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Ή άνάμιξις μιας ή πολλών δακτυλογράφων είς τάς 
τελευταίου άποκαλυφθείσας καταχρήσεις, έφεραν εϊς 
τήν επιφάνειαν τό ζήτημα τής χρησιμότητες ή μή τής 
εργαζόμενης Έλληνίδος εϊς τάς κρατικά; υπηρεσίας. 
Ηκοΰσθησαν πλείσται όσαι γνώμαι καί σκέψεις καί πε

ρισσότερον βαρόηχος διελαλήθη ή πρότασις άνωτάτου υ
παλλήλου τοΰ Κράτους, ό όποιος ρητώς καί άπεριφρά- 
ετως έβροντοφώνησεν ότι επιβάλλεται ή άπομάκ.ρυνσις 
τής γυναικός άπό τάς δημοσίας θέσεις. Επειδή δέ διερ- 
χόμεθα ήμέρας οικονομικής περισυλλογής, συνεδυάσθη 
τό γυναικείον αύτό ζήτημα με τάς περιττάς δαπάνα; καί 
έτέθη έν άμφιδόλω όχι μόνον ή υπηρεσιακή ίκανότης, 
άλλά καί ή ήθική ύπόστασις τής εργαζόμενης γυναικός. 
Ούτως έπηκολούθησεν άγρια έπίθεσις έναντίον τής Ελ- 
ληνίδος υπαλλήλου, ή όποια απαράσκευος διά τήν πολε
μικήν αυτήν έδέχθη μετά δέους τά πλήγματα καί έπερί- 
μενε μέ αγωνίαν τό τέρμα.

* 
♦ *

Κατά τήν τελευταίου κυρίως δεκαετίαν ή γυναίκα 
με μεγάλο θάρρος έζήτησεν εργασίαν είς τό δημόσιον 
και ιδιωτικόν γραφείρν. Τήν μεγαλειτέραν πρός τοΰτο 
ώθησιν τής παρέσχεν ιδίως ή πολεμική καί μεταπολεμι
κή περίοδος. Αί υπαλληλικοί θέσεις ήνοίχθησαν διά τήν 
γυναίκα άσυζητητεί. Ή δύναμις τοΰ πόθου τής εργα
σίας. τής άνεξαρτησίας, τοΰ υλικού κέρδους καί τής δη
μιουργίας μιας κοινωνικής όντότητος, δέν εύρον προσ
κόμματα ούτε άπό τό οικογενειακόν περιβάλλον ούτε 
άπό τάς απαιτήσεις τών κρατικών καί ιδιωτικών υπη
ρεσιών. Επέρασεν άλλως τε ή εποχή, κατά τήν όποιαν 
έθεωρείτο κοινωνική αυθάδεια ή άπόφασις τής κόρης νά 
έπιδοθή είς ένάσκησιν επαγγέλματος έκτος τοΰ οίκου 
της. Και ή Ελληνις κόρη μέ τήν ευφυΐαν της, τήν ό- 
πιδεξιότητα καί τό θάρρος της, άνοιξε διάπλατα τόν 
δρόμον τής έργασίας καί δέν έδίστασε νά άποβλέψη καί 
είς ανώτερα υπαλληλικά έπίπεδα.

Αλλά θά μοΰ έπιτραπή νά έρωτήσω :

Διά τήν πρόοδον αυτήν είς τά πεδία τής έργασίας, 
διά τήν ελευθερίαν τήν όποιαν ή κοινωνία καί ή οικογέ
νεια τής έπέτρεψαν διά τήν κοινωνικήν αυτήν χειραφέ- 
τησιν, τήν όποιαν εΰχερώς κατέκτησεν, έχει άραγε α
νάλογου ψυχικήν προπαρασκευήν ή ‘Ελληνις κόρη ;

* 
• * ,

Περί αυτού θά ήνε άσφαλως είς θέσιν να κρίνουν αι 
προϊστάμενα', ύπηρεσίαι τών διαφόρων Υπουργείων καί 
τών άλλων ιδιωτικών γραφείων. Καί δυστυχώς δέν α
κούω συχνά ένθουσιασμοΰς διά τήν έργαζομένην γυναίκα. 
Δέν ομιλώ βεβαίως διά τάς έξαιρεσεις. ’Υπάρχουν υ
πάλληλοι, αί όποίαι μέ τήν αξίαν των, τήν μόρφωσίν 
των, τήν άξιοπρέπειάν των, τήν αφοσίωσήν των πρός τό 
καθήκον, άπέβησαν πολύτιμο: παράγοντες τοΰ κρατικού 
οργανισμού καί τών άλλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
Ομιλώ διά τήν πλειονότητα. Δι’ έκείνας, αί όποίαι είς 
τήν άπόκτησιν μιας θέσεως έστήριξαν τήν εύκολον έ- 
ξασφάλισιν μισθού ικανού νά άνταποκρίνωνται εις τάς 
δαπάνας τής έπιδείξεως, τής πολυτελείας. Καί τό ση- 
μείον αύτό τής άλογίστου σπατάλης άπό τό πενιχρόν τα
μείου μιας κόρης, ή όποια — ώς έπί τό πλείστον — έ
χε; άπειρους άλλας οικογενειακά; υποχρεώσεις, πρέπει 
νά θεωρηθή ώς ένα άπό τά σπουδαιότερα έλαττώματα 
τής συγχρόνου γυναικός. Διά τόν υπαλληλικόν γυναι
κείου κ,άσμον ή άντίληψις ότι ή έργασία εϊνε τό μέσον 
τής πληρώσεως έγωϊστικών καί μόνον έπιθυμιών, φα
νερώνει, ότι ή Ελληνις δέν ήτο προπαρεσκευασμένη διά 
τήν ελευθερίαν, τήν όποιαν έπέτυχε διά τής έργασίας. 
Δεν ήτο προπαρεσκευασμένη ούτε άπό τήν οικογένειαν, 
ούτε άπο τό σχολείον, ούτε άπό τήν ιδιαιτέραν μόρφωσίν 
της καί ίσως ούτε άπό τήν ψυχοσυνθεσιν αυτής καί τήν 
νεοελληνικήν ανατροφήν της. Αύτό τό άπαράσκευον τήν 
κάμε: ασφαλώς νά παραγνωρίζη το καθήκον της είς τό 
γραφείον, νά λησμονή τήν άξιοπρέπειάν της κάποτε, καί 
πολύ συχνά — όπως είπαμε — τό χρήμα, τό όποιον κερ
δίζει διά τής έργασίας της, τό διοχετεύει είς τήν οδόν 
Ερμου και το μεταβάλλει είς κάλτσαν μεταξωτήν καί
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πολυτελή τουαλέτταν. ή όποία δέν συμφωνεί πρός τήν 
κοινωνικήν Οέσιν, τάς οίκογβνειακάς της άνάγκας 
και τάς ύλικάς της δυνάμεις.

>s 
‘ * ■»

Άλλ’ έάν ή κόρη, ή όποία, ασθενής ψυχικώς, ΐρρί- 
φθη είς τόν στρόβιλον αύτόν τής εργασίας έξω άπό τό 
σπίτι της, λησμονεί συχνά το καθήκον της καί τάς υ
ποχρεώσεις της προς έαυτήν, άραγε ό προϊστάμενος ή 
ό συνάδελφός της ήσαν καί αυτοί προπαρεσκευασμένοι 
διά νά δεχθούν πλησίον των τήν γυναίκα χωρίς υστερο
βουλίαν, χωρίς μυχίους ανδρικούς υπολογισμούς, χωρίς 
ενίοτε τάς παγίδας, τάς οποίας γνωρίζουν νά στήνουν 
είς κάθε γυναίκα, ή όποία μοιραίως εύρίσκεται πρό 
αυτών ;

Καί είς τήν περίστασιν αύτήν δέν θά ήτο ένοχος, δέν 
θά έφερε ένα μέρος τής ευθύνης ό άνδρας, διά τά σφάλ
ματα καί ιδίως διά τήν τάσιν αύτήν πρός τήν πολυτέ
λειαν τής εργαζόμενης γυναικός ;

* ·
Μήπως άκόμη δέν εΐνε υπεύθυνοι οί προϊστάμενοι τών 

κρατικών καί ιδιωτικών υπηρεσιών διά κάθε υπηρεσια
κόν σφάλμα της ; Εάν έφέροντο πρός αύτάς μέ δικαίαν 
αυστηρότητα, έάν τάς ήλεγχον μέ άμεροληψίαν, έάν τάς 
παρηκολούθουν μέ σ υ ν α δ ε λ φ ι κ ή ν στοργήν καί έ- 
βράβευον τήν έργατικότητα καί έτιμωροϋσαν τήν επι
πολαιότητα καί άπε'.Οαρχίαν, θά έδλέπαμεν ολίγον κατ 
ολίγον εις τήν υπαλληλικήν τάξιν τής έργαζομένης γυ
ναίκες νά έπήρχετο ή φυσική έκκαθάρισις διά τής πα- 
ραιτήσεως όλων έκείνων, δσαι δέν θά άπέβλεπον μετά 
σοβαρότητας είς τήν έξασφάλισιν ένός μέλλοντος τίμιου, 
ικανού νά ταίς δώση τήν έπιτυχίαν τής ζωής.

Παρ’ ολα ταΰτα όμως, ή άθρόα άπομάκρυνσις τής 
γυναικός άπό τάς διαφόρους υπηρεσίας θά ήτο κοινωνι
κός κίνδυνος διά τόν τόπον. Θά ήτο διά τήν γυναίκα, ή 
όποία θά έμενε χωρίς τό στήριγμα τής έργασίας, ή με- 
γαλειτερα δυστυχία,, άπό τήν δποίαν τίποτε δέν θά ήμ- 
ποροΰσε νά τήν σώση. Καί ό Μπελίνσκυ λέγει :

«Τ ί ε μ π ο ρ ε ί κανείς ν ά κ ε ρ δ ί σ η ά
πό τήν ζωήν τής γενικότητας όταν 
τό άτομον πάσχει;

♦ «
Εινε βεβαίως βαρύ τό έργον, τό όποιον άνετέθη είς 

τήν ’Επιτροπήν τής οικονομικής περισυλλογής καί τής 
περιστολής τών δαπανών. Έάν όμως πρόκειται αυτή νά 
έπιφβρη πράγματι οικονομίας, έχει τήν ΰποχρέω- 
σιν μέ τό αύτό μέ-ήρον νά κρίνη καί τόν άνδρα καί τήν 
γυναίκα. Έάν δέν θά μείνη κανένας υπάλληλος είς θέ- 
σιν περιττήν, τότε μόνον άς δείξη τήν ίδιαν αύστηρότητα 
καί είς τήν γυναίκα. "Εχει δμως ή έπιτροπή μίαν άκόμη 
ύποχρεωσιν. Να ύψωθή άπό τό κοινόν έπίπεδον τών ύ- 

ποχρεώσεών της. Νά φανερώση ειλικρινές ένδιαφερον 
διά τήν έργαζομένην Έλληνίδα. Τό ένδιαφέρον άλλως 
αύτο δέον νά έκδηλωθή κατά τρόπον ούσιαστικώτερον. 
Μέ το κύρος τής έπισημότητός της νά ζητήση άπό τό 
Κράτος νά ένισχύση ηθικώς καί μορφωτικώς τάς υ
παλλήλους του. Ή ιδρυσις ειδικού κέντρου με έςευγενι- 
στικόν πρόγραμμα, θά ήτο τό προχειρότερον ένδεικνυό- 
μενον μέσον. Διαλέξεις μορφωτικαί, συζητήσεις διαφό
ρων κοινωνικών ζητημάτων, άναγνωστήριον έπαρκώς 
πλουτισμένου, μουσικά! έκτελέσεις, θά είμπορούσαν νά 
ωθήσουν ποικιλοτρόπως είς άνώτερον ψυχικόν καί πνευ
ματικόν έπίπεδον τήν Έλληνίδα κόρην. Θά έμορφώνετο 
είς ήθος, θά ήσθάνετο νά άνδρίζετα: ή ψυχή της. θά έχα- 
λυοδούτο ό χαρακτήρ της. θά ένισχύετο είς τό καθήκον 
της. Και ολίγον κατ ολίγον με τήν ευφυΐαν της καί τά 
άλλα φυσικά προτερήματα της θά καθίστατο ένας κό
σμος πραγματικός διά την νεαράν κοινωνίαν μας, διά 
τάς νέας απαιτήσεις τής ζωής καί θά είργάζετο πλέον 
με όλιγωτέρους κινδύνους είς το πλευρόν τού άνδρός. 
διότι θά ήτο είς θέσιν νά τόν άτενίζη μέ ειλικρίνειαν 
και εμπιστοσύνην καί νά έπισύρη τήν έκτίμησιν καί τόν 
σεβασμόν του. (*)

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

(1) Τό ιΐίρΟρον τούτο έγράφη πρύ ίιμήνον περίπου, 
όίιια τή υποκινήσει τοϋ σχετικόν ζητήματος, καθ’ήν επο
χήν έ'ξεΛηλώθη μία άντιγυναικεία υπαλληλική πολεμική 
καί πολύ πριν όιαλάμηη) είς τό πάνθεον τών καταχρή
σεων ή συμμετοχή ώρισμένης όακτυλογράιφου.

ΡΩΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΡΥΛΛΟΣ
Μιά φορά κ’ έναν καιρό σέ μιά μακρυνή χώρα ή

ταν ένας βασιληάς. Κι' αύιός ό βασιληάς σάν παρα- 
γέραοε και τέλειατναν οί μέρες του, παρά πολύ κακο
κάρδισε. «Λα, είπε, όλα τά γνώρισα οτή ζωή μου και 
δέν υπάρχει πράμα πού μπορεί νά ιό δή μάτι ανθρώ
πινο καί νά μην τό είδα. "Ενα μονάχα δέ γνώρισα 
στη ζωή μου. Δέ»' είδα τό Θεό καί θέλω νά τόν ’δώ I» 
Κάλεσε δ/.ους τους ανλικούς, τους σοφούς καί τούς 
ιερωμένους καί τούς πρόσταζε : «"Αν δέ μον δείξετε 
ιό θεό, θά σάς ρίξω όλους οτά κάτεργα καί μαύρο 
φεϊδι θά σάς φάη». Τούς έδωκε τρεις μέρες διορία. 
Βαρειά πέσανε τά λόγια τοΰ Βαοιληά σ' όλους μέσα 
ατό παλάτι καί καρτερούσαν τόν όλεθρό τους. Τήν 
τρίτη μέρα πού τελείωνε ή διορία—-ήταν μεσημέρι— 
τούς κάλεσε ό βασιληάς, μά κανένας άπό ιούς σο
φούς, τούς ιερωμένους καί τούς ανλικούς δέν άνοιξε 
τό στόμα, κι ήταν έτοιμη νά βγή άπό τά χείλη τού 
βασιληά ή ηοβερή προσταγή, μά έκείνη τή στιγμή 

φθάνει έξαφνα άπό ιόν κάμπο καί προβάλλει μπρο
στά του ένας βοσκός καί τοϋ λέει :

— Βασιληά, άσε με νά κάνω έγι'υ εκείνο πού επι
θυμείς.

-—Καλά, τοϋ άποκρίθηκε ό βαοιληας. Μά κ.ϋττα 
καλά, γιατί κινδυνεύεις τό κεφάλι οου.

Ό βοσκός έβγαλε τό βασιληά οτήν πλατεία, τοϋ 
έδειξε τόν ήλιο πού έλαμπε καί τοϋ είπε :

— Κύττα !
Σήκωσε ό βασιληάς τά μάτια του ψηλά καί θέλη

σε νά ’δή, μά ή λάμψη τοΰ ήλιου τόν χτύπησε οτά μά
τια, χαμήλωσε τό κεφάλι καί οφάληξε τά βλέφαρα.

