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*0 Γάλλος στροπηγός Βεϋγκάν, ό παλαιός βοηθός τού στρατάρχου Φός καί μέχρι πρό ολίγου καιρού αρχηγός του γαλλικού στρατού, άφίκετο ήδη εις Κάϊρον, καί, ώς άνηγγέλθη, αναλαμβάνει τήν αρχηγίαν των έν τή ’Ανατολή συμμαχικών δυνάμεων.
Ή  πολωνική Κυδέρνησις έκήρυξε γενικήν έπυστράτευσιν μετά τήν είσοδον γερμανικών στρατευμάτων εις τήν Σλοβακίαν καί τήν έμφάνισιν-Γερμανών στρατιωτών εις τά νότια σύνορα τής Πολωνίας. Εις τήν εικόνα ό γενικός αρχηγός τοΰ πολωνικοΟ στρατού στρατάρχης Ρίτζ Σμίγλυ, αριστερά, εις μίαν συνάντησίν του μέ τον Γάλλον αρχιστράτηγον Γκαμελέν εις τήν Βαρσοβίαν.

Ό  στρατηγός φόν Μπράουχιτς, αρχιστράτηγος τών στρατιωτικών δυνάμεων τής Γερμανίας, πρός τάς όποιας ό καγκελλά- ριος Άδόλφος Χίτλερ άπηυθυνε σήμερον ήμερησίαν διαταγήν, κατόπιν τής στάσεως τής Πολωνίας.
Η ΖΩΗ

ι'Εθνικόν έργον
Ή  ϊδρυσις έν Θεσσαλονίκη 

μιας άνωτέρας οίκοκυρική'ς 
καί γυναικείας έπαγγελματι- 
κής σχολής πρόκειται νά πλη- 
ρώση μίαν αίσθητοτάτην έλ- 
λειψϊν τής^μακεδονικής πρω- 
τευούσης. Ή τ ο  πλέον καιρός 
νά δημιουργηθή καί έκεΐ ένα 
κέντρον μορφώνον τάς Έ λ λ η -  
νιδας οίκοκυρικώς καί καθι
σιών αΰτάς ίκανάς όχι μόνον 
νά διοικήσουν κατά τον καλ
λίτερου τρόπον τον οΐκόν των, 
ά λλα  καί νά προσφέρουν υ
πηρεσίας είς τήν Κοινωνίαν. 
Διότι αί τρόφιμοι τής νέας 
σχολής δέν θά διδάσκωνται 
μόνον τά πρακτικά καί χρή
σιμα οίκοκυρικά μαθήματα, 
α λλά  καί θά μάθουν τον καλ- 
λίτερον τρόπον άναπτύξεως 
καί αγω γής τών τέκνων των. 
Δ ιά  τούτο ή ϊδρυσις τής σχο
λή ς αυτής, προοριζομένης διά 
τάς νεάνιδας τής Μακεδονί-OfcivO - ,.L τρα γμ α ιΐι ¿C .Μήρ ,κον εργον.
Τό ΒαρδάκειονΠαμπάλαιον τό κτίριον τής Βαρ- βα/είου Σχολής, κείμενον επί πλέον εις θέσιν εντελώς ακατάλληλον, έπε- βάλλετο νά έκποιηθή. Ή  έκποίησίς του επετράπη ήδη διά νόμου. Τό πο- σον πού θά είσπραχθή, ύπερβαίνον τά 22 εκατομμύρια, θά διατεθή διά τήν άνέγερσιν είς άλλο κατάλληλον οίκόπεδον διδακτηρίου πλήρους καί συγχρονισμένου πρός στέγασιν τής Σχολής μεθ’ όλων τίΰν παραρτημά- τιαν αυτής καί τοΰ Διδασκαλείου τής Μέσης Έκπαιδεύσεως. ΔΓ ειδικής διατάξεως ή έκποίησίς δύναται νά γίνη εις τόν Δήμον ’Αθηναίων. "Αν, συνεπώς, ό Δήμος άποφασίση τήν ά- γοράν — καί θά τήν άποφασίση ασφαλώς — τό κέρδος διά τήν πόλιν θά είνε διπλούν. Θά άνεγερθούν νέα καί συγχρονισμένα Βαρβάκεια Διδακτήρια, εις τόν σημερινόν χώρον το)ν δέ θά άνεγερθή ή νέα μεγάλη κεντρική ’Αγορά, ή τόσον αναγκαία διά τήν έξυπηρέτησιν τοΰ εμπορίου τροφίμων καί του Κοινού.
Ή  σύγκρουσιςΤό χθεσινόν αύτοκινιτιστικόν δυσ τύχη μα, τό ση μειωθέν είς τά Μέγαρα , προκαλεΐ βαθεΐαν τήν θλί- ψιν τής Κοινωνίας, διότι μεταξύ τών θυμάτων ύπάρχουν καί ξένοι καί δή φίλοι μας έκ Ρουμανίας, άνήκοντες είς τόν Σύλλογον «Φίλοι τής ’Ελλάδος». Τά αίτια αποδίδονται είς τήν παράλειψιν τοϋ φρουρού τής σιδη,ροδ,ρομικ ή ς γραμμής νά* κλείση τήν δίοδον διά τής άλύσεως κατά τήν διέλευ- <3ιν τής αύτοκινηταμάξης. Αί ένερ- γούμεναι ανακρίσεις θά αποδείξουν ποιος ακριβώς εύθύνεται, 'ώστε αί κυρώσεις νά έπακολουθτμ σοσν αυστηρότατοι. Ή  όδός ’Αθηνών— Πελοποννήσου κατέστη πυ- κνοδιάβατος μέ τήν άνάπτυξιν τής λεωρορειακής συγκοινωνίας καί έπίβάλλεται νά ληφθοΰν . έκ παραλλήλου δλα τά ένδεικνυόμε- να μέτρα ασφαλείας. Ή  Εταιρεία τών ΣΓΙΑΠ ιδίως ύποχρεοΰται νά γενικεύση τήν τοποθέτησιν σημάτων κινδύνου είς δλας τάς διασταυρώσεις τής σιδηροδρομικής γραμμής μετά τής έθνικής δδοϋ, ώστε ν’ άποφεύγωνται αί συγκρούσεις, ώς ή χθεσινή, ή όποια τόσον συνεκίνησε τήν Κοινήν Γνώ- μην.

Απά αΰριον
είς  τό «ΕΘΝΟΣ»

ΓΟΥΣΤΑΥΟΥ ΣΒΕΝΤΙΝ

Στην
«Πράσινη 
Κ ό λ ασι»Πώς είσέδυσεν ένας διάσημος εξερευνητής είς τήν ά- προσπέλαστον ζούγκλαν τοΟ Μάττο Γκρόσσο τής Βραζιλίας.

Ημερήσια διαταγή
τοΰ Άδόλφου Χίτλερ πρός τόν στρατόν
«Θ’ απαντήση είς τήν βίαν δια τής βίας» 

λόγω τής στάσεως τής Πολωνίας
Β Ε Ρ Ο Λ Ι Λ Ο Χ ,  1 ϊ ε -

ττϊέρ.6ρίοΐό. ( Ά Β .  Π ρ . ) .  — 
Τ ό  ήμ,ιειπί.βνη».ον Γ ϊ ρ μ .* κ * ο ν  
ΙΙρα ,κ σ ο ρειον μ .ε τ χ δ ίδ ε : ότι ό 
Φ ύ ρ ε ρ  άπηΰθυνε πρός τόν 
στρατών, σ ήμερον 1  ην Σ ε 
π τ εμ β ρ ίο υ  1 ,  τήν κά
τωθι ή μ ερ η σ ία ν δ ια τ α γ ή ν :  

« Τ ό  πολω νικόν Κ ρ ά τ ο ς  ά- 
πέκρουσε τόν ειρηνικόν δ ια 
κανονισμόν τών γειτονικώ ν σ/έ  
σ εω ν, τόν όποιον έπ εθ ΰ μ ο υ ν ,

και καμνει εκν.λησιν εις τα Ο
πλα. Ο ι  έν Πολω νία Γ ερ μ α 
νοί καταδιώκονται δ ι’ αίμα» 
τηράς τρομοκρατίας καί έκ- 
διώκονται έκ τών εστιών των. 
Χ ε ιρ ά  παραβιάσεων τών β·̂ - 
νόρων, άιρορήτων διά μίαν 
ΛΙεγάλην Λύναμιν, καταδει
κνύουν οτι οι Πολωνοί δέν θέ
λουν πλέον νά σεβασθοΰν τά 
σύνορα τού Ι*ά ϊ/ . "Οπτός τε-

θή τέρμα εις τήν παραφροσύ
νην αυτήν δέν μου υπολείπε
ται άλλο μέσον παρά ν’ απαν
τήσω είς τήν βίαν διά τής 
βίας.

» Ό  γερμανικός στρατός ()ά 
πολεμήσω μέ τήν μεγαλειτέ- 
ραν ενεργητικότητα διά τήν 
τιμήν καί τά ζωτικά δίκαια 
τού γερμανικού X α ο ύ . Ά ν α -  
μένω ότι έκαστος στρατιώτης,

έν τιρ πνεύματι τής μεγάλης 
καί αιώνιας πολεμικής γερ
μανικής παραδόσεως, θά κάμη 
τό καθήκον του μέ/ρι τέλους. 
Αέον νά ένόυμήσΟε πάντοτε 
καί εις όλας τάς περιστάσεις 
ότι εισθ; οί αντιπρόσωποι τής 
μεγάλης έθνικοσοσι αλεστικής 
Γερμ α νίας.

» 5Κήτο> τό έθνος μας, ζήτω 
τό Ρ ά ϊ/ » .

ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ

Ώ ς  έγράφη ήδη, άπεφασίσθη ή έκκένωσις του Λονδίνου από μέγα μέρος του πληθυσμού του. ‘Υπολογίζεται δτι συνολικώς θ’ απομακρυνθούν τής αγγλικής πρωτευούσης 3,000,000 κατοίκων, δηλαδή τό ήμισυ περίπου τής πόλεως. ’Ανωτέρω ή συσσώρευσις τών άποσκευών είς ένα τών σταθμών τού Λονδίνου, δπου συρρέει τό πλήθος τών άναχωρούντων άπό τήν πρωτεύουσαν.
Είς τόν ναόν Σακρέ Κέρ τής Μονμάρτρης είς τό Παρίσι έ- γένετο δέησις ύπέρ τής ειρήνης, χοροστατούντος τού αρχιεπισκόπου καρδιναλίου Βερντιέ. Είς τήν παράκληση/ παρέστη άπειρον πλήθος, δπως φαίνεται καί είς τήν άνωτέρω φωτογραφίαν, ληφθεϊσαν έξω τού ναού.

Π Λ Ρ Ι Χ Ι Ο Ι ,  1 Σεπ τεμ 
βρίου. ( ’ Χ θ .  Π ρ . ) . — Κ α τά  
τηλεγραφήματα έκ Η ερ ο λί-  
νου πρός τό Ηρακτορείον Χ α 
βάς, έπιβεβαιοΰται έκει έπι- 
σήμως ότι ό καγκέλλάριος Χ ί 
τλερ θά όμιλήση σήμερον τήν 
πρωίαν περί ώραν 1 Γ η ν . Ο ΐ  
άρμόδιοι κύκλοι τού Κ ερ ο λί-  
νου αγγέλλουν ότι ούδεμία ά- 
πόφασις έλήφθη διά τήν σύγ- 
κλησιν τού Π ά ϊ/στα γ.

Έ ς  άλλου ή Κυβέρνησις 
τοΰ Ρ ά ϊ/  έπέδωσεν άντίγρα- 
φον τών γερμανικών προτάσε
ων είς τούς πρεσβευτάς τής 
Γ α λ λ ία ς , τής Α γ γ λ ί α ς ,  τής 
’ Ιαπω νίας, τής ’ Ιταλίας καί 
είς τούς επιτετραμμένους τών 
Γινω μένω ν Πολιτειώ ν καί 
τής Χοβιετικής Ι*ω σίας.Θ Ε Ω Ρ Ο Υ Ν Τ Α Ι Α Π Ο Κ Ρ Ο Υ Σ Θ Ε Ι Σ Α Ι

Χ Ο Χ Λ Ι Χ Ο Χ ,  1 Χεπτεμ- 
βρίου. ( Ά θ .  Π ρ . ) .  — Τ ό  
Ηρακτορείον Ι*ώϋτερ μετα
δίδει ότι άρμοδία γερμανική 
έν Χονδίνιρ προσωπικότης, 
σχολιάζουσα τάς γερμανικάς 
προτάσεις, έδήλωσεν ότι ή 
γερμανική Κυβέρνησις δέν α
ναμένει πλέον άπάντησιν έκ 
μέρους τής π.ολωΆκής Κ υ -  
βερνήσεως, ότι οί δεκαές ό
ροι δέν Αποτελούν αιτήματα, 
άλλα βάσιν πρός διαπραγμα· 
τεύσεις καί ότι ή μή αποστολή 
μέ/ρι τούδε Πολωνού αντι
προσώπου είς Ηερολϊνον ίσο- 
δυναμεί μέ άπόρριψιν τών 
προτάσεων.Α Ι  Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Α Ι  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Π Λ Ρ Ι Χ Ι Ο Ι ,  1 Σ επ τ εμ 
βρίου. ( Ά θ .  Ι Ι ρ . ) . — Κ α τά  
τηλεγραφήματα έκ Χονδίνου

πρός τό Ηρακτορείον Χ α β ά ς , 
τό Πρακτορείον Ι*ώϋτερ ά- 
ναφέρει ότι οί έπίσημοι κύκλοι 
παρατηρούν ότι αί προτάσεις 
τού Ι*ά ϊχ  δέν άποτελούν άπάν- 
τησιν είς τάς άγγλικάς τοιαύ- 
τας. Ο ί  ίδιοι κύκλοι, άναφερό 
μενο: είς τήν αγγλικήν άποψιν, 
τονίζουν οτι τά μεταςύ Π ο λ ω 
νίας καί Ι*ά ϊχ  προβλήματα 
πρέπει νά έπιλυθούν διά δια
πραγματεύσεων καί οΰχί διά 
τής βίας.

Ε ις  δηλώσεις των οί έπιση- 
μοβ αγγλικοί κύκλοι προσθέ
τουν ότι αί άγγλικαί προσπά
θεια ι άπέβλεπον είς τήν έζεύ- 
ρεσιν πιθανότητος διαπραγμα
τεύσεων ^,εταςύ Πολωνίας καί 
Ι*ά :/  έπι τή βάσει τής ίσότη- 
τος, περιφρουρουμένων τών 
ζωτικών συμφερόντων τής ΙΙο  
λωνίας καί παρεχομένης έγ- 
γυήσεως ότι θά καταστούν σε- 
βασταί αί άναληφθησόμεναι ύ· 
πο/ρεώσεις.

’ Χναφορικώς πρός τάς προ
τάσεις τού Γ ά ϊχ  παρατηρεί» 
ται ότι αύται άνεκοινώθησαν 
διά πρώτην φοράν είς τήν Π ο 
λωνίαν τήν εσπέραν. Χ ι  προ
τάσεις αύται άνεγνώσθησαν έ- 
πιτρο/άδην είς τόν πρεσβευ- 
τήν τής Χ γ γ λ ία ς  άργά τήν 
εσπέραν τής τριακοστής Χ ΰ ·  
γούστόυ, αλλά δέν άνεκοινώ- 
θησαν έπισήμως μέ τόν ισχυ
ρισμόν ότι ήτο πολύ άργά διά 
νά γίνη τούτο, δεδομένου ότι

δέν είχε φθάση εις Περολίνον 
αντιπρόσωπος τής Πολω νίας  
πρό τής τριακοστής Χ ΰ γ ο ύ -  
στου, τό μεσονύκτιον τής όποι
ας s í/ε τεθή ώς τελευταία προ 
θεσμία άπό τήν γερμανικήν ά· 
νακοίνωσιν τής εικοστής ένα
της Χύγούστου.

Τ ό  Πρακτορείον Ηώ ϋτερ  
πληροφορείται ότι όί αγγλι
κοί επίσημοι κύκλοι, ε/οντες 
ϋπ’ όψιν ότι αί προτάσεις τού 
Ι*ά ϊχ είνε επίσημοι, φρονούν 
ότι δέν είνε εύκταίον νά τάς 
σχολιάσουν προτού ή Π ο λ ω 
νία λάβη καιρόν νά τάς έςε- 
τάση.

Τό αγγλικόν Κοινόν ?δειξε ζοιηοότ «τον ενδιαφέρον διά την παρακολοΰ θηοιν τών τελευταίων συνεννοήσεων πρός διάσωσιν τή; ειρήνης. ’Ανωτέ ρω πλήθος συγκεντρωιιένον απέναντι τής πρωθυπουργικής κατοικίας τήςΝτάουνινκ. Στοιϊτ,

Η Β Ε Λ ΓΙΚ Η Ε Π ΙΣ Τ Ρ Α Τ Ε Υ Ε ΙΣΒΕΡΟΛ ΙΝ Ο Ν , 1 Σεπτεμβρίου. (ΆΘ. Πρ.). — ’Αγγέλλεται έκ Βρυξελλών πρός τό ήμιεπίσημον Γερμανικόν Πρακτορηον δτι τήν εσπέραν συνήλθε τό ύπουργικόν συμβούλιον καί καθώρισε τάς φάσεις τής έπιστρατεύσεως, αφού προηγουμένως ό πρωθυπουργός κ. Πιερλό έξέθεσε τά τής διεθνούς καταστάσεως. Ευθύς μετά τήν λήξιν τού υπουργικού συμβουλίου έξεδόθησαν αί άπαραίτη- τοι διοααγαί διά τήν έκτέλεσιν τών διαφόρων στρε/αωτικών μέτρων. Τό ανακοινωθέν, τό όποιον έξεδόθη χθες τήν εσπέραν μετά τό υπουργικόν συμβούλιον, λέγει δτι διετάχθη ή «μετάβασις εις τήν φά- σιν Γ' τής κινητοποιήσεως».’Επίσης τό ύπουργικόν συμβούλιον άπεφάσισεν δπως συνέλ- θη αυριον (σήμερον) Παρασκευήν ή έπιτροπή ή έπιφορτισμένη μέ τήν έκτέλεσιν τών μέτρων τά όποια άπεφάσισεν ή Διάσκεψις τών Κρατών τής όμάδος τού 'Όσλο.

Αττικαί ημέραι
Ή  μεγάλη κυρίαΠ αλαιός καί ξεθωριασμένος τόπος άπατεώνος ή κυρία Ρίτα, άλλα πά»τα διασκεδαστικός. Είχε πολλά ς σχέσεις καί έτσι διηυκ.όλυνεν είς τάς υποθέσεις των όλους εκείνους πού είχαν νά διαθέσουν μερικά χιλιάρικα. Διότι ή κυρία Ρίτα , ακριβώς διότι ήταν πονόψυχη καί ευαίσθητη κυρία, όταν α'κ.συε τις ξένες στενοχώριες καί τά βάσανα, ύπέφερε ψυχικώς, υ- πεφερε πολύ. Κ α ί έπρεπε κάτι νά παίρνη διά ψυχικήν οδύνην.— Ν ά  σοΰ κάνω τή δουλειά σου, καημένε, νά τρέξω, νά^ ψροντίσω, αλλά κάτι νά πάρω κ’ έγω για νά συνέλθω...άπό τή λύπη .πού μοΰ προ- ^ενει^·Καί τό θύμα τό εΰρισκε πολύ λογικόν καί δίκαιον.— Ν ά  πάρετε, κυρία Ρίτα , γιατί νά -μην πάρετε; Τ ί θ·έλετε;— 10.000 δραχμές μου φτάνουν.Τ ί είνε 10.000 δραχμές, σάς παρακαλώ, όταν εσείς πρόκ.ειται νά κερδίσετε 200—300 χιλιάδες άπό τήν έπιχείρησι πού θά βάλετε εμπρός καί πού δέν ήμπορεϊτε νά ελπίζετε σέ καμμιά επιτυχία, αν δέν φροντίση ή κυρία μέ τάς ύψηλάς σχέσεις; IIό - σρ^νόσηο·; ήήν έκανε έ'τ ι̂. γ -  ί>ηι.<λί̂  τσες του; '— Ινυρία Ρίτα , έχοσ αυτή τήν υπόθεση πού έσκάλωσε στό υπουργείο τών Οικονομικών. Ή μπορεΐ νά γίνη τίποτε- ■ __— Ά μ έσ ιο ς, αγαπητέ μου.-’Έβαζε το δαχτυλάκι της εις τόνδίσκον τού τηλεφώνου καί έγύριζε ένα οίονδήποτε αριθμόν.— Ό  κ . υπουργός, παρακαλώ;.,.— ’Ό χ ι . ’Εδώ είνε έδίοδιμοπωλεΐον ό «Παρνασσός».— ” Ä , σείς ό ίδιος, κ. υπουργέ; ίΊώ ς είοθε, καλά;,..Κ α ί ά'ρχίζεν ή παράκλησις διά τήν τακτοποίησιν τής ύποθέσεως, τήν όποιαν ήκ.ουεν έκπληκτος ό υπάλληλος τού εδωδιμοπωλείου.Υποθέσεις πού έχρόνιζαν στα δημόσια γραφεία, δουλειές πού δέν ή- μπορούσαν νά προχωρήσουν διά τόν ένα ή τόν άλλον λόγον, επιχειρήσεις πού έπρόκειτο νά άποφέρουν τεράστια κέρδη, δλα αυτά έτελείωναν μέ ένα σύντομον βιαστικόν τηλεφώνημα. Κ α ί άν δέν έπενέβαινεν ή Δημοσία ’Ασφάλεια, ή οποία έχει τήν μοχθηρίαν νά καταστρέφη δλας αυτάς τάς υποθέσεις, ίσως αυτήν τήν σιιγμήν νά είχε λυθή καί τό ζήτημα τής ειρήνης. Τ ί νά τις κάνετε τις εκκλήσεις τού κ. Ροϋσβελτ καί του βασιλέως τού Βελγίου. Ή  κυρία Ρ ί τα θά έπαιρνε στό τηλέφωνο τόν στενόν της φίλον κ. Χίτλερ καί θά τού τό έζητοΰσε ώς προσωπικ.ήν χάριν.— ’’Ακούσε, ’Αδόλφε, πρέπει νά ύποχω ρήσης.- -  Μ ή μέ στενοχωρεΐς, αγαπητή μου Ρ ίτα . Τ ά  πράγματα έκεΐ πού έφθασαν... ’Έπειτα περιμένω καί τήν άπάντησιν τής ’Αγγλίας.— Θέλεις νά ,πάριυ τον Τσάμπερ- λαιν στό τηλέφωνο καί νά τού θπα- γoρεύσoJ εγώ μίαν άπάντησιν ευνοϊκήν για  τή Γερμανία;— ’Ά ν  μπορής...— Μ ά τώρα, τί λες; Θ ά μοΰ άρ- νηθή ίμίενα ό Τσάμπερλαιν;— Θά ήτο προτιμότερον νά έβλεπες τόν Νταλαντιέ.— Ό  Νταλαντιέ είνε δυσαρεστη- μένος γιατί τις προάλλες πού πέρασα άπό το Π α ρ ίσ ι δέν πήγα νά τόν ίδώ. ’Αλλά, τέλος πάντων, τοΰ γράφω μιά κάρτα. 'Οπωσδήποτε, μην άποφασίσης τίποτε πριν σέ ειδοποιήσω. Αυτή τή στιγμή παίρνω οτό τηλέφωνο καί τήν Πολωνία.— Καλά. Κάνε δ,τι μπορείς,— Ρειάσου.— Ώρεβουάρ.Κ α ί νά σκ.εφθή κανείς δτι αυτήν τήν έπέμβασιν τής Ρίτας, πού θά έσωζε τήν κινδυνεύουσαν ανθρωπότητα, τήν έματαίωσε μία άστοχος ενέργεια τής αστυνομικής αρχής Θεσσαλονίκης. Κ α ί δέν είνε αύτύ μόνον. Είνε καί ή έπίθεσις πού θά υποστού- με άπό τόν ευρωπαϊκόν Τύπον δταν γνωσθή ή σύλλήψις τής κυρίας Ρ ί τας. Π οιος ξέρει τί θά μάς ψάλουν οί «Τάϊμς» τού Λ ονδίνου!Τ . Μ Ω Ρ .ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΔΑΑΑΑΔΑΑΔΑΑΔΔ
Ή συνέχεια τοϋ ϊστο- 

ρήματός μαςΟ ΤΣΑΡΟΣ ΠΟΥΕΓΙΝΕ ΚΑΛ0ΓΗΡ0Σ
είς τήν 2αν σελίδα 
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ΔΕΟΝΤΟΣ ΛΟΥΛΑ Π I ΜΩΦ

Ο Τσάρος
■ πού έγινε καλόγπρος- £ β ο νΣυγκρίνας τάς διάφορους έκδο- χάς τής άφηγήσεως Βαλίνσκυ, θά παραθέσω έ κείνην, ή όποια μοΟ φαίνεται πλησιεστέρα πρός δσα θά μπορούσε νά έχη είπή ό στρατηγός.Ό  στρατηγός Βαλίνσκυ διηγή- θη λοιπόν εις τούς μεγάλους δούκας Βόριίδα καί Άνδρέαν, δταν δ- λοι μαζί είχαν καταφυγή εις τόν Καύκασον, μετά τήν μεγάλην έ- πανάστασιν, ένδιαφέρουσαν μαρτυρίαν, ή όποια ρίπτει φως εις τό μυστήριον γύρω άπό τόν τάφον τού Τσάρου 'Αλεξάνδρου Α ' ,*0 πατέρας τού στρατηγού ήταν Ιατρός καί διευθυντής κάποιας μεγάλης κλινικής. Μίαν ή μέραν έ- ίδέχθη εις τήν κλινικήν ένα στρατιώτην μέ σΰστασιν προσωπικήν τοΰ Τσάρου Αλεξάνδρου Β '„ Ό  στρατιώτης είχεν υπηρέτηση εις τήν φρουράν των αύτοκρατορικών τάφων.Ό  στρατιώτης ένοσηλεύθη έπί πολλάς ήμέρας εις τήν κλινικήν. Ή  κατάστασίς του δμως έπεδεινώ- θη καί ό άσθενής, προαισθανόμενος τό τέλος του, έξέφρασε τήν έπιθυμίαν νά ϊδη τόν διευθυντήν τής κλινικής.Πράγματι ό Βαλίνσκυ μετέβη πλησίον τού άσθενοΰς, είχε δέ μαζί του καί τόν νεαρόν υιόν του, τόν μετεπειτα στρατηγόν. Ό  στρατιώτης τότε ένεπιστεύθη εις τόν διευ θυντήν τής κλινικής ένα ποσόν δέκα χιλιάδων ρουδλίων, τό όποιον τόν παρεκάλει νά δώση εις τήν κόρην του. Καί διά νά μή πιστευθή δτι τό ποσόν αύτό τό είχεν άπο- κτήση διά μή έντιμου τρόπου, ύ στρατιώτης άπεκάλυψεν εις τόν ιατρόν Βαλίνσκυ ένα μεγάλο μυστικόν.Είπε λοιπόν δ στρατιώτης δτι αύτός καί άλλοι συνάδελφοί του τής φρουράς τού καθεδρικού ναού Πέτρου καί Παύλου, δπου φυλάσσονται οί αύτοκροοτορικοί τάφοι, είίδοποιήθησαν μίαν ήμέράν (κα- θώριίαε μάλιστα καί τήν ακριβή χρονολογίαν) δτι τήν νύκτα τής έπομένης θά έγίνετο κάποια «.τελετή».Τήν όρισθείσαν νύκτα πράγματι έφθασαν εις τόν ναόν ανώτατα πρόσωπα. Οί στρατιώται έκλήθη- σαν νά όρκυσθούν έπί τού Ευαγγελίου δτι δέν θά έλεγαν ποτέ τίποτε εις κανένα άπό δ,τι θά έβλεπαν. Καί άφοΰ όρκισθοΰν δτι θά τηρήσουν τό μυστικόν, θά έλάμ-— — ■ 'ιΞΞ̂ ΈΞίΤΕ.

ΛΑία πρωτότυπος ¡στορί«

βαναν έκαστος δέκα χιλιάδες ρούβλια. Ό  όρκος έδόθη καί τά χρήματα διενεμήθησαν άμεσως εις τούς στραιτιώτας.Κατόπιν, παρουσία των προσώπων, πού είχαν έλθη τήν νύκτα εις τόν ναόν, μεταξύ των όποιων ήτο καί ό τότε υπουργός τής Αύλής κόμης "Αντελμπεργκ, ήνοίχθη ό τάφος τοΰ ’Αλεξάνδρου Α ' .Άφηρέθη μέ προσοχήν τό πτώμα πού ύπήρχεν έντός τού φέρετρου καί, έτοποθετήθη είς άλλο ξύ- λινον φέρετρον, τό όποιον είχε με- ταφερθή κρυφά είς τόν ναόν. Τό ξύλινον φέρετρον μετεφέρθη κα- 1 τόπιν μέ τήν ιδίαν μυστικότητα καί έτάφη είς ένα άπό τά κοιμητήρια τής Πετρουπόλεως. Οϋτω έμεινε κενόν τό φέρετρον τού Τσάρου ’Αλεξάνδρου...Ό  στρατιώτης, έξομολογούμένος τό γεγονός, προσέθεσεν δτι κοαά τήν απόλυτον πεποίθησίν του δέν έπρόκειτο περί καμμιάς ιεροσυλίας. Διά τό σώμα πού είχε ταφή έντός τού αύτοκρατορικοΰ φέρετρου φ στρατιώτης είχε τήν έν- τύπωσιν. ότι έπρόκειτο1 περί κοινού •θνητού καί διά τούτο άφηρέθη άπό τόν αύτοκρατορυκόν τάφον.‘Ο Βαλίνσκυ έμεινε κατάπληκτος προ τής έξομολογήσεως τοΰ στρατιώτου καί άπεφάσισε νά έ- ξακριβώση τήν άλήθειαν τής άφη- γήσεως. Πράγματι διεπίστωσεν ότι; ό στρατιώτης πού τοΰ παρέδώ- σε τάς δέκα χιλιάδας ρούβλια, εί- χεν ύπηρετήση είς τήν φρουράν τών αύτοκρατορικών τάφων καί πράγματι εύρίσκετο είς τόν ναόν κατά τήν χρονολογίαν πού άνέφε- ρεν. Έ ξ  άλλου ό Βαλίνσκυ έξη- κρίβωσε τήν ταυτότητα τών άλλων στρατιωτών, τά όνόματα τών Οποίων τού είχεν άνακοινώση ό έ- τοιμοθάνατος.Οι στροτιώται έκεΐνοι ήσαν φρουροί τού ναού κατά τήν ή μέραν πού καθώρισεν ό συνάδελφός των, ό έξομολογηθείς εις τόν ιατρόν Βαλίνσκυ.Δέν ήρκέσθη δμως εις τήν έξα- κρίβωσιν τής χρονολογίας καί τών ονομάτων ό Βαλίνσκυ, άλλά έπε- δίωξε νά διαπιστώση καί τήν άλή- θειαν διαφόρων λεπτομερειών, τάς όποιας τού άπεκάλυψεν ό έ- τοιμοθάνατος. Αί έρευναί του τόν έπεισαν άπολύτως δτι ό στρατιώτ της έλεγε τήν άλήθειαν. Κατόπιν δμως ό Βαλίνσκυ συνέχισε τάς έ- ρεύνας του προς πλήρη διαλεΰ- κανσιν τοΰ μυστηρίου»Α Υ Ρ ΙΟ Ν : ‘Η συνέχει«*

ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Τό ρεκόρ

τής κυρίας "ΑνταμςΉ  κυρία Κλάρα "Ανταμς, πλου- σιωτάτη Άμερικανίς έκ Νέας Ύ- όρκης, κατέκτησεν ένα ρεκόρ άρ- κετά περίεργον. ’Έκαμε τόν γάρον τού κόσμου έντός 16 ήυερών καί 19 ώρώ^ χρησιμοποιούσα δ- λας τάς κσνονικάς έναερίους γραμμάς συγκοινωνίας. Έ κ  Νέας Ύόρκης έφδοσεν είς τήν Μασσαλίαν διά τού αμερικανικού άερο- πλάνου «Ντίξι Κλίπερ». Έ κ  Μασσαλίας άνεχώρησε διά Χόγκ Κόγκ διά τού άγγλικού άεροπλάνου τής συγκοινωνίας τών ’ Ινδιών. Διέσχισε κατόπιν τόν Ειρηνικόν δι' άλλου ύδροπλάνου «Κλίπερ» άμερι- κανικοΰ. Τέλος έξ 'Αγίου Φραγκίσκου μετέβη εις Νέαν Ύόρκηνάε- ροπορικώς. Ή  κυρία "Ανταμς δέν εινε ή πρώτη φορά, κατά τήν όποιαν κάμνει τόν γύρον τού κόσμου έναερίως. Πρό τινων έτών έταξίδευσε διά τών γερμανικών πηδαλιουχουμένων «Πκράφ Ζέππε- λιν» καί «Χίνδενμπουργκ», διά τών όποιων διέσχισε τόν ’Ατλαντικόν καί Ειρηνικόν.
Ή  κατάταξις

τών γυναικών

Ή περιπέτεια
τω ν

Θαλασσόλυκων
β Ο ο νΜιά μέρα ή Ταουρούα γύρισε στο σπίτι κλαίγοντας:— Μαϊμίτι, ό Γιούνγκ, ό άγαπη- τός μας Γιούνγκ, είνε βαρειά άρρωστος. Πήγα καί τόν ε ίδ α ...— Πολύ άσχημα έκαμες, φώναξε ή Μαϊμίτι.— Είδα τούς άλλους νά φεύγουν γιά τό ψάρεμα. Τήν ώρα πού αύ- τοί έλειπαν τρύπωσα στό σπίτι χωρίς νά μέ ίδή κανείς. Βρήκα τό Γιούνγκ ξαπλωμένο σέ κακά χάλια. Δέν μπορεί πιά νά σηκωθή καί κανένας δέν φροντίζει γ ι’ αυτόν. Είνε τόσες μέρες τώρα πού δέν έχει φάγη τίποτε.‘Όταν άκουσαν αύτά τά λόγια δλες οί άλλες γυναίκες συγκινή- θηκαν βαθειά.— Μαϊμίτι, είπανε σχεδόν μέ μιά φωνή, δέν μπορούμε ν’ άφήσουμε τό Γιούνγκ νά πεθάνη! Εινε άδύ- νατο!‘Η Μαϊμίτι έμεινε γιά λίγο σκεπτική. Κι’ αυτή είχε συγκινηθή άπό τις πληροφορίες τής Ταουρούα. Ό  Γιούνγκ ήτανε πάντοτε ό εύνο- ούμενος όλων τών γυναικών.— Πότε είδες τούς άλλους νά φεύγουν; ρώτησε- ή Μαϊμίτι.— θ ά  είνε καμμιά ώρα, άπάν- τησε ή Ταουρούα.— Πολύ ώραΐα! "Εχουμε τόν καιρό γιά νά πάμε νά τόν πάρουμε πριν γυρίσουν οί άλλοι.Οί Ταϊτινές άρχισαν βιαστικά νά φτιάνουνε ένα φορείο. Κόψανε δυο μεγάλα μπαμπού καί έδεσαν άνάμεσα ένα πανί. ‘Η Ταουρούα καί ή Τζέννυ πήρανε τό φορείο καί προχώρησαν, ένω ή Μαϊμίτι, ή Μπαλχαντί, ή Χούτια καί ή Σουζάνα τις συνώδευαν μέ τά δ- πλα στά χέρια. Ή  άποστολή αυτή τελείωσε χωρίς κανένα άπρόο- πτο. *0 Γιούνγκ ήτανε κατεξαν- τλημένος καί δταν είδε τις ένοπλες γυναίκες νά μπαίνουν στό σπίτι, ρώτησε μέ μιά άδύνατη- φωνή:— "Ηρθατε γιά νά μέ σκοτώσετε;— "Οχι, Γιούνγκ, άπάντησε ή Μαϊμίτι, ήρθαμε γιά νά σέ πάρουμε, νά σέ περιποιηθούμε καί νά σέ κάνουμε καλά.Ό  Γ ιούνγκ τής έπιασε μέ ευγένεια τό χέρι καί τής τό φίλησε. ’Ανασηκώθηκε κατόπιν λιγάκι καί οί γυναίκες τόν έβαλαν στό φορείο καί κίνησαν βιαστικά γιά τό σπίτι τους, πριν γυρίσουν οί άλλοι άπό τό ψάρεμα.Στό σπίτι τους οί γυναίκες ετοίμασαν γιά τόν άρρωστο ένα μαλακό στρώμα άπό Αρωματικές φτέρες. "Ολες άρχισαν νά περιποιούνται τό Γιούνγκ καί νά προσπαθούν νά κάνουν τό στρώμα μα- λακώτερο. Κάθε μιά έφερνε ένα σκέπασμα, ένα μαξιλάρι ή άλλα πράμματα τοΰ νοικοκυριού, γιά νά ¿¿.ασφαλίσουν στό Γιούνγκ όσο τό δυνατό μεγαλείτερη άνεσι. ΚΓ αύτός μειδιοΰσε στις γυναίκες αύ- τές, πού τόσο τόν αγαπούσαν, καί ζήτησε νά τού φέρουν λουλούδια καί νά τού τραγουδήσουν τά τρυφερά έρωτικά τραγούδια τ ο υ ς ..."Οταν τήν άλλη μέρα ό "Ανταμς πρόσεξε τήν έξαφάνισι

