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ΕΑΛΜΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΧ
MMNIfllON ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΠΡΟΠΛΜΡίΙΤΕΑΙ

I2RN- Γ. ΚΜΝΏΤΗΧ
ΟΔΟΝΤΟΓΑΤΡΟΣ

ΟΜΗΡΟΥ 5A (Έναντι Βουλής)

ΑΘΗΝΚ1

JWN- (3. CRjRNIOTIS
CHIRURGIEN—DENDISTE

RUE ONIERE 5Α (vis- a-vis du Parlement)

ATHENES

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ.................................................. Δραχ. 12. 
Διά τούς διδασκάλους ... » 8. 

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ.............................* \ . . Δολλάρια 3.—
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ.................................................. Λίρα Αγγλίας
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ ......................................................... ....... 10 Σελίνια
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ .......... φρ. χρ. 12._

’Έκδοόις εκλεκτά γενικώς ' > 25 ή Δρ. 25

Πασα έργασία έκτελεϊται δι’ ήλεκτρικών ερ

γαλείων τελείως άνωδύνως καί κατά τάς νεω- 
τάτας μεθόδους τής όδοντοϊατρικής επιστήμης 

καί τέχνης.

Toutes le interventions se font avec une 
instrumentation electrique sans aucune 
douleur et d’ apres les toutes nouvelles 
methodes de la specialite.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙ Σ:

^Δεσποινίδα ^τγενιαν ^ωγραφοτ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83.— ΑΘΗΝΑΣ

Τηλ^ραφ,χή β,εύ&ννσ,;: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΒΡΗΣΙΝ,, — ΑΘΗΝΑΣ

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενου ή μη δέν ε’πιστρε'φεται.

ΙΙάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεΐά μας αναγγέλλεται.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΥΣ0 ΜΑΣ 

moi οι οποίοι η ϊϊγγηφεις 
είς 120 τόμους δεμένους, άξίας δραχ. 315 j

ΜΕ ΙΟ ΔΡ. ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ
"Ομ-ηροδ · · · 
Αισχύλος . . 
Χοφοχλ^ς . 
Ευριπίδης .

’Αριστοφάνης

τόμ. 8
> 7
> 7
> 19
> 11

'Ηρόδοτος . 
«Θουκυδίδης 
Πλάτων

Αριστοτέλης 
Ξενοφών .· .

τόμ. 4 
» 4
> 31 
» 4
» 3Αί έγγραφοι αρχονται άπό Ιης έκαστον μηνάς. — Τό τενχος δρ. 2.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΆ
OILS L

Αημ.οσθένης . . τόμ. 3 
θτόφραστος. 
Αουχιανος . 
Πλούταρχος 
Οεόκριτος . .
Επίκτητος. .

> 1
> 6
» 10
» 1
»· 1

Ό Διάδοχος Κωνσταντίνος. —‘Ελευθέριος Βενιζέλος.— Ή Κηδεία τοΰ Στρατιώτου: Ευγενίας Ζωγράφου. — Αίματογέν- 
νητα Τριαντάφιλλα (ποϊησις). Ίωάννου Πολίμη---- Τρεις Έπιστολαί (Διήγημα): Δ. Ι.Καλογεροκούλου. — ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1912 : Λαϊκόν Μηνολόγων.— Ή Σάτνρα τοΰ μηνά; : ύπό’Αμαράντου.— Αί Έλληνίδες και ό Πόλεμος. — ‘Εντυπώσεις Νοσο- 
κγμου.—Αί Πριγκήπισσαί μας έργαζάμεναι.—ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ : Μία Σέρβις Μητέρα. — Οί μικροί υπέρ τών μικοών. 
-Ζαφείριος Α. Μάτσας.— Ή κ. Έλ. ‘Εμπειρικόν.— ‘Η Δίς “Ολγα Ηαπαδάκη. — ‘Ο Διάδοχος πρός τόν Μακεδονικόν λαόν.— 
Άπό τήν παγκόσμιον Γνναικείαν Κίνηοιν.— Πολεμικά 'Ολιγόστιχα. — Δήλωσις.

Ο ΚΟΣΜΟΣ-—Αί ίκατόμβαι.— Ό Βαλκανικός Πόλεμος.

ΕΙΚΟΝΕΣ —Ό Διάδοχος Κωνσταντίνος.— ‘Ελευθέριος Βενιζέλος. — Αί Πριγκήπισσαί Μαρία, Άλικη, Σοφία, ’Ελένη. 
—Ν. Βότσης.
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EUGENIE ZOGRAPHOU
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Prix Ou Num£ro> 1 FTranc

Χ^ΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΠΑΛΛΗ de ΚΟΤΖΙΑ
ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α. Γ· ΠΑΛΛΗΣ

ΤΟ ΑΡΧΛΙΟΤΕΡΟΝ Τ2Ν ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΑΡΤ0Π8ΛΕΙ8Ν
Ίδρυϋ'έν τφ 187Ο

Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου Εφημερίδων,συγγραμ
μάτων, Περιοδικών καί πάσης ποιότητος.

Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής δλης πάσης 
προελεύσεως. '

’Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων 
καί φωτογραφικών χαρτονίων.

Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι ’Επιστολικών δελταρίων 
ΔεκταΙ παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα.Έξεδόθη- 
σαν πλέον τών 3000 ειδών μέχρι τοΰδε.

Άτμοκίνητον Τυπογραφείον μέ 10 πιεστήρια διά 
μίκράς έπιμεμελημένας έργασίας (Travaux de 
Ville) ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικάς τοιαύτας.

Φωτογραφικά είδη: Μεγάλη παρακαταθήκη 
φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε
λεύσεων. Μόνοι άντιπρόσωποι τών φωτογραφικών 
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
Των ΚΥΡΙΩΝ

Άρι&μός Τηλεφώνου 464

MASSRZ - ΝΕΙΡΟKOMIΑ - ΚΟΜΜΑΕΙΕ

Αιάφοροι θεραπεϊαι ττρός άφαίρεσιν pvtidaxv, <ΧΙ~ 
τσίγ/άδων Ktj. εττί τη βάσει επιστημονικών πα
ραγγελμάτων καί επιμελημένης θεραπευτικής.

Ζητείτε άπο τό
I Ν ΣΤ1ΤΟΥΤΟΝ

"Oja τά Kajjvvtina εϊδη των κυριών:

Κρέμες, Πούδρες, ’Αρώματα.
Αιά τήν άπόκτησιν ή τήν όιατήρησιν δροσερού προ

σώπου και άπαλής επιδερμίδας. Το Ινστιτοΰτον εχει 
τό ρεκόρ τής έπιτυγιας.

OKajaiadnaia άωαράμι^ος και ασύγκριτος 
διά τάς κομμώσεις τών κυριών.

'<7 — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ—7
Κάτωϋ·ι Υπουργείου Δικαιοσύνης



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΙΪΙΕΝΟΝ ΛΡ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : ’Εν Πειραιεί, Πάτραις, Σύρψ, Καλάρεις , 

Τριπόλει, Βάλω, Λαρίσσΐ),’Αγριν(ιρ καί Καρδίταη.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ Ι Έν Χανίοις, Ήρακλείιρ καί Ρεβύμνιρ.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : ’Εν Κιυνσταντινονπόλει (Υποκατάστημα 

έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισφ, 
Τραπεζοΰντι, Κερασούντι, Μπάφρα. Άδάνοις, Ταρσώ, 
Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις,’ Καβάλλα, 
Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίω.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ; Έν Άλείανδρεία (μετά παραρτήματος έν 
τή συνοικία Midan), Καΐρω (μετά παραρτήματος έν τή 
συνοικία Mousky), Μανσούρα καϊ Ζαγαξικίω, Μίτ-Γκάμ 
Τάντα καί Μπενι - Σουέφ.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Domhof, Monckeberg strasse 18).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κύπρον) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ καί έν Λιμένι 
Σουδάν (Σουδάν).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΗΙΒΟΥΛΙΟΝ
Σ. Φραγχιιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπότασης, 'Αντι

πρόεδρος. Κ. Βεροϋγχ, Έ. ’Εμπειρικός, Εύστ. I. 
Εύγενίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. Ήλιόπουλος,Ζ. Κ. 
Μάτσας, Έμμ. Μπενάχης, Μαρχήσιος δέ Ρεβερσώ, 
Ι.Ήλιάσχος, Βαρόνος Δε Νεφλίξ, Μιχ, Σαλβάγος. 
Δ. Στεφάνου χαί ’Εμ. Ροδοκανάχης.

Γενικός Διευθυντής 
Ζαφεϊριος Κ. Μάτόας

Διεύθυνσις Τηλεγραφική : 
ΑΘΗΝΑ Ι ΚΗΝ - ATHENOCLES

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πάσαν' Τραπεζιτικήν 
εργασίαν, ήτοι Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμμα
τίων και συναλλαγματικών, προκαταβολής έπί χρεω
γράφων καί εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, 

Η ΜΟΝΗ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΗ εξ εααααος ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΠΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Ατμόπλοια : | Α Θ Η Ν A I „ τόννων 16,000.
" Θ Ε Μ I ΣΤΟΚΛΗΣ,, τόννων 12,000

Ίά ώραϊα καί μεγαλοπρεπή ταΰτα ατμόπλοια εινε νεότευκτα καί φημίζονται διά τήν άντοχήν καί εύστά 
,'* 0™ τά τα^ά των- *Εχθνσί δΐπλ&ς ™χανάζ καί διπλούς έλικας. Εϊνε πολυτελέστατα, άναπαυτικώτατα 

ι ' εοε^ς ’ 200 Η) καί 1500 θέσεις Γ. Έχουσιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δε διά 
καλοριφέρ. Λειτουργεί έντός αύτών ό ασύρματος τηλέγραφος Mai’COni, παρέχεται δέ πάσα άνεσις είς τούς 
έπιβατας, με τα έστιατόρια, αίθουσας κύριων, καπνιστήρια, ζυθοπωλείου, καφφενεΐον κτλ. κτλ. Διά τήν υγείαν 
των ταξειδιωτων έχει ληφθή παν μέτρον, δέν λείπει δέ ούτε φαρμακείου πλήρες, ούτε νοοοκομεϊον.

Τακτική άναχώρησις έξ ΕΑΑΑΔΟΣ St’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Εν Πειραιεί (5 Λεωφόρος Αϊγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείφ, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη Παλέοαω 

και Νεα Υορκη. kl “vr.»
'Αντιποοιϊωπεϊαι είς άπαντα τά μέρη τής 'Ελλάδος καί Ανατολής.

παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ. 
ματικών, γραμματίων εσωτερικού καί εξωτερικοί- 
έκτελεΐ χρηματιστικάς έντολάς' έκδίδει έπιταγάς, πι
στωτικός έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πλη
ρωμών έν τε τφ έσωτερικφ καί τφ έξωτερικφ' ανοίγει 
τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις 
χρεωγράφων πρός φΰλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμά
των καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων 
διαφόρων διαστάσεων ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς 
διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εϊς χρυ
σόν, ειςέπιταγάς (cheques) έπί τοΰ έξωτερικοϋ καί 
εις τραπεζογραμμάτια ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς.

Αί εϊς χρυσόν καταθέσεις εινε άποδοτέαι εϊς δ νό
μισμα ένηργηθησαν, αί δέ εϊς έπιταγάς (cheques) 
ομοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) 
τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ ανταποκρι
τών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ 
εξαμηνίαν άπό τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής 
πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Ταμιευτηριον, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.

ΕΝ 012 ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΙ 42
ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

PRINTEMPS

J. Α α- ΜΟΥΤΣΟηΟΥΛΩΝ
Είς τδν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ

φον καί πολύχρωμον έμπορικδν πλούτον τοΰ κατα
στήματος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά 
τελειότερα άόποόοοουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά 
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας 
καί τά τελευταίας μόδας νφάόματα. Δέν θά σάς 
προσελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ 
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς κατα- 
στηματάρχας τούτους ευγένεια καί άβρότης τών 
τρόπων. *

I

Η «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΕΙΕ
4ΝΩΝΤΜΘΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ETAIFI4 ΜΕ ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ 1,500.000

ΙΔΡ ΥβΗ διά νά προμηθεύη εϊς τό Πανελλήνιον τά έκλεκτότερα, τα νεωτερα και στερεωτερα υφασματα 
(Τσόχας καί Κασμήρια ’Αγγλίας καί Γαλλίας). λ _

Ή «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» όνε τό πρώτον καί τό μεγαλείτερον ’Εμπορικόν Ιδρυμα της 
Ελλάδος καί ’Ανατολής.

Αί ΤΙΜΑΙ τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ» εϊνε άπολύτως ώρισμέναι καί πρωτοφανείς δια το Ελ
ληνικόν Έμπόριον. , τ » Λα

ΟΤΑΝ άποφασίσητε νά άγοράσητε ύφασμα άναλογισθήτε το πραγματικόν συμφέρον σας και επισκεφ με 
τό Bon Marche τής Ελλάδος τά Μεγάλα καταστήματα τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ» 
έπί τής όδοΰ Αιόλου καί Χρυσοσπηλαιωτίσσης άριθ. 9 καί 11.

(Τήν «Εμπορικήν Ένωσιν» ίδρυσαν καί διευθϋνωσιν οί εύφήμως γνωστοί έν τή Άγορ$ μα? Εμποροι Τσο 
χών χαί Κασμηρίων χ. χ. ’Αλκιβιάδης Κονταράτος, Γαβριήλ Άνδρεόπουλος, Κωνσταντίνος Καχχαράς, Γεώρ
γιος Διάμεσης, Θεμιστοκλής Κονταράτος χαί Κωνστ. Διάμεσης).

Τώ αίτοϋντι έκ τών επαρχιών δείγματα άποάτέλλονται άμέόως
__________

ε-Π-Α-Π-
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΛΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Πρός οδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν 
ειροχύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων 
μέ βιβλιάριον 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τι
μάς τών Δηλών είσιτηρίων.

Έξ ’Αθηνών
Διά Κόρινθον Εϊσιτήρ. 9.20 7.30 4.60

Βιβλιάρ. 7.65 6.40 3.85
» "Αργος Εϊσιτήρ. 15.70 12.50 7.85

Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10
* Τρίπολιν Εϊσιτήρ. 23.20 18.80 11.60

Βιβλιάρ. 18.— 15.— Β.—
* Μεγαλάπολιν Εϊσιτήρ. 29.20 22.— 14.60

Βιβλιάρ. 21.95 18.30 11.—
* Κυπαρισσίαν Εϊσιτήρ. 34,50 25.75 12.75

ιβλιάρ.Β 27.80 23 20 13.90
» Άκράταν Εϊσιτήρ. 19.50 15.50 9.20

Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55
» Πάτρας Εϊσιτήρ. 25.— 18.- 10.—

Βιβλιάρ. 19.65 15.55 9.35
» Πύργον · Εϊσιτήρ. 37.70 18.10 16.35

Βιβλιάρ. 27.05 22.55 13.55
Έκ Πατρών

Διά Πύργον Εϊσιτήρ. 12.70 10.10 6.35
Βιβλιάρ 8.38 6.95 4.15

* Λεχαινά Εϊσιτήρ. 7.60 6 — 3.80
Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45

* Αίγιον Εϊσιτήρ. 5.10 4.— 2.55
Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70

* Κόρινθον Εϊσιτήρ. 16.50 13.10 8.25
Βιβλιάρ. 11.— 9.20 5.50

Έκ Τριπόλεως
13.70 12.25 7.35ζΐιά Καλάμας Εϊσιτήρ.

Βιβλιάρ. 9.65 8.05 4.85
* Ναύπλιον Εϊσιτήρ. 9.50 7.80 4.70

Βιβλιάρ. 6.75 5.60 3.40
(Έχ τοΰ Γραφίου)

Η ΑΙ0ΙΚΗ2Ι2 ΤΗΣ Ε8ΝΙΚΗΗΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
f ΔηλοποιεΤ

δτι, εκτός τών ήδη έν κυκλοφορία εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τίθησι κατ’ αύτάς είς κυκλοφορίαν 
και έτερα τραπεζιτικά γραμμάτια τών 100 εκατόν δραχ
μών, νέου τύπου, πλάτους 87 χιλιοστών καϊ μήκους 178 
χιλιοστών τοΰ μέτρου, διακρινόμενα διά τών εξής κυριωτέ· 
ρων γνωρισμάτων.

Πρόσοψις
* Ή πρόσοφις φέρει πρός τά ανω τοξοειδώς διά μελανών 

κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις ί’Εθνική Τράπεζα τής 
'Ελλάδος*  κάτωθι δέ ανιών και έν τφ μέσφ έν πλαισίφ 
πεποικιλμένφ διά δαντελλοειδοΰς ποικίλματος τόν αριθμόν 
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. Ύπό τούτον έν με- 
λανφ πλαισίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις ιδραχμαϊ εκα
τόν*  διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.

Κατωτέρω φέρονται αριστερή ή υπογραφή τού ταμίαν τής 
Τραπέζης, έν τφ μέσφ ή τού Διοικητοΰ καί δεξιή ή τού 
Βασιλικού ’Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μέν δύο πρώται διά 
σφραγιστήρος, ή δέ τελευταία ίδιογείρως.

’Αριστερή τού γραμματίου εΰρηται έν πλαισίφ σχήματος 
κυκλοτερούς ή είκών τού ιδρυτού τής Τραπέζης Γ.^Σταύρον, 
δεξιή δέ τό Βασιλικόν Στέμμα.

