εααηπικΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΣ
MHNMION ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:

ΕτγΕΝΙΑ

ΖωΓΡΑΦΟΤ

Α0ΗΝΑΙ —
ΙΟΥΛΙΟΣ 1911

-----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕίίΡΗΣΙΣ

.__

----- -

—

._

μηνιαιον περιοδικόν εκονογραφημενον

LA .GRANDE FABRIOUB

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΜΡΛΤΗ7ΚΙ
Διά τά ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ..............................................
Δραχ.
Διά τούς διδασκάλους
...
»
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ.....................................................
Δολλάρια
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ..............................................
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ...............................................................................
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ
................................................................... Φρ. χρ.
Έκδοάις εκλεκτή γενικώς

12.—
8.—
3.—
*/< Λίρα ’Αγγλίας
10 Σελίνια
12.—
25 ή Δρ. 25

»

PREMIERE MAISON DEL’ ORIENT VENDANTLE MEILLEUR MARCHE

vEtements pour hqmmes et enfants
ROBES, MANTEAOX ETC. POUR DAMES & FILLETS

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙ Σ :
^Δ-ΕΣΠΟΙΝΙΛΑ

jzLTFENIAN

|ΖωΓΡΑΦ0Υ
BONNETERIE, CKEMISE^ie, PARFUMERIE, SflNTERIE, MERCERIE,

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83. — ΑΘΗΝΑΣ

Τηλεγραφική διεν&υνσι; :

STH IN

S.

LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAROQUINERIE

“ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΝ,, — ΑΘΗΝΑΣ

CKAUSSURES, ARTICLES DE YOVACE ETC· ETC-

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενου ή μη δέν έπιστρέφεται.
ΙΙαν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία τής «'Ελληνικής Έτεδθεω^
ήαεως
*
Αναγγέλλεται δι’ αύτής.

»

LE CAIRE, ALEXANDRIA TANTAH, SALONIQUE, CON
STANTINOPLE (CALATA ET STAMPOUL).

Αί έγγραφα! τών συνδρομητών μας Αρχονται άπό 1ης έκαστον μηνάς.

”

*
■'

"
*

■**

"
*

*

'

- '

- - -

*'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
—

ΜΕΓΑ EPrOSTASIOB

‘Από τάς εντυπώσεις τον Λονδίνου (Μάντοεστερ) : Εΰγινίας Ζωγράφου. — Διαπρεπείς Έλληνίδες κατά τόν Ιθ' αιώνα.
Μαργαρίτα Άλβάνα-Μηνιάτη : Χ«· At Βιάζη.— Τό ‘Εκπαιδευτικόν Τμήμα της Ένώσειοςτών Έλληνίδων : Μ·ή-Μΰς·—
Πεοί Λουτρών ύπό υγιεινήν εποηιιν: Σολ. Χ.μ.τ.ν.ς.—Αί Δνσμορφίαι τών Παίδων: Ίω. Χρυοοοχάβη. — Ό Μπσυκονβά·
;ας'_ θέατρο» Μιλτ.Ιωσήφ S ‘Ιδζλάλ.—Τό Οικονομικόν εργον τής 'Ενιαίας : Γ. Κυριάκου.—Γάλα άπεξηραμένον : Κτηνοιρόφου.—Στήλη διά τάς Κνριας.Ή Μόδα: Λος Μ.Π.— Ή Σάτυρα τοΰ Μηνάς Αμαράντου.—θεατρική ‘Επιάεώρησις :
κ.— Άπό τά πλεκτά τραγούδια: "Ιω. Ιίολέμη.— 'Από τήν ζωήν τοΰ Μηνάς. (Ιούλιος) : Ζ.—Βιβλιογραφία. Δήλωσις.
ΚΟΣΜΟΙ ί Ίδζλάλ.—Παρήγορος διαμαρτυρία.—Π. ΕανεΟ.ίδι/ς.—Σηροτροφική “Εκδεαις. —Ό ‘Οδηγός τής 'Ελλάδος.
— Ή πρώτη αεροπόρος.—Νεωτερισμοί τής Άρτοποιητικής.
ΕΙΚΟΝΕΣ : Πίναξ τάΰ Διάζ-—Μαθήτρια/ τής Γυμναστικής Σχολής. — Μα&ήτριαι τοΰ Διδασκαλείου τών νηπιαγωγών
κατασκευάζσυσαι κάνιστρα. — Ό εν Τήνω ναός τής Ευαγγελίστριας.—Λιμήν Κάλαμων.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
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ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ, -ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
ΕΙΔΗ

ΠΛΕΧΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΚΆΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ,

ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ,

ΕΙΔΗ

ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΣΩΡΡΟΥίίΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Η ΜΗ,
ΕΙΔΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ.
ΚΤΛ. <ΤΛ.

ΚΑΊ-PON, ΑΛΕΕΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΪΤΙΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)
___

-

>

ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ

Η ,ΛΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΤΝΟΣ ΗΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΛΙΡΙΛ ΓΙΕ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ξ^Τ ΑΘΞΜΆΙ3 φ—
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΙΣ ΟΔΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (ΜΕΓΑΡΩΝ |. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ)

Εινε γνωδτή άπδ έπταετίας τοϋ Δραγατδείου έν ΙΙειραιεΐ ή έργαδία έν τή έγκυκλίω «αιδεύδει, έν ταϊς ξέναις γλώδδαις και έν τη πρακτικωτέρα διδαδκαλία. Την
έργαδίαν ταύτην νοών νά μεταδώδη ό πρώην γυμνασιάρχης Διευθυντής αυτού κ.
Ίάκ. X. Δραγάτδης είς εύρύτερον κύκλον έρχεται είς τάς ’Αθήνας άπδ Σεπτεμβρίου
μέ τήν πανοπλίαν της υγιούς έν πόδι παιδεύδεως, υπδ τήν δημαίαν τής προπαρα··
δκευής πρώτον καί κυριώτατα χρηδτών άνθρώπων, χρηδτών πολιτών.

Προσωρινόν γραφεϊον μέχρι τής 1ης Σεπτεμβρίου:

ΙΔΡΤΘΗ διά νά προμηθευη είς ,τό Πανελλήνιον τά εκλεκτότερα, τά νεώτερα καί στερεότερα ύφάσματα
(Τσόχας καί Κασμήρια ’Αγγλίας καί Γαλλίας).
Ή «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» είνε τό πρώτον καί τό μεγαλείτερον ’Εμπορικόν "Ιδρυμα τής
Ελλάδος καί ’Ανατολής.
ΑΙ ΤΙΜΑΙ τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ» εινε απολύτως ώρισμέναι καί πρωτοφανείς διά τό Ελ
ληνικόν Έμπόριον.
ΟΤΑΝ άποφασίσητε νά άγοράσητε ύφασμα άναλογισάήτε τό πραγματικόν συμφέρον σας καί έπισκεφθήτε
τό Bon Marche τής Ελλάδος τά Μεγάλα καταστήματα τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ»
έπί τής δδοϋ Αιόλου καί Χρυσοσπηλαιωτίσσης άριθ. 9 καί 11.
(Τήν «Εμπορικήν Ένωσιν» Ιδρυσαν καί διευθύνωσιν οί εύφήμως γνωστοί έν τή Άγορμ μας έμποροι Τσο
χών καί Κασμηρίων κ. κ. ’Αλκιβιάδης Κονταράτος, Γαβριήλ Άνδρεόπουλος, Κωνσταντίνος Κακκαρας, Γεώρ
γιος Διάμεσης, Θεμιστοκλής Κονταράτος καί Κωνστ. Διάμεσης).

ΕΝ ΟΔΩι ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΩΘΕΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ “ΑΒΕΡΩΦ,,

Τώ αίτούντι έκ τών έπαρχιών δείγματα άποδτέλλονται άμε'δως

DEMETRIUS SKIADAS

Φ
*
»4»Φ

·»·
*
«Μ·
***
»»
**

’»

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

EGTPTE, LE CAIRE. - RUE RUEY Ν-> 5

12ΑΜΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
FOURNiSSEUR DE L’ARMfiE DOCCUPATION

J

GRANDE FABRIQUE, DISTILLERIE DE LIQUEURS
GRAND DEPOT DE

MAISON PONGEE EN 1870

*

VINS

·»

I

Importation · Exportation

1

ΟΔΟΝΤΟΤΑΤΡΟΣ

3 - ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ - 3

ΔηλοποιεΤ
ότι, έκτος τών ήδη έν κυκλοφορία εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τίθηοι κατ' αύτάς είς κυκλοφορίαν
καί έτερα τραπεζιτικά γραμμάτια τών 100 εκατόν δραχ
μών, νέου τύπου, πλάτους 87 χιλιοστών καί μήκους 178
χιλιοστών τού μέτρου, διακρινόμενα διά τών έξης κυριωτέρων γνωρισμάτων.

Πρόσοψις

55 Π
ΤΤ
Λ£· ΑΑ· Ο»
—— ■
‘Αναχωρήσεις έξ Αθηνών
6.20 π. μ.
7.
8.30

’

»
α \

ν.ισ-,
ο ι8.13
»

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγαλόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.
Τοπική διά Κόρινθον.
^’Ρ^,’^ΝαύπΛιον, Πάτρας.
τάΧν
Ρϊί’ Χ“Τ“
P“V Χ“1
’Λ.,'
ι π
·χ

λ

m
<· *
.·» I
\
1 s
Ταχεία οι Αθήνας, κατα Τρίτην καί Παρασκευήν.
' '
‘

1,500.000

’
»

Δ’·“ ΚαλάεΡυτ“, Κανθόν. Άίήνας.
6·3Ο
Δια Κυλλήνη», ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Κα·
λάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
Κυλληνην, Πύργον, 'Ολύμπια.
Αναχωρήοεις έκ Καλαιιών
7·~ π· ,α· ,Δ:“ Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας.
’
12.40 μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, 'Ολύμπια, Μιγαλόπολιν, Τρίπολιν.
’Αφίξεις είς ’Αθήνας
2.4 5 μ. μ. Ταχεία έκ Πατρων (δίς ώς άνω)
4’4’
’Εχ Π“τΡών’ ΤΡ’.πόλεως, Ναυπλίου.
6.15
»
Τοπική έκ Κοοίνθου.
’·«
’
,...
τρων, ΚαΛαοουτων.
8 15
»
It
ι
,.
.
,.
Κάλαμων Κυπαρισσίας, Μ.γαΛουπόλεως
Γριπολεως, Ναυπλίου.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΟ1 ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΚΔΟΘΕΝΤ A

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Α'
τόμος
Φρ.
3.00 Η ΜΟΝΑΧΗ
Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
>
B'
»
>
2.00 J Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ
» κοινωνικόν
»
>
Γ'
>
»
1.50 1 Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΤΛΑ > Ιστορικόν
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
»
>
2.00
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραΗ ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα,
μάτιον μονόπρακτον,μεταφρασθέν εις τήν’Αγγλικήν.
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.
5.00
(Διδαχθέντα άπό τής Ελληνικής Σκηνής)

Σειραί τής Ελληνικής Έπιθεωρίιδεως τού A' Β' καί Γ'έτους πωλούνται εις τά
Γραφεϊά μας πρδς 18 φρ. έκάδτη.

'Η πρόσοιμις φέρει πρός τά ανω τοξοειδώς διά μελανών
κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις ε’Εθνική Τράπεζα τής
*
Ελλάδος
κάτωθι δέ ανιών καί έν τφ μέοφ έν πλαισίοι
πεποικιλμένιο διά δαντελλοειδοϋς ποικίλματος τόν αριθμόν
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. Ύπό τούτον έν μελανφ πλαιοίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις τδραχμαί εκα
*
τόν
διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.
Κατωτέρω φέρονται αριστερά ή υπογραφή τνϋ ταμίαν τής'
Τραπέζης, έν τφ μέσω ή τοϋ Διοικητοϋ καί δεξιά ή τον
Βασιλικού ’Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μεν δύο πρώται διά
σφραγιοτήρος, ή δέ τελευταία ίδιοχείρως.
’Αριστερά τοΰ γραμματίου ιϋρηται έν πλαισίφ σχήματος
κυκλοτερούς ή είκών τοϋ ίδρυτού τής Τραπέζης Γ. Σταύρον,
δεξιά δέ τό Βασιλικόν Στέμμα.
Ή πρόοοφις χρώματος Ιώδους πλαισιοϋται ΰπο δαντελλοειδών ήμικνκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

’Οπίσθια βψις
Ή οπίσθια δηιις, πλαισιουμένη διά πρασίνου δαντελλοειδοϋς ποικίλματος, φέρει έν τω μέοφ εικόνα τοϋ σωζομένον αρχαίου αγάλματος τής Ειρήνης φερούσης τόν Πλούτον,
ώς αναγινώσκεται καί έπί τού βάθρου αΰτοϋ διά κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.
Εκατέρωθεν roC άγάλβατος τής Ειρήνης φέρεται έν θυρειιΐς διά μεγάλων λευκών στοιχείων δ αριθμός 11.0, ύπ’ αυτό
δέ οημειούται ή εκδοσις διά τών λέξεων *εκδοσις έννάτη
*
.

Διά τής ύγιεινής τοΰ στόματος καί των όδόντων
σώζετε ού μόνον τούς όδόντας σας, άλλά προλαμ

βάνετε άπειρους νόσους τοϋ στόματος, τών δδόντων
τών ώτων, τοϋ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγας, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήμα

τος, πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.
Συνιστώμεν

ένθέρμως

τδν διακεκριμένον έπι-

στήμονα δδοντοϊατρδν κ. ΙΓΓΑΕΣΗΝ τοΰ όποιου αί

τρεΓς σκευασίαι Ελιξίρια, Όδοντόκονις κάί

Αδαμαντίνη, είνε μοναδικαι είς τδ είδος των.
Διά τοΰ Έλιξηρίου παύει ή οδονταλγία
και ή νευραλγία. Είναι σκευασία άλάνθαστος καί
άποτελεσματική.
Πωλείται παρά τφ ΐδίρ) άντί 2 δρ. τό φιαλίδιον.
— Κορχη — 3
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^ΪλΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Έν ’Αθήναις τή 15 Δεκεμβρίου 1910.

Ό Διοικητής
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

ΑΘΙΙΝΛΙ (Σοφόκλειον)

60

Οί καλλίτεροι Ατίηναΐοι ιατροί μεταξύ τών όποιων οί κ. κ. Μαγγίνας, Βάφας, Ζαιμης, Αούρος,

Καλλικούνης, Καλλιοντζής, Μαλανδρΐνος, ΙΙαπαβαδιλείου, Βλαβιανός, Γκίζης,
Τουφεξής,
Κυταριόλος, Μπίδτης,
ΙΙούμπουρας,
Σωτηριάδης, Τδάκωνας,
Φαραντάτος, Καπρουλάς, Ρόκκος, Κανέλλης, Σκάδης, Άραβαντινός, Αντωνίου,
Κεφαλόπουλος, Νικολοΰδης, Άδιμής, Δεδουδης, Σακόρραφος, Λαμπίκης, Καϊρης,
ΙΙρωτόπουλος κλπ. Ξι νιστούν δι’ επιστολών των
ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΑΡΙΖΗΣ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΣΑΓΕΖΙ

ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(

ετοα

αρςακειου

17—21 )

ΑΡΤΟΠΟΙΚΤΙΚΚ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΛΑ ΕΙΣ ΚΟΝΙΝ

ΓΑΛΑ ΑΠΕΞΗΡΑΜΕΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ8Ε&ΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ 4°'

Έάν θέλετε ν’ άποφεύγηιε τάς επικινδύνους νοθείας τοΰ γάλακτος,
Έάν θέλετε νά εΐσθε ασφαλείς άπό κάθε επικίνδυνον μόλυσαα.
Έάν θέλετε νά εχητε πρόχειρον είς κάθε στιγμήν γάλα άνόθευτον καί καθαρόν
, Έάν θέλετε νά έ'χητε είς τήν διάθεσίν σας γάλα μέ τό βούτυρόν του καί χωρίς’ κααιιίαν ξένην ουσίαν
έντος αύτοΰ
κόλλες
'ά μετ“χεΐρίζε°θε Υ“λ“ χωρ,ς νά είνε “0«·ωμενον άπό ακάθαρτα νερά καί νοθευμένου μέ
ί^λετε να δίδετε εις τήν οικογένειαν σας γάλα χωρίς επικίνδυνα μικρόβια, χωρίς αλλοιώσεις καί
μεταβολας.
Έάν θέλετε νά έχετε είς τά ταξείδιά σας, είς τάς εκδρομάς σας, είς τάς εξοχάς σας καί είς κάθε στιγμήν
άναγκης γαλα Αγνον-Θρεπτικον-Οίκονομικόν «οομηΟεύεΠΟε Τό γάλα είς κόνιν τής Εταιρίας μας.
Δια τα γλυκυσματα σας, τής κρέμες σας, τά τσουρέκια σας, τόν καφέ σας, τό τσαΐ σας, τήν σοκολάταν σας
δεν υπάρχει τελειοτερον γάλα. Δοκιμάζατε.
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■Εν Ρωοσία (’Οδησσός) ό κ. -Αναστάσιος Μάλτας. - Rue Pouscbkin, No 66 - Εν Λονδίνο, η Δνις Ολγα Παπαδάκη, (6ι Hereford Road Bayswater, W). - ‘Εν Μάντζεστερ, ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινιδης.- Εν Αλεξάνδρες
ό κ. Τριαντάφυλλος Τσιτσέλης.-‘Εν Ka r-Zayat της Αίγυπτον ό κ Παναγιώτης Ιατριδης.— Εν Ζαγαζικ της Αίγυ
πτον ό κ. Ζήνων Στράτης, Πρόεδρος τον ’Ελληνικόν Συλλόγου.— ‘Εν 1-acous τής Αίγυπτου ο κ. Λεαρχος ΙΙαπας.
Εν
Μανσονρα τής Αίγυπτου <5 κ. Περικλής Κωνσταντόπουλο,.-‘Εν Si.nbellawein τής Αίγυπτον ο κ. Μιχαήλ Μπαμιχας,
ιατρός.-‘Εν Τάντα τής Αίγυπτον ό κ. Περικλής Παπαχριστοδοΰλου.-‘Εν Benha τής Αίγυπτον ο κ. Κωνσταν. Δανί
σκας___‘Εν Πόρτ-Σάϊτ ή Δνις ’Αγλαΐα Γεωργιάδου, Διευθύντρια τον Παρθεναγωγείου.- Εν Αμμόχωστό, η Δνις Ελένη
Χατζηπέτρου , Διευθύντρια τον Παρθεναγωγείου. - ’Εν Λευκωσία ή Δνις Ελένη .Χρήστου, Διευθύντρια τον Παρ εναγο,γετου
Φανερωμένης.-Έν Λάρνακι ή ζΜςΈλενη Χατζηλοΐζου.-‘Εν Αεμεσω ό «.Ευγένιος Ζήνων, Λκ^ορος.- EV Παφφ>ο, κ.
Σπυρίδων Μαυρομάτης, Δικηγόρος.-‘Εν Καλάμαις ό «.’Ιωάννης Καμπας.— Εν Ιερουσαλήμ ο κ. Ματβίας Παυλίδης.

Εκαστον πακέτον 36 1)2 δραμίων διά μίαν όκαν γάλα λεπ. 50. Δι’ήμισείαν όκδν λ. 25

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΤΟΥ

ΛΟΥΒΡΟΥ

Χ-Π-Μ-ΠΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑ.ΞΕΙΖΧΙΏΚΓ
Πρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραΟέτομεν τήν
προκΰπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων
μέ βιβλιάριον 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τι
μάς τών απλών εισιτηρίων.
Έξ Αθηνών
Λ/α Κόρινθον

9.20
7.65
15.70
12.20
23.20
18.29.20
21.95
34,50
27.80
19.50
13.05
25.19.65
37.70
27.05

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15.—
22.—
18.30
25.75
23 20
15.50
10.85
18.—
15.55
18.10
22 55

4.60
3.85
7.85
6.10
11.60
9 —
14.Q0
11.—
12.75
13.90
9.20
6.55
10.—
9.35
16.35
13.55

Διά Πύργον

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11.—

10.10
6.95
6.—
4.05
4.—
2.80
13.10
9.20

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

INSTITUT COMPTflPLE

7.35
4.85
4.70
3.40

Τελεία έκμάθησις παντός οτι ενδιαφέρει πρακτικως τάς
τραπεζιτικά; εργασίας, τό Έμπόριον καί τήν Βιομηχανίαν.
Λογιστική έςάσκησις πρωτοφανής διά τήν Ελλάδα.'
Πλειοτέρας πληροφορίας παρά τω Διευθυντή του Institut
Comptable κ. Ν. ΤΣΙΜΠΑ.

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
• "Άργος
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Τρίπολιν
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
> Μβγαλόπολιν Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Κνπαρισοίαν Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» "Ακράταν
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Πάτρας
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Πύργον
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.f
Έκ Πατρών

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ
» Λβχαινά
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Αίγιον
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
> Κόρινθον
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Έκ Τριπόλεως
Δια Καλάμας
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
> Ναύπλιον
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

13.70
12.25
9.65
8.05
9.50
7.80
6.75
5.60
(Έκ τοϋ Γραφίου)

‘Οδός Κανάρη καί Μηλιώνη άριθ. 2Α.

ΤΕΤΧΟΣ 45<"

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

, Τοοπος χρήόεως : Διάνά κατασκευάσητε μίαν όκαν γάλακτος νωποΰ βράζετε 36ύ δράμια νερό. Άπό
το βραστό αυτό νερό λαμβάνετε τόσον δσον άρκεϊ διά νά διαλύσετε τήν κόνιν καί κάμετε μίαν ζύμην. ’Α
μέσως, κατόπιν προσθέτετε καί τό υπόλοιπον νερό άνακατεύοντες τό δλον καλώς. Εντός ολίγων λε
πτών, εχετε μια» όκαν γάλα πρώτης τάξεως. Είς τόν καφφέν σας, τήν σοκολάταν σας, κάμετε τό ίδιον. Γευσττκωτερον καφφε-γάλα δέν έδοκιμάσατε άκόμη.
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καί μέ τό τηλέφωνον ή τόν τηλέγραφον διευθύνουν

δλον τό έμπόριον τών πανικών καί τών χασέδων.
ΑΠΟ TAS ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Ζ\Γ ΤΓ
Είς τό Λονδίνον, αν και παρέμεινα μακρόν μέ
ρος τοΰ χειμώνος, δέν κατόρθωσα έν τούτοις νά ϊδο
τήν όνομαστήν αγγλικήν ομίχλην. Βεβαίως ή ομίχλη
δέν παύει άπό τό Λονδίνον. Δυο-τρεις φοράς μά
λιστα ώς νέφος λευκόν είχε περιβάλει ολόκληρον τήν
πόλιν, άλλά τό νέφος αυτό τό άραχνοϋφές τό ό
ποιον έκαμε τήν έντύπωσιν — τοί'λάχιστον είς
έμέ — ένός ωραίου πέπλου, διελύετο μετά πάροδον
ολίγων ωρών.Τήν ομίχλην.τήν βαρεΐαν, τήν μαυρην, ή
όποία διακόπτει τήν συγκοινωνίαν, ή όποία σταματά τά
δμνιμπους καί τά μπάς καί τάώτομομπίλ καί τά οχή
ματα καί πολλάκις καί τόν σιδηρόδρομον, ή όποία
άποκλείει τόν δρόμον σας, αποκρύπτει τό σπίτι
σας, έξασθενεϊ τό φώς τοΰ άεριόφωτος καί τοΰ
ηλεκτρικοί’, καθιστά δισδιάκριτον τήν
φωνήν
τοΰ φίλου σας, βουβαίνει τόν ήχον είς τεσσάρων
βημάτων άπόστασιν καί πνίγει τήν φωνήν ε’ς τόν
λάρυγγα, καθιστά έπικίνδυνον τό έποχεϊσθαι —
άφοΰ οί ίπποι μή βλέποντες άναβαίνουν εις τά πεζο
δρόμια—χωρίς νά είνε δλιγώτερον κινδυνώδες τό πεζή
περιπατεΐν, τήν ομίχλην αυτήν δέν τήν συνηντησα
ε’ς τό Λονδίνον. Καί όταν έφευγα διά τό Μάντσεστερ
μέ έβεβαίωσαν όλοι ότι έκεΐνο—τό άληθώς τρομακτι
κόν είς τάς λεπτομέρειας του—τό όποιον δέν είχα τήν
ευκαιρίαν νά δοκιμάσω είς τό Λονδίνον, θά τό εΰρισκα
άσφαλώς εις τό Μάντσεστερ.Καί τοϋτο,διότι τό Μάντσε
στερ καταλαμβάνεται συχνώτερον υπό τοιαύτης ομί
χλης. Είς τοϋτο συντελοΰν πολύ, τά άπειραέργοστάσια
άπό τά δποϊα περιβάλλεται ή έμπορικωτάτη αυτή πό
λις. Οί καπνοί οί έκπεμπόμενοι άπό τάς άπειροπληθεΐς

καπνοδόχους τών εργοστασίων άνέρχονται είς ένα ύψος
καί σταματούν έκεϊ καί βραδύτερον κατέρχονται πάλιν
πρός τήν γήν ύπό τήν μορφήν τής βαρείας ομίχλης.
Καί τά έργοστάσια ε’ς τό Μάντσεστερ είνε τότον άπείρως πολλά, ώστε παρέχουν άφθονον τροφήν είς τήν
ομίχλην, ή όποία θεωρείται—ιδία κατά τούς τρεις χει
μερινούς μήνας—ώς κάτι αναπόσπαστου άπό τήν έμπορικήν πόλιν.
Έν τούτοις τάς ήμέρας τής έκεϊ άφίξειός μου
ομίχλη δέν ύπήρχεν ούτε είς τό Μάντσεστερ. 'Η άπέραντος πόλις μέ τά άπειρα έργοστάσια, δέν έπλεε
βέβαια εις φώς. Καιρός συννεφώδης, άτμόσφαιρα
βαρεία, βροχή ψιλή παρεϊχον έντύπωσιν τής πλέ
ον χειμερινής ’Αθηναϊκής ήμέρας. Καί δμως οί
Ματζεστεριανοί ησαν ενθουσιασμένοι, εΰρισκον τόν
καιρόν αύτόν θαυμάσιον, τόσον τούς άπελπίζει καί
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τούς έκνευρίζει ή ομίχλη. Τό Μάντσεστερ ώς μία μεγαλούπολις—φθάνουν εις όκτακοσίας χιλιάδας οί κά

τοικοί—ευρωπαϊκή, έχει δλα τά πλεονεκτήματα τών
μεγαλουπόλεων. Δέν τής λείπουν ούτε τά μεγάλα ξε
νοδοχεία, ούτε τά άφθονα τής συγκοινωνίας μέσα,ούτε
τά πολυτελή εστιατόρια— τό Μίτλαν τό άριστο
κρατικόν ξενοδοχεϊόν της αριθμεί είς τάςαίθούσας του
’Αγγλικόν, Γαλλικόν καί Γερμανικόν έστιατόριον
—ούτε τά ογκώδη κτίρια, — τό Δημαρχεϊόν της
θαύμα πλούτου καί πολυτελείας, διά τό όποιον
χρειάζεσθε ειδικήν άδειαν προκειμένου νά έπισκεφθήτε
τήν αίθουσαν τών υποδοχών του, καί τό όποιον φημί
ζεται ώς ένα άπό τά ωραιότερα ευρωπαϊκά Δημαρχεία
—ούτετά μεγάλα καταστήματα τοΰ συρμού, εις τά ό
ποϊα ευρίσκετε δτι δήποτε καί άν έπιθυμήσητε ή φαντασθήτε. ’Εν τούτοις μέ μίαν λέξινή γενική έντύπωσις
τήν οποίαν σάς προξενεί ή πόλις δέν έχει τίποτε τό ευχάριστον. Οί δρόμοι της είνε άδύνατον νά διατηρηθώσι
καθαροί. Άπ’έναντίας είνε μελανοί καί λαδεροί καί
σκοντάπτετε ε’ς κάθε σας βήμα.Οί Άγγλοι ζοΰν,άνατρέφονται, μορφώνονται ύπό τούς δρους τής καθαριότητος.Ενθυμούμαι δτι ε’ς τό Μάντσεστερ, μέσα εις τά
μεγάλα μελανά σπίτια, μοΰ έκαμεν έντύπωσιν ένα κτίριον μεγάλον καί έρυθροβαφές. Άπό τόν συνοδόν μου
κ.Β. Κωνσταντινίδην,—τόν όποιον καί δημοσία ευχα
ριστώ διά τήν εύγενή προθυμίαν του—έμαθον δτι τό
κτίριον αύτό ητο τό κατάστημα τοΰ Πυροσβεστικού
Λόχου, καί ύπέθεσα δτι τό κατάστημα αύτό θά υρίθμει έλαχίστων έτών ζωήν άφοΰ παρ’ δλην τήν ομίχλην
δίετήρει άκόμη τό ώράϊον έρυθροβαφές του χρώμα, τό
όποιον έπροξένει τόσην άντίθεσιν πρός τά άλλα μελανά
κτίρια. 'Υπήρξε δέ μεγάλη ή έκπληξίς μου δταν έπληροφορούμην δτι τό κτίριον αύτό ϊρίθμει εικοσαετή
βίον, δίετήρει δμως τό πρώτον του χρώμα, διότι κάθε
2 έτη οί πυροσβέσται τό έπλενον έξωτερικώς. Αύτό
είνε δείγμα έως ποΰ φθάνει ή Αγγλική καθαριότης.
Καί δμως εις τό Μάντσεστερ είνε άδύνατον νά τήν
άντιληφθήτε αύτήν τήν Αγγλικήν καθαριότητα. Ή
έμπορική κίνησις είνε τόσον άφαντάστως μεγάλη, ώστε
νά έξαφανίζη τήν καλήν διάθεσιν τών Αγγλικών Αρ
χών. Τά φορτηγά κάρρα μέ τά εμπορεύματα πανικών
άξίας χιλιάδων λιρών καί παντός άλλου είδους εμπο
ρευμάτων τά συναντάτε εις κάθε δρόμον, ε’ς κάθε
πλατείαν, είς κάθε γωνίαν, είς κάθε βήμά σας. Καί
οί Άγγλοι σιωπηλοί, σκυμμένοι, κατηφεϊς, γλιστρούν
είς τούς λαδερούς δρόμους, τρέχουν άπό τό ένα μέρος
εις τό άλλο, δίδουν διαταγάς ή άναστέλλουν τοιαύτας

'Η Ελληνική Παροικία τοΰ Μάντσεστερ είνε μία
άπό τάς πλέον άκμαίας. Όχι τόσον είς άριθμόν, δσον
είς εκλεκτά μέλη. "Ελληνες οί όποιοι κατέχουν έμπορικήν μεγαλοφυΐαν καί κατώρθωσαν άνερχόμενοι
τάς βαθμίδας τοΰ πλούτου νά μή λησμονήσουν τήν
Ελληνικήν καταγωγήν των καί τήν Ελληνικήν πα
τρίδα. Ό Γεώρ. Τσοχώνης,Βουλευτής νΰν τής Διπλής
Βουλής έκ τοΰ νομού Λακεδαίμονος, ό Μποτ’κουρας, ό
Πολυχ. Τσοχώνης, ό Νάτσιος, δ Στεφανόπουλος--είχα
τήν ευτυχίαν νά τούς γνωρίσω προσωπικώς είνε άπό
τά πλέον διακεκριμένα πρόσωπα τής Ελληνικής πα
ροικίας. 'Υπάρχει καί Γενικός Πρόξενος είς τό Μάν
τσεστερ δ κ. Χοτζόπουλος. Περί αύτοΰ μοΰ διηγήθησαν τό εξής άνέκδοτον :
"Οταν πρό επτά έτών ό Έδουάρδος έπεσκέφθη τό

πρέπειαν από τοΰ πετροβολήματος. Πίλος μαλακός,
ένδυμα μελανόν—διά νά μή παύση διατηρουμένη ή
άρχαιοτάτη αύτη συνήθεια—χωρίς τά φαρδομάνικα θά
ήδύνατο άπό πολλάς άπογοητεύσεις νά άπαλλάξη τούς
ίερεϊς μας τούς ζώντας είς τάςέν τή ξένη έλλ.κοινότητας.
Τό ένδυμα τοΰ ίερέως τοΰ Μάντσεστερ δσοι τό μιμηθοΰν
χωρίς νά χάσουν τίποτε, θά κερδίσουν είς σεβασμόν
καί είς αξιοπρέπειαν όχι μόνον μετάξι’τών ξένων, άλλά
καί μεταξύ τών ϊδικών μας, έκείνων οί όποιοι ποθούν
καί θέλουν νά βλέπουν πολύ υψηλά τό γόητρον τής
Ελληνικής ’Εκκλησίας.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΑΠΡΕΠΕΣ ΕΑΑΒΝΙΑΕ2 ΚΑΤΑ TON Ι81. ΑΙΩΝΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΑΒΑΝΑ-ΜΗΝΙΑΤΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου τεύχους)

