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Ή)Ν ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 1910

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

ΔΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΡΑΧ. 12.—ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΔΡ.8.—

ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ, ει; χρυσόν
Διά την ’Αμερικήν δολλάρια 3.
Διά την Αίγυπτον 1)2 λίρα ’Αγγλία;.
Διά την Κύπρον 10 σελίνια
Διά την Ευρώπην φρ. χρ. 12.
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Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου
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'Οδός Μενάνδρου 83. Αθήνας

’Αντιπρόσωπος καθ’δλην τήν Ρωσσίαν τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» αναγνωρίζεται δ Καθηγητής κ. ’Αναστάσιος

Μάλτος. (’Οδησσός.— Rue Pousehkine, No 66).

’Ανταποκριτής καθ’ δλην ιήν Αίγυπτον : κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ! ΤΣ1ΤΣΕΛΗΣ

Είς τούς απανταχού εύγενεϊς συνδρομητάς της ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ απευθύνει εγκαρδίους εύχάς έπί τω Νέω Έτει.

Βιβλιοπώλης έν ’Αλεξάνδρειά, (έναντι τοϋ Άβερωφείου Γυμνασίου)

’Αντιπρόσωπος έν Μιτυληνη : κ. MIX· Β· ΜΠΙΝΟΣ
’Αντιπρόσωπος έν Άμμοχώστφ Κύπρου : Δις ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡ3Υ Διευ^υιπρια ΙΙαοθεναγωγείου ’Αμμόχωστου.
(
’Αντιπρόσωπος έν Λευκωσία Κύπρου : Δις ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγωγείου
Φανερωμένης.
’Αντιπρόσωπος έν Λάρνακι Κύπρου; Δις ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟ I ΖΟΥ Ύποδιευθύντρια Παρθεναγωγείου
’Αντιπρόσωπος έν Καλάμαις : κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΣ·

ΙΙάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται

Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία της «.’Ελληνικής Έπιθεωρήσεως»
άναγγέλλεται δι’ αυτής

ΣΗΜ.— Γ,•ωρίζομεν τοις ένδιαφερομένοις δτι αί έγγραφοί τώι συνδρομητών μας άρχονται απο 1ης Ια
νουάριου η άπδ 1ης ’Ιουλίου έκάστου έτους.
ΔΙΕΓΘΤΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

λήνης, Όσσης δι’ επισήμων συμβολαίων, πληρ ϊ τάς φιά
λας εις τάς πηγάς αύτάς και συνισταται διά πιστοποιη
ΤΟΝ ΠΟΣΙΜΟΝ Ι1Λ1Τ. T1UTON ΤΗΣ ΕΛΛΛΔΟΣ τικών τών Δημάρχων Άνδρου και Λουτρακιού και δια
θεωρεί καθήκον της νά ειδοποίηση δτι μόνον αύτή γεμί δύο εγκυκλίων τοΰ Β. Ίατροσυνεδρίου.
’Αποφεύγετε άλλα ύδατα μεταφερομενα οιά δαμιζανών
ζει τάς φιάλας τών ύδάτων Σαρίζης εντός τής πηγής
Σαρίζης διά μηχανήματος άγγλικοΰ, άλλαι δέ φιαλαι, και χάνοντα τάς ιδιότητας καί τα θεραπευτικά ;ων συ
πωλούμεναι ώς Σαρίζης ύπό άλλων εμπόρων πληροΰνται στατικά. Δο<ιμάσατε τό ύδωρ Τσάγεσι μοναδικόν εν τώ
κοσμώ κατά τήν γνώμην τοΰ Γάλλου ’Ακαδημαϊκού Ρομεν Άθήναις.
Επίσης μόνον ή Ανώνυμος 'Εταιρία έχει τήν άπο- πέν κατά τής άναίμιας, χλωρώσεως και εξασθενησεως.
κλειστικην έκμετάλλευσιν τών ύδάτων Λουτρακιού Κυλ θαυμάσιον δέ είς ;ήν γεΰσιν.

Ί 9Ο9--1 9-10
ϊό Ελληνικόν Έθνος εισέρχεται εις ενιαυ
τόν άναπλάσεως και πολιτειακής αναμορφώ
σεις. Ίό φαϋλον καθεστώς, τό κο^υφωθέν
κατά τάς άρχάς τοϋ τελευταίου δωδεκαμήνου,
άνετράπη και τό κράτος τής συναλλαγής καταρ
ρέει επαίσχυντο/. Ή 'Ελλάς άναγεννάται άπό
άκρου είς άκρον, ένω σύσσωμος δ υπόδουλος
Ελληνισμός παρακολουθεί ένα·) ωνίως τήν έξέλιξιν τών γεγονότων και βασίζει τάς ελπίδας
του έπι τήν φρόνησιν τοϋ άνδρός δστις είνε δ
εκλεκτός τοΰ έθνους.
‘
Ό ’Αρχηγός τοϋ πατριωτικ νϋ κινήματος τής
15ης Αύγούστου, δ άνήρ τοΰ 1909, συγκεντρών σήμερον απεριόριστον Ααοΰ και Στρατοϋ
τήν εμπιστοσύνην, μένει μόνος ίσως ήρεμος
και γαλήνιος έν τω μέσω τής δίνης ήν έδημιούργησεν ή Έπανάστασις, και, μετριοπαθής,
συνδιαλλακτικός έν τόϊς δρίοις τής λογική; τής
προβλεπτικότητας, παρακάμπτει δεξιώς τους
σκοπέλους και έξομαλύνει τήν δδόν πρός τήν
Άνόρθωσιν.
Έν τή πολιτική ιστορία τών λαών τό 1909
θά σημείωση εποχήν αιρηνικής έσταναβτάβ&ως .· * Η μικρά Ελλάς, έν στιγμαϊς κρισιμωτάταις, θά έχη δώσει τό παράδειγμα πατριωτι

κής περισυλλογής και συνέσεως, και ό Στρα
τός της, ό Στόλος της, θά έχουν διδάξεϊ εις
άλγους Ισχυροτέρους τίνι τρόπω άνακτή έν “Ε
θνος τό γόητρόν του, ι ϊς Λαός τήν έπιβολήν του.
Όσοι ήθέλησαν νά έξευτελίσουν τό 'Ελληνι
κόν Βασίλειον, δσοι ένόμισαν δτι ήδύναντο νά
καταπατήσουν 'Ελληνικά δικαιώματα, και δσοι
άκόμη έκ τών κραταιών τής γής έτάχθησαν ύπερ
τών κακοβούλων έχθρών τοϋ Ελληνισμού—έπειδή δ τόπο; αυτός εύρέθη πρός στιγμήν έξη ■
σθενημένος και άπαρασκεύαστος δι άμυναν—
πρέπει νά λάβουν ύπό συβαράν έποψιν τήν συντελουμίνην ‘Αναγέννησιν και νά ρυθμίσουν
τοϋ λοιποϋ τήν στάσιν των άναλόγως τοϋ νέου
καθεστώτος καί τοϋ πνεύματο ; τής έθνικής φι
λοτιμίας τό όποιον διέπει τούς κληθέντας νά δι
ευθύνουν τά πράγματα,
Ίό 1910 θά είνε ή άπαρχή νέας ζωής διά
τήν Ελλάδα, ή άφετηρία υλικής ένισγύσεως
και ηθικής άνυφώσεως. Ίό θέλει δ λαός, τό
άπαιτεϊ ή άξιοπρέπεια, τό έπιβάλλουν αί άν<!γκαι τοΰ ξένου ‘Ελληνισμού. Όταν τόσα ισχυρά
στοιχεία έργάζωνται δι’ ένα και τότ αυτόν σκο
πόν, ή έπιτυχία είνε έξησφαλισμένη.

Μ. I.

838

839

Η ΑΑΜθΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ *
0 πολύς "Αγγλος ιστορικός Μακώλεΰ γράφων
περί τού διωγμού τοΰ Βύρωνος λέγει δτι τό κατ’
αύτόν δέν γνωρίζει τίποτε γελοιωδέστερον τοΰ
Άγγλικοΰ κοινού δταν καταλαμβάνεται άπό τούς
περιοδικούς ηθικούς αύτούς παροξυσμούς. Γενι
κώς, λέγει, τά διαζύγια καί αί οικογενειακά! έ
ριδες παρέρχονται άπαρατήρητοι μεταξύ ήμών.
Άναγινώσκομεν τάς σκανδαλώδεις ιστορίας, όμιλοΰμεν περί αύτών μίαν ημέραν καί έπειτα τάς
λησμονοϋμεν. "Αλλά κάθε έξ ή επτά έ τη ή άρετή
ήμών γίνεται άγρια. Δέν δυνάμεθα νά ύπομείνωμεν δπως παραβιάζωνται οί νόμοι τής θρησκείας
καί τής ήθικής. Θέλομεν ν’ άντιτάξωμεν πρόχωμα
κατά τής κακίας, θέλομεν νά γνωρίσωμεν είς
τούς άκολασταίνοντας δτι δ 'Αγγλικός λαός έκτιμά τήν σπουδαιότητα τών οικογενειακών δε
σμών. Πρός τον σκοπόν τοΰτον έκλέγομεν διά νά
προσφέρωμεν ώς έξιλαστήριον θΰμα ένα άτυχή
δστις δέν εΐνε περισσότερον διεφθαρμένος ή έκατόν
άλλοι τών οποίων τά σφάλματα έκρίθησαν έπιεικώς. Έάν έχη τέκνα πρέπει νά τά άφαιρέσωσιν
άπ αύτοΰ. Έάν έχη έπάγγελμα πρέπει νά τόν
έξαναγκάσωσιν δπως τό έγκαταλείψη. Ή άνωνέρα τάξις στρέφει είς ο.ύτόν τά νώτα, ό δέ λαός
τόν συρίζει.
Εδείχθησαν περισσότερον αύστηροί διά τόν
λόρδον Βύρωνα. "Ηρχισε προ τον κατ’ αύτοΰ ή έκτέλεσις, ένηργήθη κατόπιν ή άνάκρισι; καί τελευταϊον τέλος άπηγγέλθη ή κατηγορία ή μάλλον δέν
άπηγγέλθη ποσώς. Χωρίς νά γνωρίζη τίποτε έκ
τών συμβαινόντων έν τή οίκογενεία τοΰ Βύρωνος
τό κ-,ινόν παρεφέρθη βιαίως έ,αντίοντου καί ήρχισε νά έφευρίσκη μύθους οιτινες έδικαιολόγουν
τήν όργήν του.
Ωμοίαζον πρός τάς άτιμους συκοφαντίας άς δ
Lewi S, καί άλλοι ούτιδανοί ρυπαρογράφοι τοΰ
αύτοΰ είδους ήρέέκοντο νά δημοσιεύωσι διά λογα
ριασμόν τοΰ Βοναπάρτου δταν διηγούντο δτι είχε
δηλητηριάσει δΓ άρσενικοΰ νεαράν κόρην καθ’ δν
χρόνον ήτο έν τή στρατιωτική σχολή, δτι είχε
παρακίνηση στρατιώτην τινά νά φονεύση τόν Δεζώ είς τό Μαρέγκο καί δτι έπλήρου τό Saint
Cloud δΓ δλων τών δργίων τής Καπρέας. Υ
πήρξε στιγμή καθ’ ήν άνέκδοτα τοιαύτης φύσεως
ευρισκον πίστιν παρ’ έκείνοις οιτινες έμίσουν τον
Αύτοκράτορα χωρίς νά γνωρίζωσι διατί, καί έπίστευον μετά χαράς πάν δ,τι ήδύνατο νά δικαιολογήση τό μισός των. Ό λόρδος Βύρων έσχε τήν
αύσήν τύχην. Οί συμπατριώταί του διέκειντο δυσμενώς προς αύτόν. Τά βιβλία το >, δ χαρακτήο
του εΐχον τήν γοητείαν τοΰ καινοφανούς. Έγένετο ένοχος έγκλήματος δπερ δύσκόλως συγχωροϋσι. Είχε καθ υπερβολήν έπαινεθή καί είχεν Iξεγείρη μεγάλως τό ένδιαφέρον, καί τό κοινόν
μετά τής συνήθους αύτώ δικαιοσύνης, έπλήρωσεν
Συνέχεια έκ σελ. 806

είς τόν λόρδον Βύρωνα τήν παραφροσύνην τής ι
δίας του μέθης. Αί προσηλώσεις τοΰ πλήθους όμοιάζουσι πρός τάς προσηλώσεις τής μυθολογουμένης άπιστου μαγίσσης τών χιλίων καί μιάς
νυχτών, ήτις δέν ήρκεΓτο μόνον νά άποπέμπη τούς
έραστάς της δταν αί τεσσαράκοντα ήμέραι τής
τρυφερότητός της έτελείωναν, άλλ’ ήτις τούς
κοτεδίκαζε δΓ άποκρουστικών μορφών καί σκλη
ρών μετανοιών νά έξιλεώσωσι τό έγκλημα δτι
υπήρξαν είς αύτήν άρεστοί μίαν φοράν.
'Η τιμωρία ήν είχε νά ύπομείνη δ Βύρων ήτο
τοιαύτη ώστε νά συγκλονίση καί τήν σταθερωτέραν καρδίαν. Αί έφημερίδες έπληρώθησαν ύβρεων,
τά θέατρα άντήχησαν έκ μυρίων προσβλητικών
όνειδισμών. Έξωρίσθη έκ τών κύκλων δπου ήτον
άλλοτε τό ειδωλον τών θαυμασμών δλων. "Ολα
τά ερπετά διά τά όποϊα είνε πανήγυρις ή έκπτωσις τών άνωτέρων φύσεων έσπευσαν είς τήν εύωχίαν καί εΐχον δίκαιον ώς ύπείκοντα είς τά ένστι
κτά των. Ό κτηνώδης φθόνος φιλοδοξών άνοήτων δέν κορέννυται συνήθως έκ τών άγωνιών τοιούτου πνεύματος, ούτε έκ τής ταπεινώσεως τοιούτου δνόματος.
Ό δυστυχής Βύρων έγκατέλιπε διά παντός τήν
πατρίδα του. Αί ύλακαί τών κατηγόρων του κατεδ ίωξαν αύτόν καί διά θαλάσσης παρά τόν Ρήνον
καί πέραν άκόμη τών Άλπεων. Έξησθένησαν μι
κρόν κοτά μικρόν καί κατέληξαν είς τό νά μήν άκούοντχι πλέον. Εκείνοι οιτινες εΐχον έξαπολύσει
τήν θύελλαν ήρχίσαν νά διερωτώσιν έαυτούς διά
τίνα λόγον εΐχον κραυγάσει τόσον καί ήθέλησαν
νά άνακαλέσωσι με ιαξύ αύτών τόν έγκληματίαν,
δν πρό δλίγου άκόυ-η εΐχον έκδιώξει. 'Η ποίησίς
του έγεινε περισσότερον δημοτική ή δσον ποτέ άλλοτε. Ήριθυοΰντο κατά μυριάδας μυριάδων έκεϊνοι οΐτι,ες δέν εΐχον ίδή ποτέ τήν μορφήν του.
καί οιτινες έκλαυσαν έκ τών οδυνηρών φθόγγων
τής λύρας του.
’Έπηξε τήν κατοικίαν αύτοΰ παρά τήν δχθην
τής Άδριατικής είς τήν γραφικήν καί ώραίαν πόλιν τών ύδάτων, ύπό τόν λαμπρόν ούρανόν καί
παρά τήν άκτινοβολοΰσαν θάλασσαν. Έβυθίσθη
είς παράδοξον καί δλεθρίαν έκ τών ύπερβολώ?
ζωή/. Έκ τοΰ Βενετικού χαρεμΓυ του έξηκόντισεν άλλεπαλλήλους τόμους πλήρεις πάθους, πνεύ
ματος, εύγλωττίας, άκρας έλευθερίας καί πίκρας
περιφρονήσεως. 'Η ύγεία του δέν έβράδυνε νά
πάθη έκ τοσούτων καταχρήσεων. Ή κόμη του έλευκάνθη, αί δυνάμεις του ήλαττοΰντο. Μετά τής
Ελλάδος συνεδέετο δΓ ιδιαιτέρων δεσμών. Έν
τή νεότητί του είχε ζήσει είς τήν Ελλάδα, ήν ή
ψυχή του έπόθει ώς τήν μόνην άλη.θινήν πατρίδα
του. Τά τοπεϊα καί ή ιστορία της εΐχον έμπνεύσεΐ είς αύτόν μέγα μέρος τών λαμπρότερων καί
οημοτικωτέρων στίχων του. 'Η φαντασία του έ-

πλανάτο διαρκώς είς τά δρη τής Ελλάδος τά Αονδίνφ μετά τής Άδας, τότε λαίδης Αοβεχρυσιζόμενα υπό τών άκτίνων τοΰ ήλιου, είς τά λάσε, προσεκάλεσε αύτήν νά έπισκεφθή τήν πασμαράγδινα βάθη τών Ελληνικών κοιλάδων. Δι λαιάν κατοικίαν τοΰ ένδοξου πατρός της, Μετέβη
ψών νέων συγκινήσεων καί όρεγόμενος άθανάτου αύτή έκεϊ δεκαέξ μήνας πρό τοΰ θανάτου της. Η
δόξης άνεχώρησε διά τό στρατόπεδον τών Ελ μέραν τινά καθ’ ήν ή λαίδη Αοβελάσε εύρίσκετο
έν τή βιβλιοθήκη τής έπαύλεως ό Συνταγματάρ
λήνων.
Ή στάσις ήν έτήρησεν έπί τή νέα ταύτη θέσει χης ήρχισε νά άναγινώσκη μετά τόνου θερμοΰ
υπήρξε κατά τόν αύστηρώς κρίνοντα Μακώλεϋ καί πάλλοντος ποίημά τι. Ή λαίδη Αοβελάσε έπλήρης τοιαύτης όρθοφροσύνης καί ρωμαλεότητος μεινεν έκστατική έκ τής ώραιότητος τοΰ ποιήμα
ψνχικής ώστε δίδει τό δικαίωμα νά πιστεύσωμεν τος τούτου καί ήρώτησε νά μάθη τό δνομά τοΰ
δτι άν ή ζωή του παρετείνετο ήδύνατο νά διακριθή ποιητοΰ. ’Ιδού αύτός άπήντησεν ό Συνταγματάρ
κύ ώς μέγας πολιτικός καί στρατιωτικός άνήρ. χης δεικνύων τήν εικόνα τοΰ Λόρδου Βύρωνος ήΆλλ’ αί ήδοναί καί αίθλίψεις εΐχον έπιφέρει έ <ί τοΰ τις έκρέματο άπό τοΰ τοίχου προσθέτων λόγους τιλεπτοφυούς τούτου δργανισμοΰ ζημίας έβόομή- νάς λίαν χαρακτηριστικούς τής ψυχής τοΰ πατρός
κοντα έτών. II χειρ τοΰ θανάτου ήπλοϋτο έπ αύ της. "Η λαίδη Αοβελάσε έμεινε κυριολεκτικώς
τοΰ, καί ό μόνος πόθος δν έξεδήλωσεν ήτο νά άπο- κατάπληκτος καί άπό τής στιγμής έκείνης είδος
τι άποκαλύψεως καί έπαναστάοεως συνετελέσθη
θάνη μέ τό ξίφος είς τήν χεϊρα.
Άλλά τίνος λοιπόν ή άρετή ήρθη ποτέ είς ύψος έν αύτή διά τόν πατέρα της. «Μή έκλάβητε τοΰτο
μάλλον ύπεροχου ήρωϊσμοΰ ; Δέν θρυμματίζονται ώς προσποίησιν, έλεγεν είς τό / συνταγματάρχην
πρό αύτής καί τό φθονερώτερον μίσος καί ή μυ- Βίλδμαν, διότι άνετράφην έν πληρεστάτη άγνοια
σαρωτέρα συκοφαντία ; Η λαίδη Βύρωνος έκλή- παντός δτι άφορά τόν πατέρα μου.»
Άπό τής στιγμής έκείνης εύλαβής ένθουσιαροδότησεν είς τούς άπιγόνους της τό κατά τοΰ Βύ
ρωνος μίσος μέ τό όποιον είχεν άναθρέψη και τήν σμός διά τόν πατέρα της κατεκυρίευσεν αύτήν.
ήγαπημένην του θυγατέρα Αδανδιά τήν οποίαν ό Έκλείετο έπί ολοκλήρους ώρας είς τά ιδιαίτερα
ποιητής έλεγεν δτι συχνάκις μετέφερεν αύτόν ή διαμερίσματα άτινα είχε κατοικήσει καί τά όποια
φαντασία του πέραν καί έπέκεινα μακράς σειράς ήσαν πλήρη άκόμη άντικειμένων άτινα ή χειρ
έτών καί δτι έπαρηγιρεϊτο έκ τών στερήσεων τοΰ του είχε θίξει. Έκεϊ ήρέσκετο νά παραδίδηται είς
παρόντος προαπολαμβάνων τόν μέλλοντα χρόνον τάς συνήθεις αύτή σπουδάς. ’Ήθελε νά κοιμάται
καθ ’ δν ή θυ ράτηρ του θά τόν έγνώριζεν έκ τής είς τά διαμερίσματα έκεϊνα άτινα ιδιαιτέρως δλως
άναγνώσεως τών έργων του. «Δ ότι άν καί πρόκα - καθιεροΰντο έκ τών άναμνήσεων τοΰ ένδοξου πα
τειλημμένη χειρ κατώρθωσε νά άποκρύψη είς τούς τρός της, καί δέν έφαίνετο ππέ περισσότερον εύδφθαλμούς της τήν εικόνα μου, άλλά οέν θά ή τυχής ή κατά τήν διαμονήν της είς τήν έπαυλιν
δύνατο νά άποκρύψη πάντοτε τούς στοχασμούς ταύτην. Άλλ’ άπό τής έποχής έκείνης τό πάν
και τά αίσθήματά μου τά όποια ήθελΰν λαλήση έφάνη είς αύτήν ώχρόν καί άνούσιον, ή δέ ΰπαρείς αύτήν δταν έκεϊνος είς δν άνήκον ταΰτα θά ξις άποχρωματισθεϊσα καί όδυνηρά. Τό πάν άνεείχε παύση νι: ύπάρχη. Ό θρίαμβος τότε, θά είνε μίμνησκεν είς αύτήν τήν πατρικήν δόξαν, ήν ούδΓ έμέ, καί τά δάκρυα άτινα θά χύση τό τέκνον δέν ήδύνατο πλέον νά άναπληρώση. Ήττηθεϊσα
μου διά τάς έκφράσεις τάς όποίας αί άγωνίαι τής έκ τόσων συγκινήσεων έπεσεν άσθενής καί όταν
ψυχής μου μοί άπέσπασαν, ή βεβαιότης δτι θά είδεν έαυτήν έγγύς τοΰ θανάτου έγραψε πρός τόν
κατανοήση τά αισθήματα άτινα ΰπηγόρευσαν δια συνταγματάρχην Βίλδμαν διά νά ζητήση παρ
φόρους είς τά έργα μου ύπαινιγμούς οι αύτήν αύτοΰ τήν χάριν νά ταφή παραπλεύρως τοΰ ένδο
καί δΓ έμέ εΐνε μεγάλη;παρηγορία κατά τάς μάλ ξου πατρός της. Έκεϊ είς τήν σεμνήν έκκλησίαν
λον σκοτεινάς στιγμάς μου. Ή μήτηρ τής Α- τής κωμοπόλεως Hackanall , πατήρ καί θυδας ήδυνήθη νά άπολαύση τών μειδιαμάτων τής γάτηρ χωρισμένοι έν τή ζωή ήνώθησαν έν τφ
παιδικής καί νεανικής ήλικίας της, άλλά τά δά θανάτφ. Καί έπραγματοποιήθησαν ούτως οί προ
φητικοί λόγοι διά τών όποιων ό ποιητής τελειώ
κρυα τής ώριμου ήλικίας θά ήνε δι έμε.»
Προέβλεπεν άναμφιβόλως μετ όδύνης οτι ή νει τό Οαυμάσιον τρίτον άσμα τοΰ Τσάϊλδ Αρόλδ.
ήγαπημένη Ουγά'.ηρ του θά άνετρέφετο έν άδια- Yet, though dull Hate as duty should be
[taught
φορία διά τόν πατέρα άλλ ούδέποτε θά ήόυνατο
νά πιστεύση μέχρι τίνος σημείου καί διά ποιων I know that thou wilt love me ;
Αχολον&εΐ)
ΜΙΛΤ- I- ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
μέσων θά έπροσπάοθυν ν’άπαλλοτριώσωσιν είς αύ
τόν τήν καρδίαν τοΰ τέκνου του. θά έδιδον άμυδραν μόνον ιδέαν οί λόγοι τοΰ συνταγματάρχου
Βίλδμαν, φίλου καί συμμαθητοΰ τοΰ λόρδου Βύ
ρωνος, δστις είχεν άγοράσει τό Newstead ab bey έπαυλιν τοΰ Βύρωνος καί οιετηρει ταυτην
θρησκευτικώς. ‘Ο συνταγματάρχης γνωρισθείς έν
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TO ΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΟ ΚΟΤΤΓ
ΙΙρώτος σταθμός της λύσεως ήτο οτι τό μικρόν ε
κείνο τοΰ πυργίσκου δωμάτιον ητο εντελώς ακατάλ
ληλον διά κατοικίαν. Εις τοΰτο συνέτεινεν καί ή πτώσις τής σκοιληκοβρώτου δοκοΰ ήτις ύπεβάσταζε τήν
οροφήν, ήτις ύποχωρήσασα παρέσυρε και μέρος τοΰ
άμμοκόνιάματος αυτής, πεσόντος μίαν πρωίαν εις τό
μέσον τοΰ δωματίου μετά πατάγου. Ευτυχώς δεν εύρίσκετο έντός τοΰ δωματίου κατ’ έκείνην τήν στιγμήν
ό Σέρ Τζών. Τό πολύτιμον κουτί άτεσύρθη άπό τά
ερείπια καί μετεφέρθη εις τήν βιβλιοθήκην οπού καί
έφυλάσσετο έκτοτε κλειδωμένου εις έν έρμάριον τοΰ
γραφείου. 'Ο Σερ Τζών ούτε έσκέφθη κάννάπροβή
είς διορθώσεις τοΰ δωματίου καί φυ τικά έχασα καί έγώ
πλέον τήν ευκαιρίαν τοΰ νά προβώ είς έρευνας διά
τήν μυστικήν δίοδον τήν όποιαν ύπωπτευόμην. Ο
σον ιιφσρα τήν μυστηριώδη κυρίαν έπίστευσα δτι μέ
τήν καταστροφήν τής μυστικής διόδου θά έτελείωσαν
καί αί έπιοκέψεις της δτε εσπέραν τινα ήκουσα τόν κ.
Ρίτσαρτς νά έρωτά τήν Κυρίαν Στήβενς περί μιας Κυ
ρίας τήν οποίαν ήκουσε νά όμιλή πρός τόν Σερ Τζών
εντός τής βιβλιοθήκης. Δέν ήδυνήθην νά άκούσο)
τί/ν άπάντησιν τής Κυρίας Στήβενς, συνεπέρανα δμως
έκ τής στάσεως τοΰ έρωτώντος δτι δέν ήτο ή πρώτη
φορά καθ ’ ήν δέν έλάμβανεν άπάντησιν.
— Ηκουσες καί σΰ αυτήν τήν φωνήν, Κόλμορ ;
’Ηναγκάσθην νάπαντήσω καταφατικώς.
— Καί πώς τό νομίζεις, σΰ ;

" Υψωσα μέ απάθειαν τους ώμους διαβεβαιάκας
αυτόν δτι δέν ήτο ίδική μου δουλειά.
— Ελα δά, είσαι καί σΰ περίεργος δπως δλοι μας.
Εινε ή δέν είνε γυναίκα;
— Βεβαίως είνε γυναίκα.
— Σέ ποιο δωμάτιο ηκουσες σΰ τήν φωνήν της ;

— Είς τό δωμάτιον τοΰ πυργίσκου, προ τοΰ νά πέση
τό ταβάνι.
— Μά έγώ μόνον χθες βράδυ τήν ήκουσα είς τήν
βιβλιοθήκην. Έπήγαινα νά κοιμηθώ καί περνώντας
άπ’ έξω άπό τήν πόρτα ήκουσα μιά φωνήσά νά παρακαλοΰσε, άκριβώς δπως ακούω έσένα τιάρα. Γυναίκα
θά είνε...

— Καί τί άλλο μπορούσε νά είνε ;
Μέ έκύτταζε αγωνιών.
— Πολλά πράγματα γίνονται σαύτόν τόν κόσμο.
Μά πάλι άν είνε γυναίκα πώς διάβολο μπαίνει έκεϊ
μέσα ;
— Ξέρω κ ’ έγώ ;
— Ούτε έγώ. ’/ίλλά άν συμβαίνη τίποτε άλλο....
Συνέχεια έκ σβλ. 809

ώχ αδελφέ γιά έναν πρακτικόν άνθρωπον τοΰ δεκάτου
έννάτου αίώνος. αυτά είνε γελοία πράγματα καί νά ιά
συζητή. Καί μας έστρεφε τά νώτα' είδον δμώς δτι ήσθάνετο περισσότερα τών δσων έλεγε. Κοιτά είς δλας
τάς παλαιάς παραδόσεις τών φαντασμάτων, προσετίθετο -καί μία νέα τοιαύτη στά μάτια μας. Καί διά μέν
τους άλλους πιθανόν καί ή νέα αυτί) παράδοσις νά
έρριζώθη στο μυαλό δλων έξαιρέσει έμοΰ, είς δν έλαχε
νά σαφηνι ιθώσι τά πράγματα. Καί ιδού κατά ποιαν
αλληλουχίαν μοί έξηγήθη τό μυστήριον. Μια νυχτιά
ολόκληρη δέν ήδυνήθην νά κοιμηθώ άπό ίσχυράν νευ·
ραλγίαν καί τήν άλλην ημέραν περί τήν μεσημβρίαν
είχον λάβει ίσχυράν δόσιν χλωροδύνης διά νάνακουφισθώ λιγάκι' Έκείνην τήν έποχήν έτελείωνα τόν κα
τάλογον τής βιβλιοθήκης τοΰ σέρ Τζιόν Μπόλλαμορ
συνήθως δέ είργαζόμην άπό τάς 5 μέχρι τών 7 έκεϊ.
Έκείνην τήν ημέραν είχα νά παλαίσω μεταξύ τής
άϋπνίας τής προηγουμένης νυκτός καί τών άποτελεσμάτων τοΰ ναρκωτικού. Σάς είπον ήδη δτι έν τή βι
βλιοθήκη έκείνη έπεκράτει άπόλυτος ησυχία καί γι’
αύτό έπροτίμων νά έργάζωμαι έκεϊ μέσα. Ήρχισα έπιμόνως τήν έργασίαν μου άλλ’ ή κόπωσις μέ κατέ
βαλε καί ριφθείς είς τά δπίσω έπί τής πολυθρόνας
μου άπεκοιμήθην βαθύτατα.
’Αγνοώ πόσην ώραν έκοιμήθην, άλλ’ δταν έξύπνησα ήτο πλέο ' σκότος. Μεθυσμένος άπό τήν χλωροδύνην ήμουνα έκείνην τήν στιγμήν είς σχεδόν κομματώδη κατάστασιν. Τό μεγάλο έκεϊνο δωμάτιον μέ
τους υψηλούς τοίχους σκεπαομένους άπό βιβλία έμαύριζε γύρω μου. Μιά άδύνατη άκτίς τής σελήνης είσήρχετο άπό τό μεμακρυσμένον παράθυρον καί ανάμεσα
σ’ αύτό τό φόντο είδα τόν σέρ Τζιόν Μπόλλα/ιορ νά
κάθηται έμπροσθεν τοΰ Γραφείου του. ‘Η ευθυτενής
κεφαλή του καί ή έν γένει πλαγία κατατομή του διεγράφοντο ζωηρώς έμπρός είς τό λαμπυρίζον φόντο
τοΰ παραθύρου, τόν είδον νά κλίνη πρός τά έμπρός
καί ήκουσα τόν δξΰν ήχον κλειδωΰ καί τό τρίξιμον
μετάλλων προστριβο/ιέμων πρός άλληλα. Μόλις άντελαμβανό/ιην ιός έν δνείρφ δτι είχε μπροστά του τό
βερνικωμένο κουτί άπό τό όποιον έβγαλε κάτι χον
δρόν καί παράδοξον πράγμα, τό όποιον έβαλεν έμπρός
του έπί τής τραπέζης. Ούτε έσκέφθην καν μέ τό πα
ραζαλισμένο μυαλό ποΰ είχα έκείνην τήν στιγμήν δτι
ύπεισέδυον είς τό μυστικόν τοΰ άνθρώπου έκείνου.
δστις έπίστευεν δτι εύρίσκετο μόνος είς τό δωμάτιον.
Καί τότε, άκριβώς τήν στιγμήν καθ’ ήν μέ κατέτρυχον
αί φρικώδεις αύταί σκέψεις καί ήτοιμαζόμην νά τοΰ
άναγγείλω τήν παρουσίαν μου, ήκουσα ένα μεταλλικό
τρίξιμο, ένα παράξενο θροϋν καί έπειτα τή φωνή. Ναι
ήτο γυναικεία φωνή; ούδεμία αμφιβολία. ’Αλλά φωνή
γεμάτη συμπάθεια καί καρδιακή άγάπη ποΰ ήχησε
σταύτιά μου. Έφαίνετο σάν νά έρχεται άπό μακρυά,

αλλά κάθε λέξις ήρχετο καθαρά άν καί άδύνατη, πολύ
άδύνατη, ώς αί τελευταίοι λέξεις θνησκούσης γυναικός.

