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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΙΧ
MHNWN ΠΕΡΙΟΔΟΝ ^ΚΟΜΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΜ

ςτΝδρομαι προπλμρλτετπ

APTOHOIRTIKR ΕΤΑΙΡΙΑ Α®ΗΝΩΝ
ΓΑΛΑ ΕΙΣ ΚΟΝΙΝ - ΓΑΛΑ ΑΠΕΞΗΡΑΜΕΝΟΝ

Διά το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ................................................ Δραχ. 12.—
Διά τούς διδασκάλους ... » 8.—

Διά την ΑΜΕΡΙΚΗΝ............................................... Δολλάρια 3.—
Διά την ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ................................................ Λίρα ’Αγγλίας
Διά την ΚΥΠΡΟΝ................................................................................. 10 Σελίνια
Διά την ΕΥΡΩΠΗΝ ................................. Φρ. χρ. 12.—

Έκδοόις εκλεκτή γενικώς > 25 η Δρ. 25

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙ Σ :
^ΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ^ΥΓΕΝΙΑΝ ^ΩΓΡΑΦΟΤ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83. —ΑΘΗΝΑΣ

Τηλ^φ,κή διεύθυνσις·. “ΕΛΑΗΙΙΚΗΙ ΕΠI θ EQ Ρ Η ΣΙ Ν„ - ΑθΗΙΑΣ

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενου η μη δεν έπιστρέφεται.

’Εάν θέλετε ν’ αποφεύγητε τάς έ’πκινδΰνους νοθείας τοϋ γάλακτος,
’Εάν θέλετε νά εΐσθε ασφαλείς άπό κάθε επικίνδυνον μόλυσμα.
Έάν θέλετε νά εχητε πρόχειρον είς κάθε στιγμήν γάλα Ανόθευτον και καθαρόν.
’Εάν θέλετε νά εχητε είς τήν διάθεσίν σας γάλα μέ τό βοΰτυρόν του καί χωρίς καμμίαν ξέεην ουσίαν 

εντός αΰτοΰ
Έάν θέλετε νά μεταχειρίζεσθε γάλα χωρίς νά ε’νε άραιωμένον άπό ακάθαρτα νερά καί νοθευμένον μέ 

κόλλες
Έάν θέλετε νά δίδετε είς τήν οίκογένειάν σας γάλα χωρίς έπικίνδυνα μικρόβια, χωρίς αλλοιώσεις καί 

μεταβολάς.
Έάν θέλετε νά έχετε είς τά ταξείδιά σας, είς τάς έκδρομάς σας, είς τάς έξοχός σας καί είς κάθε στιγμήν 

Ανάγκης γάλα Άγνόν-Θρεπτικόν-Οίκονομικόν ποομηθενεάθε τό γάλα τών ελβετικών ^οννών 
εις κόνιν τής Εταιρίας μας.

Διά τά γλυκυσματά σας, τής κρέμες σας, τά τσουρέκια σας, τον καωε σας, το τσάι σας, την σοκολάταν σας 
δεν υπάρχει τελειότερον γάλα. Δοκιμάζατε. ’Ακόμη καί διά τήν μαγειρικήν: διά πουρέδες, κεφτέδες κτλ.

Έκαστον πακέτον 35 δραμίων διά μίαν όκαν γάλα λεπ. 50. ΔΓήμισείαν όκάν λ. 25
Τρόπος χρήάεως ί Διάνά παρασκευάσητε μίαν όκαν γάλακτος νωποϋ βράζετε 365 δράμια νερό. Άπό 

τό βραστό αυτό νερό λαμβάνετε τόσον όσον Αρκεί 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 έχετε μία*  όκαν γάλα πρώτης τάξεως. Είς τον καφφέν σας, τήν σοκολάταν σας,' κάμετε το ίδιον. Γευ- 
στικώτερον καφφέ-γάλα δεν έδοκιμάσατε άκόμη.

Παν σύγγραμμα άποσιελλόμενον είς τά γραφεία μας Αναγγέλλεται.

Αί ίγγοαφαι άρχονται από 1ης Ικάστυν μηνάς.— Το τεύχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ε.Π.Α.Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΒΙΔΙΩΝ

Α' ’Ολυμπίάς: ΔΙΚ.— Διαπρεπείς Έλληνίδε; κατά τον ϊθ' αιώνα (Μαντώ Μαυρογένους): Sit. ΔεΒιάζηt—Μαχα- 
Βαράτα: Μιλτ. Δασχαλάκη— Σκέψεις: Διχ.— ‘Η Γαζία: Διήγημα: Ευγενίας Ζωγράφου.— ‘Εθνική Μονσα—Ό θάνατος 
(έξ ανεκδότου Συλλογής) : Κ. θανίμη— ΉΠροίξ .Έύγ. Ζωγράφου— Ό Τοκογλύφος (Διήγημα-Μεταφρασις) ύτμς Μ. Π.— 
Λόγοι Βασιλικοί: Ιίας ’Αγγελικής Παναγιωτάτου— Πλοίο-ίίλάμμα: 'Αμάραντου—Ξένα θέατρα (εκ Λονδίνου): Δος 
Όλ. Πακαοάχη—Τό οικονομικόν έργσν τής Ενιαία; .· Γ. Ιίυριχχοϋ— Αί άναακαφαί τής ‘Αναβύσου—Δημοψήφισμα τ’Ελλ. 
Έπιθεοιρήσεακ*  (Αί έργαζόμεναι γυναίκες: 11. Νιρβάνα. Τά γυναικεία έπαγγέλματα Δ. I. Κχλογεροχοΰλου κλπ) — Νοέμ
βριος 1911 (Λαϊκόν μηνολόγιον: Σατυρική Έπιθεώρησι;: Άμαρίντου .· Ή μόδα Μ. Π.: Ώραϊαι^τέχναι: Λογοτεχνία: Άπό 
την ζωήν roC μηνάς Ε. Ζ.

ΚΟΣΜΟΣ. —ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ ■ Οΐ Ραββΐνοι τής ’Ιερουσαλήμ: θ. Ράλλη.—- Άπό τήν Παλαιστίνην: Μσναστήριον Βηθλεέμ Ό τόπος της 

γεννήσεως τοΰ θεανθρώπου.— “Αράψ υπαίθριος πωλητής: Π. Τσιριγώτου.— Miss Neilson Terry.— Lydia Yavorska.— 
Γελοιογραφίαι: Δ. Γαλάτη.— Ή Μόδα. — Λίστ.— Σ. Τσίλμερ.—Κ. Χρηστομάνος.— Σ. Δε-Βιάζης.

Πρός οδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν 
προκΰπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταςειδευόντων 
μέ βιβλιάριον 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίνει μέ τάς τι
μάς τών απλών εισιτηρίων.
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EUGENIE ZOGRAPHOU
-^■■•ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ*

Lx/K REVUE

=REVUH mensuelle^

IliliUSTHBE

I°rix IDu NumSro: 1 fiRANe

’Εξ ’Αθηνών
Διά Κόρινθον Εΐσιτήρ.

Βιβλιάρ.
9.20
7.65

7.30
6.40

4.60
3.85

• ‘Αργος Εΐσιτήρ. 15.70 12.50 7.85
Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10

* Τρίπολιν Εΐσιτήρ. 23.20 18.80 11.60
Βιβλιάρ. 18.— 15.— 9 —

» Μεγαλόπολιν Εΐσιτήρ. 29.20 22.— 14.60
Βιβλιάρ. 21.95 18.30 11.—

* Κυπαρισσίαν Είσ,τήρ. 34,50 25.75 12.75
Βιβλιάρ. 27.80 23 20 13.90

> Άκράταν Εΐσιτήρ. 19.50 15.50 9.20
Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55

» Πάτρας Εΐσιτήρ. 25.— 18.— 10.—
Βιβλιάρ. 19.65 15.55 9.35

* Πύργον Εΐσιτήρ. 37.70 18.10 16.35
Βιβλιάρ. 27.05 22.55 13.55

'Εκ Πατρών
Διά Πύργον Εΐσιτήρ. 12.70 10.10 6.35

Βιβλιάρ 8.38 6.95 4.151
* Λεχαινά Εΐσιτήρ. 7.60 6.— 3.80

Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45
* Αίγιον Εΐσιτήρ. 5.10 4.— 2.55

Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70
* Κόρινθον Εΐσιτήρ. 16.50 13.10 8.25

Βιβλιάρ. 11.— 9.20 5.50
’Εκ Τρτπόλ,εως

Διά Καλάμας Εΐσιτήρ. 13.70 12.25 7.35
Βιβλιάρ. 9.65 8.05 4.85

* Ναύπλιον Εΐσιτήρ. 9.50 7.80 4.70
Βιβλιάρ. 6.75 5.60 3.40

(Έ« τοϋ Γραφίου)

Η U0IKH2I2 ΤΗ2 Ε8ΝΙΚΒΜΡ4ΠΕΖΗ2 ΤΗ2 E11U02
ΔηλοποιεΤ

ότι, εκτός τών ήδη έν κυκλοφορία εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τίθησι κατ’ αυτά; είς κυκλοφορίαν 
καί ετερα τραπεζιτικά γραμμάτια τών 100 εκατόν δραχ
μών, νέου τύπου, πλάτους 87 χιλιοστών και μήκους 178 
χιλιοστών τοΰ μέτρου, διακρινόμενα διά τών έξης κυριωτέ- 
ρων γνωρισμάτων.

Πρόσοψις
Ή πρόσοψις φέρει πρός τά άνω τοξοειδώς διά μελανών 

κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις <Τ Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος*  κάτωθι δε αύιών καί έν τφ μέσφ έν πλαισίφ 
πεποικιλμένφ διά δαντελλοειδοΰς ποικίλματος τον αριθμόν 
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. ‘Υπό τούτον έν με
λανή πλαισίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις ’δραχμαί εκα
τόν*  διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.

Κατωτέρω φέρονται αριστερή ή υπογραφή ιοβ ταμίαν τής 
Τραπέζης, έν τφ μέσφ ή τοΰ Διοικητοΰ καί δεξιά ή τοΰ 
Βασιλικόν 'Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μίν δύο πρώται διά 
σφραγιοτήρος, ή δε τελευταία ίδιοχείρως.

Αριστερά τοΰ γραμματίου ινρηται έν πλαισίφ οχήματος 
κυκλοτεροΐς ή είκών τοΰ ίδρυτοΰ τής Τραπέζης Γ. Σταύρου, 
δεξιά δε τό Βασιλικόν Στέμμα.

Ή πρόσοψις χρώματος ιώδους πλαισιοΰται ϋπό δαντελ- 
λοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

Όπισθία δψις
Ή όπισθία δψις, πλαισιουμένη διά πρασίνου δαντελλο- 

ειδοΰς ποικίλματος, φέρει έν τώ μέσφ εικόνα τοΰ σωζομέ- 
νου αρχαίου αγάλματος τής Ειρήνης φερούσης τον Πλούτον, 
ώς αναγινώσκεται καί επί τοΰ βάθρου αύτοΰ διά κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.

' ‘Εκατέρωθεν τοΰ αγάλματος τής Ειρήνης φέρεται έν θυ
ρεοί; διά μεγάλων λευκών στοιχείων ό αριθμός 1(j0, ΰπ’ αυτό 
δε οημειοϋται ή εκδοσις διά τών λέξεων ιέκδοσις έννάτη* .

’Εν ’Αδήναις τη 15 Δεκεμβρίου 1910.
Ό Διοικητής
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

IIN5TITUT COrtPTrtBLE
Τελεία έκμάθησις παντός 8τι ενδιαφέρει πρακτικώς τάς 

τραπεζιτικός εργασίας, τό Έμπόριον καί τήν Βιομηχανίαν.
Λογιστική έςάσκησις πρωτοφανής διά τήν Ελλάδα.
Πλειοτέρας πληροφορίας παρά τω Διευθυντή τοϋ Institut 

Coinptable κ. Ν. ΤΣΙΜΠΑ.
‘Οδός Κανάρη καί Μηλεώνη <’ιρ»Ο. 2Α.



ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΙ
THS dpTonoiHTlKHS ETqiPIRl ί®ΗΝϋΝ

Άπδ τά ΠΡΑΤΗΡΙΑ μας τά οποία εόρίσκονται εις τήν ΝΕΑΝ ΑΓΟΡΑΝ, (οδός Εύοιπίοου 19) ε’ις τδ ΘΗΣΕΙΟΝ 
(οδός Νηλέως αριθ. 1), είς τό ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (έναντι Στάθμου, δδ Έρμου), εις του ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ (όδ.Βείχου 
2),εις τδ ΚΟΛΩΝΑΚΙ (δδδς Κυνοσάργους άριθ. 1), εις τήν ΝΕΑΠΟΛΙΝ (δδδς Θεμιστοκλέους άρι0. 43, όδδς Σόλωνος καί 
Ασκληπιού καί ε’ις την όδδν 'Ιπποκράτους αριθ. 63), εις τδ ΒΑΘΡΑΚΟΝΗΣΙ (δδδς Εύτυχίδου-έναντι φυτωρίου), εις τήν 

ΒΑΘΗΝ (διασταυρωσις Σωκρατους και Χαλκοκονδ υλη, οπού και τδ Κεντρικόν μας Γραοεΐον, Αποθήκη καί Εργοστάσιου 
Ηλεκτροκίνητον), εις τήν ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (δδδς Μυλλέρου καί ’Αγησιλάου, ό'που τδετερον ηλεκτροκίνητον 

εργοστάσιου μας), εις τήν ΚΗΦΙΣΣΙΑΝ (Κατάστημα ’Αποικιακών Α. Δημοπούλου).

Ζ Η Τ Η IT Ε
μ®νή yi τό άγνό ψωμί μας, τό καθαρό, τό νγιεινό. τά καλοζυγισμένο καί ενθυνώτερον Από κάθε άλλο καί τά 
ΝΕΑ ΕΙΔΗ τά δποΐα είσάγομεν εις τά Πρατήριά μας.

Μ U ΤΤΓρ I ί| 017F VR F *0!π°ν είς ώραΐον πρώτης ποιότητος ψωμί μας, καί ε’ις τδ θρεπτικό μαύρο όιταρέ-
Will II Ll IU) IlL40L νιο ψωμί, τδ οποίον οια τας ωφελίμους ιδιότητάς του τδ συνιστούν όλοι οί μεγάλοι ύγιει- 

νολόγοι του κόσμου και μάλιστα εις τήν ’Αγγλίαν, όπου πρώτη δίδει τδ καλό παράδειγμα ή Βασιλική Οικογένεια, ή δποία 
τδ χρησιμοποιεί κάθε μέρα εις τδ φαγητόν της, αλλά

TO ΡΩΥΤΥΡΠΝ ΥΑΥ είς * οκάς, 1/ί οκάς καί 100 δραμίων. Βοντνρον αγνόν, σψραγι- 
ΚΑI ι U , DU I I IlUlI LnL όαένον, καλοζυγισ^ιένον, άρίότης ποιότητος, γενότικώτατον καί 
κατά πολύ εύθηνότερον άπδ κάθε άλλο βούτυρο τής ιδίας εκλεκτής ποιότητος.

Η «εΜΠΟΡίκκ εΝΏ'Σΐε
ΛΝΩΝΤΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1,500.000

ΙΔΡΤΘΗ διά νά προμηθεΰη εις τό Πανελλήνιον τά εκλεκτότερα, τά νεώτερα και στερεότερα υφάσματα 
(Τσόχας και Κασμήρια ’Αγγλίας και Γαλλίας).

Ή «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» είνε τό πρώτον και τό μεγαλείτερον ’Εμπορικόν "Ιδρυμα τής 
'Ελλάδος και ’Ανατολής.

ΑΙ ΤΙΜΑΙ τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ» είνε απολύτως ώρισμεναι καί πρωτοφανείς διά τό Ελ
ληνικόν ’Εμπόριον.

ΟΤΑΝ άποφασίσητε νά άγοράσητε ύφασμα άναλογισθήτε τό πραγματικόν συμφέρον σας και έπισκεφθήτε 
τό Bon Marche τής Ελλάδος τά Μεγάλα καταστήματα τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ» 
επί τής όδοϋ Αιόλου καί Χρυσοσπηλαιωτίσσης άριθ. 9 καί 11.

(Τήν «’Εμπορικήν "Ενωσιν> ίδρυσαν καί διευθύνωσιν οί εύφήμως γνωστοί έν τή Άγορα μας έμποροι Τσο" 
χών καί ΚασμηρΙων κ. κ. Αλκιβιάδης Κονταρατος, Γαβριήλ Άνδρεόπουλος, Κωνσταντίνος Κακκαρ&ς, Γεώρ*  
γιος Διάμεσης, Θεμιστοκλής Κονταράτος καί Κωνστ. Διάμεσης).

Τω αίτοίντι έκ τών επαρχιών δείγματα άποιίτέλλονται άρε'όως

DEMETRIUS SKIADAS
EGYPTE. LE CAIRE. - RUE RUEY Ν’ 5

FOURNISSEUR DE L’ARMfiE ^OCCUPATION T GRANDE FABRIQUE, DISTILLERIE DE LIQUEURS
MAISON FONDEE EN 1870 GRAND DEPOT DF VINS

* I U·
Importation - Exportation

ΚΑΙ

ΚΑΙ

ΚΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΕ AJTO ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΛΑΔΙ ΣΑΣ
ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΑΣ

αριστης ποιότητος, εις δοχεία 1 οκάς, 2 οκάδων καί 3 οκάδων.

Σαπούνι του πλυσίματος άπδ άριστα υλικά. Χωρίς νοθείας καί άμμους. ’Ελαφρό, 
καλοζυγισμένο καί οίκονοιιικώτερον άπδ κάθε άλλο όμοιας ποιότητος.

ΖΗΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

ΠΙΥΙΑΚΑΡΩΝΙΑ YAY καΐ τά άλλα είδη ζυμαρικών (πάστες) άπαντα εκλεκτής ποιότητος, καλο- ΙΐΙΜΙΙΗΓ Ullin LnL ζυγισμένα, εις τάς τιμάς τής χονδρικήςπωλήσεως τής άγοράς.

ΖΗΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

Ε. ILΑ. Π.
Αναχωρήσεις έξ Αθηνών

6.20 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγα- 
λόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.

7.— » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλή-ι
νην, Πύργον, ’Ολύμπια.

8.30 » Τοπική διά Κόρινθον.
11.30 » Διά Κόρινθον Ναύπλιο», Πάτρας.
1.20 μ. μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν και Τε

τάρτην .
’Αναχωρήσεις ίκ Πατρών

7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
8.1» » Ταχεία δι’ ’Αθήνας, κατά Τρίτην καί Πα

ρασκευήν.

11.35 » Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
6.30 » Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Κα

λάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
3.45 μ. μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον, 'Ολύμπια.

’Αναχωρήσεις ίκ Καλαρών
7.— π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγα- 

λόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας.
12.40 μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Με— 

γαλόπολιν, Τρίπολιν. ,
’Αφίξεις είς ’Αθήνας

2.45 μ. μ. Ταχεία έκ Πατρών (δίς ώς άνω).
4.45 > ’Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 » Τοπική έκ Κοοίνθου.
'•05 » Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πα

τρών, Καλαβρύτων,
8.15 » Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπόλεως,

Τριπόλεως, Ναυπλίου.
Τίΐ ΓΑΑ Λ ΥΑΥ Ιθ}'0'' ΥνωΡ^°Η·εν τί γάλα πίνομεν εις τάς ’Αθήνας. Ή κοινωνία υποφέρει καί ό τόπος I U I MUM LnL οιαρκώς φωνάζει διά τους κινδύνους. Ή Άρτοποιητική εισάγει διά πρώτην οοράν εις την 

. τδ ευεργετικόν άπεξηραμένον Γάλα ε’ις κόνιν εντός πακέτων 36 */2  δραμίων έκαστον, κατάλληλον 
ς Άρτοποιητικής είνε γνήσιον, χωρίς κανένα κίνδυνον μεταδόσεως νοσημάτων, χω- 

χ.λ -ή.. χα; μακροτάτης διάρκειας. Εινε
Γάλα γευστικόν καί οικονομικόν. Κατάλληλον διάτά γλνκά 
"Εξοχον δΓ έξοχάς, ταξείδια, έκδρομάς. Απαραίτητον 

ις σας κτλ γίνονται έξό/ως γευστικά. Εις έκαστον πακέττόν ευρίσκετε τάς 
τα Πρατήρια,είτε δι’ επιστολής τδ Κεντρικόν Γραοεϊον-—Διασταόρωσις οδών 

τακτικήν καί έγκαιρον τήν διανομήν κατ’ οίκον, όλων τών άνω ειδών.

Τό ΧΡωμιΐ A' ποιότητος τιμάται λεπ. 0.45.

)} Ψωμί μαϋρο υγιεινό και θρεπτικό 40 λεπτά ή όκα.

ΚΑΙ
‘Ελλάδα τδ θαυμάσιον, τί
διά 1 όκάν γάλακτος νωπού. Τδ γάλα _ ( ____ ________ ,__ , , -Γ·._____ ____
ρίς παθογόνα μικρόβια, χωρίς φόβον άλλλοιώσεων επικίνδυνων διά τήν υγείαν τών άνθρώπων, 
Γάλα χωρίς νοθείας, χωρίς άναμίξεις μέ ξένας βλαβεράς ουσίας.
όας, διά τής κρέμες όας, διά τόν καψψέ σας, τδ τόάϊόας 
διά κάθε οικοδέσποιναν. Τδ πουρέ σας, ή κεβτέδει 
οδηγίας τής χρήσεως. Ειδοποιήσατε προφορικώς · 
Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη—καί θά έχε· 

θούτυρον δρ. 5.— κατ’όκαν 
ΣΕαπούνς
Γάλα

Υ. Γ. Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τδ γάλα μας καί τδ βούτυρόνμας εις τά Ξενοδοχεία καί Ζαχαροπλαστεία των πόλεων καί 
τών θερινών εξοχικών κέντρων. Τά ξενοδοχεία τά οποία θά μεταχειρίζωνται τδ βούτυρόν μας θ’ αύξήσωσι τήν πελατείαν των 
καί θά άποκτήσωσιν ιδιαιτέραν φήμην διά τά γευστικότατα φαγητά των. Δοκιμάσατε διά νά πειόθλτε. Διά τά ξενοδοχεία 
τών εξοχών δεν υπάρχει εύεργετικώτερον είδος άπδ τδ γάλα μας.

Οί άγοράζοντες εις ποσότητας Βοντνρον ft Γάλα θά έχωσιν άνάλογον έκπτωσιν.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ Λ01 ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

» 1.05
» 0.50

ΕΚΔΟΘΕΝ1 Α ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος Φρ. 3.00 Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτου
> Β' > >’ 2.00 1 0 ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ » κοινωνικόν »
> Γ' > 1.50 Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΑΑ » ιστορικόν »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ > > 2.00 Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα-
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα, 

έξ ΰπερεπτακοσίων σελίδων. 5.00
μάτιον μονόπρακτον,μεταφρασθέν είς τήν’Αγγλικήν. 

(Διδαχθέντα άπό τής 'Ελληνικής Σκηνής)

Έλλην,«Λς ΈπιβίωοίκΙίως vof Λ' Β' ·=«> Γ'ίτονς πωίοίντα, «Ις τά 
Γραόεϊά μας προς 18 όρ. έκάιίτη.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
IΕΤΟΣ Ε'. ί ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1911   ΤΕΤΧΟΣ 43.

01 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,

PREMIERE MAISON DEL’ ORIENTVENDANTLE MEILLEUR MARCHE

VETEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTSROBES, M ANTE AUX ETC. POUR DAMES & FILLETS
S^NNCTERIE, CHEMISERIE, PARFUMERIE, SANTERIE, MERCERIE, 

LINGERIE FINE, ARTICLES DE 5LANC, MAROQUINERIE 
CHAUSSURES, ARTICLES DE VOYACE ETC· ETC-

‘Εν Ρωοοία (‘Οδησσός) 6 κ. Άναστάσεος Μάλτας. Rue Pousclikin, No 66. — Εν Αονδινω η Δνις Ολγα I - 
παδάχη, (6ι Hereford Road Bayswater, W). - ’Er Μάντζεοτερ, ό κ. ΒαβΙλεεας Κωνσταντενεδης., - Εν Αλεξάνδρες 
ό κ Τρεαντάφυλλος Τοετσέλης.-Έν Ka r-Zayat τής Αίγύπτου ό κ. ΙΙαναγεώτης Ιατρίδης.— Εν Ζαγαζικ της Αίγυ
πτου ό κ. Ζήνων Στράτης, Πρόεδρος τοθ 'Ελληνικού Συλλόγου.— ’Εν Facous τής Αίγυπτον ο κ. χΧεαρχος Παχας. 
Μανσούρα τής Αίγύπτου ό κ. Περεχλής Κωνσταντόεεουλος.-Έν Simbellawein τής Αίγυπτου ο κ. Μεχαηλ Μπαμεχας, 
ιατρός.-Έν Τάντα τής Αίγυπτου δ κ. Περεχλής ΙΙαπαχρεστοδούλου.-Έν Benha τής Αίγυπτος· ο κ. Βωνσταν. Δ4νε- 
σχας.—Έν Πόρτ—Σάϊτ ή Ανίς Άγλαεα Γεωργεάδου, Αιευ^ι-ντρια τον Παρθεναγωγείου.— Εν Αμμοχωστω η Ανις . . η 
Χατζηκίτρου, Διευθύντρια τον Παρθεναγωγείου.-Έν Λευκωοίαή Δνίς Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια τού Παρθεναγωγείου 
-Έν Λάρνακι ή Κα'Ε^-η ΙΙούρτζη. — Έν Αεμεσώ ό κ. Εύγένεος Ζήνων, Βουλευτής—Δικηγόρος.- Εν Παφ<·> ο κ. 
ρέδων ΔΙαυρομάτης, Δικηγόρος.,— Έν Καλάμαις <5 κ. Ιωάννης Καμ,πάς· Εν Ιεροιοα ημ ο κ. 1 ατ εας αυ ,

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TARTAR, SALONIQUE, CON
STANTINOPLE (CALATA ET STAMFOUL).

ME FA ΕΡΓΟ^ΤΑ^ΙΟΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ TH ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΑΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
EICH ΠΛΕΚΤΙΚΗ2, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, EICH 

ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ EICH £ΣΩΡΡΟΥ£ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Η ΜΗ, 
ΕΙΑΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, EIQH ΤΑΞΕΐςιογ-. ΚΤΛ. <ΤΛΙ

/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Οϊ "Επτά Ραββΐνοι της "Ιερουσαλήμ
Πίναξ Θ. Ράλλη

ΚΑΤΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΞΞΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΩΝ- 
ΞΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΙΞ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΞΤΑΜΠΟ.ΓΛ)



ρωγους τούς συνδρομητάς, τούς πρόθυμό- 
ποιηθέντας νά στεγάσωσι τό έργον τής< Ελ
ληνικής Έπιθεωρήσεως». Ή ύποστήριζις 
αυτών πρέπει νά είνε Αδιάσπαστος, ίνα και 
ή < Έλλ. Έπιθεώρησις» δυνηθή νά διανύση 
άπρόσκοπτον τον βίον πρός έπίτευζιν τοΰ 
εθνωφελούς σκοπού, δν έταζεν ώς προορι

3

σμόν, καί τού οποίου ή έκπλήρωσις έσται 
ή μόνη άνταμοιβή τών κόπων καί τών άπο- 
θαρρύνσεων, ένα στεφάνωμα εις τήν άδιά- 
κοπον θυσίαν, ήν άπαΐτεί ό νεώτερος Μι
νώταυρος τών σωματικών καί πνευματικών 
δυνάμεων, ό Τύπος.

δικ.

αίΑΠΡεπειε εΛΛΗΝίαεε kata τον ι®'. αιώνα

7K. Μ fl Η τ δ ΜΑΥΡΟΓΕΗΟΥΣ

να τετραετίαν κατά τούς φωτεινούς 
ijBMjt αιώνας τού Ελληνικού πολιτισμού 
^^^^έτελοΰντο οί άγώνες, πνεύματος καί 
Αλκής καί τέχνης. Ήσαν οί περιφανείς 
σταθμοί τής πνευματικής του Ελληνισμού 
λαμπηδόνος.

’Ισοχρόνους σταθμούς δικαιούται νά 
έορτάζη καί ό πνευματικούς αγώνας διε- 
ζάγων. Την πρώτην τετραετίαν τής ευδόκι
μου σταδιοδρομίας της συνεπλήρωσεν ή 
« "Ελληνική Έπι&εώρηαις*  καί Ακμαία εις 
νέας χρονικής περιόδου Ανατολήν προσα- 
τενίζει.

Ή< ΈλληνικήΈπιθεώρησις» δικαιούται νά 
πιστεύη ότι εις την χορείαν τών Ελληνικών 
Περιοδικών άπετέλεσεν ιδίαν φυσιογνω
μίαν. Ήθέλησε νά περιλάβη εις τάς στήλας 
αυτής τάς έκφάνσεις τής τε κοινωνικής, 
επιστημονικής, φιλολογικής καί καλλιτεχνι
κής κινήσεως, καί κατώρθωσε νά άντικα- 
τοπτρίση την παρ’ ήμίν κίνησιν καί νά εμφά
νιση τάς τάσεις τής προόδου διά δημοσιευ
μάτων άζίων προσοχής. Ή Ελλάς είσελ- 
θοΰσα εις την λεωφόρον τής άναπτύζεως, 
παρουσιάζει ήδη άπτά τά φαινόμενα τού πο
λιτισμού. Ο τύπος, ίδια ό περιοδικός, γνώ- 
μων τής προόδου, κέκληται νά παρακολουθή 
την επί τά πρόσω έζέλιζιν καί νά συμβάλη 
εις την καθόλου εθνικήν άνάδειζιν. 'Η 
< Έλλ. Έπιθεώρησις» έφιλοζένησεν εις τάς 
σελίδας της μελέτας συνδυαζούσας τό ωφέ
λιμον μετά τού τερπνού, μή περιορίσασα 
τήν δράσιν αύτής εις ειδικούς κλάδους, άλλ’ 
έπεκτείνουσα αύτήν εις όλας σχεδόν τάς εκ
δηλώσεις τής εθνικής ζωής.

Περιοδικόν έγκυκλοπαιδικόν, Αλλά ταυ- 
τοχρόνως καί πρωτίστως εθνικόν, ένόμι- 
σεν ή Διεύθυνσις ότι έπρεπε βαθμηδόν νΑ 
καταστήση την < Ελληνικήν Έπιθεώρησιν».

Δημοσιεύματα Αναγόμενα εις τάς ζωτικω- 
τέρας έθνικάς δυνάμεις, άλλά καί έπισκο- 
πούντα τήν τελουμένην Αλλαχού εργασίαν 
πρός Ανάπτυζιν τιΰν κοινωνικών παραγόν
των, είσί τά προσφορώτερα μέσα διά τήν 
ένίσχυσιν τών ιδανικών ένός έθνους.

Ή < ’Ελληνική Έπιθεώρησις» καίτοι δι- 
ευθυνομένη άπό άντιπροσώπου τοΰ γυναι
κείου φύλου, δεν Απέβλεψεν εις μόνην τήν 
γυναικείαν κίνησιν, καίτοι αύτη παρου
σιάζει άπό τίνος έζαιρετικόν σφρίγος. Άπό 
ύψηλοτέρας σκοπιάς, άπό εύρυτέρας περιω
πής συνεισέφερε τάς δυνάμεις της ύπέρ γενι- 
κωτέρων Αγαθών, ύπέρ τής μελέτης ζητη
μάτων, τά όποια έρευνώμενα γίνονται οί 
πρόδρομοι ριζικών μεταρρυθμίσεων.

Άλλά καί ή εύρεία διάδοσις τής « ’Ελλη
νικής Έπιθεωρήσεως», ιδία άνά τον έν δια- 
σπορά Ελληνισμόν, Αποτελεί επιτυχίαν 
άζιοσημείωτον. Διά τούς ζώντας καί βιο- 
παλαίοντας μακράν τής πατρίου γής ή άφΐ- 
ζις ένός περιοδικού όμογλώσσου, σφυγμο- 
μετρούντος τής πατρίδος τούς παλμούς, είνε 
μία τονωτική ένεσις εις τήν ψυχήν. Διά τής 
εύρείας διαδόσεως έν περιοδικόν δύναται 
νά άποβή Αληθής κρίκος ένωτικός, φώζ 
καθοδηγητικόν, Αναψυχή πνευματική καί 
άμα κήρυζ τού πατριωτικού συναισθήματος 
καί έστιάς τών εθνικών παραδόσεων. Καί 
άπό τής άπόψεως ταύτης ή < 'Ελληνική Έπι- 
θεώρησις» θεωρεί τιμήν καί καύχημα ότι 
δύναται νά έπιδράση έν μακρά άκτίνι. έπω- 
φελώς εις τήν οικογενειακήν έστίαν, νά 
ένισχύση τούς έθνικούς πόθους, νά έμπε- 
δώση τάς ήθικάς άρχάς, έφ ών έρείδεται 
πάσα εύκοσμος κοινωνία.