— Τί κάνεις ; είπε τοϋ βοσκού- θέλεις νά στρα
βωθώ ;

-—Βασιληά, λέει τότε, ό βοσκός, μά αυτό είν’ ένα 
μονάχα άπό τά έργα τοϋ θεού. Μοναχά μιά μικρή 
αχτίδα άπό ιό μεγαλείο Του, μιά μικρή γωνίτσα άπό 
τό φλογερό καμίνι τοΰ θεού. ΙΙώς θέλεις λοιπόν νά 
Τόν ζυγώοης καί νά ιόν δής μ' αυτά σου ι’ αδύνατα 
δακρυομένα μάτια ; Ζήτησε νά δής τό Θεό μέ άλλα 
μάτια.

.-Ινιό άρεσε τοϋ βασιληά καί είπε τού βοσκού :
— Βλέπω πώς έχεις νοϋ κ’ έχτιμώ τίβ κρίσι σου. 

Μά θέ/.co νά μοϋ άποκριθής σέ μιά άκόμα έρώτησι. 
Τί ήταν πριν άπό τό Θεό ;

Σκέφθηκε ό βοσκός καί άποκρίθηκε :
■—Παρακαλώ νά μή θυμώσης μονάχα, βασιληά. 

Μέτρα !
Ό βασιληάς άρχισε :
— "Ενα, δύΌ. ..

I ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 6ΕΑΤΡ0Υ |

ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΊ ΑΣ ΕΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β*.

ΤΑ ΕΝ Ο Δ Η Σ Σ Ωι
(-1 Θ-Ι Α-1 Β25)

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ό Γεώργιος Λασσάνης, τό πρώτον τότε εμφανιζόμε

νος ώς δραματικός ποιητής έξ ακραιφνούς πρός τό ελ
ληνικόν θέατρον αγάπης, ύπέρ ου καί τό πλείστον τής 
περιουσίας του διέθεσε μετά θάνατον, έγεννήθη έν Κο
ζάνη τώ 1796. Σπουδάσας έν Γερμανίςι, έδιωρίσθη κα
θηγητής έν τώ έλληνικώ σχολείω τής ’Οδησσού, ένθα 
έδίδαξεν άπό τοΰ 1817. Μυηθείς είς τά τής Φιλικής 
Εταιρείας ύπό τοΰ άτυχούς Γαλάτη, παρητήθη τής θέ- 
σεώς του καί ήκολούθησε τον ’Αλέξανδρον 'Γψηλάντην

— 'Όχι, όχι, τόν διέκοψε ό βοσκός, δέ μετράς κα
λά. Άρχίνα πριν άπό τό ένα.

— Καί πώς μπορώ ν’ άρχίοοι πριν, αφού δέν υ
πάρχει τίποτα ;

— Σοφά μίλησες, βασιληά. Καί πριν άπό τό Θεό 
δέν ήταν τίποτα.

Αυτό ακόμα περισσότερο άρεσε ιού βασιληά και 
είπε τοϋ βοσκού :

— Θά οοό κάνω μεγάλα δώρα, δίονάχα θέλω νά 
ιιοϋ δώσης άκόμα μιά τρίτη άπόκρισι. Τί κάνει ό 
Θεός.

Ειδ' <5 βοσκός πώς μαλάκεοσε ή καρδιά τοϋ βασι - 
ληά καί τοϋ είπε :

— Καλά, θά σοϋ άποκριθώ. Μά νά μοϋ κάνης μιά 
χάρι. -V’ αλλάξουμε γιά λίγη ώρα τά ροϋχά μας.

"Εβγαλε ό βασιληάς τά βασιλικά του φορέματα 
καί τάβαλε στο βοσκό, κι’ αυτός φόρεσε τά ρούχα καί 
ιό διοάκκι τοϋ βοσκού.

Τότε ό βοσκός ανέβηκε στο θρόνο, πήρε οτά χέρια 
του τό σκήπτρο, τό δείχνει τοϋ βασιληά πού στεκόταν 
οτά πόδια του μέ τό διοάκκι καί τοϋ είπε :

— Νά τί κάνει ό Θεός. Τόν έναν ανεβάζει στο 
θρόνο καί τόν άλλον κατεβάζει.

Καί φόρεσε πάλι τά παληόρουχά του.

Βυθίστηκε σέ σκέψι ό βασιληάς, μέσα στην ψυχή 
του έπεσαν βαθειά τά λόγια τοΰ βοσκού καί, έξαφνα 
οά νά/.αμψε άπό μεγάλη χαρά, φώναξε :

— Νά, τώρα β/.έπω τό θεό !
(Αέων Τολ,οτόί)

Μνταφβ. Κ. Σ ΚΟΚΟΛΒΣ

ώς γρ-αμματεύς του, κατόπιν δέ καί ώς υπασπιστής του 
καί χιλίαρχος τοΰ 'Ιερού λόχου. Μετά τήν έν Δραγα- 
τσανίφ καταστροφήν συμμετέσχε τής τύχης τού Άλ. 
Ύψηλάντου φυλακισθείς έν Μούγκατς καί θηρεσιουπό- 
λει μέχρι τοΰ 1828. Ελευθερωθείς τότε, κατόρθωσε 
κατόπιν πολλών περιπετειών νά φθάση είς τήν άγω- 
νιζομένην Ελλάδα, νά πολεμήση ύπό τόν Δημήτριον Ύ- 
ψηλάντην καί νά διακριθή είς τήν μάχην, ιδία τής Πέ
τρας. Μετά τήν κάθοδον τού "Οθωνος είς τήν Ελλάδα 
διωρίσθη κατ’ άρχάς γενικός οικονομικός ’Έφορος
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τού νομού Αττικοβοιωτίας, κατόπιν δέ κατέλαβε πλεί- 
στας άνωτέρας στρατιωτικά; θέσεις καί άπέθανε την 
5 Ιουλίου 1870, φέρων τον βαθμόν τοϋ υποστρατήγου.

Ό Λασσάνης, πεποιθώς δτι τό θέατρον συνετέλεσε τα 
μέγιστα εϊς επιτυχίαν τής έλληνικής έπαναστάσεως, ί
δρυσε διά τής διαθήκης αύτοΰ τόν Λασσάνειον όνομα- 
σθέντα δραματικόν διαγωνισμόν, δστις ήρχισεν έκτελού- 
μενος έπί τής πρυτανείας τοΰ θ. Άφεντούλη τώ 1888.

Διά τής περί ής ό λόγος διαθήκης του ό Λασσάνης 
ένεκαθίστα γενικήν κληρονόμον του τήν σύζυγόν του Ευ
φημίαν τό γένος Λιανοσταφίδα, ύπό τόν δρον τά μέν κι
νητά νά τά διαθέση κατά βούλησιν, τά δέ ακίνητα νά 
μή δύναται ούτε νά τ’ απαλλοτρίωση, ούτε νά τά έπιβα- 
ρύνη, άλλ απλώς νά τά νέμεται, μετά δέ τόν θάνατόν 
της νά περιέρχωνται είς τό Πανεπιστήμιου, τό όποιον 
νά τά έκποιήση, έκ τών τόκων δέ τοϋ κεφαλαίου του, 
συμπληρουμένων έν ανάγκη και έξ αύτοΰ τοΰ κεφαλαίου, 
νά ΐδρύση τούτο δύο έτήσια διαγωνίσματα, έν πρός συγ
γραφήν κωμφδίας, τής οποίας ή ύπόθεσις «νά λαμβάνη- 
ται έκ τοΰ κοινωνικού καί οικιακού βίου τών ηθών καί 
τών έθίμων, τής ζωής τής γενεάς τής Ελλάδος, καί 
ούχί κατά πιθηκισμδν έξ άπομιμήσεως φραγκικών κω
μωδιών», προσθέτων, δτι ώς μόνην κωμφδίαν έθνικήν 
μέχρι τοΰδε θεωρεί τόν «Γάμον τοϋ Κουτρούλη» τοϋ ’Α
λεξάνδρου Ραγκαδή, καί έτερον πρός συγγραφήν δρά
ματος, τού όποιου ή ύπόθεσις «νά λαμβάνηται έκ τής χι
λιετούς περιόδου τοΰ Βυζαντινού Κράτους καί τής περι
όδου τών τεσσάρων αιώνων τής τουρκικής δουλείας μας. 
ώς τύποι δ αύτών νά χρησιμεύσουν ό Σαϊξπηρ καί ή λε- 
γομένη ρωμαντική σχολή τοΰ Βίκτωρος Οΰγγώ.»

Καί ταΰτα μέχρις έξαντλήσβως τοϋ κληροδοτουμένου 
κεφαλαίου, δπερ καί έξηντλήθη τώ 1907. έπαναληφθέν- 
τος τού διαγωνισμού δωδεκάκις. (!)

Τό έ'ργον δι’ ου ένεφανίσθη ώς ποιητής ό Λασσάνης έ
φερεν, ώς ελεχθη, τίτλον : «II Ελλάς καί ό Ξένος». 
Δραματικά; ή άλλας φιλολογικά; αξιώσεις' δέν είχεν. 

ήτο άπλώς φανταστικόν, πλήρες πατριωτικού ένθουσια- 
σμοΰ ν.Χ'. τρόπον τινα. ώς λέγει ό II. Χιώτης. «προπα- 
ρασκευαστήριον τής έλληνικής έπαναστάσεως». (’-

Τά πρόσωπα τοΰ δράματος είναι τρίί : Ή Ελλάς, ό 
περιηγητής κα! ό Ερμής- ταΰτα ύπεούθησαν. τόν μέν 
Περιηγητήν ό ίδιος ό συγγραφεύς. τά δέ έτερα δύο ό 
Άβραμιώτης καί ό Δρακούλης.

II ύπόθεσις τοϋ έργου έχει έν όλίγοις ώς έξής : Ό 
περιηγητής, περιπλανηθείς έπί μακράν, εύρίσκεται έπι 
έρημου τίνος τόπου, δπου συναντά τήν Ελλάδα ήμίγυ- 
μνον, μέ τήν κόμην λυτήν καί τάς χείρας καί πόδας ά- 
λυσσοδεμένας. ’Έντρομος πρό τοϋ θεάματος αύτοΰ ό πε
ριηγητής οπισθοχωρεί.

— « Αλλά τις είσαι, ώ ξένε, και ποια ή πατρίς σου ·» 
έρωτά ή 'Ελλάς.

— «ΙΙατρίς μου είναι ή Ρωσσία. Άλλά είπέ μου τώ
ρα ποΰ εύρίσκομαι ;»

«Τό ιερόν τούτο έδαφος, τό όποιον πατείς. είναι ό 
Άρειος Πάγος».

—■ « Αλλά σύ, ώ γύναι, τις είσαι :»
— «’Εγώ είμαι... άχ ! ή δύστηνος, ή πανΘλιωτά- 

τη Ελλάς». «.
— «Τί άκούω : ! Σύ... ή Ελλάς ;»
— «Ναί».
Καί διά μακρών διηγείται τάς περιπέτειας αύτής. 

τάς βασάνου; της. τά παθήματά της.
— - «Λοιπόν άλλο δέν σέ μένει, ώ δύστηνος 'Ελλάς, 

παρά νά κατατήκεσαι δίχως παρηγοριάν, δίχως παραμι
κρήν έλπίδα».

«Δίχως έλπίδα : Καί δέν είςεύρεις. φίλε, δτι οί 
Θεο: έδωκαν είς τούς δυστυχείς μόνην παρηγοριάν τήν 
έλπίδα ;»

— «Ναι. την ελπίδα. Αλλ εγω εννοώ έλπίδα βάσι
μου, έλπίδα ή όποια έχει τόν λόγον της καί αποβλέπει 
είς πιθανόν σκοπόν».

-—«Τοιαύτην βάσιμου έλπίδα έννοώ κι’ έγώ. ώ ξένε!» 
παντά ή Ελλάς μειδιώσα.

«Πώς ; Μειδιάς : Μετάδωσε. ω Ελλάς, μετά- 
οωσε εις τον φίλον σου τήν χαράν σου. Δείξέ με τό κεν
τούν τών έλπίδφν σου»

— «Γο κεντροθ τών έλπίδων μου, ώ ξένε, δέν είναι 
μόνον πιθανόν, άλλά και βέβαιον. Ιδέ τά τέκνα μου τού
τα. ιδε. . . τον λαμβάνει εκ τής χειρός καί τόν οδηγεί 
προς τι σπήλαιον, εις το εσωτερικόν τοϋ όποιου υπάρχει 
στήλη τις, έφ’ ής είναι κεχαραγμένα τά ονόματα δλων 
τών εύεργετών τοΰ Γένους, μεθ’ δ τοϋ διηγείται πάν δ,τι 
επραξαν μέχρι τής ήμέρας έκείνης τά τέκνα της αύτάι 
. . . Αυτοί μεταςυ τών άλλων αγωνίζονται νά συστήσω:*,  
καί θέατρον, δπου παρασταινόμεν’ αί ύψηλαί άρεταί τών 
περικλεών προπατορών των Οέλουσι τούς κινεί εις συμ-

(*) Εις τον Λασσάνειον διαγωνισμόν έβραβεύθησαν κω- 
μφδίαι μέν εννέα, δράματα δέ δέκα, μή υπολογιζόμενων 
και δυο εμφανίσεων, καθ’ άς άντέστη εις τόν πειρασμόν, 
παρελθών χωρίς βραβεία.

Αί βραβευθεϊσαι κατά τό διάστημα αύτό κωμφδίαι ή
σαν : Δύο τοϋ Π. Ζάννου (Δημάρχου εκλογή, ’Αλεπού), 
μία τοϋ κ. Δ. Καμπούρογλου (Τό κλειδί τής κάσσας), 
τρεις τοϋ Μιχ. Ζωρα (Φαινόμενα καί πράγματα, Οί έπαο- 
χιώται Ρόδα καί ’Αγκάθια) δύο τοϋ κ. Τιμ. Άμπελά (Οί 
άναμορφωταί, Φάϊβ-ό-κλόκ καί μία τού κ. Ν. Σκλιά (Οί 
καρηκομόοντες).

Τα βραβευμένα δράματα ήσαν : "Εν τοϋ Άντων. Άν- 
τωνιάδου (Ό Σκεντέρμπεης), έν τοϋ κ. Άρ. Προβελεγ- 
γιου (Ή κόρη τής Λήμνου . τέσσαρα τού κ. Π. Δημη- 
τρακοπούλου (Ειρήνη ή Αθηναία, θεός κελεύει, Ή Άν- 
τωνινα, Ο ΙΙειρατης τού Αιγαίου), ούο τού κ. Ίωάννου 
Καλοστύπη (Μαυρίκιος, Λέων Χαμάρετος) καί δύο τού 
κ. Τιμ. Άμπελά (Ή Σκλήραινα, Ό πρίγκηψ τής Ά- (2) Π. Χιώτη, Ιστορικά άπομνημονεύματα τής ’Επτοο- 

νήσου, τόμος έκτος, σελ. 287 καί 406. 

παθητικήν συναισθησιν και εις μίμησιν... I έλος αυτοί 
αγωνίζονται νά μέ άναστήσωσι».

Είς τους λόγους αύτούς τής Ελλάδος κατέρχεται 
μέσω βροντών και αστραπών ο Ερμής :

«Θαρρεί, ώ Ελλάς, λέγει. Οί Θεοί είσήκουσαν 
τάς δεήσεις σου ! και ή βάσκανος τύχη δέν θέλε: κατι- 
σχύσει κατ αύτής, διότι άύτ είναι ή βουλή τοΰ ουράνιου 
μας πατρός.

» "Αγγελος αύτοΰ είμ έγώ. κ έστάλην νά σε φέρω 
τά εύαγγέλια ! Σύ δέ. ώ ξένε, μήν άργοπορεις πλέον, 
άλλά τάχυνε νά έπιστρέψης είς τήν πατρίδα σου καί ε
κεί θέλεις ίδή. . .»