τού Γ ιούνγκ, κατάλαβε τί είχε συμβή καί ειδοποίησε τούς συντρόφους του.— Δυστυχισμένε Νέντ! είπε έπε- ξηγηματικά ό "Ανταμς. ’Αγαπούσες πάντοτε τις γυναίκες! θ ά  σέ περιποιηθοΰν βέβαια καλλίτερα άπό δ,τι θά κάναμε εμείς.— Καί βέβαια! άπάντησεν δ Κβάϊντελ καί μ’ ένα καγχασμό πρόσθεσε: ’Αρκεί νά μή τόν έξ αντλήσουν όλότελα! Διάβολε! "Ε νας ωραίος άνδρας σάν τόν Γιούνγκ είνε πάντοτε προκλητικός γιά όλες αύτές τις διαβολογυναίκες !— Καί δλον αύτόν τόν καιρό έ- μεϊς δέν θάχουμε τίποτε νά βάλουμε στό στόμα! είπε ό Μάκ Κόϋ.— Αυτό δέν μπορεί νά διαρκέση πολύ, άπάντησε ό Κβάϊντελ. Αϋριο κιόλας τό πρωί θά πάω νά πάρω μιά άπ’ τις γυναίκες.. .  θ ά  ί- δοΰμε.. .— θάρθω κ’ έγώ μαζί σου! είπε ό Μάκ Κόϋ. ’Αγαπούσα πολύ αυτή τή Μαγδαληνή. . .— Κ’ έγώ τή Χούτια!—Εισάστε άρχιθλάκες ! τούς διέκοψε ό "Ανταμς. Δέν σκέπ,τε- οθε πτι άν πάτε πρός τό μέρος τών γυναικών θά διατρέξετε τόν κίνδυνο νά δεχθήτε καμμιά άπό τις -σφαίρες τών όπλων τους ; —έ- ρετε πολύ καλά δτι δέν θά σάς λυπηθούν.. .—θ ά ιδοΰμε ! θά  ίδοΰμε ! ά- πάντησαν κΓ οί δυο άλλοι.Ό  "Ανταμς σήκωσε τούς ώμους μέ έκπληξι καί τούς είπε συμβουλευτικά :—Πριν προλάβετε νά φύγετε θά σάς φυτέψουν στό δέρμα σας μιά σφαίρα. Μήν ξεχνάτε δτι ή Μαϊ- μίτι καί ή Χούτια είνε καλές σκο- π εύ τριες..."Ολην τήν έπομένην ήμέραν ό Κβάϊτελ καί δ Μάκ Κόϋ τήν πέρασαν πίνοντας καί βάζοντας στό νοΰ τις έρωτικές απολαύσεις, πού θά τούς έξασφάλιζε ή άρ-τσγή τών γυναικών. "Οταν νύχτωσε δ Κβάϊτελ έδωσε τό σύνθημα: ■—Πάμε ;—Πάμε ! άπάντησε δ Μάκ Κόϋ· Σηκώθηκαν καί οί δυό καί κίνησαν.Α Υ ΡΙΟ Ν  : Ή  συνέχεια.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣΤό έν Άθήναις θεραπευτήριον «Ό Ευαγγελισμός» διακηρύττει ότι ό πλειοδοτικός διαγωνισμός διά τήν έπί τριετίαν μίσθωσιν τού Κουρείου τού Σανατορίου έπανα- λαμβάνεται ωσαύτωςνδΓ ενσφραγίστων προσφορών τήν 4ην Σ ε πτεμβρίου έ.έ., ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 12ην μεσημβρινήν ύπό νέους όρους καί έγγύησιν τήν αύ- τήν.Πλείονας πληροφορίας οί ενδιαφερόμενοί θά λάβωσιν άπευθυ- νόμενοι είς τήν Γραμματείαν τής Τεχνικής ‘Υπηρεσίας τοΰ ‘ Ιδρύματος, καθ’ όλας τάς εργασίμους ήμέρας καί ώρας.(Έ κ τής Διευθόνσεως)

Τά γραφεία; στρατολογίας του Λονδίνου, γράφουν τά άγγλικά φύλλα, εινε άπό τινων ή μερών πλήρη γυναικών, αί όποΐαι σπεύδουν νάκαταταχθοΰν είς διαφόρους ύπηρεσίας κατόπιν ειδικής προσ- κλήσεως τών γυναικών πρός κα- τάταξιν. ‘Ως έπί τό πλεΐστον κατατάσσονται ώς νοσοκόμοι, μαγεί ρισσαι, οδηγοί αυτοκινήτων, δδη- γοί διά τήν έκκένωσιν τού Λονδίνου εκ τού άστικού πληθυσμού καί δι’ άγροτικάς έργασίοος. Οί υπάλληλοι τής στρατολογίας έργάζονται άπό τής 8ης πρωινής μέχρι τής 10ης έσπερινής διά τήν κατάταξιν· τών γυναικών. Αί ,κατατοοσσόμεναι άποστέλλονται είς ειδικόν στρα- τόπεδον, έκ τοΰ όποιου κατόπιν κατανέμονται είς τάς διαφόρους ύπηρεσίας. Τό πλεΐστον τών γυναικών τών προσελθουσών πρός κατάταξιν είνε σύζυγοι έπιστρά- των. Μεταξύ τών καταταχθεισών εινε πολλαί χορεύτριας μαννεκέν, άνθοπώλίδες τοΰ Πικαντίλλυ κλπ.
Τά όστά

τοΰ ΚολόμβουΕίς τόν καθεδρικόν ναόν τής νήσου τού Ά γιου  Δομίνικου τών Άντιλλών, φυλάσσονται τά όστά τού Χριστοφόρου Κολόμβου, τά πλεΐστα τών όποιων μετεβλήθηισαν ήδη είς κόνιν. Τελευταίως είχεν ύπαστηριχθή, ότι δέν πρόκειται περί τών οστών τού Χριστοφόρου Κολόμβου, άλλα τού υιού του Διέγου, δστις, άποθανών είς τάς Ά&ιτίλλας, έτάφη έκεΐ. Ό  κδθοΧ'1-" κ<4ς έπίσκάπρςμίαν συνέντευξίν του ίσχυριξεται ο ή  πρόκειται πράγματι περί τών όστών τού άνακαλύψαντος τήν Α μερικήν καί προσάγων πρός άπό- δειξιν τά έγγραφα, τά όποια ύπε- γράφησαν δταν παρεδόθησαν τά όστά, καί τό πρακτικόν, τό όποιον ύπεγράφη τό 1877 μεταξύ τών προξένων είς "Α γ . Δομίνικον, βέβαιοί ότι πρόκειται περί τών όστών τοΰ Χριστοφόρου Κολόμβου. Έ ν  τώ μεταξύ μέρος τής κόνεως τών όστών αυτών έχει άποσταλή είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας, είς τήν Γένουαν καί βίς τήν Παβίαν.Κ ε ν τ ρ ιχ ώ τ χ τ α  Γ ρ α φ ε ία  έπίτής πλατείας ‘Ομονοίας. Νεοανε- γειρομένη έξαώροφος οικοδομή, ύπερπολυτελής. ’Ενοικιάζονται είτε μεμονωμένως, είτε καί κατά πάτωμα. Πληροφορίαι : Γραφεία Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΗΛΙΟ Σ » , δδός Δώρου 8α, τηλέφω- νον 52-663. 835

Μ Ε Ρ ΙΚ ΑΚ Α ΙΡΩ Ν ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙ- ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ :
— Λ β ί* in i αικβψες είς τό Λ ίτάντβιγκ.— Τ ά 1 μεγάλα, γ'ομνάβεα 

τής άγγλεκής καί γαλ
λικής αεροπορίας.

— .Ύαϊκαί όιαΤΐςλοότεις 
είς Τ ό κεο.

— Ό  κ. τΙΙντεν είς τόν 
β,ρεταννεκόν στρατόν.Έ π ί πλέον ένα θαυμάσιο πρόγραμμα *

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΙΕΡΕΥΝΗΙΙΣ  
ΤΗΣ Μ Υ Σ Τ Η Ρ ΙΟ Υ Σ  ΑΦΡΙΚΗΣ
Η ΟΡΧΗΣΪΡΑ_ΤΟΥ ΛΕΗΙΧΕΤΟΝ
Η ΜΠΛΑΚ ΜΠΙΟΥΤΥ 

ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΥΡΣΑ
Κ 1 Ι  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Ε .  
Α Ε Γ Τ Α Ι Α  Π Α Γ ·  
K O S M I A  Ε Π Ι Κ Α Ι 

Ρ Α  Γ Ε Γ Ο Λ Ι Ο Τ Α

Πάντοτε κατάλληλον 
δεά «αεδεά.

τοΰ σκύλουΉ  κυρία Ρέτσαλ, χήρα πλου- σίωτάτου γαιοκτήμονος τού Καναδά, έφθασε τάς ήμέρας αύτάς έκ Βανκούβερ είς Πέμπρουν τής Α γ γ λ ία ς , φέρουσα τήν σποδόν τού αγαπημένου της σκύλου Φίλ. Πρό έξ μηνών άπέθανεν ό σύζυγός της καί έτάφη είς τόν Κανα- δάν, μολονότι ό οικογενειακός τάφος τών Ρέτςρλ εύρίσκεται είς Πέμπρουν. "Οταν δμως άπέθανεν ό Φίλ, ή κυρία του έκαυσε τό πτώμα του καί διέσχισε διά νά μεταβή είς Πέμπρουν έπτά χιλιάδας χιλιόμετρα διά νά σκορ- πίση τήν σποδόν τού Φίλ είς τόν έκεΐ κήπόν της, όπου ό Φίλ έπαιζε καί έτρεχε αίαν ήτο μικρός. Τήν κυρίαν Ρέτσαλ συνώδευεν 6 πατήρ Λεόν, ίερεύς είς Βανκούβερ, ό όποιος έκράτει τήν άργυρόν λήκυθον, όπου εύρίσκετο ή σποδός τού Φίλ. Τέλος, όταν ή κυρία Ρέτσαλ έάκόρπιζε τήν σποδόν τού σκύλου ̂ ιης είς τόν κήπον, ό ίερεύς έψαλλρ γράφουν τά αγγλικά φύλλα, διάφορους εύχάς !
Διατί προσετέβη

μία  ημέραΈ άν δ μήν Αύγουστος έχει 31 ήμέρας, όφείλεται τούτο εις τάς. ματαιοδοξίας τοΰ Ρωμαίου αύτο- κράτορος Αύγούστου. Ό  αύτοκρά τωρ, θεωρών ώς. προσβολήν πρός τό άτομόν του τό γεγονός ότι ό Ιούλιος (μήν τού ’ Ιουλίου Καί- σαρος) είχε 31 ήμέρας, ό δέ ’οδικός του 30 μόνον, άφήρεσε μίαν ήμέραν άπό τόν Φεβρουάριον καί τήν προσέθεσεν είς τόν μήνά του. Ούδείς τότε διεμαρτυρήθη καί έκ- τοτε ό μήν Αύγουστος έχει 31 ήμέρας, μολονότι προσετέθη... μία ήμερα ακόμη είς τούς καύσωνας τοΰ Αύγουστου! Σήμερον όμως ή ή μέρα αύτή καί . έάν δέν υπήρχε, θά προσετίθετο ίσως, γράφει έν αγγλικόν περιοδικόν, άν όχι δΓ άλλον λόγον, τουλάχιστον διά νά ύπάρχη μία έπί πλέον ημέρα είς τάς άδειας καί διακοπάς τού Αύγουστου I
Ή  φ ύλαξ

τ ο ΰ  φ ά ρ ο υΉ  κυρία Σάλτερ εινε φύλαξ έ- νός φάρου αμερικανικού καί εινε ίσως ή μόνη γυναίκα τού κόσμου, ή όποια έτόλμησε νά άναλάβη τοιαύτην υπηρεσίαν. Παραμείνασα χήρα άπό τού 1925 ή κυρία Σ ά λ τερ, έζήτησε νά άναλάβη αυτή τήν υπηρεσίαν τού φάρου τού Τάρκεύ Πόαντ τής Μαίρυλαντ, ήτις είχεν άνατεθή είς τόν σύζυγόν της. Μόνη έπί τού φάρου έκτελεΐ τόσον καλά τήν υπηρεσίαν της έπί 17 έτη, ώστε τελευταίως έδέχθη τά συγχαρητήρια τής ύπηρεσίας τών φάρων, διότι έσωσεν έν πλοίον διά τών σημάτων, τά όποια τού ά τ  έ-«τ€ ιλ ί ν ψ ¡.<ζν . -θυβΛ-λώδη νύκτα τού παρελθόντος Φεβρουάριου! Ή  κυρία Σάλτερ λέγει ότι εινε ευτυχής ζώσα μόνη μακράν τού κόσμου, έν μέσω του θορύβου έκ τών θραυομένων έπί τού φάρου της κυμάτων τού ’Ω κεανού.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

— Χρίστος Λ Ιά μ *λ»ις, *Ια-τρός-Στομαχολόγος, δέχεται Λυκαβηττού 2, 9—11 καί 5—7. Τη- λέφ. 20.406.
Π .  Ο .  ΛΙχτα-ράγκας, χει

ρουργική Κλινική, Βούλγαρη 4. 
Τηλ. 52-469.

Ά λ ί ξ .  Ί χ τ ρ ίδ η ς , ιατρόςΔερματολόγος - Άφροδισιολόγος. Δέχεται: Μασσαλίας 10. Τηλέφω- νον 20-941.
Μ .  ΗχΛ*θεον5ώρου, παθο

λόγος. Σκούφου 6α. Τηλ. 21.200.Δωρ ΙΩ ΑΝ Ν Η Σ Π. Χ Α Ρ Α Μ Η Σ , Μ αιεοτ^ ρ -  ΓονχικοΧό-
γος. Δέχεται, 4—7, Ά χ α ρ ν ώ ν  καί ’Η π ε ί ρ ο υ  37. Τηλ. 53-983.

ΑΦΙΞΕΙΣ— Ό  γαστροεντερολόγος Ιατρός κ. !. Καραβίτης, έπιστρέψ.ας έκ τού ταξιδιού του, δέχεται Ί π ποκράτους 19 6, ώραν 5—7. Τηλέ- φωνον 25-125.

εινε βαρύτεραΈ ά ν σήμερον τά πλοία εινε ταχύτερα οφείλεται τούτο όχι μόνον είς τάς κινητήριους μηχανάς των, αλλά καί είς τό μικρότερον βάρος των, "Εν πλοίον έκ χάλυβας, . λέγει ένας "Αγγλος . ναυπηγός, έχει τό έν πέμπτον του βάρους πλοίου· εκ ξύλου τών αύτών διαστάσεων. "Οσον καί άν φαίνεται-τούτο;.· παράδοξον, εινε έν τού- τοις αληθές. "Εν πλοίον έκ ξύλου των διαστάσεων τής *«Νορ- -μανδίας» ή «Κουήν ΜαΓρ;η» θά ί- •χρειάζετο μηχανάς πενταπλάσιας δυνάμεως διά νά άναπτάξη τήν ταχύτητα, τήν όποιαν έχουν τά -ύπερωκεάνεια αύτά. Τά έκ. σιδήρου ή χάλυβος' ιστιοφόρα δύναν- ται νά αναπτύξουν σήμερον, τάχύ-, τητα 20 25 μιλιών μέ ούριον. άνεμον, ένω τά , έκ ξύλου οΟδέπότε άνέπτυξαν ταχύτητα άνωτέρα.ν τών 15 μιλιών ! ,
"Ενα σπάνιον

ελληνικόν νόμισμα"Ενας μικρός ένδεκα ετών, σκαπτών είς τόν άγ-ρόν τούτπατρός τρός.είς Τό;μ Πένψ τής Α γ γ λ ία ς  δ .ά  νά εϋ.ρη πατάτες, εύρεν ένα νόμισμαίχαλκούν, τό όποιον ό πατήρ του έδειξεν είς τόν ιερέα τού χωρίου. Ό  ίερεύς, μή γνωρίζων το νόμισμα, τό άπέστειλεν είς τό Βρετανν.κόν Μουσεΐόν. Έξηκρι- βώθη τότε, ότι έπρόκειτο περί νομίσματος έλληνικοΰ, κοπέντος ύπό τής ελληνικής αποικίας τής Αλεξάνδρειάς πε,ρι τόν δεύτερον αιώνα μ. X . Οί νομισμοοτολόγοι θεωρούν τό νόμισμα αύτό ώς σπουδαιότατον, διότι μέχρι τοΰ- δε δέν υπήρχεν εις τάς ναμισμα- τικάς συλλογάς, μολονότι ήτο γνωστόν ότι οί "Ελληνες; τής Ά -  λεξανδρείας έκοπτον νομίσματα -έ,κ διαφόρων ¡μετάλλων μέχρι του τετάρτου αίώνος.
Τά β έ λ η "

τών Τατάρω ν!Μία γαλλική έφημερίς, γράφου- σα περί τών μεγάλων εξοπλισμών τής Ρωσίας κατά τά τελευταία έτη, υπενθυμίζει ότι κατά τήν εισβολήν τής στρατιάς τού Ναπολέ- όντος είς την Ρωσίαν οί Γάλλοι στρατιώται αντιμετώπισαν εις τινα σημεία τής Ρωσίας Τατά- ρους, τών όποιων ό όπλισμός συ- νίστατο είς δό-ρατα καί βέλη, Οί Τάταροι άύτοί ήσαν τόσον καλώς έξησκημένοι είς τήν τοξοβολίαν, ώιστε έβαλον έξ άποστάσεως έ- κατόν περίπου μέτρων κατά τών Γάλλων καί πάντοτε ευρισκον τόν στόχον· Πολλοί Γάλλοι στρατιωτικοί έφονεύθησαν έκ τών βελών τών Τατάρων. Σημειωτέον ότι κατά τήν εποχήν έκείνην τά τουφέκια δέν είχον τελέϊοποιηθή καί' ό Γάλλος' στρατιώτης'·έχ,ρείάζ«το τρία τούλάχιστόν λεπτά τήις ώ’ράς 'διά νά γέμιση τό όπλον του'κάί πυροβόληση έκ νέου, ένω οί Τά- ταροι κατά τό χρονικόν αύτό διάστημά'έβαλλον ' κατά τών άντιπά- λών των δέκα βέλη !
r- Ό  πιο αριστοκρατικός κι- ¡; νηματογράφοςΑ Τ Λ Α Σπροσφέρει στούς; φίλους του- μιά πραγματικά απολαυστική βραδυα μέ τό θαυμάσιο Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο  Π Ε Ρ ΙΠ Ε Τ Ε ΙΩ Δ Ε Σ  ΕΡΓΟΝ

Ή  Επιστήμη δι' όλους

Επιστήμη/
πόλεμος και πολιτισμός•Είνε σήμερον άναμφισβήτητον ότι ώς έπί τό πλεΐστον αί προσ- πάθειαι τής έπιστήμης τείνουν πρός τήν καταστροφήν καί ότι ό χαρακτήρ τών νεωτερων πολέμων προσλαμβάνει διαρκώς τρομερω- τέραν όψιν, λόγω τής έφαρμογής τών έπιστημονικών ανακαλύψεων.‘Η έπιστήμη. καί ό πόλεμος συ- νεδέοντο πάντοτε στενώτατα.Πρά- γματι, πλήν έλαχίστων έξαιρέ- σεων, τό πλεΐστον τών μεγαλει- τέρω,ν τεχνικών καί έπιστημονικών ανακαλύψεων τού δεκάτου ένάτου αίώνος όφείλεται άπ’ ευθείας είς τάς ύλικάς άνάγκας τού πολέμου.Ή  εισαγωγή ή ή άνακάλυψις τής πυρίτιδος — προϊόντος κατά τό ήμισυ τεχνικής καί κατά τό ή- μισυ έποστημονικής μελέτης τής άναμίξεως άλάτων — ώθησε τήν έπιστήμην πρός διαφόρους κατευθύνσεις. Τό χημικόν έργον τής έκ- ρήξεως ήγαγεν είς έρεύνας έπί τής φύσεως τής καύσεως καί τών ιδιοτήτων τών αερίων καί είς τήν: έρευναν αυτήν τού δεκάτου έβδομου έβδομου καί τού δεκάτου όγδοου αίώνος βασίζονται αί νε- ώτεραι θεωρίαι τής χημείας.Τό φαινόμενον τής έκρήξεως ή- γαγεν είς τήν μελέτην τής διαστολής τών αερίων καί δΓ αυτής πρός τήν ατμομηχανήν. Τάς μελέτας αύτάς ύπηγόρευσεν ή ιδέα όπως έκμεταλλευθοΰν περισσότερον τήν τρομακτικήν δύναμιν, ή όποια ώ- θεί τήν σφαίραν τοΰ τηλεβόλου. ’Επίσης ή κατασκευή τών τηλεβόλων έδωσε τεραστίαν ώθησιν είς τάς βιομηχανίας τών μετάλλων καί τήν έκμετάλλευσιν τών όρυ- χείων καί ήγαγεν έπομένως είς τήν άνάπτυξιν τής οργανικής χημείας καί τής μεταλλουργίας.Ή  βολή ΐδϋ τηλεβόλου ένέ- πνευσεν εντελώς νέας ιδέας έπί τής μηχανικής, ιδέας αΐτινες άνέτρεψαν τάς έπικρατούσας. Μέχρι τής έμφανίσεως τοΰ πυροβόλου δέν ΰπήρχον σχεδόν αί θεω- ρίαι περί δυναμικής ύπό τήν νεω- τέραν έννοιαν. ‘Έ να σώμα έ κινεί

το μόνον έάν ώθεΐτο δυνατά ή έάν έπιπτε. Τό πρώτον βήμα πέραν τών ιδεών αύτών έγένετα όταν, διά τής εισαγωγής τού τηλεβόλου, έγνώσθη ή ιδέα ότι τό βλήμα έχει κάποιον νέον είδος δυναμι- κής.Ή  μεγάλη τεχνική πρόοδος, ή έπιτελεσθεΐσα τόν δέκατον ένατον αιώνα καί ιδίως ή είς μεγάλην κλίμακα τήξις τοΰ σιδήρου διά τοΰ άνθρακος και ή εισαγωγή τής ατμομηχανής, όφείλεται ’ιδίως είς τάς άνάγκας τοΰ πυροβολικού, τού όποιου ή χρησιμοποίησις έ- γενικεύετο κατά τούς πολέμους.Είς τάς άνάγκας τού πολέμου οφείλονται και άλλαι έκ τών με- γαλειτέρων ανακαλύψεων, ώς επί παραδρίγματι ή άνακάλυψις τού Ροΰμφορντ έπί τής μηχανικής ά- ναλογίας της θερμότητος. ‘Η είς μεγάλην κλίμακα παραγωγή χάλυβος, χάρις είς τήν όποιαν κατέστη δυνατός ό νεώτερος έπί τής βάσεως τής μηχανική ς,στηρίζομε- νος παλι-ίισμός, όφείλεται απ’ ευθείας είς τάς άνάγκας τού πολέμου. Ό  Μπίστμερ άνεκάλυψεν άπό τού 1854 τό πολυβόλον, άλλ* έπειδή τά μέταλλα τής έποχής του δέν είχον αρκετήν αντοχήν είς τήν πυκνήν αλληλουχίαν τών βλημάτων ήρχισε νά μελετά μετά μεγάλης έπιτυχίας τόν τρόπον πα> ραγωγής στερεωτέρου μετάλλου και έφθασεν είς τήν κατασκευήν τού χάλυβος.Ταυτοχρόνως ή βελτίωσις τών μεθόδων τής συγκοινωνίας καί τών μεταφορών, τά τηλέφωνα, ό ά- σύρματος, τά αυτοκίνητα καί πρό παντός τά άεροπλάνον παρέσχον νέα καί τελειότερα μέσα είς τήν διευκόλυνση/ τής κινήσεως εκατομμυρίων ανθρώπων συγχρόνως, ένδ άψ’ Ιτέρδϋ ή βελτίωσις τδν μεθόδων τής άίποθηκεύσεως τών τροφών καί τής ιατρικής ύπηρέ- σίας έπιτρέπουν σήμερον νά άπο- σοβηθή δ λιμός καί δ λοιμός εκατομμυρίων ανθρώπων έπί πολλά έτη,. Φ ΙΛΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ
Μάριου Πεταλούδα

Σύ γχρ ο νο ν  αθηναϊκόν  μυθιστόρημα 248ον

ΑΘΗΝΑ
ΣΗ Μ ΕΡΟΝ’Άρχεται τών παραστά- σεών του διά πρώτη ν φορότν έν Άθήναις ό μέγας διεθνής καλλιτέχνης I.

ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟ!Κ 0 Ρ 0 Ν Τ ΙΝ Ιδστις διά τών πειραμάτων του, τά όποια είνε τά κατα- πληκτικώτερα και τά πλέον απίθανα καί αφάνταστα, θά καταπλήσση τούς πάντας. Επίσης άπό τής σκηνής τής
Α Θ Η Ν Α Σθά έμφανισθή ό έκ Παρισίων άφιχθείς ‘Έλλην καλλιτέχνης τής κιθάρας καί τού άσματοςΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ Στή συμπράξει τών κ.κ.Σ . Ν Ι’Κ Ο Λ ΑΊ'ΔΟ Υκαί Ν. ΝΑΠΟΥΈ π ί πλέον δέ καί τό άρι- στουργηματικόν έργον0 ΜΑΥΡΟ! ΠΕΙΡΑΤΗ!Σ η μ. — ’Άνευ ούδεμιάς ύπερτιμήσεως τού εισιτηρίου. Άτέλειαι καί διαρκή δέν ισχύουν.

"Ενα φιλμ μέ γοργή πλοκή καί άδιάπτωτον ενδιαφέρον, είς τό όποιον τόν κιν- δυνωδέστερον καί τόλμη ρό- τερον ρόλον παίζει ή αντίπαλος τοΰΤ Σ Α Ρ Λ Υ  Τ Σ Α Ν  τό κορίτσι τής Σαγκάης ΑΝΝΑ ΜΑΙΎ- ΒΟΓΚ ΣΗ Μ ΕΡΟΝΑ Τ Λ Α Σ4^ν%ννν»ννννννννννν»νννννννννν%* ύΑί'θουβκ. ζητείται, μάλλον κεντρική, διά συνεδριάσεις, όλιγομε- λοΰς συλλόγου, είς ώ;ρας τίού δέν χρησιμοποιεΐ-ται άπό τόν ιδιώτην ή τόν σύλλογον, ό όποιος θά πα- ραχωρήση έπί λογικώ ένοικίω τήν δίς τής έβδομάδος χρήσιν. Άπευ- θυντέον έγγράφως: Κον I. Άνδρι- κόπουλον, Ναυπλίου 5. 847Γ Κ Λ 0 Ρ ΙΑΠλατεία Αγάμω ν.Κατόπιν τής έπιτυχίας τών αστυνομικών καί π5ριπετει- ωδών έργων, άρχίζομεν τήν προβολήν καί δευτέρου έργου.έργου Κάου-Μπόϋς. Απόψ ε:ΙονΤό αστυνομικόν περιπετειώδεςΗ Κ 0ΙΛ Α ΣΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ2ον’ Εκλεκτόν Κάου-Μπόϋς
0 Υ Π ΕΡΑΣΠ ΙΣΤΗ ΣΤ ης ΤΙΜΗΣ

— Κάθε άλλο, πα,ρετήρησε ό εί- σαγγελεύς. Μά ομολογώ ότι έχω πολύν καιρό νά σέ δώ τόσο εύθυμη. θ ά  έλαβες ίσως ευχάριστες ειδήσεις άπό τό γυιό σου. ’Έτσι δέν είνε ;Ή Δέσποινα άπάντησε μέ μιά ελαφρά κίνησι τής κεφαλής :— Ή  περιέργεια εινε κακό έλάτ- τωμα. Μά θά σού πώ γιατί είμαι ευχάριστημένη. Αποφάσισα νά κάνω μιά μικρή έκδρομή. Νομίζω πώς είνε καιρός νά άλλάξω κΓ έγώ λιγάκι τόν άέρα μου.— Μιά έκδρομή ; ρώτησε μέ έκπληξι ό Ριάνης. Πώς σού ήρθεΔ ίδέ“  ; ■ ·— « ς . ,Χωρίς ν’ άπαντήση άπ’ εύθείας •στην έρώτησι, ή Δέσποινα έξηκο- λούθησε ΐι— "Εχω χρόνια νά ταξιδέψω, νά δώ θάλασσα, ανοικτό όρίζοντα. Δέν πιστεύω νά μού άρνηθής τήν άδεια νά έκπληρώσω αύτή τή μικρή έπιθυμία.— Έ γώ  ; Καθόλου. Απορώ όμως γιά τήν έποχή πού διάλεξες γιά νά... παραθερμσης. Κάθ£ μέρα βρέχει. Έ ρχεται ό Νοέμβριος."Ερριξε μιά άνήσυχη ματιά στή γοναϊκά του.— Αλήθεια, μιλάς μέ τά σωστά σου ;— Βεβαιότατα, έδήλωσιε ή Δέσποινα μέ τόνο πού δέν έπιδέχετο ιΐιά αντιρρήσεις. Τί μέ κυττάζέις έτσι ; Φαντάζεσαι πώς παραληρώ ;; "Οχι, Δημήτρη. Μού κακοφαίνεται πού θά σ’ άφήισω μόνο μιά-Ιδυό μέρες.Αύτή τή φορά ό Δημήτρης άντε- λήφθη πώς ή γυναίκα του δέν ά- στειεύέτο. Κύτταξε τήν Περσεφό- νη, πού παρακολουθούσε αδιάφορη, αμίλητη, τή συζήτησι αύτή.— ’Εσύ δέ μιλάς, Περσεφόνη ; Δέ μού λές τί έντύπωσι σού κάνουν τά... σχέδια τής Δέσποινας;Περίμενε άπό κείνη μιά λέξι. πρύ θάδειχνε πώς καί ή αδελφή του συμμερίζετο την μεγάλη έου έκπληξι.Μά όχι.‘Η Περσεφόνη εξακολουθούσε νά πλέκη ατάραχη, μετρώντας; προσεκτικά τούς πόντους τού μάλλινου γιλέκου πού προωρΐζετο γιά τόν Κώστα.— Τί λέω ; μουρμούρισε μέσα στά δόντια της. "Εχεις τήν άπαί- τησι νά συγκροτήσουμε... οικογενειακό συμβούλιο γιά μιά εκδρομή ; "Αφησε τή Δέσποινα νά πάη νά ξεσκάση.Ό  Δημήτρης σταυροκοπήθηκε.— Καί σύ, Βρούτε ;

Σήκωσε τούς ώμους καί προσέθεσε :— Ε σ είς οί γυναίκες εΐσθε πάντα σύμφωνες, όταν υπάρχει κάτι τό όποπτο στή μέση.Σηκώθηκε καί άρχισε νά βη- ματιζη νευρικά μέσα στό δωμάτιο.Στάθηκε μπροστά στή Δέσποινα σέ λίγο. Τή ρώτησε μέ έλα- φρώς ειρωνικό ύφος ;—Μπορούμε νά μάθωμε πού θά πάτε, κυρία μου;—Μά... άκόμη δέν άπεφάσισα δ-1 ριστικά. Μήν άνησυχής όμως, Δη* μητράκη.. Δέ θά πάω μακρυά. Ά  ν
άφήσωμε τά σχόλια. Αφού έχω έ- ξασφαλίση τήν άδειά σου, σύζυγέ, περιττεύουν τά λόγια. Καί αφού εΐαι ,τόσσο περίεργος, δηλώνω έ- πισήμως ότι αϋριο τό βράδυ θά σού στείλω ένα τηλεγράφημα. Μόνο τηλεγ,ραφικώς μπορώ νά δώσω πληροφορίες γιά τό σκοπό' τού ταξιδιού μου. ***Τήν έπομένη ή Δέσποινα ¿ξύπνησε μέ τά χαράματα. "Εξω έπεφτε μιά ψιλή, μονότονη βροχή. Έ χ  τούτοις ό ουρανός ήταν βαρύς, φορτωμένος μέ μαύρα, βαρειά σύννεφα. Σύννεφα πού απειλούσαν μιά μεγάλη θύελλα. Ό  Δημήτρης, πού δέν είχε κλείση μάτιτή νύκτα, κοιμόταν τώρα ήσυχα σάν μικρό παιδί. Δέν ξύπνησε, όταν ή γυναίκα του σηκώθηκε άπό τό κρεββάτι της. Καί κατόπιν, δένά- κουσε τήν πόρτα τού δωματίου νά κλεινή σιγανά. "Ανοιξε τά μάτια του ξαφνικά, όταν τό ρολόι τού τοίχου έσήμανε τήν ένάτην.Συνηθισμένος νά τήν καλημερί- ζη πριν ακόμη, ξυπνήση γιά καλά, τής είπε:—Νομίζω πώς είνε άργά, Δέ- σπω. Καλή μέρα.Περίμενε, όπως κάθε πρωί, μιά άπάντησι.Μά τίποτα.Τά δωμάτιο ήταν ακόμη βυθισμένο στό σκοτάδι. Κλειστά τά βαρειά βελουδένια. παραπετάσματα.—Δέσποινα ! φώναξε ό Δηαή- τρης. Γιατί δέ μού απαντάς; Είσαι άκόμη θυμωμένη γιά τή χθεσινή συζήτησι; (Ακολουθεί)

Έλλην&κό. ’Ενοικιάζεται καί πωλείται ωραιότατη νεόδμητος πολυτελεστάτη έπαυλις, κήπος πήχ. 4,700, μεγάλαι βεράντας νερό άφθονο. Πληροφορίαι: Τηλέ- φωνον 26-983. 843ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚ Π Α ΙΔ ΕΥ ΤΙΚ Ο Υ  ΣΥ Ν ΔΕΣΜ Ο Υ  ‘Οδός Μαυρογένους, άρ. 8 (πάροδος Άχαρνών), Διεύθυνσις Κας Μ Α Ρ ΙΑ Σ  ΚΡΙΚ ΟΥ Περιλαμβάνει Δηιμοτικόν τετρατάξιον, Γυμνάσιον έ- ξατάξιον νέου τύπου καί Γ υμνάσιον έξατάξιον παλαιού τύπου. Γίνονται δεκταί μαθήτριαι έσωτερικαί, ήμισύσ- σιτοι καί έξωτερικαί. Κανονισμός άποστέλλεται τώ αί- τούντι. Έγγραφαι άρχονται άπό τής 10ης Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνον 80-487.^\\\\VVVVVVW\«WV«WVVWV\V«WWV\\«VV«VVW%VW«WV\VVÍVWVW ύ
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«Πρ έπει νά εϊμεθα  έτοιμοι!»

