξ απαλών ονύχων φι
λία. Τό δνειρόν του εΐνε ή έκτέλεσις τών υδραυλικών 
έργων Παμίσσου καί τών λιμενικών έργων Νησιού 
άτινα θά άλλάξωσι τελείως τήν δψιν τής πόλεώς 
σκορπίζοντα τήν εύημερίαν καί τόν πλοΰτον είς δλην 

τήν επαρχίαν Μεσσήνης. Έν τούτο-ς έπί τών ημερών 
του καί τή βοήθεια τών Κουμουνδουραίων συνετελε- 
σθησαν πολλά έργα έν Νησίω τιμώντα τήν φιλοπο- 
λιδα μέριμνάν του. Ώς άτομα εΐνε εις έκ τών πλέον 
εύχαρίστων ομιλητών άνοικτοκάρδος δι’ δ καί κατα
κτά τήν συμπάθειαν τών συναναστρεφομένων αύτών.

’Ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν : Μανιώδης κυνηγός.

Κ
ΑΤΑ ΤΟΥΣ ύπό τής Κυβερνήσεως τηρηθεντας στα

τιστικούς πίνακας έξήχθησαν έκ τή; Κύπρου κατα 
τό 'έτος τό λήξαν τήν 31ην Δεκεμβρίου 1908 εμπορεύματα 

Αξίας έν δλω 588,901 λ. και 19 σελ.
Τδ ίαπόρχον μή συμπεριλαμβανομένου ποσοΰ έξ 64, 

,Λς Κύπρον 687 λ. έξαχθέντος είς νομίσματα. 
ήχθησαν δέ είς τήν νήσον κατα το 

,ρονικόν διάστημα έμπορεύματα Αξίας 567,444 λ 6 _
καί 6 γρ. μή συμπεριλρμβανομένου ποσού εκ λ. 51,336 και 

13 σελ. είσαχδέντος είς νομίσματα. _ , ,
Ούτως ή έξαγωγή ύπερβαίνει την εισαγωγήν κατα 21,4υ7 

λ.. 12 σελ. καί 3 γρ.

— Κονδύλια έξαγωγής
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ΜΙΤΥΛΗΝΑΤΚΑ
ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥ1

"Ανω Χάλικος είνε

1ΕΚ

Ή θέα τής Μιτυλήνης έκ τοϋ χωρίου 

μαγευματική. , ,
— Έκεϊθεν Αντ-.κρύζεί τις ώς έν πανοοαματί εξελισσομε- 

νας εικόνας μεγαλείου και θάμβους.
— Εις τό βάθος διακρίνει τις τόν κόλπον των Κυοωνίων 

καί τοϋ Δίκελί, Αντίκρυ δέ τόν βόρειον λιμένα τής πόλεώς 
καί τό Αρχαιον Στάδιον,δπου δήποτε δέ κχί’άν στρέψη τις το 
βλέμμα Οά προσπέση τοϋτο είς σκηνογραφίας Οελκτικας και 

πλήρεις ζωγραοιχότητος. ,
— ’Εκτυλίσσεται κατάφυτος κοιλάς εις τους τροποοας 

Αλλεπαλλήλων γραφικών λοφίσκων, ή πόλις μέ τους μινα- 
ρέδες της, τό φρούριον, δ λιμήν καί τέλος. αί Οχυμασιαι έπαυ
λης τό ώραιότερον στόλισμα τής Μ'τυλήνης. ,
' _ ·Ο λιμήν τή; Μιτυλήνης εΐνε εις έκ τών πλέον πο

λυσύχναστων λιμένων τής ’Ανατολής. Υπολογίζουν 80 πλοία 

καθ’ έβδομάία είσπλέοντα είς αύτόν.
— Παρά τώ Αρχαιοτάτω ναω τής Χρυσομαλ ιουσης Πα

ναγίας, Αριθμοϋντι βιον 120 έτών,εχει ά-αγερΟή κομψότατον 
μαυσωλείον πρός τιμήν τοϋ Νεομάρτυρος ’Αγίου θ.οοωρου 

τοΰ Βυζαντίου.
— Τό λείψανον τούτου, δστις έμαρτύρησε τό 179υ, κεΐται 

έν τώ μητροπολιτιχώ ναω τής πόλεώς. , «
J Έν τω νχω τής Χρυσομχλλούση; Παναγίας, εφημε

ρεύει δ σεβαστός καί λίαν μορφωμένος ίερεύς κ. ’Αθανάσιος 

Μιχαηλίδης ’Ολύμπιος. , ,
— Πιστωτικά ιδρύματα έξυπηρετοϋντα το εμποριον, την 

γεωργίαν κχί τήν Βιομηχανίαν τοΰ τόπου εΐνε ή Τραπεζα 
Μιτυλήνης καί τά υποκαταστήματα Τραπέζης ’Ανατολής και 

τής ’Οθωμανικής Τραπέζης. ,
— Ώς ε’ικ’ος μεγάλας υπηρεσίας προσφέρουσαι εις τό δμο- 

γενές στοιχείον αί Τράπεζαι Μιτυλήνης καί ’Ανατολής.

— -Εν τούτοις μέγιστον κύκλον τραπεζιτικών εργασιών 
Ανωτέρων καί αύτών τών επισήμων τραπεζών Ικτελει η ιοιω- 
τική Τράπεζα τών ’Αδελφών Χατζηχριστόοα.

— Ό τραπεζιτικός οδτος οίκος ίδρυθείς τρ 187·> και οι 
ευθυνόμενος σήμερον ύπό τοΰ μεγαλητέρου τώ. Αδελφών χ 

-Αποστόλου X. Χριστόφα Απολαμβάνει ου μονον απεριορισ. 
πίστεως είς τήν παγκόσμιον Αγοράν άλλα κχί πχρεχει μεγι- 
στας καί πραγματιχάς ύπηρεσίχς είς την εμπορική, ζωήν -y 
Μιτυλήνης έφ’ ώ καί ή βχθεία έκτίμησις τών μετ αυτής 

’“ΊΐπόδΓιξις τής μεγάλης έκτιμήσεως ής Απολαμβάνει εν 

σώ έξωτερικώ εΐνε καί τδ δτι έν Μιτυλήνη ^Τ^πεζι- 
τήν Τράπεζαν ’Αθηνών ήτις είς τοσουτον σοβαρόν τραπέζι 

τικόν οίκον ήδύνατο νά έμπιστευθή τά συμφέροντα της. *
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PAM ΚΛΕΙΣΤΟΝ τής όδοϋ Σταδίου :
Εφ’ έκαστου βαγονιού ύπάρχουσι διάφοροι έπιγρα- 

φαί μεταξύ τών όποιων και ή 
Εέξ TCt ηλεχτροχιχ αναγράφουσα «απαγορεύεται 

το καπνίζειν». Εισέρχονται 
δύο κύριοι συνοδεύοντες δύο κυρίας. Ό εις έξ αύτών 
κρατεί τσιγάρο. Άφηρημένος δέν προσέχει τί άνζγρά- 
φουσιν αί πινακίδες καί έρωτα τόν οδηγόν.

— Έδώ μέσα μπορεί κανείς νά καπνίση ;
Ο οδηγός μετά ώριμον σκεψιν.

— Μάλιστα . . .
:4·.

Τραμ τής οδού Άγ. Κωνσταντίνου
Τήν 15 Σ)μβρίου ό καιρός μεταβάλλεται έν Άθή · 

ναις έπί τό ψυχρότερον, νέφη βαρέα άπλοΰνταΐ είς 
τόν ορίζοντα καί ή βροχή έπίκειται. Οί διαβάται 
σπευδωσι να καταλαβωσι θεσιν εις τα τράμ., υ.εταξύ 
δέ τών άλλων είς τό τράμ της οδού Άγ. Κωνσταν
τίνου εισέρχεται καί μία κυρία ηλικιωμένη ή οποία 
παραπονεϊται ότι κρυόνει ' και ζητεί νά κλείσν) τό 
τζάμι άνεγείρουσα αύτό κατά τό σύστηαα τοΰ βαγο
νιού. Άλλ’ εινε τόσον βαρύ ώστε δέν τό κατορθώνει. 
Τότε στρέφεται πρός τόν είσπράκτορα και τόν παοα- 
καλεϊ να την βοηθηση διότι έκινδύνευε νά πουντιάση 
και η βροχή επέκειτο. Ενουσι καί οί άλλοι τήν πα- 
ρακλησιν των *αλλ  ο εΐσπράκτωρ διστάζει έως ού 
στενοχωρηθείς άπό τήν δυσφορίαν τών έπιβατών ά
παντα.

— Δέν έχουμε δ ι α τ α γ ή ν.
— Σε τι δεν έχετε διαταγήν τόν έρωτώσιν έκ

πληκτοι.
Δεν έχουμαι διαταγήν νά κλείνωυ.έν τά 

τζάμια...!
Ποιος δεχεται συγχαρητήρια διά τόν νεωτερισμόν 

αύτόν ; I ..
------ ------------------

ΛαΟΓΡΑΦΙ Α

Παροεμόαι Τρεκκάλων ΚορενΟετς (*)

Ρίνει τών σκυλιών κλαρί.
’Έκαμε μία τροΰπα ’στό νερό. 
’Έκαμε τόν άνεμο κουβάρι.
Ζήσε μαΰρέ μου νά φας τριφύλλι.
Κυργ.ιακή κοντή γιορτή.
Ιό κάλλιο σου .συμπέθερο, τον όμοιο.σου γενηά σου. 
ΙΙάρε άνθρωπ’ άπ’ ανθρώπους καί σκυλί άπό μαντρί. 
Άπό Μάρτι καλοκαίρι κι’ άπό Αύγουστο χειμώνα. 
Γέλα με νά σέ γελώ, να πέρνοΰμε τό καιρό.
Απ τά σΰκ’ ώς τά σταφύλια.

(■) Εξ άνεκϊότου λαογραφικής αυλλογής τοΰ κ. Σταμα- 
τούλη.

Απ τ αί Δημητρίοϋ ώς τ’ Άϊ Νέστωρα.
Αγίου κερί καί μικρού παιδιού κουλούρα ποτέ σου 

[μήν τάξης.
Τι έχεις Γιάννη ; Τ’ είχα πάντα.
Των φρονίμων τά παιδιά πριν πεινάσουν μαγερεύουν. 
Οποιος δέ θέλει νά ζυμιόση πέντε ήμέραις κοσκινάει. 

Τών έννηά νομάτων τό φαή νικάει τούς δέκα.
Τοϋ ρωμηοϋ το σκοινί μονό δέ φτάνει, διπλό περισσεύει 
11α τό χατηρι τοΰ γαμπρού γεννά’ κΓ δ κόκορας. 
Η καλή ’μέρα φαίνετ’ άπ’ τήν αύγή.

"Οποίος σκοντάφτει, τοϋ λένε τύφλα του.
Ο μπροστινός γιοφύρι τοϋ πισινού.

Τό δανεικό τού γείτονα καί κακία νά μήν τού ”χης. 
Έκατσ’ ή πομπή ’στη στράτα κι’ άναγέλαγ’ τούς δια- 

[βάταις 
Γό δικό μου τδνομα πάρτο σύ γειτόνισσα.
Παστρικός ουρανός άστραπαΐς δέ φοβάται. 
Σ’ τού κουφού τή πόρτα όσο θέλεις βρόντα. 
Μέ τόν τρανήτερό σου νά μή φυτεύης σκόρδα. 
Π δεΐρ’ το τ’ άρχοντόπουλο, ή άς το.

Τής νύχτας τά καμώματα τά λέπ’ ή ’μέρα καί γελάει. 
Ιο γουρούνι κι άν τό λούσης, τό σαπούνι σου θά 

(Ζ«σης 
Ή πάστρα είναι ’μισή’ αρχοντιά.
Τό στραβό ξύλο κι’ ή φωτιά δέν τό καίει.
Αν έχης μοίρα διάβαινε καί ριζικό περπάτει.

Κάλλιο κακή ’ταίριασι, παρά καλή κρίσι.
Κάλλιο λόγια στό χωράφι, πέρι μάγγανα ’στ’ αλώνι’. 
Ραρδιαΐς σέ ξένο κ....,ποτέ δέν πονάνε.
Γιά τό χατηρι τοΰ Αετού γ.... καί σύ χελώνα.
Το πρόσωπο τ’ άνθρώπου είναι σπαθί.
Ειν’ τρανός δ άντρα σου ; Νά τό βρακί του.
Κατά μάννα κατά κύρη, έκαμαν καί γυιό Ζαφείρη. 
Κατά μάννα κατά τάτα κατά γυιό καί θυγατέρα. 
Τό μήλο πεφτ’ άπουκάτ’ άπ’ τή μηλειά.
Κείθε πού πηδά’ ή γίδα πηδά’ κι’ ή κατσικάδα. 
Τής καλής προβατίνας κουδούνια τής κρεμάνε. 
Κάλλιο νά βγ»; τό μμάτι σου πέρι τ’ όνομά σου. 
Όσα ξέρ’ δ νοικοκύρης, δέν τά ξέρ’ δ κόσμος ουλος. 
Πίν’ ή Ζαρούχλα καί μέθα’ ή Σεληάνα.
Οποιος πίνει βερεσιε, πλερώνει δυο φοραΐς.

Γειά σου Γέρο. Κουκιά σπέρνω.
ΤΙ αύγή θέ νάν τό δείξη, τίνος μάννα θέλει λείψεί. 
Χήρας παιδιά γαϊδούρας πουλλάρια.
’Άλλαξε ο Μανωληός κι’ έβαλε τά ροΰχ’ άλλοιώς. 
Μπροστά πυρά καί πίσω μοίρα.
Κά-κά, θάν το καν’ ή κότα τ’ αύγό.
Τό πολύ τό Κύριε’ έλέησον, τό βαρειέται κι’ δ θεός. 
Τοΰ πάππά ή κοιλιά ν’ άμπάρι, θέλει νά φάη καί νά 

[πάρη 
’Αλλοι ’στό νειό τόν άγρυπνο τό γέρο τόν κοιμίση. 
Ο ύπνος θρεφεί το παιδί, δ ήλιος τό μουσκάρι. 
Οπου, περβατεΐ μυρίζει, κί’ όπου κάθπαι βροψάει.

(’Ακολουθεί) |. (]. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

πρόγραμμα ειλίκρίνοΰς άνορθώσεως καί σοδαρας συμ- 
πληρώσεως έκείνων, άτινα ή φιλοπατρία τών άξιωματι
κών μας μετά σθένους άνεκήρυξεν οτι τό ταχύτερον δέον 
νά άνορθωθώσι καί άνακαινισθώσι είνε μία έγγύησις δτι 
ταχέως θά γεννηθή καί θ’ ανδρωθή καί τό «I ε ω ρ γ ι- 
κ ό ν Κόμμα» και ύπό τήν έννοιαν αύτήν καί τήν 
ποοσδοκίαν αύτήν εύχαρίστως τασσόμεθα ύποστηρικταί 
αύτοΰ.

ΗΠΤΗΝΟΤΓΟβΐΪΑΕΜΕΑΑΑΜ’
[Πώς Οά ήδυνάμεΟα κα'ι ήμεϊς ώς ή 

Δανία νά κατασιήσωμεν τήν πτη
νοτροφίαν ’Εθνικήν Αγροτικήν 
Ένασχόλησιν.)

D. Γαβριηλΐδης

Ή περίοδος αυτή τής επιστολής τοΰ κ. Β. Γαβρι- 
ηλίδου, διευθυντοϋ τής «Άκροπόλεως», τοΰ άκαυ.ά- 
τως άπό έτών άγωνιζομένου ύπέρ τής ένισχΰσεως τών 
πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων τοΰ τόπου, εινε τό
σον εκφραστική, τόσον ζωντανή, ώστε θετει ευθυς 
άμέσως τό ζήτημα είς τήν θέσιν του. 1 πό τήν έν
νοιαν λοιπόν αύτήν θά μοΰ έπιτραπή νά εξετάσω τό 

ζήτημ.α τής Πτηνοτροφίας.
Έν Έλλάδι γεωργικώς και ζωοτεχνικώς ύστε- 

ροΰμεν, διότι έκ παραλλήλου πρός τήν άδιαφορίαν τοΰ 
Κράτους χωρεΐ καί ή άδιαφορία τών Σωματείων καί 
τών άτόμων. Αποτέλεσμα αύτής τής άδιαφοριας 
εινε ή καχεξία τών ζωτικωτέρων δυνάμεων τοΰ τό
που, τάς οποίας άποτελουσι συλλήβδην αι γεωργικά! 
καί ζωοτεχνικαί έργασίαι μιας χώρας. Έξαιρεσιν βε
βαίως είς τήν γενικήν αύτήν οπισθοδρόμησή δέν ήδύ
νατο ν’ άποτελέση ή πτηνοτροφία, ήτις και έν σ·χέ- 
σει πρός τήν πρόοδον καί τεραστίαν άνάπτυξίν της 

είς άλλα έθνη καί έν άναλογία πρός άλλους γεωργι
κούς κλάδους έν Έλλάδι τυχόντας ποιάς τίνος ώθή- 

σεως, εύρίσκεται είς τό τελευταϊον καί τό έσχατον 

σημεϊον τής έγκαταλειψεως και καταπτωσεως.
Καί ου.ως ώφειλε νά εύρίσκεται είς τήν πρωτην 

γραμμήν, ώφειλε νά ήγήται παντός άλλου γεωργικού 
καί ζωοτε-/νι.ιοΰ κλάδου. Έπρεπε σήμερον νά άκμάζν) 

νά εϊνε παντοΰ διαδεδομένη, δλων μας νά είχε κατα-

(*)  Πρό τίνος χρόνου ή «Άκρόπολις», ώσεϊ προμπν- 
τεύουσα τήν τελεσθεϊσαν ήνη Έππνάστασιν, ητις ύπάρχει 
ελπίς νά φέρη καί τήν ποθουμένην άνακαίνισιν είς τους ο
ρούς τής ’Εθνικής Παραγωγής, συ εκέντρωσεν είς τάς^σελι- 
δας της μακράν σειράν άρθρων δι’ ών καθωρίζοντο σαφείς καί 
μελετημένα! αί γνώμαι των διαφόρων 'Ελλήνων ειδικών 
έ®’ ένός έχάστου κλάδου τής Γεωργίας καί Ζωοτεχνίας.

’Επειδή συνέπεσε πολλοί έκ τών αναγνωστών μας, είδι- 
χως ενδιαφερόμενοι διά τήν έν Έλλάδι πτηνοτροφίαν, νά 
μας δηλώσωσι τήν έπιθυμία > νά παρακολουθήσωσιν είς τό 
περιοδικόν μας τά σχετικά πρός τόν κλάδον αυτόν αρθρα, 
άτινα δΓ οίονδήποτε λόγον συνέπεσε νά μή άναγνώσωσιν έν 
τή Άκροπόλει, άναδημοσίευομεν αύτά άρχόμενοι άπό τοΰ 

παρόντος τεύχους.

