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“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,, 
(ΆΗΝΙΑΙΟΝ ΠεΡΙΟΔΙΚΟΝ €ΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ/Λ€ΝΟΝ 

ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

Εκδοσις έκλεκτη γενικ&ς Φρ. χρ. ή Δραχ. 25.—

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ·\ Δραχμαί 12.—
Διά τούς Διδασκάλους » 8—■

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ Δολλάρια 3—
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ Λίρα Αγγλίας 1)2
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ Σελίνια 10—
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ ' Δρ. Χρ· 12—

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:

ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
‘Οδός Μενάνδρου 83.—ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφική Διεύθυνσι; : “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ„"ΑΟΗΝΑΣ ·

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται 

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας αναγγέλλεται.
Αί έγγραφοι άρχονται άπό Ιης έκάστου μηνάς.—Τό τεύχος δρ. δρ. I.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΛΛΗΝ. ΕΠ1ΘΕΩΡΗΣΕΩΣ
Τό Τυπογραφεΐον της «* Ελληνικής Έπιέ^ωρήσεως» άπό τον πα

ρόντος μηνός αναλαμβάνει τήν έκτνπωσιν βιβλίων, περιοδικών και 
τήν έκτέλεσιν πάσης άλλης τυπογραφικής Εργασίας. Εργασία Επιμε
λημένη, καλλιτεχνική. Οροι σνμφέροντες.

Διεύ&υνσις Τυπογραφείου ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83

TIMES SQUARE C° OF NEW YORK

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΠΟΙΆΣΗ 1 α — GaKaGE ΣΩΚΡΑΤΟΓΣ 26 α

Αυτοκίνητα πολυτελείας φορτηγά (camines).
Βενζίνη, έλαια, έλαστικά κτλ.
Τό άνω cafage αναλαμβάνει οίανδήποτε επισκευήν, Ενοι

κιάζει δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα πρός τοποθέτησιν αυτοκινήτων.

Ο Αρχηγός μας χαροπαλεύει.—"Οντεν τόν καλόν 
καιρό : Γ. Χατζιδάκι.—Τά ιερά Βυζαντινά κει
μήλια έ*  Αγίω Ορει : X ρ. Κ τ ε ν ά.—Ή αρετή 
(Τνωμικά).—Ώ Κύριε (έκ τοϋ Γαλλικού) : Δ.— 
Περί τής δράσεως τών στρατιωτικών ιατρών κατά 
τούς νεωτέρους πολέμους : Σλ. Ν. Χμτν ς. — Ό 
Κωδωνοκρούσττς (Διήγημα έκ τοΰ ’Ιταλικού) : Σο
φίας Καραβάνα.—Αί γεωργικαι πρόοδοι τών 
αρχαίων: Δ η μ. Λ. Ζωγράφου, — ΜΑΊΌΣ 
1915—Ή Γιάτρισσα Κυρά : I. Πολέμη.—’Από 
τήν ασθένειαν τοϋ Βασιλέως.—Άπό τήν Πολεμικήν 
Ζωήν.—Άπό τήν καλλιτεχνική κίνησι (Μουσική— 
Διαλέξεις — Ζωγραφική —- Έορτα'ι — Θέατρα).

—Άπό τήν ζωή τοΰ μηνός 1 Μά*ος)  Δ. Ζ.—Άπό τήν 
ξένη ζωή.— Από τά περίεργα τής ζωής.—'Ολιγόστι
χα.— Νέαι εκδόσεις — Συνέλευσις Τραπέζης Αθη
νών.

ΚΟΣΜΟΣ — Η Βασίλισσα—Ό Διεθνής Πόλε
μος.— Οί ξένοι Ιατροί.—Αί έκλογαί.—Οί μεγάλοι.— 
Ό κ. Λ. Τσουκαλάς.—Τά δάση μας.—’Έσοδα καί 
έξοδα τοΰ Κράτους.—Αί φωτογραφίαι ^τών εκλογέων.

ΕΙΚΟΝΕΣ.—Ό ασύρματος είς τήν διάθεσιν δλον 
τοϋ κόσμοι’.—Τό πλήθος πρός υποδοχήν τής Μεγα
λόχαρης.— Ο κ. Κράους.—Χωρικοί πενθοϋντες. — 
Ό κ- Βενιζέλος είς Χαλέπαν.—Εις τό Στάδιον τής 
Στοκχόλμης,

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΑΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΜΕΓΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΟΝΙΑΚ

Σ. Π. & ΜΕΤΑΞΑΣ
ΕΝ ΓΊΕΙΕ-Α-ΙΕΙ 

------------- : ! 
36 Βραβεία ΔιΑ&νών έκ&έσεων

Ί Βασιλικά παράσημα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 120.000 φιαλών

Αντιπροσωπεία είς δλας τάς μεγαλας πόλεις 
Αμερικής, Τουρκίας καί Αίγυπτου

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΓ ΟΔΗΝ ΤΞΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν° 9
Γενικός πληρεξούσιος: Σ. ΣΑΟΑΝΝΗΣ

Έν ’Αλεξάνδρειά: ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΕΣΣΕΣ 
Έν Καΐρφ: A. I. ΙΕΡΩΝ ΥΜΙΔΗΣ
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STEIN’S ORIENTAL
STRES LIMITED

PREMIERE MAISON DE LORIENT VENDANT LE MEILLEUR MAR.CH0

v£TEMENTS POUR HOMMES et ENFANTS 
■

ROBES, MANTAUX C. T. C. POUR PA/AES et FILLETTES

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Canterie, Lingerie, fine, Articles de Blanc, Ghapelerie, 
Maroquinerie, Ghaussures, Articles do Voyage, Modes, Fleurs ect.

W3M 10 O*3fiAUp3>3n
LE CAlRE, ALEXAnDRIE, TAnTAH, MAnS0URaH, MInIEH, aSSIOUT, 

SaLOnIQUE, CONSTANTINOPLE (CALaTa e‘ STAMBOUL]

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΕΤΝ LIMITED
• fl-··'·. H Kb 1 ki K. ACl Ik VflOXSlHMX

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟ! ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΠΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ ΟΙΚΟΝ ΟΚ,,.πΤΕΡΑΣ ΠΜΑΣ

A 'T3W-S- · ■··;·:; · ·
- ενδύματα δια κτριούς και παιδια ’' Γ.λ". .

Ενδύματα, έπανωφόρια κτλ. διά κυρίας καί κοράσια.

Εϊδη πλεκτικής, υποκάμισα, άρώματα, χειρόκτια, εϊδη ψιλικών, δλα τά εϊδη 
έσωρρούχων πολυτελείας ή μή, εϊδη δερμάτινα, ύποδήματα, καπέλλα, 

εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, άνθη κτλ.

ΚΑ Ι ΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (Γαλατά και Σταμκούλ.)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΙΙΕΖή ΤΗΣ ΕΑΛΑΑΟΣ ΑΑΧΕ1ΟΝΤΟΥΕ0Ν1ΚΟΥΣΤΟΛΟΥ
Μ---- -

ΕΝΤΟΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθώ ίσης τής κλίμακας τώιή τόκων τών ε’ις 
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν 
οψει ή έπι προθεσμία, δηλοποιεϊται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τψ Κεντρικώ Καταστήματι κα'ι τοϊς ύπο- 
καταστήμασιν αυτής καταθέσεις εις τραπεζογραμμά
τια άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπι 
τόκφ·

1 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσοϋ δρ. 10’000 πέραν τοϋ ποσοΰ 
τούτου τοϋ τόκου όριζομένσυ εις 1 τοϊς ο) ο κατ’ έτος. 
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί και είς άνοικτόν 
λογαριασμόν, παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού και βιβλιαρίου έπιταγών.

2 τοϊς ο) ο κατ’ ?τος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά έξ μήνας τουλάχιστον.

2 1)2 ο) ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έν έτος τούλάχιστον.

3 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.

3 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς 
άποδοτέας μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.

4 τοϊς ο) ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς και διά τάς πέραν τών 5 
έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις εις χρι·σόν, ήτοι 
εις φράγκα και λίρας ’Αγγλίας, αποδοτέας έν (ορι
σμένη προθεσμία ή διαρκεϊ, έπι τόκφ·
1 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλάχ.

2 »>»»»» 1 έτους
2 1)2» » » » »  έτών*
3 , » » > > > 4 ένών
4 »»»»»» 5 έτών

Αί δμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ’ έκλογήν τοϋ καταθέτου ονομαστικοί ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον και οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι και τή αιτή
σει τοϋ καταθέτου παρά τοϊς Υποκαταστημασι τής 
Τραπέζης εις τό αύτό νόμισμα, εις ο εγενετο ή κατα- 
θεσις.

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ : Τή 28 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμ
βρίου και 31 Δεκεμβρίου 1914 
ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200.000 ΚΕΡΔΗ

Κέρδη έκάστης τών κληρώσεων

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται ΙΟΟ,ΟΟΟγραμ- 
μάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη είς 
2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.

“Εκαστον ακέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ. 4, 
δννάμενον νά διαιρεθΰ εις τέσσαρα τέταρτα γραμμα
τίου τιμώμενα άντί μιάς δραχμής.

Κέρδη
1
1

έξ 
έξ .

Δραχμαί 
80,000 
20 000

’Εν δλω 
80,000 
20,000

2 απο —, jOO 5,000
6 από 1,000 6,000

15 από 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1950 άπό 40 78,000
2000 200,000

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια άκέ- 
ραια γραμμάτια, πωλούμενα άντι τεσσάρων δραχμών, 
ίσχύοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος και δυνάμενα νά 
διαιρεθώσιν ε’ις τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντι 
μιάς δραχμής έκαστον και παρέχοντα συμμετοχήν είς 
τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

' ’Αμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών 
j, μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται ύπέρ τοΰ 

< Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου.
<·'/ Εις τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς 

έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά 
τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας,γραμ
μάτια ή τμήματα γραματίου άξίας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αύ
τών 15 τοϊς οϊο, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιάς 
έπ'ι προκαταβολή τοϋ τιμήματος γραμμάτια ή τμήμα
τα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον, 
παρέχετατ έκπτωσις 10 τοίε> ο) Ο. και είς τούς δημο
σίους υπαλλήλους, τούς έπιτενσαμμένους τήν πώλησιν 
γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκ- 
πτωσις 5 τοϊς οϊο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησινγραμματίωνά- 
πευθυντέον είς το Γραφεΐον Λαχείου τοϋ ’Εθνικού 
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργεϊον Οικονο
μικών, είς ’Αθήνας.

Λ . , . -

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ B10MHXANIA ΛΕΡΜΑΤΒΓ'ΣΤΑΜΟΪ,,

ΕΝ ΛΙΟΠΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γραφεία έν Άθήναις οδός Βΰσσης 11

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠ1ΘΕΩΡΗΣ1Σ
ΟΔΟΝΤΟΊ ΑΡΟΣ 

■

3-ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ-3

ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ
Τό τελειότατου καί μοναδικόν Μηχανικόν Βυρσο- 

δεψεΐον Ελλάδος και ’Ανατολής. Κατεργασία ταχεία 
διά χρωμίου. Tannerie prompte au Chrome. 
Δέρματα εργοστασίου : "Αδιάβροχα, σεβρά λευκά.

Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντων 
σώζετε συ μόνον τους όδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε απείρους νόσους τοΰ στόματος, τών όδόντων,τών 
ώτων, τοΰ φάρνγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, 
τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος 
πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένου έπιστήμο- 
να όδοντοίατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ οποίου αί τρεις 
οκευασίαι ’Ελιξίρια, Όδουτοκόνις και ’Α
δαμαντίνη, εΐνε μοναδικοί είς τό είδος των.

Διά τοΰ Ελιξιρίου παύει ή Ό δο ν τ αλ γ ί α 
καί ή νευραλγία. Είνε συσκευασίαι αλάνθαστος 
καί αποτελεσματική.

Πωλείται παρά τφ ίδίφ άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.

3 — ΚΟΡΑΗ — 3 λ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΒΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Προσκαλούμεν τούς όουλομένους νά καταλάδωσι τήν 

θέσιν τοΰ λογιστοΰ η ταμίου 6' τάξεως παρά τή Γεωρ
γική Τραπέζη Μακεδονίας και ’Ηπείρου νά ύποόάλω- 
σι είς τό ύποοργειον τής ’Εθνικής Οικονομίας (τμήμα 
Γεωργικής Οικονομίας) εντός 10 ήμερων άπό σήμερον 
αιτησιν έν ή νά έπισυνάπτωνταΓ

1) Άπολυτήιον Γυμνασίου ή δίπλωμα δημοσίας ή 
άνεγνωριομένης Εμπορικής Σχολής.

2) Πιστοποιητικόν έμφαίνον εύδόκιμον έπί έτος του
λάχιστο^ υπηρεσίαν, είς οικονομικήν ύπηρεσίαν τοΰ 
Κράτους ή Γεν. Διοικήσεως. ή είς τραπεζιτικά κατα
στήματα.

3) Πιστοποιητικόν εγγραφής είς τό μητρώον τών 
άρρένων. Προκειμένου δέ περί καταγόμενων έκ τών 
νέων χωρών έπίσημον πιστοποιητικόν τής αρμόδιας 
αρχής περί τής έκείθεν καταγωγής των.

4) Πιστοποιητικά τών αρμοδίων Εισαγγελέων καί 
Έφετών καί τών Πλημμελειοδικών, οτι δέν κατεδι- 
κάσθησαν έπί κακουργήματι ή πλημμελήματα

5) Πιστοποιητικόν τής αρμόδιας αρχής, κ.αί έφ’ δ
σον αγουσι ηλικίαν στρατεύσιμον δτι έξεπλήρωσαν τήν 
στρατιωτικήν αύτών ύποχρέωσιν ή έξηρ|έίθησαν ή ά- 
πηλλάγησαν ταύτης.

Δημοσιευθήτω μόνον διά τών έχοοσών πρός τοΰτο 
έγγραφον έντολήν έφημερίδων.

Εν Αθήναις τή 16 Μαίου 1915.

Ο ίπ^υργής
Αθ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
“ΜΟΥΣΙΚΗ,, 

13-15 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-15

ar ASMA KAI KASiaoKYMSAAON

Από τήν όπερέττα τοΰ κ. Σπ. Σαμάρα

ΠΟΑΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

240—Ό Παράς Δρ.
241—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ »
242—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance 

τής Λευκής) »
243—Πεταλούδα (Βάλς διά πιάνο μόνον) »
247—Λευκή Πεταλούδα (Duetto) »
248—’Ερασμία—Πολυδεύκης (Tango) »

δλα μαζή είς ένα τόμον »

1.50
1.50

1.50
1.—
1.50
1.50
β.δΟ1

Άπο τήν όπερέττα τού κ. *Θ.  I. ΣακελλαρίδοΌ

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

251—Πώ-Πώ τι νά κάνω » 1.25
252—ΤρελλαΓομαι γιά κόρτη » 1.25
253—Θυμάσαι ένα βράδ-υ (βάλς) » 1.25
254—Είνε ·|εταχτη (Πόλκα) » 1.25

Πιάνα καί άεροκύμδαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δόσεις 
έκ δρ. 40,

Ο ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΑΘΕΣΙΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Φορητή συσκευή ασυρμάτου τηλεγράφου μεταφερομένη άκόπως οπουδήποτε καί 

δυναμένη νά λειτουργήση είς κάθε στιγμήν. Χωρίς καμμίαν ειδικήν σπουδήν 
δύνασθε χάρις είς τό μηχάνημα τοΰτο νά λάβετε καί νά εννοήσετε τά σημεία 
τά διαβιβαζόμενα άπό οίονδήποτε. τηλεγραφικόν σταθμόν ασυρμάτου.
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o ^p^Kros mas χαροπαλεύει

ΟΝΤΕΝ ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙΡΟ

Κάτι βαρύ και πένθιμον είνε -παντού σκορπισμένον- 
Κατήφεια και πονάς συνοδεύει τάς φυσιογνωμίας 

μας καί φανερώνεται άπό τά λόγια μας. Βαθύ αίσθη
μα τρόμου συνταράσσει τάς ψυχάς μας. Άπό τά χεί
λη μας βγαίνουν αί λέξεις φοβισμένοι καί άπό τό 
βλέμμα μας εκδηλώνεται ή πιο ζωηρά άπογοήτευσις. 
' Όλα μάς φαίνονται μαύρα, θλιβερά, άπαίσια...

θ Άθχηγός τοΰ ’Έθνους, ό φυσικός ’Αρχηγός 
τοΰ Στρατού, τό σύμβολον τής ζωντανής δόξης καί 
τών πλέον παράτολμων εθνικών ελπίδων πεσμένος στό 
κρεββάτι «παλαίέι μέ τό χάρον». Αυτός ποΰ ιιέ 
τό αστραποβόλημα τοΰ σπαθιοΰ Του, καί μέ τήν η
χηρόν φωνήν Του καί τό άέτ®'.θν βλέμμα Του ένέπνεε 
τρόμον είς μυριάδας εχθρικών στρατιών, Αυτός ποΰ 
μέ τό ώραΐόν Του παράστημα, μέ τά εμπνευσμένα 
Του λόγια καί τό ύπέροχον παράδειγμα μετέβαλε 
τούς άγρότας καί τούς αστούς είς μυθικούς ήρωας, 
Αύτός ποΰ μέ τήν νεότητά Του έσκόρπιζε τήν χαράν 
καί μέ τήν καλωσΰνην Του ένάρκωνε τούς πόνους τοΰ 
Στρατιώτου και εγλυκανε των πολεμιστών τήν δύσκο
λη ζωή. Αύτός ποΰ μέ τήν πίστιν Του έζωογόνειτήν 
πίστιν καί άνεπτέρου τό φρόνηιια καί έ σφυρηλατεί 
τήν μεγάλην ελληνικήν ψυχήν.

Αύτός, δ Κωνσταντίνος μας,τό πάναγνον σύμβολον 

τής μεγαλουργού ελληνικής φίλης πεσμένος στό 
κρεββάτι χαροπαλεύει.....

Ένα μήνα ολόκληρον ό κουμπάρος τοΰ ελληνικού 
Λαού, ή λατρεία καί ή υπερηφάνεια τοΰ ελληνικού 
Στρατού, είνε βαρειά άρρωστος. Παρά τό πλευρόν 
Του σύσσωμος δ Ελληνισμός 'ικετεύει τό Θειον νά 
σώση τήν πολύτιμον ζωήν Του, καί ό Λαός τών Α
θηνών γονυκλινής υποδέχεται τήν Μεγαλόχαρην τής 
Τήνου έρχομένην έδώ νά θέση ύπό τήν σκέπην Της 
τόν εκλεκτόν τής ελληνικής φυλής. Ή επιστήμη ά
γρυπνος παραστέκει είς τό προσκεφάλαιόν Του, ήΣυ- 
ζυγική καί Υίίκή καί Αδελφική στοργή τόν περιβάλλει 
μέ τήν πλέον θερμήν’ άφασίωσιν καί δ Λαός μέ δα- 
κρυσμενα ματια καί μέ λόγια πλήρη τρυφερότητος 
καί αγάπης επικαλείται τήν θείαν δοήθειαν. Δύο φο
ράς έκινδύνευσεν ή ζωή Του και έπί ήμέρας ή έλ- 
ληνική ψυχή έδονείτο άπό τάς πλέον φρικιαστικας 
άναπάλσεις. Ό Θεός ηύδόκησε νά σταματήση τό κα
κόν καί σήμερον δ Κωνσταντίνος μας χωρίς νά είνε 
έκτος κινδύνου έχει έμίπνεύσει τάς άρίστας τώγ ελ
πίδων είς τόν Ελληνικόν Λαόν. Ή πίστις τής Μεγα
λειότητας Του καί ή πίστις τοΰ Ελληνικού Λαοΰ θά 
σώση τόν πολύτιμον ’Αρχηγόν μας.

’Έληξαν Θεία χάριτι οί μακροί καί αλλεπάλληλοι 
αγώνες τής Κρήτης καί δ μέγας κατάλογος τών εθνο
μαρτύρων, έπιφανών καί άφανών, δ έπί επτά δλους 
αιώνας διαρκώς αυξανόμενος εκλεισεν, άλλά τίς ποτέ 
θά δυνηθη νά περιγράψη έπαξίως καί παραδώση είς 
τάς έπομένας γενεάς τά δεινοπαθήματα τών πολυ- 
παθών άλλ’ άδαμάστων εκείνων άνθρώπων ; Είνε το- 
σοΰτα καί τοιαΰτα ώστε καί είς εκείνον, οστις τυχόν 
θά άνελάμβανε τό έργον. θά άπέλειπεν δ χρόνος καί 
είς εκείνους, οί όποιοι θά τά άνξγίνωσκον, θά έφαι- 
νοντο τελείως απίθανα καί πλαστά. Καί δμως έγιναν 
καί πάσα οίαδήποτε αύτών έξιστόρησις πάντοτε θά 
υπολείπεται. τής φοβερός αλήθειας. Θά διηγηθώμεν 
?ν τοιούτον γενόμενον κατά τόν Νοέμβριον τοΰ 1814 
εν τινι κώμη Μ.

*Ητο ημέρα έργάσιμος (καματερή, ώς εκεί λέγε
ται) καί οί άνδρες έκαλλιέργουν καί εσπειρον τήν 
γήν, αί δέ γυναίκες καί τά παιδία συνέλεγον δι δλης 
τής ήμέρας τόν ελαιόκαρπον, δτε περί τήν μεσημβρί
αν ήλθον είς -ίήν κώμην οί έξ άλλης έγγύς κείμενης 
καταγόμενοι Μουσουλμάνοι Σελίμης καί Χουσεινης. 
Τότε προσεκλήθη εύθυς έκ τοΰ άγροΰ του δ γέρων 
καπετάνιος τοΰ χωριού, οστις έγκαταλείψας τό ζευγά
ρι του έσπευσε νά περιποιηθή τούς«άγάδες».Μετ’ αύ
τόν προσεκλήθη καί, δ πρωτόγερως (=κλητήρ καί 
κήρυξ), δστις έδραμεν είς τό ποίμνιον τοΰ καπετά
νιου. έλαβε καί έφερε τό καλύτερον κριάρι, τό έσφα
ξε καί ήτοίμασε τό συμπόσιον διά τούς άγάδες. 'Οτε 
δέ τήν εσπέραν οί χωρικοί κατάκοποι έκ τών έργων 
τής ήμέρας ήλθον είς τάς οικίας των, ϊνα άναπαυθώ- 
σιν. έ'μαθον δτι ή κώμη των φιλοξενεί τούς δύο γνω
στούς άπό πολλοϋ άγάδες καί δτι ήσαν υποχρεωμένοι 
κατά τό τότε κρατούν έθος, νά μεταβοΰν μετά τών συ
ζύγων καί θυγατέρων των είς τήν οικίαν τοΰ καπε
τάνιου, χορεύσουν καί τραγουδήσουν καί τοιουτοτρό
πως διασκεδάσουν τούς Τούρκους! Καί οί δυστυχείς 
μετέβησαν κατ’ άνάγκην μετ’ αύτών δέ καί δ πρεσ» 
δύτης ίερεύς αύτών Παπα-Σταμάτης·

Ό ίερεύς οΰτος είχε τδ μέγα διά τούς φοβερούς 
εκείνους χρόνους ατύχημα νά έχη δύο θυγατέρας εις 
ώραν γάμου καί άμα πολύ ωραίας. Καί είχε μεν,φρο- 
νίμως ποιων, σπεύσει νά άρραβωνίση αύτάς πρό πολ
λοϋ, αλλά πάντοτε έφοβεΐτο καί άπέκρυπτε καί έφύ- 
λαττεν αύτάς. διό καί τήν εσπέραν έκείνην έσκέφθη 
νά μή τάς δδηγήση είς τόν χορόν. Άλλ’ δ Σελίμης 

ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ 
ΕΝ ΑΓΙΟ ΟΡΕΙ

αμα ίδών τόν ιερέα είσερχόμενον μόνον,έκραξεν αύτόν 
νά πλησιάση καί είπε- «Παπά—Σταμάτη. ποΰ ν οί 
κωπελλιές σου ; γιατί δέν ήλθανε νά χορέψουν ;»

«Νά ιμέ συμπαθάτε, άγάδες μου», άπεκρίθη δ ίε
ρεύς, «άλλά δέν ήξεύρουν χορόν». «’Έτσι έ ; έπανέ- 
λαβε πλήρης θυμού δ Χουσεινης· πάει νά πή πώς δέ 
θέλεις νά τές φέρης. Καλά. Έγώ θά σέ συάσω». Καί 
πράγματι κατά τήν έπομένην Κυριακήν, δτε δ ίερεύς 
λίαν πρωί μετέδη είς τόν ναόν, ϊνα λειτουργήση, καί 
διά τοΰ τότ£ μόνου έπιτρεπομένου ξυλίνου σήμαντρου 
προσεκάλεσε τούς Χριστιανούς, έπειτα είσήλθεν είς 
τό ιερόν καί ήρχισε νά άναγινώσκη τόν Ορθρον,τότε 
οί δύο Τούρκοι κρυπτόμενοι πρότερον όπισθεν τών 
έγγύς θάμνων έπλησίασαν καί διά τής οπής τής όπι
σθεν τοΰ ιερού έπυροβόλησαν καί έφόνευσαν αύτόν. 
Τόν πυροβολισμόν τούτον άκούσαντες οί κάτοικοι έ- 
δραμον είς τόν ναόν καί εύραν τόν γέροντα ιερέα νε
κρόν πρό τής Αγίας Τραπέζης. Ή κηλίς τοΰ τιμίσυ 
αίματος τοΰ εθνομάρτυρας φαίνεται καί σήμερον ά
κόμη έπί τών πλακών τοΰ ίεροΰ έ'χουσα σχήμα μικρού 
ρυακίου !

"Οτε δέ πάλιν μετ’ όλίγας ήμέρας νύκτα τινά α
λιευτικόν πλοιάριον έ'ρριπτε τήν τράτταν, ένεφανί- 
σθησαν έκεϊ είς τήν παραλίαν αίφνης οί δύο Τούρκοι 
καί έκλέξαντες τούς άρίστους ιχθύς έκάλεσαν περί τό 
μεσονύκτιον τόν υιόν τού φονευθέντος ύπ’ αύτών ι- 
ερέο>ς Ματθαίον, ϊνα σπεύση ευθύς καί φέρη αύτούς 
είς ύήν κώμην των. "Οτε δέ οΰτος είχε τήν άφροσύ- 

,‘νην νά ε’ιπή δτι καί άνυπόδητος ήτο, ώς έργαζόμενος 
έπί τοΰ πλοίου, καί ή παρουσία του είς τό πλοιάριον 
ήτο άναγκαία, ϊνα έξακολουθήσουν τήν αλιείαν, τήν 
αυτήν δέ γνώμην μετά παρακλήσεως έξέφρασε καί 
δ κύριος τής τράττας, τότε δ αγάς έξήφθη καί έ- 
-ζοατγασεν· «Καθώς θωρώ, τοΰ κυροΰ σου μοιάζεις ! 
”Ε νά την» καί εύθυς έπυροβόλησε καί έρριψεν αύ
τόν νεκρόν. Νοείται δ’ οϊκοθεν δτι ούτε παράπονον 
ήκούσθη διά τάς πράξεις ταύτας ούτε καταγγελία 
τις έγένετο ούτε λόγος τις παρ’ ούδευϋς έζητήθη. Αί 
άγγαρεΐαι. αί αίκίαι, αί ύβρεις καί αύτός δ φόνος τών 
χριστιανών ένομίζετο τότε έν Κρήτη τόσον μικρόν 
καί άσήιιαντον πράγμα δσον καί δ φόνος στρουθιού 
ή μύρμηκος ! Τοΰτο δέ γινώσκοντες τώρα οί Κρήτες 
Μουσουλμάνοι μακαρίίουσι τήν εποχήν έκείνην λέ- 
γοντες «δντεν τόν καλόν καιρό !»

Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ2

Γ.
Ε'. Νά καλέοώσιν ειδικόν άνδρα ή νά επιτρέψω- 

σιν είς τούς υπάρχοντας ένταΰθα λογίους, ϊνα ταξι- 
θετήσωσι τά αρχεία τώνΜονών. άφοΰ πρότερον κατα- 
γράψωσιν αύτά έν ίδίω καταλόγφ καί διακρίνώσι τά 
γνήσια άπό τών κίβδηλων.

ΣΤ'. Άντίγριαφα επίσημα πόντιον τούτων τών 
καταλόγων νά υποχρεωθώσιν αί Μοναί ϊνα άποστεί- 
λωσ:ν είς τό ύπσυργεΐον τών Εκκλησιαστικών, και 
νά δημοσιεύσωσιν αυτούς αί εύποροΰσαι.

Ζ'. Νά διορίσωσι λογίους μοναχούς, ϊνα έχωσιν 
ύπό προσωπικήν αυτών ευθύνην τήν έπίβλεψιν καί 
τήν περιποίησιν καί καθαριότητα πάντων τούτων τών 
ιερών κειμηλίων καί τήν παράδοσίν αύτών είς τοΐς 
ερχομένους πρός μελέτην ήμεδαπούς καί αλλοδαπούς 
επιστήμονας κατά προδιαγεγραμμένον σχέδιον, ώς 
καί τήν άπό τούτων μετ’ έπισταμέννη έξέτασιν παρα
λαβήν αύτών.

Η'. Να διορίσωσιν έντιμους μοναχούς σκευοφύλα
κα; καί άρχαιοφύλακας, φέροντας τήν ευθύνην προ-
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σοιπικώς διά π«ν δ.τι ήθελε συμβή έν τοΐς σκευοφυ- 
λακείοις, άρχαιοφυλακείοις και| βιβλίοθήκαις.

Θ'. Νά ύποχρεωθώσιν αί άρχαί τών Μονών διά 
νόμου ϊνα έν τώ έτει τής άρχής αυτών άπό καιρού είς 
καιρόν έξελέγχιοσι τάς τε βιβλιοθήκας καί τά σκευ
οφυλάκια τών εαυτών Μονών, τών Σκητών καί Κελ- 
λίων.

I'. Νά έπιφυλαχθή τό δικαίωμα τής έξελέγξεως 
καί είς τό ύπουργεΐον τών ’Εκκλησιαστικών δι’ ειδι
κών υπαλλήλων.

ΙΑ'. Νά διορισθώσιν έπιτροπαί έκ τών προϊσταμέ
νων έκάστης Μονής καί περιέλθωσι τά όρια αυτής 
καί νά καταγράψωσι τούς τε κώδικας, τά ιερά σκεύη 
καί άμφια, τάς εικόνας πάσας συν τώ μεγέθει αυτών 
καί τά άγια λείψανα, τά ευρισκόμενα έν ταϊς Σκήταις 
καί τοΐς Κελλίοις καί νά καπκθέισωσιν έν καταλλήλως 
μέρεσίν έν αύταϊς ταΐς Σκήταις καί τοΐς Κελλίοις ύ- 
πάρχουσι.

