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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

X V Ν Δ Ρ Ο Μ A I ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ Δραχμαί 12.—
Διά τούς Διδασκάλους » __

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ Δολλάρια 3.—
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΛΑΐΑΝ Λίρα ’Αγγλία'· 1)2
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ Σελί”α *
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ Δρ. Χρ. 12.__

Έκδοσις εκλεκτή γενικώς Φρ. χρ. ή Λραχ.

Δ IEYGΥΝΧΙΧ

^Δ,εςποινιδα ^υγενιαν ^ωγραφου

ΘΑοΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83.— ΑΟΗΝΑΣ

Τηλεγραφική διεϋΟυνσις .· “ΕΑΑΒΜΚΒΝ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΝ,,—ΑΘΗΝΑΣ
Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενοι ή μή δέν έπιστρέφεται.

Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας αναγγέλλεται.

At έγγραφα! άρχονται άπό 1ης έκαστου μ,ηνός. —Τό τεΰχος δρ. 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πανευρωπαϊκός πόλεμος. Φ. Β. — Τό Άρχειοφυ λακεΐον Ζακύνθου. Λ. ΖΩΗ. — Τό Μιλανϊνον. Φθη- 
yat και υγιειναι κατοικιαι. Γ. Α. Η. — Ο πόλεμος καί αί κοινωνικά! αύτοΰ συνέπειαι. Σ. Θ. Αάσκαρης. 
Ο πόλεμος και η ειρήνη. Ευγενίας Ζωγράφου. —Τιατ’ είνε γλυκά τά λόγια μου. (Ποίησις) Ευγενίου 

Ζήνωνος. — Ή γυνή καί τό ξένον πνεύμα. Κρήσσα. — Άπό τήν πολεμικήν ζωήν... Άκοϋνε καί οί Νε
κροί. 'Εκάβης. - - Άπό τήν ζωήν τοϋ μηνός (’Οκτώ βριος) Δ. Λ. Ζ. — Γραμμές.

ΚΟΣΜΟΙ. Η , Απελευθερωσις. — Οι Άργυροί Γάμοι. — Ό Πρίγκηψ Νικόλαος καί οί Καλλιτέχναι. 
Ρ·αζ· — Ο αριθμός τών αξιωματικών τοΰ Ναυτικού— Ή άνακατάληψις τής Αυτονόμου ’Ηπείρου. — Ό 
Σαν Τςουλιανο. — Ο Αλμπερ Ντε Μεν. — Ή σήμα σία τής Άμβέρσης. — Αί οίκον, περιφέρειαι τής Νέ
ας Ελλάδος. — Ό ’Ερυθρούς Σταυρός. — Οί Μεσημβρινοί κατά τών Βορείων. — Επιχορηγήσεις τοΰ 
Δήμου Πειραιώς.— Ή Έλληνίάή Μόδα. — Μία επιστολή πρός τόν Λοτί. — Ή έκκλησις τής Φιλοδασικής 
Ένώσεως.

DEMETRIUS SKIRDRS
EGYPTE, LE CAIRE, - ROE ROVE No 5

Fournisseur de L’armee d’Occupation 
Maison Fondee en 1870.

Grande Fabrique, Distillerie de Liqueurs 
Grande Depots de Vins

IMPORTATION EXPORTATION

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

Δελτίον κινήοεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Ανγυύοτου 1914 εωζ 20 Οκτωβρίου 1914

’Έτη
1914)15 
1913)14 
1912)13

Λ,ίτραι Έν»τι*αΙ
98,815,616

143,108,335
151,482,539

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΗΜ. Έκτος τών A. 98,815,616 τής εξαγωγής παοέμειναν καί άνεκκαθάριστοι διασαφήσεις παρατώ

’Έτη Ποσό < δελτίων Χυμ.ψηφισμος ’>·πόλοι«ον

1914)15 Έκδοθέντα καί παρελθ. χρήσεως 69,686,100 36,338,800 33,347,300
1913)14 » »
1912)13

νΕτη
1914)15
1913)14
1912)13

» 64,895,300 50,447,000 14,418,300
» > 72,986.300 53,523,100 19,463,200 ,

Προκαταβολών επ' ένεχύρφ
Εισαγωγή ’Εξαγωγή Ί·«όλοιπον
32 078 047 3,653,066 28,424,981
13232,694 165,430 13,070,264
12’794 825 1,701.630 11,093,195

Τελωνείφ ΙΙατρών τήν 20 ’Οκτωβρίου έ. έ. λ. έν. 6,704,831 μικτού βάρους.
(Έκ τοΰ γραφείου)

Έν Άθήναις ** ή 25 ’Οκτωβρίου 1914
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MflDflME S0PR1E Z1UUER
academie de musique

Εν όδώ 'Ερμου άρι&μός 42

ΜΕΓΑΣ ΕΙΠΟΡίΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
Concert Training PRINTEMPS

Musique classique et moderne. Lemons d’a- 
compagnement pour les dammes et Messieurs qui 
jouent un instrument quelconque.

CONCERTS A 2 PIANOS

Enseignement sur la < Reforme pianistique». 
Systeme Deppe

i Le^on par semain 15 fr. le cachet
2»» » 10»» »
1 » tous les 25 jours 5 » » »

(Chez elle de 3—5 h.)

I. Α α. ΜΟΥΤΖΟηογΛΗΝ
Εις τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ- 

μον <αι πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τοϋ καταστή
ματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε. τά τε
λειότερα άβΐτρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον 
πολυποίκιλλα χεντήμ,αται και δαντέλλας και τάς 
τελευταίας μόδας εις ύφκβμ,ατα.Δέν θά σάς προσέλ
κυση μόνον δ πλούτος και ή ευθηνία τοΰ καταστήμα
τος άλλά και ή ΐδιάζουσα εις τούς Καταστηματάρ- 
χας τούτους ευγένεια και ή άβρότης τών τρόπων.

TIMES SQUARE C° OF HEW - YORK
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΓΑΦΕΙΛ ΜΠΟΤΛΣΗ M QAKAQE ΣΩΚΜΤΟΤΣ 26^

Αυτοκίνητα πολυτελείας φορτηγά (camines).
Βενζίνη, έλαια, ελαστικά κτλ.
Τό άνω Carage αναλαμβάνει οίανδήποτε επισκευήν, ενοικιάζει 

δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα πρός τοποθέτησιν αυτοκινήτων.

ΪΊΑΡΕΧΟΝα'ΑΙ βΥ^ΟΛΙΑΙ ΪΙΛΗΡΟΜΗΒ

Σ.Π. Α. Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ 8ΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ

Πρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν 
τήν προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών τάξει- 
δευόντων με βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγ-
κρίσει μέ τάς τιμάς τών απλών εισιτηρίων.

Έξ Αθηνών
Διά Κόρινθον Εΐσιτήρ. 9.20 7.30 4.60

Βιβλιάρ. 7.65 6.40 3.85
> “Αργος Εΐσιτήρ. 15.70 12.50 7.85

Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10
» Τρίπολιν Εισιτήρ. 23.20 18.80 11.60

Βιβλιάρ. 18.— 15.— ' 9.—
» Μεγαλ. Εΐσιτήρ. 29.20 22.— 14.60

Βιβλιάρ. 21.95 18.30 11.—
» Κυπαρ. Εΐσιτήρ. 34.50 25.75 12.75

Βιβλιάρ. 27.80 23.20 13.90
» Άκρ. Εΐσιτήρ. 19.50 15.50 9.20

Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55
» Πάτρας Εΐσιτήρ. 25.— 18.— 10.—

Βιβλιάρ. 19.65 15.55 9.35
» Πύργον Εΐσιτήρ. 37.70 18.10 16.35

Βιβλιάρ. 27.05 22.55 13.55

Ά,ναχωρήαετς έξ Αθηνών

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

7.00 π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ- 
λήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.

8.35 π. μ. Διά Κόρινθον και τάς μέχρις Άκράτας 
στάσεις.

12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

Άναιχωρήβεις έχ II οχτρών.

7.40 π. μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας, Ναύπλιον.
11.45 π. μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
6.30 π. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, ’Ολύμ

πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπο- 
λιν, Τρίπολιν.

3.50 μ. μ. Διά Κυλλήνην (Λουτρά) Πύργον ’Ολύμπια.

Αναχωρήσεις έχ Ι£οχλαμ.ών

7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον, 
Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, ’Α
θήνας.

12.05 π. μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.

ΑΎΣΤΡΟΑΜΕΡΙΚΑΝΑ
ΥΠΕΡΟΚΕΑΝΕΙΟΣ ΑΤΜΟΠΑΟΤΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έχ ΙΙατρών

Διά Πύργον Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

12.70
8.38

10.10
6.95

6.35
4.15

» Λεχαινά Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

7.60
4.98

6.—
4.05

3.80
2.45

. » Αϊγιον Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

5.10
3.35

5.— 
2.80

2.55
1.70

» Κόρινθον Εΐσιτήρ. 
Βιβλιάρ.

Έχ Τριπόλεως

16.50
11.—

13.10
9.20

8.25
5.50

Διά Καλάμας Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

13.70
9.65

12.25
8.05

7.30
4.85

» Ναύπλιον Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

9.50
6.75

7.80
5.60

4.70
3.40

(Έχ τοϋ γράφε υ)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

4.50 μ. μ. ’Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.15 μ. μ. Έξ ’Ολύμπιων, Πύργου, Κυλλήνης (λου

τρών) Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπό- 

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΙΚιλχομετρχχά Ηχβλεάρχοχ ταξειδίων.

Τακτικαί κατ’ ευθείαν αναχωρήσεις έκ ΠΑΤΡΩΝ διά ΒΟΡΕΙΟΝ και ΝΟΤΙΟΝ ΑΜΕ 
Ρ1ΚΗΝ και ΚΑΝΑΔΑ διά τών νεότευκτων καί πολυτελέστατων ύπερωκεανείων άτμοπλοίω 
της, μέ διπλούς έλικας και ασύρματον τηλέγραφον.

Δι*  εισιτήρια A', Β' κμί Γ' θέσεως, ώς και διά φορτίον και πλείονας πληροφορίας, άπο- 
τανθήτωσαν οί βουλόμένοι εις τά Γραφεία τής 'Εταιρίας.

Έν Πάτραις.—Γ. Μόρφυ και Υίός-Κρώββ καί Στίβενς.—'Οδός 'Αγίου Άνδρέου
Έν Πειραιεϊ.— » » » » » > —Πλατεία Καραϊσκάκη
Έν ’Αθήναις.— » » » » -> » —'Οδός Σταδίου κάτωθι ’Αρ

σάκειου καί είς τούς κατά τόπους Πράκτορας της.

1000 χιλιόμ. (Α' Θ. Δρ. 90) διάρκειας
έκπτωσις 25 ο)ο (Β' Θ. Δρ. 75) 6 μηνών

2500 χιλιόμ. (Τ' Θ. Δρ. 45)
(Α' Θ. Δρ. 210)
(Β' Θ. Δρ. 175) διάρκειας

έκπτωσις 30 ο)ο (Γ' Θ. Δρ. 10ό) 1 μηνός

ΚΟΛΩΝΙΑ Κ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 67—ΑΘΗΝΑΙ=ΑΡ. ΤΗΛ. 416
Ο

Βραβευθεΐσα εις δλας τάς μεγάλας εκθέσεις διά 15 
πρώτων βραβείων. Ή μόνη ιατρική κολόνια διά 
μασάζ καί λουτρά. W W W W W Μ W ·
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STEIFS ORIENTAL
SJOJ\S LIFTED

PREMIERE MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

VETEMENT^ POUE^ HOMME/s et ΕΝΕΑΝΦ^

^•“ROBES, MANTAUX E.T.C. POUR DAMES ET FILLETTES'

0 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Lingerie fine, Articles de Blanc, Chapellerie, 

Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, .Modes, Fleurs ect.

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, MANSOURAH, MINIEH, ASSIOUT, 
SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GALATA et STAMBOUL)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΕί-F limited
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΗ ΤΑΣ ΟΙΚΟHOMIKQTEPΑΣ TIBIAί

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙ7Κ ΚΤΡΙΟΥΧ ΚΑΙ ΠΑΔ1Χ

ΕΝΔΎΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΛ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΑ

Ε’ίδη πλεχττχής, ύποκάμεβα, άρώμ.ατα, χεερόκτοα, εί’δη ψιλικών, όλα τά είδη 
έβωρρούχων πολυτελείας η μ,ή, είδη δερμ-άτινα, υποδήματα, καπέλλα, 

εί'δη ταξειδίου, εί’δη μόδας, άνθη κτλ.

ΚΑΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛ1Σ (ΓΑΛΑΤΑ καί ΣΤΑΜΠΟΥΛ)

025Β525Ξ533ΗΞ2ΕΞΞΞ5Ξ5Ξ555Ξ5Ξ52525Β5Ξ5Η5ΞΞΗ5Ξ5ΞΕ25Ε5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5252ΞΗ5Β5Β5Η50

Ό πόλεμος έξακολουθεϊ λυσσαλέος καί ακατάσχε
τος, χωρίς μέχρι τοΰδε νά κλίνη ή πλάστιγξ ύπέρ ε
νός τών αντιπάλων.

Ο ’Οκτώβριος θά κλείση κατά πάσαν πιθανότητα 
μέ μίαν έλαφράν μεταβολήν είς τήν μονότονον ει
κόνα, τήν όποιαν παρέσχε μέχρι σήμερον. Οι Γερ
μανοί νικούν έφ’ δσον μάχονται είς ξένα εδάφη. Κα 
τέχουν τό Βέλγων καί μέρος τής βορειανατολικής 
Γαλλίας, εισέβαλαν δέ καί είς τό Ρωσσικόν έδαφος 
έν Πολωνία. ’Ήθελον ώστε οί Γερμανικοί πληθυσμό': 
νά είναι άπηλλαγμένοι τών δεινών τοϋ πολέμου καί 
εχθρικός ποϋς νά μή πατή τήν γην των. Άλλ’ έάν 
τοΰτο κατωρθώθη μέχρι τοΰδε είς τό Δυτικόν των 
μέτωπον, δέν έπετεύχθη είς τό ’Ανατολικόν ή προ- 
σωρινώς. Τά Γερμανο-Αύστριακά στρατεύματα, τά 
όποια κατά τάς άρχάς τοΰ μηνός προήλασαν μέχρι 
Βαρσοβίας καί ήπείλησαν τάς συγκοινωνίας τοΰ 
Ρωσσικοΰ στρατού, ήναγκάσθησαν μετ’ ατυχείς μά 
χας νά ύποχωρήσωσι ραγδαίως. Είς τάς πολεμικάς ά 
τυχίας προσετέθη, έτερος φοβερός έχθρός, ό χειμών, 
δστις δέν έπέτρεψεν είς τά Γερμανό-Αυστριακά στρα
τεύματα δπως έπιτύχωσι γραμμήν άλλην άμύνης έπί 
Ρωσσικοΰ έδάφους· Έάν είς τά χαρακώματά των τού 
δυτικού μετώπου ό βίος τοΰ πολεμιστοΰ είναι ανεκτό; 
είς τό Ρωσσικόν έδαφος είνε αδύνατος, λόγω τοΰ φο 
βεροΰ ψύχους. Καί οί Γερμανοί, θέλοντες καί μή, ή
ναγκάσθησαν νά ζητήσωσι τήν γραμμήν τής άμύνης 
έπί τού ίδιου έδάφους, ώς καί οί Αυστριακοί είς το 
ίδικόν των. Οΰτω πως οί Ρώσσοι έκαθάρισαν τό έδα
φος των έκ τής ξένης εισβολής καί μετετόπισαν τόν 
πόλεμον έπί τής έχθρικής χώρας. Είς τά ήνωμένα 
Αύστρογερμανικά στρατεύματα άπόκειται τώρα νά 
αποκρούσουν έν τη σειρά των τήν εισβολήν τοΰ 
έχθροΰ. Άπό τήν μάχην τής Κρακοβίας, ή οποία 
έπίκειται, θά κριθή κατά μέγα μέρος ή τύχη 
τών δπλων είς τό Ανατολικόν μέτωπον. Νικώντες οί 
Ρώσσοι έκεϊ, θά διαχωρίσωσι τούς Γερμανούς τών 
Αυστριακών καί θά καταστήσωσι δύσκολον τήν θέσιν 
τών Γερμανών είς τό Πόζεν, δπου τά Γερμανικά 
στρατεύματα θ’ άπειληθώσιν έκ τών πλαγίων. Διά 
τούς Αυστριακούς ήττα έν Κρακοβία σημαίνει πανω
λεθρίαν. 'Ολόκληρος ή Γαλικία θά έγκαταλειφθή καί 
ό Αυστριακός στρατός θά ζητήση γραμμήν άμύνης 
πολύ νοτιώτερον, άφίνων είς τόν έχθρόν έκθετον μέ
γα μέρος τής ιδίας χώρας. Ή πολιορκία τής Πρεμύζλ 
θά είνε άσήμαντον έπεισόδιον καί θά κιίνδυνεύση 
αυτή ί] Βούδα - Πέστη. Διά τούς Ρώσσους καί αυτή 
ή ήττα δέν δύναται νά έχη σπουδαίας συνέπειας. Δύ
νανται μεταβαλλόμενοι είς αμυντικούς νά είνε ήσυχοι 
περί τής χώρας των, διότι νέα έπίθεσις τών Αύστρο 
γερμανών και έπιδρομή είς Ρωσσικόν έδαφος είνε α
δύνατος πλέον.

Βέβαιοι περί τούτου οί Ρώσσοι, αλλά καί περί τής 
νίκης των αυτής, λόγω τοΰ μεγάλου δγκου τών απεί
ρων στρατιών^ τάς όποιας διαθέτουσιν, ακάθεκτοι 
προελαύνουσιν, δχι μόνον είς τό κέντρον καί κατά μέ
τωπον τών εχθρών των, αλλά καί πλαγίως. Ούτως 
αναγγέλλεται νέα αυτών εισβολή είς τήν Ανατολικήν 
Πρωσσίαν, δπου έγέννησαν τόν πανικόν είς τούς 
παραμεθορίους πληθυσμούς τής Γερμανίας, οΐτινε; 
φεύγουσιν έκεΐθεν προτροπάδην, δπως άποφύγωσι τάς 
φοβεράς έπιδρομάς κα! λεηλασίας τών Κοζάκων. Οί 
Γερμανοί δπως προστατεύσωσι τ’ ανατολικά αύτών 
μέρη κατά τοΰ Ρωσσικοΰ χειμάρρου, αναγκάζονται 
νά ένισχύωσι τά έκεϊ στρατεύματά των, έξασθενίζον- 
τες τό δυτικόν των μέτωπον καί τήν έκεϊ παράταξιν. 
Δέν θά βραδύνωμεν νά ίδωμεν ποιας συνέπειας δύνα 
ται νά έχη τοιαύτη μεταβολή έπί τής τύχης τών Γερ
μανικών έπιχειρήσεων έν Βελγίω καί Γαλλία. Μέχρι 
τοΰδε, είνε άναμφισβητήτως οί νικηταί, αλλά νικηταί 
μετά κόπου συντηροΰντες δ,τι έπέτυχόν διά τών προε
λάσεων καί τών νικών των κατά τούς δύο πρώτους 
μήνας τοΰ πολέμου. Έκτοτε δέν ηύξησαν το κεφά 
λαιόν των αύτό, τό συντηρούν δμως ακέραιον. Αί προ 
βλέψεις είνε, δτι φθειρόμενοι είς καθημερινά; μάχας, 
πρός διατήρησιν τών κεκτημένων, άδυνατσΰντες δέ 
νά ύπερισχύσωσι τών αντιπάλων των, εξαντλούνται 
βαθμηδόν· Μία οριστική νίκη τών Ρώσσων καί απει
λή προελάσεως αύτών είς τήν έσωτέραν Γερμανίαν, 
θά σημάνη τήν οριστικήν ήτταν τής Γερμανίας κα: 
τό αδύνατον τής σκοπίμου έξ ακόλουθή σεως τοΰ άγώ- 
νος. Καί περί τούτου θά φωτίση ημάς δ Νοέμβριος.

Άλλ’ ό Πανευρωπαϊκός πόλεμος δέν έχει πλέον δύο 
μέτωπα καί δύο εστίας. Προσετέθη είς αύτόν καί νέ· 
ον πολεμικόν κέντρον, πλησιέστατα ήμών, χάρις είς 
τήν άφρονα Τουρκίαν, ή οποία μετά σειράν γνωστών 
προκλήσεων, απειλών καί αύθαιρέτων μέτρων, κατήλ- 
θεν είς τόν αγώνα κατά τής Τριπλής Συνεννοήσεων. 
’Ήδη διεξάγει καί αΰτη διμέτωπον πόλεμον, άφ’ Ε
νός μέν έν Άρμενίφ κατά τών Ρώσσων, οϊτινες 6α: 
νουσι νικηφόροι πρός τήν Έρζερούμ, έξ άλλου δ’ έν 
Αιγύπτιο, δπου ετοιμάζεται εισβολή Τουρκικού στρα 
τοΰ. Ή Τουρκία έχει κατατάμει οΰτω πως τόν στρα
τόν της, κατά τάς Γερμανικά; υποδείξεις, ώστε νά 
δύναται πανταχού τών όρίων της ν’ άντιταχθή. Εκτός 
τοΰ κατά τή; Ρωσσίας έν Αρμενία στρατού, έτερο; 
τοιοΰτος, ισχυρός, εύρίσκεται έν Συρία, άλλος είς τά 
παράλια τής Ιωνίας, πολυάριθμος δέ έν Άδριανου- 
πόλει. 'Ο τελευταίος αποτελεί προφανώς τό προκά 
λυμμά της κατά τής Ελλάδος καί ένδεχομένως κατά 
τής Βουλγαρίας. Άλλ’ δλοι οί στρατοί αύτοί, ασθε
νείς έν τώ συνόλω καί κατά μέρος, είνε αδύνατον να 
τήν σώσωσι άπό τήν καταστροφήν, ή οποία τήν απει
λεί δριστικώς καί άμετακλήτως.
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σα ημάς. Ή συμμετοχή της εις τόν πόλεμον έξυπνη 
σεν δλας τάς αντιζηλίας, τούς ενικούς πόθους, έθέρ- 
μανε πάσαν φιλοδοξίαν καί διεκδίκησιν έν τω Αϊμω. 
Οι Βούλγαροι είνε οι πρώτοι, οΐτινες παρουσιάσθη ■ 
σαν είς την σκηνήν, ζητοΰντες τύχην. Καραδοκοΰσι 
την πρώτην ευκαιρίαν, δπως ίκανοποιηιΐώσιν ύπό των 
άλλων ή νά ζητήβωσιν έκδίασιν της μοίρας των διά 
τών οπλών. 'Όσα ήξίουν κεκαλυμμενως, τά διακη 
ρύττσυν ήδη πανηγυρικός. Δέν θέλουν, λεγσυσι, τήν 
Θράκην, άλλά τήν Μακεδονίαν. Ουτω πως τιθέμενοι 
τοϋ ζητήματος, μία ρήξις νέα Βαλκανική δέν είνε 
αδύνατος^ Οι Βούλγαροι βεβαίως θά σκεφθώσι πολύ 
νά εκτεθώσιν εις τυχοδιωκτικός έπιχειρήσεις έκ νέου,

(3. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ Jfc

ΤΟ ΑΡΧΕίΟΦΤΛΑΚΕΙΟΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Δια την τοιαυτην αμέλειαν ή Γερουσία δι’ εγγράφου τη; 
πρός τόν "Υπαρχον Ζακύνθου άπό 30 ’Ιουνίου J856, θεωρή- 
σασα υποκείμενον τόν αρμόδιον Άρχ) φύλακα, προσεκάλεσε 
τον Εισαγγελέα, ινα διαβίβαση αυτή σχέδιον προτεϊνον τόν 
τρόπον, δι’ ου νομίμως θά ήδύναντο νά θεραπευθώσιν αί άνα- 
φερομεναι ελλείψεις, αμα δε νά ύποβάλλη αΰτη μηνιαίσν 
περί τούτου έκθεσιν.

Ή Γερουσία διά τοϋ ύπ’ άρ. 1226 καί άπό 11 Αύγουστου 
1856 έγγραφου της συνήνεσε πρός τάς προτάσεις τοϋ ΕΙσαν 
γελεως 1) να προστεθώσι παρα τφ Ληξιαρχείφ έπί τινα και
ρόν τρεις βοηθοί πρός καταγραφήν τών παραμεληβεισώ·.· 
ληξ. πράξεων, 2) συμπληρωθώσιν α'ι έλλείψεις τών υπο
γραφών τοΰ 'Υπάρχου διά τής υπογραφής αύτοΰ τοΰ 'Υπάρ
χου και 3) προσκληθώσιν οι Δημογέροντες, οί κατά καιρούς 
έκπληρωσαντες χρέη ληξιαρχου, νά θέσωσι τάς ύπογραφάς 
των, δπου τοιαΰται έλειπον.

