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“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡ ΑΦΗ MENON

ςυνδρομαι ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ................................
., .. Διά τούς Διδασκάλους

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ......................................
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΑΙΑΝ '.
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ ~ζ .
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ ......................................

’Έκδοσις έχλβκτή γενικώς

Δραχμάς 12.—
» ■<$.—

Δολλάρια 3.—
Αίρα ’Αγγλίας 1)2

Σελίνια 10.-—
φρ· ze· 12-—

Ί>Ρ· ΧΡ· η Αραχ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:

ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ83.- ΑΘΗΝΑΣ

Τηλεγραφική ΔιεύΟυνσις : “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΪΙΙβΕΟΡΗΣΙΝ,—ΑΘΗΝΑΣ

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δεν έπιστρεφεται

ΙΩΑΝ. Γ. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ 
ΟΑΟΝΤΟΊΆΤΡΟΧ

ΟΜΗΡΟΥ 5A (Έναντι Βουλής)

ΑΘΗΝΑΙ

JEAN G. CEANICTIS
CHIRURGIEN~DENDISTE

RUE OMERE 5A (vis a vis du Parlement) 

ΑΤΗέΝΕΘ

Toutes le interventions se font avec une in-

* * * * * * * * * i * *
__ * 

Πάσα έργασία έκτελεϊται δι’ ηλεκτρικών έρ- *
γαλείων ΐολειως ανωδυνως καί κατά τάς νεωτα- strumentation electrique sans ancune doulcur 
τας μεθόδους τής δδοντοϊατρικής έπιστήμης καί | et d’ apres les toutes nouvelles methodes de la 

τέχνης. spacialiti.

ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΩ ΑΡΙΘ. 1O

To ραφεϊον τοντο χαρακτηρίζει άκρα προσοχή και 
Απαράμιλλος κομψότης, εξ ον καί ή καλλίτερα πελα
τεία τών ’Αθηνών, τιμαί λογικαί, προθυμία καί πολλή 
ευσυνειδησία έξ ον καί ή κατάκτησις δλων τών κοινω
νικών τάξεων τών ’Αθηνών.

Μία δοκιμ.ή αρκεί

Παν σύγγραμμα Αποστελλόμενον είς τά γραφεία μας Αναγγέλλεται

Λί έγγραφα! αρχονται άπο 1ης έκαστου μ.ηνός.—Το τείχος Cp. 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ταςε'.δ'.ωτικαί εντυπώσεις (Σάμος) Ευγενίας Ζωγράφου.—Άν ή νεότης ήξερε... (Αί μιχριί τρχγωδ’.αι) Γ. Β. Τσοκο- 

πούλου.—Τό Άργειοουλακεϊον Ζακύνθου, Λ. Ζώη.— G. Ρ. Gooch (Μετάφρχσις) Ή ύπό τών ’Ιταλών έπιχειρηΟεΐσχ zj 
αποικία έν Άβυσσηνία, Σ. θ. Λασκάρεως.—*Ο  Λόρδος Βύρων είς 'Ήπειρον, Μ. Δχσχχλάχη.—Αύτοενωμένοι (Διήγημα) 
μετάφρχσις Δος Λέλας Γ. Ρωσσίδου.—Ταξειδιωτικαί εντυπώσεις (Αϊγιον), Μη-μΰς.·—Μάρτιος 1914; Άπό τήν Εένην 
Ζωήν: Τό Παρισινόν δράμα—Τό Καπέλλο.—-Μουσική Κίνησις.—-Διαλέξεις"—Θεατρική Κινησις.—ΈκΟεσεις.—-Άγοραι.— 
Φρειδερίκος Μιστράλ.—Σένα θέατρα : Ίψεν : Ροβέρτος Φράνκ.—Άπό τήν Ζωήν τοΰ Μηνός (Μάρτιος) Δ. Λ. Ζ.—-Ή 
Μάχη τοΰ Δρίσκου (ποίημα) Π. Λ.—Στήλη διά τάς Κυρίας : Τό πρόσωπον.—Απολογία τοΰ κ. Ζ. Μάτσα.—Ό νέος Διοι
κητής τής Εθνικής Τρχπέζης. Ό λόγος τοΰ κ. Ευταξία.—’Ολιγόστιχα.—Νέαι εκδόσεις.

ΕΙΚΟΝΕΣ: Ό Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας.—Ή Βασίλισσα τής Αλβανίας—Αλβανοί τής Κορυτσάς—-Ή πλατεία 
τοΰ Αίγιου—’Εκ τής δολοφονίας τοΰ Κχλμέτ—Μία ωραία τοποθεσία τής Κορυτσάς—Διαδήλωσις ’Αλβανών—Πρόσφυγες 
Ήπειρώται—Ό κ. I. Ευταξίας
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REVUE MENSUELLE

PRIX DU NUMERO: I FRANC

ΧΑΡΤΟΠΑΛΕΙΟΝ
ΠΑΛΛΗ & KOTZIA

| ΔΙΑΔΟΧΟΣ : A. Γ. Τϊ ΑΛΛΗΣ
To άρχαιότερον τών έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων 

'Ιδρυθεν τώ 1870

Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου Εφημερίδων, συγ
γραμμάτων, περιοδικών καί πάσης ποιότητος.

Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πά
σης προελεύσεως.

Ατμοκίνητα Εργοστάσια Καταστίχων, Φα- 
κέλλων καί φωτογραφικών χαρτονίων.

Μόνοι έκδόται έν Έλίάδι ’Επιστολικών δελ
ταρίων.

Δεκταί παραγγελία', έκτελούμεναι τάχιστα. 
Εξεδόθησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε.

Άτμοκίνητον Τυπογραφεϊον μέ 10 πιεστήρια 
διά μικράς έπιμεμελημένας έργασίας (Travaux 
da peville) ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικάς 
τοιαύτας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγάλη παρακα
ταθήκη φωτογραφικών πλακών καί χάρτου δια
φόρων προελεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φω- 
τογράφικών πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΑΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΊΆΤΡΟΣ

3-ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ-3

Αιά τής υγιεινής τον στόματος καί τών όδόντων 
ναώζετε ον μόνον τούς όδόντας σας, άλλά προλαμβά- 
ετε άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών όδόντων, τών 
ώτων, τον φάρνγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, 
τών ■ πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος, 
πολλάκις δε σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπιστή- 
μονα όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ όποιον αί 
τρεις οκευααίαι Ελιξίρια, Όδοντόκονις καί 
Αδαμαντίνη, εΐνε μοναδικοί είς τό εΐδός των.

Αιά τοΰ Ελιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είναι συσμενασία Αλάνθαστος 
καί Αποτελεσματική.

Πωλείται παρά τφ ΐδίφ αντί 2 δρ. τό φιαλίδιόν

3 — Κ ο ρ α ή — 3



DEMETRIUS SKIADAS
EG ΓPTE, LE CA1RE, ■ RUE RUTE N° 5

Fournisseur de L’armee d’Occupatl· π Grande Fabrique, Distillerie de Liqueurs
Maison Fondee en 1870. Grande Depot de Vins

IMPORTATION-EXPORTATION

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

dehlor κινήαεω; ΣιαψιΛι>χ·ρπου ,π. w
r ιυυ ι.τι.> εως 1() Ιανουάριου 1914

“Ετη Αίτραι Ένετικαΐ

1913)14 174.375.604
1912)13 , 192.764.428
1911)12 - 194.015.748

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Παρακρατήσεως

“Ετη Ποόόν δελτίων Σνμφηφνίμός ‘Υπόλ.

1913)14 Έκδοθέντα καί παρελθ. χρήσεως 70.924.300 61.491.600 9.432.700
1912)13 » » » » 79.885.300 68.331.500 11.553.800
1911)12 » » » » 89.238.000 68.885.500 20.352.500

Προκαταβολών επ' ένεχύρω
Έτη Είόαγωγη

1913)14 21.163.333
1912)13 15.130.240
1911)12 ' 16.149.513

’Εξαγωγή 'Υπόλοιπον

1.371.982 19.791.351
3.303.057 11.827.183
4.389.132 11.760.381

ΣΗΜ. Έκτος τών λιτρών 174,375.604 τής εξαγωγής παρέμειναν καί άνεπαθάριστοι διασαφίσεις παρά τώ Τε· 
λωνείω Πατρών τήν 10 Ιανουάριου έ. έ. Λ. Έν. 2.120.323 μικτού βάρους.

(’Εκ τον Γροφείον)X Α ΡΤΟΠΩΛ ΕΙΙΟΝ
Φ.ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

■· \ F
ΟΔΟΣ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΡ· 4 (Όμόνοω)

Αποκλειστική πώλησις καί Αντιπροσωπεία τής πε- 
φημισμίνής μελάνης Blue Blak μάρκας R e i n h. 
Tetzer (Ρέΰνη Τέτζερ) ήτις δεν πίγνυται επί τών 
πενών ούτε όξνδόνει αντάς. "Έχει εισαχ&ή εις τά κλει
στά Ιδιωτικά και δημόσια Ευρωπαϊκά γραφεία’ πώ
λου μένη 55ο)ο εΰάυνώτερον τών άλλων Ευρωπαϊκών 
μελανών.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

'Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπλη- 
κτικάς προόδους των μία αφορμή πρός τοΰτο είνε και τδ μέγα αύτο Κατάστημα είς τδ όποιον συ- 
νεκεντρώθη πλουσία έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία 
καί ποικιλία δλων τών ειδών τής Ζαχαροπλαστικής καί τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτδ έκαινο- 
τύμημεν είς τδ ζήτημα τής εύθυνής διανομής κατ’ οίκον άγνοΰ καί νωπού ’Αγελαδινού Γάλακτος !! 
Τά Γιαούρτια του κατέστησαν δνομαστά, σλα δέ τά είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άφθονα, 
εύθυνά, και μέ υλικά καί έκλεκτά καί έπιμελημένα. Τά ε’ίδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικό
τατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Καμόπιν δλων αυτών δικαίως θεωρείται τδ κέντρον δλου 
τοΰ έκλεκτοΰ κόσμου. Δικαίως εύρίσκουσι θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποϋ φροντίζουν εγκαίρως νά 
τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιότερον δλοί οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δέν θεωροΰσι τήν 
διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναψυκτικόν των, ή τδ 
παγωμένο γάλα των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίθούσας τών

I ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48—ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ—48

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΝΗΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ. 60,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

e Υποκαταστήματα
ΕΝΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεϊ, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Κα- 

βάλλα, Ίωαννίνοις, Χίω, Πάτραις, Σύρω, Καλάμχις. 
Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση, Άγρινίω χαί Καρδϊτση.

ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοις, Ήραχλείω χαί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Έν Κωνσταντινουπόλει. ('Υποκατάστημα 

έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισω, 
Τραπεζοΰντι, Κερασουντι, λ^πάφρα, : Άδάνοις, Ταρσω, 
Μερσίνη, Σμύρνη.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ : Έν ’Αλεξάνδρειά (μετά παραρτήματος έν 
τή συνοικία Mitan), Καίρω, (μετά παραρτήματος έν 
τή συνοικία Mousky), Μανσούρα καί Ζαγαζιχίω, Μίτ- 
Γκάμ, Τάντα καί Μπένι-Σουέφ.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΩ (Domhol, Monckcbeberg strase 18).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ (Κύπρου χαί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ καί έν Λιμένι 

Σουδάν (Σουδάν).
ΕΝ ΑΙΜΕΝΙ ΒαΟέος (Σάμου).

Διοικητικόν Συμβούλιου
ϊ. Φραγκιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπόταόης, ’Αν

τιπρόεδρος. Κ. Βερονγκ, Ε. ’Εμπειρικός, Εΰότ. 
I. Εύγενίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. Ήλιόπονλος, 
Ζ. Κ. Μάτόας, Έμιι. Μπενάκης, Μαρκήάιος δέ 
Ρεδεράώ, Ί. Ήλεάόκος, Βαρόνος Δέ Νεφλίζ, 
Μΐ£. Σαλβάγος, Δ. Στέφανον καί ’Ey. Ι’οδοκα- 
νάκης.

Γενικός Διευθυντής
Ί Ήλιάόκος

Δ’.εύθυνσις Τηλεγραφική
ΑΝΗΝΑΤΚΗΝ ATHONECLES

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν 
εργασίαν, ήτοι' ΙΙροεςοφλήσεις εμπορικών γραμματίων 
καί συναλλαγματικών, προκαταδολας έπί χρεωγράφων 
καί εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός εί
δους χρεωγράφων, φορτοτικών, συναλλαγματικών, γραμ
ματίων έσώτερικοΰ καί εξωτερικού έκτελεϊ χρηματιστικάς 
έντολάς’ έκδίδει επιταγας πιστωτικας έπιστολας καί τη
λεγραφικά? έντολάς, πληρωμών έν τε τώ έσωτερικω καί 
έξωτερικώ’ ανοίγει τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέ
χεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξ'.ν αντί ελά
χιστων δικαιωμάτων και ενοικιάζει διαμερίσματα χρημα
τοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων υπό ορούς λίαν ευνοϊκούς 
διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, 
εις έπιταγάς (cheques) έπί τοϋ εξωτερικού καί είς τρα
πεζογραμμάτια ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέα: είς ό νόμισμα 
ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) ομοίως απο
δίδονται δ'.’ έπιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών 
έν τώ έξωτεπικώ ανταποκριτών της. Οί δεδουλευμένοι τό
κοι πληρώνονται καφ' έξαμηνίαν άπό τής πρώτης 'Ια
νουάριου και από τής πρώτης ’Ιουλίου έκαστου έτους.

Ταμιευτήριου, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεϊ'καθ’ 
έκάστην.



STEINS ORIENTAL
STORES LIMITED

PREMlgRE MAISON DE L ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCH!

VETEMENTS POUfl HOMMES ET EHFANTS
ROBES, MANTAUXETC. POUR DAMES &FILLETTES

Bonteterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Mercerie, Linger e fine, Articles de Wane, Ch. 
pellene, Maroquinene, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleurs etc.

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, MANSOURAH, MINIEH ASSIOUT SAI n 
NIQUE, CONSTANTINOPLE (Galata st Stambovl) EH, ASSIOUT, SALO

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΕΤΝ LIMITED
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

MiTA, ΕΟΔΙΩΦΟΡΙΑ Β. ΔΙΑ ΠΡΙΑ2 W Ζ0ΡΑ2ΙΑ

Είδη πλεχτικής, υποκάμισα, αρώματα, χειρόκτια, είδη -ψιλικών, όλα τά 

είδη έσωρρουχων πολυτελείας ή μή, είδη δερμάτινα, 
υποδήματα, καπελλα, είδη ταξειδίου, είδη μόδας, άν&η κ. τ. λ.

ΚΑ ΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑ 

ΑΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΌΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΥΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ6Ε0ΡΗΣΙΣ
Γ 7 I ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 1914 | ΤΕΥΧΟΣ 77____ |
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CI ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΕΩΣ,,
•Ε, ν.ώ ί Λ ·Α·Ιγ.>..χ>,

fa,,J61 Herolord, ό .. Λ ,.ό ΈΧΙ,,.»!
τής Αίγυπτου ο χ. Πανχγ ο ης . 1 μ' ' Παπας __ Ήν Μανσούοα τής Αίγυπτου ό χ. Περικλής Κωνσταν-
Συλλόγου.-Έν Facous της ΑΠ--υ θ »χπ V’Ev ienha τής Αΐγύπτου ό χ. Κων-
τόπουλος.- Ήν Simte la^el« Tfl?. ^ϊς ΆγλχίχΤΐωργ/άοου, Λιεί'Ούντοιχ τοΟ ΙΙχρΟενχγωγε'.ου.- Έν Ά^ο/ώστω η 
στχν. Δανισχας.— Εν Πορτ-^χ.τ η Αζις Αγ ,γ Λευκωσία τ Ανίς Ελένη Χοήστου, Διευθύντρια του
Ανίς Ελένη Ζήνι^ν. 'Β^υλευτή.Διχηγέρος,-

Δίφρος:-V Ήρου^αλή,.χ;
Ροοόλοος'Γ. Ράλλης.- Έν Κερχύραή Δν'ις ΆγαΟηΝιχοχαβουρα.—Εν ^ααω η Κα 1. α . ) , η

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ

Ο Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας Γουλιέλμος είς Κερκνραν
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

A. JVC O S

ΑΙ ΜίΚΡΑΙ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ

γαΑΟπρεπες εΛζύε- τήν προσοχήν τοΰ ταςεώ-ώτου πρ\ 
αζομη «ποέ-.οασθή είς τήν πέ/^ν. Καί άν δέν ΰπήρχεν r 
LX’ '·υμ”'·'ζε'ω w5 ’·-«««=' ",ί 
_γο„Ψ.„; το„,. ίρχ„ μίνη . _μ ,. ,.ί

Ζ''-Σ°^ *m -,5!’· ζ"ο'ζ“ ”'”5 β”ΐ"5“>·λ·
”’05' ,ζ'“’ s’“

Τάς εικόνας τών Ηγεμόνων αυτών τάς βλέπε-. τ!ς είς 

Γ Ηγεμονεΰοντος ’Αλεξάνδρου Καραθεο-
οωρη, εις τα 92, έτέθη ό θεαέλ-oc / -'fir- ~ ' -
ταΠ R.. ·. . . ο-μεζιος Λίθος της ανεγέρσεως

υυΛ.υτηρ-ου της Σάμου, αφοΰ είχον τά πάντα ποο-
-ρασζευαση οι αυτήν ό Παναγης Σοσούλης ζαί ό β^υ- 
Β^τη, ,. Δημ I εωργιαδης. Τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ 
θηρίου την στολίζουν αί εικόνες τών Ηγεμόνων 

-ά'ν ;ζ κα! των %Ρωτων έλευθε?ωτών τοΰ ζαπε- 
ταν Σταματη ζαι τοΰ Λογοθέτη. Ό Γκίκα ■ R

ζαί πρώτος Η-
ων ο Αοοσιοης, 0 Μαυρογένης, ό Φωτιάδης ό 

Αρισταρχος ο Κονεμμένος, δλαι φυσιογνωμία- άδρα^
την Λ-Αείου είς^

πο)^ ' ’ ν “ °ΛΟυς Λύτθύς δμ!λ°3ν μετά σε6«’μοδ Οί 
"Ολίται της Σάμου. Όλοι αύτοί ήσαν βεδαίως ΰπΞλλτ-

-Χά δέν λησμονοΰσΖ

. . , , διδαηώλο^
η,Ζ ώ< "®AAWt ,«ρά ώς
Ο»»μ..Ρ! „„xxw. ·ο μ5νος i 8„, ίΖ„μ.„,σ!ν 
-·ο ο ·Λ·,,λά 8,; το3„ ,;„.ρξι χ·: Ζ.
Ανταίος Ηγεμων της, ό όποιος μέ τάς ζαταδιώξε-ς '&/-

. ώϊί-' της ζαί ώ?έ?σίν τ6σον ΐς 
να .ην φερη συντομως εις τήν ελευθερίαν.

Ή Σάμος έχει μίαν εντελώς ίδιζήν της, έντελώς ξε- 
Ζ^-η πο^. Είνί ζα; αύτ-

ρα/ο.α του εΛΛηνιζοΰ Αιγαίου ποΰ έχει φωτεινάς νμέοα- 
ζαι αςεχαστα δειλινά ζαί σεληνοφώτιστα βράδυα ζαί' ά- 
ίΡ'-μενα κύματα καί καταπράσινα βουνά καί ήρεμες ά- 
ζοογιαλίες καί ωραία τοπεΐα καί λευκά όνειοεμ^α στλς 

Ρ«Ζες των βουνών της σπιτάκια. "Ολα αύτά κάμουν τούς 
^«ιζους της ποιητάς, τούς ζαθιστοΰν πατριώτας καί τά 
βίδλία τους αναπτύσσουν τόσον ώστε μεταξύ αυτών νά’εύ- 

Μζετε τους πλέον εκλεκτούς, τούς πλέον μορφωμένους 
Ελληνας.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

... ος - οπ0ί0ςθα6π!σζ.εφθ-τ.ν Σ,
TOU θά πολλ. ν, 

Χ«ΛΑη νήσον. Μία ζωή δράσε g : πε;β!
^άγωνίασονενήί^/^/ - n ' ? °!α?χ15ς· 

• *ycz»A “ην κατέστησαν έλευθέ^Μ Λ'
’‘W-zpav βοήθε!αν άπό τήν έλλ · ,/

Ή νζ,.Λ » χ 1 Πατρίδα._ ί ^μος είς τον εαυτέν της χα| Σ *

—™-r. ** 

™ζ ή οποία δέν έζίτησε θυσ^ ' λ ° η
^ητησς θυσίας αΛΛα έλευθ^ο- ά; α< 

συνάντηση τήν μητέρα τη^- - Ρ να

Ααλ» μ<σβ -;ς προχ.ίρους ταξείδ, .
σείσ csv -ττοΑν-^Λ.. . ' ν^υπω-s 7Ci>-'Xc.Ta. να γραφτ καν-»/- . * * —„Λ, /λ" <χ ' χ ir^TVi *αν«ις  την ιστοοιαν ττ<~ VX- μοο. Ούτε 3ίβ τάς έξεγέρσε-ς ττ. > - ‘
βάσεις της οδτ- Χ'Χ '-‘l· 0!α τβ« ^πανα-

- της, 0JTe ο-α τους πολέμους της οδτ- S.A ' 
?o6spov της Κοπάσην. Ό Σαμ-^Χ J ™ 

βεέαίως όπως ό Κρητ-z-G Καί ~ ‘π0Λε^σϊ

Ζ«· .Ζ t".X ** * 1824 <
ή Το^ί. ,ά τί]ν °”

ή 8 , Χ“ 7' Τ· μί’’
:? **·«  * .*  ·α

ρ" ιης επαναττασεως τοΰ *>1 Τ>ν ' - ~
j”"

»f.«PZ„ χ„ώρθω„ lS,,„,viTi> ■ 
’OV ο-α τας _ης άν#^ Ύπά '

0,.a*« -«■

>y fcw αυτό ήταν στα* “ο7/*»τάζεται καν*»/-  · στ«γυΛαι, ©αν--ς -ις π,ιαν χαταστασ-ν ό λεπτ'-c ν»; ·' 
’τος καρπός έοθαν-ν -ί. tz- '*  /-α: εύγε-
^g/xZcasvoc ένε? »»e .... ' ν··νο^ποΑίν, απο-
W*  τά σάπ:α αύτ’ά’σταΧ-Γείς -άΤσοο’^ θά 

/α- Λ’ισ-χ » * δξι’ταί σθ^Λταν»κας άνάν-ζ.ας. Αυτό ουνατα» να Α-/^^αγ· * , s va ‘’4<iA* !w·*·' μ“ «=* s

^ημ^ρον czcivo το όποϊον έχ£Σ κανείς νά π-οσό’· 
τ- μ'-κρο χαρ-τωμένον Βαθύ είνε τ'- Δ-/,- -.' ’C 
τι Βουλευτήρ-ον Τ- rrn-. ’ - ' Λ’'τ<Ρ!ίν του κα-

....................· ω·°ν’ απ/'^^ ^9·--.^ χαΐ μ5-

ΑΝ Η ΝΕΟΤΗΣ ΗΞΕΡΕ...

Ένώ έζαπνίζαμεν είς το μικρόν σαλονάκι μέ τά χλωμά 
έπιπλα, καί τά μεγάλα κίτρινα φθινοπωρινά τριαντάφυλλα 
είς τά παραπετάσματα τών παραθύρων, έξαφνα του θορύ
βου τών πλαγινών αιθουσών έδέσποσε μία δυνατή, βαρεία, 
ηχηρά συγχορδία είς το πιάνο, καί αμέσως ήκολούθησε 
ένα βάλς, γοργ'ον καί σπαρακτική ευθυμίας.

—Ποιος παίζει ; ήρώτησε κάποιος.
Άλλά το πιάνο απείχε τρεις αίθούσας άπ'ο έκείνην είς 

τήν οποίαν έκαπνίζαμε, καί δ παίζων δέν έφαίνετο. Κά
ποιος τότε είς απάντησι είπε.

—Μπά ; Το βάλς τής Τραβιάτας ! Γιά φαντάσου ! 11ου 
το θυμήθηκε, οποίος κΓ άν είνε που παίζει !...

Είς το μεταξύ ένας φίλος μας, δ παλαιός καλός μας 
φίλος, δ εύθυμότερος ώς έκείνην τήν στιγμήν είχεν έξα- 
φανισθή. Μόλις ήρχισε το βάλς αύτ'ο τον είδαμε νά σβύνη 
ταραγμένος τ'ο τσιγάρο του, νά διορθώνη το φράκο του 
καί νά διευθύνεται είς τήν αίθουσαν του πιάνου.

Τ'ο βαλς έξηκολούθησε καί ταυτοχρόνως έπανελήφθη- 
σαν αί δμιλίαι είς τήν αίθουσαν του καπνίσματος.

**
Χλωμότερος, προφανώς ταραγμένος, μελαγχολικ'ος έ- 

πεστρεψε είς τ'ο ταλονάκι του καπνίσματος δ παλαιός κα
λός μας φίλος. Έπήρε πάλιν ενα τσιγάρο, τ'ο άναψε, έ- 
βυθισθη είς ένα βαθύ αναπαυτικόν κάθισμα καί έστήριξε 
τ« μάτια του είς τήν οροφήν.

Σου συμβαίνει τίποτε; του είπα. Μήπως θέλεις νά 
φύγωμε ;

— θΖ’·? απήντησε άφηρημένος. Νά φύγωμε : Γιατί: 
Οχ’.. Μπορούμε νά μείνωμε.

Είς τήν αίθουσαν του πιάνου τ'ο βάλς τής Τραβιάτας 
ετελειωσε. Μία βαρεία συγχορδία όπως ή τής αρχής έ- 
σημειωσε τ'ο τέλος. Μερικά χειροκροτήματα ήκούσθησαν 
Ο’.α την εκτέλεσιν η οποία ήτον πραγματικώς αριστοτε
χνική.

Επειτα έπέρασεν άκόμη λίγη ώρα. "Ενα άλλο βάλς 
ηκολουθησεν, αλλ’ αύτ'ο νέον βάλς άπ'ο τά τελευταία καί 
μερικά ζεύγη έφάνησαν στριφογυρίζοντα κάτω άπ'ο τά η
λεκτρικά. Οί καπνισταί έτελείωσαν τά σιγάρα των κ’ έ
φευγαν ένας-ένας. Έμείναμεν οί δύο έγώ, καί δ παλαιός 
φίλος, εις τό ίδιον σαλονάκι, είς τήν ίδιαν θέσιν, σκεπτι
κοί καί σιωπηλοί.

Εξαφνα μία κομψή σιλουέττα γυναικός ώριμου μέ ά
σπρα μαλλιά, κομψή όμως πάντοτε καί ώραία,έσταμάτησεν 

είς τήν θύραν, έρριψε μια ματιά καί άντικρύσασα τόν φί
λον μου που έκάθητο είς τό κάθισμα, έκιτρίνισε, έκλονί- 
σθη καί έψιθύρισε.

—Μπά : Είσθε έδώ ; Δέν σάς είδα. Πόσα χρόνια έ
χομε νά ιδωθούμε !

—’Αλήθεια ! είπεν δ άλλος θλιβερώς. Πόσα χρόνια ! 
Σάς ήκουσα που έπαίζατε..·.

—Ναί. Τ'ο βάλς τής Τραβιάτας... Το άγαπώ πάντοτε 
τόσο πολύ!...

— ’Αθάνατο ! έψιθύρισεν δ φίλος μου.
Έσφιξαν τά χέρια μέ συγκίνησιν.

Ξημερώματα πλέον, όταν δλοι οί ομιλοι είχαν διαλυθή 
καί είχαμε μείνει μόνοι είς τ'ο ζυθοπωλείον που έπήγαμε 
μετά τόν χορόν, δ φίλος μου χωρίς νά του ζητήσω τίποτε 
έσκυψε καί σιγά σιγά ώς νά έξωμολογείτο είς τόν παππά 
καί μου διηγήθη.

