
ΕΛΛΗχιΐίΗ ίΤΓΪΙΜΣ ΖάΓΡΜΟΫ.
»

^^^θήν«ί, ’Οκτώβριος Επιθεωρηςϊς
MUNITION ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εντυπώσεις από τήνΧΐχυπίον^Καίρον^-ΈΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-—Διαπρεπείς*  Ελληνίδες κατα τόνίθ Αιώνα 
(δίαργαρίταΆλβά>·αδίηνιάτη):ίη'{Ρ.^-^ΙΙύ^.—’Από τάΚβάϊνταντούΑίρν:γ.ϊ,Τζ,φ. — 'ΗΚατάστασις έν Τουρκία 
ΤΙΜΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ.— Σύνδεσμος προστασίας τώνΈλληνίδων έν Αΐγύπτω.—Σοσιαλισμός: ΙΟΑΝ-Γ-ΚαΠΕΤΑΝΣΤΡΑ' 
ΤΑΚΗ-"Έπόθησα τήν γυναϊκα'Σ.ίΜΊΦΟΝΝΜΥΙ-Ά.πό’Ιεροσόλυμαεΐς’ίορδάνην: ΔΗΜ-Λ-Ζ2ΓΡΑΦ0Υ·-*·!?*  τον σημει
ωματάριου μου(Λεμεσός), ΜΗ-ΜΥΣ· — Τό*  Ελληνικόν νοσοκομεϊον Αλεξάνδρειάς :ΕΥΓ· ΖΩΓΡΑΦΟΥ ·—Αί Όρνιθες 
τοΰ Αριστοφάνονς και ό «CHANTECLER»· ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ- — Διάφορα :*Η  Βάλια.—Δημητρακόπουλος. — 
Έσσλιν—*0  εναρκτήριος τοΰ κ. Φωτεινού. —Μία άποσοβηθεϊσα απεργία..—*Η  κατάστασις εν Πορτογαλλία. 
—Ό Άποκόρωνας.—Τό μυθιστόρημά μας.—’Από την Ζωήν τοΰ μηνός : Γ· Σ·—Ή Κρίσις έπί τοΰ Άβερω- 
φείου Δραματικού Διαγωνισμού τού ’Ωδείου. — Τό Δημοτικόν θέατρον.^· Βιβλία καί Περιοδικά.—Αλλη
λογραφία.

ΚΟΣΜΟΣ ·,Τά μετά τήν έκκαθάρισιν τοΰ Πανεπιστημίου.— Ό "Αγιος Λαυρέντιος.—Συνεργατικόν κα- 
πνοπφλεϊον.--Τά οικονομικά τής Δανιιιαρκίας.-- Τό εξωτερικόν εμπύριον τοΰ Βελγίου.— * Η Κτηματική 
Τράπεζα τής Αίγυπτου.—Τό νέον ' Υπο υργεΐον.

ΕΙΚΟΝΕΣ ί Ό * Ελληνικός ναός τοΰ Κάιρου.—Γενική αποηιις Ίεριχούντος. - Ή αρχαία μονή τοΰ 
Άββα Γερασίμου.—Πρό τής νέκρας θαλάσσης.— *0  Ιορδάνης ποταμός .—Άναπλέομεν τόν ’Ιορβάνην.— 
(ή θέσις Βηθαβάρα).—Ή σύλληψις τών Ιχθύων τοΰ Ίορδάνου.—Τό άγιασμα τοΰ Άββα Γερασίμου.—‘Επί
σημον τμήμα φιλαρμονικής τής 'Εταιρίας Βάλια. - Τό εσωτερικόν μωαμεθανικού Τεμένους έν Καΐρω.
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■Παν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!' ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ—
Διά τδ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ...................................... Δραχ. 12.

Διά τούς διδασκάλους » 8.
Xd τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ........................................δολλάοια 3.
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ. . . . . 1)2 λίρα Αγγλίας.
Διά την ΚΥΠΡΟΝ......................................................... 10 σελίνια
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ........................................φρ. χρ. 12.
"Εκδοοις ίκλεκτή ........ φρ. χρ. 25 ή Δρ. 25

ΔιεύΟυνσις: Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου, 'Οδός Μενάνδρου 83. Αθήνας 

Τηλεγραφική διενθυνσις: «Ελληνικήν Έπιθεώρησιν», ’Αθήνας.

Αντιπρόσωπος καθ' δλην τήχ Ρωσσίαν
-----r—'> τής «Ελληνικής Έπίθεωρήσεως*  Αναγνωρίζεται δ Καθηγητής κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΤΟΣ, 'Οδησσίς.—fRue Pouschliine, No 66).

iv Λονδίνφ ή Δίς ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Ιν'Αλεξανδρείρ ΑΙγύπτον : ό κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΑΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Βιβλιοπώλης (Ιναντι τοΰ 

Άβερωφείου Γυμνασίου).
δ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ, παρά τοΐς κ. κ. Χωρέμη-Μπενάκη.
° κ. ZHNQN ΣΤΡΑΤΗΣ, πρόεδρος τοΰ 'Ελληνικού Συλλόγου.
δ κ. ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΣ.
ό κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.
δ Ιατρός κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΜΙΧΑΣ-
δ κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΤ, Διευθυντής των 'Ελληνι

κών σχολείων Τάντας. 
δ κ. ΚΟΝΣΤ. ΔΑΝΙΣΚΑΣ.

D

εις Kafr-Zayat 
iv ΖαγαζΙκ 
Iv Facous 
iv Μανσούρρ 
Iv Simbellawein 
iv Τάντρ

iv Benha

Ιν Πόρτ—Σάϊτ : ή Δν>ς ΑΓΛΑ ΐ Α ΓΕΟΡΠΑ&ΟΥ» Διευθύν 
____ f

Ιν ’ Αμμοχώστφ Κύπρι

iv Λευκωσίρ

iv Αάρνακι

iv Λεμεσφ 
iv Πάφφ

h Καλάμαις: <5 κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΣ· , _ '
δν 'Ιερουσαλήμ: δ κ. ΜΑΤΘΙΑΣ ΠΑΤΑΙΔΗΣ’/βροΧάχοιος, Κεντρικός Ταμίας τοΰ'ΙεροΰΚοινοΰ.

»

- - - - - - ...- - - - - - - - - - - - - „/ιρια τοϋ Ιν Πόρτ-Σάΐτ Παρθένα γωγείου.

ιου : ή ΔνΙς, ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγω
γείου Άμμοχώστου.

ή ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου Φανε
ρωμένης.

ή ΔνΙς ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟ"ΖΟΥ, ΎΙδιευθύντρια τοΰ Παρθεναγω
γείου Λάρνακος.

« χ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ZHNQN, Δικηγόρος.
ό κ. ΣΠΥΡΙΔ2Ν ΜΑΤΡΟΜΜΑΤΗΣ. Χ^χόρο;.

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενου ή μή δέν έπιστρέφεται.

σύγγραμμα άποατελλόμκνιον είς τά γραφεία τής < 'Ελληνικής Έπιθεωρήσεως 
αναγγέλλεται δΓ αύτής.

ΣΗΜ - συνδρομητών μας έρχονται άπό 1ης έκά-

ΣΤΝΟΤΠΙΚΜ ΚΑΤΑΓΓΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1910

Έν Άθήναις TQ 14 ’Οκτωβρίου 1910 Ό Διευθυντής του Λογιστηρίου
Π. Α· ΚΟΥΤΣΑ ΛΕΞΗΣ

30 Σεπτεμβρίου
________________ ____ 1910

31 Αύγούοτου
1910

Χ/ΧΝ XJXrx Γ1 X ΧΧ^ΟΧΝ
Δραχ. |Λ. Δραχ. |Λ.

( εις μεταλλικόν..................................................5,080,561 64 3,774,520 70
Ταμεϊον / » τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης 819,330 517,495

\ » κερμ,ατ’.κά γραμψ.. δίδραχμα και μ,ονόδραχ. 766,701 916,980
Διαθέσιμα συμυώνως Νόμω ,ΓΧΜΒ')είς χΡ·®Ρ· 1,000,000

) οσυνάλ, «6,500,000 7,500,0 .0 -

’Εξωτερικοί (Μεταλλικόν Τραπέζης είς τό εξωτερικόν. 48,951,930 75 50,981,575 46
Λ)όμοί / Προϊόν έκδοθέντος ’Εθν. δαν. εις χρυσόν

\ 'Ελλην. Σιδηροδρόμων 4 0)θ του 1902 60,174 40 60,174 40
Δάνειον πρός τήν ‘Ελληνικήν Κυβέρνησιν έπ’ άναγκα-

τική κυκλοφορία τρ. γραμματίων............................... 61,778,575 42 61,778,575 42
Δά ,ιον πρός τήν ‘Ελλ. Κυβέρν. διδράχμ. καί μονοδράχ. 9,000,000 — 9,000,000 —

(ΐμολογίαι ) Είς χρυσόν Δραχ, 27,871,519.—
*ΕΘ κών δανείων) » τρ.γραμ. » 33,091.310,30 60,962,829 30 61,215,305 30

Έντοκα γοαμ. Έλλην. Δημοσίου είς τραπεζ. γραμμάτια 3,142,100 — 3,142,100 —
Προεξοφλήσεις...................................................................... 19,937,560 93 21,195,400 56
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων...................................... 3,719,915 95 3,709,794 45
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί έπ’ ένεχύρω χρηματογράφων 19,638,611 67 19/02,877 16
Δάνεια έπ’ ένεχύρω εμπορευμάτων...................................... 5,316,727 45 4,492,243 25
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπί υποθήκη 71,408,596 I . 68,585,61 6 80
Δάνεια είς δήυ,ους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα 47,737,142 7 6 47,845,669 86
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας...................................... 12,375,457 92 13,415,335 06
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας 5,766,961 37 5,593,325 16
Μετοχαί είς έγχωρίους εταιρίας...................................... 7,490,498 50 7,493,210 20
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης...................................... 1,250,000 — 1,250,000 —
"Ομολογίαι λαχειοφόρων δάνειων ’Εθνικής Τραπέζης

τής 'Ελλάδος .............................................................. 103,986 70 197,622 45
Τοκομερίδια έν γένει............................................................... 66,380 21
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα έξ άναγκαστι-

κών εκποιήσεων..................................................................... 9,207,780 98 9,222,115 20
’Απαιτήσεις έπισφαλεϊς.................................................. 3,483,367 80 3,467,160 03
Έξοδα έγκαταστάσεως (ιδίως δαπάνη κατασκευής τοα-

πεζικών γραμυ-ατίων)............................................................... 1 ,380,745 52 1,290,736 02
Λογαριασμοί τρίτων έν τω έξωτερικω......................... 4,189,442 31 723,913 14
Διεθνής Οίκον.Έπιτροπεία(Λ)σμός ύπ. ’Εθν. είς χρ )
Λογαριασμός έξαγοοας συμμετοχής Κυβερ. έκ τραπέζι- 9b,1U4 50

τικών γοαυ,ιχατίων............................................................... 931,840 — 931,840 —
’Εξαγοράπρονομίου llpov. Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας 400,000 — 400,000 —
Διάφορα. . ........................................................................... 620,789 44 441,658 59

Δρ. 4 13,02Ι,65< 25 401,512,728 92<
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν κεφάλαιον........................................................ 20,000,000 20,000,000 —
Άποθεματικά κεφάλαια.................................................. 13,500,000 13,500,000 —
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία :

I. διά λ)σμόν τής Κυβεονήσεως.......Δο. 61.718,575.42
II. » » » Τραπέζης............. » 56.801,463.97

III. » > » » συμφ. ν. ,γχμ,β'» 7,500,000.— 128,080,038 49 120,014,827 71
Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα 9,000,000 — 9.000.000 —
Καταθέσεις έν δψει είς μεταλλικόν......................... 3.617.025 17 3,082,863 99
Καταθέσεις » είς τραπεζικά γραμμάτια . 19,131,266 19 21,812,392 33
Έπιταγαΐ πληρωτέαι ................................................... 1,586,421 06 1,670,841 88
Μερίσματα πληρωτέα.................................................. 295,900 — 444,500 —
Διεθνής Οίκ. Έπιτροπ. (λ(σμός καταθέσεων έκδημοσ.

■ ·<> ) Είς νουσόν.......... Δο. 849.342.ilυπεγγ. προσοοων | - 4 0θ4’ 838>1θ
4,944,180 17 3,084,961 53

"Υπηρεσία 'Εθνικών δανείων είς χρυσόν......................... 114.305 35 184,303 40
"Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια 405,72' 7 733,858 19
Καταθέσεις Δημοσίου έπί τόκω είς χρυσόν . . . . 201,091 0έ 4,560,468 63
Καταθέσεις Δημοσίου » » είς τραπεζικά γραμμάτια 2,866 7C 582,866 70
Έντοκος »ατάΓί. Δτ,μ. είς γο. (προϊόν πρ. 40,000,000 5,000,001 -
Έντοκος κατ.Δημ.είς χρυσ. διά τήν κατασκ.τοΰ Σ.Π.Δ.Σ. 60,174 4( 60,174 40

» » » » τρ.γο)τξα ρ » » » 58,811 41 58,811 40
Καταθέσεις ύπό προθεσμίαν καί διαρκείς .... 120,166,161 2.' 120,096,184 »6
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν . 39,225,121 - 39,225,121 —

» » » 2 1)2 ο)ο είς τραπ. γραμ 20,239,701 - 20,239,70· —
"Υπηρεσία λαχ.δαν. Τραπέζης 3ο)ο είς χρυσόν . 1,806,64 1 - 1,909,801

» » » » 2 1)2 ο)ο είς τραπ. γραμ 316,27 323,25* ί 50
Καταθέσεις -αμιευτηρίου............................................ 15,942,00 > 5 5 15,857,45 17
Διάφοροι λογαριασμοί............................................ 896 63 2 9 1,580,02 ί 94
Διάφορα............................................................... ...... 8.441,296)7 3| 3,490,31 5 59

Δρ. ]413,021,658 )2 51401,512,72 8 92

849.342.il


ΛΡΑΓΑΤΣ.ΓΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ O

ζΐίασταΰρωσίί οδών Φιλελλήτ ων κοι Νικοδήμου—Μεγαρον I. Φραγκοπούλου
Είνε γνωβτή από έπταετίας τοϋ Σραγατσείου έν Πειραιεϊ ή εργα

σία έν τή έγχυχλίω παεδεύσεε, έν ταϊς ξέναις γλώσσαις καί έν τή πρα- 
τικωτέρα διδασκαλία. Τήν έργασίαν ταύτην νοών νά μ.εταδώση ό 
πρώην γυμ.νασιάρχης Σεευθυντής αύτοϋ κ. Ίάκ. X.. Λ.ραγάτσης είς 
εύρύτερον κύκλον έρχεται είς τάς Αθήνας άπό Σεπτεμβρίου μέ τήν 
πανοπλίαν τής ύγιοϋς έν πάσι παιδεύσεως, ύπό τήν σημαίαν τής προ- 
παρασκευής πρώτον καί κυριώτατα χρηστών ανθρώπων, χρηστών πο
λιτών.

Προσωρινόν γραφεϊον μέ^ρι τής 1ης Σεπτεμβρίου εν δδώ Σταδίου άνω
θεν εστιατορίου Άβέρωφ.

" Α Γ Γ ΕΛ Ι Α

ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΛΕί·ί'.ΩΜ5
0 “ΖΗΝΩΝ,,

ΕΝΕΚΑ τής έν τω II. Γυμνασίω ένασχολήσεως ήμών έν τώ παρελθόντι καί τών γνωστών πεοι- 
πετειών άπέβη αδύνατος ή συνέπεια τής έκδόσεως τοΰ Περιοδικού «ΖΗΝΩΝ» καί έν τώ μέλ- 

λοντι. Έπιθυμοϋντες όμως νά παρέχωμεν σοβαρά καί ωφέλιμα μελετήματα είς τό φιλομαθές καί φιλόμουσον 
Κυπριακόν Κοινόν προτιθέμεθα νά έκδίδωμεν έτησίως έιοεξής

“ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ,,
κατά τό σύστημα τών σπουδαιότερων Εύρωπαίκών ημερολογίων έν ω περιεκτικούς θά εκτίθεται πάσα ή έθνική, ή εκκλησια
στική πολίτική, οικονομική έν πάσαις ταϊς έκφάνσεσιν αύτής, κοινωνική καί άλλη κινησις έν ΚύπΟω ιδία, έν τή έλευθέοα 
Μητοί Έλλάδι καί τώ Πανελλήνιο» καθόλου.

Αί κατά τό προηγηθέν έτος γενόμεναι πολιτικαί καί κοινωνικά: ποόοδοι καί μεταβολαί, σύντου,ος καί περιληπτική έκθε- 
σις τής όλης συγχρόνου καταστάσεως τών πεπολιτισμένων κρατούν έν τή πολιτεία, έν τώ στρατώ καί τώ στόλο», έν ταϊς έ- 
πιστήμαις καί τοΐς γράμμασιν, έν τή βιομηχανία καί τή βιοτεχνία, έν τή ναυτιλία και έμπορία καί περί παντός σπου
δαίου παράγοντος προόδου καί ευημερίας παρά παντί πεπολιτισμενω λαώ.

’Ιδιαιτέρα θά γένηται προσπάθεια όπως οί άναγνόύσται τοΰ ::ΚΥΠΡ ( ΑΚΟΥ Λ ΥΚΩΜΑΤΟΣΓ, δύνανται νά πληροφο- 
ρΐ.νται δ·.’ αύτοϋ τήν όλην εθνικήν κίνησιν καί πρόοδον τοΰ 'Ελληνισμού μακοάν πάσης άηδοΰς κολακείας καί διαφημίσεως 
προσώπων ώς τά πολλά πισης μνείας αναξίων. Έν πανοραματική σκιαγοαφία κατ’ έτος ό "Ελλην άναγώστης πρέπει νά 
διεξέρχηται πάσαν ένδιαφέρουσαν μεταβολήν καί πρόοδον έν άπαντι μέν τώ πεπολιτισυ,ένω κόσμο» καθόλου, ίδια δέ έν 
τώ έλευθέοω καί άλυτρώτω Ελληνισμό».

Τάς επαγγελίας ταύτας ποιούμεθα πρός τό Ν. Κοινόν τής Κύπρου μετά τής δεούσης έπι-ουλάςεως, διότι παγκοίνως τυγ
χάνει γνωστόν ότι είτε έθνικαί είτε τοπικά·, περιπέτεια·, δέν άφίνουσιν ήμάς άπεοισπά τους ουδέ δυνάμεθα νά ποοαμένωμεν 
ακίνητοι καί απαθείς έν τώ γοαιοείο» ήμών λογισταί.

Τό «Κυπριανόν Λεύκωμα ■> Οά άποτελε .θή έκ 400—500 σελίδων διά τήν ποώτην εκδοσιν αύτοϋ τίμημα δέ ώρίσθη 3 σε
λίνια διά τούς συνδρομητάς τοϋ εΚυπρ. Φύλακος» καί 4 σελ. διά τούς άλλους άνα-'νώστας.

’Αγγελία·, καί διαφημίσεις είς ιδιαιτέρας σελίδας καταχωρίζονται έν τώ < Κυποιακώ Λευκώαατι» ολοσέλιδοι μέν αντί 
μιας λίρας καί κατ’ αναλογίαν τμήματα μόνον τής σελίδος.

Έν Λευκωσία τή 10 ’Ιουλίου 1910. * 0 ΕΚΔΟΤΗΣ
ξΗ· ,ΚλΤΑΑΑΝΟΣ Δ’ Μ·

60
ΟΙ καλλίτεροι * Αθηναίοι Ιατροί μεταξύ τών οποίων οί κ. κ. ίΜαγγίνας, θά- 

φκς, Χαΐμ,ης» Λ,οΰρος» U. αλλοκούνης, Κ,αλλςοντζής» Μ·χλχνδρΓνος. 
ΙΙαπαβασολείου. Β^λαβεανός, Γκίζης, Τουφεξής, Ιί,υταρεόλος» 
!%Ι πίστης, ΙΙούμστουρας. Μςταυτσής, Σωτηρεάδης, Τσάχωνας, Φ«· 
ραυτάτος, ίελαπρουλάς, Ι*όκχος,  ϋανέλλης, Σκάσης, Άραβαντενός, 
’Αντωνίου, 3£<χφελόπουλος, ΛΙςχολούδης, Άσεμής, Λεδούσης, 
Σακόρραφος, Λ,αμπίκης, ϋα,ερης, ΙΙρωτόπουλος κ τ. λ.

Συνιστοϋν δι*  επιστολών των
Τά ΰδχτα Σχρίζης, Λεουτρχκίου, Μίυλλήνης χαί Τσάγεζε

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Στοά ’Apiiaxtiou 47—21

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΙΒΕΝΟΝ ΔΡ.δΟ,Οόό,ΟΟΟ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΛΡ. 10.275,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ :ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ : ’Εν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάηαις, Τρεπόλε», Βόλφ,καΙ Aaoiddn

ΕΝ ΚΡΗΤΗ : ’Εν Χανίοις, Ήρακλείφ καί Ρεθύιινη»
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ’· ’Εν Κωνάταντινονπόλει ('Υ)μα έν Γαλατξί μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), 

•Αηιιίφ, ΤραπεζοΟντι, ΚεραΟοΰντι, Σμύρνη, Με^άίνη, Θεόάαλο- 
νίκη, Σέρρατς, ΚαβάλΔα, Ξάνθη ΊωαννΙνοτς καί Χέφ.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ : Έν ’Α5.εξανδρεία, Μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Midan) Καϊρφ, 
(μετά παραρ’ήματος έν τή συνοικία. Mousky), Ζαγαζικέφ καί Μανάονρη.

ΕΝ ΑΟΝΔΙΝΩ (No 22 Fenchurcf. Street) έν Λεηεάφ (Κύπρου) καί έν Χαρτούμ (Σουδάν).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ >ΤΗΤ3ΟΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΤ 1910
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Διαθέσιμα :Έν τω Ταμείω καί παρ’ έγχωρίοις Τραπέζαις .... Δρ. 14,985,120,01) 
Παρά Τραπέζ. έν Εύρώπη καί Σ)ματα έν χαρτοουλακίω » 17,967,261 48) 
Προεξοφλήσεις και Προκαταβολαί Ε)γραμματίων.....................................
’Εγγυημένοι λογαριασμοί :

έπί ένεχύρω χρεωγράοων................................Δρ. 58,862,815.65)
έπί έμπορ. καί άλλων εγγυήσεων .... » 47,000,405 971
έπί ύποθήκη^άκινήτων...................................... » 10,492,731.55)

Τρέχοντες λ)σμοί χρεωστικοί..................................................................................
Όμολ. ’Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί ’Ανωνύμων 'Εταιριών 
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια..................................................................................
Συμμετο/αί είς επιχειρήσεις.................................................................................
Κτήματα Τραπέζης . ..................................................................................
Έγκατάστασ’.ς καί Επιπλα Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων ....

Δρ. 238,150,101.53
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Κεφάλαιον Εταιρικόν....................................................................................................Δρ.
Κεφάλαιον τακτικόν’οΑποθεματικόν...........................................................................»
Άποθειιατικόν Προνίας.......................................................................................................”
Καταθέσεις .................................................................... Δο. 91,507,224.99) #
Ταμιευτήριον . ι...................................... . » 12,657,275,88)
Τρέχοντες λ)σμοί πστωτικοί..........................................................................................»
'Υποκαταστήματα.............................................................................................................»
’Εξωτερικοί λ)σμοί.............................................................................................................»
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάφορα...................................................................... »

29 952,381,49

32,035,501.007

1 16,355,983,17

26,795 092,45
13,337.987,84
8,683,539 41
5,265 116.85
4,778,866.72

945,631.63

50.000,000 ,—
5,275,000.—
5,000,000.-

104,1 64.500,8 7

30,727,189,14
2,104,532.41

33,6’0,573.—
7.268,306.11

Δρ. 238,150.101.53
'Ο Διευθυντής τοΰ ΛογιστηρίουΌ Γενικός Διευθυντής

Ζ. Κ- Τ·ΛΑ.Τ3Α.Σ Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
'II Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ Προεξοφλήσεις, Εισπράξεις γραμματίων, Προκαταβολάς έπί 

χρεογράφων καί έ·>,πορευυ.άτων. ’Ανοίγει τρεχούμενους Λογαριασμούς ήγγυημένους καί εν γένει ά·· 
ναδέχεται τήν έκτέλεσιν πάσης τραπεζιτικής και εμπορικής επιχ ειρήσεως ΰπό συμφερωτάτους όρους. 
Δε’χιαι χρεώγραφα πρός φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων. Ενοικιάζει χρηματοκιβώτια είς 
ίδιώ-ας. Δέχεται καταθέσεις χρημάτων είς χρυσόν και τραπεζογραμμάτια πληρώνουσα τόκον :

3 ο)ο είς πρώτην ζήτησιν
3 1)2 ο)ο διά καταθέσεις έξ μηνών
4 ο)ο » ” ενός έτους
5 ο)ο » ® δύο ετών καί επέκεινα

Διά τάς είς τό Ταητευτήρτόν της» λειτουργούν καθ’ έν.άιίτην, καταθέσεις ώς καί διά 
τάς χάριν αγαθοεργών σκοπών, πληρώνει τόκον i ο)ο.

πλουτος δενδ¥ον~κλΓφ?γώΓ~
ΤΙ Μ ΑΙ ΑΣΪΝ Α ΓΩΝ ΙΣΤΟI

Ειδοποιού μεν τό Σον κοινόν της πρτοτενούοης καί 
τών ίπαρχιών, δτι εις τά εν Σεπολίοις Δενδροκομεία 
καί ιρυτοκομεϊά μας, ενρίσκονται πρός πώληαιν καί 

είς τιμάς άονναγωνίατονς άπαντα τά ίκλεκτά είδη τών 
Καρποφόρων δένδρων λίαν εύρωστα καί νγεια. ’Ο
μοίως απαντα τά είδη τών Φοινικοειδτόν καί Έσπε- 

ριδοειδαίν φυτών.
Άναλαμβάνομεν τόν καταρτισμόν Κήπων καί Δεν- 

δροστοιχιών.

’Αδελφοί ΚΑΝΤΟΡΟΙ

'1* λ0 τήν 'Τψηλήν προστασίαν 
( τής Λ. Μ. 5θΰ Βασελέως

( II ΕΝ ΑΘΙΙΝΑΙΣ Β1ΟΜΙΙΧΑΝ1ΚΗ ΚΑΙ ΕΜ- 
? ΠΟΡΙΚΙΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ. Ειδιχ.αί σχολαι ανώ

τερων τεχνικών σπουδών : ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟ- 
? MHXANIKH, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙ-
1KH, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Φοίτησις διετής.

Γίνονται δεκταί καί μαθήτριαι. Έγγραφα! άπό 
τής 20 Αύγουστου. Μαθήματα άπό τής 15 Σε
πτεμβρίου. Γραφεία Ακαδημίας καί Δελτίου 
έπί τής πλατείας Κάνιγγος έν Άθήναις. Τά δί
δακτρα ήλαττώθησαν είς τό 1)3 σχεδόν, πρός 
ένίσχυσιν τών τεχνικών σπουδών.

------ -
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S. STEIN
Premiere Maison de 1’ Orient vendant le meilleur march0

VETEMENTS pour HOMMES etENFANTS 

ROBES, MANTEAUX etc.pour DAMES a FILLETTS 
BOiSETERIE, CHEMISERIE, PARFUMERIE, GAHTERIE, MERCERIE,

LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAROQUINERIE 
CHAUSSURES, ARTICLES DE VOYAGE ETC. ETC. ETC.

LE CAIRE, ALEXANDRA, TANTAH SALONIQUE, CONSTANTINOPLE

(GALATA ET STAMBOUL)

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
Ζ. ZTEIN

Εμπορικός Οίκος έν τή ’Ανατολή πρώτιστης τάξεως έχων τάς οίκονομικωτέρας τιμάς.

ΕΝ&ΪΜΑΤΑ αία ΚΥΡΙΟΥΣ και ΠΑΙΑΙΑ
FNAYMATA, ΕΠΑΝΟΦΟΡΙΑ κτλ δια ΚΥΡΙΑΣ και ΑΕΙΠΟΙΜΙΑΑΣ

ΕΙΔΗ ΠΚΕΚΤΙΚΗΣ. ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, 
ΕΙΔΗ ΨΙΛΙΚΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΣΩΡΡΟΥΧΩΝ ΠΛΥΤΤΕΛΕΙΑΣ Η ΜΗ. ΕΙΔΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ χτλ.κτλ.χτλ.
ΚΑΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

(ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΥΑ)ΑΧ*»  - *"

Εικόνες ΑποΤΜΝ Αίγυπτον

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ TOY KAΤΡΟΥ ό δαπάναις τού ομογενούς κ. Ν. Τσανακλή άνεγειρόμενος

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

ΚΑΙΡΟΝ
'Επτά υπήρξαν αί κυριώτεραι Δυναστεϊαι αί βα- 

σιλεύσασαι έπί μακράν σειράν αιώνων εις τήν Αίγυ
πτον. Άρχονται άπό τοΰ πρώτου ιστορικού ιθαγενούς 
βασιλέως τής Αίγυπτου Μήνα. Ταύτην επακολουθεί 
ή δυναστεία τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, καί εΐτα τών 
Πτολεμαίων, τών Ρωμαίων, τών Μωαμεθανών ’Αρά
βων, τών Τούρκων καί τελευταίους τών Χεδιβών. Ό 
ιστορικός ό όποιος θά ^έρευνήση τάς περιόδους τών 
δυναστειών αύτών θά εύρεθή εις κόσμους μυστηριω- 
δώς άπεριγράπτους, τών οποίων δέν θά ήνε εύκολος 
ούτε ή άναπαράστασις, ούτε ή περιγραφή. Έλληνες, 
Ρωμαίοι, Μωαμεθανοί, ’Άραβες, καί αί διάφοροι 
φυλαί τούτων, Μαμελοΰκοι, Όμεϊάδαι, Φατιμίδαι, 
παρερχόμενοι διά τών αίώνων έθεντο τάς σφραγίδας 
των έπί τού βίου καί τών έξεων τών ανθρώπων αύ
τών, ανθρώπων οί όποιοι πολύ συχνά επιβεβαιώνουν 
τήν αλήθειαν τής ρήσεως τοΰ Άριστοτέλους δτι 
υπάρχουν άνθρωποι φύσει δούλοι.

Άλλ’ ό ιδικός μου σκοπός δέν εΐνε νά γράψω σή
μερον άπό ιστορικής άπόψεως τάς έξ Αίγύπτου έντυ- 
πώσεις μου.Τό παρελθόν έκεΐνο μεγαλεΐον εναπόκειται

άλλως. Έγό) θά γράψω πετακτά καί άτακτα δτι εΐδα 
είς τήν ’Αλεξάνδρειαν, δτι παρετήρησα είς τόν δήμε- 
ρινόν κοινωνικόν βίον τοΰ Καίρου, δτι έθιξε τήν προ
σοχήν μου, ή έκίνησε τήν έκπληξίν μου, ή ικανο
ποίησε τήν περιέργειάν μου.

Καί ένα άπό τά περιεργότερα αντικείμενα τού 
Καίρου τό όποϊον πρέπει νά ίδή κανείς τό όποιον 
πρέπει νά μελετήση, εΐνε ή οδός Μουσκίου ή τό 
Μοΰσκι τό άποκαλούμενον κοινώς. Δέν είμπορεΐ νά 
εΐπή κανείς δτι είδε τό Κάϊρον έάν δέν διέλθη πολ
λάκις τήν πολυθόρυβον αύτήν οδόν, τήν πολύχρωμον 
καί ποικίλην καθ’ δλους αύτής τούς τόνους τής ζωής 
τών ιθαγενών. Μέσα δέ είς αύτόν τόν συμφυρμόν τών 
ιθαγενών δέν λείπει ή άνάμιξις τοΰ έρευνητοΰ ’Αμε
ρικανού, ή τού ΙΙεριηγητοΰ Εύρωπαίου ή τοΰ ’Άγ
γλου στρατιώτου. 'Όλα συμμίρ’υνται έκεϊ. Πάσα ζωή 
καί πάσα γλώσσα, καί πάν έθιμον, καί παν χρήμα,καί 
πάσακίνησις καί πάσα έν γένει ιδιαιτέρα έκδήλωσις 
τής ίδιαζούσης ζωής τού Άραβος Αιγυπτίου.

"Ολα τά είδη τών υποζυγίων άπό τής καμήλου μέ
χρι τού ίππου διέρχονται άκαταπαύστως τήν οδόν αύ
τήν. Καί άφ’ ετέρου πάσα ήλικία, καί πάσα τάξις κοι*  
νωνική, καί παν έπάγγελμα εκπροσωπούνται είς τόν
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μεγάλον αυτόν δρόμον, είς τόν οποίον ή νεκροφόρος 
πομπή αντιτίθεται παραλλήλως προς τήν γαμήλιον,και 
ή ό γέλως πρός τόν θρήνον, και ή ευτυχία πρός τήν 
δυστυχίαν, και δπου μέσα εις τάς τόσας πολυποίκιλους 
καί περιέργους εκφάνσεις ένός βίου καθαρώς μουσουλ
μανικού, άντιπαρέρχεται ή μορφή τοϋ Ευρωπαίου 
μελετητοΰ, καί τόν ογκηθμόν τοΰ δνου τοΰ Άραβος 
μικροπωλητοΰ τόν διαδέχεται ή μονότονος και βαρεία 
συρίκτρα τοΰ αυτοκινήτου, καί τόν τριγμόν τής ιθα
γενούς ά ρ α μ π ί α ς ή αθόρυβος διέλευσις τοΰ κ άου
τ σ ω τ έ δίφρου. 'Ότι καταπλήττει περισσότερον τόν 
διερχόμενον τό Μοΰσκι εινε δ θόρυβος, δ αέναος δ 
διαρκώς ποικίλλων, δ πολυσύνθετος θόρυβος τόν 
δποϊον άποτελοΰν δλοι σχεδόν οί ήχοι τούς όποιους 
κάθε πνοή ή κάθε πλάσμα άφίνει εις τήν διάβασίν 
του.

Έκεϊ δ ιθαγενής παντοπάιλης διαλαλεϊ μέ τήν πα
ραστατικήν άλλ’ ακατάληπτου γλώσσαν του τό είδος 
του, δ Άραψ αμαξηλάτης διέρχεται μέ διαρκείς κραυ- 
γάς άπό τό πολυποίκιλου εκείνο πλήθος, οί έμποροι 
είς τάς θύρας τών καταστημάτων των προσκαλοΰν τούς 
άγοραστάς, οί ίπποι χρεμετίζουν, οί δνοι ογκανίζουν, 
καί ωσάν νά μήν άρκοΰν δλα αύτά, οί μονότονοι καί 
διαπεραστικοί ήχοι δύο μετάλλινων κυμβάλων, τά 
δποϊα κροτώσι μέ νευρικήν καί άκατάπαυστον κίνησιν 
τής χειρός οί πωληταί τών αναψυκτικών τοΰ δρόμου, 
σάς άναγκάζουν ν’ άπομακρυνθήτε τό γρηγορώτερον 
άπό τόν τόπον εκείνον άφίνοντες στεναγμόν άνακου- 
φίσεως.