Ή Μαργαρίτα λόγφ τής κοινωνικής αύτής θέΜάντσετσερ ώς Βασιλεύς μέ τήν άκολουθίαν του, σεως καί μορφώσεως έγνώρισε καί συνέδεσε φιλίαν
είς τήν υποδοχήν έσπευσαν δλοι οί άντιπρόσωποι τών μετά τών έπισημοτέρων άνδρών καί γυναικών τών
ξένων Κρατών. Μεταξύ τών άλλων είρίσκετο καί δ κ. χρόνων της, μή έξαιρουμένων έστεμμένων κεφαλών,
Χοτζόπουλος δστις παρευρέθη έκεϊ φορών τήν ’Εθνι Πριγκήπων, Αρχιδουκών καί Δουκών. Έν Κερκύρα
κήν Ελληνικήν ένδυμασίαν. 'Η λευκή δμως φουστα- έγνώρισε καί τδν Σολωμόν· Ήτο οίκειότατος είς αύτήν
νέλλα καί ή χρυσές φέρμελες καί τό έρυθροΰν φέσι δ ’Ιούλιος Τυπάλδος. Όσοι "Ελληνες διήρχοντο άπδ
έκίνησε τόσον πολύ τήν γενικήν περιέργειαν, ώστε οί τάς χώρας ένθα διέμενε τούς έφιλοξένει έγκαρδιώτατα.
Ήτο πολύγλωσσος· άλλά μέ μεγάλην εύχέρειαν
’Άγγλοι οί όποιοι έσπευσαν τά υποδεχθούν τόν Βασι
λέα έλησμόνησαν αύτόν καί παρηκολούθησαν μέ πε- έγραφε τά γαλλικά, άγγλικά καί ιταλικά,, διά τών
ρισσοτέραν περιέργειαν τόν κ. Χοτζόπουλον παρά τόν όποιων έτήρει τήν άλληλογραφίαν. Έγνώριζεν έλ·
ληνικά, άλλά δέν έτόλμα νά συγγράφη μέ τήν πα
Έδουάρδον.
Τό άνέκδοτον είνε άληθώς χαριτωμένον. Δυστυ τρικήν της γλώσσαν διότι δέν ήτο κάτοχος αύτής ώς
χώς—κατά τήν γνώμην τής 'Ελληνικής παροικίας— έπεθύμει. Τά έτη έν τούτοις παρήρχοντο. Γενομόνον είς αυτί) έχει περιορισθή ή δράσις τοΰ κ. Προ μένη πρεσβΰτις ειχεν άκμήν διανοίας καί ρώμην σώ
ματος, άρρυτίδωτον τδ πρόσωπόν, νεάζουσαν τήν δξένου τής Ελλάδος.
ψιν, άστράπτοντας τούς δφθαλμούς. Έλυπεϊτο δ
4Τόν ιερέα τής Ελληνικής κοινότητος τόν έγνώ- χρόνο: νά τήν καταβάλη· άλλ’ ή κόπωσις, ή λύπη
ρισα πολύ ολίγον. Μοΰ έκαμεν δμως έντύπωσιν—καί καί τά βάσανα έπέδρων έπ’ αύτής καί αί άσθένειαι
δι’ αύτό τό αναφέρω έδώ—τό έντελώς άσύνηθες τής συχνά τής έβασάνιζον. Ενίοτε ειχεν άνάγκην άνα·
παύσεως ιδία μετά έπώδυνον άσθένειαν. Τδν Αύγου
ενδυμασίας του.
Ούτε φαρδομάνικα, ούτε μπινίσια, ούτε καλυμμαύ- στον τοΰ 1887 μάς έγραφεν άπδ τδ Λιβόρνον δτι ύπέχιον, ούτε τίποτε άπ’ έκεϊνα μέ τά όποϊα έσυνηθίσα- φερεν άκόμη καί δέν ήδύνατο νά έξακολουθήση τάς
μεν έως τώρα νά βλέπωμεν τούς ιερωμένους μας. Α μελέτας καί θά τάς έπαναλάβη άμα έπιστρέψη είς
κόμη ούτε γενειάς μακρά καί ούτε κενά καί πομπιόδη Φλωρεντίαν.Ήτο είς Λιβόρνον λόγφ υγείας. Άλλά δέ
λόγια. Μακρόν ένδυμα κλειστόν, σεμνόν, σοβαρόν, πί έπέστρεψε ζώσα, διότι δ θάνατος άσπλάγχνως τήν άλος χωρίς νά παρουσιάζη τίποτε τό έξαιρετικόν, αύτή φήρπασε τή 8)20 Σεπτεμβρίου τοΰ 1887 έτους καί
είνε ή έξωτερική παράστασις τοΰ ίερέως τής 'Ελληνικής έτάφη είς Φλωρεντίαν τή 18)30 τοΰ αύτοΰ μηνός.
Ή Φλωρεντιανή έφημερίς Naziotte τή 2 ’Ο
κοινότητος τοΰ Μάντσεστερ. 'Η παρουσία του εις τάς δδούς τής πόλεως δέν προξενεί τίποτε τό παράχορδον. Δέν κτωβρίου έγραφε τά έξής:
«Πολύ συγκινητική τελετή, έξαιρετικοΰ χαρακτήεπισύρει τήν προσοχήν ούτε καί τά σκώμματα τών παιδι
»ρος, έγένετο κατά τήν Παρασκευήν, 30 Σεπτεμών.'Ο ίερεύς τής κοινότητος τοΰ Πρίντεζι—ένας πολύ
» βρίου, έντδς αιθούσης τοΰ σταθμού τοΰ έν Φλωρενκαλός καί μετριόφρων κληρικός—έπί μακρόν ήγωνίσθη
» τία σιδηροδρόμου. Έκεϊ συνήλθεν έκλεκτδς δμιλος
διάνά έπιβληθή είς τούς ίταλόπαιδας, καί έδέησε νά καταφύγη είς προσφοράς γλυκυσμάτων καί καρποστάλ » φίλων, περί τούς πεντήκοντα, πρδ τής σοροΰ περι» φανούς γυναικδς άποθανούσης πρδ 10 ήμερών έν
είς τούς άγυιόπαιδας διά νά προφυλάξη τό καλυμμαύχι
» Αιβόρνω. Ή ιεροτελεστία έτελεϊτο υπδ τού έλληνος
του καί τήν κεφαλήν του καί τήν ιερατικήν του άξιο-
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» άρχιμανδρίτου κ. Παρθενίου Κελαειδή, τοΰ συνο- VII tratto della storia del passato (Histo
» δεύσαντος τδν νεκρόν άπδ Λιβόρνου. 'Η σορδς έ- rical part of .Italy) di Margerita Abana—
» καλύπτετο δι’ άνθέων, έν οίς διεκρίνετο δ στέφανος Capitolo Settimo. Traduzione da.ll’ inghese
» τής έν Αιβόρνφ έλληνικής παροικίας, φέρων έπι- di Aspasia Mignati.
» γραφήν τί) ένδόξω δμοεθνεΓ αυτής. Ό Δή'Η Μαργαρίτα είχε δύο άδελφούς οί όποιοι διέ» μαρχος Κορεγίου είχεν άποστείλει συλλυπητήριαν
πρεψαν, τδν νομομαθή Φρεδερΐκον Άλβάναν, δ
» τηλεγράφημα, διότι, πρόσθεν έρρήθη, ή Μηνιάτη δποΐος έδημοσίευσεν ιστορικά Κέρκυρας καί άλλα ά> ήτο έπίτιμος πολϊτις τής πόλεως έκείνης, ώς έκ τοΰ ξιόλογα (1) καί τδν Λεωνίδαν Άλβάναν, μουσι
» άξιολόγου συγγράμματός της περί τοΰ αθανάτου
κοδιδάσκαλον, δστις έμελοποίησε πολλά, έξ ών τινά
» ζωγράφου. Τρεις έπικήδειοι έξεφωνήθησαν, έξ ών έδημοσιεύθησαν. (2)
» δ πρώτος ύπδ τοΰ κόμητος Δέ Γουβερνάτη, δ δΣΠΪΡ. ΔΕ—ΒΙΑΖΗΣ
» ποιος συνεκίνησε τούς παοεστώτας, εύφραδώς συ» νοψίζων τδν βίον τής μεταστάσης, δ δεύτερος ύπδ
Π9Σ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΜΑΣ
» τοΰ καθηγητοΰ Del POZZO di Mombello, έξά» ραντος τάς έπιστημονικάς γνώσεις της, δ δέ τρίτος
ΤΟ ΕΚΠΑΙΠΕΥΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ
» ύπδ τοΰ Γάλλου φιλολόγου Έδουάρδου Schlire,
> δμιλήσαντος έξ ονόματος τοΰ φιλολογικοΰ κόσμου ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
» τής Γαλλίας καί έκθειάσαντος τάς άρετάς τής γυΉ μελέτη τής δράσεως τών Έλληνίδων μας άπο» ναικδς καί τά προτερήματα τής συγγραφέως, κα
ν ταστρέψαντος δέ τδν λόγον διά ζωηρού έγκωμίου καλύπτει θησαυρούς καλοσύνης, αυτοθυσίας καί ένερ» είς τήν φιλοσοφικήν πίστιν καί τήν ιδανικήν ίδιο γείας ύπερβαινούσης πλέον τά στενά δρια τής άλν φυΐαν (genio ideal istico) τής μεγαλόνου Έλ- ληλεγγύης μιάς κοινωνίας έπιζητούσης τήν άνακούφισιν τής δδύνης καί τής δυστυχίας. Διά τής έργα
ν ληνίδος.»
Κατά τήν έπέτειοντοΰ θανάτου της έδημ .σιεύΟη σίας τοΰ ’Εκπαιδευτικού Τμήματος τής Ένώσεως τών
φυλλάδιον φέρον τδν τίτλον : XX Scttembre 'Ελληνίδων τδ δποΐον διευθύνει ή ένθουσιώδης καί
MDCCCLXXXVIII Pei· Γ anniversario άκαταπόνητος κ. Αικατερίνη Λασκαρίδου δ κύκλος
della inorte di Margherita Albana. Περιέχει τής δράσεως τών Έλληνίδων καθίσταται εύρύτερος
έκτός προσωπογραφιών τής συγγραφέως γενομένων καί αί βλέψεις τής γυναικός φθάνουν νά έγγίζουν τά
είς διαφόρους έποχάς καί τήν φωτοτυπίαν τοΰ μνή ώραία ιδανικά τά δποΐα διαθερμαίνουν τάς μεγάλας
ματός της φέροντας τήν έξής έπιγραφήν συντεταγ- πατριωτικάς ψυχάς. Ώμιλήσαμεν ήδη διά τδ έργον
τής Δος Λασκαρίδου, έργον κατ’ έξοχήν φιλανθρωπι
μένην ύπδ τοΰ Schure.
κόν, δμολογοΰμεν δμως δτι δέν μάς ήτο δυνατόν νά
Margerite Albana
nee ά Corfou
φαντασθώμεν δτι έν τώ προσώπω τής κυρίας Λασκαinorte ά Livourne So Sept. ISfii
χίδον μητρός, θά άνευρίσκωμεν μίαν μεγάλην άπόGrecque. Elie donna
στολον πατριωτικής έργασίας, μίαν γυναίκα τής
Son grand eoeur it I’ Ilalie
δποίας τά εύγενή στήθη πληροΰνται άπό παλμούς
Son esprit universal ά V umanile
πατριωτικής δρμής σπανίας διά τήν σύγχρονον γε
Son ante ardent it V ideal.
νεάν μας.
Μετά τδν θάνατόν της έδημοσιεύθη ή ανέκδοτος
Ή Έλληνική δάς, διά τήν δποίαν καυχώμεθα,
αύτής μελέτη περί τής ιδιοφυίας τοΰ Shelley καί
δτι έφώτισε τδν κόσμον δλόκληρον είς τάς χεϊράς
περί τοΰ ΙΙρομηΰέως του, έν Φλωρετία τφ 1889
ήμών τών νεωτέρων έκπέμπει δυστυχώς θαμπόν φώς
ύπδ τήν έπιγραφήν :
Byron e Shelley Studio Postumo sul genio διά τοΰ δποίου δχι μόνον τούς ξένους δέν φωτίζομεν
άλλ’ καί ήμάς τούς ίδιους άπομακρύνομεν άπδ τήν
de Shelley ed il suo Prometeo.
Ό θάνατος τής Μαργαρίτας πολύ κατέβαλε τδν μεγάλην λεωφόρον τής άληθοΰς άναμορφώσεως τής
Έλληνικής νεότητας. Τήν δάδα αυτήν δμως κρατεί
σύζυγόν της, δστις έπασχεν άπδ τήν καρδίαν καί
ήδη μέ πίστιν καί άφοσίωσιν μια Έλληνΐς, είς τήν
τή 2)14 Ίανουαρίου τοΰ 1895 άπέθανεν.
Ίδωμεν άνωτέρω δτι ή Μαργαρίτα είχε μόνον κό δποίαν άνήκει δ τιμητικώτατος τίτλος τής Εθνικής
Γυναικός. Καί τήν άνυψώνει ώς σύμβουλον έθνικής
ρην, διότι τά άλλα τέκνα της άπέθανον. Αύτη κα
άναγεννήσεως
καί τήν άνεγείρει ώς σημαίαν πνευ
λείται ’Ασπασία καί είνε ζωγράφος. Αύτη μετέφραματικής προόδου καί ζητεί νά βίψη δι’ αυτής, είς τήν
σεν ίταλιστί άπόσπασμα τής μεσαιωνικής περί’Ιτα
(1) Ίδέ : Π. Α. Άβούρη : Φρειδερίκος ’Αλβάνας έν Άνλίας μελέτης τής μητρός της, τδ δποΐον άφορά τδν
Πάπαν Γρηγόριον τδν VII καί τδ έδημοσίευσεν έν Αΰνι Πύργου αρ. 5.
(2) Ίδέ : Σπ. δέ—Βιάζη : Λεωνίδας Άλβάνας έν ΉμεΦλωρεντία τώ 1890 ύπδ τήν έπιγραφήν: Cregorio
ροϊογίφ των φιίοτίχνων έτος Α’. 1897.
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άρεσκομένην είς τδ σκότος καί τήν δπισθοδρόμησιν
έπίσημον καί άνεπίσημον τοΰ έθνος ζωήν, μίαν άκτίνα
άληθινοΰ φωτός τδ δποΐον θά διάνοιξη είς τδ Ελλη
νικόν γένος δρίζοντας βίου μεγαλοπράγμονος, γεν
ναίου, ειλικρινούς.
Ή βαθυτέρα πληγή, ή άνεπούλωτος πληγή τοΰ
Έθνους εΐνε ή έλλειψις καταλλήλου διαμορφώσεως
τών Έλληνοπαίδων άπδ νηπιακής ήλικίας. Έξ αύ
τής τής πληγής άπορρέουν δλα τά δεινά τά δποΐα
έταλάνισαν μέχρι τής στιγμής αύτής τήν πατρίδα

ΜΑΘΗΤΡΙΑ!

τδ δπισθοδρομικόν, τδ ξένον πρδς τήν περί αύτδ άληθινήν ζωήν, τδ φυτοζωούν καί άπεδίωξε τούς άλλοεθνεις καί κατέστησεν άδιαφόρους ή έχθίστους πρδς
τήν Ελλάδα καί πάντας τούς Έλληνας. Καί έν τού·
τοις τήν πληγήν αύτήν ούδείς έζήτησε μέχρις σήμε
ρον νά έπουλώση. Έρχονται Κυβερνήσεις μέ άνακαινιστικά προγράμματα, παρέρχονται 'Υπουργοί μέ
χονδροειδείς ύποσχέσεις, πολιτικά συστήματα διαδέ
χονται άλληλα, πρόοδοι άλλαι σημειοΰνται είς τήν
'ιστορίαν τής πατρίδος μας καί έν τούτοις διά τήν βά ·

ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

μας. 'Η ήμιμάθεια, ή έλλειψις χαρακτήρας καί συ- σιν έφ’ ής θά στηριχθή τδ δνειροπολούμενον ισχυρόν
νειδήσεως, ή έλλειψις κοινωνικής πειθαρχίας, ή έλ- οικοδόμημα τής Έλληνικής Φυλής ούδείς ένδιαφέλειψις αύτοπεποιθήσεως είς τδν άγώνα τής ζωής, ή ρεται, ούδείς έργάζεται καί μοχθεί.
’Ιδού δμως μία γυνή, ή κ. Αικατερίνη Λασκαρίδου,
μή κατάρτισις συμφώνως πρδς τάς σημερινάς άνάγ
κας τής κοινωνίας δλα ταΰτα προέρχονται άπδ τήν μέ άδιάπτωτον ένθουσιασμόν, μέ ένθεον καί ιερόν
έλαττωματικήν έκπαίδευσιν τών παίδων καί κορα- ζήλον, μέ ύπερβάλλουσαν άφοσίωσιν έργάζεται έπί
σίων μας. Ή κατάστασις αύτη διέφθειρε τούς έλευ- 14 ήδη συνεχή έτη διά νά διάνοιξη τούς δφθαλμούς
θέρους έ’λληνας, σαλεύει τήν ένότητα τής έλληνι τών άρμοδίων σκορπίζουσα έργασίαν έθνικήν, άνθρωκής φυλής καί έξησθένισε τδν Ελληνισμόν τών πιστικήν, πλήρη άπδ άποτελέσματα, άπό καρπούς,
Κρατών τοΰ Αίμου. Ό Ελληνισμός τής Ρουμανίας άπδ δράσιν ή όποία, κατ’ εύτυχίαν, εύεργετεΐ καί
έχάθη άπδ τήν μωράν, άσκοπον, σχολαστικήν έκ- δροσίζει τούς διψώντας άπδ τά νάματα τής άληθοΰς
παίδευσιν τών Έλληνοπαίδων. Είς τήν Ρουμανίαν, έκπαιδεύσεως άλυτρώτους άδελφούς μας. Ή μέθοδος
πρό 40 έτών ώμίλουν οι ιθαγενείς, οί ’Οθωμανοί, οί έκείνη ή όποία είς τήν ’Αγγλίαν, Ελβετίαν, Γερμα
’Αρμένιοι, οί Εβραίοι καί οί παντοδαποί άκόμη Εύ- νίαν καί ’Αμερικήν κυρίως δημιουργεί τούς χαρα
ρωπαϊοι Ελληνικά καί έκυριάρχει παντού ή Έλλη κτήρας, έμπνέει τήν αύτοπεποίθησιν, ισχυροποιεί τδν
νική Γλώσσα. Ήλθεν δμως τδ Ελληνικόν Σχολεΐον άνθρωπόν είς τδν άγώνα τής ζωής καί καθιστά αύ-
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τον νικητήν ε’ς τήν κοινωνικήν πάλην, ή μέθοδος
αΰτη είνε τό δνειρον καί ό σκοπός τοΰ βίου τής έπιφανοΰς αύτής Έλληνίδας.
Μεταβάσα είς Γερμανίαν καί ζυμωθεϊσα έν ταϊς έννοίαις καί τή αποστολή τοΰ Φρεβολιανοΰ συστήματος έπέστρεψεν εις τήν πατρίδα της μέ τόν πόθον δπως έφαρμόση τοΰτο και έπιτύχη τά έξοχα αύτοΰ άποτελέσματα.
Καί εύτυχώς δσην εύρεν αδιαφορίαν άπό τό έπίσημον κράτος τόσην εύρεν ένθάρρυνσιν άπό τούς ίδιώτας, άπό τάς Κοινότητας τοΰ εξωτερικού, άπό τάς
Κυρίας των ’Αθηνών, άπό τινα έξέχοντα μέλη τής
κοινωνίας μας και γενναίαν καί σταθεράν ύλικήν
καί ηθικήν ύποστήριξιν άπό τήν Α. Μ. τήν Βασί
λισσαν Όλγαν. Καί μέ τήν άνεξάντλητον ένεργητι-
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πατώσι το έδαφος τών ’Αθηνών, τό έργον τής κ. Λα
σκαρίδου, έρχόμενοι άρωγοί πρός αύτό διά παντός
μέσου καί πασης θυσίας. 'Η ένίσχυσις τοΰ έργου της,
εινε ένίσχυσις τοΰ μέλλοντος τής πατρίδας καί υπέρ
παντα ό Ελλην συγκινεϊται καί θυσιάζει δταν
γνωρίζη δτι έξυπηρετεϊ τήν πατρίδα.
ΜΗ - ΜΥΣ

ΠΕΡΙ ΛΟ ΥΤΡΩΝ
ΥΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΗ-ΊΝ
(Συνεχεία έκ τοΰ προηγουμένου τεύχους)

Ούτως έν ΙΙαρισίοις, ένώ έν έτει 1832 ύπήρχον
μόνον 78 δημόσιοι λουτρώνες, μετά 2374 λουτήρων

ΜΑΘΗΤΡΙΑ! ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΣΑΙ ΚΑΝΙΣΤΡΑ

κότητά της, μέ τήν σπανίαν νοημοσύνην της, μέ
τήν μεγάλην μόρφωσιν καί πείράν της καί μέ τήν
συστηματικήν καί έπιστημονικήν έργασίαν της κατώρθωσεν έκ τοΰ μηδενός νά όργανώση καί διαρρύθ
μιση τά της άγωγης καί εκπαιδεύσεως διά τής ίδρύσεως Γυμναστικής Σχολής θηλέων, Λαϊκών Νηπια
γωγείων, Νηπιακοΰ Κήπου καί ιδιαίτατα τοΰ Διδα
σκαλείου τών Νηπιαγωγών καί Παιδονόμων διά τών
δποίων κατ’ έτος κραταιοΰται δ εύγενής αγών τής κ.
Λασκαρίδου διαδομένης καί θαυματουργούσης είς
δλα τά κέντρα τοΰ Ελληνισμού τής πατριωτικής,
τής έθνικής έργασίας της.
'Η «Ελληνική Έπιθεώρησις» τονίζει ιδιαιτέρως
τήν σημασίαν τοΰ έργου τής κ.Λασκαρίδου καί θεωρεί
καθήκόν της νά παρακαλέση τούς φίλους της, τοΰ
έξωτερικοΰ, δπως έπισκέπτωνται έκ τών πρώτων, άμα

μονίμων και 3770 κινητών τοιούτων, προωρισμένων
διά τά κατ’ οίκον λουτρά, πρός δέ 22 ψυχρά λουτρά
έν τφ Σηκουάνα, έν έτει 1880 ύπήρχον έν Παρισίοις 125 λουτρώνες, έν οίς δέν συμπεριλαμβάνονται
καί οί έν τφ ποταμω έντός ειδικών πλοίων ύπάρχοντες, περιέχοντες 4060 μονίμους λουτήρας καί 5184
κινητούς. ’Αλλά καί πάλιν τά έτησίως γιγνόμενα
λουτρά, άνερχόμενα κατά τήν έποχήν ταύτην εις 2,
110,320, διά τόν τότε πληθυσμόν τών ΙΙαρισίων,
δστις άνήρχετο είς 950,000 κατοίκους, παρείχον
μόνον 2,23°/0 λουτρά κατ’ άτομον έτησίως.
Έκτοτε δ άριθμός ούτος τών λουτρώνων καί λου
τήρων έπολλαπλασιάσθη έπί τοσοΰτον ώστε τά έν
αύτοίς γιγνόμενα λουτρά ηύξήθησαν κατά τό ύπερτριπλάσιον, τόσον έν Παρισίοις, δσον καί έν ταϊς άλλαις μεγαλοπόλεσι, τοΰ τε παλαιού καί ιδία τοΰ νέου

κόσμου, ούτως ώστε ή αναλογία τών τήν σήμερον
κατ’ άτομον έτησίως γιγνομένων λουτρών, χωρίς νά
ύπολογίσωμεν τά πρός θεραπευτικόν σκοπόν γιγνόμενα ώς καί τά θαλάσσια τοιαΰτα, ύπερέδη τά 6,
87°/0, κατά τάς τελευταίας σταστιστικάς. Έ δέ
χρήσις αύτών δλονέν γενικεύεται έπί μάλλον καί
μάλλον παρά τε τοΰ άστικοΰ πληθυσμού καί τοϊς
στρατεύμασι.

Έξαίρεσιν ίσως μοναδικήν μεταξύ τών πεπολιτισμένων λαών άποτελεϊ έτι καί νΰν τό ήμέτερον Εθνος,
καί άναλόγως άτυχώς, καί τό Ελληνικόν στράτευμα,
καθ’ δσον ύπάρχουσιν έτι καί νυν πολλαί Ελληνι
κά! μεγαλοπόλεις, καί δή πρωτεύουσαι νομών (Μεσολόγγιον καί άλλαι), παρ’ αις ούδέ είς δημόσιος
λουτήρ άνευρίσκεται πρός λοΰσιν τών παρεπιδημούντων ξένων καί τών έντοπίων, τής χρήσεως τών λου
τρών θεωρουμένης ίσως ώς πολυτελοΰς καί δλω: πε
ριττής άπασχολήσεως καί τής πλύσεως τοΰ σώματος
περιττής έπί προφανεϊ βλάβη τής τε δημοσίου καί
άτομικής ύγιεινής.
Ούτω δέ βλέπομεν κατοίκους τοΰ Ελληνικού Βα
σιλείου, καί δή τούς τών δρεινών χωρών καί τούς
χερσαίους, οΐτινες ούδέποτε ήλθον είς συνάφειαν μετ
άλλου τίνος ύγροΰ πλήν τοΰ έναμνίου, έντός τοΰ
δποίου έλούοντο πρό τής γεννήσεως αύτών, κατά
τήν ένδομήτριον ζωήν, καί τοΰ έν τή κολυμβηθρα
τοΰ Βαφτίσματος ΰδατος ! Πολλάκις δε ευρισκόμεθα
είς τήν άναπόδραστον άνάγκην νά ένεργήσωμεν έπί
τής έπιφανείας τοΰ σώματος αύτών άληθή ανασκαφήν τοΰ έπικαλύπτοντος τοΰτο ρίπους δπως δυνηθώμεν ν’ άποκαλύψωμεν τήν φυσικήν χροιάν τής ύποκειμένης έπιδερμίδος ! προκειμένου νά ένεργήσωμεν
έγχείρησίν τινα ή καί απλώς ν άναδαμαλισωμεν
τούτους.
Μετά τήν σύντομον ταύτην ιστορικήν έπισκόπησιν περί τών λουτρών, πριν ή προβώ είς τήν λεπτομερεστέραν τούτων περιγραφήν δέν κρίνω άμοιρον
ένδιαφέροντος διά τούς άναγνώστας τής «Ελληνικής
Έπιθεωρήσεως» ΐνα προτάξω .περιληπτικήν περιγρα
φήν τών αρχαίων ‘Ελληνικών και Ρωμαϊκών λου
τρώνων η Βαλαντίων.

ΙΙεοιγοαόΐι αρχαίων 'Ελληνικών καί Ρω
μαϊκών Λουτρώνων »ι ΒαΛανειων.
'Η έσωτερική διάταξις τών τε Ελληνικών καί
Ρωμαϊκών άρχαίων λουτρώνων ή Βαλανείων ήτο λίαν
περίπλοκος. Τό σύνολον τοΰ οικοδομήματος άπετελεϊτο έκ σειράς στοών, περιβαλλουσών κεντρικήν
αύλήν κατά τάς τρείς τών πλευρών αυτής. Η δε τετάρτη πλευρά συνεπληροΰτο ύπό δεξαμενής, προωρισμένης διά τά ψυχρά λουτρά, καί άρκουντως μεγά
λης δπως έπιτρέπη τήν έν αύτή κολύμβησιν πολλών
συγχρόνως άτόμων έκαλεϊτο δ’ αυτή βαπτιστήριον—

Baptisteriun. Έτερον διαμέρισμα, ηωκτήριον—
frigidariuill καλούμενον, συνίστατο έκ δευτέρας
δεξαμενής, κειμένης έν περικλείστφ χώρφ, καί άποτελούσης τήν είσοδον τών λοιπών λουτρών. Έξερχομενοι έκ τών λουτρών τούτων οί λουόμενοι εισήρχοντο πάντοτε έν τφ διαμερίσματι τούτφ, δπως άναπΥεύσωσι δροσερόν άέρα. Κατόπιν ήρχετο ή κυρίως αίθου
σα τών λουτρών, καλουμένη χλιαρός λοντρ(όν=1ϋpidarium. Μεταξύ δέ τών διαφόρων δεξαμενών, άς
περιεϊχεν αυτή, υπήρξε καί μία, μεγίστη λίαν, αρκούσα δπως περιλάβη πολλά συγχρόνως ατομα, καί
έν η κατήρχοντο διά μαρμάρινων βαθμιδών. Μία έκ
τών πλευρών τής αιθούσης ταύτης έφερε σειράν βαθ
μίδων, δίκην άμφιθεάτρου, τό αναπαυτήριου, προωρισμένον δι ’ έκείνους, οΐτινες μετά τήν έκ τοΰ λου
τρού έξοδον έμενον δπως συνδιαλεχθώσιν αλληλους·
’Ολίγον τής αιθούσης ταύτης ύπήρχον τά θερμαντή
ρα, ήτοι : έν άρχή μέν τό υγρόν θερμαντήρων—
calidai’iuiii ή ίδρωτήριον = sudatorium, δπερ
ήτο αίθουσα κυκλοτερής, παρεμφερής πρός τά ση
μερινά άτμόλουτρα (Τουρκικά χαμαμια). Εν αυτφ δε
ύπήρχον μαρμάρινοι βαθμίδες καί άπαν τό έδαφος
αύτοΰ ήτο θερμόν είτα ιό ξηρόν θερμαντήρων—\.ΆCOniuill, περιέχον ξηρόν άέρα, θερμαινόμενον διά
μεγάλης τινός πυρεστίας ή θερμάστρας.
Είδος εύρέων χάλκινων δίσκων, άνυψουμένων καί
καταβιβαζομένων, κατά βούλησιν, δπως έπιτρέπωσι
τήν δίοδον θερμοΰ άέρος, άπό δπών έν τοϊς τοίχοις
ή τφ πατώματι ύπαρχουσών, έμείου ή ηύξανε τήν
θερμότητα έν τφ θαλάμφ τούτφ.
Εγγύς άπάντων τών λουτρών τούτων, εις ά διαδοχικώς είσήρχοντο οί λουόμενοι ύπήρχε τό άποδντήgior=apodyterium ή ιματιοθήκη. Εις τινα Ελ
ληνικά γυμνάσια δπου ύπήρχον έγκατεστημένα λου
τρά, ύπήρχε πρός τοϊς άνωτέρω καί έτερος θάλαμος,
προωρισμένος δι’ έλαιώδεις έπαλειψεις τοΰ σώματος,
καί φύλαξιν τής ψάμμου τής προωρισμένης διά τούς
άθλητάς, δστις συνεπλήρου τό συνολον τοΰ οικοδο
μήματος. Τέλος ήρχετο τό υπόκαυστρον—η$[)Ο(5Άstl'UIll, δπερ ήτο αίθουσα περιέχουσα πυρεστίας
καί κλιβάνους, έν ή έθερμαίνετο τό ύδωρ έντός χάλ
κινων δοχείων, καί έξ ής ή θερμότης διωχετεύετο δι
αγωγών ύπαρχόντων έν τοϊς τοίχοις τοΰ οικοδομή
ματος είς τά θερμαντήρια, δπως καί τήν σήμερον γί
νεται έν τοϊς κατοικίαις ήμών μέ τάς παντοειδείς
θερμοφόρονς σνοκενάς (caloriflires).
Μέγας δ’ άριθμός δούλων, οΐτινες έκαλοΰντο Βαλανεϊς (Άριστ. Όρν. 491) ήτο προσκεκολλημένος
έν τή ύπηρεσία τών λουτρωνών τούτων. Τοιοΰτχ δ
ήσαν 1). Οί τρίπται=ί1·ίΪ0Ρθ8 (Πλούτ. Άλεξ. 40),
οΐτινες έπέτριβον τό δέρμα, καί άπεξεον άπ αυτού
τόν ρύπον τών λουσμένων, μέ έλεφαντίνους σπαθας,
καλουμένας Στλεγγίδας ή ξύστρα ή ξυοτρίδας=31ΐ'ϊ-
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giles. 2). Οί μαγεϊς—tl'etatoi’CS, οί'τινες έμασσον
καί έπέτριβον μετά τό λουτρόν τό σώμα καί ιδίως
τούς μΰς, έξ ού άποδεικνύεται δτι ή σημερινή μάζις
ή μάλαξις (massage) τοΰ σώματος, ή τόσον εύρείαν
θεραπευτικήν έφαρμογήν έπ’ εσχάτων λαβοΰσα, ήτο
γνωστοτάτη καί έν μεγάλη χρήσει παρά τοίς άρχαίοις. 3). Οί nAAorres=alipilatoi'ii, οϊτινες άπέκο-

πτον τούς όνυχας καί άπέτιλλον τάς τρίχας τοΰ σώ
ματος. 4). Οι dzw.riTu<=unctorcs οϊτινες έπήλειφον τό σώμα δι’ έλαι'ου ή άλλων αιθέριων ουσιών καί
5). Οί καραχνται οϊτινες έφερον τό ύδωρ καί έπέχεον
τοΰτο έπί τοΰ σώματος τών λουσμένων.
(’Ακολουθεί).
ΧΛ. ΧΜ.ΤΝΣ

A! QYSMOPilAl TSN rWQSN
[Συνέχεια έκ του προηγουμένου!