—Τήν άγαπουσα πολύ καί μ’ άγαπουσε, Δέν είχε πα- 
τήση τά δεκαοκτώ καί ήμουν είκοσι πέντε’είμεθα έρωτευ- 
μένοι μέ τά σωστά μας. Διπλοκλειδωμένη αυτή, άπ'ο μη
τέρα προσεκτική καί από έναν πατέρα αγριάνθρωπον, έ- 
λεύθερος μάγκας έγώ, χωρίς πατέρα χωρίς μητέρα, χω
ρίς καμμίαν έπίβλεψιν, δέν κατόρθωνα νά ιδωθούμε ούτε 
ένα δευτερόλεπτον τήν ήμέραν. Έπερίμενα λοιπόν νά 
κτυπήσουν μεσάνυκτα, έπερνουσα, έσφύριζα τ'ο βάλς τής 
Τραβιάτας καί μία πορτούλα άνοιγε νά μέ δεχθή. 'Ένα 
βράδυ δ πατέρας έξύπνησεν, έπαραφύλαξε καί δέν μ’ έ- 
πιασε έμένα άλλά συνέλαβεν έπ’ αύτοφώρω τήν κόρη του 
που μ’ έπερίμενε πίσω άπό τήν πορτούλα. Έπηκολού- 
θησε τραγωδία. Καί τό αποτέλεσμα είνε οτι τήν έφύλα- 
ξαν πλέον τόσον καλά ώστε ούτε νά τήν βλέπω μπορούσα. 
Άλλά τήν αγαπούσα. Ω, πώς τήν αγαπούσα !

Έσιώπησε, έβυθίσθη είς τ'ο παρελθόν, έζησε στιγμας 
μακρυνής αγωνίας καί έπειτα σιγα-σιγα έπανέλαβε.

—Μού έφαίνετο δτι θά ήτον αδύνατον νά ζήσω χωρίς 
νά τήν βλέπω. Άλλά ή έπιτήρησις ήτον άγρυπνος. Καί 
γιατί.: Μήπως δέν ήμουν άξιος να μού τήν δώσουν: Άλλα 
ποιος μπορεί νά λύση τά μυστήρια τής λογικής τών γο
νέων :

—Μά αφού τήν άγαπουσες τόσω, ήρώτησα, γιατί έπί 
τέλους δέν τήν έπερνες χωρίς να σού τήν δώοουν ;

—Γιατί ! ήρώτησε. Ξέρω κ’ έγώ γιατί. Γιατί δέν ή
ξερα τί έπρεπε νά κάμω. *Αχ,  άν ή νεότης ήξερε, όπως 
λέει καί τό γαλλικό τραγουδάκι.

— Έπί τέλους πώς έτελείωσε τ'ο είδύλλιον ; Τόν ήρώ
τησα.

—Δέν έτελείωσεν, άπήντησεν δ φίλος μου.Άπλούστατα
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δ'.εζόπη «ποτόμ.ως. "Ενας χοντράνθρωπος αγνώστου πα
ρελθόντος. αγνώστου προελεύσεως, άπό τό εξωτερικόν, 
πλούσιος όμως πολύ πλούσιος διπλάσιος εις τήν ηλικίαν 
από τό κορίτσι αύτό παρουσιάσθη καί τό έπήρε διότι τοϋ 
τό προσέφεραν οί γονείς του χαρούμενοι, ευχαριστημένοι 
καί μέ τήν συνείδησιν έλαφράν. ’Εγώ όταν τούς πρωτο- 
εϊδα έξω μαζί τόν βάναυσον χοντράνθρωπον καί αυτό τό 
εύθραυστον πλασματάκι, τό έπήρα τόσω κατάκαρδα ώστε 
έφυγα, έπήγα εις τό εξωτερικόν, έζησα χρόνια ολόκληρα, 
προσπαθών μέ τό γλέντι μέ τήν πλέον έλευθέραν ζωήν 
νά ξεχάσω τήν παληά άγάπη.

—Καί τήν ξέχασες
Μμ ! σχεδόν. Ό χρόνος πάντα θά κάμη τή δουλειά 

του. "Οταν ξαναγύρισα έμαθα ότι ή παλαιά μου φίλη έ” 
φθείρετο είς τό πλάϊ ενός άνθρώπου, ό οποίος πληρώνων 
παλαιας αμαρτίας έσώνετο σιγά σιγά στό ζρεββάτι. Αύτή 
ή ζωή έζράτησέ χρόνια. Μίαν νύκτα ό άνθρωπος έκεϊνος 
έπήγε στό καλό, αφοΰ έτυράνισε το δυστυχισμένο πλά
σμα, αφοϋ τό έγήρασε προώρως, αφοΰ τοΰ άσπρισε διά τής 
βίας τά μαλλιά του. Τής άφήκε μεγάλη περιουσία. Άλλά 
νά χρησιμεύση είς τί είς μίαν γυναίκα που έβασανίσθη άπό

Ιστορικά Μελετη μ at α

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΤΛΑΚΕΙΟΝ ΖΑΠΝθΟΪ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Διαφόρους αναφοράς ειχον υποβάλει οί κατά καιρούς 
άρχειοφύλαζες προς το Συμβούλιου τής Κοινότητος, ώς 
πρός τήν άθλίαν κατάστασιν τοΰ Αρχείου, δτε έπί τέ
λους έν συνεδρία τής 28ης ’Οκτωβρίου 1661 άπεφασί- 
σθη ύπό τών Συνδίκων ίνα είς τήν θέσιν τοΰ άρχειο- 
φύλαζος Μοτσενίγου έζλεχθή νέος έκ τοΰ. σώματοςτοΰ 
Συμβουλίου έπί τριετίαν, ύπόχρεως δι’ ιδίων έξόδων νά 
έπισκευάση τό Άρχείον, τηρή σημείωσιν άζριβή τών 
έγγραφων καί βιβλίων καί τέλος αρίθμηση ταΰτα, ώς 
έπίσης τάς προικοπαραδόσεις καί διαθήκας τών συμ
βολαιογραφικών βιβλίων, έπί ποινή 100 ρεαλίων ζαί 
στερήσει τοΰ βαθμού του. Τοιοΰτος δ’ έξελέγη τή 19η 
Αύγουστου 1662 ό Δημήτριος Βαρβιάνης, δστις καί 
άνέλαβε τήν ευθύνην τής τακτοποιήσεως τοϋ ’Αρχείου.

Ούδέν σπουδαιότερου διά τήυ Κοινότητα, δσον ή δια- 
φύλαξις τών βιβλίων αύτής, καθώς καί έκείνων τών 
τεθνεώτων συμβολαιογράφων άθικτων και ή διατήρησις 
παντοίας ύλης, συνισταμένης είς διαθήκας καί άλλα 
έγγραφα τών αύτών συμβολαιογράφων, τά οποία, ένεκα 
τοΰ θανάτου αύτών καί συν τφ χρόνφ, πολλαπλασια- 
ζόμενα καθίστων ανεπαρκές τό μέρος, δπου ταΰτα έ- 
φυλάττοντο, άλλως τε καί τό πλεϊστον μέρος τών βι
βλίων τούτων δχι μόνον σεσηπότων ζαί έσχισμένων άλ
λά καί άτάκτως έρριμμένων, έγένετο έπί τέλους ά
χρηστον καί ούδεμιάς σημασίας.

Διό οί τότε Σύνδιζοι τής Κοινότητος Νικ. Λάζα- 
ρης καί Πέτρος Λατίνος έξ ονόματος καί τοΰ είς Βε

δεκαοκτώ έτών διά νά μείνη έλευθέρα είς τά σαράντα 
πέντε.

—Παιδί δέν υπάρχει ;
— Οχι. Ούτε αύτό. Ούτε αύτό δέν ήλθε τούλάχιστον 

να φέρη κάποιαν ανακούφισιν είς βασανισμένην ζωήν εί
κοσι πέντε έτών.

Έμείναμεν σιωπηλοί όλίγην ώραν. Ή τρομερά τρα
γωδία μάς έπίεζε τό στήθος καί τών δύο. ’Επί τέλους :

— Έγώ, τοΰ είπα, ξέρεις τί Οάκανα τώρα στή θέσι σου;
—Τί θά έκανες !
—Θά τήν έπαιρνα τώρα.
Ο φίλος μου έμειδίασε Ολιβερώς, έκίνησε το κεφάλι 

και μοΰ έψιθύρισε.
—Μήν ξεχνάς τό παληό γαλλικό τραγοΰδι. Άν ή νεό- 

της ήξερε, καί άν τό γήρας ήμποροΰσε.... Δέν μπορώ νά 
τό κάμω αύτό. Μοΰ λείπει πλέον τό θάρρος. Ή ηλικία 
οσω πέρνα τό ελαττώνει τό θάρρος. Αλλοίμονο σ’ εκεί
νον ποΰ δέν τώχει στά νειάτα του τήν στιγμήν ποΰ θά 
θα τοΰ χρειασθή.

Έσφίξαμε τα χέρια καί έχωρισθήκαμε σιωπηλοί.
Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

νετίαν τότε άπουσιάζοντος συναδέλφου των Ευσταθίου 
Βολτέρρα θέλοντες νά έπιφέρωσι θεραπείαν τινά πρός 
άρσιν τοσοΰτον έπιβλαβοΰς τοΰ Αρχειοφυλακείου κατα- 
στάσεως, άπεφάσισαν έν συνεδρία τής 15ης ’Ιανουά
ριου 1666 νά οΐκοδομήσωσι κατάλληλον καί εύρύχω- 
ρον οίκημα, καθότι καί τό Άρχείον τής Κοινότητος, 
έν ώ διεφυλάττοντο τά βιβλία τών τεθνεώτων συμβο
λαιογράφων καί. άλλα δημόσια έγγραφα είχεν ύπό τοΰ 
χρόνου καταστή είς κατάστασιν έρείψ'.μον, τό όποιον 
εδει νά συμπεριλάβη δχι μόνον τάναφερθέντα βιβλία 
άλλ’ ιδίως έκείνα, τά όποια, κατά τάς περιστάσεις, 
θά έπολλαπλασιάζοντο έκάστοτε. "Επεισαν δέ πρός 
τοϋτο καί τόν κόμητα Ίωάννην Λευκόκοιλον, τότεγραμ- 
ματέα τοΰ Αρχείου τής Κοινότητος, νά ύποστή άπάσας 
τάς δαπάνας, νά έπιστατήση μέχρις άποπερατώσεως 
τής δλης έργασίας ύπόχρεως νά κατασκευάση δλα τί 
διαμερίσματα καί τάς έγγραφοθήκας μετά κλείθρων, 
δι’ έκαστον συμβολαιογράφον, συνάμα δέ δι’ έξόδων 

του κιβώτιου πρός τοποθέτησιν τών διαθηκών, αί ό
ποια: συμφώνως τοίς τότε νόμοις, έστέλλοντο έν πρω- 
τογράφω παρά τών συμβολαιογράφων καί έσφραγίζοντο 
εις το Άρχείον τής Κοινότητος πρός άρσιν πάσης πα- 
ραποιήσεως, καί τέλος νά τακτοποιήση πολλά βιβλία, 
νάναθεωρήση τά τήδε κακείσε άνόμως συνταχθέντα 

προικοσύμφωνα νά τακτοποιήση τό Βιβλίου Διαταγών 
καί θέση κατ’ άλφαβητικήν τάξιν τά πλείστα τών βι
βλίων τοϋ Συμβουλίου, τά άνευ μέχρι τότε καταλόγων. 
Πρός άποπεράτωσιν τοιουτου έργου άπεφασίσθη νά έ-

Iκκεχθή πενταετίαν, ώς άρχειοφύλαξ, ό Λευκόκοι- 
7ος. ύποχρεώσεως νά πληρώση είς τήν_ Κοι

νότητα 500 δουκάτα καί νά ύπόκειται είς δεκαετή στε- 
■ 5ησιν πάσης έν τώ Συμβουλίω ύπηρεσίας, εί μή έφε- 

ρεν είς πέρας τάς όποιας άνελάμβανεν υποχρεώσεις.
Γ Ό άρχειοφύλαξ έτηρείτο είς τή θέσιν του κατ μάρ

γας μέν έπί τετραετίαν, είτα έπί τριετίαν και τέλος 
έπί διετίαν, έξελέγετο δέ ύπό τοΰ Συμβουλίου τής. Κοι
νότητας φόρων τόν τίτλον «Γραμματεύς τής πόλεως 
ζαί συμβολαιογράφος παρά τώ Άρχειοφυλακε-.ω». 
(Cancellier della Citta e modaro deputato all ar 
chivio) ύπεχρεοΰτο δέ νά κρατή άπαντα τά,βιβλία τοΰ 
Συμβουλίου καί τά τών συμβολαιογράφων, ώς και τας 
διαθήκας καί καί τά λοιπά έγγραφα καί νά. καταθέτη 
είς χείρας τών Συνδίκων 20 ρεάλια, προορισμένα δια 
τήν πληρωμήν έδαφονομής, τήν όποιαν ή Κοινότης, έ- 
πλήρωνεν είς τούς διαδόχους τοΰ ποτέ Παύλου Γαήτα 
διά τό Άρχείον αύτής. Ούχ ήττον τό ύπούργημα του 
άρχειοφύλακος, περιλαμδανόμενον μεταξύ τών καλου- 

μένων επικερδών ύπουργημάτων Caliche di hicro ειχ» 
'πολλάς τάς άπολαυάς. Διά διαταγής τοΰ Προνοητοΰ 
Ζακύνθου Άλοίσίου Κουερίνου, χρανολογουμένης απο 
7 ’Οκτωβρίου 1688, έγένετο νέα διατίμησις τών έν 

τώ Άρχείω έπαφινομένων τοίς αίτοΰσιν άντιγράφων, 
μή ίσχυούσης πλέον τής παλαιός. Ή διατίμησις αυτή 
άνηρτήθη έπί πίνακος έν τώ Άρχείω τής Κοινότητος 
πρός γνώσιν καί ’συμμόρφωσιν τών ενδιαφερομένων.

Είχε δέ, ώς εξής:
Δι’ άντίγραφον τοκογλυφικοΰ χάρτου μέχρις 25 ρ. Άσπρα 

' , , » » άνω τών 25 ρ. ’
αγοραπωλησίας μεΐον τών 10 ρ.

» άπό 10—50 ρ.
» άνω τών 50 ρ. »

απλής παραγγελίας άσπρων 2
» » » 6 »

ναύλου μεγάλων πλοίων 
» μικρών » 

οίασδήποτε προσφοράς 
έκμισθώσεως έτησίας

» πλέον τοΰ έτους ”
εταιρείας 
προικφου χάρτου
προικφας παρακαταθήκης μέχριςΙΟΟρ.» 

„ » άπό 100—500 ρ.»
„ » » 500 και άνω »

συγκαταθέσεως καί συναλλαγής 
διαθήκης άπό 100—300 ρεάλια 

» » 300 ρ. καί άνω
καταγραφής μέχρις 100 ρ.

„ άπό 100 ρ. καί άνω
έκάστου ποσοϋ άνω τών 500 ρ. 
αποικιακού εγγράφου 
πληρωμής χρέους 
ενσφραγίστων έγγράφωνσυμβ)γράφων 
έκαστον βιβλίον ζι,τούμενον πρός εΰ- 

ρεσιν ύποθεσεως τίνος...........
άποφάσεις τών έπιθεωρητών τών ό- 

όδών. . . -..................................
έκαστον άντίγραφον αύτών
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Ή άνέγερσις ούχ ήττον τοΰ. ώς άνωτέρω. νέου οι
κήματος πρός χρήσιν ’Αρχειοφυλακείου έβραδυνευ, ά
γνωστον διά τίνας λόγους, νά έκτεΑεσθη’ διότι 
Ιτχ, βραδυτερον, εύρίσκομεν άναφορ'άν απο 12 Ιανου
άριου 1668 τοΰ άρχειοφύλακος ’Ιουλίου Κοντουτση, δι 
ής έζήτει ούτος νά ληφθή ώς τάχιστα φροντίς δχι μο
νόν ύπέρ άνεγέρσεως τοΰ νέου οικήματος, άλλα και 
περί τακτοποιήσεως τών βιβλίων, βραδυτερον δέ δμοιαν 
άλλην τοΰ άρχειοφύλακος Άλοίσίου Σερρα πρός την 
Διοίκησιν, τούς Συνδίκους καί τό Συμβούλιου άπο 2 
’Ιουνίου 1675 περί τοΰ αύτοΰ άντικειμένου. «Έαν, λεγει 
«προοιμιαζόμενος δ Α. Σέρρας, τό έφευρετικόν τοΰ αν
θρώπου πνεύμα δέν έγνώριζενά διαιωνίζηται δια των 
«χαρακτήρων έν τή μνήμη τών μεταγενεστέρων, δυστυ- 
»χώς ηθελεν έπακολουθήσει ό θάνατος όχι του σώματος, 
«άλλά καί αύτής τής άρετής, τής ίκανότητος, τής δο- 
»ξης· ουδέ κατά συνέπειαν ύπήρχε βαθμών διακρισις 
«μεταξύ τών προσώπων, ύφισταμένης τοιαύτης συγχυ- 
«σεως, χαλαρούσης τήν ύπό τοΰ παραδείγματος τών 
«μεταγενεστέρων είσαχθείσαν καλήν τάξιν. Ό μή άνα- 
«γνωρίζων τήν άλήθειαν ταύτην ήούδόλως είνε αξιοςμνη- 
«μης είς τό μέλλον, ή μόνος θέλει έκφυλισθή,καί ό,μήκα- 
«ταβάλλων πάντα τά μέσα,δπως φθάση είς τα ομματα 
«τών ««ερχομένων αιώνων ούδέ καί έν τώ παρόντι εινεα- 
«ξιος νά τόν σκέπτεται τις.» Καί εξακολουθεί έκθετων 
έν τή άναφορά του έκείνη, δτι. καίτοι πολλάς καί δια
φόρους άναφοράς περί τοΰ άκαταλλήλου τοΰ οικήματος 
καί τής ταξινομήσεως τών βιβλίων τοΰ Αρχειοφυλα
κείου είχον ύποβάλει οί προκάτοχοι αύτοΰ, ούχ ήττον. 
διά πολλούς λόγους, ούδεμία είχεν έπέλθει θεραπεία 
καί έπεκαλείτο έν τέλει τήν πρόνοιαν τοΰ Συμβουλίου 

τής ίδρόσεως τοσοΰτον έπωφελοΰς ιδρύματος. 
(Έπεται συνέχεια)

G. Ρ. GOOCH

Η ΤΠΟ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΑΒΥΧΣΗΝΙΑ ΑΠΟΙΚΙΑ

ουνα-
ειχον
1882 
έται-

Κατά τήν έπακολουθήσασαν τήν συνένωσιν τής Ιτα
λίας δεκαετηρίδα, αυτή άφωσιώθη συνετώς είς έσωτερικα 
ζητήματα’ μετασχοΰσα όμως τής Τριπλής Συμμαχιας κατα 
τ': 1882. ένόμισεν δτ: έπρεπε νά καταστή μεγάλη 
μ-σ. Σχέδια περί έμπορικής άποικίας έν Άβυσσηνια 
συζητηθή ζώντός έτι τοΰ Καβούρ' μόνον όμως το 
συνέβη ή ύπό τοΰ Δεπρέτι παρά τίνος 
ρείας αγορά στενής λωρίδος παοαλίας επι της Ερυθρας 
θαλάσσης’. Μετά τρία έτη έστάλησαν στρατεύματα εις 
Μασσάβαν, λιμένα τής Αβησσυνίας, αν και ηΛτα/,ια 
είχε δηλώσει δτι έπρόκειτο μάλλον περί έμπορικής αποι- 
•/αε. Τό 1887 ήρχ'-σαυ νά προχωρώσιν είς τά ένδότερα, 
έπ'· τή προοάσει οτι έζήτουν ύγ-.εινά έρη δια τούς στρα 
σιώτας μεταξύ τών λόφων. Οί Άβυτσήνιοι οιτινες ησαν 
?τοιμθΐ νά παραχιορήσωσιν έμπορικας ευκο/,ιας. ηρχ1-’^ 
νά ύποπτεύωνται σχέδια κατά τής ελευθερίας των. 
ΝεγκούςΖόχνέζήτησε παρά τών ’Ιταλών να αποσυρθω 
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σ:ν είς τήν παραλίαν, Η αιτησις δέν εΐσηζούσθη, ζαί 
σώμα εζ 500 άνδρών ζατεσφάγη παρά τήν Δογάλην. Ό 
Ζ^χν έφονευθη ΰπο τών Δερβισσών, ό δε διάδοχος αύτοΰ 
Μενελ’ζ άνήλθεν έπί τοΰ θρόνου τή βοήθεια τών ’Ιτα
λών. Ο νέος βασιλεύς ύπέγραψε συνθήκην μετά τής ’Ι
ταλίας δι’ ής άνεγνώριζεν είς αύτήν προτεκτοράτου έφ’ 
όλης τής Αδυσσηνίας. Το 1894 ιταλικά ττρατεύματα α
πώθησαν προσβολήν τών Δερδισσώυ καί ζατέλαβον τήν 
Κασσα/.αυ. Ό Μευελίκ είχε τώρα στερεωθή έπ! τοΰ θρό 
νου, και, ίσως τή ύποκιυήσε- τής Γαλλίας ζαί Ρωσσίας 
απέρριψε πάσαν ιδέαν περί προτεκτοράτου.' 'Ο Κοίσπ: ά- 
πηυτησε διατάξας τήν κατάληψιυ τής Άδόβας, πρωτευ-

Ο ΠΟΡζΙΟΣ ΒΥΡΩΝ ΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΝ

Ταςειδεύων α Βύρων έζ Μελίτης είς Πρέδεζαυ προσα 
γορεύει διά τών στίχων του ότέ μέν τό Σοΰλι καί τάς άλ- 
Λας πόλεις αι'τινες ύποζατεστάθησαυ είς τάς άρχαίας Πο
λιτείας, ότέ δέ τάς άκτάς καί τά όρη «τινα ώς ό Πίνδος 
διετήρησαυ τά ονόματά των, τοσοΰτον γόνιμα είς ποιητι- 
ζάς άυαμνήσεις. Έν έπιστολή ήν έγραψεν έκ Πρεβέζης 
είς την μητέρα του ό Βύρων τήν 12 Νοεμβρίου 1809 δύ- 
ναται τις νά παρακολούθηση τήν έπίσζεψιυ αύτοΰ είς τήν 
βάρβαρον αύλήν τοΰ Άλή Πασά, οπού είσήλθέ μέ τήν 
σπάθην παλλομένην, καί όπου ό αιμοδιψής Βεζύρης τόν 
ανέμενεν όρθιος κατά ίδιάζουσαν όλως έςαιρετικήυ τιμήν. 
Ιοού ή λίαν ένδιαφέρουσα έπιστολή αυτή :

ρέβέζα 12 Νοεμβρίου 1809 

’Αγαπητή μου μήτερ

Ευρίσκομαι άπό τίνος χρόνον έν Τουρκία. 'Η πό
λις αυτή εϊνε παράλιος, άλλά διέσχισα τό έσωτερικόν 
τής ’Αλβανίας διά νά μεταβώ πρός έπίσκεψιν τοΰ Πα- 
σά. Άνεχώρησα έκ Μελίτης έπί τοΰ πολεμικού «Spi
der» τή 21 Σεπτεμβρίου καί μετά 8 ήμέρας εφθασα 
έδώ. Έπροχώρησα είς τά ένδότερα 150 μυριάμετρα, 
μέχρι του τόπου τής γεννήσεως τής Α. ’Υψηλότητας, 
όστις είνε το Τεπελένι. ’Έμεινα έκεϊ τρεϊς ήμέρας. Τό 
όνομα τοΰ Πασσά είνε ’Αλής καί θεωρείται ίκανώ- 
τατος άνήρ. Κυβέρνα δλην τήν Αλβανίαν [άρχαίαν 
Ιλλυρίαν), τήν Ήπειρον καί μέρος τής Μακεδονίας. 
Ο υιός του Βελή Πασσάς διά τόν όποιον μοΰ έδωκε 

συστατικά γράμματα κυβέρνα τήν Πελοπόννησον. Έ
χει μεγίστην έπιρροήν έν Αίγύπτφ. Έν ένί λόγω είνε 
έκτων μάλλον ισχυρών άνδρών τής ’Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. "Οταν έφθασα είς Ιωάννινα μετά 
ταξείδιον τριών ήμερων διά μέσου άποτόμων βουνών 
καί τών γραφικωτέρων εκτάσεων, έξ όσων δύναται 
κανείς νά ίδη, έπληροφορήθην δτι ό Άλή Πασσάς 
ευρίσκετο μετά τοΰ στρατού του έν Ιλλυρία πολιορκίαν 
όν Ίβραήμ πασσαν είς τό φρούριον τοΰ Βεράτ. Είχε 

οΰσης ενός τών φεουδαλικών κρατών, καί έζήτησε τέν 
κατηγορηματικήν άυαγυώρισιυ τών ιταλικών άπαιτήσεων 
Ό στρατηγός Βαρατιέρι μετά 1 4,000 προσδαλώυ 80,000 
άπώλεσε τό τρίτον τοΰ στρατού του. Ό Βασιλεύς καί » 
υπουργός του έπεθόμουυ τήν έςακολούθησιν τοΰ άγώυος· 
έπειοή όμως ο λαός είχε περιέλθει άπό ένθουσιασμοΰ είς 
κατάπτωσιυ, ή αιτησις περί προτεκτοράτου έγζατελείφθη 
ο Κρίσπι παρητήθη ζαί ή δυσοίωνος πείρα έπιθετιζοΰ ά- 
ποιζ’.σμου έτελείωσευ.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Μάρτιος 1914.
Σ. θ. ΛΑΣΚΑΡΙΣ

[Έκ τοΰ Βιβλίου τοΰ κ. Δασκαλάκη]

μάθη δτι διακεκριμένος τις ’Άγγλος ευρίσκεται έν 
ταίς χωραις του, και είχε δώσει είς τόν διοικητήν Ί- 
ωαννίνων τήν διαταγήν νά μοί παραχώρηση οίκημα 
και να μοι παρεχη δωρεάν δλα τά άντικείμενα τής 
πρώτης ανάγκης. Καί μοι έπέιρεψαν μέν νά διανέμω 
δώρα είς τους δούλους καί λοιπούς, άλλ’ ούχί καί νά 
πληρωσω οβολον δια τά διάφορα πράγματα άτινα μοί 
παρεΐχον πρός συντήρησιν τής οικίας μου. "Ιππέυσα 
ένα εκ τών ίππων τοΰ Βεζύρου καί μετέβην πρός έ- 
πίσκεψιν τών Ανακτόρων του. Είνε λαμπρά άλλά 
κατάφορτα άπό χρυσόν καί μέταξαν. Μετέβην κατό
πιν διά μέσου τών όρέων είς Ζίτσαν, κωμόπολιν πε- 
ρικλείουσαν μοναστήριον ελληνικόν, όπου διήλθον τήν 
νύκτα κατα την επιστροφήν μου. Ή κωμόπολις αύτή 
είνε έκτισμένη έπί τής ώραιοτέρας τοποθεσίας, ήν εΐ- 
δον ποτέ, εξαιρέσει πάντοτε τής Σίντρας έν ΙΙορτο- 
γαλλία. Μετά πάροδον εννέα ημερών εφθασα είς Τε
πελένι. H πορεία μας έπεβράδυνεν ένεκα τών χει- 
μάρρων ό'τινες εΐχον καταβή έκ τών όρέων καί εΐχον 
διακόψη τήν διά τών όδών συγκοινωνίαν. Δέν θά λη
σμονήσω ποτέ τήν παράδοξον όψιν ήν μοί παρουσί
ασε τό Τεπελένι δταν εφθασα έκεϊ είς τάς 5 μ. μ. καθ’ 
ήν στιγμήν ό ήλιος έκλινεν είς τήν δύσιν του. 
Ή όψις αύτή έπανέφερεν είς τό πνεΰμά μου, μέ έλα- 
χίστας παραλλαγάς είς τήν ένδυμασίαν μόνον, τήν πε
ριγραφήν τού Σκώτ έν τώ Lay του, καί τούς φεου- 
δαρχικους αιώνας. Οι Αλβανοί μέ τήν μεγαλοπρεπε- 
στέραν έν τώ κόσμω στολήν άποτελουμένην ώς ή 
Σκωτική, άπό λευκήν φυστανέλλαν, άπό χρυσούφαν- 
τον μανδύαν, άπό βραχύ ζώμα καί γελέκον έκ βυσινο- 
χρόου βελούδου μέ χρυσός παρυφάς καί άπό πιστό
λια καί γιαταγάνια άργυρά. Οί Τάταροι μέ τάς υψη
λός κιδάρεις των, οί Τούρκοι μέ τούς εύρεΐς έπενδύ- 
τας των καί τά υπερμεγέθη των σαρίκια, οί στρατιώ
ται καί οί Αίθίοπες δούλοι κρατούντες τούς 'ίππους, 
διακόσιοι έκ τών ίππων τούτων έπισεσαγμένοι καί έπ-

αρτυμένοι φάλαρα, έτοιμοι νά δεχθώσιν άναβάτας, 
οί έφ^Λ01 ^a7.v^l·101 δαισταυρούμενοι μετά των τη- 
^ραφημάτων των, ό κτύπος τών κρουομένων τυμ- 
ηάνο)ν, τά παιδία φωνάζοντα τήν ώραν έκ τοΰ ύψους 
ti!>v μΐναρέδων τοΰ τεμένους, πάντα ταΰτα άπετέλουν 
νέον καί άπολαυστικόν θέαμα δΓ ένα ξένον. Μέ ώδή- 
γηοαν εις ώραιότατον διαμέρισμα καί ό γραμματεύς του 
Βεξύρου έπληροφορήθη περί τής υγείας μου κατά τόν 
τουρκικόν τρόπον. Τήν εσπέραν έπαρουσιάσθην είς 
τόν Άλή Πασσαν. Έφερον στολήν άξιωματικοΰ τών 
έπιτελών, μέ σπάθην μεγαλοπρεπή καί δλα τά έξαρ~ 
τήματ^, περισσού πλούτου καί περισσής κομψότητας. 
Ό Βεζύρης μέ έδέχθη είς τήν μεγάλην αίθουσαν μαρ
μαρόστρωτου έν μέσω τής όποιας ύψοΰτο πίδαξ ϋάα- 
τος. Τό διαμέρισμα εϊχε κύκλω άνάκλιντρον χρώμα- 
ματος έρυθροτάτου. Μέ έδέχθη όρθιος, εύγένεια έκ- 
πλήττουσα έκ μέρους Μουσουλμάνου, καί με εκαθι- 
οεν έκ δεξιών. Εΐχον διερμηνέα "Ελληνα διά τάς συ
νήθεις υποθέσεις. Άλλ’ εις ιατρός τοΰ Άλή Πασσά 
ονομαζόμενος Femmlario, δστις ένόει τά Λατινικά, 
μάς έχρησίμευσεν έν τή περιστασει ταυτη. Το πρώ
τον άπευθυνθέν είς έμέ έρώτημα ύπό τοΰ Άλή Πασσά 
ήτο διατί τόσον νέος άφήκα τον τοπον μου. Οι Τούρ
κοι δέν φαντάζονται δτι δύναται τις να ταξειδευση 
πρός εύχαρίστησίν του. Μοί ειπεν ακολούθως οτι ο 
Άγγλος πρέσβυς Στρατηγός Leake εϊπεν είς αύτόν 
δτι είμαι μεγάλης οικογένειας και επομένως με παρε- 
κάλει να παρουσιάσω τά σέβη του είς την μητέρα μου, 
(τοΰθ’ δπερ κάμνω σήμερον έν ονομάτι τοΰ Αλή ΙΙασ- 
οά,) καί προσέθηκεν δτι ήτο βέβαιος περί τής υψηλής 
καταγωγής μου, διότι εΐχον μικρά ωτα, την κόμην βο- 
οτρυχώδη καί μικράς λεύκάς χεϊρας, και μοί εδηλωσε 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Τό φίϊις τής αυγής μόλις άρχιζε νά διαπερνά τά 
σφικτοκλειαμένα παράθυρα. II λαίδη Αλισον-Κμν- 
βεύ άφοΰ κατώρθωσε καί κράτησε εξ χασμουρήματα, 
τό έβδομο τήν γέλασε. ',0 στρατηγός Άρχιβάλδος 
Βέκτσον έκάθητο άκόμη, δταν δλες σηκώθησαν όρ
θιες καί ή Μίλλη Ράλστον άφοΰ πλησίασε τή μητέρα 
της τής είπε μέ άφέλεια πώς ήτο κουρασμένη καλ 
πώς πήγαινε νά πλαγιάση. Στραβοκυτταξε τόν στρα
τηγό σάν μιλούσε —βουβο σημείο τοΰ θυμού της, 
δτι, ένφ οί περισσότεροι ξένοι έφυγαν κι οι άλλοι πε- 
ρίμεναν μόνο νά άποχαιρετισουν, εκείνος δεν είχε κα
νένα σκοπό νά έγκαταλείψη τή θέσι του δίπλα στη 

μητέρα της.
—Μά βέβαια, παιδί μου,» είπε ή λαίδη ’Άλισον- 

Κόνβεΰ, κθά εϊσαε πολύ κουρασμένη». Στάθηκεν έδώ 
μέ χάρι- <ΓΟ λόρδος Κόλνη έφυγε;» ρώτησε μέ αδια

φορία.