«Δέν φεύγω, Τζιόν, πραγματικώς, έλεγ.ιν ή άδύ
νατη, ή άσθμαίνουσα φωνή, θά μείνω έδώ στο πλευρό
σου καί θά μένο) έως δτου ενωθούμε πάλι, Πεθαίνο)
εύτυχής ποΰ σκέπτομαι πώς κάθε πρωί καί βράδυ
θάκούης τή φωνή μου. Κράτα τόν εαυτό σου /ιέ θέλησι, Τζών, ώς ποΰ νά ξαναενωθοΰ/ιε >.
Είπα δτι είχα σηκωθή γιά νάναγγείλω τήν παρου ·
σίαν μου, δέν ήδυνάμην δμως νά τό πράξω έφ’ δσον
ήκουα τήν φωνήν έκείνην, ’Έμεινα /ιόνον ιιισοκαθισμένος, ώς παράλυτος, ά'ποκτηνωθείς, άκούων τούς
πλήρεις πάθους μεμακρυσμένους έκείνους μουσικούς
τόνους. Και έ/.εϊνος, έκεϊνος υποθέτω δτι καί άν τω
ώμίλουν δέν θά μέ ήκουε, τόσον ήτον άπερροφημένος
είς τήν άκρόασίν του. Μέ τήν τελευταίοι· δμως λέξιν
τής φωνής ήρχισα νάπολογοϋμαι Έπήδησε άπό τό
έν μέρος τοΰ δωματίου είς τό άλλο και ήναψε τό
ηλεκτρικόν ύπό τό λευκόν φώς τοΰ όποιου διέκρινα τήν άγωνιώσαν λάμψιν τών οφθαλμών του, τό
πλήρες πάθους πρόσωπόν του, τά ίδια πράγματα ποΰ
είδε ή δυστυχής γραία υπηρέτρια πρό τινων έβδομάδοον.
— Κύριε Κόλμορ ! έκραύγασε, σείς έδιϊ> ; Τί ση
μαίνει τοΰτο ;
Μέ διακεκομμένος φράσεις τοΰ έξήγησα δλην
μου τήν ιστορίαν, τήν νευραλγίαν μου, τό ναρκωτικόν.
υπό ποιας περιστάσεις άπεκοιμήθην καί τήν σχεδόν
ναρκωμένην άφύπνησίν μου.
Έφ’ δσον προυχώρει ή διηγησίς μου διέκρινον
νάπαλείφεται ολίγον κατ’ ολίγον άπό τοΰ προσιόπου
του ή άγωνία καί μετ’ ού πολύ τό σύνηθες άπαθές
προσωπεϊον τής καθημερινής ζωής ήλθε καί τό έκάλυψεν αύθις.
— Τώρα γνωρίζετε τό μυστικόν μου, Κύριε Κόλ
μορ, μοΰ λέγει : Καί είς ποΰτο μόνον εαυτόν πρέ
πει νά αιτιώμαι, <5 όποιος έχαλάροτσα τάς προφυλά
ξεις μου. Τά μισά μυστικά δέν είνε μυστικά καί καλ
λίτερα νά τά μάθετε δλα άφ ’ ου ξεύρετε τό περισσότε
ρον μέρος—Μπορείτε νά τό άνακοινιόσετε είς οίονδήποτε θελήσητε μετά τόν θάνατόν μου, βασίζομαι δμως
είς τήν τιμήν σας νά μή τό κάμετε έφ’ όσον ζώ είς
ούδένα. Δέν θά μπορούσα νά αισθάνομαι δτι μέ λυ
πούνται οί άλλοι διά τήν ιστορίαν ποϋ θάκούσητε. Ό
Θεός νά μέ φυλάξη άπό τέτοια κακή ώρα. Πάντοτε
έμειδίασα πρός τόν φθόνον, περιεφρόνησα τό μίσος,
άλλά τόν οίκτιρμόν.,.ώ ! αύτό είνε άνιότερον τών
δυνάμεών μου.
— Είδατε ήδη πόθεν προέρχεται ή γυναικεία
φωνή, ή όποια έχει διεγείρη τόσην περιέργειαν είς
δλον τό προσωπικόν. Διότι γνωρίζω τάς διαδόσεις αί
όποΐαι τρέχουν άπό στόμα σέ στόμα έπί τοΰ άντικει·
μένου αύτοΰ. Τάς διαδόσεις αύτάς θέλετε σκανδαλο')-

δεις, θέλετε προληπτικός, τάς έσυγχώρησα καί τάς
περιεφρόνησα. Έκεϊνο τό όποιον δέν έσυγχιόρησα
ήτο άχαρακτήριστος κατασκοπεία καί ώτακουστία πρός
κορεσμόν αθεμίτου περιέργειας.— Τής καταστάσεως

αύτής έξαιρώ υμάς, Κύριε Κόλμορ, ό όποιος άκουσίως σας έπράξατε δ,τι έπράξατε.

Τής καταστάσεως αύτων εξαιρώ νμας,κ. Κόλμορ...

Λοιπόν δταν ήμουν νέος, Κύριέ μου, πολύ νεώτερος άπό δτι είσθε σεϊς σήμερον, έμπήκα στή ζωή χωρίς
κανένα φίλον ή σύμβουλον είς τό πλευράν μου, καί
με τσέπη γεμάτη, ή όποια μετ’ ολίγον προσήλκνσε
πολλούς μέν φίλους καί συμβούλους, ψευδείς δμως.
Έρρόφησα μέχρι τρύγος τό ποτήριον τής ζωής καί
σάς βέβαιο) δτι άν ύπήρξε κανείς άλλος ό όποιος να
έκένωσεν αύτό τό ποτήριον περισσότερον έμοΰ. ώ,
σήμερον δέν τόν φθονώ διά τοΰτο. "Ολα ήσαν άρρωστα
έπάνω μου, τό σο'ιμα μου, ή τσέπη μου, ό χαρακτήρ μου,
κα'·. τά δυ> αμωτικά παντός είδους είχον καταστή πλέον
δΓ έμέ άναπόφευκτος ανάγκη. Είχα καταντήση νά μή
δύναμαι νά ένθυ/ιηθώ άπό μιας στρας είς άλλην. Είς
αυτήν άκριβιος τήν έποχήν, έποχήν τής αίσχροτέρας
καταπτώσεόις μου, ό θεός μοΰ έστειλε είς τόν δρόμον
μου τόν εύγενέστερον καί γλυκύτερον άγγελόν του γιά
νά /ιέ σώση. Κτί ό άγγελος έκεϊνος μέ ήγάπησε, καί
έμένα τόν καταπεσόντα οίκτρώς μέχρι το~> έπιπέδου
τού κτήνους, μέ ήγάπησε /ιέ δληι της τ'ην καρδιά.
Άλλ’ οϊ/ιοι ! σοβαρά άσθένεια τήν προσέβαλε καί
έσβυσε μπροστά στά μάτια υ.ου. Καί σ’ αύτάϊς άκό/ιη
τής τελευταίαις ώραις τής άγωνίας της /ιόνον έμένα
έσκέπτετο. Μόνον γιά μένα ! Μόνος της πόνος ήτανε
τό τί θά γείνη δταν θά έλειπεν άπ ’ έπάνω μου ή επιρ
ροή της καί μήπως ξαναρχίσω τά παλειά μου. Είς μάτην τής ώρκίσθηκα διι ούτε σταγόνα κρασιού θά έ
βλεπαν πλέον τά χείλη μου. Έγνώριζε πολύ καλά πό
σον σφικτά μέ έκρατούσεν άλλοτε αύτό τό πάθος, αυτή
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ή οποία είχε τόσον παλαίοη γιά νά μέ τραβήξη άπό
αύτό καί έφοβείτο μήπως με ξανακυριεύση πάλιν.
Κατά τήν διάρκειαν τής άσθενείας της ήκουσε φί
λον νά κάμη λόγον περί τής έφευρέσεως τον φωνογρά
φου καί με τήν ευστροφίαν τήν όποιαν μόνον αγαπών
νους γυναικός δύναται νάέ'χη, εξεϋρε τόν τρόπον τοΰ
νά με έχη πάντοτε υπό τήν έπίβλεψίν της. Με έστειλεν άμέσως είς τό Λονδίνον νά αγοράσω τόν άκριβώτερον. "Οταν έπ.'στρεφα ήρχιζεν ήδη ή αγωνία τοΰ
θανάτου. Καί μέ τήν τελευταίαν πνοήν ποΰ τής έμενε,
ω ναι τήν τελευταίαν πνοήν ποΰ έβγαλε— έψιθΰρισε
μέσα είς τόν δέκτην τόν δεκάλογον ποΰ ήκονσατε, δε
κάλογον δ όποιος νά μέ ένδυναμώνη τήν θέλησιν καί
νά συγκρατή πάντοτε τήν έπ έμοΰ επιρροήν της. ’’Ε
σκαψα στό αυτί της καί τής υπεσχέθην δτι εφεξής δίς
τής ημέρας θά ήκουα τήν φωνήν της. Μόλις έτελείωσα τήν ΰπόσχεσίν μου μοΰ έμειδίασε καί έφυγε...
Κρατείτε τό μυστικόν μου, Κύριε Κόλμορ. Εννο
είτε τιάρα οτι όλος ό προγονικός μου πύργος δέν ά-

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΘ ΑΙΩΝΑ
*
ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑ Ι ΡΗ

Ό οίκος Καΐρη είναι έκ τών αρχαιότατων τής νή
σου “Ανδρου, καί, σύν τω χρόνω, διηρέθη είς πολλά;
οικογένειας. Μία τούτων είναι καί ή τοΰ Νικολάου
Καΐρη, οστις είχε σύζυγον τήν ’Ασημίναν Καμπανάκη, ή οποία έφερεν είς τόν κόσμον τόν Ευγένιον,
τόν Ίωάσαφ, τόν Δημήτριον, τόν Θωμάνκαίτήν
Μαρίαν, τήν Λασκάρουν καί τήν Ευανθίαν.
Ό Θω μάς, γενόμενος ίεροδιάκονος, έκλήθη Θε
ό φ ι λ ο ς καί είναι ό περιλάλητος διδάσκαλος, φιλό
σοφος καί ένθερμος πατριώτης δ όποιος, τφ 1853,
εβδομηκοντούτης, άπέθανεν είς τάς φ υ λ α κ ά ς Σύ
ρου, καθ’ δν χρόνον είρωνικώς, φαίνεται, έκήρυττε
τό σύνταγμα, τήν ελευθερίαν τής συνειδήσεως. (*)

Ό Θεόφιλος εστάλη πρός έκπαίδευσιν είς τήν τότε
άκμάζουσαν σχολήν τών Κυδωνιών, δπου, κατά τόν
Γούδαν (“), μετοόκησε βραδύτερου καί σύμπασα ή οι
κογένεια Καΐρη, χάριν τής τών τέκνων έκπαιδεύσεως.
’Ακολούθως δ Θεόφιλος μετέβη εις Πίζαν τής ’Ι
ταλίας καί είς Ιίαρισίους πρός τελειοποίησιν τών σπου
δών του. Έπιστρέψας εις τήν Ελλάδα έπί τινας μή
νας έδίδαξεν είς Σμύρνην, έπειτα άνέλαβε νά διδάξη
( ) ' Ορα : Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμου : Τ ά σ ωζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα.
Άθήνησι 1864 τόμος Β' σ. 399 καί έπομέιη.
( *) Βίοι Παράλληλοι. ’Αθήνας 1870, τό
μος Β’. σελ. 464.
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ξίζει δι’ έμέ τόσον, δσον τό περιεχόμενον αύτοΰ τοΰ
κουτιού. Σάς τό έμπιστεύομαι καί είμαι βέβαιος δτι θά
δειχθήτε αντάξιος τής έμπιστοσύνης μου. — ’Οφείλω
δμως νά σάς ομολογήσω, δτι μετά τά λεχθέντα ή ένταΰθα παρουσία σας θά μοΰ παρέχη αφορμήν λύπης,
γι’ αύτό σάς χαιρέτιζα) διά παντός ! Δέν πιστεύω νά
έχετε άφορμάς δυσάρεστων αναμνήσεων έκ τής ενταύθα
διαμονής μας, άλλά δέν πρέπει πλέον νά ξαναϊδοθώμεν.

’Ητο ή τελευταία φορά ποΰ είδον τόν Σέρ Τζών
Μπόλλαμορ. Τόν άφήκα είς τήν βιβλιοθήκην μέ τό
χέρι ακουμπισμένο έπί τού οργάνου εκείνου τό όποιον
επανεφερε πάντοτε είς αυτόν ζωηράν καί άνέπαφον
έκ τοΰ χρόνου τήν άνάμνησιν τής γυναικός τήν όποιαν
ήγάπησε.
Θά έμάθαιε δέ τόν θάνατόν του συμβάντα τό τελευταϊον καλοκαίρι έκ δυστυχήματος άμάξης. e Υπο
θέτω δτι ευχαρίστως τόν άπεδέχθη.
[Τέλος]

Τς... .

έν Κυδωνίαις παραιτηθέντος τοΰ Λεσβίου Βενιαμίν.
’Ό Θεόφιλος παρέδιδε τήν αριθμητικήν, τήν Ποσο
τικήν ως τήν ώνόμαζε, δηλαδή τήν “Αλγεβραν,
τήν Γεωμετρίαν, τήν Πειραματικήν φυσικήν καί έν
γένει τάς φυσικομαθηματικός έπιστήαας.
Ή Ευανθία Καΐρη έκ μικράς ήλικίας είχε
δείξη νοΰν εύφυά καί προσκλινή εις σοβαρός μελέτας. Τοΰτο δέ ίδών δ σοφός αυτής αδελφός Θεόφιλος,
έγινε διδάσκαλός τη; καί δδιηγός εις τάς μελέτα; της.
Ούτως έξεπαιδεύθη καί έμορφώθη ά'ριστα καί έν
Κυδωνίαις έφημίζετο ώς λ ο γ ί α ν ε ά ν ι ς (*).
"Ενεκα τών γνώσεων αύτής έχρημάτισε διευθύντρια
τοΰ έν Κυδωνίαις Παρθεναγωγείου ).
(**
Ο A. Firmin Did »t (* “)δστις ύπήρξεν έπί τινας

μήνας μαθητής τοΰ Θεοφίλου έν τή σχολή τών Κυδω
νιών, Ιστορεί δτι: «ή χα ρ ι τ ω μ έ ν η Ε ύ α ν θ ί α
»(la charmante Evanthie) ήτο τόσον προηγμένη
«ώστε νά κατανοήση τάς υψηλός φιλοσοφικός θεωρίας
»τοΰ αδελφού της. Λύτη ώμίλειτήν γαλλικήν καί τήν
«ιταλικήν ορθότατα καί αυτήν τήνάρχαίανελληνικήν.
«Ήτο κάτοχος κατά πολύ τών μαθηματικών έπιστη-

«τέρα μαθηματικά καί τάς κυνικάς τομάς τοΰ Νεύτω

«κινητ'.κοΰ ενδιαφέροντος, εισερχόμενος είς τήν οικίαν

«νος. Τις ήδύνατο νά πιστεύση δτι είς μίαν πόλιν
«σχεδόν άγνωστον είς μίαν πτωχήν οικίαν έν ’Ασία,
περιεκλείετο μία τόσον έκτακτος έκπαίδευσις....»

«ταύτην. Είδον κατά πρώτην φοράν τήν Εύανθίαν
»ν έ αν, ταπεινόφρονα, συ ν ε ν ν ο,ΰ σαν τ ά

Ή γνωστή Δώρα Ίστριάς (*)
άναφέρουσα τήν
Ευανθίαν τήν καλεΐ : λ ο γ ί α ν καί ώ ρ α ί α ν.
Ή Ε ύ αν θ ί α έτήρει αλληλογραφίαν μέ τόν Κοραήν. Έν μιά τών έπιστολών του, τή τής 28 ’Ιανουά
ριου 1815, απευθύνει αυτή σύμβουλός, αναγγέλλει δέ
δτι πέμπει βιβλία πρός άνάγνωσιν καί αύξησιν τών
γνώσεών τής καί πρός μετάφρασιν. Άποκαλεΐ δέ έν
αύτήτήν Ευανθίαν φ ι λ τ ά τ’η ν θ υ γ α τ έ ρ α, φίλον
θυγάτριον, τέκνον αγαπητόν, μόνην λό
γιαν έν Κυδωνίαις. Ώμολόγει δτι έγραφε ταΰτα
άπό β ά θ ο υ ς π α τ ρ ι κ ώ ν σπλάγχνων. Ό Κοραής έπαινεΐ τήν παιδείαν αύτής καί τήν προθυμίαν
νά έπαυξήση τόν πλούτον τών γνώσεων καί άνακοινώση είς τάς άπαιδεύτους Προτρε'πει αύτήν εις
τήν σπουδήν τών κλασικών Ελλήνων συγγραφέων
πεζών καί ποιητών καί εις άπόκτησιν αληθινής σο
φίας, δρίζει δέ κατά τούς "Ελληνας τέχνην τοΰ
βίου. “Αξιόν προσοχής είναι τό εξής χωρίον πρός
τήν Εύανθίαν «...Σπούδασε, φίλον θυγάτριον, νά
«κατασταθής δμοία γυναικός τήν οποίαν έζήτει δ Σο«λωμών. Σπούδασε άν έρωτά τις ώς έκεϊνος — γυ»ν α ΐ κ α ανδρείαν τις ε ύ ρ ή σ ει; — Νά
»τοΰ άποκρίνωνται οί γνωρίσαντές σε — τ ή ν έ ξ
»’Ά νδρου Ευανθίαν'!» Τήν τελευταίαν ταύτην φράσιν τοΰ Κοραή μετά πολλής εύγενείας καί με
τριότητας, ή Εύανθία δημοσιεύσασα τήν έπιστολήν
μεταφέρει είς έτέρας Έλληνίδας (“).
Ό ’Αλέξανδρος Σοΰτσος ')(*** περί τής λογίας ταύτης Έλληνίδος γράφει τάέξής λόγου άξια. «Τώ 1826
«εύρίσκετο είς τήν νήσον Σύρον δ καθηγητής Θεόφι»λος Καΐρης, γέρων διακρινόμενος διά τάς σπανίας
«αύτοΰ άρετάς καί διά τάς εύρείας γνώσεις αύτοΰ. Τόλ·

«έπεσκέφθην ήμέραν τινά. Είς τήν ιδίαν οικίαν κα«τώκει, στήριγμα τοΰ γήρατος του, ή διάσημος
«Εύανθία, αδελφή ίου, συγγραφεύς ενός δράμα«τος υπό τό δνομα Ν ι κ ή ρ α τ ο ς, περιγράφοντος
«ζωηρότατα τήν καταστροφήν τοΰ Μεσολογγίου. Δέν
«ήδυνήθην νά κρατηθώ άπό αίσθημα σεβασμού συγ-

«μών, τότε δέ έμελέτα μετά τοΰ αδελφού της τά άνώ (*) Αι Κ υ δ ων ί α ι προ τοΰ 1821 κατά
τόν Κύριον Μ. Δ. Ραφενέλον, μετάφρασις
έκ τοϋ Γαλλικού υπό Χαρικλείας Σταυράκη ’Αναγ
νώστου. Σμύρνη 1861 σελ. 48. Ή μεταφράστρια, έπλούτισε τήν μετάφρασιν μέ λαμπράς σημειώσεις.
){** Α. Παπαδοπούλου Βρετοΰ Νεοελληνική
φιλολογία τόμος Β'. 1857, σελ. 269.
(* “)Notes d’un Voyage fait dans le Levant,
en 1816 et 1817. Paris σελ. 375.

Περί, τών έν τ ή ’Ανατολή γυναικών.
Μετάφρασις Αίμυλίας Γ. Σκούζε. Άθήναι 1860 σελ.

289.
(** ) Πρβλ. Ά. Μηλιαράκη. Ύ π ο μ ι ή μ α τ α
Περιγραφικά τών Κυκλάδων. ’Αθήνας
1880— Τοϋ ίδιου ΕυανθίαΚαΐρηέν ‘Εσ τ ί α
Αθηνών άρ. 233 τοΰ έτους 1880.
*‘*
)Histoire de la Revolution grecque — Pa
ris 1829 σελ. 107 κρί έπομ.

«θέλγητρατήςώραιότητοςμέέκεΐνα
«τ ή ς μ ο ρ φ ώ σε ως. Τή συνεχάρην διά τήν έπι-

«τυχή έκβασιν τοΰ Ν ικηράτου. Μοί άπήντησε :
«Έ νθυμεΐσθεπόσον ζωηρώς κατέ«πληξετάςψυχάςμας ή ε ΐ δ η σ ι ς τής

«πτώσεως τοΰ Μεσολογγίου, πόσον
«δέ βαθέως έ π λ ή γ ω σ ε τάς κ α ρ δ ί α ς
«μας. ’Αδύνατον μοί ήτο ν ά ά π ο μ α«κρύνωτής μνήμης τήν δλεθρίαν νύκτα
«τής 10 ’Απριλίου. Τά ηρωικά έκεΐνα φάσματα, μα«χόμενα τόσαςήμέρας κατά τοΰ θ α«νάτου καί έμψυχούμενα πάλιν
»ώς έκ θαύματος, ϊ να τρομάξωσιν
»έν μέσω τοΰ νυκτερινού σκότους
»τ ά ς βαρβαρικάς φάλαγγας,οίτε»λ ε υ τ α ΐ ο ι ά π ο χ ε ρ α ι τ ι σ μ ο ί τών φί
λων καί τών συγγενών, τάδάκρυατών
μητέρων οί λυγμοί τών τέκνωνκαί έ«κεϊνα τά παλληκάρια άποφασισμένα
«νάάποθάνωσι μετά τών γερόντων καί
«πληγωμένων. Ταΰτα πάντα έξοικονί«ζοντο ζωηρώς εις τήν φαντασίαν μου.
«Δέν ή δ υ ν ά μ η ν ν’ ά ν α κ ο υ φ ή σ ω τήν
«καρδίαν μου άπό τοΰ κα τα π ι έ ζοντος
» β ά ρ ο ς, έάν μή έπεχείρουν νά π ε ρ ι»γράψω όσα ένόμιζον δτι ήκουον ή

«έβλεπον.»
.
» Γεμάτος άπό ένθουσιασμόν διά τά φυσικά της
» προτερήματα, έτόλμησα νά έκφράσω τήν έπιθυμίαν
» τήν όποιαν ειχον ν’άκούσω νά άπαγγείλη ή ιδία
» άποσπάσμοτά τινα τοΰ δράματός της Ή ταπεινο» φροσύνη της έφαίνετο δτι ύπέφερε. Τά βλέμματά
» της συνήντουν έκεΐνα τοΰ άδελφοΰ της. Έφκ ίνετο
» δτι ήθελε νά τόν συμβουλευθή' ’Ακολούθως έλαβε
» τό έργον της καί μέ εΐπεν : «Θά σάς διαβάσω τό μέ« ρος, δπου ό Χρηστός Καφάλης, τόν όποιον παρου» σιάζω υπό τό δνομα Νικήρατος, άπσφασισμέ"ος νά
» άποθάνη εις Μεσολόγγιον...»
Ό Σοΰτσος παραθέτει γαλλικήν μετάφρασιν τής
συγκινητικωτάτης ταύτης σκηνής έν τή ιστορία αύ
τοΰ. Τήν σκηνήλ' ταύτην μετέφρασε λαμπρά είς ιτα
λικούς στίχους καί δ τότε έν Κερκύρα πρόσφυξ Ιταλός
φιλέλλην Σεβηριανός Φογάτσης, δστις τήν έδημοσίευσεν έν τω κερκυραϊκφ περιοδική» Album lonio
(άρ. XlV, 1841), τήν όποιαν πλουτίσας έπειτα διά
σημειώσεων άνετύπωσεν έν Άγκώνι τώ 1863 μετά
άλλων αύτοΰ έργων (*).
(*) Πρβλ. Σπ. δέ Βιάζη. Σεβηριανός Φογά
τσης. ’Εν Ζακύνθφ 1885. Έδημοσιεύθη τό πρώ
τον έν τώ Ζακυνθιακώ πεδιοδικώ Κυφέ λ η άρ. 15
16 υπό τόν τίτλον : Εις φιλέλλην.

844

845

Τό ώραΐον τοΰτο δράμα, κχον, ώς εϊδομεν, ύποθεσιν τήν πτώσιν τοΰ Μεσολογγίου, είναι εις πράξεις
τρεις καί έδημοσιεύθη έν Ναυπλίω τώ 1826 έν τή
τυπογραφία τής Διοικήσεως.

ΔΙΗΓΗΜΑ

Ο

Ή καρδία αυτής έπαλλεν υπέρ τών άγωνιζομένων
καί έσκέπτετο τίνι τρόπω νά φανή χρήσιμος κατά τάς
δυνάμεις της. Έν τώ τυπογραφείο) τής "Υδρας έτυπώθη ή έπιστολή αυτής έπιγραφομένη « Έ πιστ ο λ ή
Έ λ λ η ν ί δ ω ν τ ι ν ώ ν προς τάς φιλελλην ί δ α ς.

Τό Ιδεώδες της ήτο προσέτι ή μόρφωσις τών Έλληνίδων. ’Ορθή καί ιερά ή σκέψις τής ιδίας κατά τούς
χρόνους έκείνους. Διό κατεγίνετο είς μεταφράσεις έκ
τοΰ Γαλλικοΰ περί ανατροφής τών κορασίων τοΰ Βουΐλλου καί τοΰ Φενελώνος. Τοΰτο ηΰχαρίστει καί τόν
Κοραήν άφοΰ τό έκαμνε γνωστόν είς τόν σοφόν Ούόλφιον τόμ. 1818. (*)
Τώ 1820 έδημοσίευσεν έκ τής τυπογραφίας τής
τών Κυδωνιών σχολής τάς -.Συμβουλάςπρόςτήν
θυγατέρα μου, σύγγραμμα τοΰ Ί. Ν. Βουΐλλου.

Διά νά φανή ωφέλιμος κατεγίνετο πάντοτε είς κοι
νωφελείς μεταφράσεις, έξ ών τώ 183") έδημοσίευσεν
έν Έριιουπόλει : Μάρκου Αΰρηλίου έ γκ ώ μ ι ο ν τοΰ Thomas. Tijv μετάφρασιν ταύτην α
φιέρωσε είςτήν σκόνιν του Κοραή ευγνω
μοσύνης ένεκεν. Έν τοϊς προλεγομένοις, τά όποια
απευθύνει πρός τάς Έλληνίδας, λέγει δτι δ Κοραής
εΐχεν έκφράσει τήν έπιθυμίαν νά ΐδη αύτό μεταφρα
σμένου εις τήν Ελληνικήν.
'Η διαπρεπής αΰτη έλληνίς άπέθανε τή 8 Αύγου
στου 1866 έτους.
Ή Ευανθία Καΐρη άφιέρωσεν είς τόν βωμόν τοΰ
καθήκοντος τήν νεότητά της, τό κάλλος της, τήν ικα
νότητά της. Μέ τά προσόντα τά όποια ή φύσις τής
είχε χαρίσει ήδύνατο νά δράση έν τή κοινωνία καί νά
είναι εύτυχεστάτ/ι καί λατρευομένη. ’Αλλά έκείνη, ώς
γ υ ν ή τ ο ΰ κ α θ ή κ ο ν τ ο ς, έξέλεξε τήν αληθή
ευτυχίαν, ή οποία είναι έκείνη τήν όποιαν άπολαμάάνει τις θυσιαζόμενος διά τήν οικογένειαν καί διά
τήν πατρίδα. Ήθέλησε νά είναι ασφαλές στήριγμα
τοΰ σοφοΰ αδελφού της καί νά δοκιμάση έπειτα τάς
πικρίας τοΰ κατατρεγμοΰ καί τοΰ θανάταυ καί τής ά
στοργου ταφής του. Ήθέλησε νά άποκτήση γνώσεις,
ούχί διά νά έπιδειχθή έν μέσο) τών λογάδων, ούχί μέ
αύτάς νά ρίψη ακτίνας φλογέράς τό πνεΰμά της, διά
νά έχουν περισσοτέραν ίσχύν τά κάλλη της. αλλά ήθέ
λησε διά τών γνώσεων της νά φανή χρήσιμος διδά-

(*) 77ρ/5λ. Κ. Μτΐληζιόπου : Βίοι τών <5ιαπ ρ ε ψ ά ν τ ω ν ά ν ό ρ ώ ν τηςνήσον ’Άνδρο ν.
’Άνδρφ 1880 σελ. 07—99.

Κονβονχλιον έν τώ ναώ τον 'Αγιον Γεώργιον
Έν Γερακίφ τής Λακεδαίμονος

σκουσα διά τοΰ λόγου καί διά τής γραφίδος μέ σκο
πόν νά μορφώση Έλληνίδαςμητέρας.
’Ορθή ή σκέψις αύτής.
Τά έθνη, τά έχοντα μητέρας αληθινά γνωριζούσας
τήν ίεράν αυτών αποστολήν καί δή μέ έθνικά ιδεώδη,
έχουσι καί ά λ η θ ε ΐ ς π ο λ ί τ α ς, ών τό ιδανικόν
νά είναι μόνον τής πατρίδος τό μεγαλεϊον. Διότι εθνος δένδύναταινά ζή καί νά προοδεύη άνευ ιδα
νικό ΰ.

"Ας άποκτήσωμεν μητέρας μέ έλληνοπρετή μόρφωσιν καί έκπαίδευσιν μέ εθνοσωτήριου ιδεώδες καί
τότε θά έχωμεν μ ε γ ά λ η ν Έ λ λ ά δ α, έπιβάλλου-

σαν καί απόστολον πολιτισμού.
(άκολον&εΐ)

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΖ

ΑΜΑΞΑΣ

"Ενα βράδυ όκύρ Νικόλας έλεγε στή γυναίκα του

Γιατί πάντα ό Κυρ Νικόλας όσο καί νά ήτανάπό-

πώς άπεφάσισε νά γίνη νοικοκύρης.
— Ναι θέλω νά δουλεύω μά νάμαι νοικοκύρηςκαί ξεύρεις τί θά πή νά παύσω νά δουλεύο) μέ τό ήμεροκάματο καί νά μήν έχο) έπάνο) στο κεφάλι μου
κάθε στιγμή ένα έκεϊ δά νά μοΰ λέγη έτσι τήν πέτρα
βάλε καί όχι έτσι, δέν ξεύρης τή δουλειά σου—έγώ
δέν ξεύρω τήν δουλειά μου ποΰ είμαι 20 χρόνια
τώρα χτίστης καί έχω κουβαλίση στην πλάτη μου
από τήν μέρα ποΰ πρωτοεργάσθηκα μέ τόν μακαρίτη
τόν πατέρα όταν ήμουν 1 6 χρόνων, χιλιάδες πέτρες !
Λέν ξεύρεις τή δουλειά σου όλη τήν ημέρα ακούω
τόσα πιά χρόνια- βαρέθηκα μά τόν Χριστό, μοΰ ήπιαν
τό αίμα μου αί πέτρες, τά κουβαλήματα καί τά πασα-

τομος καί άγριος όμως συμβουλευότανε τήν γυναίκα

λήματα μέ τούς ασβέστες.
Καί σηκώθηκε βίαια άπό τό τραπέζι ποΰ έκάθητο
μαζύ μέ τήνγυναϊκά του, μιά γυναίκα ποΰ είχε ζωγρα
φιστή στές γραμμές τοΰ προσώπου της καί πρό πάν
των στά μάτια καλωσύνη, βαθειά αγάπη καί υποταγή
στον άνδρα της ποΰ τόν θαύμαζε γιατί ήταν καθώς
τής λέγανε καλός δουλευτής, ποΰ τώρα γέμισαν άπό

φόβο γιατί πρώτη φορά είδε τόν άνδρα σέ τέτια κα
τάσταση μέ βαρειά αναπνοή, μέ μάτια γεμάτα φλόγα,

μέ μίσος γιά τήν αιώνια άδικία, τές παντοτεινές βρι
σιές.
Τά δυό του παιδάκια ποΰ ήσαν καί αύτά στο τρα
πέζι γιατί ήταν ώρα τοΰ φαγητού όπου είχε έπιστρέψη
ό Νικόλας άπ’ έξω τόν έκύτταζαν μέ όλάνοιχτα μάτια
καί τό ένα έπαψε νά μασά, τό άλλο άφήκε τό κου
τάλι στο πιάτο καί περιμένανε νά δοΰν τί θά πή ό

πατέρας τους ποΰ είπε πώς θέλει νά γίνη νοικοκύρης.
— Φθάνει πιά,εξακολουθούσε εκείνος,νά κουβαλώ
πέτρες νά άνεβαίνω τές ξύλινες σκάλες ποΰ τρέμουν
σέ κάθε βήμα καί μέ κάμνουν νά σκέπτωμαι πώς τώρα
θά γκρεμισθοΰν νά μέ πλακώσουν καθώς τόν πατέρα
μου, γιατί ξεύρεις όλα μέ οικονομία τώρα τά κάμνουν
καί δέν τούς μέλλει καί χίλιοι νά σκοτωθούν. Ξεύρεις
Φρόσω, καί γύρισε μέ χαμόγελο έξαφνικό τό κεφάλι
πρός αυτήν, σκέφθηκα πολλές φορές μά τώρα πλέον

τό άπεφάσισα νά γίνω άμαξας, Κάθε πρωί ποΰ πή
γαινα) στή δουλειά καί περνώ άπ’ τήν 'Ομόνοια καί
βλέπω εκείνα τά μόνιππα γαργαλίζομαι καί πάντα σκέ
πτομαι πώς πειό καλό θά είναι νά άγοράσωμεν μ’
αύτά ποΰ έχομεν ένα άλογάκι κ’ ενα αμαξάκι. Βέβαια
αν δέν ήσαν τά μόνιππα δέν θά μπορούσαμε νά τό κά
νομε άλλά τώρα εΐνε πιο εύκολα μέ τές οικονομίες
ποΰ έχομεν. Τί λές καί σύ;

του.
Άλλ’ ή Φροσύνη αύτή τή φορά δέν τοΰ έδωσε διά
μιάς τήν άπήντησι. Έσκέπτετο ή καϋμένη μήπως χα
θούν καί αί μικρές τους οίκονομίαις ποΰ έχουν, καί

ύστερα ;
—Τί, δέν μιλάς Φροσύνη ; σοΰ φαίνεται σαν δύσ
κολο. Έγώ όμως έχω τήν ιδέαν ότι όσα καί νά
βγάζω τήν ημέρα πάντοτε θά είναι πιο πολλά άπό τό
ήμεροκάματο ποΰ πέρνω τώρα καί ύστερα σοΰ είπα
νά έχη κανείς δουλειά μ’ άνθρώπους καί όχι μέ πέ
τρες εκεί επάνω είς τές μισογκρεμισμένες σκάλες, στους
υψηλούς τοίχους.
— "Οπως ξεύρεις, άπήντησεν μέ σιγανή φωνή ή
Φροσύνη.
Τά παιδιά είχαν αρχίσει τές φωνές πώς θά έχουν
άλογο καί αμάξι, πώς θά πηγαίνουν καί αύτά καμμιά
φορά στούς κεντρικούς δρόμους τής ’Αθήνας ποΰ καλά
καλά 2, 3 φορές μονάχα τήν είδαν. Καί πώς τούς έφαίνοντο τά ώραΐα μαρμαροχτισμένα σπίτια ! Σωστά

παλάτια !
’Αλλά μόλις ήρχισαν αί ζωηραί εκδηλώσεις τής
χαράς τών μικρών, ή Φροσύνη τά ήσύχασε καί παρεκάλεσε τόν Νικόλα νά ξανακαθίση.
— Καλή ή ιδέα σου άλλά πρέπει νά τά καλοξετάσωμε άκόμα γιά νά μή χάσωμε καί τά λίγα ποΰ έχομε
όπου μοΰ φαίνονται πώς είναι ό ιδρώτας, τό αΐμά

σου.
— Καλά λές, πάντα είσαι καλόγνωμη καί γνωστικίά. Καί πάλιν ή καλή αύτή οικογένεια τοΰ χτίστη
ξανάρχισε νά τρώγη καί χωρίς σχεδόν νά πή άλλο
λόγο έτελείωσε τό φτωχικό φαγητό της. Σέ λίγο ή
Φροσύνη έβαλε τά μικρά νά κοιμηθούνε, άφοΰ ταχτοποίησι τό μικρό της νοικοκυριό δ δέ κύρ Νικόλας
κατά τήν συνήθειά του καπνίζοντας τσιγάρο περιήλ-

θεν τήν μικρή αύλή του.
— Τί νοικοκυρά πού είνε ή Φροσύνη, χαμογελών
τας μουρμούριζε : άξια γυναίκα όλα σέ τάξι τά έχει.
Νά έδώ ποΰ έχομε τάξύλα λιγάκι νά μεγαλώσωμε τήν
άποθήκη θά βάλωμε τό άλογο. ’Ας είναι. Τήν Κυ
ριακή ποΰ θά είμαι όλη τήν ημέρα ελεύθερος θά συ
ζητήσομε καλά γιά τήν ύπόθέσι γ»ά νά μή μείνομε
γελασμένοι σέ τίποτε. Μ’ αύτή δέ τήν σκέψι μπήκε
στήν κάμαρα. Τά παιδιά είχαν άποκοιμηθή χαμογε
λώντας μέ τήν ιδέα πώς θά έχουν άλογο καί αμάξι,
σέ λίγο καί ό Ν ικόλας επειδή ήταν κουρασμένος έ-
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κλείσε τά μάτια και μόνον τής Φροσΰνης δέν ερχόν

τανε ό ύπνος· ή Ιδέα τοϋ άνδρός της τήν έβασάνιζε
καί τής έγέμιζε τήν καρδιά πότε μέ φόβο πότε μέ ρό
δινη ελπίδα γιά καλλίτερον μέλλον. Άλλ’ ύστερον
άπο λίγη ώρα δλοι παρεδόθηκαν σέ ίίπνο βαθύ ά

γνωστο σ’ ανθρώπους ποϋ ζοϋν μέσα σέ πλούσια με
γάλα σπίτια, ποϋ είναι αιώνια χορτασμένα, ποϋ γε
μίζουν τή ζωή τσυς μέ ατελείωτες ιδιοτροπίες τές ο
ποίες λέγουν ανάγκες ψυχικές, μέ φανταοιοπληξίες καί
αιώνιες γκρίνιες γιά τιποτένια πράγματα. "Ολα αυτά
είνε άγνωστα σέ σπίτι εργατικού. Καί τό σπιτάκι τοϋ

χτίστη σέ βαθύ ύπνο παρεδόθηκε μέσα στήν ήρεμη
ήσυχη νύχτα τής Αττικής.