Εις τό έργον της πολυτίμους έσχε συνα-

Ό οίκος έξ ον έλκει τό γένος ή ήρωΐς τής Μυ- 
κόνου, Μαντώ Μαυρογένη,συνδέεται ούχί μόνον μετά 
τής ιστορίας τής 'Ελλάδος άλλα και μετ εκείνης τής 
Τουρκίας, Βλαχίας και Μολδανίας . Εχει ο οικος 
ουτος τήν αρχήν έκ Πάρον και συγγενεύει μετά τον 
Φραγκίσκον Μοροζίνον τον Πελοποννησιακοϋ. Π 
δρασις τών Μανρογενών αρχεται άπό τον ΙΖ' αίώνος 
διά τοΰ Διερμηνέως τον τουρκικού στολον Νικολάου 
Μανρογένη.

Ουτος απέκτησε τέσσαρας υίούς, έξ ων ο Πέτρος, 
Υποπρόξενος τής Αύοτρίας,οστις έγεννησε τον Νικό
λαον, 'Ηγεμόνα τής Βλαχίας και Μολδανίας καί τον 
Δη μητριόν Διοικητήν Μυκύνου καίπαππον τής ηρωϊ- 
δος Μαντούς. ‘Ο Πέτρος είχε καί θυγατέρα υπαν- 
δοενθείσαν μετά τον Ματζα. Ο Νικόλαός Μανρογένης 
διά νά τιμήση τον υιόν τής αδελφής τον ταντης, Ειρή
νης τό όνομα, οστις έλάμβανεν ώς σύζυγον τήν Κυρά 
Μαργαρίταν τού Μάρκου Πολίτου έκ τών προυχόν
των τής Νάξου, ήθέλησε νά προσθέση, ό ανεψιός τον, 
τό έπώνυμον Μανρογένη παρά τώ οίκογενειακώ τον. 
Τή ποοστασία τον θείου έλαβεν <5 ανεψιός και την διοί
κηση· τής [Πάρον διό καί ταύτοχρόνως τον τίτλον 
ταελεμπή. Οί απόγονοι όμως άφήρεσαν επειτα το Mu· 
τ ζ ας καί έμεινε μόνον τό Μαύρο γ έ ν η ς.

'Ο έγγονος τον Νικολάου Μανρογένη,καί ομώνυμος, 
ώς είδομεν, τον πάππον, Διερμηνείς τον Χασάν 
Πασά, έγκατεστάθη εις Κωνσταντινούπολη', καί δή εις 
τό Φανάρι. Ούτω δέ ή οικογένεια Μανρογένη, δια τής 
δράσεώς της έγένετο έκ τών επισημότερων Φαναριωτών.

1 "Ορα: The: Βlancard: Les Mavroyenis, Essai 
d’etude additionelle ά I'hittoire moderne de la Grece, 
de la Turquie cl de la Roumanie, Paris. To βιβλίον 
τοϋτο εϊχομεν κύριον ό&ηγόν καώ τό σημείωμα, τό όποιον &η- 
μοοιενομεν.

'Ως γνωστόν ή Πύλη επί ένα περίπου αιώνα ώνό- 
μαζεν 'Ηγεμόνας ή Βοεβόδας καί ’ Οσποδαρους, 
τής τε Βλαχίας καί Μολδανίας, ώς επί το πλείοτον 
'Έλληνας έκ τον Φαναριού, έξ ιόν πολλαχώς πολλοί 
διεκρίθησαν καί έπλήρωααν έπειτα τήν τιμήν ταύτην 
διά τού θανάτου.

Μεταξύ τών 'Ηγεμόνων τούτων συγκαταλέγεται καί 
ό Μανρογένης ουτος,οστις διωρίοθη τώ 1 ί 86 Ηγεμων 
τής Βλαχίας καί τω 1788 τής Μολδανίας.

Περί τής δράσεώς του ώς ' Ηγεμόνος ούδεν λέγομεν, 
διότι τά σημειώματα μας άφορώσι μόνον τάς Ελλη- 
νίδας.Διό λέγομεν δυο λέξεις περί τής Ήγεμονίδος συ
ζύγου τον Μαργιώρας τό γένος Σκανάση.

Μεταβάς ό Μανρογένης εις Φανάριον έκτος τής έν 
Φαταρίω οικίας, είχε καί έπαυλιν εις τά γραφικώτατα 
Θεραπετά, όπου, παρά τή έπαύλει του, κατιόκει καί 
ή Μαργιώρα. Σημειωτέου ότι ή μήτηρ τού Μανρο
γένη, ή Κυρά Πρεγονλίνα, ητο φίλη φιλτατη τής 
ησυχίας καί διέμενεν έν Μιβ.ω. Ο Σονικης, οστις τώ 
1782 περιηγήθη καί τήν νήσον ταύτην γράφει: «ή Κύ
πρια Πρεγονλίνα τμο πλούσια, έδεχετο λαμπρα τους 
»ξένονς και δί] τους Κάλλους. Το περιβόλι αυτής ητο 
»τερπνύτατον, καί αί άγκινάραι πού έκεί έφνοντο έν 
νιιφθονία μού έφάνησαν αί καλλίτεροι πού έφαγα εις 
^τήν ζωήν μου. Προχωρηοάσης τής ηλικίας της, έζη 
»έν απομονώσει, ϊιν καί ήδύνατο νά διαμενη εις Κων- 
τσταντινούπολιν καί να παιςτ] εκεί ρολον. Η υγεία της 
»δέν έφαίνετο καταβαλλομένη άπό τήν έπίδρασιν τού 
νέλεεινον κλίματος τής Μήλον καί μ’έβεβαίωσεν, έν 
»τή περιπτώσει ταύτη, ότι αί γνναΐκες υποφέρονσι 
χπολν υλιγώτερον άπό τούς άνδρας. Έφόρει, ώς πά- 
»σαι αί συμπολίτιδες αύτής την ίδιοτροπον περιβολην 
ντής Κιμώλου, 'ιματισμόν άκαλλαίσ&ητον, αχαριν, καί 
^δστις χωρίς νά έπωφελή την ωραιότητα, είναι υπερ- 
νβολικά δυσμενύ/ς.»



4 5
■Η Ηγεμονις Μα ργ ι ω ρ α εφερε Κοινώς τον τίτλον 

Δόμνα δηλαδή ‘Ηγεμονις κατά την έγχώριον γλώσσαν' 
Ή καταγωγή της ή το έκ Μονδανίας, πόλεως τής Μι
κρός Ασίας.

Διέμενε, κατά τάς έποχάς, δτε μεν εις Φανάριον 
δτε δε είς Θεραπεία κατά την απουσίαν τοϋ συζύγου 
εν καιροί πολέμου τής Πελοπόννησου, και κατ' έτος 
όταν δ στόλος περιεφέρετο τάς νήσους τοϋ Αιγαίου. ’Π 
Μαργιώρα τον παρηκολούθη έπειτα εις Βουκουρέστιον. 
Έν τή πόλει ταύτη απεσύροντο διά νά ζήσουν οικο- 
γενειακώς προς ανατροφήν τών τέκνων. Κατά τον Αύ- 
στρο-Τουρκικόν Πόλεμον έστειλεν δ Μαυρογένης την 
οίκογένειάν του εις Κωνσταντίνουπολιν. ’Ιδού, προς 
τοϊς αλλοις, ή έκθεσις τοϋ βαρώνου Metzboury, τής 
17 Σεπτεμβρίου τοϋ έτους 1787, λέγει οτι: «δ ήγε- 
»μών άπεφάσισε νά άποστείλη τήν γυναίκα του κα^ 
»έπτά τών τέκνων του εις Κωνσταντινούπολην και έκρά- 
τ-τησε πλησίον του μόνον ένα υιόν και μίαν θυγατέρα. 
ΤΗ ακολουθία συνίστατο από την πριγκήπισσαν Μα- 
»ρ'ίαν, τά τέκνα του, τον Ιατρόν του καί πλήθους 
^υπηρετών άμφοτέρων τών φύλων, περισσότερον τών 
^τεσσαράκοντα ανθρώπων. ’Ώφειλον νά άφίαωσι τό 
» Βουκουρέστιον τή 19 Σεπτεμβρίου.» Οί άτοίγγανοι, 
οΐτινες ήσαν οι ηγεμονικοί σκλάβοι, άπετέλουν μέρος 
τοϋ εισοδήματος τής ήγεμονίδος Μαργιώρας, διότι τι- 
νές εξ αϊτών προσέφερον τον χρυσόν, πού ουνέλεγον 
εις τους ρύακας. Κατά τινα λογαριασμόν τοϋ 1764 επί 
Διακοσίων τεσσαράκοντα Άτσιγγάνων, Εκατόν έβδο- 
μήκονια ένας, έδωκαν έκαστος έξ δράμια χρυσόν, 
καί Είκοσι τέοσαρες, τέσσαρα δράμια, Τεσσαράκοντα 
όκτώ, τρία δράμια, έκαστος εννοείται. ‘Εν συνόλω 
δράμια χίλια διακόσια πεντήκοντα τέσσαρα χρυσού, 
δστις καθαρισθείς παρήγαγεν άπεφθον χρυσόν δράμια 
χίλια τρία.

Οί Άτοίγγανοι υπεχρεοΰντο νά παραδώσωσιν εις

L— 

ΜΑΧΆΒΑΡΆΤΆ 

ΚΑΙ ΙΝΔΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

τον διοικητήν των τον συναχθέντα χρυσόν επί αμοιβή 
δυο πιαστρων το δράμι, δ δποϊος τον έπώλει εις τι
μήν μεγαλειτεραν προς όφελος τής ‘Ηγεμονίδος. Άλ
λοι Ατοίγγανοι, τον αριθμόν 668, έπλήρωνεν έκα
στος 5 πιάστρα καί άπετελεϊτο δ αριθμός 3,340 πιά- 
στρων. Αλλο εισόδημά της ήιο εκ τοϋ τελωνείου. Καί 
κατα το It 63 εισέπραξε 32,000 πιάστρα άπό τό 
τελωνεϊον. Προσέτι οί Άτοίγγανοι διεοκέδαζον την 
Ηγεμονίδα διά τών άσμάτατν καί οργάνων.

Η εύδαιμονία της δεν ήτο μέχρι τέλους τοϋ βίου 
της. Συνέπεια τών ηττών τών Τούρκων καί τής υπό 
τών Αύστριακών κατοχής τής Βλαχίας δΉγεμών Μαυ
ρογένης άπεκεηιαλίσθη τή διαταγή τής Πύλης τφ 1 790.

Είχε τρία τίρρενα καί έξθήλεα.
Ιην Σμαράγδαν λαβοϋσαν διά σύζυγον ιόν ηγε

μόνα τής Μολδαυΐας Κύριλλον Καλλι μάχην.
Την ‘Ροξάνδραν λαβοϋσαν σύζυγον τον Κωνσταν

τίνον Μάνον.
Ιην Ευφροσύνην λαβοϋοαν διά σύζυγον τον Κων

σταντίνον Ν έγρην ,καϊμακάμην Βλαχίας καί Μολδαυΐας.
Ίήν Δουλτάναν λαβοϋσαν διά σύζυγον τον 'Εμ

μανουήλ Μάνον.
Τήν Ραλλοϋ λαβοϋσαν σύζυγον τον Δημήτριον 

Σοϋτζον καί τήν ‘Ελένην ήτις έμεινεν άγαμος.
‘Η Σμαράγδα έτεκεν τρία τέκνα, έν οϊς καί τήν 

Εύφροσύνην, νυμφευθείσαν τον Παπαδοπούλαν και 
διακριθεΐσαν διά δ,αφόρους μεταφράσεις. Τότε τινές 
τών άρχοντισσών επωφελούμενοι τής άνωτέρας αϊτών 
αγωγής έπλούτιζον τήν φιλολογίαν διά μεταφράσεων. 
Οϋτω καί ή'Ηγεμονίς Ραλλοϋ Σούτσου, ή Αικατερίνη 
Σούτσου, ή Ραλλοϋ Άργυροπούλου, ών τό βιογραφι- 
κόν σημείωμα θά δημοσιεύσωμει είς τήν σειράν μας, 
έξέδωκαν μεταφράσεις.

ζ’Επεται οννέχεια) ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ 

ότιΥμας, καί δτι τό δν δεν ζή ή δεν έπιζή εαυτού 
παρά Αποχωριζόμενον καί Ανανεουμενον άπαυστως. 
Ναι δ θάνατος, δ Αόρατος εχθρός, εύρίσκεται παν
ταχοΰ καί πάντοτε. Εινε είς τήν θωπευτικήν νύκτα, 
εις τά φιλήματά της καί τάς έρωτιωσας περιπτύξεις 
της, εινε εις τάς άγριας καί άπολαυστικάς ήδονάς, αϊ- 
τινες έκλύουσι τους βραχίονας τών εραστών. Εΐνε είς 
τήν δόξαν, εις τον θρίαμβον, είς τήν κραιπάλην τής 
χαράς, ως καί εις τήν θλϊψιν, είς τό άλγος, είς τήν 
γαλήνην, είς τον ύπνον καί τήν έγρήγορσιν. Οί Ιν
δοί πρώτοι είχον παρατηρήση δτι δ θάνατος με δλην 
τήν πομπήν τής αίωνιότητος εΐνε ή μόνη αληθής 
πραγματικότης, καί ή βαθεΐα μελαγχολία, ήτις παρα
κολουθεί παραδόξως πάσας τάς ήδονάς μας δεν προέρ
χεται ίσως ή έκ τοΰ δτι αίσθανόμεθα τήν παρουσίαν 
τής ψυχράς καί άφώνου σκιάς ήν δ θάνατος επιρρί
πτει επί πάντων τών πραγμάτων.

Ακριβώς είς τό μέσον τοΰ αχανούς τουτου ποιή
ματος τής Μαχα-Βαράτας εύρίσκεται έπεισόδιον, τό 
δποΐον δ Σλέγγελ καί δ Χοΰμπολδ εξέλεξαν ώς άντι- 
κείμενον τών άναζητήσεων καί μελετών των. Ίό έπει
σόδιον τούτο (Bhagavat-Gita) απαρτίζει έν έαυτώ 
δλόκληρον ποίημα, έκθεσιν ακριβή τοϋ θεολογικοΰ 
συστήματος τών Βραχμάνων. Ή ανατολή δεν άφήκε 
ποίημα μεγαλοπρεπέστερον καί μάλλον άξιοπερίεργον. 
Θά έλεγε τις δτι εΐνε άσμα τοΰ Έμπεδοκλέους ή τοΰ 
Λουκρητίου παρεμβληθέν είς 'Ομηρικήν άφήγησιν. 
Έν μέσω τής μάχης δ Θεός Κρίσχνα αναπτύσσει είς 
τον ήρωα ’Λρζούνα τό μυστικόν καί φιλοσοφικόν τοΰ 
σΰμπαντος σύστημα. Οί πολεμισταΐ σταματούν- οί 
έλέφαντες άναπαύονται έπ'ι πτωμάτων, τήν μανίαν τοΰ 
έμφυλίου πολέμου διαδέχεται δ διάλογος τοΰ θεοΰ 
καί τοΰ ήρωος. Τήν πανηγυρικήν ταύτην συζήτησιν 
επί τοΰ άνθρώπου καί τοΰ πεπρωμένου του, έπί τοΰ 
θεοΰ καί τής ουσίας του, διακόπτει ή σφαγή. Τό άρμα 
τοΰ άρχηγού των Πανδοΰ έσταμάτησεν έν μέσωτοΰδια- 
στήματος δπερ έχώριζε τάς δύο στρατιάς.Τάς διατρέχει 
διά τοΰ βλέμματος.Ήσαν άδελφοί κατ’άδελφών, συγ
γενείς κατά συγγενών,έτοιμοι νά άλληλοσφαγώσιν έπί 
τών πτωμάτων τών αδελφών των.Μελαγχολία βαθεΐα 

καί αιφνίδιος οδύνη τόν καταλαμβάνουσι. Εΐνε τό αί
σθημα τής θλίψεως καί τοΰ πόνου, δπερ φανερώνει 
είς τόν θεόν άντιλήπτορα καί δδηγόν του. Ούδεμία 
λέγουσιν, Ευρωπαϊκή μετάφρασις θά ήδύνατο νά 
μεταδώση τήν ΰπέροχον αρμονίαν, ήτις έν τή Μαχα- 
Βαράτα έκτυλίσσεται μεγαλοπρεπής ως τά ύδατα τού 
Γάγγου. «Κρίσχνα ιδού οί συγγενείς μου (οπλισμέ
νοι, όρθιοι, έτοιμοι νά άλληλοσφαγώσιν.Ίδέ τά μέλη 
μου τρέμουν,ή δψις μου ώχριά, τό αίμα μου παγώνει- 
ρίγος θανάτου κυκλοφορεί είς τάς φλέβας μου, καί 
αί τρίχες μου όρθοϋνται έκ φρίκης. Τό πιστόν τόξον 
μου πίπτει έκ τών χειρών μου, αϊτινες εΐνε άνίσχυροι 
νά τό συγκρατήσωσι. Κλονοΰμαι, δέν δύναμαι νά 
προχωρήσω, άλλ’ ούτε νά οπισθοχωρήσω, καί ή 
ψυχή μου συντετριμμένη έκ τής οδύνης φαίνεται δτι 
ζητείνά με έγκαταλείψη. Ξανθοκόμη Θεέ, ω! ειπέ 
μου, καί δταν άκόμη θά έφόνευον δλους τούς ίδικούς 
μου θά ήτο τούτο ευτύχημα ; Ή νίκη, ή αυτοκρα
τορία, ή ζωή, τί θά ήσαν τότε δι’ έμέ ; Τί εΐνε δλα 
αυτά δταν έκείνοι διά τούς οποίους έπιθυμοΰμεν νά 
τά λάβωμεν καί διατηρήσωμεν άπόλλυνται είς τήν 
μάχην ; Πατέρας καί υιούς, θείους καί άνεψιούς, 
φίλους καί συγγενείς, όχι, δέν θά έπεθύμουν νά ϊδω 
πίπτοντας είς τό πεδίον τής μάχης, καί δταν άκόμη 
ολόκληρος ό κόσμος θά ήτο δι’ έμέ τό βραβείον τοΰ 
θανάτου των. Καί νά τούς κατασφάξω διά νά κατα
κτήσω τήν άθλίαν αυτήν σφαίραν, όχι, δέν θέλω πο
σώς, αν καί εΐνε έτοιμοι νά μέ κατασφάξωσίν άνευ 
ευσπλαχνίας».

'Η είκών τοΰ έμφυλίου πολέμου έν τώ ποιήματι 
τούτω εΐνε τελεία. Βλέπει τις τάς θυσίας διακοπτο- 
μένας, τούς οικογενειακούς δεσμούς θραυομένους, τόν 
φοβερόν όλεθρόν τών εύγενών, τήν άκολασίαν τών 
γυναικών, τόν θρίαμβον τής κακίας. 'Ο Αρζουνα 
έπαναπίπτει έπί τοΰ άρματος αύτοΰ, καταθέτει το 
τόξον καί τά βέλη του, καί Αναμένει τήν άπάντησιν 
τοΰ Θεοΰ. Ό Κρίσχνα έπιπλήττει τήν αδυναμίαν του. 
'Ο Άρζούνα άπαντά μετά μελαγχολίας έτι βαθυτέ- 
ρας. Προτιμά έπαίτης καί έξόριστος νά χάση τήν 
ζωήν παρά νά χύση τό αίμα τών άδελφών του.

ΡΕπεται τό τέλος] ΜΙΛΤ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Άναντιρρήτως ή Μαχα-Βαράτα εΐνε έξ δλων τών 
Εποποιιών ή μάλλον γιγαντώδης, περιλαμβάνουσα 
214,778 στίχους. Ή Ίλιάς μετά τών 15,000 στί
χων της, συγκρινομένη προς τήν ’Ινδικήν αυτήν Έ- 
ποποΐαν, εινε δ,τι δ ’Όλυμπος παραβαλλόμενος προς 
τά Ίμαλάϊα. Εΐνε τά Ίμαλάϊα ταΰτα τό σΰμβολον 
ποιήσεως τής οποίας αί άναλογίαι ύπερβάλλουσιν ά- 
πάσας τάς αναλογίας τών γνωστών ποιημάτων. Εινε 
κορυφαί έπ'ι τών οποίων ή Ανθρώπινη Αναπνοή σβέν- 
νυται Αποπνιγομένη. Δάση απέραντα κα'ι αιωνόβια 

έκτείνονται, καί χείμαρροι μυκώνται ως ή θάλασσα 
πλατείς καί αχανείς καθώς εκείνη.

Ουδέποτε ή ποίησις έψαλε μετά τόσου ϊλιγγιώ— 
δους ύψους αλλά καί μετά τοσαΰτης βαθείας καί έκ- 
μηδενιστικής φρίκης. Οί ’Ινδοί μόνον ειχον έννοήση 
πρώτοι δτι δ θάνατος εινε πανταχοΰ παρών, έφ’ ημών 
πέριξ ημών, εντός ημών, μυστηριώδης, σιωπηλός, 
κεκρυμμένος. Παρετήρησαν δτι άποθνήσκομεν άπαύ- 
στως, δτι ή καταστροφή, ή διάλυσις τοΰ δντος, εΐνε 
αδιάλειπτος κατά πάσας τάς ώρας, κατά πάσας τάς

ΣΚΕΨΕΙΣ
Πολλοί άγαπώντες παραπονοΰνται διά τήν απιστίαν. 

Ό ερως δέν εΐνε δυνατόν νά διαρκή έπ'ι πολύ. Δι’ αυτό 
σοφώς παρίσταται, φέρων πτέρυγας. Εΐνε ό έρως τό πρώ
τον άεροπλάνσν.

Ή αγάπη— στοργή εΐνε τό ύπέρτερον τών αισθημάτων. 
Ή αγάπη — έρως, τό ύπέρτατον.

Ή ζηλοτυπία εΐνε διά τόν μή άγαπώντα, κωμικόν έλάτ- 
τωμα- δι’ ένα δστις άγαπα, ανάγκη τής ψυχής.

Ό έπικινδυνιοδέστερος έρως εινε εκείνος δστις πια- 

νεται άπό τήν ουράν ενός ποδογύρου ή από ένα ιοραϊον 
πτερόν τοΰ καπέλλου.

"Οσφ μεγαλοπρεπέστερα εΐνε ή φύσις, τόσφ άπλουστέρα 
πρέπει νά εΐνε ή τέχνη, ή άναπαοιστώσα αυτήν.

’Εκ τοΰ Λεξικού μου.
Δικηγόρος. Άν&ρωπος πληρωνόμενος διά νά κατασκευάζω 

Γορδίους δεσμούς.
‘Ιατρική. Συμπεράσματα άνευ δεδομένων.
‘Ελπίς. "Ενα τίποτε καί τό πίν.
Ζωή. Γελοιογοαφία τοϋ Παραδείσου.

Δ. I. Κ.



ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ♦

διήγημα

Μέσα είς τό κομψά σαλονάκι, εις τήν γωνίαν πού 
τήν στολίζουν,καί λατάνιες,καί μπεγκόνιες,καί φοίνι
κες, καί δλα τα έξωτικά φυτά, έπάνω σέ μια χαμηλή 
πολυθρόνα κάθηται έξηπλωμένη ή Ζαννέτα. Τό λευ
κόν φως τοΰ αεριόφωτος, ή βοδίνη ανταύγεια τοϋ τοί
χου καί οι κλάδοι ποΰ τήν σκιάζουν δίδουν κάτι τι τό 
υπεργήϊνον, κάτι τι τό αιθέρων εις τό πρόσωπον τής 
Ζαννέτας. Καί καθιστούν ώχροτέραν τήν έπιδερμίδα 
της, καί καθιστούν λαμπερότερα τά γαλανά τά μάτια 
της, καί καθιστούν λευκότερα τά λάμποντα δόντια 
της, καί κάμουν άμαυροτέραν τήν καστανήν της 
κόμην.

Είς μίαν άλλην πολυθρόνα κάτωθεν από τόν κομ 
ψόν γλόμπον τού λευκού φωτός, κάθηται ή Ελένη, 
ή αδελφή τής Ζαννέτας, καί πλέκει ένα κυανούν σα- 
λάκι, ένώ δλίγο μακρύτερα, δ γαμβρός τής Ζαννέτας 
και τής Ελένης δ σύζυγος, διαβάζει μέ προσοχήν τήν 
« Εστίαν».

Αίφνης κτυπά τό κουδούνι.
Ή Ζαννέτα ανασκιρτά. Ή Ελένη δέν δίδει προ

σοχή καί δ Στέφανος έξακολουθεϊ νά διαβάζη τά νέα.
'Η υπηρέτρια ανοίγει τήν θύραν καί έπιφαίνεται δ 

Ευγένιος. Είνε λεπτός καί κομψός νέος. Είς τό πρό- 
σωπόντουδέν διαλάμπει τό κάλλος,αλλά κυριαρχεί ή 
θέλησις καί ή εύγένεια τής ψυχής. Είς τήν προσέγ- 
γισίν του δ Στέφανος άφίνει τήν έφημερίδα, ή 'Ε
λένη τό πλέξιμο καί τόν δεξιούνται μέ καλοσύνην, 
δταν δμως έκεϊνος πλησιάζη νά χαιρετήση τήν Ζαν
νέτα τής λέγει.

— Δεσποινίς χθές έξεφράσατε τήν έπιθυμίαν νά 
διαβάσετε τό Γκαίτε. Σήμερον είμαι εύτυχής ποΰ σάς 
ζητώ τήν άδειαν νά μού έπιτρέψετε νά σάς τόν προ
σφέρω.

— Σάς εύχαριστώ πολύ, πολύ, Κύριε, άπαντά ή 
Ζαννέτα, καί προσπαθεί νά συγκραιήση τήν ταρα

Τώ κ. ΓεωργΙφ Τοοχώνη
ΒουλεννΓ) Λακαίδέμονος

χήν τηςκαί ένώ καταβάλλει δλην τήν θέλησίν της διά 
νά έμποδίση έρύθημα χαράς, δέχεται τό βιβλίον.

-Ϋ-
"Ολο τό βράδυ έκείνο δ Ευγένιος διήλθε μαζύ μέ 

τάς δύο άδελφάς καί τόν σύζυγον. Συνήθως συνεζή- 
τει μέ τόν Στέφανον δι’ δλα τά πολιτικά ή κοινωνικά 
γεγονότα τής ήμέρας. Ή Ελένη έξηκολούθει νά 
πλέκη καί ή Ζαννέτα σιωπηλή νά τόν κυττάζη. 
’Αλλά καί έκεϊνος συνομιλών ή συζητών μέ τόν Στέ
φανον έπρόσεχε μάλλον πρός τήν Ζαννέταν.

Ή γνωριμία των δέν έχρονολογείτο από καιρού: 
Έσχετίσθησαν τυχαίως είς ένα κοινό φιλικό σπίτι καί 
έκτοτε δ Εύγένιος έγινε φίλος καί οικείος τής Ελέ
νης καί τοΰ συζύγου της, καί τής Ζαννέτας.Άν καί 
έβλέποντο συχνά, οί λόγοι τούς όποιους είχον έως 
τήν στιγμήν έκείνην ανταλλάξει, ίσως δέν ήσαν ούτε 
πολλοί ούτε ουσιώδεις. Ή Ζαννέτα δμως είχε σχη
ματίσει μέσα είς τήν ψυχήν της τήν πεποίθησιν δτι 
δέν είνε αδιάφορος είς τόν Εύγένιον, καί δ Εύγέ
νιος ήοχισε νά πιστεύη δτι κατώρθωσε νά θίξη τήν 
εύαίσθητον ψυχήν τής κόρης.

4-
Μία παροιμία ’Ιαπωνική λέγει: « Τά μάτια μιλούν 

περισσότερον από τά χείλη». Καί τά μάτια τής Ζαν
νέτας καί τοΰ Εύγενίου, από ήμερων πλέον είχον 
έξαντλήσει μέ τήν λάμψιν των καί τούς φωσφορι
σμούς των δλον τό λεξιλόγιον τής αγάπης καί είχον 
είπή πρός άλλήλους δτι θά έψιθύριζον τά χείλη των 
κατά τάς στιγμάς των αγνών υπαγορεύσεων τής ψυ
χής των.

Ή Ελένη έξ ένστικτου, φαίνεται δτι είχεν έν- 
νοήσει τό αίσθημα έκείνο τών δύο νέων.Άν καί αγα
πούσε τήν αδελφήν της, έν τούτοις κάποια μικρά 
γυναικεία ζηλοτυπία, άπό έκείνας, αί δποίαι έκδη-

τά φύλλα των. Τών άνθέων έφυλλορόουν τά πέταλα. 
Τά άσπρα συννεφάκια έπρόβαλλον είς τον ούρανόν.'Ο 
ήλιος έθώπευεν άπαλώτερα καί δέν ήκούετο τών πτηνών 
τό τερέτισμα καί δέν άντήχει τής άηδόνος τό άσμα.

'Η Ζαννέτα καί δ Εύγένιος έβάδιζον σιωπηλοί, 
διότι ολίγα βήματα μακράν τούς παρηκολούθει τής 
Ελένης ή προσοχή καί τό βλέμμα. ’Ολίγον πριν 
φθάσουν είς τόν σταθμόν δ Εύγένιος έσταμάτησε.

Μία γαζία μέ τούς λεπτούς κλώνους της καί τά 
κίτρινα άνθη της έπρόβαλε πρό αύτών. Ό Εύγένιος 
έπλησίασεν. Έλαβεν είς τάς χεϊρας τόν πλησιέστερον 
κλάδον, έδρεψεν ένα μόνον άνθος καί έπανήλθε πρός 
τήν Ζαννέτα λέγων :

— Υπάρχει ή πρόληψίς δτι τά άνθη τής γαζίας 
δέν φέρουν εύτυχίαν. Διά τούτο δέν έκοψα παρά ένα 
μόνον. Τό βλέπετε ; Είνε τόσον μικρό, ώστε δέν φο
βούμαι νά έπιδράση ή ίδιότης του έπί τής ζωής σας.

— Ούτε έγώ τό φοβούμαι, άπήντησεν ή Ζαννέτα, 
μειοιώσα τό ιδιαζόντως θελκτικόν μειδίαμά της.

Μέ καταφανή εύχαρίστησιν έτοποθέτησε τή μικρή 
γαζία είς τό στήθός της, καί μέ άνήσυχον προσοχήν 
τήν παρηκολούθησεν έως νά φθάση είς τό σπίτι της, 
φοβουμένη μή τήν χάσει. "Οταν έφθασε είς τό δωμά- 
τιόν της, τήν άφήρεσεν άπ’ έκεϊ ήνοιξ ε τό συρτάρι 
τού γραφείου της καί έβγαλε μικρό πορτοφολάκι. 
'Ήτο άπό έλεφαντοστοΰν μέ άσημένιες παρυφές καί 
ήτο μία ιερά άνάμνησις τής μητρός της. Εκεί είς τό 
βάθος του, τό έστρωμένον μέ τά γκρενά μουαρέ ή 
Ζαννέτα έκρυψε τήν πολύτιμον γαζίαν άφού τήν έφί- 
λησε μέ φίλημα στοργής καί άγάπης. ?Κατόπιν 
έπεσε νά κοιμηθή, καί άπεκοιμήθη γλυκύτατα μέ 
τήν άνάμνησιν τής ώραίαςήμέρας τήν δποίαν έπέρασε 
παρά τό πλευρόν έκείνου, τού άγαπημένου.