'Η πρόσοφις χρώματος Ιώδους πλαισιούται νπό δαντελ- 
λοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

ΌπισΘία δψις
Ή όπιοθία δφις, πλαισιουμένη διά πρασίνου δαντελλο- 

ειδούς ποικίλματος, φέρει έν τφ μέσφ είκόνα τού σωζομέ- 
νον αρχαίου άγάλματος τής Είρήνης φερούσης τόν Πλούτον, 
ώς άναγινώσκεται καί έπι τού βάθρου αύτοΰ δια κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.

'Εκατέρωθεν τού άγάλματος τής Είρήνης φέρεται έν θυ- 
ρεοΐς διά μεγάλων λευκών στοιχείων ό άριθμός 100, ύπ’ αυτό 
δέ σημειούται ή εκδοσις διά τών λέξεων τεκδοσις έννάτη*.

Έν Άθήναις τή 15 Δεκεμβρίου 1910.
Ό Διοικητής
ΒΑΛΑΟΡΙΤΗΧ

IN5TITUT COMPTflgLE
Τελεία έκμάθησις παντός δτι ενδιαφέρει πρακτικώς τάς 

τραπεζιτικές εργασίας, τδ Έμπόριον καί τήν Βιομηχανίαν.
‘ Λογιστική έξάσκησις πρωτοφανής διά τήν Ελλάδα.

Πλειοτέρας πληροφορίας παρά τω Διευθυντή τοΰ Institut 
Comptable κ. Ν. ΤΣΙΜΠΑ.

Όδός Κανάρη καί Μηλιώνη άριθ. 2Α.



LA GRANDE FABR1QUE
S. STH IN

PREMIERE MAISON DEL’ ORIENT VENDANTLE MEILL'EUR MARCHE

VETEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTSROBES, MANTEAUX ETC. POUR DAMES & FILLETS
βΟΝΝΕτε^ιε, ςκεΜ^ιε, parfim^rk, gant8R^, mercerie, 

υΝβεριε ΗΝε, articles de slanc, maroquinerie 
ckaussuρε3, articles de voyace ετς. ετς.

ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ Ε'. I εν ΑΘΗΝΑΙΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΤΕΤΧΟΣ 60.

01 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,

Έν Ρωαοία ί'Ο^ααός) η Δίς ’ Κοχινίχη. Rue Gretsclieskaja, No 30. — ‘Εν Λσνδίνφ ή Δνίς 'Ολγα Πα-
ηαδ^Λ" HeieTord Roa4 BayswIIer, W). - ‘Εν 6 x. K^xav^vl^. -‘Ev AU^
παδίχη, (6i Ileretora Koaa uayswaici, w/. — ...______ό κ. Τριαντάφυλλος Ισιτσέλης.— Έν Ka r-Zayat τής Αίγυπτου ό κ. ΙΙαναγιώτης Ιατρίδης.— Έν Ζαγαζίκ τής Αίγυ
πτου ό κ. Ζήνων Στράτης, Πρόεδρος τοΰ Ελληνικού Συλλόγου.— Έν Facous τής Αίγυπτου ό κ. Νέαρχος ΙΙαπαϊς·—Έν 
Μανσούρα τής Αίγυπτου ό κ. ΙΙεριχλής Κωνσταντόπουλυς.— Έν Simbel’awein τής Αίγυπτου ό κ. Μιχαήλ Μπαμΐχας, 
ιατρός.— Έν Τάντα τής Αίγυπτου ό κ. Περικλής II απαχριστοδούλυυ.— Έν Benlia τής Αίγυπτου ό κ. Κωνοταν. Δάνι- 
βχας·—Έν ΙΙόρτ—Σάϊτ ή Ανίς ’Αγλαΐα Γεωργιάδου, Διευθύντρια του Παρθεναγωγείου.— Έν ’Αμμο/ώστω ή Ανίς Ελένη 
Χατζηπέτρου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου. - Έν Λευκωσία ή Ανίς ’Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου. 
— Έν Λάρνακι ή Κα* Ελένη Πυΰρτζη·— Έν Λεμεοω ό κ. Ευγένιος Ζήνων, Βουλευτής—Δικηγόρος.— Έν Πάφω ό κ. Σπυ
ρίδων Μαυρομάτης, Δικηγόρος. — Έν * Ιερουσαλήμ ό κ. ΜατΟίας ΙΙαυλΐδης. —Έν Μι τυλήνη κ. Ροδόλφος Γ- Ράλλης.

— Γενικός αντιπρόσωπος εν Κύπρο) ό κ. 1 . ΙΙάλμας-

LE CAIRE, ALEXANDRIE, ΤΑΝΤΑΗ, SALONIQUE, CON 
STANTINOPLE (CALATA ET STAMPOUL)·

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟ2ΤΑ1ΙΟΝ
Σ. ΣΤΗ IN

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ‘ ΚΤΑ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
ειακ ηΛεκτικκε, υποκαμιεα, αρώματα, ^είροκτίΑ, ειαπ 

ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ εΐΑΗ ε?ΩΡΡ0Υ£ΩΝ ΠΟΛΥΤεΛείΑΧ Η ΜΗ, 
ειαπ αεΡΜΑτίΝΑ, υποδήματα, ειακ ταξειαιου- κτλ. κτλ.

ΚΑΤΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟ ΥΠΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΥΛ)

ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ό Βενιζέλος δ Νοΰς—δ Διάδοχος τδ Ξίφος. Ό Βε- 
νιζέλοςήΨυχή—δ Διάδοχος ή Καρδία. Ό Βενιζέλος 
ή Φωτεινή άντίληψις—δ Διάδοχος δΈρωϊσμός.Ό Βε
νιζέλος ή Πίστις—δ Διάδοχος δ ’Ενθουσιασμός.

Όνειρα, όνειρα, στιγμαί εύτυχεϊς ένδς Έθνους, 
στιγμαί ώραΓαι, άλησμόνητοι. Στιγμαί δημιουργικαί, 
άνακαινιστικαί. Ό Διάδοχός μας νικητής, τροπαιοΰ-

χος, γενναίος, στρατηγικός, ακούραστος, ακατάβλητος 
αποφασιστικός. Ό Διάδοχός μας καβαλάρης καί μέ 
τδ σπαθί στδ χέρι δδηγων νικηφόρα τά Ελληνικά 
μας στρατεύματα, μέσα εις τήν καρδιά τής Μακε
δονίας. Ό Διάδοχός μας στρατηγός θαυμαζόμενος 
άπδ δλον τδν κόσμον, λατρευόμενος άπδ τούς συμπο- 
λεμιστάς του, άπδ τά γενναίά μας ελληνόπουλα, 
ευλογημένος άπδ τήν έκκλησίαν καί έπευφημοΰμενος 
άπδ τούς άπελευθερουμένους άδελφούς μας ! Ό Διά-
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δοχος άπτόητος καταδιώκων τούς έχθρούς, νικών, 
αίχμαλωτίζων καί διασκορπίζων αυτούς, καταχτητής 
Ελληνικών χωρών. Ό Διάδοχος έλευθερών τόπους 
ελληνικούς, προσαρτών χώρας έλληνικάς καί έξασφα- 
λίζων τήν ζωήν, τήν τιμήν καί τήν περιουσίαν είς 
έλληνικωτάτους πληθυσμούς. Ό Διάδοχός μας άπο- 
καθαίρων τά μακεδονικά έδάφη άπδ βαρβάρους τυ
ράννους καί ύποδεχόμενος, έν μέσω Λαού Ελληνικού 
τό αίσθημα, τήν ψυχήν, τό φρόνημα άλλά δούλου 
μέχρι πρό δλίγου, τόν Πατέρα του, τόν Βασιλέα τών 
Ελλήνων. Ό Διάδοχος όρμητικός, δαφνηφόρος, έν
δοξος στρέφων τήν προσοχήν του πρός άλλα σημεία. 
Ό Διάδοχος κατακτών άναιμωτΐ καί έλευθερών 
τήν Θεσσαλονίκην και όσονούπω έτοιμος νά βαδίση 
πρός τήν . . . Κωνσταντιν ούπολιν! ’’Ονειρα, όνειρα 
όνειρα ωραία τά δποία δέν έτολμούσαμε νά τά 
έμπιστευθώμεν πρό δλίγων ακόμη ήμερών εις τήν 
φαντασίαν μας καί δμως τά βλέπομεν εύτυχεϊς είς τήν 
πραγματικότητα. Τά δάκρυα χαράς τά οποία έχυσαν 
τά εκατομμύρια τών Ελλήνων τάς ήμέρας αυτάς άν 
μετεβάλλοντο είς πετράδια θά ήσαν ίκανά νά χρησι
μεύσουν διά νά άναγείρωμεν ένα αναμνηστικόν καί 
μεγαλοπρεπές έθνικόν παλάτι διά νά στεγάσωμεν τόν 
ένδοξον Νικητήν μας τόν Διάδοχόν μας Κωνσταντίνον.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

(Τον Αύγουστον τοΰ 1910—8 Αύγο ιστού -— δ'.εξήχθησαν 
αί πρώτοι έκλογαί μετά τήν Έπανάστασιν καί ό Λαός :ής 
’Αττικής έφερε πρώτον εκλεκτόν του τόν Ελευθέριον Βενι- 
ζέλον. «Ή ’Ελληνική ’Επιθεώρησες», ή όποια ανέκαθεν 
έστήριζε μεγίστας έλπίδας εις τόν Κρήτα πολιτικόν, εις τό 
τεύχος τοΰ Σεπτεμβρίου τού 1910 έοημοσίευσε τό κά
τωθι ολιγόστιχου προφητικόν άρθρίδιον τό όποιον ά αοημο· 
σιεύομεν).

« Ό Νικητής τής χθες. Ό Λατρευτός τής σήμερον.» 
»Ό Συμβολίζων διά τοΰ δνόματός του τ(ήν έλευ- 

»θερίαν τού Ελληνικού Λαού άπό τήν δουλείαν τών 
^κομμάτων. Ό τούς ύμνους τών φίλων του προκα- 
»λών καί τήν εύλάβειαν τών έχθρών του. Ό πρός ου- 
»δένα όφείλων καί έχων υποχρεώσεις. Ό ούδενές 
«σφίξας τήν χείρα καί έκλιπαρήσας τήν ψήφον. Ό 
«κερδίσας τήν έμπιστοσύνην, τήν άγάπην καί τήν 
»έκτίμησιν τοΰ Ελληνικού Λαού. Τό σύμβολον τής 
»παρηγορίας, τής έλπίδος και τού θάρρους διά τό 
» μέλλον. 'Ο ’Ελευθέριος Βενιζέλος δ συγκεντρών τάς 
«σκέψεις, τούς παλμούς και τά βλέμματα δλων μας. 
»Αύτήν τήν στιγμήν άκόμη δέν έπάτησε τό έδαφος 
»τής ’Ελλάδος. Είνε άκόμη τό άγνότερον σύμβολον 
»ζωής νέας, δργανισμού τονωθέντος, δράσεως πραγ- 
>ματικής, χειρός στιβαράς, διανοίας φωτισμένης, 
«καρδίας πατριωτικής και γενναίας. Ή πνοή τού 
«άμαρτωλοΰ περιβάλλοντος δέν τόν έθιξε, καί ό κύ- 
»κλος τών συμφεροντολογικών υπολογισμών είνε ξέ-

»νος πρός τούς πόθους του. Είνε δ γίγας μέ τούς Η Toy στρατιώτου»ισχυρούς βραχίονας, μέ τό άέτειον βλέμμα, μέ τούς 
»ήρακλείους ώμους, μέ τούς αύστηρούς λόγους, μέ
»μέ τήν καθαράν συνείδησιν. Ούτω τόν φαντάζεται 
»δ Ελληνικός Λαός, καί ούτω τ.όν θέλει διά τήν αίί- 
»ριον Άρχοντα, ’Ελευθερωτήν του. Είθε νά είνε αίω- 
»νίως Νικητής, Λατρευτός, Ελευθερωτής».

. , ,

Ή πρόρρησίς μας τελείως έπέτυχεν. Ό ’Ελευθέ
ριος Βενιζέλος Νικητής τών έχθρών και ’Ελευθερωτής 
τών υποδούλων, κατέστη Λατρευτός τού πανελληνίου 

-τό ίνδαλμα τού ‘Ελληνικού Λαού.
'Η Κρήτη διά τού ’Ελευθερίου Βενιζέλου έξώφλησε 

κάθε όφειλήν της πρό,· τήν 'Ελλάδα. Ή ήρωοτόκος 
Κρήτη κάθε φορά ποΰ ήγωνίζετο νά θραύση τά δεσμά
της προσέθετε καίένα’βαρύ φορτίον είς τήν Ελλάδα ή 
δποία άγογγύστως τά έδέχετο άναμένουσατήν περιπό- 
θητον στιγμήν τής Ένώσεως. Άτυχώς ή χριστιανική 
άντίληψις τής Εύρώπης καί τής Κρήτης τάς κινήσεις 
έδέσμευε καί τής Ελλάδος τόν πόθον διαρκώς κα- 
τεπολέμει. Άλλά τό έθνικόν φρόνημα τών Κρητών
καί τών Ελλήνων καμμία δύν>μις δέν ήτο ικανή 
νά μαράνη. Έφ’ όσον δ Ελληνισμός έβλεπεν εαυ
τόν έρμαιον τών ισχυρών έπί τοσοΰτον ένεπνέετο 
είς άποφάσεις γενναίας καί άκαταβλήτους. Άτυχώς 
είς τούς άγώνάς του αύτούς έστερεϊτο μεγαλεπιβό- 
λου, δεξιού καί άποφασιστικού Αρχηγού. Τό περι
βάλλον τής Έλευθέρας 'Ελλάδος δέν ήτο ικανόν νά 
δημιουργήση τόν μεγάλον Κυβερνήτην, τόν υπέρο- 
χον άρχηγόν τής φυλής μας καί διηνύσαμεν χρό
νον μακρόν έθνικής καταπτώσεως. Ή Κρήτη δμως 
ήτο έκεί. Μέσα είς τά αιματοβαμμένα βουνά της, 
μέσα είς τάς ήρωϊκάς παραδόσεις της, καί τάς με- 
γάλας θυσίας της, καί άπό τήν λύσσαν της διά τάς 
άδικίας τών ισχυρών έσφυρηλατείτο δ νούς, ή ψυχή, 
τό φρόνημα, ή δύναμις ή δποία θά άνεζώογόνει καί 
θά ένέπνεε θάρρος καί πίστιν είς τό Έθνος. 77 Κρή
τη Ιγέννα τόν Βενιζέλον καί χαλύβδινον τό φρόνημα 
καί φωτεινόν τόν νούν μάς τόν προσέφερεν. 'Η Κρήτη 
άπέδιδεν είς τήν Ελλάδα έκατονταπλασίως έκείνα 
τά δποία έθυσίασεν ή ‘Ελλάς διά τήν Κρήτην. 'Η 
Κρήτη έδιδε τόν όνειροπολούμενον Άρχηγόν τοΰ 
Έθνους, δ όποιος μέ τόν πολιτικώτατον καί δεξιόν 
νούν έπιτυχών τήν Βαλκανικήν συμμαχίαν, καί παρα- 
σκευάσας τό Έθνος άθορύβως, μάς έδωκε τάς σημε- 
ρινάς ωραίας καί μεγάλας έθνικάς στιγμάς. 'Η Ελ
λάς έχει σήμερον τόν Βενιζέλον της δ όποιος έπλή- 
ρωσε τό Έθνος άπό δόξαν, άπό τιμήν, άπό υπερηφά
νειαν. Τιμή είς τήν Κρήτην, ή δποία τόν έγέννησε 
καί δόξα είς τήν Ελλάδα ή δποία τόν έχρησιμο- 
ποίησε.

Είς τό Στρατιωτικόν Νοσοκομείον τής Λαρίσσης 
έργαζόμεθα έπτά κυρίαι έξ Αθηνών. Δέν θέλω νά 
άναφέρω τά δνοματά των. Αύτό περιττεύει έντελώς. 
Σήμερον θά άναπαραστήσω τήν πρώτην έπίσημον κη
δείαν τοΰάπλοΰ στρατιώτου, δστις έδέχθη τήν δολοφο
νικήν σφαίραν πολεμών είς τόν ιερόν αυτόν πόλεμον. 
Τό όνομα τού Κ. Λιανού τό άνέγραψαν ήδη αί έφη- 
μερίδες. Γνωρίζετε ποΰ έπολέμησεν, εις ποίον σταθ
μόν έκτυπήθη. Τόν έφερον είς τό Στρατιωτικόν Νο
σοκομείον τής Λαρίσσης—τό μόνον τό δποίον είχε 
τήν τιμήν νά δέχεται τότε τούς τραυματίας τοΰ πολέ
μου — ένα Σάββατον πρωΐ. Είχε τραύμα είς τήν κοι
λίαν μέ σφαίραν. Τό άπόγευμα τού έκαμαν οί χει- 
ροΰργοι λαπαροτομίαν άλλά ή σφαίρα είχεν έπι- 
φέρει τόσας καταστροφάς ώστε δ θάνατός του έθεω- 
ρείτο άφευκτος. Δέν θά περιγράψω τάς τελευταίας 
στιγμάς του. Ήσαν στιγμαί δπως κάθε άγωνιώντος, 
έν τούτοις δέν πρέπει νά λησμονήσω δτι αί κυρίαι 
τού Νοσοκομείου Λαρίσσης δέν τόν άφήκαν ούτε έρη
μον νά άποθάνη, ούτε μόνον νά κλείση τά μάτια του.