ΑΤΤΟΕΝΩΜΕΝΟΙ

δτι τό ύφος μου καί οί τρόποι μου τφ ήρεσαν. Μέ 
προέτρεψε νά τόν ιϊεωρά) (Ωζ τιατεοα, εφ οοον χρό
νον διέμενον Ιν Τουρκία και μοι ειπεν δτι καί αυ
τός ό ίδιος &ά με ε&εώρει ώς τέκνον του. Καϊ άλη&ώς 
με ετιεριτιο'.'ή^ΐ] ώς ηαιδιον άττοοτελλανν είκοοακις τί^ς 
ημέρας αμύγδαλα, μελίκραια, οπώρας, σακχαρωτα 
καί γλυκίσματα. Μέ προσεκάλεσε να τον επισκεπτω· 
μαι συχνά πρό πάντων τήν εσπέραν ποΰ ήτον ευκαι- 
οος. Έτελείωσα τήν πρώτην μου έπίσκεψιν μέ καφέ 
καί καπνοσύριγγας. Τον ειδον ακόμη τρις. Εινε πα
ράδοξον δτι οί Τούρκοι ό'τινες δέν έχουσιν αξίωμα 
καί τίτλους κληρονομικούς, ούτε μεγάλας οικογένειας, 
πλήν τών οικογενειών τοΰ Σουλτάνου, τρέφουσι τόσον 
σεβασμόν πρός τήν έξ εύγενών καταγωγήν, διότι εύ- 
ρον δτι άπένεμον μεγαλειτέρας τιμάς είς τήν καταγω
γήν μου παρά είς τόν τίτλον μου.

Ό Άλή Πασσάς είνε ήλτκίας εξήκοντα ετών. Είνε 
λίαν εύτραφής καί οΰχί πολύ υψηλού αναστήματος. 
Άλλ’ έχει ώραίαν μορφήν, οφθαλμούς γαλανούς, καί 
λευκήν γενειάδα. Οί .ρόποι του εϊνε εύπροσήγοροι άλλά 
κατέχει έν ταύτώ τήν άξιοπρέπειαν, ήν ευρίσκω παρ’ 
απασι γενικώς τοϊς Τούρκους, νά φαίνεται δλως άλλος 
ή δ,τι πραγματικώς εϊνε. Διότι εινε ωμός τύραννος, 
ένοχος στυγερών φρικαλεοτήτων. Εϊνε πολύ γενναίος 
καί τόσον καλός στρατηγός ώστε καλοΰσιν αύτόν Μω
αμεθανόν Βοναπάρτην. Ό Καπολέων δίς προσε- 
φέρθη νά τόν κάμη βασιλέα τής ’Ηπείρου, άλλα 
προτιμά τήν συμμάχων τών ’Άγγλων καί βδελύττε- 
ται τούς Γάλλους, δπως μοί τό εϊπεν ο ίδιος. Εϊνε 
πρόσωπον μέ τόσην βαρύτητα ώστε κολακεύεται ύπό 

τής Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας....»

—Μόλις τώρα. Πήγε μέ τήν οικογένεια Μπλούε- 
τσον». Φάνηκε σάν κάτι νά ήθελε νά πή γιά κάποιον, 
άλλά πάλι τό βλέμμα της έπεοεν άπάνω στον προσε
κτικό στρατηγό, δάγκασε τα χείλη της, και, μ ένα 
παγωμένο βλέμμα πρός τό δυστυχισμένο άντικείμενο 
τοΰ θυμού της, τράβηξε τό δρόμο της. Σέ λίγο όλοι 
οί άλλοι ξένοι άκολούθησαν τό παράδειγμά της, έκτος 

τοΰ στρατηγού.
— Δέν έπρεπε νά περιμένης,» είπε ή λαίδη Αλισον- 

Κόνβεϋ, δταν έπί τέλους έμειναν μόνοι των. «.Πόσες 
φορές πρέπει νά σοΰ πώ, δτι καί νά φανή μόνο πώς 

κάτι έχομε μεταξύ μας....»
— Τό ξέρω, Άγάθη, τόξέρω,» έπανέλαβε μέ στενο

χώρια. «Μά αύτή τή φορά δέν μπορώ νά τό απο
φύγω. Έχω κάτι πολύ σπουδαίο νά σοΰ πώ. Ζητούσα 

τήν ευκαιρία όλο τό βράδυ».
Τού έρριψε ένα γρήγορο, γεμάτο υποψία βλέμμα*
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—“Αλλη κατεργαριά, Άρχιβάλδε; Κάνεις καλό 
συνωμότη»;

Ό στρατηγός σήκωσε τους ωμούς του, μά μέ κά
ποιο σέβας. «Λυπούμαι, Άγάθη. Αυτό δέν είνε κα
τεργαριά· Μέ μια λέξι, πρέπει νά σταματήση αυτή ή 
ιστορία.»

Γύρισε και τόν κύτταξε μέ μεγάλη έκπληξι.
— Εννοείς τήν υπόθεσι τοΰ λόρδου Κόλνη ; Τί σέ 

ξάφνισε τώρα ; Γιατί —το πραμμα όερ μπορούσε νά 
πηγαίνη καλλίτερα. Τό χρήμα, είνε σάν νάναι στη τσέ
πη μας.»

— Άγαπητή μου,» εϊπεν <5 στρατηγός ντροπιασμέ
νος. «Ξέρεις πολύ καλά πώς ποτέ δέν είμαι...δύσκο
λος. Σήμερα όμως άνεκάλυψα κάτι...»

— Άνεκάλυψε κάτι ;» φώναξε δυνατά. Ή έγκρά- 
τειά της γιά μιά στιγμή χάθηκε. «Γιά τόν κ. Μπλού- 
ετσον; Τά χρήματά του...δέν είνε...;»

—Γιά τόν Κόλνη, άγαπητή μου.» Κύτταξε γύρω 
στην κάμαρα γιά νά βεβαιωθή πώς κανένας δέ τόν 
ακούε. «Είνε τρελλός, θεότρελλος.»

Ή λαίδη Αλισον-Κόνβεϋ άνέπνευσε μέ άνακούφισι. 
«Τρελλός: Βέβαια καί είνε τρελλός. “Ολοι οί Κόλνη 
είνε. Καί είνε περήφανοι γι’ αυτό».

— θέλω νά πώ, άληθινά τρελλός. “Εξω άπ’ τό 
λογικό του. Παράφρων. ’Επικίνδυνος.»

Τό γέλιο χάθηκε άπ’ τά χείλη της. «’Επικίνδυνος ; 
Τί έννοείς;»

— ’Εννοώ πώς έχει παροξυσμούς δολοφονικής μα
νίας. Καί πώς βεβαιότατα θά σκοτώοη τή γυναίκα του 
τρεις έβομάδες μετά τό γάμο του.

—Μά-μά αυτό είνε παράξενο. Πώς σοϋ ήλθε αυτή 
ή παράλογη Ιδέα ;»

■— Ό Χάρδιγκ, ό υπηρέτης του, μού τό είπε. Δέν 
είνε πρανματικώς υπηρέτης του. Είνε φύλαξ του.

—Μά....
—Μού τό είπε κατά τύχη. ’Ήμουνα μαζί του σή

μερα τό πρωί, ξέρεις. *Ο  Χάρδιγκ τόν ξύριζε. Μιλού
σαμε γιά ξυράφια. Δέν ξέρω αν πρόσεξες ποτέ πόσον 
άρέοει τοΰ Κόλνη νά μιλή γιά φονικά όπλα. Τό πρό
σεξα πολλές φορές, μά δέν τοΰ έδωσα καμμιά σημα
σία. Ζήτησα ν*  τοΰ δείξω τό ξυράφι μου, έκεϊνο πού 
μεταχειρίζομαι άπ’ τόν καιρό...

—Ναί, ξέρω. ’Εξακολούθησε.
—Είδα πώς άρχισε νά ένθουσιάζεται φοβερά γιά 

κάτι. “Επειτα, όταν έφευγα, δ Χάρδιγκ μ’ έπλησίασε 
καί μέ παρεκάλεσε νά μή τόν άφίσο) νά τό πάρη στά 
χέρια του....τότε μού τά είπε όλα. Μέ (όρκισε φυσικά, 
νά τό κρατήσω μυστικό. Φαίνεται πώς είχε αήτούς 
τούς παροξυσμούς άπ’ τόνκαιρό πού ήτο παιδί. Κατά 
διαλείμματα, έννοεΐται.Άρχισε νά σκοτώνη τά πουλιά 
του καί τά ζώά του. “Επειτα...ώρμοΰσε άπάνω σέ 
αλόγα μέσα στά χωράφια. Πέρυσι ώρμησε και επάνω 
στον Χάρδιγκ. Μοϋ έδειξε τά σημεία πού τοΰ άφήκε.

—Μά.,.ή οίκογένειά του;
—Προσπαθεί όσον τό δυνατόν νά κρατήση τό 

πραγμα μυστικό, βέβαια. Δέν τοΰ συμβαίνει, ξέρεις, 
πάντοτε. Πολλές φορές είνε κάλλιστα γιά μήνες. Πολ

λές φορές....
—Μά είνε φρικτό.... τερατώδες. Μπορεί, άπόψτ 

μπορεί νά....
—“Οχι δέν είνε εποχή του, ό Χάρδιγκ λέγει μπα 

έξ μήνες. ’Ακριβώς πρίν άρχίση...προηγούνται πάντα 
σημεία, λέγει ό Χάρδιγκ....τόν πέρνουν στο σπίτι καί 
τόν κλειδώνουν. Μού φαίνεται πώς ή άλήθεια είνε ότι 
δέν θέλουν νά τόν στείλουν σ’ ένα άσυλο, γιατί έκεί 
ζοΰν τόσον πολύ καιρό. ’Ενώ έξω υπάρχει πάντα ή 
ελπίς πώ>ς μπορεί νά κόψη τόν δικό του λαιμό καί...

—Είνε....είνε... Μή μιλήσης, Άρχιβάλδε. Πρέ
πει νά σκεφθώ. θέλω νά σκεφθώ.

Ό στρατηγός πήγε στο άλλο άκρο τής κάμαράς, α
νακάτωσε ένα ούισκΰ μέ σόδα καί κάθησε γιά νά σκε- 
φθή κι’αυτός.

“Ητο άλήθεια φρικτό κτύπημα τής ειμαρμένης. Ό 
νεαρός μαρκήσιος τοΰ Κόλνη ήτο ελαφρόμυαλος έν 
τούτοις όμως κατήγετο άπό μακρυνή καί άκηλίδωτον 
γενεαλογίαν. “Ητο βυθισμένος σέ χρέη, ήτο ήρως πολ
λών σκανδάλων —αυτά όλα όμως μπορούν νά λησμο
νηθούν όταν γίνη <5 γάμος μέ τήν δεσποινίδα Μπλού- 
ετσον, ή οποία έλέγετο πολύ φιλόδοξη καί μπορούσε 
νά παραβλέψη πολλές Αμαρτίες, όταν έσκεπάζοντο μέ 
ένα τίτλο. “Ητο πολύ άξιαγάπητος νέος καί αρκετά 
νόστιμος. Καί τώρα, πού όλα έφαίνοντο πέος έφθασαν 
στο τέρμα τής έπιτυχίας καί πού ή πέντε χιλιάδες 
λίρες πού θά έπαιρνε δ στρατηγός ώς μεσολαβήσας, 
ήσαν έτοιμες νά πέσουν στή τσέπη του— αυτή ή φρι- 
κτή άνακάλνψις τά σταματά, όλα. Τό έβλεπε αυτό πολύ 
καθαρά. ’Ο στρατηγός Βέκτσον δέν ήτο, όπως είπε 
καί ό ίδιος δύσκολος άνθρωπος, άλλά δεν μπορούσε 
νά φαντασθή πώς ένας τέτοιος γάμος μπορούσε νά 
γίνη. Νά ένωθή ένα νέο κορίτσι μ ’ ένα δολοφόνο πα- 
ράφρονα, ήτο... Χειρότερο όμως άπό όλα ήτο ή πε- 
ποίθησίς του, ότι, έμπρός σέ τέτοιες περιστάσεις, κι’ 
αυτί; ακόμη ή γυναίκα του τίποτε δέν μποραύσε νά 
κάμη. Είχε πολύ μεγάλη ιδέα γιά τήν κρίσι της σ’όλα 
τά ζητήματα. Άπό τήν ημέρα πού δ λοχαγός Άρχι- 
βάλδος Ράλστον, όπως- ελέγετο τότε, έπαύθη διότι έ- 
χαρτοπαικτοΰσε, παρεδόθηκε εντελώς εις τάς εισηγή
σεις της. Έδέχθη νά άρνηθή τήν άτομικότητά του 
καί νά έπισκεφθή τά διάφορα μέρη τής γής. Μετά 
τρία χρόνια ουγκατένευσε' στήν εϊδησί' τού θανάτού 
του. Συγκατένευσε άκόμη καί στο δεύτερο γάμο τής 
καταλυπημένης του χήρας μέ τόν ογδοντάρην αέρ “Α- 
λισον-Κόνβεΰ. Μέ προθυμία δέ έπέστρεψε στο Λον
δίνο μετά τό θάνατο τοΰ δευτέρου συζύγου της, όταν, 
αναγκασμένη πάλι νά ζή μέ τήν έξυπνάδα της, τού 
έγραψε νά έλθη ώς βοηθός. ’Ζπεκρίθη τό πρόσωπον 
άποστράτου Μεξικανού στρατηγού, είχε δέ τόσον άλ- 
λάξη, ώστε δέν υπήρχε κανένας κίνδυνος ότι οί φίλο^ 
του θ’ άνεγνώριζαν τόν κάποτε άδύνατον, ξανθόν κα; 
λεπτοκαμωμένον νέον λοχαγόν Ράλστον, εις τόν σω
ματώδη καί μέλαγχροινόν στρατηγόν Βέκτσον. Μέ τή 
μεγαλείτερη χάρι άνέλαβε τόν ρόλο άπλοϋ γνωρίμου 
τής γυναικός του είς τά μάτια τοΰ κόσμου, κρυφά δέ 
έκαμνεν δ,τι τον ζητούσε.

w0 ΤΗΜ ΑΦΙΣΙΝ ΤΒΝ ΒΑΣΙΛΕΑΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΔΤΡΡΑΧΙΟΝ
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Οτι αυτοί οί δύο 'έμειναν τόσον άφοσιωμένοι ό έ
νας στον Άλλο, για τόσο πολύ καιρό, δέν ώφείλε-ο σέ 
κανένα ύψηλό ιδανικό τής ιερότητας τον δεσμόν τον 
γάμον. ΤΗτο μόνο και μόνο άπό τή μεγάλη και κοινή 
τονς αγάπη για τή μονάκριβή τους κόρη τήν Μίλλη 
Ράλστον, είς τήν εύτυχία τής όποιας, ολόκληρη ή ψνχή 
τής λαίδης Άλισον-Κόνβεΰ καί δλες ή ενέργειες τον 
στρατηγού Βέκτσον ήσαν έστραμμένες.

Οταν η λαίδη Αλισον-Κόνβεϋ άπεφάσισε νά έπι 
δοίλή στήν εργασία τών συνοικεσίων, βρήκε μεγάλ- 
βοήθεια άπό τόν Στρατηγό. ’’Επειτα άπό τά διάφορη 
επιτυχημένα τολμήματα, ή Θεία Πρόνοια τους έρριψα 
επί. τέλους ατά χέρια τους τόν Θεόδωρον ’Αλέξανδρον, 
δέκατον δγδον μαρκήσιον τον Κόλνη, κόμητα Χάνς, 
ι'ποκόμητα Βηθλεέμ καί βαρώνον.

Γι ’ αυτόν ή θεία πρόνοια μέ τή βοήθεια τής λαί- 
δης ’Άλισον-Κόνβεΰ, έτοίμασεν ένα πολύ κατάλληλο 
συνοικέσιο μέ τήν Αώραν, τό μόνο παιδί καί κληρο
νόμον τον Ροβέρτου Μπλούετσον.

Με τήν λαίδην Αλισον-Κόνβϋ πάντα κοντά νά ν- 
ποβοη&ή τή θεία πρόνοια όλα πήγαιναν καλά ίσα μέ 
τώρα —στή δυσάρεστη σκέψι ό Στρατηγός δέν μπό
ρεσε νά κρατήση ένα λυπηρό στεναγμό.
* ~ Αρχιβάλδε είπε μια αυστηρά φωνή άπό τό άλλο 
άκρο τής κάμαρας. «’’Ελα δώ.».

Γρήγορα κένωσε τό ποτήρι του καί πήγε.
~Δέν τό πιστεύω, είπε ή λαίδη ’’Αλισον-Κόνβεϋ 

άποφασιστικά. «Σκέφθηκα....καί δέν τό πιστεύω.»
—Μά, αγαπητή μου...
— Εκείνος ό Χάρδιγκ, είμαι βέβαια πως κάποιο 

πανούργο σχέδιο έχει. ΜΙ ίσως ή οικογένεια Κόλνη νά 
εχη κάποιο λόγο γιά νά διαδώση μιά τέτοια ελεεινή 
συκοφαντία.

Αν μπορούσες μόνο....
-Μά είτε ναι είτε δχι, Άρχιβάλδη, ό γάμος πρέ- 

πειναγινη. Μή μέ διακόπτης! Σοϋ λέγω δέν μπορού- 
μεν νά τό σταματήσωμεν.»

Ο Στρατηγός δοκίμασε νά έναντιω&ή.
-Καί εγώ σοϋ λέγω. Άγάθη, πώς πρέπει νά τό 

σταματήσωμεν. Θεέ μου, είμαι Άνθρωπος δέν είμαι 
διάβολος! Νά σκεφθώ ότι αυτό τό κορίτσι....ν

— θά έκανες καλλίτερα, άν έσκέπτεσο γιά ένα άλλο 
κορίτσι, Αρχιβάλδη. Γιατί νομίζεις πώς θέλω τά χρή
ματα ; Γιά μένα ; Ή γιά τούς δανειστάς μου ; ”Π γιά 
τούς δικούς σου; Ή Μίίλη πρέπει...

-Τά ξέρω δλα αύτά, Άγάθη. Άλλά ή κυρία Μπλού
ετσον εχει καί έκείνη κόρη όπως κ.Γ έσύ τήν Μίλλη- 
Ιίως θα σοϋ έφαίνετο Άν αί περιστάσεις ήσαν άνάστοο- 
φες καί...
.-Δέν μπορώ νά φαντασθώ πώςθΆφινατήν κόοη μου 

να διατρεξη τέτοιον κίνδυνο. Μ’ αύιό δέν έχει τίποτε 
να καμη. Ή κυρία Μπλούετσον είνε μιά άπό τές πιο 
προσβλητικές, περήφανες, χυδαίες γυναίκες, πού έχω 
ποτέ συναντήσει. Ούτε αύτό δέν έχει τίποτε νά κάμη. 
Το ζητημα εινε πως αύτή τή στιγμή είμαι ίσα μέ ταύ- 
τια στα χρέη. Καί, άν χρήμα, πολύ χρήμα, δέν έλ&η

από κάπου μέσα σ’ αυτούς τούς λίγους μήνες, ή έ- 
βδομάδες, ή χρεωκοπία είνε Αναπόφευκτη. Ή Μίλλη 
»ά χάση δλες τής ευκαιρίες της- ή λαίδη Κιλιγκπάκ 
βεβαιότατα δέν θά τήν παρουσιάση δπως ύπεσχέθη- 
και πολύ πιθανό νά περάση δλη της τήν ζωή..."Οχι 
σού λέγω, δχι!

Μιλούσε σάν στον εαυτό της, καί μέ τή τελευταία 
της φράσι, έκάθισε πίσω και σήκωσε τήν κεφαλή της 
σάν νά προκαλούσε τήν θεία πρόνοια νά τολμήση ν’ ά- 
νακατευθή στάς υποθέσεις της.

Ο Στρατηγός, άν καί φοβισμένος, δέν έπείσθη.
—Τό νομίζω καθήκον μου, Άγάθη....
~Συ> Άρχιβάλδη Ράλστον, τό νομίζεις καθήκον 

σου; Τότε άν είνε έτσι σέ συμβουλεύω νά άκολουθή- 
σης τό καθήκον σου. Άκολού&ησέ το πίσω στή λά
σπη άπό τήν όποια σ’ έτράβηξα. Άκολούθησέ το στή 
φυλακή, στο έργαστήριο, στό βόρβορο άν θέλης. Άλ
λα δέν θά πάρης μαζί σου τήν Μίλλη. Άπό τή στιγμή 
αυτή δέν θά ξαναϊδής πιά τήν κόρη σου, δχι, ούτε 
αν......

— Αγαθή μου, δέν είνε άνάγκη νά έξάπτεσαι τό
σο. Εγώ.,.,έγώ....» Ή φωνή του έσβυσε: «"Οσο 

αυτό,η είπε μέ παράπονο, «δέν μού φαίνεται νά 
την βλέπω καί πολύ τώρα. ΚΓ αύπό ποϋ κάμνω δέν 
εινε πολύ ευχάριστο. ’Όχι μόνο μέ.,.μέ Αντιπαθεί... 
αλλα ώρισμένως μέ μισεί. Τό ξέρω πώς μέ άναφέρει, 
και μπροστά στον κόσμο άκόμη, ώς τόν «ψευτομεξι- 
κανό τυχοδιώκτη». Τό ξέρω πώς πολλές φορές σέ 
παρεκάλεσε νά μού άπαγορεύσης τήν είσοδο στό σπίτι 
σου. Ξέρω πως δταν τήν συναντεο δέν μού δίνει τό 
χέρι της, άλλά μέ χαιρέτα σά ήτο ένας δγκος πάγου. 
Ια ξέρω δλα αυτά....καί τά ύπέφερα γιατί είνε ή Μίλ
λη, και....είμαι βέβαιος πώς στό τέλος &ά είνε καλλί
τερα γι’ αύτήν. Άλλά δταν....ν

Τόν κύτταξε μέ καλωσύνη.
— Άλλ’ δταν δής τήν Μίλλη μ’ένα καλό Άν

δρα και...καί χωρίς νά ξέρη τίποτε άπό.,,ν Στά&ηκε 
πάλι καί Άρχισε νά σκέπτεται. «ΙΙώς σού φαίνεται ό 
Μερση Ασκροφτ είπεν έπί τέλύόυς, μέ διαφοοετική 
φωνή. «Αέν έχει τίτλο, βέβαια, άλλά είνε άξιαγάπητο 
παιδί. Εχει άρκετά χρηματάκια, καί δέν έχει παρά 
τρία πλασματα, τά δυο Άρρωστα, μεταξύ αύτού καί 
του δουκάτου. Είνε δέ καί άφωσιωμένος στή Μίλλη.ν

~Α1;ν;-δέν··· ^σέν ό δυστυχής Στρατηγός. 
Αλλα δεν μπορούσε νά δίευ&ύνη τή φωνή του. Χά

θηκε εντελώς, καί μέ κάτι πού φάνηκε σάν λυγμός 
γύρισε κι’ έφυγε άπ’ τήν κάμαρα.

Αργά ένα Απόγευμα μιας βροχερής μέρας, μετά 
δυο μήνες, ο στρατηγός Βέκτσον καί ή λαίδη Αλισον- 
Κόνβεϋ ήσαν πάλι καθισμένοι στό ώμορφο σαλονάκι 
τονς.

