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Ή ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ είναι τίι μεγαλήτερον και καλλιτεχνικώτεοον περιοδικόν τοΰ Ελληνισμού, 

τό κατ’ εξοχήν δέ άριστοκρατικόν. Εις τάς 16 μεγάλα; έκ καταστίλπνου πολυτελούς χάρτου σελίδας τη; 

παρελαύνουν είς εικόνας ίίαυμασία; καί άρθρα καί μελετάς όλα τά γεγονότα πού ενδιαφέρουν τόν "Ελληνα.

Θά εύρητε τήν ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΝ εις τό γραφεΐον τής Λ. Μ. τού Βασίλειος, τή; A. Υ. τοΰ 

ΙΙρίγκιπο; Άνδρέου, όλων τών κορυφαίων πολιτευόμενων μας, είς όλα; τάς λέσχας, είς όλα τά σωματεία, 

εις τιί γραφεία τών καλητέρων Ελλήνων Ιατρών, εις όλα τά μεγάλα κέντρα, ζυθοπωλεία, καφενεία, κουρεία, 

καί εί; όλα τιί άριστοκρατικιότερα σαλόνια.

Κανέν άλλο περιοδικόν δέν έχει τόν χάρτην της, τόν πλούτον τών εικόνων της, τήν καλλιτεχνίαν της 

και μόνη αυτή εχει έλκΰσει τιήν αγάπην καί έκτίμησιν τών συνδρομητών της καί όλοι τιήν θεωρούν στόλι

σμα τοΰ Τόπου, διότι μόνη αΰτιή παρακολουθεί τιί ενδιαφέροντα τόν Ελληνισμόν γεγονότα, τιήν πρόοδον 

τής Χώρας, τών ’Επιστημών, τής Τέχνης, τοΰ Στρατού, τοΰ Ναυτικού, διδάσκουσα καί μορφιόνουσα καί 

χύνουσα η ιΰς, φώς έλληνικόν, μέ ελληνικόν χρώμα καί τόνον.

Συμφώνως πρό; τόν προορισμόν αυτής αναλαμβάνει τήν διαφήμισιν παντός έργου γλυπτικής, ζωγρα

φικής τέχνης κ. λ. έπί ϊδιαιτέραις συμιρωνίαις, τιήν έκτέλεσιν οίασδήποτε φιλολογικής εργασίας μετά πάση; 

ακρίβειας καί φιλοκαλίας.

Ή ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ πρός τούτοι; άποβλέπουσα εί; τήν έντός τών ορίων τής αποστολής της 

έξυπηρέτησιν πάντων τών παραγόντων τοΰ εθνικού μεγαλείου ημών, συνεπώς δέ καί πρώτιστα τού Εμπο

ρίου, Βιομηχανίας, Γεωργία;, Έφ ηρμοσμένων ’Επιστημών, Τεχνών κ.τ. λ. αναλαμβάνει τήν ί·πό πάσαν 

μορφήν διαφήμισιν αυτών.

★
The Estd 1851.
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ΒΙΚΤΩΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ

7οι>· atie/.'i Λν μας Ίιαλών, οιΐ/ν ξακουστή ρ-,οιλμόι μα;, 
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μλ; οτήν καρδιά μα; ο' εχσμε . . . Ήλ&βς καί χελιδόνια 
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ύΛ-' πεθεωςεν '' λαός ό Έ/.ληνικός τον Βίκτωρα 
’/-V" ’Εμμιζνουή/. Γ'καΐ άπεθέωνε τήν ιταλικήν ιδέαν. 

Δέν ύπεδέχετο ενα Βασιλέα.
"' Ύπεδέχετο τήν έκπροσώπησιν τοΰ 

όποιος Ικοσμοκράτησέν ώς ό ελληνικός, 
ηύτόχησεν ώς αυτός, διεμελίσθη άλλα διέ
σωζε τήν εθνικήν του συνείδησιν έπί αιώ
νας διά νά τήν κηρύξη θριαμβευτικώς.

λαοϋ, δ

σαν τήν Πατρίδα των, ήθ/.ησαν δέ έπειτα καί έν 
ειρήνη νά τήν ανορθώσουν.

Και έβόησε χαιρετισμός μύγας άπ άκρου είς άκρον 
τής Ελλάδος. άπό στόματα ελευθέρων και άπο στό

ματα εξόριστων και άπο στόματα ήμιελευ- 
θέρων Ελλήνων, χαιρετισμός φυλής πρός 
φυλήν άπευθυνόμενος είς τόν Βίκτωρα 
Έμμανουή?. Γ':

Λέν ύπεδέχετο ένα ξένον.
Ύπεδέχετο τόν αρχηγόν λαοΰ, δστις είς 

τάς δυστυχίας ύπήρξεν άρωγός τοΰ ελλη
νικού, είς τάς συγκινήσεις του συνεκινήθη, 
είς τούς άγώνάς του έβοήθησεν, είς τήν 
ευτυχίαν του έχάρη.

Δέν ύπεδέχετο τυπικώς.
Είς τής ελληνικής ψυχής τό. ίερώτερα 

άδυτα έχουν στηθή βωμοί λατρείας είς τήν 
’Ιταλίαν καί Πανελλήνια έτελέσθησαν πρό 
αΰτών ενθουσιώδη καί σεμνά.

Διότι ή ελληνική ψυχή δέν λησμονεί.
Ενθυμείται ότι ήδελφώθη πέραν έκεΐ 

είς τάς ωραίας άκτάς μέ τήν ιταλικήν καί 
έκεΐ έλαμψεν ή Μεγάλη μας Ελλάς.

Ενθυμείται ότι είς τήν ’Ιταλίαν εύρον 
καταφυγήν οί λόγιοι τοΰ "Εθνους μας καί 
έκεΐ όρμητήριον είς τούς ύπέρ τοΰ φωτι
σμού τού "Εθνους άγώνάς των.

"Οτι άπό τήν καρδίαν τής ’Ιταλίας 
έχύθη αϊμα κατά τήν έπανάστασίν μας, 
τό αίμα τού Σάντα-Ρόζα έν Σφακτηρίααίμα τοΰ Σάντα-Ρόζα έν Σφακτηρία

Καλώς ήλ&ες.

Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΟΙΤΙΣ TQN ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Ο ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΙΣ ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΞΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΟΥΜΒΕΡΤΟΣ Α'

Ο ΠΑΠΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΒΙΚΤΩΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β’Αέν εΐνε δυνατόν νά παρέλθη χωρίς συγκί

νηση· ό άναδιφών τήν ιστορίαν τών ζοφερών 
χρόνων τής δουλείας μας τήν εποχήν, καθ’ ήν 
ή Ιταλία ήνοιγε τάς αγκόλας της εις τους πρόσ
φυγας "Ελληνας.

Εΐνε ή φιλοξενία αυτή μία άπό τάς άφορμάς 
τής άναγεννήσεως τοΰ Έ“-----ς ;·~- —
νά άναμιμνησκώμεθα αύτής | 
πρός τό Ιταλικόν ’Έθνος, τό μή ήνωμένον 
τό άγαπήσαν όμως τά γράμματά μας καί 
λογίους μας.

Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως δέν εΐχεν 
έπέλθει άκόμη άλλ' ό κατακτητής έπροχώρει.

Οί Χρυσολωράδες, ό Γαζής, ό Πιλάτος, ό Τρα- 
πεζούντιος, ό Βησσαρίων κατέφυγον τότε εις τήν 
Ιταλίαν. ’Έγιναν δεκτοί έκεΐ μέ ανοικτάς άγκάλας.

'Ο Δεόντως Πιλάτος έγινε διδάσκαλος καί φίλος 
τοΰ ΓΙετράρχα καί τοΰ Βοκκ.ακ.ίου.Ό Μανουήλ Χρυ
σολωράς είς τήν Φλωρεντίαν έδίδαξε τήν Έλληνι- 

τόν

Εθνους μας καί πρέπει 
μέ ευγνωμοσύνην 
~ - ------ ■·■'"■ τότε,

τους

Η ΧΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Μ Α ΡΓ A PITA

και τοΰ Χάνια και τών 
άλλων’Ιταλών έν Πέτφ 
δέν τό λησμονεί.

Ούτε οτι έπειτα οί 
παλμοί τής ιταλικής 
καρδίας ώθησαν έως 
εδώ τόν υιόν τοΰ μεγά
λου Γαρι βάλδη,τόν Κυ- 
πριάνι καί τόν Φράττι. 

Καί λατρεύει τούς 
αφιερωμένους είς τήν 
ιδέαν τής ΓΙατρίδος ή 
Ελληνική ψυχή καί 
τούς γεραίρει.

Έσκίρτησε καί έπλη- 
ρ ώθ η ένθουσ ιασμοΰ 
είς τήν θέαν τοΰ γόνου 
τοΰ οίκου εκείνου, τοΰ 
οποίου τά τέκνα ήγω- 
νίσθησαν είς τά πεδία 
τής ελευθερίας, ϊδρυ-

κήν είς τόν ’Ιάκωβον 
βιογράφον τοΰ Βοκκακίου, 
τόν Πόγγιον καί ό ’Ιωάν
νης Χρυσολωράς εις τόν 
Γουαρίνην τόν ποιητήν 
τοΰ Pastor Fido.

Ό Θεόδωρος Γαζής 
ίδρυσε Πανεπιστήμιου εις 
Φερράραν καί άνεδείχθη 
πρώτος Πρύτανίς του.

Μέ τήν τιμήν νά κηρυ- 
χθή πολίτης τής Ένετίας 
άπό τήν σύγκλητόν της 
περιεβλήθη δ έκεΐ διδάξας 
τήν Ελληνικήν Γειόργιος 
ό Τραπεζούντιος, διατελέ- 
σας έπειτα περίφημος κα
θηγητής τής ρητορικής καί 
φιλοσοφίας έν Ρώμη καί 
κληθείς ύπό τοΰ Βασιλέως 
τής Νεαπόλεως εις τήν 
αυλή ν του.

'Ο Βησσαρίων όμως 
ύπήρξεν ό "Ελλην, όστις 
άπήλαυσε τών μεγάλειτέ- 
ρων τιμών εις τήν ’Ιτα
λίαν. Δι’ αύτάς δεν εΐνε

Μ.Η Α Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΕΛΕΝΗ

άγαστί| ή μνήμη τοΰ άνδρός,τοΰ έξομόσαντος. Άν όμως έη θασε 
μέχρι τοΰ νά γίνη προϊστάμενος τοΰ συνεδρίου τών καρδινα
λίων καί επίσκοπος Τουσκούλου εΐνε βέβαιον ότι μετεχειρίσθη 
τά αξιώματα του υπέρ τής πατρίδας του καί ότι είργάσθη ύπέρ 
αύτής έν ’Ιταλία, τυχών προστασίας καί ύποστηρίξεως έκεΐ, διά 
νά συμπήξη συμμαχίαι· ευρωπαϊκήν κατά τής Τουρκικής έπελά- 
σεως. Εΐνε εκείνος όστις συνήθροισεν έν Μαντούα τούς άντι- 
προσοΐπους τής I Ιελοποννήσου, τής Ρόδου, τής Κύπρου καί 
τής Ηπείρου διά νά συσκεφθώσι κατιι τοΰ Τούρκοι' καί όστις 
ένήργησε πρός τόν αύτόν σκοπόν νά συνέλθουν δύο συνελεύ
σεις έν Γερμανία. "Ιδρύσει· έν Τουσκούλφ καί έπί τής θέσεως 
όπου εύρίσκετο ή οικία τοΰ Κικέρωνος τήν μονήν τής Crypta 
Ferrata, όπου ή λειτουργία έγένετο 
Ελληνιστί καί ύπήρξεν ό Μαικήνα; 
τών λογίων Ελλήνων προσφύγων, 
προστάτης καί χορηγός δαψιλής.

Ό Βησσαρίων θνήσκων κατέλιπε 
τήν βιβλιοθήκην του εις τήν Ένε- 
τίαν, διότι έκεΐ κατά πρώτον ώς 
είπε — κατέφευγον καί εΰρισκον άσυ- 
λον οί. ομογενείς του οί φεύγοντες τήν 
τυραννίαν.

Άπό τήν ’Ιταλίαν πάλιν άλλος 
"Ελλην πρόσφυξ άπηύθυνεν λατινι
στί πρός τούς ηγεμόνας τής Εύριό- 
πης περιπαθή έ'κκλησιν νά δπλισθώσι 
κατά τοΰ Μωάμεθ Β ’.

’Ανακύπτει, έκ τούτων όλων μία 
Ιταλία άγαπώσα τήν ελληνικήν παι
δείαν, προστατεύουσα τούς ΐεροφάν- 
τας της, παρέχουσα ά'συλον διά νά 
διδάσκουν ούτοι τό έ'θνος των έκεΐ- 
θεν καί νιζ διαδίδουν τήν ιδέαν τής 
ελευθερίας μας.

«

Βραδύτεροι· πολύ, κατά τήν ι6ην 
εκατονταετηρίδα, άναη αίνεται ή Ελ
ληνική κοινότης τής Ένετίας.