Άπέθανε τήν πρώτην ώραν τού μεσονυκτίου 
καί τήν έπομένην έγένετο ή κηδεία του. 'Ο νεκρός 
τοποθετημένος είς ένα μικρό ξύλινο καί μονωμέ- 
νον δωμάτιον δέχεται άραιάς έπισκέψεις καί συγκινεί 
πολύ ή θέα μιάς άνθοδέσμης μέ τήν όποιαν εύγε ■ 
νική χειρ έστόλισε τήν θυσιασθείσαν, δι’ ένα ώραϊον 
σκοπόν, νεότητά του. Είς τάς δύο τό άπόγευμα έγέ
νετο ή κηδεία του. Ό άνευ βαθμού στρατιώτης 
έπρεπε νά κηδευθή απλώς. Άλλά ήτο δ πρώτος κη- 
δευόμενος νεκρός καί ή Πατρίς του τόν έτιμησε. Μία 
διμοιρία άνδρών, δλόκληρος ή μουσική, δύο Μέραρχοι 
δ κ. Κόρακας—δ δποίος είχε καί τήν έμπνευσιν αυ
τήν—όκ. Κλεομένης, δλοι οί Ανώτεροι Αξιωματικοί 
δσοι εύρίσκοντο είς τήν Λάρισσαν δλοι έτίμησαν τόν 
στρατιώτην τής Πατρίδος.

Ό νεκρός ήτο τοποθετημένος μέσα είς ένα άπλοΰν 
καί λευκόν φέρετρον τό δποίον έφερεν ώς στολισμόν 
μίαν κυανήν γραμμήν. Τό φέρετρον τό έκάλυπτεν ή 
Ελληνική Σημαία. Ήκοήούθη ένας στρατιώτης δ 
δποίος έκράτει άφ’ ένός τόν σταυρόν τής ’Εκκλησίας 
καί άφ’ έτέρου τόν Σταυρόν δστις θά τεθή έπί τοΰ 
τάφου τρυ, καί έπί τού όποιου έγράφετο τό όνομά του 
καί ή ήμερα τοΰ θανάτου του, έπειτα δ ίερεύς, ή 
μουσική καί δλος δ έπίσημος κόσμος τόν δποίον άνέ- 

φερον.
Ή στιγμή ήτο άπεριγράπτως συγκινητική.
Ό απλούς στρατιώτης έτιμάτο ώς έν πρόσωπον 

έπίσημον, δ άπλούς χωρικός έφέρετο είς τήν τελευ- 
ταίαν του κατοικίαν μέ δλας τής πατρίδος τάς τιμάς. 
Άλλ’ έκεϊνο τό δποίον προσέδωκεν δψιν εξαιρε

τικήν είς τήν κηδείαν αύτήν δέν ήτο τώνέπισήμων 
ή παρουσία, δέν ήτο τής μουσικής τό πένθιμον έμβα- 
τήριον, δέν ήτο τών σαλπιγκτών τό πένθιμον σάλπι
σμα. Ήτο τών κυριών ή παρουσία. "Ολαι αί έξ Α
θηνών κυρίαι δσαι υπηρετούν είς τό Στρατιωτικόν Νο
σοκομείον έθεώρησαν καθήκόν των νά συνοδεύσουν 
τόν τίμιον νεκρόν. Φέρουσαι δλαι τά σήματα τής 
υπηρεσίας των, φέρουσαι τές λευκές ποδιές των, τές 
λευκές σκούφιες των ήκολούθουν σεμναί, είλικρι- 
νώς συγκεκινημέναι, είλικρινώς δακρύουσαι, τήν κη
δείαν τού πρώτου νεκρού τής πατρίδος. Τόν έκλαιον 
άντί τής μητρός των, τόν έκλαιον άντί τών συγγε
νών του, τόν έκλαιον προπάντων έκ μέρους τής πα
τρίδος του, δπως άξίζει νά κλαίωνται τά τέλεια καί 
άνδρεϊα παιδιά της.,

Τό θέαμα τών λευκοφορουσών κυριών αί δποϊαι 
έκλειον τήν πένθιμον πομπήν ήτο γραφικώτατον.Όσοί 
ηύτύχησαν νά παρακολουθήσωσιν άπό τά παράθυρα 
τού Νοσοκομείου τήν κηδείαν τού στρατιώτου ήσθάν- 
θησαν μίαν έντύπωσιν βαθυτάτην, μίαν αίσθησιν καλ
λιτεχνικήν βαθείαν, ή δποία δέν έξαλείφεται ταχέως 
άπό τήν ζωήν.

Μετά μίαν ώραν δ πρώτος νεκρός δ δποίος είχε 
κηδευθή μέ τόσας τιμάς έκαλύφθη άπό τό χώμα υπό 
τούς κρότους τών δπλων τών δπλιτών. Τό Νεκροτα- 
φείον τής Λαρίσσης έδέχθη είς τούς κόλπους του τόν 
τίμιον στρατιώτην. Εύλογημένο τό χώμα ποΰ τόν 
καλύπτει, ευλογημένα τά χόρτα ποΰ θά φυτρώσουν 
άπό τόν τάφον του...

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΙΜΑΤΟΓΕΝΝΗΤΑ ΤΡ1ΑΝΤΑΦΥΑΑΑ

Τά παλληκάρια στρώθηκαν στδ ματωμένο χώμα, 
Τδ αίμα ποτάμι άνέβλυσεν απ’ τής λαβωματιές. 
Άνοιζ’ ή γή τά σπλάχνα της καί πίνει, πίνει άκόμα 

Κ' αδειάζει ρεματιές.

’Εφέτος δάνε ή άνοιΐι τριαντάφυλλα γεμάτη.
Θ’ άνθοβολήση ακούραστα καί τδ δερδ κλαδί-
Καί θάνε τά τριαντάφυλλα τέτοια, ποΰ ανθρώπου μάτι 

Δέν θάχη ζαναϊδή.

Και θάχουν τά τριαντάφυλλα δροσιάς μαργαριτάρια 
Θάνε τά δάκρυα πούχυσεν (ώ δόέα ζηλευτή !) 
Ή άθάνατη Πατρίδα μας γιά τ’ άΐια πολληκάρια 

Πού πέσανε γι’ αύτή !
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
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ΠΟΛΕΜΙΚΆ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Α'.

Περισσότερον άπό τά μάτια της μοΰ ήρεσκαν τά 
χείλη της. Διηγούντο μέ τόσην εύγλωττίαν τόσα 
πράγματα!

Ήσαν αί παραμοναί τοΰ πολέμου. Έπρόκειτο ν’ 
αναχωρήσω διά τά σύνορα, καί έπήγα νά τήν άπο- 
χαιρετήσω.

Άκούμβησα έπάνω είς τό κλειδοκύμβαλον καί τήν 
άφήκα νά λέγη.

«...Τήν έγνωρίσατε τήν ’Αγγελικήν; Άγγελος 
αληθινός. Είνε μία άπό τής άγαπημένες μου φίλες. 
Άφ’ δτου έφυγεν άπό τάς ’Αθήνας σάν νά μοΰ λείπη 
κάτι· άλλά τώρα αυτό τό κάτι έμεγάλωσε. Διότι ή 
’Αγγελική ύπανδρεύθη πρό δλίγων ήμερων, και άμα 
ύπανδρευθή μία κόρη, εύκολα λησμονεί τάς παιδικάς 
της φίλας. Δέν ήξεύρα τίποτε καί έσπευσεν ή καϋ- 
μένη μόνη της νά μοΰ τό,άναγγείλη. Εύρε τόν και
ρόν τώρα είς τον πολεμικόν αυτόν πυρετόν, νά ύπαν
δρευθή... Τί ίδέα ! Καί μοΰ έγραψε δύο ήμέρας μετά 
τόν γάμον της τό έξης άναγγελτήριον γράμμα. Ίδέτε 
τί εύμορφα ποΰ γράφει».

Έσυρεν έν συρτάρι καί έλαβε μίαν έπιστολήν.

« Ένυμφεύθην. Μάλιστα' ένυμφεύθην προχθές βρά
δυ. Δεν θά τδ πιστεύσης, και όμως! Ποτέ δέν έπεθύ- 
μησα τόν γάμον, αλλα τι χαρά αισθάνομαι τώρα ! Εινε 
ονειρον ό γάμος, λέγουν, έφ’ δσον δέν πραγματο
ποιείται. Έγω νομίζω ότι ονειρον εινε άμα πραγμα
τοποιηθώ), αρκεί ή ένωσις νά εινε αρμονική.

Τον άνδρα μου—τί παράξενη ποΰ μοΰ φαίνεται αύτη 
η λέξις !—δέν τον γνωρίζεις. Άλλά και δέν θά σοΰ 
γράψω τίποτε περί αύτοΰ, όχι διότι τον ζηλεύω—δχι 
δά άπό τώρα—αλλα άπλούστατα, διότι εινε σύζυγός 
μου, και δ,τι ημποροΰσα χθές νά ε’ιπώ υπέρ αύτοΰ, 
σήμερον δέν μπορώ, διότι θά έφαίνετο εγωισμός. Τό 
είπε προχθές ο παππάς. *Καί  έσονται οί δύο...»

"Οταν έχορεύαμεν μέ τόν άνδρα μου,—όχι, συγ
γνώμην, δέν ήτο ακόμη άνδρας μου—τόν χορόν τοΰ 
Ήσαία,—τί μονότονος χορός, άλλα και τί παράξενος 
δι' όσους δέν τόν έχόρευσαν—πώς μοΰ έφαίνετο ! Τά 
αντικείμενα έγύριζαν όλα και όλων τά μάτια προση- 
λώνοντο έπάνω μου καί μοΰ ηύξανον τό χρώμα τής 
αιδοΰς. Ξεύρεις, ό γάμος κατά τήν στιγμήν τής τελέ- 
σεώς του δέν εινε τίποτε άλλο ειμή μία μπερλίνα. Ψεύ- 
ματα; Εάν ήσο και σύ εις· τούς γάμους μου, δέν θά 
έλεγες τάχα τά λογάκια σου;... Άλλά.., καιρός νά 
τελειώσω. Είμαι, κυρία μου, ύπανδρευμένη. Τό έννο- 
είς ; 'Έχω καθήκοντα, υποχρεώσεις . . Χμ ! Επο
μένως έλάχιστον χρόνον διαθέτω δι’ αλληλογραφίαν. 
Μία κόρη είμπορεΐ νά γράφη άδιακόπως. "Οταν μά

λιστα εινε... ας είνε... Άλλά μία σύζυγος... Άχ ! 
ακούω φωνές είς τήν κουζίναν. Αύτές ή υπηρέτριες...

Σέ φιλώ πολύ—πολύ
Αγγελική.»

Έτοιμαζόμην τήν έπομένην ν’ άπαντήσω είς τήν 
άφελεστάτην έπιστολήν της, δταν αίφνης λαμβάνω- 
νεώτερον γράμμα της.

— Τήν φλύαρην ! έσκέφθην. Νεοπανδρευμένη καί 
νά γράφη τάς πρώτας ήμέρας τοΰ γάμου της τόσον 
συχνά... ’Ανοίγω καί άναγινώσκω ! "Καλλίτερα άνα- 
γνώσατέ το σείς δ ίδιος.

«’Αγαπητή μου,
Θά έμαθες τό σκληρόν τελεσίγραφου τό οποίον έξα- 

φνικά μοΰ έξαπέστείλεν ή Πατρίς !
Ο σύζυγός μου είνε... έφεδρος !—Καί δέν μοΰ είχεν 

ε'ιπή, ότι είνε έφεδρος, διά νά μή μέλυπήση κατά τάς 

πρωτας στιγμάςτής εύτυχίας μου.
Χθές διετάχθη ν’ άναχωρήσρ διά τά σύνορα.
Καίουν ακόμη αναμμένες έμπρός είς τά μάτια τής 

ψυχής μου αί νυμφικαι λαμπάδες, καί σκορπίζεται με
θυστικόν τό άρωμα τών άνθέων τής γαμήλιου τελετής. 
Η χαρά ακόμη μέ φλέγει, καί τώρα μόλις, άφοΰ πα

ρήλθεν ή οπτασία τής νυμφικής εορτής και άρχισα νά 
πονώ τόν άνδρα μου, τώρα ακριβώς τόν χάνω, καί 
ίσως ίσως,—πώς τρέμω καί νά τό συλλογισθώ καν,— 
διά παντός... 'Ώ λυπήσου με ! Είμαι μόνη, ένώ το 

πάν γύρω μου προδίδει τήν χαράν. Η αίθουσα είνε 
ακόμη όπως κατά τήν νύκτα τοΰ γάμου μας. Άλλ’ ή 
καρδιά μου!... ”/2, τό κτύπημα ήτο τόσον βαρύ, τό
σον ανέλπιστου ! .. . 'Έφυγε σήμερον' φέρων τήν 
στολήν τοΰ άπλοΰ στρατιώτου ! Καί μέ ένηγκαλίσθη 
καί μοΰ είπε : Μετά, τούς γάμους μας άρραβωνιάζομαι 
καί πάλιν... Καί νά δής... μΐά γυναίκα... Τή Δόξα !»

Καί τά έλεγε μέ τόσην γλυκύκητα, μέ τόσην αφέ
λειαν... Δέν μπόρεσα νά κρατηθώ.

Ήτο τό πρώτον δάκρυ μετά τόν γάμον μας ! “ίΐ, 
έάν ημποροΰσα νά τό περισυλλέξω καί νά τό φυλάξω ! 
Πόσες φορές δεν θά μοΰ δοθή αφορμή νά κλάψω ! 
Άλλά θά έχη κανένα δάκρυ τήν αγνότητα, τήν ειλι
κρίνειαν τοΰ δακρύου έκείνου ;

Τόν έχασα ! “Εφυγε καί τώρα περιμένω γράμμα του 
άπό τά σύνορα ! Εγω ή όποια ήμην τόσον τεμπέλα, 
ώστε νά μή ανατμνώσκω έφημερίδες, τώρα όλην τήν 
ήμέραν μόνην φροντίδα έχω νά τάς καταβροχθίζω όλας.

Καί ή έλαχίστη τών ημερών αύτών εϊδησις μέ ένδια- 
φέρει, μέ θίγει, μέ σπαράσσει.

Ε'ιπέ μου, σύ τί μανθάνεις ; Θά πόλεμήσωμεν;
Ψυχολόγησε, έλα είς τήν θέσιν μου.
Χθές μάς συνέδεσεν ή θρησκεία καί σήμερον μάς χω

ρίζει ή πατρίς. Εύλογημέναι καί αί δύο. Σκέπτομαι 
ολονεν οτι όλοι ύφίστανται θυσίας. Διατί νά μή ύπο- 
στώ κι ’ έγώ.

* Ή Πατρίς είνε μία μεγάλη οικογένεια. Είνε ό γλυ
κύτερος τών δεσμών ό δεσμός τής Πατρίδος, ιδίως όταν 
αυτή εινε μία καί μεγάλη». 'Έτσι σκέπτομαι και πα- 

ρηγοροΰμαι.
Φαντάζομαι τόν άνδρα μου γυμναζόμενου έκεϊ 

έπάνω είς τά σύνορα, έμπροσθεν τών έχθρικών σταθμών. 
Καί ύπερηφανεύομαι ώς νά είμαι έγώ ή ιδία. “Α, 
είμαι έγωϊστρια διά τόν Στέφανον μου. Τήν Δόξαν θά 
τήν μοιρασθώμεν. 'Ολίγος τάχα ηρωισμός είνε καί ό Ιδι- 
κόςμου, ο αφανής ηρωισμός νά στερούμαι τοΰ συζύγου 
μου άπό αύτό ακόμη τό ίδιο σχεδόν βράδυ τοΰ γάμου μας;

Δέν κλαίω πλέον ! Καί αν κλάψω, μόνη ή Πατρίς 
θά μέ άναγκάση. Άλλ ’ όχι ! Η Πατρίς θά νικήση ! 
“Εχει ένα προστάτην ανίκητου, τον θεόν. Ο θεός 

θά προφυλάττρ καί τόν άνδρα μου...
Αγγελική.»

Β'.
Έφυγα τήν έπομένην διά τά σύνορα. Άλλ’ άσθέ- 

νεια μέ ώδήγηοεν ένωρίς είς Αθήνας.
Είχα σχεδόν λησμονήση είς τά τόσα άλλα συγκι. 

νητικά έπεισόδια τοΰ πολέμου τάς δύο αύτάς έπιστο- 
λάς, δταν λαμβάνω έξαφνα άπό τό στ^ατόπεδον έν

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1SM2

ΛΑΤΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ
Όκτώβρι καί δέν έσπειρες; ’Οκτώ σωρούς δέν 

έκαμες.
Ό ’Οκτώβριος θεωρείται δ καταλληλότατος μήν 

πρός σποράν τών πρωίμων δημητριακών καρπών, ή 
δέ άργότερον γενομένη σπορά είνε, κατά τήν παροι

μίαν, άγονος.