Η
ΚΟΥΣΘΗ τέλος είς τον κυκεώνα γνωμών καί ιδεών 
τών ήμερων αύτών καί μί·: φωνή αναζαριστώσα 

τήν γνησιοτέραν άντίληψιν καί ϊιανοίγουσαν τήν φωτεινο- 
τεραν οδόν ήν οφείλει να τραπή ή

10 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΝ άναγεννωμένη Ελλάς. Μας έρ- 
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ χεται έπό τον Βόλον τήν κατ 

εξοχήν πόλιν τής πρακτικής αν 
τιλήψεως καί ορθής έκτιμήσεως τών πραγμάτων και τήν 
δημοσιεύει ή «Θεσσαλία» τοΰ Βόλου, τήν σχολιάζει δέ ή 
«Άκρόπολις» τής 18ης παρ. μηνός, όχι όμως δυστυχώς 
μέ τήν ορμήν έκείνην ή οποία χαρακτηρίζει τήν εφημε
ρίδα ταύτην, ήτις εινε γνωστόν πόσον πρωτηγωνιστησεν 
είς ζητήματα οϊα το απασχολοΰν ήμάς διά τών γραμμών 
αύτώ?. Καί είνε τόσον σπουδαϊον τόσον ζωτικόν, τόσον 
σοβαρόν τό ζήτημα αύτό, ώστε καθ ήμάς, έπρεπε τάς 
ήμέρας αύτάς τής ζυμώσεως καί ανακαινισεως νά είχε 
καταστή τό προέχον ζήτημα τής δημοσΐ1 γραφιας, τής τε 
’Αθηναϊκής καί τών Επαρχιών, απασχολοΰν αύτάς ύπέρ 
πάσαν άλλην ματαιόσχολον πολιτικήν είδησεολογιαν καί 
άρθρογραφ-ίαν. Δυστυχώς ό Αθηναϊκός τύπος δέν μάς ε- 
συνείθισεν είς τοιούτου είδους έθνικας και προοδευτικές 
εκρήξεις καί διά τοΰτο ή ιδέα περί ίδρύσεως «1 εω ρ γ ι- 
κοΰ κόμματος» έσβέσθη μέ τάς τελευταίας λέξεις 
τοΰ αρθριδίου τής «Άκροπόλεως». Δια τήν « Ετληνικην 
Έπιθεώρησιν» όμως τό ζήτημα τοΰτο αποτελεί τό εύγε- 
νέστερον σημεϊον τής δράσεως της καί τό ώραιότερον των 
ονείρων της καί διά τοΰτο θά επιληφθή καί πάλιν τής 
εύκαιρίας όπως τονίση τήν άνάγκην τής προσηλώσεως 
όλων τών έπιθυμούντων τήν θετικήν άναγέννησιν τής 
πατρίδος είς τήν ιδέαν τής ίδρύσεως ενός «1 εωργικοΰ 
Κόμματος», κόμματος άρχών, έφ’ ών ή Ελλάς δύναται νά 
βαδίση μέ ασφαλές βήμα προς τήν πρόοδον καί έκπλήρω- 
σιν τών ιδανικών της. Ήδη άπό πολλών μην Sv ή «Ελ
ληνική Έπιθεώρησις» διά σειράς άρθρων όφειλομένων είς 
τόν κάλαμον τής Διευθυντρίας της καί άλλων έπιλέκτων 
συνεργατών της ύπέδειξε τήν άνάγκην τοΰ τόπου όπως 
έργασθή διά τήν «Γεωργικήν ’Αναγέννησιν τής Ελ
λάδος” άνευ τής όποιας τάπάττα μάταια,άσκοπα, 
έ’ αντλητικά διά τδν τόπον μας. Έκτοτε ή «Ελ
ληνική Έπιθεώρησις» άνεφώνησεν ότι «είς άλλα έ
θνη έχοντα διαυγή τή» διάνοιαν, δρθήν την κρί
σιν καί πλήρη συναίσθησιν τών ύποχρεώσεών των, 
γί εται έργασία συστηματική, έπίμονος, διαρκής, 
φωτεινή, υπέρ τής Γεωργίας έξ ής έξαρτά ίαι τδ πα
ρόν καί τδ μέλλον παντδς έθνους ποθοΰντος νά στα
διοδρομήσω vi’/ηφόρως έν τή γενική τών έθνών ά- 
μίλλη» καί έπανειλημμένως έζήτησε νά «στραφή 
ή προσοχή μας είς τήν συνένωσιν πάντων τών ό- 
μοφρονούντων πρδς σύμπηξιν κόμματός πολιτικόν 
έχοντος άναγεγραμμένην είς τήν σημαίαν του τήν 
«Γεωργικήν’Αναγέννησιν» διά νά κατορθωθή διά 
πρώτην φοράν νά ζή, νά ορα έν Ελλάδι κόμμα 
άρχών»...Καί ήδη εύκαιρίας πάλιν παρουσιαζομένης ε
πανέρχεται είς τό ζήτημα αύτό καί έπικαλεϊται τήν προ
σοχήν παντός φιλοπάτριδος πολίτου ποθοΰντος άληθώς 
τήν πρόοδον καί πραγματικήν βελτίωσιν τοΰ τόπου, μας ήν 
μόνον έξασφαλίζει ή πραγματοποίησις τής ώραίας καί 
πατριωτικής αύτής ιδέας. ,

Μολονότι δέ ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» εις την 
ιδέαν τοΰ Γεωργικοΰ Κόμματος στηρίζει δλας τάς περί 
βελτιώσεως τοΰ έθνους ελπίδας της, έν τούτοις, δεν δι
στάζει νά δώση τήν δέουσαν προσοχήν καί είς , τό νεον κομμά 
τό ριζοσπαστικόν ούτινος καί ήμεϊς, είς άλλην στήλην, 
δημοσιεύομεν τήν πολλής σημασίας προκηρυςίν του. Η 
υπαρξις καί δράσις τοιούτου κόμματος έργαζομενου με 3
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στ'Ζ -τό,μέλχυ.ζ κζί ιχ είχε προσέλκυση 
τό ένδιαφέρον κζί τήν προσοχήν. διότι 
εινε ό πλέον εύρωστος κλάδος τής'ζωο
τεχνίας, ή πλέον ικανοποιητική ζωοτε
χνίαν) έργασία, ή αόνη ίκζνή ν’ άνζκου- 
φίζν) τάς χιλιάδας τών γεωργικών οικο

γενειών ένός τόπου.
"Ολα τά έθνη κζτενόησζν τήν αξίαν 

τής πτηνοτροφίας καί παν ρ.έσον έχρη- 
σΐ|Λοποίησαν όπως τήν διαδόσωσι και 
τήν προαγαγωσι καί τήν ζνζβιβάσωσιν 
εις τό ζηλευτόν σηχ.εΐον εις δ εύρίσκεται 
σήμερον. Ή Γαλλία, ή ’Ισπανία, ή ’Ι
ταλία, ή Ι’ερυ.ανία, ή Αύστρία, τόΒέλ- 
γιον, πτηνοτροφικώς εΰρίσκονται είς έπί- 
ζηλον Οέσιν. Ή ’Αγγλία κεϊται ύπε- 
ράνω αύτών, διότι ή ’Αγγλική ’Αριστο
κρατία έχει ρ«αν άλλην τάσιν δίδουσαν 
ζωήν καί άνάπτυξιν είς τήν Πτηνοτρο
φίαν. Έκεΐ άνεπτύχΟη είς άπίστευτον 
βζθυ.όν ή πολυτελής Πτηνοτροφία. Ή 
δημιουργία φυλών πολυτελείας, αί ό- 

ποϊαι’ όσον περισσότερον έγγίζουν 
τόσον περισσότερον ή άςία

•ρός τό τέλειον 
των αύςάνει πληρονο- 

μένη αντί κολοσσιαίων ποσών. Είς τήν ’Αγγλίαν 
όνομαστός πτηνοτρόφος, ό κ. Κούκ, κατόπιν πολλής 
έργασίας, διά τής διασταυρώσεως διαφόρων φυλών καί
τής αύστηράς έπιλογής, κατόρθωσε καί έδημιούογησε 
μίαν νέαν φυλήν ήν άπεκάλεσεν Orpington. Εύθύς 
τήν έπομένην ίδρύθη σωματεΐον ύπό τόν τίτλον Or
pington Club, οπερ έθεσεν ύπό τήν προστασίαν 
του τήν φυλήν αύτήν, ής άνέλαβε τήν διάδοσιν. Ή 
φυλή αύτή έχει 4 ποικιλίας, λευκήν, μέλαιναν, κι- 
τρίνην. περδικόχρουν, (Όρα σχετικήν εικόνα) έκάστης 
δέ ποικιλίας κζθωρίσθησαν τά χαρακτηριστικά μετά 
λεπτολόγου ακρίβειας, ώς πρός τήν διάταξιν τών πτε
ρών, τό χρώμα τών ποδών, τό μήκος τών δακτύλων, 
τό ύψος του λειριού, κ.τ.λ. έφ’ όσον δέ έκαστον άτο- 
μον προσεγγίζει πρός τά καθορισθέντα χαρακτηρι
στικά έπι τοσοΰτον αύςανει ή τιυ.η του.

Ό κ. Κούκ έπί τοσοΰτον προώδευσεν ώστε σήμε
ρον κατέστη ό περιφημότερος ’Άγγλος πτηνοτρόφος. 
Ή φυλή τής Orpington έχει πρακτικά πλεονεκτή
ματα διότι είνε άριστος ώοτόκος άλλά δέν είνε καί 
ήσσονος άξίας ώς πρός τήν κρεατοπαραγωνήν. Έκά
στην εβδομάδα ό κ. Κούκ έκδίδει δελτία μέ τάς τιμάς 
τών ορνίθων, όρνιθίων κζί πετεινών τά όποια διαθέ
τει. Είς τό δελτίον αύτό άναγραφονται τιμαί ήλατ- 
τωμέναι διά τά πτηνά τά οποία θεωρούνται σκάρτα 
ήτοι δέν άνταποκρίνονται είς τόν αύστηρόν τύπον τής 
φυλής. Είς τήν Διεθνή Πτηνοτροφικήν "Εκθεσιν τών 
Παρισίων είδον 5 πετεινούς Orpington κίτρινους

Η ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΥΛΗ ΟRPINGTOΝ
τούς όποιους είχεν έκθέσει ό κ. Κούκ οίτινες έλαβον 
τό πρώτον βραβεΐον καί έπωλοΰντο έκαστος άντ1
600 φρ. αν εις έζ αυτών είχε, φέρ’ είπεΐν, έν πτε- 
ρόν λευκόν ή άλλο τι έλατωμκζικόν ή τιμή του έ- 
φθζνεν είς τά25—·10 φο.

Λοιπόν ό κόσμος ό πτηνοτροφικός τής ’Αγγλίας 
κζι τών άλλων Εύρωπαΐκών χωοών έναγωνίως ανα
μένει τήν έκδοσιν τοΰ δελτίου αύτοΰ είς δ άναφέρον
ται καί τά πωλούμενα έλαττωματικά πτηνά διά νά 
σπεύσνι νά προμηθευθή τ ά σ κ ά ρ τ α α ύ τ ά π τ η
ν ά τά όποια ύπό πρακτικήν έποψιν δέν διαφέρουσι 
καθόλου τοΰ τύπου τών προσεγγιζόντων πρός τό τέ
λειον. ’Εννοείται ότι περίπου τά αύτά γίνονται καί 
διά τάς άλλας φυλάς καί ούχί σπζνίως θά άναγνω- 
σατε είς τά είδ.κά Αγγλικά περιοδικά πουλήσεις 
ορνιθοειδών άντί 1 ΟΟάδων άγγλικών λιρών.

’Επίσης καί ή ’Αμερική εύρίσκεται ύπό πτηνο- 
τροφικήν έποψιν είς βαθμόν προόδου καί τελειότητος
έκπλησσοντα. Έκεΐ έπικρατεΐ ή μεγάλη βιομηχανία 
τής πτηνοτροφίας ή τελείως άγνωστος έν Εύρώπνι ό
που ακμάζει ή οικιακή πτηνοτροφία. Έν ’Αμερική 
πτηνοτροφεΐον άξιον τοΰ ονόματος του δέν δύναται 
νά ίδρυθή άν δέν έχει κεφάλαιον τούλάχιστον 1.000. 
000 δολλαρίων. Μετ’ αύτάς έρχεται ή Δανία ή όποια 
ήρζτο άληθεΐς θριάμβους πτηνοτροφικούς καί ήτις ά- 
ποτελεΐ τό πρότυπον δΓ δλα τά έθνη. Άλλά καί 
ύπέρ τήν Δανίαν καθ’ ήμάς εύρίσκεται ή.,.Ρωσσία. 
Άπίστευτον άλλ’ άληθές.

* 
* *

Ή Ρωσσία τών Μουζίκων καί τής βαρβζρότητος

εργάζεται ύπό έποψιν πτηνοτροφικήν τελειότερον άπό 

κάθε άλλο έθνος.
ΔΓ ήμάς θά ήτο άκρως διδακτικόν άν καθίσταντο 

γνωσταί αί μέθοδοι δΓ ών προάγεται είς άκμήν καί 
πρόοδον τό Ρωσσικόν ’Έθνος. Ή όρμή πρός πρόοδον 
έν Ρωσσίζ παρουσιάζει κάτι τό έκπλήσσον τόέπιβάλ- 
λον. Βιομηχανία, καί Γεωργία είνε τά στάδια έφ’ 
ών εκτυλίσσεται ύπέροχος ή ένεργητικότης τοΰ Ρωσ- 

σικοΰ Λαοΰ.
/Ακολουθεί) ΔΗΜ. Λ. ΖΟΓΡΑΦΟΣ

Μ
Ε ΑΛΗΘΗ χαράν άναγράφομεν σήμερον είς τάς 
στήλας τής «’Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» τήν με
γάλην δωρεάν τοΰ κ. Ίωάννου καί τής Αικατερίνης Γρη

γορίου είς τήν πόλιν τής Σπάο- 
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ της. Ό κ. καί ή κ. Γρηγορίου 
ΣΧΟΛΗ ΣΠΑΡΤΗΣ καταγόμενοι άμφότεροι έκ Σπάρ

της έζησαν και έπλούτισαν, εϊς 
τήν Μανσούραν.Πλήν όσα καί άν εϊνε τά πλούτητων, σσον 
μεγάλη ή κοινωνική των θέσις, δέν τούς έθάμβωσε ποτέ 
τό πρώτον, δέν τούς παρέσυρεν είς ματαιοδοξίαν τό δεύ
τερον. Απεναντίας άπέμειναν καί οί δύο γνήσιοι Σπαρ- 
τιαται μέ τά ώραιότερα ιδανικά είς τήν ψυχήν καί τάς 
εύγενεστέρας σκέψεις είς τήν διάνοιαν.

Καί αποδείξεις δλων αύτών είνε ή μεγάλη των πρός 
τήν Σπάρτην δωρεά διά τής οποίας προικίζουν τόν τόπον 
τής γεννήσεώς των μέ μίαν σχολήν ’Επαγγελματικήν 
πρώτης τάξεως, σχολήν ή οποία θά στοιχίση είς τόν κ. 
καί τήν κ. Γρηγορίου άνω τώ; είκοσι χιλιάδων λιρών !

*
¥ *

Ή Επαγγελματική σχολή Σπάρτης κατά τον ποθον 
τών δωρητών, Οά έχη σκοπόν τήν επαγγελματικήν καί 
τεχνικήν μόρφωσιν τών παίδων τής Λακεδαίμονος. Διά 
τής τακτικής δέ ταύιης μορφώσεως θά πορίζωνται άρρενα 
καί θήλεα εύχερώς τά μέσα τοΰ ζην, καί θά είσέρχων- 
ται είς τούς κόλπους τής κοινωνίας μέ τήν τάσιν προς 
τήν έργασίαν καί έφεσιν πρός τήν αρετήν καί τή» πρόοδον.

Τοΰτο βεβαίως είνε ή μεγαλειτέρα έκδούλευσις τήν ο
ποίαν δύναται τις νά παράσχη πρός τήν πατρίδα του. 
Διότι τό άποκαθισταν καλούς καί εργατικούς πολίτας, τό 
μορφώνειν καλάς και σώφρονας έργάτιδας εϊνε ωσάν νά 
δίδη τις πρός τήν κοινωνίαν τά ύγεια εκείνα στοιχεία διά 
τών οποίων καί μόνον δύνανται βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον 
αύτά τά έθνη νά προοδεύσωσι. Σήμερον μάλιστα, άφ’ ής 
ή έργασία θεωρείται ώς ή θετική βάσις καί προόδου καί 
ανεξαρτησίας καί αρετής ή έπαγγελμα-.ική σχολή τής 
Σπάοτης ή οποία θά παρέχη είς άροενα καί θήλεα μετά 
τόσης στοργής καί φροντίδος τήν βάσιν αύτήν τής ζωής 
δύναται νά θεωρηθή τό φυτώριον έκ τοΰ όποιου θά παρα- 
χθώσιν οί μεγάλοι καρποί τής αύριον, καρποί πολύτιμοί 
δΓ ολόκληρον τήν έπαρχίαν τής Λακεδαίμονος.

Ή «'Ελληνική Έπιθεώρησις» άπευθύνει τά θερμό
τερα συγχαρητήρια είς τά μεγάλα τέκνα τής Σπάρτης, 
τον κ. καί τήν κ. Γρηγορίου, οί όποιοι γνωρίζουν νά κά
μουν τότην καλήν χρήσιν τοΰ πλούτου των, καί οί όποιοι 
φαίνονται τόσον χρήσιμοι και ωφέλιμοι πρός τήν πα-

ΤΟΥΡΓΕΝΕΒ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ *

— Μά όχι έκεΐιο, δχι έκεΐνο ανόητη, τό άλλο— 
έφώναξεν ό Βίκτωρ' και χωρίς νά της έπιτρέφη νά 
διορ&ώση τό λά&ος τής τό έπήρε πίσω.

Ή Άκουλίνα έκοκκίνησεν, ολίγον έγέλασε και έγύ- 

ρισεν άλλοΰ τό κεφάλι.
— Κα&όσς φαίνετχι δεν μας ταιριάζει, έψι&ύρισε.

— Βεβαιότατα.
'Η καϋμένη έσιώπησε καϊ βαΐλεω αναστέναζε.
— “Αχ, Βίκτιορ ’Αλεξάνδροβιτς, μά πώς ίλά ήμεδα 

χωρίς έσας' είπεν αιφνηδίως.
'Ο Βίκτωρ έκαίλάρισε τό γιμλάκι μέ τό επανωφόρι 

του και τό έβαλε στήν τσέπη.
— Ναι, ναι, έπι τέλους άπήντησεν, άά σοΰ είναι δύ

σκολα βέβαια.
(Τήν έκτύπηζε στον ώμο' έκείνη άπεμάκρυνε τό 

χέρι του και μέ δειλία τό έφίλησεή. Ναι, ναι συ βέβαια 
είσαι καλή έξηκολού&ει έκεΐνος άφοϋ έμειδίασε μέ αυ
ταρέσκεια. Άλλα τί νά γίνη ; Μόνη σου κρίνε' δέν 
μπορούμε έγώ και ό κύριός μου νά μείνωμεν έδώ. 
Γρήγορα έρχεται ό χειμώνας καϊ συ ξεύρεις οτι τόν 
χειμώνα τό χωριό είναι αηδία. Τό ίδιο μήπως είναι 
στήν Πετροΰπολι. Έκεϊ είναι τόσα θαυμάσια πράγ
ματα, τά όποια, συ, άνόητη, ούτε στον ύπνον σου δέν 

μπορείς νά δής.
Σπίτω, δρόμοι, κοινωνία, μόρφωσις !
("Η Άκουλίνα τόν ήκουεν μέ ένδιαφέρον, άφοΰ 

ήνοιξε ολίγον τά χείλη της σάν παιδάκι.)—Έν τού· 
τοις, έπρόσάεσε έκεΐνος άφοΰ έσηκώίλη έπάνω, τί νά

, σοΰ τά λέγω. Σύ αύτά δέν μπορείς νά καταλάβης.
— Μά γιατί ; έγώ τά κατάλαβα δλα. *

— Ιήά δές την !
'Η Άκουλίνα έχαμήλωσε τά μάτια.
— Πριν, πώς κατ’ αύτόν τόν τρόπον δέν μοΰ ώμι· 

λούσατε Βίκτωρ ’Αλεξάνδροβιτς ;
— Πριν...Πριν...Πριν, έπρόφερε μέ οργήν.

Καϊ οί δύο έσιοιπησαν.
— Μοΰ φαίνεται δμως πώς είναι καιρός νά φεύγω.
— Περιμείνετε άκόμη ολίγον, μέ παρακλητικήν 

φωνήν, είπεν ή Άκουλίνα.
— Τί νά περιμένω. Μά έγιυ πλέον οέ άπε/αιρέτησα.
— Περιμείνετε, έπανέλαβεν ή ’Ακουλίνα.
Ό Βίκτωρ πάλιν έπλάγιασε στό χώμα καϊ ήρχισε 

νά σφυρίζη. Η Άκουλίνα δέν άπεμάκρυνε τα βλέμ
ματά της άπό πάνω του. Παρετήρησε δτι ήρχωε νά 
καταλαμβάνεται ύπό ανησυχίας' τά χείλη της έτρεμαν, 
τά οιχρά της μάγουλα έκοκκίνησαν.

— Βίκτωρ Αλεξάνδροβιτς, έπϊ τέλους είπεν μέ 
διακοπτομένην φωνήν-—είναι άμαρτία...είναι αμαρτία.

(*)  Συνέχεια έκ Σελ, 726
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Τί είναι αμαρτία ; ήρώτησε με συνοφρυωμένον 
το μετωπον και ολίγον έσηκωσε τό κεφάλι τον κα'ι τό 
γύρισε πρός τό μέρος της.

Αμαρτία...Τονλαχιστον ενα καλό λόγο νά μον 
λέγατε για αποχαιρετισμό ! Τούλάχιστον καλό λογάκι 
νά έλέγατε στην δύστυχη ορφανή.

— Μά τί νά σοϋ πώ;
Δεν ξευρω, σείς καλύτερα το ξεύρετε Βίκτιορ 

Άλεξμνδροβιτς...Νά σείς φεύγετε καί ένα λογάκι...Τί 
κακό σας έκαμα ;

— Τί παράξενη ποϋ είσαι Τί μπορώ νά κάμω ;
— Τούλάχιστον ένα λογάκι.

Να την το ίδιο και το ίδιο" είπε μέ στενοχώ
ρια ό Βίκτωρ και έσηκώθη.

— Μή θυμώνετε...έπρόφερεν εκείνη, μόλις συγ
κροτούσα τά δάκρυα.

— Αέν θυμώνω. Μά νά ποϋ είσαι άνόητη. Τί θέ
λεις ; Πρεπει νά καταλάβης δτι δέν μπορώ νά σέ νυμ- 
φευθώ, ναί δέν μπορώ. Λοιπόν τί θέλεις ; Τί ;

{Προσήλωσε τό βλέμμα του έπάνω της καί περίμενε 
άπάντησι τεντώσας τά δάκτυλά του).

— Δέν ζητώ τίποτε...τίποτε, έλεγεν ή Άκονλίνα, 
μόλις λαμβανουσα το θάρρος νά τοϋ τείνη τά χέρια

—μόνον ένα λογάκι τοιρα ποϋ άποχαιρετιώμαστέ. 
Καί τά δάκρυα ήρχισαν νά ρέουν.

— Νά την, ήρχισε νά κλαίη, απαθώς είπεν ό Βί
κτωρ φορών τό κασκέτο.

— Δεν θέλω τίποτε, έξηκολούθει κλαίουσα μέ κρυμ
μένο τό πρόσωπο στά χέρια—μόνη τώρα πώς θά εί
μαι στο σπίτι; Τί θά γίνω ή δυστυχισμένη ; Θά μέ 
παντρέψουν μέ κανένα που δέν θά άγαπώ.

— Λέγε, λέγε ανοησίες έψιθνρισεν δ Βίκτωρ.
— Καί αύτός τούλάχιστον ένα λογάκι, ένα μόνον- 

«Νά Άκονλίνα έγώ...
Οί λυγμοί δέν τήν άφήκαν νά τελείωση τήν φράσιν 

και έπεσε μέ τό πρόσωπο στό χώμα καί μέ πίκρα, μέ 
παράπονο εκλαιε' ολο της τό σώμα σπασμωδικά έκι- 
νεϊτο. 'Π συγκρατουμένη δυστυχία έπί τέλους ξεχύ
θηκε σάν ποτάμι.

Ο Βίκτωρ εσταθη λίγο, έγύρισε καί έφυγε μέ με
γάλα βήματα.

Έπέρασαν ολίγα δευτερόλεπτα. Ή Άκονλίνα ήσύ- 
χασεν, εσήκωσε το κεφάλι, άνεπήδησεν, έκύτταξε γύροι, 
μέ άπελπισίαν έκτύπησε τά χέρια της, ήθελε νά τρέξη 
άπό πίσω του, άλλά τά πόδια της έτρεμαν καί έπεσε 
στά γόνατα...

