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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

ΕΙΣ ούχί μεμακρυσμένας έποχάς ό ’Ιούνιος ήτο ό μήν τών βασιλικών 
ταξειδίων, διά τά όποια καί είς τάς εφημερίδας καί είς τήν αίθουσαν 

τής Εθνικής ’Αντιπροσωπείας έγίνετο ευρύτατος λόγος. ’Εφέτος έγκαι- 
νιάζονται βασιλικά ταξείδια είς τά πεδία τών μαχών καί ό Βασιλεύς 
πέρνει τά μπάνια του είς τό πέλαγος τοΰ πυρός. 'Υπολογίζουν δτι 
δεκάκις μετέβη είς Θεσσαλονίκην ό Βασιλεύς, άφ’ ής έπεράτωσε τάς 
έν Ήπείρφ επιχειρήσεις. Ή περίοδος τής ειρήνης έληξε καί νέα περίο
δος, στρατιωτική καί πολε
μική άρχίζει. Ή Ελλάς διά --------------- ---------------------------------
χειρός Κωνσταντίνου τοΰ χ 
IB' επιλαμβάνεται τοΰ απε
λευθερωτικού έργου της.

Ό Θεός σκέποι τόν ’Εκ
δικητήν. «

Όταν ό Θεός, λέγουν, 
κατηράσθη τό μερμήγκι τοΰ 
έδωκε φτερά. Πώς ταιριά
ζει ή παροιμία είς τούς 
βουλγάρους!

Έλέφ Ρωσσίας έγιναν, 
έλέφ Ρωσσίας έ μεγάλωσαν, 
έπειτα έδημιούργησαν ιστο
ρίαν, αυτοί οί εύτελεστά- 
της προελεύσεως, ίδιοποιή- 
θησαν μεγάλους άνδρας, 
έξηγόρασαν καί έπλήρωσαν 
διά νά δημιουργήσουν Κοι
νήν Γνώμην, έγιναν κράτος 
μέ διοίκησιν, μέ στρατόν, 
μέ όργάνωσιν, οί Πρώσσοι 
τοΰ Αίμου, διά νά απειλή
σουν τήν Ύφήλιον.

Καί δταν έτελείωσαν αί β t- 
επιχειρήσεις τών συμμάχων 
άνά τήν τέως Ευρωπαϊκήν 
Τουρκίαν, τά πάντα ήθέλη- 
σαν δι’ εαυτούς. Καί είς τόν 
Εύξεινον έπέκτασιν καί είς 
τό Αίγαΐον λιμένας καί είς 
τήν Θεσσαλονίκην συγκυ
ριαρχίαν καί είς τόν Άδρίαν 
διέξοδον καί μερικάς νήσους 
καί, δν ολίγον άκόμη έφαι- 
νόμεθα ύποχωρητικοί, Οά 
ήθελον ϊσως καί υποκατά
στημα τής ’Εθνικής τραπέ- 
ζης των έν ΆΟήναις.

Ένφ δ’ έζήτουν δλα αύτά, 
δέν άφήκαν άτιμίαν ποΰ νά 
μή τήν μετήλθον κατά τών 
ύπό τήν προσωρινήν κατο- 
S'v των περιελθόπων Έλ-

.νικών πληθυσμών. "Υβρι
σαν, διήρπασαν έκκλησίας, 
έδήωσαν πόλεις, ήτίμασαν 
παρθένους, έσύλησαν, έκλε
ψαν, έλήστευσαν, έδολοφό- 
νηααν. Καί καθ’ήν στιγμήν, 
άτίμως παρασπονδοΰντες, 
ήσαν έτοιμοι νά μάς άρπά- 
σουν τήν Θεσσαλονίκην μας 
οί άρκουδιάρηδες, οί Γύφτοι 
τής Βαλκανικής, ή Θεία 
Πρόνοια, μετά βδελυγμίας 
άποστρέφουσα άπ’αύτών τό 
δμμα, αποκαλύπτει δλας των 
τάς μυσαράς προθέσεις.

Μίαν πρός μίαν μάς κατα
λαμβάνουν τάς θέσεις τών 
προφυλακών μέ δολιότητας 
καί παρασπονδίας, τό Παγ- 
γαϊον, έπί τοΰ οποίου δέν 
είχον τολμήσει νά άνέλθουν 
κατόπιν μάχης πρός τούς 
Τούρκους, μάς τό πέρνουν 
καί φθάνουν μέ τήν άλυσ- 
σίδα αύτήν τοΰ δόλου καί τής απάτης είς ωρών μόλις άπό τής Μακε
δονικής πρωτευούσης άπόστασιν.

Άλλ’ έχει καί η υπομονή τά όριά της, δταν μάλιστα ή υπομονή αυτί) 
είναι Βασιλική. Ό Μακεδονικός Ρουβίκων διά τά σκέλη Κωνσταντί
νου τοΰ IB' δέν ήτο ευρύς. Τά Ελληνικά στρατεύματα προελαύνουν εις 
τήν διαταγήν Του καί οί Πρώσσοι τοΰ Αίμου τρέπονται είς έπονείδι- 
στον φυγήν, άφήνοντες πρό τοΰ έπερχομένου διά νά πλύνη τό αίσχος 
των καί νά καθαρίση τήν χώραν άπό τήν Κρουμικήν κάπρον, αιχμα
λώτους, τρόπαια, λάφυρα.

Αμέτρητοι ήσαν οί πεσόντες διά νά σωθοΰν καί πνιγέντες είς τόν 
Στρυμώνα καί κατάπληκτος ή Ευρώπη βλέπει τούς Πρώσσους τοΰ 
Αίμου άποκαλυπτομένους είς Γύφτους, είς όρδάς Καννιβάλων.
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ΈΟαυμάοθη ύφ' όλων ή έν Θεσσαλονίκη πρός επιβολήν τής τάξεως 
κεραυνοβόλος δράσις τών άρχών μας. "Ενα έγγραφον έξεπέμφθη — 
άφοΰ έξεχείλισε τό ποτήρι πλέον — άπό τόν στρατηγόν κ. Καλάρην 
πρός τόν διοικοΰντα τό έκεϊ στίφος τών αγρίων, έπιτάσσον έντός μιάς 
ώρας ή νά φύγουν ή νά παραδοθοϋν, καθόσον είχον κάμει ήδη έναρ- 
ξιν χειρών άδικων αί όρδαί τοΰ νέου Κρούμου, προσβαλοΰσαι τάς προ- 
φυλακάς μας καί καταλαβοΰσαι θέσεις τής χαραχθείσης κοινή συμφω
νία οΰδετέρας ζώνης. Ήδη ό περίφημος άρλεκΐνος Χεσάψιεφ τό είχε 
σκάσει, βεβαιών τούς ίδικούς του δτι, έντός ολίγων ωρών θά έπήρχοντο 
αί δυνάμεις των κατά τής Θεσσαλονίκης καί ήρκει αυτοί νά άντίστοΰν 

μέχρι τής άφίξεώς των. Καί 
ταμπουρώνονται είς τό έως 
τής χθές στρατηγεϊόν των, 
είς τούς ναούς μας ποΰ 
κατεϊχον, είς σχολεία, δπου 
έφθασαν, διά νά άντιστοΰν. 
Άλλά ό Νόμος δέν χωρα
τεύει. Μετά ματαίας παρα
τάσεις τής χορηγηθείσης 
προθεσμίας πολιορκοΰνται 
αί λυκοφωλεαί καί, ένφ τά 
έγκλειστα θηρία άντιτάσ- 
σουν τήν ύστάτην άμυναν, 
τό τηλεβόλον έπιβάλλει τήν 
τάξιν ύπό τά χειροκροτή
ματα ξένων καί ήμετέρων 
καί έν μέσφ τής γενικής 
χαράς καί άνακουφίσεως, 
διότι έλυτρώθη ή ώραία 
πόλις τοΰ άγους. Καί οί 
συμβολίζοντες τήν συγκυ
ριαρχίαν αρπαγές, είς 1500 
άνερχόμενοι, επιβιβάζονται 
διά τά φρούρια τοΰ έσω- 
τερικοΰ.

«
Σωστά βδελύγματα. Παν

τός είδους δόλον έπενόουν 
διά νά έμπνεύσουν τόν τρό
μον. Είχον ετοιμάσει καί 
μίαν πλαστήν κηδείαν μέ 
ένα άνδρείκελλον έντός τοΰ 
φερέτρου, μέσα είς τό όποιον 
είχον κρύψει βόμβας, καί 
μέ σύρμα θά μετέδιδαν τό 
πΰρ έξωθι τοΰ Ελληνικού 
στρατηγείου. Άνεκαλύφθη 
δμως τό μυσαρόν σχέδιον 
των καί ή ψευδοχήρα βουλ- 
γάρα, ποΰ έθρηνοΰσε τόν 
νεκρόν σύζυγόν της, συλλη- 
φθεϊσα θρηνεί τώρα άπό τάς 
Έλληνικας φυλακάς τήν 
στέρησιν τοΰ συζύγου της.

Καί δταν έπεβιβάσθησαν 
πάλιν άτμοπλοίου διά Πει
ραιά, συνομόσαπες ήξίωσαν 
άπό τόν πλοίαρχον νά τούς 
άποθιβάση είς ένα πρώην 
λιμένα των, τό Δεδεαγάτς. 
Άλλ’ δ πλοίαρχος δέν έχω- 
ράτευε. Τούς συνέλαβε, τή 
βοηθείφ τής φρουράς, τούς 
ένέκλεισε είς τό κύτος καί 
έπειδή έξηκολούθουν άνθι- 
στάμενοι, τούς έζεμάτισε μέ 
τό ζέον νερό τών λεβήτων 
τοΰ πλοίου του.

«
Έν τφ μεταξύ ή βουλγα

ρία παίζει τόν χυδαιότεροι· 
κλωτσοσκούφην. Παραινεί
ται ή κυβέρνησις Γκέσωφ 
καί τήν διαδέχεται, μετά 
δήθεν δυστοκίαν, κυβέρνη- 
σις ταρταρινική ύπό τόν 
άρχιταρταρϊνον Δάνεφ καί 
άλλη ύπό τόν Ραδοσλαύωφ. 
Ό Τσάρος τής Ρο>σίας κα- 
λεϊ εις συνεννόησιν φιλικήν 

Κρατών είς Πετρούπολιν, καί τούς Πρωθυπουργούς τών Βαλκανικών ____  ...___Κ_____ ,__
ένφ στέργουν όλοι, ύποχωρούοης πρός στιγμήν καί αυτής τής Σερ
βίας, ήτις έπέμενεν είς άναθεώρησιν τής Σερβοβουλγαρικής συμμαχίας, 
ήν έπεκαλεΐτο έπιμόνως ή βουλγαρία, ό Δάνεφ άρνεϊται ίταμιότάτα. 
’Ητο ή στιγμή ποΰ, ό μύρμηξ - βούλγαρος, όπλισθείς μέ πτέρυγας, 
διότι έπίστευσεν είς τό τέχνασμα τής Αυστρίας, ζητούσης νά τήν άπο- 
σπάση άπό τήν Ρωσσικήν στοργήν δι' υποσχέσεων, έφθασε νά άπειλήση 
Γην καί Ουρανόν. Καί τότε ή ωραία φαντασμαγορία τής πάνοπλου 
πριν βουλγαρίας, ήν έπροστάτευον Θεοί καί βροτοί καί ής πάπες έπε- 
ζήτουν τήν συμμαχίαν, διαλύεται καί εΰρίσκεται αποξενωμένη πάσης 
στοργής, πάσης προστασίας καί ό στόχος τών Βαλκανικών λαών.

’Αρκετά χαρακτηριστικόν τό πράγμα. Ό λαός είχε μίαν σοφήν παροι-

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ.—Είς τήν Μητρόπολιν τής’Ηπειρωτικής πρωτευούοης 
έ-ψάλη δοξολογία έπί τή έκεϊ άφϊξει τής Α.Υ. είς ήν παρέστη σύσσωμος ύ λαός τών ’Ιωαννίνων 

πλημμνρίσας ναόν, πλατείαν καί δρόμονς.

μίαν; «Μιά τοΰ κλέφτη, δυό 
τοΰ κλέφτη, τρεις καί τήν 
κακή του μέρα». Καί ιδού 
δτι, ένφ Ελλάς καί Σερβία, 
πρό τής κοινής άνάγκης, συμ
μαχούν διά νά διεκδικήσουν 
δ,τι τούς άνήκει, ή Ρουμανία 
κινητοποιείται καί ή Τουρ
κία κινητοποιείται καί αύτή 
κατά τής βουλγαρίας καί αί 
Δυνάμεις υιοθετούν πρότασιν 
τοΰ κ. Πισσών, δπως άφεθοϋν 
οί αντίπαλοι νά κανονίσουν 
τούς λογαρισμούς των μόνοι 
των. Καί πρό τής άπομονώ- 
σεως αυτής παραπαίουσα ή 
βουλγαρία, έκλιπαροΰσα εδώ 
ύποστήριξιν, άπειλοΰσα έκεϊ, 
ύποσχομένη χθές, άθετοΰσα 
σή μερον, μπλοφάρει τούς πόν
τος καί τούς πάντας δολιεύε
ται, διά νά κερδίση χρόνον 
καί έλπίζουσα πάντοτε. Τί
ποτε δμως δέν πρέπει νά 
περιμένη πλέον. Είνε δίδαγμα 
αύτό. Κανείς δέν θά μεγα- 
λώση είς βάρος καί δαπάναις 
τοΰ άλλου. «

Τόν ’Ιούνιον μας άφήκε 
χρόνους καί δ καλός μας 
φίλος Σεφκέτ.Άφοΰήπείλησε 
καί αυτός Θεούς καί Δαίμονας, εύρεν άδοξον θάνατον, δχι είς τά 
Μακεδονικά πεδία, άλλά είς ένα σοκάκι τής Σταμπούλ μέ καμμιά 
δεκαριά σφαίρας περιστρόφου, μέσα είς ένα αύτοκίνητον. Όπως 
έσπευδε θορυβωδώς πρός τήν Δόξαν, έτρεξε καί πρός τόν θάνατον. Καί 
ήτο ό θάνατός του άντίποινον τοΰ φόνου τοΰ μεγάλου στρατηγοΰ 
Ναζήμ Πασά. Καί δ πτωχός Σεφκέτ έπήγε μέ τήν πίκραν δτι, δέν έπήρε 
τόν καφέν τοΰ κατακτητοΰ είς τοΰ Ζαχαράτου, ένφ ένενήντα χιλιάδες 
ομοφύλων του πέρνουν συσσίτιον είς τάς ώραιοτέρας έξοχάς τής Ελλάδος.

«
Ακάθεκτος ό νικητής στρατός μας κατά τών βουλγάρων προχωρεί. 

Τό στρατηγεϊόν τοΰ Βασιλέως άναγγέλλον τήν προέλασιν τηλεγραφεί: 
• Προχωροΰμεν χειμαρρωδώς». Χείμαρρος καθαρκτικός λυτρών τούς 
ομογενείς πληθυσμούς τοΰ πέλματος τής άρκτου. Καί άσύλληπτος, 
άφθαστος είς ηρωισμόν. Σκηναί ύπερόχου μεγαλείου άνελίσσονται είς

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ.— Είς τά ‘Ιωάννινα Ήπειρώτιδες γυναίκες καί κόραι έχόρευοαν μέ τήν γραφικήν ένδυμααΐαν 
τής Ηπείρου, ένώπιον τής Α.Β.Υ. ωραιότατους χορούς.

τά πεδία τών μαχών. Κάθε 
στρατιώτης μας είναι ένας 
ήρως, καί κάθε αξιωματικός 
μας ένας Τιτάν. Ό θάνατος 
διά τήν Πατρίδα καταντά είς 
αυτούς ένας σκοπός τοΰ βίου. 
Οί πίπτοντες λέγουν: Αφή
στε μας καί τραβάτε έμπρος! 
Οί άξιωματικοί θνήσκουν 
έρωτώντες άν προχωροΰμεν. 
Ό Βασιλεύς πρό τής μάχης 
φθάνει είς τό ύψος τόν τελευ
ταίοι· Κωνσταντίνον μας καί 
άναπτύσσων τό κρίσιμοι· διά 
τήν τύχην τής φυλής μας τοΰ 
πολέμου αύτοΰ, συνυπολογί
ζει μεταξύ τών μελλοθυμά- 
των τής εκατόμβης πρώτον 
τό βασιλικόν του σώμα.

Καί έφορμώντες καί λογ- 
χίζοντες καί κρεουργούμενοι 
τραγουδούν:

Τοΰ Βουλγαρισμοΰ ή ψώ
ρα Μακεδόνα δέν μολύνει-. 

Ποΰ εΰρέθη αύτή ή ψυχή; 
Αύτή είναι ή 'Ελληνική ψυχή 
ποΰ έ μεγαλούργησε πάντοτε. 
Αύτή είναι ή ψυχή τών 300. 
Αύτή είναι ή ψυχή τοΰ Διά
κου, τοΰ Νικηταρά, τοΰ Μεσο- 
λογγίτη, τοΰ Ψαριανοΰ, τοΰ

Έλληνος, ποΰ κρυμμένη μέσα εις τά στήθη μας εσκίρτησε είς τήν 
φωνήν τοΰ Έλληνος Βασιλέως. Εύτυχής ή Ελλάς!

Αί πρώται ήμεροι τοΰ ‘Ιουνίου άφιεροΰνται είς προληπτικά μέτρα 
κατά τής χολέρας. Μία εΐδησις τών έφημερίδων, καθ’ήν τό Μικρο

βιολογικόν έργαστήριον τοΰ 'Υπουργείου τών Εσωτερικών ήρχισε νά 
παρασκευάζη άντιχολερικόν ορρόν, δυνάμενον νά έπαρκέση διά 10,000 
άτομα ήμερησίως, μαζύ μέ τήν σύστασιν ειδικού νοσοκομείου χολε- 
ρ κόπων ενσπείρει τόν πανικόν μεταξύ τών Αθηναίων. Αδύνατον νά 
βγάλετε άπό τό μυαλό τοΰ πολυπράγμονος Αθηναίου δτι δέν έγιναν 
κρούσματα μέσα είς τήν Πρωτεύουσαν. Τοΰ κάκου προσπαθείτε νά τόν
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ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΤ ΔΙΑΔΟΧΟΥ.—Άς Ιδοΰν ol καλοβεληταί πώς έδεξιώδησαν τήν Α.Β.Υ. είς τά Έλληνικώτατον Άργυρόκαοτρον.

πείσετε δτι είναι μέτρα σοφής προνοίας, προνοίας, ήν Οά έζήλευονκαί 
τών φρονίμων τά παιδία. Έγιναν κρούσματα, μά τά κρύβουν» σάς λεγει.

Καί άρχίζει δ πανικός. Ένθυμεϊσθε τήν φρενίτιδα τών ’Αθηναίων 
τότε μέ τόν κομήτην τοΰ Χάλλεϋ: Έτρεχαν είς τά φαρμακεία καί 
ήγόραζαν αιθέρα διά τά δηλητηριώδη αέρια τής ουράς τοΰ ^ερχομέ
νου όλετήρος καί άσκούς μέ δξυγόνον καί κάθε τι, άπό τό όποιον ήλπι- 
ζον άν μή τι άλλο, ευθανασίαν τουλάχιστον. Έτρεξαν λοιπόν καί τήν 
φοράν αύτήν καί τά φαρμακεία έστείρευσαν άπό Λαούντανουμ καί 
"Ακόυα Μέλισσα καί Λικουορρανόντυνουμ.

Φαντάζεσθε τί έγινε δταν ένα βράδυ διεδόθη δτι κάποιος ναύτης, ό 
όποιος, μέχρις δτου φθάσει ή διάδοσις άπό τόν Πειραιά, προήχθη είς 
υποναύαρχον, απαράλλακτα δπως προήχθη ένας α/.λος μπέκρος πλοίαρ
χος άπόστρατος είς υποναύαρχον, διότι έτυχε νά έχη όχι «μπάρμπα» 
άλλά άνεψιόν είς τήν Κορώ
νην, προσεβλήθη άπό χολέραν 
καί άπεμονώθη είς τό ειδικόν 
νοσοκομεϊον.

Είναι δνομαστδς ό ’Αθηναίος 
διά τήν νοσοφοβίαν του. Κά
ποτε, ποΰ ή ένδημοϋσα εύλογία 
έδειξε σημεία έντάσεως άσυνή- 
θους, ένας πανικόβλητος ένεβο- 
λιάζετο δίς τής ημέρας, μέχρις 
δτου παρήλθεν ή έντασις.