-$·
Τήν έπομένην έσπέραν δ Εύγένιος κατά τήν 

συνήθειαν εύρίσκετο είς τό σαλόνι τής Ελένης. Ή 
Ζαννέτα εύθυμος παρά ποτέ ήσθάνετο τήν ψυχήν 
της καταλαμβανομένην άπό μίαν τρελλήν χαράν, 
άφού έπίστευσεν έαυτήν άγαπωμένην καί άγαπώσαν.

Τό λεπτό βοδόχρουν φουλάρι τό δποίον έφορούσε 
τήν έσπέραν έκείνην μέ τής βούλες τής άπαλώτερες, 
καί τής κρέμ δαντέλλες προσηρμόζετο μέ μίαν χά- 
ριν τελείαν, μέ μίαν άφέλειαν ζηλευτήν είς τό ώραίον 
καλλιτεχνικόν της σώμα. Τό κεφάλι της κτενισμένο 
μέ τό τελευταϊον κτένισμα τής μόδας μέ τά τραβη
γμένα μαλλιά καί τής ταρταρουγένειες φουρκέτες, 
είχεν τήν δψιν εικόνας μυστηριώδους, έποχής τής 
δποίας άπέμενεν ή άνάμνησις διά τής τελείας 
άπεικονίσεως άπό υπέροχον καλλιτέχνην. Ό τράχη
λος άνοικτός άνεδείκνυεν έπί πλέον τήν Ελλη
νικήν εύμορφιάν της.

("Επηαι το τέλος) ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

λούνται συνήθως είς τάς ανθρωπίνους ψυχάς, τήν 
έκαμε νά είνε ύπερμέτρως προσεκτική απέναντι τών 
δύο νέων.

Δέν άφήκεν εις αύτούς ούδέ μίαν ευκαιρίαν διά 
νά κατορθώσουν μόνοι καί έλεύθεροι νά δμιλήσουν, 
μόνοι καί έλεύθεροι ν’ άποκαλύψουν δτι ένυπήρχεν είς 
τήν καρδιά τού ενός καί εις τήν σκέψιν τού άλλου.

Καί έν τούτοις ή 'Ελένη δέν ήτο κακή. Νυμφευ- 
θείσα δμως χωρίς ν’ άγαπήση τόν άνδρα της, είχε 
τήν ιδέαν δτι διέπραξεν έν άδικον απέναντι τού εαυ
τού της, καί έφαντάζετο δτι θά ίκανοποίη έαυτήν, 
έάν έγένετο πρόσκομμα είς πάσαν άλλην αγάπην, 
έστω καί άν ή αγάπη έκείνη άπηυθύνετο πρός τήν 
αδελφήν της.

'Ως έκ τούτου λοιπόν, δ Ευγένιος εΰρισκε προσκόμ
ματα είς πάσαν μετ’ αύτής συνάντησιν,καί ή Ζαννέτα 
είς πάσαν μετ’ αύτού έξήγησιν, δέν τούς άπέμενε δέ 
άλλο παρά τών λάλων οφθαλμών των ή συνομιλία, 
καί αί μικραί περιποιήσεις τού Εύγενίου, αί έκδηλού- 
μεναι διά τής πραγματοποιήσεως, πάσης σκέψεως ή 
παντός έκφερομένου πόθου τής Ζαννέτας.

Έάν έζήτη τά άνθη τά έξωτικά μέ τά έρυθρά 
πέταλα καί τούς χρυσούς στήμονας, δ Εύγένιος ήτο 
ικανός νά τής τά φέρη. Έάν ώνειροπόλει τόν'Εωσφό- 
ρον τήςαύγής, δ Εύγένιος θά προ σεπάθη νά τόν κατα- 
κτήση.Ό,τι καί άν έπόθει, δ Εύγένιος έγνώριζε νά 
τό άποκτήση.

Μίαν έσπέραν έπανήρχοντο μέ τό τράμ τοΰ 'Ηλε
κτρικού έκ τοΰ Φαλήρου. Έκάθητο δ είς άντικρύ τοΰ 
άλλου. Σιωπηλοί έβλέποντο. Καί διά μίαν στιγμήν 
τόσον ή ψυχή τής Ζανέττας έπλημμύρισεν άπό τήν 
αγάπην της, ώστε τής έπήλθεν ή σκέψις νά κύψη 
πρός τόν Εύγένιον καί νά τοΰ είπή :

— Μ’ αγαπάς ;
Ή θέα δμως τής παραπλεύρως καθημένης'Ελένης 

τήν συνεκράτησεν. ’Αλλά καί δ Εύγένιος έφάνη δτι 
σχεδόν έννόησε τόέρώτημα τό δποϊον έφρίσσεν είς τά 
χείλη τής Ζαννέτας, ώστε δταν μετ’δλίγον τήν άπε- 
χαιρέτησε μέ τήν άβράν καί θωπευτικήν πίεσιν τής 
χειρός της έφάνη δτι άπήντησεν είς τοΰ Τράμ τό 
έρώτημα.

Καί τήν νύκτα έκείνην, ούτε δ Εύγένιος, ούτε ή 
Ζαννέτα έκοιμήθησαν.

Ήσαν πλέον βέβαιοι περί τής αγάπης των. Δέν 
άμφέβαλλεν δ είς περί τοΰ ένδιαφέροντος τοΰ άλλου.

4-
Μετά τινας ήμέρας, ή Ελένη, δ σύζυγός της, 

ή Ζαννέτα καί δ Εύγένιος καί τρία τέσσαρα άλ
λα φιλικά πρόσωπα έπέστρεφον άπό μίαν έκδρο- 
μήν είς τό Κεφαλάρι τής Κηφισσιάς. Ήτο φθινό- 
πωρον καί συνεπώς ή γλυκυτέρα τοΰ έτους έποχή.

Ή φύσις ήλλαζε θέλγητρα. Τά δένδρα έχανον
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΕΤΙΝΗΝ

Έξωτερικΐι άποι^ις τοΰ Μοναστηριού 
τής Βηθλεέμ

ΕΘΝΙΚΗ μογςα

ΤΟ ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΟ

Οί κλέφτες έπροσκύνησαν, κ*  έγίνηκαν ραγιάδες' 
"Αλλοι φυλάγουν πρόβατα, κι*  άλλοι βοσκοΰνε γίδια’ 
Κι*  ενα μικρό κλεφτόπουλο, τής ερημιάς καμάρι, 
Των Ααγκαδιώνε σύντροφος δεν &'ε νά προσκύνηση' 
Τό πλάγι πλάγι πήγαινε τον ταμπού ρά *λ%λοϋοε'  
—<- *Εγα)  ραγιάς δεν γένομαι, Τούρκους δεν προσκυνάω 
Αέν προσκυνώ τους "Αρχοντας καί τους Κοτοαμπασίδες, 
Μόν καρτερώ την άνοιξι, ναράοϋν τά χελιδόνια, 
Νά βγοϋν ή βλάχες στα ’βουνά, νά βγουν ή βλαχοποϋλες !»

ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΟΥ

Τ*  ανδρειωμένου τ*  άρματα 
Αέν πρέπει νά πουλιώνται 
Μόν πρέπει τους *ς  την 'Εκκλησία 
Κ*  έκεΐ νά λειτουργέιώνταΓ 
Πρέπει νά κρέμωνται 'φηλά 
— ' άραχνιασμένο πύργον, 
Ή σκούρία νά τρώη τ*  άρματα 
Κ*  ή γή τόν άντρειωμένο.

Ο Θ Ν 7^ Τ Ο Σ
"Ον γάρ φιλει θεός αποθνήσκει νέος.

Ησίοδος

Ή ζωή είναι όνειρον καί έξέγερσις ό θάνατος.

Πλάτων

’Επειδή έχεις γεννηθή θνητός μή γέλα τόν άποΟα- 
ν ό ν τ α. Διογένης

Ό τόπος τής γεννήόεως τοΰ θεάνθρωπον 
έν Βηθλεέμ

(Φωτογραφία Έπ. ΚοντοπονΖ,ου)

Καλός ό θάνατος εις όσους ή ζωή ΰβριν φέρει.

Ισοκράτης

Ό θάνατος είναι έλάχιστόν τι διά ψυχήν μαραν- 
Οεΐσαν καί καταβεβλημένην υπό τής δυστυχίας, αλλά πό
σον άλγος επιφέρει, πόσον είναι ψυχρά ή χειρ του, ότε 
πίπτει επί τής καρδίας, φαιδρυνομένης καί άναζωπυρου- 
μένης υπό των ηδονών τής ΰπάρξεως. Γκαίτε

Καλλίτερον τό μ ή ζην είναι, ή ιό ζήν άΟλίιυς.

‘Επίκουρος

"Η ζήν άλύπως, ή άποάανεΐν εύδαιμόνως.

’Αρίοτιπος

"Ας μένωμεν δίκαιοι καί ενάρετοι’ άς τηρώμεν τάς εν
τολής τοΰ θεού καί πάσα αφορμή φόβου διά τόν θάνα
τον αίρεται. ’Απόστολος Παύλος

Τό μέγα τής ζωής μυστήριον είναι ό θάνατος.

Γεωργία Σάνδη

Ζωής πονηρής θάνατος αίρετώτερος.

'Ησίοδος

Οΰ πώποτ’ έζήλωσα πολυτελή νεκρόν.

Διογένης

Έν τή ιδιαιτέρα γλώσση τή δημιουργηθείση διά τήν κλη
ρονομιάν καί τόν πλούτον, ό θάνατος καλείται έλπίς.

Βίκτωρ Ονγκω

Τό γε Οανεϊν οΰκ αίσχρόν, άλλ’ αίσχρώς Οανείν

Θουκυδίδης

Κρεϊττον άποΟσνεϊν ή ζήν άτίμως,

Π ούταρχος
("Εκ τής ανεκδότου συλλογής Κοόιιά θανέμη).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η καθημερινή Αθηναϊκή συνάδιλφος «Χρόνος» άνεκίνησε 
σπονδαιότατον κοινωνικόν ζήτημα τον γάμον, έν σχέσει πρός 
τήν προίκα. Συντάκτης τής εφημερίδας ταντης έλαβεν επί τον 
ζητήματος σννέντευξιν μετά τής Διευθνντρίας τής « Ελληνικής 
Έπιθεωρήσεως*,  ήν καί άναδημοσιενομεν χάριν των άναγνω- 
οτριων μας.

Ή σννέντενξις έχει ώς εξής ;

— Πού αποδίδετε τάς δυσχερείας τοΰ γάμου εις τήν Αθη
ναϊκήν κοινωνίαν ;

-— Είνε πολύ σοβαρόν βεβαίως τό ερώτημα, τό όποϊον 
μοϋ υποβάλλετε. Είνε ζήτημα, τό όποιον καί εγώ μελετώ άπό 
καιρού. Διότι, όπως καί σείς, τό θεωρώ, ότι θίγει αυτήν τήν 
ύπαρζιν τής έλληνικής ζωής. Οί γάμοι έγειναν πολύ σπά
νιοι είς τήν άθηναϊκήν κοινωνίαν, τούτο όμως θά τό άποδώ- 
σωμεν είς πολλά έλατήρια.

— Μπορείτε νά μοΰ πήτε ποία είνε τά έλατήρια αυτά;
— 'Η έλλειψις χρημάτων καί συνεπώς προικός διά τήν κό

ρην τής μεσαίας τάζεως είνε ένα άπό τά κυριώτερα. Καί ό
μως τήν έλλειψιν αυτήν δύναται νά τήν άναπληρώση κάτι 
άλλο, ή εργασία. Τήν στιγμήν πού ή κόρη θά μορφωθή μέ 
τήν σκέψιν τής έργασίας, θά άναπτυχθή μέ τόν πόθον τής 
δημιουργίας ένός μέλλοντος διά τών ιδίων της δυνάμεων,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

"Απαύ ύπαίθοιος πωλητης
Πίναξ του έν Καΐρω ζωγράφου κ. Περ. Τσιριγώτου

σάς βεβαιώ, ότι θά μειωθή κατά πολύ τό σπουδαίον ζήτημα 
τών δυσχερειών τού βίου καί συνεπώς τού γάμου.

— Είς αυτό άποδίδετε τούς σπουδαιοτέρους λόγους ;
— Βεβαίως, καί πρωτίστως διά τά κορίτσια τής μεσαίας 

τάζεως, ή όποία πάσχει πλειότερον όλων τών άλλων. Ή 
κόρη έκείνη, ή όποία άνήκει είς τήν μεσαίαν τάζιν, ή όποία 
δέν έγεινε δασκάλα, διότι όλες δασκάλες γίνονται, καί τής 
όποίας ή οικογένεια παρέχει είς αυτήν τά μέσα μιάς σχε
τικής ευημερίας, δέν θά άφήση ποτέ αυτήν τήν ζωήν διά νά 
ύπανδρευθή ένα ύπάλληλον, ό όποιος δέν θά έχη ώς εισό
δημα 2 00 έως 3°° δραχμάς κατά μήνα. Καί σωστά, τί νά 
πρωτοκάμη μέ αυτές. Ένοίκιον, τροφήν, τουαλέττας, θέα
τρα, έκτακτα I Ούτε τό ήμισυ τής δαπάνης δέν θά μπορή νά 
έζοικονομή μέ τό εισόδημα αυτό. Διά τούτο προτιμά νά μή 
ύπανδρευθή ποτέ. Καί βλέπετε τήν πλημμύραν τών γεροντο- 
κοριτσών τής μεσαίας τάζεως καί βλέπετε πνεύματα, βλέ
πετε χεϊρας καί βλέπετε δυνάμεις νά φθείρωνται, νά μαραί- 
νωνται, νά έκνευρίζωι ται μέ τό ονειροπόλημα τού πλουσίου 
γαμβρού.

— "Ωστε είς τήν έλλειψιν τής προικός άποδίδετε τήν 
άγαμίαν;

— Είς τήν έλλειψιν τής προικός, ναί, άφ’ ής έδημιουρ- 
γήθη ή πολυτέλεια τοΰ βίου. Αύτή έζήπλωσε τό φόβητρον τής
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δυστυχίας πρό τής οίκογενείας πού θά δημιουργηθή χωρίς τάς 
βάσεις τοΰ πλούτου. Αυτή έδημιούργησε τό γεροντοκόριτσο, 
αυτή έπλήθυνε τό γεροντοπαλλήκαρο καί αυτή ακόμη ηϋξησε 
τά διαζύγια. "Οταν πρό τής κόρης, ή όποια δέν έχει προίκα, 
άλλ*  ή όποία έχει μόνον φιλοδοξίαν καί ονειροπολήματα, 
παρουσιάζεται ό πλούσιος γαμβρός, ζεύρετε τί γίνεται; Καί 
αύτοί καί οί γονείς δέν προσέχουν σέ τίποτε. Κλίνουν 
στό κάθε τι τά μάτια. Μέ κάθε θυσίαν δέν θέλουν νά χά
σουν αυτό τό άπόκτημα τοΰ πλούτου. Τώρα μπορεί αύτός ό 
γάμος νά καταλήζη είς διαζύγιον. Τοίς είνε άδιάφορον.

— Καί πώς νομίζετε μπορεί νά έπέλθη βελτίωσις;
— Αύτή είνε ατά χέρια μας. Πρέπει, καί τό τονίζω πολύ 

αύτό,νά άρχίσωμεν ν * άνατρέφωμεν διαφορετικά τά κορίτσιά 
μας. Πρέπει μέ άλλα όνειρα νά λικνίζουμεν τήν παιδίσκην, 
μέ βάσεις στερεάς νά μορφώνωμεν τήν νεάνιδα. Πρέπει νά 
τής έμπνεύσωμεν τήν ιδέαν, ότι είνε ταπεινωτικό καί εξευ
τελιστικό γι’ αύτή νά ζή είς βάρος τού πατέρα της ή ιού 
αδελφού της.

Πρέπει άπλούστατα νά τήν μάθωμεν νά έργάζεται. Αυτό 
τό ζήτημα τής έργασίας τής Έλληνίδος τό θίγω προσεχώς είς 
τήν «Ελληνικήν Έπιθεώρησιν» προκαλούσα τάς γνώμας 
όλων τών 'Ελληνίδων. Πρέπει νά τήν μάθωμεν νά μή πε- 
ριμένη τόν πλούτο, τήν χλιδή, τήν πολυτέλεια είς τόν γά
μον. Είς τήν ’Αγγλίαν είς τούς γάμους τής μεσαίας τάξεως 
δέν γίνεται λόγος ποτέ γιά προίκα. Είνε άλι,θές ότι έκεί είνε 
ό τόπος όπου υπάρχουν κατ’ έξοχήν γεροντοκόρ.τσα, λέγεται

ΦΑΙΔΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ο Τ ΟΚΟΓ2ΧΤ# ο 3

Διά πρώ-.ην φοράν είς τήν ζωήν του ό Ραούλ ντέ Κοριν- 
τίκ άφινε τήν άγαπημένην του Βρεττάνην γιά νά έλθη στο 
Παρίσι, μέ σκοπόν νά ξεκοκκαλίση μιά μικρή του κληρο
νομιά. ’Αρκετά είχεν έως τώρα στενοχωρηθή στο ερημητή
ριων του έκεί εις τά περίχωρα τοΰ Saint Jacob ώστε νά 
έπιθυμή πλέον τήν γνωριμίαν τών Παρισινών διασκεδάσεων.

Νέος, οχι άσχημος, γενναιόδωρος, όλος ζωή, νυχτοξη- 
μέρωνε στά κέντρα τών διασκεδάσεων, στά νυκτερινά εστια
τόρια καί είς τάς διαφόρους λέσχας. Κ’έτσι κατόρθωνε νά 
μή στενοχωρήται διόλου.

Μιά βραδυά μάλιστα γιά νά ξ-κουρασθή άπ’ όλ’ αυτά, 
έπήγε στήν Όπερα-κωμίκ οπού έπαίζετο ή Κάρμεν.

Είς τό ίδιο θεωρείο μ’αύτόν ήτο καί μία νέα κυρία. Χω
ρίς νά χάση στιγμήν ό Ραούλ ήρχισε νά επεξεργάζεται τήν 
γειτόνισσάν του ή όποία ήτο μιά νοστιμοτάτη καστανή μέ 
πολύ γούστο ντυμένη καί μέ λεπτότατο εξωτερικόν.

Ό ύποκόμης μας ήτο όλος μάτια προσπαθών μέ πάντα 
τρόπον ν’αρχίση μαζί της ομιλίαν. Καί ή αφορμή έδόθη.

’Εκείνη άφησε μέ τρόπον τήν βεντάλιαν της νά πέση, ό 
Ραούλ προθυμότατος έσπευσε νά τήν σηκώση καί νά τήν 
δόση στήν κάτοχόν του.

— Σας ευχαριστώ πολύ Κύριε, είπεν εκείνη συνοδεύουσα 
τήν ομιλίαν μ’ ένα χαριτωμένο χομόγελο.

•—Κ’έγώ είμαι ευτυχέστατος γι’αϋτό, ήτο ήάπάντησις. 

μάλιστα ότι αί σουφραζέττες έγειναν σουφραζέττες γιατί δέν 
μπόρεσαν νά παντρευτούν, άλλά τά γεροντοκόριτσα αύτά 
έδημιουργήθησαν έκεί άπό τήν άριθμητικήν ύπεροχήν τών 
γυναικών άπέναντι τών άνδρών. ’Ενώ έδώ πλεονάζουν οί 
άνδρες. Ή οικογένεια έκεί δέν έχει τήν μεγαλομανίαν τής 
πολυτελείας ένώ έδώ βλέπομεν είς αύτήν τήν τελετήν τού 
γάμου τήν άρρώστία τής ψευτοεπιδείξεως.

Είς τήν ’Αγγλίαν παντρεύονται σχεδόν χωρίς έξοδα. 
Μετά τόν γάμον κάθονται σέ μιά π α ν σ ι ό ν δύο καί τρία 
χρόνια καί περισσότερα άκόμη, έως δτου μπορέσουν καί οί 

νέοι σύζυγοι νά δημιουργήσουν τό σπίτι τους. Τίποτε δέν 
τούς βιάζει νά τό κάμουν αμέσως.'Η κοινωνική άξιοπρέπεια 
δέν βασίζεται έπί τής ψευτοεπιδείξεως. 'Η αϋξησις τής οίκο
γενείας δέν τούς φοβίζει’ όπως έργάζεται ή μητέρα θά έρ- 

γασθή βραδύτερον καί ή κόρη καί ό υιός καί θά φέρουν τήν 
άνακούφισιν είς τό σπίτι, έως δτου κάμουν καί αυτοί νέαν 
οικογένειαν ύπό τάς αύτάς συνθήκας καί τήν αύτήν ήρεμίαν 

<ής ζωής·
— "Ωστε αυτό είνε τό συμπέρασμά σας;
— Μάλιστα’ ή διαφορετική άνατροφή τής κόρης καί τού 

νέου καί ήέργασία, ό περιορισμός τής πολυτελείας, ή άπαλ- 
λαγή άπό τάς προλήψεις καί τήν τυραννίαν τής ψευτοεπιδεί- 

ξεως. Καί έχω πεποίθησιν ότι αί πληγαϊ αύταί τής Ελλη
νικής κοινωνίας θά έπουλωθοϋν καί θά άνατείλουν αί ήμέ- 
ραι τής ευτυχίας διά τήν Ελληνικήν οικογένειαν.

’Έτσι λοιπόν ό μεταξύ των πάγος διελύθη καί ή ομιλία 
έπήρε πλέον τον δρόμον της. .

Ώμίλουν περί μουσικής. ’Εκείνη έπροτίμα τήν Όπερά 
Κωμίκ, κι’ό Ραούλ συνεφώνει μέ τήν γνώμην της.

— Λατρεύω τά έργα τοΰ Μπιζέ, έλεγεν ή κυρία.
— Κ’ έγώ έπίσης άπήντα ό ύποκόμης, ό οποίος πραγ

ματικός δέν είχεν ακούσει άλλην μουσικήν άπό τούς ήχους 
τής σαλπιγγος καί τοΰ κυνηγετικού κέρατος.

— Αύτό όμως ποΰ δέν μ’αρέσει στήν Κάρμ-ν είνε τό 
λιμπρέτο της, μοΰ φαίνεται πολύ έλαφρό.

— Ναι, μάς θυμίζει ολίγον τήν «Dame Blanche» ή 
όποία άλλως τε ήτο ή μόνη όπερά ποΰ είχεν έως τώρα α
κούσει.

— "Α ! οχι εινε μεγάλη διαφορά. Ή Κάρμεν κατ’ εμέ 
ελευθεριάζει πολύ.

— Είν’ εντελώς ανήθικος.
— Ποϊος θά μας παίξη αρά γε Μινιόν ; Μήπως ή Rose 

Friquet,

Έδώ ό Ραούλ δέν μπόρεσεν ή ν’ άναστενάξη ένώ ή κυ
ρία έξηκολούθησεν.

— Μέχρι σήμερον ή Όπερα-Κωμίκ, ήτο τό Οέατρον τών 
οικογενειών, χωρίς κανένα φόβο τά κορίτσα μπορούσαν νά 
παρακολουθούν τάς παραστάσεις της.

— *Όχι  ! όχι: είπε*  έμπα μέσα μαζί μΟυ, γιατί καθώς 
βλέπω δέν φορείς αδιάβροχο.

Ό υπηρέτης συγκεκινημένος ύπήκουσε, καί ό Ραούλ 
ευχαριστημένος καθώς ήτο τοΰ προσέφερε τσιγάρο.

— Είσθε τόσον καλός κύριε ποΰ θά σας ευγνωμονώ 
πάντοτε.

— Άφησέ τα αύτά,φίλε μου, δέν ήτο τίποτε φυσικώτε- 
ρον παρα να σέ αφήσω περνώντας εις τό σπίτι σου

— Κι’ όμως δέν θά τό έκαμον πολοί νέοι, καί γιά νά 
σας αποδείξω πόσον αισθάνομαι τήν καλωσύνην σας, θά σας 
προσφέρω κ’ έγώ κάποιαν υπηρεσίαν.

Έδώ διεκόπη διστάζων, υστέρα όμως έξηκολούθησεν.
Μέ αύτό ποΰ κάνω προδίδω τήν έμπιστοσύνην τής κυ

ρίας μου άλλά τόσον τό χειρότερον δέν θέλω ένας τόσον 
καλός κύριος όπως σείς νά κακοπάθη.

— Τί έννοεϊς ; Ήρώτησεν ό Ραούλ έκπεπληγμένος κά
πως. Μήπως ή κυρία σου δέν είνε καθώς πρέπει;

— Δυστυχώς φαίνεται μονάχα.
— Εξηγήσου.
— Ή κυρία μου είνε μία απατεών. Σάς είπε νά τήν 

έπισκεφθήτε αυριον τό απόγευμα δεν είνε έτσι;
—’Ακριβώς.
—Έ ! λοιπόν νά σάς πώ τί θάγίνη.Δέν θ’ άχετε έλθει 

ή λίγα λεπτά όταν θά κτυπήση τό κουδούνι τής έξώθυρας, 
ή υπηρέτρια θά πάη αμέσως νάνοίξη γιά νά γυρίση ύστερα 
άπό μερικές στιγμές ’/ατατρομαγμένη’ θά πή μερικές λέ
ξεις στήν κυρία, ή οποία άφού βγάλη μερικές άγριες φωνές 
θά λιποθυμήση.

Τότε ή υπηρέτρια θά πή σέ σάς: άλλά κύριε δέν είνε 
ντροπή ;Ένας τοκογλύφος θέλει νά πιάσητήν κυρία μου γιά 
ψωροοκτακόσες δραχμές’ έσεϊς βέβαια θα κάνετε όπως όλοι 
οί άλλοι, δηλαδή θά πληρώσητε’ άλλ" ό τοκογλύφος αύ
τός δέν θά είνε κανείς άλλος άπό μένα τόν ίδιον, ό οποίος 
χάρις σέ μιά μαύρη περούκα, σ’ ένα ζευγάρι γυαλιά, σ’ένα 
ψιλό καπέλλο καί σέ μιά ρεδιγκότα γίνομαι αγνώριστος. 
Θά σας παρουσιάσω λοιπόν καί λογαριασμόν ό οποίος μέ 
τούς τόκους θά έχει άνέδη σέ 867 δραχμές καί 60 λεπτά, 
άπό αύτάς ή πενήντα είνε δικές μου. Έσεϊς θά βγάλετε νά 
τά πληρώσητε καί τό παιγνίδι έπαίχθη.

Ό Ραούλ δέν έπίστευσε στ αύτιά του.
— Γιά σάς κύριε—■ έξηκολούθησεν ό υπηρέτης — ποΰ 

είσθε νέος ποΰ έχετε αμάξι δικό σας,ό λογαριασμός θά είνε 
οκτακόσιες δραχμές, ένώ γιά τούς άλλους ποΰ φέρνουν τήν 
κυρίαν μου σπίτι μέ άγοραϊον αμάξι, μόλις φθάνει τής 
450 καί σαράντα, όσοι δέ τήν γυρίζουν μέ τά πόδια δέν 
πληρώνουν παραπάνω από 243 καί 85 λεπτά.

’Αδύνατον—άπήντησεν ό Ραούλ—·μέ κοροϊδεύεις.
—Τότε δέν έχετε ή νά έλθητε αυριον τό απόγευμα σπίτι 

γιά νά ίδήτε πώς όλα θά γείνουν όπως σας είπα.
Κυριευθείς άπό περιέργειαν ό Ραούλ ύπεσχέθη νά μήν 

παράλειψη τήν έπίσκεψίν του. Καί πράγματι τό άλλο από
γευμα στάς δύο ήτο στό σπίτι τής ωραίας αγνώστου.

Εκείνη τόν ύπεδέχθη όσο μπορούσε καλλίτερα, μόνΟν 
ότι ήτο κάπως μελαγχολική.

Αίφνης στό μέσον τής ομιλίας έκτύπησε τό κουδούνι 
, τής εισόδου’ μία υπηρέτρια έμπήκε στή σάλα.

— Μιά στιγμή παρακαλώ είπεν ή κυρία στον Ραούλ

‘Αλλ*  ή Κάρμεν τά έξωστράκισεν άπ'έοώ.
— Ακριβώς, κ’ έρωτώ τώρα ποΰ τάχα μποροΰν νά πη- ( 

γαίνουν ή νέες.
Ή ομιλία έξηκολούθει τοιουτοτρόπως, καί ό Ραούλ εΰ- ( 

ρισκε τήν σύντροφόν του χαριεστάτην. ’Ησθάνετο τον εαυ
τόν του άκατανικήτως φερόμενον πρός τήν θελκτικήν Παρι- , 
σινήν καί τήν επιθυμίαν νά τήν έπανίδη.

Όταν ή παράστασις έτελείωσε τήν έβοήθησε να φορέση 
τό επανωφόρι της, ένώ μέ πολλήν ευγένειαν άφισε να γλυ- 

στρήση ή έρώτησις:
— Μοΰ έπιτρέπετε νά σάς συνοδεύσω μέχρι τής εξόδου > 
’Εκείνη άφησε νά τήν παρακαλέση μερικές φορές άκόμη, 

έως δτου τέλος έδέχθη.
— Ξεύρετε, είπε, πρέπει νά ευρώ τόν υπηρέτην μου πού 

μέ περιμένει στήν είσοδο.
Ό υπηρέτης εύρέθη, άλλ’έξω έβρεχεν κρουνηδόν.
— Πήγαινε νά μοΰ φέρης έν’αμάξι, διέταξεν ή κυρία.
Ό θαλαμηπόλος έφυγε διά νά έπιστρέψη μετ’ ολίγον 

εντελώς διάβρεκτος.
— Είν- αδύνατον εΐπενά ευρώ αμάξι, όλα έχουνάγώγι.
Τί αναποδιά ; Έμουρμούρισε καταστενοχωρημένη ή κυ

ρία. Έπιτρέψατέ μοι νά θέσω εις τήν διάθεσίν σας τό δικό 
μου, είπεν ό Ραούλ παρεμβαίνων, ό όποιος μέχρι τής στιγ
μής έκείνης δέν έκανε τίποτε άλλο ή νά εύλογή τήν βροχήν. 
Αύτός είχε τό κουπέ του μέ τόν μήνα ένοικιασμένον.

— ”Ω ! όχι αύτό δέν γίνεται... θά είνε πολύ.
Άλλ’ ό νεαρός έπαρχιώτης έπέμενε.
— Μά δέν πιστεύω νά σκέπτεσθε νά περάσατε τήν νύ

κτα είς τούς διαδρόμους τοΰ θεάτρου !
■— ’Έχετε δίκαιον" ας πηγαινομεν, καί έμπήκε στήν 

άμαξα μαζύ μέ τόν Ραούλ ένώ ό υπηρέτης έκάθισε πλησίον 
τοΰ αμαξηλάτου. Τό σπίτι της εύρίσκετο είς τό πάρκον 

Μονσό.
Τότε είς τό διάστημα αύτο κατά τό όποιον ό Ραούλ ήτο 

εξαιρετικός εύγενής καί υποχρεωτικός τής έζήτησε τήν 

άδεια νά τήν έπανίδη.
’Εκείνη έδίστασε πολύ, τέλος όμως τοΰ έπέτρεψε νά τήν 

έπισκεφθή τό απόγευμα τής επομένης.
Ή συγκατάθεσις αύτή ανέβασε τόν ύποκόμητα είς τόν 

έβδομον ούρανόν τής εύτυχίας του.
Έν τώ μεταξύ ή άμαξα έφθασε είς τό σπήτι τοΰ Πάρ

κου-Μονσόν κι’όταν ή νεαρά κυρία άπεχαιρέτησεν εύχαρι- 
στοΰσα τον νέον της φίλον προσέθεσε μειδιώσα.

— 'Ώστε αυριον.
Κατενθουσιασμένος ό Ραούλ έτοιμάζετο ν’άνεβήκαί πά

λιν εις τό κουπέ του, όταν παρετήρησεν ότι ό υπηρέτης τής 
αγνώστου έστέκετο άκόμη έπί τοΰ πεζοδρομίου.

— Δέν ήκολούθησες τήν κυρίαν σου ; Ήρώτησε.
— Δέν κοιμούμαι ποτέ έδώ άπήντησεν ό υπηρέτης, ή 

κυρία μου κατοικεί τό σπίτι μέ μίαν υπηρέτριαν.
— Κ’ έχεις νά πας μακρυά;
—”Ω! ναι κύριε’ κάθημαι κοντά στήν Gare dn Nord.