Καί έν τούτοις έκεϊ μελετάται τελείως ή Μουσουλ
μανική ζωή.Τή στιγμήν αύτήν αίφνης μέσα εις τόν έκ- 
κωφαντικόν θόρυβον διέρχεται μία δμάς ’Αράβων. 
Έπί κεφαλής δ Χότζας μέ τό πράσινον σαρίκι του 
ψάλλει μέ μονότονου φωνήν μέλος τι. Τέσσαρες άν- 
δρες κρατούν εις τούς ώμους των κάποιο κιβώτιον 
σκεπασμένου μέ ένα χαλί, ένώ είς τό άκρον έπί ξύλου 
ορθού κρέμαται ένα μικρό φεσάκι. "Οπισθεν άκο- 
λουθεϊ ένα μεγάλο κάρρο διπλασίως φαρδύτερου 
τών ίδικών μας καί έλεύθερον άπό τάς τέσσαρας πλευ
ράς του. Έπ’ αύτοΰ κάθηνται σταυροποδητί ’Ιθα
γενείς γυναίκες. Φέρουν έπί τοΰ λαιμού κυανά μανδύ- 
λια τά δποϊα κινούν μέ κίνησιν σπασμωδικήν, καί 
άφίνουν διαπεραστικός κραυγάς άλγους καί οδύνης. 
'Όλη αύτή ή πομπή δέν είνε άλλο παρά κηδεία. 'Ο 
νεκρός εύρίσκεται κλεισμένος καί σκεπασμένος μέσα 
είς τό κιβώτιον καί τό φέσι τό δποϊον ταλαντεύεται 
έπί τού ξύλου άποδεικνύει τό γένος αύτοΰ.

4*
’Ολίγον μακρύτερα άκούεται μουσική παίζουσα 

χωρικά έμβατήρια. Τούτων ακολουθεί μία άμαξα 
έστολισμένη μέρόδα καί κλειστή περισσότερον άπό 
ένα καλοσφραγισμένο κουτί. Πέριξ τού κουτιού αύτοΰ 
άλαλάζουν μικροί άγυιόπαιδες, καί όπισθεν άκολουθεϊ

σειρά αμαξών κλειστών αί δποϊαι είνε πλήρεις απο 
χανούμισσας. Ή πομπή αύτή είνε γαμήλιος. Τό κα- 
λοσφραγισμένον κουτί τό έστολισμένον μέ τά άνθη πε
ρικλείει τήν νύμφην ή δποία άθέατος καί άγνωστος 
άγεται είς τόν οίκον τοΰ μέλλοντος συζύγου της.

4·
Όλίγον μακρύτερα καί εις τήν ιδίαν πάντοτε δδόν 

άκούει δ περιπατητής άλλας ψαλμωδίας έξερχομένας 
άπό κάποιαν θύραν. Έάν έχη τήν περιέργειαν νά πα- 
ρατηρήση καί έξετάση θά ίδή πολλούς Άραβόπαιδας 
καθημένους έπί τής γής καί κινοΰντας έμπρός καί 
όπίσω τό σώμα ένώ άναγινώσκουν. ’Όλοι αύτοί είνε 
μαθηταί προκαταρκτικών σχολείων καί άναγινώσκουν 
τό Κοράνιον.

Καί δ δρόμος αύτός μέ τάς στενάς παρόδους του δ 
δποΐος παρουσιάζει δλας τάς εικόνας τής ιθαγενούς 
ζωής, δ δποΐος δέν ήμπορεϊ νά είνε καθαρός άπό τήν 
κοσμοπλημμύρα, δ όποιος δέν περιέχει τά μεγάλα κα
ταστήματα τών Ευρωπαϊκών συνοικιών, ούτε τά με
γαλοπρεπή ξενοδοχεία, ούτε τά εύπρεπή ζαχαροπλα
στεία, ούτε τά πολυτελή καπνοπωλεία—τά δποϊα 
χρειάζεται ιδιαιτέρως νά περιγράψη κανείς—περι
κλείει έν τούτοις πλούτη άμύθητα περιουσίας κολοσ
σιαίας, εις τά κοσμηματοπωλεϊά του.

Τά κοσμηματοπωλεία αύτά έν τούτοις δέν έχουν 
ούδεμίαν εξωτερικήν λάμψιν δέν είνε ούτε καν μα- 
γαζία ευρύχωρα. Στεναι λωρίδες πολλά έξ αύτών, δέν 
έχουν παρά δύο μικράς βιτρίνας καί ένα κάθισμα διά 
τόν κύριον τοΰ μικροσκοπικοΰ αύτοΰ μαγαζιού. ’Αλλά 
μέσα εις τήν βιτρίναν έκείνην έμπερικλείεται πολλά
κις δλόκληρος περιουσία. Δέν συνίσταται αύτη’ ούτε 
άπό χρυσόν, ούτε άπό άργυρον. Σμάραγδοι, άμέ- 
θυστοι, λίθοι Τουρκουάζ, άδάμαντες μπριλάντια 
μαργαριτάρια, ζουμπρούτια, καί ότι άλλο πολύτιμον 
υπάρχει εις τήν γην, εύρίσκεται έκεϊ είς τόσην άφθο- 
νίαν καί εις τόσα μεγέθη πολυποίκιλα, ώστε δλα 
αύτά μαζή ν’ άποτελοΰν τάς κολοσσιαίας, τάς έκπλη- 
κτικάς έκείνας περιουσίας αί οποϊαι φθάνουν εις ά- 
φάντασιον ποσόν.

4*
Κατά Μάρτιον έωρτάζεται μία μεγάλη μουσουλ

μανική εορτή μέ πολύ περίεργον τρόπον. 'Όλοι οί 
δρόμοι τοΰ Μουσκιοΰ καί κάθε ’Αραβικής συνοικίας, 
στεγάζονται μέ κόκκινα χαλιά. Άπό άποστάσεως εις 
άπόστασιν κρέμανται παλαιοί πολυέλαιοι μέ πλήθος 
κηρίων- ένφ εις τούς δρόμους παρατάσσονται άπειρία 
τραπεζών έπί τών δποίων πωλοΰν διάφορα ήδη ζαχα- 
ροπήκτων, άραβες ή φελλάχαι. Τά ζαχαρόπηκτα αύτά 
παριστώσιν διάφορα σχήματα. Αρχαίους θεούς, ή 
ζώα, ή κούκλες, ή πτηνά, δλα δμως είς σχήματα τό
σον άκαλαίσδητα ώστε νά μή είμπορεΐ κανείς ούτε νά 
τά παρατηρήση έπί πολύ. Έν τούτοις πρός τό έσπέ-

έσυνείθιζε νά διαβάζη κάθε βράδυ, καί ούτε τά άνθη 
τά δποϊα ήρέσκετο νά έχη πάντοτε πλησίον της.

’Ιδιαίτεροι απεσταλμένοι τοΰ ’Ισμαήλ είχον εΐσδύ- 
σει μέχρι τοΰ αύτοκρατορικοΰ κοιτώνος, καί είχον κα- 
τωρθώσει νά άποτυπώσωσι καί άναπαραστήσωσιν, 
είς τό Αιγυπτιακόν άνάκτορον παν δτι περιεΐχεν δ 

κοιτών τής περικαλλούς Αύτοκρατείρας.
Τήν έκπληξιν καί τόν θαυμασμόν καί τήν ευχαρί- 

στησιν τήςαύτοκρατείρας, τήν φαντάζεται έκαστος. Έάν 
ή Εύγενία ήτο Αύτοκράτειρα, ήτο δμως καί γυνή καί 
λέγεται δτι ή σπανία άβρότης τοΰ ’Ισμαήλ Πασσά, 
τήν συνεκίνησε είς τοιούτον σημεϊον ώστε διά φιλίας 
τρυφεράς νά συνδεθή μετά τοΰ Αιγυπτίου Μονάρχου.

ΕΥΓ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ρας δταν άνάπτουσι τά φώτα κάτωθεν τών έρυθρων 
ταπήτων δ δρόμος ^προσλαμβάνει κάτι τό φαντασμα
γορικόν, καί φυσικά καί δλα έκεϊνα τά άντικείμενα. 
'Η κίνησις είς τούς δρόμους αύτούς είνε πολύ με
γάλη.Μέσα δέ εις διάφορα μαγαζειά μεταβληθέντα έκ 
τοΰ προχείρου είς αίθούσας συνάζονται οί ’Άραβες καί 
άκούων άπαγγελλόμενον τό Κοράνιον πάντοτε άπό 
τυφλούς δμοφύλους ή διασκεδάζουν μέ τούς εύθυμους 
στίχους τούς όποιους απαγγέλλει έκ τοΰ προχείρου γνω
στός ραψωδός. Είς δλην αύτήν τήν κίνησιν καί τήν 
εορτήν καί τήν μουσουλμανικήν διασκέδασιν δέν φαί
νεται ίχνος γυναικός, έκτος τών πτωχών έκείνων αί 
δποϊαι πωλοΰν τά ζαχαρόπηκτα. "Οπως μοΰ έλεγον καί 
αί γυναίκες διασκεδάζουν μέ παρόμοιον τρόπον 
συναθροίσεως είς τάς οικίας των. Δέν κατώρθωσαν 
δμως νά μέ πληροφορήσουν έάν υπάρχουν καί γυναί
κες ραψωδοί αί δποϊαι ποικίλλουν μέ στίχους τάς γυ
ναικείας συναναστροφάς τών α’θιοπίδων γυναικών.

Ένα άπόγευμα διευθυνόμεθα μέ τό αμάξι είς τήν 
Γκεζίραν. Είνε δ ωραιότερος περίπατος τοΰ Κάιρου. 
Έκεϊ έχει πολλά νά θαυμάση δ περιπατητής. Τό με
γαλείου τοΰ Νείλου άναδεικνύεται δλόκληρον. Κή
ποι βαθύσκιοι περιβάλλουν τάς πλείστας τών οικοδο
μών δσαι στολίζουν τόν ώραϊον αύτόν δρόμον δ 
δποΐος δίδει τόν τόνον τής ζωής καί τής κινήσεως είς 
τήν Αιγυπτιακήν πρωτεύουσαν. "Ενας τοιοΰτος κήπος 
τοΰ οποίου τά ρόδα έκρέμαντο άπό τάς κομψάς κιγ- 
κλίδας, καί δ δποΐος περιέβαλεν ιδιόρρυθμον άνά- 
κτορον μοΰ έκίνησε πολύ τήν περιέργειαν καί έζήτησα 
νά μάθω εις ποϊολ' άνήκει. Μοΰ άνέφεραν τό δνομα 
κάποιας πριγκιπίσσης, άλλά συγχρόνως μοΰ διηγήθη- 
σαν δτι δ Πύργος εκείνος είχε καί τήν εξής ιστορίαν.

Εΐνε γνωστόν δτι δ ’Ισμαήλ δταν εύρίσκετο έν τή 
δόξη καί τή άκμή του προσεκάλεσε είς τήν Αίγυπτον 
τήνΑύτοκράτειραν τώνΓάλλων Εύγενία. Είς τό ιδιόρ
ρυθμον αύτό άνάκτορον τήν έδέχθη καί τήν έφιλοξένη- 
σεν. Μετά τάς παρουσιάσεις, καί τάς διατυπιόσεις, ή 
Εύγενίακουρασμένη ήθέλησε ν’ άποσυρθή είς τό δω- 
μάτιόντης. 'Ο ’Ισμαήλ έζήτησε νά λάβητήν τιμήν νά 
τήνδδηγήση αυτοπροσώπως εις αύτό.'Η Αύτοκράτειρα 
έδέχθη καί ύπό τήν δδηγίαν αύτοΰ έφθασε είς τό δω- 
μάτιον τό προωρισθέν διά κοιτώνά της. 'Όταν δμως 
έφθασεν είς αύτό τήν έπερίμενε μία •'ύχάριστος δσον 
καί απροσδόκητος έκπληξις. Ό κοιτών αϊτός ήτο τε
λεία καί πιστή άντιγραφή τοΰ κοιτώνος τοΰ έν Παρι- 
σίοις άνακτόρου της. Δέν έλειπε ούτε δ χρωματισμός 
τών παραπετασμάτων της δέν έλειπεν ούτε ό σχηματι
σμός τής κλίνης, δέν παραλάσσουν ούτε κατ’ έλάχιστον 
τά άγγεϊα τά πολύτιμα, καί ήσαν δμοιαι αί εικόνες αί 
προσφιλείς, καί δέν έλειπεν ούτε τό βιβλίον το δποϊον

ΗΕΚΚΛΘΑΡΙΣΙΣ τού Πανεπιστημίου ή διεγείρασα άσ
χετόν σάλον έν τή κοινωνία μας καί ιδία έν τή δημο

σιογραφία ανήκει πλέον είς τήν ιστορίαν καί απομένει καί 
αύτή μία άναμνησις αγωνίας 

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ καί σφοδρών συγκινήσεων δι’ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ εύρύν κύκλον ανθρώπων Οιγο- 

μένων έν τή φιλοτιμία των ή 
ποοσδοκόντων τήν έκπλήρωσιν μεγάλων φιλοδοξιών ή τήν 
θεραπείαν προσωπικών έκδικήσεων καί παθών. Τά συναισθή 
ματα ταΰτα τά προσωπικά τά άναποσπάστως συνδεόμενα μέ 
κάθε νέαν τάςιν πραγμάτων με τήν πάροδον τού' χρόνου καί 
μέ τήν έξαφάνισιν κάθε έλπίδος ή πόθου είσήλθον ήδη είς 
τό στάδιο? τής ήρεμίας καί εν μόνον βήμα υπολείπεται διά 
νά τά κάλυψη ή λήθη καί ή λησμοσύνη. 'II ζωή μας έ ασε 
τή'. ήρεμο? άπιδοχήν τών γεγονότων άτινα άφινον άλλοτε 
βαθείας έντυπώσε.ς καί ήδη πλέον έν τή ίλιγγιώδει έξελίξει 
τών μεγάλων γεγονότων μία λεπτομέρεια άφορώσα προσωπι- 
κάς τινας μεταβολάς άντιπαρέρχεται ταχέως άπό τήν προσο
χήν τού δημοσίου καί μ’ όση έντασιν καί αν ένεφαν σθη 
πρό αύτού δέν είνε ικανή νά τό κρατή δέσμιον καί ύποχεί- 
οιόν της έπί μακρόν. Έν τούτοις ούδεμία άμφιβολία οτι ή 
μεταβολή αύτη τών προσώπων μολονότι άσήμαντος καί χλι
αρά, έφ’ όσον δω μεταβάλλει καί τους χαρακτΐρας Οά άσκηση 
έπιρροήν τινα έπί τής τύχης τού ανωτάτου τής Ελλάδος 
ΙΙαιδιδακτηοίου καί είθε ή έπιρροήαύτη νά άποβή ΰπέο τού 
μεγαλείου καί τής τιμής τού ΙΙανεπιστημίου μας. *

Κατόπιν άποφάσεως τού 'Υπουργικού Συμβουλίου απελύ-
Οησαν :

Έν τή Νομική οί κ. κ. Ν. Δαμασκηνός τού ’Εμπορικού 
Δικαίου, Κ. Πολυγένης, τού Ρωμαϊκού Δικαίου καί Ν. 
Γουναράκης τού Ποινι ού Δικαίου.

Έν τή ’Ιατρική οί κ. κ. I. Ζωχιός, καθηγητής τής 'ν 
τώ Δημοτικό Νοσοκομείο? ιατρικής κλινικής Μ. Κατσαράς 
τής νευοολογίας καί τών φρενιτίδων νόσων διευθ ντής τής έν 
τώ Αίγινητείω νευρολογικής κ ινικής, I. Γαζέπης, τής ο
φθαλμολογίας, διευθυντής τού ’Ορφανοτροφείου, Βασ. ΙΙρω- 
τόπουλος τών άφοοδισίων καί τών νοσημάτων τού δέοματος, 
Δημ. Κατεοινόπουλος, τής χειρουργικής παθολογίας, Χρ. 
Μαλανδρϊνος, τής παιδιατρικής καί Κωνστ. Λούρος τής μαι
ευτικής, διευθυντής τού Δημοσ ου Μαιευτηοίου.

Έν τή Φιλοσοφική άπελύθησαν οί κ. κ. Δημ. ΙΙατσόπου- 
λος, τής γενικής 'Ιστορίας καί ΙΙαν. Καββαδίας, έπίτιμος 
καθηγητής τής ί τορίας τής αρχαίας τέχνης καί τής έπιγρα- 
φικής.

Έν τή Φυσικομαθηματική άπελύθησαν οί κ. κ. Μητσό- 
πουλος, τής γεωλογίας καί όρυκτολογ ας, Σπ. Μηλιαράκης. 
τής βοτανικής, διευθυντής τού Βοτανικού Κήπου, Μικ. I. 
Χατζιδάκης, τής άναλύσεως, Κωνστ. Ζέγγελης, τής φυσικής 
χημείας, καί Βασ. Αιγινίτης τής θεωρητικής καί μαθηματι
κής φυσικής.

Μετΐ ήμεοών δέ τινων αγωνίαν καί έπανειλημμένας συνε- 
δοιάσεις τοό 'Υπουργικού Συμβουλίου ΰπεγράφη πρακτικόν 
δι’ ού διορίσθησαν οί κάτωθι νέοι καθηγηταί.

Κ. Μ. Ράλλης διά τήν έδοαν τού Κανονικού Δικαίου έν 
τή Ηεολογική Σχολή.

Βΐς τήν Φιλοσοφικήν διά τήν έδραν τών 'Ελληνικών γραμ-
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μάτων οί Π. Παπαγεο»ργίου, γυμνασιάρχης έν Θεσσαλονίκη 
καί Άνδρέας Σκιάς έφορος τών ’Αρχαιοτήτων.

Είς τήν Νομικήν ό μέν Ν. Δημητρακόπουλος διά τήν έ- 
δοαν τοϋ ’Αστικού Δικαίου τών Ρωμαίων, ό οέ Ν Σαοίπο- 
λος τοϋ Συνταγματικοϋ.

Είς οέ τήν ’Ιατρικήν ό ΙΙαν. Λιβιεοάτος, ήδη καθηγη
τής έν τώ Πανεπιστήμιο τής Γενούης διά τήν έδραν τής 
Ίατοικής Κλινικής, Οικονόμου διά τήν έδραν τής Νευοολο-

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΤΑ TON IB' AIQNA
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΛΒΑΝΑ-ΜΗΝΙΑΤΗ

---------------- t -----------------------

ΥΠΟ ^ΠΥΡΟΥ ΔΕ-ξΒίΑΖΗ (Συνέχεια έκ τοϋπροηγουμένου τεύχους)

Είς τό τεΰχος Αύγουστου—Σεπτεμβρίου είς τό γενεαλογι
κόν όένδρον τών Κερκνραίων ’Αλβανών ε'γινεν σύγχυ
σες ονομάτων, διά τοΰτο δημοσιεύομεν την εξήςδιασά- 
φησιν.

Ό ’Ιωάννης λαβών, σύζυγον τήν Μαργαρίταν Μουσταξύδσυ, 
έγέννησε τόν Δονάτον, τήν Αίμυλίαν, τόν Δημήτριον καί τήν 
’Αγγελικήν. eO Δονατος, μέ τήν Βικτωρίαν Τέστα, έγέννησε 
τόν Ίωάννην, Κωνσταντίνον, Δημήτριον, ”Αγγελον, Σπυρίδωνα, 
’Αχιλλέα, ’Ανδρέαν. Μαρίαν, ’Αλέξανδρον. Ό Δημήτριος μέ 
τήν Αικατερίνην Παλατιανοΰ. έγέννησε τήν Νίναν, Μαργαρίταν 
Λεωνίδαν, Φρειδερίκον καί Σάντα. Ό Σπυρίδων, μέ τήν ‘Ελέ
νην Δ. Προσαλίνδου. έγέννησε τήν Μαρίαν, Συμφωδίου δτε ή 
Αικατερίνη Παλατιανοΰ, μήτηρ τής όιασήμου συγγραφέως 
Μαργαρίτας έγεννήθη τφ 1790 καί άπέθανε τφ 1861,

Έκ τοΰ δένδρου τούτον άποδεικυύεται δτι οί Ή- 
πειρώται ’Αλβάναι έκ κερκυραϊσθέντες συνεδέθησαν 
λόγω γόμων μετά ευπατριδών κερκυραίων οϊων Ίρι- 
βώλη, Ροδοστάμου, Δα'ιρια Προπαλέντου, Πολυλά, 
Πετριτίνη, Χαλικιοπούλου, Μουστοξύδου και ΙΙαλα- 
τιανοΰ.

Ή οικογένεια ’Αλβάνά έν Κέρκυρα απέκτησε πε
ριουσία και ένεγράφη είς την κερκυραϊκήν Χρυσήν 
Βίβλον κατά τά τελευταία έτη τής Ενετοκρατίας.

*
* *

'Υπάρχουσιν ολίγοι είς τήν ύφήλιον προνομιούχοι 
Άνθρωποι, πρδς ούς ή μέν τύχη αείποτε νά φαπή 
μειδιώσα, ή δέ φύσις νά προίκιση μετά τών έκλεκτο- 
τέρων αύτής δώρων. Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται 
ή Μαργαρίτα Ά λ β άν α ήτις έγεννήθη έν Κερ- 
κύρα τη 19 Αύγούστου τοΰ 1821 έτους, έκ πατρδς 
Δημητρίου ’Αλβάνα και μητρδς Αικατερίνης Νικο
λάου ΠαλατιΛνοΰ. "Η μήτηρ της ήτο γυνή θρήσκος 
και εύσεβής, άπέκρουε δέ αύστηρώς δτι προσέκρουε τά 
τά θρησκευτικά έθιμα. Αυτή μόλις δεκατετραέτης είχε 
νυμφευθτ) τδν ρώσον λοχαγόν Δημήτριον Ζί1)6Ι1 νεώ· 
τατον καί αύτόν δντα, και άποθανόντα έκ πτώσεως 
άφ’ ένός έξώστου τφ · 1818. Χηρεύσασα συνήψε 
δεύτερον γάμον μετά τοϋ Δημητρίου ’Αλβάνα.

'II Μαργαρίτα ήτο ώς εϊπομεν προνομιοΰχον 
πλάσμα. Τύπος ελληνικής καλλονής' και, άν ή ρήσις, 
οΐα ή μορφή τοιάδε καί ή ψυχή, έφαρμόζεται σπανίως 
είς τήν άνθρονπότητα, οδχ ήττον ή Μαργαρίτα 
έΐχεν τόσην αγαθότητα δσην καλλονήν. Πρδς δέ, δπερ 
είναι έτι στιανιώτερον, ή σωματική αύτής καλλονή ή- 
μιλλάτο πρδς τήν ηθικήν. ‘Η καλλονή αύτής ένεψυ- 
χοΰτο ύπό τής χάριτός, ή δέ χάρις ήκτινοβόλει διά τοΰ 
πνεύματος αυτής. Τδ κάλλος άνευ χάριτος είναι τι έλ· 
λιπές, διότι ή χάρις είναι ή ψυχή τής εύμορφιάς’ ή 
χάρις πάλιν, άνευ πνεύματος ώχριϋ., καθότι τδπνεϋμα 
είνίιι ό θείος σπινθήρ, ό δίδων ζωήν είς τδν εξωτερι

γίας, Μπούκουρας διά ήν έδραν τής Μαιευτικής, οί δύο 
τελευταίοι ούτοι έξασκοϋν τό έπάγγελμά των έν Βιέννη, 
Δελλαπόρτας διά τήν έδραν τής οφθαλμολογίας ούτος έ ρη- 
μάτισε καί άλλοτε καθηγητής έν τω ΈΟνικω Πανεπιστή
μιο, καί Γ. Φωτεινός διά τήν έδραν τής Δερματολογίας καί 
Συφιλιδολογίας.

Διά τάς ΰπολειπομένας έδρας Οά προκηρυχ ή διαγωνισμός.

κόν κόσμον. ‘Η εύφράδειά της μαγευτική, ρήτωρ έκ 
φύσεως, φωνή Αρμονική, στάσις έπιβάλουσα καί άρ- 
ρενωπή. Τά φυσικά αύτά προτερήματα δέν ήρκουν. 
Ή φύσις ήθέλησε νά τήν προίκιση μέ κάτι τι άνώνε- 
ρον, πολυτιμότερον. Τή έ.δώρηοε νουν εύφυα καί πρδς 
πάσας μέν τας μαθήσεις όξύτατον, πρδς δέ τάς σπου
δαίας έννοιας προσκλινή καί ακραν καλαισθησίαν, 
φαντασίαν ζωηρόν, κρίσιν ούχί τυχοΰσαν, επίνοιαν, 
μνημονικόν άσύλητον ύπδ λήθης καί στεγανόν, κλίσιν 
πρδς τάς ωραίας τέχνας μεταδικδν άριστον, λεπτότητα 
είς τήν έκφρασιν, εύαίσθητον καρδίαν, τρόπους εύγε- 
νεΐς καί ειλικρινείς, φίλη πολύτιμος καί εύεργετική. 'Η 
τύχη καθ' δλα έστάθη πρδς τήν Μαργαρίταν εύ- 
νοϊκή. Ή μήτηρ της ειχεν αδελφήν δνόματι Νίνα, 
ήτις έσχε τόσα προτερήματα ώστε νά γίνη σύζυγος τοΰ 
Φρειδερίκου "Αδαμ. Ούτος ήτο σκώτος, άνήρ μορ
φωμένος καί δράσεως καί διεκρίθη είς τδν άγγλικδν 
στρατόν, πολεμών είς δεινός περιστάσεις καί έλαβε μέ- 
ρος καί είς τήν περιώνυμον μάχην τοΰ Ούατερλό), 
ήτις άπεφάσισε τήν τύχην τοΰ Μεγάλου Ναπαλέοντος. 
ΙΙολλάχις πληγωθείς μαχό μένος, ειχεν ανάγκην ό "Α
δαμ άναπαύσεώς τίνος. Τώ 1817 διωρίσθη αρχηγός 
τοϋ έν 'Επτανήσφ αγγλικού στρατού. Τφ δέ 1824 
διωρίσθη ' Αρμοστής τής Επτάνησου, καί άφήκε λαμ
πρόν δνομα. (1) Έμεινεν είς Κέρκυραν ό "Αδαμ μέ
χρι τοΰ 1824 δτε διωρίσθη Κυβερνήτης τοΰ Μάδρας, 
προεδρείας τοϋ Ίνδοβρετανικοϋ κράτους.

Τά θέλγητρα τής μιγ,ράς Μαργαρίτας κατε- 
γοήτευσαν τήν πρδς μητρδς θείαν Λαίδυ "Αδαμ καί 
αύτόν τούτον τδν ’Αρμοστήν, είς βαθμόν, ώστε έζή- 
τησαν άπδ τούς γονείς νά παραλάβωσι αύτήν, άτεκνοι 
δντες.

Ηύτύχγησεν ούτως ή κόρη νά τύχη άγγλικής ανα
τροφής καί μορφώσεως κοσμοπολίτιδος, μέ χριστια
νικός άρχάς. ’Αλλ' έμεινε πάντοτε Έ λ λ η ν ί ς, αν καί 
πάντοτε μακρυά τής Ελλάδος, έν μέσφ ξένου λαμ
πρού πολιτισμού. Έγεννήθη δμως κατά τάς εύτυχείς 
έκείνας ημέρας, καθ’ ας τδ δνομα Ελλάς ήτο ίερδν είς 
τά στόματα παντός φιλελευθέρου, οϊας δήποτε έθνι- 
κότητος, καθ’ άς τδ ελληνικόν αίμα έχύνετο ύπέρ τής 
Ελευθερίας ήνωμένον μέ έκεϊνον γεννα’ων φιλελλή
νων. Αί παιδικαί έκεϊναι άναμνήσεις ένεχαράχθησαν 
είς τήν εύαίσθητον καρδίαν της. Καί αύτή έκείνη ή 
ανατροφή της καί ή έκπαίδευσις έστερεοποίησε τήν 
πρδς τήν πατρίδα άγάπην της.

1) Ίδέ. Α. Θεοτόκη : Sir Erode z.icli Adam iu the Io
nian islands Malta. 1839.

ΑΠΟ TA kbaintan toy aipn
Καί αύτό έξ αιτίας μίας τι Μουζίνας» ή οποία περιε- 

ηρέρετο εκεί.Ό τελευταίος Άνθρωπος ποϋ είδε τήν Μουζίνα 
ήτο ένας γέρων έμπορος ό όποιος άπέθανε πρό τριά

κοντα περίπου έτών.
’Ιδού τδ σομβάν δπως μοϋ τδ διηγήθη.
"Ενα βράδυ πολύ άργά ποΰ έσπευδε ν’ άναιβή τήν 

γνωστήν άνωφέρειον διέκρινε μίαν νέαν γυναίκα ή <5-
οία είχε καταπέσει πλησίον τής τάφρου. 7Ητο ολο

μόναχη και έφαίνετο δτι έκλαιε πικρώς. ’Επειδή έφο· 
βήτο μήπως είχε τήν προθεσιν ν’ αύτοκτονήση ό γέ
ρων έμπορος έσταμάτησε γιά νά τήν βοηθήση Άν ήτο 
άνάγκη—εΐδεν δτι ή νέα αύτή ήτο λεπτοκαμωμένη, 
χαριτωμένη, ένδεδυμένη πολύ πλούσια, καί δτι τά 
μαλλιά της ήσαν κτενισμένα δπως μιας κόρης καλής 

οικογένειας.— Ο — Γιοσού [εύγενής δεσποινίς') τής εΐπεν έρ- 
χό μένος πλησίον— Μ ή κλαΐτε έτσι— Πέστε μου 
τί λύπην έχετε. "Εχω ολην τήν διάθεσιν νά σας βοη

θήσω.Έπεθύμει πράγματι νά τήτ βοηθήση διότι ήτο άν

θρωπος μέ καλή καρδιά.Ή κόρη έξηκολούθει νά κλαίη καί νά κρύβη τδ 
πρόσππόν της μ’ ένα άπδ τά μακρυά μανίκ α της.

— Εύγενής δεσποινίς, έπανέλαβε μέ γλυκύτητα. 
’Ακούστε με, σάς παρακαλώ, Δέν εΐνε πρέπον σχεδόν 
γιά μία νέα νά εύρίσκεται τήν νύκτα μόνη. Μή κλαίτε 
πλέον, άλλά πέστε μου τήν αιτίαν τής ταραχής σας. 
’Ίσως θά ήδυνάμην νά σάς βοηθήσω.

Ή νέα έσηκώθη βραδέως. Τοΰ έστρεφε πάντοτε 
τήν ράχιν καί έφώλαττε τδ πρόσωπον κρυμμένου... 
Έοτέναζε καί έκλαιε διαδοχικώς.

Ό γέρων έθεσε τότε τδ χέρι του έπί τοΰ όλμου 
της καί τής είπε διά τρίτην φοράν :

— Ο-Γιοσοΰ άκοΰστε μίαν στιγμήν. *
Τότε ή εύγενής δεσποινίς έοτράφη άποτόμως. "Α

φησε νά πέση τδ μανίκι της και έχάϊδεψε τδ πρόσω
πό»» της μέ τδ χέρι. Ό γέρων εΐδεν δτι δέν ειχεν 
ούτε μύτην, ούτε στόμα, ούτε μάτια !

Έτράπη είς φυγήν μέ ιυρυγάς τρόμου.
"Ετρεξε έως τδ Άκρον τής σκοτεινής καί έρημου 

πλευράς ποΰ έξετείνετο ένόπιόν ιου. "Ετρ ξε χωρίς 
νά σταθή καί χωρίς νά τολμήση νά παρατηρήοη δπι- 
σ ηέν του. Τέλος διέκρινε μακράν ένα φ ·άρι ποϋ έ
λαμπε. 3Ητο τόσον μικρόν έόστε μπορούσε νά περάση 
γιά πυγολαμπίς. ’Ητο τδ λυχνάρι ένδς πλανοδίου 
έμπορου ό όποιος είχε στήσει το κάνιστρόν του είς τδ 
Άκρον τοΰ δρόμου. Μετά τδν κλονισμόν ποΰ ύπέστη 
ό δυστυχής γέρων, ή ποιδ ταπεινή ουντργιά τοΰ έφαί
νετο (ίναγκαίσ. Έρρίφθη είς τανς πόδας τοΰ πλανο

δίου έμπορου φωνάζ,ων :
— Ά. . . <ΐ. . . ά. . . ά. . . ά. . .
— «Κορέ». . . «Κορέ > εΐπεν άποτόμως ό έμ

πορος— Μά τί έχετε λοιπόν. Σας έκαναν κανένα 

κακό ;— 'Οχι... Δέν μοΰ έκαναν κακό... άπήντησε μέ 
πιασμένη άναπνοή ό άλλος. ’Αλλά... Ά... ά... ά.,.α...

— Οά σάς έτρόμαξαν, έν πάση περιπτιόσει !... ά- 
νεκάγχασεν ό έμπορος κατά τρόπον πολύ ολίγον συμ
παθητικόν. Συνηντήσατε κανένα κλέπτην.

'Ο Αεφκάδιο (λευκάδιος) Αίρν έγγεννήθη τώ 1850 
είς τήν Αευκάδα άπδ πατέρα Άγγλον καί μητέρα έλ- 
ληνίδα. Ο Αίρν δέν έλιρμόνησε ποτέ τήν έλληνικήν 
του καταγωγήν καί δταν βραδύτερου είς τήν πλήρη 
ανθησιν τοϋ έξωτικού του ταλάντου καταδίωκα μένος 
άπδ μίαν άπαυοτον νοσταλγίαν τοϋ άγνώστου καί τοϋ 
άσυλλήπτου άνέτρεξεν είς τούς θρύλλους τών αιώνων 
δταν κατώρθωσε νά σνλλάβη τήν φευγαλέαν ψυχήν 
του καί νά τήν ένσαρκώση είς ένα κόσμον φανταστι
κόν, μαγικόν, πνέοντα τό μυστικόν άρωμα τοϋ ’πέ- 
κεινα, διετύπωσεν ώς εξής τάς άρχάς τής αισθητικής 
τήν όποίαν ήκολούθησεν ή ισχυρά του έμπνευσις. 
«Άπό μακροϋ χρόνου συνέλαβα τήν ιδέαν νά δημιουρ
γήσω είς τήν αγγλικήν φιλολογίαν κάτι τι άνάλογον μέ 
τδν πλούτον τοϋ χρώματος καί τής εικόνας πού δια
κρίνει έως τιάρα μόνον τήν λατινικήν λογοτεχνίαν. Κα
ταγόμενος άπδ τήν Ελλάδα καί άνήκων είς μεσημ· 
βρινήν φυλήν ζώ μάλλον μέ τήν λατινικήν φυλήν 
παρά μέ τήν άγγλοσαξωνικήν.» Πράγματι δ Αίρν είνε 
"Ελλην ύπδ πολλάς επόψεις. Καί χάρις είς αύτήν τήν 
καταγωγήν είς τήν οποίαν οφείλει τήν άγάπην του γιά 
τήν πλαστικότητα τών γραμμών, τήν φαντασίαν του 
ιήν τόσον πλούσια χρωματισμένην τήν έξοχου εύαισ- 
θησίαν του κατώρθωσε μέ μίαν τρομερόν δύναμιν 
προσαρμογής καί άφομοιώσεως νά μετεμψυχωθή είς 
τδ πνεύμα τοϋ Άλλοτε καί νά συνθέση δλην τήν σειρ'ιν 
τών παραδόξων διηγημάτων του είς τά όποια άνέ- 
στήσε καί έρρύθμισεν είς εν μωσαϊκδν άγνώστου τέχ
νης δτι ποιο ώραϊον καί φανταστικόν παρουσιάζουν 
αί νεκραί φιλολογίαι τών περασμένων αιώνων.