Σημειώσατε δέ δτι τόν σπου
δαιότερου ρόλον έν ωρ><; έπιδη- 
μίας χολέρας παίζει ακριβώς 
δ πανικός, ό μόνος πολλα
πλασιαστής τών κρουσμάτων. 
'Υπάρχει μία παράδοσις τοΰ 
λαοΰ σχετική, χαρακτηριστικω- 
τάτη. Κάποτε, έπί τή έμφανί- 
σει τής χολέρας έν Άθήναις, 
έτράπησαν είς φυγήν βουλγα
ρικήν οί ’Αθηναίοι. Μάτην — 
φασίν δτε φωνήεντα ήν τά ζώα 
καί ή χολέρα — τούς έφώναζε 
νά σταθούν. Έφευγον εκείνοι. 
«Βρέ τρελλοί- τούς είπεν. Έγώ 
σάς φταίω; Έγώ ένα δύο θά 
πάρω μόνο δπου πατήσω τό 
πόδι μου. Οί άλλοι πάνε άπ’τό 
κεφάλι τους».

Καί ή χολέρα τώρα όχι μό
νον όμιλεΐ, άλλά καί έγινε πολύ 
τοΰ κόσμου. Φαντασθήτε δτι 
πέρυσι δίς άπεβιβάσθη είς τόν 
τόπον μας. Είς τό Λαύριον 
παρέμεινε δύο ημέρας καί εις 
τόν Πειραιά έπίσης, δχι δέ ύπό 
ίνκόνιτο, άφοΰ άφήκε τό έπι- 
σκεπτήριόντηςείςτοΰκ. Χωμα- 
τιανού καί είς τοΰ κ. Ρέπουλη, 

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1913. — Ή στήλη αΰτή, ή ίπΐ τής νησίδος Σούδας τής Κρήτης όρΰουμένη ήδη παρα την κυανόλευκα», 
.-ιού τήν ριπίζει Απαλά-Απαλά σάν θωπεία ή αύρα Αχό τήν Αγκαλιά τής μάνας, έστήΟη έπάνω εις χώμα ζυμωμένο» με αίμα 

ήρώων είς έκατόμβας καί ή Ιστορία Οά άνατριχιάζΐ) Απαριθμούσα τούς αιώνας πού έπέρασαν τής Σκλαβιάς-

οί όποιοι δμολογουμέ- 
νως είχον έργασθή ύπερ- 
ανθρώπως διά νά φιλο
ξενήσουν τήν επίσημον 
έπισκέπτιδα έν πάση. . . 
καθαριότητι.

Μέ τήν πρόσκληση· 
τών ηλικιών τοϋ 1912 
καί τοϋ 1913 ή πρωτεύ
ουσα προσέλαβεν αληθή 
δψιν στρατοκρατούμε
νης πόλεως. Κατά τάς 
άπογευματινάς ίδίφ ώρας 
τά περί τήν 'Ομόνοιαν 
κέντρα άσφυκτικώς πλη- 
ροΰνται άπό χακί.

Χιλιάδες ένδύονται 
καθ’ έκάστην. χιλιάδες 
φεύγουν κάθε βράδυ διά 
τήν Μακεδονίαν καί χι
λιάδες ξεφυτρώνουν κάθε 
πρωί. "Αν έξακολουθήση 
αυτή ή ιστορία, όλος ό 
Ελληνισμός θά ένδυθή 
μέ χακί.

Καί δμως παρ’ δλον 
αύτό τό πλήθος ποΰ 
προσήλθεν υπό τάς ση
μαίας, μυριάδες άκόμ-η 
άδηλώτων, απρόσκλη
των, άλκιμωτάτων δ|ΐως 
υπάρχουν. "Οπου άπο- 
δεικνύεται δτι οί ίσχυρι- 
σθέντες δτι, ουδέποτε ή 
Ελλάς θά ήδύνατο νά 
παρατάξη ένα υπέρ τάς 
60 χιλιάδας στρατιιότην, 
ήσαν διά τά σίδερα.

Καί έφευγεν δλος αυτός δ στρατόκοσμος μέ τραγούδια. "Ετσι εφευγε 
καί δταν μετέβαινε νά πολεμήση μέ τόν Τούρκον. Κατά τί ήσαν υπέρο
χοι οί τριακόσιοι τοΰ Λεωνίδα, όταν μικρόν πρό τής μάχης τών Θερμο
πυλών έκτένιζον τά μαλλιά των; Οί ξένοι άνταποκριταί, οί όποιοι είδον 
τόν "Ελληνα νά όρμρ μέ τήν λόγχην επάνω εις τό (Ιουνόν _καί μέ τό 
τραγούδι είς τό στόμα νά έκτοπίζη τόν βούλγαρον. έτόνισαν ύμνους είς 
τήν 'Ελληνικήν ανδρείαν. *

Σάν άνοιγμα βαλΒϊδος άσφαλείας είς ένα λέβητα, άπό τόν οποίον 
έκφεύγει ορμητικά ό ύπερπεπιεσμένος άτμός, ώμοίαζε ή άπό τά κεκο
ρεσμένα μίσους στήθη έκφιιγή καί ή άνακούφισις τοΰ Ελληνισμού μέ 
τό άκουσμα τής προελάσεως τών στρατευμάτων μας. Προαιώνια εχθρα, 
τώρα ποΰ έφυγε άπό τό μέσον δ άπλοΰς κατακτητής, θά κορεσθή πλέον

Ο ΝΕΟΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ. — "Εξω Από τό Άσβεοτοχώριον τό Τον πεζικόν σύνταγμα τής Β' Μεραρχίας κατηυλισμένον 
Ανέμενεν έναγωνίως τήν έπιδρομήν τών άρκονδιαρέων τέως συμμάχων μας.

καί δλαι έκεϊναι αί σελίδες τών Βυζαντινών θριάμβων, θά άντιγραφοΰν 
μέ αίμα, άφοΰ οί Βούλγαροι έγραψαν τήν πρώτην λέξιν.

Χαρακτηριστικόν είναι δτι τό μίσος αύτό δέν παρατηρεϊται μόνον 
παρά τφ λαφ· άρχίζει άπό τά κεφάλια. "Ενας υπουργός, είς δν έγένετο 
λόγος περί συμπράξεως μετά τών Τούρκων, άπήντησε:

Καί μέ τόν Σατανά θά συνεμάχουν εναντίον τοΰ άτιμου αύτοΰ Λαοΰ. 
Έν τφ μεταξύ δ άντιπρό- 

σωπος τοΰ εντίμου αύτοΰ 
Λαού, ό κ. Χατζή μήτσεφ, 
έξακολουθών τήν σαλτιμπάγ- 
κικην πολιτικήν του, άρχί- 
ζει διαμαρτυρίας καί άπειλάς 
διότι δήθεν ήμεΐς ήρξάμεθα 
χειρών άδικων.

Άλλ’ άνοίγει ή Βουλή καί 
Τύπος, Λαός, ξένοι, μανθά
νουν άπό στόματος του Βασί
λειος, διά τοΰ Διαγγέλματος 
καί άπό τοΰ στόματος τοΰ 
Πρωθυπουργού, έπισήμως 
πλέον, δτιτά πάντα μετήλθον 
έναντίον μας οί δόλιοι Βούλ
γαροι καί τέλος δτι, έπιτε- 
θέντες διά μεγάλων δυνάμεων 
κατά τών προφυλακών μας, 
άφοΰ παρεβίασαν τήν ούδε- 
τέραν ζώνην, έξετόπισαν τούς 
ήμετέρους καί κατήρχοντο 
διά νά καταλάβουν βίε; πλέον 
τήν Θεσσαλονίκην. Καί ό έν- 
τιμώτατος Χατζημήτσεφ μίαν 
άσέληνον νύκτα έλαβε τά βρε
γμένα του καί άπήλθεν άθορύ- 
βως, δπως είχε φύγει ολίγους 
μήνας πρότερον καί δ συνά
δελφός του Μουκτάρ Μπέης.

«
Νέα έπίταξις. Κτήνη καί 

άμαξαι καί κάρρα καί σού
στες έπιτάσσονται καί οί δρόμοι έρημοΰνται άπό κίνησιν. Καί ουδέ 
είς γογγυσμός. "Ολοι προσάγουν τά υποζύγιά των μέ προθυμίαν.

Νά καί οί πρώτοι αιχμάλωτοι βούλγαροι. Είναι οί παλληκαράδες τής 
Θεσσαλονίκης, έπί τή θέα τών οποίων οί είς άγγαρίας χρησιμοποιούμε
νοι έν Πειραιεϊ Τοΰρκοι αιχμάλωτοι ξεσποΰν είς χειροκροτήματα.

Ο ΝΕΟΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ,—ΟΙ δρόμοι τής Μακεδονίας πλημμυρισμένοι Από αυτοκίνητα, 
κάρρα, στρατιώτας, Αλογα, πυρομαχικά, τρόφιμα προδίδουν δλον τόν πυρετόν τοΰ πολέμου, 

είς 8» Αποδΰεται ή 'Ελλάς.

Καί άλλοι αιχμάλω
τοι τής μάχης τοΰ Κιλ
κίς, μετάξι' τών δποίων 
καί δ Ανεψιός τοΰ Δόν 
Κιχώτου Σαβώφ, τοΰ 
άρχιστρατήγου τής 
βουλγαρίας. Τί εϊρων 
ποΰ είνε αύτή ή Τύχη! 
Ό γενναίος Σεφκέτ 
έβεβαίου δτι θά έπινε 
καφέν είς τοΰ Ζαχα
ράτου καί άντ’ αύτοΰ 
έπήραν καφέν είς τήν 
Κηφισσιάν τρεις -τέσ- 
σαρες Τούρκοι στρα
τηγοί. Ό έξ ίσου γεν
ναίος Σαβώφ έβεβαίου 
τόν Βασιλέα του δτι, 
έντός πενθημέρου θά 
έπινε καί αύτός καφέν 
είς τάς ’Αθήνας καί ή 
Τύχη μας στέλλει τόν 
άνεψιόν του.’

Άλλά φθάνουν καί 
οί πρώτοι τραυματίαι. 
ψάλλοντες θούρια καί 
ζητωκραυγάζομε νοι 
καί τά θέατρα κλείουν 

Ο ΝΕΟΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ. — Είς μικρόν άπόστασιν, Από τοΰ κατηυλισμένου έν Μπάλτζρ 18 πεζικοΰ συντάγματος 
τής 6 Μεραρχίας, εΰρίσκεται τό Στρατηγεΐον τοΰ Βασιλέως μας.

κατά διαταγήν τοϋ 
Υπουργείου τών ’Ε
σωτερικών.

Σάν θρύλλοι ηρωι
κών χρόνων φθάνουν 
τά Ανέκδοτα τοΰ Βα
σιλέων άπό τά πεδία 
τών μαχών, οπού τόν 
παρακολουθεί κατά 
πόδας καί ό Διάδοχος. 

Τί Οά γίνη αυτός 
ό άγαπημένος τού 
Δοξασμένου μας Βα- 
σιληά υίός; Παντού 
τόν έχει μαζή Του. 
Συνεργάζεται μέτούς 
Υπουργούς Του ό 
Βασιλεύς; 'Ο Διάδο

χος δίπλα. Προεδρεύει 'Υπουργικού Συμβουλίου; ΊΙ A. Υ. πλάϊ στόν 
Βασιλέα. Συγκροτεί πολεμικά συμβούλια ό Βασιλεύς μέ τό έπιτε- 
λεϊόν Του; 'Ο Διάδοχος κοντά Του. Μελετφ ό Βασιλεύς, νά σου καί 
ό Διάδοχος δίπλα Του. Καί κάποτε τού ζητεί ό Βασιλεύς τήν γνώμην 
Του καί σιιζητεϊ μαζή Του.

ΙΙρό τής μάχης τοΰ Κιλκίς, ποΰ δ Βασιλεύς είπε πρός τούς αξιωμα
τικούς τά θαυμάσια εκείνα 
λόγια, είχε δίπλα του τόν Διά
δοχον καί δταν έτελείωσεν 
έστράφη ό Βασιλεύς πρός τόν 
υίόν Του καί τού λέγει:

— Υψηλότατε εμπρός
Δέν είναι όνειρα αύτά-Έχο- 

μεν Βασιλέα - Στρατηλάτην, 
τόν Βασιληά ποΰ ώνειρεύθη ή 
Φυλή, έπί κεφαλής τοΰ στρα
τοΰ, διεκδικοΰντα τά δίκαιά 
της καί Διάδοχον - Στρατιώ
την, καταρτιζόμενου άπό τόν 
Δοξασμένου πατέρα Του διά 
νά άποτελειώση τό θειον 
έργον Του.

*
Ή μία μετά τήν άλλην 

αί Μακεδονικοί πόλεις μετά 
μάχας πεισματώδεις άπελευ- 
Οεροϋνται.Ή Νιγρίτη, ή Δοϊ
ράνη, τό Δεμίρ - Χισσάρ, ή 
Στρώμνιτσα, ή Καβάλλα, αί 
Σέρραι καί ή Δράμα, αί όποΐαι 
άπό τόν ένα ζυγόν, είχον περι- 
πέση είς τόν άλλον αίσχρό- 
τερον καί άπανθρωπότερον 
αύτόν, βλέπουν έπί τέλους τόν 
Ήλιον τής Ελευθερίας.

ΚΓ ό Λυτρωτής εισέρχεται 
τροπαιοΰχος. Καί οί Τοΰρκοι 
πρώτοι εκδηλώνουν τήν χα
ράν των. Οί έν Έλλάδι αιχμά

λωτοι Τοΰρκοι τηλεγραφικώς συγχαίρουν τόν Στρατηλάτην. Είς τάς 
Μακεδονικός πόλεις οί Τοΰρκοι τελοΰν μνημόσυνα καί είς τό τέμενος 
τών Σερρών ψάλλεται δέησις καί δοξολογία είς τόν Αλλάχ έπί τή 
απελευθερώσει. Σκηναί άφθάστου μεγαλείου διεδραματίζονται έκεϊ 
έπάνω είς τόν έναγκαλισμόν αύτόν τής Μεγάλης Μητρός καί σκηναί



ο ΠΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Τ© ΚΡΑΤΟΒ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο

ύψίστης συγκινητικότητος εκτυλίσσονται εις τά ’Αθη
ναϊκά κέντρα. Εις τοΰ Ζαχαράτου οί πρόσφυγες Σερ- 
ραΐοι. Καβαλλιώται, Μακεδόνες γίνονται άντικείμενον 
έκδηλιόσεως ζωηρότατου ενθουσιασμού. Καί οί προ
γενέστερον έλευΟερωΟέντες Χΐοι, Μυτιληναΐοι, Ηεσσα- 
λονικεϊς τούς καταφιλοΰν δακρύοντες.

Εις τά γραφεία μας Ομιλος Καβαλλιωτών έπί τφ 
άγγέλματι τοΰ επισήμου ανακοινωθέντος περί Καβάλ- 
λας έπί ολόκληρον τέταρτον τής ι'όρας παρεσχε πλήρη 
τήν εικόνα τοΰ Πάσχα.

«

Ποταμοί αίματος κατακλύζουν τά Μακεδονικά πεδία, 
αίματος άθώων. Καίουν, σφάζουν, ατιμάζουν, ψήνουν 
καί ή κνίσσα μέ τόν καπνόν ανέρχεται υψηλά σαν λιβα
νωτός εις τόν βωμόν τόν μεγάλον τής Πατρίδας. Τό 
δένδρου τής ’Ελευθερίας αυξάνει μόνον μέ αίμα ποτι- 
ζόμενον. Και μέ τό αίμα αύτό συγκεράννυται τό τιμη- 
μένον αίμα τών ’Ελευθερωτών. Αιμοσταγείς οί στρα- 
τιώται τοϋ Φερδινάνδου άποσύρονται, στιβάζουτες εις 
σωρούς πελωρίους πτώιιατα Μητροπολιτών προπη- 
λακισθέντων, παρθένων άτιμασθεισώυ, γυναικοπαιδών 
σφαγιασθέντων καί οί Πρόξενοι ανακαλύπτουν τάς στι
βάδας καί μετά βδελυγμίας άποστρέφουν τό πρόσωπον.

Οί νεκροί εΰρίσκονται ακρωτηριασμένοι καί είς τά 
θυλάκια τών βουλγάρων αιχμαλώτων ανακαλύπτονται 
δάκτυλοι καί ώτα μέ κοσμήματα. Πλήρης ή είκόιν 
τής επιδρομής τών θη
ρίων. Ό βούλγαρος έπε- 
ρασε άπ’ έκεϊ!

1. Μίαδράξ Γύφτων τοΰ Αίμον 
έιιενεν είς τήν Θεσσαλονίκην, 
οί-ινεί είς συμβολισμόν συγκυ
ριαρχίας. Ένόμιζαν δέ οί άρ- 
κου&ιαρέοι ότι τά τερτίπια ποΰ 
μετήρχοντο έπί Τουρκοκρα
τίας, ή βόμβα, τό στιλέτο καί 
ή τρομοκρατία ίϊά είχαν πέρα- 
σιν'καί έπί Έλλ. Διοικήσεως.ΤΟ ΔΕΛΊΊΟΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Η
 Ελλάς άποδύεται είς 
νέου άγώνα, απελευ

θερωτικόν καί αύτόν. Άπό 
μηνών τώρα μας έπλήρουν 
οί σύμμαχοί μας βούλγα- 
ροι τό ποτήριόν μας χο
λής. Άφοΰ εις τόν κατά τής 
Τουρκίας πόλεμον παρέ- 

σχομεν διά τε τοϋ στρατού 
μας καί τοϋ στόλου μας 
— πρό πάντων τοΰ στό
λου μας — τήν μεγαλητέ- 
ραν συμβολήν, άφοϋ τούς 
έδείξαμεν τήν μεγαλητέ- 
ραν προθυμίαν καί ειλι
κρίνειαν και τούς έδοηθή- 
σαμεν είς τάς επιχειρήσεις 
των, μέ τήν είς Δεδεαγάτς 
μεταφοράν τοΰ έν Θεσ
σαλονίκη φιλοξενηθέντος 
στρατοΰ των, μάς έδολιεύ-

2. Κάδε σχολεΐον, κά θε οικοδό
μημα ποΰ ^χρησιμοποιούν ώς 
δημόσιον γρσφεϊον μετεβλή- 
ί>η είς σφηκοφωληάν, άπό τήν 
όποιαν έξώρμων σμήνη κομι
τατζήδων καί άλλων δολοφό
νων, Ανθρώπων τοΰ σχοινιού 
καί τοΰ παλουκιού καί έκέν
τρωναν καί έτρομοκράτουν.

gggggggggg
19 ’Ιουνίου.—Τά Σέρβικά στρα

τεύματα κατέλαβον τήν Κρούπι- 
σταν, μεθ’ αιματηρόν μάχην. Δύο 
τάγματα βουλγαρικού στρατοΰ 
ήχμαλωτίσβησαν. Αί άπιόλειαι τών 
Σέρβων ήσαν 1.400 νεκροί καί 
τραυματίαι έξ ών 40 αξιωματικοί.

— Ό πρεσβευτής τής βουλγα- 
ρίας κ. Χατζή μήτσεφ άνεκοίνωσε 
πρός τόν κ. Βενιζέλον τηλεγρά
φημα τοϋ Πρωθυπουργού τής 
βουλγαρίας κ. Δάνεφ, βεβαιοΰντος 
δτι εδωκε διαταγάς πρός τόν βουλ
γαρικόν στρατόν όπως, παύση τάς 
εχθροπραξίας, συγχρόνως δέ διέ
ταξε νά γίνουν ανακρίσεις διά τάς 
συμπλοκάς δπως. έξακριβωθή ό 
υπαίτιος αυτών. Ό κ. Δάνεφ επί
σης παρεκάλεσε τήν Ελληνικήν 
Κυβέρνησιν δπως. δώση παρό
μοιας διαταγάς είς τόν Ελληνι
κόν στρατόν.Ό κ. Βενιζέλος άπήν- 
τησεν δτι λυπεϊται, διότι δυστυχώς 
μετά τήν βουλγαρικήν έπίθεσιν 
δέν είναι δυνατόν νά δώση παρό
μοιας διαταγάς. Προσέθεσε μάλι
στα δτι εδωκε διαταγάς είς τόν 
Ελληνικόν στρατόν δπως προε- 
λάση καί άπωθήση τόν βουλγαρι
κόν στρατόν πέραν τής ούδετέρας 
ζώνης, είς τήν όποιαν είσήλθεν.

