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Η ΕΙΡΗΝΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Νίκη της ’Εκκλησίας, νίκη τοΰ Έλληνισμοΰ, 

νίκη της πατρίδος δύναται νά θεωρηθή ή τόσην 
γαράν καί ευφροσύνην προξενήσασα ευχάριστος λύ- 
σις τοΰ ’Αρχιεπισκοπικού ζητήματος τής Κύ
πρου.

Είς στιγμήν καθ’ ήν τό έλεύθερον Κράτος έρ- 
γάζεται διάνα άποτινάζη τά δεσμά μακράς καί 
στυγνής κακοδαιμονίας, ή είρήνευσις τής Κύπρου 
είνε μία ένίσχυσις είς τον άγώνα τών εύγενών τέ
κνων τής έλευθέρας πατρίδος καί είς στιγμήν καθ’ 
ήν σφαδάζει τό ’Εθνικόν μας Κέντρον άπό τήν 
έθνοκτόνον πάλην τών έκεϊ κορυφών καί λογάδων 
τοΰ δούλου Ελληνισμού, ή συνδιαλλαγή καί ά- 
δέλφωσις τοΰ Κυπριακού Λαού είνε μία παρηγο
ριά διά τον ίσαεί παλαίοντα καί δοκιμαζόμενου 
Ελληνισμόν.

Ή χαρμόσυνος ε’ίδησις μας εύρεν έν Αίγύπτω 
καί εϊμεθα εύτυχεϊς διότι παρηκολουθήσαμεν τήν 
πατριωτικήν άγαλλίασιν τοΰ έν Αίγύπτφ Ελ
ληνισμού, δστις έγγύτερον ευρισκόμενος πρός τήν 
μεγαλόνησον καί έπί πλέον άριθμών έν τοϊς κόλ- 
ποις αύτοΰ μεγάλην μερίδα έκλεκτών Κυπρίων, 
ήσθάνθη βαθύτερον καί έγκαρδιώτερεν τήν έπελ- 
θοΰσαν μεταβολήν, τοσούτω δέ μάλλον καθ’ δσον 
ή ποθητή αΰτη είρήνευσις έπήγασεν έκ τής πρω
τοβουλίας διαπρεπεστάτων ιεραρχών τοΰ κλίματος 
τήο Αίγύπτου.

Ώς νίκη έχαιρετήθη λοιπόν παρά τοΰ έν Αί
γύπτφ Ελληνισμού, νίκη πολλαπλής σημασίας 
καί σπουδαιότητος, νίκη αυτόχρημα έθνική, καί 

δέν άαφιβάλλομεν δτι τήν στιγμήν αυτήν καί 
τό Έλεύθερον Βασίλειον καί τά άλλα μεγάλα- 
τμήματα τοΰ Ελληνισμού θά έορτάζωσι μετ έν- 
Οοτσιασμοΰ καί έθνικής ύπερηφανείας τήν διά τοΰ 
τηλεγράφου μεταβιβασθεϊσαν χαρμόσυνον αύτήν 
εΐδησιν.

'Η «Ελληνική Έπιθεώρησίς», ήτις ηύτύχησε 
νά γνωρίση έκ τοΰ σύνεγγυς τήν Κυπριακήν κοι
νωνίαν, ήτις ήγάπησε τήν Κύπρον ώς ιδιαιτέραν 
πατρίδα της καί τούς Κυπρίους ώς άδελφούς, 
όνειροπώλησε δέ τήν πατριωτικήν αύτήν συν
διαλλαγήν, συγχαίρει άπό ψυχής καί τόν Μα- 
καριώτατον ’Αρχιεπίσκοπον Κύπρου καί τον 
Πρόεδρον Κυρηνείας κ. Κύριλλον καί τούς 
άλλους σεβασμίους καί φίλους κληρικούς, καθώς 
καί τούς φίλους ήγέτας τοϋ Κυπριακού Ααοϋ καί 
τούς άλλους έκλεκτούς πολίτας, οΐτινες πατριω- 
τικώς έτεινον άλλήλοις χεϊρα φιλίας, πραγματο- 
ποιήσαντες τόν κοινόν παστός Κυπρίου πόθον. Ε
πιφυλάσσει δέ καί τά ιδιαίτερα συγχαρητήριά της 
είς τόν λαμπρύνοντα τόν Θρόνον τής ’Αλεξάν
δρειάς Μακαριώτατον Πατριάρχην καί Πάπαν κ. 
Φώτιον δστις έγνω ν’άποστείλη έκεϊ τόσον δια
πρεπείς ιεράργας, καί ιδία τόν "Αγ. Αεοντοπό- 
λεως δστις καί έν τή περιφερεία τής έδρας του α
πολαύει μεγάλου σεβασμού καί έκτιμήσεως καί 
καθ’ ά έκ Κύπρου ιδιαιτέρως πληροφορούμεθα 
άμέριστον έφείλκυσε τήν άγάπην καί τόν θαυμα
σμόν διά τάς υπέροχους άρετάς του.

Ζαγαξικ, Φεβρουάριος 1910 Ζ.
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ENTYUQSEIS ΕΚ ΚΥΠΡΟΫ

ΚΕΡΏΝΕΙ^
At έπαρχίαι της Κύπρου υπήρξαν ανέκαθεν έξ τύν 

αριθμόν, μέ έξ συνωνύμους πρωτευούσας. ΑΙ επαρ
χίαν Λευκωσίας, Λάρνακος, ’Αμμόχωστου, Λεμεσού, 
Πάφου και Κερωνείας. Ευρισκόμενοι άκόμη έν Λευ
κωσία άπεφασίσαμεν νά έπισκεφθώμεν τήν Κερώ- 
νειαν. 'Όλοι σχεδόν μάς ειχον ομιλήσει περί τής πε
ριφέρειας αυτής ώς πλήρους τοπείων μαγευτικών άπό 
τά όποια δέν ελλείπει ουδέ τό φυσικόν κάλλος, ουδέ 
τό ιστορικόν παρελθόν,δπως τοϊς προ σδώση θέλγητρο ν 
και μεγαλεΐον και δπως έλκύση τήν προσοχήν τών έπι- 
σκεπτομένων τήν Κύπρον.

Κατά τήν εικοστήν Νοεμβρίου λοιπόν, εάν ενθυ
μούμαι καλώς, μίαν ήμέρσν ήλιόλουστον καί ήλιοφώ- 
τιστον,—αυτό τό ενθυμούμαι ασφαλώς—συνοδευόμε- 
νοι άπό διακεκριμένα μέλη τής Κυπριακής κοινω
νίας, διηυθύνθημεν εις τήν ώραίαν Κερώνειαν.

* 
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Ή οδός ή οποία φέρει άπό Λευκωσίας είς Κερώ- 
νειαν εινε άμαξητή άναπαυτική οδός, ή οποία ποι
κίλλεται άπό ώραϊα τοπεϊα, άπό λωρίδας γής αϊτινες 
διέρχονται διά μέσου καταφύτων όρέων, καί όταν 
τύχη, δπως τήν ήμέραν εκείνην, νά καταυγάζη δλα 
αυτά ωραίος χειμερινός ήλιος ό όποιος λάμπει εις τάς 
άκρωρείας τών βουνών και παίζει μέ τήν μακράν 
πλαισιούσαν τήν νήσον θάλασσαν, άφίνει θαυμαστός, 
άλησμονήτους, ανεξάλειπτους εντυπώσεις. Τόσον δέ 
εινε αί εντυπώσεις ώραΐαι, ελκυστικοί, ποικίλοι, σίστε 
μετά δίωρον ταξεϊδι έφ’ άμάξης, λυπεΐσθε δτι έφθά- 
σατε τόσον σύντομα και δτι παύει ή ωραία και πολυ
ποίκιλος θέα τήν οποίαν ώς έν πανοράματι σάς παρέ
χει ή όδός ή άγουσα προς τήν Κερώνειαν.

Και δμως έάν προς στιγμήν νομίζετε δτι παύει ή 
ώραία θέα, δύνασθε νά τήν άνεύρητε ώραιοτέραν κα'ι 
ποικιλωτέραν ίσως δταν θεάσθε τά πέριξ τής πό- 
λεως τής Κερωνείας, ή οποία λούει τά κράσπεδά της εις 
μίαν θάλασσ ιν πολυθόρυβον παί πολυτάραχου, θά
λασσαν ή όποια ενθυμίζει τόν ανθρώπινον βίον, άφού 
δπως εκείνος έχει και αυτή μόνον σπανίας στιγμάς η
ρεμίας και γαλήνης.
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Ίστορικώς ή πόλις τής Κερωνείας μικράν έσχε 
σπουδαιότητα μέχρι τής έποχής τών Λουϊζινιανών. 
"Οπως κάθε πόλις τής Κύπρου έχει καί αυτή τό φρού- 
ριόν της, τό όποιον διατηρείται έν άρίστη καταστάσει. 
Έκτίσθη περί τά τέλη τής δωδεκάτης εκατονταετηρί

δας, ένισχύθη δέ βραδύτερον ύπό τών ’Ενετών κατά 
τό 1544. Ή πρώτη έπίσκεψις μας, τήνέπομένην ήμέ 
ραν τής άφίξεώς μας, ύπήρξεν εις τό φρούριον αυτό. 
Συνοδευόμενοι ύπό τοϋ εύγενώς ξεναγούντος ημάς ά- 
στυνόμου τής πόλεως κ. Wil. Greenwood, έπεσκέ- 
φθημεν αυτό λεπτομερώς.Ήδη αί δύο καλώς διατηρού
μενοι πτέρυγές του χρησιμεύουν ώς φυλακαί διά τούς 
έλαφροποίνους, χωρίς δμως νά λείπη άπό τό φρού
ριον καί ή άγχόνη ή όποια χρησιμοποιείται διά τά επί 
τόπου έγκλήματα. Ό κ. άστυνόμος μάς κατέδειξε έν 
πάση λεπτομερεία τήν λειτουργίαν αυτής. Ή έντύπω- 
σις εινε πολύ οδυνηρά, άλλά ήσθάνθην έτι όδυνηρω- 
τέραν έντύπωσιν δταν μάς έδειξαν κάποιαν φυλακήν — 
έν μικρόν κελλίον 4x4—τό οποίον μετεχειρίζοντο 
κατά τάς παρελθούσας έποχάς ώς φυλακήν τών ίσοβίως 
καταδικασμένων, ιδίως διά πολιτικά έγκλήματα. Τήν 
ωνόμαζον oubliette δηλ. «λησμονημένην». Ό κατα
δικαζόμενος νά διέλθη τό ύπόλοιπον τοΰ βίου του έν 
αυτή έλησμονεϊτο καί έλησμόνει. Άλλ’ άρά γε, έάν 
όντως έλησμονήτο ύπό τών άλλων, θά ήδύνατο νά 
λησμονήση καί αυτός ; ’Ή απεναντίας, έγκάθειρκτος 
εις τό φρικώδες έκεΐνο κελλίον, μέ λίθον άντΐ 
προσκεφαλαίου, δέν έφερε μαζή του δλας τάς άνα- 
μνήσεις τής χαράς ή τοΰ πόνου, δλας τάς άνα- 
μνήσεις τής ζωής ; Καί άπόδειξις τούτου είνε καί τό 
εξής : Λέγεται δτι ό τελευταίος έγκάθειρκτος έκεΐ κα- 
τώρθωσε νάχαράξη διά τοΰ δνυχός του τό όνομά του 
έπί τοΰ μαρμάρου. Μή θέλων νά λησμονηθή, δπως 
τοΰ έπέβαλεν ή δικαιοσύνη τής πατρίδος του, κατά 
τάς μακράς ώρας τοΰ μαρτυρίου του έζήτησε ν’ άφίση 
τήν άνάμνησιν τοΰ ονόματος του. Καί οί μεταγενέ
στεροι εύρόντες τόν σκελετόν του άνεΰρον κεχαραγμέ- 
νον καί τό όνομαΤζοπΙϊο. Καί τό όνομα τούτο άμυ- 
δρώς σώζεται μέχρι σήμερον καί γεννά είς τόν έπι- 
σκέπτην τοΰ φρουρίου μελαγχολικάς σκέψεις έπί τή 
άναμνήσει τού μαρτυρίου τό όποιον ύπέστη ένας 
έπί πλέον άνθρωπος, ένώ έξωθεν τοΰ κελλίου αύτοϋ, 
δπως καί σήμερον, θά έθαλλεν καί τότε ύπό τάς 
άκτίνας τοΰ ήλιου ή κομψή ανεμώνη και ή λευκή 
μαργαρίτα...“Οταν μετ’ ολίγον κατηρχόμεθα άπό τό 
φρούριον έφερα μαζή μου καί άπό τά δύο αυτά άνθη. 
Εινε άληθές δτι οί στεναγμοί καί τά δάκρυα τόσων 
εγκαθείρκτων τά έχουν έπηρεάσει καί αυτά καί δέν έ
χουν τήν δψιν άνθηράν, καί έχουν ίσως τήν ψυχήν 
μαραμένην. Άλλά τόσον τό καλλίτερον. ’Εγώ θά τά 
φυλάξω μαραμένα καί ξηρά ώς άνάμνησιν τής έπι-

Εικόνες ffno την Κύπρον

ΠΕΛΛΑΠΑ’ΓΣ WP0NEIAZ7
fe'Ev έκ τών πλέον άξιοΦεάτων μνημείων τής ΚύπρουJ Φοηογραφία Κιλικίτα

σκέψεσ>ς μου είς τό μελαγχολικόν φρούριον τής Κερω
νείας.
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Ή Κερώνεια πλήν τού φρουρίου της έχει καί άλλα 
άξιοθέατα καί άξιοζήλευτα μέρη. Είς μικράν άπόστα- 
σιν άνατολικώς ύψοΰται τό φραγκικόν Μοναστήριον 
Πελλαπαΐς, τό οποίον σημαίνει «'Ωραίος τόπος». Γο 
μοναστήριον αυτό έκτίσθη έπί Ούγου τοΰ Δ' κατα το 
1324 —1359. Κεΐται. είς θέσιν μαγευτικήν μεταξύ 
καταφύτων όρέων καί θαλάσσης. Τά έρείπιά του θεω
ρούνται τά ώραιότερα καί σπουδαιότερα λείψανα I οτ- 
θικής τέχνη; έν τή Ανατολή, άφοϋ λέγεται δτι εινε 
ώραιότερα καί αυτών τών έν ’Ιταλία Γοτθικών Ναών.

Έν τούτοις τό ώραΐον αυτό Μοναστήριον δέν κα- 
τώρθωσε ν’ άποφύγη τήν καταστροφήν. Τό 1570, 
δταν ή νήσος ήλώθη παρά τών Τούρκων, ύπέστη καί 
αυτό τάς συνέπειας τής θηριωδίας των- σήμερον δμως 
τό Γοτθικόν ναΐδριον τό ένυπάρχον έντός τής Μονής, 
έπισκευασθέν ύπό τών κατοίκων τών πλησίον χωρίων, 
λειτουργεΐται ώς ορθόδοξος ναός καί τιμάται είς μνή
μην τής Παναγίας τής «Άσπροφορούσης».

Τόσης δέ τιμής άπήλαυεν ή Μονή αυτή έπί τής πα- 
ρελθούσης έποχής ώστε έντός τοΰ μικρού αυτού ναού 
έτάφη ό Ούγος τρίτος δ Ήγεμών τής Νήσου, ό άπο- 
θανών έν Τύρω. Έκεΐ ιστορείται δτι κατέφυγεν ώς 
μοναχός γόνος τής βασιλευούσης οικογένειας τής Κύ

πρου. Λέγεται δέ άκόμηδτι ό Ηγούμενος τοΰ Μονα
στηριού τούτου είχε τό προνόμιον δταν ίππευε νά φέρη 
χρυσοΰν ξίφος καί πτερνιστήρας ώς οί εύγενεϊς.

* ¥
Πλήν τοΰ Ιίελλαπαϊς ύψοΰται παρά τήν Κερώ- 

νειαν καί τό φρούριον τοΰ 'Αγίου Ί λ α ρ ί ω ν ο ς, 
ή τοΰΘεοΰτοΰ Έρωτος.

Τό φρούριον αύτό ύπήρξε τό πρώτον Βυζαντινόν 
κτίριον. 'Όταν βραδύτερον τόκατέλαβον οί Λουϊζινια- 
νοί τό μετεχειρίζοντο ώς τόπον άναψυχής, άλλά καί 
ώς καταφύγιον, είς τάς αλλεπαλλήλους στιγμάς τοΰ 
κινδύνου, αί όποϊαι έπί τόσους αιώνας δέν έλειψαν 
ποτέ άπό τήν Μεγαλόνησον Κύπρον.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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Μ ΙΑ. ΕΚ ΤΩΝ ευτυχέστερων συνεπειών της 
είρηνεύσεως τής Κύπρου πρέπει νά Οεω- 

ρηθή ζαΐ ή άμέσως έπακο'/ουθήσασα λύσις τοΰ 
Πατριαρχικού ζητήματος έν 

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Κωνστανιινουπόλει. Διότι
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ βεβαίως ή φρόνησις τών Κυ

πρίων ιεραρχών Οά ένέπνευσε 
συνετότερα αισθήματα είς τούς ίεράρχας τοΰ ’Ε
θνικού Κέντρου κα'ι θά ύπηγόρεισε είς τδν Εθνάρ
χην Πατριάρχην τήν ένδοτικότητα. ΊΙτο καιρός 
νά τεθή τέρμα είς τήν άσχηυ,ίαν διαιρέσεως ύφι- 
σταμένης άπδ μηνών μεταξύ άνωτάτου Θρησκευ
τικού ’Αρχηγού καί Εκκλησιαστικού Σώμα'ος, 
τών οποίων τήν συνεργασ ίαν έν άδελφικη σύμπνοια 
καί πεφωτισμένηδιοικήσει έπιτάσσουν ©'.κανόνες τής 
Μεγάλης ’Εκκλησίας" είνε δέ λυπηρδν, λυπηρώ- 
τατον δτι καταναλώθη τόσος πολύτιμος χρόνος, 
πρδς βεβαίαν βλάβην έθ.ικών συμφερόντων, μέχρις 
δτου πεισθοΰντά διαμαχόμενα μέρη νά συμβιβα- 
σΟοΰν. Καί δέν πρέπει νά έξετασθή έά> τδ δίκαιον 
ήτο ύπέρ τών αξιώσεων τής Συνόδου ή ύπέρ εής 
γνώμης του Πα*ριάρχου"  είς στιγμάς κινδύνων καί 
διωγμού δέν έπιτρέπεται συζήτησες έπί τύπων καί 
λεπτομερειών, δταν τοιαύτη συζήτησες σημαίνει 
χαλάρωσιν όλων τών ζωτικών δυνάμεων μιας 
’Αρχής καί μείωσ.ιν τοΰ γοήτρου της έναντι έκεί
νων οι'τΐνες καιροφυλακτοΰν νά τήν καταστρέψουν 
δι’ δλων τών μέσων.

“Οπως δήποτε, ένδίδων ό Πατριάρχης Ιωακείμ, 
έδειξε έθνισμδν, καί δφείλουν οί ίεράρχαι τής Συν
όδου καί δλος ό δρθόδοξος λαδς νά έκτιμήσουν πρε- 
πόντως τήν πολιτείαν του.

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΘ ΑΙΩΝΑ'

ΑΓΑΝΙΚΗ ΑΙΝΙΑΝΟΣΜΑΖΑΡΑΚΗ

Ή πολύτιμος αΰτη γυνή, ή διαπρέψασα ώς αφο- 
σιαιμένη σύζυγος και φιλόστοργος μήτηρ, έν δσρτ έζη 
απέκρυπτι- την φιλολογικήν της αξίαν έφ’ δσον ήδύ
νατο. ’Έγραφε, διότι τήν ϋπεχρέωνεν ή θερμουργός 
καρδία αύτής και ή ένδόμυγος ανάγκη, και ούγ\ δ 
πρδς τήν δόξαν έρως.

’Έγραφε κρυφά σχεδόν, καί τά γραφόμενα της 
ήσαν ή ειλικρινής έκχείλισις τής ψυχής της, και ή έκ- 
δήλωσις τοΰ ιδανικού αυτής πρδς ίκατ οποίησιν τής 
καρδίας της.

Ουτω πρέπει, νομίζομεν, νά έξετάζη τις τάς ποιή
σεις της, αί δποίαι μετά τδν θάνατόν της μόνον έδη- 
μτσιεύθησαν τω 1893 έν Άθήναις.

"Η Άγανίν.η Αίνιανος έγεννήθη έν "Υπάτη τω 
1838. Ό πατήρ της ήτο δ Γεώργιος Αίνιάν, δ γνο>- 
στδς έν τή Ελληνική ιστορία γερουσιαστής και λόγιος.
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Ή μήτηρ αύτής ήτο ή "Ελένη Χατσοπούλου, έξ Ευ
ρυτανίας.

"Ο οίκος τών Αίνιάνων έδρασεν έν Κωνσταντινου- 
πόλει ύπέρ τής πατρίδος εις έποχήν κατά τήν δποίαν 
τδ Γέν ο ς είχεν ανάγκην ανθρώπων μεχάλων αίσθη- 
μάτ-ων.

"II ’ Αγανίκη άνετρέφετο είς οικογένειαν τής ο
ποίας τδ περιβάλλον ήτο γεμάτον άπδ ποίησιν τοϋ ά- 
γωνος. Δέν είχεν ανάγκην νά έκμάθη άπδ τά βιβλία 
τήν σύγχρονον ιστορίαν τής πατρίδος καί τάς μεγάλος 
θυσίας τών αγωνιστών, διότι ζωντανή "ιστορία ήσαν 
οί οικείοι. Λαβοΰσα ελληνοπρεπή μόρφώσιν, Απεθη- 
σαύρισεν έν τή καρδία αύτής και έν τή μνήμη, άπδ 
τής παιδι/.ής ηλικίας, τά έπισημότερα επεισόδια τής 
αθανάτου εποποιίας τής Αναγεννήσεως τοϋ Γένους, τά 
οποία πάντοτε άφηγεϊτο και τών όποιων ή έπίδρασς 
διακρίνεται εις τινα τών έργων αυτής.

Είς μικράν ηλικίαν άπστλέσασα τούς γονείς της,με- 
τφκησεν έπι μικρόν παρά τώ θείωαύτήςΔημητρίφ Αί- 
νιανι είς ημέρας και?’ ας κατεδιώκετο, διότι συνέ- 
πραττεν έν τή ανταρσία τοΰ Παπακώστα τφ 1848. 
Έκ τοϋ φόβου τής έκδικήσεως τών διωκτών ή μι 
κρά κόρη μετά τής οικογένειας τοϋ θείου περιεπλα· 
νατό έπι μακράν άνά τά γραφικά τοπία τής Οίτης.

Μετά τδν σάλον έκεϊνον έπανήλθον είς τήν πόλιν. 
Έν τώ νφ τής κόρης έμειναν έντυπωμέναι αί Ανα
μνήσεις τής περιπετειώδους Ανά τά όρη ζωής, μεταξύ 
τών ποιμένων και χωρικών. "Όταν δέ έπειτα διηγείτο 
ταΰτα πάντα μέ τήν πλήρη χρωματισμών καί γλυκυτά- 
των Αναπάλσεων φωνήν καί τήν έν γένει παραστατικό- 
τητά της, έκράτει είς διαρκή προσοχήν τούς άκροα- 
τάς, πνίγοντας καί αύτήν έτι τήν αναπνοήν, όπως μή 
χάσωσιν ουδέ λέξιν καί κρεμασμένοι κυριολεκτικώς 
έκ τών χειλέωΐ’ της.

Έπανελθοϋσα είς ’Αθήνας, είσήλθεν είς τδ ’Αρ
σάκειου, οπού διήννσε τάς σχολικός αύτής σπουδάς. 
Έξηκολούθει μελετούσα καί έγένετο κάτοχος τής μη
τρικής γλώασης, ής έμυήθη τά μυστήρια ούχί σχο- 
λαστικώς, άλλά πρακτικώς δπως φέρουν αγλαούς 
καρπούς. Μίτο κάτοχος καί τής Γαλλικής καί ποικί
λων γνώσεων. Έλάτρευε τάς καλάς τέχνας, τά άνθη 
καί τήν φύσιν δλην. Έτέρπετο συλλέγουσα καί άπο- 
ξηραίνουσα έκλεκτά άγρια άνθη ίδιά τών "ιστορικών με
ρών, τά όποια φιλοκάλως διεφύλαττεν είς πλαίσια μεθ’ 
ύέλου. Τόσον ήγάπα τά άγρια άνθη, ώστε τδ κύκνειον 
άσμα της ήτο :

Είς τόν τάφο μου δεν θέλω τριαντάφυλλο ν’ άνθιση, 
Ούτε μάρμαρο κα'ι μαϋρο νά φυτέψουν κυπαρίσσι.
Θέλω τοϋ άγροϋ λουλούδια π’ αγαπούσα ’ς τή ζωή μου... 
Τή λευκή τή Μαργαρίτα, τό λουλούδι τής ερήμου !
Τ’ αγριολούλουδα τοΰ κάμπον, ποΰ ’ς τής ρεμματιαίς ανθίζουν, 
”Ω/ αύτά ποθώ τό χώμα τό στερνό μου νά στολίζουν...
Κα'ι σέ μιαν άγρια πέτρα, ποΰ θά στέφουν μαργαρΐται, 
Έκεϊ γράψατε έπάνω : Μιά καρδιά πενθούσα κεΐται !

Έλθοϊ'σα είς ώραν γάμου συνεζεύχθη μετά τοϋ 
εύπαιδεύτου στρατιωτικού ιατρού Ίωάννου Μαζα
ράκη, έπειτα γενικού αρχιάτρου. "Η οικογένεια τοΰ 
Μαζαράκη τούτου ήτο έκ Κύθνου, δπου έγεννήθη καί 
δ ’Ιωάννης. Περί τής καταγωγής τοϋ οίκου Μαζα
ράκη δέν έχομεν ασφαλώς ι έχρι τοϋδε ειδήσεις, διό 
καί πολλοί αί είκασίαι.Μαζαράκαι ύπήρχον έν Ήπείρω 
έν Πελοποννήσω, έν Κρήτη, έν νήσοις τοϋ Αιγαίου 
καί έν Έπτανήσω. Έν Κεφαλληνία έγκατεστάθη εις 
Μαζαράκης έκ Ναυπλίου, δστις παρά τής "Ενετικής 
κυβερνήοεως έλαβε τιμάρια καί τοϋ όποιου οί απόγο
νοί διεκρίθησαν καί ένεγράφησαν έν τή χρυσή β ί- 
β λ<ω ττς Κεφαλληνίας. , 
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"Ί Άγανικη Αίνιανος Μαζαράκη ήτο πι τή, πι- 
στ πάτη Έοτιάς τής ιίκογενείας της’ ήδιαφόρει διά 
τήν δόξαν, ήτ θά τή απέδιδαν τά γράμματα. ’Ολίγοι 
έγνώριζον τήν αξίαν της. Ήρνεϊτο τήν συνεργασίαν 
της είς περιοδικά καί ημερολόγια. Ήγάπα τδ βιβλίυν 
καί τίν γραφίδα, διότι τήν ανεκούφιζον καί ικανο
ποιούν τάς διαθέσεις τής καρδίας της. "Η εύγενής της 
καρδία ουδέποτε έςέπεμψε παράπονον διά τάς οδυνη
ρός θλίψεις, αϊτινες συνετάραξαν τδν βίον της, άλλά 
μετά χριστιανικής καρτερίας ύπέφερε τά πάντα Ανα
κούφιζα/, ένη άπό τήν άγάπην τών τέκνων καί άπο την 
τέρψιν τή< μελέτης. Ιίεπροικισμένη μέ λεπτήν άΐσθη- 
σιν τοϋ καλού καί τοϋ άγαθοΰ, έφωδιασμένη <5ιά ποι
κίλων γνώσεων, έμπνεομένη ύπό τών υψηλών αισθη
μάτων τά οποία άπεθησαύρισεν έκ τής λατρείας πρδς 
τήν τέχνην καί πρδς παν υψηλόν καί ωφέλιμον, έζη 
έν ειρήνη οικογενειακή, έχουσα πάντοτε ώς καλλί
τερου τών φίλων της τδ βιβλίον. Τδ άσμα, τδ όποιον 
αυθόρμητον άνέδιδον τά εύγενή χείλη της, δέν ήθελε 
νά γίνη κτήμα τοϋ κοινού. Τινά έστελλε πρός προσφιλή 
δντα. Τά γραφόμενά της έφύλαττε ζηλοτύπως ή έξέ- 
σχιζεν. Άφοϋ ικανοποιεί τήν καρδίαν της, δέν έφρόν- 
τιζε περί τής τύχης τών στίχων καί έπροτίμα τήν 
καταστροφήν των. ’Έγραφεν δπου εύρίσκετο, δταν ή 
καρδία τή τδ έπέβαλλεν. Διό εύρέθησαν στίχοι γραμ
μένοι καί είς ράκη χάρτου,ιείς φακέλλους.είς έξώφυλλα 
βιβλίων, στίχοι μισοσβυσμένο·, παραπεταμέτοι ή κλει
δωμένοι.

"Έγραψε καί διηγήματα μέ έθνικήν υπόθεσιν καί 
πλήρη άπδ "Ελληνικήν ζωήν. Έδώ καί έκεί μέ τέ- 
χνιν παρέθετε ήθη, έθιμα καί παραδόσεις. Έγραφε 
τάς «'Ελληνίδας αιχμαλώτους», τήν «.Έξαγνισθέϊσαν 
ιεροσυλίαν» καί αλλα μέ τίτλους καί άνευ τίτλων, διότι 
έμειναν άτελείωτα πολλά. "Η γυνή αΰτη, ήτις τόσον 
καλά έγνώριζε τήν "Ελληνικήν ζο)ήν καί τόια άπό τόν 
πατέρα καί λοιπούς οικείους είχε μάθη περί τής Ελλη
νικής Επαναστάσεων,ήδύνατο πολλά "ιστορικά νά κάμη 
διηγήματα, άλλά, δυστυχώς, δέν τά έγραψεν ουδέ έδη- 
μοσίευσε τά ολίγα, Ατινα έγραψεν.

Είπομεν δτι τώ 1893 έδημοαιεύθησαν έν Άθήναις 
αί Ποιήσεις, μετά βιογραφικών νύξεων τής ποιη- 
τρίας καί τοϋ πατρός αύτής. Τό βιβλίον έκ 304 σελίδων 
διαιρείται είς ένδεκα μέρη ώς εξής : «.Πτήσεις» , « ’Εν
τυπώσεις», «Φύσις», «Πατρίς», «’Αναμνήσεις», «"Ε
στία», «’Αλκυόνες» , «Άντΐνες γ.αί Δάκρυα», «’Αν
θών», «Μεταφράσεις», Κύκνεια». Έν συνόλω εινε 
περίπου εκατόν τριάκοντα ποιήματα, έξ ών δέκα εΐνε 
μεταφράσεις έκ τοϋ γαλλικού τοϋ Hugo, OolavigllC, 
Andre Chenier, Millevoyc καί Lamartine.

Είς τάς ποιήσεις ταύτας διακρίνεται τδ μέν τδ ιδεώ
δες τής Πατρίδος καί τής Θρησκείας, τδ δέ τής οικο
γένειας καί τής φιλώ.ς, Διδάσκει, νουθετεί, εΐνε άγγε
λος παρηγοριάς, ένθουσια ή ποίησίς της. Αύτό τούλά- 
στον είναι ό κύριος σκοπός τής ποιητρία;. Είς ποίημα 
τής προιτης τοϋ έτους, πρός τοίς άλλοις, ήδεν :

Ή ! μίαν μόνην έπί γής ίπόθηοα ευτυχίαν...
Νά καταπαύω όά/.ονα, νά οβύνω τήν οδύνην... 
Νά χύνω βάλσαμον γλυκύ είς τήν απελπισίαν... 
Νά φέ^ω πάντοτε χασάν... τών πόνων τήν γαλήνην.

"Ω / μίαν μόνην επί γής είχα φιλοδοξίαν...
Νά καταπαύω δάκρυα ! και μειδιώντα χείλη
Νά βλέπω παντού... πάντοτε νά δίδω ευτυχίαν...
Φθονώ τό άστρον, ποΰ τήν γήν φωτίζει άμα άνατείλη.

"Ω Ίηοοϋ ! είς τά χρυσά τά ρήματα σου εκείνα, 
Έν ρήμα ωραιότεροι’ τών άλλων απαντάται.
Εΐνε τό ευωδέστερον άπ’ δλα σου τά κρίνα
Είνε τό άγιάιτερον : Άλλήλους αγαπατε.

Ώραίον είναι τδ ποίημα είς λυχνίαν ύπό τδ 
φώς τής όποια; μελετώσα καί γράφουσα διήλθεν ή 
ποιήτρια ολοκλήρους νύκτας.

"Η ευτυχία ήτο ώραίον δνειρον δΓ αυτήν’ 
κτί ή ζωή :

.... μία πάλη αίωνία,
Όπου παλαίει ή ελπίς καί ή απελπισία...
Κι' εΐνε παλαίστρα τά πτωχά παλυπαθή μας στήθη 

Κι <5 τάφος . . . λήθη,

’Αλλά τήν ευτυχίαν ευρίσκει μόνον είς τήν έξο- 
χήν, δπου ανθεί ή λευκή αγράμπελη, είς τά 
ώραία άλση, ύπό τήν σκιάν έλάτης καί είς τήν 
αναπνοήν τών ζ εφ ύ ρ ων, είς τδ άσμα τ ής 
άη δόνο ς παρά τδν κ ελ α ρ ύ ζ ον τα ρ ύακα’ καίή 
ειρήνη κατοικεί είς τήν πτωχήν έρημικήν καλύβην 
διότι συμφοράς κ λε ί ε ι ή χρυσή οικία.

κι’ είς πενιχρόν 
οίκον μικρόν 
γέλα ή ευτυχία. β

Δέν έτέρπετο είς τήν έρωτικήν ποίησιν. Ό έρως 
δέν τήν ένέπνεεν. ’Έγραψεν δμως βουκουλικδν είδυλ- 
λιον Θ ύ ρσ ιν καί Xλ ό η ν ού αποσπάσματα μόνον 
έδημοαιεύθησαν.
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”Αν καί ή Μαζαράκη ενρισκεν άνακούφισιν είς την 
ποίησιν, ούχ ηττον δμως πρός φίλην της έπιθυμοϋσαν 
νά ήναι ποιήτρια εγραφεν εύθέως :

. * , . μάθε οτι η ευφυΐα
Και η πσΐηοις γεννώνιαι, θνήσκουν εν τή δυοτυγΐα. ! 
Μή πο&ής τής Κασταλίας τυ γλυκύ νά πίνης ναμα ! 
Είναι νέκταρ 'Ηλησίων πλήν . . . Τάρταρος συνάμα 

Μητρυιά είναι ή Φύοις
Των Τοιούτων τέκνων, κόρη, φεϋγε, φεΰγε ιάο ποιήσεις.

* 
* *

Πολλά τά πατριωτικά της ποιήματα. Είς πάντα 
σχεδόν τά έργα της έξέγει ή πρός τήν Φύοιν λατρεία 
της.

Άπέθανε τή 27 Σεπτεμβρίου τοϋ 1892 έτους, εν 
’ Αθήναις.

ΛΟΥΐΖΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΜΙΝΕΑΔΗ

” Υπάρχουσι πολλοί, πλείστοι, οί όποιοι έκπατριζό- 
μενοι γίνονται εν ξένη χώρα γενάρχαι νέων οικογε
νειών, συνδέονται μετά νέων δεσμών, λόγο) γάμου, 
άναλαμβάνουσι νέας υποχρεώσεις απέναντι τοϋ νέου 
έθνους τό όποιον εξέλεξαν διά δευτέραν πατρίδα. 
Άλλ’ ουδέποτε λησμονοϋσι τήν άληθή αυτών 
πατρίδα' άν καί μακράν αυτής, έξακολουάοϋσι νά τήν 
άγαπώσι μέ τήν τρυφεράν έκείνην αγάπην, μεθ’ ής 
τά φιλόστοργα τέκνα άγαπώσι τήν μητέρα αυτών. Ή 
φιλοπατρία αυτή μεταδίδεται είς τά τέκνα των, κλη
ρονομείται άπό τους έγγόνους των καί απογόνους. Πα
ρηγοράν είναι δτι ή Ελλάς εχει πολλά, πλείστα τέκνα 
έν τώ έξωτερικώ, έχοντα τοιαϋτα θαυμαστά αισθή
ματα.

Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται καί ή έν ’Ιταλία 
διαπρέπουσα Κερκυρκϊκή οικογένεια Κυριάκη, ή οποία 
καυχαται διά τήν 'Ελληνικήν αυτής καταγωγήν.

Ο Κερκυραϊκός οίκος Κυριάκη άπό τοΰ δεκάτου 
εβδόμου αίώνος ήδη ήτο γνωστός. Κλάδος δέ τούτου, 
λόγω κληρονομιάς, έπωνομάσθη καί Βοσο λινός. 
Οι Κυριακοι διά δεσμών γάμων συνεδέθησαν μέ τάς 
άρίστας οικογένειας Στεφανοπούλου, Λιβωιάτη, Ρό
δου, Βαμβούρη, Γάγια, Καλέργη, Καλόγερό, Σάλιο')· 
του, Παλατιανοϋ, Βλάχου, Ζαγκαρόλι, Γιαλλινά.
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Ό Ίιοάννης καί ό ’Αλβέρτος αδελφοί Κυριάκοι 
μετέβησαν είς τήν ’Ιταλίαν. Ουτοι ήσαν φίλοι τοϋ με
γάλου Καποδιστρίου καί μετ’αύτοΰ διετήροιν αλλη
λογραφίαν.

