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ΟΙ Α π Ο
l·*̂.·,  F'’ θά κατεδέχετο καν ή Αιεύθυνσι; τοϋ Περιοδικού νά 

'I Τ'·ν Ρ”π“(?,,ΤΊτα> ήτιςέλαβε χώραν έν τή αιθούση 
* τ<~>ν συνεδριάσεων τή; Εθνική; Αντιπροσωπείας, καί μέ 

τόν οποίον ρύπον έπειράθησαν νά σπιλώσουν άτυχώ; τό παρελ
θόν τοϋ I Ιεριοδικοΰ, αν μή άλλο γεγονός συνέδεε τήν βδελυγμίαν 
αυτήν μέ τό αίσθημα τής ευγνωμοσύνης ημών.

Κατά τήν τελευταίαν συνεδρίαση· τής Βουλής τήν 
τής 5 Απριλίου - συνεζητεϊτο ό Προϋπολογισμό; τοϋ 
τους καί μετά τήν έπι>|'ήη>ισιν κατά κεη άλαιον 
τών εσόδων, τροχάδην ή ’Εθνική αντιπροσω
πεία εϊσήλθεν εις τήν έπιψήφισιν τών εξόδων.

’Εφέτος ή σπουδή μεθ’ ής έψηφίζετο ό 
Προϋπολογισμός τοϋ Κράτους, είχε κάτι τι 
τό εξαιρετικόν, κάτι τι τό πρωτοφανές, κάτι τι 
τό ίλιγγιώδες. Έζάλιζε κυριολεκτικώς ή ταχύ
της μέ τήν οποίαν άσυζητητεί ένεκρίνοντο τά 
κονδύλια, καί διενέμοντο τά δημόσια χρή
ματα δίκην κολύβων, διότι Πλειοψηφ ία καί 
Μειοψηφίας Κυβέρνησες καί Άντιπολίτευσις 
ύπερεθεμάτιζον καί έπλειοδότουν εις τό πώς 
νά ψηφισθή ή περίφημος πίστωσις διά τήν 
έπαίσχυντόν μετάκληση’ τοϋ ξένου όργανωτοϋ 
τοϋ ΙΙολεμ. Ναυτικού.

Μάτην διεμαρτύρετο κατά τής αυτόχρημα 
έξανδραποδιστικής πιστώσεω; ό αγνός αντι
πρόσωπος τής "Υδρας καί τοϋ σιόματος τοϋ 
Πολεμ. Ναυτικού κ.Άί). Μιαούλης, ό έγγονος 
τοΰ Ναυάρχου Μιαούλη, καί ό έγγονος τοΰ 
Καραϊσκάκη βουλευτής Καρδίτσης καί ό κ. 
’Ιωάννης Ροϋφος.

’Έξαφνα ανέρχεται εις τό βήμα ό βου
λευτής Πατρών κ. Ίω. Ροϋφος, ό εσχάτως 
έγκαταλείψας, ακριβώς διά τήν τελευταίαν αντεθνικήν πορείαν 
τοΰ έκ Κερκύρας πολιτευτοϋ, τάς κυβερνητικός τάξεις καί 
λέγει τά έξής:

Θά παρακαλέσω τόν κ. 1 Ιρόεδρον τής Κυβερνήσεως νά 
λάβη ύπ’ όψει του καί νά στέρξη εϊς μίαν σύστασίν μου δικαιο- 
τάτην ύπέρ τοΰ μοναδικού μας ΙΙεριοδικοΰ Ή Εικονογρα
φημένη» ήτις............

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΤΦΟΣ 
Ο εκ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ

ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1 Λ -'Τ. πρωτεύουσα τού Ίονίου, είς τάς θερμά; καί φιλοξένους 
•π fvj-.'’ αύτής άγκάλας έδέχθη γηθοσύνω; άμα δέ καί ύπερη- 
Α φάνως τόν μεγάθυμου τή; σοφής καί κραται,οτάτης 
Γερμανίας Αύτοκράτορά Γουλιέλμον. Εϊς τήν χαρμόσυνου καί 
τιμητικήν ταύτην περίσταση· νομίζομεν καλόν νά δημοσιεύσω- 
μεν μικρόν σημείωμα περί τοΰ γερμανοΰ Ίωάννου Ματθίας 
φόν Σχούλεμβουργ (von der Schulenburg·), ό όποιο; πρό 
έκατόν καί ένενήκοντα δύο ετών, διέσωσε τήν Κέρκυραν άπό 
τήν τρομερόν έκείνην πολιορκίαν καί έφοδον τών Τούρκων.

Θύτος έγεννήθη τή 8 Αύγούστου 1661 έν Γέδη τοΰ Μαγδε- 
βούργου έξ οικογένεια; καταγόμενος έκ Βρανδεβούργου. Νέος 
έτι ήσκησε τάόπλα καί ήγωνίζετο ύπέρ τών ελευθεριών. Βαθμη
δόν, ένεκα τής όξυνοίας καί τής ανδρείας του, άνήλθεν εϊ; ανώ
τατα στρατιωτικά αξιώματα, έγένετο έκ τών πρώτων στρατηλατών 
τών χρόνων του καί κατέκτησε τήν εύνοιαν ισχυρών τής γής.

ΊΙτο πολύ νέος ότε ύπηρέτησεν ώς στρατιώτης έν Δανία:. 'Η 
τού Σοβιέσκη κατά τών ’Οθωμανών μήνις ηύχαρίστει πάντα 
πολέμιον τής δουλείας καί ότε τώ 1683 ένίκησε νίκην ένδοξον 
κατά τοΰ μεγάλου Βεζύρου Καρά-Μουσταφά δεινώς πολιορ- 
κοΰντος τήν Βιέννην, δικαίως έκλήθη σωτήρ τής Βιέννης καί 
τής Χριστιανοσύνης. Ό κόμης φόν Σχούλεμβουργ ένθουσια- 
σθείς έκ τών ανδραγαθημάτων τοϋ περιφήμου τούτου άνακτος 
τής Πολωνία; κατετάχθη ώς απλούς έθελοντής εϊ; τόν πολω- 
νιακόν στρατόν. Συνεστράτευσε μετά τοϋ Σοβιέσκη εϊς πολλάς 
εκστρατείας καί διεκρίθη εϊς τόν κατά τήν Μολδαβίαν πόλε

ΡΩΧΙ X!
Δέν έπρόφθασεν ό κ. βουλευτής νά περατώση τήν φράσιν του. 

() άποκληθείς κύριος Πρόεδρος της Κυβερνήσεως ήγέρθη 
άπό τό έδόιλιόν του καί μέ λύσσαν αληθινήν ήρνήθη.

— "Οχι! ’Όχι! έφώναζε κατέρυθρος.
'Ο κ. Ροϋφος κατελθών κατέλαβε τό έδ,όλιόν του καί μετ’όλί

γον ή φωνή τοΰ γραμματέως άπήγγελλε δίκην νεκρώσιμου διιι 
τό πολεμικόν Ναυτικόν μας ευχής τήν πίστωσιν τών φφ χιλ. «|·ρ. 
δια. τήν μετάκληση· τοΰ ξένου όργανωτοϋ.

Αφηγούμεθα τά πράγματα ώς συνέβησαν. 
Καί έπαναλαμβάνομεν : \έν θά κατεδεχόμεθα 
νά κάμωμεν λόγον περί αυτών αν μή μά; 
έβίαζεν αίσθημα ευγνωμοσύνη; βαθυτάτη; 
πρός τόν έντιμον έκ I Ιατρών πολιτευτήν, όστις 
όλως αύθορμήτω; άνήλθε διά νιι συστήση εί; 
τδν οίκτον τοϋ κ. Προέδρου τής Κυβερ
νήσεως τό I Ιεριοδικόν,

[Καί δέν μάς έκαμεν ούτε έντύπωσιν τό ότι 
έκ τών εξήκοντα περίπου βουλευτών, κυβερ
νητικών καί άντιπολιτευομένων, οΐτινες είναι 
συνδρομηταί τοΰ Περιοδικού, έκτιμώντες τό 
έργον του καί τήν αποστολήν του, δέν εύρέθη 
εις άκόμη νά συνηγορήση ύπέρ αύτοΰ, ύπο- 
δεικνύων εϊς ποιας δαπάνα; υποβάλλεται ή 
διαχείρισι; αύτοΰ διά νά παρακολούθηση τάς 
στρατιωτικά; άσκήσεις καί νά δείξη εϊς τούς 
εισφέροντας διά τό μεγαλεϊον τοϋ ’Έθνους 
'Έλληνας, ότι κάτι γίνεται καί έδώ καί νά 
δείξη άκόμη τάς προόδους τοΰ Τόπου καί νά 
δείξη εις τόν κόσμον τής Ευρώπης, μέ πόσην 
άγάπην έδεξιώθημεν έκάστοτε τούς ξένους 
μονάρχας, όπως δέν μάς έκαμε κάμμίαν έντιί- 
πωσιν επίσης ή δικαιολογία τών φίλων τής 

Κ υβερνήσεως, οΐτινες δικαιολογούμενοι είπον ήμΐν ότι ό κύριος 
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί ή πλειοψηφία δέν έστερξαν 
εϊς τήν σύστασίν τού κ. Ίω. Ρούφου έκ προσωπικών λόγων 
κατά τοΰ έκ Πατρών πολιτευτοϋ.

Φαντάζεσθε Πόρωσιν; Είτε ή δικαιολογία είναι εϊλικρινής είτε 
όχι πάντως δέν τούς ξεκολλά άπό τόν βόρβορον εϊς τόν όποιον 
έχουν βουτηχθή. Καί αύτό λέγεται καθαρά καθαρά Πόρωσις .

μοι·. "Οτε ήτο ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ στρατηγού Flemming 
άνέλαβε τήν διοίκηση· μέρους τοϋ στρατού καί τή 19 Ιουλίου 
τού ΐ/ΟΟ έτους, διέσωσε τά λείψανα τού έν τή μάχη τοϋ 'Ρίγα 
ήττ η θέντος στρατού, ενώ ό Κάρολος ό IB'τής Σουηδίας είσή- 
λασεν εϊ; τήν Αιβονίαν. ΊΙτο τριάκοντα καί εννέα ετών τότε. 
Καί διά τήν όντως ταύτην στρατιωτικήν επιτυχίαν του άπενε- 
μι'μθη αύτώ ό βαθμός τοΰ υποστρατήγου.

Τή διαταγή τοϋ Φρειδερίκου Αύγούστου βασιλέως τής 
Πολωνίας, μετέβη μετά δέκα χιλιάδων Σαξώνων εϊς βοήθειαν 
τοΰ Αύτοκράτορος τής Αυστρίας πολιορκουμένοι· δεινώς ύπό 
τών Γάλλων καί έρρωμένως έπολέμησεν εϊς τήν άξιομνημό- 
νευτον τής Πασσαβία; μάχην, τή ιι Μαρτίου τού 1703, καθ’ 
ήν ό μέγας τής Γαλλίας στρατηγός Villars ένίκησε νίκην μετά 
πολύν μόχθον καί κόπον, καθότι εύρισκεν αρκούντως εμπόδια 
άπό τάς επιτυχείς κινήσεις τοϋ ήμετέρου κόμητος φόν Σχού
λεμβουργ, όστις ήδυνήθη τέλος νά ύποχωρήση χωρίς νά ήττηθή 
εντελώς. Μετά τινας ήμέρας εϊσήλθεν εϊ; Σουησίαν αϊφνιδίως, 
επιτεθεί; δέ κατά γαλλικού σώματος συνοδεύοντας πολεμεφό- 
δια, σταλέντα έκ Σκιαφούζης, έγένετο κύριος τών πολεμεφο- 
δίων καί τοϋ ποσού τών Soo.ooo φράγκων.

0 βασιλεύ; τής Σουηδίας Κάρολος IB' είχε κυρύξη έκπτω
τον τοϋ θρόνου τής Πολωνίας τόν Φρειδερίκον Αύγουστον. 
Ό κόμης φόν Σχούλεμβουργ έχων ακράδαντου πεποίθηση· 
πρός τόν Φρειδερίκον Αύγουστον, έπανήλθεν εϊς Πολωνίαν καί 
τή ίο Αύγούστου τοΰ 1704. παρά τή Posen ένίκησε κατά 

κράτος τόν σουηδόν στρατηγόν Mayefeld. Τή 7 Νοεμβρίου 
όμως αϊφνιδίως έπέπεσεν ό ίδιος βασιλεύ; Κάρολο; μετά ιο.οοο 
ιππέων κατά τοΰ φόν Σχούλεμβουργ, όστις — ωφεληθείς τής 
οχυρωτικής θέσεώς του — ήδυνήθη μετά εξ χιλιάδων πεζών 
ν’ άποκρούση ήρωϊκώς πέντε συνεχείς εφόδους καί νά ύποχω
ρήση όπισθεν τοϋ Όδερ. ΊΙ Ιπιτυχής αΰτη ύποχώρησις τοΰ 
κόμητος φόν Σχούλεμβουργ μεγάλω; έπηνέθη καί κατέπληξε 
καί αύτόν τόν Κάρολον IB', όστις έφώνησε: Σήμερον ό Σχού
λεμβουργ μας ένίκησε.