I I
Καί να σε λίγες ημέρες το άλογο αγοράσθηκε, ένα

μικρό δυνατό, μέ κοκκινωπό τρίχωμα, μέ γνωστικά με
γάλα μάτια, μέ αυτιά ποϋ στό παραμικρό έτεντώνονταν-αγοράσθηκε καί ενα ωραίο αμαξάκι ολίγο μεταχει
ρισμένων καί ποϋ δταν τό γίαλύσανε καί τό καθάρισαν
μέ μεγάλη προσοχή κοί επιμέλεια έγινε σάν καινούρ

γιο. Όλη ή γειτονιά ερχότανε εις τήν μικρή αυλή τοϋ
Κυρ Νικόλα γιά νά δή τό άλογο καί τό αμάξι καί δλοι
τα περιτριγύριζαν μέ περιέργία, θαυμασμό, μερικές
μάλιστα φιλενάδες τής Φροσύνης μέ ζήλεια λέγοντας
«είδες τήν Κυρά ποϋ μάς έγινε τώρα καί νοικοκυρά
σωστή». Πολλοί έχάιδευαν τό άλογο, επήραζαν μέ τά
χέρια τό αμάξι σάν νά έδοκίμαζαν άν είνε καλοί οί
τροχοί, γερές αί ρόδες, μερικοί μάλιστα δέν έλειψαν
καί νά καθίσουν σ’αύτό. Παιδάκια δέ (πού βρεθήκανε

τόσα πολλά !) δλην τήν ήμέρα μέσα άπό τής τρύπες
τής μεγάλης πόρτας τής αυλής εκύτταζαν τό αμάξι, έ
βλεπαν μέ θαυμασμό τόν Κυρ Νικόλα ποϋ πασάλυβε,
έπλυνε, καθάριζε καί τόσα άλλα πράγματα ποϋ δέν
τά καταλαβαιναν τα μικρά τους κεφαλάκια.
Σωστό πανηγύρι σ’ δλη τή γειτονιά, άλλη κου
βέντα δέν έγένετο παρά γιά τόν κυρ Νικόλα πώς τά
καταφερε «χτίστης καί τώρα νά νοικοκύρης μέ άλογο
γερό και με έμορφο αμαξάκι.» Θά πάη εμπρός, είνε
καλός δουλευτής, άκουες άπό τήν μιά μεριά- - τώρα
θά μάς κάνη τόν σπουδαίο, δέν θά μάς καταδέχπαι,
μέ κακεντρέχεια προφερόμενα άκουες απ’ άλλους. Τό

πανηγύρι δέ αυτό έφθασε ςτό κατακόρυφον τήν ή
μερα δπου έπρόκειτο ό Νικόλας γ>ά πρώτη φορά νά
πάη μέσα σ’τήν’Αθήνα καί νά κουβαλά ποιος ξεύρει τί
υποκείμενα μεγαλουσιάνους, πλούσιους, στρατιωτι
κούς, βουλευτάς, καί τόσους άλλους άρχοντες απ’ τούς
οποίους γιομάτη είναι ή πρωτεύουσα. Άμα δέ είδαν
ολοι τόν Κύρ Νικόλα καθαρά ντυμένον, μέ καινούργιο
καπέλλο, καθισμένου μέ περηφάνια σ’τό αμάξι, άπ’ τά
κεφάλια όλων ή αυτή ιδέα πέρασε πώς πολές δουλειές
θά κάμνη γιατί ξεύρει νά φέρεται, είνε υπομονητι
κός. Ή Φροσύνη μέ τά παιδιά της εστέκοντο σ’ τήν

εξώπορτα ώς ποϋ ξεκίνησε τό αμαξάκι καί δλοι μαζύ

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

μ αυτήν δσοι ήσαν εκεί τό παρηκολούθησαν είς τό
γύρισμα τοϋ δρομου εκεί παλιν πολλή ώρα εστέκοντο
και κύτταζαν πώς πάει κουνιώντας ώς που χάθηκε σ’τό
γυριστό για την οδό Πατησίων.
Σέ μισή ώρα βρέθηκε σ’τήν Όμόνοια.
, Δεν πρόφθασε νά καλοεξετάση ό Κύρ Νικόλας τούς

γύρω του αμαξάδες δπου νάσου μιά κυρία μέ ένα μι
κρό κοριτσάκι τον έπλησίασε.
, — Τί γιαλιστερο αμάξι, Μαμά, έφώναξε τό μικρό,
αυτό νά πάρωμε.
Ορίστε, Κυρία, είμαι ελεύθερος.
Εμπρός λοιπον σ’τό Ζάππειον.
Καί τό αμαξάκι καμαρωτό καμαρωτό πέρασε τήν
οδον Σταδίου, Φιλελλήνων, καί σέ λίγο στάθηκε. Πή
δησε κάτω τό κοριτσάκι, κατέβηκε ή δαντελλοφοοεμένη κυρία καί έδωσε 50 λεφτά. Ό Νικόλας μέτρησε
Ο ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΙΜΗΝ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

τα χρήματα, τά έβαλε ςτήν τσέπη καί γύρισε κατά τήν
οδόν Πανεπιστημίου. Στήν Λεωφόρο Αμαλίας άπό
ενα ωραίο, μεγάλο σπίτι βγήκε ένας νέος ώς 25 χρό
νων ντυμένος τέλεια, μέ στριμένο άρειμάνιον μου
στάκι, καί μέ νεύμα υπερήφανοι- έκανε τοΰ Νικόλα
νά σταθή.

ρόντισσα ποϋ μόλις μπορούσε νά βασταχτήσ’τά πόδια.

— Νά μέ πας ςτήν λεωφόρον Αλεξάνδρας άλλά άπό
τήν οδόν Κηφισσιάς.
, Έκανε τό μόνιππον δλο αυτό τό δρόμο καί γύρισε

μοϋ κάμνεις, σ’τήν έρημη '·
Κάθησε έπί τέλους τρέμοντας ολόκληρη, Ο Νικό

σ τήν λεωφόρο Αλεξάνδρας, τήν οποίαν σχεδόν δλην
πέρασε.

ματα ή όχι...
__ Μά ή φροσύνη, τά παιδιά. Ε, ας λειψουν αι με
γάλες καλοσύνες, άλλοι ποϋ τά έχουν μπόλικα άς δί

. — Στάσου έδώ, ακούστηκε ή φωνή τοϋ γαντοφο
ρεμένου κυρίου. Κύτταξε δ Κύρ Νικόλας δπου τοϋ δείχ

νανε καί είδε ένα σπιτάκι μισογκρεμισμένο. Άπό.ένα
μισανοιγμένο παράθυρο φάνηκε ένα ώμορφο κεφαλάκι
και άκούσθη μία ψιλή φωνή μέ γέλοιο. —Ό Τάκης
ήλθε, επί τέλους. Ό δέ Τάκης αυτός φουσκώνοντας
γίατι τον περίνεναν μετράει...... 50 λεφτά γιά ολόκλη
ρης ώρας δρόμο.
—Κύριε......
—Τί , λίγα . μά άν καθόσουν ώρες σ’τήνΌμόνοια
χωρίς δουλειά ;

Καί μέ ύφος υπερήφανο προυχώρησε πρός τό σπι
τάκι οπού θά τόν περίμεναν, καθώς φαίνεται, μέ ά-

νυπομονησίαν.
Μέ σκυμμένο τό κεφάλι δ Νικόλας καί ηνωμένα
σχεδόν τά φρύδια περνούσε εμπρός άπό τό πεδίον
του Άρεως γιά νά βγή σ’τήν δδόν Πατησίων. Μόλις
όμως έκαμε δύο βήματα άκούει παρακλητικά λόγια.
— Άμαξα μου, πάρε με σ’τήν Όμόνοια, έκεΐ θά
πηγαίνης βέβαια. ’Έχω 30 λεπτά μονάχα, νά, θέ νά

—Έλα, γρηά, έλα. σέ περνώ.
__ Νάχης τήν ευχή μου, παιδί.Παιδί μου δέν είσαι
πού είμαι 70 χρόνων ; Νά ξέρης τί καλωσύνη ποϋ

λας σ’ δλο τό δρόμο μία σκέψι είχε, νά πάρη τά χρή

δουν. Καί πήρε τά 30 λεφτά άπό τήν γρηοϋλα.
(’Ακολουθεί)

Επαρχιώτες

0 ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Τά; έπομένας ειδήσεις περί τοΰ πλούτου τών Η
νωμένων Πολιτειών παρέχομεν ώ; άπόδειξιν δτι καί
τό'ελληνικόν έδαφος ήδύνατο νά άποδώσγι πλούτον
ικανόν νά κρατήση τά παραγωγικά στοιχεία έν τκϊ;
έστίαις των. Αί μεταναστεύσεις άποδεικνύουν δτι ούτε
νους ούτε στοργή ούτε ζήλος υπέρ. τοΰ έλληνικοΰ μέλ

λοντος ύπάρχουν έν Έλλάδι. Διότι άν ταϋτα ύπήρ
χον, ούδεί; Οά μετηνάστευεν άνκζητών ευμενείς συνΟήκας βίου. Αί συνΟήκαι τοΰ βίου έν Ελλαδι εινε
δυσμενείς κζί φυσική τούτων συνέπεια συνέπεια α
κατάσχετος—είνε ή μετανάστευσις εί; χώραν παρεχουσζν τάς εύμ.ενεστέρας τών συνθηκών. Εάν εν Ελ-

παω τήν δουλειά μου κάτι πετσέτες καί τραπεζομάνδυλα που έρραψα γιά τό έστιατόριον ή «Ελλάς».
Κάνε μου τήν χάρι πάρε με, μόλις περπατώ.

λάδι ύπήρχε νοΰς Οά ύπήρχε διοίκησις και ζν υπήρχε
διοίκησις Οά ύπήρχε γεωργία. Ή ’Αμερική έστησε
μέγαν μαγνήτην έλκοντα τά παραγωγικά στοιχεία
'τοϋ κόσμου, κζί διά μέν πολλάς τών εύρωπζίκών χω

Πράγματι δ Νικόλας είδε δίπλα σ’τό άμάξι μιά γε-

ρών ό μαγνήτης ούτος άπέβη εύεργετικος αποσπασας

πλεονάζοντα πληθυσμόν. Αλλ η Ελλάς έχει ανάγ
κην τοΰ πληθυσμού της, κζί άν Θέλγι νά τόν κρατήση,
εις αόνος τρόπος υπάρχει νά στήση άντιμαγνήτην έλ

κοντα τόν πληθυσμόν της είς τό έδαφος της. Άν τοϋτο
δέν δυνηθή νά κατορΟώσγι εντός εικοσαετίας Οά μετα
ναστεύσουν κζί αυτοί οί βουλευται, οι δήμαρχοι, και
οί έφημεριδογράφοι. ’Ίσως δέ τότε νουνεχής τις φυλή

τών βζλκζνίων μέ πολιτικήν σύνεσιν κζί γεωργικόν
ζήλον άναλάβν) τό ελληνικόν έδαφος ύπό τήν εύΟύνην

της. είς μ.νήμην τών ονείρων μ.ας περί αποστολή; τοΰ
ελληνισμού καί είς δόξαν τών πολιτευομένων μας.
Αί Ήνωμέναι Πολιτεϊαι όφείλουσι τόν καταπλη
κτικόν πλούτον των είς τήν εφαρμογήν επιστημονικών
μεθόδων έπί τή; γεωργίας. Ή βάσις τής οικονομικής
εύεξίας τής ’Αμερική; βπως κζί τή; ’Αγγλίας εινε ό

γεωργικό; ζήλο;. Ό άμερικανό; γεωπόνο; εινε ολως
νέο; τύπος τοΰ πολιτισμού. 'Άλλοτε εμοχθει διά νά
ζήση. Σήμερον διοικεί γαίας ώσκνεί ήσαν μεγάλα
εργοστάσια-, καί είνε επιστήμων πλήρη; ιδεών και

σχεδίων. Ή εποχή τή; εύπορίας έν ’Αμερική χρονο
λογείται άπό τό 1897 δτε ό σίτο; έφΟασεν είς μεγά
λα; τιαάς. Έν Εύρωπη ακριβώς τότε συνέπεσε νά
είνε έτος δυσπορία;. Τό εντεύθεν αποτέλεσμα ύπήρξεν δτι τά έθνη τοΰ κόσμου έμέτρησζν είς τάς Ήνωαένζς Πολιτεία; πέντε δισεκατομμύρια φράγκα προ;
άγοράν γεωργικών προϊόντων. Ό κ. Κάσσων γράφων

' τή' καταπληκτικής ταύτη; εισροής χρυσού εκ
φράζεται κατά τόν εξής παραστατικόν καί γραφικόν
τοόπον. Θές τόν δάκτυλόν έπί τοϋ σφυγμού σου καί

μέτρησον. Με έκαστον

σφυγμόν δν

μετράς χίλια

φράγκα πίπτουν είς τά βαλάντια τοϋ άμερικανοϋ γε
ωπόνου. Είς αμερικανικός άμητος δύναται νά άγοράσ·/] τό Βέλγιον συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ βα-
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σιλέως. Δύο έτών άμερικζνική γεωργίζ θζ ήγόραζε
θνους, έποσ.ένως δυνάμεθζ νά φζντζσθώμεν τήν αμε
την Ιταλίαν· τριών την Αύστρουγγζρίζν και πέντε
ρικανικήν ευπορίαν ότζν λάβωμεν ύπό σημειωσιν ότι
τό κράτος πασών τών Ρωσσιών. Έξ όλων τών γεωρ
ή ’Αμερική έχει σχεδόν τούς ήμίσεις σιδηροδρόμους
γικών πολιτειών τη; Συο.πολιτείζς η Ίάβζ είνε η
τοΰ κόσμου. Οί σιδηρόδρομοι τοΰ κόσμου είνε 570.
πλουσιωτέρζ. "Οτζν οί ίνόοί έπώλησζν την Ίόβζν
000 μίλλιζ, ή δέ Αμερική έχει 225.000 μίλλια. Δέν
είς τήν Ά'Ζ'.οικήν έ'λζβον 40 λεπτά τό στρέμαζ. Έέπιδέχετζι άμφιβολίζν ότι έντός δεκζετίζς ό πλη
λζβον έν ολω 13 έκζτομμύριζ φράγκζ κζί πολλοί
θυσμός τής ’Αμερικής θ’ αύξήση κζτά 20 έκ., καί
πολιτευτζί Ο'.εμζρτυρήθησζν ίσ/·ρισθέντες οτι ήτο
ότι κζτά τό έτος 1925 ή ’Αμερική Οά αριθμεί περί τά
ύπέρογκον τό τίμ.ημζ τοΰτο τοΰ εδάφους της Ίόβζς.
130 έκ. κατοίκων, καί κζτά τό 1950 πεοί τά 200
Έν τούτοι; τά αύγά ζτινζ παράγει ή Ιόβζ ήδη έν
έζατο»Λ[χύρια.
τός ένός έτους αξίζουν 60 έκζτομμύριχ φράγκα. Άλλ’
Άλλ’ οί πολιτικοί άνδρες τής Αμερικής δέν είνε
ο,τι διεκέντησε τήν γεωργικήν τζύτην άναπτυςιν είνε
προδότζι τοΰ ζμερικζνικοΰ μέλλοντος. Τήν εύημερίαν
ή γεωργική έκπζίδευσις. Υπάρχουν όλοέν δεκαπέντε
μελλουσών γενεών θεωροΰσιν ώς ίεράν παρακαταθή
χιλιάδες νέοι γεωπόνοι διπλωματούχοι τών γεωργικών
κην διαπιστευθεΐσζν αύτοΐς. Διά τοΰτο άνησυχοΰσι
σχολών. Άφ’ ότου τώ 1875 ίδρΰθη ό πρώτος γεωρ
μήπως τά 200 έκατομμύρια τών άμερικανών οΐτινες
γικός σταθμός, πεντηκοντα άλλοι προέκυψαν καί λειθ’ άποτελοΰσι τήν Συμπολιτείαν τώ 1950 δέν εύρωτουργοΰσιν έν πάσν) ακμή. Υπάρχει κζί Γεωργικόν
σιν στερεούς τους οικονομικούς πόρους τής χώρας. Τον
Τμήμζ τής αμερικανικής κυβερνήσεως πρός συντήρηπαρελθόντα Μάίον συνεκλήθη έν Ούζσιγκτώνι ύπό
σιν τοΰ οποίου ό αμερικανικός λαός πληρόνει 55 έκατοΰ Ροΰζβελτ Συνδιάσκεψις ΐνα λάβη .-ό θέμα τοΰτο
τομμύρια φράγκα τό έτος. 'Ότι ή γεωργική έκπαίύπό σοβζράν μελετην απέναντι τοΰ γεγονότος ότι ή
δευσις είνε πλουτογόνος παράγων άποδεικνύεται έκ
παρούσα γενεά άφζιρεΐ ίσως ύπέρ τό δέον άπό τάς
τοΰ γεγονότος ότι εις μόνος καθηγητής τή; έν Ίόβα
φυσικά; δυνάμεις τής χώρας. Η καταστροφή τών δα
γεωργικής σχολής διά τών πειραμάτων του άνεκάλυσών παραδείγματος χάριν βζίνει μετά τόσης ταχύ
ψεν μέθοδον δεκαπλασιάζουσαν τήν παραγωγήν. Οί
τητας ώστε απειλείται νά έκλειψη ή ξυλική. Κατά
άμερικζνοί γεωπόνοι ύπήρξαν πάντοτε σκαπανείς εις
συνέπειαν, διά τούτον τόν λόγον κζί διά τήν διάσωτάς γεωργικά; μηχανάς, άλλ’ ο τι οί πατέρες των
σιν τοΰ ύδζτος, μελετάτζι σπουδαίω; ή άνζδάσωσις
έπραξαν είνε μηδέν έν συγκρίσει πρός δ,τι πράττουσιν
τής χώρας. Επίσης προβλέπεται κίνδυνος τής παρα
αύτοί σήμερον. Εϊκοσιπέντε χιλιάόες μηχαναί γκαγωγής τοΰ σιδήρου. Ή Αμερική παράγει τό ήμισυ
ζολίνης κατεσκευάσθησαν πέρυσιν έν Milwaukee και
τής ολικής παραγωγής τοΰ σιδήρου τοΰ κόσμου. Μεθ’
δέν ικανοποίησαν τήν ζήτησιν. Μετ’ ολίγον ζί μη
όλον τό γιγάντιον αύτό ποσόν, λαμβάνεται πρόνοια
χαναί αύται θά κινοΰντζι δΓ οινοπνεύματος οπερ οί
κατά τής έςαντλησεως. Άλλά τήν πλείονα ανησυ
γεωπόνοι έξάγουσιν άπό τά γεώμηλζ αντί δαπάνης
χίαν έμποιεΐ ή πζροχή τοΰ ύδζτος. Τό σχέδιον τοΰ
σμικρίστης. Έν μόνη τή Γερμανία είσίν ήδη έν χρήσει
Λάϊτον περί τών δεςαμενών τής πολιτείας Όχάίο
έξ χιλιάδες μηχανών οινοπνεύματος. Τό τσιφλίκιον
είνε γιγάντιον καί θά στοιχίση 500 εκατομμύρια φρ.
έν Αμερική κατέστη έργοστασιον. Τέσσζοζ πέμπτα
θά πζράγη ηλεκτρισμόν δέκα έκατομμυρίων ΐππων
τών εργασιών του έκτελοΰντζι δια μηχζνών, τοΰθ’ ό- δυνάμεως, άξίας 1 —4 δισεκατομμυρίων φράγκων κατ’
περ έςηγεΐ πώς ή ’Αμερική δύνζται νά παράγη τό
έτος. “Ετερον σχέδιον ζφορζ τήν γονιμοποίησιν στεί
• έν πέμπτον του σίτου τής οικουμένης, καί τό ήμισυ
ρου έδάφους 200 έκ. στρεμμάτων. Η δζπάνη πρός
τοΰ βάμβζκος καίτοι ώς πρός τόν πληθυσαόν είνε τό
τοΰτο ύπολογίζεται είς 3-50 δολλάριζ κατά στρέμμα
εικοστόν τοΰ ανθρωπίνου Γένους. Κατά πρόχειρον ύάλλά ή μέλλουσζ άξια έστζι πολλζπλασία, διότι
πολογισμον ο χρόνος ό άπαιτούμενος πρός χειρισμόν
προϋπολογίζεται είς 50 δισεκατομμύρια φράγκα κατ’
σίτου ένός στρέμματος ήλαττώθη άπό έξήκοντζ αίαν
έτος δηλζδή είς εισόδημα πολύ μεΐζον τοΰ εισοδή
ώρας, είς τρεις διά τής χρησβως τών μηχανών. Διά
τόν χόρτον άπαιτοΰνται τέσσαρες ώραι αντί είκοσι- ματος τοΰ πρζγματοποιουμένου άπό τά γεωργικά
προϊόντα. Πέρυσιν ή γεωργία άπεδωκεν ολικόν ποσόν
μιάς· διά τήν βρώμην έπτά αντί έξήκοντζ έξ διά τά
30 δισεκ. φράγκων.
γεώμηλα τριάκοντα οκτώ αντί έκζτόν έννέζ.
Οί αριθμοί ούτοι είσίν όντως καταπληκτικοί καί
Είς στρογγυλούς ζριθμοΰ; ή Αμερική είνε τό 12ον
ότζν ό έλλην άναλογισθη ότι αί κολοσσιζΐαι αύται
τής σφζίρζς ώς πρός τήν έ'κτζσιν, ώς πρός δέ τόν
πρόοδοι έπιτυγχάνονται διά τής επιστημονικής μορ
πληθυσμόν είνε τό 2Οον τοΰ πζγκοσμίου πληθυσαοϋ,
φώσεως τών γεωργών κζί τοΰ πατριωτισμού τών
καί έν τούτοις παράγει σχεδόν τό ήμισυ τοΰ όλου τών
ιθυνόντων τάς τύχας τοΰ άμερικζνικοϋ έθνους, δέν δύ
προϊόντων τής Γης. Οί σιδηρόδρομοι κάλλιον πζντός
νζται νά μή έκφέρη κρζυγήν άγανζκτήσεως κατά τών
άλλου μέτρου δεικνύουν τήν ύλικήν εόπορίζν ένός έ
άνθρωπίσκων ού; ό ηλίθιος λαός τής 'Ελλάδος περι-
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βάλλει διά πολιτικής έξουσίζς όπως κζθιστώσιν ά

χρηστον τό εύφορώτατον ελληνικόν έδαφος.
(Έκ τής Έρεύνηςί

ΠΕΡΙ MMUTIKHHJWrp ΚΑΙWI
Βον) Διάφοροι τρόποι σωματικής καθαριότητας

Κανών υγιεινός, αναμφισβήτητου κύρους καί σπουδαιότητος, έπιβάλλει παντί άνθρώπω δπως τηρή
άκρον καθαριότητατοΰ σώματος αύτοΰ.
Τοΰτο δ’ επιτυγχάνεται κυρίως διά συχνών πλύσεων
τών ψειρών, τοΰ προσώπου, τής κεφαλής, τών ποδών,
τών γεννητικών οργάνων, καί ολοκλήρου τής λοιπής
δερματικής επιφάνειας, διά διακλύσεως τοΰ στόμα
τος, καί διά καθαρισμού τών δδόντων, τής ρινός, τών

σμένοι έν τοϊς ύποδήμασιν, ένθα ή έφίδρωσις παράγε
ται μετά τής μεγαλητέρας εύκολίας. ’Εάν δέ ή βάδισις
ή ή πορεία τυγχάνει μακρά καί κοπιώδης, καί ιδίως
έάν αΰτη γίνεται έν καιρώ μεγάλου καύσωνος, τότε οί
πόδες έρεθίζονχαι έπί τοσούτω μάλλον, έφ’ δσον είσίν
έγκεκλεισμένοι έν στενώ καί κακώς κατεσκευασμένω
ύποδήματι, καί είσίν έκτεθειμένοι νά ύποστώσιν ότέ
μέν τάς προστριβάς τοΰ σκληρού σκύτους ή τών έσωτερικών ραφών τοΰ υποδήματος τούτου, ότέ δέ τάς
προστριβάς τών άκαθάρτων περιποδίων έάν τοιαΰτα
φερωσι, καί τών πτυχών τούτων έπί τοΰ δέρματος αύ
τών. Ό έρεθισμός δ’ ούτος δέν δύναται νά καταπραϋνθή ή διά τής πλύσεως τών ποδών καί τής καθαριό
τητας τούτων. Έάν αί μέριμναι αύται έλλείπωσιν ή
δέν γίνωνται κανονικώς, ή δέ πορεία άπαναλαμβάνεται, ό απλούς έρεθισμός τοΰ δέρματος μετατρέπεται
εις έκδοράς ή φλυκτένας καί έξελκώσεις τών ποδών,
αϊτινες έπιζητοΰσι τήν άμεσον συνδρομήν τοΰ ια

ώτων, τών ονύχων κλπ.
Διά τοΰ μέτρου τούτου ού μόνον τήν ατομικήν ήμών ύγιείαν έξασφαλίζομεν, άλλά καί τήν κοινωνίαν
ολόκληρον εύεργετοΰμεν. Ή συνήθεια τής καθαριό
τητας, ήν δέον ν’ άποκτώμεν άπό τών παιδικών ημών τρού.
Έν περιπτώσει δέ μάλιστα κακοσμίας τον ιδρώτας
χρόνων, είνε πολύτιμον έφόδιον διά τό μέλλον, καί
τών ποδών ή νπεριδρώσεως τούτων, ήτις τυγχάνει τά
χαρακτηριστικόν τής άξίας παντός άληθοΰς καί πεπο- μάλα ένοχλητική καί δυσάρεστος, ού μόνον διά τούς
λιτισμέτου άνθρώπου. Συντελοΰντες δπως τά τέκνα
παρακαθημένους ή παρακοιμωμένους τοϊς πάσχουσι
ημών, άπό τής παιδικής αυτών ηλικίας κατανοήσωσι
τοιαύτην άλλά καί δΓ αύτούς τούτους τούς πάσχοντας,
τήν άνάγκην τής καθαριότητας, παρέχομεν μεγίστην
αποβαίνει έτι μάλλον άπαραίτητον ϊνα έπιζητήται
έκδούλευσιν καί εις τήν οικογένειαν, ήν μέλλουσι ταΰτα πλειότερον ή τοιαύτη καθαριότης διά συχνοτέρων
ν’ άποκτήσωσι έν τώ μέλλοντι καί ΐδωσιν αύξανομέ- πλύσεων αύτών καί διαφόρων άίά,ων υγιεινών καί
νην πέριξ αύτών. θύτου δέ διαδίδομεν τήν πολύτιμον
φαρμακευτικών μέσων άρσικακοσμων.
ταύτην υγιεινήν συνήθειαν μικρόν κατά μικρόν καί είς
Ώς άπλούστερον μέσον πρός καθαρισμόν τών ποδών
ολόκληρον τό Έθνος.
συνιστώμεν τό επόμενον : Άφού προηγουμένως διαΤήν καθαριότητα τοΰ σώματος θέλομεν πραγματευ- βρέξωμεν δι’ άφθονου υδατος καί σάπωνος σπόγγον ή
θεΐ α'). κατά χώρας καί β') ύπό γενικήν επογιν ή έφ
*
ψήκτραν ή αδρόν τι ύφασμα ή άλλο τι σπληνίον, νά
ολοκλήρου τον σώματος.
τρίβωμεν δι’ αύτοΰ καί καθαρίζωμεν τόν άπεξηραμένον
ϋαθαριότης τοΰ σώμ.’χτος κατά χώρας
ρύπον τών ποδών, χωρίς νά παραλείπωμεν νά πράττωΈκ τών διαφόρων μερών τοΰ άνθρωπίνου σώμα μεν τοΰτο καί εις τήν μεταξύτητα τών δακτύλων, πρός
τος τέσσαρα κυρίως είσίν εκείνα, ών ή καθαριότης ά- άφαίρεσιν της άκαθαρσίας καί καταπολέμησιν τής έρυσκεΐ σπουδαιοτέραν έπίδρασιν έπί τής καθ’ δλου ύ- θρότητος, ήτις παράγεται εύκόλως έν αύτοΐς. Εΐτα δέ
γιείας : οί πόδες, αί χεΐρες, ή κεφαλή και τά γεννη- δΓ ετέρου στεγνού υφάσματος νά σπογγίζωμεν καί άπομάσσωμεν τήν υγρασίαν καλώς. Ό τρόπος ούτος
τικά όργανα.
1) Κα&αριότης καί υγιεινή τών ποδών
είνε άπλούστατος καί δύναται νά έφαρμόζηται πάν
α}Καμαρωτής τών ποδών.
τοτε ώς πρόχειρον καί καλόν μέσον καθαριότητας, τό
Απολύτως άναγκαΐον τυγχάνει δπως έχωμεν τούς σον τών ποδών οσον καί πάσης άίζης χώρας τοΰ σώ
πόδας ήμών διαρκώς καθαρούς, τό μέν διά τό ίδιον ματος. Δέον όμως νά έκτελήται έπακριβώς καί κανονι
ημών συμφέρον, τό δέ διά τό συμφέρον απάντων τών κώς, εί δυνατόν καθ’ έκάστην, διότι μόνον ούτω δύ
λοιπών άτόμων μεθ’ ών συζώμεν καί συναναστρεφό- ναται νά άποβή τελεσφόρος καί έπωφελής.
μεθα.
'Έτερον μέσον, άσφαλέστερον τοΰ προηγουμένου,
Ή καθαριότης τών ποδών είναι έν έκ τών καλλιτέπρός καθαρισμόν τών ποδών, είνε ή χρήσις τών πορων μέσων πρός έξασφάλισιν τής άκεραιότηιος αύτών
δολοντρων. Ώς καλλιτέρα δέ ώρα τών ποδολούτρων
κοί πρός πρόληψιν τών διαφόρων ένοχλήσεων τούτων
τούτων είνε ή πρωία καί ούχί ή εσπέρα, ιός τινες συνκατά τε τήν βάδισιν καί τάς μακροτέρας πορείας. Κατά
ιστώσι, άποφευγομένης τής χρήσεως πολν ψνχρον νσυνέπειαν ούδέποτε αΰτη πρέπει νά παραμελήται.
δατος, δπερ έπιδρά μάλλον έπιβλαβώς, καθ’ όσον έμΚαί τοΰτο διότι οί πόδες,ιός έπί τόπολύ είσίν έγκεκλειβαπτιζομένων τών ποδών άποτόμως έν πολύ ψυχρώ
Συνέχεια έκ σελ. 813
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ύδατι, τό θερμόν αίμα δπερ άφθόνως κυκλοφορεί εις
τά κάτω άκρα, εκδιώκεται και σύνοροά πρός τά ανώ
τερα κεντρικά όργανα τοΰ σώματος προκαλοΰν συμφόρησιν έν αΰτοϊς, έπέρχεται δέ καί απότομος έπίσχεσις τής έφιδρώσεως τών ποδών.
Εΐνε δέ γνωστόν δτι ή έφίδρωσις τών ποδών, ήτις
εΐνε μάλλον άφθονος παρά τώ άνδρί, δέον νά θεωρήται παρ' εκείνων, εις οΰς παρατηρεϊται, ώς έκκρισις
καθαρτήριος τοΰ σώματος, γινομένη υπό τής φΰσεως
πρός τό ουμφέρον αύτών. Και δύναται μέν αϋτη νά
μετριασθή διά κανονικών πλύσεων τών ποδών ή καί
νά τροποποιηθή, φαρμακευτικώς, δταν τυγχάνη κάκοσμος, άλλά θέλει εΐσθαι άφρων έπιχείρισις και επι
κίνδυνον πράγμα νά ζητήση τις δπως έπίσχη ταύτην
τέλεον καί άποτόμως. Διότι παρετηρήθησαν βαρεϊαι
νόσοι, και ενίοτε αύτός ό θάνατος, ώς επακολούθημα
τής αποτόμου ταύτης έπισχέσεο)ς τοΰ ίδρώτος τών
ποδών.
IIροτιμώτερον λοιπόν εΐνε τά ποδόλουτρα νά γίνωνται τήν πρωίαν, οπότε τό αίμα εΐνε όμαλώς
διακεχυμένον έφ’ ολοκλήρου τοΰ σώματος, ή κυκλο
φορία αύτοΰ κανονική, και δέν ύφίστανται οί προεκτεθέντες κίνδυνοι. Τό δέ ύδωρ τοΰ λουτρού τούτου
δέον νά ή χλιαρόν και κ a & α ρ ό ν.
Έν περιπτώσει άφθονου ύπεριδρώσεως τών
ποδών κακόσμου, δυνάμεθα και όφείλομεν νά μετριάζωμεν τήν άφθονον έκκρισιν τοΰ ΐδρώτος τών πο
δών, ώς έπίσης και ν’ άναστέλλωμεν τήν κακοσμίαν
αύτοΰ, τό μέν δι’ έπιμεμελημένης καθαριότητας τών
ποδών, τό δέ δι’ έπιπάσεως λεπτοτάτης κόνεως άντισηπτικής καί ελαφρώς στυπτικής, έπί τε τοΰ δέρματος
αύτών και τών περιποδίιον. Ώς τοιαύτην δ’ άλλοι
μέν συνιστώισϊ τό ύπον.τρικόν Βισμούθιον (Boushat
Despres, Vieusse) και άλλοι τό σπειραϊκόν οξύ
(10 γραμ. εις 90 γραμ. κόνεως Talc ή άμύλου (Londouzy). Ήμεϊς πρό 23ετίας έπινοήσαντες άρσι'κ άκοσμόν τ ι ν α κ ό ν ι ν (*),
έχουσαν ώς βάσιν τήν αντισηψίαν, και έ'κτοτε άποκλειστικώς ταύτην
παρέχοντες εις τούς έχοντας χρείαν, εύρομεν ταύτην
τά μάλα λυσιτελή, διότι, χωρίς ποσώς ν’ άναστέλλη

τήν έκκρισιν τοΰ ΐδρώτος τών ποδών, έχει τήν έξαίρετον ιδιότητα νά μετριάζη κάπως τήν ύπερέκκρισιν αύ
τών καί νά καταπαύη ασφαλώς και ταχέως τήν κακοσ
μίαν τοΰ ΐδρώτος, τήν ούτως ενοχλητικήν και δυσάρεστον, πρός δέ νά σκληρύνη, συν τώ χρόνω, τό μεμαλακυσμένον δέρμα, και νά διευκολύνη διά τής σκε
παστικής και αντισηπτικής αυτής ένεργείας τήν έπούλωσιν τών έκδορών.
β') ’Υγιεινή τών ποδών.
(*) Pulvis aiifibromliydrica — κόνις άρσικάκοσμος τοΰ ΐατροΰ Σ. Χωματίανοΰ.