ΟΙ ΑΡΚΟΥΔΙΑΡΕΟΙ ΜΑΣ. — ’Ιδέτε καί μίαν μερίδα Ανδρείων Αξιωματικών τοΰ Γύφτικου Βασιλείου. Πέρνουν τώρα, κατά τήν μετά 
Χριστόν προφητείαν τοϋ πάτρωνός των Χαββώφ, τόν καφέν των είς διαφόρους έξοχός τής Ελλάδος, μαζΰ μέ άλλας 10,000 αιχμαλώτων 

καί φρουροΰνται οί πλεϊστοι άπό . . . Τούρκους αίχμαλώτους μας, ένΰουσιασμένους άπό τής Τύχης την εύνοιαν αΰτήν.

3. Καί δςαν έξηντλήΟη, έπί τη άποχαλυφ&είση προελάσει τοΰ στρατοΰ των χρός βιαίαν καί δολίαν 
Αρπαγήν τής Θεσσαλονίκης μας, ή ύπομονή μας, ή Ελληνική Διοίκησις έπέβαλε το κράτος του νόμου 
διά της στρατιωτικής δυνάμεως. Ίδέτε είς τάς τρεϊς εΙκόνας μας πώς έγιναν ή σφηκοφωληές των.

Οησαν καί μάς υπενό- 
μευσαν. Καί δέν άφήκαν 
ατιμίαν ποΰ νά μή τήν 
μετήλθον εναντίον μας.

Έδολοφόνησαν, έσφα
ξαν, έδήωσαν, έθίασαν, διε- 
πόμπευσαν, κατεπάτησαν, 
διήρπασαν, έλήστευσαν, 
παρεσπόνδησαν, συνιόμο- 
σαν. Άλλά καί τό ποτήρι 
δέν είναι πίθος Δαναΐδων 
είχε χείλη καί πυθμένα 
καί έξεχείλισε. Καί όταν 
διά σειράς ατιμιών καί 
δολιοτήτων έσκέφθησαν 
νά κατακτήσουν έν μέση 
Ειρήνη, απαράλλακτα ως 
δ περίφημος άρκουδιάρης 
Κροΰμος, καί δ άλλος φη
μισμένος πρόγονός των 
Συμεών, τήν Θεσσαλονί
κην, δ Βασιλεύς Κωνσταν
τίνος IB’ έσυρε τήν σπάθην 
του καί δπως δ Βασίλειος 
ό Βουλγαροκτόνος, τούς 
πατάσσει αμείλικτα, Θεός 
τιμωρός αύτός τής ατιμίας 
καί βουλιμίας των. ’Ιδού 
τί έπιτελοΰν ήμέρρ τη 
ήμέρφ οί Σύμμαχοι στρα
τοί Σερδίας καί Ελλάδος:

20 ’ Ιουνίου.—Ό Ελληνικός στρα
τός άνέλαβεν άπό πρωίας έπιθετικήν 
προέλασιν καθ’ δλον τό μέτωπον 
μετ’ εξαιρετικής ορμής.

— Τό 8°ν καί 9·>ν εύζωνικά τάγ
ματα προελάσαντα έκ Γιουβέσνας, 
έπετέθησαν διά τής λόγχης καί κατέ
λαβον λόφον νψους 605 μέτρων ύπο- 
στηριζομένου ύπό πυροβολικού.

— Ή 5η Μεραρχία προσέβαλε τόν 
έχθρόν άμυνόμενού άπό όχυρωτάτων 
κεχαρακωμένων θέσεων παρά τό 
Σαριγκιόλ. Ό έχθρός έξετοπίσθη μέ

17 Ιουνίου. — Ό βουλγαρικός στρατός ήρξατο 
γενικής έπιθέσεως κατά τών 'Ελληνικών καί Σερβικών 
δυνάμεων. Είς τά ύπό Σέρβων κατεχόμενα μέρη, διαβάς 
τήν γραμμήν, ήτις είχεν δρισθή διά πρωτοκόλλου, 
προήλασε πρός Μετσίκοδον, Βογδάντσαν καί Γευγε- 
λήν. ’Επίσης Βουλγαρικός στρατός, ύπερβάς τήν διά τοϋ 
'Ελληνοδουλγαρικοΰ πρωτοκόλλου δρισθεϊσαν γραμ
μήν παρά τό Παγγαίον, χωρεΐ πρός τάς Έλευθεράς.

—Ό Ελληνικός λόχος τών ’Ελεύθερων άπεκλείσθη.
— Τό στρατιωτικόν απόσπασμα τής κοιλάδας Μπο- 

στένι προσβληθέν υποχωρεί πρός Τσάγεζι.
— 'Η Α. Μ. δ Βασιλεύς άνεχώρησε τήν 5. 45' διά 

Χαλκίδος είς Θεσσαλονίκην.
— Ό στόλος διετάχθη ν’ αναχώρηση εσπευσμένος 

είς Έλευθεράς καί Τσάγεζι, δπου εΰρίσκονται ήδη καί 
τινα τών Ελληνικών πολεμικών.

18 'Ιουνίου.—Ό Μέραρχος στρατιωτικός Διοικητής 
τής Θεσσαλονίκης υποστράτηγος κ. Καλλάρης άπηύ- 
θυνεν έγγραφον πρός τόν περίφημου στρατηγόν Χεσά- 
ψιεφ, δπως έντός 1 ώρας εγκατάλειψη τήν πόλιν μετά 
τοϋ βουλγαρικού στρατού. Παρελθουσών 2 , ωρών 
χωρίς ούδεμία άπάντησις νά ληφθή, διετάχθη πϋρ 
κατά τών βουλγαρικών καταλυμάτων, τά όποια κατελή- 
φθησαν τό εν μετά τό άλλο κατόπιν μικράς άυτιστάσεως.

— Ό αριθμός τών αίχμαλωτισθέυτων έν Θεσσαλο
νίκη Βουλγάρων άνέρχεται εις 1208.

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ Μ. ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΑΙ ΥΑΙΝΑΙ.— Τό σκυλολόι συγκεντρούμενον έν συνοδείφ είς Θεσσαλονίκην διετήρει τήν κτηνώδη άσυνειδησίαν του.

ΟΙ ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΕΣ. — Να καί τά πρώτα τέρατα ποΰ είχαν κατακλύσει τήν Θεσσαλονίκην και τήν 
Μακεδονίαν, τήν όποίαν παρέδωκαν είς πΰρ καί σίδηρον. ΑΰτοΙ Οά σαπίσουν είς τάς φυλακάς μας.

μεγάλας άπωλείας.
—Ό 'Ελληνικός στρα

τός είσήλθε τήν πρωίαν 
είς Γευγελήν άπωθήσας 
τόν έχθρόν έκ τής πό- 
λεως. Οί βούλγαροι ύπο- 
χωρούσιν άτάκτως.

21 ’Ιουνίου. — Τό ά
κρου δεξιόν τού Ελλη
νικού στρατοΰ κατέλαβε 
τήν Νιγρίταν, τήν όποίαν 
ό έχθρός μετέβαλεν είς 
έρείπια, κατασφάξας καί
τούς άπομείναντας κα- Α1 ΘΗΡ,η4,Α' τον βουαγαρον

τοίκους. Ό έχθρός φεύ- Τό πτ“Ιια “ύτό *νευρέβη έν Δεμίρ-Χισσάρ. 
γων έγκατέλειψεν 150 
αίχμαλώτους καί πλήθος όπλων καί υλικού. Δυτικότερου τά 
Ελληνικά στρατεύματα κατέλαβον τήν Λιγκοβάνην. Είς βουλ
γαρικός λόχος έκ 200 άνδρών μετά τών αξιωματικών του συνε
λήφθη αιχμάλωτος.

— Μετά τριήμερον άγώνα κατελήφθη τό Κιλκίς. Ό βουλγα
ρικός στρατός, φεύγων άτάκτοις, έγκατέλειψεν εξήκοντα τηλεβόλα 
καί πολυβόλα. _

—Ή ανατολική στρατιά άπέκοψε τήν ύποχώρησιν ένός βουλ
γαρικού συντάγματος, ό δέ βούλγαρος συνταγματάρχης έ’σπευσε
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νά παραδοθή άνευ ορών.
— Οί σύμμαχοι Σέρ- 

6οι κατετρόπωσαν τόν 
έχθρόν μεταξύ Ίστίπ καί 
Ζλατόβου αίχμαλωτί- 
σαντες 3000 στρατιιότας 
καί 200 αξιωματικούς.

22 ’Ιουνίου.— Στρα
τιά δρώσα είς Λιγκο- 
βάνην κατήγαγε θρίαμ
βον. έκτοπίσασα έχθρόν 
καθ’ δλην τήν γραμμήν 
Λαχανά.

— Ό εχθρός φεύγων 
πανικόβλητος έγκατέλει- 
ψε 1GO0 όπλα μετά τών 
εξαρτημάτων. 12 πυρο
βόλα. πολλά βλητοφόρα 
καί 3 πολυβόλα.

—Τήν αρχιστρατηγίαν 
τοϋ βουλγαρικού στρα
τοΰ άνέλαβεν ό Ράτκο 
Δημήτριεφ. τοϋ Σαβόιφ 
παραιτηθέντος.

— Διά προκηρύξεως 
τοΰ ’Αρχηγού τοΰ στό-

Η ΑΙΑΚΟΜΙΣΙΣ ΤΩΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ.

Τραίνα κατάφορτα 
άπό τής έπομένης 
τής μάχης τοϋ Κιλ
κίς έφθαναν είς ’Α
θήνας φέροντα τούς 

τραυματίας.

ΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΜΑΣ.— ΟΙ πρώτοι τρανματίαι μας καί οί έλαφρά τραύματα φέροντες, ώδηγοΰντο είς τά Χειρουργεία, 
δπου έτύγχανον συντόνου Ιατρικής συνδρομής καί περιθάλψεως στοργικής.

Η άΙΑΚΟΜΙΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΥ
ΜΑΤΙΩΝ.—θαύματα έπετέλεσεν 
Αληθινά ή Υγειονομική'Υπηρε
σία καί κατά τόν πόλεμον αύτόν. 
“Επρεπε νά Ιδήτε μέ ποιαν εύ- 
κολίαν καί μέ ποιαν ταχύτητα 
διεκομίξοντο οίτρανματίαι άπό 
τά πεδία τών μαχών, είς τά 
Νοσοκομεία ’Αθηνών, διά νά 
θαυμάσετε. Τά θαύματα αύτά 
όφείλονται είς τόν ’Αρχηγόν τής 
Ύγειονομ.’Υπηρεσίας κ.’Αρνώ, 
ό όποιος φαίνεται είς τό μέσον 
τών Αξιωματικών, είς τόν Τμη- 
ματάρχην κ. ΑΙγιαλίδην (δεξιά 
τού κ. ’Αρνώ), καί είςτόν Ιδιαί
τερον Γραμματέα τοϋ κ. Άρνώ 
κ. 1. Βαλτήν, έφεδρον Ανθυπία
τρον (Αριστερά τοΰ κ. Άρνώ). 

λου τοϋ Αιγαίου, έκηρύχθη- 
σαν έν άποκλεισμφ τά πα
ράλια τής Μακεδονίας καί 
θρφκης τά κατεχόμενα ύπό 
τών βουλγάρων.

— Ή Ρουμανική Κυβέρ- 
νησις διέταξε γενικήν επι
στράτευση·.

— Αί συνεννοήσεις τών 
Δυνάμεων περί παρεμβά
σεως είς τήν Βαλκανικήν 
περιπλοκήν κατέληξαν εις 
συμπέρασμα περί πλήρους 
αύτδν αποχής άπό πάσης 
άναμίξεως.

23 'Ιουνίου.— Οί βούλ- 
γαροι ύποχωροΰντες έπαυ
σαν τά χωρία ’Λρπάρκιο'ί, 
Σαλαμανλή, Για ννιτσιλάρ, 
Σαριγκιόλ, Άσαλή, Γιουβέ- 
σναν, Γενή-Κιόϊ, Μαχαλές, 
Μπουγιουκλή, Τεντελή καί 
άλλα βορείως τοϋ Κιλκίς.

Κυβέρνησις άπηύθυνε πρός—Ή Τουρκική
τήν βουλγαρίαν διακοίνωσιν, δι’ ής ζητεϊ τήν 
άπόδοσιν τής Θράκης.

24 Ιουνίου, — Ό Ελληνικός στρατός κατέ
λαβε τήν Δοϊράνην. 12 πυροβόλα καί πολλά 
όπλα καί πολεμεφόδια περιήλθον είς χεϊρας 
τοΰ Ελληνικού στρατού.

— Διά Β. Διατάγματος έκλήθησαν ύπό τά 
δπλα οί έθνοφρουροΐ τών πλάσεων έπιστρατεύ- 
σεως 1895, 1894 καί 1893.

—Ό Σέρβικός στρατός κατέλαβε τά Κότσανα. 
Έν Βελιγραδίφ υπολογίζουν δτι 15 χιλιάδες 
Σέρβοι καί 20 χιλιάδες βούλγαροι έτέθησαν 
εκτός μάχης.

25 ‘Ιουνίου. — Αί βουλγαρικά! εφημερίδες 
άνομολογοΰσαι πλέον τάς νίκας τοΰ Ελληνικού 
στρατοΰ άναγγέλλουν δτι άποστέλλονται ενισχύ
σεις είς τόν Ίβάνωφ, τοϋ οποίου ό στρατός 
ύπέστη έλάττωσιν 30 χιλιάδων άνδρών.

— Ή Ρουμανική Κυβέρνησις έζήτησε παρά 
τής βουλγαρικής παραχώρησιν εδάφους 5,β00 
τετραγωνικών μιλλίων, ζητήσασα έίμα νά έχη 
άμεσον άπάντησιν τής βουλγαρίας έπί τής άξιώ- 
σεως ταύτης.

26 Ιουνίου.—Ελληνικά στρατεύματα κατέ
λαβαν τό Κοτσαρΐνον, ύψηλήν δχυρωτάτην θέ- 
σιν, δεσπόζουσαν τών στενών τής Στρωμνίτσης.

Ο ΑΙΜΟΣΤΑΓΗΣ ΤΣΑΡΟΣ

“Τό αζαα των ά&ώων έπ αυτόν 
καί έπί τά τέκνα αύτοΰ,, * * *
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Ο ΝΕΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.— ΟΙ Σέρβοι έτοιμαζόμενοι διά τόν νέον πόλεμον ήακονντο καθ’ έκάστην είς τόν χειρισμόν τών πυροβόλων.

ρικής σχολής καί τούς 
έφόνευσεν.

— Τά Σέρβικά στρα
τεύματα ήνώθησαν μετά 
τών 'Ελληνικών παρά 
τήν ΡαδοΒίσταν.

— Ό πρωθυπουργός 
κ. Ε. Βενιζέλος άνεχώ- 
ρησε, μεταβαίνων μέσω 
Θεσσαλονίκης, παρά τώ 
στρατηγείο» τοΰ Ελλη
νικού στρατοΰ ϊνα συνεν- 
νοηθή μετά τής 
τοΰ Βασιλέως.

30 'Ιουνίου. 
ύποχώρησις τοΰ 
γαρικοΰ στρατοΰ 
τά στενά τής Κρέσνας 
και τοΰ Πέτσεβο εξακο
λουθεί. ’Επίσης εξακο
λουθεί ή προέλασίς τοΰ 
ήμετέρου στρατοΰ. Αί 
οδοί διά τών οποίων 
υποχωρεί ό εχθρός εύρί- 
σκονται έσπαρμέναι διά 
παντοειδών στρατιωτι
κών ειδών.

— ’Εν Θεσσαλονίκη 
καθηγιάσθη ό ίστορικο»- 
τατος ναός Άγ. Σοφίας.

— Οί Σέρβοι κατέλα
βον τό Κιουστενδήλ.

—Ό βουλγαρ. στρατός 
κατέστρεψε τμήμα σιδη
ροδρομικής γραμμής τής 

προέλασιν τών Τούρκων.

Α. Μ.

— Ή 
βουλ- 
πρύς

— Έν τάγμα Ελληνικού στρατοΰ διέβη τόν Στρυμόνα έπί σχεδιών 
καί κατόπιν αύτοΰ άλλα σώματα, τρέψαντα εις φυγήν τόν έχθρόν. Τό 
ιππικόν μας έφθασε είς τά πρόθυρα τών Σερρών, μή συναντήσαν ούδα- 
μοΰ εχθρόν. Υποτίθεται 
δτι δ εχθρός έγκατέλει- 
ψε τάς Σέρρας.

— Οί βούλγαροι ύπο- 
χωροΰντες έκ Δοϊράνης 
άπήγαγον καί τόν Έλ
ληνα Μητροπολίτην Δοϊ
ράνης μαζύ μέ 30 άλλους 
"Ελληνας προκρίτους.

27 'Ιουνίου.—Ό Ελ
ληνικός στόλος κατέ
λαβε τήν Καθάλλαν. Ό 
λαός τών ’Αθηνών έν 
ένθουσιασμω έπανηγύ- 
ρισε τό γεγονός.

—Ό Ελληνικός στρα
τός κατέλαβε τήν Στρώ- 
μνιτσαν καί τό Πετρίτσι, 
ό δέ Σέρβικός τό ΙΙα- 
ράδοβιτς.

28 "Ιουνίου.— Τμήμα 
στρατιάς τοΰ δεξιοΰ 
κατέλαβε τήν πόλιν Δε- 
μίρ -Ίσάρ, 20 πυροβόλα 
μεθ’δλωντών βλητοφό- 
ρων των περιήλθον είς 
χεΐράς μας.

— Μία μεραρχία 'Ελ
ληνικού στρατοΰ απωθεί έχθρικήν φάλαγγα έπιχειρήσασαν νά διέλθη τό 
Πετρίτσι καί κατέλαβεν έτερα 15 πυροβόλα μετά τών βλητοφόρων των.

—Ό Σέρβικός στρατός κατέ
λαβε τήν Νεγοτίνην καί τό 
Καβαδάρ.

2.9 "Ιουνίου. — Ό βουλγα
ρικός στρατός φεύγων έκ Σερ
ρών έκαυσε τήν πόλιν κατα- 
σφάξας πλείστους τών προκρί
των. Είκοσι χιλιάδες μένουσι 
άστεγοι. Ή Α. Μ. δ Βασιλεύς 
τηλεγραφικώς διεμαρτυρήθη 
πρός τάς Μ. Δυνάμεις διά τάς 
θηριωδίας τών βουλγάρων δη- 
λώσας δτι θά άναγκασθή νά 
προβή εις αντίποινα, δπως 
έμπνευση τόν φόβον καί οΰτω 
άποσοβήση νέας βουλγαρικός 
άτιμίας.

—’Επίσης έξηκριβώθη δτι δ 
βουλγαρικός στρατός φεύγων 
έκ Δεμίρ -Ίσάρ συνέλαβε τόν 
Μητροπολίτην Κωνσταντίνον 
καί πλέον τών 100 άλλων ομο
γενών καί τούς ένέκλεισεν εις 
τόν περίβολον τής βουλγα-

στάσεως.

απαντα

υσσαν, ινα

ΟΙ ΠΡΩΣΣΟΙ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ.— Δέν άφήκαν μεταγωγικόν μέσον οί Γύφτοι, τό όποιον νά μή έχοησιμο- 
ποίηοαν φεύγοντες. Τά τραίνα κατάφορτα έφευγαν άπό τάς Σέρρας, τήν Δράμαν καί τήν Ξάνθην.

ΟΙ ΠΡΩΣΣΟΙ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ. — Συντετριμμένοι μετά τήν μάχην τής 
Στρωμνίτοης ύπεχώρησαν ol γενναίοι Γύφτοι καί έφυγαν διά 

τών στενών διά νά έπιδοθοΰν είς σφαγάς καί δηώοεις.

3 ’Ιουλίου. —Σφοδρός αγών συνήφθη σήμερον είς τό άκρον 
δεξιόν ημών παρά τήν Μποεμίνειαν, θέσιν κειμένην έπί τής
έκ Σερρών διά Βροντής πρός Νευροκόπιον δδοΰ.

— Ή μάχη έληξε τήν 8ην εσπερινήν μέ πλήρη άποσύνθεσιν 
τών αμυνόμενων είς τήν θέσιν ταύτην εχθρικών δυνάμεων.

— Ήμετέρα μεραρχία κατέλαβε τό Μελένικον άνευ άντι-

ρίας, Έξαρχον πάσης ’Αγγλίας καί Μητροπολίτην.
— Ό Τουρκικός στρατός διετάχθη νά βαδίση κατά τής 

Άδριανουπόλεως.