Τό 'Υπαρχεϊον Ζακύνθου διά δηλοποιήσεώς του άπό 28 
Φεβρουάριου 1856, έπιδοκιμασίφ τής Γερουσίας, είχε δια
τάξει :

1) 'Όλοι οί Ηγούμενοι, ’Εφημέριοι, Λειτουργοί, Οικονό
μοι, ’Επίτροποι καί ΐδιοκτήται Μοναστηρίων, Δημοτικών ή 
ΈνοριακώνΝαών, ’Εκκλησιών, άδελφοτήτων,’Εξωκκλησίων 
ή Ιδιωτικών παρεκκλησίων καί έν γένει πάντες οί κατέχον· 
τες βιβλία ή κατάστιχα, διαλαμβάνοντα ληξ. πράξεις έποχή; 
προγενεστέρας τής 30 ’Απριλίου 1841 ε. Ν. καί μέχρι τή; 
ημέρας έκείνης, συμπεριλαμβανομένης, παρακαταθέσωσ-.ν. 
έπί ποινή τών παραβατών, κατά τό άρθρον 308 τοΰ Π. Κω- 
δηκος, εντός μηνός, άπό τής δημοσιεύσεως τής δηλοπο.»,- 
σεως, τα ανω βιβλία εις το Άρχ)κεϊον, προηγουμένης άκρι- 
βοΰς καί λεπτομερούς άπογραφής καί έπί άποδείξει παρα
λαβής.

Έξ εγγράφου τοΰ ληξιάρχου άπό 9 Δ)6ρίου 1856 πρός 
τόν Έπαρχον γίνεται γνωστόν, δτι έπήλθε τάξις ε’ις τό 

, Ληξιαρχεϊον, κατόπιν τοΰ διορισμοΰ τών εκτάκτων βοηθών 
ύπό τών όποιων κατεχωρίσθησαν είς τά οίκεϊα βιβλία άπα- 
σαι αί παρελθοΰσαι πράξεις.

Βραδύτερον, κατά προφανή παράβασιν τών περί ληξιαρ
χικής υπηρεσίας τής 'Επτάνησου νομοθετηθέντων διά τοΰ 
ΡΝ'. Νόμου άπό 30 ΊανΟυαρίου 1866 (άρ. 3) τοΰ άπό 12 
’Ιουλίου Β. Δ. καί τής ύπ’ άρ. 10530 άπό 18 ’Ιουλίου τοΰ 
αύτοΰ έτους έγκυκλίου τοΰ 'Υπουργείου τής Δικαιοσύνης, ή 
Νομαρχία Ζακύνθου διά τής ύπ’ άρ. 3959 άπό 26 ’Γουλί/· 
1866 έγκυκλίου της, καθίδρυσε πάντας τούς Δημάρχους Ζα
κύνθου ληξιάρχους, πλήν τοΰ τών Ζακυνθίων, δστις διά τοΰ 
μνησθέντος Διατάγματος διεδέχετο τήν τοιαύτην ύπηρεσίαν 
τοΰ πρότερον έν τή πόλει Ζακύνθου έδρεύοντος Έπιχωρί ,υ 
Συμβουλίου.

άλλ’ έλπίζουσιν είς τήν περιπλοκήν τών περιστάσεων 
Τά κομιτάτα των έργάζονται πυρεταιδώς, είνε δέ πι- 
θανώτατον νά ίδωμεν επιδρομήν αύτών σοβαράν εί; 
τήν Σερβικήν Μακεδονίαν πρός έξέγερσιν τοΰ πλη
θυσμού καί δημιουργίαν τετελεσμένου γεγονότος, ά
φοΰ βλέπουσι μέρος τής Ευρωπαϊκής δημοσίας γνώ 
μης συμπαθώς διακείμενον πρός τά δήθεν καταπατη- 
θέντα δίκαια αύτών. Οί κίνδυνοι σύτοι, οΐτινες στρέ
φονται έξ ίσου καί καθ’ ήμών, ύποχρεοϋσι τήν ήμετέ- 
ραν Κυβέρνησιν νά είνε άγρυπνος διά τά συμβαίνον- 
τα καί έτοιμος δπως παρσυσιάση άκατάβλητον τήν 
δύναμιν τής άμύνης τών έθνικών ήμών συμφερόντων

Φ. Β.

Τής σπουδαίας ταύτης παρεκτροπής λαβών γνώσιν ό Νο- 
ΐωρΧθζ Ζακύνθου Ν. Μαρίνος, άνέφερε πρός τήν Κυβέρνη- 
σι,ν, ζητησας τάς πρός έπανόρθωσιν τών ημαρτημένων δια- 
ταγάς αύτής καί λαβών οδηγίας διά τής ύπ’ άρ. 30517 άπό 
23 Νοεμβρίου 1867 διαταγής τοΰ έπί τών ’Εσωτερικών 'Υ
πουργείου, άπηύθυνε πρός τούς Δημάρχους τοΰ Νομοΰ έν 
κυκλιον τής Νομαρχίας καί ειδικήν πρός τόν Δήμαρχον Ζα
κύνθου διαταγήν, άμφοτέρας ύπ’ άρ. 5792 άπό 7 Δ)βρίο·ι 
1867 περί τακτοποιήσεως τής ληξιαρχικής ύπηρεσίας. Έ> 
τή έγκυκλίφ εκείνη διέτασσε τούς Δημάρχους α') νά έξα- 
κολουθησωσι μέχρι τής 31 Δ)6ρίου 1867 δεχόμενοι καί κατα- 
χωρίζοντες τάς ληξ. τών ιερέων έκθέσεις είς τά βιβλία αυ
τών, ατινα κλείοντες τήν ήμέραν έκείνην, έπρεπε νά παρ'- 
πεμψωσι μετά τών σχετικών έκθέσεων τών Ιερέων, τακτό- 
ποιουμένων τό μεν είς τό Άρχ) κεϊον, τό δέ είς τό Γραφείον 
τοΰ Πρωτοδικείου, είς τό όποιον έδει νά συναποστέλλωνται 
τ’ άνήκοντα είς τάς ληξ. πράξεις έγγραφα, συνοδευομένων 
τών εις το Άρχ)κεϊον βιβλίων ύπό τών σχετικών εύρετη- 
ρίων, κατ’ άλφαβητικήν συντεταγμένων σειράν καί β') νά 
είδοποιήσωσι πάντας τούς έν τή περιφερείς αύτών ίερεϊς καί 
ιερουργούς, δτι άπό 1ης ’Ιανουάριου 1868 καί έφεξής ώφει- 
λον έπακριβώς συμμορφούμενοι πρός τάς διατάξεις τών έκ 
τοΰ Β τίτλου τοΰ Πολ. Κώδηκος τοΰ πρώην Ίονίου Κρά 
τους άρθρων 38—88, τροποποιηθέντων διά τής ΜΓ' πρά- 
ξεως τοΰ Ζ' Κοινοβουλίου, νά τηρώσιν έπιμελώς τά νενομι- 
σμένα βιβλία γεννήσεων,’ γάμων καί άποβιώσεων καί νά 
πεμπωσι έντος τής τεταγμένης δεκαπενθημέρου προθεσμία; 
δμοια έπί άσημου χάρτου ύπογεγραμμένα παρ’ αύτών αντί
γραφα πρός τόν ληξίαρχον τής νήσου Δήμαρχον Ζακυνθίων. 
Διέτασσε δέ αύτοϊς συνάμα, κατά τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 
74, δτι ούδείς ένταφιασμός ήδύνατο νά γίνη, άνευ άδείυτ 
τοΰ ληξιάρχου μέν είς τήν πόλιν, τοΰ αρμοδίου δέ προεστώ- 
τος είς πάντα άλλον τόπον, τόν όποιον Προεστώτα άντεπρσ- 
σώπευον έν μέν ταΐς πρωτευούσαις τών Δήμων οί Δήμαρχο , 
έν δέ τοϊς λοιποϊς χωρίοις οί ειδικοί Πάρεδροι.

Έτέρα δέ πρός τόν τότε Δήμαρχον Ζακυνθίων καί ύπό τήν 
αύτήν χρονολογίαν διαταγή τής αύτής ’Αρχής έγνώριζεν, 
οτι από τής 1ης ’Ιανουάριου 1868 ώφειλε ν’ άναλάβη τά κα
θήκοντα διά τήν δλην νήσον, προσλαμβάνουν ένα έτι Ικανόν 
υπάλληλον τοΰ ληξ. γραφείου καί προμηθευόμενος τ’ αναγ
καία βιβλία. Αί άνωτέρω διατάξεις περί ληξιαρχ. υπηρεσία; 
ίσχύουσι μέχρι σήμερον, κατατιθέμενων, άμα τή λήξει τοΰ 
έτους, παρά τφ Άρχ)κείφ ύπό τής Δημαρχίας τών ληξιαρχ. 
βιβλίων λήξαντος έτους μετά τών σχετικών εύρετηρίων κα
ταλόγων, αντιγράφων δ’ αύτών μετά καί τών πρωτογράφων 
δηλώσεων τών έφημερίων παρά τφ Άρχείφ τοϋ Πρωτοδι 
κείου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΑΡΧ)ΚΕΙΟΥ

Έπί Βενετοκρατίας, προ τής, ιός άνωτέρω εΐδομεν, συγ- 
κεντρώσεως είς έν τών διαφόρων ’Αρχείων, έν έκάστφ 
τούτφ διωρίζετο καί ειδικός Άρχ)φύλαξ μετά τών αναγ
καίων βοηθών αύτοΰ. Ουτω βλέπομεν 1)τόν Ά ρ χ)φ ύ λ α- 
κα τήςΚο, ινότη τ ο ς(Κανσελλιέ ντέλλα Σιττά),ό όποιος 
ήτο δχι μόνον δ ’Αρχ)φύλαξ πασών τών Συμβολαιογραφικών 
πράξεων, άλλά καί δλων τών πρακτικών τοΰ Συμβουλίου 
δλων τών ψηφοφοριών αύτοΰ, τών πράξεων τών Πρεσβειών, 
τών Αποφάσεων, διατάξεων καί υπομνημάτων, καταχωριζο- 
μένων έν τφ έπί τούτφ βιβλίφ Διαταγών (Όρντίνι, τέρμινα 
σιόνι κτλ.) Κατέγραφεν έπί πλέον άπάσας τάς ψηφοφορίας 
είς τό τής τρεχούσης ύπηρεσίας βιβλίον του, έν ώ κατεχόι 
ριζε τάς προσκλήσεις καί διακηρύξεις, διό καί έκάθητο ε’ς 
τό άκρον τής τραπέζης, δπου ό Αδικητής καί 0<t Σύνδικοι, 
τοΰ Κυβερνητικού Άρχειοφύλακος παρακαθημένου είς τό 
έτερον άκρον, (*)  — 2) τόν Κυβερνητικόν Ά ρ ■ 
χειοφύλακα (Μασσέρ πρετόριο), φυλάσσοντα τ’ άρ- 
χεϊα τής Διοικήσεως, τά όποια παρεδίδοντο είς αύτόν, άμα 
τή λήξει τής θητείας έκάστου Διοικητοΰ, ■—3) τόν Δικά 
στικόν Άρχειοφύλακα (Μασσέρ Φίσκαλ), φυ
λάσσοντα δλα τά βιβλία καί τάς πράξεις τής δημοσίας περί 
ουσίας, τά όποια παρεδίδοντο είς αύτόν κατά τήν λήξιν τής 
θητείας τοΰ Διοικητοΰ καί δλας τάς έκτελέσεις κατά τών 
δημοσίιον οφειλετών καί—4) τόν Δημόσιον Άρχειο- 
φύλακα (Άρσιβίστα πούμπλικο) φυλάσσοντα τάς άγο 
ρεύσεις καί δικογραφίας σωματικών ποινών, αί όποϊαι παρε
δίδοντο είς αύτόν ύπό τών Γραμματέων, προσέτι δέ καί άλ 
λας δημοσίας διατάξεις.

Τό προσωπικόν τοΰ Άρχ)κείου έπί Προστασίας συνέκειτο 
έκ τοΰ Άρχ) φύλακος, πέντε βοηθών καί ένός κλητήρος δμο- 
λογουμένης ικανότητας καί τιμιότητος, οί όποιοι διεξήγον 
τάς ημερήσιας τοΰ Γραφείου ύποθέσεις. Ληφθέντυς κατόπιν 
τοΰ μέτρου τής έλαττώσεως τοΰ προσωπικοΰ τής υπαλληλίας, 
καί άπαλλαγέντων τής υπηρεσίας τών δύο ικανών ύπαλλή 
λων Δ. Καλύβα καί Σ. Γέγλε, τά λίαν σοβαρά τών πολιτι
κιάν δικαιώματα ήθελον ναυαγήσει, αν οΰτοι δέν ήθελον 
παράσχει τήν συνδρομήν αύτών, δι’ ής κατεβλήθη πάσα 
δυσχέρεια. Τοΰτο άναγνωρίσασα καί ή Νομαρχία, έπέτρεψεν 
είς αύτούς νά έξακολουθήσωσιν έκτάκτως ύπηρετοΰντες, 
ποριζόμενοι τών τυχαίων ωφελειών, προσδιορίσασα εις αυ
τούς Αμοιβήν μιάς δραχμής άνά έκαστον φύλλον Αντιγράφου. 
Άπαλλαγέντων βραδύτερον καί τών λοιπών υπαλλήλων, τό 
Άρχ)κεϊον έμεινε πλοϊον άνευ πληρώματος, επομένως παρέ- 
στη ή άνάγκη, ΐνα τά άρχεϊα τοΰ Καταστήματος διαχειρίζον
ται μόνον οί Καλύβας καί Γέγλης, οί όποιοι ένεκα τής όιιο- 
λογουμένης τιμιότητος αύτών, έχαιρον τά πιστά τής Κυβερ
νήσεως. Είς τήν διατήρησιν τών υπαλλήλων τούτων, ώς καί 
ετέρου ύπό τής Νομαρχίας διορισθέντος, τοΰ Ν. Καλέντζη, 
έπέμεινεν ό τότε Άρχ)φύλαξ διά τόν λόγον, δτι, διαχειρισ
μένων τών έγγράφων ύπό τών πολιτών, συνεπιφέρετο η 
σύγχυσις, ουδόλως δέ δύσκολον θά ήτο ν’ άφαιρέση τις η 
μεταποιήση λέξιν, έποχήν ή Αριθμόν έκ τών έγγράφων δι’ 
ίδιοτελή σκοπόν.

(*)  Ή θητεία τοϋ ‘Αρχ)φύλακος τής Κοινότητας ήτο 
τριειής, απαγορευόμενης τής κατά συνέχειαν εκλογής του 
έ,ιί μίαν τριειίο,ν. — Οί αιρετοί άρχοντες έπί Βενετοκρατίας 
ύπεβάλλοντο είς κοντουμάτσια,δέν ήδύναντο τούιέστιν νά έκ- 
λέγωνται δίς κα :ά συνέχειαν, ώς τοιοΰτοι, τοιοϋτον δέ μέτρον 
έφηρμόζετο κοί έν τή Αρχαία Έλλάδι—έπί πλέον ύπεχρε- 
οϋτο είς τήν πληρωμήν έδιφονομίου 3 2]3 τσεκινίων, δυνά
μει διαταγής άπό 11 Σεπτεμβρ. 1569 τών ’Εκτελεστών ταϋ 
Νόμου.
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νιας καί Ζακύνθου διά τοΰ άπό 15 ’Ιανουάριου 1865 Β. Λ. 
ώρίσθη άνά δρχ. 150 κατά μήνα, τών δέ βοηθών α' μέν τα- 
ξεως δρχ. 90, β' τάξεως δρχ. 80 καί γ' δρχ. 60 καί τοΰ 
κλητήρος είς δρχ. 50 κατά μήνα. Βραδύτερον (1866) τό 
προσωπικόν Ζακύνθου ήλαττώθη είς μόνον τόν Άρχ)φύλακα 
μέ μισθόν 180 δρχ. μηνιαίως, τόν βοηθόν β' τάξεως μέ μι
σθόν δρχ. 90 καί τόν κλητήρα μέ μισθόν δρχ. 50.

Δυνάμει τοΰ άπό 5 Απριλίου 1910 ΓΨΒ'. Νόμου περί 
προσόντων κλπ., τών υπαλλήλων τοΰ Υπουργείο» τών ’Ε
σωτερικών κλπ., τό προσωπικόν τοΰ έν Ζακύνθφ Άρχ)κείου 
άποτελεϊται έξ ένός Άρχ)φύλακος β' τάξεως έπί βαθμφ 
καί μισθφ ακολούθου, έξ ένός βοηθοΰ α' τάξεως καί ένός 
κλητήρος. ’Άγνωστον διά τίνας λόγους τό τοσαύτης σήμα 
σίας Άρχ)κεϊον Ζακύνθου διά τοΰ είρημένου Νόμου ύπεβι- 
βάσθη, ό Άρχ)φύλαξ κατέστη β' τάξεως καί δ μισθός του 
περιωρίσθη μηνιαίως άπό δρ. 180 —όποιος ήτο προηγουμέ
νως, δπότε διωρίζοντο Άρχ) φύλακες άδαεϊς τής υπηρεσίας 
— είς δρχ. 120, ένφ τά Άρχ)κεϊα Κερκύρας καί Κεφαλλη
νίας διετηρήθησαν, ώς είχον, είνε δέ γνωστόν, δτι άπό άπό 
ψεοις ύλικοΰ τό Άρχ)κεϊον Ζακ.ύνθου δέν είνε κατώτερο·' 
τοΰ τής Κεφαλληνίας, ίσως δέ καί τοΰ τής Κερκύρας.

Άλλά καί έτερον άδίκημα, παρά τάς άγαθάς τοΰ Νομο 
θέτου προθέσεις, διά τοΰ αύτοΰ Νόμου προσεγένετο είς τούς 
Άρχ)φύλακας. 'Ως προσόν Άρχ)φύλακος α' τάξεως Απαι
τεί άπλοΰν δίπλωμα Νομικής, χωρίς νά ληφθώσιν ύπ’ δψει— 
τό όποιον καί σπουδαιότερον— ή είδικότης τών περί τά άρ 
χαιολογικά καί ιστορικά άσχολουμένων καί αί Ιστορικοί των 
έργασίαι. Άλλ’ άπό τής άπόψεως τοΰ συμφέροντος τής ύπη 
ρεσίας ή προτίμησις διά τούς διπλωματούχους τής Νομικής 
είνε δλως άσκοπος, διότι ποιαν σχέσιν έχει ή περιορισμένη 
μόρφωσις, τήν όποιαν συνήθως δηλοί τό δίπλωμα, πρός το 
έργον τοΰ Άρχ)φύλακος, ύποχρέου νά έχη πείραν μεγίστην 
τοΰ Άρχ)φυλακείου, νά γνωρίζη δέ ν’ άναγινώσκη Απτοί 
στως τούς διαφόρους χαρακτήρας, έργασίας πολλών αιώνων 
είς διαφόρους γλώσσας καί ιδιώματα, τό όποιον μόνη πολύ 
ετής πείρα καί ζήλος περί τάς Ιστορικός έρεύνας δύναται 
νά κατορθώση ;

Ή σπουδαιότης τοΰ ζητήματος ήγαγε τόν σοφόν καί είδι 
κώτατον περί τά ιστορικά καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου μας 
κ. Α. Άνδρεάδην νά γράψη εμβριθές άρθρον, («Εστίαν 
30 Απριλίου 1912) δι’ ού έξαίρων τήν σπουδαιότητα καί 
χρησιμότητα τών Άρχ)κείων Έπτανήσου, έξήταζε τας α- 
τελείας τοΰ, ώς άνω, Νομού τής 5ης Απριλίου και εζητει, 
δπως τά Άρχεϊα ταΰτα άνέλθωσιν είς τό έμπρεπον αντοΐς 
επίπεδον. Άλλά καί ό τύπος δέν υστέρησε νά ύποδείξη τά 
τρωτά τοΰ αύτοΰ Νόμου καί τό Αδίκημα, τό όποιον έγ-ενετο 
δι’ αύτοΰ, Ιδίως είς τό Άρχ)κείον Ζακύνθου. Δυστυχώς ό 
έπελθών πόλεμος έναυάγησε πάσαν εύγενή προσπάθειαν πρός 
θεραπείαν τοΰ άτελοΰς Νόμου, έλπίζομεν δε οτι ο ρέκτης 
παντός καλοΰ καί προοδευτικοΰ έπί τών ’Εσωτερικών 'Υ
πουργός κ. Ε. Ρέπουλης, λαμβάνων γνώσιν τών άνωτέρω 
τοΰ Νόμου άτελειών, θά θελήση νά έπιφέρη είς αύτόν τάς 
δεούσας διορθώσεις, έπί τή πεποιθήσει, δτι σπουδαίως θά 
έξυπηρετήση τά συμφέροντα τοΰ τε δημοσίου καί τής νήσου 

Ζακύνθου.

(Έπεται συνέχεια) -ό- Ζώης
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To Μιλανίνον, δηλαδή τό μικρόν Μιλάνον, αυτό εϊνε τό 

χαϊδευτικόν ονομα τοΰ αστεως-κήπου, τό όποιον αί προσπά 
θειαι τής μελινεζικης συνεργατικής ή Ούνιόνε Κοοπερατί
βα, καί τοΰ δραστήριου της προέδρου Λουΐτζι Μπουφό?ι. 
ανεγείρουν ταύτην τήν στιγμήν ε’ις τάς πύλας τής μεγάλης 
πόλεως τής Λομβαρδίας, τοΰ Μιλάνου.

Αστεα - κήπους, λέγουν είς τήν Ευρώπην τούς εργατι
κούς συνοικισμούς, τούς οποίους έταιρίαι καμωμέναι άπί 
τούς ίδιους έργάτας, κτίζουν κοντά είς τάς πόλεις. Εϊνε 
προάστεια εργατών καταπράσινα, διότι κάθε σπίτι έχει τό 
περιβολάκι του καί άλλας κοινάς φυτείας.

Μία λοιπον περιγραφή τοΰ νέου αύτοΰ συνεργατικού αστε
ως, διότι τοιαΰτα υπάρχουν πολλά είς δλας τάς χώρας τή; 
Ευρώπης, θά κίνηση, πιστεύομεν, τό ένδιαφέρον τών ανα
γνωστών τής «Έλλ. Έπιθεωρήσεως» καί, ϊσως, θά δώση 
καί είς τόν τόπον μας αφορμήν μιμήσεως, είς τήν πόλιν τώ” 
Αθηνών, τουλάχιστον, ποΰ ό πτωχόκοσμος φυτοζωεί μέτα 
είς τάς τρώγλας καί τά υπόγεια, ή δέ μεσαία τάξις πλη
ρώνει ένοίκια βαρύτερα τού προϋπολογισμού της.

Μία έρευνα, ή οποία έγεινεν είς τό Μιλάνον τόν ’Ιούλιον 
τοΰ 1903, έπιχειρηθεΐσα άπό κοινού άπό τήν Ούνιόνε Κο
οπερατίβα (δηλ. τήν Συνεργατικήν Ένωσιν) καί τήν ε
ταιρίαν Ούμανιτούρια (δηλ. τήν Φιλάνθρωπον ’Εταιρίαν), 
άπέδειξεν, δτι 332,841 μιλανέζοι (97,161 οίκογένειαι), ήτοι 
70 ο)ο τών κατοίκων τής πόλεως ταύτης, κατώκουν είς 1σ*?  
417 δωμάτιά, τούθ’ δπερ μάς κάμνει δύο δωμάτια κατά οι
κογένειαν, καί άλλα γεγονότα, άναφερόμενα είς τήν έκ- 
θεσιν τής έρεύνης ταύτης, διεξετραγώδουν τάς άξίοθρηντ 
το”ί ύγιεινάς συνθήκας τής εργατικής οίκήσεως.

Ή έρευνα αυτή προεκάλεσε τήν κατασκευήν οίκημάτω 
υπό τού δήμου και τήν ϊδρυσιν πολλών έταιριών οικοδομι
κών. Υπολογίζουν εις 200 εκατομμύρια τά χρησιμοπο.η- 
θέντα κεφάλαια είς τάς επιχειρήσεις ταύτας είς τό Μιλά 
νον άπό τού 1905. Ή ύπαρξις δέ οικημάτων περισσοτέρων 
και μεγαλειτερων είχεν ώς συνέπειαν τήν έλάττωσιν τή- 
θνησιμότητας, τής έκ τής φυματιώσεως θνησιμότητας, ή 
οποία άπό τά 3,33 έπί χιλίων κατοίκων πού ήτο κατά τό 
1906, έγεινε κατά τό 1910 2,44 ο)οο, δηλαδή έπί 10,000 
κατοίκων έννέα κρούσματα θανάτου άποφεύγονται καθ’ έ
καστον έτος, ενεκα τής βελτιώσεως τής οίκήσεως.