Ό Ραούλ τόν λυπήθηκε.
— Έλα λοιπόν μαζί μου, περνώντας σ’ άφίνω έκεί.
■— Ώ ! κύριε είσθε πολύ καλός.
— Καλά. Μά κάμε γρήγορα γιατί βρέχει.
Χωρίς νά είπη τίποτε ό υπηρέτης έτοιμάζετο νά καθήση 

πάλιν κοντά στόν αμαξηλάτην όταν β Ραούλ ήναντιώθη.
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κ’ έπροχώρησε προς τήν υπηρέτριαν ή όποια τής έψιθύ- 
ρισε κάτι στ’ αυτί.

Τότε άπό τά χεί/.η τής ώραίας έόγήκε μιά αγριεμένη 
φωνή. Ώ ! Θεέ μου' άλλ’ αυτό ειν’ άπάνΟρωπον ! καί ξε- 
κουμπόνουσα τήν κορσάζ της επιασε τό κεφάλι μέ τά δύο 
χέρια της κ’ έπεσε σ’ ένα καναπέ.

Η κυρία δεν εινε καλα έφωναςεν αμέσως κατατοομαγ- 
μένη ή ύπηρέτρια, καί στρεφομένη προς τόν Ραούλ έξηκο- 
λουθησεν. ΙΙέτε και σείς αν δέν εΐνε ντροπή νά φοβερίζη 
ένας τοκογλύφος τήν κυρίαν γιά ψωροοκτακόσιες δραχμές.

Αλήθεια είν άπίστευτον, άπήντησεν ό Ραούλ προσ
ποιούμενος έκτληξιν.

Ο Γ Ο 1 ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ

— «"Εκαστος υμών εχει τό δικαίωμα άνευ διαμέ
σων άλλων καί τρίτων νά παρουσιάζεται ένώπιόν μου 
άν άδικηθή.» Αυτά τά λόγια ποΰ δείχνουν βαθείαν 
φρόνησιν καί ευρύτητα άντιλήψεως, λόγια γεμάτα 
συνάμα άγάπην καί πόνον πρδς τόν Λαόν, άπηύθυ- 
νεν ή Α. Γ. δ Διάδοχος τοϋ Ελληνικού θρόνου 
Κωνσταντίνος πρδς τούς χωρικούς της Μανωλάδος 
κατά τήν έκεί μετάβασίν του. Καί προσέθεσε: — 
«Μισώ τό άδίκημα καί άγαπώ τήν ευνομίαν, θέλω 
τόν λαόν εύημεροΰντα, ν’ αποφεύγετε δμως τούς 
τρίτους, οίτινες έδημιούργησαν παρεξηγήσεις.»

Οί Βασιλικοί αύτοί λόγοι, τούς όποιους έδιάβασα 
είς μίαν άνταπόκρισιν τών «Καιρών» μέ συνεκίνησαν 
βαθύτατα. Ναί, μοΰ έπροξένησαν μιά βαθειά αΐσθησι 
θαυμασμού γιά τόν μέλλοντα Βασιλέα μας, γιατί 
άπεικονίζουν τόν Διάδοχον τοΰ Ελληνικού θρόνου, 
τόν Διάδοχον τής γλυκείας μας Πατρίδος προσόμοιον 
μέ τούς λατρευτούς έκείνους τών περασμένων χρόνων 
ποΰ ήσαν Βασιλείς καί Προστάται καί Πατέρες συν
άμα τοΰ Λαοΰ των.

Ή φαντασία μου άθελα, άθόρυβα, γοργά μέ μετέ- 
φερεν εϊςτούς χρόνους έκείνους τοΰ ευγενοΰςΓαλατικοΰ 
Λαοΰ ποΰ είχε Βασιλέα καί Κριτήν του Λουδοβίκον τόν 
θ'.Καί είδα ζωηρά γιά μιά στιγμή μπροστά στάμάτια 
μου τήν μοναδική,τήν υπέροχη τής ιστορίας εικόνα— 
τόν Δίκαιον Βασιλέα— δπως τόν έπωνόμαζαν, κρί- 
νοντα τόν Λαόν του κάτω από τήν γεροντικήν δρΰν. 
Ποία ευγενεστέρα άληθινή είκών μπορεί νά ύπάρξη. 
έκείνη; καθ’ ήν δ ’Ανώτατος Άρχων μιας χώρας 
έρχεται είς έπικοινωνίαν μέ τήν ψυχήν τοΰ Λαοΰ του 
καί έρευνα καί έξετάζει καί ένδιαφέρεται γιά τά 
δίκαιά του !

Ή είκών αυτή προσδίδει τόσον γόητρον είς τόν 
άρχοντα Βασιλέα καί χαράζει τόσο βαθειά είς τήν 
καρδία τοΰ Λαοΰ του τήν εύγενική εικόνα του, ώστε 
πολύ δικαίως δ γέρων χωρικός τοΰ Καγκάδι συγκι- 
νημένος έσκυψε καί ήσπάσθη τόν Διάδοχον.

— Κι’ όταν, ίίύρίε, ό τοκογλύφος αυτός θέλει μάλιστά 

να τήν συλλαβή.

Τήν στιγμήν εκείνην παρουσιάσθη κι’ δ υπηρέτης κρα

τών ένα χαρτί στά χέρια κ’ εντελώς άγνώριστος άπό τήν 

μετεμφίεσίν του.
Είς τήν θέαν του ό Ραούλ ήρχισε νά γέλα δυνατά, καί 

βάζων κάτι είς τό χέρι του ψευτοτοκογλύφου είπε :

—Νάτρια ναπολεόνια γιά νά μή χάσης τάποσοστά σου.

Κι’ άκόμη φεύγει.

(‘Εκ τον Γαλλικοί) Αις Μ. Π.

Καί φαντάζομαι τή στιγμή έκείνη τάς καρδίας τών 
πεντακοσίων άπλοϊκών έκείνων χωρικών ποΰ είχαν 
μαζευθή είς Λάππα νά πάλλωνται άπό τόν ίδιο ευ
γενικό παλμό είς Λατρείαν πρός τόν Πατέρα Βασιλέα 
ποΰ θ’ άποδίδη είς τόν πτωχόν τόδίκαιον,ποΰ θά χαρίζη 
τήν ξυλείαν τών δασών είς τούς υπηκόους του καί 
θά παρέχη τήν νομήν έλευθέραν διά τά ζώα.

Καί φαντάζομαι μέσα στά ρίγη τοΰ χειμώνας τούς 
πτωχούς χωρικούς μέ τής γυναίκες των, μέ τά παι
διά των γύρω-τριγύρω στή θαλπερή φωτιά ποΰ σκορ
πίζει τόση χαρά στό φτωχικό σπιτάκι νά εύλογοΰν 
τό δνομα τοΰ Άρχοντα ποΰ χάρισε τή θαλπερή χαρά.

Ό αύστηρός στρατιώτης μέ τήν αλύγιστη καρδιά 
ποΰ τιμωρεί αλύπητα τήν παράλειψιν τοΰ καθήκοντος 
μέσα στάς τάξεις τής σιδηράς στρατιωτικής πειθαρ
χίας, μεταβάλλεται είς Πατέρα πονετικόν μέσα στή 
γραφική Φύσι τής Μανωλάδος καί σκορπά τή χαρά 
καί τήν άνεσι ατούς εύγνώμονας χωρικούς ποΰ θά 
εύλογοΰν αιώνια τό όνομά του καί θά τό παραδώ
σουν μέ ευλάβεια στάς μελλούσας γενεάς.

‘Αλεξάνδρεια, ‘Οκτώβριος 1911

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΠΑΝΑΓ1ΩΤΑΤΟΥ

ΓΕΛΟΙΟ — ΚΛΆΜΜΆ
ι

Αιώνιο Παράδεισο ξανοίγει στη φυχή μου 
το φλογισμένο μάτι σου—ελπίδα μυστική' 
με ένα σου ■χαμόγελο χρυσώνεις τή ζωή μου 
με όνειρα γοργόφτερα—ουράνια μουσική.

Μά δακρυσμένο σαν θωρώ τό μάτι σου, πεθαίιω. 
Ολα μοΰ εΐνε Κόλασις, σκοτάδι, φυλακή.

Με λόγια κάθε πόνο σου άχ ! θέλω νά γλυκαίνω, 
μα φλόγα τά δάκρυά σου, μ’ ανάβουν μυστική.

, II

Εγώ κι άν κλαίω,γέλα σΰ' τό γέλοιο μέ τό κλάμμα 
εινε αδέλφια και ■ ή καρδιά μανοΰλά τους καλή' 
το ιδ>ο ή άμοιρη πονεί τά δυο και τώχει τάμμα, 
όταν τό ένα ξεφυχά, τό άλλο νά μιλή...

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Ο ΞΞ Τ' ΖΕΡ

μωδίαν τοΰ Dario Nicodenin «Ι/Alerte». Η I.ucienne 
Gragny νεοΰπανδρος, άν καί άφοσιωμένη είς τόν σύζυγόν 
της,έκολακεύθη τόσον άπό τάς φιλοφροσύναςτοΰ φίλου του, 
ώστε νά τοΰ γράψη έπιστολήν τήν οποίαν μετανοήσασα έπι- 
διώκει ν’ άνακαλέση' άλλά δέν εύρίσκει αύτήν ένφ ήτο βέ
βαια ότι τήν έθεσεν έπί τοΰ γραφείου της, εις τό μεταξύ 
φθάνει ή άδελφή της καί τής έμπιστεύεται τήν άπώλειαντής 
έπιστολής. Μαζή έρωτοΰν τούς ύπηρέτας, οΐτινες διατεί
νονται ότι δέν τήν εϊδον αύτήν καί ή Ducienne σχηματί
ζει τήν πεποίθησιν ότι τήν έκλεψαν μέ τόν σκοπόν έξ- 
αναγκασμοΰ. Άπηλπισμένη λοιπόν άποφασίζει νά έγκατα- 
λείψη τόν οΐκόν της, δτε φθάνει ό σύζυγός της συνο- 
δευόμενος παρά τοΰ φίλου του καί μέ μεγάλον φόβον 
άκούει αυτόν συστήνοντα είς τόν φίλον του νά 
σπεύση είς τήν οικίαν του όπου τόν περιμένει έπιστολή 
ώραίας τίνος γυναικός. "Οταν ό φίλος άπαντφ ότι δέν γνω
ρίζει άλλην γυναίκα έκτος τής L,ucienne ό σύζυγος τόν 
διαβεβαιοϊ ότι ή άνταποκρίτριά του είναι αύτή ή ιδία, καί 
ότι μόνος του έθεσε τήν έπιστολήν είς τό ταχυδρομεΐον 1 
Τότε ή άδελφή της έρχεται είς βοήθειαν γελώσα έγκαρδίως 
καί έρωτηθεΐσα τόν λόγον λέγει ότι διά τής ιαχυδρομή- 
σεωςτής έπιστολής έχάλασε τό άσεεϊον δπερ μαζή μέ τήν 
άδελφήν της είχαν προετοιμάσει, δηλ. ή Ducienne έγραψεν 
είς τόν φίλον του δίδουσα συνέντευξιν, άλλά μέ σκοπόν 
νά τό είπή εις τόν σύζυγόν της καί παρακίνηση αυτόν να 
τήν συνοδεύση έκεΐ ό ίδιος. Τό αστεΐον φαίνεται κάπως 
άνούσιον, άλλά ή μέθοδος μέ εήν οποίαν παίζει ή Mada
me Rejane άναδεικνύουσα δλας τάς λεπτότητας τοΰ χαρα- 
κτήρός της συνετέλεσεν είς τήν μεγάλην έπιτυχίαν τής πα- 
ραστάσεως. Ό τρόπος καθ’ δν προσπαθεί ν’ άποκρύψη άπό 
τήν άδελφήν της τήν σπουδαιότητα τής επιστολής, αι πα
ράφοροι ύποψίαι της έναντίο/τών ύπηρετων, η στενοχώ
ρια της έπί τή σκέψει τοΰ τί θά κάμη ο σύζυγός της και ή 
άμηχανία της έπί τή εμφανίσει του, καί έπί τέλους ο επι
τηδευμένος ύστερικός γέλως της είναι απαραμιλλα παιγ
μένα μέ μεγάλην ευφυΐαν, τέχνην καί διάθεσιν, ήτις δια
κρίνει τήν έπιφανή καλλιτέχνιδα.

Άπό τά δράματα τοΰ Shakespear τό περισσότερον ελ- 
κύον άπό τίνος είναι τό «Romeo and Juliet», εις τό οποίον 
πρωταγωνιστεί ή’νεωτέρα Ίουλιεττα ητις έπαιζε ποτέ αυ
τόν τόν ρόλον.Ή Mis Phyllis Neilson-Terry, ης τήν εικόνα 
δημοσιεύομεν, είναι θυγάτηρ διακεκριμένων καλλιτεχνών, 
τόσον δέ έκ χενετής ώς καί έκ φύσεως εχει προικισθή 
μέ δλα τά χαρίσματα τής τέχνης καί καλλονής.

Ό ρόλος τής Ίουλιέττας εΐνε δυσκολότατος ή νεαρά 
καί ώραιοτάτη δμως καλλιτέχνις ανεδείχθη υπέρτερα πολ

λών προκατόχων της.
*

“LONDON OPERA HOUSE,,

Είναι τό μεγαλοπρεπέστατον καί κομψοτατον νέον κτι- 
ριον τό άνεγερθέν, ίδίαις δαπαναις, παρά τοΰ επιχείρημα- 
τίου Oscar Kammerstein. Ή άρχιτεκτονική του κυρίως 
Γαλλικοΰ ρυθμοΰ μετέχει ολίγον ’Ελληνικού καί Φλωρεν
τινού εις τά παράθυρα καί κίονας. Τό εσωτερικόν δμως 
είναι καθαρώς γαλλικόν είς καλαισθησίαν, χρωματισμόν,

Μέ δλην τήν πλησμονήν θεάτρων έν Λονδίνο» συχνότατα 
εύρίσκεται τις ήναγκασμένος νά προαγοράση θέσιν προ 
ημερών ΐνα εΐνε ασφαλής, ενίοτε δέ καί πρό μηνος,άντό 
τό παιζόμενον έργον είναι εύνοουμένου συγγραφέως. Οί 
Άγγλοι άγαποΰν ύπερβολικά τό θέατρον, άλλ’ άρέσκονται 
μάλλον είς ελαφρά καί θεαματικά έργα, ώς έκ τούτου τε
λευταίως ήρχισαν νά σπανίζουν τά σοβαρά ή διδακτικά 
δράματα, είς τά όποια δέν συχνάζουν παρά ολίγοι. Τό 
μέγα κοινόν τρελλαίνεται κυριολεκτικός δι’ έλαφράς κω
μωδίας, έλαφράν μουσικήν, καί καθαρώς θεαματικα έργα, 
άνευ άλλης αξίας έκτος τοΰ πλούτον καί τής καλλιτεχνικό- 
τητος τών σκηνικών, τής καλλονής τών γυναικών— αί- 
τινες ώς έπί τό πλεϊστον έκλέγονται μάλλον διά τήν ω
ραιότητά των παρά διά τήν καλλιτεχνικήν των αξίαν—και 
τών πολυτελών αμφιέσεων. Οί manages, γνωρίζοντες τας 
τοιαύτας διαθέσεις τοΰ κοινοΰ παρουσιάζουν έργαπροσελ- 
κύοντα άπειρον πλήθος, παίζόμενα δέ έπι έτος, κάποτε 
καί διετίαν προσπορίζουν μεγάλα κέρδη είς αυτούς,καί τούς 
ευτυχείς συγγραφείς των.

"Εν έκ τών τελευταίως άναβιβασθέντων τοιούτων θεα
ματικών έργων είναι ή Sumurun τοΰ Friediich Fresha με 
μουσικήν τοΰ Victor Ho'lander άναβιβασθέν δέ παρα τοΰ 
Professor Max Reinhardt, είς τό Savoy Theater εσημειωσεν 
τελείαν έπιτυχίαν ένταΰθα όπως καί είς τήν Γερμανίαν, 
όπου τό πρώτον έπαίχθη.

Ή ύπόθεσις ληφθεΐσα άπό τά παραμύθια τής Χαλιμάς 
δέν είναι παρά πάθη, έρως καί τραγικότητες διερρυθμισμέ- 
ναι είς 9 σκηνάς ’Ασιατικής χλιδής καί πολυτελείας, αλλά 
γερμανικής άκαλαισθησίας.

Τιίιρα μέ τήν μανίαν τήν κυρίευσασαν τόν κόσμον τόν έπι- 
ζητοΰντα έν τφ θεάτρφ διασκέδασιν καί τέρψιν διαβατι
κήν μέ έλαφράς συγκινήσεις μή διαταρασσούσας τό χωνευ
τικόν σύστημα, οί συγγραφείς έχασαν τό τάλαντόν των 
καί διαπρεπείς καί αληθείς καλλιτέχναι έπηρεασθέντες άνα- 
βιβάζουσιν έργα ανάξια αυτών.

Ό Sir Georges Alexander εις έκτών πρόιτων ήθοποιών, 
άνθρωπος τοΰ κόσμου, αληθής gentleman έπί τής σκη
νής, ώς καί έκτος αυτής, περιέπεσεν είς τό λάθος έσχάτως 
ν’ άναβιβάσηεν ή δύο έργα άνευ πραγματικής αξίας άτινα 
όμως δέν διήρκεσαν πλέον τών δύο μηνών κατανοήσαντος 
φαίνεται καί τοΰ ίδιου στιτάέπιτρεπόμενα είς δευτερεύοντας 
ήθοποιούς δέν συγχωροΰνται είς αληθείς καλλιτέχνας.’Ιδίως 
τό τελευταϊον «The Ogre» άν έπαίζετο άπό άλλον παρά 
τόν Sir George δέν θά έπέζη πλέον τής πρώτης έσπέρας.

Άλλος καλλιτέχνης συμπαθητικός, πρωταγωνιστής είς 
τό θέατρον τοϋ Prince of Wales είναι ο Claries Hautrey. 
Ευνοούμενος τοΰ κοινοΰ, τό όποιον υποστηρίζειτό θέατρον 
του άκόμη καί άν τό παιζόμενον έργον είναι άνουσιον. 
Χθές άνεβίβασε μίαν κωμωδίαν έκ τοΰ γαλλικοΰ «The 
uninvited ΟυεεΟπολύ πτωχής ύποθέσεως. Είναι πολύ πι
θανόν ότι τό πρωτότυπον σπινθηροβολεί έκ πνεύματος και 
χαρακτηρισμού. ’Αλλά ή μετάφρασις, ήτις χάρις εις τόν 
Charles Hautrey είχε μερικήν έπιτυχίαν, άπεδείχθη πολύ 

μετρίως Ικανοποιητική.

Τά θέατρα τών Ιίοικιλιών έχουν κατακλυση αι διαπρε
πείς γαλλίδες καλλιτέχνιδες.Είς τό Colsenm παίζει ή Sarah 
Bernhardt,είς τό Hippodrome ή άπαράμιλλος Rejane ήτις έ
παιξε τήν παρ. έβδομάδα μίαν θελκτικωτάτην μικράν κω
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Miss Neilson - Terry ώς »Priscilla 
είς τό έργον «Priscilla runs awaj»

ώς καί τήν διάταξιν τών θεωρείων κατά τό σχεδίαν τοΰ 
έν Παρισίοις μελοδράματος. Ή διακόσμησις είναι λευκή 
μέ χρυσά κοσμήματα καί ωραίας τοιχογραφίας, ένφ τά 
παραπετάσματα καί καθίσματα είναι έκ βελούδου χρίσμα
τος βαθέος ροδίνου «rose du Barri» συμφωνοΰντος εις τήν 
έκτέλεσιν μέ τήν λοιπήν διακόσμησιν. Ή άκουστική είναι 
τόσον τελεία ώστε καί εις τό υπερώον δύναται τις ν’ 
άκούσι] τόσον καλά όσον καί είς τάς πρώτας θέσεις. 
Αί ανέσεις τών ακροατών δέν παρημελήθησαν, τά καθίσ
ματα είναι μαλακά, ευρύχωρα καί άναπαυτικά· καί ό 
θεατής έκ τοΰ αναπαυτικού καθίσματος του δέν δυσκολεύε
ται νά θαυμάση βλέπων γύρω του τήν ώραίαν διακόσμη- 
σιν, τάς χαριτωμένος τοιχογραφίας τής οροφής,ζ καί λοι- 
πάς ωραιότητας τής οικοδομής ή οποία είνε άπό τά κομψό
τερα θέατρα τοΰ κόσμου.

Κατά τήν ημέραν τής ένάρξεως ώς ήτο κατάμεστου έκλε- 
κτοΰ κόσμου en grande Toilette καί μέ άπαστράπτοντας 
άδάμαντας εις τήν κόμην καί τάς έξωμους toilettes τών κυ
ριών, τό θέαμα ήτο μαγευτικόν.

«Quo Vadis» ήτο τό έκλεχθέν διά τήν έναρξιν μελό
δραμα. Μάλλον θεαματικόν, διά τών άπαραμίλλων σκη
νογραφιών του συνειέλεσεν εις τήν εξαψιν τοΰ ένθουσια- 
σμοΰ τοΰ άκροατηρίου άποτελουμένου έκ 2,700 ανθρώ
πων. Ή ύπόθεσις τοΰ «Quo Vadis» ληφθεΐσα έκ τοΰ μυ
θιστορήματος τοΰ Sienkiewiez καί πραγματευομένη περί 
τής ’Αρχαίας Ριόμης κατά τήν έποχήν τοΰ πλέον διεφθαρ
μένου τών Αύτοκρατόρων της Νέρωνος είναι γνωστέ] σχε
δόν είς όλους.

Ή μουσικέ] συντεθεϊσα παρά τοΰ Jean Nougnes είναι 

βελφδικέ] καί αρκετά εκφραστική, άλλ’ ότι θά έλκύσή 
ολόκληρον τό Λονδϊνον εις τάς παραστάσεις τοΰ «Quo 
Vadis» θά είνε μάλλον τά σκηνικά ή τι άλλο.

Αί σκηναί τής καιομένης Ρώμης, αί φρικαλεότητες 
τών θυσιαζομένων Χριστιανών εις τάς παλαίστρας πρό 
τοΰ μανιωδως άλλαλάζοντος όχλου καί ή άναπαράστα- 
σις είς τό τέλος τής μάχης τών ξιφομάχων έν τή κονί
στρα είναι μοναδικοί, θαυμάσιοι έν τή πραγματικότητί 
των. Οι ηθοποιοί είναι αντάξιοι τοιούτου θεάτρου 
συντελέσαντες είς τήν έντελή έπιτυχίαν τής πρώτης παρα 
στάσεως. Ο Κύριος Kammerstein μουσικός ό ίδιος, γνω- 
ριςει νά εκλεγη φαίνεται τούς καλλιτέχνας διότι καί τήν 
Τετάρτην καί Παρασκευήν δτε έδόθη ό «Γουλλιέλμος 
Τέλλος» καί η «Νόρμα» μέ διαφόρους καλλιτέχνας κατε- 
χειροκροτηθησαν τά αρχαία μέν, άλλά πάντοτε ώραία 
ταΰτα έργα και οι παίξαντες. ”Αν κρίνω άπό τάς τρεις 
ηδη δοθεισας παραστάσεις ή επιτυχία τοΰ νέου μελο
δράματος είναι έξησφαλισμένη.

-Ϋ-
“THE GREAT YOUNG MAY,,

Είναι δ τίτλος τής Κωμωδίας τοΰ Πρίγκηπος Baria
tinsky Ρωσσου συγγραφέως, τήν οποίαν ή σύζυγός του 
μετά μεγάλης έπιτυχίας άνεβίβασεν έπϊ τής σκηνής τοΰ 
«Kingsiway Theatre» τελευταίως.

Η πριγκηπισσα Bariatinsky παριστάνουσα είς τό 
Αγγλικόν θέατρον άπό τοΰ παρελθόντος έτους υπό τό 
ψευδώνυμον Lydia Yavorska, καί ώς ηθοποιός, καί ώς 
γυνή είνε θελκτικέ) καί μέ πολλά πλεονεκτήματα. Καλλι- 
τέχνηςκαί καλλιτέχνημα έν ταύτώ κατέχει καί τό χάρι
σμα μιας εκπληκτικής ευκολίας δι*  ής κατιόρθωσε νά κα-

Lydia Yavorska

ταστή κυρία τής ’Αγγλικής Γλώσσης, είς ήν υποκρίνεται 
άπό τής σκηνής, έντός έλαχίστου σχετικού χρονικού δια
στήματος.

Ή Κωμφδία τοΰ συζύγου της τήν οποίαν διδάσκει τε
λευταίως, άπηγορεύΟη έπΐ τοΰ Ρωσσικοΰ θεάτρου παρά 
τής λογοκρισίας ’Αλλά καί ή είκων τήν οποίαν ζωγραφί
ζει ό Πρίγκηψ Biariatinsky, καί ή όποια παριστά τήν 
Κοινωνίαν καί τήν Κυβέρνησιν τής Πετρουπόλεως δέν είνε

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΕΛΙΕ

ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ

(Συνέχεια έκ τον προήγουμένου τεύχους)

Άπό τών πρώτων βημάτων δ δρόμο; της νεαράς 
Έταιρίας^σάτεφάνη άνάντης έγκατεσπαρμένος άκάν- 
θαις καί τριβόλοις. Τό φορτίον τών αμέσως έξ αρ
χής είς ακέραιον άναληφθεισών υποχρεώσεων ήτο 
βαρύτατον, δυσπραγματοποίητος δέ και βραδύτατη ή 
έκ τών δικαιωμάτων άνακούφισις.

Ή απότομος μεταβολή έρριζωμένων κακών πα
λαιών έξεων, ή αλλαγή τών έμπορικών μεθόδων καί 
συνθηκών, ή κατ’ ανάγκην προσβολή συμφερόντων 
τινων άνομολογήτων, προεκάλει μεταξύ μεγάλης 
μερίδος τοΰ έμπορικοΰ κόσμου, καί εις τούς κύκλους 
τών ποικιλωνύμων έκμεταλλευτών τής σταφιδοπα- 
ραγωγής, δυσφορίαν, ήτις κατ’ δλίγον μετετρέπετο 
είς έμφανή έχθρότητα, καθιστώσαν μάλλον επίμο
χθον τδ άνορθωτικδν έργον τής Εταιρίας.

’Απόστολοι τών ύποτιμητών περιήρχοντο τάς στα- 
φιδοφόρους έπαρχίας, ώς άπαίσιαι Κασσάνδραι, προ- 
αγγέλλοντες καταστροφάς, λόγφ τής έπικειμένης 
προσεχούς παύσεως τών έργασιών τής Προνομιού
χου. Ώρίζετο μάλιστα καί τδ δριον τής ζωής αύτής 
δ Δεκέμβριος τοΰ 1905. ΈπεζητεΓτο ούτως ή διά- 
δοσις τοΰ πανικοΰ καί ή δΓ έπαχθεστάτων έπιβα- 
ρύνσεων οικονομική έξάντλησις τοΰ ιδρύματος. Και 
τδ σχέδιον έφαίνετο έπιτυγχάνον. Ή ύποτίμησις έμαί- 
νετο. Αί τιμαί κατήρχοντο ύπδ τά δρια έν τή αγορά 
καί ή σταφιδοπαραγωγή άθρόα έσπευδε νά στεγασθή 
ύπδ τήν Προνομιοΰχον.

Άλλά δέν έμεινεν αΰτη αδρανής. Άναλαβοΰσα 
τδ χειρόκτιον, ήνοιξε τάς πύλας αυτής, καί,στεγάζου- 
σα τήν παραγωγήν ύπδ τάς πτέρυγάς της, μετήγγισεν 
άφθόνως, βοηθουμένη και ύπδ ισχυρών προστατών, 
τδν χρυσδν τών ταμείων της εις τδν λιπόψυχον ορ
γανισμόν τής σταφίδος. ' Εντός βραχυτάτου διαστή
ματος, πλήν τής άγοράς τών παλαιών δελτίων 20 
έκατ. λιτρ. δι’ ήν διέθεσεν περί τά 2 έκατ. δρ., άφή- 
ρεσεν έκ τής κυκλοφορίας δι’ άγοράς ύπέρ τά 10 1/i
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ποσώς κολακευτικέ] διά τήν αχανή αυτοκρατορίαν. Ευτέ
λεια,σκληρότης,διαφθορά καί ιδιοτέλεια χαρακτηρίζουν τά 
πρόσωπα τοΰ δράματος.

Έάν δέ ή είκών έχαράχθη πράγματι έκ τοΰ φυσικοΰ 
δέν απορεί τις διά τήν άπαγόρευσιν τής Ρωσσικής Κυβερ- 
νήσεως έργου τό όποιον θίγει καυστικώς πρόσωπα καί 
πράγματα τοϋ Ρωσσικοΰ "Εθνους.

Λονδϊνον Δις Ο. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

έκατ. έν. λιτρ. σταφιδοκάρπου, είς τιμάς μεγαλει- 
τέρας τών τής άγοράς, διαθέσασα 1 ,260,000 δρ., 
έπί καθαρά ζημία 1 έκατ. δρ. Ήνοιξεν άφ’ έτέρου 
ευρείας τάς πύλας τών γενικών άποθηκών αύτής 
ύπέρ τής σταφίδος καί παρέλαβεν έντδς ολίγων μη
νών είς ένέχυρον περί τά 70 ι/2 έκ. έν. λιτρ., έπί 
προκαταβολή τών 7/10 τής άξίας των καί έπί τόκφ 
μόνον 5 °/0 κατωτέρου καί τοΰ έν τή συμβάσει δριζο- 
μένου 6 °/0 διαθέσασα ύπέρ τά 7 έκ. δρ. είς δάνεια 
έπί ένεχύριρ. Συγχρόνως είργάζοντο δραστηριώτατα 
αί άποθήκαι τής άποταμιεύσεως τής Εταιρίας, άφαι- 
ρέσασαι έκ τής κυκλοφορίας, τδ πλεϊστον δέ κατά 
τούς πρώτους μήνας, 91 Χ/2 δλα έκ. λιτρ. πλέον 
δηλ. τοΰ άναλογοΰντος διά τδν έγγειον φόρον κτλ.

Ούτως ή κατανάλωσις, ήτις κατά τούς 5 πρώτους 
μήνας διστάζουσα καί έπιφυλακτική είχεν υπολει- 
φθή σημαντικώς, ηύξησεν άποτόμω;, άμα ήδραιώθη 
ή περί τοΰ βιώσιμου τής Εταιρίας πεποίθησις, είς 
τδ διπλάσιαν τοΰ συνήθους κατά τούς μήνας τής ά- 
νοίξεως, έν τή κυριωτέρα σταφιδική άγορά, τή ’Αγ
γλική, χάρις εις τήν έκεϊ μεθοδικήν καί συστηματι
κήν έργασίαν τής Εταιρίας, ένώ συγχρόνως αί τιμαί, 
αίτινες έκυμαίνοντο είς 12/6 —13 σελ. κατά ’Ιού
νιον, άνήρχοντο κατά τδ τέλους τοΰ έτους 1905 είς 
18—19 σελ. διά τάς κατωτάτας ποιότητας σταφί
δος, ένώ έπίσης φυσικά καί έν Έλλάδι ύψοΰντο αί 
τιμαί. Ή Προνομιοΰχος είχε κριθή καί έπιβληθή. 
Οί ύποτιμηταί άπεσύροντο έκ τοΰ πεδίου μετά με
γάλων άπωλειών. Ό κόσμος τής παραγωγής έχειρο- 
κρότει ευγνώμων.