ΟΙ ΚΤΗΝΑΝΘΡΩΠΟΙ — Πώς συμβιβάζεται ή θηριωδία τοΰ λαοΰ αύτοΰ, τοΰ αφάζοντος, δηοΰντος 
καί άτιμάζοντοε, μέ τό θρησκευτικόν αίσθημα τοΰ καταφεύγοντος είς δέησιν ύπέρ εύοδώσεως 
τών όπλων τοΰ στρατοΰ αύτών. Κατεπτοημένοι άπό τάς ήττας των προσφεύγουν είς τά θεία 

διά νά τά καπηλεύσουν αΰριον.

Έκ Σερρών έπέστρεψαν είς Θεσσαλονίκην οί Γεν. Πρό- 
τής ’Ιταλίας καί Αυστροουγγαρίας, οϊτινες είχον μεταβή 

έξ αύτοψίας βεβαιωθώσι περί τών πυρπολήσεων καί τών 
δι’ ών οί βούλγαροι φεύγοντες ήρήμωσαν τήν χώραν, 

•άξενοι έβεβαίωσαν δτι εύρον τήν καταστροφήν τρα-

Ι’αλλίας καί τής Γερμανίας, κατόπιν συνεννοήσεων προέ- 
βησαν είς διαβήματα παρά τή Πύλη ύποδείξασαι έντόνως 
δτι ό Τουρκικός στρατός δέν πρέπει νά προχωρήση πέραν 
τής γραμμής Αϊνου-Μηδείας, δπως μή προκαλέση σοβα- 
ρωτερας περίπλοκός.

— Ό κ. Ραδοσλαύωφ έπεφορτίσθη νά σχη ματίση τήν 
νέαν βουλγαρικήν Κυβέρνησιν.

7 "Ιουλίου. — Ό Ελληνικός στρατός έγένετο κύριος 
άπάσης τής κοιλάδος τοΰ Στρυμόνος. Επίσης τά ήμέ- 
τερα στρατεύματα κατέλαβον τό Νευροκόπιον. 18 πυρο
βόλα περιήλθον εις τήν κατοχήν μας.

— Οί βούλγαροι ύποχω- 
ΰ 'Mfροΰντες έν Θράκη παρα- 

δίδουν είς τό πΰρ

τλ Γ“ χωρία, σφάζοντες τούς
■*"g. _ _ κατοίκους των.

2S·. ημερίδας

MUE* Ay'W'TIH σης δημοσιεύονται αί έκθέ- 
σεις τοΰ Γεν. Προξένου τής 
Αυστρίας ένΘεσσαλονίκη ώς 
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Ϊαρικών θηριωδιών είς τά 
___ γκαταλειπόμενα υπ’ αύτοΰ

■■ τι1? Μακεδονίας.
- Αί μεταξύ Ελλάδος 
Τουρκίας διαπραγμα-

2 'Ιουλίου. — Τό άκρον δεξιόν τής ήμετέρας παρατάξεως 
μετά πείσμονα μάχην παρά τήν Άλιστράτην καί Κριτσόβαν 
έτρεψε τόν έχθρόν είς φυγήν καί κατέλαβε τήν Δράμαν. Ό 
έχθρός φεύγων έγκατέλειψε μεταξύ άλλων ΐ I αραμπάδες πλή
ρεις διαφόρων ειδών προερχόμενους έκ λεηλασίας τής Ελλη
νικής κωμοπόλεως Δοξάτου καί άλλων χωρίων.

—Ό κ. Βενιζέλος έπιστρέψων έκ. τοΰ Γενικού Στρατηγείου 
άπεφάσισε νά μεταβή πρός συνάντησιν τοΰ Πρωθυπουργοί' 
τής Σερβίας είς Νύσσαν, ϊνα συνεννοηθή πριν ή δώση οριστι
κήν απαντησιν έπί τοΰ διαβήματος τής Ρωσσίας πρός διακο
πήν τών έχθροπραξιών.

5 "Ιουλίου.—Ό άγων 
τοΰ άκρου δεξιοΰ ήμών έξη
κολούθησε καί σήμερον. Ό 
έχθρός έξηναγκάσθη καί 
πάλιν είς ύποχώρησιν κατα- 
διωκόμενος πρός τήν διεύ
θυνση· τοΰ Νευροκοπίου.

— Έξηκ.ριβιόθη δτι ή κα
ταστροφή τοΰ Δοξάτου είνε 
τελεία. Έκ τών 3.000 κατοί
κων έσφάγησαν 2.500. Ή 
Γαλλική Κυβέρνησις έν 
σιη·εννοήσει μετά τής Ελ
ληνικής Κυβερνήσεως άνέ- 
θεσεν είς τόν Α' Γραμματέα 
τής έν Άθήναις πρεσβείας 
ύποκόμητα ντέ Άλγκουέτ 
καί τόν παρά τή 'Ελληνική 
στρατιωτική άποστολή Γάλ
λον συντατματάρχην κ. Λε- 
πεντί δπως μεταβώσιν έπί 
τόπου καί εξακριβώσουν έν 
πάση λεπτομερείς τάς βουλ
γαρικός φρικαλεότητας. Ή 
Γαλλικέ] αΰτη άποστολή 
άνεχώρησε σήμερον.

6 'Ιουλίου.— Αί Κυβερ
νήσεις τής Αγγλίας, τής

και
τεύσεις πρός άποκατάστα- 
σιν τών διπλωματικών σχέ
σεων έληξαν, διεξαχθεϊσαι 
ένταϋθα μετά τοΰ πρφην 
Τούρκου έπιτετραμμένου 
Γκαλήπ Κεμανλή βέη, τό 
δέ σχέδιον τής έπελθούσης 
συμφωνίας υποβάλλεται 
πρός έγκρισιν είςτό Υπουρ
γικόν συμβούλων.

8 ’Ιουλίου.—Ή προέλα- 
σις τοΰ 'Ελληνικού στρατοΰ

ξένοι
ϊνα
σφαγών,
Οί Γεν. Πρ· 
γικωτέραν παρ' όσον παρέστησαν αύτήν.

— Ή ύπό τόν Δάνεφ κυβέρνησις τής βουλγαρίας παρητήθη.
4 'Ιουλίου. — Οί Πρωθυπουργοί τής Ελλάδος καί Σερβίας 

συνηντήθησαν είς Σκόπια. Βεβαιοΰται δτι οί δύο Πρωθυπουρ
γοί είναι απολύτως σύμφωνοι είς δλα τά σημεία τής περαιτέρω 
διπλωματικής καί στρατιωτικής πορείας των.

— Νέα μάχη έγένετο παρά τήν Βροντήν. Ό έχθρός άπε- 
κρούσθη μετά πολλών άπωλειών, ύποχωρήσας πρός Κοερακιόϊ 
διά Σταρτσίστης.

— Ό Τουρκικός στρατός κατέλαβε τό Λουλέ - Μπουργκάς 
καί έξακολουθεΐ προχωρών πρός τά βορειοδυτικά.

Τσατάλτζας διά νά δυσχεράνη ένδεχομένην
1 'Ιουλίου. — Ή βουλγαρία άνεγνώρισεν, είς τάς πρός τήν Ρωσσίαν 

καί τήν Γαλλίαν παρακλήσεις της, δπως έπέμβωσιν ύπέρ τής ειρήνης, 
δτι αΰτη πρώτη ήρξατο 
τών εχθροπραξιών, επί
σης δέ καί δτι ένικήθη 
ύπό τής 'Ελλάδος καί 
τής Σερβίας. Οί έν Άθή- 
ναις καί Βελιγραδίφ 
πρεσβευταί τών δύο δυ
νάμεων έξήτησαν τούς· 
δρους τών νικητών, συμ- 
βουλεύσαντες έπιμόνως 
μετριοπάθειαν είς τάς 
αξιώσεις των.

— Είς πολλάς πόλεις 
τοΰ κράτους συνεκροτή- 
θησαν αυθόρμητα συλ
λαλητήρια διαμαρτυρίας 
διά τάς ωμότητας τών 
βουλγάρων.

— Ή Ιερά Σύνοδος 
συνελθοΰσα είς έκτακτον 
συνεδρίαν άπέστειλε τη
λεγραφήματα διαμαρτυ
ρίας διά τάς θηριωδίας 
τών βουλγάρων πρός 
τήν Α. Μ. τόν αύτοκρά- 
τορα πασών τών Ρωσ- 
σιών, πρός τόν ύψηλο- 
πανιερώτατον Μητροπο
λίτην Πετρουπόλεως καί 

•ιωτάτης διοικούσης Συνό-

Ο ΝΕΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.—’Ιδέτε τά τοπομαχικά τών βουλγάρων είς τό Κιλκίς και άν ήμπορεϊτε Αμφισβητήσατε 
δτι δέν ήτο μελετημένη ή πρός τήν Θεσσαλονίκην προέλασίς των.

Λαδόγης Βλαδίμηρον, πρωτεύον μέλος τής Άγι ______  ___
δου Ρωσσίας καί πρός τόν Σεβασμιιότατον ’Αρχιεπίσκοπον Καντερβου-

Ο ΝΕΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. — Ό Ίβάνωφ μέ τό έπιτελείόν του παρηκολούθει τήν μάχην τοΰ Κιλκίς άπό ένα ύψωμα 
τό όποιον ήναγκάσθη ταχέως νά έγκαταλείψη.
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ΟΙ ΠΡΩΣΣΟΙ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ. —Τήν στιγμήν, ποΰ οΐ πτωχοί χολικοί 
περισυλλέξαντες τά τιμαλφέστερά των ήσαν έτοιμοι νά έγκατα- 
λείψουν τάς έστίας των διά νά σωθούν άπό τούς έπιδρομενς, 

κατέφθανεν ό βούλγαρος στρατιώτης.

εξακολουθεί. Έν τή κοιλάδι τού Νέστου καταδιώξας 
τόν έχθρόν πέραν τοΰ Νευροκοπίου καί τού ποταμού 
Βεστρίτσα πρός τήν Μαχομίαν, πέραν τού όρους Μαλές 
κατέλαβε τό Πέτσοβον πρός τήν είσοδον τής ορεινής 
στενωπού της Κρέσνας.

— Οί Σέρβοι κατετρόπωσαν τούς βουλγάρους κατά 
τήν τελευταίαν μάχην Έγρΐ Παλάγκας καί Κιουστενδήλ 
έκτοπίσαντες αύτούς έκ τών θέσεων τάς δποίας κατεΐχον.

9 ’Ιουλίου.—-Πεισματώδης μάχη έγένετο εις τό Πέ- 
τσοβο. Τάήμέτερα στρατεύματα κατέλαβον τά υψώματα 
τοΰ Πετσόβου καί Ούρλιακό, ών τό ύψος ποικίλλει άπό 
1450- 1900 μέτρων. Αί άπώλειαι εκατέρωθεν είναι πολλαί.

— Εις τό άκρον δεξιόν ημών νέος αγών έλαβε χώραν 
πρός τό Κρέμεν. "Ο έχθρός έξετοπίσθη.

—"Ετερον τμήμα στρατοΰ ημών κατέλαβε τήν νοτίαν 
είσοδον τής στενωπού τής Κρέσνας.

—Ή άριστερά στρατιά καταδιώκουσα τόν έχθρόν ΰπε- 
ρέβη τά υψώματα τού Μπούκοβιτς καί προελαύνει πρός 
βορραν.

—Άπεφασίσθη δπως αί συνεννοήσεις διά τήν ειρήνην 
γίνουν έν Βουκουρεστίω.

—Ή Ρουμανική Κυβέρνησις έδήλωσεν άπεριφράστως 
δτι εννοεί νά ύπογράψη ειρήνην μετά τής βουλγαρίας 
όμοΰ μετά τών άλλων συμμάχων.

ΙΟ 'Ιουλίου. — Τά Σέρβικά στρατεύματα κατέλαβον 
τήν έπί τοΰ βουλγαρικού έδάφους Σερβικήν πόλιν Μπε- 
λογκραδτσίκ, κυριεύσαντα 32 τηλεβόλα, 17 βλητοφόρα 
καί 3000 δπλα.

— Τά Τουρκικά στρατεύματα είσήλθον είς τήν Άδρια- 
νούπολιν.

11 ’Ιουλίου.—Τά ήμέτερα στρατεύματα κατέλαβον τήν 
Δομπρινίτσαν καί Μπανίτσαν.Ό έχθρός άπεχώρησε πέραν 
τής Μαχομίας καταδιωκόμενος. Είς τήν κοιλάδα τού 
Στρυμόνος ή στρατιά ημών κατέλαβεν δλόκληρον τήν 
στενωπόν τής Κρέσνας μέχρι τής βόρειας έξόδόυ.

—Ό έχθρός διωκόμενος καταστρέφει δλα τά τεχνητά 
έργα, ϊνα έμποδίση τήν προέλασιν τών ήμετέρων.

— Οί Σύμμαχοι Σέρβοι νέαν κατήγαγον νίκην κατά 
τών βουλγάρων. Κατέλαβον τό Γκαρβάν, Βαιζίνα, Τσα- 
ρεβοσέλο καί Τσέρφοπιενέ.

— Ό Ρουμανικός στρατός προχωρών άνευ άντιστά- 

σεως έφθασε μέχρις Άραμπΰ-Κονάκ είς απόσταση· 27 χιλιο
μέτρων άπό τής βουλγαρικής πρωτευούσης.

—Ό πλοίαρχος τοΰ ’Αγγλικού ναυτικού κ. Κάρντεϋλ εύρε- 
θείς τυχαίως είς Καβάλλαν καί λαβών γνώσιν τών φρικαλεο
τήτων, τάς όποιας διέπραξεν δ βουλγαρικός στρατός εις Δοξά- 
τον, μετέβη έπί τόπου. Ό ίδιος έμέτρησεν 600 πτώματα άταφα 
είσέτι, τά πλεϊστα τών όποιων παιδικά καί γυναικεία.

— Ό στρατιωτικός ακόλουθος τής ενταύθα Γερμανικής 
Πρεσβείας άνεχώρησε κατόπιι· έντολής τού Αϋτοκράτορος, 
μεταβαίνων είς τά διάφορα θέατρα τών βουλγαρικών θηριω
διών πρός έξ αυτοψίας έξακρίβωσιν τών καταγγελομένων.

12 ’Ζουλίου.—Καθ’ δλον τό μέτωπον έπεκράτησεν ησυχία.
—Ή Σέρβική Κυβέρνησις, κατόπιν τών νέων συστάσεων τού 

Αυστριακού Πρεσβευτού, έντονώτερον τήν φοράν ταύτην, 
συνεννοηθεϊσα ήδη μετά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, άνέ- 
πτυξεν όλους τούς λόγους δΓ ους αδυνατεί νά δεχθή τήν 
ανακωχήν πρό τής αποδοχής τών όρων τής προκαταρκτι
κής ειρήνης.

13 'Ιουλίου. — Ό Ελληνικός στόλος δΓ άποβάσεως αγη
μάτων κατέλαβε τό Δεδεαγάτς.

— Κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ τής Ελληνικής, Σερβι- 
κής καί Μαυροβουνιωτικής Κυβερνήσεως έλήφθη άπόφασις 
δπως μεταβούν είς Βουκουρέστιον οί Πρωθυπουργοί τών 
άνω Κρατών.

— Ό Πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος άνεχιύρησεν εντεύθεν 
τήν 5 μ. μ. διά Θεσσαλονίκης είς Βουκουρέστιον.

—Ή βουλγαρική Κυβέρνησις μετά τήν άπόρριψιν υπό τών 
Συμμάχων τής αίτήσεως αύτής περί άνακωχής ζητεί τριή
μερον εκεχειρίαν.

14 Ιουλίου. — Νέα περιφανής νίκη έστεψε τά Ελληνικά 
δπλα παρά τό Σουμετλή. Ό έχθρός έστήριξε τό δεξιόν τού 
έπί τής άποτόμου κορυφής Ρουγέν (ίιψόμετρον 1257) ήν είχεν 
όχυρώσει διά 4 γραμμών χαρακωμάτων, είς δέ τό κέντρον 
παρά τοΰ Σουμετλή είχε τάξει ισχυρόν πυροβολικόν καί 
4 τοπομαχικά.

— ΔΓ έφόδου έξετοπίσθη δ έχθρός καταδιωχθείς. Τρία 
έχθρικά οβιδοβόλα μεγάλης ολκής μετά πέντε βλητοφόρων 
περιήλθον είς χεΐρας μας.

— Ή γενικωτέρα σημασία τής νίκης τού Σουμετλή είναι 
δτι διά ταύτης συνετρίβη τό άκρον αριστερόν τής όλης παρα- 
τάξεως τού βουλγαρικού στρατοΰ.

15 ’Ιουλίου. — Ή Πύλη έξήτησεν άπό τήν Ρουμανικήν 
Κυβέρνησιν νά επιτροπή είς αυτήν νά μετάσχη τής Διασκέψεως 
τοΰ Βουκουρεστίου. Ή άπάντησις δμως ύπήρξεν αρνητική.

16 ’Ιουλίου. — Ό έχθρός κατά τήν ήτταν τοϋ Σουμετλή

ύπεχώρησεν πρός τήν Τζουμαγιάν έτοιμος 
νά έξακολουθήση τήν ΰποχώρησιν, δτε κατέ- 
φθασαν σημαντικοί ένισχύσεις είς Τσάρι- 
βροδ. Μεταξύ τών συνταγμάτων άτινα ένί- 
σχυσαν τόν έχθρόν ήτο, κατά πληροφορίας 
αιχμαλώτων, καί τό 1“ν σύνταγμα τοΰ Τσάρου 
Φερδινάνδου. Ό έχθρός αισθανθείς εαυτόν 
αρκούντως ισχυρόν έπεχείρησε νάνακτήση 
τάς άπωλεσθείσας θέσεις του. Δι’ δ καί συνε- 
κέντρωσε τάς δυνάμεις του κατά τού δεξιού 
τής παρατάξεώς μας, ιδίως δέ έπί τών οχυ
ρωμάτων υψωμάτων 1378 καί 1078 Ν. Α. τής 
Τζουμαγιάς. Σύνταγμά τι τοΰ δεξιού ημών 
τρις ήλωσε διά τής λόγχης τό ύψωμα 1378 
καί τρις έξετοπίσθη έξ αΰτοΰ. Μίαν δμως 
άκόμη φοράν άντεπιτεθέν κατέλαβε τήν οχυ- 
ρωτάτην θέσιν, κατατροπώσαν τόν έχθρόν. Αί 
άπώλειαι είνε σημαντικοί εκατέρωθεν.

—Ό Μητροπολίτης Αίνου κατήγγειλεν είς 
τά Πατριαρχείο διάφορα έκτροπα, διαπρα- 
χθέντα κατά τών Ελλήνων είς Θράκην ύπό 
τού προελάσαντος Τουρκικού στρατοΰ.

— Ό Πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος έφθα-
Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΕΠΕΡΑΣΕ .. .

Ίδέτε πώί κατήντησε το γραφικόν 
Δοξάτον. "Εθεσαν πΰρ άπ άκρου είς 
άκρον οΐ επιδρομείς καί τά παιδία 
αύεά ποΰ βλέπετε είνε μέρος έ/.άχι- 
στον τοΰ πληύυσμοΰ ποΰ έγλύτωσεν 

άπό τήν μάχαιραν τών σφαγέων.

Η ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ 
"Εσφαξαν, έλόγχισαν, έξεκοίλιασαν· 
Ίδέτε τά Φύματα μέ τά έντερα 

χυμένα, έξωΟι τοΰ Δοξάτου.

γών. Βούλγαροι αξιωματικοί 
όμοΰ μετά τών έπιτοπίων άρ- 
χών καί διευθυντών τής ’Αστυ
νομίας καί τής χωροφυλακής 
παρίσταντο διευθύνοντες.

19 - 29 'Ιουλίου. — Μετά 
συζητήσεις πεισματώδεις καί 
μετά δθήμερον έκεχειρίαν, έπί 
τριήμερον παραταθεϊσαν έτι, 
ΰπεγράφη ή οριστική Ειρήνη 
έν Βουκουρεστίω. Ή Ελλάς

Η ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ. — ΕΙς τάς δδούς τοϋ 
Δοξάτου έφιγουράρισε τό θέαμα αύτό. ΟΙ έπιδρομεϊς 
έσφαξαν τούς άθώους χωρικούς καί άφήκαν τά 

πτώματα κατά σωρούς, δπως τά βλέπετε.