Αν κρίνωμε άπ’ τής φυσιογνωμίες, οί δυο περα
σμένοι μήνες, φαίνεται πώς πέρασαν πολύ Άσχηιια 
για τόν Στρατηγό. Τά μαλλιά του ήσαν πολύ πει'ό 'Ά
σπρα'οί ώμοι του περισσότερο κυρτοί, καί έφαίνετο 
σαν κάτι νά ένοχλουσε τάς σκέψεις του. ’Π γυναίκα

— ’{I Βίδη τήν είδε μέσα σ ’ ένα αμάξι μέ τό λόρδο 
Κόλνη» έξήγησε ό κύριος Μπλούετσον. «Νομίζω πώς 

πήγαν καί τά έκαμαν.
Ή ποοσποιημένη του έκφρασις ώς αυστηρόν πα

τέρα δέν ταίριαζε καθόλου μέ τήν ύπερηφάνια που 
είχε πώς άπέκτησε ένα τιτλούχο γαμβρό.
—σάς βεβαιώ, κύριε Μπλούετσον, δέν υπήρχε 

λόγος γιά τίποτε τόσο....έξαφνικό.
-Σημειώστε τά λό^ια μου, έπέμενε ό^ κύριος 

Μπλούετσον. «Καί άν τό έκαμαν, εκείνο που μπορώ 

νά πώ είνε...
Δέν τελείιοσε τή φράσι του, και μπήκε βιαστικά, 

χωρίς νά τήν άναγγείλουν, ή Ιδία δεσποινίς Μπλούε
τσον μ’ ένα υψηλό νέο. Στενοχωρέθηκε δταν είδε τον 
πατέρα της καί τήν μητέρα της, άλλά ησύχασε πρίι 

προφθάσουν νά μιλήσουν.
-Έσύ έδώ, Μπαμπά! Έ, λοιπόν, ίσως να εινε 

καλλίτερα. Πρέπει νά τό μάθης μιά ώρα.
— Κύριε Χέρβερτ, φώναξε ό πατέρας μέ μεγάλη 

έκπληξι, καί κύτταξε δλη τήν άιρα τόν Ιδιαίτερο^ του 
γραμματέα. «Τί κάνετε έδώ; Άπαντήστέ μου σ’ αυ
τό. Καί άφήστε τό χέρι τής δεσποινίδας Μπλούετσον. 

Άμέσαις σάς λέγω! r ζ
Ό ύψηλός νέος άν καί στενοχωρήθηκε, δέν υπη- 

κουσε. Πριν προφθάση ό κύριος Μπλούετσον να βε- 
βαιωθή, ό στρατηγός Βέκτσον μπήκε μεταξύ των, με 

πρόσωπο ώχρο σα στακτή.
—Γιά τόΘεό,πήτέμου είπε. «Πού είνετο παιδ... 

πού είνε ή δεσποινίς Ράλστον ;»
— Θά είνε στό Δόβερ τώρα» άπήντησεν ήσυχα^ ή 

δεσποινίς Μπλούετσον. «Πανδρεύθηκε τήν ίδια ώρα 
πού πανδρεύθηκα κΓ εγώ, καί στό ίδιο μεσιτικό γρα
φείο. Άγαπιώμαστε,.ΆΩ,έχειτόσον καιρό, Μαμμα, 
έπρόσθεσε. «Έπρεπε νά τό ξέρης. Είνε πολύ αργα 

τώρα πειά νά τό σταματησης.
Ό Στρατηγός Άρπαξε τό κολλάρο που.
—Μά...μά...ή δεσποινίς Ράλστον...ποιόν...έπήρε;»
—Ποιόν ; Πώς....τόν λόρδον Κόλνη. Ήγαπώντο 

σχεδόν δσον καιρό κΓ εμείς ; Έ!...τί έπαθε ή λαίδη 

’Αλισον-Κόνβεϋ;»

Ό θάνατος τής Μίλλης λαίδης Κόλνη συνέβη στό 
Παοίσι τρεις μέρες έπειτα άπ’ αύτή τή συνομιλία. Ητο 
μυστήριο, δλοι ’όμως ένόμιζαν πώς ηύτοκτόνησε καί 
πώς μετεχειρίοθη γι’ αύτό ένα ξυράφι πού άγόρασε ό 

ανδοας της τήν παραμονή.
ΛΕΛΑ Γ. ΡΩΣΣΙΔΟΥ

Ε ν όμως έφαίνετο πολύ ευτυχής καί μέ πολύ θάρρος, 

χαί Τά ώραίά της χέρια δέν έτρεμαν σάν έσέρβιρε^ το
■ σάί. Τό οωλόγι τοϋ Αγίου Σεβαστιανού, στο άκρο 
|CL πλατείας, κτύπησε πέντε. Ή λαίδη Αλισον-Κον- 

■ βεϋ παρεμέρισετό φλυτζάνι της κι’ έμέτρησε τους κτύ

πους- , ,
__'Ο λόρδος Κόλνη βρήκε γυναίκα αγαπητέ μου», 

βιπεμέ ηονηρία «κι’ έμείς βρήκαμε...» Κύτταξε τήν 
τσέπη τού σάκκου του. «Τό έχεις Ασφαλώς βέβαια;»

Ό Στρατηγός έσπόγγισε τό μέτωπό του μέ τό μαν- 

δηλάκι του.
Μ . Είθε νά μή τό έβλεπα ποτέ,» είπε ψιθυριστά. 

Χ. ^-Τί φοβείσαι πάλι τώρα ;» άπήντησε ή γυναίκα 
του σιγά, κι’ ’επειδή δέν έλαβε καμμιά άπάντησι, 
απρέπει νά όμολογήσης πώς είχα μεγάλο δίκηο. ’Ο
λόκληρη ή ίοτορία δέν ήτο παρά μιά πανουργία του 

ύΐ(ηρέτη του....πώς τον λενε,»
Κί—Ό Χάρδιγκ έφυγε πρό τριών εβδομάδων,» ε- 
μουρμούρισεν ό Στρατηγός. «Ό νέος ύπηρέτης λέγει 

πώς ήτο τυχαίο».
Κ. Σιώπησαν και οί δυο γιά λίγη ωρα. Έπειτα ο στρα
τηγός εϊπε μέ άνακούφισι. «Γιά ’ένα πράγμα ευχαρι

στώ τό Θεο. ( ζ
—Κι’ αυτό είνε;» Ρώτησε έκείνη μέ αδιαφορία 
— Πώς ή Μίλλη δέν μπορούσε νά ύποφέρη αυτόν

τόν Άνθρωπο,»
I —Τί έννοείς ;»

—Άς ύποθέσωμε δτι.,.είνε φιλόδοξη σάν ολα τα 
κορίτσια τής ήλικίας της. Άς ύποθέσωμε δτι.,.τής Ά- 

ρεσκε ό τίτλος.»
— Πολλές φορές νομίζω, Άρχιβάλδη, πώς γεννή

θηκες ηλίθιος. Μήπως νομίζεις πώς έγό), ή μητέρα 
της, δέν έχω μάτια ; Δέν είμπορεΐ νά τον υποφερη, 
Γι’ αυτό τό λόγο, ό Πέρση Άσκροφτ δέν έκαμε κα-

I νένα τόλμημα». ,
F —Μού φαίνεται δχι, είπεν ό Στρατηγός. Κι ενφ 

I παρατηρούσε γιά τό μανδηλάκι του, τό ρεβόλβερ που 
κρατούσε άπάνω τον άπ’τήν ημέρα πού άνεκαλνψε

I τήν Αδυναμία τοϋ λόρδου Κόλνη, έπεσε άπό τήν τσέπη

I του στό πάτωμα. ζ
Πριν ε’ιπούν Άλλη λέξι ό κύριος καί ή κυρία Μπλού

ετσον μπήκαν μέ πρόσωπα ανήσυχα.
— Ή Δώρα ; έφώναξεν ή κυρίά χωρίς νά χαιρε- 

τίοη.
—3Ηλ^εδώ;
—Μά δχι, άπήντησε ή λαίδη ’Άλισον-Κόνβεΰ 

μέ τό γλυκύτερο της μειδίαμα. «Δέν τήν είδαμε. Ει-

σθε.... ;
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Air-iojxr
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Δ'.α να δώση δμως κανείς πλ·/βϊ> ;3< ,
καλλονών τοΰ Αίγιου πρέπει νάστοα-7 -ζα' "

·« χρώμα, ,i( . ‘ ■
διαύγειαν, είς σ®ο?νοε , ’ ε'? “ως’ S!?■ ’ “» ο?Ρ[ϊ«ς, εις οργασμόν.

Ο έζ. τών επίλεκτων τοΰ Αίγιου -, Y0,ffTf3n - ■
Αος, πρόεδρος τοΰ έν Αίγίω
Έ'Τ'“54 τής γ!ω; ’
τ vi ,Si a,;;;”: ~ .7

γροκηπιον ττε Έτ»>--;~, ’ ’ . * 1 ·* τ- Α-~ LlTa-t'i·3'? απεχον μόλις δέκα ϋί,τ,-Λ ~ 
ώρας τής πόλεως. ’επτα ",ν

V ? . r:“ Α7?ο·Αήπ!ον τής Έτα-σε-'α- 'Μ
Νριστοοουκσπουλος ίατσ-τ ίν ~ , , 1 ’ ’’ θ
«ύρωπαϊκής μορφώσεωσ κα>' £■'■/■ ‘ϊΖ,°17ων \'Λ π^^ζ. 
"Τθ-''· άτ- * · ‘’λ >ου «καταπονήσου παρα'-■η«-, ,απο τινων ετών έπισήμωε τή;
'•ατροΰ αφωσιώθη μέ στ0,.^ν ■ ■ , ' 1 'ς TOU ω*'τή πατρίδι του - 14 " ™ν έν

δ^οροκ.ομικων έργασιών τής Εταιρείας.

Φθάνομεν είς ένα ήΰ λϊ„ . .
' ρ0σ0ν Αγροκηπιον δπου κάθε

καί κάθε φυτώριον καί κάθε σπιθαμή γίς . 

υ·^'· ~rtQ
? παρακολουθώ μίαν ενσυνείδητον έογΛσ^ 
- μενην ολόκληρον είς τήν άδιάκοπον έπίβλε^ - ■ 

τθανονσαν μεΖ?! τής ανελλιπούς διημερεύσεώς τ y ?
μωνος κα θέοη·^ -,’r · ’ , w 0J’ Xs!'εις το αγαπημενον του Άγροκήπιον

, Ασχέτως πρός πάσαν άντιγνωμίαν μας διά τήν σΖΓ

-ήί
. , * ta« οιαφορους πο/.εισ rr.r Ροι£υΡίσκομεν τήν έογασ-'αν τοΰ ·/ Yr. ' '■ ΕΛΛα50ς (
' . , · 'ασ·0!ν "OJ '■■ Λριστοοου/.οπούλου άίίαν

” ..β«ρρ„„„5 „1 „λλο5 .ηα.^ -

sr:’":τ^£”·ή -»-χι, ,λοο κα. της ισχυρας πιστεως καί τώ , J
pSva-,v;-^_„ ~ „ * ,ς αζ3;ταπονήτονfail/.θνητός του Γ · ζ - λ λ ’ ·-r-^,nr.'r ’ Ρ cl- οΡΥασ!άς γεωργ.,κάςΛςρισσοτδοον ττοινν-τε-ζΛ- . ' , ‘ r** r’'*s  ι

Σ < »ί , ‘ ζα* π2Ρ’·^οτερον διδακτικά^ βΛ

L. ^-Χ^' 5 ^Γ? 'ς Ζ’: V'V.'V/-.-,,,,.-.; _.?ϊ
ταςϊΐ π-ri - ΛΛΑως τ°ύζ S’SiJ^- 

ν · · =.ρ. τον ζητήματος αύτοΰ άλλοτε....

«ΐΐον.·,? ”Γχε!ρ0ν Χ'^' τών έργασ-ών τής

- .-ί./.η, ίτα-ρε-ας» έν Αίγίω άς άκολονθήσωμεν τον 
ί,^-οονΑοκονλον είς το γραοεϊόν τον. Άπδ τοΰέ- 

ε-νε ααγε^τ-Τ' η’ΑΖβτωθ: "-^ογραοίας

πλα-σ-οΰν-ν Υ ’’ ‘ ' ^-τε:νοντα; καταφντα βοννά 
τ-.σμοί’τών βαθε?ί ‘/ρω^-
σία^ -ζα> -λ7ΐ ?«τα-

* · άψίνουν vcc 7ΓΛ^ν.Ύτ'>' Λ·ζλ/ /τά μνστ-ζ'ο-α ’ - ^τΧ· α«νραστος μέσα είς
.^στηρ.α της οργωσης ρύσεως. ΙΙε3ίάς κατάρντος μέ 

Πλατεία τοΰ Αίγιου

ί/αί τάς αποχρώσεις τοΰ πράσινον έςελίσσετα: είς μίαν 
ίανή·ρ?·ν τ“ν οφθαλμών ποΰ χαρίζει άτελειώτονς στιγ- 
μάς γαλήνης καί άπαλότητος είς τήν ψνχήν.

**
Καί μέσα είς αύτήν τήν παραδείσεον εικόνα δίαγράφον- 

-α, ικορπ;στά άλλοΰ μέν λεΰκες ύπερνψηλες ποΰ ένθνμί- 
ζονν άρχοντας ύπερηοάνονς, άλλοΰ. δέ οί/.ίσκο’. κομψοί πε- 
ρι6αλλόμ»νο'. άπό πνκνά ονλλώματα καί ολίγον παρέκε'. 
5'ώρορο! πύργο; πολύχρωμο; καί πλησίον των καλύδα; 
τλινΟόκτ’.στο; καί τροΰλλο; Ναών. Καί άρμον.κώς ανν- 
δνάζετα: τοΰ δημ'.ονργοΰ τό έπ;δλη.τ:κόν έργον μέ τά ά- 
τλϊ κα: απέριττα δημιουργήματα τοΰ άνθρώπον.

Καί μέσα είς τήν άπέραντον ήσνχίαν τήν οποίαν δια
κόπτει το μονρμούρτσμα τών φνλλωμάτων τών γειτονι
κών δένδρων καί τό βέλασμα τών προβάτων τά όποια είνε 
κάπου έκεϊ αφανή καί ή ύλακή άπομεμακρυσμένων ποιμε- 
νιζών σκύλλων καί το λάλημα τών πετεινών καί το ά
σμα τοΰ -καρραγωγέως ποΰ είνε έςαπλωμένος είς τό άρ-

ΜΑΡΤΙΟΣ 1911
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΕΝΗ ZQH νν>/ν-^ χ-'.-ν -χ. -

ΤΟ ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΔΡΑΜΑ
[ Η σύζυγος τοΰ ύπουργοΰ τών Οικονομικών τής Γαλ
λίας κυρία Καγιώ, έφόνευσε τόν διεθοντήν τοΰ «Φιγαρώ» 
Καλμετ, είς τό γραφεϊον τής έφημερίδος του. έςεγερθεϊσα 
'-’Λ τήν έναντίον τοΰ συζύγου της πολεμικήν, καί ιδία έκ 
της δημοσιεύσεως επιστολής της ιδιωτικής φύσεως.

Ητο περίπου ή έκτη απογευματινή, είς δέ τά γραφεία 
της συντάξεως τοΰ «Φιγαρώ» ή έργασία εύρίσκετο είς 
την ακμήν της. Ό Γάστων Καλμέτ έν τώ γραφείω αύ
τοΰ συνωμίλει μετά τού κ. Παύλου Μπουρζέ καί ίσως συ- 
νεσκεπτετο περί νέας κατά τού Καγιώ έπίθέσεως.

; Εν τή αιθούση τής άναμονής κυρία τις άνέμενε σχεδόν 
“πτ τριών τετάρτων τής ώρας, υψηλού άναστήματος,κομ
ψή, εύγενοΰς έξωτερικοΰ. ’Αφού κατ’ άρχάς έπέμεινεν 
ινα μή γνωρίση είς τόν θυρωρόν τό όνομά της, εΐτα έκλει- 
σεν έντός μικρού φακέλλου τό. έπισκεπτήριόν της καί έγ- 
7.ε'·ρίζουσα τούτο είς τον θυρωρόν είπε : «Θά ΐδητε δτι ό 
Διευθυντής θά μέ δεχθή αμέσως.»

Τήν στιγμήν έκείνην ό Καλμέτ ήτο έτοιμος νά έξέλθ-η 
τοΰ ιδιαιτέρου αύτοΰ γραφείου, πάντοτε συνοδεία τού 
Μπουρζέ, δτε ό θυρωρός παρουσίασεν αύτώ τόν φάκελλον.

Ο Καλμ,έτ άνέγνωσε το έπισκεπτήριόν καί δεικνύων 
τούτο προς τον. φίλον του είπε : «Έπιτρέψατέ μοι, δέν 
Ουναμαι ή νά τήν δεχθώ» μεθ’ δ έπανήλθεν είς τό γρα- 
φεϊόν του, αφού έδωκεν εντολήν ϊνα ή κυρία είσέλθη.

Ό Μπουρζέ άπομακρυνόμενος συνηντήθη μετά τής κυ
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γοκίνητο κάρρο τοο,αισθάνεται κανείς ό.τι σφύζει ή πλέον 
έντονος ζωή καί ότι μέσα έκεϊ είς τον πολνσύνθετον έ- 
κεϊνον πίνακα τής φύσεως γεννάται ή χαρά, ό πόθος, ή 
άγαλλίασις καί ή μέθη τής ζωής.

Άπο τά κατάφντα πρανή τών λόφων καί άπό τά ανθι
σμένα τριαντάφυλλα μαί άπό τά χρυ-σίζαντα έσπεο-ιδοειδή 
καί από τό βαθύτατον πράσινον τών κυπαρίσσων καί άπό 
τό κοκκινωπόν τών άμπέλων ποΰ φυλλορροούν καί τό έαυ- 
θροΰν τής καλλιεργησίμου γής αναφαίνεται ένας μαγευτι
κός τάπης ό οποίος νρμίζε: κανείς ότι άντικατοπτρίζεται 
είς τήν έκεϊ που στίλόαυσαν έπιφάνειαν τής θαλάσσης.

**
Καί είς ολην αύτήν τήν άπαράμιλλον μεγαλοπρέπειαν 

τής φύσεως ή κοινωνία τοΰ Αίγιου βυθίζει τό βλέμμα της 
καθημερινώς καί άφίνει τήν ψυχήν της νά λούεται είς τά 
νάματα μιας ζωγραφικωτάτης καί μεγαλοπρεπεστάτης 
φύσεως.

Μίι-^ινς

ρίας ήν όμως δέν άνεγνώρισεν. Έν τώ μεταξύ ό Καλμέτ 
εΐχεν ανοίξει τήν θύρα.ν τοΰ ιδιαιτέρου αύτοΰ δωματίου 
καί άφήκεν ϊνα ή κυρία είσέλθη πρώτη μεθ’ ό έκλεισε τήν 
θύραν καί έπλησίασε πρός τό γραφεϊόν του.

Ιίαρήλθον δευτερόλεπτά τ’.να καί έκ τοΰ διαμερίσμα
τος τοΰ Καλμέτ ήκοόσ(|ησαν δ’.αδοχικώς πέντε πυροβολι
σμοί.

Κλητήρες καί συντάκται προσέτρεξαν αμέσως κα! εύ- 
ρον τόν Καλμέτ κείμενον έκτάδην πλησίον ανακλίντρου 
τίνος τήν γυναίκα ακίνητον είς τήν αντίθετον γωνίαν κρα
τούσαν έτι είς χεϊρας τό περίστροφον δι’ ού είχε πυρο
βολήσει. Πρός τινα τών θυρωρών δστις διηυθύνθη κατ’ 
αύτής παρέδω,κε τό περίστροφον, απολύτως ψύχραιμος, 
καί εϊπεν : «Είμαι γυνή, δέν θά φύγω».

Διήλθεν υπερήφανος διά μέσου τοΰ ομίλου τών τετα- 
ραγμένων συντακτών, ούς προσητένισεν αγερώχως καί 
είπε διά φωνής ήτις ουδόλως προέδιδε ταραχήν :

—’Αφού δέν ύπάρχει έν Γαλλία Δικαιοσύνη, λαμβάνω 
ταύτην μόνη μου.

—Σιωπήσατε —έφώναξεν εις έξ αύτών— μετά τό 
έγκλημα δπερ διεπράξατε οφείλετε νά σιωπήσετε.

— Έγώ δέν ομιλώ προ σας, άπήντησε καί έμεινε πε
ρίπου έπί είκοσι λεπτά άκίνητος, άφωνος καί σχεδόν πε
ριφρονητική πρός όλους μέχρι τής στιγμής ποΰ ώδηγήθη 
είς τάς φυλακάς τοΰ 'Αγίου Λαζάρου.

Έκ τοΰ υπουργείου του ό κ. Καγιώ έσπε.σεν είς τας 
φολακάς έφ’ άμάξης, συνοδευόμενος παρ’ ένός βουλευτοϋ. 
Ωχρός καί τεταραγμένος ό κ. Καγιώ δι’ αποτόμου κινή- 
σεως παρεμέρισε το συνωστ,ιζόμενον έπί τής οδού πλήθος
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**1 δηλώσας τήν ιδιότητά του πρός τον ορουρόν άστυνο- 
μ-.κον ανήλθε ταχέως τήν κλίμακα φθάσας είς τό πρώτον 
πάτωμα.

Το γραφεϊον τοϋ αστυνόμου είχε ζαταληφθή ύπό δη
μοσιογράφων, ο-τινες καί παρεζλήθησαν νά έξέλθωσι. 
Διαρκούσης τής άνακρίσεως ό κ. Καγ-ώ άνέμενεν έν τώ 
προθακάμω μετά τ-.νων φίλων αύτοΰ βουλευτών, οί’τινες 
ε’.χον σπεύσει νά παρηγορήσωσ-ν αύτόν, όταν δέ ή ζυοία 
Καγ'.ώ υπέγραψε τήν κατάθεσ-.ν, ό -υπουργός τών Οικονο
μικών έπλησίασε τον άναζρ-τήν ον παρεκάλεσε νά έπι- 
τρέψη όπως συνομιλήση έπί τινας στιγμάς μετά τής συ
ζύγου του. Ή συνάντησις ύπήρξεν είς άζρον συγκινητική 
ζ.αίτο: μ-.κρας δ-.αρζείας, μόλις δευτερολέπτων.

(Ηίφ-.γαρώ» τήν έπαύρ-.ον τοΰ φόνου τοϋ διευθυντοΰ 
του έξεδόθη βραδύτερου τής συνήθους ώρας, έδημοσίευσε 
δε είς τήν πρώτην σελίδα τά εξής :

« Ο ημέτερος διευθυντής Τάστων Καλμέτ άπεδίωσε 

Τό γραφεϊον τοϋ διευθυντοΰ τοΰ «Φιγαοώ» εί- Τλ . ,
^ιγαρω», εις το οποίον η κυρία Καγιω έφόνευσε τόν Καλμέτ.

ποια κατα τα τελευταία έτη παίζε- μέγαν ρόλον καί είς 
τον δημόσιόν βίον έν τή Δημοκρατία, άνεμίχθη είς μίαν 
υπόθεσ-.ν τιμής κατά τόν άδεξ-.ώτερον τρόπον.

Ή κυρία Καγ-ώ ήτο φιλόδοξος. ’Ήλλαξε τό όνομα Κλα- 
ρενή, κληρονομ-.κής μόνον δόξης όνομα, μέ τό όνομα Κα- 
γ-.ώ, όνομα δόξης παρούσης. Είς τήν πρώτην όμως σει- 
σμ·.κήν δόνησ-ν τής συζυγικής δόξης, έπήδησεν έκ τοΰ 
παράθυρου, παρασύρασα δύο άζόμη θύματα είς τόν παν- 
ζον της : Τόν ισχυρόν σύζυγον, οστ-.ς είχεν άζόμη τήν 
ουναμ-ν να ζρατηθή άζλόνητος είς τήν Οέσ-.ν του. έστω 
ζαί άνευ απολογίας, ζαί τόν δυνατόν δημοσιογράφον, ο- 
στ:ς ε-.χε ζαί άλλην άποστολήν νά συμπληρώση, έστω 
Χα! αποτυγχανων είς τόν ζατά τοΰ ύπουργοΰ άγώνά το 5

Γ: γεγονός είνε άξιον προσοχής δ-.ά τά δημόσ-.α πράγ
ματα έν Γαλλία, όπου ή γυνή, άπό τής κυρίας Στενέλ 

τήν εσπέραν ταύτην δρλοφονηθείς. Τό έγζλημα τοΰτοJ 
ζ’-νηση την οργήν ζαί τήν αποστροφήν σύμπαντος τοΰ I 
Ονους.

» Ημείς οί συνεργάται αύτοΰ, οί φίλο: του, μετά χλ 
ώρας φρ-.κώδους άγωνίας ας δ-.ήλθομεν αίσθανόμεθα έΐ 
τους βαρυαλγοΰντας. Άπωλέσαμεν τόν εύγενέστερον Χϊί 
προσφ-λέστερον τών διευθυντών, τόν διδάσκαλον καί σο> 
εργάτην όλων ημών τών προσπαθειών. Ούτος έπεσεν i- 
ρω-κώς, αλωνιζόμενος τό εύγενέστερον τών άγώνων εί': 
ους ποτέ αφιέρωσε πατριώτης τό ίδιον αύτοΰ σθένος.»

Ούτως ή υπόδεσις Καλμέτ-Καγιώ έλαδε τήν χε-ροτέ 
ραν ουνατην λύσ-.ν. Μεταξύ τοΰ δημοσιογραφικού άγώνος, 
του διεξαγόμενου άπό χρηστής συνειδήσεως καί τής ύπόί 
Αζ,ψοώς άνδρος πολ-.τικοΰ άνεγνωρ-.σμένης αξίας παρενε- 
οληθη το περίστροφου, τερμάτισαν άφ’ ένός τήν ζωήν τοΰ 
οημοσ-.ογράφου άγωνιστοΰ, άλλά καί τερμάτισαν συγχρό- 
νως τόν πολιτικόν βίον τοΰ ύπουργοΰ. Ή γυναίκα ή ό

μ.χ^. ^.ής κυρίας Καγ-ω, χωρίς νά βανδαλίζη ζατά τής 
Λφροο-.της τοΰ Βελεσκέζ, κινείται έν τούτο-.ς ζατά τρόπον 

πολύ έπ’.βλαβέστεοον.

Η ιστορία της κυρίας Καγ-ώ παρουσιάζει πάμπολλα 
σημεία κοινωνικού όλως ένδ-.αφέροντος. Τά άφορώντα 
ιο-.αιτερως τας περ-φήμους έπ-.στολάς, τών οποίων δήθεν 
η ζυρία Καγ-ώ έφοδήθη τήν δημοσίευσ-ν ζαί άπεφάσ-.σε 
να χ^-ροοίζήση, εινε έςαιρετ-.κώς μυστηριώδη. Οί συμ- 
παθοΰντες πρός τήν ώραίαν κυρίαν βεβαιώνουν, οτι αί έ- 
π-.στολαί αύτα-. άπηυθύνοντο πρός αύτήν άπό μέρους τοΰ 
μετεπε-τα συζύγου της. είς έποχήν καθ’ ήν ήτο άκόμη 
κυρία Λεο Κ/.αρετη, ζαί ότι έδόθησαν είς τόν Καλμέτ 

τζχρ αυτου του Κλαρετή.
Οί αντίθετοί όμως υποστηρίζουν, ότι ούτε άλλην έπ-_

μοσία έξύβρισε τόν σύζυγόν της, άσθενουντα τότε και μη 
δυνάμεοον νά ζητήση ίκανοποίησιν δ-.ά τήν υδριν. Ο ε- 
ρουσ-’αστής', τραυματισθείς ίάθη, ή δέ άποπε-.ραθεισα τον 
φόνον ζατεδιζάσθη είς όλιγόμηνον φυλάζισιν.

Έτεοον παράδειγμα, παλαιότερον τοΰτο, παρεσχεν η 
σύζυγος Γάλλου δ-.ζαστοΰ, ήτις έπυροβόλησε ζατά τίνος 
έζ τών συντακτών τής παρισινής έφημεριδος «Κραυγή 
τοΰ Λαοΰ» έζδ-.ζοΰσα τήν προσδληθεϊσαν ύπόληψιν του 
συζύγου της. Κατά τήν περίπτωσιν όμως έκείνην η ένο
χος ήθωώθη ύπό τοΰ Καζουργιοδιζείου τοΰ Σηκουάνα.

’ Έν Γαλλία τό έγζλημα τής ζυρίας Καγ-.ώ ζρινομενον 
ώς έγζλημα πολ-.τ-.κόν ύπό γυναικός διαπραχθεν, εινε το

■ · . *ατ-Ϊ7εν  ό Καλμέτ, ούτε ζάν προς τήν κυρίαν 
κ’αν-ώ άπηυθύνοντο αί έπιστολαί, αλ/.α προς την πρώτην 
,.avov τοΰ ύπουργοΰ, τήν σήμερον κυρίαν 1 κεινταν.
J Έ» ζγΐτ όμ3[τοί τών έπ-.στολών ° δ-.ευθυντής του 

«Αδιαλλάκτου» έδημοσίευσεν άληθοφανεϊς πληροφορίας.
V έπ-.στολα'ί αύτα-. άπηυθύνοντο πρός τήν πρώτην κυρίαν 
Κ’".ώ,’ήτίς ζατά τήν έποχήν τής δίζης^-.άjo δ·.αζύ- 

τ·.όν της τάς έφωτογράφησε πρός χρησιν των οιζηγορων 
χαί πρός πίεσ-.ν τοΰ συζύγου της, όπως της χορηγηση ο- 

ν τό δυνατόν μεγαλειτέραν άποζημίωσ-.ν διατροφής.
Γεμάτα-, άπό τρυφερωτάτας έρωτ-.ζάς έζφρασε-.ς, α-.τι- 

ν5ς φθάνουν πολλάζ-.ς είς τά ορ-.α τοΰ γελοίου, αί έπί^ 
στολαΐ εκείνα-, περ-.εϊχον καί πλεϊστα οσα μυστ-.za τής 
πολ-.τ-.ζής ζωής καί τών φ-.λοδοξίών τοΰ κ. Καγ-.ω. Ε·.ς 
ύαν τών έπ-.στολών γράφε-, μεταξύ άλλων : «Τήν ήμέ- 
',αν ποΰ θά είμαι Ιΐοόεδρος τής Δημοκρατίας...» Έπίσης 
ύπάρχουν γνώμαι τοΰ Καγ-.ώ πολύ τολμηρά! και πο/./.α- 
■/<.' ύδρ-.στίζα'. δ-.ά συναδέλφους του εν τή πολιτική.