Τό Συμβούλων τής Ούνιόνε Κοοπερατίβα έπελήφθη καί 
τούτο τού ζητήματος. Καί μετά προσεκτικήν καί έπιτόπιον 
έξέτασιν τού τί έγίνετο είς τήν ’Αγγλίαν, τήν Γαλλίαν, 
τήν Γερμανίαν, μετά βαθείας μελέτας, ή Συνεργατική αύ 
τη έταιρία έκρινεν, δτι ή μόνη διαρκής λύσις τού ζητή
ματος συνίσταται είς τήν ϊδρυσιν ένός αστεως - κήπου. Ν 
μίζουσα δέ ή έταιρία αυτή, δτι ό Δήμος καί αί είδικαί έρ 
γατικαί οίκοδομικαί έταιρίαι εϊχον πράξει τό καθ’ έαυτά; 
διά τήν έργατικήν τάξιν, αύτή άπησχολήθη διά τάς άνάγ· 
κας τής τάξεως έκείνης, άπό τήν όποιαν στρατολογεί τή/ 
τρομεράν πλειονότητα τών συνεταίρων της, τήν τάξιν δη\ 
τών υπαλλήλων, τών τεχνιτών, τών δημοσίων λειτουργών 
τήν μέσην δηλαδή καί τήν παράμεσον τάξιν καί ή κατη 
γορία αυτή τών κατοίκων δέν αισθάνεται όλιγοότερον κόπον 
άπό τούς χειραποβιώτους έργάτας, διά νά προμηθεύση είς 
έαυτήν κατάλληλα οικήματα, χωρίς νά ύπερβή τό ποσόν, τό 
όποιον δύναται νά διαθέτη διά τήν οϊκησιν.

Ή Ούνιόνε Κοοπερατίβα λοιπόν ήγόρασεν εύθηνά ένα 
γήπεδον 130 εκταρίων (Σημ. «Έλλ. Έπιθ.» Τό έκτάριον 
ίσοδυναμεί πρός 10 στρέμματα, ήτοι περί τάς 18 περίπου 
χιλιάδας πήχεις) είς άπόστασιν 6 χιλιομέτρων άπό τού 
συνόρου τής πόλεως καί 10 χιλιομέτρων άπό τού κέντρου 
τοΰ Μιλάνου, έπί τού έδάφους τού δήμου Κουζάνο έπί τού 
Σεβέζο. Έκαμεν έπειτα ένα σχέδιον γενικόν διά τήν χρη
σιμοποίησήν τού γηπέδου τούτου. Οί δρόμοι καί αί πλατείαι 
θά καταλάβουν 35 εκτάρια καί έχαράχθησαν ήδη άπό τοΰ- 
δε. Ή μεγάλη κεντρική άρτηρία, πλάτους 60 μέτρων, θά 
έχη τέσσαρας δενδροστοιχίας καί φυτείας άπό πρασινάδα 
καί λουλούδια. Οί άλλοι δρόμοι τής συγκοινωνίας, πλάτους 
κατά 10, 12, 15, 18 καί 20 μέτρα, διαγράφουν σχεδόν δλοι 
κομψός καμπύλας, τούθ’ δπερ ύπό καλαισθητικήν έποψιν. 
εϊνε πολύ προτιμωτερον άπό τάς εύθείας γραμμάς. ’Επι
τυγχάνεται ούτω ή πανοραματική γενική οψις ένός πάρκου, 
ένφ αί εύθείαι γραμμαί γεννούν τήν ομοιομορφίαν καί τήν 
μονοτονίαν. 01 δρόμοι ούτοι κατά τό πλείστον γαρνίρονται 
άπό δύο σειράς δένδρων. Αί πλατείαι τών παιγνιδίων, <-ϊ 
δημόσιοι κήποι, αί σκιαζόμεναι πλατείαι, αί προωρισμέναι, 
δχι πρός κυκλοφορίαν, άλλά διά τήν άνάπαυσιν καί άφιε- 
ρωμέναι είς τήν ησυχίαν, τήν ηρεμίαν, θά καταλάβουν 4 
έκτάρια. Τό υπόλοιπον τού γηπέδου θά διαιρεθή είς 2,000 
μερίδια ώς έγγιστα, έκαστον τών όποιων δέν θά δύναται 
νά περιλαμβάνη παρά μίαν οικίαν διά μίαν οικογένειαν, αέ 
δύο πατώματα, κατά μέγιστον δρον, καί καταλαμβάνουσαν 
τό περισσότερον τών 1)5 τής έπιφανείας τού μεριδίου, τοΰ 
υπολοίπου, δηλ. τών 3)5, όφείλοντος νά χρησιμοποιηθώ διά 
κήπον. Νά λοιπόν διατί λέγονται οί συνοικισμοί ούτοι «ά· 
στεα - κήποι». Αί οίκοδομαί έκανονίσθη νά μή δύνανται νά 
καταλάβουν έν συνόλφ παρά επιφάνειαν 36 έκταρίων, συ
νεπώς οί ιδιωτικοί κήποι θά έχουν μίαν όλικήν έπιφάνεια' 
54 έκταρίων. Μέ έξ λοιπόν πρόσωπα κατά οικογένειαν '.ό 
Μιλανίνον θά δύναται νά στεγάση 12,000 κατοίκους.

Αί οίκοδομαί θά γείνουν κατά ζώνας. Ή πρώτη ζώνη, 
ή οποία περιλαμβάνει σχεδόν 20 έκτάρια, εϊνε έτοιμη. Ή 
Ούνιόνε Κοοπερατίβα έγκατέστησεν είς τήν ζώνην ταύτην 
τούς δρόμους, τάς υπονόμους καί τάς διοχετεύσεις τού vs 
ροΰ, τού γκαζιού καί τού ηλεκτρικού φωτός. Επάνω δέ εις 
ένα γήπεδον, τό όποιον έφύλαξε δι’ έαυτήν ή συνεργατική 
αύτή έταιρία, κτίζει έν άληθινόν παλάτι, οπού θά συγκεν
τρωθούν τά παντός είδους μαγαζείά της καί τά γραφεία 
της, τά όποια θά εϊνε παράρτημα τών καταστημάτων της 
τού Μιλάνου, άκόμη δ’ έπί πλέον ένα έστιατόριον, ένα άρ 
τοποιεΐον, μία αίθουσα συνδιαλέξεως καί άναγνώσεως, τά 
γραφεία τού ταχυδρομείου καί τού τηλεγραφείου καί μερικά 
οικήματα διά τούς ύπηλλήλους της. Τά 187 μερίδια τή.; 
πρώτης ταύτης ζώνης έπωλήθησαν σχεδόν πάντα είς συνε
ταίρους. 'Όλαι δέ αί άναγκαϊαι δούλε ία ι διά νά δια
τηρήσουν είς τήν συνεργατικήν ταύτην αποικίαν τόν χαρα
κτήρα ένός άστεως - κήπου, έπεβλήθησαν εις τούς αγορα
στός. Τό υπόλοιπον τού γηπέδου έπωλήθη ύπό τούς αυτού'·, 
δρους είς μίαν ειδικήν συνεργατικήν έταιρίαν οικημάτων. 
Ή τελευταία αύτη κτίζει ομάδας οικημάτων, μπλόκους, 
άπό 2, 3 καί 10 βίλλας, άπλουστάτης άρχιτεκτονικής, καί 
τάς ένοικιάζει είς τούς συνεταίρους της. Τέλος ή έταιρία 
τοΰ «Άλμπέργκο Ποπολάλε» (Λαϊκού Κοινοτροφείου) έγ- 

καθιστφ είς τό συνεργατικόν τούτο άστυ ένα κοινοτροφεΐον 
δι*  άγάμους, διά μπεκιάρηδες, τό όποιον σύγκειται άπο 
πολλά μικρά κτίρια, σκορπισμένα μέσα είς ένα κήπον, διά 
τά υπνωτήρια δωμάτια καί άπό μίαν κεντρικήν οικοδομήν, 
διά τά έστιατόρια, τάς αίθούσας συγκεντρώσεως καί τά 
γραφεία τής έκμεταλλεύσεως.

Αί οίκοδομαί τής πρώτης ζώνης εϊνε δλαι τελειωμέναι 
καί κατοικημέναι ήδη, μερικαί δέ βίλλαι εϊνε έκτοτε έτοι
μοι. Εϊνε τούτο μία ώραία έπιτυχία, άφού ή έπιχείρησ c 
ήρχισε κατά τό 1909. ’Ακολούθως, μόλις θά υπάρξουν άρ 
κεταί αίτήσέις άγοράς γηπέδων, θά άρχίσουν τήν διευθέ 
τησιν τής δευτέρας ζώνης καί οί άγορασταί θά δύνανται 
νά κτίσουν.

Δύο γραμμαί άτμηλάτου τράμβαϋ μέ συχνάς ύπηρεσίας 
καί σιδηρόδρομος, συνδέουν τό Μιλανίνον πρός τό Μιλά-

-----* ----
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0 ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΑΪΤΟΪ ΣΪΝΕΠΕΙΑΙ
, Τί εϊνε ό πόλεμος ;

Εϊνε τί άδιαρρήκτως συνδεδεμένον μετά τής άνθρωπότη 
τος ;

Μία σχεδόν διαρκής καί άναπόφευκτος αυτής κατάστασις: 
’Ή εϊνε τί δμοιον πρός τάς περιοδικός έκείνας κρίσεις, 

αί όποϊαι παρουσιάζονται είς τάς έξελίξεις δλων τών οργα
νικών δντων ;

Εϊνε τί άγαθόν ή κακόν ;
Ό Κάουτ τόν κατεδίκασεν έντελώς, θεωρών αυτόν ώς 

«έκνομον» κατάστασιν. Έβεβαίωνεν, δτι τό άληθές δίκαιο' 
| τών ’Εθνών συνίσταται είς τό νά θέτη τέρμα είς τούς 

άνιέρους αυτούς άγώνας, καί νά στερεώνη τήν διαρκή ειρή
νην. Ό Σαίντ Μάρκ ντέ Γκιραρντίν έστιγμάτιζε τόν πόλε
μον, όνομάζων αυτόν «φόνον καί κλοπήν, έκθιαζομένην κα 
έστεφανωμένην».

Δέν άναφέρο) τάς κρίσεις, άς περί τού πολέμου έξήνεγκον 
οί σύγχρονοι είρηνοποιοί, διότι εϊνε παρά πάντων γνωσταί.

Άλλ’ ό Προυντώμ κηρύττει τό δίκαιον τής ’Ισχύος κα' 
θέλει νά συμβαδίσωσιν ή ’Ισχύς μετά τού Δικαίου. Δέν μάς 
διδάσκει δμως τίνι τρόπφ τό Δίκαιον καί ή ’Ισχύς δύνανται 

: νά μείνωσι πάντοτε άδιαρρήκτως συνηνωμένα. Κατά τούς 
[ τελευταίους χρόνους μέγας ύπήρξεν ό άριθμός τών δημοσιευ

μάτων, τά οποία διακεκριμένοι Άγγλοι καί Γερμανοί φυσιο
λόγοι καί ιατροί, έκ τών διασημοτέρων δαρβινιστών, έγρα 
■ψαν έπί τού πολέμου.

Φυσικφ τφ λόγφ ούτοι θεωρούσι τό θέμα άπό τής ίδικύς 
των άπόψεως καί βεβαιούσιν, δτι ό πόλεμος ουδέποτε θά 

ι παύση, καθότι ούτος έγεννήθη έν τφ κόσμφ μαζύ μέ τό' 
άνθρωπον,δτι εϊνε συμφυής τή άνθρωπίνη φύσει,έν τή όποίρ. 
διαρκώς ζητεί ευκαιρίαν νά έκδηλιοθή. Καί πρός τούτο άνα 
φέρουσιν δτι ή άνθρωπότης, συ|χφώνως πρός ιήν Παλαιάν 

Ι Διαθήκην, άρχίζει μέ αυτοκτονίαν ' Δύο αδελφοί, λέγει ύ 
ι ιατρός Λεβής, εύρίσκονται ό είς πλησίον τού άλλου· τά 

πάθη των εϊνε διάφορα καί συγκρούονται*  δ έπίλογος τή; 
διαφωνίας εϊνε δτι δ εϊς φονεύει τόν άλλον. Περάσατε άπί 
τού άτόμου είς τούς πολλούς· άντί δύο αδελφών, έχετε δύο 

f οικογένειας, δύο λαούς συνορεύοντας. Είς τήν πρώτην σύγ 
κρουσιν συμφερόντων, είς τήν πρώτην έξωτερίκευσιν τών 

: παθών, έκρήγνυται δ πόλεμος.
Καί οί περιώνυμοι αυτοί ιατροί καί φυσιολόγοι φθάνουού 

I μέχρι τού νά κηρύττωσιν, δτι δ πόλεμος εϊνε άγαθόν καί 
k δτι τάς περισσοτέρας φοράς ύπήρξεν άσυλον πολιτισμού

Είς τόν Μαραθώνα καί τήν Σαλαμίνα έθριάμβευσεν δ πολι
τισμός τής ’Αρχαίας Ελλάδος κατά τής ’Ασιατικής βαρβα
ρότητας. Οί Ρωμαϊκοί λεγεώνες, οΐτινες ύπό τόν Μάριον ένί 
κησαν τούς Κίμβρους καί τούς Τεύτονας, ύπήρξαν όργανα 
πολιτισμού. Ή ένοπλος έπέμβασις τής Ρώμης είς τά δάση 
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νον, τό τέκνον πρός τόν πατέρα. Πηγαίνει κανείς άπό τό 
ένα είς τό άλλο μέρος είς 25 λεπτά, καί αί ήδηεΰκολοι συν- 
κοινωνίαι θά βελτιωθούν άκόμη, έφ’ δσον ό πληθυσμός τού 
Μιλανίνου αυξάνει.

Ώς τό βλέπουν οί άναγνώσται τής «Έλλ. Έπιθεωρήσε- 
ως», ή άρχή εϊνε καλή καί κάμνει τιμήν είς τήν εύφυά πρω
τοβουλίαν καί τήν μηχανευτικήν δραστηριότητα τών μίλα 
νέζων συνεργατών.

Επειδή δ’ ϊσως οί άναγνώσται τής «Έλλ. Έπιθεωρί; 
σεως» νομίσουν, δτι πρόκειται περί τών συνήθων έδώ είς 
τόν τόπον μας ληστρικών κεφαλαιοκρατικών οικοδομικών 
έταιριών, θά άναπτύξωμεν άλλοτε τό θαυμάσιον, τό τέ
λειον, τό έξανθρωπιστικόν καί άνθρώπινον σύστημα τών 
συνεργατικών έταιριών οίκήσεως.

Γ. Α. Η.

τής Γαλατίας, κατά τούς χρόνους τού ’Ιουλίου Καίσαρο;, 
μετήνεγκεν έκεί τόν πολιτισμόν.

Οί αυτοί Άγγλοι καί Γερμανοί συγγραφείς, άν καί κατσ- 
κρίνοντες τούς έξολοθρευτικούς άγώνας, οΐτινες τοσοΰτ» '· 
άμαυρούσι τούς πρώτους κατακτητάς τής Αμερικής, συμπε- 
ραίνουσιν, δτι δσάκις δύο πολιτισμοί εύρίσκονται άντιμέτω- 
ποι έπί τών πεδίων τών μαχών καί ό πλέον έξελελιγμένοτ 
νικφ, δ θρίαμβός του εϊνε νόμιμος.

Καί φθάνουσι μέχρι τού νά θεωρώσιν ούχί παρανόμους 
αυτούς τούς πολέμους.

Καί ήδη θά έξετάσω συνοπτικώς τό θέμα άπό ιατρικής 
άπόψεως. Τοΰτο δέ μέ άγει είς τό ζήτημα, τό δποίον έπραγ- 
ματεύθη έσχάτως ό ιατρός Ρωβιέ είς μίαν ιών άριστων του 
διατριβών : ποιας ψυχοφυσικός καί φυσικοκοινωνικάς συνέ
πειας έχει δ πόλεμος έφ’ ένός λαού.

Ό κ. Ρωβιέ δέν έκφράζεται δριστικώς*  άλλά κατά βάθος 
ευρίσκει, δτι ό πόλεμος έχει, παρ’ δλα αυτού τά κακ^, καί 
πολλά καλά, «διότι ύψοί τόν τόνον ένός λαού, γονιμοποιέ? 
περισσότερον τάς ένεργείας του, ευρύνει τούς βρίζοντας τής 
δραστηριότητας του». Καί ζητή νά ύποστηρίξη τήν γνώμην 
του ταύτην δι’ ιστορικών γεγονότων. «Ό τριακονταετής πό
λεμος —λέγει— ύπήρξεν ή αφετηρία μιας άκτινοβόλου ήού; 
διά τήν ιστορίαν τής Γερμανίας, τής ’Αγγλίας καί τών 
άλλων χωρών, τά όποια ήκολονθησαν τήν μεταρρύθμισιν?> 
Οίμακροί πόλεμοι, ούς διεξήγαγον ή Γαλλία καί ή ’Αγγλία 
κατά τόν 17ον καί 18ον αιώνα, θαυμασίως άνέπτυξαν τά; 
ένεργείας τών δύο λαών, «καί ούτω συνέτειναν νά τούς ύψώ 
σωσιν είς τήν σειράν, τήν δπόίαν βαθμηδόν κατέλαβον.»

’Επίσης δ κ. Ρωβιέ εύρίσκει ορθήν τήν γνώμην τού Μό/. 
τκε, «δτι ό πόλεμος εϊνε ή δοκιμασία ένός λαού.» Καί ts- 
λευτφ λέγων, άς παραδοξολογώσιν οί είρηνοποιοί, βεβαιοΰν 
τες, δτι δ πόλεμος εϊνε έπάνοδος είς τήν πρωτογενή βαρβα
ρότητα καί έμπόδιον είς τόν πολιτισμόν. «Βεβαίως δ πόλε 
μος έχει καί πολλά άρνητικά μέρη, άλλά τά θετικά αύτοο 
τοιαύτα ’εϊνε άναντίρρητα. Άφ’ έτέρου καί ή ΐδρυσις τού 
διεθνούς δικαστηρίου τής ειρήνης δέν δύναται νά έμποδίση 
έντελώς τόν πόλεμον. Καί εάν ύποθέσωμεν, δτι ή ύπό τού 
δικαστηρίου τούτου έκδοθείσα άπόφασις εϊνε ή δικαιοτέρα 
τού κόσμου, πώς θά ήδύνατο αυτή νά έκτελεσθή κατά τού 
Κράτους έκείνου, τό δποίον καταδικασθέν ύπό τού δικαστη
ρίου τούτου, ήρνείτο νά ύπακούση είς τήν άπόφασιν ταύτην.»

Ό ιατρός Μπελλά συμμερίζεται δλως άλλας ιδέας. «Αφού 
οί στρατοί —λέγει— άποτελούσι τήν έκλογήν τών ισχυρών 
εϊνε άναπόφευκτον, δτι δ πόλεμος θερίζει τά σθεναριότερα 
στοιχεία ένός έθνους*  καί δτι έπιφέρει τάς πλέον λυπηρά; 
συνέπειας, τάς οποίας δ ιατρός έχει ευκαιρίαν νά παρατη- 
ρήση, σύν άλλοις, έν τή σφαίρφ τού κεντρικού νευρικού συ
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στήματος.'Ο είς τήν Γαλλίαν τόν παρελθόντα αιώνα κατατι 
ραννήσας νευρισμός, ώφείλετο είς τούς ναπολεοντίους πο- 
λέμους.Τοΰτο υπενθυμίζει τούς λόγους τοϋ Μουσσέτ έπί τής 
Γαλλικής γεννεάς τής έποχής έκείνης : «Συλληφθεϊσα με
ταξύ δύο μαχών, ή γενεά έκείνη ύπήρξεν, ώχρα, νευρική.. »

Έάν ήθελον νά αναφέρω έστω καί συνοπτικώς τάς ύπέρ 
καί κατά τοΰ πολέμου έξενεχθεϊσας γνιόμας, θά ήδυνάμην 
νά γράψω βιβλίον ολόκληρον. Τά λεχθέντα είνε πλέον ή 
αρκετά, δπως δείξωσι τάς άππιθέσεις, αίτινες ύπάρχωσι με 
ταξύ τών δυο γνωμών.

Ποία τών δύο γνωμών πλησιάζει μάλλον πρός τήν άλή 
θειαν ;

Κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην, ουδεμία αυτών δέν είνε 
ακριβής, καί έκάστη περιέχει μέρος άληθές καί μέρος ψευ
δές. Ό πόλεμος είνε συγχρόνως αγαθόν καί κακόν τι : φέ
ρει άφ’ ένός τόν θάνατον καί άφ’ ετέρου σθεναρωτέραν 
ζωήν.

"Οτι ό πόλεμος είνε συμφυές τι τή ανθρώπινη φύσει, δτι 
υπήρξε συχνάκις ισχυρός παράγων προόδου (οί πόλεμοι τή; 
άρχαίας Ελλάδος καί τής αρχαίας Ρώμης κατά τών βαρ
βάρων) είνε άναμφισβήτητον, καθώς καί τό δτι ένφ έπολ- 
λαπλασίαζε τάς ύγειεϊς καί ζώσας ένεργείας φιλοπολέμ,,ν 
λαών, έφερεν είς αυτούς καί παντοΐα κακά. Τό όποιον δέν 
είνε ουδόλως δυσχερές νά έξηγηθή, λαμβάνοντες ύπ’ δψει, 
δτι, καθώς είτε καί εις τών διασημοτέρων φυσιολόγων τής 
έποχής μας, ή ζωή καί ό θάνατος προβαίνουσιν άδιαρρή- 
κτως συνδεδεμένοι. «Ούτος έπιρρίπτει τήν σκιάν του άφ’ ής 
στιγμής τό πρώτον άναφαίνεται τό φώς τής άνθρωπότητος».

* * *

Καί εισερχόμενοι περισσότερον, άπό Ιατρικής άπόψεως. 
είς τήν έξέτασιν τοΰ ζητήματος, ήμποροϋμεν νά ύποβάλωμεν 
τήν έρώτησιν : «Έάν καί ποιας παθολογικός σύνεπείας έχει 
δ πόλεμος έπί ένός λαοΰ ;»

’Αδύνατον νά άπαντήση τις, είς τά περιωρισμένα δρια 
ένός άρθρου έφημερίδος, είς μίαν τόσον παλύπλοκον άπάν- 
τησιν. ’Αλλ’ έν συνάψει, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι ό πόλε
μος μετά τών σχετικών σφαγών έπί τών πεδίων τών μαχών 
σχηματίζει άκενώτους κυψέλας δλων έκείνων τών πρωτογό
νων παθολογικών έκδηλιόσεων τών ψυχικών τραυμάτων 
μετά τών άναποφεύκτων αΰτοϋ συνεπειών έπί τοΰ όργαν: ■ 
σμοΰ, κυψέλας «νευροπαθολογίας» καί ένίοτε καί «ψυχώ
σεων».

Είς τήν αύτήν έφημερίδα ό γράφων αύτό τό άρθρον, περί 
γράφει, σύν άλλοις, τά κρούσματα ψυχικής οδύνης καί τινας 
ψυχώσεις, αί όποϊαι παρετηρήθησαν ύπ’ αΰτοΰ έν Μεσσήνη, 
κατά τάς ήμέρας, αίτινες διεδέχθησαν τήν σεισμικήν τρα- 
γφδίαν. Είς τήν αυτήν έφημερίδα άνέφερε τάς ποικίλας ψυ
χώσεις, τάς οποίας παρετήρησαν οί Ρώσσοι ιατροί, εις τούς 
στρατιώτας, οίτινες έλαβον μέρος είς τάς γιγαντιώδεις μά- 
χας τοΰ Λιαογιάν, τοΰ Μοΰκδεν, καθώς καί είς τούς ναύτας 
τούς έπιζήσαντας τής ναυμαχίας τής Τσουσίμας.

Είς τούς λαούς οί μεγάλοι πόλεμοι δέν δύνανται νά μή 
έπιφέρωσι μίαν νευρικήν κατάστασιν, ήτις —έάν δέν χαλι- 
νωθή έγκαίρως διά μιάς λογικής παιδεύσεως τοΰ λαοΰ— δύ 
ναται νά μετενεχθή χειροτερεύουσα, είς τάς μεταγενεστέρα; 
γενεάς, καί νά έχη δυσαρέστους έπιδράσεις έπί τής ιστο
ρίας τοΰ σχετικοΰ λαοΰ.

Ούτε περιορίζονται εις τοΰτο τά παθολογικά άποτελέσμο- 
τα τοΰ πολέμου. Τίς άγνοεΐ τάς σχετικάς έπιδημίας ; Καί 
τό αύτό δύναται νά λεχθή διά τάς νοσηράς σύνεπείας τάς 
όφειλομένας είς τάς σοβαροτάτας οικονομικός δυσπραγίας 
έκ τών οποίων πάσχουσιν οί λαοί.