Σύζυγος τοΰ ’Αλβέρτου ή co ή Αικατερίνη Γιαλ- 
λινά, ήτις έφερεν είς τόν κόσμον, τώ 1815, τόν Ίω- 
άννην Στυλιανόν έν Κερκύρα. Ό ’Αλβέρτος απέθα- 
νεν έν Βενετία τώ 1850. 'Ο υιός αύτοΰ ’Ιωάννης 
Στυλιανός έλαβε σύζυγον τήν ’Ιταλίδα Ρόζαν τοϋ εύ- 
πατριδου Φωσάτη και έγέννησε, έν Βενετία, τώ 1845, 
τόν γνωστόν επιστήμονα καί συγγραφέα ’Αλβέρτον

Στυλιανόν Κυριάκην, δστις δικαίως συγκαταλέγεται 
μεταξύ τών συγχρόνων όιασήμων ’Ιταλών,

* 

¥ *

‘Ο ’Ιωάννης Κυριακής ήτο άνήρ γραμμάτων, έδη- 
μοσίευσε δέ καί σύγγραμμα τιτλοφορούμενον Isti til— 
zioni Catechistiche. ’Έλαβε σύζυγον τήν έπιφανή 
’Ιταλίδα λόγιαν καί ποιήτριαν ’Ισαβέλλαν Φαντάστιτση 
ήτις, έπί Ναπολέοντος τοϋ Μεγάλου ώς βασιλέως τής 
’Ιταλίας, ελαβε τήν εντολήν νά ίδρυση Παρθεναγω· 
γεΐον έν Μονσελίτσε. Σημειωτέον δτι καί ή αδελφή 
της, Μαξιμίνα, ήτις έλαβε διά σύζυγον τόν εύγενή Ρο- 
ζελλίνην,ήτο έπίσης γυνή μεγάλης παιδείας δημοσιεύ- 
σασα ποιήματα, κωμωδίας καί άλλα αξιόλογα (*).

Έκ τοϋ Κερκυραίου Ίωάννου Κυριάκη λοιπόν 
και εκ τής Ίταλίδος ’Ισαβέλλας Φαντάστιτση έγεν- 
νήθη ή Λο υ ι ζ α μας, ή όποια άπό παιδικής ηλικίας 
έδειξε κλίσιν είς τήν ποίησιν καί είς τήν ζωγραφικήν. 
II φύσις τήν έπροίκισε μέ άφθονα δώρα καρδίας καί 

πνεύματος, οί δέ γονείς προσεπάθησαν νά καλλιεργή
σιμοι, φυσικά, παν δ,τι έβλεπον είς τήν άγαπητήν κό
ρην των έκτακτον. ’Ιδία ή μήτηρ, ώς άρίστη παιδα
γωγός, δέν άφήκε περίστασιν νά χαθή, δπως περισσό
τερον μορφώση τήν Λουΐζ αν της.

Αέν ήτο ή Λουΐζα μονάκριβη, εϊχεν άλλας τρεις ά- 
δελφάς, αΐτινες, ναι μέ.ι έξεπαιδεύθησαν, άλλά δέν 
ήσαν έκτάκτου διανοίας. Ή Λουΐζα διεκρίνετο έν τή 
οίκογενεία καί έν τή κοινωνία καί τό ονομά της διεδί- 
δετο άνά τήν ’Ιταλίαν ώς ποιήτρια. Έτι δέ ήτο γυνή 
δράσεως, φιλόπονος, δραστήρια. Νυμφευθείσα έλαβε 
σύζυγον τόν Μινέλλην, άνδρα ικανόν καί δράσεως. 
Είργάσθη καί ή Λουΐζα διά τήν ΐδρυσιν, έν Ροβίγω, 
τυπο-λιθογραφείου, τοϋ γνωστού ύπό τό όνομα Μι- 
ν έλλη.

Τώ 1833 έδημοσίευσεν έν Ιοβίγα) τήν «Συζυγι
κήν εύδαιμονίαν», ώραίαν σαπφικήν ώδήν, ήτις πολύ 
ήρεσεν. ’Ακολούθως έδημοσίευσε καί άλλας σαπ
φικός ωδάς, ποιήματα παντοία, canzoni, σονέττα. 
Ούδεμίαν περίστασιν φιλικήν άφινε χωρίς νά χορδίση 
τήν αρμονικήν λύραν της. Εννοείται δτι έγραφε τά 
ποιήματά της Ίταλιστί. Έγνώριζε τά Ελληνικά, άλλά 
δέν έτόλμα νά γράφη ποιήματα. Έδημοσίευσε τώ 
1839 γαλλιστί' μίαν Romance μέ τήν έπιγραφήν 
L’ aube matinale du mariage.

To καλλιτεχνικόν της τάλαντο" καί αύτό τό έπέδειξε 
διά λαμπρών ζωγραφιών. 'Ο πατήρ της άπέθανεν έν 
Τριβίζω τώ 1812, ή δέ μήτηρ της έν Μονσελίτσι, τφ 
1832.

II Λουΐζα άπέκτησεν υιόν, τόν γνωστόν Γουσταϋον 
Μινέλλην, συγγραφέα τοϋ μυθιστορήματος La Si- 
JXnora di Goceano, δημοσιογράφον καί συνεργάτην

(*)  Λημοσιεύσζσζ τφ 1830 «Δοκΐμιον παιδικών κωμω
διών έν Φλωρεντία», τό άφιέρωσεν είς τήν άόελφήν της ’Ισα
βέλλαν.

Εικόνες Χπο την ΚτπροΝ

ΦΡΟΥΡίΟΝ ΚΕΡΩΝΕ! ΑΣ Φωτογραφία Κιλικίτα

τοϋ Κοντοϋ είς τήν Γ ε ν ι κ ή ν ί σ τ ο ρ ί α ν, ό όποιος 
τώ 1886 άπέθανε είς τάς Άντίλλας.

'Η καλή κάγαθή Υ,ερκυραία Λουΐζα Κυριάκη ά
πέθανε τφ 1865, τιμήσασα έν ’Ιταλία τό Ελληνικόν 
όνομα διά τής δράσεώς της καί διά τών έργων της τών 
λαμπρών.

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗ

Η ΥΠΟ τοϋ «εθνικού αποστόλου» Σπόρου 
Ματσουκα, εις τόν Πρωθυπουργόν κ. Δρα- 

γουμην άποσταλεΐσα έκ Βοστώνης τών Ηνωμένων 
Πολιτειών αληθώς έμπνευ- 

01 ΕΛΛΗΝΕΣ σμένη επιστολή εΐνετό κάτο-
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ πτρον και τής μεγάλης ψυχής 

τοϋ εϋγενοϋς τέκνου*  τής 'Ελ
λάδος, άλλά και τοϋ άκραιφνοϋς πατριωτισμοϋ τών έν 
’Αμερική αδελφών μας. Τήν παραθέτομεν έπι λέξει: 

α’Ασπαζήν.ενος τήν δεξ'.άν σου, ώς πατρος κζι
Κυβερνήτου της άνζγεννωμένης Πζτρίδος, κζτζΟετω 
εις τάς διζτζγάς τής Κυβερνήσεως φρ. 200.000 οιά 
τήν κζτζκευήν τής πυροβολαρχίας τής «Νέας I ε- 
νεας.

«Καί εινε ταϋτα ’Εξοχότατε, ίδρώς και δάκρυ καϊ 
αιυ.α τών νοσταλγών Ελλήνων τής Αμερικής, τών 
οποίων εύχή καϊ παράκλησις είνε, όπως άναγγειλη ή 
Έξοχότης σου παραγγελίαν πυροβολαρχίας «Νέας 

Γενεάς, έ/ουσα εχέγγυον τό άνωτέρω ποσόν και τό 
ύπαρχον έν τή ’Εθνική Τραπεζή τής Ελλάδος.

Έαπλεως ενθουσιασμού άναγγέλλοι έναρξιν ερά
νου πολεμικού πλοίου «Νέας 1 ενεας».

Μετά σεβασμόν
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑ ΤΣΟΥΚΑΣ

Πόσον εύγλωττοι εινε αί λεξεις ΙΔΡΩΣ, ΔΑΚΡΥ 
καϊ ΑΙΜΑ τών νοσταλγών Ελλήνων τής ’Αμερικής '. 
Και δέν υπάρχει οϋδεμία υπερβολή, διότι κάνεις δεν 
αγνοεί τήν άθλίαν ζωήν τήν οποίαν οί πλεΐστοι τών 
έκπατρισθέντων διάγουν μακράν τής γενετείρας γής, 
δπου τούς έφερεν ή ελπίς καλλιτέρου μέλλοντος και ή 
εις πάντα "Ελληνα έμφυτος επιθυμία νά άναδειχθή 
διά νά άναδείξη συγχρόνως και το μεγα Εθνος είς τό 

όποιον ανήκει.
Άλλ’ ή αυτοθυσία αΰτη τών 'Ελλήνων τής ’Αμε

ρικής δέν επιβάλλει άρά γε εις ημάς τήν ύποχρέωσιν 
νά φανώμεν ίσοι εκείνων; Και ποιαν καλλιτέραν απο- 
δειξιν τής συναισθήσεως ταύτης δυνάμεθα νά δώσω- 
μεν ή συνασπιζομενοι ολοι δι ενα και τον αυτόν σκο
πόν : τήν ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ τοϋ ταλαιπωρημένου αύτοΰ 
τόπου,δστις έ’φθασε είς τήν άνάγκην νά διώκη μακράν 
τά ίδιά του τέκνα.
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ΠΕΡΙ ΣΒΜΑΤΙΚΗΣ KABAPOTTOi KAI ΑΟΥΤΡΒΝ
β')- Στόμα, Όδόντες

Ούχί ήττονο; έπίσης ενδιαφέροντος, ύπό υγιεινήν 
έποψιν, τυγχάνει ή καθζριότης τοϋ στόματος καί τών 
όδόντων. Καί τούτο διότι άφ’ ενός μέν άπό τής ά- 
κζθαρσιας κζί τής-κζκής τούτων συντηρήσεως ή τε 
αναπνοή και η ομιλία προσλαμβάνει δυσάρεστου όσΟ.ην 
δ·.ά τούς άλλους, άφ’ ετέρου δέ διότι έν τη κοιλότητι 
τοϋ στόματος ύπάρχουσιν όλα σχεδόν τά παΟογόνα 
μικρόβια, τά προξενοϋντα ποικίλας και σοβζρωτάτας 
νόσους, (διφθερίτιδα, πνευμονίαν, φθίσιν, αμυγδαλί
τιδα, φαρυγγίτιδα, στοματίτιδα κλπ.), ώς καί τά 
φθείροντα τούς οδόντας καί τά ούλα. Καίτοι δέ εΐνε 
γνωστόν τοϊς πάσιν, ότι οί όδόντες είσίν ό'ργανα πο
λύτιμα διά τήν ύγιείαν τοϋ άνθρώπου καί χρησιμό
τατα δια τε την μασησιν και την, καλήν πεώιν τών 
τροφών, και συνεπώς χρηζουσι μείζονος καί ενδελε
χούς καθαριότητος, ούχ’ ήττον, ώςμή ώφειλε, παρ’ 
ημΐν, εξ όλων τών λοιπών μερών τοϋ σώματος, ή κα- 
Οαριότης τούτων καί τοϋ στόματος παραμελεΐται έ- 
ζοίΐθ&τιζος Tvzpoc rcov ττ7.ειctcijv xtojaov, των zoctco- 
τάτων ιδίως τάξεων τής κοινωνίας. Έν άντιθέσει πρός 
δ,τι συμβαίνει παρά τοϊς λοιποϊς πεπολιτισμένοις λα- 
οις, καί ιδίως εν Ιαπωνία, ένθα πάντες, άνδρες καί 
γυναίκες, άπό τής παιδικής αύτών ηλικίας μέχρι 
έσχατου γήρατος, ποιούνται χρήσιν ψήκτρας τών όδόν- 
των, προς καθαρισμόν τούτων καί τοϋ στόματος αύ- 
*ών, μεθ έκαστον γεύμα, και αναποφευκτως τό ε
σπέρας πρό τής κατακλισεως ή την πρωίαν κατά τήν 
έκ τής κλίνης έξέγερσιν.

Πρός καθαρισμόν τοΰ στόματος ημών άρκεΐ συνή
θως ή άφαίρεσις τών μεταξύ τών όδόντων, ή έν ταϊς 

,κοιλότησιν αύτών έναπολειπομένων μεθ’ έκαστον 
γεύμα τμημάτων τροφής, δι’ οδοντογλυφίδων καταλ
λήλων, ξύλινων ή έκ πτερών πτηνών κατεσκευασμέ- 
νων, ούδέποτε δέ μετάλλινων, βελονών ή καρφίδων, 
ή χρήσις τών οποίων εΐνε κινδυνώδης διά τούς όδόν- 
τας, ώς καταστρέφουσα τήν άδαμαντίνην αύτών καί 
συντελούσα είς τήν ταχεϊαν αύτών φθοράν ώς έπίσης 
και ή απλή πλύσις τοϋ στόματος, πρωίας, μεθ’ έκα
στον φζγητον και εσπέρας, προ τοΰ ύπνου, διά κα
θαρού ΰδατος ή έμπεριέχοντος σταγόνας άντισηπνικοϋ 
τινός έλιξηρίου (Tliymcl, menthol, κλπ.), καί 
έπιτριβη έλαφρά τών όδόντων διά ψήκτρας ιδιαιτέ
ρας και σαπωνος γιγνομένη.

Η χρήσις τών ποικίλων και πολυωνύμων οδοντο- 
κόνεων ή όδοντοτριμμάτων, δέν εΐνε απολύτως άνζγ- 
καια. Ουχ ήττον δυνάμεθα νά μεταχειριζώμεθα προ- 
τιμωτερον και αβλαβώς τους όδοντοσάπω^ας (πάστας) 
ω; ΛΧί οδοντοτρίμματα έκ κόνεως φυτικού
Συνέχεια έκ σελ1 822.

ανθρακος, κεκάυμένης ή άνθρακικής μαγνησίας, “ριδος, 
κινας, κλπ., άρ/.εϊ μόνον ν’ άποφεύγωμεν, κατά γε
νικόν κανόνα, τας Λίαν σκληράς κόνεις (κοραλίων, 
ταλκ, κλπ.), αϊτινες βλαπτουσι τούς οδόντας κατα- 
στρέφουσαι την άδαμαντίνην αύτών ούσίαν, ώς καί 

χροσιν τών οξέων, ατε τής οξυτητος τοϋ στόμα
τος ουσης μιας εκ των κυριωτερων αιτιών τής τερη- 
ύόνος τών όδόντων.

γ') Ώτα.
Προς αποφυγήν τής άφθονου συλλογής κυψελώδους 

ύλης εντός τών εξωτερικών άκουστικών πόρων, καί 
, ής άπο ταύτης τελ,ειας αποφραξεως τούτων, πρέπει 
νά καθαρίζονται τά ώτα άπό καιρού είς καιρόν μετ’έ- 
πιμελειας. Κάκιστη εΐνε ή συνήθεια τής ά φ α ι ρ έ- 
σεως τής κυψέλης τών ώ τ ω ν, άπό τοϋ βά
θους αυτών, δια σκληρών οργάνων, οποϊα αί καρφο- 
βελοναι, τά ξύλινα πυρεία κλπ. Άρκεΐ νά περιοριζώ- 
μεθα εις τήν διά τοϋ μικρού δακτύλου, καί δή περι - 
βεβλημενου δια διαβρόχου ύφάσματος, ή δι’ ειδικής 
ώτογλυφιόος κοχλιαροειδοϋς, περιβεβλημένης καίτζύ- 
της δια βαμβακος κεκαθαρμένου, άφαίρεσιν πάσης τοι- 
αύτης ύλης, ύπαρχούσης είς τά έξωτερικά μέρη τοΰ 
ακουστικού πόρου, ή καί νά πλύνωμεν τά ώτα μέ 
χλιαράν διάλυσιν (4 ο)ο) βορικού οξέος, δι’ έλαστικού 
απιοειδοΰς κλύσματος τών ώτων, άπό καιρού είς 
καιρόν.

Οταν δ επικρατή σφοδρον ψύχος ή άνεμώδης καί 
βροχερός καιρός, καλόν εΐνε νά προφυλάσσωμεν τόν έ- 
ξωτερικον ακουστικόν πόρον διά μικρού βύσματος έκ 
βαμβακος, Τούτ αύτό δέον γενέσθαι έπίσης προκειμέ- 
νου νά λάβωμεν θαλάσσιον λουτρόν.
3) Ρίς.

Ούχί όλιγώτερον κακή καί έπιβλαβής εΐνε ή συ
νήθεια, ήν έχουσί τινές, τοϋ ν’ άποξέωσι διά 
τοΰ όνυχος τού λιχανοΰ δακτύλου τό έσωτερικόν τής 
ρινός. Διότι πλήν τής άηδείας, ήν προκαλεϊ αυτή 
εις τους θεατας, εκτιθησι καί είς αιμορραγίας, βαρείας 
ενίοτε (επιστάξεις), ιδίως δταν ή άπόξεσις αυτή 
συμπιπτ·/) μετά ίσχυράς αγγειακής όυμφορήσεως. Ού 
μην αλλα και εις ενοφθαλμισμών μικροβίων, καί δή 
τών τοΰ έρυσιπέλατος, έπί τών όνύχων ύπαρχόντων, 
συμβάλϋ εται. Φευκτεα λοιπόν καί άποσκορακιστέα ή 
τοιαυτη έξις. Αντί ταύτης δέ θελομεν άρκεϊσθαι, είς 
απλήν απομαξιν δια ρινομακτρου, καί είς άναρροφήσεις 
άπλού ή βορικούχου ΰδατος, άπό καιροϋ είς καιρόν. 
Εν καιρώ δε ρινικού κατάρρου συνιστώμεν τήν άναρ- 

ρόφησιν τής επόμενης κόνεως, τρις ή τετράκις τής 
ημέρας : (Βορικού οξέος 7.50, Σαλόλης 2.50, ύδρο- 
χλωρικής κοκαΐνης καί μανθόλης άνα 0.25;, ήν εύοοαεν 
τα μαλα επωφελή, ώς έπίσης καί άναρροφήσεις διά 
διαλύσεως μαγειρικού άλατος χλιαράς ή θαλασσίου υ- 
δατος ύπό τών είς παράλια μέρη οίκούντων.

Β'. Καθαριότης τοΰ σώματος δλοκλήρου.

Διά τήν καθαριότητα τού σώματος ολοκλήρου :
ά.) Καλόν καί πρόχειρον μέσον, δυνάμενον αείποτε 

νά χρησιμοποιηθώ, εΐνε ή πλυσις αυτού δι αφθο- 
νως βεβρεγμένου σπόγγου ή σάπωνος, καί ή τριβή 
κζίκάθζρσις τού άπεξηραμένου ρύπου διά ψή
κτρας ή αδρού ύφάσματος, άφθόνως βεβρεγμένου επί
σης, δι’ ύδατος χλιαρού ή ψυχρού, άνζλόγως τής ώ
ρας τοϋ έτους, καί ή ά π ό μ α ξ ι ς αύτού διά στεγνού 

ύφάσματος (σινδόνης).
β'.)Τά λουτρά καθαριότητος. έν οΐς εμ- 

βάπτεται τό σώμα ολόκληρον πλην τής κεφαλής, 
έντος λουτήρος ή δεξαμενής η ’επιχέεται άνωθεν ύδωρ 
δι’ ειδικών καταιονιτήρων ή επιρραντιστηριων, όταν 
τούτο έφικτόν έστίν. Ή θερμοκρασία τοϋ ΰδατος τών 
δι’ έυ.βαπτίσεως λουτρών ούδεποτε πρεπει να υπερ- 
βζίν/ι τούς 37ο Κ. ήτις έστίν ή φυσιολογική θερμοκρα
σία τοΰ σώαατος, ή δ’ έν αυτοϊς διάρκεια να μη γ μει- 
ζων τών 20' — 30' εξηκοστών τής ώρας. Η θερμο- 
κοασία τοϋ ΰδατος τών δι’ έπιρρζννσεως λουτρών 
δέον νά υ.ή ή άνωτέρα τών 30ο—35ο.

Συνοψίζοντες δθεν πάντα τά προειρημένα έπανα- 
λαυ-βάνομεν ότι πρός έπιμελή καθαρισμόν τυϋ σώμα
τος πρέπει νά πλύνωμεν τούλάχιστον άπαξ τής ημέ
ρας τό πρόσωπον, τόν λαιμόν, τό στήθος, τους πο- 
δας καί τά γεννητικά όργανα, διά σάπωνος καί ύδα
τος, έπιτρίβοντες τζϋτα, έν άνάγκν), και δια τραχέος 
τινός ύφάσματος, άπαξ δέ τής έβδομαόος η κατα δε
καπενθήμερον, νά λαμβάνωμεν γενικόν χλιαρόν λου
τρόν καθαριότητος. Εν ελλείψει ΰε λουτήρων δυνα- 
σ.εθα νά πλύνωμεν ολόκληρον τό σώμα δια ψυχρού υ- 
δκτος καί σάπωνος, ώς πράττουσιν οί Άγγλοι μετα- 
χειριζόμενοι απλώς εύρύ λευκοσιδηροΰν δοχεΐον καί 
τραχύ τι ύφασμα, ή εύρύ χειρόκτιον εξ αδρού χνοωδους 
ύφάσματος, δι’ ών άνατρίβομεν μετά σαπωνος καί υ- 
δατος ολόκληρον τό σώμα άπό κεφαλής μέχρι ποδών> 
ή και σπόγγον μεγάλον, δι ού, εμβαπτιζόμενου εν 
τω ύδατι, άποπλύνομεν τό σώμα, καί άποσμηχομεν 
εΐτα αυτό διά σινδόνης, έπιτρίβοντες ίσχυρώς τό 
δέρμα, όπως στεγνώσωμέν αύτό καλώς καί πρόκα- 
λέσωμεν μικράν ύπεραιμίαν αύτοΰ.

Ή συχνή αύτη πλύσις τοΰ σώματος προκαλεϊ αί'- 
σθηζα εύφορίας λίαν εύάρεστον, καί παρέχει ήμϊν 
τήν έκ τής συναισθήσεως τής καθαριότητος τοϋ σώ- 
αατος προκαλουμένην εύχαρίστησιν. Πρός δέ δροσίζει 
τό σώυ.α, έν ώρα θέρους, καί θερμαίνει αύτό έν ώρα 
χειμώνας. Έν ταύτω άποτρεπει άπο τής έπιγενε- 
σεως διαφόρων δυσαρέστων τοπικών νόσων, ώς παρα
τριμμάτων κλπ., καί παρακωλύει τήν άποσύνθεσιν 
τοΰ ίδρώτος τών ποδών καί άλλων μερών τοϋ σώμα
τος, καί τήν άπό ταύτης κακοσμίαν, τήν ούτως ένο- 
χλητικήν και δυσάρεστυν. Καί τί δή σπουδαιότερον,

τονοϊ τάς μυϊκά; ίνας τοϋ δέρματος καί σκληραγωγεί 
αύτό, καθιστώσα ήττον εύπαθές πρός τάς μεταβο- 
λάς τής άτμοσφαίρας κζί προφυλάττουσα άπό τής 
ψύξεως.

Έπί πλέον, ώς είπωμεν καί προηγουμένως, ή καθα- 
ριοτης τοϋ σώματος εξευγενίζει και εκπολιτίζει τον 
άνθρωπσν. Ή δέ ιστορία διδάσκει ήμϊν οτι εκείνα 
τών έθνών έμεγζλούργησζν, έν τε τγ άρχαιότητι καί 
τοϊς καθ’ ήμΧςχρόνοις, οσα έπιμελοϋντο μεγαλως τής 
καθαριότητος τοϋ σώματος, ως οι αρχαίοι Ελληνες 
καί οί Ρωμαίοι, έν τή άρχαιότητι, ών οί λουτρώνες 
καί σήμερον έτι θαυμάζονται υπό πάντων, οί ’Ιάπω
νες καί οί ’Άγγλοι, έν τοϊς νεωτέροις χρό/οις, οΐτινες 
μεγάλως έπίσης επιμελούνται τής καθαριότητος τοϋ 
σώυ.ατος αύτών πλυνομενοι πολλακις της ημέρας.

ΣΛ Ν· ΧΜΤΝΣ

ΙΕΡΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
Ο Δ ΟΣ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ0

Έπί τής κορυφής τοΰ ύπερκειμένου τής πόλεως 
Λεβαδείας όρους υπάρχει λελαξευμένον Άντρον. Εν
τός δέ αΰτοϋ άρχαϊον φρέαρ, δπερ πληροΰται υπό τών 
όμβριων ΰδάτων. Τό Άντρον τοΰτο έχει μεταβλητή 
πρό άγνωστων ετών εις Έκκλησίδιον τής Παναγίας 
'Ιερουσαλήμ. Ό πανδαμάτωρ χρόνος διήρεσε τό 
όρος τοΰτο είς δυο, καί τό μέν περιέχον τό ’Άντρον 
κατέστη απρόσιτον καί δυσβατον, το δέ έτερον περι- 
τειχισάέν έπί Τουρκοκρατίας έχρησίμευεν ώς φροΰ- 
ριον καί ώς τοιοΰτον υπάρχει καί σήμερον.

Ό Πουκεβίλ, νομίζων ότι τό ’Άντρον τοΰτο ήτο 
τό Μαντεϊον τοΰ Τροφωνίου Διός, έδημοσίευσεν εις 
τήν ιστορίαν του τά εξής : «Καί τό Μαντεϊον τοΰ 
«Τροφωνίου μεταβληθέν είς παρεκκλήσιον έξακολου- 
«θεϊ έπισκεπτόμενον ύπό τινων χριστιανών, οΰς άνα- 
«βιβάζουσιν, ώς εις τά μετέωρα τής Θεσσαλίας, έν 
«καλάθφ προσδεδεμένω είς τήν χορδήν σχοινιού».Καί 
πρός άπόδειξιν τής γνώμης του ταύτης αναφέρει, ότι 
είδε υπέρ τόν Σταυρόν τοΰ Έκκλησιδίου καί έπί τοΰ 
μετώπου τοΰ "Αντρου τήν έπιγραφήν «Ζευς Βου- 
γαϊος», δπερ σημαίνει δ Θεός σκεπτόμενος.

Είς τήν έπιγραφήν ταύτην καί τήν περιγραφήν τοΰ 
Ιίαυσανίου στηριζόμενος πείθομαι δτι τό μέν "Αντρον 
τοΰτο ήτο τό ιερόν τοΰ ’Απόλλωνος, τό δέ Μαντεϊον 
έκειτο έμπροσθεν τοΰ όρους καί πλησίον τοΰ παρά 
τήν όχθην τοΰ ποταμοΰ Έρκΰνης Πΰργου. Ή οδός 
δέ ή συνδέουσα τό Μαντεϊον μέ τό ιερόν τοΰ ’Απόλ
λωνος ήτο ή τής Ειμαρμένης.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΑΠΟΥΣΙΑΔΗΣ
Δι,Ηηγόρος
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Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
Συνέχεια έκ του προηγουμένου τεύχους

-ν

Μια, δυο, τρεις. Ή μικρά θύρα τοΰ κούκου έκλεισε 
πάλιν. Αίφνης ήκούσθη μικρός κρότος, σαν νά έπεσε 
κάτω εις τό πλακοστρωμένου δάπεδον κουτί μέ σπίρτα, 
καί ήκούσθη σαν μιά πνιγμένη φωνή. Ό άγνωστος 
έπροχώρησε τότε πρός τήν μικράν τραπεζαρίαν, δπου 
αυτή καί ή μητέρα της είχαν περάση πρό ολίγου τήν 
βραδυάτων. Ή Όνωρίνα έμεινε στο σκοτάδι άκίνη
τος, αγνοούσα και αυτή τί ιόφειλε νά κάμη. Όλον τό 
υπηρετικόν προσωπικόν άπετελεϊτο άπό γυναίκας καί, 
έάν έφώναζε διά νά σηκωθούν, αύτό θά έξυπνα τήν 
μητέρα της- δέν έτόλμησε νά τό κάμη.

Έπεριμάζευσε λοιπόν δσον ήδύνατο καλλίτερον 
τήν έσθήτά της καί ήρχισε νά καταβαίνη μίαν πρός 
μίαν τάς βαθμίδας τής κλίμακος’ έπνευστία δταν έ- 
τριζεν αύτη ύπό τούς γυμνούς της πόδας, άλλά κα- 
τήρχετο στερρώ τφ βήματι καί δέν έσταμάτησε παρά 
δταν εύρέθη προ τής μισοανοιγμένης θύρας τής μι
κρά; τραπεζαρίας καί ήδύνατο νά ϊδη τί συμβαίνει έν
τός αύτής. "Ο,τι είδε τήν έπάγωσε. Ένόμισεν δτι εύ- 
ρίσκεται έμπροσθεν κινηματογράφου. Ήτο ό Τζίμ ! 
Ό άσωτος έγύρισε- άλλά γιατί έτσι ; Τί έσήμαινεν 
αύτός ό τρόπος ; Έτριψε τά μάτια της, μή δυναμένη 
νά πιστεύση είς δ,τι έβλεπε. Ήτο καί άλλος άνθρωπος 
μαζύ του, ό όποιος έστέκετο πλησίον τοΰ παραθύρου. 
Έν τούτοις τά μάτια της δέν ήμπορούσαν νάποσπα- 
σθούν άπό τόν Τζίμ.

Ό Τζίμ ήτο σκυμμένος έπάνω είς τό τραπεζαμάν- 
δυλο τής τραπέζης. Τό πρόσωπόν του ήτο ωχρόν καί 
ξηρόν έφαίνετο καί αύτός, δπως καί ή Όνωρίνα, μή 
πιστεύων είς δ,τι έκαμνε.

— Δέν μπορώ, σοΰ λέω, έλεγε μέ χαμηλήν φωνήν, 
άρκετά εύδιάκριτον δμως γιά νάκούεται άπό τόν σύν
τροφόν του’ ύπεσχέθην έπειδή ήτον ή τελευταία 
φορά’ άλλ’ήθέτησα τόν λόγον μου. IIρέπει νά φύγω 
άπό ’δώ, σού λέω. Αύτό τό ρολόγι! Θεέ μου, τΐ έδιδα 
γιά νά μήν άκούσω αύτό τό διάβολο άλλη μιά φορά !

— Ρολόγι ! τί λές, άδελφέ, ονειρεύεσαι ; έλεγεν ό 
άλλος. Τί σούκαμε τό ρολόγι ;Σιγά, νά μή μάς πυρο
βολήσουν 1 Έλα, άδελφέ, νά τελειώνουμε, γιά νά φεύ- 
γουμ’ άπ’ έδώ. Τί διαβολόφοβος εΐν’ αύτός ποΰ σ’ έ- 
πιασε ! Μήπως είδες κανένα φάντασμα ;

— Ναι, φαντάσματα βλέπω μπροστά μου, καί εί
ναι γεμάτος ό τόπος ! Πρέπει νά φύγω, μέ πνίγει ό 
άέρας έδώ μέσα !

Άνηγέρθη καί διηυθύνθη πρός τήν θύραν.
— Παρακαλώ, ούτε βήμα πρό τοΰ νά τελειώσουμε, 

καί νά πάρης τό μερτικό σου, εΐπεν δ άλλος προχω-

ρών καί ή Όνωρίνα ήδυνήθη τότε νά ϊδη τήν άπαι 
σίαν μορφήν τοΰ άλλου.

— Διάβολε, έτσι θάφήσης στή μέση ένα παλαιόν 
φίλο ;

— ’Αναθεματισμένη ή ώρα ποΰ σέ γνώρισα, Χά- 
μερον. ’Ήσουνα γιά μένα ή καταστροφή μου. Έλα 
νά φύγουμε, σέ παρακαλώ.

Ή Όνωρίνα άνεγνώρισεν εις τό πρόσωπόν τοΰ άλ
λου ένα παλαιόν συμμαθητήν τού αδελφού της. Έ
σπρωξε δυνατά τήν πόρτα καί τό φώς έπεσε τώρα ά- 
πλετον έπάνω στο άσπρο άπό τήν συγκίνησιν πρό
σωπόν της μέ τά άτημελώς συμμαζεμμένα μαλλιά της 
καί είς τά γαλανά, δρθάνοικτα άπό τήν κατάπληξιν 
μάτια της.

Ό Χάμερον άφήκε νά πέση ένα μικρόν κόσμημα 
ποΰ έκράτει καί άπεσύρθη κατεντροπιασμένος εις 
τήν σκιάν. Ή Όνωρίνα ούτε έδωκε σημασίαν 
είς αύτόν. 'Όλη της ή προσοχή καί τά βλέμματά της 
ήσαν συγκεντρωμένα έπί τοΰ Τζίμ, ό όποιος έστέκετο 
σαν ξύλο άκίνητος,μέ μάτια ήλίθια στηλωμένα επάνω 
της, σαν νά έβλεπε κανέν φάντασμα ποΰ έβγαινεν άπό 
τόν τάφο.

— Όνω-ρίνα ! ή λέξις έβγήκε στεγνή άπό τό στή
θος του, κομμένη είς δύο. Σύ έδώ ! δέν κοιμάσαι; τί 
θά πή αύτό ;

Ή Όνωρίνα έπροχώρησεν έν βήμα άκόμη.

— Θά πή δτι έπεσες πλέον τόσον χαμηλά ώστε νά 
καταδεχθής νά κλέψης τής μητέρας σου καί τής άδελ- 
φήςσου μερικά ψωροπράγματα. Θά πή δτι έμπήκες 
μέσα στο σπίτι τής μητέρας σου καί τής άδελφής σου 
δπως ό κοινότερος κλέπτης. ’Όχι, όχι...καί ή φωνή της 
διεκόπη άπό ένα μεγάλο κόμπο άλγους. Καί ό χειρό
τερος κλέπτης θά έσκέπτετο καλλίτερα, Τζίμ, προτού 
κλέψη τόν εαυτόν του.

Τό φώς έφώτιζε τό πρόσωπόν τοΰ Τζίμ· εύμορφο 
πρόσωπο, παιδιακίσιο, βουτηγμένο δμως μέσα στήν 
αθλιότητα καί τήν βλακείαν.

— Σοΰ ορκίζομαι... ήρχισε νά λέγη· άλλ’ή Όνω
ρίνα δέν τόν άφησε νά τελειώση· έξηκολούθησε μέ 
τήν συντετριμμένην χαμηλήν φωνήν της.

— Γιατί δέν πέθαινες καλλίτερα δταν ήσουνα μι
κρός ; ’Απόψε άκόμη μιλούσαμε γιά σένα μέ τή μη
τέρα καί παρακαλούσαμε νά γυρίσης· καί ό Θεός ή- 
κουσε τήν παράκλησίν μας καί... έγύρισες !

Έδειξε μέ τό χέρι της τό τραπέζι, δπου ήσαν τά 
κοσμήματα, καί ή κεφαλή τοΰ Τζίμ έχαμήλωσεν ά
κόμη περτσσότερον.

— Πάρ’ τα δλα, αν θέλης, άλλά φύγε γρήγορα.
Έπροχώρησε πρός τήν θύραν ή Όνωρίνα γιά νά 

φύγη ώς τυφλή- δέν έπρόφθασεν δμως νά φθάση έ
κεϊ καί έφάνη εις τό κατώφλιον ή κυρία Λαίτιμερ.

Προτού άκόμη προφθάση νά κινηθή ή Όνωρίνα,

ή μητέρα της είδε τόν Τζίμ. Άκούμπησε στο τραπέζι 
τό φώς πού έκράτει, έκαμευ ένα γΰρον καί έκρεμάσθη 
μέ τά δυό της χέρια άπό τόν λαιμόν του.

— Έχε τήν εύχή μου, παιδί. Τό ήξευρα έγώ πώς

Ποτέ δέν έγνώρισε τήν άλήθεια καί μέ τήν άγνοιαν 

αύτήν άπέθανε.
'Όσον άφορά τήν Όνωρίναν, ώ ! αύτή σήμε

ρον έχει πλέον πλήρη πεποίθησιν 3Ϊς τόν άδελφόν της.
Τς.

- Η ΑΝΕΜΩΝΗ
Μίαν ώραίαν ημέραν τής Ανοίξεως έπά·ω σ' τή 

ράχη τοΰ βουνοΰ, είς τό χώμα τό ποτισμένο άπό τάς 
βροχάςτοΰ 'Απριλίου, έβλάστησε μιά ανεμώνη.

Μικρά καί χαρίεσσα κόρη τοΰ βουι οΰ άγρια άνε- 
μώνη ! , ζ

Είχε τό χρώμα ποΰ έχει δ ουρανός δταν δ ήλιος εξα
φανίζεται μέσα σ ’ τά νέφη, είχε τό χρώμα ποΰ έχει ή 
ποιμενίς δταν τής εΐπη δ βοσκός πώς είνε ωραία !

Είχε τήν χάριν ποΰ έχουν δλα τά άνδη δταν φυτρώ
νουν μόνα των είς τους άγρονς, ο’ τους βράχους, μέο' 
σ'τοΰς κάμπους' είχε τήν συστολήν ποΰ έχουν τά ά
γρια άνδη δταν ευρεδοΰν έξαφνα έν μέσω ρόδων και 
υακίνδων.

Μικρά καί χαρίεσσα κόρη τοΰ βουνοΰ άγρια Ανε
μώνη !

* *
Τήν έδοιπευον αί πνοαι τοΰ Ζέφυρου, τήν έδώπευον 

αί Ακτίνες τοΰ ήλιου καί τήν νύκτα άκόμη δταν έκλειε 
τά πέταλά της διά νά κοιμηδή τήν έδώπευεν ή ωχρά 
Σελήνη.

Τήν έξυπνων τήν αυγήν δ ήχος τοΰ αΰλοΰ και οί 
κωδωνίσκοι τών ποιμνίων, τό δέ εσπέρας γλυκά τήν 
έβαυκάλιζε τό άσμα τών γρύλλων.

Μικρά και χαρίεσστ κόρη τοΰ βουνοΰ άγρία Ανε
μώνη ! *

Ό 'Απρίλιος παρήλδε, τό χώμα έξηράνδη έπάνω 
σ' τή ράχη τοΰ βουνοΰ' μικρά Ανεμώνη ποϋ είσαι ; 
' Εμαράνδη δπως δλα μαραίνονται, έξηράνδη ώς δλα 
ξηραίνονται, έχάδη δπως δλα χάνονται, ή μικρά καί 
χαρίεσσα κόρη τοΰ βουνοΰ, ή Αγρια Ανεμώνη.

ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΑΑΣίΛΡΕΩΣ

ΕΝ ΜΕΓΑ «εύγε» άνήκει εις τήν Κυβέρνησιν 
ήτις, χωρίς νά λάβη ύπ’ δψιν παράπονα καί 

διαμαρτυρίας Βουλευτών, έπάταξε τό κίνημα τών 
Θεσσαλών χωρικών. Καί εΐνε 

ΊΌ ΚΡΑΤΟΣ βεβαίως δυστύχημα δτι πολϊ- 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ται έπεσαν θύματα τής δημο- 

κοπίας ασυνειδήτων έκμεταλ- 
λευτών, άλλ’ ακριβώς διά τοΰτο έπρεπε νά έπιβληθή 
τό κράτος τοΰ νόμου, καί νά έπιβληθή άμεσον καί ά
νευ άνακωχής, δπως έπεβλήθη.

Τό κίνημα τής Θεσσαλίας δέν ήτο συνήθης έξέγερ- 
σις· προεκλήθη σκοπίμως καί ύπό έπιτηδείων, οί ό
ποιοι έσκέφθησαν δτι, είς στιγμάς άνεμοζάλης, ήτο 
δυνατόν νά προκαλέσουν τοπικήν έπανάστασιν τής ό
ποιας τούς άθεμίτους καρπούς θά ένέμοντο αύτοί μό
νοι. Εύτυχώς άπεδείχθη, διά μίαν φοράν τούλάχιστον, 
δτι τοιαϋτα ίδιοτελή σχέδια είς βάρος τών πολλών δέν 
έπιτυγχάνουν πάντοτε, καί άπεδείχθη ιδίως δτι καί 
τά τολμηρότερα έσωτερικά κινήματα, δταν εύρίσκων- 
ται έκτος τοΰ νόμου, καταστέλλονται ευκόλως διά σθε- 
ναράς καί πραγματικής έφαρμογής τών νομίμων μέσων.

,.,και έκζεμάσδη με τά δύο της χέοια άπό τόν λαιμόν του. 

θά ήρχεσο, είπε, καί τό κεφάλι της έπεσεν άδρανώς 
στον ωμό του.

"Ανωθεν τής κεφαλής τής μητρός του τά μάτια του 
συνήντησαν τά τής Όνωρίνας, ή ό ιοία τοΰ έκαμε ά- 
γωνιώσα νεύμα νά σιωπήση.

Τόν έβλεπεν έκεϊ τιμωρούμενοι' ένφ έκράτει εις 
τάς άγκάλας του τήν μητέρα του. Καί έπρεπε νά σιω
πήσουν δλοι,διότι ή διαταγή τοΰ ιατρού ήτο ρητή: ’Α
ποφυγή άπό πάσαν συγκίνησιν !

— Φέρε την έδώ, εΐπεν ένώ έπλησίαζε ένα κάθισμα 
Δέν πρέπει ποτέ νά μάθη τήν άλήθεια, φτωχή, φτωχή 
μητερίτσα μου !

Είς τήν ανεμοζάλην αύτήν ό Χάμερον εύρε καιρόν 
νά φύγη απαρατήρητος. .

Ή λιποθυμία παρήλθε μετ’ ολίγον μέ τήν έπίθε- 
σιν δροσιστικών καί τό πρώτον της βλέμμα ήτο νά 
ζητήση τόν Τζίμ της.

Ή Όνωρίνα τόν έσπρωξε έμπρός της.
— Παιδί μου, γιατί άργησες τόσο νά γυρίσης ; 

Πόσο άδύνατος καί ωχρός είσαι ! Πρέπει νά φάγη 
καλά γιά νά τραφή, α’ί Όνωρίνα μου ;

Τά μάτια διαρκώς έβλεπαν τόν Τζίμ της καί σκο
τισμένη άπό τήν άπειρον άγάπην της καί τήν άγνοιαν 
τών πραγματικών γεγονότων δέν μπορούσε νά έν- 
νοήση τά θερμά δάκρυα πού έχυναν τά μάτια του, 
κρυμμένα μέσα σέ μιά γωνιά τής γεροντικής ρόμπας.
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ΦΛΩΡΑ ΜΙΡΑΜΠΙΛΙΣ
Απόσπασμα έξ ανεκδότου χειρογράφου ύπο τήν έπεγραφήν ϊ

“ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ,,

Nihil tam ahsurdum dici potest, quod 
non dicatur a quodam doctorum.

(Cuj acius)
Ούδεν τόσον παράλογον, ώστε καί νομο
διδάσκαλος άκόμη νά μή τό λέγη.

(Κουϊάκ ι ος)

... Εν άλλο άξιομνημ,όνευτον γεγονός μοί έκαμεν 
επίσης βαθεΐαν έντύπωσιν.

Είχον μόλις δώσει τόν δικηγορικόν όρκ?ν, οτε μο'ι 
ανετέθη η εξακολουθησις τών εργασιών τοΰ γραφείου 
αρχαίου τινός διαπρεπούς δικηγόρου, άποχωροϋντος 
πλέον άπό τοΰ επαγγέλματος ένεκα της προβεβηκυίας 
ηλικίας του. Τό γραφεϊον του ήτο κατάφορτον έκ φα- 
κελλων πλείστων αρχαίων δικογραφιών διαφόρων όγ
κων, εγώ δέ διψαλέος μελέτης καί λύσεως νομικών 
χτημάτων έκ πλατωνικοΰ πρός τήν επιστήμην τοΰ 
δικαίου έρωτος.

Εννοείται οτι, εχων ακόμη τότε πολύ διαθέσιμον 
χρόνον, παρεδόθην άπλήστως εις τήν μελέτην τών 
αρχαίων εκείνων δικογραφιών. Μία τών όγκωδεστέ- 
ρων τοιού των ύπέστη μίαν έκ τών πρώτων μου έκείνων 
εφόδων.

Πας φάκελλος έγγραφων ήδη περατωθείσης δίκης 
δυναται νά συγκριθγ πρός πεδίον, έφ’ οδ άλλοτε συν- 
εκροτήθη μάχη κατά τό μάλλον και ήττον κρατερά, 
διότι περιέχει και διατηρεί ζωηρώς άποτετυπωμένα 
παντα τά ίχνη και πάσας τάς φάσεις τοΰ λυσσώδους 
αγώνος δύο αντιπάλων, οΐτινες, έκσφενδονίζοντες κατ’ 
άλλήλων, αντί όβουζίων καί σφαιρών,άρθρα τοΰ νόμου 
καί περικοπας νομικών συγγραμμάτων, έξελίσσονται 
περί διάφορα στρατηγικά σημεία, συσπειροΰνται, έπι- 
τίθενται, ύποχωροΰσι καί τέλος μετά μακράν πάλην 
συνάπτουσι συνθήκην ειρήνης, πολλάκ'ις δέ καίσυμ- 
(/.xyixc ζζτ ττολε|Αίων.

”ΑΛλο ζήτημα είναι τό τις κερδίζει έκ τοΰ χάρτι
νου τούτου αγώνος· άράγε ή λογική καί τό δίκαιον, 
η μήπως τό Δημόσιον διά τοΰ καταναλωθέντος χαρ- 
τοσημου ; Λ "

Τόση ητο η εκ τής αναγνωσεως τών έγγράφων έ- 
κεινων έντυπωσίς μου, ώστε έζήτησα νά συμπληρώσω 
τάς^ περί τών δικασθεντων έκείνων προσώπων πληρο
φορίας μου παρ’ ανθρώπων οϊτινες έγνώρισαν ταΰτα 
έκτου σύνεγγυς, καί θά προσπαθήσω ν’ απαρτίσω 
ήδη την ολην εικόνα πιστήν καί άπαράλλακτον πρός 
τό πρωτότυπον ίνα καί οί άναγνώσται λάβωσι τήν 
αφορμήν νά κρίνωσιν.

Ο,τι λοιπόν θα διηγηθώ έν συντόμω δέν είναι μύ
θος πλασθείς ύπό τής φαντασίας άλλά γεγονός 'βε- 
βαιουμενον έκ σειράς δικαστικών άποφάσεων, τής ο
ποίας τό χρονικόν μήκος περιλαμβάνει' εν καί τεσσα
ράκοντα ετη. Θά δώσω μόνον είς τά έν τοΐς άψύχοις 
εκεινοις έγγράφοις δράσαντα πρόσωπα τήν φυσικήν

φωνήν, τό χρώμα καί τάς κινήσεις αυτών, ώς θά πρά- 
ξ·/) ίσως ποτέ έν τώ μελλοντι ή δικαστική πρακτική 
αναπαριστώσα ενώπιον τών δικαστηρίων διά του κι
νηματογράφου καί τοΰ φωνογράφου λαλοΰντας καί κι- 
νουμένους τους άλλαχοϋ έξετασθέντας μάρτυρας καί 
τους πρό πολλών έτών προφορικώς συντάξαντας τάς 
διαθηκας αυτών. Εν τή ιστορία ταύτ·/) έν μόνον άπέ- 
i^’· Ληθειας, ή ονομασία τών προσώπων τοΰτο 
δε δια λογον ουχι δυσκόλως νοούμενον.

Λοιπόν κατα τό έτος 1848, έν μικρά τινι πόλει τής 
Ελλάδος ονόματι Β., γυνή τις νεαρά έτεκεν άρρεν, 

προσβληθεΐσα δέ μετά τινας ημέρας ύπό έπιλοχίου 
πυρετού, άπήλθεν είς τάς μονάς τών μακάρων. Τό 
νεογνόν έμεινε ύπό τήν έπιτροπείαν τοΰ έκ πατρός 
μεγάλου θείου του, διότι ό πατήρ του είχεν δυστυ
χώς αποθανει και αυτός ενα περίπου μήναπρό τής συ
ζύγου του.

Ο θείος ούτος, ονόματι Ζωρζής Σπληναράκης, 
πλούσιος κτηματίας, άγαμος ηλικίας 65 έτών, ύψη- 
λός καί ςηρός, μέ οφθαλμούς μαύρους μικρούς καί βεβι- 
θυσμενους είς τάς κόγχας των άλλά σπινθυρβόλους, 
,ωηρους και αεικίνητους,ειχεν ιδιορρυθμότατον χαρα
κτήρα. Ητο τίμιος άνθρωπος,τόσον τίμιος ώστε οί συυ.- 
,νολΐται του τόν απεκαλουν Άριθμ.ητικήν.

Είναι άληθές οτι ο Σπληναράκης πριν πλουτίση (καί 
έπλούτισεν έκ συγγενικής κληρονομιάς·),νέος άκόμη ήτο 
διδάσκαλος τών μαθηματικών, καί ήδύνατό τις ίσως 
να νομιστι οτι απ εκεί ελαβε και το έπίθετον έκ,εΐνο 
άλλά τοΰτο δέν θά ήτο άκριβές. Ό Σπληναράκης έ- 
πωνομάσθη ’Αριθμητική έκ τής παροιμιώδους τιαιώ- 
τητός του κατά τάς διαφόρους αύτοϋ συναλλαγής. 
Διότι βέβαια δέν ύπάρχει έντιμότερον πράγμα τής 
άριθμητικής. Και ο μάλλον δύσπιστος άνθρωπος ύπο- 
Λογιζων τάς δοσοληψίας του διά πολλαπλασιασμού, 
διαιρεσεως κλπ. έχει άπόλυτον πίστιν είς τάς άριθ- 
μητικάς ταύτας πράξεις.

Αλλ’ ή άριθμητική έχει καί μίαν άλλην ιδιότητα 
πλην τής άληθείας τών κανόνων της : έχει και τήν 
άπόλυτον ακαμψίαν αυτών. Ό κ. Σπληναράκης ώ- 
μοία^,ε καί κατά τοΰτο πρός τήν Αριθμητικήν. 'Οσά
κις έδιδεν ύπόχεσιν, τήν έξετέλει ώς χρονόμετρον, 
μετ’ ακρίβειας δυναμένης νά κινήσγ τόν θαυμασμόν ή 
τόν γέλωτα· άλλά διά τόν αύτόν λόγον, οσάκις έλάμ- 
βανεν ύπόσχεσιν παρ’ άλλου, άπήτει τήν έκπλήρω- 
σιν αυτής μετά τής αύτής μαθηματικής άκριβείας καί 
τελειότητος, καί ήτο άμείλικτος καί διά τάς έλαχί- 

δτας καί τάς μάλλον ασήμαντους παραλείψεις τών 
άλλων έν τή εκπληρώσει τών ύποσχεσεων αυτών.

'Όταν ό Σπληναράκης εύρέθη, ώς είπον,μέ το νεο
γνόν τής συζύγου τοΰ άνεψιοΰ του εις τους βραχίονας, 
ορφανόν καί κλαϊον έκ πείνης, αυτόχρημα τά έχρει- 
άσθη· ήσθάνθη τό μέγεθος τής εύθύνης ήν ειχεν άπέ- 
ναντι ου μόνον τοϋ μικρού εκείνου πλάσματος, αλλα 
καί τοΰ Θεοΰ καί τοΰ νόμου καί τής κοινωνίας. Και 
έπειδή αύτός βεβαίως δεν είχε γαλα δια νά θρέψή τό 
μικρόν, έζήτησε μίαν τροφόν. Ανεκδιήγητοι δέ ύπήρ- 
ξαν οί κόποι του πρός έκλογην τοιαυτης.

Εύρε τέλος μίαν έξ "Ανδρου, τριάκοντα περίπου 
έτών, άρτι τεκοΰσκν, εύρωστον, ροδοκόκκινον και 
πληρούσαν πάντας τούς ύγιεινους ορούς τής ιδανικής 
παραμάννασ.

— Πώς όνου.άζεσαι ; την ήρωτησε.
— Φλώρα, άφέντη.
— Πόσα ζητείς διά νά θηλάσής το μικρόν επι δυο 

• ετη ;
— Θά μοΰ δίδετε 40 δραχμάς τόν μήνα, τήν τρο

φήν μου καί τά λοιπά.
— Λοιπόν έγώ θά σού δίδω 60 δραχμ. τόν μήνα 

καί όλα τά λοιπά, τροφήν και ενδυμασίαν σου. Δεν 
θά κάμής κάμμίαν άλλην έργασίαν είμή μόνον θά 
τρέφής μέ τό γάλα σου καί θα περιποιήσαι το μικρόν. 
Δέχεσαι ;

Ή Φλώρα ήσθάνθη ορμήν πρός εναγκαλισμόν τού 
γέροντος έκ τής χαράς της.

— Άκούς έκεΐ αν δέχωμαι ’. είπε.
Συνήφθη προφορικώς ή συμφωνία, παρόντος και τού 

συζύγου τής τροφού, ενός μεθύσου νέου 2δετούς, χκρ- 
τοπαίκοου, άέργου καί ποιητού, ονοματι Νικου Πη- 
γασίδου, έκδιωχθέντος πρό πολλοΰ ύπό τοϋ θειου του, 
γέροντος καί εκατομμυριούχου έμπορου έν Αλεςαν- 
δρεία,διότι έκαμνε ποιήματα πρός την νεαρολτατην σύ
ζυγόν του,καί όστις εν τουτοις Πηγασιδης καίτοι διε- 
τρέφετο ύπό τής συζυγου τουΦλωρας,σιδηρωτριας,οσά
κις δέν ήτο τροφός,ήσκει μεγίστην επιρροήν είς το πνεύ
μα καί τήν θελησίν της,πρόσθες δέ και εις τήν καρδιαν 
της, διότι ήτο εύμορφος άνθρωπος, ή δέ Φλώρα έλα- 
τρευε πάν τό ώραΐον.

Διά τής συμβάσεως λοιπόν ταύτης ύπεχρεωθη ή 
τροφός νά παρέχή τό γάλα της είς τό ορφανόν βρέφος 
Τηλέμαχον Σπληναράκην έπί δύο ολόκληρα έτη, κα
τοικούσα είς τήν οικίαν τοΰ γέροντος θειου και λαμ- 
βάνουσα, πλήν τής τροφής και ενδυμασίας της, και 
δραχ. 60 κατά μήνα είς μετρητά.

Τά πράγματα έβαινον κατ’ ευχήν έπί πέντε περί
που μήνας, τό βρέφος έτρέφετο καί άνεπτύσσετο υ
γιές καί ροδοκόκκινον, ώς ή παραμάννα του, καί ό γε- 
οων Σπληναράκης ήτε ένθουσιασμένος μέ τήν εκλο
γήν του, οτε, φεΰ ! βάσκανος δαίμων, έμφυσησας επι 
τής γαλήνης ταύτης τήν όλεθρίαν του πνοήν, εσκορ- 
πισε καί άνέτρεψε τά πάντα.

Τό βρέφος ή'ρχισεν αίφνης νά κλαίν) καί να μαραί
νεται, ώς νά έπείνα. Προσεκλήθη ό ιατρός και... διά 
νά μή πολυλογώμεν, απεδειχθη οτι το γαλα τής 
τοοφού είχε κοπή, διότι η Φλώρα ητο... έγκυος.
' ΤΗτο άρά γε αποτέλεσμα τής ζέστης, ή μήπως ό 

Παγασίδης είσήρχετο λάθρα διά νυκτός εις την οικίαν 
τού γέροντος ζ Ο Σπληναράκης δεν ηδυνατο να .ο 
άποδώση είς άλλο τι. Αλλ ο Πηγασιδης, έρωτηθεις,

όχι μόνον ήρνήθη τό πράγμα, άλλα καί παρετηρησε 
μέ κάπως άγριον βλέμμα τόν γέροντα, άφεντικόν ώς 
νά ήθελε νά σημάνν) ότι ίδικόν του θα ητο τό κατόρ
θωμα ! , ,

Ό αόνος άνθρωπος, όστις θά ήδύνατο να διαλυσν) 
τάς αμφισβητήσεις ταύτας, θά ήτο βεβαίως ή Φλώρα 
άλλ’ αύτή κυρίως μέν καί έπιμόνως ήρνεΐτο τήν έγ- 
κυμοσύνην της, ίσχυριζομένη ότι ό ιατρός ήτο ζυλο- 
σχίστης, όταν όμως τήν έστενοχώρουν ολίγον τι πε- 
οισσότερον, έλεγε μέ κάποιαν μυστηριώδη έκφρασιν :

_  Μή u-έ στενοχωράτε, το καλό ποΰ σάς θέλω, 
καί ό άνδρας μου δέν χωρατεύει.

Ό Σπληναράκης, έξω φρενών διά τήν τοιαυτην 
συκοφαντίαν, δι’ ήν ήτο άθωότατος ο δυστυχής, ι
δίως δμως βαρύτατα φέρων τήν άθέτησιν τής συμβα- 
σεως, έτρεχεν είς τάς οδούς ώς παράφρων, ζητών γυ
ναίκα ΐνκ θρέψη τόν μικρόν ανεψιόν του, όστις έκινδυ- 
νευε ν’ άποθάν·/) τής πείνης, ένώ άφ’ έτέρου ή Φλώρα 
έφευγεν έκ τής οικίας τού^ Σπληναράκη έγκαταλεί- 
πουσκ τό βρέφος είς τήν τύχην του.

Έννοεΐτα- ότι τό γεγονός δέν ήτο έξ έκείνων τά ο
ποία παρέρχονται έν σιωπή, και μαλιστα εις τα στο- 
υ.ατα τών γυναίων της γειτονιάς.

— Δέν κολάζομαι, έλεγεν έν γραίδιον έςω είς την 
οδόν, μά, ό Θεός νά μέ σ^γχωρεση, τέτοιο πράμμα 
δέν τό περίμενα άπό τό γέρο Σπληναρακ/).

— Καλέ τό πίστευες αύτό άπό τήν ’Αριθμητική ; 
Μπά '.Χριστό; καί Παναγιά! Πάει ! Έχαλασεν ο 
κόσμος ! '«’Εν ταϊς έσχάταις ήμέραις έσονται καιροί 
χαλεποί·» έλεγε σταυροκοπουμένη άλλη γνωστή δια 
τήν εύλάβειάν της καί τάς προξενητικάς επιχειρήσεις
Τ'/]Λ. -ν

Άλλά τά πράγματα, δέν έμειναν βέβαια έως εδώ. 
Ό Σπληναράκης, καί ώς έκ τοϋ χαρακτήρός του καί 
ώς έκ των ύπονοιών, αίτινες είχον έγερθή κατ’^ αύ- 
τοΰ, δέν ήδύνατο νά περιορισθή είς μόνην τήν εύρεσιν 
νέας τοοφού' έπρεπε νά ίκκνοποιησνι εαυτόν αμα και 
τόν’νόμον. Μία άκόλαστος παραμάνα ήθέτησε μίαν 
ρητήν σύμβασίν, έγκατέλιπεν εν βρέφος άνευ τροφής 
καί είς έπίμετρον άφήκε νά δια.σπαρώσι /.χι συκοφαν- 
τικαί ©ήμαι κατά τής άγνότητος καί τοΰ γήρατος αύ- 
τού, τίνος ; ενός Σπληναράκη 1 Καί έν μόνονέκ των 
τριών τούτων πελωρίων κακουργημάτων θά ήρκει ό
πως ό Σπληναράκης έπιδιώξν) αύστηροτάτην έπα/όρ- 
θωσιν τοϋ καταπατηθεντος δίκαιου.

Μετέβη άμέσως είς τού δικηγόρου του, ένός ρεση- 
λικος ονόματι Θεοδ. Βουθρίου, έξυρισμένου τόν μυ- 
στακα καί ένθέρμου θαυμαστού τοΰ ρωμαϊκού δίκαιου, 
όστις τόσον πολύ ήγάπα νά έπιδεικνύν) τάς επι τής 
νομικής λατινικής γλώσσης γνώσεις του, ώστε και εις 
τάς άλλοτέ ποτέ έρωτικάς έπιστολάς του προς την 
κόρην τής καρδίας του ών διετήρει καί άντίγραφα 
εύοεθέντα μετά πολλά έτη είς τό γραφεϊόν του, εξε- 
φράζε τά φλογερά αισθήματα του πολλαχοΰ δια λα
τινικών νομικών όρων, κατά τρόπον πολύ περίεργον, 
περί τοϋ οποίου ίσως άλλοτε θά ειπωμεν.

Δέν έγνώσθη τί .ακριβώς έλέχθη μεταξύ του πελά
του καί τού δικηγόρου, κλεισθέντων είς τό ιδιαίτερον 
γρζφεϊον τού δευτέρου· άλλ’ ώς άποτελεσμα της τοι- 
αύτης συνδιαλέξεως ύπήρξε τό γεγονός ότι την επι
ούσαν έκοινοποιήθη διά δικαστικού >'->••'1™^ πΡος 
τήν Φλώραν Πηγασίδου αγωγή τοϋ Ζωρζή -,πληνα-
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ράκη επιλεγόμενου και ’Αριθμητικής, άπευθυνομ-ένη 
ενώπιον του Πρωτοδικείου τής περιφερείζς, έν η καί 
διά τούς έν αύτή λόγους έζητεΐτο επί λέξει :

«Νά ύποχρεωθη ή έναγομένη νά θρέψη διά τού ί
διου αύτής γάλακτος επί έν καί ή'μισυ έτος από της 
κοινοποιήσεως της έκδοθησομένης άποφάσεως τόν 
υιόν του ανεψιού τού ενάγοντας Τηλέμαχον Σπληνα- 
ράκην.

Νά καταδικασθή εις τά έξοδα καί τέλη καί νά 
διαταχθη ή προσωρινή έκτέλεσις της έκδοθησομένης 
άποφάσεως.»

Δέν έγνώσθη ασφαλώς ποιαν έντύπωσιν παρήγαγεν 
εις την Φλώραν ή κοινοποίησις τής αγωγής ταύτης, 
βέβαιον όμως είναι οτι μετά ένα περίπου μήνα ή ύπό- 
θεσις συνεζητήθη κατά προτίμησιν ενώπιον τού Πρω
τοδικεία έρήμην τής Φλώρας.

Καί από τού σημείου τούτου άρχεται δίκη περιερ- 
γοτάτη, οδύσσεια δικαστική, δυναμένη νά περιποί
ηση κλέος αθάνατον εις τήν Ιστορίαν τής οικονομικής 
καί έν γένει δικαστικής δράσεως οίουδήποτε Κράτους. 
Λυπηρόν δέ οτι οί άναγνώσται μου δέν είνε πάντες 
νομικοί, διότι χάνουσι τά 3)4 τής άπολαύσεως.

Ή τροφός, δταν τη έκοινοποιήΟη διά δήθεν τοιχο- 
κολλήσεως ή έρήμην αύτής έκδοθεΐσζ άπόφζσις, δέν 
ήτο εις τήν οικίαν της- έπειδή δέ ο κλητήρ, αντί νά 
κόλληση τήν άπόφζσιν, ώς θέλει ό νόμος, εις τήν 
θύραν τής οδού,τήν είσήγαγεν ύπό τήν θύραν έντός τής 
ύπαίθρου αύλής,φροντίσζς μόνον νά λάβη τήν ύπογρζ- 
φήν μάρτυρας τίνος, έλλείψει γειτόνων, περί τής δήθεν 
τοιχοκολ) ήσεως, ό άνεμος άνυψώσας έκ τής αύλής τό 
άντίγραφον τής άποφάσεως, μετά πολλών σκουπιδίων, 
τό μετέφερεν εις τήν στέγην μιας οικίας, κζί άπ’ έ- 
κεΐ μετά δέκα ολοκλήρους ημέρας, καθ’ άς κζί έβράχη 
τό έγγραφον ύπό ραγδαίας βροχής, πολΐτζί τινες κα- 
θήμενοι εις τήν πλατείαν τής πόλεως, είδαν τό ψύλ
λον έκεϊνο τού χαρτοσήμου ιπτάμενον εις τόν άέρα 
κζί πΐπτον έκ τού ούρανού εις τούς πόόας των.

Εις έξ αύτών, όνόματι Περίανδρος Πιπής, δικηγό
ρος, διακρινόμενος δι’ έλλειψιν πελατείας κζί δι’ έ- 
πιτηδειότητα εις τό παρατείνειν καί ζύτάς τάς ά- 
πλαυστέρας δίκας, έπήρε τό άντίγραφον έκεϊνο σχε
δόν έξηλειμμένας φέρον έκ τής βροχής τάς έπ’ αύτοΰ 
γεγραμμένας λέξεις καί, ίδών δτι ήτο άπόφζσις κα- 
τα<δικάζουσα τήν Φλώραν Πηγασίδρυ, έρήμην αύτής, 
νά τρέφη διά τού γάλακτός της τόν άνεψιόν τού Σπλη- 
ναράκη, έτρεξεν άμέσως εις τήν οικίαν τής τροφού καί 
τή έδήλωσεν δτι κινδυνεύει νά ύποκύψη εις τάς δια
τάξεις τής άποφάσεως καί εις χρηματικήν ποινήν κζί 
άποζημιώσεις, διότι παρήλθεν ή οκταήμερος πρός ά- 
νακοπήν προθεσμία, άλλ’ δτι αύτός έχει τόν τρόπον 
νά τήν σώση προσβάλλων τό κύρος τής έπιδόσεως τής 
άποφάσεως. Τόσον δέ ζωηρώς παρέστησε τά πράγ
ματα, ώστε ή Φλώρα τόν παρεκάλεσε θερμώς νά 
πράξη δ,τι έπρεπε πρός άπαλλαγήν της, θεωρούσα 
αύτόν ώς σωτήρά της. Ήνοιξε δέ καί μικρόν τι κομ
πόδεμα καί τώ έδωκεν έξ αύτοΰ καί 13 δραχμάς διά 
τά πρώτα έξοδα.

Έκοινοποιήθη τότε ή πρώτη άνακοπή τής άμύνης. 
Τό φρούριον δηλ. τής έναγομένης προσβληθέν διά τής 
άγωγής έκανονιοβόλησεν, ή πολιορκία ή’ρχισεν, ή 
πρώτη μελάνη έχύθη.

Μετά δύο μήνας ή άνζκοπή συνεζητεΐτο ενώπιον 

τού Πρωτοδικείου. Ό δικηγόρος τού' Σπληναράκη 
Βούθριος προσέβαλε τήν άνακοπήν ώς έκπρόθεσμον, 
άλλ’ ό Πιπής άπήντησεν δτι προθεσμία άνακοπής δεν 
έτρεξε διότι ή κοινοποίησις τής έρημην δίκης ήτο ά
κυρος, καθ’ δσον ό κλητήρ δέν έτοιχοκόλλησε τό έγ
γραφον αύτής καί ψευδώς έβεβκίωσε τούναντίον έν 
τώ έπιδοτηρίω, ώς γίνεται συνήθως. ’ Αλλως τε ό 
ύπογράψας τό έπιδοτήριον τής άποφάσεως δέν ήτο 
γείτων ένώ κατά τήν στιγμήν τής έπιδόσεως ύπήρχον 
παροντες έκεΐ γείτονες οί δείνα καί δεϊνζ. Εί'πετο 
σφηκιά ένστάσεων άκυρότητος τής άγωγής, άοριστιας 
αύτής, άπζρζδέκτου αύτής καί έν τώ μέσω τού φοβε
ρού έκείνου συμπλέγματος ύπερεΐχον ώς κωδωνοστά
σια αί έξής δύο ένστάσεις κζί ή άνταγωγή, άξιομνη- 
μόνευτοι διά τήν πρωτοτυπίαν αύτών κζί διά τό 
μέγα αποτέλεσμα δπερ έπηνεγκον εις τήν πορείαν 
κζί τήν διάρκειαν τής διάσημου εκείνης δίκης. ’Αντι
γράφω τζύτζς έν μέρει έκ τών προτάσεων έπί λέξει :

«’Επειδή, έγρζφεν ό πληρεξούσιος τής Φλώρας, ή 
άγωγή τού άντιδίκου άνα. ρμοδίως άπευθύνεται ένώ- 
πιον τού Πρωτοδικείου, διότι μόνον αρμόδιον δικα- 
στήριον πρός έκδίκασιν τοιαύτης διαφοράς είναι το Ει
ρηνοδικείων, καθ’ δσον ή σύμβζσις τής τροφού πρός 
γαλουχίαν βρέφους άνθρωπίνου, έπί ώρισμένω μισθώ, 
ά π ο τ ε λ ε ΐ μίσθωσιν υπηρεσίας, ήτις κατά 
τό άρθρ. 490 § η' τής Πολ. Δικονομίας, ύπάγεται εις 
τό Είρηνοόικεϊον».

«’Επειδή άλλως τε άρνούμαι δτι συνεφώνησά ποτέ 
μετά τού άντιδίκου νά θρέψω τό έν τη άγωγη όριζό- 
μενον βρέφος διά τού γάλακτός μου καί ύφ’ οΰς δρους 
ορίζει ή άγωγή, άλλως τε έπιβοηθητικώς κζί άδιαι- 
ρέτως ισχυρίζομαι δτι καί άν ύποτεθή άληθής ή τοι- 
αύτη σύμβζσις, ό άντίδικος πρώτος έμζταίωσεν αύ- 
τήν κζταστήσας μοι άδύνζτον τήν. έκπλήρωσιν τής γα- 
λουχίας τζύτης, διά δέ τήν άδυναμίαν μου ταύτην 
προελθούσζν έξ έγκυμοσύνης μου υπαίτιος είνζι αύτός 
ό άντίδικος καί μόνος αύτός ώς δράστης αύτής (έπεται 
ένταύθζ έκθεσις περιστατικών προσδιοριστικών τής έν- 
στάσεως, περί τών οποίων δέν έ/διαφέρονται βέβαια, οί 
άναγνώστκι)" άρα αφού αύτός ό άντίδικος κατέστησεν 
άδύνζτον τήν ύπ’ έμού παροχήν τής συμπεφωνημένης 
ύπηρεσίας, άποκρούεται διά τής ένστάσεως τού δό
λου, ή θεωρείται παραιτηθείς τής συμβάσεως, ή δέον 
νά αίτιαται έαυτόν κατά τό νομικόν αξίωμα : «δ οΐ- 
κείω άμαοτήματι ζημιούμενος ού δοκεΐ ζημιοΰσθαι».

«Επειδή δμως έάν δέν άπορρίφθή ή άγωγή λόγω 
άνζρμοδιότητος δικαιούμαι ν’ άπαιτήσω παρά τού 
άντιδίκου ά ν τ α γ ω γ ι κ ώ ς τόν ύποσχεθέντα μοι 
μισθόν δρ. 60 κζτά μήνα άπό 1 Μαρτίου 1848 έπί 
18 μήνας ή'τοι μέχρι λήξεως τής ύπολειπομένης προ
θεσμίας τής γαλουχίας καί προσέτι κατά μήνα διά 
τροφήν δρ. 100, ένδυμασίαν δρ. ΙΟοΓκησιν δρ. 40 ώς 
στερηθεΐσα τούτων έκ τής ρηθείσης ύπαιτιότητος τού 
άντιδίκου, εις δν οφείλεται ή στέρησις τού γάλακτος" 
έν όλω διά τούς 18 μήνας δρ. 3780, διότι κατά τόν 
νόμον ό έκμισθώσα; τάς ύπηρεσίας αύτού καί μή δυ- 
νάμενος νά πζράσχη αύτάς έξ ύπαιτιότητος τού μισθω
τού δέν στερείται τού μισθού. Προσέτι δέ δικαιούμαι 
ν’ άπαιτήσω ά ν τ α γ ω γ ι κ ώ ς καί άποζημίωσιν δρ. 
10000 μέν λόγω ίκανοποιήσεως διά τήν ύπό τού άν
τιδίκου προσβληθεϊσαν ύπόληψίν μου ώς έκ τής ρηθεί
σης κατ’ έμού πράξεως του (έπονται προσδιορισμοί)·
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άλλά ζζ'ι ετέρων δρ. i 0000 καθ’ δσον δυσφηυ.ισθεΐσζ 
ύπό τοΰ άντιδίκου άνζιτίως έν τω έπζγγέλμζτί μου, 
ώς τροφού, δέν Οά δυνηθώ πλέον νά μετέλθω τό ε
πάγγελμα τοΰτο, διότι κλπ».

Ή ύπόθεσις αυτή είχεν εγείρει, εννοείται, τήν πε
ριέργειαν τοΰ κοινού είς μέγζν βαθμόν ή δ’ αίθουσα 
τού επαρχιακού εκείνου Πρωτοδικείου είχε πληρωθή 
μέχρις ασφυξίας ύπό τοΰ κόσμου, δστις είχε συρρεύσει 
τή 8 ’Ιουνίου 1848, ημέρα. τής συζητήσεως, δπως 
ζκούση άν ήτο άληθές δτι, καί πώς και διατί, ό σε
βάσμιός γέρων Ζ. Σπληναράκης, ό επιλεγόμενος καί 
’Αριθμητικά, τυφλωθείς έκ τών άκαταμκχητων θέλ
γητρων τής Φλώρας, τροφού τοΰ μικρού ανεψιού του, 
έλησμόνησε τόσον τάς άρχάς του ώστε νά παραβίαση 
μίαν σύμβασιν.

’Λλλ’ ό συρρεύσζς κόσμος δέν ήκουσε τίποτε άλλο 
πλην τών ονομάτων τών διαδίκων. Διότι, ώς είναι 
γνωστόν, προφορικά! συζητήσεις είς τά πρωτοδικεία, 
ώς απαιτεί ό νόμος, δέν γίνονται συνήθως, και τοΰτο, 
λέγουσι, προέρχεται έκ τοΰ δτι άλλως δέν θά ητο δυ
νατόν νά συζητηθώσι τόσζι ύποθέσεις έν διαστηματι 
δύο τό πολύ ώρών καθ’ άς διαρκεΐ η συνεδρία.