IB'. ’Αντίγραφα τών καταλόγων τούτων θέλουσι 
συνταχθή τρία, ών έν ΐ>ά λάβη ή κυρίαρχος Μονή, τό 
έτερον δ Δίκαιος καί δ Κελλιώτης καί τό τρίτον θά 
σταλή είς τό ύπουργεΐον ώς έν παοαρτήματι έν τφ 
καταλόγω τής Μονής.

ΙΓ'. Τήν ευθύνην τής άπωλείας τούτων θά φέρη 
ό καπά καιρούς Δίκαιος, είς δν έπισήμως θά παραδί- 
δωνται. ύπό τής Μονής καί οί Κε/Λιώται

ΙΔ'. Νά διαταχθώσιν οί τελώνιακοί υπάλληλοι ϊνα 
αύστηρώς έπιτηρώσι τά εντεύθεν έξερχόμενα εμπο
ρικά δέματα, κιβώτια καί τάς άποσκευάς τών ταξει- 
διωτών,οίόίιδήποτε καί άν ώσιν οΰτοι,άφσΰ καί αυτοίοί 
ξένοι στρατηγοί συνελήφθησαν ιεροσυλοΰντες καί ώς 
τά πολλά νά έπιστηθή ή προσοχή τών. υπαλλήλων τού
των είς τά ύπό τών Ρώσσων είς Ροτσσίαν ή άλλαχού 
άποστελλόμενα εμπορεύματα, διότι ούτοι άπεδείχθη- 
σαν καί οί μέγιστοι· ιερόσυλοι καί ίεροκάπηλοι. 1

ΙΕ'. ’Επί τών βιβλιοθηκών καί σκευοφυλακίων νά 
άναγραφώσι τά σχετικά, άνθρα τών νόμων περί αρ
χαιοκαπηλίας καί ιεροσυλίας

Ό κ. Άδ. ’Αδαμάντιου άναλαβών τοιαύτήν φρον
τίδα δέν αμφιβάλλω δτι θά άναλάβη καί τον κόπον 
ϊνα περιέλθΐ] καί τάς ίεράς Μονάς τής Μακεδονίας, 
άφοΰ οί αρχιερείς αυτοί περί άλλα τυρβάζοντες κατέ- 
λιπον τάς βιβλιοθήκας καί τά θησαυροφυλάκια αυτών 
έρμαια τών Ιεροσύλων καί ίεροκαπήλων, καί ιδία τοϋ 
’Άθω, ϊνα ίδίοις δμμασιν άντιληφθή τής κατάστάσε- 
ως, είς ήν διατελοΰσιν οί εθνικοί αυτοί θησαυροί καί 
προτρέψη τούς κατόχους τούτων "να λάβωσι τήν δέ
ουσαν πρόνοιαν πρός διάσωσιν αυτών, τά κατάλληλα 
πρός τούτο ύποδεικνύων μέσα καί χά είκότα παρακι- 
νών καί συμβουλεύων, διότι οί φύλακες δέν έχουσιν 
άτυχώς τήν δέουσαν μόρφωσιν, δπως άφ εαυτών με- 
ριμνήσωσι περί τής σωτηρίας αυτών άπό τε τών Ιε
ροσύλων καί τής σητοβρωτίας καί μυοβρωτίας.

Περισσοτέραν δέ είς τό έθνος θά προξενήση ώφέ- 
λειαν έκ τής τοιαύτης αύτοΰ περιοδείας δ κ. Άδα- 
μαντίου, διότι θά σώση χιλιάδας κωδίκων καί άλλων 
ιερών κειμηλίων διά τών συμβουλών αύτοΰ καί τών 
καταλλήλων Αποδείξεων ή διά τής εξαγοράς τών τή δε 
κάκεϊσε ευρισκομένων ελάχιστων τοιούτων τούς όποι
ους δυσκολίας οί κάτοχοι θά παρουσιάσωσιν έκουσίως 
τό μέν έκ φόβου μή κατασχεθώσιν άνευ αμοιβής, τό 
δέ καί διότι πλείονα έλπίζουσι κέρδη έκ τών ξένων, 
οί όποιοι όντως προσφέρουσι μυθώδη ποσά.

Κατά τόν πανοσιολογιότατον αρχιμανδρίτην κ. Ι
άκωβον Δ Βατοπεδινόν δ αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας 
απέκτησε σπάνιον ιερόν Ευαγγέλιον έκ Καισαρείας 

αντί 1000 λιρών, τάς όποιας πάντως δέν θά προσέ- 
φερε τό Βυζαντινόν καί Χριστιανικόν Μουσεΐον, έάν 
έπαρουσιάζετό τις καί έ'λεγεν δτι κέκτηται τοιούτον 
πολύτιμον Ευαγγέλιον. Εάν δμως διά μιας τοιαύτης 
περιοδείας τών μελών τού Συμβουλίου, δι’ ής κάλλιον 
εύσδούται καί δ σκοπός αύτοΰ, έπληροφορεΐτο τό 
Μουσεΐον, δτι υπάρχει που τοιοΰτος θησαυρός θά έ- 
λάμβανε πάντα τά κατάλληλα μέτρα καί δέν θά έξε- 
πατρίζετο τό τοιούτον ιερόν κειμήλιον, άλλά θά προ- 
σεφέρετο αντί λογικής τίνος τιμής είς αυτό ή διά νό
μου θά άπηλλοτριοΰτο. ώς άπαλλοτρ ιοϋνται αί γαΐαι 
τών πλουσίων χάριν τών πτωχών χωρικών.

Ευχόμενος, δπως οί λόγοι μου ούτοι, προερχόμενοι 
έκ στοργής πρός τούς κινδυνεύοντας άνεκτιμήτους 
τής ίεράς ημών Πατρίδος θησαυρούς ληφθώσι σπου- 
δαίως ύπ’ δψει χάριν αυτών τούτων τών πολυτίμων 
θησαυρών, άπονέμω τόν έν Χριστώ αδελφικόν άσπα- 
σμόν είς πάντας τούς άναλαβόντας τήν περισυλλογήν 
καί διάσωσιν αυτών καί εύχομαι αύτοΐς τήν έκπλήρω- 
σΐν τοΰ- δι’ δν, ίδρυσαν τό Βυζαντινόν καί Χριστιανι
κόν Μουσεΐον, ιερού σκοπού.

Έν Άγίω Ορει τή 25 Μαρτίου 1915.

t ’Αρχιμανδρίτης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΤΕΝΑΣ

Υ. Γ. Η άλήθεια λεγάμενη τόσον καθαρά θά ψυ- 
χράνη ίσως τούς παντελώς άδιαφορούντας περί τής 
έκ παντός τρόπου καί πάση θυσία διατηρήσειος τής 
πατρώας τούτης άνεκτιμήτου κληρονομιάς, άλλ’ «ού 
φροντίς Ίπποκλείδη». ’Άλλως τε δέ οί άγαιπητοί μου 
συνάδελφοι Άγιορεϊται γνωρίζοντας τόν χαρακτήρά 
μου, όμολογοϋντος άφόβως τήν αλήθειαν, δέν θά μέ 
παρεξηγήσωσιν. άλλά μάλιστα θά μέ συγχαρώσι καί 
αύθις, διότι ούτω γίνομαι πρόξενος ώφελείας καί ουχι 
βλάβης.

Ό αύτός

Η ΑΡΕΤΗ

ΕΡ/ΛΟΝΡ CONPINOT 

Ώ ΚΥΡΙΕ

Ή άρετή, δσω περισσότερον θέλεις νά τήν μεταχειρί
ζεσαι, τόσοι περισσότερον ν.ύξάνεται γινόμενη λεία.

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ
"Ολοι οί πιχηταΐ έξ ενός στόματος νμνονσιν, δτι καλόν 

μέν είνε ή σωφροσύνη και ή .δικαιοσύνη, δύσκολον δμως 
καί κοπιώδες·ζή ακολασία δέ καί ή αδικία γλυκύ μ·εν καί 
ευκόλως αποκτώνται· δτι καί τήν μέν κακ.ότητα καί έν συ- 
νόλφ ευκόλως δυνατοί τις νά λάβη· εύκολος μέν είνε ή όδό; 
πολύ δέ πλησίον υπάρχει· εις δέ τήν αρετήν ίδρωτα εθ-η- 
κεν ό Θεός καί οδόν τινα μακράν καί δύσδατον.

ΠΛΑΤΩΝ
Τρεις είνε αί άρεταί,τάς όποιας είνε ανάγκη ν’ άσκή τις· 

νά τιμρ τόν Θεόν, τούς άναθρέψαντας γονείς καί τούς 
κοινούς νόμους, καί ταΰτα ποιων όά εχη πάντοτε στέφανον 
δόξης. 1

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ

—Ό θποκόίμης Άλ.βέρτΌς ’ντε Μσυσαμ^.όν· Ό 
υποκόμης είνε χαριτωμένος ξανθός νέος.

Καθώς βλέπει τϊ| Βέρθα μόνη μέ χαμηλωμένα τα 
ωραία μεγάλα της μάτια, βρίσκεται κάπως στενοχω
ρημένος γιά μιά στιγμή, αν καί κατά βάθος είνε ευ
χαριστημένος ποΰ τήν βρίσκει μονή.

_Σεις, δεσποινίς Βέρθα, στό Παρίσι ; Ή τύχη 
μοΰ έπεφύλαξε τήν πειό ευχάριστη ε'κπληξι.

Άφισατε λοιπόν γιά πάντα τό σταχτί σας φόρεμα; 
’Έρχεσθε νά φέρετε μέ τή γλυκειά σας ματιά τή χα
ρά στό σπίτι σας. Δεν πιστεύω να μοΰ στερήσετε 
καί εμένα λίγη άπ’ αυτή τή χαρά...

Θυμάσθε τό περασμένο φθινόπωρο ποΰ έμενα κον
τά σας, βουβός από έκπληξι καί χωρίς νά μπορώ νά 
πώ μιά λέξι γιατί σάς έβρισκα πειό διαφορετική,σάς 
εύρσκα μεγάλη, σοβαρά καί ωραία., θά σάς έφά- 
νηκα βέβαια ανόητος.

—-ΤΏ Κύριε !
—·Άλ?.’ αύτό δέν πρέπει νά σάς έκπλήσση.
Σάς άφήκα μικρούλα τότε, σάς απασχολούσε τό 

φόρεμα τής κούκλας σας.
’Εξακολουθείτε νά τήν ντύνετε ακόμη ;
—ΤΩ Κύριε !
—-Πόσος καιρός πέρασε άπό τότε ■...,
Βέβαια τήν πετάξατε σέ καμμιά γωνιά. Εχετε άλλα 

παιγνίδια, έχετε άλλες γιορτές τώρα. Αλήθεια σάς 
αρέσει ό χορός ;

—-7Ω Κύριε !
—”Ε, βέβαια έχετε δίκαιο, γιατί είσθε στήν ηλι

κία ποΰ ό χορός μεθά, ποΰ μιά νέα ονειροπολεί ,ενα 
ιιήνα μπρος γιά τήτουαλέττα της,γιά τά ωραία τούλια 
καί τές διαφανείς καί αραχνοΰφαντες γάζες κατ αρ- 
χάς. ’Τίπειτα γιά τό ώμορφο τριαντάφυλλο ποΰ θά 
βάλη στά μαλλιά της, γιά τά μαργαριτάρια ποΰ θα 
στολίσουν τόν όλώλευκο λαιμό της. γιά τά (όμορφα πε- 
οιδέραια άπό ρουμπίνια—καί τέλος τά διαμάντια!...

—Ώ ΚύριεΊ ' _ , . ............... .....
Πςέπει νά παντρευτήτε γιά νά σάς φέρη ό σύζυγος 

σας δλα αύτά τά κοσμήματα. Αλλά είσθε τόάβ νέα 
άκόιμη ■. .

—ΤΩ Κύριε !
—Μοΰ φαίνεται πώς δέν πέρασε πολύς καιρός 

ποΰ παίζαμε κάτω άπό τά δένδρα τοΰ πάρκου., τό 
θυμάσθε ;

■—Ώ Κύριε !
—Σάς θυμούμαι πού είσθε μικρούλα με τά μακρυα 

σας μαλλιά, μέ τές άνυπότακτες, μπούκλες σας. Σάς 
θηιιοΰμαι νά τρέχετε μέσα στό δάσος καί ή όλόλευ·κες 
μαργαρίτες νά χαϊδεύουν τά πόδια σας. Θυμάμαι ποΰ 
παίζαμε πόλεμο, δ μεγάλος σας αδελφός διωργάνωνε 
μεγαλοπρεπείς μάχες. Ήτο στρατηγός καί ημείς 
στοατιώται.

—Ώ Κύριε !
—Τί ευτυχισμένα χρόνια
Τί ημέρες χαράς καί μέθης !
Τί όνειρα τρελλά ! Τί όρκοι άπερίσκεπτΟν
Πώς ή καρδία μου είνε γεμάτη άπό περασμένη 

ευτυχία ! Τά ξαναθυμούμαι δλα, άλλά μιά άόριστη 
λύπη τά σκεπάζει.

—Ώ Κύριε !
—Θά ξαναγυρίσουν δρά γε όλες εκείνες ή^ αλη

σμόνητες περασμένες ευτυχίες. Άλλά βέβαια γιά σάς 
όλα αύτά δέν είνε παρά μιά μικρή,, μιά άπομακρυ- 
σμένη. μιά αμφίβολη καί φευγαλέα άνάμνησι σαν έ- 
κείνη ποΰ καμμιά φορά συνήντησε κανείς στό δρό
μο του.

—Ώ Κύριε !
-—Άλλά πώς θά μπορέσετε νά μέ καταλάβετε, ό

ταν μέ βλέπετε μπροστά σας καί άντικρύζω τά ώ-

(Saynethe)

Mix νέα δέκα επτά χρόνων,,λιεπτ’ή,μικροκαμωμένή, 
ξανθή, μέ χαριτωμένο προσωπάκι καί μέ τριανταφυλ
λένια χρώματα, πού μόλις αφηρε τή στολή τής μα
θήτριας, κάθεται μόνη ο ενα κλειστό σαλόνι.

’Ολίγο φιλάρεσκος, ολίγο όνειροπόλος, . εξετάζει 
τή σημερινή της ψυχική κατάστμσι. Τήν άπασχολεί 
ή μεταμόρφωσίς της· καταγίνεται νά περιποιείται τα 
χέρια της, νά σγουρένη τής μπούκλες τών μαλλιών 
της, νά διορθώνη τές διάφορες δαντέλλες της καί έ
πειτα νά μειδιρ άπό ευχαρίστησι. ..

Αίφνης ανοίγει ή πόρτα.
Ταράσσεται καί /Κοκκινίζει...
Είνε ή ιιαμά της. _ .
Τρέχει, πηδά στο λαιμό της καί τήν φιλει με στορ-

7Ίν· ,,_Βέρθα, παιδί μου, φαίνεσαι πολύ ταραγμένη· 
γιατί ; Μή φοβάσαι, δέν θά σέ μαλώσω.

_ -Μητέρα μου, λυπηθήτέ με άλλά φοβάμαι πολύ.
—Φοβάσαι ; Σύ ; Καί γιατί ;
—Νά. · άπό δλα.
—Αύτό δέν θά πή τίποτα. Μίλησέ μου καθαρω- 

τερα. , , _ ,
_λοιπόν νά. φοβάμαι τον κοσμο. Μου τον πα

ρέστησαν τόσο α«ημο στό σχολείο ! Μου τόν ζωγρά
φισαν μέ τέτοια χρώματα, πού δέν τολμώ νά σοΰ πω 
τές ιδέες μου χωρίς νά μέ πιάση τρόμος.

Σκέπτομαι πολύ συχνά πώς χθές δέν ήμοί’να παρά 
ένα κοριτσάκι, ενώ σήμερα είμαι δεσποινίς. Δεν 
πρέπει νά λέω άνοησίες. Πρέπει νά γίνω σοδαρα.

Μέ τόν «ξάδερφό μου τόν Κάρολο πού είνε έτσι 
ζωηρός καί τρελλός είμαι δειλή μαζί z

’’Ακούσε, μαμά μου, ας ύποθέσωμε πώς ένας κύριο, 
νέος, ένας ξένος, έρχεται καί μοΰ όμιλεΐ· Θά τού α
παντώ βέβαια πάντα ναι ! δέν είνε έτσι μαμά μου .

—Πρόσεξε, κόρη μου.
—Τότε θά λέω—«όχι».
—Κ’ αύτό είνε επίσης επικίνδυνο.
—-Έν τούτοις.. .
—"Ακούσε, παιδί μου.
Αύτό τό ναι ή όχι ποΰ συχνά νομίζει κανείς πως 

συγχέονται μεταξύ τους, 8ταν τό προφέρη μιά νεα 
τότε δείχνει κάποια οικειότητα.

—Τότε λοιπόν τί νά λέω.
-—Μιά λέξι ποΰ δέν λέει τίποτε., 
Ώ ! Κύριε · παραδείγματος χάριν.
Ώ ! Κύριε ’ είνε δύο λόγια άκίνδυνα, καί όταν 

μαλιστα προφέρωνται μέ κάποιαν έκφρασι σεμνή.
ΤΩ Κύριε 7Ω Κύριε ! ΤΩ Κύριε ! _
Καί κάθε φορά συνοδεύεται καί μ’ ενα ωραίο χαι

ρετισμό !
_.Εύχαοιστώ. μαμά. Τώρα είμαι πολύ ησυχη θα 

απαντώ λοιπόν πάντα' Ώ Κύριε καί θά προσέχω 
στό τόνο τής φωνής μου. ,

ΊΙ βαρώνη ήσυχη γιά ΐή συμβουλή ποΰ εδωσε στη 
κόρη της, φεύγει καί λέγει μόνη της. ,

■—-Αύτά τά δυο λόγια δέν μπορούν να την παρασύ
ρουν σέ κίνδυν©.

Μετ’ ολίγον άνοίγει ή πόρτα καί δ υπηρέτης—ο 
όποιος ένόμιζε τήν βαρώνη στό σαλόνι άναγγέ/λ.ει 
μέ έπισηιιότητα·
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μορφα μεγάλα σας μάταχ {ΐεΟνσιιένος άπύ ευτυχία 
που τίποτε άλλο στο κόσμο δέν θά μπορούσε νά μου 
τήν δώση*  δταν σάς λέγω «εΐιναι πολύ δυστυχής !»

—Ώ Κύριε !
—Ναι, εΐσθε καλή, διαβάζω καλά τόν οίκτο στά 

τρυφερά σας μάτια και δμως ή λύπη μου σας εκ
πλήττει. ' · ί $

—Ώ Κύριε !
—Μ’ εννοήσατε έπι τέλους ;
Μήπως ονειρεύομαι ;
Είνε αλήθεια αύτό που βλέπω ;
Νά σάς πιστεύσω, νά μιά στιγμή πού θά ήθελα να 

m θάνω.
— Ω Κύριε !
—Τί ουρανοί ευτυχίας ανοίγονται γιά μένα ΓΌλα 

ξυπνούν μέσα μου καί μεθυσμένος άπό ευτυχία δέν α
κούω ολόγυρά μου παρά τό θειο τό μαγικό τραγούδι 
τής άγάπης.

Βέρθα, συγχωρήστε τήν αδυναμία μου*  ένόμιζύ: 
πώς είμαι πειό δυνατός άλλά ή φράσι αυτή ξεχειλί
ζει άπό τί) ψυχή μου. Θέλετε νά γίνετε γυναίκα μου :

—ΥΩ Κύριε !
—Τό καταλαβαίνω πώς έχω πολύ άδικο*  δέν ήκο- 

λούθησα τήν εθιμοτυπίαν. Πρέπει οι γονείς μου νά 
σας ζητήσουν.

Αλλά είμαι τρελλάς άπό ανυπομονησία μπορώ νά 
περιμένω έως αύριο ;

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑ ΤΙΩ Τ. ΙΑ ΤΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

Καπά τούς διαφόρους πολέμους τής σήμερον πλήν τών 
γυναικών νοσοκόμων αΐτινες δικαίως διεγείρουσι τήν συμ_ 
πάθειαν καί ευγνωμοσύνην τών τε στρατιωτών καί τού 
κώνου διά τήν φιλάνθρωπον αύτών δράσιν καί περί ών 
διά μακρών διελάβομεν έν προηγουμένφ ήμών άρθρφ, υ
πάρχει καί άλλη τις μορφή έτι μάλλολ' φιλάνθρωπος και 
ευεργετική διά τήν έν πολέμφ ευεργετικήν αυτής δράσιν, 
ή τών Στρατιωτικών ’Ιατρών, οΐτινες ιιόνοι αυτοί, ώς τά 
πολλά, διασώζουσι καί περιθάλπουσι τά θύματα τών φονι
κών τηλεβόλων καί τών άλλων καταστρεπτικών πολεμικών 
καί θανατηφόρων μέσων, ώς καί τών νοσογόνων μικρό, 
βίων.

Ή δρσσις τών Στρατιωτικών ’Ιατρών έν πολέμφ τυγ
χάνει αρχαιότατη. Στρατιωτικοί ιατροί παρηκολούθουν τά 
ελληνικά στρατεύματα, καθ’ α αναφέρει ό Όμηρος έν τή 
Ήλιαδι, κατά τόν Τρω/κόν πόλεμον, περιγραφών τήν Ια
τρικήν ένέργειαν τοΰ Ποδαλυρίου καί τού Μαχάωνος.

Ό Ξενοφών*  έν τή Κόρου Άναβάσει, αναφέρει έπίσης 
οτι τά στρατεύματα τού Κόρου παρηκολούθησαν οί διαση- 
μότεροι. τών Ιατρών τής έποχής εκείνης, καί δτι πλησίον 
τών ασθενών καί τραυματιών ούς καπέλιπον εις τάς δια
φόρους κώμας σφήκαν . καί οκτώ έκ τών ιατρών τούτων 
πρός περιθαλψιν αυτών. Ώς δ’ εκ τίνος τών χωρίων τού
των συνάγεται οί ίαπροί ούτοι ήσαν ού μόνον θεραπευτώ, 
τών νόσων καί τών τραυμάτων άλλά καί ύγιεινολόγοι ·:/_ 
σχολούμε vol είς τήν προφύλαξιν τών στρατιωτών τού νά 
μή νοσώσι, καί τήν προφύλαξιν τής μεταδόσεως τών μο
λυσματικών νοσημάτων.

Αναφέρει δ’ έπίσης ό αυτό- Ξενοφών καί έτερον γε
γονός πολλώ έκπληκτικιότερον, δτι, πολύ πρό τής φιλάν- 
θρώπου διεθνούς νεωτέρας συμβάσεως τής Γενέβης, ή 
φιλανθρωπία, δι’ Ην σεμνύνεται ό νεώτερος πολιτισμός, 
υπήρχε πρό τού χριστιανισμού, καί ήτο καθαρώς έλληνι.

—·*Ω  Κύριε !
—Μέ άγαπάτε δσο σάς άγαπώ ; ’Όχι, όχι, αύτό 

θά ήτο πολύ*  άλλά πέστε μου γλυκειά μου Βέρθα θά 
μ’ αγαπήσετε λιγάκι ;

—·*Ω  Κύριε ! I
Αίφνης ανοίγει ή πόρτα καί προχωρεί μ’ έπιση- 

μότητα ή βαρώνη.
—Κυρία μου, βρίσκετε εναν άνθρωπο πολύ εξημ

μένο
Μού δίδατε τήν κόρη σας ;
—Μα τί λέτε, κύριε ;
—Τήν άγαπώ τρελλά.
—Κύριε, κύριε, δχι μπροστά της. Σάς παρακαλώ. 
Αλλά καί ή Βέρθα μ’ άγαπά.

—Πώς ; " >
—Μαμά, μην εΐσθε σκληρή. > · »
—'Ώστε ώμιλήσατε ;
—’Όχι, μαμά. .. διόλου.... ήκολούθησα τά μαθή- 

ματά σου κατά γράμμα. Θά τά άκολουθώ πάντοτε. 
Αύτό μπορώ νά σού τό ύποσχεθώ. ’Αλλά είνε φοβερό 
καί δέν τολμώ νά τό σκεφθού πώς μέ δύο λόγια μπο
ρεί κανείς νά έκφραση τήν άγάπη του...

Μπορούσαν μάλιστα να λείψονν καί αυτά.

4.

κή έπινόησις, διότι τά στρατιωτικά νοσοκομεία, τά υπάρ
χοντα κατά τήν έποχήν εκείνην, τών Μυδικών πολέμων, ·εις 
τάς έλληνικάς πόλεις, έδέχοντο καί ένοσηλευον έν αύτοΐς 
καί αύτούς τούς εχθρούς άσθενείς καί τραυμαιτίας.

’Εκ τής Ρωμαϊκής ιστορίας διδασκόμεθα έπίσης ότι 
έπί Μαυρίκιου κατά τόν 6ον Μ. X. αιώνα εις τήν υγειονο
μικήν υπηρεσίαν τού στρατού παρεσχέύησαν μέσα διακο
μιδής τών τραυματιών, καί ίδρύθησαν αληθή φορητά χει
ρουργεία, παραικολουθουντα τά μαχόμενα στρατεύματα.

’Αλλ’ ή μεγαλειτέρα άνάπτυξις καί τελειοποίησις τής 
στρατιωτικής ύγειονομικής υπηρεσίας έγένετο έπί τού αύ- 
τοκράτορος Λέοντος τού Φιλοσόφου.

★ ★ ★ 
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Κατά τόν μεσαίωνα ή πρόοδος τής έν πολέμφ στρατι
ωτικής χειρουργικής, ώς καί πάσης τής λοιπής Ιατρικής, 
άνεκάπη, λόγφ τής έπικρατούσης κατά τούς χρόνους εκεί
νους γενικής βαρβαρότητας καί «κηδείας έν τοΐς πάσι.

Πρέπει δέ. νά άναδράμωμεν εις τόν 16ον μ. X. αιώνα 
δπως ίδωμεν αυθις άναθροόσκουσαν έκ τοΰ ερέβους τήν 
στρατιωτικήν χειρουργικήν καί τελειοποιουμένην ύπό τού 
Γάλλου στρατιωτικού ίατροΰ Αμβροσίου Παρέ καί τού 
Μπερανζέ, ών ό μεν πρώτος έπενόησε διάφορα έργαλεΐα 
χρήσιμα είς τήν έν πολέμα) χειρουργικήν, ώς καί τήν ά- 
πολ^νωσιν τών αιμοφόρων αγγείων πρός έπίσχεσιν τών 
αιμορραγιών, ό δέ δεύτερος διεκρίθη δαά τάς τολμηρός 
καί έπιτυχεϊς αυτού έπεμβάσεις έπί τών διαμπερών τραυ
μάτων τοΰ κρανίου. ’ 4J <

Έκ τής μελέτης τής ιστορίας σιη-άγομεν έπίσης δτι 
κατά τους άρχαιστέρους χρόνους έποιούντο χρήσιν, άνε- 
πιγνωτω- ίσο>ς, καί διαφόραιν αντισηπτικών μέσων πρός 
θεραπείαν τών έν πολέμφ τραυματίαν καί τής καυτήριά- 

σέώς ΐούτών διά ζέοντος ελαίου ή θερμού ίδστος, τούθ’ 
δπερ δμως ήτο μέν αντισηπτικόν μέσον άλλά όδι^νηρότα- 
τον διά τούς ατυχείς τραυματίας, σκληρόν, καί έν πολλοί; 
επικίνδυνον δι’ αυτούς, ώς έκ τού πυρετού δν ή τοιαύτη 
καυτηρίαστς προεκάλει, τού έντονου άλγους δπερ έπέφερε 
καί τάτν πυωδών φλυκταινών καί φλογώσεων αΐτινες α- 
νεπτύσσοντο περί τό τραύμα.

Ένώ ή τής σήμερον έν πολέμφ χειρουργική, χάρις εις 
τήν συνδρομήν ήν παρέχει αυτή ή Χημεία διά τών αναι
σθητικών, ναρκωτικών καί διαφόρων άντισηπτκών φαρ
μάκων, ώς καί τών λοιπών μέσων τής άσηήη'ας έπιζητεΐ 
άείποτε καί έφαρμόζει τήν σωματικήν καί -ψυχικήν ηρεμίαν 
καί άνάπαυσιν τών τραυματιών καί τήν ώς οίόν τε α- 
νώδυνον ώς τά πολλά άποθεραπείαν αύτών.

Οί δέ στρατιωτικοί Ιατροί τής σήμερον μόνοι έξ όλων 
ιών αξιωματικών τού στρατεύματος άοπλοι παραμένοντες 
είς τάς πριότας τάξεις τών μαχομένων στρατών, ύπό τό 
πύρ τού έχθροΰ, ή έν τοΐς διαφόροις στραπιωίτικοΐς νοσο
κομείοις τών πρόσω ή μετόπισθεν, ύπηρετούντες έν τή έν- 
δόξω καί μετριόφρονι αύτών στάσει ώς σωτήριον τών τραυ
ματιών καί άσθενών, μετέχουσιν είς έτέρας μάχας κατά 
πολύ δυσχερεστέρας καί κινδυνωδεστέρας, άντιπαλαίον- 
τες νυχθημερόν κατά τής πολυτρόπου έξοντώσεοίς τών άν- 
θρωπίνων υπάρξεων, τής όλονέν συνεχώς τελειοποιούμε
νης καί έπαυξανομένης διά τών νέων πολεμικών ανακαλύ
ψεων καί τής πληθύος τών νοσογόνων μικροβίων. Μέ ά- 
πάθειαν δέ παραδειγματικήν καί μέ μειδίαμα είς τά χείλη, 
άπερ συνήθως χαρακτηρίξουσι τούτους * εργαζόμενοί, έκ- 
πέμπουσιν έκ τών οφθαλμών αύτών οίωνεί σπινθήρα ηλεκ
τρικόν πρός τούς άτυχεϊς τραυματίας δστιςκάμνει τήνψυχήν 
τούτων νά σκιρτρ έκ χαράς καί έλπίδος έν μέσφ τής ά- 
πελπισίας καί τών έκ τών τραυμάτων άλγηδόνων αυτών. 
Άλλ’ ό σπίνθήρ ούτος διοχετευόμενος καί συγκεντρούμε- 

- τος καί είς τήν καρδίαν τών Ιατρών διπλασιάζει τούς παλ
μοί»; ταύτης καί ένισχύει έτι μάλλον τήν ευεργετικότητα 
των, ήτις είνε τό χαρακτηριστικόν τών άληθών έπιστημό- 
νων, τών κατεχόντων τά μυστήρια τής άνθρωπίνης ζωής 
ήτις αποτελεί τό θρήσκευμα καί τήν λατρείαν αυτών. Έ- 
γράφη παρά τι/νων έν τφ τύπφ, αδίκως λίαν, δτι οί Ευ
ρωπαϊκοί στρατιί άσχολούνται τήν σήμερον μάλλον διά τόν 
ενταφιασμόν τών νεκρών ή τήν περισυλλογήν καί τήν θε
ραπείαν τών τραυματιών. Ούδέν τούτου ανακριβέστερων, 
ούδέν τούτου άδικώτερον δσον άφορρ τουλάχιστον τούς 
υγειονομικούς άξιωματικούς καί τήν συνόλην έν πολέμφ υ
γειονομικήν υπηρεσίαν τών στρατευμάτων. Άρκεϊ νά λά- 
6η τις ύπ’ οΨει δτι οί σημερινοί πόλεμοι διεξάγονται είς 
κλίμακα τοσοΰτον άπέραντον καί μετά στρατευμάτων τό
σων ύπερπληθών καί τακτικών τοσούτφ νέων ώστε καί ή 
τελειότερα διοργάνωσις τής υγειονομικής υπηρεσίας άπο- 
6αίνει ένίοτε άνερπακής, ή δέ ΐδρυσις τών υγειονομικών 
σταθμών έπιδέσεως, έγγύτατα τών μαχομένων άνδρών, 
καί ή παρουσία τών χειρουργείων πρός παροχήν άμέσου 
ιατρικής βοήθειας, ώς καί έπαρκών μεταγωγικών μέσων 
-πρός ιταχεϊαν διακομιδήν τών άσθενών καί τραυματιών κα
θίσταται ένίοτε δυσχερέστατη ή καί άδύνατος δλως, έν 
σχέσει πρός τήν εκτασιν τοΰ πολεμικού μετώπου, τήν πλη- 
θρν τών τραιματιών, καί ιτάς άνάγκας καί έκπλήξεις τών 
σημερινών μαχών’.