’Αρχίζει ή άραίωσις του πληθυσμού τού Λονδίνου
Ποια μέτρα έχουν ήδη ΧηφθηΣήμερον τήν 8ην πρωΉ νήν, ώς ήγγέλθη τήν νύκτα, έπρόκειτο ν’ άρχίση ή ά- ραίωσις του πληθυσμού του Λονδίνου, μεταφερομένων πρώτον των μαθητών τών

βάσεως. Ο ί ά'νδρες της είνε έθελον- ται, οί όποιοι κατετάγησαν κατόπιν των εκκλήσεων πού άπηυθύνθήσαν πρός τούς ’Άγγλους πολίτας. ’Από έτους περίπου εις τήν παθητικήν -αεράμυναν καί τήν έν γένει προφύ-
οπότε διηυθυνε τάς διασυμμαχικός υπηρεσίας θαλασσίων μεταφορών. Τα καταπληκτικά αποτελέσματα, τά όποια έπέτυχεν ή δράσις τού “ Αν- τερσον κατά τήν ένδεκάμηνον θυ,- τείαν του ώς υπουργού τής παθητι

Σήμερον διεκόπησαν δλαι αί συγκοινωνίαι του Λονδίνου διά νά διευκολυνθή ή έξοδος έξ αυτού 650,000 παιδιών, ήλικίας άνω τών 5 έτών, τά όποια μεταβαίνουν εις άλλας άσφαλεΐς πόλεις κατά σχολεία. ’Ανωτέρω μαθηταί ένός κολλεγίου τού Λονδίνου, φέροντες τούς σάκκους των μέ δύο ήμερων τρόφιμα, μεταβαίνουν είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν.σχολείων, οί όποιοι θά έπι- βιβασθοΰν τραίνων είς ¡2  σταθμούς τού ύπογείου σιδηροδρόμου. Επίσης θά χρησιμοποιηθούν τράμ καί λεωφορεία. Υπολογίζεται ότι 400.000 περίπου μαθηταί θ’ Απομακρυνθούν τού Λονδίνου καί δτι τρία έκατομμύρια έκ τών κατοίκων του θά μεταφερ- θοΰν Αλλαχού πρός άραίω- σιν τού πληθυσμού του. Σ χετικούς ό έκεϊ ανταποκριτής τού παρισινού «Χρόνου» έπι- στέλλει τά έξης:Ένω ή διεθνής κατάστασις έπι- δείνούται καί ή ειρήνη κρέμαται, όπως λέγεται, από μίαν κλωστήν, συνεχίζεται μεθοδικούς ή λήψις τών μέτρων πρός προστασίαν τού πληθυσμού από αεροπορικής επιδρομής. 'Η  όργάνωσις παθητικής άεραμύνης τής ’Αγγλίας, ή οποία από τού περυ- οινού Μαρτίου ήρχίσε νά συστημα- τοποιήται υπό τήν διεύθυνσιν τού υπουργού τών ’Εσωτερικών σερ Σά- μουελ Χόαρ, στηρίζεται επί εύρείας

λαξιν τού αμάχου πληθυσμού από τού έκ τού άέρος κινδύνρυ έπετελέ- σθη μεγίστη πρόοδος, ή όποια έγι- νεν αισθητή ιδίως κατά τάς ημέρας ταύτας, οπότε μέ εκπληκτικήν ταχύτητα τόσον ή πρωτεύουσα, όσον καί αί άλλαι πόλεις τής χώρας, απέκτησαν τόν «θώρακα» των κατά πόσης έζ άέρος έπιθέσεως.Ά π ύ  τού παρελθόντος ’ Οκτωβρίου έτέθη, ώς γνωστόν, επί κεφαλής τών υπηρεσιών τής παθητικής· άεραμύνης ’ιδιαίτερος υπουργός, ό σέρ Τζών ’Ά λ τερσον, ό όποιος είχε κατ’ αύτάς επανειλημμένος συνεργασίας μετά τού πρωθυπουργού κ. Τσάμ- πεολαιν, προκειμένου νά καθορισθή επακριβώς ό βαθμός τής μέχρι τοΰδε προπαρασκευής τής ’Αγγλίας.Ό  σέρ Τζών ’Άντερσον, είς τόν όποιον άνετέθη ή σοβαρωτάτη αποστολή τής όργανώσεως τών υπηρεσιών παθητικής άεραμύνης, άπεδεί- χθη αντάξιος τών περιστάσεων. ΕΙ- χεν ήδη εις τό ενεργητικόν του τήν εξαιρετικήν επιτυχίαν πού έσημείω- σε κατά τόν πόλεμον 1914—1918, τούτον διενεμήθησαν εις έκατοντά δας χιλιάδων άντιτύπων τέσσαρα δι

κής άεραμύνης, έδικαίωσαν πλήρως τήν εξαιρετικήν φήμην τού άνδρός.Είς τάς υπηρεσίας τής παθητικής άεραμύνης έχουν ήδη καταταγή χιλιάδες εθελοντών άμφοτέρων τών φύλων, έδόθη δέ τόση σημασία είς τάς ύπηρεσίας αύτάς, ώστε αυτός ό Β α σιλεύς, κατά τήν επάνοδόν του έκ τού είς Καναδαν ταξιδιού του, έπε- θεώρησε τμήμα βοηθητικών εθελοντών τής άστυνομίας, καί ό άδελφός του Δούξ τού Γκλώτσεστερ παρηκο- λσύθι,σεν άσκήσεις τών εθελοντών πυροσβεστών. Τό θέαμα ηλικιωμένων άνδρών ή γυναικών, οί οποίοι ασκούνται είς τάς οδούς τού Λονδίνου, είς τό νά οδηγούν υγειονομικά αυτοκίνητα, νά μεταφέρουν ασθενείς κ.λ.π., είνε άπό τίνος χρόνου καθημερινόν. ΙΙαραλλήλως πρός την συγκρότησιν τού καταλλήλου εμψύχου υλικού καί τών έμπειρων στελεχών έπεδιώχθη ή ιδεολογική προ- παρασκευή καί ή διαφώτισις τού ά- μά/ου πληθυσμού. Π ρ ό ς τόν σκοπόν

αφωτιστικώτατα φυλλάδια, τά όποια καί κυκλοφορούν κατά τάς ημέρας αύτάς άπό χειρός είς χείρα μεταξύ όλων τών ’Ά γγλω ν. Σκοπός τής έκ- δόσεως τών φυλλαδίων τούτων είνε, όπως έδήλωσεν ύ κ. ’Άντερσον, «νά μάθουν οί ’Ά γ γ λο ι καί αί Ά γγλίδες μερικά πράγματα, τά όποια πρέπει να γνωρίζουν ώστε νά είνε έτοιμοι δι' ενδεχόμενον πόλεμον».Ίο  ΰπ’ αριθμόν 1 φυλλάδιον περιγράφει τό σύστημα τών προειδοποιήσεων διά τών σειρήνων, όταν πρόκειται περί αεροπορικής επιδρομής, καί διά περιστρεφόμενων καί κροτούντων ξύλων όταν πρόκειται περί τοξικων αερίων. ’Εκτίθεται ακολούθως μέ κάθε λεπτομέρειαν καί μέ άφθονους εικόνας ό τρόπος χρή- σεως τών άντιασφυξιογόνων προσωπίδων, αί όποίαι έχουν διανεμηθύ δωρεάν είς όλον τόν πληθυσμόν άπό τού παρελθόντος ’ Οκτωβρίου, είς τρόπον ώστε νά μήν υπάρχη πλέον ’Ά γ γ λ ο ς, ό όποιος*νά μή έχη τήν προσωπίδα του. Δίδονται περαιτέρω λεπτομερείς όδηγίαι περί τού «συσκο- τισμοΰ τών φώτων» έν περιπτώ- σει, νυκτερινής επιδρομής, καθώς καί περί τών μέτρων άμύνης ενάντιοι εμπρηστικής βόμβας. Τέλος περιγρά- φεται ό τρόπος έκκενώσεως τού Λονδίνου καί τών άλλων πόλεων άπό τά παιδιά, τάς εγκύους καί τούς τυφλούς, ή όποια θά γίνη επί τή βάσει σχεδίου ευθύς ώς δοθή τό πρώτον σύνθημα κινδύνου. "Ο λα  τά πρόσωπα, ιά όποια θά εκκενώσουν τό Λ ονδίνου καί τάς άλλας πόλεις, ποό είνε εκτεθειμένοι είς αεροπορικός έπι- δρομάς, θά είνε έτοιμα πρός άναχώ- ρησιν, θά φέρουν άνυ,ρτημένας είς τό στήθος των πινακίδας ταυτότητας καί θά έχουν μαζί των τροφός δύο ημερών. Τέλος σημειοΰται ότι έν περιπτοόσει πολέμου αί διαταγαί τών αρχών πρός τό Κοινόν θ’ άνα- κοινούνται διά τού Τύπου καί διά τού ραδιοφώνου.Είς τό ύπ’ αριθμόν 2 φυλλάδιον εύρίσκονται άκόμη λεπτομερέστεροι όδηγίαι περί τού τρόπου χρήσεως τής προσωπίδος, καθώς καί περί τής διατηρήσεοός της έντός τής ειδικής θήκης της, ώστε νά μή ύποστή καμ- μίαν βλάβην. Ακολουθούν νέαι όδη- γίαι περί τού άποτελεσματικωτέρου τρόπου καλύψεως τών φώτων, υποδεικνύονται δέ διάφοροι πρακτικοί καί άδάπανοι μέθοδοι. Τό Κοινόν προσκαλείται νά προμηθευθή άπό τσύδε υφάσματα ή χαρτιά μελανού χρώματος, τά όποια θά άναρτήσουν είς τά παράθυρα τών οικιών.Τό ύπ’ αριθμόν "> φυλλάδιον αφιερώνεται έξ ολοκλήρου είς τήν έκ- κένωσιν τών περιφερειών πού έχουν χαρακτηρισθή ιός «έκκενοιτέαι» άπό τά παιδιά καί όλα έν γένει τά πρόσωπα, τά όποια δέν είνε άπαραίτη- τα. Α ί  «έκκενωτέαι» περιφέρειαι είνε

αί ε ξ ή ς : α) τού Λονδίνου καί τών περιχώρων του, β) τών πόλεων τής κυιλάδος Μηντγουαίη, Τσέϊτεμ, Ί’ζίλ- λιγκαμ καί Ρόταεστερ, γ) Π όρτ σΐιουθ. Γκόσποοτ καί Σαούθαιιπτον.δ) Μπίρμιγχαμ καί Σμήτγουϊκ,
ουν εις τόν σταθμόν. 'Υπολογίζεται •δτ·, άνω τών τριών εκατομμυρίων μΤχθητών α’νοΛτών ό έτών πρέπει νά απομακρυνθούν από τάς «έκκενωτέ ας» περιφερείας. "Εκαστος έκ τών μαθητών θά έχη τήν ατομικήν πινα-

Γί αρά τά άποθέματα, τά όποϊα  ̂ έ- σχημάτισεν ή Κυβέρνησις, — καί ό κ. Τοάμπέρλαιν έδήλωσεν ήδη είς τήν Βουλήν ότι είς τόν αγγλικόν λαόν δέν πρόκειται νά έπιβληθή τό «δε/.τίον τροφίμων» — δίδονται είς
mm

Πρός προστασίαν τών μεγάλων οικοδομημάτων τού Λονδίνου άπό τών κινδύνων άιροπορικής έ- πιδρομής έσχηματίσθησαν προ τών τοίχων των προπετάσματα έκ σάκκων άμμου. Είς τήν εικόνα φαίνονται οί σάκκοι άμμου οί τοποθετηθέντες είς μίαν πλευράν τοΰ Δημαρχείου — έπισήμου κατοικίας, τού Λόρδου Δημάρχου — παρ’ αυτούς δέ φρουρεί ένας αυτοσχέδιος μικρός σκοπός.Λίβερπουλ,Μπούτλ, Μπίρκενχηντ καί Ούέϊλσεϋ, στ) Μάντσεστερ καί Σάλ- φορντ, ζ ίΣήφφιλντ, Λήντς, Μπράντ- φορντ καί Χάλλ, η) Νιουκέϊστλ καί Γκέϊτσχηντ, θ) Έδιμβοΰργον, Ρό- συθ, Γλασκώβη, Κλάϋντ καί Ντάν- τη. Τό φυλλάδιον αναφέρει ότι καί άλλάι περιφέρειαι ήμποροΰν νά χα ρακτηρισθοΰν μεταγενεστέρως ώ ; «έκκενωτέαι» καί νά διαταχθή ή ά πομακρυνσις τού μή άναγκαίου πληθυσμού. Ή  έκκένωσις γίνεται μερί- μνη τών άρχών, έκαστος δέ τών ά πομακρυνομένων λαμβάνει σαφείς οδηγίας περί τού τόπου όπου θά κα- τευθυνθή καί τού διαμερίσματος όπου θα καταλύση. Ή  όργάνωσις τής ύπηρεσίας αυτής τής έκκενώσεως είνε άπό τάς δυσκολωτέρας, όπως όμως είνε ήδη γνωστόν άπό τά τηλεγραφήματα, ήρχισε νά εφαρμόζεται προοδευτικός. Ε ίς τό ’ίδιοι· φυλλάδιον εξηγούνται οί λόγοι διά τούς οποίους ή έκκένωσις τών περιφερειών άπό τά παιδιά γίνεται κατά σχολεία, υπό τήν διεύθυνσιν τών διδασκάλων can·, χωρίς οί γονείς νά τά συνοδεύν
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

ΤΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣΧ Ρ Η Σ ΙΜ ΕΣ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε ΣΉ  μόδα πού έπιβάλλει τις γαρνιτούρες λενζερί, τά ζαμπό, τις δαντέλλες, τά ελαφρά αραχνοΰφαντα ύφάσματα, μας ξαναήλθε. ’ Αρέσει στις γυναίκες γιατί τις κολακεύει, τις δείχνει πιό νέες καί πιό δροσερές. Μά τά λεπτά αύτά έξαρτήματα τής τουαλέττας απαιτούν μιά άμεμπτη καθαριότητα. ’ Ιδού καί μερικές συμβουλές, πού θά σας βοηθήσουν νά τά διατη- ρήτε σέ καλή κατάστασι :Οί δαντέλλες.— ‘Όταν ή δαντέλλα είνε άσπρη καί καινούργια, θά τήν πλύνετε μέσα σέ χλιαρό γάλα, θ ά  τήν ξεπλύνετε κατόπιν 'μέσα σέ μιά λεκάνη νερό, έντός τοΰ όποιου θά προσθέσετε δυό κομματάκια ζάχαρη, θ ά  τή σιδερώσετε άπό τήν ανάποδη, ενόσω είνε ακόμη έλαφρώς ύγρά μέ πολύ καθαρό καί χλιαρό σίδερο.’Αληθινές δαντέλλες.— Αυτές Απαιτούν διαφορετικό τρόπο καθαρίσματος. θά  τις Απλώσετε έπά- νω σέ μια ντυμένη σανίδα καί θά βάλετε κάτω άπό τή δαντέλλα ένα φύλλο άπό άσπρο χαρτί. ’Έπειτα θά τήν πασπαλίσετε μέ άφθονη πούδρα τάλκ, πού θά άπορροφήση τούς λ&κέδες. θά απλώσετε πάλι έπάνω στή δαντέλλα ένα άλλο φύλλο χαρτί καί θά τή σιδερώσετε μέ καθαρό καί χλιαρό πάλι σίδερο.Πυκνές δαντέλλες.— θ ά  βάλετε τή δαντέλλα μέσα σέ κατσαρόλα, μέσα σέ ζεστή σαπουνάδα. θά  ά- φήσετε τήν κατσαρόλα σέ χαμηλή φωτιά νά πάρη τό νερό δυό - τρεις βράσεις, θ ά  τήν ξεπλύνετε πάλι μέ ζεστό νερό. Έπειτα θά τήν τυλίξετε γύρω άπό μιά μποτίλια, μέ κανονικό τρόπο. Σιδέρωμα δέν χρειάζεται,Βαμβακερό βουάλ.— θά τό ά- φήσετε κάμποση ώρα μέσα σέ χλιαρή σαπουνάδα. "Επειτα θά τό τρίψετε έλαφρά έντός αυτής, θά τό ξεπλύνετε μέ καθαρό νερό. Έντός αύτου θά έχετε ρίξη προηγουμένως είκοσι γραμμάρια λευκής αραβικής γόμας, θ ά  σιδερώσετε κατόπιν τό ύφασμα ένόσω είνε άκόμη υγρό.‘Η τουαλέττα σας.— ‘Η τουα- λέττα άπό μαύρο τούλι φρεσκάρε- ται ώς έξης : θά απλώσετε μιά φανέλλα επάνω σ·τή σανίδα τού σιδερώματος. θά  τήν σκεπάσετε μέ ένα καθαρό πανί. "Επειτα θά Απλώσετε τή τουαλέττα άπό τήν Ανάποδη μεριά, θ ά  τή βρέξετε λιγάκι μέ ένα σφουγγαράκι βουτηγμένο σέ έλαφρό τσιάϊ. ’Έπειτα θά τή σιδερώσετε μέ χλιαρό σίδερο. ΝΙΝΑΚ Υ Ν  Η ΓΟΛΕΩΦ ΟΡΕΙΑΒΟΥΛΙΑΓΜ ΕΝΗΣ -  Β Α ΡΚ ΙΖΗ Σ ΤΗΛ. 31.770Τακτικαί Αναχωρήσεις άπό τά; όδούς ‘Ομήρου, Μοναστηράκι, Μα- κρυγιάννη καί Πειραιά Δημοτικόν θέατ,ρον άπό 3ης πρωινής.

κίδα μέ τήν ταυτότητά του, καθώς καί τρόφιμα διά δύο ημέρας, θά ειδοποίηση δέ τούς γονείς του περί τής νέας δευθύνσεώς του μόλις φθά- ση καί έγκατασταθή είς τό μέρος πού θά εχν όρίση ή άρμοδία υπηρεσία. Τά κάτω τών 5 έτών παιδιά 8ά αναχωρήσουν μαζί μέ τάς μητέρα; των, αί όποίαι πρέπει νά δηλώσουν τά ονόματα των καί τόν άριθμόν τών βρεφών των. Τό ίδιον ισχύει καί διά τάς εγκύους καί τούς τυφλούς,Είς τό ίδιον φυλλάδιον ορίζεται ότι πάν ικανόν πρύσωπον, ά'νδρας ή γυναίκα, πού δέν άνήκει είς μίαν τών ανωτέρω κατηγωριών, δέν πρέπει νά αναχώρηση πριν βεδαιωθή ότι δέν πρόκειται νά χρησιμοποιηθή είς μίαν άπό τάς , ύπηρεσίας τής παθητικής άεραμύνης. ■*Τέλος, τό ύπ’ άριθμόν 4 φυλλά- διον άναφέρεται είς τόν επισιτισμόν τού πληθυσμού έν περιπτώσει πόλε μου. Τό ζήτημα είνε ζωτικής διά τήν ’Αγγλίαν σημασίας, δεδομένου ότ·, ή διατροφή τοΰ πληθυσμού της έξαοτάται άπό τάς είσαγωγάς τιγςν*ν»νν»»νν»νννν»νν»ν»^ν» νννννννν

τούς πολίτας αί ακόλουθοι όδηγίαι: α) Έκαστος οικογενειάρχης πρέπει νά κόμη, έν τώ μέτρο) τών δυνάμε* οτν του, μικράς προμήθειας, ώστε νά δύναται νά θρέψη τήν οίκογ ένειάν του επί μίαν εβδομάδα τουλάχιστον, β ’. Ο ί άπομακρυνόμενοι έκ τών «έκ- κενουμένών» περιφερειών πρέπει νά έχουν μεθ’ εαυτών τρόφιμα δύο ημερών διά νά δώσουν καιρόν εις τάς υπηρεσίας μεταφορώιν νά άποστεί- λουν περισσότερα τρόφιμα εις τάς νέας των'κατοικίας, γ) Θά έγκατασταθή υπηρεσία ελέγχου τροφίμων, (Σ η μ .— περί τής όποιας τό «’Έθνος» ύσχολήθη ίδιαιτέρο)ς εις τό προχθεσινόν του φύλλον).Τό έπιστέγασμα όλων τών οδηγιών τής ύπηρεσίας παθητικής άε- ραιιύνης πρός τό Κοινόν άποτελεΐ ή διαρκώς επαναλαμβανόμενη φρά- σις: «Π ρέπ ει νά εϊμεθα έτοιμοι» ! Καί πράγματι, μέ τά ληφθέντα καί λαμβανόμενα μέτρα ή ’Αγγλία καί ό πληθυσμός της είνε τελείως έτοιμοι νά αντιμετωπίσουν οίονδήποτε ενδεχόμενον.
miivM w*·

«

Τό μέγ<χ υποχθόνιον «δράμα» της Σαντορίνης 
Ενα μυστήριον πού κλονίζει τό ΑίγαΤον έπί χ ιλ ιετη ρ ίδ α ςΠόσον είχε δίκαιον ένας μεγάλος αστρονόμος δταν έγραφεν δτι τά δράματα τής ανθρώπινης ζωής εινε τίποτε έμπρός είς τά καθημερινά φοβερά δράματα τής φύσεως! Κόσμοι όλόκληροι τού ’Απείρου

πωσιν ένός μεγάλου Αρρώστου, ό όποιος ύποφέρει άπό κάποιον μυστηριώδες καί άθεράπευτον νόσημα τών έσωτερικών του όργάνων. Κανείς, όσονδήποτε μεγάλος επιστήμων, δέν κατόρθωσε μέχρι σή
φαινόμενον δέν είνε σημερινόν. Είνε παλαιόν δσον καί ό κόσμος, ή μάλλον είνε παλαιότερον άπό τήν 'Ιστορίαν. Διότι άν άναζητήσωμεν τάς άρχικάς αιτίας καί τάς πρώ- τας έκδηλώσεις, πρέπει νά φθάσω-

το ovoua

Α ί ηφαιστειογενείς νησίδες τής Σαντορίνης ώς παρουσιάζονται σήμερον μετά τήν νέαν έκρηξιν τού ηφαιστείου. Ή  κάτω αριστερά μόνη απομένει ακόμη κεχωρισμεΥη, αί δέ λοιπαί, σχηματισθεΐσαι διά τών άλλε- παλλήΛων έκρήξεων, ήνώθησαν είς μίαν. Έ π ί τοΰ σχεδιαγράμματος σηιιειούται τό όνομα έκάστης, ή χρονολογία τής έκρήξεως καί ή θέσις τού κρατήράς της. «Νέοι κρατήρες» ύπ’ άριθ. 1 καί 2 σημειουνται οί ιής παρούσης έκρήξεως παρά τον όρμον τοΰ Ά γ ιο υ  Γεωργίου, όστις καί κλείει βαθμηδόν διά τής σχημ α τισ μ ένη ; νέας νησϊδος. Εις τήν είσοδον τοΰ όρμου σημειουνται αί καθιζήσεις. (Σχεδιάγραμμα έκτελε-καθηγητοΰ κ. Ν . Κρητικού).σθέν επι τοπου υπο τουσυγκρούονται καθημερινώς καί διαμελίζονται καί συντρίβονται καί έξαφανίζονται ή έμφανίζονται αργότερα δλως διόλου παραμορφωμένοι. Καί άν ό πλανήτης μας, πρός τό παρόν τουλάχιστον, δέν φαίνεται νά εχτ) έκκρεμεΐς λογαριασμούς μέ τά άλλα ουράνια σώματα, ώστε νά άνησυχώμεν, έχει καί παραέχει μέ τόν...’ίδιον τόν εαυτόν του. Διότι τά δράματα πού έκτυλίσσονται άδιακόπως μέσα είς τά μυστηριώδη καί ανεξερεύνητα έγκατα τής’ Γης είνε φόβε ρώτερα καί άνησυχητικώτερα άπό δλατά δράματα τού Σύμπαντος. Κάθε τόσον, ένα ήφαίστειον, ένας σεισμός συγκλονίζει τόν άτυχή πλανήτην μας καί τού δίδει έντύ-

μερον νά καθορίση επακριβώς τάς αιτίας τών ηφαιστείων καί τών σεισμών, πού έπιφέρουν τόσας κα- ταστροφάς. Οί περισσότεροι καταλήγουν είς εικαστικός θεωρίας, άνατρεπομένας τήν έπομένην καί οί συνετότεροι περιορίζονται νά καταγράφουν μόνον τάς έπί τού φλοιού τής Γής έκδηλώσεις τής νόσου της, χωρίς νά προχωρούν είς διάγνωσιν ή νά δίδουν προγνωστικά διά τούς κινδύνους τού μέλλοντος.“ Ενα άπό τά μυστηριωδέστεοα καί παραδοξότερα ύποχθόνια δράματα, πού ταράσσουν τόν πλανήτην μας, είνε καί τό ήφαίστειον τής Θήρας. Ή έφετεινή εκρηξις τό κατέστησεν έπίκαιρον, αλλά τό

μεν είς παραπολύ μακρυνήν έπο- χήν, κατά τήν όποιαν ή «Αίγαιΐς», ή γή ή όποια| συνέδεε τήν Ευρώπην μέ τήν ’Ασίαν έντός τής Μεσογείου, κατεστράφη καί έσχημα- τίσθη τό Αίγαΐον μέ τάς νήσους. ‘Η έποχή αυτή είνε άκαθόοιστος, ίσως ή πέμπτη π.Χ. χιλιετηρίς, καί εινε πιθανόν δτι ό κατακλυσμός τής ’ Ιουδαϊκής Βίβλου νά μή εινε παρά άπήχησις παραδόσεων έπί τής τρομεράς εκείνης καταστροφής, άπό τήν οποίαν άνέκυψε μία ολόκληρος θάλασσα. Τότε έσχη- ματίσθη καί ή νήσος Θήρα, ή οποία διά τό κυκλικόν της σχήμα έλαβεν άπό τούς βαθμηδόν έγκα- τασταθέντας έκεΐ κατοίκους τής

μινωϊκής περιόδου Στρογγύλη.Κάτοικοι είς τήν «Αίγ/αΐδα» πρό τής μεγάλης καταστροφής, πού μετεσχημάτισε τήν Μεσόγειον, φαί νεται δτι δέν ύπήρχον. “ Ολαι αί άνασκαφαί καί αί αρχαιολογικοί έ ρευναι έπί τής κυρίως Ελλάδος καί τού έναπομείναντος τμήματος τών νήσων άποδεικνυουν δτι πρό τής καταστροφής δλαι αί έκτάοε.ς αΰταί ήσαν ένα είδος έξωτικής ζούγκλας, είς τήν όποιαν διητών- το άγρια θηρία, άκόμη καί τά γι- γαντιαΐα μαμμούθ. Μόνον μετά τόν σχηματισμόν τών νήσων καί τήν μεταλλαγήν τών κλιματολ.ογι- κών δρων ήλθον σιγά-σιγά άπό τήν ’Ασίαν κάτοικοι, οί ύπό πολλά καί διάφορα εικαστικά όνόμσ- τα γνωστοί τών χιλιετηρίδων τής Κρητικής κυριαρχίας ή τοΰ λεγομένου Αΐγαιοπελαγιτικού πολιτισμού, έως. δτου άπό τών άρχών τής 2ας π.Χ. χιλιετηρίδος ήργισαν νά κατέρχωνται βαθμιαίως από τά ένδότερα τής Ευρώπης πρός τά παράλια τής Μεσογείου οί πρώτοι Ίνδοευρωπαϊοι “ Ελληνες, οί ’Αχαιοί καί άργότερον οί Δωριείς.Κατά τήν Κρητικήν, ίσως καί τήν πρωτοελληνικήν - μυκηναϊκήν περίοδον ή Θήρα, άθικτος άκόμη καί στρογγύλη, ήτο ένα άπό τά γραφικότερα καί εύφορώτερα νησιά τού Αιγαίου. Αί άνασκαφαί απέδειξαν δτι ήτο κατάφυτος, δτι παρήγε τά καλλίτερα προϊόντα τής Μεσογείου καί δτι έκεΐ οί ευτυχείς κάτοικοι έζων έν πάση ά- νέσει καί είχον φθάση είς πολύ προχωρημένον βαθμόν πολιτισμού. Καί τότε, είς ακαθόριστον έποχήν, (πιθανόν περί τά μέσα τής 2ας π.Χ. χιλιετηρίδος), έπήλθε τό καθαρός πλέον τοπικόν δράμα του πλανήτου μας, ή φοβερά έκρηξις τοΰ ηφαιστείου, ή όποια άνετίνα- ξε περίπου τά δύο τρίτα τής νήσου καί έκάλυψε μέ λάβαν πάχους δεκάδων μέτρων τό ύπολει- φθέν. Τότε ή Θήρα έλαβε τό σημερινόν παράδοξον σχήμα σχεδόν ημισελήνου, ένώ άπό τής άλλης πλευράς τού σχηματισθέντος κόλπου παρέμεινεν ή θη.ρασία καί μερικοί σκόπελοι μαρτυροΰντες άκόμη τό άλλοτε κυκλικόν σχήμ* της. Καί εινε πιθανόν τό φοβερόν αύτό δράμα νά έκ,ράτησε δεκάδας έτών, ίσως αιώνας. Πάντως ή ύ- πολειφθεΐσα Θήρα παρέμεινεν έπί αιώνας ακατοίκητος, έως δτου ό αγών τής ζωής ώδήγησεν έκεΐ νέους κατοίκους, Ί  νδοευρωπαίους πλέον “ Ελληνας.Κατά τήν κλασσικήν τίόρίοδον δέν άναφέρονται εκρήξεις καί φαίνεται, δτι έπί μίαν καί πλέον χιλιετηρίδα οί κάτοικοι έμειναν ήσυχοι, ζώντες άπό τήν ναυτιλίαν καί την άλιείαν, διότι είνε πιθα* νον δτι είς τά πρόσφατα άκόμη τότε στρώματα λαβών δέν ήτο δυνατόν νά φυτρώσουν πολλά πράγματα, ’Αλλά τό ύποχθόνιον δράμα δέν είχε λάβη τέλος καί

τό ήφαίστειον έξηκολούθει νά έρ- γάζεται είς τά έγκατα τής Γής, πταρασκευάζον τάς καταστροφάς τού μέλλοντος. Κατά τόν Ιον μ· X , αιώνα άναφέρεται αυθεντικός ή πρώτη έντός τού κόλπου τής Σαντορίνης φοβερά έκρηξις, έκ τών λαβών τής όποιας έσχηματί- οθη ή Παλαιά Καμμένη. Έπέρα- σαν πέντε ακόμη αιώνες, δταν άπό νέαν έκρηξιν έσχηματίσθη ή Μικρά Καμμένη. Τό 1650 άλλος κρατήρ, όχι έντός τού κόλπου, άλλα βορειως τής νήσου, έσχηιμά- τισε μόνον ύφαλους, άλλα αί έκ- τοξευθεΐσαι δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις προεκάλεσαν ασφυξίαν καί θάνατον πολλών κατοίκων.

Ό  χάρτης τής Σαντορίνης. 'Ω ς είνε προφανές, ή νήσος κατά τούς προϊστορικούς χρόνους είχε κυκλικόν σχήμα έξ ού καί εκαλείτο Στρογγυλή. Μετά τήν φούεράν έκρηξιν ακαθορίστου εποχής άπέμεινεν ή καθαυτό Θήρα, ή Θηρεσία καί ό σκόπελος ’Ά σ π ρο. Έ π ί τοΰ διαμορφω- θέντος τότε κόλπου λειτουργεί πάντοτε ύποχθονίως τό ήφαίοτειον, τό όποιον διά τών αλλεπαλλήλων έκρήξεων σχηματίζει νησίδας. Α ί ηφαιστειογενείς νησίδες σημειουνται διά μελανοΰ χρώματος.Τό 1707 μία νέα έκρηξις έντός τού κόλπου έσχημάτισε τήν Νέαν Καμμένην. Έπέρασεν ήσυχα ένας καί ήμισυς αιών, δταν, τό 1866, νέα μεγάλη έκρηξις έσχημάτισε διά τών λαβών νέαν νησίδα, ήτις έλαβε τό δνομα Γεώργιος Α ' πρός τιμήν τού τότε νεαρού Βασίλειος τής Ελλάδος. Τό 1925 άλλη έκ,ρηξις έδωσε ζωήν είς τήν Δάφνην καί τό 1928 μία νέα μικρά έκρηξις είς τόν Θόλον τού Ναυτίλου. Τέλος άπό ήμερόν νέος κρατήρ λειτουργεί, σχηματίζων τήν νησίδα «Τρίτων».“ Ολαι αύταί αί έκ ρήξεις (πλήν έ κείνης τού 1650) έξεδηλώθησαν είς τό κέντρον τού κόλπου τής Σαντορίνης, δπου καί νονται αί νησίδες, ένούμεναι βαθμηδόν διά τών λαβών και σχη- ματίζουσαι μίαν, άν δέ συνεχι- σθούν κατά διαστήματα, δέν είνε άπίθανον (άγνωστον άν μετά αιώνας ή χιλιετηρίδας), νά κλείση όλόκληοσς.ό κόλπος. ’Εκείνο πού

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 

ΜΙ ΚΡΑΜΣΤΟΡΙΑΙ’Αγγλικόν χιούμορ:Ό  Τόμ, φορών καθαρό κολλά- ρο, έξέρχεται καί διασχίζει μεγαλόπρεπός τάς όδούς μιας μικρας πόλεως,—Δέν έργάζεσαι σήμερα, Τόμ; τόν έρωτά ό έφημέριος, τόν όποιον συνήντησε καθ’ όδόν.— "Οχι. Γιορτάζω τούς αργυρούς μου γάμους!— Μπά! Καί δέν γιορτάζει μαζί σου καί ή γυναίκα σου;—Ή  γυναίκα πού έχω σήμερα δέν έχει καμμιά σχέσι μέ τούς αργυρούς μου γάμους, άπαντά ό Τόμ σοβαρός. Ή  σημερινή μου γυναίκα είνε ή τέταρτη!
**—ΕΙσθε ή ωραιότερη καί έξυ- πνότερη γυναίκα τού κόσμου!—Κολακεία!—’Ό χι δά! Έ γώ  λέγω πάντοτε αύτό πού σκέπτεαθε!
***—"Εχω γράμματα σήμερα;Ή  θυρωρός.—Τρεις έπιστολές, αλλά μόνον μία έχει πράμματα πού σάς ένδιαφέρουν. Οί άλλες ί-•χουν μόνο χαιρετισμούς.***Ό  διάσημος "Αγγλος ίεροκήρυξ Τζών Τέμπ.·. έλεγε κάποτε, σχο- λιάζων τήν Αδιαφορίαν τών Ακροατών του είς τό κήρυγμά του:—Δέν δυσαρεστοΰμαι πολύ δταν βλέπω τούς άκροατάς μου νάκυτ τάζουν τό ρολόι τους. ’ Εκείνο πού μέ πειράζει εινε δτι τό βάζουν καί 

οτ’ αύτί των γιά νά βεβαιωθούνδτι δέν ¿σταμάτησε!
***“ Ενα καθ’ έκάστην.