Ταϋτα είσί: πρώτον ή διά τούς αύτούς λόγους έπερχομένη προπέτεια τοΰ ένός ήμίσεως τής λεκάνης.
Τοΰ κορμοΰ δηλαδή μετα-οπισθέντος πρός τά δεξιά,
κατά φυσικόν λόγον ή δεξιά άκρολοφία τής λεκάνης
(κοινώς γκοφός) έξαλείφειαι, έν φ ή αριστερά καθί
σταται καταφανεστέρα, και τάνάπαλιν, κατά τήν άριστεράν σκολίωσιν.Ένεκα τής αύτής αιτίας,έξ άλλου τά
δύο τρίγωνα τά σχηματιζόμενα έκ τοΰ κενοΰ μεταξύ
τής πλαγίας έπιφανείας τοΰ κορμοΰ καί τοΰ βραχίονος,
άτινα,καλώς έχόντων τών πραγμάτων,είσίν ισοσκελή,
άλλοιοΰνται,τ.έ.τό μέν εν μεγεθύνηται τό δ’έτερον σμικρύνεται. Ταυτά είσι τά τρίακυριώτερα καί πρώτα ση
μεία,άτινα προαναγγέλλουσιν ήμίν τήν σκολίωσιν,δτε
καί παρίσταται ανάγκη ταχείας έπεμβάσεως ύπό είδικοΰ ίατροΰ, καθ’ δτι μήνας τινάς μετά τήν πρώτην
ταύτην έκδήλωσιν τής έν λόγφ δυομορφίας άν αύτη
άφεθή είς τήν τύχην, ή σπονδυλική στήλη στερεο
ποιείται έν τή έσφαλμένη αύτής θέσει. Ού μόνον δέ
τοΰτο, άλλά καί ώς έκ τοΰ προϊόντος χαρακτήρας τής
παθήσεως, ή οτρέβλωσις αύξάνει σχηματίζουσα έν τέλει καί ύβους (καμπούρας) κατ’ άρχάς όπισθεν,έν τέλει δέ καί έμπροσθεν, δτε πλέον ή εύθυνσις Αποβαίνει
δυσχερεστάτη, εί μή αδύνατος, έν φ έν αρχή τοΰ κακοΰ ή ίασις τυγχάνει εύχερής.
Προβαινομεν ήδη εις τήν άπαρίθμησιν τών αιτίων
τής σκολιώσεως καί είς τήν ύπόδειξιν τών κατά ταύτης ληπτέων μέτρων. Καί ώς πρώτην άναγράφομεν
τήν αναιμίαν τών νεάνιδων, έπειδή κατά ταύτην, ώς
έν γένει μετά νόσους έξασθενούσας τόν οργανισμόν
συχνώς παρετηρήθη ή σκολίωσις. ’Ανάγκη δθεν μείζονος έπιβλέψεως τοΰ κορμοΰ τών αναιμικών καί
άσθενικών, ή, μετά μακράν νόσον, έν άναρρώσει ευ
ρισκομένων, ιδίως κορασίων.
Έμνήσθημεν ακροθιγώς άνωτέριο τής πολυώρου
πλημμελούς καθήσεως έν τώ σχολείφ, ώς αιτίου τής
σκολιώσεως. Ήδη δίδοντες έξηγήσεις τινάς έπί τού
του, θέλομεν καταδείξει τόν δρθόν τρόπον καθ’ δν τά
παιδία δέον νά κάθηνται άνευ φόβου έπιδρομής τής
σκολιώσεως ή τής κυφώσεως. Καί πρώτον ανάγκη
προσοχής, ϊνα μή, έν τώ κάθεσθαι, τά ένδύματα τών

κορασίων συσσωρεύωνται πλέον ή καί μόνον ύπό τό
έν ήμισυ τών γλουτών, διότι, έν τοιαύτη περιπτώσει
τό έτερον τοΰτο ήμισυ ύψοΰται περισσότερον τοΰ άλ
λου καί ή άσυμμετρία αύτη τοΰ καθίσματος έπιφέρει κλίσιν τής σπονδυλικής στήλης μετά τών δυσαρέστων αύτής συνεπειών. Δεύτερον καί κυριώτερον
πάντων ανάγκη, ϊνα, έν τφ κάθεσθαι, ή ράχις έρείδεται έπί στηρίγματος δπερ δέον νά ή κατά τι έπικλινές πρός τά δπίσω, τοιοΰτον δ’ ώστε νά ύποστη
ρίζη έκτος τών ώμοπλατών καί τό κοίλον τής μέσης
τών καθημένων παιδιών.Διά τοΰ τρόπου τούτου προ
λαμβάνεται ή περί ής ανωτέρω έπί τοσοΰτον έπιβλαβής κόπωσις τών μυών τής ράχεως.Τρίτον, πρός απο
φυγήν τοΰ κύπτειν καί τής έκ τούτου προερχομένης
κυφώσεως ανάγκη, δπως ή τράπεζα έφ’ ής γράφουσι τά παιδία, μή ή χθαμαλή καί άπομεμακρυσμένη τοΰ κορμοΰ αύτών. Τό ύψος αύτής δέον νά
μή ύπερβαίνη το ύψος τής άνω έπιφανείας τών έν
δρθή γωνία κεκαμμένων βραχιόνων, ή δ’ άπόστασις
άπό τοΰ κορμοΰ νά μή ή πλέον τών τριών έκατοστομέτρων. Τέλος καί πρός πρόληψιν παθήσεων τών
οφθαλμών άνάγκη ϊνα καί ή έπιφάνεια τής τραπέζης
ταύτης έχη κλίσιν 15°.
Άλλ’ ή τοιαύτη τοποθέτησις τοΰ παιδιού, καθ’ ήν
ού μόνον Αποφεύγει άλλά ούδέ καί δύναται νά κύπτη
μολονότι έκπληροΰσα τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν τού
τον, δέν άποσοβεϊ έν το '.τοις έτερον κίνδυνον δηλαδή
τάς πλαγίας ώς καί περιστρσφικάς κινήσεις τοΰ κορ
μοΰ τοΰ παιδιού, άς ώς άνωτέρω άνεπτύξαμεν, πρέπει
νά φοβώμεθα ώς προκαλούσας σκολιώσεις. Τάς κινή
σεις λοιπόν ταύτας άποφεύγομεν, άν τοποθετώμεν τό
θρανίον, καί έν γένει τό κάθισμα τής μελέτης ή έργασίας κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε τό φώς νά πίπτη
έξ άριστερών τοΰ καθημένου καί ούχί έκ δεξιών, δτε
ούτος, ένεκεν τής σκιάς τής γραφούσης χειρός ήθελεν είοθαι ήναγκ.ασμένος δπως κλίνη τον κορμόν αύτοΰ πρός τά Αριστερά προκαλών ούτω δεξιάν σκολίωσιν. Ιδία δμως προλαμβάνομεν τήν είς τά πλάγια
κλίσιν τοΰ παιδιού άν διδαχθή τοΰτο νά γράφη ούχί
λοξώς, ώς είθισται, άλλά καθέτως, τούτέστι τά ύπ’
αύτοΰ γραφόμενα ψηφία νά έχωσι κάθετον καί ούχί

άνεπιστρεπτεί τόν πρός θεραπείαν τών έν λόγφ στρε
βλώσεων πολύτιμον χρόνον, τήν περίοδον τοΰ πρώ
του δήλον δτι στάδιον αύτών,καθ’ δ εύκόλου θεραπείας
τυγχάνουσιν αύται. Προτού λοιπόν ή σκολίωσις ή ή
κύφωσις τού έαυτής τέκνου καταστή χρονία, δπερ ώς
είδομεν δέν βραδύνει νά έπισυμβή, Ας σπεύση νά προπαιδιαί κατά τάς μή έργασίμους ώρας τοΰ σχολείου. σαγάγη τούτο είς κλινικήν, είδικώς περί τά τοιαύτα
Ή κατά τάς Ανω ύποδείξεις έπαγρύπνησις αύτη άσχολουμένου ίατροΰ, δστις έσεται καί ό μόνος Αρ
έπί τοΰ παιδίου άνάγκη ν’ άσκήται ούχί μόνον κατά μόδιος ϊνα δρίση καί έφαρμόση αύτοπροσώπως καί
τάς ώρας τής μελέτης ή έργασίας έν καθιστηκυία έν είδικφ θεραπευτικφ γυμναστηρίφ τήν δι’ έκάστην
θέσει, άλλά καί κατ’αύτάς τάς διαφόρους αύτοΰ στά μορφήν καί έκαστον στάδιον τής σκολιώσεως ή κυ
σεις λ.χ. δταν τό παιδίον έκ κακής έξεως Αναπαύεται φώσεως ένδεικνυομένην θεραπείαν καί άναλάβη ταύ
στηριζόμενον έπί μικρόν έπί τοΰ ενός μόνον κάτω την ύπό τήν ιδίαν αύτοΰ τακτικήν έπίβλεψιν, δτε
σκέλους αύτοΰ, ένφ τό έτερον τηρεί χαλαρόν μή έπι- καί τό Αποτέλεσμα έσεται άδιαφιλονικήτως αίσιον.
Πάσα δέ άπό μέρους τών μητέρων παράβασις τοΰ
βαρύνον αύτό, ή συνηθίζη νά κράτη Αντικείμενα π.
κανόνος
τούτου, ού μόνον θέλει έχει Αναπόφευκτα
χ. βιβλία σχολείου, ή έπί μακράν καί πάντοτε ύπό
λυπηρά
άποτελέσμοτα ώς πρός τό προσβληθέν παι
τήν ιδίαν μασχάλην, ή δταν κατά τήν έκτέλεσιν
δίον,
ώς
τοΰτο ή καθημερινή πείρα άποδεικνύει,
μουσικής έπί βιολιού ή Αλλου έγχόρδου δργάνου
άλλά
καί
θέλει έφ’ δρου ζωής ένσταλάξει είς τήν
κλίνη ύπερβολικώς τόν κορμόν πρός τό μέρος έκείψυχήν
τών
Ατυχών γονέων τήν πικρίαν τήν όποιαν
νου. Καθ’ δλας αύτάς τάς περιστάσεις ή σπονδυλική
γεννά
ή
τύψις
τοΰ συνειδότος.
στήλη έξαναγκάζεται νά παρεκκλίνη, καί δή πρός
τό Αντίθετον μέρος τής κλίσεως τοΰ κορμοΰ. Τέλος
ΙΩ. Γ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
καί αύτό τό ποδηλατείν Αποβαίνει έπιβλαβές, έάν ό
“ ί'φηγηιήί τής 'Ορθοπεδικής—Χειρουργικής
ποδηλατών φέρει τόν κορμόν αύτοΰ ύπεράγαν έμκαι τής Χειρουργική! ιών Παίδων
πρός ύποβάλλων ούτω τήν σπονδυλικήν αύτοΰ στή
ΔιόρΟωόις ημαρτημένων : Έν Σελίδι 13^3 καί στιχ.
λην είς Αναγκαστικήν κύρτωσιν πρός τά δπίσω. ΙΙλήν

λοξήν τήν φοράν. Διά τοΰ μέτρου τούτου τό κυριώτε
ρον αίτιον τής λοξεύσως τοΰ κορμοΰ άσφαλώς αίρε
ται. Είς περίπτωσιν μυωπίας, τέλος, Ανάγκη προσδιο
ρισμού καταλλήλων ύέλων ύπό δφθαλμιάτρου.Όπως
δ’ άνακουφίζωνται οί καταπεπονημένοι μΰς τής ρά
χεως έπιβάλλονται τά συχνά διαλείμματα καί αί

ι6, άνάγνωθι άντί «σπεόσωσιν» «καύσωαι».

δμως τών περιπτώσεων τούτων καί κατά τόν ύπνον
πλείστα δσα παιδιά στρεβλοΰνται κατά τήν ράχιν,
έάν αί στρωμναί τής κλίνης ώσι μαλθακαί καί τό
ύψος τών προσκεφαλαίων ύπερβολικόν, ατινα άμφότερα προκαλοΰσιν σκολίωσιν ή έπαυξάνουσι τήν έξ
ίσου έπιβλαβή έξιν πολλών παιδιών, καθ’ ήν φέρουσι
καθ’ ύπνον τά κάτω σκέλη πρός τόν θώρακα.

Ή διά τής τηρήσεως τών είρημένων παραγγελμά
των πρόληψις ή έξάλειψις τών ύποδειχθεισών κακών
έξεων, τών προκαλουσών τήν στρέβλωσιν, τής έν Ανα
πτύξει, δι’ δ καί εύπροσβλήτου, σπονδυλικής στήλης
τοΰ παιδίου, Αποτελεί μέγα καί Ασφαλέστατον έχέγγυον τής κανονικής σωματικής διαπλάσεως τοΰ παι
δίου. Άν δμως μήτηρ τις εύρεθή είς τήν δυσάρεστον
θέσιν νά ύποπτευθή ή ν’ άνακαλύψη άσυμμετρίαν
τινά τής ράχεως τοΰ τέκνου αύτής βοηθουμένη πρός
τοΰτο καί έκ τών οδηγιών ήμών τούτων, δέον νά γιγνώσκη καλώς, δτι τό τοιοΰτον είνέ τι σοβαρόν καί ν’
άποφύγη πάσαν συμβουλήν, πολλφ δέ μάλλον
έπέμβασιν μή ίατροΰ. Άς μή παραπλανηθή πρό
πάντων ύπό διαφημίσεων θαμβωτικών περί θαυμα
τουργών κορσέδων φαρμακείων ή άλλων κατασκευαστριών τοιούτων, ας δύσπιστή είς τάς παχείας ύποσχέσεις περί ίάσεως διά γυμναστικής σουηδικής ή
μή, ύπό γυμναστριών ή γυμναστών ή καί μή ειδικών
ιατρών έν σχολείοις ή Αλλαχού έφαρμοζομένης καθ’
δσον ούτω πράττουσα άπόλλυσιν άξιοθρηνήτως καί
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Τί νάν’ ό άχός που γίνεται κ* ή ταραχή μεγάλη ;
Μήνα βουβάλια σφάζονται, μήνα ϋεριά μαλώνουν ;

Οόδε βουβάλια σφάζονται κι’ οόδέ Μεριά μαλώνουν"
Ό Μπουκουβάλας πολέμα με χίλιους πεντακόσιους

Στην μέση ’ςτό Κεράοοβο και ’ςτήν Καινούρια χώρα.

Ιΐέφτουν τά βόλια σά βροχή, πέφτουνε σά χαλάζι.
Κόρη ξαν&ή εχούγιαζε άπό τό παραϋύρι"
«‘■Πάφε Γιάννη τόν πόλεμο, πάγε καί τά τουφέκια,

Νά κατακάτσ’ ό κορνιαχτός, νά σηκωΜ’ ή αντάρα,

Νά μέτρημα τάσκέρι σου, νά διοϋμε πόσοι λείπουν" »—
Μετροΰντ’ οί τοΰρκοι τρεις φοραίς και λείπουν πεντα
κόσιοι

Μετροϋνται τά κλεφτόπουλα καί λείπουν τρεις λεβέντες"

"Ονας έπήγε ατό νερό κι ’ άλλος ψωμί νά φέρη,
'Ο τρίτος δ καλήτερος στέκεται στο τουφέκι.

2

ΙΔΖΛ.—Τότε δέν πρέπει νά τάς άναφέρης αύτάς τάς
ΙΔΖΛ. —Καλά, καλά, πήγαινε.
( Ή Χρηστίνα εξέρχεται. Ή ‘Ιδζλάλ. κάθηται προτού γραφείου

καί αρχίζει νά γράφη επιστολήν).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

θυσίας.
ΠΑΥΛ.—"Εχεις δίκαιον, άλλά καί. συ πρέπει νά έ
χης ένα μέτρον. "Οταν παραδείγματος χάριν πετάς

1000 φράγκα...
.
«.
ΙΔΖΛ.— Πώς ξεύρεις τί τά έκαμα αύτά τά χίλια

ΙΔΖΛΑΛ, IIΑΥΛΟΣ

ΙΊΑΎΛ.—(Εισέρχεται έξ αριστερών και πλησιάζει
■ τίγν Ίδζλάλ έκ τών όπισθεν, χωρίς έκείνη νά τόν

| D J LAL)
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■άντιληφθή). Τί γράφεις, Ίδζλάλ μου ;
ΙΔΖΛ.—(Μέ μικράν στενοχώριαν, ένω καλύπτει τήν
έπιοτολήν διάτής χειρόςτης). Τίποτε...ένα γράμμα

Άφιεροΰται τφ Kv '■*'

στή νονά μου, στο Παρίσι.
ΠΑΥΛ.— (Μεώιών). Είνε μυστικόν ?
ΙΔΖΛ.—Τί ιδέες ποΰ έχεις κά'ποτε, Παΰλε.
ΠΑΥΛ.—"Ωστε μπορώ νά τό ϊδώ. (Λαμβάνει τήν
χεΐρά της έκ τής έπιστολής και τήν φιλεΐ μέ τρυφε
ρότητα, ένφ διά τοϋ βλέμματος διατρέχει τάς πρώ
τος γραμμάς. Μέ εκπληξιν). Πώς, έλαβες 1000

„■

ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΛΙΚΗΣ, έτών 32
IAZAAAj σύζυγός.του, έτών 3ο
Κα ,ΖΑΛΙΚΗ,. μήτηρ τοϋ Παύλου, έτών 6ό
ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ, φίλος τοΰ. Παύλου, έτών 3a
ΝΟΥΡΙΕ, φίλη τής ’Ιδζλάλ, έτών 28
ΙΖΖΕΤ-ΜΠΕΗΣ, ακόλουθος Πρεσβείας, έτών 33
ΒΑΡΔΗΣ, δικηγόρος, έτών 3ο
ΚΩΣΤΑΣ, έτών 3 ο
. =
Κ'α ΒΑΡΟΥΝΑ, χήρα κόμψευομένη, έτών φ8
ΚΑΙΤΗ, έργάτις οίκου συρμών, έτών ι8 ·’
ΧΡΗΣΤΙΝΑ^ Θαλαμηπόλος, έτών 20
'Υπηρέτης
. · _ .

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΤΕ
. ΚΥΒΕΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟΓ '
Α· Βώκου -,.

<

'<

Ν» Ροζάν
Α; Χρυσόμαλλης
Η. Χαλχιόπουλος : ’

Μ. Δέοντος

;

'··

:

Ε. Κομπότη;

......

Β. Δημοπούλου
.

·

,
;
-

.;f>

X. Νέζερ

-

ΣΗΜ.—Τόν ρόλον τοΰ ΠΑΥΛΟΥ ύπεδύθη είς τάς έπομένας παραστάσεις ό κ. II. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΙΔΖΛΑΛ, εϊτα ΧΡΗΣΤΙΚΑ
(Ή *Ιδζλάλ εισέρχεται έκ δεξιών καί σημαίνει ηλεκτρικόν κώ
δωνα’ κατόπιν προχωρεί πρός τό γραφείου, τό ανοίγει και
εξετάζει μερικός έπιστολάς. Εισέρχεται ή Χρηστίνα έκ τον
βά&ους).

ΙΔΖΛ.—Ποιος ήτο πρό ολίγου στην πόρτα, Χρη
στίνα ; Σ’ ακόυσα νά συζητής πολλή ώρα.
ΧΡΗΣΤ.—Ήτον ένας υπάλληλος τοΰ κ. Γεωργιάδη.
Ζητούσε νά σάς ίδή.

τήν ή μέρα.
ΠΑΥΛ.—Άφοΰ ξεύρεις δτι μέ λυπείς γιατί τό κά-

μνεις ; . ‘
ΙΔΖΛ.—Πολύ καλά λοιπόν, τύραννε. Αύτά τά 1000
φράγκα τά έδωκα σέ πτωχούς. Τά έζήτησα μ’ αύ
τήν τήν πρόθεσιν καί μοΰ έστάλησαν μέ τήν μεγαλειτέραν προθυμίαν^ Ιδού, είσαι εύχαριστη-

φράγκα άπό τή νονά σου !
ΙΔΖΛ.—Τί βλέπεις τό παράξενο; Δέν είνε πρώτη

μένος ;
.?
ΠΑΥΛ,—Ναί. (Πλησιάζει, καί τήν άσπάζεται εις το
μέτωπον.) Σέ άδίκησα, αγαπημένη μου, καί σοΰ
ζητώ συγγνώμην. (Παρατηρών τήν ώραν).. Ά, τώ

Σ. Σάββας

Τό έργον έδιδάχθη τό πρώτον είς τό «θέατρον Κυβέλης» έν Άθήναις, τή 20 ’Ιουνίου 1911.

Σαλονάκι .επιπλωμένο». μέ πολλην καλαισ&ησίαν. Διάγορα
αντικείμενα ανατολικού ρυθμόν. Τουρκικό διβάνι καί κα&ίοματα
χαμηλά. Χαλιά ανατολικά. *Αριστερα γυναικείο» γραφείου. Πρός
τό μέσον αραβικό τραπεζάκι, θύρα πρός διάδρομον είς τό βά&ος. Κοιτώνες δεξιά. Τραπεζαρία άριστερα.

πιμένω, άν αύτό σ’ ένοχλή, άλλά..,
ΙΔΖΛ. — Άλλά δέν θ’ άνοιξης τό στόμα σου . δλη

φορά ποΰ μοΰ στέλλει.
ΠΑΥΛ.—Άλλά τόσα πολλά !
ΙΔΖΛ.—’Έχει τόσα αύτή, ώστε μπορεί νά δίδη δσα

<

Σ. Γαλάτη

Η ΣΚΗΝΗ ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ. - ΕΠΟΧΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ

ΙΔΖΛ. —"Ωστε επιμένεις.
ΠΑΥΛ.—-('Απομακρυνόμενος ολίγα βήματα). Δέν ε

ΟΘΩΝΙ Α. ΣΤΑΘΑΤΩι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞ. 3

ΠΡΟΣΩΠΑ

φράγκα ;
ΠΑΥΛ.—’Περιμένω νά μοΰ τό πής.

ΙΔΖΛ.'—Γιατί δέν γιε ειδοποίησες
ΧΡΗΣΤ.—(Ίέικνύουσα πρός τό μέρος τών κοιτώ
νων). ΉτΟ μέσα δ κύριος. . .
ΙΔΖΛ.—Δέ σοΰ είπε τί ήθελε
ΧΡΗΣΤ.—Ναι, ήτο. . . γιά τό λογαριασμό.
ΙΔΖΛ. — Τι τοΰ είπες;
ΧΡΗΣΤ.—Ότι κοιμάστε ακόμη. Είδα κ’ έπαθά νά
τόν κάμω νά φύγη. Είπε πώς θά ξαναπεράση πριν
άπό τό μεσημέρι. * ' ■ .
ΙΔΖΛ.:—"Οταν έλθη νά μέ φωνάξης αμέσως.
ΧΡΗΣΤ.—Καί άν δ κύριος. . .
ΙΔΖΛ.—('Ολίγον νευρική). Νά φροντίσής νά μήν έννοήση τίποτε δ κύριος. Ποΰ εινε αύτή τή στιγμή ;
ΧΡΗΣΤ.—Στην τραπεζαρία, παίρνει τό τσάι του.
ΙΔΖΛ. — (Πλησιάζουσα είς τό γραφεΐον). Καλά, πή
γαινε.
.
<
’
.. '.
ΧΡΗΣΤ. — ’Έστειλε καί δ ανθοπώλης νά πληρωθή.

θέλει.
ΠΛΥΛ.—Δέν θά ήθελα δμως νά νομίση οτι έχεις
άνάγκην άπ’ αύτά τά χρήματα. (Μετά μικράν σκέή>ιν)ί Πώς δέν μοΰ είπες δτι έλαβες αύτότό ποσόν !

ρα πρέπει νά πηγαίνω.
,
..
ΙΔΖΛ. — Πώσ, θά βγής ; Δέν μοΰ είπες δτι σήμερον

δέν έργάζεσθε ;
ΠΑΥΛ,—Ναί, άλλά χθές άργά δ κ. Ναρλής μέ παρεκάλεσε νά περάσω άπό τό γραφεΐον, διότι έπε-

ΙΔΖΛ.—Ήτον άνάγκη ;
ΠΑΥΛ.—Νομίζω νάί.
ΙΔΖΛ.—Δέν μπορώ λοιπόν νά έχω τίποτε ιδιαίτε

ρίμενε ένα σπουδάϊον τηλεγράφημά.
ΙΔΖΛ.—(Σκεπτική)....θ' άργήσης ;
ΠΑΥΛ.-—Δέν πιστεύω. Μήπως θέλης νά βγής καί

ρον, ούτε μέ τή νονά μου άκόμη ;
ΠΑΥΛ.— (Μέ γλυκΰτητα). ’Ιδιαίτερα, παιδί μου,
μπορείς νά έχη; δσα θέλεις μέ τή νονά σου- δταν

σύ ;
.: ,(>? ·
ΙΔΖΛ. — (Διστοκτικώς) Όχι.,., άλλως τε δέν μπορώ,
περιμένω τήν Νουριέ. Μοΰ έμήνυσεν δτι θά έλθη

δμώς πρόκειται γιά χρήματα...
ΙΔΖΛ.—(Τόν διακόπτει, ολίγον άποτόμως). Γιά χρή
ματα, γιά χρήματα, αύτό τό αιώνιο ζήτημα μεταξύ
μας. Νομίζει κανείς δτι είμαι μικρό παιδί καί εν

σήμερα τό πρωΐ.
ΠΑΥΛ.—’Ελπίζω _νά γυρίσω γρήγορα καί νά γνω
ρίσω κ’ έγώ. αύτήν τήν ιδιότροπου δεσποινίδα, γιά

νοείς νά μ’ έχης ύπό κηδεμονίαν.
ΠΑΥΛ.—Μήν έξάπτεσαι, Ίδζλάλ' ή κηδεμονία ένός
συζύγου, δ δποϊος σ’ άγαπά δπως έγώ, δέν πρέ

θέλης πηγαίνομε στο Φάληρον.
ΙΔΖΛ.—Άν φέρουν τό φόρεμά μου. .
ΠΑΥΛ. — Αλήθεια, αύτό μ’ ενθυμίζει δτι έχω νά
πληρώσω. ('Εξάγων τό πορτοφόλι του). Πόσα

πει νά σέ δυσαρεστή.
ΙΔΖΛ.—Δέν λέγω αύτό^άλλά εχεις τήν ιδέαν δτι τή
στιγμή ποΰ έχω χρήματα πρέπει νά κάμω καί
τρέλλες.
ΠΑΥΛ.—'Ομολόγησε δτι κάμεις κάποτε.
ΙΔΖΛ.—Δέν είνε τρέλλα νά ξοδεύη κανείς γιά άνθη

καί γιά ωραία πράγματα.
ΠΑΥΛ.—“Οταν έχη νά ξοδεύη.
ΙΔΖΛ.—Μήπως σοΰ ζητώ τίποτε περισσότερον άπ’
εκείνο ποΰ θέλεις νά μοΰ δίδης ;
ΠΑΥΛ.—’Εγώ θέλω δ,τι θέλεις,Ίδζλάλ μου,αύτό τό
ξεύρεις πολύ καλά'καί δταν σρή άρέση κάτι, κάμνω
εύχαρίστως δλας τάς θυσίας διά νά σοΰ τό δώσω.

τήν δποίαν γίνεται τόσος λόγος. Τό . απόγευμα αν

πρέπει νά δώσης ;
ΙΔΖΛ.—...έκατόν δέκα δραχμάς.
ΠΑΥΛ.—(Δίδων τά χρήματα) Είνε φωτιά αύτή ή
Μαρούχα. (Εισέρχεται ό Κώστας έκ τον βάθους),
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΚΩΣΤΑΣ καί οί ά>ω

ΚΩΣΤ.—Φθάνω βλέπω σέ καλή στιγμή. Όταν τό

χρήμα τρέχη σ’ ένα σπίτι...
ΠΑΥΛ·τ_ίΈελώ»’) Δέν τρέχει δυστυχώς, φίλε Κώστα,
άλλά τρέχουν τό νοίκι, οι λογαριασμοί τών προμη-
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θευτών, καί γιά τήν ιόρα ό λογαριασμός τής κ.
Μαρούχα.

ΙΔΖΛ.—Εινε πολλαί 110 δραχμαί γιά ένα φόρεμα,
κ. Κώστα ;
ΚΩΣΤ.— (Ξέων την κεφαλήν). Ξεύρω κ’ έγιό, 110
δραχμές εινε τέσσερα είκοσι πεντάρικα καί δύο
τάλληρα.
ΙΔΖΛ.—(Γελώσα). Πώς φαίνεται πώς εΐσθε ταμίας.
ΠΑΥΛ.—Πρέπει νά ίδής μέ τί γρίνια βγάζει τά είκοσιπεντάρικα άπό τό ταμεϊον. Είν’ αλήθεια ότι
δέν ξεύρει άπό έ'ξοδα σπιτιού, διότι δέν είχε ποτέ
γυναίκα.
ΙΔΖΛ. — Εΐσθε μισογύνης, κ. Κώστα ;
ΚΩΣΤ.—-Έγώ, Θεός φυλάξοι!
ΠΑΥΛ.—Μισογύνης; Δέν πιστεύω νά εινε διόλου.
Εινε μόνον υπερβολικά ντροπαλός μέ τάς κυρίας.
ΚΩΣΤ.—( Δυσανασχετώ?). Καλέ δέν τ’ άφίνομε
αύτά...
ΙΔΖΛ.—Όχι, έγώ θέλω νά μοΰ πήτε καθαρά άν άγαπάτε τάς γυναίκας ή ό'χι,
ΚΩΣΤ.—(Μέ κωμικήν στενοχώριαν). Σας παρακαλώ).
ΠΑΥΛ.—Έλα, Κώστα, ομολόγησε πώς τάς άγαπάς,
καί πολύ μάλιστα.
ΚΩΣΤ.—(Γελών άφελώς). Μά.., μπορεί κανείς νά
μήν τ’ άγαπα αύτά τά άβρά πλάσματα ;
ΙΔΖΛ. — Εύγε, κ. Κοόστα.
ΠΑΥΛ.—Είμαι κ’έγώ σύμφωνος. (Άτενίζων την
Ίδζλάλ μέ τρυφερότητα) Καί δταν αύτά τά άβρά
πλάσματα τά έ'χη κανείς δικά του, πρέπει νά πλη
ρώνη τάς έπιθυμίας των.
ΚΩΣΤ.—(Παρατηρών τδ αραβικό τραπεζάκι). Χωρίς
άλλο αύτό είνε μία έπιθυμία τής Κυρίας.
ΠΑΥΛ.—Αύτό φίλε μου Κώστα, είνε ένα κατόρ
θωμα τής Ίδζλάλ. Είδες ποτέ ρωμιό έμπορο νά
κάμη διορα; Έ λοιπόν, αύτό τό τραπεζάκι εινε
δώιρον ένός έμπορου τής δδοΰ Σταδίου.
ΚΩΣΤ.—(Περιεργαζόμενος τδ τραπεζάκι). Μά αύτό
μοΰ φαίνεται πράγμα άξίας.
ΙΔΖΛ.—Όχι καί μεγάλης. Μή βλέπετε τί πληρώνει
κανείς δταν τ’ άγοράζη.
ΚΩΣΤ.—"Οπως δήποτε αύτός ό έμπορος θά είχε κά
ποια ύποχρέωσι σέ σάς.
ΠΑΥΛ.—Έγώ δέν ενθυμούμαι νά τοΰ πήρα άλλο
άπό δώδεκα φλυτζάνια τοΰ τσαγιού, φαίνεται δμως
δτι ή Ίδζλάλ τοΰ έσύστησε μιά φίλη της άπό τή
Γαλλία, ποΰ ήγόρασε πολλά πράγματα.

ΙΔΖΛ.—Μή φοβείσαι, αύτοί οί άνθρωποι ξεύρουν
καλά τό συμφέρον των.
ΠΑΥΛ.—Λοιπόν, έγώ σάς άφίνω.
ΚΩΣΤ.—Πώς, φεύγετε ; Κ’ έγώ ποΰ ήλθα νά σάς
κρατήσω ολίγη συντροφιά μέ τήν ιδέα πώς δέν θά
πηγαίνατε στό γραφείο... (Ετοιμάζεται νά άκολουθήση τδν Παύλον).

ΠΑΥΛ.— (Ίον εμποδίζει). Δέν βλάπτει, Κιόστα,
μείνε. Κρατείς συντροφιά τής Ίδζλάλ.
ΙΔΖΛ.—Μείνετε, κ. Κιόστα, θά μοΰ κάμετε εύχαρίστησι.
ΚΩΣΤ.— ( ’Αποθέτην τδν πίλον του). Άφοΰ εΐσθε
τόσο καλή.
ΠΑΥΛ.—Πρόσεχε δμως, κ. συνάδελφε, ( Τδν έξετάζει.) σέ βλέπω πολύ περιποιημένο σήμερα, καί θά
μείνης μόνος μ’ ένα αβρόν πλάσμα. (‘Εξέρχεται
γελών).
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΔΖΛΑΛ, ΚΩΣΤΑΣ, έπειτα ΧΡΗΣΤΙΝΑ

ΙΔΖΛ.—-Δέν κάθεσθε, κ. Κιόστα. Ό Παύλος άγαπά
νά σάς πειράζη.
ΚΩΣΤ.—(Καθήμετος) Ό σύζυγός σας εινε πάντοτε
χαριτολόγος- εινε ένα άπό τά πολλά του προτερή
ματα.
ΙΔΖΛ.—Τόν άγαπάτε πολύ σείς.
ΚΩΣΤ.—Τόν άγαποΰμε δλοι εις τό γραφεϊόν, καί
τόν σεβόμεθα συγχρόνως, μολονότι εινε σχεδόν ό
νεώτερος δλων μας.
ΙΔΖΛ. — Καί δ Διευθυντής σας, δ κ. Ναρλής ;
ΚΩΣΤ.—Είνε ένθουσιασμένος, πράγμα σπάνιον γι’
αύτόν.
ΙΔΖΛ.—Ξεύρετε δμως δτι δ Παύλος έργάζεται πολύ
καί άμοίβεται ολίγον ;
ΚΩΣΤ.—Άχ, κυρία μου, άν έξηρτάτο άπ’ έμέ, θά
τοΰ έδιδα διπλάσιο μισθό, διότι τό άξίζει. Άλλά
βλέπετε, οί προϊστάμενοι έκμεταλλεύονται ολίγον
τάς περιστάσεις.
ΙΔΖΛ.—Δυστυχώς δ σύζυγός μου, μ’ δλας του τάς
γνώσεις, δέν έχει τά μέσα νά εύρη καλλιτέραν ερ
γασίαν. Δέν έχομεν πολλούς φίλους είς τάς Αθή
νας. (Εισέρχεται η Χρηστίνα).
ΧΡΗΣΤ.—"Ενα κορίτσι έφερε τό φόρεμά σας κυρία.
ΙΔΖΛ.—Άς έλθη μέσα.
I Ή Χρηοτίνα εξέρχεται καί επανέρχεται αμέσως μέ τήν Καίτην, η όποία κρατεί κουτί φορέματος).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
Οί άνω καί ΚΛΙΤΗ.