ΟΙ ΠΡΩΣΣΟΙ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ.— ’Ενώ οΐ γενναίοι τοΰ σημερινού Κρούμμου έπιδίδονται είς τό. . . έκπο- 
λιτιστικόν των έργον έν Νιγρίτη, οί άξιωματικοί των τού; ένεθάρρυνον πίνοντες είς ύγείαν των.
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αεν είς Βουκουρέστιον τήν 
10 ’/■> νυκτερινήν ώραν.

17 'Ιουλίου. — Τά Σέρβικά 
στρατεύματα έφθασαν πρό τοΰ 
Βιδινίου καί πολιορκοΰσι ατε
νώς τήν πόλιν.

— Τό πόρισμα τών ανακρί
σεων τής Γαλλικής επιτροπής 
έν Σέρραις συμφωνεί πληρέ
στατα μέ τό πόρισμα τών ανα
κρίσεων τών διενεργηθεισών 
ύπό τών έν Θεσσαλονίκη Γεν. 
Προξένων τής Αυστρίας καί 
Ιταλίας. Έξηκριβιόθη προσέτι 
ότι κατά τήν διάρκειαν τών 
οργίων, έμπρησμών καί σφα-

το ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΝ προξενειον.—Ό tv Θεσσαλονίκη Πρόξενος της Αύσιρίας κ. Κράλ μετά τοϋ έν Σέρραις Υποπρόξενου κ. Ζλάτκο 
Αναγνωρίζουν τό Αυστριακόν Προξενειον, δπως τό κατηντησαν αί Οαινοι, άν καί έκυμάτίζεν έπ’αύτοϋ ή Αυστριακή σημαία.

εκτείνεται ήδη άπό τοΰ Άδρία έως καί τοΰ 
Νέστου, έπιδικασθείσης τής Καβάλλας, τών 
Σερρών καί τής Δράμας είς ημάς, Κων
σταντίνος δέ ό Βουλγαροκτόνος διά Διαγ
γέλματος καλεϊ τούς "Ελληνας νά καταστή- 
σωσι τήν Ελλάδα σεβαστήν είς τούς φίλους 
της καί τρομερόν είς τούς έχθρούς της.

30 Ιουλίου. — Σύμφωνα μέ τήν ρητήν 
διάταξιν τής Συνθήκης τοΰ Βουκουρεστίου, 
τά Βαλκανικά Κράτη άρχίζουν νά άποστρα- 
τεύωνται.

— Τηλεγράφημα έκ Βουκουρεστίου αγγέλ
λει δτι ό Βασιλεύς Κάρολος υπέγραψε τό 
Διάταγμα τής άποστρατεύσεως.

— Ό Τσάρος Φερδινάνδος προπέμπων διά 
διαγγέλματος είς τάς έστίας των τούς έφέ- 
δρους, τούς συμβουλεύει νά είναι έτοιμοι 
διά νά συμπληρώσουν τό ... εκπολιτιστικόν 
έργον των.

— Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος έπεσκέφθη 
τάς Σέρρας, τήν Δράμαν καί τήν Καβάλλαν 
δπου άπεθεώθη.

— Ή πρωτεύουσα ετοιμάζεται νά δεξιωθή 
τόν Στρατηλάτην, δν ό Κάίζερ ωνόμασε 
Στρατάρχην.



εκείνων

νιγριτη. — Καμαρώστε τά τέρατα. ΕΙς μίαν Αποθήκην έκλεισαν τά γυναικόπαιδα 
καί έβαλαν φωτιά! Εύτυχώς ίφόασεν έγκαίρως ό Λυτρωτής, ό Βουλγαροκτόνος.

Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΕΠΕΡΑΣΕ !... — Ή Νιγρίτη ύπέστη πρώτη τών ύαινών τήν λύσσαν. 
"Εσφαξαν, έπυρπόλησαν, έσύλησαν, έκλεψαν

αύτοδιοίκησιν, 
φιλανθρωπίας,

κατόρθωσε νά 
άναλάβη τήν 

Άπό πηγάς τών χρόνων 
ιεν δτι, εϊκοσιν δλαι χιλιάδες προσφύγων, άπό τάς Κυδω-

κ.Άντ. Βρατσάνος, έλυσε τά δεσμά τής πατρίδος του καί παρέδιδε 
είς τήν ’Ελευθερίαν τήν δοξασμέτην νησίδα, ήτις παρά τήν μικρότη
τα της παρέσχε τόσος υπηρεσίας είς τήν έπαναστατημενην Ελλάδα. 
Είναι γνωστά τά κατορθώματα τών Ψαριανών καί τά άθλα τών

Ελεύθερα πλέον θά μεταβάλουν είς 
_ ημέραν χαράς τήν επέτειον τής κατα
στροφής των τά Ψαρά, τήν 22Ιουνίου.

Έκεϊ άφ' δπου έξέπλεεν ό ένδοξος στό
λος τοϋ 1821 είσέπλευσε μέ τόν -Ίέρακα» 
μίαν ημέραν τοϋ παρελθόντος ’Οκτω
βρίου εϊς απόγονος εκείνου ποΰ άναψε 
τήν θρυαλλίδα τής καταστροφής καί τής 
Δόξης, ό άντιπλοίαρχος τοΰ Β. Ναυτικού

μικρών εϊς τό εκτόπισμα, άλλά μεγάλων εις τήν τόλμην καί τήν γνώσιν 
πλοίων των. Είναι γνωοταί αί θυσίαι τών Ψαριανών είς πλοία καί παλλη- 
κάρια, άλλά δέν είναι μόνον αύται αί θυσίαι. πρός τόν κοινόν ’Αγώνα, 
πρό τής μεγάλης Ουσίας τής άνατινάξεώς των εις τόν αέρα.

Ή κοινότης τών Ψαρών, θαυμασία είς όργάνωσιν καί 
έκτος τών πολεμικών της έργων ήσχολήθη καί είς έργα 
άξια πάσης (οργανωμένης πολιτείας.

Ή νησίς των, παρά τήν μικρότητα της καί τό άγονον, 
έχη παρακαταθήκην τροφίμων και χρημάτων, ώστε νά 
περίθαλψιν τραυματιών καί ασθενών τοΰ πολέμου.

μανθάνομι

1 '»·■* Λ; ■*·;

Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΕΠΕΡΑΣΕ ! . . . — Τό ώοαιότερον τμήμα τών Σερρών τό ήρείπωσαν ή 
φωτογραφική μηχανή μόνον λίύονς έπί λίθων καί τοίχους καταρρακωμένους Αποδίδει.

νιας, τά Μοσχονήσια καί τήν 
Χίον εύρον καταφύγιον είς τήν 
νήσον, δλα τά έν ταϊς άποθήκαις 
τρόφιμα συνιστάμενα είς σιτηρά, 
ρύζι καί αραβόσιτον διενεμήθη- 
σαν είς τούς ατυχείς ανέστιους, 
τούς φεύγοντας τήν Τουρκικήν 
θηριωδίαν, τά δέ νοσοκομεία τής 
κοινότητος υπέρ τούς 150 Χίους 
πληγωμένους ένοσήλευον.

«
ΊΙ μικρά νήσος ήτο (οχυρω

μένη μέ τρία μεγάλα κανονοστά- 
σια μέ μεγάλα χάλκινα κανόνια 
είς τό ΙΙαλαιόκαστρο, τό Φτελιό 
καί τό Δασκαλειό. Έκ τών τηλε
βόλων τό μακρότερον τό ώνό- 
μαζον Ύψηλάντην, τιμής ένεκεν 
πρός τόν θυσιασθέντα πρίγκιπα.

Είς τήν βέσιν Νεροβίγη ίδρυ
σαν σταθμόν παρατηρήσεως, τη
λέγραφον, δπως τόν ονόμαζον, 
διά νά κατοπτεύουν τάς κινή-

O ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΕΠΕ
ΡΑΣΕ!... -Ούδέποτε ήλ- 
πιζον διιύάέζεδιώκοντο 
άπό τό Κιλκίς, τό όρμη- 
τήριόν των, τήν σφηκο- 
φωληάν των, δπου είχον 
όχυρωύή, τόσον εύκό- 
λως, δικαιολογείται δ* έκ 
τούτου ή λύσσα μέ ιήν 
όποίαν τόπαρέδωκαν είς 

τήν καταστροφήν.

30 IOJNIOY.- Δέν ήτο δυνατόν, 
τών υαινών αί ώμότητες, νά 
άφήσουν άσυγκίνητον τόν ’Αθη
ναϊκόν Λαόν. ΣυνήλΟον χιλιά
δες χιλιάδων λαοΰ είς τήν πλα
τείαν τοΰ Συντάγματος καί είς 
6να ψήφισμα διαμαρτυρίας διε- 
τύπωσαν τήν φρίκην καί τήν 

βδελυγμίαν των.

ΤΙ ΕΓΙΝΕΤΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ.—"Ολη ή βουλγαρία έσφίχθη είς μίαν πανστρατιάν καί μέσα είς τούς δρόμους 
Τής πρωτευούσης της συνεφύροντο έφεδροι, ζώα, κάρρα καί . . . πείνα τών γονέων.

σεις τών έπερχομέ- 
νων πλοίων. Επειδή 
τά τηλεβόλα των δέν 
ήσαν άρκετά διά τήν 
όχύρωσιν τής νήσου 
άνέθεσαν είς τρεις έκ 
τών καπετανέων τής 
νήσου νά έκπλεύσουν 
πρός τάς Τουρκικάς 
άκτάς καί νά άρπά- 
σουν δσα τηλεβόλα 
ευρουν.

Ό άθλος έπετελέ- 
σθη καί μετά πέντε 
ήμέρας άπό τής δια
ταγής οί τρεις καπε- 
τανέοι ταχείς καί α
τρόμητοι προσωρμί- 
ζοντο είς τήν νήσον 
μετά 20 τηλεβόλων, 
τά όποια ήρπασαν 
άπό τόΊμπριτζε τοΰ 
Μελανικοΰ κόλπου.

Είς τά Ψαρά άνή- 
κει. καί ή δόξα τής 
πρώτης κατασκευής 
τών πυρπολικών άπό 
τόν Πατατοΰκαν. ή 
οποία δέν ήτο τόσον 
εύκολος, δσον φαίνε
ται. Έπρεπε νά γίνε
ται μέ προσοχήν καί 
μέθοδον, ώστε νά μή 
είνε εΰκολον νά άνα- 
φλεγή κατά τύχην

άπό τά εχθρικά βλήματα, άλλά πειθήνιοι· είς τάς 
θελήσεις τοΰ κυβερνήτου του νά άνάψη είς ώρι- 
σμένην στιγμήν καί νά μεταδώση τό πΰρ είς τόν 
εχθρικόν στόλον.

Είς έν έργον τοΰ Ψαριανού Νικοδήμου εΰρίσκον- 
ται δδηγίαι διά τήν κατασκευήν τοΰ πυρπολικού. 
Άπό έκεϊ μανθάνομεν τά εξής :

Διά νά χρησιμεύση έν πλοΐον ώς πυρπολικόν 
έπρεπε νά έχη υπόστρωμα (κοραδοΰρο) ή άν δέν 
είχε έπρεπε νά κατασκευασθή έν πρόχειρον. Κατό
πιν ήνοίγοντο όπαί τετράγωνοι έπί τοΰ καταστριό- 
ματος πλησίον τών παραπέτωτ· άπέχουσαι 3-4 
γαλλ. πήχεις.

’Επίσης δπισθεν τοΰ πρωραίου ίστοΰ είς τό μέσον 
τοΰ καταστρώματος μέχρι τής θύρας τοΰ κύτους 
καί δπισθεν τοΰ μεγίστου ίστοΰ μέχρι τοΰ έργάτου 
ήνοίγοντο μερικαί όπαί τετράγωνοι καί αύται πλά
τους καί μήκους 2 γαλλ. ποδών.

Κάτωθεν τών οπών τούτων έκάρφωνον άνά έν 
ξύλον είς τάς τέσσαρας γωνίας καί τά συνέδεον μέ 
τά καμάρια τοΰ καταστρώματος καί μέ τό υπό
στρωμα. Είς τό κενόν διάστημά τών τεσσάρων 
τούτων ξύλων έθετον οισαύτως έτερα ξύλα άπέ-Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΕΠΕΡΑΣΕ ! . . . — ΑΙ Σέρραι καπνίζουν. Τίποτε δέν άφήκαν άπό τήν πλούσιον αύτήν πόλιν τής Μακεδονίας.

Ή φωτογραφία έλήφύη όλίγην ώραν μετά τήν έκκένωσιν τής πόλεως άπό τά θηρία.
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ΝΑ ΟΙ ΗΡΟΕΣ. — Όλίγας ώρας πριν άρχίση ή μάχη τοϋ 
Λαχανά, τήν προτεραίαν δηλαδή, οί ήρωές μας έχόρευον, 

ύπό τούς ήχους έγχωρίων όργάνων.

χοντα ολίγον τών άλλων καρφωμένα καί αυτά εις 
τά καμάρια τοΰ καταστρώματος. Ταΰτα έχρησί- 
μευον διά νά στηρίξουν άλλα ξύλα είςτό υπόστρωμα 
καί νά σχηματίσουν έσχάραν άνωθεν τής έσχάρας 
αυτής έτοποθέτουν δαδία καί κάτωθεν άλλας εύφλε
κτους ΰλας, περί τών οποίων κατωτέρω. Τό κατα
σκεύασμα τοΰτο έλέγετο «μίνα τής φωτιάς». Κατό
πιν ήνοιγον 5 - β όπάς έπί τοΰ καταστρώματος καί 
έπί τών οπών αύτών έκάρφωναν καλά μισά βυτία, 
είς τά βάθη τών όποιων ήνοίγετο μικρά οπή. Τά 
βυτία αυτά έλέγοντο «μίνες πυρίτιδος».

Άπό τήν θυρίδα τής κάμαρας τής πρύμνας έσχη- 
μάτιζον μέ σανίδας οχετούς, οί όποιοι περιήρχοντο 
δλον τό σκάφος καί μέ άλλους όμοιους έθετον είς 
συγκοινωνίαν τάς μίνας τής φωτιάς καί τάς μίνας 
τής πυρίτιδος. Ό οχετός αυτός έγεμίζετο μέ πυρί
τιδα καί, δταν τό πυρπολικόν 'ήτο έν άχρηστίφ μα
κράν του έχθροΰ, ήτο σκεπασμένος καί καλαφατι- 
σμένος διά νά μή βρέχεται ή πυρϊτις, δτε δέ έπλη- 
σίαζε ή ώρα τής δράσεως ήνοίγετο καί ήτοιμάζετο· 

Αί ΰλαι διά τών όποιων έπληροϋτο τό πυρπο

ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ ΕΜΠΡΟΣ. Κατά τήν μάχην τοϋ Λαχανά οί ίδικοί μας ίδρασαν κυρίως διά τής λόγχης. 
Αί κατά ύψωμάτων ώχυρωμένων 'έφοδοί των διά τής λόγχης έύαυμάοθησαν. |Φωτ. Γ. Τσαπάλου, τραυματίου]

λικόν ήσαν αί εξής: Πυρϊτις, οινόπνευμα, 
νεΰτι, θειάφι, κάρβουνον κλίματος, κατράμι 
ρετσίνι, δαδί.

Μέ τήν πυρίτιδα, τό θειάφι, τό οινόπνευμα 
καί τόν άνθρακα τοϋ κλίματος κατεσκεύαζον 
έν μίγμα έκκρηκτικόν είς σφαίρας, αί δποϊαι 
έξεσφενδονίζοντο άπό τά βυτία τον -κητα- 
στρώματος, πυριφλεγείς είς τά πέριξ τοΰ πυρ
πολικού πρός μετάδοσιν τοΰ πυράς είς τά 
πέριξ πλοία.

Μέ τό κατράμι, τό οινόπνευμα καί τό θειον 
κατεσκεϋαζον έπί τής πυράς εΰφλεκτον μίγμα 
μέ τό όποιον ήλειφον δλον τό εσωτερικόν 
τοΰ πλοίου.

Εις έκαστον βυτίον τοΰ καταστρώματος έθε
τον περί τάς 15 όκάδας πυρίτιδος, τά δέ δαδιά 
τοΰ υποστρώματος καί έν γένει δλα τά μέρη 
τοΰ πλοίου τά έρράντιζον μέ νεΰτι. Είς τό κατά
στρωμα, εις τά πλάγια, έμπρός καί όπίσω τοΰ 
πλοίου έκάρφωνον μισά βυτία έστραμμένα 
πρός τά έξω, εις τό βάθος δέ τοΰ βυτίου έθετον 
8-10 όκάδας πυρίτιδος. Έχιόριζαν μέ σανίδας 
τήν πυρίτιδα καί άνωθεν τά έγέμιζαν μέ τάς 
σφαίρας τής πυρίτιδος, τοΰ θείου, οινοπνεύ
ματος καί άνθρακος.

Τό πλοϊον καί άπό τά δύο μέρη διέτρεχεν 
έξωθεν χονδρό σχοινί διά νά είναι ευκολον είς 
τήν λέμβον τοϋ πληρώματος νά μετακινήται 
πέριξ τοΰ πυρπολικού καί νά προφυλάσσεται 
άπό τά έχθρικά βλήματα. Έξωθεν δέ τής πρύ
μνης ήτο κράβατος δπως τόν έλεγον, σκαλω

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ. —’Όρύιος δ ταγματάρ
χης τοϋ πεζικού Κατσιμήδης μέσα είς τήν πυρίνην 
βροχήν, Απτόητος, Εγκαρδιώνει τούς πρηνηδόν παρά 
τούς πρόποδας τοϋ γηλόφου άνδρας του καί τούς συμ

βουλεύει νά προφυλάσσωντοι. Έκεϊ έπεσεν.

σιά έκ ξύλων διά νά είναι εύκολου είς τόν πυρ
πολητήν νά θέση τό πυρ έν άσφαλείφ.

Καί τό πυρπολικόν ήτο έτοιμον, τρομερόν 
δχι μόνον διά τό πΰρ καί τήν καταστροφήν 
τήν όποιαν περιέκλειε, άλλά καί διά τήν τόλ
μην τών κυβερνώντων, άποφασισμένων είς θά
νατον. Ή άπόφασις αυτί) καί τόλμη τών καπε- 
τανέων ήτο τοιαύτη, ώστε σχεδόν ήμποδίσθη 
τελείως ή Τουρκία κατά τόν αγώνα νά στείλη 
στρατόν είς τά έπαναστατημένα μέρη τής Πελο- 
ποννήσου καί τής Στερεός καί νά είναι άπο- 
κεκλεισμένα τά παράλια τής ’Ιωνίας μέχρι τοΰ 
Ελλησπόντου.

Πρέπει δέ νά έξηγηθή άκόμη δτι, ώς έπί τό 
πολύ, δ πυρπολητής δέν έθετε τό πΰρ είς τήν 
κεντρικήν — άς εϊπωμεν — εστίαν μέ δαυλόν, 
άλλά πλησιάζων εις τό χαϊνον στόμιον, δπερ 
ούτω έχρησίμευεν ώς έναυσματοδόκη, έξεκένω- 
νεν έπί τών εύφλεκτων υλών τήν πιστόλαν του, 
καί έφευγε διά νά σωθή. Μόνον μετά καιρόν 
έχρησιμοποίησαν τόν δαυλόν, ό όποιος έμεινε 
κατόπιν σύμθολον τής ηρωικής νήσου, τής σή
μερον έλευθέρας πλέον.

ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ
* ΔΙΗΓΗΜΑ «

Θ.α φύγΐ) αδριον .. . τάς 5. γιά τήν ’Ινδο
κίνα ... . Μέ τό Πασιφίκ.... άπό τήν 

αποβάθρα τής Ζολιέτ.
Καί ή Μάρθα Ρουβιέ έσταματοΰσεν είς κάθε 

λέξιν, σάν νά ήθελε νά επιβεβαίωση τήν πραγ
ματικότητα τής δυστυχίας της, καί δπως ένεπή- 
γνυε τήν άκανθαν νέας έπιβεβαιώσεως, έφρισσεν 
είς κάθε λέξιν.