Κατά τήν έορτήν τού Άγ. Δημητρίου οί ποιμένες 
μεταβαίνουσιν είς τάς χειμερινάς αύτών νομάς.

----------------· ΒΙ> (ΗΗ> J·-ΐ---------------------------

Κ SRTYPA ΤΟΥ ΜΗΝΟΞ
Νέης καί Γραίης.— Ή «Όοέστεια» μέ κοτσίδες. — Τό Τούρ

κικο Ραβαΐσι.—Συνασπισμός καί κρυολόγημα. — 'Ηβρώμη τών 
Τούρκων. — Τό Καϊζεράκι. — Μία τρύπα στό νερό. — Οί Τούρκοι 

Μπόι - Σκάοντ.
Μεγάλην έντύπωσιν ένεποίησαν αί συχναί δηλώ

σεις τοΰ "Αγγλου ύπουργοΰ τών ’Εξωτερικών σέρ 
Γρέϋ. ’Ιδίως είχον άντίκτυπον είς τάς Πάτρας, δπου 
«παραθερίζει» άκόμη, γράφων σονέτα, δ κ. Νέης. Καί 
έτσι, δ κόσμος δέν ή μπορεί νά ήσυχάση μέ τά νέα 
ποιήματα τοΰ κ. Νεη καί μέ τάς νέας δηλώσεις τοΰ κ.

Γοαίη.
'4-
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γράμμα άπό τόν Φίλιππον, τόν παλαιόν μου συμ

μαθητήν :
Μίμη,

Είμαι ζωντανός ώς έκ θαύματος. Ή μάχη ητο πει
σματώδης. Επεισόδια συγκινητικώτατα. Ακόμη κλαίω 
ένα συστρατιώτην μου νεόνυμφου, ό οποίος έπεσεν είς 

τό πλάι μου μέ τό όνομα «’Αγγελική» είς τά χείλη, 
θά ήτο βέβαια τό όνομα τής γυναικός του, διότι 
πίτΓτωυ μοΰ έδειξε τό νυφικόν του δακτυλίδι, κατά
στικτου άπό τάς ρανίδας τοΰ αίματός του. Τό άπε- 
σπασα άπό τόν δάκτυλόν του. Εφαίνετο ώς νά ήθελε 
κάτι νά μοΰ έκμυστηρευθή, άλλά τό αίμα έφραξε τό 

στόμα του καί τόν ήμπόδισε νά μοΰ υπόδειξη ποΰ 
έπρεπε νά τό δώσω, θ’ άπέθανε πολύ ευχαριστημένος, 
σκεφθείς, ότι το ματοβαμμένο έκεΐνο δακτυλίδι δέν θά 

τό έσκύλευεν ό Τούρκος.
Δέν είξεύρω ποια είνε ή γυναίκά του, άλλ' έλπίζω 

νά τό μάθω διά νά τής τό δώσω νά τό έναποθέση 
έπάνω είς τά στέφανα, τά οποία έάν έως τώρα είχεν 
άρωματίση ό “Ερως, ήδη θά τά εύλογή ή Δόξα.

Φίλιππος».
Δ. |. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έ δεσποινίς Κοτοπούλη παρέστησε τήν ’«.’Ορέ- 
στειαν», κατά μετάφρασιν τόσον μαλλιαρήν, ώστε 
κανείς σχεδόν δέν ένοοΰσε τί έλεγε.

Καί ήκούσθη εις κάποιαν παρατήρησιν ποΰ τής έκα
μαν, νά φωνάζη. «Είμαι μαλλιαρή έγώ ! "Ενα Ίδα, 
δτι ούδέν οίδαο.Ύποθέτομεν δτι δέν χρειάζεται Δρα- 
γουμάνος διά νά μεταφράση τό άρχαίον αύτό ρητόν 

εις τήν μαλλιαρήν.

4-
Τά θέατρα έπαυσαν τάς παραστάσεις των καί ήρ- 

χισαν τάς παραστάσεις των τά Βαλκανικά κράτη, 

είς τό θέατρον τοΰ πολέμου.
Διεκρίθη ιδίως εις τούς κωμικούς ρόλους ή παλαί

μαχος ήθοποιός Τουρκία, ήτις άνέλαβε νά παίξη τό 
«Κωνσταντινουπολίτικο Πατιρντί».Ό πρωταγωνιστής 
κ. Σεφκέτ έδήλωσεν δτι δέν έμελέτησε καλά τόν 
ρόλον του καί άνεβλήθη ή φάρσα τής πλατείας τοΰ 
Συντάγματος, δπου δ καφές έχει 20 μόνον λεπτά.

Πολύς λόγος γίνεται διά τόν συνασπισμόν τών 
Βαλκανίων, καί μόνον διά τόν συναπισμόν δστις ά- 
φθόνως καταναλίσκεται είς τό στρατόπεδον ώς έκ τοΰ 

ψύχους δέν γίνεται κανείς λόγος.

-I-
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Κατά τά τηλεγραφήματα, οί Τούρκοι φεύγοντες 
προτροπάδην έγ'κατέλειπον είς πλεϊστα μέρη πολεμο
φόδια, ιδίως δμως χιλιάδας σάκκων βρώμης, Τούρκοι 
φεύγοντες μόνον βρώμην ήτο δυνατόν νά άφήσουν 
δπιαθέν των.

*Ϋ·
'Ο υίός τοΰ Κάϊζερ προτίθεται νά μεταδή είς τό 

Τουρκικόν στρατόπεδον διά νά παρακολούθηση τήν 
πολεμικήν τών Τούρκων. Φαίνεται δτι ό ήγεμονό- 
παις είνε αθλητής καί θέλει νά λάδη ιδέαν τοΰ Μα
ραθωνίου δρόμου καί δΓ αυτό έξέλεξε πρός μελέτην 
τάς. . . νικηφόρους στρατιάς τών Τούρκων.

4?
7*1  πριγκΜπιςςλι μας

ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΖΕΣ ΚΑΙ ο ΠΟΛΕΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ

Λάρισσα

"Ενα πρωί, είς τας 3 'Οκτωβρίου, επτά κυρίαι άνε- 
χωρήσαμευ διά την Λάρισσαν. Αί έξ άνήκον είς τον 
Ερυθρόν Σταύρον καί ή μία ε’ς τον Κυανούν. Καί αί 

επτά όμως αδιάφοροι πρός τά χρώματα των Σταυρών 
έπηγαίναμεν είς την Λάρισσαν όπως διοργανώσωμευ 
κατ’ έντολήν της πριγκηπίσσης ’Αλίκης τό Στραι ιοντι
κόν Νοσοκομείου, καί κατορθώσωμευ πρώται ημείς νά 
παράσχω αευ τάς υπηρεσίας μας είς τους μέλλοντας 
τραυματίας.

Τό ταξείδι μας χάρις είς την καλοκαιρινήν ημέραν 
ήτο ευχάριστου, άν μη εύθυμου. Ο πόλεμος δέν είχεν 
ακόμη έκραγή καί μέχρι της τελευταίας στιγμής διε~ 
τηρούσαμεν όλες—παρά τάς προπαρασκευάς μας—μίαν 
κρυφήν ελπίδα περί της άποσοβήσεώς του. Ώς έκ 
τούτου επαναλαμβάνω, τό ταξείδι μας ητο σχεδόν εΐι- 
θυμον. Είχαμε άλλως τε την τιμήν νά συνταξειδεύη 
είς τό αύτό τραίνου ή A. Τ. ό επίδοξος Διάδοχος,

‘Ο ! Εύαγγελισμός» παρ’ δλίγον νά κλείση, διότι 
δέν δίδει δ Δήμος νερό. Καί έδικαιολογήθη μέν διατί 
δέν δίδει νερό,άλλά μέ αύτό έκαμε μία τρύπα στό νερό. 
Άπεδείχθη δηλαδή δτι δ Δήμος τά κάμνει θάλασσα, 
άφοΰ διενοήθη νά κλείση τό καλλίτερον νοσοκομεϊον 
τών ’Αθηνών.

Φ '
Και δ απαραίτητος διάλογο; :

■ — Αυτοί οί Τούρκοι κατήντησαν Μπόϊ - Σκάουτ. 
— Μά δέν βλέπω, νά έδειξαν τό μπόϊ τους. 
—Έδειξαν δμως φεύγοντες τό δεύτερον ήμισυ.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

και ή θέα τού νεαρού "Ελληυος πριγκηπος, οστις φέ- 
ρωυ στολήν εκστρατείας έπήγαινε πρός συνάντησιν τού 
Ύψηλοτάτου πατρός Του, έπλήρου την καρδίαν μας 

μιας ευφροσύνου έλπίδος, Νίκης—έν περιπτώσει πολέ
μου είς τά Μακεδονικά πεδία...

Τό ταξείδι μας διήρκεσε περί τάς δέκα τέσσαρας 
ώρας. Άπο ευχάριστου πού ητο είς τας άρχάς ηρχισε 
υ ι γίνεται κουραστικού καί έκνευριστικόν. Περί τήυ 
9ηυ τής υυκτός έφθασαμευ είς ένα στάθμου, τέσσαρας 
ώρας απέχουτα τής Λαρίσσης, τού οποίου όμως μού 
διαφεύγει τό όνομα. Εκεί τό τραίνου έσταμάτησε 
περί τήυ μίαν ώραν. Καί αίφνης είς τήυ απόλυτου 
ήσυχίαυ τής υυκτός ήκούσθη ηχούσα μακρόθευ μία 
σάλπιγξ. Τί ησθάινθημευ τήυ στιγμήν έκείνηυ δυσκό- 
λως περιγράφεται. Ρίγος συγκινήσεως μάς συν- 
ετάραξε καί ένας ψίθυρος ήγέρθη καθ' όλου τό μήκος 
τού τραίνου. «Ακούστε τή σάλπιγγα! Ο πόλεμος 
έκηρύχθη». Αί τέσσαρες ύπολειπόμεναι ωραι διήλθον 
πλέον έν πυρετώδει άγωνίμ. Όλοι όσοι έταξείδευαυ

291

νά άναθέση εις τήν κ. Μελά καί τήυ Δίδα Διαμαντο- 
πούλου τήυ έπίβλεψιυ ένός θαλάμου τού Στρατιωτικού 
Νοσοκομείου καί αί δύο εύγευείς Κυρίαι άυέλαβον μέ 
όλην τήν αύταπάρυησιυ τό σοβαρόν έργον των. Οί 
τραυματίαι οί όποιοι θά νοσηλευθουυ είς τόν θάλαμον 
τής κ. Μελά θά εινε από τούς πλέον τυχερούς.

Ε·νε ανώτερα περιγραφής τής βασίλόπαιδος Άλικης 
ή έν Λαρίσση έργασία. Ακούραστος, ακαταπόνητος, 
έπιβλέπει όλα τά Νοσοκομεία καί μέ τό βλέμμα της 
γεμάτο στοργήν ανακαλύπτει ολας τάς ελλείψεις καί 
σπεύδει νά τάς έπανορθώση.

Είς αυτήν οφείλονται ή θέρμανσις τών Νοσοκο
μείων, είς αύτήυ ή συμπλήρωσις τού φωτισμού, είς 
αυτήν ή τακτοποίησις, είς αύτήυ τέλος ή ένθάρρυνσις 
τών τραυματιών, οί όποιοι είς τό γλυκύ πρόσωπόν 
της ατενίζουν ως είς μίαν άγίαν. Η ΐδρυσις Νοσοκο
μείου είς τήν Έλασσώυα οφείλεται είς τήν πρωτοβου
λίαν τής Α. Τψηλότητος. "Οταν έπείσθη ότι ήτο κα
ταστρεπτική ή μεταφορά τών βαρυπληγωμένων είς 
Λάρισσαν άπέστεΐλεν ένα έντονον τηλεγράφημα, διά 
τού οποίου ώριζεν τήν ιδρυσιυ νέου Νοσοκομείου, καί 
άπηγέρευσε τών τραυματιώιν τήν μεταφοράν. Καί τό 
Νοσοκομείου ίδρύθη καί οί τραυματίαι έσώθησαυ. Μόνη 
ή λεπτομέρεια αύτή αρκεί νά χαρακτηρίση τήν ξανθήν 
γλυκυτάτην Πριγκήπισσαν, μέ τήυ παιδικήν οιραίαν 
μορφήν ή οποία ωσάν νά κρατή ράβδον μαγικήν, θερ
μαίνει τούς τραυματίας, τούς σώζει τήυ ζωήν, καί τούς 
γλυκαίνει τούς πόνους τούς όποιους απέκτησαν μαχό- 
μευοι υπέρ τής πίστεως καί τής πατρίδας των.

ΊΙ IIυτγ·:ήπι«Ι<Ια ’Ελένη.
Το έργον τής Πριγκηπίσσης Ελένης εινε έπίσης βα

ρύ καί μεγάλο . ’Εδημιούργησε τά Νοσοκομειακ ί Τραίνα 
τά όποια μεταφέρουν τούς τραυματίας απο την Λαρισ- 
σαυ. Τό ’έργον της τό έπιβλέπει καί τό παρακολουθεί 
μόνη της τόσου πολύ ιοστε πολλάκις ή A. A. Τ. έκοι- 
μήθη είς βαγάνοια τρίτης θέσεως καί έπρογευμάτισε 
μέ ολίγο ψωμί καί τυρί. Κυρίαι τής άνωτέρας τάξεως 
ύπό τήυ έπίβλεψιυ Τού κ. Άλεβιζάτου τήυ βοηθούν 
είς τήν μεταφορ-.ν τών τρτυματιών.
ΊΙ ΙΙοιγκήπι<ί<Ι<ι Μαοία.

Η Σύζυγος τον Πρίγκηπος Γεωργίου έδημιούργησε 
τό πλωτόν Νοσοκομε όυ. Είς τό έργον της αύτό ή 
πριγκήπισσα Μαρία βοηθεΐταιύπό τών Κυριώιυ Ελμί- 
υας Νάζου καί Πλατύκα. Οί τραυματίαι ταξειδεύουυ 
έν άνέσει καί τοποθετούνται είς ιό Ρωσσικόν Νοσοκο
μείου καί εις τήν σχολήν τών Εύελπίδωυ. Η Πριγκή- 
πισσα Μαρία δεικνύει πρός τούς τραυματίας μας αγαπηυ 
καί έυδιαφέρου εντελώς ιδιαίτερον τό όποιον υποχρεώνει 
είς τοιούτον βαθμόν τούς "Ελληνας στρατιώτας ώστε 
νά τρέφουν διά τήν Τψηλυτητα της μεγαλην και απε
ριόριστον ευγνωμοσύνην.
ΊΙ 0{>ιγκήπι<ί<ία ϊοφία.

Εάν όλα τ ί Νοσοκομεία εύρίσκωνται ύπό τήν άμε
σον έποπτείαν τής ’ Τψηλοτάτης πριγκηπίσσης Σοφίας 
έν τούτοις τό πολύ έυδιαφέρου της τήυ έκαμε όιστε 
νά ίδρύστ) ίδιον Νοσοκομείου έν Άθήναις τό όποιου έγ- 
κατέστησευ είς τάς αίθούσας τής Γερμανικής Σχολής. 
Τό Νοσοκομεϊον τής Πριγκηπίσσης Σοφίας θεωρείται 
άπό τά τελειότερα τών Αθηνών, διότι είνε γνωστόν 
ότι έργον τό όποιον παρήχθη απο τό έυδιαφέρου τής 
μελλούσης Βασιλίσσης μας παρέχει πάντοτε τηυ σφρα
γίδα τής τελειότητας. Οί αξιωματικοί οί όποιοι ηΰτύ- 
χησαν νά νοσηλευθούυ είς τό Νοσοκομεϊον τής πριγκη- 
πίσσης Σοφίας δέν θά λησμουήσωσι κατα τας ημέρας 
τής θεραπείας των τό θερμόν έυδιαφέρου ^ό όποιου 
έδειξε πρός τούς τραυματίας ή υψηλή σύζυγος τού 
Διαδόχου μας.

ήσαυ έσκυμμέυοι έπί τών θυρίδων τών βαγουίωυ καί 
έκαστος προσεπάθει νά συλλάβη τούς ήχους τής υυ
κτός, καί άυαλόγως τής φαντασίας του νά δημιουρ
γήσει και νά ανεύρρ μέσα είς αυτούς πολεμικά προσ
τάγματα καί πολεμικός απηχήσεις. "Οταν έφθάσαμεν 
ε’.ς τήν Λάρισσαν περί τήν Ιην μ. μ. ό κ. Νομάρχης 
μάς έβεβαίωσεν ότι ο πόλεμος δέν είχεν ακόμη κη- 
ρυχθή.