Μετά δύο άλλους μήνας έξεδοθη ή πρώτη κατ’ άν- 
τιμωλίαν άπόφασις. Τό Πρωτοδικεΐον δεχθέν κατά 
τύπους τάς περί έκπροθέσμου της άνακοπης ένστάσεις 
της Φλώρας έκρινε μέν ταύτας ώς αποδεικτέας, άλλ’ 
έςετάσαν την ιδίαν εαυτού αρμοδιότητα έκηρυξεν 
εαυτό κατά πλειονοψηφίαν άναρμόδιον και άπέρριψε 
τήν άγωγήν σκεφθέν ώς έξής :

«’Επειδή ή προκειμένη άγωγή ώς βάσιν έχει σύμ- 
βζσιν μεταξύ ένάγοντος και ένα.γομένης περί γζλου- 
χίζς τρίτου προσώπου, άντί ώρισμένου κατά μήνα 
μισθού, επομένως σύμβασιν μισθώσεως ύπηρεσίας. διά 
τάς έκ ·της οποίας διαφοράς αρμόδιον είναι μόνον τό 
Είρηνοδικεϊον κατά τό άρθρ. 490 § η’ της Πολιτικής 
Δικονομίας, ώς όρθώς ένίσταται ή έναγομένη· καί ναι 
μέν κατά τόν Νόμ. 1 § 14 ΙΙζνδεκτών(50.13) Adlin- 
iricia quoque officium Pracsidis vel Praeto- 
ris devenit; namque nutrices ob alimoniam 
ini'antium apudRaesidiS quod sibi debitur, 
petunt» ήτοι : «είς t*x γαλουχικά αρμόδιος είναι ό 
Πρόεδρος ή ό Πραίτωρ, διότι ζί τροφζί άπαιτοΰσι 
τήν άμ.οιβήν των, ένεκα τής διατροφής τών βρεφών, 
ένιόπιον τοΰ Προέδρου (διά τής COgnitlO extraor- 
dinaria») άλλά σήμερον, έκλιπούσης τής τοιαύτης 
έκτάκτου δικαιοδοσίας, ή τοιαύτη σύμβζσις θεωρείται 
μίσθωσις ύπηρεσίας ύπαγομένη εις τήν αρμοδιότητα 
τοΰ Είρηνοδίκου (Νομικόν Λεξικόν Weiske έν λεξειι 
Μίσθωσις)- εί καί ήδύνατό τις άμφιβάλλων είπεΐν δτι 
ή τροφός, παρέχουσα άντί τιμήματος, έστω καί κατά 
μήνα όριζομένου, τό ίδιον έαυτής γάλα, παρζγόμενον 
φυσικώς καί αιτομάτως έκ τοΰ ίδιου έαυτής σώμα
τος, άνευ ύπηρετικής τίνος έργασίας, δέν δύναται νά 
θεωρηθή ώς έκμισθοΰσα υπηρεσίαν, ήτις είναι πάν
τοτε πράγμα άσώματον, άλλά μάλλον ώς πωλοΰσζ 
τό γάλα της, άπαραλλάκτως ώς θά έπώλει τις έκ 
τών προτέρων τάς έκάστοτε άποκοπτομένζς τρίχας 
τής κόμης της χωρίς νά θεωρήται έκ τούτου ώς υπη
ρέτης· διά τοΰτο δέ καί ό Ούλπιανός έν τώ άνωτέοω 
σημειωθέντι χωρίω, υπήγαγε τήν δλως εξαιρετικήν 
ταύτην σύμβασιν είς τήν έκτακτον δικαιοδοσίαν, υ.ή 
δυνάμενος άφ’ ετέρου νά τήν θεώρηση οΰτε ώς άγορα-

πωλησίαν, διότι κατά θεμελιώδη αρχήν τοΰ ρωμ. δι
καίου ό άνθρωπος δέν είναι οΰτε νομεύς οΰτε ιδιοκτή
της τών μερών τοΰ ίδιου αύτοΰ σώματος ώστε νά 
πωλή έξ αυτών (Νομ. 13 πρ. Πανδ. 9. 2) διά τοΰτο 
δέ καί τό ρηθέν χωρίον τοΰ Ούλπιανοΰ, δπερ άλλως τε 
άπεκλείσθη έκ τών Βασιλικών, προσθέτει άμέσως καί 
τά έξής : «άλλά τήν περί τών γχλουχιών δικαιοδο
σίαν ταύτην έπεκτείνομεν μόνον έφ’ δσον τά βρέφη 
τρέφονται έ κ τών μαστών (uberibus) μετά 
τοΰτο δέ παύει ή τοιαύτη μετοχή τοΰ Πραίτορος ή 
τοΰ Προέδρου-» καί πάνυ εύλόγως, διότι, δταν πλέον 
τό γάλα τής τροφού, άμελγόμενον είς δοχεΐον δύναται 
νά πίνεται ύπό τοΰ βρέφους έκ τοΰ δοχείου, παύει 
πλέον το εξαιρετικόν τής σχέσεως ταύτης διά τό ό
ποιον καί μόνον ύπεβλήθη αΰτη ύπό τοΰ ρωμ. δικαίου 
είς τήν έκτακτον δικαιοδοσίαν τοΰ Προέδρου ή τοΰ 
Πραίτωρος· έκ τούτων δέ συνάγεται δτι, άφοΰ ή γα- 
λουχία δέν άποτελεϊ ύπηρεσίαν άλλά σύμβασιν SUl- 
generis, ούδεμίαν έφαρμογήν έχει τό έδάφ. η' τοΰ 
άρθρ. 490 τής Πολ. Δικ. καί έφαρμοστέος ό έν άρθ. 
529 γενικός κανών περί τής άρμοδιότητος τών Πρω
τοδικείων καί...Διά ταΰτα...

«’Απορρίπτει τήν άγωγήν ώςάναρμοδίως άπευθυνο- 
μένην προς τό δικαστήριον τοΰτο καί καταδικάζει τόν 
ένάγοντα. είς τά έξοδα όρ. 20 καί είς τά τέλη κλπ.»

Έπηκολούθησεν οργή φοβερά τοΰ δικηγόρου Βου- 
θρίου όιά τήν τοιαύτην καταπάτησιν τοΰ ρωμ. δι
καίου ύπό τής Πολιτ. Δικονομίας καί έξεκάλεσεν ού
τος τήν άπόφασιν ένωπιον τοΰ Έφετείου.

Έκτοτε παρήλθον δέκα έτη περίπου καί ή δίκη 
μετεβιβάζετο άπό τοΰ Έφετείου είς τό Πρωτοδικεΐον 
καί πάλιν είς τό Έφετεΐον. έκ τούτου είς τόν Άρειον 
Πάγον, έκεΐθεν είς άλλο Έφετεΐον καί έξ αύτοΰ πά
λιν είς τό Πρωτοδικεΐον «ίνα μή στερηθώσιν οί διάδι- 
κοι τών δύο βαθμών τής δικαιοδοσίας»· έκ δέ τοϋ 
Πρωτοδικείου πάλιν είς τό Έφετεΐον.

Καί τό μέν Έφετεΐον έξαφζνίσαν τήν τελευταίαν 
άπόφασ.ν τοΰ Πρωτοδικείου, παρέπεμπε τήν ύπόθε- 
σιν πάλιν είς αύτό, ό δε θάνατος, έξαφανίσζς καί αύ
τός τόν Σπληναράκην, παρέπεμπεν έπίσης τήν ψυχήν 
του είς τόν άλλον κόσμον, ένθα ούκ έστι Πολιτική 
Δικονομία.

Έν τούτοις πρέπ’-ι νά όπισθοορομησωμεν ολίγον 
όπως ίδωμεν άλλα τινα σπουδαία γεγονότα λαβόντα 
χώραν έν τώ μεταξύ.

Ή Φλώρα, ολίγους μήνας μετά τήν άγωγήν, έτεκε 
θήλυ, άλλαλαγμός όέ ήγέρθη άπό τά γύναια τής γει
τονιάς, συζητοΰντα άν τό μικρόν όμοιάζη μέ τήν «’Α
ριθμητικήν» καί ποΰ καί κατά πόσον.

Κάποιος.διά νά δοκιμαση ψυχολογικός τόν γέροντα 
Σπληναράκην, τώ προέτεινε νά έξακολουθήση ήδη ή 
Φλώρα τρέφουσκ τόν άνεψιόν του Τηλέμαχον διά τοΰ 
νέου γάλακτός της δπως έξοφλήση τήν ύποχρέωσίν 
της· άλλ’ ό Σπληναοάκης τόσον έξεμάνη διά τήν αύ- 
θάδη ταύτην πρότζσιν, ώστε ολίγον έλειψε νά δίωξη 
διά λακτισμάτων τόν προτείναντα.

— Αύτό θ’ άναγκζσθή αύτή νά τό κάμη, είπε, 
διά δικαστικής άποφάσεως. Ποΰ θά μοΰ τά πάη; Εί
μαι ώρκισμένος νά έξοδεύσω δλην τήν περιουσίαν μου 
έως ού λάβω οριστικήν κζί τελεσίδικον άπόφασιν. 
Όχι! Δέν συμβιβάζομαι 1

(“Επεται συνέχεια ι . Φ* “

γέροντα 
ήδη ή

ΔΗΛΩΣΙΣ
Ή Διευθύντρια της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ» Δνίς ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ άνεχώρησεν είς Κύπρον, Αίγυπτον καί Ιερουσαλήμ.. Τό ταξείδιον 
τούτο θά παραταθή έτι έπί μήνα. Διά παν δ.τι αφορά τήν «ΕΑΛΗΝΙΚΗΝ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ» άπευθυντέον είς τήν Δνίδα ΟΥΡΑΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, είς τά 
γραφεία τού Περιοδικού.

Η ΕΙΚΩΝ την οποίαν ή « Ελληνική ' Επιθε- 
ώρησις» δημοσιεύει σήμερον, τής καθελκύ- 

σεως τον νέου θωρηκτοϋ τοϋ ‘Εθνικού μας Στόλου 
«Γεωργίου Άβέ- 

«ΓΕΩΡΓ1ΟΣ ΑΒΕΡΩΦ» ρωφ»., είνε ή Εκλεκτό
τερα είκονογραφική ύλη 

τήν οποίαν ήδύνατο νά προσφέρη είς τους άναγνώ- 
στας της, διότι συμβολίζει τήν ενισχυομένην Πατρίδα 
κα'ι συγχρόνως τήν παραδειγματικήν συμμετοχήν είς 
τδ έργον τής ένισχύσεως εύγενοΰς πατριώτου τοϋ έξω 
‘Ελληνισμού.

‘Η ανάγκη τοϋ Εξοπλισμού μιας χώρας Εξαρτάται 
Εκ τών προβλεπομένων κινδύνων, δυστυχώς δέ οί

ΜΕΛΜΙΟί ΣΥΝΑΕΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Άναγγέλλουσα ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» μετά 

ιδιαιτέρας χαράς τήν ίδρυσιν τοΰ « Πανελληνίου 
Χυν?»έβμ.ου τών Ιίαραγωγεχών Χωμχ- 
τείων», είνε εύτυχής δυναμένη νά πζραθέση τά κυ- 
ριώτερα μέρη τοΰ λόγου ον ό κ. Ο. Λ.. Ι*θυσό-  
■ποολος, ώς εισηγητής, έξεφώνησε τή 28η Μαρ
τίου έ. έ. έν τή μεγάλη αιθούση τής Βιομηχανικής καί 
Εμπορικής ’Ακαδημίας :

Χοειαζόμείΐα τούς θεούς τής παραγωγής, τής παρα
γωγικής έργασίας, διά τών οποίων ή περισωθεΐσα 
άνά τόν δρόμον τών αιώνων μικρά Ελλάς θά καίορ- 
θώση νά ένδυναμωθή καί νά έπιδιώξη αωφρόνως 
χαό αποτελεσμ.ατεχώς τά εθνικά αύτής ιδεώδη.

Διότι, αύτό πρέπει νά τό ένοήσωσι σαφώς οΐ τρω- 
νασκοί πατριωτίαι καί σωβινισταί, πρέπει νά τό έν- 
νοήσωσιν οί ύποστηρικταί τών σπασμωδικών καί 
συμπτωματικών μέτρων. Ημείς οί τών παραγωγικών 
κλάδων θέλομεν πλειότερον αύτών νά άποβλέπη τό έ
θνος είς τά ιδανικά του, διότι έθνος άνευ ιδεω
δών δέν έχει λόγον ύπάρίξεως !

Άλλ’ άκριβώς διά νά έπιδιώξωμεν τελεσφόρως 
καί έπιτυχωμεν ο,τι πάντές ποθοϋμεν καίέπιδιώκομεν, 
πρέπει πρό παντός νά ένισχυθώμεν, νά ένδυναμωθώ- 

κίνδυνοι διά τδ μικρόν μέν ‘Ελληνικόν Κράτος 
άλλα Μέγα Έλληνεχόν ’Έθνος έχουν πυ- 
κνωθή είς βαθμόν τοτούτφ μάλλον Επίφοβον δσφ 
ό πόλεμος διεξάγεται εναντίον μας υπούλως και συ- 
στηματικώς. Πρδς ύπεράσπισιν τών εθνικών μας 
δικαιωμάτων δέν άρκοΰν δμως μόνον μάχιμα πλοία κα'ι 
έμπειροι ναυτικοί" και τά μέν καί τους δέ διευθύνουν οί 
κυβερνώντες τδν τόπον, αυτοί δ \ εΐνε και οί υπεύθυνοι 
εν ώρα συγκρούσεως. Άπδ τήν ικανότητα λοιπόν αύ
τών καί τήν πατριωτικήν τοτν δρασιν Εξαρτάται τδ μέλ· 
λον τής ‘Ελλάδος καί ολοκλήρου τοϋ ‘Ελληνισμού. "Ας 
τδ έχη υπ' δψιν ό Λαός δστις ίκλέγει τούς κυβερνήτας 
του.

μεν, νά ύποσιηρύξωμεν τήν παραγωγήν, νά δώσωμεν 
εργασίαν είς τόν τόπον, νά καταστήσωμεν τόν λαόν 
αύτάρκη.

Διά τοΰτο άποκρουομεν δλοψύχως τούς νέους φό- 
ρους τούς άφορήτους καί ιδίως τούς άμέσους, οϊτινες 
άγουν τόν λαόν είς μετανάστευσιν κα< έξασθενοϋν τόν 
τόπον καί τόν καθιστούν άναιμικόν. Διά τοΰτο 
ζητοΰμεν εν μέρος τών εσόδων τοΰ κράτους νά 
διατίθεται άποκλειστικώς ύπέρ τής ένισχυσεως τής 
παραγωγής, διά τοΰτο έπεζητήσαμεν καί έπετύ- 
χομεν τήν ίδρυσιν τοΰ νέου 'Υπουργείου τής παραγω
γής, τοΰ 'Υπουργείου τής Γεωργίας, τής Βιομηχα
νίας καί τοΰ ’Εμπορίου- διά νά ύπάρχη άντιλήπτωρ 
καί προστάτης ειδικός τών παραγωγικών κλάδων έν 
τώ κράτει.

Διά τοΰτο συνήλθομεν σήμερον ενταύθα οί άντι- 
πρόσωποι δλων τών Ελληνικών πλουτοπαραγωγι- 
κών σωματείων, ϊνα άποτελέσωμεν ένα σύνδεσμον, έν 
κέντρον δπερ θά υποστήριξή τάς ιδέας αύτάς, αποτε
λούν ούτως είπεΐν μόνιμον συνέλευσιν τών παραγω
γών, καί δπερ θά έπιζητήση δΓ δλων τών μέσων τήν 
έφαρμογήν τών υγιών ιδεών, πρός σωτηρίαν τοΰ τό
που. Συγχρόνως τό κέντρον αύτό θά υποστήριξή καί 
τά παραγωγικά συμφέροντα έκάστου τών άποτελούν- 
των αύτό σωματείων.

'Ημείς εΐμεθα λίαν αισιόδοξοι καί τό παν προσ- 
δοκώμεν έκ τοΰ συνασπισμού τών παραγωγέων. Τήν
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αισιοδοξίαν μας δέ βασίζομεν έπ! τοΰ παραδείγματος 
τής σημερινής προόδου ετέρου νεαρού, συνομίληκος 
σχεδόν καί μικρού έθνους, τό όποιον εορτάζει μετ’ ο
λίγον (τήν 25 Μαΐου τρ. έτους) τήν εκατονταετηρίδα 
τής άπελευθερώσεώς του άπό τοΰ ζυγοϋ τών 'Ισπα
νών τήν αισιοδοξίαν μας βασίζομεν έπί τοΰ παρα
δείγματος τής ’Αργεντινής Δημοκρατίας έν τή Νοτίω 
’Αμερική.

Έν τή χώρα έκείνη ή κατάστασις είχε φθάσει λόγω 
τών πολιτικών διαμαχών καί τής κακοδιοικήσεως εις 
σημεϊον χειρότερον τοΰ τής ίδικής μας. Τό χρυσοΰν 
φράγκον εΐχε φθάσει νά τιμάται πλέον τών 500 εκα
τοστών τοΰ ύποχρεωτικώς κυκλοφοροΰντος νομίσμα
τος.

Άλλ’ οποία μεταβολή έπήλθεν έκτοτε εις τήν εΰ- 
λογημένην έκείνην χώραν !

'1·περ£σχι>βκν οί παραγωγοί, οί πρα- 
κττκώς και θεττκώς σκεπτόμευοι, άνέλαβον δέ 
τήν διοίκησιν ά'νδρες τελείως κατανοήσαντες τό α
ξίωμα δτι : ή ενίσχυσες τής παραγωγής δίδεε 
τήν δύναμεν, τήν εσχύν καί τήν έπεκράτη- 
σεν είς τά έθνη.

θ Ρουσοπουλος δίδει κοετοπιν γλκψυοάν είκόνκ 
της συντελεσίεισης έν τή ’Αργεντινή Δημοκρατία 
προόδου, καί επιλέγει :

Θά φθάσωμεν καί ήμεϊς είς αυτό τό σημεϊον, αν 
άρχίσωμεν ήμεϊς, οί παραγωγικοί, σκεπτόμενοι καί 
δρώντες πρακτικώς, καί άν έπηρεάσωμεν υπό τό πνεύμα 
αυτό καί τούς διέποντας τά τής χώρας μας.

Ελάβομεν τό θάρρος νά διατυπώσωμεν, ώς πορί
σματα τών συζητήσεων τοΰ Πανελληνίου Συνεδρίου 
τής Γεωργίας, τής Βιομηχανίας καί τοΰ ’Εμπορίου, 
είς 10 σύντομα άρθρα, τάς άρχάς ών τήν έπικράτησιν 
νομίζομεν δτι πρέπει νά έπιδιώξη ό σήμερον ιδρυό
μενος Σύνδεσμος μετά τήν οριστικήν συγκρότησίν 
του. Θά τά ύποβάλλωμεν έν καιρώ, δπως δώσωμεν α
φορμήν είς συζήτησιν, έλπίζοντες δτι θά γίνωσι 
δεκτά.

Απο σήμερον όμως διατυποΰμεν τά κυριαίτατα έξ 
αύτών, εις τά όποια ούδείς νομίζομεν θ’ άντιλέξη.

Ζητοΰσιν οί Έλληνες παραγωγοί :
α.) Ελαττωσιν φορών εν γενει καί διατήρησιν μό

νον τών έμμέσων φόρων.
β') ’Εκπαιδευτικόν σύστημα πρακτικόν καί σύμ

φωνον πρός τήν πρόοδον καί τάς άνάγκας τής έποχής.
γ .) Εμπρακτον υλικήν και ηθικήν ύποστήριςιν 

των παραγωγικών κλάδων τής γεωργίας, τής βιομη
χανίας καί τοΰ έμπορίου έκ μέρους τοΰ κράτους.

Εϊπομεν ήδη δτι ώς πρώτος καρπός τοΰ Πανελλη
νίου Συνέδριου, άγων πρός έπίτευξιν τοΰ ζητουμέ- 
νου, ύπήρξεν ή ϊδρυσις τοΰ 8ου Ύπουργείου.

Ως δεύτερον, εξ ίσου σπουδαϊον αποτέλεσμα τοΰ

Συνεδρίου, θεωροΰμεν τόν σημερινόν συνασπισμόν 
τών παραγωγικών Σωματείων, δστις εϊμεθα βέβαιοι 
θά άγάγη τήν αγαπητήν μας Πατρίδα είς τήν όδον 
τής σωτηρίας.

----------------- —σ- ι τ m ■ ■ -------
___ __ . . ANT. ΤΣΕΣ2Φ _ ________

ΒΙΩΤΙΚΑ£ΣΥΜΦΟΡΑΙ
Ο Λέων Ίβάνοβιτς Ποπιοφ, άνθρωπος νευρικός, 

ατυχές εις το επάγγελμά του καί την οικογενειακή γ 
του ζωήν, έλαβε τό κονδύλων καί ήρχισεν έκ νέου νά 
ύπολογίζη. Πρό μηνός είχεν άγοράση άπό τίνος τρα
πεζιτικού γραφείου μίαν λαχειοφόρον ομολογίαν τοΰ 
πρώτου δανείου μέ τήν συμφωνίαν νά πλήρωσή ταύ
την κατα δόσεις μηνιαίας. Τώρα δέ ύπελόγιζε πόσα 
χρήματα πρέπει νά πληρώση μέχρι τελείας έξοφλή- 
σεως,

— Ή ομολογία κατά τήν σημερινήν τιμήν τοΰ συν
αλλάγματος αξίζει 246 ρούβλια—ύπελόγιζεν—. Έ- 
δωκα προκαταβολήν 10 ρούβλια. Μένουσι λοιπόν 
236. Καλά...Εις τό ποσόν τοΰτο πρέπει νά ποοσ- 
σΟέσω τόκον ένός μηνός πρός 7 ο)ο καί 1 )4 ο)ο διά 
μεσιτείαν, διά κινητόν χαρτόσημου, διά ταχυδρομικά 
21 καπίκια, δι’ ασφάλειαν τής ομολογίας 1 ρούβ. και 
10 καπ., διά τήν διαμεταβίβασιν 1 ρούβ.καί 22 καπ., 
διά τό στέλεχος 18 καπ....

’Όπισθεν διαχωρίσματος (παραβάν) έκειτο έπί κλί
νης ή σύζυγος τοΰ Ποπώφ, Σοφία, έλθοΰσα πρός τόν 
σύζυγόν της έκ Μιτσένσκα διά νά ζητήση διαζύγιον. 
Καθ’ οδόν έκρύωσεν, ήρπασε βαρεΐαν καταρροήν καί 
τώρα ύπέφερε φοβερά. "Ανωθι, είς τό άλλο πάτωμα 
κάποιος πολύ ένεργητικός άνήρ, πιθανόν μαθητής 
ώδείου ,έξησκεϊτο έπί τοΰ κλειδοκύμβαλού εις τινα οα- 
ψωδίαν μετά τόσης δρέξεως, ώστε έφαίνετο δτι εις τό 
πάτωμα έκεΐνο έτρεχεν έμπορική αμαξοστοιχία. Δε
ξιά είς τό συνεχόμενον δωμάτιον φοιτητής τις τής ια
τρικής προητοιμάζετο δι’ έξετάσεις- έβημάτιζε» άπό 
γωνίας είς γωνίαν καί άπεστήθιζε μέ φωνήν μπάσου 
σεμιναρίου:

— Χορρόνιος κατάρρους τοΰ στομάχου παρατηρεϊ- 
ται επίσης εις τούς καθ’ έξιν μεθύσους, λαίμαργους, 
γενικώς είς τούς άνθρώπο ις τούς διάγοντας άτακτον 
ζωήν...

Τό δωμάτιον άπέπνεεν άποπνικτικήν οσμήν κρεο- 
ζώτου, ιωδίου, φαιικοΰ οξέος καί διαφόρων άλλων 
ουσιών, τάς οποίας ή κυρία Σοφία μετεχειρίζετο κατά 
τοΰ πονοδόντου της.

— Καλά.,.έξηκολούθει νά ύπολογίζη ό ΐίοπώφ — 
Είς τά 236 ρούβλια πρέπει νά προσθέσω 14 ρούβλ. 
καί 81 καπ. Έν δλω κατά τόν μήνα τοΰτον 250 ρ. 
καί 81 κ. Καλά... Τώρα 7 ο)ο τόκος καί 1)4 ο)ο διά 
μεσιτείαν...

— Μά τί είμπορώ νά σοΰ κάμω ; Λοιπον τον Φε
βρουάριον τοΰ 1903 θά χρεωστώ 208 ρούβλια και 7 
καπ. Καλάάά... Τώρα νά προσθέσωμεν 7 ο)ο τόκον 
καί 1)4 ο)ο διά μεσιτείαν...

— Χρ ρ ρόνιος κατάρρους τοΰ στομάχου παρατη- 
ρεΐται καί κατά τάς άσθενείας τών πνευμονών.

— Δέν είσαι σύζυγος σύ, πατέρας των παιδιών σου, 
άλλτι τύραννος, βασανιστής ! Δός μοι γρήγορα κολώ 
via, άναίσθητε 1

_  Τφού ! 1)4 ο)ο διά μεσιτείαν... δηλαδή, αλλα τι 
είμπορώ νά σοΰ κάμω ; ’Έκπτωσις κέρδους εκ τών 
τοκομεριδίων μετά προσθήκης 7 ο)ο τόκου δι ενα 
μήνα έμπρός, 1)4 ο)ο διά μεσιτείαν...

— Χο ρ ρόνιος κατάρρους τοΰ στομάχου παρατη
ρείται καί κατά τάς άσθενείας τών πνευμονών...

Μετά τρεις ώρας δ Ποπώφ εγραφε το τελευταϊον 
ποσόν. Άπεδείχθη δτι καθ’ δλον τόν χρόνον μέχρις 
έξσφλήσεοις τής ομολογίας πρέπει νά πληρώση είς το 
τοαπεζιτικόν γραφεϊον 1.347.821 ρούβλ.α καί 91 κα
πίκια ! Καί αν ύποτεθή δέ δτι κερδίζει διακοσιας χι
λιάδας ρούβλια, πάλιν μένει ζημία πλέον τοΰ εκατομ
μυρίου !·Ίδο)ν τοιούτους άριθμούς δ Λέων Ιβάνοβιτς 
βραδέως άνεσηκώθη, έπάγωσεν... Εις το πρόσωπόν 
του διεχύθη έκφρασις φρίκης, απορίας και ταραχής, 
ώς νά έδέχθη πυροβολισμόν κάτωθεν τοΰ ώτος. Κατα 
τοΰτον τόν χρόνον είς τό έπάνω πάτωμά παρα τον 
μουσικόν έκάθησεν εις φίλος του, καί τέσσαρες χεϊρες 
γενναίως έκτύπων τά πλήκτρα ξεσχιζουσαι την ραψω
δίαν.

Ό φοιτητής τής ιατρικής ταχυτερον εβηματιζεν, 
έβηχε καί έφώναζε.— Xq Q ρόνιος κατάρρους τοΰ στομάχου παρατη- 
ρεϊται έπίσης είς τούς καθ’ έξιν μέθυσους, λαίμαρ
γους...

Ή κυρία Σοφία έκλαυθμύριζεν, έσφενδόνιζε τά 
προσκεφάλαια, έκτύπα μέ τούς πόδας της...' Κατα τά 
φαινόμενα δ πόνος της μόλις τώρα ηρχιζε να γινηται 
αισθητός...

Ό Πο.τώφ έσπόγγισε τόν ψυχρόν ιδρώτα του, εκα- 
θησε πάλιν πρό τής τραπέζης καί άρπάσας τοκονδυλιον 
είπεν :

— Πρέπει νά έξελέγξω... Πολύ πιθανόν κατα τι 
νά ήπατήθην.

Καί ήρχισε πάλιν έξ άρχής νά ύπολογίζη.
— ’Η δμολογία αξίζει κατά τό συνάλλαγμα 246 

ρούβλια. ’Έδωκα έμπρός 10 ρούβλια, μένουν λοιπον 
236 ρούβλια....

Είς τά ώτα του δμως έκτύπα κάτι τι ντηρ, ντηρ, 
ντήρ...

Καί ήκουε πυροβολισμούς, σφυρίγματα, κροταλι
σμούς μαστίγων, ώρυγμούς λεόντων και λ.εοπαρδαλεων.

— "Εμειναν 236 1 έφώναξε δυνατά προσπαθών 
διά τής φωνής του νά κατίσχυση τοΰ θορυβου. Τον Ι
ούνιον θά πληρώσω 5 ρούβλια ! Λώ παρη ο διάβολος, 
5 ρούβλια! Πηγαίνετε νά χαθήτε, σκασμός, 5 ρού· 
βλια ! Vive la France 1

Τήν πρωίαν τόν έφερον είς τύ φρενοκομεϊον.

Έκ Νοβορωσσίσκης
Μετάφρ. Π· Δ· ΠΑΝΑΓΟΠΟΪΛΟΥ

— Ά α αχ !—έστέναξεν ή κυρία — Βοήθει με, Λέων 
Ίβάνοβιτς, Πεθαί—αίνω.

— Μά τί θέλεις λοιπόν νά σοΰ κάμω ; Έγώ δέν 
είμαι ιατρός... 1)4 ο)ο δια μεσιτείαν, δια χαρτοσήμου, 
διά ταχυδρομικά...

— Αναίσθητε, έκλαιεν ή κυρία Σόφια, προβαλ· 
λουσα τήν πρισμένην φυσιογνωμίαν της εκ τοΰ δια
χωρίσματος, ποτέ δέν μέ συνεπάθησες, τύραννε! Α
κούε δταν έγώ σοΰ ομιλώ, άγρόϊκε !

— Λοιπόν 1)4 ο)ο διά μεσιτείαν, διά τήν διαμετα- 
βίβσσιν 74 καπ., διά τήν άσφάλειαν 1 ρ. καί 10 κ., 
έν δλω 17 ρ. καί 12 κ,

— XQ Q ρόνιος κατάρρους τοΰ στομάχου, άπεστή- 
θιζεν ό φοιτητής, βηματίζων άπό γωνίας είς γωνίαν, 
παρατηρεϊται έπίσης είς τούς καθ’ έξιν μέθυσους, λαί
μαργους...

Ό Ποπιοφ νευρικώς έσφιγξε τό κονδύλιον εις την 
χεϊρά του, έκίνησε τήν καίουσαν κεφαλήν του και ήρ- 
χισεν έκ νέου νά ύπολογίζη. ΙΊαρήλθε μια ωρα και αυ· 
τός έκάθητο είς τήν ιδίαν θέσιν, εγουρλωνε τα ματω 
του πρός τήν λαχειοφόρον ομολογίαν και εμουρμου- 
ριζεν.

— Λοιπόν τόν ’Απρίλιον τοΰ 1896 μένουν 228 
ρούβλια καί 62 καπ. Καλά... Τον Σεπτεμβρίου θα 
πληρώσω 5ρ., θά μείνουν 223 ρ. καί 62 καπ. Τώρα 
νά προσθέσωμεν τόκον 7 ο)ο, 1)4 ο)ο δια μεσιτείαν...

— Βάρβαρε άνθρωπε, δόσε μου ολιγην αμμωνίαν, 
έκλαυθμύρισεν ή κυρία Σόφια, τύραννε'. Φονιά!

— X ρ ρ ρόνιος κατάρρους τοΰ στομάχου παρατη
ρεϊται έπίσης κατά τάς άσθενείας τοΰ ηπατος..

”Ο Ποπιοφ έδωκεν είς τήν σύζυγόν του τήν άμ
μων ίαν καί έξηκολούθησεν:

— 1)4 θ)ο διά μεσιτείαν, διά τήν μεταβίβαση 74 
καπ., έξοδα άπογράφου 18 καπ....

Έπάνω ή μουσική κατέπαυσεν, άλ/ιά μετά τινας 
στιγμάς δ μουσικός ήρχισεν έκ νέου νά παίζη μετά τό
σης άγριότητος, ώστε άντήχουν τά έλατηρια τής κλί
νης τής κυρίας Σόφιας. Ο Ποπωφ, εμβρόντητος, ε- 
βλεπε πρός τήν οροφήν καί ήρχισεν έκ νέου νά ύπο
λογίζη άπό τοΰ Αυγού που 1896. Κεκλιμένος πρό τοΰ 
χάρτου πεπληρωμένον αριθμών ενομιζεν οτι βλεπει 
θαλάσσιον κλύδωνα, οί οφθαλμοί του συνέχεον τούς 
άριθμούς,ό νοΰς του έσκοτίζετο, τό στόμα του έξη- 
ράνθη καί τό μέτωπόν του έκάλυπτε ψυχρός ίδρά)ς, 
άλλ ’ αύτός άπεφάσισε νά μή έγερθή πριν τελειωτικώς 
κανονίση τούς λογαριασμούς του μετά τοΰ τραπεζιτι
κόν γραφείου.

_  ”Α—αχ ! έβασανίζετο ή κυρία Σοφία. ’Όλη ή 
δεξιά μου πλευρά μέ σφάζει, Θεέ μου ! "Ω—ώχ 1 δεν 
έχω πλέον δυνάμεις, δχι I Καί σένα, έχιδνα, καρφί δέν 
σοΰ καίεται ! ”Ας πεθάνω, τί τόν μέλλει! Δυστυχής 
έγώ, βασανισμένη'. Έπαντρεύτηκα μάρμαρο, δχι άν
θρωπον !
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ΕΙΣ ΕΠΟΧΗΝ καθ’ ήν οί εχθροί τοΰ 
Ελληνισμού αυξάνουν καταπληκτι- 

χίος ζ<ζι ejcijaovol zfzfctβάλλονται πθοοττά- 
θειαι πρός νοθείαν 

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΓΚΑΛΛΙ τής έξω Κοινής Γνώ
μης καί πρός σχημα

τισμόν μισελληνικοΰ ρεύματος, εινε άκρως 
ανακουφιστικόν τό συναίσθημα δτι ακραι
φνής τής Ελλάδος φίλος, τής περιωπής τοΰ 
διακεκριμένου Ίταλοΰ πολιτευτοΰ, μεριμνά 
καί συνηγορεί άόκνως έν τφ Ίταλικώ Κοι
νοβούλια) ύπέρ τών 'Ελληνικών δικαίων. 
Τό όνομα τοΰ Ροβέρτου Γκάλλι συνεδέθη 
άρρηκτος μέ τήν ελευθερίαν τής Κρήτης καί 
τούς εθνικούς μας πόθους, διότι ή φωνή 
τοΰ εύγενοΰς ηπλέλληνος δέν έπαυσεν άμυ- 
νομένη τών δικαιωμάτων τής Μεγαλονήσου 
καί πλέον ή άπαξ έψεξε τήν Ευρωπαϊκήν 
πολιτικήν καί τάς διπλωματικός μεθόδους, 
αΐτινες παρεμβάλλουν άεννάως προσκόμ
ματα είς τήν πραγματοποίησιν τών πόθων 
αυτών.

Ειμεθα βέβαιοι οτι τά φιλελληνικά αι
σθήματα τοΰ διαπρεποΰς πολιτευτοΰ συμ
μερίζεται καί δλος ό ’Ιταλικός Λαός, δστις 
τοσαΰτα μέχρι τοΰδε έδωσε δείγματα τής α
γάπης καί συμμετοχής του είς παν τό Ελ
ληνικόν δυστυχώς, ύπό τάς κρατούσας πο-

τώϊ1^>· Wit™· -a·’ άνάγχην έφ·
'““’’ί1 δηλ'η’μίνη ^ηας·δέν "°Λ“ I

μέρους του προστατευομενου.
Είς τόν φιλέλληνα δμως ’Ιταλόν πολιτευτήν δ 'Ελληνικός Λαός δφείλει απεριόριστον τήν εύγνωμοσύνην 

του και τοιαυτην την συναισθάνεται. ' ’

»ΗίΙΣ ΤΟΥ Α ΡΧ1Ε0ΙΪΚ0ΠΙΚ 0 ϊ ΖΒΜΤΟΙ IB Κ ΥΠΡΟΥ - - - - - - - -
ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Η « 'Ε/.ληνική Έπιθεώρησις», ήτις αριθμεί τόσους πολυτίμους φίλους εν τήΜεγαλονήσω θεωρεί 
χαθηκον της να δώση ακριβή περίληψιν τών συμβάντων άτινα κατέληξαν είς "τήν αϊΖ 
λυσιν του Κυπριακού ζητήματος, παραθέτουσα καί τά άνταλλαγέντα μεταξύ τών δύο 
ίΧΙ—τω1“τ μ0,ων τ°ΰ ^ακαριωτάτου Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς έπί-

1 Χ'Ρ" φ-' λ πεθινΐ»αφην των γεγονότων παραλαμβάνομιν έκ τής έγκριτου 
συνάδελφου της Λευκωσίας « Ελευθερία». ' 72

ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

Οί είς Κύπρον άφικόμενοι τή πζρελθούσγ έβδο- 
μ.άύ'. Επίσκοποι της ’Αλεξανδρινής ’Εκκλησίας Σε- 
βασμιωτατοι Τριπόλεως καί Λεοντοπόλεως είχον μ.ε- 
ταδή τω παρελθοντι Σαδδατω είς Μύρτον, έδραν τής 
Μητροπολεως Κυρηνειας, πρός συνάντησιν τοΰ ύπό 
της Μεγάλης Εκκλησίας έκλεγέντος ’Αρχιεπισκό

0 ΔΙΑΠΡΕΠΗΣ ΙΤΑΛΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΓΚΑΛΛΙ

που Κύπρου κ. Κυρίλλου, παρέμειναν δέ παρ’ αύτώ 
μέχρι της I 1ης π. μ. ώρας της επαύριον Κυριακής.

Κατά τήν έπίσκεψίν των ταύτην οί Σεβ. ’Επίσκο
ποι εκαλεσαν τόν έκλελεγμένον ύπό τής Μ. ’Εκκλη
σίας όπως πρός είρήνευσιν τής ’Εκκλησίας καί του 
λαοΰ τής Κύπρου προσχώρηση είς τούς ύποδει/Οέντας 
ύπό τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, τοϋ Πατριαρ
χείου ’Αλεξάνδρειάς καί τής ’Ελληνικής Κυβερνή-

’Εκκλησίας έκλελεγμένος τήν εσπέραν της παρελ- 
Οούσης Δευτέρας μετέβη είς τήν Κυρήνειαν καί έκά- 
λεσε τηλεγραφικώς έκεϊ πρός σύσκεψιν τούς κκ. Πασ- 
χάλην Κωνσταντινίδην καί Άχιλλέα Λιασιδην έκ 
Λευκωσίας Σπϋρον Άραοϋζον, Ν. Κ. Λικνίτην καί 
Μ. Φραγκούδην έκ Λεμεσού, Νεόφυτον Νικολαίδην 
καί ΕύΟ. Άντωνιάδην έκ Πάφου, οΐτινες και μετέ
βησαν πρός συνάντησιν αύτοΰ τήν πρωίαν της Τετάρ
της. Μετ’ ανταλλαγήν διαφόρων σκέψεων ό άπό Κυ- 
ρηνείας’Αρχιεπίσκοπος ένεχείρησεν είς τόν κ. Π. 
Κωνσταντινίδην τήν ακόλουθον έπιστολήν μέ τήν πα- 
ράκλησιν όπως διαβιβάση ταύτην είς τους Σεβ. Επι
σκόπους Τριπόλεως κζί Λεοντοπόλεως.