"Οτι ή κοινότης αύτή έπέδρασε 
γιγαντιαίως είς τήν άναβίωσιν τής 
ελληνικής παιδείας καί τής ύπέρ ελευ
θερίας συνειδήσεως τοΰ ’Έθνους μας 
εΐνε ώμολογημενον άπό τούς ιστορι

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΙΚΤΩΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗΝ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΗΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

κούς. Έκεΐ είς τήν ώραίαν Ιταλικήν πόλιν ύπήρχον τετρακόσιοι 
"Ελληνες τώ 1583 άπό πάσαν γωνίαν τής Ελληνικής γής, έγι
ναν δέ πολυαριθμότεροι βραδύτεροι’.

Τώ ιό2ΐ συνέστησαν έν Ένετία τό Φλαγγίνειον Φροντι- 
στήριον, ίδρυθέν ύπό τοΰ Κερκυραίου Θωμά Φλαγγίνη. Εις 
τό Φροντιστήριον δέν έγίνοντο δεκτοί είμί] Έλληνες καί ορθό
δοξοι νέοι, έδίδαξαν δέ ό Κρής Καλλιάνης, δ I Ιροκακιάντης, ό 
Κατάνης, ό πολύς ΊΙλίας Μανιάτης, ό I. Πατούσας καί τώ 
1795- ότε παρήκμασε τό Φροντιστήριον, τελευταίος δ Κυθή- 
ριος Σπυρίδων Βλαντής.

Άπό τήν κοινωνίαν αυτήν τήν θάλλουσαν διά τήν εμπορι
κότητα τών μελών της, αλλά καί διά τήν ελευθερίαν τήν 

οποίαν εΰρισκεν είς τό φιλόξενοι· ’Ιτα
λικόν έδαφος, έξεπορεύθησαν πλεΐστα 
αγαθά διά τό Έθνος.

'Ο έν Ένετίςζ Έλλην Έπιφάνειος, 
ό λεγόμενος "Ηγούμενος, περί τά μέσα 
τής Ι7ης έκατονταετηρίδος ίδρυσε δύο 
σχολεία, εν εις τάς ’Αθήνας καί εν 
είς τά ’Ιωάννινα, δ δέ. Μάνος Γιόνμας 
ίεροσπουδαστήριον είς τήν δευτέραν 
ταύτην πόλιν.

\ιά νά δειχθή πόσην επιρροήν 
έ'σχον τά σχολεία ταΰτα, τά προικο
δότη θέντα έπειτα μέ κληροδοτήματα 
τών έν Ένετίιζ Ελλήνων ΓΙάνου'Ιερο- 
μνήμονος, Καραϊωάννου, Ρούττη καί 
άλλων, άρκεϊ νιζ μνημονεύσω τόν 
Κούμαν, γράψαντα μόνοι· διά τά 
ιδρύματα τών Ίωαννίνων ότι εις αυτά 

χρεωστεΐ. ή Ελλάς τήν άναγέννησιν 
τής Παιδείας».

Είς τήν έν Ένετία άδελφότητα 
τοΰ Αγίου Νικολάου χιλιάδες δου
κάτων, άφιερωθέντων άπό "ΈΖΛηνας, 
έφυλάσσοντο προορισμένα καί δαπα- 
νο'ιμενα διά τήν ελληνικήν παιδείαν. 

Έκεΐ έ'δωκε πέντε χιλιάδας δου
κάτα δ Λάμπρος Μαρούλης, πλου- 
σίαν βιβλιοθήκην δ Ντήλιος,χρήματα 
δ Μέλος, δ Αθηναίος Ιωάννης Ντέ- 
κας διά νά ίδρυθή δεύτερον σχολείον 
έν Άθήναις δώδεκα χιλιάδας δουκά-
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ΤΑ ΤΕΚΝΑ TCY ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΜΑΦΑΛΔΑ Η Α.Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΟΥΜΒΕΡΤΟΣ Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΥΟΛΑΝΔΗ 
ΠΡΙΓΚΙΨ ΤΟΥ ΠΕΑΕΜΟΝΤΙΟΥ

ΤΟ “ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΣΤΕΜΜΑ,, ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ 
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

των, ό Ροΰφος δι’ Υποτρόφους έν Λεβαδείφ, ό Κλινός διά 
γυμνάσιου έν ΙΙάτραις καί άλλοι.

Έν Ένετίρ επίσης ιδρύθη καί τό περίφημοι· τυπογρα- 
φεΐον δ Φοΐνιξ ■·.

Ή πόλις ή ’Ιταλική έχρησίμευσεν ώς φάρος τοΰ έθνους μας.
Τήν φιλοξενίαν της εις τούς Έλληνας ώς και την προτέραν 

τής άλλης ’Ιταλίας δεν θά λησμονήση ποτέ τό Ελληνικόν 
’Έθνος, τήν έδειξε δέ δεχθείς όπως έδέχθη, ένθουσιωδώς τον 
Βασιλέα τοΰ αδελφού λαού. ΔΗμ. Δημ.

λον Μοντσίνι. Διέδωσε τήν ιδέαν τής ενότητας τής ’Ιταλίας, 
έπολέμησεν υπέρ αυτής, τήν επέβαλε τέλος εϊς τήν διπλω
ματίαν τής Εύριόπης, εύρύνας τό ΙΙεδεμόντιόν του έως τά 
άκρα τής ’Ιταλίας.

Έγραφε διά τάς προς τήν Πατρίδα υποχρεώσεις του:
Τήν ημέραν κατά τήν οποίαν δεν θά δύναμαι πλέον νά 

κάμω τό καλόν, ούτε νά εκπληρώσω τάς υποχρεώσεις μου καί 
τάς υποσχέσεις μου θά κατέλθω τοΰ θρόνου .

"Εν δέ έτος προ τής οριστικής λύσεως τοΰ ζητήματος τής 
Πατρίδος του είπεν:

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΜΑΣ
Εϊς τό τέλος τού έτους θά είμαι 

λίας ή κύριος τής Σαβοΐας κατάχρεως.
Διότι πολεμών έδανείζετο, κατέλιπε 

εκατομμυρίων.

ή Βασιλεύς τής Ίτα- 

δέ χρέη είκοσι πέντε

« τενότεροι δεσμοί μετάξι1 Έθνους και τής Βασιλικής του 
Αχ Οικογένειας δεν υπάρχουν εις Ευρώπην από εκείνους, τούς 
μεταξύ τοΰ ’Ιταλικού ’Έθνους και τής οικογένειας τού ξένου μας.

Τήν ’Ιταλίαν τήν μεγάλην και ήνωμένην αυτή ή οικογέ
νεια τήν ΐδρυσεν.

Έπολέμησε τό Πεδεμόντιον υπέρ ελευθερίας και ένικατο 
καί, όταν ήτύχησεν, ό Κάρολος ’Αλβέρτος, μή θέλων νά ΰπο- 

ταχθή εις τούς δρουςτοΰ 
νικητοΰ, παρητήθη και 
δεικνύων τόν υίόν του 
Βίκτωρα’Εμμανουήλ Β ’, 
είπεν:

’Ιδού ό Βασιλεύς σας. 
Και ό Βασιλεύς αυτός 

ύπήρξεν ό θεμελιωτής 
τής ’Ιταλικής ιδέας.

Έκλήθη νά συζητήση 
τούς όρους τής ειρήνης. 
Έδέχθη ό,τι τοΰ έπε- 
βάλλετο νά δεχθή. "Οταν 
δμως τόν έκάλεσαν νά 
κατάργηση τό Σύνταγμα 
καιτήν σημαίαν έπήδη- 
σεν όρθιος,έκτύπησε τήν 
χεΐρα του εις τήν τρά
πεζαν καί είπεν.

— Εις τήν οϊκογένειάν 
μου όλοι εΐνε πιστοί εις 
τόν λόγον των.

Και έπάλαισεν επί των 
πεδίων τών μαχών καί 
έπάλαισεν εϊς τήν διπλω
ματίαν έ'χων βοηθόν τόν 
Καβούρ καί έπάλαισεν 
εϊςτήν ιδέαν μέ τόν μεγά-

ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝ
[Ό Βασιλεύς Ούμβέρτος μετά τής συζύγου του, τού 
υιού του Πρίγκιπος τής Νεαπόλεως, τής άδελφής του 

Μαρίας Πίας καί τών υιών της].

Και άπέθανε τήν 9 ’Ιανουάριου ι8;8. Μετέλαβε τών 
άχράντων μυστηρίων λέγων εις τόν υίόν του Ούμβέρτον:

— Έσο ισχυρός, δίκαιος, επιεικής. ’Αγάπα τήν ’Ιταλίαν, 
τόν λαόν σου, τήν ελευθερίαν.

Άπέθανεν εϊς 'Ρώμην όμως όπου έστησε μέ. τό αίμα του 
τόν θρόνον τής Σαβοΐας, θρόνον εκπροσωπούντο τήν ενότητα 
τής τέως εϊς μικρά βασίλεια κα'ι δουκάτα ανίσχυρα και δου- 
λεύοντα κατατετμ η μένης 
’Ιταλίας.

«
© ΠΑΤΗΡ

ΚΑΙ Η ΜΗΤΗΡ

Μέ τοιαύτας παραδό
σεις άνετράφη ό πατήρ 
τοΰ ξένου μας, ό Ούμ- 
βέρτος.

Έγενήθη τό 1844 
πριν ακόμη όπάρξη ή 
’Ιταλία μεγάλη.

Έπολέμησε και αυτός 
κατά τών λυσσαλέως άρ- 
νουμένων τήν έλευθερίαν 
και τήν ενότητα τής’Ιτα
λίας Αυστριακών και διε- 
κρίθη εϊς τήν μάχην τής 
24ης’Ιουνίου ι866 διά 
τής ψυχραιμίας και γεν- 
ναιότητος, τήν οποίαν 
έδειξε κατά τών αυστρια
κών ουλάνων.

Δέν εϊχεν ακόμη νυμ-
ΠΡΟ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ETON

|Ό Βασιλεύς Βίκτωρ ’Εμμανουήλ Γ’ - τότε πρίγκιψ 
τής Νεαπόλεως — μετά τής μητρός του Βασιλίσσης 

τής ’Ιταλίας Μαργαρίτας].

»

ι86ι, τήν χαριτοηιένην έξαδέλφην του, 
θυγατέρα τής Μαρίας Πίας, όταν αίπη 
ήτο δέκα ετών. 'Ο Ούμβέρτος ήτο τότε 
δέκα επτά ετών, κομψός, ρωμαλέος, ϊππεΰς 
καί κυνηγός άριστος.

Όκτω έτη παρήλθον έκτοτε όταν ό 
Βίκτωρ Εμμανουήλ Β έσκέη θη νά νυμ- 
η εύση τόν υίόν του.

Η Μαργαρίτα έΐχε τότε άποκρούση 
τιήν χεΐρα τοϋ Βασιλέως Καρόλου τής 
'Ρουμανίας εϊποΰσα:

— ’Αγαπώ πολύ τήν ’Ιταλίαν καί διά νά 
μείνω εϊς αυτήν άποκρούιο χίλια στέμματα.

'Ο στρατηγός Μεναμβρέα έπρότεινεν 
εϊς τόν Βασιλέα αυτήν ώς νύμφην.

Τί λέτε; άνεηιόνησεν ό Εμμανουήλ. Αυτή εΐνε παιδάκι.
— Καθόλου, Μεγαλειιίτατε, εΐνε ώοαία καί χαριτωμένη νεάνις. 
Καί περιέγραψεν ό στρατηγός τόν χαρακτήρα της. τιήν χάριν

της τιήν ολίγον ύπερήιμανον, τιήν έλαφράν αισθηματικότητά 
της, τιήν συγκρατουμένην όμως άπό μίαν μεγάλην σταθερό
τητα χαρακτήρας.

Ό Βασιλεί'ς δέν έγνώριζε τήν ανεψιάν του, άλλ’ έπειτα 
άπό τιήν περιγραφήν αυτήν είπε:

'Αναγνωρίζω τό αίμα μου εϊς τήν Μαργαρίταν.
Καί άνεχώρησε διά τό Τουρϊνον, όπου κατιόκει ή μήτηρ 

της καί απρόοπτος έπεσκέπτετο τό μέγαρόν των.
Μετ’ ολίγον επανηρχετο ιμέρων καί τόν υιόν του διά νά 

ζητήση έπισήμως τιήν χεΐρα τής Μαργαρίτας διά τόν Διάδοχον.
'Ο ενθουσιασμός τοΰ λαού έδείχθη ακράτητος εις τό Του- 

ρΐνον, εϊς τιήν Φλωρεντίαν, παντού διά τό τέλειον ζεύγος. Καί 
ό Διάδοχος όσημέραι έγίνετο αγαπητότερος εϊς τό πλευράν τής 
ωραίας Μαργαρίτας.

Έμενον εϊς τήν Μόντζαν ήσυχοι καί αγαπητοί άπό όλους, 
ενώ ό μέλλων Βασιλεύς κατέκτα τιήν αγάπην τοΰ λαού διαρκώς.