Τδ «Κβάϊντανχ ή παράξενες ιστορίες τής παλαιάς 
’Ιαπωνίας ή οποία τοΰ ένεφύσησε τήν ύπερφυσικήν 
της ζωήν περιέχουν τδ διήγημα ϋ παραθέτομεν ώς 
δείγμα τής τόσον έντονου και πρωτοτύπου έμπνεύ- 
σεώς του χάρις είς τήν όποίαν θ άποβή μέ τδν και
ρόν, κατά τήν έκφρασιν τού Άγγλου κριτικού StcdtlKin 
μία ρωμαντική προσωπικότης τόσον ένδοξος δσον 
εΐνε δ Πόου σήμερον. ‘Ο Αίρν άπέθανε τδ \904 καί 
σύμφωνα μέ τήν έπιθυμίαν του έκφρασθεΐσαν μέσα 
είς τά Κβάϊνταν, έτάφη είς τδ βουδικδν νεκροτα
φείου. Ύπήρξεν "Ελλην καί είς αύτήν τήν άντίληψιν 
τοϋ θανάτου τδν όποιον άντίκρυσε μέ τήν γαλήνιον 
στωϊκότητα μέ τήν ολύμπιου αδιαφορίαν καί ηρεμίαν 
τα>ν Αρχαίων σοφών τήξ Ελλάδος.

. ΜΟΥΖΙΝΑ ’)
Έπι τής οδού τής ’Ακάτακα πλησίον τού Τόκιο, 

ύπάρχει μία άνωφέρεια δνομαζομένη Κι-νο-Κοννι- 
Ζάκα ή τής έπ τρχίας τοΰ Κε. Εΐνε φραγμέτ η άπδ μίαν 
άρχαίαν τάφρον, πολύ βαθείαν τής οποίας αί κατά
φυτοι πλευρά'·· Ανέρχονται κλιμακωττύς πρδς ένα πλού
σιον κήπον, καί άπδ τους ύψηλους τοίχους ένδς αύ- 

τοκρατορικοΰ άνακιόρου.
Πολύ προ τής έποχής τών φαναριών, τδ μέρος 

αύιδ ήτο ύπερβολικά έρημον μόλις έυύκτωνεν. Οί 
διαβάται ποΰ είχαν άργοπορήσει έπροτίμων νά κά
μουν μίαν μεγάλην περιστροφήν παρά νά άναβοϋν τήν 
Κι-νο-Ζακα μόνοι μετά τήν δύσιν τοϋ ήλιου.

(*)  Τό φάντασμα πον dev έχει μορφήν.
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— "Οχι... άλλά... πλησίον της τάφρου...διέκρινα. . 
ώ!... διέκρινα μίαν γυναίκα ή όποία μοϋ έδειξε...ά !.. 
δεν ϋά μπορέσω ποτέ, νά σάς πω τί μοϋ έδειξε....

— Έ 1 Μήπως σάς έδειξε κάτι τέτοιο ;... άνίν.ρα- 
ξεν ό έμπορος.

Και εχάϊδεψε τδ πρόσωπόν τον, τδ δποϊον αυτο
στιγμεί έγινε ίίμοιον με ένα αυγό !

Ταυτογ^ρόνως έσβυσε καί τδ φως. Γ, ΣΤΕΦ.

——
Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ καί θεωρητική σπουδή, ή όποία, άφοΰ 

κατέκλυσε πάσας τάς πόλεις, ειχεν έπεκταΟή έπικινού- 
ως,—άς αας έπιτοαπή ή λέξις. ιδία διά τό γυναικείοι» ψύλ

λον—καί είς τά μικρότερα“Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ,, χωρία άκόμη, καί είς τούς 

άγοοτικούς καί όοεσιβίους πληθυσμούς, έπί μεγάλη ζημία τής πλουτοπαραγωγο> ’Εθνι
κής καί ατομικής προόδου, φαίνεται ότι τώρα τελευταίως ήρ- 
χισε νά κάμη τόπον, καί νά παραχωρή έδαφος είς τήν πλέον 
πρακτικήν και επωφελή δρϊσιν.

Μετά πολλά ανώτατα παρ’ ήμϊ Παρθεναγωγεία, τά όποια 
έπεδειξαν μέ ζηλευτόν εγωισμόν, παοαλλήλως πρός τήν θεω
ρητικήν καί καλλιτεχνικήν μόοφωσιν τών τοοφίμων των, καί 
τά ωραιότατα καί πρακτικώτατα δοκίμια κοπτικής, ραπτι 
κής, μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής καί παιδικής Νοσοκο- 
μείας ά όμη, κυριώτατα στοιχεία πρός στερέωσιν τής οικογε
νειακής εστίας, μετά τό Βασιλικόν Σχολείο*  τών ’Εργόχει
ρων, τό δποϊον ίδρυΟέν τή πρωτοβουλία τής κυρίας ’Έτζερ- 
των, πρώην πρεσβευτοΰ τής ’Αγγλίας έν Άθήναις, καί τε
λούν ήδη 'πότ -.ν προστασίαν τής Α. Β. Υ. τής πριγκηπίσ- 
< ης 'Ελένης, έπεξέτεινε βαθμηδόν τήν ευεργετικήν δρασιν 
του καί έν ταϊς έπαρχίαις αριθμούν αρκετά παραρτήματα, καί 
ιδού ό «Άγιος Λαυρέντιος» ένας Σύλλογος ποακτικιότατος, 
έσάλπισεν έν Σαλαμίνι τό σ λπι μα τής νοικοκυρίστικης καί 
πρακτικής μοοφώσεως τών γυναικών.

Άγορώσας οικόπεδο*  άντί 0.5 0 δραχμών, κτίζει οϊκημ· 
δπως στέγαση τήν εθνωφελή δρϊσιν του. Είς τό κάτω πά
τωμά θά έγκατασταΟή εργοστάσιο*  απόρων γυναικών, α τινες 
ασχολούμεναι είς τήν υφαντουργεία*  θά γίνωσι τό Φυτώριο*  
τής αναπτύςεως ειδικής τοπικής βιομηχανίας, έν ω είς τό 
έπάνω θά είνε τά γραφεία τού Συλλόγου καί νυκτερινή Σχολή 
τών απόοων.

Μία εύεργετική κατά τόπους μίμησις τών τοιούτω*  Έ- 
θνοφελών έν ργειών, δχι μόνον θά έςασφαλίση τήν κατά τό
πους εύημερίαν τών κατοίκων, άλλά θά συντελέση τά μέγι
στα καί είς τήν πρόοδον τού Καθόλου Κράτους. Τά στερεά 
νοικοκυρεμένα σπίτια, κα ή τοπική βιομηχανία μέ τήν ει
δικήν έκασταχού χροιάν της, 0’ άποτελέσουν ισχυρούς όγκο- 
λίθ υς ιά τά θεμέλια τού Κράτους ολοκλήρου.

Τό πνεύμα τής τοπικής αϋτοδιοικήσεως, τό όποιον κυ
ριάρχησαν απανταχ ού τής Εύρώπης είσήχθη καί παρά τή 
νειοτέρα Έλλάδι διά τού ’Οργανικού πεοί Δήμων Νόμου, 
καί τής άναγνωοίσεως τής κοιν τητος ώς νομικού προσώ
που άπέδωκε μέχρι τούδε τούς πλέον αγαθούς καρπούς. Μή 
προιζι θέντων οαως τών Δήμων δι’ έπαρκών εσόδων, καί μή 
αφεθέντων. όπως πολλαχού τής I ύρώπης, ελευθέρων, ο
πωσδήποτε Διοικητικού δεσμού, άλλ’ έςαρτηθέντων κατά τό 
πλεϊστον άπ - διαφόρων εξαρτήσεων, διοικητικών μέν κατ’ 
ουσίαν, άλλ’ άποβαινόντων ένίοτε συναλλακτικής φ σεως, 
συνέπεια φυσική δύναται νά θεωρηθή ή άνάμιξις τής ίδιω 
τικής πρωτοβουλίας είς τάς τοπικάς υποθέσεις.

Μία τοιαύτη ποόοδος αναφαίνεται ήδη είς τό ΙΙήλιον, τήν 
Ελληνικήν οΰτήν Ελβετία.. Είς τό χωοίον Άγ. Λαυ- 
ρένειος, συνέστη ομώνυμος σύλλογος αποκλειστικ ν σκοπόν 
έχων τήν ποοίκυσιν τού τόπου των διά παντοίων έογων καλ
λωπιστικών, σγκοινωνίας κτλ.

Ί ντός όλιγίστου χρόνου, τό φιλοπρόοδον πνεύμα καί ή 
ισχυρά Οέλησις, ίσοπέδωσεν άνωμάλους χώρους, καί τούς 
μετέβαλεν είς πλατείας, νέοι οδοί κατεσκευάσθησαν, τό πρά
σινον Φύλλωμα τών δενδοοστοιχ ιών έρριίε τήν σκιάν του 
είς τάς οδούς τού χωρίου, καί έορταί έσκόρπισαν τήν χαράν 
και έπέτειναν τήν κυκλοφορίαν τού χρήματος καί τής ζωής 
καί κινήσεως, είς τούς κατοίκους τόσον τού άνωτέρω χω- 
οίου δσον καί τ · ν πέοις συνοικισμού/.

Το έογον εύοεν εύτυχώς μιμητός καί ιδού αμέσως εις το

γειτονικόν Μούρεσι, συνιστάται Σύλλογος" οδοποιίας, δστις 
τεθείς παραπλεύρως τής δημοτικής άρχής καί δο ν δι’ ίδιων 
μέσων, επέτυχε τήν κατασκευήν νέων οδών.

Τέλος έκεϊθεν ή ευεργετική αύτή μίμησις έπεκτείνεται 
και εις τήν ώραίαν Ρα'άνην, όπου δ Σύλλογος «Πρόοδος» 
έπεδόθη μετά ζήλου καί άμίλλης πρός τά άνω χωρία, ζη
λευτών, είς έξωοαίσμόν καί τελείαν άνακαίνισιν τής κωμο- 
πόλεως, έχων σήμερον νά έπιδείξη πλεΐστα δείγματα τής 
προοδευτικής ένεργείας του.

'Όλα αύτά, είς τάς παρούσας μάλιστα περιστάσεις, είνε τά 
πλέον παρήγοοα δείγματα τής εξαιρετικής,όντως, φύσεως καί 
προοδευτικότητος τού "Ελληνος. 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Αί τελευτζϊζι ειδήσεις τών Εύρωπζϊκών φύλλων 

λίζν ένόεικτικάς τής κζτζστάσεως τής Τουρκίας, ά- 
νζφέρουν ότι οί Νεότουρκοι έπρότεινζν είς τον Σζμ- 
πκεδδίν συμβιβασμόν κζι συνεργασίαν.

Ή εΐδησις κύτη δεικνύει, ώς ακριβές πολιτικόν 
βκρόμετρον τήν δλην πολιτικήν κατάστζσιν τής γεί
τονας. Ότζν πρό τίνος τό σαθρόν Χαμιτικόν κα
θεστώς κζτέπεσεν, έπάτησαν εις τά ερείπια του οί νέοι 
άνόρες, οίτινες έφιλοοόζησαν νά δημιουργήσουν τήν 
νέζν Τουρκίαν, καί νά γράψουν τά ονόματα των είς 
τά θεμέλια, μέ γράμματα -χονδρά καί ανεξίτηλα, ί
σως ϊ'σως δέ καί μέ αίμα άκόμη, άφοΰ παγκοίνως έπί 
τέλους, τό ύγρόν τοϋτο έθεωρήθη ώς τό άριστον τω- 
νοτικόν διά τό δένδρον τής ’Ελευθερίας.

Οί άνθρωποι αύτοί, μεθυσμένοι άπό τήν επιτυ
χίαν των, έσφιξαν τά χέρια, κζί μαζύ μ’ αύτούς ε
πίσης έπάνω εις τά έρείπια έχαιρετήΟησαν δλαι αί 
φυλαί τής αύτοκρατορίζς. Ό Μωάμεθ συνεφιλιώΟη 
μέ τόν Χριστόν, καί άμφότεροι έχαιρετήΟησαν μέ 
τόν ’Ιεχωβά. Άλλ’ αί διάφοροι αντιλήψεις τής ελευ
θερίας έδρζιούμενζι εις ποικίλας όνειροπυληΟείσας 
σωβινιστικάς φιλοοοςίας, δέν ήργησζν νά συγκρου- 
σθοΰν σάν χείμαρροι, οίτινες ώρμησαν άπό αντίθετα 
μέρη νζ κζταλάβουν έν δημιουργηθέν κενόν. Οί Νεό· 
τοΰρκοι ύπερίσχυσαν. Ύπερίσχυσαν διότι τό πρό- 
γρζμμά των, ολιγωτερον μεταφυσικόν μέν, άλλά 
Τουρκικώτερον, τό ένεκολπώΟησαν αύτοί οί Τοΰρκοι 
πρώτοι, οί δέ λοιποί τό έδόξασζν απλώς διότι έμί- 
σουν τό παλαιόν, καί αύτό ήτο τό νέον τό άνατρέψαν 
τό πζλαιον. Αύτοί δέν έζήτουν παρά μίαν άναγέννησιν.

Ο Σαμπζεδδίν μέ τούς φιλελευθέρους εδραιώνει τό 
σύστημά του είς πραγματικωτέραν βάσιν,άλλ’ άποδο- 
κιαάζεται ύπό τών φανατικών Τούρκων. Οί φιλελεύ
θεροι τοΰ Σζμπαεδδίν έλαβον ώς πρότυπον τήν Αύ- 
στροουγγαρίζν. Καί πράγματι. Η έτερογένητος αύτή 
αύτοκοατοοία, τό πολιτικόν αύτό ψηφιδωτόν, ήτο ή 
μόνη φόρμα εις τήν οποίαν έπρεπε νά χυθή τό έτε
ρον πολιτικόν Μωσζΐκό*  τοΰ Κόσμου : II Τουρκία. 
Είς τήν Αύστροουγγαρίαν, αίΒουλαί κζΟώς καί αί επί
σημοι γλώσσαι είνε πλείονες τής μιας. Ή έπισημο- 
τέρα γλώσσα είνε ή Γερμανική. Πολύ καλά. Δύναται 
δμως κανείς νά γεννηΟή έκεΐ, ν’ άνζτρζφή, νά σπου- 
δάσνι είς τό Πανεπιστήμιό*  του, νά εΐσέλθη εις τήν 
Βουλήν, ή είς τόν Υπαλληλικόν κλάδον καί δμως νά 
μήν ήςεύργ Γερμανικά. 'Όλοος τούς δεσμούς τών πο
λιτών μετά τοΰ Κράτους, τούς έσφυρηλάτησζν καί 
τούς έπλασζν άπό τήν ιθαγένειαν. ΊΙ ύπηκοότης καί 
μόνη τούς ενώνει, κζί αύτό τό ψηφιδωτόν δχι μόνον 
ζή, άλλά καί δρα ώς Μεγάλη Δύνζμις άποτελοΰσα

σπουδαιότατο*  τόνον εις τήν Εύρωπαικήν συναυλίαν, 
τούτο οφείλεται είς τό δτι οί έν Βιένντ) ούδέποτε έ- 
σκέφΟησαν νά κάμουν τό σφάλμα τών Νεοτούρκων, 
νά άναμίξουν δηλαδή όλους αύτούς τούς λαούς είς ένα 
Sui-generiS, νά ενώσουν τά ονόματα, νά συνθέσουν 
τά άσύνδετα, νά φιλιώσουν έχΟρούς, νά κατασβύσουν 
τοπικάς φιλοπατρίας. Ούγγροι, Τσέχοι, Κροάται, 
Δαλματοί, Βοημοί, Πολωνοί, Βόσνιοι, Έρζεγοβί- 
νιοι, είνε τά μικρά πετράδια τά άποτελοΰντα τό 
μέγα έτερογενές οικοδόμημα, τό όποιον χάρις είς τον 
οργανισμόν του, δέν είνε όλιγώτερον ισχυρόν άπό τήν 
ομοιογενή Γαλλίαν ή ’Αγγλίαν. Καί ή αύτοκρατορία 
αύτή, ήτις έ'σχε πάντα τά στοιχεία αύτής συναν- 
τώμενα είς τό κυριώτερον έπίπεδον τοΰ ’Εθνισμού : 
τήν θρησκείαν : δέν έδοκίμασε τήν άφομοίωσιν. Ή 
αύτοκρατορίζ αύτή θεωρείται ώς κόλαφος κατά τοΰ 
δόγματος τών Εθνικοτήτων τοΰ Mancini, κζί αύ
τήν έλαβον ώς πρότυπον οί Φιλελεύθεροι με τόν 
Σαμπαεδδίν έπί κεφαλής.

Άλλ’ οί Νεότουρκοι, φοβούμενοι ϊ'σως άπό τήν ά- 
νομοιότητα τών δύο θρησκειών αϊτινες έπικρατοΰν είς 
τό Κράτος των, άπεμακρύνθησζν άπό τό σχεδιον είς 
τό όποιον άκριβώς ή άνομοιότης αύ'τη έπρεπε νά τους 
ώθήσν).

Ό Σωβινισμός των, ένας μεγάλος ίσοπεοωτικός 
όδοστρωτήρ, ώνειρεύθη διάπλασιν ομοιογενούς Κρά
τους, άπό άνόμοια στοιχεία καί ώς χρονικόν διά
στημα όλιγοτερον τοΰ άπαιτυυμένου διά τήν άνοι- 
κοδόμησιν τοΰ Ναού τοΰ Σολομώντος.

Ζήσαντες έν τή χειμαιρική των άποπείρα κατά τά 
δύο τελευταία αύτά έτη, μέ πάσαν προσπάθειαν 
διά τό χειμερικόν τοιν σχέδιον, κλονίζονται ήδη λι-

1ΪΝΑΕΜ0Σ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤίΙΝ ΕΛΑΗΝΙΛΟΝ ΕΝ ΑΙΓΪΤΤΓΩ
Αύτή ή άσβεστος δίψα τοΰ "Ελληνος διά τήν πραγ- 

μάτωσιν τών πλέον χιμαιρικών ονείρων, τά όποϊα 
τόν τραβούν μέ τό χρυσόν της δόλωμα καί έχουν τό
σην αφάντασταν δυναμιν όύστε νά υπερνικούν κάθε 
άλλο αίσθημα, καί νά κόπτουν καί τόν πλέον ισχυρόν 
δεσμόν, καί τής οίκογενείας καί πατρίδος άκόμη, καί 
τά δποϊα ρίχνουν αύτόν τόν διψώντα άλκιμον άν
θρωπον στούς μεγάλους καί αγνώστους τόπους, νά 
παραδέρνεται σάν ένα κομματάκι άχυρον στούς ω
κεανούς, αύτή ή δίψα ή όποία τραβα τήν πλέον εύ- 
χυμον ικμάδα τού "Εθνους μας, εις δλα τά μέρη τοϋ 
κόσμου όπου υπάρχει πιθανότης νά υλοποιηθούν τά 
χιμαιρικά όνειρα, αύτή ή Άρπυια, χωρίς ποτέ νά 
χόρταση άπό τά τόσα σφριγώντα σιδηρένια κορμιά 
τών χωρικών μας, έχει άπλώση, χρόνια τώρα, τά 
γαμψά της νύχια καί εις τάς τρυφερός καί άφρό- 
πλασταις κόρες τής Ελλάδος, καί ιδία τών νήσων 
μας.

Τό ζήτημα είνε σοβαρόν, πολύ σοβαρόν. "Ολα 
αύτά τα κακά τά όποϊα παραμονεύουν νά άρπάσουν 
τόν άνδρα Μετανάστην, καί νά τόν κτυπήσουν σάν 
κταπόδι εις τόν τόπον όπου ώνειρεύθη τήν θεμελίω-
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θοβολούμενοι άπό αύτά τά ίδια ποικιλόμορφα πε
τράδια, μέ τά όποϊα ώνειρεύθησαν τήν διάπλασιν ο
μοιογενούς Κράτους. ΊΙ Αύστροουγγαρία παρεδέχθη 
έπισήμους γλώσσας πλείονας τής μιας. Οί Νεότουρ- 
κοι άπαγορεύουσι καί αύτούς τούς Λατινικούς χαρα
κτήρας διά το Αλβανικόν άλφάβητον.

Ήθέλησαν ν’ άναζωπυρήσωσι τά προαιώνια μίση 
τών διαφόρων φυλών, άλλ’ αύταί φαίνονται φιλιού- 
μεναι πρό τών διαδόχων τοΰ Χαμίτ. ’’Εχυσαν έλζιον 
είς μίαν μεγάλην πυράν, καί ή πυρά αύτή πζραδόζως 
σβύνει. ’Έρριψκν άμμο; είς τούς τροχούς, δημιουρ- 
γοΰντες ουτω ζητήμζτζ προστριβής μεταξύ τών ’Ε
θνικοτήτων, άτινζ άλλοτε θά ήναπτον τήν φρικωδε- 
στέραν φυλετικήνάλληλομαχίζν,καί άπό τά ζητήματα 
ταΰτζ βγαίνουν φιλιωμένοι ό Πατριάρχης μέ τόν Ές- 
αρχον, άμφότεροι μέ τούς Αλβανούς καί δλοι μζζή 
μέ τούςΠαλαιοτούρκους.

Οί Νεότονρκοι βλέπουν δτι τό έδαφος φεύγει ύπό 
τούς πόδας των καί τείνουν τό χέρι είς τόν Σαμ
πζεδδίν τον έξόριστον— καί διατί νά μήν είνε έξόρι- 
στος άφοΰ μόνον τό πρόσωπόν τού Χαμίτ ήλλαζε ,- — 
Άλλ’ αί άρχαί των εύρίσκονται είς τόσον αντιθέ
τους σφαίρας, όύστε πάσα συνεννόησις είνε άδύνατος. 
Κζί όταν πέσουν, καί ό Σωβινισμός των τους πνίξ-η 
είς τάς διαφόρους φυλάς, τότε, ή άναμφισβήτητος 
φιλοπατρία των, θά τούς ώθησν), διά τόν φόβον τοΰ 
Χαυ.ίτ, νά δώσουν έξ ολοκλήρου τήν χεϊρά είς τούς 
φιλελεύθερους τού Σαμπαεδδίν. Άλλ’ αύτό πλέον 
δέν θά είνε πρότασις συνεργασίας. Θά είνε ολοκληρω
τική παραχώρησις τής σκηνής είς άλλον πρωταγωνι
στήν. Ό πρώτος έσφυρίχθη.

ΤΙΜΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

σιν τών χρυσών ονείρων του, καί μάς τόν σκοτώνουν 
ή, τό χειρότερον, μάς τόν επιστρέφουν εις κατίίστασιν 
ή όποία δέν τού επιτρέπει παρά νά μετρά μόνον τάς 
όλίγας ημέρας ποΰ θά παλαίση άκόμη μεταξύ ζωής 
καί τάφου, δλα αύτά τά κακά, παραμονεύουν καί διά 
τά τρυφερά κορίτσια μας, άλλ’ έπί πλέον, αύτά τά ά
τυχή όντα έχουν άκόμη καί τήν ηθικήν καταστροφήν, 
τήν άτίμωσιν, εις τήν οποίαν δέν θά γλυστρήσουν νά 
πέσουν μόνον κατά κακήν μοίραν, άλλά θά όδηχηθούν 
καί θά σπρωχθοϋν εις τόν κατήφορον αύτόν τής ά- 
πωλείας επίτηδες, άπό τά κακοήθη καί αισχρά εκείνα 
όντα τά όποϊα τά παρέλαβον άπό τάς πατρίδας των 
υποσχόμενα τήν εύτυχίαν καί παρέχοντα τήν προστα
σίαν των.

Τό κακόν αύτό εινε πολύ μεγάλον, περισσότερον 
άπό δσον δύναται της νά φαντασθή, καί έν συναί
σθημα φρικιαστικόν θά καταλάβη εκείνον ποΰ θά 
ρίψη έν βλέμμα εις τούς άριθμούς τών υπάρξεων πού 
καταπίπτουν εις τόν βυθόν τής άποτλείας.

ΊΙ Γή ή οποία κατά προτίμησιν ελκύει τάς υ
πάρξεις αύτάς εινε ή ιστορική Γή τοΰ Φαραδη ή Αί
γυπτος, ή Αμερική αυτί] τού γυναικείου μεταναστευ- 
ν.κοΰ κόσμου.
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e Εύτυχώς εύρέθησαν καί έδώ οί άνθρωποι άπό τούς 
οποίους δύναται νά καυχάται ή Ελλάς ότι ούδέποτε 
εστεοηθη,εύρέθησαν λέγομεν ολίγοι άνθρωποι οίδποίοι 
! , ως κύριον σκοπόν τής ζωής των νά προσπα
θήσουν να σταματήσουν αύτό τό είδος τής ’Εθνική- 
Αιμορραγία καί νά συγκρατήσουν δσον δυνηθούν 
τας υπάρξεις αύτάς άπό τόν δλισθηρόν κατήφορον είς 
τον οποίον με τό πρώτον βήμα των κυλούν, συμπα- 
ρασυοοντα καί αρκετόν μέρος τή; ’Εθνική: μας άξιο- 
πρεπειας, εν τή αλλοδαπή.

'Η ενέργεια τών ανθρώπων αύτών δέν έσταμάτη- 
σεν ουδέ εις τας θύρας τών οίκων άπό τούς όποίον; 
με ηρωικήν έγκαρτέρησιν πειραται νά σώση τάς ΰ- 
παρςεις αυτσς, διά τήν σωτηρίαν τών οποίων, ό πα
τριωτισμός καί ή φιλανθρωπία συνηνώθησαν καί συ
νεργάζονται.

Τό εύεογετικόν έργον τών ανθρώπων αύτών. γίνεται 
κατα μιμησιν άλλων όμοιων έταιριών ώς λ. γ. είς τίιν 
απο τοίΜ877 εν 'Ελβετία ίδρυθεΐσαν «Διεθνή έ- 
νωσιν της προστασίας τών νεανίδων», τής National 

igilance Association, τήν Traveller’s Aid 
LT Η Κεν^ι«ή ’Επιτροπή άποτελεΐται 

επτά α-, τας κ.κ. Βιργινίαν Μπενάκη Πρόεδρον. 
Ευφροσ. Μπαλάνου Γραμματέα, Κοραλίαν Πηλα- 
βα/.η Ταμίαν, Αναστασία Θεοδωράκη, Ελένης Κέ

Κ·„ρομ,μ„-Σ|ι„ρ’γδαΘ·

δοπουλου, και πεντε Κυρίους τούς κ.κ. Δημ. Θεοδω. 
ρ«κην, Μιχαήλ Κέπετζην, Έμμ. Μπενάκην. Γεώο 
I όυσσον και Δημ. Δ. Ταμβακόπουλον.

. Π δράσις τοϋ Εύεργετυ/.οϋ αύτοΰ Συλλόγου διαι 
ρειται εις διάφορα Στάδια.

1) Είς τήν διά τήν έν Έλλάδι καί Τουοκία πολί
τικων κα( θρησκευτικών αρχών έπέμβασιν πρός πα- 
ρεμποδισιν της αναχωρήσεως έκείνων αΐτινες δέν έ- 
ξησφαλισαν προηγουμένως τήν εν Αίγύπτω έντιμο; 
αυτών τοποθετησιν. '
ότ τη- μ^Τνανπρός παραλαβήν άπό τοϋ 
«τμοπλοωυ των εις Αίγυπτον άφικνουμένων.

• Εις Καταδίωξιν τών φαύλων έκμεταυλλετών.
'"“5 ”ός

ίσ,ώ; δ,„ ,,ήν 
Ασυλον κατάτό ™στημα τών homes,

Τ Είς τήν επιδίωξιν ειδικής Νομοθεσίας πρός κα- 
™ ιω,ιντης σωματεμπορίας έν Αίγύπτω καί ποοστα- 
σιαν του έργου τοΰ Συλλόγου.

II προστατευτική αύτή έ-έργεια έπεξετάθη βαθμη-

-ηματ,κήςέν^Χ "71* ’ ™ -

„ ’ '■I ιας, τα δ αποτελέσματα τής θεαοέ-
^ζυ0-0σθν/·αΐ πατΡι°™ης δράσεως καταφαίνονται 
« «ον βΑϊμμαΚ! 6!ςώϊ .π .λογον tf|s ,ν Μαη(.νοι_

είσέτι εύρισκομένης Εργασίας. Άπό τής ένάρξεως τής 
λειτουργειας τοϋ Συνδέσμου ήτοι από 1)14 Δεκεμ 
ΡΡίθυ 1909 μέχρι 15)31 Μαρτίου έ. έ. έν δ.αστήματι 
μόλις ο 1 )2 μηνών, τό «Άσυλον τών Έλληνίδων ύ- 
π^τριωνΒ έστέγασεν εκατόν τεσσαράκοντα έπτά 
Α47, Ελληνίδας, έξ αύτών δέ, δσαι δέν άπεβιβά- 
σθησαν εις Αίγυπτον μέ έξησφαλισμένην τοποθέτη- 
σιν, ηετοποθετήθησαν είς έντιμους οίκους ύπό τοϋ 
Συνδέσμου, μή παύοντος εννοείται νά τάς παοακο- 
Λουθη πάντοτε, ή άπεστάλησαν δπίσω εις τάς πα
τρίδας των. Άνευ τής ένεργείας τοϋ Συνδέσμου, τά 
σθωα αυτα τρυφερά πλάσματα θά έμενον έκθετα είς 
τους όνυχας άπαισίων εκμεταλλευτών, καί θά έ/ά- 
νοντο αί. πλεΐσται εις τά τενάγη τής ακολασίας καί 
απώλειας.
, Ενταύθα όμως, ευρισκόμεθα είς τήν δυσάρεστον 
ανάγκην να τονίσωμεν καί μίαν παρατήρησιν. Δυ
στυχώς όπως συμβαίνει πάντοτε, δέν έπελήφθη τής 
ενεργειας αύτή; ούτε τό έπίσημον Ελληνικόν Κρά
τος, οπερ μόνον δύναται διά διδασκαλίας,συστηματικής 
ενεργεισς,και είσαγγελικής άκόμη έπεμβάσεως, νάκτυ- 
πηση το κακόν κατακέφαλα έν τή αφετηρία του, ούτε 
φίΛανθρωπικοίέν Έλλάδι Σύλλογοι, ούτε άκόμη καί 
«ι πολυώνυμοι Σύνδεσμοι τών διαφόρων συμπατρι- 
ωτο^ν, οι οποίοι δέν δίδουν έν Άθήναις σημεϊαύ- 
παρξεως, παρά μόνον κατά τάς αρχαιρεσίας των καί 
'MU τα; Αποκρεω, δταν πρόκειται νά κάμουν τόν 
ετήσιον χορον των είς τό Δημαρχεϊον, διά νά φιγου- 
Ρα?ουν τήν έπομενην είς τάς έφημερίδας τά δνόματα 
™ αι πολυτελείς άμφιέσεις τών έκλεκτών κυριών 
και δεσποινίδων των, έν ώ αί κατωτέρας τάξεως συμ- 
"ο'^ιδες των, διατρέχουν τόν έσχατον τών κινδύνων. 
. Ο Ευεργετικός Σύνδεσμος τής Αίγύπτου, δέν ζη

τεί -νδρομήν, παρά μόνον δσον άφορα τό πρώτον 
κεφαχαιοντήςενεργείαςτου, δηλαδή τήν έν Έλλάδι 
ενέργειαν, εις ήν ημείς οί τοΰ εσωτερικού ε’ίμεθα κα- 
ταΛληλοτεροι, καί είς ήν πας Έλλην κατά δύναμιν 
«φειλεινασυμβάλλη. Κατά τά λοιπά, οί δαιμόνιοι 
αυτοί άνθρωποι ξεύρωσι καί κάμνωσιν πολύ καλά τό 
εργον των.

Μ ««-w. λ,
«S. Λ μη/ανη προς καταοχενΰν

„ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ γ υ ν ε β
ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΩΝ Λ’,’,Ι ,κα^ν«^α> λείαν.

ή ήνο!-
^ίς την επίφάνειαν ί'να χο^ων^όν^εσαό^0ίψε6εν 
^ Τ6πον/:αςκαί είς τάς ααν^ ^

μωτέρας θηρεσίας είε Ζ. s Hal πολντε-
ΰπό εποψιν υλικών καί v-rA ^a‘^ag ομάδας, καί
γωγήαεως. Καί έάν έηιΒάλλεται^ 1̂* V^‘XVS διαπαιδα- ^ρρίνΏ μίαν εοιαύευ/ ποωεοβ^Γ^ «-
r-ης α^όιμεως, έπ^άλλεται ηδ^παλίαπλασ· ^Vl^S ^ι' 
τους ιδρυτάς τοΰ Συνεονατικίϋ Καπνό Τ°.νντ^ίΙ δι αύτοΰ ϋ·ά έξασωαλίαα ' « ^αηνο:π:ω^ειου αφ’ Ου
ηάς οίκογενείας Ψ ” είζ ηλεί^ ^?ατι-

ΧΟΧΙ ΑΛ1Σ1ΆΟΣ·
νσυσών διαθέσεων τού νευρικού συστήματος, ευάρε
στος ή δυσάρεστος αποβαίνει, φανερά ή άγαθή προ- 
θεσιςτής δημιουργίας καθίστατο πασιφανώς εν τη 
ίσότητι, διανομή τών άγαθών τής ζωής έκδηλουμενη.

Όντως δπόσον μωρά ήθελε καταδειχθεϊ φαντασία 
άντιφρονούσα, άφοΰ αί περιθάλψεις τής ζωής ων η 
ύπόστασις έπ’ αύτής ταύτης τής ύπάρξεως του -υμ- 
παντος έστηρίχθη,-θεμελιώδεις άποτελέσασαι νο
μούς,-θά ήτο αδύνατον νά έχωσιν ώς προορισμόν 
δράσ’ιν πολύμορφον διαφόρως πονηράν απέναντι τής 
μεγάλης πληθύος τών όντων, άγαθήν απέναντι αση- 
μάντου μικροβίου, είς τρόπον ώστε η γενεσις εκει- 
;,ων_ ών ή ύπόστασις έπ’ αύτής ταύτης τής υπαρ- 
ξεο)ς τού Σύμπαντος έστηρίχθη-περίθαλψις της του- 
ιου βιώσεως νά θεωρηθή.

Έβλεπαν σαφώς τήν σμεροληψιαν της »/μιουρ 
γίας. ΙΙοίαν σημασίαν θά ήδύνατο νά έχη απέναντι 
του νόμου τής ζωής, δ θάνατος ένος δενδρυλλίου η 
ήάκμήένός γηραιού πλατάνου, ή γλυκεία φλυαρία 
άηδόνος δ αδιάφορος ψίθυρος στρουθίου η η κακή 
φωνή κόρακος άτινα ούδέν πλέον να καταδιι- 
ξωσι δύνανται, ή τάς διαφόρους άτομικας εντυπώ
σεις ■ ”Η καί δν αί εντυπώσεις αΰται εύκρινεις αντι
λήψεις πραγματικότητας θεωρηθώσι, τίς δύναται ν« 
έπιβεβαιώση ότι ή ύπόστασις του όντως τουτου δεν 
παρέχει φαινόμενον συνενώσεως δύο η πλειονων υ
πάρξεων, δικαιουμένων διπλών ή πολλαπλών επι της 

ζωής πλεονεκτημάτων ;
..... Συνεδύασα τάς σκέψεις μου και εζητησα 

συμπέρασμα. Περιέπεσα τότε εΐς περιωρισμένην σφαι- 
οαν σκέψεως. Ή άρχή τής ίσότητος των οντων εν 
τώ ατομική) πλέον γένει-τφ άνθρωπίνω- εδραμεν 
έκ τής ψυχής (ένθα άφανής διαιταται) εις τον νουν 
μου θίγουσα τήν λογικήν αυτού ίσχυν.