Δέν κρατήθηκα, έτρεξα πρός αύτήν μόλις δμως μέ 
είδε, μέ ορμή—ποϋ βρέθηκε έκείνη ή δύναμις !—μέ 
μικρήν κραυγή σηκώθηκε καί έχάθη πίσω άπό τά 
δένδρα, άφή ιασα σκορπισμένα τά λουλούδια στή γή.

Έσήκωσα τόν βασιλικόν καί βγήκα άπό τό δάσος 
στον κάμπο. 'Ο ήλιος ήτο χαμηλά, στον ωχρόν, κα
θαρόν ουρανόν, αί άκτίνές τον έπίσης ώσάν νά ξεθώ

ριασαν καί έκρύωσαν, δέν έλαμπαν άλλ’'έσκορπίζοντο 
μέ ήσυχο φώς.

Ως το βράδυ έμεινε μισή ώρα.
Ο αέρας μέ ορμή φυσούσε άπό τό θερισμένο χω

ράφι. Βιαστικά έσηκώνοντο μπροστά του καί έφέροντο 
μέ ορμήν τα μαραμένα φύλλα' τό μέρος τοϋ δάσους 
το γυρισμένο πρός τήν πεδιάδα έτρεμε καί έλαμπε μέ 
ωραίο φώς. Στήν κόκκινη χλόη, έπάνω είς τό ξηρό 
χορτο παντού ελαμπον καί έκυμαίνοντο νήματα τών 
φθινοπωρινών αραχνών.

Εσταμάτησα. Μέ κατέλαβε μελαγχολία. Μέσα στό 
εύθυμο μειδίαμα τής θνησκούσης φύσεως κρυφά 
προσήρχετο ό φόβος τοϋ χειμώνος.

Ψηλά άπο πάνω μου, βαρεώ κτυπώντας μέ τά 
φτερά επέταξε κόρακας, μέ έκύτταξε καί έχάθη είς τό 
δάσος· μεγάλη όμάς περιστερών ήλθεν άπό τό αλώνι 
καί έσκορπίοθη στον κάμπο—σημάδι φθινοπώρου. 
Κάποιος επερασε πίσω άπό τόν γυμνόν λοφον κάμνων 
κρότον μέ τό άδειανό αμάξι...

Εγυρισα στο σπίτι' άλλ’ ή δψις τής δυστυχισμένης 
Ακουλινας πολύ καιρό δέν έβγαιν’ άπό τό μυαλό μου 

και ο βασιλικός της προ πολλοϋ μαραμένος έως τώρα 
βρίσκεται στό συρτάρι φυλαγμένος.

ΑΝΝΑ ΣΤ.

Α ΘΕΛΙ ΗΤΡΑ των Ελληνικών δαντελωτών 
παραλίων, τάς ύπερόχ ους γραμμάς τών 'Ελλη

νικών βουνών. τήν γοητείαν της Ελληνικής πρασινά
δας, τών Ελληνικών δασών τήν 

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ εύώδη αύραν και τά εύρέως πολυ-
Ε ζ 0 X Α Σ ποίκιλα δσον καί ριγηλώς τερπνά 

συναισθήματα τά προκαλούμενα άπό 
μίαν έπίσκεψιν μιας οΐας δήποτε έλληνικής εξοχής ό- 
tAocc εκλεκτών οικογενειών ττίς ’Αθηναϊκές κοινωνία*  
άπο[Ληνών ηδη, διά της ίδρύσεως ανεπισήμου Συλλό- 
γου Εκδρομών, καθ’ έκάστην έορτήν £γνω κατά τρό
πον διασκεδαστικον καί άπερίττως εύθυαον ν’ άπο- 
λαμβάν·/). Συγκεντρωμένη περί τό ιδιόκτητον κομψόν 
ατμ.οπλ. ενός εκ τών μ.ελών πανυ προφρονως και άβρώς 
προσφεροντος αύτό, τοϋ εύγενεστάτου καί ύποχρεωτι- 
κοϋκ.Γεωργ. Φωτεινού ΐατροϋ, έξ ού και τό δνομά τοϋ 
πλοίου, και ύπό τήν ηγεσίαν τοϋ πνευματωδεστέοου 
τών βουλευτών ’Αττικής επιχειρεί τάς άλησμονήτους 
έκδρομάς τάς όιεξαγομένας μεθ’ άπλότητος άαα καί 
εγκαρδιότητας αύτόχρημα Έλληνικής.

Ο Σύλλογος ουτος ό λαβών έπί τό εύθυμώτερον 
τό όνομα τοϋ «Καρχαρίου» αριθμεί περί τά 40 — 50 
μέλη είς τά όποια κατά περίεργον σύμπτωσιν πλειο
ψηφούν επιστήμονες έν Γερμανία έζπαιδευθέντες. Αί 
διάφοροι θαλάσσιαι έκδρομαί του παραμένουν άλησυ.ό- 
νητοι εϊς τούς εύτυχήσαντας νά τάς παρακολουθήσω- 
σιν οί όποιοι άναμένουσιν εναγώνιας τήν άνοιξιν διά νά 
έπανεύρωσι τάς ωραίας στιγμάς τάς όποιας διήλθον 
είτε διασχίζοντες τήν θάλασσαν είτε άναπνέοντες τήν 
δροσιάν τών βουνών καί τών δασών τών περί τήν ’Ατ
τικήν γραφικών έξοχών.

διευθύνει σήμερον εν έκ τών σοβαρωτέρων βιομηχανικών 
εργοστασίων τής Πελοποννήσου.

— ΊΙ μόρφωσις του, δ ζήλος του, η αφοσιωσις του, η 
άποφκσιστικότης του καί ή εύρύτης τών βλεψεων του καθι- 
στώσι ταχείαν τήν έξάπλωσιν ’.ων εργασιών του ήτις θα 
δώση μεγαλειτέραν ώθησιν είς τήν πρόοδον και ευημερίαν 
τών Καλαμών.

— Παράγει έτησίως περί τάς 750 χ_ιλ. όκάδας σάπωνος 
άρίστης ποιότητος, άνωτέρου πχντδς άλλου εν Ελλάδι πχ- 
ραγομένου χαί έκΟλίβει περί τάς 450 χιλ. πυρηνέλαιου.

— Τροοοδοτεί τήν κοιλάδα τής Μεσσηνίας χαί τήν δυ
τικήν Ελλάδα έν τώ Έσωτερικώ. Εν δε τώ εξωτερικώ 
Ιχει έξόδευσιν είς ’Αμερικήν, Γερμανίαν, Αίγυπτον, Μασσα
λίαν καί Τεργέστην.

— Χρησιμοποιεί διά τάς έργχσίας του 40—50 έργατών.
— ΊΙ Ηλεκτρική Έταιρία ’Αθηνών έχει άναλάβει τδν 

φωτισμόν τής πόλεώς ίδρυθέντος πρδς τοϋτο έργοστασιου 
πρδς παραγωγήν -ηλεκτρισμού.

— Τάς έργασίας διευθύνει είς εκ τοίν άριστων επ’στημό- 
νων τοΰ κλάδου τούτου δ κ. Π. Παπαδημητρίου άπολαμβάνων 
πολλών συμπαθειών έν τη > ι ινωνια τών Καλαμών.

— Αί εγκαταστάσεις τής έταιρίας θεωρούνται άπδ τάς τε- 
λείοτέρας μετά τάς ’Αθήνας καί τδ Άργοστόλιον.

— Τό ύποκατάστημα εισπράττει κατ’ έτος 42,000 δραχ. 
άπδ τδν Δήμον, 8,000 δρ. άπδ τήν Λιμενικήν καί 60,000 

δρ. άπδ τούς ίδιώτας.
— Κάθε κοινωνία μικρά ή μεγάλη κρύπτει καί τους άφα- 

νεϊς κοινωνικούς ήοωάς της.
— Τοιούτος έν Καλάμαις δύναται νά θεωρηθή δ μεγάλης 

μορφώσεως καί πείρας «χί άλλοτε ισχυρά κοινωνική και εμ
πορική δύναμις τής πόλεώς δ κ. Διον. Πανταζόπουλος.

— ’Ολόκληρον δραμα δύναται νά γραοή διά τήν πτώσιν 
τοΰ μεγαλόφρονος αύτοΰ άνδρός, όστις παρεσχεν ύπεροχον 
παράδειγμα καρτερίας καί μεγαλοψυχίας.

__ Κατόπιν άτυχιών έν τώ έμπορίω έντδς ολίγου χρονικού 
διαστήματος άπώλεσε κολοσσιαίαν περιουσίαν είς μετρητά και 
ε’ς χτήματα, έξοφλήσας μέχρι λεπτού όλους τους δχνεί- 

στάς του.
___Μεθ’ 3 δ τέως πανίσχυρος καί πλούσιος, δ δυναμεθος 

άκόμη άπό τής φιλοστόργου μητρδς τήν ά«εξάντλητον λα
τρείαν ν’ άντλήση νέα κεφάλαια πρδ; έργασίαν, άλλά μή θέ
λω ί είς ούδενδς τήν συμπάθειαν νά χαταφύγη, άπεσύρθη εϊς 
τι παραθαλάσσιον κτήμά του—τό μόνον λείψανο*  τής περιου
σίας του—καί έζη έπί χρόνον μακρόν διά τής αλιείας, ως δ 

έσχατος βιοπαλαιστής.
— Είνε μία ωραία καί ύψηλώς τραγ.κή ιστορία τής. όποιας 

δ ήοως ζή ήδη έν Καλάμαις άπολαύων τής γενικής εκτιμή- 
σεως καί συμπάθειας καί δ όποιος μετά έτών έξαοάνισίν ε
πανήλθε*  είς τήν δρασιν καί τήν ζωήν ύπειπων είς τάς πιέ- 

σεις τών φίλων του.
— Εύχόμεθχ κχί έλπίζομεν ότι ταχέως θά έπανέλθη εις 

τήν έπιφάνειαν.
— Τδ Νησίον άπέχει περί τά 20 λεπτά τής ώρας σιδηρο- 

δρομικώς τών Καλαμών.
-- Καλάμιοι καί Μεσσήνιοι εύρίσκονται εις διαρκή εμπο

ρικήν έπιχοινωνίαν.
— Άπόδειξις άνχμφισβήτητος τής μορφώσεως καί τών 

προοδευτικών τάσεων τής Κοινωνίας Νησιού εινε η φοιτησις 
180 μαθητών έν τώ λιμενοσυντηρήτω I υμνα- 

σίω της.
— Χάριν σής παραγωγής τής Μεσσήνης κχί τοΰ έμποριου 

της ίδρήθησαν δύο ταμεία, ’Υδραυλικόν καί Λιμενικόν.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥ
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— Έντύπωσιν προξενεί έν Καλάμαις ή πρόοδος τοΰ εγ
χωρίου τύπου.

— Έκδίοονται τρεις ή μ ε ρ ή σ ι α ι εφημερίδες. Ο Τα
χυδρόμος μέ Διευθυντήν τ'ον χ. Γεωργ. Α. Βεντίρην, τδ 
Θάρρος μέ Διευθυντήν τδν χ. Ίων. X. *Αποστολάχην και 
δ Φρουρός μέ Διευθυντάς τους χ. Γ. II. Μουντανακον χαι I. 
Εύτυχάκον.

— "Απασαι γράφονται μέ πολλήν επιμέλειαν, με ζηλευ
τήν ενημερότητα καϊ μέ έκλεκτικότητα ύλης. Πολύ σχολιά
ζονται χρονογρχφήμχτά τινα τοϋ Ταχυδρόμου.

— Αί Καλάμαι, χάρις εις τάς Ουσίας τών διευθυντών τών 
έφημερίδων τούτων, λίαν πρωί μανθάνουσι τα χυριωοεστερα 
εσωτερικά καί παγκόσμια νέα καί όντως είνε ενήμεροι όσον 
καί οί ’Αθηναίοι τών γενικών γραμμών τών σοβχρωτερων 
γεγονότων άτινα ίλαβον χώραν μέχρι τοΰ μεσονυκτίου τής 
προηγουμένης ή καί βραίύτερον ακόμη.

— Τδ έσπέρας πρδ τοΰ οαγητοΰ διά τών πατρινών εφη
μερίδων, έξ ών δ Νιολόγος κυκλοφορεί εύρύτερον, Λανθά
νουν περισσοτέρχς λεπτομέρειας μέ τδ τελευταίον δέ τραίνον 
τών ’Αθηνών τδ καταφθανον μεταξύ 8- 1)2 χαί 9, δποτε 
κυκλοφορούν αί’Αθηναϊκαί έφημερίδες, ανάρπαστοι γενόμεναι, 
παρακολουθούν τάς λεπτομέρειας όλων τών ενδιαφερόντων 
γεγονότων μεταξύ τών οποί >ν προεξάρχουν τα πολίτικα.

— Έχ τών ’Αθηναϊκών έφημερίδων πολύ άναγινώσχε νται 
αί «’Αθήνα’.».

— "Εν έκ τών άξιοπεριεργοτέρων τών Καλαμών ει<ε 
καί ή γυναικεία Μονή ή σιμωμένη επ’ ονόμχτι τοΰ Αγ. 
Κωνσταντίνου κοινώς δέ γνωστή ύπδ τδ ονιμα «Μονή τών 
Καλογραιών».

— ΊΙ Μονή αΰτη αριθμεί βίον 413 ετών ίσως δέ εινε ή 
μόνη Μονή τοΰ Κράτους ή ίχουσα ωρισμενον σκοπόν καί 
έκτελοΰσα κάποιον προωρισμόν.

— Σήμερον αριθμεί 90 καλογοαίας πάσης ηλικίας άλλά 
πολύ περιωρισμένης διανοητικής μορφώσεως.

— Διοικεϊται κατ’ άρχαΐον έθιμο*  τδ δποΐον ανέκαθεν 
σέβεται ή άνωτάτη εκκλησιαστική ’Αρχή Καλαμών ύπδ 4με- 
λοΰς ή ύμέλους έπιτροπής ήν αποτελούν αί άρχαιό εραι τών 
Μοναχών.

— ΊΙ Μονή αΰτη πχρέσχε πολυτίμους ύπηοεσίας ε’ς τάς 
λαϊκάς τάξεις τών Καλαμών.

Έδίδαξε τήν ύφαντουργίαν τής μετάξης εις πλείονας 
τών 2.000 οικογενειών αίτινες σήμερον άποζώσιν έκ τής 
τέχνη; ταύτης.

·- Δέχεται καί τώρα άκόμη δωρεάν, προσφέρσυσα μάλι
στα χαί τδ ©αγητδν είς τάς τελείως άπορους, πτωχάς κορα
σίδας είς τάς δποίας διδάσκει τήν ύφαντουργίαν.

— Συντηρείται έκ τής πωλήσεως τών μεταξωτών καί 
έκ 15.000 δρ. τάς δποίας παρέχει τδ Δημόσιον διότι κατέ- 
λαβεν αΰΟαιρέτως προσοδοφόρα μαγαζεϊα άνήκοντα είς τήν 
Μονήν.

— Έννενήκοντα στόματα! μόλις άποζώσιν άπδ τά γλίσχρα 
αύτά εισοδήματα.

— Έν Καλάμαις δέν άκμάζει μόνον τδ έμπόριον άλλά 
καί ή βιομηχανία προοδεύει άλματικώς.

— Τήν πρώτην θέσιν, μετά τά έργοσ άσια τής Έταιρίας 
Οίνων καί Οινοπνευμάτων, κατέχει τό Χημικόν Έργοστάσιον 
καί Ελαιουργείων τοϋ κ. Ήλια Λιναρδάκη.

— Ό χ. Λιναρδάχης είς τών νε<· τέοων έργοστασιαρχών
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— Διά τοϋ ένός Οά απαλλάξουν τήν κοιλάδα τή; Μεσσή
νης χαί δή περί τά 20,000 στρέμματα πιρχγικωτάτη; γής 
άπό τάς πλημμύρας τοϋ Πιμίσσου χαί δ'.ά τοϋ έ*ερου  Οά εν- 
ισχύσωσι τό έμπόριον των κατασκευάζοντες τόν κατάλληλοι 

λιμένα πρός άμεσον εξαγωγήν τών πχ/ιίντων των.
— Τά εργχ τοϋ λιμένας δυσχερή δν α λόγω τοϋ αμμώ

δους τοΰ έδάοους ε/ει άναλάβ.ι ό χ. I'. ΙΙαταΟεοδώρου εί; 
έχ τών ευφυέστερων Καλαμιών χαι μεγάλη; αποφχσ'.σπκό- 

τητος επιχειρηματίας.
-- Ό ’Εμπορικός Σύλλογος Νησιού πρωτοστα*εϊ  είς παν 

ζήτημα είτε γενικού είτε τοπικού ενδιαφέροντος.
— Ό κ. Φ. IΙουλογιά··νητ, Γενικός αύτοΰ Γραμματεύς α

ποτελεί μιτά τοΰ κ. προέδρου τήν ψυχήν ταϋ καλού Σωμα
τείου.

— Είς προσεχές ύπολειπόμενα Καλαμών—Νησίου.

Μ ίι·ιιΰς

E
.V ΣΧΕΣΕΙ πρός δσα έγράφησαν είς προηγού
μενα φύλλα περί "Ελληνικόν Θεάτρου ύπό τοϋ 
\·ί δ ι α λ λ ά κ τ ο υ και τοϋ "Ανεξαρτήτου 
πρέπει νά τονισθή /.αί ό περίεργος τρόπος μέ τόν ό
ποιον γίνεται ή θεατρική κριτική.

Πλήν όλιγίστων έξαιρέσεων, σοβαρά και αμερόλη

πτος κριτική δέν γράφε- 
Τό θέατρον τοι, διά τόν ά τλούστατον

καί Ύι κρετεκή λόγον οτι συγγραφείς και 
κριτικοί συνταυτίζονται 

ως έπί τό πλεϊστον, είναι δέ φυσικώς αδύνατον συγ
γραφεύς νά κρίνη φυχραίμως ανταγωνιστήν του. Μο
λονότι δέ εφαρμόζεται συχνότατα ή κριτική τής αλλη
λεγγύης, ή οποία δέν έχει άλλον σκοπόν ή τήν ύπε- 
ράοπισιν ώρισμένων έργων έκ τής όμάδος τών άλλη- 
λσθαυμαζομένων συγγραφέων, ύπολανθάνει έν τούτοις 
καί έκεΐ τό πνεύμα τοϋ Ανταγωνισμού καί ή προσω
πική εμπάθεια διαφαίνεται πολλάκις μεταξύ τών 
γραμμών.

Άναξία δλως λόγου είνε ή πρός διαφήμισιν καθά
ριος γενομένη κριτική, μέ τήν τετριμμένην φρασεολο
γίαν περί «έκλεκτοΰ άκροατηρίου» καί «θριαμβευτικής 
επιτυχίας», στερεοτύπως δημοσιευομένη τήν έπομέ- 
νην μιας Πρώτης — έστω καί αν τό έργον έκιν- 
δύνευσε νά μαξιλαρωθή— δφειλομένη δέ εις δημοσιο- 
γραφοΰντας φίλους τού συγγραφέως πληριόνοντας φό
ροι’ μελάνης άφού, διά νά παρευρζθοΰν εις τήν περι
πόθητου Πρώτη ν,δέν έπλήρωσαν περισσότερον τοϋ 
δημοσίου φόρου. Οί ίδιοι αυτοί, όταν πλέον ή αποτυ
χία τοΰ έργου καταστή πασίδηλος, αναλαμβάνουν νά 
καταλογίσουν τήν ευθύνην εις τήν ανεπαρκή άντίλη- 
φιν τοϋ κοινού.

"Ιδιαιτέρα κατηγορία κριτικών ιδιαζόντως φαιδρά 
εϊνε μερικό»’ μέ άξιώσεις έξαιρετικής άντιλήψεως, οί 
όποιοι, οσάκις τό έργον παρουσιάζει πολλά σκοτεινά 
καί ακατάληπτα σημεία, έκφράζονται μετά πεποιθή- 
σεως περί συμβολισμού, άφίνοντες νά ύπονοηθή οτι 
αί άρεταί ένός τοιούτου έργου δέν εϊνε δυνατόν νά 

ύποπέσουν είς τήν άντίληψιι τοΰ πολλοΰ κοινού. ”Π- 
κουσα κάποτε ένα άπό αυτούς τούς εκλεκτούς νά κό
πτεται έπί δίωροι’ διά νά πείση τόν ίδιον συγγραφέα 
περί ύπάρξεως σ υ μ β ό λ ω ν έν τώ έργω του και 
ανέπτυσσε τήν θετορίαν τοΰ χαρακτήρας κατά τρόπον 
τόν όποϊον ό πτωχός συγγραφεύς ούτε, καν είχε φαν- 
τασθή.

Εϊπον ανωτέρω οτι ύπάρχουν καί όλίγιστοι εξαι
ρέσεις : έννοώι δύο ή τρία σοβαρά φύλλα τού ημερη
σίου ή περιοδικού τύπου τά όποια παρακολουθούν τήν 
θεατρικήν κίνησιν διά τα» διευθυντών των ή ειδικών 
συνεργαττόντων καί δέν διστάζουν νά εκφέρουν τήν ά
ληθή των γνιόμην.Άλλά καί είς τήν περίστασιν αυτήν 
ή κριτική δέν γίνεται είδημόνως, διότι άν κρίνωνται τά 
έργα ποτέ δέν κρίνονται οί διδάσκοντες, τούλάχιστον 
δπως πρέπει νά κρίνωνται άπό κριτικής άπόψεως έκτε- 
λέσεως. Θά ένόμιζε κινείς δτι δσοι καί δσαι έχουν χρι- 
σθή πρωταγωνισταί ή πρωταγωνίστριαι εξαιρούνται τής 
κριτικής καί ένώ τονίζεται πολλάκις ή εσφαλμένη ύπό- 
κριοις ηθοποιών δευτέρας καί τρίτης κατηγορίας, οί 
πρωταγωνισταί καί αί πρωταγωνίστρια/ είνε πάντοτε 
έξοχοι καί άμεμπτοι. Συμβαίνει δέ πολλάκις 
οί μέν δευτερεύοντες ρόλοι ν" άποδίδωνται τελείως οί δέ 
πρώτοι νά ύπολείπωνται μελέτης καί ύποκρίοεως, λαμ- 
βανομένης ύπ" δγΐ”τής σχετικής άξίας τών ηθοποιών.