Τοΰ ήμετέρου κόμητος φόν Σχούλεμβουργ ή στρατηγική 
ίκανότης καί φήμη δέν έμειο'ιθη ότε, μετά δύο έτη ήττήθη 
παρά τώ Frandesdt, καθότι άπεδείχθη ότι ή ήττα τοϋ πολω
νικού στρατού προήλθεν έκ τής οϊήσεως τών πολωνών στρα
τηγών, άποποι ηθέντων νά έ.κτελέσωσι τά; διαταγάς αύτοΰ. 
’Αναλαβόντος τόν θρόνον τής Πολωνίας τοΰ Φρειδερίκου 
Αύγούστου, έστάλη ό κόμης ιρόν Σχούλεμβουργ μετά 7·οο° 
στρατιωτών εϊ; τήν 'Ολλανδίαν, ένίκησε καί έκυρίευσε τήν 
Tournai. ’Ακολούθως μετά τού ήγεμόνο; Εύγενίου καί τοΰ 
στρατηγού Marlborough συνηνώθη καί ό κόμης φόν Σχού
λεμβουργ καί έπετέθησαν κατά τοΰ δεινού γάλλου στρατηγού 
Villars. Καί κατά τήν μάχην τοΰ Malplaquet, τής 11 Σεπτεμ
βρίου 17°9> καθ’ *) ν έπληγώθη καί ό Villars, διεκρίθη ό φόν 
Σχούλεμβουργ μεγάλως.’Εμάχετο ύπό τά όμματα τού ηγεμόνα; 
Ευγενίου, όστις άποθαυμάζων τά; έπιτυχεστάτας στρατηγικά; 
κινήσεις, έκτοτε τόν ήγάπησε καί τόν έξετίμησε περισσότερον 
καί τού άπένειμε τόν τίτλοι· τοϋ κόμητος.

"Οτε ή Ένετία έζήτησεν αξιον στρατηγόν όπως τώ άναθέση 
τήν ύπεράσπισιν τή; Κερκύρας, έπαπε (λουμένης νά καταστραφή 
ύπό τών Τούρκων, ό ήγεμών Εύγένιο; έσύστησε τόν κόμητα 
φόν Σχούλεμβουργ. β

ΊΙ Βενετία έπείσθη έκ τών λόγων τοϋ ήγεμιίνος Εύγενίου 
παρέλαβεν εϊς τήν υπηρεσίαν τόν κόμητα <ρόν Σχούλεμβουργ 
μέ ετήσιον μισθοί· δέκα χιλιάδων τζεκινίων.

ΊΙτο τότε πεντήκοντα καί πέντε έτών. Φθιίσας εϊς Κέρκυραν 
ό ένδοξος στρατηγός κατά τόν Φεβρουάριον τοΰ ι;ι6 έτους 
έπεθειόρησε τά φρούρια καί έταράχθη διότι εύρεν αύτά ήμε- 
λημένα καί ελλιπή πρός άμυναν. Καί αυτή ή φρουρά δέν ήτο 
έπαρκής. Διήρεσεν αύτήν καταλλήλως καί πλησίον τών παρα
λίων τή; Σπηλαία; κατεβύθισε πλοία καί έθηκε πασσάλους 
όπως έμποδίση ένδεχομένην τουρκικήν άπόβασιν. ’Ενώ ό στρα
τηγός ώχύρωνε την Κέρκυραν εϊσέπλευσεν εϊς τόν κόλπον ό 
τουρκικός στόλος. Τή συνδρομή τοΰ στόλου τούτου ό τουρκι
κός στρατό; ύπερβαίνων τά; πέντε, καί τριάκοντα χιλιάδας άπε- 
βιβάσθη εϊς Γουβίον καί "Υψον τή 8 Ιουλίου. Ό άριθμός 
τιϋν πολεμίων ήτο μέγιστος καί κατά πολύ μεγαλήτερος τοΰ 
ήμετέρου. Ούχ ήττον όμως ούδείς έν τή νήσοι άπεδειλίασεν. Ό 
η όβος καί ο τρόμος ήτο μέγιστος. Καί δικαίως. ΊΙ Κέρκυρα 
ύπήρξε τώ 1 537 ή <™ψ'ή δεινοτάτη; πολιορκίας τών Τοιΐρ- 
κων, τής οποίας αποτέλεσμα ήτο καταστροφή, αιματοχυσία καί 
άνδραπόδισις. 'Η παρουσία όμως τοϋ άνδρείου καί ίκανοΰ 
κόμητος φόν Σχούλεμβουργ έφερεν' ανακούφιση· καί έ.μπιστο- 
συνην εϊ; τοΰ; πολίτα; καί δή εϊς τού; πολιορκουμένου; στρα- 
τιώτας. "Οταν εί; λαό; εύρίσκεται εϊς άπόγνωσιν καί περιμένει 
τήν καταστροφήν καί τόν θάνατον άπό άπιστον πολέμιον, ή 
θρησκεία δίδει θάρρος καί ή πίστις προσθέτει πολλάς δυνά
μεις καί παρέχει ϊσχύν. Ί 1 στενώς πολιορκουμένη Κέρκυρα είχε 
πίστιν εις τόν Πολιούχον τη; καί ή πίστις ήτο παρήγορος εϊς 
τάς φοβεράς εκείνα; στιγμάς.

Ό ύπέρ τή; Ελευθερία; άμυνόμενος στρατό; συνίστατο άπό 
έλληνα;, ϊταλούς, γερμανούς καί δαλματούς. Πάντες όμως οί 
δυνάμενοι προσέδραμον όπως ύπερασπίσωσι κατά βήμα τήν 
ένδοξον νήσον.

Είχεν εϊσπλεύση εϊ; τήν Κέρκυραν ό ένετικός στόλος, μεθ’ 
ού συνην<ί>θΐ]σαν πολλαί γαλέραι κερκυραίων είιπατριδών. Καί 
τών λοιπών τοΰ Ίονίου νήσων έτρεξαν οί έχοτ'τε; γαλερας 
εύπατρίδαι καί μή διά νά ύπερασπίσωσι τήν κινδυνεύουσαν 
νήσον. ΊΙ ά’λωσις τής οποίας ήθελε συνεπιφέρει καί τήν δου
λείαν καί καταστροφήν τών λοιπών νήσων.

Σκοπός τοΰ σημειώματος τούτου δέν είνε νά έξιστορήσωμεν 
τάς φρικώδεις δεινοπαθείας τής τρομερός πολιορκίας, οΰτε τήν 
λυσσώδη επιμονήν τών όρμώντων πολεμίων κατά τών δχυρω- 
μάτων πρός κυρίευσιν τή; πόλεω;, οΰτε τά αιματηρά ίχνη τών 
πολιορκητών, οΰτε τόν ηρωισμόν οπλιτών καί αυτών τών γυναι
κών, γερόντων, παίδων, καί Ιερέων, οΰτε τών έβραίων, οΐτινε; 

έρριπτον βρασμένοι· έλαιον έπί τών λυσσωδώς έφορμώντων 
Τούρκων, οΰτε περιγράφομεν τή; πείνη; καί άλλων δεινοπα- 
θειών τά τρομερά επεισόδια, οΰτε τά; συγκινητικά; σκηνάς 
τών έξόδων, οΰτε τοΰ φόν Σχούλεμβουργ τούς ύπερανθριόπου; 
κόπου; καί τήν στρατηγικήν δεξιότιμα διά νά διάσωση τήν 
νήσον, οΰτε τέλος τά; ήττα; τοΰ αϊφνιδίως εϊς φυγήν τραπέν- 
τος βαρβάρου πολιορκητοΰ, οΰτε τήν τρομεράν έκείνην νύκτα 
καθ’ ήν ήνειοχθησαν οί καταρράκται τού ουρανού μεταξύ φρι
καλέου άνέμου, αστραπών, βροντών καί κεραυνών καί κατα- 
συνέτριιραν τά; σκηνάς καί τάς άποθήκας τών έχθρώι·, έξ ών 
αρκετοί διά νά σπεύσωσι βιαίως νιτ σωθώσι κατεπνίγησαν.

ΊΙ Κέρκυρα έσώθη. Ό κόμης φόν Σχούλεμβουργ περισσό
τερον έδοξάσθί).

Έλέγετο δέ τότε ότι κατά τήν νύκτα πρό τή; ήμέρας, καθ’ 
ήν είχον άποιρασίσει οί Τοΰρκοι γενικήν εάροδον, έφάνη έν 
νεφέλαις καλόγηρος ό Πολιούχο; τής Νήσου κρατών 
κηρίον καιόμενον διά τής μιας χειρό; καί σταυρόν διά τής 
ά/Λη; καί έπί κεφ αλή; άναριθμήτων άγγελικών λεγεώνων κατε- 
δίωκε τού; απίστου;.

Οϊ Τούρκοι έμειναν εϊ; τήν νήσον έπί τεσσαράκοντα οκτώ 
ημέρα; καί έπί είκοσι δύο ημέρα; κατεπολέμησαν τήν πόλιν 
καί τά ιρρούρια. Άπωλέσθησαν έκ τών έν τφ στρατοπέδιο 
αύτών ένσκηψασών επιδημικών νοσημάτων και τοΰ πολέμου 
δεκαπέντε χιλιάδες. Χριστιανοί δέ έν συνόλω τρεις χιλιάδες 
μεταξύ ξένων στρατιωτών καί εγχωρίων καί άλλων νησιωτών.

«
Ό Χριστιανισμό; ουδέποτε εύρέθη εις μεγαλήτερον κίνδυ

νον απέναντι τουρκικού στρατού. ΊΙ ά'λωσι; τής Κερκύρας θά 
συνεπέφερε πολλά άλλα δεινά. ΊΙ Κέρκυρα έθεωρεΐτο τό ιτρο- 
πύργιον τή; Δύσεως, ή φρουρά (sentinella) τή; Ιταλίας καί 
ή Πύλη τοΰ Άδρι,ατικοϋ κόλπου.

Μετά τήν έκπόρθησιν τής Κερκύρας, θρασυνθέντε; οί Τούρ
κοι θά προυχιόρουν. Καί διά τόν Ελληνισμόν έτι δεινότεροι·, 
διότι ή έπτάνησο; ή ευτυχής αΰτη έλληνικιοτιίτη γωνία, ή 
άποσπασθεΐσα, θεία βουλήσει, άπό τή; κοινή; τύχης τοΰ Ελλη
νισμού καί τεθεΐσα έπί πολλούς αιώνας ύπό τήν κηδεμονίαν 
ξένων μέν, άλλ’ έξηυγενισμένων εθνών - έχρησίμευσεν ως όασις 
τοΰ Ελληνισμού ίδιά νά άναπνεύση όλίγον αέρα ελεύθερον.

"Αμα ή εϊδησις τή; άπελευθερώσεως τή; Κερκύρας έφθασεν 
εϊ; τήν Βενετίαν ό λαό; έπλήσθη άπεριγράπτου χαρά; καί 
αμέσως έν τή δουκική Μητροπόλει έψάλη έπίσημος Δοξολογία 
(Te Deum). Καί εϊς τάς λοιπάς εκκλησίας όλων τών ένετο- 
κρατουμένων πόλεων έψάλη δοξολογία όπως άποδώσωσι τώ 
Ύψίσται τά; ευχαριστίας διά τόν θρίαμβον τών χριστιανικών 
όπλων. Έπί πλέον διά θεσπίσματος άπεφασίσθη ϊνα, κατά 
τήν ένδεκάτην Αύγούστου, καθ’ ήν ή Κέρκυρα άπηλλάγη τοΰ 
τρομερού κινδύνου, έκάστου έτους, λιτανεύηται τό λείψανον 
τοΰ άγιοι· Σπυρίδωνος έπισήμως.

ΊΙ Βενετία μετά τήν ευτυχή απελευθέρωση· τής Κερκύρας, 
άνεκάλεσε τόν κόμητα ιρόν Σχούλεμβουργ εϊς Βενετίαν όπως 
τφ άπονείμη τάς όφειλομένας τιμάς. 'Η εϊς Βενετίαν είσοδός 
του ύπήρξε μεγαλοπρεπής καί ό Δόγης τώ προσέφερε πολύτι
μον ξίφος καί έτησίαν ισόβιον προσφοράν έκ πέντε, χιλιάδων 
δουκάτων. ΊΙ Ένετική Γερουσία διά νά τιμήση τόν στρατάρ
χην ιρόν Σχούλεμβουργ ένετείλατο τήν κατασκευήν τοΰ έκ μαρ
μάρου άνδριάντος αύτοΰ, ό όποιος ακόμη ύψοΰται πρό τή; 
εισόδου τοΰ παλαιού φρουρίου Κερκύρας. Ό περίδοξος έλευ- 
θερωτής τής Κερκύρας όρθιος έν έπιτακτική στάσει, φέρων 
ποδήρη ρωμαϊκήν χλαμύδα καί στέφανον δάφνης έπί τής κεφα
λής, διά μέν τή; δεξιάς χειρός κρατεί τήν τοΰ στρατάρχου 
ράβδον, διά δέ τής αριστερά; τήν χλαμύδα. Έπί τής εμπρόσ
θιας όψεως τοΰ στηλοβάτου κεϊται ή έξής έπιγραφή :

Matthiae Comiti De Sulemburgio 
Summo Terrestium Copiarum Praefecto 

Christianae Raeipublicae
In Corcyrae Obsidione Laborantis 

Fortissimo Assertori
Adhuc Viventi

Senatus
Anno MDCCXVI Die XII Mensis 

Septembris
Τούτέστι: Ματθίμ κόμητι δέ Σχούλεμβουργ, στρατάρχη τή
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χριστιανικής πολιτείας 
έν τή πολιορκία Κέρκυ
ρας γενναιότατη) υπε
ρασπιστή ξώντι ή Γε
ρουσία. Έτει 1/16, 
Σεπτεμβρίου 12.

Ό άνδριάς ούτος 
κατ’άρχάς έστήθη εν
τός τοΰ παλαιού φρου
ρίου και επί τής αρμο
στείας τού Χοΰγεντ 
μετηνέχθη δπου τώρα 
κεϊται. Έν τφ φρου
ρά;) είχαν έντειχίσει και 
την εξής έπιγραφήν : 

D.O.M. Senat. Con
sult Johannes Ma
thias Co. de Schulen
burg Stimulus Ter- 
restiuni Copiarttin 
Praefectus Urben 
quani obsidione As- 
seriut Propugnacu- 
lis Auctam Illustral. 
A. MDCCXXI. 