Είς τήν θαλπωρήν τής μικρός αιθούσης μέ 
τά παλαιά έπιπλα ή ειρηνική άτμόσφαιρα, σχι
ζόμενη άπό τούς όλο/.υγμούς της, έφαίνετο έκ- 
πλησσομένη καί σχεδόν έσκανδαλίζετο. Τοσάκις 
τά μικρά κινέζικα δοχεία καί τό άγαλμάτιον τής 
Παρθένου, δρθιον ανάμεσα είς τά τεχνητά ρόδα, 
είχον ίδή τάς δύο γυναίκας ένησχολη μένας είς 
πλέξιμον δαντέλλάς καί νά κ.εντοΰν. Τοσάκις ό 
άμερόληπτος ήλιος ήπλωνε τό ήρεμον φώς του 
είς τάς φαιάς τρίχας τής γεροντοκόρης, καί τής 
μαύρες τής νεαρός κόρης. Άλλά τό δειλινόν 
αύτό τό ωχρόν τοΰ Μαρτίου, δπου τό σκότος 
ήπλοΰτο σάν πανί κρεμασμένον είς τά κατάρ
τια τοΰ Παλαιού Λιμένος. τό δειλινόν αύτό, ή 
ανθρώπινη θλίιβις έφαίνετο δτι είχε καταλάβει 
τό ειρηνικόν καταφύγιον.

Ή Μάρθα Ρουβιέ ήτο ή φίλη τής δεσποινί- 
δος Κλοτίλδης Βιάν. 'II γεροντοκόρη ενθυμείτο 
δτι, δύσκολη εϊς τήν έκλογήν τών ενοικιαστών 
της —διότι ήτο ή ίδιοκτήτρια τής μικρός οικίας— 
δταν ή νεαρά κόρη ήλθε νά έπισκεφθή τό δια

η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ μας.—’Ακούραστοι, μετά μάχας 
ήρωϊκάς καί πεισματώδεις, οί γενναίοι μας προήλαυνον 

χειμαρρωδώς διά τής πρός τήν Βισοόκαν στενωπού.

μέρισμα τό απέναντι τοΰ ίδικοΰ της, τήν κατέ- 
κτησε άμέσως μέ τά μαΰρα μάτια της, τά 
γεμάτα φλόγα καί θωπείαν συγχρόνως καί μέ 
τό ύφος της τό αγαθόν άλλά καί ύπερήφανον 
συγχρόνως. Ό πατήρ τής νεαρός κόρης ήτο 
λογιστής είς μεγάλον εμπορικόν οίκον τής Μασ
σαλίας. Κατά τάς μακράς ώρας τής απουσίας 
του ή Μάρθα συχνάκις ήρχετο νά κράτηση συν
τροφιάν είς τήν δεσποινίδα Κλοτίλδην. Καί ύπό 
τάς τέσσαρας ευκινήτους χεΐρας αί έλαφραί 
κλωσταί έπλέκοντο δΓ έργα φιλανθρωπίας ή 
εύλαβείας καί τά λόγια έπλέκοντο έπίσης δπως 
καί αί ψυχαί των...

Άλλά τήν εσπέραν αύτήν, έπανελθοΰσα ολί
γον κουρασμένη άπό τήν παλαιόν εκκλησίαν 
τοΰ Αγίου Λαυρέντιου ή δεσποινίς Κλοτίλδη, 
εύρήκε τήν νεαρόν κόρην είς τήν σκάλαν πνιγ- 
ξΐένην είς τά δάκρυα, καί δταν. ύποχωροΰσα είς 
επιμόνους παρακλήσεις τής γηραιός της φίλης 
ή Μάρθα, έκάθησε είς τό θερμόν σαλόνι καί ή 
δεσποινίς Βιάν ήναψε τήν παλαιόν λάμπαν της, 
τότε ήλθεν ή στιγμή τών έξομολογήσεων.

"Ω! Η παλαιά καί τρομερά ιστορία'.
Ή Μάρθα Ρουβιέ ήγάπα ένα νέον, άντηγα- 

πάτο καί. .. δυστυχία!... Άπηλπισμένος καί 
αυτός, δπως καί έκείνη, άφοΰ έδοκίμασε τά 
πάντα έφευγε διά νά εύρη τύχην είς τάς Αποι
κίας καί έφευγε αύριον.... τάς 5.... άπό τήν

Η ΚΡΙΤΙΚΗ.—’Ενώ άκόμη έξακολουθεΐ ή μάχη είς τήν 
Βιοσόκαν ό Μέραρχος κ. Μανουσογιαννάκης έξηγεΐ είς 
τούς έπιτελεϊς του τάς κινήσεις τού έχθρού καί έκαμνε 

τρόπον τινά κριτικήν τής μάχης

άποθάθραν τής Ζολιέτ .... μέ τό Πασιφίκ. .. . 
διά τήν ’Ινδοκίναν....

Καί ή νεαρά κόρη, μή συγκρατοΰσα πλέον 
τήν λύπην της, αύτή ί) όποια έκρυπτε τόσον 
καιρόν τόν έρωτά της, ελεγε τάς πρώτος έκμυ- 
στη ρεύσεις της, τάς ελπίδας, τούς φόβους, τήν 
ματαίαν άναζήτησιν μιας εργασίας, τόν αποφα
σισμένοι· εκπατρισμόν, τήν θλΐψιν τοΰ χωρι
σμού, τήν απουσίαν, τήν ανησυχίαν, τήν άγω- 
νίαν νά αισθάνεται δτι, τό άγαπώμενον δν 
εύρίσκετο είς τό έλεος τών κυμάτων, είς τούς 
πυρετούς, είς τόν Χρόνον, είς τό Άπειρον, είς 
δλους τούς κινδύνους τούς όποιους έφευρίσκει 
άδιακόπως ό έρως δι’ εκείνους, οί όποιοι είναι 
μακράν...

— Ά.' Άν είξευρες I.. .Άν εϊξευρες!.. .Έλεγε.
Καί δλη έγκαταλελειμμένη είς τήν λύπην της 

δέν έβλεπε τούς οφθαλμούς τής γηραιός φίλης 
της, ποΰ ήσαν γεμάτοι δάκρυα.

«Άν είξευρε... αν είξευρεν...» έσκέπτετο ή 
γεροντοκόρη, δταν έμεινε μόνη ύπό τό κίτρινον 
φώς τής παλαιός λάμπας.. . Λοιπόν τά ίδια 
συμβαίνουν πάντοτε ... Αί πτωχοί κόραι, δσφ

ΠΑΝΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ·' —Τό θαυματουργόν πυροβολικόν μας, τό άπειρον άδιαλείπτως τόν θάνατον είς τούς έχθρούς, 
όδευε πρός τά έμπρός καί άναπτυσοόμενον ύπεστήριζε τήν προέλασιν τών πεζικών δυνάμεων. (Φωτ. Τοαχάλου]
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ώραϊαι, δσφ ενάρετοι καί άν είναι, θά Ουσιά- 
ζωνται πάντοτε.

"Ω! Τώρα. αυτή ή Κλοτίλδη Βιάν, τήν όποιαν 
έθαύμαζον όλοι διά τήν ωραιότητά της, ήτο 
πλέον μία γεροντοκόρη μέ φαιάς τρίχας, διά 
τήν όποιαν έσκέπτοντο ότι δέν ήξβυρεν, ότι δέν 
ήμποροϋσε νά ήξεύρη τί ήτο θλϊψις ερωτική ... 
Κάποτε τό έπίστευε καί αύτή ή ιδία. Είχε 
περιβάλει τήν θλΐψίν της αυτήν τόσο» καλά μέ 
τάς συνήθειας, τάς προσευχάς, τάς λειτουργίας, 
καί ιδού ότι αίφνιδίως τριακονταετής ανάρρω
σες έμηδενίζετο, καί είδεν ότι ΰπέφερε καί έθλί- 
Βετο, όπως τήν ημέραν εκείνην, οτε άνεχώρησεν 
ό αγαπητός της είς Παρισίους διάνά εύρη τύχην 
καί δέν έπανήλθε πλέον, άν καί έζη ... Τόν 
πόνον αυτόν, τής έφαίνετο ότι τά δάκρυα τής 
φίλης της τόν έξαναγεννοΰσαν μέσα της. Μετά 
τριάκοντα έτη ό αυτός πόνος έχυνε δάκρυα υπό 
τήν αύτήν στέγην καί διά δευτέραν φοράν έπρεπε 
λοιπόν νά παρευρεθή εις τήν αγωνίαν τοΰ έρω
τός της — ανίσχυρος όπως καί τότε. . . μέ τά 
αυτά ανίσχυρα δάκρυα. . . Καί τά ήλεκτρικά 
οχήματα τοΰ τροχιοδρόμου έκυλοΰσαν είς τά 
πεζοδρόμια τής παραλίας, σχίζοντα τόν νυκτε
ρινόν αέρα μέ τόν θόρυβον τού σιδήρου.... 
Έφημεριδοπώλαι έφώναζαν τάς δευτέρας εκδό
σεις καί τά τελευταία τηλεγραφήματα.

Ώ! Έφευρέθησαν τρόποι διά νά πηγαίνη 
κανείς πλέον γρήγορα καί νά φωτίζεται καλλί
τερα καί νά μαθαίνη αμέσως τά νέα τής ημέρας.

Αυτά δέν είναι τίποτε. Άς είχεν ό κόσμος 
περισσοτέραν αγάπην ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ. — Κατά τών υψωμάτων τής Κρέανα; ά στρατός μας προήλασεν διά τής λόγχης 

και έκτοπίζων ύπτρτέρας δυνάμεις κατελάμβανεν αύτά.

Μετά ju’av ώραν, ή Μάρθα 
Ρουβιέ ανέβαινε κουρασμένη 
τήν κλίμακα, σύρουσα μαζύ της 
τήν φρικτήν σκέψιν τοΰ προσε
χούς αποχωρισμού, οτε μία 
φωνή χαρούμενη] άπό τό πρώτο 
σκαλοπάτι τήν έσταμάτησε...

— Μάρθα παιδί μου, έλεγεν 
ή δεσποινίς Βιάν, Μάρθα μου, 
ετοιμάσου διά μίαν μεγάλην 
εύτυχίαν.

Ή Μάρθα έσιαμάτησε μέ 
έκπληξιν.

— Ναι, ναι, έλεγε ή γερον
τοκόρη. μία μεγάλη εύτυχία- 
θυμάσαι τά λαχεία τοΰ ΙΙτωχο- 
κομείου ;... Μοΰ είχες αφήσει 
τόν αριθμόν σου .. . Λοιπόν ..

— Λοιπόν ;.. . Ήρώτησε μέ 
άγωνίαν ή νεαρά κόρη.

— Λοιπόν, έκέρδησες τόν 
πρώτον αριθμόν. 200.000 φράγ
κα καί μπορείς πλέον νά γίνθς

Η ΠΡίΓΚίΠΙΣΣΑ-~**Ας ήσυχάσουν αί 
μηιέρες καί al σύζυγοι τών τραυμα
τιών. 'Γά παιδιά των καί οί σύζυγοί 
των περιθάλπονται άπό τάς χεΐράς 
τής Ιΐριγκιπίσσης Ελένης καί υπη
ρετούνται είς τό έπί τής όδού Σω- 
κράτους Νοσοκομεΐον τής Α.Υ. άπό 
τάς τά πρώτα παρ’ ήμΐν φερούσας 
Κυρίας *Ανναν Σπ. Λάμπρου,”1δαν 
Τσαπάλου, Ελένην ((άλλη, Δεσποι
νίδα Όνωρίναν Στεφάνου καί τούς 
διακεκριμένους έπιστήμονας κ.κ.Χρι- 

σιόπουλον καί Βηλαράν.

Ή πρωινή έφημε- 
ρίς είναι κάτι νέον, 
κάποτε ολίγη έλπίς 
καί εις τάς πλέον μο- 
νοτόνους υπάρξεις.

Είναι κάποτε θαυ
ματουργός εϊδησις, ή 
όποια δέν φθάνει ποτέ 
καί ήτις φαίνεται νά 
φθάνη καθ' έκάστην.

Μέ τήν εφημερίδα 
είς τό χέρι, άφοΰ έπή- 
ρε τό πρωινόν γάλα 
της καί έκαμε τήν 
προσευχήν της ή Λνίς 
Κλοτίλδη, ήσυχος κα
τόπιν τοΰ νυκτερινού 
υπνου, έδιάβαζε τούς 
τίτλους πρώτα διά νά 
άπολαύση κατόπιν έν 
ήσυχίφ τά άρθρα.

Εις τήν τρίτην σε
λίδα χονδρά στοιχεία 
έδιδον τήν εϊδησιν είς

και καλωσύνην.

ΕΥΛΑΒΕΣ ΚΑΘΗΚΟΝ.-—Μετά τήν μάχην Ιτοϋ Κιλκίς, Αξιωματικοί καί στρατιώται παρετάχθησαν [καί οί Ιερείς 
τών σωμάτων έτέλεσαν κατανυκτικόν μνημόσυνον ύπέρ τών πεσόντων.

ένα γραμμάτιον τοΰ

Η 'ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΜΑΣ. — ’Ενώ διεξήγβτβ ή μάχη, νοσοκόμοι μέ φορεία, άψηφοΰντες τόν 
θάνατον, διέτρεχον τάς τάξεις καί περισυνέλεγον τούς τραυματίας μας. [Φωτ. Γ. Τσαπάλου, τρανματίου].

τό κοινόν ότι, είχε 
γίνη ή κλήρωσις τοΰ 
λαχείου τοΰ Πτωχο- 
κομείου καί ό κατάλο
γος των κερδισμένων 
αριθμών ήκολούθει 
τήν εϊδησιν ταύτην.

Ή δεσποινίς Βιάν 
ένεθυμήθη ότι, πρό 
τριών μηνών ήγόρα- 
σεν ένα λαχνόν χωρίς 
ελπίδα κέρδους, αλλά 
διά νά δώση μικράν 
ποικιλίαν εις τάς μο
νήρεις ημέρας της καί 
νά περιμένη τήν ημέ
ραν τής κληρώσεως. 
Μάλιστα είχε συμβου
λεύσει καί τήν Μάρ
θαν νά άγοράση καί 
αύτή ένα λαχνόν. Ή 
νεανις ύπεχώρησε είς 
τήν πρότασιν τής φί
λης της καί χωρίς νά 
δώση προσοχήν έσυρε 

λαχείου- εϊπεν είς τήν 
φίλην της: «Φύλαξέ το αν θέλης μέ τό δικό 
σου» καί ή γεροντοκόρη τά έδίπλωσε μαζύ τά 
δύο λαχεία, τά περιετύλιξε μέ ένα κομμάτι 
χαρτί καϊ τά έφύλαξε εις ένα συρτάρι τοΰ γρα
φείου της. Είς τό λευκόν περιτύλιγμα έγραψε 
τά όνόματά των καί τούς άριθιιούς των και 
τά έλησμόνησεν.

’Αλλά είναι δυνατόν ;... Όχι ...· ’Αλή
θεια .... Τής έφάνη έν τούτοις ότι ήτο αυτός 
δ αριθμός, ό 9897, τόν όποιον ήγόρασε έπ’όνό- 
ματί της καί τόν όποιον έβλεπε τώρα είς 
τήν εφημερίδα — Πώς ήτο δυνατόν ;... — 
απέναντιτοΰ αριθμού200.000 φράγκα, ό όποιος 
άντεπροσώπευε τόν πρώτον αριθμόν.

Ή συγκίνησις τήν έφερε μέ ένα πήδημα είς 
τό συρτάρι... Δέν υπήρχε καμμία αμφιβολία. 
Είχε κερδίσει τόν πρώτον λαχνόν.

Κατ’ άρχάς τήν έκυρίευσεν ή χαρά τοΰ 
κέρδους, ή υπερηφάνεια οτι ήτο ή εκλεκτέ] 
τής Τύχης μεταξύ τόσων άλλων, τής τυφλής 
Τύχης — Προνοίας ή Μοιραίου. Καί έπειτα ή 
περιουσία αύτή είς τάς χεΐράς της, τώρα δτε 
ήτο άπηγορευμένη είς αύτήν ή ευτυχία, ή 
εΐρων Τύχη τής έδιδε έπί τέλους τήν έλευθε- 
ρίαν τών κινήσεων. Καί ιδού πλησίον της ή 
δυστυχής κόρη είχε στερηθή τά χρήματα, τά 
όποια έπεζήτει ή εύτυχία της. Είς τό αύτό 
συρτάρι τά λάχεΐά των έκοιμώντο τό έν έπί 
τού άλλου καί, ένφ τό έν έμενεν άχρηστον 
καί άνόητον σάν κουρέλι ποΰ ήτο, τό άλλο 
έγένετο χρυσός, δηλαδή εύτυχία, υγεία, έρως, 
έρως δι’ εκείνην, ή όποια δέν είχε πλέον ανάγ
κην. Καί είς τάς ίσχνάς χεΐράς της ή δεσποινίς 
Βιάν, έζάρωνε τόν κερδισμένον αριθμόν.

Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΗΪ ΪΑΝΘΗΧ. 
Ό Έλλην. στρατός έφθασε 
μέχρι Ξάνθης, τήν όποίαν 
καί κατέλαβε. Μέ τήν έξωθι 
τής πλούσιας πόλεως έμφά- 
νισιν τοΰ Έλλην. Ιππικού, 
"Ελληνες καί Τούρκοι έτρελ- 
λάθηκαν άπό ένθουσιασμόν 

καί χαράν.

TOV ΑΞΙΖΕΙ. Μ,. ,ό1.
ΕζΛρΐΌίουρκικό)· πόλεμον καί ή 

δράοις τών'Ελληνικών οπλών καί 
τόσα άλλα γεγονότα ποΰ 0ά επρε- 
πεν, άν μή νά έξαρθοΰν υπέρ ιό 

δέον, τουλάχιστον νά ανακοινω
θούν καί διά φωτογραφιών καί 
δΤάνακοινωθέντων, παρήλθεν υπό 
ϊνκόννιτο, αί εις τάς Μακεδονικός 
πόλεις διαδραματιοθεΐοαι βδελυγ
μία' υπό βουλγάρων καί αί θη- 
ριωδίαι καί άτιμίαι των καί εγκαί
ρως διεοαλπϊσθηοαν ά>·ά ιό>· πο
λιτισμένοι· κόσμον καί πιοτώς καί 
έπιτυχώς άναπαρεοτάθηααν διά 
φωτογραφιών, διά νά παραδοθοΰν 
είς την Αθανασίαν.

H * Εθνική αυτή υπηρεσία, 
όμοίαν τής όποιας, χάρις είς τούς 
βραχμάνας τής Παγόδας τής όδοΰ 
Φιλελλήνων, δέν εΐδομεν κατά τόν 
'Ελληνοτουρκικόν πόλεμον, οφεί
λεται είς τόν διευθΰνοντα τό έν 
θεσσαλονίκ// Γραφείου τοΰ Τόποι· 
κ Β. Αενδραμήν, έκ τών άνωτέ-

εύτυχής, νά κράτησης 
έδώ τόν φίλον σου καί 
νά ύπανδρευθής. Κύτ- 
ταξε τήν έφη μερίδα, νά 
ό αριθμός 9.&97, νά, 
διά νά μή τά ανακα
τέψω ‘έγραψα είς αύτό 
τό χαρτί, ποΰ τά είχα 
τυλίξει τόν αριθμόν μου 
καί τόν αριθμόν σου μέ 
τά όνόματά μας.

Καί ή Μάρθα, μέ τά 
μάτια γεμάτα δάκρυα, 
εδέχετο τήν εύτυχίαν της, 
τρελλή άπό τήν χαράν, 
χωρίς νά παρατηρήση 
ότι, ή μελάνη τής ση- 
μειώσεως τών αριθμών 
έπί τοΰ περιτυλίγματος 
ήτο ακόμη πρόσφατος 
καί δέν είχε ξηρανθή 
ακόμη. ε. RIPERT ΛΑΦΥΡΑ ! ΛΑΦΥΡΑ! — Κατά δεκάδας άριΟμούνται τά κανόνια πού άφηναν οι άρκουδιαρέοι τοΰ Αίμου είς χεΐράς μας φεύγοντες. Σωροί δέ τά 

δπλα καί τά πυρομαχικά καί τά τρόφιμα εις τά πεδία τών μαχών. Κατάφορτα φεύγουν άπό τήν Θεσσαλονίκην τά Ελληνικά άτμόπλοια.
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ.—Κατά τήν συνεργασίαν αύτήν καί πριν φύγη ό Πρωθυπουργός διά τό Βουκουρέστιον, Βασιλεύ; καί Κυβερνήτης 
έχάραξαν τά σύνορα τής Μεγάλης 'Ελλάδος είς τό έν Χατζή-Μπείλίκ Στρατηγεΐον.