-%■
Τήν έπομένην διηυθύνθημευ είς τό Στρατιωτικόν 

Νοσοκομεϊον. Εύρομεν έκεί θαλάμους ακαθάρτους και 
παρη μέλη μένους παρ όλας τάς φροντίδας τών καλών 
νοσοκόμων. Η ανδρική καθαριότης καί ή ανδρική διεύ- 
θυνσις δέν είνε ποτέ δυνατόν νά έπιβάλη καί τηρήσΐ) 
τήυ λεπτεπίλεπτου προσοχήν ή όποια άρμόζει δι ένα 
νοσοκομείου τό όποιον θά δεχθή τραυματίας τού πο
λέμου. Διά τούτο δέυ διστάζω νά χαράξω άπο τής 
στήλης αύτής, οτι ή φρουτίς τής πριγκηπίσσης Αλί
κης νά άποστείλη κυρίας έξ Αθηνών διά νά τακτο
ποιήσουν το νοσοκομείου άπεδείχθη ότι ήτο άναγκαιο- 
τάτη. Μετά δύο ημέρας καθ ας αί κυρίαι καί οί νοσο
κόμοι είργάσθησαν ύπερανθρώπως κατώρθωσαυ νά 
ετοιμάσουν ένα νοσοκομεϊον πρώτης τάξεως μέ τέσσα
ρας μεγάλους θαλάμους, μέ ιδιαίτερα δωμάτια διά τούς 
βαρέως πάσχοντας, ικανά όλα αυτά νά δεχθούν περί 
τούς έβδομήκοντα τραυματίας, έν πλήρει αυεσει, και 
μέ όλα τά έπιστημονικ ί μέσα είς τήν διάθεσιν των.

Τήν Παρασκευήν είς τάς 5 8)βρίου όταν πλέον τό 
Στρατιωτικόν Νοσοκομεϊον ήτο έτοιμου έκηρύχθη ο 
κατά τής Τουρκίας πόλεμος.
Η εΐδησι; ή οποία έδόυησε τήν Λάρισσαν έφθασευ ως 

άττήχησις καί είς τό Νοσοκομείου. Την έδέχθημεν 
μέ έγκαρτέρησιν καί όλων τα βΧεμματα έστράφησαν 
πρός τά Σύνορα όπου είχεν άρχίση τό τουφέκι ύπερ 
τής άπελευθερώσεως τών δούλων άδελφών μας.

Η εΐδησις τού πολέμου εύρε τάς Λαρισσινάς μη
τέρας είς τόν Ναόν.· Διά κοινής συνεισφοράς όλαι αί 
μητέρες τής Λαρίσσης έκαμαν μίαν δέησιν είς τόν 
Ναόν τού Άγ. Άχίλείου καί ήτο συγκινητική ή αύμ 
πτωσις ότι τήν στιγμήν καθ ήν προσηύχοντο έδόθη ή 

διαταγή τού πρώτου πυράς.
Τά Σάββατον τό απόγευμα έδέχθημεν τόν πρώτου 

τραυματίαν τού πολέμου. Άπο τής όιρας έκείνης οί 
τραυματίαι έρχονται αλλεπαλλήλως. Ευτυχώς οί πε
ρισσότεροι είνε έλαφρώς πληγωμένοι καί όλοι έχουν 
τό ψυχικόν των σθένος είς τοιαύτηυ ακμήν ώστε δέν 
ομιλούν παρά διά τήν έπιστροφήν των είς τήν γραμ
μήν τού πυράς, έκεί όπου ονειροπολούν νά συυεχίσουυ 
τήν ένδοξου Νίκην.

= ε. ζ.

ΑΙ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑΙ ΜΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ!
ΊΙ II{>ιγκήπι<ί<ία ’Αλίκη.

Ή Πριγκήπισσα Αλίκη έφθασεν είς τήν Λάρισσαν 
τό Σάββατον τό εσπέρας. Άπό τής επομένης δέ ήρ- 
χισε τήν έπί τών Νοσοκομείων έποπτείαν. Τήν συνώ- 
δενον ή κ. 'Εσμέ Μεταξά, ή κ. Βασιλείου Μελά, καί 
ή Δίς Διαμαντ οπούλου. 'Η ' Τψηλότης της εύηρεστήθη
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Μία Σέρβις μητέρα.
Ό είς Βελιγράδιον ειδικός απεσταλμένος τοϋ «Νταίλυ 

Μαίηλ», αποστέλλει χαρακτηριστικήν συνέντευξιν μέ μίαν 
Σερβίδα πατριώτιδα, μητέρα δύο παιδιών, τά όποια έστει- 
λεν είς τόν πόλεμον. Τής εΐπον ότι ό ξένος εΐνε "Άγγλος 
καί δημοσιογράφος καί τόν έπλησίασε μόνη της διά τής 
εξής έρωτήσεως:

— Σάς τούς Εγγλέζους κολαούζο σάς βάλαμε νά 
μάς λέτε τό τί πρέπει καϊ τί δεν πρέπει νά κάμωμε ;

*Τί δουλειά έχετε τοΰ λόγου σας και πειό δικαίωμα 
ακόμη μαζή μέ τή Γαλλία και τη Ρωσσία νά μάς λετε 
ότι ή Σερβία μας πρέπει νά καθήση ήσυχη καϊ νά σα- 
πίση καϊ νά πεθάνη τσακισμένη ; Χίλιες φορές καλλί
τερα νά πεθάνη σάν πολεμά, παρά νά καθήση ήσυχη 
και πάλιν νά πεθάνη. ’’Ακούσε, κύριε. Δυο παιδιά έχω 
και τά δυο τά έστειλα είς τόν πόλεμο. Και άν μοΰ πε· 
θάνουν αύριο, δέν θά έχω πειά παιδιά' και έγώ ξεύρω 
άν τά λαχταρώ καϊ πόσον τά λαχταρώ.

« Η αγάπη μου όμως, κ. "Αγγλε, δέν μέ εμπόδισε 
νά τούς ε’πώ ότι, άν πρόκηται νά γυρίσουν, νά ρθοΰν 
νικηταί, καϊ νά μή γυρίσουν άν εινε νικημένοι' καϊ 
τό ξεύρω πώς δέν θά γυρίσουν' μοΰ τό ύποσχέθηοαν 
καϊ οί δυό. Καϊ νά σοΰ εϊπώ' άν ή Σερβία πρόκηται 
νά μή νικήση, τότε τις ή οιφέλεια νά έχω παιδιά ; 
Διότι δέν θά έχουν καϊ πώς ν.ϊ ζήσουν.

«Τό ξεύρομεν βέβαια ότι σάς προκαλεί τό μει
δίαμα ή αυθάδεια ενός μικρού λαού καϊ πτωχού, όπως 
ό Σέρβικός,ό όποιος αποφάσισε νάπολεμήση τον Τουρκι
κόν' και όμως δι’ αύτό ακριβώς έπρεπε νά μάς έκτι 
μήσετε. Καταβάλλομεντήν ΰστάτην μας προσπάθειαν.
Ο κάθε Σέρβος ποΰ ή μπορεί νάφέρη όπλον τρέχει νά 

πολεμήση. Καϊ τήν τελευταίαν μας δεκάραν τήν δια- 
θετομεν πρός επιτυχίαν τοϋ σκοπού. Μήπως έχετε νά 
μάς δείξετε ότι ή μεγάλη καϊ τρανή Άλβιών έκαμε 
ποτέ εΰγενεστερον αγώνα άπό τόν ϊδικόν μας ;»

«Οί μικροί υπέρ τών μικοών».

Ο Παιδικός Πατριωτικός Σύνδεσμος πρός παροχήν 
μικρών ευχαριστήσεων εϊς τά παιδάκια τών εφέδρων 
εργατών άποτελεσθείς, πρός τό παρόν, άπό τάς μαθή
τριας τοΰ Προτύπου Παρθεναγωγείου, ήρχισεν άπό δύο 
ημερών μετ ’ ενθουσιασμού τήν εργασίαν του' άνά τέσ- 
σαρες αι μικραί, μέ το διακριτικόν τής όμάδος των 
σήμα, (τάς λέξεις «Σταγών δρόσου» πέριξ μικρός Ελ
ληνικής Σημαίας), καϊ υπό τήν οδηγίαν τών διδασκα- 
λισσών των, διασκορπίζονται, τάς μεταμεσημβρινός 
ώρας, καθ όλας τάς διευθύνσεις τής ενορίας τής Ζωο- 
δόχου Πηγής, προσφέρουσαι πλάκας σοκολάτας, καρα- 
μελλες και διάφορα γλυκά εις τά παιδάκια τών εφέδρων 
εργατών, ώς καϊ χρήματα (δύο δραχμάς δι’ έκαστον 
παιδϊ τής οικογένειας). Διά νά κατορθωθή όμως νά 
προσφέρωνται περισσότερα καθ’ εβδομάδα, αί ΰποση- 
μειούμεμαι δεσποινίδες, άπόφοιτοι τοΰ Παρθεναγω

γείου, άνέλαβον νά δέχωνται εισφοράς καιέκ μέρους 
παιδιών, τά όποια δέν φοιτούν είς τό Σχολεϊον των 
καϊ νά τάς παραδίδουν είς τήν Διεύθυνσιν τοΰ Παρθε
ναγωγείου Τριανταφυλλίδου καθ ώρισμένας ημέρας.

Δεκτά εύγνωμόνως, πλήν τών κουμπαράδων, γίνον
ται καϊ τά εξής είδη :

Σοκολάτες, καραμέλλες, μπισκότα, κουλουρακια 
καϊ παξιμαδάκια σπητικά, όπωρικά διάφορα, ξηρά.

Έπίσης βιβλία τού Κράτους όλων τών τάξεων, κα
θώς καϊ βιβλία ψυχαγωγικά τής ήλικίας των. Είδη 
γραφικής ύλης, καλαθάκια, θήκαι εργόχειρων με τα 
χρειώδη παιγνίδια, διάφορα.

Διευθύνσεις
Ουρανία Βουτζινά, Μπουμπουλίνας 6. Σούλα Γεωρ- 

γαντοπούλου, Φειδίου 18, οικία Κάββα. "Αννα Ή- 
λιάδου, Σκούφου 12. Λίτσα Λέκκα, Χαρ. Τρικούπη, 
22. Μαρία Μαλανδρίνου, Καλλιδρομίου 13, Ζωή Με
λά, Αστεριού 17, Αγγελική Παλαιολόγου, Κανάρη 7, 
"Ελλη Στρούμπου, Βουλής 4, Λένα Σερπιέρη, Σόλω · 
νος 46. Δωροθέα Τρικούπη, Δώρου 6 (Πλατεία Ο
μόνοιας).

Ζαφείριος Α. Μάτάας.
Διάτ ΐς εύγενείς ψυχάς, διά τάς υψηλός διανοίας, 

δι ά τούς ανθρώπους τοΰ πνεύματος ο ορίζων τού βίου 
δέν έχει όρια. Η ψυχή, ή διάνοια,ή φαντασία τών αν
θρώπων αύτών δέν σταματά, πουθενά. *Η  θά τούς άν- 
εύρωμεν μέσα εις μέρη απρόσιτα καϊ άγνωστα δρώντας 
άκαταπονήτως καϊ μέ τόν πόθον τής διαρκούς κατα- 
κτήσεως τού αγνώστου, ή θά τούς παρακολουθήσωμεν 
διερευνώντας άπλήστως τήν σοφίαν τών αιώνων μέσα 
είς βιβλιοθήκας αί όποΐαι κρύπτουν ζηλοτύπως κάθε 
έξαρσιν τής ψυχής καί κάθε μυστήριον τής ανθρώπι
νης φύσεως ή θά τούς ίδωμεν έκπληρούντας μεθ’ η
ρωισμού καϊ άφοσιώσεως τό καθήκον όταν γενικώτεροι 
λόγοι επιβάλλουν είς τον άνθρωπον νά θυσιάση τό ε
γώ. του απέναντι τών μεγάλων καϊ ιερών τής πατριδος 
συμφερόντων.

Ό ήρωϊκός θάνατος είς τήν μάχην τού Σαραν- 
ταπόρου τού Ζαφειριού Αντ. Ματσα προκαλεί τάς 
σκέψεις αύτάς. Η εκλεκτή και πολύτιμος καϊ σπά
νιά αύτή ΰπαρξις έβαψε μέ τό εύγενές αίμά της τήν 
Μακεδονικήν γην ή οποία είς άνταπόδοσιν φιλοστορ
γίας έδέχθη εις τούς κόλπους της τό τίμιον σώμα τού 
ωραίου παλληκαριοΰ.

Διά τον Ζαφειριού Μάτσαν αί στιγμαϊ αύταί κα
τά τάς οποίας ήγωνίζετο ΰπερ πατριδος δέν ήτο μό
νον ή έκπλήρωσις άπλοΰ καθήκοντος, ήτο ή έκτέλεσις 
ενός ώραίου ονείρου, ενός πόθου υψηλού ό όποιος ανέ
καθεν έβαυκάλιζε τάς σκεψεις του και έδόνει τά εύγε
νή του στήθη. Διά τούτο όταν ή πατρϊς εκήρυξε τήν 
επιστράτευσιν τής χώρας έκ τών πρώτων προσήλ- 
θεν είς τάς τάξεις τού Στρατού. Τό πτυχίον τού Μη
χανικού καϊ δή ή θέσις του ώς Μηχανικού τής Έται-

ριας τών Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου τοΰ παρείχεν όχι 
μόνον τήν εύκολίαν νά ύπηρετήση μέ βαθμόν ’Αξιω
ματικού τοΰ Μηχανικού, αλλα και την ύποχρεωσιν ν’ 
αποσχη άπό κάθε συμμετοχήν ρητώς απαλλάσσοντας 
κάθε στρατιωτικής ύποχρεώσεως τοΰ Β. Δ. τής συγκλή- 
σεως τών ηλικιών τούς σιδηροδρομικούς υπαλλήλους. 
Αί τοιαΰται υπέρ αύτοΰ διατάξεις τοΰ Νόμου δέν ίσχυ- 
σαν νά έπηρεάσωσι τήν γενναίαν καϊ αποφασιστικήν 
τοΰ Ζαφειριού ψυχήν καϊ μέ ενθουσιασμόν καϊ χαράν 
ετάχθη είς τάς τάξεις τοΰ Στρατού ώς άπλοΰς οπλίτης.

Κατήγετο έκ τής γνωστής μ:γάλης Οικογένειας 
τών Ματσαίων έλκούσης τήν καταγωγήν έκ Μήλου. 
"Ητο υιός τοΰ αειμνήστου ’Αντωνίου Μάτσα, Μηγανι- 
κοΰ καϊ μεγάλου έπιχειρ ημάτι ου,γνωστού διά τάκολοσσι- 
αία έργα τά οποία έφερεν είς πέρας—όπως ή τομή τού 
Ισθμού τής Κόρινθου—καϊ διά τήν γενναιότητα μέθης, 

ώς αληθής Ευπατρίδης, έσκύρπιζε τό χρήμα καϊ πολ- 
λαχώς έγίνετο ωφέλιμος είς τήν κοινωνίαν, πρώτος δέ 
έξάδελφος τών κοινωνικών κορυφών κ. κ. Ζαφειριού 
καϊ ’Αντωνίου Κ. Μάτσα. "Ητο τριακοντούτης τήν η
λικίαν. Πρό δεκαετίας έπεράτωσε τάς σπουδάς του ε’ς 

τήν Πολυτεχνικήν Σχολήν τής Γάνδης λαβών δίπλω
μα μηχανικού μετά distinction. Κατ’άρχάς ειργάσθη 
είς τό Λαύριον. Έκεί τίποτε δέν εύρεν άνταποκρινό- 
μενον είς τά ιδεώδη του καϊ συνεταιρισθεϊς μετά τοΰ 
νέου Βορέ κατηυθύνθη είς τάς έν Αφρική κτήσεις 
τής Γερμανίας. Έκεί παρέμεινεν έργαζόμενος είς γαί- 
ας παραχωρηθείσας αύτώ ύπό τής Γερμανικής Κυβερ- 
νήσεως. Διηύθυνεν ακούραστος, σφριγών καϊ όνειροπο- 
λών τής πατριδος τό μεγαλείου 200 οικογένειας Μαύ
ρων. Ο ποθητός όμως Ελληνικός Ούρανός, ή τής 
λατρευούσης αύτόν οικογένειας ε’κών, τών συγγενών 
του αί έπικλήσεις συνετέλεσαν ώστε μετά μίαν τριετί
αν νά πατήση καϊ πάλιν τής προσφιλούς πατρίδας τά 
έδάφη. Τό πρώτον του μέλη μα ήτο νά έκπληρώση τήν 
στρατιωτικήν του ύποχοεωσιν. Ως πρωτότοκος τής 
οικογένειας ήτο έκ τών απαλλαγεντων, όταν δέ έκλή- 
θησαν πρός έκγύμνασιν οί άπαλλαγέντες τής ήλικίας 
του άπουσίαζεν, άμα λοιπόν έπεστρεψε προσήλθεν εϊς 
τάς τάξεις τοΰ στρατού διά τήν τρίμηνον θητείαν του. 
Πρό ενός έτους προσελήφθη εϊς τήν υπηρεσίαν τοΰ 
ΣΠΑΠ διακρινόμενος διά τήν έπιστημονικήν του μόρ- 
φωσιν καϊ τήν προσήλωσίν του πρός τό καθήκον. Μο
λονότι ύλικώς άνεξάρτητος έθεώρει τήν έργασίαν ώς 
ύποχρέωσιν πρός εαυτόν καϊ πρός τήν κοινωνίαν καϊ 
ώς μέσον έκπληρώσεως τών ωραίων ιδεωδών του. Χα
ρακτηριστικόν τοΰ νεαρού ήρωος ήτο καϊ ή άγάπη του 
πρός τήν φιλολογίαν. Παρηκολούθει μέ ένδιαφέρον 
τήν φιλολογικήν κίνησιν τής Ελλάδος καϊ ήτο περιπα
θής λάτρης τής μελετης. Η ο’,κογένειά του διά τοΰ 
θανάτου του έχασεν έν προσφιλέστατον μέλος της, ή 
κοινωνία ένα ισχυρόν παράγοντα τής προόδου της, ή 
πατρϊς όμως έκέρδισεν ένα έπϊ πλέαν ήρωα.