Βενετίαν και μετάλλια 
έχοντα άφ’ ενός μέρους την κεφαλήν τοΰ στρατάρχου καί άη ' 

ετέρου τήν επιγραφήν:
Auspiciis Venetuni 

villus germana tuetur.
Ό Μουστοξυδης ανα

φέρει ζωγραφιάν ήτις 
ήτο καί κτήμα αύτοΰ, πα- 
ριστώσα μινυθικώς τήν 
εικόνα τοΰ κόμητοςΣχού- 
λεμβεργ, τεχνιέντως επί 
χαλκοΰ είργασμένου δι’ 
έλαιομιγών χρωμάτων. 
Είκονίζεται δέ ό στρα
τάρχης μέχρι στέρνων, 
περιβεβλημένος πορφύ
ραν χλαμύδα καί τεθω
ρακισμένος. "Οπισθεν δε
τού χαλκοΰ άναγινώσκε- 
ται. Έκτύπωμα Ίωάν- 
νου Ματθίου κόμητος 
Σκελεμπουργίου τής Γα
ληνότατης των Ενετών 
’Αριστοκρατίας κατ' ’ Ή
πειρον Στρατάρχου καί ύπερασπιστοΰ Κέρκυρας παρά 1 Ιανα- 
γιιότου Δοξαρά Λακεδαιμονίου αφκε' Μαΐου ιε' .

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ
Πού'&οο; τής Έλλην. Κοινότητος και Επίτιμος 
Πρύ,δρος τώνΕλλήνων Τεχνιτών >'ν Αλ«|αν»ρεΙγ.

Τστοροΰσί τινες ότι εκοπησαν εις

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΤΟ. "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ·,, ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΝ

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ

ανηγυρικώτατα έωρτάσθη ενταύθα ή επέτειος τήςΈθνικής 
ημών Παλιγγενεσίας. Ουδέποτε ή Αλεξάνδρεια ενθυμεΐ- 

ται τοιαύτην έκπαγλον εορτήν καί ουδέποτε αί διεθνείς παροι- 
κίαι ήκουσαν τά ουρανομήκη ζήτω τών 'Ελλήνων δονούντα 
τόσον χαρμοσύνως τον ουρανόν τής πόλεως μας.

ΊΙ λίαν επιτυχής αυτή διεξαγωγή τής ’Εθνικής ημών εορ
τής οφείλεται είς τόν αρτισύστατου Σύλλογον τών 'Ελλήνων 
Τεχνιτών 'Αλεξάνδρειάς ή μάλλον είς τόν άντιπροσωπεύοντα 
τήν ζωήν τοΰ Συλλόγου τούτου ρηξικέλευθρον καί. πατριωτικώ- 
τατον κ. Ί. Άνδρικόπουλον οότινος ή μεγάλη καρδία ένέσπει- 
ρεν είς τά μέλη τοΰ Συλλόγου τόν άκραιη νέστερον πατριωτισμόν 
καί τό θερμότεροι· αίσθημα προς ό,τι μεγάλου, ο,τι Ελληνικόν 1 

'Ο Σύλλογος τών 'Ελλήνων Τεχνιτών Αλεξάνδρειάς έχων 
επί κεη αλής τήν ελληνικήν Φιλαρμονικήν καί τήν σημαίαν του 
μετέβη περί τήν δεκάτην πρωινήν εις τήν ’Εκκλησίαν τοΰ 
Ευαγγελισμού ένθα παρέστη είς τήν Χοξολογίαν.

Μετά ταΰτα ύ.πιι τά ενθουσιώδη χειροκροτήματα καί τάς 
ενθέρμους ζητωκραυγάς τοΰ απειραρίθμου πλήθους μετέβη 
πρός έπίσκεψιν τοΰ Γενικού Προξένου κ. Σκωτίδου όστις 
ι-νθουσιασθείς ένιόπιον τού απερίγραπτου θεάματος, οκτώ 
τουλάχιστον χιλιάδων έλλήνων χειροκροτούντο»·, έξεφωνησεν 
ωραιότατου λόγον ζητωκραυγάσας υπέρ τού μεγαλείου τής 

Πατρίδος ημών.
ΈκεΐίΙεν ό Σύλλογος μετέβη εις τό Πατριαρχείου κατόπιν 

δέ είς τό μέγαρον τοΰ τετιμημένου Προέδρου τής ενταύθα 
Έλλ. Κοινότητος κ. Έμ. 
Μπενάκη, πρός δν έπέ- 
δωκε καλλιτεχνικιότατον 
δίπλωμα, δι’ ού άνεκή- 
ρυττεν αυτόν έπίτιμον 
αυτού 11ρόεδρον.

Ό κ. Έμ. Μπενάκης 
βαθέως συγκεκινημένος 
προ τής άδόλου ταύτης 
έκδηλώσεως τής αγάπης 
καί τής ευγνωμοσύνης 
τοΰ έκπροσωποΰντος τήν 
πολυπληθεστέραν λαϊκήν 
ημών τάξιν σωματείου 
έξεφώνησε λόγον μεστόν 
πατριωτικών αισθημά
των καί πατρικών συμ
βουλών, συστήσας είς τόν 
Σύλλογον όπως επί τής 
κυανόλευκου αύτοΰ ση
μαίας γράψη χρυσοΐς 
γράμμασι τήν λέξιν ’Ερ

γασία . Ούρανομήκεις ζητωκραυγή! εκάλυψαν τούς λόγους τοΰ 
τετιμημένου Προέδρου μας, ουτινος έν έξάλλφ ενθουσιασμό) 
κατεφίλουν τάς χεΐρας οί 
"Ελληνεςτεχνίται μή λησμο- 
νήσαντες νά ενώσουν τάς 
ζωηράςτων ευχαριστίας καί 
πρός τήν παρά τό πλευράν 
του ίσταμένην σεβαστήν 
δέσποιναν κ. Β. Μπενάκη 
τής οποίας τά φιλάνίίριοπα 
έργα θέλουσι μείνει αλη
σμόνητα τεκμήρια τήςεύγε- 
νοΰςκαί φιλόστοργου αυτής 
δράσεως.
Ό Σύλλογος μετέβη κατό

πιν είς τόν έν Ρόν-Πουάν, 
κήπον τής 'Εταιρίας τών 
Ύδάτων δπου ή ευώδης 
κνίσσα είκοσι καί πέντε όβε- 
λ ι ώ ν έπλή ρου τήν άτ μόσφα ι - 
ραν καί έπέτεινε τήν δρεξιν 
τών δαιτυμόνων καί ήρξατο 
τό γεύμα αφού πρώτον άνέ- 
κρουσεν η Φιλαρμονική τόν ||e<jrh(>u; τον Συλλόγου Ελλήνων Τεχνιτών.

I, ΑΝΛΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ό κόμης Σχούλεμβουργ ιόν εις Βενετίαν, έπωφελούμενος 
της περιστάσεως ήτησε καί απέκτησε προνόμια διά τούς όμο- 
δόξους διαμαρτυρομένους τούς διαμένοντας έν ταΐς ένετοκρα- 
τουμέναις χώραις. ’Από Βενετίας ό ένδοξος στρατάρχης μετέβη 
εις άλλας πρωτεύουσας όπου ένθουσιωδώς έγένετο δεκτός. Εις 
“Ρώμην ό ΙΙάπας τοΰ έκαμε μεγαλοπρεπή δεξίωσιν καί τώ 
έθεσεν είς τον λαιμόν πολύτιμον περιλαίμιο)·. Έκεΐθεν δέ 
άπήλθεν εις ’Αγγλίαν όπως έπισκεφθή τήν αδελφήν του κόμησ- 
σαν Kendale. Μαθών τούτο ό βασιλεύς τής ’Αγγλίας Γεώρ
γιος ό Α’ αμέσως τον προσεκάλεσεν εις γεΰμιι. "Οπου καί άν 
μετέβη οί ήγεμόνες λίαν εύμενώς τον έδέχθησαν.

Ό γενναίος γερμανός στρατάρχης πλήρης δόξης άπέθανεν 
είς Βερώνην τή 14 Μαρτίου τοΰ 1747 έτους. Διαφυλάττομεν 
μνήμην εύγνώμονα προς τον περιφανή τούτον γόνον τής Γερ
μανίας, όστις τοσοΰτον γενναίως ύπερήσπισε τήν ελευθερίαν 
τής πρωτευούσης τού ’Ιουνίου, ήτις ήδυνήθη οίίτω νά έξακο- 
λουθήση δρώσα υπέρ τού “Ελληνισμού καί μέ τά γράμματα 
καί τάς τέχνας νά φωτίση και νά διδάςη έν ήμέραις δειναϊς, 
καθ’ ας ή λοιπή ελληνική χώρα εύρίσκετο υπό βαρύν ζυγόν 

δουλείας.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΟΡΓΙΝΟΝ ΕΝ TQ. ΚΗΠΟ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ TUN YAAiUN ΠΡΟΓΕΥΜΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ TUN ΕΛΛΗΝΩΝ TEXNITUN

(ΙΙνρι. ϊίιν αηπχίαν διακρίνονται ό κ. Ήμ. Μηκνάκιμ, ό Γρνικός Ιΐρί/ίενο; κ. Σκ<·»»ιΛ»|.·.
»1 Κοιν.Έαίτοοχοι κκ Χνναδινός. Σαλβάγος, ΙΙαλαιολογου, ΆνΛοικό;<ουλ<>ς κλπ.|

Εθ νικόν "Υμνον. Μετ’ολίγον κατέηθασαν καί πάντες οί κο".’.· - 
τικοί προϊστάμενοι κ.κ. Μπενάκης, Ζερβουδάκης, Συναδινός, 
Σαλβάγος, Χωρέμης, Θεοιδωράκης, 1 Ιαλαιολόγος, Καζούλης κτλ„ 
οί αντιπρόσωποι τοΰ ενταύθα Έ/Α. Τύπου έχοντες επί κεφαλής 
τόν νεάζοντα πάντοτε κ. Σωτήριον Λιάτσην, οΐτινες παρακαθή- 
σαντες μετά τού Κιοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συ/Αόγου είς 
πλουσιωτάτην τράπεζαν έδιδον τι) σύνθημα τιον ιισμάτων καί 
τών έθνικιΰν χορόιν, κινοΰντες μέχρι δακρύων τήν συγκίνηση· 
τού λαού καί άποδείξαντες τρανώς ότι οί δεσμοί οιτινες συν
δέουν τόν έν Αίγύπτιρ Ελληνισμόν είναι τόσον στενοί ώστε 
ούτε λόφοι αργύρου καί χρυσού βουνά δύνανται νά χωρίσουν 
άνθριόπους όντας αδελφούς καί τέκνα μιας μόνης μητρός, 
τής 'Ελλάδος.

Τό εσπέρα; ά'λλη πάλιν μάς έπερίμενεν έκπληξις.
Ό Σύλλογος τών Ελλήνων Τεχνιτόη·, έπιστρέφων από τό 

παληκαρίσιο του γεύμα άπετέλεσε φαντασμαγορικήν λαμπα- 
δηηορίαν εκ χιλίων και πλέον ένετικιΰν φανιον καί. έκατοντά- 
δων βεγγτΑικιώΐ’ καί πυρο
τεχνημάτων.

'Ο κόσμος μετ’ ενθουσια
σμού παρηκολούθει τό πρω
τοφανές διά τήν πόλι,ν μας 
θέαμα καί έκ τιον έξωστιΐίν 
άνθη καί ζωηρά χειροκρο
τήματα ύπεδέχοντο τούς φι- 
λοπάτριδας τεχνίτας μέχρι τής 
άφίξεως αύτιΰν είς τήν απέ
ραντοι· αίθουσαν τοΰ Έλδο- 
ράδο όπου καί έλαβε χώραν 
ή πανηγυρική έσπερίς είς ήν 
διεκρίθησαν ό κ. Καλλίμαχος, 
γραμματεύς τοΰ έν Καιροί 
Πατριαρχικού γραφείου, ού
τινος ό Πανηγυρικός υπήρξε 
αληθής ύμνος πρός τήν Πα
τρίδα καί οί κ. κ. Φρ. Ροζάν 
καί ’Ιωάννης Βαλλινάκης ώς 
καί ό ένθουσιιόδης νεαρώτα- 
τος ποιητής κ. I. Φραγκίσκος 

Είς τά διαλείμματα τών 
άπαγγελκον ή χαριεστάτη 
Δ*«  Ρομπότη έξετέλεσεν επί 
τοΰ κλειδοκυμβάλου μετά 
θαυμασίας τελειότητος σονά
ταν τού Μπετόβεν καί ήκαλ- 
λιτέχνις Δ1ς Διμέντου ώραιο- 
τάτην ιταλικήν σύνθεσιν.

'11 Έφημερίς Βυζάντιον 
περαίνουσα τήν περιγραφήν 

κοινω-

Άώε τά κόκκινα αυγά κι' ί'ί.α νά κτυ.τηΟοΰιιυ· 
φιλί άν νικηθεί, ς τοΰ γελοίου τό λ.ακκιϊκι.

Ίϋοΰ· ο' ΰταάκιοιι ίγώ !
ο>! τήν ηυ/ιφο>νία ιτικ λοιπόν νά ιιή ξεχνοΰιιε 

Λοό, Λός /ιου τά γιλ.άκι!

ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΙΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΜ ΜΠΕΝΑΚΗΝ

αυτής επί τής εορτής καταλήγει γράηουσα:
Ήραιότατον λόγον έξεη ώνησε πρός τό πολυπλη

θές ακροατήριου ό έκ τοΰ Αιοικ. Συμβουλίου τοΰ 
Συλλόγου κ. Ούγος \. Αραβαντινός αρθείς εις ύψος 
ρητορικής δεινότητος καί καλλιεπείας μοναδικής, μεθ’ 
ό ό ακαταπόνητος Πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Ίω. 
'Ανδρικόπουλος ηι’χαρίστησε τούς ει’γενιος προσελ- 
θόντας κατά τήν εορτήν καί τούς οπωσδήποτε συν- 
τελέσαντας είς τήν επιτυχίαν αυτής.

Καί οΰτω περί τήν 12 έληξε ή ωραία εορτή, 
τοΰ κόσμου ιδιαιτέρως συγχαίροντας τόν πρόεδρον 
τοΰ Σωματείου κ. Ί. Άνδρικόπουλον όστις, υπήρξε 
κυριολεκτικώς ό ήρως όλης αυτής τής ένθουσιωδεστά- 
της πανηγύρεως, ή όποια άπέδειξεν είς τά ό’μματα τή; 
Χιεθνοΰς Κοινωνίας ότι μία υπήρξε καί θά ι'πάρξη ή 

■· ............. ' ■ 'Αλεξανδρείας, ή Ελληνική !
ΔΕ νοταρ

\ιεθνοΰς 1
μεγαλητέρα παροικία τής’/

'Αλεξάνδρεια

τ ο ΠΑΣΧΑ

(ΤΟΥ ΤΑΝΤΑΛΙΑΗ)
»·αου,·, ίίιτοί/;» iy/izznr»·,

γιλιά ;

ί» uroiiroK ητό u/riii.m rrtr^ p*<izzorr

Meotn' ή Λά·/ I I/ \· rotv 
τραγούδι, άγά.'τι/ ιιογ, 

γοροί'ζ, t ..
Ήϊ.δ η ‘•/.vj'mi ιιας Παηγαλιά! 

.|οι·ζο/'Λίί< η),· .2 r*
y.-ii 'ςτδ διχό nov fitl/./.r !

Χριστός ανίατη ! . . . νά π* /tor και fotua ;
f ι ίν Χριατρι μας άο.ταομός ίκ τρίτον δτν ί/ά yn'n ; 

Στάηου, μη to ·/ ιλί!
Στάοον, μαριόλικο .Ίονλί !

Στα γ/ίλη μον η η^ύ.ιπη ψι·χή μον τά .Ίνρηόρα 
χειλάκια αον .‘τροαμίνει.

/ίλί.της χαραίς ; '.Ικονς φτοναίς ; τά παιδιά τά ζή·α, 
ίδνι κ' εκεί τις την ανλην τής Έκκληοαίζ γιλιοννιαι.

H ΓΊαοχαλια δί ν of κινε» 
και or δίν eiaai χοιστιανή ;

/>·«
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* ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑΣ ΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ

Η ΣΕΠΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΥΜΦΟΪ 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ

ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΟΡΗ
(Η Α.Μ. Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

?£·ΐπαν ότι εΐνε ή ειλικρίνεια τοΰ ψεύδους ή 
Αιπρώτη 'Απριλίου. Ώρίσαμεν μίαν ημέραν 
τοΰ έτους κατά την οποίαν όμολογοΰμεν ίίτι 
ψευδόμεθα. Τί ειλικρίνεια εινε αυτή, όταν 
βεβαιοΰμεν εκείνην την ημέραν ίίτι εΐμεθα 
φιλαλήθεις τας άλλας τριακοσίας εξήντα τέσ- 
σαρας τοΰ έτους;

Λύτην την πρωταπριλιάτικην άλήθειαι- 
περί ειλικρίνειας τοΰ ψεύδους δέν την ένόησα 
ποτέ. "Οπως δέν κατόρθωσα νά λύσω τό 
πρόβλημα πόθεν έξεφύτριοσε τό έθιμον.

Εύρηκα τάς παραδοξοτέρας εξηγήσεις καί 
μερικά; σάς τά; παραθέτω.

Ο Απρίλιο;—είπον εΐνε ό μήν, καθ'ίίν 
οί χριστιανοί εορτάζουν τήν άνάστασιν τοΰ 
Χριστού, ώς οί Εθνικοί τήν άνάστασιν τής 
Φύσεως. Ός δέ ό Ιησούς εστάλη ποτέ έκ τής 
αυλής τοΰ ’’Αννα εις τήν τοΰ Καϊάφα, οϋτω, 
κατά μίμησιν τής ματαίας πορείας καί απο
στολής, ασεβής συνήθεια ανέκαθεν έπεκρά- 
τησε νι'ι στέλλωνται οί εΰαπάτητοι εις τήν 
πριότην Απριλίου .

ΟΙ ΝΕΟΝΥΜΦΟΙ

[Δυστυχώς δέν κατωρδώσαμεν να είίρωμεν έπιτυχή 
φωτογραφίαν. Ή δημοσιευόμενη είκόιν έλήφΟη 
έξ άθλιον πρωτοτύπου, δημοσιευΟέντος είς ευρω

παϊκήν Εφημερίδα).

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΒΝΑ

Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ Η

ΟΙ ΥΨΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ) ΤΟΥ ΓΑΜΒΡΟΥ

Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ

Η Α. Μ. Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Η ΚΛΕΦΤΙΚΗ ΖΩΗ ΧΚΙΤίΟ Π. ΡΟΥΜΠΟΥ

·■

Αυτή ή έξήγησις δέν εΐμπορεϊ βέβαια νά 
πείση κανένα περί τής αρχής τοΰ εθίμου, 
άφοΰ εΐνε γνωστόν ότι καί πρό τοΰ Χριστιανισμού ό κόσμος 
έψεύδετο είλι.κρινώ; μίαν ημέραν τού έτους. Οί Έλληνες 
εΐχον τό άποδιδρασκίνδα καί οί Ινδοί εορτάζουν μίαν εορτήν 
Χουλί ονομαζομένην, είς τό τέλος τοΰ Μαρτίου, κατά τήν οποίαν 
στέλλουν εδώ καί εκεί τούς εύπιστους ιιέ ψευδείς προφάσεις.

Οί Γάλλοι, οί όποιοι ονομάζουν τό ψεύδος τής Πρωταπρι
λιάς poisson d’Avril ούτε αυτοί εΐνε πεπεισμένοι διατί υπάρ
χει αυτό τό όνομα. Λέγουν ότι τά ψάρια, τά περισσεύοντα 
εις τάς τελευταίας ημέρα; τής Μεγάλη; Εβδομάδας εΐνε τό 
σύμβολον τής μωρίας καί επειδή συνεπώς καί οί άπαπόιιενοι 
εΐνε μωροί δΓ αυτό καλούνται poisson d'Avril'. "Αλλοι τό 
παράγουν από τύ passion d’Avril τάς μεσααονικάς δηλαδή 
παραστάσεις τών παθών τοΰ Σωτήρος.

Θά ομολογήσετε ότι αύταί αΐ εξηγήσεις μόνον ώς πρωτα
πριλιάτικες εϊμποροϋν νά έκληφθοΰν.

’Ας τάς άφήσωμεν λοιπόν καϊ άς σάς εξιστορήσω ιστορικά 
πρώτα πρ ι λι άτι κα ψεύδι1.

Η ΚΕ ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
('Εφέτος ή ΈίΙνιζή 'Eoyt'i έΛανηγνρίσϋη utya/.o.tyiπέστατα είς βλον τόν κόσμον. Ίδέτε τί ίγινβν είς 
τήν Ν. Ύορκην. *11 έκεί 'Ελληνική ’Εκκλησία κατεκλύοϋη καί σχεδόν διεκόπη ή συγκοινωνία είς τόν 
δρυμόν. ΦαντασΟήτε δτι ελαβον μέρος ολα τά έλληνικά σωματεία, μετέσχον δέ ένεργεία τοΰ έκ«’ϊ 
Ιταλοί» Προξένου καί όλα τά ’Ιταλικά σωματεία, διότι είς άλλην πάλιν έορτήν τών ’Ιταλών αύθορ- 
μήτως προσήλΟον οι ελληνικοί σύλλογοι καί συνεόρτασαν. Είς τάς τελετάς αΰτάς παρέστη καί ό νέος 
έν Ούααιγκτώνι ΙΙρεσβευτης τής 'Ελλάδος κ. Λάμπρος Κορομηλάς καί.ό Γεν. ΙΙρόξενος κ. Μπότασης]

'() Βασιλεύς τής Γαλλίας Λουδοβίκος όταν ήθέλησε νά 
προσάρτηση τήν Λωρραίνην είς τήν Γαλλίαν, έφυλάκισε τον 
\οΰκα αυτή; καί τήν σύζυγόν του εις τήν έπαυλιν τού Λου- 
νεβίλ. Ίο πρωί τής πρώτης ‘Απριλίου, μόλις ήνοίχθησαν αΐ 
πύλαι τοΰ φρουρίου, ό Δούξκαί ή Δούκισσα φορτωμένοι κοφί
νια καί πενιχρά ένδεδυμένοι έδραπέτευον υπό μορφήν πτωχών 
ιιεταβαινόντων ν’ άγοράσουν τρόφιμα από τήν πόλιν. Ό σκο
πός τούς είδε καί δέν υπωπτεύθη τίποτε καί όταν μία γυναίκα 
τον ειδοποίησε ποιοι ήσαν οί διελθόντες τής είπε: «Δέν μέ 
γελάς, εΐνε πρωταπριλιά! Χιηγήθη έν τούτοις τό πράγμα εις 
τον αξιωματικόν ό οποίος έγέλασε καί αυτός: Τί ωραίο πρω
ταπριλιάτικο ψέμμα, είπε. Σ’έπέρασαν γιά κουτό! Διά κάθε 
ενδεχόμενον όμως ανήγγειλε καί αυτός τήν εϊδησιν εις τον 
φρούραρχον ιππότην Βρασσάκ: Σώπα, άπήντησε καί αυτός, 
γιατί θά γίνης καταγέλαστος εις όλην τήν φρουράν ». Παρήγ- 
γειλεν όμως καί ό Βρασσάκ νά εξετασθή αν ό Δοΰξ καί ή 
Δούκισσα ήσαν είς τά δωμάτιά των. Ό λαβών αυτήν τήν εντο

λήν Αξιωματικός έκτύπησε τήν Αύραν τοΰ διαμερί
σματος τών δεσμωτών άλλ’δ υπηρέτης των έφιόναξε: 

Γιά όνομα τοΰ Θεού! Μή χαλάτε τον κόσμον γιατί 
θά ξυπνήσετε τόν κύριόν μου! Μετά οκτώ ώρας 
έγγώσθη ή αλήθεια.

Τήν πρώτην πάλιν’Απριλίου τοΰ 1805 δ Ναπολέων 
έδέχετο εις τό Φονταινεμπλώ τούς συμβούλους τοΰ 
Κράτους Regnault de Saint-Jean, d’Angely καί 
Carion de Nissas. «Δέν σ’έπερίμενα» εΐπεν ό κατα
χτητής εις τόν πρώτον, όστις έμίσθωσε ταχυδρομικήν 
άμαξαν διά νά σπεύση νά ΰπακούση εις έγγραφον τό 
όποιον τόν διέτασσε νά παρουσιασθή αμέσως.

Μεγαλειότατε, ειπεν ό δεύτεροςκαταφθάσας Nissas, 
δέν δυσαρεστοΰμαι διότι τήν έπαθα άφοΰ ευρίσκω 
ευκαιρίαν νά σάς προσφέρω τά σεβάσματά μου εις 
τόσον άσυνήθη ώραν». Εις μάτην ό Υπουργός τής 
"Αστυνομίας ένήργησε νά εύρη τόν φαρσέρ.

’Αλλά μήπως δέν έπαιξε καί ό Μέγας Πέτρος μέ 
τήν Πρωταπριλιάν; Συνέλεξε κρυφά ξύλα, άχυρα, ό,τι 
είίιρλεκτον, πλησίον τής πρωτευούσης του ε’ις έκταση- 
εξήντα όργυιών. Χωροφύλακες καί στρατιώται έφρού- 
ρουν τήν προπαρασκευήν τοΰ άστείου τοΰ Αΰτοκρά- 
τορος, ό όποιος τά μεσάνυχτα διέταξε νά τεθή πΰρ. 
Όλη ή πόλις έφαίνετο καιομένη. Οί κάτοικοι έτρεξαν 
ημίγυμνοι καί έντρομοι. Άνεστατώθη τό παν. Καί 
όταν συνηθροίσθησαν πολλοί περίεργοι οί στρατιώται 
έφώναξαν: «Σήμερα εΐνε Πρωταπριλιά!»

ΤΊ ιστορία βλέπετε έχει καί αυτή άσχοληθή μέ 
τήν Πρωταπριλιάν. Δέν έπεριμένατε βέβαια νά μή 
άσχολήται μέ ψεύδη άφοΰ διηγείται τάς πράξεις 
τών ανθρώπων. δημ. δημερ
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ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!.— ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΛΕΜΒΟΝ ΑΠΕΤΕΘΗ Η ΛΑΡΝΑΞ 
ΠΕΡΙΣΤΟΙΧΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΗΣ Α.Π. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΛΟΛΙΤΩΝ

Τήν 27 'Απριλίου ύ νεκρός τον εύγενοϋς 
τέκνου, προπεμφϋείς έ£ ΆλέΞανδρείας έν 
μεγαλοπρεπεΐ πομπή, άπετέίλη είς τούς 

κόλπους τής Μητρός του.