Άλλά ή πάλη δέν έπερατώθη άκόμη. Ήλλαξε 
μόνον τακτικήν καί κατεύθυνσιν. Ό σκοπός πρδς δν 
έτεινον ήδη αί προσπάθειαι ήσαν αί άποθήκαι τών 
ένεχύρων.—‘Γπήρχον έν αυταϊς, ώς έλέχθη, περί 
τά70 J/2 έκ. έν. λ. σταφιδοκάρπου, άπέναντι τών 
όποιων ειχον διατεθή ύπδ τής Εταιρίας είς δάνεια 
ύπέρ τά 7 έκ. δρ. 'Η τύχη τοΰ έν αυταϊς καρποΰ
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ήτον έξασφαλισμένη διά τών δρίων τιμής τής Εται
ρίας. Ήδύνατό τις λοιπόν νά κερδοσκοπή έπ’ αυτών 
ασφαλώς. Μή άρκούμενο; είς μικράν ύπερτίμησιν, 
ήδύνατο νά περιμένη μεγαλειτέραν μέχρι τοΰ τέλους 
τοΰ έτους, βιψοκινδυνεύων μικρόν κέρδος άντί προσ- 
δοκωμένου μεγαλειτέρου. Ή τακτική αυτή όμως 
ήδύνατο νά απόληξη είς αληθή όλεθρόν τής Εται
ρίας. ’Εάν τά ένέχυρα δέν άνελαμβάνοντο έγκαίρως, 
θά κατέπιπτον είς βάρος τής Εταιρίας, ήτις θά υπο- 
χρεοΰτο νά καταβάλη τό υπόλοιπον τής αξίας αύτών, 
ήτοι έν δλω μετά τών προηγουμένως δανειοθέντων 
περί τά 10 έκατ. δρ. , άπέναντι τής σταφίδος τών 
ένεχύρων, ής ή βιομηχανική αξία, δψέποτε ήθελε 
πραγματοποιηθώ, δέν θά ύπερέβαινε τά 2 έκατ. δρ. 
θά προέκυπτε συνεπώς έκ τών ένεχύρων καί μόνον 
εις τήν Προνομιοΰχον ζημία καθαρά 8 έκατ. δρ.» 
ήτοι, προστιθεμένης καί τής έκ τής αγοράς τοιαύ- 
της, περί τά 10 έκ. δρ., ζημία δηλαδή ίση πρός το 
ήμισυ τοΰ δλου κεφαλαίου, οΰτινος τό έτερον ήμισυ 
άντιπροσωπεύετο διά μεγάλων όγκων σταφίδος βιο
μηχανικής, μικράς αξίας, και ταύτης μή συντόμως 
δυναμένης νά πραγματοποιηθώ, καί τοΰ ογκώδους 
χρέους τής Σταφιδικής άνερχομένου είς 9 περίπου έκ. 
δρ. Τοιαύτη κολοσσιαία ζημία θά έπέφερε τήν ορι
στικήν έξάντλησιν καί νέκρωσιν τής Προνομιούχου, 
θά ήτο δ ταχύς αυτής καί τελικός δλεθρος. ’Αλλά 
τοΰτο ακριβώς έπεδιώκετο.

Ή κατάστασις ήτο λοιπόν είς άκρον επικίνδυνος. 
Ή αγορά έστερείτο έπαρκών έφοδίων, συνεπεία τοΰ 
αποκλεισμού τούτου τών ένεχύρων. Ή κατανάλωσις, 
πιεζομένη έδυσφόρει καί διεμαρτύρετο. Ή σταφιδο-

------------------ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗ2 ΑΝΑΒΪ220ϊ
"Εληξαν αί άνασκαφαί, «ν έξετέλεσαν δαπάναι; 

τής Αρχαιολογική; Εταιρία'; οί αρχαιολόγοι κ. κ. 
Ά. Φίλαδελφεύ; και Π. Καστριώτη; έν θέσει Ανα- 
βύσσου τή; ’Αττική;, μίαν καϊ ήμίσειαν ώραν μα
κράν τή; Καμαρίζη; και el; τά; υπώρεια; τοΰ Λαυ- 
ρεωτικοΰ Ολυμπου.

Εν τή πεδιάδι έκείνι; άπεκαλύφθησαν καϊ άνω- 
ρύχθησαν τριάκοντα καϊ πλέον τάφοι, έξ ών είκοσι 
έντό; λόφων τεχνητών, έν εϊδει τύμβων ηρωικών, 
έκ δέ τών τάφων τούτων έξήχθησαν εκατόν πεντή- 
κοντα περίπου αγγεία, τά πλείστα «γεωμετρικά», 
δηλ. με κοσμήματα όμοιάζοντα τά 'γεωμετρικά, σχή
ματα, κύκλου;, μαιάνδρου;, αβάκια, ρομβοειδή κλπ., 
άλλα δε έκ τών «μελανόμορφων» τοΰ ST’ καϊ Ε’ 
αιώνο; π.Χ. Τά αγγεία ταΰτα είναι άμφορεΐ;, ύ- 
δρίαι, κύαθοι,πινάκια, ποτήρια, κύλικε;, λήκυθοι, οι- 
νοχόαι, προχοϊδε;, πίθοι, αλάβαστρα, πυξίδε; κλπ. 
Τό σπουδαιότατου όμω; έξαγόμενον τή; άνασκαφή; 
ταύτη; είνε τό άφορών el; την χρονολογίαν" διότι 
γνωστοΰ όντω; οτι ό Δήμο; Αναφλίστου, όστι; ε- 
Keno κατά πάσαν πιθανότητα el; τήν θέσιν εκείνην, 
ήτο έκ τών αρχαιοτήτων, έξ ανάγκη; επεται οτι οί 

παραγωγή ήρχισε κατανοούσα τήν στηθεϊσαν παγίδα 
καί μετά συμπαθείας προσέβλεπε πρός τήν Προνομι- 
οΰχον, άγωνιζομένην νά σωθή σώζουσα τήν παραγω
γήν. Ή προσπάθεια ήτο δύσκολος, άλλ’ άπεδείχθη 
ούχί αδύνατος. Ή Προνομιούχος είχεν ύπέρ έαυτής 
τό δίκαιον τοΰ άγώνος, τό κοινόν συμφέρον τοΰ στα- 
φιδοκόσμου είς τήν ένθάρρυνσιν συνεπώς αδτοΰ, 
πρός δε φίλους καί προστάτας ισχυρούς, έκ τών 
πρώτων δέ τήν άνάδοχον αυτής Τράπεζαν ’Α
θηνών. Ό μεγαλεπήβολος τής Τραπέζης Διευ
θυντής άνέλαβε τον αγώνα καί διά τολμηρών έμ- 
πορικών έπιχειρήσεων, ας έπεκρότησαν ευγνωμό- 
νως κατανάλωσις και παραγωγή, έξεβίασε τον 
αποκλεισμόν, ώθών είς ΰψωσιν τάς τιμάς, έφωδί- 
ασε τήν αγοράν, έτόνωσε τήν κατανάλωσιν, και έπα- 
νέφερε τά σταφιδικά πράγματα είς ομαλήν δδόν. 
Λήγοντος τοΰ σταφιδικού έτους, τά ένέχυρα είχον 
άναληφθή καί είς τά ταμεία τής Εταιρίας είσέρρευ- 
σεν άφθονον τό χρήμα τών έπιστρεφομένων δανείων. 
Ή Προνομιούχος είχε σωθή, καί οί πολέμιοι αυτής 
έπλήρωσαν ακριβά τήν ήττάν των. Τινές έξ αυτών 
ήναγκάσθησαν ν’ άποσυρθώσι πλέον δριστικώς έκ τής 
αγοράς. Αί ζωηραί διαμαρτυρίαι καί αί γοεραί κραυ- 
γα'ι και θόρυβος περισσός διά τάς υπερβασίας δήθεν 
ταύτας τής Εταιρίας, καί τάς καταδολιεύσεις τής 
συμβάσεως, δέν έλειψαν. Άλλ’ ούδεμίαν εύρον ήχώ 
παρά τή κο.νή συνειδήσει τοΰ σταφιδοκόσμου, δστις 
έκτιμών τούς σωτηρίους άγώνος τής Προνομιούχου 
περιέβαλεν αύτήν διά τής θερμοτέρας συμπαθείας 
του.

Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

εΰρεθέντε; τάφοι είνε έν τή θέσει ταυτη καϊ οί αρ
χαιότατοι, καϊ ώ; έκ τούτου οι εις την απωτάτην 
έκείνην προϊστορικήν περίοδον άνήκοντε;, άφοΰ έν 
άπάση τή περιοχή έρευνήσαντε; δεν εΰρον ούδ ίχνο; 
μυκηναϊκών αγγείων ή ομοίου τινο; μνημείου.

Ευνήθω; τίθενται οί γεωμετρικοί καλούμενοι τάφοι 
εις τό πρώτον ήμισυ τής α' π.Χ. χιλιετηρίδα; 
(1000-500 π.Χ.), άλλ' ούδέν κωλύει, προ τοιούτων 
άναντιρρήτων δεδομένων, ν αναβιβάσωμεν την χρο
νολογίαν αύτών μέχρι τών μέσων τή; β’ π.Χ. χιλι
ετηρίδα; (δηλ. 1500 π.Χ.).

Τοΰτο έτι μάλλον ένισχύει και ανεύρεσι; μυκη
ναϊκών αγγείων έντό; τών γεωμετρικών τάφων, ώς 
συνέβη έν τή Αναβύσσω.

Τοιαΰτα έν περίλήήτει τά σπουδαιότατα διά. τήν 
αρχαιολογίαν συμπεράσματα τών άνασκαφών τούτων.

Ευχή; 'έργον μόνον θά ήτο, όπω; συνεχισθώσιν 
αί έν τοί; δήμοι; τή; Αττική; έρευναι, αιτινε; ύπι- 
σχνοΰνται σημαντικώτατα ευρήματα, προ παντό; δε 
πλήρη διαφώτισιν ώ; προ; τό ζήτημα τή; τοπο
θεσία; τών αρχαίων Δήμων καϊ περί τή; χρονολο
γία; πολλών έξ αύτών.

δημοψήφισμά
“εαΛΗΝικΜχ επιθεώρΗχεω

Προβάλλομεν τά εξής έρωτήματα !
1) Ποια επαγγέλματα θεωρείτε πρόσφορα διά τήν 'Ελληνίδα;
2) Είνε καιρός ή Έλληνϊς νά είσέλθη είς τον δημόσιον βίον-,
3) Πώς εννοείτε τήν γυναικείου χειραφετήσου έτ γένει καϊ είδικώτερον ώς πρός τάς ουνθήκας τής έν 

'Ελλάδι ζωής;
4) Τ φρονείτε περί τής γυναικείας έν ’Ελλάδι έκπαιδενοεως;
Αί απαντήσεις πρέπει νά είνε οσον τό δυνατόν σύντομοι καί σαφώς διατυπωμένοι. Πρέπει νά γράφεται έπί 

ξεχωριστού χάρτου ή άπάντησις έφ’ έκάστου ζητήματος, καί έπί τής μιας μόνης όψεως τοΰ χάρτου.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ! ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Τό βέβαιον είνε, δτι τό δυσκολώτερον πράγμα τοΰ 
κόσμου είνε νά σχηματίση κανείς μίαν θετικήν γνώ
μην περί τοΰ τι πρέπει νά κάμνουν αί γυναίκες. 
Ό λόγος ύποθέτω είνε δ έξής : Διά τόν σχηματισμόν 
γνώμης περί οίουδήποτε ζητήματος χρειάζεται 
πρώτα άπό δλα ψυχρά καί ανεπηρέαστος σκέψις. 
Προκειμένου δμως περί γυναικών, τό είδος τής σκέ- 
ψεως αύτής άποκλείεται. Δι’ ένα καί τό αύτό γυναι- 
κείον ζήτημα κατ’ άλλον τρόπον θά σκεφθή δ νέος 
καί δ γέρος, δ έρωτευμένος καί δ δύσερως, δ νυμ
φευμένος καί δ άγαμος, δ ζηλότυπος καί δ άπαθής, 
δ ζεματισμένος άπό τάς γυναίκας καί δ ζεματίσας 
τάς γυναίκας. Καί πάλιν κατά διαφορετικόν τρόπον 
δ ίδιος άνθρωπος σήμερον καί αύριον, φέτος καί τοΰ 
χρόνου. Δηλαδή κάθε συζήτησις περί γυναικός δέν 
είμπορεί ν’ άπελευθερωθή άπό τό συναισθηματικόν 
στοιχείον καί τό στοιχείον αυτό είνε δ άκαταλληλό- 
τερος σύμβουλος πρός σχηματισμόν δρθής γνώμης.

Ό πατέρας καί δ άδελφός, δ φορτωμένος τό βάρος 
τής συντηρήσεως πέντε θηλυκών, θά σάς είπή.

— Αί γυναίκες πρέπει νά έργάζωνται, διά ν’ άνα- 
κουφίζουν τά βάρη τής οικογένειας.

Ό συζυγος, καί δ δλιγώτερον ζηλότυπος άκόμη, 
πριν αίσθανθή άκόμη τό βάρος τών θηλυκών, θά 
σάς είπή.

— Ή γυναίκα πρέπει νά κάθηται στό σπητάκι 
της καί νά κυττάζη τά παιδιά καί τό νοικοκυριό της.

Ό έραστής, δ βλέπων είς τήν έρωμένην του 
ένα άγγελον, θά σάς είπή.

— Ή γυναίκα έπλάσθη διά νά λατρεύεται. Δέν 
έπλάσθη ούτε διά νά μαγειρεύη, ούτε διά νά μετα- 
κινή τά κουμπιά τοΰ τηλεφώνου.

Ό ποιητής θά πλειοδοτήση.
— Ή γυναίκα πρέπει τά έργάζεται, δσον έργά- 

ζονται τά άνθη.
Καί δ κουτσαβάκης τραγουδεί, υπό τά χαμηλά 

παράθυρα καί δταν γίνη κύριος τοΰ άντικειμένου τής 
λατρείας του καί ύποχρεωθή νά δώση τά μέσα μέ τά 
δποϊα δ άγγελός του, «θά τρώη, θά πίνη καί θά στο
λίζεται», θ’ άλλάξη γνώμην καί θά σχηματίση τήν 
πεποίθησιν, δτι μία πτωχή γυναίκα είμπορεί νά 
ξενοπλένη καί νά ξενορράβη κάποτε μαζή μέ τήν 
άλλην λάτραν τοΰ σπιτιού.

Αί γυναίκες δέν πρέπει νά μάς ξεσυνερίζωνται 
δταν δμιλοΰμεν δι’ αύτάς, ούτε διά καλόν, ούτε διά 
κακόν. "Οταν ένας άνδρας δμιλή περί γυναικών, 
έχει πάντοτε ύπ’ δψιν του μίαν γυναίκα ή περιωρι- 
σμένον αριθμόν γυναικών. Άδιάφορον άν δμιλή γε
νικώς ή άορίστως. Τό νά πέρνουν τοίς μετρητοίς τά 
λόγια του δλαι αί γυναίκες, διά νά ύπερηφανευθοΰν 
ή νά χολοσκάσουν, είνε ή έσχάτη αφροσύνη. Κά
ποτε είς ένα λαϊκόν θέατρον δ ήρως τοΰ δράματος 
έπετέθη δριμύτατα κατά τών γυναικών. Τάς ώνό- 
μασε μέ τήν στομφωδεστέραν απαγγελίαν, απίστους, 
διεφθαρμένας, άναισθήτους, τέρατα.

Μία γρηά γυναικούλα είς τό πλάι μου, μέ τό σε
μνόν φακιολάκι της, κατηγανάκτησε καί διεμαρ- 
τυρήθη μεγαλοφώνως :

— Σάν τά μοΰτρά σου νομίζεις, παληάνθρωπε, 
πώς είνε η γυναίκες !

Έγύρισα καί τήν καθησύχασα καί τήν διεβε- 
βαίωσα, δτι δ συγγραφεύς τοΰ δράματος δέν είχε 
καθόλου υπ’ δψιν, δλας τάς γυναίκας δταν έγραφε τά 
φοβερά αύτά πράγματα περί αυτών. Εκείνη δμως 
έπέμενε.

— Γιά δλες τής γυναίκες τά λέει. Τό ίδιο κάνει. 
Κ’ έγώ γυναίκα είμαι.

Ήθέλησα νά διαμφισβητήσω τόν τελευταίον αύτο- 
χαρακτηρισμόν της, άλλά δέν έτόλμησα καί τήν 
άφήκα νά διαμαρτύρεται.

Τό συμπέρασμα είνε, δτι αί γυναίκες δέν πρέπει 
νά λαμβάνουν υπό σπουδαίαν έποψιν τάς γνώμας 
μας περί τής τύχης των. Είμπορούν νά «φοβούνται
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τδν άνδρα», έφόσον τούς τδ παραγγέλλει ή Εκκλη
σία, νά τδν αγαπούν ή νά τον μισούν ή νά τδν προ
δίδουν, άναλόγως τών υπαγορεύσεων τοΰ έγκεφάλου 
ή τής καρδίας των, άς περιορίζωνται δμως νά συ
ζητούν μεταξύ των τδ γυναικείον ζήτημα. Άπδ 
τους άνδρας δέν θά λάβουν ποτέ μίαν δρθήν καί 
πρδ πάντων μίαν ειλικρινή γνώμην.

Παϋλος Νιρβάνας

ΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Κληθώις νά (ίσφέρω γνώμην είς τδ Δημοψήφισμα 
τής « .Ελλ,. Επιθΐωρήσΐως*,  απαντώ ούχί διότι 
φθονώ κοινωνιολογικός ή σοσιαλιστικός δάφνας, αλλά 
διότι noblesse oblige, προκειμένου ττερι τής evye- 
νοΰς δΐΐυθύνσΐως τοΰ περιοδικού.

Α'.—Βεβαιωςόλα τάέπαγγέλματα δεν προσήκουν 
εις τήν γυναίκα έν γένει. Βεβαίως όσα επαγγέλματα 
μετέρχονται είς τήν Δύσιν, δέν αρμόζουν είς τήν 
Ελληνιδα, λόγω τοΰ κλίματος, τής μορφώσεως, τών 

έθν. παραδόσεων, τών κοινωνικών έξεων.
Έκ τών επιστημονικών επαγγελμάτων, μόνον το 

ιατρικόν επάγγελμα (καί είδικώτερον νοσήματα γυναι- 
κολογικά, παιδιατρικά,δερματικά άλλ όχι και χειρουρ
γικά ) και τό διδασκαλικόν είνε τά δυνάμενα νά 
άσκηθώσιν ύπό τής γυναικός. Επίσης καί διά καλλιτε
χνικά επαγγέλματα είνε έπιδεξία. Εκ τών βιοποριστικών 
ώς ταμίαι καταστημάτων αι κυριαι εινε ικανώτεραι 
τών άνδρών και έλκυστικώτεραι, προσόν πολύτιμον 
διά τήν τόσου ενίοτε όδυνηράν είς τήν μικράν θυρίδα 
προσέγγισιν και άφαίμαξιν. Αλλ εκείνο τό όποιον 
είνε μάλλον προσφοράν διά τήν Ελληνιδα και μάλ
λον επείγον, είνε ή πρόσληψίς των ώς υπαλλήλων 
εις τά εμπορικά καταστήματα, ιδίως τών γυναι
κείων ειδών. Εινε ακατανόητου, είνε άυτικοιυωυι- 
κόυ, δέν είνε φυσικόν, ούτε σκόπιμον νά υπηρετούν 
ώς έμπορούπάλληλοι νεωτερισμών άνδρες. Η γυνή 
έχει έμφυτον τό αίσθημα τής καλαισθησίας, τήν 
λεπτότητα τής παρατηρήσεως, ειδικός γνώσεις καί... 
ευγλωττίαν άπαράμιλλον. Δέν είνε πρακτικώτεροι 
και καλαισθητικώτερου νά σάς υπηρέτη είς τήν εκ
λογήν ενός υφάσματος, ενός τριχάπτου, οίουδήποτε 
εμπορεύματος γυναικείου, μία δεσποινίς (ή ΰπανδρος 
ή χήρα ή ο,τι άλλο θέλετε) παρά ένας μουστακα
λής, άδρός την αφην και του νοΰυ, βαρετός, άπο- 
κρουστικός; Γίνεται πολύς θόρυβος διά τον φεμι
νισμόν καί όμως έν σπουδαιότατον θέμα έπϊλύσεως 
ζητήματος, τό οποίον μοιραίως τείνει νά καταστή 
πολυπλοκώτερον καί έπιτακτικώτερον είνε τό ζήτη
μα τών έμποροϋπάλλήλων. Από όλα τά καταστή
ματα τής οδού Ερμοΰ, Αιόλου καί Σταδίου (ΐνα πε- 
ριορισθώ είς τάς κυριωτέρας αρτηρίας τής κυριω- 
τέρας πόλεως τής Ελλάδος) άς έξοστρακισθοΰυ οί 
άρρενες καί άς ένθρονισθούν είς τό αληθινόν των 
βασιλείου αί γυναίκες, νέαι ή μεσήλικες, εύμορφοι 
ή άυεκταί τήν μορφήν, οίασδήποτε μορφώσεως καί 
κοινωνικής καταστάσεως. Ιδού στάδιον εργασίας 

ηθικόν, χρήσιμον καί ασφαλές, θά μοΰ είπήτε : Ή 
επ'ηευξις τής προτάσεως ταύτης έξαρτάται άπό τούς 
άνδρας, διότι αυτοί είνε οί καταστηματάρχαΓ αλλά 
οι καταστηματάρχαι όταν ίδοΰν δύο—τρία καταστή
ματα να προβαίνουν είς τον νεωτερισμόν, δέν θά 
αναγκασθοΰν νά τά μιμηθοΰν, όταν "δουν ότι αί 
κυριαι πηγαίνουν κατά προτίμησιυ είς τά καταστή
ματα τα έχουτα ώς υπαλλήλους κυρίας ;

Η έκτασις ήν ήυαγκάσθην νά δώσω είς τό πρώ
του ερώτημα ύποδηλοί πόσου σπουδαιότερου είνε έν 
σχεσει προς τάς λοιπός ερωτήσεις τδ ζήτημα τής 
έργασιας, διότι αφορά όχι μόνον είς τήν ευημερίαν 
τής οικογένειας, άλλο, ασφαλίζει τήν κοινωνικήν εύρ- 
ρυθμίαυ καί επομένως συντείνει είς τήν ευεξίαν τοΰ 
έθνους ολοκλήρου.

Β .— Αντί απαντήσεως, άς μοΰ έπιτραπή νά ανα
σύρω έκ τοΰ βάθους τής μνήμης μου μίαν χαρα
κτηριστικήν και πρωτότυπον συνέντευξιυ, ήν έσχον 
προ ετών με ένα... νεκρόν. Εννοώ νεκρόν ήδη, 
διότι τότε ήτο ένα άπό τά άυθηρότερα πνεύματα.

Είχα άνακινήση είς καθημερινήν έφημερίδα, ής 
η μην αρχισυντάκτης, έπ ευκαιρία τών έκλογών τό 
ζήτημα άν αί γυναίκες πρέπει νά ψηφίζουν, είχα 
δε λάβη συνεντεύξεις. "Ενα πρωί συνήυτησα είς τήν 
οδόν Ερμοΰ τον μακαρίτην Ειρηναίον Άσώπιον, 
σύρουτα ή μάλλον συρόμενον άπό ένα σκυλάκι. Δι- 
ημείφθη ό εξής διάλογος.

— Σάς ζητούσα.
— Τί τρέχει; άπαντά μέ ένα χαριτωμένου μει

δίαμα, ένώ τά μάτια του ήστραπταν άπό περι
έργειαν.

— Τήν γνώμην σας: Πρέπει νά ψηφίζουν αι 
γυναίκες;

Χωρίς νά παραξενευθή διά τό άπρόοπτου τής 
έρωτήσεως, χωρίς νά χάση τήν γαλήνην τής έκφρά- 
σεως, χωρίς νά συλλογισθή, ιός έν συνεχεία τής 
φράσεώς μου μοΰ είπε :

— Συ είσαι ένας καλός δημοσιογράφος. Δέν γρά
φεις γΐά τάς υπονόμους πού βρωμούν . . .

— Μά, πρόκειται διά τάς γυναίκας τώρα.
—"Αχ! φίλε μου, αύταί αί υπόνομοι! Είνε ντρο

πή . . . τί θά λέν οί ξένοι . . .
Αύτή ήτο ή συνέντευξίς μου. Τό άληθές είνε ότι 

άναθυμιάσεις ήκιστα έλαφρα'ι έθιξαν τό όσφραντή- 
ριόν μου όργανον, αλλά ό πνευματώδης συνομιλη
τής μου έμμέσως άπήντα εις τήν έρώτησίν μου. 
Η πολιτική άκολασία θά έκύλιεν ε’ις τον βόρβορον 

τών τριόδων τό αιθέριου πλάσμα, δια τοΰ οποίου ανε- 
δείχθη ό Δημιουργός μέγας καλλιτέχνης.

Εν τούτοις, τά κωμικωτραγικά παθήματα καί ή 
πολιτεία έν γένει τών σωφραζεττών έν Αγγλία δύ- 
νανται νά προσκομίσωσι καί είς ημάς μαθήματα 
διδακτικώτατα.

’Αλλ έπειδή αί γυναίκες είνε άνθρωποι (μολον
ότι καί αυτό συνεζητήθη έν συνεδρίω πανσόφων κλη
ρικών) θά ήτο δυνατόν είς κοινότητας καί δήμους, 
τροποποιουμένου τοΰ ίσχύοντος συστήματος, νά ψηφί
ζουν καί αί γυναίκες, διότι ό αρχών ενός δήμου 

είνε αρχών όχι τών άνδρών, άλλ' ολοκλήρου τού 
πληθυσμού. Αλλά όλα αυτά είναι πρόωρα.

Γ'.— Η γυναικεία χειραφέτησις είνε έν πυροτέ
χνημα διά τήν Ελλάδα. Άπεδόθη κακός χαρακτη
ρισμός είς τήν λέξιν, έν ή υπονοείται συνήθως ή 
υπερβολική έλευθερία. Η αληθινή χειραφέτησις είνε 
ή χειραφέτησις άπό τών προλήψεων, ή διανοητική 
μόρφωσις, ή έμπέδωσις τοΰ χαρακτήρας διά τής έν
τιμου έργασιας. Ο συρμός, ή πολυτέλεια, ή ξενο
μανία εινε χειραφετήσεις, αί όποίαι καταλήγουν είς 
άνορθόγραφον χρήσιν τοΰ πρώτου συνθετικού τής 
λέξεως.

Δ'.— Ή γυναικεία έκπαίδευσις έχει άνάγκην ριζι
κής μεταρρυθμίσεως. Αναγνωστικά βιβλία νά συν- 
ταχθοΰν ύπό λογογράφων καταλληλότερα, νά λεί- 
ψουν οί σχολαστικισμοί, νά προπαρασκευάζεται ή 
κόρη διά τον άγώνα τής ζωής καί νά καθιερωθούν 
ώς υποχρεωτικά μαθήματα ή οίκοκυρική, δηλαδή ή 
μαγειρική, ραπτική, σιδηρωτική, πιλοποιία κ. λ. π. 
Αλλ οί παιδαγωγοί, ώς είδικώτεροι, άς λάβουν τον 

λόγον, ή μάλλον τήν γραφίδα.
Δ. I. Καλογερόπονλς

'Ϋ*
ΕΠΙ ΤΟΥ Γ'· ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Εν Ευρώπη συζητείται άκόμη άν αί γυναίκες 
πρέπει νά ψηφίζουν. Είς τήν Καλλιφορνίαν δεν 
διαιωνίζονται τά ζητήματα, άλλ ή πρόοδος είνε γοργή. 
Ο λαός έκεί έψήφισε Συνταγματικόν άρθρον, δι ου 

δίδεται ή ψήφος είς τάς γυναίκας. Αρκεταί θεσμο- 
φοριάζουσαι γυναίκες έδωκαν τον όρκον τοΰ πολίτου, 
καί ένεγράφησαν είς τούς εκλογικούς καταλόγους 

Ημείς .... συζητούμεν.
Άβήναι Νεωτεριστής

—---------- -- ----

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ I 9 I I
ΛΑΤΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΠΟΝ

Ό Νοέμβριος είνε ό μήν τής σποράς. Υπάρχει παρά 
τώ λαιρ ή γνώμη δτι πριν ή Πλειάς δύση πρέπει οί γεωρ
γοί νά άποπερατώσωσι τάς σποράς αυτών καί οί ποιμένες 
δσοι δέν κατήλδον έτι έκ τών ορεινών νομών των νά 
κατέλδωτιν είς τά χειμαδιά. .

Κατά τήν λαϊκήν πεποίδησιν ό χειμών έρχεται μεταξύ 
τοΰ Άγιου Μηνά καί τοΰ Άγ. Φιλίππου, δηλαδή μεταξύ 
11 καί 14 Νοεμβρίου. Έξ ού καί ή δημώδης παροιμία

Τοϋ &ϊ Μήνα Ιμήννσε ό πάπαος <5 χειμώνας
— "Ερχομαι ή δεν έρχομαι καί τ' ιίϊ Φι).ίπ.~ι * αΰτοΰ είμαι.·

ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΠΙΦΕΩΡΗΣΙΣ
Επιπλα άτελώνιοτα χάριν έ&νικης οικονομίας.— 'Ο ονος κα 

η *Ε&νικη  Τράπεζα.— Δίποδα, τρίποδα, τετράποδα.— *Εμ  j 
βρύα και δαντέλες.— *Η  μαιευτική έν τ<ρ τελοινείω.—Κομβο- 
λόγιον καλαμπουρίων. — Τά cliches καί το φιλελεύθερον 
κόμμα.— Τελώνης... οκενος μαγειρικής.— Ή Κρήτη ώς έδε
σμα . — Αί εισπράξεις τών τράμ. — Διάλογοι Γαλατικής αβρό

ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Έπί τού Β’ έρωτήματος, δΓ ού ύπονοείται άν ή 
γυνή πρέπει νά έχη τδ δικαίωμα τής ψήφου, αντί νά 
έκφέρω ίδιαν γνώμην,προτιμώτερον κρίνω νά μετα
φέρω τί φρονούν οί Γάλλοι συγγραφείς περί τής 
γυναικείας ψήφου.

Ό κ. Μαυρίκιος Μπαρρές.
— Βεβαίως έπιθυμώ νά ίδω τάς γυναίκας ψηφι- 

ζούσας, πιστεύω δέ δτι θά ψηφίσουν μόλις έννοήσουν 
δτι καί αύταί τδ ποθούν. Δέν βλέπω δμως άφ’ έτέ- 
ρου καί γενικήν τινα ώφέλειαν, αφού μέχρι τούδε 
ούδεμίαν καθαρώς πολιτικήν βλέψιν έχουν.

Ό κ. ’Ιούλιος Κλαρετή.
— Βεβαίως, αί γυναίκες ήμπορούν νά ψηφίζουν. 

Μήπως δέν προσφέρουν τήν κοινωνικήν των συνεργα
σίαν μετ’ άφοσιώσεως καί τήν ήθικήν καί ύλικήν 
συνεργασίαν των έν τή κοινωνική οικονομία;

Ό κ. Παύλος Δεσσανέλ.
— Είμαι διάθερμος ύποστηρικτής τής γυναικείας 

ψήφου, θά ήδυνάμεθα μάλιστα ύπό τινας δρους νά 
τήν είσαγάγωμεν είς τάς δημοτικάς έκλογάς.

Ό κ. ’Ιούλιος Λεμαίτρ.
— Νομίζω δτι ή καθολική ψηφοφορία θά ήτο 

δλιγώτερον κακή έπί τινα χρόνον έάν έψήφιζον αί 
γυναίκες, δπωσδήποτε δμως ή καθολική ψηφοφορία 
μού φαίνεται ήλιθία.

Συλλέκτης
»

*Απαντηοεις δεκτοί μέχρι της 30 Δεκεμβρίου.

τητας.— Θέσεις, επιθέσεις καί αντιθέσεις. — Μ(ετε)ωρολογικον 
δελτίον.

Ευρύτατα έσχολιάσθη τδ γεγονδς δτι τά έξ Εύρώ- 
πης κομισθέντα πολυτελή έπιπλα τοΰ υπουργού κ. 
Μπενάκη δέν διήλθον έκ τοΰ τελωνείου, άλλ’ έτελω- 
νίσθησαν έν τή οικία του.

Ό κ. Μπενάκης είχεν άπαράγραπτα δικαιώματα 
επί τής εύγνωμοσύνης τοΰ Έθνους διά τής πρδς 
αύτδ ήγεμονικής δωρεάς τοΰ τρίποδος δνου. Ήδη 
προσφέρει καί άλλην υπηρεσίαν, καταργών τόσας 
όχληράς διατυπώσεις καί δίδει τδ παράδειγμα τής 
άπλουστέρας έκτείωνίσεως έντδς τών δωματίων. 
Λύεται δ’ οΰτω καί τδ ζήτημα τής άνεπαρκείας τοΰ 
χώρου τοΰ τελωνειακού καταστήματος.

-Ϋ-
Μετά τδ υπομονητικόν τετράποδον, τδ δποίον καθ’ 

δδδν έγινε τρίπουν, φυσικόν ήτο νά φέρη και άλλα
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ο λεοντΑρης

Προς την Τουρκίαν.
— Πίσω, 2εω. και ο* έφαγα.