Έπεσκέπτετο τά εργοστάσια, συνωμίλει μέ τούς έργάτας, 
έκα'λει εϊς γεύματα τούς φοιτητάς, οί όποιοι έτύχαινε νιί παρου- 
σιασθώσιν ένοιπιόν του ώς έπιτροπαί, έτρεξε μίαν νύκτα εϊς 
πυρκαϊάν καί επανήλθε σχισμένος καί μαυρισμένος άλλ’ υπε
ρήφανος, άλλ’ άγαπητιίτερος εϊς τόν λαόν.

Έκλήθη νά βασιλεόση όταν ή ’Ιταλία διήγε πλέον ειρή
νην. Καί έδειξεν όλην τιήν ευγένειαν τής ψυχής του καί όλην 
τήν γενναιότητά του προκινδυνεύων υπέρ τοΰ λαού του.

Εις τό 1884 εξερράγη χολέρα εϊς τιήν Μιαούσκαν καί τήν 
Νεάπολιν. Μετά επίσκεψη· ολίγων ημερών εϊς τιήν σύζυγόν του 
καί τόν υιόν του, τόν νΰν Βασιλέα, διαμένοντας έν Βενετίιι, 
έφθανεν άπροόπτως εϊς Νεάπολιν, όταν έμαίνετο ή άπαισία 
νόσος. Έπαρηγόρει, έβοήθει, εϊσήρχετο εϊς τά νοσοκομεία, διέ
τασσε τά δέοντα καί μάτην παρεκαλεΐτο νά φύγη καί νά ιιιή 
εκθέτη εις κίνδυνον τήν ζωήν του.

—'Η Μεγαλειότης σας εΐνε εδώ τοΰ είπεν άπό εϊκοσι- 
τεσσάρων ώρών. 'Έκαμεν ό,τι έπρεπε διά νά δείξη....

— Δέν ήλθα εδώ διά νά δείξω τίποτε... άπήντησεν. Ήλθα 
διό. νά κάμω τό καθήκον μου καί είμαι βέβαιος ότι ό καθένας 
θά κάμη τό ϊδικόν του.

Τό τέρας όμως τής αναρχίας δέν
Έδολοφονήθη ούτος, ώς γνω

στόν, εις τόν ίδιον τόπον όπου 
διήλθε τάς ώραιοτέρας στιγμάς 
τοΰ βίοι· του, εϊς τήν Μόντζαν 
τόν ’Ιούλιον τού 1900.

έηείσθη τοΰ καλού Βασιλέως.

φευθή τήν Μαργαρίταν.
Τήν έγνώρισεν εϊς τήν 

Μόντζαν τό θέρος τοΰ

Εΐνε άπλοΰν τό κειμήλιον αύτό άλλ’ίστορικόν. 
’Από χρυσά λιθοκόσμητα καί γεγλυμμένα 

ελάσματα άποτελεϊται κατά τό πρότυπον τών 
βυζαντινών στεμμάτων, άλλα τά χρυσά αυτά 
ελάσματα καλύπτουν σιδηροΰν κύκλον, οστις, 
κατά τήν παράδοσιν. κατεσκευάσθη έξ ήλου 
άπό εκείνους δΓ ών ό Θεάνθρωπος καθηλιόθη 
εις τόν Σταυρόν.

Εΐνε διά τοΰτο ιερόν τό στέμμα αυτό, άλλ’ 
εΐνε τοιοΰτον καί διά την μακράν ιστορίαν 
του, ιστορίαν ή όποια σφυρηλατεί ένα άκόμη 
δεσμόν μεταξύ 'Ιταλίας καί "Ελλάδος.

Έν τιΐ» έπικηδείφ αύτοΰ λόγοι εις τόν Αύτο- 
κράτορα Θεοδόσιον τόν Λ ό "Αγιος ’Αμβρό
σιος πληροφορεί τά εξής περί τοΰ στέμμα
τος αύτοΰ:

"II "Αγία "Ελένη διέταξε τήν κατασκευήν του 
καί. ώς άλεξιτήριον άπό παντός κακού καί 
έδώρησεν εις τόν υίόν αυτής, τόν Μεγάλον

τόν Πάπαν Γρήγορων τόν Μεγάλον καί άπό τών 
εις τάς τής Βασιλίσσης τών Λογγοβάρδων

σε βάσμ ι ον έ νθ ύμ. η μα,
Κωνσταντίνον.

Περιήλθε τότε εις
χειρών αύτοΰ. δωρηθέν, εί.
Θεοδολίνδης.

Δύτη τό έδώρησεν εις τόν Καθεδρικόν ναόν τοΰ ‘Αγίου Ίωάννου τής 
Μόντζας μέ τήν διαταγήν, ΐνα πόντε; οί διάδοχοί της στέφ-Ίονται 
δΓ αύτοΰ.

«
Ή ιστορία τοΰ πολυτίμου Στέμματος συνεχίζεται.
Εϊς τάς 26 Μαΐου 1805 ό Ναπολέων ό Μέγας τό η ορεϊ ώς δείγμα 

τής επί τής ’Ιταλίας κυριαρχίας του καί λέγει:
—Ό Θεός μοΰ τό έδωκεν. ούαί εις οντινα τό θίξει.
Οί Αυστριακοί μετά ταϋτα κατακλύζουν τήν ’Ιταλίαν καί ό Ί’αδέσκης 

άπάγει τό στέμμα εις τήν Βιέννην, λάφυρον πολύτιμον.
Ή ’Ιταλική Πατρ’ις όμως άναγενναται έπειτα. Οί αγώνες τοϋ Βίκτω- 

ρος "Εμμανουήλ, τοϋ Καβούρ. τοΰ Γιιριβάλδη έστέη οντο υπό επιτυχίας.
ΊΙ ’Ιταλία "ιδρύεται καί ό Βίκτωρ ’Εμμανουήλ γίνεται Βασιλεύς της.
Καί τότε ζητείται τό Στέμμα άπό τήν Αυστρίαν καί αποδίδεται, 

φυλασσόμενοι· μέ τόν σεβασμόν τόν οποίον εϊδομεν.

ΤΟ

ΑΠΟ TON BION ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ

Τήν εσπέραν τής ιχ Νοεμβρίου 1869 τό θέατρον τοΰ Σάν - 
Κάρλο εϊς τήν Νεάπολιν ήτο πλήρες. ’Έξαφνα από τό δημο
τικόν θεωρεΐον ήκούσθη ή φωυή :

— Πολΐται! Λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς πληροφορήσω ότι 
ή Α. Β. Υ. ή Πριγκίπισσα Μαργαρίτα έτεκεν αισίως υίόν.

Φαντάζεται πας τις τί έγειυεν. ΤΙ παράστασις διεκόπη, ζητω- 
κραυγαί αντήχησαν, διαδηλιόσεις διωργανάιθησαν άδουσαι, ή 
πόλις έφωταγωγήθη, ενώ από τού Σαίν -Έλμα κανονιοβολι
σμοί άνήγγελλον τό ευτυχές γεγονός.

Εϊς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ ανακτόρου άνέμενεν ή Κυβέρ- 
νησις και οί τιτλούχοι τοΰ Κράτους διαρκώς ταξειδεύοντες από 
Φλωρεντίας εϊς Νεάπολιν διά νά χρησιμεύσουν, κατά τούς νό
μους τοΰ οίκου τής Σαβοΐας, ώς μάρτυρες τού τοκετού.

Τήν δεκάτην εσπερινήν ώραν έπευφημίαι ζωηραί έγέμιζαν 
τήν αίθουσαν. Άμνηστεΐαι έδόθησαν καί λαϊκαί έορταί.

Αί ϊταλικαί πόλεις προσέφερον τά ίμάτια εις τό νεογνόν καί 
ή Νεάπολις τό λίκνον του

Η

ΤΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΣΤΕΜΜΑ

7VY εταξύ τών κειμηλίων τοΰ Ττα- 
J. I.L λικοΰ Θρόνου, κειμήλιον ιερόν 
καί άπολαμβάνον σεβασμού καί τιμών 
εΐνε τό «Σιδηροΰν Στέμμα».

Ειδική φρουρά τό περιστοιχίζει 
εξαγόμενον τής θήκης του, οί «Χαλλε- 
βαρδιέροι του Σιδηρού Στέμματος , 
ήχοΰν δέ οί κώδωνες καί παρατάσ
σεται κατά τήν διέλευσή· του στρα
τός. Διά νά μεταφερθή κάπου, απαι
τείται Β. Διάταγμα.

θαύμα αληθινόν τέχνης.
Τήν τετάρτην ημέραν έπρό- 

κειτο νά βαπτισθή ό Διάδοχος. 
Έλεγον τότε νά τόν ονομάσουν 
Έμμανουήλ-Φιλιβέρτον ή Κάρο- 
λον-Έμμανουήλ. Ό πατήρ του 
όμως έθεσε τέρμα εϊς τήν συζή
τηση· εϊπών:

— Εϊς κάθε οϊκογένειάν εΐνε 
εθίμου τό παιδί άν εΐνε άρρεν 
νά λαμβάνη τό όνομα τοΰ πάπ- 
που του καί άν εΐνε θήλυ τής 
μάμμης του. Αυτό θά κάμωμεν 
καί ημείς.

Καί ό Διάδοχος έβαπτίσθη 
Βίκτωρ - Εμμανουήλ. Άυάδοχός 
του ύπήρξεν ή Νεάπολις διά τοΰ 
Δημάρχου της κόμητοςΚαπιτέλλι 
καί αντιπροσώπων από όλα τά 
επαγγέλματα καί από τους λεμ
βούχους ακόμη.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ

ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΞΕΝΟΥ

Ο ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΤ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

L

ι

Η ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Η "ΔΑΓΜΑΡ,, ΠΡΟΣΠΕΛΑΖΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΑΠΟΒΑΘΡΑΝ

I. ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗΣ
ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

[Φωτ. Σ. Καμηλέρη] Η ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤ.λΣΧΟΛΩΝ

ΊΙ δεξίωσις ής έτυχεν ό έστεμμένος ξένος μας υπεοέβη κατά τήν θερμό
τητα Λάβαν προσδοκίαν. Είς τούτο συνετέλεσε κατά τό πλεΐστον ή συμμετοχή 
τού Δημάρχου τής πρωτευούσης κ. Σ. Μερκούρη, πρωτοστατήσαντος περί τήν 
πάνδημον ίκδήλωσιν τών ζωηρότερων αισθημάτων. "Αλλως καί ό ελληνοπρε
πέστατος διάκοσμος τοΰ σταθμού τής Όμονοίας. κατά τήν κοινήν όμολογίαν 
ύπήρξεν άπό πάσης άπόψεως εντελής, οφείλεται δέ οΰτος τόσον κατά σχέδιον 
όσον καί κατ’ έκτέ.λεσιν είς τόν Αρχιμηχανικόν τού Δήμου κ. 1. Κολλινιάτην, 
όστις ρδεΐχΰη κράτιστος τής αισθητικής μύστης.

[Φωτ. Σ. Καμηλέρη]
]Φωτ. Γαζιάδου]

Η ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ Β. ATM ΑΚΑΤΟΣ "ΔΑΓΜ Α Ρ(, ΕΠΛΕΕ ΜΕΣΩ. ΜΥΡΜΗΚΙΑΣ ΛΕΜΒΩΝ 
[Φωτ. Γ. Γρηγοροπούλου]

ΕΙΣ ΑΝΑΜΟΝΗΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ.—ΠΩΣ ΔΙΕΚΟΣΜΗΘΗ Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ Κ ΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

[Φωτ. Γ. Γρηγοροπούλου]

Έκ παραλλήλου καί έξ ίσου έπιτυχής ύπήρ- 
ξεν ό διάκοσμος τής αποβάθρας Πειραιώς. Καί 
αυτός έλληνοπρεπής, έλαψρός, λιτός, άπέριττος 
άλλά γραφικός, μέ ωραίας έλληνικάς γραμμάς. 
Ό διάκοσμος ούτος όφείλεται είς τόν μηχανι
κόν τής πόλεως Πειραιώς κ. Π. 'Ροΐλόν.

Ο ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΑΜΑ ΤΗι ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΣΦΩΝΩΝ ΤΗΝ Α. Μ. ΕΞΩ0Ι ΤΟΥ ΣΙΔΗ°ΟΔΡ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
[Φωτ. Ό-ττ. Καταστήματος "Kodak.,|

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡ0ΕΝ2ΝΟΣ 
[Φωτ. Ε. Καρΐή) Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΜΠΗ ΔΙΑΣΧΙΖΟΥΣΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ 

[Φωτ. Ε. Καρζή]

ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
[ Φωτ. Ε. Καρζή J

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
[Φωτ. X. Καμηλέρη|

ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΕΚΛΥΞΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΣΠΑ'1 Ν ΕΙΣ ΑΛΗΘΗ ΦΡΕΝΙΤΙΔΑ
[Φωτ. Κ. Μπέριγκεο)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ κ. ΤΙΤΤΟΝΙ ΕΠΙ ΪΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Φωτογραφία του Ερασιτέχνου συνεργάτου μας κ. X. Καμηλέρη, ληφΙΙτϊσα τη εύμεντί συγκαταΟίσει τής Λ. ΈΕοχότητος|

Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΑΜΑΞΗΣ 
(Φωτ. Όπτ. Καταστήματος “Kodak..]