Ειλικρίνεια:Ό  όπτικός. — Μά, δεσποινίς, δέν είσθε εύχαριστημένη πού βλέπετε τώρα μέ τά γυαλιά αύτά καλλίτερα ;—’Ό χι, Ένόμιζα δτι ήσουν ένας ωραίος νέος καί τώρα βλέπω ένα ήλικιωμένο καί άσχημο ! .πρό χιλιετηρίδων τό άδηφάγον ή- άναψαί- φαίστειον άφήρεσεν είς εύφορον γήν και χαρίεσσαν φύσιν, τό Αποδίδει βαθμηδόν άπό τά έγκατά του είς στυγνούς καπνισμένους λίθους. Τό κακόν εινε δτι ό παράδοξος αυτός υποχθόνιος ταραξίας τοΰ Αιγαίου δέν φαίνεται νά έχη Απλώς τήν ειρηνικήν άπο,στολήν
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Μ ε  λ ίγ ε ς  γ ρ α μ μ έ ςΆνεχώρησε χθες είς Μινεάπο- λιν της ’Αμερικής, δπου, ώς γνωστόν, έχει συμβόλαιον διά δύο έτη, ό μαέστρος κ. Μητρόπουλος.—Ό  κ. Μητρόπουλος θά διέλθη έξ ’ Ιταλίας, αλλά δεν θά πα- ραμείνη έκεΐ, λόγω τής κατα- στάσεως, ματαιωθείσης τής συναυλίας, τήν όποιαν έπρόκειτο νά δι- ευθύνη την 7ην Σεπτεμβρίου1 είς Βενετίαν.—Ό  έν Νέα Κοκκινια αγαθοεργός Σύλλογος «Ή Ζωοδόχος Πηγή» δίδει τήν Κυριακήν καί ώοαν 9ην μ.μ. θεατρικήν παράστασιν μέ τον «Άρχισιδηιρουργόν» τοΰ Ό νέ είς τον κνηματογράφον «Όρφεύς».—Αί εισπράξεις θά διατεθούν διά τήν ένδυσιν καί ϋπόδησιν απόρων παιδιών καί όρφανών του συνοικισμού.
Αί ίπποδρομίαι της ΚυριακήςΑ Ν Α Β Α Σ Ε Ι Σ  Κ ΑΙ Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε ΙΣΕίς τήν πρώτην ιπποδρομίαν, ήμικαθα- ροαίμων, άποστάσεως 1800 μέτρων, τό Νέφος θά ίππευση ό Σ τέφανος, τον Φενακό- δοντα ό Μπάλογκ, τον θρίαμβον ό Νικη- τός, τήν Φλώραν ό Σ ουρλάς καί τήν Ευαν ό Μπατής.'Ο  θρίαμβος, εύνοϊκώς ισοζυγισμένος ά- πέναντι των συναγωνιστών του, έχει τήν πρώτην τύχην. Έ κ  των λοιπών ό Φενακό- δους καλλίτερος.Είς τήν δευτέραν ιπποδρομίαν, καθαρόαιμων, άποστάσεως 1600 μέτρων, τον "Ε βρον θά ίππευση ό Μιχαλάκης, τόν Φιόρ ό Σούρδης, τήν Δρυάδα ό Μιμόπουλος, τόν Σ  ιμούν ό I. Κωνσταντινέσκο, τήν Ά μ ε - ρικάναν ό Γκιόκας, τήν "Ελλην ό Καπρά- λος, τήν Μαίρην ό Νεόφυτος καί τόν ’ Αμόκ ό Τσαγκαράκης."Εβρος καί Φιόρ ύπερέχουν πολύ τών συναγωνιστών των καί πρέπει είς έξ αύτών νά εΐνε ό νικητής. Έ κ  τών λοιπών προτιμώ- μεν τήν Άμερικάναν.Είς τήν τρίτην ιπποδρομίαν, ήμικαθαρο- αίμων, άποστάσεως 1600 μέτρων, τόν Λού- ην θά ίππευση ό Σοκολά ϊ, τήν Σπάρτην ό Σ ουρλάς, τήν Χαράν ό Κωνσταντινέσκο, τήν Αύγήν ό Μπατής καί τόν Ά δω νιν I I ό Γ. Παπαδόπουλος. ‘ Ο Ναπολέων θά δια- γραψή.'Η Αυγή είς καλήν κατάστασιν καί ευνοούμενη _ έκ τή^ άποστάσεως^ έ^ει τήν πζώ- την τύχην. Έ κ  τών λοιπών Λούης καί Σπάρτη καλλίτεροι.Είς τήν τετάρτην ιπποδρομίαν, καθαρόαιμων, άποστάσεως 1600 μέτρων, τόν Τυφώνα θά ίππεύση ό Μπάλογκ, τήν θέμιδα ό Σουρλάς, τόν Τορρέρο ό Στέφανος, τήν Μάνναν ό Βαλλιάνος, τό Φυντανάκι X ., τήν Μπαμπέτ ό Νικητός, τήν Ή ρώ  ό Λα- δέας, τήν Λόλαν ό Μπατής καί τήν Άλκυο- νίδα ό Νεόφυτος.‘ Η Μάννα, εύρισκομένη είς έξοχον φόρμαν, έχει τήν πρώτην τύχην. Έ κ  τών λοιπών Τορρέρο καί θέμις καλλίτεροι, ‘ Η Λό- λα , εάν ίππευθή ίσχυρώς, έχει τύχην άου- τσάϊντερ.Είς τήν πέμπτην Ιπποδρομίαν, άραβικών, άποστάσεως 2200 μέτρων, τόν Κάρυ Ον θά ίππεύση ό Σοκολάϊ, τόν Μασκούρ ό Στέφανος, τόν "Ιμπν Σ  αμντάν X ., τόν Πα- μίρ ό Κωνσταντινέσκο, τόν Χάτταμπ ό Γα- λανόπουλος καί τόν Μουφίντ ό Λαδέας. ‘ Ο Ρακάν θά διαγραφή.Ό  Χάτταμπ, ευρισκόμενος είς πολύ καλήν κατάστασιν καί προοδεύων συνεχώς, έχει τήν πρώτην τύχην. Έ κ  τών λοιπών ό "Ιμπν Σ αμντάν καλλίτερος.Είς τήν έκτην Ιπποδρομίαν, καθαροαί- μων, άποστάσεως 1600 μέτρων, τόν Μπα- γιάρντο θά ίππεύση ό Στέφανος, τόν "Ιω νά ό Μπατής, τόν Σ ίδνεϋ ό Μπάλογκ, τόν Δία ό Σ ουρλάς, τήν Τίναν ό Λαδέας καί τήν Φωτιάν ό Γ. Παπαδόπουλος. 'Ο  Γολιάθ θά διαγραφή."Ιων καί Μπαγιάρντο παρουσιάζονται είς τήν παρούσαν διαδρομήν ισχυροί άντίπα- λοι. Έ κ  τών λοιπών ό Ζεύς προτιμάται.Χ Ρ Ο Ν Ο Ι Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Σ Ε Ω ΝΟΙ μετέχοντες είς τάς Ιπποδρομίας τής Κυριακής ’ίπποι έπραγματοποίησαν κατά τάς προπονήσεις τούς κάτωθι χρόνους :Νέφος 1.30 τά 1200, Φενακόδους 1.30 τά 1200, Ευα 1.34 τά 1200, Α μ ό κ  54 >/2 τά 800, Λούης 1.10 τά 1000. Χαρά 1.9 /2 τά 1000, Αυγή 1.34 τά 1200, Τυφών 1. 20 ι/2 τά 1200, Τορρέρο 1.36 τόν γυρον, Μπαμπέτ 52 τά 800, Ηρώ 1.2 >/2 τά 1000, Κάρυ "Ον 1.50 /2 τόν γυρον, Μασκούρ 1.50 τόν γυρον, Παμίρ 1.56 τόν γυρον (εύκολα), Χάτταμπ 1.34 τά 1200 (εύκολα), Μουφίντ 1.36 τά 1200. "Ιων 1.36 τόν γΟ- ρον, Ζεύς 1.22 /2 τά 1200.τής άποδόσεως τοΟ εδάφους πού άλλοτε άφήρεσε. Τά σημειούμενα έκάστοτε φαινόμενά του δεν εΐνε καί τόσον καιθησυχαστικά διά τό μέλλον. Ά λλου βράχοι, σκόπελοι καί ύφαλοι καταδύονται, άλλου ξαφνικά βράζουν τά νερά του κόλπου, άλλου β ρ ά χο ι... άνέρ- χονται ύψηλότε,ρα άπό τήν έπιφά- νευαν τής θαλάσσης. 'Ο καθηγητής κ. Ν. Κρητικός, είς τήν διάθεσιν τοΰ όποιου έτέθη ύπό του Υπουργείου πολεμικόν πλοιάριον, έκτε- λέσας έπιτοπίως έπί πολλάς ημέρας βυθομετρήσεις, θερμομετρήσεις κ.λπ., διεπίστωσε χίλια-δύο παράδοξα φαινόμενα καταδύσεων, άναδύσεων, άλλαγής θερμοκρασίας, έξαφανίσεις υφάλων κλπ. “ Ολα αυτά άποδεικνύουν άναμφι- σβητήτως δτι υπό τάς ηφαιστειογενείς νησίδας τοΰ κόλπου τής Σαντορίνης, δπου υπάρχει ό κεντρικός ήφαιστειακός «πόρος», έκ- σπών κάθε τόσον είς κρατήρας, συνεχίζεται τό μεγάλο άπό χιλιετηρίδων δράμα, τό όποιον κανείς δέν μπορεί νά προβλέψη που θά καταλήξη μίαν ήμέραν. Ά ς  εύχηθώμεν τουλάχιστον δτι αί συνέπεια! του είς τήν έπιφάνειαν θά περιορίζωνται είς τό νά μάς χα- ρίζη κατά διαστήματα όλίγον έδαφος καί ένα γραφικόν θέαμα.Δ.

Τ Ρ Α Ι Ε Ζ Π ^ Μ Α Λ Ο ΣΠαράτασις προθεσμίας διά τήν άρ- σιν έκ τής κυκλοφορίας Τ ραπεζογραμματίωνΉ  Τράπεζα τής Ελλάδος δηλο-' ποιεί δτι ή ταχθεΐσα προθεσμία διά τήν άρσιν έκ τής κυκλοφορίας τών τραπεζογραμματίων αυτής έκδό- σεως ’Εθνικής Τραπέζης τής Ε λ λάδος ήτοι :τών δροοχ. 50 έκδόσεως Ε '» » 50 » Σ Τ '» » 100 » 1Γ'» » 100 »  Ι Δ '» » ' 1000 » Ε 'παρετάθη μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1939.Συνεπώς τά έν λόγω τραπεζογραμμάτια γίνονται δεκτά έν ταΐς συναλλαγαΐς μέχρι τής ώς άνω ό- ριζομένης προθεσμίας.Τά τραπεζογραμμάτια ταΰτα μετά τήν παρέλευσιν τής προθεσμίας ταύτης δέν θά εΐνε μεν δεκτά έν ταΐς συναλλαγαΐς, άλλά θά εΐνε δεκτά έπί μίαν δεκαετίαν έν τοΐς Ταμείοις του Κεντρικού Καταστήματος, τών Υποκαταστημάτων καί Πρακτορείων τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί δπου δέν ύπάρχουν τοιαυτ« είς τά Ύποκατα στήματα τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος προς πληρωμήν ή ανταλλαγήν.Άθήναι τη 31η Αύγούστου 1939(’Εκ τής'Γενικής Γραμματείας)

ΈκδρομαΐΉ ‘Ομοσπονδία τών ’ Εκδρομικών Σωματείων άνακοινοΐ διά τήν προσεχή Κυριακήν τάς κάτωθι έκδρομάς: 1) “ Ενωσις ’Ορειβατών Φυσιολατρών (Βουλής 20,τηλ. 25.437) είς Σούνιον. 2) "Ομιλος Φίλων Ακτής (Πραξιτέλους 33, τηλ. 25.261) είς Άνάβυσσον. 3) ‘Ό μιλος Φυσιολατρών (Χαρ. Τρι- κούπη 4, χηλ. 24.544) α) Σάββα τον καί Κυριακήν είς Ραφίναν— Λούτσαν, 6) τήν Κυριακήν είς Λούτσαν. 4) Φυσιολατρικός Σύνδεσμος ό «Πάν» (Κοραή 3, τηλ. 27.550) α) είς Βραώνα, β) είς Πεν τέλη—Βαγιάτι. 5) ’Εκδρομικός ’Ορειβατικός “ Ομιλος Πειραιώς (Ροδόπης 15, τηλ. 42.326) είς Πάρνηθα. 6) Φυσιολατρικός “Ομιλος Πειραιώς (Βασ. Σοφίας καί Μπουμπουλίνας, τηλ. 41.234) α) Σάββατον καί Κυριακήν είς Βουνό Λουτρακιού, 6) τήν Κυριακήν είς Ά γιους θεοδώρους. 7) Φυσιολατρικός Σύνδεσμος ό «Ζήνων» (πλατεία Κοραή Πειραιά, χηλ. 45. 819) α) άπό Σάββατον 2 Σεπτεμβρίου μέχρι καί Τετάρτης 6 Σ ε πτεμβρίου είς ’Όλυμπον, β) τήν Κυριακήν είς Μαρμάρι Εύβοιας. 8) ‘Οδοιπορικός Σύλλογος . Πειραιώς (Κολοκοτρώνη 66, τηλ. 41. 883) είς Αγκίστρι. 9) Φυσιολατρικός ’ Εκδρομικός “ Ομιλος Πειραιώς ό «Πεζοπόρος» (Αίτωλικοΰ 52, τηλ. 40.056) είς Μπογιάτι— Κεραμίδι.— Τό Τμήμα ’Εκδρομών τής Ελληνικής Περιηγητικής Λέ - σχης όργανώνει διά τό προσεχές Σαββατοκύριακον έκδρο- μήν είς Μύκονον καί είς Αΰλί- ξα—Μπούρτζι τήν πρωίαν τής Κυριακής. Πληροφορίαι καί δηλώσεις συμμετοχής εις τά γραφεία τής Λέσχης, λεωφ. Α μαλίας 30, η λ . 22.403.

Ο Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Σ  Σ Τ ΙΧ Ο Σ
Ά σ υ χ ώ ρ ε τ ο ς !Σ υχωρεμένοι, πρώτ’ άπ' όλους, όσοι τυφλοί άπ’ άγόπη — σοϋκαναν κακό. Συχωρεμένοι ποΰχουν μετανοιώση για φταίξιμο άθελο καί ^ξαφνικό.Συχωρεμένοι, άν χέρι έχουν σηκώση μ’ ένα κίνημα οργής ευγενικό’ συχωρεμένοι άκόμα κι’ άν, μέ γνώσι σκοτισμένη, έλόγιασαν φονικό.Μά άλύγιστη στα λόγια, στα δάκρυα του, κΓ ώς τη ’ στεριή τήν ώρα τοΰ θανάτου,«συχωρεμένος νάνε» δέν θά ιτής,Ε κείνος, ώ μητέρα πονεμένη, πού σ’ έκανε στήν όψι τη σκυμμένη νά νοιώσης τό κοκκίνισμα 'ντροπής.Γ Δ Ρ Ο Σ Ι Ν Η Σ

Γ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΚΛΟΝΑΛΛ (38)
I 0 ΑΣΠΡΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ

Λ η ξια ρ χεϊο ν31 ΑύγούστουΓάμοι 9. Γεννήσεις 34. Θάνατοι 12. Οί άποβιώσαντες : Πηνελόπη Αίγινήτου, 40 έ- τών, "Αννα Μικέλη, 48 έτών, ’ ΙάκωβοςΦραντζής, 11 έτών. μαθητής, Ασημίνα Στρατούλη, 65 έτών, Πανωραία Σ ταμα- τιάδου, 75 έτών, Κατίνα Καραστεργίου, 8 μηνών, Παναγιώτης Ά δραχτάς, 44 έτών, υδραυλικός, 'Ιωάννης Μπέλκας. 26 έτών, παντοπώλης, Δημήτριος Σ ιδερής, 3 έτών, Σοφία Κρασοπούλου, 66 έτων, Σ μάρω Βασιλειάδου, 4 μηνών, Εμμανουήλ Κα- φαντάρης, 26 έτών. ση*ανοξυλουργός.
Δ ι« ν υ κ τ ερ εύ  ό ν 
τα φ α ρ μ α κ ε ί αΑλεξίου ί . Ομόνοια — Αθηνάς 64, *Α· ληφερης Βασ. Σταδίου 70, Νικολόπουλος Ν. Γ' Σ  )βρίου— Σ ατωδρίάνδου, Μαρινό· πουλος Κ . Φιλελλήνων 6, Μπαλέζος Π. Χαλκοκονδύλη 10 β Πλ. Κάνιγγος, Συμεω- νίδης Γ. Λένορμαν 75, Γεωργόπουλος Φ Μιαούλη 26. Φωτόπουλος Ν. Πειραιώς 65. Χρηστόπουλος Ν. Ζωοδ. Πηγής—Άραχώ · βης, Τριαντάφυλλου Ή λ . Σόλωνος 56, Ζα· χαρακόπουλος Ί ω . Σόλωνος 35 — Λυκαβηττού, Κωστάκη Έ π . Πατριάρχου Ιωακείμ 46, Καταπόδη Μ. Κυψέλης 36. Μπέ- κης Μιχ. Πατησίων 250, Λάμπρου Εύσγ. Πατησίων 322, Πασπαράκης Έ μμ · Βείκου 40, Χρηστόπουλος Κ . Λιοσίων 52. Τσαγκάρης Ν, Λ’οσίών 201, Καθαρείου Μ. Γριών Ιεραρχώ ν 94, Τσουρίδης Γ. Άδριανόύ 140, Καλλίρη Π. Εύβοιας 77 (Πολύγωνον), ίια- παϊωάννου *Απ. Άχαρνών 216, Καπετανάκης *Αλ. Παπαδιαμαντοπούλου 49, Ίωαννίδης Άπ- Νέα Σφ αγεία, Φουφούνης Ε . ‘Υμηττού 7—Άρτοτίνης, Παπαναστασίου Εύθ. Αρχιμήδους 4, Εμμανουήλ Ε . Σ υν . Βύρωνος, Ευγένογλου Γρ. Σ υν . Δουργούτη τετρ. Λ. 35, Δημητριάδου *ΑΘ. Γέρμα Βουλιαγμένης, Άδαμαντίδης Μιχ. Πάριδος 85 (Χαροκόπου).0 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣΤΗΣ 4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟν ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΛΛΑΊ ΚΟΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΕίς τό Πολιτικόν Γραφεΐον τού κ. Πρωθυπουργού έλήφθησαν τά κάτωθι τηλεγραφήματα, διά τών όποιων εκφράζονται εύχαριστίαι πρός τόν Αρχηγόν τής Κυβερνή- σεως κ. I. Μεταξάν διά την έπίλυ- σιν διαφόρων ζητημάτων τών εργαζομένων τάξεων.Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ .— Πανηγυρισαντες ένθου- σιωδώς τρίτην επέτειον έθνοσωτηρίου 4ης Αύγούστου 1936. διαδηλούμεν εύπειθώς άφοσίωσιν καί πίστιν ¿Τ/αληφθέν έργον, ευχόμενοι μακροζωίαν. Κ Ω Μ Ι Α Κ Η Σ . — Λαός Κωμιακής έπανηγύρισε επέτειον 4ης Αύγούστου έν έξάλλω ένθουσιασμώ. ΚΑ- Τ Σ Α Ρ Ω Ν ΙΟ Υ  : Λαός Κατσαρωνίου συγκεντρωθείς, έώρτασεν ά'.αγέννησίν "Εθνους έν έξάλλω ένθουσιασμώ δΓ έπιτελεσθέν έργον 4ης Αύγούστου. ΛΟ ΥΚ Α ΔΩ Ν .·—Κοι- νότης Λουκάδων Κερκύρας πανηγυρίσασα έθνικήν επέτειον, διαδηλοΐ αισθήματα, εύ- χομένη Α . Μ. μακροζωίαν καί υγείαν δΓ εύόδωσιν έθνοσο^τηρίου έργου. ΚΑ Σ Τ Ε Λ ΛΑ Ν Ω Ν . — Κάτοικοι Κοινότη’τος Καστελ- λάνων μετά δημοσίων άρχών, έορτάσαν- τες έπέτειον 4ης Αύγούστου, έτέλεσαν λαμπρόν έορτασμόν μετά δοξολογίας, ευχόμενοι Ά ρχηγώ  Εθνικής Κυβερνήσεως μακροζωίαν έπ’ άγαθώ Πατρίδος. Παρόμοιον άίτεστάλη έκ Μυτιλήνης!, ΓΑ Υ Ρ Ο Υ .)- Κ ά τοικοι Κοινότητος Γαύρου Ναυπακτίιφοντες ευγνωμοσύνην πρός τον ,-ι- ι\ α- :ίάς, τρέ με γάλον’Αρχηγόν, έτέλεσαν πάνδημον έορτασμόν έπί έπετείω 4ης Αύγούστου. Α Μ Β Ρ Α Κ Ι Α Σ . Κοινότης έώρτασε τρίτην επέτειον εθνικής παλιγγενεσίας, ύποβάλλει εύσεβάστως θερμά συγχαρητήρια. Παρόμοιον άπεστάλη καί έκ Πολυθέας. Π Λ Α Κ Α Σ .—Έ π ί τή έπετείω 4ης Αύγούστου κάτοικοι Πλάκας ’Αποκορώνου έορτάσαντες μεγαλοπρεπώς,εύχονται αακροζωΐαν έπ’ άγαθώ Πατρίδος. ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΑ Ν Η  Σ . —Λαός Έλευθεριάνης Ναυπακτίας έπανηγύρισε τρίτην έπέτειον έθνικής άναδημιουργίας, εύχόμενος όπως ό "Υψιστος διαφυλάξη υμάς καί Α . Μ. Β α σιλέα βοηθόν σας είς τό βαρύ έργον δπερ άνελάβατε. Εϊμεθα πλευράν σας.ΑΓ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ . — Κάτρικοι ‘ Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας πανηγυρίσαντες τρί την έπέτειον Ιστορικής 4ης Αύγούστου, εύχονται μακροζωίαν Εθνικού Κυβερνήτου έπ’ άγαθώ Πατρίδος. ΑΓ. Β Λ Α Σ ΙΟ Υ . — Κοινότης Αγίου Βλασίου Τριχωνίας έορτά σασα πανηγυρικώς έπέτειον 4ης Αύγουστου, υποβάλλει ύμΐν θερμά συγχαρητήρια καί εύχεται μακροζωίαν έπ’ άγαθώ φιλ- τάτης Πατρίδος. Λ Ε Π Ε Ν Ο Υ Σ . — Πρωτοφανής ενθουσιασμός κατοίκων Λεπενους πα- νηγυρισάντων έπέτειον ιστορικής ήμέρας. εκδηλώνει σαφώς άναγνώρισιν άξιοθαυμά- στου έργου 4ης Αύγούστου. Α Ρ Α Χ Ω Β Η Σ . —Πανηγυρίσαντες έν έξάλλω ένθουσιασμφ έθνικήν μας έοοτήν, έκφράζομεν ευγνωμοσύνην άπάντων υμών διά σωτήριον έργον 4ης Αύγούστου καί διαδηλούμεν άφοσίω- σιν. Παρόμοιον τηλεγράφημα άπεστάλη καί έξ Άραχώ βης Ναυπακτίας, Νεοχωρίου, Κιάτου, Μπεσχενίου, ’Ακρασίου, Κρύας Βρύσης.Σ Κ Ο Υ Λ Ι Κ Α Δ Ο Υ. — Κοινότης Σ κουλι- κάδου έν έξάλλω ένθουσιασμώ έπανηγύρισε τρίτην έπέτειον έθνοσωτηρίου 4ης Αύγούστου. Εύχεται Ύμετέρα Έ ξοχότητι μα- κροημέρευσιν δΓ άγαθόν φιλτάτης Πατρίδος καί συνέχισιν κολοσσιαίου έθνικού έργου. Παρόμοιον άπεστάλη έκ Κοζάνης, Λάμπου Μύλων, Καλαμακίου. ‘ Ηρακλείου, *Αγ. Νικολάου, Νυμφασίας, Άλούστας, Ε δέσσης, Καρυοχωρίου, ’ Ανατολικού Έ δέσ σης. ΑΓ. Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ω Ν  Σ Α Μ Ο Υ . — Λαός ‘ Αγίων θεοδώρων Σ άμου πανηγυρίσας έ- πέτειον έθνικής παλιγγενεσίας εύχεται μακροημέρευα^ πρός όλοκλήρωσιν καί εύό- δωοιν έθνοσωτηρίου έργου σας. Β Ρ Υ Σ -  Σ Α Σ  : Σύμπας ό λαός Βρύσσας μετά πάν δήμον δοξολογίαν έν έξάλλω ένθουσιασμώ καί άνευ προηγουμένου, έώρτασεν έθνοσω- τήριον 4ην Αύγούστου. Ευγνωμονεί διά σωτηρίαν φιλτάτης Πατρίδος. ‘Υποβάλλομεν εύσεβάστως ’Αρχηγόν 4ης Αύγούστου θερμόν χαιρετισμόν καί εύχόμεθα όλοψύχως συνέχισιν άναδημιουργικου έργου έπ* άγαθώ Εθνους.ΜΑΚ Ρ Υ ΡΑ ΧΗ  Σ — Σύμπας ό πληθυσμός έώρτασε μεγαλοπρεπώς Ιστορικήν ήμέραν έθνικής άναγεννήσεως, έκφράζων τάς διαπύρους εύχάς του διά τήν μακροη- μέρευσιν ύμών έπ’ άγαθώ τής φιλτάτης Πατρίδος καί τήν βαθεΐαν άφοσίωσιν καί πίστιν είς τό μεγαλειώδες έργον ύμών. Παρόμοια άπέστειλαν έκ Καλαμαριάς, Πολυγύρου, Εύζώνων, Καρυωτίσσης, Τούμπας Καλλιπόλεως, Μοθιάνων, Περικοπής, Ν . Τρί γλιας, Χιονίστρας, Πόρου, ‘ Ηρακλείου, Σερρώ ν, Νέας Ά φ ίσιας Χαλκιδικής, Πέτρας. Λ Ε Χ Ω Ν ΙΩ Ν . — Λαός "Ανω Λεχω- νίων έν έξάλλω ένθουσιασμώ έώρτασε τρίτην επέτειον 4ης Αύγούστου, ήμέρας έθνικής άναγεννήσεως άνευ προηγουμένου, δια- δηλώσας ούτω πίστιν καί άφοσίωσιν είς τήν ‘Υμετέρατν Εξοχότητα καί λατρευτόν Βασιλέα μας. Β Υ Ζ ΙΊ Γ Σ Η Σ . — Σύμπας ό πληθυσμός συγκεντρωθείς είς κεντρικήν πλατείαν έώρτασεν ένθουσιωδέστατα τρίτην έπέτειον 4ης Αύγούστου, εύγνωμονών υμάς δΓ έθνοσωτήριον έργον σας καί εύχόμενος Υψίστω μηκύνη βίον σας έπ’ άγαθώ Ελληνισμού καί φιλτάτης Πατρίδος.Τ Ρ Α Γ Α Ι Α Σ . — Τήν σωτήριον ήμέραν 4ης Αύγούστου λαός Κοινότητος Φιλοτίου Νάξου έώρτασε μέ άπερίγραπτον ένθουσι- ασμόν, υποβάλλει δέ θερμοτάτας εύχάς πρός άναδημιουργόν Κυβερνήτην είς δεξιότητα τού όποιου όφείλεται ή έσωτερική γαλήνη καί άκεραιότης προσφιλούς Πατρίδος καί διαδηλοΐ αισθήματα ευγνωμοσύνης καί άφοσιώσεως.Μ Ο Ν Η Σ  Ν Α ΞΟ Υ . — Σύσσωμος πληθυσμός Κοινότητος Μονής έώρτασε μέ άπερίγραπτον ένθουσιασμόν τρίτην επέτειον έθνοσωτηρίου ήμέρας 4ης Αύγούστου. ΜΕΛΑΝ Ω Ν . — Πανηγυρίσαντες μετ’ άφοσιώσεως 4ην Αύγούστου, εύχόμεθα πανηγυρίσωμεν καί μείζονα εθνικά έργα ύμών. Β Ρ Ο Υ Τ Σ  ΙΟΥ. — Πανηγυρίσαντες έθνοσωτήριον ήμέραν, υποβάλλομεν αισθήματα άφοσιώσεως, πίστεως Πατρίδα, Βασιλέα ήμών.ΤΑ Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ ΙΑ
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Κατά χιλιάδας εξακολουθούν νά καταφθάνουν τά συγχαρητήρια τηλεγραφήματα είς τό Πολιτικόν Γραφεΐον του Προέδρου τής Κυ- βερνήσεως κ. I. Μεταξα καί είς τό ύφυπουργεΐον Τύπου καί Τουρισμού έπί·τω έορτασμω τής 4ης Αύγούστου.Κατωτέρω δημοσιεύομιεν μερικά έξ αύτών:ΠΛΩ Μ Α ΡΙΟ Υ : ’ Αγροτικός έλαιουργικός; συνετ. Πρ. I . ’Αρβανίτης. Α ΓΙΟ Υ  Κ Η Ρ Υ -

ΚΟΥ Ι Κ Α Ρ Ι Α Σ  : Συμεών θαλασσινός. ΠΑΤΡΩΝ : "Ενωσις παλαιών πολεμιστών Πρ. Φωνόπουλος, Γραμ. Παπαδόπουλος. Κ Α Ρ Α Ο Β Α Σ ΙΟ Υ  : Εθνική έταιρεία τοπικόν συμβούλιον Καρλοβασίου. Σ Ε Ι Ρ Ω Ν : Πρ. Κοιν. Παπράλος. Μ Υ Τ ΙΛ Η Ν Η Σ : Διοι- κήτρια Ε. Ο . Ν . Λιλή Κοζύρη. Λ Α Μ ΙΑ Σ : Πρ. Τσερπέτης. Κ Α Λ Α Β ΡΥ Τ Ω Ν  : Ε μ π ο ρικός σύλλογος Πρ Μιχ. Φεφές, Γεν. Γρ. Τάκης Λεωνίδου, έ  πηλιόπουλος. ΚΟΥΤΕ- ΛΗ Σ : Ε. Ο. Ν . Κουτέλης Διοικητική έπιτροπή Κουτέλης, ΠΑΛΗ ΟΥ Ρ ΐ ΟΥ : Εύάγ. Σταματίου. Κ Ο Μ Ο Τ ΙΝ Η Σ  : "Ενωσις μη- χαιικώ)/ Πρ. X. Γλερίδης, Γραμ. Γ. Άνθό- πουλος. Μ Α Ρ Α Θ Ο Υ Σ  Η Σ : Εθνική έ- ταιρεία Κέντρου Ά ρνα ία ς. Α Π Ο Λ Λ Ω Ν ΙΑ Σ  Χ Α Λ Κ ΙΔ ΙΚ Η Σ  : Λαϊκή έπιτροπή Ταλκάλης: Παπαχρήστου. Α Π Ο Λ Λ Ω Ν ΙΑ Σ : 'Ομαδάρχης Ε .Ο .Ν . Σ .  Χριστοδούλου, 1. Τριανταφύλλου. Μ Α Ρ Τ ΙΩ Ν  : 'Ομαδάρχης Α . Τούμπης. Μ Ε Σ Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ  : Άναστ. Σαλαμπάνης. Α Σ Β Ε Σ ΤΟΧΩ Ρ I ΟΥ : Λαϊκή έπιτροπή έορτασμού Πρ. Ή  λ. Νιράχος. Σ ΠΑΝΩΜΗ ^  Διοικητής Φάλαγγος Ε. Ο . Ν. Σποτνώμης, Καραγκιόζης Κ Α Σ -  Σ Α Ν Δ Ρ ΙΝ Ο Υ  : Ε. Ο . Ν . ΕΥΡΩΠ ΟΥ : Επιτροπή έορτασμού Καλησμανίδης. Μπε- σταθιάδης Μπεχλιβάνης, Ματσαράγκας, Μπελακίδης. Κ Α Ρ Α Β ΙΑ Σ  : Ε . Ο . Ν.Γραμ. Κοιν. Σ ιδηρόπουλος. Α Θ Η Ν Ω Ν  : Έπιτροπή έργοστασίου Τουρλιτάκης. Χα- τζηαναγνώστου, Καρφόπουλος, Κονταρί- • ης. ΘΕ Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι ΚΗ Σ : Πρ. Η . Μανίας. 1 Ε ΙΡ Α ΙΣ  : Μιλτιάδης Δ. Πουρής. Δ Ι ΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ : Πρ. συνετ. ΔειρωτρΌκάκης. ίΝ Ε Α Σ  ΤΕΝΕΔΟΥ : Πρ. συνετ. θωμάςΙΒογιατζής. Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω  Σ : ’ Α νώνυμος έταιρεία Ά θα ν. Τερζής, Νικ. Πι- νάτσης. Κ Α Λ Λ Α Ν Δ Ρ Α Σ  Πρ. Χλιαράς.ΑΓΙΟΥ Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ : Πρ. συνετ. Σούρτσης. Ι Ε Ρ Ι Σ  Σ Ο Υ  Πρ. έπιτροπήςέορτασμού I . Κόβας. ΚΛΗΜ ΝΟΥ : Πρ. συνετ. Ζωγράφος. Γιαννόπουλός. ΖΑΧΑ Σ : Κυνηγετικός σύλλογος Πρ. Γ. Τζουτζού- λης, Τετράρχης Ε . Ο . Ν. Λ. Τσάμπρας. Δ Α Μ Α Σ Τ Α Σ  : Πρ. Κοιν. Κουνδούρης.ΓΕ Ν Ι ΙΚ Α Β Ε  : Πρ. Κοιν. Δ. Κον*ογιάν- ντ>ς. Α Β Ρ Α Μ Η Λ ΙΑ Σ  : Πρ. Κοιν. ’Αδρα- μηλιάς ’Αναστασάκης.Τ Ο  Δ Η Μ Ο Ψ Η Φ ΙΣ Μ ΑΈ ξ  άλλου είς τό Πολιτικόν Γρα- τρείον τοΰ κ. Πρωθυπουργού εξα κολουθούν νά λαμδάνωνται κατά χιλιάδας τά ατομικά τηλεγραφήματα πολιτών, οί όποιοι εκφράζουν τήν εγκρισίν των διά τό έπιτελεσθέν τρι ετές κυβερνητικόν έργον. Τινά τούτων έχουν ώς εξή ς:Σ Κ Α Λ Α Σ  Κ Ρ ΑΜΑ ΙΑ Σ . — Έ π ί έθνι- κή έορτή εύχομαι ‘Υμετέραν Εξοχότητα ευτυχή μακροημέρευσιν πρός έδραίωσιν, κραταίωσιν, κατασφάλισιν μεγαλειώδους έργου έθνικής άναγεννήσεως. ’Ανδρ. Κορ- κός.Α Τ Α Λ Α Ν Τ Η Σ . — Πανηγυρίζομεν εύγνω- μοτούντες σωτήρα Εθνους. Άναστ. Κου- τσίκωνας, κουρεύς.ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ. Πρός σέ, Εθνικέ Κυβερ- νήτα, ψυχές μέ δλο θέλησι καί έθνικό παλμό δέονται μακροζωίαν και υγείαν έπ’ άγαθώ Πατρίδος, ένθυμούμενες ήμέραν 4ης Αύγούστου. Διευθυντής διτάξιου Διγαλέτου Χαράλ. Λιβιεράτος.ΓΑΡΑΖΟ Υ. — Έ πί τή τρίτη έπετείω 4ης Αύγούστου υποβάλλω βαθύτατα σέβη καί εύχάς υπέρ ύμετέρας υγείας πρός συνέχι- σιν έθνικού έργου. Κων. Νικηφοράκος.Α Ρ Γ Ο Σ Τ Ο Λ ΙΟ Υ . — Έ π ί τρίτη έπετείω έθνικής άναγεννήσεως εύχομαι νά μάς ζήσης πολλά χρόνια γιά καλόν Πατρίδος. Γ. Άντωνάτος.Α Γ ΙΑ Σ  Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ . — Έ π ί έορτασμφ έπετείου έθνικής Μεταβολής διαδηλούμεν πίστιν καί άφοσίωσιν ήμών τώ Έθνικώ Κρά τει 4ης Αύγούστου, δεόμενοι τώ ‘Υψίστω υπέρ μακροημερεύσεως ύμών πρός τελείω- σιν άναδημιουργικο0 έργου σας. Νικ. Σ έρ- δος, ίερεύς, Σπυρ. μελέτης, δημοδιδάσκαλος, Κυρ. Μελέτης, Πρόεδρος Συν)σμου *Αγ. Ειρήνης Κεφαλληνίας.ΑΤΑΛΑΝΤΗ Σ . — Εορτάσαντες έπέτειον 4ης Αύγούστου εύγνωμονούμεν μεγαλουργόν Μεταξάν. Κων. Β . Τσέρτος, Άθοίν. Πρεμετής, σαγματοποιός.Κ Υ Θ Η Ρ Ω Ν . — Έ π ί έπετείω έθνικής έ- ορτής ύποβάλΧω εύχάς διά πατρικήν άγρο- τικήν πολιτικήν. Γ. Φατσέας, άγρότης.Μ Α Ρ Π Ι Σ Σ Η Σ .  — Έ π ί έορτασμω τρίτης έπετείου ήμέρας άναγεννήσεως ’Έ θνους, βαθύτατα αισθανόμενος μέγο συντε- λεσθέν άναδημιουργικόν έργον, προοριζό- μενον διά μίαν νέαν μεγόλην Ε λ λ ά δ α , υποβάλλω εύλαβώς έγκάρδια συγχαρητήρια. Ά θα ν. Κατσελίδης άπόστρατος μοίραρχος.Π Α Λ Α ΙΟ Χ Λ Ρ ΙΟ Ϋ . — Έπετείω 4ης Αύ- γούστου υποβάλλω εύχάς μου συνέχισιν έ- θνικού έργου Τσάρτσης, κοινοτικός σύμβουλος.ΒΛΥΧΟΥ Λ Ε Υ Κ Α Δ Ο Σ . — Τό σάλπισμά σου πάντα έμπρός, μεγάλε μας ’Αρχηγέ, έπέφερε τό ήράκλειον έργον σου διά τό όποιον σέ συγχαίρω. Παπάνος Σπυρος Σ κλα βενίτης.ΑΤΑΛΑΝΤΗ Σ — θαυμαστής μεγαλειώδους έργου ύμών, υποβάλλω εύσεβάστως συγχαρητήριά μου. Χρ. Κωνσταντίνου, κτηματίας.Α Θ Η Ν Ω Ν . — Μεγαλουργόν Κυβερνήτην καί δημιουργόν 4ης Αύγούστου έκφράζω αίσθήματα εύγνωμοσύνης, εύχομένη υγείαν καί μακροβιότητα. Σοφία Ρακτιβάν.Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Δ Ι. — ’Αδελφοί Γιαλιτάκη, χωρίου Πράσσες, εύχονται επιτυχίαν, χαράν καί ευτυχίαν έπ’ άγαθώ "Εθνους. Μιχαήλ Γ ιαλιτάκις.Κ Ο Ρ Η  Σ Ο Υ . — Μεγάλον προστάτην ένδό- ξου Ε λλά δος εύχόμεθα νά μάς ζήση. Δαμιανός Γούσας, άγρότης.ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ. — Σου άσπάζομαι τό χέρι γιά τά πολλά καλά πού έκαμες. Δ. Σ τ έ κας, κτήνοτρόφος.Ν. Α Β Α Ρ Ω Ν Η Σ . — Διά τήν ΐδρυσιν ύφ’ ‘ Υμών τού Νέου Κράτους θερμά συγχαρητήρια. Χρ. Παπαχρήστος.ΜΥΛΩΝ Φ Θ ΙΩ Τ ΙΔ Ο Σ . — Σ υγχαίροντες έπί έπιτελεσθέν έργον άναγεννήσεως εύχόμεθα έτη πολλά έπ’ άγαθώ φιλτάτης έλλη- νικής Πατρίδος. Κωνστ. Παπαδόπουλος.ΛIΜΕ Ρ ΙΟΥ. — Εθνική Νεολαία πανηγυρίσασα έθνικήν έορτήν μέ άκράτητον έν- θουσιασμόν άναφωνεί μέ όλην τήν δύναμίν της: Ζήτω ό ’Αρχηγός μας καί ό σωτήρ τής Πατρίδος. Βασ. Δη μητρόπουλος.Π Ε Τ Ρ Ο Υ Σ Η Σ . — Χαιρετίζων τρίτην έ- πέτειον Ιστορικής ’ΜετΠαβολής διατρανώ πί- στιν καί άφοσίωσιν μου χαλύβδινον Κυβερνήτην διά συντελεσθέν έθνοσωτήριον έργον. Κορτινός ’Αναγνώστου, συνεταιριστικός ύ- πάλληλοςΑ Τ Α Λ Α Ν Τ Η Σ . — ’Αρχηγόν Νέου Κράτους 4ης Αύγούστου Ίωάννην Μεταξάν εύ- γνωμονούμεν. Ά λ .  *Αγγελής, γεωργός.ΑΜΠΕΛΑΚ ΙΩ Ν . -  ‘Ως "Ελλην καί παλαιός συναγωνιστής σας αισθάνομαι διττήν χαράν πανηγυρισμού 3ης έπετείου έθνικής