* * *
Έξετάζοντες τόν πόλεμον τοΰ 1870, άπό τής άπόψεως τών 

ψυχικών αύτοΰ άντικτύπων, έκεϊνο, δπερ πρό πάντων προ
κύπτει, είνε αί μεταμορφώσεις, τάς οποίας έκτοτε ύπέστη ή 

γερμανική ψυχή. Ή Γερμανία τοΰ 1914 είνε ή τοΰ Λάϊπνιτς, 
τοΰ Κάντ, τοΰ Στέγγελ, τοΰ Μπετόβεν, τοΰ Βάγνερ. Είνε 
αΰτη ή πατρίς τοΰ Βάγνερ, δστις συνέλαβε τό ποίημα τών 
ποιημάτων, τόν Παρσιφάλ—τόν Παρσιφάλ, τόν όποιον ό ίδι
ος ό Βάνγερ διηγείτο δτι συνέλαβε μίαν άγίαν Παρασκευήν 
σκεπτόμενος έπί τοΰ μυστηρίου τοΰ Σταυροΰ. Καί διηγείτο 
σύν άλλοις δτι τοΰ έφαίνετο δτι ήκουε τήν φωνήν τών άγγέ- 
λων, οίτινες έψαλλον — «σύ δέν θά φέρης δπλον» τήν ημέ
ραν αύτήν καθ’ ήν ό Χριστός άπέθανεν έπί τοΰ Σταυροΰ διά 
τήν σωτηρίαν τών άνθρώπων».

Τό προφητικόν τοΰ Ματσίνι πνεύμα είς τάς σελίδας του 
έπί τής Φιλοσοφίας τής Μουσικής έγραψεν.

«Ώς έν τή ζωή τών όνείρων, δίαν τά αισθήματα σιωπώσι 
καί ό νους βλέπει είς άλλους κόσμους, δταν τό παν είνε έ- 
λαφρότερον, καί δλαι αί εικόνες πλέουσιν είς τό άπειρον, οΰ 
τως ή Γερμανική μουσική άποληθαργοΰσα τά ένστικτα καί 
τήν δύναμιν τής "Υλης, ύψοί τήν ψυχήν πρός κόσμους άχα- 
νεϊς καί άγνωστους καί μία άσθενής, άβεβαία άνάμνησις 
ποΰ άποδεικνύει ώς νά τούς είχες διΐδει κατά τά πρώτα 
δράματα τής παιδικής ηλικίας, έν μέσφ τών μητρικών περι
ποιήσεων, μέχρις δτου ό θόρυβος, αί άπολαύσεις καί οί πό
νοι τής ζωής, τήν όποιαν πατοΰμεν, έξαφανίζονται. Είνε μια 
μουσική ύπερόχως έλεγειακή, μουσική άναμνήσεων, έπιθυ 
μιών, μελαγχολικών έλπίδων καί λύπης αίτινες δέν δύνανται 
νά ευρωσι παραμυθίαν παρ’ άνθρωπίνου χείλους —μουσική 
αγγέλων, οίτινες έχασαν τόν ούρανόν καί ίπτανται πέριξ σου. 
Ή πατρίς της είνε τό Άπειρον, πρός τό όποιον τείνει.»

Τί θά είχεν είπει ό Μαντσίνι έάν είχεν άκούσει τόν Παρ
σιφάλ ;

Πιθανώς ήθελεν είπει περίπου δ,τι καί δ άθάνατος κύ
κνο? : «Ό παλαιός Ούρανός μετά τών Θεών του κατέπεσε" 
εις τήν άβυσσον, άλλά τοΰτο δέν σημαίνει τελειωτικόν θά
νατον. Πρέπει νά ύπάρχωσιν εις νέος ούρανός καί μία νέα 
γή, είς ΰψιστος θεός άκόμη ύψηλότερον, καί ή δνειρευομένυ 
δικαιοσύνη, τήν όποιαν διείδαν καί έμακάρισαν δλοι οί προ 
φήται, οί βαπτισταί, οί όμολογηταί τής πίστεως, οί μάρτυ
ρες τής παγκοσμίου ’Ιδέας, πρέπει νά κυριαρχήση έπί τή; 
γής.»

* * ★

Έν τή μαύρη σκοτίρ, τήν όποιαν ό παρών πόλεμος ρίπτει 
έφ’ δλου τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, τό θαυμάσιον δραμα 
τοΰ κύκνου τής Βεκρούτης είνε μία άκτΐς φωτός, ήτις δει 
κνύει τάς οδούς, τάς όποιας ή άνθρωπότης θά διατρέξη έν 
τφ μέλλοντι. Ναί τό αίμα, τό όποιον σήμερον χύνεται, θά 
φέρη καλόν. Ό νόμος τής προόδου θέλει κάθε βήμα πρό; 
τά έμπρός νά καλύπτεται ύπό θυσιών καί πόνων. Τό αίμα, 
δπερ σήμερον χύνεται, θά έπιταχύνη τήν ήώ μιάς άκτινο- 
βόλου ήμέρας, τήν ήώ, τήν οποίαν προείπεν ό κύκνος τής 
Βεκρούτης, τήν όποιαν ημείς οί ιατροί, διαβλέπομεν προσέτι, 
έχοντες ύπ’ δψει τόν σιδηροΰν νόμον τής έξελίξεως. Ή Ε
πιστήμη έπιβεβαιοΐ τό θαυμαστόν δραμα τοΰ άθανάτου κύ
κνου.

Κέρκυρα Σ. Θ. Λάσκαρις
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Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Μ EIpMNH
Τά τελευταία πολεμικά γεγονότα άπεγύμνωσαν καί 

κατερράκωσαν κάθε ιδέαν προόδου και πολιτισμού 
τής ανθρωπότητας. Απέδειξαν, δτι ό φυσικός άν
θρωπος δέν έπαυσε ζών καί υπάρχων. Τά πρωτογενή 
αισθήματα είνε εκείνα ποΰ κυριαρχούν καί τό ένστι 
κτον τοΰ θηρίου είνε έκεϊνο, ποΰ διέπει τάς πράξεις 
καί τάς σκέψεις τής ανθρωπότητας.

Ή φύσις, ή ανάλγητος, ή ασυγκίνητος, ή τυφλή, 
ή μή έπηρεαζομένη άπό τόν πόνον καί τήν οδύνην, 
είνε ή κυρία τών τυχών μας καί ή οδηγήτρια τών 
βημάτων μας. Ή φύσις ή άγρια, ή ορμητική, ή άκά 
θεκτος, δταν θελήση νά έκδηλώση την οργήν της, 
μάς θρυμματίζει, μάς εξαντλεί, μάς βασανίζει, όργιά 
ζει εις βάρος μας καί μάς καθιστά παίγνια τών δια
θέσεων την καί τών ορμών της. Ή φύσις με τάς 
καταιγίδας της, μέ τούς σεισμούς της, μέ, τούς, κυ 
κλώνάς της, μέ τάς τρικυμίας της, μέ τάς εκχειλίσεις 
τών ποταμών, μέ τούς πλέοντας παγώνας, μέ τήν 
ομίχλην της καταστρέφει, εκθεμελιώνει, εξαφάνιζε· 
πάν δ,τι τύχει εμπρός της. Δέν σέβεται τόν άνθρω 
πον, τήν έργασίαν του·

Καλύβας καί ανάκτορα, προσωπικότητας καί άση- 
μότητας, καλλιτεχνήματα καί βαναυσουργήματα, πα
ραδείσους θαλερούς καί ξεροτοπιές, πλωτάς πόλεις 
καί βαρκούλες, δλα άναμίξ, χωρίς διάκρισιν, τά ίσο 
πεδώνει εις στιγμάς τών τρελλών έκδηλώσεών της.

Καί ό πόλεμος είνε μία έκδήλωσις φυσική. Μολονό 
τι έξαρτάται άπό τήν «ά ν θ ρ ω π ί ν η ν γ ν ώ σ ι ν 
καί νοημοσύνην», δπως εΐπεν άλλοτε ό Μπόναο 
Λώ, ό Ηγέτης τής ’Αγγλικής Άντιπολιτεύσεως, έν 
τούτοις υπάγεται καί αύτός «εις τούς άκατα- 
μ α χ ή τ ο υ ς νόμους τής φ ύ σ ε ω ς», οί δ 
ποιοι θεωρούν τήν άνθρωπίνην ζωήν καί ευδαιμονία1, 
ώς τό πλέον εύθραυστον καί άσήμαντον αθυρμάτων

ΓΙΑΤ’ ESNE ΓΛΥΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ
[Είνε ευτυχής ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» δημοσιεύου 

σα έκλεκτούς τινας στίχους τοΰ διαπρεπούς Κυπρίου πολι 
τευτοΰ καί βουλευτοΰ Λάρνακος κ. Ζήνωνος, δστις μέ όλί 
γας καί περιπαθείς στροφάς αποκαλύπτει τήν τρυφερότητα 
τής εϋγενοΰς ψυχής του.]

Βόσκουν δειλά τά μάτια μου —δουλεΰτρες
πέσ’ τα μέλισσες— 

στά ρόδα τοΰ προσώπου σου, στά κρίνα τών
χεριών σου

καί στή δειλά μισάνοιχτη τοΰ χείλους σου 
καμέλια

καί στους αβρούς, βελούδινους πανσέδες 
τών ματιών σου.

Μιά γιασεμιών τριγύρω σου απλώνεται 
άτμοσφαΐρμ 

ν' οΐ μέλισσες μου στ’ άνθη σου βουίζουν 
νύχτα μέρα.

’Ασύγκριτο στήν μυρωδιά κ’ ασύγκριτο στ’ 
αρώματα 

μέσ’ τήν καρδιά μου —απλόχωρη κι’ από
κρυφη κυψέλη— 

στοιβάζεται όλημερίς, όλονυχτΐς στοιβά
ζεται

κάποιας αγάπης μυστικιάς τό όλόγλυκο τό 
μέλι 

καί ξεχειλίζει μέσα μου, στά χείλη μου 
ανεβαίνει

γι’ αυτό τά λόγια μου είν’ γλυκά, μικρή μου 
αγαπημένη.
Ευγένιος Ζήνων

Ώς έκ τούτου δέν πρέπει νά θεωρούνται άπροσδό 
κητοι αί θηριωδίαι καί οί βανδαλισμοί. τούς όποιους δ 
Πανευρωπαϊκός πόλεμος μάς παρουσιάζει.

Ή ραγδαία χύσις τόσου αίματος, ή καταστροφή 
πόλεων άνθουσών, ό θάνατος αθώων, τά μαρτύρια 
άμάχων πληθυσμών, ή έρήμωσις, ό όλεθρος καί τό 
πένθος, τά όποια παντού ήπλώθησαν, ή άσυνεί 
δητος φθορά ύπερόχων καλλιτεχνημάτων καί η εν 
στιγμή βρασμού ψυχικής ορμής άνοικτείρμων έξόν- 
τωσις έμψύχων καί αψύχων, ή φρίκη, ή όποια σπείρε- 
ται παντού, ή οίμωγή, ή όποια πληροί τήν άτμόσφαι- 
ραν καί τό δάκρυ, τό όποιον άρδεύει κάθε γωνίαν γής, 
έ’χουσιν ύπέρ αύτών τό μέγα άγαθόν, δτι διά τοΰ 
άποτροπιασμοΰ, τόν όποιον έμπνέουν είς τήν άνθρω 
πότητα, θά ένισχύσουν κάθε μελλοντικόν αγώνα πρό; 
παγίωσιν μακράς καί άδιαταρακτου ειρηνης. Μολονο 
τι ό πόλεμος είνε μία φυσική όρμή, έν τούτοις υπάγε
ται καί έν πολλοϊς είς την άνθρωπίνην θέλησιν. Καί 
ή θέλησις αΰτη θά ζητήοη νά έξασκηθή κατα τον 
έμφανέστερον τρόπον διά τό μέλλον τό άμεσον και τό 
άπώτερον.

’Ίσως αύτό είνε τό κέρδος τοϋ σημερινού πολέμου 
ΟΙ ειρηνικοί Λαοί, οι όποιοι έφαντάζοντο ίσως ενα 
πόλεμον πολιτισμένον καί τόν εύρισκον ανεκτόν, έμ
πλεοι φρίκης πλέον έκ τών έκτυλισσομένων, θά ζη· 
τοΰσι μέ κάθε τρόπον νά τόν άποτρέψωσι. «Τ ό ν ε ρ ο 
τώνδυωρύγωνάπό τήν Όστάνδην 
μέχρι Νιουπόρτ είνε κατακόκκινον 
άπό τό αίμ α.»

Αύτή ή άπαισία είκών δέν πρέπει νά έπαναληφθή 
έπί αιώνας. Ό αληθής πολιτισμός θά προδάλη και 
ή πολυπόθητος ειρήνη θά κυριαρχήση έπί αιώνας ί
σως μακρούς.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Η ΓΥΝΗ ΚΑΤΑ Τ0 ΞΕΝΟΝ ΤΙΝΕΥΙΑ*
Ή γυνή είνε ή Κυριακή τοΰ άνδρός. ’Οχι μόνον ή άνά- 

παυσίς του, άλλά καί ή χαρά του, άλλά καί τό άλας τής 
ζωής του. (Σημείωσις μεταφράστριας. —Τό ’Αττικόν;)

Μισελέ
***

Ή Γυνή τοΰ πνεύματος δέν μάς κινεί τόσον τό ένδιαφέ- 
ρον, δσον ή Γυνή τής καρδίας. Τά λευκά ρόδα μάς εύχα 
ριστοΰν όλιγώτερον τών ερυθρών.

Όλιδιέρος Χόλμ (διάσημος ’Αμερικανός ούμοριστή;)

Αί ευτυχέστεροι γυναίκες, καθώς τά ευτυχέστερα έ'θνη, 
δέν έχουν Ιστορίαν.

Άνο'ινυμος
* * *

Ή Γυνή είνε θησαυρός, τήν πλήρη άξίαν τοΰ οποίου ό ά
σωτος καί ό άγαμος δέν ίδύνανται ποτέ νά εκτιμήσουν.

Σατφίελδ
* * *

Είς κάθε άληθοΰς γυναικός τήν καρδίαν, κρύπτεται σπιν- 
θήρ θείου πυρός, ό όποιος άναφλέγεται καί λάμπει είς τά; 
σκοτεινάς ώρας τής άτυχίας.

Β. Ίρβιγκ (Πατήρ τής ’Αμερικανικής Φιλολογίας)
* * *

Ημείς εϊμεθα υπεύθυνοι διά τά πλεΐστα τών γυναικείων 
σφαλμάτων, ένφ αί γυναίκες μάς έχουν δώσει τά πλεϊσιι·. 
τών προτερημάτων μας.

Λεμέσρ
Μία ωραία γυνή είνε ή κόλασι; τή; ψυχής, τό καθαρτή 

ριον τοΰ πορτοφολιού καί ό παράδεισος τών οφθαλμών.
Φοντεναίλ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΖΩΗΝ
Κατα τήν άλωσιν τής Άμβέρσης αί Γερμανοί συνέ- 

λαβον 20,000 άνδρας. Μεταξύ αύτών εύρίσκεται καί 
ό στρατηγός Ντέ-Γκίζ.

— Είς τήν ’Ολλανδίαν δμως κατέφυγον περί τάς 
άλλας 26,000, μεταξύ δέ αύτών εύρίσκεται καί είς 
’Άγγλος στρατηγός.

— Ό υπασπιστής τοΰ στρατηγού Βιλλαρέ, Μπονο 
φασΰ, τραυματιστείς συνελήφθη αιχμάλωτος·

— Αί γυναίκες τοΰ Καναδά προσέφερον ύπέρ τών 
Αγγλικών νοσοκομείων 57 χιλιάδας λίρας.

— Ό τέως Ήγεμών τής Αλβανίας, έπανελθών είς 
τήν πατρίδα του, προσεκολλήθη μέ τόν βαθμόν τοΰ 
ταγματάρχου είς τό Γερμανικόν Επιτελεϊον καί διηυ 
θύνθη είς τά πεδία τών μαχών.

— Ή Γαλλική Δημοκρατία κατέσχε πάσαν κινη
τήν καί ακίνητον περιουσίαν Αύστριακών και Γέρμα 
νών υπηκόων έν τή χώρα της.

— Ή Τουρκική Κυβέρνησις μετά τήν κατάργησιν 
τών διομολογήσεων, άνεκοίνωσεν είς τά ένδιαφερό 
μένα Κράτη, δτι κατήργησε καί τήν διεθνή Ύγειονε 
μικήν ’Επιτροπήν, τήν έ'χουσαν έδραν τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν.

— Άπό τάς άρχάς τοϋ παρόντος μηνός ήρχισεν ή 
κακοκαιρία είς Γαλικίαν, Πολωνίαν καί Ανατολικήν 
Πρωσσίαν, συνεπεία τής οποίας δυσχεραίνονται αί 
πολεμικαί επιχειρήσεις·

— 01 λύκοι ακάθεκτοι επιπίπτουν επί τών πτωμά 
των τών νεκρών καί ιδία τών τραυματιών.

— Οί Ρώσσοι καί οί Γερμανοί ώργάνωσαν ειδικά 
σώματα πρός καταδίωξίν των.

— Ή Αύστρογερμανική δύναμις, ήν άντιμετώπι- 
ζον οί Ρώσσοι, έ'φθανε κατά τάς άρχάς τοΰ μηνός τό 
1,500,000 μαχητών.

— Καί έπί πλέον παρετάσσοντο 4,000 πυροβόλα 1
— Οί Κοζάκοι έχουν αρχήν νά μή συλλαμβάνωντα. 

αιχμάλωτοι.
— Πρέπει ή νά διαφύγουν ή ν’ άποθάνουν είς 

στιγμάς πολεμικών ατυχιών.
— Μεταξύ χιλιάδων Ρώσσων αιχμαλώτων ανευρί

σκονται μόνον.... δύο Κοζάκοι.
— Καί ούτοι έκάλυπτον τό πρόσωπον έξ έντροπΰς 

καί θ’ άπέθνησκον έξ ασιτίας, αν μή διά τής βίας 
δέν τούς ήνάγκαζον οί Αυστριακοί νά τρώγουν I

— Πολλές φορές φονεύονται δέκα Κοζάκοι διά νά 
σώσουν τραυματίαν ή νά έλευθερώσουν αιχμάλωτον 
σύντροφόν των ■

— Είς τάς άρχάς τοΰ μηνός διεδόθη, δτι πρόκει
ται νά λάβη μέρος είς τόν πόλεμον καί ήΠορ-’-ογτλλία.

— Εκτοτε δμως ούδέν νεώτερον σχετικόν ήκούσθη.
— Μετά τήν άλωσιν τής Αμβέρσας, δ Πρόεδρος 

τής Γαλλικής Δημοκρατίας έτηλεγράφησεν είς τόν 
Βασιλέα Αλβέρτον, προσφέρων φιλοξενίαν είς τήν 
Γ αλλίαν.

— Ό Βασιλεύς τοΰ Βελγίου εύχαριστών τόν κ. 
Πουαγκαρέ, τώ έδήλωσεν, δτι άδυνατεΐ ν’ άπομα· 
κρυνθή τοΰ στρατού του.

— Οι επίσημοι κύκλοι τής Βιέννης έξεδήλωσαν 
πολλήν δυσφορίαν διά τήν δτ>σμενή στάσιν τοΰ 'Ελ
ληνικού τύπου.

— Καί Ισχυρίζονται, δτι ή δημοσία γνώμη τής 
'Ελλάδος δέν έχει λόγους νά διάκειται έχθρικώς έναν 
τίον τής Αύστρίας καί Γερμανίας.

— Αεροπλάνα τοΰ Συμμαχικού στρατού, άνυψω- 
θέντα είς τό άκρον άριστερόν, κατεδίωξαν σώμα Γερ
μανικού ιππικού, ρίπτοντα βόμβας έναντίον του.

— Γερμανός κατάσκοπος, φέρων στολήν λοχαγού 
τού Γαλλικού στρατού, καί καθήμενος άφελέστατα 

είς τι καφφενεϊον τών Παρίσίων άνεκαλύφθη τυχαί- 
ως άπό Γάλλον συνταγματάρχην.

—-Ούτος έπιθυμών νά λάβη πληροφορίας τινάς. 
ιπετάνθη πρός αύτόν καί έκ τής προφοράς του ήν- 

νόησεν, δτι άπηυθύνετο πρός ύποπτον πρόσωπον.
— Ο κατάσκοπος έτουφεκίσθη.
-—'Π Ιιρεμύζλ, τήν οποίαν ήρωϊκώτατα ύπερα 

σπίζον.αι ώ Αίοτριακοί, κατέστη θρυλλική·
— Διαρκώς επίκειται ή πτώσίς της καί διαρκώς 

παραμένει ισχυρά καί άκατάβλητος.
— Οί έν Άγγλίφ καταφυγόντες πρόσφυγες Βέλ 

γοι, άριθμοΰνται κατά χιλιάδας.
— Τά άτμόπλοια δέν προφθάνουν νά παραλαμβά· 

νουν πρόσφυγας έκ τών Βελγικών λιμένων.
— Άπεθανεν, κατόπιν μακράς άσθενείας, ό Μαρ- 

κήσιος Σάν Τζουλιάνο, υπουργός τών ’Εξωτερικών 
τής ’Ιταλίας.

— Έκλήθη είς άντικατάστασίν του ό Σονΐνο·
— Ή πολεμική ζωή τοΰ Βασιλέως τοΰ Βελγίου 

Αλβέρτου θά παραμείνη ιστορική διά τούς συγχρό 
νους μας.

— Είς πολλά νομίζει κανείς, δτι ευρίσκει τόν τιμή 
μένον Κωνσταντίνον μας.

— Ό υιός τοΰ Κλεμανσώ έτραυματίσθη βαρύτατα.
— Ό υιός τοΰ Δελκασέ ήχμαλωτίσθη.
— 'Ο υιός τοΰ Ντενί Κοσσέν έτραυματίσθη.
— ’Εκ τών υιών τοΰ Πρωθυπουργού, ό μέν έτραυ

ματίσθη, τοΰ δέ ετέρου αγνοείται ή τύχη·
— Είνε νεκρός, τραυματίας ή αιχμάλωτος ;
— Ούδείς γνωρίζει.
— Καί ό πατήρ του Βιβιάνι δ’ έπιστολής του, δη- 

μοσιευθείσης, ζητεί πληροφορίας περί τής τύχης του.
— Βαυαροί καί Πρώσσοι εύρίσκονται είς μεγίστην 

έχθραν.
—ΟΙ πρώτοι παραπονοΰνται, δτι, δχι μόνον το'ς 

στέλλουν είς τήν πρώτην γραμμήν, άλλά καί τούς ά- 
φίνουν νηστικούς.

— Διότι οί Πρώσσοι προλαμβάνουν καί τούς τρώ
γουν τό συσσίτιόν των !

—-Είς τήν Αμβέρσαν αί βόμβαι έ,νός Ζέππελιν 
έπέφερον τραγικωτάτας συμφοράς.

— Άπό ύψους 700 ποδών άνωθεν τής πόλεως κάί 
εν ώρα νυκτός έπροξένησαν άπεριγράπτους κατασοο- 
ψάς.

— Οί Γερμανοί μίαν μεραρχίαν των, έπιδείξασαν 
ηρωισμόν, τήν άπεκάλεσαν «σιδηράν».

— Ή περιγραφή τής άλώσεως τής Αμβέρσας είνε 
έκ τών πλέον σπαρακτικών.

— Τό θέαμα τών έκτυλιχθέντων καθ’ δλον τό διά
στημα τών πολεμικών έπιχειρήσεων, ήτο όντως τρο
μακτικόν·

— Τά φρικώδη παθήματα τοΰ Βελγίου δίδουν ζων
τανήν ιδέαν τών μεγάλων καί άπεριγράπτων δεινοπα- 
θημάτων τοΰ Ελληνισμού έπί μακρούς αιώνας.

-— Ή δέ βάρβαρος συμπεριφορά τής Τουρκίας 
πρός τους ’ Αγγλους, Γάλλους καί Ρώσσους φέρει 
τους λαούς αυτους είς άμεσον έκτίμησιν τών δεινών 
τών ύποδούλων άδελφών μας.

— Οι Γερμανοί, φαντασιόπληκτοι όχι ολίγον, πρό 
τής ληξεως τοΰ πολέμου έξετύπωσαν χάρτην, Ικανο
ποιούντο καί τά πλέον παράτολμα δνειρά'των.