τετράποδα, ήτοι τραπέζια, καναπέδες, καρέκλες κλπ. 
Διά νά μή γίνουν δέ τρίποδα, ώς ό έθνικδς δνος, ή 
δίποδα, ώς οί τελωνειακοί υπάλληλοι, άπήτησε νά μή 
περάσουν άπδ τδ τελωνεϊον διά νά μή σπάσουν καί 
συνεπώς νά μή γείνουν τετράποδα.

-Ϋ-
Έθεωρήθη παράδοξον πώς δ κ. Τελώνης Πει

ραιώς έδέχθη τήν παράνομον αύτήν έξαίρεσιν διά τά 
έπιπλα τοΰ κ. Υπουργού, καθ’ ήν έποχήν καί έγ
κυοι άκόμη ταξειδιώτιδες έπιθεωροΰνται μήπως άντί 
τοΰ έμβρύου φέρουν μεταξωτά, τρίχαπτα ή πούρα. 
Άπλούστατον δ τελώνης κ. Καζάνης συμπεριελαμ- 
βάνετο είς τά έπιπλα τοΰ κ. Υπουργού ώς καζάνης, 
καί δέν ήτο δυνατδν νά φορολογήση έαυτόν.

4-
Άλλά διατί νά μή περάσουν ελεύθερα άπδ τδ τε

λωνεϊον τά έπιπλα. Μήπως δ κ. Μπενάκης δέν άνή- 
κει είς τδ κόμμα τών Φιλελευθέρων; θάήτο παράξενον 
νά μή συμβή αύτδ έπί τού κ. ’Ελευθερίου Βενιζέλου, 
δστις συμπράξει τοΰ Τελώνου κ. Καζάνη, έγένετο 
’Ελευθέριος Καζάνης, δ κατασκευαστής εικόνων, 
άφοΰ εικονική λέγεται δτι ήτο ή έκτελώνισις.

Εύτυχώς τά καλαμπούρια δέν φορολογούνται, 
ούτε καί ύπόκεινται είς τελωνειακόν τέλος, δηλαδή 
δέν τελειώνουν ποτέ.

-Ϋ-
Καί ένας διάλογος.
— Μά τί μπούφοι αύτοί οί έλεγκταί τοΰ τελω

νείου...
— Γιατί μπούφοι; γιατί άφήκαν νά περάσουν οί 

μπουφέδες τού κ. Μπενάκη;

— Τί έκανε, λέει, φέσι ;

Καί άλλος διάλογος.
— Άκοΰς νά μή μπούν στδ τελωνεϊον τά μόμπι- 

λα τοΰ κ. Μπενάκη;
— Μά πώς νά μπούν. Καί άν λέγεται Μπενάκης 

αυτός δέν μπαίνει σέ τέτοιες σκοτούρες.

Καί τρίτος.
— Ώραϊα τά έμαγείρεψεν δ τελώνης.
— Σάν Καζάνης πού είνε.

-t-
Ό κ. Μπενάκης έδικαίωσε τόν τίτλον του ώς 

ύπουργοΰ τής ’Εθνικής Οικονομία:. 'Ο κ. υπουργός 
ήθέλησε νά οίκονομήση τά χρήματα τού τελωνειακού 
δασμού, καί άφού αυτά άνήκον είς τδ έθνος, ιδού 
πού έκαμε μίαν Εθνικήν οικονομίαν.

Μεταξύ τών έπίπλων τοΰ υπουργού τής ’Εθνικής 
Οικονομίας ήτο καί μία πλουσιωτάτη τράπεζα, τόσον 
μεγάλη ώστε έθεωρήθη δτι έπρόκειτο περί τής ’Εθνι
κής Τραπέζης. ’Αργότερα έξηκριβώθη δτι ήτο τράπεζα 
διά τά μέλη τοΰ υπουργικού συμβουλίου, τά δποΐα 
έπρόκειτο νά φάγουν τήν . . . Κρήτην.

Κάποιος άξιωματικδς έρράπισεν έ'να είσπράκτορα 
τοΰ τράμ διότι έζήτησεν είσιτήριον άπδ μίαν κυρίαν. 
Κατόπιν τών συχνών αύτών φιλοφρονημάτων μεταξύ 
άξιωματικών καί τροχιοδρομικών έξεδόθη νέος κανο
νισμός, δ εξής : Ό είσπράκτωρ δστις ζητεί τδ άντί- 
τιμον τοΰ ταξειδίου ύβρίζεται· έάν σάς μιλήση βαπί- 
ζεταΐ'έάν κατά λάθος άκουμπήση πάνω σας τραυμα
τίζεται δΓ έγχειριδίου. Έάν σάς άγριοκυττάξη, άνα- 
σκολοπίζεται.

Μερικοί διάλογοι έντδς τοΰ τράμ.
'Ο οδηγός. Πού θά πάτε;
Άπάντηοις. Τσάφ, τσούφ.
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'Ο ’Επιβάτης. Ένα είσιτήριον συνεχείας.
Ό Είοπράκτωρ. Γιά πού;
Ό 'Επιβάτης. Γιά πού είπες; Βρέ παλιάνθρωπε 

γιά ποιόν μέ πήρες;
Πλαταγίζει ένας γιακάς.

‘t-
Νεαρός κύριος. Έχω διαρκές (έστω καί έάν δέν

*Χή)·
Ό ’Επιθεωρητής. Παρακαλώ, τδ έχετε μαζύ σας;
Ό νεαρός κύριος. Έάν τδ έχω; Στάσου νά τδ ίδής.
Ό ’Επιθεωρητής βλέπει έ'να μπάτσο.

Ό είοπράκτωρ. Δεκάλεπτον;
Ή κυρία (αρκετά άσχημη) σιωπά.
Ό είοπράκτωρ. Δεκάλεπτον;
*0 παρακαθήμενος κύριος (συνήθως άξιωματικός).

Γιατί βρέ κυττάς τήν κυρίαν έτσι;
Ό είοπράκτωρ. Έρώτησα......
Δέν άποτελειώνει τήν λέξιν, διότι μεσολαβεί ξι- 

φούλκημα, άλλαξοπιστία καί... κρατητήριον.
4-

Οι είσπράκτορες τών τράμ, κάθε βράδυ πού δίδουν 
λ)σμδν είς τήν Εταιρίαν παρουσιάζουν τήν έξής 
κατάοταοιν, ένεκα τής τοιαύτης καταστάσεως.

Εισπράξεις 35 δρχ. καί 15 λεπτά. Χαστούκια 2, 
μπάτσος 1, ύβρεις 450, σκοντήματα 240, βλαστή
μιες 375, κατακέφαλοι 3, έν δλω 2,350 είς διαφό
ρους ποιότητας κολαφίσματα, τά δποία κάθε άλλο 
είνε παρά λεπτά, άν καί πρόκειται περί εισπράξεων.

Έφεξής καλόν είνε ή Εταιρεία είς τάς πινακίδας 
της τάς άνηρτημένας έπί τών οχημάτων της νά μή 
γράφει μόνον «θέσεις 12», άλλά καί «’Επιθέ
σεις 112».

·&-
Μεταξύ έπιβατών, κατόπιν ένδς έπεισοδίου, ήρτυ- 

μένου μέ φιλοφρονήσεις, έντδς τού τράμ.
— Αύτδς δ δδηγός . . .
— Ξεύρω. Είνε δδηγδς κακής συμπεριφοράς.....

Μ(ετε)ωρολογικδν δελτίον.
Καύοων έπικρατεί είς τήν κεφαλήν τοΰ έθνικοΰ 

ποιητοΰ κ. Κλεάνθους Άγαλματίδου.
Βαρόμετρου τής πολιτικής καταστάσεως τδ γέ- 

νειον τού κ. Κλεάρχου.
Βορράς πνέει... έκ Κρήτης ψυχρότατος διά τήν 

Κυβέρνησιν.
Θάλαοσα, τεταραγμένη — αί συζητήσεις τής Βουλής. 
Βροχή... νομοσχεδίων φορολογικών.

Πίεσις τής Κυβερνήσεως κατά τών Κρητών υπέρ 
τήν κανονικήν.

Έξαροις άνορθώσεως καλύπτει τάς κοινοβουλευτι- 
κάς άγορεύσεις τοΰ κ. Βενιζέλου μετρίως ισχυρά.

Θερμοκρασία χαμηλή είς τάς... σκέψεις τών συμ- 
πολιτευομένων.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Η MOOR ΤΟΥ
"Οπως λοιπόν είπαμε τον παρελθόντα μήνα ή χειμωνιά

τικη μόδα τοΰ 1911 —1912 δέν διαφέρει άπο τήν περυσινήν 
ή πολύ ολίγον' πού ή γενική άναστάτωσις ή οποία επήρ- 
•χετο άλλοτε άπο τήν μίαν εποχή στήν άλλην. Κ’ έβλεπε κα
νείς μέ λύπην, ένα κατακαίνουργιο φόρεμά του, νά τίθεται
σχεδόν είς αχρη
στίαν, γιατί ήτο 
τοσο διαφορετικά 
κομμένο, γαρνιρι
σμένο, κ’ έν γένει 
ραμμένο άπ’ ο,τι 
απαιτούσε ές μήνας 
αργότερα ή μόδα, 
ώστε νά μή διορ
θώνεται εύκολα, νά 
μή μπορή νά πάρη 
το Λούστρο τής 
εποχής. ’Εφέτος ό
μως τό πραγμα δέν 
είνε έτσΓ ή μόδα 
τήν όποιαν μεμφό- 
μεθα επί άστασία 
και έπιπολαιότητι, 
χωρίς έν τούτοις νά 
παύσωμεν νά τήν ά- 
κολουθοΰμεν κατά 
πόδας, φαίνεται πώς 
απεφάσισε ν’ άπο- 
κτήση τήν σταθε
ρότητά μας ! Κ’ έ
τσι επ’αρκετόν και
ρόν τώρα μένει στάς 
γενικάς γραμμάς ή 
αυτή ,αλλάζουσα μό
νο—γιά νά μή τήν 
βαρεθούμε — στάς 
Λεπτομέρειας.

Θυμασθε αίφνης 
από πότε φορούμε 
τής στενές φούστες 
καί τά μεγάλα κα- 
πελλα ; ’Από τόν 
χειμώνα τοΰ 1908 
—1909δηλαδή τέσ- 
σαρα ολόκληρα χρό
νια, πραγμα άπί- 
στευτον διά τήν μό-
δα.Κ’ ενώ έν τώμε- ΜΟΔΑ
ταςύ ή 'Ελλάς άνε- (Έκ τής «ΈλληνΙδος»)
στατώθη ολόκληρος,μετερρύθμισε τό Σύνταγμά της,έθεσε βάσεις 
άνορθωτικάς, ή παγκόσμιος ειρήνη έκρεμάσθη χίλιες βορές άπό 
μιά κλωστή,κι’ό κομήτης τοΰ Χάλλεϋ ήπείλησε νά έλαττώση
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τό σύμπαν κατά ένα πλανήτην, ή μόδα ή όποία χωρίς νά 
τό εννοήσωμεν, εγεινεν ή κυρίαρχος, ή τύραννός μας, ή μόδα 
που χατήντησε νά έχτρέφη έκατομμίρια ανθρώπων σ’ όλη 
την ΤΛ» ή ακατανόητος καί ακαταμάχητος αύτή δύναμις, 
μας παραγγέλλει νά φορούμε ακόμη, τά ζαμπό, τής κοντές 
φούστες καί ή ζακέττες τών ταϊγέρ μας ν’ άρκούνται είς τήν 
μόνην μεταλλαγήν πού τούς δίδει ή διαφορά τού ενός εκατο
στόμετρου είς πλάτος ή μήκος. Εί’μεΟα υποχρεωμένα', νά 
φορούμε χρόνια ολόκληρα τώρα τά απλά κιμονό πού μιά 
μέρα, όλως αίφνιδίως, ξεκίνησαν άπό τήν ’Ιαπωνικήν πα
τρίδα τους γιά τήν Εύρώπη χωρίς νά δείχνουν καμμιά διά- 
θεσιν νά επιστρέφουν εκεί, ένώ τά πρακτικά ’Αμερικανικά 
παπούτσια εξακολουθούν νά φιγουράρουν στής προθήκες τών 
υποδηματοποιείων. Βλέπετε ποια έμμονή, πόση σταθερότης ! 
"Ωστε διά νά εϊμεθα δίκαιοι άς μή έχωμεν κανέν παράπονον 
εναντίον της, κ’ εγώ ή όποία τόσες φορές τήν έπείραξα άπό 
τών στηλών τάς όποιας ή «‘Ελληνική Έπιθεώρησις», δια
θέτει δε’ αυτήν δέν μπορώ ή νά τής ζητήσω συγγνώμην κα; 
ν’ άναγνωρισω ώ; πολύ νόστιμη τήν ιδέα τών doable fa ce 
(δ jo όψεων) φορεμάτων, τά όποια συνηθίζονται τώρα τόσο 
πολύ. ‘Ο κόσμος χαλά, μέ τό ύοασμα αυτό πού δέν εινε ή 
δύο εντελώς άνόμοια ύφάσματα ήνωμένα καί δέν άποτελε'· 
καμμίαν υπερβολήν άν σάς πούμε, ότι δέν υπάρχει είδος 
υφάσματος πού νά μή ήκολούθησε σήμερον τόν κανόνα 
αύτόν. Serges molletous zimbelines draps tortans peluche 
καί μεταξωτά ολα άπ’ άκρου είς άκρον έχουν γίνει rever
sible, άλλα μέν έχοντα κάθε διάφορον δψιν μονόχρωμον, άλλα 
δέ μέ πολύχρωμα τετράγωνα ή δίχρωμες γραμμές,

’Εν ή περιπτώσ-ι κάθε οψις έχει ένα μόνον χρώμα, τότε 
αύτό πρέπει νά είνε τόσο χτυπητό ώστε—καθώς λέμε — νά 
φανταζη καί πρός τον σκοπόν αύτόν υπάρχουν ύφάσματα 
bleu marin άπ’ τήν μιά μεριά καί κόκκινο, χακί, πράσινο, 
άσπρο ή bleu canard άπό τήν άλλη, τό μαύρο συνδυάζεται 
θέλοντας καί μή μέ τό πράσινο, κόκκινο, μπλέ ή βιολέ, τό 
μαρόν μέ τό ρόζ ή τό μπαίζ, τό γκρι άνοικτό μέ τό γκρι 
σκούρο κτλ. ’Αλλά είς τί χρησιμεύει ή διχρωμία αύτή άφού 
τό φόρεμα δέν οαίνεται ή άπό τήν μίαν του δώιν; 'Απλού
στατα, τό μεταχειριζόμεθα άντί γαρνιρίσματος γιατί τά ρεβέρ 
τής ζακεττας, τά γυρίσματα τών μανικιών καί ή μεγάλες 
φάσες τής φούστας γίνονται ολα άπό τήν άντίθετον δψιν.

Με τά double face μπορούμε νά κάνωμε άκόμη καί τά 
καθημερινά μας επανωφόρια δηλαδή ταξειδιοΰ, περιπάτου κλ. 
έκτος ’άν προτιμήσωμεν τά γουνένια, τά όποια όμως δέν κά
νουν καί τόσο πολύ διά τόν τόπο μας. ’Εάν έν τούτοις θέ- 
λωμεν νά φορέσωμεν μέ πάντα τρόπον κάτι γουνένιο, τότε 
ντύνομεν τόν γιακά καί τά ρεβέρ τών μανικιών, μέ λοΰτρες 
καί ότι δήποτε άλλο. Κατά τά λοιπά τά έπανωφόρια γί
νονται έφέτος μακρυά ώς τήν φούστα ή τουλάχιστον λίγο 
πιό κοντά απ’ αυτήν. Έχουν ώς έπί τό πλεϊστον μιά κου
κούλα πίσω, ή όποια έξακολουθεΐ έμπρός είς δύο ρεβέρ ή είς 
ενα πολύ μεγάλο μυτερό γιακά, ό όποιος πάλιν καταλήγει είς 
ρεβέρ. Μή λησμονώμεν έν τούτοις ότι υπάρχουν έπανωφόρια 
μ’ ένα μόνο μεγάλο ρεβέρ, τά όποια τότε κουμπώνουν έντε- 
Λώς πλάγια καί συμβουλεύομεν τάς κάπως εύσώμους έκ τών 
άναγνωστριών μας νά κάνουν τά έπανωφόρια των ολίγον 
εφηρμοσμένα στήν μέση, διότι τά πλατειά πού συνηθίζονται 
τώρα δέν είνε δυνατόν ή νά τής παχαίνουν περισσότερο. Τά 
κάπως πιό τού λούσου γίνονται άπό μαύρο βελούδο peluche 
η καρακυλε και πάντοτε πολύ μακρυα, αι οε κομψευόμεναι 
Παρισιναί απεπειράθησαν φέτος νά κάμουν καί μεταξωτά ή 
άπό drap μέ γουνένια οόδρα έπανωφόρια. Τόν δοκιμαστικόν 
αυτόν νεωτερισμόν, όπως τόν χαρακτηρίζουν κι’ αύτά τά Γαλ
λικά περιοδικά, δέν τόν άναφέρομεν ή έκ καθήκοντος ένηαε- 

ροτητος προς την μόδαν*  αλλά μήπως δέν είνε ό αυτός λό- 
γος πού άναφερομεν τά μάλλινα άνθη τά όποια άφού έπί τι- 
νας μήνας μετεχειρισθημεν ώς στολίσματα τής ζώνης βάζομεν 
τώρα στα καπελλα*  τά παπούτσια πού γίνονται άπό ριγωτόν 
ύφασμα ή δέρμα εν εϊδει σανδάλων Κνάϊπ*  ή ουρά τών φορε
μάτων τοΰ χορού ή όποία γίνεται τρίγωνο, τετράγωνον ή 
απ’ τό ένα μέρος μόνον*  τά κρόσσια τά όποία βαλμένα σέ 
πολύ χονδρό ύφασμα όπως τό broche καί τό datnas δίδουν 
στας κυρίας κάποιαν ομοιότητα πρός τής πολυθρόνες καί τά 
καρεκλάκια τών κομώών σαλονιών των;

Καί τό τελευταϊον: Έκ Παρισίων άγγέλλεται ή έκδοσις 
περιοοικοΰ αποκλειστικώς διά τήν άνδρικήν μόδαν, ύπό τόν 
τίτλον «Nos Elegances». Οί άνδρες πού ειρωνεύονται τόσο 
τήν γυναικείαν φιλαρέσκειαν τί λέγουν ;

Εμείς ευχόμεθα στό περιοδικόν «καλήν πρόοδον».
Νοέμβριος 1911

Δίς Μ. Π·
----

ΩΡqιqi τεaνRι

Λ i d τ

F. LISZT.
Έωρτάοθη υπό τοΰ μουσικού κύαμον ή έκατονταε- 

τηρίς άπό τής γεννήοεως τον μεγαλοφυούς μουσουρ
γού Λίστ. Ούγγρικής καταγωγής, έδειξε τήν πρός 
τήν μουσικήν κλίσιν του άπό ηλικίας έξ ετών, ενεαε- 
τής ό*  έδωσε τήν πρώτην συναυλίαν. Έοπούδασεν είς 
Βιέννην, καί κατόπιν μετέβη είς Παριοίονς.

Έπί δεκαετίαν πεοιοδεύων είς Εύρώπην έδιδε συν
αυλίας θριαμβευτικός.

Ή ζωή τοΰ Λίστ όπήρξεν εύτνχής καί άνεν νέφους.
Είς τάς συναυλίας έκέρδιζε σημαντικά διά τήν έπο- 

χήν εκείνην ποσά.Είς μίαν μόνον συναυλίαν έν Πέτρου- 
πόλει είοέπραξε 60,000 δραχ.

Ή άγαϋότης τουήτο παροιμιώδης. ‘Ο Λίστ έγραφε 

πολλάς παραφράσεις τοΰ Βάγνερ, οστις ήτο γαμβρός 
του έπί θυγατρί' τάς περισσοτέρας συνθέσεις του ό 
Λίστ έγραφε κατά τά έτη 184 7— 1861.

‘Ο Λίστ ώνομάσθη βασιλεύς τού κλειδοκυμβάλου.

4-
&. ΡΑΛΛΗΣ

Ό Θεόδωρος Ράλλης, εκ τών επίλεκτων ζωγρά
φων τής Ελλάδος, καίτοι ζών είς τό κέντρον τοΰ 
κοσμοπολιτισμού τών Παρισίων, άνεδείχθη καί έμεινεν 
ό *Ελληνικώτερος τών συναδέλφων του. Γα θέματα 
εμπνευσμένα εκ τών Έλλ. ηθών, φέρουν τήν σφραγίδα 
τής πατριωτικής έμπνενοεως και τής έκκλησιαστικής 
μυσταγωγίας. ‘Επίσης καί είς Ανατολικός απεικονίσεις 
έδείχθη δεξιώτατος καλλιτέχνης.

Ό Ράλλης εζωγράφηε πολλούς πίνακας. Γνωστό
τεροι εινε ή ‘Εστίας, οί Φυγάδες, ή Βρνσι τής Μονής, 
ή Μεγαρϊτιοοα, αί Δυσάρεστοι Ειδήσεις, ή Παπαδο
πούλα, τό Λάφυρον, ό Είκονογράφος τοΰ ‘Αγ. 'Όρους, 
Λειτουργεία έπί τοΰ Παρνασσού, Πωλήτρια κηρίων, 
Παραμονή εορτής καί άλλαι. Ό δημοσιευόμενος έν 
τή α’ σελίδι πίναξ <·Οί ‘Επτά Ραββϊνοι τής ‘Ιερουσα
λήμς κρίνεται άπό τά κάλλιστα τών έργων του. ‘Ο 

Ράλλης άπέθανε τφ 1909.
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Σ· ΤΣΙΛΛΕΡ

Δεν έμεινεν αμέτοχος καί ή Έλλας τοΰ πανηγυρι
σμού τοΰ Ίωβιλαίου τοΰ Λίστ, χάρις είς τήν υπέρο
χου τοΰ μεγάλου μουσουργοΰ μαθήτριαν, τήν παρ

S. Τόίλλερ

ήμΐν έξοχον καθηγήτριαν τοΰ κλειδοκύμβαλού κ. 
Σοφίαν Τσίλλερ, ήτις έδωσεν έκλεκτην συναυλίαν εν 

τφ Foyer τοΰ Βασιλικού θεάτρου. ‘Η κ. Τσίλλερ 
έπαιξε, μόνη αυτή, δωδεκάδα συνθέσεο» δυσκολω- 
τάτων, είς ας έθαυμάοθη ή δεξιότης καί ή ακρίβεια 
τής τέχνης της. Ιδίως είς τήν Ούγγρικήν ραφφδίαν 
τοΰ Λίστ νπήρξεν απαράμιλλος. Ή κ. Τσίλλερ πε
ριέλαβε εις τό πρόγραμμά της καί τήν ‘Ελληνικήν 
έμπνευοιν, έκτελέσασα μίαν σερενάταν τοΰ κ. Σαμάρα.

Εις τό διάλειμμα, ή δεσποινίς Ξ. Κανελλοπούλον 
άπήγγειλεν έπιτυχώς δύο αφηγηματικά ποιήματα.

4-
Π ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ

Μεταξύ τών διαπρεπεστέρων Ελλήνων καλλιτεχνών 
σνγκαταριθμεΐται καί ό έν Καΐρφ ζωγράφος κ. Περι
κλής Τοιριγώτης. 'Εκ Κέρκυρας καταγόμενος, έλαβεν 

έκεί τά πρώτα μαθήματα τής τέχνης, μεθ’ δ άνεχώρη- 
σεν εις ’Ιταλίαν, φοιτήσας είς τήν ’Ακαδημίαν τής Νεα- 
πόλεως,έχων καθηγητήν τόν Μορέλλην, περί ον έν τφ 
προηγουμένφ φύλλφ έγράφαμεν.

‘Ο κ. Τοιριγώτης είνε ακαταπόνητος. ’Εργάζεται 
πάντοτε, μετά μεγάλης δ' έπιτυχίας.

Τά έργα τοΰ κ. Τσιριγώτον, τά πλεϊστα έμπνευ- 
σμένα άπό τήν ΑΙγυπτιακήν φύσιν καί ζωήν, διακρί- 
νονται διά τό αίσθημα, τήν βαθύτητα τής άντιλήφεως, 
τήν άκρίβειαν τοΰ σχεδίου — προσόντα σπανίως ουνν- 

πάρχοντα.
Τά έργα τοΰ διαπρεπούς ζωγράφον είνε πολύ δια

δεδομένα. Έν Αονδίνφ, έν Πετρουπόλει, έν Ν. ‘Υόρκη 
ήγοράσθησαν έπανειλημμένως πίνακές του, οσάκις δέ 
μετέσχε καλλιτεχνικών έκθέοεων, εύφημότατος έγε- 

νετο περί αύτοΰ λόγος.
Μέ έργα τοΰ κ. Τσιριγώτου παρ’ ήμίν έχουν κο· 

σμηθή πολλαί αριστοκρατικοί οίκίαι, ώς αί τώνκ. κ. 
Συγγροΰ, Παπαρρηγοπούλου, Μάτσα καί άλλων.

Έκ τών έργων του διακρίνονται ή τΠροοευχομένη*,  
ό f Ρεμβασμός»,ό « Αιγύπτιος πωλητής» ,δν δημοσιεύο- 
μεν έν τφ παρόντι τεύχει,ό * Νείλος», αί τ’Αναμνή

σεις'», ή «Νύμφη», ό< Χασισοπότης», « Σκηνη Βεδου- 
ίνων»,, ή τ’Εκμυστήρευσις» κ.λ.π.

Όκ. Τοιριγώτης αποτελεί έξέχουσαν φυσιογνωμίαν 
έν τφ Έλληνικφ καλλιτεχνική) κόσμφ,είνε δέ συμπα
θέστατος παρά τή κοινωνίφ τοΰ Καιρόν.

ΛΟΓΟΤ Ν ΙΑ
Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ

Ek τών πρωτεργατών τού Νεοελληνικού θεάτρου καί 
τών γνωστοτέρων λογογράφων,ό Κωνσταντίνος Χρηστομά- 
voc άπέθανεν έν ήλικία φφ έτών. Ποιητής,ιιυθιστοριογράφος, 
δραματικός συγγραφεύς έδημιούργησε μίαν έπίζηλον θέσιν είς 
τή" πνευματικήν παρ' ήμίν κίνηοιν, καίτοι οιεκριθη επί 
συγγραφική φιλαργυρία. Παράοοϊος ως άνθρωπος, θεμελι
ωτής ώς έργάτης δημιουργικός. Σπουδάσας είς Ιταλίαν καί 
Αύστρίαν, έγένετο διδάκτωρ τής φιλολογίας, έδίδαξε δέ έπί 
τινα καιρόν ώς ύφηγητή; είς τό Πανεπιστήμον τής Βιέννης.
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Εϊέδωκε τά < Ορφικά τραγούδια»Γερμανιστί,&τινα κατέστη
σαν τδ όνομά του διεθνές. Ώς άναγνώστης τής αλησμόνη
του άτυχούς Αύτοκρατείρας τοΰ Άχιλλείου, έσχεν έντυ- 
πώσεις, τάς όποιας περιέγραψεν είς τδ Θαυμάσιον βιβλίον 
του’«Ή Αύτοκράτειρα Έλισσάοετ».

Τώ igoo 'ίδρυσε τήν Ν. Σκηνήν μέ (δικόν του Θίασον.

Κ. Χρηότοηάνος

Αυτός ητο τδ παν. Διευθυντής, οιοάσκαλος, γραμματεύς 
ταμίας, οικονόμος, ράπτης, σκηνοθέτης, κομμωτής, ΰποόο- 
λεύς. Δημιούργημά του οί μϋσται τής Ν. Σκηνής, έν οίς 
καί ή Κυβέλη. Μετά έέαετή άκαταπόνητον έργασίαν άπε- 
σύρΘη τής «Ν. Σκηνής», πρδ τεσσάρων δέ έτών άπεσύρθη 
πασης δρασεως, ζών μόνος είς μίαν έπαυλιν καί προαισθα
νόμενος τόν έκτου καρδιακού νοσήματος ταχύν Θάνατόν του. 
Ως Θεατρικός συγγραψεύς έσχεν όλιγωτέραν έπιτυχίαν, 
τά «Τρία φιλιά» τραγική σονάτα, ώς τήν ώνόμασεν, είχον 
σχετικήν πρδς τά άλλα Ελληνικά έργα έπιτυχίαν, άλλ’ δ 
«Κοντορεβιθούλης» ή κωμωδία του, άνηλεώς έμαίιλαρώ- 
Θη. Τδ πάθημα αύτδ άπεγοήτευσε τελείως τδν Χρηστο- 
μάνον, όστις άπδ τής κόγχης τού Διονυσιακού θεάτρου 
ρίψας τά Θεμέλια τής «Ν. Σκηνής», έπέπρωτο ϋπδ τόσον 
άποθαρρυντικάς συνΘήκας ν’ άποσυρθή. Ό Χρηστομάνος 
έδημοσίευσε καί έν ’Αθηναϊκόν μυθιστόρημα, τήν «Κερέ
νια1/ Κούκλαν».

4*
Ν ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Από τούς όλίγους κριτικούς μας, διακρινόμενος έπί παρα- 
τηρητικότητι καί εύμαθεία, δ Νικόλαος Παπαλεέανδρής 
άπεβίωσεν έν Άθήναις. 'Οσάκις τώ έπέτρεπον αί δικηγο
ρικοί του άσχολίαι, έμελέτα καί έγραψε· τδ ύψος του οιε- 
κρίνετο διά τήν καθαρότητα τήν λεκτικήν καί τήν γλαψυ- 
ρότητα έν τή διατυπώσει τών έννοιών. Είχε γράψη πολλά 
οιά τάς Ελλ. παραδόσεις, διά τά ήθη τής τε ήρωϊκής έπο- 
χής καί τά σύγχρονα, πρώτος δ’αύτός μέ τδ «Λάγιο άρνί» 
ένεκλιμάτισεν είς τδ Έλλ. Θέατρον τάς λαϊκάς ήθογραψίας.

Ό Παπαλεϊανδρής δ.’ έκτενεστάτης μελέτης κατέκρινε 
οριμέως τήν «Φαύσταν» τού άειμνήστου Βερναροάκη.

•Ϋ-
Ο χ. ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

Παρά τής έν ’Ιταλία Βασιλικής ’Ακαδημίας dei Lingei 
έϊεδόθη είς κομψόν τεύχος μελέτη τοΰ κ. δέ Σίμωνε 
Μπρούδερ—όστις καί διηγήματα καί ποιήματα 'Ελληνιστί 
έχει γράψη—περί τού ποιητού κ. Στεφάνου Μαρτζώκη. Ό 
τίτλος είνε: «ΕΤς Έλληνο-ιταλδς ποιητής». Ό συγγραψεύς 
παραθέτει βιογραφικάς σημειώσεις περί τού κρινομένου ποιη- 
τού καί κρίνει τδ δλον έργον μετά πολλής βαθυνοίας καί 
ειλικρίνειας, προσθέτων καί τά καλλίτερα τών ποιημάτων του.

ELISEO BR1GHENTI

Μεταίύ τών ολίγων, άλλ’έγκριτων 'Ελληνιστών τής 
’Ιταλίας έίέχουσαν Θέσιν κατέχει δ καθηγητής τής φιλο
λογίας κ. Eliseo Brighenti, γράψας πολλάς μελέτας ίταλι- 
στ'ι περί τών νεοελληνικών γραμμάτων καί τής έλλ. γλώσ- 
σης. Μνημειώδες δείγμα τής έργασίας τού κ. Μπριγκέντη 
είνε τδ άρτι έκδοθέν Νεοελληνο-ιταλικδν καί Ίταλο-ελληνι- 
κδν Λείικόν, όγκωδέστατον, πυκνοτυπωμένον, τέλειον κάτο- 
πτρον τής γλωσσομάθειάς του. Ό κ. Μπριγκέντη έκαινο- 
τόμησε κατά τούτο, ότι συμπεριέλαοε καί τάς δημοτικός 
λέίεις τάς έν χρήσει, είς τρόπον ώστε οί δμοεθνεΐς του 
να ούνανται νά εύρίσκωσι τήν έρμηνείαν, όχι μόνον τής 
γραψομένης, άλλά καί τής δμιλουμένης έλλ. γλώσσης. 
Αλλά καί διά τούς "Ελληνας έφρόντισεν όπως δι’ ειδικού 
σημείου ύποδείϊη τήν προφοράν τών Ιταλικών λέϊεων έν 
εισαγωγή μεθοδικώς συντεταγμένη. Τδ Λεϊικδν τού κ. 
Μπριγκέντη άναπληροϊ σπουδαιοτάτην έλλειψιν διά τούς 
άσχολουμένους είς τάς δύο φιλολογίας, τήν Ελληνικήν 
καί ’Ιταλικήν.