" *'  ■“ ·'< ★ ★ ★

Άρκεϊ ν’ άναλογισθώμεν δτι είς τό δυτικόν θέατρον τού 
άρτι διεξαγομένου πολέμου ή μέν γαλλική παράταξις κα
τέχει μέτωπον 870 χιλιομέτρων περίπου, ή άγγλική 50,καί 
ή Βελγική 28, ήτοι έν δλφ 948 χιλιόμετρα. Είς δέ τό α
νατολικόν θέατρον τού πολέμου άπό τής Βαλτικής μέχρι 
τών συνόρων, μεταξύ Βεσσαραβίας καί Γαλλικίας, ή παρά- 
ταξις τοΰ ρωσσικοΰ στρατού έκτείνεται είς μάτωπον 1370 
χιλιομέτρων, καί τέλος είς τό μεσημβρινήν; θέατρον τοΰ 

πολέμου δτι οί Σέρβοι καί οι Μαυροβούνιοι δρώσιν επι με
τώπου 350 περίπου χιλιομέτρων, ήτοι δτι τό συνολικόν μή
κος τής παρατάξεως τών δρώντων τήν σημι ρον διαφόρων 
εύρωπαί’κών στρ*ατών  άνέρχείται είς 2668 χιλιόμετρα, εις 
ά άντεπεξέρχονται άναλόγως τά γερμανικά καί αυστριακά 
στρατεύματα.

’Αρκεί έπίσης νά άναλογισθώμεν δ,τι έντός τών έξ πρώιων 
εβδομάδων τών πολέμων τούτων οί τραυματ·'αιτοΰΓαλλογερ- 
μανικοΰ μετώπου μόνον ύπερέβησαν αμφοτέρωθεν τάς 
500,000 δηλαδή δτι έφθασαν είς τόν άριθμόν δν ούδεμία 
έρυθρά σελίς τής στρατιωτικής ιστορίας άνέγραψεν άχρι 
τοΰδε.

Κατά τούς πολέμους τών παρωχημένων εποχών αί μάχαι 
συνήθως διήρκουν μίαν ή δύο τό πολύ ήμέοας καί έλάμβα- 
νον χώραν έπί μικρών μετιόπων. Μόλις >έ έπαυε το πύο 
οί τραυματίαι έπεδένοντο έπί τόπου καί μετεφέροντο κατά 
τό μάλλον καί ήττον ευχ^ρώ; αυθημερόν είς τά έγγύς υ
πάρχοντα χειρουργεία καί πρόσκαιρα νοσοκομεία έκστρα- 
τείας.

Τήν ημέραν δμως τό τοιοΰτον δέν δύναιαι νά έκτελεσθή 
έπίσης εύχερώς διότι (ά μάχαι συνήθως διαρκούσι πλιΐίοτας 
ημέρας καί νύκτας άδιαλείπτως, ή καί εβδομάδας ένίοτε, 
καί διεξάγονται είς παμμεγίστας αποστάσεις, μετά τών 
ποικιλότερων έξοντωτικών μέσων, καί ύπό τάς πλέον απρο
σδόκητους περιπτώσεις, άποδίδουσαι οΰτω μεγάλον άριθμόν 
τραυματιών, κατεσπαρμένων είς έδάφη άπέραντα καί ένίοτε 
άπρόσιτα, ώστε ή κίνησις τών ιατρών, νοσοκόμων καί 
τραυματιοφορέων δέν είνε δυνατόν νά έκτελεσθή ταχέως, 
ουδέ τά μέσα διακομιδής τών τραυματιών νά λειτουργή- 
σωσιν άπροσκόπτως.

Καί έν τούτοις οί στρατιωτικοί ιατροί ΐνα μή έπί μαπαιιφ 
JlΌλλάκις άναμένωσι τήν μεταφοράν τών τραιματιών' είς 
τάς οπισθοφύλακάς, δπου συνήθως έγκαθίσίανται οί στα- 
θμοί τών έπιδέσεων καί τά χειρουργεία κατά τούς έν ίσχύϊ 
κανονισμούς τής έν έκστρατείρ υγειονομικής υπηρεσίας, έ- 
φωδιασμένοι δι’ ειδικής όργαγεθήκης έκστρατείας, περιε- 
χούσης τ’ απαραίτητα χειρουργικά έργαλεΐα, αντισηπτικά 
φάρμακα, καί ιδίως βάμμα ιωδίου, έπιδεσμιιά είδη,· δια
φόρους φύσιγγας, καί ίδίρ. μορφίνης, καφεΐνης καί άλλων 
καρδιοτονωτικών φαρμάκων, ώς καί σύριγγα ύελίνην δι’ 
υποδερμικός ένέσεις, καί λοιπά άλλα, είδη, καί ήν όργανο- 
θήκην φέρουσιν έφ’ έαυτών, μεπαβαίίνουσιν αύτοπροσιόπω; 
παντού δπου τό πύρ είνε σφοδρότερον καί δπου αί άνάγ- 
και καλούσι τούτους. Έκεϊ δέ γονυπετείς πρό ιτών τραυ
ματιών καί άσθενών άσκούσιν έπί ώρας ολοκλήρους τό φι · 
λάνθρωπον καί ηρωικόν αύτών έργον, έν ύπαίθρω καί ύπό 
τάς έχθρικάς σφαίρας, αΐτινες έπιψαύουσι την κεφαλήν 
αυτών καί πολλάκις φονεύουσι τούτους, καθ’ δπερ αί έπί' 
στιμοι στατιστικοί τών είς άξιωματικοής απωλειών τών δ·.α 
φάρ^ον νεωτέρων πολέμων προσεπιμαρτυριοίΰσι,καταδεικνισυ- 
cai δτι μετά τό πεζικόν τό ύγειονομικόν σώμα τού στρατοί» 
έχει τάς μεγαλειτέρας απώλειας είς άξιωμαιτικούς. Ουτω 
δέ ολόκληρον τό στρατόπεδον μεταβάλλεται είς άπέραντον 
υπαίθριον νοσοκομεϊον, ένώ, έν έναντίρ περιπτώσεί θά ά- 
πητούντο ήμέραι ολόκληροι δπως οί πραυματίαι μεταφερ- 
θοχΗ πλησίον τών ιατρών καί τύχωσι τής πριότης περιθάλ- 
Ψεως έντός τών χειρουργείων καί λοιπών νοσοκομείων έκ- 
στρατείας.

Έν τή ενασκήσει δέ τών ιατρικών αύτών τούτων καθη
κόντων οί υγειονομικοί αξιωματικοί ώς πρώτιστον έργον 
θεωρούσι τήν κατάληλλον τοποθέτησιν τών τραυματιών 
κατά τόν ευνο/κώτερον αύτοίς τρόπον καί τήν έκτέλεσιν, 
έν άνάγκη, ένέσεως μορφίνης πρός τε άνακούφισιν ο υτών
άνο τών άλγηδόνων, καταστολήν τής νευρικής ύπερδιεγέρ- 
σεως καί ταχυτέραν έπίσχεσιν τής τυχόν ύπαρχούσης αι
μορραγίας, διά τής χαλαρο')σεως τής κυκλοφορίας τοΰ 
αίματος. Είτα προβαίχνΌσιν είς τήν λεπτομερεστέραν έξέ- 
τασίν τού τραύματος καί τήν πρόχειρον έπίσχεσιν τής ίυχόν 
ύπαρχούσης αιμορραγίας, δι’ άπολινώσεως ή πιέσειος τών
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αιμοφόρων αγγείων, ίνα μή έκ ταύτης διακινβυνεύη ή ζωή 
τοΰ τραυματίαν.

Προκειμένου δμως περί έλαφράς αιμορραγίας, δυναμί
της νά έπισχεθη άφ’ έαυτής δι’ απλής δι’ αποστειρωμένης 
πολυπτύχου οθόνης έπικαλύψεως καί έ)αιφράς .πιεστικής 
έπιδέσεως, εις ούδεμίίαν άλλην ενέργειαν πρός καταστολήν 
ταύτης προβαίνουσιν οί στρατιωτικοί ιατροί.

Γνωστού δι’ δντος δτι έκαστος στρατιώτης τήν σήμερον 
τυγχάνει έφωδιασμένος δι’ ένός ή δύο άτομικών-επιδέσμων 
έξ αποστειρωμένης οθόνης καί επαρκούς μήκους είλητοΰ 
επιδέσμου άποτελουμένων, μετά ή άνευ φύσιγγος έκ βάμ
ματος ιωδίου, δπερ κατεδείχθη ώς τό καλλίτερον απολυ
μαντικόν διά τά έν πολέμφ τραύματα, πρός έπάλειψιν τού
των καί τοΰ πέριξ δέρματος, χρησιμοποιείται συνηθέσιατα 
ό επίδεσμος ουτος διά τήν πρώτην πρόχειρον έπίδεσιν τών 
τραυματιών, ήτις δύναται νά γείνη διά τοΰ έπιδέσμου τού
του καί ύπ’ αύτών τούτων τών τραυματιών ή τών νοσοκό
μων καί άλλων παρακειμένων αύτοίς συστρατιωτών.

'II τοιαύτη διά βάμματος Ιωδίου έπάλ'ειψις τών τραυ
μάτων άπεδείχΰΐ] δτι εΐνε αναγκαιότατη, διότι τά έν πο
λέμιο τραύματα έπχγιγνόμενα έπί άνδρών οϊτινες άπό πολ
λών ημερών δέν εύρον τήν ευκαιρίαν νά καθαρίσωσι τό 
σώμα αύτών διά λουτρών ή πλύσεων, ούδέ ν’ άλλάξωσι 
τά ένδύματά των ύπόκεινται είς μολύνσεις. Είς τάς μολύν
σεις δέ ταύτας, πλήν τής ακαθαρσίας, προδιαθέτει επίσης 
τούς τραυματίας τών πολέμων καί έξασϋένησις τοΰ οργα
νισμού αύτών έκ τών ύπερβολικών κοπώσεων καί τών άλ
λων στερήσεων, είς άς ύποβάλλονται πάντες οί οπωσδήποτε 
μετέχοντες τής έκστρατείας.

Προκειμένου δέ περί καταταγμάτων τών οστών-, καί ί- 
δίρ τών κάτω άκρων, οί στρατιωτικοί Ιατροί χρησιμαποι- 
οΰσιν ώς πρόχειρον μέσον πρός έπίτευξιν τής άκινησίας τοΰ 
μέλους καί σπήριξιν τών κατεαγότιον τεμαχίων τών οστών, 
έλλείψει άλλων ξύλινων, μετάλλινων ή συρματοπλέκτων 
ναρθήκων, έπί τοΰ πεδίου τής μάχης τό δπλον τοΰ τραιμα- 
τίου ή τήν ξιφολόγχην αύτοΰ.

Κατά τήν έν πολέμω χειρουργικήν τής σήμερον, πλήν 
ηοΰ βάμματος ίωδί.ου καί τών άλλων αντισηπτικών φαρ- 
μάκων, γίνεται εύρεΐα επίσης χρήσις τών διαφόρων αναι
σθητικών φαρμάκων καί ίδίρι τής μορφίνης.

Διά τόν πολυτρόπως βασανιζόμενου, τόν άλγοΰντα, τόν 
πυρέσσοντα καί έν νευρική ύπερδιεγέρσει διατελοΰντα 
τραυματίαν μία ένεσις μορφίνης εΐνε μέσον σωτήριον. Είς 
τόν τραυματίαν τούτον, δστις πρό τοΰ τραυματισμού του 
κατάκοπος καί άνευ άναπαύσεως έμάχετο έπί πολλάς ημέ
ρας καί ώρας συνεχώς, ή μορφίνη προκαλεί ύπνον ήρεμον 
καί γλυκύν, δστις παρουσιάζει έν τών συγκινητικωτέρων 
θεαμάτων. Δι’ αύτής ό αμυχής τραυματίας, ό ευρισκόμενος 
έν τφ μέσω τής τρομερός συγχύσεως τοΰ πολέμου καί τού 
δαιμονιώδους κρότον τών πυροβόλων, έν τώ μέσο» οίμωγών 
καί κραυγών καί παντοδαποΰ θορύβου καί απαίσιων λυγμών 
μεταξύ άλλων στεναζύντων καί παρά τό πλευρόν αύτοΰ έκ- 
πιεόντων συντρόφων του, κοιμάται ύπνον βαθύν, δστις ά- 
ποτελεί δι’ αύτόν τό μόνον δυνατόν βάλσαμον, δπερ παρέ
χεται αύτφ ύπό τής έπιστήμης, τό τής άναπαύσεως.

Πλήν τούτων δμως ή ύποδόρειος ένεσις τής μορφίνης 
άσκεϊ καί έτέραν εύεργετικήν έπί τών τραυματιών έπίδρα- 
σιν. Μέγα μέρος έκ τούτων πάσχει φρίκωδώς έκ τής δ ί- 
ψης, διότι μή δυνηθέντες έπί πολλήν χρόνον πρό τής μά
χης ή καί κατά τήν διάρκειαν ταύτης νά πίωσιν ύδωρ κα- 
τηνάλωσαν μεγίστην ποσότητα έκ τών υγρών τοΰ σώματος 
αύτών. Άλλ’ άν δαθή είς τούς τραυματίας τούτους οίκεϊ 
καί ώς έτυχε, νά πίωσιν ύδωρ, χωρίς νά έπιβάλληται τοΰτο 
ύπό τής ανάγκης, αύξάνει ή πίεσις τοΰ αίματος καί άνα- 
νεοΰται ή τι»χόν έπισχεθεϊσα αιμορραγία. ’Εάν δέ οί τραυ- 
ματίαι ούτοι φέρουσι καί τραΰμα διαμπερές τής κοιλίας 
μετά διατρήσεως τοΰ στομάχου ή τών έντερων, ή πόσις 
τοΰ ύδατος δύναται ν’ άποβή έπιβλαβής ή καί άντικρυς ε
πικίνδυνος δι’ αύτούς. Καθ’ δσον είς τάς περπτώοείς ταύ

τας ό καλλίτερος τρόπος τής σωτηρίας αύτών εΐνε νά πα- 
ραμένη ό στόμαχος καί τά έντερα τούτων κενά καί έν άνα- 
παύσει. Καί είς τάς περιπτώσεις λοιπόν ταύτας ή ένεσις 
τής μορφίνης δίδει τόν ύπνον καί καταστέλλει τήν δίψαν.

’Άλλως τε πάλιν οί έν τή γραμμή τοΰ πυρός ευρισκόμενοί 
οτρατιώται, όπόταν ιδίως ή μάχη διαρκεϊ έπί πολύ χρό
νον, μάχονται σχεδόν πάντοτε μετά κενού τοΰ στομάχου, 
διότι άόριστα καί άκανόνιστα είσί τά χρονικά διαστήμαπα 
κατά τά όποια δύνανται νά λάβωσι τροφήν. 'Η κατάοτασις 
δμως αύτη εις τινας περιπτώσεις αποτελεί ευεργέτημα 
διά τινας τραυματίας, διότι δταν τραυματίζωνται κατά τήν 
κοιλίαν, διά τής κενότητος τού στομάχου, δέν διατρέχουσι 
τόν κίνδυνον τής άναπτύξεως περιτονίτιδας έκ τής διαχύ- 
σεως τοΰ περιεχομένου τοΰ στομάχου έν τή κοιλύιητι τοΰ 
περιτοναίου. Καί είς τάς περιπτώσεις λοιπόν ταύτας ή 
μορφίίνη διά τοΰ ύπνου δν προκαλεί, καταστέλλουσα τήν 
πείναν, καί συνεπώς παρεμποδίζουσα τήν λήψιν οίασδήποτε 
τροφής, έπενεργεί εύεργετικώς έπί τών' τραυματιών τού
των.

Ή αγαθοποιός φύσις επενεργεί ένιοτε ώστε πολλοί 
οτρατιώται μετά τόν τραυματισμόν αύτών νά λιποθυμώσιν 
καί περιπΐπτωσιν άφ’ έαυτών εις άναισθησίαν.

Εΐνε δέ γνωστόν δτι σχεδόν πάντοτε κατά τήν διάρκειαν 
τή λιποθυμίας ταύτης ή τυχόν ύπάρχουσα αιμορραγία έ- 
πέχεται άφ’ έαυτής ώς έκ τής έπιβραδύνσεως τών παλμών 
τής καρδίας. ’Επανερχόμενων δμως είς τάς αισθήσεις των 
τών τραυματιών τούτων ή προσκαίρως έπισχεθείσα αιμορ
ραγία έπαναλαμβάνεται έκ νέου. Άλλά καί τότε ή παροχή 
τής μορφίνης, διά τής άναιο-θι>σίας ήν προκαλεί καί τοΰ 
ύπνου δν επιφέρει παρεμποδίζει τάς έπιβλαβεϊ- συνεπάίας 
ιής νέας ταύτης καταστάσεως.
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Καί ταΰτα μέν έπί τοΰ πεδίου τής μάχης. Έν τοίς στα- 
Ομυίς δέ τών επιδέσεων καί έν τοίς διαφόροις χειρουργεί- 
υις καί νοσοκομείοις Διακομιδής οί στρατιωτικοί ιατροί 
γονυπετείς κύπτοντες έπί τοΰ ένός καί τοΰ άλλου τραυμα- 
τίου στμματώσι έπίσης ταχέοίς τάς θανατηφόρους αιμορ
ραγίας αύτών, έκτε^ΰσι τάς .δ:,αφ<$ρους καρδιοτονωτικός} 
παυσίπονους ή καί προφυλακτικάς άντιτετανικάς ένέσεις, 
έπιδένουσιν άσηπτικώς καί τελειότερον τά τραύματα τών 
τραυματιών, τοποθετοΰσιν έπί ναρθήκων καί στηρίζοίΊσιν ά- 
κίνητα, ώς οίόν τε καλλίτερον, τά κατεαγότα καί βπώδυνα 
αύτών μέλη, καί άπευθύνουσιν είς ένα έκαστον τών τραυ
ματιών όλίγας παρηγόρους καί ένθαρρυντικάς λέξεις, ά- 
ρθμοΰντες ούτω κατά δωδεκάδας άνά έκάστην ώραν τούς 
διασωζομένους ύπ’ αύτών εύγενεϊς ήρωας τοΰ πολέμου.

Ούτω λμυϊόν οί στρατιωτικοί ιατροί τής σήμερον ατρό
μητοι καί διηνεκώς ασχολούμενοι ·ίς τό ύησιλόν αύτών τού
το έργον, έχοντες δέ πεποίθησιν είς έαυτούς καί τήν εύερ- 
γετικήν δοάσιν τής έπιστήμης των, εργάζονται άκαταπαύ- 
στως ημέρας τε καί νυκτός, καθ’ ήν στιγμήν χίλια ίκευτικά 
χιϊλη καλοΰσιν αύτούς, καί χίλια εύγνώμονα όμματα πε- 
ριβάλλουσιν τούτους μέ στοργήν καί άφοσίωσνν. Τά βλέμ
ματα δέ ταΰτα άποτελούσι δι’ αύτούς τήν μόνην άτυχώς 
άλλά καί ύπερτάτην τών ήθικών αμοιβών των.

Ουτω διέρχονται τάς ημέρας το>ν οί στρατιωτικοί ιατροί 
καί ούτω έπίσης τό μεγαλείτερον μέρος τής νυκτός δταν 
εΐνε είς αύτούς δυνατόν νά α.ντιστώσιν είς τόν ύπνον'. Καί 
αί ήμέραι αύται διαδέχονται άλλήλας έν τη ήρω/κή καί 
άκαταπαύστως φιλανθρώπφ, άλλά καί έπικινδιλιφ διά τήν 
ζωήν τών ιατρών τούτων, έργασίμ, ήτις έν τούτους πολλα
πλασιάζει τάς δυνάμεις των καί ένισχύει τό ήθικόν των.

Άλλά τά έχθοικά δπλα καί πυροβόλα δέν παύουσι νά ά- 
ποστέλλιοσι τά φονικά αύτών βλήματα έδώ καί έκεί, έπί 
τών στρατοπέδων ούδ’ οί άνδρες νά πίπτωσιν διαρκώς ά- 
νρόοι έπί τού πεδίου τής μάχης. Οί δέ στρατιωτικοί ιατροί 
δέν δύνανται έπίσης ν*  αναπαύονται, άλλ’ όφείλουσιν, έν 
ίση άμίλλη καί αυταπαρνήσεις ν^ άντεπεξέρχωνται έναντίον

Ή μετάβαοις τοϋ πλήθους πρός ύποόοχήν τής εϊκόνος τής Εύαγγελιστρίας

τοΰ άνθρωπίοκτόνου τούτου έργου τών εχθρικών βλημάτων. 
Ούτω δέ καί ό έν απελπιστική καταστάσει καί άνευ έλπίδος 
διασώσεως διατελών τραυματίας δέν παραμελείται ύπό τώυ 
στρατιωτικών ιατρών, άλλά άν πρόκειται ιιοιραίως νά ύ- 
ποκύψη ώς έκ τών τραυμάτων του, όί δέ στρατιωτικοί Ια
τροί διά τής παρεμβάσεως αύτών καθιστώσιν τήν άγωνίαν 
τούτου ήπιωτέραν καί άνώδυνον εν τε τφ σώματι καί τή
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Ό Γορσταύδς τοεριηρχετο τογ ναόν χινών ολίγοι 
τήν σγουρήν κεφαλήν του καί τό μικρόν καλοκαμωμέ- 
νον σώμά το'·>, ή δε Μαρία ήρυθρία καί έκυπτε τήν κε
φαλήν έπί τοΰ στήθους ώς προσευχόμενη, άλλά προσ
ποιούμενη ενίοτε δτι παρετήρει τάς εικόνας, ερριπτε 
κρύφιον βλέμμα έπί τοΰ νεανίου, οστις περιεφέρ-ετο 
μεταξύ τού πλήθους συ^άζων τούς οβολούς, καί τοΰ 
έμειδία δεικνύουσα δύο σειράς λευκότατων όδόντων.

Καί επραττον πάντοτε τό αυτό κατά τήν λειτουρ
γίαν. Ή Μαρία έκάθητο είς λησμονημένην τινα γω
νίαν τής εκκλησίας πλησίον τοΰ τάφον τοΰ Κορραδί- 
νου, ό δέ Γουσταΰος διερχόμενος έκεϊθεν προσποιείτο 

οτι ελο^λβανε τον οοολον της και της ερριπτεν επί 
τών γονάτων διάφορα σοκολατάκια. Τοιουτοτρόπως έ- 
ξηκολούθουν τάς φιλικάς των σχέσεις μέ τήν εκφρα
στικήν γλώσσαν τών φλογερών οφθαλμών, ύπό τό 
βλέμμα τών εικόνων καί τοΰ βασιλόπαιδος (Κορραδί- 
νου), καί ή φιλία των αυτή ηνξανεν άνευ ενοχλητι
κών σκέψεων, ώς ή νεότης αύτών είς τήν αυστηρότητα 
τοΰ ναοΰ, μεταξύ τού γονυκλινούς πλήθους μικρών χω
ριανών οικογενειών, πλησίον τώνι γερόντων!, οϊτινες 
έκλιναν τήν άτριχον κεφαλήν των είς άπηυδημένην 
προσευχήν, πλησίον τών γυναικών αΐτινες έστέναζον 
κτυπώσαι τό στήθος των υπο τήν τρέμουσαν λάμψιν 
τών κηρίων καί τών κανδηλιων τά οποία έφαίνοντο 
τόσα μικρά χρυσά άστρα κρεμάμενα είς τό μυστικόν 

σκιόφως.
Ό Γουσταΰος, ευκίνητος, ευφυής εκ αμνέ ν 2,τι ήδό- 

υατο είς τόν ναόν. Σϋνώδευε τους ξένους, έλεγεν είς 
αύτούς γαλλικήν τινα λέ-ξιν καί έξήγει κατά τό δυ
νατόν είς αυτούς τήν Ιστορίαν τής ΜίλαγχροινήςΠαρ
θένου τής εκκλησίας του, ήτις λέγεται ζωγραφισθείσα 
ύπό τοΰ αγίου Λουκά κα! κομισθεϊσα έξ ’Ανατολής ύπό 

τινων Καρμηλιςανών μοναχών.
Ο Γουσταΰος έκαμ^εν ολίγον άπ’ ολα εις τήν εκ

κλησίαν, άλλ’ ήτο ιδίως ό κωδωνοκρουστης. ΤΗτο αυ
τός δστις έξεσφενδόνιζεν είς τόν άέρα τόν χάλκινοι 
ήχον τών κωδώνων καί ήτο υπερήφανος διά τοΰτο.Ν’ 
ανέρχεται είς αυτό τό διακοσιετές κωδωνοστάσιον, τό 
όποιον υψοΰται τολμηρόν είς τό βάθος τοΰ Βεζούβιού 
καί τοΰ κόλπου, τό υψηλότερου κωδωνοστάσιον τήςΝε- 
απόλεως, νά χαιρετά τήν μεγάλην πόλιν μέ έορτάσι- 
μον κωδωνοκρουσία'/ καί νά έξυπνα τήν βαθείαν ήχω 
τών πέριξ τοΰ έφαίνετο τόσον ώραίον ! Αύτά τά σή-
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μαντρα, έλεγεν,. έσήμαναν διά τον θρίαμβον ζαί τον 
θάνατον τών Μεγάλων ζαί θά σημάνουν δι’ έμέ ζαί 
τήν Μαρίαν όταν θά νυμφευθώμεν.

Η Μαρία ζατείχεν ολην του τήν σζέψιν ζαί τήν 
άπλοι ζήν του ζαρδίαν, έζείνη δέ ηίξανε περιζυζλου- 
μενη ύπο περιποιήσεων ζαι ζηλοτυπιών, μέ ήσυχον υ
περηφάνειαν βασιλίσσης. Καί πέριξ αύτής εις τον ’ε
λεύθερον αέρα ζατάφορτον έξ αλμυρών αναθυμιάσεων, 
ευωδιών όπωριζών ζαί ζωντανών ιχθύων έζινείτο ή 
εργασία. Διήρχοντο αί φορτηγοί άμαξαι συρόμεναι ύπο 
λευκών βοών, αντηχούν τά τραίνα έξω τής έζζλησίας 
ζαι ό λαός έζινείτο εύθυμος, έργατι-ζος μεταξύ τών 
κανίστρων ζαταειορτων λαχανικών ζαί τών διαφόρων 
ύποσκηνίων. Καί είργάζετο, έψαλλε, «γέλα, έτρωγεν ό 
λαός ούτος ζαι ίσως, ίσως έβλασφήμει ύπο τήν σζιάν 
τοϋ γιγαντώδους κωδωνοστασίου, το οποίον άπό αιώ
νων όρθούμενον άνωθεν τοϋ μεγάλου πύργου, τής άγο- 
ράς, τών πολυπληθών δρόμων ζαί τής θαλάσσης βρι- 
θουσης ιστίων, αιωνίου πηγής πλούτου ζαι ευθυμίας, 
δεχεται έπί τής χρυσίζούσης ζορυφής του ήμαυρισμέ- 
νης ύπο τού χρόνου, τάς πρώτας τοϋ ήλιου άζτίνας, 
ακτινοβολεί ύπο τήν άδάμαστον μεσημβρινήν θερμότη
τα, χρωματίζεται υπο τών αιμοβαιφών λάμψεων τής 
δύσεως 'ζαί αντανακλά τάς τελευταίας άζτίνας τοϋ 
χρυσοϋ άστρου, δυοντος όπισθεν τής έλαφράς κατω
φέρειας τοΰ Βεζούβιου.

***

Ή πρόσοψις τής έζζλησίας ζαι το ζωδωνοστάσιον 
έλαμπον έζ τών φώτων, ή πρός τής έζζλησίας πλα
τεία ζαί έκείνη τής άγοράς ζαί δλαι αί πέριξ οίζίαι 
άνύψωνον θολούς άπο τούς ποιζιλοχρώμους Ζανδήλας. 
Τα πάντα έπεδείζνοον τον στολισμόν των έζ φώτων .θο
λών ζαι μύρτων. Απανταχού έζυμάτιζεν ή είζών τής 
Παρθένου έζωγραφισμένης έπί τών λαβάρων. Έδώ 
ζαι εζεϊ ειζονες δια φοβερού μίγματος ζωηρών χρω
μάτων παρίστανον τήν άφιξιν τής μητρός τού Κορρα- 
δινου ζαί το μαιρτύριον τού άτυχούς τούτου νεανίου, δ- 
στις άπεζεφαλισθη. Είς το μέσον τής πλατείας, έπ! 
εςεορας «στολισμένης δια φυτών ζαι άλληγοριζών 
ζωγραφιών ό δήμαρχος ζαί οί σύμβουλοι ζαθίστων έ- 
πισημοτέραν τήν εορτήν τής 16 ’Ιουλίου. Αί μουσικά; 
έπαιάνιζον τόν έθυιζόν ύμνον ζαΐ τον ύμνον τού Γαρι- 
βαλδη ζαι εν μεσω τών μουσικών ήχων ζαί τού θο
ρύβου τοϋ λαοϋ έρρίπτοντο αί βόμβαι, βροντώσαι, ίρι- 
οωδεις α! δε αζτίνες των εξετεινοτο λεπταί είς τόν 
ούρανον ζαι επιπτον ως χρυσή βροχή. Κατόπιν μαύ
ρος καπνός ετυλισσε το ζωδωνοστάσιον έντός τών 
πτυχών του ζαί φλόγες ζωηραί έφώτιζον αύτό παντα- 
χοθεν. Ο ζολοσσος εφαινετο μεγαλοπρεπής ζαί τρα- 
γιζός.