ΙΔΖΛ. — ’Εσύ είσαι, Καίτη ; Δέ θά σοΰ πολυαρέση
νά έργάζεσαι σήμερα έορτή.
ΚΑΙΤ.—Ή κ. Μαρούχα μάς έκράτησε έπίτηδες γιά
τό φόρεμά σας, έπειδή σάς είχε ύποσχεθή.
ΙΔΖΛ.—Πήγαινέ το στό δωμάτιό μου, Χρηστίνα.
(’Εγειραμένη). Καίτη, θά περιμένης νά τό δοκι
μάσω. Κύριε Κώστα, μέ συγχωρεϊτε ένα λεπτό.
ΚΩΣΤ.—Σάς παρακαλώ.
(ΊΙ ‘Ιδζλάλ διευθύνεται πρδς τδν κοιτώνα της κατό
πιν τής Χρηστίνας).

ΚΑΙΤ.—(Παρόυσιάζΰυόα φάκελλον). ΊΙ κ. Μαρού

ΚΩΣΤ.—(Μέ άδημενίαν). Μήν πιστεύετε τίποτε, κυ

ρία....
ΙΔΖΛ.—(’Εξακολουθούσα νά γελά).Σεϊς, δ ντροπα
λός ! καί σύ, Καίτη, δέν ντρέπεσαι;
ΚΑΙΤ;—Τό φόρεμά σας είνε δπως τό θέλετε, κυρία;
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
ΙΔΖΛ.—Ναί, πολύ καλό.
ΚΑΙΤΗ, ΚΩΣΤΑΣ.
ΚΑΙΤ.—Τότε μπορώ» νά πηγαίνω... (Μέ δισταγμόν
δεικνύουοα τδν λ)σμόν). Θέλετε νά πώ τίποτε στήν
ΚΑΙΤ. — (Κατ’ Ιδίαν). Αύτό τό «καλά, καλά» τό άκ. Μαρούχα;...
κουσα πολλές φορές. Ή κυρία μοΰ είπε νά πλη
ρωθώ καί δέν θά φύγω χωρίς τά λεπτά... (Παρατη ΙΔΖΛ.—Δός μου αύτό τό λογαριασμό έπί τέλους.
(Τδν εξετάζει.) Βλέπω είνε έξωφλημένος. Στάσου
ρούσα τδν Κιόσταν). Μιά ιδέα... Μήπως αύτός δ
νά σοΰ τόνπληριόσω.(/1α/ι/?ά>·« χρήματα έκ τοΰ γρα
κύριος.... ’Έτσι θά είνε’ πάντα τέτοιοι γέροι πλη
φείου καί δίδει εις τήν Καίτην.) Μέτρησέ τα, σέ
ρώνουν δταν δ σύζυγος δέν εύκολύνεται. Άς δοκι
παρακαλώ). Ιδού πάρε καί κάτι γιά τόν κόπο σου.
μάσουμε. (Πρδς τδν Κώσταν, δστις άντελήφθη δτι
(Προσθέτει μερικά νομίσματα.)
ή Καίτη τδν εξετάζει και δεικνύει σημεία στενοχώ
ριας). 'Η κυρία θά εινε βέβαια κατευχαρι στη μένη ΚΑΙΤ.—'-(Άφοΰ έμέτρησε τά χρήματα) Εύχαριστώ πά
ρα πολτη κυρία, Πηγαίνω νά πάρω τό κουτί άπό
άπό τήν εργασία τοΰ καταστήματος μας. Ή κ.
τή Χρηστίνα. Σάς προσκυνώ. ( 'Εξέρχεται έκ τοΰ
Μαρούχα τής κάμει εξαιρετικές τιμές. Άν θέλετε νά
βάθους).
βεβαιωθήτε, ρίψτε μιά ματιά σ’ αύτόν έδώ τό λογαριιΓσμό. (Δίδει τδν λογαριασμόν άνοικτόν. "Ο Κώ
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
στας τον λαμβάνει μηχανικώς καί παρατηρεί τδ

χα μοΰ έδωκε κι’ αύτό...
ΙΔΖΛ.— (Άπερχομένη). Καλά, καλά.

ιϊθροιομα).
ΚΩΣΤ.—575 δραχμές !...
ΚΛΙΤ. — Είνε μαζή καί μερικά παλαιά κονδύλια.
Αύτό τό φόρεμα κοστίζει μόνον 320.
ΚΩΣΤ.—Τριακόσιες είν....(‘Εγείρεται μέ ορμήν.) Μά
γιατί μοΰ τά λέτε εμένα αύτά τά πράγματα ;
ΚΑΙΤ.—(Μειδιώοα πονηρώς). Δέν εΐσθε σεϊς δ...

ΚΩΣΤ. -Ό ποιος;
ΚΑ1Τ.—(Γελώαα).‘Ο φίλος τοΰ σπιτιού.
ΚΩΣΤ —(Άηελώς). Καί βέβαια είμαι δ φίλος τοΰ
σπιτιού' μ’ αύτό τί βγαίνει ;
ΚΑΙΤ.—Ά, δέ βγαίνει τίποτε ; Κρίμα!..
ΚΩΣΤ.—( Τεταραγμένος) .Μά τί λέτε ; Δέ σάς κατα

λαβαίνω.
ΚΑΙΤ.—(Κατ' ιδίαν). Αύτός είνε κουτός, γελάστηκα
(Δυνατά). Μέ συγχωρεϊτε, έκαμα λάθος, σάς πα
ρακαλώ μήν πήτε τίποτε στήν κυρία.
ΚΩΣΤ.— ( Άποτόμως,έπιστρέφων τδν λ)ομδν). Πάρτε πίσο> τό χαρτί σας καί άφήστέ με ήσυχο. (Στρέ
φει τά νώτα καί απομακρύνεται).
ΚΑΙΤ.—Τί, θυμώσατε; (Πλησιάζει χαριεντιζομένη).
’Ελάτε, δόστε μου τό λόγο σας πώς ή κυρία δέν θά
μάθη τίποτε...φαίνεσθε τόσο καλός, έχετε μιάφυ
σιογνωμία τόσο εύγενικιά... (Προσπαθεί νά λάβη
τδ χέρι του).
ΚΩΣΤ.—(Μή τολμών ν* άντισταθή, μέ κωμικιμ· στε
νοχώριαν. )Ύί κάμετε καλέ τί κάμετε. . αν μάς ίδή
κανείς...('Επαναφαίνεται ή Ίδζλάλ). Ώ!..
ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
/1ΖΛ/1.1 καί οί άνω

ΙΔΖΛ.—(Γελώσα). Τί βλέπω, κ. Κιόστα;

ΙΔΖΛΑΛ, ΚΩΣΤΑΣ

ΚΩΣΤ.—(Στενοχωρημένος) Θά μ’επιτρέψετε κ'εμέ
να νά πηγαίνω..
ΙΔΖΛ.—(Μειδιώσά) Γιά νά προφθάσητε τή μοδιστροΰλα;('Ο Κώστας φαίνεται έν μεγάλη αμηχανία)
Μή στενοχιορεϊσθε, κ. Κιόστα, αστειεύομαι. Αλή
θεια, δέν θέλετε νά περιμένετε τόν Παύλο ;
ΚΩΣΤ. Όχι πρέπει νά...
ΙΔΖΛ.—(Μετά μικρόν σκέγιν) Θέλετε νά μοΰ κάμε
τε μιά χάρι, κ. Κιόστα ;
ΚΩΣΤ.—Πολύ εύχαρίστως.
ΙΔΖΛ. — (Λαμβάνει χρήματα έκ τοΰ γραφείου). Νά
δώσετε αύτάς τάς 150 δραχμάς εις τόν κ. Γεωργιάδη' ξεύρετε, τό κατάστημα ποΰ είνε άπέταντι
στούς Βασιλικούς σταύλους.
ΚΩΣΤ.—(Μέ δισταγμόν)...ξεύρω.
ΙΔΖΛ.—(Έρευνώοα είςτδ γραφεϊόν) Σταθήτε νά σάς
δώσω τόν λογαριασμό νά τόν έξοφλήση,.. .Ά,ιδού.
Είνε γι’ αύτό τό Αραβικό τραπεζάκι.
ΚΩΣΤ. — (Μέ έκπληξιν). Μά δέν είπατε δτι αυτό εΐ-

νε δώρον ;...
ΙΔΖΛ.—(Γελώσα). Ναί, άπό τά δώρα ποΰ πληρόνονται. Προσέχετε μήπως μάθη τίποτε δ Παύλος.Αύ
τό τό τραπεζάκι τοΰ είχε αρέσει υπερβολικά
καί, γιά νά τοΰ προξενήσω εύχαρίστησι, τό ήγόρασα άπό τάς οικονομίας μου.
ΚΩΣΤ.—(Διστακτικώς). Δέν εινε καλλίτερα νά πλη
ρώσετε μόνη σας;
ΙΔΖΛ.—Ιδού τί τρέχει : δ κ. Γεωργιάδης, έστειλε
νά πληρωθή σήμερα τό πρωί, άλλά δέν είχα σηκωθη άκόμη καί ή Χρηστίνα δέν μέ είδόποίησε.
Είνε ένδεχόμενον νά ξαναστείλη μιά ώρα ποΰ δ

ms
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Παύλος ειν’ εδν>, καμ.. εννοείτε'; Τώρα, άν _σάς
δίδη κόπο...
.
ΚΩΣΤ..—-Κόπο^ τί ήέτε.,.κάθί,,ςίήίφ. (Λαμβάνει βεβιασμίνως τά χρήματα καί τόν λογαριασμόν).·
ΙΔ£Λ.—Τήν έξόφλησιν τήν κρατάτε .καί μοΰ τήν
δίδετε άλλοτε. (Τφ τείνει τήν χεϊρα). Σάς εύχαρι, , μτφ, πάρα πολύ,, κ, ; -Κώστα.. Χαίρετε.
(■() Κώστας απέρχεται. -''-Εκείνη κά&ηται ϊτο<\' ταΰ γρύκρείον
και συνεχίζει την επιστολήν της).
.Ζ .·;»λ.Π
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. ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ
-

Ι.ΔΖΛΑΛ. ΑΌΥ/ΊΤ χοί έπειτα ΧΡΗΣΤ!ΝΑ

ΝΟΥΡ. —(Εισέρχεται εκ τοα βάθοι ς καί Περιεργάζε
ται τό δώμιιτίό'ν).' ΊΤραΐά !* Αληθινή ίρωλέά έρω/

τευμένων.

,·»1 ·:·· ώ.’ · - : . .. · .

»·'.Κ«ί 1

ΙΔΖΛ.—(Έγεϊρόμέ'νή ταχέως).ΠΈίίν είσαι, Νουριέ ;
Άπεφάσιάές νά έλθής iJtt τέλοτ'ς."
ΝΟΥΡ.'—’Δέν έρχομαι ακριβώς γιάσένα,αγαπητή μου.
ΙΔΖΛ.—Άλλά γιά ποιόν ;
ΝΟΥΡ. —Γιά τόν άνδρα σου.
ΙΔΖΛ.—(/«λώοα/. ’Δέν έχεις τυχήΥ Εινε έξω.
ΝΟΥΡ.—Τί κρίμα ! Ό ’ίζζέτ-μπέης μοΰ είπε τόσα
παράξενα γι’ αύτόν. . ...
,·,.,'..
ΙΔΖΛ.—-Παράξενα; Επαινετικά υποθέτω. ,".·.·
ΝΟΥΡ, — (Μέμικρόν μορφασμόν).Χμ., Άέ.ν πίστευα)
; νά,εΐνε,πρός έπαινόν, τομ- δτι σε κατέκτησε.
ΙΔΖΛ.— (Μέ προφανή δυσαρέσκειαν).· Δέν μπορώ, νά
θυμώσω μαζή σου, Νουριέ, άλλά θ.ά σέ παρακαλέσω νά προσέχης εΐς δ,τι λές έδώ μέσα.. , ’ . .
ΝΟΥΡ.— (ΤΊ/V παρατηρεί περιέργως, ,ΙίπξΙτα καθημένη αναπαυτικά). ’Αλήθεια, έδώ δλα φαίνονται
ήσυχα και φρόνιμα. Καλά, θά προσέχω, άλλ’αύτό,
, μέ στενόχωρε! φοβερά. ('Εξακολουθεί νά περιερ
γάζεται τό δωμάτιον). Πολύ εύμορφο τό σαλονάκΐ σου : τό αγγλικό HOME μέ ανατολικό χρω
ματισμό. ’Εντελώς σύμφωνο . ,μέ τήν ιδιοσυγκρα
σία σου.
, .
/
ΙΔΖΛ. —Καί· τιϊ ^4 σου φαντάζομαι. [Κάθηται παραπλεύρως τής Νουριέ). .
ΝΟΥΡ.—’Όχι, μοΰ φαίνεται δτι έγώ έπαυσα, μρό
πολλοΰ νά είμαι Όθωμανίς. ’Έχω έξελληνισθή,
πράγμα τό δποΐον πολύ αμφιβάλλω δτι μπορεί νά
σοΰ συμβή, έστω κι’ άν περάσης,^μιά ολόκληρη
ζωή ας τήν Ελλάδα, ,.·
.... ■
ΙΑ.ΖΛ,>τ-(Σίκεπτική). Δέν. έχειςϊσως, άδικο. "Εμαθα
νά κάμω δ,τι θέλω και δταν θέλω,; έδώ. δε αισθά
νομαι δτι δλοι ζοΰν κατά μίμησιν και, κατά σύμβασιν. Νομίζω δτι ποτέ δέν θά.συμπαθήσω αύτόν
τόν τόπον.
.,Ύ;^.
ΝΟΥΡ..—Τί,,σέ πταίουν αί συμβάσεις ενός τόπου., δταν μόνη σου -ύ.πεδουλώθης εις τήν, χειρρτέραν
ά^ό.,δλφς ,τάς συμβάσεις.,
,;
ΙΔΖΛ.—τ’Εννοέΐς τόν γάμον ; ...

.

ΝΟΥΡ. —’Εννοώ τόν γάμον. ΣΟΥ,,Δέν,ομοιάζεις'πόλύ μέ τάς άλλαζ γυναίκας,',,
: : ,... ,.ν
ΙΔΖΛ.—Δέν πιστεύεις δτι ύπανδρεηθην από έρωτα.
ΝΟΥΡ. —Άπ’ εναντίας τό πίστευα).
ΙΔΖΛ.—Τ ότε είσαι, άπατημένη.
ΝΟΥΡ.—Μήπως προσπαθής νά άπατήσης σύ τόν
εαυτόν σου;
ΙΔΖΛ.—’"Οχι, Άν αγαπούσα θά τό, ώμολόγουν, δι
ότι έχω .πάντοτε τό θάρρος τών πράξεών μου.
Άλλά δέν αγαπώ,
ΝΟΥΡ. — Τότε δ' σύζυγός σου τί ρόλον παίζει -εΐς. τήν
ζωήν,σου ;
ΙΔΖΛ.·—Τόν ίδιον ποΰ παίζουν περίπου δλοι ,οί σύ
ζυγοι σήμερον.,.τόν ρόλον χρησίμου συντρόφου.
Αύτό δέν μ’ εμποδίζει νά·τόν εκτιμώ πολύ. - · ,
ΝΟΥΡ.— Κ’ έκεϊνος,.; σ’εκτιμά;
ΙΔΖΛ—Μ’ έκτιμά υπερβολικά. Δέν. πιστεύω νά, σ’
• έκπλήττη.αύτό. .γ
,. ,, : ,
,
.·.·

ΝΟΥΡ.-^Όχι, διότι; γνωρίζω δτι κατορθώνεις πάν
τοτε δ,τι θέλεις.Άλλά φρονώ δτώεΐνε ολίγον α
φελής.
:■
,·>·■ ■
’.‘ί,,,,,ϊ ·„.
ΙΔΖΛ. — Εινε τόσον δλίγον αφελής, ώστε κάποτε
νομίζω δτι εΐνε δυνατώτερός μου.'
ΝΟΥΡ.—Αύτό σημαίνει πολύ.
ΙΔΖΛ.—Είπα «κάποτε»'. £'··
ΝΟΥΡ.—Καί τό «κάποτε» αύτό σχετίζεται μέ τό πα- :
ρόν ή μέ τό παρελθόν ;
■
1 |;
ΙΔΖΛ.—Και μέ τά δύο 'ΐ&ώς.' Ό! Πάΰλος μέ πήρε
διότι άνεγνώρισε εΐς έμέ γυναίκα άνωτέραν τών άλ
λων, μέ τόλμην καί μέ άνεξαρτησίάγ ιδεών! Είχεν
αναγκην σύντροφοί)''Ίσχυρας καν Ικανής νά τόν ου-'
μουλκήση σέ μιά στιγμή ποΰ έκινδύνεύε νά νάυαγήση ηθικώς. ’’Ε'ύεπιστεύθη έΐς έμέ καί έγόι τόν '
έτόνωσα καί τοΰ’μέτέδώκα τήν θέλησίν μου. Κατά
*
τοΰτο θά εΐνε πάντοτε οφειλέτης μου, κ’ έγώ<”θά
τοΰ οφείλω δτι δέν ήθέλήσε ποτέ ' νά μόΰ καταλο-1
γήση τό παρελθόν.
‘,γ'
- ’
ΝΟΥΡ.—Θαυμάζίσ τήν εΐλικρίνενάν σϋύ σέ' μερικά
πράγματά ' " ‘ ‘‘ ·- ‘ ’ · ··*" ·
· •·>·ΙΔΖΛ.—Σοΰ είπα δτι έχω πάντοτε τό θάρρος τών
πράξεών μου. Δέν λυπούμαι ποτέ δΓ δ,τι'έκάμά,
διότι δ,τι κάμνω τό θέλώ.
ΝΟΥΡ. -Άέν φαντάζομαι δμως δτι έγινες Κα Ζαλίκη απλώς διά νά σώσης έναν άνθρωπον άπό τό
ναυάγιον τής ζωής.!
' · ■
· ··· , ;!
ΙΔΖΛ.—(Μειδιώοα). Πρέπει νά εΐνε κανείς πάντοτε
φιλάνθρωπος, δταν συγχρόνως μπσρή νά εΐνε ωφέ
λιμος στον εαυτόν του.
.ι , ■ <
ΝΟΥΡ.—Και εΐδικώτερον ;
*’
ΙΔΖΛ.—-(Έγειρομένη).Καχ εΐδικιότερον,φιλτάτη μου,
έπρεπε νά παύσιο * να νό μίζώ μαι' Όθω μανί ς, καί
κυρίως έπρεπε νά θέσω ένα τέλος εΐς μερικά πράγ
ματα τοΰ ιδιαιτέρου μου βίοφ. ,Θφ. μοΰ πής δτι ;

άφησα τάς ανέσεις και τήν έλευθερίαν μου γιά μιά
ζωή στενοχωρημένη καί αφανή. Τό ξέύρω καί τά
ύπελόγισα δλα αύτά- άλλά τίποτε δέν άποδεικνύει
δτι·αί σημερινοί περιστάσεις δέν θά μεταβληθοΰν,
καί συντόμως ϊσως. Άφ’ έτέρου μοΰ ήτο αδύνα
τον νά έξακολουθήσω περισσότερον ένα είδος ζωής
τό δποΐον, ακριβώς έπειδή μοΰ έδωκε δλας τάς
απολαύσεις—δλας, εννοείς καλά;—είχε αρχίσει νά
μέ κουράζη καί έπρεπε ή νά παύση ή νά μέ φερη
•εΐς τόν εξευτελιστικόν ζυγόν τών Τουρκικών έθίμων. Καταλαμβάνεις δτι έπροτίμησα τό πρώτον,
χωρίς καμμίαν ύποχώρησιν τής υπερηφάνειας μου
καί μέ τό πλεονέκτημα δτι σώζω... ένώ έσωζωμην.
ΝΟΥΡ.—Τώρα πείθομαι δτι δ γάμος σας ήτο άπο
τέλεσμα άμοιβαίων υπολογισμών. Μένει νά άποδειχθη αν ή άκρίβεια τών υπολογισμών αύτών θά
ΐσχύση μέχρι τέλους.
ΙΔΖΛ.—Αύτό έξαρτάται άπό τήν καλήν πίστιν καί
τών δύο μας.
ΝΟΥΡ.—Είμαι περίεργος νά μάθω άν αύτή ή καλή
πίστις ΐφίσταται.
ΙΔΖΛ.—Πλήρης έκ μέρους του. ''
ΝΟΥΡ.—-(Παρατηρούσα τήν Ίδζλάλ προσεκτικως).
Καί.,.έκ μέρους σου ;
ΙΔΖΛ.— (Νευρική): Μέ κουράζεις, Νουριέ. Σοΰείπα
πράγμαίά τά δποϊα δέν θά έλεγα εΐς κανένα, μόνον
γιά νά πώ τήν άλήθεια’ μή ζητείς τώρα νά μάθης
εκείνα ποΰ κ’ έγώ ή ιδία αποφεύγω νά εξετάσω!
ΝΟΥΡ. —fΈγειρομένη έπίσης καί πλησιάζουσα τήν
Ίδζλιάλ). Ακούσε μιά συμβουλή, Ίδζλάλ. ’Άν ό
άνδρας σου εΐνε δυνατός δπως λες,—καί θά εΐνε
άφοΰ έμορφώθη εΐς τό σχολέϊόν σου — πρόσεχε μή
πωςκλονισθη ή πεποίθησις τήν δποίαν έχει σέ σε.
Γι’ αυτόν πρέπει νά είσαι πάντοτε Άμεμπτος, δια
φορετικά κινδυνεύεις,'δ,τι δέν σέ κατελόγισε διά
τό παρελθόν νά πλήρωσης άκρίβά εΐς τό μέλλον.
(Άλλάζονσα τόνον). Τί κρίμα ποΰ δέν τόν έγνώρίσα άκόμη αύτόν τόν φοίνικα τών συζύγων...
ΙΔΖΛ. — (Άη ρρημέτη). Άν περίμένης ολίγο θά τόν
ΐδής.
ΝΟΥΡ.—Δυστυχώς δέν μπορώ νά μείνω περισσότε
ρον. 'Ο Ίζζέτ-μπέης θά μέ περίμένη εΐς τό ξενοδοχέϊον.
ΙΔΖΛ.'·—"Οπως θέλεις...Πώς τά πάς μέ τόν Ίζζέτ ;
' Τοΰ μένει άκόμη ολίγο μυαλό ;
ΝΟΥΡ. — Αρκετό ώστε νά μήν έννοή νά μπή στο
' ζυγό. (Εισέρχεται ή Χρηοτίνα).
ΧΡΗΣΤ.—Κάποιος ζητεί νά ΐδή τόν κύριον.
ΙΔΖΛ.—*Ό κύριος έξήλθε.
ΧΡΗΣΤ.—Τό είπα, άλλ’ έρωτα άν μπορή νά πε
ρί μένη.
ΙΔΖΛ.—Τί είδους άνθρωπος εΐνε ;
ΧΡΗΣΤ.—Φαίνεται καθώς πρέπει, άλλά δέν μοιά
ζει νά εΐνε.άπ’ έδώ ..

ΙΔΖΛ.— (Μετά σκέψιν). Άφοΰ θέλει νά περιμένη,
άς έλθη. (eH Χρηοτίνα άποσνρεται).
'■ ’·
ΝΟΥΡ.—(Έτοιμη πρός άναχώρησιν).Αλήθεια, στεί
λε μου τόν άνδρα σου καμμιά μέρα.
ΙΔΖΛ.—Άν τοΰ μένη καιρός, γιατί όχι. Δέν εΐμάι
ζηλιάρα.
* ; .
ΝΟΥΡ.—Άμα τόν γνωρίσω θά σοΰ πώ άν πρέπει
νά είσαι ή δχι. Au revoir.
ΙΔΖΛ.—All revoir. (Ανταλλάσσουν χειραψίαν και
ή Νουριέ διευθύνεται πρός τήν έξοδονι Συνανταται μέ τόν Μάρτίνην, δστις παραμερίζει διά νά τήν
άφήοτ] νά έξέλθη).
■’ ■ ■
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ
ΙΔΖΛΑΛ, ΜΑΡΤΙΝΗΣ.

ΜΑΡΤ.—(Βλέπιον τήν Ίδζλάλ υποκλίνεται βαθύτα
τα). Κυρία Ζαλίκη, σάς προσφέρω τά σέβη μου.
ΙΔΖΛ.—(Άποτόμως). Σείς έδώ, κύριε...
ΜΑΡΤ.—(Προχωρών). Έγώ, κυρία’ σάς παρακαλώ
νά μή μέ θεωρήσετε ώς τολμηρόν.
ΙΔΖΛ.—Έν τούτοις έπρεπε νά σκεφθήτε...
ΜΑΡΤ.— (Μειδιών). Ότι ή παρουσία μου θά σάς
ήτο δυσάρεστος. Τό γνωρίζω, άλλά δέν εξηρτατο
άπ’ έμέ.'
ΙΔΖΛ.— (Ψυχρά). Έξηγηθήτε, σάς παρακαλώ.
ΜΑΡΤ. — Μέ στέλλεί-δ πατέρας τοΰ Παύλου. ·>
ΙΔΖΛ.—Τότε διαφέρει. Λάβετε τόν κόπον νά καθήσετε, δ Παύλος δέν θ’ άργήση.
ΜΑΡΤ.— (Λαμβάνων κάθισμα). Εύχαριστώ. ( Ακο
λουθεί πάρατεταμένη σιγή. 'Ο Μαρτίνης φαίνεται
νά έξετάζη μέ ένδιαφέρον καποιαν εικόνα. Η ίδ
ζλάλ. τακτοποιεί τά τοϋ γραφ>είου τής και έπειτα το
κλείει).
ΙΔΖΛ. —('Αφοΰ παρετήρησε έπανειλημμέντμς τόνΜαρτίνην). Φαντάζομαι δτι πρέπει νά πούμε κάτι.
ΜΑΡΤ.—(Πάντοτε μειδιών). Εΐνε πολύ δυσκολον.
Αύτό τό «κάτι
*
δέν μπορεί νά εινε κοινοτοπία με
ταξύ μας, καθέξ άλλου δέν εΐνε δυνατόν νά δμιλήσωμεν έλευθέρώς.

ΙΔΖΛ..—Βλέπω δτι εΐσθε πάντοτε δ ίδιος.
ΜΑΡΤ.—Είμαι πάντοτε ειλικρινής’ εκφράζομαι δ

πως σκέπτομαι.
ΙΔΖΛ.—(Άναλαμβάνουσα βαθμηδόν το φυσικόν της
ύφος). Έάν έπρόκειτο νά σάς μιμηθώ...
ΜΑΡΤ.—Τό έκάματε πρό ολίγου. Μοΰ είπατε δτι εί
μαι δυσάρεστος.
ΙΔΖΛ.—Δέν τό είπα έγώ.
ΜΑΡΤ.—Τό είπα έγώ καί σείς τό παρεδέχθητε.
ΙΔΖΛ.—Κύριε Μαρτίνι], δέν εΐνε εύκολον νά σάς άποστομώση κανείς.
ΜΑΡΤ.—Δέν υπάρχει άνάγκη. Ξεύρω νά σιο>πώ ό
ταν πρέπει.
. -
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ΙΔΖΛ.— (‘Ολίγον τεταραγμένη). ’Οφείλω νά τό ανα
γνωρίσω .

ΜΑΡΤ.—Τώρα θέλετε νά μάθετε διατί ήλθα ;
ΙΔΖΛ.—Άν δέν είνε τίποτε ιδιαίτερον τοϋ Παύλου.
ΜΑΡΤ.—Είνε φύσεως οικογενειακής, άλλά νομίζω
δτι σάς αφορά έξ ίσου.
ΙΔΖΛ.—Φυσικά, μολονότι διά τούς γονείς τοΰ Παύ
λου δέν είμαι δ,τι έπρεπε νά είμαι.
ΜΑΡΤ.—Μή τούς αδικείτε απολύτως.
ΙΔΖΛ.—Δέν τούς αδικώ, λυπούμαι μόνον.
ΜΑΡΤ. —Τότε θά σάς είνε εύχάριστον ν’ ακούσετε
δτι τά πράγματα έβελτιώθησαν πολύ. Είμαι εις θέ-

σιν νά σάς διαβεβαιώσω δτι ό πατέρας τοΰ Παύ
λου, αν δέν σάς άγαπά άκόμη, σάς εκτιμά δμως,
διότι άναγνωρίζεί δτι δ Παύλος ηύτύχησε μαζήσας.
ΙΔΖΛ.—Ά, τό άναγνωρίζεί έπί τέλους ;
ΜΑΡΤ.—Πληρέστατα, καί είμαι έδώ διά νά σάς τό
πώ, καί νά σάς πώ άκόμη δτι λυπείται διότι δέν
σάς έχει κοντά του καί τούς δύο.
ΙΔΖΛ.—Αύτό μού προξενεί πολλή χαρά, καί ό Παύ
λος θά χαρή άκόμη περισσότερον. Δυστυχώς είνε
άδύνατον έπί τού παρόντος νά έπιστρέψωμεν εις
τήν Κωνσταντινούπολη'.
ΜΑΡΤ.—Όπως δήποτε, μπορώ νά σάς ύποσχεθώ
δτι άπό τοΰδε αί σχέσεις μεταξύ τού Παύλου καί
τών γονέων του θά είνε οχι μόνον δμαλαί, άλλά
καί ευχάριστοι ύπό πολλάς έπόψεις.
ΙΔΖΛ.—Δέν ξεύρω αν σάς έννοώ...
ΜΑΡΤ.—Μέ έννοέϊτε. Ό πενθερός σας δέν θέλει
νά στερηθήτε πλέον τίποτε. ’Εννοεί νά ζήσετε
συμφώνως μέ τήν άνατροφήν σας καί μέ τήν πε
ριουσίαν του.
ΙΔΖΛ.—(Μέ χαράν).Αύτό είνε άνέλπιστον. (Ακούε

ται εξωΰεν ή φωνή τον Παύλον).
ΜΑΡΤ.—Δέν είνε νομίζω ή φωνή τού συζύγου σας;
ΙΔΖΛ.—( Εγειρόμενη). Ναί, αύτός είνε.
(Ο Μαρτίνης fjwjerai ίπίοης, ένω εισέρχεται ό ΙΙαΟ.ος).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ
IIΑ ΥΛΟΣ καί οί άνω.

ΠΑΥΛ.—(Σταματά πρό τον

Μαρτίνη εκ.ιληκτος,

έπειτα τόν Ιναγκαλίζεται), ’Εσύ έδώ, ’Ιάκωβε !
’Έτσι άπροόπτως, χωρίς νά μού γράψης ούτε μιά
λέξι...
ΜΑΡΤ.—Δέν είχα σχεδόν καιρό. Τό ταξέίδί μου άπε-

φασίσθη αίφνηδίως. "Επειτα ήθελα νά ϊδώ τήν έκπληξίν σου.

ΠΑΥΛ.—Καί τή μεγάλη μου χαρά. Δέν είσαι ό καλ
λίτερος μου φίλος, δ μόνος τών παλαιών χρόνων ;
ΙΔΖΛ.—Παύλε, δ κ. Μαρτίνης έρχεται έκ μέρους
τού πατρός σου.
ΠΑΥΛ.—(.Σνγκεκινημένος, λαμβάνων την χεΐρα τοΰ
Μαρτίνη). ’Αλήθεια...σέ στέλλει δ πατέρας...

ΜΑΡΤ.—Ναί, άλλ’ ησύχασε, φέρω καλάς ειδήσεις.
ΠΑΥΛ.—Λέγε, λέγε μου γρήγορα...
ΙΔΖΛ,—Σείς οί δύο θά έχετε πολλά νά πήτε’ σάς
άφίνω. Κύριε Μαρτίνη, θά μείνετε μαζή μας είς
τό πρόγευμα.
ΜΑΡΤ.—(Ύποκλινόαενος). Θά μείνω μαζή σας δσον
μού έπιτρέπει τό άτμόπλοιον πού θά μέ φέρει εις
Μασσαλίαν.
ΠΑΥΛ.—Πώς, φεύγας άμέσως ;
ΜΑΡΤ.—Μετά τρεις ώρας. Πηγαίνω νά περάσω με
ρικούς μήνας στή Γαλλία.
(Ή ΊΛζί,αί εξέρχεται διά τής αριστερός ίίνρας. Ό Παΰί.ος
καί ό Μαρτίνης κάψηνται.

ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ
ΠΑΥΛΟΣ, ΜΑΡΤΙΝΗΣ.