Ενταύθα τελειώνει τό δράμα, τό όποιον κατ έκει- 
νην τήν έσπέραν συνεκλόνισεν ολόκληρον το ακροατή
ριου. Μέ τα δάκρυα είς τούς οφθαλμούς πάντες καί όρ
θιοι έκάλεσαν έπι σκηνή: τούς δ'.δάξαντας. Αύτός ό φι- 
λέλλην διοικητής τής Οδησσού Κόμης Λανζερών συνέ
χαρη τόν Λασσάνην «καί διά τήν έντεχνον και ποιητι- 
κωτάτην σύνθεσιν καί διά τήν εύδόκιμον ύπόκρισιν». Τόν 
απερίγραπτου αύτόν ενθουσιασμόν τής έσπερας έκείνης 
περιγράφει ώς έξής έν τή μνημονευθείση έπιστολή του ό 
*'). Κληματιώτης :

«... Σέ βεβαιώνω δτι ούτε είδα, ούτε είδες ποτέ το- 
σον παθαινόμενον θέατρον- τά ομματα δλων ήσαν πηγή 
άένναος δακρύων φλογερών καί τά στήθη κρατήρες στε
ναγμών- έκαστος άκούων τήν φωνήν τής καρδίας του 
σύμφωνον μέ τά λεγάμενα. Ά ! πώς ούδέ τώρα δέν δύ
ναμαι νά κρατήσω το πάθος μου».

"Εν έτος μετά ταΰτα ό Λασσάνης. ύπό τό ψευδώνυ
μον Λυσανίου. έξέδωσε τό έργον του έν Μόσχα. (3) Μετ’ 
όλίγας ήμέρας άπό τής αύτής σκηνής έδόθη παρά τώ/ 
αύτών ηθοποιών καί έτερον έργον τού Λασσάνη. ή τρα
γωδία «’Αρμόδιο: και Αριστογείτων», (4) ή όποια., ά
γνωστον διατι, δχι μόνον δέν έξεδόθη, άλλά καί έν τώ 
έξωφύλλφ τοΰ έτέρου του έργου «Ή Ελλάς» μνημο
νεύεται μόνον «τραγωδία Α. . . καί Α.» (* ’).

(’Ακολουθεί)
Ν. I. ΛΑΙΚΑΡΗΕ

(3) «ΕΛΛΑΣ. προΛ-. ■ : είς τήν τραγφδίκν Α.... και 
Λ.... συντεθείς παρά τοΰ Γοργίδα Λυσανίου, έν Μόσκβα. 
έν τφ τυπογοαφείφ Αύγούστου Σεμένου, 1820.»

(4) Βλέπε Νεοελληνικήν φιλολογίαν Άνορέου ΙΙαπα- 
δοπούλου Βρετοϋ (Μέρος Β'. σελ. 296). Ό Άλ. 1’. Ραγ- 
καβής αναφέρει δτι ό Λασσάνης ουδέποτε άπεπεράτωσε 
τόν «Αρμόδιον καί ’Λριστογείτονα», δστις έμεινεν έν σχε- 
δίφ. σελ. 139—140).

» Ό ενθουσιασμός αύτό; διά τό θέατρον τών έν Ό- 
δησσφ ’Ελλήνων ευρεν αντίκτυπον και έν Τεργέστη, δπου 
οί έκεΐ ’’Ελληνες έφιλοτιμήθησαν νά μή φανώσιν υποδεέ
στερο: τών έν άλλα·.; χώραις όμοφύλιον των τουτου ενεκπ 
«φιλόμουσά τινα μειράκια, μαθηταΐ τοϋ έκεΐ Γυμνασίου, 
μετέφρασαν άπό τό Ιταλικόν μίαν τραγωδίαν, «Τον θάνα
τον τού Ίουλί'.υ Καίσαρος», κα: μέ θέλησ:ν καί προθυμίαν 

δλων τών ενταύθα ομογενών μας την παρεστησαν κατα 
τήν 9 Φεβρουάριου μέ πολλήν 'χαράν όλων ημών ζαι κρό
τον. Τάς δ’ άνηκούσας εις έκαστον τής τραγφο.α; προ- 
σωπον στολάς έλαβον άπό το κοινόν θέατρον τής πολεως, 
τάς όποιας προθυμότατα οί έφορο: έδωκαν. καί μέ πολλήν 
εύ/αοίστησιν. Είς δέ τήν παράστασ:ν τά πρόσωπα ευδοκί
μησαν δλα. άλλ’ είς τό πάθος κα: την άπο τήν ϋποθεσιν 
τοϋ δράματος άπα:τουμένν,ν άνάλογον μίμησιν. εκροτηθη- 
σαν κατ’ εξοχήν οί ύποκρινόμενοί τόν Αντώνιον, τον Βρού
τον ολίγον δέ καί ό τόν Καίσαρα. Συνήλθε δε πλήθος θεω- 
οών τόσον πολύ, ώστε τό διορισθέν οίκημα, άλλως ευρυχω- 
ρον, έφάνη στενωτατον. Διέπρεπε δε μεταςυ τών άλλων 
θεωρών ό ενδοξότατος κύριος Καίσαρ Πελεγρίνης, Ρωσσι- 
κός Κόνσολος καί Ίππεύς, οί έφοροι καί έπίτοοποι τής έν- 
ταϋθα κοινότητος τών Γραικών, ό έφορος τής Σχολής κύ
ριος ΙΙροκόπιος Καρτζιώτης καί άλλοι πάμπολλοι ομογε
νείς καί άλλογενεϊς άνδρες καί πολλόταται Έλληνίδες. 
Είς τό τέλος τού δράματος μετά κρότου χειρών μεγάλου 
έκραξαν πολλήν ώραν οί θειύροί «Εύγε ! Εύγε ! Εύγε !». 
Τελευταίον τούς παρεκάλεσαν νά παραστήσουν καί έκ δευ
τέρου τήν τραγφδίαν, καί εις τάς 16 τού αύτοΰ την πα- 
οέστησαν μέ περισσοτέραν εύδοκίμησιν. χειροκροτηθέντες 
πολύ περισσότερον. Οί δέ προύχοντες μετά ταΰτα έκαμαν 
ομιλίαν διά νά ένοικιάσουν μέ συνεισφοράν άργυρίων, οί
κημα μέγα είς παράστασιν τοιούτων. Τήν μεταφρασθείσαν 
τραγφδίαν μελετούν νά έκδώσωσιν άλλ’ ή μετάφρασις έ
χει χρείαν νά διορθωθή είς τό λεκτικόν άπό κάλαμον έμ- 
πειρότερον.» Επιστολή έκ Τεργέστης τοϋ Χριστοδούλου 
Ίερόπαιδος. δημοσιευθεΐσα έν τφ «Λογιφ ’Ερμή» τού 
1820. έν σελ. 263.)

ΕΚΛΙΠΟΥ11ΑΙ ΦνΣΙΟΓΧΟΜΙ ΑΙ

AHMHTPIOF ΒΑΡΔΟΥΝΙίΙΤΗΣ
Πρό τίνος χρόνου άπέθανεν είς τό Άργος, τήν 

πατρίδα του, ό Δημήτριος Βαρδουνιώτης. Υπήρξε μιά 
άπό τάς φωτεινότερα; φυσιογνωμίας τής επαρχιακής 
ζωής. ’Ακάματος ερευνητής τής έπί Τουρκοκρατίας ε
ποχής έχει νά έπιδείξη όγκον θαυμαστής έργασίας ύψί- 
στης έθνικής σημασίας. Τό Ελληνικόν Κράτος, αν έ- 
στηρίζετο έπι άλλων αντιλήψεων, θά έθεώρει τόν Δη- 
μήτριον Βαρδουνιώτην ένα έκ τών πολυτιμότερων συ
νεργατών του. Θά μετέβαλε τό μετριόφρον μελετητη
ρίου τοϋ ιστοριοδίφου εις έπίσημον συγκεντρωτικόν περι
βάλλον τής ιστορικής ζωής τής Πελοπόννησου. Οΰτω 
θά ήτο δυνατόν νά δημιουργηθή έπιστημονικόν κέντρον 
είς τό ίστορικώτατου Άργος ίκαυόυ υά δ’.αυοίξη νέους 
ορίζοντας είς τούς μελετητάς τής πολλαπλής έθνικής. 
κοινωνικής, οικονομικής καί πολιτικής ζωής τής χώ
ρας. Ό Βαρδουνιώτης άπό τής άπόψεως τής έρεύνης 
υπήρξε κολοσσός· Μέ τήν πολλαπλήν μόρφωσιν. μέ τήν 
απαράμιλλου ευφυΐαν του, μέ τήν όξυτάτην άντίληψίν 
του άνεζήτησε νά άνασύρη άπό κάθε πηγήν δ.τι θά συνε- 
τέλε: είς τδν διαφωτισμόν τοΰ ιστορικού ημών παρελ
θόντος. Τό έργον τοΰ Βαρδουνιώτου εινα. πολλαπλοΰν, 
το θλιβερόν δέ είναι δτι μαζή μέ τόν θάνατόν του άνακό- 
πτεται και σταματά ή συνέχισις μιας τόσης σπουδαισ- 
τητος έργασίας. Ποίος θά τήν περισυλλέξη, ποιος θά
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την ταξινόμηση, ποιος θά την προφύλαξη άπο την φθο
ράν, ποιος θά τήν φέρη είς τήν έπιφάνε’αν, ποιος θά 
τήν συνέχιση : Έφ' όσον ή Πολιτεία δέν έφθασεν ακόμη

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

01 ΑΔΕΛΦΟΙ MARIUS ΕΤ ARY LEMBLONO
ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ Η “ΖΩΗ

'Η Ελλάς, ή όποια συνήθως παραπονείται ότι τήν 
έγκατίλειψαν καί τήν έλησμόνησαν τά άλλα έθνη, έάν 
δέν έθεώρει ανάξια- τής προσοχής της τά ζητήματα τής 
σκέψεως, θά έγνώριζεν. ότι κατά τάς κρισιμωτάτας αύ- 
τάς στιγμάς έντονος και εύγλωττος ακούεται καθ' ό- 
λαν τόν κόσμον φωνή προς ύποστήριξιν τών υποθέσεων 
της καί διά τον θρίαμβον τών δικαίων της.

Παρα το πλευρον τόσων άγνωστων φίλων της. τών 
όποιων ή θερμή συμπάθεια έκφράζεται είς παλλομένας 
σελίδας, θά εθεωρειτο ή Ελλάς άχάριστος άν άπέμε- 
νεν αδιάφορος προς τήν όφειλομένην εύλάβειαν πρός δύο 
Γάλλους εκ τών πλέον διάπυρων ϋποστηρικτών τησ. ()■ 
άοελφ-οι Marius και Ary Leblond. έχουσιν άντιστή με 
θκρρος εις Παρισιους εις πάσα·? έκστρατείαν τοϋ τύπου 
δια τών σελίδων τών ημερησίων εφημερίδων καί διά 
της επιθεωρησεως ή «Ζωή». τήν οποία·? άπο έτών διευ- 
θύνουσι. «Μάχομαι πάντοτε διά τήν μεγαλειτέραν Ελ
λάδα και επιζητώ νά βαρύνουν εις τήν πλάστι—?α τής 
κοινής γνώμης τά άφθαρτα δίκαια τοϋ Ελληνισμού». 
Τοιοϋτο: είναι οί λόγοι τών δύο αύτών πρωταθλητών 
τής νεο>τερΛς φιλολογίας. Οίτίνες έζέτυχον νά έπ'.σύ- 
ρωσ: την προσοχήν τού σοφού καί πολίτικου κόσμου, τών 
βιβλίων των και τώ·? μυθιστορημάτων των έχόντων τήν 
υψηλό, εραν εκφρασιν τών μεγάλων ιδεών, αιτινες έξα- 
σκοΰ·? επιρροήν όχι μόνον έπ: ενός Λαού, άλλ’ είς όλην 
τήν ανθρωπότητα.

Ό φιλελληνισμός των ούτος, δστις δύναται νά ύπο- 
στή πάσαν δοκιμασία·?, έξηγείται ότα·? πληροφορηθώμεν. 
παρεμπιπτόντως, οτι ολίγον κουνούν Ελληνικόν αίμα 
ρέει είς τάς φλέβας των.

Οί κύριο: Marius καί Ary Leblond άς μοϋ συγχω- 
ρησουν οτι Λποκχλυπτω τό μυστικό τους.

, Γεννηθεντες εις τήν Reunion, συνεπλήρωσαν τάς έ- 
ςόχους σπουοάς των εις τό Λύκειο·? Leconte de Lisle. 
Η περισσή ζωτικότης των χΰς έφερε·? εις Παρισιού-, 

ένθα προησθάνοντο ότι τό τάλαντόν των θά άπεκαλύπτε- 
το με λάμψιν εις τό γόνιμον πλαίσιο·? τής διανοητικής 
αυτής πηγής, ήτις γοητεύει και σύρει πρός έαυτήν κά
θε εύγενή έμπνευσιν. Τά πρώτα φιλολογικά των δοκί

είς το ύψος τοιουτων αντιλήψεων, δέν θά εύρεθή τρόπος 
Οπως το κοινωνικόν ενδιαφέρον αναπληρώση τήν στοι
χειώδη αύτήν έλλειψιν κρατικής μερίμνης;

μια εγενοντο προθυμως δεκτά άπό τήν Revue de Paris 
καί τήν Revue Blanche. 'Ίδρυσαν έκτοτε έν συνεργασία 
μετά τοϋ Gregh 7 rabieux e.t.e. τήν Grande France. 
Ι'.ις τά 1902 εφάνη το πρώτον μυθιστόρημά των οί 
«Π α ρ ά λ λ η λ ο ι Β ί ο !>·. τό όποιον τούς έξησφάλισε 
το βραβείο·? ioncourt. έπηκολούθησε δέ μετ' ολί-ον το 
Zczi're. la Srirobaudi, les Sortileges. les Contes 

firs Fetiches.
Εν τουτοις το παρατηρητικόν αύτών δαιμόνιο·? και ή 

ανικανοποίητος αύτών αισθητικότης άπαιτοϋσι νέα στοι
χεία. Διατρεχουσι τήν Ευρώπην. ολοκληρον τήν αφρικα
νικήν ήπειρον, τήν Μαδαγασκάρην, Maurice, τό Τράν- 
^βααλ κ.τ.λ. I ο μυθιστόρημα Ophelia, θεωρούμενο·? εις 
το ύψος ένός αριστουργήματος, μάς αποκαλύπτει το»; 
μαυρους των Ινοικων παραλίων. Συνέλαβον τον ιλΐ”νον 
τοϋ άγνωστου εις χιλιο. ς παρακρουστικοϋς σχηματι
σμούς. οϊτινες οιαφευγουσιν υπό τήν φαινομενική? -αλή- 
νην τής φύσεως ταύτης τοϋ ισημερινού.

Κατά το 1907. εξ μεγάλα: μελέτα: περί τής Μαδα
γασκάρης δημοσιεύονται είς τήν Revue elr eleii.r Jtou- 
des. Εί; τά 1908 καί 1909 έκδίδεται λ.<7 Cologne Γ7- 
raute με μιαν δημοσιογραφικήν εκστρατείαν προς ύπο- 
στήριςιν τών Πολωνικών δικαίων είς δλας τάς έπιθεω- 
ρήσεις 7,7.\ τον καθημερινόν τύπον δημοσιεύονται άρθοζ 
υπέρ τής Ανεξαρτησίας τής ΙΙολωνίας.