ΕΝ ΛΘΗΝΑΙΣ.—Ο κ. Σ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. 
ΠΡΟΣΦΩΝΩΝ ΤΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α Β. Υ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ

[Φωτ. Γ. Γρι ^οοοπούλου]

[Λί νιραϊαι φοιτογραφίαε τής Άλεςιινδρείας 
ίστάλησαν ήμίν Οπό τοϋ αυτόθι 

κ. Λ. Κομπούραγλου].

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ,. ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΕΜΒΟΥ ΕΠΕΒΑΙΝΟΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 
ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ,. Η ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΜΠΗΝ

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!. Η ΠΟΜΠΗ ΔΙΑΣΧΙΖΟΥΣΑ 
ΤΑΣ ΚΕΝΤΡίΚΛΣ ΟΔΟΥΣ

ΘΥΝΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΙΗΝ ΑΠΟΒΑΘΡΑΝ
κ. Γει·ιρ··ιϋίιον, έμπορου Siv.ixwv είδών ].| ΦωτογρΩΜία παραχωρηΟεΐσα ήμϊν όπό

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ..- Η ΠΟΜΠΗ KATlU

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!. — ΑΙ ΛΕΜΒΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΙΖΟΥΣΑΙ 
ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΜΙΑΟΥΛΗΝ.

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, — ΜΙΑ ΑΛΥΣΣΟΣ ΛΕΜΒΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΤΜΑΚΑΤΟΥ 
ΑΠΕΤΕΛΕΣΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑΝ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ. - Ο ΚΕΛΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ.. ΦΕΡΩΝ ΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟΝ ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. Η ΠΟΜΠΗ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ. Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΟΦΟΡΟΝ ΑΜΑΞΑΝ
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Η ΣΕΑΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

Η ΜΟΔΑ.

κυρίαι εύμορφοι έχουν ιούς βραχίονας οστεώδεις.
Διά νά διωρθωθοϋν Βλα αυτά τά ατοπα τό- 

καλλίτερον μέσον εΐνε ή 
πάντων ή δια τών αλτήρων, ή οποία αναπτύσσει 
τούς μύς κα! δίδει είς αυτούς Ιλαοτικότητα 

σκληρότητα.
"Οσον άφορά τούς βραχίονας οί όποιοι 

πολύ παχεϊς, τό μαοοάζ ωφελεί πολύ.
Πλύνετε τούς βραχίονας σας καθ' έκάονην 

ιρίβετέ τους μέ Κολωνίαν. ‘Ολίγα λεπτά έπειτα 
κάμετε γυμναστικήν καί σάς βέβαιοι ΰτι θά έχετε 
ευμόρφους βραχίονας.

Έλθωμεν τώρα είς τήν χεϊριι τήν όποιαν τόσοι 

ύμνησαν άπό τού’Ομήρου,ό όποιος ροδοδάκτυλον 
ιόνόμαζεν τήν Ήώ έως τό δημοτικόν τραγούδι, 
τό όποΓο»· υμνεί «τό χέρι σου τό παχουλόν.

Τό χέρι προσπίπτει εύθι'·ς έξ άρχής εις τό 
βλ,έμμα τού άλλον κα! δύναται νά καταστρέψΐι 
τήν έντύπωσιν μιας καλλονής προσώπου κα! σι!>- 
ματος, όταν εΐνε άσχημον.

Όμιλεί τ.ό χέρι εΐπεν είς σοφός διά ι·ά δείξμ 
πόσην σημασίαν έχει ένα εύμορφο χέρι, άν δέ διά 
τά άλλα μας θέλγητρα ύπάρχουν προτιμήσεις, 
κανείς δέν διαφωνεί ίίτι τό χέρι πρέπει νά εΐνε 
λευκόν, μή οστεώδες, με μάκρους λευκούς δακιύ- 

ώραΐα κα! λεία νύχια.

γυμναστική και προ

και

εΐνε

TO ΦΟΡΤΗΓΟΝ "ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,,

ΔΟΞΑ KAI TIMM!

"Ας άρχίσωμεν άπο τό γόρεμα. Αρχίζει να μάς 
απειλή τό πούη , αυτή ή άντίκα Την πρώτην έμφά- 
νιοίν του την κάνει το πονφ είς τα τελευταία 
φιγουρίνια. Ή ουρά καί ή φούστα οολέ'ίγ διαιηρεϊ- 
ναι ακόμη, τό άντρντέ καί ή δαντέλλα άπό φιλ'ε 
είναι πολύ τής μόδας. Μέση δμως υψηλά, κοντός 
δέ συνεπώς ό κορμός καί στήθη κα! πλάτες φαρ- 
δειές.' Επίσης πολύ τής μόδας θά είναι τά μποά 
από πτερά. Μπολερά κα! ρεδεγκότες κα! ζακέτες 
άπό νταντέλ' άφιλε ολόκληρες είναι πολύ τής μόδας 

είς τήν άνωτάιην άριοτοκρατίαν τής Λόντρας. Μάς 
ξαναέρχονται δέ καί τά κρός· άλλη άντίκα. * Επίσης 
συνειθίζονται φούστες μέ φάοοα είς τό κάτω μέρος 

άπό τό χρώμα τής ρεδεγκότας, ή οποία όμως είναι 
διαφορετικόν χρώματος καθόις καί τα πρενοές καί 

τα Ζαπονναί.
"Ενα ωραίο κοοτονμάκι φιγουράρει άπό λευκήν 

φούστα άπό λινόν ή λεπτόν μεταξωτόν, σκεπασμέ
νου άπό δαντέλλα μέ ρεδεγκόττα σχιστήν είς τά 
πλάγια, κα! βολάν άπό δαντέλλα ντραπέ άν λιβερτί, 
με πίκες και μοτίφ, με μανίκια πλισοαρισμένα δέ,

κάτω α-τό τά όποια βγαίνουν τά μανίκια τής όμιζέττας άπό λινόν, μέ δαν
τέλλα λεπτήν επίσης πλισοαρισμένα. ’ Ο γιακάς ψηλός μέ δαντελίτοα εις τό 
άκρον καί λαιμοδέτης μαύρος καί ζιόνη μαύρη άπό σατέν μεταξωτό.

Τό παρατιθέμενοι· φόρεμα είναι τοναλέττα άπρέ μιντί, γκάρντεν - πάρτη, 
επισκέψεων και περιπάτου άπό μουσλίν ντε σοά κα! λιβερτί βιολέτ ντε ίίάρμ. 
Μπλούζα μέ μπάστες κα! μέ μανίκια νέα, δηλαδή πλισοαρισμένα. Τό μπ/.α- 

στρόν άπό μονολίνα τλισσαριοιιέ- 
την. Φιόγκοι άπό δαντέλλα φιλί 
κα! κορδέλλες λιμπερτι χρώμα
τος τουρκουάζ, ζώνη δέ άπό λιμ- 
περτί. Τό μπλε ζωνάτρ ιός ιρώμα 

κυριαρχεί.
Είς τήν άλλην εικόνα βλέπετε 

κοστούμι περιπάτου. Καζάκ μέ 
μανικάκια άπό ντρά σκέτο, γαρ
νιρισμένο μέ τρέοοες στενές καί 
σουτάς φαρδειά. Γιακά άπό ταφτά 
γαρνιρισμένου μέ κουμπάκια πα- 
σμαντερί. Ζιλέ άπό τό ίδιον ύφα
σμα τής φούοτιις,μέ μικρός μπα- 
ρέττας σουτάς καϊ ζιόνη άπό σατέν. 
Φούστα τουνίκ άπό ντρά παοτέλ.

Κα! τώρα περί καπέίπ.οιν. Τά 
κλός καταργούνται καί τά μπόρ 

γυρίζουν πρός τα ανω εμπρός η 
είς τά πλάγια. 'Η Σαρλόττα άπό 
ταφτά γιά ντάμες κυριαρχεί ατό 
Παρίσι. Γενικός κανών: ψηλά 
πτερά, πολλά λουλούδια κα! μπου- 
κέττα όλόκληρα. Τά πτηνά κατηρ- 
γήθηοαν. Πολύ δέ τής μόδας επί
σης ή τόκες μέ τριαντάφυλλα 
γύρω γύρω κα! τρίχαν μεγάλην 

που δίδοι»· αέρα εις τήν φέρουοαν. 
Τό παρατιθέμενου μοδέλλο είναι 

άπό ψάθα εγγλέζικη γκρίζα. Φόν 
άπό δαντέλ οιφονέ. Μεγάλα τριαν

τάφυλλα μέ πρασινάδα δφθονην. 
Άλλ' έκτος τών άνθέων ουνει- 

θίζονται πολύ κα! τά πτερά καί 
Ιδίως ή έγκρέτα. Ή ντερνιέρ 
κρί, είναι καπέλλο ελαφρού, άπό 
μαύρην ψάθα, μέ καλότταν γαρ
νιρισμένης· άπό χρυσό φαρδύ 

γαλόνι. ' Εμπρός μία πλούσια 
τούφα άπό μεγάλες εγκρέττες, 
πού πέφτουν είς τόν τεπε και εις 
τά εμπρός σάν λοφίου.

«
ΤΑ ΘΕΛΓΗΤΡΑ ΜΑΣ.

λους άπολήγοντας είς
Ιιά τούτο μία κυρία ή δεσποινίς όφείλει νά περιποιείται μέ μεγάλην 

επιμέλειαν τά χέρια της καί >·ά τά προφυλάοση.
Ιτγ πρέπει έν πρώτοις νά πλύνετε τάς χείρας σας μέ πολύ ψυχρό νερό. 

Ποοιιμάιε πάντοτε τό χλιαρόν νερό, αλλά χλιαρόν κα! όχι θερμόν, τό οποίον 
καθιοτά εϋπαθέοτατον τό χέρι καί ουνεποις τό άοχημίζει

Ύλταν πρόκειται νά έξέλθετε πλύνετε τά χέρια σας πολλήν ώραν πρί τής 
εξόδου. Έπίοης πλίνειέ τα καί όταν έπανέρχεοθε απ’ έξω

Θά μέ έρωτήοητε μέ τΐ νά πλύνετε τά χέρια σας; Ό οαπων εινε το 
καλλίτερον μέσον, αν όμως εΐνε καλής ποιότητας.

Ίιά νά έ.χετε καλόν οάπωνα, άν δέν εύρίσκετε ήγγυημένον ή δνσποιστείιε, 
κατασκευάζει έ τον μόνοι σας.

Σάς δίδω μερικας ουνταγας:

Savon a la Laitue
Savon blanc de suif............... 500 gramin.

• if huile.................................................... .150
Essence de bergamote................................................................................. 12
Mutiere colorante (vert de chviimr dissuns dans falcooli 15

Τρίψατε τους σαπωνας 
μαζύ μτ τήν essence καί 
τήν χρωστικήν ουσίαν κα! 
όταν ή πάστα άναμιχθή 
καλώς κότρατέ την εις τε
μάχια καί άφίοατέ ιην νίι 
ξηρανθή.

.-II κυρίαι ή δεσποινί
δες, αΐ όποϊαι αναγκάζον
ται νά έργάζωνται εις τό 
σπίτι των πρέπει νά φο

ρούν γάντια.

Σάς παραθέτοι μίαν 
συνταγήν πομμάδας διά νά 
μαλακώνουν καί λς-.::;π: 
νωνται τά χέρια.

λ.ευκαί-

125 gr.
JOO

Amandes anu-rrs . 
Miel ...... 
Unite if amandes 

donees . . . .125
Essence de vrrveinr io

Jia νά μή Ιδρώνουν τά 
χέρια πλύνετε τα συχνά 

κα! επίσης συχνά ρίπτετε 
τήν εξής πούδραν :

Poudre de lycofmle ioogr. 
dr laic 2$ 

Essence de ti/as XXgouttrs

‘Ο βραχίων καϊ τό χέρι. 
“Ενας βραχίων εΐνε ωραίος όταν 
εΐνε στρογγυλός, δχι πλαδαρός 

καί λευκός.
Τά θέλγητρα αυτά τού βριι- 

χΐονος εινε σπάνια καί πολλά!

Ιιά τά σκασίματα να 
μεταχειρίζεστε τήν έξης 
πομμάδαν :

Lanoline | . .__
Vaseline \' ' ■
Aristol............................. 5
Essence de rose . . to

Κατά τό iS86 μέχρι τοΰ 1S90 ένας Άνδριος καραβοκύρης μέ ένα. 

ίστιοφόρον έκανε ταξείδια άπό Όδησοοΰ μέχρις 'Αγγλίας καί Άμε- 
•ρικής. Τό ίστιοφόρον του ώνομά- 
ζετο «Άρχάγ^'εί.ος» καί ό καραβο
κύρης ώνομάζετο Δημ. Μωραΐτης. 
Ό καπτάν Δημητρός, ώς τόν έπιΐι- 
νόμαζον, έκυβέρνα μόνος του τό 
καράβι του, τό είχε δέ νηολογήσει 
-είς τόν λιμένα τής ιδιαιτέρας τον 
πατρίδος "Ανδρου.

Ήτο τότε ή έποχή ποΰ ήκμα- 
ζεν ακόμη ή ίστιοφόρος ναυτιλία, 
■διότι ακόμη δέν είχον έξευτελι- 
οδή αί αποστάσεις ύπό τοΰ ατμού 
καί τών σημερινών ταχυπλόων 
κολοσσών.

Άλλ' ήλδον καί τά δύσκολα 
χρόνια διά τό εμπορικόν ναυτι
κόν μας. Τά ιστιοφόρα ήρχισαν 
εκτοπιζόμενα άπό τά ατμοκίνητα 
•σκάφη καί ή περαιτέρω ζωή τής 
ιστιοφόρου ναυτιλίας έφθινεν άπό 
ημέρας εις ημέραν.