< — Ολόκληρος ή Βόρειος Γαλλία μέ τό Παρίσι καί 
τό Βέλγιον, Γερμανική. Είς τήν Ρωσσίαν τά < ύνορά 
των φθάνουν πρό τής Πετρουπόλεως. Ή Αγγλία 
γίνεται Γερμανικόν Προτεκτοράτον, ή δέ Πολωνία 
αυτόνομος έπαρχία τής Αυτοκρατορίας ! ! !

— Άλλά αν δέν πραγματοποιηθοΰν αύται αί Γερ
μανικοί ούτοπίαι, ώρισμένως θά ίδωμεν μεγάλας καί 

έκπληκτικάς μεταβολάς είς τόν Ευρωπαϊκόν χάρτην- 
— Καταντή άπίστευτον, δτι εύρέθησαν καλογραϊαι

Γερμανίδες δηλητηριάζουσαι μετά τήν μάχην τούς 
Γάλλους τραυματίας.

— Συνελήφθησαν καί θά δικασθοΰν εις το Στρα- 
τοδικεϊον. , «

— Άγριότερον πόλεμον δέν έχει νά παρουσίαση η
ιστορία.

— Ό παρά τή οργανωτική Αγγλική άποστολή Α
νώτερος Αρχιμηχανικός καί Γενικός ’Επιθεωρητής 
τοΰ Μηχανικού είς τό ύπουργεϊον τών Ναυτικών κ. 
’Ιάκωβος Ούώστον, ύπέστη δεινόν πλήγμα.

— ’Έχασε τόν υιόν του, υπηρετούντο ώς ιατρόν 
είς τό ’Αγγλικόν καταδρομικόν «Χάουκ», τό όποϊον 
κατεβυθίσθη ύπό Γερμανικού ύποβρυχίου.

— Είς τόν τάφον ενός ’Άγγλου πολεμιστοΰ, ευρι
σκόμενον μοναχικόν είς τάς δχθας τοΰ Αϊσν, φιλικοί 
χεϊρες έναποθέτουσι διαρκώς νωπά άνθη.

— Μόνος ποΛεμών, έφόνευσεν έξ άξιωματικούς 
Γερμανούς, έξ ών ό εις Στρατηγός, αύτός δέ έ'πεσεν 
άπνους άπό έχθρικήν σφαίραν·

— Οί χωρικοί, θαυμάζοντες τήν φρικώδη αύτήν 
άλληλοκτονίαν, τιμούν μέ τήν στοργήν των καί τό 
ένδιαφέρον των τόν μοναχικόν τάφον του.

— Ό Άγγλος Πρωθυπουργός κ. Άσκουίθ ώμί- 
λησεν ύπερόχως ώραία είς τό Κάρδιφ.

— Έγεννήθη δυσφορία καί άναβρασμός έν Αγ
γλία κατά τοΰ υπουργού τών Ναυτικών Λόρδου 
Τσώρτσιλ.

— Οί Γερμανοί, οί ύπηρετοΰντες είς τάς τάξεις 
τού Τουρκικού στρατού, ανέρχονται είς 8,000.

— Εις τήν Αγγλίαν ό πόλεμος στοιχίζει ήμερη-- 
σίως 17 έκατομμύρια φράγκων,

— Ό Ποαγκαρέ καί ό κ. Βιβιάνι έπεσκέφθησαν 
είς τό Γενικόν Στρατηγεϊον τόν Αρχιστράτηγον τής 
Γαλλίας Ζόφφρ·

— Κατόπιν μετέβησαν είς τό Αγγλικόν Στραταρ 
χεΐον.

— «Νεκρός έπί τού πεδίου τής τιμής», δπως γρά 
φουν αί Γαλλικαί έφημερίδες, εύρέθη καί εις Έλλην.

— Καλείται X. Σ. Παυλαντωνάκης καί ήτο ύπολο- 
χαγός τού 34ου Αποικιακού Συντάγματος.

— Ή γενική στρατολογία έν Γαλλία, ή μή έξαι- 
ροΰσα ούδέ τούς ιερωμένους, έ'φερεν έπί τοΰ πεδίου 
τής τιμής καί τούς νεαρωτέρους έκ τών έπισκόπων 
καί τών όίλλων άνωτέρων κληρικών τής Γαλλίας.

— Τρεις τοιούτοι ύπηρετούσιν είς τάς τάξεις τού 
Γαλλικού Στρατού, διακρινόμενοι διά τό θάρρος των 
καί τήν αύταπάρνησίν των καί διά τάς ύπηρεσίας 
ποϋ προσέφεραν είς τούς τραυματίας ή άσθενεΐς τοϋ 
πολέμου.

— Μία οικογένεια τής Γαλλίας, έκ τών εύγενών. 
έχει 49 μέλη ιης είς τά πεδία τών μαχ'ν.

— Ύπηρετοΰσι ταύτα καί ώς άξιωματικοί καί ώς 
στρατιώται.

— Πολλοί έξ αύτών άναφέρονται μεταξύ τών νε
κρών.

— Ό διάσημος Γάλλος Ακαδημαϊκός Άνατόλ 
Φράνς κατετάγη είς τόν Γαλλικόν Στρατόν παρά τά 
70 χρόνια που φέρει είς τούς ώμους του.

— Διεδόθη δτι ε’ις τόν Στρατόν τής Γερμανίας 
υπάρχει έλλειψις νοσοκομειακών υλικών καί υγειονο
μικών Αξιωματικών.

— Είς τόν Αύστριακόν Στρατόν ύπηρετών ό νεα
ρός "Ελλην Βαρώνος Άδωνι καί προαχθείς έπ’ άν 
δραγαθία είς Αξιωματικόν, έφονεύθη έν Γαλικία, 
κτυπηθείς ύπό θανατηφόρου όβίδος.

— Ή νέα Βασίλισσα τής Ρουμανίας Μαρία έκ πα 
τρός “Άγγλου καί μητρός Ρωσσίδος άνετράφη ύπό
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τήν έποπτείαν τής μάμμης της Βασιλίσσης Βικτω
ρίας- , , «

— Είναι μια απο τας ωραιότερα; και κομψότερα; 
γυναίκας τής Εύρώπης καί ό σύζυγός της τήν έρω 
τεύεται άκόμη.

— Τοΰτο θεωρείται ώς σοβαρός λόγος δπως, έπη- 
ρεαζομένου τού Φερδιινάνδου, άποκλίνη ή πολιτική 
τής Ρουμανίας ύπέρ τής Τριπλής Συνεννοήσεως.

— Ό Γάλλος Γερουσιαστής Ραϋμόνδος άπέθανεν 
ήρωϊκώς.

— Άνέλαβε μέ τήν συνήθη του αποφασιστικότη
τα τήν έναέριον κατόπτευσιν τών έχθρικών θέσεων.

— Καί έπέτα είς χαμηλόν ύψος, διά νά έξασφα- 
λίση θε,τικωτέρας παρατηρήσεις έπι τών κινήσεων 
τού έχθρού.

— Οί Γερμανοί δμως τόν άντελήφθησαν καί τόν 
έπυροβόλησαν διά χιλιάδων σφαιρών.

— Ό μηχανικός του έφονεύθη, αύτός έπληγώθη 
βαρέως καί τό άεροπλάνον του κατέστη διάτρυτον.

— Χωρίς νά χάση τήν ψυχραιμίαν του έ'λαβε τήν 
θέσιν τοΰ μηχανικού καί έκανόνισε τήν διεύθυνσιν 
τοΰ αεροπλάνου πρός τά Γαλλικά οχυρώματα.

— ’Έπεσε μεταξύ τοΰ Γαλλικού καί Γερμανικού 
στρατοπέδου, οί δέ Γάλλοι, όρμήσαντες κατά τών 
Ι’ερμανών, έπέτυχον τήν μεταφοράν του είς τάς Γαλ
λικός προφυλακάς.

— Έκεϊ έζήτησε τόν στρατηγόν, άνεκοίνωσε τάς 
παρατηρήσεις του καί ευτυχής δτι έθυσιάζετο ύπέρ 
τής Γαλλίας, έξέπνευσε.

— Ό Αντιναύαρχος Πρίγκηψ Βάττεμβεργ, πα
τήρ τής ήμετέρας Αλίκης, παρητήθη τής θέσεωτ, 
ώς πρώτου τεχνικού Συμβουλίου τού Ναυαρχείου.

— Αφορμήν πρός παραίτησιν έ'δωκαν άδικοί τι- 
νες ύπαινιγμοί Αγγλικών έφημερίδων περί τών αι
σθημάτων τοΰ Πρίγκηπος λόγφ τής Γερμανικής κα-- 
ταγωγής του.

•— Ό Βασιλεύς τής Αγγλίας, έκφράζων τήν εύ- 
αρέσκειάν του πρός τόν παραιτηθέντα, τώ άνήγγει- 
λεν δτι τόν διώρισε μέλος τοΰ ιδιαιτέρου Συμβουλίου 
τού Στέμματος.

— Ή Τουρκία πρώτη ήρξατο χειρών άδικων, έπι- 
τεθεϊσα κατά άνοχυρώτων Ρωσσικών πόλεων.

— Ό στόλος της είχε τήν γενναιότητα νά βιθί- 
ση διάφορα Ρωσσικά καί ξένα ταχυδρομικά άτμό- 
πλοία.

— Μετά τήν έπίθεσίν της έκηρύχθη έπισήμως ό 
πόλεμος Ρωσσίας, Γαλλίας καί Αγγλίας, άπελθόν· 
των έγκαίρως έκ Κωνσταντινουπόλεως τών διπλωμα
τικών άντιπροσώπων τών άντιπάλων χωριών.

— Τήν δράσιν τοΰ ’Οθωμανικού στόλου έπανη- 
γύρισεν ό Τουρκικός δχλος μέ άκράτητον ένθουσια- 
σμόν.

— Ό Χεδίβης τής Αίγύπτου, εύρισκόμενος είς 
Κωνσταντινούπολιν, δστις καί βραδύτερον καθηρέθη 
ύπό τή; Αγγλίας, έζήτησε τήν άδειαν νά έπανέλθγ 
είς τήν χώραν του καί ή Αγγλική Κυβέρνησις τόν 
συνεβούλευσε να μεταβή είς Ελβετίαν.

— Ή Αγγλική Κυβέρνησις έκήρυξε τήν Κύπρον 
κτήσιν τής Μ. Βρεττανίας.

— Ή νέα περιπέτεια τής Νήσου εύκολύνει την 
άπελευθέρωσίν της ;

— Άς τό έλπίσωμεν.
— Κάποιος Γάλλος Επίατρος τού 28ου Συντάγ

ματος έ'λαβε 97 πληγάς.
— Μία όβίς έξερράγη έπάνω του.
— Τό άλογόν του έμεινε νεκρόν, αύτός δέ ζών, 

άλλά φέρων τόν πρωτοφανή αύτόν άριθμών τών 
πληγών.

— Καί έν τούτοις είχε τύχην καί έσωσε τήν ζωήν 
του.
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— Ό Ζάν ντέ Βηρμέϊγ, Δήμαρχος τής ομωνύμου 

πόλεως, έφονεύθη, περισυλλέγων τούς τραυματίας 
Αγγλους ύπό τό εχθρικόν πΰρ.

— Ό Στρατάρχης Φρέντς, είς ήμερησίαν διατα 
γήν, αναφέρει, δτι λυπεϊται ολόκληρος ό ’Αγγλικός 
στρατός διά τόν θάνατον τοΰ Γάλλου αύτοΰ Τζέν
τλεμαν.

...AKOYHC ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
Πρό δεκαπέντε ήμερών έπήρα μία νέα ύπηρέτρια, 

ένα σωστό αίνιγμα. Δέν κατόρθωσα νά μάθω τίποτε 
άλλο, παρά μόνον δτι φορούσε τά μαύρα γιατί πέ 
ρυσι στον 'Ελληνοβουλγαρικόν πόλεμον έχασεν έναν 
άδελφόν της. Τήν συνεπάθησα καί προσεπάθουν νά 
τήν περιποιούμαι καί νά τήν παρηγορώ, δσω μπο
ρούσα καλλίτερα. Τίποτε δμως. ’Αμίλητη, μελαγχο 
λική, πολύ λυπημένη έκάθητο πάντα.

Έμάντευσα, δτι δέν ήτο μόνη ή αιτία τής σιωπής 
της δ θάνατος τοΰ αδελφού. Καί δυστυχώς δέν ήπα- 
τήθΐ]ν.

Προχθές ήλθεν ή μητέρα της, νά τήν ίδή. Ήταν 
μία γυναίκα ποΰ είχε γηράσει πρόωρα.... Τά μάτια 
της έμειδιοΰσαν γλυκά, αν καί στής κόγχες των είχε 
μείνει λείψανον προηγηθέντος δακρύου..,. Ήτο τύ
πος μιας δυστυχίας, έκδηλουμένης μέ τήν εύγενεστέ- 
ραν μορφήν της. Καθώς έ'φυγεν ήκουσα, χωρίς νά 
θέλω, τρία-τέσσερα λόγια, βαθειά, γεμάτα πόνο καί 
απελπισία. «— Δέν μας έμεινεν ούτε μιά πεντάρα.... 
Σήμερα δέν τοΰ πήρα γάλα.... Πονεϊ πολύ. .. Ή έπι 
ταγή δέν ήλθε.... Τί θά γείνωμε ! ! !»

Σαν γύρισα, είχε φύγει. Εύρήκα τήν κόρη της μό 
νη, περισσότερο λυπημένε] καί περισσότερο αμίλητη. 
Τήν ήρώτησα τί έχει ; Μοΰ άπήντησεν άορίστως κάτι 
καί έσιώπησε. Έσεβάσθην τό μυστικόν της καί δέν 
έπέμεινα.

Σέ λίγο τήν είδα γεμάτη προσήλωσι νά στέκη έμ 
πρός στής εικόνες καί νά μιλή μόνη....

Στάς τρεις τό απόγευμα μοΰ έίήτησεν άδειαν νά 
πάη μιά στιγμή στο ταχυδρομεϊον. Τήν άφήκα, καί 
σέ λίγη ώρα γύρισε μέ μάτια κόκκινα άπό τό κλάμμα, 
καί μέ σαράντα δραχμές στά χέρια.

Μόλις μέ είδε δέν έκρατήθη. ’Εξέσπασε σ’ ένα 
θρήνο τρομερό, καί μούπε.

— Ω ! Κυρία μου, άκσΰνε λοιπόν καί οί νεκροί 
μας:

Καί πριν προφεθάσω νά τήν έρωτήσω τό γιατί,

7ΧΓ1Ο ΤΗΝ ΖΩΗΝ του μΗΝοέι 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διανύομεν τόν τέταρτον μήνα τής Πανευρωπαϊκής 
συρράξεως καί άκόμη δέν δυνάμεθα νά άντιμετωπί- 
σωμεν τήν εικόνα τής πραγματικότητας. "Ολα ά 
σαφή, άβέβαια, άόριστα, δυσδιάκριτα. Θυσίαι καί κα- 
ταστροφαί καί αίματα καί πένθη και όδύναι είνε τά 
θετικά άποτελέσματα τής άσυλλήπτου τραγωδίας, ποΰ 
έξελίσσεται είς τά πεδία τών μαχών.

Οί αρχηγοί τών εμπολέμων άποβλέποντες είς τήν 
νίκην καί τά πολιτικά ωφελήματα, θυσιάζουσιν άν- 
οικτειρμόνως, χωρίς τήν έλαχίστην συγκίνησιν, χι- 
λιόμβας άνθρωπίνων υπάρξεων καί προκαλοΰσι τήν έ- 
ρήμωσιν καί τήν δυστυχίαν έκεϊ, δποϋ πρό ολίγου ή- 
πλούτο ή χαρά καί ή άπόλαυσις τής ζωής. Τά πράγ
ματα, ενφ χοροΰσι ραγδαίως πρός τήν καταστροφήν, 
ή είκών παραμένει ή ίδια καί μόνον τό πλαίσιον κατά 
διαφόρους χρονικάς περιόδους μεταλλάσσεται- "Ο,τι 
έγράψαμεν τόν παρελθόντα μήνα, δυνάμεθα νά τό

— Διωρίσθη ’Αρχηγός τοΰ Σώματος τών Γάλλων 
αεροπόρων ό Στρατηγός τοΰ Πυροβολικού κ. Χιροά- 
ουερ., αξιωματικός μεγάλης μορφώσεως.

— 'Ο διασημότερος τών Βέλγων ποιητών Μαυρί
κιος Μαίτερλιγκ, έδημοσίευσεν είς Γαλλικήν εφημε
ρίδα θαυμάσιου περί τοΰ Βασιλέως ’Αλβέρτου άρ 
θρον.

μοΰ διηγήθη, δτι είχε πατέρα άρρωστο,.... δτι ένας 
άδελφός της ποΰ είργάζετο κάπου, έπήρε τά χρήμα 
τα τής εβδομάδας του καί έπήγε καί έμέθυσε- δέν 
τούς έδωσε πεντάρα.... δτι τά μικρότερα αδέλφια της 
ήσαν ανίκανα γιά κάθε εργασίαν.... δτι δέν έπερί- 
μεναν, παρά άπό κάτι ποΰ τούς έστελνεν ή Κυβέρνη- 
σις γιά εκείνον ποΰ έχασαν...,, οτι ήτο ’Οκτώβριος 
καί είχαν νά λάβουν άπό τόν Απρίλιον, καί προσέ 
θεσε. «—Κι’ άν δλοι πεινούσαν δέν πειράζει, άρκεΐ νά 
είχε λίγο γάλα ό γέρος καί άρρωστος πατέρας ! ! !»

— Άπηλπισμένη, Κυρία, πήγα καί στάθηκα μπρο
στά στο εικόνισμα, δπου βλέποντας τή Γλυκειά Μορ
φή τοΰ Χριστού μας, έφαντάσθηκα πώς κάπου έκεϊ 
θά είνε καί τοΰ αδελφού μου ή ψυχή, καί τοΰ είπα 
πώς εκείνος ποΰ μόνον έφρόντιζε γιά μάς δταν έ- 
ζοΰσε, δέν θά φροντίση καί τώρα ;..., Καί δείχνον
τας τά λεπτά ποΰ έκρατοΰσε, μοΰ προσέθεσε. «—Καί 
βλέπετε, μέ ήκουσε καί έφρόντισε.... Τώρα μοΰ έδω- 
καν τήν σύνταξίν του....

Περιττόν νά σάς πώ πώς έκλαια κ’ εγώ μαζύ της. 
Προσεπάθησα νά τήν παρηγορήσω, έστάθη άδύνα- 
τον. Χωρίς νά θέλω θυμήθηκα τούς θαυμάσιους στί
χους τοΰ Πολέμη.

«Καί ζωντανό σάς έ'θρεψα καί πεθαμμένο τώρα 
όρφανεμένα μου παιδιά σάς έδωκα ψωμί....

"Οταν έστρεψα νά ε’ισέλθω είς τό δωμάτιόν μου, 
τό λυπημένο κορίτσι είπεν. «—’Απ’ αυτά τώρα θά 
μπορέσωμε νά τοΰ κάνωμε καί μιά λειτουργία ! !

Έκλείστηκα στο δωμάτιό μου πολύ λυπημένη. 
Μοΰ έφαίνετο πώς ήκουα ολοένα «άκοΰνε καί οί νε
κροί...!» Ναι, μάς άκοΰνε, είχα ζωντανήν άπόδειξιν 
μπροστά μου....

’Από τί λοιπόν είνε φτιασμένο τό κουρέλι αύτό ποΰ 
ΚΑΡΔΙΑ τό λέμε, γιά νά άντέχη σέ τέτοια τής δυ
στυχίας ξεσχίσματα ;

'Εκάβη

έπαναλάβωμεν καί τώρα αυτολεξεί, χωρίς νά φοβη- 
θώμεν δτι θά άπομακρυνθώμεν άπό τήν αληθή άνα- 
παράστασιν τών έξελ.ισσομένων είς τό θέατρον τών 
πολεμικών έπιχειρήσεων. Κατά τοΰτο μόνον έπήλθε 
μεταβολή. "Οτι προσεχώρησε μεταξύ τών εμπολέμων 
Κρατών καί ή γενναιοτάτη Τουρκία. "Οργανον τών 
γερμανικών σχεδίων, ή ετοιμόρροπος Αυτοκρατορία 
έπετέθη κατά τής Ρωσσίας ύπούλως καί ετοιμάζεται 
νά έκστρατεύση κατά τής ’Αγγλίας, πλήττουσα αυ
τήν είς τήν Αίγυπτον ! Τό έναυσμα ούτως είς τήν 
’Ανατολήν έπήρε φτωιά, αλλά δέν ήναψε πυρκαϊάν. 
Ή Ελλάς πανέτοιμος δι’ δλα άγρυπνεϊ καί μόνον μέ 
εσταυρωμένος τάς χεΐρας παρακολουθεί τά μαρτύρια 
τών ομογενών τής Τουρκίας, οί όποιοι δοκιμάζουν δ
λας τάς πικρίας δουλείας τυραννικής, άπαισίας, έξον· 
τωτικής. Ή γενναιοτάτη Τουρκία εύρίσκει καί πάλιν 
τήν ευκαιρίαν νά έκδηλώση τό μένος της καί τήν όρ-

ιιήν της εναντίον αόπλων καί ανυπεράσπιστων πλη
θυσμών καί δέν θέλει νά έννοήση, δτι κά'θε ανανδρία 
της είνε καί ένας κλονισμός τών θεμελίων τής υπαρ- 
ξεώς της. , , ,

Ή Θεία δμως Δύναμις, τιμωρος επερχομενη, την 
ώθησε πρός τήν καταστροφήν. Τήν έ'φερεν αντιμέ
τωπου πρός τρεις κολοσσούς, τήν Ρωσσίαν, Γαλλίαν 
καί ’Αγγλίαν, οί οποίοι δέν θά τής συγχωρησωσι τό 
θράσος της καί έν καιρώ θά τήν καταστήσωσι δια 
τοΰ διαμελισμσΰ άνίκανον πλέον νά δημιουργή τήν

_ ν ύ
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— Έψηφίσθη ό νέος περί δασών νόμος, εύεργετι- 

κώτατος διά τήν συντήρησιν καί αυξησιν τοΰ δασι 
κοΰ πλούτου τής 'Ελλάδος,

—-Είς τάς άρχάς τοΰ ιιηνός σεισμοί άλλεπάλληλοι 
κατετάραξαν μέν απλώς τούς κατοίκους τοΰ Ιοστε- 
φάνου, έπέφερον δμως καταστροφας εις τους κατοί
κους Θηβών καί τών πέριξ περιφερειών.

— Ό Σάν Τζουλιάνο έγεννήθη είς τήν Κατάνην 
τής Σικελίας τήν ΙΟην Δεκεμβρίου τοΰ 1852-

— Άνήκεν είς μίαν τών εύγενεστέρων οικογενειών 
τής νήσου.

— Είς ηλικίαν 24 έτών εΐχεν έκλεγή Δήμαρχος 
Κατάνης.

— Ό Καθηγητής κ. Σωτηριάδης καθιέρωσε καί 
έφέτος τάς φιλολογικός καί ιστορικός έκδρομ.άς του.

— Ή ώποοοκοιιία θαυιιατουργεΐ είς τήν Κηφισ 
σιάν!. _ * '

•—"Εχει νά έπιδείξη φράουλες έν μέσω χειμώνι.
— Ό κ- Ρέπουλης, χαρακτηρίζουν τόν κ. Σοφού- 

λην, είπε.
— Πρώτης τάξεως άνθρωπος καί πρώτης τάξεως 

"Ελλην.
— Ό ζωγράφος κ. Σπόρος Βανδώρος ϊδρυσεν έρ- 

γαστήριον ζωγραφικής, άνταποκρινόμενος ούτως είς 
άνάγκην τής κοινωνίας μας.

— ’Εδόθη πανηγυρικωτάτη παράστασις είς τό Δη
μοτικόν θέατρον ύπό τής 'Ελληνογαλλικής ’Ιατρικής 
Ένώσεως, ύπέρ τώνΓάλλων τραυματιών τοΰ πολέμου.

— "Ελαβσν μέρος είς αυτήν αί ύπέροχοι καλλιτέ- 
χνιδες τής Ελληνικής Σκηνής κ. Κυβέλη καί ή Δίς 
Κοτοπούλη, ό κ. Παπαγεωργίου, ό κ. Μυράτ, ή Δίς 
Ζερβού καί ή έκ Πειραιώς καλλίφωνος Δίς Κων- 
σταντοπούλου.

·<·· —Άπό τά άνάποδα τής Ελληνικής άντιλήψεως 
τού Κράτους.

— Ό μηχανικός τοΰ ύπ’ άρνθ. 11 ηρωικού τορπιλ- 
λοβόλου, τό όποιον δικαιότατα άνέδειξε τόν ήρωϊκόν 
Βότσην, δέν έλαβε καμμίαν διακριτικήν τιμήν μετά 
τό μοναδικόν αύτό κατόρθωμα τοΰ στόλου μας.