Κατά γενικόν κανόνα οί πόόες έκζητοΰσι τάς έπομένας περιποιήσεις.
1) ’Άμεμπτον και διαρκή καθαριότητα περί ης διά

μακρών διελάβομεν ήδη.
2) . Έξομάλυνσιν και στίλβωσιν (διά ρίνης λεπτής
και ψήκτρας) τών οκληρυνθέντιον μερών της επιδερ
μίδας έκ τής προστριβής ή τής πιέσεως τοΰ υποδήμα
τος. Ή έργασ ία αύτη συντελεί εις τό νά προλαμβάνω
τήν άνάπτυξιν τών τύλων καί άλλων σκληρύνσεων,
τών γιγνομένων κατά τήν πτέρναν και τό πέλμα τοΰ
ποδός ή πλησίον τών δακτύλων, όποιαν ή έπιδερμίς
σκληρύνηται έκ τής πιέσεως τοΰ υποδήματος.
3) . Αποκοπήν και καθαρισμόν τών ονύχων. Τοΰτο
έστΐν έπίσηςάναγκαϊον διά τούς πόδας δπως και διά
τάς χεϊρας. Άλλ’ οί όνυχες τών ποδών δέν πρέπει νά
κόπτωνται πολύ βαίίέως· ώς έπίσης δέν πρέπει ν’ άφίενται ν’ άναπτύσσωνται ύπέρπολυ. ’Ιδίως δέον ν’
άκολουθώμεν τόν επόμενον κανόνα ; «Ό ό'νυξ τοΰ
μεγάλου δακτύλου δέον νά κόπτεται τετραγώνως».
Τοΰτο εΐνε τό μόνον μέσον πρός άποφυγήν τής εΐσφρήσεως αύτοΰ έντός τών σαρκών. 'Όταν ό ό'νυξ άρχεται εΐσδύων έντός τών σαρκών τινές φρονοΰσιν δτι
δύνανται νά θεραπεύσωσι τούτον ή ν’ άναστείλλωσι
τήν πρόοδον τής παθήσεως, περικόπτοντες και στρογγυλεύοντες τό χείλος αύτοΰ. Άλλ’ δπως καί αί τρίχες,
ούτω καί οί όνυχες, αύξάνουσι μετά μεγαλειτέρας τα
χύτητας δταν κόπτωνται συχνά, έξ ού τό κακόν αύξάνει
μάλλον άντί νά έλαττωθή. Διότι τό κοπτόμεννον χεί
λος τοΰ όνυχος άναπτύσσεται σκληρότερον, άνισον
καί άποκόπτει τήν σάρκα, έν ή εισδύει βαθέως, ούτω
δέ συντελεϊται ή εΐσιρρησις τοΰ όνυχος, ήτις εΐτα έκζητεΐ χειρουργικήν έπέμβασιν πρός θεραπείαν.
Πρός έπαναφοραν τοΰ τοιούτου όνυχος εις τά κατά
φύσιν. ώς καλόν συνιστάται απόλυτος ήρεμία τοΰ ποδός έπί τινας ήμέρας. Ρίνισμα τής ανώτερος έπιφανείας τοΰ όνυχος κατά τό πάσχον πλευρόν, μέχρις έπαρκοΰς λεπτύνσεως, δυναμένης νά έπιτρέπη τήν σύλληψιν διά μικράς λαβίδος, καί τήν αναστροφήν τούτου
κατ’ αντίθετον διεύθυνσιν τής φυσικής αύτοΰ κυρτότητος. Τούτου γενομένου είσάγομεν ύπό τόν όνυχα
μικρόν πλακίδιον μολύβδου, πάχους χιλιομέτρων τινων, δπερ μεριμνώμεν ν’άναδιπλώσωμεν ύπό τόν δά
κτυλον. Ούτω τών σαρκών μοί εύρισκομένων πλέον
είς συνάφειαν μετά τοΰ χείλους τοΰ όνυχος, οί πόνοι
καταπαύουσι- δέον δέ ν’ άφίσωμεν είς τό τραύμα τόν
άναγκαιοΰντα χρόνον πρός έπούλωσιν. Άνά πάσαν
δέ δευτέραν ήμέραν δέον νά έπαναλαμβάνωμεν τό ρί
νισμα τοΰ όνυχος, δπως διατηρήται λεπτός καί εύκαμ
πτος, μέχρις ού τό δέρμα έπανέλθη εις τήν φυσικήν
αύτοΰ κατάστασιν καί δυνζθή ν’ άνθίσταται είς την
προστριβήν τοΰ όνυχος, μετά τήν άφαίρεσιν τής πλα

κάς τοΰ μολύβοου.
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φυσικής θερμότητας τών ποδών. Έπίσης γυμναστικοί

4) . Έξαίρεσιν η αποκοπήν και ρίνισμα τών κάλων τινες άσκήσεις τών κνημών (άλμα, δρόμος κλπ.), κατακαι τύλων. 'Η έξαίρεσις καί τό ρίνισμα τών κάλων καί λήγουσιν είς τό αύτό άποτέλεσμα. Δυνάμεθα έπίσης
τύλων εΐνε στοιχειώδης έγχείρησις γνωστή τοϊς πάσι νά προσφύγωμεν είς ίσχυράς έντριβάς είτε διά ψή
καθ’ δσον έπί 100 ατόμων τούλάχιστον τά 90 φέρουσιν ή έ'φερον τοιούτους. Έδράζουσιν δ’ ώς γνωστόν

έπί τής έπιφανείας τδΰ δέρματος, έπί τών αρθρώ
σεων τών δακτύλιον καί ένίοτε μεταξύ αύτών. Καί άν
μέν δ πάσχων ύποβληθή είς τήν έξαίρεσιν τούτων ύπό

ειδικού θεραπευτοΰ ή ϊασις είναι βεβαία καί άπαλάσ-

κτρας, είτε διά φλανέλλας ή άλλου τίνος οΐουδήποτε
αδρού υφάσματος. Άλλά καί κυλινδρικόν τι τεμάχιον ξυλου δύναται νά συντελέση είς τό αύτό κυλιό

μενον ύπό τούς πόδας μέχρις άναπτύξεως θερμότητος.
Έάν δέ οί πόδες εΐνε διάβροχοι και λίαν ύγροί,
δέον πάραυτα ν’ άλλάσσωμεν περιπόδια ή καί αήτά τά

σεται διά παντός. ’Ελλείψει δμως τοιούτου θεραπευ
τοΰ δέον νά γνωρίζη πάς τις τίνι τρόπω οφείλει νά

ύποδήματα καί νά έκτελέσωμεν μίαν τών προειρημέ

νωνΈν
άσκήσεων.
γένει συνιστώμεν δπως παντί σθένει αποφεύγηται η ιρύξις τών ποδών πρός διατήρησιν τής ύγιείας
ήμών. Αί ύπάρχουσαι σχέσεις μεταξύ τής κεφαλής,
λοι μέχρις αίματος, άλλά νά έπαναλαμβάνηται ή έργασία αύτη έκ ίστοτε, άμα ώς αΐσθανόμεθα τήν ανάγ τής κοιλίας καί τών ποδών είσί τόσον στεναί ώστε,
κην.. Ούτω δέ, σύν τώ χρόνω, δύνανται νά έκλείψωσιν έάν οί τελευταίοι δέν τηρώνται διαρκώς θερμοί, θέλο
ούτοι ώς καί διά τής χρήσεως ύποδημάτων καλώς έμεν έχει ώς συνέπειαν άναποφεύκτους παθήσεις ποι
φαρμοζομένων έπί τοΰ ποδός, καί ούδέν μέρος αύτοΰ
κίλας(άκολου&εΐ)
καί βαρείας.
ΣΛ· Ν· ΧΜΤΝΣ
ύπερμέτρως πιεζόντων. Διότι είναι γνωστόν δτι οί

κόπτη ή ρινίζη τούς κάλους τούτους.
Ούδέποτε πρέπει νά κόπτωνται ή ρινίζονται οί κά-

τύλοι ούτοι αναπτύσσονται ύπό τε τής ύπερμέτρου πιέσειος τοΰ ποδός ύπό σκληρού ή στενού ύποδήματος,
ώς έπίσης καί άπό τής προστριβής ύποδήματος μακροΰ

καί πολύ εύρυχώρου.
γ"} Κατάψνξις και υγρασία τών ποδών.
Έν ώρα χειμώνος, καί ιδίως μετά διαμονήν έν ύ-

παίθρω, ύπό βροχήν ή έν χιόνι, οί πόδες ήμών κα
ταψύχονται’. Καί άν μέν ούτοι δέν εΐνε διάβροχοι ή

ύγροί άρκεϊ δλιγοχρόνιος άσκησις αύτών διά ταχειών
κινήσεων καί προσκρούσεως έπί τοΰ έδάφους, πρός άποκατάστασιν τής κυκλοφορίας καί^ έπαναφοράν τής
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Μ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Έν τώ μεταξύ θά είχε τούς περιοδεύοντας διδα
σκάλους της οί όποιοι θά διέσχιζον ταν 'Ελλάδα απ’
άκρου εις άκρον διδάσκοντες τά στοιχειώδη της πτη
νοτροφίας. όσον αφόρα την έγκατάστασιν των ορνίθων,
ττν χωρητικότητα αυτών, την καθαριότητα, την α
ποφυγήν ύγρών καί άνηλίων θέσεων, την καταπολέμησιν των φθειρών, τά προληπτικά τών ασθενειών,
την άναγνώρισιν και καταπολέμησιν αύτών, την σύζευξιν τών άρρένων μετά θηλέων από ποιαν ηλικίαν
επιτρέπεται καί εις ποιαν ηλικίαν παύει, τον τρόπον
της άνακαλύψεως, την άναγνώρισιν αύγών αν είναι
γόνιμα ή όχι μετά τάς πρώτας 5 ημέρας της εκκολά
ψεων, ποια αυγά είναι άχρηστα δι’ έκχόλαψιν, πώς
πρέπει νά διατηρούνται τά πρός έκκόλαψιν αυγά, πότε
πρέπει νά τκ θέτωμεν εις την κλώσσζν άν τυχόν έταξείδευσαν, πότε νά τρώγουν και τί νά τρώγουν τά
νεογέννητα ορνίθια, πώς διαμορφοΰνται τά ορνίθια εν
τός του αυγού, πώς μεταβάλλεται τό σπέρμα εις ορ
νίθια (τά 99 θ)ο νομίζουν ότι ό κρόκος γίνεται ορνί
θια) καί μυρίας άλλας οδηγίας ζΐτινες συντελοΰσιν εις
τήν διάδοσιν πτηνοτροφικών γνώσεων άσφαλιζουσών
την εύδοκίμησιν τών πολλών ή ολίγων ορνίθων ενός
χωρικού ή γαιοκτήμονας.
Οί περιοδεύοντες αυτοί διδάσκαλοι θά είχαν γενικωτέραν αποστολήν νά μελετώσι τάς πτηνοτροφίαάς
συνθήκας έκάστου τόπου, νά συγκεντρώσι εις εκθέσεις
δσκς παρατηρήσεις έκαμαν περί τών ιδιοτήτων τών
πτηνών έκάστου χωρίου, νά συντελώσι εις τήν διάδοσιν καί έπωφελεστέρζν καταναλωσιν τών προϊόντων
έκάστου χωρίου, αύτοί οί ίδιοι χρησιμεύοντας ώς όρ
γανα τών παραγωγέων πρός έπωφελεστέρζν διάδοσιν
τών προϊόντων των νά φέρωσι εις άμεσον συνεννόησιν
εντίμους έμπορους μέ τούς παραγωγεϊς καί δι’ έκθέσεών των νά ύποδεικνύωσιν εις τήν έταιρίαν τούς έπιμελεστέρους πτηνοτρόφους έκάστης έπαρχίας τούς
οποίους ή εταιρία νά βραβεύω κατ’ έτος διά δώρων ή
δι ’ άλλων αμοιβών ηθικών ή υλικών. "Ολα αύτά θά
συνετέλουν εις τό ν’ αγαπήσουν οί χωρικοί τήν έται
ρίαν, εις τό νά έξασκή απόλυτον έπ’ αύτών επιρροήν
καί ν’ άπολαμβάνη άμερίστου της έμπιστοσύνης διά
νά καταστή δυνατή δημιουργία τών Συνεργατικών
Εταιριών έφ’ ών έδράζεται τό πτηνοτροφικόν μεγα
λείου της Δανίας, ’Ιρλανδίας, Νασσάου, Άννοβέρου
κλπ. κλπ. Τί στάδιόν μέγα, εύρύ, έθνικόν, σωτήριον,
έξανθρωπιστικόν, εύρίσκεται εις χεΐρας μιας μεγαλεπηβέλου έταιρίζς, 6ταν μάλιστα αυτή έχει τήν τύχην
νά ίδρυθή από τόν Βασιλέα τής Ελλάδος 1 !
.*
Μετά τούτο θά έδημιούργει δίς καί τρις τό έτος είς
Συνέχεια έκ σελ. 815
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διάφορα αγροτικά κέντρα τής Ελλάδος πτηνοτροφικάς έκθέσεις τάς οποίας θά συνέτρεχον οί δήμοι καί
οί τόσοι φιλόρνιθοι πλούσιοι "Ελληνες οί όποιοι όταν
έβλεπον ούτως έπωφελώς κζ.ί πρακτικώς δρώσαν τήν
Γεωργικήν Έταιρίζν θά ποοθυμοποιοΰντο νά τήν συν
δράμουν εις τό εύγενές έργον της. ’Άλλην μεγάλην
έθνικήν αποστολήν ήδύνατο νά έκπληρώση ή Έται
ρία όταν θά είχε τήν έπιβολήν έκείνην τήν οποίαν θά
τή παρεϊχεν ό όγκος τής αποτελεσματικής έργασίας
της. Ήδύνατο νά έπιβληθή καί νά μεταβάλν; τάς Μονάς τής ’Ελλάδος είς ισάριθμα πτηνοτροφικά. διδα
κτήρια. Διά τής διδασκαλίας, διά τής πειθοΰς, διά
τού συμφέροντος, θά κατώρθου τά 9)10 τών Μονών νά
τά μετατρέψνι είς έργαστήρια έξ ών νά έκπηδα πτηνοτροφική ζωή ικανή νά ήλεκτρίσν) ολόκληρον τήν
Ελλάδα.
Καί όχι ολίγοι Τεράρχαι μορφωμένοι καί φιλότι
μοι καί ένθουσιώδείς θά συνέτρεχον τό έργον τής Έταιοίας όταν έγνώριζον ότι θά ώσιν εύάρεστοι είς τήν
κορυφήν τού ’Έθνους είς τόν Βασιλέα μας. Τις θά άκούστ) καί δέν θά άπορήσνι μανθάνων οτι έν Βελγίω
οί Ιερείς, οί εφημέριοι, πρωτοστατούν είς τούς εύγενεΐς αγώνας πρός άνύψωσιν τού Βέλγοο χωρικού διά
τής συστάσεως σωματείων πρός προστασίαν τών βοών,
τών ίππων, τών αιγών, τών ορνίθων, διά τής συστά
σεως αγροτικών συνδικάτων, συνεργατικών γαλακτο
κομείων, διά τού σχηματισμού αμοιβαίων ασφαλειών
κτλ. κτλ. Βεβαίως δέν θά παρέλιπε νά έκδίδη τήν
έβδομαδιαίαν έφημερίδα της, ήτις διασκορπιζόμενη
παντού οπού θά ύπήρχε πτηνοτροφική κίνησις θά κα
θίστατο ό οδηγός, ό σύντροφος, ό σύμβουλος παντός
πτηνοτρόφου τής Ελλάδος όστις δι’ αύτής θά έλυε
πασκν απορίαν του καί δι’ αύτής θά έπληροφορεΐτο
την τε παγκόσμιον καί έντοπίαν πτηνοτροφικήν κίνησιν είς τιμάς, είς παραγωγήν, είς πωλήσεις, εις έςεύρεσιν έπωφελών τόπων καταναλώσεων κτλ. κτλ.
’Αλλά δέν θά ήρκεΐτο μόνον είς τούς αγροτικούς
πληθυσμούς, διότι ή πτηνοτροφία ή οικιακή δύναται
νά άκμάζν) καί νά ζή τόσον είς τάς πόλεις όσον καί
εις τά χωρία.
Θά συνεκέντρου είς ειδικόν τμήμα όλους έκείνους
οΐτινες έκ τών επιστημονικών σπουδών των είνε οί
καταλληλότεροι διά νά τήν συντρέξουν. ’Εκτός τών
γεωπόνων θά συνειργάζετο καί μετά τών στρατιωτι
κών ιατρών, μετά τών κτηνιάτρων, μετά τών φυσικών
καί χημικών καί θά τούς είχεν αύτούς αποστόλους
της καί αντιπροσώπους της καί πυρήνας της είς τάς έ
παρχίας καί πάντες όσοι ήθελον έξ αότών θά έκαμαν
διαλέξεις είς τάς πόλεις όπου παραμένουσι καί είδικώτερον είς τά σχολεία, είς τούς στρατώνας καί είς

ΖΩΓΡΑΦΟΥ άνεχώρησεν εις Κύπρον και

Π

δύναται διά τού παραδείγματος αύτοϋ νά καταστη η
κτηνοτροφία Έθνική Άγροτική ένασχόλησις.
'Ως ποός τό ζήτημα περί τού τίνας πόρους ήδύνατο

αύτάς άκόμη τάς φυλακάς διά νά άνα,ωπυρουται ε.
πρός τήν πτηνοτροφίαν άγάπη άπό κάθε κοινωνικής
τάξεως καί ηλικίας άνθρωπον διά νά κατκστή δυνα

ή Ελλά: νά έχγ έκ τής πτηνοτροφίας εινε ,ητημα
ειδικής μελέτης είς ην άλλοτε ένησχοληθην και ην η
«Άκρόπολις» εύηρεστήθη νά δημοσιευ^ Απεδεικνυκ τότε ότι i Ελλάς διατρεφουσα 5.000.000

τόν νά γίν/ι άσφκλώς έθνική άγροτική ένασχοκησις η
πτηνοτροφία έν Έλλάδι.
Έτερον σημεϊον έφ’ου θά έστρεφε την προσοχήν
της ή ’Εταιρία θά ήτο ή διδασκαλία καί η διαδοσις
τής τεχνητής έκκολάψεως καί άνατροφής ορνιθιων εν
Έλλάδι. Ή τεχνητή άνατροφή όονιθίων αποδίδει ε-

νιθας βελτιωμένης φυλής ήδύνατο νά είσπραττΤ) κατ
έτος τόσα όσα άποδίδει ή σταφίς, χωρίς τους κίνδυνου,

καί τάς συγκινήσεις άς παρέχει τό προϊόν αυτο^

κατομαύρια κατ’ έτος καίκαθιετα αύτάρκεις και οικονοαικώς ανεξαρτήτους πλείστας γεωργικά? οικογένειας
τής Γαλλίας. Ιταλίας, Γερμανίας, Βελγίου και Αγ

&ΗΜ. Λ. ΖΟΓΡΑΦΟί

‘

ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

γλίας καί είνε έκ τών κλάδων έκείνων τής πτηνοτρο
φίας, όστις περισσότερον δέον νά έφελκύσγ την προσο
χήν τών αρμοδίων. ’Άν μάλιστα ή Έταιρια έπεζητει

ΤΟ ΒΟΥΝΟ

νά δοέψη καρπούς εύχήμους ώφειλεν ήδη να έχη εγ-

κατάστήσει τέλειον έκκολαπτήριον και
ριον έν σμικρώ είς τινα χώρον έντός τών Αθηνών,

γΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ

-

νά είνε είς θέσιν έκάστην άνοιξιν νά προσφερη αλη
θείς ύπηρέσίας είς τούς διψώντας νά έκμαθωσι τον
κλάδον αύτόν τής ζωοτεχνίας. ’Άν τούτο ετίθετο εις

Ενέργειαν καί ή Έταιρία θά. ύψοϋτο εις τα ομματα
πάντων καί αί Αθήναν θά ήτο τόπος όστις και εις
τούς υποδούλους άδελφούς μας τούς άθροως συρρεοντας τήν εποχήν αυτήν θά ήδύνατο νά προσφερν) υπη
ρεσίας. Αύτά έν συντόμω φρονούμεν οτι θα συντελέ
ψουν είς τό νά έξυψώσωσι τόν κλάδον αυτόν της ωοτεχνίας καί παρ’ ήμϊν. "Οταν ποτέ απο τα σπλαγτού ’Έθνους προβάλλουν άνδρες εμπεφορημενοι
ίή αισθήματα καί τάς ιδέας αύτάς καί έμπνεομενοι
άπό τήν άσβεστον φιλοδοξίαν νά τάς ιδωσι πραγμα• Λλ
“δο,ιεν τήν
τοποιημενας τότε
θα .ίδωμεν
την έε
εε Έλλάδι πτηνο-

κήν ένασχόλησιν.

4*
Έλθωαεν ήδη είς τούς μεγάλους γαιοκτήμονας
τών Γεωργικών περιφερειών. Είνε τόσύττημα το ευ
δοκίμησαν έν Ρωσσία. ’Άν οί ε’χοντες μεγαλα y
υ-εταβώσι οί ίδιοι καί μάθωσι την πτηνοτροφ αν
ψίς Εύρώπην ή στείλουν άνθρώπους των με ιδιοφυίαν

καί υ.έ ζήλον καί τήν έκμά&ωσιν ή φερωσιν εις ja
κτήαατά των ειδικούς, τότε άσφαλώς μετά τινα ετη

Λέν ήνε ώ βουνό, <ό W>. ’» ό».1οο««Ι!μένο,
Μ, eta ώ βουνό τό φούντά
ο.ολ.ζονν
™·
*
(«Λ
.ό βουνό το αυον^ τ«
μαύρο, τό 6ρυμο, «TOW™ μόνο» με «ετρες γγρ 1
μ,εύεαί γυμνούς βρ·^· Έ»; έ«,ωw-ψηΐα ο .την
MV τον βουνού «{,.οό Μος ν«ν«ν« δεν φύτρωνε.,
Λξηοαμμίναοπ^χνατονδεντρεψογ ρί«5 δεν-

δρων'χόοερων, μόνον εις τα πλευρά τ,,ν βραΧ™ π'„· L τήν βροχή Φντρώνε. έν« δχ«ρ» χορτ«ρ
,

·Ο,«ν έπάνω ο' τ’ ίλλα τά βουνά βόγου» «οπ«.
δτα ««·■.?«'< ««> >ρύχο«'·
”ιΰλ°“ν ■ί ”' “
,άδέλ.απΧ»ν'«»^« όβοοπόςγεμίε' .'ον Χογν
μέ τής φλογέρας του τή γλυπεια <Ρ«>νη, ε«ε. ε.«»ω
υψηλά ·ς τό άγρα, τό βουνό λυπητερή ερχ««ι»« «τ-

* ’,Ηχώ· „■ ,· 4λλ„ ,ά βο^ά «ε,ουνε ίν« ίνα
Οταν επάνω ο τ αλλα τι
τά πουλιά σ’ -Αύμνους, «ώ
«ράβουνε τήν φφληά των, έ»ύ
“
μαύρο «ό βουνό πλανάται μόνος «α. έρημος ο αειος
.

,

'

λ’

τλ Rnavo σ’το κρημνό καθίζει

βλέπει τά νέφη, και σ το βράχο σ το , ι.

τά μικρά του.
,
.
"Οταν δ ήλιος δμως βγή, δταν τά αλλα τα βουνά
άκόμη είνε σκοτεινά, τοϋ μαύρου τοΰυψηλου βουνοι

ή κορυφή άστράφτει καί φεγγοβολει, λάμπουν η πε
ζ" χρυσίζουν οί βράχοι. 'Ο ήλιος αυτήν πρωτην
Ο

855

8M
χαιρετά, ’σ αυτήν τήν τελευταίαν του στέλλει ακτίνα,
και έτσι είνε δύο φορές χρυσή τοΰ μαύρου τοϋ βοι νοϋ ή κορυφή δπου βλαστάνει άχαρι χορτάρι.
II

Κόσμος πλημμύρισε τ’ άνθοσπαρμένο τό βουνό.
Παιδάκια παίζουν, κόπτουν μαργαρίτες- τά γελοία των
τά ηχηρά πέρα και πέρα αντηχούν και δλο τό βουνό
εΐνε χαόά γεμάτο. Βόσκουν τά γίδια τό πράσινο χόρτο,
τρέχουν σ’ τής προβατίνες γύρω τά μικρά τά κάτα
σπρα αρνάκια, παιδιά και αρνιά, βελάσματα και γέλοια, άγάπη, χάδια.
Ποιο ήσυχο ποιο σοβαρό εΐν’ τό βουνό τό φουντωτό
γιατ’εΐνε’δ δρόμος του απότομος και γλιστερός καί
θέλει δύναμι καί κόπο. Δέν εΐνε εδώ τό μέρος γιά
παιχνίδια παιδικά και αρνάκια αθώα, σβύσαν τά γέλοια καί ή χαρές, άρχισαν οί καϋμοί κι’ οί πόνοι.
Σ’ τό χώμα κάτω δέν ζωγραφίζονται απαλά πατήματα
παιδιών παρά μόνον βαρειά βήματα κουρασμένων

οδοιπόρων. Μονότονα καί μελαγχολικά μουρμουρί
ζουν τά πεύκα, τά έλατα σκεπάζει κρΰο χιόνι. ’Ο
λίγος κόσμος τριγυρίζει σ’ τό βουνό αύτό καί εΐνε
αραιοί οί οδοιπόροι ποϋ φθάνουνε σ’ τήν κορυφή
του. "Αλλοι στρέφουν ήσυχα βλέμματα σ’ τήν θέα
ποΰ εκτείνεται έκεϊ κάτω χαμηλά καί άλλοι ρίχνουν
ανήσυχες ματιές εκεί ’ ψηλά σ’ τό άγριο σ’ τό μαύρο
τό βουνό καί αναστενάζουν...
’Λίγοι ανέβηκαν σ’ τό υψηλό βουνό γιατ’ εΐνε
άγριο καί ερημικό, χιατ’ εΐνε απόκρημνο τό μονοπάτι .
Πέτρες καί αγκάθια φυτρώνουν παντού ποΰ σχίζουν
άπονα τόν τολμηρό πού νά περάση θά θελήση. Γλι
στράς καί πέφτεις, σηκώνεσαι καί πάλιν προχωρείς,
κι’ έτσι ώς νά φθάσης πληγωμένος ποιά σ’ τήν κο
ρυφή, νά ρίξης μιά μόνη ματιά σ’ τό Φώς καί έπειτα
νά γύρης ν’ άποΟάνης !

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΔΟΙ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Άπό τοϋ έτους 1809, άμα τή απελευθερώσει,
μέχρι τοΰ 1908. έδαπάνησε τό μέν Κράτος διά δη
μοσίας οδούς 64,334,473 φράγκα, οί δέ νου.οϊ 18,
246,638, ήτοι έν ολω φράγκα 82,581,087, δΓ ών
κατεοκευάσθησαν, έπεσκευάσθησαν καί συνετηρηθησαν μέχρι τοΰδε δημόσιοι οδοί μήκους 5,349 χιλιο
μέτρων, ημιτελείς ύπάρχουσιν 922 χιλιόμετρα καί
έν σχεδίω 2,526 χιλιόμετρα, ήτοι έν ολω 8,797 χι
λιόμετρα- πρός τούτοις γέφυραι, ύδραγωγεΐα, καί
άλλα όμοιας φύσεως δημόσια έργα λίθιναι γέφυραι
4,525, ξύλιναι 197, μικτά! 2,635, όμοϋ 7,358 γέ
φυραι και άλλα παρόμοια ανοίγματα διόδου. ’Εκτός
τών δημοσίων ύπάρχουσι καί δημοτικά! οδοί. Έν
τούτοις πάντα τά μέχρι τοϋδε δημόσια έργα συγ
κοινωνίας εΐσΐν ανεπαρκή. Τό ύπό τοΰ λαοΰ καταβληθέν φορολογικώς πρός τοΰτο χρήμα έχρησιμοποιήθη
ύπό τής Κυβερνήσεως δΓ άλλας άνάγκας ώς έπί τό
πολύ. Κατ’ άρχάς ή οδοποιία έτελεΐτο δΓ άγγαρίας
— ώς έπί τουρκοκρατίας — βραδύτερον επετράπη εις
τούς μή θέλοντας νά έργασθώσι προσωπικώς ή απαλ
λαγή διά πληρωμής 4 φράγκων κατ’ έτος, αύξηθέντων κατόπιν εις 6 ύπέρ τοΰ Κράτους καί άλλων 6
ύπέρ τών δήμων. Προ τετραετίας δέ μόλις κατηρ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
'Ολόκληρος ή έπιφάνεια τής Βουλγαρίας συμποσο0ται είς 9.570.450 έκτάρια (hectares) διαιρού

μενα ώς εξής :

εκτάρια

ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
[Τό επόμενον άρθρον άναδημοσιεύομεν έκ τής συ
ναδέλφου «Άτλαντίδος» τής Νέας Ύόρκης μή θεωροϋντες άσκοπον νά δώσωμεν- είς τούς άναγνώστας
μας μίαν εικόνα τής συντελεσθείσης έν Βουλγαρία
προόδου].

Φράγκα
Γραμματόσημκ και Δελτάριά 1.990.328
1.099.508
Τηλεγραφικά τέλη
270.152
Ταχυδρομικά δέματα
470.642
Ταμεία φειδοΰς
181.311
Τηλέφωνα
Ί 50.000
Ταχ. διαμετακόμισή (transit)
104.239
Σύνδρομα! εφημερίδων
21.342
Ταχυδρομικά! έπιταγαί
4.287.522
Τό δλον
3.411.267
Δαπάνα·.
Είς τό κράτος καθαρόν περίσσευμα 876.255

γηθη νομοΟετικώς ή προσωπική αγγαρεία, άντικατασταθεϊσα διά τακτικής φορολογίας.
Κατά τό έτος 1907 ή Βουλγαρία κατείχε 1292
χιλιόμετρα σιδηροδρόμων, αξίας φράγκων 166.317.
113, ήτις μετά τοΰ τροχαίου ύλικοϋ ανέρχεται είς
183.700.485 φράγκα. Τροχαίαν ύλικόν 3.094 βαγό
νια και 93 μηχαναί. Έν έτει 1895 οί βουλγαρικοί
σιδηρόδρομοι μετέφερον έμπορεύματα 429.692 τόννων καί 354.231, κατά δέ τό έτος 1905, μετέφε
ρον έμπορεύματα 1.169.416 τόννων καί 1.349.550
οδοιπόρους.
Εισπράξεις 1895 brutto 3.262.107
netto
853.344
Εισπράξεις 1905 brutto 7.372.105
netto φρ.3.752.293
** **
Κατά τό 1886 ύπήρχον έν Βουλγαρία τηλέγραφοι
μήκους 3.548 χιλιομέτρων, μέ σύρματα μήκους
5.889 χιλ. Κατά τό 1906 τηλέγραφοι 5,720 χι
λιόμετρα, μέ σύρματα 10.423 χ,
Ή λειτουργία τοΰ τηλεφώνου εΐσήχΟη έν Βουλ
γαρία κατά τά τελευταία-έτη. Σήμερον αί κυριώτερα
πόλεις τοΰ έσωτερικοΰ συνδέονται μετά τής πρωτευ ■
ούσης τηλεφωνικώς. Υπάρχουσι σύρματα 170 χιλι
ομέτρων, 1304 μηχαναί, 10 κεντρικοί σταθμοί καί
1.000 συνδρομηταί. ’Αξία ύλικοϋ τηλεφώνου φράγκα
1.140.000.
** *
Αί εισπράξεις τών Ταχυδρομείων κατά τό 1906
έχουσιν ώς εξής :

3.977 557.410)0
’Ιδιοκτησία ατόμων
2.291.156.240)0
τών Δήμων
»
Ναών, Μονών,
1.145.036.130)0
Σχ ολείων
τοΰ
κράτους
κα»

εκταρίων προκύπτει έκ τοΰ ότι 253.504 γαιοκτήμο
νες κατέχουσι διαφόρους γαίας, μακράν τής περιοχής
τών -χωρίων, έν οΐς ευρηνται αί κύριαι ίδιοκτησιαι των.
Ή ολική επιφάνεια τών 9.570.450 εκτάριων διαι

ρείται ώς εξής ύπό έποψιν καλλιεργημένου χώρου:
ρεΐται ω:
0)0
εκτάρια
Κατωκημένα μέρη, οδοί
ποταμοί
αγροί
λειβάδια
Κήποι μέ καρποφόρα δέν
δρα, ροδώνες, αμπελ
Βοσκαι καί χέρσοι(μεράδες)

Δάση
Λίυ.ναι, έλη, νήσοι κτλ.
όμοΰ

2.156.701 22 1)2 0)0
0)0
2.975.386 31
3.68 0)0
352.404
1.30 0)0
124,680
970.199 10 1)2 0)0
0)0
2.867.870 30
1.30 0)0
123.207
9.570.450

Κατάλληλοι πρός καλλιέργειαν γαΐαι είνε : οί άγοοί,τάΰειβάδια, οί κήποι όπωροφόρων δένδρων, λα
γάνων, οί ροδώνες, άμπελοι κα'ι αί βοσκαι καί χέρσοι
(ίεράδες). Τά άνωτέρω είδη περιλαμβάνουσιν έκτασιν
1422.670 εκταρίων, άτινα έν έτει 1906 κατανε
ύονται ώς εξής :

εκτάρια
2.240.639
Δημητριακά
20.506
Φυτά βιομηχανίας έμπορίου
33.789
■Η γή έν Βουλγαρία εύρίσκεται ούχί συγκεντρω Λαχανικά και βοτανια
51.054
μένη είς τάς χετρα; όλίγων μεγάλων κεφαλαιούχων, ’Όσπρια
444.805
άλλ’είνε διανεμημένη μεταξύ τοΰ χωρικού πληθυ- Νομαί και λειμώνες φυσικοί
90.160
συοϋ.Τά 3.977.557 εκτάρια γήςάποτελουσιν 7.ΐ82. Άμπελοι
7.374
291 τεμάχια γής (parcellen) καί κατανεμονται ως Ροδώνες
8.777
Όπωροφόρα δένδρα

-... .

εξής :
γαιοκτήμονες κάτοχο1
1) 65.870
2) 37.256
3) 59.735
4) 54.841
5) 49.637
6) 44.093

8)
9)
10)
11)
12)
13)

53.418
53.018
21.008
14.112
4.017
1.593
1.591
428

16)

18)
546.084
Ή διαφορά τών

SSK?