’Έχομεν ύπ’ δψιν υμών τήν άπό ημερομηνίαν 13 
Φεβρουάριου έπιστολήν τών Υμετέρων Σεβασμιο

τήτων.
'Η εις τά τής Εκκλησίας ταύτης κοινωνία 'Υμών 

έγένετό πως άήθης πρός τά ’Εκκλησιαστικούς κεκανο- 
νισμένα, ήν ούχ ήττον παρερχόμεθα ώς καί τήν παρα- 
λειψιν τοΰ άνήκοντος ήμϊν τίτλου έπί τή διαβεβαιώ- 
σει Υμών δτι αΰτη έγένετο φιλαδέλφω ,προνοία καί 
μερίμνί] τών Άγιωτάτων’Εκκλησιών Κων)πόλεως καί 
’Αλεξάνδρειάς πρός τόν αγαθόν σκοπόν, ϊνα τά τής 
Εκκλησίας ταύτης λάβωσιν εις ακέραιον τήν προση- 
κουσαν μέν κανονικήν τάξιν, έπαναχθή δέ ή φυγαδευ- 
θεϊσα έκ τοΰ Χριστεπωνύμου τής Νήσου πληρώμα

τος ειρήνη.
Άντίγραφον τοΰ τής συνεννοήσεως τών ’Εκκλη

σιών Κων)πόλεως καί ’Αλεξάνδρειάς ύπό τήν έπιγρα- 
φήν «Σημείωμα» διαγράμματος ώς καί άντίγραφον 
Δοκιμίου παραιτήσεως έπισυνήψατε ημϊν έν τή αύτή 

επιστολή.
Άφοΰ προκαταβολικώς δηλώσω ταϊς Υμετέραις 

Σεβασμιότησι τό βαθύ σέβας μου πρός τάς άπο,φά
σεις ταύτας τών Άγιωτάτων’Εκκλησιών, μεσαζούσης 
καί τής Σεβ. Ελληνικής Κυβερνήσεως, καθήκον μου 
έθεώρησα ϊνα οΐ καρποί οΰς επιδιώκει ή είς Κύπρον 
άποστολή 'Υμών ώσιν αδρότεροι καί έπί εύρυτέρας 
κλίμακος επ’ άγαθφ τής ’Εκκλησίας καί Χριστεπω- 
νύμου πληρώματος δπως παρακαλέσω τρία έγκριτα 
πρόσωπα τής Νήσου τούς κ. κ. Πασχάλην Κωνσταν
τινίδην, Σπ. Άραοΰζονκαί Ν. Νικολαίδην ϊνα πραγ- 
ματευθώσι καταλλήλως περί ετερων συναφών ζητη· 
μάτων, περί ών ή προεξήγησις καί ή συνεννόησις υ
παγορεύονται υπό τοΰ ειλικρινούς ποθου πλήρους καί 
αίσιας διευθετήσεως τών παρ’ ήμϊν έκκλησιαστικών 
πραγμάτων.

Τά ζητήματα ταΰτα είνε'
Α'. Τό περί τών μελών άανα θά άπαρτίσωσι τήν 

Ίεράν Σύνοδον Κύπρου έπί τή βάσει πασών των μέ
χρι τοΰδε συνηθειών καί

σεως γνωστούς όρους, ό δε Αγ. Τριπόλεως ενεχειρι- 
σεν είς τόν άπό Κυρηνειας Αρχιεπίσκοπον τήν ακό
λουθον επιστολήν.

Σεβασμιώτατε
έν Χριστώ τφ &εώ λίαν ημών αγαπητέ αδελφέ και συλ

λειτουργέ, Μητροπολίτα Κυρηνειας κ. Κύριλλε τήν ΰ- 
μετέοαν Σεβασμιότητα αδελφικώς έν Κυρίφ καιασπα- 
ξόμεϋ·α.

Συνοδική διαγνώμη τής καθ ημάς αγιότατης τών 
Άλεξανδρέων ’Εκκλησίας άμα δέ καί φιλαδέλφω 
ευχή τής 'Αγ. ’Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως και 
αύθις προτρεπόμεθα αδελφικώς τό ύστατον τήν υμε- 
τέραν Σεβασμιότητα δπως συμμορφωθή τοϊς δροίς 
τοϊς γνωστοϊς τής μεταξύ τών δύο άγιωτάτων Εκ
κλησιών Κωνψπόλεως καί Αλεξανδρείας καί τής Σε 
βαστής Ελληνικής Κυβερνήτεως συνεννοήσεως, ών 
άντίγραφον έγκαιρως καί αρμοδιως απεσταλη Λυτή

'Η Λ. Μακαριότης ό ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ 
Κύριλλος ώς γνωστόν στνεμορφωθη έκτοτε τοϊς ει- 
ρημένοις δροις ούδ’ άρνεϊται ύπογράψαι τήν σχετικήν 
άπάντησιν Αύτοΰ προς την 1 μετεραν Σεβασμιότητα, 
αλλά καί νΰν έτι παρά τήν αρνησιν Αυτής καιπερ μη- 
δεμίαν ευθύνην ύπέχων διά τήν ματαίωσιν τής ευσε
βούς καί ειρηνικής έκείνης συνεννοήσεως, δμως περί 
πλείστου ποιούμενος τάς άδ'ελφικας καί ειλικρινείς 
προτροπάς τών Αγιωτάτων Εκκλησιών Κων)πολεως 
καί ’Αλεξάνδρειάς καί δή διά μυριοστήν έτι φοράν 
διατρανών τά ειρηνόφιλα καί φιλαδελφα Αύτοΰ αι
σθήματα ύπέγραψεν έκ νέου τήν σχετικήν άπάντησιν 
Αύτοΰ πρός τήν Ύμετέραν Σεβασμιότητα, ήν καί έπι- 
δώσωμεν Αύτή άμ’ ώς καί ή 'Υμετέρα Σεβασμιοτη? 
ύπογράψη τό γνωστόν τής παραιτησεως δοκιμιον.

Εντούτοις κατασπαζόμενο·. Αύτήν φιλαδέλφως, 
διατελοΰμεν τής Ύμετέρας άγαπης ταπεινοί εν Χρι
στώ αδελφοί καί δλως πρόθυμοι

f Ό Τριπόλεως ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
γ Ό Λεοντοπόλεως ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ 

Έν ’Αρχιεπισκοπή τή 13 Φεβρουάριου 1910.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

Είς τούς Σεδ. ’Επισκόπους άπήντησε προφορικώς 
ό άπό Κυρηνειας ’Αρχιεπίσκοπος ότι καί ούτος δια
κατέχεται ύπό τοϋ πόθου της είρηνεύσεως, ότι δε θέ
λει άνακοινώσει τά της έπισκεψεως τών Αύτών Σε
βασμιοτήτων είς τους ηγετας της ύποετηριζουσ/ις 
τήν εκλογήν της Μεγάλης Εκκλησίας Κυπριακής 
μερίδος, μεθ’ ήν άνακοίνωσιν Οά απάντηση έγγραφως 
είς τήν έπιδοΟεϊσαν αύτώ επιστολήν.

Μετά τήν διαβεβαίωσιν ταύτην οί Σεβ. Επίσκο
ποι τοϋ ’Αλεξανδρινού κλίματος έπανέκαμψαν είς τήν 
’Αρχιεπισκοπήν καί άνεκοίνωσαν τά λαβόντα χωααν 
είς τόν Μ. ’Αρχιεπίσκοπον. Ό δέ ύπό της Μεγάλης
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Β'. Τό τής πληρώσεως τών δυο Μηιροπολιτικών 
θρόνων Πάφου και Κιτίου καί τοΰτο δέ εΐνε εύ'λογον 
καί απαραίτητον, καθόσον ένεκα τών γνωστών περι
στάσεων δέν μετέσχον τής εκλογής άπαντες οΐ Χρι
στιανοί τών δυο ’Επαρχιών καί πρός έξάλειψιν δυσα- 
ρέστων αποτελεσμάτων τής μονομερούς εκλογής θεω

ρούμενης απαραιτήτου τής συνεννοήσεως έπί τών έκ- 
λεχθησομένων προσώπων.

Μετά τήν διεξαγωγήν τής ανωτέρω συνεννοήσεως, 
δι’ ής εξασφαλίζεται ή πραγματική ειρήνη, ύπέρ ής 
πάσαι αύται αί θυσίαι, θέλομεν εκπληρώσει τούς προ- 
τεινομένους ήμών τύπους δτε καί θέλομεν μετάσχει 
τών εργασιών τής Συνόδου, έχοντες πάντοτε ύπ’ δ'ψιν 
ήμών τήν τών ήμετέρων εγγράφων διαβεβαίωσιν δτι 
τά προτεινόμενα εΐνε προϊόν συνεννοήσεως τής Μ. 
Εκκλησίας καί τής τών Άλεξανδρέων τή μεσολαβή
σει τής Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Έν Κυρηνεία τή 17 Φεβρ. 1910.
Ελάχιστος έν Χριστώ αδελφός καί δλως 

πρόθυμος 
γ Ό Κύπρου ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Η ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ

Ό κ. Πζσχ. Κωνστζντινίό/ις έπζνζκάμψζς μετά 
τών φίλων του έκ Κυρηνείζς τήν έσπέρζν της Τετάρ
της άπέστειλε τό άνωτέρω γράμμζ τοϋ άπό Κυρη
νείζς ’Αρχιεπισκόπου είς τούς Σ. ’Επισκόπους, μεθύ 
ή όρισθεϊσζ ύπό τούτου πρεσβείζ ήρζζτο συνεννοού
μενη μετά τών κ. κ. Θ. Θεοοότου κζί I. Οΐκονομίοου, 
εκπροσωπούντο^ τήν ύποστηρίζοοσζν τόν άπό Κυτίου 
’Αρχιεπίσκοπον μερίοζ, περί τής ζίσίζς λύσεως τών 

συνζφών πρός τό ’Αρχιεπισκοπικόν ζήτημζ. Μετά 
μζκράς δέ κζΟ*  δλην τήν οιάρκειζν τής Πέμπτης 
συσκέψεις τών αντιπροσώπων τών δύο μεοίδων έπηλ- 
θεν έφ’ όλων τών σημείων συνεννόησις, ής άποτέλεσμζ 
ύπήρςεν ή εις Λευκωσίζν τή εσπέρα τής Πέμπτης ζ- 
φιξις τοΰ άπό Κυρηνείζς ’Αρχιεπισκόπου, κζτζλύσζν- 
τος είς τό πζρά τήν Λευκωσίζν Μετόχιον τής Ίερας 
Μονής Κύκκου.

Περί τήν ΙΟην εσπερινή/ ώραν τής ζύτής ήμέρζς 
μετεβησζν πζρά τώ άπό Κυρηνείζς Άρχιεπισκόπω ό 
”Αγ. Λεοντοπόλεως κ. Σωφρόνιος συνοδευόμενος ύπό 
τών κ. κ. Θ. Θεοδότου κζί I. Οίκονομίδου κζί οί κ.κ. 
Π. Κωνστζντινίδης, Σ. Άρζοϋζος, Ν. Κ. Λζνίτης, 
Ν. Νικολζίδης κζί Ν. Πζσχά.λης. Έν τώ Μετοχίω 
δέ Κύκκου συνετάχθη τό Πρωτοκολλάν τής συνεννοή
σεως, άρχόμενον ώς ακολούθως :

ΤΟ ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
«Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι άποβλέποντές είς τήν 

ήσυχίαν τοΰ τόπου καί τήν ειρήνην τής άπό έτών χει- 
μαζομένης Κυπριακής ’Εκκλησίας, έρμηνεύοντες δέ

ού μόνον τήν ατομικήν ήμών έπιθυμίαν άλλά καί 
τάς ιδέας μεγάλου μέρους τοΰ πληθυσμού καί λαβόν- 
τες ύπ’ δψιν τάς ρητάς καί έγγράφους διαβεβαιώσεις 
τών Σεβασμ. ’Επισκόπων Τριπόλεως καί Λεοντοπό
λεως δτι ή διά τοΰ σημειώματος τοΰ Μ. Πατριάρχου 
’Αλεξάνδρειάς ύποδειχθεΐσα λύσις τοΰ ’Αρχιεπισκο
πικού ζητήματος έγένετο όμοφώνω γνώμη τής Μεγά
λης τοΰ Χριστού Εκκλησίας καί τής Ελληνικής Κυ
βερνήσεως συνεννοήθημεν πρός λύσιν τών διά τό 
Αρχιεπισκοπικόν ζήτημα έρίδοον ύπό τούς κάτωθι 
δρους, εκατέρωθεν παραδεκτούς γενομένους, έλπίζον- 
τες δτι διά τής λύσεως ταύτης θά έπέλθη ή άπό πολ- 
λού φυγαδευθεΐσα ειρήνη καί θ’ άρχίση νέα περίοδος 
πολιτικής καί κοινοτικής έργασίας, οϊαν έπιβάλλουσιν 
εις ήμάς τά καθήκοντα πρός πατρίδα ξενοκρατουμένην 
καί πάσχουσαν καί τάς ει’γενεΐς παραδόσεις τής ήμετέ 
ρας φυλής.»

Τό έγγραφον περιλαμβάνει έιτζ τού; έςή; δρους:

Α') Τήν ύπογραφήν ύπό τοΰ άπό Κιτίου καί τού 
άπό Κυρηνείας ’Αρχιεπισκόπου τών γνωστών Ση
μειωμάτων τών άφορώντων τήν παραίτησιν τού τε
λευταίου άπό τοΰ ’Αρχιεπισκοπικού θρόνου καί τήν 
πρός αυτόν άπονομήν τοΰ τίτλου «Μακαριωτάτου 
Προέδρου Κυρηνείας». ·

Β') Τήν εις τήν Τεράν Σύνοδον τής Κυπριακής 
Εκκλησίας πρόσκλησιν τών παλαιών αυτής μελών, 
ήτοι τών Πανοσ. 'Ηγουμένων Κύκκου καί Μαχαιρά, 
μ3τά τήν κατά τά ειωθότα ύπ’ αύτών άναγνώρισιν τού 
’Αρχιεπισκόπου.

Γ') Τήν άπονομήν συντάξεως εις τόν γηραιόν ’Αρ
χιμανδρίτην τής ’Αρχιεπισκοπής κ. Φιλόθεον διά τάς 
μακράς αύτοΰ ύπηρεσίας, δστις οίκειοθελώς άποχωρεΐ 
τής ένεργοΰ έν τή ’Εκκλησία ύπηρεσίας.

Δ') Τήν διά τάς χηρεοούσας Μητροπολιτικάς έδρας 
Πάφου καί Κιτίου" έκλογήν κληρικών πάντη άμετόχων 
τών κομματικών έρίδων.

Ε') Τήν ύπό τής Τέρας τής Κύπρου Συνόδου σύν
ταξιν Κανονισμού διά τήν έκλογήν έπιτροπειών τών 
ένοριακών ’Εκκλησιών.

ΣΤ’) Τήν μέχρι τοΰ χρόνου νέας έκλογής διαχείρι- 
σιν τών τοΰ ιερού ναού Φανερωμένης ύπό τής έκ 
τριών προσώπων άπαρτιζομένης παλαιάς έπιτροπείας 
καί τήν συμπλήρωσιν αύτής διά τής προσθέσεως 
τριών νέων μελών, τών κ. κ. Α. Θεοδότου, Κ. Λοϊ- 
ζίδου καί Γ. Χριστοδουλίδου, τοΰ έκ τών παλαιών 
έπιτρόπων κ. Μ. Βακιρτζίδου έ'χοντος πρός τή ιδία 
ψήφφ καί τήν νικώσαν έν περιπτώσει ίσοψηφίας.

Ζ') Τήν κατά τό παρόν έτος άξιοπρεπή συντήρησιν 
πάντων τών λειτουργησάντων έν Λευκωσία σχολείων 
τής Ελληνικής κοινότητος καί τήν κατ’ άναλογίαν τοΰ 
προϋπολογισμού έζάστου έξ αύτών παραχώρησιν χρη
ματικού ποσού έκ τής Κυβερνητικής χορηγίας καί 

τών συνεισφορών τών ’Εκκλησιαστικών καθιδρυμά- 
των.

Η') Τήν συγχώνευσιν κατά τό προσεχές σχολικόν 
έτος τών έν Λευκωσία σχολών τών δύο μερίδων καί 
τήν σύνταξιν καί ψήφισιν νομοσχεδίου δρίζοντος εξα
μελή Επιτροπείαν διά τήν διαχείρησίν των.

Τό πρωτόκολλον, έν ω οί άνω δροι, καταλήγει διά 
τών ακολούθων :

«'Υπό τούς άνωθι δρους λυομένου τού άτυχούς 
’Αρχιεπισκοπικού ζητήματος, έκφράζομεν ά'παντες τόν 
έγκάρδιον πόθον δπως έπανέλθη είς τόν τόπον ή ει
ρήνη καί ή ομόνοια καί τήν ένδόμυχον έλπίδα δτι θά 
ένώση δλου; ήμάς ή ιδέα κοινού και ειλικρινούς συν
ασπισμού έπ’ άγαθώ τής πολύπαθους ταύτης Πατρί
δας καί πρός πλήρωσιν κοινών καί άκοιμήτων έθνι- 
κών πόθων καί ιδεωδών.»

Έν τή 'Ιερά Μονή Κύκκου (Λευκωσία) τή 18η 
Φεβρουάριου 1910.

(Υπόγραφα!) Π. Κωνσταντινίδη;, Θ. Θεοδότου, Σπ. Ά- 
ραοϋξος, I. Οίκονομίδης, Ν. Νικολαΐδης, Κ. Ν. Λανίτης

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ

Μετά τήν ύπογραφήν τοϋ Πρωτοκόλλου τούτου ο 
άπό Κυρηνείζς ’Αρχιεπίσκοπος ύπέγρζψεν εις τρι- 
πλοϋν καί ένεχείρισεν είς τόν. Σεβ. Λεοντουτίόλεως τη 
2.10 ώρζ μετά τό μεσονύκτιον τ·^ς Πέμπτης πρός τήν 
Παρασκευήν τό ακόλουθον Σημείωμα :

Είρήνενοιν εν εαυτοϊς τε και εί δυνατόν και μετά ιτάντων αν
θρώπων της Αγιωτάτη; Μητρός ’Εκκλησίας άποοτολικοϊς ρή- 
μαοι διακελευομένης και ή ταπεινότης ημών τη εντολή ταντη 
ατοιχοΰσα, και την ειρήνην εν τή Αγιωτάτη Έκκλησίρ. Κύπρου 
ποθοΰσά τε καί σκοπούσα /.αί ευθύς μεν εν τή εκλογή ήμών, τή 
%ν Βασιλευούση υπό τής ίερας Συνόδου τής Άγιωτάτης Μεγάλης 
τοϋ Χρίστου ’Εκκλησίας τελεσθείσης διά το έκρυθμου τότε τών 
καθ’ ημάς, εσπεύοαμεν παραιτηθήναι τής εκλογής τατε μή σνν- 
τελούοης είς είρήνενοιν τής Αγιωτάτη: έν Κύπρφ ’Εκκλησίας 
καί σήμερον επαναλαμβάνομεν τήν παραίτησιν, ϊνα τό αυτό καί 
ημείς καί πάντες μεθ’ ήμών είς αλλήλους φρονώσι» καί ϊνα κα- 
ταργηθη πας μερισμός εν τώ περιουσία) λαφ*  ού γάρ μεμέρισται 
ό Χριστός. Δι’ δ καί θερμώς παρακαλοϋμεν τήν Άγιωτάτην Με- 
γάλην τοϋ Χριστού Εκκλησίαν δέξαοθαι τήν παραίτησιν ήμών 
ταύτην άπό τής εκλογής επί τήν ’Αρχιεπισκοπήν Κύπρου γάριν 
τής ειρήνης*  ού γάρ ήμεΐς, άλλ’ ό θεσπέσιος κηρύσσει Παύλος*  
«Τά τής ειρήνης διώκομεν καί τά τής οικοδομής είς άλλήλους», 
ταΰτα δε ταπεινώς παρακαλονντες ^ίτούμεϋα τάς ευχάς τής τε 
Άγιωτάτης Μεγάλης τοϋ Χρίστου ’Εκκλησίας καί "τής Άγιω
τάτης έν Κύπρω ’Αποστολικής ’Εκκλησίας πρός Κύριον, όπως άν 
δυνηθείημεν τόν καλόν άγώνα θεοφιλώς τελέοαι καί τή άνωθεν 
άντιλήψει είς τό ιερόν έργον τής άνορθώσεως τής καταπεπιοτευ- 

μένης ήμϊν ίερας Μητροπολεως καί συντελέσαι είς δόξαν Χρί
στου,

·/· Ό Μητροπολίτης Κυρηνείας ΚΥΡΙΛΛΟΣ
’Εν τή 'Ιερά Μονή Κύκκου

ΙΑευκωρίή) τή 18 Φεβρ. 1910.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Ειτζ ό Σεβ. Λεοντοπόλεως έπέδωκεν είς τόν Μα- 
καριώτατον Πρόεδρον Κυρηνείας τήν κζτωτέρω επι
στολήν, φέρουσζν τήν ύπογραφήν τοϋ άπό Κιτίου 
’Αρχιεπισκόπου, κζί έπιγρζφομέντιν έν τώ φζκελλω : 
«Τώ Μζκζριωτάτω Προέδρω Κυρηνείας Κυρ Κυρίλλω 
άδελφώ κζί συλλειτουργώ άγζπητω» :

Σεβάσμιε και περισπούδαστε εν Κνρίω άδελφε καί συλ
λειτουργέ Μητροπολΐτα Κνρηνείας κυρ Κύριλλε. Την ημε- 
τέραν αγαπητήν ήμϊν Σεβασμιότητα αδελφικώς έν φιλή- 
ματι άγίω περιπτνσσόμε&α.

3Ελάβομεν άντίγραφον τής ύμετέρας παραιτήσεως Σεβα
σμιότητας άπδ τής έκλογής τής διά τήν γνωστήν έκρυ&μίαν 
τών κα&3ήμάς τετελεσμένης έπι τώ τιμίω αύτής όνόματι έν 
Κωνσταντινουπόλει,και άναγνόντες αύτήν μετ' ακρίβειας ού 
μόνον έπηνέσαμεν τήν πράξιν, αλλά και εύγνωμόνως διε- 
τέ&ημεν προς τήν ύμετέραν περισπούδαστον ήμϊν και σεβα- 
σμίαν πανιερότητα, προ&ύμως τδ έξ αύτής συντελούσαν 
είς τελείαν έξομάλινσιν τών κατατρυχουσών τά ήμέτερα 
πολυχρονίων δυσχερειών και είς πλήρη είρήνευσιν τού πε
ριουσίου λαού τής κα^3 ήμάς e Αγιωτάτης 3Αποστολικής 
3Εκκλησίας’ κα#3 οτι παντί που δήλον και άνωμολογη- 
μένον οτι ή σύνεσις αύτής και δτε τδ πρώτον μετά τήν έκ
λογήν έκείνην παρητεΐτο και νύν, δτε τήν αύτήν παραίτη- 
σιν έπανέλαβεν ύφ3 ένδς καί μόνου κατεστοχάζετο σκοπού 
τής είρηνεύσεως τής τε καΌ* 3 ήμσς eΑγιωτάτης 3Αποστο
λικής 3 Εκκλησίας καί τής πεφιλημένης πατρίδος.

3Ασπαζόμενοι ούν εύγνωμόνως τήν θεοφιλή διά&εσιν 
τής ύμετέρας περισπουδάστου ήμϊν σεβάσμιας ΙΙανιερότη- 
τος σπεύδομεν καί διά τών δε τών αδελφικών ήμών γραμ
μάτων συγχαρήναι αύτή καί τά βέλτιστα αύτή άπδ τού 
Ούρανίου 3Αρχιποιμένος αιτήσασδ-αι, προσαγγεΐλαι δ' δτι 
τού λοιπού μέλλομεν καί προσαγορεύειν αύτήν έν τοϊς 
γράμμασι καί όνομάξειν έν ταϊς έπισήμοις έκκλησιάστικαΐς 
πράξεσιν ενεκα φιλαδελφίας ^Μακαριώτατον Πρόεδρον 
Κυρηνείας» έπ3 άγα&ή μνήμη τού πό·&ου αύτής τού ύπέρ 
τής 3Εκκλησίας καί τού έργου τής ειρήνης.

3Αξιούντες δ3 έπί τούτοις δπως καί είς τούπιδν πρόθυ
μον παρέχη ήμϊν τήν αδελφικήν αύτής σύμπραξιν έν ταϊς 
συνδιασκέφεσι καί τώ καθ3 δλου ύπέρ τής 3Εκκλησίας 
άγώνι πραγμάτων, ϊνα δσον οϊόν τε θάττον έπιτευχθή ή 
τελεία είς ειρήνην άποκατάστασις καί ή έπί βεβαίαν βελτί- 
ωσιν άσφαλής τροπή τών καθ3 ήμάς, αίτούμεθα καί αύθις 
αύτή άνωθεν, δσα καλά, δσα εύκτά, δσα σωτήρια καί πε- 
ριπτυσσόμενοι αύτήν έν άγίω φιλήματι διατελούμεν.

Πρόθυμος αύτής έν Χριστώ άδελφδς
t eO Κύπρου ΚΥΡΙΛΛΟΣ

3Εν ’Αρχιεπισκοπή 18 Φεβρουάριου 1910,



956

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ
ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΓΤΠΤΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Άνεδείχθη και πάλιν ή δνναμις και η ηθικέ) εύ- 
ρωστία τον 'Ελληνισμού εν Αίγύπτω. Σωματείου 'Ελ
ληνικόν άποτελονμενον άπδ φιλοπάτριδα μέλη, δ <ΑΌ- 
μιλος τών Φιλάθλων», έμπνευσθέν έργον ώραΐον, υ
πέροχου, γνηοίως Ελληνικόν, εύρέθη εις τό ύψος τοϋ 
μεγάλου σκοπού του και έσημείωσε μίαν νίκην τον 
Ελληνικού πνεύματος, της 'Ελληνικής θελήσεως, τον 
'Ελληνικού ένθουσιασμοΰ και τοϋ ακατάβλητου 'Ελλη
νικόν πατριωτισμόν. 'Εδώ ή 'Ελληνική ψυχή έμε· 
γαί.ούργησεν, ή 'Ελληνική Ιδέα έθριάμβευσε και έπε- 
βλήθη. Είνε παρήγορον, είνε ικανοποιητικόν, είνε τι
μητικόν διά τόν 'Ελληνισμόν έιεϊνο τό νποϊον κατωρ- 
θώθη έν ’Αλεξάνδρειά. 'Εορτήν δημιουργη&έϊοαν καί 
πανηγυριζομένην ύπό τον Ελληνικόν στοιχείου ή- 
σθάιθη καί παρηκολούθησεν ώς ιδίαν εορτήν ολόκλη
ρος ό διεθνής κόσμος τής Αιγυπτιακής κοινωνίας. 
Καθ’ ήν στιγμήν η 'Ελληνική μεγαλουργία έσκόρ- 
πιζε τήν ακτινοβολίαν τής δυνάμεώς της, συνεκεν- 
τρώθη καί συνεσπειρανθη περί αυτήν και άφομοιώθη 
με τους πόθους της καί τά όνειρά της καί τήν δράοίν 
της καί τήν δρμήν της ολόκληρος ή ζωή, ή κίνησις, 
δ οργασμός τής Αιγυπτιακής μεγαλουπόλεως. 'Ο 'Η- 
γεμών τοϋ τόπου, αί Άγγλοαιγυπτιακαί Άρχαί, αί 
Τράπεζαι, αί ξέναι 'Εταιρίαι αί κολοσσιαία ποσά δια- 
θέτουσαι έν Αίγύπτφ καί διά τοΰτο έξασκοΰσαι μεγί
στην έπιρροήν έπί τής έξελίξεως καί τοΰ βίου τής χώ
ρας ταύτης, αί ξέναι Πρεσβεϊαι καί αί διεθνείς πα- 
ροικίαι,ώς εις άνθρωπος, ώς μία ψυχή, ένεστερνίσθη- 
σαν τήν’Ελληνικήν εορτήν, τήν ένεκολπώθησαν, τήν 
περιέβαλλον μέ έτδιαφέρον, μέ στοργήν καί ηγωνίσθη- 
σαν νά τήν καταστήσωσι λαμπροτέραν. Μία κολοσ
σιαία'Ελληνική δύναμις ’πτερύγιζε καί έδέσποζετάς η
μέρας έκείνας έφ’ όλης τής χώρας τών Φαραώ καί 
άπό πάσης γωνίας τοΰ τόπου τούτου καί άπό τδ πλέον 
άσημον χωρίον άνέθρωσκε νέα ζωή, δημιούργημα τοΰ 
καί}’ δλην τήν Αίγυπτον έξηπλωμένου καί μεγαλουρ- 
γοϋντος 'Ελληνισμού.

"Επαινος καί τιμή οφείλεται καί έθνικη άκόμη ευ
γνωμοσύνη εις τά μέλη τοΰ «'Ομίλου τών Φιλά
θλων τ> καί ιδία είς τόν Ακαταπόνητου αύτοϋ Πρόεδρον 
κ. Α. Κονίδην, είς τήν διοργανωτικήν ’Επιτροπήν 
τήν προεδρευομένην ύπό τοΰ κ. Α. Μπενίκη καί ε·.ς 
τά άλλα έπίλεκτα μέλη τής 'Ελληνικής παροικίας τά 
φιλοτίμως προσενεγκόντα άφθονα τιμητικά βραβεία, 
καθώς καί είς τά έν 'Ελλάδι άθλητικά σωματεία άτινα 
μετά τόσου ένθουσιασμοΰ ύπεβοήθησαν ιό εύγενές έρ
γον τών έν Αίγύπτφ ομογενών.

ζ· *
01 ΔΟΡΗΤΑΙ TQM ΕΠΑ8Λ0Ν

Σημειοΰμεν νά ονόματα τών εύγενών δωρητών 
τών έπάθλων διά τούς νικητάς τών Παναιγυπτιακών 
άγώνων:

Διά τον δρόμον 100 μέτρων, κΰπελλον γραφείου Χωρέμη 
Μπενάκη και Σιας,διά τον δρόμον 110 μέτρων μετ’ εμποδίων, 
κΰπελλον Άλεξ. Μπενάκη, διά τόν δρόμον 400 μέτρων, κΰπελ
λον Κωνστ. Χωρέμη, διά τόν δρόμον 800 μέτρων, κΰπελλον Ελ
λήνων Μεσιτών ’Αλεξάνδρειάς, διά τόν δρόμον 1500 μέτρων, κΰ

πελλον Οΰώλκερ και Μεϊμαράκη, διά τόν δρόμον 5 μιλλίων, ά
γαλμάτιον X. Ε. Ταμβάκου, διά τόν δρόμον 25 χιλιομ. κΰπελλον 
ΰπό’Εμμ. Α. Μπενάκη, διά τό άλμα άπλονν μετά φοράς, κΰ
πελλον Γ, Κ. Ζερβουδάκη, διά τό άλμα άπλοΰν ανευ φοράς, κΰ
πελλον Κας Μ. Νεγρεπόντη, διά τό άλμα εις ύφος ανευ φοράς, 
κΰπελλον Πελοπον. ’Αδελφότητος «Κολοκοτρώνης», διά τό άλμα 
είς ύφος μετά φοράς, κΰπελλον Μ. Συναδινον, διά τό άλμα τρι- 
πλοΰν, κΰπελλον υπό I. Καξοΰλη, διά τό άλμα επί κοντώ, κΰ
πελλον Κας Έμ. Μπενάκη, διά τήν Έλλην. Δισκοβολίαν, κΰ
πελλον Ζαφ. Μάτσα, είς τήν έλευθέραν δισκοβολίαν, κΰπελλον 
Συλλόγου «Αισχύλος», είς τήν σφαιροβολίαν, κΰπελλον Τραπέ- 
ξης ’Αθηνών, είς τήν λιθοβολίαν, κΰπελλον Πανελληνίου Συν
δέσμου, είς τήν άρσιν βαρών δι’άμφοτέρων, άγαλμάτιον κατα
στημάτων CHALONS, διά τήν άροιν βαρών δι’ ίκάτερα, άγαλμάτιον 
εταιρείας Τροχιοδρόμων, είς τήν πάλην Ελληνορωμαϊκήν βα
ρέων, κΰπελλον Λ. Κονίδη, είς τήν πάλην ’Ελληνορωμαϊκήν μέ
σων,κΰπελλον ν. BALUCHI,8'? τήν πάλην’Ελληνορωμαϊκήν ελαφρών, 
κΰπελλον A. Ε. Διοικητοϋ ’Αλεξανδρείας, εις τόν αγώνα πεντά
θλου, κΰπελλον ’^.λλην. Λέσχης, είς τήν ποδηλασίαν 30 χιλιο
μέτρων, κΰπελλον ft. AMBR0N, εις τήν ποδηλασίαν 60 χιλιομ., κΰ
πελλον Μ. Κ. Σαλβάγου, είς τό στρατ. περίστροφου, κΰπελλον 
Κατσαροΰ, υπολ. Έλλην. στρατού, είς τό πιοτόλιον ακρίβειας, 
κΰπελλον RQLO, ε'? τ° πιοτόλιον μονομαχίας, κΰπελλον A. I. 
Χωρέμη καί Ράλλη Α. ίατροϋ, είς τήν βολήν πήλινων δίσκων, 
κΰπελλον Έμμ. Ζερβουδάκη, είς τό ξίφος άσκήοεως fpLEURET? 
κΰπελλον CERCLE D’ESCRIME D’ALEXANORIE, Ας τό ξίφος τριγωνικόν, 
κΰπελλον CERCLE O’ ESCRIME D’ ALEXANORIE, Ας τήν κολΰμβησιν 100 
μέτρων, κΰπελλον Έλλ. Στοάς «Μέγας ’Αλέξανδρος»,είς τήν κο- 
λΰμβησιν 400 μέτρων, κΰπελλον THOS COOK και SON, Ας τήν κο- 
λύμβηοιν 1600 μ., κΰπελλον θεοδωράκη, εις τήν κολΰμβησιν 50 
μ. παίδων, κΰπελλον PEREY SMITH, Ας τήν κατάδυσιν, κΰπε\\ον 
Άλεξ. Μπενάκη, είς τάς δικώπους λέμβους 1609 μ., κΰπελλον 
I. Καξοΰλη,είς τάς τετρακώπους λέμβους, κΰπελλον θεοδωράκη, 
είς τόν καλύτερον δισκοβόλον'Έλληναέξ Αίγύπτου .άγαλμάτιον Γυμ. 
Συλλόγου Κάιρου «Ίφιτος» ,είςτόν σχόντα πλείοτας νικάς όμιλόν, 
κΰπελλον Διοργανωτικής’Επιτροπής,είς τόν σχόντα πλείοτας νικάς 
όμιλον,άγαλμάτιον Συνδέσμου Σιγαροποιών, είς τόν σχόντα πλεί
οτας νικάς άθληιήν, κΰπελλον Δημαρχίας ’Αλεξανδρείας, είς τόν 
δυνατώτερον Ιθαγενή άθληιήν είς τήν άρσιν βαρών δι’ άμφοτέ
ρων, κΰπελλον |, COHEN ιών καταστημάτων fSEDNAONI, Α.ς τόν ά- 
γώνα σπάθης τριγωνικής καθ' ομάδας, κΰπελλον Άνι. Ε. Μπε· 
νίκη, είς τήν ’ Ελλ· δισκοβολίαν, κΰπελλον επιτροπής ’Ολυμπια
κών άγώνων, είς τήν Έλλ. δισκοβολίαν.κ.ΰπελλονΓυμ. Συλλόγου 
Πόρτ-Σάίδ, είς τόν όμιλον Φιλάθλων ’Αλεξάνδρειάς, κΰπελλον 
Συνδέσμου άλθητικών Σωματείων, είς Έλλ. Κοινότητα 'Αλεξάν
δρειάς, κΰπελλον ’Ελλήνων αθλητών.

Αμείλικτος δ Θάνατος εθεσε πρόωρον τέρμα εις 
ένδοξον υπαρξιν και δυο Χώραι συγχρόνως 

έστερήθησαν ενός ποιητικού κλέους : ή Ελλάς ήτις 
έγαλούχησε και έχειραγώγησε 

ΖΑΝ-ΜΩΡΕΑΣ τον ποιητήν, ή Γαλλία δπου ή 
μεγάλη του διάνοια έξετράφη 

και έμεγαλοΰργησεν. ’Εν τφ συγχρόνφ πνευματικά» 
κόσμω δ Μωρεάς ήτο δόξα, και υπήρξε σέμνωμα φι
λολογικόν διά τήν δευτέραν του πατρίδα ήτις τόν ήγά- 
πησεν ώς ίδιον τέκνον και τω έπεδαψίλευσε τάς άνω- 
τάτας διακρίσεις.

ΕΙς τόν ποιητήν τής «’Ιφιγένειας», τοΰ «Περιπα
θούς Προσκυνητοϋ» και τών «Στροφών» ή Φήαη ή- 
νοιξεν εύρείας τάς πύλας της,και δ μύστης τών Γαλλι
κών γραμμάτων έκέρδισε πολύ πρό τοΰ θανάτου του 
τόν άμάραντον στέφανον τής Δόξης. Αυτό καθιστά 
ίσως έλαφρότερον τό άλγος τής γενετείρας του γής.

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΟΧ

Κύριοι ΒουλβυταΙ

Είνε είς Υμάς καλώς γνωστοί οί δροι, ΰφ’ οΰς ε
πειγόντως έν ’Εκτάκτω Συνόδφ έκλήθητε,ινα κατά τάς 
υπαγορεύσεις τοϋ Πολιτεύματος έργασθήτε είς έργα 
μεταρρυθμίσεως πρός τό καί έσωτερικώς καί έξωτερι- 
κώς τελεσφόρον τών δρισμών αύτοϋ κανονικώςλειτουρ- 
γοϋντος.

’Εξηκολοΰθει άπό τών μέσων Αύγουστου δ σάλος 
δ έξ δδυνηράς αφορμής έθνικοϋ προσκόμματος αίφνι- 
δίως έκραγείς. Είς αδιέξοδον δέ έφέρετο ή μεγάλη πο
λιτειακή κρίσις, έν ή καί δΓ ανωμάλου δράσεως έξε- 
δηλώθη ι'] πρόθεσις τοϋ έξεγερθέντος δημοσίου φρο
νήματος, ϊνα έπιβάλη μεταβολήν πολιτιακών μεθόδων 
πρός έπιτυχίαν έπανορθώσεως τών ήμετέρων πραγμά
των καί στερέωσιν τοΰ καθεστώτος καί τών μετ’ αύτοϋ 
άρρήκτως συνδεδεμένων έθνικών προσδοκιών.

Μία μόνη διέξοδος έφαίνετο ύπολειπομένη. Καί 
ταύτην, έπΐ τή παραινήσει τών τότε 'Υπουργών Μου, 
υπέδειξαν περιστοιχίσαντές Με οί κορυφαίοι τών έν τή 
χώρα πολιτευτών.

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΙΙρός τον Ελλάνικόν Λ.αον :

Ή έκδοσις τοΰ Βασιλικοΰ διαγγέλματος, καλοϋντος 
τόν 'Ελληνικόν Λαόν είς έκλογάς πληρεξουσίων πρός 
άναθεώρησιν τοΰ Συνταγματικοΰ ημών Χάρτου, απο
τελεί τό επιστέγασμα τοΰ Άνορθωτικοΰ άγώνος, είς 
τόν όποιον άπό επτά μηνών δ Στρατός καί ο Στόλος 
άφωσιώθη.

'Ο κΣτρατιωτικός Σύνδεσμος», χαρακτηρίζατν τό 
Βασιλικόν Διάγγελμα ώς έπιστέγασμα τοϋ Άγώνός 
του, δέν άπατάται φανταζόμενος δτι τό έργον του συν- 
επληρώθη ή δτι άσφαλώς τοΰτο είσήλθεν εις οδόν ο
ριστικής Ά ν ο ρ θ ά» σ ε ω ς. Τούναντίον, ό Στρατιω
τικός Σύνδεσμος» γινώσκει καλΰις όπόσον μικροί μέ
χρι σήμερον υπήρξαν οί καρποί τής ’Επαναστάσεο)ς 
καί όπόσον εύρύ πρό το.ΰ 'Ελληνικού ’Έθνους άνοί- 
γεται τόστάδιον τής ’Αναγεννήσεως. Όμολογών δμως 
δ Σύνδεσμος, κατά τήν έπίσημον σημερινήν ημέραν, 
δτι τό μεΐζον μέρος τοΰ Άνορθωτικοΰ άγώνος εύρί· 
σκεται είσέτι πρός τά έμπρός, αισθάνεται τήν ύποχρέ- 
ωσιν νά δηλώση δτι τήν άναίμακτον καί ύψηλόφρονα 
Έπανάστασιν, άποτελέσασαν τήν έκρηξιν πεντηκον
ταετούς ’Εθνικού πόνου διά ταπεινώσεις τής Πατρί- 
δος δεινάς καί πολλαπλάς, πάντες ανεξαιρέτως οί πο
λιτειακοί παράγοντες έζήτησαν εύθύς νά παραλύσουν. 
Άλλά τήν πολιτείαν έκάστου δεόντως θά κρίνη καί 
τό Έθνος καί ή 'Ιστορία. Ό Στρατιωτικός Σύνδεσ
μος», νομίσας δτι διά λόγους ύψίστους έπεβάλλετο 
μετριοπάθεια καί γενναιοφροσύνη έν τή έξελίξει τής 
Έπαναστάσεως καί πιστεύων δτι οί ένοχοι τής κατα-
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Κύριοι Βουλευταί
Εύτυχής λογίζομαι δτι καί τής Βουλής ή γνώμη 

σχεδόν έν παμψηφία σύμφωνος έξεδηλώδη, ψηφισά- 
σης τή 18η Φεβρουάριου τήν ύποβληθεϊσαν αύτή 
πρότασιν άναθεωρήσεως τών μή θεμελιωδών διατά
ξεων τοϋ Συντάγματος.

Τό ψήφισμα Υμών τοΰτο υπόσχομαι δτι εγκαίρως 
θέλει έκτελεσθή,συγκαλουμένης διά Βασιλικοΰ Διατάγ
ματος, τή προτάσει τών υπευθύνων Συμβουλών Μου, 
τής κατά τό άρθρον 107 τοϋ Συντάγματος ’Αναθεω
ρητικής Βουλής, ήτις θέλει αποφασίσει έπί τών άνα- 
θεωρητέων διατάξεων.

Κύριοι Βουλ&υται
Θερμάς έκφράζω πρός 'Υμάς τάς Βασιλικάς μου εύ- 

χαριστίας έπί τε τώ εύγενεϊ ζήλω καί έπί τή πρός τήν 
Πατρίδα καί τήν Δυναστείαν άφωσιώσει, μεθ' ών δι- 
εξαγαγόντες τά Ύμέτερα έργα’κατά τήν έκτακτον ταΰ- 
τηνΣύνοδον, συνεδράμετε τήν Κυβέρνησίν Μου είς έ
πιτυχίαν οριστικής διευίίετήσεως τών πραγμάτων τής 
χώρας καί έπαναφοράν έν μέσφ ημών γαλήνης έπ’ ά- 
γαθώ τής Πατρίδος.

στάσεως ήσαν καΐ ούτοι θύματα αύτής, τήν βελτίωσιν 
τών κακώς κειμένων έπεδίοτξεν αύστηρώς μέν καί έπι- 
μόνως, κατά τρόπον δμως έπιτρέποντα καί τώ μάλλον 
πρός τό άθλιον καθεστώς δεσμευμένα» νά σωφρονήση 
καί άναβαπτισθή. Καί δέν τολμά μέν ό «Στρατιο»τι- 
κός Σύνδεσμος» νά ίσχυρισθή δτι άλανθάστως περί 
τούτου έσκέφθη, έχει δμως τήν πεποίθησιν δτι, τάς 
δεινάς περιστάσεις καί τάς άνάγκαςτοΰ δλου ’Ελληνισ
μού άείποτε άναλογιζόμενος, είλικοινώς αύτάς εξυπη
ρέτησε διά τής στρατιωτικής μετριοπάθειας.

”0 «Στρατιωτικός Σύνδεσμος», γινώσκωνδτι συμ
φέρει τή Πατρίδι ήέπάνοδος τοϋ Στρατού καί τοϋ 
Στόλου εις τά ίδια αύτών καθήκοντα, βέβαιος άφ’ ε
τέρου δτι ούδείς θά άναλογισθή νά ματαιώση πανθ’ 
δσα ι'] Έπανάστασις, έν ονόματι τοϋ 'Ελληνικού 
Λαού, έθεσεν έν τή όδφ τής βελτιώσεως, δηλοΐ δτι, 
κατόπιν τοΰ Βασιλικού Διαγγέλματος, θεωρεί καί άπο- 
δέχεται τήν έπέμβασιν τοϋ Στρατού είς τά τής Πολι
τείας ώς λήξασαν.

Κρίνων δμως δ Σύνδεσμος έκ τών δυσχερειών, έκ 
τής διαφθοράς καί έκ τών άντιδράσεων, τάς όποιας 
ήναγκάσθη μετριοπαθώς έπί έπτάμηνον ν’ άντιμετο- 
πίση,έπικαλεΐται σύντονον τήν προσοχήλ’ τοϋ 'Ελληνι
κού Λαού έπί παντός συνδεόμενου πρός τήν μέλλου- 
σαν τύχην αύτοϋ καί διατυποϊ τήν πεποίθησιν δτι, 
διαλυομένου σήμερον τοϋ «Στρατιωτικού Συνδέσμου», 
παραπμένει άγρυπνος τής ιδίας του τιμής καί τών Έ
θνικών ονείρων φρουρός δ Ελληνικός Στρατός.

(Τ. Σ.) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
4
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"Ε'ίΐχι κωλύμ.ατός μ.χταεοΰταε η 8ημ.ο- 
βέευβες τοΰ

“ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ,,
τί» όποιον άναφέρεταε εις τήν στήλην τών 
ΙΙεριεχομένων. Άντ’ αύτοϋ δημ.οσεεύο- 
μ.εν τό επόμενον επίκαιρον άρΟρον τοΰ εγ
κρίτου συνεργάτου μας κ. Α· ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ-

ΤΟ 0EWOTHIIA
Τό δυστυχέστερον έκ τών πολλαπλών επεισοδίων 

τοϋ μηνός, καθ’ α εκτός τών άλλων καί αιματηρόν, 
τυγχάνει βεβαίως ή Θεσσαλι,κή έξέγερσις. Καί ενώ ή 
Έπανάστασις διεξήχθη άνευ αίματος, μεμονωμένα 
τινα περιστατικά αύτής παρεξέκλινον τής κανονικώς 
προδιαγεγραμμένης τροχιάς καί συνωδεΰθησαν ύπό 
καταστροφών. Τό γεγονός δέν πρέπει νά μάς έκ- 
πλήσση, τοσοϋτω μάλλον άφ’ ου τοιαϋτα γεγονότα 
καί έν δμαλαϊς περιστάσεσι πολλάκις συμβαίνουσιν. 
Έν τή γενική αναστατώσει μεταξύ τών άναγεννωμέ- 
νων ελπίδων καθολικής άναμορφώσεως αναπτύσσον
ται διάφοροι έπιθυμίαι, πάν τό θεωρούμενον ώς μή 
καλώς έχει φέρεται είς τό μέσον καί προτείνεται ή δι- 
όρθωσις, πάντες οί θεωροΰντες εαυτούς άδικουμέ- 
νους έπιδιώκουσι τήν μεταβολήν καταστάσεως. Δημι- 
ουργεϊται πάντοτε κυκεών, έν ω λαμβάνονται φύρδην 
μίγδηνκαίέν βία αποφάσεις καί ψηφίζονται μέ
τρα δί’ α θά άπητεΐτο μελέτη έτών. ’Αρκεί δπως ο
μάδες τινές παρουσιάσωσιν έαυτάς ώς ήδικημένας,θο- 
ρυβήσωσι, καί έχουσι έξασφαλισμένην τήν παραδοχήν 
τών έπιδιωκομένων μέτρων. Ή Έπανάστασις ήθέλησε 
νά σώοη τά προσχήματα καί περιωρίσθη εις τόν έξα- 
ναγκασμόν τών καθεστηκυίων άοχών δπως αύται ψη- 
φίσωσι καί έφαρμόσωσι τά μέτρα άπερ ύπεδείκνυε.

Ή Έπανάστασις ύπό τήν δξεϊαν αύτής μορφήν έ- 
ληξεν ήδη. Ή λήξις πάσηςΈπαναστάσεως είνε έπιθυ- 
μητή άλλ’ οφείλει νά έρωτηθή έάν ή Ιδική μας λή
γουσα έπέφερε τά αποτελέσματα ά'τινα ύπέσχετο ή έάν 
μάλλον δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι ήλθε, δτι ήπείλησε, 
άπήλθε καί μάλλον παρενέβαλεν εις τό έθνος νέα στοι
χεία απειθαρχίας, άποκεντρώσεως καί έκτροχιάσεως. 
Ή Έπανάστασις ώφειλε νά άρχίση έχουσα σχέδιον 
προδιαγεγραμμένον καί νά λήξη άφοΰ έφαρμόση αύτό. 
Τό σχέδιον ώφειλε νά ήναι περιωρισμένον εις γενι
κότητας, ώφειλε νά έξετασθή πόθεν προέρχονται αί ά- 
νωμαλίαι καί ή στασιμότης τοϋ Έθνους. Δέν έπετρέ- 
πετο νά μείνη ανοικτόν έπί τόσους μήνας τό βάρα- 
θρον άλλ’ έπεβάλλετο ή ψήφισις ολίγων γενικών μό
νον νομοθετημάτων. “Ηρκει ή μεταβολή τής δικονο
μίας δπως έπιδιωχθή ταχύτης περί τήν έκδίκασιν τής 
ύποθέσεως καί ή άφαίρεσις τής έξουσίας τοϋ διορίζειν 

καί παύειν άπό τής Κυβερνήσεως, δημίουργουμένων 
άνωτέρων συμβουλίων, ά'τινα θά έπρότεινον τούς διο- 
ρισθησομένους κατόπιν προσόντων καί διαγωνισμού 
καί θά έπαυον έπίσης δι’ ώρισμένους λόγους· θά ήρ- 
κουν ταΰτα δπως βαθμηδόν γίνη ή έκκαθάρισις. Δέν 
ύπήρχεν άνάγκη τής ψηφίσεως νόμων δι’ ών παραδί- 
δονται έρμαιον εις συμβούλια οί υπάλληλοι δπως έκ- 
καθαρισθώσιν. Ώφειλεν ή νομοθεσία νά προσθέση 
έγγυήσεις, "Απαξ αύτη μετέβαλε τούς δρους, ύφ’ οΰς 
δρά τό υπαλληλικόν προσωπικόν, θά έδημιουργεΐτο 
σύν τφ χρόνω υγιές περιβάλλον, εις δ θά ήτο αδύνα
τος πλέον πάσα δυσαρμονία. Άλλ’ έκτος τούτων ώ- 
φειλον νά ζητηθώσι έγγυήσεις καί διά τό μέλλον δτι 
δέν θά έψηφίζοντο οΐκεΐ καί ώς έτυχε νομοσχέδια καί 
δτι δέν θά κατηργοϋντο άναλόγως τών αναγκών τών 
κομμάτων αί μεταρρυθμίσεις αύται. Πρός τοϋτο ώ- 
φειλον νά δημιουργηθώσι Άρχαί νέαι καί πρό παντός 
ή Γερουσία. ’Αδυνατεί τις πράγματι νά έννοήση διατί 
συγκαλεϊται ή Έθνοσυνέλευσις άφ’ ού δ,τι καλεί
ται νά μεταβάλη ήδύνατο νά γίνη καί διά τής Βου
λής, άφ’ ού δέν πρόκειται νά δημιουργηθή δευτέρα 
Βουλή καί έπιτευχθή ούτω σταθερότης νομοθεσίας καί 
βελτίωσις τών εισαγομένων νομοθετημάτων.

4:-
’.Αλλ’ έπανέλθωμεν είς τήν Θεσσαλικήν έξέγερσιν 

έξ ής ώρμήθημεν. Οί Θεσσαλοί χωρικοί, άφ’ ου έπί 
τρεις δεκαετηρίδας ούδέν έπραξαν έκτος άσθενώνδια- 
μαρτυριών αϊτινες κατά μακρά διαλείμματα ήκού- 
σθησαν, έθεώρησαν καί αύτοί πρόσφορον τήν κατά- 
στασιν νϋν δπως έξεγερθώσι καί έπιτύχωσιν δτι τοΐς 
ύπεδείχθη ώς μέσον σωτηρίας καί πλουτισμού. Τό εγ
χείρημα δέν θεωροϋσι βεβαίως δύσκολον έν έπανα- 
στάσει, άρκεΐ νά πεισθή δ Σύνδεσμος καί τό υίοθε- 
τήση, καί δέν άποστέργουσι δπως έπιβληθώσι διά βι
αιοπραγιών χρώμενοι ταύταις ·ούχί ώς σκοπόν άλλ’ 
ώς μέσον έκφοβιομοϋ καί έπιβολής. Ή στιγμή βε
βαίως είναι τά μάλα κατάλληλος καί ένθαρρύνονται 
έκ τής επιτυχίας άς έσχον έτεροι ζητήσαντες παράλογα. 
Διατί αύτοί δέν θά έπιτύχωσιν άφ’ ού έτεροι έπεβλή- 
θησαν καί έψηφίσθησαν νομοθετήματα άνευ μελέτης 
είρμοΰ καί συνοχής, ώς τό ύπό τών μηχανικών έπι- 
βληθέν ού τά άποτελέσματα καταδείκνυνται νϋν έν 
δλη αύτών τή γυμνότητι. Έν τούτοις, εΐ καί δ Σύνδε
σμος τό περιέλαβε έν τοΐς τελευταίοις διατυπωθεΐσιν 
αίτήμασιν αύτοϋ,δέν έψηφίσθη τή εύλόγω άποκρούσει 
τοϋ πρωθυπουργού καί τών λοιπών άρχηγών. Τό βέ
βαιον είναι δτι έβράδυνον καί άπώλεσαν τήν πρά
γματι έπίκαιρον στιγμήν' έάν ένήργουν ταχύτερον πριν 
ή καί αύτός ό Σύνδεσμος έπιθυμών νά άπαλλαγή τών 
εύθυνών, θά έπετύγχανον άφοΰ έπέτυχον τόσοι άλ
λοι. ’Απολύτως βεβαίως οί Θεσσαλοί δέν έχουσιν ά
δικον' άπό τής προσαρτήσεως ούδέν ή.έλάχιστον έγέ
νετο πρός βελτίωσιν τής καταστάσεάις των έν ω εκεί,

είς τήν φύσει εύτυχή ταύτην χώραν, τόν σιτοβολώνα 
τής Ελλάδος, ώφειλε νά στραφή ή προσοχή. Άλλά 
καί αύτοί ούδέποτε έκαμαν συστηματικήν εργασίαν δ
πως ύποδείξωσι τί δέον γενέσθαι. Έν μια στιγμή καί 
μόνη δέν τίθεται έκποδών κακοδαιμονία έτών καί οί 
ύποκινοΰντες πολύ κακήν ύπηρεσίαν τοΐς προσέφερον 
>αί εις τό ’Έθνος άρκετάς ταραχάς καί ζημίας. Έάν 
ήτο δυνατή δΓ ένός νομοθετήματος ή έπούλωσις τών 
πληγών, ούδαμοϋ θά ύπήρχον οικονομικά προβλή

ματα καί διαιρέσεις τάξεων.

-Ϋ-
Άλλαχοΰ δσάκις παρουσιάζονται τοιαϋτα προβλή

ματα διορίζεται έπιτροπή ήν περιβάλλει δ νόμος δΓ 
άνακριτικής έξουσίας καί ήτις έξετάζει διαφόρους έκ 
τών ένδιαφερομένων, συλλέγει τάς γνώμας, μελετά 
τά άλλαχοΰ ίσχύοντα καί εξάγει συμπεράσματα. Αύτή 
ή δδός οφείλει νά άκολουθηθή. Εις άνθρωπος δέν έ- 
παρκεϊ δπως λύση ζητήματα τοιαϋτα καί τό Θεσσαλι- 
κόν παρουσιάζεται ύπό διαφόρους επόψεις πολύπλο
κων. Είναι πολύ συζητήσιμον,έστω καί άν έξευρίσκετο 
τό χρήμα, άν συμφέρωσι τοιαΰται άπαλλοτριώσεις καί 
τοιαύτη κατάτμησις τής ιδιοκτησίας. Παρουσιάζε
ται έν δλω αύτοϋ τώ δγκω τό ζήτημα τή; μεγάλης καί 
μικράς ιδιοκτησίας' δπως μή ή κατάτμησις αύτη ά- 
ποβή επιβλαβής καί άπωλεσθώσι τά πλεονεκτήματα 
τής έν μεγαλειτέρω μέτρφ καλλιέργειας άπαιτοϋνται 
πολλαί προσπάθειαι καί μεγάλη προπαρασκευαστική 
έργασία, ϊνα κατορθωθώσιν δ περιορισμός τών έξο
δον, η έξεύρεσις κεφαλαίων καί ή άπό κοινού χρησι- 
μοποίησις {ιηχανών καί έργαλείων. Ύπάρχουσι τόσα 
ζητήματα άτινα όφείλουσι νά έξετασθώσι καί λυθώσι 
πριν ή γίνη θετικωτέρα ένέργεια ϊνα δημιουργηθή νο
μοθεσία δσον τό έφικτόν μελετημένη καί δυναμένη 
συνεπώς νά άποδώση άποτελέσματα έπωφελή.

("Επεται συνέχεια; Α. ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ

πράγματι, ό Φερδινάνδος κατά τό μάλλον καί ήττον 
έκέρδισε, τό ζήτημα τών ’Εκκλησιών έάν μή άπε- 
κόμισεν άλλο τι, διά της Αύστρορωσικής συνεννοή- 
σεως, ώς έςάγεται έκ τών άνταλλαγεισών προπόσεων, 
κατά τό έν Πετρουπόλει γεϋμα πρός τιμήν του Βα- 
σιλέως τής Σερβίας, ή Σερβία έςασφαλίζεται έκ μέ
ρους τής Αύστρίας καί λαμβάνει τήν πλήρη της ανε
ξαρτησίαν. Τοϋτο σημαίνει δτι Θά έχη τούντεΰθεν 
πάντα καιρόν δπως απασχολείται περί της Μακεδο
νίας. ΣυνεννοηΘεΐσα άπαξ ή Ρουμανία μετά τής Τουρ
κίας, σύν τώ χρόνω θά έπαναφέρν) πάλιν τό ζήτημα 
τών Ρουμανικών κοινοτήτων έν Μακεδονία. Νομίζει 
κανείς δτι τά πάντα ουτω προπαρεσκεύασεν ή Τουρ
κία, ϊνα ήσυχος ριφθή κατά τοΰ Ελληνισμού.

Είς τοιαύτην κρίσιμων στιγμήν γενικής μας έγκα- 
ταλείψεως,οί έν Κων)πόλει συνησθάνθησαν τόν κίνδυ
νον καί ομονόησαν. Δυστυχώς ϊνα άνοίξωσι τά τείχη 
μόνοι καί είσαγαγωσιν τούς πολεμίους έντός αύτών. 
Καθ’ ήν στιγμήν ό Μιλάνοβιτς, φεύγων έκ Κων)πό 
λεως διήρχετο έκ Σόφιας έπισημοποιών τήν άποκα- 
τάστασιν τών σχέσεων Βουλγάρων καί Σέρβων, καθ’ 
ήν στιγμήν ό Τσάρος έν τή προπόσει του έπέτασσεν 
είς τήν Σερβίαν «νά ζή έν ειρήνη μετά τών γειτόνων 
Βαλκανικών Κρατών»,οί πολιτικοί τοϋ Φαναριού έπί- 
στευσαν φαίνεται είς τό δυνατόν άκόμη τής συνεννοή- 
σεως Ελλήνων καί Σέρβων καί προέβησαν είς νέαν 
παραχωρησιν είς τούτους : μίαν ολόκληρον έπαρχίαν 
προσέφερον έξιλαστήριον θΰμα είς τόν Σλαβικόν Μη- 
νόταυρον, τήν έπαρχίαν Βελεσσών, έπαρχίαν κυρίως 
Αλβανικήν. Καί ό άπλοΰς διορισμός βοηθοΰ Σέρ- 
βου Μητροπολίτου είνε άπεμπόλισις τής έπαρχίας. 
Βεβαίως ή Εκκλησία προέβη είς τήν παραχωρησιν 
βλέπουσα τήν περί αύτήν άντίδρασιν, διά τοϋτο 
πρέπει νά όμολογηση κανείς δτι ηθικοί αύτουργοί 
τοϋ έγκλήματος είνε οί Αλβανοί, καί δή ή A. Ε. 
ό φίλος ’ Ισμαήλ Κεμάλ βέης. 'Όσον καί αν συν
δέομαι μ.ετά φιλίας μετά τοϋ ’Ισμαήλ Κεμάλ βέη, 
οφείλω νά ομολογήσω δτι, έάν ούτος έπρόσεχεν, ό 
Ελληνισμός καί ό Άλβανισμός δέν θά ύφίβταντο τά 
τραύματα ταΰτα. "Υστερον τοιαύτης πανωλεθρίας καί 
γενικής καταδιώξεως ύπό τής Τουρκίας, έγράφη δτι 
καί ό Βασιλεύς Γεώργιος πρόκειται νά μεταβή είς 
Κωνήπολιν ή είδησις δικαίως διεψεύσθη. Ό Βασι
λεύς τής Ελλάδος καί ή Ελληνική Κυβέρνησις, δσον 
καί άν ούδέν αντάξιον τής Ελλάδος έσημείωσαν είς 
τόν βίον των, δέν είνε ούτε Βασιλεύς τής Σερβίας 
ούτε Τσάρος τής Βουλγαρίας. Ό Βασιλεύς τής Ελλά
δος, ώς απρόσωπος αρχή, είνε ό Διάδοχος τών Βασι
λείων καί τών Φωκάδων, ό απόγονος τοϋ Παλαιολό- 
γου, ό έξακολουθητής τοϋ έργου τών γιγάντων τοΰ 
Είκοσι "Ενα, ώς είνε ό αμέσως συνδεόμενος ώς ύπερ- 
τάτη Ελληνική αντιπροσωπεία, ό έκπροσωπών τήν 
Μεγάλην Αρχαιότητα. Ό Βασιλεύς τής Ελλάδος 
συνεπώς δέν δύναται νά μεταβη είς τήνΚωνσταντινού- 
πολινκαί δή πρώτος αύτός. Ό Βασιλεύς τής Ελλάδος 
(πόσον είνε τοϋτο παιδικόν νά πιστευθή μέ τοιαύτην 
μας κατάστασιν πάντες τό γνωρίζουν) μόνον ώς κατα- 
κτητής τής Κων)πόλεως δύναται νά μεταβή είς Κων)- 
πολιν, ή δταν άνακηρυχθή έπισήμως έν Κων)πόλει ή 

συγκυριαρχία τοϋ Έλληνος.Γράφομεν ταΰτα πάντα οχι έκ σωβινισμοί», άλλ’ 
έξ ύποχρεώσεως δπως ύποδειχθή, δτι έάν είς τόσα

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΔΤΙΟΝ
ΑΘΗΝΛΙ 20 Μαρτίου 1910

Τά εξωτερικά ζητήμ-χτα.— Ό ΙΙροΰπο- 
λογιομός τοΰ Κράτους.

Ό παρελθων μήν πρεπει νά όνομασθή μην συνω
μοσίας κατά τοϋ Ελληνισμού. Τό ταξείδιον τοϋ Μι» 
λάνοβιτς ύπουργοϋ έπί τών Εξωτερικών της Σερβίας 
εις Κων)πολιν καί κατόπιν εις Σόφιαν, τό ταξείδιον 
τοΰ Φερδινάνδου είς Κων)πολιν, τό ταξείδιον τοϋ Πέ
τρου είς Ιίετρούπολιν καί κατόπιν είς Κων)πολιν, ή 
τελική συνεννόησις Αύστρίας καί Ρωσσίας καί αύτή 
έτι ή συνεννόησις Ρουμανίας καί Τουρκίας, τά πάντα 
αποβλέπουν είς κακόν τών Ελλήνων καί άποσκο» 
ποϋν είς ξύλευσιν έκ τοΰ Ελληνικού Δένδρου. Καί
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vm τόσχ έξηυτελήσζμεν την Έλλάδζ, τούλάχιστον 
την ηθεκήν τη: θέσιν ζς κρζτήσωμεν. Κζ'ι αυτή έτι 
ή εκ Κων)πόλεως δίοδος της Βζσιλίσσης κζί των 
Βζσιλοπζίδων εινε έγκλήμζτζ ηθικά, ζτινζ δέν πρέ
πει νά. έπζνζληφθώσιν. Δέν ρμιλεϊ ζ.ζνεις ώ; εχθρός 
των Τούρκων,ζπζγε, ζλλ’ώς άνθρωπος θέλων, νά ζ.ρζ- 
τησ·/) την εθνικήν κζί ιστορικήν θέσιν του. Καί δαως 
απέναντι της ανωτέρω καταστάσεως, ή Ελλάς άνα- 
βάλλει τό δάνειον εις τό 1911, έπισήμω; δέ πιστο
ποιεί δτι ό Προϋπολογισμός έχει έλλειμμ.ζ, ενώ. έν τη 
πρζγαατικότητι, έχει μέγζ περίσσευμα. Ό λόγος ά- 
πλούστατος : εάν ή ’Επανάστασις άφίνετο νά φζνη 
ότι έόιόρθωσε τά οικονομικά τοϋ Κράτους,έξ’ ών έςαρ- 
τωντ, τά πάντα τότε οί τέως Πολίτικοι αρχηγοί 
δέν θά είχον λόγον υπάρξεως, θά έμυκτηρίζοντο δέ 
ύ τό της δημοσίας γνώμης. Καί ιδού ή άπόδειξις. Ό 
νέος Προϋπολογισμός έχει έξοδζ 142.031.079 δο. 
απέναντι εσόδων 142.166.215. Άλλ’ εις ταϋτα 
ολως παρζδόξω: προστίθενται 4.000.000 π’ιστώσεις 
χρήσεων του 1907 καί 1908, άνήκουσαι εις τά ελ
λείμματα, άτινζ θά-πληρωθώσιν έκ του δζνείου. Έ
πρεπε δμως, διά της βίας, νά έμβωσιν εις τόν προϋπο
λογισμόν τοϋ 1910, ΐνζ άφίση έλλειμμα. Επίσης 
ένω ήτο εύκολώτατόν τι, νά έφζρμοσθη τό αονοπώ- 
λιον της ζακχάρεως, έκ τοϋ όποιου θά έκέρδιζε τό 
Κράτος 9,000,000. τό άνεβζλον διά τό 1911. Προ
σέθεσαν επίσης εις τόν Προϋπολογισμόν τοϋ υπουρ
γείου τών Στρατιωτικών επίτηδες 3000000, ζτινζ 
ασφζλώς θά μείνωσιν αδιάθετα, διότι, παρά την εφαρ
μογήν τοϋ νέου οργανισμού, δέν θά χρειασθώσιν. ’Επί
σης, τό υπουργεΐον τών Ναυτικών έχει περιττά- δα- 
πανζς 1.000.000. Εάν νυν πρόσθεση τις εις δλα 
ταϋτα,τά 2000000άναπληρωματικών π'ιστώσεων,έγεί 
περίσσευμα 1 7.000.000. Έάν δέ έκ τούτων άφαιρέση 

τις ο,οΟΟ.ΟΟΟ,ζτινζ άνευ κζμμιας βεβαιότητας προ- 
σεθεσζν, ώ; μέλλοντα νά είσπρζχθοϋν έκ τοϋ Τελω
νείου,άνζβιβάσαντες τά έσοδα άπό*37.000.000είς  42. 
000.000 μένουν I 1.500.000· έάν δε πραγματοποιη- 
Οοϋντά 42.000.000 τοϋΤελωνείου,τότε 17.000.000. 
Προ τοιαυτης κζταστασεως τοϋ Προϋπολογισμού δια
κηρύττουν δτι έχει έλλειμμα !

ΓΕΩΡ. Δ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥΣ

ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΤΙΣ δτι ή Φύ.ιις άναγεννωμένη 
ηθέλησε να προσδώσΐ] ίδιάζουσαν αϊγλην εις 

τον εορτασμόν τής μεγάλης ημέρας, ήτις εινε ή επέ
τειος τής "Ελληνικής Παλιγγε- 

II ΚΕ ΜΑΡΤΙΟΥ νεσίας καί συμβολίζει τόσον έξ 
αιρετικής εφέτος την ιδέαν τής 

Αναγεννήσεως. Και έωρτάσθη ή χαρμόσυνος ημέρα 
μετά πόσης τής δυνατής έπιβλητικότητος και μεγαλο
πρέπειας, επίσημων και Ανεπισήμων συρρευσάντων 
εν πλήθει εις την ίεράν τελετήν.

Αίσθημα δικαιας υπερηφάνειας έγέννησεν εις τά 
στηθη η παρελασις τοϋ Στρατού, έκτελεσθέίσα μετά 
ζηλευτής ταξεως και ακρίβειας' αλλά συγχρόνους μία 
λύπη έπεσκίασε τά μέτωπα επί τή θέα τής Βασιλικής 
συνοδείας έστερημένης τών βλαστών Της. "Ο "Ελ
ληνικός Ααος δυσκόλως εννοεί παράταξιν καί πομ
πήν ανευ τής παρουσίας τών Βασιλικών Γόνων παρά 
το πλευρον τοΰ Ανακτος, καί πρέπει νά εινε ή τελευ*  
ταία φορά καθ ’ήν,ειτε έκ πίκρας ανάγκης είτε έξ έσφαλ- 
μενηςαντιληφεως, προκαλέϊται εις τό πνεύμα τοΰΛαοΰ 
τό αλγεινόν δσον καί έπικίνδυνον αυτό συναίσθημα.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν είχον τά πράγματα, δταν αί
φνης εις πεντηκοντούτης άνήρ αναστήματος μικροΰ, 
εύρέως στέρνου, μέ μαύρα κατκατσαρά μαλλιά, μέ με- 
γάλην μύτην, μέ πυκνόν μαΰρον γένειον καί ένδεδυ- 
μένος ως άρχοντοχωριάτης, εισέβαλε θορυβωδώς ε’ις 
τήν κοινήν αίθουσαν καί καθίσζς πλησίον τοΰ 
Cantecor άπεμάκρυνε δι’ ένός σπρωξίματος τόν 
κατάσκοπον τού Fouclie λεγων :

«Πήγαινε απ’εδώ σύ». Ό Cantecor διεμαρτυ- 
ρήθη μέσα από τά δόντια του· δέν ηγάπα νά τόν ενο
χλούν,προ πάντων δτζν είχε τόσον ένδιαφέρουσαν ερ
γασίαν. , „ ,

Άλλ’ δ γείτωντου ρίπτων προς αυτόν εν φοβερον 
βλέμμα τοΰ είπε : «Κάθησε ήσυχα, χωριάτη.».

Τότε δ κατάσκοπος ήναγκάσθη νά παραμερίση,υπο
σχόμενος ένδομύχως νά τόν έκδικηθή εις δεδομένην 
περίστασιν. ζ

Καί εις τούς δμίλους τών διάφορων ταξειδιωτων, 
οΐτινες έτρωγον εις τάς άλλας τραπέζας ή έπινον ένα 
ποτήρι κρασί όρθιοι προ τοΰ ταμείου, παρετηρηθη 
κάποια κίνησις επί τή εμφανίσει τοΰ νεοελθόντος. Οι 
οφθαλμοί δλων αύτών τών άργοκινήτων ανθρώπων 
ποοσηλώθησαν επ’ αύτοΰ μετ εξαιρετικής προσοχής.

" Ένόμιζέ τις δτι τό άτομον τούτο δέν ήτο έκ των 
συνήθων καί δτι θά ήτο καλή λεία δι’ δν τινα ήθελε 
παρακολουθήσει τά διαβήματά του.

Εκείνος δμως, μή δίδων καμμίαν προσοχήν εις 
τήν έντύπωσιν τήν οποίαν έπροξένησε, κατεβρόχθισεν 
έν βία δύο μερίδας κρύου κρέατος, έγέμισε τό ποτη- 
ριόν του οίνον έκ τής φΐάλης’μέ δυνατόν γκλού-γκλου, 
έκκενώσας κατόπιν αύτό μονομιάς.

Τρώγων έρριπτεν από καιρού εις καιρόν εν διαπε
ραστικόν βλέμμα διά τοΰ παραθύρου εις τόν υπηρέτην 
τόν όποιον ειχεν αφήσει έξω νά φυλάττη τά άλογα.

r Ακολουθεί) ΜΗΤΣΑ ΠΕΡΡΟΤΗ
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κύκλους. Οί Βουρβώνοι έπεθύμουν νά μάθουν, αν όχι 
τίποτε άλλο, τουλάχιστον τούς νέους αποστάτας τοΰ 
κόμματός των, ή δε αυτοκρατορικη κυβερνησις, δεχο- 
μένη αυτούς ως οπαδούς, ευρισκετο υπο την αναγκην 
νά βεβαιωθή περί τής ειλικρίνειας τής μεταστροφής 
τών φρονημάτων των. , ζ

’Επειδή δμως αύτη ήτο πρόσφατος δέν συνέ
φερε νά δείξη αμφιβολίας, ή μάλλον εύλογους υπο
ψίας.

Τοιουτοτρόπως τό πανδοχεΐον τής «Χρυσής Καμ
πάνας» μετεβλήθη κατ’ εκείνην τήν εποχήν εις έντευ- 
κτήριον δλων τών αστυνομιών τοΰ κόσμου κα! ένθα 
κάθε κίνησις τοΰ ένός έπεβλέπετο υπό τοΰ άλλου. Μό
νον ίσως οί δέκα μέλλοντες αξιωματικοί τοΰ συντάγ
ματος τών εύγενων εύρίσκοντο εις τό παράδοξον, αυτό 
περιβάλλον άνευ στενοχώριας καί υποψίας τινός.

Έν τώ μεταξύ δ Martinsart καί ό Orshnont έ- 
πέστρεφον φαιδροί έκ τοΰ μαγειριού, κινοϋντος του 
πρώτου θριαμβευτικώς έν φύλλον χάρτου επί τοΰ ο
ποίου ήτο γραμμένος δ όψοκζτάλογος.

Τότε δλοι είσήλθον θορυβωδώς εις την αίθουσαν 
ήτις τούς είχε παραχωρηθή, άφήσαντες ανοικτήν τήν 
θύραν διά τάς άνάγκας τής υπηρεσίας.

Ό Cantecor καθήμενος ακριβώς απέναντι των ή- 
δύνατο νά βλέπη πάν δ,τι συνέβαινεν εκεί.

Ό Martinsart, ως άμφιτρύων, έλεγε δυνατά : 
«Κύριοι συνάδελφοι, ας καθήση καθένας δ πως 
διότι σήμερον δέν υπάρχει εθιμοτυπία- άλΐ.ως αφού 
μετ’ ολίγον θά εϊμεθα δλοι ίσοι υπό τάς έπωμίδας, 
ας άρχίσωμεν από τώρα.

Οί δέκα νέοι έκάθησαν καί καθώς η τράπεζα ητο 
στρογγυλή δέν είχε καμμιαν διακριτικήν θέσιν.

Χωρίς διάθεσιν δ Immarmont έκάθησε προς τά 
δεξιά τοΰ Grandlys καί δ Prungey προς τά αρι
στερά αύτοΰ.

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΕΥ ΘΡΟΝΟΥ*
ΥΠΟ 

Maurice montegut

β^ΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΤ '?ΛΗΝΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ
Συνέχεια έκ τον προηγουμένου τεύχους

Εν τώ μεταξύ, εις τό παραπλεύρως δωμάτιον, τρεις 
υπηρέτριας, των .οποίων ή μία ονομαζόμενη Bas- 
tienne ήτο αρκετά έξυπνος, ήτοίμαζον μετά πάσης 
ταχύτητας μίαν τράπεζαν διά δώδεκα πρόσωπα.

Ο διευθυντής τοϋ πανδοχείου, προβλέπων μεγά- 
λην εργασίαν, έθεώρησε καλόν νά χωρίση από τούς 
κοινούς πελότας τούς εύγενεϊς τούτους ξένους· έκαμε 
δε πολύ καλά διότι τό πανδοχείου ήτο πλήοες λίαν 
υπόπτων φυσιογνομιών δι’ ένα έξησκημένον οφθαλ
μόν. Κατά τάς συνήθεις ήμέρας τής αγοράς τό πλή
θος συνωστίζετο πυκνόν εις τό οίκημα τούτο, σήμε
ρον δμως ειχεν έξαιρετικώς πολλαπλασιασθή.

Και. ό Cantecor μέ βλέμμα λοξόν έξήταζε μορ- 
φαζων τα διάφορα αυτά πρόσωπα τρώγων συγχρό
νως μίαν μερίδα άρνίου.

’Εκεί μέσα ύπήρχον δι’ αυτόν πολλά γνωστά και 
μυστηριώδη υποκείμενα, τά όποια είδε προ ολίγου 

περιφερόμενα περί τά ανάκτορα και τά υπουργεία καί 
εις τά μέρη^ένθα τόν έφερεν ή εργασία του. Καί ού- 
τοι δμως είχον εννοήσει έν αύτώ τόν κατάσκοπον.

Ή χωρική του ενδυμασία καί τό ήλίθιον ύφος τό 
όποιον είχε πάρει ήτο παιγνίδιον διά τούς εις τά 
τοιαΰια συνηθισμένους. Εις τούτο συνέτεινεν καί ό 
Cantecor δστις δέν έσταμάτα προ τών άλλων με
ταμφιεσμένων, αν καί έγνώριζεν δτι υπό τήν στα- 
κτόχρουν ενδυμασίαν ένός αγροίκου εμπόρου δστις 
προσεπάθει νά φαίνεται πραγματικός τοιοΰτος ομίλων 
δυνατά καί μέ χωρικήν προφοράν, δτι υπό τήν στο
λήν ένός θηροφύλακος καί υπό τόν σάκκον ένός πω- 
λητοΰ ίππων, έκρύπτοντο οί κατάσκοποι τών διαφό
ρων μερίδων, οι απεσταλμένοι τοΰ κόμητος de Pro
vence, τοΰ κόμητος D’Artois, καί μερικοί συνά
δελφοί του έκ τής αστυνομίας καί δή τοΰ υπουργείου.

, Είχε μαντεύσει δτι ή συνάθροισις δλων αυτών τών 
τέκνων τής παλαιός Γαλλίζςείς Compicgne έκίνησε 
τήν περιέργειαν καί ανησύχησε πολύ τούς διαφόρους

ΤΥΠΙΚΟΣ θ ^Επανάστασις τής 15ης Αύγουστου 
έληξε τήν 17ην Μαρτίου διά τής έκδόσεως τοΰ 
Βασιλικού Διαγγέλματος καί τής επισήμου διαλύ- 

σεως τού Στρατιωτικού Συνδέσμου'αλλά, κριτών τις 
έκτών έπιτευχ&έντων Αποτελεσμάτων καί έκ τής γε
νικής απόψεων των πραγμάτων,δικαιούται να πιστευση 
δτι απαξ έτι κατεβλή&η φροντίς όπως τηρηθούν τύποι 
καί σωθούν προσχήματα, χωρίς όμως και να έπελθη 
μεταξύ τών αντιθέτων ή πλήρης καί ειλικρινής συνεν- 
νόησις, ήτις μόνη θά έξησφάλιζε την Χωράν κατα 
σοβαρωτέρων ανωμαλιών έν τω μελλοντι. Και λε- 
γομεν τούτο διότι, μετά πάροδον επτά ολοκλήρων 
μηνών από τής έκρήξεως τού ’Επαναστατικού κινή-^ 
ματος καί όπόταν ό "Ελληνικός Λαός εδικαιούτο ν 
άκούση έ< τοΰ στόματος καί τών πρωτεργατών τής 
Έπανασιάσεως καί τών κυβερνώντων σήμερον τον 
τόπον διαβεβααόσεις θετικός καί αναμφισβήτητους 
περί τοΰ τρόπου τής έφαρμογής τοΰ Άνορθωτικοΰ 
προγράμματος, έξηγγέλθησαν μόνον ξηροί και γριφω- 

δεις λόγοι, τεθέντες αγνωοτον ακριβώς διατι, εις το 
στόμα τοΰ "Ανακτος, ασφαλώς δμως δια να επισκο
τίσουν περισσότερον τήν ατμόσφαιραν τής αμφιβολίας 
καί νά έμπνεύσουν δυσφορίαν καί άπογοήτευσιν.

* *

’Ίσως ήθέλησεν ή Κυβερνησις, καθιστώσα δσον w 
δυνατόν σκοτεινόνερον τό Βασιλικόν Διάγγελμα, νά 
παρακάμψη τήν δυσχέρειαν τού νά καθορίση ακριβώς 
τά συμβάντα τής Έπαναστάσεως' ίσως καί ό Αναξ ε- 
νόμισε προτιμώτερον νά καλύφη διά στρυφνής φρα
σεολογίας τήν ανεπάρκειαν τών δηλιόσεόιν το >. Η
μείς φρονοΰμεν δτι καί τά μέν καί αϊ δέ έπρεπε να 
διατυπωθούν σαφώς καί άπεριφράστως, διά να εμ
ποιήσουν καί τήν προσήκουσαν έντύπωσιν καί νά έμ
πνεύσουν εμπιστοσύνην διά τάς έπαγγελλομένας βελ
τιώσεις. Μετά τόσων μηνών αγωνίαν ό Λαός 
λευθέρου Βασιλείου, μεθ’ δλου τοΰ "Ελληνικού Ε
θνους, έπόθει ν’ άκούση έκ τών Βασιλικών χειλεων 
δτι θά έκλείτρη πλέον τό σαπρον πολιτειακόν κάθε-
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στώς τό όποιον έξήγε'.ρε την κοινήν συνείδησιν και έ- 
γέννηοε την Έπανάστασιν οτι αί πολιτειακοί συνθήκαι 
θά μεταβληθοϋν ώστε νά μη έπιτρέπηται εις τους <3- 
λΐγους νά έκμεταλλεύωνται τόν ιδρώτα των πολλών 
οτι οί δημοκόποι και οί σφετερισταί τής εξουσίας ίλά 
απακαλυφθούν, περιερχόμενοι εις τήν Αδυναμίαν νά 
εφαρμόσουν τοΰ λοιπού τό έπαίσχυντόν των σύστημα. 
Καί έδόθη μεν ή Βασιλική διαβεβαίωσις οτι θά σύγ
κλησή ή ψηφισθείσα ’Αναθεωρητική Βουλή όπως 
προνοήση διά τήν βελτίωσιν τών πολιτειακών πραγ
μάτων, άλλ’ έδόθη μέτρόπον τόσον αναιμικόν καί 
βεβιασμένου, ώστε καί ό αίσιοδοξότερος ακροατής νά 
μή δύναται νά πεισθή ότι οί λόγοι τοΰ Άνακτος 
προήρχοντο έκ πεποιθήσεως. Θά ήτο εν τούτοις τό
σον ώραϊον, τόσον Βασιλικόν, εάν ό ’Ανώτατος ’Αρ
χών, ένστερνιζό μένος τούς εθνικούς πόθους, διακή
ρυττε μέ γλώσσαν αυθόρμητον, πειστικήν, ότι θά ει
σακουόσουν αί εύχαί τοΰ λαοΰ του καί ότι Αύτός, ώς 
πατήρ τοΰ λαοΰ, θά μεριμνήση ύπέρ τών συμφερόν
των του. Ό Βασιλεύς Γεώργιος, όστις γνωρίζει τόν 
ένθουσιώδη χαρακτήρα τών υπηκόων του, έχασε Ισως 
τήν καλλιτέραν ευκαιρίαν νά λαυτρευθή καί ν’ άπο- 
θεωθή.

* 
* *

Δέν εΐνε ανεύθυνος ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος διά 
τήν ανεπάρκειαν τών αποτελεσμάτων τής έπταμήνου 
του δράσεως. Άπεδείχθη έπανειλημ/ιένως κατά τήν 
περίοδον ταύτην ότι ό,τι ή Έπανάστασις ήθέλησε πραγ- 
ματικώς τό Επέτυχε' καί τό επέτυχε άναιμάκτως καί α- 
νευ περιπλοκών, διά μόνης τής επιβολής τοΰ όγκου 
της καί τής λόγω στρατιωτικής της φύσεως. Πώς δέν έ- 
σκέφθη, πριν παύση υφιστάμενη ώς Σώμα, νά έπι- 
βάλη τάς θελήσεις της είς τούς ήγέτας τών φατριών 
οί όποιοι καλούνται Αρχηγοί Κομμάτων ; Οί κύριοι 
ούτοι ένέπαιξαν τήν Έπανάστασιν ανευ διακοπής, με- 
τριάζοντες μόνον καί κανονίζοντες τήν άντίδρασιν καί 
τάς σκευωρίας των άναλόγως τοΰ έπαπειλοΰντος αύ
τούς προσωπικού κινδύνου. 'Ο Στρατιωτικός Σύνδε
σμος τό έγνώριζε και τό Ανομολογεϊ είς τήν πρός τόν 
Ααόν Εγκύκλιον τής διαλύσεώς του' προσθέτει δέ ότι 
ένόμισε συμφέρον νά φανή μετριοπαθής. Άλλ’ επε- 
τρέπετο μετριοπάθεια προκειμένου νά άφεσή έκτεθει- 
μένον είς τόν κίνδυνον τοΰ ναυαγίου ολόκληρον τό έρ
γον μιας Έπαναστάσεως; "Ωφειλεν ό Στρατιωτικός 
Σύνδεσμος νά ύποτάξη τελείως τούς κομματικούς άρ· 
χηγούς, άπαγορεύων ρητώς είς αύτούς τήν είς τό μέλ
λον ανάμιξιν είς τά τής Πολιτείας. Είς τούς έμ- 
παίκτας έχρε άζετο έμπαιγμός : όταν έλήφθη ή βε
βιασμένη -ψήφος των, έξασφαλίζουσα τήν σύγκλη- 
σιν τής Έθνοσυνελεύσεως, πάσα περαιτέρω σύμ- 
πραξις μετ’ αύτών καθίστατο περιττή καί έπρεπε 
νά τεθούν κατά μέρος οί αυστηροί τύποι καί τά 
προσχήματα' διά νά έκμηδενισθή δέ ή πολιτευτική 
των ύπόστα τις ήρκει νά παρεντεθούν όλίγαι λέ
ξεις είς τό Βασιλικόν Διάγγελμα, υποδηλοΰσαι ότι 
τοϊς Αφαιρείται ή Εμπιστοσύνη τοΰ Στέμματος καί 
τής Κυβερνήσεώς. Τότε τά Κόμματα θά διελύοντο 
άφ’ Εαυτών καί, άν έσχηματίζοντο έκ νέου, υπήρχε 
βάσιμος ελπίς νά συνταχθούν ύπό ανδρας ευσυνείδη
τους ν.αί διατεθε μένους νά έργασθοϋν ύπ'-ρ τών κοι
νών συμφερόντων. ’Αντί τούτου τύ Βασιλικόν Διάγ

γελμα, τό έπιστέγασμα τής Έπαναστάσεως ώς έ- 
κλήθη έν τή ’Ανακοινώσει τοΰ Στρατιωτικού Συνδέ
σμου, έλιβάνισε δημοσία τούς φατριαστάς καί άπέδω- 
κεν είς αύτούς τήν πατριωτικήν ιδέαν τής Έθνοσυ
νελεύσεως' τούς έχρισε δηλαδή σωτήρας καί σιωπη- 
ρώς έπεδοκίμασε τήν προτέραν πολιτείαν των. Δέν 
εΐνε λοιπόν παράδοξον οτι συνεχίζουν σήμερον τήν 
δράσιν.των, πρός έπίμέτρον δέ συνασπίζοτ ται οί δύο 
ισχυρότεροι μεταξύ των, διά νά έκμεταλλευθούν συ- 
στηματικώτερον τήν εύπιστίαν τοΰ 'Ελληνικού Λαοΰ. 
"Ας εύχωνται όμως, ό,τι δέν έγένετο κατά τήν ειρηνι
κήν περίοδον τής Έπαναστάσεως, νά μή έκτελεσθή 
κατά τρόπον βιαιότερον είς στιγμάς κρισιμωτέρας.

*
Καταδικάζοντες τά Κόμματα έν Ελλάδι, είς τό αρ- 

θρον μας τοΰ παρελθόντος Δεκεμβρίου, έλέγομεν ότι ό 
τόπος έχει ανάγκην πραγματικών πολιτικών μερίδων, 
μέ ιδέας καί πρόγραμμα. Καί έγράφομεν έπί λέξει : 
« Εΐνε ζήτημα ευρέως προσηλυτισμού μεταξύ όλων τών 
πολιτειακών σφαιρών, έργον γενικής κατηχήσεως είς 
αγνά πατριωτικά αισθήματα, άνάγκη προσετσιρισμού 
όλο>ν τών υγιών στοιχείων. "Οταν, ύπό τήν αιγίδα τού ■ 
Στρατού, πηχθή Σύνδεσμος όχι πλέον άποκλειστικώς 
στρατιωτικής χροιάς, άλλά Σύνδεσμος συγν.εντρών 
Αντιπροσώπους έξ όλων τών τάξεων, μέ ανδρας Αμε
ρόληπτους έπί κεφαλής, μέ πρόγραμμα περιλαμβάνον 
τήν βελτίωσιν όλων τών κλάδων Ανεξαιρέτως, μέ σύ
στημα καί μέ ειδικότητα δι’ έκαστον κλάδον, τότε θά 
λείψουν καί αί παρεξηγήσεις μεταξύ πολιτών καί στρα
τού καί τό ’Έθνος θά βαδίση σύσσωμον πρός τήν Α
νόρθωσα·». Τοιοΰτος Σύνδεσμος ύφίσταται ευτυχώς 
σήμερον : εΐνε ό «Πολιτικός Σύνδεσμος», ί- 
δρυθείς τήν έπαύριον τής διαλύσεώς τοΰ «Στρατιωτι
κού» καί βεβαίως μέ όλα τά ανωτέρω υποδεικνυόμενα 
στοιχεία. Σκοπός του εΐνε ή δ.απαιδαγώγησις τοΰ 
Λ< οΰ, ή πολιτειακή ανατροφή τοΰ "Ελληνας, ή καλλιέρ
γεια. όλων τών Αρετών καί όλων τών εύγενών αισθη
μάτων τών Αποτελούνται τήν βάσιν τοΰ Ελληνικού 
χαρακτήρας. Τό Εγχείρημα εΐνε βεβαίως κολοισιαϊον, 
άΖζά καί οί ανδρες οί όποιοι τό άνέλαβον φαίνονται ε
ξαιρετικής ύφής.

Είμεθα βέβαιοι ότι ή δράσις τοΰ «Πολιτικού Συν
δέσμου» θά εΐνε ταχεία, εύρέϊα και Αποτελεσματική. 
παρά τήν έκδηλωθεϊσαν ήδη Αντενέργειαν τών οπα
δών τοΰ διεφθαρμένου πολιτειακού συστήματος. Πρέ
πει, μέχρι τής Ιποχής τών εκλογών διά τήν ’Αναθεω
ρητικήν Βουλήν, νά έχη έξαπλωθή έπί τοσοΰτον τό 
ύγιές φρόνημα ώστε νά μή ύπάρχη κίνδυνος νέας κα- 
ταπτιΰσεως καί ύποτροπής' πρέπει νά πεισθή ό 
Λαός καί τής πρωτευούσης καί τών έπαρχιών ότι ή 
συναλλαγή καί αί προσωπικοί παροχαί εΐνε ή γβίρω- 
τέρα πολιτειακή πληγή' διότι ώφελοΰσαι τούς ολίγους, 
τούς οποίους καί διαφθείρουν, καταστρέφουν τούς 
πολλούς και θά φέρουν Ασφαλώς είς τήν πείναν καί 
τήν άποσύνθεσιν. Πρέπει, έν ένί λόγω, νά μάθη ό 
"Ελλην πολίτης νά κρατή ύψηλά τό αίσθημα τής Ανε
ξαρτησίας του καί νά μή πωλή τήν ψήφον του.

* 
± *

ΊΙ στάσις τών έξεχόντων οργάνων τοΰ ’Αθηναϊκού 
Τύπου εις τό ζήτημα τού συνασπισμού τών δύο κομ

ματικών ’Αρχηγών εΐνε άξια παντός έπαίνου. ‘0 Τύ
πος τής πρωτευούσης έχει έπίσημον καί ύψηλήν Απο
στολήν αυτήν τήν στιγμήν : νά μορφώση ύγια Κοινήν 
Γνώμην καί νά κατευθύνη τάς ιδέας καί τάς πεποι
θήσεις τοΰ Λαοΰ. Είς χώραν όπου πτωχοί καί πλού
σιοι τρέφουν φανατικήν Αγάπην διά τήν δημοσιογρα
φίαν, όπου ήμερησίως κωταναλίσκονται ώραι ολόκλη
ροι είς τήν Ανάγνωσιν τών φύλλων, ή δύναμις τού 
Τύπου εΐνε μεγίστη. Αυτό τό γνωρίζουν κάλλιστα οί 
δημοκόποι καί οί έκμεταλλευταί τού δημοσίου φρο
νήματος καί δέν υπάρχει Αμφιβολία ότι θά καταβάλ 
λουν πάσαν προσπάθειαν διά νά κερδίσουν τήν δημο
σιογραφικήν εύνοιαν. Οί έχθροί μας έσυνείθισαν νά 
χαρακτηρίζουν τόν Ελληνικόν Τύπον ώς μεροληπτι
κόν είς μερικά ζητήματα εΐνε περίστασις νά δοθή εν- 
ρεΐα καί κατηγορηματική διάψευσις.

*

Ωραία καί πατριωτικώτατν. όσα ό "Αναξ εΐπεν έν 
συνεντεύξει πρός Ιταλόν δημοσιογράφον καί προξε
νούν υπερηφάνειαν είς πάντα "Ελληνα. Τό Ελληνικόν 
Κράτος Αριθμεί πλείστονς Ανεκμεταλλεύτους πόρους 
καί καθ’ ήν ημέραν τό κεφάλαιον θά καταστή προσι- 
τώτερον, διά νά κυκλοφορήση έν μεγάλη κλίμακι καί 
προμηθεύση τά μέσα τής έκμεταλλεύσεως, εΐνε άναμ- 
φισβήτητον ότι ή έθνική παραγωγή θά κάμη κολοσ
σιαίας προόδους. Ή πίστις όμως τοΰ Κράτους δέν θά 
έδραιωθή ή διά σώφρονος διοικήσεως καί συνετής 
διαχειρίσεως καί πρός τούτο εΐνε Απαραίτητος ή τάχιστη 
έκ,καθάρισις όλων έν γένει τών πολιτειακών κλά-δων. 
Δυστυχώς, ό,τι ή Έπανάστασις ήρχισεν υπό τόσον κα
λούς οιωνούς, φαίνεται προσκόπτον είς τάς χεΐρας τής 
έντολοδόχου Κυβερνήσεώς καί τά αναγκαιότερα μέ

θκτκτρικτ*
ΜΑΡ1ΚΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ.— Όταν τόν παρελ

θόντα Νοέμβριον έγραψα διά τάς δύο πρωταγωνί

στριας τής Ελληνικής Σκηνής είπον ότι ή Μαρίζα 
Κοτοπούλη πρέπει νά έπιδοθή είδικώς είς τό 

Δράμα και τήν Τραγωδίαν. Βεβαίατς εΐνε ίδεοφυϊα 
ή θελκτική καλλιτέχνις καί ό,τι δήποτε άναλάβει νά 

ύποκριθή θά τό παρουσιάση πάντοτε μέ τήν σφρα

γίδα τής ·ζτομ.τκότητός της· άλλά δέν εΐνε όλιγώ- 
τερον Αληθές ότι βά τις τής τέχνης της καί κεφάλαιον 

τής καλλιτεχνίας της εΐνε τό δραματικόν της τάλαντον, 
καί τό τάλαντον αυτό φθάνει πολλάκις μέχρι τελειότη
τας χάρις είς τά φυσικά προσόντα τής γυναίΛος καί 

τής ηθοποιού. Τό βλέμμα τής Κοτοπούλη ααγηνέύ.’.ι, 

όταν θέλη, καί ή φωνή της, πλήρης γοητευτικής με- 
λφδίας, μέ όλας τάς Λναπάλσεις τής τρυφερότητας, τοΰ 

πάθους ή τού πόνον, συγκινεϊ καί κατακτά. Μέ τοι- 

αΰτα στοιχεία ή Μαρίκα Κοτοπούλη πρέπει νά δοξα- 
σθή έπί τής σκηνής καί θά δοξασθή, Αρκεί νά τό θέλη.

Μ. I.

τρα περιβάλλονται διά σκολιών διατυπιόσεων καί Ατε
λεύτητων δυσχερειών, αί όποϊτι δέν .έχουν άλλον λόγον 
ή τήν Αποφυγήν τής ευθύνης. Έν τώ μεταξύ κερδί
ζουν καιρόν οί ένδιαφερόμενοι καί ύποκι οΰντες μύ
ρια μέσα, κατορθώνουν ή νά έξαλειφθή τό όνομά των 
έκ τοΰ καταλόγου τών άρχικώς προγραφέντανν ή νά 
Αναβληθή έπ’ άπειρον ή έκτέλεσις τής προγραφής. 
Μερικοί, οί ευφυέστεροι, προσφίρονται ώς εξιλαστή
ρια θύματα — διά νά διει κολύνουν τό έργον τής Πολι
τείας— ή δέ Πολιτεία συγκινεϊται ώς γυναικάριον καί 
σπεύδει νά τούς διαβεβαιοτση ότι δέν έλήφθη καμμία 
οριστική άπόφασις. Αύτό τήν δεσμεύει οπωσδήποτε 
Απέναντι των κ ιί, έπί τοΰ παρόντος, δέν ζητούν άλλο 
οί υπόδικοι τής έκκ,αθαρίσεως.

★
* *

Οί Επιτετραμμένοι διά τών οποίων ή Κυβέρνη- 
σις ανεπλήρωσε τούς Πρεσβευτάς παρά τάϊς Εύρα>- 
παϊκάϊς Λ.ύλαΐζ εΐνε βεβαίως νέοι προόδου καί ικανό
τητας, άλλά φοβούμεθα ότι δέν έχουν καί τήν άπαι- 
τουιώνην πείραν όπως έμβαθύνουν είς τά τεχνάσματα 
τής Ευρωπαϊκής διπλωματίας καί Υπερασπίσουν έ- 
παρκώς τά έθνικσ. συμφέροντα. Έκτος τούτου, τό 
ζήτημα τής Αντιπροσωπείας ένός Κράτους σχετίζεται 
μεγάλως μέ τήν προσωπικήν έπιβολήν τών αντιπροσώ
πων του—όχι βεβαίως έπιβολήν ονομάτων — καί ύπό 
τοιαύτην έποψιν νομίζομεν ότι οί περ-.σσότεροι τών διο- 
ρισθέντων ’Επιτετραμμένων θά Υστερήσουν σημαντι- 
κώςέρχόμενοι είς συνάφειαν μέ τούς ξένους πολιτικούς. 
Ή Κυβέρνησις Λραγούμη έχει καθήκον νά μερι- 
μνήση ταχέως περί τής πληρώσεωςτών Τ.ρεσβευτικών 
θέσεων, έκλέγουσα ανδρας Εγνωσμένης πείρας.

ΜΙΛΤ. ΙΩΣΗΦ

Ή ΔνΙς MAP. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ



9B4 LE GRAND ETABLISSEMENT
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΑ. ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Ή «'Εταιρία των Έλλ. Θεατρικών 

συνελθοΰσα έν Γεν.Σ 
έβη εις αρχαιρεσίας

Συγγραφέων». 
υνελεΰσει την 16ην Μαρτίου, προ- 

διά το τρέχον έτος, έκλεγέντων

Πρόεδρος 
’Αντιπρόεδρος 
Γεν. Γραμματεύς 
Είδ. »
Ταμίας
Έφορος Βιβλιοθήκης 

)

των εξής : 
Χαρ. Άννινος 
Ν. I. Λάσκαρης 
Γ. Β. Τσοκόπουλος 
Σπ. Νικολόπουλος 
II. Χόρν
I. Δεληκατερίνης, 
Κα Καλ. ΙΙαρρέν 
Τ. Άμπελάς
11. Δημητρακόπουλος 
Γρ. Ξενόπουλος 
Τ. Μωραϊτίνης 
Άρ. Κυριάκος

Σύμβουλοι

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΗ
‘II ϊδρυσις ’Ιταλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής έν Άθή- 

ναις προσθέτει ενα ετι δεσμόν μεταξύ δύο ’Εθνών τά 
όποια συνδέουν από αιώνων ό πολιτισμός και ή καλλιέρ
γεια του ‘Ωραίου. Τά εγκαίνια τής νέας Σχολής έγένοντο 
έν πάση έπισημότητι τήν 25ην Μαρτίου, παρουσία τής Α. 
Μ. του Βασιλέως καί των Πριγκήπων Νικολάου, Άν- 
δρέου και Χριστοφόρου, του Πρωθυπουργού, των ‘ Υπουρ
γών των Έξωτερικώυ και τής Παιδείας, ως και πλείστων 
μελών τού διπλωματικού Σώματος, τής ’Ιταλικής παροι
κίας και τής έκλεκτοτέρας ’Αθηναϊκής κοινωνίας.

‘Ο φιλολογικώτατος πρεσβευτής τής ’Ιταλίας Μαρκήσιος 
Καρλόττι δε Ριμπαρμπέλλα. έν περισπούδαστα) λόγω, ανέ
πτυξε πρώτος τούς λόγους τής ίδρύσεως τής Σχολής, εϊτα 
ό ‘Υπουργός τής Παιδείας κ. Παναγιωτόπουλος ώμίλη- 
σεν ένθουσιωδώς, έξάρας τάς αδελφικός μεταξύ ’Ιταλίας 
και ‘Ελλάδος σχέσεις. Τον ‘Υπουργόν διεδέχθη ό Πρύτα- 
νις τών ξένων ’Αρχαιολόγων κ Δάϊρπφελδ, μεθ’ ό τον 
λόγον ελαβεν ό Διευθυντής κ. Περνιέ καταλήξας εις 
προσλαλιάν προς τον Βασιλέα ελληνιστί.

Τήν εύϊώνως ίδρυθεΐσαν Σχολήν ή «.*  Ελληνική’Επιθεώ- 
ρησις*  συγχαίρει έκ καρδίας, εύχομένη πλήρη έπιτυχίαν 
εις τάς έπιστημονικάς της έρεύνας.

’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ήτο ή διάλεξις, έν τή αι
θούση τοΰ «ΙΙαρνασσοΰ», τοϋ κ. Ά,λείς. «Ι»ιλα- 
δελφέως,πραγματευθέντος περί τών « Ό ρ ν ί θ ω ν» 
τοΰ Άρ ιστό φόνους μετ' αναλυσεως και 
συγκρίσεως αυτώνπρός τον CHANTECLER 
τοΰ Ροστάν.

Έ Έλλ. Έπιθεώρησις» επιφυλάσσεται νά δημο
σίευση τό κείμενον εις τό προσεχές τεΰχος.·*

Μεγίστην έσημείωσαν επιτυχίαν, έν τή ιδία αι
θούση. αί διαλέξεις τοΰ Ύφηγητοΰ τής Θεολογίας κ. 
Λημ.. Χί|4.ου Μίταλάνου δμιλήσαντος περί 
τής « Θ έ σ ε ω ς τ ή ς Γ υ ν α ι κ ό ς έ ν Ρώμη και 
έ ν τ ώ X ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ώ». Ή γλαφυρά απαγγε
λία τοΰ άγορητοΰ και τό αρμονικόν τής φράσεως έ- 
κράτησαν αδιάπτωτοι’ τό ενδιαφέρον.

Ό έγκριτος καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ. 
Σπ. II. Λ-άμ.προς, έξηκολουθησε έν τώ «ΙΙαρ- 
νασσώ» τήν σειράν τών διαλέξεών του.

Περισπούδαστος καί πλήρης υψηλών εννοιών ύ- 
πήρξεν ή κατά τήν ημέραν τής Εθνικής Παλιγγενε

σίας έν τή Εταιρεία τών Φίλων τοΰ Λαού, πατριω
τική διάλεξις τοΰ εγκρίτου κ. Ί>Τικ. Γ. Κωτβάκη 
πρώην Έφέτου. Ό κ. Κωτσάκης ώμίλησε διά μα
κρών περί II ατ ρ ί δ ο ς, άναπτυξας διαδοχικώς τήν ι
δέαν τής Πατρίδος, τά καθήκοντα τοΰ πολίτου, τήν 
Ελληνικήν φιλοπατρίαν καί άλλα έξόχως ενδιαφέ
ροντα σημεία.

Έτέραν διάλεξιν πολλής σημασίας, περί τοΰ Δ ι- 
κα ίου τής Νομίμου 'Α μόνης, έκαμεν ό κ. 
Κ,ωτβάκης τήν 3Οήν Μαρτίοο εις τήν αίθουσαν 
τοΰ «ΙΙαρνασσοΰ ». *

Έν τώ μεγάρω τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας ο κ. 
’Ιωάννης Λαμ.βέργης έκαμεν έναρξιν σειράς δι
αλέξεων περί τών «Δυο όψεων τοΰ Λουϊτ- 
π ρ ά ν δ ο υ ».

ΒΙΒΛΙΑ"? ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΕΛΙΚΩΝ : Σύγγραμμα Περιοδικόν τοΰ κ. Ο. I. Ίαάω· 

νίδου, έκδιδόμενον έν Λευκωσίφ Κύπρου. Έκ τής πάν- 
τοιε εκλεκτής του ΰλης σημειοΰμεν : 'Ελλάς, δράμα λυρι
κόν. Ή οικογένεια παρά Πλάτωνι. Πολιτική Φιλοσοηία. 
Έπισιημονική χρήσις τής φαντασίας. ΑΙ τελευταίοι ημέ
ρα ι τής Πομπηίας. *

Έξεδόθη τό ΔΕΛΤΙΟΝ Τ1ΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡ
ΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ τοϋ Μαρτίου, πραγματευόμενον περί 
καλλιέργειας τοϋ Αιγυπτιακού βάμβακος. περί σηροτροφίας 
καί παραγωγής μεταξόσπορων καί μέ λίαν ένδιαφερούσας 
στατιστικός.

NEON ΠΝΕΥΜΑ. Μηνιαϊον φιλολογικόν περιοδικόν έκ 
διδόμενον έν Κυνσταντινουπόλει. Περιεχόμενα : Διάσημος 
Άγγλίς έν Κων)πόλει, υπό Σ. δέ Βιάζη. Ώροσχόπιον (ποί
ημα) Φρ. Κοπέ, ύπό Μαρ. Παπαριστείδου. Άνοιξις, ΰπό 
Τυμφρηστού. 'Από τά πανηγύρια τής ζωής, ΰπό Ε. Τζελε- 
ποδήμου. Γράμματα άπό τάς 'Αθήνας, ΰπό Δ. I. Καλογε- 
ροπούλου. 'Λπό τήν έρημιά μου, ΰπό Σιβύλλης. ΟΙ σκύλοι 
τής πόλεως, ΰπό Ν. Βασιλειάδου. Μυθιστόρημα,διηγήματα, 
ποιήματα, σημειώσεις τοΰ μηνός κλπ. Εικόνες καλλιτεχνι
κοί καί έπίκαιροι.

Έτησία συνδρομή διά τό έξωτερικόν φρ. χρ. δέκα πέντε.*

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Έξεδόθη μέ έκλεκτήν ΰλην καί καλλι
τεχνικός εικόνας τό τεϋχος Μαρτίου, δι’ οΰ εισέρχεται ή 
«Πινακοθήκη» ε’ις τό δέκατον έτος.

Περιεχόμενα: *11  ψυχολογία τΑς γυνατκδς, ύπό 
Παύλου Νιρβάνα.

Ό έρημος, ύπό Ειρήνης Δημητρακοπούλου. 
’Αντώνιος Κοπνίάης, ύπό Στ. Δε—Βιάζη.
Καλοί τέχνοτ καί γυμνάάιον, ύπό I. Παπαΐωάνννου. 
Ή βρϋάι καί τ’ αΰλάκτ, ύπό Ίωάνιου ΙΙολέμη, κλπ. 
ΕΙκόνες: Ή κυρία Simone ώς φασιανή.—Ό είκονο- 

γράψος τοΟ ‘Αγίου Όρους, ύπό Θ. Ράλλη.—Τό άτ» 
τιόπλοιον Κλερμόν. — Άποψις Λευκωσίας.— Τό Ά« 
νάκτορον Λουΐζτνιανών έν Άμμοχώσιφ, κλπ.

*
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ. Μηνιαϊον Περιοδικόν ΕΙκονογραφη 

μένον, πρός διάδοσιν τών 'Εμπορικών Έπτστημών. Τό 
τεΰχος τοΰ Μαρτίου περιέχει ΰλην ώφελιμοτάτην.*

ΙΈΛ ΖΩΗ 'Αλεξάνδρειάς. Έξεδόθη τό τεΰχος τοΰ Μαρ
τίου μέ πολλοΰ ένδιαφέροντος ΰλην.*

L’ ORIENT τών Βρυξελλών τοΰ κ. Νικολαΐδου. Έκδί- 
δεται τακτικώς μέ ΰλην πάντοτε έκλεκτήν.

Κον Δ. Ν. Κορ., Πόρτ-Σώϊτ.— Επιταγή ε- 
λήφ&η.

® LE WIRE » Η. RAFF PLACE Μ EE KHABRA 
VETEMENTS DAMES HOMMES ΕΤ ENFANTS 

BONNETERIE, CHAPELLERIE, ARTICLES DE VOYAGE,

ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

Π. X. ΚΟΛΗΝΙΑΤΗ

Όδός Μπά« Όμ.άρ ΙΙασσά άρι6. 1
ΑΛΕΞΑΕΔΡΕ1Α (Αίγυπτου)

Μετά πεποιθήσεως δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν τό 
κοινόν οτι τό ανωτέρω ύποδ-ηματοποιεΐον εινε τό 
τελειότερον εις τό είδος του. Ημείς άλλως 
τε άρκούμεΟχ νά συστησωμεν δτι τό κατάστνψ-α 
τούτο διακρίνεται έπί καλλιτεχνιαι, κομ.ψότητι, 
βτερεότητι καε μ.ετρεότητε τών τεμ,ών, περί 
τής αλήθειας δέ τών λεγομένων ρέας δύναται πας τις 
νά πεισθγί δε ’ άπλής εηεβκέψεως.

Δέρματα παντός είδους καί χρώματος. Φόρμαι Γαλ- 
λικαί, Άγγλικαί καί Άμερικαν.καί.

Έν τ/j καταναλώβεε τό κέρδος

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΑΝ60Π9ΛΕΙ0Ν
Ν· Ε· ΞΕΝΑΚΗ

Όδός Σταδίου 26

Τά Ικλβχτότερα Λν&η διά γάμους καί ίορτάς, τά ώ· 
ραιότερα Ιοτολιαμένα κάνιστρα, ατέφανα καί σταυρούς 
κηδειών Ικ φυσικών καί τεχνιτών άνΰέων, σπόρους, 
βολβουςκαί διάφορα φυτά των τροπικών,ευρίσκετε κα
θημερινώς είς τό &νω άνθοπωλεΐον. 'Ομοίως άνα· 
λαμβάνομεν την φύτευσιν καί συντήρησιν κήπων υπό 

είδικοΰ τεχνίτου.Είς τό άνω δνθοπωλεϊον ευρίσκετε καί τά ώραιό- 
τερα είς φωνάς καί χρωματισμούς καλικ^λαδα Όλαν- 
<5ικά καναρίνια μό τήν ίγγύησιν τής Επιστροφή; τοΰ 
χρήματος Ιάν δέν είνε τής τελείας άρεσκείας τοϋ άγο ■ 

ραστοΰ.

ΤΙΜΟΔΟΓΙΟΝΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
’Ολόκληρος βελίς είς εν τεΰχος.......................... Λραχ. 60
ΊΙ|κέβετα » » ..... » 3Ε5
Τέταρτον βελίδος » ..... »

’Όγδοον » » ..... » 1

Ατά χώρον μ,ικρότερον τιμ,αΐ ανάλογοι.
Λι ’ είκονογραφηιεένας διαφημ-ήσεις καί δι ’ εξ τεύχη η περιβαότερα ιδιαιτεραι 

αυμφωνέαι.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ_
ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ (Κύποο^

ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ XATZHIQANNOT
(Βουλευτοΰ)

ΜslleLOUISE COLLIN
ΊΙ — Όδός Έρ|ΐο0 — 74

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΪΝΑΙΚΕΙΟΝ ΠΙΛΟΝ
Ή τελευταία τέχνη πρός κατασκευήν γυναικείων 

πίλων. Ή γνησία ΙΙΑΚΙΜΧΙΛΙΙΙ κομψότης, χά
ρις καί γοητεία διακρίνουσι τούς πίλους τής Melle 
COLLIN. Μία απλή έπίσκεψις πείθει περί τής β- 
ληθείρς. Όσαι Άτθίδες επιδιώκετε τήν Παρισινήν 
χάριν, ιδού ευκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής. Συνιβτώ- 
μεν έκθύμως τό νέον αυτό Κατάστημα.

74 — Όδός Έρ|>οϋ — 74

Μ. ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ

Έν όδώ Ίωάννου Πατεπαρρηγοπούλου 
{Πρώην Νομισματοκοπείου]

“Εναντι Υπουργείου Οικονομικών
Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τον έμπορορραπτικόν οί

κον τοϋ κ. Γαβαλάκη διακρινόμενον διά τήν έκλβκτι- 
κότητα τών υλικών του, διά τήν στερεότητα καί κομ
ψότητα τής εργασίας του καί διά τήν εύθηνίαν τών 

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



ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
IIcpc τοΰ νέου οργαντβμοΰ τοΰ Λαχείου 

τοΰ ΈΟντκοΰ Χιόλου καί τών Αρ
χαιοτήτων τής 'Ελλάδος.

Α') Περιορίζεται ό αριθμός τών έν τή κληρωτίδι 
τιθέμενων κλήρων άπό ένός εκατομμυρίου εΐς’ΙΟΟ,ΟΟΟ 
τοιοΰτους. Επομένως περιορίζεται καί ό αριθμός των 
έκδιδομένων ακεραίων γραμματίων τοΰ Λαχείου άπό 
ένός εκατομμυρίου είς 100.000. Σκοπός τοΰ περιο- 
ρισμοΰ τούτου είναι ή ολοσχερής πώλησις τών γραμ
ματίων, ήτις άχρι τοΰδε δέν έπετυγχάνετο, ένεκεν 
τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών γραμματίων.