82 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 1907
ΜΑΡΤΙΟΣ 1907 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 83

ΤΟ ΚΥΡΗΝΑΛΙΟΝ.— ΤΟ ΕΝ ΡΩΜΗ, ANAKTOPON ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΙΔΙΟΝ

ΊΙ Βασίλισσα Μαρ
γαρίτα δέν ήδΰνατο νά 
θηλάση μόνη τόνεογνόν. 
Έζητήθη τότε εύρωστος 
τροφός καί εύρέθη τοι- 
αΰτη ή ωραία χωρική 
Μαρία Μαίστο. ΊΊ Βα
σίλισσα Μαργαρίτα τήν 
έφίλησεν εις τό μέτωπον 
καί τής παρέδωκετό παΙ
διον, ενώ εκείνη δειλο- 
τάτη δέν έτόλμα νά λάβη 
εις χεΐράς της τόν βασι
λικόν της τρόφιμον.

Πρώτη διδασκάλισσα 
τοΰ Βασιλέως έχρησίμευ- 
σεν ή άγγλίς Έλισσάβετ 
Α ή, ή οποία υπέβαλε τόν 
μαθητήν της εις αυστη
ρόν πειθαρχίαν, εις τήν 
τήρησιν τής οποίας έβοή- 
θει καί ή Βασιλική του 
μήτηρ.

”1 Ιγγισεν, δταν ήτο παι
δάκι, μέ εν παιγνίδι του 
κάποτε ό νΰν Βασιλεύς τόν ώμον τής μαρκησίας Βιλλαμαρίνα. 
Ή μήτηρ τότε είπε πρός τόν υιόν της:

— Έλα δώ καί ζήτησε συγγνοηιην. "Ενας εΰγενής ποτέ δέν 
πρέπει νά διστάζη νά ζητή συγγνώμην, δταν, έστω καί χωρίς 
νά τό θέλη, έκαμε τό παραμικρόν εις μίαν κυρίαν.

’Έπειτα από ολίγον ό Διάδοχος έτιμωρεΐτο πάλιν από τήν 
μητέρα του καί αι έφημερίδες ήσχολήθησαν μέ αυτήν τήν 
τιμωρίαν, τής οποίας ή αφορμή ήτον δτι ό Βίκτωρ, ενώ επαιζε 
μέ τήν μικράν θυγατέρα τής μαρκησίας Βιλλαμαρίνα, έθΰμωσε 
καί τής είπε:

—"Οταν »*)ά  γίνω βασιλεύς, θά σοΰ κόψω τό κεφάλι!
Έσυνειθίζετο ακόμη καί εις τήν οικονομίαν καί διετήρει 

βιβλίον εις τό όποιον έγραφε τά έξοδα τής ημέρας. Δέν εΐνε 
γνωστόν τώρα άν διατηρή τήν συνήθειαν αυτήν, εΐνε δμως 
βέβαιον δτι ιός πρίγκηψ τής Νεαπόλεως έκράτει βιβλίον τών 
εξόδων του.

’Αργότερα κατετάχθη εις τό πλήρωματοΰ εκπαιδευτικού πλοίου 
Καράτσιολο καί έφερε τήν ναυτικήν στολήν, τήν όποιαν 

δμως εις ηλικίαν δώδεκα ετών αντικατέστησε μέ τήν στολήν 
τοΰ μαθητοΰ τής Στρατιωτικής Σχολής.

'Ο συνταγματάρχης Όζιο έξελέγη τότε διά νά διευθύνη τήν 
εκπαίδευση· τοΰ μέλλοντος Βασιλέως.

’Αφύπνιζε τόν Διάδοχον εις τάς έξ, εις τάς επτά δέ είχεν 
όρίση τό πρώτον μάθημα.

Πώς ένόει νά άναθρέψη τόν μέλλοντα Βασιλέα ό ’Όζιο 
καταφαίνεται από τά εξής;

Εις τόν διδάσκαλον τής'Ιταλικής Λουδοβίκον Μοράντι έλεγε: 
Νά τόν μεταχειρίζεσθε ώς πάντα άλλον μαθητήν. Νά μή 

δεικνύετε σεβασμόν άκαιρον καί επιείκειαν ούτε εις τιι μικρότερα 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝΑΠΟ ΤΟ ΚΥΡΗΝΑΛΙΟΝ

πράγματα.’Άν, παραδείγ
ματος χάρη·. χρειασθήτε 
τίποτε εις το μάθημα δ 
Πρίγκηψ νά σηκωθή νά 
το φέρη, δ'χι σείς. ”Αν 
πέσΐ| ένα βιβλίο κάτω, ό 
Πρίγκηψ θά τό σηζώση. 

Μίαν ημέραν ό Διά
δοχος ήτο συναχωμένος, 
έπρόκειτο δέ νά έξέλθη 
έφιππος μέ τον διδάσκα
λον τής Ιππασίας Μόσκα. 
Αυτό θά έγίνετο μετά τό 
μάθημα τής ιταλικής καί 
ό Μοράντι παρετήρησεν 
εις τον Όζιο δτι άφοΰ 
εϊχε κρυώση ό Πρίγκηψ 
θά ήτο καλόν νά μην 
έξήρχετο.

— Και <ιν έχω μεν πό
λεμον αύριον, άπεκριθη 
ό συνταγματάρχης, καί 
εΐνε ανάγκη νά ΐππεύση 
ό Πρίγκηψ, έστω καί 
συναχωμένος;

Ούτως άνεπτΰσσετο εις 
τά γράμματα και τά στρα

τιωτικά ό \ιάδοχοςένω ή μήτηρ του παρηκολοόθει την έκπαί- 
δευσιν τοΰ υίοΰ της στοργικά τόσον, ώστε έμάνθανε λατινικά 
διά νά ειμπορή νά κρίνη τάς προόδους του. Καί ό Πρίγκηψ 
έλεγε τότε:

—"Οταν μέ έρωτά ή μητέρα μου, φοβούμαι. 'Εκείνη εξηγεί 
τον Βιργίλιον, ένώ έγι'ο παλαίω άκόμη μέ τον Κορνήλιον Νέ- 
πωτα. Άλλ’ ή μητέρα μου δέν έχει νά μάθη τίποτε άλλο, ένφ 
εγώ έχω τόσα μαθήματα.

Καί ό Πρίγκηψ προιόδευεν εις τά μαθηματικά, τάς στρατιω
τικός έπιστήμας, την ιστορίαν καί τήν γεωγραφίαν καί έπέδιδε 
θαυμασίως εις τά σπόρ.

Μόνον την μουσικήν δέν ένόει.
— Συγχωρήσατε με—έλεγεν εις τήν καθηγήτριαν τοΰ πιάνου 

κυρίαν Τσεραζόλι — διότι δέν αγαπώ τέχνην εις τήν όποιαν 
αφιερώσατε ολόκληρον τήν ζωήν σας καί τήν οποίαν τόσον 
λαμπρά διδάσκετε. \\Ώ.ά δέν νομίζετε ότι είκοσι σάλπιγγες εΐνε 
το ίδιο όπως καί τό πιάνο σας;

Καί επιλέγει ό βιογράφος τοΰ ξένου μας:
«Εις τήν μετρίαν κλίσιν τοΰ Βίκτωρος’Εμμανουήλ Γ’ πρίις 

τήν μουσικήν ενυπάρχει κάποιος αταβισμός. Ό πάππος του 
Βίκτωρ Εμμανουήλ Β ’ έλεγε κάποτε:

—’Από μουσικήν δέν εννοώ παρά εκείνην των κανονιών.

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ

Ή έκπαίδευσις τοΰ Πρίγκηπος συνεπληρώθη έπειτα μέ 
ταξείδια.

Εις τά 1885 έπεσκέφθη τήν 'Ελβετίαν καί μέρος τής Γερ
μανίας καί εις τό ι SS6 έμελέτησεν έπιτοπίως τ<< πεδία τών 
μαχών τοΰ 1870 καί έπεσκέφθη τήν Φραγκφοΰρτην, τήν 

Μαγιάτσαν, τήν Άϊδελβέργην, τό Μέλαν’Όρος καί έπανήλθεν εις 
Ιταλίαν διά τής ’Ελβετίας. Ή επάνοδος αυτί] ήτο αληθινόν 
κατόρθωμα. Ό Πρίγκηψ διήλθε πεζή τόν "Αγιον Βερνάρδον 
καί. κατά τήν πορείαν του, πολλάκις έκοιιιήθη εις ταπεινός 
καλύβας καί έφαγε δύο αυγά καί χωρικόν άρτον.

Εις τά 1887 έωρτάσθη ή ένηλικιότης του καί έγινεν 'Ομό
τιμος τοΰ Βασιλείου.

’Αμέσως έπειτα έταξείδευσεν εις Μάλταν, Αίγυπτον, Παλαι
στίνην, Κύπρον καί έπεσκέη θη καί νήσους τινάς τής Μεσογείου.

’Αργότερα διέτρεξε τήν Εΰριόπην επάνω μέχρι τής Σπιτ- 
σβέργης καί τής Ρωσσικής Λαπωνίας.

Τά ώραιότερά του δμως ταξείδια τά έξετέλεσε μέ τήν θαλα
μηγόν του Γκαϊόλα , ένα μικρόν άτιιόπλοιον ι6θ τόννων. 
Τέσσαρες καμπίναι. ήσαν προωρισμέναι διά τόν Πρίγκηπα καί 
τήν Ακολουθίαν του. Τό σαλόνι έχρησίμευεν ώς έστιατόριον 
καί εν μόνον διαμέρισμα διά τόν ύπνον τοΰ κυβερνήτου καί 
τών δέκα άνδρών τοΰ πληρώματος.

Μέ αυτό τό γιώτ ό Πρίγκηψ ήλθε καί εις τόν Πειραιά.
Έπεσκέφθη έπειτα ό Βίκτωρ-’Εμμανουήλ τήν Σμύρνην, 

τήν Θεσσαλονίκην, τό "Αγιον ’Όρος, τό Βελιγράδιον, τήν Κων
σταντινούπολη·, τήν Μαύρην Θάλασσαν, τήν Τυφλίδα, τό δρος 
’Αραράτ, τό Βακοΰ, τίμ· Κασπίαν, τήν Βουχάρα, τήν Κριμαίαν.

Μετ’ ολίγον μετέβαινεν εις Πετρούπολη· καί Μόσχαν.
Μετά τόν γάμον του ό Βίκτωρ-’Εμμανουήλ έπεχείρησε νέα 

ταξείδια ήλθε δέ καί δευτέραν φοράν εις τήν Ελλάδα μετά 
τής συζύγου του.

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ητον ήδη ώριμος ό Διάδοχος καί δέν έλησμόνει τά καθή
κοντα, τιι όποια τώ έ.πέβαλλεν ό τίτλος αυτός.

Συνιυδευε τούς γονείς του καί ήτον εντός τής βασιλικής 
άμάξης, δταν εις τήν Νεάπολιν ό Πασσανάντε άπεπειράθη νά 
δολοφονήση τόν πατέρα του, τόν οποίον συνώδευεν επίσης 
δπου οΰτος μετέβαινε διά νά σβύση τάς υποβοσκούσας εξεγέρ
σεις, τάς προερχομένας από τάς περίπλοκός τών διαφόρων κοι
νωνικών ζητημάτων. Έμελέτα τοιουτοτρόπως τόν λαόν του 
καί. τάς άνάγκάς αυτού 
ό Διάδοχος.

Όταν έγινεν εις τό 
Πάνθεον τό προσκύνημα 
τοΰ τάφου τοΰ Βίκτωρος 
Εμμανουήλ Β' ό Διά
δοχος άνεμίχθη μέ τούς 
προσκυνητάς, ευρε λόγους 
καί τρόπους νά δείξη πώς 
αισθάνεται καί αυτός δ,τι 
δονεί τήν ιταλικήν καρ- 
δίαν. Ευρε θερμούς καί 
πατριωτικούς λόγους διά 
τούς πεσόντας έν Άβυσ- 
σι ννία, έκαμε νιι άναζήση 
ή ψυχή τής’Ιταλικής Πα- 
τρίδος πρό τού τάφου 
τοΰ Ιωσήφ Γαριβάλδη.

Τον ήγάπησεν ό ιταλι
κός λαός καί — περισσό
τερον από κάθε άλλον

ΑΛΕΞ. ΣΚΟΥΖΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Διάδοχον — τόν είδεν. ’Έζησεν ώς 
Διάδοχος εις τήν Νεάπολιν άναστρε- 
φόμενος τήν κοινωνίαν της, δίδων 
δέ εκεί τόν τόνον τής μόδας εις δλα 
έως καί εις τόν τρόπον τοΰ χαιρετφν, 
τοΰ βαδίζειν, τοΰ ένδύεσθαι.