,κτ. όμοΰ
0 05
0. 5—1
1-2
2—3
3—4

5-7 1)2
7 1)2-10
10 — 15
15-20
20 — 30
30—40
40 — 50
50 — 100
100-200
500—300
56 300 — 500
38 500 άνω
Ο 49.090

έκτάρ. γής
15.722
27.836
89.579
137.382
173.551
198.224
525.416
461.826
641.992
362.173
339.095
137.280
70.860
105.118
57.774
22.990
21.481
40.158
3.428.467

μέχρι τών 3.9 ί < .551

77
0)0
0.70 0)0
1.10 0)0
1.76 0)0
15.35 0)0
3.12 0)0
0.26 0)0
0.30 0)0

2.897.128
έκτάρια
όμοΰ
’Εάν είς ταΰτα προσθέσωμεν 697.723 έκτάρια νεά-

3 594.851 έκτάρια χώρου καλλιεργήσιμου εν ζτν.
1906. Τό υπόλοιπον μέχρι τών 4.422.670 εκτάριων
άποτελοΰσιν αί βοσκαι και αί χέρσοι (μεραδες)

Κατά τινα στατιστικήν τοΰ 1902, υπ ήρχον τα εξ-;ϊς γεωργικά έργαλεΐα έν Βουλγαρία :
38.923
Σιδηρά άροτρα νεωτέρου συστήματο·
60.000
σήμερον εως
44.433
Δίκελλαι
89
Μηχαναί δια σποράν
104
Μηχαναί δια κόσισμα
1.385
θερ^στ^κοοι
1.25
Άλωνιστήρες
3.481
Μηχαναί έκκοκιστικα'ι αραβοσίτου
30.127
Δίκρανα (αεριστικαι μηχαναί)
3.318
Μηχαναί έκκοκιστικα'ι σιτηρών
391.225
Ιίαλαιά άρχεγονα άροτρά

857

856

Είς τούς κατωτέρω πίνακας παβατίθενται πληροφο
ρία'. περί τής έκτάσεως τών διαφόρων σπαρτών καί
φυτειών κατά το έτος 1906 μετά τής ολικής αύτών
άποδόσεως καί τής κατά στρέμμα (decai‘0) άποδόσεωί

αύτών. Αί εκτάσεις τών σπορών καί φυτειών 'υπολο
γίζονται κατά στρέμματα (desai’CS}, ή άλικη έκάστου εΐδρυς άπόδοσις κατά μετρικούς στατήρας (καν
τάρι—100 χιλιόγραμμα), ή δέ κατά στρέμμα άπόδοσις ύπολογίζεται εις χιλιόγραμμα.

5,22 13,62
1,867 23,1)2
1,561 1)2 48,3)4

Χούμελη διά ζύθον
38,3
Βάμβαξ
7,902
Λινάρι
3,202σπόρος
»
Κανάπι

205,065

Βασιλείς

2,148 67
10,524 35 1)3

κλωστή
29,765σπόρος

»
» κλωστή
9,921
Δαυκία διά ζάχ. 15,804
435,064

Έν άλω

Νηοι

33 1)3
2,753

550,098

ΟΣΠΡΙΑ
Α’

ΣΙΤΗΡΑ

Χειμερινά σιτάρια
Εαρινά
Χειμερινή σίκαλις
Εαρινή σίκαλις
Χειμερινή σμιγός
Εαρινή σμιγός
Χειμερινή κριθή
’Εαρινή κριθή
Βρώμη
Ζειά (άσπροσίτι)
Κεχρί
’Αραβόσιτος
Όρυξα
Έν δλω

Φασόλια
422,556
Φακή
53,793
Κουκιά πίσα
ρεβίθια
12,439
Γεώμηλα
21,458

385,381 91
32,393 60
Στρέμματα
9.580.217
7,473
591)3
477.652
97,944446
1.705.360
171.803
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
891.646
Πεπόνια 274.453 φρ. 5.403.117
22
φρ.
48.421 Λαχανικά 29.866 στατ.
400.376 1.440 1)2 χλ.
1.407.724 Κρόμμυα
18.604 »
97.205 522 1)2 >
872.791
Άρπατζήκι 2.409 »
7.762 323
))
1.894.074 Έτερα λαχ.39.562 φράγκα 2.397.38
60 1)2 »
112.153
143.071
Έν άλω λαχανικά 337.895 στρέμματα (decares)
5.077.405 505.343 στατήρες καί διά τά πεπόνια καί έτερα λα
23.770 χανικά αξία 7.800.425 φράγκα.
22.406.052

Στατήρες χιλιόγραμ. τών
100 χιλιογ. κατά στρέμ.

Χειμερινά σιτάρια
Εαρινά
»
Χειμερινή σήκαλις
’Εαρινή σίκαλις
Χειμερινή σμιγός
Εαρινή σμιγός
Χειμερινή κριθή
’Εαρινή κριθή
Βρώμη
Ζειά (άσπροσίτι)
Κεχρί
’Αραβόσιτος
Όρυξα
Έν ολω

10,339,339
228,582
1,774,160
138,836
1,025,175
15,969
1,808,131
803,364
1,713,677
95,316
175,534
7,063,458
37,216

108
62
104
81
115
33
128
90
91
82
122
139
156

1)2

1)2
1)2
1)2

1)2

25,298,863 στατήρες

ΕΛΑΙΟΑΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ! ΦΥΤΕΙΑΙ
Στρέμματ.

Ραφανίς
Σησαμος
Γλυκάνισον
Καπνός
Μηκών
>

στατήρες

χιλιόγραμ.
κατά στρέμ.

4,928
1,293
62,374
17,073
19,755
6,592
59,924
3,599
26 1)2άφιόνι 0,01
»
σπορά 10,48

26 1)4
27
33 1)2
106
0,003
39,69

Ο ΔΙΑΔΕΧΘΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΑ ΛΕΟΠΟΛΔΟΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΑΛΒΕΡΤΟΣ^

ΚΤΗΝΗ ΕΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΤΑ 10 ΕΤΟΣ 1905
"Ιπποι
538.273
Ήμίονοι
11.947
Όνοι
124.080
Βούβαλοι
476.877
Βοές
1.695.535
Πρόβατα
8.131.004
Αίγες
1.384.1,28
Χοίροι
645.337
Κατοικίδια πτηνά
6.408.260
Ύπελογίσθη δτ; πρός διατροφήν τών κτηνών απαι
τούνται 75.964.504 στατήρες χόρτου κατ’ έτος, καί
δμως ή Βουλγαρία παράγει [/.όνον 10.422.903 στα
τήρας, ύπάρχει άρα έλλειψις 65.543.601 στατήρων,
ήτοι 6.554.360.100 χιλιογράμμων χόρτου. Ή έλλειψις αύτη συμπληρούται κατά το ένόν άπό τούς
κλάδους τών δασών, τά χόρτα τών [κεράδων, τών χέρ
σων, τών νεαματων κτλ. Αλλ’ ώς έπί τό πλεΐστον
τόν χειμώνα τά κτήνη πεινούν.
**
ΑΜΠΕΛΟΙ

Πρό τής φιλοξήρας, ήτις ένέσκηψεν έν Βουλγαρία
κατά τό έτος 1883, αί άμπελοφυτεϊαι εϊχον έκτασίγ
800.000.000 στρεμμάτων (decares). Κατά τό έτος
1905 τό ήμισυ τής έκτάσεως ταύτης, ήτοι 398.490.

055 στρέμματα ήσαν μεμολυσμένα έκ φυλλοζηρας.
Ή άνανέωσις γίνεται δι’ αμερικανικών κλημάτων.
Τώ 1906 ύπήρχον 871.340 στρέμματα παλαιών αμ
πέλων καί 30.267 νέαι φυτεΐαι αμερικανικών κλη
μάτων, έν δλω στρέμματα 901.607, άτινα άπέδω-

καν σταφυλάς 153.276.200 χιλιογράμμων, έκ τών
όποιων παρήχθη οίνος 77.585.206 λιτρών.

,,

καλλιεργητής. Τούτου ένεκα πολλοί νοθεύουσιν αύτό
άναμιννύοντες μετερσέ, παραγόμενον έν ’Ασία καί
έχον τήν εύωδίαν τού ρόδου.
*
·
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ

Κατά τό έτος 1906, ή καλλιέργεια τών άπωροφόρων δένδρων έν Βουλγαρία περιελάμβανεν εκτά
σεις 76,045 στρεμμάτων καί άπέδωκε καρπούς 35,
799,600 χιλιογράμμων. Αί έκτάσεις αυται δοαιρούν-

ΡΟΔΕΛ ΑΙΟΝ
ται ώς εξής κατ’ είδη :
στρέμ. παρ.
Έν άπό τά προνομιούχα προϊόντα τής Βουλγα
εις χιλ. κατά στρ.
ρίας εΐνε τό ροδέλαιον, δπερ- παράγεται έκ τών ρό
Κήποι δαμασκηνεών
48,388, 23,774,900 191
δων τών καλλιεργούμενων έζαιρετικώς είς 7 έπαρΚήποι μηλεών
898
120,500 134
χίας τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, καί ιδιαίτατα είς
τήν κοιλάδα τών Ρόδων, παρά τό Κάρλοβον και Κήποι άνά'Λ'.κτοι διαούρων όπωροφόοων
26,759 11.904,200 440
Καζανλίκ. Έν έτει 1906 αί φυτεΐαι τών ρόδων εί76.045 355,799,600
χον έκτασιν 73.747 στρεμμάτων, άποδώσασαι 14,
419,300 χιλιόγραμμα άνθους, έξ ου παρήχθησαν 910
ΜΕΤΑ ΞΟΥΡΓΙΑ
916 μουσκάλια έλαίου, ήτοι 4,372, 1)2 χιλιόγραμμα
Έν έτει 1902 ύπήρχον καθ’ δλην τήν Βουλγαρίαν
(1 μουσκάλιον περιέχει περίπου 5 γραμμαρια άκριβώς 4,82 έλαίου). Κατά μέσον δρον έν στρέμμα πα 45.000 δένδρα μωρεών. Έκτοτε καταβάλλεται προ
ράγει 190 χιλιόγραμμα άνθος, άποδίδονται 12 μου σπάθεια πρός ένίσχυσιν τού κλάδου τούτου τής έθνισκάλια ροδέλαιου. ’Από 15 χιλιόγραμμα άνθους κής βιομηχανίας. Ούτω κζτά τά τέσσαρα επόμενα
παράγεται 1 μουσκάλιον έλαίου, πωλούμενον συνήθως έτη ά άοιθμός τών μωρεών ηύςήθη κατζπληκτικώς
άντί 2 1)2 φράγκων, τιμή, ήτις δέν ικανοποιεί τούς διά νεοφυτειών (φιδανια) ώς έςής :

858

859

1903
144.000
φιδανιζ
1904
100.000
1905
735.000
»
1906
780.000
»
Αί νεοφυτεΐαι αύται:ι πωλοΰντζι 'ρος 8 λεπτά ύπό
τών φυτωρίων τοΰ Κράτους, Εκτο; τούτου
------- ύπά.
υπαρχουσιν 8 δημοτικά, 6 νομαρχιακά καί 40 ιδιωτικά
φυτωρια, κζλλιεργοΰντζ νεοφυτείζς μωρεών κζί διαδίδοντα αύτάς δωρεάν σχεδόν είς τούς καλλιεργητάς

τής μετάξης. Πρό; τούτοις ύπάρχουσι 3 ποότυποι
σταθμοί μετζξουργίας έν Σαδόβω, Όρχανιέ κζί
Βράτσζ, έν οίς διδάσκεται πρακτικώς ή καλλιέργεια
τής μετάξης. Έν Βράτσζ δέ ύπάρχουσι κζί δη-ζόσιζ
υφαντήρια μετάξης.. ’Από τοΰ 1886 καί εντεύθεν είσηχΟησαν έξωθεν κζί έχρησιμοποιήθησζν αί εξής ποσό

τητες μεταςοσπόρου κατά ούγγίας (1 ούγγίζ ί'σον 30
γραμμάρια). Χάριν συντομία; άναγράφομεν μόνον 5
1886
3.000 ούγγίζ σποοου
ι
1890
2.000
»
1895
12.799
»
1900
27.922
»
»
1907
46.977
»
»
Έκ τής άνω σποράς 316 ούγγ
•ού 1896, 6.951
τοΰ 1900 καί 22.853 τοΰ 1907
,
,
----------- ήσζν εγχώριος βουλ
γαρική παρζγωγη.
Οί Έλληνες της Στενημάχου διεκρίΟησζν πάν
τοτε δια την επιτυχή καλλιέργειαν της μετάξης.
Κατωτέρω αναγραφομεν κατ’ εκλογήν έτη τινά ένόεικνυοντζ τήν παραγωγήν κουκουλίων ώς κζί τήν έζαγωγήν τοιουτων.

1886
1890
1895
1900
1906

χιλιόγραμμα
291.362
201.145
377.292
768.163
1.857.009

Κοοκοολιων και μετά^υσ
1886
'
882.956
1890
378 200
1895
677.947
1900
1.746.872
1905
3.881.928

αξίας φράγκα

722.284
603.135
830.424
1.843.595
4.828.223

φράγκα
»
η

»

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

έτος 1904 ύπήρχον έν Βουλγαρία 237,
ο κυψελαι μετά μελισσών, έκ τών οποίων 227 705
παλαιού συστήματος καί 9 .670
ι
’
Dadan-BIatt). Κατά τό 1906 ό άριΜς
ψελων του νέου συστήματος ηύξήθη είς 1 9.128. Μία
συνήθης παλαια κυψέλη άπέδωκε τώ 1904 αέλι ί’
, Χΐλ\°ΥΡ^ν (4 1)2 χλγρ), κηρόν δέ 350 γραυμαριών. Ενω μια. κυψέλη νέου συστήματος άπέ^ωζε
1 1)3 χιλιόγραμμα μέλι καί 380 γραμμάρια κηρόν

Η ολική παραγωγή τού μελιτος έν έτει 1904 ανέρ
χεται εν Βουλγαρία είς 1.158.278 χιλιόγραμμα, τοΰ
δε κηρού εις 82 566, χιλιόγραμμα, ά'ξίας τοΰ μέν μέλιτος φράγκων 1.114.044, τοΰ δέ κηρού 396 421
έκαστη άρζ κυψέλη δίδει πρόσοδον 6.40.

Π Βουλγαρί έχει έκτασιν δζσών
3,041,126, εξ ών άνήκουσιν :
εις το Δημόσιον
902,816
είς τούς Δήμους
1,565,242 » τό
εις Ίδιώτας
519.636 » τό
είς Ναούς, Μονάς, τζ
μίκ, σχολεία κτλ.
53,628 » τό 1)6
1ζ Δάση^κζλύπτουν τό 1)3 τής Χώρζ
II Βουλγχί'.χ έχει δάση πυκνότερα τών τής Ούγγαρία:
συν
τή -λαυωνια κζί Κροατία κατά 1 ο)ο. τών τή- Έλβ?ίζίκΖ?ά 3 °)
*,
τών τής Γερμανίας κατά
• ών τής Ιταλίας καί Ρουμανίας κατά 8 ο)ο
ο)ο, τής Γαλλίας καί 'Ελλάδος 14 ο)ο.’
τών της Ποι •ογαλιζς κατά 25 ο)ο. Εινε δέ τά δάση
αυτής άρζ·-'
κιοτερα τών τής Αυστρίας, τής Νορβηγία;
κζι Σοηφίζς κζτά 3 ο)1 Ο έθιικός πλοΰτος (ή άξίαΐ
6ΟΟ.ΜσΓθΟθςφράγκΓ?,'Ζς
«

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 1904
Ινα λαβωσιν οί άναγνώσται μας μίαν ιδέαν περί
των παραγωγικών δυνάμεων καί τοΰ φυσικού πλού.ου εν γενει τής Βουλγαρίας, άνζγράφομεν τά γενικά
συμπεράσματα τής παραγωγής τών κυριωτέρων γεωρ-’
γικων προϊόντων τής χώρας κατά τό έτος 190 4 Οεωρουμενον ως εν εκ τών εύφορωτέρων.
Κατά τό 1904. παρήχθησζν σιτηρά, (δημητριακά
f-νει) αξίας 264./55.Γ14 φράγκων άςιζ τοΰ έξ
αύτών αλεύρου 70.458.967 ‘ φράγκα
Εν συνο'λω
φράγκα 335.214.078. Πρός δέ τούτοι; ·
•/ιί παραγωγή:
Φράγκα
Ελαιωδών καί βιομηχανικών προϊόντων
6.625.063
Οσπρίων

5.304.907
Πεπονιών
2.950.829
Προϊόντα βοσκής (τροφής)
45.791.719
Οπώρζι
4.716.246
Ί’ύλλζ συκου-ω;'θίών
117.615
Ροδέλζιον
2.834.528
Οίνου
64.994.530
Τούτέστιν ή άλικη πρόσοδος έκ τής καλλιέργειας
τοΰ έόζφους κζτά - ■ό 1904 άνήλθεν είς φράγκα
472.895.490, προελΟόντα έκτης καλλιέργεια- έκτασεως 2.744.571 εκταρίων. Έκαστον άοζ έκτάριον
απεόωκεν 170 φράγκα.
Γ
, Ως άςιον περιέργειας παραΟέτομεν τόν κι
πινζκζ,εμφζίνοντα τήν κζλλιεργηθεισζν έκταο
ρκν) και τήν άπόδοσιν δημητριακών καρπών άνά τά
διάφορά Κράτη τής Εύρώπης, συμπεριλαν.βανου.ένηιαη/τη;
Συμπολιτείας, διά τό

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ την ΚΤΠΡΟΝ

ΑΠΟΨΙΣ των ΘΑΥΜΑΣΙΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ενειίκωνφρουριωντης ΑΜ^Σ^^

Κράτη
’Αγγλία
Γαλλία
Ρωσσία
Βέλγιον
Νορβηγία
Σουηίία
Όλλανίία
Γερμανία
Αυστρία
Ουγγαρία
'Ισπανία

επιφάνεια έκταρ.

3,157,089
13,536,979
89,277.501
742,899
155.087
1,529,570
467.796
14,146,164
6,614.613
9,563,706
6,712,811

28,913,000

1,018,700
Δανία
1,443,597,719
69,543,171
Ήν. Πολιτεϊαι
35,164,989
4,981,879
Ρουμανία
10,055.252
1,164,427
Σερβία
34,389,871
2,121,561
Βουλγαρία
(Σημ.) ·1Ι βουλγαρική στατιστική υπολογίζει> τό 1 έκατόλιτρον μέ 65 περίπου χιλιόγραμμα, άρα τά 34,389,871
έκατόλιτρα βουλγαρικής παραγωγής ίσοόυναμοϋσι προ. 22.
669,468 στατήοας τών 100 χιλιόγραμμων.

παραγωγή εκζτόλ.

108,708,427
243,866,745
1,055,509,258
27,383,740
3,647,000
31,945,800
14,449,948
400,326,074
114,131,362
133,343.971
73,931,465

BALKAN
Έκ τής «Άτλαντίδος»

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ----

ΒΑΧΙΛΕΥΧ ΑΝΕΥ ΘΡΟΝΟΥ
ΥΠΟ
MAURICE MONTEGUT

Είς έπίμεΐρον πάντες ^φερον το κατά τήν έποχήνΕ
κείνην ένδυμα τοΰ συρμού- δηλαδή κυανοΰν οακκακι,
γιλέκο μέανθη, άσπρο πανταλόνι καί υποδήματα υ
ψηλά.
r
Ό νεότερος ήτο είκοσι έτών, ό δέ μεγαλειτερος τρι
άντα. στηριζόμενοι δέ έπί τής καταγωγής των, ήάελον
ολοι νά γείνωσι διοικηταί ή τουλάχιστον λοχαγοί
Εΐχον έκ νέου λάβει τό πρό τής έπαναστασεως ατ’■Οάδες ύφος των καί ένόμιζον δτι έκαμνον χάριν εις
τήν πολιτείαν στέργοντες νά καταταχτούν εις τόν

στρατόν της καί νά φορέσουν τήν στολήν του συντάγ

ματος !
, ,
Έκάλουν άλλήλους, μέ τους κενούς πλέον τιτ/.ους

των.
—ΈI μαρκήσιε 1
Συνέχεια έκ σελ· 824

—Έ 1 υποκόμη ’·
—Καλημέρα δουξ!
—-Τί γίνεσαι βαρώνε!
e
Καί οι πλεϊστοι τών ώραίων τούτων υποψηφιων
9ά έδιδεν ευχαρίστως δέκα έτη τής ζωής των δια να
συντρίψουν τον αρπαγα Κορσικανόν,καί νά φωνάξουν
ύψώνοντες λευκήν σημαίαν «ζητώ ό βασιλεύς !»·
Ό Ναπολέων τό έγνώριζε’ άλλ ηξευρε επίσης
καλά, δτι άπαξ συναθροισθέντα εις τό στράτευμα του,
τούς’έκράτει μέ τήν σιδηράν χεΐρα του ί-πό τήν πίεσιν
τής όποιας κανείς δέν 6ά έτόλμα νά κινηθή, άπο τον
φόβον μή συντριβή_ ,ε
Έπί τής κλίμακος τρεις νέοι, μεγαλοπρεπούς εξω
τερικού συνωμίλουν ψιθυριστά παρατηρούντες μετά
ποοσοχής τούς πηγαινοερχομένους θυρωρούς,, οι ο
ποίοι μόλις εΐσήοχετό τις έφώναζον τό όνομα εκείνου

δστις έπρεπε ν’ ακολουθήση.
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Ο ξανθός νέος, ό όποιος έστέκετο είς τό πιο επάνω
Ο Mantisart αυτός, εξηκολούθησεν ό Primσκαλί, ακουμβών είς τά μαρμάρινα κάγκελα τής κλί/’,ey, εινε υιός εκατομμυριούχου τραπεζίτου είς τόν ό
μακος καί ύπερέχων τοιουτοτρόπως τών άλλων δυο,
ποιον ή ’Ιωσηφίνα χρεωστεϊ σεβαστά ποσά. Βεβαίως
δέν ήτο περισσότερον τών είκοσι έτών. Τά χαρακτη
λοιπόν ό πρόστυχος αυτός θά είνε άπεσταλμένος.
ριστικά του ήσαν κανονικά καί ζωηρά, τά μάτια του
, yMantigny», διέκοψεν ό Grandlys, ποιος είνε
μελαγχολικα, επί δέ τής μορφής του μπορούσε κανείς
αυτός, δέν τόν γνωρίζω.
ευκόλως νά δικκρίνη τήν εντυπωσιν τήν οποίαν τοϋ
—Χωρίς άλλο κανένας άρχοντοχωριάτης δέν θυμού
επροξένει γεγονός τι.
μαι
τ ονομά του στήν πρφην αυλήν, άπήντησεν ό
Έν ενί λόγφ ήτο άνθρωπος τοΰ οποίου ευθύς εξ
Primgey· ύστερ’ άπ’ δλα κείνα, τά πάντα λησμοαρχής ήδύνατο ό άλλος νά έννόήση τά αισθήματα
νοΰνται. Καί συνέβησαν τόσα.
και τας σκέψεις. Οι συνομιληταί του ήσαν τής αυτής
τ — Περιούσιοι, μεγαλεία,θέσεις,δλα έξετοπίσθησαν,
ψ.ικιας, μέ τήν διαφοράν δμως, δτι ήσαν πολύ μεειπεν
ο Grandlys. Έγώ, παραδείγματος χάριν, μή
λαγχροινοί, εύρωστοι, σκληραγωγημένοι καί αεικί
πως τ ονομά μου θυμίζει σέ κανένα τόν άλλοτε κά
νητοι.
— Βλέπετε Primgey καί σύ Immarmont, έ τοικον των Βερσαλλιών:
λεγε πρός αυτούς ό πρώτος, δτι ούτε σήιιερον τό πρωί
Ενθυμίζει πολλά, έμουρμούρισε ό Immar
δεν θά γίνωμεν δεκτοί Έάν αυτό έξακολουθήση, mont, είνε λεπτότατο. Έάν ήθέλατε μ’ άκούση έ
τότε θά πάω νά περάσω δεκαπέντε ήμέρας στήν «Χρυσή πρεπε νά έκλέξετε έν άπλούστερον, έν όχι τόσον δια
Καμπάνα». Τό βέβαιον είνε δτι έκεΐ γλεντούν πολύ, φανές καί μέ όλιγωτέραν σημασίαν, δνομα.
μά τί νά κάνω ;
— Μπα! είπεν ό ξανθός νέος· τί μέ μέλλει πιά,
ό Θεός μάς οδηγεί.
(· Immarmont ύπεκλίθη !
Μεγαλει.,..Κύριε de Grandlys, γιατί δέν δέΗ φωνή τοΰ θυρωρού, διέκοψε πρός στιγμήν τήν
χεσθε τήν φιλοξενίαν μου ; ή έπαυλις τής μητρός μου συνομιλίαν των.
εινε δυο βήματα άπό τήν πόλιν.
Ο κόμης de Τΐΐβίχ,πρίγκηψ de Croeix, ό κόμης
Υπάρχει κίνδυνος.
τής Novare.
Ποιος , ηρωτησεν ό άλλος νέος, J ονομαζόμε
Αυτοί εινε σωστοί εύγενεϊς,είπεν ό Primgey δνος Primgey.
στις έφαίνετο γνωρίζων καλλίτερα τών άλλων τήν
— Πολλοί.
χρυσήν βίβλον τής παλαιός Γαλλίας.
~ ,^V π<*σθ περιπτωσει όχι περισσότεροι απ’
— Μάλιστα, άπήντησεν ό Grandlys, οί πρίγκηπες
έδώ», άπήντησεν ό Immarmont.
de CroicB, κομήτες de Theix είνε Βρεττανοί άπό τό

— Έστω ! άλλ’ έκτος τούτου, δέν έπιθυμώ νά
εκθετω κανένα εΐπεν ό Grandlys.
Οί δύο νέοι άπεκαλύφθησαν, ό δέ Primgey έξηκολούθησεν χαμηλοφώνως: «Ξέρετε πολύ καλά, δτι ή
μονή μας έπιθυμία, τό μόνον μας καθήκον, εινε νά
άφοσιωθώμεν καθ’ ολοκληρίαν είς ύμάς».
-Τό γνωρίζω,άπεκρίθη ό ξανθός νέος μέ άόριστον
μειδίαμα, άλλά σκέψου Immarmont, δτι έχεις μη
τέρα καί άδελφήν αί όποϊαι πρό δλίγου μόλις έπανήλθον έκ τής έξορίας, δέν πρέπει λοιπόν πρός χάριν
μου νά έγκαταλείψουν έκ νέου τήν Γαλλίαν. Άς περιμένωμεν, τό παρελθόν μάς εκδικείται.
, - Νομίζω δτι μάς έξεδικήθη αρκετά ώς τώρα
εμουρμούρισεν ό Primgey, μέσ’ από τά δόντια του.’
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, ό θυρωρός έφώναξεν.
Ό κ. Mantisart, ό κ. de Mantigny.
— «Mantisart» έπανέλαβε ό Immarmont, μέ
μορφασμόν ύπερτάΐης περιφρονήσεως· θά είναι κά
νεις πρόστυχός. Να, κύριέ μου, ποιους προτιμάς άπό
μάς.

— Μήπως γνωρίζουν ποιος είμαι : άπεκρίθη ό
Grandlys θέλων ν’ άποφύγη κάθε συζήτησιν έπ’
αυτού τοϋ θέματος.

Morbihan. Πολύ αρχαία οικογένεια, συγκαταλεγό

μενη άλλοτε μεταξύ τών πιστότερων είς τήν βασιλικήν
οικογένειαν.
Έδώ άναστέναξε βαρειά.
—"Ολα ήλλαξαν.
— Ποιος ξέρει, διέκοψεν ό Immarmont,δέν πρέ
πει να βασίζεται κανείς έπί τής επιφάνειας, μήπως κ’
εμείς οί ίδιοι...
Ενα τέταρτον πέρασε.
Ενόμιζε κανείς δτι ή ’Ιωσηφίνα ήθελε έκείνο τό
πρωί νά τελειώση πλέον μέ τούς νέους υποψηφίουςάλληλοδιαδόχως έκλήθησαν ό μαρκήσιος de Neven
ter, ό ιππότης d’ Orsimont, ό κ. le Miquelet des
Marches.
Κι αυτοί εινε γνήσιοι εύγενεϊς, είπεν ό Grandlys.
φαίνεται πώς δλοι μαζεύθησαν έδώ.
Ιέλος ό θυρωρός έμφανισθείς διά τετάρτην φοράν,
εκάλεσε δια της ήχηράς φωνής του.
Ο κ. Grandlys, ό κόμης de Primgey d’ Hantresme, ό υποκόμης d’ Immarmont.
0 Grandlys έσφιξε έγκαρδίως τάς χεΐρας τών
ψιλών του ! « 7ώρα θά κριθή τό μέλλον μου· ή τοΰ
υψους ή τοΰ βάθους· έάν δέν μέ συλλάβουν, θά συν-

αντηθώμεν μετά μίαν ώραν, «στήν Χρυσή Καμπάνα»

σάς καλώ εις γεύμα. Χαίρετε.
— Νά σάς συλλάβουν, άλλά γιατί ; έφώναξαν ταυτοχρόνως καί οί δυο.
—Μήπως ξέρει κανείς τί τοΰ συμβαίνει δταν μάλι
στα στέκεται άπό πίσω μου δ Fouche. ΚαίΆ νέος
άνελθών ελαφρώς τάςτελευταίας βαθμίδας, είσήλθε εις
μίαν στοάν.
a z
Οί σύντροφοί του τόν ήκολούθουν ε’ις αρκετήν αποστασιν, προχωροΰντες μέ αργά βήματα. Ο ένα, ψιθήρισε στον άλλον.
—Έξάδελφέ μου φοβούμαι.

— Κ’ έγώ επίσης.
—Έάν σέ μιά στιγμή άφίση τήν έσωτερικήν του

Ή ζωηροτέρα δμως, καθώς και η νεωτερα έξ αυ
τών, έκείνη ήτις προσείλκυε δλων τά βλέμματα, ήτο
άναμφιβόλως ή ώραία Αουΐζα de Castelet. Η
ώραία αύτή Αουΐζα είχε πρό δύο έτών νυμφευθή
ένα λοχαγόν τών δραγόνων, ό όποιος δμως δέν παρουσιάζετο σχεδόν πουθενά. Κατ’ άρχάς έφαίνετο
δτι ή Αουΐζα ήγάπα τόν άνδρα της καί δτι ήτο εντε
λώς άφοσιωμένη’ βραδυτερον δμως, κάιιοτε η εργα^
σία, κάποτε αί διασκεδάσεις τούς έχώριζον συχνά. Τα
άκατάπαυστα γέλοια της, τά όποια συνεφώνουν τόσον
ώραία μέ τήν έλαφρώς ξανθήν ώραιότητά της, τήν
είχον καταστήσει πολύ άγαπητήν είς τήν αύλήν
Ό δυστυχής μέγας ζωγράφος Creuze, ό όποιος
πρό ολίγων μηνών εΐχεν άποθάνει γέρων καί πτω
χός, κατά τάς ώραίας ήμέρας τής τέχνης του εΐχεν αυ

θύελλαν θά έκραγή ;
—Ναι, δέν είνε γιά τέτοιους ρόλους γεννημένος.
Είνε νευρικό παιδί. Έκτος τούτου, σ’ αύτή την επαυλι,
ή ένθύμησις τών περασμένων θά έξήγειρε τήν εύλογον
άλλ’ έπιβλαβή ύπερηφάνειάν του. Καί τέλος τι θα

τήν, μεταξύ τόσων άλλων, έκλέξει ώς υπόδειγμα.
'Όπου καί άν έπήγαινε, άκτινοβολούσα και διαρ
κώς γελώσα έσκόρπιζε τήν χαράν ήμπορεϊ δέ τις ν«
εϊπη, δτι ήτο γεννημένη διά νά διασκεδάζη την με

κάμη, άν δέν τόν υποδεχθούν δπως ελπίζει ,

λαγχολίαν.
__ ν
Καί οί πλέον δύστροποι έφαιδρύνοντο, ό δε αυτοκράτωρ, κι’ δταν άκόμη, ήτο «’σ’ τής κακές του» δέν
ήδύνατο νά μήν τήν άκολουθήση είς τά άργυρόηχα

—Άς περιμένωμεν.
Καί είδον είσερχόμενον εις τά διαμερίσματα τής
Ίωσηφίνης εκείνον διά τόν όποιον άνησύχουν τόσον

πολύ.
Έφ’ ενός ώχροπρασίνου άνακλίντροο, στολισμένου
μέ ζωηράς κιτρίνας κορδέλας καί ύποβασταζομένου
ύπό χάλκινων άετών, έξηπλωμένη σήμερον ή Ιωση

γέλοιά της.
Ή προσωνυμία «μάγισσα» δέν τήν έπείραζε πο
σώς, τουναντίον δέ τήν έδέχετο ώς φιλοφρόνημα.
*
Είς τόν κύκλον λοιπόν αυτόν ή έθιμοτυπία εΐχεν

φίνα έδέχετο τους εύγενεϊς απαιτητας της.
Τό φόρεμά της, άπό λεπτήν μουσελίνην των ’Ιν
διών, άφινε καθ’ ολοκληρίαν γυμνούς τούς βραχίο
νας καί τόν λαιμόν, ενώ ύπό τάς διαφανείς πτυχάς
του διεκρίνετο κατά τό ήμισυ τό στήθος της.
“Αν καί κατά τήν έποχήν έκείνην ήτο ήδη σαραντα
τριών έτών, έν τούτοις έφαίνετο άκόμη νέα, μέ τήν
γλυκεΐαν φωνήν της, τάς χαριτωμένος κινήσεις της,
καί τήν αιωνίως θελκτικήν κεφαλήν τήν οποίαν έ
στεφε σήμερον λεπτόν μαργαριταρενιον διάδημα.
Ή Όρτενσία, πρό ολίγων μόλις μηνών βασί
λισσα τής ’Ολλανδίας, ή όποια δμως δέν έφαίνετο διό
λου βιαζομένη νά συναντήση τόν βασιλικόν της σύ
ζυγον, καθημένη πλησίον τής Ιωσηφίνης, εξελαμβάνετο μάλλον ώς μίκροτέρα άδελφή της. Γύρωθέν των,
έν εϊδει ημικυκλίου, έκάθηντο: Ή έπί τών τιμών κυ
ρία βαρώνη de Vauxe, ή έπί τού ιματιοφυλακίου τής
αύτοκρατείρας κ. Hamelin, αί δώδεκα κυρίαι τών α
νακτόρων, μεταξύ τών οποίων διεκρίνοντο, ή δούκισσα
de la Rochefoucauld, ή κ. Noyon, κρεολή καί
αύτή έκ Μαρτινίκης, παιδική δέ φίλη τής αύτοκρατεί
ρας, ή βαρών/; Houdeuil, αί δύο θυγατέρες τής ό
ποιας Josette καί Thereson άνήκον είς τήν αύλήν
τής Όρτενσίας, και πολλαι αλλαι εκ τής μεγαλειτερας

αριστοκρατίας.