Ζ.
*

'II κ. 'Ελένη Εμπειρικού
Διά τοΰ Αύστριακοΰ *Παλάσκι  > άφίκοντο είς Αθή

νας αί κ.κ. Ελ. Εμπειρικού, Dashwood καϊήΔιςΠα-

παδάκη. Αί εύγενείς αύταϊ Έλληνίδες—διότι καϊ ή 
κ. Dashwood είνε έκ μητρός Έλληνίς—άνεχώρησαν 
έκ Λονδίνου όπως προσφέρωσι τάς υπηρεσίας των εϊς 
τήν άγωνιζομένην πατρίδα. Τάς κυρίας παρακολουθούν 
τρεις Νοσοκόμοι Αγγλίδες καϊ δύο Ιατροί.

Αμα τή άφίξει της ή κ. Ε. Εμπειρικού έδή- 
λωσεν εί; τήν Κυβέρνησιν ότι φέρει μεθ’ έαυτής χει
ρουργείου διά 18 κλίνας, μεθ όλων τών χρειωδών εις 
χειρουργικά έργαλεΐα, φάρμακα καϊ τροφάς καϊ ότι 
άναλαμβάνει τήν συντήρησιν καϊ θεραπείαν 18 τραυ
ματιών τοΰ πολέμον έπϊ 2 — 3 μήνας άνευ ούδεμιάς 
έπιβαρύνσεως τοΰ Κράτους.Τήν δαπάνην ολην τήν ά- 
νελαβεν ή κ. Ελένη Εμπειρικού ή οποία θερμουργός 
καϊ μεγαλόψυχος ήλθεν είς τήν πατρίδα της νά προσ- 
φέρη τά,ς υπηρεσίας της βοηθουμένη άπό τάς έξ ’ίσου 
φιλοπάτριδας Έλληνίδας τήν κ. Dashwood καϊ τήν 
Δα "Ολγαν Παπαδάκη. Τό Νοσοκομείον τής κ. Εμπει
ρικού έγκατεστάθη έν Θεσσαλονίκη.

Ή Δις ’Όλγα ΙΙαπαδάκιι
Εϊς τό Λονδίνον ή Δις "Ολγα Παπαδακη, ή όποια 

τιμάτό Ελληνικό? ονομα εϊς τήν άχανή ταύτην πρωτεύ
ουσαν, έσχε τήν επιτυχή έμπνευσιν νά διοργανώση μίαν 
θεατρικήν εσπερίδα υπέρ τών τραυματιών τού Πολέμου. 
Ή εορτή θά είνε μουσικοφιλολογική καϊ θά δοθή είς 

έν έκ τών άριστοκρατικωτέρων θειίτρων τοϋ Λονδίνου 
τοΰ Saint-James. Ο φίλέλλην διαπρεπής Κριτικός κ. 
Grein άνεδέχθη έν τή πολλή του καλωσύνη νά διορ- 
γανώση τά τής εορτής. Έργον θά διδαχθή τοΰ 
Pallairon «le nonde ou Ton s’ennuie». To μουσι
κόν μέρος τό άνέλαβεν ό ήμέτερος διαπρεπής έν Λον- 
δίνω καλλιτέχνης κ. Λαμπελέτ. Τήν εορτήν άνέλαβεν 
υπό τήν Τψηλήν προστασίαν της ή Βασίλισσα ’Αλε
ξάνδρα καϊ ή πριγκηπισσα Λουΐζα τοϋ Βάτεμβεργ 
μήτηρ τής πριγκηπίσσης Αλίκης. Μετά τήν άναχώ- 
ρησιν τής Δος Παπαδάκη έκ Λονδίνου όπως προσφέρη 
τάς υπηρεσίας της εις τούς τραυματίας τοϋ πολέμου 
άνέλαβε τήν εορτήν ή Έρίτιμος κ. Ανθή Γενν&δίου 
ή σύζυγος τοΰ ήμετερου πρέσβεως ή οποία παθαίνεται 
διά πάν τό Ελληνικόν. Η κ. Γενναδίου έγκολπω- 
θείσα μέ ένθουσιασμόν τήν ιδέαν τής Δος Παπαδάκη 
κάμνει ότι δύναται διά τήν πληρεστέραν έπιτυχίαν 
αύτής. Η Ελληνική παροικία καϊ οί "Αγγλοι φιλέλ
ληνες έδήλωσαν ήδη τήν ύποστήριξίν των, νεαραϊ δέ 
Έλληνίδες τής άνωτάτης τάξεως φέρουσαι έπϊ τοΰ 
στήθους τά Ελληνικά χρώματα άνέλαβον νάπωλώσιν 
εισιτήρια καϊ διαμοιράζουν τά προγράμματα.

Ό ωραίος Ελληνικός κόσμος, ό όποιος ναρκωμένος 
άπό παρελθόν υπνηλίας έφυτοζώει ύπό έθνικήν 
έποψιν άναζή ήδη καϊ σκορπίζει τήν λάμψιν τών 
πατριωτικών καϊ μεγάλων αισθημάτων των.
Ιΐοΐοι οί προσενεγκόντες γενναία ποείά 

διά τάς άνάγκας της πατριδος
ι) Ανώνυμος διά τοϋ κ. Στρατούλη op. 2ο,οοο. 2) I. 

Κσίούλης έϊ Άλε£ανδρε[ας δρ ιόο,οοο. 3) ’Εθνική Τρά
πεζα δρ. ηό,οοο. η) Περ. Ζαρείφης δρ. 20,000. 5) Εται
ρεία 'Ελληνικών-Σιδηροδρόμων δρ. ιό,οοο. 6) Al A. Β. Υ. 
ό Βαοιλόπαιε Γεώργιος καί Πριγκήπισσα Μαρία δρ. ιοο,οοο.
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γ) Όκ. καίή κ. Δέλταείς εϊδη 5οοήτοιδρ. ΐ2,5οο. 8) Τζωρ- 
τζής Μιχαλινός δρ. ιο,οοο. g) Άλεξ. Μιχαλινός δρ. ίο, 
οοο, ίο) Ρ. Ζαρίφης καί Υιοί δρ. γθ,θθθ· ιι) Κ. Βαλιάνος 
δρ. 2θ,οοο. 12) Ροδοκανάκης καί Κούπας δρ. αο,οοο. ι3) 
Β/.αστός (Παρισίων) δρ. 35,οοο. ιγ) Άθ. Ρωμανός δρ. 20, 
οοο. ι5) Ελληνική Κσινότης Λίβερπουλ δρ. 5ο,οοο. 16) 
Κα Μελαχροινοϋ (’Αμερικής) δρ. ιο,οοο. ly) Στέφανος 
Δέλτα δρ. όο,οοο. ι8) Κωνστ. Χωρέμης δρ. 5ο,οοο. ιη) 
Άναστ. Λιόιεράτος δρ. ιο,5οο. 20) Λιμενική ’Επιτροπή 
Πειραιώς δρ. 15,οοο. 2ΐ) 'Ηγουμενοσυμβούλιο'/ τής Μονής 
Έλωνης (Kj-ουρίας) δρ. 49,000. 22) Πέτρος Σαρόγλου 
(λοχαγός) δρ. αο,οοο. α3) Ίωαν. Άθανασάκης δρ. ι5,οοο. 
24) Σύνδεσμος Σιδηρ. Υπαλλήλων δρ. ι5,οοο. α5) Άντω- 
νιάδης (Παρισίων) δρ. 25,οοο. 26) Χαρίκλεια Γραικούση 
δρ. 8ο,οοο. 27) Οί έν Πειραιεί Άλεϋροοιομήχανοι καΓΑλευ- 
ρέμποροι δρ. 10,325. 28) 'Ελληνική Παροικία Τεργέστης 
δρ. ι6ο,οοο. 29) Γαλλική 'Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου 
δρ. ιο,οοο. 3ο) 'Εταιρεία Τροχιοδρόμων δρ. ις,οοο. 3ι) 
Έλλ. Κοινότης Νέας Νοτίου Ούαλλίας δρ. 25,οοο. 32) 
Μητροπολίτης Κιτίευ (Κύπρου) δρ. ιο,5οο. 33) Πανελλή
νιος Σύνδεσμος ’Αλεξάνδρειάς δρ. 6ο,οοο. 3^) Δημ. Θεο- 
δωράκης δρ. ιοο.οοο. 35) Έλλ. Κοινότης Τάντας δρ. ίο, 
35ο. 36) Δέσποινα Ζεροουοάκη δρ. ιο,οοο. 3φ) Ν. Κο· 
τζιάς (Γιουχάνεσδουργ) δρ. J0,ooo. 38) Κ. Μ. Βενάκης 
δρ. 10,000. 3g) Ερυθρός Σταυρός Λάρνακας <5ρ. αο,οοο. 
-jo) Ν. Τρίφυλλης δρ. 15,οοο.-|ΐ) Λεμεσσός Κύπρου δρ.φο, 
οοο. 42) Δύο ανώνυμοι “Ελληνες (έκ Γερμανίας) δρ. 20, 
οοο. ^3) Προξενείου Σάμου δρ. 14,496. 44) Χριατίδης 
(Έλσικφορς) δρ. 42,000. γά) Ελένη Σκυλίτση Ιίαρίσιοι δρ. 
25,οοο. 46) Γ. Μινιάκης ’Αλεξάνδρειάς δρ. ιο,οοο. 47) Χ> 
Σπηλιόπουλος δρ. ιο,οοο. 48) Μ. Θεοδώρου δρ. ιο,οοο. 
49) Κος Σταθάτοςδρ. 5ο,οοο. 5ο) Θ. και Π. Κότσικας δρ. 
25,οοο. 5ι) "Ελληνες ’Αμερικής δρ. 111,376 5α) Δήμος 
’Αθηναίων δρ. ιοο,οοο. 53) Έλληνες Δομόραίνης, δρ. 
Ι7,5οο. 5_j) Έλληνες Καλκούτας δρ. αο,οοο. 55) Σύν
δεσμος ’Αλληλοβοήθειας τών έκ τοϋ ’Εξωτερικού Ελλήνων 
καί Πειραιώς δρ. ι5οοο.

Ν. Βότάης 
(Υποπλοίαρχος τοϋ Β. Ν.) 

παρελθόν ποΰ διηρχόμεθα, ώστε καί αύταί αί λέξεις 
είχον χάση τήν αϊγλην των. Σήμερον τά πράγματα 
μας έπιβάλλουν νά ευρωμεντάς πλέον ίσχυράς καί με
γαλοπρεπείς λέξεις διά νά δυνηθώμεν ν’ άνταποκρι- 
θώμεν είς τήν ύπέρλαμπρον δύναμιν τών γεγονότων 
τά όποια κλεΐζουσι τήν σύγχρονον Ελληνικήν 'Ιστο
ρίαν.

Είς τάς 5 ’Οκτωβρίου ήμέραν Παρασκευήν έλαβε 
διαταγάς ό Ελληνικός Στρατός νά βαδίση πρός άπε- 
λευθέ.οωσιν 'Ελληνικών χωρών καί καταδυναστευομέ- 
νων αδελφών μας, καί ήδη δέν έχει λήξει άκόμη ό 
μήν καί χιλιάδες αδελφών μας άναπνέουσι έλευθέρως 
ύπό τάς πτυχάς τής Σημαίας μας. Ή Κρήτη μέ τον 
κ. Δραγούμην ώς Γενικόν Διοικητήν θεωρείται πλέον 
άναπόσπαστον μέρος τοϋ Ελληνικού Βασιλείου, αί 

νήσοι τοϋ Αιγαίου διοικοϋνται πλέον άπό "Ελληνας 
’Αξιωματικούς καί μεγάλαι έκτάσεις τής περιμαχήτου 
καί Έλληνικωτάτης Μακεδονίας άπηλευθερώθησαν 
άπό τόν ζυγόν βαρβάρου καί πολυστενάκτου δου
λείας. Νικηφόρος ό 'Ελληνικός Στρατός διεσκόρπισε 
μέ γενναιότητα καί τόλμην ηρωικήν φανατικά πλήθη 
έχθρών, έχθρών οί όποιοι καί είς τήν φυγήν των άπέ- 
βαινον ό όλεθρος καί ή συμφορά άοπλων καί άκάκων 
πολιτών, άπροστατεύτων γυναικών καί άδυνάτων βρε
φών. Το αίμα όμως όλων αύτών άναμιγνυόμενον μέ 
τό αΤματώνένδόξως πεσόντων Άξιωματικών, Ύπαξι-

Διά τους νεκρούς ϊϊοωας

Δέν κλαίουν τούς ήρωας, τούς πίπτοντας ύπερ 
πίστεως και πατρίδας. Θάνατοι τοιούτοι eive αθάνα
τοι καϊ αξίζουν συγχαρητηρίων έκείνζι, τών οποίων ο 
νεκρός έξυψώνει τό όνομα καϊ τό αγλαΐζει ή δάφνη 
τής δόξης. Διά τούτο νοαίζομεν ότι οικείοι τών νεκρών 
ηρώων δέν πρέπει νά πενθούν διά τόν θάνατον διά 

μαύρων αμφιέσεων, όπως διά τούς άλλους θανάτους, 
τους συνήθεις, τοϋ? φυσικούς. 'Έν άπλούν σήμα ανα
μνηστικόν τής απώλειας αρκεϊ καί τά ούχί βαρέα κρέπία 
καϊ πυκναϊ καλύπτραι. Οί αρχαίοι 'γεννήτορες, γυναί
κες καϊ άνδρες, ύπερηφανεύοντο διά τοιούτους υπέρ 
βωμών καϊ έστιών θανάτους τών τέκνων, θεωρούντες 
αυτούς ώς τήν τιμιωτέραν έκπλήρωσιν καθήκοντος, 
πρός τους Θεούς θυσίαν εύπρόσδεκτον.

Αί κυρίαι, αί συγγενείς τών θανόντων έν τώ πο
λέμιο, θά εΐνε περισσότερον έν τάξει πρός τήν άρμό- 
ζουσαν εϊς τάς παρούσας έξαιρετικάς περιστάσεις άν- 
τίληψιν καϊ πρός τών θανόντων τήν ένδοξον μνήμην, 
έάν μετριάσουν τάς έκδηλώσεις τάς έκ κοινωνικών έ- 
θιμων καθιερωθείσας, καϊ φέρουν το άλγος τής ψυχής 
μετά στωϊκότητος, υπερηφάνειας καϊ πατριωτισμού.

ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Ό ’Οκτώβριος τοϋ 1912 δά άποτελέση σταθμόν 

δόξης καί ηρωισμού διά τήν άναγεννωμένην Ελλάδα. 
Είχε τόσον δειλιάση ή έθνική ψυχή άπό τό άτονον

ωματικών καί Στρατιωτών τοϋ Ελληνικού Στρατού 
επισφραγίζει τήν ίερόητητα τού άγώνός μας καί τόν 
καθηγιάζει.

ο ΗΡΩΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ
Καί έν’ ώ ό στρατός μας νικηφόρος άπό τής πρώ

της στιγμής, πού άκράτητος ύπερέβη τά παλαιά 'Ελ
ληνικά σύνορα, νικά τούς έχθρούς του καί κυριεύει τήν 
Έλασσώνα καί διασχίζει ώς άετός τό άπόρθητον Σα- 
ραντάπορον καί γίνεται κύριος τής Κοζάνης, τών Σερ
βίων, τής Βερροίας, τής Αικατερίνης, τών Γιανιτσών, 
τής Πρεβέζης, τών Πέντε Πηγαδίων, τό Ναυτικόν 
μας διά τού ύπερόχου Βότση καί τών ηρωικών συν
τρόφων του άνατινάσσει έν θωρηκτόν τής καταρρεού- 
σης ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας είς τόν λιμένα τής 
Θεσσαλονίκης, ή όποία τέλος παραδίδεται καί αύτή 
είς τόν γενναΤαν 'Ελληνικόν Στρατόν. Είς τήν Θεσ
σαλονίκην έκορυφώθη ό θρίαμβος τών 'Ελληνικών 
όπλων. Έκεϊ ύπερηφάνως είσήλθον ό στρατηλάτης, 
ή 'Ελληνική Σημαία καί τά γενναιόψυχα 'Ελληνό
πουλα καί είς αύτούς παρεδόθησαν αο,οοο κατησχυ- 
μένου Τουρκικού Στρατού.

Καί έν ώ Ελληνικός στρατός θριαμβεύει καί τό 
Ελληνικόν Ναυτικόν εΐνε κύριον τού Αιγαίου έμπνέον 
τόν φόβον είς τό Ναυτικόν τής Τουρκίας, οί στρατοί 
τών Συμμάχων ’Εθνών νικούν, νικούν διαρκώς καί 
προσθέτουν δάφνας είς τά ήρωϊκά μέτωπά των. Οί 
ανδρείοι Μαυροβούνιοι γίνονται σχεδόν κύριοι τής Σκό
δρας, οί Σέρβοι ύπέροχοι είς θυσίας καί ηρωισμόν κατα- 
λαμβάνουσι τά Σκόπια καί διευθύνονται πρός τήν Ά- 
δριατικήν, οί Βούλγαροι πρότυπα τόλμης καί αύτοθυ- 
σίας εϊς ούδέν λογίζοντες τήν ζωήν των βαίνουσιν 
ακράτητοι πρός τήν Κ)πολιν άφ’ ου έθρυμμάτισαν κυ- 
ριολεκτικώς τάς έχθρικάς φάλαγγας καί έκαμον 
σιγήσωσιν άπόρθητα φρούρια τοϋ έχθρού. Δόξα καί 
τιμή είς τήν Βουλγαρίαν, είς τήν Σερβίαν, είς τό 
Μαυροβούνιου καί τήν Μεγάλην 'Ελλάδα ειαε.