Έδώ έξεδηλώδη τότε όλη ή 
άντίληψις καί ή προορατικότης 
τοΰ θαλασσινού, τοΰ έχοντος έξη- 
σκημένον τόν οφθαλμόν είς τό νά 
βλέπη μακράν διά νά άποφεύγη 
τά μπουρίνια. Άντελήφβη έγκαί- 
ρως τόν επικείμενον δάνατον τοΰ 
Ιστιοφόρου καί τό εύρϋ μέλλον 
ποΰήνοίγετο μέ τάάτμήρη σκάφη 
είς τήν εμπορικήν ναυτιλίαν. Καί 
τώ 1893 έκποιήσας τόν Αρχάγ
γελόν» του εμφανίζεται είς ξένα 
ΰδατα ώς εφοπλιστής καί κυβερ
νήτης τοΰ πρώτου άτμοπλοίου του 
«Παναγής Βαλλιάνος» δύο χιλιά
δων τόννων. Άπό τοϋ έτους τού
του καί έντεϋδεν καταρτίζει στόλον
τόν < Παναγήν Βαλλιάνον . τόν όποιον έπώλησβν έπειτα άπό μερικά

MIA

5

έτη. έξαπολύει είς τά τέσσαρα άκρα τοΰ κόσμου τήν -Φανήν· του τόν- 
Άντώνιον τόννων 3·2Ο°· τόν -Γειόργιον» τόννων 

4·3θο· τάς Κυκλάδας > τόννων 
4-400. τήν «Μαρίαν» τόννων 5·3°°» 
τήν Αττικήν» τόννων 5·5°°> τήν 
«Βοιωτίαν» τόννων5-55°· τήν«Ελ
λάδα· τόννων 6οοο, τήν «Κοριν
θίαν τόννων ό.οοο καί τόν «Βασι
λέα Γεώργιον τόννων 6,700.

Σχεδόν όλα τά έκυβέρνησεν έκ 
περιτροπής δ ίδιος καί όταν έναυ- 
πήγει νέον έγκαδίστα είς τό πα
λαιόν άλλον πλοίαρχον. Έξ αυτών 
ό · Παναγής Βαλλιάνος έπωλήδη 
καθώς καί ή · Φανή, ό «Αντώ
νιος- καί ό -Γεώργιος έναυάγη- 
σαν καθώς καί ή «Ελλάς» πρό 
ολίγων ή [ιερών, τοϋ μένουν δέ τά 
λοιπά, ατινα έξακολουδοΰν τούς 
πλόας των.

Δηλαδή άπό τοΰ 1893 μέχρι 
τοΰ ιρ°7 αυτός μόνος του ηίίξησε 
τόν άριδμόν τών τόννων τής ελλη
νικής ναυτιλίας κατά 5°·4Ο°· Τοΰ 
έστοίχισαν δέ όλα αυτά τά σκάφη 
320.000 λιρών.

*

1907. ΙΙάει ό καραβοκύρης τοΰ 
1890, πάει ό καπτάν Δημητρός. 
Ή μεγάλη, ή ώς ό ωκεανός, τόν 

όποιον τοσάκις διέπλευσε καί ώρ- 
γωσεν, αχανής διάνοιά του θέλβι 
νά κατακτήσχ] τό υγρόν στοιχεϊον. 
Καί έξαφνα τόν Μάϊον τοϋ 1907 
άναγγέλλεται ή έν Sunderland 
καθέλκυσις τοΰ πρώτου ΰπερω- 
κεανείου ελληνικού κολοσσού, εις 
τόν όποιον έδόδη τό όνομα «Μω

ραΐτης· μετά ένα δέ μήνα ό πλωτός γίνας κατέπλεεν είς Άνδρον οπού 
καί ενηολογείτο. Ό «Μωραΐτης» εινε 12.000 τόννων εκτοπίσματος

νων 3·000· τον

Δ. Γ. ΜΩΡΑΪΤΗΧ

Δι?υΦυντής τής πρώτης Ελληνικής Ύπερωκδ·«ν«έου Εταιρίας. 
Βουλευτής νΑνδρου.

ολόκληρον έξ άτμοπλοίων. Μετά
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καί 3·925 τόννων καταμετρήσεως,βχει
μηχανάς δυνάμεως 5·2Ο° ίππων καί 
δύο έλικας, 2 ιστούς, δύο καπνοδό
χους, 145° θέσεις τρίτης, ιοο πρώτης, 
τρία νοσοκομεία, ών ίν διό. κυρίας, 
εν δι’ άνδρας. καί εν διά μεταδοτικά 
νοσήματα άπομεμονωμένον. ηλεκτρι
κήν μηχανήν, ψυγεϊον. πα·,·οποιητικήν 
μηχανήν, απολυμαντικόν κλίβανον, 
τρεις τραπεζαρίας μεταναστών καί 
μίαν τής πρώτης δέσεως θαΰμιι πολυ
τελείας. τέσσαρας φούρνους κατα
σκευάζοντας I4CO ιμωμιά ημερησίυις. 
ζυμωτήρια κλπ.

Τό μήκος του είναι 4θ° ποδών. 
τό πλάτος 51 καί Τ" ί'ψος του άπό 
τής τρόπιδας jo. Κυβερνάται ν«( ’ ενός 
πλοιάρχου, έχει δέ δύο ύποπλοιάρ- 
χους, δύο ανθυποπλοιάρχους. 2 λογι- 
στάς, ι6 ναύτας. 2 ναύκληρους κατα
στρώματος, ενα ιατρόν, ένα νοσοκόμου. 
ένα φαρμακοποιόν, S θαλαμηπόλοι'; 
α’ δέσεως καί ι.| τής γ’. S μηχανικούς. 
16 δερμαστάς, 12 άνθρακεΐς καί δέκα 
μαγείρους. Ή ταχύτης του είνε 14 
μιλλίων καθ’ ώραν άναπαυιική, δύνα
ται όμως ν’άναπτύξη καί ιό μιλλίων 
ταχύτητα, χρειάζεται δέάπό Πειραιώς 
μέχρι Νέας Ύόρκης >4 1 - ήμέρας.

«
Τήν 25 Απριλίου ιι Μωραΐτης 

άπέπλευσεν έκ Πειραιώς επιχειρών τόν 
έκτον του μέχρι Νέας Ύόρκης πλοΰν 
ύπό κυβερνήτην τόν κ. Δ. Βογιατζίδιρ. 
Κατά τά τέσσαρα πρώτα ταξείδιά του 
τόν έκυβέρνα ό κ. Ν. Γ. Μωραΐτης, 
αδελφός τοΰ έφοπλιστοΰ, όστις τιόρα 
βά άναλάβη τήν κυβέρνησιν τοΰ νέου 
υπερωκεανείου Άθήναι . Διότι μετά 
ένα μήνα καταπλέει άλλο ύπερωκεά- 
νειον είς Άνδρον διά νά νηολογηθή. 
μεγαλείτερον τοΰ Μωραΐτου» ij.ooo 
τόννων, μέ 2.020 δέσεις κλπ.

τ

Ο "ΜΩΡΑΐ’ΤΗΣ,, ΤΑΞΕΙΔΕΥΩΝ

ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Έηόρτωνε μάρμαρα ό «Μωραΐτης 
όταν άνήλδα διά νά τόν έπισκεφδώ. 
Μάλιστα. Μάρμαρα τής Πεντέλης. Κα
τρακυλούν οί πάλλευκοι ογκόλιθοι άπό 
τόν Διόνυσον διά νά μεταφερδοΰν είς 
τήν Νέαν Ύόρκην.ΊΙ 'Ελληνική Υπερω
κεάνιος ’Εταιρία συνεβλήδη μέ τήν 

Marmot' L11 νά τής μεταφέρη τά μάρ
μαρά της είς τόν άλλοι- κόσμον.

'Ο γίγας είχεν ανοικτόν τό τερά
στιον στόμα του καί κατέπινε τούς 
ογκολίθους ποΰ τοΰ έσερβίριζεν ένα 
βαροΰλκον πλευρισμένοι- δεξιά του. Τά 
μάρμαρα, μάρμαρα μεγάλα, δύο-ένδεκα 
τόννων. δηλαδή ι500-9000 οκάδων έχά- 

νοντο μέσα είς τό κΰτός του.

ιοογ. Σημειωτέοι- δέ ότι κάδε ταξεΐδι 
του μετ’ επιστροφής κοστίζει 5°°° Ι·1' 
-ρών. άφοΰ μόνον κάρβουνο δαπανά 
ημερησίως 57 τοννους, ήτοι διά 14 1 - 
ήμέρας Sjo τόννους. Καί έχουν χωρη
τικότητα αί γαίανδραποδήκαί του ι6οο 
τόννων.

Μέχρι σήμερον έχει μεταηέρει εις 
Αμερικήν I 200 τόννους μαρμάρων Πεν
τέλης, 2500 τόννους έληές, έλαια, πυρη
νέλαια. σταφ ίδιι, σύκα κλ. 2500 τόννους 
γλυκορρίζης έκ Σμύρνης. 32°« τόννους 
διιίη ορα έμπορεύματα, έξ ’Αμερικής δέ 
45°ο τόνους σιτηρών. 35°° τόννους διά
φορα εμπορεύματα διά Νεάπολιν, Πει
ραιά. Αλεξάνδρειαν. Μερσίναν. Κρήτην 
καί 35°° βαρέλια έλαίου διιι μηχανάς 
έξ Αμερικής. Έν δλ<>> δέ έπιβάτας 
έντεΰθεν δι" Αμερικήν 5*̂7  καί έξ 
Αμερικής ένταΰθα 616S. Άφοΰ μ’δλην 
τήν τρομερόν κρίσιν τής ’Αμερικής, 
ήτις προύκάλεσε τήν βιαίαν αναστρο
φήν τοΰ μεταναστευτικοΰ ρεύματος, 
πάλιν παρέλαβε 3S5 έπιβάτας δΓ ’Αμε
ρικήν, κατά τήν τελευταίαν του άνα- 
χώρηοιν.

Είδα μέσα είς τόν «Μωραΐτην μη
τέρας, αί όποΐαι πηγαίνουν νά ί’δουν 
τούς υιούς των καί συζύγους 
μεταβαινούσας νά ϊδουν τούς 

ξενιτεμένους των, νά καθήσουν 
μαζύ των ένα δύο μήνας καί 
νιι έπανέλδουν.

Κατήντησεν ο διάπλους τοΰ 
Ωκεανού, βλέπετε, ταξειδάκι 
αναψυχής, όπως άλλοτε συνέ- 
βιιινε μέ τήν Αίγυπτον καί 
τούς Βολιώτας.
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Άπό τήν γέφυραν επάνω τοΰ 
κυβερνήτου έκύττάζα αύτό τό φαι
νόμενου ένεός. Κάτω τιι βαρούλκα, 
μικροσκοπικά άπό τό ίίψος, έζάλιζαν 
μέ τόν άένναον κρότον των. Κίι-ησις, 
άνθρωποι, έργάται, σφυρίγματα, μάρ
μαρα. Άλλοι έχρωμάτιζον τάς πλευ
ράς. άλλοι διανάκται έκαλαφάτιξαν 
τό κατάστρωμα.

Κάτω ήσυχία εις τιι υπόστρωμα. 
Μία πρώτη δέσις άτελείωτος μέ δια
δρόμους, κλίμακας, καμπίνας. Τρα
πεζαρία θαυμαστή είς πολυτέλειαν, 
μέ φώς άπλετον, μέ κολοριφέρ, μέ 
πιάνο, μέ μπυφέ βαρύτιμον, μέ άνε- 
μιστήρας. Άπό κάτω ή τρίτη δέσις 
μέ δύο ωραίας καθόδους πρός πρύ- 
μναν. Τά νοσοκομεία έπειτα, οί φούρ
νοι, τό ζυμωτήριον, αί δαιδαλώδεις 
μηχαναί, οί τεράστιοι λέβητες κάτω, 
αί άνθρακοποθήκαι, αί ύδαταποθή- 
και. οί κοιτώνες τοΰ πληρώματος, 
οί θαλαμίσκοι τών αξιωματικών, όλα 
άστράπτοντα καί στίλβοντα, τόσον 
ώστε νιι πιστεύη κανείς ότι δέν εύρί- 
σκεται έπί Ελληνικού άτμοπλοίου 
έπιβατών.

Τόν πρώτον του πλοΰν έξετέλε-

«

Καί σήμερον μέ τήν άνέλι- 
ξιν ό «’Αρχάγγελος» τοΰ ιSS6 
έχει διαμορη ωδή είς μεγάλην 
άτμοπλοΐαν. τήν πρώτην Ύπε- 
ρωκεάνειον Έλληνικήν Άτμο
πλοΐαν, ήτις έξυπηρετεΐ τά 
συμφέροντα τής συγκοινωνίας

ΦΟΡΤΩΣΙΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ "ΜΩΡΑΐΤΟΥ,,

σημαντικώς καί τό έξαγωγικόν 
έμπόριον και περιάγει τήν Έλ
ληνικήν σημαίαν άνά τούς 
υπερπόντιους λιμένας, καί προ
οιωνίζεται μίαν νέαν ζωήν διά 
τό 'Ελληνικόν Ναυτικόν.

Έτσι προδεύουν τά άτομα 
καί τά άτομα διι κάμουν καί 
τό Έθνος νά προοδεύση. Ή 
Είκονογραφη μένη · αξίωμά 

της έδέσπισε τήν έξαρσιν παν
τός παράγοντος τής προόδου 
τοϋ "Εθνους καί αποστολήν της 
έχει τήν άνεύρεσιν των μέσα 
είς αύτήν τήν σαπίλαν τής πο
λιτειακής αύτής μηχανής. Αύτά 
τιι άτομα Οά σαρώσουν μίαν 
ημέραν τό σαθρόν οικοδόμημα,

τό κακορρίζικον, όπως τό κατήντησαν 
αύτά τά σαράκια.