ΠΑΥΛ.—Σέ στέλλει λοιπόν δ πατέρας;
ΜΑΡΤ.—Ναί.
ΠΑΥΛ. — Πώς είνε; Πώς είνε ή μητέρα;
ΜΑΡΤ.—'Η μητέρα σου είνε πολύ καλά.
ΠΑΥΛ.—(Μέ ανησυχίαν). Καί δ πατέρας... μήπως
είνε άρρωστος ;...
ΜΑΡΤ.—Δέν είνε τίποτε έλπίζω. Ή συνήθης άδια-

κολουθήση’ άν εγώ επιστρέφω σήμερον είς τήν
Τουρκίαν, είνε ζήτημα άν θά έχω 24 ωρών ζωήν.
Διά τούς συγγενείς τού πατρός της, βλέπεις, ή

Ίδζλάλ μένει πάντοτε Όθωμανίς, μολονότι, κόρη
Γαλλίδος, είχε τό δικαίωμα, καί κατά τόν Τουρ
κικόν άκόμη νόμον, νά έκλέξη τήν θρησκείαν τής

ΜΑΡΤ.—Δίδεις λοιπόν μαθήματα;
ΠΑΥΛ.—’Αγγλικής καί Γαλλικής,· αύτό διδάσκει

συγχρόνως.
ΜΑΡΤ.—Άλλά καί θά σέ κουράζη τρομερά.
ΠΑΥΛ.—Διόλου’ εΐν’ άλήθεια δτι συχνά έργάζομαι
14 ώρας κατά συνέχειαν, άλλ’ ή έργασία δέν βλά

μητρός της.
ΜΑΡΤ. — Ό φανατισμός αύτός θά έξατμισθή ολίγον

πτει ποτέ.
ΜΑΡΤ.—(Με έκπληξιν). ’Εργάζεσαι

κατ’ ολίγον.
ΠΑΥΛ.—Όχι πριν περάσουν έτη. Άλλά θά ζή,
τότε δ πατέρας ; Άχ! αύτό είνε τό μόνον μελα
νόν σημεϊον στή σημερινή μου ευτυχία... (Μένει

ποΰ έδυσκολεύεσο νά έργασθής πέντε!
ΠΑΥΛ.—(Γελών).Άλλοι καιροί, άλλα ήθη, φίλε
μου. Τότε είργάζετο άλλος γιά μένα, σήμερον έργάζομαι έγώ γιά δύο. ’Έπειτα υπάρχει τρόπος
καί ή υπερβολική άκόμη έργασία νά γίνεται τερ

σκεπτικός και περίλυπος).
ΜΑΡΤ.—(‘Εγειρόμενος και πλησιάζων).’Έλα,άφησε
αύτάς τάς θλιβεράς σκέψεις. Σήμερον ή θέσις τών
πραγμάτων είνε καλή. Οί γονείς σου δέν θέλουν

νά ύπάρχη ψυχρότης μεταξύ' σας’ δ πατέρας σου,
δταν ήκουσε δτι θά περάσω άπ’ έδώ, έπέμεινε νά
έλθω νά σέ ίδώ.
ΠΑΥΛ.—Πέ μου πώς ώμίλησε γιά μένα, γιά τήν
Ίδζλάλ;
ΜΑΡΤ.—Σάν πατέρας δ δποϊος άγαπά καί πονεϊ τά
παιδιά του. Είχε μάθει δτι δέν κερδίζεις άρκετά

άπό τήν έργασία

σου καί έφοβεϊτο μήπως στε

θεσία του, ϊσως ολίγον βαρυτέρα αύτή τή φορά.
ΠΑΥΛ. — Μέ τρομάζεις... υπάρχει κίνδυνος ;
ΜΑΡΤ. — ...Δέν πιστεύω. Τόν άφησα άρκετά έξηντλημένον, άλλ’ οί ιατροί είνε αισιόδοξοι’ βασίζον
ται είς την δυνατήν του κράσιν. Άλλως τε τιάρα
προσέχει πολύ’ πρό καιρού έπαυσε νά έξέρχεται.
ΠΑΥΛ.—(Μέ ουγκίνηοιν). 'Ο καϋμένος δ πατέρας ;
Δέν θά τόν ξαναδώ βέβαια πιά.

ρείσαι .
ΠΑΥΛ.—Σήμερον δέν στερούμαι τίποτε’ τουλάχι

ΜΑΡΤ. —Μήν έχης τέτοιες ιδέες, Παύλε. Ό πατέρας
σου θά ζήση άκόμη χρόνια, καί θά σέ ϊδή εύτυχισμένο. Τό ποθεί καί τό ελπίζει.
ΠΑΥΛ.—(Κινών την κεφαλήν). Τό ποθεί άλλά δέν
πιστεύω νά τό έλπίζη. Μένουν βαθειά χαραγμένα
στή μνήμη μου τά λόγια του τή στιγμή πού άφινα
τό σπίτι. "Εφευγα ένα πρωί σαν ένοχος, μέ τό κε
φάλι κάτω, επειδή ήξευρα δτι τού έσπάραζα τήν
καρδιά. "Εξαφνα ήλθε καί μ’ άγκάλιασε άπό πίσω,
πήρε τό κεφάλι μου μεσ’ στά γεροντικά του χέρια,
κ’ ένώ τό ’βρεχε μέ τά δάκρυα του : «Μ’ άφίνεις,
Παύλε, μού είπε, καί δέ θά σέ ξαναδώ πιά, γιατί τό
ένα μου πόδι είνε μέσ’ στον τάφο. Άλλά έχε τήν
εύχή μου, παιδί μου, καί προσπάθησε νά μείνης
τίμιος άνθρωπος». (Μέ βα·&ΰν στεναγμόν).Ά, τόν
έλύπησα πολύ. "Οταν τό σκέπτωμαι μέ τύπτει ή
συνείδησις, καί θά έδιδα χρόνια άπό τή ζωή μου
γιά νά εύτυχήσω νά τόν ίδώ άκόμη μιά φορά καί
νά τού ζητήσω συγχώρησι.
ΜΑΡΤ.—Δέν είνε δυνατόν νά πάς εις τήν Κωνσταντινούπολιν γιά λίγες μέρες ;
ΠΑΥΛ.—Όχι, ή Ίδζλάλ έκινδύνευσε γιά νά μέ ά-

ΠΑΥΛ. — Π ράγματι.
ΜΑΡΤ.—Καί έχεις βέβαια καλό μισθό.
ΠΑΥΛ. — Πολύ μέτριον, καί χωρίς πολλάς πιθανό

στον τίποτε άφ’ δτι χρειάζομαι διά νά ζώ άξιοπρεπώς. Μπορώ νά πώ δτι κερδίζω άνέτως τήν ζωήν

μου.
ΜΑΡΤ.—(Παρατηρών γύρω). Τό βλέπω,τίποτε έδώ

δέν προδίδει στενοχώριαν. ’Ήκουσα δτι εργάζεσαι

σέ μιά ’Ασφαλιστική ‘Εταιρία.

τητας αύξήσεως.
ΜΑΡΤ.—Τότε πώς έξαρκεϊσαι; Παίζεις ϊσως εις τό
χρη μάτι στή ριον.
ΠΑΥΛ.—Είς τό χρηματιστήριον φίλε μου, χρειά
ζονται χρήματα, κ’ έγώ ήλθα είς τήν 'Ελλάδα μέ
300 φράγκα έν δλω, άπό τά δποία έζησα έως δτου εΰρω εργασίαν. Άλλως τε έχω πληρώσει άρ
κετά τήν τρέλλα αύτή τής κερδοσκοπίας εις τήν
Κωνσταντινούπολη'. Έδώ δέν υπάρχει πατρικόν
ταμεϊον νά καλύπτη τάς ζημίας, καί δόξα τώ Θεω,
δέν οφείλω τίποτε είς κανένα.
ΜΑΡΤ.—Τότε δέν έννοώ...

ΠΑΥΛ.—'Απλούστατα. Λέν εργάζομαι μόνον είς
ένα γραφεϊον. Δίδω δλίγας ώρας είς ένα άλλο, καί
έχω καί μαθητάς.
ΜΑΡΤ. —Μαθητάς!..
ΠΑΥΛ.—Ναί, σού φαίνεται παράξενο ; Διαφορετικά
τι θά μέ ωφελούσε νά γνωρίζω τόσες γλώσσες;

14 ώρας, έσύ

πνή.
ΜΑΡΤ. —Ποιος τρόπος;
ΠΑΥΛ.—ΊΙ ποικιλία, έκεϊνο ποΰ κοιφάζει είνε ή
μονότονος έργασία, δταν ποικίλλη εύχαριστεϊ καί ή

ίδική μου έργασία δέν παρουσιάζει ευτυχώς καμμίαν μονοτονίαν. ’Ολίγη μελέτη τό πρωί, αλληλο
γραφία άπό τάς 8 έως τάς 12’ κατόπιν 2 ώραι λο
γιστικής, έπειτα μία παράδοσις. Τό άπόγευμα πά
λιν αλληλογραφία καί τό βράδυ άλλη παράδοσις.
Μ’ αύτόν τόν τρόπον μία έργασία μέ ξεκουράζει
άπό τήν άλλην.
ΜΑΡΤ. — Καί δλαι μαζή θά σέ κάμουν νά γηράσης

πρό τής ώρας σου. "Οπως δήποτε σέ θαυμάζω εΐ-

λικρινώς’ έχεις θέλησιν.
ΠΑΥΛ.-—(‘Εγειρόμενος μέ δύναμιν).Ναί, ΕΧΩ ΘΕΛΗΣΙΝ. Τήν έγύμνασα δπως άλλοι γυμνάζουν τό
σώμά των. Χωρίς αύτήν θά είχα ναυαγήσει άπό
τάς πρώτας ημέρας ποΰ ήλθα έδώ. Έφ’ δσον
ήμην μόνος έζησα μέ 100 δραχμάς τόν μήνα,
διότι έπρεπε νά εξοικονομήσω δσιο τό δυνατόν πε
ρισσότερα’ καί δταν κατώρθωσα νά κάμω τόν γά
μον μου, δπως δήποτε εύπρεπώς, εύρέθην αίφνης,
χωρίς θέσιν, χωρίς χρήματα, καί χωρίς κανένα άπό
τόν όποιον νά ήτο δυνατόν νά ζητήσω έστω καί
μιά δραχμή. (Πλησιάζων και χαμηλή τή φωνή).
'Η Ίδζλάλ κ’ έγώ,Ιάκωβε, πεινάσαμε οκτώ μέρες

μετά τόν γάμον μας.

ΜΑΡΤ. —Είνε δυνατόν!...
ΠΑΥΛ.—Είνε γεγονός. Κανείς άπό δσους μάς γνω
ρίζουν σήμερον δέν φαντάζεται τί στερήσεις ύπέστημεν. Άλλά εϊμέθα δύο διά νά υποφέρω μεν, καί
δταν έχη κανείς σύντροφον έξ ΐσου ίσχυράν καί μέ
θέλησιν ϊσην αν οχι άνωτέραν, σέ βεβαιώ δτι δλα
φαίνονται εύκολα καί κατορθωτά.

ΜΑΡΤ.—(Μέ απορίαν). Είνε δυνατόν ή Ίδζλάλ...,
μέ συγχωρεΐς, ή σύζυγός σου, ή οποία άνετράφη
μέ τήν μεγαλειτέραν πολυτέλειαν, νά έδειξε τόσην
άντοχήν ;
ΠΑΥΛ. — ΊΙ Ίδζλάλ έχει θέλησιν άπό χάλυβα’ είνε
τολμηρά μέχρι θρασύτητος καί υπερήφανος δπως
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όλίγαι γυναίκες. "Οταν άφησε πλοΰτον καί πολυ
ακούω νά δμιλής έτσι, Παύλε, καί είμαι περισσό
τέλειαν διά ν« μέ συζευχθή, ήξευρε πολΰ καλά δτι
τερον ευτυχής, διότι, τήν στιγμήν ποΰ έχεις ήδη
ή ζωή μας θά ήτο ζωή πενίας. Άλλ’ είχε πεποίκατορθώσει πολλά, σοΰ φέρω έγώ έκ μέρους τοΰ
θησιν εις τόν άνθρωπον τής έκλογής της, καί φυ
πατρός σου τήν διαβεβαίωσιν δτι ή ζωή σου καί
σικά άνέλαβενά μέ βοηθήση είς τόν άγώνα. ’Ηθι
τής γυναικός σου θά καταστή άνεξάρτητος ύπό ύκώς τής χρεωστώ πολλά.
λικήν έποψιν. Δέν γνωρίζω άκριβώς τί σκέπτεται
ΜΑΡΤ.— Άλλως τε ό έρως εξομαλύνει πολλά
νά κάμη ό πατέρας σου, πάντως δμως μπορείς νά
πράγματα.
είσαι ήσυχος διά τό μέλλον.
ΠΑΥΛ.—Μεταξύ μας δέν πρόκειται περί έρωτος,
ΠΑΥΛ.—Αύτό μ’ευχαριστεί, μολονότι, άφότου έ
άλλά περί θετικής άγάπης, ή οποία συνέδεσε τάς
μαθα νά βασίζωμαι είς τόν εαυτόν μου, δέν έφοτΰχας μας καί ή οποία θά μάς συνδέη έφ’ δσον
βήθην ποτέ διά τό μέλλον. ’Άν θέλω τήν ύλικήν
ΰφίσταται πλήρης καί άμοιβαία έκτίμησις. ’Εκεί
ανεξαρτησίαν, τήν θέλω διά τήν Ίδζλάλ μου.
νη, δταν ένεπιστεύθη εις έμέ, ειχεν έννοήσει δτι
άπό τόν έλαφρόν άνθρωπον ήτο δυνατόν νά μορΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ
φωθή άνήρ ένεργείας καί ηθικής δυνάμεως’ έγώ,
ΙΔΖΛΑΛ καί οί άνω
δταν άπεφάσισα νά τήν κάμω στ’ντροφόν μου,
παρ’ δσα έλεγεν ό κόσμος έναντίον της, παρά τό
ΙΔΖΛ —(Εισέρχεται σπεύδονσα, κρατούσα τηλεγρά
έντελώς ιδιόρρυθμον τής άνατροφής της, έσκέφθην
φημα). Παΰλε, ένα τηλεγράφημα...
δτι μοΰ έχρειάζετο μία γυναίκα, ή δποία θά μοΰ
ΠΑΥΛ.—Τηλεγράφημα...άνοιξέ το, Ίδζλάλ...
έδιδε δυνάμεις καί θά μ’ έθεράπευε άπό μερικάς
ΙΔΖΛ.—(Ίό ανοίγει). Είνε άπό τήν Κωνσταντινοΰκλίσεις, αί όποϊαι είνε αναπόσπαστοι άπό ένα
πολιν... (Τδ διατρέχει ταχέως, έπειτα με έξανέον ποΰ έσυνείθησε νά ξοδευη διότι τοΰ δίδουν
φιν). Ά ! !
χρήματα, χωρίς νά ξεΰρη καί νά τά κερδίζη. — Άν
ΠΑΥΛ.—(’Αρπάζει τδ τηλεγράφημα). Τί είνε, Ίδζσήμερον έχω τήν έκτίμησιν μερικών άνθριόπων,
λάλ
(Ρίπτει βλέμμα εις τδ περιεχόμενον). Ά
είς ένα τόπον δπου ήλθα άγνωστος καί χωρίς καμπέθανε ! !.. (Πίπτει επι καθίσματος καί μέ φωνήν
μίαν ύποστήριξιν, τό οφείλω είς τό σχολεϊον τής
πνιγομένην άπδ λυγμούς)ΛΙατέρα.. .συχώρεσέ με...
άνάγκης καί τής βιοποριστικής πάλης. Αυτό μοΰ
ΙΔΖΛ.—(Κατ' ιδίαν, μέ βλέμμα λάμπον). Εϊμεθα
έδωκε τήν αΰτοπεποίθησιν, αυτό θά μέ κάμη νά
πλούσιοι ! . .
γίνιο ίσως κάτι.
(* Ακολουθεί)
ΜΑΡΤ.—('Εγειρόμενος έπίσης).Είμαι ευτυχής νά σ’
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ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ TR5 SNWAS
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου).

Άπδ τών πρώτων βημάτων 6 δρόμος τής νεαράς
'Εταιρίας κατεφάνη άνάντης έγκατεσπαρμένος άκάνθαι; καί τριβόλοις. Τδ φορτίον τών άμέσως έξ
άρχής είς άκέραιον άναληφθεισών ύποχρεώσεων ήτο
βαρύτατον, δυσπραγματοποίητος δέ καί βραδύτατη
ή έκ τών δικαιωμάτων άνακούφισις.
'Η απότομος μεταβολή έρριζωμένων κακών πα
λαιών έξεων, ή άλλαγή τών έμπορικών μεθόδων καί
συνθηκών, ή κατ’ άνάγκην προσβολή συμφερόντων
τινων άνομολογήτων, προεκάλει μεταξύ μεγάλης μερίδος τοΰ έμπορικοΰ κόσμου, καί είς τούς κύκλους
τών ποικιλωνύμων έκμεταλλευτών τής σταφιδοπαραγωγής, δυσφορίαν, ήτις κατ’ δλίγον μετετρέπετο
είς έμφανή έχθρότητα, καθιστώσαν μάλλον έπίμοχθον τδ άνορθωτικδν έργον τής Εταιρίας.
'Η έσοδεία τοΰ 1904-5, κατά 10 °/θ άνωτέρα τής
προηγουμένης, άνήλθε, μετά τινων μικρών είς καρ

πόν άποθεμάτων έν τώ έσωτερικφ, είς 345 περίπου
έκ. έν. λιτ., χωρίς νά ύπολογισθώσι τά είς παλαιά
δελτία έκ πλέον τών 20 έκ. λ. άποθέματα.Άφ’ έτέρου αί, διά τών όρισθέντων διά τής συμβάσεως κατωτάτων δρίων (έκ. Δρ. 115, 130 καί 145 κατά ποιό
τητα), έξασφαλισθεϊσαι τιμαί ήσαν σημαντικώς άνώτεραι τής τών προηγουμένων έτών. Αύτής τής κατωτάτης ποιότητας ή τιμή άνήρχετο άμέσως κατά 15 ■
2Ο°/ο. Καί τοΰτο ένώ ή μέση τιμή τοΰ συναλλάγ
ματος κατήρχετο βαγδαίως άπδ 137'/8 κατά τδ 1904
είς 123
/
*
s κατά τδ 1905 καί μόνον 110 κατά τδ
1906, αυξάνουσα έπιπροσθέτως καί σημαντικώς τάς
τιμάς τής σταφίδος. Συνέπεσαν λοιπόν έπί τδ αύτδ
αυξησις τής παραγωγής, δψωσις τής τιμής είς
χάρτινας δραχμάς, καί αυξησις τής πραγματικής
άξίας τής δραχμής διά τής υποτιμήσεως τοΰ φράγ
κου. Ήσαν πολλά συγχρόνως καί άποτόμως.Ή έξωτερική κατανάλωσις έδειξε δυσφορίαν τινα διά τήν

άπότομον έπιβάρυνσιν, μή πειθομένη οέ έτι, συνεπεία
μάλιστα παραπειστικών έξ Ελλάδος εισηγήσεων,
περί.τής σταθερότητας τής νέας τών πραγμάτων καταστάσεως, έδείκνυτο έφεκτική. Άφ’ έτέρου τδ έξαγωγικόν σταφιδεμπόριον, κατά τδ πλείστον έξ άρχής
διατεθέν δυσμενώς καί δυσπίστως πρδς τήν'Εταιρίαν,
έκ σκεπτικισμού καί υπολογισμού συμφερόντων,έτεινε
σταθερώς πρδς τήν ύποτίμησιν καί άπαισιοδοξίαν. Ή
άλλη ποικίλη κερδοσκοπία, πληττομένη είς συμφέ
ροντα μή βαδίζοντα έκ παραλλήλου πρδς τά τής οταφιδοπαραγωγής, ήτις βαρέως έφερεν έως τότε τδν ζυ
γόν αύτής, έπλειοδότει είς άπαισιοδοξίαν καί συστηματικώς είργάζετο πρδς τήν ύποτίμησιν. Μέσον πρδς
έπιτυχίαν τοΰ σκοπού τούτου, εύρέθη προσφυές ή
έπιτηδείως έπιτεινομένη διάδοσις περί τοΰ μή βιώσι
μου τής Προνομιούχου δι’ έλλειψιν υλικής άντοχής.
Απόστολοι τών ύποτιμητών περιήρχοντο τάς σταφιδοφόρους έπαρχίας, ώς άπαίσιαι Κασσάνδραι, προαγγέλλοντες καταστροφάς, λόγφ τής έπικειμέιης προ
σεχούς παύσεως τών έργασιών τής Προνομιούχου.
Ώρίζετο μάλιστα καί τδ δριον τής ζωής αύτής, ό
Δεκέμβριος τοΰ 1905. Έπεζητεϊτο ούτως ή διάδοσις
τοΰ πανικού καί ή δι’ έπαχθεστάτων έπιβαρύνσεων
οικονομική έξάντλησις τοΰ Ιδρύματος. Καί τδ σχέδιον
έφαίνετο έπιτυγχάνον. Ή ύποτίμησις έμαίνετο. Αί
τιμαί κατήρχοντοτο υπό τά δ’ρια έν τή άγορά καί ή
σταφιδοπαραγωγή άθρόα έσπευδε νά στεγασθή ύπδ

τησις έτέρων 70 έκ., δηλαδή έν δλφ πλέον τών 3/5
τοΰ δλου ποσοΰ τής παραγωγής, καί ή ύπέρ αύτής
διάθεσις ταχέως καί άκωλύτως ποσοΰ 10ι/2 έκατ.
δραχ., άνεκούφίσαν αίσθητότατα τήν σταφιδαγοράν
καί έπανέφερον, μετά τής διαλύσεως τών έπισειομένων μορμολυκείων, τήν γαλήνην είς τδν σταφιδικόν
κόσμον, καί, μετά τής αύξούσης πεποιθήσεως έπί τδ
προστατευτικόν έργον τής Εταιρίας τήν βαθμιαίαν
ύποστήριξιν τών τιμών διά τής ζητήσεως. Ή κατανάλωσις, ήτις κατά τούς 5 πρώτους μήνας διστάζουσα καί έπιφυλακτική ειχεν ύπολειφθή σημαντι
κώς, ηϋξησεν άποτόμως, άμα ήδραιώθη ή περί τοΰ
βιώσιμου τής ‘Εταιρίας πεποίθησις, είς τδ διπλάσιον
τοΰ συνήθους κατά τούς μήνας τής άνοίξεως, έν τή
κυριωτέρα σταφιδική άγορά, τή Αγγλική, χάρις είς
τήν έκεϊ μεθοδικήν καί συστηματικήν έργασίαν τής
Εταιρίας, ένφ συγχρόνως αί τιμαί αϊτινες έκυμαίνοντο είς 12)6 —13 σελ. κατά ’Ιούνιον, άνήρχοντο
κατά τδ τέλος τοΰ έτους 1905 είς 18—19 σελ. διά
τάς κατωτάτας ποιότητας σταφίδος, ένφ έπίσης φυ
σικά καί έν Έλλάδι ύψούντο αί τιμαί. Ή Προνομι
ούχος είχε κριθή καί έπιβληθή. Οί ύποτιμηταί άπεσύροντο έκ τοΰ πεδίου μετά μεγάλων άπωλειών. Ό
κόσμος τής παραγωγής έχειροκρότει εύγνώμων.

τήν Προνομιούχο?.

Άλλά δέν έμεινεν αυτή άδρανής. Άναλαβοΰσα
τδ χειρόκτιον, ήνοιξε τάς πύλας αύτής, καί, στεγάζουσα τήν παραγωγήν ύπδ τάς πτέρυγάς της,μετήγγισεν άφθόνως, βοηθουμένη καί ύπδ ισχυρών προστα
τών, τον χρυσδν τών ταμείων της είς τδν λιπόψυχον
δργανισμδν τής σταφίδος.’Εντδς βραχύτατου διαστή
ματος, πλήν τής άγορας τών παλαιών δελτίων 20
έκατ. λιτρ., δι’ ας διέθεσεν περί τά 2 έκ. δρ., άφήρεσεν έκ τής κυκλοφορίας δι’ άγορας ύπέρ τά 10
*/ 2
έκατ. έν. λιτρ. σταφιδοκάρπου, είς τιμάς μεγαλειτέρας τών τής άγορας, διαθέσασα 1,250,000 δρ., έπί
καθαρά ζημία ένδς έκ. δρ.Ήνοιξεν άφ’έτέρου εύρείας
τάς πύλας τών γενικών άποθηκών αύτής ύπέρ τής
σταφίδος καί παρέλαοεν έντδς ολίγων μηνών είς ένέχυρον περί τά 7ιΛ έκ.έν.λιτρ., έπί προκαταβολή τών
7/10 τής άξίας των καί έπί τόκφ μόνον 5°/0, κατω
τέρου καί τοΰ έν τή συμβάσει δριζομένου ο°/0, διαθέσασα ύπέρ τά 7 έκ. δρ. είς δάνεια έπί ένεχύρφ.
Συγχρόνως είργάζοντο οραστηριώτατα αί άποθήκαι
τής άποταμιεύσεως τής Εταιρίας, άφαιρέσασαι έκ
τής κυκλοφορίας, τδ πλείστον δέ κατά τούς πρώτους
μήνας, 91 */ 2 δλα έκ. λιτρ., πλέον δηλαδή τοΰ άναλογοΰντος διά τδν έγγειον φόρον κλπ.
Ή άθρόα αύτη ίρσις έκ τής άγορας δριστικώς 123
έκ. λ., καί ή προσωρινή λόγφ ένεχύρου κατακρά-

Άλλά ή πάλη δέν έπερατώθη άκόμη. Ήλλαξε
μόνον τακτικήν καί κατεύθυνσιν, μεταβληθεϊσα άπδ
έμφανοΰς πολέμου είς παθητικήν ύποσκαφήν τοΰ έρ
γου τής Προνομιούχου, παρασκευάζουσαν τδ τέλος
αύτής διά τής έξαντλήσεως. Είς τδ ύποχθόνιον τοΰτο
έργον οί πολέμιοι τής Εταιρίας, ύπολογίζοντες βασίμως έπί τοΰ κερδοσκοπικού πνεύματος τών παρα
γωγών, εύρον μεταξύ αύτών πολλούς άκουσίως καί
άσυναισθήτως συμμάχους. Ό σκοπός πρδς 3ν έτεινον
ήδη αί προσπάθειαι ήσαν αί άποθήκαι τών ένεχύρων.— Ύπήρχον έν αύταϊς, ώς έλέχθη, περί τά
70 */ f έκ. έ. λ. σταφιδοκάρπου, άπέναντιτών όποιων
είχον διατεθή ύπδ τής Εταιρίας είς δάνεια ύπέρ τά
7 έκατομ. δρ. Ή τύχη τοΰ έν αύταϊς καρπού ήτον
έξησφαλισμένη διά τών ορίων τιμής τής Εταιρίας.
Ήδύνατό τις λοιπόν νά κερδοσκοπή έπ’ αύτών άσφαλώς. Μή άρκούμενος ε’ς μικράν ύπερτίμησιν, ήδύ
νατο νά περιμένη μεγαλειτέραν μέχρι τοΰ τέλους τοΰ
έτους, ριψοκινδυνεύων μικρόν κέρδος άντί προσδοκωμένου μεγαλειτέρου. Ή τακτική αύτη δμως ήδύνατο
νά άπολήξη είς άληθή όλεθρον τής Εταιρίας. Έάν
τά ένέχυρα δέν άνελαμβάνοντο έγκαίρως, θά κατέπιπτον είς βάρος τής Εταιρίας, ήτις θά ύπεχρεοΰτο νά
καταβάλη τδ ύπόλοιπον τής άξίας αύτών, ήτοι έν δλφ
μετά τών προηγουμένως δανεισθέντων περί τά 10
έκατ. δρ., άπέναντι τής σταφίδος τών ένεχύρων, ής
ή βιομηχανική άξια, δψέποτε ήθελε πραγματοποιηθώ
δέν θά ύπερέβαινε τά 2 έκατ. δραχ. θά προέκυπτε
συνεπώς έκ τών ένεχύρων καί μόνον είς τήν Προνο-
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μιοΰχον ζημία καθαρά 8 έκ. δρ., ήτοι, προστιθεμένης και της έκ της άγοράς τοιαύτης, περί τά I 0 έκ·
δρ., ζημία δηλαδή ίση πρός τό ήμισυ τοΰ δλου κε
φαλαίου, ούτινος τό έτερον ήμισυ άντεπροσωπεύετο
διά μεγάλων όγκων σταφίδος βιομηχανικής, μικράς
αξίας, καί ταύτης μή συντόμως δυναμένης νά πραγ
ματοποιηθώ, και τοΰ δγκώδους χρέους τής Σταφιδι
κής άνερχομένου είς 9 περίπου έκ. δρ. Τοιαύτη κο
λοσσιαία ζημία θά έπέφερε τήν οριστικήν έξάντλησιν
καί νέκρωσιν τής Προνομιούχου, θά ήτο ό ταχύς αύ
τής καί τελικός όλεθρός. Άλλά τοΰτο ακριβώς έπεδιώκετο.

‘Η κατάστασις ήτο λοιπόν είς άκρον επικίνδυνος.
Ή αγορά έστερεϊτο έπαρκών έφοδίων, συνεπεία τοΰ
άποκλεισμοΰ τούτου τών ενεχύρων. Ή κατανάλωσις,
πιεζομένη, έδυσφόρει και διεμαρτύρετο. Έ σταφιδοπαραγωγή ήρχισε κατανοούσα τήν στηθεϊσαν παγίδα
καί μετά συμπάθειας ποοσέβλεπε πρός τήν Προνομιοΰχον, άγωνιζομένην νά σωθή σώζουσα τήν παρα
γωγήν. Ή προσπάθεια ήτο δύσκολος, άλλ’ άπεδείχθη
ούχί άδύνατος. Ή Προνομιούχος είχεν υπέρ έαυτής
τό δίκαιον τού άγώνος, τό κοινόν συμφέρον τοΰ σταφιδοκόσμου είς τήν ένθάρρυνσιν συνεπώς αύτοΰ, πρός
δέ φίλους καί προστάτας ισχυρούς, έκ τών πρώτων δέ
τήν άνάδοχον αύτής Τράπεζαν ’Αθηνών. Ό μεγαλεπήβολος τής Τραπέζης Διευθυντής άνέλαβε τόν
άγώνα και διά τολμηρών έμπορικών έπιχειρήσεων,
ας έπεκρότησαν εύγνωμόνω; κατανάλωσις καί παρα
γωγή, έξεβίασε τόν άποκλεισμόν, ώθών είς υψωσιν
τάς τιμάς, έφωδίασε τάς άγοράς, έτόνωσε τήν κατανάλωσιν, καί έπανέφερε τά σταφιδικά πράγματα είς
ομαλήν δδον. Λήγοντος τοΰ σταφιδικού έτους, τά ένέχυρα είχον άναληφθή καί είς τά ταμεία τής Εται
ρίας είσέρρευσεν άφθονον το χρήμα τών έπιστρεφομένων δανείων. Ή Προνομιοΰχο: είχε σωθή, καί οί
πολέμιοι αύτής έπλήρωσαν ακριβά τήν ήττάν των.
Τινές έξ αύτών ήναγκάσθησαν ν’ άποσυρθώσι πλέον
όριστικώς έκ τής άγοράς. Αί ζωηραί διαμαρτυρίαι
καί αί γοεραί κραυγαί καί θόρυβος περισσός διά τάς
υπερβασίας δήθεν ταύτας τής Εταιρίας, καί τάς
καταδολιεύσεις τής συμβάσεως, δέν έλειψαν. Άλλ’
ούδεμίαν ευρον ήχώ παρά τή κοινή συνειδήσει τοϋ
σταφιδοκόσμου, οστις έκτιμών τούς σωτηρίους άγώνας τής Προνομιούχου περιέβαλεν αύτήν διά τής
θερμοτέρας συμπαθείας του.
(Άκολουΰεΐ)

Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΓΑΛΑ ΑΠΕΞΗΡΑΜΕΝΟΝ
'II 'Ελλάς, καί ιδίως αί μεγαλείτεραι πόλεις αύτής στε
ρούνται ενός πολυτίμου αγαθού. Στερούνται τό αγνόν καί
θρεπτικόν γάλα τό όποιον μεταξύ τών ειδών τής πρώτης α
νάγκης εΰρίσκεται είς τήν πρώτην γραμμήν. Είνε ή μόνη
τροφή ή απαραίτητος διά τήν συντήρησιν τής ζωής τόσον τού
βρεοους τού όποιου δεν έσχηματίσθησαν ακόμη τά όργανα
όσον καί τοΰ ήλικιωμένου ανθρώπου είτε υγιής είτε ασθενής
είνε ούτος. 'II έλλειψις ανεπτυγμένης κτηνοτροφίας, ή έλλειψις εύκολου συγκοινωνίας τών μεγάλων πόλεων πρός τούς
απομακρυσμένους τόπους τής παραγωγής (δπου τό γάλα εινε
άφθονον καί εύθηνόν) είνε αφορμή νά στερήται ό Έλλην τών
πόλεων μιας τόσον θαυμασίας τροφής. Κατήντησεν ώς έκ
τούτου τό γάλα νά θεωρήται—ιδίως είς τάς’Αθήνας—ώς εί
δος πολυτελείας τό όποιον πολλαί οικογένεια: ούτε δοκιμάζουσι καθ’ δλο ν τό έτος. ’Επί πληθυσμού 242,000 κατοίκων
(Άθηνών-Πειραιώς καί Φαλήρων) αμφίβολον είνε άν πωλούν-

ται ήμερησίως 30-40000 οκάδες γάλα, έν ώ είς τήν Τεργέ
στην έπί πληθυσμού 235,000 κατοίκων εςοδεύονται καθημερι
νώς 200,000 οκάδες γάλα. ΙΙρέπει δέ νά έχωμεν ύπ’ δψιν
μας δτι άπό τόν μήνα ’Απρίλιον μέχρις ’Ιανουάριου οπότε
παίουν νά δίδουν γάλα τά πρόβατα αί Άθήναι—Πειραιεύς
έχουν ακόμη όλιγώτερον γάλα τό όποιον δίδουν μόνον ή α
γελάδες καί ή κατσίκες. Γνωρίζουσι δέ όσοι έζησαν είς ’Ε
παρχίας, δπου συνήθως δέν τρέφονται ή έλάχιστες κατσίκες καί
αγελάδες δτι ευρίσκουν γάλα μόνον τήν έποχήν πού είνε γεν
νημένες ή προβατίνες, δλους δέ τούς άλλους μήνας τού έτους
τό γάλα φθάνει νά πωλήται πρός δρ. 1 — 1 */2 ή όκα 1 ’ ! Έ
νεκα λοιπόν αύτοΰ τού λόγου ό τόπος μας, ό κατ’ έξοχήν
κτηνοτροφικός, στερείται τό υγιεινόν αύτό είδος τής τροοής
πρός ζημίαν τής φυλής μας, ή όποια μέσα είς τάς ακμαίας
καί καλοθρεμμένας πολυπληθείς έργατικάς τάξεις θά ζητήση
τήν δύναμιν της καί τήν πρόοδόν της. Άλλά ή πρόοδος καί
ό πολιτισμός δέν στρέφεται μόνον είς τά; ώραίας οικοδομάς είς
τούς άσοχλτωμένους δρόμους, είς τά άφθονα μέσα τής συγ
κοινωνίας είς μίαν πόλιν, είς τόν φωτισμόν, στρέφεται πρωτίστως είς τήν καλήν συντήρησιν τών μεσαίων τάξεων, τών
έργατικώνκαί γεωργικών τάξεων (συνεργατικά! έταιρίαι, γεωρ
γικά συνδικάτα κ.τ.λ.) τών άνδρών τοΰ στρατού καί τοΰ
ναυτικού καί τής παραγωγικής έν γένει οικογένειας, διά νά
είνε δυνατόν ό άνθρωπος νά παλαίση καί νά νικήση είς τήν
ζωήν, διά νά δυνηθή νά στραφή πρός ορίζοντα; πνευματικωτέρους, έθνικωτέρους καί περισσότερον συμφώνους πρός τάς ση
μερινός τάσεις τής άνθρωπότητος. Ώ; έκ το ίτου αλλού έγινε
σοβαρά έργασία διά νά έξαπλώσουν καί διαδόσουν τό γάλα
είς δλας τάς κοινωνικός τάξεις καί ένθυμοΰνται όσοι έζησαν
είς τήν Ευρώπην πόσον άφθονον καί εύθηνόν καί εκλεκτόν
είνε τό αγελαδινόν γάλα (είς τήν ’Ελβετίαν πωλείται 17 λ.
ή όκα). Έν τούτοις ή ούσις ή όποια έδωκε τήν Οαυμασίαν
αύτήν τροφήν δέν έδειξε καί άνάλογον προνοητικό ?ητα. Διότι
τό γάλα δσον είνε τροοή λεπτή, χωνευτική, θρεπτική, τόσον
είνε καί τροοή γιομάτη άπό κινδύνους. Τό γάλα εν γένει τό
νωπόν έχει τήν ιδιότητα νά προσελκύη χιλιάδας μικρόβια τά
όποια εύρίσκουσιν έκεΐ έδαφος πρός άνάπτυξιν καί πολλα
πλασιασμόν καί έξ άλλου έχει τό έλάττωμα δσον όλιγώτερον
εινε ορέσκο έπί τοσοΰτον νά παθαίνη αλλοιώσεις και μεταβολάς έπικινδύνους είς τόν οργανισμόν τού άνθρώπου. Άλλά
καί τοΰτο δέν είνε τίποτε άπέναντι τών μεγάλων κινδύνων
τούς όποιους κρύπτει ή άγελάς ή όποια εινε επιρρεπής είς τήν
ουματίωσιν καί ή όποια ώς επί τό πλείστον δίδει γάλα προσβεβλημένον άπό τήν φοβεράν αύτήν άσθένειαν. Δυστυχώς
είνε έπιστημονικώς άποδεδειγμένον δτι τό ζώον αύτό ύπό-

κειται είς ουματίωσιν (οθίσιν) είς τρομακτικήν άναλογίαν.