Τη στιγμή εκείνη χτύπησαν τήν πόρτα του γραφείου.— ’Ασφαλώς θάνε ό Μπόϊντ κΓ ό Π ά ϊκ , είπε ό άρχιαστυνόμος.Π ράγματι ήσαν οί 5υό αστυνο- μιν.οί.— Περάστε, τούς είπε ό Λουκάς, καί καθίστε εκεί. Π ρέπει δηλαδή νά κοθήσετε κΓ οί δυο στο σκαμνί. Ό  συνταγματάρχης Γκέθριν έχει ύπο- στή έπίθεσι μέσα στο σπίτι του άπό ένα άγνωστο, ό όποιος τόν τραυμάτισε. Αυτή λοιπόν είνε ή περίφημη αστυνομία τού Λονδίνου;...Μέ λίγα λόγια κατατόπισε τούς συναδέλφους του. Εκείνοι άκουγαν μέ μεγάλο ενδιαφέρον. Τά μαύρα μάτια τοΰ Π ά ϊκ  είχαν ζωηρέψη.— Κάποιος ξέρει, είπε στον “ Αν- τονυ, πώς άσχολείσθε μ ’ αυτήν τήν ΰπόθεσι. Αυτός ό κάποιος σας γνωρίζει, σάς θεωρεί επικίνδυνο καί πολύ έξυπνο καί θέλει νά σάς ξεπα- στρέψη.--  Μπορεί νάχετε δίκηο, απάντησε ό ’Άντονυ. Κάποιος ξέρει πώς ανακατεύομαι στήν ΰπόθεσι. Αυτό εϊ- ν.-; βέβαιο. Αυτά μπορεί ίσως νά μάς ■όδηγήση πού πρέπει νά τόν ζητήσουμε.— Συμφωνώ μέ τήν άντίληψί σας. είπε ό Μπόϊντ. Τ ’ όνομά σας δέν έχει γραφή σέ καμμιά εφημερίδα. Συνεπώς κάποιος σάς είδε στο γραφείο τού σερ “ Αλμπερτ ή εδώ.— Δέν αποκλείεται, παρατήρησε δ Α δικα ς, νά σέ είδε καί κανένας πού μπαινόβγαινες στο σπίτι τοΰ Λέννετ.— Επομένως, είπε ό “ Αντονυ, ή άκτίς τής δράσεώς μας δέν εΐνε τόσο μικρή.— Έ ν  πόση περιπτώσει, έκανε ό Λούκας, θά φροντίσω νά μήν έπα- ναληφθή τέτοιο πηόίμμα. Π ά ϊκ , ένας αστυφύλακας με πολιτικά νά παρακολουθώ διαρκώς τόν συνταγματάρχη Γκέθριν. Ν ά μήν τόν άφίνη ούτε βήμα !— ’Ά ν  δέν άποσύρης αμέσως αυτή τή διαταγή, Λούκας, διεμαρτυρήθη ό Ά ν τ ο ν υ , θά μαλώσουμε άσχημα. Δέν πιστεύω νά μιλάς σοβαρά. Λεν το δέχομαι μέ κανένα λόγο.Ή  συζήτησις πάνω στό θέμα αυτό δέν εξακολούθησε. Ό  Μιπόϊντ άνά- φερε πώς δέν είχε άνακαλυφθή πουθενά ουδέ τό παραμικρότερο ίχνος τοΰ Λένετ.— Φαίνεται πώς όλοι ύποπτεύεσθε αυτό τό παιδί, είπε ό “ Αντονυ. Β έ βαια φαινομενικώς δλα τόν ενοχοποιούν: ό προϊστάμενός του δολοφονήθηκε κΓ ό ίδιος εξαφανίσθηκε. “ Επειτα έχουμε τό αποτύπωμα τοΰ κλειδιού καί τήν απειλητική επιστολή. Ό  Αένετ εΐνε συγγραφεύς φυλ

λαδίων τερατωδών αστυνομικών μυθιστορημάτων, είνε άκόμα ορφανός, 6 οποίος δέν γνώρισε ποτέ τί θά πή σπίτι. Π α ιδιά  πού μεγάλωσαν σάν κΓ αυτόν βρίσκονται απ’ τή στιγμή πού γεννήθηκαν στό περιθώριο τής Κοινωνίας καί γίνονται εύκολα έγ- κληματίαι. Καταλαβαίνω τώρα τί θά σκέπτεσθε: έφ’όσον συγγράφει δολοφονίες, εύκολα μπορεί καί νά τις δι· απράξη. “Ετσι θά δολοφόνησε καί τόν σερ “ Αλμπερτ. Κατόπι ό'μως συνήλθε, μετάνοιωσε καί ίσως ν’ αυ- τοκτονησε πέφτοντας στον Τάμεση. Πολύ λογικά δλ’ αυτά, πολύ αληθοφανή. “Α ν τήν έξετάση δμως καλά κανείς αυτήν τήν εκδοχή θά ίδή πώς δέν. στέκεται πολύ καλά. Πρώ τα : ποιος τηλεφώνησε χθες τό πρωί στό γραφείο τοΰ Λένετ ώς δήθεν μέτοχός του, λέγοντας πώς ό Λένετ ή ταν άρρωστος άπό στηθάγχη; “ Ε πειτα καί κάτι όίλλο: ποιος πήρε τό τηλεφώνησα;— Τ Ι δεσποινίς Χόλροϋδ, απάντησε ό Μπόϋντ.— “ Α , έτσι, ή δεσποινίς Χόλροϋδ, έκανε ό “ Αντονυ σηκώνοντας ψηλά τά φρύδια.— Ν α ι, καί τό περίεργο είνε δτι σήμερα πρωΐ-πρωί ή δεσποινίς πα- ρουοίάοθηκε στήν αστυνομία. Χθες, μέ τήν ταραχή πού επικρατούσε στα γραφεία του τραστ, κανένας δέν σκώφθηκε πώς ό Λένετ δέν είχε μητέ- ρ,α. Τ ί  δεσποινίς Χόλροϋδ λέει πώς τό σκέφθηκε τί) νύκτα καί τό ανακοίνωσε στήν αστυνομία.— Μ ά έγινε πράγματι αυτή ή τη- λέφωνική συνομιλία; ρώτησε ό Ά ν τονυ μέ ύφος σχεδόν αδιάφορο.— Είνε εξακριβωμένο πως έγινε ή συνομιλία, απάντησε ό Π ά ϊκ . “ Α ν τά πράμματα ήσαν ομαλά, οί τηλεφωνήτριες τοΰ κέντρου τοΰ τράστ δέν θάδιναν σημασία. ’Επειδή όμως ήξεραν πώς είχε γίνη ή δολοφονία, παρακολουθούσαν μέ περιέργεια δλα τά τηλεφωνήματα.Ό  “ Αντονυ χαμογέλασε.— "Ο λα  τά σκέπτεσθε, είπε. "Οσο δμως περίεργες κι’ αν ιήσαν οί τηλεφωνήτριες, ασφαλώς δέν θά είχαν καί τήν περιέργεια νά διαπιστώσουν άπό ποιόν αριθμό ήταν τό τηλεφώνημα.— Δυστυχώς δέν τήν είχαν αυτήν τήν περιέργεια. Έπρόκειτο ά'λλωςτε γιά κάτι εντελώς ασήμαντο, γιά τήν ασθένεια ενός νεαρού κατωτέρου υπαλλήλου. Ο ί τηλεφωνήτριες ένδια- φέρονταν νά ακούσουν πράμματα συνταρακτικά γιά τή δολοφονία καί γιά ντετέκτιβ. ( ’Ακολουθεί)
ΤΖΩ Ν Ο Σ Μ Π Ο Ρ Ν

Περιπετειώδη κυνήγια ■  
στη ζούγκλα της Ιάβας76ον“ Ενα άπό τά περίεργό τέρα ζωα πού συ\·ΰ,-^ψΰψί- κατά-τά κυνήγια μας στή ζούγκλα ήτανε καί τό άρκουδογούρουνο, δήλαδή ή ποικιλία έκείνη τής άρκούδας πού διακρίνεται άπό τήν διάπλασι τού κεφαλιού, πού μοιάζει τελείως μέ κεφάλι άγριογούρουνου. Τό ρύγχος τοΰ άρκουδογούρουνου εΐνε άτριχο, έπίμηκες, λιπαρό καί πλατύ. “ Εχει λευκό χρώμα καί διακρίνεται άπό δλο τό άλλο σώμα, που είνε μαύρο. Τό στόμα του εΐνε δυσανάλογα μεγάλο, τά χείλη του εΐνε σαρκώδη καί κρεμαστά καί ή γλώσσα του πολύ μεγάλη. Ή  μύτη του εΐνε πλατεία καί κινητή, τά μάτια του βρίσκονται μέσα σέ μεγάλες κόγχες καί τά αυτιά του εΐνε μικρά καί άσχημα. Γενικά τό ζώο είνε φοβερά άσχημο καί έχει έπί πλέον ήλίθιο ϋ φ ο ς . ,Τό μήκος τοΰ σώματός του φθάνει κατά μέσον όρον τά 1.70 μ., τό ΰψος τά 0.70 καί τό βάρος του περνάει τά 100 κιλά. Εΐνε μια μαύρη άρκούδα μέ μακρύ κα’ι κα- τσαρό τρίχωμα( ιδίως στό λαιμό, καί μέ μια άσπρη βούλα στό λαιμό.Τό άρκουδογούρουνο πιροτιμα νά ζή στις πεδιάδες καί πάντοτε κοντά σέ δένδρα. Τρέχει τόσο άσχημα, ώστε καί ένας άνθρωπος μπορεί νά τό πιάση. Γι’ αύτό καί ζητεί τήν σωτηρία του έπάνω στά δένδρα, δπου ανεβαίνει μέ καταπληκτική ικανότητα. Ή φύσις δέν τό προίκισε μέ έξαιρετικά όπλα, άμυντυκά ή έπιθετικά, καί γΓ αύτό εΐνε υποχρεωμένο νά κρύβεται τόν περισσότερό καιρό. Μόνο τή νύχτα αποφασίζει καί βγαίνει άπό τόν κρυψώνα του γιά νά ζη- τήση τήν τροφή του καί τρέφεται κατά προτίμηοι μέ σΰκα, μπανάνες καί άλλους καρπούς. Δέν του αρέσει ή μεγάλη ζέστη καί τήν ή- μέρα φυλάγεται πολύ άπό τόν ήλιο. Τρώγει έπίσης σπόρους καί μάλιστα καλαμπόκια, δπως έπίσης εΐνε έξαιρετικά λαίμαργο γιά τό ζαχαροκάλαμο, τις πατάτες, τά αυγά καί τις νύμφες έντόμων, δπως τών μερμηγκιών καί προ παντός τών τερμιτών. Ή προτίμη- σί του πρός τά καλλιεργούμενα είδη τό άναδεικνυτι έναν άπό τούς καταστροφεΐς τής παραγωγής. Αλλοίμονο στήν περιφέρεια έκεί-

Επ ι α ο υ πΟ Π Ε Ρ Ε Σ  : 8.10 Σόφια (Που τσίνι: Μανόν Λεσκώ).ΣΥΝΑΥΛΙ ΑΙ : 9.15 Βιέννη, 9.30Παρίσιοι, 9.35 Μπρεσλάου.***Α Θ Η Ν Α Ι (601 κ. χ . 499.2 μ .) . 12.30 μ. μ. Ή  ώρα τού Ε ργάτου. 1 μ. μ. Ε λ λ η νικά λαϊκά τραγούδια (δίσκοι). 1.30 μ. μ. Ειδήσεις. 1.45 μ. μ. Ελαφ ρά μουσική (δίσκοι). 2.10 μ. μ. Ειδήσεις. 7.10 μ. μ. Τραγούδια διά χορωδίαν (δίσκοι). 7.30 μ. μ. ‘ Η ώρα τής Έλληνίδος, 7.45 μ. μ. Ρ εσιτάλ άρπας (ύπό τής κ. θέης Καίσαρη— Ά ρ ά γ κ η ). Χάσσελμανς: «Ή  προσευχή» καί «Ή  πηγή». Καρ. Όμπερτύρ: «Ρεμβασμός». 8 μ. μ. Ομιλία διά τήν Ε .Ο .Ν . 8. 15 μ. μ. Ρεσιτάλ τραγουδιού (ύπό του κ. Τίτου Ξηρέλλη, βαρυτόνου). 8.45 μ. μ. Ειδήσεις, 9 μ. μ Μουσικές επιτυχίες άπό παλιές αθηναϊκές επιθεωρήσεις. 9.45 μ. μ. Δημοτική μουσική. 10.15 μ. μ. Ειδήσεις.10.30 Μικρά 'Ορχήστρα του Σταθμού. Κάλμαν: Επιλογή άπό τήν «Τσάρντας», Σαλαμπέρ: Αναμνήσεις άπό τούς τρεις Στράους, Ντυμπουά: ‘ Η Φαραντόλα, Τσάν- τερ: ‘ Ισπανικό μπαλένιο, Κόσταλ: ’ Ιταλική σουίτα, ‘ Οραντιέ: Παλόμα, Βάγνερ: Έμβατήριον άπό τόν «Ταγχώϋζερ». 11.30 μ. μ. Ε λαφ ρό τραγούδι. 12 μέσον. Τ,ζάζ. 12.20 μ. μέσον. Ειδήσεις. 12.30 μ. μέσον. Μουσική χορού.ΣΤΑΘ Μ Ο Ι Μ Ε Σ Α ΙΩ Ν  ΚΥΜΑΤΩΝΒ Α Ρ Σ Ο Β Ι Α  (795 κ. χ . 377 μ .) . 7 μ. μ. Νανουρίσματα και σερενάτες. 8.30 μ. μ. Συναυλία — τραγούδια. 10 μ. μ. Τό τραγούδι τών πουλιών. 10.25 μ. μ. Μπο- ροντίν «Κουαρτέττο». 11.10 μ. μ. Τραγούδια Σούμπερτ καί Σ οΰμαν. Συνέχεια δίσκοι.Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κ. χ . 437 μ .) .8.5 μ. μ. Κιθάρες χαβάγιας. 9.30 μ. μ. θεατρικόν έργον. 11.15 μ ., μ. Πιάνο. Σ υ νέχεια δίσκοι.Β ΙΕ Ν Ν Η  (591 κ .χ. 506 μ .) . 7.40 μ. μ. Δίσκοι, 9.15 μ. μ. Συμφωνική συναυλία ύπό τήν διεύθυνσίν του Βάϊσμπαχ. Τσαϊ- κόφσκυ «Άμλέτος», Μπράμς «Κοντσέρτο» (πιάνο όρχήστρα), Σ ίντιγκ «Συμφωνία».11.30 μ. μ. Ελαφ ρά μουσική. Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κ. χ . 550 μ .) . 7.30 μ. μ, Β ιολοντσέλλο. Μπάχ «Πρελούντιο — Γκαβότ», Φαρίνο «Σουίτα», Κέρπελυ «Σαραμπάντα καί Άραμπέσκ». 8.30 μ. μ. Αρμόνικες. 9.10 μ. μ. Ά π ό  όπερέττες. 11 μ. μ. Τσιγγάνικη μουσική. Συνέχεια δίσκοιB Ö Y K O Y P E  Σ Τ ΙΟ Ν  (8^3 κ. χ . 365 μ .) . 8.35 μ. μ. Φλάουτο. 8.50 μ. μ. Δ ίσκοι. Ή  όπερα του Βέρντι «Όθέλλος» Π ΡΩ ΤΟ Ν  ΙΤ Α Λ ΙΚ Ο Ν  Σ Υ ΓΚ Ρ Ο Τ Η Μ Α  (Ρώ μη, Μπάρι, Μπολώνια κ .λ .π .) . 8.30 μ. μ. Δίσκοι. 10 μ. μ. Εύθυμη μουσική. 11.10 μ. μ. Στρατιωτική μουσική. Συνέχεια τζαζ.ΔΕ Υ Τ Ε Ρ Ο Ν  ΙΤ Α Λ ΙΚ Ο Ν  Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η ΜΑ (Μιλάνον, Τουρΐνον, Γένουα κ .λ .π .) . 6.15 μ. μ. Πιάνο. 9.30 μ. μ. Δίσκοι. 10.40 μ. μ. Μουσική δωματίου. 11.30 μ. μ. Εύθυμη μουσική. Συνέχεια τζαζ.Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (877 κ. χ . 342 μ .) . 4.45 μ. μ. Συμφωνική συναυλία, 8.30 μ. μ. Εύθυμη μουσική. 10 μ. μ. Βαριετέ. Συνέχεια

άναδημιουργίας, ευχόμενος άποπεράτωσιν ήρακλείου έργου. Ά π . Παυλακος, 2ετής Σχολής Πολ. Επιστημών.Β Η Σ  Σ Α Ν  Η Σ . — Άναγνωρίζοντες γι- γαντιαΐον έργον σας ά'.αδημιουργίας "Ε θνους ύποβάλλομεν θερμά συγχαρητήρια. Χρήστος Κόντης, ιατρός, Μάνθος Κόντης, ιατρός.Λ Α Χ Α Ν Ο Κ Α Σ Τ Ρ  ΟΥ. — Έ π ί έθνοσωτη- ρίω 4η Αύγούστου άναγνωρίζοντες έθνικήν αναδημιουργίαν τασσόμεθα πλευρόν σας. Βρανής, Δέσης, Μηνόπουλος.Α Τ Α Λ Α Ν Τ Η Σ . — Έ πί έπετείηι 4ης Αύγούστου έκφράζομεν θφ μά συγχαρητήρια σωτήρα "Εθνους. Π. Κόκκολας, κτηματίας.Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ . — Επέτειος έκά- στης 4ης Αύγούστου ύπό σύμπαντος έκ τής έντιμου άτομικής έργασίας άποζώντος έλ- ληνισμου θά πανηγυρίζεται μέ άμετάπτωτον ένθουσιασμόν, διότι διά ταύτης έσώθη ή Ε λ λ ά ς  άπό τό κομματικόν άγος καί τόν έκμηδενισμόν είς δν ραγδαίως έφέρετο. Εύχαί άναπέμπονται δπως έπί χρόνια πολλά συνεορτάζωμεν έμπνευσμένοι άπό τήν πεφωτισμενην πνοήν σας δαίνοντες πρός τόν νεώτερον πολιτισμόν, ο6 τήν όδόν διά- πλατον άνοίξατε. Ίω άν. Λασπόπουλος.Θ Η Β Ω Ν . — ΔΓ άναδημιουργικόν έργον σας θερμά συγχαρητήρια Οίκογένεια Πά· σχου.ΑΤΑΛΑΝΤΗ Σ . — Εύγνωμονούμεν σωτήρα "Εθνους έπί έπετείφ 4ης Αύγούστου. Γεώργιος Άνδρέου.Λ Θ Ε Ρ Ο Σ . — Έ πί συμπληρώσει τριετίας άναληφθέντος σωτηρίου έργου Πατρίδος έκφράζω άπειρους ευχαριστίας. Εύάγγελος Λευκαδίτης,

νη, δπου θά παρουσιασθη Μνα: άρκουδογούρουνο. Εΐνε ικανό νά τήν ρημάξτ) μέσα σέ λίγες νάχτ&ς.Οί ιθαγενείς τό θεωροΰν γιά ά- κίνδυνο ζώο καί πιστεύουν δτι ποτέ δέν έπιτίθεται κατά θηλαστικών καί μάλιστα έναντίον τοΰ ανθρώπου, μολονότι πολλές φορές περιφέρεται κοντά στά χωριά καί στά σπίτια καί συναντά μόνα τους μικρά παιδιά. Μόνον όταν τραυ- ματισθή γίνεται αγριογούρουνο έπικίνδυνο. Δέν μουγκρίζει, ούτε βογγάει δπως οί άλλες άρκοΰδες. Αύτό εΐνε σιωπηλό καί κρύβει τόν πόνο του. ’ Εν τούτοις, όταν εΐνε ώργισμένο τυλίγει κυλινδρικά τή μεγάλη γλώσσα του καί φυσάει μέ δύναμι, παράγοντας ένα όξύ σφύριγμα.Τό θηλυκό ανοίγει μέ τά πόδια του μιά σπηλιά στό έδαφος καί εκεί γεννάει ένα ή δύο μικρά, κατά τό Νοέμβριο, έπειτα άπό τετράμηνη κύησι. Βυζαίνει τά μικρά της έπί τρεις σεληνιακούς μήνες, πού, άμα περάσουν, τά μικρά έχουν μεγαλώση τόσο, ώστε νά μπορούν νά σκαρφαλώνουν και νά κάθουνται στή ράχι τής μάννας τους. Τότε τό θηλυκό άρκουδογούρουνο άφίνει τή φωλιά του καί αρχίζει νά γυρίζη τή νύχτα γιά να βρή τήν τροφή του, έχοντας μαζί του πάντοτε τά μικρά, άνε- βασμένα στή ράχι του. Μόνο δταν γίνουν δύο έτών αρχίζουν τά μικρά άρκουδογούρουνο νά τρέχουν δίπλα στή μητέρα τους.Τό άρκουδογούρουνο έξημερώ- νεται πολύ εΰκολα, δταν, έννοεί- ται, τό έχουν πιάση μικρό. Ό  χαρακτήρας του διατηρείται ήπιος σέ δλη τή ζωή του καί εΐνε ένα άπό τά λίγα αγρίμια τής ζούγκλας πού δέν αλλάζουν χαρακτήρα καί δταν άπομακρυνθοΰν άπό τό φυσικό τους περιβάλλον. Λαμβάνουν δμως τήν πρόνοια νά τοΰ κόψουν τά μεγάλα νύχια του, γιατί δσο καί νά έξημερωθή τό άρκουδογούρουνο μπορεί, χωρίς νά τό θέ- λη, νά κάνη κακό μέ τά νύχια του σέ παιδιά καί σέ μεγάλους άκόμη. Ή  έξημέρωσί του δμως εΐνε πλήρης. Παρά τό ήλίθιο Οφος του τό άρκουδογούρουνο έκπαι- δεύεται σχετικώς εΰκολα καί μαθαίνει νά κάνη τοΰμπες καί διάφορα παιγνίδια. Στήν Κεϋλάνη είδαμε μιά φορά, μιά ήμέ,ρα γιορτής, ένα άρκουδογούρουνο νά χο- ρεύη μόνο του σέ μιά πλατεία, μέ τή συνοδεία έγχωρίων όργάνων. Άφοΰ διεσκέδαζε τήν όμήγυριν μέ διάφορα γυμνάσματα, έπαιρνε κατόπιν τόν δίσκο καί γύριζε μόνο του γιά νά μαζέψη τά χρήματα !Α Υ Ρ ΙΟ Ν : Τό τέλος'.

τζαζ.ΛΥίΛΥΩΝ (648 κ. χ . 463 μ .) . 7.15 μ. μ. Δίσκοι. 8 μ μ. Ά π ό τό Παρίσι.Μ Π ΑΡΙ (1059 κ. χ . 283 μ .) . Ελληνική έκπομπή.Μ Π Ρ Ε Σ Λ Α Ο Υ  (950 κ. χ . 316 μ .) . 8.15 μ. μ. Δίσκοι. 9.35 μ. μ. Συμφωνική συναυλία. Τσαϊκόφσκυ «Σουίτα», Μπετόβεν «8η συμφωνία». 11.30 μ. μ. Τζαζ.Μ ΟΝΑΧΟΝ (740 κ. χ . 405 μ .) . 7 μ. μ. Δίσκοι, 10.30 μ. μ. Ελαφ ρά μουσική. 11. 40 μ. μ. Συναυλία.Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κ. χ . 253 μ .) . 7.30 μ.Ποικίλη μουσική. 10 μ. «Μπαλέττο». 10.45 μ.μ. Βιολί.. 9 μ. μ. Ποικίλη μουσική. 10 μ. μ, Σοπέν—Ώ μπέρ «Μι '  ' - ~ *~μ. Μία Αγγλική όπερα.Π Α Ρ Ι Σ IQ I Π.Τ.Τ. (695 κ. χ . 432μ .) . 8.15 μ. μ. Δίσκρι. 9.15 μ. μ. Δίσκοι9.30 μ. μ. Συμφωνική συναυλία. 11.40 μ. μ. ΔίσκοιΠΡΑΓΑ (638 κ. χ . 470 μ .) . 7.30 μ. μ. Δίσκοι. 8.20 μ. μ. Συναυλία. 9.30 μ μ. Τσέχικη μουσική. 11.15 μ. μ. Δίσκοι.' 12 μέσον. Τσέχικη μουσική.Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κ. χ . 353 μ .) . 8.10 μ. μ. Ή  όπερα τού Πουτσίνι «Μανόν Λεσκώ». Σ υνέχεια τζάζ.Σ TQYTrA ΡΔΗ  (574 κ. χ . 523 μ .) . 9. 30 μ. μ. Δίσκοι. 11.30 μ. μ. Σερενάτες Μόζαρτ.ΣΤΑ Θ Μ Ο Ι Β Ρ Α Χ Ε Ω Ν  ΚΥΜΑΤΩΝΒ Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (19.85, 25.49, 31.02,49.83 μέτρα). 3.30 μ. μ. Ρ . Στράους«Σονάτα» (τσέλλο—πιάνο), 4.45 μ. μ.Σ υναυλία.Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (31.55, 31.32. 25.53,16.84 μέτρα). 8.30 μ. μ. Όκτέττ©. 9 μ. μ. Συμφωνική συναυλία άπό τό Κουΐνς- Χώλ ύπό τήν διεύθυνσίν του Γούντ. Εργα Μ-ιίετόδεν. 12 μέσον. ΒιολίΠ Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι —Μ Ο Ν ΤΙΑΛ ‘ (41.21, 25.60, 19.83 μέτρα). 9 μ. μ. Ποικίλη μουσική10.30 μ. μ. Συναυλία.ΡΩΜΗ (31.15, 31.02, 25.40, 16.84 μέτρα). 2.30 μ. μ. Ά π ό όπερες. 9.15 μ. μ. Ά π ό τό Μπάρι. 10 μ. μ. Ά π ό τό Τουρΐνον.
Τό αυριανόν πρόγραμμαΑ Θ Η Ν Α Ι (601 κ. χ . 499.2 μ .) . 12.30 μ. μ. Στρατιωτική μουσική (δίσκοι). 1 μ. μ. Ελαφ ρά μουσική. 1.30 μ, μ. Είδήσεις. 1.45 μ. μ. Μελωδίες τής Βοημίας καί τσιγ- γάνικα τραγούδια του Μπράμς (δίσκοι). 2.15 μ. μ. Ειδήσεις. 7.10 μ. μ. Ελαφρό έλληνικό τραγούδι (δίσκοι). 7.20 μ. μ. ‘ Η ώρα του Παιδιοΰ. 7.50 μ. μ. Βάλς (δίοποι). 8 μ. μ. Ομιλία διά τούς άγρότας. 8.20 μ. μ. Ελαφ ρό τραγούδι. 8.45 μ. μ. Είδήσεις. 9 μ. μ. Μικρά Όρχήστρα τού Σ ταθμου (ύπό τήν διεύθυνσίν τοΰ κ. Γ. Β ιτάλη). Κάλμαν: Ε π ιλογή άπό τήν όπε- ρέττα «Κοντέσσα Μαρίτσα». Κέτελμπαϋ : «Σ τήν Αίγυπτο τή μαγική χώρα». Γιόχ. Σ τρ ά ο υ ς: «Υδατογραφία». 9.30 μ. μ. ‘ Η βραδυά του Αμπελιού: ‘ Ομιλία καί άπαγ- γελία ποιημάτων. 10.15 μ. μ. Ειδήσεις.10.30 μ. μ. Ε λληνικά  τραγούδια (ύπό ίου κ. Μελέτη Ρούσσου). 11 μ. μ. Δημοτικό τραγούδι. 11.30 μ. μ. Λαϊκές’ καντάδες. 12 μέσον. Μουσική χοροΰ (δίσκοι). 12.20 μ. μέσον. Ειδήσεις. 12.30 μ, μέσον. Μουσική χορού (δίσκοι).ΣΤΑΘ Μ Ο Ι Μ Ε Σ Α ΙΩ Ν  ΚΥΜΑΤΩΝΒ Α Ρ Σ Ο Β Ι Α  (795 κ. χ . 377 μ .) . 6.45 μ. μ. Τραγούδια τού Μπερλιόζ. 9 μ. μ. Πολωνικά τραγούδια, 10 μ. μ. «Φανή ή χορεύτρια», όπερέττα του Γ. Στράους. Σ υ νέχεια τζάζ.Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν  (686 κ. χ . 437 μ .) . 9 μ. μ. Εύθυμη μουσική. 10.10 μ. μ. Συναυλία. Συνέχεια τζάζ.Β ΙΕ Ν Ν Η  (592 κ, χ . 506 μ .) . 7.30 μ. μ. Δίσκοι. 9.15 μ. μ. Συναυλία. 11.45 μ. μ. Σ  υναυλία — τζάζ.Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κ. χ. 550 μ .) . 9.50 μ, μ. Δίσκοι. 10.40 μ. μ. Ποικίλη μουσική.Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ ΙΟ Ν  (823 κ. χ . 365 μ .) . 8.15 μ. μ. Ά π ό όπερέττες. 8.40 μ. μ. Τραγούδια. 9.15 μ, μ. Τζάζ. 11.15 μ. μ. Ελαφ ρά μουσική.Π Ρ Ω ΤΟ Ν  ΙΤ Α Λ ΙΚ Ο Ν  Σ Υ ΓΚ Ρ Ο Τ Η Μ Α  (Ρώ μη. Μπάρι, Μπολώνια κ .λ .π .) . 8.30μ. μ. Δίσκοι. 9.30 μ. μ. Συναυλία. 10 μ. μ. θεατρικόν εργον. Συνέχεια πιάνο. 12.15 μ. μ. Τζάζ.Δ Ε Υ Τ ΕΡ Ο Ν  ΙΤ Α Λ ΙΚ Ο Ν  Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η - ΜΑ (Μιλάνον, Τουρΐνον, Γένουοτ κ .λ .π .) .9.30 π. μ. Δίσκοι. 10.30 μ. μ. Συμφωνική συναυλία άπό τήν Φλωρεντίαν. Σ υνέχεια τζάζ.Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (877 κ. χ . 342 μ .) . 4.15 μ. μ. Ελαφ ρά μουσική. 7 μ. μ. Τζάζ. 9 μ. μ. Συμφωνική συναυλία άπό τό Κ ουΐνς- Χο')λ. Βάγνερ «Ριέντζι (εισαγωγή), Ροσ-

Ο ερμοβ ίφ ω νες ξύλου ό «Βεζούβιος», άπλοι καί πιεστικοί. Κατάστη.μα Κωστοπούλου, Δέκα 29. 850
Χ ο ρ ο ί. “Ηρχισαν τά μαθήματα καί οί χοροί ατό Στούντιο'χοροΰ «Αύτοκρατορικόν» Κώστα Μα ραγκοΰ, Καραγεώργη 6, Σύνταγμα, Τηλ. 21-574. Ριζική άνακαίνι- σις. , 851’ I3Y05-/.t»,'Covsan διαμερίσματα έξ 8 καί 5 δωματίων μέ χώλ, κεντρικήν θέρμανσιν, άσσανσέρ κλπ. ‘Ωσαύτως διάφορα κεντρικά Γ ραφεία.. Πληροφορίαι:’Εθνικήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος, Γραφεΐον ά- ριθ. 63. 852

ΑΠΟΨ Ε:Ή  μεγαλείτερη έπιτυχία τοΰ
Ο

ι
Uilllllililllllllllllllimillllllllllllllllllllillllillill’ Επί πλέον:ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΠ Α ΓΚ Ο ΣΜ ΙΑ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ

σίνι «Κουρεύς της Σεβίλλης», Παγκαν1νι «Μότο-περπέτουο», Μπετόβεν «4ον Κοντσέρτο» (πιάνο—όρχήστρα), ” Ελγκαρ « Σ ο υ ίτα», Ρ . Στράους «Τίλ Όϋλενοπίγκερ». 10.40 μ μ. Συναυλία. Συνέχεια τζάζ.ΛΥΩΝ’ (648 κ. χ . 463 μ .) . 7.15 μ. μ. Δίσκοι. 7.50 μ, μ. Δίσκοι. Συ'.έχεια άπό τό Παρίσι.Μ Π ΑΡΙ (1059 κ. χ . 283 μ .) . Ελληνική έκπομπή.Μ Π Ρ Ε Σ Λ Α Ο Υ  (950 κ. χ . 316 μ .) . 7.30 μ. μ. Δίσκοι. 9.30 μ. μ. Βιεννέζικες είκό- νες. Συνέχεια λαϊκή μουσική.Μ ΟΝΑΧΟΝ (740 κ, χ . 405 μ .) . 7.45 μ. μ. Δίσκοι. 9.10 μ. μ. Λαϊκή μουσική καί σολίστ. 11.20 μ. μ. Συναυλία.Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1182 κ. χ . 385 μ .) . 4.30 μ. μ. Συναυλία άπό τό Βυσύ. 8 μ. μ . Δίσκοι. 9.30 μ. μ. Συμφωνική συναυλία. "Εργα Τσαϊκόφσκυ. Συνέχεια τζάζ.Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  — Π.Τ.Τ. (695 κ. χ . 432 μ .) . 9.30 μ. μ. Άπό τήν Ό περά Κωμίκ. Συνέχεια δίσκοι.ΠΡΑΓΑ (638 κ. χ . 470 μ .) . 9 μ. μ. Ά πό όπερες. 9.45 μ. μ. Ά π ό όπερέττες. 10. 30 μ. μ. Δίσκοι. 12 μέσον. Τζαζ.ΣΟ Φ ΙΑ  (850 κ. χ. 353 μ.) μ .) . 7.30 μ. μ. Μανδολιιάτα, 10 μ. μ. Συναυλία. 10.30 μ. μ. Δίσκοι. 10.50 μ. μ. Ποικίλη μουσική. Συνέχεια τζάζ.ΣΤΟ Υ ΤΓΑ Ρ ΔΗ  (574 κ. χ . 523 μ .) .Ποικίλη μουσική καί σολίστ, 11.20 μ. μ. Σ υναυλία.ΣΤΑ Θ Μ Ο Ι Β Ρ Α Χ Ε Ω Ν  ΚΥΜΑΤΩΝΒ Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (19.85, 25.49, 31.02,49.83 μέτρα). 7.15 μ. μ. ’Όργανον. 9.15 μ. μ. Ποόζα. Συνέχεια δίσκοι.Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (31.55, 31.32, 25.53,16.84 μέτρα). 4.45 μ. μ. Συναυλία. 7.30 μ. μ. Μουσικοί ρυθμοί. 9 μ. μ. Ά π ό βαριετέ. 11.45 μ. μ. Συναυλία. Συνέχεια τζάζ.ΠΑΡ I Σ Ι Ο Ι— Μ ΟΝΤΙΑΛ (41.21, 25.60, 19.83 μέτρα). 9 μ. μ. Συναυλία. Συνέχεια δίσκοι.ΡΩΜΗ (31.15, 31.02, 25.40, 16.84 μέτρα). 2.30 μ. μ. Ά π ό  όπερες. 10 μ. μ. Άπό τό Τουρΐνον.
Τό σταυ ρ ό λεξο «  όιο^,,Γ44

Ο Ρ 1 Ζ Ο Ν Τ ΙΩ Σ  :1) Κοιτίς τοΟ πολιτισμού. 3) Έ κ εΐ 0-πάρχει άρχαϊον θέατρον. 5) Διάσημος Γάλλος μυθιστοριογράφος(-}·). — Δέν εΐνε έπι- κίνδυνος άνεμος. 7) Στήριγμα. — Τροχο- φόρον. 9) Μέ αύτήν μπορεί νά παραβληθή ή ταραχή τήν όποίαν διέρχεται σήμερα ό κόσμος (δημ. έκφρασις). 11) ΑσιατικόνΒασίλειον.ΚΑΘΕΤΩ Σ :2) Δέν πλησιάζεται εΰκολα. 4) Φεύγει πέ μπενζίνα. — Αύτοκράτωρ Ρωμαίος. 6) ΓΩραία θεσσαλική κωμόπολις. — Πολλά μαζί άποτελούν όμάδα. 8) Τό άκρον άντί- θετον άπό τό παντεσπάνι,(Τό σημερινόν καθώς καί τό χθεσινόν μας σταυρόλεξον έστάλησαν ύπό τού άνα- γνώστου κ. Ά λ έξη  Ά ρχύτα ).Η ΛΥΣ I Σ ΤΟΥ ΧΘΕ Σ ΙΝ ΟΥ Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΩ  Σ :1) Θήρα. — ’Ά ρ τα . 3) θωμάς. — ΠΟρ. 5) Ασπάλακες. 7) Άργσλικός. 9) "Ινα . — Στόμα. 11) Ό σ σ α . — Σ α σ ί.1) Αρα. 3) "Ηρωες. — Ρήνος. 5) Α θάνατος, — Ώ ά . 7) ’Ά ν . — Καθιστός. 9) Τουπέ. — "Ορμος. 11) Σ ής.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣπλειοδοτικοΰ διαγωνισμού δι’ έν- σφραγίστων προσφορών διά τήν ένοικίασιν άκινήτων τοΰ Πανεπι στημίου.Συιμφώνως τώ άρθρω 226 τοΰ Ν, 5343 έκτίθεμεν είς πλειοδοτικόν δι’ ένσφραγίστων προσφορών διαγωνισμόν, διεξαχθησόμενον τήν 19ην Σεπτεμβρίου 1939, ήμέραν Σάββατον καί ώραν 12ην μεσημβρινήν έν τώ γραφείω τοΰ Οΐκ. Συμβουλίου τήν έπί έν έτος μίσθωσιν τών κάτωθι κατοικιών τής έπί τής όδοΰ ‘ Ιπποκράτους 2U πολυκατοικίας:1) Μιας κατοικίας έν τώ ίσο- γείω έκ τριών δωματίων.2) Δύο κατοικιών έν τώ Α ' 6- ρόφω έκ τεσσάρων καί τριών κυρίων δωματίων.3) Μιας κατοικίας έν τώ Β' 6- ρόφω έκ τεσσάρων κυρίων δωματίων.4) Μιας κατοικίας έν τώ Γ' 6- ρόφω έκ τεσσάρων κυρίων δωματίων,5) Μιας κατοικίας έν τώ Δ ' 6- ρόφω έκ τεσσάρων κυρίων δωματίων,Έκαστη τών ώς άνω κατοικιών έχει δλους τούς βοηθητικούς χώρους, ώς καί άνά μίαν άποθήκην έν τω ύπογείω τοΰ κτιρίου.Ή πολυκατοικία, νεόδμητος, έχει έγκατάστασιν κεντρικής θερ- μάνσεως2 ,θερμοΰ υδατος, άναβα- τήρος, κουζίνας ηλεκτρικός καί διά φωταερίου λειτουργούσας,Ό  διαγωνισμός διεξαχθήσεται ενώπιον τής 6πό τοΰ Οίκον. Συμβουλίου συσταθείσης Έπιτροπής έν τώ κεντρικώ κτιρίω του Πανεπιστημίου τών προσφορών έγχει- ριζομένων μέχρι τής μεσημβρίας τής ώς άνω ήμέρας είς τόν προϊστάμενον τοΰ Γραφείου τής Διαι- κήσεως καί έκμετοολλεύσεως ά- κινήτων τοΰ Πανεπιστημίου.Πλείονες πλη,ροφορίαι παρέχονται παρά τοΰ Γραφείου Διοικήσε- ως καί έκμεταλλεύσεως άκινή- των τοΰ Πανεπιστημίου (Τηλέφ. 24-041).Άθήναι τή 28η Αύ,γούστου 1939 Ό  Πρύτανις Γ. θ . ΦΩΤΕΙΝΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  
ΝΙΚ. ΧΕΛΙΑ
8 3  Χόλωνος 8 3Ά πό τής 3ης Αύγούστου άρ- χονται τρία νέα τμήματα διά τούς υποψηφίους τών εισιτηρίων έξετά- σεων τής Άνωτάτης ’ Εμπορικής Σχολής, έξ ών τό έν δΓ έργαζο- μένους, μέ βραδυνάς ώρας.Διδασκαλία τρίωρος καθ’ έκά- στην. Δίδακτρα δραχμαί 800.Έ κ  τών 70 μαθητών μας κατά τάς περυσινάς εισιτηρίου έξετά- σεις είσήχθησαν 68. Πωλοΰνται σημ. παγκοσμίου γεωγραφίας.Έγγραφα! έξακολουθοΰν.