Ή κυρία Γκεϊντάν ζρατεϊ πάντοτε τα πρωτότυπα των 
έπ-.στολών έκείνων. Βέβαιοι δέ ότι είς ύύοένα ούδέποτε

Ό κ. Καγιώ ετοιμαζόμενος νά έπιβή μετά μεγίστων προφυλάξεων, λόγφ τής λαϊκής εξεγερσεως, 

τοΰ αυτοκινήτου του διά νά μεταβή πρός έπίσκεψιν τής φυλακισμένης συζυγου του.

τάς άνεκοίνωσεν. Είνε πιθανόν όμως ά?ώ τήν έποχήν τής 
δίκης νά παρέπεσαν φωτογραφία-, τών έπ-.στολών ζαι μια 
άπό τάς φωτογραφίας αύτάς περιήλθεν είς χειρας τοΰ 

Καλμέτ. ,
Ό διευθυντής τοΰ «Φιγαρώ» έδίστασε πολύ προζειμε- 

νου νά τήν δημοσιεύση. "Οταν όμως ή άνάγκη τής πολε
μικής του έπέδαλε τήν δημοσίευσιν έφρόντ-.σε ν, αποκοψη 
όλας τάς τρυφερότητας τής επιστολής .ζαι ν’ αφήση μο- 

νον τ'ο πολ’.'’.7.ον |ΐ»εροέ.

Είς τήν ιστορίαν τών πολιτιζών άνδρών δεν ύπάρχουσι 
πολλά παραδείγματα, ίσως δέ ζανέν άλλο γυνα-.ζών. αί- 
τ-.νες ύπήρξαν αί ήρωίδες δραμάτων ώς το τελευταϊον εν 
Ιίαρισίοις λαδόν χώραν. Όμιλοΰμεν περί τής κυρίας Κα- 
-/-.ώ. τής έζδ-.ζησάσης τήν προσβαλλομένην τιμήν τοΰ συ

ζύγου της.
Ευτυχώς αί γυναίκες σπανιώτατα έμφανίζονται ώς πο

λιτικοί δολοφόνο-.., ή δέ τελευταία περίπτωσ-.ς το-.αύτης έμ- 
-,ανίσεως έγένετο έν Λος ’Άτζελος, όπου μία σύζυγος α- 
πεπειράθη νά φονεύση 'ένα Γερουσιαστήν, οστ-.ς όμ-.λών δη- 

πρώτον μετά τόν φόνον τοΰ Μαρα, τοΰ τέρατος 
τής Έπαναστάσεως, όν δ-.έπραξεν ή Καρλόττα Κοροαι η 

έζ Βρεττάνης ήρωίς.
Ή χώοα ής αί γυναϊζες δύνανται νά ζαυχηθώσιν οτι 

ή ιστορία 'τοΰ φύλου των είνε μεστή παραδειγμάτων γυ- 
ναιζείου ήοω-.σμοΰ ζαι αύταπαρνήσεως, χαριν πολίτ-ζων 
σκοπών, είνε ή Ρωσοία. Έκεϊ μέχρι πρό ολίγων έτι ε
τών είχεν άνθιση ή ιδέα τής δ-.ά παντός μέσου έξοντωσεως 
τών άνδοών. οβς ό πολύς λαός -άδ-.άφορον αν δικαίως η 
άδίζωο- έθεώρει ώς τούς έχθρούς τής προόδου και της 
ελευθερίας τής ρωσσ-.κής ΙΙατρίδος. Είς τήν επαναστατι
κήν έκείνην περίοδον πάντες ένθυμούμεθα οποίον π^-σω
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πον έπαιξαν αί γυναϊκΐς, νεαραί φδίτήτριαι ή άπλαι κό
ρα». -οΰ λαοΰ. >

'« τελευταία περίπτωσις δολοφονίας διαπραχθείσης 
χάριν τοιούτου τίνος σκοποΰ είνε ή τής Ζ’.νάϊδας Κονο- 
πλιαννικόβας, μιας διδασκαλίσσης ήτις τήν Ιην Αΰγού- 
στου τοΰ 1906 έφόνευσε τόν συνταγματάρχην Μίν, διαι
τητήν τοδ περνφήμου συντάγματος τών Σωματοφυλάκων 
τοΰ Σέμενχοφ, είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν τοΰ Πέτερ- 
χωφ. Ή Ζ’.νάίδα συνελήφθη καί κατεδικάσθη είς τόν δ».’ 
αγχόνης θάνατον. Ή καταδίκη αυτή γυναικός ήτο ή πρώ
τη έν Ρωσσία έκτελεσθεϊσα μετά τήν Σοφίαν Περοφσκά- 
γ·α, ήτις ήτο ή όργανώτρια τής μηδενιστικής συνωμοσίας 
τής διαπραξάσης τήν δολοφονίαν τοΰ Τσάρου ’Αλεξάνδρου 
Β'. Η Σοφία ΠεροφΟκάγια, μεταφερομένη τήν Ιην Μαρ
τίου 1881 είς τήν Στρατιωτικήν ’Ιππευτικήν Σχολήν 
τής Πετρουπόλεως κατετεμαχίσθη ύπό τοΰ όχλου.

Ή Ζ’.νάίδα Κονοπλ'.αννια.όβα ήτο είκοσι επτά ετών 
ηλικίας κατά τόν χρόνον τής έκτελέσεως τής θαναν.κής 
ποινής της. Άλλ’ ή έτέρα Ρωσσΐς μηδενώτρια, ή Μαρία 
Σπυριδονόδα ήτις έφόνευσε τόν Κυβερνήτην Λουζενόφσκη, 
ήτο μόλις είκοσι δύο ετών. "Οτε αύτη συνελήφθη ύπε- 
βλήθη είς φρικτάς βασάνους ίνα άποκαλύψη τούς συνενό
χους της άλλ’ έτήρησε σιγήν. Άχθεισα πρό τοΰ Στρατο
δικείου κατεδ’.κάσθη καί έξωρίσθη είς Σιβηρίαν.

’Άλλη Ρωσσΐς μηδενίστρια έδολοφόνησε τό 1890 τόν 
λοχαγόν Σολοτούτσιν, αρχηγόν τής μυστικής αστυνομίας 
τής Μόσχας, αύτοκτονήσασα κατόπιν.

ΤΟ ΚΑΠΕΛΛΟ
Ή τρέλλα τοΰ καπέλλου καταλαμβάνει τήν έποχήν 

αύτήν όλας τάς γυναίκας, νέας καί μή....Όλαι δίδουν 
τή/ παραγγελίαν τοΰ καπέλλου τής τελευταίας μόδας, 
πριν φύγουν διά τήν έξοχήν, διά τά λουτρά, διά τά θερινά 
ταξείδια.

'Όλα τά καπέλλα τών κυριών φαίνονται τώρα περισσό
τερον ελκυστικά, περισσότερον ώραϊα. Ελκύουν τό βλέμμα 
ώς δροσερός άνθών έν όλη τή άνθήσει του. Αύριον έν 
τούτοις, δέν θά μάς αρέσουν πλέον. Αύριον δέν θά μάς 
φαίνωνται πλέον ωραία, διότι δέν θά είνε πλέον τής μό
δας. Ή μάγισρα μόδα, ή οποία τόσον συχνά μεταβάλλε. 
πρόσωπον, ή μάγισσα μέ τήν σχεδόν θεϊκήν δύναμ'.ν, άφοΰ 
μάς έκαμε νά τά νομίζωμεν έξοχα, θά μάς πείση κατό
πιν νά τά θεωροΰμεν σχεδόν γελοία ! Καπέλλα θερινά, 
καπέλλα έςοχα καί σχεδόν τρελλά, τελευταία καπέλλα 
τής έποχής τοΰ έτους ποΰ τελειώνει, μέ πόσον τρυφεράν 
μελαγχολίαν μάς θέλγετε, και θέτομεν έπί τής άνοήτου 
κεφαλής μας τά ελκυστικά σας σχήματα. Καπέλλα μέ τό 
χρώμα τής αυγής ή τής νυκτός, πλατειά ώς στέγαι καί 
σκεπασμένα μέ τα αερώδη τούλια, ή τά σζ.οΰρα ώς ή ομί
χλη στριφογυρισμένα πτερά’ μαΰρα, μικρά καί έλαφρά, 
ώς προσωπίδες, διαφανή και τρεμουλιαστά σάν μεγάλες 
πεταλούδες, σοβαρά ή έςωφρενικά, μέ τούς φιόγκους ποΰ 
έςέχουν ώς πτερά, ή μέ τής άγριες καρφίτσες, ποΰ λαμ
ποκοπούν’ απλά καί ήρεμα, σαν τό καπέλλο τοΰ ποοσκυ- 
νητοΰ Τανάουζερ, ή ίδιοτρόπως ανθοστολισμένα ώς διά 

καμμίαν ερωτικήν πανήγυριν, καπέλλα ανήκουστα, 
πέλλα μωρά, καπέλλα θελκτικά, είσθε το πλέον αγαπ^ 
τόν μας άθυρμα, έκεϊνο ποΰ περιποιούμεθα, ποΰ άγαποΰ 
μεν περισσότερον, ποΰ τό έπιθυμοΰμεν περισσότερον, χχ 
τό όποϊον έπίσης λησμονοΰμεν ταχύτερον, καί στρέφομε 
πλέον είς αύτό τά μάτια μέ περιφρόνησιν, ώς νά μή φέργ 
μαζί του, είς τό κοϊλον τοΰ σχήματός του, ποΰ διατηρεί 
ακόμη το αποτύπωμα τών μικρών απίστων κεφαλών, 
κάτι άπό τάς σκέψεις μας μιάς ημέρας, άπό τά όνειρά μ»; 
μιας ώρας !

ΐ»
'Όταν, άγάπη μου, μοΰ έςομολογεϊσαι τήν μελαγχο

λίαν σου, καί μοΰ λέγεις έκ τών προτέρων ότι τά μά
ταια λόγια δέν δύναντα». νά σέ τέρψουν, όσον ειλικρινή καί 
άν είνε, ούτε και ή ειρωνεία, ούτε καί ή παρηγοριά, σέ 
οδηγώ σέ κάποιαν μεγάλην καπελλοΰ. Είσερχόμεθα μέ 
ευλαβή ήδονήν είς τό άγιαστήρ'.ον αύτό. όπου, ύπό τήν 
έπί εκατόν κατόπτρων ακτινοβολίαν τών φώτων,τα μυστη
ριώδη καπέλλα ακόμη χωρίς πρόσωπον, χωρίς ζωήν, πε
ριμένουν έπάνω είς τά έκ βελούδου στηρίγματα, τήν στιγ
μήν ποΰ θά άποκτήσουν ψυχήν.

’Επί όλων αύτών πτερυγίζει κάτι τι παράδοξον καί σα
τανικόν. Άπό τήν είσοδον αισθάνεσαι σάν νά σοΰ έχουν 
κάμει μάγια. Άπό τώρα, μελαγχολική μου άγάπη. τά 
μάτια σου μεταβάλλονται και διασκεδάζουν παρατηροΰντα 
όλους έκείνους τούς γύρους καί τά χρώματα, ποΰ. ένω 
θά μεταμορφώσουν τό έξωτερικόν σου, θά μεταβάλουν και 
τούς ρεμβασμούς σου. Δέν γνωρίζω ποιον διαβολικόν καί 
σατανικόν πνεΰμα γελά τόν άέρα τής αιθούσης, μέ όλας 
αύτάς τάς αντανακλάσεις έπί τών κατόπτρων τών καπέλ- 
λων, μέ τά στηρίγματά των, ποΰ είνε τά σκήπτρα τής 
μόδας καί συγχρόνως αί σκοΰπαι τών σαββατικών οργίων.

Ουδέν μυστηριωδέστερον, ώς βλέπετε, άπό ένα καπέλλο. 
Ούδέν σπουδαιότερου αύτοΰ. Αύτά καθορίζουν τήν μεταμ
φίεση» καί χαρακτηρίζουν τήν τουαλέτταν. "Οταν περνάς, 
αγάπη μου, μέ τό πρόσωπον ύψηλά ύπό τό μικρόν κα
πέλλο, ποΰ σοΰ καλύπτει ολόκληρον τήν κεφαλήν καί ά 
φίνει νά δ’.ακρίνεται τό θελκτικόν του πρόσωπον, γνω
ρίζω ότι είς τό καπέλλο οφείλεις το θαρραλέου σου καί 
τολμηρόν ύφος. Καί όταν ύπό κανένα τεράστιον καί ά- 
πλοΰν καπέλλο άναγκάζεσαι νά κλίνης τον λαιμόν σου διά 
νά μέ ΐδής, γνωρίζω καί τότε ότι τό καπέλλο σοΰ δίδει 
τό άμφίβολον αύτό καί όνειροπόλον ύφος, οτι τό καπέλλο 
σέ παρουσιάζει μελαγχολικήν καί έρωτευμένην.,.Άπο τά 
πτερά καί τούς φιόγκους πέρνεις ενίοτε, ύπό τούς πλατείς 
κατα’.βασμένους γύρους, σάν νά θέλουν άπό ζηλοτυπίαν 
νά κρύψουν τό μέτωπόν σου, το ύφος αύτό τό πονηρόν καί 
ύπουλον.... Σύ ή ιδία άλλως τε ποια είσαι, άγάπη μου; 
ΙΙράγματι ούτε έγώ δέν γνωρίζω, διότι σέ είδα τώρα νά 
μεταβάλλης μέ ατελεύτητοι εύχέρείαν καί ταχύτητα, έ- 
νώπιον τοΰ καθρέπτου ύπό τά διάφορα καπέλλα , προσω
πικότητα καί έκφρασιν. Όπισθεν τοΰ βέλου πρό ολίγου 
είχες στόμα ώραίας δούλης όπισθεν τοΰ δικτυωτοΰ χαρε
μιού, καί μάτια ακτινοβολοΰντα καί ίκετεύοντα θηρίων 
υπερήφανων, και άγριων ζώων έν αίχμ.αλωσία.

Νά φύγωμεν λοιπόν ; Καί μή γελάσωμεν μέ τήν ήλι_

, > ή όποια δοκιμάζει κα-
k-nv κάπως κυρίαν 1 ναι ή οποία μα-*ιωμενψ , _ νΎ7-έ/.Λα μπεμπε, λ

κεντην·α·α’ ’ , ·· ψυχήν *αι  το
' -οοσπαθει ίσως να εύρη - »
Ξ -/οοης. ζωηράς, χάίδευμενης, 

;; ή\ποία μέ^ι 
αύτη ι®ο»ί *·»·  ·

tI9S πλέον..·· _____ _

όπως ήτο 
διότι δέν

1 . τοΰ Βάγνερ β«6ύ? ε1ς Τ° 
καίζιμόν του. Ό ^Χ^ής μέ τήν κατανυκτικήν 
συνείθιστον κοινον, αλλα μεγ
καί μυστικοπαθή γ^ήνην ^ -δοθεϊσα συ-

—’Επιτυχής έπισης η ει» · έρασιτέχναι της ο-
ναυλίατής «Μουσικής Άκαδημ^ ’ 
ποίας κ-ΐτεχειροκροτήθ-^αν.

Ό κ- Φαρκ”ά

■» *

λ * «-«** ’*
ΕΓ_. τό κλοΰ τών διάφορων c.. .

κατά τάς 
έξηκολού-

’ ι τοΰ μη- 
Ωδείου Άθη-

δνίδος Μαρ-

φαρκοίΑ 
οποίας 
εκλεκτός καλλιτε-

4 fcwta-K ip·"»'»·' 'I ” ’,ίρα, Λ Λ

ιρα,„·,δ„ «w.sxxw»*'·  
λικά, Αγγλικά και ελληνικά
ένθουσιωδώς. «αί ή Α. Μ. ό Βασιλεύς, διδων

Άλλα*  όννανλια»
• -SAftn τήν πρώτην Κυριακήν 

Είς τό Δημοτικόν εδοθη 1 ' τού ·ρδεί,
’.Λτη συναυλία της ορχήστρα

Ζ μέ τήν σύμπραζιν NL τόν Βασιλέα,

γαΰίτας ^^ας καί πλήθος κόσμου
τόν Διάδοχον, με ν, Χοΰ Μασσενε, οι
κτοΰ. Αί «Άλσατικαι σκηναι .
τοΰ δάσους» τοΰ Βάγνερ και ^ώς και
Τέλλου» άπεδόθησαν με δι> 1 .,^0. ουνθετου
τό συμφωνικόν ποίημα «Μ°ρ σ χο κον-
Ζ. Διάλιου. Ή Χθουσιώδη χειροκροτήματα-
σέρτοτοΰ Βιεταν απεσπασ τα,
■Ως κοσμική συγκεντρωσι, η 
-ζλεκτοτέρας- »

> έκλε_ 
; .ψίθυροι 
Γουλιέλμου

* ' ν F) δα aiwtvcQ*-  ίΐα
Είς τό ’«δεϊον Αθηνών η κυρία - %

ρέσχεμίαν μουσικήν άπόλαυσιν, 1 ·, ΤζουμΛνην
χ^ν, Μαρσίκ, Μπουστιντουι Γα^Ρ 
^ίΠαπαδημη^υ- και των' ^^έσενς τών Χ^’» Μό
δαν καί Ήπίτη. Έςετελεσ 1 Μπελλίνι, Μ'
ζαρτ, Σοΰμπερτ, Σκαμπατι Μαρσίκ.
θώς καί συνθέσεις των κ.κ.

\ ’’ κ Σαϊφερ είς τή* αΧ- 
- ή συναυλία του - Χνίδοε Βέ-....... ιπ.ν»»*·'· ”’ 11 , συιιπράζει της δνιοος

--ηΰ ’Ωδείου Αοττνερ, 11 Τ(ΐρτίνι, Μένδελ-
■ Λ. Έ^ετελέσθησαν τεμαχ Βενώφβκυ.

, Κορέλλι-Λεονάρτ, ν τέχνην του, ιδίως είς
^έδειξε τη Ό _ Ναοΰμ δλην την α- 
* Μένδελσον και η δν ις 

δεξιοτε*/?  ία^

Άλλη άπόλαυσις η 
θουσαν τοΰ 
ρας Ναούμ.
OOV, - 'St
Ό κ. Σοΰψερ επεδειφι 
τό κονσέρτο τοΰ ®-

-, όντελεστικης παλότητα της εκτεΛ
Ωδείου Άθη-

Είς τό Δημοτικόν η πεμ Πολωνοϋ κλειδοκυμβαλιστου 
νών έδόθη τή συμπραζει τ μ, τδ {αέρΟχον
Γ-ζοντόφσκυ.δ όποιος κατεθελ,ε

*, νατά τόν λήζαντα μήν<*  
^τό’Ωδειον έδόθησαν κόσμΟυ συναυ

μετά πολλής έπιτυχίας καιε Σ ράγδας Γενναδη,
λίαι τής -^Χ\Χοίρη, καί τής έκλεκτής κλει- 

συμπραττοντο, δεσΛΟινίδος Θαλείας Πανια.
δοκυμβαλιστρια, , , Γκοντό^<5κν

Μ ■ δι4σημος κλει-
Ε’ις τήν αίθουσαν του ει ρόστου καλ-

δοκυμβαλιστής κ. Γκοντοφ κοινόν με τα
λους μουσικά έντρυφθ^αt ε^το 
δύοθαυμασίαςσ^αυλατςτ · Γαμώ, Μπράμς
Σοΰμαν, Σοπεν, ιοτ· τί.ν «Ζωήν τοΰ καλλιτέχνου».

μίαν σύνθεσιν ώικτμ » ποΰ άμυδρως
θαυμασμός, γοητεία, καταπ^Κ ^xae το
μόνον εκφράζουν τας ε άκροατήριόν του το
πυκνόνκατ’άμφοτερας τα, ^«τήν είς χεά>ο-

ς όποιον άπεθέωσε τον μάγον
κροτήματακαίέπειφηρας·

Τό κοναμτετο
τό νεοσίστατον έλληνικον 

Τήν πρώτην του έμφανωι q ν
κουαρτέτο εκαμε ^ ^χέτ0 ^τελείται άπο τους 
τοΰ Ωδείου Αθηνών. Το^ Κονχογιάννην και Μιχαλο- 
κ.κ. Παπαδημητνιου· Σκλαβ , , >λλεξάνδρα Παν-
«ουλον, συμπράττουσι δε ε ς
ίζοποΛο» >λ· S »■ XX °j„d.i«On«ov V’T“ 
•Κ«Λά· «X. “XX, Χ.„, «ΛΛ-

- -X’Sώ **"■
““ ” Ο ‘WK’»' ~

Λ ■ , διά τήν παράστασιν της ελ
Προχωροΰν αί ^οι^ πόλέμος έν ΠολέμΦ» 

χηνικής δπερέττας τοι’ ” 2ύλλογΟν «Προ-
μέ λιμπρέττο του κ. κουστουμιών έπι τή βασει
οδος», έδόθη ή παραγγελαι τ νοδ> Κοστουμια
^ν αηδιών τοΰ ^Χ  ̂Ϊτ^τένα άπό έλ- 

βλάχικά ώραιότατα με νε«■ /. πολλάς δε-
ληνικά φορέματα, ράπτονται και κε

σποινίδας. , ναμ.ίρα προαναγγέλλονται
Πλήν τής όπερεττας του ■■ χ Λαυράγκα επι

καί δύο άλλαι- η ” Λάσκ(ίρη καί τά. ■ Παρα-
λΐμπρέττθυτ^ΛΣακελλαρίδη έπί λιμπρέττου του κ. 
πήγματα» του κ.
σκαρη μόνον. ----

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
,Η

’Από τάς διαλέξ^ς \ώ, «Τάϊμς»
συνεκέντρωσεν η Μακεδονία Νεοτουρ
Πράϊςπε?·. «του κ ·· _·5 ^έγαρον της Αρ

Τλν διά/,εςιν, οοΰ-·’1*»  - ό Βασιλεύκισμου». 1θ*  » β ’ τίμησαν ή Α. Μ. » ί>ασ. 
χαιολογικης Εταιρ-· ί,
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«Παρνασσού» διοργανωθεΐσα, υπό τήν προστασίαν 
τής A. Ε. τοΰ πρίγκηπος Νικολάου έκθεσις φωτο
γραφιών τών πολέμων. Τά εκτιθέμενα έργα συμπο- 
σούνται είς 1500 περίπου, μεταξύ τών οποίων 25 
φωτογραφίαι τής Λριγκηπίσσης Μαρίας, μεγεθυνθεί- 
σαι καί έπεξεργασθεΐσαι υπό τοΰ έν Παρισίοις φωτο
γραφικού οίκου Μποασσονά. ‘Ο πρίγκηψ Νικόλαος 
εκθέτει 30 ίδικάς του φωτογραφίας, ή δνίς Κάρρ (ά- 
δελφή τοΰ ναυάρχου) έτέρας 30, ό δέ κ. Κουρουσό- 
πουλος περί τάς 400. ”Αλλοι έκθέται, ή κ. ’Άννα Πα
παδοπούλαν, οί κ. I. Μεσσαλάς, ό ταγματάρχης κ. 
Φραγκούδης, ό κ. II. Ψΰχας, <5 λοχαγός κ. Μπήτρος, 
οί αξιωματικοί τοΰ Ναυτικού κ. κ. Π., Άργυρόπου- 
λος καί Κρίτσας, οί κ. κ. Θ. Μπασιάς, ζι. Άντωνό- 
πουλος, Δ. Μακρής, Τσάπαλος, Εύμορφούλης κλπ.

’ μ απ°ψ^ τής πόλεως

■ν“ '°”*'** κ^, μί „λ, .

καί ό πρίγκηψ Νικόλαος, χειροκροτήσαντες θερμότατα 
μετά τοΰ λοιποΰ ακροατηρίου τόν βαθΰν είς πολιτικήν 
μελέτην καί χαριέστατον είς ευφράδειαν αγορητήν.

Οί ελληνικοί £ζοροί
Είς τήν αίθουσαν τοΰ Λυκείου τών Έλληνίδων ή κυ 

ρία Κρεστενίτου έκαμε τήν προηγγελμένην διάλεξίν της 
περί τών έλληνικών χορών. Ή κυρία Κρεστενίτου, ανα- 
τρέχουσα είς τήν καταγωγήν τοΰ χοροΰ, το «μίμημα κι 
νήσεως» κατά ΙΙλοόταρχον. άνέφερεν, οτι άπό τών αρ

χαιότατων χρόνων ό χορός άπετέλει τήν ώραιοτέραν απα- 
σχόλησιν τής άνθρωπότητος. Οί μνηστήρες τής ΙΙηνε- 
λόπης, ώς άναβέρει ό "Ομηρος, έτέρποντο έπιδιδόμενοι 
είς τήν ορχησιν. 200 είδη περίπου ορχήσεων ήσαν έν 
χρήοει κατά τούς αρχαίους χρόνους. ’Εξ αυτών ή γλα
φυρά όμιλήτρια άνέφερε τάς θρησκευτικάς ορχήσεις, τάς 
βακχικάς, παραλλαγή τών οποίων ήσαν αί κορυδαντικαΐ, 
έν χρήσει ιδία είς Φρυγίαν καί Κρήτην, τάς έορταστικάς 
(ΰπορχήματα, γέρανος), τάς δραματικάς, τάς τερπνάς και 
τάς πυρρίχιους. II κυρία Κρεστενίτου. διεςελθοΰσα λε

πτομερώς τά τής όρχήσεως έν γένει, έπέρανε τήν ομιλίαν 
της έξαίρουσα τήν ομοιότητα τών συγχρόνων έλληνικών 
χορών προς τούς αρχαίους.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
4 Η έόττερίς τών έραόιτε^νών

Έδόθη έν καταπληκτική συρροή κόσμον εις τό 
Δημοτικόν ή υπό τήν προστασίαν τής Α. Μ. τής Βα- 
σιλίσσης έσπερίς τών ερασιτεχνών υπέρ τών Σχολών

τών απόρων παίδων τοΰ «Παρνασσού».
Αί «Βοημικαί σκηναί» άπό τήν «Κάρμεν» έξετελέ- 

σθησαν με πολλήν χάριν καί επιτυχίαν, διευθύνοντος 
τήν ορχήστραν τοΰ κ. Ίω. Ψαρούδα. Ή μονωδία 
τής Τζίλδας άπό τόν «Ριγολέττον» έψάλη άπό τήν 
πρέσβειραν τής Βραζιλίας κυρίαν Άτζερέντο μετά 
τέχνης ήτις άληθώς έθαυμάσθη καί άπέσπαοεν εν
θουσιώδεις επευφημίας καί χειροκροτήματα.

Ή κυρία Άλγκουέτ, ή δεσποινίς Άριόν έτραγού- 
δησαν με πολλήν αισθηματικότητα. ‘Ως Μεφιστοφε- 
λής, έπιτ υχέστατατος ό κ. Μπάσεβιτς. ‘Υπέροχος ώς 
Φάουστ ό άνταποκριτής τοΰ παρισινού «Χρόνου» κ. 
Ντιμπόσκ. Τό κουαρτέτο έχειροκροτήθη ζωηρότατα, 
έπαίχθη δέ μετά τούτο ό «Διαβάτης» τον Κοππέ, γαλ
λιστί άπό τήν κυρίαν Σλήμαν καί τήν δνίδα Δαμασκη
νόν, μέ επιτυχίαν άληθώς καταπλήσσονσαν. Έν τε
λεί τό «Θάρρος τής άγνοιας» τοΰ πρίγκηπος μέ τόν 
κ. Λιδωρίκην, τήν κ. Βασιλείδου, τάς δνίδας ΊΊαπα- 
χατζή καί Γαβριηλίδου, τήν κ. Άλιφέρη καί τους κ. 
κ. Παναγόπουλον καί Λάππαν.