Είς τήν Γαλλίαν φθάνει 40 θ/θ, είς τήν Γερμανίαν 60 ο/ο, είς
τήν 'Ελλάδα 20-25 °/θ. Καί είνε τό φοβερόν είς τήν περίστασιν αύτήν δτι εινε δύσκολος ή άναγνώρισις τής φθισικής

μένον είς τά Νοσοκομεία καί τόν Στρατόν καί γίνεται μεγάλη
χρήσις άπό δλας τάς κοινωνικός τάξεις καί δλα τά έπαγγέλ-

άγελάδος.
Είμπορεί νά είνε τό ζώον εϋρωστον, υγιές οαινομενικώς,
παχύ, καί δμως νά έχη τήν φυματίωσιν είς τά σπλάγχνα του,
τήν ουματίωσιν ή όποια μεταβάλλει τό γάλαάπό τροοήν θρεπτι
κήν είς δηλητήριον. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει οί γαλακτοκόμοι άμέλγοντες τό γάλα έξ άγνοιας άναμιγνύουσι τό υγιές μέ τό
προσβεβλημένον καί παραδίδουν είς τήν πελατείαν των γάλα
μολυσμένον. Βεβαιοΰται αύθεντικώς δτι είς Παρισίοις έκ τών
600,000 οκάδων γάλακτος ήμερησίας καταναλώσεως αί 575,
000 δΓ αύτόν τόν λόγον έχουσι τό μικρόβιον τής φοβέρας

αύτής άσθενείας (Conferanc a I’lnstitut Pasteur, en Janvien 1901 par le docteur Henri de Rothschild). Καί ή σο
βαρά αύτή προσβολή τών άγελάδων έξηγείταΓ διότι μεταχει
ρίζονται κάθε μέσον διά ν’ αύξήσουν τήν γαλακτοπαραγωγήν,
και τοΰτο έξασθενεί τό αίμα τού ζώου, έλαττώνει τήν δύναμιν
τής αντοχής του καί προδιαθέτει αύτό είς άσθενείας. Παραλίπο.
μεν ν’άναφέρωμεν τήν διφθερίτιδα καί τόν τυφοειδή πυρεττόν
τών όποιων τά μικρόβια συχνότατα άπαντώνται είςτό άγελαδινόν γάλα, δπως παραλίπωμεν νά έλθωμεν είς λεπτομέρειας
διά τήν εύκολίαν μέ τήν όποιαν διαθφείρεται τό γάλα δταν παραμένη είς μέρη περιωρισμένα δπου δ άήρ είνε έλαττωματικό.·, δπου υπάρχει ύπερθέρμανσις έξ άναπνοών συγκεντρωμέ
νων προσώπων κτλ. κτλ. διότι φρονοΰμεν δτι ταΰτα πάντα
είνε είς δλους γνωστά.
'Ως εκ τούτου τήν Κοινωνίαν καί τήν Επιστήμην απησχόλησε σπουοαίιος τό ζήτημα αύτό. 'II φοβερά αΰτη άσθέ"
νεια έξαπλοΰται καί πλήττει άφοβος τήν άνθρωπότητα, δταν
λοιπόν σκεοθώμεν δτι δύναται νά τήν μεταδώση είς προδιατε
θειμένους οργανισμούς (διότι εύτυχώς οί πολύ ύγιεϊς οργανι
σμοί αντέχουν, καί υποκύπτουν οί έχοντες προδιάθεσιν) αύτό
τό γάλα, ή κατ’ έξοχήν ωφέλιμος καί άπαραίτητος διά τόν
άνθρωπον τροφή, έπιβάλλεται είς τάς πολιτισμένος καί μοροωμένας κοινωνίας νά έξεύρωσι τά μέσα τής άμύνης κατά τοΰ

ύπούλου αύτοΰ έχθροΰ.
Καί ή έπιστήμη κατέφυγεν είς διάφορα μέσα έξ ών ή άποστείρωσίς τοΰ γάλακτος έγένετο μιά βιομηχανία σημαντική
άλλά καί επωφελής διά τήν άνθρωπότητα. Εσχάτως δμως ή
έπιστήμη προέβη έτι περαιτέρω, έδημιούργησε νέαν βιομηχα
νίαν σοβαροτέραν καί περισσότερον ώφέλιμον διά τούς καταναλωτά; τοΰ γάλακτος. Έδημιούργησε τό άπεξηραμίνον
γάλα. Δηλαδή. Ααμβάνει τό αγνόν καί υγιές γάλα τών
βουνών καί τό παρασκευάζει ώς ρξής. Εντός κολοσσιαίου
κενού χαλύβδινου κυλίνδρου θερμαινόμενου είς 130 βαθμούς
καί στρεφομένου περί τόν άξονά του μέ μεγάλην ταχύτητα
όίπτεται διά χιλιάδων μικρών σωλήνων τό νωπόν γάλα τοΰ
βουνού. Εύθύς ώς έλθη εις έπαφήν μέ τόν θερμόν κύλινδρον
τό γάλα, εξατμίζεται τό νερό, καί μένουν είς ξηρόν μορφήν
δλα τά θρεπτικά στοιχεία τοΰ γάλακτος τά όποια έλκονται
δΓ ειδικών μηχανημάτων καί μεταφέρονται είς τάς άποθήκας.
'Ως βλέπει πας τις ή κατεργασία γίνεται άνευ ούδεμιας ξέ

νης ούσίας καί δίδεται είς τήν κατανάλωσιν γάλα χωρίς μι
κρόβια παίλσγόνα, χωρίς μολύσματα, εύύληνόν, εύχρηστόν, λεπτόν,
ελαφρόν, χωνευτικόν, άρωματώόες, παχύ καί ελαφρώς γλυκύ.
Με αύτό τό άπεξηραμένον γάλα κατασκευάζετε θαυμάσιον νω
πόν γάλα άναμιγνύοντες είς ώρισμένην ποσότητα κόνεως δε-

καπλασίαν ποσότητα σχεδόν βράζοντος νερού.
Τό Άπεξηραμένον γάλα κατασκευάζεται είς τήν Αύστρίαν
ύπό τήν έπιτήρησιν τής Αύστριακής Κυβερνήσεως, έξοδεύεεται δέ είς μεγάλα ποσά είς τήν Αύστροουγγαρίαν. Είνε είσηγ-

ματα.
Είς τάς Αθήνας είνε γνωστόν δτι πωλείται τό γάλα τής
τής άγελάδος, τό τόσον έπικίνδυνον, άπό ώρισμένα βουστάσια
1 δραχ. ή όκα καί φθάνει μέχρις 60 λεπτών. Άλλά τής μέν
δραχμής είνε χωρίς νερό καί έχει δλα τά έλαττώματα τοΰ
Φρέσκου, τό δέ τών 60 λεπτών είνε άποβουτυρωμένον ή νερω-

μένον ή καί άμοότερα. Έχομεν έπίσης τό γάλα τής κατσίκας,
τό οποίον είνε γάλα θαυμάσιον, υγιεινόν, έπειδή δέ τό ζώον
είνε υγιές τό γάλα του είνε χωρίς μικρόβια παθογόνα καί
μολύνσεις, άλλ’ οί κατσικάδες δέν λαμβάνουσι κανέν μέτρον
καθαριότητος καί ώς έκ τούτου μεταδίδονται πολλαί άσθένειαι
καί άπό τό γάλα αύτό 'II κατσίκες κοιμούνται είς σταύλους
άκαθάρτους, οί μαστοί των λερόνονται άπό τά ούρα ή σύρονται
είς δρόμους μέ λάσπες ή μέ κονιορτόν καί άρμέγονται άπό
χεϊρας άκαθάρτους ρυπαρών κατσικάδων’ ώς εκ τούτου εξω
τερικά: άφορμαί μολύνουσαι τό γάλα είνε δχι όλίγαι, θεωρουμένου τού ζώου ύγιειοΰς καί συνεπώς άπηλλαγμένου άπό
άσθενείας τοΰ αίματος καί τοΰ οργανισμού του.
'Υπάρ
χει λοιπόν πεποίθησις δτι ή διφθερίτις τών παίδων οφείλεται
είς τήν χρήσιν τοΰ κατσικίσου γάλακτος τό όποιον άλλως
μέ τούς άφρούς φθάνει νά πωλείται λ. 80—1,00 κατ’ όκαν.
'Ως έκ τούτου δέον νά στραφή ή κοινωνία μας εις τό άποξηραμένον γάλα τό οποίον υπερτερεί τοΰ νωποΰ καί περιβάλ
λεται μέ τόσας έγγυήσεις.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

Α Ν’Α ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΝ ΤΗΝΩ ΝΑΟΣ ΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΤΑΣ KTFI/ΙΣ

ΜΟΔΑ
Ζέστη, παντού ζέστη, αφόρητος, άποπνικτική· τού κάκου
ζητούμε κάποια άνακούφισι έλαττώνοντες δσον τδ δυνατόν
περισσότερο τά ένδυματά μας· και τό έλαφρότερο μάς ζε
σταίνει, μάς βαρύνει είς βαθμόν άπίστευτον.
Καί ή έποχή αύτή, είνε ή κατ’ έζοχήν έποχή τ~ϋ ύπαι
θρον. Έκδρομαί, p age, θέατρα, δλα είνε είς τήν διάθεσίν
μας, μάς προσκαλούν. Τί θά φορέσωμε λοιπόν είς αύτά ;
"Οτι βέβαια λεπτότερο καί φρεσκότερο υπάρχει· κ’ έτσι
ή lingeries έρχεται πάλιν είς τήν ήμερησίαν διάταζιν. Άλλά
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ένα

πραγματικών δέν εινε τίποτε ώραιότερον άπό

τέτοιο

φόρεμα μέ νταντέλλαν ή κέντημα, τό όποιον δροσερώτατο
και πρακτικώτατο καθώο είνε γίνεται μέ τό παραμικρότερο
φρεσκάρισμα τήν ώραν.

Τώρα βεβαίων τό χοντρό λινό δέν είνε τόσο τοΰ λούσου,
όσο τό λεπτό καί ή μπατίστα, μή λησμονώμεν δμων δτι

έ

κά πίσω, μέ μύτη στήν πλάτες. Θά είνε κάτι πολύ ώραΤο
καί λεπτό δταν μάλιστα είνε καμωμένο άπό έλαφρών κεντημένην μουσελλίναν καί τούλι μ’ ένα νταντελλένιο βολάν.

Τό καλό δέ είνε δτι τά fichu αύτά γίνονται κ’ έντελών
ανεξάρτητα τού φορέματος ώστε νά τά βάζη κανείς δπου
θέλει.

τήν στερεότητον, ένώ ών χρώμα άν

Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τήν φόδρα τών lingeries φορε

προτιμώμεν τό άσπρο, χωρίο έντούτοιν ν’ άποκλείσωμεν τό
έλαφρώο κρέμ καί τό μαργαριτάρι.
Ών πρόν τά γαρνιρίσματα τών φορεμάτων αύτών μπο

μάτων. Αύτή στό είδος τών princes.se γίνεται πάντοτε έντελώς χωριστή ώστε μέ τό τίποτε ν’ άλλάζωμε πολλές φορές

χει τό πλεονέκτημα

ρείτε κάλλιστα νά τούν βάλλετε λουρίδεν μέ έλαφρέν—έλα-

φρέν πιετίτσεν καί λεπτά entre deux άπό βαλανσιέν καί άκόμη δύο ειδών νταντέλλεν είν μίαν καί τήν αύτήν ένδυμασίαν, δηλαδή μίαν λεπτήν καί τήν άλλην χονδροτέραν.

τήν δψιν τών άμφιέσεών

μαν τήν κάνωμε

δέ πάντοτε

άσπρη, ρόζ, μπλέ, "ράσινη, μώβ, μενεξεδιά, κίτρινην καί μέ
ψάθα μαύρην. Είς δλους αύτούς τούς χρωματισμούς τό άσ
προ, τό άσθενές μπλέ καί τό ανοικτό ρόζ, εινε διά τά νέα

Διότι κατά τούν καθορίζονταν τήν μόδα, τό άνακάτωμα

κορίτσια, τό μπλέ τό καφφέ, τό μώβ, τό πράσινο καί τό ψαθί
διά τάς νέας κυρίας, ένώ διά τάς ήλικιωμέναν, συνηθίζεται

αύτό τήν Valenciennes μέ τήν χονδρήν ’Ιρλανδικήν νταν
τέλλαν, μέ τό χονδρό φιλλέ,. τήν χονδρήν βενετσιάνικην, μέ

πλατειά κορδέλλα, τού αύτού χρώματος μέ τήν φόδρα, σχη

τό μενεξεδί, τό τού ήλιοτροπίόυ, καί τό μαύρο. Ή ζώνη, μιά

τήν λεπτήν ’Ιρλανδικήν είνε κάτι τι πολύ χαριτωμένο·? καί

ματίζει ένα μεγάλο φιόγκο, ό όποιος χωριζόμενος στά δύο

ώραϊον. "Αν τό δοκιμάσωμεν λοιπόν καί έμεΐν, άγαπηταί

καταλήγει πολλές φορές σέ δύο φούντες.

άναγνώστριαι, καί άν πούμε δτι κάνωμε ένα φόρεμα τού

Μήν περιορισθήτε δμως είς τήν όμοιόχρωμον τής φό
δραν κορδέλλαν ήμπορεΐτε νά μεταχειρισθήτε άντ’ αύτής

οποίου ή κορσάζ κομμένη κιμωνό άποτελεϊται δλη άπό λου
ρίδεν μέ μικρέν πιέτεν καί entre deux άπό Valenciennes ένώ
χονδρά μοτίφ άπό ’Ιρλανδικήν νταντέλλαν έν εϊδει enip έcenients, φθάνουν μέχρι τών ώμων.

Ή φούστα γίνεται μέχρι τών γονάτων μέν, δλο άπό λου
ρίδεν λινού καί βαλανσιέν καίέρχομένη καθέτων, δπων καί είν

τήν κορσάζ καταλήγει είν μίαν πολύ πλατειάν λουρίδα
καμωμένην άπό χονδρήν ’Ιρλανδικήν νταντέλλαν μέ έπίσην
χονδρά μοτίφ. Έάν τώρα σαν μένη καιρόν καί δρείιν, κεν
τήσατε έπάνω στό τούλι καί κάμετε άπό αυτό ένα φόρεμα
ώραιότατο κ’ εύθυνότατο. Καί άφού δέν Θά σάν φοβίση ό

κόπον—διά τόν όποιον άλλωστε θά ίκανοποιηθήτε μέ τό
παραπάνω δταν ίδήτε τό άποτέλεσμα τήν έργασίαν σαν—
μή σάν δειλιάση κατ’ ούδένα λόγον ή Ιδέα δτι τό κεντη
μένο τούλι είνε πλέον άπηρχαιωμένην έποχήν διότι άν καί
κατά τά τελευταία έτη τό κέντημα αύτό είχε τεθή είν αχρη
στίαν, κατ’ αΰτάν έντούτοιν άρχίζει πάλιν ν’ άναφαίνεται
άρκετά μάλιστα θαρραλέων κ’ έπιτυχών.

"Υστερα έχομεν άκόμη καί τά φορέματα άπό βαμβακερό
έταμίν τά όποϊα δμων γαρνίρομεν πολύ ολίγον μέ κανένα

χονδρό βαμβακερό κέντημα ή μέ Soutache, σ’ δλα τ’ άλ
λα κεντημένα φορέματα τά τόσο έμμορφα καί κομψά βάζομεν διάφορα entre deux λεπτήν δαντέλλαν, λαίζα αγγλικού
κεντήματον ή λαίζα άπό κεντημένο τούλι. ’Εννοείται δτι
έάν προτιμήσωμε τήν αγγλικήν λαίζαν είνε περιττή κάθε
άλλη γαρνιτούρα ένώ τήν τούλινη δέν σάν τήν συνιστώιιεν
καί πολύ, έπειδή τήν έμεταχειρίσθησαν τόσον στήν

Shenii-

settes.
’Αλλά τώρα γαρνίρουν άκόμη καί τά λινά μέ Soutache
αύτό οφείλομεν νά είπωμεν δτι δέν τό άναφέρομεν ή έκ

καθήκοντον, διότι έάν τό Soutache δέν είνε πολύ λεπτό τό
φόρεμα γίνεται μία άηδία.
Είν αύτά τά φορέματα δσαι άπό σάν έχετε ώραΐα παλαιά

κεντήματα μπορείτε νά τά μεταχειρισθήτε θαυμάσιων.
Έάν μάλιστα είνε άρκετά μεγάλεν λουρίδεν μπορεί νά
γίνη όλόκληρη φούστα άπό τέτοιο βολάν, ή δέ

γαρνιρισθή έϊ αύτών στά μανίκια.
Πλήν έκεΐνο τό όποιον συνηθίζεται

Λ I Μ Η Ν

καί μαύρο βελούδο—πράγμα πολύ chic—ταφφτά changeant,
κορδέλλα πομπαδούρ ή pekine άκόμη δέ χρυσοκεντημένην
ή άργυροκεντημένην.
Τό καπέλλο τό όποιον θά πηγαίνη μέ τά φορέματα αύτά

4*

κορσάζ νά

ύπερβολικά έφέτον

καθών καί άλλοτε σάν είπομεν είνε τά fichu. Διά τά έλαψρά
καί άπλά φορέματά σαν κόψετέ τα δπων θέλετε- σταυρωτά

έμπρόν καί πίσω, ίσια έμπρόν καί σχηματίζοντα ναυτικό για

Xkyt ΤΜΝ ΕΛΛΚΔΧ

είνε μιά μαλακή ψάθα γαρνιρισμένη μέ άνθη, στάχυια, με

ταξωτήν μουσελλίναν ή άν τό θέλετε πολύ τού λούσου μέ

πτερά. Ή charlottes άπό άσπρο κέντημα πού έσυνηθίζοντο
άλλοτε τόσο πολύ δέν φορούνται πλέον καθόλου- πού καί
πού νά τής δούμε σέ κανένα μικρό παιδάκι. Όσα γιά τά
παπούτσια σας καμετέ τα άπό άσπρο δέρμα έλάφου ή
μαύρο βελούδο. Τά χρώματα συνηθίζονται τότε μόνον
δταν συμφωνούν μέ τό χρώμα τού φορέματος, πράγμα πολύ
δύσκολον.

ΚΑΛΑΜΩΝ

λέξιν αυτήν διά νά τήν προσφέρω είς τά γνωστά

’Ηνωμένα παγοποιεία — καί μαζή μέ τόν καφέν θά ροφήσουν μίαν σύγκρουσιν άντιτορπιλλικοΰ,
ένα καυγάν τών ηθοποιών τοΰ «Αθηναίου» μέ τού;
άστυνόμους, μερικά κρούσματα χολέρας, τί έγραφε
δ κ. Χαϊδεμένος διά τά κάρβουνα τοΰ στόλου, και
παρά τήν απελπιστικήν ύψωσιν τοΰ θερμομέτρου,
πεντάπηχυν φλογερόν Φιλιππικόν κατά τοΰ κ. Βε-

Τό πτολίεθρον, τό Μαρόκον καί τό Άγαδίρ.— Ηθο

νιζέλου.
Καί δμως πρέπει νά είνε εύχαριστημένοι οί ’Αθη
ναίοι, άφοΰ οί τροχιοδρομικο'ι μέ δλα; τά; στάσεις
τών τράμ δέν έκαμαν άπεργίαν, άφοΰ τό Άρσάκειον δέν έπεσεν άκόμη, άφοΰ δ Κλεάνθης Άγαλματίδη; συναγωνίζεται έπί σκηνής είς άνοησία; μέ
τόν Σωσίαν του, δ δέ κ. Στρατούλη; τσιμπά διά

ποιοί και αστυνόμοι. — Αί στάσεις τών τραμ
καί τό Άρσάκειον.— Αί άρβνλαι τον κ. Δτρα-

τοΰ κ. Τσιμπηρά τά; άρβύλα; τοΰ στρατού.
Τόν τόνον τή; Εύθυμία; έν τούτοι; έδωσεν ή Εύ-

τοΰλη. — Εόθυμία άθυμος.— ΟΆρης πάνοπλος.
— Κώδιζ εόγενοϋς συμπεριφοράς. — Τά ταξείδια τών υπουργών.—Χολέρα καί πανώλης.

θυμία, υπηρέτρια τοΰ κ. Σίμου, ήτι; δέν περιοπαται
μόνον εί; τήν κουζίναν, άλλά καί όξύνεται δταν γρά

Δις Μ· Π·

Η S^TYPR ΤΟΥ ΜΗΝΟΧ

Οί ’Αθηναίοι δέν πρέπει νά είνε δυσαρεστημένοι.
Τό καλοκαίρι πέρνα μέ δλα; του τάς απολαύσεις.
Όλα βαίνουν κατ’ εύχήν.

Οί κάτοικοι τοΰ πτολιέθρου,

κ. Μιστριώτα, ά-

στεω; είνε εύτυχεΐ;. Μόλις έγερθοΰν τής κλίνη; θά
μάθουν μιαν αυτοκτονίαν, είτε ύπό τριανταφυλλιάν,
είτε έντός λουτροΰ, ένα τραγικόν φόνον γυναικό;
άπό ένα ζηλότυπον σύζυγον ή έραστήν, τί φρονεί ό
άρθρογράφος κάθε έφημερίδος περί Μαρόκου, πόσα
πλοία θ’ άγοράση άπό τού; διαφόρους ξένους ναυ
στάθμους ή Τουρκία. Άλλά μανθάνουν καί άλλα
ένδιαφέροντα πράγματα. Όλα; λ. χ. τά; πολεμικά;
κινήσει; τών Μαλισσόρων, ποΰ κείται τό Άγαδίρ —
κρίμα ποΰ δέν ήμπορει νά γίνη καλαμπούρι μέ τήν

φουν κατά τοΰ κυρίου την.

4Ό Άρης κατά τόν μήνα αυτόν έπέδειξε τήν πα
νοπλίαν του στίλβουσαν. Είς τήν ’Αλβανίαν αί άψι ·
μαχίαι δέν έπαυσαν, οί Γάλλοι καί οί Γερμανοί έ
στριψαν τού; μύστακά; των καί οί πρώτοι τό έστρι
ψαν...άλά Γαλλικά διά κάθε ένδεχόμενον, οί φίλοι τής
Άνορθώσεως έξεστράτευσαν έναντίον τοΰ «Χρόνου»
διά νά άποδείξουν δτι δ «Χρόνος» είνε... χρήμα, καί
μόνον δ Άρης... Σακελλαρίδης δέν έτρεψε εις φυγήν
τούς άκροατά; του μέ τήν ώραίαν φωνήν του.
Έν τούτοις, δέν είνε μόνον τά περίστροφα τά δποία
έξεμύτησαν χωρίς ευτυχώς ν’ άνοίξη μύτη. Τά άρ
θρα τών άντιπολιτευομένων έφημερίδων είνε τόσον

πύρινα, ώστε νά σκοτώνουν υπολήψεις μέ δσην ευκο
λίαν σκοτώνουν τόν καιρόν των οί άργόμισθοι τών
συλλαλητηρίων. Τά άρθρα αύτά έκδιδόμενα είς τεύ
χος δύνανται νά άποτελέσουν « Κώδικα εύγενοΰς συμ
περιφοράς». Τής ευκαιρίας αύτής έπωφελήθη είς πα
τήρ, πρός τόν δποϊον δ υιός του άπηυθύνθη ζητών τά
φώτα του, προκειμένου νά γράψη μίαν έπιστολιμιαίαν διατριβήν έναντίον ένός έχθροΰ του.
— θέλεις, τοΰ άπήντησε, νά τόν βρίσης;

— Ναι, πατέρα, μά πάρα πολύ.
— Πολύ είπες; Έ, διάβασε ένα δύο άρθρα έφημε
ρίδων. θά εύρη; θαυμάσιον υλικόν. Νά είσαι βέβαιος

δτι τού άντιπάλου σου θά τοΰ έλθη άποπληξία... ·

4Σπανίως Κυβέρνησις Ελληνική έκοπίασεν, δσον
κοπιάζουν οί σημερινοί υπουργοί. Τά ταξείδια είς τήν
Ήμερησίαν διάταξιν, ήτι; ώς έκ τών ποικίλων δρομο
λογίων, τείνει νά λάβη τάς διαστάσεις τής άειμνήστου
Ημερήσια; Διατάξεω; τή; Διπλή; Βουλή;. Ό κ.
Πρωθυπουργό; άφοΰ άνεστάτωσε τά δημοσιογραφικά
γραφεία,μεταβαίνει εί; Κηφησσίαν μετά τοΰ κ. Κλεάρ

χου. Ό κ. Μπενάκη; μετά τήν άποκατάστασιν τή;
υγεία; τοΰ δνου τόν δποϊον γενναιοδώρω; προσέφερε
εί; τό έθνο; ώ; άναδιοργανωτήν τοΰ γένου; του, άπέρ-

χεται εί; Φραγκφούρτην, δ κ. Άλεξανδρή; άφοΰ έδραίωσε τήν παραμονήν του ώ; υπουργού διά τοΰ κα
θορισμού 2000 έδρών εί; τάδύο Πανεπιστήμια άπήλ-

θεν εί; Ελβετίαν, δ κ. Γρυπάρης νοσταλγεί τά άργυρά νάματα τοΰ Βοσπόρου, δ κ. Κορόμηλά; άφοΰ έπέτυχε περισσεύματα τοΰ προϋπολογισμού δμοια μέ τά
άλλα περισσεύματα τά έκ τών ποδών του κρεμάμενα,
πηγαίνει νά λουσθή καί νά άνακτήση τά; τόσον άναγκαία; δυνάμει; διά τό άξίωμά του καί τήν ήλικίαν
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του. Ό κ. Ρέπουληςτέλος—άτυχέστερος δλων—Πε
ριοδεύει τάς βρωμεράς συνοικίας τοΰ Πειραιώς. Ίσως
μάλιστα είς τάς περιοδείας του αύτάς όφείλεται καί ή
μή έλευσις τής χολέρας, ήτις έσταμάτησε είς τδ Δυρράχιον. Καί πάλιν λυπούμαι διότι τδ δνομα και αύ
τής τής πόλεως δέν είνε καλαμπουρήσιμον.

Άκροτελεύτιον, άντί παγωτού.
Ήκούσθη είς τδ τράμ.
— Καί γιατί τήν λένε χολέρα. Πόθεν παράγεται
ή λέξις ;
— Παράγεται άπδ τή λέρα...
— Καί τή πανώλη γιατί τή λένε έτσι ;
— Γιατί άμα φανή, παν όλοι...
Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Τδ έτερον ήμισυ τών ’Επιθεωρήσεων, δ «Κινημα
τογράφος», δλίγα προσέθηκε, νέα και έξυπνα νούμερα
είς τήν έφετεινήν έσοδείαν, διότι είς άλλα μέν συνηντήθη μέ τά τών «Παναθηναίων» χωρίς νά τά ύπερβή,
είς άλλα δέ δέν υπάρχει ή αφθονία τοϋ άλατος, ή
όποία πρέπει άπαραιτήτως νά κυρίαρχη είς τά τοιούτου είδους θεατρικά έργα. 'Η Έπιθεώρησις είνε μία
σάτυρα τών κυριωτέρων γεγονότων τοΰ έτους μετά
παρωδίας τών δρώντων προσώπων. Άλλ’ ή έκλογή
τών άξιων σατύρας γεγονότων δέν πρέπει νά είνε
τυχαία, ούτε ή παρωδία νά είνε υβριστική. ’Απαιτεί
ται λεπτότης δσον καί δηκτικότης, δτε ή εύφυία
άποβαίνει δχι μόνον εύπρόσδεκτος καί παρ’ αύτών
έτι τών σατυριζομένων, άλλά καί διδακτική.
Ό κ. Δημητρακόπουλος δέν έχει τήν λεπτότητα
τοΰ πειράγματος, άλλά είνε σατυριστής δξύς. Τά
εύφυολόγηματά του δέν είνε βεβιασμένα, άλλ’ έ'νεκα
τής πολυγραφίας είς ήν τδν έξωθεί δ βιωτικδς άγών
διαφαίνεται κάποια κούρασις είς τήν πνευματικήν
του παραγωγήν.
Μερικά νούμερα είνε πολύ έξυπνα καί καλογραμ
μένα, δπως δ γλεντζές, δ θρηνολογών διά τάς δια
σκεδάσεις τών ’Αθηναίων, δ Λιλιπούτειος βουλευτής,
δ δποίος παίζει καί καταζητείται διά τήν άπαρτίαν,
καί τδν δποϊον άπάγει είς τήν άγκαλιάν του δ κλητήρ τής Βουλής, ή Άψογος στάσις (Κοτοπούλη)
καί ή δρδινάτζα (Ζάννος). 'Ως έμφανίσεις ήσαν εύ
μορφοι ή τής κ. Λούη ώς Λίνας Καβαλιέρη, καί ή
τής Ίδζλάλ, ήν ύπεδύθη ή κ. Γαβριηλίδου, ήτις καί
ώς Μουσικομανής υπήρξε χαριτωμένη, άπέτυχεν
δμως ώς Άραπίνα' ή μίμησίς της δχι μόνον δμοιότητα δέν είχε μέ τήν ήρωίδα τής 'Αλυσσίδας, άλλά
έν τή προσπάθεια νά τήν παρωδήση κάμνει κινή

σεις άηδέστάτας. Ό χορδς τών Άπάχηδων έχύρεύθη καλά, έπιτυχίαν δ’ ειχεν ώς πάντοτε ή δίς
Μαρίκα Κοτοπούλη είς τδ «Παράρτημα» έξαγγέλλουσα τά νέα τής ήμέρας είς τετράστιχα.
Ό «Κινηματογράφος» κατά τήν γενικήν άντίληψ.ν ειχεν καταφανώς δλιγωτέραν έπιτυχίαν τών «Πα
ναθηναίων» καί δέν ήδυνήθη νά κάμη συνεχή σειράν
παραστάσεων άνευ έπισκευής.
Άς έλπίσωμεν δτι ή τρίτη έπιθεώρησις—τοΰ κ.
Μωραϊτίνη τδ «Πανόραμα», - ή προοριζομένη διά τά
τέλη τοΰ προσεχούς μηνός, θά άποζημιώση τους θαμώνας τών θεάτρων.

-γ-'
Ό άτυχής ποιητής, άλλά καί γόνιμος τήν φαντα
σίαν, κ. ΙΙερεσιάδης ώς ύπόθεσιν τοΰ νέου δράματός
του έλαβε τήν ήρωϊκήν Πάργαν. Τά δεινοπαθήματα
τών κατοίκων της, ή περιπετειώδης άλλά καί υπερή
φανος ιστορία τής άτυχοΰς πόλεως ένέπνευσαν είς τδν
φιλόπατριν ποιητήν σκηνάς ώραίας καί δραματικάς.
Κατέχων τδ χάρισμα νά γαλβανίζη τά έθνικά ιδεώδη
τοΰ λαοΰ, νέας προεκάλεσε συγκινήσεις δ ποιητής
τής «Σκλάβας» καί τής «Γκόλφως». Τδ δραμά
του δέν διακρίνεται διά τήν ιστορικήν άκρίβειαν,
ή έξαρσις δμως άνταποκρινομένη είς τδ ύψος τής ύποθέσεως άναπληροϊ τήν έλλειψιν ταύτην καί δίδει
άξίαν είς τδ έργον έντελώς δραματικήν. Ή έγκατάλειψις ιδίως τής πόλεως ύπδ τών κατοίκων καί ή
λιτανεία τοΰ ’Επιταφίου ένέχουν στιγμάς μεγάλης
δραματικότητος.