Είς τά 1910, κατόπι·? διαλέξεων απείρων, γενομένων 
ω; ολας τάς πρωτεύουσας καί τά κέντρα τής Εύρώπησ. 
ιορυθη ή Επιθεώρησις La 17,. ή όποια, όπως φανερώ- 
νει κα; ο τίτλος της. είναι όργανο·?, ούτινος αί στήλαι 
είνα- ανοικταί είς πάντα; όσο: έχουν τή·? άςίωσιν τής έ- 
λευθερας ,ωής. Είς εκ τών αδελφών Leblond. διαρ- 
κοϋντος τοϋ πολέμου, γταμυ,ατεύσ τοϋ σ-σα-τ—ϋ (7·>1. 
lieni, ελαβε τήν άδειαν νά δημοσιεύση δύο τόμου;, 
lieni. έλαβε τήν άδεια? ναδημοσιεύση δύο τόμους ύπό 
τον τίτλον «Ό Gallieni όμι/εϊ».

Λ: συλλογα: αυται τών σκεψεων και τώ·? πολιτικών 

γνωμών έπροκάλεσαν αίσθησιν μεταξύ τώ·? λογιών ϊτ?α- 
τιωτικών,

< )ί αδελφοί Leblond έκτελοΰσι τό υψηλόν αυτό εί
δος τής προπαγάνδας, τό μόνον θετικόν και μόνιμόν, ο
πέ: δύναται νά παγιώση έν αποικιακόν κράτος, οιοτι 
στηρίζεται όχι εις τήν δύναμιν, άλλ είς την δικαιοσύ
νην καί εις τήν πειθώ διά τής βαθείας γνώσεως ανθρώ

πων καί πραγμάτων.
< )ί καρτερικοί καί νοήμονες άγώνες των συνετεινον νά 

ίδρύσωσ: τήν έπιδλητικήν αύτήν δύναμιν τών μαύρων 
στρατευμάτων, άτινα διαρκούντος τοϋ πολέμου άπεδει- 
ξαν είς τήν Γαλλίαν τόν άΐδιον δεσμόν των.

"Οπως βλέπομε·?, ή ένεργητικότης καί ή ζωτικότης 
τοϋ ταλάντου των δεν περιορίζεται είς μια·? σφαίραν, 
εις μίαν φυλήν, είς ένα λαόν. Έναγκαιλίζετα: τόν κό
σμον. βολιδοσκοπεί τήν ψυχήν τών φυλών, φερει εις την 
έπιφάνειαν τήν άλήθειαν άπο τα ζοφερά βάθη της κα: 
εις τήν μαγείαν τών διακοσμήσεων κα: τών τοπειογρα- 
φ:ών μάς εισάγει είς τήν έξωτ'.κήν ζωήν διά τών έντο
νων καί διαυγών συγκινήσεων καί ώς έκ τουτου σωστι
κών μαθημάτων. Συσσωματοϋν είς τό πνεύμα ήμών τά 
ξένα ταϋτα πρόσωπα καί έκ τής έπαφής ταύτης άναπηδσ 
ή άγάπη, ή εύγενής σκέψις. ό οίκτος διά τους άποκλη- 
ρους τούτους, οϊτινες άνθίστάνται εις τά σκότη τής άμα- 
θείας, έργον εις τό όποιον δέν έπεδόθη ακόμη ό μυστικι- 
σμ.ός τών ιεραποστόλων μας. Εργον υψιστον αρμονίας 
καί αγάπης’ τοιοΰτον είναι τό μεγαλειώδες και ατελεί
ωτο·? έργον τών αδελφών Leblond.

Τό τελευταίον αύτών μ.υθιστόρημα TJlysse Cafre εί
ναι έργον μεγαλειώδες, είναι μια ισχυρά άποκαλυψις 
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τής πραγματικότητος. τής ψυχής τών Μαύρων μέ τήν 
συγκινητικήν αφέλειάν των καί τήν σκληράν παραφο
ράν των. Είς μίαν σειράν συγκινητικών εικόνων, ήτις 
πάλλετα: έκ τής ζωής τού παράφορου τούτου Μαυρου 
μαγείρου, ούτινος αί πρόχειροι καί ζωηρά! απαντήσεις 
μεταπίπτουν έκ τών πλέον κωμικων εις τας πκεον τρα
γικής έκφράσεις. Είς ίερεύς παρεμβαίνει καί παρ-.στά- 
μεθα είς τό θαύμα νά ’ίδωμεν νά δραπετεύη άπό τά σκότη 
και νά ύψοϋται είς τό χριστιανικόν ιδανικόν ή διεστραμ
μένη ψυχή τοΰ Κάφρου τούτου, άναγεννηθεϊσα καί έτοι
μος νά έλθη είς έπαφήν μέ τόν πολιτισμόν μας. I ό έρ
γον τούτο, τό όποιον άπήλαυσα δίς μέ τό ίδιον πάντοτε 
ένδιαφέρον. κατευνάζει έν ήμΐν τήν ταραχήν τοϋ έγω:- 
σμοϋ καί τοΰ μίσους, μάς δείχνει τόν αληθινόν δρόμον 
τή; ζωής, πλούτιζε: τήν καρδίαν μας καί τό πνεϋμά μας 
μέ τάς ύψηλοτέρας άρετάς τής δικαιοσύνης καί τού αν
θρωπισμού.

Μακράν μιάς θορυβώδους ήχους ένός τυπου. έτοιμου 
νά διακηρύξη τήν άξίαν, συνήθως αμφίβολον, τών δ:- 
ύόντων τήν δόξαν, ο! αδελφοί Leblond μεταχειρίζονται 
τό τάλαντόν των έντός τοϋ πλαισίου μιάς ζωής ύγιοϋς 
καί μετριόφρονος, έπιδιώκοντες άνευ άναπαύσεως τόν 
μεγαλειώδη σκοπόν των.

Ή Ελλάς έλπίζω ότι, μνήμων τών υπηρεσιών καί 
έκδουλεύσεων -τών αδελφών Leblond. δέν θά χάση τήν 
εύκαιρίαν ν’ άμείψη δεόντως καί άξιοπρεπώς τούς α
κραιφνείς αύτούς φίλους της.

ARY RENE D’YVERMONT

Πειριιοοπον/.ον, ον ή διδαοκα/.ία -τοοούτοι· ενεργε
ί ι κι/ ά.-τέϋιι ιή tore κιρκνροική νεολαία. Άκολονϋαις 
έ.γένηο αα&ψής rov Γνμναοίον Κεοκνυας και εοχε 
ιό είιί’χημα νά διδάοκονοι τότε οί οο'/οι Θεαγένης 
Λιβαδΰς καί Ιιοάννης Οικονομίδης. Γ<ο 1853, ά- 

,ίο'Ι οιι>]θας τον 1 νμναοίον, έδειίεν ι κιακιον ,ιολι- 
ιικον ϋάοοος. οοπερ κατέοτηοεν αϊτόν εηίηοίίον και 
ιμ·άγκαοε ιόν .ιαιίοα ανιόν νά ιόν άοοοτειλη είς 
Κιΐ/'αλληνίαν, όοον έλαβε μέρος εις ιάς έ.ιαναοιαιι- 
κάς ονληιΐ/οιις ιής Κε</ αλληνιακής νεολαίας. Ίέετά 
δι'·ο μήνας έ.τανήλδεν εις τήι· γενέτειραν άκραιρ τής 
οιλοο.ιάοτης. 'Α,ιορ αοίέει ο .ταιήρ τον δι’ αγγλικόν 
ίοιιορ όρον νά τόν ά.τοοτείλιι είς 'Οδησσόν ϊ'να ε.ιιδο- 
ί)ή εις τό έιηόριον. Ο έοιηοός νέος ήγάπα πολν την

Έξι/χοΓΤΟί’ω/ς eineitove>· .· r τ// γένη fieri αΐοο,ν 
Κιοχνρα τή -7 .li’-’oeow roe ϊ'τονς IS'.tti. Ρηιχή- 
hcior ? ;.”</c-r/jotr eoQuior ό Φραγχϊοποζ Διιιενιος 
κοι ιιετά ΐνο. ιερίτιον μήνα <> διαχεκρίμενοζ σνμπο- 
i.iiijs ιια; V. /Ε .Ιά>·όο; έόηιιοσ/ει>σε λαμ.ιράς βιο- 
■·<>ο'ι ικάς οψιειιόπιος, έκ τ?7>· όποίιον ΰηοο.ιιομεν ιο 
έΐής : ΙΙρώιος ανιόν όιδάοκαλοζ έ/ρημάτιοετ ό I- 
τ«/.ό< Ι’ι/άρ<'ΐο^ Καζάιης κοί ό /χεοκιοαίος Θωμά; 
/’οιν./ος. ’Αχοζοί'ΐΐο/ς ενεγράρ >/ είς ιό οχοκείοΐ' r«c 
ifoon. /\α66οόια, κοιό.τη· όέ έ·/ίι·ε7ο μαΙΙηιης roc
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πατρίόα καί ώρκίσθη ότι παοά τήν πατρικήν Οέληοιτ 
Οά έπανήρχετο διά νά δυνηθή νά προσφέρη τάς υπη
ρεσίας του είς αυτήν.

Διαρκοΰντος τοΰ πλοΰ προοεπάθει νά άνοιξη ότιίρ· 
έν τώ πλοίω ϊνα ό πλοίαρχος άναγκασθή νά άνακόψη 
τον πλοΰν καί έπανέλθη είς Κέρκυραν. Εννοηθείς 
όμως προσεδέθη εις τόν ιστόν τοΰ πλοίου, μέχρι της 
προοεγγίσεως είς Κωνσταντινούπολη· καί άποβιβά- 
σεώς του.

'II επάνοδος αΰτοΰ δυσηρέστησε τους οικείους καί 
αυτήν τήν 3 Αστυνομίαν, διότι ήτο πολέμιος τοΰ τότε 
καθεστώτος. Στέλλεται εξόριστος είς τά Κύθηρα, ό
που έμεινεν έπί οκτώ μήνας, μελετών όμως είς τήν 
λαμπρόν βιβλιοθήκην τοΰ Βιτσαμάνου καί καταγινό- 
μενος είς τήν στιχουργίαν. Έπανακάμψας είς την 
γενέθλιαν χώραν μετά συγκινήσεως έγινε δεκτός 
υπό τοΰ πατρός αΰτοΰ, όστις έννοήσας τό άδέσποτον 
τοΰ χαρακτήρος τοΰ υίοΰ του, άφήκεν αΰτώ ελεύθε
ρον τό στάδιον, τό όποιον έμελλε βραδύτερον νά δο- 
ξασθη. Τώ 1858 ένεγράφη είς τήν νομικήν σχολήν 
τοΰ Κερκυραϊκοΰ Πανεπιστημίου. Ουδέποτε όμως ή· 
θέλησε νά έξασκήση τό δικηγορικόν επάγγελμα. 'Ό- 
λαις δυνάμεσιν ήτο αφιερωμένος είς τά πάτρια, έρ- 
ρωμένως άγωνίζόμενος διά τοΰ στόματος καί τοΰ 
καλάμου υπέρ τής ένώσεως τών Νήσων μετά τοΰ ελ
ληνικού Βασιλείου. Τά μεγάλα αΰτοΰ αισθήματα έ- 
ξετιμώντο καί υπό τοΰ αοιδίμου Μητροπολίτου Κέρ
κυρας 3Αθανασίου, οΰ τό ιερόν όνομα χρυσοί ς γράμ- 
μασιν ένεγράφη είς τάς δέλτους τής έθνικής τών 
Λ ήσων μας δράσεως. Τό όνειρον τών δνείρων τών 
Έπιανησίων έξεπληροΰτο τό 1864' έκτοτε ό Λίαύτι- 
νέλης άφιερώθη είς τάς μελέτας. ’ζΐζζ’ εκείνος όστις 
τόν άπέσπασεν άπό τήν πολιτικήν καί έπανέη ερεν 
αυτόν είς τό φιλολογικόν στάδιον, ήτο ό ιιέγας μου
σουργός Μάντζαρος, όστις ήτο συγγενής, διότι διέ- 
κρινε τάς φνσικάς άρετάς δι3 ών ό νέος ήτο πεπροι- 
κισμένος. 'Οσάκις έγραι^ε στίχους αμέσως τους άνε- 
γίνωσκεν είς τόν θείου μουσουργόν, όστις βεβαίως 
θα τοΰ έκαμνε καί τάς παρατηρήσεις, διότι ήτο καί 
η ι/.ο/.ογικώς καί η ιλοσοη ικώς μορφ ωμένος.

Ο Μάντζαρος, γράη οιν τή 8 Φεβρουάριου τοΰ 
1866 πρός τόν δημήτριον Μαυροκορδατον, πρώην 
νομάρχην Κερκύρας, ιδού τίνι τρόπο) έξεφράζετο 
περί τοΰ Μαρτινέλη : » Μεταξύ μας άναφ αίνεται μία 
διάνοια άληθινά αυτόματος είς τήν εφαρμογήν τής 
μετρικής αρμονίας είς τήν σημερινήν ελληνικήν 
γλώσσαν. Οΰτος είναι ό εΰγενής νέος κυρ. Γεώργιος 
Μαρτινέλης, ανεψιός μου, όστις, νομίζω ότι σάς εί
ναι γνωστός. Οΰτος μέ τήν μεγαλειτέραν ευκολίαν 
μεταχειρίζεται οίονδήποτε μέτρον τής νεοιτέρας 
γλώσσης, μέ τήν όποιαν έκφράζει ζωντανόν ιδεώδες, 
η αττασιώδες μέν, άλλ3 αληθές είς τήν περιπάθειαυ. 
πλούσιον εικόνων καί ΰ ψηλών νοήσεων καί ίσως κα

τά τι νέου ώς πρός τήν φόρμαν. Τό σύνολον δύναταί 
τις νά ε'ίπη ότι είναι τής περιληπτικής ιδέας ό ρυθ
μός πόσης συνθέσεώς του. Εκείνο, τό όποιον μέ 
εκπλήττει πολύ, είναι ότι οί γενικοί νόμοι, οί έξα- 
χθέντες κατά τάς έρεύνας μου, περί τής σχέσετος τής 
μετρικής είς τήν ρυθμικήν τών είρημένων δύο τε
χνών τους έφ αρμόζει χωρίς νά τοΰ έκαμα περί τού
του λόγον. Τώρα καταγίνεται είς ποίημα τιτλοφορού
μενοι· ΊΙ .1 ύ τ ρ ω σ ι ς.»

3 Εξηκολούθει γράφων ό Μαρτινέλης, αλλά δέν έ- 
δημοσίευε· μόνον είς η ίλους τά άνεγίνωσκε. Ιυστυ- 
χώς τό 1875 κατεδίκασεν είς τό πυρ πάντα τά μέ
χρι της έπο/ής εκείνης ποιηθέντα έργα του, διότι, 
ώς έλεγεν, ήθελε νά ΰποβάλη τοΰ λοιπού τά έργα του 
είς νέον καλλιτεχνικόν σύστημα, άνάλογον τής προό
δου τον. Λέγω δυστυχώς, διότι, ώς έπί τό πλεί- 
στον τά ποιητικά έργα τής νεότητος έχουν μεγαλν- 
τέοαν θερμότητα, καθιος έργα μελέτης σοβαρας 
είναι σο{ όπερα προχοιρούσης τής ηλικίας.

3'Εγραη εν. ίγραφεν, άλ/.3 ήτο έν τή κοινωνία μό
νοι γνιοστίις ιός πατρκότης. 'Ο Μάντξαρος, άλλοι 
συγγενείς καί στενοί φίλοι ιίχον γνοτοιν περί τής 
ποιητικής αΰτοΰ άξίας καί περί τών πολλών του 
γνιίισεων.