Ό λαός ευχαριστημένος έπεζαλείτο τήν Παναγία-', 
έψαλλε, προσηύχετο, έζλαιεν, έγέλα. Ή αρμονία τών 
κωδώνων εφθανε μέχρι τών τρεμόντων άστέρων άλ
λοτε δ έ σοβαρά ώς μελοποιία.

Η Μαρία, ένδεδυμένη λευκά δέν είχεν οφθαλμούς 
εί μη δια το ζωδωνοστάσιον δέν είχεν ώτα παρά διά 

τά σήμαντρα. Μόνος ό Γουσταϋος έγνώριζε νά τά σή- 
μαίνη ζατ’ αύτον τρόπον.

Διά μιάς ήζούσθη μία έζρηξις ζαϊ έξηζολούθησε 
ζραυγή τρόμου.

— ΤΗτο βόμβα ή όποια έξερράγη μεταξύ τών χει- 
ρών του.

—Επληγώθη ;
—Ναι σοβαρώς.
Ή Μαρία ήσθάνθη άπαισίαν προαίσθησιν ζαί έ- 

προχώρησε μεταξύ τοΰ πλήθους. Τί νά ίδη ; Τόν Γου- 
σταϋον είς τούς βραχίονας δύο άνδρών έχοντα σζεπα- 
σμένον τό πρόσωπον. Κατελθών έζ τοϋ κωδωνοστασίου 
ηθελησε νά ρίψη μίαν βόμβαν ζαί έξερράγη μεταξύ 
τών χειρών του.

—Ι’ουσταϋε, Γουσταϋε ! άνέζραξεν ή Μαρία μέ φω
νήν ητις δέν έφαίνετο πλέον ίδιζή της ζαί έπεσεν είς 
τάς άγζάλας τής μητρός της.
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Ο Γουσταϋος εξήλθε τέλος τοΰ νοσοκομείου, ό ία- 
ατρός τοϋ είχεν είπη νά μή άφαιρέση τόν έπίδεσμον έζ 
τών όφθαλμών τον ζαί ύπήζουσεν είς αύτόν. Πρό τοϋ 
όμως έπιστρέψη είς τόν οίζόν του ήθέλησε νά έπισζε- 
φθή τον Ναόν τής Θεοτόκου. Είχε ταχθή νά ύπάγη μέ 
τα τέσσαρα, άπό τής εισόδου τοϋ ναού μέχρι τής 
άγιας Τραπεζης, λειχων τό έδαφος ώς δυστυχής ζύ- 
ων, ευθύς δτε ήθελεν άφαιρέσει τούς έπιδέσμους τών 
όφθαλμών. Οί συγγενείς τον συνώδευον σιωπηλοί ζαί 
συγζεζινημένοι, ένφ έζείνος έβάδιζε σταθερός ζαί εύ
θυμος είς τον μέγαν ναόν τόν οποίον έγνώριζε παιδι- 
όθεν ........................................................................... ■ . Έ,»

—Άφήστέ με μόνον, ξεύρω νά προχωρήσω, είνε έ- 
ζεί η Παναγία ζαι έδείκνυε διά τής χειρός τό βάθος 
τής έζζλησίας.

—Άχ ! δέν μπορώ νά περιμένω περισσότερονθέλω 
νά ιδώ έζείνην τήν ώραίον μητέρα ! έφώναξε διά μιάς 
ζαί μέ άπότομον ζίνησιν έσήζωσε τόν έπίδεσμον.

—Μά τί, είνε νύχτα ; προσέθεσεν άνήσυχος.Οί συγ
γενείς του έτρεμον ήθελον νά τού δέσουν ζαί πάλιν τόν 
επίδεσμον, άλλ’ έζείνος τόν άπέσπασε ζαί έλαβε τήν 
ζαφαλήν του είς τάς δύο του χείράς.

—Ά ! μέ άπατήσατε, έχασα τά ’μάτια μου ! δέν 
βλέπω ! εφωναζεν ως τρελλος ζαί έρριφθη ζατά γής 
συστρεφόμενος ζαί δάζνων τάς χείράς του. Κατόπιν 
όλίγον ζατ’ όλίγον ήσυχασεν, «γονάτισε πρό τής αγίας 
Τραπέζης ψυθιρίζων μετά λυγμών.

—*Αχ  ■ μητέρα μου δέν σέ βλέπω πλέον ! δέν σέ 
βλέπω πλέον !

Και εμεινεν εζεί ζλαιων ώς παιδίον άπαρηγόρητον.

★ ★ ★

Η Μαρία δέν ευρίσχετο πλέον έχει, την είχον είς 
τήν γειτονιζήν πόλιν εις μίαν συγγενή της. Δυστυχής 
ζόρη ! Ό θεός γνωρίζει πόσα δάκρυα έχυσε ! ΌΓου- 
σταϋος διετήρει τή|ν άνάμ|νησιν τού άκτινοβολού-τος 
προσώπου της ζαί ήτο αΰτη μία άνάμνησις γλυκεία 
ζαί λυπηρά, ήτις έφώτιζε τά σζότη τής δυστυχούς 

αύτοΰ ζωής. Τό είδόλλιον είχε πλέον ζαταστρα- 
φή. *Ω  ! ώραία άπαίτησις νά θέλη τις νά νυμφευθή 
τυφλός ! Ήτο ήδη άρζετόν δτι ή Μαρία ήγω’Ίσθη 
ζατά τών άρνήσεων τής οΐζογενείας της. Ποια άλλη 
ζόρη θά έλεγε- «θέλω νά τόν νυμφευθώ μέ δλην του 
τήν δυστυχίαν ;»

Καί έζείνος εύρισκε παρηγοριάν είς αύτήν την εν- 
δειξιν άφοσιώσεως. Βαθμηδόν δέ συνείθισεν είς την 
δυστυχίαν μέ έζείνην τήν θαυμαστήν ζαρτεριαν, ητις 
έρχεται όλίγον ζατ’ όλίγον είς τούς δυστυχείς τούς 
στερηθέντας τής δράσεως ζαι διήγε βιον εσωτερικόν, 
έζείνον τόν έξαιρετικόν βίον τών τυφλών πλήρη σζε- 
ύεως, λογισμού, εΐζόνων ζαί αναμνήσεων. 'Η Πανα- 
για ήτο πάντοτε το αντιζειμενον της πιστεως του, πι- 
στεως άπλοϊζοϋ, άνευ αμφιβολιών. Ή1 μεγάλη έζζλη- 
σία ήτο πάντοτε τδ γνωστόν ζαί προσφιλές περιβάλλον 
έντός τοϋ οποίου έζινείτο βέβαιος περί τής ασφαλείας 
έζείνης τής τόσρν συνήθους είς τούς τυφλούς, οι δε 
ζώδωνες τοΰ έ’ψαλλον πάντοτε είς τήν ψυχήν τόν έ- 
ορτάσιμον αύτών ύμνον.

Πάντοτε αυτός τούς έσήμαινεν, άλλ’ δ μιζρος λαός 
έλεγεν δτι ποτέ δέν τούς είχε ζρούσει τόσον ωραία 
ώς τώρα. Ή βαθεία έζείνη ψυχολογιζή άνάγζη ν’ ά- 
ζούση ήχους θωπεύοντας τήν άζοήν του διεγειροντας 
αισθήματα ζαί σζέψεις αφυπνίζοντας άναμνήσεις δπως 
συμπληρώσι τήν νέαν του ζωήν, έξηγείτο εις ηχητιζα 
ζύματα τρέμοντα, σοβαρά, τά δποία άνυψοΰντο είς τόν 
αιθέρα ζαί έχάνοντο ήσύχως ώς ήχοι ζλαυθμοΰ ζαί 
προσευχής. Καί οί ζώδωνες έζείνοι είχον φωνήν τινα 
διά τόν ζαϋμένον τον τυφλόν, φωνήν μυστηριώδη, ητις 
έφαίνετο έρχομένη έζ τοΰ βάθους τών ουρανών ζαι τοϋ 
γλυζέος γαλάζιου τδ δποϊον έμείδία είς τήν μνήμην 
του φωτεινόν ζαί τεθλιμμένου.

Ή πλατεία τής έζζλησίας ήτο γεμάτη ζόσμου. 
Ή Μαρία ένυμβεύετο τήν ήμερα1/ έζείνη-- τόν υιόν 
πλούσιας οΐζογενείας τής γειτονιζής πόλεως, έν η 
διέμεν&ν. Ό Γουσταϋος τό είχε μάθει ζαί είχε λυπηθή 
είς τδ έπαζρον, άλλ’ είχε μείνει ήσυχος, άτάραχος, 
βυθισμένος είς άφωνον υπομονήν Ό έξωτεριζός ζό- 
συος ήτο τόσον διαφορετιζός δι’ αύτόν, τό φώς, τα 
χρώματα, το πρόσωπον τών προσφιλών του. Ή θεα 
τών γνωστοάέρων ζαί προσφιλέστερων ίπραγμά^ων 
παρ8στων τώρα έσωτεριζίάς είζόναςι. άίτινες δίελύ- 
οντο ζατ’ όλίγον άνεπαισθήτως μέν άλλ’ άφευζτως, 
ώς έξασθενοϋσ-ν αί αναμνήσεις προσώπων ζαί μερών 
τά δποία δέν έπανείδέ τις. Καί αύτό το πρόσωπον τής 
Μαρίας ώχρία είς τήν μνήμην του, τό είδόλλιον ζα- 
Οίστατο πλέον μαιζρυνόν όνε-ρον. Έζείνος δ δυστυχής 
δέν έξα'/ίστατο ζατά τού συνοιζεσίον εζείνου, ητο δί
καιον μία τόσον ώραία ζόρη ν’ άπολαύση τών δωρω'·“ 
τοϋ έρωτος, δέν έπανεστάτει ζατά τής ιεροτελεστίας. 

ητις έλάμβανε, χώραν εϊς τήν έζζλησίαν του. Ήτο 
τάξιμον τής μητρός τής Μαρίας ζαί τά ταξίματα 
είνε σεβαστά.

Καί ένώ δ γάμος έτελείτο ζάτω, είς τον μέγαν 
ναόν, είς τούς πόδας τής Παναγίας, δ Γουσταϋος έζ 
τοϋ υψους τοΰ ζ,ωδωνοστασίου, έσήμαινεν έορτάσιμα, έ- 
σήμαινε διά τήν χαοάν τών άλλων ζαί διά τό μαρτύ- 
ριόν του, έσήμαινε μέ δρθίαν τήν ζεφαλήν ζαί έσδε- 
σμένα τά βλέμματα προσηλωμένα είς τό ζιενόν, μέ λυ
πηρόν μειδίαμα εις τά τρέμοντα χείλη ζαί μέ λυγμόν 
είς τον λάρυγγα. Καί τό ήχητιζόν ζϋμα ί.χύνετο εις 
τόν ήσυχον αέρα τής θερινής νυζτός, ταχύ, χαρούμε
νου ώς ύμνος ευτυχίας, κατόπιν όλίγον ζατ’ ΰζ ίγον έ- 
ξησθένησε, διεζόπη σχεδόν, τέλος δέ μετεβλήθη είς 
μαζράν έλέγείαν. βραδείαν καί λυπηράν ώς δ θάνα
τος. Ό Γουσταϋος έξέφρασε τόν πόνον του, «ζητεί την 
ευτυχίαν, τό φώς, τον. έρωτα !...

Πυροβολισμός τις άντήχησεν. δ ζωδωνοζρουστης ε· 
τρεμεν ζαί τά χείλη του είθισμένα είς τήν προσευχήν 
άπηόθυναν άποτόμως βλασφημίαν. Η τραγιζή άνα- 
μνησις τής φριζώδους έζείνης νυζτός. τής νυζτός 
•/αθ’ ήν ή ατυχία έπέπεσε ζατά τής ζεφαλής του ώς 
θεία τιμωρία, έοώτισε τά σζότνί τά δποία άμείλιζτα 
τόν περιέβαλλον. Έσχε ζαθαράν ζαί άζριβή οπτασί
αν τού ναού άζτινοβολούντος έζ φωτός, τήν Μαρία-/ 
ολόλευκου είς τόν βραχίονα τοϋ μνηστήρας της. Η 
δυστυχία του άνεφάνη μέ νέαν απέχθειαν, σχεδόν τότε 
•υ.όνον έσχε τελείαν αύτής γνώσιν, λυπηράν ζαί απηλ- 
πισμένην. Τοϋ ήλθεν είς κόμβος είς τόν λάρυγγα, ή- 
σθάνθη δτι έπνίγετο, έσηζώθη διά ν’ άναπνευση καλύ
τερον, προσήλωσε τά έσδεσμένα του βλέμματα^ προς 
τον ούρανον, τά προσήλωσε κάτω είς τήν πλατείαν. 
Ό θόρυβος άνήοχετο συγκεχυμένος μέ τούς απεχθείς 
έζέίνους πυροβολισμούς. "Αχ ! πως ητο πυκνόν 
τό σκότος της ζωής του άνω φωτός. O'/ευ έρωτος ! 
Ήτο τό σκότος τής νυζτός, έζεϊυο.

—Νά μάς ζήση ή νύφη, έφώναξε τό πλήθος. Ό 
Γουσταϋος έτεινε τό ους, ήνοιςε τους σιωπηρούς και 
δακρυσμένους οφθαλμούς, έσφιξε τήν ζεφαλήν του 
μέ τάς δύο χείράς τον·

_"Α ! Μαρία, Μαρία είπεν άγρίως, με λυγμο’> 
δστις έφαίνετο θέλων νά τού δ-.αρρήξη τό στήθος και 
δι’ ένός πηδήματος έρριφθη εις το ζενον ενώ η νύμφη 
διήρχετο μειδιώσα το ζατώφλιον τού ναού, ενω μια 
τελευταία άντηχησις βραδεία, σχεδόν νεκρώσιμος κα- 
τήρχετο έκ τού κωδωνοστασίου τό δποίον ύψοΰτο έλα- 
φρον καί άκμαίον εις τό τρέμον φώς τοΰ καταστερο- 
ούρανοΰ. _ . .......    .

(Έζ τοϋ ιταλικού)

Σοφία Καραβάνα
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Είνε άναμφίσόήτητον ότι ό αρχαίος ελληνικός πο
λιτισμός έ σημείωσε καταπληκτικάς ιρροόδους είς την 
Γεωργίαν καί Ζωοτεχνία'', είνε δέ γεγονός έπί πλέον 
ότι ό αρχαίος ελληνικές πολιτισμός ό θαομαϊόμενος 
είς έργα καλλιτεχνίας καί πνεοματικϊής άκαής^, έ- 
φθασεν είς τό υψιστον σημεί&Υ τής έκδηλώσεώς τον 
έφ’ δσον οί Γεωργικοί καί Ζωοτεχνικοί κλάδοι άπετέ- 
λουν άντικείμενον μερίμνης καί φρο τίδων τών άρι- 
στοκραιτικών τάξεων τής αρχαίας 'Ελλάδος. "Αλλως 
ό ορισμός τόν οποίον δίδει ό Ξενοφών, δ'ιά την αριστο
κρατικήν αύτήν ένασχόλησι», άποκαλών τήν Γεωργίαν 
«τών άλλων τεχνών μητέρα καί τροφόν» είχε τελεί
ως κατανοητή άπό τάς άνωτέρας τάξεις τήις αρχαίας 
Ελληνικής κοινωνίας. Καί άν θελήσωμεν νά μελετή- 
σωμεν τήν έποχήν εκείνην, έκπληκτοι θά παρακολον- 
θήσωμΙεν τήν θαυμαστήν εργασίαν τών ύπερόχων έκεί- 
νων πολιτών, τούς όποιους κανέν έθνος (εκτός ίσως 
τού άγγλικοϋ) καί καμμία εποχή δέν θά καταστή δυ
νατόν νά επίδειξη· "Ολοι οί μεγάλοι γαιοκτήμονες 
τής έποχής έκείνης, δλοι οί εύπατρίδαι καί έκ τών 
τάξεων τών αρχόντων κτηματία! έπεμελοόντο μετά 
ζήλου τά κτήματά των,ένδιεφέιροντο διά τάς προόδους 
τής γεωργίας καί άπέδιδον μεγίστην σημασία'/ είς τήν 
καλλιέργειαν τής γής καίιείς τήν περιποίησίν καί βελ- 
τίωσιν τών ζώων των. 'Η άγάπη πρός τήν μητέρα 
Την, τήν ανεξάντλητου αύτήν τροφόν τής ανθρωπότη
τας, ήτο τοσοΰτον ζωηρά καί ακοίμητος ώστε έπέσο- 
ρεν ολόκληρον τήν προσοχήν των καί άπερρόφα δλας 
τάς μέριμνας των. Κατά τήν ένδοξον έποχήν τών’Α- 
θηνών, οί πολίται εΐχον τάς ώραιοτέρας καί πολυτε- 
λεστέρας των κατοικίας είς τάς έξοχάς. Αί άγροτι- 
καί των έπαόλεις ήσαν κατά πολύ άνώτεραι τών είς 
τάς πόλεις κατοικιών των, πλείστοι δέ έξ αύτών ούδ’ 
είς τάς έορτάς κατέβαιναν είς τό "Αστυ, προτιμώντες 
τά άγαθά και τάς άπολαόσεις τής αγροτικής ζωής· 
Αί πρόοδοι τής γεωργίας έν Έλλάδι κατά τήν αρχαι
ότητα ήσαν, δύναται τις είπείν, καταπληκτικαί. Ού- 
δεμία μεταγενέστερα εποχή καί ούδείς λαός έχει νά 
έπιδείξη τό πλήθος τών γεωργικών εργασιών καί τών 
τεχνικών τής γεωργίας οργάνων καί τών ονομασιών 
αύτών. ’Ιδιαίτατα προξενεί έντόπωσιν ή ατελεύτητος 
σειρά τών ό'Όμασιών τών διαφόρων έν χρήσει γεωργι
κών εργαλείων και ή λεπτεπίλεπτος διάκρισις τής 
χρήσεως ένός ®κάστου έξ αύτών καί τών υποδιαιρέσε
ων αύτών, δείγμα άλάνθαττον γεωργικής τελειότητες 

τών παρωχημένων έκείνων χρόνων.
Ένας λόγος δέ έπί πλέον διά νά άγαπήση θερμό

τερα τήν γεωργίαν ό μέγας έκεΐνος λαός ήτο καί ή 
προσφυώς έμπεδοθείσα είς τό πνεϋμά του δοξασία, δτι 
ή γεωργία ήτο ιερόν καθήκον τοΰ πολίτου.. Έσφηνώθη 
μέσα εις τάς θρησκευτικά; ιδέας τοΰ λαοΰ ή ίερότης 
τής καλλιέργειας τής γής καί σνετέλεσεν είς τήν 
θαυμαστήν έξέλιξιν τοΰ αρχαίου Ελληνος είς τόν ι
δεώδη πολίτην δλων τών αιώνων. Ως δέ είνε γ' ωστόν 
κατά διαφόρους έποχάς έτελοΰντο ποικίλαι αγροτικοί 
έορται θρησκευτικοί δπως τά Λίναια ή Πιθοιγια, οί 
Χύτροι, τά Άνθεστήρια κτλ. διά τών οποίων άνεζω- 
πυροϋτο ή πρός τήν ιερότητα τής Γεωργίας προσή- 
λωσις τοΰ Ελληνικού Λαοΰ· ΤΗτο δέ ύπό τοιούτους 
δρους κατ’ έξοχήν εύεργετική ή έπίδρασίς της έπί τοΰ 
φρονήματος τοΰ υπέροχου έκείνου λαού, ώστε συνετε- 
λεσε νά τεθώσιν έδραϊαι αί βάσεις τής έξημερώσεως 
τών ηθών έξ ών πηγάζει ή μορφωτική δΰναμις ή συ
νεργούσα έπί τής ψυχής καί τοΰ πνεύματος, ώς άλ
λως είνε αντιληπτόν καί ύπό τάς σημερινά; συνθήκας 
κατά τάς οποίος υποφώσκει ό πολιτισμός καί έδραιοΰ- 
ται ή έξημέρωσις τοΰ ανθρώπου δπου κυριαρχεί ή καλ
λιέργεια τή; γής κα! θάλλει τό έλπιδοφόρον πράσινον 
τών δένδρων. Ε’πιβεβα'ιοΰνται δέ δλα ταΰτα έκ τοΰ γε
γονότος τής ονομασίας της προστάτιδος τής Γεωργί
ας Δήμητρος ή οποία εκαλείτο και «Θεσμοφόρος».'Η 
Δήμητρα συμβολίζουσα τήν ιποεκιλάμορφον έπίδρασιν 
τής Γεωργίας έπί τής κοινωνίας, έθεωρείτο καί ώς 
είσηγήτρια τών νόμων, τοΰ ύπερτάτου αύτοΰ αγαθού 
τής ανθρώπινης βουλήσεω; και σκέψεως· Ή συνήθεια 
τοΰ δικαιοπραγείν αποδίδεται είς τήν Δήμητραν ή ο
ποία φέρεται και ώς προστάτις ύπερτάτου άλλου κοι
νωνικού θεσμού, τοΰ γάμου κα! τής νομοθεσίας έν γέ- 
νει. Διά θρησκευτικών άκόμη τύπων περιέδαλον καί τά 
είς τούς αγρούς τιθέμενα ορόσημα, έκτοτε δέ καί ή 
σημασία τής ιδιοκτησίας ά'ήχθη είς περιωπήν ηθικού 
Οεσμοΰ καί έθεωρήθη ώς πηγή καί μήτηρ τοΰ «δικαί
ου». Χρειάζεται πνευματική δύναμις ύπερόχως ισχυρά 
διά νά μετοχετεύση εί; τήν λα'κήν ψυχήν τόσον ύψη- 
λάς θεωρΐας περί τής αποστολής τής γεωργίας καί 
τήν πνευματικήν αύτην ΐσχύν μόνον ό ελληνικός λαός 
ήδύνατο πρό τρισχιλίων έτών νά έκδηλώση μέ τόσην 
καταπληκτικήν διαύγειαν και σαφήνειαν.

( Εκ τής «Νέας Ημέρας»)

Δημ. Λ. Ζωγράφος

Η ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ ΚΥΡΑ
Αητέ μέ τ’ άφταστα φτερά και τ’ ατσαλένια νύχια, 
κυνήγησέ το αλύπητα τό αχόρταγο κοράκι 
πίσω άπ’ τά νέφη τά ψηλά καί πίσω άπό τόν ήλιο· 
τά νέφτζνά τό πνίξουνε κι*  ό ήλιος νά τό κάψη. 
Βουνό ήταν καί μάς πλάκωνε τό ασήκωτο κορμί του, 
’ Αδης καί μάς έτύφλωναν ή μαΰρές του φτεροϋγες. 
Κυνήγησέ το αλύπητα· κι’ αν σ’ έρωτήση ό άγέρας 
κΓ άγ σ’ έρωτήσουν τά βουνά κ’ ή λαγκαδιές κ’ οί κάμποι, 
Λες τους : Ό Ρήγας έγιανε κι’ ό Ρήγας βασιλεύει ! 
Σχίζοντας πέλαγο βαθύ καί πέλαγο άφρισμένο 
ήρθεν ή γιάτρισσα Κυρά, Κυρά ή παρηϊορήτρια ■ 
—«Καλώς τά κάνετε γιατροί, καλώς τά πολεμάτε, 
μά είν’ ή άρρώστεια αγιάτρευτη, κορακογεννημένη.
Κρύψετε τά νιστέρια σας καίπάρτε τά βοτάνια, 
γιατί νιστέρια δέ φελοΰν, βο τάνια δέ γιατρεύουν » 
Κι’ οί Οόλοι άναστενάξανε κι’ έρράγισαν ή πέτρες 
καί τά λουλούδια άπόγειραν χλωμά καί μαραμένα 
καί γοργοχτύπησαν καρδιές καί γόνατα έλιγύσαν, 
χίλιες χιλιάδες γόνατα γονάτισαν σαν ένα :
—«Παρΰύνα μου, λυπήσου μ ας κ’ εμάς καί τήν Πατρίδα !» 
Κ’ έπόνεσεν ή Γιάτρισσα κ’ έδάκρυσε κ’ Έκείνη 
κ’ έστάλαξε τό δάκρυ της βάλσαμο στήν πληγή του· 
κλωστή ήτανε κ’ έκόπηκε ιιηδέ καί κόμπο παίρνει· 
Τ’ άκοϋς, αητέ, τό μήνυμα ; αητέ, διαλάλησέ το : 
Ό Βασιλιάς μας έγιανεν, ό Ρήγας βασιλεύει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕ/ΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

1 Μαίου__-'Η ασθένεια τοΰ Βασιλέως αρχίζει νά θεω-
ρήται σοβαρά. Καλούνται οί ιατροί κ. Μανούσος Γεν. 
’Αρχίατρος καί Α. Χρηστομάνος καθηγητής δπως έν συα- 
βουλίιρ μετά τών θεραπόντων ιατρών κ. κ. Κ. Σάββα καί 
Α. Άναστασοπούλου έξετάσωσι τόν Βασιλέα.

Ευρίσκουν δτι πάσχει έκ δεξιάς πλευρίτιδας μετά πυρε
τού σχετικώς μέτριου.

Ό Βασιλεύς έδέχθη είς άκρόασιν τόν κ. Πρωθυπουρ
γόν.Δεήσεις έγένοντο είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν, είς τό 
παρεκκλήσιον τόΰ Α' Πεζικού Συντάγματος, είς τήν Ρι- 
ζάρεισν Σχολήν, εις τήν Συναγωγήν, είς τόν Πειραιά, εις 
τάς Πάτρα?, Μιτυλήνην, Χαλκίδα, Θήβας, Θεσσαλονίκην, 
Μάνδραν, Λαύρων. Άνδρίτσαιναν, Σύρον, Βώλον καί υπό 
τών έν Άθήναις ’Αρμενίων είς τόν Κοινοτικόν ναόν άγιος 
Γεώργιος. Έν γένει τό λαϊκόν ένδιαφέρον έκδηλοϋται ζω
ηρόν. 'Ο πρίγκηψ Γεώργιος είς Παρισίους καί ή Βασί
λισσα Μήτηρ είς Πετρούπολιν εύρίσκονται είς διαρκή τη
λεγραφικήν συνεννόησιν μετά τών Άνακιτόρων.

Ρίπτεται ή ιδέα προσκλήσεως ξένου ιατρού, άλλά δια- 
ψεύδεται μή δικαιολογουμένου τοΰ μέπρου τούτου έξ οΰ- 
δεμιάς ανάγκης. Ή κράσίς νοΰ ’Ασθενούς θεωρείται ισχυ
ρότατη. "Ολοι οί συγγενείς τοΰ σεπποΰ ’Ασθενούς ζητούν 
ειδήσεις περί τής πορείας τής νόσου τη/.εγραφικώς.

2 Μαίου.—Διήλθεν ήσυχον νύκτα σχετικώς, ένοχλούμε- 
νος ύπό βηχός. Ή θερμοκρασία 38 6.

φου.

Άβρόα έγγραφή εις τό βιβλίον τών ’Ανακτόρων.
Δεήσεις ; Τό Α' Πυροβολικόν Σύνταγμα καί ή Ίσρα- 

ηλιττκή Κοινότης τής Χίου. Ό κ. Βενιζέλος έζήτησε πλη
ροφορίας περί τή; πορείας τής νόσου διά τού κ, Λ. Ρού-

'Ο κ. Κράους
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S Μαΐου.—"Υψωσις πυρετού μετά τίνος δυσφορίας. Ά, 
νερεύθησαν εις τά μικροσκοπικά παρασκευάσματα κατά 
τήν έξέτασιν τβϋ πλευριτικοϋ εξιδρώματος μόνον βακτη
ρίδια γρίππης.

Δεήσεις ψάλλονται, παντού. Τηλεγραφήματα άθρόα κα- 
ταφθάνουσι. 'Ο Βασιλεύς έξακολουθεί υπογραφών τακτί- 
κώς διατάγματα. Ό πρωθυπουργός έγένετο δεκτός εις 
συνεργασίαν. Οί φοιτηταί ένεγράφησαν εις τό βιβλίον τών 
ευχών, οϊ Τέκτονες δλων των ίν Έλλάδι Στοών συνέτα
ξαν ευχήν, ή δέ κοινότης τής ’Αλεξάνδρειάς έτέλεσε δέ- 
ησιν.

4 Μαΐου.—ΠΒνεί. Πυρετός εξακολουθεί. Διαψεύδεται ή 
συνεργασία τού κ. Πρωθυπουργού. ’Απηγορεύθη καί αυτή 
ή είσοδος τών ’Αδελφών Του, έπαυσε δέ καί αύτή ή υπο
βολή διαταγμάτων είς τά ’Ανάκτορα. Ούδέ τά έπείγοντα 
είνε δυνατόν νά ύπογραφώσι. Ψιθυρισιιοί περί Άντιβασι- 
λείας. Αί δεήσεις εξακολουθούν. Τό Χρηματιστήριον έξέ- 
δωκε ψήφισμα. 'Ο Κάϊζερ καθημερινώς ζητεί πληροφο
ρίας. Ή Κύπρος άγωνιρ διά τήν υγείαν τού Βασιλέως.

5 Μαΐου—'Ο πυρετός ηΰξημένος. Τό εξίδρωμα ήλατ- 
τωμένον. Παρατηρείται βελτίωσες κα’ι γίνεται σκέψις νά 
περιοριστή ό αριθμός τών ιατρών. ΑΙ δεήσεις έξακολου- 
θούν. Έτέλεσε δέησιν τό 34ον Σύνταγμα πεζικίοϋ, τό «'0- 
μήρειον Λύκειον», Ή Σχολή τής Προπαιδεύσεως τών Λο
χαγών ’ιατρών, ό ’Εμπορικός Σύλλογος. Έπίσης έγένετο 
δέησι- εις εξοχικήν έκκλησίαν είς Μιτυλήνην δπου π-αρέ- 
στη καί ό κ.Βενιζέλος καί είς τό ΠλωμάριΙον. Είς ’Ιωάν, 
νινα, καί είς Θεσσαλονίκην ύπό τών μαθητών καϊ μαθη
τριών καί τοϋ διδάσκοντος προσωπικού τής πόλεως, είς 
Κέρκυραν, Χειμάρραν Σάμον καί Κοζάνην. Ή ’Αρχαι
ολογική Εταιρεία έξέφρασεν εύχάς ύπέρ τής άναρρώσεώς 
Του.