νΠΗΡΠΙΑ ΚΡΑΤΙΚΠΗ I M M H m‘Η Επιτροπή τής Υ, Κ. Π. διά τής ΰπ’ άριθ. 420 διακηρύξεως έκ- θέτει εις δημόσιον μειοδοτικόν δια γωνισμόν τήν προμήθειαν 5000 τόννων χόρτου νομής π.ροελεύσε- ως έξωτερικοϋ διά προσφορών ένσφραγίστων τήν 9ην Σεπτεμβρίου διά τάς άνάγκας τοΰ ύπουρ- γείου Στρατιωτικών.“ Οροι κλπ. είς τά Γραφεία τής Υ. Κ. Π,
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ΣΑΒΒΑΤΟΝ2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1939Μάμαντος μ. Ίωάννου Νηστευτοϋ Ά να τ . ήλιου 5.58' — Δύσις 6.51'
«ΕΘΝΟΣ”

"Ετος Ιδρύσεως 1913

Τιμή Φύλλου Δρ. 2

Ο ΡΟ Ι ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ  
ΕΣΩ Τ ΕΡ ΙΚ Ο Υ  : 

Έτησία Δρ. 720. Έ ξά μ . 360

ΕΞΩ ΤΕΡΙΚΟ Υ :ι 
Έτησία £ 2. — Έξάμην. 1.5 

Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ  : 
Έτησία $ 12. — Έξάμηνος 7ΤΑ έμδάσματα συνδρομών καί ώνγελιων ΐσωτερικοΟ ή εξωτερικοί) δέον νά άπευθύνωνται πρός τόν διευθυντήν τοΟ Λογιστηρίου τοί) «"Εθνους* κ. Γεράσιμον Ί .  Γρωϊάνον.Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι  ΣΟ Ι λ)σμοΙ δημοσιεύσεων έξο- φλοΟνται 5Γ άποδείξεως τοϋ έντε- ταλμένου τήν είσπραξιν, έκδιδο- μένης έκ βιβλίου άποδείξεων εία- πράξεως θεωρημένων παρά τοΟ Δι- ευθυντοϋ του Λογιστηρίου τού «"Εθνους*."Αριθμοί τηλεφώνων :28-911 -  30-547 -  30-548f è  πρός δημοσίευσιν άποστελλόμε- νο χειρόγραφα δέν έπιστρέφονται.Κατοικία ΔιευθυντοΟ συντάξεως Κ Ω Σ Τ Α  Ν . Ο ΙΚΟΜ ΟΜ 1ΔΜ  Μακεδονίας 7Προϊστάμενος Τυπογραφείου B A ¿ .  Φ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο ΥΓερμανού 4

Καί 6 άνθρωπος μηχανοποιείτα ι

Μετά την «τεχνητήν 
καρδίαν», ό «τεχνητός 

πνεύμων»

Τά ΘέατραΚΟΤΟΠΟΥΛΗ (Μ. Κοτοπούλη). «Τό μεράκι του "Αρχοντα», 10*/2·Λ Υ Ρ ΙΚ Ο Ν  (*Επιχ. Α . ΓΛακέδου). «*Η 'Α θήνα τοΟ 39», έπιθεώρησις.ΣΑ Μ Α Ρ Τ ΖΗ  (Μηλιάδης—Κυριάκός). «Μα- σκώτ».Μ Α Κ ΕΔΟ  (όπερέττα Πρωτευουσης). «Μα- κρής - Κοντός καί Σ ία». Πρώτη.Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η  (Αίκ. Ά νδ ρεά δη). «Τά καπρίτσια τής Μαριάννας» και «Ζώρζ Νταν- τέν».Ο Α Σ 1 Σ  (ΖαππεΙου). Βαριετέ.
Κ ινηματογράφ οιTÊ/lftlAK. Ε π ίκα ιρ α  κ .λ .π . άπο 10 π. μ.ΑΕΛΛΩ (Λεδίδου). «Διαζυγιον Λαίδης X.».Α Θ Η Ν Α  (Πατησίων). «ΜαΟρος πειρατής».Α Κ Ρ Ο Ν . «Μοντέρνοι καιροί».Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ  ("A y. Α ρ τέμ ιο ς). «Τό μυθιστόρημα ένός όσιόρου νέου».ΑΛΚ Α ΖΑ Ρ (σταθ. Λαρίσης). «Ταραντέλλα»,ΑΝΤΙ ΝΕΑ (Λιοσίων). «Προσφυγόπουλα»!ΑΠΟΛΛΩΝ (Χαροκ.). «Αντίο για πάντα».A Σ Τ Ο  P IA . «Κάρμεν».Α ΤΛΑ Σ (Ίουλιανου). «Ο Ι λαθρέμποροι».Α Τ Τ ΙΚ Ο Ν  (Κυψέλη). «Μικρά λαθρεπιδά- τις».Α Υ Ρ Α  (Β ασ. Γέφ.). «Σ ουέζ».Β Ε Ρ Ν Τ Ε Ν  (λεωφ. Ά λ ε ξ . « Ό  κουρσάρος»B 1 K T ÍÍP IA  (σταθ. Λαρίσης). «Βασιλείς των σπόρ».Β Ο Ξ  ( Έ ξ ά ρ χ .) . «Γυναίκα τής άμαρτίας».Γ Κ Ρ Ε Κ Α  (Ν . Φαλ.). «Μαρία Άντουανέτ- τα». «Γ Κ Λ Ο Ρ ΙΑ  (πλατ. Α γ ά μ ω ν ). «‘ Ο υπερασπιστής τής τιμής».Δ ΙΑ Ν Α  (Παλ. Φαλ.). Μ. Κοτοπούλη: «Τό μεράκι τοΟ "Αρχοντα».Ε Θ Ν ΙΚ Ο Ν , «Ναπολιτάνικες δραδυές».Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ *  (Ζαπ.). «Γιβραλτάρ».Ε Ρ Μ Η Σ  (Καρόλου). «Χαμένος όρίζων».Ε Λ Λ Α Σ . «Καπταίν Καλαμίτι».Ε Σ Π Ε Ρ Ο Σ  (Πατησ.), «Βαρνάβας».ΕΤΟΥΑΛ. «Βίδερε».Η Ρ Ω Δ Ε ΙΟ Ν  (Ν . Φ ιλ.). «Ταρακανόβα».Η Ρ Α ΙΟ Ν  (Π υριτιδ.). «Προσφυγόπουλα».Θ Η Σ Ε Ι Ο Ν  (πλατ, θησείου). «Φυλακές χωρίς σίδερα».Θ Η Σ Ε Υ Σ  (Κάτω Πετράλ.). «Πληγωμένος αετός».Κ ΑΠ ΙΤΟ Λ (τέρμα Ά χαρνώ ν). «Πύργος τής σιωπής».Κ Α Ρ Μ Ε Ν  (Ά κ α δ . Π λά τ.). «"Ορκος τωντεσσάρων».Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ  (Χαροκ.). «Λευκή γυναίκα του Μαχαραγιά».Κ ΥΒΕΛΕ1Α (τέρμα Πατησ.). «Τρεις σύντροφοι».ΚΥΨΕΛΗ (Ζακύνθου). «‘ Ο άνθρωπος μέ τά χίλια  πρόσωπα».ΛΑΟΥ. «'Υποβρύχιον Βασίλειον».Λ ΙΝ Τ Ο  (Λυσσιατρ.). «Ρομπέν των δασών».MAZE Σ ΤΙ Κ . «Τό άλλοθι».MON Σ Ι Ν Ε  (Β ύ ρ .) . «Μαρία Άντουα- νέττα».MIAMI (Γλυφάδα), «Γιβραλτάρ».Μ Π Ο Μ Π Ο Ν ΙΕΡ Α  (Κ ηφ ισ.). «’Αόρατονζεύγος».ΜΠΟΕΜ (Λόφος Σ κο υ ζέ). «Χαρούμενα μα- γουλάκια»Μ ΥΡΙΑΜ  (Ν . Ί ω ν .) . «Μαράχο».Ν Α Ν Α  (Βουλιαγμ. 175). «Έκδίκησις μαύρου άετοΟ».Ν ΕΑΠΟΛΙ Σ (Ά σ κ λ η π .) . «Τάφος του Ι ν δού».N IN O N  (λεωφ. Ά λ ε ξ .) .  «Κόμης Μοντε* χρήστος».Ν ΙΡ Β Α Ν Α  (λεωφ. Ά λ ε ξ .) .  «Ασιατική θύελλα».Ο ΡΦ ΕΥΣ (Βουλιαγμ. 130). «Μάρκο Πόλο»ΟΥΦΑ (Ν . Φαλ.). « Ό  Ά ρ η ς  κατά τής Γής».ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ (Κ α λ λ ιθ .) . « Ο  παίκτης».Π Α Ν ΕΛ Λ Η Ν ΙΟ Ν  (λεωφ. Σ υγγροΟ ). « Α ν θρώπινον κτήνος».ΠΑ Ρ Κ (Χέϋδεν). «Α γάπη πίσω άπ*1 τά σίδερα».ΠΕΥΚΑ (Ζαπ.). «Μιά ζωή χωρίς Ιστορία».ΠΑΛΛΑ Σ (Π α γκρ.). «Πόθος τής άμαρτίας».Π Α Ν Α Θ Η Ν Α ΙΑ  (λεωφ. Ά λ ε ξ .) .  «Σκά νδα λα στό Μπροντγουαίη».Π ΕΡΟ ΥΖΕ (λεωφ. Κων)λεως). «*0 λυτρωτής».Π Ρ Ω Τ Ε Υ Σ  (Κ ουκάκι), «Μαρία Βαλέφ- σκα»,Ρ ΙΑ Λ Τ Ο . «θύελλα».Ρ Ο ΥΑΓΙΑΛ. «Ή  Ιστορία γράφεται τήν νύκτα».Ρ Ο Ζ ΙΚ Λ Α ΙΡ . «Αποκλεισμός».Σ Ι Ν Ε  ΠΑ P I (Π λάκα). «Κάρμεν».Σ Ι Ν Ε  ΦΛΕΡΥ. «Κληρονομιά του "Εντυ».Σ Τ Α Δ ΙΟ Ν . «Τό τελεσίγραφον τοί) Σ  ερα- γιέβου».ΣΤΑΘΜ ΟΥ (Ν . Φ αλ.). «Γυναικείες φυλακές».Τ ΙΤ Α Ν ΙΑ  (Π αγκρ.). «‘ Ο Ά ρ η ς  κατά τής Γής».Τ ΙΤ Α Ν ΙΑ  (Ά μ α ρ ο υ σ .) . «Ρομπέν των δασών».Τ ΙΤ Α Ν ΙΑ  (Χαλανδρ.). «Τούρα, ή θεά τής ζούγκλας».ΛΟΥΞ (Π ειρ.). «Σ χο λ ή  έρωτος».ΟΑ Σ I Σ (Π ειρ .). «Λεγεών τής Τιμής».ΠΑΛΛΑ Σ  (Π ειρ .). «Τό δράμα τής Σ  αγ- κάης».Σ Π Λ Ε Ν Τ ίΤ  (Π ειρ.). «'Ο ύπεράνθρωπος».Τ ΙΤ Α Ν ΙΑ  (Π ειρ.). «Κάτια».ΦΑΝ TAZ ΙΟ  (Π ειρ .). «Μαργαριτάρια του Σ  τέμματος».

Τά μουσεία
Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ :  ’ Ανοικτόν ίΐ— 12κα1 

3— 5 μ .μ . Είσοδος δραχ. 10. Διά τούς 
ξένους δραχ. 50. Δωρεάν έκάστην Π έ μ 
πτην καί Κυριακήν.

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν  (Πατησίω ν 141: 
Ανοικτόν 9— 1.30. Είσοδος δραχ. 10. 
Διά τούς ξένους 50 Δωρεάν Πέμπτην  
καί Κυριακήν.

Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Ν  (οδός Κηφισιάς καί 
Κουμπάρη): ’Ανοικτόν 9— 2 π. μ. ανει 
διακοπής. Είσοδος δραχ, 10. Δωρεάν 
Πέμπτην καί Κυριακήν.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Α '  ( Π α λ α ιέ  ’ Ανάκτο
ρα) : ’ Ανοικτόν 9— 1 καί 3— 6 1)2,
πλήν τοϋ άπογεύματος τοϋ Σαββάτου. 
Είσοδος δραχ. δ.

Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Τ Ε Χ Ν Ω Ν  (Μ ο
ναστηράκι) : ’ Ανοικτόν 9— 1 πλήν τής 
Κυριακής. Δωρεάν Τετάρτην καί Σάδ- 
βστον.

Ε Θ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν  (Πατησίω ν 42) ι 
’ Ανοικτόν 9— 12 έκτος τοϋ Σαββάτου. Ε  
σοδος δραχ. 5.

Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν  (χρη- 
ματιστήριον έμπορευμάτιον Πειραιώ ς) : 
’Ανοικτόν καθ’ λδας τάς εργασίμους ή- 
μέρας καί ώρας μέ είσοδον έλευθέραν.

Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Ν  (Σιναία Ά κ α δ  η 
α ία ): ’Ανοικτόν 9— 1 πλήν των Κυρία 
κών. Είσοδος δραχ. 10. Δωρεάν Π έ μ  
πτην καί Σάββατον.

Μ Π Ε Ν Α Κ Η  (Κηφισιάς καί Κουμπα- 
ρ η ):  ’ Ανοικτόν 9— 2 μ . μ. άνευ διάκο 
πής, πλήν τής Τρίτης. Είσοδος δρχ. 15. 
Διά τούς ξένους 30. Δωρεάν έκάστηι 
Δευτέραν.Ι^α-π'ίομ.ηχανη Σίγγερ πολυτελείας πωλείται. Ευκαιρία. Πλατεία Καρύτση 4. 842

Χ ά ρις εις τάς έργασίας τοϋ περίφημου ’Αμερικανού ιατρού Ά λ έ ξ η  Καρρέλ έχει πλέον άποδειχθή, κατά μαθηματικόν τρόπον, δτι είνε δυνατή ή άντικαιάστασις τής ανθρώπινης καρδίας διά μιας τεχνητής καρδιάς, λειτουργούση; μέ έμβολα, έπι τή βάσει των νόμων πού διέπουν τήν κίνησιν διπλής αντλίας, ήδη δέ ζοϋν εις τά εργαστήρια τοϋ σοφοΰ πολλοί ποντικοί, ένα κουνέλι, ένας σκίουρος καί ένα γουρουνάχι, από τά όποια έχει άφαιρεθή ή καρδία των. Εις τά πειραματικά εργαστήρια τοϋ Λάντσεστερ “Αγγλοι επιστήμονες ά- νέλαβον νά φέρουν εις πέρας ένα άλλον αθλον, δηλαδή νά κατασκευάσουν μηχάνημα το οποίον θά στηρίζεται επί των απλών αρχών τής φυσικής καί τό οποίον θά δύναται νά άντι- καταστήση τόν πνεύμονα εις δλην τήν φυσιολογικήν λειτουργίαν του. 'Ω ς γνωστόν, ή λειτουργία τοϋ πνεύ- μονος συνίσταται εις τήν όξυγόνω- σιν τοί αίματος, τό οποίον περιέχει διάφορα ανθρακικά παράγωγα.IIρ ό  εικοσαετίας δύο Πολωνοί μηχανικοί, ό Βόλφ καί ό Ταρτσιέ- βιεφ, διειπίστωσαν δτι τό αίμα δύ- ναται νά όξυγονωθή έν μέρει άν δι- έλθη διά μετάλλινης πλακός, τοϋ λεγομένου καταλύτου. Τό μέταλλον τοΰ- το έχει τήν ιδιότητα, δταν έλθη εις επαφήν μέ ώρισμένα υγρά σώματα καί ιδίως μέ τό αίμα καί δταν τά αιμοσφαίρια τούτου είνε πλήρη άν- •θρακικοΰ οξέος, νά άφίνη μέρος τοϋ οξυγόνου του. Στηριχθέντες εις τήν παρατήρησίν ταΰτην οι “ Αγγλοι ε! δικοί έπροχώρησαν εις τάς έρευνας των καί, δπως έδήλωσεν δ έξ αυτών δοκτωρ Χήντον, «τό πρόβλημα τής κατασκευής τεχνητοΰ πνεύμονος συ-
ΚΗΔΕΙΑΙΤήν παλυαγαπημένην μας σύζυγον, Θυγατέρα καί αδελφήνΦΑΝΗΝ Γ. ΠΑΠΑ-ΓΩΑΝΝΟΥ Θανοΰσαν χθες κηδεΰομεν σήμε- ιρο Παρασκευήν ωαί ώραν 5.30 μ- μ . έκ τή.ς οικίας μας κείμενης έν Χαλα,νδρίω έπί της πλατείας Δούρου άριθ. 5 εις τόν ιερόν ναόν Ά γιου  Νικολάου (Χαλανδρίου). Έν Χαλανδρίω τή 1η Σεπτεμβρίου 1939Ό  σύζυγος Γεώργιος Παπαϊωάν- νου. Οί γονείς: Ζωή Δασκαλάκη., Σοφία Παπαϊωάννου. Οί αδελφόί: +  Ά ρ χ . Χρυσόστομος Δασκαλά- κης, Γεώργιος Δασκαλάκης, 1α- οία Δασκρλάκη, Λελούδα Δασκαλάκη,, ’ Ελευθέριος Παπαϊωάννου, Χρηστίνα Παπαϊωάννου, Ιωάννης ■Παπαϊωάννου, Κούλα Παπαϊωάν- νου, "Αννα Φραγκισκάτου, Μιχαήλ Φραγκισκανός, Δήμητρα Κολοβού, Ά χιλλεύς Κολοβός, Ματίνα Άποστολίδου,
ΠΕΝΘΗΤήν άγαπημένην μας(ΣΜΗΝΗΝ 1. ΠΡΟΚΟΠΗ θανουσαν έν Άμαρουσίω, έκηδευ- σαμεν χθες.Ό  σύζυγος, ό πατήρ, οί άδελφοί, οί θείοι, οί ανεψιοί.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑΤελοΰντες μεθαύριον Κυριακήν 3 Σεπτεμβρίου καί ώραν 9 π. μ. τεσσαρακονθήμερον αρχιερατικόν μνημόσυνον έν τω ίερω ναω των Ταξιαρχών (Άέρηδες—‘Πύλη ’ Α γ ο ρ ά ς )  υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τής άλησμονήτου ,μαννού- λας μαςΓΑΡΥΦ ΑΛΙΑΣ Δ. ΑΜΠΑΤΖΗπαρακαλοΰμεν πάντας τούς τι- ιμώντας τήν μνήμην αυτής δπως ευαρεστούμενοι προσέλθωσι καί ένώσωσι μεθ’ ημών τάς πρός τόν 'Υψιστον δεήσεις των.Τά τέκνα : Γεώργιος Άμπατζής, Νικόλαος Άμπατζής, Ά ργυ- ρώ Καλογεροπούλου, Κατίνα Τρουποσκιάδου, Καλλιόπη Μιχαλοπούλου, Παναγιώτα ’Α γ γέλου,. Ελένη Καλλιοτζή, Κούλα Γ. Άμπατζή, Κονδύλια Ν. Άμπατζή, Εύστάθιος Καλόγερό πουλος, Αναστάσιος Τρουποσκι άδης, Παναγιώτης ’Ά γγελο ς. (Ή παρούσα θεωρηθήτω καί ώς ιδιαιτέρα πρόσκλησις).Αυριον Σάββατον 2αν Σεπτεμβρίου καί ώραν 9 Vi π.μ. τελοΟμεν εις τόν ναόν του Α/ Νεκροτα φείου 40θήμερον μνημόσυνον του προσφιλούς μαςΔΗΜ ΗΤΡIΟΥ Α. ΠΡΟΚΟΥ Η σύζυγος, τά τέκνα, οί άδελφοί.Τελοΰντες μεθαύριον Κυριακήν 3ην Σεπτεμβρίου καί ώραν 9ην π.μ. 40θήμερον μνημόσυνον έν τώ ίερω ναω τοΰ Ά γιου Βασιλείου (όδοΰ Μετσόβου) υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τοΰ προσφιλούς μας συζύγου, πιχτρός καί άδελ- ΦοΟΤ Α Ξ ΙΑ Ρ Χ Ο Υ  ΑΚ ΡIΒΟΠΟΥΛΟΥ(Κρεοπώλου)παρακαλοΰμεν πάντας τούς συγγενείς καί φίλους δπως ευαρεστούμενοι προσέλθωσι καί ένώσωσι μεθ’ ημών τάς πρός τόν “Υψιστόν δεήσεις των.’Εν Άθήναις, τή 1η Σ)βρίου 1939, Ή  σύζυγος: ’Αγγελική Τ. Ά κρι- βοπούλου. Τά τέκνα: Άνθούλα Τ. Άκριβοπούλου, Άθηνά Γ. Ά -  κριβοπούλου. Οιί αδελφοί: Νότα Δ. Τσιγκρινοΰ, Δημήτριος Τσιγκρινός, Έρασμία Β. Ά κρι- βοπούλου, Γεώργιος Κρανιάς. Άθηνά Γ. Κρανιά. Οί λοιποί συγγενείς. ('Η παροΰσα θεωρηθήτω ώς Ιδιαιτέρα πρόσκλησις).

νίοταται εις τιήν εϋρεσιν μέσου διά τού οποίου θά επιτυγχάνεται ή πλήρης άφαίρεσις τοϋ ανθρακικού οξέος εκ τοϋ αίματος καί πλήρης όξυ- γόνωσίς του».Τό πρός τόν σκοπόν τούτον κατάλληλον μέταλλον έπιστοποιήθη δτι είνε ό σίδηρος. Μένει δμως ακόμη νά εΰρεθή ό τρόπος τής κατασκευής τοϋ φίλτρου, από τό όποιον θά διέρχεται το φλεβικόν αίμα διά νά με- τασχηματισθή εις αρτηριακόν.Τά σχετικά πειράματα έγιναν καί πάλιν έπί ποντικών, οί όποιοι προσφέρουν ανέκαθεν πολυτίμους υπηρεσίας εις τήν ανθρωπότητα. Ο ί “Α γ : γλοι επιστήμονες προέβησαν εις τήν άντικατάστασιν τών πνευμόνων διά μιας απλής πλακός καί ένός μικρού μετάλλινου κέρατος. Τό αίμα τών ζώων, έπί τών όποιων γίνεται ό πειραματισμός, μετά τήν έξοδόν του διά τής αρτηρίας πρός τούς πνεύμονας, διευθύνεται πρός τό περίεργον αυτό μηχάνημα, τό όποιον άκό- αη δέν έχει περιγραφή λεπτομερώς, δεδομένου ότι τά σχετικά πειράματα εύρίσκονται ακόμη εις τό πρώτον στάδιον. 'Ό τ α ν  τό βαθυκύανον (μο- λυσμένον) αίμα διέλθη διά τής μετάλλινης πλακός, αποβάλλει τό ανθρακικόν οξύ, εις τό όποιον καί οφείλει τό βαθύ χρώμα του, καί γ ίνεται διαυγές ερυθρόν, δηλαδή αποκτά όξυγόνον. Ά φ οϋ  γίνη ή όξυγόνω- σις τοϋ αίματος δέν απομένει παρά νά άποδοθή καί πάλιν εις τήν κυ- κλοφορίαν, πράγμα πού επιτυγχάνεται διά μιας συσκευής πού λειτουργεί δπως μία καταθλιπτική αντλία καί πού είνε ανάλογος πρός τήν τεχνητήν καρδίαν τοΰ Καρρέλ.Τών σχετικών πειραμάτων εις τά εργαστήρια τοΰ Λάντσεστερ προΐ- σταται ό “Αγγλος ιατρός κ. Χήντον, ό οποίος καί έπιδίδεται μέ φανατισμόν εις τήν άναζήτησιν τοϋ τεχνητού πνεύμονος, τόν όποιον καί πιστεύει δτι θά δυνηθή νά κα>τα- σκευάση.’Ασχέτως πρός τό αν θά επιτύχουν τελικώς ή ό'χι τά πειράματα τοΰ δόκτορος Χήντον, αί μέχρι τοϋδε έργασίαι άποδεικνύουν δτι ό πνεύμων είνε δυνατόν νά άντικαταστα- θή διά τεχνητής συσκευής, δπως άλλως τε τό ίδιον απέδειξαν περί τής καρδίας αί έργασίαι τοϋ Καρρέλ. Διά νά άρχίση εις τήν πρακτικήν ή άντικατάστασις τών δύο τούτων σοβαρωτάτων οργάνων τοϋ οργανισμού, τά όποια έπιτελοΰν θεμελιώδεις λειτουργίας τής ζωής, δέν απομένει παρά ή έπίλυσις διαφόρων λεπτομερειακών καί τεχνικών μ άλλον προβλημάτων. Τ ά  μέχρι σήμερον πειράματα μάς έπιτρέπουν πάντως νά έλπίζωμεν δτι δέν είνε μακράλ' ή ημέρα κατά τήν όποιαν ό άνθρωπος θά δύναται ν ’ αντικαθιστά τήν φυσικήν καρδίαν ή τόν πνεύμονα, πού δι’ οίονδήποτε λόγον θά παύσουν νά λειτουργούν ή θά προσβληθούν άπδ ανίατον νόσον, διά τεχνητής καρδίας ή τεχνητού πνεύμονος.

Τελοΰντες αΰριον Σάββατον καί ώραν 9 καί 30 π. μ. τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον έν τώ ίερω ναω τοΰ Α γ ίο υ  Βασιλείου (ό- δός Μετσόβου) υπέρ άναπαύσεως: τής ψυχής τοΰ προισφιλοΰς ήμών συζύγου, πατρός, άδελφοΰ, πάπ- που καί θείουΠΕΤΡΟΥ Κ. ΠΥΡ 1ΚΗ παρακαλοΰμεν τούς συγγενείς καί φίλους δπως, ευαρεστούμενοι, ι-ιςροσέλθουν καί ένώσουν μεθ’ ήμών τάς πρός τόν 'Ύψιστον δεήσεις των.Άθήναι τή 1η Σεπτεμβρίου 1939 Αί οίκογένειάι : Π. Πμρίκη, Δ. Δεμήρη, Κ. Πιαλόγλου, I. Σκου ληκίδη, Μ. Πυρίκτμ

ΤΤΡΟΚΗΡΥΞΙΣΤό έν Άθήναις θεραπευτήριον «Ο Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΣ Μ Ο Σ » προκηρύσσει μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά τήν προμήθειαν 10.000 τοπίων γά- ζης (Μούλ), ένεργηθησόμενον δΓ ένσφραγίστων προσφορών τήν 20ή ν Σεπτεμβρίου 1939, ή μέραν Τετάρτην καί ώραν 12 μεσημβρινήν.Οί όροι συμφωνιών είσί κατατεθειμένοι εις τό Γραφεΐον Προμηθειών τοΰ θεραπευτηρίου καί 66- υαντσα οί ένδιαφερόμενοι νά λαμ- βάνωσι γνώσιν αυτών καθ’ έκάστην από 9—1 π. μ.(’Εκ τής Διευθύνσεως); ί Ο ( 9— 1 0 0 0  Γ ,ο / , άρν.οΰν νά  δ ι*κ ο β μ ιή σ » ϊτε τί» δωιμιάττόν ¡i-έ χα ρ τί τα.Λετσ* ρ έα ς, βύρ-φωνα μ ε  τί» νοΐ>βτό σ α ς . «Δ ΙΑ ΚΟΣΜ ΗΤΙΚΗ»
Λ . .  1 0 .,  1£τ*7>ίου - ϊ .

ΈνοτκτάϊεταΦ εις Κολωνάκι, 
Αλωπεκής 44, μονοκατοικία ήμι· 
τριώροφος, άποτελουμένη έξ έπτά 
δωματίων, δύο λουτρών, κήπου, 
δωματίων όπηρεσίας κλπ. Πληρο- 
ίορίαι: Έφημερίς <*Έθνος>.Έ ν ο τκ τ ά ϊετ α τ , Κάδρου 4—6, α '“ όροφος έκ 3 δωματίων, χώλ, δωματίου υπηρεσίας, λουτροΰ, ά- ποθήκης κλπ. ΤΩραι έπισκέψεων 11 Υι — 1 καί 7 — 8 ‘Λ . Πληροφορία ι : Λογιστήριον «’Έθνους». 829

ΊΟνητ/ιάζετν.τ άνω πάτωμα, Άριστομένους 23,· παραπλεύρως ναού Ευαγγελισμού, έκ 5 δωματίων, χώλ, λουτροΰ πλήρους καί λοιπών χρειωδών, άντί 4,000. Πλη- ροφορίαι άρ. 21 845|υνΐ|/ι  ̂| ΐ̂\Αΐ ε—α ν-/ ιΈ νο τκτά ζετα ι άνω πάτωμα, Άριστομένους 21, παροιπλεύρως ναοΰ Ευαγγελισμού, έκ 5 δωματίων, λουτροΰ κλπ., αντί 3,000. Πληροφορίαι: Κάτω πάτωμα. 846**> · · 4»«κ> ψ 9 ψ 4  »# ψ

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓ0Ν Ε Ν Θ Ο Υ Σ Ι Ω Δ Η  Σ Χ Ο Λ Ι ΑΉ  έφηαερί; «Ρουμανική Α ν εξα ρ τ η σία» τοϋ Βουκουρεστίου ϋιτο τόν τίτλον <Π Ι ’ Εθνική 'Εορτή έν Έ λλάδι» ¿δημοσίευσε τό κατωτέρω όρΰρον έ:ιί τή τρίτιι έπετείφ τής 4ης Αύγουστου, συ- νοδευάμενον ίντό τών φωτογραφιών τής Α . Μ . τοϋ Βασιλέω ; καί τοϋ Προέδρου τής Κυβερνι'ισεως κ. Μ εταξα :«Μέσα εις τήν τάξιν καί τήν ειρήνην, τήν οποίαν μέχρι, τοϋδε τοϋ έξησφάλισεν ή Κυβέρνησις Μεταξα, τό ελληνικόν ’Έ θνος εορτάζει σήμερον μίαν επέτειον, πού τοϋ είνε άναμφισβητήτως προσφιλής.Είνε ή επέτειος τής ελληνικής εθνικής άποκαταστάσεως, ή ημέρα ή ένθυμί- ζουσα τήν άνοδον εις τήν αρχήν μιας ισχυρός Κυβερνήσεων δυναμικής, άπο- λαυοΰσης δλου τοΰ αναγκαίου γοήτρου διά νά έπαναφέρη τή^ τάξιν καί τήν ησυχίαν εις τήν Ε λλ ά δα , τήν άλλοτε τόσον βαθέως διαταραχθεϊσαν.Είνε είσέτι πολύ πρόσφατος εις τήν μνήμην μας ή άνάμνησις τών φρικτών εκείνων ήμερων, κατά τάς όποιας ό ελληνικός Λαός ήτο θάμα ένός πραγματικού έμφυλίου πολέμου. Ή  ελληνική γή έγένετο άπέραντον ΰέατρον, δπου έ- παίζετο τό τραγικόν δράμα, τέκνων τής αυτής Π ατρίδος άλληλοσπαρασσομένων. 'Όπω ς εις τήν κόλασιν, έβλεπε τις νά διαγράφωνται αί τρομεραί αΰταί μάχιτι, αί αύταί άνταρσίαι, οί φόνοι καί προ πάντων τα μέσα έκεϊνα, τά ικανά νά καταστρέψουν τό π«ν εις τόν δρόμον των.Κα ί ποΰ σ ανέβαινε τοϋτο; Έ π ί τής κλασσικής χιόρας τής’ Ε λ λ ά δ ο ς , εις τήν χώραν τήν έχουσαν ένα από τά ωραιότερα παρελθόντα, τήν χώραν, ή οποία έδίδαξεν εις τήν ανθρωπότητα τήν τέχνη ν , τής καλλιτέρας διακυβερνήσεω; τής πολιτείας.Ή  Κυβέρνησις Μ εταξα έθεσε τέρμα μονομιάς πρύ τριών έτών εις κάθε ανωμαλίαν άναφυομένην εις τόν πολιτικόν βίον τής 'Ελλάδος. ’ Επέβαλε· τήν σιω

πήν εις τυφλώττοντα πάθη, περισυνέλε- ξε τάς διϊσταμένας καί διεσκορπισμέ- νας δυνάμεις τοϋ ’Έ θνους, κατέστειλε τάς κομματικάς διαιμάχας καί έτέθη ά- ποψασιστικώς έπί τό έργον.ϊ ό  αποτέλεσμα τής δράσεως ταύτης είνε εις πάντα καταφανές. Είνε έκ τών ωραιότερων. Ή  Ε λ λ ά ς  έπανεϋρε τήν έσωτερικήν τ η ; ησυχίαν καί ή τά ξις βασιλεύει εις δλας αυτής τάς έπαρχίας. Ή  εθνική ένωσις έπραγματοποιήθη απολύτως καί δπως καί εις ημάς, τό ’Έθνος δέν γνωρίζει πλέον οδτε κομματικά; μερίδας, ούτε τάς άγριας έκείνας συζητήσεις, αίτινες κάμνουσι νά λησμονοϋνται τά συμφέροντα τής Π α τρίδος.Ή  Κυβέρνησις Μ εταξα δέν είχε μόνον τήν αποστολήν νά συντέλεση εις τό νά περί έλθη εις τήν λήθην ένα θλιβερόν παρελθόν. Τό πρώτιστον καθήκον αύτή; ύπήρξεν ή άναδιοργάνωσις τής 'Ελλάδος καί ή προσπάθεια τοΰ να έπωφεληθή αυτή τών προόδων τών νέων χρόνων. Π ρ ά γ μ α  τό όποιον δέν παρέλειψε νά έ- πιτελέση τά νέον καθεστώς.Έ φ ’ δλων τών πεδίοιν οί σημερινοί ιθύνοντες έν 'Ελλάδι ανέπτυξαν δραστηριότητα, τής οποίας όμοια δέν υπάρχει.Τ ά  δημόσια οικονομικά έβελτιώθησαν. Τό έμπόριον καί ή βιομηχανία έλαβον μεγάλην άνάπτυξιν. Ή  γεωργία ένισχύ- θη παντοϋ. Ή  έργατική καί κοινωνική πολιτική, ήτις άπετέλει, ώς έπί τό κλειστόν, τήν αφετηρίαν έσωτερικών έρί- δων, άπέβησαν ύπό τό καθεστώς τοϋ κ, Μ εταξα ή πλέον συνετή καί ή πλέον ευμενής διά τούς ένδιαφερομένους. 'Ο  κ. Μ εταξδς προέβη εις τήν άναδιοργάνο)- σιν δλων τών κλάδων τής ελληνική; εθνικής ζωής,'Ο  έθνικός στρατός μέ τήν σειράν του έδραιώθη καί έφωδιάσθη διά παντός ύ- λικοϋ αναγκαίου εις τόν έξοπλισμόν αύ- τοΰ.Έ ν  τή έξωτερική πολιτική ή 'Ελλάς ανέπτυξε τήν θέσιν, εις τήν όποιαν τής παρείχε δικαίωμα ή γεωγραφική καί ή