Τοΰ έστειλε κάποτε ή μήτηρ του 
μίαν άσθοδέσμην γαρυφάλλων ερυ
θρών καί ό Διάδοχος έπέρασεν ένα 
εΐςτήν κομβιοδόχην του. Τήν έπομέ- 
νην δλη ή αριστοκρατία τής Νεαπό
λεως έφοροΰσε κόκκινα γαρύφαλλα.

’’Αλλοτε ιιετεχειρίσθη όμιλών δλί- 
γας καθαρώς ναπολιτανικάς λέξεις.

Τήν άλλην ήμέραν τά ναπολιτά- 
νικα αργκό ήσαν εις χρήση· παρά 
τη αριστοκρατία.

'Έζησεν επίσης ό Διάδοχος καί 
εις τήν Φλωρεντίαν, όπόθεν έφυγε 
διάτό Μαυροβούνιο*·,  δπου εξέλεξε 
τήν σύζυγόν του.

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
(ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

rn ής οικογένειας αυτής, ή όποια έβα- 
JX, σίλευσεν Κράτους, οπερ ή ανδρεία 

τών θεμελιωτών της ΐδρυσεν, αρχηγός 
τώρα εΐνε ή Λ. Μ. Βίκτωρ Έμμα- 

ΙΥΙΙΡΑΜΠΕΛΛΟ

X
X

ΤΙΤΤΟΝΙ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

στοατοΰ καί τοΰ Ναυτικού. Άονηνόε τοΰ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 

νουήλ Γ' (Φερδινάνδος-Μά- 
ριος-Ίανουάριος), γεννηθείς 
εις τήν Νεάπολιν τήν 11 
(ν. ή.) Νοεμβρίου ι86ρ έκ 
τοΰ Βασιλέως Ούμβέρτου Α' 
καί τής .Μαργαρίτας τής Σα
βοΐας. Διεδέχθη τόν πατέρα 
του δολοφονηθέντα υπό τοΰ 
αναρχικού ‘Αγγέλου Μορέσ- 
ση έν Μόντζρ. τήν 29 (ν. ή.) 
’Ιουλίου τοΰ 1900.

’Αρχηγός τοΰ ’Ανώτατου 
Τάγματος τοΰ Ευαγγελισμού, 
τοΰ Τάγματος τών 'Αγίων 
Μαυρίκιου καί Λαζάρου, τοΰ 
Στρατιωτικοΰ Τάγματος τής 
Σαβοΐας εΐνε άκόμη Μεγα
λόσταυρος τής Λεγεώνος τής 
Τιμής, Ιππότης τοΰ ισπανι
κού Τάγματος τοΰ Χρυσοΰ 
Δέρατος, τοΰ Τάγματος τοΰ 
'Αγίου Μιχαήλ, τοΰ Τάγμα
τος τοΰ Μελανός ’Αετοΰ, τοΰ 
Έλέφαντος, τών Σεραφίνων 
κ.τ.λ. Εΐνε προσέτι ’Ανώτα
τος ’Αρχηγός τοΰ Ίταλικοΰ 

14ου συντάγματος τών 'Ράσ
σων Δραγόνων, συνταγματάρχης τοΰ 28 ω· συντάγματος τοΰ Αύστριακοΰ 
Πεζικού, τοΰ 13ου συντάγματος τών Πριϋσσων Οΰσσάρων κ.τ.λ.

Ό Βίκτωρ ’Εμμανουήλ, ώς Πρίγκηψ τής Νεαπόλεως άκόμη ένυμ- 
φεΰθη έν 'Ρώμη τήν 24 ’Οκτωβρίου 1896 τήν Πριγκίπισσαν 'Ελένην 
τοΰ Μαυροβούνιου, θυγατέρα τοΰ ήγεμόνος Νικήτα.

Ή νΰν Βασίλισσα έγεννηθη τήν 8 ’Ιανουάριου 1873 καί όλίγας ημέ
ρας πρό τοΰ γάμου της, ήτοι τήν 2 ‘Οκτωβρίου ιδρό έγινε καθολική.

Λί A. Α Μ. Μ. έχουν δύο τέκνα:
Τήν A. Β. Υ. τήν Πριγκίπισσαν Ύολάνδην (Μαργαρίταν - Μιλέναν - 

Έλισσάβετ - 'Ρωμαίαν - Μαρίαν) γεννηΟεΐσαν έν 'Ρώμη τήν ι ’Ιουνίου 
ιροι καί:

Τήν A. Β. Υ. τήν Πριγκίπισσαν Μαφάλδαν (Μαρίαν - Ελισσάβετ- 
Άνναν -'Ρωμαίαν) γεννηθεΐσαν έν 'Ρώμη τήν 2ΐ Νοεμβρίου 1902.

’Εκτός τών Βασιλέων καί τών τέκνων των εις τήν Βασ. Οικογένειαν 
άνήκουν ή Α. Μ. ή Βασιλομήτωρ Μαργαρίτα (Τερέζα - Μαρία - ’Ιωάννα) 
γειτηθεΐσα έν Τουρίνηι τήν 20 Νοεμβρίου 1851· Εΐνε ή απαρηγόρητος 
άκόμη διά τό τραγικόν τέλος τοΰ συζύγου της χήρα, θυγάτηρ τοΰ 
Πρίγκηπος Φερδινάνδου τής Σαβοΐας, άδελφοΰ τοΰ Βίκτωρος Εμμα
νουήλ Β'. Ένυμη ρύΟη έν Τουρίνω τήν 22 ‘Απριλίου ι868 τόν Οΰμβέρ- 
τον, δστις άνήλθεν εις τόν θρόνον τήν 9 ’Ιανουάριου 1878.

Έκ τοΰ γάμου της ή Βασίλισσα Μαργαρίτα δέν έσχεν άλλα τέκνα 
είμή τόν νΰν Βασιλέα.

Τιι αλλα κυριιότερα μέλη τής Β. Οικογένειας εΐνε :
ΊΙ Λ. Β. Υ. Θωμάς ‘Αλβέρτος - Βίκτωρ Δούξ τής Γενούης αδελφός 

τής Βασιλίσσης Μαργαρίτας καί θειος τοΰ Βασιλέως γεννηθείς έν Του- 
ρίνιρ τήν 6 Φεβρουάριου 1854· Ιππότης τοΰ Τάγματος τοΰ Εϋαγγελι- 
σμοΰ, τοΰ Χρυσιηιάλλου Δέρατος, τοΰ Μελανός ‘Αετοΰ κ.τ.λ. Εΐνε καί 
Ναύαρχος τοΰ ’Ιταλικού Ναυτικού.

Οί τρεις έξάδελφοι τοΰ Βασιλέως:
Ή A. Β. Υ. Έμμανουή/. (Φιλιβέρτος - Ευγένιος - Βίκτωρ - Ιωσήφ · 

Μάριος) Δούξ τής ’Αόστης. ’Αντιστράτηγος τοΰ ‘Ιταλικού Στρατού.
ΊΊ Λ. Β.’Υ. Βίκτωρ (Εμμανουήλ -’Ιωάννης - Μάριος) Κόμης τοΰ 

Τουρίνου. Συνταγματάρχης τού 5ου Συντάγματος τοΰ 'Ιππικού. Εΐνε 
'Ιππότης τοΰ Τάγματος τοΰ Ευαγγελισμού, τοΰ Μελανός ‘Αετού κ.τ.λ.

ΊΙ A. Β. Υ. Λουδοβίκος (‘Λμεδαϊος - Ιωσήφ -Φερδινάνδος) Δούξ τών 
Άμπρουζίων, γεννηθείς έν Μαδρίτη, εΐνε Πλοίαρχος τοΰ I. Β. Ν.

Ή Λ. Β. Δ', ή Πριγκίπισσα Κλοτίλδη αδελφή τοΰ Ούμβέρτου Λ'.
Ή Λ. Μ. Μαρία Πια,αδελφή τής Πριγκιπίσσης Κλοτίλδης καί χήρα 

τοΰ Λουδοβίκου Λ' τής Π ορτογαλλίας, Μήτηρ τοϋ Βασιλέως τής ΙΙορ- 
τογαλλίας Καρόλου Α'.
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Γ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ I. ΠΑΠΑΔΙ AM ΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΤΣΕΡΝΟΒΙΤΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΗΣ Α. Μ- ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡ. ΟΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΤΑΥΛΑΡΧΗΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ν

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ —Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

κλαυσεν επάνω άπό τό φέρετρον τοΰ πατρός Του ό Βίκτωρ 
’Εμμανουήλ και άπό τήν συντριβήν εκείνην έξήλθε δυνατός.

Τοΰ παρουσίασαν τήν έπομένην προκήρυξιν πρό; τόν λαόν 
τήν οποίαν εϊχον συντάξη διά νά απαλλάξουν τοΰ κόπου αυτού 
τόν Βασιλέα εις τόσον οδυνηρά; στιγμάς.

— Σάς ευχαριστώ διά τάς σύμβουλός 
σας καί τήν βοήθειάν σας. Έφρόντισα 
μόνος μου.

Καί έξέδιδεν εκείνην τήν προκήρυξιν, 
εις τήν οποίαν ή ψυχή του έφαίνετο ήρε
μος καί κρατοΰσα έαυτής καί ή πείρά του 
διά τά ζητήματα τοΰ λαοΰ μεγάλη.

Μετ' όλίγας ημέρας έδιδε τόν ορκον 
ενώπιον τών γερουσιαστών καί τών βου
λευτών. Έξεφώνησε τότε λόγον ό όποιος 
έθαυμάσθη.

Μέ τήν προκήρυξιν καί τόν λόγον ο νέος 
Βασιλεύς έδειξε δύναμιν θελήσεως, γνώσιν 
τών αναγκών τοΰ Ιταλικού λαοΰ,τελειότητα 
εις τήν άντίληψιν τών καθηκόντων του.

Διά τόν λόγον τοΰ Βασιλέως του ό 
πρώην υπουργός Φερράρι είπε πρός τόν 
ανταποκριτήν τής · Ημερήσιας».

—Ό βασιλικός λόγος εΐνε άποκάλυψις 
δτι ό Βίκτωρ Εμμανουήλ έσται διά τήν 
’Ιταλίαν, δ,τι ό Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος 
διά τήν Γερμανίαν.

«
Όλίγας ημέρας μετά τήν εις τον Θρό

νον άνάρρησίν του ό Πρωθυπουργός τοΰ 
παρουσίασε διατάγματα νά υπογράψη. Ό 
Βασιλεύς δέν ύπέγραη εν άν δέν έξήταζε 
λεπτομερέστατα περί τίνος έπρόκειτο. Ό 
πατήρ του ύπέγραφεν άνεξελέγκτως. Αύτή 
ή μεταβολή δυσηρέστησε τόν Πρωθυπουρ
γόν, διεδόθησαν δέ μάλιστα φήμαι περί 
παραιτήσεως τοΰ Υπουργείου. ’Επί τέλους 
έπεκράτησεν ή νέα τακτική. Δ. ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥΣ

ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

Μεγάλα; φροντίδας καταβάλλει ό Βίκτωρ διά τήν δικαιοσύνην.
— IIρέπει —είπε κάποτε—νά άπαιτώμεν άπό τούς πολίτα; 

νιι σέβωνται τούς νόμους. Είνε δμως άναγκαϊον νά έφαρμό- 
ζωνται αύστηρώς οί νόμοι καί πρό πάντων άμερολήπτως. Ί Ι 
μεγαλειτέρα δυστυχία διά τήν δικαιοσύνην θά ήτο άν τήν 
ύπωπτεύοντο δτι μεταχειρίζεται άνίσους πλάστιγγας.

’Επιθυμεί νά δύναται καί δ τελευταίος πολίτης νά απευθύ
νεται πρός αύτόν. Εΐς άνιότερος υπάλληλος
τού υπουργείου τών 1 αχυδρομειων και 
Τηλεγράφων έγραψεν είς τόν Βασιλέα 
παράπονού μένος δι’ αδίκημά τι τό όποιον 
τώ προσεγένετο άπό τούς ανώτερους του. 
Ό Βίκτωρ παρέδωκε τήν επιστολήν είς 
τόν Υπουργόν πρός έξέτασιν, ένώ συγχρό
νως διέτασσε «νά μή λαμβάνεται ούδέν 
πειθαρχικόν μέτρον κατά παντός υπαλλή
λου δ όποιος θέλει νά άπευθυνθή άπ’ευ
θείας πρό; τόν Βασιλέα ~·.

«
Καί μένει στρατιιότης πάντοτε ό Βασι

λεύ;. Σπανίως φέρει πολιτικήν ενδυμασίαν 
καί τότε έπιμεμελημένως μάλλον παρά 
μέ χάριν.

Έξυπνα πρωί, επισκέπτεται έξ απροό
πτου τούς στρατώνας, έρωτα καί τόν τελευ
ταίου στρατιώτην καί διά τάς τελευταίας 
λεπτομέρειας τής ζωής του άκόμη. Ήρώ- 
τησε μίαν ήμέραν τόν στρατιώτην Σόλβιον 
ΙΙοζάριο άν έγραφεν εις τήν μητέρα του 
καί εκείνος τοΰ άπήντησεν, δτι άπό δύο 
ετών δέν έχει γράψη.