Γφ 1870 ό οοη ός ιστορικός Ιωάννης Ρωμανός ' - 
δημοσίευσε την μετάστ ρασιν τοΰ Γρατιανοΰ Τζώρτζη 
τοΰ Γερμανού Χόπη μετά σπουδαιοτάτης προειοαγο)- 
γής, έν ή διακρίνονται αί μεγάλαι μεσακονικαί γνιώ- 
σεις τοΰ Κερκνραίου ίστοριοδίη ου. 3Εν τώ έργιο 
τούτοι περί Μαρτινέλη γράη ει τά : «... ()- 
ηείλω νά άπονείμαι χάρπας πρός τόν έμόν φίλον Γε- 
ιόργιον Μαρτινέλην, όστις μετά η ιλικής φροντίδας 
έπεστάτησεν είς τήν τυπογοαη ικήν έκτέλεσιν καί δι- 
όοθτοσιν τοΰ όλου πονήματος καί πολλάς έδιυκέ ιιου 
καί χρησίμους συμβουλάς. Αλλά, μνείαν περί τοΰ κ. 
Μαρτινέλη ποιησάμενος, δέν δύναμαι νά περατώσοι 
τίρ· παρούσαν χμορίς νά έκη ράσο) καί την έμην δυσα- 
ρέστησιν διότι ό ε ΰ η υ ή ς καί ό ν τ ω ς μ ο υ- 
σ ο φ ί λ η τ ο ς οΰτος νέος, κ α ί τ ο ι π λ ο υ- 
τ ί σ α ς τόν ή μ έτερον II α ρ ν α σ ο ό ν δ ι 
ενόσμων καί χ α ρ ι ε σ τ ά τ οι ν Ι1ΟΙ1ΓΓΙ- 
Κ .1Λ ώΕΩλ , κ α τ α λ ε ί π ε ι α ΰ τ ά ΰ π ό 
μ ε γ ά λ η ς μέτριο φ ρ ο 0 ύ ν η ς ά δ η μ Ο α ί- 
ε υ τ α έ π ί β λ ά 6 η τ ή ς ν ε οι τ έ ρ α ς 'Ε λ- 
λ η ν ι κ ή ς π ο ι ή σ ε ο) ς^.

Γούτο ήτο άριοτον διαβατήριον δαι ένα νέον καί 
τοιουτοτρόπτυς ή κοινοινία έμαθεν ότι ήτο πεπαιδευ
μένος καί ποιητής.

Τόν Μαρτινέλην έβλεπαν τακτικσι είς το ο:υ ·όα- 
οτήριον τοΰ Μαντξάοου, διότι ηΰτύ/ησα νά ήμαι ό 
τελευταίος μαθητής του, καί όχι μόνον απέκτησα 
ιιουσικάς γνυισεις, αλλά ήκουσα καί μαθήματα τής
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ι/γήθη τίρ· Νήσον. Εγένονιο άνατυπώοεις είς εφη
μερίδας καί περιοδικά Αθηνών. Κατά τό 1876 έδη- 
ιιοοίευσε τό περιπαθέστατον έλεγείον έπί τώ θανάτω 
τοΰ Άνδρέο·' ίενδρινοΰ. Περί τά τέλη τοΰ 1877 έκ
τακτοι έφεδροι έπρόκειιο νά πληρώσουν τάς τάξεις 
τού στρατού πρός άναίμακτον κατάλιμ/πν τής θεσσα 
λίας καί μέρους τής 'Ηπείρου. Τότε ό Μαρτινέλης 
άποχαιρετά τούς συμπολίτας έφεδρους διά ώραίου 
καί ενθουσιώδους αποχαιρετισμού, πού έτελέοθη άπό 
τούς μούσικοδιδασκάλους διονύσιον Ροδοθεάιην καί 
Σωκο. Ξύνδαν. 3Ακολούθως έξέδονκεν έτεοον πεοι- 
παθύστατον έλεγείον Ζωή καί Γ) ά ν α τ ο ς. Μάς 
συγκινεί Π έ π ι σ τ ρ ο η ή τού σ ώ τ ο υ, μάς 
διδάσκει Ό Χαρτοπαίκτη ς.

3'Ας ρίψωμεν τώρα άπλοΰν βλέμμα είς έργα εκτε
νέστερα, περί τών οποίων άμα τή δημοσιεύσει έγέ- 
νετο αρκετός λόγος.

Τώ 1874 έδημοσίευσεν έν 3Αθήναις τήν σάτυραν : 
ΑΥΑΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΕΣ, είς ήν είκο- 
νίζει τά κακά μας καί τελειοινει μέ τήν έξής πικράυ 
άληθειαν : ·■>

Ξέρω π3 όλα τά πληροινει 
Ό ταλαίπωρος λαός, 
Πού γιά ταΰτα καί γιά τ' άλλα. 
Μήτε βήμα κάνει έμπρός.

Τώ 1878 έν Κεοκύρα έδημοοίευοε την ώδήν : 01 
ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ μετά γαλλι
κής μεταφράσεως, άη ιεροίμένην είς του πρίγκηπα 
τον Μαυροβούνιου.

('Ακολουθεί )
ΧΠΥΡ. ΛΕ'ΒΙΑΖΗΐ:

' ■ ------------------------------

ΛΠΟΣΠ/ΙΣίνίΑΑΠΟ ΤΗΝ mom ΤΗΣ λαογροταας
Δέν ςέρω άν ό θύσανός προσέχει εις τη γή. Μά άν 

καμμιά φ&ρά μάς πρόσεξε η τουλάχιστο την πρώτη φο
ρά που ή ανθρώπινη φυλή άρχισε ν' αύξαίνη , πιστεύω 
πώς ή Ειμαρμένη έγραψε στά αιώνια βιβλία της :

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΛΝΛΙ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ.

Ούτε τολμώ νά σιαμαρτυρηθώ γι’ αυτό το ρητό, γιατ· 
όεν θάξερα σέ ποιο Β καστηριο νά πάγω. πιο πολύ 6έ πού 
με παρηγορεϊ νά το πιστεύω ωφέλιμο είς τάς τόσας ά/.- 
λας ζωντα'?άς γενεάς τών απειράριθμων κόσμων. '()- 
πωσοήποτε ευχαριστώ έκεΐνο τό ΠΝΕΥΜΑ πού αναμι
γνύεται εις το σόμπαν τών οντων καί τούς δίνει νέα ζωή 
)Ζ τήν καταστροφή του;. Γιατί μέ τις δυστυχίες μάς έ
δωσε τουλάχιστο τα δάκρυα, καί τιμώρησε κείνους πού

αισθητικής καί τής σχέσεως τής μουσικής μετά τής 
Ίοιήσεοτς. ΙΙροσέτι έλαβον τό μέγιστον ευτύχημα, άν 

Κ καί νεόιτατος, νά γνωοίοοι έκεϊ καί άπάοας τάς τότε 
κερκυράίκάς προσοιπικότητας. 3Αλλοι ιιέ τόν }ίαρτι- 

Κ νέλην συνεδέθιρ· μετά στενής η ιλίας άπό τοΰ 1876, 
δήλα δι/ άπό τοΰ χρόνου, που έδ^μοσίευσα τό πρώτον 
τεύχος τών <ώιογραη ιών τών επιφανών Κερκυραι- 
ο>ν άπό τής 'Αλώσεοτς τού Βυζαντίου». Εκτοτε ή 
ειλικρινής η ιλία διετηρήθη άνευ οΰδεμιάς παρεξη- 
γήσεοτς. 3Εθαύμαζα τήν άγγελικήν καρδιάν αΰτοΰ. 
3Αφοΰ άνεχώρησα άπό τήι πεφιληιιένην γενέτειράν 
ιιου Κέρκυραν, δι3 άλληλογραφίας έςηκολούθησεν ή 
η ιλία μέχρι τοΰ καιρού, καθ3 όν εΰρίσκεπο μετά τών 
ζόιντων. Είς τό κομψόν γραη είόν του άνά τά βιβλία 
πολλάκις έπέρασα ωραίας ώρας και ποτέ δέν λη- 
σμονώ τάς άρίστας συμβουλάς που μοτ*  έδιδε καί τά 
ωφέλιμα βιβλία, τά όποια μοί έδάνειζε πρός μελέ- 

> την. Χαρακτηριστικόν ήτο είς αυτόν τό αίσθημα τής
θρήσκε ί α ς. Πολ/.άκις τόν ήκουσα λέγοντα ότι 
ό "Ελ λ η ν πρό παντός δ έ ον νά ε ί ν α ι 
χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς διότι ή θρησκεία δι έ- 
σ oj σ ε τό Γένος. Πατρίς καί θ ο η σ κ ε ί'α 
ήσαν τό όνειοόν του καί αυτά τά δύο θεία ιδεώδη 
διαλάμπουν είς όλα τά έργα αΰτοΰ, ποιητικά ή πεζά. 
Καί είς αΰτά τά δεινά τού βίου, ή θρησκεία είς αΰ- 
τόν ήτο ή μόνη άνακούφισις, καί ούτοις εΰδαίμων α- 
νεπαύθη είς τάς αγκόλας τον δημιουργού αΰτοΰ.

♦ 
❖

Ώ Μαρτινέλης ενώ έμελέτα φιλοσοφίαν, φιλολο
γίαν καί ιστορίαν, ενίοτε έδημοσίευε καί πολιτικά 
άρθρα. Μεταξύ τούτων, λέγει ό αγαπητός λόγιος φί- 

9 λος κ. Αάνδος, ένεποίησεν άίσθησιν τό έν τή «Εθνε- 
Κ γερσία» (άρ. 25, Ιουνίου 10 τού 1867) δημοοιευθέν 

πρός νπεράσπισιν κατά τών κατηγορίεον τής Κέρκυ
ρας τού καθ. Κόμνου, τό όποιον έπηνέθη καί άπό τήν 
Τεργεοταίαν αΝέαι IIμέραν* .

Ελθωμεν είς τά δημοσιευθέντα έργα αΰτοΰ. Τώ 
1874 ιό πρώτον έδημοσίευσεν είς τήν κερκυραϊκτρ· 
^Ευθύνην» επίγραμμα είς τόν θάνατον τής νεαρας 
Οΰρανίας Μουστοξύδου. Είς τήν ίδιαν έφημερίδα έ- 
δημοσίενσε τόν διακονιά ρ η ν. Είναι δέκα πεν
τάστιχα, έχοντα τίρ· φυσικότητα, τήν διακρινομένην 
είς τάς ποιήσεις τού Σολωμοΰ, ών τό τελευταίου μάς 
υπενθυμίζει

Τήν καλύβη καί τόν θρόνο 
Πώς ή τύχη πέρνει, δίδει, 
Ιέν είξεύρον ξέρο) μόνο, 

Π όποιος κάνει έ λ ε η ιι ο σ ύ ν η ν 
Φ ί λ ο ς ε ί τ α ι τ ο ΰ Θ ε ο ΰ.

Μεγίστη ή έντύπωσις, πού τό χαριτωμένου τούτο 
ποιηματάικι έποίησεν. \4πό οτόιιατος είς στόμα περί-
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μέ την αύθάδικη φιλοσοφία τους θέλουν νά επαναστατή
σουν άπο το ανθρώπινο γένος, και τους άρνούνται τάς ά- 
νεξαντλήτου; χαράς καί τή συμπόνια. Αν βλέπη; 
κ α ν έ ν α λ υ πημένο να κ λ α ί η μ ή κ λ ά- 
ψ η ς. Sheriir ! Δέν ξέρεις πώς τά δάκρυα ένος πονετι
κού ανθρώπου είναι διά τόν δυστυχισμένο πιό γλυκά άπό 
τή δροσιά πάνου είς τά μα,ραμμένα χόρτα :

"Αχ. Λαουρούλα ! Έκλαψα με σένα έπάνου είς τό 
φέρετρο τοΰ φτωχού έρασ'ή σου. ζαί θυμάμαι πού ή λύπη 
μου γλύκαινε τήν πικράδα τού πόνου σου. Εγερνες εις 
το στήθος μου. τά ξανθά μαλλιά σκέπαζαν το πρόσωπό 
μου ζαί τά δάκρυά σου έβρεχαν τά μάγουλά μου.

’ Επειτα με τό μαντήλι σου με σφόγγιζες. ζαί μαζ: 
σφόγγιζες τά δάκρυά σου ποΰ άπο τά μάτια κυλούσαν είς 
τά χείλη σου. Αφημένη άπ’ όλους ! Μά εγώ όχι ! 
δέν σ' έγκατέλειψα ποτέ.

Σάν πλανιόσουν έξαλλη είς τις έρημες άκτές τής 
θάλασσας, ακολουθούσα κλεφτά τά βήματά σου διά νά 
ήχπορέσω νά σε σώσω άπο τήν απελπισία τής δυστυχίας 
σου. Επε’.τα σέ φώναζα, σΰ μοϋδινες τό χέρι καί καθό
σουν πλάι μου.

Είς τόν ουρανό άνέβαινεν ή Σελήνη καί συ τήν κοί
ταζες καί λυπημένη τραγουδούσες κάποιος ίσως θα 
τολμούσε νά γελάση μαζί σου. μά κείνος πού παρηγορεί 
τούς δυστυχισμένους, ποΰ μέ τό ίδιο μάτι κοιτάζει τήν 
τρέλλα καί τή σοφία τών ανθρώπων. ποΰ συμπονεί τά 
έγκλήματά τους ζαί τάς άρετάς τους — άκουγεν ίσως 
τή λυπημένη φωνή σου καί σούδινε κάποιαν άνακούφισι. 
Οί προσευχές τής καρδιάς μου σέ συνώδευαν. Καί ό Θεός 
δέχεται τάς εύχάς καί τάς θυσίας τών πονεμένων ψυ
χών. -Τά κύματα βογγοϋσαν ασθενικά καί ό άνεμος πού 
τά ρυτίδωνε, τάσπρωχνε σχεδόν εις τήν ακτή όπου κα
θόμαστε Σύ σηκωνόσουν στηριγμένη εις τόν βραχίονά 
μου. πήγαινες είς έκεϊνο τό βράχο άπ’όπου σοϋ φαίνονταν 
πώς θά ίδής ακόμα τόν Ευγένιο, πώς θ' άκούσης τή φω
νή του. τή χαρά του, τά φιλιά του.

— Τώρα τί μοΰ μένει ; φώναζες. Ό πόλεμος άπομα- 
κρύνει τ’ αδέλφια μου, ό θάνατος πήρε τόν πατέρα μου 
καί τόν εραστή μου. Έγκαταλελειμμένη άπ’ όλους !

*Αχ ! ’Ομορφιά, ευεργετικό πνεύμα τής φΰσεως ! "Ο
που δείχνεις τό συμπαθητικό σου χαμόγελο, παίζε', ή χα
ρά καί σκορπιέ-.’ι τ. ηδονή διά νά διαιώνιση τή ζωή τοΰ 
σύμπαντος. < ΐπο-.ος δέν σέ ξέρει καί δέν σ αισθάνεται 
είναι δυσάρεστος είς τόν κόσμο καί εις τόν έαυτόν του. 
Μά σάν ή αρετή σέ κάνει προσφιλέστερη καί οί δυστυ
χίες σού πέρνουν τό θάρρος καί τό φθόνο τής ευτυχίας, 
σέ δείχνουν είς τούς θνητούς μέ τά μαλλιά λυτά δίχως 
τα χαρούμενα στεφάνια—ποιος είν’ εκείνος ποΰ μπορεί 
νά περάση μπροστά σου καί νά μή σού δώση όχι άλλο άπό 
μιάν ανώφελη ματιά οίκτου :

Μά έγώ σού πρόσφορα Λαουρούλα τά δάκρυά μου. το 
ερημητήριό μου. όπου σΰ θ ά τ ρ ω γ ε ς άπό τ ό ψ ω- 
μ ·. ου. θά έπινε; άπό το π ο τ ή ρ ί μ ο υ 

ζ α ί θ ά κ ο '. μ ώ σ ο υ ν ε ί σ τ ό στήθος μ ο υ. 
Ο.τι κι αν είχα ! Και μαζί μου ίσως ή ζωή σου. αν όχι 

ευχάριστη, θά ήταν τουλάχιστον ελεύθερη καί ειρηνική. 
II καρδιά είς τή μοναξιά, εις τή γαλήνη λησμονά σι- 

γά-σιγά τή λύπη της. Διότι ή ειρήνη και ή ελευθερία 
ευχαριστιούνται εί; τήν άπ/.ή καί ερημική φύσι.