αύστηρώς κανονισθή.
Επίσης μεγαλοπρεπής ήτο καί ή διακόσμησις ΐής
αιθούσης, ή οροφή τής οποίας έλαμπε άπό τά χρυσά
κοσμήματα. Έπί τής δροφής ήσαν έπίσης ζωγραφισμέναι διάφοροι άλληγορίαι ύπό τού Coypet,

ενώ έπί τών τοίχων έβλεπέ τις, μεταξύ τών παραπε
τασμάτων καί τών μυθολογικών παραστάσεων, διαφό
ρους παλαιάς εικόνας λησμονηθέντων ηρώων αΐτινες
ύπήρχον έκεΐ άπό τής έποχής τών βασιλέων. ,
Άπό τών άνοικτών θυρών τού εξώστου τό βλέμμα
έβυθίζετο έντός τοΰ άπεράντου άλσους με τα αιώνια
δένδρα, ή είς τά πράσινα λειβάδια είς τά όποια ήσαν

διασκορπισμένα διάφορα μαρμάρινα αγάλματα.
Άκόμη δέν είχε γίνει ή προέκτασις ή φέρουσα είς

τό «Beaux—Monts».
.
Αύτό συνέβη βραδύτερου, κατόπιν μιάς ιδιοτροπίας,
τής Μαρίας· Αουΐζης.
Είς αύτήν λοιπόν τήν αίθουσαν, ή όποια άνήκεν
άλλοτε είς τήν Μαρίαν-Άντουανέτταν, δ θυρωρός
είσήγαγε τόν κ. de Grandlys.
Ό νέος είσελθών έμεινε πρός στιγμήν ακίνητος
*

καί ώς θαμβωθείς άπό τάς ήλιακάς ακτίνας μισοκλεισε τούς οφθαλμούς του. "Υστερον δέ ρίψας με
λαγχολικόν βλέμμα γύρω του διηυθύνθη προς τήν αυτοκράτειραν·
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Τρία βήματα μακράν της ύπεκλίθη άγερώχως, ά
αφέρον επάνω του, ώστε ή ’Ιωσηφίνα τόν παρετήρεί
νευ ίχνους ταπεινώσεως
άκίνητος.
'Ως έπί το πλεϊστον ή αύτοκράτειρα έδιδε τήν
Τό αύτό συνέβη, καί μέ τούς περί αύτήν ένόμιζέ
χεϊρα πρός τούς εισερχομένου;, άφ’ ένός μέν διά νά τις δτι καθείς έξ αύτών είχε τό προαίσθημα δτι ή
τήν άσπασθούν, άφ’ ετέρου δέ, διά νά λάβη τάς συ έμφάνισις τοΰ νέου έκείνου καί ή αύτή καθ’ έαυτήν
στατικός έπιστολάς τάς οποίας έφερον οί περισσό φυσικωτάτη σκηνή, ήσαν δ πρόλογος κάποιας τραγφδίας. Έν τώ μεταξύ δ Grandlys έστέκετο σιωπηλός
τεροι.
καί άκίνητος πρό τής αύτοκρατείρας, περιμένων άναμ'Αλλ’ δ ωραίος αύτός νέος, δ μή κρατών τίποτε εις
φιβόλως ενθαρρυντικόν τινα λόγον.
τάς χεϊρας του, είχε τόσον τό εξαιρετικόν καί τό ενδι
rΑκολουθεί)

ΜΗΤΣΑ ΠΕΡΡΟΤΗ

ΚΟΣΜΟΣ
Ε ΤΗΝ έπιβαλλομένην έπισημότητα τό ’Ε
μοσίας ώφελείας, νά καθορίζουν κάπως καί τόν τρό
θνικόν Πανεπιστήμιον έώρτασε τήν 16ην πον τής διαχειρίσεως τών χρημάτων. Συμβουλεύομεν
Δεκεμβρίου τήν εκατονταετηρίδα άπό τής γεννήσεως
όσους έκάκισαν τόν κ. Έμμ. Μπενάκήν έπί άνευλατοΰ Γουλεέλμ,ου Γλάδστω- βεία νά άναγνώσουν άπό άκρου είς άκρον τήν έπιστο° ΜΙφΪλελ/\ην νθι5· 9 Π^ταζις κ· ’Λποστολίλην του τήν δημοσιευθεϊσαν έν τώ φύλλω τής «'Ε
δης, διά θερμοτάτων λέξεων, έξύ- στίας» τής 12ης παρ. Δεκεμβρίου, καί θά πεισθοΰν
μνησε τάς σπανίας άρετάς καί τά κατ’ έξοχήν φιλελεύ ότι ή στάσις του υπήρξε καθ’ δλα σύμφωνος μέ δσα
θερα αισθήματα τοΰ ακραιφνούς φιλέλληνος εις δν τό εΐχον προηγουμένως έγκριθεϊ ύπό τής ΚυβερνησεωςΕλληνικόν Κράτος οφείλει σημαντικωτάτην έπέκτα- άν έκ τών ύστέρων έθεωρήθη καλόν νά ληφθοϋν ύπ’
σιν τών ορίων του, δ δέ διαπρεπής καθηγητής τού δψει καί προσωπικά! συμπάθεια’. τής ύπηρεσίας τοΰ
Διεθνούς Δικαίου κ. Γ. Στρέϊτ διεξήλθεν έν περισπουοικείου Υπουργείου δέν εύθύνεται βεβαίως δι’ αύτό ό
δάστω δμιλίφ τόν βίον τοΰ περιφανούς πολιτευτοΰ κ. Μπενάκης.
έξάρας τούς θριάμβους τού πολιτικού του σταδίου.
ΕΚΛΟΓΗ, καί έκ δευτέρου, τοΰ διακεκρι
Τό δνομά τού Γουλιέλμου Γλάδστωνος έχει βαθυτάτην άπήχησιν εις τήν ψυχήν παντός Έλληνος καί
μένου Νομομαθούς τής πόλεως μας κ. Κων.
Έσσλιν ώς Προέδρου τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου πεή μνήμη τοΰ μεγάλου άνδρός θά μείντ) άρρήκτως συνδεδεμένη μέ τήν πρόοδον τού τόπου τούτου. Είς στιγριποιεϊ τιμήν είς τούς έκλέξανμάς ιδίως καθ’ άς ζωτικά τοΰ Ελληνισμού συμφέ
0 κ. Κ ΕΣΣΛΙΝ τα ς αύτόν καί διατηρεί έπί κε
ροντα έξαρτώνται έκ τής ύποστηρίξεως τών ισχυρών
φαλής σωματείου πολλής σημα
Ευρωπαϊκών έθνών, ή άνάμνησις τών δσων δ ένθερ- σίας άνδρα έξοχων αισθημάτων, χαρακτήρος άδεκάμότερος τών "Αγγλων φιλελευθέρων έπραξε διά τήν στου καί σθεναρότητας ού τής τυχούσης. Έάν ό Δι
Ελλάδα προκαλεΐ άκράτητον δρμήν ευγνωμοσύνης. κηγορικός Σύλλογος μέλλη νά λάβη ένεργόν μέ
Τό παράδειγμα τοΰ μεγάλου φιλέλληνος άς άκο- ρος είς το συντελούμενον εργον τής Άνορθώσεως, ό
λουθήσουν οί δυνάμενοι σήμερον νά συντελέσουν εις κ. Κ. Έσσλιν θά εΐνε είς τό ύψος τοιαύτης αποστο
__________ __
τήν πλήρωσιν τών Ελληνικών πόθων, καί οί δι- λής.
πλωμάται τοΰ 20οΰ αΐώνος άς μιμηθοϋν τόν προκάΤΟ Βασιλείς έξέλιπον τόν τελευτάϊον μήνα, ή
τοχόν των δστις έκέρδισε τόν θαυμασμοί’ δλοκλήρου
μάλλον πρόκειται νά εκλείψουν,διότι ό Αυτοκράτής άνθρωπότητος διότι έγνώρισε νά ύποτάξη τήν πο
τωρ
τής
Άβυσσηνίας ευτυχώς δέν άπέθανεν άκόμη,
λιτικήν είς την φιλανθρωπίαν.
καίτοι αί εφημερίδες τόν άπέθαΔΥΟ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ναν πρό τοΰ Αεοπόλδου. Ό μεν
ΘΟΡΥΒΟΣ ό όποϊος έγένετο έξ αφορμής τής
είνε Ευρωπαίος Βασιλεύς, κρά
μή παραδοχής έκ μέρους τής Κυβερνήσεως τους πεπολιτισμένου, είνε βασιλεύς τής προόδου, ό δέ
'ε Αίθίοφ, άγριος, δπισθοδρομικός κατά τήν γνώ
τής δωρεάς δια τήν σύνταξιν ’Αστικού Κωδικός είτού
μην τών Ευρωπαίων. Καί όμως ό Μενελίκ άποθνήέγκριτου
Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΔΗΞ
Γ
_ έν ’Αλεξάνδρειά
>Ε.
'
’
σνει, εάν όντως άποθνήσκει, προκαλών τό παγκόσμιον
ΚΑΙ Η ΛΟΡΕΑTOY κ. ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ °^°ϊε*ου« ζ·
Εμμ. Μπε- σέβας, ό δε έδικαιύιθη μόνον διότι άπέθανεν. Ό μεν,
νακη δεν ητο βεβαίως ο
έμπρέπων προκειμένου περί προσώπου τής ηθικής πε Ευρωπαίος άντεπροσώπευε τήν νωχέλειαν, τήν τέρριωπής τοΰ δωρητοΰ. Ύποθέτομεν οτι δέν αμφιβάλ φιν, τήν διαφθοράν, ό δε είνε υπόδειγμα άρχοντας
λει κανείς περί τών πατριωτικωτατων αισθημάτων μεγαλόφρονος, πονοϋντος τόν τόπον του. ’Οποία ειρω
τού κ. Έυ.μ. Μπενάκη, τά όποια δέν έξεδηλώθησαν νεία διά τόν πολιτισμόν, διά τήν πρόοδον ; Διότι δεν
ήδη το πρώτον- πατριώται όμως ακριβώς δπως αύ ητο μόνον άνθρωπος ισχυρός, δεν είνε μόνον μέγας
τός, μεριμ.νώντες ύπέρ τής προόδου τής Χώρας καί στρατιωτικός ό Αύτοκράτωρ Μενελίκ, ύπενθνμίζων
γνωρίζοντες κατά τίνα άζιοθρήνητον τρόπον πολλαί τάς μεγάλος μορφάς τής όλης ιστορίας, άλλ’ είνε συν
μέχρι τούδε δωρεαί διεσπαθίσθησαν, χάρις είς τήν άμα καί ό έκπροσωπών τήν ηθικήν, τήν πρόοδον,
κοατήσασαν μέθοδον τών προσωπικών εκδουλεύσεων, τήν διοικητικήν δικαιοσύνην, τήν τάξιν τήν κοινωνικήν,
δικαιούνται, όταν προσέρχονται αρωγοί είς έονον δη είνε ό μεταβολών ένα άγριον, ώς έθεωρεϊτο ή Άβυσσηνία τόπον, είς πρότυπον κράτους νεωτέρου. Ό Με-
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νελίκ, ώς εκ περισσού, δεν είνε πρόσωπον άδιάφορον διά τήν Ελλάδα, ώς ό Αεοπόλδος. Ό Μενε
λίκ σέβεται τήν ορθοδοξίαν, έτίμησε πάντοτε τήν Μεγάλην ’Εκκλησίαν καί αγαπά τήν ’Ελλάδα. ΙΙολλάκις δε έζήτησε νά συνεννοηθή μετά ταύτης. Πάντοτε
όμως ήμεϊς ύπείκοντες δήθεν είς άνωτέραν βίαν έκωφεύομεν, ένώ έν τή πραγματικότητι καί τούτο οφεί

μειώσουν τήν ηθικήν καί ύλικήν ζημίαν ή οποία θά
προκύψη δΓ αύτούς έκ τοΰ πραξικοπήματος.

ΣΟΝ καί αν ή αναστολή τών στρατιωτικών
προβιβασμών οιτινες έπρόκειτο νά γίνουν
κατά τήν διάρκειαν τής κρίσεως έσωσε τό γόητρον τού
στρατού, πρέπει νά διευκρινισθή
01 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
κατ’αρχήν τό ζήτημα. Καί είνε
ΠΡΟΒΙΒΑΪΝΙΟΙ ανάγκη τούτο, διότι υπάρχουν οί
λεται είς τήν αβελτηρίαν μας.
θεωρούντες τάς νέας προαγωγάς,
ΟΝ ΤΙΤΛΟΝ αυτόν φέρει έκδοσις της νεο
σύστατου «'Ελληνικής ’Εκδοτικής Εται οπότε δήποτε γενομένας, ώς άπόδειξιν τού ότι ό στρα
τός έργάζεται συμφεροντολογικώς καί αποβλέπει μό
ρείας»· ή «Λύρα» εΐνε ένα είδος γραμματολογίας
τής νεωτέρας έλληνικής φιλολογίας νον είς άποκατάστασίν του. Οί στρατιωτικοί προβι
βασμοί, Ανεξαρτήτως τού πότε θά γίνωσιν, είνε ή
Η ΛΥΡΑ καίώς τοιαύτη δικαίως ώφειλενά είνε πρώτιστη ανάγκη τού στρατού. Διά τών νέων νομοθεό καθρέπτης τής φιλολογικής μας κι- τημάτων αυξάνεται ό αριθμός τοΰ στρατού δεκαπλανήσεως. Δυστυχώς ευθύς έξ αρχής αυτή συνετά- σίως, μόνον ό στρατός τής ειρήνης άπό 14.000 αυξά
χθη άνευ αρχών, άλλά καί άνευ συστήματος. Ά- νεται είς 33.000, τά στελέχη όμως τά σημερινά δέν
φοΰ έπρο'κειτο νά ά.απαρασταθή ή πνευματική μας έπαρκούσιν ουδέ διά 60.000 άνδρας. ’Οργανική
ζωή, και διά ταυτης νά δοθή έν δείγμα τής προο'- συνεπώς άνάγκη τοΰ στρατού έπιβάλλει καί τούς προ
δου μας, τό έργον νομίζομεν δτι έπρεπε νά γίνη βιβασμούς καί τήν δι’ αυτών κένωσιν τών κατωτέρων
μετά αυστηρά; μέν έκλεκτικο'τητος άλλά καί με βαθμών, όπως γίνωσι καί άλλοι αξιωματικοί. Δέν πρέ
γάλης φροντίδος, δπως μή παραληφθή τις, δντως πει νά λησμονώμεν, ότι καί άν δέν πρόκειται νά ποέκπροσωπών τι μέγα καί τιμητικόν διά τήν Ελ λεμήσωμεν, παρασκεύαζαμέθα όμως διά πόλεμον,
λάδα. 'Η φιλολογία είνε τό τιμιώτερον κχί έθνι- διά πάν ένδεχόμενον. ’Όστις συνεπώς παρεξηγεϊ τούς
κώτερον τών δ,τι έχουν οί λαοί· ή φιλολογία είνε προβιβασμούς, οιτινες βεβαίως δέν έπρεπε νά γίνωσι
τήν έποχήν τής υπουργικής κρίσεως, άδικεϊ τό στρά
τό κριτήριον τής ζωής τών έθνών, τό προμα-,τεΰον τευμα καί ένισχύει τό στρατόπεδον τών συκοφαντών
τόν θάνατον ή τήν άνάστασιν τούτων. 'Ως τοι
αύτη ή φιλολογία έκάστου έθνους, πρέπει μέν νά τοΰ στρατεύματος.
ένισχόεται καί περιθάλπεται δταν έχη καί τήν
ΕΝ γνωρίζομεν κατά πόσον, ύπό τάς σημερινάς κοινών.κάς συνθήκας, ό τίτλος ούτος συν
έλαχίστην ζωήν, τουναντίον δέ νά καταδικάζεται
επάγεται ύποχρεώσεις ηθικής ή χρησιμεύει απλώς
άμειλίκτως καί άνευ δισταγμών, διότι καί ή έλαπρός κάλυψιν ανήθικων πράχίστη άνοχή γελοιοποιεί τό ίερώτερον τών πραγ
μάτων. "Οστις δέν έχη τό θάρρος νά εϊπη τήν ά- ΝΕΟΙ ΚΑΛΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ξεων, φρονοΰμεν όμως ότι με
ρικοί νέρι καλλίστων οικογε
λήθειαν, ή αισθάνεται εαυτόν άνθρωπον καί είς τά
νειών, έκτρεπόμενοι πολύ συχνά είς άπρεπείας καί
άντικειμενικώτατα τών ζητημάτων, τά φιλολο
σκάνδαλα είς δημοσία κέντρα, εύρίσκουν άνάρμοστον
γικά, καθήκο/ έχει νά μή άναμιγνύεται είς τοιαυτα έπιείκειαν έκ μέρους τών ’Αρχών καί τής Κοινωνίας.
Οί τυραννίσκοι αύτοί ποέπει νά δακτυλοδεικτοΰνται
ζητήματα.
καί ό νόμος έχει καθήκον νά τούς τιμωρή, άδιάφορον
ΘΕΛΗΣΑΝ μερικοί έπεχεερημ.κτεαε τής
ιατρικής Σχολής, φθονοΰντες τήν πρόοδον τοΰ άν εΐνε συγγενείς πολιτευομένων ή έχουν ισχυρούς φί
προτύπου τών νοσηλευτικών ιδρυμάτων μας καί λους
τήν - άλλως ή μέθη καί ή κραιπάλη, αί όποϊκι κα
εύσυνείδητον έργασίαν τώνσυν- τέστησαν ·ή συνηθης ένασχόλησις τών νέων τούτων,
εύρίσκουν ένθάρρυνσιν καί ύποστηρικτάς. Εκτός δέ
0 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ τελούντων είς τήν πρόοδον
ταύΐην έπιστημόνων, νά θέ τούτου, ή άνηθικότης τών ολίγων αύτών γίνεται αιτία
σουν χεϊρα έπί ιδιωτικού καταστήματος, καί έδημι- νά δυσφημήται ολόκληρος ή ’Αθηναϊκή νεολαία.
ούργησαν θόρυβον συμπαρασύροντες έπιτηδείως καί
Ο ΩΔΕΙΟΝ ’Αθηνών προεκύρηξε Άβερώφειον
μέρος τών ύπ’ αύτούς φοιτητών. Έτόλμησαν δέ νά
Δραματικόν Διαγώνισμα πρός συγγραφήν πρω
αξιώσουν όπως ή Σεπτή Προστάτις τοΰ «Εύζγγετοτύπου δοάματος μέ ύπόθεσιν 'Ελληνικήν αρχαίαν ή
λισμοΰ» συνδράμη τούς ίδιοτελεΐς των σκοπούς καί,
σύγχρονον. ’Έργα είς τόν
έπωφελούμενοι στιγμών ανωμαλίας, έδοκίμασαν νά
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ωδείου
εινε όεζτχτχ
έκβιάσουν Βασιλικήν χεϊρα νά συνεισφέρω είς τάς άρχνχΌ’.βχζόυ^χ επι σζην/ίς
πακτικάς των ορέξεις. Εύτυχώς ή φοιτητική νεολαία έν Άθήναις άπό 1ης Μαρτίου μέχρι 31ης Αύγούστου
άπεκύρηξεν έγκαίρως τό κίνημα, ή δέ Πανεπιστημι
1910, αποκλεισμένων τών ή'δη έκδοθέντων ή παραακή Σύγκλητος, κληθεΐσα νά έκφέρη γνώμην, άπε- σταθέντων. Άντίγραφον τοΰ έργου δέον νά άποσταλλή
φάνθη ότι είνε ΑΝΑΡΜΟΣΤΟΝ νά γίνεται συζήτησις δέκα ήμέρας πρό τής παραστάσεως είς τήν άγωνό-
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έπί τοιούτου θέματος.
Οί έπεχεορη|ΐ.ατόαε, οιτινες ένόμισαν ότι ή'ρκει
νά δηλώσουν τόν «Εύαγγελισμόν» ώς άδέσποτον
μεταλλεϊον διά νά λάβουν προνόμιον s.vuj.s.Z'f.W&xtβεως, ας σκεφθοΰν τώρα τίνι τρόπω εΐνε δυνατόν νά

δι/.ον Επιτροπήν άποτελουμένην έκ τριών μελών έκλεχθησομένων ύπό τοΰ Συμβουλίου τοΰ Μουσικοΰ καί
Δραματικού Συλλόγου έντόςτοΰ ’Ιανουάριου 1910.
Ή Έκθεσις τής επιτροπής θέλει άναγνωσθη ύπό τοΰ
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εισηγητοΰ έν τγ ζίθούσγ Του ’Ωδείου εντός τοΰ σ.ηνος Νοεμβρίου 1910.
' '
;Αθλον ωρίσθη δρχ. 2.000: κατ’ έκλογήν δέ
του συγγρζφεως θελει έκδοθη τό έργον έπιμελεία καί
δζπανη του Συλλόγου είς χίλιζ άντίτυπζ έκχωρού-

παραλιας_ καθώς και επίσης είς δύο άκόμη .άξια λόγου
κέντρα της Αίγυπτου έχομεν τήν γνώμην δτι δέον νά έπεκτεινη το δικτυον τών πρακτορείων της ή Τράπεζα ’Α
θηνών, οτι δε τέλος ένδείκνυται νά γείνη τό αύτό καί εις
Τινα ακόμη τραπεζιτικώς ένδιαφέροντα σημεία τής Μαύ
μενζ ^ς τον συγγραφέα ή θέλουσι δοθγ είς αυτόν 500 ρης θαλασσής, μεταξύ τών όποιων προέχουσιν ή Κερασ^ΖΛε?,\πλ»?ν··~ ° ^-γωνισμός δύναται νά άνα- σους καί ή ΙΙροΰσσα.
'
Ρ
ρληΟγεαν δεν ύποβληθγί ούδέν έργον. ή ούδέν τοιουΤό πρόγραμμα ημών είνε, ώς παρατηρείτε, εύρύτατον κριθη ύπό ττ,ς ’Επιτροπής άξιον τοΰ βραβείου.
τον και βεβαίως απαιτεί χρόνον ι'να έφάαμοσθή καθ’ ολην
την γραμμήν του^έάν δέ μέχρι τοϋδε έβράδυνεν οπωσδή
ποτε η προοδος τής έκτελέσεως αύτο3, τοΰτο οφείλεται
ως πολύ καλά έ'νοείτε, ού μόνον είς τάς υλικός δυσχέ
ρειας τοιαυτης έπεκτάσεως, άλλά συγχρόνως καί είς τήν
επιτακτικήν, ανάγκην έν ή εύρέθην άφ’ οτου μοί έκάμετε
την τιμήν να μοί αναθέσητε τήν Γενικήν Διεύθυνσιν τής
Κ ΖΑΦΕΙΡ. ΜΑΤΣΑ
Τραπέζης, αφ ένός μέν νά άντιμετωπίσω τήν αμέσως
έπειτα ενσκηψασαν όξυτάτην κρίσιν έν Αίγύπτω καί έν
Κατά τήν ’Έκτακτον Γενεκήν ΧυνέΤουρκία, αφ έτερου δέ να ένασχοληθώ είς τήν ριζικήν
λευσεν τών Μετόχων τής 1 *
2ης
αναδιοργανώσω τής υπηρεσίας το3 Κεντρικο3 καί τών
Λ)βρεου 1909
κυριωτέρων υποκαταστημάτων καί είς τήν ένίσχυσιν το3
διευθυνοντος προσωπικού καί το3 τής Έπιθεωρήσεως
Κύριοι Μέτοχοι,
κατα τροπον ασφαλίζοντα τήν κανονικήν καί ύπό ένδεΈλάβομεν τήν τιμήν νά συγκσλέσωμεν ύμας είς Έ λεχη έλεγχον λειτουργίαν όργανισμο3 τοιαύτην έχοντος
κτακτον Γενικήν Συνελεοσιν δπως ύτοβάλωμεν είς τήν και μέλλοντος να λάβη έπέκτασιν οίος ό ήμέτερος.
Ηδη, όμως πάντες οί άλλοι λόγοι έξέλιπον πλέον
ομετέραν,κρισιν διάφορα ζητήματα, σγετιζόμενα σπουκαι δεν απομένει ή ή ύλική τής Τραπέζης ένίσχυσις, δπως
μίλ>'” * ύ|“”ρ,,ί δυνηθωμεν,δραστηριως νά έπιδιώξωμεν τήν ’εφαρμογήν
Πρωτεύει, μεταξύ τών ζητημάτων τούτων τ'ο τής αύ- του προγράμματος τούτου, οπερ δέν άμφ-.βάλλω, ότι Οά
ςησεως του εταιρικοί κεφαλαίου, ής ή άνάγκη, άπό πολ- τύχη πλήρους τής ύμετέρας επιδοκιμασίας.
, Το Συμβούλιόν σας κατόπιν τής λεπτομερο3ς μελέτης
λθ3 ηδη αναγνωρισθεΤτα γί,εται όσημέραι αίσθητοτέρα
αφ ενες μεν λογω της αναπτύξεως, ής οί έργασίαι ή- εις ην ένεκυψεν, φρονεί, οτι ολική αίξησις 20 εκατομμυ
μων είνε επιδεκτικοί εν τοϊς κέντροις ίπου ήδη {?μΕθα ρίων θελει επαρκεσει διά τήν πλήρη του ποογράμματος
εγκατεστημένοι, α_φ ετέρου δέ λόγω του προγράμματος τουτου εφαρμογήν, άπησχολήθη δέ μόνον έκ το3 ζητήμα
της ίπεκτασεως της δρασεως τή; Τραπέζης, οπερ μετά τος αν αι σημερινά! περιστάσεις δέν καθίστων άμφίβολον
μακραν μελέτην υπο τοΰ Συμβουλίου καταρτισθέν £>7[. την επιτυχίαν το3 σχεδίου καί δέν ένεδείκνυΟν μάλλον
σεν ήδη εν μερει έκτελούμενον, διά τής κατά τήν διάρ αναβολήν αυτου.
Μετά πολλούς ενδοιασμούς τό Συμβούλιόν σας, ένδιακειαν του,έτους ιδρυσεως οκτώ νέων ύποταταστημάτων
περιλαμβάνει όμως την ΐδρυσιν δωδεκάδας άκόμη τοιούτων φερομενον να γνωρίζη κατ’ αρχήν τήν γνώμην σας έπί
ήτις ως ευνοητον δεν είνε εφικτή άνευ άναλόγου τών ή- του προγράμματος τή; αναπτύξεως τής Τραπέζης, καθώ; καί έπ: τής άναγκαίας πρός το3το αύξήσεως το3 Με
μετερων μέσων ενισχύσεως.
‘
Επί το3 ζητήματος τούτου τό ύμέτερον Συμβούλων τοχική Κεφαλαίου αύτής, έπιθ.μοϋν δέ συγχρόνως νά
έχει γνώμην εκπεφρασμενην καί διά β .θείας μελέτης εχθ,τηε γνώμην τής Γεν. Συνελεύσεως καί έπί άλλων
των επιτόπιων συνθηκών έπικυρωθεϊσαν. Φοονεϊ δτλο- τινων ουχ ηττον σπουδαίων ζητημάτων, έφ’ ών θά ασχο
νοτι μετά πεποιΟήσεως οτι πεδίον εύρυτάτης δράσεως'δι- ληθώ παρακατιών, προύτίμησεν, δπως, παρά τό όμολ’οανθίγεται?ις την ήμετεραν Τράπεζαν διά τής έπεκτάσεως γουμενως ακατάλληλον τών σημερινών συνθηκών, φέρη
των εν τη Ανατολή εγκαταστάσεων της, ένθα πανταχοϋ ενώπιον υμών από το3δε τό ζήτημα τής αύξήσεως «3
μετοχικοΒ ημών κεφαλαίου καί ζητήση έπί τούτου τήν
σχεδ.ν το εμπορίαν ευρισκεται είς Ελληνικές χεϊοας
αλλα φρονεί επίσης, ότι καί άπό εθνικής άπόψεως κοινο- έγκρισιν σας, έπιθυμεϊ δμως νά δηλώση ύμϊν κατηγο-ττοΰτο :
1
μεναυ του ζητήματος, ή Τράπεζα ημών έχει τό καθήκον ρ.ΛΤίχως δι εμ.ου ως
« ) Οτι, καίτοι είχε προτάσεις ίκανώς συμφερούσας
να απεκτεινη τήν δρασίν της είς τά κυριώτεοα ΈλΤηδ ΓτοαπΤ
Av’toXy>
κυριολεκτικώς δια την άμεσον διαθεσιν μεγάλου μέρους τής νέας έκδότραπεζιτικήν προστασίαν αί Ελληνικοί πληθυσμοί, σεως, προύτίμησε νά μή σπεύση, καί ουτω δέν άν^λαβ^ν
εκμυζωμενοι συνήθως απο ξένα στοιχεία, πολυειδώς κα απέναντι ουδενός ύποχρέωσιν διά τήν πραγματοποιήσω
ταπιέζοντας αι εκμεταλλευόμενα αύτούς. Οίίτω, δέν δι της αυςησεως το3 κεφαλαίου ούτε έν δλφ ούτε έν μέρει
στάζει το Συμβουλών σας νά όμολογήση, βτι θεωρεί πα- ούτε, όρισιικώς, ούτε ύπό αιρεσω.
» ,θΚ
απολύτως λόγος υπάρχει, ι’να βιασθή
ραλειψιν καθήκοντος τό δ,τι ή ήμετέρα Τράπεζα δέν ή- •
ϊυνηθη ακόμη να. εγκατασταθή έν Ία αννίνοις Αν Άδ-ια- οπωσδήποτε,εις τήν πραγματοποιήσω τής αύξήσεως το3
πολει και Δεδεαγάτς, άλλά λόγοι άνεξάρτητοι τής 'θε- κεφαλαίου εαντφ παραχωρηθήύφ' υμών ή τρός το3το
λησεως ημών ετεβραδυναν μέχρι τοδδε τήν άλλως ποό αοεια, καθότι εχει τήν άπόφασιν πρωτίστως μέν νά τα ■
«ολλοϋ αποφασισμενην ένέργεια;· τούτην. Το Συμβούλιόν ρουσιαζη ,υμω καί τφ κ;ωώ τά οριστικά αποτελέσματα
ληγουσης χρησεως διά τής δημοσιεύσεως το3 ΓενικοΒ
φρονεί επισηςςτι ένδείκνυται ή ήμετέρα έγκατάστασις
σολογισμο3 ταύτης, δπως ουτω παρασχεθώσω δλα τά
κα( εν τις των νήσων το3 Αιγαίου, οίαι ή Χίος, ή Ρο.
ος κκι η Ελληνικωτάτη Κύπρος, καθώς καί περαι- ’τοιχεΐα πρός κρίσιν άσφαλή περί τής καθ’ δλου θέσεως
Τΐώ Μερσΐν1!1, μετϊ Πρακτορείων έν Άδάνοις καί έν της Τραπ-ζης και περί τής πορείας αύτής, μετά δέ τήν
δημοσιεύσω το3 Ισολογισμού νά άναμείνη καιροσκοπούν
Πκήν τούτων όμως καί περί τήν Σμύρνην είς διάφορα κρειττονα στιγμήν πρός πραγματοποιήσω τής αύξήσεως
»ημεια της γνήσιας Ελληνικής καί εύφορωτάτης ?έκεϊ του κεφαλαίου,,προβαϊνον είς ταύτην κατά προτίμησιν
τμηματικός, εις τροπον ώστε και όροι ώς οίόν τε συμ-

ΕΚΘΕΣΙΧ

ΤΟΪ ΔΙΕΪΘΥΝΤΟΤ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Α0ΗΝΩΝ

n ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΝ ΑΜΜΟΧΟΣΤΡ

σο® μήλου καί τήν δι’

μελάνης ΰ.τογοαφηνλ

φερώτεροι διά τήν Τράπεζαν νά έπιτευχθώσι καί ,βαθμιαίως, ήτοι συστηματικώτερον, τά προβαινωμεν εις τας
τοποθετήσεις τών νέων κεφαλαίων, είτε,δια των εν ει
τουργία είτε διά τών ίδρυθησομένων νέων υποκαταστη-

Ή άμέριστος έμπιστοσύνη, δι ης πάντοτε ετιμήσατε
καί δι’ ής έκακολουθεϊιε νά περιβάλλητε το Συμβουλιον
σας, μέ πείθει οτι καί έν προκειμένω σομμεριζομενοι τας
σκέψεις του, θέλετε παράσχει τήν αίτουμενην α.ειαν, , αοινόμενοι είς τό Συμβούλων διά τε τήν,κατα την κρισιν
του έκλογήν τής καταλλήλου πρός έκτελεσιν,το ^σχε ιου
τούτου στιγμής, καθώς καί πρ-.,ς προσδιορισμόν των ορών
* διαθέσεωζ τοΰ νέου χ,εψαλβιου.
τγτ
'ή Γενική Συνέλευαις των μέτοχων, κοινή

βομ και δι’ έπενφημιων άπεδέ'/^η πάσας τας
προτάσεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΛΕΛΤΙΟΝ

·

„.