— Κακά, πολύ κακά' άπήντησεν ό Βα- 
σιλεύς.Έσυλλογίσθη; τά δα'κρυα ποΰ χύνει 
ή μητέρα σου διότι δέν έχει ειδήσεις σου;

«
Είνε γνωστόν εν έπεισόδιον τοΰ Βασιλέως 

ίίταν άκόμη ήτο πρίγκηψ τής Νεαπόλεως. 
Έγίνοντο πειράματα έπί κιβωτιδίων 

δυναμίτιδος τά όποια έχρησίμευον νά εμ
ποδίζουν πάσαν έκκρηξιν παρ’ δλην τήν

Ο ΚΟΜΗΣ GIANOTTI 
ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ 

ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

μετακίνησή· των. Διά νά βεβαιωθή καλ
λίτερου τούτο έπυροβόλουν κατά τών 
κιβωτιδίων, οπότε αίφνης έν τούτων 
έκρήγνυται. Ούδεί; έπαθε τίποτε. Ό 
ΙΙρίγκηψ έκούμβωσε τότε τόν μανδύαν 
του καί διέταξε νά έξακόλουθήσουν τά 
πειράματα.

“Οταν έτελείωσαν καί έφυγεν ό Βίκτωρ 
παρετηρήθησαν ίχνη αίματος εϊ; τιήν 
θέσιν του. Είχε πληγωθή, χωρίς δμως 
νά εί'πη τίποτε.

«

"Ηρεμος, γλυκύς, στοργικός προ; τήν 
γυναίκά του ώς καί τά τέκνα του ό 
ξένος μας.

Μελετηρός, παρακολουθεί τά κοινω
νικά ζητήματα καί εΐνε δεινό; νομισμα- 
τολόγο;. Σπόρτσμαν καί κυνηγός. Συχνό
τατα εξέρχεται τοΰ Κυρηναλίου μέ τό 
αύτοκίνητόν του καί μεταβαίνει εις τό 
Καστέλ - Πορτσιάνο διά νά κυνηγήση. 
Προγευματίζει έκεϊ μέ τού; συντρόφου; 
του καθήμενος έπί τής χλόης.

Εις τό σπήτί του απλούς καί έχθρός 
τής εθιμοτυπίας.

Παρακολουθεί μέ υπερηφάνειαν καί μέ 
στοργήν τιήν ανάπτυξη· τών τέκνων του,
τής'Υολάνδης,τής Μαφάλδα; καί τού Διαδόχου, τρώγει δέ μόνος 
μετά τή; συζύγου του, ένώ ό πατήρ του έκάλει καί τού; αύλικους.

Ό κήπος του εΐνε πρότυπον τοιούτου, αναπτυσσόμενος υπο 
τάς άμέσου; οδηγίας τοΰ εστεμμένου αυτού λάτρου τοΰ πρα
σίνου, ό οποίος προστατεύει καί αγαπά τά δάση.

Εις τάς επισήμου; παρουσιάσεις ό Βασιλεύ; έχει τι τό δμοιά- 
ζον πρό; τόν φίλον του Γουλιέλμον τή; Γερμανία;. "Ολα τά 
ζητήματα τά θίγει όμιλών πρό συναθροίσεων και εϊ; τελετάς.

Ό Βασιλεύς άναγινιόσκει τάς κυριωτέρας εφημερίδα; τοΰ 
κόσμου άλλά δέν διάκειται εύμενώ; πρό; τού; δημοσιογράφ ους.

Μέ όλίγας γραμμάς αυτός εινε ώς Βασιλεύς στρατιιότης καί 
άνθρωπος ό Βίκτωρ ’Εμμανουήλ.

£
ΔΥΟ ΑΛΛΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εΐνε, ώς γνωστόν, ή τρίτη φορά κατά τιήν όποιαν ό Βασι
λεύς τής Ιταλίας επισκέπτεται τήν Πατρίδα μας.

Τήν πρώτην φοράν ήλθεν εις τά ΐ8ξ)θ μέ τήν θαλαμηγόν 
του « Γκαϊό- 
λα», εκείνο τό 
μικρόν γιώτ 
τών ι6ο τόν- 
νων, εις τό κα
τάστρωμα τοΰ 
όποιου ό Βα
σιλεύς έγραψε 
τάςτόσονέκτι- 
μηθείσας,άπό 
δσους έλαβον τιήν τιμήν 
νά τάς ϊδουν, ταξειδιω- 
τικάς του εντυπώσεις,διά 
τάς οποίας ή κυρία Ρακέ- 
τζι έγραψεν δτι εΐνε έρ- 
γον μεγάλης αξίας σπου
δαίου τόσοι διά τήν πρω
τοτυπίαν τών ιδεών καί 
τιήν ασφάλειαν τών κρί
σεων, όσο» καί διά το 
ακριβές τών συμπερα
σμάτων δσον αφορά τό 
μέλλον τών εθνών, τά 
όποια ό Βίκτωρ Εμμα
νουήλ έπεσκέφθη .

Συνηθέστερον ό Ύψη- 
λός γιώτμαν ι'στατο εις 

[Είς τάς έορτάς έπί τή άφίξει τοϋ Ίταλοΰ 'Άνακτος, ή έν Άΰήναις ’Ιταλική -παροικία 
μειέοχιν, ώς ώφειλεν, Ενεργότατα διά τοϋ Δ. Συμβουλίου αύτής. Έπί τή εύκαιρίμ 
δημοπιεύομεν την κατωτέρω εΙκόνα ληφϋεΐσαν έν τώ γοητευτικώ κήπω τοϋ περι
καλλούς μεγάρου τοϋ προέδρου τής ’Ιταλικής παροικίας κ. Φερνάνδου Σερπιέρη).

η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

τιήν γέφ υραν μέ ένα άδιάβροχον όταν 
ήτο θύελλα άπολαμβάνων τήν μεγαλο
πρέπειάν της.

Διηγείται ό δημοσιογράφος Έδουάρ- 
δο; Σκ.αρφ όλιο, γιώτμαν καί αυτός γνω
στότατος, δτι ευρισκόμενος έδώ ειδεν, 
ένώ ό καιρός ήτο τρομερός, τό γιώτ τοΰ 
τότε Χιαδόχου τής ’Ιταλίας νά εισέρχεται 
εϊ; τόν λιμένα τοΰ Πειραιώς. Ό Βίκτωρ 
Εμμανουήλ, ό όποιος τότε έταξείδευεν 

ίνκόγκνιτο υπό τό ψευδώνυμον ΙΙρίγκηψ 
ΙΙολλοΰτσο, ϊστατο εϊ; τήν γέφυραν βρεγ
μένος άπό κεφαλής μέχρι ποδών. Χωρίς 
νά λάβη καιρόν να άλλάξη ενδύματα, 
άπεβιβάσθη, έπεσκέφθη τιήν Άκρόπολιν, 
έκαμε μερικά; αγοράς καί έφυγεν.

«
Διά δευτέραν φοράν μάς έπεσκέη θ η ό 

Βίκτωρ ’Εμμανουήλ τόν ’Ιούνιον τοΰ 
1900 μετά τής συζύγου του.

Κατέπλευσεν εις τά ελληνικά ύδατα 
τότε ώ; Πρίγκηψ τής Νεαπόλεως καί τά 
άφ ήκεν άνακεκηρυγμένος Βασιλεύς τής 
’Ιταλίας.

Διά τό ταξείδιον αύτό έχομεν πληρο
φορίας περισσοτέρας παρά διά τό πρώτον.

Συνέβη κατ'αυτό καί έν έπεισόδιον εις τήν μονήν τού Αγίου 
Στεφάνου εϊ; τά Μετέωρα, τό όποιον θά διηγηθώμεν.

Εϊ; τά Τρίκκαλα τότε νομάρχης ήτο ό κ. ΙΙαπαχελάς, γνω- 
σθέντος δέ δτι ό Βίκτωρ Εμμανουήλ καί ή σύζυγός Του θά 
διήρχοντο έκεϊθεν, ό νομάρχη; ήτοίμασεν δλα τά άπαιτούμενα 
διά τήν φιλοξενίαν.

ΙΙύπρεπίσθη ή ώραία όντως οικία τοΰ κ. Χατζηγάκη, ό κ. 
ΙΙαπαχελάς δέ καί αί άρχαί κατήλθον εις τόν σταθμόν διά νά 
υποδεχθούν τόν υψηλόν ξένον.

Τό τραίνου έ<| θασεν, έδέχθη ό Βίκτωρ τάς εύχάς τών αρχών, 
έδήλωσεν δμως δτι δέν θά έξήρχετο πρός μεγάλην απογοήτευ
ση· τών Τρικκάλινών.

Έξηκολούθησε τόν δρόμον του εϊ; Καλαμπάκαν καί έκεϊθεν 
έφθασεν εις Μετέωρα.

Όπως γράφει τό Άστυ τής εποχής έκείνης, οί συνοδοί 
τοΰ Βίκτωρο; Εμμανουήλ έφόρουν ερυθρά πηλίκια.

Οί καλόγηροι τά ένόμισαν ώς φέσια καί τούς έπισκέπτας ώς 
Τούρκους, δέν έρριπτον δέ τό δίκτυον διά νά τούς ανελκύσουν. 

Εις μάτην ούτοι έσφύριξον κάτωθεν.
Ό Βασιλεύς είδε τότε νά άναβαίνη άπό τάς αΐωρουμένας 

κλίμακας εις τήν μονήν 
παϊς μέ τρόφιμα φορ
τωμένος καί έπέμενε νά 
άνέλθη άπό τιήν κλίμακα 
καί αυτός, άποτρεπό μέ
νος δμως άπό τούς συνο
δούς του.

Είς ’Ιταλός άξιιομα- 
τικός τότε ήκολούθησε 
τόν παΐδα.

Οι καλόγηροι δταν 
τόν εΐδον τόν προσηγό- 
ρευον μέ τόν τίτλον τού 

Πασσά .
’Έπειτα έξηγήθη τό 

λάθος των καί άνήλθεν 
καί ό Βίκτωρ Εμμα
νουήλ εΐς τήν Μονήν.

«
Τιήν δεκάτην έννάτην 

’Ιουλίου άνηγγέλλετο εΐς 
Αθήνας ή δολοφονία 

τοΰ βασιλέως Ούμβέρ- 
του. Συγχρόνως έφθα
ναν τηλεγραφήματα νά 
παρακληθή ή Ελληνική
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Κυβέρνησις να ειδοποίηση τόν μέχρι τϊή; ημέρα; 
εκείνη; ΙΙρίγκηπα τής Νεαπόλεω: περί τού θλι
βερού γεγονότος και τής άνακηρυξειός του εις Βασι
λέα τής Ιταλίας.

Αί αρχαί τότε έτέΟησαν εις αναστάτωση’.
Ήτο γνωσΐδν ότι ό Βίκτωρ Εμμανουήλ ευρί- 

σκετο πρό τριών ημερών εις τόν Πειραιά, άλλ'ουδεις 
έγνιόριζε πού διηυί)υνΐ>η εκτοτε.

Τώρα ήρχετο εν τηλεγράφημα άγγέλλον ότι ό 
Βίκτωρ Εμμανουήλ διήλόε τόν ’Ισθμόν· τιάρα ότι 
ευρίσκετο εις Κέρκυραν. Διειρεΰδοντο αυτά έπειτα 
και πάλιν έλέγετο ότι ό Λιμενάρχη; ΙΙατρών έςετέ-
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λεσε τιήν έντολήν τής Ιταλικής Κυβερνήσεως.
’Επί τέλους έγνιάσίΐη ότι ό Βίκτωρ’Εμμανουήλ 

ευρίσκετο μέν, όταν έκηρόχόη Βασιλεύς, εις τά 
ελληνικά ϋδατα. αλλ'ότι τιήν εϊδησιν την μετέδωκεν 
εις τό γιώτ του ό σηματογράφος τού Σπαρτιβέντο, 
<> όποιος έσήμανεν:

—'Ο Βασιλεύς βαρέως άσίΙενής.
Ήτο τούτο μίαπροη νλα’ςιςτιήν όποιαν έ/.αβον αί 

άρχαΐ κατι'ι διαταγήν τής Βασιλίσσης Μαργαρίτας.
'Ο Βασιλεύς θά ήιίελε να έχη πτερά ή ίίαλα- 

μηγός του διά νά φί)άσΐ] κάπου, όπου θά ήδύ- 
νατο νά μάί)ΐ) περισσότερα.

"Ενα τορπιλλικόν ήρχετο μακρόΑεν μέ μεσί- 
στιον τιήν σημαίαν του.

'Ο Βασιλεύς ένόησε τά πάντα.
Θλιβερόν τέλος ευτυχισμένου τάξει δ ίο υ !