Ένα φθινοπωριάτικο βράδυ ή Σελήνη μόλις φαίνον
ταν εί; τή γή σπάζοντας τις αχτίδες της είς τά διά
φανα σύννεφα ποΰ τήν συντρόφευαν, κάποτε τήν σκέπα
ζαν και σκόρπια εί; τό απέραντο τ ουρανού έπερναν τ’ ά
στρα άπό τόν κόσμο. Εμείς προσέχαμε στά μακρυνά 
φώτα τών ψαράδων καί στο τραγούδι τού γονδολιέρη ποΰ 
εσπαζε μέ το κουπί του τήν ήσυχία και τή σιωπή τού σκο
τεινού βάλτου. Η Λαουρούλα έστράφηκε. έζήτησε μέ τα 
μάτια τόν αγαπημένο της. έσηκώθηκε καί πλανήθηκε 
λίγο φωνάζοντάς τον. ’Έπειτα γύρισε κουρασμένη όπου 
καθόμουν καί κάθησε, τρομαγμένη σχεδόν άπό τήν ερη
μιά της.

Σάν μέ κοίταζε νόμιζες πώ; μούλεγε: Θά έγκα-
ταλειφθώ κι άπό σένα : Και φώναξε το σκυλάκι της.

Εγώ : Ποιος θά έλεγε πώς θά ήταν ή τελευταία 
βρζτυά πού τήν έβλεπα : Φορούσε λευκά. Μιά γαλάζια 
κορδέλ/.α μάζευε τά μαλλιά της. καί τρία μαραμένα 
γιούλια διαζρίνονταν είς τό λινό ποΰ σκέπαζε τό στή
θος τη;. Τήν συντρόφεψα ω; τήν είσοδο τού σπιτιού τη; 
και ή μητέρα τη; ποΰ ήλθε νά μάς άνοιξη, μ' ευχαρι
στούσε διά τάς φροντίδας πού έπερνα διά τή δύστυχη 
κόρη της. Σάν έμεινα μόνος κατάλαβα πώς μούμεινε 
είς τά χέρια τό μαντήλι της. — Θά τής τό ξαναδώσω 
αύριο, είπα.

Τά βάσανα άρχιζαν ήδη νά μετριάζονται καί έγώ ί
σως — είναι αλήθεια — δέν μπορούσα νά σού δώσω τόν 
Ευγένιο, μά θά ήμουν δι' εσένα άνδρας, πατέρας, άδελ- 
φός. Οί διώχτες συμπολϊτα: μου έπωφελήθηκαν άπό τούς 
ξένους δημίους καί πρόγραψαν αίφνήδια τ’ όνομά μου. 
Δέν μπόρεσα Λαουρούλα ούτε νά σ’ άποχαιρετήσω.

Σάν σκέφτομαι τό μέλλον κλείνω τά μάτια διά νά μή 
τό γνωρίσω καί τρέμω καί άφίνο'.μαι μέ τή μνήμη εις 
τά; περασμένα; ημέρας, περπατώ έπί ώρα κάτου άπό τά 
δέντρα αυτών τών κοιλάδων, καί θυμάμαι τις θαλάσσιε; 
άκτές καί τά μακρυνά φώτα καί τό τραγούδι τού γον
δολιέρη. Στηρίζομαι σ’ ένα δέντρο, σκέπτομαι ( · 
Θ ε ό ; μ ο ύ τ ή ν είχε π α ρ α χ ω ρήσε ».. μ ά 
ή αντίθετη τ ύχ η μ ο ύ τήν άρπαξε!

αΐσθανθής πώς χτυπά, πόσο διαφορετικά χτυπάει σή
μερα. Σάν ξαναξυπνήση το μαρτύριό σου καί τό πνεύμα 
θά νικηθή άπό τά πάθη, θάρχωμαι πίσω σου διά νά σε 
βοηθώ είς τό μέσον τού δρόμου καί νά σέ οδηγήσω, άν 
χαθής. είς τό σπίτι μου. Μα θά έρχωμα: πίσω σου σιω
πηλά διά νά σού άφήσω ελεύθερη τήν άνακούφισι τών 
δακρύων τουλάχιστο. Θά είμαι δι' εσένα πατέρας, άδελ- 
φός, — μά ή καρδιά μου άν έβλεπες τήν καρδιά 
μου ' ένα δάκρυ βρέχει τό χαρτί καί σβύνει κείνο που 

γράφω.
Τήν είδα στήν άκμή τής νεότητο; καί τής ομορφιά; 

της. κι' έπειτα, τρελλή. έρημη, ορφανή. Καί τήν είδα 
νά φιλή τά χείλη τά νεκρά τού μόνου προστάτη της κι έ
πειτα νά γονατίζη μέ συμπαθητικιά πρόληψη μπροστά

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΙΑΡΚΑΣ

Ό κ. Ν. Πετιμεζάς-—Λαύρας, ό οποίος τόσα θαυ
μάσια ποιητικά δείγματα μάς ΰδωκεν έως τώρα, έξέ
δωκε πρό ήμερων, είς τόμον κομψόν, άπο τά «Τσιγ- 
γάνικα Τραγούδια» τού Richepin «Τά Τραγούδια τής 
Μιάρκας». Ό κ. ;Πετ·μ;.ζάς ·ζατώρθωσε νά περίκλειση 
μέσα εις τή μετάφρασί του. όλη τή χάρι, τή δροσιά καί 
τό πάθβς τοΰ πρωτοτύπου και .νά προσφέρη εις τό 'Ελ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥώΙ ΤΗΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΟΥΛΑΣ ΔΙΑΡΚΑΣ

Γ'ννιέτα: ή Μιάρκ.-· ή Μ'.άρκα μεγαλώνει 
Μαθαίνει- και τόν "Ερωτα άπαρνιέται.
Φυλάγεται: καί φεύγε: καί πλα·/ιέται.

Κ ήταν μικρούλα ή Μιάρκα. χελιδόνι, 
καί στο κλουβί τό κλείσα'/ε με βία.
Δέ ζούν τά χελιδόνια στά κλουβιά.

Μιά μέρα άγέρ: φύσηςε' κι' άνοιγε», 
τήν πόρτα τού κλουβιού, καί φεύγε: πάλι 
τό χελιδόνι στήν ανεμοζάλη. 

στή μητέρα τη; κλαίγοντας. νά τήν παρακαλή ν' άπο- 
:όρη τήν κατάρα ποΰ τ ϊυστυχη έκείνη μάνα έρριξεστήν 

κόρη τη;.
Ετσι ή φτωχή Λαουρούλα μ’ άφησε στήν καρδιά για 

πάντα τόν οίκτο γιά τις δυστυχίες της. Πολύτιμη κλη
ρονομιά. πού θάθελα νά μοιραστώ μέ σάς όλους, είς του; 
όποιους δέν μένε: άλλη παρηγοριά άπό τήν αγάπη καί 
τό κλάμμα πρός τήν άρετή. Σείς δέν μέ ξέρετε. μά ο
ποίο: κι' άν είσθε. είμεθα φίλοι. Μήν μισείτε τούς ευτυ
χισμένους. μόνο νά τού: αποφεύγετε».

Από τήν ανέκδοτη μετάφρασί μου τού μυθιστορήμα
τος : Ο ί τελευταίες επιστολές τού I α- 
κ ω β ο υ “Ο ρ τ η. τού Ουγου Φωσκόλου.;

MARIETTA ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΥ

ληνικόν δημόσιον ένα έρ· ον αβρόν χωρίς ν' άπομακρυν- 
θή άπό τήν δύναμιν και το βάθος τών ποιημάτων τού R1 

«hepin.
Δείγμα εκλεκτόν προσφέσε: ή «'Ελληνική ’Ε

πιθεώρησες» είς τούς άναγνώστας της άναδημοσιεύουσα 

τούς κάτωθι στίχους.

Τ: έλεύτερη και τί ώμορφη εΐνε ή μπάρα;
Εχε: τά μαύρα νέφη γιά μαλλιά 

καί χάλκινη, σπιθόβολη ματιά.

Μήν κλαϊς εμπρός στ’ όλά·υο».χτο κλουβί .
Τό χελιδόνι ευτυχισμένο πάει.
Έχει φτερά : τάχε: γιά νά πετάει,
Πετάε: μέσα στον τάραχο τ’ ά'/έμου 
στήν τάχη- οπού τό πάει τ ά-,·ριο δρολαπι. 
Πάντα στή λευτερ·ά καί στήν άγάπν.

Ν. ΠετΙΜΕΖ*?.-Λ*ΥΡ41
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[ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ |
ί»
ΘΕΑΤΡΑ

"Ολη ή πρωτότυπος παραγωγή τών 'Ελλήνων θεατρι
κών συγγραφέων έδόθη τούς δύο αύτους μήνα; Αύγουστον 
Σεπτέμβριον, είς τά θέατρα τής Κα; Μαρίχα; Κοτοπούλη 
ζαί τή; Κα; Κυβέλης θεοδωρίδου. Είς τό θέατρον τή; ζ. 
Κοτοπούλη έδόθησαν το «Ί’έμμα καί πάλιν ψέμμχ» τοΰ χ. 
Συναδινοΰ ζαί «Το Πουλί τής Νύχτας» τοΰ χ. Μπαστιά. 
Είς τής χ. Κυβέλης «ι.!ΐ Γειτόνισσε;» τοΰ χ. Χόρν, «Μία 
Νύχτα μία Ζωή», τοΰ ζ. Μελί ζαί ή «Τρίμορφη Γυναί
κα·· τοΰ χ. Γρ. Ξενοπούλου.

•Ι’έιε.',ι.'χ. ζχε στάλ-εν ψίμ.μ.% : Τό έργον τοΰ ζ. 
Συναδινοΰ βασίζεται είς ένα γνωστόν παλαιόν διήγημα, 
πατά τό όποιον κάποιος έστοιχημάτισε νά λέγη τήν αλή
θεια επί είκοσιτέσσαοες ώρες και επέτυχε νά θεωρηθή 
πολύ πρό τής ποοθεσμίας αύτής ώς παράφοων. Αύτή είνε 
ή βάσι; τής ύποθέσεω; τοΰ έργου τοΰ κ. Συναδινοΰ. ’Επ'ι 
έ: μόνον ώρας αποφασίζει ό Γεώργιο; Μαρή; νά πή τήν ά- 
λτθειαν. καί χάνει την μνηστή του. τήν κληρονομιά τοΰ 
θείου του καί τούς φίλους του. είς τούς οποίου; άποζαλύ- 
πτει τί; απιστίες τών συζύγων των. καί κινδυνεύει νά είπή 
την αλήθεια και εις τον σύζυγον τή; ίδια; του ερωμένη;, 
εάν εκείνη δέν επρολάμβανε νά μετακίνηση τον ωροδεί
κτην καί νά συντόμευση τήν προθεσμίαν τοΰ στοιχήματος. 
Αύτή έν συντομία εινε ή ύπόθεσι; τοΰ έργου. "Εχει κίνη- 
ο··.ν. κωμικά επεισόδια, ε’τυά διάλογον καί ποοκαλεί τό 
ενδιαφέρον καί τόν άβίαστιν γέλωτα τών θεατών. ’Αλλά 
είς τήν τρίτη·/ πράξιν ή άποκάλυψις τών τεσσάρων εκεί
νων συζύζων. τών άλλ'λοαπατουμένοιν φέρει κάποιαν 
στενοχώριαν είς τόν θεατήν είς βάρος έργου σημειώσαν- 
τυς τόσην επιτυχίαν.

Ί· Ι'εοτόνεσβες» : Ό κ. Χόρν μέ τό έργον του 
αύτό ήθέλησε νά μάς δώση αιά ηθογραφία. Αλλα «Ή 
Γειτόνισσε;·· δέν δύνανται νά διεκδιχήσουν τόν χαρακτη
ρισμόν αυτόν. Ή ύπόθεσι; τοΰ έργου εινε ή έξής : Κά
ποιος αποτυχημένος καλλιτέχνη; συζεί μέ μιά γυναίκα 
τοΰ καφέ σαντάν. ή όποια ομω; ζητεί να λησμονήση το πα
ρελθόν καί νά ζήση τίμια μέ τον άνδρα πού αγαπά. 'Αλλά 
αύτάς τά; αγαθά: προθέσει; -ά: καταστρέφουν οί μοιοαίε; 
γειτόνισσε; μέ το κουτσομπολιό του;. Το έργον παίζεται 
σέ μιά γειτονιά κάτω άπό τήν ' \κοόπολΐ καί γύοω άπό μιά 
βρύση χύνεται όλο τό φαρμάκι εναντίον τή; Μέλπω; τή; 
καφεσαντανίστρα;.

Ό ζ. Χόρν ήθέλησε με το έργον του νά μά; δείςη τα α
ποτελέσματα τή; ασυνειδήτου κακολονίας. ’Αλλά δέν τό 
κατορθώνει, διότι υπάρχει πολύ τό αφύσικο·/. τό ύπερβολι
κόν καί εξεζητημένο·/ μέσα εί; τά; σκηνά; τού έργου. Καί 
είνε αφύσικε; ή ζαζ'λογίε; πού πετοΰν οί γείτονες έμπρό; 
εί; τόν άνδρα τή; Μέλπω;, αί ύβρεις πού τής ρίπτουν κατά 
πρόσωπο·/ μέσα ει; τό σπίτι της. χωρίς νά παύση νά θεω- 
ρήται ζαί ή σκηνή τής βρύσης ξένη προ; τά; αθηναϊκά; 
συνήθεια: τή; συνοικία;. Έν τούτοι;, παρ' όλα ταΰτα. τό 
εογον τοΰ ζ. Χόρν έχει πολύ ένδιαφέρον. ζαί τό Άθηναϊ 
ζον κοινόν το παρηκολοΰθησεν έπί μακράν σειράν παοα 
στάσεων άπό το Κυβέλειον θέατρο·/.

>Icx νύχτχ. ·*.οά.  ΐωή : Τό νέον κοινωνι-ιι.·· έρ 
γον τοΰ κ. Μελά τό έπερίμεναν μέ πολλή·/ ανυπομονησίαν 
όλος ό ενδιαφερόμενος ύπέρ τοΰ Ελληνικού Θεάτρου κό
σμος. Η ύπόθεσι; περιστρέφεται ει; τήν αΐωνιαν κοινωνι
κήν πληγήν τής οικονομικής ανάγκης πού γίνεται ποόξε

νοςζάθε έςευτελισμοΰ καί κάθε ταπεινώσεως. καί πολλά- 
ζι; κα: ατιμία;. Μία κόρη πτωχή, ή όποια αγαπά έπίσης 
ένα πτωχόν νέον. βιάζεται άπό τήν οικογένειαν της νά ύ- 
πανδρευθή ένα πλούσιον έμπορον πού τόν αντιπαθεί, διότι 
δΓ αύτοΰ τοΰ γάμου θά έσώζετο ό πατέρα; της. ό οποίος 
ειχεν υπεξαίρεσε: ενα αρκετά μεγάλο ποσό·/ άπό τήν εται
ρείαν. εί; τήν όποιαν είργάζετο ώ; ταμίας. Ή Φανη —- η 
ήρωι; τοΰ έ'ργου — ότοι·· μανθάνει τήν καταστροφήν ή ό
ποια περιμένει τό σπίτι τη;, προτιμά νά παραδοθή είς τόν 
προϊστάμενόν τη; — διότι και αύτή είογάζετο ώ; δακτυ- 
λογράφο; εί; κάποιο γραφεϊον — καί νά σώση μέ τό χρή
μα πού τής δίδει ό πλούσιο; εραστής τόν πατέρα τη; πού 
κινδυνεύει.