6 Μαΐου.—'Η αύτή κατάστασις. Παροξυσμοί βηχός. Έ- 
τελέσθησαν δεήσεις ύπό τής ’’Αστυνομικής Διευθύνσεως 
’Αθηνών καί είς τό Δελβίνον. Ό Δικηγορικός Σύλλογος 
’Αθηνών κατά τήν τακτικήν του συνεδρίαν ήκουσε θαυμα- 
σίαν προσλαλιάν τοΰ Προέδρου του κ. Μάτεσι.

7 Μαΐου.—Ή αΰιή κατάστασις. Γνώμη δτι εισέρχεται 
είς τό στάδιον τής άναρρώσεώς. Κόσμος άπειρος πρό τών 
’Ανακτόρων διαπυνθανόμενος τά τής υγείας Του. Τό 7ον 
Πεζικόν Σύνταγμα, άπαντα τά ενταύθα Δημοτικά σχολεία 
άρρένων καί θηλέων οί Άγιοπετρϊται ’Αθηνών καί Πει
ραιώς, οί Ίσραηλϊται Ίωαννίνων, ο'ι Οίνοπαντοπώλαι Πει
ραιώς καί ή Σέριφος έκαμαν δεήσεις.

8 Μαΐου__ Έγένετο παρακέντησής. Έξήχθησαν 250 γρ.
υγρού θολερού. Ή γενική κανάστασις καλή. Έγένετο ά- 
κτινοσκόπησις διά τών άκτίνων τοΰ Ραίτγκεν. Εξακολου
θούν αί δεήσεις. 'Ο «Σύλλογος Κυριών ύπέρ τής γυναικεί
ας Παιδεύσεως», ό Σύλλογος τών καθηγητών τού Πολυ
τεχνείου, τό θέατρον· τού Συντάγματος, ό Σύνδεσμος 6ι- 
ομηχάνων καί Βιοτεχνίαν προέβησαν είς δεήσεις καί εύ- 
χάς.

9 Μαΐου.—Είσήλθεν είς κρίσιμον στάδιον. Έξάντλησις 
μεγάλη. Έγένετο πλευροτομή. Αΰξησις πυρετού. Κυμαίνε
ται μεταξύ 39—40. Είς τά ούρα εύρέθη λεύκωμα. Ή α
σθένεια χαρακτηρίζεται «όρροπυώδης πλευρϊτις». "Άγρυ
πνος ή έπίβλεψις τών ιατρών. Συγκίνησις είς τά ’Ανάκτο
ρα. Άπεφασίσθη ή πρόσκλησις τού διαπρεπούς Γερμανού 
καθηγητοΰ κ. Κράους. Οϊ επίσημοι παρέμειναν είς τά ’Α
νάκτορα μέχρι βαθάίας νυκτός. Άνεβλήθη τό ταξείδιον 
τοϋ κ. Πρωθυπουργού. Ό αδελφός τού Βασιλέως Γεώρ
γιος έρχεται συνοδευόμενος ύπό Γάλλου καθηγητοΰ. Ή 
Πατρική Εταιρεία παρεκάλεσε τόν κ. Γούναρην νά έπιμεί- 
νη είς τήν πρόσκλησιν ξένου ιατρού. Δέησις έψάλη εις τόν 
Άγιον Παύλον πρωτοβουλία τών αξιωματικών τής χω
ροφυλακής. Έπίσης είς Κηφισίαν ύπό τών έκεί διδασκα- 
λισσών μετά τών μαθητριών των, είς τήν Τήνον, είς τήν 
Κοζάνην, είς τό Μενίδιον καϊ είς τόν ιστορικόν ναόν τής 
Κυψέλης οί άγιοι ’Απόστολοι τής οικογένειας Κανάρη ύπό 

τού κ. Άθ. Γεωργισύου, τής κ. Γεωργιάδου καί τών τέ
κνων των. 'Η αθηναϊκή κοινωνία σύσσωμος έσπευσεν είς 
τα ’Ανάκτορα διά νά λάβη ειδήσεις. Κατήφεια πρωτοφα. 
νής είς τήν πόλιν.

10 Μαΐου.—-Άπό πρωίας ό κόσμος αγωνιών διευθύνεται 
πρός τά ’Ανάκτορα. Παρετηρήθη κάποια βελτίωσις. Έ- 
κλήθη καϊ ό χειροΰργος κ. Ζαΐμης. Είς τά ’Ανάκτορα έ- 
ψάλη δέη'σις ύπό τών μελών τής Β. Οικογένειας. Έπίσης 
είς άπαντα τά στρατιωτικά σώματα, είς τό ’Εργατικόν 
Κέντρον Αθηνών, είς τό Α' Παρθεναγωγ)εϊον Πειραιώς 
ύπο τής «Άναστάσεως τού Ελληνισμού?», είς τόν Ευαγ
γελισμόν, είς τό Άρσάκειον, είς τήν Ζαώδόχον Πηγήν,είς 
τον άγιον Κωνσταντίνον, είς τόν άγιον Δημήτριον, είς τήν 
Μητρόπολϊν, είς τόν ναόν τών Ταξιαρχών, είς τήν αγίαν 
Γλυκερίαν κτλ. ύπό διαφόρων Σωματείων καί Συλλόγων. 
Έπίσης έτέλεσαν δεήσεις ή ’Ηπειρωτική Άδελφότης, τό 
Βρεφοκομείον, δ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυναικών, ή Έλ- 
ληνογαλλική Σχολή θησείου, ή δημοτική αρχή Πειραιώς, 
ή Κοινοτική αρχή Άμφίσσης, ό Καθολικός ναός Ναυπλίου, 
ό Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου, τδ Κοινοτικόν Συμβού- 
λιον Νησιού, ή αρχιεπισκοπή Κερκύρας, ή πόλις Θηβών καϊ 
ή Μητρόπολις Λαρίσσης.

11 Μαΐου.—Ή κατάστασις έπιδεινοΰται. Έμφάνισις έρυ- 
θήματος κάτωθι τής πληγής. Ή ανησυχία τοΰ Λαού είς τό 
καΐτακόρυφον. Ή συγκίνησις απερίγραπτος. Ό καθηγητής 
κ Κράους εύρισκόμενος εις τό ανατολικόν μέτωπον τοϋ 
πολέμου άνευρέθη καϊ ειδοποιηθείς διευθύνεται είς τό Βε- 
ρολίνον. Προετοιμάσθησαν τά πάντα διά τήν ταχυτέραν 
άφιξίν του. Άπεφασίσθη καϊ ή πρόσκλησις τοΰ διασήμου 
χειρουργού καϊ επιφανούς Βιενναίου έπιστήμονος Φόν Ά- 
ϊξελμπεργ, περίφημου διά τάς πνευμονικάς καί πλευριτικάς 
εγχειρήσεις. Παρετηρήθη ύποθερμία καί ψύξις έξ ών διέ- 
τρεξεν άμεσον κίνδυνον ό Βασιλεύς. Δεήσεις είς Φλώριναν 
εις Παρισίους, είς τό «Πανελλήνιον» θέατρον, εις τόν ά
γιον Κωνσταντίνον ύπό τού Δήμου Αθηναίων, είς τό Βρε- 
αοκομεϊον, είς τδ Λύκειον τών Έλληνίδων, είς τόν άγιον 
Θοιμάν ύπό τ!οΰ τάγματος τών Αυτοκινήτων. Έπίίσης έτέ
λεσε δέησιν δ Αίγηνιτικός Σύλλογος., οϊ Ξυλουργοί, οί Ά- 
πόστρατοι άξιοηιατικοί, οί κουρείς, δ Σύλλογος «Τριών 
’Ιεραρχών», τό Άμαλιείον Όρφανοτροφείον, οί Άνδριδι, 
ό Σύλλογος «Ρωμανός δ Μελωδός». δ 'Άγιος ’Αθανάσιος, 
οί διδάσκαλοι καί οί μαθηταϊΛιοσίων, τό ΠρωτοδικεϊονΆ- 
θηνών, δ Σύνδεσμος άρτοποιών Πειραιώς, Γαλακτοπωλών 
Πειραιώς καί έμποροΰπαλλήλων Πειραιώς. Έτελέσθησαν 
είς Πάτρας, Αΐγιον. Σπάρτην, Καρδίτσαν, Άλιβέριον,Κο
ρώνην, Δισφίναν, Αίγιναν, Μιτυλήνην.

12 Μαΐου.—’Εξακολουθεί νά εύρίσκεται έν κινδύνφ. Έ- 
κλήθη καί ό κ. Μέρμηγκας. Ή άγωνία καί τό ένδιαφέρον 
τοΰ κόσμου άδιάππιοτον. Παρεκλήθη τό Έκκλ. Συμβούλων 
τοϋ ναού τήςΕΰαγγελιστρίας τήςΤήνου νά στείλη τήνΜεγα- 
λόχαρη είς τό προσκεφάλαιον τοΰ ’Ασθενούς. Αί δεήσεις 
έξακολουθοΰν, θερμαΐ, ειλικρινείς πανελλήνιοι. Ό μεγα- 
λείτερος τών συγχρόνων παθολόγων κ. Κράους άνεχοίρη- 
σεν έκ Βερολίνου. Τό Ναύπλιον -μετά τών κατοίκων τής 
Προνοίας έτέλεσαν πάνδημον λιτανείαν. Ό έπίσκοπος ’Α
θανάσιος ώμίλησεν εύγλώττως. Ή λιτανία διήρκεσε τρί- 
ωρον. Κατανυκτικήν δέησιν έτέλεσε σόμπας ό Κλήρος ’Α
θηνών καί Πειραιώς είς τήν ένταΰθα Μητρόπολιν. "Ολαι 
αΐ προσπάθειαι τών Ιατρών τείνουν είς τήν ένίσχυσιν τής 
καρδίας.

13 Μαΐου----Ή ’Αθηναϊκή κοινωνία δέν θά λησμονήση
ποτέ τήν σημερινήν ημέραν. 'Ο Βασιλεύς μας έν κινδύνφ 
άναμένει τήν σωτηρίαν Του άπό τήν θεέαν Άντίληψιν.Έ- 
γνιόσθη δτι έρχεται ή Μεγαλόχαρη τής Τήνου. Ό Πει- 
ραιεύς τήν ύποδέχεται μέ συγκίνησιν. Τήν συνοδεύει πεζή 
δ Λαός κρατουμένην είς τήν αγκάλην τοΰ Μητροπολίτου 
καϊ είς τάς ’Αθήνας τήν ύποδέχονται μέ ικεσίας, μέ δά
κρυα καί μέ είιχάς ύπέρ τής ύγεϊας Του. Ή ύποδοχή ύ
πήρξεν έκ τών σπανίων. Είς τά ’Ανάκτορα φθάνουν τήν 

i περίπου μ. μ. Γίνεται έπισημως δεκτή καί εισάγεται παρά 
τήν κλίνην τοΰ ’Ασθενούς. Τό θαύμα συνετελέσθη. Άπό 
τήν πληγήν ρέει άφθονον πύον. ”Ηνοιξε τό άπάστημα 
αϊιταμάτως. Ό Ασθενής άνακουφίζεται. Ό Λαός δέν ξεύ- 
ρει πώς νά έκδληλώση τήν χαράν του. Ό βαρώνος Άϊ- 
ζελμπεργ έδέχθη καϊ αναχωρεί έκ Βιέννης. Δεήσεις καί 
πάλιν πολλαί. Ό έπίσκοπος Σπάρτης άναγινοισκει θαυμα- 
οίαν ευχήν κατά τήν δέησιν τών Δραματικών Συγγραφέων. 
Διέκοψαν τά θέατρα καί οί κινηματογράφοι τάς παραστά
σεις των.

14 Μαΐου.—Ή ημέρα παρήλθεν εΰελπις. Ή κατάστασις 
του έβελτιώθη σημαντίκώς. Έγνώσθη δτι ή Α. Μ. ή Βα
σίλισσα άνέθηκεν είς τήν Μεγαλόχαρην τό πολύτιμον πε- 
ριδέραιόν της. Αί δεήσεις έφθασαν είς τό κατακόρυφον. 
Ή άφοσίωσις τοΰ έλληνικοΰ Λαοΰ έξεδηλώθη ορμητική. 
Είς τόν Πειραιά έγινε λιτανεία.

15 Μαΐου.—Σημεία καλλιτερεύσεως. Όρεξις καϊ πέψις 
καλή. Ούρα φυσιολογικά μόνον δ ύπνος άνήσυχος. Άφί- 
κετο ό ιατρός Ά'ϊζελμπεργκ. Έφθασεν άργά καί δέν κα
τέστη δυνατόν νά έπισκεφθή τόν ύψηλόν ’Ασθενή. ’Ανήλ
θε μέ τόν κ. Γερουλάνον είς τήν Άκρόπολιν. Αί δεήσεις έ- 
ξακολυοθούν μέ τήν αύτήν θέρμην καί μέ τό ίδιον ένδια- 
φέρον.Μέ ολην τήν βελτίωσιν ή κρίσις δέν παρεκάφφθη.

16 Μαΐου.—Άφίκετο καί ό κ. Κράους καί έγένετο έξέ- 
τασις τοΰ άσθενοΰς. Αί δηλώσεις του περί τής ύγείας τοΰ 
Ρασιλέως είνε πολύ ενθαρρυντικοί. Β-.λτίωσις σταθερό. 
Δεήσεις καί ψηφίσματα άλλεπάλληλα.

17 Μο,ίιυ.—Ή βελτίωσ·..; εξακολουθεί προϊοϋσα. Οί ξέ
νοι ιατροί ετοιμάζουν τήν έκθεσίν των. Έξεδήλωσαν τήν 
έπιθυμίαν τής άναχωρήσεώς των. ΕΙπον δτι ούδείς σοβα
ρός λόγος έπιβάλλει τήν περαιτέρω παραμονήν των. Η 
λαϊκή συνείδησις ήρχισε νά ήρεμή. Αί δεήσεις καί τά ψη
φίσματα άναγγέλλονται σωρηδόν.

18 Μαΐου.—Εισέρχεται είς τό στάδιον τής άναρρώσε- 
ως. ΟΙ ξένοι Ιατροί άνεκηρύχθησαν έπ.τιμοι διδάκτορες 
τοϋ Πανεπιστημίου μας. Ή εορτή τοΰ Βασιλέως άπεφασί- 
οθη νά έορτασθί πανηγυρικώς.

19 Μαΐου.— Έσημειώθη έλαφρά ύψωσις τοΰ πυρετού, 
χωρίς δμως ν’ άναστέλλεται ή βελτίωσις. Έδημοσιεύθη ή 
έ’κθεσις τών ιατρών. Συνιστάται ησυχία καί προφύλαξις. 
Παραστμιοφορία τών ξένων Ιατρών. Άπεφασίσθη μετά 
διήμερον ή άναχώρησίς των. Ό Βασιλεύς έζήτησεν δπως 
ή λαμπαδηφορία τής Πέμπτης διέλθρ έκ τών ’Ανακτόρων 
Του. Αί δήσεις έξακολουθοΰν.

20 Μαΐου.—Είσήλθεν ε’ις τό στάδιον τής άναρρώσεώς. 
Οί ξένοι ιατροί αισιόδοξοι. Ό άσθενής ήτο εϋδιάθετος.

21 Μαΐου.—Έσημειώθη αικρά αυξησις τής θεμοκρασίας 
τοΰ Βασιλέως. ’Αναβολή τής άναχωρήσεως τών ιατρών. 
Ή εορτή Του έωρτάσθη μέ' μοναδικόν ένθουσιασμόν. Αί 
έκδηλώσεις τοϋ Λαοΰ έ'φθασαν μέχρι τού Άνακτος καί υ
πάρχει φόβος δτι Τόν έβλαψαν.

22 Μαΐου.—Αιφνίδια έπιπλοκή είς τίμ κατάστασιν τής 
Α. Μεγαλειότητας. Ετοιμάζονται διά νέαν έγχείρισιν. Ό 
πυρετός ηυξησεν. ’Ανάγκη πλευρεκτομής. ’Ανησυχία με
γίστη τοΰ Λαοΰ.

23 Μαΐου.—Ό Βασιλεύς εις κρίσιμον θέσιν. Μέγιστος 
φόβος. Ό πυρετός εφθασε τήν εσπέραν είς 40.4. Οί σφυγ- 
γμοί 150. Ή πλευρεκτομή έγένετο άλλ’ έπηκολούθησε 
τραυματικός πυρετός.Ή πόλις άγωνιρ. ΌΛαός ολόκληρος 
κάτωθι τών Άνακτόριον διανυκτερεύει. Ή Θεία Πρόνοια 
μπορεί πλέον νά τόν σώση.

24 Μαΐου.—-Εξακολουθεί ή ζωή τοΰ Βασιλέως έν κιν- 
δύνφ. ’Απερίγραπτος ό πόνος καί ή συγκίνησις τοΰ Λαού. 
Ό πυρετός κατέπεσε τήν πρωίαν, άνήλθε τΐγν μεσημβρίαν 
καί τήν νύκτα ύπερέδη τούς 40 βαθμούς. Κατήφεια καί 
πένθος παντού. Ο όργανισμός ευτυχώς άντέχει. Ή καρ- 
δία άντιδρρ ίσχυρώς. Οί ιατροί δέν άπελπίζονται. Έμα- 
τοιώθη ή άναχώρησίς τών ξένων ιατρών.

25 Μαΐου.—Ό οργανισμός τοϋ Βασιλέως ένίκησε. Ό 
πυρετός κατέπεσε. Ό καθηγητής κ. Κράους έκδηλώνων 
τήν χαράν του θορυβωδώς. Τά ’Ανάκτορα άπεβαλον τήν 
πένθιμον δψιν. Ή Βασιλική Οικογένεια συνήλθεν. Ό Λα
ός έλπίζει πλέον. Ό ’Ασθενής έξέφρασε τήν έπιθυμίαν νά 
διέλθη τήν έποχήν τής άναρρώσεώς του εις τό Τατόϊ. Ό 
προσφιλής Άσθενής ύποφέρει πολύ. Ό Λαός συμπάσχει 
μαζή του.

26 Μαΐου.—Παρετηρήθη βελτίωσις. Ό Λαός συνέρχεται. 
Έν τούτοις ό κόσμος έδοκίίμασε σφοδρότατων κλονισμόν 
παρεξηγηθέντος τηλεφωνήματος τοΰ κ. Εύταξίου περί τής 
κινδυνευούσης άδελφής του. Ευτυχώς έγκαίρως άπεκαλύ- 
φθη ή άλήθεια.

2 Μαΐου.—Εξακολουθεί ή βελτίωσις χωρίς νά παύη ύ- 
πάρχων δ κίνδυνος. Ήσθένησε καί ό κ. Κράους. Παρετη- 
ρήθησαν στομαχικαί διαταράξεις. Ανησυχεί ό έντερικός 
κατάρρους.

28 Μαΐου.—Διήλθεν ήσυχος ό Άσθενής. ’Έφαγε καί έ- 
κάπνισεν. Ό έντερικός κατάρρους ύπεχώρησεν. Ή λήψις 
τροφής καθίσταται δυνατή καίτοι ύπάρχει μυκητώδης στο- 
ματίτις μή άνησυχήσασα τούς Ιατρούς. Ή άναλυσις τών 
ούρων έδειξεν ίχνη λευκώματος, κυλίνδρους, έρυθρα αιμο
σφαίρια καί πυοσφαίρια μαρτυροΰντα έρεθισμόν τών νε
φρών. "Ολα αυτά κρατούν είς άνησυχίαν τούς Ιατρούς. 
Ό κίνδυνος ύπάρχει ακόμη.

29 Μαΐου.—Βελτίωσις σταθερά. Τά χθεσινά δυσάρεστα 
σημεία ύποχωροϋν. Τό ένδιαφέρον τού Λαού αμεταπτιοτον. 
Ό περί τών Ανακτόρων χώρος μετεβλήθη είς προσκύνη
μα. Αί δεήσεις έξακολουθοΰν.

31 Μαΐου.—’Εξακολουθεί βελτιουμένη ή κατάστασις. 
Παρατηρούνται ευοίωνα φαινόμενα. Ό άσθενής εϋδιάθετος. 
Πάντοτε δμως φόβος.

31 Μαΐου.—-Ή αύτή κατάστασις. Ή άνησυχία δέν επαυ- 
σεν. Ή θερμοκρασία παρουσιάζει αυξομειώσεις. Ή θερ
μοκρασία τοΰ άσθενοΰς μεγίστη. Παρετηρήθη ξηρότης τής 
γλώσσης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΖΩΗΝ ’

1 Μαΐου.—Τό φιλοπόλεμον μένος εις ολην τήν ’Ιταλίαν 
έκδηλοΰται άκράτητον. Ό τέως Πρωθυπουργός τής ’Ιτα
λίας καί ό άρχηγός τής πλειοψηφίας σφυρίζεται άγρίως. 
Ό Δ" Άννούτσιο δημοσιεύει μανιφέστο. Ό Σαλάνδρα εμ
μένει εις τάς άποφάσεις του.

—Οί Ρώσσοι νικώνται είς τά Καρπάθια.
_Οί Ρώσσοι διαψεύδουν τάς αύστρογερμανικάς έπιτυ- 

χίας.
—Μάχαι περί τήν Κριθιάν., Μεγάλαι άπώλειαι τών 

Τούρκων.
2 Μαΐου.—Οί Γάλλοι έπιτυγχάνουν είς τό Άρράς.
—Κατεβυθίσθη τό άγγλικόν θωρηκτόν «Γολιάθ» τορ- 

πιλλισθέν έτϊτός τών Στενών τών Δαρδανελλίων.
_Παρητήθη τό ύπουργεϊον Σαλάνδρα. Ή Ρώμη τρο

μοκρατείται. Οί φίλοι τής κώδετερότητο; έν Ίταλίρ προ
βαίνουν είς διαδηλώσεις.

—Οί ’Ιταλοί σοσιαλισταί κηρύσσονται ύπέρ τής άποσο- 
βήσεως τοΰ πολέμου.

3 Μαΐου.—Αί Δυνάμεις τής Άντάντ διά νά προσελ- 
κύσουν τήν ολιγαρκή ’Ιταλίαν είνε διατεθειμένοι νά ικα
νοποιήσουν τάς ίταλικάς άξιώσεις εις βάρος τής Σερβίας! !

—-Ή ύπουργική κρίσις έξακολίουθεί είς ’Ιταλίαν.
—Ή Κυβέρνησις τών Ήνωμένιον Πολιτειών άπηύθυναν 

έντονον διαμαρτυρίαν εις τήν Γερμανικήν Κυβέρνησιν δια 
τήν καταστροφήν τής «Αουζιτανίας*.

4 Μαΐου.—Ή Κυβέρνησις Σαλάνδρα παραμένει είς τήν 
εξουσίαν. Ή ’Ιταλία πολεμοχαρής ρίπιεται είς τόν άγώνα. 
Καλή δόναμι τής εΰχόμεθα.
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—Οϊ Ρώσσοι κερδίζουν τήν Βονκοβίναν διπλάσιάν τών 
δσων έχασαν είς τήν Γαλικίαν.

-—Ό Κάϊζερ ήρνήθη νά έιατρέψη είς> τήν Μεγάλην Δσύ- 
κισσαν Ρόζαν τού Λουξεμβούργου νά ταξειδεύση χάριν 
τής υγείας της.

5 Μαΐου.—Τηλεγραφεΐταν δτι ό μέχρι τοΰδε κινητο
ποιηθείς Ιταλικός στρατός ανέρχεται είς 1,700,000. Αί έρ- 
γασίαι τής Ιταλικής Βουλής επαναλαμβάνονται προσεχώς.

—ΟΙ Ρώσσοι κατηγορούν τούς Βουλγάρους έπί διπλο
προσωπία. Ίΐί αδικία I

—Ταραχαί είς Λισσαβώνα.
θ Μαΐου.—’Ετοιμάζονται οί πρεσδευταί τής Γερμανίας 

καί Αυστρίας έν Ρώμη ν’ αναχωρήσουν. 'Ο πόλεμος επι
κείμενο;.

—Ό Κλεμανσώ γράφει ύπέρ τοϋ κ. Βενιξέλου.
-—ΟΙ Ρώσσοι ήχμαλώτισαν 20.000 Αυστριακών.
7 Μαΐου.—Οΐ Σύμμαχοι προχωρούν είς τά Δαρδανέλ- 

λια.
—Ή Γερμανία καί ή Αυστρία έδωσαν διακοίνωσιν είς 

τήν ’Ιταλίαν.
—Τό Μπάρι άπεκλείσθη. ’Αναμένεται ή διακοπή τών 

σχέσεων.
—ΟΙ διωγμοί τών Τούρκων κατά τοϋ ελληνικού στοι

χείου έντείνονται.
—Έπίκειται ό ανασχηματισμός τής αγγλικής Κυβερνή

σεως.
8 Μαΐου.—Τελευταίοι προσπάθειαν εις ’Ιταλίαν πρός 

άποσόβησιν τοΰ πολέμου.
—Τρεις ανεψιοί τού“Ασκουϊθ πληγωμένοι καί ό υίός του 

φονευμένοι. Ό γαμβρός του έπίσης βαρέως πληγωμένοι. 
Ό άδελφός τού Δουκός τοϋ Δεύονσαΐρ καί ό υιός τοΰ μαρ- 
κησίου τοΰ ΝόρΟαμπτον φονευμένοι.

—Ό Τσάρος άπέστειλεν είς τόν Βίκτωρα ’Εμμανουήλ 
αΰτόγραφον έπιστολήν.

9 Μαΐου.—-Κατηγγέλδη ή συνθήκη τής Τριπλής Συμμα- 
χίας. Δηλώσεις σχετικοί τοϋ Σαλάνδρα είς τήν Βουλήν.

10 Μαΐου.—Αί γαλλικοί έφημερίδες έξυμνοΰν τήν Λα
τινικήν 'Ενότητα. Τά καπά συνθήκην ψεί'δη κυριαρχούν 
καθ’ δλην τήν γραμμήν. Έκηρΰχθη γενική κινητοποίησι; 
έν Ί,ταλίρ. Ή Τεργέστη έκηρΰχθη είς κατάστασιν πολι
ορκίας.

11 Μαΐου.—'Η ’Ιταλία έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής 
Αυστρίας. 'Ο Βασιλεύς θ’ άπευθΰνη διάγγελμα πρός τόν 
Λαόν. Μέγα συλλαλητήριον εις τήν Ρώμην.

12 Μαΐου.—Διεκόπη τηλεγραφική συγκοινωνία μεταξύ 
Ιταλίας καί Αυστρίας. 'Ο Δούξ τής Άόστης καί οί πρίγ

κηπες τοΰ Οίκου τής Σαβοΐας τοποθετούνται εις τήν πρώ
την γραμμήν. Ή Αύστρογερμανική συγκέντρωσή έπε- 
κτείνεται είς Τυρόλον καί Τρεντννον. Βομβαρδίζονται ιτα
λικά παράλια ύπό τών Αυστριακών.

13 Μαΐου.—“Ηρχισαν έχθροπραξίαι. Οί ’Ιταλοί κατέλα
βαν 3 αυστριακός τοποθεσίας I

14 Μαΐου--- Τορπιλλισμός πού αγγλικού θωρηκτοΰ
«Θρίαμβος». 500 άνδρες τού άγλικοΰ στρατού άπεβιβάσθη- 
σαν εις “Ιμβρον. Οί ’Ιταλοί άντιστάσεως μή οϋσης προε. 
λαύνουν ! Συνέλαβον τούς πρώτους αιχμαλώτους I

15 Μαΐου.—Ή Γαλλία έσημείωσε έπιτυχίας καθ’ δλον 
τό μέ,τωπον. Οί ’Ιταλοί προελαύνουν πρός τόν ποταμόν Ί- 
ζόντο. Διαδηλώσεις είίς Ρωσσίαν καί Σερβίαν ύπέρ τής ’Ι
ταλίας. ΟΙ Αυστριακοί περιμένουν τήν προέλασιν τών ’Ι
ταλών διά νά τούς απομονώσουν έντός τοΰ έδάφους των.

16 Μαΐου.—.'Η Ρουμανία άντέκρουσε τάς ρωσσικάς 

προτάσεις. Οί Αΰστραικοί άπεσόρθησαν είς τήν κυρίαν αύ
τών αμυντικήν γραμμήν. Ό ιταλικός στρατός διήλθε τά 
σύνορα. ’Εξακολουθούν αί επιθέσεις εί; Καλλίπολιν.

17 Μαΐου.—Ναυμαχία Ίταλοαυστριακή. Τά Αυστριακά 
πολεμικά ύπέστησαν ζημίας. Ή ’Ιταλία έλαβε παρά τής 
Άντάντ δτι έζήτησε. Καλή χώνευσις I

18 Μαΐου.—'Η γερμανική κοινή γνώμη φαίνεται κατά 
τής ’Ιταλίας. 'Ο Δούξ τών Άμβρουζίων διωρίσθη αρχηγός 
τοΰ ιταλικού στόλου. 'Ο αρχηγός τού σοσιαλιστικού κόμ
ματος Μπιζολάτι κατετάχθη έθελοντής. Είς τήν Φλάνδραν 
εξακολουθούν αί μάχαι πεισματώδεις.

19 Μαΐου.—Ή Τριπλή Συνεννόησι; καταβάλλει μεγά
λος προσπάθειας διά νά έξέλθουν τής ουδετερότητας ή Ρου 
μανία καί Βουλγαρία. Άπεκλείσθησαν οί Αυστριακοί στό 
Τρεντϊνον. Έτορπιλλίσθη καί άλλο αγγλικόν πολεμικόν. 
Ό Κάϊζερ διέτρεξε σοβαρόν κίνδυνον έκ Ρωσσικής ρβίδος. 
Ή Ιταλική Κυβέρνησις έλαβε μέτρα κατά τών Γερμανών 
κατασκόπων.

20 Μαΐου.—Αί έχθροπραξίαι ζωηραί είς δλα τά μέτωπα. 
Αυστριακά αεροπλάνα έπετέθησαν κατά τοΰ Βρενδησίου 
καί Μπάρρι.

21 Μαΐου.—Ή Τουρκία θεωρεί τήν Βουλγαρίαν έχθράν 
της. Οί σύμμαχοι έπικρατοΰν είς Δαρδανέλλια. Οί Γερμα
νοί κατενίκησαν τούς Ρώσσους.

22 Μαΐου.—Άνεκαλύφθη πολιτική συνωμοσία εις Ρωσ
σίαν. “Εξαψις είς ’Αγγλίαν λόγφ ύψώσεως τού κρέατος 
'Ο Σαλάνδρα έξεφώνησε λόγον έπί τού Καπιτωλίου. 'Ο 
Ζόφρ έξεφράσθη κατά τών έπιχειρήσεων τών Δαρδανελ
λίων.

23 Μαΐου.—Άγανάκτησις τών Ούγγρων κατά τής ’Ιτα
λίας. Οί ’Ιταλοί νικούν καθ’ δλην τήν γραμμήν ! ! Οί Αύ- 
στρογερμανοί ανέκτησαν τήν Πρεμύζλ. Ό Κάϊζερ συνεχά- 
ρη τόν στρατηγόν φόν Μακένζαν διά τήν νίκην.

24 Μαΐου.—Ή Βουλγαρία έμμένει εις τήν ουδετερότη
τα. Γενική έπίθεσις είς Καλλίπολιν.

25 Μαΐου.—Σφοδραί μάχαι είς τήν πεδιάδα τοΰ’Ιζόντο. 
Οί Αυστριακοί ένεργοΰν έπιθέσεις. Τά υψώματα τής Κρί- 
θιάς κατελήφθησαν ύπό τών Συμμάχων.

26 Μαΐου.—ΟΙ Τούρκοι έβύθισαν συμμαχικόν μεταγωγι
κόν ! Ή Γερμανία έκάλεσαν είς τά δπλα τούς άγοντας η
λικίαν 17 έτών. Γερμανικά ύποβρύχια ε’ις τόν Βόσπορον.

27 Μαΐου.—Σφοδρός αγών βορείως τοΰ Άρράς. ’Αγών 
πυροβολικού ε’ις τό Ιταλικόν μέτωπον. Οί Αύστρογερμανοί 
άποστέλλουσι πυρετωδώς στρατεύματα είς τά Ιταλικά σύ
νορα.

28 Μαΐου.—Τό Ιταλικόν Ιππικόν διέβη τόν Ίζόντο. ’Ε
χθρικόν άεροπλάνον έρριψε βόμβας είς τήν Βενετίαν. Μι
κροί βλάβαι έπετεύχθησαν. 'Ο Λαός τή; Κων)πόλεως δια- 
τελεϊ είς άπόγνωσιν. Έπίκειται ρήξις Αμερικής καί Γερ
μανίας.

29 Μαΐου.—Τό σύνολον τών αγγλικών απωλειών μέχρι 
τής 18 Μαΐου άνήρχετο εις 10,955 αξιωματικούς καί 258, 
000 άνδρα; αιχμαλώτους, τραυματίας καί νεκρούς.

30 Μαΐου.-—Οί Σέρβοι προχωρούν εις ’Αλβανίαν. Οί 
“Αγγλοι κατεβύθισαν γερμανικόν ύποβρύχισν αίχμαλωτί- 
σαντες τό πλήρωμα. Οί Γάλλοι κερδίζουν συνεχώς έδαφος. 
'Ο Σουλτάνος είνε διατεθειμένος νά κλείση ειρήνην μέ τού; 
Συμμάχους.

31 Μαΐου.—-Στρατιωτικός αναβρασμό; είς Βουλγαρίαν. 
'Η Γκραδίσκα κατελήφθη ύπό τών ’Ιταλών. Τό «Μπρε, 
σλάου» κατεναυμαχήθη ύπό ρωσσικών τορπιλλοβόλλων.

Χωρικοί πεν&οϋντες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚI ΝΗΣΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ή περίοδος τών έφετεινών κονσέρτων έκλεισε μέ 
τήν συναυλίαν τοΰ διάσημου "Ελληνος καλλιτέχνου κ. 
Νικολάου- Είχε χρόνια νά τόν άκούση ή Αθηνα'κή 
κοινωνία καί έ'σπευσεν άθρόα είς τό Δημοτικόν τήν 
βραδεία ποΰ ό συμπαθής καλλιτέχνης ένεφανίζετο πρό 
αύτής. Γόης, ό εμπνευσμένος εκτελεστής κατέκτησε 
μέ τούς αρμονικούς ήχους τής πλούσιας φωνής του 
τήν ψυχήν τοΰ ακροατηρίου του καί έσκόρπισε παν
τού τήν ακτινοβολίαν τής τέχνης του·

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Ο κ. ΣΚΙΠΙΙΣ

'Ο συμπαθής ποιητής κ. Σ. Σκίπτς ώμιλησε ν άπό 
τοΰ βήματος τοΰ Λυκείου τών Έλληνίδοίρ μέ θέμα 
«Διατί ή ποίησις εϊνε αίωνία». Ή ομιλία του ήτο εις 
άκρον ένδιαφέρσυσα συνεκράτησε δέ άμετάπτωτον 
τήν προσοχήν τοΰ εκλεκτού ακροατηρίου του. Τήν 
διάλεξίν του δπως ήτο επόμενον έπίκοιλλε μέ απαγ
γελίαν ποιημάτων τοΰ κ. Παλαμα καί Ιδικών του.

Ο κ. Μ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ

Ανήκει είς τάς πνευματικός τάξεις τών νέων μαζί 
Μέ πολύ ένθουσιασμόγ καί φίλος τών ψυχολογικών 
μελετών έπαρουσιάσθη διά πρώτην φοράν άπό τοΰ 
βήματος τοΰ Συλλόγου τών Έμποροϋπαλλήλων μέ θέ
μα «Περί τής σημασίας τής μορφής διά τήν ζωήν 

και τήν τέχνην» Θέμα ασυνήθες δυνάμενον ν* άπα- 
σχολήση ένα πνεύμα ερευνητικόν άρεσκόμενον εις με
λετάς βαθυτέρας σημασίας. Καί τό έχειρίσθη μέ πολ
λήν ευχέρειαν, μέ συλλογισμούς, μέ παραδείγματα,μέ 
χαρακτηρισμούς ποΰ δείχνουν δτι ό κ. Παπαστρατη- 
γάκης ανήκει είς τήν χορείαν τών νέων ποΰ θέλουν 
νά έργασθοΰν και νά προσφέρουν κάτι είς την σύγ
χρονον πνευματικήν ζωήν.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

“Ηνοιξε τάς πύλας της είς τό κοινόν ή ’Εθνική Πι
νακοθήκη.

Αύτό τό έθνος ποΰ έχει τόσην ζωήν μέσα του, ποΰ 
δείχνει πληθώραν σφρίγους καί μάς άποκαλύπτεται 
εϊς μερικά σημεία γιομάτα άπό έκδηλώσεις ύπερτέρου 
πολιτισμού, έρχονται στιγμαί ποϋ άντιθέτω; παρου
σιάζει οπισθοδρόμησή χαρακτηριστικήν καί άδιαφο- 
ρίαν διά τήν έκπλήρωσίν στοιχειωδών ύποχρεώσεων. 
Πόλις δπως αί Άθήναι, μέ τό μέγα ιστορικόν παρελ
θόν, μέ τάς καλλιτεχνικός παραδόσεις, μέ τόν δγκον 
τών μνημειωδών έργων τής τέχνης τών προγόνων 
μας, δέν είχε νά επίδειξη μίαν εθνικήν Πινακοθήκην 
προσιτήν εις τόν Λαόν- Πίνακες εϊχεν, ύπαλλήλους 
μισθοδοτουμένού'ς εϊχεν,επιτροπήν διαχειριζομένηντόν 
καλλιτεχνικόν αυτόν πλούτον εϊχε. Θόρυβος μέγα; 
κατά περιόδους άπό τήν δημοσιογραφίαν έπροκαλεϊ- 
το, μέτρα ποικίλα δίεθρυλλούντο, καλλιτεχνικά έργα 
έκληρόδοτοΰντο κατά διαφόρους έποχάς καί μόνον 
δημοσία πινακοθήκη δέν μπορούσε νά δημιουργηθή. 
Κατά τό σωτήριον τέλος έτος 1915, τάς παραμονάς 
δηλ. τής λήξεως τής πρώτη; εκατονταετηρίδας άπό 
τής άπελευθερώσεως τής Πατρίδος μας έγεινε καί 
αύτό τό θαύμα καί εϊδεν ή πόλ'ς τών ’Αθηνών τήν 
πρώτην Δημοσίαν 'Εθνικήν Πινακοθήκην.
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Εις τήν μεγάλην Αίθουσαν τοΰ Ζαππείου, Μεγάρου 
διοργανώθη ή δεύτερα καλλιτεχνική έκθεσις τούΣυν- 
δέσμου τών 'Ελλήνων Καλλιτεχνών. ΕΙς την έ'κθεσιν 
ταύτην ελαβον μέρος 30 έν δλω καλλιτέχναι μέ 300 
περίπου έργα ζωγραφικής κα'ι γλυπτικής.

ΕΟΡΤΑΙ
ΠΡΟΕΣΠΕΡΙΣ

Εις τήν αίθουσαν τοΰ «Παρνασσού» έδόθη μέ με
γάλην έπιτυχίαν ή προεσπερϊς τής ΣΤ' Δημοτικής 
Σχολής τών θηλέων. Κόσμος παρέστη πολύς, οι δέ 
Λαβόντες μέρος έσημείωσαν μοναδικήν έπιτυχίαν.Καί 
ή δνις Μπουκλακου καί ή δν'ις Βρασιβανοπούλου καί 
ό κ. Καρατζάς; ’Αφθονα χειροκροτήματα έδέχθη ό 
κ. I. ΙΙάπαδημητρίου. ’Επίσης και δ κ. Λάβδας καί 
αί δ) δες Ζ. Δότη καί Α. Λεβαντή. Τό τμήμα τής χο
ρωδίας έξετέλεσε μέ τελειότητα τά μέρη του. Έν γέ- 
νει ή εορτή διεξήχθη μέ εξαιρετικήν άρτιότητα κα! 
δικαίως ή διευθύντρια τής Σχολής κ. Ειρήνη Δρα- 
γάτση έδέχθη θερμά συγχαρητήρια.

II ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

Η απογευματινή εορτή τοΰ Ζαππείου ή διοργανω- 
θεϊσα ύπό τοΰ Βιοτεχνικού Συλλόγου ή «Πρόοδος», 
μέ χαρακτήρα λα'κόν, έστέφθη ύπό μεγάλης επιτυχί
ας. Διεξήχθη έν ύπαιθροί ε[ς τόν εύρύτατον καί χλο
ερόν χώρον τοΰ Ζαππείου. Καί οί διοργανωταί καί οί 
έορτασταί είχον πολλήν διάθεσιν καί ή δλη εορτή δι
εξήχθη μέ πολλήν ,φαιδρότητα καί ευθυμίαν. Μαζή 
μέ τάς ωραίας κυρίας καί τάς κομψοπρεπεϊς δεσποι
νίδας, λυγηράς άτθίδας διεκρίθησαν
καί δλοι οί κομψευόμενοι νεαροί ίππόται. Πλεϊστα μέ
λη τής Β. Οικογένειας συμμετέχουν είς ΰήν έορτήν 
μέ ζηλευτήν δημοκρατικότητα. Πρόεδρος τοΰ διοργα- 
νωσαντος την έορτήν Σωματείου είνε ή δημοφιλής 
Βασιλόπαις Αλίκη. "Ολη ή ά*λαφική  κρέμα τής ’Α
θηναϊκής κοινωνίας, βλαι άριστοκρατίζούσαι Άθή-ι 
ναι συμμετέχουν *είς'  την έορτήν πρόθυμοι νά συντρέ
ξουν τήν ξανθήν Βασιλόπαιδα είς τήν έπιτυχίαν τών 
προσπαθειών της. Λαός καί Πλουτοκρατία έν αγαστή 
αρμονία άπολαμβάνουσι τών θελγήτρων τής εορτής. 
Ή μεγαλειτέρα επιτυχία οφείλεται είς τό δτι διεξή
χθη μέσα είς τό ρωμαντικόν Ζάππειον ποΰ μέ τήν 
αφθονίαν τοΰ πρασίνου σκορπίζεται άπό παντού ή χα
ρά καί ή_ γοητεία. Ή νυκτερινή εορτή ή διεξαχθεϊσα 
εντός τοΰ περιστυλίου τοΰ Ζαππείου Μεγάρου άπέτυ- 
χεν εντελώς. Διεξήχθη μάλιστα μέ πολλήν άνευλάβει- 
αν πρός τά μέλη τής Β. Οικογένειας τά οποία έδει
ξαν οτι ολίγον προσέχουν διά τά εγγύς αυτών ευρι
σκόμενα πρόσωπα. Η διοργανωτική επιτροπή παρ’ ο
λίγον νά άποδοκιμασθή θορυβωδώς. Έπρόκειτο ν’ ά- 
νακι^ρυχθτ] δια δημοψηφίσματος ή ώραιοτέρα κυρία 
καί ή πλέον κομψά ντυμένη.’Αντί δμως νά διακριθοΰν 
αί κομψότερα! καί ώραιότεραι έορτάστριαι, δ ι ε- 
κρίθη νεαρός ιππότης ό όποιος έκοπίασε νά συλλέ- 
5Π. τα περισσότερα δελτία με τό ονομα τής εύνοουμέ- 
νης του Η Άδικα δμως ό κόπος του. Αί ύπηρεσίαι 
ήου δέν ησαν αποτελεσματικοί διότι, άγνωστον" διά 

»'ί«ν, έματ.αιώθησαν ή εκλογή καί αί επευφη
μία! της ω^άιρτέράς καί κομψοτέρας κυρίας.Αί άλικοι 
εισπράξεις της εορτής άνήλθον είς τό ποσόν τών 30 
χιλ. δρ- Τό ρεκρρ τών εισπράξεων είχε τό περίπτεοον 
τής Βασιλόπαίδος ’Αλίκης έκ δρ. 3600.

Οι κερδισαντες αριθμοί τοΰ Λαχείου τής εορτής 
είνε οί έ’ξής- Ό αριθμός 8295 κερδίζον δρ. 500, οί 
αριθμοί 19373 καί 2143 κερδίζουν άπό δρ. 100 καί 
οί αριθμοί 8360, 8225, 8031 καί 8302 κερδίζουν άπό 
25 δρ. έκαστος.

ΘΕΑΤΡΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Είς τό θέατρον τής «Ν. Σκηνής» έπαίχθησαν ύπό 
τοΰ θιάσου τής δεσποινίδος Κοτοπούλη τρία μονό
πρακτα έργα γραμμένα άπό μέλη ’τής εταιρείας τών 
θεατρικών συγγραφέων ήτοι άπό τούς κ. κ. Άννινον. 
Δαραλέξην καί Δημητρακόπουλον. Ή παράστασις ά- 
νήκεν ®ις τό προοδευτικόν σωματεΐσν καί έστέφθη πε
ριέργως υπό πλήρους επιτυχίας. Τό έργον τοΰ κ- Ά- 
νίνου ο « Αντικατοπτρισμός» αίσθηματικότατον, μέ λε
πτότητα, εξαιρέσει τοΰ υπερβολικού του ύπερλυρι- 
σμοΰ καί ενός ύπερπληθωρικού διαλόγου είχε βάσιν 
τήν συγκίνησιν τών παλαιών άναμνήσεων έκίνησε 
πολύ τό ενδιαφέρον καί άπέ σπάσε τά ζωηρά χειρο
κροτήματα τοΰ κοινού. Ή «Λεστενίτσα» τοΰ κ. Δα- 
ραλέξη έργον δυνατό, μέ χαρακτήρας θαυμασίως δια- 
γραφόμενους, με πολλήν κομψότητα καί σκηνικήν έ- 
πιμέλειαν άνέδειξε τόν συγγραφέα του ένα αληθινόν 
(δραματικόν καί άφήκαν έξαιρετικώς ωραίας έντυπώ- 
σεις.

Ιό εκλεκτόν καί πολυπληθές άκροατήριον παρηκο- 
λούθησε μέ αληθινόν θαυμασμόν τό έργον καί έπευ- 
φήμσε ζωηρότατα τόν κ. Δαραλέξην. Ή έσπ^ρίς έ- 
περατάιθη μέ τό έργον τοΰ κ. Δημητρακοπρμλου τό 
«Γαϊδούρι». Καί τό έργον αύτό μία θάυμάσίά/kai ευ
φυέστατη κωμωδία αφήκεν άρίστας εντυπώσεις. Τό; 
άκροατήριον εγέλασε μέ τήν καρδιά του. Καί έπω- 
φελήθη τής ευκαιρίας αυτής διότι οί κωμωδιογράφοι ( 
μας δέν έχουσι τακτικά τήν ευτυχή έμπνενσιν τού κ·. 
Δημητρακοπουλου ο οποίος με τό έργον του αύτό μας 
έδωκε δείγμα τοΰ ισχυρού του ταλάντου.

Οί ηθοποιοί έπαιξαν θαυμάσια. Καί ή δεσποινίς 
Κοτοπούλη καί ό κ. Μυράτ καί, ό. κ, Βκάκης έφάνη- 
σαν αντάξιοι τής φήμης των. Είς. τό διάλειμμα τοϋ 
δευτέρου έργου ο κ. Αγγελοπσυλος έξετέλεσε μίαν 
νέαν σύνθεσίν τού ,κ.· Σαμάρα, Τό ποίημα τού κ. 11ο 
Αεμη ή <’Εξομολό.γησις» ένέπνευσαν τόν διακεκριμ-- 
μένον μουσουργόν μας.

Ο θίασρς ΐής δεσποινίδος Κοτοπούλη άνεβίβασε 
με πολλήν επιμέλειαν καί πλούσιον σκηνικόν διάκο
σμόν τήν «Ώραίαν Μαρσεγιέζαν». Τό ωραίον. καίι έ.ν>*  
διαφέρον αύτό δράμα έπαίχθη μέ πολύ κέφι άπό τόν 
εκλεκτόν θίασον τής δεσποινίδάς Κοτοπούλη καί έση- 
μείωσε σειράν παραστάσεων πλήρες άπό πυκνόν ά
κροατήριον. Εις τό αύτό θέατρον έπαίχθη καί ή Τ- 
ουδήθ ή θαυμασία τραγωδία τού μεγάλου Γερμανού 
ποψτοΰ Χεμπελ. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια είς 
τήν δεσποινίδα Κοτοπούλη πού άνεβίβασε μέ ' τόσην 
έπιτυχίαν τό ύπέροχον αύτό έργον. 'Η διαποεπής 
καλλιτέχνες εύρέθη είς τό ύψος τής τέχνης της.Τό έο- 
γον έδόθη μέ μεγιίλην πολυτέλειαν καί πλούτον είς 
σκηνικά καί αμφιέσεις.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ
ΤΙΤΤΖΑΓΙΖΠ 1/ χ Ο 

, Efc τό κομψόν θέατρον τής κ· Κυβέλης δίδονται 
έργα εκ των πέρυσι μετά τόσης επιτυχίας παιχθέντων. 
παρισταται δέ ώς συνήθως κόσμος έκλεκτός καί θαυ
μάτων ϊας καλλιτεχνικός άρετάς τής έκλεκτής καλλι- 
τεχνιδος. Μεταξύ άλλιον έπαίχθη καί ή «Δεσποινίς

Τζούλια» τοΰ Στρίμπεργ. Τό έργον τού Σουηδού συγ- 
γραφέως, ένα άπό τά δυνατότερα καί πλέον πρωτό
τυπα τού παγκοσμίου δραματολογίου άπεδόθη θαυμα
σίως άπό τήν κ. Κυβέλην καί τοΰ κ. Παπαγεωργίου.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ή κ- Ροζάν, ό κ. Γαβριηλίδης, ό κ. Ίακωβίδης. 
Τρΐ‘5 γνωστοί καί συμπαθείς καί άγαπητοί είς τό 
κοινόν καλλιτέχναι διευθύνουσι τό θέατρον τού Συν
τάγματος.

Είς τό θέατρον αύτό έδόθησαν δύο έλληνικά πρω
τότυπα γνωστοτάτων δραματικών συγγραφέοίν τών 
κ. κ. Ξενοπούλου καί Χόρν. ‘Ο κ. Ξενόπουλος έδωκε 
τόν « Αλκήν τόν Νέον» έργον έμπνευσθέν άπό τήν 
ζοτήν καί τά έργα τού αλησμόνητου Περικλή Γιαννο- 
πούλου. Τό έργον μ’ δλας τάς προσπάθειας τοΰ θιά
σου καί τάς ελπίδας τού συγγραφέως δέν εσχε τήν 
άναμενομένην έπιτυχίαν. Τό έργον τού κ. Χόρν η 
«Φλόγες» έθεωρήθη ύπό τής κριτικής κατώτερον 
τής φήμης τού συγγραφέως. Άπεδόθη είς αύτό ή 
έλλειψις τής άληθινής Τέχνης καί τής σκηνικής φαν
τασίας. Εις αύτό τό θέατρον έπαίχθη καί τό «Νεκρό- 
σπιτο» δράμα τρίπρακτον τοΰ κ. Β. Ήλιάδου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Ό θίασος τοΰ κ. Παπαϊωάννου πάντοτε φιλοτιμού- 
μενός νά συγκεντρώνη τό ένδιαφέρον τών άκροατών 
του δίδει έργα γιομάτα δροσιά καί χάρι καί άγαβιβά- 
ζει χαριτωμένες όπερέττες μέ μουσική πεταχτή γορ-

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Υπόδειγμα ιδεώδους καί άφωσιωμενης Συζύγου 
έδείχθΐ] ή Βασίλισσά μας Σοφία καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής οδυνηρός άσθενείας τοΰ Βασιλέως μας. 'Ο 

ελληνικός Λαός βαπτισμένος είς 
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ τάς ελληνικός οικογενειακός 

,/ΐ παραδόσεις πού άναδεικνύσυν τήν
Έλληνίδα σύζυγον καί μητέρα εις τό ύψος τής Βα- 
σίλίσσης τοΰ οίκου, βλέπει μέ αληθινήν υπερηφάνειαν 
τήν Βασά.ισσάν του, τήν πρώτην Έλληνίδα εμφανι- 
ζοιιένην^ ύπέροχονΜητέρα καί ΰπεοοχωτέρανΣύζυγον. 
'Η στοργή Της καί ή άφοσίωσίς Της πρός τόν Πά- 
σχοντα θά παραμείνη παράδειγμα διά τήν έλληνικήν 
οικογένειαν.

Τό ’Έθνος ολόκληρον ας καταθέση εύλαβώς πρό 
τών βαθμιδών τοΰ Θρόνου της τάς εκδηλώσεις τής 
άγάπης του καί τής άφοσιώσεώς του πρός την στορ
γικήν Σύζυγον ή οποία μέ άπαράμιλλον ήρωιωιόν έ- 
ξετέλει τά μεγάλα καί υψηλά καθήκοντά της καί πρός 
τήν Οίκογένειάν της καί πρός τήν Πατρίδα. _

* & «=

’Εξακολουθεί σκληρός, αιματηρός, καταστρεπτι
κός ό Πανευρωπαϊκός πόσιμος. Είνε ακατανοητον 

πώς υπάρχουν άνθρωποι έπιμένον- 
Ο ΔΙΕΘΝΗΣ τες εις τήν μοναδικήν αώτήν άν- 
ΠΟΛΕΜΟΣ θρωποθυσίαν. Τά μέσα τής άίλη/Λ- 

εξοντιόσεως είνε τρομακτικά. Τα 
ασφυξιογόνα άέρια είνε ή τελευταία εκδηλωσις τής 
λύσσης μέ τήν οποίαν εργάζονται δι,γ τήν έξόντώσιν 
άλί.ήλων τά άντιμαχόμενα έθνη.Τά άγρια στίφη απο

Ο Ιό 
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λίτιστων λαών μέ τά πλέον αιμοχαρή ένστικτα, θά ήτο 
αδύνατον νά έφανέρωναν ψυχήν καί αισθήματα τό
σον αποτρόπαια, τόσον φρικιαστικά. Καί δμως οί άν- 
τιμαχόμενοι Λαοί θεωρούνται οί εύγενέστέροι τής 
Εύρωπα'κής Οικογένειας.

Μ, Μ. 
•W W W ________ ;_________|____1

Δύο ξένα ονόματα κατέλαβαν θέσιν είς τήν σύγ
χρονον Ιστορίαν τοΰ ελληνικού Εθνους. Κατέκτησαν 
τάς συμπάθειας ενός Λαού άγωνιώντος διά τήν υγεί

αν τοΰ Βασιλέως του. Οί σοφοί 
ΟΙ ΞΕΝΟΙ καθηγηταί τοΰ Βερολίνου καί τής 

ΙΑΤΡΟΙ Βιέννης κ. κ. Κράους καί ’Ά*ζελ-  
μπεργ κληθέντες παρά τήν κλίνην 

τού ’Ασθενούς μας άφήικαν τήν θέσιν των, παρά τό 
πλευράν στεναζόντων πολεμιστών, καί έσπευσαν νά 
προσφέρωσι τάς πολυτίμους υπηρεσίας των πρός τόν 
Λατρευτόν τής ελληνικής φυλής. Ή Ελλάς δέν θά 
λησμονήση τάς προσπάθειας των, τό ενδιαφέρον τών, 
τήν συγκίνησιν τοιν. Διέθεσαν τάς μεγάλας γνώσεις 
των, τήν πολύτιμον πείράν των, μέ ζήλον, μέ θέρμην 
καί δέν άφήικαν στιγμήν χωρίς νά φανερώσουν τήν 
ευγένειαν τών αισθηιιάτων των καί την αγάπην των 
πρός τόν πάσχοντα Βασιλέα ιιας καί τόν αγιονιώντα 
Λαόν μας· Ή Ελλάς τούς έτίμησε πρεπόντως. Ή ε
πίσημος Πολιτεία τούς έπαρασημοφόρησεν, η ελλη
νική επιστήμη τούς έβράβευσε προσηκόντοκ, ή Βασι
λική Οικογένεια τούς έπεδαψίλευσε τάς πλέον εγκαρ
δίους φιλικάς έκδηλώσεις καί δ ελληνικός Λαός ε- 
κράτησεν εύγνώμονα τήν άνάμνησίν των. Ό παθο
λόγος Κράους καί ό χει,ροΰργος ’Άϊζελμπεργ δεν ay 
τήκουν μόνον είς τάς π^ρίδας των. ’Έζησαν ζονην 
ελληνικήν, τούς έρράντισεν ή ελληνική δρόσος, τους 
έδρόσισεν ή ελληνική αύρα, περιελούσθησαν άπό ελ
ληνικά άρώματα, ήσθάνθησαν κάτω άπό τόν έλλ^νι*  
κόν ουρανόν καί επόνεσαν μέσα στό Παλάτι τού Έλ- 
ληνος Βασιλέως. Ή ελληνική θάλασσα τούς έλίκνισε 
καί "Ελληνες ναΰται τούς περιέβ.αλλον μέ τήν στοργήν 
των. Έρριζωθη μέσα τόυξ κατά τι ελληνικόν καί άπό 
τής στιγμής ποΰ έφυγαν διά, τήν πατρίδα τωΐ’, δεν 
είνε πλέον οί ξένοι μας. είνε οι φίλοι μας, οι αδελφοί 
μας.

Τήν 31 Μαΐου έκλήθη ό Λαό; νά έκλέξη τσΐις άν- 
τιΛρσσώπους του. Η άσθένειά τοϋ Βασιλέως ημβλυνε 
κατά πολύ τό έκλογικόν μένος καί τίμ λαϊκήν δρμήν 

. l· ,·ή δποία ύπό αλλ.ους ορούς θά ητο 
ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ακράτητος. Άτυχώς δ Τόπος ςη- 

λο’ισας τήν δόξα® δΰλων εποχών 
ώξυνε τ». πολιτικά πάθη μέχρι τοΰ άκροτάτου σηςιεί- 
συ. Ό Τίπος δ έχων τόσην ίημηλήν άποστολήν. δ θε- 
ωροίψενος ώς δ φοτπσιιένος δδηγός τής κοινής γνώ
μης. χειριζόμενος έμπαθώς τά κομματικά ζητήιιατα 
ολίγον έλειψε νά δημιουργήση άνεπανορθώτους συμ
φοράς είς τόν τόπον. Ό Κωνσταντίνος μας πάσχων 
καί βασανιζόμενος είς την κλίνην Του προσεφ»ρ; 
μίαν άκόιιη υπηρεσίαν ε’ις τό ’Έθνος. Την άναμιακτον 
διεξαγωγήν τών έκλογών. Μόλις τάς τρεις ημέρας 
ίξεδηλώθη είς ’Αθήνας ή έκλ.ογική δρμή καί τό ολί
γον τοΰ χρόνου άνέκοψ» τήν κεκτημέτη^ν ταχύτητα 
τών πολεμοχαρών διαθέσεων τοΰ αθηναϊκού Λαόΰ.Αι 
έκλογαΐ διεξήχθησαν μέ πολλήν ήρεμίοιν κανείς δέ 
δέν έφαντάζετο δτι δ κ. Βενιζέλος θα ετερε παμήιη- 
φίαν είς ’Αθήνας. Οί φίλοι τοΰ τέως Πρωθυπουργού 
εύλαβηθέΛτες τήν θέσιν τοΰ παλαίοντος πρός τόν θά
νατον Βασιλέως μας προσήλθον εις τας καλπας αθο-
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ρύθως και διά τής εκλογής τών φίλιον τοΰ Βενιζέλου 
εζήτησαν νά δείξίοσι τήν σταθερόν θέλησίν των τής 
συμφιλιώσεως καί συνεργασίας Βασιλέως— Βεν,ζέλου. 
Η εκλογή τής Άττικοβοιωτίας καθ’ ήιιάς αύτήν είχε 

τήν έννοιαν.
# # «=

’Έληξαν αί έκλογαί και έλειψε τό δυσάρεστον θέ
αμα τής άναδείξεως τών μεγάλων πολιτικών φυσιο
γνωμιών τής πατρίδος μας. Κάθε έφημερ'ις σχεδόν 

άνεδείκνυε καί ενα μεγάλο ν καί 
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ είιιεθα υποχρεωμένοι νά άναγινώ- 

σκομεν αρετάς και πλεονεκτήματα 
εκεί δπου υπήρχε κακία καί ελαττώματα. 'Όλοι οί υ
ποψήφιοι τών εφημερίδων ήσαν οί Μεγάλοι άνδρες 
τής εποχής μας καί ή έλπίς τοΰ μέλλοντος. Ευτύχημα 
είνε δτι τά εννέα δέκατα τών ύποψηφίων τών οΰτω 
διαφημιζομένων κατεψηφίσθησαν.

W W 1Γ

Ό αθηναϊκός Λαός τιμήσας διά τής ψήφου του 
τήν κάλπην τοΰ κ. Τσουκαλά απέδειξε μαζί μέ τήν 
πολιτικήν του ωριμότητα καί ζηλευτήν δξυδέρκειαν

Άνέδειξεν αντιπρόσωπόν του 
Ο κ. Λ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ γενναΐον αγωνιστήν, δυνατόν 

επιστήμονα καί ανδρα φιλοδο- 
ξοΰντα νά έργαοθΰ ύπέρ τών γενικωτέρων συμφερόν
των τής πατρίδος. 'II ελληνική Βουλή έχει ανάγκην 
τοισύτων ευθαρσών και μορφοκιένων πολιτικών άν
δρών.

W ·ΐί £.

Ευχαρίστως δημοσιεύομεν τήν κάτωθι έπιστολήν.

Έν Άθήναις τή 7 Μαΐου 1915 

Αξιότιμος Δεσποινίς,

Εΰχαριστοΰντες υμάς θερμώς διά τήν ύποστήρι- 
ξιν, τής οποίας έτνχεν άπό τών στηλών τής έφημε- 
ρίδος σας ή Φιλοδασική "Ενωσις. τό κοιναχρελέστα- 

τον τοΰτο Σωματεΐον, τό όποιον 
ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ διατελεϊ ύπό τήν ενεργόν προ

εδρίαν τής Α. Μ. τής Βασιλίσ
σης καί τήν πολύτιμον συνεργασίαν τής A. Β. Υ. 
τοΰ Πρίγκηπος Νικολάου’, παρακαλοΰμεν δπως συνε
χίζοντας τήν τόσον προθύμως παρασχεθεϊσαν πολύ
τιμον ένΐσχυσίν \σας, προκαλέσητε ιδιαιτέρως δι’ ο
λίγων γραμμών τό ενδιαφέρον τών πλουσίων μας 
ύπέρ τοΰ έθνικοΰ έργου τής άναδασώσεως καί δια4 
δόσεο>ς τής άγάπης πρός τά δένδρα, τό όποιον απαι
τεί πολλά; δαπάνας, ένώ ή Φιλοδασική δέν διαθέτει 
έπί τοΰ παρόντος εί μή τούς τόκους ενός κληροδοτή
ματος έκ 50,000 τοΰ Σεβαστοπούλου καί τάς εισ
πράξεις έκ συνδρομών τών μελών. > 4 i.j

’Εάν ΰπάλογίσωμιεν ε[ς έν περίπου» έκατομμύριον "ι 
τήν παραγωγήν κατά τό προσεχές φθινόπωρου νέο- ' 
φύτων δενδρυλλίων έκ τοΰ ενταύθα φυτωρίου*  μας. 
δύνανται νά άναδασωθώσιν περί τάς 2000 στρέμμα

τα, μεταφυτευομένων έκ τοΰ φυτωρίου άνά 500 πε
ρίπου νεοφύτων κατά στρέμμα.

Άλλά διά τήν έν Άθήναις μόνον εργασίαν ταύ- 
τ> ν, χωρίς ν’ άναφέρωμεν τήν ύπό . τών τοπικών έπι- 
τροπών τής Ένώσεως είς τάς επαρχίας συντελούμέ- 
νην πρέπει νά ύπολογίσωμεν 60,000 δρ. ήτοι 30 πε
ρίπου δρ. κατά στρέμμα είς έξοδα μεταφοράς καί 
μεταφυ’τεύσεως τών δενδρυλλίων, 10.000 δρ. δ’ ά
κόμη τουλάχιστον διά περίφραξιν καί φύλαξιν τών 
αναδασώσεων, ώς καί τής δαπάνης τής νέας σποράς 
είς τό ςυτώριον. Τοΰ προβλεπομένου ποσμΰ τούτου 
τών δαπανών μόλις τό 1)5 θά διαθέτωμεν τό φθινό- 
πωρον,έάν δέν έλθουν αρωγοί γενναϊαι συνδρομαί καί 
δωρεαί ή έξευρεθοΰν άλλοι πόροι, τούς οποίους έχο
μεν ύπό μελέτην.

Είνε τόσον μεγάλης σημασίας τό έργον τής Φιλο
δασικής, ώστε δέν υπολείπεται. εί μή κατάλληλος ύ- 
πόδειξις καί έξαρσις διά νά γείνη ευρέως γνωστόν 
καί ένισχυθή σίκονομικώς ύπ’ έκείνων, οΐτινες ευ
κόλως δύνανται νά τό εννοήσουν καί νά ένθουσια- 
σθοΰν·

Ταμίας τής Ένώσεως είνε ό ύποδιοικητής τής 
Εθνικής Τραπέζης κ. Δ. Μάξιμος. ’ ; ’

Μετά πολλής ύπολήψεως άπειρων καί πάλιν εύ- 
χαοιστιών έξ ονόματος τής Φιλοδασικής Ένώσεως.

Ό Γεν. Γραμμα,τεύς τής Φιλοδασικής Ένώσεως

;Χζ w -X*

Απο τό Γενικόν Λογιστήριον έξεδόθησαν 1 λίαν έν- 
διαφέροντες «ινβκες τών φσόδωηι καί έξόδων τοΰ Κρά
τους άπό τοΰ ετσΰίς 1863 μέχρι τοΰ 1915.

Οί πίνακες αυτοί είνε ό 
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ διαυγέστερος καθρέπτης 

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ τής οικονομικής άναπτό- 
ξεως τής χώρας κατά τό 

διάστημα τών πενήντα δυο αύτών έτών.
Κατά το έτος 1863 τά γενικά έσοδ'α τοΰ Κράτους

Ό κ. Βενιζέλος είς τόν έξώστην τής 
έν Χαλέπα πατρικής τον οικίας

ΕΙΣ ΊΌ ΣΤΑΔ1ΟΝ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Όμάς· μικρών κορασίων γυμναζομένων μέ άδαμιιίαν σχεδόν περιβολήν.

άνήρχοντο είς_ 25,281,725, διά νά φθάσουν τώ 1915 
είς 50ο,123,597 δρ. Η μεγαλειτέρα διαφορά παρα- 
τηιρείται μεταξύ τοΰ τελευταίου προ τοΰ πολέμου έτους 

τοΰ 1911—μέ 239,614,749, καί τοΰ πρώτου μετά
τόν πόλεμον διά τής προσθήκης τών νέων χωρών, δη
λαδή τοΰ’ Γ914, δτε τά έσοδα ανέρχονται, κατά φαν 
ώηφοσθέντα προϋπολογισμόν, είς 581,932,275.

Κατά τό έτος 1880 έμφανίζεται πρώτην φοράν ό 
φόρος έπϊ τών παιγνιόχαρτων, άποδώσας τότε 52 654 
δρ. Κατά τό 1915 ή άπόδοσις τοΰ φόρου τούτου υπο
λογίζεται είς 490 χιλ. δρ. Κατά τό 1884 έμφανίζε- 
ται ό φόρος τοΰ σιγαροχάρτου #αί αποδίδει 821814 
δρ., διά νά φθάση τώ 1914 εις 3,200,000 δρ. Τοέπό 
μενον έτος έφα,ρμόζεται ή φφρολΟγίά τοϋ πετρελαίου 
μέ είσπραξιν 2,975,320 δρ. καί προϋπολογίζεται τώ 
1915 είς 5.600,000 δραχμάς.

Κατά τό διάστημα άπό τοΰ 1884 μέχρι σήμερον τρι
πλασιάζεται καί ή κατανάλωσις τοΰ άλατος. Τό έτος 
έκείνο ή φορολογία τοΰ άλατος αποδίδει δρ. 2,258 0?7 
καί τφ 1915 προϋπολογίζεται είς δρ. 6,750,000.

Καταπληκτική είνε 
εισπράξεων, ,

ώ 1915 φθάνουν είς 4,500.000

δρ. 6,750.000. ■
,, , ι ή διαφορά τών τηλεγραφικών
. Ένώ» τό 1863 χ· εισπράξεις μόλις έφθα

ναν είς 155.801, τώ 1915 φθάνουν είς 4,500,000.
Τά έξοδα τοΰ έτους 1863 άνήρχοντο έν συνόλω είς

26.204,502 καί φθάνουν τώ 1915 είς 512,785.074.
ΗΒασιλική χορηγία αρχίζει άπό 270,666 καί φθά

νει μετά πενήντα τρία έτη τά 2,500,000. 'Αρχίζουν 
αί συντάξεις άπό 1.698,205 καί φθάη-υν αισίως τά 
12,774,076. Τό ΝΕ μαθητικήν Σώ|μα στοιχίζει κάμ- 
φθηνα τότε—μόλις 8 χτλ. δρ. Καθ όσον προχωρούν 
τά έτη ή Βουλή γίνεται άκριβοτέρα καί φθάνει τώ 
1915 είς 946,963 δραχμάς.

Άπό 620 χιλ. ή διπλωματία μας ύψώνεται εις 
5,535.180 καί άπό 161,903 τό ναυτικόν φθάνει είς 
27.466,732. Ανάλογος είνε ή αυξηφις τών εξόδων 
τοΰ υπουργείου τών Στρατιωτικών. Αί δαπάναι τώ 
1863 άνήρχοντο είς 515,873.

Καί έπί τέλους άπό τοΰ 1911 ξεφυτρώνει τό ύπουρ
γείον τής Εθνικής Οικονομίας. άρχίζον άπό 2.968, 
065 διά νά φθάση εφέτος είς 7,144,855 καί τώ 1914

εμφανίζεται τό ύπουργείον τής Συγκοινωνίας μέ προ
ϋπολογισμόν 26.055,808, διπλασιαζόμενου σχεδόν. είς 
ένα έτος, άφοΰ διά τό 1915 προϋπολογίζεται είς 43, 
159,683.

Ο Νομάρχης Αττικοβοιωτίας κ. Τσέλος δι’ sicc- 
ποιήσεώς του καθιστά γνωστόν πρός τούς εκλογείς 
ότι διά τήν έπικόλλησιν τών φωτογραφιών των επί τών 

έκ?Λγικών αύτών όιόλιαρίων 
ΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ δέον νά προσέρχωνται οί μέν

ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ τοΰ Λήμου ’,Δθηναίων είς τό
Νομαρχιαικό'' Κατάιστημα, οί 

δε τών δήίαφν Πειραιώς. Λαυρεωτικής καί τέως Κρω- 
πίας είς τά οικεία Ειρηνοδικεία.

Ό£ εκλογείς προσερχόμενο: αυτοπροσώπως, θά φέ
ρουν τήν φωτογραφίαν αύτών, μεγέθους περίπου 6X8 
έκατοστά,-—έπί λευκ.Ο'ΰ . χάρτου—καί όχι μεγαλεττέραν 
τοΰ ήμίσεος τής μιάς πλευράς τοΰ εξωφύλλου τοΰ βι
βλιαρίου. είς τό έσωτερικον τής όποιας θά. έπικολλά- 
ται.

Ή φυτογραφία θ’ άπεικονίζη τόν έκλογέα ασκεπή, 
όσον τό δυνατόν κατά πρόσωπον και μόνον άπό τοΰ ή- 
μί-σεος περίπου τοϋ κορμού καί άνι.> (μποΰστος)'

Πρέπει νά σημειωθή. ότι τελευταία ημέρα διά τήν 
έπικόλλησιν τών φωτογραφιών έχει όρισθή ή 5η τοΰ 
προσεχούς μηνος Αύγουστου.

Ή νομαρχιακή λοιπόν είδοποίησις άφορά είς τήν 
έγκαιρον προσέλευσιν τών έκλογέων διά την έπικόλ- 
λησιν τών φωτογραφιών μέχρι τής 5 Αύγουστου, μετά 
τήν όποιαν ή τοίαότη ένέργεια θά παύσή, οΐ δ’ έκ,πρό- 
Οεσμοί θά εύρεθοΰν άνευ δικαιώματος ψήφο*,  είς μελ- 
λούσας έκλογάς.

Όσον ταχύτερον προσέλθη κανείς προς έπικόλλησιν 
τής φωτογραφίας, τόσον τό καλλίτερον καί δι’ αύτόν 
κα! διά τήν ύπηρεσιαν, Διότι τάς τεευταιας ημέρας 
όπως πάντοτε, θά ύπαρξη συνωστισμός. Καί πιθανώ- 
τατα πόλοι νά μη προλάβουν, δεδομένου οτι παράτασις 
προθεσμίας δέν έπιτρέπεται έκ τοΰ νόμου νά δοθή.
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ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΜΑΊΌΣ
Ολόκληρος ό Μάιος παρήλθβ μέ την αγωνίαν τού 

'Ελληνικού Λαού διά την υγείαν τού Βασιλέως μας. 
Αρχομενου τού Μαΐου άντι νά ύποχωρή ή ασθένεια 

ήρχισε νά καθίσταται επίφοβος. Τό έθνος ολόκληρον 
παρηκολουθει κατ’ άρχάς μέ ένδιαφέρον καί βραδύτερον 
με υπερβολικήν συγκινησιν την κατάστασιν τού σεπτού 
Ασθενούς. Έλησμονηθη κάθε άλλο ζήτημα καί έστρά- 

φη άμερίστος ή προσοχή πρός τήν κλίνην τού Λατρευ
τού Βασιλέως μας. Εις τήν ελληνικήν επιστήμην πρός 
τήν οποίαν έτρεφα πεποίθησιν ή Μεγαλειότης Του, είς 
τήν άγρυπνου μέριμναν τής ΰπερόχου Συζύγου καί 
Βασιλίσσης Σοφίας, είς τάς προσπάθειας τών Τέκνων 
Του και τών Αδελφών Του ήρχετο συνεπίκουρος κα'ι ή 
Εκκλησία. Εις τούς Ναούς έστράφη ή ελληνική ψυχή· 
Δεήσεις αλλεπάλληλοι, συγκινητικά!, θερμαί, ειλικρι
νείς άνεπέμποντο διαρκείς είς τόν "Γψιστον. Ή εύγε- 
νής ελληνική ψυχή εύρεν ευκαιρίαν νά δείξη τά ωραία 
αισθήματα πού κρύπτει μέσα της. Ό πόνος τού Βασι- 
λέως έθεωρήθη ώς ατομικός πόνος κάθε "Ελληνος καί 
αί λαϊκαί εκδηλώσεις έλαβον τήν πλέον συγκινητικήν 
μορφήν.Είκόνες,Εικονίσματα, "Αγια Λείψανα μετεκομί- 
σθησαν παρά τήν κλίνην τού ’Ασθενούς καί αυτή ή Εί
κών, ή θαυματουργός είκών τής Ευαγγελίστριας της 
Τήνου μετεφέρθη είς ’Αθήνας πανήγυρικώς. Ή ’Εκ
κλησία, ό Λαός, ή Βασιλική Οικογένεια κα! οί επίση
μό: τή'? ΰπεδέχθησαν μετά τιμών καί ή ήμέρα εκείνη 
ένεχαράχθη βαθύτατα είς τήν φαντασίαν τής ’Αθηναϊ
κής κοινωνίας. Έκτοτε ή άγια Είκών παραμένει σύν
τροφος τού Βασιλικού ’Ασθενούς σκέπουσα διά τής θαυ
ματουργού δυνάμεώς Της τήν πολύτιμο» υγεία'/ Του.

★ ★ ★

Και ένω ό Κωνσταντίνος μας ^έρχεται στιγαας ά- 
γωνίας και πόνου ό εύγενής αθηναϊκός Λαός σεβόμενος 
τήν κατάστασιν Του καί πάσχων έπί τή ιδέα τού κινδύ
νου, προσέρχεται είς τάς κάλπας πρός έκλογήν τών 
αντιπροσώπων του άποφεύγων κάθε θορυβώδη έκδήλω- 
σιν άναγκαίον επακολούθημα πάσης εκλογικής διαμά
χης Μέ την αύτήν ηρεμίαν διεςήχθησαν καί αί καθ’ 
ολον το Κράτος έκλογαι τά μέχρι δέ τών πρωινών ώ- 
ρών τής τελευταίας νυκτός τού Μαΐου, ερχόμενα απο
τελέσματα έφερον νικητάς τούς Βενιζελικούς είς τήν 
’Αττικήν, είς τάς πλείστας επαρχίας τής παλαιάς'Ελ- 
λάδος. είς τάς Νήσους έκτος τής Κέρκυρας καί είς 
τήν’Ήπειρον.Ή νίκη τής Κυβερνήσεως έσημειώθη είς 
τήν Μακεδονίαν Μεταξύ τών έκλεγέντων εΐνε καί ό 
κ. Πώπ διευθυντής τών «’Αθηνών» καί δ κ. Α· Τσου
καλάς. Έν τφ μεταξύ επανήλθε, τρεις ημέρας πρό τών 
εκλογών, καί ό κ. Έλ. Βενιζέλος καί κατηυθύνθη είς 
την εν Κηφισσια επαυλιν τού -κ. Μπενάκη, άποφυγών νά 
δεχθή κα! αυτούς τούς στενότερους φίλους του.

★ ★ ★

. ’Από πανευρωπαϊκής άπόψεως τό σπουδαιότερον γε
γονός τοΰ μηνός ήτο ή έξοδος τής Ιταλίας έκ τής ου
δετερότητας. θεάτρικωτατα έπεστρατεύθησαν οί φρα- 
τελοι και με άγριον πολεμικόν μένος έκήρυξαν τόν πό
λεμον μόνον κατά τής Αυστρίας. Μέχρι τοΰδε διεξήγα- 
γον ευκόλως νικηφόρους μάχας γαυριώντες διά τά τρό
παιά των. Μέ ποιαν εύχαρίστησιν ό ελληνικός Λαός θά 
ίδη ένα έκ τών πλέον μισητών έχθρών του, νά δοκιμάζη 
τών Αύστρογερμανών τήν ακατάβλητο» δύναμιν.··

Δ. Ζ.

ΑΠΟ ΤΗ ΞΕΝΗ ΖΩΗ

ΡΟΥΜΑΝΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
II Ρουμανία έχει αποκτήσει άπό έτών τήν πρώτην 

δικηγόρον. Εΐνε ή δεσποινίς "Ελλά Νεγκρούτσι, ή ό
ποια έχει λάβει το δίπλωμα! της άπό τό Πανεπιστή- 
μιον τού Βουκουρεστίου καί έχει λάβει έπίσης άπό δύο 
ηδη έτών αδειαν τού δικηγόρε!'? είς τά δικαστήρια τής 
περιφέρειας Ιάσιου. Καί έφ’ όσον μέν έπρόκειτο περί 
τών σπουδών και τής άποκτήσεως τού διπλώματος τού 
Πανεπιστημίου και τής άδειας τού δικηγορείν, ή δε
σποινίς Νεγκρούτσι εΰρισκε παντού ύποστη.ρικτάς.

Αί έφημερ.ίδες έδημοσίευον τήν εικόνα της. οί κα- 
θηγηταί της έξέφραζον θερμά συγχαρητήρια καί οί 
σΐμφόι'άήταί της τήν επευφημούν.

Από τήν έποχήν δμως πού έλαβε τήν άδειαν τής έ- 
ξασκήσεως τού δικηγορικού έπατγγέλματρς οί συνάδελ
φοί της δικηγόροι όχι μόνον δέν έφάνησαν ευχαριστη
μένοι αλλά τουναντίον έξηγέρθησαν καί έζήτησαν ν 
άποκλεισθή άπό τά'δικαστήρια.

Πράγματι τό Έφεςειον ’Ιάσιου τήν άπέκλεισεν άπό 
όλα τά δικαστήρια τής περιφέρειας καί; ή δεσποινίς 
Νεγκρούτσι εύρέθη είς τήν άνάγκην νά καταφύγη είς 
τό Γαλάτσιον καί νά ζητήση νά δικηγορήση έκεϊ.

Άλλα καί πάλιν οί άρρενες συνάδελφοί της έξη
γέρθησαν και ή δεσποινίς Νεγκρούτσι άπεκλείσθη κα'ι 
άπο τα δικαστήρια τής νέας περιφέρειας.

Ή ύπόθεσις παρεπέμφθη εις τό ’Ακυρωτικόν δικά- 
στηριον τού Βουκουρεστίου, το όποιον έπέκύρωσε τήν 
άπόφασίν τών δύο έφετείων, βασισθέν εις τό ότι ή γυνή 
μή έχουσα έν Ρουμανία τό δικαίωμα τοΰ έκλέγειν καί 
έκλέγεσθαι έξομοιοΰται μέ τούς ξένους υπηκόους καί 
δέν δύναται κατά συνέπειαν'νά δικηγορήση διά τον ίδιον 
λογον διά τον οποίον δέν δύναται ναί δικηγορήση καί 
ό. ξένος υπήκοος, ’Ήδη έξανίσταταΐ ό Ρουμανικός Τύ
πος, δ. όποιος παρατηρεί. ότι άφο'ΰ είς δημοσίας, θέσεις 
είς τάς οποίας δέν. εΐνε δυνατόν ήά διορισθοΰν ξένοι υ
πήκοοι διορίζονται γυναίκες όπως π. χ. αί τηλεφωνή
τρια: καί άφού επιτρέπεται είς ήάς γυναίκας νά φοι
τούν είς τήν Νομικήν Σχολήν δέν υπάρχει λόγος ’ά 
μ.ή έπιτρέπεται είς αύτάς νά έξασκαΰν. το, επάγγελμα 
τοΰ δικηγόρου. Αί ρουμανικά! εφημερίδες. ζητούν ήδη 
νά ψηφισθη νόμος επιτρόπων είς τάς γυναίκας νά δι
κηγόροι'*.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Είς τάς Βρυξέλλας υπάρχει έκτάκτως πράκτική 
έταιρία υπό τόν τίτλον « Η ’Εταιρία πρός ένοι- 
κιασιν άλεξιβροχίων»; Μέ κεφάλαια πλείστων έκατομ- 

μυρίων η έταιρία έχει σκοπόν νά άπαλλάξη τούς άν- 
Ορώπους άπό τού νά φέρωσι μεθ’ έαυτων άλεξίβρόχισν; 
όταν έξέρχωνται τής: οκίας των, διότι τούτο δέν εΐνε 
πάντοτε άναγκαίον έστω καί άν δ καιρός είνε νεφε
λώδης. ί ; ■ ’ ; ■ ·. C ■ ‘!

Αντί πληρωμής τοΰ ποσού 5 δραχμών κατ’ έτός ή 
έταιρία δίδει μίαν μάρκαν έξ άλλοΰμινίου μεθ’ ένός α
ριθμού. "Οταν βρέχει είσέρχεσθε είς έν καφενείον, είς 
εν 7.2πυνοτωΛείον. άν,ου.η ζζ'ί εις έν φarpi’juorxsiov, δει- 
κνύετε τήν μάρκαν καί είς Αντάλλαγμα σάς δίδουνώ- 
ραϊον άλεξιβρόχιον διά τόύ όποιου προστατεύεσθε άπό 
την βροχήν. Παυούσης τής βροχής είσέρχεσθε είς τό 
πρώτον κατάστημα καί επιστρέφετε τό άλεξιβρόχισν 
λαμβάνοντες πάλιν τήν μάρκαν.

δέν είνε υπερβολικόν διότι αυταί α1 χιλιάδες δεν θα 
ήρκουν νά τήν παρηγορήσουν έάν κανεν δυστύχημα η- 
θελ,εν τήν στερήσει των οφθαλμών της. άπο την. πα
θητικήν έκφρασιν, άπό τό άκαταμάχητον αύτών (απο
τέλεσμα, τό όποιον οφείλεται είς τάς μακρας βλεφα
ρίδας καί τάς άκτινοβόλους κόρας των,—<πράγψ|ατα 
ποΰ τήν έκαμαν ·ά άποκτήση τήν μεγάλην φήμην της 
είς τόν θεατρικόν κόσμον.

Άλλά καί έκτος τής ’Αμερικής υπάρχουν ηθοποιοί 
αί όποίαι έκτιμοΰ-? είς μετρητά τό κάλλος των. Ή 
δίνίς Φριέλ ήσφάλισε έπίσης τά μάτια της άντι 125χιλ. 
φρ., φρονεί όμως ότι τά μαλλιά της έχουν περισσοτέ- 
ραν άξίαν είς μετρητά καί τά ήσφάλισεν ά τί 190 χιλ. 
φ,ρ. Η δεσποινίς Μάντ Χάρυ, μία άλλη. Γαλλις ήθο- 
ποιός, ήσφάλισε τούς περιφήμους ώμους της άντι- 65 
χιλ. φρ. Είνε δέ γνωστόν δτι ή φωνή τής Ρετζίνας 
Μπαντί είνε ήσφαλισμένη άντι 1,259,000 φρ. Τέλος 
ή διάσημος μπαλαρίνα Ναπιερσσκορόσκα έχει άσφαλί- 
σει τά πόδια της ά τι 315,000 φράγκων.

& # #

Μ μερικανική τις έφημερίς γράφουσα περί τοΰ πε- 
ριεργοτάτου προβλήματος τής πολυλογίας τών 

γυναικών έξηγεί δτι ή πνευματική έπιφάνεία τής γυ
ναίκας είνε σχετικώς μεγαλειτέρα τού άνδρος και τα 
όργανα δι’ ών έπικοινοϋσιν οί πνεύμονες μετά τοΰ έ- 
ξωτερικοΰ εινε άπεναντίας μικ,ροτέρα, είς τρόπον ω“ 
στε τά πράγματα συμβαίνουσιν άηριβώς δπως όταν 
χύνεται υγρόν, ή ταχύτης τής έ^ξόδου είνε άνάλογος 
πρός τήν ευρύτητά τοΰ λαιμού τής φιάλης. Διά τους 
λόγους τούτους δ άνήρ έξαντλεί ταχέως τήν φωνητι
κήν καί ομιλητικήν αυτού δύναμιή.ένφ ή γυνή άντιθέ- 
τς δύναται νά διατήρησή τήν δύναμιν ταύτην έπί πολύ.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

Μέ ιιεγάλην μεγαλοπρέπειαν έτελέσθη καί εφέτος το 
μνημόσυνον Κιονσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου είς τόν Ναόν 
τού άγιου Κωνσταντίνου ύπό τής Δημοτικής ’Αρχής.

_Μετά τήν δέησιν ώμίλησεν ό καθηγητής κ. Σωτηρ·- 
άδης.

—Ό λόγος του ήτο ώραϊδίτατοξ.
—'Η λαμπαδηφορία έπί τή εορτή τοΰ Βασίλειός Κων. 

σταντίνου ή διοργανωθείσα υπό τής Δημοτικής αρχής άπέ- 
τυχε οίκτρότατα.

—Ή έδρα τής νέας 'Ελληνικής Φιλολογίας έπροταθη 
είς τόν ποιημήν κ. Άριστ. Προβελέγγιον, ο οποίος δμως 
ήρνηθη νά τήν δεχθή.

_Ή έορτή τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου έωρτάσθη έφέ- 
τος μέ πρωτοφανή ένθουσιασμόν.

__Ή αγωνία τό άλγος καί ό πόνος δ όποιος επι τοσας 
ημέρας συνεκλόνήσε τόν Λαόν, τήν ήμέραν, τής εορτής 
τοΰ Βασιλέως έξέσπασεν ε’ις μίαν χαράν καί έναν ένθου- 
σιασμόν άσνγκράτητον.

_Τά είς τάς ’Αθήνας θέατρα έφθασαν τόν αριθμόν τών 
δόιδεκα.

■—·Τό τελίευταίον κτίζεται εις τήν λεωφόρον ’Αμαλίας.
_('Υπολογίζεται οτι τριάντα χιλιάδες λαοΰ διήλθεν 

τήν ήμέραν τ«Λ· εορτών καί έζητωοιραύγασεν πρό τών 
Βασιλικών ’Ανακτόρων.

—Συγκινητικόν μνηιιόσυνον έτέίΥσεν δ λόρδος Μπαλ- 
φόρ καί άλλα μέλη τής αριστοκρατίας τοΰ Λονδίνου ύπέρ 
τών θυμάτων τής «Λουζιτανίας».

—Έπιβάντες ειδικού άτμοπλοίου ιιετέδησαν είς τόν τό
πον τής καταβυθϊσεως.

—’Εκεί εψαλον έπιμνημοσύνους ενχάς καί έσκόρπισαν 
άνθη είς άνάμνησιν τών ατυχών ναυαγών.

Μ ί γυναίκες πού έχουν κολοσσιαίας τομικας των 
περιουσίας δέν είνε όλίγαι είς τόν κόσμον. Μετα

ξύ αύτών όμως μερικά! φθάνουν σχεδόν νά συναγωνί
ζονται καί αύτούς τούς βασιλείς τοΰ πλούτου, οί όποιο: 
έχουν τούς θρόνους των ιδίως είς τήν Αμερικήν.

Ή σενόρ-α Κουζίνο, άν καί δέν είνε ή πλουσιωτερα, 
έν τούτοις θεωρείται ώς μία άπό τάς πλουσιωτερας 
γυναίκας τού κόσμου. Ή περιουσία της κινητή καί ά- 
κίνητος υπολογίζεται ώς ύπερβαίνουσα τά χίλια εκα
τομμύρια φράγκα. Κατάγεται άπο τήν Χιλήν καί είνε 
χήρ»-· · , ,

Ή κόρη τοΰ Κρούπ Βέρθα είνε άναμφιβολως η 
πλουσιωτέρα γονή τής Γερμανίας. “Εχει εισόδημα ®- 
βδομαδιαίον 250 χιλιάδων φράγμων. Είς έπίμετρον η 
κυρία .Βέρθα είνε οικοκυρά πρώτης τάξεως καί κάθε 
άλλο παρά φιλάργυρος, καίτοι όλης της τήν προίκα 
τήν είχε ράψε: μόνη της. Ή περιουσία της προέρχε
ται-.ολόκληρος άπο τά κανόνια τού Γερω-Κρουπ.

Είς τήν Αμερικ-ήν τά πρωτεία άνήκουν είς τήνΧεττο 
Γκοή». ήτις έχει περίπου 60 εκατομμύρια δολλάρια. 
ήγουν 300 έκατομμ.ύρια φρ.

Πλουσιωτέρα τέλος Γαλλίς έθεωρείτο ή Πριγκη- 
πισσα Μαρία Βοναπάρτου, ή νϋν σύζυγος τού Πρίγκη- 
πος Γεωργίου- τής 'Ελλάδος, μέ περίπου 250 έκατομ- 
μύρια φρ.» άν καί άλλοι τ’ άναβιβάζουν είς περισσό
τερέ.