ΠΩΣ ΕΦΩΤΑΓ2ΓΗΘΗ Η ΠΟΛΙΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
[Φωτογο. ’Οπτικού Καταστήματος "Kodak., |

Η Α.Μ. 0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ, ΜΕΣΩι ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΝ ΔΕΚΕΛΕΙΑ. (Φωτ. Κ. ΜπέριγκερΙ
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ί Βασιλείς δέν 
πρέπει νά έχουν 

καρδίαν εκτεθειμένη ν 
εις τά βέλη τοϋ υΐοΰ 
τής ’Αφροδίτης. Αυτό 
λέγουν οί διπλωμάται 
καί οί πολιτικοί, οί 
όποιοι άξιοΰν νά κα
τασιγάζουν τούς πό
θους κάθε πορφ υρο- 
γεννήτου καί νά τούς 
υποτάσσουν εις τά 
διεθνή συμφ έροντα.

'Υπάρχουν όμως 
και πόθοι αβεβήλω
τοι άπό συμφέρον, εις 
τούς οποίους υποτάσ
σονται οί σκληροτρά
χηλοι πολιτικοί.

’Εκεί επάνω εις τιήν 
Κετίγνην έζοΰσε μία 
πριγκήπισσα μέσα εις 
εν άνάκτορον ήγεμό-
νος ομηρικού, τοΰ Νικήτα τοΰ Μαυροβούνιου. Ή πριγκήπισσα Ελένη.

Τιήν ειχεν ίδή ό Βίκτωρ ’Εμμανουήλ εις τιήν Ρωσσίαν καί δέν τιήν 
είχε λησμονήση. Συνηντήθησαν πάλιν εις τιήν Βενετίαν καί εκείνη 
έγραψεν εις τήν «Ναντάλια . τήν ρωσσικήν φιλο
λογικήν έπιθειάρησιν, διά τιήν πόλιν τής συναν- 
τήσεως αυτής ποίημα, εις τό όποιον τιήν ώνό- 
μαζε πόλιν τής ποιήοεως. τοΰ έρωτος καί τοϋ 
αισθήματος.

Τί νά έγίνετο εις τάς καρδίας τών δύο πορ- 
■φυρογεννήτων;

Τό βέβαιον εΐνε ότι έπειτα άπό ολίγον — ό 
ποιητής δέν εΐνε προφήτης; — ή πριγκήπισσα 
έγραφεν άλλο ποίημα.

Ώμίλει εις αύτίι δι’ εν μυστηριώδες όν ποΰ 
ήλθε νά τής προσφέρη μίαν καρδίαν, τιήν όποιαν 
ίϊλαι αί γυναίκες θά ήσαν υπερήφανοι fiv κατέ- 
κτων. διότι ή καρδία αυτή εΐνε ■ γενναία, εΰγενής 
καί μεγάλη · .

Εις τάς 12 Αΰγούστου ιδρό ή Γκαίόλα έφευ- 
γεν άπό τά ’Ιταλικά ϋδατα μέ άγνωστον δρο
μολόγιου. Έψιθύριζον τότι ότι ό Πρίγκηψ έφευγε 
διά νά ζητήση κάπου τήν έκπλήρωσιν ωραίου 
του ονείρου, πράγμα τό όποιον ειχεν υποδήλωσή 
γράφων εις μίαν Φλωρεντινήν δέσποιναν.

’Ονείρου όμως, τό όποιον είχε φυλάξι] μυστι
κόν έως τώρα, τόσον μυστικόν ώστε όταν ό 
Πρωθυπουργός Κρίσπι τοΰ έδειξε τήν εικόνα τής 
πριγκηπίσσης — ίσως διά νά τόν δοκιμάση — 
λέγων ότι λυπεϊται διότι δέν ήτο καθολική διά 
νά γίνη σύζυγος τοΰ Διαδόχου τής ’Ιταλίας, ούτος 
προσεποιήθη τόν τελείως άδιάφορον.

Έν τούτοις εις τάς ιό Αΰγούστου ή Γκαίόλα·
ήγκυροβόλει εις Άντίβαρι καί ό Πρίγκηψ μέ τήν συνοδείαν του άνήλ- 
θεν εις τής Κετίγνης τό άνάκτορον.

Ό Βίκτωρ ’Εμμανουήλ έπροχώρησε πρός τόν ήγεμόνα Νικήταν καί

τοϋ έζήτησεν. όμιλών 
ίταλιστί, τήν χεΐρα 
τής Ουγατρός του. Ό 
Ν ικήταςτόν ήσπάσθη. 
άντήλλαξε δέ ασπα
σμόν ό Πρίγκηψ καί 
μέ τήν μέλλουσαν πεν- 
θεράν του Μιλέναν. 
“Επειτα στρεφόμενος 
πρός τήν 'Ελένην τής 
έδιοκε τό δοιρον τής 
μνηστείας, θαυμάσιοι· 
βραχιόλι άδαμαντο- 
κόλλητον.

Ή Πριγκήπισσα 
Βέρα, άδελφ ή τής 'Ε
λένης, προσέφερεν εις 
τούς μνηστευμένους 
μίαν ανθοδέσμην.

Ή τελετή τής μνη
στείας είχε τελείωση.

Ό Βασιλεύς Ούμ- 
βέρτος τιήν άνήγγελλε 
μετ’ ολίγον εις τού; 
'Υπουργούς του καί 
εις τάς ξένος Κυβερ
νήσεις καί ή Μαργα
ρίτα. ή φιλόστοργος 
μήτηρτοΰ μνηστήρος, 
τηλεγράφ ημα:άπέστελλεν εις τόν ηγεμόνα Νικήταν τό έξης . , __

Ή ευτυχία τοΰ υΐοΰ μου εΐνε ή μεγαλητέρα μου χαρά. Εϊμπορώ νά 
σάς βεβαιώσω ιός καί τιήν σύζυγόν σας ότι ή Πριγκήπισσα 'Ελένη θά 

εϋρη έν έμοί μητέρα τρυφερόν. Είμαι ευτυχής 
— ότι ή μνηστή τοΰ υίοΰ μου εΐνε θυγάτηρ σας

καί ανήκει εις τόν γενναΐον καί χρηστόν αυτόν 
λαόν διά τόν όποιον ήσθάνθην πάντοτε τόν ειλι
κρινέστερων θαυμασμόν.» μαργαρίτα

Οί μνηστήρες έπειτα μετά τής οικογένειας τής 
'Ελένης ελαβον μέρος εις κυνήγια λύκων διορ- 
γανωθέντα επίτηδες, κατ' αύτά δέ έθαύμασεν ό 
εις τόν άλλον διά τιήν κυνηγετικήν του δεινότητα.

έ---------------------------------- *ι
ΤΟ ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΚΥΠΕΛΛΟΝ 

ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Εις τάς 11 ’Οκτωβρίου υπεγράφ η έν 'Ρώμη τό 
συμβύλαιον τοϋ γάμου καί όλίγας ημέρας μετά 
ταϋτα ή μνηστή έπεβιβάζετο τής «Σαβοΐας», τιήν 
όποιαν έκυβέρνα ό θειος τοΰ Βίκτωρος Εμμα
νουήλ, υπό τούς κανονιοβολισμούς τών ιταλικών 
πλοίων καί τοΰ φρουρίου τοϋ ’Αντίβαρο Ό Πρίγ
κηψ Νικήτας, ή Πριγκήπισσα 'Άννα, ό ΙΙρίγκηηι 
Μάρκος συνώδευον τιήν αδελφήν των εις την 
νέαν της Πατρίδα.

Εις τάς πέντε τό πρωΐ, παρ' δλον τόν απει
λητικόν καιρόν, ή «Σαβοΐα» άπέπλευσεν άπό τό 
’Αντίβαρο

Ό Πρίγκηψ Νικήτας γονατιστός προσηύχετο. 
Ή ’Ελένη έκίνει τό μανδΰλι της καί άπεχαιρέτα 
τιήν μητέρα της καί τήν πατρίδα. Έκλαιε.

Μετ’ ύλίγας ώρας ή «Σαβοΐα έφθασεν εις τόν 
λιμένα, όπου οί ’Ιταλοί έξέστησαν πρό τής καλ-πρώτον ’Ιταλικόν

λονής τής μελλούσης συζύγου τοϋ Διαδόχου των.
Εις τιήν έκκλησίαν τού Μπάρι ή Πριγκήπισσα πρό τών λειψάνων τοΰ

01 ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΛΙΟΝ |Φωτ. Κ. Μπέβιγκεβ]
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Αγίου Νικολάου ώμοσε πίστιν είς τόν καθολικισμόν καί τήν έπομένην άνεχώ- 
ρηβε διά 'Ρώμην. Ό Βίκτωρ Εμμανουήλ προηγήθη κατά μίαν ώραν, μόλις δε 
εφθασεν εις τήν'Ρώμην έσφιγξε τόσον θερμά τήν χεϊρα εκείνων οί όποιοι τόν 
άνέμενον εις τόν σταθμόν, ώστε έφάνη ζωηρότατα ό ενθουσιασμός του.

Τό τραϊνον τής μνηστής φθάνει έπί τέλους. Ό Νικήτας κατέρχεται καί 
άσπάζεται τόν Οΰμβέρτον καί τήν χεϊρα τής Μαργαρίτας. Δειλή καί κάτωχρος 
καταβαίνει καί ή 'Ελένη. Ό Οΰμβέρτος τήν έναγκαλίζεται καί έπειτα μητρικώ- 
τατα καί ή Μαργαρίτα. Ό λαός φρενητιά. ταραγμένη δέ ή 'Ελένη χαιρετά μέ 
τρυφ ερότητα καί καλωσύνην.

«

Μετά δύο ημέρας αί δύο οικογένεια,. αί άκολουθίαι των καί οί μεγάλοι τιτλού
χοι συνήρχοντο εις τήν αίθουσαν τού χορού τού Κυρηναλίου.

Πρό μεγάλης τραπέζης τοποθετούνται ο Πρόεδρος τής Γερουσίας, ο Πρωθυ
πουργός καί ό Γραμματείς τής Γερουσίας. Οί δύο μνηστοί κάθηνται πρό τής 
τραπέζης. Δεξιά καί άριστερρ. ο Πρίγκηιρ Νικήτας καί οί μάρτυρες του καί ό Βασι
λεύς καί ή Βασίλισσα καί όπισθεν οί υπουργοί, οί γερουσιασταί καί οί βουλευταί. 
Ό Πρόεδρος τής Γερουσίας άναγινώσκων τά περί τού γάμου άρθρα τού Κώδι
κας καί στρεφόμενος πρός τούς νιιμφευομένους έρωτά: Συγκατατίθεσθε κ.τ.λ.,

— Ναί, είπε σοβαρώς ό Βίκτωρ ’Εμμανουήλ. Καί έπειτα άλλο ναι’ τρέμον 
καί δυσδιάκριτου έπρόφερεν ή 'Ελένη.

Ό πολιτικός γάμος έγινε καί μετ’ ολίγον δ θρησκευτικός.
Πεντακόσιοι ταχυδρομικοί περίστεροί άφέθησαν έλεύθεραι νά φέρουν τήν 

εϊδησιν παντού. "Εν ίίνειρον δύο πριγκηπικών καρδιών εϊχεν έκπληρωθη.
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0 ΠΡΩΤΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ-Η ΥΠΟ ΤΟΝ Κ. ΖΩΤΟΝ ΜΟΙΡΑ ΣΥΝΑΝΤΩΣΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 
ΤΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΣΤΟΛΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ ΑΝΑΚΤΑ

Mars ιοοτ.

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ
(ό.τερ έΞετύπωοτ τό Β. Λιθογραφικόν Γ. Στάγγελ καί Σα)

ΙΝΕ έν όλίγοις τοιοΰτος ό βίος τοΰ Ίταλοΰ Βασίλειος, βίος σύμφωνος μέ τάς ευγενεϊς παραδόσεις τοΰ οίκου τής 
Σαβοΐας καί τοιοΰτον τό παρελθόν τοΰ οίκου αύτοΰ, ό όποιος ήγωνίσίΐη, έκινδύνευσεν, ήτύχησε καί έμεγαλύνδη 
πάντοτί συνταυτίζων τήν τύχην του μέ τήν τύχην τής ’Ιταλίας. Υπάρχουν δυναστεΐαι των οποίων ή ζωή είνε ζωή 

’ καί τοΰ Έθνους τοΰ οποίου άρχουν. Μεταξύ αυτών, ίσως περισσότερον πάσης άλλης δυναστείας, ή τοΰ οίκοι· τής 
Σαβοΐας, είνε εκείνη ή όποια έζησεν αληθινά ιταλικήν ζωήν.