ρω>· προξενικών μας, ό όποιος άρχμιϊος δημοσιογράφος ών καί είς τά δημο
σιογραφικά γραφεία άκονισθείς, εγνώρισε τήν δύναμιν τον Τόπον καί τήν 
αξίαν τής επικαιρότητος. Γνωρίξομεν πράγματι οτι ο κ. Αενδραμής είχε 
καταρτίσει ιδίαν φωτογραφικήν υπηρεσίαν, με τήν συνδρομήν τής όποιας 
κιιτώρθωσε νά άπαθανατίση 8,τι εξυπηρετεί τούς 'Εθνικούς σκοπούς καί ό 
ίδιος δέ ένθυμήθη παλαιάς τ/μέρας δημοσιογραφικού άεικινητισμού καί παν- 
ταχού-παροντιομού καί εφάνη αντάξιος τής γενικής προσδοκίας, εξαρθείς είς 
τό ϊιψος τής αποστολής του.

« « «

* * Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΙΣ * *
ΤΗΣ A. A. ΚΑΙ Β. Υ. ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΗΣ ΕΛΕΝΗΣ

Ή A. Α. καί Β. Υ. ή Πριγκίπισσα Ελένη ύπήρξεν αυτόχρημα ακατα
πόνητο; καθ’ δλην τήν διάρκειαν άμφοτέρων τών πολέμων. Εύτυχή- 
σασα νάξιωθή τής εμπιστοσύνης τοΰ Έθνους καί τοΰ ’Εξωτερικού διά 
πλουσίων ύπέρ τοΰ νοσοκομειακού αύτής έργου δωρεών, ας συνεπλή- 

ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ.—Καθ’ον χρόνον οί δύο σύμμαχοι στρατοί, ό Σέρβικός καί 'Ελληνικός, κατεόίωκαν 
τούς έπιδρομεΐς, ό Ρουμανικός στρατός ύ.τό τόν Διάδοχον Φερδινάνδον προήλαυνε κατά τής 

βουλγαρίας καταλαμβάνων τήν Δοβρουτσάν καί άπειλών τήν Σόφιαν.

ρωσεν έξ Ιδίων, ήδυνήθη νά έργασθή γενναιότατα καί έπιτυχέστατα 
άφ'ένός μέν διά καταλλήλου καί πρακτικωτάτης χρήσεως τών συλλε- 
χθέντων πόρων, άφ’ ετέρου δέ δι’ επιτήδειας εκλογής τών περί αύτήν 
κυριών, είς άς άνέθηκε τήν έποπτείαν τών ίδρυθέντων ύπ’ αυτής νοσο
κομείων, καί τοΰ ιατρικού προσωπικού εις δ ένεπιτεύθη τήν ϊασιν τών 
τραυματιών. Μεγάλως δ’ ώφέλησεν είς πάντα ταΰτα ή πείρα, ήν είχεν 
ώς Πρόεδρος τής συμβουλίου τής Πολυκλινικής ’Αθηνών, είς ήν ήτο 
άνέκαθεν άφωσιωμένη μετά περισσής στοργής.

Ευθύς έξ αρχής τοΰ πρός ;τοΰς Τούρκους πολέμου ή Πριγκίπισσα 
έκρινεν άναγκαίαν τήν σύστασιν ειδικού νοσοκομείου έν Λαμίρ καί τήν 
παρασκευήν φορητού νοσοκομείου, μεταφέροντος έκ Λαρίσσης σιδηρο
δρομικοί; τούς τραυ
ματίας είς τά νοσοκο
μεία τών ’Αθηνών.

Καί τό μέν τραϊ- 
νον τοΰτο παρέσχε 
μεγίστας ύπηρεσίας 
διά τής άναπαυτικής 
μεταφοράς έκατοντά- 
δων τραυματιών τού 
πολέμου. Μεγάλη δέ 
ύπήρξεν ή άφοσίωσις 
τών δεξιώτατα ύπό 
τής Πριγκιπίσσης έκ- 
λεχθεισών νοσοκό
μων έκ τών κυριών 
τών άνωτέρων τά
ξεων τών ’Αθηνών, 
α'ίτινες συνοδεύουσαι 
τούς τραυματίας μετ’ 
αυτής τής Πριγκι- 
πίσσης, άκολουθου- 
μένης ύπό τής κυρίας 
επί τών τιμών Και- 
κιλίας Πάλλη, έπε- 
δαψίλευσαν είς τούς 
πάσχοντας μητρικήν 
αληθώς περίθαλψιν.

Ή δέ παρασκευή 
καί έγκατάστασις τού 
έν Λαμίφ νοσοκο
μείου έν τφ έξαιρέτφ 
καί τέως άχρησιμο- 
ποιήτφ κτιρίφ τού 
Έλασσονείου νοσο
κομείου άνετέθη εις ■ 
τήν άντιπρόεδρον τής 
Πολυκλινικής Αθη
νών κυρίαν "Ανναν 
—πυρ. Λάμπρου ήτις, 
βοηθουμένη ύπό έπι- 
τροπής κυριών έπι- 
χωρ ίων,παρεσκεύασε 
τά πάντα καταλλή
λως. Τό νοσοκομεϊον

ιερά στιγμή. —Μόλις κατελήφθη ή Καβάλλα,ό πλωτάρχης κ. Κριεζήε 
έξελθών είς τόν έςώστην τοΰ Διοικητηρίου άνέγνωσε τήν σχετικήν 
προκήρυξιν περί καταλήψεως τής'πόλεως έν όνόματιτοΰ Βασιλέως.

τούτο, βραχύν χρόνον μετά τόν τέλειον 
αύτοΰ καταρτισμόν παρεδόθη είς τήν 
στρατιωτικήν υπηρεσίαν.

"Αμα δέ τή άλώσει τής Θεσσαλονίκης, 
ή Πριγκίπισσα Ελένη, παραλαβοΰσα μεθ’ 
έαυτής πλήν τής κ. Λάμπρου τήν κ. Λούν- 
τζη, διπλωματούχου τοΰ Γαλλικού ’Ερυ
θρού Σταυρού και τάς ομοίως έκ Παρι
σίων Έλληνίδας κ. Βλαστού, Νεγρεπόντη 
ώς καί τήν Δδ“ Δέπην Ψύχα, έγκατέστησεν 
ίδιον νοσοκομεϊον έν τή πρωτευούση τής 
Ελληνικής Μακεδονίας.Έλειτούργησε δέ 
κανονικότατα έπί μήνας δλους καί παρέ
σχε περίθαλψιν είς πλείστους τραυματίας 
τών Μακεδονικών μαχών. Άραιουμένων 
δ’ οσημέραι τών αναγκών τής έν Μακε- 
δονίρ. ιατρικής περιθάλψεως, ή ύψηλή 
φιλανθρωπία τής Πριγκιπίσσης έστράφη 
εύλόγως πρός τό δυτικόν ΰέατρον τοΰ 
πολέμου.

’Αλησμόνητος δέ είνε ή ωφέλεια ήν 
παρέσχε τό ύπ’ αύτής έν σκηναϊς καθι- 
δρυθέν νοσοκομεϊον τού Έμίν-’Αγά έν 
Ήπείρφ, άνατεθέν είς τήν μέριμναν τών 
αύτών ανωτέρω έκ Παρισίων Έλληνίδων 
καί τών έξ Αίγυπτου κυριών Αντωνίου 
και ’Αλεξάνδρου Μπενάκη.

Πρός τό στάδιον τοΰτο τής φιλάν
θρωπου ένεργείας τής Πριγκιπίσσης συν
δέεται άναποσπάστως καί τό δνομα τού 
διακεκριμένου αρχιάτρου κ. Νικολάου 
Άλιβιζάτου, διευθυντοΰ τής Πολυκλινι
κής ’Αθηνών.

Περί τόν αύτόν χρόνον κατεφάνη ή 
ανάγκη τής ίδρύσεως αναρρωτηρίου έν 
Άθήναις. Τό άναρρωτήριον τοΰτο, ού τήν 
διεύθυνσιν άνέθηκεν ή Πριγκίπισσα είς 
τήν κυρίαν “Ανναν Σπ. Λάμπρου, συμ- 
πράττουσαν μετά τής κυρίας Σοφίας Δαγ- 
κλή καί τών Δεσποινίδων 'Ελένης Πάλλη 
καί Όνωρίνας Στεφάνου, τελείως όργα- 
νωθεν, παρέσχε μεγίστην άνακούφισιν είς 
εκατοντάδας δλας άναρρωννυόντων τραυ
ματιών. Διευθύνων δ’ ιατρός ύπήρξεν ό 
κ. Άνδρέας Άλιβιζάτος.

Εύθύς ώς έξερράγη ό συμμαχικός πόλε
μος, ή προσοχή τής Πριγκιπίσσης έστρά
φη δλη είς τάς έκ τοΰ νέου τούτου πολέμου 
γεννωμένας ύποχρεώσεις. Τό άναρρωτή
ριον, ού πρό μικρού μόλις είχε παύσει ή 
λειτουργία, συνεπληρώθη τότε διά προσ
θήκης κλινών καί έγκαταστάσεως σκη
νών είς τέλειον νοσοκομεϊον, δυνάμενον νά περιλάβη όγδοήκοντα αύτών πρότερον έν τώ άναρρωτηρίφ, προστεθείσης καί τής δΓ είδι-
κλινας. ΑΙ αυται κυριαι αι φιλοστοργως παρασχοΰσαι τάς ύπηρεσίας κών περί τήν νοσοκομεϊον έν Παρισίοις σπουδών μεγάλην κεκτημένης 

πείραν κυρίας Ίδας Τσα- 
πάλου, άφωσιιόθησαν είς τό 
νέον βαρύ έργον μετά τής 
αύτής ώς καί πρότερον 
εθελοθυσίας.

Εκατοντάδες τραυματιών, 
εύτυχώς απάντων ίαθέντων, 
εύλογούσι τό δνομα τής 
Πριγκιπίσσης, τών περι- 
ποιηθεισών αύτοΰ; κυριών 
καί τών φιλάνθρωπων καί 
πεπειραμένων Ιατρών κ. κ. 
Νικολετοπούλου, Χριστο- 
πούλου καί Βηλαρά.

Ώς άν δέ μή ήρκουν 
πάντα ταΰτα, ή Πριγκίπισσα 
"Ελένη άμα τή ένάρξει τοΰ 
πρός τούς βουλγάρους αι
ματηρότατου πολέμου άνέ
λαβεν ύπό τήν προστασίαν 
Αύτής τό έν τή Μαρασλείφ 
Έμπορ. Σχολή στρατιωτι
κόν νοσοκομεϊον καί παρέ- 
σχεν είς αυτό τό πλούσιον 
υλικόν εκατόν δλων κλινών.

Είς τάς δικαίας ευλογίας 
τών χιλιάδων πιστών ύπερα- 
σπιοτών τής Πατρίδος, οΰς 
έπί τών δύο πολέμων ή 
ύψηλή μέριμνα τής φιλάν
θρωπου καί πατριωτικωτά- 
της Πριγκιπίσσης καί τών 
περί Αύτήν ιατρών καί κυ
ριών, άπέσπασεν άπό τών 
όδόντων τοΰ αιμοχαρούς 
Χάρωνος, άς προστεθή δι
καίως καί ό στέφανος τού 
Πανελληνίου έπί τή εύεργε- 
τικωτάτη δντως δράσει.

Η A. A. ΚΑΙ Β. Υ. ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΕΛΕΝΗ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ.—Μετά πεισματώδεις συζητήσεις, μιτ'άμφιςβήτησιν τού έδσηονς σπιθαμήν πρός σπιδαμήν 
οΙΛάντιπρόσωποι τών έμπολέμων Κρατών έφθασαν είς όριστικήν σννεννόησιν καί έμονογράηηεαν τό πρωτόκολλον τής προκαταρκτικής ειρήνης.
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ΑΛΙΕΥΣΙΣ ΤΟΡΠΙΛΛΩΝ 

se ΚΑΒΑΛΛΑΣ * &

Π ρο ημερών κατέπλευσεν εις Ναύ
σταθμον ό τορ.τιλλικός στολίσκος, 
ό έπιτελεσας τόν καθαρισμόν τών 

λιμένων Καβάλλας καί ’Ελεύθερων 
άπό τάς βουλγαρικός τορπίλλας.,Ού
τος άπετελεΐτο έκ τών τορπιλλοβόλων 
12 καί 14 καί τοΰ τορπιλλοθέτου 
ΜονεμΟασία*.
Ή άνέλκυσις τών τορπιλλών, ήτις 

μεθ’ δλους τούς κινδύνους οΰς παρου
σιάζει, δέν έσημείωσεν οΰδέν θύμα, 
απέδειξε διά μίαν έτι φοράν δτι τό 
προσωπικόν τοΰ Άμυντικοΰ Τμήμα
τος τοΰ Στόλου μας είναι έφάμιλλον, 
αν όχι άνώτερον, τοΰ τών Ευρωπαϊ
κών Στόλων. Τό αύτό προσωπικόν 
άνείλκυσε κατά τόν παρελθόντα Νοέμ
βριον ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ υπο
πλοιάρχου κ. Μπακοπούλου τάς πρό
τής Θεσσαλονίκης Τουρκικός τορπίλ- , , , ,
λας καί κατέδυσε τάς τοΰ Σαρωνικοϋ, ας άνείλκυσε πάλιν κατόπιν υπο 
τήν διεύθυνσιν τοΰ πλωτάρχου κ. Βρυάκου.

Ή σπουδαιότης τής άνελκύσεως τών τορπιλλώλ· Καβάλλας έγκειται 
είς τό δτι έντός 4 ημερών άνειλκύσθησαν 29 τορπίλλαι, τριών διαφόρων 

τύπων, σχεδόν δέ άγνω- 
_______________________ στοι εις τούς τορπιλλητάς 

', μας. Σημειωτέον δτι οί 
Τάπωνες μετά τόν Ρωσοϊα- 
πωνικόν πόλεμον έχρειά- 
σθησαν 4 δλους μήνας 
πρός καθαρισμόν τοΰ λι
μένος τοΰ Πόρτ-Άρθούρ 
έκ τών τορπιλλών, ας οί 
ίδιοι είχον ρίψει. Κατά 
τόν προπαρελθόντα δέ χει
μώνα κατά τόν Ίταλοτουρ- 
κικόν πόλεμον, οί Τούρ
κοι θελήσαντες νά έλευ-

ΚΑΒΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.—Άπό τήν πρώτην στιγμήν ποΰ αί όρδαί τοϋ Φερδινάνδου έγκατέλειψαν τήν ώραίαν 
Μακεδονικήν πόλιν, άνεπετάαϋηοαν 'Ελληνικοί σημαΐαι καί ή φρενϊτις έξακολουθεϊ άκόμη.

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
ΤΟ ΔΙΠΛΟΥΝ ΤΕΥΧΟΣ

Άπό τόν νέον πόλεμον, άρςάμενον άπό τής 17 Ιουνίου, ϊέν ήτο 
δυνατόν νά έχωμεν εικόνας διά τό τεύχος τοϋ Ιουνίου. Άφ’ ετέρου 
ή πρόσκλησις τών νέων ήλικιών ύπό τάς σημαίας ήρήμωσε τελείως 
καί τά Γραφεία μας και τό Τυπογραφείου μας. Λόγοι σκοπιμότητος 
καί ανάγκη επιτακτική έπέόαλον τήν συγχώνευσιν τών τευχών Ιου
νίου καί ‘Ιουλίου εις έν τεύχος, εις τρόπον ώστε τά άντιστοιχοΰντα 
εϊς τούς δύω αυτούς μήνας γεγονότα νά συμπεριληφθώσιν εις αύτό 
μέ τήν ένότητα ποϋ άπήτει ή συνεχής καί αδιάλειπτος άνέλιξις αύτών.

«

κα>. συλλαμδάνεται αϋτη έντός τοΰ βρόχου. Κατόπιν*απομακρύνονται 
αί λέμβοι, άφ’ ού προηγουμένως προσθέσουν είς τό άκρον τοΰ σχοινί- 
νου βρόχου σχοινίον χονδρόν μήκους 200 περίπου μέτρων. Τότε τό 
τορπιλλοβόλον προσδένει είς τήν πρύμναν του τό έτερον άκρον τοϋ 
σχοινιού τών 200 μέτρων καί έκτελοΰν κινήσεις πρός τά πρόσω, ρυμουλ
κεί τήν τορπίλλην είς άβαθή ύδατα. "Οταν ή τορπίλλη ρυμουλκηθή είς 
βάθος μικρότερον τοϋ άρχικοΰ της, άφίεται έλευθέρα έκ τοΰ τορπιλλο- 
βόλλου καί τότε δυνάμει τής πλευστότητός της, ανέρχεται εις τήν επι
φάνειαν. Μόλις άνέλθη είς τήν επιφάνειαν, πλησιάζει ή λέμβος μέ ένα 
έκ τών ειδικών τορπιλλητών καί τόν κ. Βρυάκον, οΐτινες αφοπλίζουν 
τήν τορπίλλην. Έδώ έγκειται ό μεγαλείτερος κίνδυνος, διότι έκ κακής 
λειτουργίας τοΰ μηχανήματος τής τορπίλλης καί τυχαίας προσκρούσεως 
τής λέμβου, είναι επόμενον νά έκραγή ή τορπίλλη καί τά έπακόλουθα 
τότε είναι γνωστά.

Εύτυχώς ούδέν άπευκταΐον συνέβη καί τούτο χάρις είς τήν έξάσκησιν 
καί κυρίως τήν τόλμην τών τορπιλλητών μας άφ’ ενός, άφ’ ετέρου δέ 
εις τήν άγρυπνον έπίβλεψιν τοϋ πλωτάρχου κ. Βρυάκου.

Μετά τόν άφοπλισμόν άνασύρεται ή τορπίλλη ύπό τοΰ τορπιλλοϋέ- 
του καί έπιβιβάζεται αύτοΰ. Ή έπιβί- 
βασις γίνεται μέ μεγάλην ευκολίαν 
τή βοήθεια ατμοκίνητου βαρούλκου, 
είσάγεται δέ ή τορπίλλη μετά τοΰ 
άγκυρίου της διά τής πρύμνης τοΰ 
τορπιλλοθέτου, ήτις είναι ανοικτή καί 
τοποθετείται έπί σιδηροτροχιάς ευρι
σκόμενης έπί τοΰ καταστρώματος.

2. Κατόπιν ή τορπιλλοθέτις πλησιάζει καί δι’βίδικών μηχανημάτων 
τήν άνασΰρει έπί τοϋ καταστρώματος της.

Η ΑΝΕΛΚΥΣΙΣ ΤΩΝ ΤΟΡΠΙΛΛΩΝ.—1. Μέ βρόχους 
σαγηνεύουν άπό τήν λέμβον τήν τορπίλλην καί Ενα 
τορπιλλικόν σκάφος τήν ρυμουλκεί καί τήν άνα- 
σύρει είς τήν Επιφάνειαν, ΰπου τήν άφοπλίζουν.

θερώσουν τά στενά τών Δαρδανελλίων έκ 
τών τορπιλλών, έσχον πλεΐστα θύματα, άνα- 
τιναχθέντος τοΰ τορπιλλοθέτου των.

Τήν εργασίαν τής άνελκύσεως τών τορ- 
πιλλών Καβάλλας διηύθυνε λίαν έπιδεξίως 
ό πλωτάρχης κ. Βρυάκος, είς τοΰ οποίου τό 
σύστημα οφείλεται ή διάσωσις δλων τών
τορπιλλών, ώς καί ή ταχεία άνέλκυσις αύτών. Διά τοΰ συστήματος* τού
του (τό όποιον έφηρμόσθη καί έπί τών τορπιλλών, τοΰ Σαρωνικοϋ ύπό 
τοΰ αύτοΰ άξιωματικοΰ) έκτος τοΰ δτι επιταχύνεται ή ακίνδυνος άνέλ- 
κυσις, διασώζεται καί δλον τό ύλικόν, ούτως ώστε νά δυναται νά 
χρησιμοποιηθώ καί πάλιν.

Τό σύστημα τοΰ κ. Βρυάκου εφαρμόζεται ώς εξής: 'Οταν ευρεθή 
τορπίλλη (ήτις εύρίσκεται καταδυόμενη πάντοτε 3 μέτρα ύπό τήν 
θάλασσαν, διακρίνεται δέ δταν είναι γαλήνη καί διά γυμνού οφθαλ
μού), ρίπτεται σχοίνινος βρόχος πέριξ αύτής, τή βοηθείφ 3 - 4 λέμβων*. 
Ό βρόχος βυθίζεται πέριξ τής τορπίλλης· δταν βυθισθή πλέον τοΰ 
βάθους είς ο εύρίσκεται ή τορπίλλη, σύρεται τό σχοινίον τοΰ βρόχου

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον επιτυγ
χάνεται ταχεία καί ασφαλής 
άνέλκυσις τών τορπιλλών.