τό.-

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ο,τι το Κράτος δέν κατώρθωσεν άκόμη, δέν ηύδόκησαν 

μάλλον αί Κυβερνήσεις νά κάμουν, θά τό κάμουν οϊ Γάλλοι 
συγγραφείς, οί όποιοι έννοούν— καίδικαίως—νά προστατεύ
σουν τά συμφέροντα των. Ή Ελλάς άποτελεϊ ήκιστα τιμητι
κήν μειοψηφίαν έν Εύρώπη,μή προστατεύουσα νοιιοθετικώς τά 
έργα τού πνεύματος, καθ’ ήν έποχήν καί ή Χιλή άκόμη 
έχει νόμον πνευματικής ιδιοκτησίας. Άπόπειραι πολλαί έγέ- 
νοντο καί νομοσχέδια συνετάχθησαν — έν μάλιστα έφθασεν 
έπί Κυβερνήσεως Θεοτόκη καί είς τήν β' άνάγνωσιν — καί 
συνέδριου ϋπδ τής «'Εταιρείας τών Φιλοτέχνων» πρδ έτών 
έγένετο καί μονογραφίαι έγράφησαν. Δέν έγινε τίποτε, πλήν 
ένδς ψυχίου, ώς πρδς τά ποσοστά τών Έλλ. Θεατρικών 
έργων—μέτρον έλλιπές καί αύτό.

Φρονούμε/ ότι δίδεται καλή εύκαιρία νά άποκτήσωμεν 
έπί τέλους ένα νόμον πνευιιατικής ιδιοκτησίας, προστα- 
τεύοντα καί τά ϊένα καί τά (δικά μας έργα. Διότι νά περι- 
φρουρήσωμεν τά (δικά μας. άλλά νά δργιάζωμεν έπί τών 
ϊένων έλευθέρως—ώς Θέλουν τινές—αύτό άποτελεϊ σχήμα 
δέύμωρον, προδίδει έγωϊσμδν άφόρητον καί άδικίαν πρωτο
φανή. Δέν βλέπομεν τδν λόγον διατί ό συγγραψεύς τοΰ 
«Ραβαϊσιού» λ. χ. νά είσπράττη ποσοστά καί νά μή είσ- 
πράττη—άν Θά είσπράττη καί νόμου ύπάρχοντος—δ Μαί- 
τερλιγκ ή ό Μπερνστάϊν. Ό ισχυρισμός ότι δέν Θά παίζωνται 
πλέον έένα έργα δέν είνε σοβαρός, διότι ή ποιότης τών έρ
γων είνε έκείνη ήτις άσφαλίζει είς ένα θίασον τά μέσα τής 
συντηρήσεως, άνεϊαρτήτως τής έθνικότητος τοϋ συγγραφέως.

Άλλως τε τδ πνεύμα είνε παγκόσμιον καί δέον παντα- 
χοϋ νά υποστηρίζεται.

Ο ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ

Ύπδ τοΰ'Ωδείου ’Αθηνών προεκηρύχθη δ δεύτερος Άβε- 

ρώφειος διαγωνισμός πρδς συγγραφήν πρωτοτύπου δράμα

τος, έχοντος ύπόθεσιν Ελληνικήν, άρχαίαν ή νεωτέραν.

Είς τδν διαγωνισμόν θά κριθοΰν όσα έργα παρασταθοΰν 

διά πρώτην φοράν άπδ ι Δεκεμβρίου 1911 μέχρι 3ο ’Οκτω

βρίου 1912. Ή έλλανόδικος έπιτροπή Θά έκλεχθή τδν ’Ια

νουάριον 1912. Βραβείου, aooo δραχμαί καί ή έκτύπωσις τού 
έργου.

Σ. <>έ· Βιάέης

Σ ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

Ό κ. Σπυρίδων Δε-Βιάζης, παλαιός καί πολύτιμος συν
εργάτης τής «Έλλην. Έπιθεωρησεως», είνε ο προθυμότε
ρος τών 'Ελλήνων λογιών, προκειμένου νά έκφέρη ζητου- 
μένην τήν συμβολήν του είς περιοδικά καί ημερολόγια. 
’Ακούραστος, πολυμαθέστατος, είνε ό γνωστότερος των 
ιστοριογράφων, ιδίως όσον άφορρί τήν Επτάνησον.

Γλωσσομαδι'ις, φιλόπονος, έχει βιογραφηση τούς επιφα
νέστερους Έπτανησίους ήτούς έξ Έπτανήσου καί αλλαχού 
δράσαντας λογίους καί καλλιτέχνας, ή δέ σειρά των «Δια
πρεπών Έλληνίδων» ήν δημοσιεύομεν, εινε ταμεϊον αλη
θινόν ειδήσεων λίαν ένδιαφερουσών.

Ό κ. Δε-Βιάζης είνε Κερκυραϊος’ άλλ’ ένεκεν άτυχούς 
επεισοδίου μετά τοΰ κλήρου, έγκατέλειψε τήν γενέτειραν 
καί έγκατεστάθη άπό τοΰ 18Ϊ8 είς Ζάκυνθον. Αί έρευναί 
του τών χειρογράφων τών υπαρχόντων είς τα αρχεία τής 
Ζακύνθου, διεφωτισαν πολλά σημεία τής ιστορίας τής πο- 
λεως ταύτης.

Αί δημοσιευθεϊσαι μέχρι τοΰδε ίστορικαί καί βιογραφι- 
καί μελέται του είνε απειράριθμοι, άπό έτών δέ διατελεΐ 
“Εφορος τής έν Ζακύνθιρ Φωσκολιανής βιβλιοθήκης.

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΓΛΩΣΣΗΣ
Ό έν Νεαπόλει καθηγητής καί ελληνιστής κ. Σιμώνε-δέ 

Μπροΰβερ νέον δείγμα τής έπιμελεστάτης ΰπ’ αυτού παρα- 
κολουθήσεως τής νεοελληνικής φιλολογίας παρέσχε,διάτής 
έκδόσεως φωτεινοτάτης μελέτης ώς πρός τό γλωσσικόν έν 
Έλλάδι ζήτημα, έπ’ αφορμή τής έπ’εσχάτων έκδηλωθεί- 
σης όξύτητος αύτού. Ή μελέτη φέρει τόν τίτλον «Lingua 
e patriottismo nella Graecia cont etn porana». Δίδει ό φιλέλ- 
λην καθηγητής εικόνα τήςέξελίξεως τής γλωσσης, παρακο
λουθεί τάς διαφόρους αύτής περιπέτειας,ίδίφ άπό τής έμφα- 
νίσεως λογίων τινών, τών περιφήμων «μαλλιαρών», ο'ίτινες 
θέλουσι νά άντικαταστήσωσι τήν καθαράν Έλλ. γλώσ
σαν, τήν άπηλλαγμένην όσον τό δυνατόν απο τούς γλωσ
σικούς ρύπους τής δουλείας, δι’ ιδιωμάτων καί παραφθο
ρών, Ό κ. Μπροΰβερ, άποκρούων τά άκρα, εξαιρεί τούς 
συγγραφεϊς εκείνους, ο'ίτινες ούτε τόν ανωφελή αρχαϊσμόν 
έπιδιώκουσιν, ούτε τάς παράτολμους ΰπερβολάς τών μαλ
λιαρών ακολουθούν, άλλά μέσην λογικήν οδόν βσίνουσι’ 
αυτοί δέ είνε καί οί μάλλον άρεστοί και αναγινωσκομενοι 
καί αναφέρει ώς τοιούτους τούς κ. κ. Δροσίνην, Δαμβέρ- 

γην, Παπαδιαμάντην, Καλογερόπουλον καί τινας άλλους. 
’Αποκαλεϊ τήν γλώσσαν, είς ήν ούτοι έκφράζονται, εθνι
κήν γλώσσαν, μέλλουσαν νά δεσπόση έν τή νεοελληνική 
φιλολογίφ. Ό κ. Μπροΰβερ) κηρύσσεται υπέρ τής όμιλου- 
μένης, ούχί τής ύπό τοϋ όχλου, άλλά τής δμιλουμένης είς 
τάς συναθροίσεις τοΰ έκλεκτοΰ κόσμου καί είς τάς συζη
τήσεις τοΰ Κοινοβουλίου.

ΕΡΓΑ ΡΟΙ ΔΟΥ
Υπέροχος “Ελλην συγγραψεύς, ό μεθυγραφικώτατος καί 

κριτικώτατος Έιιμ. Ροίδης έμψανίΰεται διά ,τών δύο. ύπδ 
τών έκδοτικών καταστημάτων Φέϊη. έκδοθέντων τόμων έν 
τώ συνόλω αύτού ώς διηγηματογράφος. Χάρις είς τούς άνε- 
ψιούς του κ. κ. Πετροκόκκινον καί Άνδρεάδην—ιδίως τδν 
δεύτερον—συνελέχθησαν έπιμελώς τά έδώ καί έκεϊ έσκορ- 
πισιιένα έργα τοΰ Ροίδου, τά δποϊα καί σήμερον άναγινω- 
σκόμενα διατηροΰσι ιιεθ’οληντών έτών τήν πάροδον καί τήν 
έϊέλιέιν τής λογοτεχνικής κινήσεως όλην τήν άνΟηρότητα 
καί χάριν, ήτις διέκρινε τδν συγγραφέα. Διηγήματα όφειλό- 
μενα είς λεπτήν παρατήρησε/, δίδουν τύπους καί περιγρά
φουν έπεισόδια έλκυστικώτατα. Ό Ροΐδης, κορυφή έίέ- 
χουσα τών νεοελληνικών γραμμάτων, άναζή κομψός καί χα- 
ρίεις, δηκτικός καί γλαφυρός, διά τών έργων του, χαράσσε- 
ται δέ μετά πολλής πιστότητας καί εύρύτητος ή περίεργος 
φυσιογνωμία του διά τής προτασσομένης άκριοοΰς βιογρα
φίας του,άφ’ ής έποχής νεώτατος άφίνει τδ έμπόριον μέχρι τών 
έσχάτων ήμερών, καθ’ άς καταβεβλημένος έκ τών βιωτικών 
περιπετειών καί τού γήρατος άποθνήσκει έν μονώσει.

Έκτδς τών Διηγημάτων του δ αύτός έκδοτικδς οίκος Φέϊη 
διασώζει καί τάς Κριτικάς μελέτας τοΰ Ροίδου, αϊτινες 
όταν τδ πρώτον έδημοσιεύθησαν, προεκάλεσαν πολύν θόρυ
βον. Διά τήν κριτικήν του δ Ροΐδης, ήν διακρίνει διαύγεια 
άντιλήψεως, έρευνητική διορατικότης καί άνθηρότης πνεύμα
τος, έσχε σημαντικήν έπίδρασιν έπί τής πνευματικής έν Έλ

λάδι ζωής.

ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥΜΗΝΟΣ
Νοέμβριος.— “Αν και ευριοκώμεθα είς τόν δεύτε

ρον μήνα τον χειμώνος έν τούτοις χειμώνα άκόμη δέν 
ΐίσ&άνΐέημεν. Ή φύσις ήρεμος. Ίί ατμόσφαιρα γλυ
κεία, <5 ήλιος θαλπερός. Τίποτε δέν δεικνύει δτι δια- 
νύομεν Νοέμβριον. Καϊ αν δέν όπήρχον και αί τελεν- 
ταϊαί του ημέραι μέ τάς βροχάς των καί τά σύννεφα 
θά είσερχώμεθα είς τόν Δεκέμβριον νομί^οντες ότι εν- 
ρισκόμεθα είς άνοιξιν.

-Ϋ-
Άντιθέτως πρός την ηρεμίαν καί την ηπιότητα 

αύτην τής φύσεως, έχομεν τάς Κρητικός εξεγέρσεις. 
'Η Κρήτη καί πάλιν έπαναστατεΐ. Ή Κρήτη κηρύσσει 
τήν "Ενωσιν, ή Κρήτη προετοιμάζεται ν’ άποστείλη 
τους άντιπροσώπονς της είς τήν αίθουσαν τής 'Ελλη
νικής Βουλής. Πρόκειται δηλονότι νά κόμη διάβημα 
τό όποιον άπό ετών ονειροπολεί ή 'Ελληνική φυχή, 
καί χάριν τοϋ όποιου εκαμε τάς μεγαλειτέρας τών θυσιών 
τό 'Ελληνικόν ’Έθνος. Καί δμως... Δυστυχώς δοον 
τό ποθοΰμεν ημείς, καί δοον τό επιθυμούν εκείνοι 
τόσον περισσότερον υψοϋται μεταξύ τών δύο αϊτών
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ονείρων τό ΕΙρωπαϊκόν συμφέρον, φ ΕΙρωπαϊκή 
απειλή. ’Άλλα έθνη μικρά δσον ημείς, διά πραξικο
πημάτων εις οτιγμάς εκθέτους άνέλαβον, καταπα- 
τούμενα δικαιώματα ή κατάκτησαν προνόμια μεγάλα. 
Άλλά τά μικρά αύτά έθνη δσον καί ημείς, είνε ισχυρά 
οσον δεν ή μέθα ημείς καί διά τούτο γνωρίζουν »·ά 
επωφελούνται άπό τάς περιστάσεις.

'Ϋ-
'II επαναστατική προκήρυξις τοΰ κ. Μιχελιδάκη 

άποδεικννει τόν γενναίου καί τό»' πατριώτην κρητι- 
κόν. 'Ομιλεί πρός τους σνμπατριώτας του μέ σθένος 
καί δύναμιν και πόνον πατριωτικόν. Και ή ειλικρίνεια 
τών λόγων του καί αί συναρπάζουσαι άποστροφαί 
έθιξαν τήν ευαισθησίαν τής Ελληνικής ψυχής καί 
άνέξεσαν ένα πόθον ακοίμητρν οστις δέν έσβεσεν ποτέ 
άπό τάς πατριωτικός μας ελπίδας, άλλ’ απομένει 
κρυμμένος μέχρι τών ωραίων στιγμών τής πραγ- 
ματοποιήσεώς των. Ή στιγμή αυτή άσφαλώς θά έλθη 
δταν τό έθνος κατορθώση νά ένδυναμωθή καί »·α 
άνυψώση προ τών άλλων υπερήφανοι1 τήν κεφαλήν.

Έως τότε δμως δυνάμεθα »·α θεωροΰμεν ιός διά
βημα παρακινδυνευμένοι· άλλά καί τολμηρόν καί άν- 
τάξιον τών ηρωικών Κρητών τήν πρόωρον έλευσίν των 
εις τό Ελληνικόν Κοινοβουλίου, καί νά περιμένωμεν 
καί νά έλπίζωμεν καί ημείς, όπως δέον νά ελπίζουν 
καί οί Κρήτες, είς τό μέλλον τής αέριον.

'Ϋ·
Τό ζήτημα τοΰ ’Αρσάκειου άπησχόλησε πολύ κατ’ 

αϊτόν τόν μήνα τήν κοινήν γνώμην. 'Υπήρξαν ίσως 
υπερβολαι εις τά καταγγελθέντα καί γνωρίζομεν ότι 
εις δλας τάς κοινωνίας καί προ πάντων είς τήν ίόι- 
κήν μας ή υπερβολή ευρίσκει πάντοτε έδαφος διά νά 
εξαπλωθή καί διεγείρη καί θορυβήση ΕΙς τήν ίδικήν 
μας μάλιστα έφθαοε καί μέχ^ρι τής Βουλής ή ευαισθη
σία τής οποίας εσχάτως ήχθη είς τό άκρότατον ση
μείου. Έν τούτοις δσον και αν θεοιρηθοΰν υπερβο
λικά τά καταγγελθέντα τό Διοικητικόν Συμβούλων 
τοΰ Αρσάκειου έχει τήν ύποχρέωσιν νά μεριμυήση 
πολύ, υά μεριμυήση καί νά περιφρουρήση έστω κα) 
μέχρις υπερβολής δλας τάς υπάρξεις έκείυας τάς 
όποιας έχουν εμπιοτευθή είς τάς φροντίδας, καί τήν 
προσοχήν των ή μέριμνα τών γονέων καί ό πόθος 
τής μορφώσεως τοΰ πνεύματος καί τής ψυχής των. 
Διότι δέν πρέπει ι·ά λησμονώμεν δτι πρό πάντων άπό 
τάς μικράς έκείυας μαθήτριας τοΰ Αρσάκειου τάς 
άριθμουμένας κατά χιλιάδας, έξαρταται τό μέλλον 
αύτής τής φυλής μας.

Πλήγμα διά τόν 'Ελληνισμόν τής Λίγύπτου ήτο 
ή πτώσις τοΰ Ζερβουδάκη. 'Ο μέγας εμπορικός 
Οίκος οστις έδιδεν εργασίας είς πλήθος Ελλήνων, καί 
οστις ήτο τιμή καί στήριγμα διά τάς κοινότητας τής 
Αίγύπτου έσταμάτησεν άποτόμως κατά τόν μήνα 

τούτον τάς πληρωμάς του καί ύπέστη πτώσιν σίκτράν. 
‘Ο υπέρπλουτος Ζερβουδάκης ό όποιος δι ’ ένός νεύ

ματος ήδύνατο νά παράσχη τήν εύζωίαν καί τήν άνε- 
σιν είς τόν πρώτον εύνοούμενόν του, ό οποίος ά νί
ψου άτομα καί κατερράκωνεν ελπίδας, ό όποιος 
έχάριζε τό μειδίαμα τής εύτυχίας ή έφερεν τήν απελ
πισίαν διά μιας άποστροφής τής κεφαλής του, ό Ζερ
βουδάκης ό όποιος έσωζε τόν Πανάγιον Τάφον διά 
τον όντως 'Ηγεμονικού του δανείου, ό Ζερβουδάκης 
πένης, ό Ζερβουδάκης είς τήν φυλακήν, ζητών ώς 
χάριν—ολίγον φώς περισσότερον—διότι δέν αντέχει 
είς τό ήμίφοσς τοΰ κελιού του.

II πτώσις τοΰ μεγάλου αϊτού 'Ελληνικού Οίκου, 
ό όποιος είχόμεθα ταχέως ν’ άναστηλωθή, ώς αί 
τελευταίοι ειδήσεις άναγγέλλουν, έπροκάλεσε ποικίλα 
σχόλια. Καί τό φοβερώτερον καί καταπληκτικώ- 
τερον δλων ήτο τό παράπονου τό οποίον διετύπωσεν 
ό ’ίδιος είς συντάκτην Γαλλικής εφημερίδας, δτι μετά 
τήν πτώσιν του εΐ·ρε τήν άχαριστίαν καί τόν διωγ
μόν και είς αϊτούς τους κόλπους τής οικογένειας 
του. Τούτο δέν άποδεικνύει άλλο τι, παρ’ δτι ή άν- 
θρωπίνη φι σις θά είνε πάντοτε ή αύτή, ή όποια κατά 
τό άρχαίον ρητόν, λέγει.«Τοΰ μέν εύτυχοΰντος πάντες 
φίλοι, τοΰ δέ δυστυχοΰντος ούδ’ αϊτός ό γεννήτωρν.

ΕΥ. Ζ.

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ώς νίκη τοΰ Ελληνικού πνεύματος, ώς μία άπό- 
δειξις της κυριαρχικής αύτοΰ δυνάμεως πρέπει νά 
χαιρετισθή ή άπόφασις τής Πανεπιστημιακής συνε- 
λεύσεως τής ’Οξφόρδης μετά μακράν συζήτησιν δπως 

παραμείνη υποχρεωτική 
Η ΕΛΛ. ΓΛΑΣΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΞΦΟΡΔΗΝ ή διδασκαλία τής Ελ

ληνικής γλώσσης καί διά 
τούς φοιτητάς ακόμη τών φυσικών κα’. θετικών έπι- 
στημών. Σοφοί, οίοι οί Άγγλοι δένήτο δυνατόν ή νά 
άνομολογήσουν τήν χρησιμότητα τής γλώσσης, ήτις 
καθιερώθη ώς ή κατ’ έξοχήν ’Ακαδημαϊκή γλώσσα 
δλου τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου.

Είς τό Δημοτικόν θέατρον ’Αθηνών έδωσε πέντε 
παραστάσεις ή υπέροχος ΓαλλΙς δραματική ηθο
ποιός κ. Δεπρέ. Είς τά έργα τά όποία διηρμήνευσεν 
έςεδηλώθη ή μεγάλη τέχνη της, ή οποία δέν συν

αρπάζει διά τών ύπερβο- 
SUZANNE DESPRES λών, άλλά συγκινεϊ βαθύ

τατα κα’. άβιάστως. ’Ιδίως 
έπαιξε θαυμάσια είς το «Κουκλόσπιτο» άποδώ- 
σασα τόν δύσκολον αυτόν ρόλον μετά τελειότητας. 
Ή Δεπρέ είνε ή πρώτη ήτις έν Παρισίοις έδίδαξεν 
’Ιψενικά έργα και τόσον άπαραμίλλως, ώστε νά μείνη 

ή μοναδική έρμηνεύτρια έν Γαλλία. Και είς τό «Κρί
νον» ώσαύτως κα'ι τόν «Κοκινοτρίχην» ύπήρξεν 

έξοχος.
Τήν κ. Δεπρέ διεδέχθη είς τό Δημοτικόν δ μελο

δραματικός θίασος Καστελλάνο, γνώριμος είς τό 
Αθηναϊκόν κοινόν, τό δποϊον πάντοτε άπεκόμισεν έκ 
τών παραστάσεων του άρίστας έντυπώσεις.

-Ϋ-
Εύχαρίστως άπό τίνος παρακολουΟοΰμεν σειράν τευχών 

περιε/όντων εκθέσεις τών Προξενικών μας ’Αρχών δηαο- 
σιευομένας έπιμελεία τοΰ Συμβατικού τμήματος τοΰ Υπουρ
γείου τών "Εξωτερικών.

Μέχρι τοΰδε έδημοσιεύΟησαν εκθέσεις περί Γεωργίας, Βιο
μηχανίας, Ναυτιλίας 

ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ καί ’Εμπορίου τών
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Προξενικών περιφε

ρειών Ρόδου, Βηρυτού, 
’Αμβούργου, Βάρνης, Δυρραχίου, καί Νέας "Υόρκης. ΔΓ αυ
τών καταφαίνετ>ι ή επιμέλεια καί τό ενδιαφέρον τών είς τάς 
πόλεις ταύτας Προξενικών μας ’Αρχών, καί συγχρόνως άνα- 
κοινοΰτα: πλούτος πολυτίμων λεπτομερών πληροφοριών διά τό 
εισαγωγικόν καί έξαγωγικόν εμπόριον τής 'Ελλάδος τό όποιον 
ούδέποτε ευρεν άπό τήν πολιτείαν τήν άπαιτουμένην ένΟάρ- 
ρυνσιν διά νά είσέλΟη είς τήν οδόν τής προόδου καί τής 
άκμής. Σήμερον όμως οπότε τό Κράτος ήρχ.ιτε νά σκέπτεται 
κάπως σκοπιμώτερον διά τούς ζωτικούς κλάδους τοΰ τόπου, 
τό μέτρον τής έκδόσεως τών δελτίων τοΰ "Υπουργείου αναλο
γεί πρός τό άνοιγμα μιας εΰρείας λεωφόρου εκεί όπου μέχρι 
πρό ολίγου ΰπήρχον στενοί καί πνιγηροί δρομίσκοι. Συνιστώ- 
μεν θερμώς τήν μελέτην τών τευχών αυτών είς πάντα "Ελ
ληνα έμπορον, βιομήχα-Όν ή καί απλώς επιχειρηματίαν καί 
συγχαιροόμεθα τούς κ. II. Σκάσην Γενικόν Διευθυντήν τοΰ 
’Υπουργείου καί κ. I. Φιλήμονα άκόλουθον, έπιμελεία τών 
■όποιων εκδιδονται.

-Ϋ*  
Ήρκεσε μία ύποπτος ενέργεια ολίγων άσυνειδήτων ατόμων 

κατά τής Λαϊκής Τραπέζης διά νά συνεγείρη πλήθη άπει- 
λητικά έμπροσθεν τών ερμητικώς κεκλεισμένων πρό τής 
λαϊκής θυέλλης πυλών της. ’ΊΙρκεσε μία έντεχνος οσον κα', 

κακόβουλος διάδοσις διά νά γεν-
Η ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ νήση τόν πανικόν είς τούς έχοντας 

καταθέσεις, οί οποίοι μέ παλμούς 
άγωνίας έσπευδον νά άναλάβωσιν αύτάς· Καί άν δέν έμεσο- 
λάβει ή γενναία καί φιλόπολις άπόφασις τής Εθνικής Τρα- 
πέζης έγγυηθείσης τήν άνελλιπή πληρωμήν είς πάντα δι
καιούχον θά έθρηνοΰμεν σήμερον’ τήν πτώσιν Τραπέζης ή 
όποια βεβαίως δέν ήτο άξια τής τύχης αύτής. Καί ’άν 
δέν εύρίσκωμεν λόγους νά καταδικάσωμεν τήν πραξιν τών 
ολίγων αυτών, ών τήν τιμωρίαν άνέλαβεν ή δικαιοσύνη, 
καί άν κατακρίνωμεν τοΰ πλήθους τήνάσυγκράτητον σπουδήν, 
όφείλομεν όμως νά' τονίσωμεν ότι ή Λαϊκή Τράπεζα διαθέ
σασα 400,000 δρ. περίπου διά τήν άνέγερσιν κτιρίων, ήτο 
καταστήσασα άδρανή ύπέρ τό 1)4 τών κεφαλαίων της καί δη- 
μοσιεύουσα έκάστοτε υπερβολικούς, διά νά μή ε’πωμεν φαν
ταστικούς, άριθμούς ήμερησί ας κινήσεως ενέπνευσενήδη κά
ποιαν δυσπιστίαν έπί τήν άπόλυτον είλικρίνειάν της καί τούτο 
ήτο αφορμή όπως αί διαδόσεις τών εχθρών της εύρωσιν τόσον 
εϋκολον τήν άπήχησιν είςτό πνεύμα τών πελατών της πράγμα διά 
τό οποίον ούδέν άλλο πιστωτικόν ίδρυμα ήδύνατο νά φοβηθή. 
Ευτυχώς ήδη έλπίζομεν ότι παρήλθε πας άμεσος κίνδυνος καί

νομίζομεν οτι τό Συμβούλιου τό όποιον έχει τήν εύτυχίαν νά 
συγπαταλέγγ! μεταξύ τών μελών του τόν κ. Τετενέν, άνδρα 
μεγάλων άρετών καί άπειρου νοημοσύνης, θέλει λάβει μέτρα 
τοιαΰτα διά τό μέλλον ώστε ν’ άρθή άπο τής Λαϊκής Τρα
πέζης, καί ή ελάχιστη άδεξιότης ή όποια συνδέεται πρός τό 
παρελθόν. "Αλλως τής ’Εθνικής Τραπέζης ή ισχυρά καί πα
τρική προστασία έγγυάται άπολύτως περί τής μελλούσης ευ
τυχούς σταδιοδρομίας της.

"Ϋ-
Είς τΰς Πανεπιστημιακός Σχολάς ένεγράφησαν καί εφέ

τος άρκεταί φοιτήτριαι. Τούτο βεβαίως δύναται νά βεω- 
ρηβή ώς έκδήλωσις γυναικείας πνευματικής προόδου. Είς 
τό ενεργητικόν δλων τών ’Εθνών γράφεται πρό πολλοΰ 

ή έφεσις αυτή τής γυναικός
ΦΟΙΤΗΤΑΙ—ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΙ πρός τά γράμματα, καί τόποι 

οί όποιοι άριδμοϋσι κατά 
εκατοντάδας τάς φοιτήτριας των θεωρούνται άνεπιφυλά- 
κιως δτι κατέκτησαν τήν πνευματικήν καί κοινωνικήν 

πρόοδον.
’Εδώ δμως δπου πολλά παρεξηγούνται καί συνεπώς λαμ

βάνουν άλλον δρόμον, ήρχισε φαίνεται νά ιθεωρήται τοι- 
οΰτον και τό ζήτημα τών Έλληνίδων φοιτητριών. Πα
ρήλθε σχεδόν δεκαπενταετία, άφ’ ής ή Έλληνϊς κόρη 
άνήλΟε τάς επισήμους έκείνας βαθμίδας. Καί φοιτφ 
είς τό Πανεπιστήμιου καί έκτοτε έδόθη ή ώθησις τής 
γυναικείας πνευματικής προόδου καί εδώ, άρξαμένη άπό 
τής φοιτήσεώς της είς τό Γυμνάσιον. Καί ό συγχρωτισμός 
αυτός τής κόρης καί τού νέου άπό τάς βαθμίδας τοΰ γυμνα
σίου ωφειλε νάφέρη τήν έξημέρωσιν τών χαρακτήρων εις τήν 
άμοιβαίαν έκτίμησιν καί τήν άμοιβαίαν ύποστήριξιν. Μ ις 
καταγγέλλονται δμως δτι είς τάς σχολάς τού Πανεπιστήμιο,, 
συμβαίνουν εντελώς τά αντίθετα. "Ολη ή βαρβαρότης, δλη 
ή αυθάδεια, όλη ή άγριότης τοΰ φοιτητοΰ έκσπφ είς τήν 
θέαν τών νεαρών έκείνων δντων, τά όποια ώφειλον νά 
είνε περισσότερον σεβαστά, εκεί δπου έρχονται νά διεκ- 
δικήσουν μίαν πνευματικήν νίκην, καί νά καταδείξουν 
τήν ισότητα άνδρόςκαί γυναικός. Τί συνέβησαν πρό ημε
ρών είς τήν αίθουσαν ενός τμήματος τής ιατρικής σχο
λής είνε αδύνατον νά περιγράψη τις. ·

Αί πτωχαί φοιτήτριαι διήλθον στιγμάς αγωνιώδεις υπό 
τά σφιρίγματα, τούς καγχασμούς καί τάς αναιδείς εκ

φράσεις. Είς τήν Νομικήν σχολήν τάς ήνάγκασαν νά ανα

χωρήσουν. ’Εκεί έφθασαν καί μέχρι βαναυσότητας, τής 

όποιας δέν θέλω ν’ αναφέρω τάς λεπτομέρειας. Καί τιόρα 

έρχεται είς τά χείλη μία έρώτησις. Αυτοί οί κύριοι φοι- 

τηταί, οί όποιοι δεικνύουν δλην αυτήν τήν γενναιότητα 

πρό τής γυναικείας άδυναμίας, δέν ανήκουν είς οικογέ

νειας ; Δέν έχουν μητέρας ; Δέν έχουν άδελφάς ; Δέν 

τούς έδίδαξαν είς τό σπίτι των δτι πρέπει νά σέβονται τήν 

μητέρα, τήν αδελφήν τών άλλων μέ τό αύτό μέτρον τού 

σεβασμού, τό όποιον άξιούν διά τάς ίδικάς των ; Δέν 

θέλω βεβαίως νά παραδεχθώ δτι ή ’Ελληνική φύσις είνε 
άγριωτέρα καί συνεπώς τοιούτος καί ό Έλλην φοιτητής. 