Δέν θά ήδυνάμην νά διακηρύξω ότι έκτοτε εγενο-

μην σοοιπλίΟΉ^ζ· '
Έν τούτοι; ή ψυχή μου έξανίσταται κατα της πα

ρανομίας τής διακρίσεως τών τάξεων. Έξανίσταται 
κατ’ έκείνων οΐτινες νά διαιωνίσωσι ταυτην ζητουσι, 
συμπάσχει μετ’ έκείνων οΐτινες ύφίστανται τα εκ ταυ- 

της δείνα. , «
Άδιάφορον όμως. Έθεώρησα πάντοτε άτυχη τον 

η8«μ»ν ,.-Β q»«ei«s &
πρό4,ό.δί»Χ,ον.,ώςπ«0«««ί»ν«» μ««ξν «»»»« «“ 
σκοπών, ihcltov ϊ| προθέσεων, 8«ν« παρονσ,αζ™- 
<,„ α«;,ν «W b νήί «Μ*  ίκ ,ού ν°°ζ 

μιουργούμενον.
Έδισπίστησα πάντοτε πρός τό δημιούργημα του 
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Άνήλθον ποτέ έπί όρους. ’Κτένισα κάτωθεν τήν 

πεδιάδα καί ζωηράν ήσθάνθην απορίαν. ,
Έγνώρισα άλλοτε τήν ύπαρξιν αύτής εκ του σύ

νεγγυς. „ , , ,.
Πολλάκις πκρεδόθην είς ρεμβασμούς υπο το φύλ

λωμα τοϋ πλατάνου, δστις καίτοι γηραιός πλέον δει
κνύει αγάπην πρός τήν ζωήν, εύχαριστημένος απο 
τούς τρυφερούς φθόγγους παραρρέοντος ρυακος. 11ολ- 
λάκις ήσθάνθην οδύνην δταν πορεία έπί του ξηρού 
χώματος άγροϋ, έγγύς άτυχούς έρημου δενδρυλλίου, 
μέ έφεοε, δπερ καίτοι νεαρόν είσετι, δεικνύει πο ον 
πρός τόν θάνατον, ένώ έπί τών ατροφικών jz/.ωνων 
του ισχυρά ή πάλη κατά τής δυστυχίας ζωηρως εικο- 

νίζεται. ,
Πολλάκις έθαύμασα τήν μεγαλοπρέπειαν γιγαττω 

δους δρυός, ής ή κορυφή μόνον τά νέφη περιπτυσσε- 
ται μόνον τόν ούρανόν άτενίζε;, πολλάκις δε φ- 
κτε’ιρατό άτυχες φυτώριον, ούτινος τό ταπεινόν άν
θος μηδόλως τής γής προέχον έπί του χώματος προ- 
στρίβεται, οΰτινος ή κορυφή, παντελώς αφανής, το 
δπισθεν μέρας χονδροειδούς ψύλλου κοινής κολοκύν

θης ατενίζει.
’ΊΙκουσα τά άσματα άηδόνος, τους τερετισμους 

στρουθιού, τούς κρωγμούς κόρακας.
Ήνανκάσθην ουτω μεροληπτικήν τήν δημιουρ

γίαν νά'θεωρήσω καί έπίστευσα δτι πανταχοϋ_ σαφή 
τήνσφραγίδα τής άνισότητος διέκρινον, και τη βοή
θεια τού ατομικού εγωισμού προέβην είς διακρισιν 
βαθμών εύνοίας τής δημιουργού φύσεως επι των ον- 
των άναλόγως τών πλεονεκτικών αύτών ιδιοτήτων, 
αΐτινες μορφήν δ-.αβαθμίσεως δικαιωμάτων έπι της 
ζωής, μεταξύ τών διαφόρων ζφων, παρουσιάζουσι.

Κατανοών τότε τήν'ύπαρξιν προνομιούχου θεσεως 
έν τώ μεγάλω γένει τών δντων χάριν τμημάτων αυτου 
έκήοάξα-έντώ στενώ κύκλω τού ανθρωπίνου γέ
νους—μωρίαν τήν αρχήν τής ελευθερίας, άπο την της 
ίσότητος προελθοϋσαν, τήν τής ίσότητος απέναντι της 
οποίας ή φύσις τοιαύτην εχθρότητα εν τφ γενικορ η- 
μιουργικώ αύτής έργω ετήρησεν, ήν ούχί φυσικως εν 
τώ μερικώ θά ήδύνατο νά μεταβάλη.

(Άνήλθον ποτέ έπί τής κορυφής όρους.

Παρετήρησα κάτω τήν πεδιάδα καί άνεγνώρισα 
τάς σκέψεις, αΐτινες άλλοτε μέ περιέβαλον, μωρας, 
τάς πεποιθήσεις θς έκ τούτων έμόρφωσα άτυχως.

Έκεϊθεν πάσα έπί τής θρυλληθείσης αμερόληπτου 
Ιργασίας τής φύσεως κακόβουλος ύποψία, μιαρά κα- 
τεδεικνύετο σκέψις. Μακράν πάσης έπιδράσεως του 
περιβάλλοντος ήτις, άναλόγως τών στιγμιαίων λανθα-
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έπί τής βουλήσεως τής φύσεως, νά δημιουργήση δύ
ναται, θά μεταβάλη, αύτόν δέ τοΰτον πρός τδν εύ
γενή άγώνα τής έπαναφοράς τής ζωής έν τή φυσική 
αύτής καταστάσει θά κατευθύνη.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ· ΚΑΠΕΤΑΝΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

Ο ΔΙΑ τό νέον οίκανομικόν έτος, 1$10 —1911, προϋπολογισμός 
τής Δανιμαρκίας κατηρτίσθη ώς ακολούθως:

”Ε π ο ό α 93,753,788 κορώναι έναντι 94,054,240 κορωνών 
διά τό 1909 1910.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ "Εξοδα 117,335,029 κορώναι ϊ- 
ΤΗΣ ΔΑΝΙΜΑΡΚΙΔΣ ναντι 101,322,209 κορωνών διάτό 1909

—1910.
’ Υπολογίζεται, άρα, διά τήν νέαν χρήοιν ε λ λ ε ι μ μ α έξ 20, 

581,841 κορωνών, έναντι ελλείμματος 7,268,029 διά τό προηγού- 
μενον έτος.

Άπό τοΰ 1898 πρώτην ήδη φοράν εις τοσοΰτον μέγα ποσόν 
προϋπολογίζονται αί δαπάναι τής Δανιμαοκίας*  Διά τόν στρα
τόν ορίζονται νΰν 14,741,064 κορώναι έναντι 13,252,329 
κατά τό παρελθόν έτος, διά δέ τό ναυτικόν 9,173,024 κο
ρώναι έναντι 3,290,002 κατά τήν χρήσιν 1909 —1910.

νΑξιόν ιδιαιτέρας μνείας, οτον αφόρα τά οικονομικά τής Δα- 
νιμαρκίας, είνε οτι υπάρχει αυτόθι σημαντικόν, οπωσδήποτεt 
άποθεματικόν κεφάλαιον προωρισμένον είς τό νά άντλώνται έξ 
αύτοΰ τά έκάστοτε ελλείμματα. Τό κεφάλαιον τοΰτο, δπερ τώ 
1367 άνήρχετο εΐς 116,246,060 κορώνας Περιωρίοθη βαθμηδόν 
είς τό νΰν υφιστάμενον έτι ποσόν τών 17,867. "Ηδη τοΰτο διά 
τοΰ προϋπολογισμού τοΰ 79/0—1911, θέλει τελείως έξαντληθή.

ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ

νοός. Ή διαρκής συνάφεια αύτοΰ μετά τοΰ υλικού 
νόμου «τής αύτοσυντηρήσεως» προσδίδει αύτώ δρά- 
σιν αμφιβόλου άγνότητος ήτις τοΰτο εις έξεύρεσιν α
σταθούς βάσεως ένεργείας ωθεί.

Λυπηρά αλήθεια τοΰτο, ύπ’ αύτών τούτων τών τοΰ 
Σοσιαλισμού φίλων καταδεικνυόμενη, οιτινες μο
λονότι τήν ισότητα έν τή δημιουργία τών δντων κη- 
ρύσσουσι, τελείως πρδς εαυτούς άντιφάσκοντες κοινήν 
μετά τών εναντίων εγκληματικήν έπιδεικνύουσι διαγω
γήν απέναντι άλλης μή ομοιομόρφου αύτοϊς ύπάρ
ξεως.

Παρά πάντα ταΰτα αισθάνομαι τήν ανάγκην νά 
καλέσω έμαυτόν Σοσιαλιστήν καθότι όσονδήποτε και 
αν αί ίδέαι τούτου—άπδ αρχών τής ψυχής, ύπδ τοΰ 
ατομικού έγωϊσμοΰ στρεβλωθεισών, προελθοΰσαι — 
εις αγώνα παράλογον ώθοΰσι, άφοΰ ή γενική βάσις 
τών πεποιθήσεων διά τής διαγωγής έκδηλουμένων) 
σύμμαχον μετά τών εναντίων καταδεικνύει, έμαυτδν 
Σοσιαλιστήν νά καλέσω καθότι έλπίζω δτι δ χρόνος 
έν τή έξελίξει αύτοΰ τούς πόθους οΰς τούτω δ νοΰς 
προσέδωκεν, είς τοιούτους, οϊους ή ψυχή, στηριζομένη

ΕΠΟΘΗΣΑ
[συνεχεία εκ του προηγουμένου]

Έθαύμασα, άλλά δέν έπόθησα τήν φύσιν, τήν 
καλλονήν γυμνήν. Εΐνε ψυχρά ή πραγματικότης ώς 
εΐνε ψυχρά ή άλήθεια. Εΐδον τδ ζώον γυμνόν, τδν 
βράχον, τδν ούρανόν. Ύπδ τήν άμυδράν διαφάνειαν 
νεφέλης άραχνοϋφοΰς εΐνε γλυκύτερο?, συμπαθέστερου 
τής σελήνης τδ φέγγος.Θέτω ύέλους σκιεράς μεταξύ τών 
οφθαλμών μου καί τοΰ ήλιου.Θέλω μακράν τής φύσεως 
τόνάνθρωπον,μακράν τής φύσεως τών ζώων, τών βρά
χων,τοΰ ούρανοΰ. Θέλω τόν άνθρωπον έν τή καλλονή 
τής τέχνης, ήν έδημιούργησεν αύτός διά τοΰ νοΰ του 
και ήν διαπλάσσει διά τών χειρών του.Ού'τω τόν έπό
θησα. Διάφορον τής δημιουργίας ιής άλλης τής γής 
καί τοΰ στερεώματος.

Διά τοΰτο έζήλευσα τδ ψιμμύθιον, τδν στηθόδεσ
μον, τούς άνθηρούς πίλους· ναί, άλλ’ έζήλευσα τήν τέ
χνην’ προσοχή ! ούχί τήν τέχνην τήν άτεχνον.

Ώ ! ΙΙόσον ήτο άσχημος ή φυσις ή άνεπαφος ή 
άτεχνος ήν εΐδον !

Πόσον εΐνε άμορφος, δυσειδής άνευ ψιμμυθίου ή 
γυνή, άνευ στηθοδέσμου, άνευ πίλου άνθηροΰ 1 Δέν 
τήν θαυμάζουν οί διαβάται καί είς τάς οδούς εξέρχε
ται μόνη... άνευ συνοδού. Διότι ούδείς τήν ποθεί- 
διότι εΐνε... άτεχνος. Ούδείς δορυφόρος παρακολουθεί 
τήν τροχιάν της. Οϊα άπομόνωσις !

Τίς ψέγει τήν γυναίκα έδώ διά τήν δειλίαν της ; 
Διατί θέλει συνοδόν τήν νύκτα :

Θέλω φύλακα τοΰ άνθώνος, δν έκαλλιέργησεν δ 
κηπουρός, δν έθεράπευσε διά τής θέρμης τοΰ έρωτός 
του- Θέλω άθικτα τζ άνθη, τά όποια έφύτιυσε καί 
έθέρμανε έν τώ μέσω τής χλόης παρά τδ σπήλαιον τών 
θηρίων. Δέν ήδύνατο νά τά φυτεύση άλλαχοΰ ; Ούχί 
θ’ άποθάνωσιν έξ άσφυξίας τότε. Μόνον έκεϊ εΐνε

έριβώλαξ ή γή. Τί κρίμα ! Θά έξέλθωσι τά θηρία 
τήν νύκτα καί θά εύρω^ιν άφύλακτον τόν κήπον καί 
θά σπαράξωσιν ύπό τά πέλματά των τήν άνθηρότητα. 
Τίς θέλει κλαύση τότε ; Ούχί ό κηπουρός. Διά ταΰτα 
κυγκλίδωμα, στηθόδεσμον τοΰ κήπου θέλω- θέλω 
"Αργόν άγρυπνον νά έποπτεύη τδν ύπνον, τήν άσθέ- 
νειαν τής καλλονής. Περιορισμόν θέλω τής παλάμης 
τοΰ ισχυρού.

Διά ταΰτα θέλω έντός τοΰ κήπου του τό άνθος, εν
τός τοΰ οίκου τήν γυναίκα. Διά ταΰτα τήν έπόθησα 
άνευ χειραφετήσεως.

Χειραφέτησις ; Τί έστιν αύτη ; Άπόκτησις τών 
άνδρικών δικαιωμάτων είπον αί γυναίκες. Ναί" καί 
τί πλέον καί τών άνδρικών καθηκόντων. Όμοίαν 
πρός τόν άνδρα τήν γυναίκα ; Ποτέ ! Τήν γυναίκα 
θέλω ξένην διάφορον πρός τόν άνδρα. Ούτος διά 
τόν πόλεμον έπλάσθη. ’Εκείνη διά τάς λιποθυμίας. 
I Ιώς ; λιποθυμοΰσι καί έν πολέμφ ; Ούχί ό καιρός έ- 
πείγει. Διά ταΰτα έπόθησα άνευ χειραφετήσεως τήν 
γυναίκα.

Δέν θέλω νεκροΟάπτην τήν γυναίκα. Διατί ; Διότι 
κλαίει.

Δένθέλω ιατρόν τήν γυναίκα. Διατί. Διότι πάσχει, 
διότι παθαίνεται.

Δέν θέλω έπιστήμονα τήν γυναίκα. Διατί ; Διότι 
έχει βήματα μικρά καί λεπτοφυείς χεϊράς. Εΐνε αλμα
τώδης είς τά βήματά της ή επιστήμη καί ή γυνή λε
πτή, πολύ λεπτή διά τάς τραχύτητάς της.

Δέν θέλιο τήν γυναίκα άντίπαλον έν τφ άγώνι τής 
ζωής.

Έπόθησα τήν γυναίκα άνι ιλήπτορά του έν τή βιο
πάλη ούχί συναγωνιστήν. Προασπίζουσαν ούχί κατα- 
διώκουσαν τό έργον του.

Έπόθησα έν τώ οϊκφ τήν γυναίκα- έκεϊ τήν έπό-

Διά ταΰτα δέν θέλω τήλ' γυναίκα όμοίαν πρός τόν 
άνδρα όμοίαν πρός έμέ.

Έπόθησα τήν εύτυχίαν, διά ταΰτα ποθώ τήν γυ
ναίκα έν ψιμμυθίφ, έν στηθοδέσμφ, έν πίλφ άν- 
θηρώ, Εΐδον τόν βράχον τοΰ αίγιαλοΰ καί ήκουσα 
τοΰ κύματος τόν ρόγχθον, δστις συνετρίβη έπί τής 
ισχύος του. Εΐνε τερψίθυμος ή μουσική τοΰ κύματος 
καί ή είκών τοΰ βράχου. Άλλ’ ύπέρ ταύτην έθαύ
μασα τόν βράχον ύπό τήν σμίλην τοΰ γλύπτου- τήν 
μουσικήν ύπέρ ποτέ έθαύμασα ύπό τοΰ συνθέτου 
τά δάκτυλα- έκεϊ διέκρινα τήν αρμονίαν καί είλκύσθην 
πρός τήν τέχνην, ήσθάνθην γοητείαν έκεϊ καί ήγά- 
πησα τόν κόσμον, διότι εΐδον ύπό πέπλον τό κάλλος, 
διότι ύπό τήν τέχνην εΐδον τών γραμμών τήν αρμο
νίαν.

Διά ταΰτα έπόθησα άνευ χειραφετήσεως τήν γυ
ναίκα."Οτε τήν εΐδον έν τή πραγματικότητι έν τή φυσικό- 
τητί της τήν άπεστράφην καί τήν έμίσησα.

Δέν έφόρει ψιμμύθιον, στηθόδεσμον, πίλους άν 

θηρούς.
Δέν έξήρχετο είς τούς περιπάτους έν συνοδεία.
Δέν άντήλλασεν επισκέψεις.
Δένάντήλλασε λέξεις φιλίας καί άφοσιώσεως είς 

τάς φίλας της, ας έμίσει, ας έ’ψεγεν έν τή απουσία των.
Δέν έχαιρέτα διά τής άριστεράς χειρός.
Δέν ύπήγειρεν τάς έσθήτας της, οσάκις έξήρχετο 

είς τάς οδούς.
Δέν έφόρει περικνημίδας καί περκόμια διαφανή.
Δέν μετέβαινον έξωμοι εΐς τούς χορούς.
Δέν προσηύχετο έν περιβολή αμαρτωλής.
Δέν έκαμε ταξείδιον μέλιτος.
Δέν έμειδία, δταν έχαιρέτα διά νά έπιδείξη δδόν- 

τας άλαβασιρίνους.
Δέν έδιδε σχήμα τρίγωνον είς τούς δνυχάς της.
Δέν έρριπτε τά φορέματα τής διαρρευσάσης έπο- 

χής·,Δέν ήτο συνδρομήτρια περιοδικών τοΰ συρμού.
Δέν άνεγίνωσκε μυθιστορήματα.
Δέν μετέβαινε είς τά Uaharel. ♦
Δέν εΐχε τροφοί' διά τά τέκνα της.
Δέν άπέστρεφε τό πρόσωπόν διά νά τείνη τό ούς 

είς έλευθεριαζούσας συνεδριάσεις.
Δέν έδέχετο άκροστοιχίδας καί ποιήματα.
Δέν ήτο ήρωϊς δραμάτων.
Δέν έπιτηδεύετο.
Δέν...δέν, μυρία, άλλα δέν, τά όποια έπλησμόνησα 

πλέον."Ω ! Πόσον άπεστράφην τήν γυναίκα έν τώ κό- 
σμφ έκείνφ τής γυμνής φύσεω:, τής πραγματικότη
τας τής άνευ μυστηρίου, τής άνευ μυστικισμοΰ, τής 
άνευ γοητείας;

Καί έκλεισα τούς οφθαλμούς διά νά μή τήν βλέπω 
πλέον- καί διηύθυνα μακράν τά βήματά μου καί έπέ- 
ταξα μακράν, πάλιν πολύ μακράν έπί τής νεφέλης τής 
άραχνοϋφοΰς.

"Ω 1 Πόσον ήτο άσχημος ή άτεχνος γυνή !

ΔΡ. ΣΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

θησα- έν τή δημιουργία χαρακτήρων. ’Έχει έκεϊ χαλ- 
κεΐον μέγα, ΐνα κατεργασθή τήν ύλην τήν άμορφον 
έπί τοΰ άκμωνος τής μητρότητος. Έπόθησα τήν γυ
ναίκα χαλκεύουσαν τήν πανοπλίαν τής άρετής, τής γεν
ναιότητας, τοΰ θάρρους, δι’ ής θά περιβάλη "Ηφαι
στος αύτή, τό τέκνον της- τόν Άχιλλέα, δστις θά όρ
μίση είς τόν πόλεμον, είς τόν άγώνα περί ύπάρξεως. 
Δέν έπόθησα "Λρην τήν γυναίκα. Έρρίφθη είς τήν 
μάχην ή ’Αφροδίτη ποτέ, καί έπληγώθη έλζφρώς- έ- 
κλαυσε πικρώς καί έζήτησε τοΰ πατρός της τάς θω
πείας- δέν έπλάσθη διά τό πεδίον τής μάχης ή τρυ
φερά τής γυναικός έπιδερμίς. Θέλω τήν γυναίκα έλ- 
κύουσαν έν συμπάθεια τόν άνδρα, ούχί άπωθοΰσαν 
έν άντιπαθεία.

Κεραμεύς δν κοτέει κεραμεϊ ; Τέκτων τέκτονι : 
Έπόθησα τοΰ πολιτισμού τήν γυναίκα διάφορον 

τής γυναικός τής άγριότητος. Τήν γήν καλλιεργοΰσιν 
έν ταύτη άμφότεροι ομοίως- ομοίως ζώσιν- μόνον ή 
δύναμις τοΰ τοκετού χωρίζει τήν γυναίκα άπό τοΰ 
άνδρός- έκείνη τίκτει, ούτος δέν τίκτει. Τήν γυναίκα 
τοΰ πολιτισμού έτόθησα διάφορον, ούχί μητέρα ζώου 
άλλά γεωργόν τής άκαλλιεργήτου τοΰ τέκνου τής ψυ
χής- έκεϊ, ένθα εΐνε άσθενής τ άνήρ. Τό έργον εΐνε 
μέγα, βαρύ, πολύ βαρύ. Ό καλλιεργητής τής γής 
εΐνε άνίκανος διά τήν καλλιέργειαν χαρακτήρων. "0- 
στις θεραπεύει έκείνην, λησμονεί τούτους.

"Η τοΰτο ποιεϊν ή έκεΐνο άφιέναι.
Πρέπει νά παύση νά τίκτη ή γυνή δταν ή χείρ τη? 

καταστή δζώδης, ώς ή άνδρική, τότε πρέπει..... νά

τίκτη ό άνήρ 1
Τοιαύτην έπόθησα τοΰ πολιτισμού τήν γυναίκα.
Τί έστι πολιτισμός ;
Ή άπομάκρυνσϊς άπό τής φύσεως. Ή τέχνη τό 

πλοϊον, τό άεροπλάνον, ό σιδηρόδρομος, τό βιβλίον, 
ή έπιστήμη. Ή άπομάκρυνσϊς τοΰ άνθρώπου άπό 
τοΰ ζώου. Τό ψιμμύθιον, δ στηθόδεσμος, τά χειρό
κτια. Ή οικία.

Τοιαύτην έπόθησα τήν γυναίκα. Διά ταΰτα έμί- 
σησα τήν γυναίκα τής φύσεως τήν γυμνήν, τήν άτε
χνον. Διά ταΰτα έμίσησα τήν γυναίκα τήν όμοίαν 
πρός τόν άνδρα, τήν όμοίαν πρός έμέ. Έγνοόρισα γυ
μνόν έμαυτόν, καί άπέστρεψα τό πρόσωπόν μου άπό 
τήςάσχημίας μου, άπό τής άσχημίας τοΰ σώματος καί 
τής ψυχής μου.

Ή καρδία μου σπεύδει πρός τό άγνωστον, πρός 
τό ξένον πρός έμέ, δπερ δέν κατέχω έγώ, θέλει νά 
είσδύση διά μέσου τοΰ πέπλου τοΰ δρατοΰ εΐς τό μυ
στήριον τό άόρατον, διά ταΰτα εΐνε εύτυχής, διότι έ
ζήτησε τό άγνωστον, διότι αισθάνεται τήν δύναμιν 
τής έ'λξεως τής όπισθεν τοΰ πέπλου διότι αισθάνεται 
ίπταμένην έαυτήν πρός ορίζοντας νέους. Διότι ζή 
άλλαχοΰ, ούχίέν τφ σώματί μου, δπερ άπεστράφη- 
Όργα πρός τό μυστήριον, πρός τό κενόν, πρός τό 
ασύλληπταν, διά ταΰτα εΐνε ευτυχή. διότι έρευνφ τό 
άνεξερεύνητον, διότι λησμονεί έαυτήν.

Διά ταΰτα έπόθησα τήν γυναίκα διάφορον έν ταΐς 
έμπνεύσεσί της καί έν τώ έργφ της πρός έμέ, ώς εΐνε 
διάφορος κατά τόν μύστακα.Τό χαρέμιον έπόθησα έν 
αύτή, ένα κόσμον νέον, έν μυστήριον, έν άγνωστον κε
νόν, έστω,άσύλληπτον’θέλω νά λησμονήσω έμαυτόν έν 
τή γυναικί, τήν τύρβην τής βιοπάλης, τόν άγώνα τής 
ύπάρξεως.

Έν ΙΙόοτ-2άϊδ
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ΑΠΟ ΙΕΡΟΣΟΔΥΜΑ-ΕΙΣ ΙΟΡΔΑΗΗΝ

[Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου τεύχους]
Τό θέαμα είνε έκ των σπανίων, προηγούνται ολίγα 

,ώα συνοδευόμενα ύπό εντοπίων και επακολουθεί 
μακρά σειρά ανθρώπων μικροσκοπικών φαινομένων καί 
βαδιζόντων κατά στοίχον. Εύρισκόμεθα εΐςύψο; 2 1 )2 
χιλιομέτρων καί ό Κοντόπουλος ‘παρασκευάζει την 
μηχανήν του Χιά νά λάβή τήν εικόνα τοϋ ωραίου χύ
του θεάματος. Διά νευμάτων καί σημείων χαί φωνών 
επαναλαμβανομένων ύφ’ δλων ημών γίνεται προσπά
θεια όπως μας αντιληφθώσι καί σταματήσωσι. Μά- 
την άγωνιζώμεθα. Ούτε μας βλέπουν ούτε μας ά- 
κούουν. ΟύΧείς στρέφει τό ομμα πρό; τόν Ούρανόν καί 
άν τις εσκέπτετο νά άνατείνη πρός τά ύψη τούς ο
φθαλμούς έπρεπε νά είνε λίαν' όξυδερκής Χιά νά Χια- 
κρινν) εις τάς όφρεϊ; της φάραγγος την υπαρξιν 4 α
τόμων ζητούντων νά έφελκύσωσι τήν προσοχήν των. 
Ό "Ηλιος έπειγόμενος νά δώση τήν θέσιν του εις τήν 
έπερχομένην νύκτα ταχύς έβαινε πρός τήν Χύσιν του 
και ή πρωτοπορείζ τών έκΧρομέων έφθανε πρός τήν 
καμπήν κζι μετ ού πολύ θά έξηφζνίζετο, εις ήυ.ζς 
Χε ό πόθος της συγκρζτήσεως τής είκόνος αύτής' έ- 
γεννηθη τόσον ζωηρός ώστε ήρχίσζμεν αληθείς κραυ- 
γάς νά εκπέμπωμεν συνοδευον.ένζς ύπό ζωηρών χει
ρονομιών. Μάτην, οτε ό κ. Κοντόπουλος έθεσεν εις 
ενέργειαν τά μεγάλζ μέσα. ’Εξάγει τό περίστροφον 
καί πυροβολεί εις τόν άέρζ τρις. Μέ τόν τρίτον πυρο- 
ρολισμόν ολόκληρος ή στρατιά ως έν σώμα έσταμά- 
τησεν, άντιληφθεϊσα Χέ δτι πρόκειται περί φωτογοα 
φίζς έστη ακίνητος επί άρκετά λεπτά 'έως ου τοϋ 
καλλιτέχνου φωτογράφου τό έργον άπετελείωσεν. Ό 
κ. Κοντόπουλος γνώστης της Ρωσσικης, Χιά βζρείας 
φωνής τούς ηύχαρίστησε καί τούς έΧωκε τήν άΧε-.zJ 
να προχωρήσουν καί ή συνοΧείζ βραδεία χχΐ επιβλη
τική έπανείρχισε τήν πορείαν της εξαφανιζόμενη όλο- 
νέν έκ τών όμμάτων μας. Ίίτο μία σκηνή' τελείως 
ομηρική, σκηνή ή οποία υπενθυμίζει μυθιστορηματι
κής περιγραφής ατόμων ζώντων εις έρημιχά μέρη καί 
κατά σπάνια. διαλείμματα συναντωμένων μετ’ άλλων 
καί συνεννοουμένων κζτζ Χιζφόρους περιέργους τοό-

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΙΕΡΙΧΟΥΝΤΟΣ
Φωτογραφία κ. Κοντοποάλοι;

Μετά το επεισόΧιον αύτό προχωροϋμεν ήδη Χιά 
λόφων καί παλιν καταξήρων πρός τήν Ιεριχώ. Τόπο: 
ιστορικωτατος, πλήρης ζνζμνήσεων. Πόλις ϊΧοϋσζ 
μεγαλεϊον κζί ακμήν καί μεταπεσοϋσζ ήΧη εις υ.ι- 
κράν καί πενιχρήν πολίχνην κζτοικουμένην ύπό ολί
γων αραβών καί τούτων τελείως έκφυλων ώ; περι- 

γραφουσιν ο ί, περί Τεριχοΰντος γράψαντες. Είνε γνω
στή εκ τής ιστορίας ή τύχη τής διάσημου τζύτη- 
πολεως. Γνωστός επίσης ό τρόπος ΧΓ ού κατέπεσαν 
τα ε,.τα τείχη δΓ ών ήτο κατωχυρωμένη. ’Επίσης 
εινε γνωστά τά περίφημα ρόΧα της. «Τά ρόΧα τή’ 
,ΙεΓ'Ζ-^ς,)„’τ)ντως είνε πολύφυλλα, μεγάλα, ώραϊα 

ζλλζ δεν έχουσι κζί άνάλογον άρωμα. Οί έντόπιοι 
Αραβες αμφοτέρων τών φύλων προσφέρουσιν έν αφθο

νία εις τάς ξένας κυρίας άρκοΰνται Χέ εις οίον δήποτε 
φιλοδώρημα. Εις ώραϊον ξενοΧοχεϊον, άνήκον τγ Ά- 
γιοταφική ΆΧελφότητι Χιενυκτέρεύταμεν τήν πρώτην 
ημέραν τής έκΧομής μας. Οί ένοικιασταί του κατα- 
νοησζντες τό συμφέρον των τό τηροϋσιν έν άκρα καί 
άμεμπτω καθαριότητι. Εις τό Χεΐπνον εί'χομεν όυ.ο- 
τρζπε,ους όχι ολίγους ’Άγγλους κ-ζί ΆγγλίΧας πε- 
ριηγητας. Ή μαγειρική του Οζυμασία. Τό τραπέζι 
ολως διόλου εύρωπαϊκόν. Οί παρακαθήμενοι Άγγλοι 
και ΑγγλίΧες μας κινοϋσι τήν προσοχήν Χιά τήν 
,ωηρότη-α των καί τούς άτελευτήτους γέλωτάς των 
Προσεϊχον εις τήν Χιήγησιν ενός κυρίου καί άπελάυ.· 
βανον τάς λεπτομέρειας αύτής. Ό Άγγλος ούτος Χι- 
ηγειτο με πολύ χιούμορ έπεισόΧιζ τινα ΧΓ ών κα- 
τειρωνεύειο Γερμανόν ! τινκ κζί τοϋτο έπροξενει εις 
τούς άκροζτάς του άκρά-ητον εύθυοιίαν.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΟΝΗ TOY ABBA ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

Φωτογραφία κ. Κοντοποϋλου

Τήν επομενην λίαν πρωί έκκινοΰμεν μετά τέλειον 
πρόγευμα εν τώ ςενοδοχείω Χιά τόν ΊορΧάνην. Έπι- 
\ενω, ε-ϊ τΫ'· μνείαν τών πλεονεκτημάτων τοϋ ξενο
δοχείου Χιά νά καταΧείξω οτι εις τά'άγρια κζί έρην.α 
αύτάμερη ό πολιτισμός κζί ή πρόοΧος καί τό συμφέ
ρον ανίδρυσαν ώραϊα οικοδομήματα παρέχοντα εις τόν 
περιηγητήν πασαν άνεσιν καί πασαν εύκολίαν. Μό
νον εις τήν ΕλλάΧα δέν κατενοήθη εΐσέτι ή μεγάλη 
κν«γκη τών τοιούτων οικοδομημάτων άτινα κζί 
ευεργετικά θά ώσιν Χιά τούς έπισζεπτομένους τά 
αρχαιολογικής αξίας μέρη καί επικερδή Χιά τούς 
ίδρυτάς αύτών. Διευθυν.μεθζ ήδη εις τήν Μονήν τοϋ 
Αοβζ 1 ερασιμου. Η ατμόσφαιρα είνε χλιαρά. Εύ- 

ρισκομεθα ήΧη 700 μέτρα κάτωθι τής έπιφζνείας τής 
Ιερουσαλήμ. Διασχίζομεν τήν πεδιάδα' Ίεριχοϋν- 

τος άνήκουσζν εις τόν έκπτωτον Άβδούλ Χαμίτ. 
Εινε τελείως ακαλλιέργητος μολονότι εινε αρκετά 
γόνιμος εκτός τών γαιών εκείνων αΐτινες γειτνιά- 
,ουσι πρός τήν νεκράν θάλασσαν οπού Χέν ύπάρχει 
ολαστησις. ’Εντός 3)4 τής ώρας φθάνομεν εις τόν 
Αββαν 1 ερασιμον. Έκεϊ άνζπαυόμεθζ έπ’ ολίγον. 

Δυστυχώς άπουσίαζεν ό 'Ηγούμενος Σερζπίων ’ εις

έκ τών αρίστων Άγιοταφιτών. Έπισκεπτόμεθα τόν 
Ναόν όπου προσκυνοϋμεν τά λείψανα διαφόρων Α
γίων τεθειμένων εις θήκας πολυτίμους. Είνε εν έκ τών 
πλέον άκμαζόντων Μοναστηρίων. Τοϋτο οφείλεται 
εις τόν κ. Σεραπίωνζ άνδρα Χραστήριον, ενεργητικόν, 
άκούραστον, καλαίσθητον. Άνεγείρετζι έκεϊ έν τή 
έρήμω ούχί μόνον Οίκος τοϋ Θεοϋ, Ναός πρός ύμνον 
κζί δόξαν τοϋ θείου, άλλά στέγη καλοσύνης, εύσ- 
πλαγχνίας, σταθμός άνεξζντλήτου καί αστείρευτου 
πηγής Χιά τόν πειναλέον καί κεκοπιζκότζ διαβά
την οστις κζί έν καιρώ χειμώνος κζί έν καιροί ζιχμου 
θά εύρτ) φιλοξενίαν, τροφήν, θάλπος, άνάπαυσιν έν 
τή άχζνεϊ έκείντ) έρήμω. Κζί είνε έκεϊ ό ’Αρχών τής 
Ερήμου. ’Άρχων δμως εύεργεσίας, πνοής, ζωής, α- 
νακουφίσεως. Ή έρημία τοϋ μέρους μεγαλύνει τό έρ
γον του και ανυψώνει τήν εύεργετιλήν καί χριστιανι
κήν καί έλληνοπρεπή δρασιν τής Αδελφότητος καί 
προσεγγίζει προς τον Θεόν οστις φωτίζει τα πλα- 
σαατά του εις τήν δημιουργίαν έργων Χριστιανικών. 
Η άνοικοδόμ.ησις τής Μονής οφείλεται εις τόν ενθειον 

ζήλον καί τάς μεγάλας χρημζτικάς θυσίας τοϋ Γε- 
ροντος Σκευοφύλακας κ. Εύθυμίου,’Αρχιμανδρίτου. 