Τδ έργον έχει είς τινα μέρη καί μουσικήν ύπόκρουσιν, κατ’ έμπνευσιν τοΰ κ. Καλομοίρη, έπιτυχή.
Οί ήθοποιοί έπαιξαν μέ στοργήν πρδς τδ έργον, τδ
δποϊον έν γένει άνεβιβάσθη μέ έπιμέλειαν πολλήν.

Είνε περίεργον πώς μερικά έργα, χωρίς νά έχουν
πραγματικήν άξίαν, έλκύουν τδν κόσμον καί έπαναλαμβάνονται. Έάν ή «Άγνωστος» τοΰ Μπισσδν ήτο
έργον Έλληνας συγγραφέως, μόλις θά κατώρθωνε
δύο έσπέρας νά κρατηθή είς τδ πρόγραμμα. Ή γ'
πράξις μάλιστα τοΰ έπί σκηνής δικαστηρίου θά
προεκάλει ειρωνικούς γέλωτας.
'Η «Άγνωστος» είνε έρ·| ον παλαιάς σχολής, μέ
έξεζητημένας συγκινητικάς σκηνάς, μέ φόνον, δι
καστήρια καί ύστερικάς έκδηλώσεις μετάνοιας καί
συγγνώμης. Είνε έργον τής εύκόλου συγκινήσεως.
Δονεί άπότομα τάς χορδάς τής καρδίας, χωρίς ή τέ
χνη νά τάς θωπεύη.
Πρόκειται περί μιάς—τί άλλο;—άπιστου, ήτις έ
νεκα τής άσθενείας τοΰ τέκνου της μένοντος παρά τώ
πατρί, καί ένεκα τοΰ θανάτου τοΰ έραστοΰ της, έπιστρέφει είς τήν συζυγικήν οικίαν ίκετεύουσα νά γίνη

ριτωμένου διάλογον πρωτίστως δμως δ συγγραφεύς
διά τής κωμωδίας του σκοπεί νά μάς δώση ένα τύ
πον ένδς πονηροτάτου κορασιού, τδ όποιον ύπδ
πλαστήν άφέλειαν θαυματουργεί. Ένα έπίδοξον γαμ
βρόν ή μήτηρ—τύπος συνήθης είς τήν Ελληνικήν
οικογένειαν, παρ’ ή τδ ζήτημα τοΰ γάμου άποτελεί τήν
κυριαρχούσαν άπασχόλησιν — προορίζει διά τήν μεγαλειτέραν κόρην, άλλ’ ή μικροτέρα, τδ Χερουβείμ,
δέν άφίνει νά τής διαφύγη ή εύκαιρία καί διεκδικεϊ
αύτή κατά τρόπον πονηρότατου καί γοητευτικόν τδν
γαμβρόν. Άλλ’ αύτδς άποδεικνύεται ένας τυχαίος
καί άνάξιος προσοχής και διαλύονται τά δνειρα καί
οί υπολογισμοί τής οικογένειας καί μόνον τδ Χερου
βείμ διατηρεί τήν χαριτωμένην άφέλειαν.
Ό,τι ιδιαίτατα άποτελεί τδν χαρακτηρισμόν τοΰ
τρομερού αύτοΰ παρθενικοΰ πλάσματος είνε ή πρόω
ρος καί παρά τήν ήλικίαν της πείρα τοΰ κόσμου.
Ή ύπόθεσις τοΰ έργου είνε πενιχρά, ή δέ έλλειψις έπεισοδίων προκαλεί κάποιαν μονοτονίαν. Ή
α’ πράξις είνε ή καλλιτέρα, είς τήν β' χαλαροΰται τδ
ποθνήσκει.
ένδιαφέρον, ή δέ τρίτη έγράφη άποκλειστικώς διά
Ή βάσις τοΰ έργου δέν στηρίζεται έπί τών άρχών
μίαν λύσιν μή έχουσαν πρωτοτυπίαν, άλλά ένδειτής ήθικής. Ή άνεξικακία ένδς συζύγου άτιμασθένκτικήν τής έπιπολαιότητος, ήτις διακρίνει δλην τήν
τος, ήν υποστηρίζει δ συγγραφεύς, δέν είνε άξίωμα,
τδ δποϊον έν τή έφαρμογή του δύναται νά στερεώση οικογένειαν.
Αί σκηναί τών οικογενειακών συσκέψεων καί συνεώς αύτδς νομίζει, ή νά έξαγνίση μίαν οικογένειαν.
νοήσεων πώς νά έλκύσουν τδν γαμβρόν, άν καί φθά
'Όταν άπαξ έγκολαφθή έν στίγμα—οίον ή άτιμία
νουν ένίοτε μέχρι μικρολογιών, είνε χαριτωμέναι. 'Ο
τής γυναικός—άδύνατον νά τδ καλύψη ή συζυγική
χαρακτηρισμός τής κόρης—Χερουβείμ διαβολικωτάάνοχή. Τά διδάγματα τού έργου αύτού είναι άπόρροια
παρακεκινδυνευμένων άρχών, τάς δποίας δσον καί άν του—άποτελεί τήν μεγαλειτέραν έπιτυχίαν τοΰ έρ
ένέδυσε δ συγγραφευς μέ τής ρητορικής τά άνθη, γου. Ή ύπόκρισις τής Κυβέλης ύπήρξεν άπαράμιλλος, άνταξία τών προσδοκιών τού συγγραφέως, δστις
δέν είναι δυνατόν ούτε καί δρθδν νά ζήσουν.
'Ως πρδς τήν ύπόκρισιν, ή κ. Κυβέλη ήρίθμησε έπίτηδες δι’ αύτήν έγραψε τδ έργον.

δεκτή. Άλλ’ δ σύζυγος έξωργισμένος τήν άποδιώκει.
Ζή έκείνη τότε βίον έλεύθερον, συνάπτει σχέσεις μέ
διαφόρους, οΰς διαδέχεται ένας άθλιος, δστις ζητεί έν
συνεννοήσει μετ’ άλλων έκβιαστών νά έκμεταλλευθή
τδν σύζυγον, δστις κρατεί τήν προίκα τής διωχθείσης
γυναικός του. Έκείνη δέν στέργει είς τήν τοιαύτην έκβίασιν έξ ής θά παραχθή σκάνδαλον πρδς ζημίαν τοΰ
υίοΰ της, σκοτώνει τδν έραστήν της έν λογομαχία,
δικάζεται, καί κατά σύμπτωσιν έγκαινιάζει τδν
δικηγορικόν του στάδιον δ υιός της υπερασπιζόμενος
τήν κατηγορουμένην, έν άγνοια δτι είναι ή μήτηρ
του. Κατά τήν δίκην έπέρχεται ή άναγνώρισις
μητρδς καί υίοΰ, παρίσταται δέ καί δ πατήρ δστις άκούει τδν έξάψαλμον διότι «άποδιώξας τήν άμαρτήσασαν γυναϊκά του, τήν έξώθησεν είς βίον άσεμνον».
Τέλος, μετά πολλάς προσπάθειας, κατορθώνει δ υίος
νά συμφιλιώση τούς γονείς του, άλλά κατά τήν στι
γμήν καθ’ ήν συναινεΐ αύτή είς τήν συμφιλίωσιν,
ώς έκ τών άλλεπαλλήλων σφοδρών συγκινήσεων ά-

μίαν έτι έπιτυχίαν, έκ τών δυσκολωτέρων. "Ολοι τήν
άναγνωρίζουν ώς άκαταγώνιστον εις τούς έλαφρούς
ρόλους, είς τάς έμφανίσεις της ώς παρθένου· είς τήν
«Άγνωστον» δμως είχε δραματικάς έξάρσεις καί δύναμιν καί έκφρασιν άξιοσημείωτον. Είς μίανδκόκληρον
πράξιν ήτο υποχρεωμένη διά μόνης τής μορφής σχε
δόν νά έξωτερικεύση μίαν σκληράν πάλην αισθημά

των.
Ό κ. Ροζάν θαυμάσιος ώς σύζυγος. Έπαιξε μέ
πολλήν φυσικότητα. Καί δ κ. Λέων ώς έραστής,
υπέρποτε άξιος έκτιμήσεως. Ήτο μία άπδ τάς σπανιωτάτας έπιτυχίας του τό ολίγον μέρος, είςτδ δποϊον
έπαιξε χαρακτηριστικότατα.

Κ·

ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
’Ηπια νερό άπ ’ τη βρύσι σου καί δίχως νά τό νοούσαν
πίνοντας αναστέναζα, τόσο βαρειά, καί τόσο
φαρμακερά,ποΰ άπ’τόν κρουνό πήρε φαρμάκι η βρύσις.
Και όταν τό βράδυ έχύθηκε τ ’ άνθη σου νά ποτίση
όλα εκιτρίτισαν μέ μιάς κ’ έ'γνραν μαραμένα
και ταδες κ’ ελυπήθηκες κ’ έθύμωσες μέ μένα :
Κακιά, δέν έστοχάσθηκες άπάνω στό θυμό σου
πώς τά πτωχά λουλ,οόδιά σου τά πήρες στό λαιμό σου
γιατί είχες φαρμακέψει έου τόν στεναγμόν μου εκείνο
όταν σοΰ ζήτησα φιλί καί μοΰ πες δέν σοΰ δίνω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

Ή γαμβροθηρία—ή άντίθετος δψις τής προικοθηρίας—είνε ή ύπόθεσις τού «Χερουβείμ», τής νέας κω
μωδίας τοΰ κ. Ξενοπούλου. Ή προσπάθεια ένδς άνδρογύνου, έχοντος δύο θυγατέρας, δπως έμπλέξουν
ένα πλούσιον γαμβρόν είς τά δίκτυα τοΰ γάμου γίνε
ται άφορμή σατύρας, περιοριζομένης κυρίως είς χα

ΔΗΛΩΧΙΣ
Χάρεν των διακοπών τοΰ θέρους το τεΰχος
τοΰ προσεχούς μηνός Αύγουστον εκ8οθησεταε
όμοΰ με τό τεύχος τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου.
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«Καί θά ήτο άδύνατον ν’ άφήσητε τδν μελαγχο»λικδν έκεϊνον στεναγμόν, άν συνέπιπτε π. χ. νά εύ»ρεθήτέ ποτέ εΐς κανέν έκ τούτων τών σχολείων τήν
λίας τοΰ έργου παρ
*
αύτοΰ τοΰ Συγ»έπέτειον τής άλώσεως τής Κων)πόλεως : Ήθέλετε
Η ΙΔΖΛΑΛ γραφείο; κατά τήν πρώτην αυτόν πανπαραστή εΐς πρωτότυπον τέλεσιν μνημοσύνου κατά
ράστασιν.
»τδ όποιον άντικαθιστώσι τδ μέν κενοτάφιον μικρά
Ή έμφάνισι; γνωοτον δραματικού σνγγραφίω; άπό σκηνής
δεν εινε βεβαίως οννηθέ; τι καί κοινόν καλλιτεχνικόν γεγονός,
»σχολ. ταμεία τοποθετημένα έπί σημαιών, τδν δέ
λαμβάνει δέ τοϋτο ετι μεγαλειτέραν σπουδαιότητα καϊ εφελκύει
»ίερέα, ή ίέρεια—παιδαγωγός».
ζωηροτέραν τήν προσοχήν όταν ό Συγγραφείς παίζη ρόλον ίδιου
«Ήθέλετε αΐσθανθή—είμαι βεβαία—ρίγος συγκιέργου και ή φήμη φέρει ώς πιθανολογοϋμενον δτι είς τό πρόσω»νήσεως άγιας, τήν στιγμήν καθ’ ήν ήθέλετε ιδει
πον τοϋ ήρωος τοϋ έργου, τον όποιον ό συγγραφεΰς υποδύεται,
οί θεαταϊ θέλουσιν άνεΰρει μίαν πτυχήν τοΰ βίου αυτοϋ τοϋ
»άνοιγόμενα τά ταμεία έκείνα, άφοϋ πρώτον καταίδιου συγγραφέως. Μή άναλαμβάνοντε; την ευθύνην τών δια
»θέσωσιν έν αύτοϊς αί Έλληνικαί έκεϊναι ψυχαί τδν
δόσεων αυτών, όπότε θά ήτο ίσως ανάγκη νά μελετηθή ευρέως
»τελευταϊον τοΰ έτους δβολδν ώς τήν μόνην δυναή ψυχολογική θέσις τοΰ συγγραφέως καϊ διερμηνεντοϋ τοϋ ρόλον,
»τήν—δι’ αύτούς—θυσίαν, έπί τοΰ βωμού τής Πα·
οταματώμεν πρό τοΰ γεγονότος τής ΰποκρίοεωςήτις παρουσίασε
τόν κ. ’Ιωσήφ κύριον τής σκηνής, και απέδειξε τήν καλλιτε
» τρίδος ».
χνικήν αύτοΰ ιδιοφυίαν. Ό κ. ’Ιωσήφ διά πρώτην φοράν άνήλθε
«Συγγνώμην άν ήθέλησα νά υπεγείρω δλίγον τδν
τάς σανίδας τοΰ θεάτρου δημοσία. Φύσις καλλιτεχνική, άγαπώσα
»πέπλον, ύπδ τδν όποιον κρύπτεται ή ζωή πολλών
τήν οκηνήν καί τάς μεγάλας καϊ πολλαπλά; αυτής συγκινήσεις,
»άφανών έργατών τοΰ πολιτισμού, δσοι θερίζουν συονχϊ άπαξ έλαβε μέρος ώς ερασιτέχνης ηθοποιός είς έργα διδα
»χνά πολύ περισσοτέρας άπαγοητεύσεις ή έλπίδας
σκόμενα έντός αιθούσης και πρό θεατών ολιγάριθμων καϊ είς
φιλικούς κύκλους άνηκόντοη·. Πρό τοϋ πολλοΰ κοινοΰ, τοϋ δύ
»περί τελεσφορήσεως τοΰ σπόρου, τδν όποιον έρριψαν
σκολου, τοΰ απαιτητικού, είχε τό θάρρος νά έμφανισθή κατά τήν
»μετά προσοχής είς έκατοντάδας παιδικών καρ
διδασκαλίαν τής « Ίδζλάλ·» κΛι τ/ έμφάνισίς τον ήτο μία θριαμ
υδιών».
βευτική επιτυχία τήν οποίαν ένθονσιωδώς άνεγνώρισεν τό άσφν«’Αλλά σημειώσατε δτι τδν ύπεγείρώ μόνον δι’
κτικώς πληρούν τό θέατρον τής Κυβέλης έκλεκτ-ιν άκροατέ)»ύμάς καί τοϋτο διά νά μή έχητε τήν ιδέαν δτι βαριο>'. ‘Αποβλέποντες καϊ είς τήν εξαιρετικήν επιτυχίαν τής ηθο
ποιίας του καϊ είς τήν ίδιάζονσαν συγγραφικήν τέχνην του καϊ
»δίζουν εΐς τδ σκότος δλα τά 'Ελληνικά σχολεία, μή
είς τάς συμπάθειας τάς όποιας απολαμβάνει παρά τών συναδέλ
»συναισθανόμενα τήν ίεράν άποστολήν των».
φων του καί τής κοινωνίας, εΐμεθα βέβαιοι δτι ή έντνπωσις τήν
Μετά πολλής άγάπης
όποιαν προυκάλεσε τό γεγονός αύτό δεν θά σβεσθή με τάς πρώ
ρχόμετοι άπό τοΰ τεύχους τούτου τής δημοσιεύσεων τής

*Η ονομασία τον μηνός αρκεί διά νά φαντασθη <5
αναγνώστης δτι οί θνητοί διερχόμεθα τάς πλέον δυσά
ρεστους στιγμάς τοϋ έτους. Έν τούτοις η δυσάρεστος
αύτή εποχή δίδει την εύκαιρίαν είς πολλούς, απομακρυ
νόμενους τών πόλεων καί ζώντας εν ύπαίθρω ν’άπολαμβάνωσι τήν γοητείαν τών ελληνικών βουνών, τήν
δρόσον τών δασών καί τήν άνακουφιστικήν θέαν τών
-θελκτικών αιγιαλών τών παραλίων τής Ελλάδος. 'Η
κοινωνική δμως καί πολιτειακή εξέλιξις δέν επηρεάζε
ται ούτε άπό ψύχη υπερβολικά ούτε άπό θερμότητας
εκνευριστικάς καί τά επεισόδια διαδέχονται άλλη λα.
Άρχομένου τον πρώτου δεκαημέρου τον μηνός αυ
τόν έπίκεινται αί διακοπαί τής Διπλής Βουλής καί έν
μέση αιθρία, ώς κεραυνός, ενσκήπτει τό έπειοόδιον
τής παραιτήσεως τοΰ Προέδρου τής Βουλής κ. Στρατού.
*0 κ. Στράτος, έξ εκείνων οί όποιοι έπίεοαν τόν κ.
Βενιζέλον νά άναλάβη τό ταχντερον τήν Πρωθυπουρ
γίαν, δέν αντέχει εις έν χαριτολόγημα τον κ. Δημητρακοπούλον καί άπό τόν υψηλόν οτυλοβάτην είς τόν
οποίον τόν ύψωσαν ή ύπερνευρικότης καί τό εΰερέθιστον (δπως έκαυχήθη) πίπτει είς τό επίπεδον
κοινού θνητόν δστις δέρει έν τώ θεάτρω τόν πρώτον
τυχόντα υπηρέτην τοϋ καφφενείου—αποτέλεσμα δυ
στυχώς καί τοϋτο τής ϋπερνευρικότητας κτλ.— Πί
πτοντας τοϋ κ. Στρατού-άνέρχεται είς τήν έπιφάνειαι’
ό κ. Τσιριμώκος καί ή γαλήνη επανέρχεται αδιατάρα
χτος είς τάς συνεδριάσεις τής Βουλής, ήτις έν μέσω
επευφημιών καί (αμοιβαίων συγχαρητηρίων διακόπτει
τάς έργασίας της. Τό έργον τής Διπλής υπήρξε γόνιμον
καί όμολογεϊται κοινώς δτι έψηφίσθησαν νόμοι αναπλα
στικοί τοΰ βίου καί τών πολιτικών ορών τοϋ τόπον μας.

-^·
Έν σημείου τό όποιον έδρόσισε τήν ψυχήν τοϋ
Έθνους είνε καί ή άρχίσασα έργασία πρός άναδιοργάνωοιν τοϋ ναυτικού. *
0 ναύαρχος Τώφνελ έπανελ■θών έξ ’Αγγλίας μετά τό ατύχημα τοϋ * ’Αβέρωφ»,
έκ τοϋ όποιου έδιδάγθη πολλά διά τήν κατάσταση1 τοϋ
Ναυτικού μας, άνέλαβεν άποφασιστικώς τήν άνάπλασιν
αύτοΰ και τό έθνος ήδη μετ’ εμπιστοσύνης αποβλέπει
είς τά δύο έθνικά έρείσματά του τά όποια ηύτύχησαν
-νά δοθούν είς τάς σοβαρός καί φιλότιμους χείρας τών
Γάλλων καί ’Άγγλων Στρατιωτικών.
Είς στιγμήν δμως κατά τήν οποίαν αί πρώται ει
δήσεις τής σχετικής βάσιμου έργασίας τοϋ Ναυάρχου
Τώφφνελ ένέπνενσαν τήν έλπίδα αίσιον μέλλοντος, έπέρχεται τό έπειοόδιον Τσουκαλά τό όποιον έκμεταλλευθείς ό τύπος ό σφόδρα αντιπολιτευόμενος καί άντιδρών
κατά τοϋ κ. Βενιζέλου άνήγαγε» είς περιωπήν φλέγον
τος ζητήματος.
Φρονοΰμεν δτι είς στιγμάς έθνικών κινδύνων καί σο
βαρός έργασίας πρός εσωτερικήν διοργάνωση’ προσωπι
κά ζητήματα έπρεπε νά υποχωρούν καί νά μή γίνωνται
αί βάσεις αντιπολιτευτικής έργασίας παρά δργάνων τοϋ
τύπον, ό όποιος δέν υστερεί ούτε είς φιλοπατρίαν ούτε
.είς νοημοσύνην.
Ο κ. Τσουκαλάς είνε μορφωμένος καί εύθαρσής
αξιωματικός καί ούδέν πλέον. Δυστυχώς δέν είνε άπηλ-

τοΰ νέου έργου τοΰ κομψογράφου Συγγραφέως κ.
Α
ΛΙωσήφ, όφείλομετ νά μή άντιπαρέλ^ωμεν τό γεγονός τής διδασκα
Ίδζλάλ,

λαγμένος παθών καί ύπό τούτων παρασυρόμένος κατώρθωσε νά δημιουργήση φατρίας άντιμαχομένας,άλλά
καί σπαρασσούσας τάς καλλιτέρας δυνάμεις τοϋ Ναυτι
κού μας. Καί έν τφ μέσω τοϋ σπαραγμόν αύτοΰ προ
βάλλουν Αξιωματικοί αρχηγοί μερίδων άλληλομισονμένων. Έπεβάλλετο λοιπόν, καθ’ ήμάς, είς τόν κ. Βε
νιζέλον νά μή έπιζητήση μόνον τόν έλεγχον τών πρά
ξεων τοΰ κ. Τσουκαλά-—καθ’ ήν στιγμήν γράφομεν
δικάζεται άκόμη ό κ. Τσουκαλάς καί έχομεν πλήρη πίστιν είς τήν εύθυκρισίαν τών μελών τοΰ Άνακριτικοϋ
Συμβουλίου—άλλα και τόν έλεγχον παντός άναμεμιγμένου, έπί τοϋ οποίου βαρεία νά έπέπιπτεν ή τιμωρία
έφ δσον άπεκαλύπτετο άδιαφορήσας διά τά μεγάλα
έθνικά συμφέροντα χάριν τών προσωπικών φιλοτιμιών
καί τών υστερόβουλων υπολογισμών.

Επεισόδιον δπερ έτάραξε τήν ’Εθνικήν συνείδησιν
είναι καί ή σύλληψις καί τά μαρτύρια τοϋ Προξενικοΰ
υπαλλήλου ήμών είς Κ)πολιν. ’Ιδού οί μεγάλοι κίνδυνοι
τοϋ Έθνους καί ή στιγμή κατά τήν όποιαν όλοι πρέ
πει νά ένισχνοωμεν τήν Κυβέρνησιν ήμών διάτήν εθνο
πρεπή αύτών διεξαγωγήν. ’Επίσης άπειλητικόν προ
βάλλει καί τό ζήτημα τής Κρήτης, ληγούσης προσεχώς
τής άρμοστίας τοϋ κ. Ζαίμη. Καί έκ τοΰ ζητήματος αϊ
τού οί κίνδυνοι είναι δχι ολίγοι καί δέον ή Κυβέρνησις
καί έπ’ αύτοΰ νά έχη τήν ένίσχυσιν τοϋ Έθνους. Έν
τούτοις ύπάρχει βεβαιότης δτι ή Εύρωπαϊκή Διπλω
ματία φοβουμένη τάς περίπλοκός θά έπιζητήση νά
κρατήση άμετάβλητον τό καθεστώς, μέχρις ου αί περι
στάσεις έπιτρέψουν τήν οριστικήν λύσιν τοΰ Κρητικόν
ζητήματος.

·&■
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Λήγει ήδη ό ’Ιούλιος, τοϋ Τσουκαλά τό ζήτημα είνε
είς τήν ακμήν του, ή άντιπολίτευσις είνε ακράτητος, α
κλόνητος, βιαία, πάν διάβημα τής Κυβερνήσεως, -ψέγε
ται καί άποδοκιμάζεται μεθ’ ορμής. *
0 κ. Βενιζέλος
είνε τό άντικείμενον πάσης έπιθέσεως. Δέν τοΰ συγ
χωρούν διότι παρευρέθη είς τήν κηδείαν τοϋ άε μνήστου Κανελλίδου—διά τόν οποίον θά ήθέλαμεν νά
έβλέπαμεν τήν Κυβέρνηση·, χάριν τιμής πρός τόν Άν
δρα, διατάσσουσαν τήν κηδείαν του δημοσία δαπάνη —
καί τοΰ ζητοϋσι τόν λόγον διατί ό κ. Στράτος έδειρε
είς τό διάλειμμα τοϋ «Χερουβείμ» τόν μικρόν υπη
ρέτην — καθημένου τοϋ κ. Βενιζέλου είς δύο πρό
αύτοΰ καθίσματα — οπότε νέος κεραυνός ενσκήπτει
διά τής δημοσιεύσεως είς τάς « ’Αθήνας» συνεντενζεως
τήν οποίαν έδωκεν είς Παρισίους <5 Βασιλόπαις Γεο'ιργιος είς φίλον τών « ’Αθηνών» καί διά τής όποιας
σφοδρά έπίθεσις έκδηλοϋται καί πάλιν κατά τοϋ κ.
Βενιζέλου. . . .
Παρά πάντα ταΰτα, άναμφισβήτητον είνε δτι ή μικρά
Ελλάς Υποδεικνύεται πλήρης ζωής καί ρώμης καί είνε
εύχάριστον δτι ή νεωτέρα γεννεά μορφοϋται είς έν πο
λιτικόν σχολείου είς τό όποιον δρά μία υπέροχος πολιτι
κή μορφή δπως τοΰ Βενιζέλον.
Κηφισσιά 30 Ιουλίου.

Ζ

τα; ριπάς τοΰ φθινοπώρου, όπότε λήγει ή θεατρική περίοδος
έκάστον έτους, άλλά θά παραμείνη επί μακράν ώς σύμβολου καλ
λιτεχνικής δράσεω; άσννήθον; διά τά θεατρικά χρονικά τής πα
τρίδος μας.
Mil - ui'i

προηγο jjxivov τεύχος έοηαοσιεύύησαν αί εντυπώσεις τάς
Εΐςόποιας
άπεκόμι'.σεν ή ήριετέοα Διευθύντρια έκ τής έπισκε-

ψεώς της ένός ’Αγγλικού έν Λονδίνω Σχολείου. Δι’ αύτών
καταλήγει μ,ετά λύπης της είς συμ.πέρασρ.α αποκαρδιωτικόν
διά τό 'Ελληνικόν Σ/ολεϊον. ’Επί
τού συριπεράσμ-ατος αύτού ή Δις
ΠΑΡΗΓΟΡΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Αγλαΐα Γεωργιάδου, ή απαράμιλ
λος αύτή Έλληνίς, ή διευΟύνουσα
τό Παρθεναγωγείου Πορ-Σαίτ άπέστειλεν είς τήν ήμετέραν Διευθύντριαν πατριωτικωτάτην δια
μαρτυρίαν τήν όποιαν, μολονότι ιδιωτικής ούσεως, μέ αληθή
άνακούοισιν καί υπερηφάνειαν δημοσιεύει ή «Ελληνική’Επιθεώρησις» διότι αί γεαμμαί της ήγένοντο αφορμή νά γνωσθή
έργασία αφανής καί πολύτιμος έςελισσομένη είς μίαν γωνίαν
οπού ό Ελληνισμός ανθεί καί ακμάζει.

«Ήδη θά μοί συγχωρήσητε άρά γε μικράν πα»ρατήρησιν εΐς τό περί τών ’Αγγλικών σχολείων πε»ρισπούδαστον άρθρον σας ; Ό έπιλογος μέ έλύπησε
νδιά τήν αύστηρότητα — τήν ούχί ίσως πολύ δινκαι'αν—μέ τήν δποίαν κρίνει τά Ελληνικά σχολεία
.
*
«Διότι ηύτύχησα, έγώ τουλάχιστον, νά γνωρίσω
»τοιαΰτα τόσον έν Άθήναις δσον καί άλλαχοΰ, τά
»δποϊα δέν έχουν ίσως άναγεγραμμένας είς τδ πρό»γραμμά των πομπώδεις λέξεις, άλλ’ έν τούτοις έρ»γάζονται άθορύβως,προσπαθοΰντα διά παντός μέσου
»καί πρώτιστα διά τοΰ παραδείγματος τών διδα»σκουσών, νά μορφώσωσι τδν χαρακτήρα τών παιδιών
νκαί νά καλλιεργήσωσιν είς τάς τρυφεράς των καρ
υδιάς κάθε ευγενές συναίσθημα, φυσικά καί τής πρδς
»τήν Πατρίδα άγάπης».

ΑΓΛ. I. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Θά ήτο μεγάλη ή χαρά μας άν μας έδίδετο καί άλλη
άοορμή νά δήμοσιεύσωμεν παρόμοιας έννοιας, παρόμοιας σκέ
ψεις άπορρεούσας άπό Ελληνίδας κατανοούσα; τόν υψηλόν
προορισμόν των καί έργαζομένας μέ τήν πρός τό καθήκον καί
-ήν πατρίδα άφοσίωσιν τής Δος Γεωργιάδου.
•

πίλεκτος καί γνωστοτάτη φυσιογνωμία δ πρύτανις τών Ελλήνων δημοσιογράφων, άληθής Νέστωρ τοΰ Αθηναϊκού τύπου,δ Πέτρος Κανελλίδης, διευ
θυντής τών «Καιρών» ύπέκυψεν είς τδ μοιραίον τέλος.
Ό Κανελλίδης έπί μακράν σειΠ. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ράν έτών έδρασεν ώς δημοσιογρά
φος, τά δέ άρθρα αύτοΰ τά ιδιόρ
ρυθμα τδ ύφος, άλλά μεστά έν/οιών, είχον καταστή
παροιμιώδη καί δημοφιλή.
Σοβαρός, πολυμαθής, έχειρίζετο τά πολιτικά καί
έθνικά ζητήματα δεξιώτατα, τηρών πάντοτε άνεξαρ-

Ε

τησίαν φρονήματος.
Πάσα ή σκέψις αύτοΰ έφέρετο πρδς τήν Πατρίδα
καί τδν Λαόν, μέ αύτάς δέ τάς λέξεις έξέπνευσεν δ
άκάματος καί διαπρεπής δημοσιογράφος, δ άγαθδς

πατριώτης.
—----

«Πανελλήνιος Σύνδεσμος τών παραγωγικών
Σωματείων» δργών πρδς έργασίαν σοβαράν
καί έπωφελή προκηρύσσει διά τδ προσεχές φθινόπωρον «Έκθεσιν Σηροτροφίας καί Μεταξουργίας». Τδ
σκόπιμον τής άποφάσεώτ
ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΟΕΣΙΣ του ταύ της είνε τόσον προφανέςώστεθεωροΰμεν περιτ
τόν νά τδ έξάρωμεν διά λόγων. Περιοριζόμεθα νά

Ο
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συστήσωμεν μόνον εις τούς Διδασκάλους και Διδασκαλίσσας της Ελλάδος νά μή παραλείψωσιν εύκαιρίαν κατά τήν όποιαν θερμώς νά προτρέψωσι τούς
σηροτρόφους τής περιφερείας των δπως λάβωσι μέρος
εις τήν Έκθεσιν ταύτην. Ή έπίσημος αύτής Ιναρξις
θά κηρυχθή τήν 20 Νοεμβρίου 1911 εις τδ Ζάππειον
τών ’Αθηνών θά περιλαμβάνη δέ πέντε τμήματα Α'.
Βομβύκια, βαμβακόσπορον, σκώληκας, μωρεόφυλλα
κτλ. Β'. (Διεθνές) Συσκευήν καί μηχανήματα Σηρο
τροφίας. Γ'. Μέταξαν ώμήν, στρεπτήν καί κατειργασμένην. Δ'. Μεταξωτά υφάσματα διαφόρων- χρωμά
των καί Ε'. Χειροτεχνήματα έκ μετάξης και είδη
μεταξωτών ποικίλης χρήσεως.
Είς τούς έκθέτας οί δποϊοι θά διακριθώσι θά δοθώσι βραβεία χρηματικά καί θά άπονεμηθώσι τιμητι
κά! διακρίσεις, διπλώματα, μετάλλια, έπαινοι κ.τ.λ.
Πληροφορίας οί ενδιαφερόμενοι άς ζητήσωσιν άπδ
τήν ’Επιτροπήν. Έλπίζομεν καί εύχόμεθα πλήρη έπιτυχίαν, άν καί φρονοϋμεν δτι καί μόνη ή απαρχή
τοιούτων έργων είνε αύτή αύτη ή έπιτυχία.