—

ζύτών κζί τήν έπισκίζσιν τών περί συνεννοησεως
,κετάτής Ελλάδος ιδεών. 'Όπως δεν επρεπε νζ νου-ίση τις έξ άφορμής κζί μόνης τών δηλώσεων του
'’Α-ζυ’τ Ριζζ ότι ύπεγράφη κζί συνθηκη, ουτω κζι
νΰνΖδέν πρέπει ν’ άπελπισθτί τις· ή ίδέζ τής συνεν

νοήσεων. ίλήούσζ ζποτέλεσμζ όμοιοτητος ζισΟημζτων
διότι αετζξύ Τούρκων κζί 'Ελλήνων ύπζρχει πζντοτε
■ζζπόιζ ζντιπάθειζ κζί μνησικζκίζ, άλλά ζνζγκη
άόνον άδήριτος, μέχρις ού πρζγμζτοποιηΟεΐ πολλζς
τοιζύτζς μεταπτώσεις θά ύποστγ. Τον ζπζθη όμως
πζρζτηρητήν, δέν πρέπει νά /^υχώσι ζυτζι πο
σώς Αί σχέσεις Τουρκίζς κζι Ελλζδος διζ της βιζς
τών πρζγμά’των κζί τής είς τό βάθος ύποκρυπτομενης τζυτότητος συμφερόντων μόνον θά βελτιωθωσιν.
Μέγρις όύ συνεπώς διασκεδζσθγ ή ζρκετζ πζχειζ
έπιφάνειζ τής άντιζηλίζς κζί τών ζητημζτων τής φι
λοτιμίας, πάντοτε θά έχωμεν τοιζύτζς ζπρονοησιζς

ΆΠήναι 20 Δεκεμβρίου 1909.
Έν τών κυριωτέρων γεγονότων τοϋ Μηνος ητο ζ.νζυ,φιβόλως ή' έπίδοσις της ζττζντήσεως ~τών Δυ,νζα'εων είς τήν περί Κρήτης ^ιζζοίνωσιν της Τουρκίας.
Έάν προσέζτ) τις ολίγον εις τήν ζττζντησω τζυτην
Οζ ΐδγ ότι ζζτ’ ούσίζν είνε ή ζύτή πρός,τήν διζζωινωσιντήν ζττευΟυνθεϊσζν προ μηνών είς την Ελλζύζή διζφορά είνε βτι, ενώ τότε έλεγον είς τήν, Ελλζόζ
ότι δέν τηρώσι τόν λόγον των, διότι ή Τουρκίζ θζ όιετζρζττε τήν ειρήνην, νΰν δηλοΰσιν εις τήν Τουρκιζν
ότι δέν ^ύνζντζΐ νά θίξωσι τό ζήτημζ, διότι ή Ελ
λάς Οά δυσηρεστεϊτο. Δέν λέγωσιν τοΰτο κζθζ.ρώς,
άλλά έννόησζν τοΰτο αί Τουρκιζζι εφημερίδες, κζι
τό ζνέγρζψζν, μίζ μζλιστζ, τήν έπιφυλζξιν των Δυ
νάμεων εξηγεί ώς πκροχην ζζιροΰ εις τήν
λλζι ζ
πρός κζλλιτέρζν πζρζσζευήν.
·· Ή τοιαύτη διζζίζ άλλως έξήγησις τών πρζγμζτων ύπό τών Τούρκων εξηγεί τήν νέζν μεταπτωσιν

έκ μέρους τών Τούρκων.
■Ωντοιοΰτόν τι πρέπει νζ θεωρηθή το τζξειδιον
τοΰ έπί τών Οικονομικών Τούρκου ύπουργου Τ,ζβηό
βέη. Όφείλετζι τοΰτο πρώτον είς τήν παιδικήν ευπιστίαν τών Νεοτούρκων, οΐτινες νομιζουσιν εζυτους ως
τά φιλόδοξα πζιδίζ μεγαλοφυείς διπλωματζς ζ.ζι
ικανούς, μέ μίαν συνέντευξιν, μέ εν τζξειδιον να ζατζστρέφωσι μέγιστα γεγονότα, ως την Βαλκανικήν
Ομοσπονδίαν. Βεβαίως όμως Οά τοΰ ηλΟεν ως ψυχρο
λουσία τό γεγονός, βτι καθ’ην στιγμήν αυτός ευρισ/ετο ε·’ς Σόφιζν, ό Φερδινάνόυς μετεβαινε ινκογνιτο
είς Βιέννην· τοΰτο δηλοϊ βτι ή 'Ομοσπονδία εχει
προστάτην πρός τγ Ρωσσία κζί τήν Αυστρίαν. Γούτο
είνε άκριβώς έκεΐνο βπερ θά έξαναγκασγ την Τουρκιζν,
άν υ.ή σήμερον, ζύριον τουλάχιστον είς συνεννοησιν.
'Ως πρός τά ’Εσωτερικά, ή έπαναστασις υπεστη
μέγαν κλονισμόν διά τό μεταξύ τής πλειοψηφια?
'κζί τοΰ έπί τών Στρατιωτικών ύπουργου κ. Λζπα Α
ώτου έπεισόδιον λόγω τής έπί τετραήμερον πζρζτασεως τής κρίσεως, έπιστεύθη 5τι ο «Σύνδεσμος» εκλο-
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νισΟζ καί ήρχισε διχογνωμών, ·ΛΧ[ gT0CV & εύοέθη .επιβαλλόμενοι φο’ροι τελείως θά έπαληθεύσουν. Καί
λυσις, ή εύρεθεΐσα, πάντες ύπέθεσαν οτι ήτο' τούτο
όντως,
ο κ. Ευταξίας ύπελόγισεν τά έξοδα όσον ήτο
τρόπος ύποχωρήσεως τοϋ Συνδέσμου. Καί δαως δέν
νίτο τούτο άληθές, ό Στρατιωτικός Σύνδεσαος ουδέ όυνατον μεγαλα, τούναντίον τά έσοδα, όσον τό δυ
προς στιγμήν έκλονίσθη, ούτε μετήλλαξεν άποφάσεις· νατόν μικρότερα· άφ’ ετέρου έθεσεν έντός τοϋ Προϋ
ο Στρατός είχε , διαταγάς νά έπελάση κζτά τής πολογισμού τάς αναπληρωματικά^ πιστώσεις, διαθέ
πολεως, κατά τήν ΙΟην της νυκτός, ημέραν Παρα τη τρικ εκατομμύρια έκτακτα έξοδα, παρ’ δλα δέ
σκευήν. Εύτυχως έπήλθε ζα'ι τό άπό Θεού όλίσθηαα ταυτα εχει περίσσευμα 2.000.000 δρ. ’Εάν λάβ/ι τ-ί
ότι έπί της
υεθήδηη ττ;ς -ocvsu
*
••'a παλαιαε [Λευοοου,
του κ. Λαπαθιωτου, ολίσθημα, οχι ενοχοποιούν άλ νϋνζ. ύπ’ όψει
λως αυτόν, άλλα απλώς επί έλλείψει νοημοσύνης ότι σκεψεως όηλαδη α.ύξήσεως τών έξόδων, έμενον
υπο ,κρισιν δεν έπρεπε, νά γίνουν προβιβασμοί, όσον κκτα μέσον ορον κατ’ έτος 8.000.000 αδιάθετο- -στωσεις, έννοεΐ ότι έφέτος αί μέλλουσαι νά αείνωσιν
και αν ουτοι ησαν όργανική ανάγκη. Άλλ’ άπόδειξις
.α ο,οι ,.ισ.ωσεις θα εινε πολύ περισσότερα·.,! έάν
οτιο Σύνδεσμος ούδόλως έδειλίασεν είνεή κατόπιν στά
“
fa· „-ψ£, h; z.zi οί ?<f0, roi νέϋ,·β,
σις της πλειονοψηφίας, ήτις ήτο μέν βεβαίως αποτέ
δωσωσιν
πλειονα
τών ύπολογιζομένων καί τά κατά τοϋ
λεσμα πατριωτισμού αλλά και βεβαίωσις οτι ό Σύν
δεσμος η ΙΟ έν άκμη. Αλλά την άμείωτον ίσχύν του λαθρεμπορίου μέτρα θά αύξήσωσιν τάς προσόδου' τοϋ
Κήτους, πρεπει νά ύπολογίση τά περισσεύματα ε-’'
στρατιωτικού Συνδέσμου άπέδειξεν κα'ι ή τελευταία
υποχωρησις άνευ όρων τών Γαλλικών βουλευτών, ώς στρογγυλόν ποσόν 20.000.000 Καί ταΰτα πάντα
λαμβανομενης πάσης προνοίας ύπέρ τής κκλύψεως’
κγγελλεται σήμερον ό στρατός χθες έκ νέου διαταχθεις να είναι έν έπιφυλακ-η, ήτο πλέον άποφασισυέ- των νέων στρατιωτικών καί ναυτικών, τακτικών καί
νος παντί σθενει νά θέση τέρμα είς τόν άγώνα της έκτακτων δαπανών.
, Οί άντιπολιτευόμενοι βουλευταί έξωθοΰντες τόν
παραλυσεως παντός έργου άνορθωτικοΰ. ’Ιδού συνε
αγώνα
μεχρις σχολαστικότητος, διά υ.ιας μονοκονδυπώς και δη έπισήμως πλέον, έδηλωσαν τούτο οί αρ
λικς, επαρουσιασκν τό έκ 2,000,000 περίσσευμα τοϋ
χηγοί ειςτην Βουλήν, κυριαρχών τελείως καί τών
πάντων. Τα πάντα ήδη έγένοντο έπανάστασις, η έ- "γ Ευταςια είς ισάριθμον έλλειμμα. ’Ιδού τό'γεγον°-ε;οδα άνηκοντα είς τόν Προϋπολογ. τοϋ 1909 διά
παναστασις πλέον άνεγνωρίσθη άπό πάντων. Δίδεται
τόν προϋπολογισμόν τοϋ
ουτω κόλαφος ισχυρότατος κατά τοϋ κ. Πισσών, ο- ΗΗΠ ’‘Ζς
π
πανΤΖ y-x'^x ζζ1 λογιστικόν καί λογιστις ηθελησεν νά παρουσιάση τόν Στρατόν αή άντιΪ9ίθΠΖ’δ°
δ?'ως 0 προϋπολογισμός τοϋ
προσωπεύοντα τόν Ελληνισμόν.
1910, ουδεν θα παθγ, καθ’ όσον τά ώς άνω 4,000,
, Είς όλα ταϋτα όμως πρέπει νά προστεθη ότι έχει
000 μεταβιβαζομενκ είς τόν Προϋπολογισμόν τοϋ
με χα μέρος ο νέος επ'ι τών Στρατιωτικών ύπουργό'
κ. 1. Κωνσταντινίδης· ό σίδηρους βραχίων τοϋ διαποε- 1 J1U, ελαττουσι τκυτοχρονως τό έκ 15,000.000 έλ
λειμμα τοϋ 1909 είς 1 1,000,000. Ούτω δσ.ως,άντίέκ
πους και επιστήμονας στρατιωτικού φαίνεται πανταnnVnnT?
“T71?\ff0f,'iv0U 5ζνείου νά πληρωθώσι 15,
χου επιβλητικώς δεσπόζων. Καί δέν εινε μόνον η ισχύς
- ’ϊ, ΛίΧ τ° ελλε!!^·π
1909, θά πληρωθώσΖ αυστηρά· όκ. Κωνσταντινίδης εινε και αρετή καίαεμονονί 1,000,000, έκ τοϋ δανείου δέ θάλάβη ό προϋ-'
γαλεΐον ψυχής τοιοϋτον, ώστε τοϋτο μόνον αποτελεί'δύπολογισμος τοϋ 1910 4,000,000 δρ.
’
ναμιν ^κανην νά συντρίψη πασκν άντίδρασιν, καί άν
Εν Κρήτη έπήλθε μεταβολή Κυβερνητική. Τό
αυτή εχη δυνκμιν Ναπολέοντος.
πράγμα δεν πρέπει νά έξηγηθή ώς έπιζήμιον, διότι ή
Η έπανάστασις άντιπροσωπευομένη έν τη Κυ
ζ-εταβολη έπήλθε κατόπιν γενικής συνεννοήσεω:,
βερνήσει δια τού κ Κωνσταντινίδου, έν τη διοικήσει
αποόλεπει δε εις την άπόδοσιν περισσοτέρου κύρους
όε,του Συνδέσμου διά τοϋ κ. Ν. Ζορμπά, άνδρός διαεις την Κυβερνησιν, όπως άντιπροσωπεύη νομιυ.ώτεπρεποντος δια την νοημοσύνην του. ύπεοτέραν καί τή'
ρον και βεβκιοτερον τό κοινόν φρόνημα. Ώς έκ περισ
του εμπειροτέρου πολίτικου, έχει ηδη δύο ίσχυροτάσού, οι, εν , Αθηναις Κρήτες άπετέλεσκν έπίσηυ.ον
τους στυλους.
- r
κΚρητών, υπο την προεδρείαν τοϋ
Τόν μήνα τούτον διενεμήθη καί τό τεύχος τοϋ
κ. - . Λυμπριτου Συνταγματάρχου’ ό κκτκρτισυ.ός τοϋ
Προϋπολογισμού· τό τεύχος είνε ογκωδέστατος τόμος σωματείου τούτου θά έχη έπίσης μεγάλα πολιτικά
μετά του οποίου δημοσιεύεται καί ολόκληρος ή είση- οφέλη, δια το Κρητικόν ζήτημα.
γησιςτοΰ κ. Εύταξίου, καθώς καί ιδιαιτέρα άνάλυσι'
Τα Πατριαρχεία νέαν ύπέστησαν έκ μέρους τής
του προϋπολογισμού τοϋ ύπουργείου τών Στρατιωτι Πύλης προσοβολήν κατά τών προνομίων: ‘ ή Πύλη
κών. Αι καθημεριναί εφημερίδες έν έκτάσει παρέλα- οιετυπωσε καί πάλιν τήν άξίωσιν όπως αναμιγνύεται
βον την εισηγησιν τοϋ κ. Εύταξίου, παρ’ δλην δαως εις το εκπαιδευτικόν ζήτημα. Εύτυχώς,ώς τελευταίω^/)ν εκτασιν ταυτην, ουδεν τό ούσιαστικόν παρέλαβον ακι παλιν άνεδείχθη, ή δύναμις τών Πατριαρχείων’
εκ της εισηγησεως τοϋ κ. Εύταξίου, διά τούτο ή δη- πάντως θα κατισχύση τής βίας κκί θά λυθή κ?ι τό
μοσιευσις του τεύχους τοϋ Προϋπολογισμού άποτελεΐ ,ητημα^ τούτο κατ’ εύχήν. ’Άλλως είς τήν Τουρκίαν
γογονος νεον εν αύτώ, ό επί τών Οικονομικών ύπουρ- δεν απολείπουν έκτακτα πολιτικά γεγονότα, άίτινα
γος λύει πασκν απορίαν ανατρέπει δέ πειστικότατα ετι μάλλον διευκολύνουσιν τήν λύσιν τών μετά τοϋ
πάσαν διαστροφήν ήν έπεδίωξαν οί οικονομολόγοι Πατριαρχείου ζητημάτων, ώς λ.χ.τό ζήτηαα τής Με
αντιπολιτευόμενοι· έκ τοϋ τεύχους τούτου βλέπει καί σοποταμίας, δπερ έρριψε καί τήν Τουρκικήν Ιύυβέοο δυσπιστωτερος, ότι όντως τά οικονομικά τοϋ Κρά νησιν.
1
τους τίθενται έν τάξει, ότι παύουν πλέον τά έλλείαΓΕΩΡ Δ.. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥΣ
(Λατα και οτι αί προαγγελλόμενα οίκονομίκι καί'οί

Δ Ε Κ Ε ΜΒ ΡIΟ Σ
Κύριον χαρακτηριστικόν της πολιτειακής εςελϊξεως
κατά τόν τελεντα'ιον μήνα εινε ή επισημοποίησις τοϋ
’Επαναστατικόν κα&εστώτος. Η Κνβερνησις, αι Αν
τιπολιτευόμενοι μερίδες, άκόμη δε και τό Στέμμα,
άνεγνώρισαν εις τόν Στρατιωτικόν Σύνδεσμον το δι
καίωμα τής ενασκήσεως ελέγχου. Λεν έπετεύχΰη όμως
τοϋτο άνευ πεισματώδους άττιστάσεως, διότι προηγή&η περίοδος κρισιμωτάτη κα&’ ήν ή σύγκρουσις
τών άντιμαχομένων μερών έδεωρήϋη άφευκτος,^ τοιαύτη δέ σύγκρουσις, ώς και άλλοτε έλέχ&η απο τών
στηλών τούτων, &ά έσήμαινεν όλεθρον και αίματοχνχίαν. Ούχ ήττον ή φρόνησις εκυριάρχησεν εν τελεί
καί ή Έπανάστασις διετήρησε καί πάλιν τόν ειρηνικόν
της χαρακτήρα.

CH στάσις τών Κομμάτων έξ αφορμής τής τολμη
ρός γλώσσης έν τή Βουλή τοϋ πρώην έπί τών Στρα
τιωτικών 'Υπουργού υπήρξε τοσοϋτον προκλητική,
ώστε έπιστεύ&η πρός στιγμήν οτι οί αρχηγοί των απεφάοισαν ν ’ αντιμετωπίσουν άλληλεγγύως τοζ κίνδυ
νον τής συρράξεως καί νά συνάφουν τόν υπέρ των
όλων αγώνα, δημιουργοϋντες χάος έκ τού όποιου^ ήλπιζαν νά άναβιώση ό Κομματισμός. Τό χάος, όμως
αυτό άκριβώς έπρεπε νά άποσοβη&ή πάση θυσία, και
διά τούτο δ Στρατιωτικός Σύνδεσμος κατά τής πολι
τικής τής δπισθοβουλίας άντεπεξήλθε διά πολιτικής
σώφρονος προβλεπτικότητας, καί ΰπεχώρησε αν και
μέ κίνδυνον νά’ίδη μειούμενον τό γόητρόν του. Αλλ
ή ύποχώρησις τού ισχυρού ισοδυναμεί κάποτε προς
ηρωισμόν, έπαινος δέ καί τιμή ανήκουν εις, όσους, εν
έπιγνώσει τής υπεροχής τοσν, γνωρίζουν να ενδίδουν εις
στιγμάς πατριωτικής ανάγκης.

Άπό τοιαύτης άπόφεως αί σχέσεις μεταξύ τής παρούσης Κυβερνήσεως καί τοϋ Στρατιωτικούς Συνδέσμου
δέν δύνανται ι ά είνε τελείως δμαλαί, δέν πρεπει δε
νά φανή παράδοξον ότι δ Σύνδεσμος ήξίωσε τήν ά
μεσον άπομάκρυνσιν τοϋ 'Υπουργού τών ’Εσωτερι
κών κατόπιν έκδηλωθείσης τάσεως προς ανεξαρτη
σίαν.'Ο κ. Μαύρομιγάλης έδοκίμασε νά αντιστή, προτάξαζ τήν κυβερνητικήν Αλληλεγγύην, και ήπείλησε γε
νικήν παραίτησιν δέν έπέμεινεν όμως, σκεφθεις βε
βαίως ότι ά-’αλαβών τήν ’Αρχήν συνωμολογησεν ωρισμένας υποχρεώσεις ή άθέτηοις τών όποιων θά συν
επάγετο σοβαρωτάτας δΓ αυτόν εύθύνας.
Δέν αρκεί ή ’εξασθένησήτών Κομμάτων, χρειάζε
ται ή άποσύνθεσίς των διότι είς τόν τόπον αύτόν το
Κόιιμα δέν Αντιπροσωπεύει ιδέας Αλλά προσωπικά
συμφέροντα. 'Υπάρχει βεβαίως Ανάγκη πολίτικων
μερίδων, Αλλ’ έμφορουμένων ύπο του ίδιου αισθή
ματος τό όποιον έγέννησε καί ’ενισχύει την Επαναστασιν. Τάς μερίδας αι’τάς έχει καθήκον να μορα,ώση δ Στρατιωτικός Σύνδεσμος καί ίσως το μέρος
αύτό τοϋ προγράμματος του δέν θά είνε τοευχερεστερον Είνε ζήτημα ευρέως προσηλυτισμού μεταξύ
όλων τών πολιτειακών σφαιρών, έργον γενικής κατηγήσεως είς Αγνά πατριωτικά αισθήματα, Ανάγκη προ3έταιρισμοϋ όλων τών ύγειών στοιχείων. Οταν, υπο
τήν αιγίδα τοϋ Στρατού, πηχθή σύνδεσμος οχι πλέον
Αποκλειοτικώς στρατιωτικής χροιάς, Αλλα σύνδεσμος
συγκεντρών Αντιπροσώπους έξ όλων των τάξεων, μέ
άνδοας αμερολήπτους έπί κεφαλής, με πρόγραμμα
περιλαμβάνον τήν βελτίωσιν όλων των κλάδων ανε
ξαιρέτως, μέ σύστημα καί μέ ειδικότητα δι έκαστον
κλάδον, τότε θά λείφουν καί αί παρεξήγησές μεταξύ
πολιτών καί στρατού καί τό έθνος θά βαδίση συσσωαον πρός τήν Άνόρθωσιν.^

Ύποχωρήσασα έπί ώρισμενού ζητήματος ή Επανάττασις, ήδυνήθη νά σφυγμόμετρήσή τά Κόμματα και
νά φυχολογήση έπακριβώς τους ήγέτας των απέδειξε
'Η σννάντησις του Στέμματος καί τοϋ ’Αρχηγού
δέ ή ευθύς μετέπειτα συμπεριφορά τών, τελευταίων τής Έπαναστάσεοις προς έξομάλννσιν τής κρισεως
ότι οχι μόνον ύπερτιματο ή νίκη αλλά καί συστημα ένέχει τήν σπουδαιότητα τώι μεγάλων Ιστορικών γεγο
τική προσπάθεια κατεβάλλετο πρός νοθείαν τής_ Κοι νότων. Δέν είνε ίδιον κοινού Μονάρχου οντε κοινοί
νής Γνώμης καί δημιουργίαν ρεύματος ’εχθρικού προς ’Επαναστάτου νά Αντιμετωπίσουν Αταραχως άδηλους
τούς οπαδούς τής Άνορθώσεως. Προ τοιαύτης έπι- καί νά συνεννοηθοϋν έπί διισταμένων αρχών. Οσα
κινδύνου τροπής έπεβάίλοντο έντονα μέτρα. 'Η ετερ- είπεν δ Άναξ χαρακτηρίζουν τήν ’έξοχον Βασιλικήν
γεια τού Στρατιωτικού Συνδέσμου ύπήρξεν οϊα έδει, περίνοιαν, όσα Απήντησεν δ Συνταγματάρχηςμαρτυ
ραγδαία- τό κτύπημα κατηνέχθη βαρύ καί κατακεφα- ρούν τό θάρρος καί τήν ευθύτητα του στρατιώτου.
λον. Δύο έπιστολαί τού συνταγματάρχου Ζορμπά προς
τούς δύο ’Αρχηγούς τών κομμάτων βραχυλογία, αλλα
Αί Σνντεχνίαι παρουσιάζουν αύτήν τήν στιγμήν τό
τρομακτική σαφήνεια γλώσσης’ και τό Αποτέλεσμα, λυπηρόν θέαμα τής διασπάσέως, οί δέ πρόεδροι των
άμεσον: υποταγή.
δέν φαίνονται νά συναισθάνωνται τάς υποχρεώσεις της
θέσεώς των. Θέλουν νά ’επιβληθούν εις ζητήματα γε
Η πολιτική τής Κυβερνήσεως-ή ιδιαιτέρα πολι νικού συμφέροντος καί δέν εινε ίκανοι να , επιβα/Μνι
κή—κατά τόν μεταξύ Στρατιωτικού Συνδέσμου και τόν σεβασμόν μεταξύ των Αντιπροσωπεύουν μερίδα
Κοαμάτων αγώνα δέν ύπήρξεν ίσως καθ’ όλα ειλικρι τοϋ λαού ήτις μοχθεί διά τήν Άνορθωσιν και εις τη
νής. ‘ Είς τούς κυβερνώντας είνε φυσική ή κλισις προς πρώτην σύγκρουσιν τοϋ άνορθωτικοΰ βραχιονος με το
αυταρχίαν, ύφ’οϊας δήποτε δέ συμβατικάς περιστά σαποόν καθεστώς διχογνωμοϋν και μερικοί ε^ αυτωτ
σεις άρχει μία Κυβέρνησις, ή ’επιβολή ελεγχου άλλης τάσσονται μετά τών ’εχθρών νής Πολιτείας. Και τούτο
άοχής, δοώσης έκ παραλλήλου, προκαλει δυσφορίαν διότι ύπό τό πρόσχημα πατριωτικής εργασίας εξα Ο
καί έμβάλλει είς τόν πειρασμόν τής χειραφετησεως.
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Λουθονν νακρνπτωνται προσωπικά ήξιώσεις
έμπορον των συνειδήσεων δέν έπαυσε νά τελεσφορή.
Live καιρός να έκλειψη μεγάλη αΜ >
, ψ
συνελθουναί τάξεις αί oWm
Q°vxa τωνεις την κρίσιν α{ιτ~ν
άν&ρώ^

Κα Δημητρακοπούλον έχη τδ χάρισμα τής άομονική
^αγγελίας κα'ι, φύσει συμπαθέστατη, κατακτά ακροατήριου.
” ·ατακτ(ί· το

Η ΕΟΡΤΗ TON BEATPim ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

λόγω "0^ °^υς^λον άποδειχθή συμφερθντοΜγοχ. Ο εργατικός πληθυσμός πρέπει νά εδοίσκεται
ονμ.α^είς τδ πλευρδν τον Στρατιωτικού Σωσμού
■ΣΆ?"
*

οιαν θα εδιδε δε χειριστήν ιδέαν περί τον τρόπου καθ’
ον αντελαμβανομεθα τήν Άνόρθωσιν. "Ας άφεθοΰν
τε^καά1
”]™V ενόρκων ο1 όποιοι,"Ελλη/ και σνμπολιται των, θά καθορίσουν τδν βαθιών
τήζ πρεπουσης επιείκειας.
'
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Ό Δεκέμβριος καί τδ 1909 έκλεισαν μέ δδυνηοώδ^ο'^''^ πνρκαϊάν Τ&ν ’Α™™όρων. Καί

ην Βασιλικήν ψνχην μετά τόοας &))a?
μή κτν7αίαΙΧδ~Γλία
πΰΟελεύαεω? τον πυρδς
Ζτα’η'
ΒΙνε ίίχΐ·Ιΐ0νΟν ίντε^ς άνυπόοτατα αλλα και παράλογα- διότι Εγκληματική ποΓώ,τοιαύτης σοβαρότητας προϋποθέτει κάποιον σκοπ'
^οφελος, ουδείς δέ άπολντως δύναται νά ώφεληθΰ
εκ της γενομενης καταστροφής.
Ψ^ηθη

ΜΙΛΤ. ΙΩΣΗΦ

τέλνα μ 2 ωτθυ ενόιαφεροντος τήν καλλιτεχνικήν έκ’ . ? τον
ράμματος. "Η είσήγησις τον κ Μπ
Λννινον, προέδρου τής Εταιρείας. ^ετο μέ πε1'
οην δοσιν ευφυΐας. Μεταξδ άλλων ίπαίχθησαν ή Βα<πλισσα Σαββα, έργον πολλής άξίας τοϋ κ. Γ ΤσοκΟ.
νλον, και το « Ονειρονν τον κ Πολέιιη ώιη ~
σκηνικόν ποίημα.
' Πολεΐυ1’ αραιόν
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Visage
ΕΤ PLUS DE RIDES! I

COUPON GRATIS DE BEAUTE AUX LECTEURS

ίστέφθη ή πρώτη έΕλλήνων Θεατή ν,,.,

Ζ· ·±xai

*

Ζητείται άμνηστεία ϋπέρ των στασιαστών τον Νκυτ^υ,'^ ωεα Χ^ικεύεται διά τον Ίόπον καί τείνει
° λαβή χροιάν Κοινής Γνώμης. ΆλΓ έξητάσθη 5οά
L
επιτρέπεται αμνηστεία διά πράξιν άπαχθεϊσ^ν
ωισβΖ- απ.°(ράσείς
Βόννης ; Οί'δεϊς άμία υ^ΛταΜγτεζ Αξιωματικοί εΐνε άξιοι σΰμπαμεια., άλλ η επεμβασις είς τδ έργον τον Νχ,'
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Des arrangements ont ete faits avec Harriett Meta
Smith, la fameuse spccialiste de heaute, qui a bien
voulu consentir a fournir gratuitenent a tons les
lecteurs de cet article les preeieux renseignements
qu elle possede sur 1’art de faire disparaitre es n

«leu auestions etonnees de mes amies me prouvent
plus sftrement que mon miroir, que ma igure a re~
P
· I·» Kcaute et la fraiclieur de lajeunc. se.
STS,OM»·" ·· '·’ P'·™
d-

Ί----- Γ

des. Cette methode est 1’umque trouvee jusqu’ a ce jour et est veiitable
ment efficace et remarquable.
D’ailleurs, Harriett Meta Smith a
etc bautement recompensee par les
divers jurys siegeant aux expositions
de Loudres, Bruxelles, Rome ; elle
possede nenf medailles dor accordees
en iaveur de sa merveilleuse decouverle, qui est brevetee en France et
aux Etats-Unis.
Harriett Meta Smith est elle-meme
un exemple vivant de la remarpuablc
effieacite de ses produits Elle est consideree comme une des plus jolies iemmes de Paris. A 1’aide. de sa ^couverte

venue lisse et rose».
— Ci tons encore ce passage d’ nne
lettre de Madame Wanda de Zarembska de Berlin : «J.’ etais decue,
desilusionnee, maie aprfcs un seul esiai
de votre traiteinent toutes mes rides
etaient disparnes».
Mademoiselle Visonneau de Nantes
dit . ttC’e.st avec joie que je vois aujourd liui toutes mes rides disparues
Uace a votre traitement».
" II n’existe pas, il n’a jamais existe
une specialiste de beaute qui mt recu
autant de medailles d’ or et de bautes
recompenses qu’in a recues Harriett

elh^ fit

entieremsnt disparaitre ses rides i y a
je
ans : elle avait jusqu alors essaye k
,a
masque, les fnmigatione, tout en un
,
.uoiidre chance de reussite : seul ec
cede qu’elle venait de decouvnr lit disparait
rides en trois nuits, Maintenant, sa peau est dou„
et veloutee, son teint frais et clair, et nul _ne p
deviner son age, taut son visage a un aspect de jeu
nesse. 11 est impoesible a quiconque de lui dccou

Meta Smith.
Nulle ue peut, comme elle, se vanter
avoir
comme client^ autant de feiqmes de baut
Vous n’anrez plus jamais, soyez-en P^^adee
1’occasion de consulter une specialiste de beaute
•lussi versee quHarriett Meta Smith dens la question
‘et qui, comme elle, jonisse d’une reputation umvei

vrir nne seulc ride.
,
,
Non seulement sa decouverte lui reuss t
meme, mais des r&ultats plus ^urprenant» encore
furent obtenus dans beaucoup d autres eas
Parmi des centaines de lettre.·, ci
» oer[jn Madame Louis FOREST Kupfergraben, 7 a Berlin

SelCroyez-moi, detaehez ce coupon immediatement.

Que risquez-vous ? La chauce de vous embelhr. Inu
tile d’envoyer de I’argent, pas mSme uu timbre. Retournez simplement ce coupon dans une Isttre affranehie de 25 lepta a Harriett Meta Smith,division 1 /0,
.Oev.«'p„ ««trier une repA.e .»«. Pli

cash etc.

ΜΑΛΙΤΕΧΗΙΚΗ Μ ΦΜΟΑΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΙΙί
■Ο Λ««« ,* Mlle Dolley,
τΙΝ χαριεστατης ταύτης καλλιτέχνιδος

COMMENT ENLEVER VOS RIDES
’έδωκν

-

Bernstein, τον Bataille καί τοϋ Du n· Γ τ~
Την άποχαιρετιστήριον έδωκε είς τδ Δημοτικόν Θέα
τρον μέ τήν Κυρίαν τον Μαξίμ.
,μ
♦

Αιάλε^’Καν ένδιαφέρονσαν έκαμεν είς τήν αϊθον
les
°
’’“ΆΧ “ Ju-’

*■ Ν·
x0cTIizS'EL-LENIGaHEIULI)- ΕΙσΒλθ8ν 8l« τδ Ιον έτος
προόδου
ςΧ°υ ενΛ°νδί'φ’ μέ δλ« τά «XW τής

ριοδ!κθν?™?δόΧΐ?έΓΝέα λ·γ£η

ποντικήν, φιλολογικήν, επιστημονικήν κώικοι^ωλομκήν
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Η Ελλην.ς εις τήν ιστορίαν τοΰ Πνεύματος.

ει.

Έξεδόδησαν:
Τό ΔΒΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ, μηνιαϊον πεοιοδτΓΝ ΙΛ ηπΜΛ ?"εν>1ς θ' Ρουσο;τθύλου καί τό ΔΕΛΤΙΟΝ TH2
A^SuT “0ΜΗΧ“«“ ΚΑ! ΕΜΠΟρΊκηΪ

Τή,· „πΙετ“ ’ιολλ_’Ις εύχαριστήσεως άγγέλλομεν τήν έκδοσιν
ήξ < Πρωίας» τής Λαρίσσης, τοΰ κ. Δηιι A Tnm«n'
ς τήν νεαν συνάδελφον εύχόμεΟα ταχείαν πρόοδο
*?.
*η"

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ημ· Γρ. Βιρναρόάκην.—ΧείρύγρΧφΟν έλήφθη.

CO/WIWE/V'
^e^liste de beaute' de Lonbres
Detaehez ce coupon aujourd hui , en J
gratuitement tous renseignements pour enlcyei
et Paris, Harriett Meta Smith ; vous reeevrez g
souvent> produit un resultat en une nuit.
V0S iiuXptc Ks‘l&e quT
^ieXc^^;ί^ moyen X
S’eS^

Sole ci-dessus et e'erivez

SCCrfetement·

LiSeZattenUVem

„„

HARRIETT META SMITH,

a««r.« rd ιίΐη

ΠΜΠΤ0Σ ora KM »ΠΜ_

IHI ΠΥΝΑΓΟΗΙΣΙΙ!
ΕίδοΛοωνμεν τδ Σον κοινόν τής π^^υούσ^ κ^
τών ίΖρχιώτ, δτι sk τά έν Σεπολίοις Δενδροκομεία
καί φυτοκομεϊά μας, εϋρίσκονται πρδς
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ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
Πρός οδηγίαν ιών ενδιαφερομένων παραθετομεν τήν προκΰπτουσαν διαφοράν πρδς δφελος
τών ταξειδευόντων μέ βιβλιάριο 2500 χιλιο- ι
μέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τιμάς τών απλών

19/ΒΡΙΟΐ 1909

ΓΡΑΜΜΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Έξ ’Αθηνών Έκ Στροφυλίου Έκ Κηφισιάς

ΙΔΡΥΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΪ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΙΗΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΣΤΙ ΕΙΣ ΔΥΟ ΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

εισιτηρίων.

ΙΙρό μ.εβημ.βρίας
6.—
6.55' 7.10' κατ’εύθεϊαν
7.30'κατ’εύθεϊαν —
8.25'κατ’εύθεϊαν
10.- 11.10'
12.05'.κατ’εύθεϊαν —
—

Μετά μ.εσημ.βρίαν

ΣΕΛΙΑΕΣHEPIHOY10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΝ 8 ΣΤΙΓΜΟΝ. ΜΕΤΑ ΣΧΗΜΑ-ΤΟ ΑΪΤΟ 3ΣΤΗΛ0Ν 8 4ΣΤΗΛ0Ν
ΤΙΜΗ ΤΟΝ 2 IONIAN ΔΡ. ϋ ΦΡ. 20 ΜΕΤΑ ΤΑΧΥΔΡ. 25,0 ΤΟΜΟΣ ΑΡ· *ι ΦΡ, 10 ΜΕΤΑ ΤΑΧΥΔΡ. 12
*

— ’
2.4.05'
, ,
2.55'
6.— κατ’ εύθεϊαν —
8.—
,
6.55'
10.— κατ'εΰθεϊαν —

1.20' κατ’εύθεϊαν
3.10'
5.10'
7.10'
9.10'
10.40'

Κυριακάς καί έορτάς προστίθενται :

^ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣΜ^
ΑΤΤΑ.Σ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΡίΙΟΜΓΙΟΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΙΓΓΛΕΣΗ

Α.'

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

Α. Μ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΛΛΑΣ

Β' ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΤΧΓΜΖΏ,Ν ΚΡΗΤΗΣ-ΚΥΠΡΟΥ-ΣΑΜΟΥ
Γ' ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚίΑΚΕΑΟΖΝΊΑΣ

Δ.' ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΖΓ. ΑΣΙΑΣ KAI TYiTST ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ

Έξ 'Αθηνών διά Κηφισίαν 3 μ.μ. 4.15' μ.μ.
Σημ. 1η. — Λαίκαΐ τιμα'ι τών μετ’ επι
στροφής εισιτηρίων έφ’ δλης τής γραμμής Κη
φισίας κατά πάσαν Τρίτην και Παρασκευήν.
Σημ. 2α.—Λαίκαΐ τιμαΐ τών μετ’ επιστρο
φής εισιτηρίων τάς Κυριακάς έκ τών Σταθ
μών ’Αθηνών, Στρούμπου καί ’Αττικής μέ

τήν αμαξοστοιχίαν τών 2 μ. μ.

Ε' ΕΥΡΩΠΗΣ, Α-ΑΛΕΕΙΚΉΣ: ΚΛΠ.

Γραμμή Λ^γρ!0Τ

«ΟΓΕΝΙΚΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ^

’ Αναϊζωρήόετς

1 ον ΤΕελίδες εις τήν αρχήν καί τέλος.—Λιπλαί Χελίδες δρχ. ή φρ. 400, ή Χελίς
δρχ. ή φρ. 2SO, ή 1 )*·ί Χελίς δρχ. ή φρ. 130.
Λ·£ον Χελέδες μ.εταΐξύ τοΰ κειμ.ένου.—Λεπλαε Χελίδες δρχ. ή φρ. 200, ή ϋελίς δρχ.

ή φρ. 1 ί£3, 1 )2Α 2ελίς δρχ. ή φρ. 70, 1 )^5 Χελόδος δρχ. ήφρ. 4ί» 1 )8. Χελέδος δρχ. ή φρ. 30.

Β
7.30 4.60
9.20
.3 85
εισιτήρ7.65 6.40
β:6λιάρ·
7.85
δια Κόρινθον
15.70 12.50 6.10
εισιτήρ· 12.20 10.15
βιβλιάρ·
, Άβγ0’
=>3 20 18.80 11.60
9.—
εισιτήρ18.— Ιδ·βιθλιάρ·
> Τρίπολιν
2υ.ώυ
.14.60
29.20 22.
—
εισιτήρ , 21.95 18.30 11.—
, Μεγαλόηολιν β,βλιάρ-. 34.50 25.75 17.25
είσιτήρ.. 27.80 23.20 13.90
, Κυ^αΰια<,^αν βιδλιάρ... 19.50 15.50 9.20
εισιτήρ. 13.05 10.85 6.55
βιδλιάρ.
, ’*.4
6® “’’
25__ 18.— -10.—
εισιτήρ. 18.65 15.55 0.35
βιδλιάρ.
16.35
, Πάτρ®«
37.70 28.10
εισιτήρ. 27.05 22.55 13.55
βιβλιάρ.
, Πύργον
6.35
Εκ ΠΑΤΡΟΝ , .in 12.70 10.10 4.15
‘Μ
βΜ
3.80
δια Πνθϊον
εισιτήρ· 'ϊ·60 θ’.Οδ 2.45
’■"•Τ 5Κ >■- 2.55
, Λεχαινα
1.70
εισιτήρ· Ό·
2.80
βιθλιά?· 3·35
8.25
» A7/i°v
5.50
εισιτήρ- ζ6·
g>20
βιδλιαρ· 1;·
, Κόρινθον

Εξ ΑΘΗΝΩΝ

Έκ Λαυρίου
7.10' π. μ.
8.45' *
·¥··
4.15' μ. μ.
3.50'
ν-Ρ·· τιμά: καθ’ έκάστην τών α
Σημ.
—Λαϊκαΐ
πλών εισιτηρίων μόνον τής Γ' θέσεως έξ ’Α
θηνών διά Λαύρων καί έκ Λαυρίου δι’ ’Αθή
νας.— Τιμή εισιτηρίων Γ' θέσεωι δρ. 2.50

Έξ ΆΌηνών

Άον Άγγελίαε μεταξύ τών ΛεευΟύνβεων.— Άγγελίαε 3 στίχων (εντός πλαεσίου) δρχ.