πολιτική ^ύτής σημασία. ’Απολύτως αποφασισμένη νά ένισχύση δλας τ ά ; προσ παθείας, τάς σχετικά; πρός τήν ειρήνην, ή 'Ελλάς προσέφερεν απασαν τήν συνδρομήν αύτής εις τήν γένεσιν καί τήν δρδσιν τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως. ΕΙς τά Βαλκάνια, ή Ε λ λ ά ς  αποτελεί πράγματι ουσιώδη μονάδα τοΰ ζατρικίου, ή οποία θά έξασφαλίση έν τή χερσονή- σφ τήν τάξιν καί τήν πολιτικήν ισορροπίαν. "Α ς  μη λησμονώμεν δτι, ή πολιτική τής σοβαράς κ.αί ειλικρινούς φιλίας, η έγκαινιασθεϊσα ύπό τής Κυβερνι'ισεως Μ εταξα μετά τής Τουρκίας καί τών άλλων Βαλκανικών Κρατών, υπήρξε γονι- μωτάτη.Μ ετά τής Ρουμανίας ή 'Ελλάς διατηρεί τάς καλλίτερα; σχέσεις. Ή  τελευταία έπίσκεψις τοϋ κ. Τρηγορίου Γκα- φένκο εις τά ; ’ Αθήνας ύπήρξεν, οδιως είπεϊν, ή έπίστεψις μιάς καρποφόρου συνεργασίας. Α ί έμπορικαί καί τουριστικά! συναλλαγαί μεταξύ Ε λλ ά δο ς καί Ρουμανίας άνεπτΰχθησαν μεγάλως.Ά π ό  τής εσπέρας τής χθες τά ραδιόφωνα μάς ανήγγειλαν τήν έ'ναρξιν τών σημερινών εορτών έν Έ λλά δ ι. Ή σθάν- θημεν άπό μακράν τήν χαράν καί τήν ί- κανοποίησιν τοϋ ελληνικού Λαού έπί τή εύκαιρίρ τής έπετείου ταύτης. Ή  Π ρ ω τεύουσα εορτάζει. Ή  πόλις είνε πλουσί- ως σημαιοστολισμένη, οί κάτοικοι τών έπαρχιών καταφθάνουν τίς ’ Αθήνας καθ’ αμάδας διά νά συμμετάσχουν ε ί; τήν ελληνικήν έθνικήν εορτήν, μετέδιδον ώς ούσιοϊδη νέα τά ραδιόφωνα.Είνε ή καλλίτερα ευκαιρία διά τό φίλον καί σύμμαχον "Εθνος νά έκφραση τήν χαράν του εις δλους τούς δημιουργούς τής άναγεννήσεώς χ υ υ  κ α ί  κ α ν ά  πρώτιστον λόγον πρός τήν Α .Μ . τόν Β α σιλέα Γεώργιον καί τόν Πρωθυπουργόν αύτοϋ κ. Μ εταξάν, ό όποιος γνωρίζει νά διακρίνή τόν δρόμον τής σωτηρίας.Ή  Χώ ρα μας συμμερίζεται όλοψύχω; τήν εορτήν τοϋ εύγενοΰς ελληνικού Λαοϋ, ό όποιο; έπανεϋρε τέλος τήν δικαίως ποθουμένην εσωτερικήν γαλήνην.»ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΛΙΕΓΗΣ12 ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ 46 ΤΡΑΥΜΑΊΊΑ1ΒΕΡΟ Λ ΙΝ Ο Ν , 1 Σεπτειμβρίου (ΆΘ. Πρ,). — Καθ’ ,α τηλέγραφο ΰν έ.κ Λιέγης ιτρός τό ήριεπίση- ιμον Γερμανικόν Πρακταρεΐον, ό αριθμός τών θυμάτων τής εκεί έκ- ιρήξεως άνέρχεται εις δώδεκα νεκρούς καί τεσσαράκοντα έξ τραυ- ιματίας. ’Εκτός τής άνατιναχθεί-» σης γεφύρας κστέρρευσε καί ή πλησίον αυτής εύρισκορένη γέφυρα Ούγκρέ. Δύο.,ίδιώταιι καί είς υπάλληλος, ευρισκόιμενοι έπί τής γεφύρας κατά τήν ώραν έκείνην έφονεύθησαν. Ή  άτιμοιμηχανή καί ή άνθρακ£ϊ4?οθ^«γ^γι«ς άμαξο- στοιχίας, διε,ρχοιμένης έκ τής γ εφύρας τήν στιγμήν τής έκρήξεως, έπεσαν είς τόν ποταμόν. Πολλοί διαβάται έφονεύθησαν άπό τά θραύσματα τής έκρήξεως, Ό  δδη- γός καί θερμαστής τής καταπε- σούσης άτμομηχανής έφονεύθησαν. Επίσης έφονεύθη, ό οδηγός μίας άλλης άτ,μαμηχανής, ητις διήρχετο έξ άντιθέτου τήν γέφυραν καί ή όποια κατέπεσεν επίσης, ______________________

ΠΑΡΕΤΑΘΗΕΠΙ ΕΝ ΕΤΟΣ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΙΙΑ Κ Ρ Ι Ι Ι Ο Η  ΙΙΡ Ο Μ ΙΕ ΙΟ ΙΙ'Η Επιτροπή τής Υ.Κ.Π. άνα- κοινοΐ δτι ό διαγωνισμός διά τήν προμήθειαν 15.000 μέτρων έρέας χακί στολών διά τάς άνάγκας τοΰ 'Υπουργείου Υγιεινής έπαναλαμ- βάνεται τήν 7ην Σεπτεμβρίου έ·ε."Οροι κλπ. είς τά Γραφεία τής Υ.Κ.Π.

'Ο μ ό ν ο ια  .  Έ νο ικεα -ο ντα εδύο διαμερίσματα, τό έν τεσσάρων, τό έτερον πέντε κυρίων δωματίων, μέ δλα τά σύγχρονα κομφόρ. Τετράγωνον ’Ομόνοιας, γωνία Σατωβριάνδου καί Σωκρά- τους 52. Έπίσκεψις 10—1 μ.μ. καί 5—8 μ. μ. Πληροφορίαι παρά τω θυρωρω. 848
Τόρνος Ϊ*ε6όλβε·ρ, ώς καίπρέσσα Ιμαντιακίνητος ζητούνται, μεταχειρισμένα ή καινουργή, έ- τοιμοπαράδοτα. Γ ράψατε στοιχεία καί τιμάς:φΑ· Τερζάκην, Άριστεί- δου 1. 8491 ΗΡ0ΑΡ0Μ0Ι « Ι Κ Ο Υ  ΚΡΑΤΟΥΣΔ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ ΙΑ  (Α Ρ ΙΘ . 223) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ Σ  Σ ΙΔ Η Ρ Ο Υ  Οί Σ .Ε .Κ . δέχονται ένσφραγί- στους προσφοράς διά τήν προμήθειαν σιδήρου πλαπέος καί τετραγώνου μέχρι τής 12ης μεσημβρινής άκριβώς τής 9ης Σεπτεμβρίου έ.έ., ήμέρας Σαββάτου, έπί τή βάσει δρων κατατεθειμένων παρά τή ‘Υπηρεσία Προμηθειών Γ ' Σ ε πτεμβρίου 44 έν Άθήναις καί ών δύνανται οί βουλόμενοι νά λαμβά- νωσι γνώσιν καθ’ έκάστην άπό σήμερον ώραν 11—12 π.μ.(Έ κ τής Γενικής Διευθύνσεωφ)

ΣΧΟΛΗ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΟΚΚΙΝ1 Α Σ
»Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ”Ισότιμος καί ισοδύναμος πρός τάς Σχολάς Πειραιώς «Αρχιμήδης», «Πειραϊκός» & «Προμηθεύς» ΠΡΟΚΗΡΥΞΙ ΣΉ  Διοικητική Επιτροπή τής Σχολής Μηχανικών Δήμου Ν. Κοκ κινιάς «Ό  Ηράκλειτος» προκηρύσσει είσιτηρίους καί κοαατακτη ρίους έξετάσεις διά την Πρώτην καί Δευτέραν τάξιν 'ή ς  Σχολής.Οί υποψήφιοι διά τήν Πρώτην τά ξιν δέον νά προσκομίσωσιν είς τό Γραφεΐον τής Σχολής: α ')  ’Απολυτήριον έξαταξίου Δημοτικού καί β ') Πιστοποιητικόν Δήμου ή Κοινότητος.Οί υποψήφιοι δ̂ ιά τήν Δευτέραν τάξιν, δέον νά προσκομίσωσι: α ')  Ενδεικτικόν προαγωγής τουλάχιστον πρώτης τάξεως έξαταξίου Γυμνασίου καί β ') Πιστοποιητι- κόν Δήμου ή Κοινότητος.Αί εξετάσεις ένεργηθήσονται κατά τό τρίτον δεκαήμερον τοϋ Σεπτεμβρίου.Ή Σχολή οδσα δημοσυντήοητος ώρισε τά εξέταστρα είς δοαναάς 50, τήν δ’ εγγραφήν είς δραχμάς 250 δι’ ολόκληρον τό σχολικόν έτος.Πλείονας πληροφορίας είς τά Γραφεία τής Σχολής (Διδακτήρι- ον 4ου Δημοτικού Σχολείου), οδός ’ Ιωνίας καί Βοσπόρου. Καθ’ έκάστην 10—12 καί 5—9 μ.μ.Έ ν Νέα Κοκκινιά, Χή 23 Αύγουστου 1939.Ό  Πρόεδρος: Κ. ΘΕΟΦΑΝI Λ Δήμαρχος Ν. Κοκκινιδς.Έ ν θ 5 *ίά ίίετ » ι άπό 1 ’Οκτωβρίου έν Φιλοθέη, όπισθεν Κολλε- γίου Ψυχικού, πολυτελής μονοκατοικία έντός κήπου, έκ 4 δωματίων, χώλ, λουτροΰ, 2 δωματίων υπηρεσίας, κεντρικής θερμάνσεως, τηλεφώνου κλπ. Ένοίκιον 3,000 Πληροφορίαι: Τηλέφωνον 20-293.

Δυνάμει τοΰ ύπ’ άριθμ. 1930) 1939 Α. Νόμου δημοσιευθέντοςείς τό σημερινόν ύπ’ άριθ. 351 ψύλλον τής Έφημερίδος τής Κυβερ- νήσεως παρατείνεται έπί έν έτος τό ένοικιοστάσιον έπί καταστημάτων, είς άς πόλεις ισχύει ήδη τούτο. Τό νέον ένοικιοστάσιον περιλαμβάνει τάς αύτάς διατάξεις μέ τό ήδη ίσχΰον πλήν τροποποιή- σεών τινων, αίτινες έκρίθησαν απαραίτητοι καί αίτινες είνε αί (X- κόλουθοι :Διά τοΰ πρώτου άρθρου του οχεδίου τοΰ νόμου παρστείνοντ'αι αί μισθώσεις άναγκαστικώς μέχρι 30ής Σεπτεμβρίου 1940 μέ τό αύτό μίσθωμα τό καταβαλλόμε- νον κατά Σεπτέμβριον 1939, έκτος τών μισθώσεων εκείνων, τών μισθίων, ών έκμισθωταί τυγχάνουσι τό Πανεπιστήμιον ή τά Φιλανθρωπικά 'Ιδρύματα (Νοσοκομεία, Ό ρ  φανοτραφεΐα, Γηρο·κο:μεΐα κλπ.), καί ών τό μίσθωμα αυξάνεται κατά 10—20 % κατά τήν κρίσιν τοΰ προέδρου Πρωτοδικών.Είς τό άρθρον 4 τοΰ νυν ίσχύον- τος ένοικιοστασίου προσετέθη 7η παράγραφος, καθ’ ήν, προκειιμέ- ¡Ι'ου περ'ί μισθώσεων παραταθει- σών δυνάμει τοΰ Δ. τής 1ης ’ Ιουλίου 1927 πρός ίκανοποίησιν τοϋ μισθωτού διά τάς γενομένας ύπ’ αύτόΰ δαπάνας βελτιώσεος ή ά" νοικοδομήσεως τοΰ άκινήτου τότε μόνον παρατείνονται διά τοΰ ύπό κόρωσιν νόμου, έφόσον καταβάλλεται μίσθωμα άνάλογον τής σημερινής μορφής τοΰ σ/κινήτου,Είς τάς περιπτώσεις τοΰ άρθρου 7. καθ’ άς δέν ισχύει τό ένοιυκιο- στάσιον προσετέθησαν καί δυο άλλαι περιπτώσεις· ή πρώτη άψο- ρα τάς μισθώσεις τών καταστημάτων τών εύ.ρισκομένων είς τούς άναγ κα στ ικώ ς άπαλλ οτ ρ ι ω θέ ντ α ς χώρους υπέρ τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου καί άφ’ ής περιέλθη ή κυριό- της τούτων είς τό Β. θέατρον, ή δέ έτέρα τάς μισθώσεις καταστημάτων έκμεμισθωμένων παρά μη- τροπολιτικών ναών καί ώκοδομη- μένων έπί τής περιβαλλούσης τούς

ναούς περιοχής, έφόσον ό χώρος αύτών προορίζεται νά άφεθή έλεύ- θερος πρός έξωραϊσμόν τής πόλε- ως. Έ,ν τή -,περιπτώσει ταύτη οί μισθωταί άποζημιοΟνται κατά τάς περί ίδιοχρήσεως διατάξεις τού άρθρου 9 τοΰ ύπό κόρωσιν σχεδίου νόμου.Διά τοΰ άρθρου 12 τοΰ νΰν I- σχύοντος ένοικιοστασίου καθορίζεται δτι αί περί ίδιοχρήσεως καί άνοικοδομήσεως διατάξεις τοΰ νόμ ο υ  δέν εφαρμόζονται μεταξύ <$ίλ- λων μισθίων, καί έπί τών χ,ρήσι- μοποιουμένων διά φαρίμακεΐα, νο- μίμως λειτουργοΰντα, καί παντός είδους σχολεία.Καταργουμένης ήδη τής διατά- ξεως ταύτης έκρίθη δίκαιον, λόγω τής φύσεως τών τοιούτων έ- παγγελμάτων, δπως αύξηθή ή χο- ρηγουμένη είς τούς μισθωτάς τών άνω μισθίων άποζημίωσις, ών ήθελε ζητητθή ή κατά νόμον έξω- σις, ’ίση πρός τό διπλάσιον τής χορηγούμενης διά τόν αύτόν λόγον είς τούς μισθωτάς τών λοιπών καταστημάτων άποζημιώσε- ως, είς τούτο δέ άφορδ ή τελευταία παράγραφος τοΰ άρθρου 9 τοΰ ύπό κόρωσιν νόμου.Τό άρθρον 12 τοΰ παλαιού ένοι- κιοστασίου τό άφορών τήν ιμή εφαρμογήν τών περί ίδιοχρήσεως καί άνοικοδομήσεως διατάξεων έπί ώρισμένων μισθίων επαναλαμβάνεται καί είς τό ύπό κόρωσιν σχέδιον νόμου, άλλά μόνον διά τά βιομηχανικά έργοστάσια καί τυπογραφεία, οόχί δέ καί διά τά σχολεία καί τά φαρμακεία, άτ ι- να έξηρέθησαν τοΰ άνωτέρω προνομίου, ώς έλέχθη άνωτέρω.Επίσης έκρίθη δίκαιον δπως παύση ή προστασία τοΰ ένοικιο1- στασίου, είς άς περιπτώσεις ό μισθωτής διατηρεί δύο ή πλείονα καταστήματα έν τή αύτή πόλει,, διατηρούμενης ταύτης μόνον έπί τοΰ ένός τούτων κατά τήν κρίσιν τοΰ Προέδρου Πρωτοδικών, είς τούτο δέ καί αποβλέπει ή διάτα- ξις τοΰ άρθρου 20 του σχεδίου τοΰ νόμου.

ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗΗ ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣΒ Ε Ρ Ο Λ Ι Ν Ο Ν , 1 Σεπτεμβρίου. ( Ά θ η ν . Π ρ α ν.τ .) . — Τό ήμιεπίση- μον Γερμανικόν Πρακτορεΐον μεταδίδει ότι τό ϋπουργεΐον τή ; Α ερ ο πορία;, καταργήσαν πασαν προη- γουμένην διαταγήν, άπηγόρευσε άπό σήμερον πάσαν διέλευσιν ξένων καί γερμανικών αεροπλάνων ϋπεράνω τοΰ νερμανικοΰ εδάφου;. Ή  διαταγή αΰτη δέν αφορά τά αεροπλάνα τοϋ γερμανικού στρατού καί τή ; Κυ- βερνήσεω;. Παραβίασις τή ; διαταγ ή ; ταύτη; θά συνεπάγεται βομβαρδισμόν. ______Η ΤΟΥΡΚΙΑΔΙΑ ΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥΣ ΥΛΑΣΑ Γ Κ Υ Ρ Α , 1 Σεπτεμβρίου. ( Ά -  Οην. Γ Ιρ α κ τ.).Τ ό  Πρακτορεΐον τής ’Ανατολή; άνακοινοϊ ότι ή τουρκική Κυβέρνησις άπηγόρευσεν άπό τή ; σήμερον τήν εξαγωγήν ή διαμετα- κόμισιν μέσω Τουρκίας καυσίμων υλών. Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕΠΩΛΟΥΤό 6ον αστυνομικόν τμήμα εξακολούθησε καί σήμερον τάς ανακρίσεις διά τόν νυκτερινόν άγριον φόνον τοϋ γέρον- τος καφεπώλου Διαμαντή Φώτη, οστις διε.τράχθη έντός τοΰ έπί τής διαστα,υ- ρώσεως τών οδών Ζήνωνος καί Μενάνδρου καφενείου του ύπό τοΰ 24ετοϋς ξυλουργού Φωτ. Μουρκάκου.'Ω ς έγνώσθη, είς τό περί οδ πρόκειται καφενεΐον συχνάζουν διάφοροι τοξικομανείς, μεταξύ τών όποιων καί ό δράστης Μονρκάκος. Τελευταίως ή αστυνομία προέβη είς έπανειλημ.μένας αιφνίδιο:, στικάς έρευνας είς τό άνωτέρω καφε- νείον καί συνέλαβεν αρκετούς τοξικομανείς, μεταξύ τών όποιων τόν Μουρκάκονκαί διαφάρυχ'ς φίλους του.Ό  Μουρκ.άκος έφαντάσθη δτι αυτόν καί τούς άλλους συλληφθέντας έπρόδω- σεν είς τήν αστυνομίαν δ καφεπώλης καί χθες τήν νύκτα μεταβάς είς τό κ,αφε- νειόν του εδρε μίαν αφορμήν καί συνεπλάκη μετ’ αύτοϋ. Κα τά τήν συμπλοκήν έξήγαγε μάχαιραν καί έκτύπησε τόνκα- φεπώλην είς τήν καρδίαν, άφήσας αυτόν οίπνουν. Έτρανματίσθη έπίσης καί δ δράστης έλαφρώς είς τάς χείρας κα! μ ε. τεφέρθη είς τό Δημοτικόν Νοσοκομεϊον, δπου τοϋ έπεδέθησαν τα τραύματά του.Ό  δράστης, έρωτηθείς είς τό τμήμα, ίσχυρίσθη δτι ήτο μεθυσμένος. Λέγει μάλιστα δτι ακόμη είνε ζαλισμένος καί δέν γνωρίζει πώς καί διατί έφόνευσε τόν Διαμαντήν Φώτην.

Χ Ρ . ΑΓΓΕΑΗΝΟΣ Δικηγόρος, Εν.ΔημαρχΙας 4λεισΘενους 4γ Γηλ. 27-235‘Αφροδίσια δερματικά νοσήματα
Α. ΓΡ Η ΓΟ Ρ ΙΑ Δ Η ΣΙατρός. Ώ ρ α ι  επισκέψεων 11—2 καί 5—9 μ. μ. Κ α ί έπί σιινεντεύ- ξει. Τηλέψ. 55-387.Ό δ ό ς Βερανζέρου 33 ( ‘ Ομόνοια)

ΕΙΔΟΓΤΟΙΗΣΙΣΤό Ταμείον Άσφαλίσεως Έπαγ- γελματιών καί Βιοτεχνών ειδοποιεί δτι τήν 7ην του μηνός Σεπτεμβρίου έ. έ., ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 7 V¡¡ μ. μ. θέλει έπαναληφθή ή ένεργηθεΐσα κατά τήν 14ην Ιο υ λίου έ. έ. δημοπρασία διά τήν μίσθωσιν οικήματος πρός στέγασιν τών γραφείων αύτοϋ. Οί βουλόμε- νοι δπως μετάσχωσι τής μειοδοσίας ταύτης δύνανται νά ύποβάλωσι προσφοράς είς τά Γραφεία τοϋ Ταμείου καθ’ έκάστην άπό τής 8ης π. μ. — εως τής 2ας μ. μ. καί κατά τήν ήμέραν τής δημοπρασίας μέχρι καί τής ώρας της διεξαγωγής αύτής.Πληροφορίαι έπί τών δρων τής διακηρύξεως παρέχονται ύπό τής υπηρεσίας του Ταμείου, Τμήμα Δι- οικήσεως ("Ιωνος 5, Γ”  δροφος).Έ κ τοΟ Τ.Ε.Β.Ε.
Μ Ο , Μ Ο Ι  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΔ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ ΙΑ  (Α Ρ ΙΘ . 221)Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ Σ ΕΡΓΑ Λ ΕΙΩ Ν  ΤΕΧΝΙΤΩΝΟί Σ Ε Κ  δέχονται ένσφροτγί- στους προσφοράς διά τήν προμή- Oeiocv διαφόρων εργαλείων τεχνιτών μέχρι τής 12ης μεσημβρινής άκριβώς τής 9η·ς Σεπτεμβρίου έ. ε., ή.μέρας Σαββάτου, έπί τή βάσει δρων κατατεθειμένων παρά τή Υπηρεσία Προμηθειών, Γ ' Σ ε πτεμβρίου 44, έν Άθήναις, καί ών δύνανται οί βουλόμενοι νά λαμ- βάνωσι γνώσιν καθ’ έκάστην άπό σήμερον, ώραν 11—12 π.μ.(Έ κ τής Γεν. Διευθύνσεως)ϋ τ υ ά  Φ ε ξ -ij. Ενοικιάζονται 
γραφεία είς τιμάς εύθηνάς. 6

δόά τήν δόατήρ»ι· 
etv τών όφΟ*λμών βας.Ό σ ο ι δια διαφόρου; λόγους άδυνα- μίας τής δράσεως αναγκάζονται νά με- ταχειρισθοΰν γυαλιά καί έπιθυμοϋν νά μή κουράζωνται ή έρεθίζωνται τά μάτια των, δέον νά προστρέξουν είς ημάς διά τά γνωστά πλέον κρύσταλλα «Μπάρκ j ».Δέν υπάρχει σήμερον πλέον οΰδεμία αιτία νά έπιμένη είς αμφιβολίαν τινά δ άνθρωπος διά το πλέον πολύτιμον Βργα- νον 8 κατέχει: «τούς οφθαλμούς του». Ό σ ο ι έκτιμοϋν τήν αξίαν αυτών, μεταχειρίζονται τούς φακούς «Μπάρκεο». Είς τό δπτικδν Κατάστημα X . Χρήστου Γ' Σ)6ρίου 5Δ, κατέχομεν κρύσταλλα δλων τών τάξεων, τά δποΐα διορθώνουν, δυναμώνουν καί διατηρούν τήν δρασιν, Τό Κατάστημα διευθύνει δ κ. Σοΰλμαν, έπί τριακονταετίαν έργασθείς είς τά μεγαλείτερα κέντρα τής Εύρώπης, τε. λευταίως δέ είς τό L I D O  O P T I C A L  C o — A R C A D E S  D E S  C H A M P S  E L Y -  S E E S , Παρίσιοι. Κρύσταλλα κυλινδρικά δι’ αστιγματισμόν δπως καί « B I F O C A L »  διά τούς έχοντας άνάγκην νά βλέπωσι μακράν καί πλησίον διά τοΰ ίδιου φακοϋ. Έκτελοΰνται συνταγαί τών κ. κ. Όφθαλμολόγων.

ΗΙΡΟΑΡΟΙ Ι ΕΛΛΗΗΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΔημοπρασία (άριθ. 220) προμήθειας συρματόσχοινων.Οί Σ .Ε .Κ . δέχονται ενσφραγίστους προσφοράς διά τήν προμήθειαν διαφόρων συρματόσχοινων μέχρι τής 12ης μεσημβρινής άκριβώς τής 9ης Σεπτεμβρίου έ. I. ήμέρας Σαββάτου έπι τή βάσει δρων κατατεθειμένων παρά τή Υ πηρεσία Προμηθειών, Γ* Σεπτεμβρίου 44, έν Άθήναις, και ών δύ- νανται οί βουλόμενοι νά λαμβάνω- σι γνώσιν καθ’ έκάστην άπό σήμερον 11—12 π. μ.

ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΗ Λ ΕΦ Ω ΝΙΚΗ Ε Τ Α Ι  PE IAΠΡΟΚΗΡΥΞΙ Σ Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ Ο ΥΉ  ’Ανώνυμος Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία προτίθεται νά προσλάβη πέντε άρρενας έκτακτους ύπαλλήλους.*Η πρόσληψις τών ύπεκλλήλων τούτων θά γίνη κατόπιν διαγωνισμού, ένεργηθησομένου έν τω Κεν- τρικω Καταστήματι τής Εταιρείας (Σταδίου 11) τήν 15ην Σεπτεμ βρίου έ.§., μεταξύ τών κεκτη.μένων τούλάχιστον άπολυτήριον Γυμνασίου ή Μέσης Εμπορικής Σχολής ή άλλης Ισοτίμου τοιαύτης, έκ- πληρωσάντων δέ τάς στρατιωτικός των ύποχρεώσεις ή νομίμως άπαλλαγέντων, ούχί δμως λόγω άνικιχνότητος, ώς καί έχόντων διετή τούλάχιστον προϋπηρεσίαν είς άνάλογον θέσιν.Αιτήσεις γίνονται δεκταί μέχρι τής μεσημβρίας τής 9ης Σεπτεμβρίου έ.έ. είς τό Τμήμα Προσωπικού τής Εταιρείας (γωνία Ε μ μ α νουήλ Μπενάκη καί Κωλέττη), δπου δύνανται οί ένδιαφερόμενοι νά άπευθύνωνται πρός λήψιν συμπληρωματικών πληροφοριών διά τά άπαιτούμενα πιστοποιητικά, ώς καί διά πάσαν άλλην σχετικήν πλη ροφορίαν.Άθήναι, τη 24η Αύγουστου 1939.(Έ κ τής Διευθύνσεως)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΑΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟ Π Ρ ΑΣΙΑΣΉ  Σχολική Εφορεία τοΰ Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού Αθηνών προκηρύσσει μειοδοτικήν δημοπρα σίαν δΓ έκπτώσεως είς άκεραίας υονάδας έπί τών τιμών τοΰ Προϋπολογισμού καί Τιμολογίου διά τήν κατασκευήν τμήματος εργασιών, διενεργηθησομένην τήν δε- κάτην έβδόμην (17ην) τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου 1939 ήμέραν Κυριακήν καί ώραν 11—12 Va μεσημβρινήν έν τώ Γραφείω τής Κοινότη- τος Ψυχικοΰ.Είς τήν δημοπρασίαν δεκτοί έρ- γολάδοι Δημοσίων "Εργων πόσης τάξεως.Έγγύησις συμμετοχής θραχμαί δέκα χιλιάδες (10.000) είς γραμ- μάτιον Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου Δημοσίου Ταμείου,Πλείονες πληροφορίαι παρέχονται είς τά γραφεία τοΰ Έπιθεω- ρητοΰ Β ' Περιφέρειας ’Αθηνών καί τά Γραφεία τής Κοινότητος Ψυχικοΰ.Έ ν  Ψυχικω τή 21 Αύγούσ·του1939.Ή  Σχολική Εφορεία
ΪΙλΗΡΟΐΡΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΔ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ ΙΑ  Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΙΑ Σ Σ ΙΔ Η Ρ Ο Υ .Οί Σ .Ε .Κ . δέχονται ενσφραγίστους προσφοράς διά τήν προμήθειαν 35 Τ σιδήρου διαφόρων τύπων μέχρι τής 12ης μεσημβρινής άκριβώς τής 15ης Σεπτεμβρίου έ. έ., ήμέρας Παρασκευής, έπί τή βάσει δρων κατατεθειμένων παράτή1 Υπηρεσία Προμηθειών Γ' Σεπτεμβρίου 44 έν Άθήναις, καί ών δΰ- νανται οί βουλόμενοι νά λαμβάνω- σι γνώσιν καθ’ έκάστην άπό σήμερον ώραν 11—12 π. μ.(Έ κ τής Γενικής Διευθύνσεως)

Ε νοικ ιά ζετ α ι είς κεντρικω- 
τάτην θέσιν — Καρύτση 3 — μονο
κατοικία πολυτελής, άποτελουμέ
νη έκ 14 δωματίων, κατάλληλος 
διά γραφεία έταιρείας ή διά πά
σαν άλλην έπιχείρησιν. Πληροφο- 
ρίαι:Λογιστήριον έφημερίδος «’Έ 
θνος». ’ : 46.



I ΕΘΝΟΣ
ΑΠΟ ΠΡΩΊΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΚΗΡΥΧΘΗ 
Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΝΤΑΝΤΣΙΓΚ ΜΕ ΤΟ ΡΑ Ι Χ
Ο ΦΟΡΣΤΕΡ ΤΗΝ ΑΝΗΓΓΕΙΛΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΥΡΕΡ 
ΚΑΙ ΕΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΑΤΓΟΦΑΣΕΩΣ

Β Ε Ρ Ο Α Ι Λ ί Ο Λ τ,  1 Χ ε -  j Ορον 3 ο ν .— Ά « ί ι  τής σήμε-
ητιμβρίοΐ). ( Ά θ .  Π ρ · ) . — ρον ή έλευθέρχ πόλις τοΰ 
Τ ό  ήμιεπίσημον Γερμανικόν Χτάντσιγκ μ έ τό έδαφος- της 
Πρακτορείον μεταδίδει έκ καί τον πληβυομ,όν της άποτε-
Χτάνταιγκ τα εξής :

« Ό  γκάουλχϊτερ Φόρστερ  
άπηύθυνεν εις τον Φ ύ ρ ερ  τδ 
κάτωθι τηλεγράφημα :  Ά ρ ·  
χηγέ μ ο υ , υπέγραψα καί έθε
σα έν ίσχύι τδ κάτωθι νομο» 
σχεδιον, άφορών την έπιστρο- 
φήν του Χτάντσιγκ εις τδ γερ
μανικόν Β ά ϊ χ . "Ο π ω ς τεθή 
τέρμα εις την ¿αχάτην απελπι
σίαν τοΰ λαοΰ και τοΰ κράτους 
του Λίτάνταιγκ εκδίδω τδν κά
τωθι συντακτικδν νόμον ϊ Ά ρ -  
θρον Ι ο ν .— Τ δ  καθεστώς τής 
έλευθέρας πόλεως του Χτάν- 
τσιγκ καταργειται Αμέσως. 
’Ά ρ θ ρ ο ν  ϋ ο ν .— Ή  νομοθετι
κή και εκτελεστική έξουσία Α
σκείται άποκλειατικώς ύπό τοΰ 
άρχηγοΰ τοΰ Κ ρ ά τ ο υ ς. ’Ά ρ *

λει άναπόσπαατον μέλος τοΰ 
γερμανικού Β ά ϊ χ . "Αρθρον  
■ Αον.— Μ έ χ ρ ις  όριστικής ει
σαγωγής τής γερμανικής νο
μοθεσίας ή νομοθεσία τοΰ 
Χτάντσιγκ, εξαιρέσει τοΰ συν
ταγματικού χάρτου, παραμέ
νει έν, ίσχύι.Ντάντσιγκ, 1 Σεπτεμβρίου 1939.ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΦΟΡΣΤΕΡΓκάουλαϊτερ

Χ £ ς  παρακαλώ, αρχηγέ 
μου, έξ όνόματος τοΰ Χτάν- 
τσιγκ καί τοΰ πληθυσμού του, 
να εγκρίνετε τδν θεμελιώδη  
αΰτδν νόμον τοΰ Κ ράτους καί 
διά νόμου τοΰ Π ά ιχ  να κυρώ- 
σητε τήν ένωσιν τοΰ Χτάν- 
τσιγκ με τδ Ι* ά ϊχ . Τ δ  Χ τά ν- 
τσιγκ εμπιστεύεται εις σάς έν

πιστει και ευγνωμοσύνη.
Χ ά ϊ λ  Φ ύ ρ ερΑ Λ Β Ε Ρ Τ Ο Σ  Φ ΟΡΣΤΕΡΓκάουλαϊτερ

άπηύθυνεν 
λαδν τοΰ 

άντσιγκ τήν εξής προκήρυ-

Ό  κ. Φόρστερ  
ξ  άλλου εις τδν

ξιν:
«’Ά ν δ ρ ε ς  καί γυναίκες τοΰ 

Γ¥τάντσιγκ, ή στιγμή τήν ό
ποιαν αναμένετε άπδ ÜÍO έ- 
τών έφθασε. Τ δ  Χτάντσιγκ έ- 
πανέρχεται είς τήν Μ εγ ά λη ν  
Γερμ α νίαν. Ό  Ά δ ό λ φ ο ς  Χ ί -  
τλερ σάς άπηλευθέρωσεν. Ή  
σημαία μ έ τδν αγκυλωτόν 
σταυρόν κυματίζει σήμερον 
διά πρώτην φοράν ΰπεράνω 
τών δημοσίων κτιρίων, άλλ’ 
έπίσης καί ΰπεράνω τών άλ
λοτε πολωνικών κτιρίων καί 
παντοΰ εις τδν λιμένα.