Δ. Ζ.

να

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ

’Ιδιαιτέραν δλην συγκίνησιν προύκάλεσεν ή κατω
τέρω προκήρυξις τήν όποιαν πρδς τον λαόν τής Μα
κεδονίας άπηύθυνεν δ Διάδοχος συνταχθείσαν Ελ
ληνιστί, Τουρκιστί καί Άλβανιστί.

Άδελφοϊ Μακεδόνες
Καταλύοντες τ ήν Τουρκικήν Διοίκησιν εϊς τάς κα- 

ταλαμβανομένας χώρας φερομεν τήν έλευθερίαν, τήν 
πρόοδον, τόν πολιτισμόν είς όλους τούς κατοίκους τής 
Μακεδονίας, θά παυσουν αί καταπιέσεις, θά παύση η 
δυστυχία, ή όποία έφερε τον τόπον εϊς τήν καταστρο-

r , , , ,"Ολοι οί Μακεδόνες εΐνε αδελφοί μας. Τό ίδιον αί
μα ρέει είς- τάς φλέβας μας. Οίανδήποτε γλώσσαν καϊ
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άν ομιλούν, οίανδήποτε θρησκείαν καϊ άν έχουν θ 
απολαύσουν τών αύτών δικαιωμάτων ΰπο την Ελλη
νικήν Διοίκησιν.

Οί Μουσουλμάνοι πάσης άποχρώσεως θά είνε ίσοι 
με τούς Χριαστιανους καϊ θά ίδωσιν αληθινήν πρόοδον 
την οποίαν ij Τουρκία δέν ήδυνήθη νά τοϊς δώση.

Καλούμεν όλους τούς κατοίκους νά έπανέλθωσιν εις 
τά ειρηνικά των έργα καϊ μή φοβώνται καμμίαν τιμω
ρίαν εφόσον δεν άντιστρατεύζνται εις τάς διαταγάς τών 
Ελληνικών Αρχών.

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Έπ’ εύκαιρία τού Βαλκανικού πολέμου, ’Αγγλικόν 

φύλλον κάμνει λογαριασμόν τών άπό τού 179’3 
τοϋ 1906 φονευθέντων είς τούς πολέμους καθ’ όλον 

τόν κόσμον. Τά θύματα αύτά 
ΑΙ ΕΚΑΤΟΜΒΑΙ ανέρχονται είς 5,098,0971 κοντά 

δ’ είς αύτά πρέπει κανείς νά ύπο· 
λογίση όχι μόνον τούς έν πενία καί θλίψει έπιζησαντας 
οικείους, άλλά καί έκείνους πού θά έγεννώντο έάν έζων 
οί είς τούς πολέμους φονευθέντας. Αί δέ άπώλειαι είς 
χρήμα έκ τών πολέμων είνε δυσυπολόγιστοι. Καί μό
νον αί άμεσοι άπώλειαι, δηλαδή αί δαπάναι τών πολέ
μων ανέρχονται είς πολλά δισεκατομμύρια, άλλ’ αί 
έμμεσοι άπώλειαι καί καταστροφαί ύπερβαίνουν πάν 
οριον νοητού λογισμού.

Ό πόλεμός μας εΐνε ε’ς άπό τους μεγίστους τοΰ κόσμου, 
ώρισμένως δέ δ μεγαλείτερος δλων άπό τής εποχής τοΰ 

Ναπολόοντος έξ άπό-, 
Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ψεωε πληθύος στρα- 

. τευιιάτων.
Μάχονται σήμερον :

Βούλγαροι 35ό,οοο
Σέρόοι 225,000
Έλληνες 18ο,οοο
Μαυροβούνιο! 35,οοο
Τούρκοι τούλάχιστον 35ο,οοο

Τό “Ολον 1,140.000

Ιδού τώρα και οί άριθμοί τών τελευταίων δέκα μεγάλων 
πολέμων, έκπροσωποΰντες τό δλον τού έπι τού πεδίου τών 
μαχών στρατού τών έμπολέμων κατά τόν πρώτον μήνα τών 
έχυροπραξιών.

Ρωσσοί απωνικός 1904 400,000
Τού Τράνσόααλ 1899 100,000
Ρωσσοτουρκικός 1877 βοο,οοο
Γάλο γερμανικός 1870 1,020,000
Αΰστροπρωσσικ. 1865 83ο,οοο
Γαλλοαυστριακ. ι S5g 3 ιο,οοο
Κριμαϊκός 1864 34Ο;ΟΟΟ
Ρωσσογαλλικός 1812 730,000
Αύστρογαλλικός 1809 □3ο,οοο
Πρωσσογαλλ’.κ. 1806 240,000

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
Γυναίκες νομοθετοϋίίαι.

Ής εΐνε γνωστόν, ή Φιλανδία, ύπήρξεν r/ πρώτη 
εύρωπαίκή 'χώρα, ήτις εστειλε γυναίκας αντιπροσώπους 
εις τό Κοινοβουλίου, Απο τής εϊσοδου των βίς τήν 
Βουλήν κατά τό 1906, αι γυναίκας αύται κατώρθωσαν 
νά έπιτύχουυ τήν έπιψήφισιν 29 νόμων, διά τήν 
προστασίαν των γυναικών και ανηλίκων κλπ. Σύν τοϊς 
άλλοις έπέτυχον καϊ τήν καταβίβασιν τής ηλικίας τής
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νίάνιδος είς 15, έκ των 18 έτών ώς ήτο πρότίρον, 
διά νά έχη δικαίωμα γάμου.

Επίσης έπβτυχον τήν κατάργησιν τής αστυνομίας 
ηθών, τήν παντϊ σθένΐΐ ΰποστήριξιν τών νόθων τέκνων, 
τήν ίδρυσιν Εταιρίας διά τήν άσφάλβιαν τών μητέρων, 
τήν κυβερνητικήν δργάνωσιν τής υπηρεσίας τών τρο
φών, και έν τελεί τδ δικαίωμα τής γυναικός νά διαθέτη 
τά τέκνα της.

Σήμερον υπάρχουσιν έν Φιλανδία 25 γυναίκες βου- 
λευταί, έξ ών αι πλείσται σοσιαλιστριαι.
Πώς Εργάζονται αί Αμερικανίδες

’Εσχάτως ιδρύθη έν Νεα Ύόρκη ύπό άμερικανίδων 
κυριών σύνδεσμος προς καταπολεμήσω τής μεγάλης 
ανθρωπίνου πενίας.

Μία έφημερις τής Νέας Τορκης αναγγελλουσα τήν 
ίδρυσιν τοΰ Συνδέσμου τούτου έκφράζεται ώς έξής:

«Αί άμερικανίδες γυναίκες διακρίνονται άπδ τάς άλ- 
λας γυναίκας τοΰ κόσμου διά το μεγαλείου τής καρδίας 
των, διά τήν ευγένειαν τών αισθημάτων των, και διά τήν 
ύφίστην αντίληφιν τών κοινωνικών καθηκόντων των.

Η φυγή των, πλασθείσα νπο τους ορούς τοΰ πλέον 
αύστηροτέρου νεωτερισμού, αποκαλύπτεται εις ολας τάς 
φιλανθρώπους έκδηλώσεις ΰπερηφάνως νεωτεριστική έν 
τή άκατασχέτω ορμή της πρδς τδ καλόν. Αδίκως κα- 
τηγορήθησαν αί άμερικανίδες ΰπδ έκείνων. οίτινες δεν 
τάς γνωρίζουσιν καί έθεώρησαν έκάστην των αγαθήν 
προσπάθειαν ώς μανίαν αύτοδιαφημίσεως.

Άλλα διά νά αντιμετώπιση τις τήν άπιστον καϊ τρι
κυμιώδη θάλασσαν ήτις καλείται κοινή γνώμη είνε απα
ραίτητον νά έχη σπάνιάν ηθικήν δύναμιν, έκτδς τής 
σωματικής ήτις εινε απαραίτητος εϊς ένα αθλητήν δη
μοσίων θεαμάτων.

Ο ανδρισμός τής Αμερικανίδας γυναικός κατεκτήθη 
μετ' έπιμονής καϊ μετ αύτοπεποιθήσεως.

Εάν αΰτη πήδα σήμερον άπδ τήν πολιτικήν εϊς τδν 
έρωτα, απο τον οίκιακον βίον εϊς ακατάβλητου συζήτη- 
σιν περίτοΰφεμινισμού, ήσύχως καϊ ήρέμως άνευ ψευ
δών ένθουσιασμών ή ένοχων συναλλαγών, τοΰτο τδ ο
φείλει εϊς τήν Ισχυράν ιδιοσυγκρασίαν, ήν έχει ώς 
κόρη, ήτις εινε απαύγασμα τοΰ πολιτισμού. Καί διά 
τοΰτο δέν διστάξομεν νά άνακηρύξωμεν τήν γυναίκα 
«ένδοξον λάβαρον τής κοινωνικής προόδου».

Ο πανηγυρικός τοΰ Αμερικανού δημοσιογράφου ά- 
ποδεικνύει, οτι ή καρδία τών Αμερικανίδων γυναικών 
εινε πλήρης εύγενοΰς αισθηματικότητας, προκαλοΰσα 
βαθύτατον σεβασμόν. "Αλλως τε καϊ έκ τοΰ βραχέος 
έναρκτηρίου λόγου τής μ'ις Τόρισον, γραμματέως τοΰ 
συνδέσμου, ε·νε εύκολον νά κατανοήση τις τήν λεπτο- 
τάτην γενναιοφροσύνην των. Ιδού ή προκήρυξές των.

Αδελφαί, ή ζωή μας εύρίσκεται έν τή καρδία! Η 
καρδία τών τριών τετάρτων τής ανθρωπότητας στερεί
ται ζωογόνων παλμών. Η μεγάλη εορτή τής ανθρώπι
νης καρδίας σημαίνει τήν έπίσημον καθιέρωσιν ένδς 
νέου δικαιώματος. «Τοΰ δικαιώματος τής παγκοσμίου 
αδελφότητος. "Ας προσκομίσωμεν τδ μειδίαμα ε’ς τόν 
δακρύοντα άτυχή, μεταξύ τών πενήτων, καϊ τήν ευτυ
χίαν κατα τας στιγμας κατά τάς οποίας είνε απαραί
τητον νά έκδηλοϋται ή κοινή τοΰ ανθρωπίνου γένους 
άλληλεγγύη !

Η έορτή τής καρδίας έκπροσωπεί τήν παροχήν ακ
τίνας φωτός έν τή αϊωνία φυλακή τής θλιβερός ζωής 
τών δυστυχών καϊ είνε ή γενναιοτέρα έκκλησίς πρός 
τήν ανθρωπότητα, ήτις δέον νά παρίσταται μία καϊ 
συμπαγής, εϊς τήν μεγάλην έορτήν τής ζωής!«

Δεάποινίς διακριθείσα εν τω εξωτερικοί ώς διευ
θύντρια Παρθεναγωγείου ζητεί παραδόσεις ή γραφι
κήν εργασίαν. Συνισταται νφ’ήμων ιδιαιτέρως.

Όδδς Λυκαβιτοΰ 10.

ΠΟΑΕΜΙΚΑ ΟΑΙΓΟΣΤΙΧΛ

Άπύ τό Σημειωματάριου μου.
Ό έπίδοζοσ διάδοχος δμιλεΐ πάντοτε μέ τούς άνθρώπους 

τής ακολουθίας του τή . 'Ελληνικήν. Καί είνε μία εύχαρίστησις 
νά τόν άκούη κανείς νά δμιλή Ελληνικά, νά γελά 'Ελλη
νικά— ένα πλατύν καί άφελή γέλωτα, — καί τά δύο αύτά 
παρέχουν τήν βεβαιότητα οτι θά σκέπτεται καί Ελληνικά.

— Άντιθέτως αΐ άκολουθίαι τών πριγκηπισσών κάμνουν 
κατάχρησιν είς τήν Γαλλο-ελληνικήν.

— Τόσον πολύ δμιλοϋν γαλλικά μέ τάς Πριγκηπίσσας 
αί κυρίαι τής πλουτοκρατίας ώστε πολλοί απλοϊκοί τραυμα
τία! δέν ήθελαν νά πιστεύουν δτι τούς έπεσκέφθησαν Έλλη- 
νίδες Πριγκήπισσαι, άφοΰ δέν δμιλοϋν τήν γλώσσαν μας.

— Ο κ. Μέρμηγκας ό διακεκριμένος έπιστήμων άνέλαβε. 
μέ πολύν ζήλον τά καθήκοντά του εις τδ Στρατιωτικόν Νο
σοκομείου τής Λαρίσης.

— Έπίσης ένας πολύ καλός χειρουργός ήτο καί ό κ. 
Βαρούνης.

— Ό Πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος παρέδωκεν αύτοπρο- 
σώπως είς τό τάγμα τής Κρήτης τήν Σημαίαν του. Τά 
ολίγα Θερμά λόγια μέ τά όποια συνώδευσε τήν παράδοσιν 
άψήκαν τάς καλλιτέρας έντυπώσεις.

— Πεντακόσιοι ήρωϊκοι Σουλιώται έπανεστάτησαν άμα τή 
εισβολή τοϋ Ελληνικού στρατού. Γούτους ήκολούθησαν αί 
Σουλιώτισσαι γυναίκες, έγκαταλείψασαι τδ χωρίου καί λα- 
βούσαι τά δπλα ϊνα άγωνισθώσιν είς το πλευράν τών άν- 
OpOJV TjJV.

— Είναι άέιοθαύμαστος ή άντοχή τών 'Ελλήνων στρα
τιωτών. Καίτοι άδιακόπως πεζοπορούν έπί ήμέρας, ερχόμε
νοι συχνά είς αίματηράε συγκρούσεις, εινε άκμαιότατοι.

— ’Αλλά καί ύπό ύγιεινήν έποψιν, έσχομεν έλαχίστους 
άσθενεϊς. Μόλις ένα τοΐς χιλίοις.

— Ό πόλεμος, κατά ύπολογισμόν "Αγγλου οικονομολό
γου, στοιχίζει τήν ήμέραν έπτά έκατομμύρια είς τήν Τουρ
κίαν, δύο είς τήν Βουλγαρίαν, άνά έν είς τήν 'Ελλάδα καί 
τήν Σερβίαν καί 3οο,οοο είς το Μαυροβούνιου.

— Ύπερέβη πάσαν προσδοκίαν ή προθυμία μεθ ’ ής προ- 
σήλθον έθελονταί καί έπίστρατοι "Ελληνες έζ δλων τών με
ρών. ’Ανέρχονται είς χιλιάδας, έμπνέονται δέ έζ άσυγκρα- 
τήτου ένθουσιασμοΰ,

— Εϊς έκτων πρώτων δρων οΰς Θάέπιβάλλουντά σύμμαχα 
Κράτη κατά τήν σύναψιν τής ειρήνης Θά είνε δπως γίνη πά
λιν Χριστιανικός δναόςτήςτοϋ Θεού Σοφίας έν Κων]πόλει.

— Ώραιοτάτη ή πρωτοβουλία τής «'Εστίας» δπως διανε
μηθούν βιολιά είς τούς τραυματίας.

— Ή «Έλλ. Έπιθεώρησις» καί ή «Πινακοθήκη» άπέστει- 
Λαν ιοο άντίτυπα τού έφετεινοΰ 'Ημερολογίου των.

Ενεκα τής άνωμάλου πολιτικής καταστάσε
ως και τοϋ πολέμουέπήλθεν άναστάτωσις είς δλας 
τάς έπαγγελματικάς τάξεις τής Ελλάδος, ιδι
αίτατα δέ έθιξε τάς τυπογραφικάς έργασίας ά- 
θρόων κληθέντων είς τάς τάξεις τοϋ στρατοϋ 
πλείστων εργατών. Ώς έκ τούτου είς άκρον δυσ
χερής καθίσταται πάσα τυπογραφική εργασία,, 
ε’ιμεθα δέ καί ήμεΐς ύποχρεωμέναι, συμμορφούμε- 
ναι πρός τάς περιστάσεις, νά έλαττώσωμεν τάς 
σελίδας τοΰ περιοδικού έφ’ όσον έξακολουθεϊ ό 
πόλεμος.Ή έξ άνωτέρας βίας άπόφασίςμας αϋτη 
θά τύχη, έλπίζομεν, τής έπιδοκιμασίας τών φίλων 
συνδρομητών τής «Έλλ. Έπιθεωρήσεως» οί ό
ποιοι έν τή φιλοπατρία των θά δεχθώσιν ώς θυ
σίαν τά έπιβεβλημένα αύτά μέτρα.

('Η Διεύθυνσις)

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ — ΕΤΟΣ ΔΟΔΕΚΑΤΟΝ
Διευθυντής : Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μελέται φιλολογικαϊ καί καλλιτεχνικοί.
Χυνεργαόία έγκριτων λογίων.
Εικόνες έργων Ελλήνων καί ξένων καλλιτε

χνών. Φωτοτυπίατ χρωματιάταί.
Συνδρομή έτηΰία φράγκα 12.
Γραφεία 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22 Α.

