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Η ΕΚΑΤΟΜΒΗ

"Οταν έτελείωοεν ή μεγάλη μάχη τοΰ Μάρν, κατά τήν όποίαν 
οί Γάλλοι κατώρθωσαν νά άπωθησουν τόν έχθρόν τό πρώτον 
μέ άπωλείας άνυπολογίστους, είς τό πεδίον έμειναν τόσοι 
νεκροί, ώστε οί σύμμαχοι, άντί νά ορύξουν τάφους, έκοψαν 
κορμούς ύπερυψήλων δένδρων, τούς έβρεξαν μέ πετρέλαιον, 
έξήπλωσαν έπάνω τούς νεκρούς καί έθεσαν πΰρ. Καί ό Θεός 
τοΰ Πολέμου πρώτην φοράν έδέχθη τοιαύτην -θυσίαν * * *



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1914 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 3
2 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1914

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ο ο ο
ο ο ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

ΣΕΙΣΜΟΙ και είς τήν Λευκάδα, μέ θύ
ματα μάλιστα καί μέ αντίκτυπον είς 

τήν Λάρισσαν καί είς άλλα μέρη τής 
Έλλάδος.'Όλαι αί πληγαί έξαπεστάλησαν 
κατά τής Άνθρωπότητος. Πόλεμοι. σει
σμοί, λιμοί καί λοιμοί, καταποντισμοί.

Μή τάχα εΰρισκ.όμεθα πρό τή? Συντέλειας τοΰ Κόσμου: Ή γωνία αύτή 
τής Γής είχε μείνει μέχρι τοΰδε άνεπιρρέαστος άπό τόν πόλεμον, 
άλλ’ιδού τώρα μάς έρχονται δύω κακά' οί σεισμοί καί οί... έμποροι 
τροφίμων. Ή μεγαλητερα πληγή έν Έλλάδι είναι ή αισχροκέρδεια, ή 
δΓ δλον τόν άλλον κόσμον ονομαζόμενη έκΟίασις καί ή διά τόν "Ελληνα 
θεωρούμενη ιός εξυπνάδα. Είναι αλήθεια πολύ περίεργος ή άντίληψις 
ποΰ, έχομεν περί εξυπνάδας. Έρωτάτε αίφνης: Έχει πολλούς παράδες 
αυτός;—Άμ'αυτός στάθηκε έξυπνος. Στόν πόλεμο έκανε τήν μπάζα του. 
Ό τάδε;—Οι” ! Τετραπέρατος! Τότε ποΰ έπερναν τά κρασιά τής Κύμης 
στό εξωτερικό έκανε τό ενα βαρέλι πέντε- άς είν’ καλά τό νεράκι. Καί 
θαυμάζονται ως έξυπνοι- ό πρώτος διότι έκλεψε τήν πατρίδα του καί 
ό δεύτερος διότι έξηπάτησε τούς Ευρωπαίους καί έγινε παραίτιος νά 
έγκαταλειφθοΰν, λόγφ τής νοθείας, τά κρασιά τής Κύμης. Τώρα οί 
σύγχρονοί μας έξυπνοι μέ διάφορα κόλπα προσπαθούν νά ανυψώσουν 
τά τρόφιμα, άλλά .... άλλου τά κόλπα τους.
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Οί Τούρκοι απειλούν μέ Τζιχάτ. Έστι δέ Τζιχάτ ό 'Ιερός Πόλεμος 

Μάς έφοβέρισαν πολλάκις μέ- αύτόν, χωρίς νά ήμπορέσουν νά τόν 
πραγματοποιήσουν. Τώρα ή απειλή αύτή κάνει τήν έντύπωσιν πού 
κάνει είς τά σπουργίτια τό σκιάχτρο, πού βάζουν οί χωρικοί εις τά 
αμπέλια των, διά νά προφυλάξουν τά σταφύλια των. Τήν πριότην ημέ
ραν φεύγουν έπί τή θέα του έντρομα, τήν δευτέραν τό περιεργάζονται 
άπό μακράν, τήν τρίτην κάθηνται επάνω του καί. ... τό στολίζουν μέ 
περιττώματα.
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Σύρραξις Κράτους καί Τραπέζης δεινή. Ή Κυβέρνησις, εΰρεθεϊσα 
πρό ύπερτάτων αναγκών τοΰ Κράτους, ήθέλησε νά έπιβάλη χείρα έπί 
τού παρά τή ’Εθνική Τραπέζι) κατατεθειμένου έξ εισφορών ύπέρ τής 
ναυαρχίδος ποσού τών 3.500,000 δρ. άλλ’ ό Διοικητής τού κολοσσιαίου 
αυτού οικονομικού οργανισμού, δστις είς κρισιμωτάτας στιγμάς τού 
Κράτους έχρησίμευσεν ώς έρεισμα, ήρνήθη, διότι δέν είχε τό δικαίωμα 
νά δώση χρήμα, τό όποιον τού ήτο διεπεπιστευμένον διά σκοπόν ώρι- 
σμένον καί ιερόν. Τότε τό Κράτος όχι τό άπρόσωπον, άλλά τό Κρά
τος τό προσωπικόν, τό Κράτος τού «έγώ», ποΰ έβλεπε δτι, υπάρχει καί 
άλλος δυνάμενος νά μετρηθή είς όγκον καί ύψος μέ αύτό, χωρίς νά συλ- 
λογισθή τί κάνει, χωρίς νά άναμετρήση τάς πιθανός συνέπειας, όχι διά 
τό πρόσωπον τού Διοικητοΰ, άλλά διά τό ίδρυμα, τό όποιον 0ά παρεδί- 
δετο βορά είς τάς κυβερνήσεις καί άκόμη πρός τό συμφέρον αύτοΰ 
τοΰ ’Έθνους, διότι δέν γνωρίζομεν πλέον, πόσοι θά εύρεθούν νά εισφέ
ρουν χρήματα ύπέρ υψηλών σκοπών, δταν έχουν τό προηγούμενου δτι 
κυβερνήτης επέβαλε χείρα διά νά καλύψη τά κενά, πού έσχηματίσθησαν, 
άπό υποθέσεις γαιανθράκων, ορυκτελαίων, αυτοκινήτων, άρβυλών, ύψωσε 
τήν πυγμήν διά νά τήν κατσφέρη κατά τού ιδρύματος. Ευτυχώς ή Άντι- 
πολίτευσις συνεκράτησε τήν πυγμήν αύτήν, ήτις κατέπεσε μόνον κατά 
τού Διοικητοϋ. Καί ιδού ή αποστολή τής Άντιπολιτεύσεως, Άντιπολι- 
τεύσεως λελογισμένης, μετριοπαθούς. ΔΓ αύτό τήν (ονόμασαν «Φάρον 
τηλαυγή, καθοδηγούντο τόν κυβερνώντα τό σκάφος τής Πολιτείας».
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Παρ’ ολίγον κάτι παρόμοιον νά συμβή μέ τά κληροδοτήματα. Πλη
σιάζουν δέκα έτη άπό τότε, ποΰ δ ΓΙαναγής Χαροκόπος προσεφέρθη 
νά. άνεγείρη καί έξασφαλίση τήν συντήρησιν τής ’Επαγγελματικής Σχο
λής του, άγοράσας καί τό παρά τήν Καλλιθέαν γνωστόν γήπεδον. Τιόρα 
ό Χαροκόπος έγεινε άείμνηστος, έλυωσε, τά δοτά του έξετάφησαν, άλλά 
0ά τρίζουν κάπου άπό ίεράν άγανάκτησιν, ποΰ δέν πραγματοποιείται τό 
ώραϊον δνειρον, πού είχε ίδεϊ ζωντανός. Γιατί; Διότι κάποιος ισχυρός 
ποΰ είχε χέρσα χωράφια είς τό Γουδί. έπεισε τούς έν τέλει, διά νά 
πάρουν τιμήν αί γαϊαι του, νά κτίσουν τήν Σχολήν είς τό Γουδί, παρά 
τήν θέλησιν τού διαθέτου. Φαντάζεσθε δέ τί 0ά έπηκολούθει. Δέν 0ά 
άφινε πλέον κανείς μίαν πεντάραν, δταν είξευρε δτι πρός έξυπηρέτησιν 
τών συμφερόντων τοΰ κάθε άνθρωπάκου, παραβιάζονται αί τελευταίοι 
θελήσεις τού διαθέτου. Εύτυχώς ήτο ανοικτή ή Βουλή καί έματαιώθη 
τό άνοσιούργηιια.
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Είς 2,000,000 άνέρχονται αί έκ τού πολέμου άπώλειαι έως τώρα- είς 

νεκρούς δηλαδή καί τραυματίας. Αρκεί νά σημειωθή δτι. οί αιχμάλωτοι 
άνρλθον έως τώρα είς 800,000. Καί εϊιιεθα άκόμη, άν πιστεύση κανείς 
τούς δυναμένους νά έκτιμήσωσι, είς τό άλφα. Φαίνεται δμως δτι άρχίζουν 
νά γονατίζουν οί Γερμανοί πλέον. Τούλάχιστον αύτό άποδεικνυουν αύτά 

τά σπασμωδικά κινήματα πού κάνουν. Ή είς τήν Σερβίαν εισβολή, 
αίφνης, ήτις πρός στιγμήν άνησύχησε όλους καί έξηγήθη, ότέ μέν ώς 
σκοπούσα τήν επαφήν μέ τήν Τουρκίαν, ότέ δέ τήν πρός τήν Θεσσα
λονίκην προέλασιν καί άλλοτε τόν περισπασμόν τής προσοχής τών 
μεγάλων, δέν είχε άλλον σκοπόν παρά τήν κατάληψιν μόνον τής Σερβίας 
ΐνα κατά τήν συζήτησιν τών δρων τής Ειρήνης στέρξη ή Αύστρία είς 
τήν εκκένωσή· της, διατηρούσα τήν άκεραιότητα έαυτής. Καί είχε δ 
θεός είς τήν άναμπαμποΰλα τής Βαλκανικής. Εννοείται δτι αύτό καταντά 
τυχοδιωτικός πόλεμος.

*
"Ενα μικρόν θόλωμα τών νερών μας άνησύχησε άκόμη περισσότερον. 

Συμπλοκαί είς τά σύνορα μεταξύ τών Έλληι «βουλγαρικών φρουρών τής 
μεθορίου άφ’ ένός καί άπόπειρα παραβιάσεως τής έν Κωνσταντινουπό- 
λει Πρεσβείας μας, ύπό τό πρόσχημα έρεύνης πρός άνακάλυψιν άσυρμά- 
του, λειτουργοΰντος έν αύτή. Καί ό πανικόβλητος λαός έφαντάσΟη συνεν
νόηση· Βουλγάρων καί Τούρκων, κάθοδόν των είς Αθήνας.... καί τά 
καλά τής Μπανίτσης, χωρίς νά σκεφθή δτι, διά λόγους πολλούς καί 
διαφόρους αί συμπλοκαί τών συνόρων θά καταντήσουν χρόνιον νόσημα.
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ΟΛΑ
"Ολα είναι τώρα εύμορφα. 
"Ολα έχουνε μια χάρι.
—τή λίμνη καθρεφτίζονται 

τ’ αστέρια το φεγγάρι.
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ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ!;
Ι'ιατ έγεινες έοΰ καλή 
γελής' σέ καμαρώνω 
καί οτήν καρδιά μου σούστηοα 
τής ώμορφιάς ιόν θρόνο.

ΔΟΓΗΣ 
4 4

ο ΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ο
Τώρα μέ τάς έορτάς γίνεται μεγάλη ανταλλαγή επισκεπτηρίων καί 

καί έπ’ ευκαιρία άξίζει νά εί’πωμεν ολίγα περί τής καταγωγής των. 
Πράγματι τά έπισκεπτήρια δέν είναι, ώς θεωρείται γενικώς, ούτε νέα. 
ούτε εύρωπάίκή έφεύρεσις. Είς τήν Κίναν είναι έν χρήσει— καί είναι 
έξηκριβωμένον τούτο ίστορικώς— πρό 1200 έτών, ένώ είς τήν Γαλλίαν 
ή χρήσις των έγενικεύθη μόλις κατά τόν λήξαντα αιώνα.

Εννοείται ότι, τά Κινεζικά έπισκεπτήρια δέν ομοιάζουν διόλου μέ τά 
ορθογώνια καρτονάκια ποΰ μεταχειριζόμεθα σήμερον. Είς τήν Κίναν τό 
έπισκεπτήριον είναι ένα είδος πίνακος, είς τόν όποιον είναι χαραγμένα 
ασυνάρτητα σχήματα—γράμματα, μέ τά όποια ό έπιστέλλων έχει τήν 
άξίωσιν καί πιστεύει δτι, εκφράζει τάς θερμοτέρας εύχάς. ’Εννοείται 
δτι, τό μέγεθος τού έπισκεπτηρίου είναι άνάλογον τής ύπολήψεως καί 
τοΰ σεβασμού, δν τρέφει ό άποστολεύς πρός τόν παραλήπτην. Είς τά 
διπλωματικά χρονικά άναφέρεται δτι. <> έν Πεκίνω πρεσβευτής τής 
’Αγγλίας κατά τόν 17°ν αιώνα έλαβεν έκ μέρους τής Σινικής Κυβερνή
σεως έπισκεπτήριον μήκους δεκαοκτώ ποδών, τό όποιον τοΰ έκόμισαν 
εξ άνδρες.
’Εν άντιθέσει πρός τούς Κινέζους, ποΰ μεταχειρίζονται τόσον μεγάλα 

έπισκεπτήρια καί πρός ημάς τόν άλλον κόσμον, ό όποιος τέλος πάντων 
έπενόησε τό έπισκεπτήριον έκ τής άνάγκης, ήτις παρουσιάζεται έκά- 
στοτε, δταν δέν εύρίσκη δ έπισκέπτης τόν οικοδεσπότην παρ' αύτφ, μεγά
λοι καλλιτέχναι κατά προγενεστέρας έποχάς δέν ήσθάνθησαν τήν άνάγ- 
κην αύτήν.

Ούτω άναφέρεται δτι ό Άπελλής, μεταβάς είς τό σπουδαστήριον 
τοΰ Πραξιτέλους, έπειδή δέν τόν εύρεν έκεϊ, έσυρεν έπί μιας είκόνος 
μίαν γραμμήν τόσον λεπτήν, ώστε έπανελθιον ό Πραξιτέλης άμέσως 
άνεγνώρισε τις ήτο ό έπισκεφθείς αύτόν κατά τήν άπουσίαν του.

Άναφέρεται καί άλλο χαρακτηριστικόν ανέκδοτον είς μεταγενεστέραν 
εποχήν καί έγγυτέραν πρός υμάς. Ένώ ό έκ Βολτέρρας περίφημος 
ζωγράφος Δανιήλ είργάζετο είς τό έν Ρώμη περίφημον μέγαρον Φαρ- 
νεζίνα, γράφων τάς εικόνας τής Άρτέμιδος καί τής Μεδούσης, ό Μιχαήλ 
"Αγγελος, έπιθυμήσας νά ίδή τόν μαθητήν του, μετέβη είς έπίσκεψίν του 
έκεϊ καί επειδή άπουσίαζεν εκείνος, άντί έπισκεπτηρίου, έσχεδίασε δΓ 
άνθρακος κεφαλήν κολοσσιαίων διαστάσεων.Ό Δανιήλ, έπανελθών, άνε
γνώρισε τόν επισκέπτην- δράστην, άλλά καί δέν έτόλμησε νά σβέση 
τήν άγρίαν εκείνην μορφήν, ήτις άκόμη σήμερον έπ! ένός τών τοί
χων τοΰ πρός τόν κήπον ίσογαίου δωματίου τοΰ περιφήμου μεγάρου 
ελκύει τόν θαυμάσμόν τών επισκεπτών.
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ΑΣΜΑΤΙΟΝI
Είδες πτηνόν εντός κλωβού, μέ θλϊφιν ν άτενίζη 

τούς γαλανούς αιθέρας ;
Πώς τό κωτίλον αομά τον δέν παύει νά έλπίζγ] 

ήμέρας ελευθέρας ;

ΙΙώς ανυπόμονου ποθεί τήν φυλακήν νά αφίο]), 
νά φύγ είς τούς αέρας ;

Ελεύθερον καί άφροντι, ώς πριν, νά διάσχιση 
τήν έκτασιν τής Σφαίρας ;

ή Ί'υχή μ’ ώς τό πτηνόν, τό έγκλειστον, όμοια 
βαρυαλγής πώς κλίνει

τόν κλωβόν τόν γήϊνον έ/πτίς ποτέ κάμμία 
τό άλ.γος της δεν σβΰνει.

εις το Απειρον ποθεί γοργή να πτερύγια]), 
ν άπέλ.θ]] ή οδύνη.

τότε δ διηνεκής ό θρήνος θά οιγήσ/)· 
0ά έλ.θ]) ή γαλήνη.

Α
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Καί

Καί

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ο ο ο 

ο Ο ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

1 Νοεμβρίου. Οί Ρώσσοι κατέλαβον τήν Ταρ- 
νώβ, τό Γιασλύ καί τό Κρόσνο, συλλαβόντες

καί 82 χιλιάδας αιχμαλώτους μετά 800 άξιωματικών.
Είς τό δυτικόν μέτωπον έσημειώθησαν άσήιιαντοι τινές 

μεταβολαί μετά μικρός προελάσεως τών συμμάχων πρός 
’Ανατολάς τού Τρανού-Λεμόν, Νοτιανατολικώς τοΰ Νουβρόν 
καί Βορειανατολικώς τού Σουασόν.

2 Νοεμβρίου. Είς τό ’Ανατολικόν μέτωπον έξακολουθοΰν 
δειναί συρράξεις μεταξύ Γερμανό - Αυστριακών καί Ρώσσων.

Έπίσης περί τό Κοπρίκιοϊ σφοδρά μάχη ήρξατο μεταξύ 
τών Ρωσσικών στρατιών καί τών Τούρκων.

Είς τό δυτικόν μικρά προέλασις τών συμιιάχων έσηιιειώθη 
πρός τό Άρράς.

Ίσχυραί Αύστριακαί δυνάμεις μετετοπίσθησαν πρός τό 
Σερθικόν μέτωπον.

3 Νοεμβρίου. Κατά τήν πτώσιν τού Τσίγκ - Τάο έντός 
τού λιμένος εύρέθησαν κατεστραμμένα έν Λύστριακόν κατα

δρομικόν. πέντε Γερμανικοί κανο
νιοφόροι καί μιά τορπιλλοθέιις.

Νοτίως τού Καρακιλσέ οί Κούρ
δοι ύπέστησαν πανωλεθρίαν άπό 
τούς Ρώσσους.

Ό άνά τήν Μάγχην περιπολών 
Αγγλικός στόλος κατέστρεψε 2 
Γερμανικά ύποβρύχια.

Ρωσσικός στρατός προελαύνει 
όρμητικώς έντός τής Ανατολικής 
Πρωσσίας, καταλαΟών 5 φρούρια.

Οί Γερμανοί έκαμαν γενικήν 
έπίθεσιν άπ’ άκρου είς ακρον, ύπο- 
στηριζόμενοι ύπό τού πυροβολι
κού. Παρά τήν "Υπρ ή σύρραξις 
ύπήρξε άληθής γιγαντομαχία.

4 Νοεμβρίου. Τά Αυστριακά 
στρατεύματα, φοβερά είς όγκον, 
είσέβαλον είς Σερβίαν καί κατέ
λαβον μετά σφοδρός μάχας τό 
Όβρένοβατς καί τό Βαλιέβο. ΤΙ 
Σέρβική πρωτεύουσα μετεφέρθη 
είς Νύσσαν.

5 Νοεμβρίου. Μετά δωδεκαή- 
μερον μάχην οί Ρώσσοι κατέλα- 
θον τό Πρωσσικόν χωρίον Λαγκ- 
στάργκερ. Οί Γερμανοί ύποχωροΰν 
πρός τό μέτωπον Γκουμπίνεν-Άρ- 
γκεριιπούργκ.

Είς τήν Γαλικίαν οί Ρώσσοι 
συνάπτουν φοβερός μάχας πρός 
τάς οπισθοφύλακάς τών Αυστρια
κών είς τήν περιφέρειαν Δούγκλας.
Ή συμμαχική προέλασις ήρχισε 

νά γενικεύεται καθ' δλον τό βό
ρειον μέτωπον.

Οί Αύστριακοί κατέλαβον τήν 
Σερβικήν πόλιν Κουλουμπάρα, αί- 
χμαλωτίσαντες καί 8 χιλιάδας Σέρ
βων, 42 πυροβόλα καί άφθονον 
υλικόν πολέμου.

Έν Καυκάσιο οί Ρώσσοι κατε- 
τρόπωσαν τούς Τούρκους, τό άρι
στερόν τών όποιων ΰπεχώρησεν έν 
άταξία. Είς Νταζάρ 4 Κουρδικά 
συντάγματα διεσκορπίσθησαν, τά 
δέ παρά; τό Καμούρ ’Οθωμανικά 
στρατεύματα καί αί μετ’ αύτών
δρώσαι Κουρδικά! συμμορίαι κατεστράφησαν δλοσχερώς. Αί Ρωσσικαί 
πρωτοπορεϊαι ήνάγκασαν τούς Τούρκους νά έγκαταλείψωσιν τάς θέσεις 
των καί νά τραπώσιν πρός τήν διεύθυνσιν Βαγιαζίτ - Βάν.

6 Νοεμβρίου. Παρά τό Ντουτάκ οί Τούρκοι ύπέστησαν νέαν πανω
λεθρίαν, καταδιωχθέντες ύπό τοΰ Ρωσσικοΰ ίππικοΰ.

Οί Αύστριακοί βομβαρδίζουν τό Βελιγράδιον. Άλλαι ίσχυραί δυνά
μεις οδεύουν πρός τήν Δομπρένοβατς.

7 Νοεμβρίου. Έν Σιάτ -Έλ-Άράμπ τού Περσικού κόλπου τά ’Αγγλικά 
στρατεύματα συνηντήθησαν μετά Τουρκικής δυνάμεως έκ 4 '/3 χιλιάδων 
άνδρών, καλώς χαρακωμένων μετά 12τηλεθόλων.Ή έπίθεσιςτώνΆγγλων 
ήτο λυσσώδης, άλλά καί ή άμυνα πεισματωδεστάτΐ). Οί “Αγγλοι έν τέλει 
κατέλαβον τά χαρακώματα, έκτοπίσαντες αύτούς, έκυρίευσαν δέ μεταγω
γικά, πυρομαχικά καί 2 πυροβόλα.

ΤΙ Οωρηκτή μοίρα τοΰ Εύξείνου, έπαναπλέουσα είς Σεβαστούπολη·, 
άνεκάλυψε μοίραν τοΰ Τουρκικού στόλου έκ τοΰ «Γκαΐμπεν καί τοΰ 

Μπρεσλάου». παραταχθεϊσα δέ είς τάξη· μάχης. δΓ ομοβροντίας έπληξε 
τό «Γκαΐμπεν», είς τά πλευρά τοΰ όποιου έσχηιιατίσθη ρήγμα, ένφ_συγ
χρόνως έξερράγη πυρκαϊά. Τό Γκαΐμπεν», άφού έπί τινα λεπτά έβαλε 
κατά τής ναυαρχίδος «Άγιος Ευστάθιος -, έστράφη και έχάθη έντός τής 
ομίχλης μετά τοΰ Μπρεσλάου». Οί Ρώσσοι έσχον 1 υποπλοίαρχον, 1 
σημαιοφόρον καί 29 ναύτας νεκρούς.

Είς τό δυτικόν μέτωπον ούδειιία άξια λόγου μεταβολή έσημειώθη.

ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΔΕΣ.—Δέν ήτο δυνατόν νά Υστερήσουν αί Γερμανίδις ποϋ φημίζονται 
διά τήν νοικοκυρωσύνην των καί τήν οικογενειακήν άφοσίωσιν καί στοργήν των. 
Μόλις οί. σύζυγοί) οί. υίοί, οί Αδελφοί εσπευσαν ύπύ τάς σημαίας, έιρεςαν καί αΰταί 
νά τούς Αντικαταστήσουν είς τό έπάγγελμά των. Καί βλέπει κανείς είς το Βέρο- 

λινόν καί τάς άλλας πόλεις έπιΟεωρητρίας τών τραμ καί είσπράκτορας κ.λ.π.

8 Νοεμβρίου. Οί Ρώσσοι όδεύοντες πρός τήν Έρζερούμ ύπέστησαν 
βιαίαν έπίθεσιν άπό τά Τουρκικά στρατεύματα, άλλά άποκρούσαντες 
αύτά κατέλαβον τήν Ντουτάχ. Είς τήν Τραπεζοϋντα οί Ρώσσοι έβοιι- 
βάρδισαν τούς στρατώνας καί τάς στρατιωτικός άποθήκας.

Είς τήν περιφέρειαν τοΰ Άργκόν οί Γάλλοι άπέκρουσαν λυσσώδη 
έπίθεσιν τοΰ έχθροΰ καί προήλασαν πρός 'Ανατολάς.

Είς τήν Ανατολικήν Πρωσσίαν οί Γερμανοί άπέκρουσαν σφοδρός 
επιθέσεις τών Ρώσσων καί άνέκοψαν τήν πορείαν των.

9 Νοεμβρίου. Είς ςτά Βόσγια οί Γάλλοι έσχον σημαντικήν έπιτυχίαν. 
Πρός Βορράν τοΰ Λόδζ οί Ρώσσοι προελαύνοντες ουνήντησαν έρρω-

μένην άντίστασιν Αυστριακών, ήν καί άπέκρουσαν, συλλαβόντες τρισχι- 
λίους αιχμαλώτους.

ΙΟ Νοεμβρίου. Τό «Χαμηδιέ» έβομβάρδισε τήν παρακαυκάσιον πόλιν 
Τΰυαψέ μέ 125 βολάς. Τά Ρωσσικά πυροβολεία τό ήνάγκασαν νά 
τροπή είς φυγήν.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον έλαθον χώραν πεισματώδεις μάχαι. Από
πειρα τών Γερμανό-Αυστριακών δπως διασπάσουν τήν γραμμήν Κίελ- 
τσε-Ραδώμ άπέτυχε μέ σημαντικός άπωλείας τοΰ έχθροΰ.

Είς τό δυτικόν μέτωπον ούδεμία άξια λόγου μεταβολή έσημειώθη.
11 Νοεμβρίου. 3 Αγγλικά άεροπλάνα έβομβάρδισαν τό έργοστάσιον 

τών άεροπλοίων Ζέππελιν, είσχωρήσαντα 120 μίλλια έντός τής Γερμα
νίας. Έκ τών 2 πιλότων δ είς τραυματισθείς συνελήφθη αιχμάλωτος. 

Αί ζημίαι τών εργοστασίων είναι 
μέγιστοι.

Έν ΙΙολωνίσ. οί Αύστριακοί άπε- 
πειράθησαν νά κυκλώσουν τό άρι
στερόν τών Ριόσσων. ΊΙ προσπά
θεια έματαιώθη, ήχμάλωτίοθησαν 
δέ 5 χιλιάδες Λύστριακών.

Οί Ρώσσοι κατέλαβον τά στενά 
τών Καρπαθίων καί προελαύνουν 
δΓ αύτών άθρόως. ΤΙ Βιέννη όχυ- 
ροΰται έν σπουδή.

Σφοδρός κανονιοβολισμός ήρ- 
χισε κατά τής Ρέμς, Σουασόν καί 
"Υπρ. ΤΙ ιιητρόπολις τής Ρέμς 
έπυρπολήθη.

Τό Γερμανικόν ύποβρύχιον Υ1 
έβυθίσθη ύπό ’Αγγλικού άνιχνευ- 
τικού είς τάς Βορείους άκτάς τής 
Σουηδίας.

12 Νοεμβρίου. Οί Τοΰρκοι 
προσβληΟέντες καθ’ δλον τό μετω- 
πόν των ύπό τών Ριόσσων έτρά- 
πησαν είς φυγήν πρός τήν Έρζε
ρούμ, διωκόμενοι.

Είς τό δυτικόν μέτωπον καί είς 
τό άνατολικόν ούδεμία κίνησις 
άξια λόγου έσημειώθη.

Τό Αγγλικόν θωρηκτόν Τολ
μηρός» κατεβυθίσθη είς τάς βο
ρείους άκτάς τής ’Ιρλανδίας, προσ
κρόυσαν έπί νάρκης.

Αγγλικά και ’Ινδικά στρατεύ
ματα κατέλαβον τήν Βασόραν.

13 Νοεμβρίου. Τά Αυστριακά 
στρατεύματα, διαθάντα τάς ελώ
δεις έκτάσεις τοΰ Κουλουμπάρα, 
προελαύνουν είς τά ενδότερα τής 
Σερβίας.

Είς τήν Ούγγαρίαν καί τήν 
Πολωνίαν οί Ρώσσοι κατήγαγον 
θριό.μβους.

14 Νοεμβρίου. Μεταξύ Βάρτα 
καί Βιστούλα οί Ρώσσοι ήχμαλώ- 
τισαν 2 Γερμανικά σώματα. Είς 
τήν μάχην τοΰ Λόδζ ύπερισχύουν 
οί Ρώσσοι. Είς τό Λύστριακόν 
μέτωπον ήχμαλιότισαν 8 χιλιάδας 
Αυστριακούς.

15 Νοεμβρίου. Ή έπίθεσις τών Λύστριακών κατά τοΰ Βελιγραδιού 
άπέτυχε. Οί Σέρβοι συνταχθέντες άνέκοψαν τήν προέλασιν τών Αυστρι
ακών, έπήνεγκον δέ καί φοβερός ζημίας εϊ; αύτούς.

Οί Γερμανό-Αύστριακοί ύποχωροΰν έκ Πολωνίας.
16 Νοεμβρίου. Έκ τής έντός τοΰ Σέρβικου έδάφους προελάσεως 

τών Αυστριακών μεγάλαι άνησυχίαι έγεννήθησαν έκ τού φόβου μή ή 
Αύστρία προχωρήση πρός τήν Θεσσαλονίκην. Ίσχυραί Ι’ωσσικαί δυνά
μεις έστάλησαν πρός βοήθειαν τών Σέρβων.

Φοβεραί μονομαχίαι πυροβολικού έλαβον χώραν 
είς τό δυτικόν μέτωπον, άλλ’ ούδεμία μεταβολή 
έσημειιόθη.

Ισχυρά σκάφη έκ τοΰ έν Άδριατική Αγγλο- 
Γαλλικοΰ στόλου άπεσπάσθησαν, κατευθυνόιιενα 
είς τά Δαρδανέλλια, δπως ένισχύσωσι τήν έκεϊ 
περιπολοΰσαν συμμαχικήν μοίραν.

ΊΊ διπλή προέλασις τών Ρωσσικών στρατευμά
των έν τή άνατολική καί νοτίφ Πρωσσία έξακο- 
λουθεΐ μέ σφοδρός συρράξεις.

Ό Ρωσσικός στόλος τής Βαλτικής έκύκλωσε 
μοίραν τοΰ Γερμανικού στόλου, βυθίσας 3 κατα 
δρομικά καί τινα τορπιλοβόλα.

Σφοδραί μάχαι συιήφθησαν είς τά Καρπάθια,
ΕΚΤΟΡ ΚΛΕΤΛΛΙΛΖ
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ΡΩΣΣΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ. — ΕΙς τήν φρουράν τής Αύτοκρατείρας, δπως λέγεται 
τό σώμα αύτό, κατατάσσονται διαλεκτοί νέοι τών καλητέρων οικογενειών. 

[Φωτ. Chnsseau - Flavieus, Paris]

[Φ·οτ. Chusseau-Fiavieiis, Paris]
KAI ΑΥΤΟΙ. — Κοζάκοι είναι καί αύτοί, Κοζάκοι τοΰ Ντόν, τοϋ ποταμού, 
λεγόμενοι, μυθικοί καί αυτοί ήρωες

όπου τά Αυστριακά στρατεύματα καταβάλλουν Απεγνωσμένος προσπά
θειας. υφιστάμενα καί τεράστιας άπωλείας.

17 Νοέμβριον. Τά συμμαχικά στρατεύματα τοΰ Δυτικοΰ μετώπου 
μετά σφοδρόν κανονιοβολισμόν προήλασαν είς τήν περιοχήν τοΰ Φεΐ 
καί έφθασαν μέχρι τών συρματοπλεγμάτων τοΰ έχθροΰ.

Ή έν Σερβίφ δρώσα Αυστριακή στρατιά, ύπερνικήσασα τήν Αντίστα
σιν τών Σέρβων, κατέλαβε τό Βά
λιεβον καί τήν γραμμήν Σουμποβόρ- 
Ούζίτσε. Αί Αυστριακοί φάλαγγες, 
προελαύνουσαι, συνέλαβον καί 1300 
αιχμαλώτους.

18 Νοέμβριον. Είς τό δυτικόν 
μέτωπον τά έν Βελγίφ δρώντα Γερ
μανικά στρατεύματα περιωρίσθησαν 
είς άμυναν.

19 Νοέμβριον. Ρωσσική φάλαγξ 
δρώσα περί τόν Εύφράτην έπετέθη 
κατά τών Τούρκων καί έξετόπισεν 
αύτούς. Ή δύναμις τής 28ης καί 
29ης ταξιαρχίας περιωρίσθη εις τό 
ήμισυ. Οί Ρώσσοι προελαύνουν.

Οί Σέρβοι πρό τοΰ καταπληκτικώς 
ύπερτέρου είς Αριθμόν Αυστριακού 
στρατοΰ ύποχωροΰν έν τάξει.

Είς τόυδτικόν μέτωπον καθ’όλη ν 
τήν γραμμήν παρετηρήθη δφεσις 
τών έχθροπραξιών.

20 Νοέμβριον. Αί άρχαί Κωνσταν
τινουπόλεως έζήτησαν νά κάμουν 
έρευναν είς τό μέγαρον τής Ελλη
νικής πρεσβείας, διότι δήθεν έλει- 
τούργει έκεΐ άσύρματος τηλέγρα
φος. Ό κ. ΙΙανάς διεμαρτυρήθη έντόνως, άπειλήσας καί ^άναχώρησιν, 
δ δέ Μέγας Βεζύρης έβεβαίωσεν δτι, τά λαβόντα χώραν ήσαν έν πλή- 
ρει άγνοια του.

Τά Αυστριακά στρατεύματα κατέλαβον τό Βελιγράδιον. Ή Σέρβική 
φρουρά άπεσύρθη άνευ απωλειών. Οί Αυστριακοί τουναντίον έσχον 
μεγάλας άπωλείας.

21 Νοέμβριον. Αί παρά τό Λόδζ μάχαι, αί άπό πολλών ημερών 
άρξάμεναι, εξελίσσονται εύνοϊκώς διά τούς Ρώσσους.

Έν Καυκάσιο οί Τούρκοι, πειρώμενοι νά άνακόψουν τήν προέλασίν 
τών Ρώσσων, συντρίβονται πανταχοΰ.

Είς διάφορα σημεία τής Αίγυπτου άπεβιβάσθησαν πολυάριθμα Αυστρα
λιανά στρατεύματα, όπως άμυνθώσι κατά τής έπιδρομής τών Τούρκων.

Τά Γαλλικά στρατεύματα έσχον νέας έπιτυχίας είς τά Βόσγια καί τήν 
’Αλσατίαν. Ή μεγάλη μάχη τής’ Φλάνδρας έληξε, χωρίς οί Γερμανοί νά 
γίνουν κύριοι τών βορείων άκτών τής Γαλλίας.

22 Νοέμβριον. Ούδαμοΰ έσημειώθη μεταβολή.
23 Νοέμβριον. ’Αγγλικά άεροπλάνα έρριψαν βόμβας κατά τών χαλυ

βουργείων Κρούπ τοΰ Έσεν, αΐτινες έπροξένησαν σοβαρός βλάβας.
Ό κανονιοβολισμός τής Ρέμς εξακολουθεί. Περί τό "Ύπρ οί σύμμα

χοι προσχώρησαν αίσθητώς.
24 Νοέμβριον. Αυστριακόν άεροπλάνον, φθάσαν άνωθεν τής Κετ- 

·ϊίγνης, έρριψε μεταξύ τών στρατώνων καί τοΰ Νοσοκομείου 2 χειρο
βομβίδας.

Είς τά Καρπάθια έξακολουθεΐ ή προέλασις τών Ρώσσων.
Τό Λόδζ κατελήφθη ύπό τών Γερμανών.
25 Νοέμβριον. Τά Σερβο - Μαυροβουνιωτικά στρατεύματα μετά δει- 

νάς συρράξεις καί λυσσαλέαν Αντίστασιν, άφοΰ άνέκοψαν έπί τριήμερον 
τήν προέλασίν τών Αυστριακών, συνάψαντα νέαν μάχην, τούς συνέτρι- 
ψαν καί τούς κατετρόπωσαν. Οί Αυστριακοί έτράπησαν είς ατακτον 
φυγήν, άφήσαντες είς χεΐρας τών Σέρβων 20 χιλιάδας αίχμαλώτων, πολ
λούς Αξιωματικούς καί πολλά πυροβόλα μετά πυρομαχικών. Ή δίωξις 
τών φυγάδων έξακολουθεΐ.

26 Νοεμβρίου. Ή Γαλλική πρωτεύουσα μετεφέρθη έκ νέου είς 
Παρισίους.

’Απόπειρα τών Γερμανών δπως διαβούν τήν διώρυγα τής Ύζέρ διά 
τεθωρακισμένων λέμβων άπεκρούσθη ύπό τών Βέλγων.

Γαλλικά άεροπλάνα έβομβάρδισαν τόν αεροπορικόν σταθμόν Φραϊ- 
μπούργκ.

Έν Αίγύπτφ οί "Αγγλοι ώχύρωσαν τό Πόρτ-Σαΐδ. προκαλέσαντες 
τεχνητήν πλημμύραν.

Τά συμμαχικά στρατεύματα μετά δίμηνον λυσσώδη αγώνα κατέλαβον 
τό Βερμέλ.

Οί Αδστριακοί έκένωσαν έν άταξίφ τό Σερβικόν έδαφος.
27 Νοέμβριον. Τά συμμαχικά στρατεύματα άπ’ άκρου είς άκρον τής 

παρατάξεως Ανέλαβον τήν έπίθεσιν.
ΓΙαρά τήν νήσον Φάλκλανδ, ’Αγγλικός στολίσκος ύπό τόν ναύαρχον 

Στάρντιϋ συνήντησε τά Γερμανικά «Σιάρνχορστ»,·Κνα'ίζενάου·, «Νύρεμ- 
περγκ». «Λαϊψίχ» καί «Δρέσδεν» ύπό τόν ναύαρχον Φόν Σπέ καί τά 
κατεναυμάχησε. Τό «Κνα’ίζενάου», τό «Λαϊψίχ· καί «Νύρεμπεργκ» έβυ- 
θίσθησαν. Τό «Δρέσδεν» έτράπη είς φυγήν πρός τόν Ειρηνικόν Ωκεανόν.

28 Νοέμβριον. Οί Σέρβοι διάικοντες τούς Αυστριακούς άνακατέλα- 
βον τό Βάλιεβον. 6 χιλιάδες νέων αίχμαλώτων περιήλθον είς χεΐρας των·

Τό «Μπρεσλάου·, έμφανιοθέν πρό τής Σεβαστουπόλεως, τήν έβομβάρ- 
δισεν. Ρωσσικά υδροπλάνα τό έτρεψαν είς φυγήν.

Ή Ρωσσία άπέκλεισε διά τορπιλλών τούς λιμένας της έν τώ Εύξείνφ 
καί τούς Τουρκικούς.

Εις τά εμπόλεμα μέτωπα ούδεμία μεταβολή έσημειώθη.
29 Νοέμβριον. Είς τήν Αλσατίαν οί Γάλλοι προήλασαν σημαντικώς 

παρά τήν ζωηράν άντίστασιν τών Γερμανών.
30 Νοεμβρίου. Γερμανικόν υποβρύχιον έβυθίσθη ύπό τοΰ ’Αγγλικού 

στόλου παρά τό Ντόβερ. Τό «Γκαΐμπεν», έπισκευασθέν προσωρινώς, 
έβομβάρδισε τό Βατούμ, έπενεγκόν άσημάντους ζημίας.

Τά συμμαχικά στρατεύματα μετά σφοδρόν μάχην παρά τήν Ύζέρ 
έξετόπισαν τούς Γερμανούς καί κατέλαβον τήν δυτικήν· όχθην τής 
διώρυγος. Περί τό ’Αρράς τό πυροβολικόν τών Γάλλων κατέστρεψε τά 
χαρακώματα καί τάς ΰπονόμους τών Γερμανών. Οί Γερμανοί έβομβάρ- 

δισαν τόν σταθμόν τοΰ Ύπρ.
Οί Ρώσσοι άπεκρούσθησαν είς 

τά Καρπάθια ύπό τοΰ Ουγγρικού 
στρατοΰ.

Οί Σέρβοι κατέλαβον τό Βελι- 
γράδιον.

« « «

Η ΛΕΥΚΗ ΚΥΡΙΑ
τι/t ε τήν τελευταίαν Ασθένειαν τοϋ 
1*1 Κάίζερ, ήτις τόν ήνάγκασε νά 
εγκατάλειψη τό στρατόπεδον καί νά 
μείνη Αρκετόν καιρόν κλινήρης, μία 
μεγάλη Ανησυχία συνείχε τό Βέρο- 
λινόν καί ολόκληρον τήν Αυτοκρα
τορίαν, μία δέ έρώτησις ήτο διαρ
κώς είς τά χείλη δλων :

— Ένεφανίοθη;
Γύρω άπό τήν οικογένειαν τών 

Χοεντζόλλερν, Αλήθεια, ή παράδο- 
σις ΰφανε τόν θρύλον τής Λευκής 
Κυρίας, ενός φαντάσματος τό όποιον 
έμφανίζεται είς τό Βερολΐνον, οσά
κις πρόκειται νά άποθάνη μέλος τής

Δυναστείας καί περί τής έμφανίσεως αΰτής ήριότων άνησύχως οί Βερο- 
λινέζοι διαρκούσης τής Ασθένειας τοΰ Κάίζερ.

— Ή Λευκή Κυρία βγαίνει κατάβραδα, λέγει ή παράδοσις, πάντοτε 
μέσ’άπ’ τόν τάφο καί έμφανίζεται ζωντανή, όλοζώντανη, δταν επικείμενη 
τις καταστροφή Απειλή κάποιον άπό τούς Πρίγκηπας τής οίκογενείας 
Χοεντζόλλερν. Ό «Παληός Πύργος» τό πελώριον καί σιωπηλόν κτίριον 
τοΰ Βερολίνου είναι ένα οικοδόμημα ύπερύψηλον, τρομερόν, ένα είδος

ΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ. — Αύτοί είναι οί φοβεροί καί τρομεροί Κοζάκοι, πού άποτελούν 
τό θρυλικόν σώμα τοΰ 'Ρωσσικοΰ στρατοΰ, ποΰ έπέρχονται άκά·δεκτοι σάν 
χείμαρρος, κατακλύζουν, σκορπίζουν, καί χάνονται διά νά πέσουν άλλοΰ. 

[Φωτ. Chusseau - Flavians, Paris]

σιδερένιου βουνού,περιμέτρου πεντακοσίων μέτρων, μέ ένα θαυμάσιου 
ήμισφαιρικόν θόλον. Πρώτος κτίτωρ τοΰ μνημείου αύτοΰ φέρεται ό 
Βασιλεύς τής ΙΙρωσσίας Φρειδερίκος, κατά τό 1699, δστις ήθέλησε νά 
έπισκιάση τάς Βερσαλλίας, τότε άκόμη ποΰ τό Βερολΐνον ήτο μία κωμό- 
πολις μέσα είς μίαν κονιορτοβριθή καί πετρώδη πεδιάδα. Επάνω εϊς 
τό κολοσσιαίοι· αύτό οικοδόμημα μένουν άκόμη κολλημένα πρός τόν 
Σπρέα μερικά υψηλά ερείπια, λείψανα τής παλαιάς κατοικίας τών εκλε
κτόρων τοΰ Βρανδεμβούργου.

Είς τό μέρος αύτό υπάρχει ό -Πύργος μέ τό πράσινο καπέλλο», έντός 
τοΰ όποιου εύρίσκετο έπί Φρειδερίκου ή διάσημος «Μαντόνα», ήτις 
σήμερον φυλάσσεται είς τόν πύργον τής Νύρμπεργκ, ένα δμοίωμα γυναί
κας έκ ξύλου σκαλιστού, τό όποιον ήνοιγε κατά τό πρόσθιον μέρος σάν 
ντουλάπι, έσωτερικ.ώςδέ ήτο ώπλισμένον μέ χαλκίνας αίχμάς. Είςπαλαιόν 
εποχήν, δταν, ελλείψει Αποδείξεων, τό έν Βερολΐνφ λειτουργούν διαρ
κές στρατοδικείου, άπήλλασσε τόν κατηγορούμενον πόσης ενοχής, τόν 
ώδήγουν ένιόπιον τής Μαντόνας > καί τοΰ έλεγον :

— Ευχαρίστησε τώρα τήν άχίαν μας μητέρα.
Τότε μέ μίαν ώθησιν τόν ερριπτον είς τό εσωτερικόν τής ξύλινης 

γυναικός. ήτις ήνοιγε καί έκλειε διά μυστικού μηχανισμού όρμητικώς, 
οΰτω δέ ό Ατυχής έσπαράσσετο μέσα είς τό κοίλωμα άπό τάς χα/.κίνας 
λεπίδας καί κατόπιν διά μιάς οπής ή πολτώδης μάζα, διωχετεύετο είς 
τά έγκατα τής γής.

Είς αύτόν τόν Πύργον μέτό πράσινο καπέλλο», εις τόν όποιον έκρύ- 
πτετο ό Βερολινέζος Μινώταυρος, ή Μαντόνα, ζή, δπως λέγουν, άκόμη 
ή Λευκή Κυρία, ή όποια κατά τήν παράδοσιν πάντοτε, κάθε βράδυ δια
τρέχει σιωπηλή τά εξακόσια δωμάτια τοΰ Παληοΰ Πύργου, διασχίζουσα 
μέ ένα συρόμενοι· καί ό-παλόν βήμα τόν εξώστην τών ιπποτών, τήν αί
θουσαν τοΰ θρόνου, τήν λευκήν αίθουσαν καί ή όποια εισέρχεται εις τά 
Βασιλικά διαμερίσματα μόνον κατά τήν παραμονιήν τοΰ θανάτου μέλους 
τινός τής Δυναστείας. Κατ’ άλλους πάλιν μένει κρυμμένη είς κάποιο 
άγνωστον μέρος, ορατή μόνον είς τόν μελλοθάνατον.

*
ΙΙοιά είναι ή Λευκή Κυρία; Υπάρχουν πολλαί εκδόσεις περί τούτου. 

"Ισως είναι ή Άννα Σιδώφ, μία κόρη τοΰ λαοΰ, μέ τήν οποίαν έξετρελ- 
λάθη δ Έκλέκτωρ ’Ιωακείμ δ Β’, 
δστις καί κατεστράφη έξ αιτίας της. 
Πράγματι άναφέρεται δτι, δ ’Ιωα
κείμ διά νά άνταποκριθή είς τάς 
επιθυμίας της κατέφυγεν είς τήν 
δύναμιν τοϋ άλχημιστοΰ Ειρηναίου 
Φιλαρέτου, δστις δι’ένός μόνου κόκ
κου φυλοσοφικής λίθου προοεπάθει 
νά τοΰ προμηθεύση τριακόσια εκα
τομμύρια ταλλήρων. Άλλ’ επειδή 
τά πειράματα τοΰ Φιλαρέτου δέν 
έφερον ταχέως Αποτέλεσμα, δ Έκλέ
κτωρ έπέβαλεν έπαχθεστάτους φό
ρους είς τόν λαόν του.

Έπί τέλους, δ ’Ιωακείμ άπέθανεν 
ό δέ διαδεχθείς αύτόν ’Ιωάννης- 
Γεώργιος έφυλάκισε τήν "Ανναν Σι- 
δώφ είς Σπανδάου, δπου καί άπε- 
θανε στενάζουσα καί ή ψυχή της 
πλανάται έκτοτε μέσα είς τά δια
μερίσματα τοϋ Ανακτόρου, δπερ έκτι
σαν οί Απόγονοι τού λατρευτού της.

Άλλ’ ίσως είναι —κατ’ άλλους — 
καί ή χήρα κόμησσα Αγνή Όρλαμούνδ, τήν όποιαν ήγάπησε παραφό- 
ρως ο Μαρκήσιος Αλβέρτος ό Ωραίος, είς έκ τών πρώτων προγόνων 
τής οικογένειας Χοεντζόλλερν. Ή παράδοσις διέσωσε τραγικωτάτην 
περιπέτειαν τοΰ ειδυλλίου τούτου. Επειδή δ Αλβέρτος είχεν εΐπει δτι 
«θά ένυμφεύετο τήν εύμορφη χήρα, άν δέν τόν ένωχλοΰσαν τέσσερα 
μάτια», ή χήρα νομίζουσα δτι ΰπηννίσσετο τά τέκνα της, τά έφόνευσε 
έμπήξασα είς τό κεφάλι των χρυσήν καρφίτσα. Άλλ’ ό Μαρκήσιος 
ένοοϋσε τούς γονείς του, δΓ δ καί μετά τό διπλοΰν κακούργημά της,

ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΙ. — Είς τά παρά τά σύνορα χωριουδάκια, ποΰ καταλαμβάνουν 
οί Ρώσσοι, νύκτα καί ημέραν έχουν περιπολίας άναγνωρίσεως καί άνιχνεύσεως, 

αί όποΐαι τηρούν ένήμερα τά κέντρα περί τών κινήσεων τοΰ έχθροΰ.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΥΛΑΚΙΑ.— Ένψ ύποχωροΰν οί Γερμανοί, είς τό ΚονρτραΙ 
άντιτάσσουν πεισματώδη άντίστασιν, τά δε προχωρημένα φυλάκιά των κατέχουν 

τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν.

ΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑΙ. "Οπως καί είς τόν ίόικόν μας πόλεμον, ποΰ ήρχίσαμεν μέ 
60 χιλ. καί έφθάσαμεν είς 250, διότι οί Γάλλοι όργανωταί διαρκώς κατήρτιζον 
άπό τούς ποοσερχομένους νέα σώματα, τά έγύμναζον καί τά έστελλον ιίς τήν 
γραμμήν, αυεω καί τώρα καΰ’έκάστην συγκροτούν νέα σώματα είς τό Παρίσι 
καί τά οτέλλουν έξω εις τό μέτωπον. Καί βλέπει κανείς είς τούς δρόμους 

τοΰ Ιίαρισιοΰ τούς εφέδρου;, ποΰ κάνουν τάς προμήθειας των. '

δέν τήν ένυμφεύθη. Καί ή παιδοκτόνος χήρα παρεφρόνησε καί άπέθανε 
καί ή ψυχή βεβαρυμένη άπό τό Αμάρτημα, πλανάται άπό τότε χωρίς 
άνάπαυσιν είς τό σκοτεινόν οίκημα τών διαδόχων τοΰ Μαρκησίου.

Υπάρχει όμως καί τρίτη έκδοσις: "Ισως είναι ή ψυχή τής Αγνώστου, 
ήτις έχρησίμευσεν ώς μοδέλλο τής Μαντόνας καί ή όποια διά νά τιμω- 
ρήση τούς απογόνους τοΰ εφευρέτου τής Μαντόνας Φρειδερίκου, τούς 

προειδοποιεί διά νά κανονίσουν τούς 
λογαριασμούς των μέ τόν Θεόν.

*
Καί δμως δέν είναι μύθος. Υπάρ

χει ή Λευκή Κυρία τοΰ «Παληοΰ 
Πύργου·. Οί πρίγκηπες, πού τήν 
είδαν, άπέθαναν χωρίς νά προφθά- 
σουν νά εΐποΰν τίποτε. Τήν είδαν 
δμως καί ύπηρέται καί θαλαμηπό
λοι, άλλά τό φάντασμα πρός αύτούς 
δέν έξεστόμιζε λέξιν. Έπερνούσε 
σιωπηλόν, σαν άνεμος, καί τούς 
έχαιρετοΰσε μ’ ένα νεύμα τής κεφα
λής, ένφ αυτοί έφευγον δρομαίοι. 
Μ’ δλα ταΰτα, έπί Ίωάννου Σιγι- 
σμούνδου, κάποιος τολμηρός υπη
ρέτης, μόλις τήν είδε είς τόν διά
δρομον τοΰ Παληοΰ Πύργου, τήν 
έπλησίασε καί τήν ήρπασε μέ οι
κειότητα άπό τήν μέσην.

— Βό γκέεν ζι φράου; τήν ήρώ- 
τησεν.
τοΰ έδωκε μία μέ τό κλειδί, — τό’Αντί νά τοΰ εϊπη ποΰ πηγαίνει, . .

μαγευμένο κλειδί, ποΰ άνοιγε δλες τής πόρτες τοΰ πύργου — είς τό κεφάλι 
καί εκείνος έπεσε νεκρός. Τήν έπομένην παρέδιδε τό πνεύμα καί ό 
Έκλέκτωρ ’Ιωάννης Σιγισμοϋνδος.

Ό Φρειδερίκος Λ’ Ονήσκων έβεβαίωσε δτι, είδε τήν Λευκήν Κυρίαν. 
’Επειδή καμμία Δύναμις δέν ήθελε νά Αναγνώριση τήν κατά τό 1701 
Αρπαγήν τοΰ θρόνου, δ Φρειδερίκος έσκέφθη νά θαμβώση τόν κόσμον 
μέ τήν μεγαλοπρέπειαν τής Αυλής Του. Μετά τόν θάνατον τής συζύγου 
του Σοφίας Καρλόττας τοΰ Χανόβερ, ό Φρειδερίκος ήρχισε διαπραγμα
τεύσεις έπί δευτέρου γάμου μέ τήν Αυλήν τοΰ Νασσάου, άλλ’ επειδή διε- 
τύπωσε τήν άξίωσιν νά κράτη ή μήτηρ τής νύμφης κατά τούς γόμους 
τήν ουράν τής έσθήτος τής μελλονύμφου, τό συνοικεσίου έναυάγησε. 
Τότε έστράφη πρός τήν Αυλήν τοΰ Μεκλεμβούργου, καί έπειδή δέν 
υπήρχε μήτηρ είς τό μέσον έγένετο ό γάμος μέ τήν ΙΙριγκήπισσαν Λουΐ- 
ζαν. τέσσαρες δέ πρίγκηπες άνεΐχον τόν μανδύαν καί έξ κόμησσαι τήν 
ουράν τής νέας Βασιλίσσης.

Άλλά μετ’ ολίγον, τό μέν διότι ή νέα Βασίλισσα άπεστρέφετο τήν 
έπίδειξιν, τό δέ διότι δ Βεσιλεύς, μιμούμενος τόν Λουδοβίκον ΙΔ', είχε 
καί ερωμένην, τήν σύζυγον τοΰ Πρωθυπουργού του, κόμησσαν Βατεμ- 
βέργ, ή Βασίλισσα Λουΐζα, τρωθεΐσα καιρίως, διέταξεν ένα βράδυ τούς 
θεράποντος της νά πετάξουν έξω τής Ούρας τοΰ πύργου τήν Αναιδή 
κόμησσαν, αυτή δέ μελαγχολική ώς ήτο καί οξύθυμος, κατελήφθη υπό 
νευρικών κρίσεων καί παρεφρόνησε. Ταύτοχρόνως ήσθένησε καί δ Βασι
λεύς, άπό τόν όποιον οί αΰλικοί άπέκρυψαν τήν κατάστασιν τής Βασι
λίσσης. Έξαφνα μίαν ημέραν ή Βασίλισσα, προσβληθεϊσα άπό ισχυρόν 
παροξυσμόν, έξέφυγε τοΰ διαμερίσματος της καί πλανηθεΐσα είς τόν 
πύργον έίσήλθεν είς τά δώματα τοΰ Βασιλέως διά μιας ΰαλοφράκτου 
θύρας, τήν όποιαν έθρυμμάτισε. Ό Φρειδερίκος έκοιμάτο καί είς τόν 
κρότον τών Οραυομένων ύαλων άνετινάχθη, βλέπων δέ ημίγυμνου τήν 
Βασίλισσαν, μέ τά κατάλευκα έσώρρουχά της καταματωμένα, μέ τά 
μπράτσα της νά στάζουν αίματα καίτά χέρια της κρεουργημένα, έρρηξε 
κραυγάς καί κατελήφθη ύπό φοβερού τρόμου.

— Είδα τήν Λευκήν Κυρίαν! εφώναξε. Είμαι χαμένος!
Καί πράγματι τήν έπομένην άπέθανεν.
Ό διάδοχός του Φρειδερίκος Γουλιέλμος δέν έκαμε τήν γνωριμίαν 

τής Λευκής’Κυρίας, διότι ήτο διαρκώς μεθυσμένος καί, αν τήν είδε
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ΤΑ ΟΛΜΟΒΟΛΑ ΤΩΝ. — Έκτός τών συνήθων πυροβόλων τον Κρον.τ καί ’Έρχαρτ οί Γερμανοί έχουν καί τά πολιορκητικά τών 0,42 καί τά σράπνελ 
καί τά λυόμενα καί τά έφιππα καί τέλος πλήθος πυροβολαρχιών δλμοβόλων, τά όποια παριστάνει ή Ανωτέρω είκών.

κάποτε, δέν θά τήν έξεχώριζε άπό τάς μορφάς τών οπτασιών τής μέθης 
του. Οΰτε ό Φρειδερίκος Β", περιφρονών τάς γυναίκας, θά είχε σχέσεις 
μέ αυτήν.

Κατά τό 180G έθεάθη ή Λευκή Κυρία διατρέχουσα τάς αίθουσας τοϋ 
• Παληοϋ Πύργου». Ήτο ή εποχή, καθ’ ην οι ΙΙρώσσοι έβεΒαίουν δτι 
Οά οδηγήσουν τάς στρατιάς τοΰ Ναπολέοντος μέχρι τών οχθών τοΰ 
Σηκουάνα μέ καμτσικιές. Ό Πρίγκηψ Λουδοβίκος τής Πρωσσίας εύρί- 
σκετο είς μίαν εσπερίδα, ή οποία έδίδετο πρός τιμήν του είς τό Ανά
κτορου τοΰ Ρουδολφστάτ, νεαρά δέ κόρη είχε καθίση είς τό πιάνο.

— Παίξτε μας καμμία μελωδία· τής είπε δ Πρίγκηψ.
— Πόσες επιθυμεί ή ύψηλότης σας ;
— "Οσες θέλετε.
— Τόσες όσους καταραμένους Γάλλους θά σκοτώσετε αύριο μέ τό 

ξίφος σας· είπε ή Φροΰλάϊν.
— Καλά, είκοσι τότε· είπε ό Πρίγκηψ.
Ή πιανίστρια έπαιξεν έως τό πρωί. "Επειτα δ Πρίγκηψ έξήλθε διά 

νά ίππευση.
— ’Εμπρός Κύριοι· είπε πηδών είς τόν ίππον του πρός τούς αξιωμα

τικούς του. Πάμε νά μαστιγώσουμε τόν Ναπολέοντα.
Καί τό βράδυ ό νεκρός του εύρέθη εκτεθειμένος είς Σάαλφελ, ένφ 

δύω γρεναδιέροι τής Αύτοκρατορικής φρουράς είχον ταχθεί ώς τιμη
τική φρουρά.

Τόση είναι ή κρατούσα πεποίθησις μεταξύ τών Βερολινέζων περί τής 
έμφανίσεως τής Λευκής Κυρίας καί περί τών συνεπείρ. έκάστης έμφανί- 
σεώς της έπακολουθούντων έν τή Αύλή θανάτων, ώστε καί σήμερον, 
δσάκις ασθενεί τις έκ τής Αύτοκρατορικής οικογένειας, σιγά καί μέ 
φρικίασιν έρωτοΰν «άν ένεφανίσθη -

Αυτός δ Γουλιέλμος Λ' κατά τό 1870, φοβούμενος μήπως ϊδη νά προ- 
βάλη ή Λευκή Κυρία, παρέλαβε μίαν νύκτα ένα υπασπιστήν καί έξηρεύ- 
νησε ένα πρός ένα τά διαμερίσματα τοΰ Παληοϋ Πύργου. Άλλ’ οΰτε 
τήν είδε, ούτε τότε άπέθανε.

Άλλ’ οΰτε αυτήν τήν φοράν ένεφανίσθη ή Λευκή Κυρία.

• * «
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ο ο □ □ □
□ □ □ □ ΑΙ ΚΑΚΩΤΙΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ

Ο αρχηγός τής έκ Βρετανών αξιωματικών οργανωτικής αποστολής 
τοΰ ήμετέρου πολεμικού Ναυτικού ’Αντιναύαρχος κ. Μάρκ Κάρρ 

δι’έκθέσεώς του πρός τόν “Υπουργόν τών Ναυτικών συνιστρ τήνκατάρ- 
γησιν τών κακωτικών ποινών, αϊτινες ήσαν έν χρήσει παρά τφ ήμετέρφ 
Πολεμικφ Ναυτικφ.

Πρέπει έπ’ εύκαιρία νά σημειωθή ένταύθα ότι, αί ποιναί αΰται πρό 
πολλοΰ είχον καταργηθεϊ παρ’ ήμϊν σιωπηρώς, σπανιότατα δέ καί 
μέχρι πρό τίνος διετηρήθη μόνη σχεδόν ή ποινή «Στά σίδερα», ής 
έποιοΰντο χρήσιν μερικοί « μισοφλυτζάνηδες καί μέ πολλά όλίγην» 
αξιωματικοί παλαιού τύπου, έως οτου καί αυτή ύπέστη τήν έκφύλισίν 
της καί ή ποινή «Στά σίδερα» 
κατήντησε νά σημαίνη απλώς κλεί- 
σιμον «στόν μπαλαούρο» έπί ώρι- 
σμένας ώρας, έάν έπρόκειτο περί 
μεγάλου σκάφους ή «στό κολοβό 
αν έπρόκειτο περί τορπιλλοβόλου.

Άλλά πρέπει ακόμη νά λεχθή 
ότι, αί ποιναί αύταί δέν έπενοή- 
θησαν ύπό "Ελληνος νομοθέτου. 
Πρέπει διά τήν Ιστορίαν νά ση
μειωθή ότι, αί ποιναί αύταί παρε- 
λήφθησαν έκ τοΰ Γαλλικού πολε
μικού Ναυτικού τό πρώτον διά 
ψηφίσματος τού Κυβερνήτου ΙΗ' 
τής 29 Δεκεμβρίου 1828 καί εΐτα 
δυνάμει Διατάγματος άπό 29 Απρι
λίου 1845 τού "Οθωνος, δστις διέ
τασσε τόν τότε έπί τών Ναυτικών 
'Υπουργόν Ναύαρχον Κων. Κανά- 
ρην «νά παρουσιάση εις τε τήν 
Βουλήν καί τήν Γερουσίαν καί νά 
υποστήριξή κατά τήν συζήτησή· 
του νομοσχέδιον, δι’ οδ, άχρις οΰ 
συνταχθή ή Ναυτική Ποιν. Νομο

Η ΝΕΑ ΠΟΜΠΗΙΑ. — Τήν ιϊκόνα Αληθώς τής Πομπηίας, ερειπωμένης καί σκεπα
σμένης άπό τέφραν καί λάβαν παρουσιάζει ή Ατυχής Λογκβί. Τουλάχιστον οΰτω 
τήν παρουσιάζει φωτογραφία ληφβεϊσα ύπό Γερμανού Αεροπόρου άπό ύψους 500 μ.

θεσία, καθ’ ά τό Σύνταγμα έν τώ 105 άρθρο) αυτού ορίζει, νά ίσχύωσι 
προσωρινός καί είς τό ήμέτερον Βασιλικόν Ναυτικόν οί κατωτέρω 
Γαλλικοί νόιιοι, καθ’ όσον αί διατάξεις αύτών δέν άντιβαίνουσιν είς 
τούς ορισμούς τού Ελληνικού Συντάγματος».

Οί Γαλλικοί Ναυτικοί νόμοι, περί ών ποιείται λόγον τό Διάταγμα 
τούτο τοΰ "Οθωνος είναι οί έξης: Ό άπό 22 Αύγούστου τοΰ 1790 «Περί 
έγκλημάτων καί ποινών ναυτικός νόμος . «τό Περί λειποναυτίου ψήφι
σμα τής Γαλλικής Δημοκρατίας άπό 26 Μαρτίου καί άπό 21 Απριλίου 
1804» καί τό «Περί οργανισμού τών έπινηΐων δικαστηρίων Αύτοκρατο- 
ρικόν Διάταγμα τής 22’Ιουλίου 1806».

Πράγματι δ Κανάρης προσήγαγε μετ’ εκτενούς δικαιολογητικής 
έκθέσεως εις τάς Βουλάς τό νομοσχέδιον έκεϊνο, δΓ οΰ ποιναί τινες 
καθιερωμένοι έν τφ Γαλλικφ Ναυτικφ αντικαθίσταντο δι’ ήπιωτέρων, 
άλλά δέν συνεζητήθη τούτο καί παρέμεινεν έν ίσχύϊ ώς Διάταγμα 
άπλοΰν, ίσχύσαν μέχρι σήμερον.

«
Μέχρι τής έποχής, καθ’ ην όριστικώς είσήχθησαν τά έν τώ Γαλλικφ 

Ναυτικφ δεδεγμένα, παρ’ ήμϊν ϊσχυον κατά τό άπό 16 28 Νοεβρίου 
1837 Β. Διάταγμα τοΰ "Οθωνος αί εξής ποιναί διά τούς ύπαξιωματικούς 
καί ναύτας: Έπίπληξις, στέρησις οίνου μέχρι πέντε ημερών, ήρχοντο 
δέ κατόπιν βαρύτεροι αί «ποιναί έργασίας · λεγόμενοι, ήτοι έκτακτοι 
φυλακαί, καθαρισμός τών όπλων έν τή οπλοθήκη καί τών μαγειρικών 
άγγείων, νέα γυμνάσια καί ακόμη κρατήσεις, ήτοι, περιορισμός τής 
άδειας τής έκ τοΰ πλοίου απουσίας, σίδερα μεθ’ ενός κρίκου είς τόν 
πόδα, σίδερα μεθ’ ενός κρίκου καί μιας άλύσσου συρόμενης, σίδερα έπί 
τού καταστρώματος, τό πολύ δύω ήμέρας καί μίαν νύκτα, έπί μιας 
κεραίας τό πολύ τρεις ήμέρας καί άνά δύω ώρας καθ’ έκάστην, δέσιμον 
είς τόν μεγάλον ιστόν τό πολύ τρεις ήμέρας καί άνά δύω ώρας καθ’ 
έκάστην, έπειτα φυλάκισις εντός τοϋ πλοίου, άποβαίνουσα αυστηρότερα 
διά τής προσθήκης άλύσσων έπί πέντε ήμέρας συνεχώς καί τέλος παϋσις 
έκ τής υπηρεσίας, έπί μήνα τό πολύ, καθ’ δν έστερεΐτο καί τού μισθοΰ 
του δ τιμωρούμενος.

Μέ τάς ποινάς αύτάς έτιμωρούντο ή παρακοή εις ύπαξιωματικόν ή 
αξιωματικόν, άν δέν ουνωδεύετο καί μέ ρητήν άρνησιν ύπακοής, ή 
μέθη, αν δέν συνωδεύετο άπό αταξίαν, αί μεταξύ τοϋ πληρώματος έρι
δες, άν δέν έγινε χρήσις όπλων ή ράβδων καί άν δέν συνέβησαν τραυ
ματισμοί, άπουσία άνευ άδειας, τό άναμμα φώτων ή ή έκ τής ξηρός 
μετακόμισις αύτών, καθ’ ήν ώραν άπηγορεύοντο έκ τών κανονισμών τά 
φώτα, πάσα παράβασις τών αστυνομικών διατάξεων τών πλοίων, άπου
σία έκ τών κλήσεων, έκ τής βάρδιας καί έν γένει δλα τά πειθαρχικά 
παραπτώματα, όσα προήρχοντο έξ άμελείας ή οκνηρίας, τά όποια έχα- 
ρακτηρίζοντο μάλλον αξιόποινα, έάν διεπράττοντο νύκτα, ότε ή οικεία 
ποινή έδιπλασιάζετο.

Διά τούς άξιωματικούς, εννοείται, ήσαν έν χρήσει έλαφραί ποιναί. 
Οΰτω ή κατωτέρα ποινή ήτο έπίπληξις ύπό τοΰ «προεστώτος» κατά 
μόνος, παρουσίρ οριζόμενων αξιωματικών ή καί ένώπιον τοϋ έπιτε- 
λείου δλοκλήρου καί τέλος κράτησις έντός θαλαμίσκου τό πολύ μέχρι 
15 ημερών.

’Άλλαι ποιναί δέν συνεχωροΰντο και ύπεδεικνύετο διά τοΰ έν λόγφ 
Β. Διατάγματος νά γίνεται χρήσις 
τών «φανερών ποινών» «σπανίως 
όσον ένεστι, διά νά μήν άδυνατί- 
ζεται ή φιλοτιμία», ένφ τά λοιπά 
παραπτώματα έδικάζοντο ύπό ναυ
τοδικείων, άπαγορευομένης όμως 
διπλής τιμωρίας δι’εν καί τό αύτό 
έγκλημα.

«

Άλλά μετά έν έτος κάποιο έπει- 
σόδιον έσημειώθη έν Πειραιεϊ. 
Ένφ έδικάζετο ένώπιον πολεμι
κού συμβουλίου συσταθέντος διά 
Β. Διατάγματος κατά τούς Γαλλι
κούς Ναυτικούς νόμους ό άνθυπο- 
λοχαγός Μ. Μαυροκορδάτος, τά 
μέλη τοΰ δικαστηρίου εκείνου, αντί 
νά δικάσουν τήν ύπόθεσιν, έξανέ- 
στησαν κατά τών ναυτικών νόμων, 
επικαλούμενα τό Σύνταγμα, παρά 
δέ τάς προτροπάς τοΰ Επιτρόπου 
τοΰ Βασιλέως, δημοσίρ, έν όνό- 
ματι τοΰ Βασιλέως καί τοΰ Θεμε-

ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΑΥΛΙΝ.—ΕΙς τήν Δουγκέρκην οί Γερμανοί κατέλαβον μίαν έπαυλιν 
καί άπ’ έκεϊ, όχυρωϋέντες. παρηνώχλουν τά συμμαχικά στρατεύματα. 'Ένας 
υποπλοίαρχος τότε Γάλλος μέ τούς όπλίτας τού άποβατικο·· διετάχύη νά τήν 
καταλάβρ. ΟΙ ναΰται, άτρόμητοι είς τό έχύρικόν πΰρ, τήν έκύκλωσαν καί 

τήν κατέλαβον

λιώδους Χάρτου τής χωράς έδογ- 
ματισαν δτι. ούδείς επικρατεί παρ' 
ήμϊν ναυτικός νόμος.

Αμέσως τότε έξεδόθη Β. Διά
ταγμα παραγγέλλον νά δημοσιευ- 
θώσι διά τής Επισήμου Έφημε- 
ρίδος τοΰ Βασιλείου έν πιστή 
μεταφράσει αί έν ίοχύϊ άπό Κα- 
ποδιστρίου διατάξεις τών Γαλλι
κών Νόμων, μέχρις ότου ψηφισθή 
ύπό τών Βουλών ό “Ελληνικός 
ναυτικός νόμος, ένφ ταύτοχρόνως 
έδημοσιεύετο καί άπόφασις τοΰ 
Άρείου Πάγου, αναιρούσα δσα 
έδογμάτιοε τό έν Πειραιεϊ πολε
μικόν συμβούλιον.

«
Αληθώς βαρεΐαι αί ποιναί καί 

άπάνθρωποι αί παρά τφ Γαλλικφ 
Ναυτικφ έν ίσχύϊ.Άλλά δέν πρέπει 
νά λησμονή κανείς καί πότε έθε- 
σπίσθησαν.Ό ναυτικός νόμος περί 
έγκλημάτων καί ποινών φέρει χρο
νολογίαν 22 Αύγούστου 1790. τοΰ 
έτους τής Γάλλικής’Επαναστάσεως.

Αί έλαφρότεραι τούτων ήσαν αί εξής: Στέρησις οίνου έπί τρεις τό 
πολύ ήμέρας, δέσμευσις ύπό τό πύργωμα έπί τρεις τό πολύ ήμέρας, καί 
φυλάκισις ίσων ήμερών.Άλλ’ύπήρχον καί κακωτικαί, λεγόμενοι, ποιναί, 
επιβαλλόμενοι ύπό ναυτοδικείου ή πολεμικού συμβουλίου: Αί διά σχοι
νιού πληγαί, ή φυλάκισις καί ή έπί τού καταστρώματος δέσμευσις ύπέρ 
τάς τρεις ήμέρας. ή άπό τού βαθμού έκπτωσις καί ή έλάττωσις τού 
μισθού, ή κατάδυσις, ή μαστίγωσις, τά δεσμά, ό θάνατος.

Ό είς θάνατον καταδικασθείς, λέγει τό άρθρον 6 τού νόμου τής 22 
Αύγούστου τοΰ 1790, δταν έπί τοΰ πλοίου έκτελεϊται ή καταδίκη, πυρο- 
βολεϊται έως οΰ έπέλθει ό θάνατος. Ό είς μαστίγωση· καταδικασθείς μα- 
στιγοΰται ύπό 30 τό πολύ άνδρών καί έπί τέσσαρας τό πολύ άναδρομάς. 
Ό είς κατάδυση· καταδικασθείς καταποντίζεται τρις τό πολύ».

’Εννοείται δτι. ό είς δεσμά καταδικασθείς δέν ήδύνατο νά ύπηρετήση 
πλέον έπί τοΰ στόλου, ό δέ διά μαστιγώσεως ή καταδύσεως ύπαξιωμα- 
τικός ή ναύτης έξέπιπτε τού βαθμού του είς τήν έσχάτην τοΰ ναύτου 
τάξιν. Μέ δεσμά διά βίου έτιμωρεϊτο δ ένοχος έπί συστάσει κατά τής 
ζωής, τής αρχής ή τής προσωπικής έλευθερίας τού άρχοντος τού πλοίου 
ή άλλου αξιωματικού. Ό έν ύπηρεσίρ άπειθών έδέρετο διά σχοινιού, 
φέροντος κόμβους, μέ δώδεκα πληγάς, ό έν ύπηρεσίρ δέ άπειλών καί 
ύβρίζων κατεδύετο, ύποχρεούμενος νά διέλθη ύπό τήν τρόπιδα τοΰ σκά
φους τρις καί ό προδότης ή έπίβουλος, μετά πολεμίων σχέσιν λαβών, 
έτιμωρεϊτο μέ θάνατον, καθώς καί ό πρός τόν έχθρόν αύτομολών, ό 
αρχηγός συστάσεως πρός λιποταξίαν ή άπαγαγι'ον καί όπλα.

Μολονότι δ Κανάρης είχεν άντικαταστήσει τάς κακωτικάς ποινάς, 
δηλαδή τήν μαστίγωση·, τήν κατάδυση· καί τάς διά σχοινιού πληγάς, 
μέ φυλάκισιν άνάλογον, παρ’ ήμϊν έποιοΰντο χρήσιν τούτων, άλλοι 
δέ είχον επινοήσει καί άλλας ποινάς, ώς τό δέσιμον είς τόν ιστόν μέ 
ένα σκαρμόν κώπης εις τούς δδόντας, πειθαρχικόν ουλαμόν τεσσάρων 
ωρών μέ τήν αιώραν (μπράνταν) έπ’ ώμου καί οΰτω καθεξής.

Τούτου ένεκα βραδύτεροι· ή Αμαλία διά Β. Διατάγματος τής 5 
Αύγούστου τοΰ 1861 έν άρθρφ 11 άντικατέστησε ρητώς τάς κακωτικάς 
ποινάς μέ διαβάθμισιν φυλακίσεως, άλλά καί πάλιν έν τφ μεταξύ έπε- 
νοήθησαν νέαι ποιναί, ώς τό λάκτισμα, τό ράπισμα καί ή μαστίγωσις, 
δι’ δ δ Δ. Γρίβας δι’ έγκυκλίου του άπό 22 Νοεμβρίου 1867 ήπείλησε 
μέ αύστηροτάτας ποινάς τούς παρα6άτας. Τέρμα είς τήν έφαρμογήν 
τών άγριων τούτων ποινών έθηκαν, δύναταί τις νά εϊπη, οί έκ τής Σχολής 
τών Δοκίμων έξερχόμενοι άξιωματικοί, οΰτω δέ αί είς τά πληρώματα 
έπιβαλλόμεναι πειθαρχικοί ποιναί σήμερον είναι: Στέρησις μιας έξόδου 
ή πλειόνων, στέρησις μισθού, πειθαρχικός ούλαμός καί φυλάκισις.

“Η ποινή τού θανάτου διά τό ήμέτερον ναυτικόν είναι κάτι τι άγνω
στον. Είς τόν Πόρον ενθυμούνται θανατικήν έκτέλεσιν, ήτις έλαβε 
χώραν πρό πολλών έτών έπί Αγγλικού πολεμικού. “Ολόκληρος μοίρα 
είχε καταπλεύσει τότε έκεϊ καί ένα πρωί' άπό τού μεσαίου “ιστού ενός 
τών Οωρηκτών της έκυμάτιζε τό πτώμα ενός ναύτου, καταδικασθέντος 
ύπό πολεμικού συμβουλίου είς τόν δι’ αγχόνης θάνατον.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΓΚΟΝ.— Παρά τύ δάσος τής Άργκόν τό πυροβολικόν τών Γερμανών ίγραψε μίαν ζηλευτήν σελίδα τών Γερμανικών όπλων, 
παρ’ δλην τήν άνιίδρασιν τών στοιχείων τής Φύαεως.

ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ
* ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ #

έντός μιας ώρας.

Η στρατιά υποχωρεί. Όλονέν 
ύποχωρεϊ. Ό έχθρός είναι 

μακράν κάπου είκοσι ώρας άπέ- 
χουν οί Γερμανοί. Καί ή στρατιά 
ύποχωρεϊ πρός τό Σαλόν. Έπέ- 
ρασε τον Μέζ, άφοΰ είς μέγα μήκος 
κατέστρεψε τάς γεφύρας διά νά 
δυσκολευθοϋν οί Γερμανοί εις τήν 
καταδίωξη'.

Καί πράγματι άναχαιτίζεται ή 
προέλασις τοΰ έχθροΰ. Άλλά καί 
οί καϋμένοι οί τραυματίαι καί 
εκείνοι ποΰ έσκορπίσθησαν έδώ 
κι’ έκεϊ μένουν πλέον άπομεμονω- 
μένοι άπό τό κύριον σώμα.

Ή νύξ έπέρχεται. Σιωπηλαί 
σκιαί έδώ κι’ έκεϊ κοντά είς τάς 
όχθας τοΰ ποταμοΰ φαίνονται. 
"Ενας όμιλος σταματά καί χειρο
νομεί απελπιστικά πρό τών ερει
πίων μιας γεφύρας, ένα τόξον τής

οποίας μόνον μένει ορθιον είς άρκετήν άπό τών εκατέρωθεν οχθών 
άπόστασιν, σάν νά ειρωνεύεται τούς θέλοντας νά διαβοΰν τόν Μέζ.

Ή ό>ρα παρέρχεται καί όλονέν νέαι σκιαί φθάνουν κοντά είς τό νερό, 
οί όμιλοι πληθύνονται, στρατιώται διαφόρων σωμάτων, λείψανα πλα- 
νώμενα, ναυάγια τής τελευταίας δίνης, συγκεντροΰνται όλονέν καί φωνά
ζουν άπελπιστικά. Μερικοί έπιχειρούν νά διαβοΰν τόν ποταμόν μέ μεγάλα 
ξύλα, άλλοι τεντώνουν πρός τήν άλλην όχθην μέσα είς τά σκοτάδια τήν 
γροθιά τους μέ ένα γρυλλισμόν ύπερτάτης λύσσης καί άλλοι σιωπούν 
ύποτασσόμενοι καρτερικώς είς τό μοιραΐον.

— Δέν ήταν καλλύτερα νά πέσουμε τό πρωί στή μάχη ; φωνάζουν.
Δύο τρεις άναψαν μεγάλην φωτιά καί έμαζεύθηκαν έρποντες οί τραυ- 

ματίαι καί γύρω - γύρω οί άλλοι. Έξαφνα μιά φωνή ήκούσθη δυνατή.
— Παιδιά ! Καμμιά δεκαριά λεύγες άπό δώ είναι τό Πόν ντέ λά φούρς. 

Μπορεί νά μήν τό χάλασαν. Πάμε κατά κεΐ;
"Ενας ύπολοχαγός τά έλεγε αύτά, σκυμμένος πρός τό μέρος τής φωτιάς 

καί βλέπων μέ τήν ανταύγειάν της ένα χάρτην, ένφ μέ τό δάκτυλό του 
έδειχνε τό - Γιοφύρι τού πηρουνιοΰ». ’Άλλοι άξιωματικοί τόν έπλησία- 
σαν καί μετ’ ολίγον ήσαν ύπό τάς διαταγάς ενός συνταγματάρχου τών 
Δραγόνων, μέ ένα μεγάλο τραύμα άπό θραύσμα όβίδος είς τό μέτωπον.

— Έλα. Σβΰστε τή φωτιά- οί έφιπποι δώστε τά άλογά σας εις τούς 
τραυματίας καί μάρς!

Τό περίεργον αύτό σώμα έξεκίνησε βραδέως. Οί τραυματίαι ήσαν 
επάνω είς τά άλογα. ’Άλλους, διά τούς όποιους δέν έφθασαν τά άλογα, 
τούς ύπεβάσταζον συνάδελφοί των. Κουρασμένοι άπό τήν μάχην τής 
ήμέρας καί άπό τόν δρόμον ήρχισαν νά πετοϋν ό,τι τούς έδυσχέραινε 
είς τήν πορείαν των.

"Εξαφνα ένας θρούς άπό μίαν συστάδα δένδρων τούς έκαμε νά στα
ματήσουν. Πέντε ζουάβοι διετάχθησαν νά άνιχνεύσουν, άλλ’ ό θόρυβος 
κατέπαυσε καί ή πορεία έπανελήφθη.

Έβάδισαν άρκετάς ώρας. Πέρα απ’ έκεϊ μακράν άρχίζει νά χαράζη- 
'Η αύγή ροδίζει καί είς τό λυκαυγές εκείνο ή άθλιότης τοϋ περιέργου 
είς σύνθεση· σώματος, τήν όποιαν άπέκρυπτε τό νυκτερινόν σκότος έγινε 
καταφανής μέ δλην της τήν μεγαλοπρέπειαν.

Κουρέλια μέ αίματα πηγμένα καί μέ λάσπες, έπίδεσμοι λυμένοι καί 
άνεμιζόμενοι. Καί τρέμουν όλοι άπό τήν παγωνιά.

— "Αλτ! έφώναξε έξαφνα ό συνταγματάρχης.
Εις τήν όχθην πέτρες καί τραβέρσες καί κιγκλιδώματα μισοβυθισμένα 

μέσα είς τό νερό, πού έκυλοΰσε ήσυχα-ήσυχα, έ μαρτυρούσαν δτι κάπου 
έκεϊ ήτο άλλοτε τό «Γιοφύρι τού Πηρουνιοΰ». Μία άγρια κραυγή έβγή- 
κεν άπό όλων τά στήθη. "Αλλοι έπέταξαν τά όπλα των είς τόν ποταμόν 
καί άλλοι απήγγειλαν είς διαφόρους τόνους ύβρεις καί βλασφημίας, 
ένφ οί τραυματίαι άπηλπισμένοι έξηπλώνοντο διά νά άναμείνουν μαρτυ
ρικώς τό τέλος των.

Μερικοί άπό τήν απελπισίαν των έπεσαν είς τό νερό, αποφασισμένοι
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ΠΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ.— Θηρία άνήμερα αύτοί οί Τουρκό. Είς τήν μάχην τού Σεζάν 
πβντάκις έλαβον μέρος καί έπέπιπτον σάν άγέλη λύκων. Ή άνω είκών μας 
έγράφη ύ.τό Γερμανού ζωγράφου καί έδημοσιεύΟη είς Γερμανικήν έφημερίδα 

μέ αύτήν τήν λεζάντ.

νά περάσουν ή νά χαθούν. Καί 
έπνίγοντο πριν τούς Αναχαιτίσουν 
οί αξιωματικοί.

'Έξαφνα ένας γέρος χωρικός 
έφάνη τρέχων, ένώ φουσκωμένος 
έφώναζε:

— Σταθήτε! ΣταΟήτε! Εϊναι 
πέραμα αυτού κάπου! ΣταΟήτε 
νά σάς δείξω.

Σάν νά έμαγεύθησαν τότε δλοι. 
Έμειναν ακίνητοι καί άφωνοι. Ό 
γέρος έπλησίασε καί ό αρχηγός 
ήρχισε νά τόν άνακρίνη. Ήτο άπό 
έκεΐ γύρω. Τούς ακολουθούσε πρό 
πολλοϋ. Αυτός έθορυβοΰσε καί 
μολονότι εϊξευρε δτι, ή γέφυρα 
Πόν - ντε - λά - Φοϋρς είχε κατα
στροφή, τούς άφήκε νά προχωρή
σουν, διότι περιπολία άναγνωρί- 
σεως τοΰ έχθροΰ είχε ανακαλύψει 
τά ίχνη των. Τό πολύ πολύ σέ 
τρεις τέσσερης ώρες τό ιππικόν 
θά τούς έφθανε καί θά εΰρισκε 
τό πέραμα.

— Τώρα πρέπει νά πισοστρέψετε καμμιά ώρα- τούς είπε εϊς τό τέλος.
— Μπράβο πατριώτη ! τοΰ είπε δ συνταγματάρχης.
Έπειτα έστράφη πρός τό μπουλούκι του.
— Μεταβολή !
Τό μπουλούκι έξεκίνησε μέ τόν γέρο έπί κεφαλής καί σέ μισή ώρα 

έπέρασε τόν Μέζ άπό τά ριχά του, πού εϊξευρε ο γέρος.
— Σ’ ευχαριστώ ! τού είπε δ συνταγματάρχης τήν στιγμήν ποΰ είσήρ- 

χετο είς τό νερό καί τόν έφίλησε. Ό Θεός θά σού τό πληρώση.
Ό γέρος τούς έχαιρέτησε καί έχάθηκε μέσα είς τήν σύδενδρον έκτα- 

σιν ποΰ έστόλιζε τήν όχθην τοΰ Μέζ, εύχαριστημένος ποΰ προσέφερε 
μίαν υπηρεσίαν ε'ις τήν Γαλλίαν των.

Έξαφνα ένώ έβάδιζε μία περιπολία Ουλάνων τοΰ έκοψε τόν δρό
μον καί τόν συνέλαβε.

— Έρ Γκότ άϊν μάλ! Βό γκέσ ντού;
Ό χωρικός, πονηρός δπως όλοι οί χωρικοί, είς τάς έρωτήσεις αύτάς 

τών στρατιωτών δέν είχε καθόλου δρεξιν νά άπαντήση. Είχε καμμίαν 
ύποχρέωσιν νά τούς είπή ΙΙοΰ πηγαίνει;» «Ποΰ ήτο;» «Τί έκανε;» 
«Τί έγιναν οί Γάλλοι ;» καί νά τούς διόση τάς πληροφορίας που τοΰ 
έζητοΰσαν; Όχι! Αυτός ήτο Γάλλος καί αύτοί ήσαν Γερμανοί. ’Εχθροί 
δηλαδή.

Μετ’ ολίγον άπαχθείς έπί τών νώτων ύπό ενός Ουλάνου εύρίσκετο 
ενώπιον ενός ύπολοχαγοΰ. μέ τά μουστάκια όρθια. Άλλ’ δ χωρικός 
έκαμνε πάντοτε τήν αύτήν σκέψιν καί προσεποιεϊτο τόν κωφάλαλον, 
προσπαθιϋν μέ νοήματα νά τούς πείση δτι, τίποτε δέν γνωρίζει.

— Έλα! Μήν χάνουμε καιρό! διέταξε δ ύπολοχαγός. Τώρα Οά σέ 
κάνω γι'» νά λύσης τή γλώσσα σου. Εμπρός!

Μέ τήν λόγχην τώ έδόθη τό έκτελεστικόν παράγγελμα διά νά βαδίση. 
Άλλ’ οί ιππείς έτρεχον καί ό πτωχός χωρικός έπρεπε νά προηγήται.

ΑΡΓΚΟΝ.— Καί ΰταν. πλέον οί Γερμανοί πρό τοΰ πνροχειμάρρου τοΰ Γαλλικού κανονιού έκώμφΟησαν, τό Γαλλικόν πεζικόν 
διά τής λόγχης καί δι’Αλμάτων τούς κατεδίωζεν έκ τοϋ σύνεγγυς.

Δός του λοιπόν μέ τήν λόγχην.Έπί 
τέλους έλαχάνιασε, έφούσκωσε καί 
έπεσε κάτω.

— Πήδα βρωμογάλλε!
Έσηκώθη πάλιν καί κατέβαλε 

άπεγνωσμένην προσπάθειαν. Τό 
πέραμα ήτο κάπου έκεϊ κοντά. Οί 
Γερμανοί άκολουθοΰντες τά ίχνη 
τών φυγάδων έφθασαν έως έκεϊ 
καί έκεϊ τά έχασαν. Ήτο προφα
νές δτι έχώθηκαν είς τό νερό. Κά
που έκεϊ υπήρχε πόρος καί Οά τόν 
ήξευρεν ό γέρος. Άλλά δ γέρος 
είχε πέσει πάλιν αναίσθητος.

Άλλο κέντημα πάλιν μέ τήν 
λόγχην τόν έκαμε νά σηκωθη 
παραπαίω ν.

— Εμπρός κτήνος! Στό νερό! 
Δείξε μας τό πέραμα! Τοΰ εϊπεν 
δ ύπολοχαγός.

Δύω Ουλάνοι τόν έσπρωξαν μέσα 
είς τό νερό. Ό δυστυχής γέρος 
έπροχώρει άργά - άργά, διαμαρτυ- 
ρόμενος μέ νεύματα ότι, δέν είξεύ-

ρει τίποτε καί σιγά-σιγά έβυθίσθη είς τό νερό έως τά γόνατα, έπειτα 
μέχρι τής όσφύος, καί τέλος μέχρι τών ώμων. Τότε έγύρισε καί 
τούς είδε.

— Μεταβολή : Τοΰ έφώναζε δ ύπολοχαγός ένφ οί άλλοι μέ νεύματα τοΰ 
έλεγαν νά έξέλθη .. . Ό γέρος έπέστρεψε τρέμων. Έπήγαν παρακάτω, 
έως εκατόν μέτρα.

— Έλα, δεύτερη βουτηά ! διέταξε δ ύπολοχαγός, ένφ δ γέρος, βρεγμέ
νος, έβάδιζε κοντά εις τήν όχθην.

Τόν έκέντησαν πάλιν διά νά. εΐσέλθη είς τό ύδωρ. Άλλ’ έκεϊ ακριβώς 
ήτο τό πέραμα. Ό γέρος έστάθη ολίγον χειρονομών, άλλ’ έσκέπτετο. 
Ύπελόγισε οτι, οί Γάλλοι μόλις Οτι εϊχον διανύσει μίαν λεύγαν καί δτι 
Οά τούς έφθαναν οί διώκται των. Έπειτα είσήλθέν είς τό ύδωρ. Δέν 
ήμποροϋσε καινά μή ύπακούση. Άλλά μόλις έπροχώρησε ολίγα βήματα, 
έσταμάτησε καί έστράφη. Ήθελε νά τούς κάμη νά πιστεύσουν δτι 
παρέκει εϊναι βαθύς δ ποταμός. Τό πρόσωπόν του είχε μίαν έκφρασιν 
ικεσίας. Μέ μίαν δμως χειρονομίαν οί Ούλάνοι τόν διέταξαν νά προχω- 
ρήση. Τό νερό είχε φθάσει έως τήν μέσην του. Τότε αύτός έλίγυσε τά 
γόνατά του. σιγά - σιγά προχωρών, καί έβυθίσθη έως τό στήθος. Οί Γερ
μανοί ένόμισαν δτι πράγματι ό ποταμός ήτο βαθύτερος έκεϊ. Έστράφη 
πάλιν ίκετεύων αύτούς νά τόν άφήσουν νά έπιστρέψη, άλλά ένα ρεβόλ
βερ προταθέν τόν έκαμε νά προχωρήση. Τότε έγονάτισε καί τό νερό 
έφθασε είς τούς ώμους του. ΈξηκολούΟησε νά βαδίζη τιόρα μέ τά 
γόνατα καί σιγά - σιγά νά βυθίζεται λιγύζων τήν μέσην του, έως δτου 
τό νερό έφθασε είς τό στόμα τσυ. Τότε τεντώνων τόν λαιμόν έγύρισε διά 
τελευταίαν φοράν άλλά δέν έτυχε οίκτου.

— Σκυλιά! είπε μονολογών. Δέν Οά σάς κάνω τό χατήρι. Έγώ τώφαγα 
τό ψωμί μου. Εκείνους χρειάζεται ή Γαλλία.

Έπροχιόρησε μέ τά γόνατα άκόμη καί διά νάτούς έξαπατήση δριστι-

ΑΡΓΚΟΝ _Ή στοατιά τον Κοόμπριντς, νικηβεϊσα είς τόν Μάρν, ϋπεχώρησε πρός τήν Άργκόν καί έδωκε λαμπραν μάχην παρα τό δάσος της. ΛΛλ ύπήρξεν ή μάχη 
αύτή ενα Βατερλώ διά τόν αύτοκρατορικόν Διάδοχον. Βροχή ραγδαία άρχίσασα μετ’ δλίγον άνέσκαψε τά; ύδούς καί το βαρύ πυροβολικόν του έκόλλησε. Τότε 

τό Γαλλικόν πεζικόν, βοηύούμενον άπό τά πυροβόλα τών 7.5 ίσκόρπισε τόν βάνατον είς τάς τάξεις τής Διαδοχικής φάλαγγος.

κώς έχώθη ολόκληρος υπό τό ύδωρ. Τότε οί Ουλάνοι, ποΰ έχαχάνιζαν 
έως εκείνην τήν στιγμήν μέ τούς μορφασμούς του χωρικού, άντελήφθη- 
σαν δτι, δέν θά έπερνοΰσαν τόν ποταμόν καί δέν Οά κατέφθανον τό 
μικρόν έκεϊνο σώμα καί έπανέλαβον τήν άνίχνευσίν των, ένώ τά νερά τοΰ 
Μέζ έσιγογλιστρούσαν φέροντα καί τό πτώμα τοΰ αχρήστου γέρου.

ΤΟ ΠΑΣΤΟΚΥΔΩΝΟ
» ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ·»

Ο ΠΩΣ δλες τής εορτές ποΰ έχομε κάθε χρόνο, τό Πάσχα, τά Χρι
στούγεννα, έτσι θεωρώ σαν εορτή τής δύο ημέρες τοΰ Σεπτεμβρίου 

ποΰ κάνομε τό παστοκύδωνο.
Κάθε χρόνο τόν Σεπτέμβριον ποΰ είνε ή έποχή τών κυδωνιών, έρχε

ται ή Σόφιά άπό τό πρωί- άπό τής 6 είνε στήν κουζίνα. Τά κυδώνια 
τά φέρνουν ώς έπί τό πλεϊστον άπό τό βράδυ, άλλά έάν τά φέρουν τό 
πρωί καί τύχη καί άργήσουν λιγάκι, τότε ή Σόφιά φωνάζει, γιατί έννοει 
μόλις έλθει νά τά βρή τά κυδώνια στήν κουζίνα καί νά άρχίση νά τά 
καθαρίζη. Άμα άργήσουν νά τά φέρουν, φωνάζει, ξυπνά τήν Μαμά, 
τής λέει νά σηκωθη, δτι εϊνε τεμπέλα καί δέν έφρόντισε, δτι εϊνε άργά 
καί δέν θά προφθάση νά κάνη τίποτε. Πάντα έτσι λέγει: "Οτι δέν 
προφθάνει. . .

Έγώ ξυπνώ άπό τής δυνατές ομιλίες και της φωνές, γυρίζω, δεν 
βλέπω τήν Αλεξάνδρα είς τό κρεβ- 
βάτι της, κοντά μου, ακούω τήν 
φωνήν τής Σόφιάς καί θυμούμαι 
δτι εϊνε έορτή. Ή φωνή τής Σό
φιάς μοΰ κάνει χαρά καί ας εϊνε 
χονδρή. Ρωτώ τήν ’Αλεξάνδρα ποΰ 
έρχεται τρεχάτη άπό κάτω:

— Τί εϊνε; Τί κάνουν;
— Εϊνε ή Σόφιά καί ή Μαμά 

κάτω· μοΰ λέγει. Παστρεύομε κυδώ
νια. Μέ άφησαν καί εμένα. Έφερε 
ό Γιάννης (ό υπηρέτης) ένα κο
φίνι. Έλα, σήκω νά δής τί ώραία 
ημέρα ποΰ εϊνε. Ή Σόφιά μάς 
έφερε καί καραμέλες. Πάμε νά 
μάς τής μοιράση ή Λιόλια.

Ή Σόφιά εϊναι άδύνατον κάθε 
φορά ποΰ έρχεται σπήτι νά μήν 
μάς φέρη καραμέλες, καί ή Λιό
λια, ή άδελφή μας ή μεγαλήτερη, 
μάς τής μοιράζει είς τρία μέρη. 
Ή κουζίνα τό πρωί δέν έχει με
γάλη φασαρία άλλά δλα γελοΰν 
γιά τήν εορτήν τών γλυκών· καί 
ή ημέρα μάς γελφ. Ό ήλιος έξω 

ΑΧΡΗΣΤΑ ΛΑΦΥΡΑ. — 'Όσα Γερμανικά πυροβόλα περιηλ·9ον είς χεΐρας τών 
Γάλλων, τά άφήκαν οί Γερμανοί είς τήν σπουδήν τής Απροόπτου ύποχωρήσεως. 
Άλλ’δταν ίχουν προαποφασίσει τήν ύποχώρησιν τούς άφίνουν τά κανόνια είς 
οΐαν κατάστασιν παρουσιάζει ή είκών. /Φωτ. Chnsseau-Flavians, Pans]

λάμπει καί εορτάζει μαζύ μας· έμεϊς τρέχομε έξω καί παίζομε.
Ή Σόφιά εϊνε καλή καί μάς δίνει γλυκά, άλλά δταν ζυμώνει καί 

κάνει κουλουράκια ή γλυκά, δέν θέλει νά είμαστε άπό πάνω άπό τό 
κεφάλι της. Μήτε νά τής μιλούμε. Καί ή Μαμά δέν θέλει νά είμαστε 
είς τήν κουζίνα καί λέγει είς τήν Mademoiselle καί μάς πέρνει καί μάς 
κλείνει μέσα είς τήν κάμαρα νά κάνωμε μάθημα. Λοιπόν έγώ, δταν 
βαρεθώ πολύ νά κάθωμαι μέσα, ζητώ άδεια δήθεν νά πιώ νερό. Τρέχω 
τότε στήν κουζίνα, γιατί μ’ αρέσει νά εϊμαι μέσα εις τήν φασαρία, μαζύ 
μέ τούς άλλους ποΰ τρέχουν, φωνάζουν, βλέπω πώς κάνουν τά γλυκά 
καί τούς βοηθώ. Ή Μαμά μέ διώχνει πάντα, άλλά έγώ ξαναγλυστρώ 
καί μένω λίγο. Μοΰ άρέσει νά τούς βοηθώ καί δτανζυαώνουν σπήτι τούς 
παρακαλώ νά μοΰ δώσουν ένα κομμματάκι ζύμη, και άμα μοΰ δώσουν, 
τότε —Ά! Τί χαρά!— μαζύ μέ τήν Αλεξάνδρα παραβάλομε ποιά Οά 
ζύμωση καλλήτερα. Άλλά αύτά εϊνε άλλη φορά- δέν εϊνε σέ αύτήν 
τήν εποχήν.

Στήν κουζίνα ή θεία μου Ρόζα μιλεϊ μέ τήν Σόφιά, οί άλλοι εϊνε 
άπησχολημένοι. Τό μεσημέρι είς τό τραπέζι εϊμεθα πολλοί· ή Σόφιά 
δλο σηκώνεται γιά νά μάς περιποιηθή ή νά κυτάξη τό γλυκό. Μετά τό 
άπόγεμ’ ή κουζίνα εϊνε ζεστή. Ή Σόφιά έχει ενξάψεις, δπως λέγει 
(δηλαδή εξάψεις). Εϊνε κόκκινη σάν παπαρούνα, γιατί εϊνε κοντά στήν 
φωτιά καί απάνω ένας μεγάλος ντέντζερης μέ παστοκύδωνο τό όποιον 
γυρίζει ή Σόφιά μέ τό χέρι τυλιγμένο άπό πανιά, γιά νά μήν καή άπό 
τής σπίθες ποΰ πετάει τό παστοκύδωνο. Ά! Τί ώραϊο ποΰ εϊνε αύτό τό 
γλυκό ! Σέ άλλη φωτιά εϊνε άλλος ντέζερης μέ ζουμί γιά μπελτέ. Τό 
βράδυ, δταν γυρίζομε άπό τόν περίπατο ή κουζίνα εϊνε άνω - κάτω. Εϊνε 

εις τό comble τής αταξίας. Εις 
τό τραπέζι επάνω εϊνε ένα τα·ι|>ί 
μέ βραστό κυδώνι, πάρα κάτω 
ζουμί γιά μπελτέ. ’Απάνω ή Μαμά 
απλώνει τό παστοκύδωνο· κάτω ή 
Σόφιά επιστατεί. Ή υπηρέτρια 
τρέχει άπό έδώ καί άπό έκεϊ. 
Έμεϊς τρώμε βραστό κυδώνι μέ 
ζάχαρι. Χάμου εϊνε λίγα νερά 
καί δέν εϊνε τόσο παστρική, δπως 
πάντα.

Τήν άλλη μέρα έξακολουθεΐ ό 
_·. τρ1<ρΧ(5ι άλλά δχι 

Τι ώραϊα. 
τοΰ χρόνου !

ΜΑΡΙΑ
*

μπελτές καί τό τριφτό, <! 
δπως χθές. Δέν εϊνε έτσι 
Άχ πότε θάρθη

*
“ ' II ευτυχία εινε ό άνθος ολοκλή

ρου τοΰ κόσμου, δεν είνε δε ή ιστορία 
ούδενός ανθρώπου.

* ΊΙ ευτυχία 

ψυχής.
* ΊΙ αρετή 

τοΰ πλούτου καί 
εύγενείας.

είνε
Νόελ 

ή υγεία τής 

Μπαρτελεμή 
ώφτώ,κωτέραει>’«

χρησιμωτέρα τής

’Ισοκράτης
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ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ *
Είς μερικά χαρακώματα μεταχειρίζονται τά μάλλον 

παράδοξα στρατηγήματα τών πολέμων τών Αρχαίων 
χρόνων. Λιγάκι ακόμη καί θά έχωμεν καί τόν Δούρειον ίππον. "Εν 
απόσπασμα διά νά σκοτώση τήν ώραν του κατά τίρ μακράν αΰτοϋ 
παραμονήν εις τινα θέσιν, κατεσκεύασε μέ σάκκους, μέ πανιά, χαρτό
νια καί στεφάνια ένα μυθικόν ζφον, τήν Ταράσκα, γνωστήν είς εκεί
νους πού έχουν -αβάσει τόν Ταρταρίνον, έν είδος δράκου τών παραμυ
θιών. Είς τό χαράκωμα ήτο καί ένας σκηνογράφος, δ όποιος έδωκέν 
είς τόν δράκον φοβέραν έκφρασιν, μέ γλώσσας πύρι
νους καί μέ κινουμένην ουράν. "Οσον πυκνότερου 
ήτο τό σκότος τήν νύκτα, τόσον πλησιέστερον πρός 
τά Γερμανικά χαρακώματα έφεραν τόν δράκον. Οί 
πρώτοι Γερμανοί στρατιώται πού τόν είδαν, τόν 
έπήραν ώς έμφάνισιν τοϋ διαβόλου.

Παντού, είς δλα τά χαρακώματα επικρατεί σήμε
ρον σιωπηρά συνεννόησις μεταξύ τών αντιπάλων νά 
μή πυροβολούν κατά τήν ώραν τού φαγητού. "Εν 
Γαλλικόν χαράκωμα ήτο κατεοκευασμένον εις τοι- 
αύτην Οέσιν, ώστε οί στρατιώται διά νά περνούν 
τό φαγητόν των ταχύτερον είχον τοποθετήσει τό 
σύρμα είς ύψηλοτέραν Οέσιν. Μίαν ημέραν ένφ τό 
καλάθι μέ τό φαγητόν έκατρακυλοϋσεν άπό τό 
σύρμα, τό έβαλαν οί Γερμανοί στό σημάδι. Τό 
καλάθι άνετράπη, ή μποτίλιες έσπασαν καί οί Γάλ
λοι φουρκιοθέντες διότι δέν είχαν κρασί νά πιουν 
ώρμησαν εις έφοδον εναντίον τοϋ έχθροΰ.

ΙΙώς γίνονται αί έφοδοι είς τά χαρακώματα όταν 
δέν ήμπορούν νά τά τινάξουν είς τόν αέρα: Ήμ.-το- 
ρεΐ κανείς νά τό συμπεράνη άπό τά άνακοινω- 
θέντα, τά όποια κάμνουν λόγον περί προόδων είς 
τάς διαφόρους θέσεις.

*

Τελειοτάτη είναι ή υπηρεσία τών πληροφοριών 
τοΰ Γερμανικού στρατοΰ, γράφει είς τό «Σέκολο» 
άπό τήν Βαρσοβίαν ό Λουκιανός Μαγκρίνι. Φυσικά 
τοΰτο οφείλεται είς πυκνότατου δίκτυον κατασκο
πείας που ύφίστατο πρό τοΰ πολέμου. "Οταν μπαίνουν είς τάς έπαύ- 
λεις, λέγουν εις τόν ιδιοκτήτην.

— Είσθε ό τάδε, έχετε τόσα άλογα καί τόσα βώδια. Καί ποτέ δέν 
σφάλλουν. Ένας γαιοκτήμων τοΰ Σκίρνιβιτς είχε κρύψει τό αυτοκίνητό 
του είς κάποιο γειτονικό χωριό, διάνα μή τό πάρη ή έπίταξις τών Ρώσ
σων. "Οταν ήλθαν οί Γερμανοί ένας Αξιωματικός τοΰ είπε:

— Έχετε αυτοκίνητο καί τό έκρύψατε. Έάν δέν τό παραδιόσετε έντός 
μιας ώρας, θά τουφεκισθήτε.

Οί Γερμανοί διά νά ευκολύνουν τήν κατασκοπευτικήν υπηρεσίαν των

ΤΗΝ ΑΥΓΗΝ.— "Ενα πρωί, πολύ πρωΤ, μέ τό χάραγμα, ένώ οί Γερμανοί έκο- 
μώντο μέσα είς ενα πύργον παρά το Πτί - Μορέν, οι "Αγγλοι τούς έπετέθησαν, 
μά τόσον λυσσαλέοι, ώστε μετ' όλιγας βολάς οί Γερμανοί έτράπησαν είς φυγήν.

μετεχειρίζοντο τό ρεύμα τοϋ Βιστούλα. Τελευταίως άνεκαλύφθη ότι 
όργανα τών Γερμανών έθετον σημειώσεις μέ στρατιωτικός πληροφο
ρίας καί τάς έρριπτον είς τόν ποταμόν, ό όποιος τάς έφερεν είς τό Τόρν, 
δπου καί συνελέγοντο ύπό τών Γερμανών.

*
'Εσχάτως έκυκλοφόρησαν αί πλέον αφάνταστοι φήμαι περί τού 

Κρόμπριντς. Πολλοί άνταποκριταί ΐσχυρίζοντο δτι, άπέθανε καί προσέ- 
θετον μάλιστα ότι, ή κηδεία του έτελέσθη μεγαλοπρεπώς. Ό ανταποκρι
τής τής «Κορριέρε» είς τό Μπάζελ μέ ένα συνάδελφον ήθέλησαν νά 
εξελέγξουν τήν άλήΟειαν τών φημών αυτών. Έτηλεγράφησαν λοιπόν 

ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΥΡΓΟΝ.—"Οταν ot Γερμανοί διά δεντέραν φοράν κατέλαβον τόν πύργον τοΰ Μοντμάν, 
όχνρωθέντεο καί νομίσαντες δτι, ήοαν Ασφαλείς, πλέον άξιωματικοί καί στρατιώται παρεδόδησαν είς 
το κρασί καί τήν σαμπάνια. Καί έξαφνα ήρχισαν τά Γαλλικά πολυβόλα. Οί Γάλλοι έπήλθον σάν σίφων 

καί τόν καεέλαβον όριστικώς πλέον.

είς τό Μέτς, ζητοΰντες πληροφορίας περί τοΰ Κρόμπριντς. Μετά οκτώ 
ώρας είδοποιήθησαν τηλεγραφικώς ύπό τοΰ ύπασπιστοΰ του άπό τό 
Στεναΐ, δτι τό τηλεγράφημά των διεβιθάσθη είς τήν Α. 'Υψηλότητα. 
Τήν έπομένην δέ ό ύπασπιστής τού Κρόμπριντς ετηλεγράιρησεν έκ 
μέρους τού Γερμανού Διαδόχου, ευχαριστών διά τό τηλεγράφημα καί 
έκφράζων τήν ζωηρόν συμπάθειαν τοΰ ΰψηλοΰ κυρίου του πρός τήν 
’Ιταλίαν.

*
Τό «Νταΐλυ Μαίηλ» δημοσιεύει τόν έξης διάλογον μεταξύ Κάίζερ 

καί Βασιλέως ’Αλβέρτου, ό όποιος — διάλογος—περιέχεται εις τήν 
Κιτρίνην Γαλλικήν Βίβλον.

— Ίσως μιά μέρα θά θυμηθήτε δτι, κατάγεσθέ άπό τόν οίκον τών 
Κοβούργων· εϊπεν ό Κάίζερ.

Καί ό Βασιλεύς άπεκρίθη μέ χαμόγελο.
— Βεβαίως, δέν λησμονώ όμως οτι είμαι καί Όρλεανίδης.
Καί προσέθεσε πάντοτε χαμόγελών.
— Έκεϊνο δμως πού ποτέ δέν θά ξεχάσω είναι δτι, είμαι Βέλγος.

Φ « Φ

•X ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ *
Eire χρήσιμου νά χαθείς πάντοτε ειοίμην είς tip· διάθεσίν του κάποιαν 

σκευαοίαν, τήν όποιαν νά δύναται νά χρροι.ιιοποιή είς πάσαν στιγμήν διά το 
καθάρισμα τών λεκέδαιν τών ενδυμάτων ανεξαρτήτως τής προελεύσεώς των 
καί τοΰ είδους τοΰ {/φάσματος.

Tip· καλλιιέραν σκευαοίαν πρός τον σκοπόν ανιόν ή μπορείτε νά παρα

σκευάσετε με τόν εξής τροπον .'

Είς 20 δράμια βρασιό νερό διαλύετε 13 δράμια λευκό σκληρό σαπούνι. 
'.Ιγή νετε να κρυώση Ολίγον ή διάλνσις καί κατόπιν προσθέτετε είς αυτήν 3 
δράμια συμπεπυκνωμένης αμμωνίας (ammoniaque concentre?). Ανακα
τώνει? ιό μίγμα, προοθέτονιες ολίγον κατ' ολίγον 100 δράμια άοσμου βεν
ζίνης. Τέλος δύνασθε νά προσθέσετε κάποιον άρωμα τής άρεακείας σας.

Ψ

Άποτελεσματικωτάτην πομμάδαν διά τήν καταπολέμηση’ τής παυρίδος
■νασθε νά προμηθευθήτε άπό τόν φαρμακοποιόν σας με τήν εξής συνταγήν:

Axonge.............................................................................................50 gram.
Unite de ricine .............. 30 Λ
Pommade citrine.....................................................................20 ·
Essence de girofle.................................................................. \ .V gottes
Esscnee de mirbane.................................................................. 1 ·

J/έ τήν πομμάδαν αυτήν έπαλείφετε απ' ευθείας ιό δέρμα τής κεφαλής.

"Οταν τά λουλούδια οας αρχίζουν νά μαραίνονται μέσα είς τά ανθοδοχεία, 
ήμπορεΐτε νά τά αναζωογονήσετε μέ τόν εξής τρόπον:

Βράζετε νερό καί βυθίζετε έντός αύτοΰ τά κοτσάνια τών άνθέων μέχρι 
τών 2)3 περίπου τοΰ ΰηιους των.

Άφίνετε εντός αυτόν ολίγα λεπτά δπότε θά Ιδήτε ιά άνθη ν' Αναλαμβάνουν 
τήν προτέραν ζωηρότητά των. Τότε άποκόπτετε το μέρος τών κοτσανιών ποΰ 

είχε βυθιοθή έντός τον ζέοντος νδατος καί θέτετε τά οΰτω άναζωογονηθέντα 
άνθη σας μέ κρύο νερό είς το άνθοδοχεΐον, δπου ή δροσερότης των θά διαρ- 
κέση έπί πολλάς ήμέρας ακόμη.

Τά σαλόνια μας. — ζΙέν σάς συνέβη συχνά νά ίνοχληθήτε άπό τήν ψυχράν 
άφιν μερικών σαλονιών ; Τί τούς λείπει ; Τά ωραία καί πλούσια έπιπλα, οί 
τάπητες οί μαλακοί, τ' αναπαυτικά ανάκλιντρα ; "Οχι. Τούς λείπουν τά άνθη, 
τά φυτά, οί κλώνοι, τά φύλλα, πράγματα ποΰ πρέπει νά διαλέγωνται καί νά 
τακτοποιούνται από καλαίσθητο χεράκι.

Κάθε κυρία καί κάθε δεσποινίς οφείλει νά ξέρη νά ιαξιθετή δυό λουλού
δια μέσα ο ένα βάζο, όπως οφείλει νά γνωρίζη νά δένρ ένα εύμορφο φιογ- 
κιίκι μέ μια κορδελίτσα. Εινε λίγα χρόνια, ποΰ ή διακόσμησες τών σαλονιών 
μας μέ λουλούδια έχει τελείως ρυθμισθή. καί όσες δέν θέλουν νά φαίνωνται 
κάπως παλαιικές φροντίζουν νά νεωτερίζουν είς τ’ ανθογυάλια το»·, τής ζαρ
ντινιέρες των καί τής γλάστρες των.

Διαθέτετε λοιπού πάντοτε μιά γωνιά, ένα χώρον μεταξύ δύο παραθύρων 
γιά μερικά πράσινα φύλλα. Φοινικιές, φτέρες, λατανίες, κ.τ.λ. Συναθροίσατε 
αρμόνικα τής γλάστρες επάνω σέ ξύλ.ινιι στηρίγματα, διάφορα κατά τό ύφος 
τρία λ. χ. νά σχηματίσουν ένα είδος σκάλας. 11 γωνιά αΐ·τή, ό χοίρος αυτός 
τοΰ σαλονιού σας με τα φυτά καί τά άνθη θά δώομ ένα ανοιξιάτικο αέρα στό 
σαλόνι σας.

'Επάνω πάλι στή θερμάστρα, στής κονσόλες, στά τραπεζάκια βάζετε μικρές 
γλάστρες μετάλλινες ή άπό πορσελάνη, καί μέσα ελαφρότατες φτέρες, ή μικρό
τατους θάμνους τεχνητούς. Ήμπορεΐτε μάλιστα διά τήν ποικιλίαν νά βάζετε 
ποΰ καί ποΰ μερικά ανθισμένα αγκάθια, άπό εκείνα που μαζεύουν στοί’ς βρά
χους καί στής άμμουδιές

Είς άλλο βάζο έπάνω στό πιάνο ή στήν τραπεζαρία, σάς συνιστώ νά 
βάζετε μεγά/α τσαμπιά πιπεριάς χρώματος κοραλιοΰ. Κ’ άλλο βάζο μέ κλώ
νους ευκαλύπτου άνθιομένου ποΰ μοιάζει μέ κομφες μικρές φούντες.

Άλλά στά πανεράκια σας, επάνω στό τραπέζι ή στό μπουφέ, βάζετε μόνο 
καρπούς φυσικούς ή τεχνητούς, διότι εινε ή μόδα τών καρπών, ποΰ δίδει είς 
τό σπίτι μίαν άγροτικήν καί χαρούμενην οφιν.

*
Δύνασθε νά κατασκευάσετε μόναι οας χαρτινας μταοπαγϊδας ώς έξης:
Βρέξετε μίαν ποσότητα ξύλου κάσσιας, κομμένου είς μικρά τεμάχια, έως 

ίίτου γίνι/ ένα δυνατόν άφέφήμα. Είς άλλο δοχείου έχετε προετοιμίιση μίαν 
θερμήν διιίλυαιν άπό 300 μέρη τερεβινθίνης τής Βενετίας, 130 μέρη έλαιον 
σπόρο»· μήκωνος /παπαρούνας) καί ΘΟ μέρη μέλι.

Άπό τήν διάλνσιν αυτήν αναμιγνύετε μέ τό άφέφημα τής κάσσιας τόσην 
ώστε νά σχηματισθή ένα κολά.ώβες μίγμα, μέ τό όποιον αλείφετε φύλλα άπό 
στρατσόχαρτο.

"Ενα ή δυο φύλλα άπό τό χαρτί αύτό είς κάθε δωμάτιον άρκοΰν διά νά 
αιχμαλωτίζουν καί νά εξολοθρεύουν τής απαίσιες μυϊγες, ποΰ έρχονται νά 
άποθέσουν τά μικρόβια, μέ τά όποια εΐνε φορτωμέναι επάνω είς τά τρόφιμά 
μας ή είς τό σώμα μας.

« « β
* Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ *

Εκείνοι οί όποιοι τρώγουν απλώς διά νά ζοΰν καί οί όποιοι άκούουν 
μέ προσοχήν τάς διαφόρους γνώμας τών φίλων καί γνωρίμων των 

περί της διαίτης, τήν οποίαν οφείλουν ν’ άκολουθήσουν, θά στεναχω- 

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ. — ΕΙς τό Άρράς έξακολουθοΰν φοβεραί μονομαχίας πυροβολικού. Μολονότι δμως οί Γερ
μανοί διαθέτουν άφθονον πυροβολικόν, ή υπεροχή τοΰ Γαλλικοΰ κανονιού είναι άναμφισβήτητος.

ρηθοΰν βεβαίως είς τήν εκλογήν τών τροφών, τάς όποιας πρέπει νά 
προτιμήσουν, έάν θέλουν νά διατηρήσουν πλήρη ύγείαν.

Ή γενίκευσις τής φοβέρας νόσου τοϋ Καρκίνου, ύπό τά κτυπήματα 
τής όποιας πίπτουν χιλιάδες θυμάτων έκάστοτε, αποτελεί μυστήριον, 
πέριξ τοΰ όποιου αγωνίζονται άνευ αποτελέσματος μέχρι σήμερον διά- 
νοιαι ύπέροχοι καί σοφαί.

Ύπάρχουν ιατροί οί όποιοι φρονούν δτι, μερικά είδη τροφών εΐνε 
υπαίτια τής αύξήσειος καί τής γενικεύσεως τής τρομερός αυτής ασθέ
νειας. Δέν εΐνε πολλά χρόνια άφ’ δτου τό χοιρινόν κρέας παρεσκευασμέ- 
νον καί μαγειρευμένον μέ οίονδήποτε τρόπον, καταγγέλλεται ώς κατ’έξο-

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΥΡΓΟΝ. — Ενίοτε καί Ενα οπητάκι, έχει, άναλόγως τής έξελί- 
ξεως τής μάχης, μεγάλην στρατηγικήν σπουδαιότητα διά την τελικήν έκβασιν. 
Κοντά λοιπόν είς τό δάσος τής Άργκόν ό πύργος τοΰ Μοντμάν τόν όποιον είχον 
καταλάβει ot Γερμανοί έπαιξε σπουδαιότατον ρόλον. Τόν άνακατέλαβον ot Γάλλοι 

άλλά δεν ήδυνήύησαν νά τόν κρατήσουν.

χήν παραγωγός τής άσθενείας ταύτης. Άλλά οί λόγοι οί παρατασσόιιε- 
νοι έναντίον τοΰ κρέατος τούτου δέν εΐνε πράγματι πολύ πειστικοί, ούτε 
φαίνεται πολύ βάσιμος ή διαβεβαίωσις δτι είς εκείνους είς τούς όποιους 
Απαγορεύεται διά θρησκευτικούς λόγους τό χοιρινόν κρέας, δέν απαν
τάται όλότελα ή ασθένεια αύτη.

Ή ύπερβολική χρήσις τοΰ άλατος, ποΰ γίνεται άπό άνδρας καί γυναί" 
κας, θεωρείται ώς ύποπτος πρόκλησις τής νόσου αύτής παρά τών ιατρών- 
διότι εΐνε παρατηρημένοι- δτι οί πάσχοντες έκ ταύτης έπιθυμοΰν τήν τρο

φήν άλατισμένην πολύ.
'Οπωσδήποτε τά άπό τήν άντίληψίν μας διδό

μενα εΐνε ανεπαρκή διά ν’ άναγκαθή ό καθείς μας 
νά τρώγη όλιγιοτέρας λ. χ. τομάτας άπό δσας ή 
δρεξίς του επιβάλλει.

Έπί πολλά έτη τό φλυτζάνι τού τσαγιού καί τοϋ 
καφέ έξωστρακίσθησαν άπό τούς έπιστήμονας ώς 
μία τών Αφορμών τών ασθενειών τής καρδίας. 
Οί γέροι-τες ελεγον είχον άσφαλεστέραν καρδίαν. 
Διατί; Διότι δέν έγνώριζον τά ποτά αυτά. Λοιπόν 
δσοι πάσχουν άπό τήν καρδίαν των πρέπει ν’ απέ
χουν νά πίνουν καφέ καί τσάι.

Εΐνε πλήθος ανθρώπων, ποΰ μ’ δλα τά γενικά 
φαινόμενα τής συνεχούς δηλητηριάσεως διά πτω
μαΐνης έξακολουθοΰν νά τρέφωνται μέ κρέατα καί 
ψάρια, παρεσκευασμένα έντός δοχείου έκ κασσιτέ
ρου. Αί τροφαί δμως αύται εΐνε ίκαναί νά φονεύ- 
σουν καί τούς πλέον εύρώστους ανθρώπους.

Ή πτωμαΐνη εύρίσκεται ακόμη καί εις τάς εΰθη- 
νάς σοκολάτας ύπό οίανδήποτε μορφήν καί έάν 
προσφέρωνται αύται πρός πώλησιν.

Τό ευχάριστοι' τοΰτο άρτυμα φονεύει άσφαλέ- 
στερον τόν άνδρειον Σαούλ, άλλά έάν τοΰτο φονεύει 
εκατόν, τό λεπτοφυές κογχύλιον τής θαλάσσης εΐνε 
ικανόν νά μεταδώση είς τό ανθρώπινον σώμα τό 
μικρόβιον τοΰ τύφου καί νά φονεύση κατά χιλιάδας. 
_ Τήν αυτήν πιθανότητα τής μεταδόσεως τού τύφου 
έχουν καί τά εύθηνά παγωτά.

Υπολογίζονται κατά εκατοντάδας τά θύματα 
τών άναψυκτικών αύτών. Τά γλυκίσματα, τά παστί-

τσια κ.τ.λ. εΐνε διαρκείς παρακαταθήκαι δηλητηρίου.
Άλλά πρέπει κανείς νά προσέχη καί διά τά χόρτα, τά όποια μας παρα

σκευάζουν τά έστιατόρια— ιδίως τάς κράμβας— διότι τό μικρόβιον έχει 
ίδικήν προτίμησιν δι’ αυτά, όταν εΐνε πρό χρόνου μαγειρευμένον.

Είς συνεχή κίνδυνον σκωληκοειδίτιδος εύρίσκονται έκεΐνοι, οί όποιοι 
τρώγουν καρπούς μέ κουκούτσια, ή σπόρους, διότι 
ήμπορούν απρόσεκτα νά καταβροχθίσουν άμάσ- 
σητον κανένα. Διά τοΰτο πρέπει νά προσέχωμεν 
όταν τράιγωμεν μήλα, αχλάδια, χουρμάδες, πορτο- 
κάλλια, ένεκα τοΰ φοβερού αύτοΰ κινδύνου.



12 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1914

“Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ - ΕΤΟΣ ΙΑ'

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΔΟΣ ΛΕΚΑ ΑΡΙΘ. 21* — Αριθ. Τηλεφ. 1016

Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ιδιόκτητης

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ I Εσωτερικοί Δραχ. 20.— Εξωτερικού Φρ. 22.
I Ρωσσίας Ρούβλ. 8 ' ,.— Ρουμανίας Δραχ. 20.

Ούδείς νέος συνδρομητής έγγράφεται Γιν δέν προπληρώση τήν συνδρομήν του. 
Αί έπιοτολαι δέον νά διενϋννωνται ουτω: κ. Δ. Βρατσάνον, ’Ιδιοκτήτην 
τής «Εικονογραφημένης», Βουλευτήν Ψαρών, 'Οδός Δέκα 21·*, Ά&ήνας.

* ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ *
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

’Από τάς νέας χώρας οί θεσσαλονικεΐς άπεδείχθησαν γνωρίζοντες καλά 
τά δικαιώματα των, ώς συνταγματικών πολιτών. Τόσα ζητήματα των, ζητή
ματα σπουδαιότατα, έχειρίσθη ή κυβέρνησις, τόσα νομοσχέδια, ρυθμίζοντα 
διάφορα πράγματά των, έψήφισαν οί ύπουργοί, χωρίς νά άκουσθή ή γνώμη 
των έν τή Βουλή. Καί ήναγκάζοντο αί ερμαφρόδιτοι αύταί έπαρχίαι, δσά- 
κις παρουσιάζοντο ζητήματα ένδιαφέροντα αυτούς καί άπαιτοΰντα τήν 
άντίληψιν τής κυβερνήσεως, νά προσφεύγουν εις βουλευτάς άλλων επαρ
χιών, οϊτινες βέβαια, καθ’ ήν ύποχρέωσιν είχον έκ τού Συντάγματος, δέν 
έκώφευον εις τάς εκκλήσεις των. Ούτω δ ήμέτερος Διευθυντής, λόγη» τών 
μετά τών νέων μερών διά τής «Εικονογραφημένης», κυκλοφορούσης ευρύ
τατα έκεϊ, στενών δεσμών του, κατ’ έπανάληψιν έδέχθη μέ 'υπερηφάνειαν 
τήν έντολήν νά συνηγορήση έν τή αιθούση τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας 
υπέρ ζητημάτων άφορώντων τήν Χίον, τήν Μιτυλήνην, τήν Καβάλλαν, τάς 
Σέρρας, τήν Σιάτισταν, τήν Δράμαν κ.λ. Άλλ' οί θεσσαλονικεΐς άντ’ αύτού 
έκαμαν ένα τηλεγράφημα καί διαμαρτυρηθέντες είπον περίπου δτι, δέν 
αναγνωρίζουν εις τήν Βουλήν αυτήν τό δικαίωμα νά ρυθμίζη τήν τύχην 
των, χωρίς νά ακούεται ή γνώμη των έν τφ Έθνικφ Συνεδρίφ. Καί δσον 
καί άν ήθέλησαν μερικοί νά δείξουν δτι, δέν τούς έθορύβησε τούτο, τούς 
έφερε, δπως κοινώς λέγουν, τό φέσι γύρω.

«
Ό Ιατρός έπαναβλέπων μετά καιρόν φίλον του.
— Μπά! Συ είσαι; Ζής λοιπόν;
Έκεϊνος. — Καί βέβαια. Γιατί δχι; Σάμπως σύ μ’ έκουράριζες ;

«
ΕΙΜΕΘΑ ΒΕΒΑΙΟΙ

Μόλις παρέλαβε τό Ύπουργεΐον τών Ναυτικών δ άνθρωπος δ έντιμος, δ 
μέ θέλησιν καί μέ γροθιά, δ αισθανόμενος τό βάρος τής προγονοπληξίας 
’Αθανάσιος Μιαούλης, δ έγγονος ένός άπό έκείνους πού έκαμαν αύτήν τήν 
γωνιά μέ τό αίμα των, έβαλε χέρι εις δλας τάς ασχήμιας, εις δλας τάς 
βδελυγμίας πού ε'ίχεν είσάξει καί είχε καθιερώσει δ προκάτοχός του. Ώς 
καί ή Βενζίνη τών αυτοκινήτων έκλέπτετο καί έπωλείτο. Κατήργησε λοι
πόν τά περιττά έκ τών 12 αύτοκινήτων, άτινα έχρειάζοντο ήμερησίως 
δαπάνην 500 δρ. κατήργησε τήν ηλεκτρικήν θερμάστραν, τήν δαπανώσαν 
ήμερησίως 25 δρ. ρεύμα.- Τάς διπλάς θέσεις άνωτάτων αξιωματικών 
μέ άποδοχάς ξηράς καί θαλάσσης, άνερχομένας εις 1300 δρ. μηνιαίως κατ’ 
αξιωματικόν, καί έν γένει μέ νοικοκυρίστικο πνεύμα προσπαθεί νά έπανορ- 
θώση τά γενόμενα αδικήματα, εις τρόπον ώστε νά λείψουν αί συγκρούσεις 
καί τά τρυπήματα πού έσημειώθησαν άτυχώς. Αυτά δέ δλα διότι δ νέος 
'Υπουργός, άπό τό σώμα προελθών, γνωρίζει πρόσωπα καί πράγματα καί 
δέν προσπαθεί νά συγκεντρώση γύρω του κλίκαν έκμεταλλευομένην αύτόν. 
ΔΓ αύτό δέν εϊχαμεν καμμίαν αμφιβολίαν άν θά έπετύγχανεν ή δχι καί 
εϊμεθα βέβαιοι περί τής πλήρους επιτυχίας του.

«
Εις τήν παράδοσιν.
Ό μαθητής.—Κύριε καθηγητά. Ποιος είν’ εύτυχέστερος, έκεϊνος πού έχει 

ένα έκατομμύριο ή έκεϊνος πού έχει έπτά κορίτσια ;
'Ο καθηγητής. — Εκείνος πού έχει τά έπτά κορίτσια, φυσικά.
' Ο μαθητής. — Γιατί;
' Ο καθηγητής. — Γιατί αύτός μέ τό έκατομμύριο θά ήθελε νά έχη καί 

άλλα, ένφ αύτός μέ τά κορίτσια δέν θέλει άλλα.

ΔΟΞΑ ΤΩι ΘΕΩι I

«

’Αληθινόν άθλον ήράκλειον θά έπιτελέση δ 'Υπουργός 
τής Συγκοινωνίας κ. Διαμαντίδης- Προσήγαγε νομοσχέ- 
διον εις τήν Βουλήν περί άναδιοργανώσεως τής τηλεφω

νικής συγκοινωνίας. ’Αντικαθίστα
ται έν πρώτοις τό σύστημα έν 
Άθήναις δι’ αύτομάτοο, συνδέον
ται αί κυριώτεραι πόλεις τού εσω
τερικού πρός άλλήλας τηλεφωνι- 
κώς, αί Άθήναι μέ τήν Θεσσα
λονίκην, ή Θεσσαλονίκη μέ τάς 
κυριωτέρας τής Μακεδονίας, εις 
τήν Θεσσαλονίκην εγκαθίσταται 

κέντρον μέ μηχανήματα νέου 
συστήματος, ιδρύονται έντός 
τών Αθηνών σταθμοί τηλεφω
νικοί πρός χρήσιν τού κοινού, 
συνδέεται ή 'Ελλάς μέ τήν 
Ευρώπην τηλεφωνικώς, δπερ 
δέ σπουδαιότερον, έλλαττούν- 
ται αί τιμαί τών συνδρομών 
καί έγκαταστάσεων. Μέ αύτό 
μόνον νά συνδέση τό όνομά 
του δ κ. Διαμαντίδης, θά δι
καιούται μέ ύπερηφάνειαν νά ειπη: Νύν απολύεις 
τόν ... 'Υπουργόν σου Κύριε πρόεδρε. Αλλά έχει 
καί άλλα ακόμη νά λύση προβλήματα.

«
ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

'Υπέρ τά δεκαπέντε σκάφη, μικρά καί μεγάλα, 
έχουν χάσει οί θαλασσοκράτορες Βρεττανοί, χωρίς 
ακόμη νά συνάψουν αξίαν λόγου ναυμα'χίαν έκ παρα-
τάξεως. Τήν φθοράν αυτήν τήν γράφει εις τό ενεργητικόν τηςή τορ- 
πίλλη, διότι πράγματι τά βυθισθέντα σκάφη δέν άντίκρυσαν τόν έμψυχον 
έχθρόν. Τά μέν έβυθίσθησαν διά τορπιλλών αυτοκινήτων, έκσφενδονισθει- 
σών ύπό ύποβρυχίων, τά δέ διά τορπιλλών πυθμένος αυτομάτων, δηλαδή 
ναρκών αποκλεισμού, έκραγεισών διά προσκρούσεως έπ’ αύτών. Τά αύτά 
συμπεράσματα περίπου έξήχθησαν καί έκ τού Ίσπανοαμερικανικοΰ πολέ
μου καί έκ τού Ρωσσοϊαπωνικοϋ διά τήν νάρκην, ήτις άναδεικνύεται σπου- 
δαΐον δπλον αληθώς, δι’ ήμας δέ πολυτίμους υπηρεσίας προωρισμένον νά 
παράσχη. Πρέπει νά θεωρηθή εύτύχημα τό δτι καί ήμεΐς έχομεν ιδίαν 
νάρκην δι’ αποκλεισμούς καί άμυναν, τήν νάρκην Μπακοπούλου, τού Πλω
τάρχου, τελειοτέραν τών έν χρήσει σήμερον Καρμπονίτ, Τροτύλ, Λερνέ καί 
Σωτέ-Άρλέ, προικισθείσης καί διά προνομίου ύπό τής Βουλής, έκ τής 
δποίας ούκ ολίγα θά κερδίση καί ή Σιδηροβιομηχανία τού Πειραιώς.

«
Ό μπαμπάς.— Γιατί Τοτό κάθεσαι πάντα κοντά στή θερμάστρα; Δέν 

ξεκολλάς, θά σέ βλάψη.
Ό Τοτός. — Γιά νά μεγαλώσω. Μάς είπεν δ δάσκαλος δτι, δλα τά 

σώματα θερμαινόμενα διαστέλλονται καί ψυχόμενα συστέλλονται.

β
ΟΧΙ ΑΒΔΗΡΙΤΙΣΜΟΥΣ

Νέος Ναύσταθμος θά γίνη εις τού Σκαραμαγκά, εις θέσιν δηλαδή φύσει 
όχυράν, καί δυναμένην νά καταστή απροσπέλαστος, δπως λέγουν οί είδό- 
τες. Τό πράγμα δέν άπεφασίσθη ακόμη καί δέν πρέπει νά άποφασισθή γρή- 
γωρα πριν μελετηθή καλά, διά νά μήν τήν πάθωμεν ’Αβδηριτικά, δπως μέ 
τόν Ναύσταθμον τού Πόρου καί τόν σημερινόν Ναύσταθμον τής Σαλαμίνος. 
Είναι δέ γνωστόν, δτι πρώτα έκαμαν τάς έγκαταστάσεις εις τόν Ναύσταθ
μον Σαλαμίνος καί έπειτα έσκέφθησαν περί νερού. Άλλ’ ούκ ήν νερό. Τά 
Ιδια έπαθαν μέ τήν έσχάραν πρός άνέλκυσιν εις τήν ξηράν σκαφών. "Εκα
μαν τήν έγκατάστασιν τών άνελκυστικών μηχανημάτων είς ένα σημείον 
τής παραλίας τού Ναυστάθμου, άλλ’ δταν ήθέλησαν νά τοποθετήσουν τήν 
έσχάραν, είδαν δτι δ βυθός ήτο πετρώδης καί δέν ήτο δυνατή ή έκσκαφή. 
Άλλ’ αύτήν τήν φοράν προίσταται άλλος άνθρωπος.

«
— Μά γιατί τάχα δέν πιστεύετε Κυρία, πώς ή φίλη μου είναι εύμορ- 

φώτερη άπό μένα;
— Άπλούστατα: Διότι άν ήτον άλήθεια εύμορφώτερη άπό σάς, δέν 

θά ήτο φίλη σας.
ί

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

‘Η όλοπράσινη Βασίλισσα. — "Ενα ώραΐο παραμυθάκι καί περίκομ- 
ψον καί ώραΐα τυπωμένον τεύχος, ύπό τόν ανωτέρω τίτλον, διδάσκον τήν 
άγάπην πρός τήν βλάστησιν, έξέδωκε ή κυρία Αρσινόη Παπαϊοπούλου. 
Λεπτά 50.

Τό Εγκυκλοπαιδικόν.—Ό καταλληλότερος μποναμάς διά παιδιά, με
γάλους, κυρίας, έπιστήμονας, τεχνίτας διά κάθε Έλληνα είναι τό «’Εγκυ
κλοπαιδικόν Ήμερολόγιον I. Α. Βρετού». Τό άποστέλλομεν δταν λάβωμεν 
δρ. 4 ή 5 διά τό πολυτελές.

Allans Chauffeur·.— Μέ τόν τίτλον αύτόν μάς έσερβίρισε ένα κομψο- 
τυπωμένον πολεμικόν διήγημα, ζωντανά γραμμένον, δ κ I. Μοορέλλος, 
έκδοτης τής «Νέας Έφημερίδος» έν Ήρακλείφ τής Κρήτης.

Ό υίός τού χωρικού.
— Μέ χαράν έμαθα κουμπάρε δτι δ γυιός σου έγινε Διδάκτωρ τής 

’Ιατρικής.
— Αλήθεια είνε, άλλά πού μού κόστισε τουλάχιστον δώδεκα βώδια.

«
ΟΙ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΤΑΙ

Αί δύω λέσχαι τής Ζακύνθου «Λομβάρδος» καί «Ζάκυνθος» μάς κατε- 
χράσθησαν ή μέν πρώτη δρ. 60 διά τριετή συνδρομήν ή δέ άλλη δρ. 40 διά 
διετή συνδρομήν, διότι εϊχομεν τήν αφέλειαν νά τάς έμπιστευώμεθα τόσον 
καιρόν.—'Ομοίως ή έν Γέρα τής Μιτυλήνης «Λέσχη Παπάδου» κατε- 
χράσθη καί αυτή τής εμπιστοσύνης μας διά δρ. 66, ισότιμον τριετούς 
συνδρομής. — 'Ομοίως τό έν Λευκωσίφ τής Κύπρου «Ελληνικόν Κέντρον» 
κατεχράσθη τής έμπιστοσύνης μας διά δρ. 77, ισότιμον συνδρομής 3 */a ετών.

Έν Άϋήναις, Τυπογραφείον «Έοτία» Κ. ΜάΧσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 10310.
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ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΙ = ΝΕΚΤΑΡ
(ΓΛΥΚΟ)

ΑΠΟ

- Τ Ο Ν Ω Τ I Κ Α

(ΠΟΤΟΝ ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟΝ)

ΣΤΑΦΥΛΙ ΐΝ·+ΐ3ΐ)

ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ =—

(Νο+117-Ι28)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λ

χαρτοπωλειον ΠΑΛΑΗ & ΚΟΤΖΙΑ 
διάδοχος Α. ΠΑΛΛΗΣ & X1* 

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ TUN ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ = =. =
—- __ χαρτοπΟΛΕΙΟΝ ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟι 1870

Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου 'Εφημερίδων, Συγγραμ
μάτων, Περιοδικών καί πάσης ποιότητος.— Μεγάλαι 
άποθήκαι είδών γραφικής ΰλης πάσης προελεύσεως.— 
’Ατμοκίνητα 'Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων, φω
τογραφικών χαρτονίων, πεν&ίμου χάρτου καί φακέλ- 
λων.—Τμήμα ειδικόν διά σφραγίδας έξ έλαστικοΰ καί 
μετάλλου ώς καί δι’ έπιγραφάς διά {Εύρας (plaques 
imaillies).— Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι 'Επιστολικών 
Δελταρίων. Δεκταί παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. 
Έξεδόθησαν πλέον τών 2000 είδών μέχρι τοΰδε.— 
Άτμοκίνητον Τυπογραφβΐον μέ 10 πιεστήρια διά μι
κρός καί έπιμεμελημένας εργασίας (Travaux de Ville) 
ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικός τοιαύτας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ
Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών πλακών 

καί χάρτου Lumiire & fils καί τού χάρτου Celloidine 
Δρέσδης.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ
(Νο_66)

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ.—Τροποποιηθείσης τής κλί- 

μακος τών τόκων τών εις τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων 
έν δψει ή έπί προθεσμιφ, δηλοποιεϊται, ότι άπό 15 ’Απριλίου 1909 ή 
'Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχεται παρα τε τφ Κεντρική» Καταστήματι 
καί τοϊς Ύποκαταστήμασιν αΰτοϊς καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια 

άποδοτέας έν δψει ή έν «ορισμένη προθεσμίφ έπί τόκφ :
1 ’/, τοΙ€ % xttt' έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι 

ποσού δρ. 10,000,πέρα τοΰ ποσοΰ τούτου τούτόκου όριζομένου είς 1 τοϊς°/0 
κατ'έτος μέχρι 50,000 δραχμών' πέρα δέ τοΰ ποσοΰ τούτου είς τοϊς %. 
ΑΙ καταθέσεις αδται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτόν λογαριασμόν παρα- 
διδομένον τφ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιάριουέπιταγών.— 
2 τοϊς ’/, κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εξ μήνας τού- 
λάχιστον. — 2 '/« xoIS % κατ’ ^το’ καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά εν έτος τοόλάχιστον.—3 τοϊς °/0 κατ έτος διά τάς καταθέσεις τάς 
άποδοτέας μετά <5ύο ίτη τουλάχιστον.—3 τοϊς °/0 κατ' έτος διά τάς 
καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τίαααρα ετη τουλάχιστον. — 4 τοϊς */0 
κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πόντε ετη τουλάχιστον 
ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε έτών ή τάς διαρκείς.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ.— Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυ
σόν, ήτοι είς' φράγκα καί λίρας 'Αγγλίας, άποδοτέας έν «ορισμένη προθεσμίφ 
η διαρκείς έπί τόκφ :

1 */, τοϊς */, κατ' έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τούλαχιστον
2 » » » » 1 έτους ·
2 ’/,»·/· ’ ' ’ 2 ̂ τών ’
3 » ·/, > > >4 έτών ·
4 » ·/, > » · 5 έτ«ΰν ·

ΑΙ δμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ' έκλογήν τοΰ 
καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρά τφ Κεν
τρική» καταστήματι καί τή αίτήσει τού καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστή- 
μασι τής Τραπέζης εις τό αύτό νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

(Ν«>+ 128)

ΕΔΡΑ ΕΝ 
ΑΘΗΝΑΙΣ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΡΑΧ. 60.000.000

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ 
* "ΑΘΗΝΑΪΚΗ,, *

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Έν Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Πάτραις, Ίωαννίνοις, Βόλφ, Λαρίσση, Καβάλλρ, Καλάμαις, Τριπόλει, Χίφ, Σάμφ, Σύρφ, 
ΧανΙοις, Ήραχλείι» καί ΡεΟύμνφ. — Έν Κωνσταντινουπόλει (Γαλατρ χαΐ Σταμπούλ), Σμύρνη χαί Άμισφ — Έν Άλεξανδρείρ, ΚαΙρφ χαΐ Ζαγαζίχ. 

Έν ΛονδΙνω (No 22, Fenchurch Street).—Έν Λεμεσφ (Κύπρου).
| Δ. Στεφάνου Αντιπρόεδρος, I. Μποννιέ, Διενθ. Σύμβουλος, I. 'Α&ηνογένης, Σ. Εύγενίδης, 

ΔΙΟ1ΚΗΤ. SYMBOVAION | jy Δάακαρης, Βαρών ο ς Α. δε Νεφλίζ, Ε. Ροδοκανάκης, Κ. Βερούνγκ, Δ. Ζαρίφης.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

Ή Τράπεζα Αθηνών έκτελε’. πάσαν Τραπεζιτικήν έργασίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς 
έπί χρεωγράφων καί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων έσωτερι- 
κοδ καί έξωτερικοθ' έκτελεϊ χρηματιστικάς έντολάς' έκδίβει έπιταγάς, πιστωτικός έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πληρωμών ίν τε τφ 
έσωτερικφ καί τφ έξωτερικφ' άνοίγει τρέχοντας λ/σμούς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμά
των καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.
Ή Τράπεζα’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια, εις χρυσόν καί έπιταγάς (cheques) έπ! τοΰ εξωτερικού ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς. 
Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, α· δέ εϊς έπιταγάς (cheques) όμοίως αποδίδονται δι' έπιταγών (cheques) τής 
Τραπέζης έπί τών εν τφ έξωτερικφ ανταποκριτών της. θ', δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ' έξαμηνίαν άπό τής 1 Ιανουάριου καί 1 'Ιουλίου 

έκάστου έτους. Ταμιευτήριον μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν λειτουργεί καθ' έκάστην. (Ν°+132)