Τήν εσπερίδα ετίμησαν διά τής παρουσίας των ή 
Βασιλική Οικογένεια καί οί πρίγκηπες μετά τών πριγ- 

κηπισσών, έν αίς καί ή Μεγάλη Δούκισσα Πανλόβνα.

--- ----* l·.»-------------
Εκθέσεις

ΑΓΟΡΑΙ
Τήν πρώτην Κυριακήν τοΰ μηνός διεξήχθη είς τήν 

αίθουσαν τής Δημαρχίας ή άγορά τοΰ Συλλόγου ό 
«Πανάγιος Τάφος». Πλήθος κόσμου συνέρρευσε καί 
ζωηροτάτη κίνησις εσημειώθη γύρω άπό τά καλλιτε- 
χνικώτατα τραπεζάκια. Αί εισπράξεις ύπερέβησαν 
τάς τρεις χιλιάδας δραχμών.

—- Άγορά έπίσης τήν ιδίαν ημέραν εις τό ’Ερ
γατικόν Κέντρον όργανωθεϊσα υπό τοΰ «Συνδέ
σμου τών Έργατίδων» πρός όφελος τοΰ ταμείου του. 
Κίνησις καί έκεϊ αρκετή καί εισπράξεις όχι ευκατα
φρόνητοι.

— Τήν δευτέραν Κυριακήν τοΰ μηνός, μετά πολ
λής έπίσης έπι^υχίας, διεξήχθη είς τάς αίθουσας τοΰ 
Διδασκαλείου Πειραιώς μεγάλη φιλανθρωπική άγορά 
τοΰ Συνδέσμου τής «Άναστάσεως τοΰ Ελληνισμού». 
Τήν άγοράν έτίμησεν συν τοϊς αλλοις καί ό μητροπο
λίτης κ. Θεόκλητος.

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΜΙΣΤΡΑΛ

φωτογραφική τοΰ «Παρναόόοΰ»
Τήν 25ην Μαρτίου ήνοιξεν ή είς τήν αίθουσαν τοΰ

Ό γνωστός κριτικός κ. Αιμίλιος Φαγκέ έδημοσίευσεν έξ 
αφορμής τοΰ θανάτου τού Φρειδερίκου Μιστράλ, τό ακόλου
θον ενδιαφέρον άνθρον :

« Ό Μιστράλ άπέθανε φορτωμένος χρόνια, δόξαν, 
εύτυχίας. Κανείς άνθρωπος δέν έξήγειρεν όσας αυτός 
άντιζηλίας. Ευλογούν τόν Μιστράλ ώς άποδείξαντα ότι 
ό βίος δέν είνε μόνον καλός, είνε θελκτικός.

»Ό Μιστράλ καθώς όλοι οί ευτυχισμένοι λαοί, καί 
καθώς όλοι οί ευτυχισμένοι άνθρωποι, δέν έχει ιστο
ρίαν. Έγεννήθη κατά τό 1830 άπό πατέρα εΰπορον 
γαιοκτήμονα. Έσπούδαοεν όπως όλοι οί άνθρωποι. 
Επειτα έγύρισεν είς τό πατρικόν σπίτι, έκληρονόμη- 

σεν, έμεγάλωσεν, έζησεν αγνόν κ’ εύγενή οικογενεια
κόν βιον. Έπληρώθη ημερών δίχως νά γηράση. ’Α
ποθνήσκει ήσυχος καί αρμονικά ώς έζησε. Δι’ ένα σο
φόν τοΰ καιρού του ό Μπαΰλ είπε θέλων νά τόν έγ- 
κωμιάσΐ]: «Έξεπαίδευσε τόν εαυτόν του όσον ήδύ- 
νατο περισσότερον κ’ έμεγάλωσε τήν βιβλιοθήκην πού 
τοΰ έκληροδότησεν ό πατέρας του». ‘Ο Μιστράλ έγή-
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ρασκε πληρούμενος άγαθών συνειθιών καί αύξάνων 
τήν πατρίδαν κληρονομιάν.

» Έσέβετο τάς παραδόσεις, προσκολλημένος εις τό 
έδαφος καί τήν μικρόν πατρίδα, κέζοΰσεν ήσυχα καί 
ειρηνικά, ώσάν μία ρωμαλέα έληά, μέ καλές ρίζες καί 
γόνιμη.

»‘ Υπήρξεν έπίσης ένας μεγάλος ποιητής δίχως νά 
ταξειδεύση καί δίχως νά υποστή βιωτικάς τρικυμίας, 
δίχως νά περιέλθη όλην τήν οικουμένην όπως δανει- 
σθή χιλίους διαφορετικούς τρόπους τοΰ αίσθάνεσθαι, 
δίχως νά έπικαλεσθή τά βίαια πάθη πρός τόν σκοπόν 
τοΰ νά κάμη φιλολογίαν. ’Ήρκεσεν είς τόν Μιστράλ 
νά έπιστήση τήν παρατήρησίν του έπί τών άνδρών, 
τών γυναικών και όλιον τών άντικειμένων τοΰ καντο
νιού, νά διαβάση τ’ άρχαΐα χρονικά τοΰ τόπου του, 
διά νά α’ισθανθή βαθειά καί νά φαντασθή μεγαλο- 
πρεπώς. ‘Ο ’Ωκεανός, λέγει ό Ρισπέν, εϋρίσκεται είς 
τό βάθος ενός κοχυλιοΰ. ‘Ο Φρανσί Ζάμ ζή κατ’ αυ
τόν τόν τρόπον, σκέπτεται κατά τόν ίδιον τρόπον, καί, 
τηρουμένατν τών άναλογιών, φαντάζεται κατά τόν ί
διον τρόπον.

»”Εγραψε τήν «Μιρέγιαν» είς ηλικίαν είκοσιπέντε 
χρόνων, είς προβηγκιανήν διάλεκτον μεταφράσας συγ
χρόνως ταντην είς τήν γαλλικήν διά τούς Βορείους 
Γάλλους. ‘Ο Λαμαρτϊνος έζοΰσε τότε καί έγραφε κρι
τικά αρθρα. Τήν έδιάβασεν, έθαμβώθη, συνεκινήθη, 
συνεταράχθη. ’Έγραψε περί αυτής πενήντα θαυμά
σιας σελίδας, είς τάς οποίας παρά ποτέ άλλοτε τό κυ
ματιστόν ταλάντευμα τής πλατείας του φράσειυς, ή με
γαλοπρέπεια τών εικόνων του, ή ευγλωττία έν ποιή
σει καί ή ποίησις έν ευγλωττία άνεπτύχθησαν μεγαλο- 
πρεπώς διά νά έγκωμιάσουν ένα μεγάλον ποιητήν, 
μίαν πηγήν, ήτις άνέβλυζε, μίαν φυσικήν δύναμιν, ή 
όποια έξεδηλώνετο :

«Θά σας άναγγείλω σήμερα μίαν μεγάλην είδησιν. 
Μέγας έπικός ποιητής έγεννήθη. ‘II Δύσις δέν γεννά 
πλέον τοιούτους. Άλλ’ ή Μεσημβρία γεννά πάντοτε. 
Είνε ή δύναμις τοΰ ήλιου. "Ενας άληθινός ομηρικός 
ποιητής είς τούς καιρούς μας γεννηθείς, καθώς οί άν
θρωποι τοΰ Δευκαλίωνος άπό ένα χαλίκι τοΰ «Κράου», 
ένας πρωτογενής ποιτής είς τήν έποχήν αυτήν τής πα
ρακμής, ένας Έλλην ποιητής είς Άβινιόν, ένας ποιη
τής δημιουργών γλώσσαν άπό ένα ιδίωμα, όπως ό 
ΙΙετράρχης, οστις άπό ένα «πατοά» χυδαΐον δημιουρ
γεί μίαν γλώσσαν κλασικήν είς εικόνας καί αρμονίαν 
πού συναρπάζει τήν φαντασίαν καί τήν άκοήν, ένας 
ποιητής παίζων έπί τοΰ ταπεινού λαϊκού οργάνου συμ
φωνίας τοΰ Μπετόβεν καί ό όποιος έξ άρχής άφίνει 
νά κυλίση ή φλέβα του, είς στίχους αγνούς καί μελω
δικούς, μίαν ολόκληρον άγροτικήν εποποιίαν, είς τήν 
όποιαν αί περιγραφικοί σκηναί τής ’Οδύσσειας τοΰ 
‘Ομήρου κ’ αί άφελώς περιπαθείς σκηναί τοΰ «Δά · 
φνιδος καί τής Χλόης» τοΰ Αόγγου, άνακατευμέναι 
μέ τάς αγιότητας καί τάς θλίψεις τοΰ χριστιανισμού, 
έτραγουδήθησαν μέ τήν χάριν τοΰ Αόγγου καί τήν 
μεγαλοπρεπή απλότητα τοΰ τυφλού τής Χίου. Είνε 
τούτο θαύμα ; Λοιπόν τό θαύμα αυτό τό έχο) στά χέ-
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ρια μου. Είνε στήν μνήμην μου. θά είνε αΰριον ατά 
χείλη ολοκλήρου τής Προβηγκίας, θά ελεγε κανείς οτι 
νΰκτωρ μία νήσος τοΰ ’Αρχιπελάγους, μία κινητή 
Αήλος άπεσπάσίλη άπό τό Αίγαΐον καί ήλίίε νά προσ
κόλλησή είς τήν μυρωμένην Προβηγκίαν, φέρουσα 
μαζύ της ε'ναν άπό τους {λείους οπαδούς τής οικογέ
νειας τών ‘Ομηριδών. Καλώς ώρισες εδώ ανάμεσα 
άπό τους άοιδούς τών κλιμάτων μας. Είσαι αλλό
γλωσσος. Άλλ’ εφερες μαζύ σου τό κλϊμά σου, τήν 
γλώσσαν σου καί τόν ουρανόν σου ! Αέν σ ’ έρωτώμεν 
ποιος είσαι! Του Μαρτσέλλους ερις ! (Βιργίλιος).»

’Έκτοτε ή δόξα τοΰ Μιστράλ έπαγιώδη.

Ξένα Θέατρα

ΙΨΕΝ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΦΡΑΝΚ“

Τον τίτλον αύτ'ον φέρε: τ': πρώτον δράμα τοΰ Σίγουρο 
Ίψεν. υιού τοΰ περ’.οήμΟυ ποιητοΰ. 'Ο υιός Ίψεν είχεν 
άναμ’.χθή είς τήν πολιτικήν, ήτο δέ είς τά 1905 ύπουργός 
τής Νορβηγίας’ ή ύπόθεσις τοΰ έργου του είνε παρμένη 
άπό τήν πολιτικήν. Οί κριτικό! είνε εντελώς άσύμφωνοι 
προκειμένου περί τής άξίας τοΰ έργου. Οί γεροντότεροι 
τό ευρίσκουν αριστούργημα, ένώ οί νεότερο’, τό νομίζουν, 
ον. είνε μόνον πολιτική ομολογία πίστεως μέ κοινωνιο
λογικόν χαρακτήρα, χωρίς δυνατήν δημιουργικήν έμ- 
πνευσιν.

Τ’ο δράμα λαμβάνει χώραν είς ένα πολ'.τ’.σμένον β’.ο- 
μηχανικόν ευρωπαϊκόν Κράτος. Οί προλετάριοι έχουν κη

ρύξει γενικήν απεργίαν (όπως έσχάτως είς τήν Γαλλία, I 
αί μηχαναί άργοΰν —οί σιδηροδρομικοί υπάλληλο: όμ^.Ι 
έκλήθησαν ώς στρατιώται κα! ήναγκάσθησαν νά έςυ-γ.Ι 
ρετοΰν τήν συγκοινωνίαν. Τό κοινοβούλ’.ον έχε: δ’.ακόψ»Ι 
τάς εργασίας του, τά τρόφιμα ακριβαίνουν άδ’.ακόπως, :·Ι 
Κράτος κυμαίνεται —ό πρωθυπουργός Φρανκ άρχιζε: vjl 
γίνεται δ’.κτάτωρ. I

"Ολα αυτά γίνονται έ;ω άπό τήν σκηνήν. Είς τήν πρώ-Ι 
την πραξιν δίδεται χορός είς τήν ’Αμερικανικήν πρε·| 
σβείαν, όπου είνε προσκεκλημένος καί ό πρωθυπουργός] 
Φράνκ, ευρίσκει δέ τήν ευκαιρίαν νά γνωρίση τήν Άμε-Ι 
ρικανίδα άνεψιάν τοΰ πρέσβεως δημοσιογράφον Γιούλιαν] 
Κάμερον. Η Γιούλ’.α σπεύδε: νά έκφράση τόν θαυμασμόν | 
της πρός τόν κ. Φράνκ, διά τήν αγάπην του πρός τούς] 
έργάτας καί τήν έπιμονήν του νά έπ’.βάλη τόν νόμον, I 
συμφώνως πρός τόν όποιον οί έργάται πέρνουν ποσοστά I 
άπό τά κέρδη τών επιχειρήσεων κα: ό όποιος έγινεν ά-1 
φορμή τής απεργίας. Ό Φράνκ, z όποιος είς τήν νεότητά I 
του ήτο σοσιαλιστής, τώρα όμως έχε: έγκαταλείψε: τά; I 
παλαιάς άρχάς του, άπαντά, οτ: άποβλέπε: οχ: είς το I 
συμφέρον τών έργατών, αλλα τών κεφαλαιούχων’ αύτο! | 
θά ωφεληθούν κυρίως άπό τόν νόμον αυτόν, θά λείψουν ] 
αί απεργία:, θά επακολουθήσουν ήσυχα χρόνια μεγάλης | 
οικονομικής έξελίξεως. Ό Φράνκ συνεχίζων άναπτύσσε·. | 
τάς πολιτικά; θεωρίας του.

«Ελευθερία καί ίσότης, λέγε:, —άπό τάς δύο αϋτάς I 
μεγάλας λέξεις τής έπαναστάσεως. ό Λαός εννοεί μόνον I 
τήν «ισότητα», οτ: δηλαδή δέν πρέπε: κανείς άλλος νά I 
έχη περισσότερον, ή ν’ άξίζη περισσότερον άπό αυτόν. Ή I

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑΝ

·Λνα,α, .Αναχτ.ρων to_

τους περισσότερα προσεφερεν είς τόν κόσμον άπ: 
θρόισμα όλων τών νοσοκόμων όλων τών αιώνων !

Έν τώ μεταξύ επισκέπτεται τόν Φράνκ επιτροπή συν
δικαλιστών προεδρευομένη άπό τον Λεβίνσκυ (τύπος Λα- 
σάλλ). Η Γιούλ’.α ήτ:ς είχε γνωρίσει προηγουμένως τόν 
«Ρ’/ηγόν τών έργατών όταν άνηγγέλθησαν εις τον Φράνκ, 
τοΰλέγε: : «Μαγνητίζει αυτός ό Λεβίνσκυ, είνε μ:ά ψυχή 
ένθουσ'.ώδης, φλέγεται άπ'ο πίστιν κα: χάριν αυτής θά 
έπήγαινεν ευχαρίστως είς τόν θάνατον. Πρέπει νά τόν 
Οεωρήτε ώς μάρτυρα’ έάν έμαρτύρε:, τότε θ’ άπεδεικνύ- 
ετο ηρως, θ’ άπεκαλύπτετο ολον τ'ο μέγεθος τής ψυχής 

του !».
Ό Φράνκ, ο όποιος συμπαθεί τήν Γιούλιαν, ζηλοτυ- 

πεί τόν Λεβίνσκυ. «’Αλλά σείς, λέγε: είς τήν Γιούλιαν. 

φαίνεσθε μαγευμένη !»
Ή έπιτροπή τώ*  έργατών εισέρχεται. Υποβάλλουν 

ώρισμένα αιτήματα, κυρίως ν’ άπολυθοΰν οί σιδηροδρο
μικοί, οί όποιοι ύπεχρεώθησαν ώς στρατιώται νά έργά- 
ζωντα:, διά νά συνεχισθή ό πόλεμος κα! άπ'ο τά δύο μέρη 
μέ τά ίδια όπλα. Ό Φράνκ αποκρούει τά αιτήματα των 
καί ή επιτροπή άπέρχεται. Είς τήν σκάλαν όμως συλ- 
λαμδάνοντα: καί όδηγοΰντα: είς ' ' ' "
—τοΰ Λεβίνσκυ. Ή αυλαία πίπτει, όταν αί σχέσεις τοΰ 
Φράνκ προς τήν Γιούλιαν άρχίζουν νά γίνωνται τρυφε- 

ρώτεραι.Τρίτη πραξις.— Ό Φράνκ έκπτωτος 1 Ή πόλις έ
χει βυθ'.σθή είς τ’: αίμα άπ'ο τάς συγκρούσεις στρατοΰ κα: 
λαοΰ, τό κοινοβούλιον συνέρχεται, απορρίπτει τήν πρό- 
τασιν νόμου τοΰ Φράνκ. περί τών έργατικών ποσοστών, 
τοΰ έκφράζει τήν δυσπιστίαν του, σχηματίζεται άλλη 
Κυβέρνησις (ή όποια κατηγορεί τόν Φράνκ, καί όμως, 
όπως όλα: αί Κυβερνήσεις, είνε ευχαριστημένη διά τήν 
συντριβήν τών έπαναστατών). Ό Φράνκ πηγαίνει είς το 

i ϋπουργείόν του, * ” ««euv σπάσει όλα

■ νά συρτάρια’ έν 
λια. «Θά έλθη 
κτάτωρ, καί τ'ο 
καί 
έμφανίζεται 
έχάρισι 
ζωήν μόνον άπ'ο ζηλοτυπίαν, διά νά μη 
τια τής Γιούλιας " >,Λ '

σκυ νομίζει, ό· 
ώς προδότην 
μέ αύτ'ο νά άτιμάση 
αύτ'ο σωτηρίαν τής 
είνε άνθρωπος έντιμος. « 
Φράνκ, έφ’ όσον άκόμη έχετ 
Φράνκ ζητεί άναβολήν. Ό 
ριον δέν ήμποροΰμεν πλέον 
σένα, Φράνκ, δέν υπάρχει 
τήν τσέπη του ένα πιστόλι 
οδύρεται : «Ροβέρ- 
pen, . ....... · »· .
«Sic semper tyrannis!»

Αύτή είνε ή ύπόθεσις. ’Εντός ό 
είς τό Βερολίνον κα! ή έκτίμησις τν 

ζωήν ! Καθένας άπ'ο αΰ-ξίας τοΰ έργου θά είνε άσφαλεστέρα.

α-
τουναντίον είνε άρ’.στοκρα- 
χαρακτηροστ’.κόν τών Έ-

τάσις πρός τήν «Ελευθερίαν» 
τικόν αίσθημα, 
κλεκτών.»

—Κατακρίνετε λοιπόν τ':ν 
μοκρατική Γιούλ’.α.

—"Οχ: έντελώς. Σοσιαλισμός...—:γ:ά τ'ο χατήρ: μου— 
άλλά όχι έφηρμοσμένος άπό προλεταρίους. Δι’ αύ^ρ, χρει- 
ζεται δικτατορία. Πνεΰμα ! Υψηλοί /.αί χαμηλό! "πρέπει 
νά υπάρχουν’ όσοι είνε κάτω πρέπει να βλέπουν έμπρός 
των ένα ζωντανόν σκοπόν, πρός τόν όποιον νά τείνουν.Ή 
συνείδησις τής. άποστάσεως κα: ή τάσ:ς πρός ύπέρβασ:ν 
—αύτ'ο είνε, ποΰ θέτε: είς κίνησ’.ν τάς δυνάμεις. Χωρίς 
άπόστασιν καμμία πρόοδος. Ή Δικαιοσύνη είνε δεύτερον 
πράγαα’ ύπάρχει κάτι, ποΰ είνε σημαντικώτερον από τήν 
Δικαιοσύνην—ό Πολιτισμός! Κα! ό Ιίολιτισμός ήμπορεί 
ν’ άναπτυχθή μόνον μέ τήν βοήθειαν τών έκλεκτών. Δέν 
έννοώ έκλεκτούς τήν λεγομένην καλήν κοινωνικήν τάςιν. 
Ό πλοΰτος, ή μόρφωσις, οί λεπτοί τρόποι τής ζωής—αυ
τά όλα είνε τό μόνον έδαφος, ή άτμοσφαίρα, είς τήν ο
ποίαν ήμπορεί νά βλάστηση ή άνθησις τών έκλεκτών. 
Εκλεκτοί είνε εκείνοι, οί όποιοι μάς δείχνουν πόσον μα
κράν καί πόσον ύψηλά ήμπορεί νά φθάση ένας άνθρω
πος. Είνε δυνατόν νά γεννηθούν καί είς τάς κατωτέρας 
κοινωνικά; τάξεις, άλλά δέν ήμποροΰν νά μείνουν καί νά 
άναπτυχθοΰν έκεί, αί ιδέα: κα! σά έργα των γυρεύουν ά- 
πήχησιν, ένα κύκλον πολιτισμένον, ποΰ νά ένδιαοέρετα: 
γιά κάτι περισσότερον άπ'ο τό καθημερινό ψωμί— δηλαδή 
γιά όλα τά περιττά πράγματα, τά όποια όμως άκριβώς 
είνε καί τά άναγκαιότερα, έπειδή αυτά κάμνουν ένα δί- 
ποδον—άνθρωπον. ΔΓ αύτ'ο πρέπει νά προστατευθοΰν αί 
προνομιούχοι τάξεις’ όχι χάριν αύτών τών ιδίων, άλλά 
δια ν’ άποκτήσωμεν ένα περιβάλλον, ποΰ δημιουργεί φώς, 
αέρα, διά τούς μεγάλους άνθρώπους. Αύτ'ο είνε πολύ σο- 
βαρώτερον, άπ'ο τ'ο νά ένδυθή κα! νά φάγη ή μεγάλη 
μάζα ολίγον καλλίτερα άπ'ο πριν —έπειδή άπό αύτήν, 
οσον κα! νά καλλιτερεύση, δέν ήμπορεί νά βγή περισσό
τερον απ'ο μιο'ος, τ'ο πολύ τρία τέταρτα ανθρώπου.

Καί ένώ ό παλαιός σοσιαλιστής άναπτύσσε: τας πολ:· 
τ:κάς άρχάς τής πνευματικής άρ’.στοκρατίας ■ 
έν τούτο’.ς ήμπορεί νά συνυπάρχη μέ τήν -: 
χε’.ραοεσίαν τοΰ Λαοΰ!— οί χωροφύλακες 
μους κατά δ’.αταγήν τοΰ πρωθυπουργού, 
λαμβάνε: τόν χορόν κα! τήν συζήτησ’.ν 
νασμένον κα! θορυδοΰντα Λαόν. Εί 
της πράξεως ό Φράνκ προσφέρε: 
τήν Γ’.ούλ’.άν δ:ά νά τήν συνοδεύση

Αευτέρα πραξις.—· Ή πόλ:ς έ· 
στάσιν πολιορκίας —και ό Φράνκ συνεχίζι 
θυπουργικόν γραφείον τήν πολ: 
σιν μέ τήν Γιούλιαν.

—’Εκείνο, ποΰ ήμπορεί νά όδηγήση τήν κοινωνίαν μας 
είς άναγέννησιν, λέγει ή Γιούλ’.α, είνε ή Συμπάθεια, ή 
Εθελοθυσία, ή Καλωσύνη προς τούς άλλους.

—Καλός πρός τούς άλλους ! άπαντα ό Φράνκ. Ήξεύ- 
ρετε, ποίον ευρίσκω έγώ άληθινόν ευεργέτην ; Τούς με
γάλους έγωιστάς, έκείνους οί οποίο: άσχολοΰντα: άπο- 

κλε’.στ’.κώς μέ τήν ίδ’.κήν των

:ό ιδιαίτερον

Σοσιαλισμόν : έρωτά ή δη-

—ή οποία 
ν οικονομικήν 
είς τούς δρό- 

δ όποιος άπο- 
, διαλύουν τόν πει- 
τό τέλος τής πρώ- 
,ν βραχίονα του είς 

μπουφφέ.
κηρυχθή είς κατά-

,; τό πρω- 
κο-φιλοσοφικήν συζήτη-

ί’·ς

,ν θάνατον, έκτος ζ\ζς

ήν δυσπιστίαν του 
οποία κατηγορεί -

7 ινε ε 
ιστατών). Ό Φράνκ πήγαινε: 

οπού οί διάδοχοι τοΰ έχουν σπάσι 
ιός ολίγου φθάνε: κα: ή προσφιλής Γιού- 
τό Μέλλον, τής λέγε: ό έκπτωτος δ:- 
άστρον μας θά ύψωθή πάλιν ύπερήφανον 

ισχυρόν καί θά κυβερνήση τόν χρόνον !» —’Απότομα 
ό Λεβίνσκ^. Έρωτα τόν Φράνκ δ’.ατΐ τοΰ 

ήν ζωήν. Ό φράνκ, ό όποιος τοΰ έχάρισε τήν 
~ "ΐ ϊίχο st? 7“ μ®· 

Ηρως καί Μάρτυς, σ:ωπα. Ό Λεβίν- 
: ήθέλησε νά τόν παρουσιάση είς τόν λαόν 

, νά τοΰ δηλητηρίαση τήν τιμήν, κα: μαζύ 
έργατικόν κίνημα. Τοΰ ζητεί δ:’ 

μής του, καθαράν βεβαίωσιν,
Σκεφθήτε, λέγε1 
ε καιρόν νά 
Λεβίνσκυ τοΰ 
νά μιλήσωμε 
πλέον αΰριον 

καί τόν σκοτώνει 
ό όνομα __

ότι 
πρός τόν 

σκεφθήτε». Ό 
άπαντα : «Αύ- 
γΓ αυτό. Γιά 

!» Βγάζε: άπό
_______Ή Γ:ούλ:α 

οδύρεται: «Ροβέρτε. για τό ονομα τοΰ Θεοΰ I Δέν ήμπο- 
ρεϊς νά μοΰ άπαντήση;». Ό Λεβίνσκυ όμιλεί τελευταίος :

γου θά παρασταθή 
καλλιτεχνικής ά-
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ΑΠΟ TAX ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Οικογένεια! Ήπειρωτών φεύγουσαι τάς καταδιώξεις τών ’Αλβανών, 

ζητούν καταφύγιου είς τά όρη τής Βορείου ’Ηπείρου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ
ελληνικής Πατρίδος. Ή ’Ελλάς μεγαλυνθεϊσα καί 

κραταιωθεΐσα είνε καί πάλιν έρμαιον τών συμφεροντο- 
λογικεον βλέψεων τών αιωνίων έχθρών της καί δμως 
Ισχυρά έν τή αύτοπεποιθήσει της εΐνε βέβαια δτι 0’αν

τιμετώπιση υπερήφανος καί άτρομος τήν έπερχομένην 
λαίλαπα έως ούμίαν ημέραν, διαγραφομένην άορίστως 
σήμερον είς τόν ορίζοντα άλλα έγγνς κειμένην, εντυ- 
χήση νά ύμνήση τόν μεγάλον Θεόν της πρό τον Ναόν 
τής Άγιας Σοφίας.

**
Ή νομοθετική έργασία τής Βουλής μας ήτο έκ τών 

σημείων έκείνων τά όποια έκίνησαν τό ένδιαφέρον 
μας κατά τόν λήξαντα ήδη Μάρτιον. Έψηφίσθησαν 
πλεϊστοι Νόμοι έκ τών όποιων σοβαρώτερος εΐνε ό 
τών Μεταλλείων μέλλων νά διάνοιξη εύρυτάτους 
πλουτολογικους ορίζοντας είς τήν χώραν μας πάσχου- 
σαν κατ’ έξοχήν άπό τήν έλλειψιν έργασιών ικανών 
νά έξυπηρετοΰν τάς μεγάλας έργατικάς ομάδας τής 
κοινωνίας μας καί τούς ζώντας έκ τής προσωπικής 
κοπιώδους έργασίας των. Τολμηρός δσον καί ύπό εν- 
γενοΰς φιλοδοξίας άγόμενος Υπουργός ό κ. Μιχαλα- 
κόπουλος έπέτυχε τέλος νά καταστήση νόμον τοΰ 
Κράτους δ,τι έπί τεσσαράκοντα έτη ήτο κάτι τι αόρι
στον καί νεφελώδες καί συνεπώς έξόχως έπιζήμιον διά 
τά μεγάλα συμφέροντα τοΰ τόπου μας.Είς τά συγχαρη
τήρια ποΰ έδέχθη διά τό άθλον του προσθέτομεν καί 
τά ίδικά μας.