'Ωραιότατα εΐνε τά νέα μεταξα>τά διά φορέ

ματα τής μόδας τών κυριών, τά δποία έκόμισε

JIeaoit. ^ΛΙΟΠΟΤΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ (Σοφόκλειον)

ΖΓρός τούς η.κ, Ύδρολήπτας τής πό- 
λεως Άΰηνών.

Έκτελουμένων κατ' αυτάς εϊς τινα σημεία τοΰ Ά- 
δριανείου υδραγωγείου εργασιών καθαρισμοΰ καί επι
σκευής αύτοΰ, παρακαλοΰνται οί κ. κ. ΰδρολήπται οϊ τε 
εκ τών Δεξαμενών Λυκαβητοΰ καί οί απ' ευθείας έκτοΰ 
υδραγωγείου αρδευόμενοι δπως έφιστώσι την προσοχήν 
αυτών επί της καταναλώσεως τοΰ ΰδατος, καθόσον, λόγω 
τών εργασιών, ή εκ τοΰ υδραγωγείου παροχή είναι μι- 
μροτέρας διαρκείας, έξ ής θα πρόκυψη καί μικρά ανω
μαλία καί ώς πρός τάς ώρας της διανομής.

Έν Άθήναις, τη 10 Ίανουαρίου 1912.
(Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ Ύδραυλικοΰ Τμήματος)

τό έπι τής δδοΰ 

Έρμου 58 γνωστό

τατο ν κατάστημα 

τοϋ κ.

0ΕΟΛ. ΠΕΤΡΟΪΪΟΥΛΟΥ
τά Magnolia, 

Rpes veloute, 

Taffetas mous- 
soulin sangant, 

Taffetas, fleur 
deuphine κλπ. ώς 

καί αί νεώτεραι 
γαρνιτοΰραι διά τάς 

πλέον S1C τουαλέτ- 

τας κυριών.

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ |Μ 17 Τ ΤΑ F 
ΑΛΕΥΡΟΝ
< ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ
ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΧ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
ΙΙωλεςταχ ecs δλα τά. φαρμακεία χαό φαρμαχεφτίορεΐα. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Δοά ττ?ν Ελλάδα χαΖ Κρήτην.
κ°ς ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ



ΕΝ

ΕΝ

,„Μ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤ.ΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ JPX. 60,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΟΜ Ν A I Σ
ΔΙΕΥΘΪΝΣΙΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ “ΑΘΗΝΑ'ΓΚΗ.

κ™™,'; ·£’ Τρ“ύΧ“· Α·’1·^ ·Α"·ν1’· ·“ κ·<μ'ί·
ΤΟΥΡΚΙΑ. : ·Εν Κωναταντινυυκόλ.ι (’Υποκατάστημα έν Γαϊατφ μετά Πρακτορείου έν Σταμποΰλ), έν Άμεσώ, 

Ε^ίΡ“ϊ ? X‘*’ ΜίΡ’ίν” ’Αδίν°1?’ ϊαΡ^’ *ΡΡ«7,
ϋοιοαλΛα^ «-άνθη, Ιωαννίνοις. ** **

ΑΙΓΥΠΤΩ. : Έν ’Αλέξανδρέία, (Μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Midan), Καίρφ, (Μετά παραρτήματος έν
ΑΟΝΑΙΝΠ. ΙΝΟ0^0!^ ^°U!kV.’ Ζ?ιΎΐζΐί1<!>Ζ<Χ? Μίτ-Γχάμρ, Τάντα «αί ΜπενΙ-Σουίφ.
ΛΟΝΔΙΝΩι ( -- lenchurcli Street) έν Αμβουργω, (Domhof, Monckebergstrasse 18) έν Λεμεσφ (Κύπρου)

έν Χαρτούμ (Σουδάν) καί έν Δεμένε ΒαΟέος (Σάμου). ννυπρου;Αεμεσώ (Κύπρου)

ΙΣΟΠΟΣΟΣ ΤΗΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1912

Διαθέσιμο: ·
Έν τφ Ταμείφ καί παρ’έγχωρίοις Τραπέζαις........................................Δρ. 16,456,039 15
Παρά Τραπέζαις έν Ευρώπη καί Συναλλάγματα έν χαρτοφυλαχίφ . » 15,878,482.67

Προεξοφλήσεις καί Προκαταβολαί ε/γραμματίων...............................
Ήγγυημένοι λογαριασμοί :

Έπί ένεχύρφ χρεωγράφων
Δι’ έμπορικών καί άλλων έγγυήσεων
Έπί υποθήκη ακινήτων ....

Τρέχοντες λογαριασμοί χρεωστικοί.................................................
Όμολογίαι Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί Ανωνύμων Εταιριών’
Χρεώγραφα καί τοκομερίδια ........................................................
Συμμετοχαί εις επιχειρήσεις.................................................
Υποκαταστήματα ...........
Κτήματα Τραπέζης..............................................................
’Εγκαταστάσεις καί έπιπλα Κεντρικού καί Υποκαταστημάτων.

DEMETRIUS SKIADAS
EGYPTE, LE CAIRE, - RUE RUEY Ν° 5

FOURKISSEUR DE L’ARMRE ©OCCUPATION I GRANDE FABR1QUE, DISTILLERIE DE LIQUEURS
MAISON FONDtE EN 1870 X GRAND DtPOT DF VINS

i I *
Importation * Exportation

Δρ. 32,334,521
24,692,436

82
06

Δρ. 65,746,433.60
» 72,337,243.81
> 10,268,603.23

148,352,280 64

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

24,722,873
25,634,930

6,793,880
3,384,793
1,967,851
4,778,202
1,332,750

273,994,521 I

111
I 64
I 93
60
72
81
55
88

E. Π. Α. Π.

Κεφάλαιον Εταιρικόν...............................
Κεφάλαιον ταχτικόν ΆποΟεματικόν . 
Άποθεματικόν Προνοίας...............................
Καταθέσεις δψβως.....................................

» προθεσμίας...............................
» πολυετείς καί μέ προειδοπ.

Ταμιευτήριον.................................................
Τρέχοντες λογαριασμοί πιστωτικοί . 
Εξωτερικοί λογαριασμοί...............................
Προσωρινοί λογαριασμοί χαί διάφορα .

Δρ. 46,124,12677.
» 51,252,893.38
» 31,452,367.07
» 16,706,285.92

Δρ. 60,000,000
5,676,250

504,301 95

145,535,673 14

6.30 π. μ.

7.05 >

8.20 Β
11.30 >

1.20 μ. μ.

7.10 π. μ
8.15 Β

‘Ο Γεν. Διευθυντής
Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ

, , Δο·Ο Γεν. ‘Επι&εωρητης

29,530,493
30,903,781

1,844,021
273,994,521

24
61
94
88

’Αναχωρήσεις έξ Αθηνών
Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγα
λόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πατρας, Κυλλη
νην, Πύργον, ’Ολύμπια.
Τοπική διά Κόρινθον.
Διά Κόρινθον Ναύπλιον, Πάτρας.
Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν καί Τε
τάρτην.
’Αναχωρήσεις έκ Πατρών
Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
Ταχεία δι’ ’Αθήνας, κατά Τρίτην και Πα
ρασκευήν.

11.35 »
6.30 »

3.45 μ. μ.

7.— π. μ.

12.40 μ. μ.

2.45 μ. μ.
4.45 »
6.15 »
7.05 »

8.15 »

Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Κα
λάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

’Αναχωρήσεις έκ Καλαμών
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πατρας, Μεγα· 
λόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας.
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Με
γαλόπολιν, Τρίπολιν.

’Αφίξεις είς ’Αθήνας
Ταχεία έκ Πατρών (δΐς ώς άνω).
Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
Τοπική έκ Κορίνθου.
Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πα

τρών, Καλαβρύτων,
Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπόλεως 
Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Σ. Π. Α. Π.
’Αναχωρήσεις έξ ’Αθηνών

6.30 π.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Με- 
γάλοπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.

7.05 » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ
λήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.

8.20 » Διά Κόρινθον και τάς μέχρις Άκράτας 
στάσεις.

1.00 μ.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

’Αναχωρήσεις έκ Πατρών
7.30 π.μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας.

11.40 » Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, Ναύπλιον, 
Αθήνας.

6.30 » Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον 'Ολύμ
πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγάλό- 
πολιν, Τρίπολιν.

3.45 μ.μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά),, Πύργον ’Ολύμ
πια.

’Αναχωρήσεις έκ Καλαμών
7,00 π.μ. Διά Κυπαρισσίαν, 'Ολύμπια, Πύργον, 

Τάτρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύ- 
πλιον Αθήνας.

12.05 » Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

4.40 μ.μ. Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 » Τοπική έκ Κορίνθου.
7.05 » Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου

τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 » Έκ Καλαμών, Κυπαοισσίας, Μεγαλοπό- 

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α’ τόμος Φρ.

» Β’
> Γ'

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα, 

έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΟΙ
1ΟΟΟ ·χίλιόμ. 

εκπΤωσις 2 5 0/0

2500 χιλιόμ.
έκπτωσις 30 β/ο

( Α’ θ. Δρ. 90 ) 
(. Β’ » » 75 ) 
(Γ » » 45 ) 
( Α’ θ. Δρ. 210 ) 
( Β’ » » 175 )
( Γ' » » 105 )

ΰιαρκείας 
6 μηνών

όιαρκείας
1 μηνών

3.00
2.00
1.50
2.00

5.00

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ » κοινωνικόν >
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΤΛΑ » 'ιστορικόν >
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα- 
μάτιον μονόπρακτον,μεταφρασθέν εις τήν’Αγγλικήν.

(Διδαχθέντα άπό τής 'Ελληνικής Σκηνής)

ΣετραΊ της Ελληνικής ’ΕπιΟεωοηόεως τοϋ A’ Β καί Γ έτους πωλοΰντατ είς τά 
Γραφεία μας πρός 18 φρ. έκάιίτη.



ΕΙΛ0Π0ΙΗ2Ι2
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΒΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΣ

Προκειμένου νά ένεργηθώσιν ύπδ τοΰ Υπουργείου 
τής Εθνικής Οικονομίας έρευναι προς άνεύρεσιν 
υπογείων ύδάτων καί μελέται άρδεύσεως γαιών δε*  
άρτεσιανών φρεάτων εις διαφόρους έπαρχίας έπί 
πέντε τούλάχιστον έτη, το Ύπουργειον προσκαλεί 
τούς δυναμένους ν’ άναλάβωσιν τήν διεξαγωγήν τοι- 
ούτων έργασιών, διαθέτοντας δέ μηχανήματα μεγάλης 
δυνάμεως διατρήσεως και έγκαταστάσεως άρτεσιανών 
φρεάτων ώς καί είδικά πρδς τον σκοπόν τούτον συ
νεργεία Ενα ύποβάλωσιν εις τδ ύπουργείον έν λεπτο
μέρεια τάς προτάσεις των καί τους'δρους ύφ’ ους θά 
ήσαν διατεθειμένοι ν’άναλάβωσι δι’ είδικής μετά τοΰ 
Δημοσίου συμβάσεως τήν έκτέλεσιν των έργων 
τούτων.

ΕΒΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια
Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα

πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν οψει 
ή έπί προθεσμία δηλοποιεΐται δτι άπό 15 τρέχοντος ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται 
παρά τε τω Κεντρικφ Καταστήματι καί τοϊς ΰποκατα- 
στήμασιν αυτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια 
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμίφ έπί τόκφ.

1 1)2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν όήει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10.000, πέραν τοΰ ποσοϋ 
τούτου τοΰ τόκου δριζομένου εις 1 ταΐς ο)ο κατ’ έτος 
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τοΰ ποσοΰ τούτου εις 1)2 ταΐς 
ο)ο.. Αί καταθέσεις αΰται γίνονται δεκται καί εις ανοι
κτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά εξ μάνας τούλάχιστον.

2 ιΙί ταΐς ο)ο κατ’έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά εν έτος τούλάχιστον.

3 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
δνο έτη τουλάχιστον.

3 1)2 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
Τέάόαρα έτη τουλάχιστον.

4 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε 
ετών διά τάς διαρκείς.

Καταθέσεις εις χρυσόν.
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι εις 

σράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προ- 
θεσμίμ ή διαρκείς έπί τόκφ ί

1 ταΐς % κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
2 > » » » » 1 έτους »
2 1/a» > » » > 2 έτών
3 » » » > » 4 »
4 > > » > » 5 » »

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ 
έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαΐ ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνον
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει του 
καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης εις 
τό αυτό νόμισμα εις δ έγένετο ή κατάθεσις.

δΜαωςις
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ^ΈΡΙΟΦΟΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τής 'Ελληνικής 'Εται
ρείας ’Αεριόφωτος ’Αθηνών συγκείμενον έκ τών κ. 
Σπ. Μερκουρη, Δημάρχου ’Αθηναίων, Ν. Καλογε- 
ροποΰλου, Α. Καμπά, Ό. Φαμπρικέζη, άντιπροσω- 
πεύοντος τον κ. Φ. Σερπιέρην άπόντα, και Α. Μυ- 
νέρ, Γενικού Διευθυντοϋ τής 'Εταιρείας έν τη συμε- 
ρινή αΰτοϋ συνεδρία έλαβε τήν εξής άπόφασιν.

Τό συμβούλιον επιθυμούν ίνα αΐ οικογένειαι τών 
έπιστρατευθέντων υπαλλήλων καί εργατών τής 'Εται
ρείας μή ευρεθώσιν εις οικονομικός δυσχερείας, άπε- 
φάσισεν όπως καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής έπιστρα- 
τεύσεως καταβάλωνται αύταϊς τακτικά βοηθήματα κατ’ 
αναλογίαν επί τοί υπό τών προστατών αυτών λαμ- 
βανομένου ημερομισθίου.

Συνεπώς ή Διευθυνσις τής 'Εταιρείας, προσκαλεϊ 
τούς δικαιούχους δπως προσερχόμενοι από τής μεσημ
βρίας εις τά γραφεία τής 'Εταιρείας έγγραφώσι 
καί δηλώσωσι τά μέλη τής οικογένειας αυτών.

Έν Ά&ήναις τη 25η Σεπτεμβρίου 1912
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'Εάν al Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειω- 
θείσας καταπληκτικός προόδους των μία άφορμή πρδς τοϋτο εΐνε και τδ μέγα αύτδ 
Κατάστημα εις τδ όποιον συνεκεντρώθη πλουσία έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθα- 
ριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία καί ποικιλία όλων των είδών τής 
Ζαχαροπλαστικής καί τής Γαλακτοκομία;· Πρώτον αύιδ έκαινοτόμη- 
σεν είς τδ ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ'οίκον άγνοΰ καί νωποϋ’Α,γ&λαι- 
δίνοϋ Γάλακτος J J Τά Γιαούρτια του κατέστησαν δνομαστά, δλα <5έ τά 
είδη τής Γαλακτθκθμ.ίας παρέχονται αφθονα, εΰθηνά, καί μέ υλικά εκλεκτά 
καί επιμελημένα. Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικότατα, γευ
στικότατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αυτών δικαίως θεωρείται τδ κέν- 
τρον δ "ου τοΰ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως ευρίσκουσι θέσιν μόνον οί προνοητικοί 
ποϋ φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνεσαι καί ακόμη δίκαιότερον δλοι 
οΐ συχνάζοντες είς τά θέατρα δεν θεωροΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δεν πά- 
ρωοι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναψυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα 
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

3 
Κ

Ή τελευταία τέχνη διά τήν κατασκευήν τών γυ
ναικείων πίλων. Ή άληθινή ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης 
διακρίνει τους πίλους τής κ. ΡΑΓΤΟΠΟΥΛΟΓ. Μία 
απλή έπίσκεψις πείθει περί τής άληθείας.

Όσαι κυρίαι έπιδιώκετε τήν παρισινήν χάριν, ιδού 
ευκαιρία, έπωφεληθήτε αυτής.

Συνιστώμεν έκθύμως τδ Κατάστημα τής κ. Ραυ- 
τοπούλου.
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Madame SOPHIE ZIIihER
Reademie de JWusique

Concert Training
Musique classique et moderne. Lecons 

d’accompagnement pour les dames et 
Messieurs qui jouent un instrument 
quelconque.

CONCERTS A 2 PIANOS

Enseignement sur la «Rdforme pianistique» 
Systeme Deppe

i Le<;on par semaine i5 fr. le cachet
2 » » » IO » » »

i » tons les 15 jours 25 » » »
(Chez elle de 3—5 h.)

ΔΗΛΟΠΟΙΗΧΙΧ
Κυκλοφορούν έν Άθήναις ψευδείς αποδείξεις έπ’όνόματι τής «.‘Ελληνικής Έπιθεωρή- 

σεως». Παρακαλοϋμεν ώςέκ τούτου τούς συνδρομητής μας νά βεβαιώνται περί τής γνησιότη
τας τών άποδείξεών.μας και κατόπιν νά έξοφλώσιν αύτάς. Ή αστυνομία εύρίσκεται έπί 

τά ίχνη τών απατεώνων.



2383. — Τύποις <Avyijs ‘Α&ην&ν, ΆποστοΙοπούλου