’Ασφαλώς όμως άπό τόν "Ελληνα θά λείπη ή οικογενειακή 

καί κοινωνική άνατροφή καί αύτή ή έλλειιρις είνε εκείνη 

ή όποια κάμνει δλα αυτά, ή όποια δημιουργεί χάσμα 

μεταξύ τού άνδρός καί τής γυναικός. μίαν μνησικακίαν, 

ή όποια αντί νά σβύση θά όξυνθή ίσως είς τόν μετέπειτα 

βίον άμφοτέρων.
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Ήρχισαν αί κατ’ έτος διδόμεναι διαλέξεις τών 
λογίων μας,τών γνωστοτέρων,είς τον «Παρνασσόν». 
Ό κ. Πολέμης άπήγγειλε ποιήματα έκ τής νέας 
συλλογής του, ό κ. Σπανδωνής ώμιλησε διά μερικάς 

τής έκλογής του γυναϊ- 
ΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ’'ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ,' καςαί'τινες έκαμαν καλόν 

ή κακόν είς τόν κόσμον 
προβάλλων διά φωτεινών είκόνωντάς φυσιογνωμίας τών 
κυριωτέοων έξ αύτώνΌ κ.Άννινος άφηγήθη μέ τόγνω- 
στόνούμοριστικον ύφος του έντυπώσεις, άς τφ ένέπνευ- 
σεν σειρά μακρών ’Αττικών νυκτών, ποικίλλων τήν 
περιγραφήν τουμέ άστειότατα ανέκδοτα. 'Ο κ. Δαρα- 
λέξης έπραγματεύθη τό θέμα τό όποιον έθιξεν ήδη 
δειλώς έκατοντάς δλη συγγραφέων, περί τοΰ άν δύναται 
νά ύπαρξη άγνή φιλία μεταξύ άνδρός καί γυναικός. Ό 
κ. Τσοκόπουλος περιέγραψε μέ πολλήν εύθυμολο- 
γίαν πώς γράφεται και πώς παριστάνεται έν έργον.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ

Ό υιός τοΰ Ροστάν θά έαφανισθή προσεχώς^υς δραμα
τικός συγγραφεύς. ' /"

— Ό Βασιλεύς τοΰ Μαυροβουν^Κ<προσεκάλεσεν έν 
Κεττίγνη, όπως φιλοξενηθή πιιρ^σζύτώ, τόν ’Ιταλόν συγ
γραφέα Γαβριήλ Δ’ Ά νούντσιο

— Είς τά «Φιλολογικά Χρονικά » δ διαπρεπής καθη
γητής καί Ελληνιστής κ. Camniilo Cessi δημοσιεύει με
λέτην περί τοΰ διάσημου ΈλληνΛς καλλιτέχνου Δομηνίκου 
Θεοτοκοπούλου. / - . '

— Ό γνωστύςάρλέ^λην κ. Reraid έξέδωκε τεΰχος υπό 
τόν τίτλον · Έξανμ^ωπτόχική ΛΙόμφωόις καί Δημο
κρατία , δΓ ού/ηινεΐ τήν άρχαίαν Ελλάδα.

/
ΟΕΑΤΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η όπερέττα Παππαϊωάννου ήρχισε τάς παραστάσεις της 
εις τό κομψόν θέατρον τό«’Αττικόν». Τάπρόσωπα πού τήν 
άποτελοΰν εΐνεόλα σχεδόν νέα καί έκαμον τήν καλλιτέραν 
έντύπωσιν είς τό κοινόν. Έπαιξαν έως τώρα τήν Δολλα- 
ριοΰχον Πριγκήπισσαν καί τό’Ανοιξιάτικο ’Αεράκι.

—Ή δεσποινίς Κοτοπούλη άφοΰ παρέστησεν έπ’αρκετόν 
εις Πάτρας, άνεχώρησε είς Ζάκυνθον. Άφίκετο ήδη 
όπως δώση όλίγας παραστάσεις είς τό ’Αττικόν θέατρον.

—Ή κ. Κυβέλη άφιχθεΐσα είς ’Αθήνας θά δώση είς τό 
Βασιλικόν σειράν έργων μερικά τών οποίων θά διδα- 
χθώσιν διάπρώτην φοράν.

ΔΙ7ΚΣΑΦΗΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ Β10ΓΡΑΦΙΚ0Υ ΣΗΙΪΙΕΙίΙΙΪΙΑΤΟΣ ΤΟΥ χ. Σ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗ

Είς τήν θαυμασίαν σκιαγραφίαν τής μητρός μου, 
ήν είχε τήνεύγενή έμπνευσιν νά γράψη είς τό έγκρι
τον περιοδικόν Σας ό διαπρεπής ιστοριοδίφης κ. Σπυ
ρίδων δέ-Βιάζης, υπάρχει ή έξής ανακρίβεια :

Ή μήτηρ μου έγεννήθη έν Άθήναις, καί όχι έν 
Σάμφ. ’Εκεί ούδέποτε μετέβη ό πατήρ της ό Δημο- 
γέρων ’Αθηνών Άγγελος Σωτηριανός Γέροντας.

Δέν θεωροΰμεν άσκοπον νά προσθέσωμεν, δτι ή

Κυρία Ροζοΰ, άφωοιωμένη άποκλειστικώς και κατά, 
μοναδικήν τότε έξαίρεσιν είς τήν πολιτικήν, δέν έν— 
διαφέρετο διά φιλολογικά καί λαογραφικά ζητή
ματα, ούτε συνεδέετο μετά τής μητρός μου.

”Ολω; ύμέτερος

Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ
—->>>:»<««.—

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

’Απ’ όλα Έκδίδεται έν Κων)πόλει εβδομαδιαία εικονο
γραφημένη Έπιθεώρησις μέ ύλην ένδιαφέρουσαν.

Αιολικός Άθτήρ. Δεκαπενθήμερον οικογενειακόν περι
οδικόν έκδιδόμενον είς τάς Κυδωνιάς. Έλπίζομεν ταχί- 
στην εΰδοκίμησιν είς τόπον όπου ήκμασαν άλλοτε τά 
Ελληνικά γράμματα.

Graecia. Έξεδόθη έν ΙΙαρισίοις τό τεΰχος τοΰ Νοεμ
βρίου μέ ύλην πλουσίαν καί καλλιτεχνικός εικόνας.

Πόντος Μηνιαΐον φιλολογικόν επιστημονικόν καί παι
δαγωγικόν περιοδικόν χρήσιμον διά τόν έν Τουρκίρ ’Ελ
ληνισμόν.

Νέα Σκέψ'ΐς. Έξεδόθη καλλιτεχνικώτατον τό νέον περιο
δικόν τών κ. κ. X. Παπαντωνίου καί II. Γεωργακοπούλου.

Ό τίτλος του δ πολλά σημαίνων εΐνε αντάξιος πρός τό 
περιεχόμενόν του- Πλήρες άπό ύλην φιλολογικήν καί έπι- 
στημονικήν καί ύψηλών εμπνεύσεων καί σοβαρός μορφής, 
εΐνε προωρισμένον νά ώθήσΐ) ελληνικόν πνεύμα είς τήν 
δημιουργίαν τής νεωτέρας σκέψεως, τής στηριζομένης έπί 
τοΰ ορθολογισμού καί τής αλήθειας.

Ό Ερμής. Θαυμάσιον οικονομολογικόν περιοδικόν έκ- 
διδόμενον είς Λευκωσίαν τής Κύπρου. Συνιστώμεν αυτό 
είς πάντα έμπορευόμενον ή περί τά λογιστικά άσχολού- 
μενον.

«Πινακοθήκη». Έξεδόθη τό τεΰχος Νοεμβρίου περιέ- 
χον ένδιαφέρουσαν μελέτην τοΰ κ. Γ. Χατζηδάκη περί 
τής σχέσεως ονομάτων καί πραγμάτων, έν διήγημα τής 
Κάρμεν Σύλβα, ποιήσεις έκ τοΰ "Αγγλικού, μελέτην περί 
τής λογοκρισίας έν τώ θεάτρω κ.λ.π. Έκλεκταί εικόνες 
κοσμούν τό τεΰχος.

Γεωργικόν Δελτίον τοΰ Υπουργείου 'Εθνικής Οίκο- 
νομίας. Έξεδόθη υπό τοΰ Υπουργείου τούτου καί περιέ
χει Νόμους, Β Διατάγματα, Εγκυκλίους, ’Επιστημονικός 
έκθέσεις καί πληθύν άλλων χρησίμων πληροφοριών. Υπό 
τοΰ αυτού ’Υπουργείου έξεδόθησαν είς ίδιον τεΰχος μελέ- 
ται άφορώσαι τήν Μνίαν ήτοι τόν Δακόν τής Ελαίας 
κα’> τόν τρόπον τής καταπολεμήσειός του διά τών μεθόδων 
τών λεκανών κατά μετάφρασιν έκ τοΰ Ιταλικού καί Πρα
κτικοί Όδηγίαι πρός κατασκευήν Καλών Οίνων όφει- 
λόμεναι είς τόν Διευθυντήν τοΰ Γεωργικού Σταθμού Τίρυν- 
θος κ. Καλούδην έκ τών άριστων γεωπόνων μας καί ειδι
κόν έπί τής οίνο/.ογίας.

Ή Κερένια Κούκλα.— Ό Χρηστομάνος,ό μάγος συγ
γραφεύς τοΰ όποιου ή ζωή έσβυσεν τόσον αιφνίδια καί τοΰ 
οποίου ό θάνατος τόσον μεγάλον άφησε κενόν είς τήν Έλλ. 
φιλολογίαν, έπρόφθασε νά μάς δώση είς βιβλίον τής καλ- 
λαισθησίας του τήν «Κερένια Κούκλα» , τό ρεαλιστικόν καί 
τραγικόν μυθιστόρημα, είς τό όποιον συνεδύασε τόσον τε
χνικά ισχυρόν ρεαλισμόν μέ ύπέροχον λυρικότητα καί πι
στήν ήθογραφίαν, μέ βαθΰν μυστικισμόν. Έκτυπουμένη τάς 
τελευταίας ημέρας τοΰ συγγραφέως ή «Κερένια Κούκλα» 
έξεδόθη ήδη είς τήν «Λογοτεχνικήν Βιβλιοθήκην Φέξη».

Ή Έλληνίς. Μηνιαία εικονογραφημένη Έπιθεώρησις 
δΓ οικογένειας. Διανύει τόν 8 μήνα τής έκδόσεώς της 
καί υπόσχεται μακροζωίαν ή έκλεκτικότης τής ύλης της 
καί τό έπιμελημένον τής έκδόσεώς της.

3ΐ αρακαχοΰνίαι οι έχονίες άρρεχίας 
ζοΰ 'ΖΚμεροχορίου ’8α)ΐδεωρήσεως-3ΐι~
νακοδήκης* νά έαασζρέ^ωσιν αΰίάς είς Ιά ρρα- 
φείά μας διά νά άαιασίαχώσι Ιά άνΐίζυιεα αμα 
ζηέκδόσεί ζων.

Οι άζοο σήμερον μέχρι ζέχους Μαρτίου 
1912 νέοι συνδρομηίαί οί έρρραφόμενοι εις 
ζην ’8(ΰΐδεώρησιν* καί ζυροαιχηρώ-

νονζες έίησίαν συνδρομήν χαμδάνουσιν αμα 

ζφ έρρραφη ζων δωρεάν
ζην «Γχούρατναν» (ζαΐριωζικον μυδίσίόρημα 
έ} 750 σελίδων, συρρραφέν ύωο ζής δεσατοι- 

νίδος βύρενίας 5έωρρά<?ου καί
ζά «ΧρυβάνΟεμ.»» εικονορρ αφημένα αε$ά 
ζω ονόμαζα καί διηρήμαζα ζοΰ κ. 3). 3Κα~ 

χορεροΐΰούχου έκ σερ. 184.

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ |Μ Γ τ ΤΑ F 
ΑΛΕΥΡΟΝ IW 17 Ι Ε.
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ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ
ΤΑ ΒΡΕΦΚΙ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΧ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΠΕΡΐΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
ΙΙωλεοταο scs δλα zcl ψαρμ-αζεΐα. xac φαομα.χερπ.ορε1α. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Acct τήν Ελλάδα xccc Κρήτην.
r ΚΟΖ· ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ________

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
ΙΥΙΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΒΗΝΑΙΣ —ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ
’’ Δ^ν&νντης : Δ. |. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΣ

Μελέται φιλολογικού καί καλλιτεχνικοί.
ΣυνεογαΒία εγκρίτων λογίων. .
Εικόνες έργων Ελλήνων καί ξένων καλλιτε

χνών. Φωτοτνηίαι }ζοωματι<ίταί·
Συνδρομή έτηάία φράγκα 12. .
Γραφεία Όδός Χαριλάου Τρικοΰπη 22 Α.



“UNION RECORD,,
Νεωτάτου συστήματος πολύγραφος, εχων μέγι

στα πλεονεκτήματα υπέρ παν άλλο είδος πολυγρά
φου. Καταλληλότατος διά δημόσια γραφεία, δι’ αρ
χιτέκτονας καί μηχανικούς, διά δημοσιογράφους κ.λ.π.

Ό πολυγράφος “UNION RECORD,, αναπαράγει 
εΰχερώς καί καθαρότατα πλείστα άντίτυπα χειρο
γράφων, σχεδίων, χαρτών, παντός είδους γραφής διά 
χειρός ή διά γραφομηχανής. Πρός τούτοις έχει τό 
πλεονέκτημα νά έκτυπώνη και χρώματα.Πληροφο- 
ρίαι'παρά τώκ.Δ. Ζωγράφφ. Μενάνδρου 83’Αθήνας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΙΪΙΕΝΟΝ ΑΡ 60.000.000 

ΛΠΟΘΕΠ4Τ1ΚΛ ΔΕ. 11.480.000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

γποκαταςτμματα
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : Έν Πειραιεί, Πάτραν:, Σύρω, Καλάμαις, 

Τριπόλει, Βάλω, Λαρίσση,Άγρινίω καί Καρδίτση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ Ι Έν Χανίοις, Ηράκλειο, καί Ρεβύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα 

έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ, 
Τραπεζοϋντι, Κερασοϋντι, Μπάφρα. Άδάνοις, Ταρσό-, 
Δεδεαγάτς, Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, 
Καβάλλα, Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίω.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ; Έν Άλε^ανδρείμ (μετά παραρτήματος έν 
τή συνοικία Midan), Καΐριρ (μετά παραρτήματος έν τή 
συνοικίμ Mousky), Μανσούρα καί Ζαγαζικίιρ, Μίτ-Γκάμ 
Τάντα καί Μπενι - Σουέφ.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΩ (Domhof, Monckeberg strasse 18).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ καί έν Λιιιένι 
Σουδάν (Σουδάν).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ·
X. Φραγχιιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπότασης, "Αντι

πρόεδρος. Κ. Βερούγχ, Έ. ’Εμπειρικός, Δ. Εύγε- 
νίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. Ήλιόπουλος, Ζ. Κ. 
Μάτσας, Έμμ. Μπενάχης, Μαρχήσιος δέ Ρεδερσώ. 
Ι.Ήλιάβχος, Βαρόνος Δέ Νεφλίξ, Μιχ. Σαλδάγος, 
Δ. Στεφάνου.

Γινικος Λιιυΰννιη;
Ζαφείρτος Κ. Μάτάας

Διεύθυνσις Τηλεγραφική : 
ΑΘΗΝΑ Σ ΚΗΝ - ATHENOCEES

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πασαν Τραπεζιτικήν 
εργασίαν, ήτοΓ Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολές επί χρεω
γράφων 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 τφ εξωτερική)" ανοίγει 
τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημενους, δέχεται καταθέσεις 
χρεωγράφων πρός φΰλαξιν άντί ελάχιστων δικαιωμά
των καί ενοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων 
διαφόρων διαστάσεων υπό ορούς λίαν ευνοϊκούς 
διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυ
σόν, είςέπιταγάς (cheques) έπί τοΰ εξωτερικού καί 
είς τραπεζογραμμάτια υπό ορούς λίαν ευνοϊκούς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργηθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) 
ομοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) 
τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ 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.
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PR1NTEMPS
J. Α 0- ΜΟνττοηΟΥΛΠΝ

Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ
φον καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τού κατα
στήματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά 
τελειότερα άείηοόροονχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά 
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας 
καί τά τελευταίας μόδας ύφάϋματα. Δέν θά σάς 
προσελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εόθηνία τοΰ 
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τους κατα- 
στηματάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών 
τρόπων.

Η ΜΟΝΗ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΗ εξ ΕΠΠΑΑΟΣ και ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

‘Ατμόπλοια :
“ Α θ Η Ν A I „ τόννων 16,000.

“ θ Ε Μ I Σ ΤΟ ΚΛ Η Ι„ τόννων 12,000

7α ωραία καί μεγαλοπρεπή ταύτα άτμόπλοια είνε νεότευκτα και φημίζονται διά την αντοχήν και ευστά
θειαν κατά τά ταξειδιά των. Έχουσι διπλάς μηχανάς καί διπλούς έλικας. Είνε πολυτελέστατα, άναπαυτικώτατα 
μέΊ50 θέσεις Α , 200 θέσεις Β', καί 1500 θέσεις Γ. Έχουσιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δέ διά 
καλοριφέρ. Λειτουργεί εντός αύτών δ ασύρματος τηλέγραφος Marconi, παρέχεται δέ πάσα ανεσις είς τους 
έπιβάτας, μέ τά εστιατόρια, αίθουσας κυριών, καπνιστήρια, ζυθοπωλεϊον, καφφενείον κτλ. κτλ. Λιά τήν υγείαν 
τών ταξειδιωτών εχει ληφθή παν μέτρον, δέν λείπει δέ ούτε φαρμακείον πλήρες, ούτε νοσοκομείον.

Τακτική άναχώρησις έξ ΕΛΛΑΔΟΣ δι’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕ1Θ1ΝΣΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Έν Πειραιεί (5 Λεωφόρος Αίγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείφ, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμω, 

καί Νέα ‘Υόρκη.
Άντιπροόωπεϊαι είς άπαντα τά μέρη τής Ελλάδος καί Ανατολής.

ΤΕΝΝΙΤΑΪ ΤΡΟ^ΑΙ ΖΏΩΝ
ΑΓΕΛΑΔΩΝ—ΧΟΙΡΩΝ—ΙΠΠΩΝ—ΒΟΩΝ—ΑΙΓΩΝ—ΠΡΟΒΑΤΩΝ

Διά τούς ΙΠΠΟΥΣ : Τροφαί αί όποΐαι τρέφουν καί ενισχύουν τόν οργανισμόν τοΰ ζώου έντός 4 εβδομάδων καί. 
ό πλέον αδύνατος ίππος γίνεται όχι μόνον παχύτατος, αλλά ισχυρότατος διά πάσαν εργασίαν. Δίδεται είς τήν φυσικήν 
της κατάστασιν ώς προσθήκη τών κοινών τροφών. Άρχίζομεν και δίδομεν όλίγην ποσότητα μέ τήν παλάμην τής χει- 
ρός καϊ βαθμηδόν αύξάνομεν είς 300 δρ. μέχρι 1 ’/i όκϊν διά τούς νέους ίππους καϊ 1 όκΐ μέχρι 2 διά τούς ηλι
κιωμένους ίππους. Έφ’ όσον δίδομεν άπό τήν τροφήν αύτήν άφαιροΰμεν ίσον ποσόν άπό τήν συνειθι σμένην τρο 
φήν τού ζώου.

Διά τάς ΑΓΕΛΑΔΑΣ : Δίδουν άφθονώτατον γάλα και καλλιτερεύουν τήν γεϋσίν του, {πίθηκοι έπιότημο- 
νικαί παρατηρήσεις είς Αυστρίαν έβεβαίωσαν τά άριστα αποτελέσματα τών τροφών.

Διά τούς ΒΟΑΣ Όταν θέλωμεν νά παχύνωμεν ζώον δένέχομεν καλιτέραν τροφήν.Πάντοτε άρχίζομεν άπό μικρά 
ποσά τά όποια άναλόγως τής ηλικίας καί τοΰ σώματος τοΰ ζφου.τά αύξάνομεν.

Διά τούς ΧΟΙΡΟΥΣ : Έχουν τριπλασίαν δύναμιν θρεπτικότητας άπό τό καλαμπόκι. Ό χοίρος διά τής τροφής 
αυτής αυξάνει 300 δρ. έως μίον όκάν τήν ημέραν. Τό δέ κρέας του είνε άρίστης ποιότητας.
Διά τάς ΑΙΓΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΑ1 θαυμάσιοι τροφαί κατάλληλοι καϊ διά τά πρόβατα καί διά τές κατσι 
κες τών οποίων αυξάνει τό γάλα. έ

Αί τεχνιταί τροφαί κατά μέσον όρον άντικαθιστοΰν 3 οκάδες συνήθους τροφής (κριθάρι, καλαμπόκι, βρώμη) και μέ 
αποτελέσματα ανώτερα. Διά τιμάς κα’ι πάσαν σχετικήν πληροφορίαν άπευθυντέον είς τόν κ. Δημ. Ζωγράφον Μενάν 
δρου 83 ’Αθήνας.

»

IQΑΗΚΗΣ Γ. ΧΓΓ1Ε2ΗΣΕίς τό κατάστημα τσϋ κ.

Θ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΪ1
έφ&ασαν τά τε- 
τελειότερα υφά
σματα και δτι ώ· 
ραΐον και έκλε- 

sasruK 
κτόν δύναται[νά

' άξιώστ] τό γυναι- 
κεϊον γούστο. Οί 
κορσέδες του είνε 
θαυμάσιοι.

Αί προίκες του 
Απαράμιλλοι. Αι 
γαρνιτούρες του 
εκλεκτότατοι. "Ο- 
λαι αί κυρίαι τρέ
χουν είς τό κατά- 
τάστημα τοϋ κ.

β. ΠΕΤΡΟΠΟΪΛΟί
'Οδός Έρμη άρ. 60

ΟΔΟΝΤΟΊΆΤΡΟΣ

3-ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ-3

Διά τής -υγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων 
σώζετε ου μόνον τούς όδόντας σας, άλλ» προλαμ
βάνετε άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών δδόντων 
τών ώτων, τοϋ φάρυγγος, τού λάρυγγας, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήμα
τος, πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπι- 
στήμονα δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ οποίου αί 
τρείς σκευασίαι ‘Ελιξίρια, Όδοντόκονις κάι 
Αδαμαντίνη, είνε μοναδικαί είς τό είδος των.

Διά τοΰ Έλτξηρίον παύει ή οδονταλγία 
καί ή νενραί.γία. Είναι σκευασία άλάνθαστος καί 
άποτελεσματική.

Πωλείται παρά τώ ίδίω άντί 2 δρ. τό φιαλίδιον.

&.— Κοραή — a

JlEAOn. Ι^ΛΙΟΠΟΤΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ (Σοφόκλειον)



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΑΡΧ. 50,000,000 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ API. 10,480,000

ΕΛΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ “ΑΘΗΝΑΊ'ΚΗ,,
ΥΠΟΚΑ ΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝ ΕΛΛΑΔί: "Εν Ιΐτιραιεΐ, ΙΙάτραις, Σύρω, Καλάμαις, Τρ’.πόλτι, Βόλψ Λαρίσαη, Άγρινίψ, καί Καρδίτβη. 
ΕΝ ΚΡΗΤΗ· Έν Χανίοις, Ήρακλείφ καί Ι’τΟύμνψ.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ·: ’ Εν Ιίωνσταντινουπύλει ("Υποκατάστημα έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμποΰλ), »ν Άμιβφ, 

. Τρακτζοΰντι, Κτραβοϋντι, ΙΙάφρα, Σμύρνη, Μερσίνη, "Λδάνοις, θτασαλονίκη, Σέρραις, Κα-
δάλλφ, Ξάνθη, Ίωαννίνοις Χίψ, Ιαρσώκαί Δτοταγάτς.

ΕΝ ΑΙΓΤΠΤΩι: Έν "Αλεξάνδρειά, (Μετά παραρτήματος έν τη συνοικία Midan), ΚκΙρω, (Μετά παραρτήματος έν 
τή συΌικιρ Mousky), Ζαγαζικίψ καί Μανβαύρα, Μίτ-Γκάμρ, Τάντφ καί ΜπενΙ-Σουίφ.

ΕΝ ΑΟΝΔΙΝΩι (Ν° 22 Eenchurcb Street) έν Άμ8ούργ<ρ, (Domhof, Monckebergstrasse ι8) έν Λτμισφ (Κύπρου) 
έν Χαρτούμ (Σουδάν) καί έν Λτμέντ Βαθεος (Σάμου).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1911

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΔιαΟέόιμα s

Έν τφ Ταμείφ καί παρ’ έγχωρίοις Τραπέζαις.........................................Δρ. 13,416,929.73
Παρά Τραπεζαις έν Εύρώπη καί Συναλλάγματα έν χαρτοφυλακίφ . » 18,584,130.38

Προεξοφλήσεις καί Προκαταβολαί ε/γραμματίων...........................................................................
Ίίγγνημένο» λογαριασμοί :

Έπί ένεχύρφ χρεογράφων........................................................................Δρ. 66,650,545.41
Δι’ έμπορικών καί άλλων έγγυήσεων..............................................................> 84,223,530.52
"Επί υποθήκη ακινήτων.................................................................................» 10,421,774.75

Τρέχοντες λογαριασμοί χρεωστικοί.....................................................................................................
Όμολογίαι 'ΒΟνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί "Ανωνύμων "Εταιριών..........................
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια.................................................................................................................
Συμμέτοχα) εις έπιχειρήσεις.................................................................................................................
"Υποκαταστήματα ..............................................................................................................................
Κτήματα Τραπέζης..............................................................................................................................
"Εγκαταστάσεις καί έπιπλα Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων.........................................................

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Δρ. 32,001,060 11
> 37,042,720 57

» 161,295,850 68

» 37,358,785 57
» 23.711,243 94
» 8.049,963 97
» 3,425,013 40
> 4.112,052 70
» 4,854,247 86
> 1,258,030 45
> 313,108,969 25

Κεφάλαιον "Εταιρικόν............................... Δρ.
Κεφάλαιον τακτικόν Άποθεματικόν.......................................................................................... .»
Άποθεματικόν Προνοίας............................................................................................................. »
Καταθέσεις δψεως..................................................................... . Δρ. 46,469,087.56

» προθεσμίας...................................................................................> 54,295,721.45 >
» πολυετείς καί μέ προειδοπ. ...".................................» 30,291,846.40 »

Ταμιευτήριου.....................................................................................................> 16,040,392.97 >
Τρέχοντες λογαριασμοί πιστωτικοί.................................................. »
"Εξωτερικοί λογαριασμοί . . . ...................................................................................................... »
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάφορα.........................................................

Δρ.
Ό Γεν. Διευθυντής Ό Aievd. τοΰ Λογιοτηρον

Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ φ. ΐί. ο ι ττ ο μ· ο μ ο ττ

50,000,000 —
5,480,000 —
5,000,000 —

147,097,048 38

29,662,726 — 
54,677,978 01 
21,191,216 86

313,108,969 25

Ε8Ν. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια
Τροποποιηθείσης τής κλίμακας τών τόκων τών είς τρα

πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν όψει 
ή έπί προθεσμίρ δηλοποιεϊται ότι άπό 15 τρέχοντος "Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής "Ελλάδος δέχεται 
παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς ύποκατα- 
βτήμασιν αυτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια 
άποδοτέας έν όψει ή έν ώρισμένη προθεσμίρ έπί τόκιρ.

4 1 )2 ταΐς ο)ο κατ έτος διά . τάς έν δί.’ει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10.000, πέραν τού ποσού 
τούτου τού τόκου όριζομένου εις 1 ταΐς ο)ο κατ’ έτος 
μέχρι 50.000 πέρα ώέ καί τού ποσού τούτου εις 1)2 ταΐς 
ο)ο.. Αί καταθέσεις αΰται γίνονται δεκταί καί είς ανοι
κτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 ταΐς ο)ο κατ" έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά εξ μάνας τουλάχιστον.

2 1/a ταΐς ο)ο κατ’έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά Εν έτος τουλάχιστον.

3 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
όνο έτη τουλάχιστον.

3 1)2 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
Τέάόαρα έτη τουλάχιστον.

4 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε 
έτών διά τάς διαρκείς.

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

τράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προ- 
θεσμίμ ή διαρκείς έπί τόκφ I

1 1/ί ταΐς % κατ" έτος διά καταθ. 6 μηνών τοΰλ.
2 » » » » » 1 έτους »
2 1/ί » · » » > 2 έτών
3 »>.».» 4 »
4 >>>>>5» »

Αϊ όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ 
εκλογήν τού καταθέτου ονομαστικοί ή άνώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνον
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει του 
καταθέτου παρά τοΐς "Υποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς 
τό αυτό νόμισμα εις δ έγένετο ή κατάθεσις.
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'Ολόκληρος σελίς εις εν τεύχος............................... Δραχ. θ’
Ήμίσεια » . '- . .
Τέταρτον σελίδος » 21
Όγδοον >

Διά χώρον μικρότεοον τ-μαί ανάλογοι 
Δι’ είκονογοα^ημένας διαφημίζεις, δΓ £ξ τεύχη ή πεοιιίιίότεμα, Ιδι

αίτεροι Ονμφωνίαι.

I I

1 aι χαροζ ι

0 
Η 
Μ

►

και τής Γαλαχτ 
yvifc κατ

ϊδναΰ Ι?άλαχτος I I Τά Γιαούρτια του 
ίδη τής Γαλαχτοχομ.έ«ς παρέχονται δφ&ονα, 

καί επιμελημένα. Τά δε είδη τής Χχχα,ρίΜΐίΜβτ
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Τήν 20 Δεκεμβρίου θά κυκλοφορήση τό

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
“ΕΛΑΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕδΡΗΣΕδΣ,, ■ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ

Τό Ήμερολόγιόν μας θά είνε πιστή άπεικόνισις τής τε εθνικής, κοινωνικής καί 
πνευματικής έξελίξεως και προόδου έν Έλλάδι. Διακεκριμένοι συνεργάται, οί «χρι
στείς τοΰ καλάμου, θά συμβάλλουν είς τον έπιτυχέστερον αύτοΰ καταρτισμόν.

Τό Ήμερολόγιόν μας, δγκωδες, έκ τριακοσίων σελίδων, πυκνών εις ΰλην καί 
κοσμούμενων ύπό καλλιτεχνικών εικόνων, επί έκλεκτοΰ στιλπνού χάρτου τυπωθέν, θά περι
λαμβάνω ΰλην ανέκδοτον καί πρωτίστως πρωτότυπον, άσχετον πρός τάς είς τά είρη- 
μένα Περιοδικά δημοσιεύσεις.

Μελέται επιστημονικά! είς επαγωγόν ΰφος γραμμένοι καί χρήσιμοι είς τον καθημε
ρινόν βίον, φιλολογικά! μελέται, διηγήματα, πεζά και έμμετρα ποιήματα, ήθογραφίαι, ταξει- 
διωτικαί περιγραφαί, μεθυγραφίαι, καλλιτεχνικά άρθρα, ιστορικά καί αρχαιολογικά σημειώ
ματα, μελέται κοινωνιολογικοί, έθνολογικαί, βιονομικαί θά παρελάσουν άπό τάς στήλας τοΰ 
Ημερολογίου. Ειδικοί καί πεφωτισμένοι συνεργάται θά πραγματευθώσιν αυτά.

Εικόνες έργων ζωγραφικής και γλυπτικής Ελλήνων καί ξένων καλλιτεχνών 
τοπεϊα Ελληνικά, μνημεία ιστορικά θά ποικίλλουν τά δημοσιεύματα τοΰ Ημε
ρολογίου.

Τό Ήμερολόγιόν μας Θά είνε έτοιμον πρός κυκλοφορίαν κατά τάς παρα- 
μονάς τών Χριστουγέννων. ΤΙ δέ τιμή του, παρά τάς ύπερόγκους δαπάνας, μόνον δύο 
δραχμαί διά τούς συνδρομητάς τής “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΑΡΗΣΕΑΣ,-“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, ώς 
καί διά τούς προπληρώνοντας τό άντίτιμον. Διά τούς λοιπούς δρ. τρεις.

Τό Ήμερολόγιόν «’Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» — «Πινακοθήκης»
θά κυκλοφορήσω είς 5000 αντίτυπα.

Συνεργάται οί διαπρεπέστεροι λόγιοι έξ όλων τών κέντρων τοΰ Ελληνισμού.
Είς ούδένα θά σταλή άντίτυπον άνευ προπληρωμής.
Οί έγγραφέντες δΓ άγγελιών συνδρομηταί παρακαλοΰνται όπως αμα τή λήψει τοΰ 

παρόντος τεύχους άποστείλλωσι τό άντίτιμον, ΐνα λάβωσι τό Ήμερολόγιον.
Ζητήσατε τό Ήμερολόγιόν μας είς τά κεντρικότερα βιβλιοπωλεία.

Άποοτέλλεται ΰφ’ ημών ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.
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