**
Ό νέος Δήμαρχός μας κ. Μπενάκης άνέλαβε τά 

καθήκοντά του όρκισθείς πρό τοΰ κ. Νομάρχου. Συν- 
ελθόντος δέ καί τοΰ Συμβουλίου πρός έκλογήν τοΰ |

ΜΑΡΤΙΟΣ
Λήγοντας τον μηνός ή Ελληνική κοινωνία συμπά

σχει καί συμπενθεϊ παρακολουθούσα τά Πάθη τοΰ 
Θεανθρώπου καί Αυτρωτοΰ ήμών. Εϊμεθα εις τάς 
άργάς τής Μεγάλης ’Εβδομάδας καί συμμεριζόμενοι 
τά αισθήματα τής πενθούσης ’Εκκλησίας νηστεύομεν, 
γινόμεθα ταπεινοί, ύποφέρομεν άλλ ’ άναμένομεν πε- 
ποιθότως ήμέρας χαράς, άγαλλιάσεως καί ευφροσύ
νης. Άναμένομεν έντός ολίγοι’ τόν εορτασμόν τον 
Άγιον Πάσχα καθ’ δ εύφρανθήσονται πάντες, δί

καιοι καί αμαρτωλοί, νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαν
τες. ’Εν τοντοις ύπάρχουσιν εκατοντάδες χιλιάδων 
’Ελλήνων οί οποίοι διέρχονται τάς ήμέρας τοΰ μαρ
τυρίου καί τής τνραννίας χωρίς ελπίδα εορτασμόν 
τον Πάσχα, χωρίς ελπίδα πανηγύρεων καί χαρμόσυ
νων σκιρτημάτων, χωρίς ελπίδα Άναστάσεως, Ζωής, 
’Ελευθερίας. Χιλιάδες ’Ηπειρωται κατάδικοι άνελευ- 
θέρων, άντιχριστιανικών καί βαρβάρα>ν αποφάσεων 
βυθίζονται είς πένθος αιώνιον, πένθος καί οδύνην διά 
ιά όποια πάσχει σήμερον ολόκληρος ό ’Ελληνισμός 
παρακολουθών νοερώς τό μαρτύριον καί τό σταύ- 
ρωμα καί τό άνασκολόπωμα απειραρίθμων άδελφών 
μας άγωνιζομένων διά τον άνθρωπον τά δικαιώματα. 
Καί ή έβδομός αυτή τών Παθών έπεκτείνεται έφ’ δ- 
λον τον "Εθνους καί άπλοΰται έθνικόν πλέον πένθος 
εις τήν ψυχήν κάθε Έλληνος άναπολοΰντος τούς κιν
δύνους καί τάς περιπέτειας καί τό μαρτνριον ενός έκ 
τών εύγενεστέρων καί έλληνικωτέρων τμημάτων*  τής

[

| [Ιοοέδρου έξελέγη τοιοΰτος ό κ. Μελάς τέως άξιωμα- 
τικός τοΰ Ναυτικού. Ή συνεργασία τών δύο αυτών

Ιίκλεκτών τοΰ Λαού έμπνέει τάς άρίστας τών έλπίδεον 
διά τήν πρόοδον καί τήν ζωήν τής πόλεως ή όποια 
χοειάζεται ισχυρούς βραχίονας καί πολυμερίμνους 
φροτίδας διά τήν άνάπτυξιν τής όποιας ύπέρ ποτέ 
έχει άνάγκην. Αί περικαλλείς Άθήναι, ή τρισένδο- 
ξος πόλις, τό Ιοστεφές "Αστυ πάσχει σήμερον άπό 
πολλάς έλλείψεις καί εΐνε τιμητικόν διά τούς νέους 
Άρχοντάς μας δτι είς αυτούς έπεσεν ό κλήρος νά 
ίπιφέρωσι τάς άπαιτουμένας διορθώσεις. Πρό παν
τός έχει άνάγκην ή πόλις άπό ανεσιν. ’Ήρχισε νά 
γίνεται στενόχωρος. Καί εϊμεθα βέβαιοι δτι θά κατα- 
βληθή κάθε ένέργεια άπό τόν ρέκτην κ. Μπενάκην 
διά νά άρθή κάθε τι ποΰ έπιπροσθεϊ διά τήν πρόοδον 
τής Πρωτευούσης μας.

**
Εΐχομεν καί φοιτητικός ταραχάς. Μολονότι τό δί

καιον ήτο υπέρ τών φοιτητών δέν άποκρύπτομεν τόν 
θαυμασμόν μας πρός τήν Κυβέρνησιν ή όποια μέ τά 
αυστηρά μέτρα ποΰ έλαβεν έφερε τήν γαλήνην καί 
υπηρέτησε τήν δημοσίαν τάξιν άποτελεσματικώς.

Α. %. Ζ.
______

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

Η ΜΑΧΗ ΤΟΤ ΔΡΙΣΚΟΤ

Σάν ποταμιού κατεβασιά, σάν κάτι πού τραντάζει, 
Καί σπέρνει τρόμο καί σ’ αυτά τά ξωτικά άκόμη, 
Έπρόβαλε στήν “Ηπειρο, σάν φλόγα πού φαντάζει, 
Τοΰ Γαριβάλδη ή σκιά καί τών βουνών όί δρόμοι, 
Είδαν γιά πριότη τους φορά ν’ άνεβοκατεβαίνουν 
Λεβέντες ποΰ στό πέταγμα οί αετοί δέ βγαίνουν.

Τό δίκηο, πού ιό σπάραζαν, ώς αν τόν Προμηθέα 
Καί τή φωνή του πνίγανε ξένων φυλών αντάρες, 
Σάν είδαν δτι σήκωσε τή γαλανή σημαία, 
Νά δίωξη άπό πάνω του τής μελανές κατάρες, 
Γύρω του έστησαν χορό, μέ μουσική παρμένη 
’Από τό Χάνι τής Γραβιάς κι’ άπό τρανό Δερβένι.

Κάί νά σου' τώρα ό χαλασμός μέ τό πλατύ του στόμα, 
Τόν βλέπει νά θεργεύεται είς τήν καρδιά τοΰ Ρόιμα, 
Καί νά σού λέη πώς αυγή καινούργια θ’ άνατείλη, 
'Απ’ ένα χρυσό θάνατο τοΰ ποιητή Μαβίλη, 
Στού Δρίσκοϋ τής κα αραχιές που βρόντηξ: τό όπλο, 
Τό δπλο πού έδόξασε τόν ήρωα Μπαρδόπλο.

II. .V.
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ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ
Ώραΐον πρόσω;.ον είνε τό ώραιότερον τών θεαμάτων εί- 

πεν ό ] a Bruchere.
Πράγματι· δύναται τις νά φαντασθή έν τφ κόσμω 

άλλο τι θελκτικώτερον καί έπιχαριτώτερον ή τό πρό- 
οωπον νέας γυναικός. ήτις μάς ρίπτει διά τών βλεμμά
των της τήν χαράν και σκορπίζει διά τών μειδιαμάτων 
της τήν φαιδρότητα ; Πρόσωπον ώραίον συνοψίζει ού
τως εΐπεϊν καί τελειοποιεί δλην τήν ωραιότητα τής 
γυναικός, άλλά συνάμα τό πρόσωπον είνε τό ταχύτερον 
μαραινόμενου καί γηράσζον.

Ή γυνή έχει κύριον μέλημά της τήν διατήρησιν τοϋ 
χρώματος τοΰ προσώπου της καί έχει πολύ δίκαιον, 
διότι τοϋτο αποτελεί έν έκ τών στοιχείων τής ώραιό- 
τητος τοΰ προσώπου’ καί μολαταύτα πολλαί μεταξύ αυ
τών άμελοΰσι νά τό περιποιηθώσιν όσον πρέπει’ προ
σέχουν μόνον εις τήν έπιφάνειαν καί ζητοΰσιν άπό τήν 
χημείαν βοήθειαν, ήτις όμως διά νά έχη ευεργετικόν 
καί διαρκές άποτέλεσμα πρέπει νά παρακολουθήται άπό 
οδηγίας ύγιεινάς.

Διά νά διατηρήση τό πρόσωπον δλην τήν δροσερό- 
τητά του καί τήν λάμψιν του είνε άνάγκη νά παρέχωμεν 
εις αύτό καθημερινός καί είδικάς περιποιήσεις, αϊτι- 
νες ποικίλλουσι σημαντικώς άναλόγως τής έπιδερμίδος 
καί τής ιδιοσυγκρασίας, Δίακρίνομεν τρεις κατηγορίας 

τοϋ άνθρωπίνου δέρματος· δέρμα ξηρόν, δέρμα παχύ καί 
δέρμα κανονικόν.

Τό ξημόν δέρμα

Ή κατάστασις αυτή πολλάκις προξενείται έκ τής 
χρήσεως σάπωνος περιέχοντας ύπερβολικήν δόσιν κα
λιού (σόδας) ή άλλων προϊόντων περιεχόντων μεγάλας 
ποσότητας οινοπνεύματος ώς τό δδωρ τής Κολωνίας. 
'Ετέραν αιτίαν τής ξηρότητας τοϋ δέρματος άνευρίσκο- 
μεν είς τήν χρήσιν κρεμών κατεσκευασμένων μέ γλυκε
ρίνην, καθότι ή ουσία αΰτη έχει ιδιότητας υδροσκοπι
κός, δηλαδή απορροφά τήν ύγρασίαν.

Οί άτμοσφαιρικοί έπίσης όροι ώς ό παγετός, οί ξη
ροί καί δριμείς άνεμοι, ή υπερβολική θερμότης κλπ. έ- 

ξασκοΰσι παρομοίαν έπιρροήν.
Όταν τό δέρμα είνε έστερημένον τών φυσικών έπι- 

χρισμάτων του κατ’ άνάγκην υποφέρει έκ τούτου ή 
χροιά τοϋ προσώπου καί αύτή άλλως τε ή γενική υ
γιεινή κατάστασις τοϋ σώματος άπαιτει δπως θεραπευ- 
θή ή άνεπάρκεια αΰτη. Καί ήδη τίθεται ή έρώτησις’ 
ποιαν λιπαρόν ουσίαν ή άλλην άνάλογον πρέπει νά με- 
ταχειρισθώμεν καί πώς νά τήν μεταχειρισθώμεν.

Ή κατάλληλος ουσία θά είνε έκείνη τήν οποίαν τό 
δέρμα δύναται ν’άπορροφήση ταχέως· πρέπει νά είνε 
ουσία όμοια πρός τό φυσικόννλίπος· ουσία στιλπνή, α
παλή καί μή άλλοιουμένη (μή μεταγγίζουσα).
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Τό naj-ir <>eoyu
To δέρμα εινε παχύ δταν έχη όψιν ελαιώδη καί λάμ- 

πουσαν, δπερ αποτελεί βεβαίαν ένδειξιν οτι τδ δέρμα 
υποφέρει άπδ ύπερέκκρισιν τής λιπαράς ουσίας.

Το μειονέκτημα τοΰτο παρατηρεϊται συχνότατα είς 
τους νέους, ίδια έπι τοΰ μετώπου τής ρινδς καί τών 
παρειών. Δυο είδη μέσων υπάρχουσι πρδς καταπολέμη
σή τοΰ κακού τούτου· τά διαλύοντα τδ λίπος,, μεταξύ 
τών οποίων καταλέγονται οί σάπωνες καί αί πλύσεις 
καί τά άπορροφώντα τδ λίπος, ώς αί ποΰδραι αί είδι- 
κώς προς τον σκοπδν τοΰτον παρεσκευασμέναι

Τό κανονινόν δέρμα
Τδ κανονικόν δέρμα έχει ανάγκην μέσων προφυλακτι- 

κών, δηλ. πρέπει νά καταδάλλωνται καθημεριναί φρον
τίδες κατάλληλοι όπως διατηρήση τδ δέρμα καί τδ 
χρώμα καλήν έξωτερικότητα. Ό χρόνος τδν οποίον 
οφείλει τις να θυσιαση καταδαλλων τάς προληπτικάς 
ταύτας φροντίδας, δι’ ών τδ προσωπον καλλίτερον υπο
φέρει την δοκιμασίαν τής συγχρόνου ζωής καί διατη
ρεί τήν δροσερότητα καί τήν ευχαριν δελουδίνην δψιν 
τής νεοτητος, δέν εινε παίρα ελάχιστος καί μία καθημε
ρινή συνήθεια. Άπδ γενικής άπόψεως δλαι αί περιποι
ήσεις αυται σκοποΰσι τον άσηπτικδν καί υγιεινόν κα
θαρισμόν, τδν ίδιάζοντα είς τήν επιδερμίδα καί έπειτα 
είς μίαν έπιστημονικήν περίθαλψιν εύλογον καί άφο- 
ρώσαν έκαστον άτομον συνισταμένην είς τοαλέταν τής 
εσπερας και είς τοαλέταν τής πρωίας.

Η ΑΠΜΟ ΤΟϊ Ζ. ΜΑΤΣΑ
Είς πολυσελ'.δον β-.βλίον έκυζλοφόρησεν ή απολογία 

τοϋ κ. Ζαφειριού Μάτσα ύπεραμυνομένου κατά τών καττ- 
γοριών αί όποια; τοΰ άπεδοθησαν κατά τήν δράσίν του ώς 
Γενικού Δ'.ευθυντοΰ τής Τραπέζης ’Αθηνών. Ύπό τον τί
τλον ή «’Αλήθεια έν τή νπο&έοει τής Ά&ηναϊκής Τρα- 
πέζης·» ό τέως Γενικός Διευθυντής δημοσιεύει σειράν α
ποκαλύψεων διά τών όποιων καθορίζεται σαφώς καί ά- 
ναμφισβητήτως ή πλημμελής και εις τινα σημεία άδι- 
κα-.ολόγητος^ ενέργεια τής άνακριτικής ’Αρχής. Ούδείς 
δύναται νά άμφ-.σβητήση τήν αγνήν πρόθεσιν τής κατα
διωκτικής Αρχής και τήν προς τό καθήκον προσήλωσίν 
της, όπως πάντες άνομολογοΰμεν οτ- κατ’ εξοχήν λεπτή 
ύπήρςεν ή θέσις τοΰ άνακρ-.τοΰ αντιμετωπίζοντας τόν όγ
κον τών μεγάλων τραπεζιτικών φυσιογνωμιών αί όποϊαι 
έκλήθησαν είς άνάκρ-.σ-.ν ύπό τής Δικαιοσύνης, άλλ’ άπό 
τοΰ σημείου αυτού μέχρι τής προσωποκρατήσεως άνδρών 
όπως ό τέως Γενικός Διευθυντής τής Τραπέζης ’Αθηνών 
ύπαρχε; μεγάλη άπόστασ-.ς και δύναταί τις, άναγινώσκων 
την άπολογίαν τοΰ κ. Μάτσα, νά σκεφθή οτ: είς πάσαν 
περίστασιν τό σπεΰδε βραδέως εινε ρητόν ύπεράγαν σοφόν 
και πρακτικόν διά τε τούς κοινούς θνητούς καί τούς δια- 
χειριζομενο.υς ύπευθύνους δημοσίας ύπηρεσίας.

ΤΙΣ 0 ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣΕΘΝ1ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ό κατά τήν Γενικήν Συνέλευσ-.ν τών Μετόχων τής 
’Εθνικής Τραπέζης εκλεγείς πανηγυρικώς καί μέ ομοφω
νίαν χαρακτηριστικήν, είς άντικατάστασιν τοΰ τόσον τρα- 
γιχθς χαι προωοως έχλίπόντοζ έθνιχοϋ ανδρος άειμνή· 
στου I. Βαλαωρίτου, κ. I. Ευταξίας είνε είς έκ τών δια
πρεπέστερων ’Ελλήνων επιστημόνων καί άπό τούς άρ- 
χα-.οτέρους καθηγητάς τοΰ Πανεπιστημίου μας. Έγεν- 
νήθη είς τά 1849 συνεπλήρωσε δέ τάς σπουδάς του είς 
τό Πανεπιστήμιου τής Έϊδεμδέργης. Είς τήν Εύρώπην, 
ίδια δε εν Γερμανία καί Ελβετία παρέμεινεν έπι δεκαε- 

Ό ν— ’Ιωάννης Εντιιξΰις

τιαν μορφουμενος και τελειοποιούμενος εις τόν κ/.άδον 
του. Καθηγητής τοΰ ’Εκκλησιαστικού Δικαίου είς τό Πα- 
νεπιφτημιον οιωρισθη κατα το 188'2. Εινε γλωσσομαθέ
στατες. 1 νωριζει τήν γαλλικήν, αγγλικήν, γερμανικήν 
καί ρωσσικήν. Κατά τά πρώτα έτη τής έξ Εύρώπης έπα- 
νόδου του διωρίσθη δικαστής ύπηρετήσας είς τόν κλάδον 
αύτον έπί οκταετίαν. Είς τήν ύπηρεσίαν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, ώς υποδιοικητής αυτής, είσήλθε πρό δέκα καί 
οκτώ έτών. Αί μελέτα-. του έπί τών οικονομολογικών ζη
τημάτων τόν κατέστησαν μίαν άπό τάς μεγάλέ-.τέοας οί- 
κονομολογικάς προσωπικότητας τής πατρίδος μας. Μα
θητής τοΰ μεγάλου οικονομολόγου Ρόσκε και τοΰ Κάν

ετερας μεγάλης οιζονομολογιζης εςοχοτητος τοϋ ΙΘ*  
αιώνος, ένέκυψε μετά ζήλου εις τά οικονομολογικά έπι- 
δοθείς είς τήν μελέτην άγγλικών καί γαλλικών συγγραμ 
μάτων, τοσαύτην δέ μόρφωσιν ειδικήν άπέκτησεν ώστε 
καθηγητής ών τοΰ ’Εκκλησιαστικού Δικαίου καί όχι ττς 
Πολ. Οικονομίας ώρίζετο εισηγητής όταν έπρόκε-.το νά 
,'^ινη εκλογή καθηγητών ή υφηγητών τών Οικονομικών 
Επιστημών.

Η βιβλιοθήκη του βρίθει οικονομολογικών συγγραμ

μάτων και περιοδικών. Ώς υποδιοικητής τής Εθνικής 
Τραπέζης, γενόμενος κατόπιν θερμών παρακλήσεων εςη- 
κολούθησε τήν περί τά οικονομολογικά τελειοποιησιν του 
έν συνδυασμό) δέ πρός τήν νομομάθειάν του, την δικανι- 
χΤ’ν του δεινότητα καί τήν περί τά οικονομολογικά έμπει- 
ρίαν του καί έπιστημονικήν του μόρφωσιν κατώρθωσε νά 
νά προσφέρη έξοχους και πολυτίμους ύπηρεσίας εις το 
ίδρυμα.

Είνε κοινόν άλλως μυστικόν οτι απο διετίας, του αει
μνήστου Βαλαωρίτου διατρίδοντος χάριν έθνικών συμφε
ρόντων είς Εύρώπην, πραγματικός Διοικητής ήτο ο κ. 
I. Ευταξίας. .

Ό σεβασμός μέ τον όποιον τόν συνεχαίροντο οί ύπάλ- 
ληλοί του μετά τήν έκλογήν και ή χαρά ή οποία διεγρά- 
βετο είς τάς φυσιογνωμίας όλου τοΰ προσωπικού τής Τρα
πέζης κατεδείκνυον τήν θερμήν καί άπροσποίητον αγά
πην μέ τήν οποίαν τον περιβάλλουν όλοι οι συν.ργαται 
του και οί ύπό τάς διαταγάς του εργαζόμενοι.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ χ· ΕΥΤ ΑΞΙΟΥ 

Κύριοι Μέτοχοι,
Βαθυτάτην αισθάνομαι ευγνωμοσύνην διά τήν άποδοθεΐ- 

σάν μοι τιμήν διά τής ψήφου ύμών, βαθεως συγκ-.νοΰμα-. 
διά τήν έκτίμησιν και εμπιστοσύνην τήν έπιδειχθεϊσαν 
διά τής ψήφου ύμών. Αλλ οφείλω να ομ,ολογησω ότι ο- 
κνος καί δέος συνέχει με όταν άναλογιζωμαι τας μεγα- 
λας εύθύνας τάς οποίας άναλαμβάνω, άποδεχόμενος τήν 
έκλογήν ύμών. Όλος ο βιος τοΰ ίορυματος ήμων ο-.ήλθ^ 
δι’ άγώνων καί κινδύνων άπό τής πρώτης συοτασεως αυ
τού μέχρι τών τελευταίων ήμερών. Δυσχέρεια-. πολλακ-.ς 
ανυπέρβλητοι, κίνδυνοι επαναληπτικοί, ταΰτα χαρακτη
ρίζουν κυρίως τόν βίον τοΰ ιδρύματος ήμών. "Όλη ή δε- 
ξιότης τής δ-.ο-.κήσεως συνίσταται εις τοΰτο, να ύπερνικά 
τάς έκάστοτε άναφυομένας δυσχέρειας και επωφελούμενη 
τών εύκαιριών νά έργάζεται ώστε το ίδρυμα ήμών να 
κρατύνεται κατ’ ολίγον και να προαγεται. Αΰτη είνε ή πο
λιτική ή «Τραπεζιτική» τήν οποίαν ένεκαινίασε πρώτος ό 
Γεώργιος Σταύρος έχων να ύπερνικηση μυριας δυσχε- 
ρείας κατά τήν ίδρυσιν και επειτα κατα τήν πρωτην 
άνάπτυςιν τοΰ ιδρύματος ήμών. Γήη αυτήν πολιτικήν με- 
τήλθεν ό μακαρίτης Ρενιέρης και Καλλιγάς συνεχισαν- 
τες τήν δ-.οίκησιν τής ’Εθνικής Τραπέζης ύπο τάς π=.ρι 
πετιώδεις περιστάσεις καθώς καί τοΰ Έθνους καθώς και 
τής εσωτερικής ήμών οικονομίας. Την αυτήν πόλιτικην 
μετήλθεν ό Στέφανος Στρέϊτ όστις μετά τόν άτυχή πό
λεμόν ήθέλησε νά έξασφαλίση όχι μονον τήν ΰπαρς’.ν και 
τήν πρόοδον τοΰ καταστήματος αλλά και νά προαγάγη 
αυτό είς τό σημεΐον έκεινο είς τό όποιον παρέδωκεν αύτό 
είς τον μακαρίτην Ίωάννην Βαλαωρίτην ό οποίος επί
σης διά τής συντόνου αυτού εργασίας, οια τής περινοιας 
αύτοΰ προήγαγε τό ίδρυμα εις τήν σημερινήν περιωπήν. 
Τοιαύτα-. καί μείζονες δυσχέρεια-, γεννώνται διά τήν διοί- 
κησιν καί τήν σήμερον αποβλεπουσαν εις το μέλλον τοΰ 
ιδρύματος ήμών. Ό βίος τής Εθνικής Γραπεςης ι'.ν=. 
αδιαχώριστος άπό τοΰ βίου τής Ελλάοος. Οι κινουνοι 
καί αί τρικυμία-, τοΰ ’Εθνους εινε κινουνοι και τρικυμία*.

καί τής ’Εθνικής Τραπέζης. Καθ’ όλον αύτον τον άγώνα 
τον έλληνικον κατα το πλειστον τον οποίον οιεςηγαγε 
τό Εθνς ήμών, ή Εθνική Ί ραπεζα ιστατο πάντοτε παρα 
τήν Κυβέρνησιν καί έπίσης το Κράτος οσάκις κινουνος τις 
άνεφάνη είς τό ίδρυμα ήμών παρείχε πάντοτε προστα
τευτικήν τήν χεϊρα αύτοΰ. Δεν εινε ουνατον να χωρισθή 
ό προορισμός τής ’Εθνικής Τραπέζης απο τής Κυβερνη- 
σεως και τοΰ Κράτους. Οί σύνδεσμοι εινε τοσοΰτοι παρ 
ήμιν, ώς έκ τής εύρύτητος τών εργασιών τής Εθνικής 
Τραπέζης ώστε κατ’ άνάγκην οφειλουσι νά συμβαοιζωσιν 
εις έπιδίωξιν καί πλήρωσιν τοΰ μεγάλου προορισμού ο 
όποιος άπόκε-.ται είς τό γένος ήμών. Τήν σήμερον ώς εκ 
τής μείζονος 'Ελλάδος νεα τίθενται προβλήματα οικο
νομικά διά τήν Κυβέρνησιν και το Εθνος. Προβλήματα 
μεγάλα, προβ'λήματα δυσχερή ύπο τάς διεθνείς περιστά
σεις ύπό τάς οποίας διατελεϊ το Εθνος ήμών. Η πρω 
τίστη άνάγκη ή όποια έπιβάλλεται ήμϊν εινε ή τής συγ- 
κεντρώσεως τών δυνάμεων καί ή τής όργανώσεως αυ
τών. Ή συγκέντρωσις πρέπει νά νοηθή έν τή εύρυτάττ, 
αύτής έννοια. Έν πρώτοις δέον νά περισυναγάγωμεν τούς 
απανταχού 'Έλληνας έν τώ Κέντρω τώ καταστάντι ήδη 
εύοεΐ διά νά άποδώση έργασιαν εις πάντας τούς Ελλη
νας καί μάλιστα είς εκείνους οι όποιοι θελουσι νά προα- 
γάγωσι το Έθνος ήμών καί νά το φερωσ-.ν είς τήν περι
ωπήν έκείνην, ή όποια προοήκει είς τήν φυλήν ήμών. 
Βεβαίως ή μετανάστευ σις θα εςακολουθηση και εις το 
μέλλον άλλ’ ή παλιννόστησις έπιβάλλεται ετι μάλλον 
σήμερον. Ή μετανάστευοις συνήθως λεγεται οτι έπόρι- 
σεν είς τό Κράτος κεφάλαια μεγάλα, καί εινε άληθες 
τοΰτο άλλ’ ή μεγαλειτέρα ώφέλεια, τήν οποίαν έπορισθη 
τό Κράτος έκ τής μεταναστεύσεως είνε μάλλον ηθικη. 
Αυτοί οί βιοπαλαισταί οί όποιοι έξέρχονται τών ορίων 
τοΰ Κράτους καί κατασπείρονται είς τά περατα τής σι 
κουμένης αυτοί έπανέρχονται πολλακις αποκομιζοντες 
μεθ’ έαυτών όχι μόνον χρήματα άλλά και τινα μεγάλα 
μαθήματα.Αύτοί διδάσκονται μεγάλα μαθήματα’ ιδίως έν 
τή ’Αμερική διδάσκονται τό μέγα μάθημα ότι ή έργασία 
εινε το ίερώτερον καί τιμιώτατον εις τον άνθρωπον κα
θήκον. Αύτοί μανθάνουσιν είς το έξωτερικον να εχωσιν 
αύτοπεποίθησιν είς τήν έργασίαν αύτών, αύτοί έγένοντο 
είς ήμάς χρησιμότατοι καί κατά τόν τελευταίου πόλεμον 
αύτοί θά είνε καί έν τώ μέλλοντι χρήσιμοι είς ήμάς, ο 
ταν πρόκειται, ώς ειπον, νά συντάξωμεν τάς δυνάμεις ή
μών καί νά δώσω μεν ώρισμένην κατεύθυνσιν. Έκ της 
ιστορίας τής διεθνούς τών τελευταίων χρόνων θά μάθη 
και ή Ελλάς νΰν ότι είς αυτήν καταστάσαν μείζονα δια- 
νοίγονται νέοι ορίζοντες, οτι οφείλει και αυτή νά μή πε- 
ριορίζη τόν κύκλον τής άντιλήψεως αύτής μονον είς το 
στενόν όριον τής χώρας ήμών. Τήν σήμερον πάντες ερ
γάζονται άποβλέποντες είς τήν άπανταχοΰ οικουμένην. 
Αύτό τό μάθημα τό όποιον διδάσκει ή ιστορία τών μεγά
λων έθνών αύτό τό μάθημα πρέπει να οίκειοπο-.ηθώμεν 
καί ήμεϊς. Δέν είνε μάθηικα νέον αύτό. Το μάθημα τοΰτο 
έγνώριζον καί οί αρχαίο-, είνε το μάθημα έκεινο το ο
ποίον είχον ώς σύμβολον ήδη οί αρχαίοι ’Αθηναίοι. ’Άν 
ό Περικλής έκαυχάτο διά τούς άρχαίους ’Αθηναίους οτι 
πάσαν τήν γήν ευβατον κατηνάγκασαν γενέοθαι τη τόλμη
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τών, αυτό εινε σήμερον' τό σύμβολον τό όποιον ακολου
θούσα πάντα τά πεπολιτισμένα έθνή. Αύτό λοιπόν θά εινε 
τό σύμβόλον τοϋ μέλλοντος δι’ ημάς, αύτό θά είνε διά τό 
Κράτος, άύτό καί δ’.ά τήν υπηρετούσαν τό Κράτος Εθνι
κήν Τράπεζαν. Είσερχόμεθα είς αγώνα μέγαν ειρηνικόν 
άγώνα τιτάνειον πρός κολοσσούς μεγάλους. Ό άγων αύ
τός ό οικονομικός εϊνε επικίνδυνος καί μάλλον καταστρε
πτικός πολλάκις όταν δέν διεξαχθή προσκόντως. Κατα- 
ν'οεΐται λοιπόν όποια βαρέα καθήκοντα επιβάλλονται καί 
εις τό Κράτος καί εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν ή οποία 
πρόκειται νά παράσχη εις τό Κράτος και ιδιαιτέρως εις 
πάντας τούς έργαζομένους τά εφόδια τά αναγκαία διά 
τήν έργασίαν αυτών. Εύτυχώς ή ’Εθνική Τράπεζα τήν 
σήμερον έχει κεκτημένα κεφάλαια τά όποια παρά πάσαν 
τήν συνδρομήν τήν οποίαν παρέσχεν είς τό Κράτος κατα 
τούς τελευταίους πολέμους ούχί μόνον δέν έξηντλήθησαν 
άλλά καί ένισχύθησαν. Τά κεφάλαια αύτά βεβαίως θά 
χρησιμοποιήθώσι διά τήν έργασίαν ή όποια μέλλει νά διε- 
ξάχθή έν γένει έν τώ Κράτει ημών. Άλλά τήν σήμερον 
ή ’Εθνική Τράπεζα συγκομίζει καί έτερον μέγα κεφά- 
λάιον, συγκομίζει τήν πίστιν και τήν έμπιστοσύνην τήν 
οποίαν έμπνέει όχι μόνον είς τούς απανταχού "Ελληνας 
άλλά καί είς τά ξένα πεπολιτισμένα Κράτη. At’ αύτής 
τής πίστεώς θά δυνηθή ή Εθνική Τράπεζα οχι μόνον τά 
ίδιά κεφάλαια νά χρήσιμοποιήση τά όποια μόνα δέν θά 
είνε έπαρκή διά τόν μέγαν προορισμόν ό όποιος προβάλ
λεται έν αύτή άλλά καί ξένα κεφάλαια νά διοχετεύση 
είς τήν Χώραν. Εένα κεφάλαια έν αφθονία διά μέσου τής 
Τραπέζης θά έλθωσι νά άρδεύσωσι τήν ελληνικήν γήν. 
Δ’,ά νά δυνηθώμεν τήν γήν αύτήν ή όποια είνε κατάβρε- 
κτος διά τώ αίμάτων χιλιετηρίδων τής ελληνικής φυλής 
ή οποία εινε πατάβρεκτος καί ποτισμένη διά τών ιδρώ
των τών άπό χιλιετηρίδων προγόνων μέχρις ημών, νά 
άναγάγ'ωμεν είς άρίζηλον περιωπήν ώστε νά λάβη τήν 
έμπρέπουσαν αύτή θέσιν.