— Τί είδους έμπνεύσεις έπικρατοΰν είς τάς κεφα- 
λάς τών ηρώων τοΰ «Ντορέ» καί τών αύτοκινήτων ,!

-— Ό Βασιλόπαις ’Αλέξανδρος άνέλαβε διοίκησιν 
πυροβολαρχίας, έκγυμνάζων προσωπικώς τούς άν- 

δρας του-
— Ή ’Ιταλική Πρεσβεία προσέφερεν αρκετούς τό

μους βιβλίων είς τήν Βιβλιοθήκην τής Βουλής.
— Ή Πατρίς δέν έδειξεν αδιαφορίαν μόνον διά 

τόν μηχανικόν τοΰ ηρωικού τορπιλλοβόλου.
— Δέν ήμειψε ουδέ έτίμησε δι’ ηθικής τίνος άμσι- 

βής τους δύο ναυτικούς ποΰ έχρησίμευσαν ώς πλοηγοί 
τοΰ ύπ’ άρ, 11 τορπιλλοβόλου κατά τήν ιστορικήν 
καταβύθισιν τοΰ «Φετίχ-Μπουλέν» είς τόν λιμένα 
τής Θεσσαλονίκης.

— ’Ονομάζονται Βλάχος καί Μιχαήλ Κουφός.
—-Κατάγονται έκ Λιτοχωρίου καί συνετέλεσαν εις 

τήν δόξαν τοΰ ναυτικού μας.

δυστυχίαν είς τάς μυριάδας τών άθώων πού έζων ύπό 
τήν κυριαρχίαν της.

Ή μοιραία στιγμή φθάνει. Ή άπαισία φυλή, ή ό
ποια άπό τά βάθη τής ’Ασίας κατερρύπανε τήν ’Ανα
τολήν, καλείται σήμερον νά έγκαταλείψη τά ξένα I*  
δάφη καί κατησχυμένη νά έπανέλθη είς τούς μεμα 
κρυσμένους τόπους τής καταγωγής της.

Ό πολιτισμός θά θριαμβεύση, αλλά κυριώτατα θά 
άναπνεύση καί θά άναίωογονηθή καί θά κυριαρχήση 
ό Ελληνισμός, ή αγνότερα φυλή τοΰ κόσμου. Δ.Α.Ζ.

— Άλλα κανείς δέν έσκέφθη νά τούς τιμήση ! I
— Ό ^έος Βασιλεύς τής Ρουμανίας προσέφερε

1 1)2 έκατομμύριον φράγκων ύπέρ τοϋ 'Ορφανοτρο
φείου τών θυγατέρων στρατιωτικών καί ύπέρ τών 
απομάχων τοΰ Ρουμανικού Στρατού-

— Άπέθανεν δ άρχιγραμματεύς τού Βατικανού 
Καρδινάλιος Φερράτα.

—- Ίδρύθη είς Λιόπεσι συνεργατικόν οίνοποιεϊον.
— Χαιρετίζομεν τήν ΐδρυσιν τού ευεργετικού αύ

τοΰ Σωματείου τών άμπελουργών Αιόπεσι καί Σπάτα.
- Ό διαπρεπής λογογράφος καί ποιητής κ. Νιρ

βάνας έγραψε θαυμασίαν ώδήν, άφιερωθεΐσνν πρός 
τούς «Γάλλους πληγωμένους».

’■— Είς τήν 'Ελληνογαλλικήν εορτήν άπηγγέλθη κα- 
ταχειροκροτηθεΐσα ύπό τής Δος Ζερβού.

-— Καθ’ δλον τόν μήνα έξηκολούθησαν αί έργα- 
σίαι τής Βουλής, ψηφισθέντων πολλών νομοσχεδίων, 
μεταξύ τών όποιων καί μεγίστης σπουδαιόητος.

— Είς μερικός έκ τών συνεδριάσεων έλαβον χώ 
ραν έπεισόδια, κινησαντα πολύ τό ένδιαφέρον τοΰ 
κόσμου.

— ’Επαίχθη μέ σπανίαν έπιτυχίαν είς τήν «Νέαν 
Σκηνήν» ή «Φραντζέσκα Ντά Ριμινί».

-— Διεκρίθησαν ή Δίς Κοτοπούλη, δ κ. Περίδης. 
δ κ. Μυράτ καί ή Δίς Παπαχρήστου, ή όποια διά τοϋ 
αύτοΰ έργου παρουσιάσθη καί δταν έδόθη ή τιμητι 
κή της.

— Ή κηδεία τοΰ Βασιλέως τής Ρουμανίας έτε 
λέσθη μετά μεγάλης έπισημότητος.

—Ό νεκρός τοΰ άπελθόντος Ήγεμόνος ένεταφι- 
άσθη εις τό Μοναστήριον Κούρτεα ’Άρτζες.

— Οί καλοί μας πρόσκοποι, ένστερνισθέντες τό 
έργον τής Βασιλίσσης μας, καταβάλλουσι πάσαν προσ 
πάθειαν διά τήν δσον οίόν τε έντελεστέραν άναδά- 
σωσιν τής χώρας.

— Κατά Κυριακήν κατά δμάδας καταγίνονται 
είς εργασίας σχετικός.

— Βεβαιοΰται δτι ή Αγγλία δέν θά παρεμβάλη 
προσκόμματα εις τήν εισαγωγήν τής σταφίδας μας 
είς 'Ολλανδίαν.

— Τό γεγονός αύτό είναι έξόχως εύχάριστον.
— 'Υπό τοΰ κ. Γ. Φέξη έξεδόθη ή «Ϋίοθετημέ 

νη», κοινωνικόν μυθιστόρημα τής κ. Ειρήνης Δημη- 
τρακοπούλου.

— Άπέθανεν ό Λουδοβίκος Μιλάνι, διάσημος αρ
χαιολόγος καί διευθυντής τοΰ Μουσείου τής Φλω 
ρεντίας.

— Συνέστη άγορανομικόν τμήμα, άνατεθέν είς 
τί]ν Κρητικήν χωροφυλακήν.

— 'Ιδρύθη δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού τών 
’Εσωτερικών καί θ’ άσχοληθή εΐδικώς είς τήν έπίβλε- 
ψιν τής τηρήσεως τών διατάξεων περί αγορανομίας 
καί καθαριότητας.

— Άπέθανεν είς τό Βουκουρέστιον είς ηλικίαν 
85 έτών ό Δημήτριος Στούρτζας, πρώην Πρωθυ 
πουργός τής Ρουμανίας.
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— Άπέθανε καί έκηδεύθη σεμνοπρεπώς καί έπα- 

ξίως τών αρετών του ό I. Δούμας, πρώην διευθυν
τής τοΰ Σ1ΙΑΠ καί έκ τών έξεχόντων Ήπειρωτών

— Αί τορπίλλαι τών Αυστριακών ήρχισαν νά έπι- 
σκέπτονται και τάς Ελληνικός θαλάσσας.

— Μία τοιαύτη ήλιεύθη έξωθι τής Κέρκυρας ύπό 
’Ιταλικού τορπιλλοβόλου, έπί τούτω περιπολοΰντος καί 
άνιχνεύοντος.

— ’Αγγέλλεται ή ϊδρυσις Ωδείου είς Θεσσαλο 
νίκην.

— Ή έκπολιτισική σπουδαιότης τής Μακεδονικής 
πρωτευσύσης έπέβαλλε τήν λειτουργίαν ανώτερου 
μουσικού ιδρύματος.

— Ύπό τοΰ καλλιτέχνου κ. Χατζή έπερατώθη ή 
«Ναυμαχία τής "Ελλης».

-— Είναι είκών αναμνηστική τής ένδοξου δράσεως 
τοΰ στόλου μας κατά τούς τελευταίους πολέμους.

— Μεταξύ τών έργων, τά όποια άπό τής 'Ελλη
νικής σκηνής έσημείωσαν έξοχον έπιτυχίαν κατά τήν 
έφετεινήν θεατρικήν περίοδον, δέον νά καταλογισθή 
καί τό μονόπρακτον δράμα τοΰ κ. Γεωργίου Κορο 
μηλά ό «Γυρισμός».

— Τό θαυμάσιον αυτό έργον είχε τήν ευτυχή έμ- 
πνευσιν νά τό δημοσίευση έν έπιφυλλίδι ή συνάδελφος 
«Άθήναι».

— Είς τήν A. Β. Υ. τόν Διάδοχον τής 'Ελλάδος 
άπενεμήθη ό βαθμός τοΰ 'Υποπλοιάρχου τού Έλλη 
νικοΰ πολεμικού Ναυτικού, άίντιστοιχών πρός τόν 
βαθμόν τΰ λοχαγού, τόν όποιον έχει είς τό στρά
τευμα.

— Ό κ. Δ. Καλλίμαχος, τέως Γραμματεύς τών 
Πατριαρχικών Γραφείων Κάιρου καί έκ τών ύπερο- 
χωτέρων κληρικών μας, άπήλθεν είς ’Αμερικήν.

— ΤΙΠανελλήνιος Ένωσις τόν έκάλεσεν ώς Ιερο
κήρυκα τών ξενιτευμένων 'Ελληνικών πληθυσμών.

— Ή πολυσχιδής πατριωτική δράσίς του καί ή 
πολύτιμος συμμετοχή του είς τούς δύο πολέμους μάς 
έγγυώνται περί τής έπιτυχίας τού έργου του.

— Άπεφασίσθη ό σχηματισμός Κρητικής Ανα
κτορικής Φρουράς.

— Μεταξύ τών έργων πού ήρεσαν περισσότερον 
έκ τών δοθέντων ύπό τής κ. Κυβέλης είς τό Βασιλι
κόν, συγκαταριθμεϊται καί ή ’Ιταλική κωμφδία τού 
Ροβέρτο Μπάκο, τό «Τέλος τοΰ έρωτος».

— Τό εέιφυέσατον αύτό έργον έπαίχθη τελείως.
— Κατόπιν έπερωτήσεως τού βουλευτοΰ Ψαρρών 

κ. Βρατσάνου περί τής προμήθειας τών γαιανθρά
κων ύπό τής έν ’Αμερική πρεσβείας μας, άπεκαλύ 
φθη μεγίστη ζημία είς τά συμφέροντα τού Δημοσίου.

— Συνέπεια τούτου ύπήρξεν ή άνάκλησις τοΰ ε
κεί Πρεσβευτοΰ μας κ. Σλήμαν.

—- Ό τέως πρέσβυς μας, πληροφορηθείς τήν άνά- 
κλησίν του, έδήλωσεν δτι θά απόδειξη τήν πλήρη 
άθφότητά του.

— Είς τήν Κϊον συνελήφθη ό ομογενής Καρακά- 
σης καί υποβληθείς εις βασανιστήρια, άπέθανεν έλ- 
ληνοπρεπώς.

— Ήτο 37 έτών καθηγητής τής μουσικής, μεγά
λης μορφώσεως καί πατριωτικωτάτων αισθημάτων, 
σύζυγος δέ τής γνωστής ποιητρίας κ. Πίπιζα.

— Τό κατάστημα τής κ. Μπουλούκου, πλουτισθέν 
άπό τά κομψότερα καί χαριέστερα καπέλλα, προσε?.- 
κύει άπειρον πελατείαν.

— Είς τήν όδόν 'Ερμου, άριθ. 10, άνευρίσκει κάθε 
κυρία καπέλλα τής άρεσκείας της μέ τά τελειότερα 
καί έντελέστιοα δείγματα τής Μόδας.

— Τά εκτεθειμένα μοντέλλα προκαλοΰν τόν θαυ
μασμόν καί έτ.οιυουν τήν προσοχήν καί τό ένδια 
φέρον κάθε κυρία;

— "Ηρχισε τάς παραστάσεις του είς τό Δημοτικόν 
θέατρον ό θίασος Ένκελ—Παπαϊωάννου, κατ’ έξο 
χήν εύπαρουσίαστος.

— Ή Αθηναϊκή κοινωνία έδειξε πολύ ένδιαφέ 
άπό τής πρώτης έσπέρας.

— Ό τιμημένος στρατηγός κ. Καλλάρης, Διοικη 
τής τοΰ Α' Σώματος Στρατού, κατέθεσε δρ. 500 
είς τό Διοικητήριον τοΰ 7ου Συντάγματος, ΐνα δι’ 
αύτών κατασκευασθη μαρμάρινη στήλη.

— Ή στήλη θά τοποθετηθή προ τών γραφείων τοΰ 
Συντάγματος, έπ’ αυτής δέ θ’ άναγραφώσι τά όνό 
ματα τών πεσόντων άξιωματικών τού Συντάγματος 
τούτου κατά τούς δύο πολέμους.

— Μεταξύ τών πεσόντων καταλέγεται καί δ υίός 
τοΰ στρατηγού, ύπηρετών είς τό 7ον Σύνταγμα ώς 
έφεδρος Άνθυπολοχαγός.

— Ό άποθανών Βασιλεύς τής Ρουμανίας, Κάρο 
Λος, άφήκε διά διαθήκης 12 εκατομμύρια φρ. διά 
διαφόρους φιλανθρωπικούς σκοπούς.

—- Τό άνάκτορον τής Σινάίας κληροδοτεί είς τόν 
νέον Βασιλέα Φερδινάνδον, είς δέ τήν σύζυγόν του 
καί τά τέκνα τού διαδόχου του μεγάλα χρηματικά 
ποσά.

— Τό πολιτικόν μέρος τής διαθήκης του είνε πλή
ρες άπό άφισίωσιν πρός τήν χώραν, έφ’ ής έβασί- 
λευσε.

— Είς τήν «Νέαν Ημέραν» τής 2ας Νοεμβρίου έ 
δημοσιεύθη θαυμασία καί πλήρης πολυτίμων γνωμών 
άγόρευσις τοΰ βουλευτοΰ Κυκλάδων κ. Σ. Παπαβασι- 
λείου έπί τού άρθρου 1 τού νομοσχεδίου τής Δημο
τικής Έκπαιδεύσεως.

— Συνιστώμεν αυτόν είς πάνίτα ένδιαφερόμενον 
διά τά έκπαιδευτικά ζητήματα τής πατρίδος μας.

— Είς τό Βουκουρέστιον έγένετο άπόπειρα δολο
φονίας κατά τών Αγγλων άδελφών Μπώξτον τού 
Βαλκανικού Κομιτάτου.

— Ό άποπειραθείς τήν δολοφονίαν ήτο ’Οθωμα
νός καλούμενος Άσσάν Τασίν έφένδης.

— Ό Γενικός Διοικητής Μακεδονίας κ. Σοφούλης 
προέβη είς σοβαρωτάτας δηλώσεις, προκειμένου περί 
τής έκλογής τών άντιπροσώπων τών Μακεδονικών 
επαρχιών κατά τάς προσεχείς Βουλευτικός έκλογάς.

— Έδήλωσεν δτι μόνον Μακεδόνες δικαιούνται 
καί οφείλουν νά ζητήσουν τήν τιμήν τής άντιπρο- 
σο;τειας τοΰ τμήματος τούτου τής Ν. Ελλάδος.

— Καί έπί πλέον έτόνισεν δτι αυτός προσωπικώς 
ύποθάίπει καί ενισχύει τάς ιδέας αύτάς.

-·- Αί δηλώσεις του προυξένησαν άρίστην εντύ
πωση·.

— Ό Επιμελητής τής Βιβλιοθήκης κ. Βολίδης, ά ■ 
κάματος καί ευσυνείδητος έν τή διαχειρίσει τής έμ- 
πιστευμένης αύτφ ύπηρεσίας, είργάσθη μέ τόν δια 
κρίνοντα αυτόν ζήλον πρός έξασφάλισιν τών χειρο
γράφων τών ύπαρχόντων είς τάς Κοινοτικάς, Σχσ. 
λικάς καί Μοναστηριακός βιβλισθήκας τής Μακεδο
νίας.

—- Σχετικήν έκθεσίν του, πλήρη ένδιαφέροντος, ύ- 
πέβαλεν είς τό αρμόδιον ύπουργεϊον·

— Ύπεγράφη μεταξύ 'Ελλάδος καί Ηνωμένων 
Πολιτειών σύμβασις περί διαιτησίας.

— Διά ταύτης άποφασίζεται δπως τοΰ λοιπού πά
σα διαφορά μεταξύ τών δύο κρατών λύεται είρη- 
νικώς διά τής προσφυγής είς διαιτησίαν.

— Χάριν τής ειρήνης ή ’Αμερική έχει συνάψει 
παρόμοιας συμβάσεις καί πρός άλλα Κράτη τής Ευ
ρώπης.

- - Ή «Εστία» τής 3 8) βρίου έδημοσίευσε θαυ- 
μάσιον κύριον άρθρον, δι’ ού διά πειστικωτάτων έπι- 
χειρημάιιον άποδεικνύει πόσον θά βλάψη τό άτομον 
ή έργατική πολιτική τής Κυβερνήσεως·

--'Υπό τής ’Αστυνομίας ώρίσθη έξαιρετική ποιό- 
της άρτου πρός 60 λεπτά τήν όκάν.
— Έν τούτοις πληριόνοντες τό ποσόν αύτό τρώγομεν 
άρτον, πού ’μπορούσε νά δικαιολογήση μία πολύμη 
νος πολιορκία τής πόλεώς μας.

— Έτελέσθη έπισημον καί έπιβλητικόν μνημόσυνυν 
έν τή πόλει μας ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τοΰ 
λαοφιλήτου Βασιλέως τής Ρουμανίας Καρόλου.

Κ ο σι
Η ΛΠΗ^ΗΥΘΒΡΩΣΙΣ 

---------------------- 1

Έωρτάσαμεν κατά τά τέλη τού μηνός αύτοΰ τήν 
δευτέραν έπέτειον τής άπελευθερώσεως τής Μακεδο 
νικής πρωτευσύσης. "Οταν ό Ελληνικός Στρατός ά- 
κράτητος είς τά 1912 είσήρχετο είς τά τουρκοκρα
τούμενα Ελληνικά έδάφη καί ραγδαίως άπελευθέρου 
Ελληνικός έπαρχίας, ό Ελληνισμός πρός τήν Θεσ 

σαλονίκην εΐχεν έστραμμένην δλην τήν προσοχήν 
του. ’Εκεί έδημισυργεΐτο τό έπίφθονον παρόν τής Ελ
λάδος. ’Εκεί έσφυρηλατεΐτο μία μεγάλη έποχή. Έ 
κεΐ έγράφετο μία υπερένδοξος ιστορική σελίς. ’Εκεί 
άνεστήνετο ό Μαρμαρωμένος Βασιληάς καί άνεστη 
λούτο ή πίστις πρός τήν ζωτικότητα τής φυλής μας 
Άπό τήν ομιχλώδη Ελληνικήν ψυχήν έζητεΐτο ολί
γον φως, μία ασθενής ήλιακή άκτίς, καί άπό τής 
Θεσσαλονίκης τόν ορίζοντα έπρόβαλε πάμφωτος ή 
αυγή τής έλευθερίας καί έλαμψε μεσουρανών ό ή
λιος τής έθνικής υπερηφάνειας. "Οταν τό άγγελμα 
έφθασεν έδώ, είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ Ελληνισμού, 
ό ενθουσιασμός τοΰ Λαού έκορυφώθη καί ή πόλις 
ολόκληρος έξαλλος έπανηγύριζε τό ιστορικόν γεγο
νός.

"Οσοι ηύτυχήσαμεν νά βαπτισθώμεν είς τά κύμα
τα τής χαράς καί τής ευτυχίας πού έπλημμύρουν τήν 
εσπέραν έκείνην κάθε γωνίαν τής πόλεώς μας, θά 
ένθυμούμεθα πάντοτε τάς όνειρωδώς ώραίας στιγ- 
μάς ποΰ μάς έδημιούργησε τό μεγαλούργημα τοΰ 
Στρατού μας, απε^ει-θερούντος τήν περιμάχητον Μα
κεδονικήν πρωτεύουσαν.

ΟΙ ΑΡΓΥΡΟΙ ΓΑΜΟΙ
Μαζύ μέ τάς επετείους τών ηρωικών πράξεων τοΰ 

Ελληνικού Στρατού, μαζύ μέτάς έπετείσυς πού πα- 
νηγυρίζομεν διά τήν άπελευθέρωσιν σκλαβωμένων 
Ελληνικών χωρών, μάς έδόθη ευκαιρία κατά τόν μή 
να αυτόν νά έορτάσωμεν καί μίαν άλλην έθνικήν έ- 
πέτειον, τήν συμπλήρωσήν είκοσιπενταετίας τών Γό
μων τών Βασιλέων μας. Ή εορτή αυτών δέν έλαβ- 
χαρακτήρα πανηγυρικόν. Δέν έζητήθη ή έκτέλεσις 
θορυβωδών καί έπιδεικτικών εορτών. Τό Παλάτι, 
γνωρίζον δτι σέ κάθε καρδιάν Ελληνικήν διατηρεί 
αι άσβεστος ή λατρεία, ή αγάπη, ό θαυμασμός καί 
ή άφοσίωσις προς τά πρόσωπα τών ύπερόχων Βασι
λέων μας, προσέδωκε χαρακτήρα ευφροσύνου οίκο 
γενειακής εορτής. Καί τήν 16 ’Οκτωβρίου, έπέτειον 
τών αργυρών γόμων τού Κωνσταντίνου καί τής Σο
φίας, λατρευτών ώς προσώπων καί ώς συμβόλων, χω
ρίς νά αντηχήσουν παιάνες καί θούρια, χωρίς νά δο
νήσουν τήν ατμόσφαιραν κρότοι πυροβόλων, χωρίς 
νά ψαλούν επίσημοι δοξολογίαι, χωρίς νά στολισθούν 
οί δρόμοι μέ πολυχρώμους ταινίας, ό Ελληνισμός ο
λόκληρος ήσθάνθη τήν έπισημότητα τής ημέρας καί 
άνέπεμψε τάς θερμοτέρας εύχάς ύπέρ τοΰ ένδοξοι- 
Βασιλικού Οίκου τής Ελλάδος. Ή μεγαλυνθεΐσα
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— Ή συνάδελφος «Ν. Ημέρα» δημοσιεύει έν συ 

νεχείφ τήν Ιστορίαν τοΰ Έλληνοβουλγαρικού πολέ
μου ύπό τοΰ κ. Γρ. Βασιλά.

— Τά πολεμικά γεγονότα τοΰ Κιλκίς είναι έξο
χου ένδιαφέροντος.

— Διά Β. Δ. απαγορεύεται ή έξαγωγή
— Τυφεκίων, περιστρόφων, σπαθών, καλύκων ει

δών πάλης, διόπτρων καί τηλεφωνικών σκευών.

Μ Ο I
Ελλάς νοερώς έπέθεσεν έπί τής κεφαλής των τάς 
δάφνας τοΰ ηρωισμού καί εύλαβώς έκλινε προ τοΰ 
μεγαλείου τής Βασιλικής Άλουργίδος, ή οποία πρό 
ολίγου άκόμη χρόνου ύπεχώρει είς τήν τιμημένην 
πολεμικήν στολήν πού τόσον άρμόζει είς τό άρήϊον ύ
φος τού Κωνσταντίνου μας.

0 ΠΡΙΓΚΗΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ 01 ΚΑΛΑΙΤΕΧΝΑΙ ΝΙΑΣ
Ό φιλότεχνος Βασιλόπαις, μέ τήν κατ’ εξοχήν καλ

λιτεχνικήν ψυχήν έπεκτείνει τόν κύκλον τής καλλιτε
χνικής του δράσεως. Κατά τά τέλη τού παρελθόντος 
μηνός ήθέλησε νά έλθη είς άμεσον συνάφειαν μέ 
τούς ζωγράφους τής πόλεώς μας. Έζήτησε λοιπόν 
νά συγκεντρωθώσιν είς τό γραφεΐον τού Πολυτε
χνείου οί καθηγηταί καί οί λοιποί καλλ» τέχναι μας. 
’Ό’ηω, ζέ έν σώματι προσήλθον καί τόν άνέμενον. 
Ό Πρίγκηψ έφθασε \’ αι το Ίνήτοι περί την .11 
1)2 καί άμέσως έδέχθι; η; Λ .· «ρ.υιετ z :α ;οίς κα/.λι- 
τέχνας Μετά τούς τυπικούς χαιρετισμούς τών γνω 
ρίμων του, έζήτησε νά τοΰ συστήσουν δσους δέν έ- 
γνώριίεν. Ό Πρίγκηψ, άφού ήρώτησεν ένα έκαστον 
διά τό έργον του, έσύστησεν είς δλους άδιάκοπον έρ- 
γασίαν διά νά παρουσιάση ή Νέα Ελλάς έργα δυ- 
;νατής έμπνεύσεως άπό τούς νικηφόρους πολέμου; 
της· , , , ’

Διά τής ίδρύσεως — είπεν ή Α. Ύψηλότης — μο
νίμου Πινακοθήκης άπέδειξε καί ή Πολιτεία τό ζωη 
ρόν της ένδιαφέρον, θά καταβάλη δέ καί Αυτός δλας 
τάς προσπάθειας Του, διά νά συνδράμη τήν Έλλη 
νικήν Τέχνην.