Οί είς τήν άνέλκυσιν τών 
τορπιλλών εργαζόμενοι ειδικοί 
τορπιλληταί είναι δύω ύπα- 
ξιωματικοί καί τέσσαρες ναϋ- 
ται πτυχιοΰχοι τής Σχολής 
τών Τορπιλλητών, βοηθοΰνται 
δέ ύπό τών πληρωμάτων τών 
δύω τορπιλλοβόλων καί τοΰ 
τορπιλλοθέτου.

3. Καί ειδικοί τεχνϊται τάς καθιστούν έντελώς 
Ακίνδυνους πλέον. (Φωτ. κ. Ν. Εύμορφούλη)

Η ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΜΑΣ

Μέ τό μέτωπον ύψηλά δυναται νά καυχηθή ή «Εικονογραφημένη· 
ότι άνταπεκρ'Θη πληρέστατα εϊς τάς προσδοκίας τών ύποστηρι- 
κτών της καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοϋ άπελευθερωτικοΰ άγώνος 
κατά τής Τουρκίας. Καί άκόμη δυναται μέ ύπερηφάνειαν νά ϊσχυρι- 
σθή ότι, αύτή μόνη, άφ’ ής ήρχισεν ή έπιστράτευσις έως τής χθές, 
παρηκολούθησεν έκ τοϋ σύνεγγυς καϊ άπηθανάτισε κάθε λεπτομέ
ρειαν τοϋ θριάμβου τών 'Ελληνικών όπλων, αύτή μόνη καϊ άπό τόν * 1 1 μ.. .· ·· Α» ■ μ. «.. · —-1 «— X — ς τν * ... w * .
ταυτφ τήν όποχρέωσιν νά 
δι’ άς θυσίαι άληθιναί άπη- 
τήθησαν, τάς οφείλει είς τήν 
στοργήν ποϋ καί αύτήν τήν 
φοράν έπέδειξαν οί καλοί της 
φίλοι μέ τήν έκκλησιν ποΰ 
έδημοσιεύσαμεν άμα τή έκ- 
ρήξει τών πολεμικών συμβάν
των. Ήδη δ άγων εκείνος 
έληξεν, άλλά νέος άγών, δ 
ύπέρ τών δλων, άγών δεινός 
ήρξατο. Κάμνομεν καί αδθις 
έκκλησιν πρός όσους ύπε- 
λείφθησαν καί τούς παρακα- 
λοϋμεν νά άναμετρήσουν τάς 
άνάγκας ποΰ δημιουργοϋνται 
διά τό Περιοδικόν μας και 
πάλιν μέ τόν νέον αγώνα καϊ 
νά μας ένισχύσουν έμβάζον- 
τες τά δικαιώματα μας τό 
ταχύτερον.

«
Ο ΡΟΣΦΟΡ

Άπέθανεν δ Μέγας Φιλέλ- 
λην. Έγεννήθη τό 1830 έν 
Παρισίοις δ Άνρί Ροσφόρ και 
έχρημάτισε κατ’ άρχάς υπάλληλος τής Νομαρχίας τοϋ Σηκουάνα. Είργά- 
σθη κατόπιν εϊς τόν «Φιγαρώ· κατά τό 1867, ίδρυσε κατά τό 1868 τόν 
Φανόν· καί μετ’ άτυχεϊς επιχειρήσεις κατά τήν αύτοκρατορίαν ώνομάσθη 

μέλος τής Κυβερνήσεως τής Εθνικής Άμυνης τφ 1870. Τό 1871 κατα
δικάζεται ύπό πολεμικού συμβουλίου καϊ άποστέλλεται εϊς Νέαν Καλη- 
δονίαν κατά τό 1873. Τό 1880 αμνηστεύεται καί επανέρχεται εϊς Γαλλίαν, 
μέσφ ένθουσιωδών εκδηλώσεων, ιδρύει δέ τότε τόν «Αδιάλλακτόν του. 
Τφ 1885 εκλέγεται βουλευτής, άλλά παραιτεϊται άμέσως διότι άπερρίφθη 
πρότασίς του περί άμνηστείας, ήν ύπεστήριςεν άπό τοϋ βήματος.

Μετά τινα χρόνον καταδικάζεται μαζή μέ τόν στρατηγόν Μπουλανζέ 
καί καταφεύγει εϊς Λονδΐνον, δπου έμεινεν έξ ολόκληρα έτη. Τό 1907 εγκα
ταλείπει τόν «Αδιάλλακτόν» του, μέ τόν όποιον κυρίως άνεδείχθη, έδρασε

Τήν κηδείαν τοϋ . . . φιλέλληνος Σεφκέτ, τοΰ όποιου τό ονειρον ήτο νά πίη καφέν είς 
του Ζαχαράτου, ήκολούθησεν δ νέος Μ. Βεζίρης Σαΐτ Χαλήλ μετά τών λοιπών 'Υπουργών. 

’ΕλλΤζκΑν Τ?π°ν.?ζαί άπό τά Ευρωπαϊκά Περιοδικά. Καί αισθάνεται έν καί έπολέμησεν, άλλά διετήρησε τήν άρθρογραφίαν του, έως τής τελευ-
ανομολογηση ότι τάς έπιτυχίας αύτάς, ταίας πρό τοϋ θανάτου του έβδομάδος, άπό τριακονταετίας.’!) Άνρί Ροσφόρ

είναι άπό τάς μεγαλητέρας μορφάς τής Πολιτικής' καϊ τής 
Δημοσιογραφίας. Μαζή μέ τήν άρθρογραφίαν του, τάς άγορεύσεις 
του, τήν πολεμικήν του, τάς μονομαχίας του, έγραψε καϊ πολλά 
μυθιστορήματα, εντυπώσεις καϊ μίαν αύτοβιογραφίαν: ΑΙ περι
πέτεια·. τής ζωής μου». Άπέθανεν εϊς τό Αϊξ τήν 25 Ιουνίου 
καταλιπών έκ τοΰ πρώτου γάμου του δύο τέκνα τόν κ. Όκτάβ 
Ροσφόρ, άρχιτέκτονα, καϊ τήν Κ«ν Νοεμί Ντυφώ, τοϋ γνωστού 
εις τόν καλλιτεχνικόν κόσμον ΈλβετοΟ ζωγράφου.

«

Οί δολοφόνοι του Σβφκέν συλληφθέντβς ώδη· 
γήθησαν είς τήν άστυνομίαν έπί αϋτοκινήτου.

Ή οικία Είς τήν όποίαν έκλείσθησαν οί δολοφόνοι του Μ. Ββζύρου Σεφκέτ Πασά 
έπολιορκήθη στενώτατα.

Η ΠΡΩΤΗ

Άπό τήν Άόυσσινίαν, μακράν τής Ελλάδος, δπου ζοΰν δμως 
τόσοι Έλληνες νοσταλγικοϊ διά τήν πατρίδα των, μάς έρχεται 
μία εΐδησις, ή δποία, δσον καί αν φέρη οικογενειακόν χαρα

οι ΤΟΥΡΚΟΙ γαργαλίζονται.—Πολϋ φυσικά, άφοΰ οί Βούλγαροι δέν έτήρησαν τήν συνθήκην τού Λονδίνου, οί Τούρκοι ήσθάν· 
θησαν έαυτοϋς Ελευθέρους ύποχρβώσεως καί ήνάγκασαν τόν στρατόν των νά καταλάβη τήν Άνδριανούπολιν.

κτήρα, άξίζει νά λάβη γενικωτέραν δημοσιότητα. Ό έκεϊ άποκατεστημένος 
μεγαλέμπορος κ. Άντωνόπουλος έβάπτισε τό θυγάτριόν του. Είς άνάμνησιν 
τής νίκης τών Ελληνικών όπλων θά τοΰ έδιδε τό δνομα Νίκη, δτε έφθα- 

σεν ή τηλεγραφική εΐδησις ότι, ή Θεσ
σαλονίκη κατελήφθη άπό τόν'Ελληνα 
Βασιλέα. Ή νεοφώτιστος ώνομάσθη 
Θεσσαλονίκη καί ίσως είναι ή πρώτη 
Έλληνοποΰλα, ήτις έλαβε τό ώραϊον 
δνομα. Ή ώραία έμπνευσις οφείλεται 
εϊς τόν άνάδοχον κ. Α. Καραβίαν, τόν 
καλόν φίλον μας, εϊς 3ν εύχόμεθα νά 
βαπτίση καϊ μίαν Κωνσταντινούπολή.

«
ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΟΣ

’.-Ιπό τόν βράχο επεφτ' ή Πηγή 
’ο, τόν φοβερόν 'Ωκεανόν, χαδιάρα, 
κ η θάλασσα, διόλου δεν αργεί 

’·τ?7 · 77 θέλεις i-ιό 'μέ, κλαψιάρα; 
Είμαι η φρίκη καί η καταιγΐς- 

τελειώνω οκού ουρανός άρχίςει. 
’Αφ’ου'μαι τ”Ά.τειρον, μικρή, τής γης, 
ή ουνδρομ' ή 'δική σου δέν αξίζει.

Καί ή κηγ'η ‘ς τήν Οάιλαοσαν, άβρά, 
λέγει: Σιγά, οοΰ δίνω, κι άγογγύοτως, 
ο,τι οοΰ λείπει, “Αβυσσος πικρά.' 
2.τάλα νεροΰ 'ποΰ πίνετ ευχαρίστως. 

(Κατά τον Victor Hugo)
«

ΟΙ ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ.—Ό έν ΙΙεκίνφ 
κ. Χρ. Συριάνης, άφοΰ έλαβε έπϊ έν καϊ 
ήμισυ έτος τήν «Είκονογραφημένην», 
ήρνήθη τήν πληρωμήν τών 33 φράγκων 
τής συνδρομής του. Άνευ σχολίων.

'‘«'ί/'*, 

αγογγυστως,

Ε. ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ
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ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
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Η ΝΙΚΗ, HN TO ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ A.M.
TON ΒΑΣΙΛΕΑ ΕΠΙ THl ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ, TOT ΕΟΡΤΗ,

ΔΟΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ο ΣΤΡΑΤ. ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

ΓΟΤΕΜΕΙ·

απο

ατα,

Πόσον μεγάλη είνε ή δύναμις τής ’Εθνικής ψυχής, 
όταν καλλιεργηθή είς τήν τρυφερόν ήλικίαν!

Δάφνες, μυρτιές ’ςτό δρόμο σου κ’ ή Νίκη ’ςτό πλευρό σου, 
Και ή εύχή τοΰ Γένους μας νά τρέχη πάντα έμπρός σου.

οποίοι- 

του

ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι

Έπαναλαμβάνομεν ακόμη μίαν φοράν, διότι 
είναι ανάγκη, ότι πρός τό παρόν καί μέχρι 
νεωτέρας αγγελίας κανείς δέν αντιπροσωπεύει 
τήν ·Εϊκονογραφημένην» έν ‘Αμερική καί συνε
πώς κανείς δέν έχει τό δικαίωμα νά είσπραξη 
χρήματα διά λογαριασμόν της.

'ίντί τών πολλών καί μεγάλων,Ά τήν'Ελλάδα ειργάσατο 
Τό Δραγάτσειον εκπαιδευτικόν ίδρυμα 

Ευγνωμοσύνης 
Έν έτει οοιτηρίω 1913

',τοι τελειώνει τό γράμμα ενός ό.-τΖι'τοί’ τό 
εστάλη εδώ ολίγος ημέρας μετά τόν θάνα

τον στρατιωτικού ιατρού Σταύρου’ Ασημάκη. 
Νέος άριθμών μόλις 28 έτη, αφιέρωσε τήν 

ζωήν τον είς τήν επιστήμην τοΰ ’Ασκληπιού,

ΙΩ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

"Ενα παλληκάρι γεμάτο άπό ζωήν καί σφρίγος 
δ Γιάννης,— όπως τόν έλέγαμε όλοι — έσβυσε ένα 
βράδυ. Κανείς δέν τό έπίστευε καί όλοι τόν έθρη- 
νήσαμεν, όταν νεκρόν τόν άντικρύσαμεν επάνω 
εις τό κρεββάτι τοΰ νοσοκομείου.
ϊ’Ητο στρατιώτης δ Γιάννης’ λοχίας. "Οταν έκη-

Μέ χαράν ή «Εικονογραφημένη» σπεύδει 
νάναγγείλη τήν μνηστείαν καλοΰ της φίλου καί 
πολυτίμου συνεργάτου της τοΰ κ.Έρ. Μάϊσνερ, 
υίοΰ τοΰ έτέρου τών Διευθυντών τοΰ Τυπογρα
φείου «Εστία» όπου έκτυποΰται ή - Εικονογρα
φημένη», μετά τής Δδ°ς Λέλας Καο-ριώτου. 
τής γνωστής μεγάλης οικογένειας τής Έδρας, 
άπευθύνουσα θερμός εύχάς.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Μετά τάς εισφοράς είς κάλτσας, φανέλλας, 
χρήματα, άς κατέδαλον οι μαθηταϊ τοΰ «Δραγα- 
τσείου» εις τόν στρατόν, μετά τόν έορτασμόν έπί τή 
είσόδψ εις ’Ιωάννινα, καί τήν έπίσκεψιν καί δέησιν 
παρά τόν τάφον τοΰ άλησμονήτου μας Βασιλέως 
έν Δεκελείφ, μετά τήν ώραίαν καί επιβλητικήν καί 
σεμνήν τοΰ μνημοσύνου τοΰ Παλαιολόγου τελετήν, 
λαμπρόν Ιδέαν τών μαθητών τοΰ Ιδρύματος τού
του έμάθομεν. Έμπνευσθέντες άπό τήν ήρωϊκήν 
δράσιν τοΰ Στρατηλάτου Βασιλέως μας, άπεφάσι- 
σαν νά προσφέρωσι τή Α. Μ. δώρον μικρόν μέν, 
αλλά ένδεικτικώτατον τής ευγνωμοσύνης τής όφει- 
λομένης είς τό μέγα όνομα τοΰ Άνακτος. Καί 
προσήνεγκαν Αϋτφ κατά τήν ήμέραν τής ονομαστι
κής Αύτοΰ έορτής άγαλμάτιον Νίκης χαλκής, ής 
τήν εικόνα δημοσιεύομεν, έπιγράψαντες έπί άργυ
ρός πλακός τεθειμένης έπί τής μαρμάρινης μελαί- 
νης βάσεως τήν επιγραφήν :

Τή Α. Μ. τώ ένδόξιο Βασιλεύ τών Ελλήνων 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩ

ρύχθη ή έπιστράτευ- 
σις έτρεξεν ύπό τάς 
σημαίας, έξεστράτευσε 
μέ τούς άλλους έλευ- 
θερωτάς, έπολέμησεν 
εις τήν Μακεδονίαν 
καί τήν "Ηπειρον καί, 
άοθενήσας, ήλθεν είς 
’Αθήνας καί έτοποθε- 
τήθη είς τόν λόχον 
τών Νοσοκόμων. Καί 
έσώθη άπό τάς βολίδας 
τοΰ Μάουζερ καί άπό 
τά θραύσματα τών οβί
δων διά νά πέση είς ένα 
κρεββάτι τοΰ στρατιω
τικού Νοσοκομείου.

Τόν έστειλαν είς τό 
Αΐγιον, είς τό νοσοκο- 
μείον, καί συγχρωτι- 
σθείς έκεϊ μέ τούς αι
χμαλώτους έμολύνθη 
καί προσεβλήθη άπό 
έξανθηματικόν τύφον. 

Ή κηδεία του έγινεν έν μέσφ τών γόων καί τών όδυρμών τής νεαρός 
συζύγου του, τών γονέων καί τών συγγενών του. Τόν άτυχή νέον τόν προέ- 
πεμψαν εις τόν τάφον ή καλητέρα τάξις καί οί φίλοι του, συντετριμμένοι, 
καί οί συνάδελφοι, ών είς τόν άπεχαιρέτισε συγκινητικώτατα παρά τό 
χείλος τοΰ τάφου. Μέ τόν θάνατόν του πολλαΐ οίκογένειαι μεγάλαι, αί 
οίκογένειαι Κανάρη, τοΰ Ναυάρχου, οδ έγγονος ήτο τό άλησμόνητον παλ
ληκάρι, ή οικογένεια τών Καλαμών Ζαχαράκη, αί οικογένεια·, τής Ηπείρου 
Μέκιου-Άραβαντινοϋ, ή οικογένεια Κ. Τρικούπη, Γεωργιάδου, Χατζηκυριά
κου καί άλλαι έπλήγησαν δεινότατα καί ή «Εικονογραφημένη», ή δποία 
ιδιαιτέρως συνεδέετο μέ τόν πολυθρήνητον νέον, μέ τά ζηλευτά χαρίσμ, 
μέ τήν συμπαθεστάτην μορφήν, τήν άγνήν ψυχήν, τήν είλικρίνειάν του, 
μοιράζει μαζί των τήν δδύνην καί κλαίει — κλαίει άπαρηγόρητα.

ΕΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

[ . . . Εκείνην τήν ήμέραν ή Μεραρχία μας έδρα 
έπάνω είς τάς κορνηογραμμάς τής Χτρωμνίτοης. 
Είχομεν νικήσει τόν έχβρόν καί ή χαρά μας είχε 
φθάοει είς τό κατακόρυφον. Άτυχώς ό θάνατος τοΰ 
«Γιατρού μας, έσπειρε βαβεϊαν λύπην καί κατή
φειαν είς δλόκληρον τήν Μεραρχίαν. Έάν έβλεπε 
κανείς τόν πραγματικόν καί ειλικρινή θρήνον τών 
στρατιωτών, θά έοκέπτετο ώρισμένως ότι, κάτι καλό 
θά είχε κάμει αυτός ό γιατρός.)

τής όποιας δριστος Ιεροφάν
της άνεδείχθη μετ’ οΰ πολύ. 
’Αργότεροι· ό στρατός έκέρ- 
δισεν ένα υπέροχου μέλος.' Ο 
Στ. Άοημάκης είχε προορι- 
σθή νά διαδεχθή τόν πατέρα 
τον κ. Άνδρέαν Άοημάκην 
Ανώτεροι· Ιεν. ’Αρχίατρον. 
Δυστυχώς ό άτυχης νέος δεν 
ήτο πεπρωμένου να ζήση, 
διότι ή Μοίρα τον έπεφύλαο- 
σεν ένα αγνοιστον θάνατον, 
ωραίοι· μέν, αλλά πικρόν. Οί 
γονείς καί ο! φίλοι τήν στιγ
μήν αυτήν θρηνούν τόν ιατρόν 
Στ. Άοημάκην. Τά δάκρυα 
όμως δέν έχουν θέσιν διά τους 
θνήσκοντας υπέρ Πατρίδας. 
Τό ΙΊάνθεον τών 'Ηρώων, 

ών δ θάνατος έμεγάλυνε καί 
έκλέϊσε τήν 'Ελλάδα έδέγθη 
ενα ακόμη θύμα εύγενές.

' Ο Στ. ’ Αοημάκης παρα- 
κολονθήοας και τούς δύο 
πολέμους, ώς πιστός καί άφωσιωμένος στρατιώτης, έπεσε θύμα τοΰ καθήκον
τος. Εις τήν οροσειράν τής Στρωμνίτσης απαίσια νόσος έστειλεν είς τόν τάφον 
πολλάς δεκάδας στρατιωτών.'Ο «γιατρός», όπως ήτο γνωστός ό Άοημάκης, 
μόνος, σχεδόν χωρίς βοηθούς, έσπευδε παντού, προοφέρων τάς πολυτίμους 
υπηρεσίας του. Τό έργον ήτο πολύ βαρύ, καί ό γενναίος στρατιώτης ύπέκυψεν 
είς τήν φοβερόν νόσον, άπό τής όποιας ήγωνίοθη νά σώοη άλλους μαχητάς

Έίτό δυσμενείς νοσοκομειακός συνθήκας ευρεθείς, δέν ήδννήθη νά άμννθή 
κατά τού ένοκήφαντος εχθρού καί ιδού ό διακριθείς διά τήν μεγάλην αυτο
θυσίαν του ιατρός νεκρός ήδη, μετ' άπερίγραπτον τριήμερον αγωνίαν.

"Οσοι έγνώρισαν τόν εΰγενή καί υπερήφανοι· υγειονομικόν αξιωματικόν, 
άς κρατήσουν έάν δννανται εν δάκρυ διά τό παλληκάρι, ποΰ έσβυσε έν τή 
έκπληρώσει τοΰ προς τήν Πατρίδα ΰπερτάτου καθήκοντός του . . .

Έν Άθήναις, Τνπογραφεΐον «’Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 954ι»