Β') Ή τιμή έκαστου ακεραίου γραμματίου, ίσχύ- 
•ντος διά μίαν έκ τών πέντε καθ’ έκαστον έ'τος γι- 
γνομένων κληρώσεων τοΰ Λαχείου ορίζεται εις δρχ. 
τίσθαρας. ’Αλλ’ εκτός τών ακεραίων τούτων γραμ
ματίων, βκδίδονται και τέταρτα γραμματίου, ίσχύ- 
•ντα μέν επίσης διάμίαν έκ τών κληρώσεων,άλλά πα- 
ρέχοντα δικαίωμα μόνον είς τό τέταρτον τοΰ κέοδους.

Γ') Τά παρεχόμενα κέρδη άνεδιδάσθησαν διά τοΰ 
νέου οργανισμού είς έν έκατομμΰριον δρχ. κατ’ έτος, 
ήτοι άνέρχονται είς δραχ. 200,000 δι’ έκάστην τών 
πέντε κληρώσεων. Τό ποσόν τών κερδών θά διατί
θεται έξ ολοκλήρου ύπέρ τοΰ Κοινοΰ, άφοΰ, ώς έκ τοΰ 
περιορισμού τών γραμματίων άπό 1,000,000 είς 100, 
600 μόνον, ταϋτα όλοσχερώς θά έκποιώνται και δέν 
θά μένωσιν άπώλητα.

Δ') Οί κερδίζοντες αριθμοί άνεβιβάσθησαν είς 2, 
000 καθ’ έκάστην κλήρωσιν, ήτοι είς δέκα χιλιάδας 
έτησίως. Δεδομένου δέ δτι τά 4)5 τών κλήρων έκ- 
δίδονται είς τέταρτα γραμματίου, επεται κατ’ άνα- 
λογίαν δτι τά 4)5 τών κερδών θά περιέρχωνται είς 
τούς κατόχους μονοδράχμων γραμματίων τοΰΛαχείου.

Ε') Τά καθέκαστα πο<Λ τών κερδών ώρίσθησαν 
καθ’ έκάστην κλήρωσιν ώς έξης :

Κέρδη Δραχμαί ’Εν δλω
1 έξ 80,000 80.000
1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άτζο 1.000 6.000

15 άπδ 400 6,000
25 άπδ 200 5,000

1950 άπό 40 78,000
2000 200,000

ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΕΝΔΡΟΝ ΚΑΙ ΦΪΤΟΝ
, ΤΙ Μ ΑΙ ΑΣΥΝ ATQΝIΣΤΟI

ΕΙδοποιοΰμεν τδ Σον κοινόν τής πρωτευούσης καί 
των Ιπαρχιών, δτι είς τά έν Σεπολίοις Δενδροκομεία 
καί φυτοκομεϊά μας, ευρίσκονται προς πώλησιν ναι 
είς τιμάς Ασυναγώνιστους άπαντα τά έκλεκτά είδη των 
Καρποφόρων δένδρων λίαν εύρωστα καί ΰγεια. ‘Ο
μοίως Λπαντα τά είδη τών Φοινικοειδών καί ‘Εσπε
ριδοειδών φυτών.

Άναλαμβάνομεν τον καταρτισμόν Κήπων καί Δεν- 
δροοτοιχιών»

Αδελφοί ΚΑΝΤΟΡΟΙ

ΜΚΗΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣΕΑΑΑΜΧΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθιίσης τής κλίμακας τών τόκων τών »1ς τρα
πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν δψει 
ή ίπΐ προθεσμία δηλοποιειται δτι άπό 1 5 τρέχοντος Απρι
λίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά 
τε τφ Κεντρικφ Κρτασιήματι καί τοϊς ‘Υποκαταστήμασιν 
αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας 
έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ :

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

2 ταϊς 0)0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά ίξ μάνας τούλάχιστον.

2 τα ς 0)0 κατ’ Ιτος δ.ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας ϊν 
Ιτος τύλάχιστον.

3 ταος 0)0 δ'ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δνο 
ίτη τοίύλάχιστον.

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

4 ταϊς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε 
ίτη τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε ετών ή 
τάς διαρκεϊς

ΚαταΟέάεες είς χρυσόν
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις ε’ις χρυσόν, ήτοι είς 

Φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθε
σμία ή διαρκείς έπί τόκω:

1 1)2 ταϊς 0)0 κατ’έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
2 »»»»»»! Ιτους »
21)2»» »·» » » 2 έτών »
3 »»»»»>4»»
4 »»»»»»5»»

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων εκδίδονται κατ’εκ- 
λογήν του καταθέτου δνομαστικαί ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκο: τών ομολογιών πληρώνονται 
παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτήσει τοΰ κατα
θέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς τό 
αύτό νόμισμα είς 3 έγένετο ή κατάθεσις.

ΕΙΣΗΧΑΗΣΛΝ ΕΙί ΤΗΝ EWii

T0RIC1C0LKAIT010RU1C0L
Κινινέλαιον και 7 ΐονρουνέλαιον 

εύληπτα 

ύπερ παν άλλο κα·& αρκτικόν.

Γενικός ΙΙράκτωρ εν Έλλάόι

Γ. Δ- ΧΑΤΖΗΠΑΝΝλΚΟΓΑΟΤΣ

Όδός Αιόλου 148

’Αθήνα»

6-ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ-6

Παρελήφθησαν οί ύγτετνοξ και ζαθιστώντες τά 
σώματα άγαλμ.ατώδη χορβέδες τοΰ καθηγητοΰ 
GLENARD. ’Επίσης Χουτάς καί Χινίλτ είς όλα 
τά χρώματα καί αί πλέον nonveaut.es γαρνττοΰ- 
ρες φορεμάτων είς τό κατάστημα εεΠών πολυτε

λείας ΘΕΟΔ. Π. ΠΕΤΡ0Π0ΥΛ0Υ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΡ 60

Γουναρικά πλουσιότατης συλλογής

Σ.ΙΗ.Π.
’Αναχωρήσεις έξ ’Αθηνών

6.20 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, 
Μεγαλόπολ.,Κυπαρισσ., Καλάμας.

7.— » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας,
Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

8.30 » Τοπική διά Κόρινθον.
11.30 >» Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας,

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

’Αναχωρήσεις έκ ΙΙατρών
7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
8.15 » Ταχεία δΓ ’Αθήνας, κατά Τρίτην

καί Παρασκευήν.
11.35 » Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον,’Αθήνας.

6.30 » Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπα
ρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, 
Τρίπολιν. ,3.45 μ. μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια, 

’Αναχωρήσεις έκ Καλααών
7.—π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, 

Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, ΙΑΘήνας,
12.40 μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμ

πια, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
’Αφίξεις είς ’Αθήνας

2.45 μ. μ. Ταχεία έκ Πατρών (δίς ώς άνω).
4.45 » Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου
6.15 » Τοπική έκ Κόρινθου. r7.05 » Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλή

νης, Πατρών, Καλαβρύτων.
8.15 » Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγα

λοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου,

ΚΟΝΙΑΚΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΖΟΥ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΟΔΟΣ ΜΑΚΡΑΣΣΤ°ΑΣ2 ΑΡ·

ΙΔΡΥθΕΝ TQ 1845
Τό Ελληνικόν Κονιάκτ ών 

’Αδελφών Μπαρμπαρέσου, τών 
οποίων δ μέγας βιομηχανικός 
οίκος χρονολογείται έκ πατρι
κής διαδοχής, εινε αγνόν προ
ϊόν έκ σταφυλής. -

Έχέγγυα εινε ή παλαιότης 
καί τά έπίσημα βραβεία τών 
Ελληνικών ’Εκθέσεων τών 
έτών 1875, 1880, τοΰ Σικά
γου 1894, τοΰ Βορδώ 1895 
ώς καί τών έν Παρισίοις Πα
γκοσμίων τοΰ 1889 καί 1900.

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Προμηθευται τής Βασιλ. Αύλης 
καί τετιμημένοι διά τοϋΣταυ- 

ροΰ τοϋ Σωτήρος.

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

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΜΑ

CORSETS “ROYAL,,
ΟΙ μόνοι Κορσέδες οΐτινες έτυχον τών καλλιτέ- 

ρων βραβείων είς πάσας τάς διεθνείς έκθέσεις.
Είς τόν Μ IΚΡΟΝ )ΟΙ ΚΟΝ : Θά εΰρητε άπαντα 

τά είδη τής γυναικείας άμφιέσεως, είδη γάμων καί 
προικών ώς καί πλουσίαν συλλογήν φορεμάτων.

ΤΙΜΑΙ ΜΙΚΡΑΙ KAI ΟΡΙΣΜΕΝΑ!

nonveaut.es


w
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
ΙΙρός όδηγίαν τών ένόιαφερομένων παραθέ- 

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

Έκ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Εξ ΑΘΗΝΩΝ Α Β Γ

3ιά Κόρινθον
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

9.20
7.65

7.30
6.40

4.60
3 85

» "Αργος
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

15.70
12.20

12.50
10.15

7.85
6.10

» Τρίπολιν
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

23.20
18.—

18.80
15__

11.60
9.—

> Μεγαλόπολιν είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

29.20
21.95

22.—
18.30

14.60
11.—

» Κυπαρισσίαν
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

34.50
27.80

25.75
23.20

17.25
13.90

» Άκράταν
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

19.50
13.05

15.50
10.85

9.20
6.55

» Πάτρας
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

25— 
18.65

18 — 
15.55

10— 
.9.35

» Πύργον
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

37.70
27.05

28.10
22.55

16.35
13.55

ΕκΠΡ
διά Πύργον

είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

12.70
8.30

10.10
6.95

6.35
4.15

» Λεγαινα
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

7.60
4.90

6— 
4.05

3.80
2.45

» Αΐγιον
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

5.10
3.35

4__
2.80

2.55
1.70

> Κόρινθον
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

16.50
11__

13.10
9.20

8.25
5.50

Έ»

δια Καλάμας
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

14.70
.9.65

12.25
8.05

7.35
4.85

» Ναύπλιον
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

9.50
6.75

7.80
5.60

4.75
3.40

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΓΟΣ

3 ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ 3
Διά τής υγιεινής τοϋ στόματος καί τών όδόντων 

σώζετε ού μόνον τούς οδόντας σας. άλλά προλαμβάνετε 
απείρους νόσους τοΰ στόματος, τών όδόντων, τών ώ- 
των, τοϋ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών 
πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος, πολλά- 
κις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμμένον επιστή
μονα όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ οποίου αί 
τρεις σκευασίαι Ελιξίρια, Όδοντόκονις καί 
Άδαμ-αντίνη εΐνε μοναδικαί εις τό είδος των.

Διά τοΰ Ελιξιρίου παύε: ή οδονταλγία καί 
ή νευραλγία. Είναι σκευασία αλάνθαστος καί απο
τελεσματική.

Πωλείται παρά τφ ΐδίφ αντί 2 δρ· τό φιαλίβιον

3 Κοραή 3

ηΑίΦΑΑΙΜ
υ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΓ ΑΠΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1881

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ 
tv τφ Ιδτοκτήτφ μεγάρφ αΰτΛς 

' Υποκατάστημα έν Άΰήναις έγκρι&εν διά 
Βασιλικόν Διατάγματος τής 9 Μαρτίου 1902.
Εταιρικόν κεφάλαιον έξ δλοκλήρου 

καταβληΟέν Φρ.
Άποβεματικά κεφάλαια άνω τών »
Αποζημιώσεις καί κεφάλαια πληρω- 

θέντα ύπό τής "Εταιρείας εις τους 
παρ’ αύτή άσφαλισθέντας »

’Ασοάλιστρα καί τόκοι είσπραχθέντα 
τώ 1908 »

Ή Εταιρεία «Ρωσσία» συνομολογεί ύπό 
τάτους*

χρ 10,666,666
» 187,322,000

» 581,115,000

» 83,232,000
ορούς συμφέρω -

Άσφαλείας εναντίον πυρκαΐάς
’Ασφαλείας εναντίον κινδύνων μεταφορών.
’Ασφαλείας Ζωής. ’Ασφαλείας εναντίον δυρτυχημάτων πά- 

σης φΰσεως.
’Ασοαλείας ισοβίους έναντίον δυστυχημάτων έν ταξειδίοις 

οι’ ατμόπλοιων καί σιδηροδρόμων.
’Ασ©ακείας έναντίον θραύσεως ϋέλων.

Λιά πάσαν πληροφορίαν άπευβυντέον 
πρός τό έν Άθήναις 'Γποκατάβτημ,α τής 
'Εταιρείας οδός Χταδίοο.

ΠΕΛΟΠ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος

Άθήναι (Σοφόκλειον)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ TQN ΚΥΡΙΟΝ ΕΝ ΣΜΥΡΚΗ
Έκδιδομ,ένη κατά Κυριακήν ύπό τοΰ δη- 

μ.οσεογράφου καί Αρχισυντάκτου 
τής ,« Άμ.αλθείας»

κ· ΘΕΟΔ· Κ· ΥΠΕΡΙΔΟΥ
*0 κ. Ύπερίδης συγκεντροΐ έν τή «Έφημερίδι τών 

Κυριών» πάσαν την γυναικείαν κίνηοιν τής Σμύρνης 
καί τοΰ έσωτερικον αύτής δπου έχει μεγίστην διάδοσιν 
καί κυκλοφορίαν. Ή δράσις τον γυναικείου τούτου 
περιοδικού έγένετο άφορμή νά έμφανισάώσι γυναικείοι 
φιλολογικά! μορφαί πολλά υποσχόμενοι. Συνιστώμεν 
είς πάσαν Έλληνίδα τήν άπόκτησιν τοϋ ώφελίμυν 
τούτου περιοδικού. Έτησία συνδρομ,ή φρ.χρ.Η 
ΣυνδρομηταΙ έγγράφονται καί παρ' ή μέν.

ALEXANDRA A. DRITSA
Sage—femme

RueNubar Pacha, 
Okella Ratib Pacha No 10

ALEXANDRIE 
Egypte

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

■MB mi® 
Κεφάλαιον εγκεκριμ-ένον £ 600.000 
Κεφάλαιον καταβε€λημ.ένον£ 313.310 
'Έδρα έν Λ.ονδίνω.—Γενική διεύβυνσις έν

Έλλάδι, έν Άθήναις.’ Γποκαταστήμ,ατα : έν ’Αλεξάνδρειά, Κέρκυρα, 
Κεφαλληνία, Ζακΰνθω, Πάτραις, Ναυπλίω, 

Πειραιεΐ καί Τριπόλει.Οί τόκοι τών καταθέσεων ώοίσθησαν άπό 1ης Ια

νουάριου 1910 ως κάτωθι :
Ιον Είς Δραχμάς3 ο)ο έτη·, έπί άποδόσει εις πρώτην ζήτησιν διά ποσά 

μέχρι δρ. 100,000
1)2 ο)ο » » » > » ζήτησιν διά ποσά

πέραν τών 100,000
| 1)2 ο)β » » » » 6 μήνας μέχρι 2 έτών

EU Cheques έπί Γαλλίας «αί ’Αγγλίας

3 ο)ο έτησίως έπί άποδόσει είς πρώτην ζητησιν

1Η ο)ο

3 1)2 ο)ο

>4 ο]ο

Λ 1)2 0)0

άνευ ορίου ποσοΰ

» μετά 6 μήνας.
9 » 1 έτος.
, » 2 έτη
Β » 4 έτη καί επέ

κεινα.

νοντος_τόν κχταθ£'[^!1

Αί είς ίπιταγάς (cheques^ έπί Γαλλίας καί ’Αγ
γλίας καταθέσεις αποδίδονται εις ο είδος έγένετο ή 
κατάθεσις, παντός δικαιώματος χαρτοσήμου έπιβαρύ-



ΤΡΑΠΕΖΑ_ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ» ΔΡ. 40,000,000-ΑΠ08ΕΜΑΤΙΚΑ ΛΡ. 9,275,000 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ :

ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ : Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, Τριπόλει, Βόλφ, καί Ααρίσση 
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοις, Ήρακλείερ καί Ρεθίιμνφ
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ’· Έν Κωνσταντινουπόλει (Γαλατά καί Σταμιεούλ), Σαμφοΰντι, Τραπε*  

ζοΰντι, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλα, Ξάνθη.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ : Έν ’Αλεξάνδρειά, Καΐρω, Ζαγαζίκ, Μανόοΰρς.
ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ : (Σουδάν) καί έν Λονδίνφ Ε. C. (No 22 Fenchuroa street).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1910

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ J910

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝΔιαθέσιμα :
Έν τψ Ταμείω χαί παρ’ έγχωρίοις Τρχπέζαίς .... Δρ. 9,636,915.92) Δρ.
Παρά Τραπέζ. έν Εύρώπη χαί Σ)μχτα έν χαρτοουλχχίω » 9,863,503.02) » 19,500,418.94
Προεξοφλήσεις χα; Προχαταβολαί Ε)γραμμχτ'.ων ........ » 20,687,003.85
Ήγγυημένοι λογαριασμοί :

έπί ένεχύρω χρεωγράφων.................................... Δρ. 56,722,682.85)
έπί έμπορ. χαί άλλων έγγυήσεων .... » 34,870,347.391 » 101,546,987.—
έπί ύποθάχνι άκιν-ήτων - η η “, „ ----- , —................................................ » υ,υοο,υον.—)

Τρέχοντες λ)σμοί χρεωστικοί.................................................................  η 13,305,639.13
'Ομολ. ’Εθνικών Δανείων, Λιμενιχών Ταμείων χαί ’Ανωνύμων 'Εταιριών » 10,604,457.03
Χρεώγραφα καί τοκομερίδια................................................................................ » 8,723,482 48
Συμμέτοχα! είς επιχειρήσεις................................................................................ » 2,997,686.60
Κτήματα Τραπέζης.................................................................................................. » 4,617,411.96
Έγκατάστασις καί έπιπλα Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων .... » 742,360.98

Δρ. 183,025,748.21
ΤΊ Α. © Μ ΤIΚ 01ST

Κεφάλαιον Εταιρικόν.............................................................................................Δρ. 40.000,000.—
Κεφάλαιον τακτικόν’Αποθεματικό»............................................................................» 5,275,000.—
Άποθε(ΐατικό< Προνοίας.............................................................................................. » 4,000,000.—
Καταθέσεις ........... Δο. ι9,381,805.14) » on oao ο/.ι oq 
Ταμιευτήριον.............................................................. » 10,481,036.75) » «9,802,841.89
Τρέχοντες λ)σμοί πιστωτικοί........................................................................................ » 14,147,583,82
'Υποκαταστήματα.......................................................................................................... » 2,514,225.65
’Εξωτερικοί λ)σμοί.......................................................................................................... » 17,795,779.46
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάφορα.....................................................................» 6,430,337.39

'Ο Γενικός Διευθυντής Δρ. 183.025,748.21
Ζ· Κ. ΜΑ.Τ53Α.Σ3 Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου_____________ ν vvm ν,υγνυιηριου

Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
'II Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ IΙροεξοολήσεις, Εισπράξεις γραμματίων, Προκαταβολάς έπί 

χρεωγράοων καί Εμπορευμάτων. ’Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς ήγγυημένους καί έν γένει ά- 
ναοέχεται τήν έκτέλεσιν πάσης τραπεζιτικής καί εμπορικής επιχειρήσεως ύπό συμφερωτάτους ορούς. 
Δεχεται χρεώγραφα πρός ούλαξιν αντί έλαχ ιστών δικαιωμάτων, ’Ενοικιάζει χρηματοκιβώτια είς 
ιδιώτας. Δέχεται καταθέσεις χρημάτων είς χρυσόν καί τραπεζογραμμάτια πληρώνουσα τόκον :

3 ο)ο είς πρωτην ζήτησιν
3 1)2 ο)ο διά καταθέσεις έξ μηνών
4 ο)ο » » ένός έτους
5 ο)ο » » δύο ετών καί επέκεινα

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

/ είς μεταλλικόν..................................................
Ταμεΐον / » τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης 

\ » κερματικά γραμμ. δίδραχμα καί μονόδραχ.

(Άντίτιμον μεταλλικού Τραπέζης είς τό 
έξωτερικόν..........................................

Α)σμοί / Προϊόν έκδοθέντος Έθν. δαν. είς χρυσόν 
\ Έλλην. Σιδηροδρόμων 4 0)0 τού 1902

Δά ειον πρός τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν έπ’ άναγκα- 
:κή κυκλοφορία τρ. γραμματίων......................

Δά ιον πρός τήν Έλλ. Κυβέρν. διδράχμ. καί μονοδράχ.
Ιιμολογύιι ) Είς χρυσόν Δραχ. 28,034,543.10 

Έθ κών δανείων) » τρ.γραμ. » 31,816,880.75

Γεωργικόν Θεθσαλικόν δάνειον.....................................
Έντοκα γραιι. Έλλην. Δημοσίου είς τραπεζ. γραμμάτια 
Προεξοφλήσεις.............................................................
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων.....................................
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί επ’ ενεχύρω χρηματογράφων 
Δάνεια έπ’ ένεχύρω εμπορευμάτων.....................................
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπί ύποθήκη
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα 
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας.....................................
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας 
Μετο^αί είς εγχωρίους εταιρίας.....................................
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης.....................................
Όμολογίαι λαχειοφόρων δανείων ’Εθνικής Τραπέζης

τής Ελλάδος.................................... .........................
Τοκομερίδια έν γένει.......................................................
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα έξ αναγκαστι

κών εκποιήσεων.........................................................
’Απαιτήσεις έπισφαλεϊς............................................
Έξοδα έγκαταστάσεως (ιδίως δαπάνη κατασκευής τρα

πεζικών γραμματίων).........................................................
Διάφοροι λογαριασμοί............................................
Λογαριασμοί τρίτων έν τώ έξωτερικώ.........................
Λογαριασμός έξαγορας συμμετοχής Κυβερ. έκ τραπεζι

τικών γραμματίων..........................................................
’Εξαγορά προνομίου Προν. Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας 
Διάφορα. . ..............................................................

28 Φεβρουάριου 
1910

Δραχ. |Λ.

4,263,746
519,090 
604,921

31 Ίανουαρίου
1910

Δραχ. ΙΛ.

40,616,680

70,053

61,778,575
9,000,000

59,851,423
1,926,701
5,160,800

19,992,667
3,513,077

22,286,849
4,902,766

69.057,136
47,992,176
12,747,438
5,149,927
7,533,218
1,250,000

478,409
223,763

9,293,077
3,410,465

Δρ

ΕΝ. OAQ ΕΡΜΟΥ.
ΑΡΙΘΜ. 42

ΜΕΓΑΣ ΕΙΪΙΠΟΡΙΚΟΣΟΙΚΟΣ

!. ϋ Α. Μ0ΤΤΣ0Π0?Α2Η
Είς τόν άοθονον καί ποικιλώτζτον και πολύαορφον 

καί πολύχρωμου έμποριζ/ν πλούτον τοΰ κκταστήμα- 
τος τών άόελφώνΜουτσοπούλων ζητήσατε τά τελειό
τερα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο

λυποίκιλα κεντήματα καί δαντέλλας καί τά τε
λευταίας μόδας ύφάσμ.ατα. Δέν θά σίς προσελ- 
κύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνεία τοΰ καταστή
ματος άλλά καί ή ίόιάζουσα είς τούς καταστηιια- 
ταρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

COURS DE PIANO 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΥ 

ΑΝΝΗΣ Ν· ΤΣΙΜΠΑ 
ΠΙΑΟΗΜΑΤΑ ΚΜ ΕΓΓΡΑΦΑ! ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 25

7,576,518
1,250,000

27 4,104,917
402,785
503,946

08

47 41,807,463 51

95 70,503 95

42 61,778,575 42
— 9,000,000 —

85 60,117,051 25

25 1,822,301 25
82 5,180,302 86
1 5 20,263,245 97
-ΐ' 3,450.884 50
75 23,253,576 65
50 5,743,398 02
90 69,220,300 48
87 48,083,274 22
81 11,496,911 66
85 5,297,213 30

1,302,647
2,602,250
2,214,573

1,003,520
480,000

1,991,323
401,217,283

Μετοχικόν κεφάλαιον..................................................
Άποθεματικά κεφάλαια............................................
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία :

I. διά λ)σμόν τής Κυβερνήσεως......Δρ. 61.778,575.42
II. » » » Τραπέζης............  » 57,868,463.20

Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα 
Καταθέσεις έν δψει είς μεταλλικόν.........................
Καταθέσεις » είς τραπεζικά γραμμάτια .... 
Έπιταγαί πληρωτέα·.........................................................
Μερίσματα πληρωτέα........................................................
Διεθνής ΟΙκ. Έπιτροπ. (λ(σμός καταθέσεων έκ δημοσ.

,- ) Είς χρυσόν..........Δο. 376,947.42υπεγγ. προσοοων [ / ? 3,617,286 85

'Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν ....
'Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτ 
Καταθέσεις Δημοσίου έπί τόκω είς χρυσόν
Καταθέσεις Δημοσίου » » είς τραπεζικά γραμμά- 
Έντοκος κατ.Δημ.είς χρυσ. διά τήν κατασκ.τού 

» » » » τρ.γρ)τια » » »
Καταθέσεις ύπό προθεσμίαν καί διαρκείς .
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν .

» » » 2 1)2 ο)ο είς τραπ. γραμ.
Ύπηρεόία λαχ. δαν. Τραπέζης 3ο)ο είς χρυσόν .

» » » » 2.1)2 ο)ο είς τραπ. γραμ
Καταθέσεις ταμιευτηρίου............................................
Διάφορα ............................................................ .

α

»

Δρ.

37

77
29

91
38
22

72

32

Έν Άθήναις -.ή 12 Μαρτίου 1910

491,865
474,558

9,253,413
3,435,249

1,290,679
2,577,662
3,368,009

1,003,520
480,000
593,819

403,391,948

37

87
64

96
72
68

25

Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΑΕΞΗΣ

20,000 000 20,000,000
13,500’000 13,500,000

119,647,036 62 122,197,736

9.000.000 — 9,000,000
4,552,706 77 5,846.748

23,502,065 17 22,433,132
1,407,038 87 1,203,268

406,250 — 728,850

3,994,234 27 7,176,822

396,987 50 372,555
763,887 10 658,914
215,431 16 13,950

2,403,052 19 15.816
70,053 95 70.503

110,450 26 111.718
119,938,198 48 119,218,653
39,856,410 — 39,856,410
20,242,900 — 20,242,900

2,212,060 — 2,371,512
619.080 — 694,462

14,480,024 68 14,249,784
3,899,414 30 3,428,206

401,217,283 32 403,391,948
0 Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου

92

89
85
90
09
70
95
26
06

50
61
32



H ■» ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΑΙ

Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 10

Πρώτην φοράν έν Άθήναις και καθ’ δλην τήνΕλ
λάδα παρουσιάζεται φωτογράφος μέ καλλιτεχνικός δι- 
καίωματικώς αξιώσεις

Ό κ Ξανθόπουλος άνήγαγε κένταϋθα τήν φωτογρα
φικήν εις τών Καλών Τεχνών τήν περιωπήν, δπως οί

Ευρωπαίοι συνάδελφοί του οί συναγωνιζόμενοι πρό 
πολλοϋ μέ τούς καλλιτέχνας ζωγράφους τών ξένων με- 
γαλοπόλεων.

Χάριν τής κατ’ εξοχήν εκλεκτής πελατείας του, 
προέβη κατ’ αύτάς εις τελείαν άνακαίνισιν τοϋ φωτο
γραφείου του, άναλαβών και τά υπόλοιπα διαμερί
σματα τοϋ έπί τής δδοϋ Έρμοΰ ύπ’ άριθ. 10 οικοδο
μήματος.

Ήτοίιιασεν αίθουσας καλλωπισμού, υποδοχής καί 
αναμονής κα'ι. έπλούτισε τύ εργαστηρών του μέ δλα 
τά νεώτερα φωτογραφικά είδη καί μηχανήματα τών 
τελευταίων εφευρέσεων.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣΔΙ’ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚ ΣΤΑΦΙΔΟΡ.
ΜΑΡΜΕΑΑΔΑΙ (κομπόστα)

ΕΚ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΠΟΙΌΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ καί ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟΝ 

ΑΝΕΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΜΟΝ NQIIHS ΪΤΑΦΥΛΜΣ

ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ 0ΙΝ0ΠΝΕΓΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1909

ΕΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Μεταλλευτίχσί’Επιχειρήσεις εν ενεργεία : 
Λάρυαχα, Βλαχόπουλο;, Καρδίτσα, Μαν- 
τούδιον, Κύμη καί Μήλο;. Δρ.

Μεταλλευτικαί επιχειρήσεις ύπό Μελέτην »
Βιομηχανικού Επιχειρήσεις: Έεγοστασιον

Πυρείων καί Έργοστάσιον χημικώνπροί- 
όντων »

Κτήματα Εταιρίας »
Άπούήχα. Υλικών ; 'Υλικά, Μηχανήματα 

’Εργαλεία, Σκάφη, ’Εγκαταστάσεις Γρα
φείων »

Μεταλλεύματα διάφορα έν άποΟήκαις (*;  »
Χρειόγραφα »
’Οφείλεται διάφοροι : Τρέχοντες Λ)ομοί, 

Γραμμιτια Εισπρακτέα, Έχκρεμεϊςλ)σμοί 
Λ)σμοί ’Εργατών η

Λιμενική Έτιχείρησις Ληξουρίου »
Ταμείον: Αθηνών, Μαντουδίου, Λαρύμνης »
Έξοδα συγχωνεύσεως: ΈταιρίαςΔημοσίων 

καί Δημοτικών Έργων καί Μεταλλευτ.
Εταιρίας «ή Βοιωτία» Δρ. 64.873.75

Τ’ άποσδεννύμενα » 6 487.35 »

8.377.606.66
232.484 45

742.128 26
124.152.65

734.098.42
463.255 55
726.920.—

644 842 95
30.366.45
27 502.85

Δρ
58.386.40

Ϊ2Ϊ16Ε744.64

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον Μετοχικόν Δρ.

» ΆποΟεματικόν »
:Ομολογιοΰχον Δάνειον είς χρυσόν 5 ο)ο » 
Μερίσματα: Υπόλοιπα παρελθ. χρήσεων » 
Υπηρεσία 'Ομολογιούχου Δανείου β'. έξα-

μηνίας 1909 »
Άγορασταί Μεταλλεύματος χαί πιστωταΐ 

Διάφορο: σ
Ταμείον περιΟάλψεως »
Κέρδη χαί Ζημίαι: 'Υπόλοιπον είς Νέον »

7.500.000.—
38.288 15

3.500.000 —
7.941.10

87 500.—

995.096.76
12.978.91
20.239.72

Δρ. 12.161 714 .64

ΑΝΑΛΥΣ1Σ ΤΗΣ ΜΕΡΙΔΟΣ ’’ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,.

Είς Γενικά έξοδα Κεντρικοί Γραφείου Δρ.
» Τόκους Τρ)νων Λ)σμών καί Γραμ

ματίων Β' έξαμ. 1909 »
» Υπηρεσίαν Όμολογ. Δανείου Β' 

έξαμ. 1909 »
» Έξοδα Συγχωνεύσεως : Τ’ άπο- 

σβεννύμενα »
» Μισθώματα Βλαχοπούλυυ Δρ. 21.637,80
» » Καρδίτσης » 25.500,— »

'Υπόλοιπον είς Νέον »

48 123.55

9.645.65

87 500.—

6.487.35

47.137.80
20.239.72

219.134.07

Άπό Κέρδη Διάφορα 219.134,07

219.134,07

Έν Άθήναις τή 23 Φεβρουάριου 1910.
Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου

I. ΝΓ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ

Ό αρχιλογιστής
Ν. Λ. ΧΑΡΑΜΗΣ

(*)  Ή άξια τών ίν ταϊς άποΟήκαις σιδηρομεταλλενμάτων, λευκολί&ου κλπ. ίκτιμη3εϊσα έπί τή βάσει τών 
τιμών παραγωγής, ανέρχεται ώς άνω εις δραχ. 463.255,55.

Έάν αντη νπελογίζετο έπί τή βάσει τών τιμών είς &ς εχει έξασφαλισϋή κατά τδ πλεϊστον ή πώλησις αυτών, 
τδ ώς άνω κονδύλων 6’ άνήρχετο εις δραχ. 642.430.

('Ο παρών ’Ισολογισμός εγχριθείς ύπό τής συγκροτηύείσης τήν 15ην Μαρτίου ε. έ. τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τών 
Μετόχων, δημοσιευύήσεται μόνον διά τών λαβουσών έγγραφον εντολήν τής ΔιευΟύνσεως εφημερίδων).

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΙΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20,000.000

Λ τηρημένο ν εός 80.000 μιτοχάς φράγχχ χρυσά έκάστην

ΕΔΡΑ ΗΝ Α.®ΗΙ8ΓΔΙΣ

ΔΙΟΙΙΗΤΙΙΟΙ ΣΥΙΒΟΥΑΙΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζαφείριος Κ. Μάτσα; (Γενικός Διευθυντής Τραπέζης ’Αθηνών).

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ιωάννης Ευταξίας (Υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος).
ΜΕΛΗ : Στέφ. Φραγκιάδης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ Ήλιό.τουλος, Ν. Μισυρλής, Ε. Bowron, 

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

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαφβίριος Κ. Μάτσας, Στέφανος Φραγχιάδης Δημήτρεος Ήλώπουλος, Γενικός Γραμματεϋς 

Δημ. Γαλανόπουλος, Γενικός Επιθεωρητής Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΚΙΟΝ ΒΙΣ ΔΟΝ ΛΙΝΟΝ
Υποκαταστήματα χαί Πρακτορεία; Είς Πάτρας, Αΐγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Λευκάδα, 

Μεσσήνην, Μελιγαλα, Κυπαρισσίαν, Πόλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, Άγουλι- 
νίτσαν, Κριεκοϋκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον καί ΓύΘειον.

E^rjkSlJk.1
Προβταοίι ·. έν γένει τής παραγωγής καί τής ’Εμπορίας τής Σταφίδος.

Παροχή δανείων έπί ένεχΰρφ σταφιδοκάρπου Αποταμιευμένου ·ϊς τάς άποδήχας της μέχρι τών 4)5 της άξίας αύιοΟ 
χαί έπί τόκφ οδχί ανωτέρω τών 6 ο)ο έτησεως.

Αγορά προαφερομένου αϋτή σταφιδοκάρπου εις τάς ώρισμένας έν τή συμβάσβι τιμάς, πρός έξασφάλισιν τοΰ χατωτά- 
ταν ερίου τιμής. Διαφήμισες τοΰ προϊόντος είς τάς ξένος αγοράς πρός έπαΰξησιν τής σημερινής χαταναλώσεώς του χ.τ.λ.



ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
48- ΠΑΝΕ ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ -48

'Εάν αί Ά&ήναι δύνανται νά ύπερηγυνεύωνται διά τάς τελευταίως σημειω&είσας 
καταπληκτικός προόδους των μία άφορμή πρδς τοϋτο είνε και τδ μέγα αύτδ Κατά- 

Η στημα εις τδ όποιον συνεκεντρω&η πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καδαριότης 
Η πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία καί ποικιλία δλων τών ειδών της ΖΑΧΑΡΟ- 

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚ10Κ0ΜΙΑΣ. Πρώτον αΰτδ έκαινοτόμησεν είς τδ 
Ο ζήτημα τής εϋ&υνής διανομής κατ' οίκον άχνου καί νωποϋ Άγελαδονοϋ ΓΑΛΑ- 
QQ ΚΊΟΣ1! Ίά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν όνομαστά, όλα δε τά είδη τής ΓΑΛΑ-
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ΚΊΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφ Ίονα, εύ&ηνά, καί μέ υλικά εκλεκτά καί επιμελημένα. 
Ιά δέ εϊδη τής Ζαχ®ρό«λαβτεχ1ίς γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικό
τατα. Κατόπιν δλων αυτών βτχαίως θεωρείται τδ κέντρον δλου τοϋ εκλεκτού κό
σμου. Λοκκίως ευρίσκουσι δέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως 
νά τάς καταλαμβάτωσι και ακόμη δεχαεότβρον δλοι οί συχνάζοντες τά Οέχτρα 

<5έν ΰευροϋσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τδ τέλος τής παραστά- 
σεως τδ άναιρυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα των, ή τδ γευστικόν γλύκισμά των, 
ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς Αίθουσας τών

ζ 
D 
2 
Μ 
Ζ 
>
W 
Ο 
Η 
Μ 
Η 
> 
Μ
I—( 

>
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΣΙΜΟΝ ΙΑΑΑΤ, TiATQN ΤΗΣ ΕΛΜ10Σ

δεωρεΐ καθήκον της νά είδοχοιήση δτι μόνον αυτή γεμί
ζει τάς φιάλας τών νδάτων Σαρίζης εντός τής τηγής 
Σαρίζης διά μηχανήματος αγγλικού, άλλαι δέ ψιάλαι, 
χωλούμεναι ώς Σαρίζης ΰχό άλλων έμτόρων χλητοΰνται 
ίν Άθήναις.

Έχίσης μόνοχ ή ’Ανώνυμος 'Εταιρία έχει τήν Απο
κλειστικήν ίκμετάλλευσιν τών ΰδάτων Λουτραχ!ο> Κυλ

λήνης, Όασης δΓ έχισήμων ουμδολαίων, χληροϊ τάς φιά 
λας εις τάς χηγάς αύτάς χαϊ συνισταται διά χιστοχοιη- 
τιχών τών Δημάρχων Άνδρου χαΐ Λουτρακιού και διά 
δύο έγχυχλίων το3 Β. Ίατροσυνεδρίου.

Άχοφεύγβτε άλλα ίίδατα μεταφερόμενα διά δαμιζανών 
χαί χάνοντα τάς ιδιότητας χαι τά θεραχευτιχά των συ
στατικά. Δοκιμάσατε τό ύδωρ Τσάγεσι μοναδικόν έν τφ 
κόσμω κατά τήν γνώμην τοδ Γάλλου ’Ακαδημαϊκού Ρομ- 
χέν κατά τής αναιμίας, χλωρώσεως χαι έςαίθενήσεως. 
βαυμάσιον δέ εις riiv γεύσιν.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡ1ΔΟΣ ,,ΑΘΗΝΑΙ/