Κριτική αυστηρά και άμερόληπτος, περιλαμβά- 
νουσα καί "Έργα καί "Υποκριτάς —διότι εϊνε άδύνα- 
τον νά χωρίση κανείς τά μέν άπό τούς δέ— θά ήτο 
συντελεστική πραγματικής προόδου δια τούς συγγρα
φείς καί άπείρως διαφωτιστική διά τούς ηθοποιούς. 
Τό "Ελληνικόν θέατρον έχει σήμερον δλα τά έπιθυμητά 
στοιχεία διά τήν παραγωγήν άρτιων έργων κα" τήν 
πιστήν έκτέλεσιν άλλά τά μικροσυμφέροντα τών επιτη
δείων καί ή εσφαλμένη έπιείκεια τών δυναμένων κα
ταστρέφουν τό έργον έν τή άναπτύξει του,

’Αμερόληπτος

ΙΔΡΥΣΙΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

1‘πεγοαφη κζτά τόν ~. μήνζ συμβόλζιον συνεταιρι
σμού μετζςύ έπτζ μεγζλεμπόρων’Αθηνών—ΙΙειρζιώς 
πρός ΐδρυσιν μεγάλη; μετοχική; ’Εμπορικής Έτζιρία; 
μέ κεφζλζιον 1,500,000 δραχμών

Σκοπός τής Έτζιρίζς τζύτης έστζι ή εΐσζγωγή 
κζί έςζγωγή κζσμηρίων κζτ’ζρχζς, ζργότερον δέ κζί 
άλλων εμπορευμάτων κζτζ τό σύστημα τών έν ΙΙζρ1.- 
σιοις λειτουργούντων μ.εγαλων κζτζστημζτων

11 Ετζ'.ρίζ θέλει ζζοικοδομήσει ιδιόκτητον Κζτζ- 
στημζ. Τζ 2)3 τών μετοχών έχουσιν ήδη κζλυφΟή.

Αί έργζσίζι τή; Ετζιρία.ς 0’ άρχίσουν άπό τοϋ ποο- 
σεχοϋς Ίζνουζρίου ημείς δέ είς τό επόμενον τεΰχο; 
Οέλομεν έκτενώ; άνζπτύςει τόν οργανισμόν κζί σκοπόν 
τής σοβζρζς ζύτής Έμππορικής Έτζιρίζς.

0 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
Τήν καταγοεγήν έλκει έκ τής κο’ιμης Βασσαροϋ τής 

Λακεδαίμονος. "Ως υιός ίερέως ενωρίς έπεδόθη ε"ς 

τα έκκλησιαοτικά. Διό καί μειά τήν άποπεράτωσιν 
τοΰ "Ελληνικοΰ Σχολείου είσήλθεν εις τήν Μονήι τών 
"Αγ. 40 παρά τήν Σπάρτην. "Η διάθεσις αύτοΰ 
πρός περαιτέρω σπουδάς κατεδεί/θη έν τή Μονή δ- 
πον χειροτονηθείς Διάκονος κατά τό Ϊ877 είσήχθη 
εις τό γυμνά ιιον πρός άνωτέραν μόρφωσιν. Μετά τήν 
άποπεράτωσιν τοΰ Γυμνασίου ένεγράφη είς τήν Θεο- 
λογικήν Σχολήν τοϋ Πανεπ. καί προλύτης τής θεολογίας 
άνηγορεύθη. ΕΙτα διωρίσθη Σχολάρ^ης έν Σπάρτη 
ένθα έπιδοθείς είς τήν μελέτην τής Γαλλικής μετέ
φρασε τό περίφημον ’Απολογητικόν έργον τοΰ Χρι
στιανισμού ταεν νεοετέρων χρόνων «περί "Αναστάσεως 

τοΰ "Ιησού Χριστού» ύπό PrUVOt. Κατά έτος 1890 
έχειροτονήθη ίερεύς καί δύο έτη μετά ταύτα κενωθιίσης 
τής τοΰ έφημερίου τής έν Μονάχω "Ελληνικής παροι
κίας θέσεως πρυεκρίθη μεταξύ πολλών κληρικιύν ύπό 
τού τότε ύπουργοϋ τών Έκκλησιαστικοεν κ. Παπαμι- 
χαλοπούλου καί διωρίσθη έν αύτή έφημέριος καί ώς 
τοιούτος έπί δέκα περίπου έτη ύπηρέτησεν έκεΐ. Τόν 
ζήλον αύτού είς εύρυτέρας έπιστημονικάς μελέτας τά 
έφημεριακά του καθήκοντα, δεν ήμπόδισαν, προϊόν 
τών όποιων ύπήρξεν ή συγγραφή «τοΰ "Εκκλησια
στικού Αικαίου» τό πρώτον ήδη εις τήν "Ελληνικήν 
έμφανισθέντος. Μετά τούτο έδημοσίευσεν είς Γερμα
νικήν γλοεσσαν τήν «. "Ιστορίαν τής "Ελληνικής έν Μο
νάχω "Εκκλησίας». "IIδράσίς του έν Μονάχω ύφ" 
δλας τάς έπόφεις έφείλκυσε τήν προσοχήν τών έν "Α- 
θήναις καί μετά πολλάς προσπάθειας αύτών κατωρ- 
θώθη τώ 1901 νά μετακληθή ώς ά. Γραμματεύς 
τής "Ιερας Συνόδου. Κι ί έν τή πολυασχόλαε δέ ταύτη 
θέσει δέν άπέκρουσεν άπαίτησιν τοΰ μακαρίτου Βι- 
κέλα περί συμβολής τίνος είς τόν «Σύλλογον πρός 
διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων» "Έγραφε καί έδωρήσατο 
αύτιβ τόν «Βίον τοΰ 'Ιησού Χριστού» λίαν έπιτυχώς 
ώς καταδείκνυται έκ τοϋ δτι αμα τή έκδόσει έξηντλήθη.

Κατά τό έτος 1904 έχειροτονήθη επίσκοπος Μεσ
σηνίας. "Ιδού έν ώχραΐς γραμμαΐς ή δράσις τοΰ νΰν 
"Αρχιεπισκόπου Μεσσηνίας δστις διά τήν μόρφωσιν 
του, τήν σεμνότητά του, τήν πρός τό καθήκον του 
άφοσίοεσίν του, τήν πολυμάθειάν του καί τήν φιλολο
γικήν καί έπιστημονικην έργασίαν του μεγάλως έτιμή- 
θη παρά τοεν Γερμανών μή έξαιρουμένων ούδέ τών 
έπισήμων τής Βαυαρικής πρωτευούσης καί αύτοΰ τοϋ 
"Αντιβασιλέως δστις ίδιάζουσαν άγάπην καί τιμητικήν 
φιλίαν έτρεφε πρός αύτόν."Ήδη ποιμαίνει μετά πολλής 
δεξιότητας τόν Νομόν Μεσσηνίας τιμώμενος καί ά- 
πολαμβάνοεν τοΰ σεβασμού παρ" δλων τών κοινωνι- 
Χΰεν τάξεοεν τής περιφερείας του. Δυστυχαες ό χαερος

Ί~ ' Ο Μεσσηνίας Μελέτιος

μας άπολίπει διά νά άναφέρωμεν καί άπλώες μόνοι’ τήε’ 
πολυσγιδή σημερινήν δράσιν του δι" ής καί τό γόη- 
τρον τής "Εκκλησίας άνύφωσε καί είς τόν Μεσσηνία· 
κόν Λαόν έφίνη αντάξιος τών προσδοκιϊΐεν του. Έν 
τούτοις δέν δυνάμεθα νά μή άναφέρωμεν τό ωραίοι· 
καί ύφηλόε· έργον του, τό Ταμεΐον "Αλληλοβοήθειας 
τών ‘Ιερέων, διά τοΰ όποιου άνακουφίζεται ό κλήρος 
τής Μεσσηνίας καί συντελεΐται ή ηθική αύτοΰ άνά- 
πλασις έφ" ής δύναται νά βασισθή καί ή άναμόρφωσις 
τοΰ "Ελληνικού Λαού καταβαραθρομένου όλονέν δι" 
άλλους λόγους άλλά καί έκ τής έλλείφεως τού θρη. 
σκευτικοΰ αισθήματος δπερ έλάχιστοι άνιίετατοι κλι/- 
ρικοί έζήτησαν νά συγκρατήσουν καί νά διαδόσουν- 
"Ο 'Άγιος Μεσσηνίαςέξ εναντίας βαθύς γνώστης τών 
έλλείφεων τοΰ "Ελληνικού Λαοΰ ού μόνον κοινωνικώες 
καί φιλανθρωπικώς δρά μετά, ζήλου καί άφοσιώσεως 
προκαλούσης τήν γενικήν έκτίμησιν, ιι/.λά καί μετά 
έπαινετής πρωτοβουλίας διαποιμαίνει τό ποίμνιόν του 
μέ τής θρησκείας τά ύφηλά διδάγματα.
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Τ Ο Μ ΥΘ.Ι ΣΤ ΟΡΗ ΜΑΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΕΥ ΘΡΟΝΟΥ-
ΥΠΟ 

MAURICE MONTEGUT

Ό Cantecor δέν παρηκολούθΐ]σε τοΰ κάκου άπό 
τών συνόρων καί εντεύθεν, βήμα, προς βήμα τό πρό- 
σωπον αυτό.

Ό Boran έξηκολούθησε.
— Είμαι ένας πτωχός ώρολογοποιός ένας τίμιος έμ

πορος τόν όποιον ολοι γνωρίζουν πρό είκοσι έτών 
έν τή συνοικία αυτή' νομίζω δέ δτι ό νόμος, τόν ό
ποιον λέγετε δτι αντιπροσωπεύετε, έπρεπε νά υπερασ
πίζεται τούς ειρηνικούς ανθρώπου: και ό'χι νά τούς 
καταδιώκη άνευ λόγου.

— Τά! τά! τά! έκαμεν ό αστυνομικός τά ξέρω αυτά, 
κάνεις δέν θέώρέϊ τόν εαυτόν του ένοχον.

— Λοιπόν μάς αναγκάζετε νά κάμωμεν κατ’ οίκον 
έρευναν ; Σάς λέγω δτι ή θέσις σας θά έπιβαρυνθή 
ένώ τό αποτέλεσμα θά είναι τό ίδιον.

Ή Renee ήλθεν εις βοήθειαν τοΰ πατρός της.
— ’Εάν κύριοί μου ένεργήτε τοιουτοπρόπως κατό

πιν πληροφοριών,σάς βεβαιώ δτι σάς έγέλασαν διότι τό 
μέν σπίτι μας εϊνε πολύ μικρό ώστε νά κρύπτη μυστή
ρια ό δέ πατέρας μου είνε ένας καλός πολίτης δ όποιος 
δέν ανακατεύεται στην πολιτικήν. "Ολος ό κόσμος τό 
ξέρει αύτό.

Αίφνης άπό μιά γωνιά ήκούσθη ή διαπεραστική 
φωνή τοΰ Fouche.

— «Και ποιος σάς είπε κόρη μου», δτι πρόκειται 
περί πολιτικής ;

Ή Renee έκοκκίνισε κ’ έσκυψε τό κεφάλι. Έννό- 
ησεν δτι είχε πολλά ειπή.

— «Κόρη» είπεν καί δ Cantecor, δταν ήλθεν ή 
σειρά του» σύ είσαι έκείνη ή δποία μάς έμπαίζεις αυ
τήν τήν στιγμήν. Σέ συγχωροΰμεν δμως διότι είσαι 
νέα, και ή έμμορφιά σου, μά τήν άλήθεια αξίζει — 
καθώς βλέπομεν ό Cantecor ήτο αξιοπρεπής—νο
μίζω δμως δτι είπαμε αρκετά ι'ιστε νά μ ή μάς μένη 
καιρός γιά χάσιμο. Εμπρός δδηγήσατέ μας’ και σύ 
χοντρογυναίκα είπε προς τήν’Ιωάνναν πάρε αυτήν τήν 
λάμπα και φώτιζέ μας.

— Χοντρογυναίκα «μουρμούριζε καταθυμωμένη ή 
σύζυγος τοΰ Blaissot, παληάνθρωπε, κ’ έγώ δέν σ’ 
εΐχα πει άκόμη κούτσουρο». ■>

Ό Can tecor δέν κατεδέχθη ν’ άπαντήση, ένευσε 
μόνον είς τούς τέσσαρας άκολούθους του καθείς τών 
όποιων είχε προμηθευθή ένα κερί κι’ ή έρευνα ήρχι- 
σεν. “Οπισθεν τοΰ Cantecor καί τών ανθρώπων του, 
ήρχετο δ Fouche μέ τό ύπουλον βλέμμα του, κατό

πιν δ Boran άγωνιζόμενος νά φαίνεται ήσυχος, ή 
Renee ή δποία τά είχε σαν χαμένα, καί μετ’ αυτήν 
κατατρομαγμένος ό Blaissot.

Είς τό κατάστημα καθώς καί είς τό μαγειρεΐον— 
τραπεζαρίαν, δλα έγειναν άνω, κάτω. Οί αστυνομι
κοί έσκάλιζαν τής χαραμίδες τών σανίδων κ’ έτρύπων 
τούς τοίχους,.,.άλλά τίποτε.

«Άναβαίνωμεν διέταξεν δ Fouche, εκεί έπάνου 
θά κατέφυγε τό πουλί».

Ήτο μεγάλη εύχαρίστησις διά τόν Υπουργόν τής 
άστυνομίας νά κυνηγά τήν νύκτα εκείνον τοΰ όποιου 
άπό καιρού παρηκολούθει τά ίχνη.

Ήτο γεννημένος κατάσκοπος κι’ αύτό ήτο τό ε
πάγγελμά του.

Τήν ήμέραν δ’ εκείνην ή καταδίωξις προμηνύιτο 
έξαιρετικώς ενδιαφέρουσα. Καί βέβαια θά συνέβαινε 
κάτι τέτοιο διότι άλλως δέν θ’ άφηνε αύτός στής δύο 
τά μεσάνυκτα τό μέγαρον τής κεντρικής άστυνομίας 
γιά νά έκτεθή σέ μυρίους κινδύνους. 'Ολόκληρος ή 
συνοδεία ανέβαινε τώρα μέ κεριά στά χέρια εις τόν 
πρώτον δροφον διά τής στενής κλίμακος τής δποίας 
τά σανίδια έτρεμον ύπό τά βαρέα βήματα.

Είς τά δωμάτια τοΰ Boran καί τής Renee τί
ποτε δέν έμεινε εις τήν θέσιν του- τά κρεββάτια τρα- 
βήχθησαν είς τό μέσον τοΰ δωματίου, τά ερμάρια ή- 
νοίχθησαν καί έξητάσθησαν άπό πάνω έως κάτω, χω
ρίς ν’ άνακαλυφθή ούδέν.

— Πιο έπάνω, πιο επάνω έβρηχάτο δ Foucht*  
τό είπα... Αισθάνομαι μιά μυρωδιά σάν τό κυνήγι 
μας νά πιάστηκε στήν παγίδα ναι ... τό αισθάνομαι.

(*) Συνέχεια έκ Σελ, 732

"Οταν έφθασαν είς τήν σιταποθήκην έστάθη, προσ- 
παθών, τρόπον τινά, διά τής δσφρήσεως ν’ άνακα- 
λύψη τί, ύστερα έψιθύρισεν.

— ’Εδώ κάτι τρέχει· προσοχή.
«Στο λεπτό τά κεριά διεσπάρησαν στάς τέσσαρας 

γωνίας τοΰ καταφυγίου.'Ο Cantecor λαβών τήν λάμ
παν άπό τά χέρια τής ’Ιωάννας έξήτασε προσεκτικώς 
τόν τοίχον.

Τότε δ Fouche, θέλων νά τρομάξη τούς μέν έκ 
τών παρισταμένων, νά δώση δέ κ’ έν μάθημα εις τούς 
άλλους, ήρχισε νά λέγη.

— Τό μέρος αύτό καθώς βλέπετε είνε πολύ άδειο. 
Νομίζει κανείς πώς μόλις μπή τοΰ λέγει. — Βλέπεις 
καλά δτι δώ μέσα δέν υπάρχει τίποτε, άκριβώς λοι
πόν γι’ αύτό κάτι κρύπτεται δώ μέσα.

’Εξετάσατε καλά κάθε σχισμήν κάθε καρφί, κάθε

Καλέσας τόν Boran καί τήν Renee τούς διέταξεν 
νά σταθώσιν.

’Έμπροσθεν του καί είς τό μέσον τής αιθούσης 
κατόπιν δέ δι’ άποτόμου καί οξείας φωνής τήν όποιαν 
καθίστα πλέον δυνατήν ή ηχώ τής αιθούσης ήρχισε 
νά λέγη·

«Γνωρίζω καλά δτι κρύπτεται κάποιο πρόσωπον 
σημαίνον τό όποιον δέν έπρεπε νά εύρίσκεται έν Γαλ
λία. Δέν θέλω μέ τούτο νά εϊπω δτι έχετε κακόν σκο
πόν, κάθε άλλο- εις εμέ έν τούτοις, ώς έκ τής θέσεώς 
μου, έπιβάλλεται νά έρευνήσω διά νά τόν άνακαλύψοτ 
καί τόν έχω είς τάς χεΐράς μου. ’Επειδή δμως αί έ- 
ρευναί μας άπέβησαν μάταιαι, έσεΐς δέ έξακολουθεΐτε 
νά άρνεϊσθε έκεϊνο περί τοΰ όποιου ημείς ήμεθα βέ
βαιοι γι’ αύτό τό σπίτι σας, τό όποιον μέχρις ώρας 
φρουρεϊται θά κατεδαφισθή, ένφ δ Boran καί σείς 
δεσποινίς, έδώ ή φωνή του ύψώθη, θά άποσταλήτε 
γιά νά σκεφθήτε καλλίτεροι’ είς τό δεσμωτήριον. Τό 
σκότος καί ή στέρησις ίσως σάς ωφελήσουν, τόσο δέ 
χειρότερο διά σάς έάν ή έκεϊ διαμονή σας διαρκέση 
έτη τινά, έσεΐς τό ιθελήσατε».

Ένώ δέ ώμίλει τοιουτοτρόπως εις ένα μέρος τοΰ 
τοίχου to όποιον θά είχεν εκατό φοράς έξετασθή μία 
θύρα ήνοιξεν αίφνηδίως καί άθορύβως, ώθηθεΐσα έκ 
τών έσωθεν.

Ήτο δ Grandlys.
Ήσυχώτατος, έπιβλητικός, μεγαλοπρεπής, αληθινά 

εύγενής, άγέρωχος, υπερήφανος δ νέος προύχώρησε.
— ’Αρκεί,κύριε είπεν άποτεινόμενος προς τόν Fou- 

che, έγώ μόνος, είμαι δ αίτιος καί ιδού με.
Τά πράγματα εΐχον συμβή δπως ύπέθετεν δ 'Υ

πουργός. Ό πρίγκηψ δέν ήδύνατο νά φαντάζεται τούς 
πιστούς του ύπηρέτας κινδυνεύοντας προς χάριν τρυ 
χωρίς νά παρέμβη δπως τούς σώση· διότι παρ’ δλας 
του τάς δυστυχίας ήτο πάντοτε μεγαλόκαρδος.

'Ο Fouche δ όποιος είς τόν καθημερινόν του 
βίον δέν έθεώρει ώς κανόνα άπαράβατον τήν εύγέ- 
νειαν πρό τής συγκινητικής αύτής έμφανίσεως ύπε- 
κλίθη έλαφρώς χαιρετήσας συνάμα διά τοΰ πίλου του.

/"Ακολουθεί; ΜΙΤΣΑ ΠΕΡΡΟΤΗ

Η ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΟΓΗ ΑΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Κατά τάς συγκεντρωθείσας έν τώ ύπουργείω των Οι

κονομικών έξ έκθέσεων τών διαφόρων αρχών πληροφο
ρίας, ή έλαιοπαραγωγή καθ’άπαν τό Κράτος έφέτος υπο
λογίζεται βτι Θ’ άνέλθη είς 45 περίπου εκατομμύρια 
οκάδων έλαιοκάρπου ή 570,000 έκατόλιτρα.

Έκ τής παραγωγής ταύτης 150,000 έκατόλιτρα 
ήτοι 11,500.000 όκάδας έλαιοκάρπου θά παραγάγηή 
Κέρκυρα, ίσον δέ περίπου ή Λεύκάς,

Τής Λακεδαίμονος ή παραγωγή θ’ άνέλθη κατά τούς 
αυτούς υπολογισμούς είς ένάμισυ περίπου έκατομμύριον 
οκάδων, τό δέ ύπολοιπόμενον μέρος τής δλης έτησίας 
παραγωγής άνερχόμενον εις 20 περίπου έκατομμύρια ο
κάδων, πλήν μικροΰ σχετικοί! μέρους, δπερ θά παράγη ή 
Στερεά Ελλάς, θά προέλθη έκ τοΰ Πηλίου, ή έν τώ ό- 
ποίω έλαιοπαραγωγή είναι ίκανοποιητικωτάτη τόσον είς 
ποιόν δσω καί είς ποσόν.

οπήν, πρό πάντων δέ προς τό μέρος τοΰ δρομίσκου 
εκεί δπου επί τής προσόψεως έσχηματίζετο μία προ
εξοχή.

’Επί τώ άκούσματι δ Boran ήσθάνθη τά γόνατά 
του νά λυγίζουν ή δέ Renee έδάγκανε τά χείλη της, 
γιά νά μην άκουσθή δ κτύπος τών δδόντων της.

Μέ μεγάλην προσοχήν δ Cantecor καί οί σύντρο
φοί του ήρχιζαν νά εξετάζουν κάθε μέρος τοΰ άνοιγ- 
μένου τοίχου, άλλ’ ή ώρα έπερνοΰσε χωρίς τίποτε ν’ 
άνακαλυφθή.