Ό κ. Μελά; θέλει ασφαλώς διά τοΰ έργου αύτοΰ νά 
τονίση τήν ελευθερίαν τοΰ ατόμου, καί πρό πάντων τή; 
γυναίκα;. Διότι ή ελευθερία αύτή ώθησε τή Φανή νά προ- 
τιμήση μίαν ατιμίαν άπό έναν έντιμον άλλά αντιπαθητικόν 
γάμον. Αυτό βεβαίως άπό τή σημερινή κοινωνία είμπορεϊ 
νά θεωρηθή ώ; πράγμα όχι εύκολονόητο. Άλλά τουλάχι
στον διά τήν γυναικεία·/ άντίληψιν ό κ. Μελά; διά τή; 
Φανή; του έδειξε ότι καί ή γυναίκα έχει μέσα ει; τήν 
ψυχή τη; τόν πόθον τή; ανεξαρτησίας καί τή; διαθέσει»; 
τοΰ έαυτοΰ τη; όχι πάντοτε κατά τά; υποδείξεις τών 
άλλων ή σύμφωνα προς τά οικογενειακά συμφέροντα.

Τό έργον τοΰ κ. Μελά στηρίζεται πάντοτε έπί τή; ί
δια; βάσεως ήν ακολουθεί εί; δλα του τά έργα ό επιφανή;

Ελλην συγγραφεύς. Σφικτοδεμένο. άρτιο, μέ διάλογο δυ
νατό. κλείνει μέσα του πολλά; αλήθεια;, αί όποια·. άν δέν 
είνε νέα:, ή πρωτότυποι, είνε δμως έξ εκείνων, τά; όποια; 
δέν έσυνηθίσαμε ν άκοΰμε άπό τού; ίδικούς μα; θεατρικούς 
συγγραφείς.

Ί· ΊΓρόμ.ορφ’η IOvxtz.-κ ϊ Καί ό κ. ϊενόπου- 
λος μέ τό εογον του αύτό μάς φέρει είς τήν σκηνήν τήν κό- 
οην π'.ύ ζή βίον τοελλόν. ελεύθερον, ό όποιο; βαθμηδόν τήν 
φέρει εί; τήν έξαχρείωσιν. "Π Νίτσα Γαζέλ,η έσπούδασεν 
εί; τήν "Ελβετία. Όταν έπέστοεψε εδώ ήθέλησε νά ε- 
φαρμόση τάς ιδέα; τή; ελευθερίας τή; γυναίκας είς τή 
ζωή τη;. Όπως ήτο φυσικόν ή παράξενη αύτη ζωη δη
μιουργεί παρεξηγήσεις. επεισόδια, τά οποία ολίγον κατ’ ο
λίγον βαθύνουν τή ζωή τή; Νίτσα; Γαζέλη καί τήν παρα
σύρουν ει; τό αδιέξοδον. Εις τό τέλος ένα; έρως παράξε
νος. έοω; τηλεπάθειας, τή σώζε: άπό τόν κατήφορο κα: 
τήν κάμε: σύζυγον τοΰ Κλεάνθη, άνδρο; εξαιρετικού. ό ό
ποιο; παραβλέπει όλε; τί; πράξεις τής αγαπημένης κόρης. 
Ό κ. Ξενόπουλο; ε:; τό έογον αύτό καταδικάζει τήν ε
λευθερίαν τή; γυναικό;. Διότι μιά κόρη μορφωμένη, όπως 
ή ήρωις του. ή οποία πέυτε: τόσον χαμηλά — ερωτοτρο
πεί χονδροειδό»; και με ένα μόρτη -ή; γειτονιάς τη; α
κόμη δέν είμπορεϊ νά εινε ούτε μορφωμένη, ούτε αξιο
πρεπή;. ούτε υπερήφανη. Διότι, εάν ή Φανή τοΰ κ. Μελά 
έκαμ.ε τό βήμα ατιμία; /άοιν μιά; ανάγκη; οικογενεια
κή;, τή ΝίτσαΓαζέλη τί τήνήνάγκαζε νά γίνεται τό θΰμα 
τοΰ ενο; ή τοΰ άλλου άσυνειδήτου ; "Αν πρόκειται ή γυ
ναίκα νά χρησιμοποιή τήν άνεξαρτησία τη; δπως ή Νίτσα 
Γαζελη. τότε θά ήτο προτιμότερον νά καθήση εις τό σπίτι 
τη: ζαί νά μή σκεφθή ποτέ διά τήν ελευθερίαν τοΰ ατόμου.

Ώς σκηνικόν έργον. ή «Τρίμορφη Γυναίκα» είνε άπό τά 
καλλίτερα του ζ. .αενοπούλου. H κ. Κυβέλη εδημιούργη- 
σεν ένα τέλειον τύπον άπερισζέπτου κόρης.

Ί’Ο Ιίουλό τήί ^ϊύχτχς. : Καί τό έογον τοΰ 
κ. Μπαστιά πρειστρέφεται σχεδόν εις την ίδια ύπόθεσι. 
Γην άπόλαυσι τή; κόρη;. Είνε ομω; ίσω; περισσότερον δι
καιολογημένη όταν ένα νέο κορίτσι ορφανό ζ’ έρημο εύρί- 
σκεται ει; τα Πειραϊζά καταγώγια καί δέν έχε: ποΰ νά 
στηριχθή. Από τεχνικής άπόψεως τό «Πουλί τή; Νύ
χτα.- έχε: πολ/ά; ελλείψει;. Άλλ αυτό δέν αποκλείει 
τα: ελπίδα; ότι ό συγγρατεύ; του θά μά; δώση άσφαλώ; 
μιά μέρα άρτια έργα εις ·,ήν ’Ελληνική σκηνήν.

ΦΙΑΟΑΟΓ1ΚΑ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Λίαν προσεχώς ή Εκδοτική Εταιρεία τής Γαλλίας 

φέρει ε’ις φώς μεγαλειώδες έργον τοΰ σπινθηροίόλου 
συγγραφέως κ. -J. II. Rosny jeune με τό;/ τίτλον «ΊΙ 
περιπαθής αύλική». Οί παγκόσμιο", φιλολογικοί κύκλοι 
άναμένουσι με αδημονίαν τήν έμφάνισιν τοΰ βιβλίου τού
του, τό οποίον, λέγουσιν, ότι είναι μια άποκάλυψις τής 
μεγαλοφυιας τού συγγραφέως κ Rosny, ούτινος ή 
πνευματική συγγένεια πρός τόν Anatole France άπε- 

δείχθη τοσοϋτον στενή.

οο©
Κατά πληροφορίας έκ Παρισίων, ό πολυμαθής φι- 

λέλλην κ. Alex. Mercereau, ιδρυτής τοΰ Πανεπιστη
μίου τό όποιον φέρει τό ονομά του, προτίθεται νά αφιέ
ρωση σειράν φιλολογικών έσπερινών διαλέξεων διά νά 
γνωρίση είς τήν Γαλλία·/ τά έργα τών 'Ελλήνων συγ
χρόνων ποιητών, κατά μετάφρασιν τοΰ συναδέλφου καί 
πίλου ημών κ. Λ. ΙΙαρθένη, ρωστοϋ ύπό τό ψευδώνυμ.ον 
D’Yvermort. Έξ άλλου είς τό Πανεπιστήμιον Meree- 
reau ώρίσθησα·/ διαλέξεις διά τά έργα τών καλλίτερων 
Ελλήνων συγγραφέων, άπό φημισμένους καλλ'.τέχνας 
-ής υψηλής θεατρικής Παρισινής σκηνής, οϊτινες θ ά- 
ναλύσωσι τά ποιήματα καί θά έρμηνεύσωσι τά δραμα- 
τ κά έργα τών άριστων έκ τών συγγραφέων μας. "Ηδη 
ήρχισαν ερμηνευόμενα τά έργα τοΰ κ. Σπύρου Μελά. 

ι

—Ποικίλη Σελις —

βΑΝΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
Την ηαρε/.ϋοΰοαν εβδομάδα άηέδανεν ό Ίωοηφ 

Κόνρανι, ό γνωστός μνϋιστοριογράρας.
Οντος έγεννή^η «κάπου στην Πολωνία» τό 1857 

καί ϋά .ιαραμείντ) άογαλώς πάντοτε ώς η έκπληκτι- 
κωτέρα χ νοιογνωμία εις την αγγλικήν λογοτεχνίαν. 
Τό πραγματικόν του όνομα ητο Ιωσήφ Κονράδος 
Κορζενιόβσκη καί ήρχισε νά όμιλή τήν γλώσσαν, τήν 
όποιαν κατόπιν έχειρίσΟη με τήν πλέον ζηλευτήν τε
λειότητα τέχνης, δταν ήτο ήδη ώριμος άνήρ.

Έσπούδασεν είς τό Πανεπιστήμιον τής Κρακοβίας 
καί έγνώριζε τήν Πολωνικήν, τήν Γερμανικήν, τήν 
Γαλλικήν καί τελευταίαν τήν ’Αγγλικήν, τήν όποιαν

καί εξέλεξει· ώς γλιΰσσαι· όιά νά γράψη εις αυτήν 

τ<ι υπέρυ/α έργα του.
'() Κόνρανι δέν ήιυ γνοιοτός είς ιό πολύ κοινόν, 

άλλ’ όσοι ιόν διαβάζουν καί ιόν με/.ετοΰν, ιόν θεω
ρούν ώς μίαν άπό τάς δόξας τής αγγλικής φιλο/.ο- 
γίας. Ίο γνωσιόιερόν ιου έργον είναι ή »Τΰχη·. 
Κατόπιν έρχονται ό «Νοοτρόμος», ό «Τυφών», ή 

■Λ εότης··, ό ··}!υστικός πράκτιορ».

0 ΠΡΩΤΟΣ ΑΜΛΕΤΟΣ
'<> κ. Γοι-λιέλμος Πόιλ έδιοκε τελευταίως είς τιμ· 

Ί)ξη όοδην μίαν παράστασίν ενός δράματος, καλού
μενοι· ώΑδεληοκτονία τιμωρούμενη, ή Άιιλέτος, 

ΙΙρίγκ.ηγ τής Δανίας».
Τό άνωτέριυ όοά,ι/ο έχει περίεργον ιστορίαν. Πάν

τοτε ιό ενδιαφέρον ιμο μέγα περί τής πρώτης έκδό- 
οεως τοΰ ιιΑιιλέτοι·' , όπόι’ίεν ό —αίξπηρ ήρνσθη τί/ν 
υπόθεση· διιι τό ίδικόν του αριστούργημα, άλλά οϋ- 
δέν υπάρχει γνωστόν άντίτυπον αυτής. Τό άνοιτέρω 
δραμα «’Αδελφοκτονία τιμιορηθεΐσα» είναι μία έρμη 
νεία τοΰ αρχικοί· «Άμλέτου», τόν όποιον αγγλικοί 
θίασοι συνήθιζαν νά παίζουν, όταν περιιόδευαν είς 

τήν ήπειρο,ΠΓκ.ήν Ενριίιπην.
Τό χειρόγραφον διετηρήϋη γερμανισιί είς τήν 

ίρέσδην, (τήν όποιαν είναι γνιυστόν ότι ειχεν έπι 
σκεφθή είς αγγλικός θίασος άκριβώς δίαν είχε παι 
χθή διά πρώτην φοράν ό «λΊιιζετβς» εις Λονδίνου 1 
καί τό δράμα, τό όποιον άνεβίβαοεν έπί σκηνής ό κ. 
Ιΐώλ, είναι μετάφρασις τοϋ γερμανικού κειμένου.

Λίχεδόν πάντες οί χαρακτήρες είναι όμοιοι είς άμ- 

φότερα τ« δράματα.

Η ΚΑΚΟΤΥΧ1Α ΤΟΥ ΜΑΚΛΑΡΑΝ
Είναι γνωστόν ήδη, ότι ό ’Άγγλος αεροπόρος 

Μακλάραν ήναγκάοθη νά εγκατάλειψη τήν πρόθε
σή· ίου νά κάμη ιόν γϋρον τοΰ κόσμου ι/έ άεροπλάνον, 
ένεκα τών άλλεπαλλήλων ατυχιών, τάς όποιας σν- 
νήντησε κατά τήν διάρκειαν τοΰ ταςειδίου τον. Π 
κακή τύχη τόν κατεδίωξεν άπό τής πρώτης ακόμη 
ημέρας τής άναχωρήσεώς τον έξ ’Αγγλίας. Είς τήν 
’Ιταλίαν τό μηχάνημά του έπαθε σοβαρός βλάβας καί 
ό ’Άγγλος άεροπόρος ήναγκάσθη νά παραμείνη είς 
Ρώμην μέχρι τής έπιδιορθώοεως αυτού. ’Έκτοτε, 
μέχρι τής ημέρας καθ’ ήν διέκοψε τό ταξείδιόν ιου, 
ιδού πόσα ατυχήματα τοΰ ουνέβηοαν.

30 Μαρτίου. ’Αναγκάζεται νά προσγειωθή είς 
Κέρκυραν ένεκα σοβαρός βλάβης τής μηχανής. ’Α
ναβάλλει τό ταξείδιόν του μέχρι τής 15 Απριλίου, 
οπότε έπιβαίνει νέου αεροπλάνου, σιαλέντος έξ Αγ

γλίας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ Γ11ΙΘΕΩΡΗΣΊΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

26 Απριλίου. Αναγκάζεται νά προογειιοθή εις 
Παρ/.ον, ευρισκόμενον είς έρημόν τινα τών ’Ινδιών, 
συνέπεια βλάβης τής μηχανής. Τώ άποοτέλλεται 
νέον άεροπλσίΌν εκ Βαγδάτης καί επαναλαμβάνει 
τό ταξείδιον τήν 13 Αίαίοι·.

11 Μαίου. Αναγκάζεται νά οταματ ήοη είς Άλ- 
λαχαβάνι.

24 Μαίου. Το άεροπ/.άνον του ΙΙραύεται καί πί
πτει εις τήν θά/.αοσαν πρό τοϋ Άνκάμπ. Νέον αε
ροπλάνου τφ άποοτέλλεται έκ Τόκιο. ’Επαναλαμβά
νει τό ταξείδιον τήν 25 Ιουνίου.

28 Ιοννίον. Κατά τήν πτήοιν άπό Ραγκοϋν είς 
Μπαγκόκ τό αεροπλάνου παρ’ ολίγον νά συντριβή. 
Αναγκάζεται νά επιστρέφω είς Ταβόϊ.

13 Ιούλιον. Ιΐιπιει είς τήν θάλασσαν παρά τάς 
άκτάς τής Ιαπωνίας, οννεπεία φοβέρας ομίχλης.

16 Ιονλιον. ’Εξαφανίζεται επί 33 τάρας καί άνα- 
^ητεΐται άπό ιαπωνικά πολεμικά. Χάνεται εντός τής 
όμιχ/.ης επί δυο ημέρας καί ανευρίσκεται άπό ιαπω
νικόν πλοϊον.

2ί Ιούλιοι. Καταλαμβάνεται υπό ίοχυροτάτης 
θυέλλης πρό τον Πετροπανλόσκ.

2 Αύγουστου. ’Εγκαταλείπει τόν γύρου τοϋ κό
σμον.

ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

Είς τό Φοϋρνες άνεκαλνφΰη τελευταίως ύπό τον 
Αγγλον ειδικόν κ. Φρεντ θόμψων μία μεγάλης ά- 

ξίας είκών, πραγματικόν αριστούργημα. Οί ειδικοί 
είναι βέβαιοι ότι πρόκειται περί τον πρωτοτύπου 
τον περιη ήμον πίνακος τοϋ μεγάλου Φλαμανδοϋ ζω
γράφου Αντωνίου Βαν Λυκ ώθ Σωτήρ φέρουν τόν 
ακάνθινου στέφανον».

11 αςια τής είκονος υπολογίζεται τουλάχιστον είς 
12,000 λίρας στερλίνας.