ΠΡΟ ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Φωτογρα<ρία κ. ’Δ’π. Κοντοπούλον

Ιδού ήυ-εΐ: ήδη πρό τής Νέκρας Θζλάσσης. Τό
πο' αεγάλης έπίσης ιστορικής άξίας καί φζινομενον 
έπιστημονικόν πολλής μελέτης. Κατά την Αγίαν 
Γρζφήν έκεϊ έκειντο τά ΣόΧομζ κζί Γομορρα καί τρεις 
άλλαι πόλεις έχουσαι περί αύτάς γαίας γονιμωτα- 
τας καί λίαν ευφόρους. Οί κάτοικο δμως των ποκεων 
αύτώνείς τοσαύτζς περιέπεσαν ανομίας κζί τοσοϋτον 
ήαάρτησαν ώστε έπροκάλεσζν τήν θείαν τιμωρίαν. 
Κζτεκάησζν Χιά πυρός κζί θείου και μετεβληθησαν 
εις τήνΝεκτάν Θαλζσσζν ήτις κζι Άσφαλτιτις λί
μνη καλείται λόγω τής άνζΧ'.Χομένης μεγάλης ποσό
τητας ασφάλτου επί τής έπιφζνείας της. Έν τή θα
λάσση τζύτη πλήρει από Χιζφορους μεταλλικά; ου
σίας όύΧεμία ζωική υπζρξις Χύνζται νά ,ηση εν αυ
τή, αί Χέ περί αυτήν γζϊζι έμπεποτισμένζι άπο τα 
άλατα, το θειον κζι τά άλλζ στοιχεία άτινα εν α
φθονία περιέχει, καταπνίγουσι πζσζν βλαστησιν. Γό 
αήκος τής Ν- Θαλάσσης είνε 76 χιλ. το δε μεγιστον 
πλάτος 15 χιλιόμετρα. Ως εκ τών συστατικών, περί 
ών ανωτέρω, έχει κζί ιαματικήν Χυνζμιν οι δε ιατροί 
συνιστώσι τά έν αύτή λουτρά εις τούς πάσχοττας άπό 
ρευματισμούς, αρθρίτιδα κζί επιδερμικά νοσήματα

Πρό τής Νέκρας Θζλάσσ.,ς εύρίσκεται μικρόν οικο- 
δόαημα κατοικούμενον ύπό ιθαγενών. Ο ?>ιος των 
είνε περίεργος, έχουσι πρό αυτών απέραντου θάλασ
σαν καί στερούνται τών θαλασσίων προϊόντων, έχουσι 
πρό αύτών έκτεταμένζς γζίζς καί δεν άπολαμβάνουσι 
τά Χώρα τής γής, καί αύτοί οί έναέριοι διζβάτζι εινε 
σπζνιωτατοι, άφοϋ κζί ΧΓ αύτούς ή νεκρωσις και ο

θάνατος θά είνε οί έκεϊ σύντροφοί των. Ή μόνη των 
ΧιζσκέΧζσις είνε ή έμφάνισις τών έκάστοτε περιηγη
τών οΐτινες άθρόως έπισκέπτοντζι τήν^ Νέκραν Θα
λζσσζν παρουσιάζουσζν έν τών πζρζΧοζοτερων έπί 
τής γής φαινομένων.

Τήν ημέραν τή; μετζβάσεώς μα; έπεκράτει τελεία 
γαλήνη. Ώραϊον κυανοϋν χρώμα ηπλουτο καθ ολην 
τήν έ'κτζσιν'καί ούδ’ ή έλαχίστη πνοή έρρυτιδου το 
άπαστράπτον ρεγαλεΐον τη;. Δείγμα όμως των στΐ|- 
μών τής μζνίζς τη; κζί τή; όρμ-ητικοτητος τών '-σχυ- 
ρών κυμάτων της ευρομεν πρό ημών αρκετά ογκώδη 
κορμόν πολύκλαΧον ΧένΧρου έκβρζσθεντζ ύπ’ ν.ύττ,' 
πρό τίνος δτε σφοΧςός άνεμος συνετάραξε τά υδατα 
τής Νέκρας Θζλάσσης. Κάτωθι χύτου καί περί αυ
τόν έλάβομεν αναμνηστικήν εικ να.

Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ 

‘Εκεϊεν&α κατέρχονια οί προσκννηται καί βαφτίζονται 
Φωτογραφία κ. 'Εη. Κοντοπούλσυ

Διασχίζομεν ήδη τήν έρημον του Ίορδάνου. Βαί- 
νομεν πρό; τό τέρμα κζί τόν σκοπόν , τοϋ ταξειδιου 
υ.α;. Ό όφθζλμό; κουρασμένο; ήΧη άπό τήν περί αυ
τόν μονότ ον ον γυμνότητα. Χίδει ζωηρότητα και ενι
σχύει. τόν άποκζμωμένον οργανισμόν εύθύ; ω; άντι- 
κρύζει χλοεράν τινζ έκτασιν άπό μακράν ήδη ^μφα- 
νιζομένην. Είσερχόμεθα εντός καταφύτου λόχμη; και 
ή πνέουσα αΰρζ μά; άναζωΟγονεϊ κζί μα; τονώνει. 
Μετά: ωραίας αυτά; έντυπώσεις σταθμευομεν 
όχθην τοϋ Ίορδάνου. Μζ; πληροφορούν οτι είνε ή ό
χθη παρά τή όποια γίνεται κζτ’ έτος ή εορτή τής 

καταδύσεως τοϋ Σταυρού.

ΑΝΑΠΛΕΟΜΕΝ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗΝ /Η ΘΕΣΙΣ ΒΗθΑΒΑΡΑ)
Φωτογραφία κ. Κοντοπούλου

'Ήλθε τέλος ή στιγμή καθ’ ήν εύρισκόμεθα έγγυς 
τοϋ ένδοξου καί ιερού αύτοΰ ποταμού έν τώ όποίω ε- 
λζβον χώραν σκηναί μεγάλη; σπουδαιότητος δια τον
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Χριστιανισμόν. Ή πρώτη έντύπωσις δέν είνε ικανο
ποιητική ούδέ εύχάριστος. Όρμώσι χιλιάδες μιζρο- 
σζοπιζών κωνώπων οΐτινες είσδύοντες παντού μάς 
ζχτατυρρχνούσιν. Άπχλλασσόμεθχ όμως της οχλη
ράς αύτής ύποδοχής ταχέως ζχί άποζημιούμεθχ διά 
τά δλιγοστιγμα βάσανά μχς. ’Ιδού προ ημών λέμβος 
αναπαυτική μέ λεμβούχους Έλληνας ! ! Είσερχό- 
μεθα και άνχπλέομεν τον ποταμόν διευθυνόμενοι κατ’ 
αντίθετον διεύθυνσιν προς το ορμητικόν ρευμά του. 
Τάς ποιητιζωτέρας στιγμάς του βίου μας τάς διήλθο- 
μεν κατά το μικρόν αύτο ταξείδιον. Ό ποταμός είνε 
ποιητικότατος. Αί δχθαι του κατάφυτοι μέ ποικι
λίαν σκηνογραφιών διαρκώ; έναλλάσσουσχν. Ό κ. 
Κοντύπουλος δέν προφθάνει νά λαμβάνει φωτογρα- 
γραφίας τών ποιητικωτέρων μερών. Έν τώ μεταςύ τε
λείται δια ρχντίσμχτος καί τό σχ ετιζόν βάπτ·σμά μχς 
απαγγέλλοντας τού κ. ΜχτΟίου τάς καταλλήλου; εύ- 
χάς. Τό βάπτισμα έν τώ ’Ιορδάνη εινε επικίνδυνον. 
Ρέουσιν ύπό την επιφάνειαν ισχυρά ρεύματα καθ’ ών 
δύναται ν’ άντιστη μόνον εις έπιύεξιος καί ισχυρός 
και άφοβος κολυμβητής. Μας διηγούνται ότι προ δύο 
ημερών πού κατήλθον οί έξ Έλλαδο: έκό’ρομεΐς ώς 
εκ θαύματος έσωθησκν πρόσωπά τινα κινόυνεύσαντα 
νά παρατυρθώσιν ύπό τών ορμητικών ρευμάτων. Τά 
έν τώ ποταμώ έπεισόδια καί αί ευχάριστοι έκπλή- 
ξεις διαδέχονται άλληλα καί αί στιγμαί μας διέρ
χονται έν μέσο) άρρητου γοητείας. ’Ιδού καλύβαι ά- 
γροτικαί διεσπαρμένα». εις διάφορα σημεία της όχθης. 
Βεδουίνοι άγριοι και ρακένδυτοι και δυσπρόσιτοι έμ- 
φκνίζονται προ ημών, οί αθάνατοι ‘Έλληνες λεμβού
χοι τού Ίορδάνου μας διηγούνται τά τού βίου των 
έντελώς πρωτογενούς μεριζομένου μεταςύ κυνηγίου 
καί αλιείας και της βιομηχανίας τών ξένων οΐτινες 
δέν άπολίπουσι σχεδόν. Πτηνά διάφορά μέ ωραίους 
χρωματισμούς πτερυγίζουσι προ ημών και έπικάθην- 
ται εις τούς κλώνους τών δένδρων άγνοούντα οτι μετ’ 
ολίγον θά εύρωσι τον θάνατον από την εύθυβολίαν

Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

Φωτογραφία κ. Κοντοπούλου
τών Έλλτ' ων λεμβούχ ων. Αίφνης ή λέμβος από τού 
μέσου τού ποταμού ορμητική διευθύνεται προς την 
όχθην. Ηκούσθη θόρυβος προσημαίνων την έμφάνισιν 
αγριόχοιρων καί οί λεμβούχοι ταχέως όπλισθέντες 
πηδώσιν εις την ακτήν καί χάνονται εις τό δάσος. 
Εινε μία στιγμή ασυνήθης δι’ ημάς καί περιέργως 
την παρακολουθούμεν καί μέ αγωνίαν άναμένομεν την 
έπάνοδον τών κυνηγών. ’Επέστρεψαν άπρακτοι. 11 
αγέλη ταχεία εις τάς κινήσεις της έχάθη εις τά έν- 
δότέρα τού δάσους καί δέν έπρόλαβον ούδέ τουφεκι

σμόν νά ρίψωσιν. Ώραίαν σκηνογραφίαν ειδομεν καθ’ 
ήν στιγμήν οί λεμβούχοι θέ/οντες νά μας περιποιη- 
θούν μας προσέφερον τό προϊόν τής αλιείας των δπερ 
την στιγμήν έκείνην έξήγον έκ τού ποταμού καί δέν 
θά λησμονήσω τήν φιλοτιμίαν τών Ελλήνων μας 
Μιχαή.. Φραγκάκης έλέγετο καί Κρητικός τήν πα
τρίδα ήτο ο εις έξ αύτών— οΐτινες έπιμόνως ήρνούντο 
νά λάβωσι φιλοδώρημα διά τήν εύγενή προσφοράν 
των. Μας προσέφερον καφφέ, δν λόγω τής έλλείψεως 
χρόνου ήρνήθημεν, καί αύτοί μας έλεγον ύπερηφάνως : 
δέν έπήρατε τον καφφέ μας δέν δεχόμεθα το δώρόν 
σας. Καί εινε πτωχοί, βιοπαλαισταί, πολεμούντες μέ 
τά στοιχεικ τής φύσεως, μέ τούς ληστάς Μπετουί- 
νους μέ τούς κώνωπας, τού; δφεις καί τού; πυρετούς 
χαριν τού άρτου, χάριν τής συντηρησεώς των. 
Καί ήτο συγκινητική ή στιγμή έκεϊ εις τήν έρημίαν ή 
έκδηλουμένη ύπερηφάνεια ττύ πτωχού Έλληνος 1

ΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ TOY ABBA ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
Φωτογραφία κ. Κοντοπούλου

Τήν μεσημβρίαν τήν διερχόμεθκ εις τό μετόχιον 
τού ’ Αββα Γερασίμου κάτωθι δένδρων σκιερών καί 
παρά τον ρύακκ διαυγούς αγιάσματος. Ό αδελφός 
Θεοδόσιος μας παρέχει πρόθυμος τά πάντα προς άνε- 
τον διαμονήν μας. ΙΙρίν ή δύση ό ήλιος έπιστρέφομεν 
εις Ίεριχούντα καί έπισκεπτόμεθα τήν Πηγήν τού 
Έλισσαίου διανεκτερεύομεν δέ εις τό αύτό Ξενοδο
χείο ν καί διά τής αύτής οδού έπιστρέφομεν εις 'Ιερο
σόλυμα μέ μίαν θλΐψιν οτι δέν έπισκέφθημεν τήν ι
στορικήν Μονήν τού Σαρανταριού “Όρους έφ’ ήςήγου- 
μενεύει κληρικός άξιος έπίσης πάσης τιμής καί θαυ
μασμού, ό Άβράμιος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α· ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΗΚΙΝΗΣΙΣ τον εξωτερικού εμπορίου του Βελγίου 
κατά τό πρώτον έξάμηνον τον τρέ/οντυς ειονς πα
ρουσιάζει τάς έπομένας διαφοράς εν σνγκρίσει προ; την 

άντίσιΟΓ/ον περίοδον τοϋΐ 90Q.
ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ’Ηείν αγωγή, από 1 ης 

ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ’Ιανουάριου μέχρι 30 Ιουνίου 
1910, αντιπροσωπεύει αξίαν 

φρ· 1,951,808,000, έναντι αξίας φράγκων 1.759, 
01 1,000 κατά τούς αυτού; μήνας του προηγουμένου 
εεους, ήιοι διαφοράν επί πλέον φρ. 192,797.000 τώ 
1910.

eIIεξαγωγή, κατά τήν αυτήν χρονικήν περίοδον 
αξίαν φρ. 1,37Ί,327,000 τω 1g 10, έναντι άξια; 
γρ. 1,237,236,000 τω 1 g08, ήτοι διαφοράν επί πλέον 
κατά τό τρέχον έτος, φραγ. 127,901,000. Τά ειοπρα- 
χ'&έντα τελίονειακά δικαιώματα κατά τούς αυτού; εξ μήνας 
τού 1g 00 ύπερέβησαν τά τής αντιστοίχου εξαμηνίας τού 
IgOg κατά φρ. 4.864.852.

ΕΚ Τ0Υ_ SSMEISMATAPICT MOV

ΛΕΜΕΣΟΣ
κόραι αρίστων οικογενειών δέν διστάζουσι νά δέχων- 

ται θέσεις διδασκαλισσών.
— Αύτό τάς τιμά έςόχως καί εινε ώς βήμα προς 

τήν έργασίαν τής γυναικος όχι τής έργαζομένης έκ 
τής ανάγκης αλλά τής έργαζομένης χάριν τού πόθου 
τής έργασίας καί τής έπιθυμίας νά προσφέρη ύπηρε- 
σίαν έν τη πατρίδι της.

— Οί * Αγγλοι ύπάλληλοι έχουσιν άνεπτυγμένον 
εις μέγιστον βαθμόν τήν πρόςτό καθήκον άφοσίωσίν των.

— Ούδέποτε σχολιάζουσι τών άνωτέρων των τάς 
διαταγάς, άγνοούσι τί έστί μέσον διά τήν προαγωγήν 
τω^ καί είνε κανών δι’ αύτούς όταν μετατίθενται νά 

προάγωνται συγχρόνως.— Ανώτερος ύπάλληλος ‘Έλλην, έκ τών έξόχως 
μορφωμένων, συνεργαζόμενος μετά τών’Άγγλων, δέν 
είχε λόγου; νά μού έκφραση τον θαυμασμόν του διά 
τον ιδανικόν τύπον τού ύπαλλήλου δν παρουσιάζουσιν

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

ΙΙρώτον παράδειγμα ή Άτμοπλοίκή της Εται
ρία ή έ'χουσα τον τίτλον «Άτμοπλοίκήν Εταιρία 

Λεμεσού».
— Δι’ αύτής τής Εταιρίας έξυπηρετεΐται ή συγ

κοινωνία τής νήσου— έστω καί όχι τελείως έπαρκώς 
προς τό παρόν, αλλά μέ έλπίδας πυκνώσεως εις τό 
προσεχές μέλλον καί οί μέτοχοι έτοποθέτησαν τά 
χρήματά των εις ασφαλή έπιχείρισι,ν μέ όχι εύκατα- 
φρονητον τόκον.

— Κατόπιν τά μεγάλα Κ ε ρ α μ εΐα τής Λεμεσού 
διά τά όποια αξίζει ιδιαιτέρα μνεία νά γίνη.

— Έκεΐ μάς ώδήγησεν ύπερήφανος ό Δήμαρχος 

κ. Σώζος.
— Ειδομεν έγκαταστάσεις αί όποΐαι μάς έξέπλη- 

ξαν. Ή Εταιρία ίδρύθη τώ 1901 ύπό τον τίτλον 
«’Ανώνυμος Κερά μ ι κ ή “Εταιρία».

— Κατασκευάζει τούβλα κεραμίδια καί άλλα εΐδη 

κεραμοποιίας.— ”ΕΧεζ εις τήν κατοχήν της 200 στρεμ. γής έξ 
ών προμηθεύεται ειδικόν χώμα κόκκινο καί 30 στρέμ
ματα έξ ών προμηθεύεται τό λευκόν.

— *Εχει  τά τελειότερα μηχανήματα καί διπλάς 

άτμομηχανάς.
— Προκειμένου νά έχη μεγάλας παραγγελίας συν- 

τηοεΐ μέχρι 300 έργατών.
— Έχει έξαγωγήν εις Αίγυπτον καί Συρίαν.
— Έχει παραγωγήν ήμερησίαν μέχρις 25 χιλ. 

τούβλων καί κεράμων.
— Έχει τεράστιας άποθήκας και παν οτι δύναται 

νά συντελέση εις τήν έπιτυχίαν τής εργασίας της.
— νΑλλα έργοστάσια τής Λεμεσού εινε καί το έξό- 

χως προοδεύον Μηχανουργεΐον τού κ. Κυριακίδου, τά 
ΓυψοποιεΤα εταιρίας Λεμεσού, τό Άλευροποιεΐον καί 
Γυψοποιεΐον τού κ. Λ. Πηλαβάκη κτλ.

— Τό Νοσοκομεΐον τής πόλεως μάς άφήκεν έπίσης 
άρίστας Αναμνήσεις μέ τήν τάζιν, τήν καθαριότητα, 
μέ τάς &ύρείας αίθούσας, μέ τό Φαρμακείον, μέ τούς 
Λουτρώνας, μέ τον θάλαμον τού μικροσκοπίου, μέ τό 
χειρουργεΤον καί μέ τήν ’Εκκλησίαν του.

— Τό σπουδαιότερον όμως’ καί τό πλέον εύχάρι- 
στον οτι τό Νοσοκομεΐον ήτο σχεδόν κενόν, άποδει- 
κνύον καί τήν ύγείαν τής πόλεως καί τήν ανυπαρ
ξίαν τής μεγάλης λαϊκής δυστυχίας.

— Καθ’ δλην τήν Κύπρον εινε πολύ διαδεδομένα 
τά ποδήλατα. Εις τήν Λάρνακα ποδηλατούν καί δε
σποινίδες. Ιίροίσταται ή χαριτωμένη Δί; Καλούτση 
τού τέως Προξένου τής 'Ελλάδος.

— Αί δύσεις τής Λεμεσού εινε ζωγραφικώταται.
— Ό παραθαλάσσιος περίπατός της άπολαυστι- 

κώτατος.
— Ή κοινωνία της έξόχως ανεπτυγμένη.
— Ό γυναικείος κόσμος της όπως τής Λάρνακος 

ευφυέστατος, μορφωμένος, μουσοτραφής, κοινωνικώτα-

τος.
— Έν Κύπρω παρετηρήσαμεν τό εύχάριστον οτι

οί "Αγγλοι.
— Υστερούν όμως ύπό μίαν εποψιν.
— Στερούνται κατά πλειοψηφίαν γενικωτέρας μορ- 

©ώσεως. Είνε τελείως αστοιχείωτοι. Τούς απασχολεί 
μόνον καί τούς ένδιαφερει ή ακριβής έκτέλεσις τής 
ύπηρεσίας των, ή εις τήν γυμναστικήν άφοσίωσίς 
των, καί ή cic όρισμένην ώραν τήί ημέρας συγκέντρω- 

σίς των περί τό τσιιι.— Έν Κύπρω ζώσι μεμονωμένοι. Μέ τάς συνήθειας 
των, μέ τά ήθη των, καί έθιμά των. Καί προκαλοΰσι 
τήν προσοχήν διότι καί ώραΐα ζώσι καί ώραΐα δια- 

σκεδάζουσι.— ’Άν όμως οί κατώτεροι υπάλληλοι τής ’Αγγλι
κής κατοχής στερούνται μορφωσεως εις τάς άνωτάτας 
θέσεις στέλλ»>νται άνθρωποι μεγίστης πνευματικής ά- 
ναπτύξεως καί έξοχου παιό&ίας.

— Μεταξύ αύτών συγκαταλέγεται καί ό κ. Ro
land L. Ν. Michell.

— Άρκεΐ δι’ αύτον οτι είνε διπλωματούχος τού 
ΙΙανεπιστημίου τής ’Οξφόρδης.

— Δι’ ημάς όμως έχει ένδιαφέρον διότι είνε Ελ
ληνιστής καί αγαπά τήν Ελληνικήν φιλολογίαν καί 
παρακολουθεί μέ ένδιαφέρον τήν έργασίαν τών Ελλή

νων λογιών.— Οί Λεμεσιν/ι ιδιαιτέρως έκτιμώντες καί σεβό
μενοι τον άριστον Διοικητήν τους φροντίζουσι καί τον 
έφοδιάζουσιν έκάστοτε μέ τά νέα έργα τής Νοελλη- 

νικής Φιλολογίας.
— Τά μελετά ακούραστος, καί ότι έζ αύτών κινεί 

τήν προσοχήν του τά μεταφράζει εις τήν Αγγλικήν.
— Ανήκε», εις μίαν από τάς μεγαλειτέρας οικογέ

νειας τής Αγγλίας καί έχει έξόχως μορφωμένη/κυ- 
ρίαν καί δύο χαριτωμένα; καί μανιώδεις ίππευτρίας

— ’ Αν δέν άπατώμεθα ό υιός του σπουδάζει ε»’ς 

τό Αγγλικόν Ναυτικόν.
— Είνε ήδη γνωστός ώς συγγραφεύς διαφόρων έρ

γων άποδικνυόντων τήν παιδείαν καί εύρυμάθειαν τού 

άνδρός.
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, - Έργον ένδιαφέρον τήν Κυπριακήν Ιστορίαν καί 
την ιστορικήν εξελιξιν τής νήσου εΐνε ή περί Λ ι ν ο- 
Ο χρ. 6 ακ V μελετη του.

, — Εινε ρ.ίχ περίεργος μελέτη ρΛχς θρησκευτικής 
γεσε γνωστ,ς 
τον τίτλον. '

— Κύπριο·, έξισλαμισθέντες είς παλαιοτέρας έπο- 
Ζ-,, και χαλεπούς δια τόν τόπον τους καιρούς.έν κρυ
πτοί παρεμειναν Χριστιανοί. Γ “

— Απόγονοι αύτών έξηκολούθουν νά εΐνε καί 
χριστιανό, και ’Οθωμανοί νά συχνάζουν καί ε·> τό 
Γ,αμι και εις την ’Εκκλησίαν.

— Αυτους ο Λαός τούς ώνόμασε Α ι ν ο β α υ. β ά- 
κ ο υ ς δηλ. απο λινό καί άπό β α μ β άκ ι. '

, Εις προσεχή τεύχη θά δημοσιεύσωμεν τήν υ^- 
ταφρασιν της ωραίας μελέτης του.

-- ΔΓ ήχά; -J γνω^ί,. το5 ,. Mi0|jeII. τ·>·
«στ^; τ„.„ τώ, .6ρ.ν

μιαν ωραιαν αναμνησιν τής Λεμεσού
- Ευρομεν έν τώ οΐκω της εύγενοΰ^ αύτής οίκο- 

/=.νειας θέρμην και εγκάρδιον φιλοξενίαν, και παοα- 
■κοΑουθησαμεν ένα ύπέροχον λάτρην της ’Ελληνικήν 
εργασίας και τοΰ Ελληνικού πνεύματος.

'Ελλά^ δταν
τοΰ'κ/ Michell ’έΧαφέρζΖΙ^διά^ο·7^’7·-^0’'0^

~ , , , '^Υ'ψωνται οια τους αγώνας καί
τιμωσι την εργασίαν της.

Μη-Μϋς

Η ΤΡΑΠΕΖΑ αύτη ίδούΟη τώ 1905 Τλ
Λάιον αύτής ύ,ρίσΟη ά , qq a’ο™*'* 0" Xe?a'

οε απο J95.000 σ υ ν ■; 0 . , .UUO.OUO συνισταταισ u» ε ι ς μετοχας χ(χ. - ,θθθ . g
Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στη ζατΏ’^’- έκ Κ5 έζά- 

ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ στΊ’ ζ“ταβε6λημενης άξίας. Δ·- 
ΑΙΙ ΥΠΤΟΥ καιουμένη κατά τό Καταστατικόν 

ουο σειράς τοιούτων. τήν α-ν UU’"99 ε/.ε! εκοωσει 
ποσοΰ L. α’·γ 95° 725 1Ρ* λ Ο '\ωτ/1'' πΡ0? 3 1)2 τοϊς ο)ο τοΰ 1981 είς 4 

αίν 2 30 I 0 I >1*  ” ° ,εΡαν, πΡ0? 4 τοις ο)ο, ποσοΰ L ΙΟΟ^θίό 8’ ες^τε-ε^ ^χρι J 1981^ £ 

σούαενοί είς £.^αίγ? 276 & 856. * ’ ‘ * ζετ·άλα:ον συμπο-

κ.Ϊ ’Μ?τ!ζζζβ?υ±-?!°/Πής· >πεζ71ί λο-ιν ο'' 

Abdy.Z. Ε Cornich, Ed Coze'T Σαλβ^ Agp°n’ Π· 
Ζ^άκης, a. Eeraud.Z. C. Roux 

εΐνε δ κ. Μ. l(omano Dey ‘°pUaSa>i 

, Σκοπός τοΰ ιδρύματος τούτου εΐνε ή > , ,
οανειων επί γαιών έν Αίγύπτω καί ή δια '^αν41 l' r̂^

««,.« 
ίχ«..ί.,"Λ'-δ"Γ’ · """··

Τά ιύγο. τοϋ.;, α„; ‘ l·’ ,'i'“ ■
λούΟως. 1 · ι ής αναΛογουσ’.ν ώς άκο·

τάς ovv^^fc^ τάς ίδ0ντικάς μετοχ,ς
1905—1906—7. 1)2 ο)ο
1906-1907-9 ο/ο
1907-1908—9 ο>0
1908-1909-9 οί
4909—1910—9 1)2 ο/ο

1905-1906-λιρ, 1 σ'λ 9
" -Ε6πίν,8

1908-1909_λιρΡ:3 ο 9
1909—1910—λιρ. 3 σελ. ι5

ρωπαίκά /ρηαατισπήο,'α' ’“νΧώ*™-  >'*  Τ“ ζυΡ!ώ\εΡα εύ' 
.ίατών ασφαλέστερων -
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pov-L' περ^τάςΤραί'Ϋ 1 Μ. ’ “ " ° “ 74ετοΖών της στρέ- 

χ^ρατί^ ' 7? V908 ^?

^μηλοτ,οα τψή 8 3>4 ' ° , 9 _ Χ;4
Ο ’Ισολογισμός τής 31 Mar-lr «Qin ^Εΐό ι 1)S 

θαοά κε'οδή '/·οών σ'- ’’ Ρ *®  ° παΡουσ!ασε κ α-
, ...ϋϋρ Λιρών α·γ. έναντι λιο. α ν I ιο 9λι τ - · προ-,γουμένην χρήσιν Λ·?·α.γ. 11 J,261 οια την

( Εκ τών «Οικονομικών Χρονικών^)

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
νοςοκομειον^αδεξανδρειαζ 
, Εις τήν άνθοϋσαν παροικίαν τής ’Αλεξάνδρειάς ?ν 

«πο τα στολίσματα της εΐνε καί τό Ελληνικόν Νο- 
σο>ωμεϊον αίλτής. Εόρό, λευκόν, καιρόν, άπέριττον 
στολι,η τον δρομον εις τον όποιον άνεγείρεται, καί 

ευεργετεί εο; μεγ(ίλην κλίμακα Έλληνας καί ξένους
J ενεις. Το Νοσοκομεϊον αύτό έκτίσΟη καί λειτουρ- 

γει προ ετών, άφ’ής ήμ^ρα; δμως εισήλΐίεν είς αύτό 
ως Διευθυντής ό κ. Γ. Χρησνώζης τέως άξιωματικός 
του Ελληνικού Στρατού δΰναται νά εΐπη τις δτι έ- 
τοτε το ίδρυμα αύτό ήρχισε έκπληρο5ν \όν . 
τικον προορισμόν του.
_ Τό Νοοοχομεων ««rfz8l ■Hime.xdj αυσχί,άϋ, ώς 
•ποιας «δ®ρ1σί» ό Χ. ·1ωά, ΠαΙαιοΙόγος. Τά έΫ 
Ζειρμπίριαάαηψώς ·χώ άντ.οηψώς ώ ίδώρησ8ϊ ό 

ίδ,, η “1 * ·0<Ρ»«>.|ΐολογ1ζή div»·,
ιδρυθη δαπαναις τοϋ κ. Σαλβάγου.

, Τά ονόματα αύτά τών δωρητών δε.κνύουν πόσον 
ενδιαφερονται διακεκριμένα πρόσωπα τής Έλληνικϋς 
Χοινοτητος διά τό -Νοσοκομεϊον. Διά νά φθάση δμως 

την περιωπην τήν οποίαν έφθασε τό ίδρυμα αύτό 
δεν ηρκημονον τών ομογενών τό ενδιαφέρον, καί ή 
άφθονος των χρημάτων παροχή, έπρεπε νά εύοεθή 
Ί δυναμις η οποία θα ήδύνατο νά διευθΰνη μέ στορ

γήν, με πονον, μέ αύταπάρνησιν, καί πρό παντός μέ 
δικαιοσύνην. '

-Λ-
Ένα ολόκληρον απόγευμα διήλθομεν μέσα είς τό 

Νοσοκομεϊον αύτό καί έξητάσαμεν έν λεπτομερεία δ
λας τας αίθουσας, καί δλα τά διαμερίσματίζ ^χρ/κ^ 

«υτων των μαγειριών, καί πλυντηρίων. Είς δλα επι
κρατεί ταξις ζηλευτή. Καθαριότης απερίγραπτος. ’Α
κρίβεια μοναδική. Τίποτε τό περιττόν, τίποτε τό ξέ

νον προς τον εύεργετικόν σκοπόν του. Χιλίας πεντα- 
κοσιας λίρας έξωδεΰει τό Νοσοκομεϊον, δηλ. ή κοι- 
νοτης έτησίως διά τά φάρμακα τά οποία παρέχει δω- 
Οεαν εις τους άπόροι-ς Έλληνας. Οί εξωτερικοί άσθε- 
>εΐς οι υποβαλλόμενοι είς έξέτασιν έρχονται είς πολ- 
λας χιλιάδάς έτησίως κατά τήν στατιστικήν τοϋ Νο
σοκομείου. Εΐνε άπόλυτος ή πεποίθησις τών ’Αράβων 
προς τους Ελληνας ιατρούς καί τό Ελληνικόν Νοσο-

μεϊον. Πλήν τών Ελλήνων καί τών ’Αράβων καί των 

άλλων εθνικοτήτων αί κοινότητες έχουν ε1ιπισ™°υν ‘ 
ε’ιςτό Ελληνικόν Νοσοκομεϊον. Αί Αγγλι ες ι ια 
δποϊαι εις τό ίδικόν των Νοσοκομεϊον δέν έχουν γυ- 
ναικολογικήν κλινικήν προτιμούν πάντοτε αντί των 
άλλων νοσοκομείων τό Ίδικόν μας δπου έχουν πεποί
θηση- είς τάς γνώσεις καί τήν άξίαν και την πείραν 

τών ιατρών αύτοΰ.

Πεοισσοτέρας λεπτομέρειας δέν μάς επιτρέπει ο 
νώρος'νάγράψωμενδιάτό Ελληνικόν Νοσοκομεϊον. 
Θά έπαναλάβωμεν δμως καί πάλιν είς αύτας ταςγραμ- 
μάς δτι μόνον διά τής διευθύνσεως τοϋ κ. Χρηστακη 
έξησφαλίσθη ή ζωή καί ή πρόόδσς τοϋ Νοσοκο

μείου. Ή μεγάλη δωρεά τοϋ Άβέρωφ εσωσεν ασφα
λώς τήν κλονιζομένην κοινότητα, και όπως ηλευθε- 
ρωσετήν Ελληνικήν Εκκλησίαν ή οποία εκινδυ-

ΚΑΙ Ο “CHANTECLER,,

Καί ταΰτα μέν βσον άφο?? τδ κύριον δ'ρκμα, τήν 
ύπόθεσιν δηλ. καί τδ πνεΰμα, το σκώμμα και τον λ

• Άλλ’ ήδη απομένει εν μεγα εισετι ζη-

X «ί « ω
Φαντασιώδους καί πρωτοτύπου συλληψεως.
Ψ Περί τούτου δυστυχώς αί άρχαιαι ^τ,γαι ει ' 
φεώωλαί διότι ούδείς περιεγραψεν ημιν ,.οτε λεπτ 

ξ’ ήττον περί τών κωμικών χορικών, έκτος ελαχιστων 
LZv καί άγγε-ϊ?*? 1^ ™

χρόνων. Γνωρίζομεν έν τούτοις οτι η
ίορων τούτων άπησχόλει τα μέγιστα τον Δήμον Α 
θηναίων καί «τι μόνον είς πλουσίους χορηγούς ανετ 
Lto τοσοϋτον μέγα καί πολυτελές εργον, οιον η συγ- 
κρότησις καί έςάσκησις χοροΰ δια τας με γα α, 

Άθήναις Διονυσιακά; τελετας. * , , „,
Επειδή δέ παν άφορών τήν Μουσικήν και το θε- 

ατρον έν τη άρχαιότητι έγινετο δι αγωνων, δια δ. 
αγίνισμοϋ δηλ. ώς έκ τούτου αναπτυσσετο μετά, 
τών διαφόρων χορηγών τοιαύτη άμιλλα, ώστε να πα 
ρασκευάζωνται ίκάστοτε χοροί θαυμαστής τελειο . 
τος καί μοναδικής μεγαλοπρέπειας.

Έάνδέ διά πάντα άλλον χορον και δια ..ασαν 
άλλην σκι νοθεσίαν άπητεΐτο καί χρήμα και μοχ οι 
ΖΧί καί έπιμέλεια1 μεγάλη, τί νά ε^ τις ^ι 

τών «ορνίθων» τοϋ Άριστοφανους, ων /) ε,.ι σκγι ς 
ώς τοιούτων έμφάνισις προϋποτιθησι δυσυπερθλητο , 

προσπάθειας και άυσχερειας , . j’Ακριβώς δ’ έπί τοΰ ζητήματος τουτου διαφώτιζε, 
ήμάς τά μέγιστα ή άναβίβασις τής κωμωδίας του γαλ- 
λου Ποιητοί, διότι δταν άναγνωση τις „

όποϊοι αγώνες προηγήθτ.σαν ταύτης, -τε*αι  μονον 
δύναται έπαζίως νά έκτιμηση το μεγαλειον και τη 
άπαράαιλλον άκμήν τοΰ άρχαιου ελληνικού θέατρου,

νευε ν’ άνήκη σήμερον είς τούς Εβραίους ούτως εξη- 
σφάλισε καί τήν ανεξαρτησίαν τοϋ Νοσοκομείου. 
Δυστυχώς διεύθυνσις σπάταλος, άστοργος, αθικος είχε 
φέρει έπί ξηρού άκμής τήν ζωήν καί τήν υπαρςιν του 
καταστήματος τουτου. Καί έδέησε να κληθη εξ Α
θηνών δ κ. Χρηστάκης καί νά παραδωση το συμβο - 

λιον είς τάς τιμίας χεϊρας τοϋ Σπαρτιάτου— 
τήν διεύθυνσιν τοΰ Νοσοκομείου δια να σω η τούτο. 
Μετά ένα μήνα τό κατάστημα ήλλαξε οψιν η ταξί., 

έπεκράτησενή οικονομία (κατήλθεν ή δαπανη W 
μιας δραχμής ήμερησίως δι’ έκαστον ασθενή) ε- 

θριάμβευσε, καί τό Ελληνικόν Νοσοκομεϊον εςησφα- 
λισε'τήν ζωήν του, έπεξέτεινε τήν ευεργετικήν του 
δράσιν, καί ήνοιξε διάπλατα τάς θύρας του εις την 
πραγματικήν δυστυχίαν, έκπληροΰν πληρέστατα δια 

πρώτην’ίσως φοράν τόν ύφηλόν προορισμόν του.
ΕΥΓ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

δπερ πρδ 2500 έτών ήδύνατο νά έκτελέση, τοιαΰτα 
CAurz X- •ργζ.-ζϋζ

^ΕΝε δ’ όντως καταπληκτικαί αί λεπτομέρειαι τής 
σκηνοθεσίας τοΰ «Σαντεκλαίρ». Ο Απο εςαετιας σχε 
Ά , , ~ ν ί..-. 1904 άρηεται η κολοσσιαίαδδν, άπο του έτους δηλ. 19U4 αρχι ι pnmlP;in
αύτη έπιχείρησις, διότι τότε το πρώτον ο CoqUClin 
είς δν ειχεν ήδη άνακοινώσει έν γενικαΐς °
αέγας ποιητής τό πρωτοφανές εργον του, 
τόν ειδικόν διά τοιαύτας εργασίας σχεδιαστήν και 
δίως ύδατογράφον (aquareliste) Edel να 
καί ύποτυπώση έν ύδατογραφιαις τα διάφορά ^οσω,.α 
τής κωμωδίας ύπό τήν μορφήν τών ορνίθων*  Ο Ede 

έτέθη έκτοτε είς έργον καί μετά μακρον και ε,.ιμο

ερικαί
κλ»ο-· Εν πρωτοις ω ρ ,^&ι 48 είδη πετεινφν. μια φ“- 
έπΐ τή; σκηνης αυτοο. S ,'' .,χαδκες είς κόσσοφος, δ 
α..ανή, μία κλώσσαήυηάεie) δύο κύνες, 1
κερ^τεραί είς μα·υρο_ί κυ «’ λλ^εξ) Υ6 νεοσσοί, 8 βά-
ποντικοζ· 1- ινδ^Λος χοψοζ> αγ

τραχοι, 3 νυκτερίδες μία ύψος 1,92 μ.
•ο κατ’ έξοχήν ’Αλέκτωρ^μελταξ>2 καί 2.25 

Άλλων τινων πε .εινων . έ-,φ δ περίφημος ταώς μέ ά-
μ. Ή Φασιανη έχει ύψος 1 μ· ‘ > Ψ . ΤΈρα. Οϊ λαγφοί 
νοικτήν τήν έςοχον ουράν του, φβανει τα ··_ μ^ 
Sv μέτρον καί τοσουτοι· σχεδ ·ξουΡ τ0-α0ν σχετικώς μι-

άξίαν αύτων. °^ηρ0ίΛα 8ii μόνχ δέ τά πτερά τής κε-

τεχνϊται καί έργαται δηλ. ραπτ . Ρ 7ρωματισταΙ
μωταί, βαφείς, σιδηρουργοί, ξυλ. ργ I, ζωγρ!ίφοι, κοσμη- 

“ «ΐ ·-··<

αν’τών καθ’ ήμέραν !..·· 3
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χθον εργασίαν έφθασεν είς εκείνον τό σημεΐον της ε
πιτυχίας, οπερ σήμερον καταπλήσσει πάντα γνωστήν 
τού θεάτρου καί τών απερίγραπτων δυσχερειών, 
καθ’ ών είχε νά παλαίσγ) τοιαύτη σκηνοθεσία.Βεβαίως 
μ.ία λέξις εινε ό άνθρωπος νά γείνη πετεινός, άλλά διά 
νά γείνη η μεταμόρφωσις αύτη έπί τού θεάτρου μεθ’ 
οϊας τελειότητας συνετελεσθη έν τη ΙΙύλη τού St 
Martin έν Παρισίοις, άιά νά κατορθωθη ώστε ό πε
τεινός έκεΐνος έπί τόσκς ώρας νά όμιλγί, νάπαγγέλλη, 
νά έςαίρηται είς λυρικά ύψη. νά συγκινηται καί συγ- 
κινγ, νάγαπα καί άνταγαπαται, νά ένθουσια καί 
ψαλλη την φύσιν ώς μεγας ποιητης χωρίς ούόέ έπί 
μ,ίαν στιγμήν νά καταρρίπτη ημάς είςτό επίπεδον της 
πραγματικότητας η έτι χείρον της κωμικότητος— 
(διότι ώς γνωστόν du dublime au Sidicule if n’ 
ua C[u’ UH pas !) — διά νά έπιτευχθ?) τοιαύτη τε
λεία. λέγομέν,μεταμόρφωσις, τοσούτον ενιαία, σοβαρά 
και έξόχως ώραία, απαιτείται τέχνη υεγάλη,τέχνη 
δημηουργός καί πρό παντός μοναδική καί σπανία 
καλαισθησία, τό μυστήριον δηλ. έκεΐνο τού άρέσκειν 
καί τού γοητεύειν, δπερ κατεΐχον καί κατέχουσι δύο 
μονον λαοί έν τη Παγκοσμίω ιστορία, οί αρχαίοι ’Α
θηναίοι καί οί σύγχρονοι Παρισ.νοί !

Άλλ’ίσως ερώτηση τις καί πώς ουτω αύθεντικώς ά- 
ποδίδομεν τοιούτον άριστεϊον είς τούς άρχαίους’Αθηναί- 
ους αφού δέν εί'δομέν ποτέ παράστασιν η καν άναπα- 
ράστασιν δράματος η κωμωδίας τών χρόνων εκείνων ; 
Πλην τοιαύτη άντίρρησις πίπτει άφ’ έαυτης, άφ’ ης ό 
δαιμόνιος έκεΐνος λαός άφηκεν ημΐν τοσαύτα άπειοά- 
ριθμα δείγματα της ανυπέρβλητου καί άφθάστου αύ
τοΰ καλαισθησίας, ώστε νά μη άμφιβάλλωμεν ούδ’ 
επί στιγμήν, δτι άνθρωποι, οίτινες έλάτρευον το κα
λόν μέχρι θυσίας και αύτού τού Δικαίου, οίτινες ηνεί- 
χοντο πασας τάς ατασθαλίας, παντα τά κακουργή
ματα καί αύτην την πρός την πατρίδα προδοσίαν ένός 
ανθρώπου — τού Άλκιβιάδου—καί τούτο απλώς καί 
μόνον διότι ητο ώραΐος, ο ωραιότατος τών Αθηναίων, 
οτι έπανζλαμβάνουεν, οί άνθρωποι έκεΐνοι θά έχειρο- 
κρότουν ποτέ κακαισθητους καί άπειροκάλους έπί της 
σκηνης έμφανίσεις καί θά έβραβευον χορούς, ών η έπί 
της ορχήστρας παρουσία δέν θά ένεθΰμιζε τελείως τά 
θεσπέσια. έκεΐνα τού κάλλους μνημεία άτινα κοσμούσι 
σηαερον παντα σχεδόν τά Μουσεία τού πεπολιτισαέ- 
νου κόσμου !

Άλλ’ έκεΐνο δπερ καθιστά έτι μάλλον άξιοθαυμά- 
στουςτούς ημετέρους προγόνους είνε δτι αί έκ της σκη
νοθεσίας δυσυπέρβλητοι αυται δυσχέρειαι ησαν δι’ έ- 
κείνους έτι μεγαλητεραι, διότι ένω σήμερον το σμι- 
κρον σχετικώς τών θεάτρων, τό έστεγασμενον της σκη
νης καί τό τεχνητόν της νυκτός φώς τά μέγιστα έπι- 
βοηθούσι τό έργον της Οφθαλμαπάτης καί της ψευδαι- 
σθησίας, της άλλως «illusion», τούναντίον παρ’ έ- 
κείνοις τό άπαστράπτον καί τά πάντα καταποοδίδον 
άπλετον τού άττικού όρίζοντος φώς έδυσχέραινε τά 
μέγιστα την έπί τού θεάτρου έπιδιωκυμένην ταύτην 
πλάστην και ψευδή τού κόσμου εικόνα, άνευ της ό
ποιας δέν δύναται νά δπάρξν) δράμα η κωμωδία.

"Εκαστος λοιπόν φαντάζεται όποία σκηνοθετικη 
τέχνη, οΐα μεγάλη καλαισθησία καί όποιος πραγμα
τικός πλούτος άμφιέσεων και λοιπών σκηνικών έξαρ- 
τημάτων άπητεΐτο ΐνα έπιτευχθη έκεΐνο δπερ σήμε
ρον πολλάκις επιτυγχάνεται δι’ ολίγων χρημάτων καί 
μιας καταλλήλου χρήσεως τού φωτισμού.... "Επειτα 

έάν σήμερον τό θέατρον μόλις χωρεΐ,κκί τό μέγιστον αύ- 
τών, τρισχιλίους θεατάς καί τούτους συμπεπιεσαένους 
πολλάκις ώς τάς φαληρικάς άφύα;, τό άρχαΐον έχώ- 
ρει πόλιν δλην, διότι ύπάρχουσι παραδείγματα καθ’ ά 
τριάκοντα δλαι χιλιάδες λαού ηκροώντο ένός δράμα
τος! Άλλ’ οΐους πνεύμονας, οποίου στέντωρος λάρυγγα 
πρεπει νά έχη ηθοποιός τις, δπως καθίσταται κατα
ληπτός είς τοσούτον απειράριθμον άκροατηριον ! Καί 
οποίας συγχρόνως άναλόγους διαστάσεις πρέπει νά 
δώστ) είς τό σώμα, είς τάν κεφαλήν, είς τούς πόδας, 
είς δλα αύτού τά μέλη, ώστε νά μη έζαοανίζηται έν
τός της κοίλης έκείνης μυριανθρώπου χοάνης έν τη ο
ποία συνηθης σήμερον ηθοποιός θά έφαίνετο ώς μύρ- 
μηξ !....

Άλλ’ εινε καιρός ώς κατακλείδα της μελέτης ταύ
της νά έκφέρωμεν την ημετέραν ταπεινήν κρίσιν περί 
τών δύο τούτων αριστοτεχνημάτων καί νά συγκρίνω- 
μεν ταύτα πρός άλληλα, Καί περί μέν τών «ορνίθων» 
τού Άριστοφάνους ού μόνον η άρχαιότης, άλλά καί η 
έτυμηγορία είκοσι καί πεντε έκτοτε αιώνων άπεφάνθη 
ηδη καί κατέταξε τό έργον τούτο μεταξύ τών άκραι- 
φνεστάτων δημιουργημάτων της ανθρώπινης διανοίας, 
περί δέ τού «Άλεκτορος» τού Ροστάν παγκόσμιος 
ύπηρξεν έπίσης ό ένθουσιασμός καί αί έπευφημίαι, 
έκτος μεμονωμένων τινών κραυγό.·ν νυκτόβιων τινων 
γλαυκών, αΐτινε, ώς όμιλούσι καί αί ί'διαι είς τό έρ
γον του Ρολάν, μισούσι τον πετεινόν, ά*πλώς  διότι 
εινε πετεινός καί διότι τους καταστρέφει τό σκότιον 
έργον της νυκτός των... ‘Ότι δέ ύπό τόν Άλέκτορα 
κρύπτεται ό ίδιος ποιητης περί τούτου ούδεμία ύπάρ- 
χει αμφιβολία, έν τη δευτέρα μάλιστα πράξει έν τη 
περιφημω διωδία — διότι όντως μουσική διωδία εινε — 
μεταξύ αύτού καί της Φασιανης, ό Αλέκτωρ εί'ρεται 
είς πινδάρεια ύψη λυρικής ποιήσεως έξιμνών δτι ώ- 
ραΐον καί μέγα ύπάρχει έν τη γη ταύτη καί ώς ό 
Αριστοφάνης έν τη «Παραβάση» όμιλεΐ περί εαυτού 
και περί τού έργου του, περί τού προορισμού άσματι 
και της ποιησεώς του.

Βεβαίως ύπάρχουσι τά ψεκτά και τά μειονεκτούντα 
έν τώ «Άλέκτορι» τού γάλλου ποιητού, ταύτα δέ ώ- 
μολογηθησαν καί ύπ’ αύτών τών φανατικωτάτων ο
παδών καί θαυμαστών του. Ή ύπερβάλλουσα υ.ανία 
τών λογοπαιγνίων, η φορτική έπί της σκηνης πα- 
ρουσίασις συνταγμάτων δλων καινοφανών καί α
γνώστων πτηνών καί ό άκρος συμβολισμός καταπο- 
νούσι τον ακροατήν καί τούτο μόνον κατά τάς δύο τε
λευταίας πράξεις, άλλ’απέναντι τών έλαττωυ.άτων 
τούτων οίον Οεσπέσιον ύψος καί οποία ύπέροχος λυρι- 
κότης διέπει ολόκληρον τούτο τό θερμόν καί άσπαΐ- 
ρον έκ ζωής ποίημα, δπερ άποτελεΐ οίονεί βαγνέριον 
συμφωνίαν άποτελουμενην άπο ολας τάς οωνάς, τάς 
κραυγάς. τά άσματα, το 'ς κτύπους, τούς ήχους καί 
τόν ψίθυρον της άπεράντου φύσεως !

Όποιον λουτρόν αγνόν καί άρωματώδες έντός τών 
κόλπων της μεγάλης ταύτης μητρός παντός ώραίου 
καί μεγάλου, πώς δ’ η ψυχή ημών λικνίζεται έπί 
ώρας έντός τού μαγικού τούτου βυθού άπό τού όποιου 
ό Ροστάν ώς ό Θησεύς το πάλαι καταδοθείς έξέβαλεν 
είς τε φώς της ημέρας τόν άδάμαντα τούτον της ποίη
σε ως καί τού λυρισμού ’

Ώς ό ’Αριστοφάνης καί ό γάλλος ποιητης διφυή 
έπλάσθη ύπό της φύσεως, παρά δέ τδ κέντρον τη
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CAN ΚΡΙΝΩΜΕΝ άπό τήν ϊντύπωσιν τήν όποιαν έποο- 
, ξενησεν εν Λονοΐνω πάοά τή Έλλην-χή παοο-χίν ‘ ' 

νεον 'Υπουργεϊοε δυνάμεθα άπροχΑύπτως" £

TO NEON ΥΠΟΥΡΓΕ,ON “i.SiZ “ί,Χ 

ποίθησιν χαί εμπιστοσύνην. έμπνέουσαι

Αγνοοϋμεν τάς σημερινός συνθήχας ύπό τάς οποίας εύ 
/ώρας διά νά’ χοίνω- 

. εινε η στιγμή η κατάλληλος διά νά κληθη ε’-ίΈχ άζ’„. ίί'.Ά
/Λ/ ·η “νεΖωΡΊσα^,' έξ -Αθηνών εϊχομεν κατ’ έπα- 

λτίνων ™Λ/υΧα!Ρ!“ν α*°όωμεν  γνώμας' ύπερόχων Έλ- 
έ»οόνε. ν ^ω?ε?!Χ01> φοονούντων οτι καί ό ίοιος Βενιζέλος 
λώδα ' XaTa π?ωτας ή^ρας τής άφίξεώς του εΐς Έλ- 
Λαοα προκειμενου περί τής διευθύνσεως-------—
των κρίνων. Εντούτοις κρίνοντες έκ τοϋ*  
αποτελέσματος πειθόμεθα ‘ότι ή δύνααις 
των πραγμάτων 0α είνε τοιαύτη ώστε'θά 
εθεωρηθη οχ, ^νον έργον πατριωτικής ά- 
ναγκης αλλά καί πολιτικής σωβοοσύνης ή 
εχ μέρους τοϋ χ. Βενιζέλου άνάληΐις πής 
“ΡΧΟί· Καί τούτου ληφΟέντος ώς αναπό
φευκτου οεν δυνάμεθα νά μή άποβλέψωαεν 
μετά πιστεως είς τό μέλλον τοϋ 'Ελλη
νισμού ουτινος αί τύ/αι άνετέθησαν εΐς 
χειρας στιβαρας καί διάνοιαν φωτεινήν καί 
καρδίαν-,ενναίαν καί ψυχήν άς,οβον καί 
τοΛμηραν. Αυτή ή εντύπωσις κυοιαονε"ε’-ς 
το πνεύμα τοϋ έξω'Ελληνισμοϋ δστϊς άνα- 
κτων το θάρρος του καί διαβλέπων ένισγυο- 
μενας τας ελπίδας του κατανοεί οτι έφθα
σεν η στιγμή κατά τήν οποίαν δύνατα- 
μετά πιστεως νά προσβλέπη είς τό υ,έλλον. 
Ητοιαυτη όμως τοϋ έξω 'Ελληνισαοϋ 

πιστις επι την νεαν Κυβέρνησιν έπιβάλλει 
υπέρτατος υποχρεώσεις εΐς τά μέλη τ-ής 
Κυβερνήσεώς άτινα είς τόσον κοισίαους 
στιγμάς εκληθησανεΐς τήν ’Αρχήν Δέν άο- 
χει ο Αρχηγός ό δεδοκιμασμένος ήδη ■ 
ρελθον, ο τιμώμενος καί έκτιμώαενος 
πεπολιτισμενου κόσμου, ό άνθρωπος ό 
να αντιμετώπιση τάς πλέον δυσκόλους 

μόνον αύτό

ν’ άναδει,θώσι; άντα^ιοι
έπ’ αύτών ή πατρίς καί τοϋ -ao='/'ft'·^ στ'Ί?·^'· σήμερον
μέ/ρι τής στιγμής αύτ-ής εϊτε' ώς 'πολιτ-χοΤεϊτ^'ζ

^ι 

τικής σπουδαιότητος. Εινε άνάνχη ‘^νάο^ ε?α:ρε-
πατρίδος, χάριν τού νέου
πάλιν τό αίσιόδοξον τ-ής Έλλ-λ?^ ™ ανΊ5^ε!Ρ5 xai 
Δημητραχόπουλος, δ Μπενάκη-^ ό Vr1'tA'1,i ε!1/ε. ανάγ*η  ό 
δ Κορομηλας και ό ’Αλεξανδρινά 
μονον όοηγόν τό καθήκον των' ποής ε'/3^ ως
οποίαν ανέλαβον νά διοικήσωσ-ν ' καί",L?V00?,0V ΖωΡαχ

δποίαν μέχρι

εινε άνδρες μέ θέλη ιν, χ α ο α’κ - J ' V“ °ε:ξωι:ν ύ'τ!
1 ’Χ ?ακτηρα και σθένος.

Λονδΐνον τή 4 8)βριου 1910 Ζ

Διάφορά
Η ΒΑΛΛΙΑ

Αύτή ή δαιμόνια έκπολιτιστική δύναμις καί προο- 
^ττκοτη. τοΰ 'Ελληνικοϋ πνεύματο?μί} , 

^ΕλίάδοΖ" τ,°Ύ^τ(ί^ Επισήμου 
^λαδος, υσον έκτο; χυτής καί δη είς μέρη ή £ 

σκομενακαιεις τάς πρώτα; βαθμίδας τοΰ πολιτισμού. 
Τ °λίγ?1 Maia>S γνωρίζουν τήν Βόλων. Είνε έν 

ουρκτκον υποδιοικητήριον.Άγνωστον είς τόν πολύν κύ
αμον, κειται 90 χιλιόμετρα μακράν τοΰ Άδραμ^

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ BALIA CARAIDIN

ΔΗΜΗΤΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ.

Δικηγόρος, iecVV^^-T^„0N°o^ ^Γραφείου
&ώνει να "α^αΧ,θλ Λ xi.v κίνηΟίν. Δικανικός ρήτωρ 
τον και πασαν την φ , / βου1ΰν μία- αγόρευσές του

" ’ir ·" Χ’Δ.ΤΔΐωΧ-Ϋ; «γ
άλλ’ ώς φωτεινόν πολίτικοι■ σημ ηολιτικήί του
νοβόλων, δι’ Ο και παρ ολον το ΡβαΧ ^τ0 ό
σταδιοδρομίας,^ άρι&μουσης ^νοξ_,
ενδεδειγμένος υπουργοί της ιχ ~ Δημητρσκοπού-

‘Ο κ. Βενιζέλος είς το πρόσωπόν του κ^ημηρ^
λου, έσχεν αναμφισβήτητων avf^ τών σπλάχνων τοϋ 
αεν εί; τήν Δικαιοσύνην υπουργ εύρυτάτης έγ-
δικηγορικου σώματος, αλλα συγχρον ς οχό ηροο. 
κυκλοπαιδικής μορφωσεως ι«“ θ ' s καίτδ ύπουρ- 

κατά τάς κοινοβουλευτικας διαμαχας.

·ίΠ«0<« »“ ‘ΚΑίϊ”,/ ΜΤ.

σεων τοΰ εργάτου πχΙ)Ύ1γορηθδμεν δτι ύπό τοιαύτην μορ-
•Ατυχώς όυναμεθ,να . πάσαι δ’ άπέρρευ-

φήν -Λης^έ6κσίοθησκν είς τήν λογικήν καί έληςαν
σαν εκ της αναρκη^, , ,.'-.-μ,ν ίονοδότου καί εργάτου,
δι’ αμοιβαίων ^.οχ“^ς τελευταίως άπειληθείσης απεργίας των

■Η αποσοβησίν μιδξ τελευτά ς_^ εύχάριστ0,
ύπαλληλων τοΰ Δ· Π. Α.11· | 5 YOiD.c εΐς τήν ευθύτητα,
αύτό, δχι πολύ σύνηθες αλκαχοΰ,^5ίαίπ'αΓ 
τήν ενεργητικότητα, την φυχρθ,μ g &πόθεσιν ό
μττεύσεων καί την λογ Μ - άτ'ωΊ άνα-^ωρίσαζ τό δί-
κ. Αντ. Ματσας, άλλων μ ό άπολύτως απαραδε-

81*

τόπον δυναμένη νά έχη.

° ιχων έξοχον 
υπο σύμπαντος 
γνωστός ώς ’

περιστάσεις,

πά
του 

κανος 
ό πολί-

:χ-

^ooT^ ά7Τ°τελετίν τ^ύν ’Ελληνικής
προοοενΐίκοτητος.

Τα τρία τέταρτα των κατοίκων της πόλεως, Άριθ- 
λοΰντ1δ^τας^ Χ'λ'άδβς' εΐ,'ε απασχο-

, „ εο/οιειςτα μεταλλεία τοΰ τόπου. Ή λα- 
τρεω όμως τοΰ κερδώου 'Ερμοΰ ούδέποτε άπεροό- 
φηοε την Ελληνικήν φύσιν έπί τοσοΰτον ώστε νά 
παραίτηση και πασαν άλλην έμφυτον καί εύγενή κλί- 
γτου,καιτονκαταδικάσηείς τήν στασιμότητα ναί 
συνεσιησεν φιλαρμονικήν αποτελουμένην έκ δϊο τμη
μάτων, των πνευστών δηλ. δργάνων έκ 30 έοασιτε- 
γνων,και τής 'Επτονδιαντίνας έκ 12 τοιούτων Τμο- 
γενων Απάντων, ύπό τήν Αιενθυνσιν τοΰ άοχιμουσι. 
κου κ Ζαφειροπούλου, ένφ άφ’έτέρου μία ^Ελλη- 
ν^εκκ''Ραΐακα'1 ^ρεκκλήσιον ένοϋσι ίδανικώς διά 
ύοισναης χ6ΖΤ^ς λατ^ τόσον μακοάν 

ενρισκομτνοις αδελφοΐς μετά τής λοιπής πατρίδος.'τά 
γρα/τματαέσκοοπωθησαν β,ς
μοΰοι2006ία~ Xa'L άριθ-
μουοι 00 περίπου έκαστον μαθητάσ, καί τέλος ή Αέ- 
™ ίων υπαλλήλων, ή Λέσχη Ομόνοια καί τά LeZ 

^ωΖφ°-6ω\&δελφθτΑτων {X&V

χΛ
ηχώ™**  ΐθως " άπ°λίτΐστον ΜικρασιατικόνωΤονρ-

Λ

’Ανωτέρω παραθέτομεντήν εικόνα τοϋ φιλαρμονι- 
^ον ομίλου, εύγενώς ύταλάσα ήμΐν παρά τοΐ, % 
μουοικον κ. Ζαφειοοπούλου 6Ζ

Λί,α ^ηοε κΖ^ίκαλλιέργησε τήν ιδέαν
ίόρώτα

■'■60νΤΓτη; Δίυ^ή^^διάλνσις τοϋ Δώματος 
Ττ^εΛώ τ\ς

όλιγοχρόνιο; Προεδβ^α J ^rovna ίπι ίιη ίμπιστευτικας

κ^ρα^ρ^^^· ίχτιμήΟεως ή; άπολαίει, 
’Εν τρανόν δε?ί'α τ,’£ μ ? ,^κηγ0οικών Συλλογών, παμ- 

είνεκαί V αΡα,τί1 °,ν01α<! ΙΙοοέδοον τοϋ Δικηγορικού
φηφεΐ σχεδόν αναγορευοις^ , β. ^αοητήόη μετά τινα χρο- 
Συλλόγου Άώμών, ε, οι’ ««‘"ί ' ^οηηωκίδο; κατά τόν

’°κ· Λ^7’έξε^ Οδυνηρόν καθήκον να ου- 
^φηΖ^ογράφη Χ«ί τήν προσωρινήν άνακωχην.

Π FIUPKIHPIOI ΙΟΙ *■_  ΦΩΤΕΙΝΟΙ
X 

έπανα,τάεεως επιτυχία, η ο.^

. r‘. 'φ»τ.,.» .«,ή, er-
’■*!?  Μ±χ·-7

Όκτωβ ίου παοουσια των Άπουργων κ.
’Αλεξανδοή καί πλήθους Επιστημονικού άοσμου εν 
Νοαική ^ολήτοϋ Πανεπιστημίου αφιερωντες και 
ταίαν έξέλ^ξιν τής φοβέρας νόσου, καθοκ και 
τοϋ 606. δ δ’ε μέγας ΈρΛίχ ευρε εν τω , f 
Φωτεινού καταλληλότατον ε?!«·Τευ:Τιν· τ a; ,οώτα,

•Πκ Φωτειν ς δμιλών περί της νόσου,^ η, «·, ·;?

«·’“*· “ ·ν
τελευταίαν άνακάλυψιν του Ερλι/.· ~ έκα'λυ,1αν πα-

αένων.

αγω- 
μεταξυ 

έκκαθάρισιν από
Καθηγη·

27 
καί

:ή μεγάλη 
ήν τελευ

τήν θεραπείαν 
ποοσώπω τοϋ κ.

ι, ή; <εί 
αιώνων,

μια αποςοβηθει^α απεργία

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ
Ποδ δύο μόλις μηνών, μία έπανάστασις εις το Δυ-

τΒ ^κ6ή^ει τ°Ρ ^Lttsv έπε-

δΊ110κρ“’'”η’ ",·

ΧΫΠΖ «ο»™ τ™»’ «*  δημ»»™1»5 "Οϊ
UM ««W0V την

Ι"δόΖ''”«Χ"·°’ μ* 1 '**"■  δ“

“•ηS'w Λ»ε’ ίρ”ί>ύ ”.λ>!ν

ύπολειπομένων.

ο ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ_

mi -u πανκόσιιιον πλέον καταστάν νόημα των νεω-
Τ4 γενικόν καί βεωρηθεΤσα ύπό πολλών ως

τέρων κοινωνιών, η α π ε ρ γ ι α ,

'Η Κοήτη ή /,α« Μεγαλόνησος είς τήν
Η Κρητη. / y ι εύρίσκεται εις

οποίαν ή Μοίρα ισω^ είχε γυαη j κ ,

μεις των, εχει εν τούτοι, ήονανα

Ζ 'lM’er ±
^π/οααγητικήν ώς πρώτιστον στοιχεϊον της αρωγής 
τών ι Καί ήδη. όπότε χάρις εί; αύτά ταυτα τα 
όπλα άνέτειλεν πλέον <5 ήλιος τή; Ελευθερίας^ δωιτην 
εύγενή μεγαλόνησον, καί δ'εν ύποτ.ειπεται ■
κοόν βήμα διά τήν άπ αιώνων ονειροπολουμενηι τε 
λείαν εθνικήν άποκατάστασιν, <5 ερως αυτο^ πρ 5

4
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Εικόνες Απο Την Αίγυπτον

Το εσώτερον μωαμε&ανι:ίοΰ Τεμένους έν Καΐρω

όργανα, ατινα διετέλεσαν οί πλέον αχώριστοι σύντρο
φοι τον καταδυναστευθέντο; εύγενοΰς λαοϋ εις τάς 
δδυνηροτέρας περιστάσεις, εξακολουθεί ν' αύξάνη και 
νά συστηματοποιείται. ’Ίσως άπό σήμερον τό ένστι
κτον τής αύτοσυντηρήσεως και τής τοπικής ανεξαρτη
σίας δεν υψώνει τήν σκανδάλην των πλέον, δ άλτρουΐ- 
σμός δμως, ή μάλλον οί γογγυσμοί τών δούλων αδελ
φών δνειροπολούντων ν’ άκολουθήσωσι τήν οδόν τής 
ελευθερίας ποΰ ήκολούθησαν καί οί Κρήτες, έπέβαλεν 
είς τοΰ; τελευταίους τούτους έννοήσανιας πλέον παν
τός άλλου τόν ζυγόν τής δουλείας, τήν καλλιέργειαν 
τής αρετής αυτής, ώστε νά είνε έτοιμοι έν στιγμή σαλ
πίσματος τής Πανεθνικής έξεγέρσεως.

Καί ιδοΰ <5 Άποκόρωνας, ή ήρωϊκή αυτή έπαρχία 
εγινεν άπό τίνος τό κέντρον πάσης σκοπευτική; κινή- 
σεως έν Κρήτη, Ό έκεΐ ομώνυμος σύλλογος άπεφά- 
σισε νά καλλιεργήση συστηματικώς καί μεθοδικώς τήν 
σκοπευτικήν δεινότητα τών Κρητών, ήν ή απ’ αιώ
νων χρήσις τών οπλών κατέστησε φυσικήν δεινότητα. 
’Ηκολούθησε λοιπόν <5 πατριωτικός αυτός Σύλλογος 
πλήρως τό Ελβετικόν σύστημα. "Ιδρυοεν είς κάθε 
Δήμον τής Επαρχίας σκοπευτήρια, έχορήγησε όπλα 
Μάνλιχερ καί Γκρα, στόχους, σφαίρας, καί πάντα τά 
σχετικά σκοπευτικά όργανα, άνέθηκε δέ τήν φροντίδα 

. καί έπιτήρησιν κατά τόπους, είς Συμβούλια έκλεγό- 
μενα παρά τών δημοτών έκάστου Δήμου. Έκτος τού
των όμως, 'ίδρυσε καί σχολικά σκοπευτικά παραρτή
ματα, χορηγήσας είς έκαστον, δημοτικόν Σχολεΐον 
καί όπλα άσκήσεως διά τους μικρούς μαθητάς καί τέ
λος διωργάνοτσεν σκοπευτικούς αγώνας I Ιαγκρατικονς 
μετά βραβείου καί έπάθλων όρίσας ημέραν τής τελέ
σεις αύτών τήν 22 Αύγούστου έν Βρύσσαις, είς άνά- 
μνησιν τής έκεΐ γενομένης πολιορκίας τών Τουρκοαι- 
γ-ιπτίων καί τής ένδοξου μάχης.

'Ο έν λόγω Σύλλογος, μή δυνάμενος νά άνταπο- 
κριθή είς τάς μεγάλας ταύτας δαπάνας, δεδομένου ότι 
καί αί σφαΐραι χορηγούνται ύπ’ αύτοϋ είς τό ήμισυ 
τής τιμής, έκδίδει λαχζΐον έξ 20,000 γραμματίων, 
τοϋ οποίου έκαστος λαχνός τιμαται αντί 50 λεπτών.

Μετά τό λαχείου τοϋ Στόλου μας, τό λαχεϊον αύτό 
είνε νομίζομεν έν στήριγμα τής πατριωτικής μας δρά- 
σεως, άφοϋ κάθε μία σφαίρα άποδίδει πολλαπλασίως 
τήν αξίαν της είς έλευθερίαν τών άδελφών, καί είς 
αίμα τών τυράννων.

— ’Αλλά δέν εινε τό ίδιο.
—Τέλος πάντων έγώ θά σάς παρουσιάσω μερικά 

άπό τά ώραΐα έκεϊνα ονόματα.Όλοι αύτοί οί νέοι θαμ- 
βωθέντες άπό τήν δόξαν σας, νικηθέντες άπό τό με- 
γαλεϊόν σας φλέγονται έξ έπιθυμίας νά σάς ύπηρετή- 
σωσιν, νά πολεμήσωσι ύπέρ υμών ν’ άποθάνωσι 
πρό τών οφθαλμών σας.

— ’Εξακολουθείτε πάντοτε αύτό δέν μέ πειράζει... 
έψιθύρισεν δ Αύτοκράτωρ κτυπών μέ τό άκρον τών 
δακτύλων του τό σκέπασμα τής ταμβακοθήκης του.

Καί καταληφθείς αίφνης ύπό τής περιεργείας έκαμε 
τήν πρώτην του ύποχώρησιν.

— Καί πώς λέγονται οί κύριοι αύτοί ήρότησεν ;
—Λουΐζα έχετε τόν κατάλογον, εΐπεν ή Ίωσηφίνη, 

στρεφομένη πρός τήν κυρίαν Castelet τήν δποίαν ή 
έθιμοτυπία έκράτει δέκα βήματα μακράν.

— ’Ιδού Μεγαλειοτάτη εΐπεν ή νεαρά γυνή έγειρο- 
μένη καί πλησιάζουσα χαριέντως τό αύτοκρατορικόν 

ζεύγος.—Τί;Έκτελειτε τώρα χρέη γραμματέως,ήρόίτησεν δ 
Ναπολέων γοητευθείς άπό τήν θελκτικότητα τής ω
ραίας ύπασπιστρίας.

— ’Εάν θέλετο μάλισταΜεγαλειότατε,έπανέλαβεν έ
κείνη ύποκλιμομένη πρό τής Ίωσιφίνης.

— Κόλαξ.
—”Ω !
— Μάλιστα εΐσθε κόλαξ, κόλαξ..
Ό αύτοκράτωρ έγέλα τώρα, καί αύτό έσήμαινεν 

δτι δλα πηγαίνουν καλά.
(ακολουθεί,) ΜΗΤΣΑ ΠΕΡΡΩΤΗ

θερά γαλήνη έξωτερίκευε τήν έπίγνωσιν τής ισχύος του 
έξευγενίζουσα τά τόσοι' εύγενικά χαρακτηριστικά του.

Διετήρει δμως άκόμη τούς οφθαλμού; τής πρώτης 
του νεότητος, τούς βαθεΐς καί διαπεραστικούς τούς τρο
μερούς καί οξείς του όφθζλμούς, τούς δποίους ούδείς 
ήδύνατο νά ύποφέρη προσηλωμένους μετ’ έπιμο- 
νής έπάνω του κατά τάς ώρας τής τρικυμίας.

Πέριξ του είς ώρισμένην άπόστασιν έκάθητο έπί 
κινητών καθισμάτων ή Αύλή,ένώή Ίωσαφίνη,ή Όρ- 
τενσία δ Berthier καί δ Sa vary περιστοιχίζουν τήν 

Μεγαλειότητά του.Τότε ή Αύτοκράτειρα ώμίλησε πρώτη μέ τήν σιγα
νήν έκείνην φωνήν τής κρεολής είς τήν δποίαν έδιδε 
κάποιον παιδικόν τόνον δταν ήθελε νά ζητήση τι καί 

νά έπιτύ/η τί.Ό αύτοκράτωρ έννοήσας περί τίνος έπρόκειτο συ
νέσπασε τάς όφρεΐς χωρίς νά θυμώση άκόμη.

Ή Αύτοκράτειρα έν τώ μεταξύ ήρχισε:
—Ναπολέων, είπε, καθώς μοΰ έπετρέψατε έδέχθην 

νέας άνσφοράς υποψηφίων αξιωματικών διά τά συν
τάγματα τών εύγενών τών Isembourg καί τών 

Tour-d ’-Auvergne.
— Ό Isembourg έχει ήδη τά στελέχη του τε

λείως συμπληρώσει άπήντησεν δ αύτοκράτωρ.
—Τότε λοιπόν στο σύνταγμα τοΰ laTour d’ Α- 

n ver.",lie,έξηκολοΰθησεν αύτη χωρίς ν’άποθαρρυνθή.
—Τοϋ La Tour d’ Auvergne τού la Tour d’ 

Anvergne έμουρμούρισεν δ κυρίαρχος τήςΕύρώπης. 
Καί πρώτον δτι δέν σάς έπέτρεψα τίποτε.

— Τότε κάμετέ το τώρα έάν θέλετε.

ΖΡ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ
Άπο την ^ωηΝ του “^Ληνος

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΕΥ ΘΡΟΝΟΥ
ΥΠΟ

MAURICE MONTEGUT

ΟΚΤ ΩΒΡΙΟΣ
Βσθεϊα σιωπή έπηκολούθησε τούς λόγους του.
— Πάλι πόλεμο! εΐπεν ή Όρτενσία άναστενάζουσζ 

—’Όχι άκόμη μικρούλα μου άπήντησεν δ Ναπολέων, 
έν πάση δμως περιπτώσεΓ δέν τόν προκαλώ εγώ— Ω ! 
αυτά θά τακτοποιηθούν προσέθεσεν δ Berthier.

—Διότι βι βαίως δέν τολμούν έξηκολοΰθησεν δ Sa- 
Vary’

’Αλλά μεθ’ δλα ταύτα ή ’Ιωσηφίνα έξηκολοόθει νά 
μένη πάντοτε σκεπτική.

Και τό θέαμα τής πλέον ενδόξου μάχης τήν ανη
συχεί.

Ό αύτοκράτωρ έξ άλλου εννοήσας δτι ή δμιλία του 
έστενοχώρει τούς περί αυτόν καί θέλων νά διασκέδαση 
τήν αδημονίαν των ήρχισεν αίφνιδίως νά γίνεται 
διαχυτικός καί χαρίεις πείράζων κατά τήν συνήθειάν 
του τάς Κυρίας τής Αυλής.

’Ιδίως «γέλα μέ τήν ΛουΐζανίΑΐδ Lclct ήτις προσ- 
εποιεϊτο δτι έπίστευε καί έλυπεϊτο διότι ή μύτη της 
έκοκκίνιζεν τόσον πολύ όίστε μετ’ ολίγον νά δμοιάζη 
πρό; μία γρηά άγγλίδα.

Ό μέγας ούτος άνήρ διεσκέδαζε μέ τάς μικράς φω- 
νάς τοΰ τρόμου καί τήν απελπισίαν τής νεαρός γυναι- 
κός.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν τό τέλος τού γεύματος υπήρξε 
ζωηρότατον αφού καί ή Ίωοηφίνα αύτή συνελθοΰσα 
έκ τού φόβου έφαίνετο νέα καί φαιδρά, προκαλοΰσα 
έν δλη αύτής τή καλλονή τό μειδίαμα τού αύτοκράτο- 
ρος.

Κατά τήν ώραν αύτήν ή Αύτοκράτειρα δεχομένη 
τούς θεσιθήρας δέν έλησμόνει τούς προστατευΟμένους

Μετά τόν καφέ τόν όποιον εΐχον ήδη προσφέρει οί 
ακόλουθοι, δ αύτοκράτωρ άφήκε τήν τράπεζαν μέ τάς 
χεϊρας έπί τών νώτων καί προυχιόρησε πρός τόν εξώστην 
δπου έπί τινας στιγμάς έθαύμαζε τόν δρίζοντα, τό 
πάρκον τήν σκοτεινήν μάζαν τών παλαιών δένδρων 
άτινα περιέφραιτον μακράν μίαν πρασίνην θάλασαν : 
τό δάσος.

— "Επειτα ριφθείς ολίγον βαρύς έπί μιας πολυ
θρόνας έκ λευκού ξύλου έ'βγαλε άπό τήν τσέπην τήν 
έλεφαντίνην ταμπακοθήκην του.

Ό αύτοκράτωρ εΐχε παχύνει, τό χρώμα τού προσώ
που του είχε κάπως άνοίξει, καί δέν ήιο πλέον δ μι
κρός κορσικάνος άξιωματικός δ μαύρος καί άδύνατος, 
καί δ αιωνίως άνήσυχος.

Τώρα παρ’ δλους τούς περισπασμούς του μία στα-

Τά πολιτικά γεγονότα τά όποια έξετυλίχθησαν κατά 
τόν παρελθόντα μήνα έσημείωσαν ένα σταθμόν προ
όδου εις τήν πολιτικήν έξέλιξιν τής Ελλάδος καί ήλ- 
θον έπί τέλους νά εγκαινιάσουν μίαν νέαν περίοδον 
τήν δποίαν ονειροπόλησε, μπορούμε νά πούμε, έκυο- 
φόρησε έπί μακρόν ή ψυχή τοΰ έθνους καί τήν έφι- 
λοδόξησε νά παρασκευάση άπό πέρυσιν ή έπανάστα- 
σις. Τό παλαιόν πολιτικόν καθεστώς άπεδοκιμάσθη 
κατελύθη, έποδοπατήθη καί μέσα άπό τήν χαώδη νύ
κτα μιάς τυφλής πολιτικής ζυμώσεως άνέτειλεν έπί τέ
λους σάν φωτεινόν μετέωρον δ. νοΰς πού έδωσε τήν 

κατεύθυνσιν.
Ό κ. Βενιζέλος άνέλαβε τήν αρχήν ύπό τάς μάλ

λον δυσμενείς συνθήκας, ύποδειχθείς ή μάλλον έπι- 
βληθείς άπό τήν κοινήν γνώμην ή δποία μόλις έχειρα- 
φετήθη άπό τήν τυραννίαν τών κομμάτων άπέβλεψε 
πρός αύτόν μέ πλήρη έμπιστοσύνην.

Είνε γνωστή ή τακτική καί ή πολεμική τήν όποιαν 
έτήρησαν απέναντι του τά κόμματα. Γαλβανισθέντα 
άπό τόν κίνδυνον, τόν όποιον έβλεπον αί πρώτα1, είς

τήν κοινωνικήν άτμοσφαϊραν συνησπίσθησαν κατά 
τού κοινοϋ εχθρού ιων καί ήρνήθι/σαν είς αύτόν τήν 
ψήφον έμπιστοσύνης τήν οποίαν τούς έζήτησε. Τό 
παλαιόν αύτό κόλπο δέν έπέτυχε. Ή Βουλή συγκροτν- 
θεΐσα άπό τά μάλλον ανόμοια καί ετερογενή καί συ - 
νεπώς όλιγώτερον βάσιμα στοιχεία διελύθη καί ό 
λαός προσεκλήθη νά έτυμηγορήση καί πάλιν. Καί οί 
παλ·>ιοί πολιτικοί κατά τών όποιων έπήρχετο ακάθε
κτος δ χείμαρρος τών νέων ιδεών, έκήρυξαν έν εΐόος 
αρνητικής κολυσιεργίας κατά τής έπιστολής τού νέου 
πνευματικού έμπορεύματος καί άπεφάσισαν ν’ άπόσ- 
χουν τών έκλογών. Έπροτίμησαν νά φυγοδικήσουν 
καί νά καταδικασθούν έρήμην παρά ν’ άντιμετοπίσουν 
τή δργήν τής δικαιοσύνης τοΰ λαού.

Ό κ. Βενιζέλος τώρα θριαμβεύει. Τό ’Έθνος σύσ
σωμοι1 ανέθεσε τάς έλπίδας τής άναδιοργανώσεως του 
— μιάς άναδιοργανώσεως ούσιαστικής, έσωτερικής 
ψυχικής—είς αύτόν καί μόνον. Ό άγών βεβαίως 
εινε τεράστιος, άλλά δ κ. Βενιζέλος δσον έδίστασε νά 
τόν άναλάβη έδωκεν ήδη δείγματος τής άκάμπτου θε-
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λησεως του τής οποίας ή επιβολή θά χρειασθή καθ’ 
Ολον το επίπονον έργον τής άνορθώσεως καί ή άπερί- 
φραστο; ειλικρίνεια τήν δποίαν επέδει'ξε μέ τόσην 
αφοβγν εις τήν Βουλήν θά χρησιμεΰστ) δτά νά φρ0- 
νηματισ») τους νέους πολιτικούς άνδρας τής Ελλάδος 
και να σχηματίστ) περί αύτοΰ έν περιβάλλον ευνοϊκόν

Η ΚΡΙΠΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΒΕΡΑίΕΙΟϊ ΑΡΑΜΑΤΙΚΟΪ ΑΙΑΡΜίΗΟΪ ΤΟΥ ΜΕίΟϊ
- Παραθετομεν αποσπάσματα έκ της κρίσεως έπί τοΰ 

_βεΡο<Ρειου Δραμ. Διαγωνισμού, άναγνωσθείσης ύπό 
εί τήνΧσ^

τοj ίΔόειου την 10ην ’Οκτωβρίου.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ

Υ-κήνΡάΓ-^’' Υ' ε^ωμεντήν δικαιολο- 
ϊ‘7 βασιν,επι της οποία; τόΣυμβούλιον τοΰ Ωδείου 
ΧΤ^ιέΓ τ-ς α0"ζης τοϋ ^· 
γετου,και Εθνικού ευεργετου έστηρίχθη διά νάκατα- 

ΑβερωφείουΔραματικοΰ διαγωνι
σμοί, όπως τους κατηρτισε. Πάντες οί προηγηθέντε' 
δραματικοί διαγωνισμοί κατηγοροΰντο έπιμοίω- ο'τι 

-κριναν^απο χειρογράφων καλλιτεχνικά έ'ογα τών ό- 
ποιων,ο προορισμός δέν ήτο νά άναγινώσκωνται ψυ- 
χρως εντός των τεσσάρων τοίχων ένός γραφείου άλλά 
- εΐς £ώσαν ύπο'στασιν^καί Ιέο^

Τ το απλετον φέγγος το- ήλιου ή τοΰ δίδοντος τήν 
ιδέαν αύτοΰ τεχνικού φωτός.

, Τ,ά έ>Υζ’ ε’λεϊεν> δχι άδίκως, ή ζο.τ·κή
«υτη, δεν εινε δυνατόν νά έννοηθοΰν διά της ένδ^αθέ 
του αναπαραστασεως τών ήρώων αύτών, τών αΜη- 
ρ-των, τών παθών τών κινημάτων των. '

ρεπει δια νά κρίνωμεν δικαίως καί λογικώς νά 
^«μεν τα πρόσωπα τοΰ δράματος όμιλοΰντί, κι^ού- 
μ-α, δρωντα,ζώντα,παθζινόμενα, γελώντα ζλαί-

, Πρεπει νά τά ί'δωμεν ένδεδυμένα τήν άνθρωπίνζ,ν 
-ρ-,απτα, ορατά, δίδοντα είς ήμ« τήν 
οτι η ,ωη των, ή τεχνητή, άνελλί^σεται καί παρζ 
χεται πλησίον μας, εΐς μικράν άπόστασιν άπό τ/Λ 
γέ'ο^δΓ5 ’ωΖ5’,ΟυΤω; ώσΓε νά άπλώσωαεν'τό 
Ζ Μ’ ί Τα εγγισωμεν καί τά ψαύσωμεν. '

Μ ολα οσα και άν έλέχθησαν καί άν λεχθούν κατά 
των ορών τοΰ Αβεροφείου διαγωνισμού, δΐ είνε δυ" 
νζτον να υπαρςγ άμφισβήτησις, βτι αύτός είνε ό 1 σ 
ΣνΡ°»Λςτίς τών δραματικών έργων. Καί 
ΏδίηαΑ °’ ’ε’ς 'ΤΟυ% <Ρ'λθ’ΛΟ'^σθυς ’ορ-βούλους τοΰ 
^-ζκιεις?ύς (δέν βάζω κανέν έπίθετοζ, θά 
τους κολλήσουν ίσως τόσα προσεχώς !) κοιτά-τοΰ δ-α 
σΓνζΤ'^'·’^ 0έ'πΖίν°’ * δλκα'ιο- 

στασι;» των ύπηρξεν «έπανά-
στασ » τ/1ς οποίας τα κτηθέντα δικαιώματα κα

Ήλε^
βλώυ λ-ΑΡωσΖμεν ΖΡ’·ν^ενον W*  άπό τ^ΰ βι-

«λ»βω,ί|,Ύ«™δν σ..γ).ρ8ι,ίω¥ Μ. 8>ων τ.ν 

είς τήν εφαρμογήν τοΰ προγράμματος του.
’Ίσως έπί τέλους έγγίζει ή εποχή κατά τήν όποιαν 

θα ίδωμεν την επιτυχίαν νά στεφανώνει έν έογοντοΰ 
οποίου η δικαιολογημένη αισιοδοξία μας έ'θεσεν από 
τουδε τα θεμελια.

Γ. Σ.

?-ρο,κ-νω; ύπερ τής άνυψώσεως καί τής προόδου τοΰ 
νεωτερου 7)[Λών Θέατρου.

ΑΙ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

όλιγώτερον Οά έχάριζεν’ είς τήν Έ^ΖΧ

έ'να- τούλάν-στν ' °U™ κΡίνονταί> ούτε ό
, ’ , ΚΖ·στνν μεγας δραματικός ένεφανίσθη εύ-

την σκηνην, από τής 31 Μαρτίου μέχρ. Λ, υ I Λ 
γουστου 1910, άλλ’ ούτε καί μέχρι τή' 7 
βριου, οτε έληξεν όριστικώς ό διαγωνισμός <Γό Άβε" 

5®*·  ■’ ipoU™, 
Kic ?'Ϊ ως πΡάζ ·τάς ^^λλαγματι-

5·

;χ“‘«-«γ. ?..'.; '.i/ezLJX

_ ;· εινε αυτός, ούτε κάνεις διαγωνισμό' ένει Jn. 

»»’« -,ι ,ι μ- «X
, [-^λχ δραματικός συγγραφεύς δέν θά —«ι,.ί

γ-νν7θ~ν Τών?’· ’̂Λίων διά γεννηθή.'θά ^£,7 S δισχίλιαι ·/ έκατ^:
ΧΖ; Μ^θ-ίί μολονότι αδται υ
πάρχουν η υπάρξουν.

,εις των μετριοτήτων καί τών άσημοτήτων τής Τέγ - 
ίσως θα δημιουργήσουν νέους άποκλήοους τών 

ί Τ^οδοξίας ασυμβιβάστου
■‘·ρο.1κ μέσα, τα οποία διαθέτουν.

, 770 τήν έποψιν ταύτην θά βλάψ-ρ ίσως ό διαγω- 
-ολ/τά/’ΡΖσυρων α’γ5:θθνς άσΤ°ύς κζ1 εύΥε*εϊ« ^ο.- 
;ε, ζ7ρζ!Λκτζόυσζν^°γ°ί ^· 
το7δ αυα-' τϊ>*  των. Άλλά
Οά τόν Γ λ'ν ^ΠΡ^εκ °’3τε θά γέννηση, ούτε 
το' άβ’ήΓ^^^ θά

ο a.^J.;Q;, ίσως δε-ας προσέξωμεν είς αύτό - 
4κι απαρατήρητος δια πολύν ή όλίγον καιρόν

ο ΣΰΚΟΓΊΟΣΰ TOY Amwos

Άλλ’ ό σκοπός τοΰ διαγωνισμού αύτοΰ καί τών 
άλλων είνε διαφορετικός. Έρχεται, είς τοπον , μάλι
στα βπου ή Τέχνη δέν έφθζσεν ακόμη εις την ανωτα- 
την έκείνην βαθμίδα τής άκμής, κατα την οποίαν η 
δόξα ή ή απλή φήμη νομισματοκοποΰντκι η εςκργο- 
ρώνονται, νά ένισχύσγ μίαν γενναιαν φιλολογι/.η 
προσπάθειαν καί ν’ άμείψη κατα το μάλλον η ηττον 
πλουσίως τήν γόνιμον έργασίαν τοϋ συγγρκφεως. Κα· 
έλπίζομεν δτι τό Συμβούλων τοΰ ’ Ωδείου Οα εμμει () 
είς τήν συνεχισιν αύτοΰ πιστός εκτελεστής του,ευ, 
νοΰς πόθου εκείνου, δστις έ'δωκεν εις την^Ελλαδκ το 
έ'κπαγλον δραμα τοΰ λευκού Σταδίου, οστις αύριο 
θά δώση είς αύτήν τό ρίγος τής ,θεας μιας φοινικ.- 
δος, ποΰ τάς πτυχάς της θά κολπωνγη αύρα τή,-υ 
λαμΐνος επάνω είς τήν σιδηρόφρακτου πρώρας πλωτού 
κολοσσού, ύπερασπ-στοϋ τής τιμής και τής^ ασφα
λείας τής πατρίδος, καί ό όποιος πλησίον των_ συγ
κινήσεων αύτών τής αλκής τών ωραίων και ευ.« -f 
σωμάτων, τής νέας καί ίσχυράς συγκροτησεως τη 
πατρίδος, ώνειροπόλησε καί μίαν άλλην συγκινησ. , 
επίσης υψηλήν καί άνδροποιόν, τής ενσαρκωσεω, 
τών ιδανικών εΐς τήν Τέχνην.

φοράς καί τής ζητήσεως, θά έσπάνιζαν περισσότερον

•λ δσον τά όπωρικά εφέτος. χ . ,
' Άλλ’ έλησμόνησαν οί ,ζητήσαντες την παραδοχή 

το-αύτη'άρχής, καθιερούσης τήν καθολικήν ψηφυφο- 
ρίάν καί τήνΖδεδηλωμένην καί είς τα γραμματα οτ. 
τότε εκ τών προτέρων έτησίως βραβευμένα- θα ησαν 
πάντοτε αί εύθυμοι καί διασκεδαστικαί επιθεωρήσεις, 
αί όποϊαιμαζή μέ τά παγωτά ά-νακουφι,ουν ευχαρί
στως τούς ’Αθηναίους καί το δεινόν καύμα · 
τ-κοΰ ’Ιουλίου. Καί δτι ουτω περιττά θα

δ/ι μόνον ή κριτική επιτροπή τού διαγωνισμού 
άλλά καί οί συγγραφείς άκόμη, διότι 
άπέμεναν ή δύο η τρεΐς-οί ευφυέστεροι 
ζ-ώτεροι καί φαιδρότεροι σατυρισται των γε^ονυτω 

τού ετουζ ιζτνΟ <τχ’/)νν)ζ.

ΧΡΙΣΕΙ!ΕΠΙ nmΕΪΠμϊΪ0Β«ΙΙΙ!1ΙΙ ΕΡΓΟΝ
ο “ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΑΣ,,

Τό όνομα τοΰ κ. ΙΙαντελή Χόρν, μετά -τούς Ιίετρο- 
γάρηδες, έργον δυνατής πρωτοτυπίας και παρατηρη- 
S'ό'έίας! έλκύει τήν ζωηράν προσοχήν του κοινού. 
•Όταν’παρεστάθη τό πρώτον τοΰτο δράμα του η 
αναφώνησές «Ιδού δραματικός συγγραφεύς/» ανηλ- 
L αύτόματος είς δλα τά χείλη. Ό νέος συγγραφεύς 
έφερεν είς τό θέατρον ιδιοτυπίαν, δυναμιν κ« αυτο
τέλειαν σπανίως άπαντωμενας εις , πρω.οπ-ιρους 
δ“οα.μα.τέποιούς. Διά τοΰτο ιδιαιτέρας ελπίδας επρο- 
ζ,άλεσεν ή άναγγελία τοΰ νέου του έργου του φ-ρον 
τος τόν τίτλον «.Ό άνθρωπος μας».

[Καί’ό εισηγητής άφηγεΐται τήν ύπόθεσιν τοΰ δρα- 
ματικοϋ τούτου έργου καταληγων ορθοτ^α on ο 
συννοαφεύς ήδίκησεν έαυτον με τας δυο τελευταίας 
πράξ'εις τοϋ έργου του δμο^ζούσας αε διάφορον ε- 
ωυιιεοίδος ζητούν νά μάς καταπλήξη δια της αστρ 
Γαίας διαδοχής φοβερών γεγονότων, 
άνάλυσιν χαρακτήρων, χωρίς επεξηγησιν - „

δέν παρεφ?ό/ηοε κανείς, ή όποια, μάς συνεκινησ. -.ολ 
βαθύτε ονάπό τάς άλλας, μέ ένα απλουν διαλογήον, 
“γ»· ΛΙΧώ.

,a, 8S,
πρώτα; εντυπώσεις καί δεν αφηκεν επάνω ·, 
"ζ-.νήν παρά κόκκαλα ένός έργου, που ητο
S είνε δράμα ζωντανόν, άλλά δέν ύπήρξεν η απλω 
Ζόθεσις·: Αδυναμία ή σπουδή προς αποπερατωσιν

τ°Έάν°λάβωμνν ύπ’ δψιν τί ή ιδιοφυία του συ-γγρα- 
φέως έπηγγέλθη άπό τής πρώτης εμφανιστώ; του, 
πη£πει νά παραδεχθώυ.εν τό δεύτερο ο.

“ΕΥΑ ΜΑΡΙΑ,, -ΦΙΛΑΡΕΣΚΟΣ,,
'Ο κ. Μιλτ. ’Ιωσήφ δ δποΐσφ είχε έγγραφή έν ει-

ΑΝΤΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ

Καί ή σκέψις έπέρχεται φυσική ώς τό συμπέρασμα 
τής απολογίας ήμών, διότι προτού εισελθωμεν εις 
οίανδήποτε κρίσιν ήθελήσαμεν ν’ άπαν τησωμεν ε. 
τάς περί ήμών κρίσεις καί προτού εισελθωμεν , ε. υ 
ίένον —παρ’όλίγον νά είπω εχθρικόν—έδαφος απαραι 
τητον έθεωρήσαμεν νά οχυρωσαμεν τά

Ή σκέψις έπέρχεται, λέγω φυσική. Αν ειμευα 
υποχρεωμένοι νά ΰπερασπιζώμεθα αύτον τούτον τον 
θεσμόν τοΰ διαγωνισμού καί ύπεραμυνωμεθζ. δικϋο 
σεως τόσον φιλικής πρός τήν δραματικήν 
καί τούς έργάτας της, πόσας άρα γε ε,ηγησ^., ■·-·' 
•καταρκτικάς δέν εί'μεθα ήναγκασμενοι να δωσωμεν 

δ·ά τήν κρίσιν ήμών, ή όποια φυσικώς εν εινο 
τόν ούτε δλων τήν αισθητικήν νά ικανοποίησής ούτε 
νά θεωρηθγ ώς ή ετυμηγορία τής συνειδησεως των χι
λιάδων τών ακροατών, οΐ όποιοι κατεκ υ,αν^ε.. 
τράμηνον περίοδον τά θρανία, τά ήκιστα αναπαυτι. - 
καί ενίοτε υπέρ τό δέον ενοχλητικά (ει, ιΟ^υτυ -α ~ 
μέθα ολοι σύμφωνοι) θρανία τών θερινών θέατρων των 

’Αθηνών. , , , ο.,-. ,
Διότι ήκούσθη καί ή περίερργος αυτή γνώμη · U-. 

ε,’ς τήν κρίσιν ήμών δέν έπρεπε τίποτε άλλο να λα- 
β^μενόπ’δψιν'ή τάς κρίσεις τού «πολλοΰ κοινού» 
καί τήν άλάνθαστον γνώμην του αριθμού.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Έπρεπε δηλαδή, κατά τήν γνώμην ταυτην, να 
υεταβληθώμεν είς άπλουστάτους καταγράφεις των 
τοιχοκολλήσεων τών θεατρικών προγραμμάτων και 
ααταμετρητάς τών είσητηρίων τών διάφορων θέατρων 
άγνωστον άν είς τήν τελευταιαν ταυτην ασχολ.αν 
περιλαμβάνοντες καί τήν άπαρίθμησιν των εισόδων 
τών τ ■> α μ π α τ ζ ή δ ω ν, οί όποιοι ούτως, εντός ολί
γου, κατά τήν μοιραίαν επιβολήν του νομού της προσ
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δει συνδρομητοϋ εις τον Λασσάνοη,, χ 
νειληνμένως βραβευτείς είςαύτόν αώ/Τ^ΊΖ 
εφετος. Τήν τεοατολογίαν τΰ<- ν„’ ' - δ 6 δυ0 ερΥα 
έπωνόμασεεν Εΰαν, Μ^οίαν Τ')' ν \ Ιην 0πθ£ζν 
φΝ.Σχηνήν. Τήν«Φθ ’ Ελενγ1νΣα^μην..·» ε’ις

Δέν δύναμαι νά έξηΧωθα-κ ° ν- * τ0 

δ γράψας τό πρώτον άλλό/οτον καί °
-τής τής συμβατής δλη^ 
την τερατολυγίαν ενοαυ,ε rA . “ < θέατρου εργον
«πιθάνων τινών σκηνών iin X'Tl'<ov/ “βίαστον πλήν

'^7'4 .»χηώ°«Ι«4"μ°ν'"ςΕπιθυμώ να εινε τούτο τό αληθές Ούτε η ή 
αδικήσω αυτόν έπιιιένων c?^ = η S‘ ~ θ λω να 
μαντικής τετραλογίας τή- Ν y ?|ζ Ψευδο9£>θ- 

ώϊ .’»■»>:*  
περιόδου. Ή Φιλάοεσ·ζη^ as ’ μαν« της πρώτης Λ·. «IW-φ Ε&ν-Μο-

«»μπ«β8.αν „ν1ζωϊ £ ώ/’ΧΧ' "”υ* 
'zoi ri” XX «Χ-

ΡΐΥΡαψη». Kai έπι;έγε(] ? που θέλησε να πε- 

» Αν ελειπθν μερικαί σκηναί δλως απίθανη, ” χ> 
ερριπτε τοσον άωύσικο τλ ,. - ? “πιϋανοι, αν δεν
μερικά πρόσωπα δπο .μ“υρον ^ωμα επάνω εις 
μετέλθη βίαν “’τά τί \ 
ή όποια/ δπως εΕτά κυρίας,

κατ’ αύτής καί ένέδραν ένΖΐών στιίνει
σων τού ξενοδοχείου τΰ- ΑΧ ' περικομψων αιθου- 
τούτο θά ήτο μία καλύ Γ θυ -ταδιου, τό έ’ργον 
δραματολογίου. ΆλΓ ή έΖιΖ'* Έλλτ1νικοΰ 
κτάται διά μι«- Ή ‘η - ° ίης σκηνίίς δέν -ο- 
ένισχύει αυτήν καί τήν ένδυ’ναμώνε'ί ή

“ο ξ^ληλς λ^ΗΛ!λρο>, , 

«Βασιληας ’Ανήλιαγος» τού ■/ ΓΓηΐ' 
θλας τας άρετάς τού λυρικού δράματος 
εγραψεν εμπνευσμένος ποιητή . ρ“μ<ΧΓ°>’ ™ ΟίΙ0ι°ν 
καί κοιιψών στίχων -U ' σμιλευτης δυνατόν 
™ λυρικά δράαατα τά “ 1 ™ κ°1™ν σχεδόν
ενός θρύλου, ελάττωμα '""λΐσΓα βασίζ°ν™ι επί

τού «Βασιληά Ανήλικου/Τ?\πρθσωπ« 
ζοΰν εκτός τη- ζωή>- ■> ' > ενοχτη έκτος ημών. 
Ό ποιητής έπήοε X . ύπε0-θρωπα.'
καί τήν έδραματοποίησεν.'™ ™’ παραμυ0ιο°
ή ΑΒΜοϊ* ςδώ““£? A 'Η Μ»Κ», 
μ»·ρ·ίη,.όΧνο7Εί ? ,™ ** ™
αυτού. Δέν θά τον ϊδϋ ’ Τ° αν“^Φ® της κατ’ ^,δ’Αλ^θά^Χ?105· Έ-ό ήλιος τόν 

πρωται ακτίνες του θά ωωτί ' ’ σΠ,ΥμΤ|ν που αί Κα< δέν θά τολαΖ J " ?ωησουϊ ξ° Ασωπόν του. 
σηκόν. 'Όποιος θά τό Τ0υ αποκαλύψη τό μυ- αύτός. 5 θβ τ0 roAm. Μ μαρμαρώση καί

Γο πατρικόν φίλτρον δμως υπερισχύει Ό Τ ’

i»ui;.0ta0y?ov ί;ν<ί„ορ.ν ι·»»ώ··«>
τοΰάνθοώπο/ΟΚαίεΐ;/νωτ^“ β™λευμάτων

τόνυΣόν". ΉνύιιωητοΓ 'Ζη απ0καλυι1’ΐς δέν σώζει 
κτικήΝεραΐδσ ^τΓ ' β°υνοί’’ Π Μ 
υπόνοιαν δτ· Ζ Ju \Μ°ϊρα εμβ«λλει τήν 
Υ«ίνει εις’Ζ^Χ

Qav της μοιραίας ώρας ° μ ζη η* και πε'

βθλίζοτ,ν δτ’ αύητό7ήΖΓρτα?ϊ’ -μ' 
τού δίδει θάνατον νλυ/ύνη λαμπγ>δών Εκείνη,

Νομίζει κανΧ - Wt “Εθνικόν.
δώση τήν ίδέ^Γδήή αενΧ’^ ™ μ*
λαυσις εινε ό θάνατος *' πεΡαν^(?ωπος από-

ατυχής ό κ. ΠολέμηςΖΖΰ εζαζιρετικά5
παρμένου από τόν Ζ Λ ΐ}εματος τουτου τού 
είνε οί κάλαθοι°τί^’ οί όποιοι

πλουσία καί σοφή'/κ^εΖΖ"» ™υ ^πέβΡ άλτ1θώ? 
αυτό δραμάτιον όνη, 'β βαΐος’ ori το λυρικόν 
χαράν τών άγαπώντων^τοΖΖ0^ °" “π®τελεσϊ1 τί)ν 
τών εύαισθήτων ποότ τ' ωμαι°υ? στίχους, όλων 
περιπαθές τών δνει'ρο,ν L ΖΖ’V
νιος προς τό ιδεώδες. αναστασι? εναρμό-
■Λΐί

γ., ήμ8ίς οί ;° "·**  
πρόσγειόν καί τό καθημερινόν Λ ’ ™ ιατρόν το 
φανταστικού τό όποιον ύθέ>·> ’ > ’* ψυσΐί τοΰ
πλαισίου τής σκηνικής δι |OT~ ™ Ζ^εισ11 ^τος τού 
«««ν8ίμχ ’.As
νηθωμεν τήν νενναίαν m.lnln? ? ’ “S μην αρ'
ποιητού, τό άνώτεΖ 4 ΐλ°λθγΐ^ν πΡθ™άθειαν τού 
αύτό, τήν ϊδιαιτέοκν ? τελνης ποιητικών έργων, ώς 
οποίαν ταύτα επιβάλλουν^ εκτίμγ1σιν> τί)ν

-ΛΟΛΙΤΛ . - Η < ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ

Ή «Λολάα» τον κ. Β. Κολοκοτοώνν καί 
μγογε/Μτης. τηςδεαποινίδ0ς ^γενΙκςαζ^ενη 
™ δυο μονόπρακτα ίργα τά ό^~ Zw^arPov 
Σκην^ δ'εν είνε Ιπιδεκτικά ευρεία- “ά N™
ΧαρακτηρωμοΙ δραματικοί, ή παοάσταω 
μας άφήκε την εντύπωσιν Α'τ, οποίωνον^εων δννα^ά ^ν
έργα ανώτερα. V ^Ια τ>]ν σκ^νην

Ηρός δλονς τους νεωτέρους ovwoam-T^' <ι < 
σωμεν συνιστώντεσνά } «η,, ~ /Υρ "εν θα παυ-

κωμικόν, μακράν δε ^1γ^εΐ το τΰαΧικδν ϊ] τό 
>■«4 X °S7„' ,s ίωη^α· ’*
στέοα ί, ■ πα&αγωγϊ> ^ντονωτέρα, διαοκε- στερα, υπέρτερα τοϋ κοινού. οιαρκε-

«ΛΠΙΛΡΤΙΜ rOKEQH> - ΑΠΟΚΛΗΡΟΙ’

οι σκλάβο1

ΕΝε σύμπτωσή; Είνε _τό
τοϋ ^P/6ii:Xo'n<>S0^05^0“f· 'δύο' τούλάζωτοντώ. '/μρχ- 
αύτης αρχήϊ , . Οπ“ J - Traxira. «Όπως πίπτουν τ« 
ζτήρων τοϋ δρίματος ^“*o^xi6oU€» τοϋ κυρίου 
φύλλα», ανευρίσκονται εις το « χο5 ύ0ου ε1νε εντε-
Σπύρου Νικολοπουλου. Αλλ ή αι- Αίραφΐως έχει τόν Ιδιο- 
λώς διάφορος καί ή παρατηρησις του <^Ρ£- ^άχης τ0!). 
τύπον χαρακτήρα, τον οπο. ■= ακϊ^άς καί επεισόδια

Οί «Σκλάβοι» είνε έρχον Ελληνικόν, μ- σκη π·.
- τ·νί-άποδεικνύουν, οτι ό σογγραφευς_έζ των όποιων τινες λ νο-τ-κόζ που ανεφερα

>.ξ τουμέ τά μάτια, τα όποια ^Χε ^ζ^/ν, ή δποία φέ- 
’Πβέλησενάπεριγράψή ^ν ν^ωτεμκι - · f σύνην, τήν
ρεται πρός τήν καταστροφήν Χ'4ά μας δώση πολλά- 
έλαφρότητκ και την νά Λί συγκινήση. Η
κις τήν αϊσθησιν της λ(Οζ τής κόρης επανερχο
τελευταία του σκηνη, οπ_ ' . =-ye κάτι ποΰ «ας εδω-,ε
μένης άπό τόν χορον των Α,ωκρεω εό υβμία κα
τήν φρικίασιν τοϋ ώραιου. Το ολονδε^ο
τεχνίκότης, τήν οποίαν “ραφεϋς θελήση νά έργασθϊ
αύτά θά διορθωθούν μεβαια, αι "° Όρ ψ , καλλιεργήση τα 
βαθύτερα, νά παρατήρηση εντελεστερρα κκ
φυσικά δώρα του.

.λ,ατοχρημ^τοξερ,ζομλ.

Τ» «ΑΛ Λ «Λ»» “V·Ορο, ,.«,ά ,ής μ™ν«™ν«εως, δ« -
ώς μέσον καΓαπολεμήσεως της όν.
taLta τόσον «ρο”ί*

•Αλλ- ό α«γγρ«,μ»5 ““·ηύ I Ή mU.m/yai] 
του ε’ις τόν ηθικόν σκοπον του έργο
2 «Ο».*  .0» ό,έατη 

sSSgSSSii 

τάς οποίας υπο το σταπτ /. wv τήν κοι.
αιχμηρούς όνυχας μ«ς ώωκεν Η „φος
νωνικήν φιλοσοφίαν της πο ,λακίς μα

^ΖίδιΧΧμ^^εννοηθήδληη άληθεια τής 
ΓρχήςΖήν πραγματικήν παρατηρησιν.

>n ν Τ Σταθόπουλος εις τό έργον του ύπό τόν τίτ- 
τλοθΑμφρτί. γονέωνζ^^«  ̂

παρατήρηση- τής ζωής μ θ « άλήθεια. Τό με-
τήρησις μ“2 ^ζ^Λ^ρούς, διότι ήτο σκηνική έφεύ- 
Λοδραμα μ ς Φ περιπέτειαι του βίου ερ-
ρεσ1ζ· V τό/όνειδος καί τήν δποίαν ύψώνει η αγαπη 
^Ζ^ΕιΖμόνκαίτήνεύτυχίαν,έλκύει το εν-

ΐώνέι· .■···■’ ...

«ItlEPMIQ ΤΟΪ ΚΟΣΗΙΟΪ ΤΟΠΟΡ

Fi-τό «Ύπεράνω τού Κόσμου τούτου»/ κ. Γερ.

κόνα υπαρ^υ κοσμου αλλα το^υαζγ^^^  ̂
λοντικής άντιληψεως τ - . , · τ0{,ς Χσχύον-
ποίας πρός τάς σημερινας προΛ1'/εΐςτ7;Ζΐόν ”Αν 
τας ακόμη δεσμούς γεντα »λευθερ(αν
έννοήσαμεν καλώς ιμ ελησ - - ‘συζύγου έζήτησε τού έρωτος καί εις το ^«^ζ^ΧΪν, τόν άνα ■ 
νά ένσαρκώση τον δογματικόν ^θσ° τούτων δαιμο- 
γνωρίζοντα τήν επιβολήν των κο a
νίων, ερχόμενον ομω>ς ε’^ζ- ^Τπ^αι 
ί3=“=ίΐ-=*·  

θρωπος.

οι βραβευθεντες

"“-“’“rrtZ δέΧ' «χνόίν “ι ί|δλη πορ“’ω-ή

- “■ ΓτόμμμΑ-
ποια όμως δεν δέγ ' -ς έβασάνισεν. Έχο-
της δυσχέρειας της I ποοοδευτικάς προσπα- 
μεν γενναίας, φιλότιμου, ν καλλίτεοον καί 
θείας.Έχομεν συγγράφεις ςητ ’ άλήθε-.αν
έμβαθύνοντας δλονέν περισοτερον εις την 1 
τήΜ%?ίττΑςάτΧηρήσειςτών άπαισιοδόξων έχομεν 

«αύγήν προοιωνίζουσαν» ωραιαν W ’ λ , ,.
έπιβληθέν όγκωδώς εις τον *- μ«σμ°; ±^0

ί,,,Ανν ώστε νά απόσπαση τα χειροκρυιη,

,E-’X’eSX1 S βραβών, δύνα»;

άναβάλη τόν διαγωνισμόν ια τ ύπεροπτικώς

-

συνεβιβαζετο. θένηδύναντο εύσυνειδή-Έσκέφθησαν λοιπον οτι ^Χζαρασταθέντων
τωςν άπονείμουντο^ς^&ιά γά 
έογων ήδύναντο να εκλεξουτ τιτα ς ,.

φαν, αλλακαι ι , 0^ Ούτως ένόμισαν, ον. ε-
θα γράφουν, εις ■ ,,,ων εΟνων νά διακρίνουν
πρεπεν έκ τών παρασταθεντων ερ ων
τόν «Βασιληάν ^^σή^τούςθΣκλαύβους Αοϋ κ.Νι-

ΧήΧΧΧαΧ»’'··»»»’ * δ“’·1“ων 

δραχμών. , , χηα·/ιιών τό προωρισμέ-•Επ,.μο.θέ,ως τ» « 50<° ' έϊου Ερ.

μον προς εκθ^ω^ κ. Πολέμην πρός έκτυπωσιν 
τοΰ <Βασιληά ’Ανήλιαγου», τοϋ έργου τό όποιον εινε

Λώ τούς .:Α«<»Ιήρονς·' «έ «. »«rt,<’‘™ ·"£
Λικ του, ,ι.,Ζ,ΐηνην ποός τα ανωτέρω. Αρχ.-

,όν νά λίΛ ™’1 πρ«γματι,.ότητος- πβρ,γράψον- 
ζ’με,·ΧΧν,”ί i““s ll6,<a?;

όραμα.
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Εις τό ΠΡΟΣΕΧΕΣ τεύχος θά δημο- 
σιεύσωμ,εν τό έκ τών βραβευθέντωνέργον 
του κ. Μ. Ιωσήφ

"ΦΙΛΑΡΕΣΚΟΣ
και τό μέλλον νά κερδίση περισσότερον άπό τήν άνά- 
γνωσιν, είνε δέ μάλλον άξιον νά ϊδη τό φώς καί ύπό 
τήν μορφήν τοϋ βιβλίου.

Τοιαύτη ήν κρίσις τής ’Επιτροπής ’Έοτω ή μνήμη 
αί’ΐής ελαφρά, εις τους συναγωνισ&έντος ιδίως.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
<■Μή ληημονήτε δτι δέν διεκδικούμεν γνώμην αποφασι

στικήν περί του ελληνικού δράματος και τοϋ μέλλοντος αυ
τού, eH πείρα κάμνει τούς άνθρώπους μετριόφρονας, Γνω- 
ρίξομεν δτι ό κόσμος προχωρεί μόνος του καί χωρίς την 
βοήθειάν μας. Μόνον οί εικοσαετείς κατακτηταί τών στη
λών μιας εφημερίδας η περιοδικιύ, νομίζουν δτι έκλήθησαν 
τά πάθη νά κανονίσον, νά ρυθμίσουν καί νά ποδηγε
τήσουν,

‘Ημείς περιοριζόμεθα νά είπομεν πρός τους δραματικούς 
μας συγγραφείς : ' Αποδοθήτε εις εαυτούς πρώτον. Στρέ
φατε κατόπιν την προσοχήν σας πρός τά πέριξ και τέλος 
ζητήσατε νά μετουοιώσητε τήν βαθεϊαν σκέφιν εις έργα.

‘Εκαστη εποχή έ'χει τάς αξιώσεις της, τόν ρυθμόν τήν 
αισθητικήν της. Σήμερον τό δράμα— καί ομιλώ διά τό νέον 
δράμα, διότι πρός τούτο φαίνονται περισσότερον εχοντες έ- 
στραμμένην τήν προσοχήν των οί συγγράφεις ημών—ζητεί 
περισσοτέραν άνάλυσιν παρά γεγονότα καταπληκτικά και 
απροσδόκητα. ΙΙηγαίνομεν εις τό θέατρον διά νά ίδωμεν 
δχι τί συμβαίνει μεταξύ τών τεσσάρων τοίχων ενός δωμα
τίου, αλλά τί μεταξύ τών τοιχωμάτων τού στήθους,

Λί βιαίαι καί μεγάλαι πραγματικότητες σφήκαν τόν σύγ
χρονον κόσμον ανεπιστρεπτί. Αί βιαιόιεραι κρίσεις, αί ό- 
ποΐαι χειμάζουν τάς φυχάς μας είναι άφωνοι ή ήμισιωπη- 
λαί. Τό σκιόφως καί τό ύπόκωφον κυριαρχούν εις τήν 
ζωήν.

Καί άπό μερικά επεισόδια τού καθημερινού βίου, δταν 
τεχνίτης άναλάβη νά δώση εις αυτά κατάταξιν καί πνοήν, 
ανέρχεται σφοδρότερο?, περιπαθέστερον, συγκινικώρερον 
τό τραγικόν ή άπό τούς αιματηρούς φόνους τούς βλο
συρούς θανάτους, τούς ταράσσοντας τήν αρμονίαν τών 
ντΧτών.

’Ιδού διατί εις τό νεώτερον θέατρον άπαιτεϊται ή παρά- 
τήρηοις, V ευσυνείδητος άσκησις αύτής καί ή άδιάληπτος 
πρός τήν πραγματικότητα προσρλωσις. Είνε άληθές, οτι 
μαζή μέ αυτά χρειάζεται καί κάτι τι άπό τό δαιμόνιον τού 
οποίου ή άθάνατος ριπή πτερυγίζει μέσα εις τήν λεπτήν 
άτμοσφαΐραν πού περιβάλλει τό διονυσιακόν θέατρον.

“Οστις αισθαν&ή τήν πνοήν τού δαιμόνιου αυτού νά όγ- 
κώνη τό στήθος του, νά τονώνη τόν νουν του καί νά έξαίρη 
τήν ιδιοφυίαν του, άς ελθη νά μάς δώση εκείνο, τό όποιον 
ώνειρεύθη ή μεγάλη φυ ή τού αθλοθέτου τού σεμνού τούτου 
άγωνίσματος ι,

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

'Ένας άνθρωπος ρέκτης καί φιλοπρόοδος οσον ολί
γοι 'Έλληνες ένα; δαιμόνιος ΐμπρεζάριος ό ’Από
στολος Κονταράτος, υστέρα άπό έπανειλειμμένας 
επιτυχίας άνέλαβε νά σώση όριστικώς τάς ’Αθήνας 
άπό αυτήν τήν χειμερινήν θεατρικήν έ’λλειψιν. Ήν- 
νόησεν όμως οτι διά νά κατορθώσν) τό πράγμα αύτό, 
δέν αρκεί μόνον ή εκλογή τών καταλλήλων θεάτρων 
διά τών οποίων άλλως τε διεκοίθη ανέκαθεν, έφ’ δσον 
δέν ανακαινίζεται έκ βάθρων αύτό τό άκανόνιστον 
χάος, αύτή ή Σιβηρία ή καλουμένη Δημοτικόν Θέατρον.

Τό δαιμόνιον τοϋ κ. Κονταράτου, έθαυματούργησε 
καί εδώ. Έκρίμ.νησε ήλλαζεν, έκτισε, μετέβαλε, διεο- 
ρύθμκσε, έγκατέστησε θερμαντικά μηχανήματα καί 
τέλος μάς παρουσιάσει ένα θέατρον πρώτης τάςεως, 
ώστε ν’ αδυνατεί κανείς νά πιβτέψν) δτι εΐνε τό ίδιον 
Δημοτικόν Θέατρον.

'Όσον αφορά τούς θιάσους κρίνωμεν περιττόν νά έν- 
διατρίψωμεν άφοΰ ή άναγνωρισθεΐσα πλέον είδικότης 
τοϋ κ. Κοντοράτου μάς έγγυάται περί τής επιτυχίας.

ΒΙΒΛΙΑ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ο ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ

"Ενα λίαν κομψόν βιβλίον έζεδόθη τελευταίως.
Ό Λόρδος Βύοων τοϋ κ. Μ. Δασκαλάκη.
Αί διακόσιαι πεντήκοντα καλοτυπομέναι σελίδες 

του, αί παρουσιάζουσαι τά κυριώτερα σημεία τοϋ 
βίου τοϋ ποιητοϋ, καί ιδία πάν δτι αφορά τήν έν Έλ- 
λάδι δράσιν του, δεικνύουσιν πόσον ό Συγγραφεύς 
τοϋ βιβλίου τούτου ένεβάθυνε καί ένέκυψε εις πάν δτι 
αφορά τόν Μέγαν Φιλέλληνα.

Ή δεδοκιμασμένη γραφις τοϋ κ. Μιλτ. Δασκα
λάκη μάς εικκονίζει πιστότατα τήν ποιητικήν καίαΐ- 
θερίαν ψυχήν τοϋ μεγάλου τέκνου τής Άλβιόνος, 
αλλά καί Οετοϋ τέκνου τής πατρίδος μας, τήν οποίαν 
τόσον ήγάπησε, καί εις τήν όποιαν άφησε τήν τελευ- 
ταίαν πνοήν του, άλλα καί τόν τελευταΐον στεναγ
μόν τής καρδίας του.

Ή ίδιότης τοϋ ήρωος ως μεγάλου ποιητοΰ καί φιλ- 
λέληνος, καθιστά τό βιβλίον τοϋ κ. Δασκαλάκη εργον 
βαθείας μελέτης — άπαραίτητον έγκόλπιον τόσον παν
τός μουσοτραφούς, δσον καί παντός Έλληνος.
ΑΠΟ ΤΟΥΣ θΡΥΛΛΟΥΣ ΤΟΥ ΒΑΡΛΕΝΤΗ

Τό κύριον γνοόρισμα ένός βιβλίου μέ εσωτερικήν άςίαν 
είνε ή ούναμις που έχει νά έλευβερώνη τήν ψυχήν άπό 
τους στενούς κύκλους τών νοηαάτων πού δένονται μαζύ μέ 
τάς γραμμάς του έργου καί νά τήν άφήση ελεύθερη καί 
αδεσμεύτη νά παρασυρΟή άπό τό ισχυρόν οεύμα τού ρεμβα
σμού πού 0’ άναβλύση άπό τό διάβασμά του. ’Επάνω σ’ ένα 
τέτοιο βιβλίο περισσότερον ονειρεύεται κανείς παρά διαβάζει 
—Καί αύτό άκριβώς ήθελε νά έννοήση ό γάλλος Charles 
Morice ο’αν έδιδε τόν ορισμόν τής λογοτεχνίας πού δημιουρ
γεί : «Τό ονειρον τού αληθινού». Οί Ορύλλοι τού κ. Βαρ- 
λέντη ένσαρκοινουν αυτήν τήν άντίληψιν τής τέχνης.«Γραμ
μένοι <φέ λυρισμό καί μέ όνειρό», κατά τήν έκφρασιν τού 
Σολωμού, σέ μια γλώσσα ζωγραφικήν, υποβλητικήν ξεχει- 
λισμένην από ζωήν, μέ μίαν ξεχωριστήν πλαστικότητα στί
χου καί μουσικότητα ριΟμού έχουν καθαρά καί βαΟειά έντυ- 
πωμένην τήν σφοαγϊδ*  μιας ποωτοτυπίας εντόνου. Τά πε- 
ριωρισμένα όρια μιας συνήθους κριτικής δέν μάς άφήνουν νά 
έπεκταΟώμεν εις τήν κριτικήν άνάλυσιν ένός έογου πού δά 
ήςιζε μίαν εύρυτέραν άνάπτυξιν καί άπό τό όποιον ό άνα- 
γνώστης, πού 0ά θέληση νά ξεδίπλωσα) καί τήν ποιο μικρή 
πτυχή τής ποιητικής έμπνεύσεως, 0’ άποκομίση πάντοτε 
μίαν ίσχυράν έντύπωσιν καί μίαν ϊδιαιτέοαν αισθητικήν εύ- 
χαρίστησιν.

Τ0~“8ΕΜΙΣΤ0ΚΛΕΙ0Ν,,

Μία έμβριΟεστάτη άπό άρχαιολογικής ιστορικής καί φιλολο
γικής άπόψεως πραγματεία είδε τό φώς τελευταίως.
Ό γνωστός διάτας τοιαύτας του έργασίαςφιλόλογος κ.’Ιάκ. 

Δραγάτσης έν μονογραφία του, πραγματεύεται τό ζήτημα 
τής Οέσεως τού τάφου τού Θεμι,τοκλέους.

Έν άρχή ό κ. Δραγάτσης άποδεικνύει τό άναμφισβήτη- 
τον τής μεταφοράς καί καταθέσεως τών οστών τού έν Μα
γνησία Οανόντος Θεμιστοκλέους εις Πειραιά. Κατόπιν όμως 
έρχεται τό προέχον ζήτημα, καί αποτελούν καί τό θέμα 
τής πραγματείας, ό προσδιορισμός, δηλονότι, τής δέσεως 
έν ω ταύτα άπετέβησαν.

Τό ζήτημα είνε σπουδαιότατον, καδόσον πολλοί συγγρα
φείς εΐχον όρίση ήδη τήν δέσιν τού «Θεμιστοκλέους» καί ή 
δέσις αύτή ήν καί ή γενικώς παραδεδειγμένη.

'Ο κ. Δοαγάτσης όμως, κατιόρδωσεν εις τάς σελίδας τού 
βιβλίου του, δΓ έμβριδεστάτων παρατηρήσεων ν’ άποδείςη 
τό σιοαλεοόν τών μέχρι τούδε παραδεδιγμένω ι βασιζόμενος 
έπί άκαταμαχήτων έπιχειρημάτων καί άδιασείιτων συλλο
γισμών, καί έπί χωρίων άρ αίων συγγραφέων, καταρρίπτη 
τήν κρατούσαν εσφαλμένη δοξα·ίαν και άποδεικνύει ότι τό 
«Θεμιστόκλειον» δέν κεΐται όπου ήν μέχρι τούδε παραδεδι- 
γμένόυ, άλλ’ εις τήν άκριβώς έν τή μελέτη όριζομένην δέ- 
σιν^τήν^κάλουαένηνσήμερονΌέάβο-Κράκαοος^^^^^^^^^

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ— 4« ΕΑ· ΧΑΤΖ. ’Αμμόχωστον.— Χρήματα 
έλήφΦησαν, σάς ευχαριστώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΜΑ ,

CORSETS “ROTU..
Οί μόνοι Κορσέδες οϊτινες έτυχον τών καλλίτε

ρων βραβείων εΐς πάσας τάς διεθνείς εκθέσεις.
Εις τόν ΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝ : Θά ευρητε άπαντα 

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

ΤΙΜΑ» ΜΙΚΡΑΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ!

ΒΑβφάλαεον βγκεκρτμ.ένον £ (>00.000 
Κεφάλαπον κατιχβεδλημ.ένον£ 3 1 ίί.3 ΙΟ 
•Έδρα, έν Λ.ονδ£νω.—Γεντκή διεΔΟυνατς έν

Έλλάδε, έν Άθήναις.’>·ποκαταβτήμ.ατα : έν ’Αλεξάνδρειά, Κέρκυρα, 
Κεφαλληνία, Ζακυνθφ, Πάτραις, Ναυπλίω, 

Πειραιεϊ καί Τριπόλει.Οί τόκοι τών κατκθέσεων ώρίσθησκν άπό 1ης Ίχ- 

νουκρίου 1910 ώς κάτωθι :
Ιον ΕΙς Δρα^μάς3 υ)ο έιηβ. έ.τΐ άποδόσει εις πρώτην ζήιησιν διά ποσά 

μέχρι δρ. 100,000
1)2 Ο\Ο » » » > » ζήιησιν διά ποσά

πέραν τών 100,000
3 1)2 «)·»>» > 6 μήνας μέχρι 2 έτών

ΤΡΑΠΕΖΑ_ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΗ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΗ ΔΡ- 50,000,000 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΡ. 10,275,000
ΒΑΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥποκαταστήματαΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : Έν Πειραιεί, Πάτραις, Σύρφ, 
Καλάμαις, Τριπόλει, Βόλφ καί Λαρίσπρ.

ΕΝ KPHT1J : Έν Χανίοις, Ήραχλείφ καί

ΡβΟύμνφ.ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινουπόλει (’Υ
ποκατάστημα έν Γαλατά; μετά Πρακτορείου 
έν Σταμπούλ), Άμισφ, ΤραπεζοΟντι, Κε- 
ρασοΰντι, Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλο
νίκη, Σέρραις, Καβάλλρ, Ξάνθη, Ίοοαν- 

νίνοις καί Χίφ.ΕΝ ΑΙΓΥΠΤφ : Έν Άλεξανδρείρ (μετά πα
ραρτήματος έν τή συνοίκίφ Midan), Καΐρφ 
(μετά παραρτήματος έν τή συνοικίφ Mou- 
sky), Μανσούρρ καί Ζαγαζικίφ.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝφ (No 22, Fenchurch Street), 
ΕΝ ΛΕΜΕΣ? (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡ

ΤΟΥΜ (Σουδάν).
Διοικητικόν Συμβούλων

Σ. Φραγκιάδης, Πρόεδρος, Ία). Μπότασης, ’Αν
τιπρόεδρος, Ία). Βαλαα>ρίτης, Κ. Βερβύγκ, Ε. 
Εμπειρικός, Δ. Εύγενίδης, Δ. Ζαρίφης, Δ. 
Ε. Ήλιόπουλος, Ζ. Κ. Μάτσας, Έμμ. Μπε- 
νάκης, Μαρκήσιος δέ Ρεβερσώ.

I ινικός Διβυϋυντής
Ζαψείρτος Κ. Μάτόας

Διεύδυνσις τηλεγραφική :ΑΘΗΝΑ I KHN-Atiienocles

4 ο)ο έτησ. έπί άποδόσει μετά 2 έιη μέχρι 4 έτών 
4 1)2 ο)ο » » » » 4 » καί έπέκεινα

Εΐς cheques έπί Γαλλίας καί ’Αγγλίας

3 ο)ο ένησιωζ επι άνευ ορίου ποσοΰ

» μετά 6 μήνας.
» » 1 έτος.
» » 2 έτη
» » 4 έτη καί έπέ-

[κεινα.

3 Γ)4: ο)ο
3 1)2 ο)ο
Α °1°
A 1)2 °)°

» ’
» »
» »

Αί εΐς επιταγές (cheques,) έπί Γαλλίας καί ’ Αγ
γλίας καταθέσεις αποδίδονται εΐς δ είδος έγένετο ή 
κατάθεσις, παντός δικαιώματος χαφτοσήμου επιβαρύ

νοντας τόν κα ταθέτην.



Ε0ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑήΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γραιιιιάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν δψει 
ή έπί ποοθεσμίρ δηλοποιεϊται δτι άπό 15 τρέχοντος ’Απρι
λίου 1909 ή Έθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά 
τε τώ Κεντρικά» Κρταστήματι καί τοΐς ‘Υποκαταστήμασιν 
αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας 
εν οψει ή εν ώρισμένη προθεσμ α επί τό«ω.

1 1)2 ταϊς 0)0 κατ’ έτος διά σάς έν διξτει άποδοτέας κα
ταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000, πέραν του ποσού τούτου 
τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 ταϊς 0)0 κατ’ έτος μέχρι 50,000 
πέρα δέ καί τοΰ ποσοΰ τούτου είς 1)2 ταϊς 0)0. Αί καταθέ
σεις αύται γίνονται δεκταί καί είς ά/οίκτον λογαριασμόν πα- 
ραδιδομένου τω καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου επιταγών.

2 ταϊς 0)0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά εξ μήνας τουλάχιστον.

2 τα ς 0)0 κατ’ έτος δ.ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 8ν 
έτος τύλάχιστον.

3 ταος 0)0 δ'ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο 
έτη τοϊύλάχιστον.

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

4 ταϊς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε 
έτη τούλάχ ιστόν ώς και διά τάς πέραν τών πέντε έτώνδιά 
τάς οιαρκεϊς

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι ε 
οράγκα 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 »»»»»»! έτους »

Αί δμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκοίδονται κατ’έκ" 
λογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.

Τό κεοάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνοντα, 
παρά τώ Κεντρικω Καταστήματι καί τή αιτήσει τοΰ κατα
θέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς τό 
αύτό νόμισμα είς δ εγένετο ήκατάθεσις.

LOUISE COLLIN
3 — "Οδός Μιτροπόλεως — 3

ΚΑΤίΣΚΕΪΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ» ΠΙΑΟΗ
Ή τελευταία τέχνη πρός κατασκευήν γυναικείων 

πίλων. Ή γνησία HAI*IXIWSI  κομψότης, χά- 
ςρι. καί γοητεία διακρίνουσι τούς πίλους τής Melle 
COLLIN. Μία απλή έπίσκεψις πείθει περί τής α
λήθειας. Όσαι Άτθίδες επιδιώκετε την Παρισινήν 
χάριν, ιδού ευκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής. Συνιστώ- 
μεν έκθΰμως τό νέον αύτό Κατάστημα.

8— ’Οδός Μητριιπόλεω ; — 3

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 Πατρών

7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’ θήνας.
8.15 » Ταχεία δ'.’ ’υθήνας, κατά Τρίτην

καί Παρασκεήν.
11.35 » Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’ θήνας.

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

3.45 μ. μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπιαν
’Αναχωρήσεις έκ Καλαμών

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

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 εκ Κόρινθου.
7.05 » Έξ Ο ίων, Πύργου, Κυλλή-

1 ίο." ρών, Καλαβρύτων.
8.15 ν Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγα· 

λοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου,

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ
ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΧ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ 

ΠωλεΖτατ εο$ άλατά, φαρμιαχεςα, xccc φαρμα.χερπ.ορεόα. 
ΑΝΤΠΙΡΟΖΩΠΟI Δοά. τ*ην  Ελλάδα καχ Κρήτην.

Κοκ ευγ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ

LE GRAND ETABLISSEMENT
» IE CAIRE β Η. RAFF PLACE m EL

VETEMENTS DAMES HOMMES ET ENFANTS 
BONNETERIE, CHAPELLERIE, ARTICLES DE VOTAGE,

egypte DEMETRITC SKIADAS “ «·*  - - - *
Fournisseur de 1 Armee <Γ Occupation

Maison fondee en 1870Grande Fabrique—Distillerie d? liqueurs*  
Grand depot de Vins

Importation-Exportation

■ΗΜΜΜΜΜΗΜΗΜΜΜΜΜΜΜΜμ··.-------

CAIRE

GRjocNt) Hotel continental
XV -χ x- X XX Χ.Χ

Maison de tout premier ordre. Position la plus interessante, en face le Jardin de 
I’ Esbekieh. —Nombreuses chambres avec salle de bain prive.—Restaurant.—Grill 

Room.—Bar.—Billard. —2 Lifts.—Jardin.—Bureau de Poste dans Γ Hbtel.

Pension de Frs. 20 a Frs. 25 par jour.

saVoV Hotel
L’ Hotel Luxe de P Egypte.—Restaurant.—Salle de Fetes. *

HOTEL D’ ANGLETERRE

Hotel de Famille, tranquille et cunfortable.

G. NUNG0V1CH HOTELS C°
A. WILD,

Directeur General.



Σ.ΠΛΠ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
ΙΙρές όϊηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέ

τομεν τήν πρόκύπτουσαν διαφοράν προς όφελος 
τών ταξε:δευόντων μέ βιβλιάριον 2500 χιλιο
μέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τιμάς τών απλών 
εισιτηρίων.

Εξ ΑΘΗΝΏΝ

<5ώ Κόρινθον α’«τΐ??· 
ρίολιαρ.

■

• Μεγαλόπολιν 
ριδλιαρ.

» Κυπαρισσίαν ofyrfP’ 
ρίολιαρ.

• ’Τράταν *̂ τι?Ρ· 
ρίολιαρ.

» Πάιρας 
ριδλιαρ.

» Πύργον α^Ρ· 
ρι δλιάρ.

9.20
7.65

15.70
12.20
23.20
18.—
29.20
21.95
34.50
27.80
19.50
13.05
25.—
18.65
37.70
27.05

Β
7.30
6.40

12.50
10.15
18.80
15__
22__
18.30
25.75
23.20

15.50
10.85
18.—
15.55
28.10
22.55

Έκ ΠΑΤΡΩΝ
>’ώ Πύργον α^.Ρ· 12170 10-10 

Μλιαρ. 8.30 6.95

• Λεχαινά 7,60 6__
ίζδλιαρ. 4.90 4.05

’ Άίγιον ο1^Ρ· 5.10 4.-
ρΐδλιάρ. 3.35 2.80

• Κόρινθον ίί'?ίτ’?Ρ· 10-50 13.10
Ρ'δλιαρ. α— 92()

Γ 
4.60 
3.85 
7.85 
6.10 

11.60 
9.—

14.60 
11.— 
17.25 
13.90

9.20 
6.55

10.— 
9.35

16.35 
13.55

Εκ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
εέσιτήρ- 14.70 12.25ύιά Καλάμας β(6λίάρ. 9.65 8.05

είσιτήρ. 9.50 7.80» Ναύπλιον β^λιάρ. 6.75 5.60

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΝΩ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κ, ΠΑΝ^ΓΙΏτΟΠΟΓΛΟΓ
ΔιβυΟυντοϋ της Άι ωτέρας Πρακτικής * Εμπορικής 

ΣχολήςΠειραιϋς καί τής είδικής Μονο ■ 

ταξίου Λογιστικής Σχολής

Ιον Α'. Βαθμίς «ΈγκυκλοπαιδείαςΈμπορικής
Μορφώσεως» Δρ. 10. Διά τούς συνδρομή- Έσωτ.Έξωτ.
«’Εμπορίου».............................................. Δρ. 8 Φρ. 8

iovJB'. Βαθμίς «Εγκυκλοπαίδειας Εμπορικής

Μορφώσεως» καί τό «Έμπόριον» Γ'. Έ
τους (Συνδρομή έτησία 1910—1911) » 7 » . 8

3ον) «Τό Έμπόριον» Β'. ’Ετους..........................» 7 » 8
4ον_) «Τό Έμπόριον» Α'. Έτους.......................» 7 » 8

Δρ. 29 Φρ. 32Εις τούς αγοράζοντας δλην τήν σειράν χορηγεϊτα 
έκπτωσις 10 ο)ο.

“Αμα τή λήψει τοΰ αντιτίμου πέμπονται επι συστά» 
σει ελεύθερα ταχυδρομικών εξόδων.

Δωρεάν στέλλονται κανονισμοί και προγράμματα 
άμφοτέρων τών Σχολών, ώς και Άγγελίαι, πίνακες 
περιεχομένων «’Εγκυκλοπαίδειας» και «’Εμπορίου» 
κλπ. Όδός Νοταρά 68, έν Πειραιεΐ.

ΕΝ OJD ΕΡΜΟΥ
ΑΡΙΘΜ. 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΙ

J. & Δ. MOmonOYAQI
Είς τόν άφθονον και ποικιλώτατον καί πολύμορφον 

καί πολύχρωμον εμπορικήν πλούτον τοϋ καταστήμα

τος τών άδελφώνΜουτσοπούλων ζητήσατε τά τελειό

τερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο

λυποίκιλα κεντήμ,ατα και δαντέλλας καί τά τε

λευταίας μόδας υφάσμιατα. Δέν θά σάς προσελ- 

κύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνεία τοΰ καταστή

ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς καταστημα- 

τάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

Ε* τοΰ Γραφε£ου>

7.35 
4.85 
4.7° 
3.4υ

ΠΕΛΟΠ. ΗΛίΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος 

’Αθήνα ι (Σοφόκλειον)

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ 
ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ

3 ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ 3
Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος και τών δδόντων 

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

Συνιστώμεν ένθέρμως τον διακεκριμμένον επιστή
μονα δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ οποίου αί 
τρεις σκευασίαι Έλε^ίρεα, Όδοντόκονες αί 
Άδαμ-αντίνη είνε μοναδικαί εις τδ είδος των.

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

Πωλείται παρά τφ ιδίφ άντϊ 2 δρ- τό φιαλίδιον

3 Κορα^ 3

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ “ΡΑΓΙΑ,, 
Φιλολογικόν, Λαογραφικόυ, Χρονογραφικόν, Σατυ

ρικόν, ΚΙνονογραφημίνον

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Διευθυντής καί Συντάκτης τοΰ «Ραγιά»

Έν Κνρηνεία —Κΰ.-ρου 

(‘Οδός Βικτωρίας)
ΥΠΕΡ ΙΕΡΟΥ S Κ Ο Π Ο Ύ*

ΤΙΜΗ ίκάότου άντιτΰπον
Έν Κύπρφ σελίνια Δύο — έν τφ έξωτερικφ Φράγκα Τρία. 

ΟΡΟΣ ΑΙΙΑΡΑΒΑΤΟΣ : Τό ήμισυ της συνδρομής δέον ν£ 
πληοώνηται συν τή έγγραφή, τό δέ υπόλοιπον 

αμα τή παοαλαβή τοΰ βιβλίου.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

Η “Εάν αί Άϋήναι δύνανται νά ύπερηΐ]Όνεύωνται διά τάς τελευταίως βημαις&είσΐις

καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρδς τοΰτο είνε καί τδ μεγα αύτδ Κατά-
Η4 στη μα εις τδ όποιον σννεκεντρωδη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καϋαριότης 
[XJ ηρό&υμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία καί ποικιλία δλων των ειδών της ΖΑΧΑΡΟ- 

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ και της ΓΑΛΑΚΊΟΚΟΜΙΑΣ. Πρώτον αύτδ έκαινοτόμησεν είςτδ
Ο ζήτημσ εύ&υνής διανομής κατ’ οίκον άγνυϋ καί νωποϋ ΆγελαδενοΟ ΓΑΛΑ- 
CQ ΚΊΟΣ!! Ίά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν όνομαστά, δλα δε τά είδη τής ΓΑΛΑ-

ΚΊΟΚΟΜ1ΑΣ παρέχονται αφϊονα, εΰδηνά, και μέ υλικά εκλεκτά καί επιμελημένα. 
Ίά δέ εϊδη τής Ζαχαροπλαβτεκί^ς γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, Απολαυστικό

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

σμου. Λεκχίως ευρίσκουσι Φέσιν μόνον οί προνοτμικοι ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως 
νά τάς καταλαμβάνωσι και άκόμη δεκαεάτερον δλοι οί συχνάζοντες εες τά θέατρα. 

δέν ·δε υροϋσι 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 τή>ι άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς Αί&ούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ



ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣΛΝΠΝΓΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
1 * 

ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20,000.000

Λττ}ρημ.ένον είς @0,000 μ,ετοχάς φράγκα χρυσά 9&5Ο έκάστην

Τ' ΕΔΡΑ ΕΝ Δ.ΟΡΙΙΧΓΑ.ΙΣ3

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

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : "Ιωάννης Εύταξίας (Υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος).
ΜΕΛΙΙ : Στέφ. Φραγκιάδης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ "Ηλιόπουλος, Ν. Μισυρλής, Β. Bowron,

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

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζαφείριος Κ. Μάτσας, Στέφανος Φραγκιάδης Δημήτριος Ηλιόπουλος, Γενικός Γραμματεϋς 
Δημ. Γαλανόπουλος, Γενικός Επιθεωρητής Γ. Κυριάκός

■ ■■■' - . <■ ι '

I ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΙΣ ΔΟΝΔΙΝΟΝ ,
; \ .· '■ : . ' ' ■ ‘ 'Λ. ■

‘Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία: Είς Πάτρας, Αΐγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Λευκάδα,

Μεσσήνην, Μελιγαλα, Κυπαρισσίαν, Πόλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, Άγουλι- 

νίτσαν, Κριεκουκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον καί Γΰθειον.

EP ΓΑΣΙΑΙ

Προστασίι. έν γένει τής παραγωγής καί τής "Εμπορίας τής Σταφίδος.

Παροχή δανείων έπί ένεχΰρφ σταφιδοκάρπου Αποταμιευμένου είς τάς άποΰήκας της μέχρι τών 4)5 τής άξίας αύτοΰ 

καί έπί τόκφ ούχΐ ανωτέρω τών 6 ο)ο έτησίως.

"Αγορά προσφερομένου αύτή σταφιδοκάρπου εις τάς ώρισμένας έν τή συμβάσει τιμάς, πρός έξασφάλισιν τοΰ κατωτά 

του όρίου τιμής. Διαφήμισις τοΰ προϊόντος είς τάς ξένας αγοράς πρός έπαύξησιν τής σημερινής καταναλώσβώς του κ,τ.λ.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΔΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Έκδοβέντα
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος φρ. 3.00

» Β' » 2.00
» Γ' » > 1.50

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ > 2.00
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ Τστορικόν μυθιστόρημα,

έξ ύπερεπτακοσίων ισελίδων. 5.00

Ανέκδοτα
Η ΜΟΝΑΧΗ δράμα βυζαντινόν τρίπρακτου
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ » κοινωνικόν · »
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ > ιστορικόν
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα
μάτων μονόπρακτου, μεταφρασθέν εις τήν ’Αγγλικήν.

ΧετραΙ τ^ς Έλληντκ^ς Έπεθεωρήσεως τοΰ Λ' καί Β' έτους πωλοΰνταε είς τά 
Γραφεία μ.ας πρός 1@ φρ» έκάστη.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ,,αθηναι