σ-'.ήριξιν καί μέ ζηλευτήν προθυμίαν κατακλύζει καθημερινώς
τά 14 πρατήρια τής έταιρίας (άτινα καί μέχρι Κηφισσιας καί.
Άμαρουσίου έφθασαν) διά νά προμηθευθή τό ωραίο καί εύθηνό
ψωμί της, πολλαί δέ καλαί οικογένεια’, κάμουν γενναίαν χρήσιν τοΰ μαύρου ψωμιού.
ΊΙ Άρτοποιητική ομωςή όποια έχει τό δαιμόνιου τοΰ νεω
τερισμού είς τούς κόλπους της, ή όποια διαρκώς βελτιώνει
τους όρους τής έργασίας της (εκτός τών πρατηρίων έχει δια
νομείς διά τήν έκτέλεσιν πάσης παραγγελίας! έστράοη,μόλις έξ
μήνας από τής ίδρύσεώς της, καί είς άλλα σημεία τοΰ κοινω
φελούς προγράμματος της τών όποιων συντόμως τήν εφαρμο
γήν θά έπιδιώξη πρός οΦελος πάλιν τής κοινωνίας καί ίδια
τής πελατείας της. Εφέτος έχομεν έλλειψιν βουτύρου λόγω
τοΰ βαρέος χειμώνος τοΰ π. έτους καί τό ζήτημα τοΰ εμ
πορίου τοΰ βουτύρου τείνει νά καταστή σαβαρόν διά τήν
αγοράν τών ’Αθηνών, είς τήν όποίαν τά άγνά βούτυρα είνε
δυσεύρετα καί μαίνεται ή ασυνείδητος νοθεία.Λίαν έπικαίρως
ήδη ή άρτοποιητική Εταιρία άνέλαβε νά χορηγή διά τάς
οικογένειας βούτυρον αγνόν καί εϋθυνόν ταύτοχρόνως,καί έπ’
αυτού φρονοϋμεν ότι έχομεν τήν ύποχρέωσιν νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τοΰ αναγνώστου μας διότι ή άπόφασις αΰτη
τής έταιρίας είνε προωρισμένη νά προσφέρη θετικάς υπηρε
σίας εις τήν κοινωνίαν μας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ακάματος κ. Ίγγλέσης, ό δημιουργός έργου
τιμητικωτάτου διά τδν τόπον μας καί χρησιμωτάτου διά τάς άνάγκας μας, έξέδωκε τδν Γ'. τόμον
τοΰ «’Οδηγού τής 'Ελλάδος».'Μόνον ή φυλλομέτρησις τοΰ έργου τούτου δίδει
0 ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ιδέαν τοΰ όγκου τής έργα
σίας καί τής μεγάλης δα
πάνης ήτις άπητήθη διά νά άχθή τοΰτο είς πέρας.
Είς ύπερχιλίας σελίδας άνευρίσκομεν πλήθος χρησί
μων πληροφοριών διά πάντα κλάδον, δ δποϊος ένδιαφέρει τδν μορφωμένον καί κοινωνικόν άνθρωπον. 'Ολό
κληρος ή έλευθέρα Ελλάς, τδ πλείστον μέρος τοΰ
υποδούλου Ελληνισμού κατοπτρίζονται είς τάς σελί δας του καί είνε πολύτιμος σύμβουλος καί βοηθός καί
τοΰ έμπορου καί τοΰ λογίου καί τοΰ έπιστήμονος καί
τοΰ στρατιώτου καί παντός παράγοντος τής κοινωνικής
εύρρυθμίας.

Είς τήν Φιλοσοφικήν καί Κοινωνιολογικήν Βιβλιοθήκην Γ.
Φέξη εξεδόθησαν τά κάτωθι έργα :
Ό Μονιόμός τοΰ Haeckel.’—Έξετάζων άπό βιολογικής
άπόψεως καί ιδίως σύμφωνα μέ τήν κρατούσαν θεωρίαν τής
εξελίξεως ό Χαίκελ τήν κίνησιν, τήν σύνθεσιν καί τήν άνάπτυξιν τής ΰλης παρουσιάζει τόν Μοντομόν, ήτοι τήν απλήν
καί εξ ένός στοιχείου σύστασιν τής ύλης ώς τήν μόνην πραγ
ματικήν καί έναργώς αληθή φιλοσοφικήν περί τοΰ κόσμου
άντίληψιν.
ΊΙ μετάφρασις επιτυχής ύπό τοΰ κ. Α. Φαρμακοπούλου..
Φιλοάοφία καί φιλολογία τοΰ V. Hugo.—Μέ οξυ
δέρκειαν καί μέ δύναμιν είς ΰοος εναργές καί ποιητικόν ό
Ουγκω διερευνά είς αύτό τό έργον του τήν παγκόσμιαν σκέψιν ώς πρός τήν καλλιτεχνικήν ιδίως έκδήλωσιν αύτής. Ή
άνάλυσις τοΰ έργου τοΰ Αισχύλου κατά συμπαραβολήν μέ
τό έργον τοΰ Σαίξπηρ εκτεινόμενα! περιλαμβάνουν γενικήν
επισκόπησιν τοΰ αρχαίου ιδεώδους καί τοΰ νεωτέρου.
Ή μετάφρασις ακριβής καί έπιμεμελημένη ύπό τοΰ κ. Γε
ρασίμου Βουτσινα.
Ό ΣοΒιαλιόιιδς τοΰ Richard. — Μελέτη τής ιστορίας
τοΰ σοσιαλισμού, έκθεσις περιληπτική τών νεωτέρων σοσια
λιστικών συστημάτων καί τών έοαρμογών των, ιδίως δέ εξέγυνή, ήτις κατά τούς τελευταίους χρόνους εφιλοτιμήθη
λεξις αύτών σνμφωνα μέ τάς αντιλήψεις τής συγχρόνου οι
νά μετάσχη τών δυσχερέστερων αγώνων και νά τιμήση
τήν Επιστήμην, 'έδωσε νέον δείγμα υπέροχου άντιλήψεως και κονομολογικής έπιστήυ,ης είναι τό έργον τοΰτο, τό όποιον
παρέχει ιδίως πολλάς καί πολυτίμους περί τοΰ σοσιαλισμαΰ
ηρωισμού παράτολμου, αίωρηθεΐσα καί αύτή διά τοΰ αερο
γνώσεις καί πληροφορίας.
πλάνου είς τδ κενόν. 'Η κατάκτησις
Ή μετάφρασις τοΰ έργου σαφής ύπό τού κ. ΊΙλ. ΟικονοΗ HPQTH ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ τοϋ άέρος υπήρξε/ ή αιματηρότατη τών
μοπούλου.
εφευρέσεων. Έκαστη έβδομός αριθμεί καί
Συγγραφείς κα» 'Ύφος τοΰ Schopenhauer.—*
0 μέγας
ενα ’Ίκαρον. Είς τούς αεροπλοϊκούς αγώνας ιδού ότι συγκατατής Γερμανίας νεότερος φιλόσοφος, βαθύς καί πρωτότυπος,,
ριΟμεϊται καί μία γυνή, φονευΟεϊσα κατά τήν πτήσίν της. Τό
ύπερέχει συνάμα καί είς κομψότητα ύφους. Εις τήν σειράν
γεγονός προσδίδει είς τόν φεμινισμόν εξαιρετικήν αϊγλην.
δέ τών έργων του, τών ύπό τίτλον «Πάρεργα και Παραλειπόμενα», περιέλαβε τό ύπό τόν άνω τίτλον σύγγραμμα, είς &
μέ διαύγειαν Φιλοσόφου κοί πείραν μεγάλου καλλιτέχνου
' I δού ή « Άρτοποιητική Εταιρία ’Αθηνών» ή όποια ωθεί τήν
ορίζει τούς κανόνας τοΰ καλοΰ ύφους, τους τρόπους τής διαδρασιν της μέχρι ένός σημείου πρωτοφανούς διά τά εμ
πορικά χρονικά τοϋ τόπου μας. Καινοτομοϋσα εύεργητικώς
τυπώσεως τών ιδεών καί έν γένει τής συγγραφής, επιτίθεται
διά τήν ’Αθηναϊκήν κοιδέ δριμύτατα έναντίον τών διαστροφέων τής γλώσσης καί
τών κενολόγων καλλιτεχνών.
NEQTEPHIIOI ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ! νωνίαν καταβιβάζει τήν τι
μήν τοϋ άρτου Α’ ποιό
Ί[ μετάφρασις λίαν επιτυχής ύπό τής κ. Αίκ. Ζάρκου.
τητας είς λεπτά 45, είς ιδεώδη δηλ. εύθυνιαν τήν οποίαν
πρό Ιδετίας ήδύνατο ν’ άνεύρωσιν αί ΆΟηναϊκαί οίκογένειαι.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κατασκευάζει τό θρεπτικότατου μαύρο ψωμί, υπέρ τής δια« Πινακοθήκη» .—Έξεδόθη μέ εκλεκτά περιεχόμενα καί
δόσεως τοΰ οποίου αληθή σταυροφορίαν ήγειρεν ό έν ’Αγγλία
καλλιτεχνικάς εικόνας τό τεΰχος Αυγούστου. Έκ τών περιε
τύπος, καί δίδει είς τάς εργατικά; τών ’Αθηνών τάξεις Ί/ωμί
χομένων: Ή καλλ. έκθεσις τής Ρώμης ύπό Κ. Καιροφύλα.—
υγιεινόν καί μοναδικής εύΟυνίας.
ΊΙ τέχνη ύπό Ρ. Swan..—-Λειτουργικά δράματα.—Είς τό
Μέ 35 λεπτά τήν όκαν αγοράζετε μίαν όκαν ψωμιού πε
ξενοδοχείου, διήγημα Τσέχωφ.—Ζωγραφική, ύπό Π. Νιρ
ριέχοντας δλα τά θρεπτικά συστατικά τοϋ σίτου, καταλ
βάνα.—Φυσιογνωμίαι τοΰ JH'. αίώνος.—Μ'.κραί άλήθειαι κλπ.
λήλου δχι μόνον διά τά ισχνά βαλάντια άλλά καί διά τούς
Δημοσιεύεται πρός τούτοις ανέκδοτος είκων τοΰ μεγάλου
έξησθενημένους οργανισμούς.
Έλληνος ζωγράφου Γύζη.
’Αλλά καί ή ’Αθηναϊκή κοινωνία δέν ύστέρησεν είς ΰπο-

ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΙ
TH£ UPTOrtOiHTlKHJ
Άπό τά ΠΡΑΤΗΡΙΑ μας τά οποία εύρίσκονται είς τήν ΝΕΑΝ ΑΓΟΡΑΝ, (οδός Εύριπίδου 19) είς τό ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΝ (Πλατεία γεφύρας Κολοκυθοΰς), είς τό ΘΗΣΕΙΟΝ (οδός Νηλέως άριθ. 1), είς τήν ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ (παρά τήν
Λαχαναγοράν όδ.Πειραιώς 94),είς τό ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (έναντιΣταθμού, όδ Έρμοΰ), είς τοϋ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ (όδ.Βείκου
2),είς τό ΚΟΛΩΝΑΚΙ (οδός Κυνοσάογους άριθ. 1), είςτήν ΝΕΑΠΟΛΙΝ (οδός Θεμιστοκλέους άριθ. 43, οδός Σόλωνος καί
Ασκληπιού), είς τό ΒΑΘΡΑΚΟΝΗΣΙ (οδός Εύτυχίδου-έναντι φυτωρίου), είς τήν ΒΑΘΗΝ (διασταύρωσις Σωκράτους καί
Χαλκοκονδύλη, όπου καί τό Κεντρικόν μας Γραφείον, Αποθήκη καί ’Εργοστάσιου Ηλεκτροκίνητον), είς τήν ΠΛΑΤΕΙΑΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (δδός Μυλλέρου καί Αγησιλάου, δπου τό έτερον ηλεκτροκίνητον εργοστάσιου μας), είς τήν ΚΗΦΙΣΣΙΑΝ

(Κατάστημα Αποικιακών Α. Δημοπούλου).

μαζή μέτό άγνό ψωμί ρέας, τό καθαρό, τό υγιεινό, τό καλοζνγιόιιίνο καί εΰθυνώτερον άπό κάθε άλλο καί τά

ΝΕΑ ΕΙΔΗ τά οποία άπό τά μέσα τοΰ προσεχοΰς μηνός Αύγούστου είσάγομεν είς τά Πρατήριά μαί'
ΜΗ ΠΓΡΙΠ0Ι7Γν0Γ λοιπόν είς τό ώραϊον πρώτης ποιότητος ψωμί μας, καί είς τό θρεπτικό μαύρο όιταρίII ΕΓ IU Γ I ΔΕΖ.0 Ε νιο ψωμί, τό οποίον διά τάς ωφελίμους ιδιότητάς του τό συνιστοΰν όλοι οί μεγάλοι ύγιεινολόγοι τού κόσμου καί μάλιστα είς τήν Αγγλίαν, οπού πρώτη δίδει τό καλό παράδειγμα ή Βασιλική Οικογένεια, ή όποια

τό χρησιμοποιεί κάθε μέρα είς τό φαγητόν της, άλλά

ΚΑΙ

Τβ ΟΩνΤνΡΩΝ VAV
I U DU I I II UH LAL

ίις δοχεία * όκας, ’/ί όκας καί 100 δραμίων. Βούτυρον άγνόν, όφραγι-

όμένον. καλοζυγιάμένον, άρίότης ποιότητας, γενότικώτατον καί

κατά πολύ εΰθηνότερον άπό κάθε άλλο βούτυρο τής ίδιας εκλεκτής ποιότητος.

ΖΗΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
KAI

ΤΛ V Α ΙΊ Ω V Μ I V A V
IU Z.AIIUII1I £ΑΔ

Σαποΰνι τοΰ πλυσίαατος άπό άοιστα υλικά. Χωρίς νοθείας καί άμμους. Έλαορό,
καλοζυγισμένο καί οίκονομικώτερον άπό κάθε άλλο όμοιας ποιότητος.

VAV καί
και
ζυμαρικών (πάστες) άπαντα εκλεκτής ποιότητος,
ΠΜΑ|/ΑΟΠΜ!Α
Ι"Ι" |\ Al Uillft inL· ζυγισμένα, είς τάς τιμάς τής χονδρικήςπωλήσεως τή: αγορας.

Η

καλο-

ΖΗΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
ΊΡΛ ΓΑ A A VAV
I U I AAA Ζ.ΑΔ

“Ολοι γνωρίζομεν τί γάλα πίνομεν είς τάς Αθήνας. ΊΙ κοινωνία ύποοέρει καί ό τύπος
διαρκώς φωνάζει διά τούς κινδύνους. ΊΙ Άρτοποιητική εισάγει διά πρώτην φοράν είς τήν
Ελλάδα τό θαυμάσιου, τό εύεργετικόν άπεξηραμένον Γάλα εις κόνιν έντός πακέτων 36 ή'ί δραμίων έκαστον, κατάλληλον
διά 1 όκαν γάλακτος νωπού. Τό γάλα τής Άρτοποιητικής είνε γνήσιον, χωρίς κανένα κίνδυνον μεταδόσεως νοσημάτων, χω
ρίς παθογόνα μικρόβια, χωρίς φόβον άλλλοιώσεων επικινδύνων διά τήν ύγείαν τών άνθρώπων. Εινε Γάλα χωρίς νοθείας, χω
ρίς άναμίξεις μέ ζένας βλαβερός ούσίας.Γάλα γευστικόν καί οικονομικόν. Κατάλληλον διά τά γλυκά όας,διά τής κρέμες όας»
διά τόν καφφέ όας, τό τόάϊ <ίας. Έξοχον St’ ίξο^άς, ταξείδια, έκδρομάς. Είς έκαστον πακέττον, ευρίσκετε τάς
οδηγίας τής χρήσεως. Ειδοποιήσατε προφορικώς τά Πρατήρια,ειτε δΓ έπιστολής τό Κεντρικόν ΓραΦεϊον—Διασταύρωσις οδών

KAI

Σωκράτους
καί Χαλκοκονδύλη
καί θάμας
έχετε
καί έγκαιρον
κατκαί
’ οίκον.
Συνιστώμεν
ιδιαιτέρως τό—γάλα
καί τακτικήν
τό βούτυρόν
μας είς τήν
τά διανομήν
Ξενοδοχεία
Ζαχαροπλαστεία τών πόλεων καί
τών θερινών εξοχικών κέντρων. Τά ξενοδοχεία τά όποια Οά μεταχειρίζωνται πό βούτυρόν μας θ’ αύξήσωσι τήν πελατείαν των
καί Οά άποκτήσωσιν ιδιαιτέραν φήμην διά τά γευστικότατα φα·ρ·ητά των. Δοκιμάζατε διά νά πειόθήτε. Διά τά ξενοδοχεία

τών έξοχων δέν ύπάρχει εύεργετικώτερον είδος άπό τό γάλα μας.
Οί άγοράζοντες είς ποσότητας Βούτυρον ΰ Γάλα Οά έχωσιν ανάλογου έκπτωσιν.

Οούτυρον

Σαπούνι
Γάλα

δρ.

»
»

5.— κατ’ όκαν
»
1.10
»
0.50

Τό Ψωμί Α' ποιότητος τιμάται λεπ. 0.50 λόγω τής
υπερβολικής αύξήσεως εσχάτως τής τιμής τών άλεύρων.
'Γωμ,ί μαϋρο υγιεινό καί θρεπτικό 40 λεπτά ή όκα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΗΙΕΝΟΝ ΔΡ. 50.000.000
ΑΠΟΘΕΗΑΤΙΚΑ ΔΡ. 10.275.000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : Έν Πειραιεί, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλφ καί Λαρίσση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ ; Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί Ρεθύμνφ.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινουπόλει ('Υποκατάστημα
έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισφ,
Τραπεξοϋντι, Κεράσουντι, Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλο
νίκη, Σέρραις, Καβάλλα, Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χί<υ.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ; Έν ’Αλεξάνδρειά (μετά παραρτήματος έν
τή συνοικία Midan), Καίριο (μετά παραρτήματος έν τή
συνοικία Mousky), Μανσούρα καί ΖαγαΧικίφ, Μίτ-Γκάμ
καί Τάντς:.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΩ (Donihof, Monckeberg strasse ιδ).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ (Σουδάν).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).

διαφόρων διαστάσεων πρός δρους λίαν ευνοϊκούς
διά τό κοινόν.
ΤΙ Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυ
σόν, ειςέπιταγάς (cheques) έπί τοΰ εξωτερικού καί
είς τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς.
Αί εις χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι εις δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ εις έπιταγάς (cheques)
τής Τραπέζης έπί τών έν τώ έξωτερικω ανταποκρι
τών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’
εξαμηνίαν άπό τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής
πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.
Ταμιευτήριου, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί
καθ’ έκάστην.

ΕΝ Ο Δfi ΕΡΜΟΤ
4 ΡΙΘΜ. 4 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σ. Φραγχιιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπότασης, ’Αντι
πρόεδρος. Ίω. Βαλαωρϊτης, Κ. Ιίερούγχ, Έ. Έμπτιρΐχος, Δ. Εύγενίϊίης, Λ. Ζαρίφης, Λ. Ε. Ήλιόπουλος, Ζ. Κ. Μάτσας, Έμμ. Μπενάχης, Μαρχήσιος δέ Ρεβερσώ.
Γννικος Διενϋυντής

Ζαόείριος Κ. Μάτόαη

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTHMPS

Λ

Α

α.

ΜΟΥΤΙΟΠΟΥΛΩΝ

Εις τον άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ

Διεύθυνσής Τηλεγραφική :

φον καί πολύχρωμου έμπορικόν πλούτον τοΰ κατα

DES

ΑΘΗΝΑ! ΚΗΝ - ATHENOCEES

στήματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε· τά

CHATEAUX
Brevetee S. G. D. G.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν
εργασίαν, ήτοι’ Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμμα
τίων και συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεωγράφων και εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων,
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ
ματικών, γραμματίων εσωτερικού καί εξωτερικού’
έκτελεϊ χρηματιστικάς έντολάς’ εκδίδει έπιταγάς, πι
στωτικός έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πλη
ρωμών έν τε τφ έσωτερικφ καί τώ εξωτερική)’ ανοίγει
τρέχοντας λ)σμούς ή γγυη μένους, δέχεται καταθέσεις
χρεωγράφων πρός φΰλαξιν αντί ελάχιστων δικαιωμά
των καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων

τελειότερα άιίηοόοοονχα διά

ΠΡΟΙΚΑΣ, τά

πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα και δαντέλλας

καί τά τελευταίας μόδας ύόάιίιιατα. Δέν θά σάς

προσέλκυση μόνον δ πλούτος καί ή εύθηνία τού

καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα εις τούς κατα-

στηματάρχας

τούτους

ευγένεια και άβρότης

τών

..

ΤΑΧΥΤΕΡΗ
,,

ΓΡΑΜΜΗ

ΕΞ

noffenaif.

.1. SCHALLER

1, Rue Francois Ponsard, PARIS
Prospectus franco

" Α Θ Η ίΜ A I

Μελέται φιλολογικοί καί καλλιτεχνικοί.
Σννεογαιίία εγκρίτων λογίων.
Εικόνες έργων Ελληνικών καί ξένων καλλιτε
χνών.

Συνδοοιιή έτηόία φράγκα 12.
Γραφεία 'Οδός Χαριλάου Τρικοΰπη 22 Λ.

Se m6fer des contrefaQons, toutes d6fectneuses

τρόπων.

ΕΑΛΗΑΟΣ ΚΑΙ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ Δ6ΗΝΑΙΣ —ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ
Διευθυντής Δ. Ι· ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ

Produit en io minutes de 500 gr.
a 8 kil. de glace, on des Glaces, Sorbets etc. par un sei i-

_.ι ι,. ।.

νΟΒΜΙΑΜίΒΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α\ΤΜ,Ο.αΛιΟ h Α;
Η ΜΟΝΗ

MHNIAION ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΗΝΑΤΟΠΗΣ 01» ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

τόννων 16,000.

Ατμόπλοια : —------------------------------------------------------ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,, τόννων 12,000

Ίά ωραία και μεγαλοπρεπή ταντα ατμόπλοια ;ΐ> ε νεότευκτα και φημίζονται διά τήν αντοχήν καί ευστά
θειαν κατά τά ταζείδιά, των. Έχουσι διπλάς μηχανάς καί διπλούς έλικας. Είνε πολυτελέστατα, άναπαντικώτατα
μέ 150 θέσεις Α', 200 θέσεις Β', καί 1500 θέσεις 1
.
*
Έχονσιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δέ διά
καλοριφέρ. Λειτουργεί εντός αύτών δ ασύρματος τηλέγραφος MarCODL, παρέχεται δέ πάσα άνεσις είς τούς
έπιβάτας, μέ τά εστιατόρια, αίθουσας κυριών, καπνιστήρια, ζυθοπωλείου, καφφενείον κτλ. κτλ. Διά τήν υγείαν
τών ταξειδιωχών έ'χει ληφθή πάν μέτρον, δέν λείπει δέ ούτε φαρμακείου πλήρες, ούτε νοσοκομείου.

Τακτική άναχώρησις έξ ΕΛΛΑΔΟΣ δι’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά εΐκοσαήμερον
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ Π Ρ $ ΚΤΟΡ εί Α
’Εν Πειραιεί (5 Λεωφόρος Α’ιγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείφ, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμο),
καί Νέα 'Υόρκη.
Άντιπροόωπεται είς άπαντα τά μέρη τής Ελλάδος καί ’Ανατολής.

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ

ααευρον
...............................
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ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
Πωλεοταχ
δλα τά φαρμακεία %αχ φαρμα%ερπ.ορεόα.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Acct τήν Ελλάδα xccc Κρήτην.
ΚΟΣ

— *

AAUMA1

I

ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΔΡΧ. 50,000,000 - ΑΠΟθΕΜΑΤΙΚΟΝ ΔΡΧ. 10,480,000
ΕΔΡΑ

ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΕΝ ΕΛΛΑΔί: Έν 11ε εραιεΐ, ΙΙάτραις, Σύρω, Κα7.άμαι«, Γριπόλιι, Βάλω και Ιαοίσστ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ ,: Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί Ρεβύμνφ.
ΕΝ ΤΟΎΡΚΙΑΐ : Έν Κωνσταντινουπύλει (Υποκατάστημα έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), έν Άμεσω,
1 ραπεζουντε, Κερασοϋντε, Σμύρνη, Μερσίνη,’Αδάνοικ, Θεσσαλονίκη, Σέρραεε,Ιέαβάλλα, Ξάν
θη, Ίωαννίνοις Χέω, Γαμσώ καί Δεδεαγάτε.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩι.· Έν ’Αλεξάνδρειά, (Μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Midan), Καΐρω, (Μετά παραρτήματα- έν
τή συνοικία Mousky), Ζαγαζικίω καί Μανσούρα, Μίτ-Γκάμ Τίντα καί Λίπενί-Σουέφ. '
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι (Ν” 22 Eenehnrch Street) έν Άμδούργω, (Doinhof, MGnckebergstrasse js) έν Λεμεσώ (Κύπρου)
έν Χαρτούμ (Σουδάν) και έν Λιμένι Βαϋεος (Σάμου).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1911
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Διαθεόευα :
Έν τώ Ταμείφ καί παρ’ έγχωρίοις Τραπέζαις............................................. Δρ. 19 975 506 64
Παρά Τραπέζαις έν Ευρώπη καί Συναλλάγματα έν χαρτοφυλακίω . »
23,919,523.37 Δρ
Προεξοφλήσεις καί Προκαταβολαί ε/γραμματίων........................................................
,
Ήγγνπιιένοι λογαριασμοί :
62,786,618.1 1
β(; 033 171 70
1 θ’47θ,791 ΈΟ

Τρέχοντες λογαριασμοί χρεωστικοί............................ ...... ..................................
Όμολογίαι Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί Άνωνίμων Εταιριών.
Χρεώγραφα καί τοκοαερίδια .
Συιιμετοχαί είς επιχειρήσεις .

Κτήματα Τραπέζης.............................................................................
'Εγκαταστάσεις καί έπιπλα Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων.

.

.

»

.

»

εις έν τεύχος

Όλόκληρος

σελΐς

Ήμίσεια
Τέταρτον
"Ογδοον

»
σελίδας

•

·

Δραχ

»

60
35
20
12

Διά χώρον μικρότερον τιραΐ ανάλογοι
Δι' εϊκονογραφιιμένας διαφημίόβις, δι' εξ τενχη η περιάάότεοα , ίδιαίτεραι άυμφωνίαι.

ι
43,895,030 01
41,194,290 θ5

139,290,581 61

32,695,335)75
18,809,438(42
11,290,537)02
2,817,602)50

4,809,889 09
1,109,807(28
295,912,512)33

,
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

“ΑΘΗΝΑ'ΓΚΗ,,

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Έπί ένεχύρω χρεογράφων...............................................................
. Δρ.
ΔΓ έμπορικών καί άλλων εγγυήσεων......................................................................
Έπί υποθήκη ακινήτων...............................................................
...

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ί^ΑΝΑΤΟΛΗ^
‘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΛΙΜ^
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον Εταιρικόν..........................................................................................
Δο
Κεφάλαιον τακτικόν Άποθεματικόν.................................................
Άποθεματικύν Προνοίας......................................................................
Καταθέσεις οψεως ................................................................................................ Δρ. 56,897,025.44
»
προθεσμίας................................................................................................. .
50,901,836.99
>
»
πολυετείς καί μέ προειδοπ.............................................................. .......
30,946 994 90 »
Ταμιευτήριου...................................................................................................................... ,
f 7’,987’637.02
.
Τρέχοντες λογαριασμοί πιστωτικοί.............................................................................
‘Υποκαταστήματα .......................................................................................................................
Εξωτερικοί λογαριασμοί.........................................................................................................
Προσωρινοί λογαριασμοί καίδιάφορα................................................................................

Δρ.

Ό Γεν. Διενβνντίις

Ο

Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ

Φ.

Ε0Ν. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις

είς

τραπεζικά

>
t
3
J

γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακας τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν όψει
ή έπί προθεσμία δηλοποιεϊται δτι άπό 15 τρέχοντος ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχεται
παρά τε τώ Κεντρική» Καταστήματι καί τοϊς ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμιιάτια
άποδοτέας έν όψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκω.
1 1)2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δύει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10.000, πέραν τοΰ ποσού
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου εις 1 ταϊς ο)ο κατ' έτος
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τοϋ ποσού τούτου εις 1)2 ταϊς
ο)ο.. Αί καταθέσεις αΰται γίνονται δεκτοί καί εις ανοι
κτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου
λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.
2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά εξ μάνας τουλάχιστον.

ζΐιενά. roC

Μ.

50,000,000)
5,480,000:
5,000,0001

156,733,494( 35

22,838,244) 43
200,009 57
37,221,914 61
18,438,849 37
295,912,512 33

Λογιοτηρον

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

2 ,/ίταΐςο)ο κατ’έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά εν έτος τουλάχιστον.
3 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
δνο ετη τουλάχιστον.
3 1)2 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
Ί έάάαρα ετη τουλάχιστον.
4 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε
ετών διά τάς διαρκείς.
Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι εις
«ράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προ
θεσμία ή διαρκείς έπί τόκω 7
1 */2 ταϊς °, ο κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
>
»
»
»
>
1 έτους
»
2 V»>}>»»
2 έτών
3 »
»
>
>
»
4 »
4 »
»
»
>
>
5 »
»
Αι όμολογίαι τών έντοκον καταθέσεων έκδίδονται κατ’
εκλογήν τού καταθέτου όνομαστικαι ή άνιυνυμοι.
Τό κεφάλαιον και οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τη αιτήσει του
καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς
ιύ αύνό νόμιομα είς ό έγένετο ή κατά&εσις.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΤΣΤΑΣΙΑ
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Έάν αί Ά&ήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωϋείσας καταπληκτικός προόδους των μία Αφορμή πρός τοΰτο είνε καί τό μέγα αύτό
Κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώ&η πλουσία έπίπλωσις, Απαστράπτουσα κα&αριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφ&ονία καί ποικιλία όλων των είδών τής
2Καχαρθ«λαστεκής καί τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτό έκαινοτόμησεν είς τό' ζήτημα τής εύ&ηνής διανομής κατ’ οίκον Αγνού καί νωπού Άγδλαϊϊενού Γάλακτος I Ζ Τά Γεαούρτεα του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά
£δη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται αφϋονα, ευδηνά, και μέ υλικά εκλεκτά
καί επιμελημένα. Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλαοτεκή? γαργαλιστικότατα, γευ
στικότατα, Απολαυστικότατα. Κατόπιν δλων αύτών ^εκαίως θεωρείται τό κέντρον δλου τοϋ εκλεκτού κόσμου. Λεκαίως εύρίσκουσι ΰέσιν μόνον οί προνοητικοί
ποϋ φροντίζουσιν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι και Ακόμη δεκαεότερον δλοι
οί συχνάζοντες είς τά Θέατρα δέν ΰεωροϋσι τήν διασκέδασίν των πλήρη αν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό Αναφυκτικόν των, ή τό παγωμένον γάλα
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - 48
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

“ΕΠΒΗΝΙΚΗΣ ΕρίθΕδΡΗΣΕδΣ,, - “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,, έν συμπράξει μετά τοΰ έν 'Άθήναις έκδιδομένου καλλι
τεχνικού περιοδικού “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,, θά έκδώση διά τό προσεχές έτος Ήμερολόγιον
‘Εγκυκλοπαιδικόν, Φιλολογικόν, Καλλιτεχνικόν.
Τό 'ΙΙμερολόγιόν μας θά είνε πιστή άπεικόνισις τής τε έθνικής, κοινωνικής καί
πνευματικής έξελίξεως και προόδου έν Έλλάδι. Διακεκριμένοι συνεργάται οί ορι
στείς τής καλάμου, θά συμβάλλουν είς τόν έπιτυχέστερον αύτοΰ καταρτισμόν.
Τό Ήμερολόγιον μας, ογκώδες, έκ τρικοσίων σελίδων πυκνών είς ύλην και
κοσμούμενων ύπό καλλιτεχνικών εικόνων, έπί έκλεκτοΰ στιλπνού χάρτου τυποΰμενον, θά περι
λαμβάνω ύλην άνέκδοτον και πρωτίστως πρωτότυπον, άσχετον πρός τάς είς τά είρημένα Περιοδικά δημοσιεύσεις.
Μελέται επιστημονικοί είς έπαγωγόν ύφος γραμμένοι και χρήσιμοι είς τόν καθημε
ρινόν βίον, φιλολογικοί μελέται, διηγήματα, πεζά και έμμετρα ποιήματα, ήθσγραφίαι, ταξειδιωτικα'ι περιγραφαί, μεθυγραφίαι, καλλιτεχνικά άρθρα, ιστορικά καί αρχαιολογικά σημειώ
ματα, μελέται κοινωνιολογικοί, έθνολογικαί, βιονομικα'ι θά παρελάσουν άπό τάς στήλας τοΰ
Ημερολογίου. Ειδικοί καί πεφωτισμένοι συνεργάται θά πραγματευθώσιν αύτά.
Τό Ήμερολόγιον μας θά είνε τό έτήσιον άναπόσπαστον συπλήρωμα άμφοτέρων τών Περιοδικών.
Εικόνες έργων ζωγραφικής καί γλυπτικής Ελλήνων καί ξένων καλλιτεχνών
τοπεια'Ελληνικά, μνημεία ιστορικά έκ τών ήκιστα γνωστών, γελοιογραφίαι
τών εύθυμοτέρων γεγονότων τοΰ έτους, θά ποικίλλουν τά δημοσιεύματα τού Ημερολογίου.
Αί διευθύνσεις τής “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,, — “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, φιλοδοξούν
νά προσφέρουν είς τους άναγνώστας των έν πρωτότυπον και χρήσιμον Ήμερολόγιον
έλκυστικόν διά τήν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν άξίαν του.
Τό Ήμερολόγιον μας ήρχισε νά έκτυποΰται. Θά είνε έτοιμον πρός κυκλοφορίαν
κατά τάς παραμονάς τών Χριστουγέννων. Ή δέ τιμή του, παρά τάς ύπερόγκους δαπάνας,
μόνον δύο δραχμαί διά τούς συνδρομητάς τής “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,, — “ΠΙΝΑΚΟ
ΘΗΚΗΣ,, ώς καί διά τούς άπό τοΰδε μέχρι 1ης Σεπτεμβρίου έ.έ. έγγραφομένους καί προ
πληρώνοντας τό άντίτιμον. Διά τούς λοιπούς δρ. τρεις.

Τό Ήμερολόγιον «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» — «Πινακοθήκης»
θά κυκλοφορήσω είς 5000 άντίτυπα. Άρίστη εύκαιρία διά τούς έπιθυμυΰντας νά καταχωρίσωσιν αγγελίας και διαφημίσεις. Δι’ αύτούς Ιδιαίτεροι συμφωνίαι, τοιαΰται δέ γίνον
ται άπό τοΰδε.
ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

“ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,, — “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
πλουσιώτατον είς εκλεκτά περιεχόμενα καί ωραίας εικόνας.

212Θ. — Τύποις <Αυγής ‘Α&ην&ν* 'Ammlortovlov