'Ο Fouche έκτύπα έξ άνυπομονυσίας καί θυμού 
τό πόδι του. Τότε έστράφη προς τήν Renee, έλπίζων 
νά διακρίνη, έπΐ τής εκφραστικής μορφής τής νέας ή 
δποία εύκόλως έξωτερίκευε κάθε αίσθημα, σημεία ά- 
χωνίας, δυνάμενα νά τώ χρησιμεύσουν.

Άλλ’ έκείνη έννοήσασα τόν σκοπόν τοΰ διαπερα
στικού βλέμματός της, έχαμήλωσε τούς οφθαλμούς της 
κατόπιν δέ έτραβήχθη είς τό σκοτεινόν μεσόβαθρον 
διαφυγοΰσα τοιουτοτρόπως τό έξερευνητικόν βλέμμα 
του.

Κατά μήκος τών ύπεργήρων αύτών τειχών ύπήρχον 
πλεϊσται δσαι σχισμαί, ορύγματα, δποΰ οί κατάσκο
ποι δμως ολίγον κατ’ ολίγον ήννόησαν δτι άδίκως έ- 
κοπίαζον, διότι έξετάζοντες μέ τά σιδηρά στελέχη, 
κάθε έντός τοΰ τοίχου χαΐνον άνοιγμα,δέν άνεκάλυπτον 
τίποτε.

— «Έάν ύπάρχη πραγματικώς κρύπτη τις, είπεν 
δ Cantecor έκφράζων διά πρώτην φοράν άμφιβο- 
λίαν τότε πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι είνε έξαιρετικώς 
μυστική.

— Λοιπόν είπεν δ Fouche Οά σταυρώσωμεν τά 
χέρια.

Καί σταθείς έπ’ ολίγον έπανέλαβε καταθυμωμένος.
— «Μάτήν άλήθεια, ωραία δουλειά κύριε.Μέ ειδο

ποιείτε δτι πρόκειται νά συλλάβωμεν κάποιο βασιλικό 
πρόσωπο καί τώρα ένφ στεκόμεθα δλη τή νύκτα δέν 
φέρνομε κανένα άποτέλεσμα. Κι’ δλα αύτά άπό τήν 
κακήν σας ένέργειαν».

'Ο άστυνομικός έσπαζε τό κεφάλι του ή δέ μύτη 
του έφθασε τό σαγόνι. Ήννόησεν δτι έπεσε ύπδ δυσ
μένειαν ήξευρε καλά δτι δ υπουργός του ήτο άδιάλλα- 
κτος προς τούς ανεπιτήδειους προτιμούν τούς παλη- 
ανθρώπους, διά τών όποιων κατώρθωνε νά διευθετή 
νά πάντα καί ν’ άκούεται τ’ όνομά του.

Διά δεκάτην φοράν ό Cantecor μάλλον άπό συ
νήθειαν παρά διά νά φέρη άποτέλεσμα, έβαλε τήν 
λόγχην στήν σχισμήν τοΰ τοίχου.

Αλλά καί πάλιν δ Fouche τόν ήμπόδισε.
“Ας άφήσωμεν αύτό τό παιχνίδι είπεν γιατί μπορεί 

νά ξημερωθοΰμεν «δώ.
Αυτοστιγμεί δμως μία σκέψις διήλθεν άπό τόν νοΰν 

του. Ώρισμένως αύτήθάέφερεν άποτέλεσμα.
4
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ΠΟΔΙΤΙΚΟΝΔΕΔΤΪΟΝ
Άθήναι 24 Σεπτεμβρίου 1909.

Ο μ·/;ν Σεπτέμοοιος, ήτο ό μήν της έξελίξεως τοΰ 
στρατιωτικού κινήματος. Τό κίνημα ώς γνωστόν ή'ρ- 
χ'.σε την 14 Αύγουστου 1909 έςελίχθ·/) δμ.ως είς 6ο- 
γανκμόνμετά ταύτα χρονολογούμενου άπό πολύ διότι 
τοϋτο ητο η πολίτικη έκφανσις της ιδέας της γεννη- 
σασης τήν «Εθνικήν Εταιρίαν» καί της όργανωσά- 
σης τόν έν Μακεδονία αμυντικόν αγώνα, καί κατά τό 
1895 καί κατά τό 1904. Έπίσης ή ιδία είνε ή παοα- 
σκευασασα, μετά τήν καταστροφήν της Άγχιάλου. 
μεγάλην πολιτικήν μεταβολήν, ήτις όμως δέν έπραγ- 
ματοποιήθη. έπικρατησάσης τής συντηρητικότητος.

Ή αναγωγή αύτη είς τήν πρώτην αργήν, πείθει 
βεβαίως, δτι δέν πρόκειται περί γεγονότος έκ περι
στατικού τυχαίου γεννηθέντος, άλλά περί καθιερωμέ
νου πόθου εθνικού, άπό πολλοΰ ΰπάρχοντος, καθ’ 
ώρισμένον τρόπον έκδηλουμένου, διότι πριν έκδηλωθή 
τό κίνημα, ώς έξεδηλώθη σήμερον, έδρασεν έν ά- 
φανεία, άνευ αξιώσεων, ύπέρ αμέσως άντιληπτοΰ 
έθνικοΰ σκοποΰ. Οί αξιωματικοί τής Έλλάδος., προ
τού δράσωσι πολιτικως έπρόβαλλον τά στήθη των, 
έζέτέθησκν είς τόν θάνατον είς τάς ύποδούλους χώρας 
καί έσπειραν τούς άγρούς διά τών οστών των. Διότι 
δε εϊδον δτι τό τότε κίνημα, άπεδείχθη άνίκανον νά 
σωσνι τό Κράτος,ήναγκάσθησαν νά έπέμβουν πολιτικώς.

Άλλά βεβαίως ή ίερότης τής γεννήσεως τοΰ κινή
ματος δέν άρκεΐ ίνα τοϋτο άποβή σωστικόν. Σωστικόν 
θά ήτο έάν τό κίνημα είναι οργανικόν, έάν είναι σύ
στημα βασιζόμενου έπί οργανικής συνεκτικότητας. 
Εύτυχώς διά την Ελλάδα, ό μήν Σεπτέμβριος, άπέ- 
δειξεν δτι όντως τό κίνημα είναι οργανικόν, καί άπό- 
δειζις είναι δτι κατώρθωσε τοϋτο νά καταπνίξη, ώς 
ζώυ οργανισμός παν μικρόβιου, νά άντιστή κατά πά

σης νόσου καί νά έπουλώσγ πασαν πληγήν. Κατώο- 
θωσε τό κίνημα έν πρώτοις, άνευ καί τής ελάχιστης 
διαταράξεως νά καταπνίςν) τά άφευκτα αποτελέσματα 
τής άντιδράσεως τών συμβούλων τοΰ Διαδόχου, ήτις 
άντίδρασις όμολογουμένως ήτο δυνατόν έκ θεμελίων 
νά καταρρίψη τό οικοδόμημα. Έπίσης κάτεπνίγή, ή 
άντίδρασις ήν ήθέλησε νά δημιουργήσνι ό κ. Θεοτό
κος, μετά τόλμης Boulanger. Άλλά καί ή τελευ
ταία άντίδρασις, ήν έκπροσωπεϊ ό κ. Ράλλης, καί 
αύτή σχεδόν κατεπνίγη. Καί ταύτα πάντα έξετέλε- 
σαν οί άξιωματικοί, άνευ βιαιοτήτων, άνευ εξάψεων, 
άλλα μετά φρονησεως, μετά συντηρητικότητος, ήν θά 
έζήλευεν καί ό πολιώτερος πολιτικός' ή φρόνησις 
αυτή, ή στερεότης τής διευθύνσεως καί ή γενική άπά- 
θεια, μεθ’ ής ό στρατιωτικός κόσμος παρακολουθεί τά 
πράγματα, είναι ενδεικτική τοΰ δτι τό κίνην.α είναι 
οργανικόν.

Άλλά τό σοβαρώτερον πολιτικόν γεγονός βεβαίως 
είναι ή τής 14 Σεπτεμβρίου, διά τών απανταχού τής 
Ελλάδος γενομένων πανδήμων συλλαλητηρίων, συν- 

ταυτισις τών Λαϊκών ιδεωδών πρός τά Στρατιωτικά. 
Αφ ης ό κυρίαρχος Λαός, ένεκολπώθη τό κίνημα τών 
Αξιωματικών, καί έγένετο αύτός σημαιοφόρος τοΰ 

στρατού, το κίνημα, ήτο πλέον κίνημα τοΰ Έθνους, 
ελεύθερου καί ύποδούλου. Άπό τής ήμέρας έκείνης, 
ο Στρατός, άνεγνώρισε τήν λαϊκήν θέλησιν, ώς τό 
Παν, έμεινε δ'έ αύτός, ώς ό έκπροσωπών τήν έπιβλέ- 
πουσαν δύναμιν τοΰ κυριάρχου Λαού. Ό στρατός, ώς 
βλέπει τις, δέν άφήκεν ούδέν κενόν, είς τήν δρασιν, 
ουδεν τρωτόν. Φυσικώς άφοΰ μέχρι τοΰδε τόσον φρονί- 
μως και φυσιολογικώς έςελίχθη, καί άπετελέσθη είς 
ισχυρόν έθνικόν οργανισμόν, τίποτε πλέον δέν δύναται 
να φοβίζ·/)' έμπροσθεν τής οργανωμένης ταύτης δυνά- 
μεως οι παντες θά ύποχωρήσωσιν. Ό,τι δήποτε συνε
πώς και αν λεχθή έν τή Βουλή, δπως δήποτε καί άν 
διεςαχθώσιν αυτόθι τά πράγματα, ή λαϊκή θέλησις 
θά έπιβληθή, άνευ διαταράςεως, ούδέ τής έλαχίστης.

Μία άποψις μένει ύπό έξέτασιν, θά είναι δυνατή ή 
εςευρεσις τών άναγκαίων πόρων ; Πλέον τοΰ ένδς τρί
του τοΰ προϋπολογισμού τοΰ Κράτους, είναι περιτται 
δαπαναι. Πολλαί τούτων, πρέπει νά όμολογηθή, δτι 

περικοπτόμεναι νϋν, θά φέρουν κοινωνικήν διατάοαζιν, 
αλλα πάντως, εκ τοΰ ολου τών περιττών δαπανών, 
θά δυνηθή μία Κυβέρνησις νά πορισθή τά άναγκαϊα 
χρήματα. Μόνον έκ τής έπιβλέψεως τών τελωνειακών 
εισπράξεων, τών προμηθειών καί τών εργολαβιών, θά 
ληφθώσιν τά άναγκαϊα χρήματα.Πρόςτούτοις ύπάρχουν 
και πολλοί άλλοι ανεκμετάλλευτοι πόροι, οϊτινες, ά
φθονα θά δώσωσιν. Είναι συνεπώς ή έπιμονή τοϋ Στρα
τού καί δίκαια ώς καί έκ τών πραγμάτων έξηγμένη.Πεί
θεται δέ πας τις, δταν έχή ύπ’ δψει, δτι διατρέχομεν τ.όν 
έσχατον τών κινδύνων ώς έθνος. “Ολα δέ τά έθνη είς 
τοιαυτας στιγμας, εύγνωμόνως ύφίστανται καί στεοή- 
σειςκαί κακουχίας. Οί βυζαντινοί πρόγονοι, τάκοσαή- 
ματα τώνΈκκλησιών μετεχειρίζοντο πολλάκις ώς πό
ρους, οί Καρχηδόνιοι άλλοτε καί τά οικιακά των σκεύη 
έρριψαν είς τά εθνικά χωνευτήρια δπως τάμεταβάλω- 
σιν είς όπλα- δταν ούτω σκεφθώσιν οί κυβεονώντες, οί 
πολίτικοι, ό λαός, τότε τά ύπό τοΰ στρατού ζητού
μενα κονδύλια, είναι μηδαμινά καί εύκολώτατα εύρί- 
σκονται.

Πρέπει μόνον νά δμολογήσή τις δτι δ,τι δύναται νά 
γίνή νΰν, δέν ήδύνατο νά γίνν) άλλοτε, ούδέ ύπό τού 
έναρετωτέρου καί αύστηροτέρου τών πολιτικών. Νΰν 
διευκολύνει τό έργον τής Κυβερνήσεως, ή έξέγερσις 
τοΰ λαοΰ καί στρατού κατά πάσης καταχρήσεως καί 
διασπαθισεως. Νΰν δέ δεν είναι δυνατόν νά έγερθή 
καμμία κομματική ή άλλη συμφεροντολογική άντί- 
δρασις εναντίον μέτρου τής Κυβερνήσεως, ό φόβος 
έκ τού λαοΰ θά συγκρατή τούς πάντας. Τούτο πρέπει 

ιδιαιτέρως νά σημειωθή, δτι δηλαδη τό κίνημα τοΰ 
στρατού, είναι ό κύριο, συντελεστής τοϋ δυνατού τών 

μεγάλων οικονομιών.
ΓΕΟΡ. Δ. χατζηγιαννακογλους

Άπο την ^ωην του ^Μηνος

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ό Σεπτέμβριος είνε κατ’ εξοχήν ό μήν τής κινή- 

σεως, τής εναλλαγής και μεταβολής προσυόπων καί 
πραγμάτων. ’Αρχίζει άπό τάς μετοικεσίας τών ’Αθη
ναϊκών οικογενειών καί φθάνει μέχρι τής επιστροφής 
δλων τών δ ιελθόντωντό θέρος είς τάς έξοχάς, είς τά 
ταξείδια καί τάς περιηγήσεις. Έν τούτοις είς τήν 
πόλιν τών Αθηνών άπό τόν παρελθόντα Αύγουστον 
έπικάθηται μία άγωνιώδης προσδοκία, έφ’ δλων τών 
προσώπων καί πραγμάτων, άπορρέουσα άπο τά τελευ
ταία πολιτικά γεγονότα, καί ή προσδοκία αυτή πνί
γει κά’θε άλλο συναίσθημα, καί κάθε προσοχήν, καί 
διάθεσιν,άφοΰ εφέτος παρήλθεν δ μήν ούτος χωρίς καν 
νά γραφούν τά ετήσια χρονογραφήματα των εφημερί
δων διά τών καστάνων τήν επάνοδον, καί τής πρώτης 
Σεπτεμβρίου τάς τραγικάς περιπετείας καί τήν λήξιν 
τής βασιλείας τοϋ θερινοΰΦαλήρου, καί τήν έμφάνισιν 
τής πρώτης ριπής τοΰ φθινοπωρινού άνέμου καί τήνά- 
γρίαν τοΰ διδασκαλικού κόσμου είς τά τέσσαρα άκρα 
τής Έλλάδος έκσφενδόνισιν.

4-
Μόνην έξαίρεσιν έκαμον αι εφημερίδες διά τό ζή

τημα τοΰ Πόλου. Ό Κούκ καί ό Πήρυ οί δύο έξε- 
ρευνηταί τοΰ Πόλου έδωκαν θέμα καί ζωήν, καί πρω
τοτυπίαν,καί εϊλκυσαν καί τοΰΈλληνικοΰ δημοσίου τήν 
προσοχήν μέ τάς άποκαλύψεις των, μέ τάς εξερευ
νήσεις των, τάς διχονείας των, καί τάς άλληλοκαταγ- 
γελίας των. Ποιος έκ τών δύο έχει δίκαιον δέν θ’ άρ- 
γήσωμεν ’ίσως νά μάθωμεν. Οί δύο Έσκιμώοι οί 
όποιοι έκλήθησαν νά πιστοποιήσουν τήν άλήθειαν θά 
βραδύνουν ίσως πάρα πολύ έως δτου φθάσουν έκεΐ 
δπου περιμένονται. Έν τώ μεταξύ δμως οί "Αγγλοι 
σοφοί, καί οί ’Αμερικανοί Πατριώται θά δώσουν ί
σως τήν άπόδειξιν, εις ποιον έκ τών δύο οφείλει ή 
έπιστήμη καί ή πρόοδος τήν άποκάλυψιν τοΰ Βορείου 
Πόλου.

4*
Άλλά ώμίλησα άνωτέρω καί περί διδασκαλικών 

μεταβολών, καί ευθύς ένθυμήθην δτι έφέτος δέν εϊχο- 
μεν όντως τοιαύτας.

Άπό τόν παρελθόντα μήνα εύτυχώς δέν κυβερνά 
τόν τόπον μας κυβέρνησις κομματική, άλλά δύναμις 
ή οποία έχει τήν μεγάλην ύποχρέωσιν νά πραγματο- 
ποιήση, διά πορείας σώφρονος καί μετρημένης, τά 
μεγάλα ονειροπολήματα τοΰ Ελληνικού Λαοΰ. Καί 

άπόδειξις, δτι οί αρχηγοί τών κομμάτων ήρχισαν ν’ 
άνανήφουν, οί βουλευταί νά έννοοΰν ποιον τό καθή
κον των, καί τίζητούν παρ’ αύτών οί έκλογεϊς των, 
είνε, δτι άφ’ ενός ό κ. Θεοτόκης άφήσας κατά μέρος 
τάς άνοήτους άπειλάς τής παραιτήσεως, έσπευσεν έκ 
τών πρώτων νά’παρουσιασθή είς τήν Βουλήν, καί άφ’ 
ετέρου οί βουλευταί συμμορφούμενοι, μέ τάς οδη
γίας του, ή μάλλον, άνευρίσκοντες εις τάς σκέψεις ε
αυτών τήν σωφροσύνην των, άνέδειξαν διά μεγάλης 
πλειονοψηφίας, τόν κ. Ρώμαν, Πρόεδρον τής Βουλής, 
καί άπήλλαξαν τόν τόπον, άπό τό χάος τό όποιον θά 
έπέφερε κάθε άλλο άποτέλεσμα τής προεδρικής έκλο- 
γής·

•Ϋ'
’Άλλως καί τό συλλαλητήριον τής δβκάτης τετάρτης 

τού μηνός, έξεπροσώπησε τήν γνώμην τοΰ λαού, λαού 
γνωρίζοντας ν’ άναδεικνύη τό μεγαλεϊόν του. Διότι 
δέν υπήρξε τίποτε μεγαλοπρεπέστερου άπό τάς χιλιά
δας έκείνας τών Ελλήνων, οί όποιοι έπιβλητικοί είς 
όγκον, μετρτημένοι είς έκφράσεις, άποφασιστικοί είς 
ένεργείας, έζήτησαν άπό τούς άρχοντάς των άντίληψιν 
τής καταστάσεως τού τόπου καί διόρθωσιν τών πολι
τειακών έλαττωμάτων ήμών. Μία δέ ένδειξις, δτι ή 
έπιβλητική δύναμις τοΰ συλλαλητηρίου τοΰ "Αρεως, 
δέν έμεινε χωρίς τά άποτελέσματά της, έπαναλαμβάνο- 
μεν, δτι είνε ή σώφρων πορεία τής Βουλής κατά τήν 
έκλογήν τοΰ υποψηφίου τής Κυβερνήσεως. Τούτο δέ 
παρέχει τό ένδόσιμον δτι μέ τήν αύτήν προσοχήν θά 
παρακολουθώμεν δλοι καί είς τό μέλλον τό έργον τής 
Βουλής αύτής, ήτις έτάχθη, όχι διά νά έξυπηρετήση 
πρόσωπα, ή άτομικά συμφέροντα, ή κομματικά πάθη, 
άλλά τά μεγάλα καί αγνά συμφέροντα τοΰ τόπου, τά 
όποια γνωρίζει πλέον ποια εινε καί παρακολουθεί*  ά- 
νένδοτος ή μεγάλη αύτή δύναμις, ή οποία καλείται 
Λαός.

Καί έάν είνε όντως μεγάλη, αύτή ή δύναμις τοΰΈλ- 
ληνικοΰ λαοΰ, δέν τήν άποδείκνουν μόνον τά συλλαλη
τήρια, ή αί στρατιωτικοί έξεγέρσεις. Υπάρχει σήμε
ρον κάτι τι άλλο, μεγαλείτερον, τό όποιον φανερώνει 
ποια αισθήματα τρέφει ό “Ελλην καί ή 'Ελληνίς διά 
τήν πατρίδα των. Καί τό άλλο αύτό είνε ή δωρεά τοΰ 
κ. Κοργιαλένιου καί ή δωρεά τής κυρίας ’Ιγνατίου 
Παπανικολή.

Ό κ. Κοργιαλένιος προσφέρει πεντακοσίας χιλιά
δας φράγκων είς τήν πατρίδα του, χάριν τών έθνικών 
άναγκών της, καί ή έκ Σμύρνης κ. Παπανικολή προσ
φέρει τήν έξ εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων περιουσίαν 
της χάριν τοΰ ίδιου εύγενοϋς σκοποΰ.

Τοιαΰτα παραδείγματα πατριωτικών θυσιών, μόνον 
“Ελληνες γνωρίζουν νά κάμουν. Καί δταν μεταξύ 
τών Ελλήνων ύπάρχουν πατριώται τής δυνάμεως καί
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τής άξίας τών δυο αύτών μεγάλων τέκνων,ή Ελλάς έάν 
ύφίσταται τώρα δεινάς στιγμάς και διέρχεται κρίσιμου 
περίοδον τής ζωής της, άς ήνε βεβαία, δτι τά απαν
ταχού σκορπισμένα παιδιά της ούδέποτε θά τήν άφί- 
σουν νά χαθή, άλλά πάντοτε θά εΐνε πρόθυμα νά τήν 
σώσουν έν άνάγκη μέ τήν θυσίαν τής ιδίας αύτών προ- 
σωπικότητος.

Η ρήσις τοΰ μεγάλου Τρικούπη, υπήρξε άληθής, 
μεγάλη, αθάνατος.

« Ή Ελλάς προώρισται νά ζήση και θά ζήση !»
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
•χ.