’Από μακράν σειράν παραδειγμάτων δέν ήτο δυνατόν παρά νά δημιουργηθή ό Βίκτωρ-’Εμμανουήλ οίος έδημιουργήίΐη. 
Βασιλεύς αφιερωμένος εις ·~Χ·· — -- Χ--------- 5 —*·-·- ’ 2—'-· - ’ »--- n ·· '

Είνε ευτύχημα διά τήν
ημέρας ό καί άλλαχοΰ έπισπώμενος καθημερινός τύπος, αυτή παραδίδει εϊ 
συνεπτυγμένην σκιαγραφίαν τοΰ Ίταλοΰ Βασίλειος 
ελληνικού λαοΰ 
’Εμμανουήλ <

τόν λαόν του, ώς οί ομηρικοί παλαιοί εκείνοι καί όχι Βασιλεύς τόπων.
«Εικονογραφημένου ότι παρά τά ώσεί παροδίτου βλέμματα το. όποια έρριψεν τάς τελευταίας 

. .-«...λ- α(,τή παραδίδέι εις παγιωτέραν άνάμνησιν, τήν κατά το εφικτόν
καί αποθανατίζει μέ τάς εικόνας της τάς πρός τιμήν Του έορτάς τού 

ΐ απευθύνει πρός τόν Βίκτωρατΰ. Των θεριιοτάτων εκδηλώσεων σύσσωμου του Έθνους μετέχει καί αυτή και 
απερχόμενον διάίίερμον τήν ευχήν: ΖΗΘ1 ΞΕΝΕ’

Έν ’ΛΟήναις, Τνπογραφεϊον -Έατία- Κ. Μάΐονερ καί Ν. Καργαδοΰρη — 591II.

I

’Εν Άΐίήναις, τή 7 Μαρτίου 19Ο7·

ρ.-ντεργητικον

2δ Φεβρουάριου 
1907

31 'Ιανουάριου 
1907

1 εις μεταλλικόν...................................................................................... Δρ. 2,95ό·599 24 2.822,138 5°
414,000 — 268,625 —

1 κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα................ * 1 1,630,627 — 1.616,456 ι —
| Άντίτιμον μεταλλικού Τραπέζης είς τό έξωτερικύν » 34.245.30S 20 34,740,42S 30

Εξωτερικοί λογαριασμοί Ιίροΐόν έκδοίίέντος Εθνικού δανείου elc χρυσόν
'Ελληνικών Σιδηροδρόμων 4 ο/ο τού 1U02 . . » 12,270,74s 83 12,470,748 83

Δάνειον πρός τήν Έλλ. Κυβέρνησιν επ’ άναγκ. κυκλ. τραπ. γραμματίων . . » i‘5,7"S,575 42 65-778.575 42
• » διδράχμων καί μονοδράχμων................. ■ 10,500.000 — !o,5oo,ouo — I

■ΖΊ ι - >r-o - s 1 ΕΙς χρυσόν . . Δρ. 24,108,321.00Ομολογιαι Εθνικών δάνειων.........................., , τρκπ γρα(ι , 2813w;111.7f> » 52,997,461 35 53,102,483 35
"Εντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου εις τραπ. γραμμάτια................ * 2,000.000 — 2,040,000 —
Προεξοφλήσεις............................................................................................................................................... 21,450,705 <84 21,923,7'5 34
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων......................................................................... 2,740,366 37 2,713,212 72
Δάνεια καί ανοικτοί λ,σμοί επ' ένεχύρφ χρηματογράφων............................. 10,700,824 06 11.059.653 ΟΙ
Δάνεια έπ' ένεχύρφ εμπορευμάτων..................................................................... * 4,419,926 74 5.259,242 34
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπί υποθήκη................................................. ■ 63,487,337 47 6j.235.833 29
Δάνεια εις δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα................................. ■ 45.26S.854 02 45,3'8,448 97
Χορηχήσεις είς γεωργοκτηιιατίας......................................................................... » 13,389,502 οι 12,707,671 16
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας......................................... • 4,787,269 ιό 4,627.755 οι

4,920,988 5° 4.920,988 5°
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης..................................................................... 1,500,000 1.500,000
Όμολογίαι λαχ. δαν. Έθν. Τραπ. τής Ελλάδος 2 (είς τραπ. γραμμ.) 1,780,800 — 1,780,800 — |
Τοκομερίδια έν γένει.......................................................................................... • 120.182 17 236,999 '7
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα έξ αναγκαστικών εκποιήσεων . . . » s,534.072 36 8,514,602 S6

2.883.626 24 2,914,060 41
Έξοδα έγκαιαστάσεως (ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπ. γραμματίων) - . 1.640,940 95 1,640,547 64
Διάφοροι λογαριασμοί.............................................................................................................................. • 2,956-324 57 2,546,73' 30

6.297,079 72 4,693·48ι 9'
Λογαριασμός εξαγοράς συιιιιετοχής Κυβερν. είς κέρδη έκ τραπ. γραμματίων ι,433,6οο 1,433.600 — ;
'β'ξαχορά προνομίου Ιίρονομ. Τραπέζης Ήπειρσθεσσαλίας........................ • 960,000 — 960,000 — ,
Προμήθεια τροπής λαχειοφόρου δανείου είς τραπεζικά γραμμάτια .... • 300.000 300,000 — ■
Διάφορα............................................................................................................................................................... 1,779,070 90 2.323.S93 Si

Δρ. 384,145.391 12 383.950,692 84

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Δρ. 20.000,000 — 2θ,θ00,000 —
’ Αποθεματικά κεφάλαια........................................................................................................................ • *3·5ΟΟ’ΟΟ° — 13»5°°·000 —
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορίρ :

I. διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως.......................... Δρ. 65.778,575-42
II. · ’ - Τραπέζης................................ ■ 48.596.212.30 1I4.374-7S7 72 116,072,007 01

Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα......................................... 10.500.000 ι ο,5θο,οοο —
Καταθέσεις άνευ τόκου είς μεταλλικόν............................................................. 7.250,207 20 8,529,837 81
Καταθέσεις άνευ τόκου......................................................................................... 1S.955.86S 97 >8,777,853 82
Έπιταγαι πληρωτέοι................................................. ................ ’ .W 1,186.717 37 ' ,099,897 39
Μερίσματα πληρωτέα......................................................................................... » 528,070 710,785 —
Καταθέσεις Δημοσ. διά. χορηγήσεις δανείων κατά τόν ,ΒΦΜ' Νόμον 268.272 94 128,979 97
Διεθνής Οίκ.’Επιτροπή 1 ά^σμός καταθέσεων έκ 1 ΕΙς χρυσόν Δρ. !,3S3,385.83

' * ' 1 δη μ. υπεγ. προσόδων) | . τρ. γραμ. · ιι,βπ.υΐϋ.χο * 13,025.332 63 ιο,099.8ο2 S2
Υπηρεσία Εθνικών δανείων είς χρυσοί’............................................................. > 11S.692 6.3 12.349 >3
Υπηρεσία Εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια................................ • 459,466 32 651,298 02
Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν................................................................. ■ 1,794,692 ΙΟ 1,987,975 71
Καταθέσεις Δημοσίου έπί τόκφ είς τραπεζικά γραμμάτια............................. * ιο,7οι 48 lojoi 48
Έντοκος κ«τάί>. Δημ. είς χρυσόν διά τήν κατασκ. τού Σιδ. Πειοαιώς-Δεμερλή-Συνόρων 12,270,748 S3 12,470,748 83

» · · τραπ. γραμμ. · · · · · 344-216 21 5ΐ,οι6 2 1
Καταθέσεις έντοκοι.............................................................................................. 93.624,632 66 92.S46.443 06
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 "/ο χρυσόν......................................... 43,069,560 — 43,669,560 —

• 2 */,  είς τραπεζ. γραμμάτια............ • 20.4.82,400 — 20,482,400 —
Υπηρεσία λαχειοφόρου δανείου Τραπέζης 3 % ε'ί χρυσόν........................ 1.790,93° — 2,138,246 —

• - · 2 “Ια ϊίξ τραπ. γραμμάτια . . * 233-340 — 376,192 50
Καταθέσεις ταμιευτηρίου..................................................................................... » 7-868,3 ιδ 74 7,722,216 1S

1.888.435 26 1,512.381 90
Δρ. 384.145-391 12 383950,692 84

‘Ο Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου

Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗΣ



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται έντΰκονς 

καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια και 
εις χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας 
στερλίνας άποδοτέας είς ώριάμένην προ
θεσμίαν ή διαρκείς. ΛΙ είς χρυσόν κατα
θέσεις καί. οΐ τόκοι αώτων πληρώνονται 
είς τό αύτό νόμισμα είς ό έγένετο Λ κατά· 
Οεσις, είς χρυσόν ή δι’ επιταγής ϋι^εως 
(cheque) έπί τοΰ εξωτερικού κατ' επιλο
γήν τοϋ ομολογιούχου.

Τό κεψάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών 
πληρώνονται έν τφ Κεντρικά» Καταστή- 
αατι καί τή αιτήσει τοΰ καταθέτου έν τοϊς 
'Τποκαταστήμαάι τής Τραπέζης.

1 '/, τοΐς ''/ο κατ'έτος διίι καταΗέσ. 6 μηνών

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

2 • Ίο • · · 1 έτους
2'/2 ■ Ίο • • 2 έτών
3 • Ίο > 4 έτών
4 • "Ιο > 5 έτών

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων 
έκδίδονται κατ' εκλογήν τοΰ καταθέτου 
όνομαάτικαι ΐι άνώννμαι.

(Έκ τοϋ Γραφείου)

ΟΠΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ “KOGAKS,,
ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΝΔΡΕΒΙΩΤΟΥ

ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΙ
ΘΑΥΜΑ ΕΥΘΗΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΕΑΕΙΟΤΗΤΟΣ
Άπό 50 δραχ. και ανω.

ΔΙΣΚΟΙ ΦΩΝΟΓΡΑΦΙΚΟΙ
με Άσματα Καροΰζο, Δε Λουτσία κλπ.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ. ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΘ. 9

“ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΜΗΝΥΤΩΡ.,

ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Σ. A. ΡΟΚΚΟΧ, |ΑΤΡ©Ε

Εκτός τών ιατρικών ζητημάτων πραγμα
τεύεται ζητήματα Υγιεινής καί Καλλονής είς 
έκαστον ψύλλον καί είναι απαραίτητος είς 
πάντα μή Ιατρόν.

Συνδρομή δρ. φρ. 15. r<-

ΓΡΑΦΕΙΑ, ΟΔΟ£ ΠΙΝήΑΡΟΥ, 44

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΚΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΑΟΜΝΑΙ

ΟΔΟΣ; ΛΕΝΟΡΜΑΝ, ΑΡΙΘ. 18

ΒΑΣ. Π. ΠΑΣΤΟΣ, Μαιεντήρ-.Γυναι- 

κολόγος, έν Πειραιεί, δόός Άγιον Κων

σταντίνου ιϊριί). 4 (έναντι Ιημ. θεάτρου).

THE TOCCOS EGYPTIAN CIGARETTES

CAIRO Sharia et Maghraby.
ALEXANDRIA Place Mohamed Aly.

NICOLAS D. TOCCOS

Προτιμήσατε τόν άληϋ·ώς άνό&ευτον σάπωνα τοϋ 
έν Ζακύνϋω εργοστασίου

------  ΣΠΥΡ. ΜΠΑΖΑΚΗ ---- —

PHARMACIE FRANQAISE
Γ. ΕΛΕΤΟΕΡΟΠΟΥΛΟΖ

(ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ)

ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 31, ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, 31 — ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ. 376

Τό τελειοτερον καί ΠΛΟΥΚίΟΤΕΡΟΝ φαρμακεϊον. — Φάρμακα 
πρόσφατα άπ’ ευθείας έκ τών καλλίτερων Γαλλικών εργοστασίων. 
—Αποθήκη ειδικοτήτων (speciality) Γαλλικών καί ’Αγγλικών.

ΥΔΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ. — ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Πλούσια συλλογή θερμομέτρων, ζωνών κοιλίας, ελαστικών περι

κνημίδων, χειροκτίων διά frictions καί συσκευών διά massage, 
σκούφων λουτρού, ειδών έξ ελαστικού, δεμάτων, κηλεπιδέσμων, 
άνασπαστήρων (suspensoirs), κλυσμάτων, πτυελιστρών, δφΟαλμών 
τεχνητών καί όλων ανεξαιρέτως τών ειδών.
'Αποστειρώσεις.—'Απολυμάνσεις.—'Αναλύσεις.- Οίνοι ιατρικοί. 

Παρασκευή οξυγόνου δι είσπνοάς.

Τό φαρμακεϊον πλουτίζεται καθ’ έκάσιην διά τών νεωτέρων 
speciality, νέων φαρμάκων κλπ. κομιζομένων λιγ ευθείας έκτων 
καλλίτερων εργοστασίων, διακρίνεναι δέ διά τήν άρίστην ποιότητα 
τών φαρμάκων καί τάς ειλικρινείς τιμάς.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

107Ί Κλήρωοις τοΰ εκ φρ. 60,000,000 Λαχειοφ. Δανείου.

Άριβ. ίξαχΟέντες Key5>|fl. ποσά ΆριΟ. έξιιχΟίντες ΚερδηΟ. ποσά
158,389 Φρ. 70,000 172,671 Φρ. 1.000
71,572 10,000 9.898 Ρ 1,000
11,125 2,500 122.793 » 1,000
21.589
33,323

2,500
1,000

23,341 » 1,000

Τά ποσά 
τικά φράγκα

ταύτα πληρώνονται 
έπί προσαγωγή τών

τή 2/15 'Ιουνίου 
οικείων τίτλων.

1907 είς πραγμα-

Έν ΆΟήναις. Τυπογραφείου 7 Εστία· Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 5916.