» O i κώδοινες τοΰ παλαιού 
δημαρχείου καί τής έκκλησίας

τής Παναγίας αγγέλλουν τήν 
στιγμήν τής άπελευθερώσεως. 
" Α ς  εύχαριστήσωμεν τδν παν
τοδύναμον, ό όποιος δίδει είς 
τδν Φ ύ ρ ερ  τήν δύναμιν να μάς 
άπελευθερώση άπδ τάς άλ.ύ* 
σεις τής συνθήκης τών Β ερσαλ  
λιώ ν. Η μ ε ί ς  οι κάτοικοι τοΰ 
Λίτάντσιγκ είμεθα ευτυχείς, 
διότι ειμεθα άπδ τοΰδε πολί- 
ται τοΰ Β ά ϊ χ . ’Ά ς  συγκεντρω 
θώμεν κατά τήν έπίσημον αυ
τήν στιγμήν καί άς ΰποσχεθώ- 
μεν εις τδν Φ ύ ρ ερ  ότι θά έρ· 
γασθώμεν δ ι’ όλων τών δυνά
μεων μας υπέρ τής μεγάλης 
Γ ερ μ α ν ία ς. Ζήτω  τδ άπελευ- 
θερωθέν καί έπανελθδν είς τδ 
Γ ά ϊ χ  Λίτάντσιγκ. 5Βήτω ή μ ε 
γάλη γερμανική πατρίς μ α ς . 
5Κήτω ό Ά δ ό λ φ ο ς  Χ ιτ λ ε ρ , ό 
αρχηγός μας.»Ντάντσιγκ, 1 Σετττβμβ.ρίου 1939.Α Λ Β ΕΡΤΟ Σ Φ ΟΡΣΤΕΡ»

B Ë P O A I A O A ,  1 Χ ε .
πτεμβρίου. ( Ά θ η ν .  Ι Ι ρ .  ) . — 
Τ δ  ήμιεπίσημον Γερμανικδν  
Πρακτορείον Αγγέλλει ότι ό 
ραδιοφωνικός σταθμός τής 
Βαρσοβίας έξέπεμψε βραχεί- 
αν περίληψιν ειδικής γερ
μανικής δημοσιεύσεως σχετι- 
κώς πρδς τήν πρότασιν τοΰ Φ ύ  
ρερ βιά τήν λύσιν τών γέρμα» 
νοπολωνικών διαφορών, προσ 
θέσας ότι ή γερμανική δήλω- 
αις άποδεικνύει διά μίαν ά- 
κόμη φοράν τους σκοπούς τής 
Γερμανίας νά έπιτεθεή α μ έ
σως. Ό  έν λόγφ ραδιοφωνι
κός σταθμός προσέθεσεν έν τέ 
λει ότι τήν πολωνικήν άπάντη- 
σιν είς τάς γερμανικάς προτά
σεις αποτελεί ή κινητοποίησις 
τοΰ πολωνικού στρατού-

ΤΟ ΡΑ Ι Χ ΕΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΤΓΡΟΣΑΡΤΗΣΙΝ
ΡΩΜΗ, 1 Σεπτεμβρίου. ( Ά -  

$ην. n p axT .). — To Πρακτο
ρείου Στεφάνι πληροφορείται 
έκ Βερολίνου δτι ό Φύρερ ά-

πηντησεν είς το τηλεγράφη
μα τοϋ κ, Φόρστερ διά τηλε» 
γραφήματος, είς το όποιον 
έκφράζει τήν ζωηράν χαράν

του και την ευγνωμοσύνην 
του, καθώς και τήν τβΟ γερ 
μανικού έθνους, καί δηλοΐ ότι 
προσέδωσεν ίσχύν νόμου τού

Ράϊχ είς τό διάταγμα τό έκ- 1  Έ ν  τελεί ό Φύρερ άνακοινοΐ 
δοθέν ύπό τοΰ Γκαουλάϊτερ! είς τόν κ. Φόρστερ τον διορι- 
Φόρστερ και δι’ οδ κήρυσσε-1 σμόν του ώς άρχηγοδ τής πο- 
ται ή ένωσις τοδ Ντάντσιγκ λιτικής διοικήσεως τής πό- 
μετά τής Γερμανίας. [ λεώς.Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥΗ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ 01ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Ε ις  τά Γραφεία τών Κ ρ α 
τικών Α αχείω ν ήρχισε σήμε
ρον ή διαδοχική κλήρωσις 
τοΰ μεγάλου λαχείου. Κ α τ ’ 
αυτήν έξήχθησαν οι κάτωθι α
ριθμοί, κερδίξοντες ποσά ώς 
έξήςι
Τ ά , Τ * »  ...............  8 0 , 0 0 0
6 S . 4 9 8  ........... . .  4 0 , 0 0 0
3 « , € » 1 3 ...................3 0 , 0 0 0Ά νά  8,000 δραχμάς οί αριθμοί: 9725 47188 56294 6791,8 79357Ά νά 6000 δραχμάς κερδίζουν οΐ κάτωθι αριθμοί:13028 17242 17463 35002 3,5340 36717 40320 43483 44266 49644 59186 59652 75917 80229 85073 87396 88481.Ά ν ά  4000 δραχμάς κερδίζουν οι κάτωθι αριθμοί:14323 15712 26526 30676 36951 50414 55550 90043 96893.Ά ν ά  3000 δραχμάς κερδίζουν ΟΪ κάτωθι αριθμοί:5642 5886 9558 10244 1460516970 22777 23233 27180 32928 45563 55530 56503 60169 60644 69303 74670 81398 82600 82788 85725.Ά ν ά  2000 δραχμάς κερδίζουν οι κάτωθι, άριθιιοί:292 1957 2353 3808 4891

4918 6998 7743 8402 10943 11617 11833 12178 12327 12495 12505 12839 13630 14276 14419 15202 15888 16004 17075 17343 17580 18365 18606 18860 19690 20103 20288 20983 21502 22360 22948 23323 24712 24750 25061 25165 25238 25678 26112 27363 28122 28489 28563 28889 29849 30500 30633 31399 31425 31840 32769 33805 34034 34603 34980 35410 36756 38557 38710 39099 3945,5 39452 39989 42839 43286 44007 44619 46352 46691 47953 49185 49304 50049 50812 51019 53044 53682 53999 54132 54155 54960 55540 55953 57943 58036 58194 59028 59071 59266 60199 61327 63019 64293 64598 65156 67549 67647 67891 68296 68344 68476 69355 69453 69607 70459 70600 71684 73398 73783 74583 74851 75140 78838 78940 81339 82421 83402 84709 88034 88253 89556 89743 91115 91153 91539 9.2149 92845 93852 93883 95129 95358 95868 96145 96778 97466 97984 98920 99457 99461 35431.Έ κ  της κληρωτίδος έξήχθησαν επίσης δύο χιλιάδες ακόμη αριθμοί, κερδίζοντες άνά χιλίας δραχμάς ε- καοτοίΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΠΕΡΙ ΠΟΛΩΝΙΚΩΝ ΕΠ ΙΔ ΡΟ Μ Ω Ν"Όσον αφορά τήν έ,πίθεσιν ένα ντίον τσΰ συνοριακού σταθμού Πίτσεν, αυτή έγένετο τήν 20.30 υπό τάς έξης συνθήκας:Μία περίπολος, άποτελουμένη έξ Αστυνομικών φρουρών τών συνόρων, συνήντησεν είς τήν περιοχήν Σχούτσεδαλτ, πλησίον τού Πίτσε, είς άπόστασιν δύο χιλιομέτρων άπό τών συνόρων καί έντός γερμανικού εδάφους, δμάδα έξ έ- κατόν περίπου στρατιωτών καί ά- τάΚτων Πολωνών. Όδτοι έπυροδό- λησαν κατά τής αστυνομικής γερμανικής περιπόλου, ή όποια άμυ- νομένη άντεπυροδόλησε, φονευ- θέντων δύο Γερμανών στρατιωτών καί ένός Γερμανού άξιωματικού.Έπληγώθησαν έπίσης πολλοί Γερμανοί αστυνομικοί. Συνελή- φθησαν δέκα πέντε Πολωνοί, έκ τών όποιων οί Ι ξ  εινε στρατιωτικοί καί οί λοιποί άτακτοι.
Ν ΕΟ Σ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1 Σεπτεμβρίου.(Άθ. Πρ.). -  Τό ήμιεπίσημον Γερμανικόν Πρακτορεΐον πληροφορείται έξ ,’Ό πελ δτι αί έπιδρο- μαί τών Πολωνών άτακτων, αί ό- ποΐαι έγίνοντο είς διάφορα σημεία τών συνόρων, διεξήχθησαν τή συνδρομή τοΰ πολωνικού στρατού."Ως άπεδείχθη έκ τών γενομένων σχετικών άνακρίσεων, έπιδρομαί Πολωνών άτακτων έγένοντο έναν- τίον τοΰ στάθμου Φίτσεν πλησίον τοΰ Πράϊσμπουργκ καί έναντίον τής τοποθεσίας Χοχλίντεν, βορειο- ανατολικώς τοΰ Ράτιπον Μοΰδε- ρουτ. Ό  τελωνιακός σταθμός του Χόχλιγκεν κατελήφθη ύπό τών Πολωνών στρατιωτών καί άτακτων κατόπιν μάχης, ή όποια δι- ήρκεσεν ήμίσειαν ώραν, μετά τ^ς άστυνομίας τών συνόρων. Ή  έν λόγω άστυναμία κατόρθωσε νά ά- νακαταλάδη τόν σταθμόν τούτον βραδύτερον. "Ένεκα, τού σκότους κατέστη άδύνατον νά διαπιστωθή ό άριθμός τών νεκρών καί τών τραυματιών τής συμπλόκής. Έ ν πάση περιπτώσει συνελήφθησαν αιχμάλωτοι όκτώ Πολωνοί άτακτοι καί έξ όπλΐται.
Επι Του  Π ιεστηρίου

Αί κινήσεις τοΰ σ τόλου  
τής Γ ε ρ μ α ν ία ς  έξωθι 
τουλιμένος τής Γδύνιας

Φ Ε Ρ ΕΛ Π ΙΣΣννελήφΑη ό 16ετής Γ .  Σταβΰτος, διότι ίπηρετών εί^ τό επί τής όδοΟ Π  α. τησίων 370 καφενεϊον χοΰ Γ . Οικονόμοι' ηφήρεσε διάφορα είδη Ιματισμού άξιας 2.000 δραχμών.

ΤΟ ΕΒΔ0ΜΑΔΙΑΙ0Ν ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒ0ΥΛ10Ν
Είς τό ύπουργεΐον τών Εξωτερι

κών συνήλθε τήν πρωίαν ύπό τήν 
προεδρίαν του κ. Πρωθυπουργού 
τό "Υπουργικόν Συμδούλιον εις τήν 
έδδομαδιαίαν τακτικήν αύτοΰ συ- 
νεδρίασιν.

ΟΙ ΕΓΚΡ ΙΘΕΝΤΕ Σ ΝΟΜΟΙ
Μεταξύ τών άλλων ένεκρίθησαν 

καί τά κάτωθι νομοθετικά διατάγ
ματα :

1) Περί συμπληρώσεως τών κει
μένων διατάξεων περί κατασκευής 
καί συντηρήσεως τών δημοσίων ο
δών ώς καί περί έξαιρέσεως τών1 
δημοσίων έργων.

2) Περί συμπληρώσεως τών πε
ρί κατασκευής τών δημοσίων 6- 
δών κειμένων διατάξεων.

3) Περί συμπληρώσεως καί τρο- 
ποποιήσεως τοΰ άναγκαστικοΟ νό
μου περί όργανώσεως τής πολιτι
κής καί οικονομικής έπιστρατευ- 
σεως τής Χώρας.

4) Περί τροποποιήσεως καί συμ
πληρώσεως αναγκαστικού νόμου 
περί πλοηγών έμπορικής ναυτι
λίας.

5) Περί μητρώου έπαγγέλματος 
πλοιάρχων έμπορικού ναυτικού.

6ή Περί συμπληρώσεως τών περί 
στρατιωτικής ταχυδρομικής ύπη- 
ρεσίας διατάξεων.

7) Περί τρόπου προσκλήσεως έ- 
φέδρων προϋπηρετησάντων είς τά 
σώματα άσφαλείας καί πυροσβε
στικής υπηρεσίας, έν περιπτώσει 
όλικής ή μερικής έπιστρατεΰσεως 
ή διά λόγους δημοσίας τάξεως καί 
ασφαλείας τής Χώρας.

8) Περί έγκρίσεως τών κατά τά 
πρό τού 1939—40 οικονομικά έτη 
πραγματοποιηθεισών δαπανών τού 
ύπουργείου Οικονομικών καί τών 
έγγραφών τών άπαιτουμένων πι
στώσεων είς τόν προϋπολογισμόν 
τού υπουργείου τούτου διά τό οι
κονομικόν έτος 1939—1940.

ΣΥΜΪΤΛΟΚΑΙ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙΕ ις τήν διασταύρωσιν τών έ-δών Κόνιαρη καί Λ . Κατσώνη ό Ά ν δ ρ . ΐοαμπουράς, επιχειρηματίας, καί ό υπάλληλος τούτου I .  Αποστόλου, λόγιο προηγουμένων κτηματικών διαφορών τοΰ πρώτου έξ αυτών, έπε- τέθησαν κατά τοΰ Έ μ . Κυπριάδου καί τόν έτραυμάτισαν διά σιδηράς ράβδου είς τήν κεφαλήν σοβαρώς. Ό  τραυματισθείς μετεφέρθη είς τό Ίπποκράτειον Νοσοκομείου. Ο Ι δρά- σται συνελήφθησαν.— Ε ίς  τό επί τής όδοΟ Αιόλου 98 ξενοδοχείου «Ήνωμέναι Πολιτείαι» ή Καίτη Γιαννοπούλου, βοηθοομένη καί ύπό τοΰ υπαλλήλου τοΰ ξενοδοχείου Εύστρ. Π  ιερή, έπετέθη κατά τοΰ πρώην έραστοΰ της Σταύρου Ψαραδέλη, ό οποίος είσήλθεν αυθαι- ρέτως είς τό δωμάτιόν της καί δεν ήϋέλησε νά εξέλθη, καί κατέφερεν έναντίον του επανειλημμένα γρονθο- κοπήματα, θραύσασα καί δύο όδόν- τας αΰτοΰ. Ό  τραυματισθείς μετεφέρθη είς τό Λαϊκόν Νοσοκομεΐον. Ή  δράστις καί δ συνεργός συνελήφθησαν.— Συνελήφθη ό 1 Θετής στιλβωτής Κ . Κορασίδης, διότι είς τήν Καλλιθέαν δι’ άσήμαντον αφορμήν έτραυμάτισε διά λίθου είς τήν κεφαλήν τόν 19ετή υπάλληλον κρεοπωλείου Χ α ρ . Ζοόνην.

Η ΚΥΡΩΣΙΣΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΡΡΩΣIΚ0 Υ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Β Β Ρ Ο Λ Ι Λ Ι Ο Χ , 1 S c

πτεμβρίου. ( ’ .'Ιιθην. Π ρ . ) . — 
Τ ο  ή'ΐ.ιεπ£σημ.υν Γεριτ,χνιν.ΰν 
Βρακτορετον μιετ*δίδετ H tt  ό 
γερμ.α.ντκος ΓύτΜίς βχολτάξετ 
εύρέιος vîjv έπιν.ύρωβιν τοΰ 
γιρμχνοβοβίειιικιΐ) βυμ,φώνου 
άπο μ,έρους τοΰ Ά νω τ ά το ο  
Χοβτετ καθώς καί τον λόγον 
τοΰ κ. Μ ολότωφ. ' Β  «Έφκ,-

μ,ερίς τοΰ Χ.ρ*}μ.3ν«βτιηρέου» 
τονίξετ δττ ή έπτκύρωβτς τής 
γερι*.5κ,νορρωατκής συ^φωνίσ.ς 
κ*ί οί λόγοτ τοΰ κ. Μολότωφ  
πρέπει νά παράσχουν εις τούς 
ε ύθ \>vojj. έ νο υ ς διά τήν ευρωπα
ϊκήν πολιτικήν τήν ευκαιρίαν 
νά έξετάβουν τήν στάσιν των 
διά μ.ίαν άκόςαθ φοράν.ΔΙΑΛΥΣΙΣΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝΔιά διατάγματος διαλύονται τά κοινοτικά συμβούλια Άραχώβης, Λιόι|ι»ις, ’Α χλαδιάς, Πηγαδουλίών, Λάκκας, Π α- λαιοκάστ^υ .̂Κιμία^αώΐΥ ςίύίιον, “Ανιβ Π  αλαιοκκλησίου, Μαυοουβίου, Ν . Σ ελεύκειας, Βλαχωςιίοι', Φατηςίου, Βρυ. δέλλας, Άχουρίων, Άετοΰ, Ντόλιανιις, Σαγιάδος, Ά γυιάς, Τρικορύφου καί Λείας χοΰ νομού Θεσπρωτίας, άντ’ αυτών δέ διορίζονται διοικητικά! έπιτροπαί.αΓ εΤςΙ ^ ραι

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝΠρος τόν κ. Πρόεδρον τής Κυ6ερνήσ€ως όπτεστάλη τό κάτωθι έγγραφον :Σ εδσστέ μας Κύριε Πρόεδρε,Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ κοΛ' ή- μσς ΌργανισμοΟ Διαχειρίσεως Σ ελίου λ Σ υνετοαρισμοΰ» μόλις ϋσχε ταμιαμήν ευχέρειαν διοτθέαεως χρημάτων, έψήφισεν είς συνεδρίασίν του ύπέρ της Βασιλικής Α ε ροπορίας ώς πρώτην δόσιν τό ποσόν δροιχ- μών 20.000, κατατεθέν είς τό έντοτΟβρ:Υποκατάστημα ’ Εθνικής Τροσιέζης * Ελλάδος, συμμετέχον οίίτω είς τόν πανελλήνιον συναγερμόν υπέρ τής Βασιλικής Αεροπορίας διά τής έλαχίστης αυτής συμβολής του προς την άνόσιτυξιν αύτής καί είς ένδειξιν τής άπολυτου έκτιμήσεως καί έμπιστοσύνης είς τό άναληφθέν ύφ’ ’Υμών έργον άναδη- μιουργίας τής Πατρίδος. Ό  πρόεδρος τοϋ Δ . Σ .  καί ά. α.  : Δημ Δ . Καραβίδας,‘ Ο κ. Πρόεδρος τής Κυβερνησεως άκήν- τησεν ώς έξής :Φίλε κ. Καραβίδα,"Ελαδον τό υμέτερον έγγραφον, καθώς καί τήν έσώκλειστον άπόδειςιν τής ‘ Εθνικής Τραπέζης δραχ. 20.000, εισφοράν τοΰ ΟργανισμοΟ Διαχειρίσεως Σ ελίου « Σ  υνε- ταιρισμοϋ» ύπέρ τής Βασιλικής ι̂ας Α ε ρ ο πορίας καί σάς συγχαίρω θερμότατα διά τήν πατριωτικήν σας ταύτην πράξιν.Σ ά ς  παρακαλώ θερμώς δπως διαβιβάσετε τάς ευχαριστίας μου είς άπαντα τά μέλη του ’ Οργανισμού διά τήν οίίτω έκδη- λουμένην έμπιστοσύνην των είς τό έργον τής Κυβερνησεως. Φιλικώτατα I .  Μ Ε Τ Α ΞΑ Σ

Ι Β ί .Λ Ι Ι Ι ,  1 Χεπτεμ-βρίου. 
( Ά θ .  U p . ) .  — Τ ο  Πρακτο- f>ï£ov Χτέφχνβ πληροφορεττατ 
έκ Βερολίνου ótc ό γεριι.*ν:- 
κόΐ στόλος ήρχτσε νά άπο- 
κλείγι τόν πολωντκόν λτρ,έν» τ ή ς  r5úvta.s. Ό  γερμ.»ν:κός 
ρν.δτοφων6κός στ«θρ-ός άνε- 
•/.οίνωσεν είς Τΐ'.γ.φόρους γλώσ
σας πρός όλους τους ξένόυς,

τους δτ»μ.ενοντ*ς είς τό πο
λωνικόν Ιδ%φος, δτι ή Π ο λ ω 
νία. άπό αήμ,ερον τήν πρωίαν 
αποτελεί έπ:κίνδυνον ξώνην, 
καθώς καί μέρος τής κάτω ξώ  
ν»ις τής Βαλτικής Βαλάσσνις. 
Τ ά  ουδέτερα σκάφη ειδοποι
ούνται νά πλέουν, έκεΐθεν τής 
περιοχής ήτις περιλαμβάνε

ται μεταξύ τής Ι δ η ς  μοίρας 
βορείου πλάτους καί %Οής 
μοίρας δυτικού μήκους.

Μ ε  τό Άτάντσιγκ διεκόπη- 
σαν δλαι αί τηλεφωντκαί συγ- 
κοινωνίαι. Ο ί  Β ολω νοί διέ- 
κοψαν τήν τηλεφωνικήν έπι- 
κοινωνίαν μεταξύ Πολω νίας  
καί Λίτάντσιγκ.

Η ΤΙΜ Η ΤΟΥ Κ Ρ ΕΑ Τ Ο ΣΊ ο  υφοπουργεϊον Αγορανομίας, σνακοινοί ότι ή τιμή τοΰ κρέατος ά- μνοΰ χονδρικώς έχει διατιμηθή εις δραχμάς τεσσαράκοντα (40) καί λιανικώς πρός δραχμάς τεσσαράκοντα όκτώ (48) κατ’ δκάν.Συνεπώς πάσα επί πλέον ζητου- μέν ητιμη είνε αδικαιολόγητος καί αποτελεί άγορανομικήν παράβασιν, τήν οποίαν οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι νά καταγγέλλουν διά τά περαιτέρω. .
ε Τ̂ α θ α υ μ αΠ Α Τ Ρ Α Ι , 1 Σεπτεμβρίου. ( Ί δ . τηλ, «"Εθνους»).— Έ ξ  ’ Αγρίνιου μεταδίδεται τό εξής εκπληκτικόν συμβάν: Κατά τήν επιστροφήν προσκυνητών έκ τής Μονής Π αναγίας Προι·σιωτίσσης, ό ήμίονος τοΰ οποίου έπέβαινεν ό επταετής Ό ρ έ- στης Ραφτόπουλος, ώίίσθησε καί κατέ- πεσεν είς πετρώδη κρήμνόν, δάβου; 40 μέτρων, πλησίον τοϋ χωρίου Λαμπίρυ. Ό  ήμίονος, ό αναβάτης καί οί κυλιόμενοι λίθοι άπετέλουν έν σύμφυρμα καί οί γονείς τοϋ Ραφχοπούλου άεοϊμενοι μέ σπαραγμόν τότραγικόν συμβάν προσηύχοντο καί παρεκάλουν τήν Παναγίαν νά σώσιΐ υό παιδί των.Ε ίς τό τέλος τής χαράδρας άπροοδο- κήτως ό μικρός συνεκρατήδη άπό ένα πρίνον ένφ τό σάγμα τοΰ ήμιόνου κα ία ί δύο εκατέρωθεν αύτοϋ φορτωμένες ία - λίτζες σν\'ετρίβησαν. Ό  μικρός, ό όποιο ; δεν ΰπέστη ουδέ αμυχήν, ¿ρωτηθείς, είτε:— Δεν ξέρω &ν επεσα. "Ενα μεγάλο χέρι μοΰ σκέπασε τά μάτια καί συγχρόνως μοΰ φάνηκε οτι μέ κρατούσε είς τόν άέρα.’Ακολούθως συνέχισε τόν δρόμον του πεζή, εϋχαρις, υπό τήν συγκίνησιν καί τά σταυροκοπήμάτα τών χωρικών "διά τό γενόμετ’ον άαϋμα.

Π Υ Ρ Κ Α ΊΑ
Τήν ΙΟην πρωινήν έξερράγη πυρκαϊά 

είς τό έπν· τής λεβ)φόρόυ Πανεπιστη
μίου άρτοποιεϊον ΚαροΐΌου. Τά πϋρ, έμ- 
φανκτθέν είς τήν άποθήκιμ· τοΰ ακαθάρ

του πετρελαίου, μέ τό όποιον θερμαί- 
τονται οί κλίβανοι, κατεσβέσθη χωρίς νά 
προκάλέση σημαντικά; ζημίας.

0 ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΕΠΙΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ Τ δ Ν  Ε Π Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Ν  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΗ 4ΕΧΘΕΝΤΑΣ ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑ Ι Χ
β ι :ι »ο  \ ι \ ο \ ,  ι  χ ι ·

πτεμβρίου. ( Ά θ .  Π ρ · ) ·  — 
Τ ό  ήριεπίσηρυν Γερρ,ανεκόν 
Πρχχ-ίορείον δηρ-οσιεύετ ρ ε  
ΐω ηροΰς τίτλους τάς νέ*ί  
γερμ.*νικάς προτάσεις μέ τάς 
έξής έπίκ εφ *λίδ*ς: « Ή  Π ο ·  
λω νί* άρνείτ*: τήν ειρήνην», 
« Ή  Π ολω ν ί» άρνειτ*ι τάς 
δι««ραγΐΑχτεύσεις» -/.λπ. Ή  
έφημιερίς «-Υν.ϊκόςι IIν.ρν.τη- 
ρητής» γράφει σχετικώς τά έ
ξή ς: «Είς τήν κρισιμιον τ*ΰτην 
στιγμήν πρέπει νά ¿ρωτήσω- 
μεν τήν αγγλικήν Κυβέρνησιν 
έάν έξακ.ολουθή άκόμ.η νά έν- 
διαφέρετα« διά τήν διατήρη- 
σιν τής ειρήνης. Λ εν δυνάμε- 
θα νά πιστεύσωμ.εν ότι ή Κ ,υ- 
βέρνησις τής Μ .  Βρεταννίας 
¿χαρακτήρισε τήν διάθεαιν τοΰ 
Φ ύ ρ ερ  όπως διαπραγιεατευ- 
θή ώς άδυναμ-ίαν, έλπίΐουσα 
νά κερδίση καιρόν. Ή  Γ ε ρ -  
μ,ανία έθεσε τους χάρτας έπί 
τής τραπέξης καί έπί τή βάσει 
αυτών έγιναν αί προτάσεις 
τοΰ Φ ύ ρ ε ρ , έκ τών όποιων ά- 
ποδεικνύεται ότι ή Γερμ-ανια 
ένήργησεν έντίμ,ως. Ή  ευθύ
νη θά βαρΰνη πλέον ¿κείνους, 
οϊτινε^ τήν τελευταίαν «τ».·ίγιήν 
άπέρριψαν τάς ειρηνικός προ
τάσεις τής Γερμ-ανίας διά λό
γους μ.ή σοβαρούς, δήθεν γο
ήτρου».

Ή  «Βερολίνειος Έφημ,ε* 
ρίς τοΰ Xρηματιστηρίου» δη- 
ΐαοαιεΰει τό κάτωθι άρθρον - 
«Π ρέπ ει νά λεχθή ότι ή Α γ 
γλία δέν κατώρθωσε νά ΰπο- 
κινήση τήν Πολω νίαν είς δια
πραγματεύσεις, διότι ή πολω
νική Κέυβέρνηαις άρνεΐται νά 
διαπραγμ,ατευθη μ,ετά τής 
Κυβερνησεως τοΰ Ι* ά ϊχ . Ί Ι  
Γερμ,ανία άνέμ,εινεν έπί δύο 
ήμ,έρας τήν άφιξιν είς Β ε ρ ο λ ϊ-  
νον τοΰ Πολωνού αντιπροσώ
που, 6 όποιος θά ήτο έξουσιο- 
δοτημ,ενος νά διαπραγ^ατευ- 
θή έξ όνόμ,ατος τής Κ υβερνή- 
σεώς του. Ή  έν προκειμ,ένιμ 
στάσις τής ΙΙολοτνίας ΰπήρ- 
ξεν αυθάδης, προκλητική καί 
προσβλητική διά τήν Γ ε ρ μ α 
νίαν. Ό  Φ ύ ρ ερ  έκαμ,ε παν τό 
δυνατόν διά νά έπιτύχη είρηνι 
κήν λύσιν τών γερμ,ανοπολω- 
νικών διαφορών, έν«μ ή Π ο λ ω  
νία διά τής στάσεως της συνε
χίζει τήν πολιτικήν τών προ
κλήσεων. Τ ό  ξήτημ.α τών ευ
θυνών είνε δθεν καταφανές.

Λ εν πρέπει έν πάση περιπτώ- 
σει νά λησμιονήση ή Α γ γ λ ί α  
ότι ή πολωνική προκλητικότης 
όφείλεται είς τήν έν λευκφ 
παρααχεθείσαν είς τήν Π ο λ ω 
νίαν αγγλικήν έγγύησιν.

Ή  «Γενική Γερμανική Έ ·  
φημερίς» γράφει έπί τοΰ προ- 
κείμενου τά έπόμενα: «” Οστις 
μελετήσει τάς προτάσεις τής 
Γερμ α νίας θά σχηματίση α
μέσως τήν πεποιθησιν ότι αύ* 
ται έμπνέονται άπό πνεΰμ* ά· 
πολύτου δικαιοσύνης, διότι αί 
γερμανικαί προτάσεις άνταπο- 
κρίνονται πλήρως πρός τούς 
1 4  όρους τοΰ Ούίλσων καί τό 
σχετικόν σημείωμα τοΰ τότε 
υπουργού τών ’ Εξωτερικών 
τών 'Ηνωμένων Π ολιτειώ ν, 
τό όποιον άπηύθυνεν οΰτος τόν 
Χ οέμ β ρ ιον τοΰ 1 9 1 8  πρός 
τήν Γερμ α νίαν, ή όποια έδέ- 
χθη τότε τούς όρους τής προ
καταρκτικής ειρήνης βάσει τοΰ 
ανωτέρω σημειώματος.

» Ή  Γερμανία ούδέν άλλο 
διεξεδΐκησε πλήν τοΰ δικαιώ
ματος αύτοδιαθέσεως τών λα
ών καί έβέχθη νά παραχώρη
ση ιΰς ΪΙτΛ,νϋΐ'ά».·» ίΥ ,ν Λ ί-  
ραν διέξοδον πρός τήν θάλαβ- 
βαν. Κ χ ί  αί γερμανικαί προ
τάσεις άλλως τε αι όποίαι έ- 
γένοντο πρός τήν Πολωνίαν 
κατά τό παρελθόν έτος προ
βλέπουν τήν πραγματοποίησιν 
τοΰ έν λόγω προγράμματος. 
’ Ιδού πού έγκειται ή ιστορική 
σπουδαιότης τών γερμανικών 
προτάσεων, όχι μόνον διά τήν 
Π ολω νίαν, άλλά καί διά τήν 
διατήρησιν γενικώς τής ευρω
παϊκής ειρήνης.

Η Δ ΡΑ Σ ΙΣ^  ΤΩΝ ΤΡΟΧΟ ΝΕ ίς ’τήν όδόλ· Βουλιάγμένής καί παρά τήν Γλυφάδαν τό ΰπ’ άριθ. 18.706 αύ· τοκίλητον, , όδηγούμενον ύπό τοϋ κρεοπώλου Σω τ. Φουρούλη, παρέσυρε, καί έτραυμάτισε σοβαρώτατα τούς κατοίκους Γλυφάδας Κ . . ΓΓαπαδόπουλον καί Γ .  Τζιμελάν. Ό  Οωφφέρ συνελήφθ-η.— Ε ίς τήν όδόν Δεληγιμννη τό ύπ’ ά. ριθ. 25.409 αϊΚόκίνητό'ν,; όδηγούμε\ον θ- πό τοϋ Χ ί ( Σαλβάνσυ,ι’παΟέσυρε καί έτραυμάτισε Χ6ετή ϊφηβον Αγνώστου ταυ- τότητος, μεταφερθέντα έν άφασίφ είς τό Δημ. Χ'οσοκομειον.

ΩΡΑ I μ. μ
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Τά στρατιωτικά
μέτρα είς την Γερμανίαν

’Αναμένεται
Π στάσις της Πολωνίας 
Συνεδριάζει τό ΡάΐχσταΥ

Π Α Ρ Ι Χ Ι Ο Ι ,  1 Χ ε  πτεμ
βρίου. ( ’ Ασύρματος «’’Ε 
θνους»),— ¿Αί έκ τής γερ^.α- 
νικής πρωτευούσης λαμβανύ- 
μεναι πληροφορίαι παρουσιά- 

,ξουν τήν γερμχνοπολωνικήν 
ϊνταβιν ·ος περιελθοΰσαν είς 
βημι,ΓΟν μη έπιτρέπον πλέον 
ελπίδας ειρηνικής διευθετή- 
τεώς της.

Ό  πληθυσμός τοΰ Β ε ρ ο λ ί
νου διενυατέρευσε, κατά τάς 
πληροφορίας αΰτάς, είς τό 
κέντρον τής πρωτευούσης καί 
ίδίβ(: περί τήν Π ίλχελμαπλατς, 
παρχκολουθών άγωνιωδώς 
τάς συνεχώς διά τών μεγάφω
νων μεταδιδομένας άνακοι- 
νώσεις τής γερμανικής Κέ,υβερ 
νήσεως, αι όποιαι ούδεμίαν 
αμφιβολίαν άφίνουν πλέον είς 
τόν λαόν περί τοΰ ότι αί δι- 
πλωματικχί διαπραγματεύ
σεις πρός έπίτευξιν ειρηνικής 
διευθετήσεως »ναυάγησαν ό- 
ριστικώς καί ότι δέν αποκλεί
εται άπό στιγμής είς στιγμήν 
ή είς τήν βίαν προσφυγή.

Ο ί  γερμανικοί ραδιοφωνικοί 
σταθμοί καί τά έκ Γερμανίας  
τηλεγραφήματα αναφέρουν 
ότι αί γερμανοπολωνικαί συγ
κρούσεις κατά μήκος τής μεθο 
ριου πυκνοΰνται καί ότι λα μ 
βάνουν μέρος είς αΰτάς όχι 
μόνον άτακτοι Π ολω νοί καί 
γερμανική άστυνομία, άλλα  
καί τμήματα τακτικού στρα
τού.Μ ετα ξύ τών κχτχγγελλο- 
μένων επεισοδίων κυριώτερχ 
είνε τά άκόλουθχ : Τ ό  έπεισό 
διον τοΰ Γκλάϊβιτς, περί τοΰ 
όποιου μετεδόθησαν ήδη γε· 
νικαί τινες πληροφορίαι καί 
κατά τό όποιον, ώς προσθέ
τουν αί σημερινχί ειδήσεις, ΰ· 
πήρξαν εκατέρωθεν πολλοί νε
κροί καί τραυματία;. Π α ρ ά  
τό Χοχλίντεν έξ άλλου συνή- 
φθή μάχη μεταξύ Πολωνών  
στρατιωτών καί άτάκτων άφ’

ένός καί γερμανικής συνορια
κής χωροφυλακής άφ’ ετέρου, 
διχρκέακσκ έπί μίαν καί ήμι- 
αειαν ώραν. 'Γπ άρχουν νε
κροί καί τραυματία;, ό άριθ
μός τών όποιων δέν κατέστη 
δυνατόν νά έξακριβωθή. ’’¿Αλ
λη σύγκρουσις έσημειώθη πα
ρά τό Χλύσσελβαλντ. Α ν ά 
λογα έπεισόδια αγγέλλουν καί 
οί Π ο λ ω ν ο ί, έπιρριπτοντες 
τήν ευθύνην είς τούς Γ ε ρ μ χ -  
νούς.

Ο ί  γερμανικοί ραδιοφωνι
κοί σταθμοί ανήγγειλαν έξ άλ
λου σήμερον τήν πρωίαν ότι ά
πό τής στιγμής τής άνχκοινώ- 
σεώς ύφίστχτχι κίνδυνος θα
λασσίων πολεμικών έπιχειρή- 
σεων είς τόν κόλπον τού Χτάν  
τσιγκ. Είδοποιούνται συνεπώς 
όλα τά ατμόπλοια νά αποφεύ
γουν τήν θάλασσαν αύτήν. 
Ταυτοχρόνως έδόθησαν όδη- 
γίαι πρός όλα τά σκάφη τά 
πλέοντα εις τήν Β όρειον καί 
τήν Βαλτικήν θάλασσαν νά 
καταφύγουν πάραυτα είς άσφα 
λή σημεία.

’ Ο λίγον άργότερον οι γερ
μανικοί σταθμοί ανήγγειλαν 
ότι, συμφώνως προς τάς δια
τάξεις περί προστασίας αμά
χου πληθυσμού, διακόπτονται 
άπό σήμερον, καί μέχρι νεω* 
τέρας διαταγής, τά μαθήματα 
όλων τών γερμανικών σχο
λείω ν.

Ά μ φ ό τ ερ α ι αι έκπομπαί με 
τεδόθησαν είς τρεις γλώσσας 
διχρκούντος τοΰ πρώτου πρω
ινού μουσικού προγράμματος.

Ό  γερμανικός πληθυσμός, 
προσθέτουν αι έκ Βερολίνου  
πληροφορία;, εινε απολύτως 
έτοιμος διά νά άντικρύση οί- 
ονδήποτε ένδεχόμενον.

’ Evóocjj παρήρχετο ή ώ ρα, 
προσθέτουν αί γερμανικαί πλη 
ροφρρίαι, έπυκνοΰντο αί έκτα
κτοι»* έκπομπαί τών γερμανι
κών σταθμών, δίδουσαι συνε-

χώς τάς τελευταίας όδηγίας 
πρός τά έν πλφ ατμόπλοια, 
πρός τόν πληθυσμόν, πρός τάς 
διαφόρους υπηρεσίας κ .ο .κ . 
' Η  έντκσις τών νεύρων τού 
πληθυσμού είχε φθάση είς τό 
κχτακόρυφον περί τήν Θην 
πρωινήν, δτε έγνώσθη τό δι
άγγελμα τοΰ Φ ύ ρ ερ  πρός τόν 
γερμανικόν στρατόν. ' Η  φρά· 
σις τού Γερμ.χνοΰ αρχηγού ό
τι τό Ι*ά ϊχ «θά άντιτάξη βίαν 
είς τήν βίαν», έξήλειψε καί 
τήν παραμικράν πλέον αμφι
βολίαν ό?ι ή γερμανεκή Κ,υ- 
βέρνησις ειχεν είλημμένην ά- 
πόφασιν νά φθάση μέχρι πολέ
μου διά τήν άνάκτηαιν τοΰ 
Χτάντοιγκ καί τοΰ Λιαδρό- 
μον.

'Ο  γερμανικός λαός Ανα
μένει νά ϊδη τι , θά πράξουν 
οί Π ολω νοί καί οί σύμμαχοί 
των, έκ τής στάσεως τών ό
ποιων· θά έξαρτηθή, έντός τής 
ή μ έρχς, ή τύχη τής εύρωπαϊ- 
κής ειρήνης.

Τ ό  Γάϊχσταγ συνήλθε 
διά τήν Ι Ο η ν  πρωινήν σήμε
ρον ίνα λάβη γνώσιν τών Απο
φάσεων τοΰ καγκελλαρίου Χ ί -
τλερ.■

’ ¿Ανάλογους, δ,ν όχι τραγί- 
κωτέρας, βτιγμάς διήλθε καί 
ή πολωνική πρωτεύουσα, ό
που ό πληθυσμός διενυκτέρευ- 
σεν έπίσης είς τάς όβούς, α
ναμένω ν νά πληροφορηθή τήν 
Αλήθειαν διά μέσου τών άπει
ρων φημών,’ αί όποιαι ¿κυκλο
φορούν άπό στόματος είς στό- 
μ κ . ' Η  εϊδηαις τής προσαρ- 
νήαεως προεκάλεσε κύμα ά- 
γανακτήσεως, τά δέ πλήθη έ· 
ξέσπασαν είς κραυγάς, ξη- 
τοΰντα τήν άμεσον πολωνικήν 
δράαιγ.