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ
“ΤΑ ΧΑΜΙΝΙΑ,,

Πράξεις τέσςαρες τοϋ κ. I. Δελην.ατερίνη

Χαμίνια νομίζομεν δτι άλλοτε είχε μεταφράσει ό 
μακαρίτης Σκυλίτσης τά gamins τών Παρισίων. 
Άλλ’ άράγε άποδίδει τήν άκριβή σημασίαν τής λέ- 
ξεως gamin ; Έκεΐνο το όποιον ώφειλεν ό λ. Δελη- 
κατερίνης νά κάμη, ήτο νά έξετάση άν οί ήρωες τοΰ 
έργου του έπρεπε νά δνομασθοΰν χαμίνια ή λωποδύ- 
ται. Άς ήνε. Αύτό εΐνε δουλειά δική του.

'Ο κ. Δεληκατερίνης παρουσιάσθηκε και άλλοτε 
άπό τής Ελληνικής σκηνής. Τί έγεινε στά περασμένα 
δέν θά έξετάσωμεν. Έκεΐνο ποΰ μάς ένδιαφέρει, εΐνε, 
νά ιδοΰμε άν δπως παρουσιάζεται σήμερα, έπέτυχεν 
έκεΐνο ποϋ ήθελε. Δηλ.δτι θέλει νά μάς παρουσιάση, 
μίαν ηθογραφίαν σατυρικήν. Έ '. λοιπόν μ’ δλας τάς 
άπαιτουμένας έπιφυλάξεις νομίζομεν δτι επέτυχε και 
αύτό εΐνε άρκετόν.

Παρουσιάζεται άπό σκηνής μία λωποδυτική σπείρα 
τής δποίας δ άρχηγός Ποντικής (Δς Μαρίκα Κοτο
πούλη) διαρκώς κοροϊδεύει τόν άρχιχωροφύλακα Κα- 
ρούμπαν (κ. Σαγιώρ). Κλέβει άριστερά κλέβει δεξιά 
και στό τέλος τής τέταρτης πράξεως άπολύεται τής 
Αστυνομίας άθώος ώς περιστερά.

Η κωμωδία αυτή εινε αρκετα έξυπνη με αρκετα νό
στιμα έπεισόδια, άν και δλόκληρο τό έργο ενθυμίζει 
τό γνωστόν καί κοινόν.

Περνά κανείς τήν βραδειιά του, χωρίς νά στενο- 
χωρηθή, άρκετά εύχαρίστως.

Τό έργον αύτό έγεινεν άφορμή νά ςανασκεφθοΰμε 
δ,τι πολλάς φοράς σκεφθήκαμε έν γένει διά τό Έλλ. 
Θέατρον. Τόέξής :

Άπό τινων έτών έπεκράτησεν ένα σύστημα φαΰλον 
εις τά Θεατρικά πράγματα. Οί κ. κ. Άννινος καί 
Τσοκόπουλος άπεφάσισαν μιά μέρα κι’ έγραψαν μίαν 
έπιθεώρησιν γιά νά έλκύσουν τό κοινόν καί νά κερ
δίσουν λεπτά. Τό κόλπο έπίασε. Τά επόμενα χρόνια 
γέμισαν τά θέατρα άπό επιθεωρήσεις' (Ώς καί αύτή 

ήΚυβέλη άναγκάσθηκε νά τά παίξη). — Ένας'θιασάρ- 
χης έκαμεν άρχήνμέ μιά όπερέττα καί γέμισεν ό κόσμος 
άπό δπερέττες. Ό κ. Χρηστομάνος έπαιξεν άλλοτε τήν 
Κοραλίαν καί Σια καί δλοι οί θίασοι είχαν πέσει μέ 
τά μούτρα στά άσεμνα καί σαχλά έργα τοΰ Γαλλικού 
δραματολογίου. Θέλω νά πώ μέαύτό, δτι κανείς θία
σος, (άπολύτως χωρίς έξαίρεσιν) δέν είχε ποτέ «ορισ
μένο πρόγραμμα είς τό όποιον νά άφοσιωθή καί ν’ 
άναδειχθή. “Ολοι οί θίασοι παίζουν έργα όποιαδή- 
ποτε καί άν ήνε. Πρωτότυπα μέν, άρκεΐ δ συγγρα
φεύς νά εΐνε δημοσιογράφος, μεταφράσεις δέ καμω
μένος a laminate, δπως ψήνονται τ’ αύγά. Καί οί 
περισσότεροι είς τούς οποίους έχει γίνει ή παρατήρη- 
σις αυτή διάτά άνήθικα έργα άπήντησαν. «Μά άφοΰ 
καί δ Χρηστομάνος τά έπαιζε !»

Δέν ήννόησαν ποτέ τό κολοσιαΐον έργον τού κ. 
Χρηστομάνου καί τήν σκέψιν,ή δποία απ’ άρχής μέχρι 
τοΰ θανάτου τής Νέας Σκηνής, διεΐπε τό έργον 
του. Δέν ήννόησαν δτι ό κ. Χρηστομάνος δημιουργών 
τήν Νέαν Σκηνήν καί ώθών τό Έλληνικόν Θέατρον 
είς τήν άναγέννησίν του, ήθέλησε νά μάς δώση δείγ
ματα άπό δλα τά κλασικά έργα δλων τών φιλολογικών 
καί δλων τών θεατρικών ειδών, δπως καί τό Κοραλία 
καί Σια εΐνε κλασσικόν είς τό εΐδός του.

Μοΰ έπανήλθον αί σκέψεις αύται έξ άφορμής τών 
«Χαμινίων», διότι καί ό κ. Δεληκατερίνης, έκόλλησεν 
άπό τό μικρόβιον αύτό τής μιμήσεως.-Ό CoiianDoy- 
le έγραψε τόν Serlok Holms, τόν έμιμήθη δ Mau
rice Leblanc μέ τόν Arsene Lupin καί αύτόν δ 
ζ. Δεληκατερίνης, άν καί πρέπει νά όμολογήσωμεν, 
δτι ύπερέβη τόν Γάλλον συνάδελφόν του, δπως καί δ 
Ποντικής—Κοτοπούλη τόν Άρσέν Λουπέν —Κυ
βέλη. Έπειδή δέ τό έργον αύτό τράβηξε κόσμο καί 
συνεπώς εΐχεν εισπράξεις, δέν εΐνε καθόλου παράξενον 
τοΰ χρόνου νά έχωμεν νέα Χαμίνια (κατά τό νέα Πα- 
θήναια καί νέος Κινηματογράφος κλπ.).

ΒΑΡΙΕΤΕ
“ΤΟ 97,, Δρδμ« στρατιωτικόν

Είς πράξεις τρεις τον κ. Γεωργίου Άόπρία

Εινε πρϊγματιχώς περίεργος ή άντίληψις τοϋ Θεάτρου 
παρά τοϋ πλείστου μέρους τών έλλήνων δραματικών 
συγγραφέων, οί όποιοι ϊέν έννοοϋν ή δέν θέλουν νά εννοή
σουν τί θά ειπή θέατρον. Βεβαίως πρώτη αιτία τής 
κακής αύίής άντιλήψεως είτε ή παντελής έλλειψις τα
λάντου, άλλ’ έκτός αύτής επίσης σπουδαία αιτία εινε 
καί ή ήμιμάθειά των. Σχεδόν κάθε δημοσιογράφος θεω
ρεί τόν εαυτόν του ύποχρεωμένον νά γράψη και διά τό 
θέατρον, άφοϋ γράφει καθημερινώς δι’ ολα τά ζητήματα 
άνευ έςαιρέσεως ώς καί δΓ αύτά τά επιστημονικά ζητή
ματα. Ή συνήθειά του λοιπόν αύτή τοϋ γράφειν τόν προ
τρέπει νά γράψη καί διά τό θέατρον. Καί τό άποτέλεσμα; 
Πηγαίνομεν είς τό θέατρον ν’ άκούωμεν άπό σκηνής 
ανοησίας καί νά βλέπωμεν σκηνάς άσημάντους, χωρίς 

φεύς γράφων τά έργα του άφίνεται άπλώς στό με
γάλο του τάλαντον καί δτι τοΰ λείπει ή βαθειά εκείνη 
μελέτη, τών άπαραιτήτως άπαιτουμένων έργων, πρός 
μόρφωσιν καί διαπά'.δαγώγησιν τής ιδιοφυίας του. 
'(> κ. Μελάς’ίσως νά έχη διαβάσει πολλά άλλά μελε
τήσει ολίγα και γι’ αύτό εΐς δλα του τά έργα βλέπομεν 
καθαρά τήν έπίδρασιν ώρισμένων ξένων συγγραφέων 
ή δποία μάλιστα έν δεδομέναις στιγμαΐς μάς θυμόνει. 
Έν πάση δμως περιπτιόσει μάς έχει αποδείξει μέχρι 
σήμερον, δτι εΐνε δ μόνος "Ελλην δραματικός συγ
γραφεύς, δ όποιος έχει εννοήσει τήν άληθινήν σημα
σίαν τής δραματικής τέχνης, και δ όποιος μάς έχει 
παρουσιάσει τέλεια δραματικά έργα και εις τάς λε
πτομέρειας των καί εις τό σύνολόν των. "Ολες ή λε
πτομέρειες τών έργων του εΐνε άληθινές και συνδεόμε
νες τεχνικά αποτελούν ένα σύνολον ισχυρόν καί ώραΐον 
γραμμένον μέ τήν ψυχήν τοΰ ποιητοΰ έμπνευσμένην 
άπό τήν Ζωήν τής Φύσεως. Τόσον δ’ εύχάριστον εΐνε 
νά δμιλώμεν γιά τόν Μελά, δσον δυστυχώς εφέτος 
εύρέθημεν είς τήν δυσάρεστου άνάγκην νά κατακρί- 
νωμεν τά περισσότερα τών παρουσιασθέντων έργων, 
τά δποία έκτός όλιγίστων εξαιρέσεων, δέν ήσαν ά'λλο 
παρά κακή δημοσιογραφία καί άνοστη ρητορική.

"Ενας νέος αμαξάς επανερχόμενος στό σπίτι του 
άπό τήν ξενητειά μέ τρυφερή καρδιά και ωραία όνει
ρα γιά τό σπητικό του, δλως διόλου ξαφνικά βρίσκε
ται πρό ένός σπιτιοΰ ξεχαρβαλωμένου έντελώς καί 
έξαχρειωμένου μέχρις έγκληματικότητος. Ο πατέρας 
του αμαξάς έπίσης, έπΐ τή προφάσει, δτι θέλει νά 
έκτελέση κατά γράμμα τάς τελευταίας θελήσεις τοΰ 
πατέρα του, δήθεν άποταμιεύη δ,τι κερδίζει δ ίδιος 
καί δ άδελφός του, ένώ πράγματι έξοδεύει τά χρήματα 
στά καπηλειά καί καταντά άλκοολικός. “Εχων όμως 
απόλυτον άνάγκην χρημάτων πάντοτε, ωθεί τήν γυ- 
ναΐκά του και ύστερα και τήν κόρην του πρός την έκ- 
πόρνευσιν καί ξοδεύει τά έτσι άτίμως κερδιζόμενα 
χρήματα. Σ’ αύτό των τό χάλι έπάνω έρχεται δ γυιός 
του, δ όποιος βλέπων τήν βρωμεράν αύτήν θέσιν των 
θέλει νά σώση τούλάχιστον την τρελλή μικρή άδελφή 
του καί νά σταματήση τό κακό έως έδώ, καί ν’ άνα- 
λάβη αύτός τήν διεύθυνσιν τοΰ σπιτιοΰ. ΓΓ αύτό έπι- 
βάλλει τήν θέλησίν του στον πατέρα του. Άλλά μιά 
ποΰ πήραν δλοι τόν κατήφορο καί μ’ αύτόν μεγάλω
σαν καί μ’ αύτόν έζησαν, δπως καί ή παραλυτική για
γιά του εΐνε άδύνατον νά το κατορθώση. ‘Ο πατέρας 
του βλέποντας δτι θά παύση ή έξουσία του καί μαζύ 
μ’ αύτήν θά τοΰ λείψουν καί τά χρήματα, άποφασίζει 
νά σκοτώση τόν γυιό του. Άλλά νέος έκεΐνος καί δυ
νατός τόν σκοτόνει καί μανθάνοντας δτι εΐνε νόθος 
μέ μιά σπαρακτική κραυγή χαράς φωνάζει δτι γιά 
πρώτη φορά δ μοΰλος μαθαίνει μέ χαρά δτι εΐνε μού
λας.

συνοχήν, καί έργα άνευ ούδεμιας δραματικής χροιάς καί 
γεμάτα λόγια καί ψευτορητορικές. — Βεβαίως ύπάρχουν 
καί δημοσιογράφοι, οί όποιοι έγραψαν έργα άληθινά καί 
ώραία, άλλά εινε τόσο λίγοι καί εινε τόσο πολλοί οί άλ
λοι, ώστε όμολογουμένως άπελπίζεται κανείς Καί εινε 
τό περίεργον ότι δέν ανέχονται τήν κριτικήν καί δυσφο- 
ροΰν όταν έπικρίιωνται. Διότι θέλουν νά τούς πλέκη κα
νείς διαρκώς εγκώμια.

Ό κ. Άσπρέας έπίσης δέν έχει διόλου καλήν άντί- 
ληψιν περί θεάτρου. Άπόδειςις τό σημερινόν έργον του 
διά τό όποιον εΐνε καί περισσότερον άξιοκατάκριτος παν
τός άλλου, διότι ήθέλησε νά έκμεταλλευθή ένα άτυχες 
γεγονός τής προσφάτου ιστορίας τοϋ Έλληνικοϋ Έθνους, 
τοϋ όποιου ή ανάμνησις άρκεΐ νά φέρη τά δάκρυα στά 
μάτλα παντός “Ελληνος. Οΰτε ή δικαιολογία του οτι έ- 
πολέμησε καί αύτός μέ τούς άλλους τόν συγχωρεϊ, όπως 
ήθέλησε νά δικαιολογηθή πρό τής παραστάσεως τοϋ έρ
γου του είς έπίκρισιν τής εφημερίδας «Άθήναι», διακη- 
ρύττων συνάμα άναληθώς ότι τό έργον του δέν εΐνε άνα- 
παράστασις τοϋ πολέμου τοΰ 97, άλλά ή ιστορία ειδυλ
λίου μιας ’Αδελφής τοϋ’Ελέους μέ άξιωματικόν τοϋ Έλ- 
ληνικοϋ Στρατοϋ.

Τό δράμα τοϋ κ. Άσπρέα δέν εΐνε τίποτε άλλο παρά 
ένα άτεχνο melodrame de cape ct d’epee,’όπου τήνκάπα 
τών ιπποτών τήν αντικαθιστά ό στρατιωτικός μανδύας 
καί τό σπαθί τό στρατιωτικόν ξίφος. “Ολη ή δρασις τοϋ 
έργου συνοψίζεται στους ρητορικούς μονολόγους τοΰ λο- 
χαγοΰ Βασιλειάδου (σάν νά ήταν ύποψήφιος βουλευτής) 
καί στήν άναπαράστασι τής φυγής τής Λαρίσσης. Ό έ
ρως τής ’Αδελφής τοϋ ’Ελέους, περί τόν όποιον,(ώς άνέ- 
φερα παραπάνω), έδήλωσεν ό συγγραφεύς ότι στρέφεται 
τό δράμά του είνε ίλως δευτερεύων καί οΰτε συγκρατεϊ 
τήνπροσοχήν τοϋ θεατοΰ. — Έκεΐνο τό οποίον έλκύει 
τό κοινόν εΐνε ή άναπαράστασις μέρους τοϋ στρατοπέδου 
καί τό ώς feu d’ artifice ερχόμενον στό τέλος κάψιμο τοϋ 
Νοσοκομείου μέ τές τρελές φωνές τής Κυβέλης, οί ό
ποιες θυμίζουν τής αγριοφωνάρες καί τού; ΰοτερισμούς 
τοϋ Παλαιού ’ Ελληνικοϋ Θεάτρου.

Τώρα άς έλθωμεν είς τήν ϋπόθεσιν τοϋ δράματος, 
...’Αλλά ύπόθεσιν τό έργον αύτό δέν έχει.

ΒΑΡΙΕΤΕ
“ΤΟ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ,.

Δράμα είς πράξεις τρεϊ; τοΰ κ. Σ. Μελ.ιϊ

'Ο κ. Μελάς, διά τόν όποιον σεμνύνεται ή νεωτέρα 
δραματική φιλολογία μάς έδωκεν εφέτος καί νέον δρα
ματικόν έργον.—Τό «Χαλασμένο σπίτι».

ΙΙάντοτε οσάκις αγγέλλεται έργον τοΰ κ. Μελά μέ 
καταλαμβάνει ένας αόριστος φόβος, μήπως τό νέον 
έργον εΐνε κατιότερον τών πρώτων, και πάντοτε κα
τόπιν τής παραστάσεως αύτού αισθάνομαι άνακούφι- 
σιν, διότι ώρισμένως ύ κ. Μελάς, ανέρχεται σταθερώς 
τάς βαθμίδας τής Τέχνης. ’Πθέλησα πολλάκις νά ά- 
νεύρω τά αίτια τοΰ φόβου μου αύτοΰ και μέ τάς έρευ
νας τάς δποίας έκαμα, άνεκάλυψα δτι κυρία άφορμή 
του εΐνε ή ιδέα ποΰ μοΰ καρφώθηκε, δτι δ συγγρα
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Αυτή εινε μέ μεγάλη συντομία ή ύπόθεσις τοϋ 
νέου έργου τοϋ κ. Μελά. "Ολο το έργο άπ’ αρχής μέ
χρι τέλους εινε δυνατό. Τίποτε το περιττόν, τίποτε το 
ψεύτικον, αλλά όλα αληθινά και ωραία. 'Ομολογου- 
μένως πρέπει ν’ άποκαλυφθή κάνεις προ τοΰ κ. Μελά.

Έχομεν όμως και μίαν παρατήρησιν νά κάμωμεν 
εις τον συγγραφέα. Διατι τήν παραμονήν τής 
τής παραστάσεως ανέλυσε τό έργον του εις τάς 
στήλας τής « Εστίας» (νομίζω οτι ό ίδιος έγραψε τό 
άρθρον εκείνο^ καί ύπέδειξεν εις τούς άναγνώστας τής 
έφημερίδος, οί όποιοι εινε καί τό κοινόν των πρώτων 
παραστάσεων, ότι τά πρόσωπα τοΰ έργου εινε σύμ
βολα κλπ ; Μήπως γιά νά δώση περισσοτέραν σημα
σίαν εις το έργον του ; ’Αλλά νομίζομεν οτι ένα έργον 
αληθινόν καί ώραϊον δέν έχει ανάγκην υποδείξεων 
συμβόλων καί αλληγοριών αλλά επιβάλλεται μόνον 
του. Καί τό έργον του αυτό εινε αρκετά μεγάλο γιά 
νά μάς έπιβληθή μόνον του. Τέτοια σύμβολα (;) σέ 
κάθε έργο μπορεί κανείς νά βρή, αν θέληση νά ψι- 
λοερευνήση καί άναλύση λεπτομερώς ένα έργον. Η
μείς δέν ήθελήσαμεν νά λάβωμεν ύπ’ δ'ψιν μας τά 
σύμβολα αυτά καί ήρκέσθημεν εις τήν ΐδικήν μας 
άντίληψιν καί έντύπωσιν. Καί προς στιγμήν ένομί- 
σαμεν οτι εύρέθημεν σέ άλλο μέρος σένα μέρος ανοι
κτό από δπου έβλέπαμε σ’ ένα λοφίσκο επάνω, πού 
έδέσποζε μιά πόλι, ένα πελώριο καί μεγαλοπρεπές 
κατάλευκο άγαλμα, στημένο σ’ένα στηλοβάτη βαθύ
χρωμο, δπου διακρίνονται γλυμένες, ολοκάθαρες ή 
σκηνές τοϋ έργου. Μέ τήγρηά ζητιάνα τήν παραλυτική 
καί φτειασιδωμένη ποΰ τήν ώδηγοϋσε ή τρελλή. Τον 
αμαξά Τζίτζικα κρατώντας τό καμουτσίκι καί χτυπών
τας τήν γυναϊκάτου καί τήν κόρη του ποΰ ώδηγοϋσε 
στο βόρβορο. Καί τον αδελφό τοΰ αμαξά, τό Μάρκο, 
μέ σταυρωμένα χέρια νά κυττάζη τό άγαλμα τον κατά
λευκο Παπαγεωργίου μέ υψωμένα μπράτσα ποΰ φω
νάζει «Είμαι Μοΰλος '.....Μοΰλος !.. .»

Μέχρι τοΰδε εϊχομεν μίαν αντιπάθειαν διά τό έν 
γένει παίξιμον τοΰ κ. Φύρστ, καί άπορούσαμεν πώς 
έθεωρεϊτο δ καλλίτερος των Ελλήνων ηθοποιών. Εινε 
αλήθεια οτι τον εϊδομεν όλίγας μόνον φοράς, αλλά 
παντα εις τούς ρόλους του, ώς π. χ. ώς χρηματιστήλ’ 
εις τό les affaires sent les affaires τοΰ Mirbeau 
ώς άμαξάν Χέντσελ τοΰ Χάουπτμαν κλπ. Εις τό έργον 
τοΰ κ. Μελά μάς άπεκαλύφθη δλη ή μεγαλοπρέπεια 
τοΰ ταλάντου του καί όμολογοΰμέν οτι σπανίως άπη- 
λαύσαμεν τοιαύτην καλλιτεχνικήν άπόλαυσιν καί έθαυ- 
μάσαμεν τοιαύτην υποκριτικήν τέχνην, ώς ή τοΰΦύρστ 
ώς αμαξά Τζίτζικα. Ό κ. Φύρστ εινε άναντιρρήτως ο 
καλλίτερος έλλην ηθοποιός, αλλά καλά θά έκαμνε νά 
περιωρίζετο εις ώρισμένα μόνον έργα.

Ή πρώτη τοΰ«Χαλασμένου σπιτιού» ήταν αληθινά 
αποκαλυπτική βραδεία.. Μιά ηθοποιός ασήμαντος άλ
λως τε έιος τώρα, μ’δλα τ’αφιερώματα τοΰ κ. Κολο- 

κοτρώνη, τοΰ συγγραφέως «των απροόπτων τής άπο- 
γραφής» φανερώθηκε ώς αληθινή καλλιτέχνις. Δέν έν- 
θυμούμεθα, έως τώρα νά έχωμεν Ιδεϊ, Έλληνίδα η
θοποιόν νά παίξη τόσον αληθινά καί ζωντανά τήν με
θυσμένη.