Οί καλλιτέχναι μας ήκουσαν συγκεκινημένοι τούς 
λόγους τοΰ φιλοτέχνου Πρίγκηπος, ό όποιος έζήτησε 
τάς διευθύνσεις τών έργαστηρίων αύτών διά νά τά 
έπισκεφθή. Αί επισκέψεις τοΰ Πρίγκηπος ήρχισαν 
άμέσως. Συνοδευόμενος ύπό τοΰ ζωγράφου καλλιτέ
χνου κ. Χατζοπούλου, έπεσκέφθη τό έργαστήριον τοΰ 
νεαρού γλύπτου καί ύποτρόφου τού Πολυτεχνείου κ. 
Μιχαήλ Τόμπρου, καθώς καί τό τού κ. Ζευγόλη. Έκ 
τών έπισκέψεών Του αυτών ό Πρίγκηψ έφυγε κα- 
τενθ θυσιασμένος, έκφράσας τά συγχαρητήριά Του 

πρός τούς γλύπτας. Αί πριγκηπικαί έπισκέψεις θά 
συνεχισθώσι καί είς τά άλλα έργαστήρια.

0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΏΝ ΑΞΙΏΝ ΤΟΤ ΝΑΤΤΙΚΟΪ
Κυρωθείς ύπό τοΰ Βασιλέως έδημοσιεύθη ό ύπ' 

αριθ. 306 νομος περί τού άριθμού τών άξιωματικών 
τοΰ Πολ. Ναυτικού καί περί τοΰ προβιβασμού αυ
τών. Διά τοΰ νόμοι» τούτου ορίζεται ό άριθμός τών 
άξιωματικών οΰτω·

A' I Μάχιμοι: Αντιναύαρχοι 2, ύποναύαρχοι 4, 
πλοίαρχοι 20, άντιπλοίαρχοι 27, πλωτάρχαι 30, ύ- 
ποπλοίαρχοι 139, άνθυποπλοίαρχοι 90. 'Ο άριθμός 
τών πλωταρχών δύναται νά αύξηθή είς 37 μετά πα- 



248
ρέλευσιν εξ μηνών, ό δέ τών σημαιοφόρων θά ορί
ζεται διά τοΰ ετησίου προϋπολογισμού τού Κράτους.

Β'! Οικονομικοί· Ανώτεροι αοχιφροντισταί ?, 
ύ ρχιφροντισται 7, φρφτισταί 18, ύποφροντισταί 
41, άνθ ύποφροντισταί 31, λογισταί 20.

ί ι Ναυ.τηγικο.ι· ’Ανώτερος Άρχιναυπηγός 1, 
άρχιναυπηγοί 2, επινυυιηγοί 3, ναυπηγοί 3, ύποναι- 
πηγοί 4 καί άνθυπιπαυπηγοί 3.

Δ') Μηχανικοί- ’Ανώτερος αρχιμηχανικός 1. άρ 
χιμηχανικοί α' τάξεως 2, αρχιμηχανικοί β' τάξεως 
6, έπιμηχανικο’- 23, μηχανικοί α' τάξεως 23 καί μη
χανικοί β' τάξεως 21.

Ε') 'Υγειονομικοί· Ανώτερος αρχίατρος 1, άρ 
χίατροι 4, επίατροι 8, ιατροί 15, υπίατροι 10, άνθυ 
πίατροι 8, έπιφαρμακοπο;’>ς 1, φαρμακοποιοί 2, ύπο 
φαρμακοποιοί 3 καί άνθυποωαρμακοποιοί 3. 'Ιεοεΐ; 
δέ 6.

Τό Άνώτατον Ναυτικοί'! Συμβούλιου έπελήφθη 
συζητήσεως διά την προαγωγήν τών συμπληρωσάν- 
των τον ώρισμένον χρόνον υπηρεσίας αξιωματικών.

Η ΤΗΧ
ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ή γενική παραλυσία πού επικρατεί εν ’Αλβανία, 
καί ή συνεπεία τού Πανευρωπαϊκού πολέμου μετά 
βολή τής διεθνούς πολιτικής έπέτρεψαν- εις τήν Ελ
λάδα ν’ άνακαταλάβη τήν Αυτόνομον ’Ήπειρον. Ό 
εκλεκτός Ήπειρώτης Γ. X. Ζωγράφος καί οί ά'ξιοι 
αϊτού συνεργάται διά τών θυσιών των καί τών α
πείρων μόχθων των συνεκράτησαν τήν ελληνικότητα 
τής Β. Ηπείρου καί διηυκόλυναν τάς βλέψεις κα'. 
τούς σκοπούς τού Ελληνικού Κράτους. Ή Κυβέρ- 
νησις διά δηλώσεώς της προς τάς Δυνάμεις έγνω- 
στοποίη ·ε τήν άπόφασίν της, σΐηρίζομένην εις ίίάς 
δημιοιρ', ηθείσας άνάγκας, συνεπεία τών οποίων προ
βαίνει εϊς.τήν προσωρινήν άνακα ,άληψιν τού αύτο- 
νομικού εδάφους.

Τό γεγονός τής άνακαταλήψεως γνωσθέν έπροξέ 
νησεν ύπερτάτην εθνικήν άγαλλίασιν εις τό Πανελ
λήνιον, ιδιαίτατα δέ εις τούς Ήπειρώτας τού Άρ- 
γυροκάστρου, τής Κορύτσας καί τής Πρεμετής, οί 
οποίοι ύφίσταντο τά πάνδεινα άφ’ δτου δ Ελληνικός 
Στρατός ύπεχρεώθη νά άποσυρθή άπό τάς περιφέ
ρειας τών πόλεων αυτών. Τιμή καί δόξα εις τούς 
θυσιασθέντας υπέρ τής ’Ηπειρωτικής Γής, τιμή καί 
δόξα εις τούς έξαγιάσαντας τά Ηπειρωτικά εδάφη 
μέ τό πολύτιμον αίμά των, τιμή καί υ:· · 
έργασθέντας έργω ή λόγιο υπέρ τής άπελευθερώσεως 
τής Αύτονόμου Ηπείρου.

Ο 2.ΑΝ ΤΖΟΊΑΙΑΝύ
Ό άποθανών μαρκήσ.ος δί Σάν Τζουλιάνο θειο 

ρε'ται ώς μία άπό τάς πλέον αξιοσημείωτους πολιτι 
κάς φυσιογνωμίας τής νεωτέρας ’Ιταλίας. Δημοσιο- 
λόγος εκ τών διαπρεπέστερων έξελέγετο επί σειρά.· 
έτιυν βουλευτής, υπό τήν ίδιό-.ητά του δέ ώς βοιάευ- 
τού έπεχείρησε περιοδείαν εις τήν ’Αλβανίαν καί έ· 
δημοσίευσεν εις τήν «’Εφημερίδα τής ’Ιταλίας» κα
τά το 1912 τας εντυπώσεις του υπό τύπον επιστολών, 
αίτινες αργότερου έξεδόθησαν καί ιδιαιτέρως εις μι 
κρόν τόμον. At έπιστολαί αύται διακρίνονται διά τό 
άντιαυστριακόν των πνεύμα καί διά τούτο δ Σάν 
Τζουλιάνο, δταν έγινε κατόπιν υπουργός, άπέφευγ.ε 
νά κάμη λόγοι- καί δυσηρεστεϊτο δσάκις άλλοι έκα- 
μνον λόγον ενώπιον του δι αύτάς. ’Εδημοσίευσεν ω
σαύτως και επιστολας έξ ’Αμερικής, δπου επίσης έ 

ταξείδευσεν. Ό Σάν Τζουλιάνο έξελέγη κατά τό 
1905 υφυπουργός τών Ταχυδρομείων. Τώ 1909 
(μετά τήν παραίτησιν τού Τιττόνι, έπελθούσαν μετά 
τήν περί τά τέλη τοΰ 1908 γενομένην υπό τής Αυ
στρίας προσάρτησιν τής Βοσνίας καί ’Ερζεγοβίνης) 
έξελέγη υπουργός τών ’Εξωτερικών επί Κυβερνή- 
σεως Τζιολίττι, παρέμεινε δέ τοιούτος κατόπιν επί 
τών κυβερνήσεων Λουτσάττι, Τζιολίττι (διά δεύτε- 
ραν φοράν) καί Σαλάνδρα.

Είναι γνωστόν τό ενδιαφέρον, τό όποιον έδειξεν 
ευθύς έξ αρχής διά τήν δημιουργίαν τοΰ ’Αλβανικού 
Κράτους. Εις επιφανείς "Ελληνας, οι όποιοι τον συν- 
ανεστράφησαν, διεκήρυττεν δτι είναι φιλέλλην υπό 
τήν πρακτικήν καί πραγματικήν τής λέξεως έννοιαν, 
άλλ’ ό φιλελληνισμός του αυτός άργά θά κατανοηθή 
έν Έλλάδι. Προσέθετεν δτι τό συμφέρον τής 'Ελ
λάδος ώς καί τό τής ’Ιταλίας είναι ή δημιουργία ι
σχυρού ’Αλβανικού Κράτους, περιλαμβάνοντας καί 
τήν περιφέρειαν τοΰ Αύλώνος. Είναι γνωστόν ακό
μη δτι επί τών ημερών του έγένετο ή ανανέωσες τής 
Τριπλής Συμμαχίας.

Έθεωρεϊτο ώς εις έκ τών συγκεντρούντων τήν 
ιιεγαλειτέραν πλειονοψηφίαν έν τή Βουλή, δι’ δ και 
τό κόμμα τών σοσιαλιστών τον ήνείχετο, καίτοι ά 
νήκεν είς τούς άκρως έθνικόφρονας. Έν γένει ή ε
ξωτερική πολιτική του ήτο ύφ’ δλων τών κομμάτων 
άσπαστη.

Έν γένει ύπήρξεν έξέχουσα νεοϊταλική φυσιογνω
μία καί θά καταλάβη σημαίνουσαν θέσιν έν τή δι 
πλωματική ιστορία τής ’Ιταλίας, δχι μόνον διότι ειρ 
γάσθη δπως ή ’Ιταλία καταστή κυρία τής Άδριατι- 
κής, άλλά κυρίως, διότι έπί τών ημερών του καί τή 
πρωτοβουλία του έλαβε χο>ραν ή προσάρτησις τής 
Τριπολίτιδος καί τής Κυρηναϊκής, διά τής όποιας δ 
ιταλικός ιμπεριαλισμός έλαβε σάρκα καί οστά.

Ό Σάν Τζουλιάνο είχεν άπολέσει άπό τινων έτών 
τήν σύζυγόν του καί τόν μόνον υιόν του. Ή θυγά- 
τηρ, ήτις τοΰ έμενεν, ένυμφεύθη καί τελευταίως δ 
γηραιός, άλλά θαλερός μαρκήσιος — ήτο εξηκον
τούτης καί πλέον — έέη ζωήν «γκαρσονικήν» — δ
πως συνείθιζεν δ ίδιος νά λέγη.

Ο ΑΛΜΠΕΡ ΝΤΕ ΜΕΝ
'Ο άποθανών Γάλλος βουλευτής καί ’Ακαδημαϊκός 

Άλμπέρ ντέ Μέν διέτρεξε λα(ΐπρόν, άλλά καί πολύ 
κύμαντον στάδιον. Είς τά 1868 έξήλθεν άπό τό Σαίν 
■Σύρ όπολοχαγός τοΰ ιππικού. Μετέσχε τοΰ πολέμου 
τοΰ 1870 καί ήχμαλωτίσθη μετά τής άλλης φρου
ράς εις τό Μέτς. Μετά τό 1870 έγινε λοχαγός καί 
προσεκολλήθη ώς υπασπιστής τοΰ στρατιωτικού Δι 
οικητοΰ τών Παρισίων. Επειδή έκαμνε προπαγάν
δαν ύπέρ τού Καθολικισμού καί τών συντηρητικών 
άρχών, δ φρούραρχος τόν έκάλεσε νά περιορισθή είς 
τά στρατιωτικά του καθήκοντα. ’Αντί τούτου δ κό
μης ντέ Μέν υπέβαλε παραίτησιν καί συγχρόνως ε
ξέθεσε κάλπην υποψηφίου βουλευτοϋ. Έπί σαράντα 
χρόνια έξελέγετο βουλευτής καί τό 1897 έγινεν ’Α
καδημαϊκός. Είς τήν Βουλήν ήτο άρχηγός τών έθνι- 
κοφρόνων καθολικών. Εθεωρεϊτο ό καλλιεπέστερος 
ρήτωρ τοΰ Γαλλικού Κοινοβουλίου. Περίφημος ήτο 
δ λόγος του είς τό έπεισόδιον τής Άλγεσίρας. Διά 
τελευταίαν φοράν «ομίλησε τό 1911 κατά τήν άνα- 
νέωσιν τής Ρωσσογαλλικής Συνθήκης.

Ο Αλιιπέρ ντέ Μέν έμενε μετά τής οικογένειας 
του είς τό Μπορντό) καί ήτο δ πολεμικός καί δ πο
λιτικός άρθρογράφος τής «Ήχούς». ΟΙ τρεις υιοί 
του ήσαν είς τόν πόλεμοι-.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΒΕΡΣΗΣ

Ή μεγίστη σημασία τής Άμβέρσης άπό έμπορι 
κής καί ναυτικής άπόψεως έξαίρεται τώρα μεγάλως 
υπό τοΰ γερμανικού τύπου, ό όποιος άναγ.ράφει καί 
τάς δαπάνας, περί τά 16 εκατομμύρια φράγκιον, άς 
ή ’Αμβέρσα έμελλεν έντός τοΰ έτους νά δαπανήση 
προς διαρρύθμισιν τών τοΰ λιμένος αυτής. Ώς γνω
στόν, δ μέγιστος λιμήν τής Ευρώπης υπό έποψιν ναυ
τιλιακής κινήσεως είναι τό Αονδϊνον κατά τάς στα
τιστικός πληροφορίας τών τελευταίων πέντε έτών. 
’Ανήλθε δέ κατά τό 1912 ή κίνησις τοΰ Λονδίνου 
είς 18.8 έκατομ. τόννων καί κατά τό 1913 είς 18.3 
έκατομ. τόννων. Ενώ ή ναυτιλιακή κίνησις τών άλ
λων σπουδαιοτέρων λιμένων τής Ευρώπης είχε κατά 
τό 1909 ώς εξής· Άμβούργον 12,584,268, Άμβέρ- 
σης 11.940.332, Ρόττερδαμ 9.973.799, Μασσαλίας 
9.143.7H, Γενούης 7.731.492, Χάβρης 4.636.351, 
Τεργέστης 4.008.010 καί Βρέμης 3.985.005. Κατά 
δέ τό 1913 ή κίνησις άνήλθε τοΰ μέν 'Αμβούργου 
είς 14.241.894, τοΰ τής Άμβέρσης είς 14.146.819 
καί τής Τεργέστης είς 5.480.074. Έκ τών ανωτέρω 
έξάγεται δτι ή ’Αμβέρσα έρχεται τρίτη ώς πρός τήν 
ναυτιλιακήν κίνησιν, διαγωνιζομένη πρός τό Άμ- 
βούργον.

ΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ! ΊΗΣ ΝΕΑΣ ΕΑΑΑΔΟΣ
£ΙΑ ΤΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Διά Β. Διατάγματος καθορίζονται έξ περιφέρεια- 
Οικονομικών έπιθεωρήσεων έν τή Νέα Έλλάδι, κα
θιστάμενων ισαρίθμων νέων θέσεων έπιθεωρητών οι
κονομικών α' καί β' τάξεως.

Ή ονομασία καί ή χωρική έκτασις τών περιφερειών 
τούτων έχουσιν ώς εξής·

1) Ή τής ’Ανατολικής Μακεδονίας, έχουσα έδραν 
ιάς Σέρρας καί περιλαμβάνουσα τάς υποδιοικήσεις 
Σερρών, Ζίχνης, Σιδηροκάστρου, Δράμας, Καβάλίως 
Σαρή-Σαμπάν καί τήν νήσον Θάσσον.

2) Ή τής Δυτικής Μακεδονίας, έχουσα έδραν ·,ήν 
Κοζάνην καί περιλαμβάνουσα τάς υποδιοικήσεις Κοζά
νης, Σερβίων, Έλασσόνος, Γρεβενών, Άνασελίτσης, 
Καστοριάς καί Καϊλαρίων.

3) Ή τής Κεντρικής Μακεδονίας έχουσα έδραν 
τήν Θεσσαλονίκην καί περιλαμβάνουσα τάς ύποδιοι 
κήσεις Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Κιλκισίου, Λαγκα 
δά, ΓιαννιτσΛν, Βερροίας, ’Εδέσσης, Καρατζοβής, 
Φλωρίνης καί Χαλκιδικής.

4) Ή τής ’Ηπείρου έχουσα έδραν τά ’Ιωάννινα 
καί περιλαμβάνουσα πάσας τάς υποδιοικήσεις τών 
προσαρτηθεισών χωρών τής Ηπείρου (Ίωαννίνων, 
Πρεβέζης, Λούρου, Παραμυθίας, Μαργαριτίου, Φι- 
λιατών, Κονίτσης, Μετσόβου καί Πωγωνίου).

5) Ή τής Κρήτης, έχουσα έδραν τά Χανία καί πε 
ριλαμβάνουσα τήν νήσον Κρήτην καί

6) Ή τών Νήσων τοΰ Αιγαίου, έχουσα έδραν τήν 
Μυτιλήνην καί περιλαμβάνουσα τάς νήσους Λέσβον, 
Χίον, ’Ικαρίαν, Οίνούσας, Λήμνον, Σαμοθράκης 
*Άγ. Ευστράτιον, Ψαρά, Άντίψαρα. καί Σάμον-

Είς τήν οικονομικήν περιφέρειαν τής Κεντρικής 
Μακεδονίας έδρεύουσι δύο οικονομικοί έπιθεωρηταί. 
έλαττωμένων κατά ένα τών τής πρώτης οικονομική; 
περιφέρειας οικονομικών έπιθεωρητών, είς πάσας δέ 
τάς λ^ιίπάς περιφέρειας άνά είς οικονομικός έπιθεω 
ρητής.

Ο ΕΡΥΘΡΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ή Α. Μ. ή Βασίλισσα ήμιών Σοφία έν τή άδια- 
λείπτω μερίμνη της ύπέρ παντός, τό όποιον έξυπη- 
ρετεϊ τάς γενικιοτέρας άνάγκας τής κοινωνίας, άνέ 
λαβεν υπό τήν υψηλήν Αυτής Προεδρίαν καί τόν Ε
ρυθρόν Σταυρόν. Είς τά ’Ανάκτορα, τά όποια με- 
τεβλήθησαν είς τόπον ύπερτάτης κοινωνικής δράσε 
ως, συνήλθον τά μέλη αυτού καί άνεκοινιόθη είς αυτά 
ή έκλογή τών κ.κ. Θ. Ζαΐμη καί Ν· Μακκ“ ώς Άν 
τιπροέδρων, Β. Πατρικίου ώς Γεν. Γραμματέως, Ν. 
Πασπάτη ώς ταμίου, καί τών κ. κ.Α. Σούτσου, Α. 
Γρίβα, Κ. Σάββα, Κ. Τοπάλη, Κ. Αναστασοπούλου 
καί Άντ. Μάτσα ώς συμβούλιον. ΟΙ κ. κ· I. Άθα. 
νασάκης, Α. Γρίβας, Κ. Άναστασόπουλος καί Γε- 
ρουλάνος έξελέγησαν μέλη τής Εκτελεστικής Επι
τροπής.

Κατά τιήν συγκέντρωσιν ταύτην ανεπτύχθησαν αί 
γνώμαι τής Άνάσσης, αί όποΐαι έτυχον πλήρους έπι· 
δοκιμασίας, καί έτέθησαν αί βάσεις εύρυτάτης δσον 
και σκοπιμωτάτης έργασίας.

01 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΝ
Είναι παράδοξος ή σύμπτωσις, ή όποια παρουσιά 

ζεται είς τούς αρχηγούς τοΰ Γαλλικού στρατού. Ό 
στρατηγός Ζόφρ, τοΰ όποιου ή στρατιωτική ζ«οή τι 
θσ’.αι σήμερον ώς παράδειγμα είς τούς μετανενεστέ- 
ρΟι,ς, είναι άπό τά νότια τής Γαλλίας. Έγευ-νίθη είς 
τά Ανατολικά Πυρηναία.

Επίσης κα! δ στρατηγό; Γκαλλιένη ι'νυ ιιε.η,ι- 
βρινος, άφοΰ έγεννήθη είς τήν Ανω Γκαρόν. Ό 
στρατηγός Πώ είναι άπό τό Μοντελιμάρ. Και αυτός 
βέρος μεσημβρινός. Τέλος ό στρατηγός Καστελνώ είνε 
καί αύτός άπό τήν Νότιον Γαλλίαν. Αυτά τά μεσημ
βρινά τάλαντα καί αι μεσημβρινοί ίδιοσυγκρασίαι άν- 
τικρούουν τήν στρατηγικήν τοΰ βορρά. Άποδεικνύε- 
ται λοιπόν δτι οί Λατίνοι, είμπορούν νά άγωνι- 
σθούν καί είς τό στάδιον τής υπομονής, δπο)§ είμπο- 
ρούν νά άγωνισθοΰν κ.αί είς κάθε άλλο στάδιον, το 
όποιον έχει άνάγκην άποφασιστικότητος καί τόλμης.

Έάν δ στρατηγός Ζόφρ καί ό σερ Τζών Φρένς 
είναι οί πρόμαχοι τοΰ πολιτισμού κατά τής βαρβαρό 
τητος τών Τευτόνων, είναι έπίσης αξιοθαύμαστοι διά 
τήν φιλανθρωπίαν των- Οι δύο αυτοί άρχηγοί έοφ 
σαν συστηματικώτατα τούς άνδρας των καί άπέφυ- 
γον τήν μάχην, δταν ή νίκη θά έκερδίζετο έπειτα άπό 
φοβεράν ανθρωποθυσίαν. Τά καλά άποτελέσματα τής 
τακτικής αυτής είναι σήμερον καταφανή.

Ό Γάλλος άρχιστράτηγος έχει καί άλλον ακόμη 
κολοσσιαϊον στρατόν, επί τοΰ όποιου δύναται νά στη 
ριχθή. Πολλοί τόν άναβιβάζουν εις έν εκατομμύριου 
ή περίπου είς τόν Αριθμόν αυτόν.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΊΟΥ ΑΗΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τό Δημοτικόν Συμβούλον Πειραιώς έπεράτΐ'οε 

τήν συζήτησιν έπί τοΰ κονδυλίου τών βοηθημάτων 
καί συνδρομών τού Δήμου ύπέρ διαφόρων σκοπών. 
Κατά τά έγκριθέτα χορηγούνται είς τό Ζάννειον No 
σοκομεϊον 60,000, είς τό Γηροκομεϊον 13,000, είς 
τόν σταθμόν α' βοηθειών 2,000, είς τό Λυσσιατρεϊον 
2,000, είς Σύνδεσμον Προμηθέα» 3.000, είς Πειραϊ- 
κόν Σύνδεσμον 18 χιλιάδες, είς Φθισιατρεΐον 2,000, 
είς έκθετα 8,000, διά τούς φρενοπαθείς 28,000,, διά 
τήν Φιλαρμονικήν 12,000, δ.ά τήν προίκισιν απόρων 
νεανίδων 4,000, διά τό Όρφανοτροφεΐον Ζαννή 6 
χιλ., διά λουτρά άπορων 500, είς τήν Νέαν Ζωήν 
Ϊ,ΟΟΟ, εις τήν Φι/ώπτιοχον Αδελφότητα 1,000, είς
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τόν Σκοπευτικόν Σύνδεσμον 500, είς τόν "Ομιλον 
'Ερετών 1,000, είς τό Οικονομικόν Συσσίτιον 1,030, 
είς τό Πειραίκυν Ωδεΐον 1,500, είς τήν Έ·.~ηρ'κήν 
καί Λογιστικήν Σχολήν Παιαγιωτοπούλσυ I/O"1, είς 
τούς Προσκόπους Πειραιώς 500.