— Δόξα καί τιμή είς τούς παρά
γοντας αυτούς! ο δέλτα

σεν δ Μωραΐτης· τήν 19 ’Ιουνίου

Η ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΣΣΟΥ

ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ο νιό; και η κύρη οιή βάρκα αργά

Ία κιηιατα σχι'ζουί',

οιή; νύχτα; το σκότος ό νιος τραγονΛρ, 

τή; κόρη; τά αάιτια τά κΰιια φωτίζουν.

*

Όζό;·ι·ρα άπ/.ιύιτιια τό κΰ/ια ΙΙολ.ό, 

καί η βάρκα πιρνατι, 

καί κάποιο αστεράκι ιι’ς τόν ουρανό 

φωιϊζνι γιά λίγο και φνύγνι καί ,-ιάτι.

*

Δ'έ λίγο ίκτΐ κάτω οιό δάσος γρικιίται 

τοΰ γκιώνη ή φιονή· 

ίλαρριτς κως ταξνΐΛι κακό αροιιηννίιαι. 

Τάοτΐρι ίκρύφτηκτ καί ό γκιώνης λαλιΐ.

ΜΑΡΙΝΟ! τίΓΟΤΡΟΧ
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ΜΟΝΟΣ

"JT'1 ις τόν κυκεώνα, <> όποιος έδΐ|ΐιιουογι'|ί>ΐ| από τήν κληθεϊσαν 
-Λ-1 μεταρρύθμιση· ήμφισβητήθη τό κύρος Πρωθυπουργού 
καί Υπουργών. Άλλ’ αί θίκαιαι ή άδικοι επιθέσεις ένα μόνον 
δεν έτόλμησαν νά προσπελάσουν τόν 'Υπουργόν τών Έξωτερι- 
κών κ. Άλ. Σκουζέν.

Ό κ. Σκουζές έμεινεν άνυίτερος πόσης 
μομφής, έστω καί έπιπολαιοτέρας καί τό 
Ύπουργεΐον, τό όποιον διευθύνει, εκτός 
πάσης μνηστείας.

Καί εινε τούτο, άν ληφθή ι'π’δψιν ότι 
ή κομματική διαπάλη ουδενός φείδεται, εις 
θρίαμβος Αλήθειας καί ικανότητος.

'Ο κ. Σκουζές είς τών ισχυρότερων Άττι- 
καρχών, υπάρχει στήλη Ακλόνητος τοΰ κόμ
ματος, εις δ ανήκει, αγαπητός τοΐς πασι. 
11 ειλίχιος, ευεργετικός.

Άλλ’ εδώ δέν έξετάζομεν τήν κομματι
κήν δύναμιν, διότι καί αυτί) εις τήν πάλην 
δέν υπολογίζεται. Από τούς φιλοδόξους.

Έξετάζομεν τήν επιβολήν τής ικανότητος.
Αθόρυβος ό κ. Σκουζές, όπως πρέπει 

νά εινε ό 'Υπουργός, ό διαχειρίξόμενος τάς 
νψίστας τών υποθέσεων τού Κράτους, είρ- ΑΛΕϊ. ΣΚΟΥΖΕΣ

’Υπουργός έπί τών Εξωτερικών,
γάσθη μέ σύνεσιν είς δυσχερείς εθνικός περι
στάσεις καί κατά τήν τελευταίαν του τούτην Ύπουργείαν καί 
κατά τάς άλλας τάς προηγουμένως.

"Οταν αί σφοδρότεροι επιθέσεις τήν αντιπολιτεύσεως έγί- 
νοντο εναντίον τών νυν 'Υπουργών έν τή Βουλή καί δει· 
έξήρχοντο ούτοι Αμίαντοι έκ τοΰ Αγώνος, δυσπρόβλητος καί 
Απρόσβλητος έμεινεν ό 'Υπουργός τών Έξίοτερικών.

Ο ΩΔΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ TOT ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΑ ΒΑΘΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΠΟΣ

T»|v Κυριακήν 2. Απριλίου έ.τεσκέφθησαν τήν πάλιν μας προερχόμενοι έκ Κωνσταντινουπόλεως, δπου έψαλλαν ενώπιον τής Λ. Λ. Μ. τού Σουλτάνου καί έν 
Βουκουρεστίφ ένώπιον τών Βασιλέων τής Ρουμανίας 13Λ μέλη τής Berliner bieilertafel. ά.ταρτιζονια φδικόν δμιλον έξ έρασιτεχνών. Είς τόν Πειραιά τούς ίδεξιώθη 
τό Προεδρεϊον τής ένταύθα Γερμανικής Λέσχης Φιλαδέλφεια έν τιβ καταστήματι τής όποιας έγένεεο καί θερμή επίσημος δεξίωσις. Τήν έπομένην έψαλαν κατενθου- 
σιασαντες άπό τής σκηνής τού Δημ. θεάτρου, κοσμοβριθούς, αί εισπράξεις τού όποίου έδόθησαν ύπ’ αΰιτών υπέρ τού υπό τήν Υ. προστασίαν τής A. Β. Υ. τής Πριγκι- 
πίσοης Σοφίας Νοσοκομείου τών Παίδων. Ό Δήμαρχος κ. Μερκούρης έκ μέρους τοϋ Δήμου ’Αθηναίων προσέφερεν είς το λαμπρόν σωματεϊον Αναμνηστικήν άργυρόν 
πλάκα μέ τον ύμνον του ’Απόλλωνος. ΟΙ ξένοι μας έφωτογραφήθησαν επί τής ’Ακροπόλεως παρά τάς βαθμίδας τοϋ Παρθενώνος καί άπήλθον τήν ίπομένην διά Σμύρνην. Ή 
δεξίωσις των ωμολογηθη παγκοίνως ώς θερμότατη καί ή έπιτυχία κατά μέγα μέρος όφείλεταιείς τον ένταύθα Πρεσβευτήν τής Γερμανίας εϋγενέστατον κόμητα D' Arco Valley.

ΑΥΤΟΣ

Συνθήκαι επωφελείς διά τήν 'Ελλάδα, συμβάσεις καί ένέρ- 
γειαι επιτυχείς υπέρ τού ’Εμπορίου της καί τής Βιομηχα
νίας της, Αξιοπρεπής αντιπροσωπεία της εις ξένα συνέδρια, 
αποσοβήσεις Ατυχημάτων εθνικών εις α ή όλη ασθενική μας 

κατάστασις παρεΐχεν ενδόσιμοι·, δφείλον- 
ται εις τήν ταχείαν, έπιτηδείαν συνετήν 
καί άθόρυβον, ώς εϊπομεν, ενέργειαν τού 
κ. Άλ. Σκούζε.

Έπι τής Ύπουργείας του έν όξι’τητι τό
Μακεδονικόν ζήτημα, έν όξότητι καί τό 
Κρητικόν. ΙΙώς διεχειρίσθη καί τά δυο εινε 
γνωστόν. Τό δεύτερον ζήτημα έλύθη όπως 
έλυθη καί αί έν σχέσει πρός τό πρώτον 
ένέργειαι. τού κ. Α. Σκουζέ δέν είνε παρά 
άξιαι επαίνων.

Γνώστης τών ζητημάτων βαθύς ό'Υπουρ
γός τών Εξωτερικών, μετ’ όξυνοίας δέ εκτε
λεστής συνετών αποφάσεων, απολαύων τής 
εμπιστοσύνης Από όλους καί έκτιμήσεως 
εις τάς διεθνείς σχέσεις. Εινε φυσικόν ότι 
ύπήρξεν ό καθ’ ού ή μνηστηρομανία τών 
Υπουργείων δέν έστράφη ούτε θά στραφή.

Εινε μία Απόδειξις από τάς σπανίας
δυστυχώς έν Έλλάδι αλλά καί από τάς 

έπιβλητικωτέρας, διά τούτο, τοΰ κύρους τής αληθινής εργα
σίας, τής έμπνεύσεως σεβασμού από μέρους τής ακεραιότητος 
καί τής ικανότητος.

Αυτί) ή έπιβολή τής ευσυνειδησίας καί τής Αξίας πρέπει ιδια
ζόντως νά χαιρετισθή ώς δίδαγμα εις τούς πολιτικούς, όσοι 
θέλουν ν’ ανέλθουν εις τά μεγάλα τής Ηατρίδος Αξιώματα.

Τ XI |<) ΙΙΧΝΊ Ο') ΚΧΙ ΧΙΙ’ΟΧΧ

ΕΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ

Είνε έγγραφον άπό έκεϊνα τά δε'.κνύοντα πόσον οί ούχ! πολύ άφ' ημών 
άφιστάμενοι προπάτορές μας προσεπάθουν νά βελτιώσουν τήν ζατάστασιν 
τών επαρχιών καί νά διαδώσουν εις τόν λαόν τήν παιδείαν, -ή κατωτέρω 
δημοσιευόμενη επιστολή.

Ή ριόλιοθήκη περί ής πρόκειται πολλά ΰποστάσα είνε άγνωστος εις τούς 
πολλούς δέν πρέπει όμως νά μείνη άγνωατος καί ό πατριωτισμός ενός ξενι
τεμένου "Ελληνας 4 όποιος πρό έτών πολλών ήσθάνθη είς τήν ψυχήν του 
ό.τι εις τόν εικοστόν αιώνα δέν εϊμποροΰν νά αισθανθούν οϊ ιθύνοντες διά 
τήν άνάπτυξιν τών επαρχιών.

Εύγενέστατε Χήμαρχε τής Άνδριτοαίνης.
'Εντιμότατοι Σύμβουλοι τής Λημαρχιας καί λοιποί πόντε; Άνδριτσανίται 

φίλοι ζαί Αδελφοί. Συιιπατοιώται ιιυριοπόΟητοι ί
ΖΖριί Γρκίζοί'ΐιι έτών διατρίβοιι· έ ι· //«οιοίοι; ού; φνζόιιουηο; ζ«ι ιλτο/Ζζ.ε- 

.τοιι· εί; τό κοινόν ΰρπλο; τή; Έλ.λ.ιίδυ;, 
καί ιδιαιτέρως είς τό τή; '.ί ι·<5ριτσ«Λ·ρ;, 
»·β« /·νι·>'ώ'Λ( ό αοίδιμο,- καί ένάριτο; 
πατ>ιρ μον Χαντζή /'εωοχιιζιμ- Λ’ιζοζο'- 
jrorzii; .1/ισεοΐςή;, ε,τίτοο.Ύο; tar . lyior

/'<<</or. αποίλονοτ προ ,τοζζοΰ r.viirv;- 
ρ<υ; έν Χμίριρι,συτέσιηοα μετά πολλών 
.το’ιόιγ ταζαι.τωριιΰΐ'παι ιδροί τα»; βιβλμι- 
θήκην μεςνίζρΐ' καί ιίξιολογιοιάτ ην καιά 
πάντα. έ'χων σκοπόν ϊνα ΐλ.ίίω εί; '.Ινδοί 
τσαιναν ποό,- διάδοωΐ' ιιί»>· όζύ’οιι· </νό- 
των, ίίσα έκτησάμην τι*  τή .Υζν/ιοτίομεί'μ 
Γαλλία.. καί τελιιοίοω πζήοίοι· ίριών, 
τιΐ»· άγαΐίατν καί <ι·ιλυμαθΰη· Άρκαύων 
ρν,!··/α>: καί τνΛαιμάνω- τά έπίζοιποι· 
αέοο,- rijc ,ωή; μου. 'Ζιπειδί/ δ’ ί'ααίΙον 
ίκ τήζ φήμη? ιϊτι >.τιΙ)ι>μιϊττ καιαπιροαι 
αίγα καί τακτικόν αχολιΐον ric 9 ιατιπμάν 
ιών άμνιτρων τέκνων, τ:ϊ; αί-ξηοιν καί 
βνλτίωαιν ιοί· άμετέρον νμπορίου, »<; 
<τζειοποίι/σιι· τή; πωτηρίον γεωργική; 
τέχνη;, έν τνί >.<ίγαι εί; ι νάαιμιινίαν ι'ί/.ων 
τών κατοίκων τή; 'ΑνΧριτοαίνη; καί τή; λοιπή; /Ιιί.ο.ταννήοαν, μετά χαρά; 
ρόλοι καί άάελγοί, προαρ'&ρω άώρον προ; ναά; ο'ζοι- τοτ πΖοΰτοτ, ον μοι 
τάωρήοαιο φιλανΟρώπω;, ό .-ταντοδΰναμο; (·)εό;. ΛηλαΛή ϋλην μον τήν βιβλίο- 
ίίήκην. .|ί;·ω δτ νμϊν ίν ταντώ τά τοΰ '. Ιπιωωζου · Αργνριον καί χρνΟΪον 
ονχ ν.τάυχτι μου ο δέ έχω, τονιο ί·/ιΐν Λίδωμιτ."ODrv ^έμητατέμοι Βαον τάχο; 
δύο ανδοα; πιστότατους καί επισήμους, ' Ανδριτσανίτας, πρό; or; εγω 
«ϋιλΰς παοαδιόοω άΛιπτάκιω; τόν προσγερόμενον πζοΰτον διότι άλλίω;, 
ίοτίν αδύνατον. Έν τοοονται δε ρ ραντίσαττ ΐνα κατασιήοητε τάχιατα, τονλά- 
χιοτον κατά τό παρο'τ·, οχολεΐον Ελληνικόν καί άςιόλογον. ό'.τερ, άρον ονν 
Θεώ τλι'ίαι εί; '.Ινδρίτσαιναν, καιά τόν μέγαν μου πο'ίίοι·. καταηιαίίήοεται 
ώ; ελπίζω, κοινή 'Ακαδημία δί ίίλην τήν Πελ.οπόννηοον.ΈρρωσΟε, ενδια- 
μονονντε; διηνεκώ;, άνδρε; ι/ιλόκαλοι, ρκλόμουοοι καί ριλοπατριδες.