ΒΑΡΙΕΤΕ 
,,ΟΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ11 πράξεις τρεις.
,,ΣΤΗΝ ΟΞΩΠΟΡΤΑ11 πράξις μία.

Τού λ. Δ. Ταγκοπούλου

Δύο έργα τοΰ αύτοΰ συγγραφέως άνεβίβασε διά μίαν 
καί μόνην φοράν τό «Βαριετέ», ίσως χαριζόμενον στον 
συγγραφέα, ή επειδή ή ύπόθεσις των αλυσίδων περιστρέ
φεται εις τό σάπιο πολιτικοκοινωνικόν καθεστώς καί εινε 
επίκαιρον.

Οί αλυσίδες εινε γνωστές. Αον) άπό τον πάταγον ποΰ 
έκαμαν, οτε έπρόκειτο νά παιχθοΰν άπό τον κ. Οικονό
μου παρουσιαζόμεναι ώς έργον άγνωστου τοΰ Λογγάρη, 
Βον) άπο τάς δύο παραστάσεις των καί Γον) ώς τυπωμέ- 
νον βιδλίον. Γι’ αυτό θά ποΰμε λίγα πράγματα, μόνον 
άφοΰ είπανε άλλοι καί έγραψαν πολλά, καί είπε καί 
έγραψεν επίσης πολλά ό συγγραφεΰς μαζεύσας προηγου
μένως δλα τά λεχθέντα στο βιβλίον του.

Ή άτομική μας γνώμη λοιπόν συνοψίζεται εις τό οτι 
οί αλυσίδες είνε ατροφικές καί γραμμένες μέ τό αυτό 
ψευτορητορικό'ΐ ϋφος «τοΰ’Ασώτου» και «των ζωντανών 
καί πεθαμένων». Δέν είνε άπό τά έργα εκείνα ποΰ άφί- 
νουν βαθελάν έντύπωσι στό θεατή καί τον κάμνουν νά 
σκεφθή. Διαρκώς μέσα στό δράμα μιλοΰν «γιά τήν αλή
θεια» καί γίνεται τόσος λόγος «γΐά τήν αλήθεια» ποΰ κα
ταντά νά νομίση κανείς, ότι ή αλήθεια εινε μόνον...λέ- 
ξις.,.κενή καί ψεύτικη. Μέχρι τοΰ έργου του αύτοΰ ό κ. 
Ταγκόπουλος δέν είχε προσθέσει τίποτε εις τήν ελληνικήν 
φιλολογίαν.

ΣΤΗΝ ΟΞΩΠΟΡΤΑ.— Άπ’ αυτό τό μονόπρακτον 
έργον, ό συγγραφεύς τών Αλυσίδων, αρχίζει νά παρου
σιάζεται ώς κατόχων ισχυρόν τάλαντον. Ίσως τά προη
γούμενα έργα του νά έχρησίμευσαν απλώς ώς πείρα καί 
μελέτη του.

Τό μικρούλικο αυτό καλλιτέχνημα είνε πρό παντός 
έργον αληθινόν καί γραμμένον μέ μΐά τέτοια φυσικότητα 
καί θαυμασίαν άναπαράστασιν τοΰ σημερινοΰ βίου, ώστε 
πραγματικώς κατάπληςιν μάς έπροςένησε, διότι όμολο- 
γουμένως δέν έπεριμέναμεν κατόπιν τών πρώτων έργων τοΰ 
κ. Ταγκοπούλου, ένα τέτοίο τεράστειο άλμα του πρός τήν 
Τέχνην καί τήν «Αλήθειαν».—“Ενα άπλούστατο καί συ- 
νειθισμένο δυστυχώς, στά χρόνλα ποΰ ζοΰμε, γεγονός, ήρ- 
κεσεν εις τόν συγγραφέα διά μιας πράξεως, νά μάς κάμη 
νά άναλογισθοΰμε τήν έςαχρείωσιν καί τήν φαυλότητα τής 
σημερινής κοινωνίας, πράγμα τό οποίον δέν κατώρθωσε 
μέ τάς εννέα πράξεις τών άλλων έργων του.

Κάποιος ζοΰσε αστεφάνωτα μ’ ένα κορίτσι, άπό τό οποίο 
απέκτησε καί παιδί. “Ενεκα λόγων χρηματικής άνάγκης 
νυμφεύθηκε μίαν άλλη, ή όποια τοΰ έφερε προίκα 500χιλ. 
δραχμές. Άπ’ εδώ αρχίζει τό δράμα, εις τό οποίον πα- 
ρίσταντα: θεαταΐ εργατικοί, θαμώνες τής ταράτσας ενός 
καφενείου κειμένου απέναντι τής οικίας τοΰ νυμφευθέντος.

Στήν οξώπορτα δέ τοΰ σπιτίοΰ αύ-
τοΰ γίνεται τό δράμα, δπου έρχε
ται ή έγκαταλειφθεϊσα νά ζητήση 
τον άνδρα της., τον πατέρα τοΰ 
παιδίοΰ της. Τήν διώχνουν καί 
φωνάζουν καί ένα κλητήρα. Ό 
κλητήρας αντιπροσωπεύει τόν Νό
μον καί ή γυναίκα ζητεί τό δίκΙο 
της. Άλλ’ ό Νόμος εδώ, είνε 
κουφός στό δίκλο τοΰ φτωχοΰ και 
τά πέρνει δλα στά ελαφρά καί νο
μίζει δτι έχει νά κάμη μέ τρελλή.

Ίσως νά τ’ ακούσε ή τό διά
βασε κάπου τό γεγονός αυτό, ίσως 
καί νά τό εφεΰρε ό ίδιος ό συγ
γραφεύς. Έν πάση πεαιπτώσει 
μάς έζωγράφισε μέ τέτοια χρώ
ματα καίμέ τέτοιαν δόσιν μαύρης 
τραγικότητας τήν αγωνίαν μιας 
ψυχής, ώστε ένόμιζε κανείς, δτι 
δέν εύρίσκέται έν τώ Οεάτρω, άλλά 
πρό πραγματικής σκηνής καί ή
σθάνετο τήν άνάγκην νά προστατεύση τήν έγκαταλειφθεί- 
σαν δυστυχή γυναίκ ι.

Τό στήν ’Οξώπορτα μάς έκαμε νά ξεχάσουμε τ'ις’Αλυ- 
σίδες καί νά περάσουμεν μισή ώρα μέ αληθινή συγκίνησι 
καί άγωνία.

ΣΙΙΜ.— "Ενεκεν εμποδίων ανεξαρτήτων τής Οελή- 
σεώς μας, δέν μπορέσαμε νά παρακολουθήσουμε καί τρία 
άλλα νέα έργα ποΰ έδόθησαν. Εις μέν τό «Βαριετέ» τά 
«Συναλλάγματα» κωμωδία τρίπρακτος τοΰ κ. Ν. Πο
ριώτη. Ώς ήκούσαμεν δμως, τό έργον αυτό ήτο μία απο
τυχία. Το «Σφυρί» τής κ. Ειρήνης Πολυβίου Δημητρα- 
κοπούλου, μονόπρακτο δράμα, Επίσης έμάθομεν, δτι τό 
έργον αυτό ήτο αρκετά καλόν. Εις δέ τήν «Νέαν Σκη
νήν ο «Κοντορεβιθούλης». Τρίποακτος κωμωδία τοΰ κ. 
Χρηστομάνου. Πάντοτε ένα έργον τοΰ ίδρυτοΰ τής «Νέας 
Σκηνής» είνε ενδιαφέρον. Καί τήν φοράν αυτήν επίσης 
ήτο ενδιαφέρον, διά τό φοβερόν μαξιλάρωμά του. Δυστυ
χώς δέν τό εϊδομεν καί λυπούμεθα πολύ διότι θά ήθελο- 
μεν νά άποφανθώμεν έξ ίδιας άντιλήψεως ; Είνε τοσον 
μεγάλος συγγραφεύς ό κ. Χρηστομάνοςί...

ΒΑΡΙΕΤΕ
,,ΤΟ ΣΦΥΡΙ11

Τής κ. Π· Δημητρακοπονλου

Μονόπρακτον δραματάκι, μέ αισθηματικήν ύπόθε- 
σιν, υ.έ κοαψά λόγια—εξαιρέσει ίσως μερικών νεολο
γισμών τής δημώδους γλώσσης—μ.έ έζαρσεις χαρακτή
ρων καί πολύ ωραίας ιδέας, άλλά μέ διάλογον ολί
γον διεξοδικόν, έν άλλοις λόγΟις, έργον ούσιαστικώςγυ- 
ναικεΐον, γυναίκας ή όποια, έκ τοΰ έ'ργου της, καί κομψή 
χαρακτηρίζεται και αισθηματική —καί ύπερβολική 
έν ανάγκη— άλλά καί τολμηρά καί έκκεντρικη. 
'Όσοι ήθέλησζν νά αποδώσουν καί μέρος ακόμη τοΰ

Απο ΤΟ ΣυΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ 14η; ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Βασιλεύς άπό τοϋ εξώστου ομίλων ποός τους διαόηλωτάς

έ'ργου εις άνδρικήν ’συνεργασίαν ήπατήθησζν καί δεν 
γνωρίζουν τήν γυνζικείαν ιδιοσυγκρασίαν

Ένας καλλιτέχνης τής ψυχής άγζπα μέ έρωτα ιδα
νικόν καί, ένώ μέ τά χέρια τής καλλιτεχνίας άπο- 
κρυσταλλόνει αύτόν τον έρωτα εις ενζ πρόπλασμα, 
τον εξομολογείται μέ τήν γλώσσαν τής ψυχής. Η 
κόρη όπως ολαι, τόν άκούει με περιέργειαν και φαί
νεται νά συγκινήται άπό τά ωραία λόγια, φεύγει κζι 
τόν άφίνει μέ τήν πεποίθησιν ότι άπεκτησε τό ίνδαλμα 
του. Έρχεται ένας φίλος του μέ πνεΰμζ πρακτικόν καί 
τόν σαρκάζει- ό ποιητής-καλλιτέχνης έπιμένει, πι
στεύει.Άλλά μετ’ ολίγον έρχεται καί.,.ό μνηστήρ τής 
κόρης τόν όποιον έκείνη στελλει νά πλήρωσή με χρή
ματα τό πρόπλασμά της. Ό καλλιτέχνης γίνεται άν
θρωπος και μέ τό σφυρί του συντρίβει το ιδανικόν του.

Ή κ.Κυβέλη μας έδωκεν ένα αρκετά καλόν χ»'-?’'-- 
κτήρα τής κόρης, άλλά πρέπει νά όμολογηθή ότι ή 
συγγραφεύς δέν διέγραψε, τόν ρόλον πολύ καθαρα ■ 
κάτι υ.εταξύ άθωότητοςκαί φιλαρεσκείας, ίσως καί με 
όλίγην έμφυτον γυναικείαν σκληρότητα. Ο κ. Παπα
γεωργίου, καλλιτέχνης, πολύ πολύ καλός- υπερβολι
κός άλλά εις τόν χαρακτήρα έχρειάζετο ή υπερβολή. 
Τέλειος σαοκαστής, <ος φίλος ό κ. Λεπενιωτης. Τό πα
ράστημα τοΰ κ. Μαρίκου, μνηστήρος-κατακτητοΰ, 
έπιτυχές.

Χαρακτηριστικόν τοΰ έργου <ο; προϊόντος γυναι
κείου, ότι πριν καταστρέψη ή πραγματικοτης, τα 
όνειρα τοΰ ΐδεολόγου, τά καταστρέφουν αί θεωρίαι τοΰ 
πρακτικοΰ φίλου. Άπόδειζις ότι ή συγγραφεύς εχει 
θετικάς ιδέας. — Ή κ. Δημητρακοπούλου έπευφημήθη 
καί πολύ δικαίως.

Μιλτ. Ίωόϊιψ
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ΒΙΒΛΙΑ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
— Η ΙΔΗ. Εβδομαδιαία εθνική έφημερίς έκδιδομένη 

ανελλιπώς έν ΊΙρακλείφ Κρήτης καί πάντοτε μέ ύλην πλου- 
σίαν καί ένδιαφέρουσαν, *

* ¥
— ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Έξεδόθη 

τό τεύχος τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου.
* 

¥ ¥
—Ή ΥΓΙΕΙΑ. Περιοδικόν μηνιαϊον έκδιδόμενον ύπό 

τοϋ Ιατρού κ. A. I. Αρμοδίου καί εξυπηρετούν τήν υγιεινήν 
τών οικογενειών.

*
¥ ¥

— Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ. Μηνιαϊον Λαογραφικόν καί 
Γεωργικόν περιοδικόν έκδιδόμεν .ν έν ΊΙρακλείφ. Συνισιώ. 
μεν έκΟύμως τό περιοδικόν τούτο διά τήν Οαυμασίαν ύλην 
ήν δημοσιεύει συνοδευομένην καί ύπό καλλιτεχνικωτά'.ων 
εικόνων.

* 
¥ ¥

— ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΕΙΙΙΜΕΛΗΤΙΙΡΙΟΥ. Έξεδόθη τό τεύχος Ίουλίου-Αύγού- 
στου. Φρονοΰμεν ότι τό Δελτίον τοϋτο είναι απαραίτητον 
διά πάντα 'Έλληνα έμπορευόμενον, ΐδίφ δέ είς τούς μετά 
τής Αίγύπτου συνάλασοομένους διά τήν μετ’ έπιμελείας συγ- 
κεντρουμένην έν αύιω πολύτιμον έμπορικήν ΰλην.

* *
— ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ. - Ό δικη

γόρος καί δημοσιογράφος κ. Κωστής Οικονόμου έδημοσίευ- 
σεν εϊς Ιδιαίτερον κομψόν τομίδιον σειράν άρθρων του δη- 
μοσιευθέντων ήδη εϊς τό ύπ’ αύτού διευθυνόμενον περιοδι 
κόν ή «’Αττική Ίρις». Λιά τών άρθρων του διερευνάται 
καί εξετάζεται ή σύγχρονος πολιτική κατάστασις τήν όποιαν 
μετά δέους παρακολουΟοΰμεν όλοι σήμερον άγνοοΰντες τί 
έπιφυλάσσεται διά τήν αϋριον. Ή μελέιη αύτη τοΰ κ. Οι
κονόμου πολλά τά διδακτικά περιέχει.

★
¥ ¥

— Έργασία αύτόχρημα έθν»κή είδε τό φώς τόν π. μήνα, 
Καί τοϋτο προξενεί μεγαλειτέραν έντύπωσιν διότι προήλΟεν 
άπό τά σπλάγχνα τής έλληνικής διοικήσεως ή όποια δέν μάς 
έσυνείθισε μέχρι σήμερον μέ τοιαΰτα θαύματα. Καί όντως 
θαυμασμόν προξενούν οϊ δύο τόμοι έξ ΰπερχιλίων σελίδων 
άμφότεροι διά τών όποιων καθίστανται γνωστά σαφώς καί 
εύμεθόδως τά Στατιστικά άποτελέόιιατα τΛς γενικής 
Άπογραφής το0 πληΟυσιιοθ κατά τό 1907. Ή έρ
γασία οφείλεται είς τόν εύγενή ζήλον καί τήν άφοσίωσιν 
πρός τό καθήκον τοΰ διακεκριμένου άνωτέρου διοικητικού 
υπαλλήλου κ. Γ. Χωματιανοϋ τμηματάρχου τοΰ υπουργείου 
τών Έσωτεοικών. Δυστυχώς έλλείπει ό χώρος διά νά γίνη 
ή άπαιτουμένη άνάλυσις τοΰ κολοσσιαίου αύτοΰ έργου τό 
όποιον θά παραμείνη ώς μνημεΐον τής εύσυνειδησίας καί 
τής χρηστότητας. Είς τό προσεχές τεΰχος θά προσπαθήσω- 
μεν νά έξάρωμεν τά κυριώτερα σημεία αύτοΰ.

* 
¥ ¥

— ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Έξεδόθη τό 2ον τεί 
χος τοΰ έτους τούτου μέ δημοσιεύματα χρήιιμα ε’ις τ'.ν 
γεωργικόν παρ’ ήμΐν κόσμον.

— Τό τεΰχος τής 15 Σεπτεμβρίου τοΰ ΚΡΗΤΙΚΟΥ Α 
ΣΤΕΡΟΣ τοΰ έκδιδομένου έν Χανίοις έκτός τής άλλης ύλης 
δημοσιεύει καί τήν εικόνα τής ιστορικής Μονής τοΰ Άρ- 
καδίου. 

* 
¥ ¥

— Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ. Κομψοτυπωμένον τομίδιον 
περιέχον όκτ.ώ έμπνευσμένα ποιήματα τοϋ κ. Άγ. Καψαμ- 
πέλη, είδε τό φώς τόν π. μήνα. Εϊς έποχήν καθ’ ήν τό πα
τριωτικόν μένος πληροί τά στήθη παντός "Ελληνος ποιοΰν- 
τος τόν τόπον του ή δ μιοσίευι ις ποιημάτων βαθυτάτου πα
τριοί ικοΰ άλγους έπήλ εν ώς αντίκτυπος τής ψυχικής μας 
καταστάσεας. Συνιστώμεν θερμώς τήν άνάγνωσιν. Τιμάται 
δρ. 1.25. Προμηθεύει καί τό γραφεΐον μσς.

*

— Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ. Μετά δίμηνον περίπου άνάπαυ- 
σιν έπανήρχισεν ό δημ ιφιλής Ριζοσπάστης τήν συνέ- 
χισιν τοΰ έθνικοΰ καί πατριωτικό1’ έργου του δι’ ού κατα
κτά δσηιιέραι τήν γενικήν έκτίμησιν καί θαυμασμόν. Τό 
φώς τή; αλήθειας έτπέμπετσι καθ’ έβδομάδα έκ τών γραμ
μών του τυφλώνον τούς ί ημιουργούς τής σημι ρινής άθλιό- 
τηιις καί φωτίζον τούς όνειροπολοΰντας τήν άναγέννησιν 
τής πατρίδος μας.

» ι»

ΜΕ ΊΗΝνέαν ανατολήν της πατριωτικής 
έργασίας επιβάλλεται είς πάντα “Ελ

ληνα ή μικρά ή μεγάλη συνδρομή πρδς ένίσγυ- 
σιν τών ναυτικών μας

ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ δυνάμεων. Ίήν μικράν 
συνδρομήνεύτυγώς πάν

τες δυνάμε&α ευκόλως νά παράσχωμεν άγορά- 
ζοντες λαγεϊα. τοϋ Στόλου. Και ή «* Ελληνική 
Έπε&εώρησις*  ύ'εν θεωρεί ασκοπον νά υπό
μνηση άπλώς τδ μεγάλον αύτδ καθήκον διά νά 
μή υστέρηση ούδείς είς τήν έκπλήρωσίν του. 
Σήμερον πλέον πάντες δφείλομεν νά έκτελέσω- 
μεν τδ καΰήκόν μας πρδς τήν πατρίδα έκαστος 
είς τόν κύκλον του καϊ άναλό}ως τών δυνά
μεων του. "Αλλοις δέδοται αλλα είς ήμάς δμως, 
τδν πολύν Λαδν, έ ιιβάλλετσι ή ένίσχυσις τοΰ 
Στόλου διά τής έξαντλήσεως μέχρ\ ένδς τών α
ριθμών τοϋ Λαγείου διά τοϋ οποίου εξυπηρετεί
ται ή μεγαλειτέρα εθνική μας υπερηφάνεια, δ 
’Εθνικός μας Στόλος.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΠΟΚΛΤΑΣΤΗΒΙΛΤΛ1 Έν Αονδίνφ Ε. C. (22 Fenchurch street), ’Αλεξάνδρειά, Καΐρφ (Α’ιγύ- 
πτου), Χαρτονρ. (Σουδάν), Κωνόταντινονπόλει (Γαλατά καί Σταμποϋλ), Σμύρνη, Οεό- 
όαλονίκη, Καβάλλα, Πειραιεϊ, Πάτραις, Βόλφ, ΑαρίιΜη, Τριπόλετ, Σύρω, 
Καλάηαις, Χανϊοις, Ήρακλείφ, ΡεΟύηνη (Κρήτης).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 3Γ'Σ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1909 {
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ί

Ταμείον χαί Τράπεζαι.................................................................................................. Δρ. 6,603,172.84
Διαθέσιμα παρά ταΐς έν Ευρώπη Τρ. είς χρ.................................................................... » 4,852,836.13
Συναλλάγματα έν Χαρτοφυλαχίω καί χρυσός............................................................. » 3,433,995.64
Προεξοφλήσεις .  » (17,944,834.60
Τρέχοντες λ)σμοί 

έπί ένεχύρω χρεωγράφων.............................................................................. » 55.477,782.72
έπί έμπορ. καί άλλων έγγυήσεων...........................................................................» 28,056,279.64
έπί ύποθήκη ακινήτων...............................................................................................» 8,999,438.45

Δάνεια έπί ένεχύρω χρεωγράφων................................................................................. » 2,658,982.02
Προσωρινοί λ)σμοϊ ('Υποκαταστήματα καί Άνταποκριταί)...................................» 10.326,494.99
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια...............................................................................................» 11,474,330.09
'Ομολογίαι ’Εθνικών Δανείων καί Δάνεια είς Δήμους, Λιμένας καί λοιπά 

Νομικά πρόσωπα.........................................................................................» 9,465,800.50
Χρεώγραοα Ταμείου Συντάξεων καί άσοαλείας ζωής υπαλλήλων. ... » 480,000.—
Κτήματα Τραπέζης.................................................................................................................. » 4,265,258.81
Εγκατάστασις καί έπιπλα Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων .... » 679,766.67

Δρ. 164,415,973.10
ΙΊΆ-ΘΈΪΤΙΕΣΟΚΤ

Κεφάλαιον Εταιρικόν.........................................................................................................Δρ. 40.000,000.—
Άποθεματιχον τακτικόν . . . . ·........................................................................... » 9,095,000.—
'Ομολογίαι φρ. χρ. 2 1)2 έκατ. έξοφλητέαι τή 1η ’Ιουλίου 1924 ... » 2,500,000.—
Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς . . . Δρ. 79,164,502.09) ...» g_ 388 gi
Ταμιευτήριον..................................................... » 8,437,886.75) ...» ’ ’
Ταμείον συντάξεων ) Άξια Χτεωγράφων . Δρ. 480,000.— ... » ___ -

υπαλλήλων ) Λ)σμός Καταθέσεως . » 77,923.50 ...»
’Εξωτερικοί λ)σμοί είς χρυσόν.............................. .................................................... » 22,537,982.41
Έπιταγαί πληρωτέαι....................................................................................................» 1,337,927.25
Γραμμάτια είσπραχθέντα καί μήπω έκκαθαρισθέντα . ..........................................» « 377,161.10
Μερίσματα πληρωτέα............................................................................................................» 407,590.—

Ό Γενικός Διευθυντής Δρ. 164.415,973.10
Ζ- 3Κ· ΜΑΤΕΑΣ Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου

Φ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
'Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ Προεξοφλήσεις, Εισπράξεις γραμματίων, Προκαταβολάς έπί 

χρεωγράφων καί έμπορευμάτων. Ανοίγει τρεχουμένους λογαριασμούς ήγγυημένους καί εν γένει α
ναδέχεται τήν έκτέλεσιν πάσης τραπεζιτικής καί έμπορικής έπιχειρήσεως ύπό συμφερωτάτους ό’ρους. 
Δέχεται χρεόγραφα πρός φύλαξιν άντί ελάχιστων δικαιωμάτων, ’Ενοικιάζει χρηματοκιβώτια είς 
ίδιώτας. Δέχεται καταθέσεις χρημάτων είς χρυσόν καί τραπεζογραμμάτια πληρώνουσα τόκον :

3 ο)ο είς πρώτην ζήτησιν
3 1)2 ο)ο διά καταθέσεις εξ μηνών
4 ο)ο » » ένός έτους
5 ο)ο » » δύο ετών καί έπέκεινα

Διά τάς είς τό Ταηιεντήριόν της, λειτουργούν καθ’ έκάότην, καταθέσεις ώς καί διά 
τάς χάριν αγαθοεργών σκοπών, πληρώνει τόκον 4 ο)ο.