Έν συνόλω ό Προϋπολογισμός παρουσιάζει έσοδα 
δρ. 2,495,772.22, έξοδα δέ δρ. 2,431,533.75 καί ά 
ποθεματικόν 64,238.47.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΔΑ
'Από τό Αύκειον τών Έλληνίδων έξεπήδησε μία 

φωτυνοτάτη έμπνευσες.
Ή κ. Γεωργαντή, καλλιτέχνις τήν ψυχήν καί τήν 

άντίληψιν, ισχυρά δέ καί επίμονος έν τή έκτελέσει 
τών ωραίων συλλήψεών της, ύπέδειξεν είς τάς κυ 
ρίας τοΰ Λ’κείου τίνα πλεονεκτήματα θά έξησφαλί- 
ζοντο διά τήν ενδυμασίαν τών κυριών, άν έφιλοτε- 
χνοΰντο σχέδια μόδας, βάσιν έχοντα τάς εγχωρίους 
Έλληνικάς γυναικείας ενδυμασίας. Ή ιδέα κατ’ ε
ξοχήν ελκυσι.κή, εύρε θιασώτας ολόκληρον τό Λύ- 
κειον και όλα τά θήλεα μέλη τής Βασιλικής μας 
Οικογένειας. Καί άμ’ έπος άμ’ έργον. Ή κ. Γεωρ
γαντή μέ ισχυρόν έπιτελεϊον έρασιτεχνίδων, άποτε· 
λούμενον άπό τάς κυρίας 1 Ιαπαδαμάκη καί τάς Λδας 
Ναυπλιώτου, Κολυβά, Κοκοράβα, Δρακοντοειδοϋς κα; 
Καλλάοη — έξ ών ή τελευταία γνωστή ώς κατ’ έ 
ξοχήν φιλότεχνος καί δόκιμος ζωγράφος — έπεδό 
θη μέ ζήλον, μέ άφοσίωσιν, μέ επιμονήν είς τήν 
πραγματοποίησιν; (τής ωραίας έμπνεύσεώς της. Ή 
γυναικεία δραστηριότης έξέλαμψεν άκόμη μίαν φο
ράν καί είς τάς αίθουσας τοϋ Λυκείου έξετέθησαν ή
δη ύπέρ τά τεσσαράκοντα χρωματιστά καί μή σχε 
διαγράμματα, άποδίδοντα τήν χάριν καί τήν κομψό 
τητα τοΰ ελληνικού ενδύματος, προσηρμσσμένου πρός 
τάς σημερινός απαιτήσεις τής έξελίξεως τοΰ γυναι
κείου ενδύματος.

"Ολα τά σχέδια προσείλκυσαν τό ενδιαφέρον, τή; 
γενικής δμως επιδοκιμασίας έτυχε τό Μακεδονικόν 
ένδυμα, τό όποιον ή λεπτή καλαισθησία τής κ. Γεωρ 
γαντά παρουσίασε πλήρες ύπό πάσαν έποψιν. Μέ τό 
ένδυμα μάλιστα αύτό έχει φωτογραφηθή καί ή πε
ρικαλλής καί πάνδροσος Βασιλοποΰλά μας Ελένη, 
ής τήν εικόνα θαυμάζουν οί περιπατηταί τής όδοΰ 
Σταδίου, εκτεθειμένης είς μίαν βιτρίναν τοϋ βιβλιο
πωλείου τοϋ κ. Έλευθερουδάκη. ζ\έν μένει πλέον τί
ποτε όλλο παρά νά ίδωμεν κυριαρχούσαν τήν Έ'?η- 
νικήν μόδαν, ή όποια πάνοπλος εξέρχεται άπό Σω- 
ματεϊον Έλληνίδων κυριών καί άπό τήν έμπνευσιν 
Έλληνίδος καλλιτέχνιδος.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΤΙ
Ό νεαρός καλλιτέχνης κ. Μπουστοξύδης, δισέγγο 

νος τοΰ διασήμου Κερκυραίου λογογράφου Άνδρέου 
Μπουστοξύδη, δστις διαμένει ήδη έν Λονδίνο), άπηύ 
θυνε πρός τόν Πιέρ Λ οτι μίαν ώραίαν επιστολήν, σχε- 
τικώς μέ δσα έγραψεν έναντίον τών Ελλήνων και 
Σέρβων, κατά τόν Βαλκανικόν πόλεμον πρό διετίας. 
Ή έπιστολή αΰτη έχει ώς εξής, ώς. έδημοσίευσεν αύ 
τήν ή « Ηχώ τής Γαλλίας» έν κυρίω άρθρω.

«Είμαι, κύριε, Έλλην καλλιτέχνης καί διαμένω 
διαρκώς έν Γαλλίρ· ομιλώ τήν γλώσσάν σας τόσον 
καλά, δσον τήν ίδικήν μου, καί άγαπώ τήν χώραν 
σας, δσον καί τήν ιδιαιτέραν μου πατρίδα.

«Άνέγνωσα είς τήν « Ηχώ τής Γαλλίας», δτι έζη- 
τήσατε νά τοποθετηθήτε ώς βοηθός τοϋ διοικητοϋ τών 
Παρισίων είς τό σώμα τών πεζοναυτών, τών προωρι- 
σμένων πρός ύπεράσπισιν τής πόλεως ταύτης. Σάς 

συγχαίρω, Κύριε, διά τό εύγενές σας διάβημα καί 
ιδού διατί.

«Πρό δύο έτών, έδημοσιεύσατε έν ποιημάτων περί 
Τουρκίας, είς τό όποιον προσβάλετε τούς "Ελληνας 
καί τούς Σέρβους. Σήμερον δμιος εύρίσκεσθε παρά τό 
πλευρόν τών Σέρβων ύπερασπίζεσθε τήν ελευθερίαν 
των, ύπερασπιζόμενος τήν ίδικήν σας...· εύρίσκεσθε 
έπίσης παρά τό πλευρόν τής Ελλάδος, διότι είς τό 
εχθρικόν στρατόπεδον εύρίσκονται οί Τούρκοι, έκεί 
νοι, δι’ οϋς πρό δύο έτών συνηγορείτε είς τό βιβλίον 
σας. Είσθε, Κύριε, μέγας καλλιτέχνης. Έγώ τουλάχι
στον κλαίω οσάκις άναγινώσκω τά μυθιστορήματά 
σας, άλλά μάθετε δτι «ή ζωή δέν είνε μυθιστόρημα, 
καί δέν πρέπει νά τήν άτενίζετε πάντοτε μέ τά δμ- 
ματα τοϋ καλλιτέχνου.

«Ή Γαλλία, έγραψεν άλλοτε ό Βαλζάκ, ομοιάζει 
οδοιπόρον, ύποχρεωμένον νά φέρη είς μέν τήν μίαν 
χεΐρά του λαμπάδα, νά ύπερασπίζη δέ εαυτόν διά 
τής άλλης.»

Δύναται τις νά έπαναλάβη τό ίδιον διά τήν Ελ
λάδα. 'Υπάρχει έν τούτοις μία διαφορά· ή λαμπάς, ήν 
φέρει σήμερον ή Γαλλία, τής παρεδόθη ύπό τής 'Ελ
λάδος άλλοτε, θά έκατοικεΐτε ίσως άκόμη είς τά σπή 
λαια καί θά ένεδύεσθε μέ δέρματα άρκτων, έάν δέν 
ύπήρχον οί άρχαΐοι "Ελληνες.

«Χύσατε, Κύριε, τό αΐμά σας ύπέρ τής Γαλλίας καί 
θά έξαλείψητε ουτω τήν προσβολήν, ήν άπευθύνατε 
πρό διετίας έναντίον τής κοινής πνευματικής μας πα
τρίδος, τής Ελλάδος.»

Ό διευθυντής τής Γαλλικής έφημερίδος δι’ έπι- 
στολής του πρός τόν κ. Μουστοξύδην, άναγγέλλει τήν 
δημοσίευσιν τής έπιστολής ταύτης, έξεδήλωσεν δέ 
αύτώ, δτι ή διαμαρτυρία του αΰτη είνε δικαία καί ω
ραιότατη πρός τόν μεγάλον συγγραφέα.

ΕΚΚΑΒΣΙΣ ΤΗςΈΪΟΔΑΣ. ΕΝΩΣΕΩΣ
—Σοβαρός παράγων τοΰ έθνικοΰ μας πλούτου, παρά
γων ύγείας καί άναψυχής δι’ δλους μας, πολύτιμος 
τοΰ τόποιι προστάτης, ύπέροχον στόλισμα τής Πατρί
δάς μας, τά δάση τά ’Ελληνικά, διά νά ζήσουν καί 
άναπτυχθοΰν, έχουν άνάγκην τής άγάπης δλων μας.

Είνε καιρός πλέον νά μάθωμεν, δτι έκεϊνοι ποΰ 
καταστρέφουν τόν δασικόν μας πλούτον, είνε άληθι- 
νοί εχθροί τής Πατρίδος· είνε καιρός πλέον νά περί 
βάλωμεν τά δάση μας μέ τήν στοργήν, τήν οποίαν 
άξίζουν καί τήν όποιαν δυστυχώς άκόμη δέν έγνώρι- 
σαν —μίαν άπεριόριστον λατρείαν είνε καιρός πλέον 
είς τούς γυμνούς λόφους καί τάς άπεψιλωμένας έκτά 
σεις νά δώσωμεν πάλιν τό ώραΐον ένδυμά των και νά 
έπανορθώσωμεν δσα μέχρι σήμερον έγιναν άδικήματα 
είς τήν πράσινην πλάσιν τής πατρίδος μας.

’Ιδού οί λόγοι, οί ύπαγορεύσαντες τήν έπί εύρυτέ- 
ρων βάσεων άνασύστασιν τής Φιλοδασικής Ένώσεως, 
ήτις μέ τήν Α. Μ. τήν Βασίλισσαν έπί κεφαλής, μέ 
ένθουσιώδη προστάτην τήν A. Β. Υ. τόν Πρίγκηπα 
Νικόλαον, άπευθύνει θερμήν έκκλησιν πρός τόν Ελ
ληνικόν Λαόν ύπέρ τών δασών τής χώρας. ’Αλλά διά 
νά έκπληρωθή ό ύπό τής Ένώσεως έπιδιωκόμενος υ
ψηλός σκοπός, δέν φώάνει ή έργασία τών ολίγων, δέν 
άρκεϊ ή έξησφαλισμένη άρωγή τοΰ Κράτους- είνε άπα- 
ραίτητος ή ένεργός ύποστήριξις καί πρόθυμος συν
δρομή δλων μας, είνε άνάγκη ή Φιλοδασική Ένωσισ 
νά καταστή Πανελλήνιον Σωματεϊον.

”Ας ζητήσωμεν νά γίνωμεν δλοι μέλη τής Ένώ 
σεως, ας γίνωμεν δλοι φιλοδασικοί.

(Έκ τής Φιλοδασικής Ένώσεως)

Υπό τήν Υψηλήν Προστασίαν τής Α. Μ. τοΰ ΒασιλέωςΑΚΑΔΗΜΙΑ I® ©
I ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 

-------  I
,ΕΝ ΑΘΗΝΑ IX (Πλατεία Κάνιγγος)

I
Ι ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ

I ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Σχολαί ειδικαί άνωτέρων τεχνικών σπουδών

Φοίτησις διετής.
Έναρξις μαθημάτων τή 15 Σεπτεμβρίου.

| Έγγραφα! άπό τής 20 Αύγούστου. 
τ->>____  &------- ...Λ _ ΤΓίνονται δεκταί και μαθήτριαι.—Πρόγραμμα άποστέλλε- $ 

ται δωρεάν. |!

ΙΡΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ»
Κ Ο Ν I A Κ

Σ. Η· & · ΜΕΤΛΞΛΣ 
ΕΝ Π Ε I Ρ A I Ε I

36 ΒΡΑΒΕΆ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
7 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

Έ χ η ο ί α παραγωγή
120.000 ΦΙΑΛΩΝ

’Αντιπροσωπεία εϊςόλαςτάς μεγάλας 
πόλεις ’Αμερικής, Τουρκίας 

καί ΑΙγύπτου.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΐΟΝ
ΔΓ ΟΑΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν» 9

Γενικός πληρεξούσιος
X. ΧΑΓΙΑΝΝΗΧ

Έν ’Αλεξάνδρειά Έν Καΐρω
ΗΉΙΛΣ Γ. ΚΕΣΣΕΣ fl. I. ΙΕΡΑΠΥ^ΙΠΗΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ M0YSIKH 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΣ ΤΗΣ Β ΑΥΑΗΣ 

I3—IS STOA APSfiKEIoy Ι3-Μ5
ΑΘΗΝΑΙ

ΔΓ ΛΙΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΝ
Άπό τήν δπεράττα τοΰ κ. Σπ. Σαμάρα 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ
240 .—Ό παρας........................ Δρ. 1,50
241 .—Σερενατίνα τοϋ Μπεμπέ...» 1,50
242 .—Νύχτα τ’ Απρίλη (Ro

mance τής Λευκής).........> 1,50
243 .—Πεταλούδα (βαλς διά μό

νον πιάνο).............. » 1,—
247.—Λευκή Πεταλούδα (Duetto) » 1,50 
248.—Έρασμία-Πολυδεύκης

(tango) ............................> Ι,δΟ
"Ολα μαζύ είς ένα τόμον... » 6,50 

Άπό τήν όπερέττα τού κ. Θ. I. Σακελλαρίδου
ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

251—Πώ-πώ τί κάνω............... Δρ. 1,25
252.—Τρελλαίνομαι γιά κόρτε...» 1,25 
253.—Θυμάσ’ ένα βράδυ (βαλς)..» 1,25
254.—Είνε πεταχτή (πόλκα). ... > 1,25

Πιάνα καί άεροκύμβαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δό
σεις έκ δρ. 40.



EBNIKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΑΧΕΙΟΝ ΤΟΓ ΕθΝΙΚΟΤ ΣΤΟΑΟΓ
ΚΑΙ ΤΩΝ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς 
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν 
δψει ή έπί προθεσμία, δηλοποιεΐται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δες 
χεται παρά τε τώ Κεντρική) Καταστήματι καί τοΐ- 
Ύποκαταστήμασιν αυτής καταθέσεις εις τραπεζογραμ
μάτια άποδοτέας έν δ'ψει ή έν ώρισμένη προθεσμία 
έπί τόκω :

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ : Τή 28 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμ- 
βοίου καί 31 Δεκεμβρίου 1914 

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ
Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμ

μάτια αξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη είς 
2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.

"Εκαστον άκέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ. 4, 
δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμμα
τίου τιμώμενα μιας δραχμής.

1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έ'ιος διά τάς έν δ'ψει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000 πέραν τοϋ ποσού 
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς ο)ο κατ’ έτος. 
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί εις ανοικτόν 
λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά|έξ μήνας τουλάχιστον

2 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς’καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά έν έτος τουλάχιστον.

3 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.

3 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.

4 τοΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε 
τών ή τάς διαρκείς.

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Κέρδη Δραχμαί ’Εν δλω
1 έξ 80,000 80,000
1 έξ 20,000 20,000

5,0002 άπό 2,500
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
5,00025 άπό 200

1950 άπό 40 78,000

2000 • 200,000

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι εις 
φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη 
προθεσμία ή διαρκεΐ, έπί τόκω:
4 4)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τοΰλ.
2 » » » > >
2 1)2 » > » » »
3 »»»·»>
4 > » » > >

» 1 έτους
» 2 έτών
» 4 έτών
» 5 έτών

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικοί ή άνώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοΰ καταθέτου παρά τοΐς 'Υποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης είς τό αυτό νόμισμα, εις δ έγένετο ή κατά- 
θεσις.

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέ
ραια γραμμάτια, πωλούμενα αντί τεσσάρων δραχμών, 
ίσχΰοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος καί δυνάμένα νά 
διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα αντί 
μίδς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς 
τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή εντός τριών 
μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται υπέρ τού 
Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου.

Είς τούς αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας 
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά 
τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμ
μάτια ή τμήματα γραμματίου άξιας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αυ
τών 15 τοΐς 0)0, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιας 
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα 
γραμματίου αξίας χιλίων δραχμών τουλάχιστον, παρέ
χεται έκπτωσις 10 τοΐς 0)0, καί είς τούς δημοσίους 
υπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμ
ματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσής 
5 τοΐς 0)0-

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων 
άπευθυντέον εις τό Γραφεΐον Λαχείου τοΰ ’Εθνικού 
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, 'Υπουργεϊον Οικονομι
κών, είς ’Αθήνας.

f. Ό Διευθυνων Τμηματάρχης
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

««««««<««<«<««<«««<«<>

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ^ ।
ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙαΙιοαννηςγ.ιγγλεςης

ΔΙΑΔΟΧΟΣ ft. Γ. riftAAHS ! ΟΔΟΝΤΟΊ ΑΤΡΟΣ

Τό άρχαιότερον τών έν 'Ελλάδι Χαρτοπωλείων X 3 — ΟΔΟλΕΙ ΚΟΡΑΗ^3
'Ιδρυΰέν τώ 1870 ® 

® Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντων
Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, συγγραμ- Β σώζετε οϋ μονον τους οδοντας σας, αλλα* προλαμβα- 

μάτων, περιοδικών καί πάσης ποιότητος, f απείρους νόσους τού στόματος, τών όδόντων,τών
Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πάσης Φ ώτων, τοζ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, 

προελεΰσεως. % τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος,
’Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων πολλακις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν’.

καί φωτογραφικών χαρτονίων. X Συνιστώμεν ένθερμως τον διακεκριμένου επιστημο-
Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι ’Επιστολικών δελταρίων. @ να δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΑΕΣΗΝ τοΰ οποίου αί τρεις 
Δεκταί παραγγελίαι έκτελοΰμεναι τάχιστα. Έξεδό- g σκευασίαι.Ελιξίρια, ’Οδοντόκονις καί Λ.- 

θησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε. ®) δαμ-αντίνιη, εινε μοναδικαι εις το είδος των.
Άτμοκίνητον Τυπογραφεϊον μέ 10 πιεστήρια διά ® Διά τοΰ Ελιξιρίου παύει η ’Οδονταλγία 

μικράς έπιμεμελημένας εργασίας (TraVaux de pevil- Δ zaj 3 νευραλγία. Είναι συσκευασια αλάνθαστος 
le) ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικός τοιαΰτας. © και αποτελεσματική.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ: Μεγάλη παρακαταθήκη | Πωλείται παρά τώ Ιδίφ άντί 2 δρ. τό φυλλαδίου
φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε- S 3_ Κ,οραή__3
λεΰσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών % k
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd » r

Επισκεπτήρια στιγμιαίος g“ - - - — - — -T-



ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

’Εάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπλη
κτικά? προόδους των. μία αφορμή πρός τοΰτο εινε και τό μέγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον 
συνεζεντριόθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική 
αφθονία δλων των ειδών τής Ζαχαροπλαστικής καί τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτό έκαι 
νοτόμησε είς τό ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οίκον αγνού καί νωπού Αγελαδινόν Γάλα
κτος'. Τά Γιαούρτια του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχοντα- 
άφθονα, εύθηνά καί μέ υλικά εκλεκτά καί έπιμελημένα. Τά είδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργα- 
λιστικώτατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως θεωρείται τόκέντρον 
δλου τού εκλεκτού κόσμου. Δικαίως ευρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί πού φροντίζουν έγ 
καιρωςνά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιότερον οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δέν θεωρούσι 
τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικύν των 
ή τό παγωμένο γάλα των, ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

βΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

Δραχ'Ολόκληρος σελίς είς έν τεύχος
Ήμίσεια » »
Τέταρτον σελίδος .>
Ογδοον » »

| Λιά χώρον μπχρότερον αί ττμ.αι ανάλογοι Λ
g Αι’ είχονογρχφημ.έν'χς διαφημίσεις, δι ’ ες τεύχη ή περισσότερέ,
Δ ίδιαίτεραι συμφωνίαι.

ΕΡΓΑ Τ^Σ Q01 ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ε^δοθεντα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΔΡ 60,000,000

Μπενάχης, S. Ευγενίδης, Βαρόνος 
δέ τνεφλίζ ζαί Έμμ. 1*&δοχνάκης-

Γενικός διευθυντής
I. Ήλτάσχος

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'τόμος. . . · Φρ- 3.00
» Β' » . . · · » 2.00
» Γ' » » 1·50

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ....» 2.00
I ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ ‘Ιστορικόν μυθιστό

ρημα έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων. » 5.00

mnekaotjs

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
II ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον 
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα 
μάτιον μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν Άγγλ ική 
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινών ικό 
τρίπρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τή-.Έλλ. Σκη νή

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Διεύθυνσις Τηλεγραφική
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ATHENOCLES

Υποκαταστήματα

Έν Έλλάδε : Έν Πειραιεϊ, Θεσσαλονίκη, Σέρ- 
ραις, Καβάλλα, Ίωαννίνοις, Χίω, Πάτραις, Σύρω 
Καλάμαις, Τριπόλει, Βάλω, Λαρίσση, Άγρινίφ 
και Καρδίτση.

Έν Si ρήτη: Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί Ρε· 
θύμνω.

’Εν Τοορκταί Έν Κωνσταντινουπόλει. ('Υπο
κατάστημα έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμ- 
πούλ), Άμισφ, Μερσίνη, Σμύρνη.

Έν Αιγύπτιο : Έν Αλεξάνδρειά (μετά παραρτή
ματος έν τή συνοικία Midan), Καΐρω (μετά παραρ
τήματος έν τή συνοικία Mousky), Ζαγαζικίω, 
Χαρτούμ.

Έν Λτονδίνω : (No 22 Fenchurch Street).
Έν’ Λμ.βούργω: (Domhol, Monckcbeberg 

strasse 18).
Έν Λεμεβώ (Κύπρου).
Έν Λπμ.έντ Βαθέος (Σάμου),

Διοικητικόν Συμβούλιογ

Α. Χτεφάνου (Πρόεδρος), Μαρχήαιος δέ Ι*ε-  
βερσώ, (’Αντιπρόεδρος) Ίάάωδος Μποννιέ 
(διευθύνων Σύμβουλος) Ίω. ΆΘηνογένης, 
Έ. Βερούγχ, Λ. Ζαρίφης, Έμμ.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν 
εργασίαν, ήτοι : Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεω
γράφων καί εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, 
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγμα
τικών, γραμματίων έσωτερικοΰ καί εξωτερικού, έκτελεϊ 
χρηματιστικάς έντολάς, έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικός 
έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πληρωμών έν τε 
τώ έσωτερικφ καί έξωτερικώ’ ανοίγει τρέχοντος λ)σμούς 
ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός 
φύλαξιν αντί ελάχιστων δικαιωμάτων καί ενοικιάζει 
διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων 
ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν, έπιταγάς (cheques) έπί τοϋ εξωτερικού καί εις 
τραπεζογραμμάτια υπό ορούς λίαν ευνοϊκούς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις εϊνε άποδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) ο
μοίως αποδίδονται δΓ έπιταγών (cheques) τής Τρα- 
πέζης έπί τών έν τώ έξωτερικφ ανταποκριτών της. Οί 
δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ εξαμηνίαν άπό 
τής πρώτης Ίανουαρίου καί άπό τής πρώτης Ιουλίου 
έκάστου έτους.

Ταμιευτήριον μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.

Χειραιι τής « Έλληνιχής Έπιθεωρήσεως» τοϋ Λ , Β , 
Ετους πωλοϋνται είς τά Γραφε£ά μ»ς «ρός 1 S φρ. εχάβτη.
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ΑοεΛ^οι ΠΕτροθίτε
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΑΙ Σια

Όόός Σοφοκλέονς 3,—Τηλέφ. 794
Ήλεκτρικαι εγκαταστάσεις. ‘Η ΈταιρίαΙ 

αναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν παντός είδους ήλεκτροφω-1 
τισμοϋ πόλεων, εργοστασίων, έπάύλεων, ξενοδοχείων! 
νοσοκομείων κ., τ. λ. . ■

’Κγκατάστααις Ψυγείων—Παγοποιείων, πρό! 
ψύζιν αιθουσών, Θεάτρων, Κινηματογράφων, άτμο-Ι 
πλοίων κ.τ.λ. Έγκατάστασις πλήρης σφαγείων και Ζυ-Ι 
θοποιείων. ’Ηλεκτρικά μηχανήματα, πετρελαιόμηχα | 
ναί Diesel-Tosi, χρησιμοποίησις υδραυλικών πτώ-| 
σεων, ανυψωτήρες καί ανελκυστήρες βαρών, άτμομη-1 
χαναί, άτμοτουρβίναι, ύδροτουρβίναι, άερι ομηχαναη 
καί άεριογόνα.

Έγκατάστασις έργοστασιωνκατ’άπακοπηνί

1

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
εταιριΑ ΠΙΑΝΩΝ “STAPP„

13-κ; χ το» 0Λρσαχείου—'Οδός Χτχδίου άριθ. 2 1
Πιάνα και άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40.
Όλα τά τραγούδια δλων τών 'Ελλήνων συνθετών και δλα τά νεώτερα cticces
Βιολιά, μανδολΐνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά εξαρτήματα αύτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.