ή φρ. %?Ο Άγγελίαε 3 στίχων (εντός πλαεσίου) δρχ. ήφρ· 13, Άγγελίαε 1
στίχου κεφαλαία δρχ. ή φρ. *■£.
4ον ϋελίδες είς τό τμήμα άγγελεών. — Λεπλαε Χελεδες δρχ. ή φρ. 15 3. ΊΙ σελες
δρχ. ή ΨΡ· 1ΟΟ, 1)5£ σελες δρχ. ήφρ. 60, 1 )4t σελέδος δρχ. ή φρ. 4ίΟ, 1)8
σελίδος δρχ. ή φρ. ίϊίί.

MmmMw.ii
ΙΔΡΓΘΕΙΣΑ TQ 1839

*Έδρα έν Λ.ονδίνω. — Γενική διεεθυνσις έν Έλλάδι, έν ’Αθήναις.
Ί*ποκατάστνιμα s έν ’Αλεξάνδρειά, Κέρκυρα,
Κεφαλληνία, Ζακϋνθω, Πειραιεΐ, Τριπόλει.
ΙΙρακτορεεον : έν Ναυπλίω.

4
ο)ο έιησ. έπί άποδόσει μετά 2 έτη έχρι 4 έτών
4 1)2 ο)ο »
»
»
» 4 » καί επέκεινα
Είς χρυόδν

ο)ο έτησίως έπί άποδόσει εις πρώτην ζήτησιν
3
»
»
»
μετά 6 μήνας.
3 1)4 ο)ο
»
»
»
» 1 ,^τος.
3 1)2 ο)ο
ο]ο
»
»
»
» 2 έτη καί έπέ4ί

[κεινα.

Όρο» καταθέσεων εές Τραπεζογραμμάτια

Τίτλο» πρός $ΰλαξ»ν

2 1)2 ο)ο έτησ. έπί άποδόσει είς πρώτην ζήτησιν διά ποσά
μέχρι δρ. 100,000
1)2 ο)ο »
» »
ζήιησιν διά ποσά
πέραν τών 100,000
3
ο)ο »
μειά 3 μήνας
3 1)2 ο)ο »
» 6
» μέχρι 2 έτών

Ή Ίονική Τράπεζα: Limidet δέχεται τίτλους
πρός φύλαξιν αντί ελάχιστου δικαιώματος φυλάκτρων
1)4 ο)οο έτησίως (έλάχιστον δριονδρ. 1) έπί τής άξίας
τών τίτλων ύπολογιζομένης εις τήν τρέχουσαν τιμήν
τής ήμέρας τής καταθέσεως.

Δικηγόρος

δια Καλάμα;
, Ναύπλιο’’

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ

άπλής μεταίάσεως.

ΠΕΛΟΠ.

θ 12 25 7.35
• 4.85
εισιτήρ·
ο ·nc
9.65 s
05
βιίλιάρ.
7.80 4.7
εισιτήρ· 9.50 5.60 3·4.
βιθλιάρ- 6.75
Γραφεί00·
Εκ

τρίΠΟΑΕΟΪ

----(Σοφόκλειον)

Άθηναι

LVillillJl 1U ι·... __

Έκδεδομένιη κατά Κυρεακήν ύπό τοΰ δη
μοσιογράφου καί Άρχεσυντάκτου
τής «ΆμαλΟείας»

ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ

3 ΟΔΟΣ ΚΟΡΛΗ 3

Διά τής υγιεινής τυΰ στόματος και τών δδόντων
σώζετε ου μόνον τούς δδόντας σας, άλλά προλαμβάνετε
απείρους νόσους τοϋ στόματος, τών δδόντων, τών ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοϋ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών
πνευμόνων, ώς και τοΰ πεπτικοϋ συστήματος, πολλά

κις Συνιστώμεν
δέ σώζετε τήν
ζωήν σας
αυτήν.
ένθέρμως
τόν
διακεκριμμένοχ επιστή
μονα δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοϋ οποίου αί
τρεις σκευασίαι Έλοξίροα, Όδοντόκονος καί
κ. ΘΕΟΔ· Κ· ΥΓΊΕΡΙΔΟΥ
είδος των.
τ®ν·
Άδαμ-αντίνη εινε μοναδικοί εις τόο είδος
Ό κ. 'Υπερίδης συγκεντροΐ ίν τή «’Εφημερίδι τών
Διά τοΰ Έλοζηρίου παύε: ή οδονταλγία καί
Κυριών» πάσαν την γυναικείαν κίνησιν τής Σμύρνης
καί τοΰ Εσωτερικού αυτής οπού έχει μεγίστην διάδοσιν ή νευραλγία. Είναι σκευασία αλάνθαστος καί απο
καί κυκλοφορίαν. Ή δράσις τοϋ γυναικείου τούτου
περιοδικού εγένετο αφορμή να εμφανιο&ώσι γυναικείοι
Πωλείται παρά τφ ϊδϊφ αντί 2 δρ· τδ φιαλίδιον
φιλολογικοί μορφαί πολλά υποσχόμενοι. Συνιστώμεν τελεσματική.
εις πάσαν Έλληνίδα τήν άπόκιησιν τοϋ ωφελίμου
3 Κ,οραή 3
τούτου περιοδικού. Έτησία συνδρομή φρ.χρ.8
Συνδρομητή! Ιγγράφονται καί παρ’ ήμϊν.

6-ΟΔΟΣ ΕΡΜ0ϊ-6

ΚΟΝΙΑΚ

ΑΔΕΦΛΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ
ΕΝ Π Ε I Ρ ΑΙ ΕΙ
ΟΔΟΣ ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ Α.ΪΑ 51

ΙΔΡΥβΕΝ TU 1845

Τό Ελληνικόν Κονιάκτ ών
Αδελφών Μπαρμπαρέσου, τών
οποίων ο μέγας βιομηχανικός
οικος χρονολογείται έκ πατρι
κής διαδοχής, εΐνε αγνόν προ
ϊόν έκ σταφυλής.
Εχέγγυα εΐνε ή παλαιότης
καί τά έπίσημα βραβεία τών
Ελληνικών ’Εκθέσεων τών
ετών 1875, 1880, τοΰ Σικά
γου 1894, τοΰ^Βορδώ 1895
ώς καί τών έν Παρισίοις Πα
γκοσμίων τοϋ 1889 καί 1900.
ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Παρελήφθησαν οί ύγεεενοε και καθιστώντες τά
σώματα άγαλματώδη κορσέδες τοϋ καθηγητοΰ
GLENARD. ’Επίσης Χουτάς και Χενελε είςδλα
τά χρώματα και αί πλέον nonveautes γαρνιτού
ρες φορεμάτων εις τό κατάστημα ειδών πολυτε

λείας

ΘΕΟΔ. Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΔΟΥ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΡ. 60

Προμηδευιαί τής Βασιλ. Αΰλής
καί τετιμημένοι διά τοΰΣταυροΰ τοΰ Σωτήρος.

Διά πάσαν παραγγελίαν ή
σχετικήν πληροφορίαν_άποτανΟητωσαν οι βουλόμενοι είς τό
έν Πειραιεΐ Κεντρ. Κατάστημα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΜΑ

Γουναρικά πλουσιωτάτης συλλογής

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ» ΑΡ. 40,000,000 - ΑΠΟΘΕΙΪΙΑΤΙΚΟΝ ΑΡ. 9,095,000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ■

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : Έ» Πειραχεϊ, Πάτραις, Σύρω, Καλάιιαις, Τριπόλει, Βόλφ, καί Λαρίόόη
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοτς, Ήρακλείφ καί Ρεθύμνφ
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνότανττνονπόλετ (Γαλατά καί Σταμηούλ), Σαηήιούντχ, ΤραπεζοΟνττ, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρρατς, Καδάλλα, Ξάνθη.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤίΙ : Έν ’Αλεξάνδρειά, Καΐρφ, ΖαγαζΙκ, Μανάούρα.
ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ : (Σουδάν) καί έν Λονδίνφ Ε. C. (No 22 Fenchurch street).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΓ 1909
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεϊον καί Τράπεζαι................................................................................... Δρ.
6,466,010.94
Διαθέσιμα παρά ταϊς έν Ευρώπη Τρ. είς χρ......................................................
»
3.258,351.22
Συναλλάγματα έν Χαρτοφυλακίω καί χρυσός................................................»
3,323,111,86
Προεξοφλήσεις κα' Προκαταβολαί Ε)γραμματ ων.......................................... »
18,873,155.89
Τρέχοντες λ)σμοί
έπί ένεχύρω χρεωγράφων....................................................................... 9
56,796,813.24
έπί έμπορ. καί άλλων έγγυήσεων............................................................9
32,572,366.46
έπί υποθήκη ακινήτων.............................................................................
9
9,123,108.70
Δάνεια έπί ένεχύρω χρεωγράφων.....................................................
»
2,577,737.42
Προσωρινοί λ)σμοί ('Υποκαταστήματα καί Άνταποκριταΐ)............................... 9
6,103,536,78
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια.....................................................
».
11,564,704.98
Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων καί Δάνεια εις Δήμους, Λιμένας καί λοιπά
Νομικά πρόσωπα...................................................................................
9
9,847,245.85
Χρεώγραοα Ταμείου Συντάξεων καί ασφαλείας ζωής ύπαλλήλων. ...
»
480,000.—
Κτήματα Τραπέζης...............................................................................................
9
4,259,031 97
Έγκατάστασις καί έπιπλα Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων ....
»
723,523.66
Δρ. 165,968,698.97
ΓΊΑ-ΘΜΤΙΚΟΙΧΓ

Κεφάλαιον 'Εταιρικόν...........................
Δρ.
Άποθεματικό» τακτικόν...................................................................................
9
'Ομοκογίαι φρ χρ. 2 1)2 έκατ. εξοφλητέα: τή 1η ’Ιουλίου 1924 ...
9
Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς . . . Δρ. 77,933,546.28) ...»
Ταμιευτήριον................................................ 9 9,095,799.69) ... »
Ταμεϊον συντάξεων ) Άξια Χρεωγράφων . Δρ.
480,000-— ... 9
ύπαλλήλων
) Λ)σμός Καταθέσεως . »
101,136.25 ...»
’Εξωτερικοί λ)σμοί είς χρυσόν.......................................................................
9
Έπιταγαί πληρωτέαι.........................................................................................
9
Γραμμάτια είσπραχθέντα καί μήπω έκκαθαρισθέντα..................................
9
Μερίσματα πληρωτέα............................................................................
9
Ό Γενικός Διευθυντής
Ζ. Κ- KIA.TSA.S

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

40.000,000.
9,095,000.—
2,500,000.—
gg
θ.- θγ
.g,

’
23,991,178.81
1,207,456,92
483^65$.02
80,928.

Δρ. 165.968,698.97
θ Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου

Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ειδοποιούνται οί κάτοχοι τών έναπομεινασών έν
κυκλοφορία έζακοσίων έζηκοντα μιας ομολογιών εις
χρυσόν της Τραπέζης ’Αθηνών, δτι κατ’ άπόφασιν
τής τελευταίας έκτακτου Γενικής Συνελεύσεως τών
Μετόχων αύτής χορηγείται είς αυτούς δίμηνος προ
θεσμία, λογιζομένη άπό σήμερον, δπως προσάγοντες
τάς ομολογίας των παρά τή Διευθύνσει τής Τραπέ
ζης είς τό Κεντρικόν Κατάστημα διαπραγματευθώσι
μετ’ αύτής τήν έκχωρησιν τούτων έπί τιμή ©ιλικώς
κανονισθησομένη δι’ αμοιβαίας συμφωνίας έντός τών
ταχθέντων ύπό τής Συνελεύσεως ορίων.
Παρελθούσης τής προθεσμίας ταύτης ή Τράπεζα
ένασκοϋσα, συμφωνως πρός τά άποφασισθέντα ύπό
τής Συνελεύσεως ταύτης, τό δικαίωμα τό όποιον έχει
τής μετατροπής (conversion) τών έν λόγω ομολο
γιών, διακόψασα δέ ήδη τήν ύπηρεσίαν αύτών, θέλει
θεωρησει'τό έκπροσωποόμ.ενον ύπό τούτων κεφάλαιον
ώς τοκοφόρον πρός 3 ο)ο καθώς πάσας τάς έκ κατα
θέσεων είς οψιν όφειλάς αύτής, θέλει δέ έξοφλεΐ τάς
ύπολειφθησομένας έν κυκλοφορία ομολογίας είς τό
άρτιον.
’Εν Άθήναις τή 15 Δεκεμβρίου 1909.
[Έχ τον Γραφείου τής Γεν. Δι.εν·
ϋ-ύνσοως τής Τραπέζης Α&ηνων]

'Η Τράπεζα Αθηνών έκτελεϊ Προεξοφλήσεις, Εισπράξεις γραμματίων, Προκαταβολάς επί
χρεωγράφων καί έμπορευμάτων. ’Ανοίγει τρεχουμένους λογαριασμούς ήγγυημένους καί εν γενει α
ναδέχεται τήν έκτέλεσιν πάσης τραπεζιτικής καί εμπορικής έπιχειρήσεως ύπό συμφερωτάτους ορούς.
Δέχεται χρεόγραφα πρός φύλαξιν άντί ελάχιστων δικαιωμάτων, Ενοικιάζει χρηματοκιβώτια εις
ίδιώτας. Δέχεται καταθέσεις χρημάτων είς χρυσόν καί τραπεζογραμμάτια πληρώνουσα τόκον :
3
ο)ο είς πρώτην ζήτησιν
3 1)2 ο)ο διά καταθέσεις έξ μηνών
4
ο)ο
»
»
ένίκ έτους
ι
5
ο)ο
»
»
δύο ετών καί επέκεινα
Διά τάς είς τό Ταητεντήρτόν της, λειτουργούν καθ’ έκάάτην, καταθέσεις ώς καί διά
τάς χάριν αγαθοεργών σκοπών, πληρώνει τόκον 4 ο)ο.

. ^ΤραφΗοΙΈταφρΙκοιΓ
I. Π. ΧΡΤΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΤ
Διδάκτορας τής Νομικής καί Δημοσιογράφου
Έν Κωνσταντενουπόλ»—Γαλατά.

ϋιουριχτβίδιχα-ϋυτσοΰζ Γενί) Χ.άν αρ. 1
KORSETS “ROYAL,.
Οί μόνοι Κορσέδες οϊτινες έτυχον τών καλλιτέρων βραβείων είς πάσας τάς διεθνείς έκθέσεις.
Είς τόν ΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝ : Θά εΰρητε άπαντα
τά είδη τής γυναικείας άμφιέσεως, είδη γάμων καί
προικών ώς καί πλουσίαν
*συλλογήν
φορεμάτων.

ΤΙΜΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΜΕΝΑΙ

~ tpe^aphTnqV " ~
ΠΡΟΚΗ ΡΎΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ή Τράπεζα ’Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμόν
πρός κατάληψιν τριών θέσεων μαθητευομένων παρά
τώ Κεντρικώ αύτής Καταστήματι. Ό διαγωνισμός
ένεργηθήσεται έν τώ Μεγάρω τής Τραπέζης, τήν ει
κοστήν τρίτην (23) προσεχούς μηνός ’Ιανουάριου ημέ
ραν Σάββατον καί ώραν 3 μ. μ., ενώπιον τής έπί

βΙεΓιΓοε τμοΪιοτΪονϊ
Fondateur—Directeur

J. Ρ. CHRTSSANTOPOULOS
Docteur en droit et Journalisie
1, Kutchuk Yeni Han, Kurectchiler
Galata—Constantinople
τής έπί τούτω διορισθομένης επιτροπής. Οι διαγωνισθησόαενοι δέον νά έχωσιν ηλικίαν τό πολύ 25 έτών
νά ύποβάλωσι δέ τάς πρός συμμετοχήν είς τόν δια
γωνισμόν αιτήσεις των τό βραδύτερον μέχρι τής 1 Ί
’Ιανουάριου.
Διά τούς λοιπούς όρους τοϋ διαγωνισμού πληρο
φορίας παρέχονται εις τό τμήμα έπιθεωρήσεως τής
Τραπέζης.
(Έκ τών Γραφ. τής Τεν. Διευθύνσεως)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣΕΑΛΑΑΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς

τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακας τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν δψει
ή έπί ποοθεσμίμ δηλοποιεϊται οτι άπό 15 τρέχοντος ’Απρι
λίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής "Ελλάδος δέχεται παρά
τε τφ Κενιρικφ Κρτασιήματι καί τοΐς ‘Υποκαταστήμασιν
αυτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας
έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ :
1 1)2 ταϊς 0)0 κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας κα
ταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000, πέραν τοΰ ποσού τούτου
τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 ταϊς 0)0 κατ’ έτος μέχρι 50,000
πέρα δέ καί τοΰ ποσού τούτου είς 1)2 ταϊς 0)0. Αί καταθέ
σεις αύτα: γίνονται δεκταί καί είς ά^οικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου επιταγών.
2 ταϊς 0)0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά έξ μάνας τούλάχιστον.
2 τα ς 0)0 κατ’ έτος δ.ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας έν
έτος τΰλάχιστον.
3 ταος 0)0 δ·ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο
έτη τοϊΰλάχιστον.
3 1)2 ταϊς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
τέσάαρα έτη τουλάχιστον.
4 ταϊς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε
έτη τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε έτών ή
τάς διαρκείς

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς
οράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθε
σμία ή διαρκείς έπί τόκω:
1 1)2 ταϊς 0)0 κα- ’ έτος
διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
”
ο
» »
»
»
»
»
1 έτους
2 1)2 » »
»
»
»
»
2 έτών
»
» »
»
»
3
4
»
»
»
Ώ
»
» »
»
5
Λ
4
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων εκδίδονται κατ’εκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμο'..
Τό κεφάλαιον καί οί τόκο: τών ομολογιών πληρώνονται
παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτήσει τοΰ κατα
θέτου παρά τοϊς "Υποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς τδ
αύτό νόμισμα είς 8 έγένετο ή κατάθεσις.

TPAHEZIT1K0N
ΠΑΝΑΓ.

Κ.

Γ»Ι
ΣΟΥΚΑ

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ. 1880

Έν Άθήναις οδός Χοφοκλέους ΙΟ
’Εκτελεϊ αγοραπωλησίας χρεωγράφων και έν γένει
χρηματιστικάς έντολάς
Έκτελεϊ αγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών
*
παντός Κράτους.
Παρέχει δάνεια, έπι ένεχόρφ χρεωγράφων καί λα
χειοφόρων ομολογιών
Προεξοφλεί, τάς κληρωθείσας ομολογίας διά λαχνών
ή είς τό άρτιον
Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών.
’Ασφαλίζει λαχειοφόρους ομολογίας κατά τής κλη
ρώσεις εις τό άρτιον
Παρέχει ακριβείς πληροφορίας έπι τών κληρωθέντων αριθμών λαχειοφόρων ομολογιών παντός Κρά
τους.

ΣΥΝΟΙΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΗΙΟΤΟΓΡΑΙΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1909

Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΑΟΣ

30 Νοεμβρίου
1909

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

ΙΑ.

Δραχ.

έ εις μεταλλικόν......................................................
4,000,981 35
3,503,478
» τραπεζικά γραμμάτια Ίον.κής Τραπέζης
583,930
506,345
\ » κερματικά γραμμ. δίδραχμα καί μονόδραχ.
1.098,269
1,159,614
/ Άντίτιμον μεταλλικού Τραπέζης είς τό
Εξωτερικοί \ έξωτερικόν.....................................................
37,170,575 86 40,508,361
Λ)σμοί
/ Προϊόν έκδοθέντος Έθν. δαν. είς χρυσόν
\ Έλλητ. Σιδηροδρόμων 4 0)0 τού 1902
74,557 2!
160,357
Δάνειον πρός τήν "Ελληνικήν Κυβέρνησιν έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία τρ. γραμματίων.............................
61,778,575 42 61,778,575
Δάνειον πρός τήν Έλλ. Κυβέρν. διδράχμ. καί μονοδράχ.
9,750,000
9,750,000
Όμολογίαι
) Είς χρυσόν Δραχ. 28,120,539.25
’Εθνικών δανείων) » τρ.γραμ. »
32,116,961.40 60,237,5 10 65 60,554,292

Ταμεϊον

Πρώτην φοράν έν Άθήναις καί καθ’ δλην τήν Ελ
λάδα παρουσιάζεται φωτογράφος μέ καλλιτεχνικός δι
καιωματικάς αξιώσεις
Ό κ Ξανθόπουλος άνήγαγε κένταΰθα τήν φωτογρα
φικήν είς τών Καλών Τεχνών τήν περιωπήν, όπως οί
Ευρωπαίοι συνάδελφοί του οί συναγωνιζόμενοι πρό
πολλοΰ μέ τούς καλλιτέχνας ζωγράφους τών ξένων μεγαλοπόλεων.
Χάριν τής κατ’ εξοχήν εκλεκτής πελατείας του,
προέβη κατ’ αύτάς εις τελείαν άνακαίνισιν τοΰ φωτο
γραφείου του, άναλαβών καί τά υπόλοιπα διαμερί
σματα τοΰ έπί τής όδοϋ Έρμου ύπ’ άριθ. 10 οικοδο
μήματος.
Ήτοίιιασεν αίθουσας καλλωπισμού, υποδοχής καί
αναμονής καί έπλοΰτισε τό έργαστήριόν του μέ δλα
τά νεώτερα φωτογραφικά είδη καί μηχανήματα τών
τελευταίων εφευρέσεων.

Δραχ.

31 ’Οκτωβρίου
1909
|Λ.
07

,

Γεωργικόν Θεσάαλικόν δάνειον.................................
.
Έντοκα γραα. Έλλην. Δημοσίου είς τραπεζ. γραμμάτια
Προεξοφλήσεις.....................................................................
Καθνάτερήάεις προεξοφλήσεων..................................
Δάνεια καί άνοικτοί λ)σμοί έπ’ ένεχύρω χρηματογράφων
Δάνεια έπ’ ένεχύρω έμπορευμάτων........................................
Δάνεια καί άνοικτοί λογαριασμοί έπί υποθήκη
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας.........................................
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας
Μετοχαί είς εγχωρίους εταιρίας........................................
Συμμετο^ ή είς Τράπεζαν Κρήτης........................................
Όμολογίαι λαχειοφόρων δανείων ’Εθνικής Τραπέζης
τής "Ελλάδος..................................

...........................

1,440,000
5,202,412
20,945,858
3,411.727
24,541,623
7,917,860
69,734,792
46,095,129
11,755,061
5,308,052
7,501,258
1,250,000

86
02
66
43
78
71
8a
35
53
20

1,440,000
5,150,903
21,273,213
3,541 ,276
23,034,855
6,277,775
70,378,948
46,181,948
11,912,143
5,616,441
7,471,158
1,250,000

52

83
42

50
82
37 ·
21
27
11
34
83
75
90
20

571,107 35

728,182 35

9,274,348 29
3,564,516 25

9,246,440 94
3,526,210 11

1,399,653 61
2,663,425 35
3,377,760 57

1,394,002 11
2,574,379 35
5,881,596 24
•

1,075,200
560,000
50,000
962,235 48

1,075,200
560,000
50,000
822,146 25

Τοκομερίδια έν γένει............................................................
Καταότήιιατα Τραπέζης και κτήματα έξ αναγκαστι

1. ΟΜ ΕΡΜΟΥ

κών εκποιήσεων.................................................................... ,

’Απαιτήσεις έπισφαλεϊς..................................................
Έξοδα έγκαταστάσιως (ιδίως δαπάνη κατασκευής τρα

ΑΡΙΘΜ. 42

πεζικών γραματίων)..............................................................

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΟΙΚΟΣ

Διάφοροι λογαριασμοί ..................................................
Λογαριασμοί τρίτων έν τώ έξωτερικώ...........................
Λογαριασμός εξαγοράς συμμετοχής Κυβερ. έκ τραπεζι
τικών γραμματίων...............................................................

’Εξαγορά προνομίου Προν. Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας
Προμήθεια τροπής λαχειοφ. δανείου είς τραπ. γραμμάτια
Διάφορα.
. .....................................................................

j.Hjrara .
Είς τόν άφθονον καί ποικιλωτατον καί πολύμορφον
καί πολύχρωμον εμπορικήν πλούτον τοΰ καταστήμα
τος τών άδελφώνΜουτσοπούλων ζητήσατε τά τελειό
τερα ασπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο
λυποίκιλα κεντήμ.ατα. καί δαντέλλας καί τά τε
λευταίας μόδας υφάσμ-οιτα.· Δέν θά σας προσελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εύΟηνεία τού καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς καταστηααταρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

ήΗΜΗΤΡΙΟΤ ΑΒΗΝΑΙΟΤ"

.

και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΒΑΡΑΓΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΙΟΠΟΙΤΑΣ
ΕΗ ΟίΟ ΟΒΙΗΕΠΐ 1Ρ 4
Μία έπίσκεψις είς το ανωτέρω Έπιπλοποιεΐον θέ
λει πείση καί τον πλέον δύσπισταν περί τής καλλι
τεχνικής τελειότητα: είς ήν εφθασεν ή εργασία τού έν
λόγω καταστήματος. ’Ασφαλώς ύπερβάλλει τά Εύρωπα.ικά, έφ’ ω καί τήν έκτίμησιν τής εκλεκτής ’Α
θηναϊκής κοινωνίας έ’χει επισύρει. Συνιστώμεν έκθύμως
τό Κατάστημα τών κ.κ. ’Αθηναίου καί Βαράγκη.

Δρ

403,296,213181 407,307,846 49

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν κεφάλαιον........................................................
Άποθεματικά κεφάλαια..................................................
Τραπεζικά γραμμάτια εν κυκλοοορία :

20,000,000
13,500,000

I. διά λ)σμόν τής Κυβερνήσεως....... Δρ. 61.778,575.42
II. ι»;
»
» Τραπέζης.............. » 61,148,556.72 122,927,132
9,750,000
Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα
9,388,527
Καταθέσεις έν δψει είς μεταλλικόν...........................
Καταθέσεις
» είς τραπεζικά γριμμάτια .... 20,794,178
1,169,285
Έπιταγαϊ πληρωτέαι........................................ ......
189,250
Μερίσματα πληρωτέα............................................................
Διεθνής Ο1κ· Έπττροπ· (λ(σμ.δς καταθέσεων έκοηυ-οσ.
»
............ Δο.
υπεγγ.
προσοοων ;) Εις’ γρυσον
/·"
> , 4 08,15^.28
4,906,578
"
)
» τραπ. γραμ.. »
4,798,422 94
552,901
"Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν .
283,683
‘Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια13,234
Καταθέσεις Δημοσίου έπί τόκω είς χρυσόν
....
15.062
Καταθέσεις Δημοσίου » »
είς τραπεζικά γραμμάτια
74,557
Έντοκος κατ.Δημ.είς χρυσ. διά τήν κατασκ.τοΰ Σ.Π.Δ.Σ.
110,357
»
»
»
» τρ.γρ)τια »
»
»
»
Καταθέσεις ύπό προθεσμίαν καί διαρκείς........................... 116,087,086
40,574,160
Λα^ειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν .
»
»
»
2 1)2 ο)ο είς τραπ. γραμ. 20,367,900
1,269,918
‘Γπηρεσία λαχ. δαν. Τραπέζης 3ο)ο είς -χρυσόν .
259,577
»
»
»
»
21)2 ο)ο είς τραπ. γραμ.
Καταθέσεις ταμιευτηρίου...................................................... 13,606,568
7,456,254
Διάφορα..........................................................................
Έν Άθήναις - ή 9 Δεκεμβρίου 1909

20,000 000
13,500,000

14 124,291,017 22

60
34
01

9.750.000
9,547,315 36
19,691,782 95
1,608,729 25
228,430

22

4,477,717 77

640,396
70
306,431
27
84
4,808
65
15,062
21
160,357
83
1,257
18 119,698,362
40,574,160
20,367,900
1,495,698
267,345
50
79 13,418,013
7,263,061
54

80
22
39
65
83
21
26

18
40

Δρ. 403,296,213 81 407,307,846 49
0 Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου
Π. A. ΚΟΥ ΤΣ ΑΛΕΞΗΣ

ΑΙ

ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

εκκολαπτικαι μηχαναI

CYPHERS

Α[2Ρ ΙΝ0ΠΝΕΥΜΑΤ0Σ εκ ςταφιλος

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΙ

ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

ΕΚ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΙΙΤΟΣ

60 ΑΥΓΩΝ

ΝΕΚΤΑΡ
;----------=SI

220 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ. 150

(ΚΟΜΠΟΣΤΑ)

ΔΡ.250

ΠΟΤΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ καί ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟΝ
ΑΝΕΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΜΟΝ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

120 ΑΥΓΩΝ

ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

360 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ. 200

ΔΡ. 325

τών όποιων ή φήμη ε?νε παγκόσμιος διά τά έξοχα άποτελέσμχτά των και διά τήν

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

μεγαλην επιτυχίαν των, εις τάς μεγάλας εκθέσεις τοΰ Έξωτερικοΰ.

It
f

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ^
Τά γραφεϊκ τής « Έλλ. Έπιθεωρήσεως» έπιθυμ.οϋντα νά διζδώσωσιν έν Έλλάδι και ’Ανατολή

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

τάς μ,οναδικάς αύτάς Άμεθικανικάς μηχανάς, άναλαμβάνουσι νά προμ.·ηθεύωσιν αύτάς είς τούς ενδιαφερομένους

μέ τιμάς Παρισίων παραδοτέας είς το τελωνεΐον Πειραιώς έλευθέρας παντός βάρους.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΙαραγγελίαι γίνονται δεκταί, προκαταβαλλομένου τοΰ τιμήματος, είτε είς τά γραφεία ήμών, είτε είς τά

ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΟΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20,000.000

ταμεία τής Τραπέζγς ’Αθηνών καί τών Ύ)μάτων και ’Ανταποκριτών αύτής.
Έπίσης τά Γραφεία τής « Έλλ. Έπεθεωρήσεως» προμηθεύουσι :

Αΐ’/ϊρηρ-ένον εις 80,000 μετοχάς φράγκα χρυσά

έκάστην

ΞΔΡΛ Ι'.ΚΓ -Α.ΘΡΙΤ'Γ Α.Ι23

Ξ-ΗΡΑΛ/ΤΗΡΜ

ΑΝΑ<5>ΡΡΠΤΗΡΙΑ

OFNIQnKJTjKS

ΤΑΓΙΣΤΡΑΣ

ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ

·»

ΜΠΙΓΙΩ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΙΪΙΒΟΥΛΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :
KJEAII :

·«■

Ζαφείριος Κ. Μάτσας (Γενικός Διευθυντής Τραπέζης Αθηνών).
’Ιωάννης Εύταξίας ('Υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος).
Στέφ. Φραγκιάδης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιό.τουλος, Ν. Μισυρλής, Ε. Dowron,
Ε. D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Ch. Wehrung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
καί λοιπά είδη πτηνοτροφίας άπό τάς άρίστας μάρκας τής Ευρώπης καί ’Αμερικής.

Ζαφείριος Κ. Μάισας, Στέφανος Φραγκιάδης Δημήτριος Ήλιό.τουλος, Γενικός Γρααματεϋς
Δημ. Γαλανόπουλος, Γενικός Έπιίεωρητής Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

"Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία: Είς Πάτρας, Αΐγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλ.ληνίαν, Ζάκυνθον, Λευκάδα,
Μεσσήνην, Μελιγαλα, Κυπαρισσίαν, Πόλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, Άγουλινίτσαν, Κριεκοϋκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον καί Γύθειον.

Λεπτομέρειαι πλειοτεραι ώς και πάσα πληροφορία δΓ επιστολών :

RUE MENANDROS 83
Athenes (Crece)

ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Προστασί. έν γένει τής παραγωγής καί τής ’Εμπορίας τής Σταφίδας.
Παροχή δανείων έπί ένεχύρφ σταφιδοκάρπου αποταμιευμένου ε’ις τάς άποθήκας της μέχρι τών 4)3 τής αξίας αύτοΰ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83

Αθήνας

καί έπί τόκφ ούχί ανωτέρω τών 6 ο)ο έτησίως.
’Αγορά προσφερομένου αύτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμένας έν τή συμβάσει τιμάς, πρός έξασφάλισιν τοΰ κατωτάτου όρίου τιμής. Διαφήμισις τού προϊόντος είς τάς ξένας αγοράς πρός έπαΰξησιν τής σημερινής καιαναλώσεώς του κ.τ.λ.

48- ΠΑΝΕ ΠΙΣΤΗ ΜΙ ΟΥ - Α8
Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηη 'ανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας
καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή προς τοΰτο είνε και τδ μέγα αυτό Κατά

στημα εις τδ όποιον συνεκεντρώθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης

Η

πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία και ποικιλία όλων των ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ και τής ΓΑΑΑΚΊΟΚΟΜ1ΑΣ. Πρώτον αύτδ έκαινοτόμησεν είς τδ

ζήτημα τής εύθυνής διανομής κατ' οίκον άγνοϋ και νωποΰ Άγελαδενοΰ ΓΑΑΑΚΙΟΣ ! ! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν όνομαστά, όλα δέ τά είδη τής ΓΑΛΑ-

ΚΊΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφίονα, εύθηνά, καί μέ υλικά εκλεκτά καί επιμελημένα.

Ίά δέ είδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικώτατα, γευστικώτατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν όλων αυτών δτκαίως θεωρείται τδ κέντρον όλου τοΰ έκλεκτοΰ κό
σμου. Λικαίως εύρίσκουσι θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως

νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δεκαεότερον όλοι οί συχνάζοντες εες τά θέατρα
δέν θε οροΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τδ τέλος τής παραστά-

σεως τδ άναψυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα των, ή τδ γευστικόν γλύκισμά των,
ή την άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς Αίθουσας τών

Η Ν Ω Μ Ε Ν Α Β Ο Υ Σ Τ Α Σ ΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Έκδοθέντα

’Δλνέκδοτα

Διηγήματα Α' τόμος φρ. 3.00
»
Β'
»
» 2.00
»
Γ'
»
» 1.50
Δημοσιεύματα
» ‘2.00
11 Γκούραινα ('Ιστορικόν μυθιστόρημα 5.00

Ή Μοναχή
δράμα βυζαντινόν τρίπρακτον
Ό ’Εξιλασμός
» κοινωνικόν
»
'Η Κλεφτοποΰλα » ιστορικόν
»
Ή Τζένη μέ τό Γελοίο της κοινωνικόν δραμάτιον
μονόπρακτον.

Έκτελοΰνταε μ,εταφράσεες παντός είδους καί είς πάσαν γλώσσαν.
Εργασία ευσυνείδητος, ταχύτης, έχεμ.ύθεεα.

ΕΝ ££>ΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ

,,αθηναι;