■Η ΤΡΑΠΕΙΑ
ΙΔΡΓΘΕΧΣΑ TQ 1839

’Έδρα έν Λ,ονδίνω. — Γενική διεεθυνσις έν Έλ
λάδι, έν Άθήναις.

Ύ*ποχατάβτημ.(κ  ϊ έν ’Αλεξάνδρειά, Κερκΰρςι, 
Κεφαλληνία, Ζακυνθω, Πειραιεϊ, Τριπόλει.

Πρακτορείου ϊ έν Ναυπλίφ.
Όροι καταΟέόεων εές Τραπεζογραρηάτια

2 1)2 ο)ο έιησ. έπί άποδόσει

1)2 ο ο » » »
)

3 ο)ο » » »
3 1)2 ο)ο » » »

εϊς πρώτην ζήτησιν διά ποσά 
μέχρι δρ. 100,000 

» » ζήτησιν διά ποσά
πέραν τών 100,000 

μειά 3 μήνας
» 6 » μέχρι 2 έτών

4 ο)ο έιησ. έπί άποδόσει μετά 2 έτη μέχρι 4 έτών
4 1)2 ο)ο » » » » 4 » καί έπέκεινα

Είς 2ςρυάόν

Η Ίονική Τράπεζα Limidet δέχεται τίτλους 
πρός φύλαξιν άντί ελάχιστου δικαιώματος φυλακτρων 
1)4 ο)οο έτησίως (έλάχιστον δριον δρ. 1) έπί τής άξίας 
τών τίτλων υπολογιζόμενης είς τήν τρέχουσζν τιμήν 
τής ήμέρας τή; καταθέσεως.

a ο)ο έτησίως έπί άποδόσει είς πρώτην ζήτησιν
3 1)4 ο)ο » » » μετά 6 μήνας.
3 1)2 ο)ο » » » » 1 έτος.
Λ ο]ο » » » » 2 έτη και έπέ-

[κεινα.
Τίτλοι πρός φνλαξιν



• ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΕβΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1909
Γ : 31 Αύγουστου 31 ’Ιουλίου

1009 190»
» ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Δρ«Ζ· I Λ Δραχ. |Α.

' ( είς μεταλλικόν......................................................
Ταμεϊον # » τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης

3,601,752 09 3,353,186 21
458,145 491,815 —

\ » κερματικά γραμμ. δίδραχμα καί μονόδραχ. 887,938 944,573 —
/ Άντίτιμον μεταλλικού Τραπέζης είς τό

Εξωτερικοί \ έξωτερικόν...................................................... 43,586,452 31 40,077,320 60
Λ)θμοί / Ιίροϊόν έκδοθέντος Έθν. δαν. είς χρυσόν

\ "Ελλην. Σιδηροδρόμων 4 0)0 τοΰ 1902 208,713 S3 283,350 83
Δάνειον προς τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν έπ’ άναγκα- ./ ■

42στική κυκλοφορία τρ. γραμματίων . . ... 61,778,575 42 61,778,575
Δάνειον προς τήν Έλλ. Κυβέρν. διδράχμ. καί μονοδράχ. 9,750,000 — 9,750,000 —

’Ομολογίαι ) Είς χρυσόν Δραχ. 28,078,622.50
’Εθνικών δανείων) » τρ.γραμ. » 32,582,899.75 60,661,522 25 60,696,320 —

Γεωργικόν Θεθσαλικόν δάνειον.................................. 1,440,000 — 1,440,000 —
"Εντοκα γραία. Έλλην. Δημοσίου είς τραπεζ. γραμμάτια 1,150,903 82 5,150,903 82
Προεξοφλήσεις..................................................................... ' 21,947,641 55 22,496,191 06
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων.................................. 3,465,508 06 3,269,34! 06
Δάνεια καί άνοικτοί λ)σμοι έπ’ ένεχύρω χρηματογράφων 21,768,414 34 20,493,401 84
Δάνεια έπ’ ένεχύρω έμπορευμάτων........................................ 4,819,279 84 4,569,183 46
Δάνεια καί άνοικτοί λογαριασμοί έπΐ υποθήκη .
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα

69.326,143 09 69,224,348 66
46,353,718 53 46,357,015 30

Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας........................................ 14,141,753 45 14,630.958 90
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας . . 5,505,376 10 5,350,201 44
Μετοχαί είς εγχωρίους εταιρίας........................................ 7,468,658 20 7,598,658 20
Συμμετοχή εις Τράπεζαν Κρήτης........................................ 1,250,000 — 1,250,000 —
’Ομολογίαι λαχειοφόρων δανείων ’Εθνικής Τραπέζης 

τής 'Ελλάδος 2 1)2 ο)ο είς τραπ. γραμ........................ 754,248 — 755,777 75
Τοκομερίδια έν γένει........................................................... 255,561 87 406,354 62
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα έξ άναγκαστι-

92κών εκποιήσεων........................................................................ , 9,220,046 02 9,196,924
Απαιτήσεις έπισφαλεΐς................................................... 3,460,003 70 3,427,651 85
"Εξοδα έγκαταστάσιως (ιδίως δαπάνη κατασκευής τρα-

πεζικών γραματίων)................................................................... 1,385,742 81 1,381,313 56
Διάφοροι λογαριασμοί ................................................... 2,259,122 55 2,805,574 41
Λογαριασμοί τρίτων έν τώ έξωτερικω........................... 406,609 33 2,337,512 46
Λογαριασμός έξαγορας συμμετοχής Κυβερ. έκ τραπέζι-

1,075,200 1,075,200τικών γραμματίων................................................................... — —
’Εξαγορά προνομίου Προν. Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας 560,000 — 560,000 —
Προμήθεια τροπής λαχειοφ. δανείου είς τραπ. γραμμάτια 50,000 — 50,000 —
Διάφορα. ......................................................................, . 660,462 73 479,713 94

Δρ. 403,657,492 89 401,681,368131
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν κεφάλαιον........................................................ · 20,000,000 — 20,000,000 —
’Λποθεματικά κεφάλαια............................................ 13,500,000 — 13,500,000 —
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία :

1. διά λ)σμόν τής Κ,υοερνήσεως.......Δρ. 61.778,575.42
111,598.905( II. » » » Τραπέζης.............. » 59,591,823.92 121,370,399 34 15

Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχ μα 9.750.000 — 9,750,000 —
Καταθέσεις έν δψει είς μεταλλικόν ...... 12,808,702 45 12,714,932 26
Καταθέσεις »................................................................ 22,254,362 46 28,231,147 70
Έπιταγαί πληρωτέα’............................................................. 1,510,176 21 1,340,364 28
Μερίσματα πληρωτέα............................................................ 493,725 — 723,525 —
Διεθνής Οίκ· Έπιτροπ. (λ(σμός καταθέσεων έκ δημοσ.

όπεγγ. προσόδων | Ε’ις 7-Ρυσο''.......... Δ?’ ο
11 ‘ ) » τραπ. γραμ.. » 2,311,470.24 1 2,929,656 91 5,046,158 94

Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν........................... 326,680 90 418,971 75
Υπηρεσία 'Εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια. 809,042 77 992,707 97
Καταθέσεις Δημοσίου έπι τόκω είς χρυσόν . . . . 494,808 39 3,295 78
Καταθέσεις Δημοσίου » » είς τραπεζικά γραμμάτια 515,062 6·: 15.062 65
"Εντοκοςκατ.Δημ.είςχρυσ. διάτήνκατασκ.τοΰΣ.Π.Δ.Σ 208,713 83 283,350 83

» » » » τρ.γρ)τια » » » » 8,686 21 2,360 21
Κατα θέσεις έντοκοι............................................................ 118,530,118 48 118,779,666 33
Λάχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν . 40,574,160 — 40,574,160 —

» » » 2 1)2 ο)ο είς τραπ. γραμ 20,367,900 — 20,367,900 —
'Γπηρεσία λαχ.δαν. Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν . 1,899,684 2,176,306

1 » » » » 2 1)2 ο)ο είς τραπ. γραμ 297,697 .>( 309,740 —
Καταθέσεις ταμιευτηρίου........................... ...... 13,240,533 4? 13,234,498

1,618,314
67

Διάφορα.................................................................... , . . 1,767,381 3 79

31Δρ. 403,657,491 8< 401,681,368
’Εν ’Αθήναις -.ή 10 Σεπτεμβρίου 1909 Ό Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου

Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗΣ 11

ΕβίΜΜΕΜ®
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν δψει 
ή έπΐ προθεσμίρ δηλοποιεϊται οτι άπό 15 τρέχοντος ’Απρι
λίου 1909 ή 'Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά 
τε τώ Κεντρικφ Κρτασιήματι καί ‘τοϊς Ύποκαταστήμασιν
αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας 
έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπΐ τόκφ :

1 1)2 ταϊς 0)0 κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας κα
ταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000, πέραν τοΰ ποσοΰ τούτου 
τοΰ τόκου δριζομένου εις 1 ταϊς 0)0 κατ’ ίτος μέχρι 50,000 
πέρα δέ καί τοΰ ποσοΰ τούτου είς 1)2 ταϊς 0)0. Αί καταθέ
σεις αυται γίνονται νκταί καί είς ανοικτόν λογαριασμόν πα- 
ραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου επιταγών. # .■ ,

2 ταϊς 0)0 κατ’ ίτος διά τάς καταθέσεις- τάς άποδοτέας 
μετά έξ μάνας τουλάχιστον.

2 ταϊς 0)0 κατ’ έτος δ.ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας έν 
έτος τούλάχιστον. -

3 τα('ς 0)0 δ’ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο 
έτη το ύλάχιστον.

3 1)2 ταϊς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
τέσσαρα έτη τούλάχιστον.

4 ταϊς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε 
έτη τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε έτών ή 
τάς διαρκεϊς 

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι είς

οράγκα και λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθε
σμία ή διαρκείς επί τόκω:

11)2 ταϊς 0)0 κατ’ ίτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
2 »»»»»»! ίτους »
2 1)!»» » » » » 2 έτών »
3 »»»»»»4»»
4 »»»»»»5»»

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’εκ- 
λογήν τού καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών όμολογιών πληρώνονται 
παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι *αί  τή αιτήσει τοΰ κατα
θέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης εις τό 
αύτό νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

rami ι»ι 
ΠΑΝΑΓ. Κ. ΣΟΥΚΑ

ΙΔΡΥΘΞΝ ΤΏ. 1880
Έν Ά,θήναες οδός Χοφοχλέους ΙΟ
Έκτελεΐ αγοραπωλησίας χρεωγράφων και έν γένει 

χρηματιστικάς έντολάς
Έκτελεΐ αγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών 

παντός Κράτους.
Παρέχει δάνεια, έπι ένεχύρφ χρεωγράφων καί λα

χειοφόρων ομολογιών
Προεξοφλεί, τάς κληρωθείσας ομολογίας διά λαχνών 

ή εις τό άρτιον
Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών.
’Ασφαλίζει λαχειοφόρους ομολογίας κατά τής κλη- 

ρώσεως είς τό άρτιον
Παρέχει ακριβείς πληροφορίας επί τών κληρωθεν- 

των αριθμών λαχειοφόρων όμολογιών παντός Κρά
τους.

Η ΦΟΤΟίΤΑΙΙΚΗ ΚΑΑλιΤΕΧΝΙΑ
Ε. ΞΑΝΘΟηΟΥΛΟΣ

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ .19
Πρώτην φοράν έν ’Αθήναις καί καθ’ δλην τήνΕλ

λάδα παρουσιάζεται φωτογράφος μέ καλλιτεχνικός δι- 
καιωματικώς αξιώσεις

'Ο κ Ξανθόπουλος άνήγαίε κένταΰθα τήν φωτογρα
φικήν εις τών Καλών Τεχνών τήν περιωπήν, δπως οί 
Ευρωπαίοι συνάδελφοί του οί συναγωνιζόμενοι πρό 
πολλοΰ μέ τούς καλλιτέχνας ζωγράφους τών ξένων με- 
γαλοπόλεων.

Πρέπει δέ νά θεωρή κάνεις ευτύχημα νά έ’χη μίαν 
φωτογραφίαν του άπό τόν κ Ξανθόπουλον, τό φωτο
γραφείου τοϋ οποίου έτίμησαν δλοι οί διακεκριμένοι 
καλλιτέχναι μας καί οί άνθρωποι τών γραμμάτων

-I. OAfl ΕΡΜΟΥ
ΑΡΙΘΜ. 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟΣ

LHjmra
Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον 

καί πολύχρωμον εμπορικήν πλούτον τοϋ κκταστημα- , 
τος τών άδελφών Μητσοπούλων ζητήσατε τά τελειό
τερα αβπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο
λυποίκιλα κεντήμ-ατα. καί δαντέλλας καί τά τε
λευταίας μόδας ύφάβμ.ατα. Δέν θά σας προσέλ
κυση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνεία τοΰ καταστή
ματος άλλά καί ή ΐδιάζουσα είς τούς καταστημα- 
τάρχας τούτους ευγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ι ». ΥΛΡΟΑΗΠΤΑΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. ύδρολήπται οί καθυστερη- 
σαντες τό άντίτιμον τοϋ υδατος διά τό τρέχον έτος 
1909 ΐνα εντός οκτώ ημερών άπό τής σήμερον προσ- 
έλθωίιν εις τό ταμεΐον του Δήμου καί καταβάλωσιν 
αύτό, όπως μή ή υπηρεσία εύρεθή είς τήν ανάγκην να 

διακόψη τήν παροχήν αύτοΰ.
Άθήναι τή 25 Σεπτεμβρίου 1909.

(Έκ τοϋ υδραυλικόν τμήματος 
τον Δήμον Αθηναίων)



ΕΚΚΟΛΑΠΤΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ

CYPHERS
ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΊΟΣ

60 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ. 150

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
120 AYTuN

ΔΡ. 200

ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΙΙΤΟΣ
220 ΑΥΓΩΝ

4Ρ-250

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
360 ΑΥΓΩΝ

. ΔΡ. 325

τών οποίων ή φήμη εινε παγκόσμιος διά. τά έξοχα αποτελέσματα των και διά τήν 
μεγάλην επιτυχίαν των, εις τάς μεγάλας εκθέσεις τοϋ Έξωτερικοθ.

οθο

Τά γραφεία της « Έλλ. Έπιθεωρήσεως» έπιθυμοΰντα νά διαδώσωσιν έν Ελλάδι και Ανατολή 
τάς μοναδικάς αύτάς Άμερικανικάς μηχανάς, άναλαμβάνουσι να προμηθευωσιν αύτας εις τούς ενδιαφερομένους 
μέ τιμάς Παρισίων παραδοτέας εις τό τελωνεΐον Πειραιώς έλευθέρας παντός βάρους.

Παραγγελίαι γίνονται δεκτα'ι, προκαταβαλλόμενου τοΰ τιμήματος, είτε εις τα γραφεία τιμών, είτε εις τα 
ταμεία της Τραπέζης ’Αθηνών και τών Ύ)μάτων και ’Ανταποκριτών αύτής.

’Επίσης τά Γραφεία της « Έλλ. Έπιθεωρήσεως» προμηθεύουσι :

,ΞΗΡΖίΛ/ΤΗΡ/Λ ΛΑΜΟΡΕΤ/ΤΗ^/Α
ΟΡΝΙΘΩ.ΝΑΣ IIOTISTHPIA.

..........Γ
® ΤΑΓΙΣΤΡΑΣ ·«· ΜΠΙΠΩ

και λοιπά είδη πτηνοτροφίας άπο τάς άρίστας μάρκας τής Εύρώπης και ’Αμερικής.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

Η Έάν αί Άΰήναι δύνανται νά ύπερηη ανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειω&είσας 

<£} καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρδς τοΰτο εινε καί τδ μέγα αύτδ Κατά- 

Ε~1 στημαείςτδ όποϊον συνεκεντρωΰη πλούσια έπίπλωσις, άταστράπτουσα κα&αριότης, 

Μ πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άψδονία καί ποικιλία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟ-

Π ΛΑΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. Πρώτον αύτδ έκαινοτόμησεν είς τδ 
Ο ζήτημα, τής εύ&υνής διανομής κατ' οίκον αγνού καί νωπού Αγελαδινοί ΓΑΛΑ- 

CQ ΚΊΟΣ!! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν όνομαστά, δλα δε τά είδη τής ΓΑΛΑ-

Ζ
§ 
α 
z 
κ

ΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύ^ηνά, καί με υλικά εκλεκτά καί επιμελημένα. 

Τά δε είδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικότατα, γευστικώτατα, απολαυστικό

τατα. Κατόπιν δλων αυτών δτκαίως θεωρείται τδ κέντρον δλου τοϋ εκλεκτού κό

σμου. Αικαίως εύρίσκουσι &έσιν μόνον οί προνοητικοί πού φροντίζουσιν εγκαίρως 

νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιότερον δλοι οί συχνάζοντες εις τά θέατρα 

δεν &ε οροϋσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δεν πάρωσι μετά τδ τέλος τής παραστά- 

σεως τδ άναψυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα των, ή τδ γευστικόν γλύκισμά των, 

ή τήν άβοάν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς Αί&ούσας τών
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ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

Λεπτομέρειαι πλειότεραι ώς και πάσα πληροφορία δΓ επιστολών :

RUE MENANDROS 83 ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83

Athenes (Crece) Αθήνας
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΤΟΣΔΓ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ! (κομπόστα)

ΕΚ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

ΝΕΚΤΑΡ
•·Μέ

ΠΟΤΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ καί ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟΝ

ΑΝΕΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΜΟΝ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΑΙΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣΛΝΩΝΓΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20,000.000

Λιγιρημ-ένον είς ΗΟ,ΟΟΟ μ,ετοχάς φράγκα χρυβά 9£»Ο έκάβτην

ΕΔΡΑ 1 ;isr -Α-ΘΗΤΤ ΑΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΙΥΙΒΟΥΛΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζαφείριος Κ. Μάτσας (Γενικός Διευθυντής Τραπέζης ’Αθηνών).

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ιωάννης Εύταξίας (* Υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τρχπέζης τής 'Ελλάδος).
ΜΕΛΗ : Στέφ. Φραγκιάδης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιότουλος, Ν. Μισυρλής, Ε. Bowron, 

Ε. D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Ch. Wehrung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαφείριος Κ. Μάτσας, Στέφανος Φραγκιάδης Δημήτριος Ήλιόπουλος, Γενικός Γραμματεΰς 

Δημ. Γαλανόπουλος, Γενικός 'Επιθεωρητής Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΊΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ ΑΟΝΔΙΝΟΝ

Υποκαταστήματα και Πρακτορεία: Εις Πάτρας, Αιγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Λευκάδα, 
• Μεσσήνην, Μελιγαλα, Κυπαρισσίαν, Πύλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, Άγουλι-

νίτσαν, Κριεκοΰκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον καί Γύθειον.

ΕΡΓΑΣΙΑ!

Προσιασίι έν γένει τής παραγωγής καί τής’Εμπορίας τής Σταφίδας.

Παροχή δανείων έπί ένεχύρφ σταφιδοκάρπου αποταμιευμένου εις τάς άποΟήκας της μέχρι τών 4)5 τής αξίας αυτού 
καί έπί τόκφ οΰχί ανωτέρω τών 6 ο)ο έτησίως.

’Αγορά προσφερομένου αυτή σταφιδοκάρπου εις τάς ώρισμένος έν τή συμβάσει τιμάς, πρύς έξασφάλισιν τού κατωτά- 
ϊου όρίου τιμής. Διαφήμισις του προϊόντος εις τάς ξένας αγοράς πρός έπαύξησιν τής σημερινής καταναλώσεώς του κ.τ.λ.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ,,αθηναι,,
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