Ji. Ji. Ji. . x Λ -λ- w ne

Λ φθονούν κατ’ αύτάς τά λεμόνια, ό υγιεινότερος 
τών καρπών. Ακούσατε μερικά θαύματα ποΰ 

κάμνει τό λεμόνι’
-—Γαργάρα μέ πυκνήν διάλυσιν ζωμού λεμονιού και υ- 

,δατος θεραπεύει τον πονοκέφαλον καί τό κρυολόγημα.
—Ήμισυ λεμόνιον στραγγιζόμενον μέσα είς καφέν 

χωρίς ζάχαριν θεραπεύει τόν πονοκέφαλον σχεδόν πάν
τοτε.

—Μία δυνατή λεμονάδα χωρίς ζάχαριν, όταν τήν 
πιή κανείς πριν άπό τό φαγητόν είνε θανμάσιον προλη
πτικόν καί θεραπευτικόν τών νοσημάτων τής χολής.

—'Ο ζωμός τού λεμονιού επιφέρει πήξιν είς τό γά
λα. Καίάν τό γάλα ούτω πηγμένον ώς γιαούρτι τό θέ- 
σωμεν δι’ εμπλάστρων έπί έξογκωμένων έκ ρευματι
σμών μερών τοΰ σώματος επέρχεται μεγάλη άνακού- 
φισις τοΰ πάσχοντος.

—Καραμέλες άπό φυσικόν ζωμόν λεμονιού ή—ακό
μη καλλίτερα—ζάχαρη διαλυόμενη είς ζωμόν λεμο
νιού είνε τό καλλίτερον^άρμακον διά τόν βήχα.

-—Μία ζεστή λεμονάδά προτού πέση κανείς το ε
σπέρας εις τήν κλίνην θεραπεύει καί τό δυνατώτερον 

• κρυολόγημα.
.—"Εν τεμάχιον υφάσματος βρεμμένον είς ζωμόν 

λεμονιού καί τοποθετημένο» έπάνω είς αίμορραγοΰσαν 
πληγήν παύει τήν αίμοραγίαν.

—·Καί τέλος ολίγες σταγόνες ζωμού λεμονιού είς 
τό νερόν σκοτώνουν όλα τά μικρόβια. Ούτε τού τύφου 
δέν ’ διαφεύγουν. Καί δι’ αυτό οί ιατροί τό θέρος συνι- 
στοϋν τό λεμόνιον ώς τό καλλίτερο-? προφυλακτικον 
κατά τοΰ τύφον.

• Φ

Q τελευταίος τρόπος ασφαλείας τής μόδας σήμερον 
είς τήν Αγγλία? καί ’Αμερικήν είνε ή ασφάλεια 

έναντίον τής «άπωλείας. τής καλλονής» καί πολλαί 
άσφαλιστίκαί έταιρίάι άριθμούν μεταξύ τών πελατών 
των πλείστας έκ τών ώραιοτέρων ηθοποιών καθώς κα’· 
έκ τών έξ επαγγέλματος καλλονών.’

Μία Άμερικανίς ήθοποιος ή μις Τίζον ήσφάλισε 
τά μάτια της αντί 125 χιλ. φρ. Φρονεί δέ δτι τό ποσόν
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ι —Εϊς τά Φόλιιρυ. ήρχισαν «1 κοομ καί σι'γκι ντοιόσει; 
των.

—Εϊς τύ καλλιτεχνικόν κατάπτιμια της xi\>ki; Ευαγγε
λίας Μπουλούκου—όύός Έομοϋ άριΟ. 10—έπρομηθενθησαν 
τα καπελλα των εφέτος δλαι αί κομψαΐ ΆΟηναίαι.

—Γούστο, κεμψότης, τιμαϊ λογικοί, προθυμία εϊς τήν 
έκτέλ^οτν, ολα τά εϋρωκον συγκεντρωμένα έκεΐ.

—Αί κυρίαι τών ’Αθηνών εΐνε δλαι ενθουσιασμένοι μέ 
τήν κυρίαν Εύαγγ. Μπουλούκου.

—Βρίσκουν είς αύτά τήγ καλλιτέχνιδα καί τήν κυρίαν 
έν ταύτώ.

■♦«»-------------

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ο αθάνατος», ή έξόχως βαθυστόχαστος καί υπο

βλητική μελέτη τοΰ Βέλγου ποιητοΰ φιλοσόφου Μαί- 
τερλιγκ. μετχφρασθεϊσα άπό τόν κ. X. Δαραλέξην έ- 
ξεδόθη είς τήν Βιβλιοθήκην Φέξη, θέμα τής μελέτης 
ταύτης εΐνε τό άπειρον μυστήριον τοΰ θαγάτου, ή με
γάλη απορία τοΰ άν ύπάρχη μετά θάνατον ζωή καί 
ύπάρχουσα ποία τις είνε. Αί πίστεις καί αί υποθέσεις 
τών θρησκειών, τών φιλοσοφικών θεωριών, τών έπι- 
πιστημονικών αντιλήψεων διερευνώνται μέ σαφήνει
αν. καθορίζεται δέ τί έξ δλων αύτών εϊνε αξιον αποδο
χής καί τί παοουσιάζει ώς δημιούργημα αυθαίρετου 
ηθικής σκοπιμότητος. Αντί άλλης περιλήψεως παρα- 
θέτομεν τίτλους τινών κεφαλαίων’ «Ή αδικία μας 
πρός τόν θάνατον». — «Ή επικοινωνία μέ τούς νε
κρούς». — *Ή  μετενσάρκωσις». — Διό απόψεις τοϋ 
απείρου».

«Ή Θέσις τού Ελληνισμού έν Άμεριζήύ.—Ό κ· 
Αλ. Κρίκος βαθύς μελετητής τοϋ έν ’Αμερική Ελλη

νισμού μάς άπΟζαλύπτέι δία τών σέλίϊωγ τού βιβλίο/ 
του τήν αληθινήν θέσιν τοΰ παλαίοντος, νιζώντος, πά- 
σχοντος, τοΰ ζζταστραψέντος, τοΰ ανυψώνοντας, τοΰ ερ
γαζομένου, τοϋ στενάζοντας Ελληνισμού τής άπεράν- 
του Αμερικής. Παίρνει ένα μαχαίρι ζοπτερό ζαί αλύ
πητα κόπτει κρέατα σάπια καί κρατών καυτήριο 
προσπαθεί νά θεραπεΰση τάς ανίατους πληγας -ποΰ 
βασανίζουν τά πάσ/.οντα μέλη τής Μεγάλης ελληνικής 
Οΐζογενείας. Χυνιστώμεν τήν μελέτην τοΰ έργου τού
του άξιου τής προσοχής τών ίθ'/νόνιτων κύκλων.

«Ερμηνευτικά! Όμιλίαι έπί τοϋ Συμβόλου τής Α
γίας καί Άμωμήτούι. ήμών Πίστεως ΰπό τοΰ Σεβασμι- 
ωτάτου έπισόπου Πέτρας κ. Τίτου. ’Εξεδόθησαν είς 
τόμον γλαφυρόν όμιλίαι τοϋ διαπρεπούς ιεράρχου τοϋ 
Κράτους ό όποιος μέ τήν ϋπέροχον μόρφωσιν του ζαί 
τάς άλλας χριστιανικός άρετάς τιμά τήγ άνωτάτην 
ιεραρχίαν τοϋ Κράτους. Ο πολυμαθής ιεράρχης μέ 
γλώσσαν ρέουσαν, μέ έννοιας βαθυτάτας, μέ εικόνας 
μεγαλειώδεις μάς εισάγει εις τό σπουδαιότατου θέμα 
του. Ή έργασία του εΐνε μνημειώδης ζαί άποτελεϊ α
παραίτητον συμπλήρωμα τής Βιβλιοθήκης παντός δια
νοουμένου Χριστιανού.

Η Γ. Σ ΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΒΗΝΏΝ
Συνεκροτήθη ή έτησία Τακτική Γενική Συν|&.ευ- 

σις τών Μετόχων τής Τραπέζης Άθηνώ’’.
’Εν άρχή τής συνεδριάσεως ό πρόεδρος κ. Διονύσιος 

Στεφάνου προέτεινον, ΐνα ή Συνέλευσις ύποβάλη εϋ- 
λαβώς εϊς τον Μέγα Στρατηλάτην Βασιλέα τάς ει
λικρινείς αύτής εΰ/άς ύπέρ τής τελείας καί ταχείας 
άναρρώσεώς Του. Ή Συνέλευσις όρθια καί έν. συγκ,ι- 
νήσει άπεδέχθη όμοφώνως τήν πρότασιν τοϋ ζ. Στεφά
νου.

Ανεγνώσθη μετά τούτο ή λογοδοσία τοΰ Διοικητι

κού Σ μβουλίου τής Τραπεζης ζαί ή εκθεσις τών ε
λεγκτών. Ό πρόεδρος τής Συνε/.είσεως κ. Στεφάνου 
•ζαί ό Γενικός Διευθυντής κ. Ηλιάσκος παρέσχον προ- 
θυμως πάσαν αίτηθεϊσαν πληροφορίαν σχετικώς μέ τάς 
ζατά τό λήξαν έτος έπιτευχθείσας εισπράξεις ολοκλή
ρων δεκάδων εκατομμυρίων, παιρά τάς άντιςόους περι
στάσεις. έξ ιόν εισπράξεων καί μόνο·/ έπετεύχθη, ώστε 
ή Τράπεζα νά άνταποκριθή προς πάσας τάς υποχρεώ
σεις αύτής. ώς έπίσης σχετικώς γ· τάς έπιτευχθείσας 
μεγάλας οικονομίας είς τά γενικά έξοδα τής Τραπέ
ζης-, αί όποϊαι οικονομία) κατά τό άρξάμε ον έτος θά 
άνέλθωσιν είς το διπλάσιο·/ ποσόν ήτοι είς εκατομμύ
ριο·/ καί πλέον.

Ο κ. Δ. Ρ άλλης, λαμβάνων αφορμήν έκ τής ευ
χάριστο·. άνακοινώσεως, τάς έν τή λογοδοσία τοϋ Δι- 
οιζ. Συμβουλίου περιλαμβανόμενης, λέγει δτι ζαί ή Ε
θνική Τράπεζα τής Ελλάδος καί ή όμάς τών κεφα
λαιούχων. ή άντιπροσωπευομένη παρά τής Τραπέζης 
Παρισινής .Ενώσεως, είνε διατεθειμένα!, όταν αί πε
ριστάσεις έπιτρέΑψω-σι τούτο, '-ά μελετήσωσι τά λη- 
πτέα μέτρα καί παράσχωσι τή Τραπέζη τήν κατά τό 
δυνατόν συνδρομήν αύτών,συνιστά δέ ίνα τά μέτρα ταΰτα 
μελετηθώσιν άπό τοΰδε. είς τρόπον ώστε, άμα έπιστή 
ή στιγμή τεθώσιν είς άμεσον εφαρμογήν καί μή άπόλλυ- 
ται καί άλλος χρόνος.

Ό πρόεδρος τής Συ'.ελεύσεως κ. Στεφάνου καί ό 
Γεν. Διευθυντής κ. ’Ηλιάσκος, έπεξηγοΰντες τήν έν
νοια·/ ττίς περικοπής ταύτης. διαβεβαιοϋσιν ότι τό Συμ
βούλιο·/ καί ή Γεν. Διεύθυνσις ούδ" έπ! στιγμήν έπαυ
σαν μελετώντες τά μέτρα τούτα, είς τών όποιων τήν 
έν καιρώ εφαρμογήν θέλουσι κατά τό δυνατόν συντρέ
ξει ή Εθνική Τράπεζα καί ή έν Παρισιοις κεφαλαιού
χοι, ώς είχον τήν εΰμένειαν νά δηλώσωσιν.

Ο ύποδιοικητής τής Εθνικής Τραπέζης κ. I. Δρο- 
σόπουλος, λαβών τόν λόγον, έδήλωσεν ότι ο-τως ή ’Ε
θνική Τράπεζα καί ώς μεγας μέτοχος τής Τραπέζης 
Αθηνών, καί συνεπώς ένδιαφερομένη, καί διότι πρόκει
ται περί Οικονομικού ’Οργανισμού πολλάς έν τώ πα- 
ρελθόντι παρασχόντος ύπηρεσίας καί μέλλοντος καί 
εις τό μέλλον νά παράσχη τοιαύτας, έξεδήλωσε πάσαν 
τήν επιθυμίαν αύτής νά έπέλθη κατά τό δυνατόν άρο'- 
γός είς τήν Τράπεζα·/ Αθηνών, δέν παρέλειψε δέ τήν 
ευκαιρία·/ νά μελετήση τά μέτρα, άτινα θά έπέφ&ρον 
τό άγαθόν τούτο. Ή μελέτη αυτή συνεχίζεται· άλλά 
δέον νά άναγνωρισθή ότι, έπειδή πρόκειται περί μέ
τρων οικονομικής φύσεως, αί σημερινοί περιστάσεις 
δέν είνε εύθετοι εί? εφαρμογήν. Έξόφρασεν δμως τήν 
εύχήν καί τήν έλπίδα ό κ. Δροσόπουλος, ότι ά γενικά! 
αύται άνωμαλοι περιστάσεις θά παρέλθωσι συντόμως, 
και τότε θά δυνηθώσι πάντες οι παράγοντες νά πραγ- 
ματοποιήσωσι τήν έπιθτμίαν αύτών, δπως συντρέξωσι τό 
ίδρυμα τής Τραπέζης Αθηνών, ίνα ϊυνηθή τοΰτο καί 
συνέχιση ίποττολτρ του.

Ή Συνέλευσις ήκουσε μετά μεγίστης προσοχής τάς 
δηλώσεις ταύτας τοΰ κ. ύποδιοικηιτοϋ τής Έθνιζ.ής 
Τραπέζης, έξέφρασε δέ τήν ευγνωμοσύνην της πρός 
το πρώτον πιστωτικόν ίδρυμα τοϋ Κράτους διά τάς τοι- 
αύτας διαθέσεις του ύπέρ τής Τραπέζης.

Μετά τούτο έπεκυρώθη παμ-ψηφε-ί ή εκλογή τοϋ ζ. 
Μαρίνου Λάσκαρη. Διευθυντοϋ τών έν Αίγύπτω 'Υπο
καταστημάτων τής Τραπέζης. ώς Συμβούλου, έξελέ- 
γησαν δέ ζαί πάλιν παμψηφεί Σύμβουλοι εκείνοι, ών ε- 
ληξεν ή θητεία, ήτοι οί κ. κ. Βερούνγκ, Λ. Ζαρίφης 
τό άρξάμ.ενον έτος τακτικοί μέν οΐ κ. κ. Ε. Μαργέλ- 
λος. Π. Αιδωρίκης καί Σ. Ταπάλδος. αναπληρωματι
κοί δέ ζαί οΐ ζ. κ. Γ. Άναγνωστόπουλος καί I.Λομβαρ
δός. i

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωίΐείσας κα
ταπληκτικός προόδους των, μία αφορμή πρός τοΰτο είνε κα'ι τό μέγα αυτό κατάστημα εις 
τό όποιον συνεκεντρώΟη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότητος, πρόθυμος ύπη- 
ρεσία, μοναδική αφθονία δλων τών ειδών τηςΖΑΧΑΡΟΠΛΛΑΣΤΙΚΗΣ καί της ΓΑ- 
ΛΑΚΤΟΜΙΑΣ. Πρώτον αύτό έκαινοτόμησενείς τό ζήτημα της εΰθηνής διανομής κατ’ οί
κον άγνοΰ καί νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ·’ Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστη
σαν όνομαστά, δλα δέ τά είδη τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύθηνά 
καί μέ υλικά εκλεκτά καί επιμελημένα. Τά είδη τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργα- 
λιστικώταιτα, γευστικότατα, άπολαυστικάιτατ α. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως θεωρεί
ται τό κέντρον δλου τοϋ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως ευρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί 
πού φροντίζουν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιώτερον οί συχνάζοντες είς θέ 
ατρα δέν θεωρούσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστά- 
σεως τό άναψυκτικόν των ή τό παγωμένο γά λα των, ή τήν άδράν κρέμαν των είς τάς πολυ
τελείς αίθουσας τών ■

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-ΠΑΝ€ΠΙΣΤΗ/ΛΙΟΥ-48ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑ. Δρ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

' Υποκαταστήματα:
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : Έν Πβιραιεϊ, Θεσσαλονίκη. Καβιίλ- 

λφ, Ίωαννίνοις, Χίφ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, 
Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση, Χανίοις, Ήρακλείφ καί 
Ρεθύμνφ.

ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ · Έν Κων)πόλει. ( Υποκατάστημα 
έν Γαλατά ιιετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Ά
μισθη Σμύρνη.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩι: Εν ’Αλεξάνδρειά,Καίρω, Ζαγαζίκ.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΏι : (No 22 Feuehureh Street).

ΕΝ ΛΕΜΕΣΩι (Κύπρου)

ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Δ. Στεφάνου (Αντιπρόεδρος), "Ιάκωβος Μπονιε 

(Διενθύνων Σύμβουλος), Ίω. Άΰ·ηνογένης, Κ. 
Βερούγκ, Α. Ζαρίφης, Σ. Εύγενίδης, Βαρόνος 
δίιΝεφλΙζ,Έμμ. Ροδοκανάκης χαί Μ. Λάακαρης

Γενικός Διευθυντής
I. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

Διεύθυνσις τηλεγραφική

AGHNAIKHN-ATHENOCLES
Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν 

εργασίαν, ήτοι- Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμματί
ων καί συναλλαγματικών, προκαταβολής έπ'ι χρε'Ο- 
γράφων καί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων 
παντός είδους χρεοιγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ
ματικών, γραμματίων έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ, έ
κτελεϊ χρηματιστικάς έντολάς εκδίδει έπιτα
γάς, πιστωτικής έπιστολής καί τηλεγραφικής έντολής 
πληρωμών έν τε τφ έσωτερικώ καί έξωτερικω, ανοί
γει τρέχοντας λίσμούς ήγγυημένους. δέχεται καταθέ
σεις χρεογράφων πρός φύλαξιν αντί έλαχίστων δι
καιωμάτων καί ενοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκι
βωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό ορούς λίαν ευνοϊ
κούς διή τό κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυ
σόν, επιταγής I cheques) έπί τοϋ έξωτερικοΰ. καί είς 
τραπεζογραμμάτια ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς.

Αί είς χρυσώ' καταθέσεις εϊνε άποδοτέαι εις δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) 
ομοίως αποδίδονται δι’ επιταγών (cheques) τής Τρα
πέζης έπί τι~>ν έν τώ έξωτερικω ανταποκριτών της. 
Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ εξαμηνίαν 
άπό τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής πρώτης ’Ι
ουλίου έκάστου έτους.

Ταμιευτήριον μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.



MADAME SOPHIE ZILLER
RUE SOUONOS No 1 

aCaDEMIE de musique 
Concert Training

Musique dassique et moderne. Lecons d’ acom- 
dagnement pour les dames et Messieurs qui jou- 
ent un instrument quelconque.

CONCERTS A 2 PIANOS
Enseignement sur la «Reforme pianistique.» 

Systeme Deppe
1 Lecon par semaine 15 fr. le cachet
2 » > » 10 » » »
1 » tous le 25 jours 5

(Chez elle de 3—5 h.)

X. Π. Α. Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

μ. ....

Προς οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν
την προκυπτουσαν διαφοράν προς όφελος τών ταξει-
δευόντων μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγ-
κρισει μέ τάς τιμάς τών απλών εισιτηρίων.

Εξ Αθηνών
Θέσις Α' Β I'

Διά Κόρινθον Είσιτήρ. 9.20 7.30 4.60
Βιβλιάρ. 7.65 6.40 3.85

» “Αργος Είσιτήρ. 15.70 12.50 7.85
Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10

» Τρίπολιν Είσιτήρ. 23.20 18.80 11.60
Βιβλιάρ. 18.— 15.— 9 —

» Μεγαλ. Είσιτήρ. 29.20 22.— 14.60
Βιβλιάρ. 21.95 18.30 11.—

» Κυπαρ. Είσιτήρ. 34.50 25.75 12.75
Βιβλιάρ. 27.80 23.20 13.90

» Άκρ. Είσιτήρ. 19.50 15.50 9.20
Βιβλιάρ. 13.05 10.85 655

» Πάτρας Είσιτήρ. 25.— 18.— 10.—
Βιβλιάρ. 19.65 15.55 9.35

» Πύργον Είσιτήρ. 37.70 18.10 16.35
Βιβλιάρ. 27.05 15.55 13.55

Έκ Πατρών

Διά Πύργον Είσιτήρ. 12.70 10.10 6.35
Βιβλιάρ. 8.38 6.95 4.15

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

» Αίγιον Είσιτήρ. 5.10 5.— 2.55
Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70

» Κόρινθον Είσιτήρ. 16.50 13.10 8.25
Βιβλιάρ. 11.— 9.20 5.50

Έκ Τριπόλεως

Διά Καλάμας Είσιήτρ. 13.70 12.25 7.30
Βιβλιάρ. 9.65 8.05 4.85

» Ναύπλιον Είσιτήρ. 9.50 7.80 4.70
Βιβλιάρ. 6.75 5.60 3.40

(Έκ τοΰ Γραφείου)

Έν όδώ Έρμου άρι&. 42

ΜΕίΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

PRINTEMPS

α.Α^-ΜΟΥΤξΟΠΟΥΛΩΝ
Εις τον άφθονον και ποικιλωτατον και πολύμορφον 

και πολύχρωμον εμπορικήν πλούτον τοΰ καταστήμα
τος χών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τελειό
τερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον 
πολυποίκιλτα κεντήματα και δαντήλλας και 
τάς τελετιταίας μόδας είς ν φ txjcr μ α τ α. Δέν θά σάς 
προσέλκυση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ κατα
στήματος άλλά καί ή ιδιάζουσα εις τούς Καταστη- 
ματάρχας τούτους ευγένεια καί άβρότης τών τρό
πων.
SHSHSHSESHSBSHSaSBSa5HSHSB5B5H5H5HSZ

X. Π. Α, Π.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

G.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Με 
γαλοι'ιπολιν Κυπαρισσίαν, Καλάμας:

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

3.35 π.μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρίς Άκράτας 
στάσεις.

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ
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, Μεγαλό- 
πολιν. Τρίπολιν.

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ

7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Όλύιιπια. Πύργον, 
Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, 'Α
θήνας.

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

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
4.50 μ. μ. ’Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.15 μ. μ. Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου. Κυλλήνης (λου

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

ως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ

1000 χιλιόμ.
ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

(Α. Θ. Δρ. 90) διάρκειας
έκπτωσις 25 ο)ο

2500 χιλιόμ.

(Β' Θ. Δρ. 75) 
(Γ' Θ. Δρ. 45) 
■Α' Θ. Δρ. 210) 
(Β' Θ. Δρ. 175)

6 μηνών

διάρκειας
έκπτωσις 40 ο)ο (Γ' Θ Δρ. 105) 1 μηνός

SALON FEMINA
CONST. DESIPRIS & L. THE0D0SSI0U

COIFFEURS PCS PAMES 

RUE HERMES N° 7 — ftTKENES

Ondulation Marcel: Postiches d’ art, Cheveux Garantis, Ensure Naturelie, Manucure.

Secret Oriental: Teinture a Base de Henne, Nuances solides et Naturelles.

EMPLOI FACILE

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΠΑΛΛΗ & KOTZIA
ΔΙΑΔΟΧΟΣ: ft. r. ΠΑΛΛία

Τό άρχαιότερον τών έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων

Ίδρυϋ·εν τώ 870

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

Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πάσης 
προελεύσεως.

Ατμοκίνητα Εργοστάσια Καταστίχων, Φακέλλων 
καί φωτογραφικών χαρτονίων.

Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι Επιστολικών δελταρίων.
Δεκταί παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. Έξεδό- 

θησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε.
Άτμοκίνητον Τυπογραφεϊον μέ 10 πιεστήρια διά 

μικράς έπιμεμελημένας έργασίας (Travaux de pevil- 
le) ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικός τοιαύτας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγάλη παρακαταθήκη 
φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών 
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.

y ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ

ΥΠ0ΥΡΓΕ10Ν EBN. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΤΙΣ^ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Γνωστοποιείται οτι τήν 16ην Matou έ. έ. ημέραν 
Σάββατον έπαναληφθήσεται ή μειοδοτική δημοπρασία 
διά τήν προμήθειαν 3.400 δεσμίδων χάρτου άναγικαιοΰν- 
τος προς έκτέλεσιν τής άπογραφής τών κατοίκων τοΰ 
Κράτους, έν τφ γραφείω τής ΔιευΟόνσεως τής Στατι
στικής, συμφώνως προς τήν ύπ’ άρ. 17,997 έ. έ.

.... (Έκ τοΰ ύποργείοο τής Έθν. Οικονομίας)

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΑΙΟΤΗΤΟΣ

Θά μάθετε μόνον δταν πλύνεσθε μέ «Savon Filo- 
derma» (Σάπων Φιλόδερμα).

Διά τοΰ «Filoderma Savon» κατορθώνετε τήν ώ- 
ραιότητα τοΰ προσώπου, τών χειρών καί τοΰ σώμα
τος.

Συνιστάται ιδιαιτέρως παρά τών κ. κ. ιατρών διά 
τά βρέφη, εΐνε αγνός, λευκός, άρωματικός.

Αποκλειστική πώλησις χονδρική καί λιανική διά 
τήν παλαιάν καί νέαν Ελλάδα. ΛΙυροπωλεεον 
Λίσταχαρεχ ΆΒήναες, Χταδεου 31.



Δ ΗΛΟΣ I Σ
Φέρομεν έϊς γνώσιν τοΰ κοινού δτι ένεκα τών έκτελουμένων εργασιών καθαρισμού τοϋ Άδριανείου υδρα

γωγείου εις διάφορα αυτού σημεία, κυρίως δέ είς τό πλησίον τής πόλεως τμήμα ’Αμπελοκήπων—Χαλαν
δρίου πρός άφαίρεσιν είσχωρησασών ριζών δένδρων, θέλει εξακολουθήσει υφιστάμενη ή παρατηρουμένη 
θόλωσις τοϋ ύδατοςεις τάς συνοικίας τής πόλεως τάς τροφοδοτουμένας έκτού ύδατος τοΰ Άδριανείου υδραγωγείου

Ή έκτέλεσις τής εργασίας ταύτης τοΰ καθορισμού άποβλέπουσα και εις αύξησιν τοΰ ύδατος τής πόλεως 
καί είς τήν καθαριότητα καί απαλλαγήν τοΰ υδραγωγείου άπό ξένων έν αύτφ υλών, ριζών, ίλύος κτλ. είνε 
αναπόφευκτος, ή δέ έκ ταύτης προερχομένη παροδική θόλωσις τού ύδατος ουδόλως συντελεί εις άλλοίωσιν 
τής ποιότητος αυτού, δυναμένη δ’ ευκόλως νά άποτραπή διά μικρός κατ’ οίκον διϋλίσεως.

(Έκ τοϋ ’Υδραυλικόν Τμήματος τοϋ Δήμου Ά&ηναίων.)
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ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Προς προστασίαν τής παραγωγής και τής έμπορίας τής σταφίδος

Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπδ 10 Αυγού ατού 1914—31 Μαΐου 1915

ΪΕ Ξ. Α Γ £1 Γ Η
Έτη Αίτραι ένετ καί

1914-1915 204.692.790
1913—1914 227.455.608
1912—1913 234.937.263

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

Έτη Ιίοσόν δελτίων Συμψηφισμός 'Υπόλοιπον

1914—1915 Έκδοθέντα καί παρελθούσης χρήσεως 102.758.300 89,994.200 12,764.100
1913—1913 » » ' > » 79.044.600 63.509.700 15.534.900
1912-1913 > > > > 88.025.200 74,533.200 13.492.000

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ
“Ετη Εισαγωγή Εξαγωγή ' Υπόλοιπον

1914—1915 36.253.177 32.103.625 4,149.552
1013—1914 22.140.163 13.431,027 8.709.136
1912—1913 15.767,319 10.294.765 5.472,554 

'ΔΑΝΕΙΑ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ
’Έτη Ενεχυριάσεις Παραλήψεις ’Υπόλοιπον

1914—1915 _ 4.317.300 4-025.100 292.200
Σημείωσις.—Έκτος τών λιτρών ένετικών 204-692.790 τής έξαγωγής παρέμειναν καί άνεκκαθάριστοι 

διασαφήσεις παρά τφ τελωνείφ Πατρών τήν 10 Απριλίου έ. έ λιτρ. ένετ. 5.716.370 μικτού βάρους.
Διετέθησαν μέχρι 31 Μαΐου έ. έ. έκ τών αποθηκών τής Εταιρίας πρός δρ. 145 δι’ εξαγωγήν λ. 3.781.588.

( Έκ τοϋ Γραφείου)
Έν Άθήναις τή 1 ’Ιουνίου 1915

aEasasasasasESEsasasasasaEasaEasasasaEasasaEaEasaEasaEaEEsasasasasEEasaEas

ΤΟ ΓΡΑΦΕΐΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΕΩΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΝ

Τούς κυριωτέρους ΑΓΙΟ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ τοϋ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ δέχεται παραγγελίας διά τήν 
κατασκευήν ΕΙΚΟΝΩΝ παντός σχήματος.

Λεπτομέρειας είτε διά προφορικής συνεννοήσεως είτε δι’ έπιστολής.

Όδός Μενάνδρου 83—ΑΘΗΝΑΣ



ΤΙΜΟΑΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
'Ολόκληρος σελίς εις εν τεύχος
Ήμίσεια » »
Τέταρτον οελίδος » »
“Ογδοον » » »

Δραχ. 60
35
20
12

Χ Διά χώρον μικρότερον αί ζιμαί άνάλογοι
Δι*  εικονογραφημένος διαφημίσεις. δι τΕΰχη V περισσότερα ιδιαίτεροι συμφωνίαι.

ΕΡΓΑ THS Q02 ΕΥΓΕΝΙΑ? ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'. τόμος . . . . Φρ.

> Β'. > . . . . »
> Γ'. > ’....»

Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ Ιστορικόν μυθιστό
ρημα έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων. »

3.00
2.00
1.50

5,00

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ Δράμα Ιστορικόν τρίπρακτον. I 
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα
μάτων μονόπρακτον, μεταφρασθέν εις τήν ’Αγγλικήν 1 
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν 
τρίπρακτον, Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής.. J

1

ί

4
4

Σειραϊ τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» τοΰ Α'. Β', Γ', Δ', Ε'. 
ΣΤ' και Ζ'. έτους πωλοΰνται είςτά Γραφεία μας προς 25 φρ. έκαστη 1

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ “ξΤΑΡ>>

13—15 Στοά ’Αρσάκειου—'Οδός Σταδίου άρι&. 21

Πιάνα και άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40
Όλα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων συνθετών, και δλα τά νεώτερα succes.
Βιολιά, μανδολίνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά εξαρτήματα αύτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.