Εύτυχώς ή Εθνική Τράπεζα εκτός τών κεφαλαίων 
αύτής, έκτος τής πίστεώς αύτής, τήν όποιαν έμπνέει είς 
πάντίας διά τό άγώνα τόν νέον ό όποιος προβάλλεται είς 
αύτήν έχει κατηρτίσμένον έπιτελεϊόν πρώτης δυνάμεως 
έχει τας φάλαγγας αύτής συγκροτήσει ώς άριστα καί έν 
τώ μέλλοντι θά έξακολουθήση έπίσης νά καταρτίζη έαυ- 
τήν άναλόγως τοϋ μεγάλου προορισμού ό όποιος προβάλ
λεται έίς αύτήν.

Δυνανται λοιπόν, οί κύριοι μέτοχοι, παρά πάνταςτούς 
κινδύνους καί τούς αγώνας τούς μεγάλους οί όποιοι προ
βάλλονται είς ημάς νά έχωσι πεποίθησιν είς τό μέλλον 
τοϋ ιδρύματος ημών κθΐ είς τήν έργασίαν τήν καρποφί- 
ρον τής Εθνικής Τραπέζης. (Χειροκροτήματα παρατετα- 
μένα).

Υπολείπονται άπό τοΰδε πολλά τά όποια θά ύποβλη- 
θώσιν είς τήν κρίσιν καί τήν άπόφασιν τής Γενικής Συ. 
νελεύσεως τών μετόχων. Σήμερον θά άνακόψωμεν τάς 
εργασίας καί όταν έπιστή ή ώρα καί ώριμάσωσι τά θέ
ματα έκείνα, τά όποια πρόκειται νά κληθήτε καί άπο- 
φασίσητε, θέλετε είδοποιηθή έκ τών προτέρων. (Ρα
γδαία κατ’ έπανάληψιν παρατεταμένα χειροκροτήματα έξ 
όλης τής αιθούσης).

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
Ό αύτοκράτωρ Γουλιέλμος έπεσκέφθη και έφέτΛ 

την Κέρκυραν,
— Τάς ημέρας του διέρχεται ό υψηλός ξένος μηΛ 

παρακολου'1ών τάς ανασκαφείς τάς όποιας έκτελεϊ ό 
αρχαιολόγος κ. Δαϊρπφελδ.

— 'Ολόκληρος ή Βασιλική Οικογένεια τής ΈλλιΛ 
δος έπεσκέφθη τόν Αΰτοκράτορα είς τήν Κέρκυραν.

— Ή πανήγυρις τής Τήνου τή 25η Μαρτίου έωρέ 
τάσθη μέ περισσοτέραν εύλάβειαν ή άλλοτε.

— ’Ιδίως υπό τήν έποψιν τής συρροής ΰπερέβιΑ 
κατά πολύ παρελθόντων ετών.

—Καί τοΰτο διότι κατά τήν έποχήν τεόν δύο ποζέ-Ι 
μων αί μητέρες έταξαν έν προσκύνημα εις τήν «ίΒαχ-1 
γελίστραν» νά έπαναφέρη υγιείς τους προσφιλείς των. 1

— Τήν 9ην Μαρτίου έγινεν εις τάς εκκλησίας ό ε-1 
ρανος υπέρ τής ’Ηπειρωτικής ΙΙεριθάλψεως.

—Τηλεφωνική γραμμή πρόκειται νάίδρυθή με-' 
ταξύ Καλαμών-Πύργου-ΙΙατρών- ’Αθηνών.

— ’Επίσης μεταξύ Λαρίσσης-Βόλου- ’Αθηνών.
— Τό νεκτροταφεϊο τών Διαμαρτυρομένων πρόκειται ί 

νά μεταφερθή είς άλλο μέρος εκτός τής πόλεως. Καί ί 
έτσι <5 πολύτιμος χώρος έπί τοΰ όποιου υπάρχει ήδη 
τό νεκροταφείου αυτό θά μείνη έλεύθερος καί θά προ- 
χωρήση έως έκεϊ ό έξωραϊσμός καί ό πολιτισμός τοΰ | 
πάρκου τον Ζαππείου.

— Ή 'Ιερά Σύνοδος δι’ εγκυκλίου της άπηγόρευσε 1 
τήν ένοικίασιν οτασιδίων καί καθισμάτων είς τάς ’Εκ- ] 
κλησίας.

—Είς τάς 24 Μαρτίου, είς τόν ναόν τον 'Αγίου 
Κωνσταντίνου έγένετο υπό τοΰ Συλλόγου «Οί τρεις I 
Ίεράρχαι» ή προικοδότησες τών ορφανών τοϋ πολέ
μου.

— Ό καλός Σύλλογος δέν είχε παρά έξ χιλιάδας 
δραχμών περιουσίαν. Τήν διέθεσεν ολόκληρον διά τήν 
προικοδότησιν τών όρφανεύν καί κατέθηκεν έπ’ όνό- 
μάτι δώδεκα κορασίδων άνά πεντακοσίας δραχμάς 
δι’ έκάστην είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν.

■— Ώραιό.ερον έργον βεβαίως δέν είμποροΰαε νά 
κάμη ό Σύλλογος τών «.Τριών Ιεραρχών».

ΝΈΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ή μ-άχη τής ΊΤζουμ-αγιάς.—Ή ηρωική καί 

αποφασιστική μάχη τοϋ ελληνικού στρατού κατά τών 
Βουλγάρων είς Τζουμαγιάν, τής οποίας αποτέλεσμα ύ
πήρξεν ή είσοδος τοϋ στρατού μας είς τό παλαιόν βουλ
γαρικόν έδαφος, γραφεϊσα είς μονογραφίαν ύπό τοϋ κ. Φ. 
Φωτοπούλου έξεδόθη είς τόμον τής Πολεμικής Βιβλιοθή
κης Φέξη.

Ό Έλλ^νοβουλγαρεχί»; ηόλ«μ.ος.—’Α
φηγήσεις, περιγραφαί, έντυπώσεις έκ τών μαχών τοΰ έλ- 
ληνοδουλγαρικού πολέμου από τών προθύρων τής Θεσσα- 
λονίκης μέχρι τών συνόρων τής Βουλγαρίας, γραφεϊσα 
ύπό τοΰ κ. Τσοκοπούλου, έςεδόθησαν είς τόμον τής ΙΙο- 
λεμικής Βιβλιοθήκης' Φέξη ύπό τόν τίτλον «Ό Έλλη- 
νοβουλγαρικός πόλεμος». Αί προελάσεις του στρατού 
μας, αί λυσσαλέα1, συγκρούσεις, ή μετά τάς μάχας είκών 
τών κυριευομένων χωρών, τα έπακολουθοΰντα έπεισόδια 
είκΟνίζονται καί συνδέονται μέ ένάργειαν καί ακρίβειαν 
έξ ατομικών εντυπώσεων από τήν παρακολούθησιν τής 
έκοτρατείας.

TIMES SPEC0OF ΪΜΕ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΠΟΤΑΣΗ I A, GARAGE ΣΩΚΡΑΤΟΤΣ 26Α

Αύτοκίνητα πολυτελείας, φορτηγά (canlines).

Βενζίνη, έλαια, έλαστικά κτλ.Τό άνω Carage αναλαμβάνει οίανδήποτε έπισκευήν, 
ένοικιάζει δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα πρός 'τοπο- 

θέτησιν αύτοκινήτων.
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΑΗΡΟΜΗΣ

Τακτικαί κατ’ ευθείαν αναχωρήσεις έκ Πατρών διά Βόρειον και Νότιον ’Αμερικήν και 
Καναδα διά τών νεότευκτων και πολυτελέστατων ύπερωκεανείων ατμόπλοιων της, με διπλούς έλικας 

καί ασύρματον τηλέγραφον.
ΔΓείσιτηρια A', Β' καί Γ' θέσεως, ώς καί διά φορτίον καί πλείονας πληροφορίας, άποτανθή- 

τωσαν οί βουλόμενοι είς τά Γραφεία της ’Εταιρίας.Έν Πάτραις.— Γ, Μόρφυ καί Γίδς-Κρώββ καί Στίβενς.— Όδδς 'Αγίου ’Ανδρέου
Έν Πειραιεΐ.— »»».»» » — Πλατεία Καραϊσκάκη
Έν ’Αθήναις.— » » » » » » — Όδδς Σταδίου κάτωθι ’Αρ

σάκειου καί είς τούς κατά τόπους Πράκτορας της.

Βραβευθεϊσα είς ολας τάς μεγάλας έκθέσεις διά 15 

πρώτων βραβείεον. Ή μόνη Ιατρική κολώνια διά μα

σάζ καί λουτρά.
ΚΟΛΩΝΙΑ βελιςςαριοτ
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Madame SCPHIE ZILLEH

ACADEMIE DE MUSIQUE

Concert Training

Musique classique et moderne. Lemons d’ accompa- 
gnemeht pour lesdammes et Messieurs qui jouent un 
instrument quelconque.

CONCERTS A 2 PIANOS
Enseignement sur la «Reforme pianistrique»

Systeme Deppe

Έν δδώ Έρμου άριΰμδς 42

MEIAS ΕΜΠΟΡΙΑ 01Κ02
' PRINTEMPS

/. & Δ. ΜΦΎΎΣΟΠΟΥΔΩΗ^

Εεςοη par semain
2

» tous les 25 jours 
(Chez elle de 3—5 h.)

15 fr. le cachet
10 > » »
25 » »

Εις τ'σν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον 
καί πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τού καταστήματος 
των αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τα τελειότερα 
ασπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυποί- 
κιλλα κεντήματα καί βαντέλχας καί τάς τελευ
ταίας μόδας ύφάσματα. Δέν θά σας προσελκύση μό
νον ό πλούτος καί ή εύθηνία τού καταστήματος αλλά καί 
ή ίδ’.άζουσα εις τούς Καταστηματάρχας τούτοτς εύγένεια 
καί ή άδρότης των τρόπων.

MEH ΕΡΓΟΖΤΑΖΙΟΪ KONI AK 
Σ.,Η. SA. METASA 

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

36 ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕ0ΝΟΝ ΕΚΘΕΣΕΟΝ
7 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

Έτησία παραγωγή
120,000 ΦΙΑΛΩΝ

’Αντιπροσωπεία είς δλας τάς μεγάλος 
πόλεις 'Αμερικής, Τουρκίας 

καί Αίγυπτου.

Σ.Π. Α.Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΛΚ1Ν

Προς οδηγίαν των ενδιαφερομένων παραάέτομεν 
την προκνπτουσαν διαφοράν προς όφελος των ταξει- 
δενόντων με βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν σνγ- 
κρίσει με τάς τιμάς των απλών εισιτηρίων.

(Έκ τον Γραφείον)

Έξ ’Αθηνών
Διά Κόρινθον Είσιτήρ. 9.20 7.30 4.60

Βιβλιάρ. 7.65 6.40 3.85
D "Αργος Είσιτήρ. 15.70 12.50 7.85

Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10
» Τρίπολιν Είσιτήρ. 23.20 18.80 11.60

Βιβλιάρ. 18.— ί5- 9.-
Ο Μεγαλ. Είσιτήρ. 29.20 22.— 14.60

))
Βιβλιάρ. 21,95 18.30 11.—

Κύπαρ. Είσιτήρ. 34.50 25.75 12.75
Βιβλιάρ. 27.80’ 23.20 13.90

D Άκρ. Είσιτήρ. 19.50 15.50 9.20
Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55

Χ> Πάτρας Είσιτήρ. 25.— 18.- 10.-
Βιβλιάρ. 19.65 15.55 9.35

» Πύργον Είσιτήρ. 37.70 18.10 16.35
Βιβλιάρ. 27.05 22.55 13.55

Έκ Πατρών
Διά Πύργον Είσιτήρ. 12.70 10.10 6·35

Βιβλιάρ. 8.38 6.95 4.15
Λεχαινά Είσιτήρ. 7.60 6.— 3.80

Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45
D Αιγιον Είσιτήρ. 5.10 5.— 2.55

Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70
» Κόρινθ. Είσιτήρ. 16.50 13.10 8.25

Βιβλιάρ. 11.— 9.20 5.50
Έκ Τριπόλεως

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

Ναύπλ. Είσιτήρ. 9.50 7.80 4.70
Βιβλιάρ. 6.75 5.60 3.40

S. ΓΊ. Α. π.
Αναχωρήσεις έ'ξ 'Αθηνών

6.30 π.μ. Διά Κόρινθον. Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγα
λούπολη, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.

7.05 π.μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας. Κυλ- 
— _ λήνην (λουτρά), Πύργον, 'Ολύμπια.
8.20 π.μ. Διά Κόρινθον καί τάς μεχρ'.ς Άκράτας στά

σεις.
1.00 μ.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλ'.ον, Πάτρας.

Αναχωρήσεις έχ Πατρών
7.30 π.μ. Δ:ά Κόρινθον, Αθήνας.

11.40 π.μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Α
θήνας.

6.30 π.μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, ’Ολύμπια. 
Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, Τρί 
πολιν.

3.45 μ.μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον,’Ολύμπια. 
Αναχωρήσεις έχ Καλαμών

7.00 π.μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον, Πά
τρας, Μεγάλο πολιν, Τρίπολιν, Ναύπλ'.ον. 
’Αθήνας.

12.05 π.μ.. Διά Πύργον ’Ολύμπια, Τρίπολιν.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

4.40 μ.μ. ’Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ.μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.05 μ.μ. Ές ’Ολυμπίων,Πύργου. Κυλλήνης(λουτρών) 

Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ.μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπό- 

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΔΙ’ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ No 9
Γενικός πληρεξούσιος 

Σ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ

Έν Αλεξάνδρειά
ηλιας γ. κεςςες

Χιλιομετριχά Βιβλιάρια ταξειΒεων.
1000 χιλιόμ. (Λ’ Θ. Δρ. 90) διαρκείας

έκπτωσή 25 ο)ο ,(Β’ Θ. Δρ. 75) 6 μηνών
2500 χΐλ’.όμ. (Γ' Θ. Δρ. 45)

(Α' Θ. Δρ. 210)
(Β' Θ. Δρ. 175) διαρκείας

έζπτωσ'.ς 30 c)o (Γ' Θ. Δρ. 105) 1 μην'σς

Έν Καίρρ)
Λ. |. ΙΕΡΩΝΤΜΙΔΗΣ

ΑΡ 55 1
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ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ* ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝ ΑΜΑΤΟΛΜ. 
DME TAΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ fill 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΕΙΑ II

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ BU ΓΓΤΛ F 
ΑΛΕΥΡΟΝ Ε.Λ- IftC.
C ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ
ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
Πωλξίταο άλατά, φαρμυχζεόα %αό φαρμαχέφπ.ορεόα. 

ΑΝΤΠΓΡΟΖΩΤΙΟΙ Δζά. τήν Ελλάδα καΖ Κρήνην.
Κ ΟΣ Ε ΥΓ. ΤΤΛΟΚ ■

* ♦ * * * ay ΚΑΛΑ



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Λιά τούς ιϋοοκτήτας οικιών καί οικοπέδων 

έπί ιδιωτικών οδών
Άπαγορευθείσης της άνεγέρσεως οικοδομών 

έπί ιδιωτικών οδών συνέπεια γενικού μέτρου τής 
άρμοδίας ύπηρεσίας τών Δημοσίων ’Έργων, ά- 
πορρέοντος έκ τοΰ νόμου καί προκειμένου νά 
προκληθή ή άπαιτουμένη άπόφασις τοΰ Δημ. 
Συμβουλίου περί τής κατά τδ δυνατόν έκ τών ύ
στερων έγκρίσεως τών οδών τούτων, ι'να καταστή 
έφικτή ή άνοικοδόμησις τών παρ’ αύτάς ασκεπών 
έτι οικοπέδων, παρακαλοϋνται οί έν τή περιφέ
ρεια τοΰ Δήμου ’Αθηναίων ένδιαφερόμενοι, δπως 
δι’ αναφορών των πρός τον Δήμον ύποδείξωσι τάς 
τοιαύτας δδούς, συνυποβάλλοντες άμα καί διά
γραμμα έσχετισμένον μέ τδ εγκεκριμένου σχε
δίου πόλεως, καθ’ δσον άλλως δέν είνε δυνατόν ή 
Δημ. Αρχή νά έξακριβώση οϊκοθεν ούτε τήν υ- 
παρξιν τών τοιούτων οδών ούτε τάς κεκανονισμέ- 
νας διαστάσεις των, στοιχεία αναγκαία, ών δέον 
νά είνε έν πλήρει γνώσει, ίνα προκαλέση τήν θε
ραπείαν τοΰ πράγματος.

(Έκ τοΰ Δημαρχείου ’Αθηνών)

ΤΟ 1ΚΤΙΤ0ΤΤ0Ϊ ΤΓΙΕΙίΕΖ KAI KAAAQHH2
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

’Αριθμός τηλεφώνου 464

ΜΑΣΣΑΖ—ΧΕΙΡΟΚΟΜΙΑ—ΚΟΜΜΩΣΙΣ

Διάφοροι θεραπεία1- πρός άφαίρεσιν ρυτίδων, 
πιτσιλάδων κτλ. έπί τή βάσει επιστημονικών πα
ραγγελμάτων καί επιμελημένης θεραπευτικής.

Ζητείτε άπό τό
’Ινστιτούτο ν

’Όλα τά καλλυντικά είδη τών κυριών :

Κρέμες, ΙΙούδρες, ’Αρώματα.
Διά τήν άπόκτησιν ή τήν διατήρησήν δροσε

ρού προσώπου καί άπαλής έπιδερμίδος. Τδ Ίν- 
στιτούτον έχει τδ ρεκόρ τής έπιτυχίας.

Καλαισθησία απαράμιλλος και ασύγκριτος 
διά τάς κομμώσεις τών κυριών 

7— ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ —7

Κάτωθι ‘Υπονργβΐον Δικαιοσύνης

Προς τούς κ. κ. Ύδρολήπτας τής πό
λεως ’Αθηνών

Έκτελουμένων κατ’ αύτάς είς τινα σημεία 
τού Άδριανείου ύδραγωγείου έργασιών καθαρι
σμού καί έπισκευής αύτού, παρακαλοϋνται οί κ.κ. 
ύδρολήπται οί τε έκ τών Δεξαμενών Λυκαβητού 
καί οί άπ’ εύθείας έκ τοΰ ύδραγωγείου αρδευόμε
νοι δπως έφιστώσι τήν προσοχήν αυτών έπί τής 
καταναλώσεως τού ύδατος, καθόσον, λόγφ τών 
έργασιών, ή έκ τοΰ ύδραγωγείου παροχή είνε μι- 
κροτέρας διαρκείας, έξ ής θά προκύψη καί μικρά 
ανωμαλία καί ώς πρδς τάς ώρας τής διανομής.
(Έκ τού Γραφείου τού Υδραυλικού Τμήματος)

ΔΗΛΩΣΙΣ
ΙΙρός τούς κ. ζ. Έμ-πόρους ’.%<)ήνών

ΙΙαρακαλούμεν ύμάς, δπως διά τά έκάστοτε 
παραλαμβανόμενα έμπορεύματα ιδίως έκ’ τού τε
λωνείου Πειραιώς ζητήτε καί τά διπλότυπά πλη
ρωμής τού δημοτικού φόρου, καθόσέν κατά τήν 
ένεργουμένην έξέλεγξιν τινές τών κ. κ. ’Εμπόρων 
φέρονται δφείλοντες δημοτικούς φόρους ένφ πράγ
ματι έπλήρωσαν αύτούς είς τούς αναλαμβάνοντας 
τδν έκτελωνισμδν τών έμπορευμάτων αύτών.

(Έκ τού Γραφείου)
Ό δήμαρχος ’Αθηναίων

Σ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

ΕΘΗΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΛΤΗΣΕΑΑΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

— ■ ■ , ,

Γ'ί Κ ’ Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια

Τροποπ&ιηθείσης τής ζλίμακος τών τόκων τών είς 
τραπεζικά γραμμάτια νέων έντίζων ζαταθέσεων έν ϊψει 
ή έπί προθεσμία. δηλοποιεΐται. οτι άπό 15 ’Απριλίου 
1909 ή ’ Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχεται παρά τε 
τφ Κεντρίζω Καταστήματι ζαί τοΐς ' Γποζαταστήμασιν 
αυτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια άποδοτέας έν 
ϊψει ή εν ώρισμένη προθεσμία έπι τόζω :

1 1)2 τοΐς θ)ο ζατ’ έτος διά τάς έν οψει άποδοτέας κα
ταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10.000 πέραν τοΰ ποσοϋ τούτου

। τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς ο)ο κατ’ έτος. Αί κατα
θέσεις αΰται γίνονται δεκτά: καί είς ανοικτόν λογαρια
σμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου λογαρια- 

I σμοϋ καί βιβλιαρίου επιταγών.
Κί:2 τθΐς-ο)ο κατ’ έτος δ’.ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά ίς μήνας τουλάχιστον.

2 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος δ’.ά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά έν έτος τουλάχιστον. ·

ίΧ'," .3 τοΐς θ)θ κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά δύο έτη τουλάχιστον.

' ■ 3 1)2 τοΐς ο)ο ζατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο-
■δοτέας μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.

■ 4 τοΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
I πέντε έτη τουλάχιστον, ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε 

έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν χ

■ Δέχεται έτι έντοκους ζαταθέσειςτείς χρυσόν, ήτοι είς

σελίδος

‘Ολόκληρος σελις εις εν τεύχος. 
‘Ημίσεια 
Τέταρτο 
’Όγδοον

Λιά χώρον μικρότερου at τιμαί άνά,Σογοι 
At’ εικονογραφημένα^ δοαφιμιαεις, Ct’ εξ τεύχη η ττερισιότερα 

ΐΠιαιτεραι συμφωνικέ.

ΕΡΓΑ ΥΗΣ Δ0Σ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ε:

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος. Υ . .

9 Β' » . . .
Kf 9 Γ' 9 . . .

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ. . . . .
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ ’Ιστορικόν μυθ'.στί 
ϋπερεπταζοσίων σελίδων.

7)

»

Xtapat τ^ς ‘Ελληνικής Έπούεωρήαπως τού Α' Ο' Γ' Λ.' Ε ' και 3S Γ έτους «ω- 
λούντας «ις τά, Γρα,φπΕά μιας πρός 18 φρ. έκάβτη-

φοάγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προ
θεσμία ή δ’.αρζεΐ. έπί τόζω : 
1 1)2 τοΐς θ)θ ζατ’ έτος
2 9 9 » ’>

διά καταθέσεις 6 μηνών τούλάχ. 
»_ » 1 έτους

2 1)2 » » 9 9 9 »
3 » ' ϊ> 9 9 9 9

2 έτών 
'ι έτών

9 9 9 9 9 9 5 έτών

Αν ομολογία’, τών έντίζων καταθέσεων έζδίδονται ζατ’ 
έζλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικά· ή. ανώνυμοι.

Το κεφαλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνον
ται παρά τώ Κεντρίζω Καταστήματι καί τή αιτήσει τοΰ 
καταθέτου παρά τοΐς Γποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς 
τό αυτό νόμισμα, είς ό εγένετο ή ζατάθεσις.

GANTERIE
Ν. ΠΑΝ ΑΠΟΤΟΠΟΥλΟΙ 4 θ. ΑΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

'€»δός Χταόιου vpcO. Ati

Συνιστάται ιδιαιτέρως παρά τής «‘Ελληνικής 
Έπιθεωτήσεως».

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ζίραχ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ-
3,00 Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
2.00 θ ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.

I -θ -· Η ΚΛΕΦΤΟΙΙΟΓΛΑ Δράμα ιστορικόν τοίπραζτον.
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δ?α- 

μάτιον μονόπραζτον. μεταιρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν 

5.00 τρίπρακτον. ΙΙάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής.



ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

— Πανεποστημπου — 49.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ & Σ’·7

Όδός Σοφοκλέους 3.--Τηλέφ. 794
Ήλεκτροκαί εγκαταστάσεις. Ή Έταιρείζ 

αναλαμβάνει τήν έζτέλετιν παντός είδους )/Λεκτοοφωτι- 
σμοϋ πόλεων, εργοστάσιο»·, έπαύλεων, ξενοδοχείων, 
νοσοκομείο»’ κ.τ.λ.

Έγκατάστασος Ψυγείιον-ΊΙαγοποιείων, πρός 
φϋξιν αιθουσών, Θεάτροτν, Κινηματογράφων, ατμό
πλοια»·, κτλ. Έγκατάστασις πλήρης σφαγείων καί Ζυ
θοποιείο»·. ’Ηλεκτρικά μηχανήματα, πετρελαιομηχα- 
ναΐ Diesel-Tosi, χρηοιμοποίησις υδραυλικών πτώ-. 
σεων, άνυψοιτήρες καί ανελκυστήρες βαρών, άτμομη- 
χανα'ι, άτμοτουρβίναι, υδροτονρβίναι, άεριομηχαναϊ 
και άεριογόνα.

Έγκατάστασις εργοστασίων κατ ’αποκοπήν

««««««««««««<«««<««

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ „ΜΟΥΣΙΚΗ“
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ „ΣΤΑΡΡ“

1 ίϊ—1 ΐ» Χτοα Άρσακεόου — ‘Οδός Χταδίου άροβ. ‘2 1

Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας Βάσεις έκ ορ. 40.
Όλα τά τραγούΒια δλων τών Ελλήνων συνθετών καί δλα τά νεώτερα cuccfcs
Βιολιά, μανδολΐνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά εξαρτήματα αύτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.