Ηδη κάποιος βιομηχανος βάμβακος προοέφερεν 
είς ιόν κ. θόμγων 6,000 λίρας, όπως τήν άγοράση, 
ά/.λ' ό κ. θόμψων ήρνήθη.

«θ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ θθ

ΊΙ φνβεολογι-χη άμ,βλύνοτα τής γυνχτ- 
XGS : "Εργον τοΰ σοφού Γερμανού ιατρού 11, I. Μεμβιου; 
μεταφρασθεν ύπό τοϋ χ. Μ. θ. Άντωνάκη καί έκδοθεν 
ϋπο τοϋ Οϊκου Έλευθερουδάκη. Τιμή έχάστου αντιτύπου 
ορ. 10. Τό βιβλίον τούτο αξίζει νά διαβασθή άπό τόν γυ
ναικείο» κόσμον τής πατριοος μας. Είναι μία εμβριθέστατη 
μελέτη περιττής γυναικός άνταξία τής φήμης καί τής επι
στημονικής ουνάμεως τοΰ συγγραφεως.

.νίετχ θάνατον πιστή : Ύπό τού εκδοτικού Οί
κου , «Πανελλήνιος Εικονογραφημένη Βιβλιοθήκη», έξεδόθη 
κατ επιτυχή παράφρασιν και διασκευήν τοϋ κ. Ίωάννου

Χαιροπούλου το υπέροχο» τούτο μεταφυσικόν έργον τού 
διάσημου Γάλλου συγγραφεως Γκύ Ντέ Μωπασάν' Έκα
στον αντίτυπο» τιμάται ορ. 4 και περιέχει στό τέλος τού 
έργου καί άλλα εκλεκτά διηγήματα τού έπιτανούς συγ- 
γραφέως.

ϊΐίσοο απΟ τον ΙΙΧτ<> : Γπο τού ίδιου ώς άνω 
έκδοτικοϋ Οίκου έξεδόθησαν είς τόμον διηγήματα τινα τοϋ 
κ. 1 ακη Σ. Χαιροπούλου. Είναι μία ο'ιραία ελληνική φιλο- 
ίκ,γική έργατία. ό~σίν> ό έν Βερολίνω καθηγητής
των Ελληνικών Γραμμάτων κ. Αύγουστος Σπενάουεο, 
προλογιζομενος εν τώ εργφ. εκφράζεται μέ περισσόν εν
θουσιασμόν, δικαιολογούμενο» έκ τής αξίας' καί τού ένδια- 
φερ’/ντος, τό όποιον αποκαλύπτει ό αναγνώστης είς τάς 
σελιοας τοΰ βιολιού τούτου. Έκαστον άντίτυπον τιααται

Χολωμος — Κ,ωβτής ΙΙαλαμάς : Δύο τό- 
χ?· ^ύο κριτικές τών ποιητικών κορυφών τής
Χ'εωτέρας ^Ελλάδος, όφειλόμεναι είς τήν γραφίδα τής α
κούραστου Ελληνίδος ίερειας τών Έυ.ληνικών Γραμμάτων, 
τής κρυπτόμενης ύπό τό ψευδώνυμον « Αλκής θρύλ.ος».

,"1βτο^χ Ίόλληνρκής Γεωργίας : 
Εξεδοθη ο 1 τόμος ζ.α: πωλείται παρά τφ συγγραφεί 

κ. Δ. Α. Ζωγράφω. Έζαοτον άντίτυπον Δρ. 40. Μενάν
δρου 83.

' ΙΙλβον. είδον καί άπήλβον : Ύπό τόν τί- 
τ/.ον αυτόν αγγέλλεται έκ Κερκύρας ή έκδοσις πολυσελί- 
οου ^Ριο/κου τού κ. 11. Μαρτίνη, δημοσιογράφου.

1 > βιολιο ....ΐιχ.ι όλας τας λεπτομέρειας τού βομβαρ- 
οισμοΰ και τής καταλήψεως τής Κερκύρας ύπό τών Ίτα- 
'■ων. 11 τιμή του εινε 30 δρ. διά τό εσωτερικόν καί 5 
σελλινια διά τό έξωτεοικόν.

Ο ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΖΗΚΑΚΗ
υπενθυμίζει c-w τήν 15ην 'Οκτωβρίου λήγει ή προθε
σμία διά την αποστολήν χειρογράφων εις τόν διαγωνι
σμόν πρός συγγραφήν μυθιστορήματος.

Χειρόγραφόν, το όποιον ήθελε σταλή μετά τήν λή- 
~ιν τής ανωτέρω προθεσμίας δεν θά γίνη δεκτόν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΙΙΟί'ΡΓΙΑΟν ΙΤί4Ι»Ι"·Α.Χ

Προκήρυξις διαγωνισμού πρός καιάληψιν δέκα 
δέσεων δοκίμων νομογεωπόνων.

Τήν 18ην Σεπτεμβρίου ε. έ. ήμέραν Πέμπτην και 
ώραν 9ην ένεργηιθησεται έν τώ καταστήματι τοΰ 'Υ
πουργείου Γεωργίας διαγωνισμό; πρός κατιίληψιν 
δέκα δέσεων δοκίμων νομογεωπόνων.

Αιτήσεις γίνονται δεκτά! είς τό 'Υπουργείου μέχρι 
τη; προτεραία: τής ένάρξεως τοΰ διαγωνισμού.

Προσόντα: δίπλωμα δημοσίας άνωτέρας γεωπονι
κής Σχολής τής ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Πληροφορίαι χορηγούνται εις τό Υπουργείου Γε
ωργίας (Τμήμα προσωπικού).

(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΤΝΕΔΡΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ
Α-c τής 5ης μέχρι τής 19ης Δεκεμβρίου έ. ε. θα 

,.αίν χώραν έν Σεβίλλη τής 'Ισπανίας το 7ο» διεθνές 
ουνίϊριον Ελαιοκομίας.

Κα-.' αυτό Ο’ά συζητηθούν πλεΐστα όσα ζητήρατα ά- 
υοοώ/τα εις τήν χημείαν του ελαίου και τήν ελαιουρ- 
;ία? έν γένει, 4 δέ χρηματικά βραβεία έκ πέντε χιλιά

δων πετσετών έκαστον θ άπονεμηθοϋν εις τους υ.,οοαλ.- 
μόντας τήν καλλιτέραν μελέτην.

Ε·: το συνέδριου τούτο δύνανται νά μετάσχουν όλοι 
οί έλαιοβιομήχανοι καί οί ασχολούμενοι μέ τήν ελαιουρ- 
γίαν έν γένει καί τήν καλλιέργειαν τής έλαίας.

Διά πλείονας πληροφορίας άπευθυνθήτωσαν οι ενδια
φερόμενο: εις τήν ένταύθα Ισπανικήν ΙΊρεσβείαν ή είς 
τό Γτ,ουργεϊον τής Γεωργίας (Τμήμα Γεωργίας;.

Εν Άθήναις τή 19 Σεπτεμβρίου 1024.
Έκ τού 'Υπουργείου Γεωργίας .

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Προκήρυξις διαγωνισμού πρός καιάταξιν 25Φοι
τητών έν τή ’Ανώτερα Γεωπονική Σχολή διά τό 
σχολικόν έ'τος 1924—25

Τήν 29ην Σεπτεμβρίου έ.έ. ημέραν Δευτέραν και 
ιόραν 9ην π. μ. ένεργηθήσεται έν Αθήναις και εν 
τψ καταστήματι τής ’Ανώτερα; I εωπονικης^ Σχολή< 
διαγωνισμός πρός καταταςιν 2·> φοιτητών εν τη 
νωτέρα Γεωπονική Σχολή διά τό σχολικόν έτος 1.·_4 
—1925.

Αιτήσεις γίνονται δεκτά! μέχρι τής 25ης Σεπτεμβρί
ου έ.έ. είς τήν \ιεΰθυνσιν τής Άνωτέρας - Γεωπον. 
Σχολής. , ,

Προσόντα: Απολυτήριον Δημοσίου I υμνασιου η 
ποακτικοϋ Λυκείοτ’ ή άλ .ης ισοτίμου σχολής τή, η
μεδαπής ή αλλοδαπή; ανεγνωρισμένης υπό τοΰ Κρά
τους ή πτυχίον διδασκαλείου δημοτικής έκπαιδευ- 
σεως ή δημ. ’Εμπορικής ή Μέσης Γεωργ. Σχολής.

Πληροφορίαι χορηγούνται είς τό ό πουργ. ί εωρ- 
γίας Δ)νσιν Γεωργίας, κάΐ είς τήν Άνωτ. Γεωπον. 
Σχολήν. ζ ,

(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διά τούς εισαγωγείς εσπεριδοειδών καρπών
Φέρεται εί; γνώσιν τών ενδιαφερομένων οτι λόγη) 

τής παρατηρηθ'είσης έφέτος μεγάλης έλλείψεως εν 
Παλαιξ Έλλάδι λεμονιών κατά τούς θερινού, μή
νας, όφειλομένης εις τήν μικράν _σχετικώς έγχωρίαν 
παραγωγήν, επιτρέπεται ή έκ τοΰ εξωτερικού 
γωγή εσπεριδοειδών καρπών (λεμονιών κτλ.) έι, τας 
άμολύντους φυλλοξήρα: περιφέρειας τοΰ κράτους μέ
χρι τέλους Αύγουστου έ.έ. υπό τόν όρον νά εινε οι 
καρποί ουτοι περιτετυλιγμένοι εντός λεπτού χάρτου 
ή συσκευασμένοι εντός κιβωτίων.

(Έκ τοΰ Υπουργείου τή; Γεωργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΙΙροκήρυξις διαγωνισμού πρός κατίληφιν δέκα 
0-έσεων επιμελητών έποικ σμοϋ γ ,τάξεως

Τήν ·>Οην Σεπτεμβρίου έ. έ. ήμέραν Τρίτην καί 
λύραν 9ην π.- μ. ενεργή(Ιήσεται έν τώ καταστήματι 
τού \ πουργείου Γειοργίας διαγωνισμό: προς κ ιτα- 
/.ηψιν δέκα θέσεων επιμελητών έποικ.σμοΰγ .τάξεως.

Αιτήσεις γίνονται δεκτά! μέχρι τής προιεραίας τή: 
ένάρξεως τοΰ διαγωνισμού.

Προσόντα: Δίπλα μα μιά: τών παρ'ήμΐν δημοσίων 
αέσο,νγεωργικών σχιόών ή τών τή: Εσπερία; δη
μοσίων τοιοΰτων,'

ΙΙληυοφ >ρίαι χορηγούνται εί: τό Υπουργείου Γε
ωργία: (τμήμα προσωπικού).

Έν Α »ήναι: τή 2Γ> Αύγουστου 1924.
(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΙΙρόσκλησις 'πρός κατάταξιν'μα&ητών εί; τήν ’ Α- 
νωτέραν Δασολογικήν Σχολήν.

’’Εχοντες ύπ’δψει τάς διατάξεις τών αριθμών 46 
κλπ. τοΰ ύπ’ άριθ. 6077 «περί δασικού κά-δικος- 
Νόμου και ·>4 καί εφεξής τοϋ άπό 22 Νοεμβρίου192·> 
Διατάγματος «περί Δασική: Διοικήσει»; κλπ. και ει 
σιτηρίων έξετάσεων διά τήν Άνωτέ.ραν Δασολογικήν 
Σχολήν.

Κ α λούμε ν
Τούς επιθυμούντο; νά καταταχθώσιν είς τήν Σχο

λήν νά υποβάλωσιν εις τήν Διεύθυνσιν τής Σχολή; 
(οδό: Μιχαήλ Βόδα 26 ’Ενταύθα) τό βραδύτερου 
μέχρι 8ης 'Οκτωβρίου έ.έ. συμπεριλαμβανομένηςαϊ- 
τησιν έν ή δέον νά έπισυνάπτωνται τά κάτωθι έγ
γραφα.

α') Πιστοποιητικού τής αρμόδιας αρχής έμφαΐνον 
εγγραφήν είς τό μητρφον τών άρρενων και τήν ηλι
κίαν αποκλεισμένων των υπερβαντων τό 25 έτος.

β') 'Υπεύθυνον δήλωσιν τοΰ αΐτοϋντος δτι δέν ,ύ- 
πέπεσε.- είς άδίκημα προβλεπόμενον υπό τών άρ
θρων 21—24 τοΰ Ποινικού Νόμου.

γ') Απολυτήριον γυμνασίου ή πρακτικού Λυκείου 
ή όμοταγοΰς Σχολής τής Αλλοδαπής αναγνωρισμέ
νης τοιαύτης.

δ'( Απόδειξιν τής Γραμματείας τής Σχολής έμ- 
φαίνουσαν τήν κατάθεσιν δραχμών δι’ Αμοιβήν 
τών μελών τής έςεταστ,κής επιτροπή:.

Ό αριθμός τών εισακτέων ιόρίσθη είς Ιο.
Έν Άθήναις τή 1 Αύγουστου 1924

Ό 'Υπουργό:
Α. ΜΥΛΩΝΑΣΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΑΝΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Προκήρυξις δημοπρασίας προς πώλησιν δύο ά- 
γελάδων τής Άνωτέρας Γεωπονικής Σχολής

Τήν 31ην Αύγουστου έ. ε. ημέραν Κυριακήν άπό 
τής ώρας 11-12 π.μ. ένεργηδήσ^εαι έν τώ καταστή- 
ματι τής Άνωτέρας Γεωπονικής Σχ ά.ής (κήπο; Βο
τανικού) συναγωνισμός προ; πώληση· δυο αγελάδων 
τής ανωτέρω Σχολής ύπό τό όνομα < Τίρυνς» καί 
«Κλεοπάτρα·» καί υπό όρους ών δυνανται νά λάβω- 
σι γνώσιν οΐ βουλόμενοι παρά τή άνω Σχολή.

(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας)

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ! ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ιάύχγγελεστρία.ς άριΟμ. ΙΟ.
Γούστο, κομψό της, έκλεκιτκότης διακρίνουν τδ 

έργοστάσιον τής κυρίας
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Ν. ΠΑΡΑΣΥΡΑΚΗ

Όδδς Άτταριν 40, ‘Αλεξάνδρεια.

ΊδρυΟέν προ έτους, τελείως διωργανωμένον, τιαΊ.αρ.· 
βάνει παντός είδους εισπράξεις.

Αναλαμβάνει αντιπροσωπείας καί εισπράξεις συνδρο
μών έφημερίδων, περιοδικών Αίγυπτου καί εξωτερικού.

"Εχει υποπρακτορεία εν Καιρω, Πόρτ Σαιτ, Τάντα, 
Ζαγαζίκ, Μανσοΰρα και έν ’Άνω Αίγόπτφ.

Παρέχει οίανδήποτε πληροφορίαν.

ΕΡΓ/λΣΤΗΡΙΑ
ΧΗΜΙΚΑ-ΪΙΙΚΡΟΒΙΜΛΟΓ1ΚΑ- ΖΪΊΙΟΤΕΧΝΙΚΑ

ΤΑΣ. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΥ ΖΥΜΟΤΕΧΝΟΥ

4-ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ-4

AQHNA!

m ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 0IK0S
AU PRINTEMPS

β. &Φ· ΜΟΠ^ΟΠοΥΛΩ^
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό τελειότερου κατάστημα Γυναικείων Ειδών 
Άσπρόρρουχα διά προίκας

ΑΓΟΡΑ ΟΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ

Ι'ρχφβδα άγοροίς ζκε χχέ ττιολήαειος 
ιε.ι·τκχ*ιρεσι*·ένων  κα.ε [χή γρκμ.ιχατοαήίΜον 
•S«o τοΰ ζ. Λί. I1KZOAI*OMOV  
Οεζος έ|Λίτεβτοβύνης ζαε έξοειρβΐεχής 
σύσυνϊεΠησίτς.

ΧΑΡΤΟΠα/\Ε!ΟΝ Π ΑΛΛΗ & ΣΑ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ


