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’Ενώ ol δεΐκται τού ώρολογίου δεικνύουν μεσονύκτιον 
ό Παλαιός Χρόνος, πρεσβύτης λευκοπώγων, άπέρχεται 
έγκαθιστών ώς διάδοχόν του τό άρτιγενές βρέφος-έτος 
τό όποιον κρατεί τήν κύλικα των άδήλων γεγονότων 
καί προσπαθεί νά τήν κενώση μέχρι τρυγός · · · ·
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Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ
Κατά τάς άρχάς Δεκεμβρίου ή Λ. Μ. ό Βασιλεύς ήΟέλησε νά Ιδη πώς γίνεται ή Ατομική έκπαίδευσις 
του στρατιώτου καί ένήργηοεν έπιβεώρηοιν εις τά ένταϋϋα πεζικά συντάγματα μετά των στρατηγών 

Δαγκλή, Μανουσογιαννάκη, Δαμιανού καί Γιαννακίτσα.

Εξακολουθούν ακόμη εις τόν Εύρωπαϊκόν τύπον αί αντεγκλήσεις 
μεταξύ τών Μ. Δυνάμεων περί τού ποια έπροκάλεσε τήν διεθνή 

σύρραξιν. Τί είναι τέλος πάντων τά νεύρα! -Μέσα εις τήν ύπερέντασιν, 
ύπό τής_ Οποίας κατέχονται τώρα οί κυθερνήται τών εμπολέμων, καταν
τούν σάν μικρά παιδιά αί Μεγάλαι Δυνάμεις. Δέν σάς φαίνεται ότι 
ακούετε μαθητάς τού Δημοτικού σχολείου, ζαβολιάρικα; «Όχι εγώ 
κύρ Δάσκαλε, εκείνος τώκανε·. Καί μόνον αύτό; Τί σάς λέγουν τά 
άνακοινωθέντα,μερικών Πρεσβειών, αί όποΐαι αποδίδουν υποχωρήσεις 
καί πανικούς εις.... στρατηγικούς λόγους; Τούς τής βρέχουν οί Ρώσ- 
<π>ι, στρατηγικοί λόγοι, τούς τσακίζουν οί σύμμαχοι, στρατηγικοί λόγοι. 
Τής τρώνε άπό τούς Σέρβους, στρατηγικοί λόγοι.

*
Βάϊ, βάϊ. ’Αντίο Μεσσουδιέ. Μία ’Εγγλέζικη τορπίλλη εις τά ιίφαλα 

καί τό ανδρεϊον σκάφος, τό όποιον δίς είχε γλυτώση άπό τά ίδικά μας, 
πάει νά εύρη τόν βυθόν τού Ναγαρά, μέ τόν όποιον τόσον καιρόν έκανε 
κόρτε. Κάποιαν δικαιολογίαν θά εύρηκαν οί Νεότουρκοι διά τόν όχλον. 
Λέν είναι άπίθανον νά άκούσωμεν αύριον δτι, τό έβύΟισεν ή 
Τουρκική κυθέρνησις διά νά τό κάμη .... οστρεοτροφείου.

Έν τώ μεταξύ ή κατάστασις τού Μεγάλου ’Ασθενούς, ώς 
ώνομάσθη ή Τουρκία υποτροπιάζει καί ένδείκνυται νέος 
ακρωτηριασμός. ’Αλλά τήν φοράν αύτήν ό άκριοτηριασμός 
θά είναι άγριος. Μήν βλέπετε πού δέν δίδουν προσοχήν οί 
Ελοι εις τήν Τουρκίαν. Μήπως, δταν τσακώνονται εις' τόν 

ον δύο μεγάλοι, δίδουν προσοχήν εις κάτι κουτσούβελα 
πού ανακατώνονται εις τόν καυγάν; Άλλ’ δταν ό καυγάς 
παύσρ, όλων ή οργή, καί εκείνου ό όποιος ένίκησε καί εκεί
νου ό όποιος τής έφαγε, θεωροΰντος τά κουτσούβελα ώς 
υπαίτιον τής ατυχίας του, στρέφεται κατ’ αυτών. Καί δι’ αυτό 

φανταζόμεθα δτι ό ακρωτηριασμός τής Τουρκίας μετά τόν πόλεμον 
θά όμοιάζψ πολύ μέ τό κόψιμο τής Βασιλόπηττας. Θά πάρη δηλαδή 
τό μαχαίρι ή Αγγλία καί Οά άρχίση: Αύτό τό κομμάτι είναι τής Πανα
γίας — τής Ρωσσίας — αύτό τού Νοικοκύρη — τής "Ελλάδος — αύτό τής 
Νοικοκυράς —’Αγγλίας καί οΰτω καθ’έξής.

'Αλλά διά νά μήν χάνεται ό καιρός έν τφ μεταξύ ήρχισε ό μικρός 
ακρωτηριασμός. ΊΙ Αίγυπτος, ή όποια σημειωτέου δέν ήτο άρχικώς 
χώρα Τουρκική, άλλ’ ήτο επικράτεια αυτοτελής ύπό ίδιους ηγεμόνας 
μέ πολιτισμόν μεγάλοι·, άπωλέσασα τήν ανεξαρτησίαν της, καί ή όποια, 
πρό πολλού είχε παύση νά είναι τμήμα τής περίφημου αυτοκρατορίας, 
άνεκηρύχθη Σουλτανάτου ύπό τήν κραταιάν προστασίαν τής Μ. Βρετ
ανίας καί ύπό Σουλτάνοι· τόν Αιγύπτιον Πρίγκηπα Χουσεΐν Καμέλ. 
Ό 'Ελληνισμός τής Λίγύπτου έχαιρέτησε τήν νέαν τύχην τής συμπα
θούς χώρας γηθοσύνως καί μόνον οί πατριώται τού Βοσπόρου έξύπνη- 
σαν τώρα καί εκστρατεύουν Δονκιχωτικώς διά νά τήν ανακτήσουν.

’Επειδή δμως τούς χωρίζει μία λωρίς ύγρά, φορτία τσιμέν
του διά νά μολώσουν καί γεφύρας, ού μήν αλλά καί πλευ- 
στήρας άπό τενεκέδες μέ φελλόν δι’ έκαστον στρατιώτην 
αποστέλλουν καί σάκκους άμμου. Καί ευτυχώς δι’ αυτούς 
έχουν κοντά τήν . . .’Έρημον.

*

’Έκλεισεν ή Βουλή πάλιν. Έψήφισε, έψήφισε, έψήφισε 
καί διέκοψε χάριν τών'Αγίων ημερών τάς εργασίας της.

Αύτή ή Βουλή τού 1912, τής ΙΘ' Περιόδου, δηλαδή ή πρώτη 
μετά τήν μεταρρύθμισιν τού Συντάγματος, παρουσίασε περιέρ
γους φάσεις ζωής, Συνεκροτήθη διά τών εκλογών τής 11 
Μαρτίου 1912 καί αντί νά άρχίση τάς εργασίας της μετά 
45 ήμέρας, ώς ορίζει τό νέον Σύνταγμα συνήλθε αργότερα,

διά νά άναθάλη τάς εργασίας της, 
λόγιο τού ζητήματος τών Κρητών 
Βουλευτών, καί έπειτα, συνελθοΰσα 
εις βραχυτάτην εργασίαν, ήρχισε 
νά διακόπτη, καί εργαζόμενη έπί 
όλίγας ήμέρας, νά διακόπτη πάλιν. 
Εις τήν νεκροφάνειαν αύτήν, τήν 
όποιαν τότε έπέθαλλεν ό Βαλκανι
κός πόλεμος καί κατόπιν ό Έλλη- 
νοβουλγαρικός, έσυνήθισε φαίνε
ται καί τώρα μόλις έργασθή ολί
γον διακόπτει, σάν νά είναι Φακί
ρης περιπίπτων εις λήθαργον, αφού 
έκύτταξε όλίγην ώραν τον όιιφα- 
λόν του. Ή άλήθεια είναι δτι τώρα, 
μέ τό νέον σύνταγμα, έξ ού αντλεί 
τά δικαιώματα αύτά ή Βουλή, 
εϋκολύνονται πολύ αί έργασίαι τής 
Βουλής.

*
Αί άρχαί Κωνσταντινουπόλεως 

συνέλαΰον τόν υπηρέτην τού παρά 
τή έκεϊ ήμετέρα Πρεσβεία ναυτι
κού ακολούθου Φραγκάκην, καί τό 
Στρατοδικεϊον τόν κατεδίκασεν εις 
θάνατον έπί κατασκοπείφ. Καθ’ ήν 
ώραν συνελήφθη, λέγουν οί χαφιέ
δες, έκράτει άπό τής προκυμαίας 
τού Γαλατά σημειώσεις περί τών κινήσεων τού Τουρκικού στόλου. Οί 
κύκλοι, εννοείται, συνεταράχθησαν, ή κυθέρνησις ήρχισε τάς παραστά
σεις, ό κ. Πανάς έτέθη εις κίνησιν καί μετά τήν καταδίκην άπενεμήθη, 
άφού παρήλθε μήν ολόκληρος χάρις εις τόν δίοπον. Νομίζετε τώρα δτι 
ή χάρις έδόθη διότι έφοβήθη ή Τουρκία; ’Άν έφοθείτο, έπρεπε νά τήν 
δωση άπό τήν άρχήν ή καί νά μήν τόν συλλάβη διόλου. Κάτι έσχεδίαζε 
αύτή νά μάς σκαρώση καί έδημιούργησε κάζους μπέλι. Διότι δέν πρέπει 
νά νομίζετε τόσον ήλιθίους τούς Τούρκους, ώστε νά πιστεύσουν δτι ή 
Ελληνική κυθέρνησις θά ένήργει κατασκοπείαν δι’ ενός διόπου. ’Εκτός

Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

«γ,ΗΝ έορτή>’ τής Αγίας Βαρβάρας εορτάζει το ΙΙυροβολικον 
Λ κατ' έτος μετά δοξολογίας καί σεμνής τελετής, θεωρούν τήν 

Αγίαν ώς προστάτιδά του. Κατά τήν τελετήν, ήτις έπακολουθεϊ 
εις τους περιβόλους τών πυροβολικών συνταγμάτων, είναι παρα- 
τεταγμένα τά πυροβόλα καί τρόπαια διάφορα, μόνον δε σημαία 
δεν φαίνεται πουθενά ριπιζομένη.

'Αληθώς τδ σώμα τοϋ πυροβολικού ούτε εις τάς πορείας του, 
ούτε εις τάς παρατάξεις, ούτε εις τήν μάχην έχει άναπεπταμέ- 
νην σημαίαν.

Καί λέγει μία παράδοσις δτι κάποτε τό σώμα' αυτό, εις 
κάποιαν μάχην, πολύ παλαιόν, έχασε τήν σημαίαν του, τήν 
οποίαν τοϋ έκνρίευσεν ό εχθρός καί κατά διεθνές πολεμικόν

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕ0Σ· —Και όταν έτελείωοεν ή έξέτασι;, έζωΟι τοϋ Διοικητηρίου 
τοϋ Λ' Συντάγματος ό διοικητής κ. Μίζας προοέφερε είς τήν A. Β. Υ. τόν Πρίγκηπα Ανδρεαν 

και τήν Α. Β. Υ. τόν Διάδοχον άναψυκτικά.

Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ.—Παρουοία τής Α.Μ. τοϋ Βασ.λέως έκ/.ήόη νά άσκηβήό λόχο; τής Α.Β. Υ. του Διαδόχου, 
οί άνδρες τού'όποιου έϋαυμάαϋηοαν διά τήν άντίληψιν καί έπίδοαιν.

αν πράγματι ή Ελληνική κυθέρνησις άπετελεΐτο άπό τόσον ηλιθίους, 
ώστε νά αναθέσουν εις ένα δίοπον τό έργον τούτο. Κατόπιν δμως ή 
ζαθά τής ήλθαν τά πράγματα ή κάποιος τούς έμάγκωσε καί έγκατέλειψαν 
τό σχέδιόν των, τότε δέ απέλυσαν τόν δίοπον. Καί άν δέν έμεσολαθούσαν 
αύτά, θά τόν έκρεμοΰσε μιά χαρά τόν πτωχόν τόν Φραγκάκην, χωρίς 
νά λογαριάση Βενιζέλους καί Πανάδες, αφού έχομεν τό δεδομένου δτι 
δέν έλογάριασε Ρωσσίες, Άγγλίες, Γαλλίες μιά πού έτάχθη μέ τό μέρος 
τής Γερμανίας. Εϊδατφ άλλως τε δτι τό ζήτημα τού Φραγκάκη συνέπεσε 
μέ τάς σφαγάς τών Κυδωνιών, δι’ άς έστειλε ή κυβέρνησις καί τά«Ψαρά.» 

έθιμον δέν έχει τό δικαίωμα νά φέρη πλέον τήν σημαίαν.
Αέν γνωρίζομεν, μολονότι δέν μεσολαβούν αιώνες άπό τής 

συστάσεως τοϋ τακτικού μας στρατοϋ, κατά πόσον είναι άληθής 
ή παράδοσις. Ή αλήθεια δμως είναι δτι τό πυροβολικόν, δταν 
τό πρώτον συνέοτη, είχε σημαίαν.

Πράγματι κατά τό 1823, δτε πρώτος ό 'Υψηλάντης έρριψε 
τήν ιδέαν περί τακτικού στρατού, οί δέ ίερολοχϊται του άπετέ- 
λεσαν τήν πρώτην βάσιν του, έδρασε τό πρώτον στρατός τακτι
κός έκ πεζών κατ'- άρχάς συνιστάμενος, δστις κατόπιν ηύξήθη 
διά καταρτισμού ενός λόχον πυροβολικού.

Ό λόχος αυτός ώργανώθη εν Ναυπλίω, ώπλίσθη δέ μόνον 
μέ ξίφη, έφοδιασθεις υπό τής τότε κυβερνήσεως διά τάς παρα

τάξεις μέ μίαν σημαίαν. Τήν σημαίαν ένεχείρησεν 
εις τόν λόχον έπιτροπή διορισθεϊσα έπί τοΰτω υπό 
τής κυβερνήσεως, έγινε δέ μάλιστα καί τελετή ώραία 
έπί τού κανονοστασίου τής ξηρός τού φρουρίου 
τοϋ Ναυπλίου, έν μέσω άπειρου πλήθους, δπερ 
έχαιρέτησε μέ βαθεΐαν συγκίνησιν τήν σημαίαν, ενώ 
ό λόγος εκείνος τού πυροβολικού μέ τόν 'Εμμα
νουήλ Καλλέργην έπί κεφαλής έξεστράτευσεν αμέ
σως διά τάς Καλάμας.

ή &νευ δπλου έξάρτησις δέν ένέπνεεν έμπι- 
στοσΰνην εις τούς άποτελοϋντας τόν λόχον έκεΐνον 
καί διά τούτο, εύρόντες κάπου άποσυντεθειμένον 
σώμα Αιγυπτιακού στρατού, άφήρεσαν άπό τούς 
φυγάδας τά δπλα καί τήν έπομένην παρετάχθη- 
σαν ένοπλοι.

‘Ο λόχος οϋτω, ένοπλος πλέον — κατά τήν άντί- 
ληφιν έκείνων — είσήλθεν εις Καλάμας μέ τήν ση
μαίαν ριπιζομένην, άλλ’ δταν παρεδόθη τό φρου
ρών, έπεβλήθη διά τό έγκλειστον πυροβολικόν νά 
μή έξέλθη μέ τήν σημαίαν του άναπεπταμένην. Καί 
τότε ό Καλλέργης, άποσπάσας τό ύφασμα καί τόν 
Σταυρόν άπό τόν κοντόν, τά έκρυψεν υπό τήν 
στολήν του καί έσωσεν ούτω τήν σημαίαν άπό τάς 
γείρας τοϋ έγθρού.

Καί έκτοτε ώς βεβαιοϋν, τό πυροβολικόν δέν 
έλαβε πλέον σημαίαν.

II
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• ΕΙς άνάμνησιν τής ένδοξου βασιλείας Γεωργίοχ, τοΰ A , ήτις έτερματίσθη διά τοΰ μαρτυρικοί» του θανάτου, καθ’ ήν στιγμήν 
έχαράσσοντο τα νέα δρια τοΰ Βασιλείου» Ιδρύθη νέον παράσημου τοΰ Τάγματος Γεωργίου τοΰ Α'.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

Μεταξύ άλλων νομοθετημάτωτ η Βουλή εψήφισε και νόμον 
δί ον 'ίδρυσε νέου Τάγμα Τιμής ύπδ τδ όνομα «-Τάγμα 

Γεωργίου το ΰ *Α ' » είς άνάμνησιν μεν της ενδόξου βασιλείας 
τον νέον Κάδρου, "μις έτερματίσθη διά τοΰ μαρτυρικόν του 
θανάτου, καθ’ ήν στιγμήν έχαράσσοντο τά νέα όρια τοΰ Βασι
λείου, πρδς έπαρκή δέ αύξηση· των μέσων της ηθικής αμοιβής 
τών διακρινομένων εν τω δημοσίφ ή τω ίδιωτικφ βίφ.

Τδ Τάγμα Γεωργίου τοΰ Α' διαιρείται εις πέντε τάξεις, ών 
έκαστη έχει καί ίδιον παράσημον, ήτοι: Των ιπποτών τοΰ 
Αργυρού Σταυρού, τών τοΰ Χρυσού, τών των Ταξιαρχών, τών 
τών Άνωτέρων Ταξιαρχών καί τών τών Μεγαλόσταυρων, 
'Εννοείται οτι ό άριθμδς τών αξιωματικών έκάστης τάξεως 
έκτος τών τοΰ Αργυρού Σταυρού, είναι ώρισμένος. Οϋτω δ 
τών Ιπποτών τοΰ Χρυσού Σταυρού δεν δύναται να ύπερβή τους 
300, ό τών Ταξιαρχών τους 100, ό τών Άνωτέρων Ταξιαρχών 
τους 30 καί ό τών Μεγαλόσταυρων τούς 12.

Ύπεράνω τών τάξεων τούτων τάσσεται ή τάξις τού Περιδε-· 
ρέου τοΰ 'Τάγματος, ό δέ άριθμδς τών τιμωμένων διά τούτου 
ορίζεται εις 6. Εννοείται ότι εις τούς αριθμούς τούτους δέν 
συμπεριλαμβάνονται οί Πρίγκηπες τού Βασιλικού Οίκου τής 
Ελλάδος, οί Αξιωματικοί τού Στρατού και τον Ναυτικού καί 
οί ξένοι υπήκοοι,

’Εκτός όμως τούτων δύνανται νά ϊδρυθώσι διά Β. Διατάγμα
τος και μετάλλια Αναμνηστικά τής ίδρύσεως τοΰ Τάγματος τού
του μέ τδ αυτό σήμα Α' 
καί Β' τάξεως, άπονεμό- 
μενα ύπδ μόνον τού Βα- 
σιλέως, δστις είναι καί 
Αρχηγός τον Τάγματος.

’Εννοείται οτι οί βαθμοί 
άπονέμονται ίεραρχικώς 
ύπδ τοΰ Βασιλέως άπδ τής 
κατωτάτης τάξεως, άλλ’είς 
τούς γέροντας τδ παρά
σημον τοΰ Σωτήρος Επι
τρέπεται νά άπονεμηθή τδ 
αμέσως Ανώτεροι·*  Γεωρ
γίου τοΰ Α', εις δέ τούς 
φέροντας το τοΰ Γεωργίου 
Α' άπονέμεται τό αντίστοι
χον τοΰ Σωτήρος.

'Ο φέρων παράσημον 
Γεωργίου τοΰ Α' εκπίπτει 
αυτού διά λόγους προβλε- 
πομένους ύπδ τού ποινι
κού ή άλλου νόμου, άλλά 
καί διά λόγους πειθαρχι
κούς, δί άποφάσεως Πει
θαρχικού Συμβουλίου συ- 
σταθηοομένου διά Βασι
λικού Διατάγματος.

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ.—ΕΙς τον Γερμανικόν στρατόν Ι'νας ξένο; υγειονομικός ύπηρετεi καί αύτός "Ελλην. 
Είναι ό χειρουργός χ,, Κ. I. Καρδαμάτης, Αντάξιος υίάς τον παρ’ ήμιν διακεκριμένου Ιατρού 
κ. I. Καρδαμάτη, εΐ; δν έκ τών έν Γερμανία διαμενόντων ξένων Ιατρών άνετέΐΐη ή έπιστημο- 
νική διεΰδυνσις χε οουργικοϋ στρατιωτ. νοσοκομείου, ά.τενεμήύη δέ καί ό τίτλος τού λοχαγού. 

Διευΐλύνει τό έν Offenburg Β’ Στρατιωτικόν ΝοσοκομεΙον μέ 200 κλίνας. 1—_.

Δικαιώματα Εγγραφής εις τδ τάγμα τούτο ώρίσθησαν: Διά 
τον άργνροΰν δραχ. 20, διά τδν Χρυσοΰν 50, διά τδν τών 
Ταξιαρχών 100, διά τδν τών Άνωτέρων Ταξιαρχών 200 καί 
διά τδν Μεγαλόσταυρον 250. Απαλλάσσονται όμως παντός 
δικαιώματος οί παρασημοφορούμενοι επ’ ανδραγαθία.

«
Ή ιδέα τοΰ παρασήμου έχει την αρχήν της άπδ τά ίπποτικά 

τάγματα τοΰ Μεσαιώνος, ι'ίτινα ίδρύθησαν πρδς στρατιωτικόν 
ή θρησκευτικόν σκοπόν, Εβασίζοντο δέ έπί αυστηρός σννενώ- 
σεως τών μελών αυτών δί (ορισμένων πρδς άλληλα υποχρεώ
σεων. Καί οϋτω διά μέσου τών αιώνων παρουσιάζονται ίδρυ- 
θείοαι ύπδ μοναρχών ταγματοειδείς ενώσεις, αί όποΐαι σήμερον 
μόνον διά τών διάσημων έπιζώσι.

Τδ Ελληνικόν παράσημον έχει την αρχήν του άπδ την Δ' εν 
"Αργεί ’Εθνοσυνέλευση· τοΰ 1829, ιδρύθη δέ εις άνάμνησιν τής 
αισίως συντελεσθείσης Σωτηρίας τής ’Ελλάδος. Πράγματι εις τά 
πρακτικά τής 1 ’Ιουλίου 1829 εύρίσκομεν τδ ψήφισμα, δί ού 
εξουσιοδοτείται ή κνβέρνησις νά συστήση «Τάγμα ιππέων ύπδ 
την σκέπην καί τδ Θειον όνομα τού Σωτήρος, θέλει δέ προσφέ
ρει διά τών διαφόρων τούτων παρασήμων τοΰ Τάγματος τού
του προς τούς ναυάρχους τών συμμάχων βασιλέων, προς τον 
αρχιστράτηγον τής Απεσταλμένης Γαλλικής στρατιάς καί προς 
τούς στρατιωτικούς καί λοιπούς τής συνοδίας, εις δείγμα τής ευ

γνωμοσύνης τοΰ" Εθνους». 
’Επίσης ορίζεται όπως τά 
αυτά παράσημα δοθώσιν 
εις τούς άφοσιωθέντας εις 
τδν ’Ελληνικόν άγώνα άπ’ 
Αρχής τοΰ 1821 Φιλέλλη
νας, εις τούς γενναίως διά 
συνεισφορών συνδραμόν- 
τας αυτόν, χαρασσομένων 
ταυτοχρόνως τών ονομά
των τών κατά τον ’Ιερόν 
’Αγώνα πεσόντων έπί μνη
μείου τινδς εις τδν ναόν 
τοΰ Σωτήρος, τών δέ ονο
μάτων τών λαβόντων μέ
ρος εις την Παλλιγγενεσίαν 
τής ’Ελλάδος Φιλελλήνων 
καταχωρουμενών εις δί- 
πτυχα, άτινα νά κατατε- 
θώσιν έπί τοΰ ρηθέντος 
μνημείου.

Κατ άλλο αρθρον συμ
πληρωματικόν ώρίζετο 
όπως τά παράσημα τοΰ 
Τάγματος δοθώσι λόγω 
βραβείου εις τούς ύπηρε- 
τήσαντας σημαντικώς την 
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ΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ. — Πλησίον του έν Offenburg Β' Στρατιωτικού Νοσοκομείου λειτουργεί 
καί σχολή νοσοκόμων, τήν όποίαν διευθύνει ό έν τφ μέσο» κ. Κωνστ. 1. Καρδαμάτης.

Πατρίδα ή έκστρατεύσαντας 
κατά ξηρόν καί θάλασσαν ή 
συνεισενεγκόντας διά τών 
άγιόνων των εις έθνικήν καί 
πολιτικήν αυτής Επανόρθω
ση·, έπαφιεμένου τού καθο
ρισμού τοΰ άριθμοΰ τών 
Αξιωματικών καί ιππέων 
έκάστου βαθμού εις τδν οι
κείου νόμον, δ όποιος θά 
καθώριζε καί τά άπαιτού- 
μενα προς παρασημοφορίαν 
προσόντα.

’Επειδή έξ άλλου ή Α' 
έν’Επιδαύρω ’Εθνική Σννέ- 
λευσις είχε καθορίσει διά 
ψηφίσματος τά εθνικά χρώ
ματα, ώρίσθη όπως τά 
παράσημα τοΰ Τάγματος τού Σωτήρος ώσι κυανόλευκα.

Ψ

Ευθύς μετά την Αποκατάσταση· τής Βασιλείας έξεδόθη Β. 
Διάταγμα άπδ 20 Μαΐου 1833 κανονίζω· λεπτομερέστεροι· τά 
τού Τάγματος, ίίπερ οϋτω διηρεΐτο εις πέντε τάξεις ήτοι τών 
’Ιπποτών, τοΰ Αργυρού Σταυρού, (chevaliers}, τών ’Ιπποτών 
τού Χρυσού Σταυρού (officiers), τών Ταξιαρχών (comman- 
deurs) τών άνωτέρων Ταξιαρχών (grands comniandeurs) καί 
τών Μεγαλόσταυρων (grands croix ή grands cordons).

Άπδ τής εποχής ταύτης τδ Τάγμα τοΰ Σωτήρος προσλαμ
βάνει καί τδν τίτλον «Βασιλικόν» έκ τοΰ Βασιλέως Αρχηγού, 
(Grand Maltre) δρισθέντος τοΰ αριθμού τών ’Ιπποτών τού 
Χρυσού Σταυρού εις 120, τοΰ τών Ταξιαρχών εις 30, τοΰ τώ>· 
Άνωτέρων Ταξιαρχών εις 20 καί τοΰ τών Μεγαλοσταύρων εις 
12, ώς καί τού τρόπου τής άναρτήσεως. Καί οί μεν Σταυροί 
ήρτώντο άπδ τοΰ Αριστερού στήθους, οί δέ Ταξιάρχαι, μεγαλήτε- 
ροι κάπως, άπδ τοΰ λαιμού. Τδ παράσημον τοΰ Ταξιάρχου καί 
τδ τού άνοττέρου Ταξιάρχου είναι χρυσά καί ισομεγέθη, μέ τήν 
διαφοράν ότι τδ τού άνωτέρου Ταξιάρχου παρακολουθείται καί 
ύπδ πλακδς (άστέρος) άναρτωμένης έπί τοΰ στήθους. Ό Μεγα
λόσταυρος πάλιν, δηλαδή σταυρός χρυσούς, ισομεγέθης προς τδν

# Ο 0ΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΞ #

Ή Βουλή, έπί τή αποχωρήσει έκ τής υπηρεσίας τοΰ Θησαυροφΰλακος 
τοΰ Κράτους κ. Κλ. Καλογερή, έψήφισεν ιδιαιτέραν σύνταξιν δΓ αύτίιν 
έκ δρ. 800 μηνιαίως. Άλλα δέν είναι μόνον τό ζήτημα τής τεράστιας 
συντάξεως, ην τό Κράτος απονέμει διά πρώτην τροράν είς υπάλληλόν 
του, δπερ πρέπει νά κάμη έντύπωσιν, όσον τά λεχΟέντα έν τή Βουλή 
υπέρ αΰτοϋ. Πράγματι, καθ’ ήν στιγμήν συνεζητεϊτο τό οίκεϊον νομο· 
σχέδιον, Υπουργός Οικονομικών, Πρωθυπουργός, άρχηγοί κομμάτων, 
χρηματίσαντες Πρωθυπουργοί καί Υπουργοί Οικονομικών, βουλευταί, 
ήμιλλώντο είς έγκώμια καί ύπερεθεμάτιζον οί μέν 
τών δέ, έξαίροντες τάς πολυτίμους υπηρεσίας τοΰ 
Θησαυροφύλακος, τάς πολυχρονίους, καί τά σπάνια 
προσόντα του καί τάς άοετάς του. "Ισως υπό τήν στέ
γην τής Εθνικής ’Αντιπροσωπείας ουδέποτε ήκούσθη- 
σαν όμοτρώνως άπό πλειοψηφίαν καί άντιπολίτευσιν 
τόσα πράγματα διά δημόσιον υπάλληλον.

Καί αληθώς τόν Καλογερήν πρέπει νά τόν έχουν 
ώς μοδέλλο όλοι οί "Ελληνες υπάλληλοι- Πεντήκοντα 
καί επτά έτών υπηρεσία ευσυνείδητος, έργώδης, μέ τήν 
λαβυρινθώδη τοΰ Κεντρικού Ταμείου έργασίαν, ίδά; 
κατά τό δεύτερον ήμισυ μέρος της, μέ τούς ίλιγγιώ- 
δεις άριθμοΰς τών εκατομμυρίων, μέ δικαιούχους δλας 
τάς φυλάς τοΰ ’Ισραήλ, καί πρό πάντων "Ελληνας, 
δέν είναι τί σύνηθες, όταν μάλιστα είς τό τέρμα του 
κοπιώδους αύτοϋ δρόμου περιμένει ή Πολιτεία, ή 
'Ελληνική μάλιστα Πολιτεία, ή συνήθως αδρανής, 
αγνώμων, αδιάφορος, άστοργος, διά νά έπιστέήιη τόν 
άθλον αυτόν μέ τόν στέφανον τής αρετής.

Ψ

Ό κ. Κλ. Καλογερής, υίός τοΰ άγωνιστοΰ Χρήστου 
Καλογερή, γεννηθείς είς τό Μεσολόγγιον κατά τό 
1840, είσήλθε τφ 1858, μόλις τό 18θν έτος άγων, 
είς τήν δημοσίαν υπηρεσίαν, διορισθείς γραφεύς τοΰ 
ταμείου Μεσολογγίου. ΙΙροήχθη οϋτω βαθμηδόν καί 
κατά τό έτος 1872 τόν εύρίσκομεν Τελώνην Αθηνών.

ΚΛ. ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ταξιάρχην, άναρταται διά 
πλατείας ταινίας μετάξινης 
κυανόλευκου άπδ τοΰ Αρι
στερού ώμου πρδς τδ δεξιόν 
ισχίον, συνοδεύεται δέ καί 
ύπδ άστέρος, προσαρμοζο- 
μένου εις τδ στήθος, τδν 
οποίον φέρουσι μόνον είς 
ιδιωτικός τελετάς ώς καί οί 
ανώτεροι Ταξιάρχαι. Βρα
δύτερου ένας νόμος άπδ 14 
Αύγούστου 1848 ηύξησεν 
είς 240 τδν Αριθμόν τών’Ιπ- 
ποτών τού Χρυσού Σταυρού 
είς 70 τούς Ταξιάρχας καί 
είς 30 τούς άνωτ. Ταξιάρ
χας, ('όρισε δέ ότι, είς τούς 
Αριθμούς τούτους δέν συμ

περιλαμβάνονται τά μέλη τής Β. Οικογένειας καί οί ξένοι υπήκοοι.
Τδ παράσημον τοΰ Βασιλικού Τάγματος τοΰ Σωτήρος, άπο

νέμεται τή προτάσει τον Υπουργού τώ>ν’Εξωτερικών, ώς'Υπουρ- 
γοΰ τού Βασιλικού Οίκου, ύπδ τού Βασιλέως, έπί έκτάκτω 
φιλοπονία. καί τιμιότητα, τδ δέ οίκείον δίπλωμα φέρει τήν 
υπογραφήν του Βασιλέως, τήν τοΰ'Υπουργού τών’Εξωτερικών 
καί τήν Μεγάλην Σφραγίδα τοΰ Κράτους. Ό Βασιλεύς βμως, 
είς ένδειξη· έξαιρετικής εύνοιας, δύναται νά άπονέμη ίδιοχείρως 
τδ παράσημον, έκδιδομένου κατόπιν ύπδ τού Υπουργού τών 
’Εξωτερικών τοΰ σχετικού διπλώματος. Σημειωτέου βτι ούδείς 
"Ελλην δύναται νά λάβη άνωτέρου βαθμού παράσημον, &ν δέν 
έ'χη τδ κατοττέρου πρότερον, Απαιτείται δέ, πλήν Εξαιρετικό»· 
περιστάσεων, νέα εκάστοτε υπηρεσία πρδς προαγωγήν είς παρά
σημον άνωτέρας τάξεως. Άλλά ταϋτα δέν ίσχύουσι, προκειμένου 
περί παρασημοφορίας ξένων.

Τδ παράσημον τοΰ Σωτήρος κατασκευάζεται Εν τα> Εν Παρι- 
σίοις έργοστασίω Lemmattre έκ λευκού σμάλτου Επί άργυρον 
ή χρυσού Σταυρού μέ τήν εικόνα τού Σωτήρος είς τήν προμε
τωπίδα καί γύρω - γύρω τήν Επιγραφήν *’Η δεξιά σου χειρ 
Κύριε δεδόξασται εν ίσχύϊ» όπισθεν δέ φέρει λευκόν μικρόν 
Σταυρόν έπί κυανού Εδάφους καί τήν Επιγραφήν «Ή έν "Αργεί 
Γ τών Ελλήνων ’Εθνική Συνέλευσις' αωηθ'».

Έν τφ μεταξύ δμως, ποιος ξεύρει τί έτράβηξε, καί κατά τό 1878 
έξήτησε τήν σύνταξίν του, συμπληρώσας εικοσαετή υπηρεσίαν. Γνω- 
ρίζομεν μάλιστα δτι, τόσον είχε άπογοητευθή, ώστε παρεκάλεσε νά τόν 
θέσουν ύπδ σύνταξιν. Καί ήτο τότε τμηματάρχης α' τάξεως, μόλις δέ 
88 έτών, μέ σύνταξιν 317 δρ.

Δέν είχε προφθάσει νά έξέλθη της ΰπήρεσίας καί άμέσως προσε- 
λήφθη είς τήν λογιστικήν υπηρεσίαν τοΰ Υπουργείου τών Στρα
τιωτικών, είς τήν υπό τόν Δ. Λεβίδην έξελεγκτικήν έπιτροπήν τής 

διαχειρίσεως τοΰ δανείου τών 120 εκατομμυρίων καί 
δέν διέρρευσε δεύτερος μήν, δτε ό Άνδρέας Συγγρός 
τόν παρεκάλεσε νά δεχθή τήν θέσιν τοΰ Γενικοΰ 
Ταμία τής Τραπέζης ’Ηπειροθεσσαλίας, μετ’ολίγον 
δέ προσελήφθη ώς Γενικός Ταμίας τής Τραπέζης 
Κωνσταντινουπόλεφς.

Άλλ’ έξαφνα συνέβησαν τά γνωστά τοΰ Κεντρικού 
Ταμείου σκάνδαλα καί ό Τρικούπης, ό κατ’ έξοχήν 
γνωρίζων νά έκλέγη τόν κατάλληλον δι’έκάστην θέσιν 
άνθρωπον, έστράφη πρός αυτόν, οΰτω δέ τήν 9 Απρι
λίου 1888 διωρίσθη Κεντρικός Ταμίας ό Καλογερής, 
είς τήν άνωτάτην καί έμπιστευτικωτάτην ταύτην θέσιν 
τοΰ Κράτους, είς τήν όποίαν δμως είκοσιεπτά ολό
κληρα χρόνια έδικαίωσε πάσαν προσδοκίαν τής υπη
ρεσίας, τής οποίας κατήντησε, διά τά σπάνια χαρί- 
σματά του, διά τήν εντιμότητα καί τήν ικανότητά του, 
τό enfant gate.

Σημειωτέον δτι κατά τό διάστημα τών πεντήκοντα 
καί επτά έτών τής υπηρεσίας του υπηρέτησε τρεις 
Βασιλείς καί τήν μετά τήν έξωσιν τοΰ "Οθωνος προσω
ρινήν κυβέρνησιν, ήτοι ύπό τόν "Οθωνα, ύπό τόν 
Γεώργιον καί ύπό τόν Κωνσταντίνον IB'.

Ό Καλογερής άποχωρών διά δευτέραν φοράν καί 
όριστικώς τής ύπηρεσίας είναι τιμημένος μέ τόν 
Ελληνικόν Ταξιάρχην, μέ τήν Λεγεώνα τής Τιμής 
μέ τό Όσμανιέ Γ’ τάξεως καί μέ τόν Σταυρόν τοΰ 
Παναγίου Τάφου.
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Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. — Ό -νέος Διοιχηχής κ. Άλ. Ζαΐμης μετά τήν ίκλογήν του ήγίρΐη καί έξήρε τήν οικονομικήν 
εύοωστίαν τής Έ-θνικής Τραπέζης καί τάς ύπηρεσίας τάς όποιας παρέοχεν εις τό Κράτος.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Τ<ΝΑ νομοσχέδιον ψηφισθέν κατά τον παρελθόντα Νοέμβριον 
.Λ.Ι μετερρύθμισε τά τής διοικήσεως τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
ήτις Εξελιχθεϊσα είς κολοσσιαίου οικονομικόν δργανισμόν, ώφειλε 
νά υπαχθή είς περιορισμούς τινας, κατά τήν άντίληψιν τής Κυβερ- 
νήσεως, και Ιδία δσον άφορά τόν διορισιιόν τοΰ Διοικητοΰ.

Ώς γνωστόν ή Τράπεζα άπό πολλών Ετών διωκεϊτο Υπό ενός 
Γενικόν Διοικητοΰ, δύο Υποδιοικητών, ενός μικρόν Συμβουλίου 
και ενός Γενικού Σνμβονλίον. ’Εσχάτως όμως είχε μεταρ- 
ρυθμωθεϊ τό Καταστατικόν της δί άποφάσεως τής Γεν. Σννελεύ- 
σεως τών μετόχων της καί ουτω οίΎποδιοικηται περιωρίσθησαν 
είς ενα, ίδρύθησαν όμως καί δύο θέσεις Διευθυντών, ιίς κατέλα- 
βονεπαξίως τότε οί κ.κ. Δροσόπουλος καί Μάξιμος, προαχθέν- 
τες έκ τής Υπαλληλικής Ιεραρχίας διά τά σπάνια προσόντα των.

’Αλλά δέν διείπετο άρχικώς τό ίδρυμα υπό τον αυτού κατα
στατικού, ουδέ ό διευθύνων αυτό εκαλείτο Γενικός Διοικητής. 
Ουτοι ευ ρίσκομεν δτι όταν συνεστήθη ή ’Εθνική 
Τράπεζα διά τον Β.Δ. τής 30^ Μαρτίου 1841 
Εξελέγη Διευθυντής ό Γεώργιος Σταύρον, ' Υπο
διευθυντής δέ ό Κ. Βράνης, μέ διετή θητείαν. 
Άλλ’ ενφ δέν έλέγετο διοικητής ό Επί κεφαλής 
τον Ιδρύματος, (ονόμασαν Εν τούτοις ’Επίτιμον 
Διοικητήν, είς ένδειξιν ευγνωμοσύνης, οί μέτοχοι 
τόν ιππότην Έννάρδον καί τόν Ν. Ζωσιμάν, 
οΐτινες μετά τον Γ. Σταύρου υπήρξαν οί συντε- 
λεσταί τής ίδρύσεως αυτού.

Διετήρησεν οντω ό έπί κεφαλής τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τόν τίτλον τοΰ Διευθυντοΰ καί μετά 
τό 1843, οτε Εψηφίσθη νέον Καταστατικόν, έξε- 
λέγετο δέ καί πάλιν, μολονότι έληξεν ή θητεία, 
ώς Διευθυντής, ό Γεώργιος Σταύρου διά ψήφων 
122. Τότε και ή θητεία ώρίσθη έπταετής, τή 
συστάσει τον Έννάρδον, διά Βασ. Διατάγματος. 
Μόλις μετά Ακτώ έτη άπό τής ίδρύσεώς της ό 
Διευθυντής αυτής — πάντοτε ό Γεώργιος Σταύ
ρου — έλαβε τόν τίτλον τοΰ Διοικητοΰ, δηλαδή 
κατά τόν Φεβρουάριον τού 1845. Τότε μάλιστα 
<5 Γεώργιος Σταύρον, έξαιρετικώς, ώς λέγει τό 
Βασ. Διάταγμα, διωρίσθη «διά βίου Διοικητής».

ΓΕΩΡ. ΧΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
Συνδιοικητής τής ΈΟν. Τραπέζης.

Διήνυσεν οϋτω ή ’Εθνική Τράπεζα, έκτείνουσα άπαύστως τόν 
όρίζοντα τών Εργασιών της, ολόκληρον εικοσαετίαν, οτε, τφ 1861 
ευρίσκομεν είσαγόμενον τόν τίτλον τοΰ' Υποδιοικητοΰ, ψηφισθει- 
σών τριών θέσεων, είς άναπλήρωσιν ούτως είπεΐν, τής άπό τον 
Δεκεμβρίου τον 1847 παρά τόν Διευθυντήν τεταγμένης «ζΐιευ- 
θννονσης ’Επιτροπής , ήν άπετέλεσαν οί Ευθύμιος Κεχαγιάς, 
προϊστάμενος τοΰ Λογιστηρίου, Χαιρέτης, καί Γ. Βασιλείου 
εισηγητής.

Έκ τών τριών θέσεων Υποδιοικητών τάς δύο κατέλαβον ό 
Κεχαγιάς καί Βασιλείου. Καί άπ εδώ αρχίζει ή παράδοσις νά 
προχειρίζωνται εις τάς άνωτάτας βαθμίδας τής Διοικήσεως καί 
έκ τής ιεραρχίας τοΰ 'ιδρύματος. Ή τρίτη έμεινε κενή, ΐνα δοθή 
είς τόν τότε πρεσβευτήν τής 'Ελλάδος έν Κωνσταντινονπόλει 
Μάρκον Ρενιέρην, δστις καί πράγματι διωρίσθη μετά τινα χρό
νον ' Υποδιοικητής. ’Αλλά τόν Μάϊον τοΰ 1869 ό Διοικητής 

καί Πρωθιδρυτής Γεώργιος Σταύρου άπέθνησκε 
μετά είκοσιεπταετή συνεχή υπηρεσίαν, τό Επόμε
νον δέ έτος — τόν Μάρτιον τον 1870—διοικητής 
έξελέγετο ό έκ τών' Υποδιοικητών Μάρκος Ρενιέ- 
ρης, τροποποιηθέντος καί τοΰ σχετικού άρθρου 
τοΰ Καταστατικόν διά περιορισμού κατά ένα τοΰ 
άριθμού τών ' Υποδιοικητών καί έμειναν δύο οί 
' Υποδιοικηται μέχρι τοΰ 1911.

Έν τφ μεταξύ άπέθνησκεν αίφνιδίως μέσα 
είς τά γραφεία τής Διοικήσεως ό Κεχαγιάς, είς 
άντικατάστασιν δέ τούτον έξελέγετο—τόν Μάρ
τιον τοΰ 1885 — ό Παύλος Καλλιγάς, τέσσαρα 
δέ ακόμη έτη βραδύτεροι', άποθανόντος καί τοΰ 
'Υποδιοικητοΰ Βασιλείου, έξελέγετο ' Υποδιοικη
τής ό Στέφανος Στρέϊτ.

Είκοσι καί εν έτη διφκησεν ό Ρενιέρης, άπε- 
χώρησε δέ τό 1890, οτε καί έξελέγη «ισόβιος 
Επίτιμος Διοικητής» καί τόν διεδέχθη ό Παύ

λος Καλλιγάς, ον θανόντα κατά Σεπτέμβριον 
τοΰ 1896 διεδέχθη, παμψηφεί έκλεγείς, ό Στέφα
νος Στρέϊτ, υποδιοικητής έως τότε, τής θέσεως 
τούτης συμπληρωθείσης διά τοΰ Ίω. Βαλαωρί- 
του, Γεν. Γραμματέως τής Τραπέζης τότε. Τέλος

τόν Ιούλιον τον 1898 οί μέτοχοι συνεπλήρωσαν καί τήν άλλην 
θέσιν τον ' Υποδιοικητοΰ, έκλέξαντες τοιοΰτον τόν τότε νομικόν 
σύμβουλον τοΰ ιδρύματος κ. ’Ιω. Ευταξίαν.

Κατά Φεβρουάριον τοΰ 1911 ό Στρέϊτ άπεχώρησε μέ τόν 
τίτλον τοΰ «Επιτίμου Διοικητοΰ» καί έξελέγη Διοικητής ό 
Βαλαωρίτης, άλλ’ έτροποποιήθη καί πάλιν τό οίκεΐον άρθρον 
διά νά καταργηθή ή μία έκ τών δύο θέσεων 'Υποδιοικητών 
καί ΐ’ά ίδρυθοΰν δύο θέσεις' Υποδιευθυντών, είς Άς διωρίσθησαν 
οί κ.κ. Δροσόπουλος, τότε Γεν.’Επιθεωρητής τής’Εθν. Τραπέζης 
καί Μάξιμος, Διευθυντής τοΰ ' Υποκαταστήματος Πατρών.

Τέλος τόν Μάρτιον 1914 τραγικόν δράμα έτερμάτισε τόν βίον 
τοΰ Βαλαωρίτου καί ή Συνέλευσις κατά Μάϊον ίδιου έτους Εξέ
λεξε Διοικητήν τόν Ίω. Ευταξίαν, μοναδικόν 'Υποδιοικητήν, 
καταργήσασα τήν θέσιν τοΰ ' Υποδιοικητοΰ, άλλα τάξασα παρά 
τόν Διοικητήν καί Συνδιοικητήν, φέροντα τόν τίτλον έπίσης τοΰ 
Διοικητοΰ καί υπογράφοντα ομοίως ώς τοιουτος. Παμψηφεί 
τότε έξελέγη Συνδιοικητής ό άρχαΐος πολιτευτής Καλαβρύτων 
κ. '4Α. Ζαΐμης, <> άλλοτε Πρωθυπουργός,'Υπουργός. Ύπατος 
'Αρμοστής Κρήτης, έκτακτος απεσταλμένος τού Βασιλέως κ.λ.~' 

έπεισόδιον μεταξύ τοΰ Διοικητοΰ 
κ. Ίω. Ευταξία καί τοΰ Πρωθυ
πουργού καί διά νόμου, Άν Επει
γόντως προσήγαγεν ή Κυβέρνη- 
σις κατά Νοέμβριον Ενώπιον τής 
Βουλής, καθηρέθη τής Διοικήσεως 
ό κ. Ευταξίας, μεταρρυθμισθέν- 
τος δέ τοΰ Καταστατικού έν τή 
συνελεύσει τής 14^ Δεκεμβρίου 
1914, διετηρήθη ή θέσις τοΰ Συν- 
διοικητοΰ, ανασυνεστάθησαν αί θέ
σεις τών δύο ' Υποδιοικητών, διε- 
τηρήθησαν δέ καί αί δύο θέσεις 
τών δύο Διευθυντών. Καί Διοικη
τής μεν έξελέγη ό κ.’Αλ. Ζαΐμης, 
Συνδιοικητής δέ ό κ. Ι’εώργ. Χρ. 
Ζωγράφος, ό άρχαϊος πολιτευτής 
’Ηπείρου, άλλοτε Υπουργός τών 
’Εξωτερικών, Πρόεδρος τής Κυ- 
βερνήσεως τής Αυτονόμου Ηπεί
ρου, αύτός είς ον ι’τφείλεται ή 
έπανάστασις τής ' Ελλήνικωτάτης 
αυτής χώρας καί ή προσάρτησίς 
της είς τό ’Ελεύθερον Βασίλειον. 

’Αλλά παρ’ αυτούς ή Συνέλευ- 
σις τών Μετόχων έταξε ώς ύπο- 
διοικητάς δύο άνδρας άτέρμονος 
πείρας καί μεγάλης ίκανότητος, 
τούς δύω άπό τά σπλάγχνα τής

'Ιεραρχίας προελθόντας, τόν κ. Δροσόπουλον καί τόν κ. Μάξι- 
μον, αξίας άδιαφιλονεικήτου, μορφώσεως τραπεζικής υπέροχου, 
δί ους καί ευρύτερος όρίζων διανοίγεται.

«
Είκοσι καί επτά Ετών συνεχείς καί πολύτιμοι ύπηρεσίαι πρός 

τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν καί τήν Κοινωνίαν, έφερον τόν κ. Δρο-

’Αλλ’ έπήλθε τό γνωστόν

ΔΗΜ. ΜΑΞΙΜΟΣ
Υποδιοικητής τής ΈΟν. Τραπέζης

σόπουλον δΤ όλων τών βαθμιδών τής ίεραρχίας είς τό άξίωμα 
τοΰ ' Υποδιοικητοΰ.

Προνομιακή φύσις έν τή ίκανότητι καί τή έπιδόσει, διαύγεια 
κρίσεως κρυσταλλώδης, φωτεινή Εντιμότης καί άκεραιότης χαρα- 
κτήρος γρανιτώδης, ιδού ό νέος 'Υποδιοικητής. Αύτοδιούργημα 
έν βλη τή έκτάσει τής λέξεως, είσήλθε νεώτατος είς τήν Υπηρε
σίαν τής Τραπέζης καί Υπηρέτησεν ώς δόκιμος είς τό ' Υποκα
τάστημα Λαμίας. Βρα
δύτεροι’, υπηρετών έν 
τφ ' Υποκαταστήματι 
Τροιόλεως ένυμφεύθη 
τήν κόρην διακεκριμέ
νης Εκεί οίκογενείας, 
Γεωργιάδου, άδελφήν 
τοΰ έν τφ Πανεπιστη- 
μίω καθηγητοΰ τήςΊα- 
τροδικαστικής. Μετατε
θείς είς ’Αθήνας παρά 
τφ Τμήματι’Επιθεωρή- 
σεως — οπερ καί Έπι- 
τελεών τής Τραπέζης 
καλείται — άνέπτνξεν 
δλην αυτού τήν αξίαν, 
τήν οποίαν γενικώτερον 
έπέδειξεν ώς Γεν. Επι
θεωρητής καί εΐτα ώς 
Διευθυντής.Ήλικίας 45 
Ετών. Ή Τράπεζα τόν 
όφείλει είς μίαν ορεινήν 
κωμόπολιν τής Φθιώ- 
τιδος' τήν Σούρπην.

«
Νεώτερος τοϋζσυνα- 

δέλφου του δ κ. Μάξι
μος κατά τινα έτη. Δέν βρίζονται πόσα.Όκ. Μάξιμος είνε αγαμος. 
Πρώτος Ανεψιός τοΰ Επιτίμου Διοικητοΰ τής Τραπέζης κ. Στ. 
Στρέϊτ υπήρξε δίαίτιόν προσφιλής ώς δεύτερος υίός. Άλλ’ άνε- 
δείχθη Υπεραντάξιος τής αγάπης καί τής έμπιστοσύνης τοΰ θείου.

Είς τήν υπηρεσίαν τής Τραπέζης είσήλθεν είς ηλικίαν 16 ετών, 
μακραί δέ μελέται καί κατόπιν σπουδαί έν τή ’Αλλοδαπή τφ 
παρέσχον πλήρη τά εφόδια νά άναδειχθή καί νά άναπτύξη τό 
άδρώς τραπεζιτικόν πνεύμα του. . Ιέυ υπήρξε δυσχερής έν τή 
Τραπέζη αποστολή, είς ήν νά μή συμμετάσχη έναργως. "Οταν 
τφ άνετέθη, κατά τό 1903, ή Διεύθυνσις τοΰ ' ΥΙματος Πατρών, 
τοΰ προμαχώνος τούτου τής τραπεζικής δράσεως, ολοι προέβλε- 
πον τά μεγάλα άλματα τής έπικρατήσεως καί τής προόδου πού 
θά παρουσίαζε δΓ άριθμών Εντός ολίγων Ετών ό νεαρός τότε 
Διευθυντής. Καί μέ τήν άνάπτυξιν τών έργασιών διήνοιξεν είς 
τό εμπόρων τής Πελοπονησιακής πρωτευούσης νέους ορίζοντας, 
νέας Αντιλήψεις, καί έθέσπισε νέας άρχάς. Συνετέλεσεν έν τφ 
μεταξύ είς τήν οργάνωσιν τής Τραπέζης τής Κρήτης, μεταβάς 
είς Χανία, καί άνέλαβεν Αποστολήν είς’Αμερικήν μετά πλήρους 
Επιτυχίας. Ώς Διευθυντής άνέπτυξε ευρύτατα τήν τραπεζιτικήν 
του ιδιοφυίαν έπ άγαθφ τών γενικών συμφερόντων.

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΓΙΟΥΛ1ΟΥΣ

Είναι τεράστιοι αληθώς αί δαπάναι τών εμπολέμων. "Αν μέ τόν 
μετριώτερον υπολογισμόν δεχθή τις ότι, έκαστος στρατιώτης εις ιμα
τισμόν, τροφήν, μισθόν, πυρομαχικά καί κινητοποίησιν χρειάζεται ήμε- 

ρησίως 15 φρ. φθάνει κανείς είς ίλιγγιώδεις αριθμούς. Που θά ενρεθοΰν 
τά ποσά αυτά; Ποϋ ευρίσκει αίφνης ή Γερμανία, ήτις έχει παρατετα- 
γμένα σήμερον περί τά έξ έκατομμύρια άνδρών τά 90 έκατ. μάρκων, 
άτινα χρειάζεται ήμερησίως ό υπό τά όπλα στρατός της; Σημειωτέον 
δέ ότι μέχρι σήμερον, εκτός τών άλλων, θά έχη δαπανήσει περί τά 13 
δισεκατομμύρια διά τήν εμπόλεμον αυτήν δΰναμίν της.

Έπιστεύετο μέχρι τινός ότι. ή Γερμανία τάς πρώτας της πολεμικάς 
δαπάνας θά τάς άντίκρυζε μέ τήν πολεμικήν άποζημίωσιν, ήν έλαβε κατά 
τό 1870 άπό τήν Γαλλίαν, ήτο δέ γνωστόν ότι τό ποσόν εκείνο τών 
5 δισεκατομμυρίων, εκτός 500 έκατομ. ποΰ διέθεσε τότε εις συντάξεις, 
αποζημιώσεις κ.λ. έφυλάσσετο είς τό Σπανδάου, όχυράν πόλιν τής Γερ
μανίας, μέσα είς ενα φρούριον. καλούμενον «Πύργος τοϋ Γιούλιους».

Πράγματι μέσα είς τόν Πύργον αυτόν κατετέθησαν μετά τόν πόλε
μον τοΰ 1870 τά 4 1 ή, δισεκατομ. τών Γάλλων καί έφρουροΰντο αυστη
ρότατα, κατ’ έτος δέ δύο ανώτεροι οίκον, υπάλληλοι, μέλη τής επιτροπής 
τοΰ Δημοσίου χρέους ένήργουν έπιθεώρησιν.Ή πύλη τοΰ θησαυροφυλα
κίου τούτου είχε δύο κλείδας, ας έκράτουν οί δύο έμπιστοι 
υπάλληλοι, διά νά άνοιχθή δέ έδει νά τεθώσιν είς τά κλεί- — 
θρα καί αί δύο ταυτοχρόνως. Προηγουμένως συνετάσσετο

πρωτόκολλου, έμφαΐνον λεπτομερώς τήν ώραν τής ένάρξεως τής έπι- 
Οεωρήσεως καί τούς παρευρισκομένους κατά ταύτην.

Ό θησαυρός ήτο αποτεθειμένος είς μίαν μεγάλην κυκλικήν αίθουσαν, 
χωρισμένην εις δέκα μεγάλα διαμερίσματα, ών έκαστον ύποδιηρεΐτο είς 
δέκα τμήματα, περιέχοντα άνά έν έκατομμύριον είς δέκα σακκίδια, ών 
έκαστον περιείχε 100 χιλ. μάρκων, κατά τά δύο τρίτα είς χρυσά νομί
σματα τών είκοσι μάρκων, κατά τό '/8 όέ είς δεκάμαρκα. Ή έπιθεώρη- 
σις ήρχιζεν δριζομένου τυχαίως ένός τμήματος, έξηλέγχετο δέ τό περιε- 
χόμενον τών σακκιδίων διά καταμετρήσεως τών χρυσών νομισμάτων ύπό 
πολλών ταυτοχρόνως, οΐτινες υπήκουον είς στρατιωτικά παραγγέλματα. 
Καί άφοΰ έβεβαιοΰντο ότι τό τμήμα αυτό δέν παρουσίαζεν έλλειμμα, 
έπηκολούθει κατόπιν ή έπιθεώρησις τών έν τφ Πύργφ δύο άλλων τμη
μάτων, ήτοι τοΰ ταμείου τής περιθάλψεως τών απομάχων, τοΰ ταμείου 
τής όχυρώσεως τής χώρας, ήτις συνίστατο είς καταγραφήν τών έν έκά- 
στφ ταμείφ χρεωγράφων καί ομολογιών καί παραβολήν πρός τό πρω- 
τόκολλον τής παγίας άπογραφής. Μεθ’ ο συνετάσσετο ύπό τών δύο 
έπιθεωρητών τό σχετικόν πρωτόκολλον καί τότε έκλείετο ή πύλη τοΰ 
θησαυροφυλακίου ταυτοχρόνως διά τών δύο κλειδών, έκάτερος δέ τών 
επιθεωρητών έλάμβανε τήν ΐδικήν του. Τώρα βεβαίως τό ποσόν αυτό 

θά έχει έξατμισθεΐ είς πυρομαχικά, τρόφιμα, ιματισμόν 
κ. λ. π. καί οί δύο έπιθεωρηται δέν θά κοπιάζουν νά 
μετρούν τά σακκίδια μέ τά χρυσά νομίσματα.
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ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
1 Δεκεμβρίου. Ό γνωστός οργανωτής τού Τουρκικού 

στρατού φόν ντέρ Γκόλτς Πασσάς έφθασεν είς Κωνσταντι- 
νουπολιν, καί άνέλαβε τήν γενικήν άρχηγίαν τών κατά ξηράν 
καί θάλασσαν δυνάμεων.

Αγγλικόν υποβρύχιον είσπλεΰσαν νύκτωρ είς τά στενά τών 
Δαρδανελλίων διά μέσου 5 στίχων αμυντικών ναρκών, ας 
είχον καταδύση πρός όχύρωσιν οί Τούρκοι, έτορπίλλισε τό 
παρά τόν Κουρουτσεσμέ Τουρκικόν θωρηκτόν Μεσσουδιέ,καί 
ένφ εκείνο εβυθίζετο, τό άνδρεΐον υποβρύχιον έξέπλεε σώον. 

Κατά τούς υπολογισμούς τού Ρωσσικοΰ έπιτελείου αί 
άπώλειαι τών Γερμανών κατά τάς περί τό Λότζ μάχας 
άνήλθον είς 70.000 άνδρών.

Τρεις ίσχυραί μοΐραι τοΰ Άγγλογαλλικοΰ στόλου έκ με
γάλων θωρηκτών καί πολλών ελαφρών σκαφών ένεφανί- 
σθησαν πρό τών στενών τών Δαρδανελλίων.

2 Δεκεμβρίου. Τά νοτίως τοΰ Βελιγραδιού δρώντα Αυ
στριακά στρατεύματα κατεστράφησαν καί αποσυντεθειμένα 
διέβησαν τόν Σαΰον καί τόν Δούναβιν έν υποχωρήσει, ένφ οί 
Σέρβοι κατέλαβον τά δεσπόζοντα τής πρωτευούσης υψώματα.

3 Δεκεμβρίου. Έν Καυκάσφ οί Ρώσσοι άπώθησαν τούς 
Τούρκους πρός τόν Εύφράτην μέ σημαντικός άπωλείας.

Οί Σέρβοι κατέλαβον τό Σεμλινον, άφοΰ διέβησαν νικη
φόροι τόν Δούναβιν, ένφιοί Βασιλεΐςξτων είσήλθον είς τό 
Βελιγράδιον. Αί Αύστρι-" " " --------
ακαί άπώλειαι άνήλθον 
είς 80 χιλιάδας άνδρών.

Είς τάς Κυδωνιάς οί Τούρκοι 
έξετράπησαν είς σφαγάς κατά τών 
αόπλων Ελλήνων. Ό κ. ΪΙανάς προ- 
έβη είς έντονους παραστάσεις παρά 
τή Πύλη.

Αί άρχαί Κων,πόλεως συνέλαβον 
ώς κατάσκοπον δήθεν τόν υπηρέτην 
τοΰ παρά τή έκεϊ ήμετέρφ Πρεσβεία 
ναυτικού ακολούθου κ. Κριεζή δίο
πον Φραγκάκην, δν παρέπεμψαν 
ένώπιον τοΰ Στρατοδικείου. Τό δι- 
καστήριον τόν κατεδίκασεν είς θάνα
τον έπί έσχάτη προδοσίφ. Ή Ελ
ληνική Κυβέρνησις διεμαρτυρήθη 
άπειλήσασα διακοπήν σχέσεων.

4 Δεκεμβρίου. Γερμανικά πολε
μικά έβομβάρδισαν τήν Οΰέστ Χάρ- 
πουλ, τήν Σκάρμπορου καί Ούΐτ- 
μπαν, συναντηθεντα δέ μετά τών 
’Αγγλικών, έναυμάχησαν. Τά θύματα 
τοΰ βομβαρδισμού άνέρχονται είς 
153 νεκρούς καί 401 τραυματίας.

5 Δεκεμβρίου. Έν Μλάβα οί 
Ρώσσοι ένίκησαν τούς Γερμανούς 
κυριεύσαντες άφθονα λάφυρα.

Ή Αίγυπτος άνεκηρύχθη Σουλτα
νάτου ύπό τήν ’Αγγλικήν προστα
σίαν. Είς τόν θρόνον τοΰ Σουλτάνου 
άνήλθεν ό Πρίγκηψ Χουσεΐν Καμέλ, 
τού Χεδίβου Άμπας Χιλμή κηρυ- 
χθέντος εκπτώτου. Ό ταγματάρχης 
Άρθουρ Μάκ Μαόν διωρίσθη Αρ
μοστής, άναλαβών τό Ύπουργεϊον 
τών ’Εξωτερικών.

Έν Πολωνίφ οί Ρώσσοι διέβησαν 
τά Γερμανικά σύνορα.

Τό Γερμαν. καταδρομικόν «Φρει
δερίκος, Κάρολος» έβυθίσθη, πειρα- 
θέν νά έξέλθη έκ τής Βαλτικής.

6 - 7 Δεκεμβρίου. Είς τό δυτικόν μέτωπον αί έχθροπραξίαι έντεί- 
νονται, χωρίς δμως καμμίαν μεταβολήν.

8 Δεκεμβρίου. Μεταξύ Βιστούλα καί Μπζούρα σφοδραί μάχαι 
συνάπτονται. Η φρουρά τής Πρεμύσλ, πειραθεϊσα έξοδον, έπλευρο- 
κοπήθη καί έδεκατίσθη.

Είς τά, δυτικόν μέτωπον οί σύμμαχοι άπέκρουσαν λυσσαλέας επιθέ
σεις τοΰ εχθρού.

9. Δεκεμβρίου. Οί έν Ρωσσίφ κρατούμενοι Γερμανοί καί Αυστρια
κοί αιχμάλωτοι άνέρχονται είς 250.000

Τά Άγγλογαλλικά στρατεύματα κατέλαβον τήν Ρουλέρ, προελάσαντα 
προς το βόρειον μέτωπον σημαντικώς.

ΙΟ. Δεκεμβρίου. Τά λάφυρα τών Σέρβων κατά τήν συντριβήν τών 
Αυστριακών ενερχονται είς 40.000 δπλα, 73 τοπομαχικά. 13 ορεινά. 
21 χαουμπιτς, 1200 άμάξας, 67 πολυβόλα, 600 βλητοφόρα, 49 άμάξα; 
πληρη πυρομαχικών, 20 αύτοκίνητα, 39 φούρνους, 16 νοσοκομεία καί 
768 ίππους.

• θυ>ΐίσ<?01 Γα^ικ·'.1 συνέτριψαν τούς Αυστριακούς, καθώς καί είς 
τήν Β. Πολωνίαν τούς Γερμανούς.

Έν Γαλλικόν πολεμικόν έβομβάρδιοε τά Δαρδανέλλια.
, k'5. τήν Κομπανίαν τά Γαλλικά στρατεύματα καί είς τήν Άργκόν

προήλασαν επαισθητώς.
, Ή έκτέλεσις τής ποινής τοΰ Έλληνος διόπου Φραγκάκη, ήτις θά 
εχρησιμευεν ως κάζους - μπέλι άνεστάλη.

11 Δεκεμβρίου. Ούδέν άξιον λόγου άνηγγέλθη.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΣΑΤΙΑΝ. — Μόνον όσοι ήσαν μέ τόν νικηφόρον στρατόν τής 
Μακεδονίας καί έκαμαν Χριστούγεννα είς τά άπελευθερούμενα τότε μέρη 
μας είναι είς θέσιν νά φανταστούν με ποίαν συγκίνησιν καί κατάνυξιν 
έωρτασαν τά Χριστούγεννα των ο( κάτοικοι τής ’Αλσατίας μέ τούς πατριώτας 

των άξιωματικούς καί στρατιώτας.

12 Δεκεμβρίου. Αί Τουρκικού άρχαί έν Συρίφ κατέσχον τάς ύπό τήν 
προστασίαν τής ’Ιταλίας καθολικός σχολάς.

Γαλλικόν υποβρύχιον είσπλεΰσαν εις Πάλαν λάθρα έτορπίλλισε τρία 
Αυστριακά πολεμικά, άλλ’ άνακαλυφθέν έβυθίσθη διά σφοδρού πυράς.

13 Δεκεμβρίου. Έν Αλβανίφ έξερράγη έπανάστασις στρεφόμενη 
κατά τοϋ Έσσάτ Πασσα.

Οί Τούρκοι έν Βάν καί Ντουτάχ έπαθον πανωλεθρίαν άπό τά Ρωσ- 
σικά στρατεύματα.

Οί Γάλλοι προήλασαν καθ’ δλην τήν γραμμήν άπό Βελγίου μέχρι 
κάτω Βοσγίων. Οί Βέλγοι, έπιτεθέντες καί αύτοί, διέβησαν τήν Ύζέρ.

14 Δεκεμβρίου. Μεταξύ Βιστούλα καί Πιλίτσα οί Ρώσσοι κατάγουν 
θριάμβους κατά τών Γερμανών.

15 Δεκεμβρίου. Τά Γαλλικά στρατεύματα προυχώρησαν έν Άνω 
Άλσατίφ.

16 Δεκεμβρίου. Οί Ρώοσοι έρριψαν τά Γερμανικά στρατεύματα, 
δι’ αντεπιθεσεως. πρός τήν άριστεράν όχθην τού Πιλίτσα.

Οί Γάλλοι προήλασαν εις Μυλοϋζ καί Κολμάρ.
17 Δεκεμβρίου. 'Απόπειρα επτά Αύστριακών άκατων πρός άπόβασιν 

επι τής εντός τοϋ Δουνάβεως νησΐδος Σκελένσα - Άδά, κάτωθεν τής 
Όβρένοβας, άπεκρούσθη ύπό τών Σέρβων διά λυσσαλέου πυράς.

Οί Γάλλοι προχωρούν έν ’Αργκόν καί Άνω Άλσατίφ.
Ό ’Εσσάτ ηγούμενος,οκτώ χιλιάδων άνδρών οδεύει κατά τών επανα

στατών, ών ήγοϋνται Αυστριακοί αξιωματικοί.
18 Δεκεμβρίου. 'Ey Καυκάσφ υποχωρούν οί Τούρκοι, έγκαταλείπον- 

τες αιχμαλώτους καί υλικά εις χεϊρας τών Ρώσσων.
Ό Έσσάτ πολιορκεί τά Τύραννα.
19 Δεκεμβρίου. Δύω Γερμανικά 

σώματα ένήργησαν κυκλωτικήν κί- 
νησιν έν Ράβκα. καί Μπζούρφ, άλλ’ 
οί Ρώσσοι δι’ άντικυκλωτικής κινή- 
σεως τά απέκλεισαν καί τά έδεκά- 
τισαν. Δέκα χιλιάδας νεκρών έσχον 
οί Γερμανοί·

20 Δεκεμβρίου. Έν Καυκάσφ 
οί Ρώσσοι κατήγαγον νέαν νίκην 
κατα τών Τούρκων μετά τριήμερον
μάχην περί τό Βερκνή.

Τό ’Αγγλικόν Οωρηκτόν «Φόρμιν- 
ταμπλ», έβυθίσθη είς τήν Μάγχην 
προσκροΰσαν έπί τορπίλλης.

- 21 Δεκεμβρίου. Ή προέλασις 
τών συμμαχικών στρατευμάτων άπ’ 
άκρου είς άκρον τής παρατάξεώς 
των εξακολουθεί.

Έν Γαλικίφ οί Αυστριακοί ήττή- 
θησαν είς μάχην παρά τήν Μσάνκα, 
καί έγκαταλιπόντες τάς θέσεις των 
έτράπησαν είς φυγήν, άφέντες 3000 
αιχμαλώτων είς χεϊρας τών Ράισ- 
σων. Επίσης νοτίως τοϋ Ταρνόφ 
ήτύχησαν καί ήναγκάσθησαν νά έγ- 
καταλείψουν τήν κορυφογραμμήν 
τών Καρπαθίων.

22 Δεκεμβρίου. Περί τό Σαρι- 
καμίς τού Καύκασού συνήφθη λυσ
σαλέα μάχη, καθ’ ήν οί Τούρκοι 
έπαθον νέαν πανωλεθρίαν. Έν ολό
κληρον σώμα των ήχμαλωτίσθη. Οί 
Ρώσσοι έσχον άπειρα λάφυρα, κατέ
λαβον δέ καί τό Άρδαχάν.

23 - 24 ■ 25 Δεκεμβρίου. Ούδε- 
μία μεταβολή έπήλθε είς τά εμπό
λεμα μέτωπα.

26 Δεκεμβρίου. Τά ’Αγγλικά 
πολεμικά «Φόξ» καί «Γολιάθ» εβομ- 
βάρδισαν τό Δαρεσσαλάμ τής Γερ- 
Ϊανικής ’Αφρικής.
λαβον χώραν φοβεραί μάχαι μεταξύ 

’Αλβανών έπαναστατών καί τών περί τόν Έσσάτ. Τό καταδρομικόν μας 
• Έλλη» εστάλη είς Δυρράχιον διά νά προστατεύση τούς ομογε
νείς πληθυσμούς.

27 Δεκεμβρίου. Είς τά Καρπάθια οί Ρώσσοι έκύκλωσαν 
τούς Αυστριακούς.

Τό Μετζητιέ» έβλήθη έπιτυχώς πλησίον τής Σινώπης ύπό τού 
Ρωσσικοΰ στόλου, δρτις έβύθισε καίτινα Τουρκικά μεταγωγικά.

28 Οί Κοζάκοι είσήλασαν είς τήν Τρανσυλ
βανίαν, ής οί κάτοικοι πανικόβλητοι έτράπησαν πρός τό Ρου
μανικόν έδαφος.

Τό θωρηκτόν «Ψαρά» άπέπλευσε διά Μιτυλήνην όπως προ
στατεύσω έν ανάγκη τούς δμογενεϊς πληθυσμούς τών άκτών 
τής Μικρός ’Ασίας.

Ο Ρωσσικός στολος τοϋ Εύξείνου συναντήσας τό 
• Μπρεσλάου» καί τό «Χαμηδιέ ■ έναυμάχησε μετ’ αυτών 
καί τά έβλαψε σημαντικώς.

29 άεκεμ^ρι'ου. Ούδεμία μεταβολή έπήλθε, άλλ’ουδέ 
καί άξιον αναγραφής τι συνέβη.

30 Δεκεμβρίου. Οί Τούρκοι φοβούμενοι έκβίασιν τών 
Δαρδανελλίων οχυρώνουν τάς άκτάς τού Βοσπόρου καί 
τάς Πριγκηπονήσους.

31 Δεκεμβρίου. Λόγφ τής κακοκαιρίας καί είς τά τρία 
μέτωπα ούδεμία μεταβολή έσημειώθη.

ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΖΟΥΛΙΕΤΑΣ β>

* ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ ■Κ·

Γιάννης έτέντωσε τά χέρια. ΊΙ σάλπιγξ μακρυά έσή- 
Vz μαινε εγερτήριον καί έπρεπε νά σηκωθή γρήγορα 
καί νά συναντήση τό σύνταγμά του. Δέν ήτο καιρός για 
τεμπελιές. Τό Σαλόν - σούρ - Μάρν δέν ήτον τό Παρίσι. 
Δύο χιλιόμετρα παρέκει, μέσα στής τρύπες τους, καλά ταιι- 
πουρωμένοι, έιήδρευον οί Γερμανοί. Ό Γιάννης τεντώ
θηκε άλλη μιά φορά, έξύπνησε καλά καί έπήδησε κάτω 
άπ*  τό κρεββάτι.

— Μ’άφίνεις άπό τοίρα; είπε παραπονιάρικα ή Ζουλιέτα.
— “Ισα - ίσα ποΰ έπρεπε νάμουν καί φευγάτος' είπεν 

ό Γιάννης. ... , .
Τόν έφώναζε έκεϊ κάτω τό καθήκον. Εμπρός άπό τά 

χαρακώματα ύπήρχον εχθροί καί προχθές ολίγον έλειψε νάΓαλλικά Λ_ν___ ,------  - .... „ . - „ - .
κυκλωθούν οί Ζουάβοι. Τρεις ημέρες τώρα λένε ότι σήμερ’ αύριο θά 
γείνη ή γενική έπίθεσις.

Ή Ζοΐ'λιέτα τότε έκαμε μιά ώραία κίνηση, τήν κίνησιν πού υπαγο
ρεύει ή καρδιά σέ κάθε γυναίκα. Έπήρε μέ τά δυό της χέρια τό κεφάλι 
τοΰ Γιάννη, τόν έφίλησε καί τοΰ είπε:

— Πήγαινε γρήγορα άγάπη μου καί μή σκέπτεσαι τίποτε πειά παρά 
τή Γαλλία.

Καί εις τήν φωιήν τής γυναικός του ό Γιάννης, ποΰ αντήχησε βαθειά 
είς τήν καρδιά του, έννοιωσε περισσότερο θάρρος παρά άπό τόν ήχον 
τής σάλπιγγος, δταν έσήμαινε έφοδον.

Μόλα ταύτα τήν στιγμήν ποΰ έπρόκειτο νά βγή άπό τό δωμάτιον, 
πριν χωρισθή άπό τήν γυναίκα του, έννοιωσε κάποιον δυσταγμόν. ’Εδώ 
καί τρεις μήνες, ένα πρωί, είχον ξαναχωρισθή. Ή Ζουλιέτα τότε δέν 
ήτον τόσο’ καλά. Τό στήθος της ήτο εύπαθές καί ή καρδιά της δέν 
έκτυποΰσε κανονικά.

Τής είχε πή τότε ό Γιάννης: «Σκεπάσου καλά' νά προφυλαχθής. 
Μήν φοβάσαι τίποτε. Δέν θά πάθω τίποτε έγώ. Σ’ άγαπώ καί θά προ- 
φυλαχθώ γιά τήν άγάπη μας». “Εκαμε πώς δέν είδε,.τά δάκρυα τής 
Ζουλιέτας καί έφυγε, χωρίς νά ίδή πίσω του, σαν άληθινός Γάλλος 
στρατιώτης. Έγειναν αύτά πρό τριών μηνών. Τώρα ή Ζουλιέτα είχε 
κατορθώση, μέσον ένός φίλου, νά συναντηθή μέ τόν σύζυγόν της, ό 
όποιος είχεν έπιτύχη είκοσιτεσσάρων ώρών άδειαν. ’Αλλά ήλθε καί ή 
στιγμή τού χωρισμού. Τό χαράκωμα, ή σάλπιγξ, οί σύντροφοι,κάτω 
έκεϊ οί Γερμανοί, δλα αύτά έζητοΰσαν τόν στρατιώτην, τόν άνθρω
πον, τό θύμα. , , , , , .

— Σέ λίγο, άγάπη μου· έφώναξε δ Γιάννης καί κατέβηκε τρία-τρία 
τά σκαλοπάτια. , , , ,

’Αλλά δσον καί άν έτρεξε δέν έκέρδισε τίποτε. Είχε φύγη τό σύν
ταγμά του, δταν έφθασεν. “Ενας ύπαξιωματικός μόνον είχε μεΐλή| εκεί

Άν είξεύρατε, σεις γυναίκες, ποΰ φέρεσθε σκληρά καμμιά φορά, 
πόσον οί άνδρες σας σάς λατρεύουν, δταν άντικρύ στόν έχθρόν αντιμε
τωπίζουν τόν θάνατο ....! Μόνον ποΰ ένθυμοΰνται τό χαμόγελό σας 
γίνονται εύτυχισμένοι.· γίνονται γενναίοι. Καί ό Γιάννης έσκέπτετο τήν 
Ζουλιέτα. ένώ έζητοΰσε τό σώμα τού 21°ν χιλιομέτρου. Έκτυποΰσε 
δυνατά ή καρδιά του καί έσυλλογίζετο τά φιλιά τής άγαπημένης του.

Σάν νά έπροχώρησεν όμως πολύ καί αίφνης είς τί,ν στροφήν τού 
δρόμου είδεν ιππείς Γερμανούς, οί όποιοι έκάλπαζον, μανιωδώς πρός 
τό μέρος του. Έπεσε πρηνής άμέσως... ολίγα δευτερόλεπτα περνούν... 
πλησιάζουν .. . τούς άφίνει καί πετηέται έξαφνα ολόρθος καί φωνάζει:

— Άλτ!
Μπάμ. μπάμ. Πυροβολεί. Οί Γερμανοί νομίζουν ότι έπεσαν είς ένέ- 

δραν σώματος καί δτι αύτός δ τρελλός έσηκώθη άνευ διαταγής καί 
σταματούν. Άπό μακράν ό άρχηγός του είχε παρακολούθηση φαίνεται 
όλα αύτά καί νά είς τό βάθος τοΰ όρίζοντος τώρα φαίνονται Γάλλοι 
ίππεϊς. Έπελαύνουν.

Ό Ντελκούρ εύρέθη πεσμένος μέσα είς τήν φοβεράν σύρραξιν τών

Ο ΣΚΟΠΟΣ.— Σκίτσο της Ρωοσίδος έρασιτέχνιδος Λος Μπάσσιας νττ Μπιμπιβτώφ 
παριστάνον ’Ινδόν σκοπόν παρονσιάζοντα ϋπλον.

ΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ. — Εί; τήν διώρυγα Ύξέρ ot σύμμαχοι κρουκάλεσαν τεχνητός πλημμύρας καί δ έχΟρός 
εύρέθη κολυμβών μέ τά κανόνια τον καί τά κτήνη του καί τάς συσκευής του μέσα είς άληύινα πελάγη.

ποΰ είχε καταυλισθή. Έκύτταξε καλά-καλά τόν Γιάννη καί τοΰ είπε:
— Ντελκούρ, πέντε μέρες φυλακή I
Ό Γιάννης έσκέφθη τήν γυναικούλα του καί τά γλυκά της φιλιά καί 

έψιθύρισε :
— Δέν πειράζει.... Τόσα φιλιά ·. · ■,
— Πήγαινε νά βρής τόν λόχο σου· διέταξε δ ύπαξιωματικός. Είνε στό 

πρώτο χαράκωμα, στό σώμα τοΰ 21ου χιλιομέτρου. Τράβα όλοΐσια. 
Τήν φυλακή θά τήν κάνης ύστερα. Μεταβολή ! Μάρς !

“Αφωνος μέ τό δπλον γεμάτο στό χέρι, μέ τόν γυλιό στον ωμο, προ
χωρεί ό Γιάννης μέσ’ στήν πρωινή ομίχλη. Βροντά τό κανόνι. Δυό 
στρατιώται διακομίζουν έναν άλλον πληγωμένον στό στήθος. Τότε 
ό Γιάννης έσυλλογίσθηκε άλλη μιά φορά τό φιλί τής Ζουλιέτας καί 
έψιθύρισε:

— Μπά καί μέ μιά σφαίρα δέν πληρώνεται τό φιλί της.
Προχωροΰσε ολοένα πρός τόν δρόμο, πρός τό 21 χιλιόμετρου, στό 

πρώτο 'χαράκωμα, αντίκρυ ατούς Γερμανούς. Άπό τό 18 χιλιόμετρο 
έως τό 20 έπροχώρησε χωρίς νά φοβηΟη. Τά χαρακώματα δεξιά καί 
άριστερά ήσαν γεμάτα άπό Γάλλους. Τά κανόνια μας ^τών 7.5 πάντα 
στή θέσι τους. Ένφ προχωροΰσε, ήτον βυθισμένος σέ δνειρα. 'ΙΙ ευτυ
χία του... ή Ζουλιέτα του... ή ώραία γυναικούλα του, πού τόν έλάτρευε.

'ππων καί τών ιππέων, άλλά οί Γερμανοί άπωθή- 
Οησαν καί·οί Γάλλοι κατέλαβον δύο χαρακώματα, 
τό 23 καί τό 22 έξ αιτίας του, ένφ τιήν ιδίαν στιγ
μήν ή Ζουλιέτα έπέστρεφε μέ αύτοκίνητον είς τό 
Παρίσι, ένθουσιασμένη, διότι θά έλεγε είς τής φίλες 
της δτι, γυρίζει άπό τή γραμμή.

Καί στό μικρό κρεββάτι τοΰ Νοσοκομείου ό Ντελ
κούρ βλέπει τόν στρατηγόν νά προχωρή πρός αύτόν 
μέ τόν σταυρόν τής Λεγεώνος καί σκέπτεται :

— Πόσο άξίζει τό φιλί τής Ζουλιέτας.
Έπειτα άπό μιά ώρα έξεψυχούσε μ’ αύτήν τήν 

γλυκειά άνάμνησιν. jeanne landre

« « «
MnOYNTOYAP-NOlKOKYPIO G)

Θα απευθυνθώ και προς τάς μητέρας διά νά τους 
δώσω μερικάς πολυτίμους ουμβουλάς τοΰ Λος Knorr 
διά τά βρέφη των.

Άπο τό πρώτον έτος οκληραγωγήσατέ τα. "Αν τό 
bcbc σας έγεννήθη καλοκαίρι, αρχίσατε νά τό βγάζετε 
εξω άπό τήν 8ΐν ή τήν ΙδΊν ημέραν άν έγεννήθη χει
μώνα, μόνον μετά τέαοαρας εως δέκα εβδομάδας. Αλλά

συστήσατε εις τήν [νταντά νά προφυλάσση τά μάτια του απο ζωηρόν φώς 
καί άπό σφοδρόν 'άνεμον. Διά διαφόρους λόγους 
παραμάναν θά πάρετε μόνον αν διατάζη δ Ιατρός σας.

"Αν Ιδήτε έμέτους, ευκοιλιότητα, συσπάσεις κ. λ. 
καλέσατε άμέσως ιατρόν και ουμμορφωθήτε αυστη
ρότατα πρός τάς οδηγίας του, χωρίς >·ά προτιμήσετε 
τάς δεξιά καί άριστερά διδομένας ουμβουλάς, διά 
νά μή μετανοήσετε.

Κατά τό πρώτον έτος πρέπει νά τοΰ κάμνετε 
καθ’ εκάστην μπάνιο, θερμοκρασίας 28° Reaum. 
35ο Cels, είς τήν αρχήν εο>ς 25 ή 31' διάρκειας 
4 εως 6 λεπτών, χωρίς νά βυθίζετε τό κεφάλι, 
παρά κατά τήν τελευταίαν στιγμήν. Πλύνετε του 
καλά τό στόμα μ' ένα πανάκι λεπτό, ελαφρά βρεγ
μένου με άραιάν διάλυοιν — στό άκρον τοΰ μαχαι
ριού — βόρακος. Τό αύτό θά κάμετε πρό έκαστου 
γεύματος."Αν ιδήτε φλόγωσιν τών ματιών, άμέσως 
νά φωνάξετε ιατρόν.

Τό κρεββατάκι του πρέπει νά είναι ακίνητον. Μή 
μεταχειρίζεσθε κούνια. Τό στρωματάκι του νά εινα

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΡΕΜΣ



λτα τινα τών τελευταίων συνεδριάσεων τής Βουλής έψηφίσθη 
νόμος, δι’ ού κατηργήθησαν αί Γενικά! Διοικήσεις Αιγαίου. 
’Ηπείρου καί Σάμου, διετηρήθησαν 
δέ αί τής Μακεδονίας καί Κρήτης.
Δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν ποια 
ώδήγησε τήν κυβέρνηση· είς τήν

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑ. — Τήν 16 Αύγουστου τό Αυστριακόν καταδρομικού .Ζέντα. μέ τό άντιτορ.τιλλικόν ·Ούλάν> 
αυνηντήθη μέ τδν Γαλλικόν στόλον καί ναυμαχήσαν έβυΟίσθη.

άπό φυτικήν τρίχα, τό δε μαξιλάρι τό καλοκαίρι άπό τζίβα καί τόν χειμώνα 
άπό πούπουλα. Κάλυμμα έλαφρόν. "Οταν κάνη ζέστη μία κουβέρτα βαμβα
κερή φθάνει- τόν χειμώνα μια μάλλινη.’Αλλά στρώματα κ. λ. κάθε μέρα νά 
άερίζωνται καί τά βρεγμένα νά άλλάσοωνται αμέσως.

*
Καμμιά φορά μία αμυχή, μία τσαγκρουνιά, μία επιπόλαια πληγή έχει σοβα- 

ρας συνέπειας, λόγια άφθονου αιμορραγίας. Πρέπει λοιπόν νά προσέχητε.Άν 
ή πληγή είναι εις τό πόδι ή τό χέρι τό δένετε σφιγκτά με μία κορδέλλα υψη
λότερα από τήν πληγήν. "Αν δέν επιτρέπεται τοΰτο έκ τής θέσεως τής πληγής, 
τότε βάλετε επ αυτής βρεγμένα πανιά, τά όποια εξακολουθείτε ι·ά βρέχετε, 
χωρίς νά τά μετακινήσετε. Καί όταν σταματήση τό αίμα, τότε πλησιάζετε τά 
χείλη τής πληγής καί κολλάτε ένα κομματάκι ταφτά. Σημειώσατε καλά οτι, 
δέν πρέπει ή πληγή νά μένη ακάλυπτος. Διά τοΰτο ταφτά πρέπει νά έχετε 
πάντοτε μαζή σας.

*
'Η έπιδερμίς μας διαιρείται είς λιπαρόν καί ξηράν. Διά τοΰτο β/,έπομεν 

φάρμακου ή πάστα ή κρέμα ποΰ είχε λαμπρά αποτελέσματα είς μίαν φίλην 
μας, εις άλλην νά βλάπτε/ καί νά άσχημίζη τό πρόσωπον. Καί άποδίδομεν είς 
τά καλλυντικά, τών όποιων έκάμαμεν χρήσιν, αυτό. Ένίρ άπλούστατα έπρεπε 
νά τριφωμεν, πριν μεταχειρισθ&μεν τήν κρέμα, τό δέρμα μας μ’ ένα μεταξωτό 
χαρτάκι καί αν «λαδώση», τότε προ τής χρήσεως τής κρέμας νά σαπουνίζομε 
καλά τό δέρμα, άν δέ πάλιν είναι πολύ ξηρόν τό δέρμα μας, τότε νά μεταχει- 
ριζώμεθα καλλυντικά, έχοντα ώς βάσιν τό λίπος.

« « «

* ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟΝ *
εν είναι τίποτε άλλο τό Αύγοτάραχο παρά ώά ιχθύος ταριχευμένα. 

’Εντεύθεν καί ή παραγωγή τής λέξεως ώοτάριχον καί κοινώς αυγο
τάραχο. Πατρίδα τό Αυγοτάραχο έχει τό Μεσολόγγιον. Μία μεγάλη 
λιμνοθάλασσα εκτείνεται πρό αΰτοΰ, καί έντός αυτής καλλιεργούν οί 
άλιεϊς άγέλας ιχθύων τοΰ γέ
νους τών κεφαλών, άπό τούς | 
όποιους εξάγουν τό Αυγοτά
ραχο. Ή αλιεία γίνεται κυ
ρίως άπό τής 15 Αύγούστου 
μέχρι τής 14 Σεπτεμβρίου, 
δτε καί άλιεύεται τό είδος 
τοΰ γνησίου κεφάλου, δστις 
λατινιστί καλείται Mugil ce- 
phalus. Κατά τήν έποχήν αυ
τήν έξ όρμεμφύτου τά ψάρια 
εγκαταλείπουν τά ρηχά τών 
ακτών καί διευθύνονται πρός 
τό πέλαγος διά νά γεννήσουν, 
διότι τά άρτιγεννή ψαράκια 
χρειάζονται άφθονου καί κα
θαρόν νερό. Οί άλιεϊς κατα
σκευάζουν εις τήν θάλασσαν 
τετράγωνα καλαμωτά, τών 
οποίων έκαστον έχει μίαν 
είσοδον, συνεπώς οί ίχθΰς, 
καθώς διευθύνονται πρός τό 
πέλαγος, εισέρχονται είς τά 
τετράγωνα αυτά. Άλλά τότε 
πλέον είναι χαμένοι. Διά νά 
έξέλθουν όπόθεν είσήλθον εί
ναι, αδύνατον, διότι δυόκόλως

ευρίσκουν τήν είσοδον. ’Έπειτα οί άλιεϊς τούς τρομάζουν μέ φιονάς καί 
κρότους, οΰτω δέ οί κέφαλοι χώνονται είς τά έν τφ μέσφ έκάστου 
τετραγιύνου τοποθετούμενα κλαδιά, όπου καί άκινητοΰντας τούς κτυποϋν 
οί άλιεϊς διά κάμακος ή πηδούν υπέρ τά καλάμια καί εμπίπτουν είς 
τά όριζοντίως απλωμένα δίκτυα.

Σημειωτέου ότι μόνον τούς Οήλεις κεφάλους κρατούν, τής Μπάφες, 
όπως τούς λέγουν οί άλιεϊς, τούς δέ άρρενας, τά Στειράδια, τούς 
πετούν πάλιν είς τήν θάλασσαν. Ή έπιτηδειότης τών άλιέων αυτών νά 
χτυπούν τό ψάρι είς τό κεφάλι, χωρίς νά σχίζουν τήν μεμβράνην τής 
ώαθήκης μέ τό καμάκι είναι κάτι τι πού δέν περιγράφεται.

Μόλις ανελκύσουν άπό τό ΰδωρ τό ψάρι μέ τό καμάκι καί ένφ αυτό 
σπαράζει, τού σχίζουν τήν κοιλίαν προσεκτικά χωρίς νά καταστραφή 
τό αυγό, τό όποιον άφαιρούν ακέραιον. Κατόπιν τό βάζουν μέσα είς 
άλάτι, έπειτα τό πλύνουν καλά καί άφού τό πιέσουν μεταξύ δύο σανί
δων διά νά λάθη τό σύνηθες σχήμα ποΰ έχει τό αύγοτάραχο, τό άφί- 
νουν είς τόν ήλιον 4—8 ημέρας, Άμα ξηρανθή είναι έτοιμον πρός 
πώλησιν καί βρώσιν. Διά νά διατηρηθή δμως περισσότερον, λυώνουν 
κερί κίτρινου καί κάθε αυγό τό εμβαπτίζουν επ’ ολίγον είς αυτό, διά νά 
περιθληθή άπό λεπτόν στρώμα, οπερ τό εμποδίζει νά μουχλιάση.

«
Είς τό έμπόριον φέρονται δύο ποιότητες, ών ή jiia είναι εύθηνοτέρα. 

Τής δευτέρας αυτής ποιότητος τό αύγοτάραχο εχει είς τό άκρον καί 
τεμάχιον σιϊρκός τού ιχθύος άχρηστον, δπερ έμεινεν έξ άπροσεξίας τοΰ 
άλιέως, ένφ τής πρώτης ποιότητος τό αύγοτάραχο είναι άπηλλαγμέ- 
νον σαρκών.

Υπάρχει άκόμη καί άλλο είδος, ρεφοΰδι καλούμενον, τό όποιον γίνε
ται άπό αύγά τοΰ λαβρακϊοΰ, γνωρίζεται δέ άπό τό μικρόν του σχήμα. 
Κατασκευάζεται τόν ’Οκτώβριον. Τουναντίον τό καλλίτεροι1 είναι τής 
Λαγαρούς, λιμνοθαλάσσης κειμένης είς τόν Άμβρακικόν, νοτιοδυτικώς 
τής Άρτης, τοΰτο δέ διακρίνεται άπό τό μέγεθος του.

Ή έτησία παραγωγή τοΰ Μεσολογγίου είχε φθάσει τάς 1200 όκάδας, 
χάρις είς μέτρα τινα, άτινα έλήφθησαν πρό τίνος. Πρό εικοσαετίας δέν 
ύπερέβαινεν αΰτη τάς 800 όκ. Είς τήν μικράν παραγωγήν οφείλεται ή 

μεγάλη τιμή αύτοΰ.’Ελπίζεται 
δμως δτι, χάρις είς τάς προσ
πάθειας τών ξένων άλιέων, 
οΰς μετεκάλεσεν ή κυβέρνη- 
σις, θά αύξηση ή παραγωγή 
άκόμη, οΰτω δέ θά καταστή 
προσιτόν είς παν βαλάντιον.

» » *
Η ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ

Τήν επαύριον τής ύπό τοΰ 
ήρωϊκοΰ άντιπλοιάρχου 'Αντω
νίου Βρατσάνου άνυψώσεως τής 
'Ελληνικής Σημαίας είς τά 
ήρωϊκά Ψαρά.

Στον Αγαπητόν 
Δήμον Βρατσάνον, βουλευτήν.

Στών Ψαρών τήν δλόμαυρη ράχη 
δέν γυρνά, πειά ή Δόξα μονάχη- 
στή γαλάζια μας δίπλα γυρμένες 
Λευτεριά, Νίκη, Δόξα μαζή 
ειν μέ δάφνες νωπές στολισμένες, 
πον ξανάβγαΧ ή ένδοξη γή.

θ. ΠΕΤΆΛΑΣ, Καλλιτέχνης
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ.— ΕΙς τόν Δοϋναβιν, 6 rite ς &λλοιε έδημοσιεΰσαμεν, οί Αύστριακοί έχουν 

καϋέλκύσει κανονιοφόρους είδικάς, al όποΐαι κάθε τόσον προσβάλλουν τό Βελιγράδιον.

σκέψις 
κατάργηση· τών άλλων διοικήσεων, προκει- 
μένου δμως περί τής διατηρήσεως τοΰ θε
σμού έν Κρήτη, άδιστάκτως δυνάμεθα νά 
άποφανθώμεν δτι, αΰτη οφείλεται είς τήν 
έξαιρετικώς προσωπικήν επιτυχίαν, καί τόν 
περιφανή θρίαμβον, δστις επέστεφε τό έργον 
τοΰ μόλις πρός έτους σταλέντος Γεν. Διοι- 
κητοΰ κ. Λουκά Ρούφου Κανακάρη.

«
’Αληθώς θά έπρεπε και ή παλαιά Ελλάς 

ίσως νά φθονήση τήν Κρήτην διά τήν τύχην 
ποΰ είχε νά διοικηθή ύπ’ αύτοΰ κατά τάς 
πρώτας ημέρας τής ελευθερίας της.

Έχει αγροφυλακήν έντός διμήνου καταρ- 
τισθεϊσαν είς άρτιον σώμα καί λειτουργού
σαν τελείως, είς τρόπον ώστε ή Γεωργία νά 
όφείλη χάριτας είς αύτόν, ή δέ Τυροκομία, 
ή έως χθές έν σπαργάνοις διατελοΰσα, θαυ
μαστή δμως είς ποιότητα τυροκομία τής 
Κρήτης, άπό 3-4 χιλιάδων οκάδων απόδοση· 
ποΰ είχε νά άνέλθη έφέτος είς 17 -18 χιλά- 
δας οκάδων.

Μετεκλήθη καί μία αποστολή έκ Γάλλων 
μηχανικών καί ήρχισαν νά έκτελοΰνται Δη
μόσια έργα καί, καί, καί.... ή Κρήτη είναι 
αγνώριστος σήμερον. "Οπερ δμως σπουδαιό
τεροι·. Έστάθη είς τό μέσον τής κομματικής 
διαπάλης τοΰ τόπου, άνεπιρρέαστος αύτός, 
καί έκέρδησε τήν εμπιστοσύνην όλων, αντι
πολιτευόμενων καί συμπολιτευομένων έκεϊ.

Καί τί/ϊλλο παρά άναγνώρισις τού έργου
ποΰ τού έστειλεν ό Πρωθυπουργός έπ’εύκαιρίφ τής παρασημοφορίας του;

5

ΛΟΥΚΑΣ ΡΟΥΦΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ώΕπί συμπληρώσει, τώ λέγει, ένιανοίας ευδόκιμου ί·μώ>· έν Κρήτη διοική- 
οεως ή Α. Μ. ό Βασιλεύς ι/ύδόκησε νά όνομάση ν/ιας Ιππότην τοΰ Τάγματος 

τοΰ Σωτήρος καί >·ά προαγάγη νμας αυθημε
ρόν είς τόν Χρυσοΰν Σταυρόν τοΰ αύτοΰ τάγ
ματος. Σάς συγχαίρω άπό καρδϊας·.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Άλλ’ άκούσατε καί τί είπεν ό κ. Πρωθυ
πουργός περί αύτού είς τήν Βουλήν, όταν 
συιεζητεϊτο τό νομοσχέδιου περί Γενικών 
Διοικήσεων:

Είμαι υποχρεωμένος νά ομολογήσω δτι, 
τά καθήκοντα αύτού ό εντεταλμένος τής 
Κυθερνήσεως έν Κρήτη τά έκπληροϊ κατά 
τρόπον, δ όποιος έπέσπασε τήν πλήρη επι
δοκιμασίαν τής κυβερνήσεως.

Ένομίσαμεν Κύριοι δτι, είς τήν άξίωσιν 
αύτήν (περί διατηρήσεως τής Γενικής Διοι- 
κήσεως) μιας χώρας, ή όποια άπετέλει τέως 
ιδιαίτερον κράτος, ήδυνάμεθα νά απαντήσω 
μεν διά παραδοχής, διότι δέν ένομίζομεν δτι, 
τοιαύτη έπι&υμία 
νά παροραθή >.

τών χατοίχων επρεπε

τελευταίοι· τοΰτο, τό δτι’Ακριβώς δέ τό
οί Κρήτες έζήτησαν άπό τήν κυβέρνηση· τήν 
διατήρηση· τού θεσμού τής Γεν. Διοικήσεως 
έν τφ τόπι·» των, διότι έπί τών ή μερών τού 
θεσμού αύτού εϊδον πάσαν εύγενή προσπά
θειαν διά τήν εύη μέριαν τής πολύπαθους 
πατρίδος των καί είδον άκόμη τά αποτελέ
σματα τόσον ταχέα, τόσον εμφανή, έν άντι- 
θέσει πρός τό παλαιόν κράτος, δπου τά νεύρα 
έχουν μεταβληθή είς σπάγγους, δπου βασι
λεύει αβουλία, δπου άμεσος άντίληψις είναι 
κάτι άγνωστον, άκριβώς τούτο αποτελεί τήν 
πλέον ζηλευτήν περγαμηνήν διά τόν Γενικόν

Διοικητήν αύτής, ή όποια έρχεται νά προστεθή εις τάς τής εύγενοΰς 
καταγωγής του, τάς τού ήθους του καί τάς τής ψυχής του.

του είναι τό τηλεγράφημα

XI ΙΟ HXNTOy ΚΑΙ X Π’ ΟΧΧ
κών χαρακτήρων καί Γαλλικών εις τάς αγγελίας τής Δ' σελίδος, καί τριών 
λέξεων τού τίτλου, συντάσσεται καί έκτυπούται είς τήν Άβυσσινιακήν 
γλώσσαν. Διευθυντής καί ιδιοκτήτης της είνε δ καλός φίλος τής ‘Εικο
νογραφημένης κ.’Ανδ. Καββαδίας, εις τήν πολύτιμον συνεργασίαν καί αντι
προσωπείαν τού δποίου οφείλει τό Περιοδικόν καί τήν εύρεΐαν έκεϊ κάτω 
διάδοσίν του καί τά περίεργα περί Άβυσσινίας εικονογραφημένα άρθρα.

ΔΗΛΩΣΙΣ. —Έν Ρωσσίφ ούδεις άντιπροσωπεύει τήν 
•Εϊκονογραφημένην». Συνεπώς οί κ.κ. συνδρομη- 

ταί τοΰ Περιοδικού πρέπει νά προσέχωσιν δπως μή 
πέσωσι θύματα άπάτης. Εισπράξεις δικαιωμάτων μας 
άνέλαβον έξαιρετικώς λόγφ τών περιστάσεων, εϋγενώς 
προσφερθέντες, διάφοροι στοργικοί φίλοι τού Περιο
δικού, δυνάμει αποδείξεων τού 1915 δι" ερυθρός μελά

νης. Τά ονόματα τών''στοργικών φίλων τής «Εικονογραφημένης , 
πρός τούς οποίους έσόμεθα εύγνώμονες διά τήν προστασίαν τών 
συμφερόντων της, θά άνακοινωθώσι προσεχώς.

«
Η ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
Ίδέτετήν εικόνα (σελ.21) τής Μητροπόλβως τήςΡέμς. Δέν ύπαρχε·, πλέον. 

Άρχαϊον οικοδόμημα, μνημεΐον τέχνης άληθινόν, τού ίποίου ή άνοικο- 
δόμησις ήρχισε κατά τόν 13ον αιώνα καί έσυνεχίσθη κατά τόν 18ον αιώνα. 
Τό 1430 έκτίζοντο άκόμη αί κορυφαίτών πύργων της. Είργάσθησαν έκεϊ δ 
Ζάν Ντ' Όρμπαί, δ Ζάν Λού, δ Γκωσέ ντέ Ρένς καί δ Μπεργάρ ντέ Σουα- 
σόν. Άλλά μία πυρκαϊά κατά τδ 1181 κατέστρεψε τήν στέγην καί έσταμά- 
τησαν α'. έργασίαι, οδτω δέ δέν έγιναν καί τά σχεδιασμένα κωδωνοστάσια. 
Ήτο δμως θαυμάσιον ύπόδειγμα Γοτθικής Αρχιτεκτονικής καί ϊδίφ ή πρό- 
σοψίς της, ή φορτωμένη μέ αγάλματα. Έπί πλέον είχε θαυμαστά (βιτρώ) 
χρωματιστά γυαλιά, τού II" αϊώνος.

«
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Δυνατόν ή αγωγή ; Καλού καί αγαπητού φίλου τής 'Εικονογραφημέ
νης» ό υ'.ός, δ κ. Διον. Παν. Καλογερόπουλος, τελειόφοιτος τής Φιλοσοφι
κής Σχολής, έςέδωκε ύπό τόν ανωτέρω τίτλον πραγματείαν του, ήν ανέ
πτυξε καί ώς θέμα φροντιστηριακόν, προκαλέσας μεγάλας συζητήσεις καί 
κρίσεις τών τε συμμαθητών του καί τοϋ καθηγητοΰ Ν. Έςαρχοποΰλου.

«
Η “αΙΜΙΡΟ,,

Φοβερός δ Έλλην καί δή δ Κεφαλλήν. Μάς έρχεται κάμποσου; μήνας 
τώρα μία περίεργος έφημερίς έπάνω είς ένα κίτρινο, καναρίνι χαρτί, μέ 
κάτι καββαλιστικά γράμματα. Είναι ή έν Άντίς Άμπέμπα, τή πρωτευούση 
τής Άβυσσινίας,έκδιδομένη «Άϊμιρό»,έφημερίς, ήτις, έκτος ολίγων Αγγλι

ΤΙ ΧΡΕΩΣΤΟΥΜΕΝ
"Οταν ήρχισεν δ 'Ελληνοτουρκικός πόλεμος τό Δημόσιον χρέος τής 

'Ελλάδος άνήρχετο, ώς άνεκοίνωσε είς τήν Βουλήν δ κ. Διομήδης, εις 
1,041,000,000 δρ. άνελόγουν δηλ. δΓ έκαστον κάτοικον τής'Ελλάδος δρ.385.

Άλλ’ οί δύο πόλεμοι έχρειάσθησαν ού σμικράς δαπάνας καί κατεφύγομεν 
είς δάνεια, ών τό τελευταΐον έκ δρ. 500.000,000. Όταν λοιπόν πραγμα- 
τοποιηθή δλόκληρον τό δάνειον τούτο, διότι μόλις τό ήμισυ έως τώρα έπή- 
ραμεν, τό Δημόσιον χρέος θά άνέλθη εις 1.560,000,000. Δηλαδή θά αναλο
γούν ώς χρέος δΓ έκαστον κάτοικον 312 δρ. ώστε καθένας μας νά πληρώνη 
τόκους τό έτος δρ. 13,50.

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Τήν 23Ίν ’Ιουλίου 1914, δηλαδή πρό τής ένάρξεως τών έχθροπραξιών, 

τό είς χρυσόν απόθεμα τής Γαλλικής Τραπέζης άνήρχετο εις 4,104,000,000. 
Τήν 1 'Οκτωβρίου, κατά τινα συνέντευξιν τού 'Γπουργού τών Οικονομικών 
κ. Ριμπώ, άνήρχετο είς 4,092,000,000. Κατά τι άρθρον τής έφημερίδος τών 
«Συζητήσεων», δ ισολογισμός τής Τραπέζης κατά τήν 15ην 'Οκτωβρίου 
«βεβαίου 4,121,000,000 ώς άπόθεμα. Έξ αντιθέτου ήλαττούτο τό εις άργυ
ρον άπόθεμα τής Γαλλικής Τραπέζης, τό όποιον, ένφ κατά τήν 23 ’Ιουλίου 
άνήρχετο είς 639 έκατομ., τήν 1 ’Οκτωβρίου είχε έλαττωθή είς τό ήμισυ.

Τό εμπορικόν της πορτφέϊγι, τό όποιον τήν 23 'Ιουλίου άνήρχετο εις 
1539 έκατομ. ηύξήθη είς 4000 έκ. τήν 1 'Οκτωβρίου, τριπλασιασθέν περί
που. Όμοίαν κίνησιν παρουσίασαν καί αί τράπεζα·. 'Αγγλίας, Ρωσαίας καί 
Γερμανίας. Αί προκαταβολαί άφ’ έτέρου της Τραπέζης εις 
τό Κράτος τήν 15 'Οκτωβρίου άνήρχοντο είς 2.400,000,000 
καί τήν ΙΌκτωβρίου είχεν αυξηθεί κατά 300 έκατομμύρια.

Τά «πληρωτέαν εις τόν κομιστήν» άντεπροσώπευον τήν 23 7ι 
’Ιουλίου τό ποσόν τών 5.912,000,000, τήν 1 'Οκτωβρίου 
9.299,000 000 καί τήν 15 'Οκτωβρίου 9.354,000,000, έντός δέ τού , 
δρίου τής έκδόσεως 12.000,000,000 βλέπομεν δτι ύπήρχε περιθόριον 
άρκετόν, δι' δ καί κρατείται καλά, δπως λέγουν, εις τό έξωτερικόν 
τό Γαλλικόν χαρτονόμισμα.



Ο ΤΊΝβγΜΧ'ΤΊΚΟΌ CH'IROC ΓΗΟ “€ΙΚΟΝΟΓ|ϊχφΗΜ€ΝΗΟ„

ΛΛΚΛΝΙΚΟΙ πόλεμοι, επαναστάσεις κ.λ., μάς είχον 
άναγκάση νά διακόψωμεν τήν δημοσίευσιν τοϋ 
Σαλονιού τής «Εικονογραφημένης», μέτό όποϊον 
έπερνοϋσαν ωραίας ώρας οί συνδρομηταί της. 
’Αλλά δι’ επιστολών πολλοί τώρα άπό καιρού 
πολλοΰ μάς ζητούν νά τό έπαναλάβοηιεν καί 
ύπείκοντες είς τήν επιθυμίαν άρχίζομεν άπό 
σή μερον:

Οί λϋται. οί νικηταί, έκάστου διαγωνίσμα
τος θά έχουν βραβεία άνάλογα, οί δέ συγ- 
κεντρώνοντες εντός τοΰ έτους τά περισσότερα 
βραβεία θά άνακηρύσσωνται πρωταθληταί, θά 
δη μοσιεύεται δέ καί ή είκών των.

’Ιδού τό πρόβλημα: Τί παριστάνει τό παρα- 
τιθέμενον σχήμα; Είς τήν άπάντησιν πρέπει 
νά γράψετε σαφώς: Πώς τό άνεκαλύψατε, είς τί

χρησιμεύει, ποιος έγραψε τό σχήμα αύτό καί πότε ήκμασε, καθώς καί 
πώς συνεδέβη μέ τόν κόσμον τό είκο- 
νιζόμενον.

Αί λύσεις είναι δεκταΐ μέχρι τής 
1 ’Απριλίου, δέον δμως νά συνοδεύων- 
ται καί ύπό άντιγράφου τοΰ σχήμα
τος, διά νά μή άναγκασθήτε νά κόψετε 
τό φΰλλον.

Είς τόν λύτην θά δοθή ώς βρα- 
βεϊον ένας άναπτήρ σιγάρων διπλής 
ένεργείας (μέ φυτίλι καί βενζίνα) ή 
ένα ώραϊον καλαμάρι γραφείου ή μία 
κασσετίνα Ίαπωνέζικη μέ άρώματα.

Ό διαγωνισμός είναι κλειστός: Δη
λαδή δύνανται νά λάβουν μέρος μόνον 
όσοι είναι συνδρομηταί καί έχουν πλη
ρώσει τήν διανυομένην ήδη συνδρο
μήν των. "Αν πλείονες τοΰ ένός λύσουν 
τό πρόβλημα, τήν νίκην θά δώση ό 
κλήρος. Τά βραβεία θά άπονείμη επι
τροπή έκ τών κ.κ. Γ. Ροϊλοΰ, Ζωγρά
φου -Καθηγητοΰ τοΰ Πολυτεχνίου, Σ. 
Ξενοπούλου, Καλλιτέχνου καί I. Ντου- 
λοπούλου. Δη μ. Παρέδρου ’Αθηναίων.

•
ΔΩΡΑ ΔΙ’ ΟΛΟΥΣ

μίαν τοιαύτην συσκευήν, ή οποία θά στηρίζεται έπί τής αύτής άρχής τών 
πιέσεων καί θά λειτουργή θαυμάσια. Σάς χρειάζονται δύο άχυρα τής 
γρανίτας, ένα καρύδι καί δύο φουντούκια. Κόπτετε μ’ ένα σουγιαδάκι 
τό καρύδι όχι άπό τό μυτερόν άκρον, τό κενώνετε καί τρώγετε δν θέλετε 
τό περιεχόμενον — αν δέν είναι κούφιο — κατόπιν δέ άνοίγετε δύο τρύ
πες πρός τό μέρος τής μύτης του έκ διαμέτρου άντικειμένας μέ κλίσιν 
πρός τήν μύτην, τής αύτής διαμέτρου μέ τό άχυρον. "Επειτα άνοϊξτε σέ 
κάθε φουντούκι άπό δύο τρύπες· τήν μίαν είς τό πλατύ καί στακτί 
μέρος, τήν δέ άλλην είς τά πλάγια. Βγάζετε κατόπιν μ’ ένα σύρμα τό 
περιεχόμενον τού φουντουκιού, προσαρμόζετε μέ τά άχυρα τά δύο 
φουντούκια είς τό καρύδι καί άπό ένα κομματάκι άχυρο 2 ύφεκατομέ- 
τρων είς τά πλάγια τών φουντουκιών, τοποθετήσατε δέ, όπως βλέπετε 
είς τήν εικόνα, τό σύνολον είς τόν φελλόν μιας φιάλης τού Vicliy καί 
χύσετε νερό είς τό κενόν τού καρυδιού. Τό νερό διά τών άχύρων θά 
μεταγγισθή είς τά φουντούκια καί διά τών πλαγίων άχύρων θά άρχίση 
νά τρέχη. Τότε ή άντωσις τοΰ έκρέοντος νερού έπί τοΰ άντικρυς έσωτε- 
ρικοΰ τοΰ φουντουκιού θά άναγκάση τό σύστημα νά στραφή περί τήν 
μύτην τού καρυδιού καί ουτω μέ τήν περιστροφικήν κίνησιν ή συσκευή 
μας γίνεται τέλειος ύδραυλικός στρόβιλος.

Διά νά κάμετε τής τρύπες μή επιχειρήσετε μέ σουγιαδάκι, διότι ήμπο- 
ρεϊ νά σπάση αύτό ή τό καρύδι ή τά φουντούκια, άλλά μέ ένα σύρμα 
σιδερένιο, κοκκινισμένο στή φωτιά.

•

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ — ΕΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΝ ΚΥΠΕΛΛΟΝ

Ή «Εικονογραφημένη» έσκέφθη νά άναπτύξη κ-'-οιαν άμιλλαν καί 
μεταξύ τών σχολείων, εκπαιδευτηρίων κ. λ. προκηρύσσουσα διαγωνί
σματα πνευματικά μεταξύ αυτών. Ουτω κατά [ΐήνα θά ορίζεται θέμα 
είς τήν λύσιν τοΰ οποίου θά δύνανται έν κύκλφ ή καθ’ ομίλους οί μαθη- 
ταί ένός καί τοΰ αυτού σχολείου νά άσχοληθώσι. Τό σχολεΐον εκείνο, τό 
όποϊον έντός τού έτους ήθελε συγκεντρώσει τάς περισσοτέρας νίκας, θά 
λαμβάνη επα&λον επαμειβόμενον, τό όποϊον ιδρύει ή «Εικονογραφη
μένη». Τό έπαθλον τούτο, τοΰ όποιου τήν εικόνα θά δημοσιεύσωμεν είς 

τό προσεχές τεύχος, είναι κύπελ- 
λον άργυροΰν, φέρει δέ τήν έπι- 
γραφήν:

Κατά τρίμηνον καθιεροΰμεν τέσ- Σχ. 1.
σαρας ιιεγάλας κληρώσεις δώρων. 'Η 
μία κληρωσις θά γίνχ) τήν 15 ’Απριλίου, ή άλλη τήν 15 ’Ιουλίου, ή τρίτη 
τήν 15 ’Οκτωβρίου καί ή τετάρτη τήν 15 ’Ιανουάριου 1916. Κατά τήν 
πρώτην κλήρωσιν τής 15 ’Απριλίου έ.έ. θά εξαχθούν έκ τής κληρωτίδος, 
περιεχούσης λαχνούς άπό τοΰ 1 έως τοΰ 1800, παρουσίρ. τών κ. κ. Γ. 
Ροϊλοΰ, Σ. Ξενοπούλου καί I. Ντουλοπούλου, τετρακόσιοι λαχνοί ών 
έκαστος θά κερδίζη άνά έν μονόδραχμον λαχεϊον τοΰ Στόλου, σφραγισμέ
νου διά τής σφραγιδος τής «Εικονογραφημένης», τό όποϊον θά σταλή 
είς τόν κάτοχον τοΰ άντιοτοίχου άριθμοΰ, δν θά φέρη τό τεύχος τοΰ 
Μαρτίου είς τό έξώφυλλον μετά τής σφραγιδος τοΰ Περιοδικοΰ, μετά 
τοΰ φύλλου τοΰ ’Απριλίου έπί συστάσει.

’Εννοείται ότι, είς τούς μή έχοντας πληρώσει τήν διανυομένην συν
δρομήν των δέν θά σταλή τό δώρον τούτο.

2χ. 2.

ΕΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΝ ΕΠΑΘΛΟΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ
Η "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ,. 1915

Ή απονομή θά γίνεται δημο- 
σίρ διά συγκεντρώσεως έν καταλ- 
λήλω τόπφ τών μετεχόντων τού 
Πεντάθλου διά χειρός τοΰ Υπουρ
γού τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, 
έπί τή βάσει κρίσεως έπιτροπής 
άποτελουμένης έκ τοΰ Γεν. Γραμ
ματέως τοΰ Υπουργείου τής Παι
δείας κ. Βολωνάκη, τών τμημα- 
ταρχών τού αύτοϋ Υπουργείου 
κ. κ. Δροσίνη, Γεωργαντά καί Με- 
γαρέως καί τών κ. κ. Ν. Λάσκαρη, 
Γ. Ροϊλοΰ, καί Σ. Ξενοπούλου.

’Ιδού λοιπόν πώς θά διενεργηθή 
ό α' διαγωνισμός τών σχολείων διά 
τό πνευματικόν πένταθλον:

β
ΚΑΙ |ΑΛΛΑ ΔΩΡΑ

θέλομεν νά δείξωμεν τήν ευγνωμοσύνην μας καί πρός έκείνους ποΰ 
περιβάλλουν μέ στοργήν τό έργον μας καί μάς έγγράφουν νέους συνδρο- 
μητάς. Είς τούς έγγράφοντας λοιπόν ένα συνδρομητήν νέον καί άπο- 
στέλλοντας ήμϊν ταυτοχρόνως τό ισότιμον τής συνδρομής του στέλλομεν 
άμέσως ώς δώρον:

10 μονόδραχμα λαχεία τοΰ Στόλου τής άμέσως επομένης κληρώσεως 
ή μίαν δμβρέλλαν, ή ένα άργυροΰν αναπτήρα σιγάρου, ή τόν μικρόν 
Λαρούς, ή τρία ζεύγη γάντια ανδρικά ή αίαν έτησ. συνδρομήν τοΰ 
«Ρωμηόΰ», ή μίαν άργυρόν σπιρτοθήκην, αξίας έκαστον 10 δραχμών.

Εις τόν έγγράφοντα δύο συνδρομητάς άνά δύο έκ τής ανωτέρω κατη
γορίας, ή μίαν άργυρόν σιγαροθήκην, ή μίαν μεταξωτήν όμβρέλλαν, ή 
έν ζεύγος χειροκτίων, ή ένα πορτοφόλι, ή τζάντα κυρίας, άξίας έκαστον 
20 δραχμών.

Είς τόν έγγράφοντα 3 συνδρομητάς άνά τρία έκ τής πρώτης κατηγο
ρίας, ή άνά έν τής πρώτης καί εν τής β' κατηγορίας, πάντοτε άξίας 30 
δραχμών. Είς τόν έγγράφοντα τέσσαρας, άνά έν τής πρώτης καί έν τής 
τρίτης ή άνά 2 τής πρώτης καί έν τής δευτέρας κατηγορίας μέχρις άξίας 
δραχ. 40, ή έν μελανοδοχεΐον, ή τήν 'Ιστορίαν τού καθηγητοΰ Λάμπρου, 
άξίας δραχ. 40. Είς τόν έγγράφοντα πέντε, είδη άξιας 50 δρ. καί οϋτω 
καθεξής, ύπό τόν όρον τής προπληρωμής τοΰ ισοτίμου.

*
Ο ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

Οί άκούσαντες μαθήματα Φυσικής Πειραματικής γνωρίζουν τί καλεί
ται ύδραυλικός στρόβιλος. "Ιδού λοιπόν πώς ήμπορεϊτε νά κατασκευά- 
σητε μέ όλίγην ύπομονήν καί όλίγην έπιτηδειοτητα έκ τού προχείρου

■ Ποια διαφορά μεταξύ τοΰ
άγώνος τοΰ 1821 καί τοΰ 1912-
1913 υπάρχει; *

’Απαιτείται πρώτον καθαρά γραφή. "Ολη δέ ή έκθεσις νά μή ύπερβή 
τά είκοσι χειρόγραφα, τοΰ τετάρτου τής συνήθους κόλλας, γραμμένου 
κατά τήν μίαν δψιν.

Ό διαγωνισμός θά ένεργηθή πρώτον μεταξύ τών μαθητών ένός καί τοΰ 
αΰτοΰ σχολείου, τά δέ χειρόγραφα θά κριθώσιν ύπό τριμελούς έπιτρο
πής έκ καθηγητών, καταρτιζόμενης ύπό τής Διευθύνσεως τού Σχολείου, 
μετά τήν ύπό τής έπιτροπής δέ επιλογήν τού άρίστου, θά σταλώσιν ήμϊν 
τά χειρόγραφα τούτου μέχρι τής 1 Μαρτίου, έντός σφραγισμένου φα- 
κέλλου, φέροντος τόν τίτλον τού Σχολείου, τήν σφραγίδα καί τήν έπι- 
γραφήν «Πνευματικόν Πένταθλον» διά νά τά παρα- 
πέμψωμεν είς τήν μεγάλην έπιτροπήν.

Έξαιρετικώς έφέτος, έπειδή ή τελετή τής απονο
μής τοΰ έπαμειβομένου επάθλου ύπό τοΰ Υπουργού 
τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως ώρίσθη μονίμως διά 
τήν 21 Μαΐου έπέτειον τής ονομαστικής έορτής τής 
Α. Μ. τοΰ Βασιλέως, δέν θά χρειασθοΰν πολλά βρα
βεία, άλλά θά άπονεμηθή άπ’ ευθείας τό έπαθλον 
είς τό Σχολεΐον, δπερ ήθελε βραβευθεϊ κατά τόν 
πρώτον τούτον διαγωνισμόν, κατά τά επόμενα δέ 
έτη, κομιζόμενον ύπό τοΰ νικητοΰ - Σχολείου έν 
πομπή είς τόν τόπον τής απονομής—πιθανώς τό 
«Θέατρον τοΰ Ήρώδου» — θά έγχειρίζεται είς τό 
Σχολεΐον, δπερ θά έχη συγκεντρώσει κατά τό διαρ- 
ρεϋσαν έτος τάς περισσοτέρας νίκας.

Έν ΆΦήναις, Τυπογραψεΐον «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδοΰρη—10376