Ό ϋμίτερο; συμπατριώτης ΑΓΑΘΟΦΡΩΝ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Δ In Bi1>liotlit-que de I’lnstitut. ίι Paris.

Έν ΙΙαριοίοις, τή α'. τοΰ ’Ιούνιον 'μ·τλη'. Ν. Έπ. Γράριετέ μοι τάντοτε 
διά τον έν Άδήναι; if/ιλτάτον άνεηαον μον, Κνρίον Χαραλάμπον; Χριοτο- 
ποίλον, Άνδοιτσανίτον. «
ΠΟΣΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΕΙ ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ ~

Τά χελιδόνια φέρουν εις τά μικρά των τροφήν είκοσι φοράς τήν ώραν. 
Αύτό εινε παρατηρτβιένον έπιστημονικώς. Λοιπόν είς τάς ϊεκαέξ ώρας .τής

ΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΤΟΥ Κ. ΕΥΑΓ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΙΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΝ
Μίαν θαυμαοίαν ίκθρομήν διωργάνωοε τήν δτυτίραν ήμέραν τοϋ Πάσχα είς Φανερωμένην τό έν Πειραιεί καλόν σωματεϊον .Σύλλογος Έμκυροϋπαλλήλων». Ή 

Κεφαλληνία-, τό ώραίον άτμό.τλοιον τοϋ Διακάκη, μετέφερεν είς τήν μαγευτικήν το.τοθεοίαν κερί τον; 300 έκδρομείς, μεταξύ τών όποιων διεκρίνοντο ό κ. καί ή κ. 
Γαβαλά, τού ΙΙροέδρου, ύ κ. καί ή κ. Γρηγοροπούλου, τής Τραπέζης ’Αθηνών, ό κ. καί ή κ. Γ. Κριτοϋ. τοϋ .Χρονογράφον Πειραιώς, ό κ ζαί η κ Βουλοδημου, τον 
• νωστοϋ λογίου καί σνγγραφέως, ό κ. καί ή κ. Πανανιωτοπούλον, τής εμπορική; σχολής Πειραιώς, ο( κ κ. Δραγάτοης, πατήρ καί υίός, Λνκι ιάρχαι, ύ κ. ϊτουρνάρας, τής 
Τραπέζης 'Αθηνών και ή ΔΙ; ίιαμαντοπούλου, ύ κ. Ζαννέτος. ό γνωστό; Αρχαιολόγος, αρχαίος Γυμνασιάρχης, ό κ. Δ. Πολιιμερόπουλος, αί Δε; Φιλίππου, α! όποίαι 
κατέθελξαν μέ τα ντουετάκιά των’ τούς έκ&ρομείς, ό δημοσιογράφο; - λόγιος κ. Σπ. Μελάς, όστις διεσκέδασεν όλου; ύποκρινομενος την κ ο ι σ.. μ ,τ ό λ α νησιωτιδα καί 
άλλοι ’Αθηναίοι καί Πειραιεί; έγκριτοι. ΠΙ ίκδρομεΐ; έπανήλθον είς Πειραιά τήν νύκτα καταγοηγευμένοι καί συγχαίροντες είλικρινώ; τούς όργανωτάς. f

ημέρας τάς μεταξύ τής τέταρτης πρωινής εως τής όγδότ,ς έσπερινής αύτό 
επαναλαμΕάνεται έξακοσίας τεσσαράκοντα φοράς, άπό ενα ζεύγος γονέων. 
'Ακολουθήσατε τώρα τούς ύπολογισμούς τών έπιστημόνων. Οί δύο γονείς 
κάθε φοράν φέρουν τουλάχιστον δέκα έντομα δηλαδή εξ χιλιάδας τετρακό
σια τήν ήμέραν. Αλλα έξακόσια τρώγουν δΓ ΐδικήν των τροφήν οϊ γονείς. 
Επτά χιλιάδας εντόμων συνεπώς τρώγει είς μίαν ήμέραν μία οικογένεια 

χελιδόνων ζαί εις ένα μήνα διακοσίας δέκα χιλιάδας.
Συμπέρασμα: 'Εκατόν οικογένεια·, χελιδόνων εϊμπορούν όλοτελώς νά 

καθαρίσουν άπό τά έντομα μίαν κωμόπολιν.
«

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Εϊ; τήν δευτέραν καλλιτεχνικήν τής «Καλλιτεχνικής 'Εταιρίας ήτις 
ήνοιξε τήν 25 Μαρτίου έν τίρ Ζαππείω, διακρίνει κανείς τά έργα τοΰ κ. 
Εύάγ. Ίωαννίδου. Τό έν τφ Ζαππείφ ατελιέ του τό παριστάνει ή παρατιθε- 
μένη εϊκ.όιν βρίθον άπό ωραία τοπεϊα. καλά φωτισμένα καί άπό πορτρα’τα 
γνωστών δεσποινίδων καί κυριών καί άπό σπουδάς καλά μελετημένος. "Εν 
άπό τά προσόντα του είναι ή βαθεία παρατηρητικότης ήτις φαίνεται εις 

όλα τά έργα του. Ό κ. Ίωαννίδης ήλθε 
μόλις πρό 2 έτών περίπου άπό τήν Σμύρ
νην. όπου καί εΐργάζετο άπό έτών καί 
κατέλαόε τήν Οέσιν του είς τόν κύκλον 
τών 'Αθηναίων καλλιτεχνών αμέσως.

•α

ΠΟΛΥ ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΥΡΙΟΙ

Ό έν Μασσαλίφ διαμένων κ. Α. 0.
Κοντόσταυλος λαμβάνων άπό διετίας 

Εϊζονογραφημένην >■ καί παρακληθείς 
νά έμδάση ήμΐν τό άντίτιμον τών δύο 
έτών εσώκλεισε τήν ήμετέραν έπιστολήν 
έν φακέλλιρ καί μάς τήν άπέστειλε μέ 
τήν έπιγραφήν : Έπιστρέφεται ώς απα
ράδεκτος.'Επίσης δ έν Βόλφ δικηγόρος 
κ. I. Χρυσοδελόινης, προσκληθείς κατά 
τήν λήξιν τής συνδρομής του, άρνεΐται 
νά πληρώση, ϊσχυριζόμενος ότι έπέ- 
στρεψε τό φύλλον ό δέ έν Βόλφ έπίσης 
μεγαλέμπορος κ. Κιαδήμος, λαβών ένός 

έτους φύλλα, ήρνήθη έπίσης νά πληρώση τήν συνδρομήν. 'Ωσαύτως καί 
τινες άλλοι κύριοι, ών άποσιωπώμεν

«

ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΜΑΝΑ

Έγεινε; μάνα επτά παιδιών . . . 
κ’ έχει; δροσιά οάν νηά . . . 
Λαμποκόπι/ τά μάτι οον, 
τό ροδινό οον χρώμα . . . 
Τήν ώμορρη καί φουντωτή, 
ού, 'μοιάζει; λε/ιονιά,

«

ΛΤΣΙΣ ΑΠΟΡΙΩΝ

Πόθεν ή παντούφλα; (pantoufle).
Αί παντούφλα·, είς ποιήματα τού δέκατου έκτου αίώνος λέγονται 'φελλοί». 

Αίδει την ήοϋχα καί φελλού;, δηνάρια νά ξοδιάζη.

Κατά τόν Budee λοιπόν δστις έγραψεν «Έπιστολάς έλληνικάς · ή γαλ
λική λέξις pantoufle. έξ ής καί ή παρ’ ήμίν έν χρήσει. παράγεται έκ τοϋ 
παν καί φελλό;. 'Τπόδημα όλον άπό φελλόν.

τα ονοματα.

.τοΰ μέοα ατά λεμόνια τη; 
έχει άνθους ακόμα . . . 
Καλότυχο; ό άνδρα; οον, 
ποΰ τό χρυσό του ταίρι, 
συχνά - πυκνά γεννοβολ.Λ, 
οάν νάναι περιστέρι !

ΑΝΔΡΕΑΙ Α. ΝΙΚΟΛΑΡΑΧ
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Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ

"II ανωτέρω δημοσ.ευομένη είκών παριστά πώς τελείται ή Άνζστκσι; 
εις έν άπό τά ώραιότερα προάστεια τής Κωνσταντινουπόλεως, εί; τό 
Μακροχώριον. τή; επαρχία; Δέρκω*.  ’Εκεί 
περιφέρεται έν πάση μεγαλόπρεπε·*.  ή πομπή, 
όπω; έδώ δ Επιτάφιος, ήν ακολουθούν οί 
·.·. πιστοί καί συνοδεύει φρουρά αϋτοκρατορι- 
κού στρατού καί τό Χριστό; Άνέστη αντη
χεί μέσα εϊ; τά; οδούς. Τό έθιμο*  τούτο κρα
τεί καθ’ όλη*  τήν Τουρκίαν, άπό τή; βασι- 
λευούση; μέχρι τοϋ άπωτάτου σημείου τής 
αυτοκρατορίας, όπου είναι εγκατεσπαρμένο: 
όμοδοξοι. Καϊ ακόμη δ τρόπος οΰτο; τού ούτω 
εορτάζει*  τό Πάσχα θρησκευτικώς, είναι απο
κλειστικόν προνόμιο*  τών ορθοδόξων, προστα- 
τευόμενο» κα1. φυλασσόμενο·/ ύπό τήν αιγίδα 
τού κραταιοτάτου Μονάρχου. II είκών μας 
έλήφθη ύπό τοΰ ερασιτέχνου κ. ΙΙίνδζα.

•α
Η ΕΛΒΕΤΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΗΛΙΟΝ

Αυτό εΐνε τό ξενοδοχείο*  τό όποιον άνήγει- 
ρεν είς ύψος ΓιΓ>0 μέτρων υπέρ τήν θάλασσαν καί εϊ; τό κέντρον τής πεφη- 
μ.σμένη; διά τάς φυσικά; της καλλονά; καί δροσολούστου κωμοπόλεως 
Πιαιίαριΰ;, >. μεγαλεπν(6ολος καί ρέκτη; Πηλιοριτη; κ.’.Ι/.ri.'.ίί/αινισά- 
1<'/'·· θ '- ξενοδοχείο*  τούτο κτισθέν καί διοργανωθέν συμφώνως πρός τά 
έν Έλόετίφ λειτουργούντα κέκτηται 30 δωμάτια ύπνου μετά 12 κλινών, 
εΐνε έπιπλωμένον μέ δρύινα έπιπλα Ευρωπαϊκή; κατασκευής καϊ έχει 
θέαν άλήθώς θεσπεσίαν.

'Εστιατόριο*  Ζ«ίΛ· ,ΓΙιάι.·. υπηρεσία πρώτης τάξεως, φωτισμό; δΓ ηλε
κτρικού. Λουτρά θερμά καί ψυχρά. Συγκοινωνία μετά τοϋ Βόλου έντό; 
1.20’ ώρα; δ:’ άμάξη;. ’Ολόκληρο; άμαξα δι’ άνοδον Δρχ. 10. διά κάθοδον 
Δρχ. 6. ’Επίσης μέ Λεωφορείο*  8ίς τή; ήμερα;- θέσις κατ’ άτομο*  Δρχ. 2.

Τιμή διαμονή; εις τά Ηεοξέν.α Δρχ. 12 καί Δρχ. 10 κατ’ άτομο*  
l‘rn.riaii. Κέντρον "Εκδρομών άνά τό ΙΙήλιον. Lown Tennis.

Ή Διεύθυνσ;; τού ξενοδοχείου άνετέθη εις τόν κ. Φίλιππον Άρώνην τόν 
έπϊ μίαν δεκαετίαν διευθύνοντα τό έν Κηφισσία ξενοδοχείο*  Μελά. Συγκοι
νωνία τηλεφωνική μετά τού Βόλου.

Διά πάσαν πληροφορίαν άπευθυντέον : Ηεοξέν.α Πορταριάν Βόλου).
«

ΤΟ ΕΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑι ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΘΕΟΞΕΝΙΑ

ϋ·',

©ΑΥΜΑ ΑΛΗΘΙΝΟΝ I
Είναι εντελώς ιδιαιτέρα ή σύστασις πού σάς κάνομε*.  Ήρχισε νά ίκτυ- 

πούται 8:4 τό έτος 1909 τό ’Εγκυκλοπαιδικόν 'Ημερολόγιο*  ϊ. Λ. Βρετού, 
τής έκδόσεως τού όποιου τώρα μετέχει καί ή •-Εικονογραφημένη». Τό 
έφετεινόν είναι θαύμα πολυτελείας, θαύμα τυπογραφικής, θαύμα πλού
του ύλη; καϊ εικόνας· Στίλβε: ό βαρύτιμος χάρτη; του. δ θαυμααθείς χάρ-

τη; τή; Εικονογραφημένη; κα: είναι όγκώδε;. κατάφορτου 
άπό εικόνα; καί άπό ύλην εκλεκτήν άπό τή; πρώτε; πέννε; έ; 
έκαστου κλάδου. Χρυσόδετο*  04 σταλή αντί 5 δρ ’ 
τώ έσωτερικώ καϊ άντ1. 5 φρ. εί; τού; έν τφ έςωτερικφ. 
Ηαΰμα θαυμάτων αυτή ή πολυτελή; έκδοσις. θά γϊνη καί εύθη- 
νοτέρα έκδοσις έπϊ χάρτου κατώτερα; ποιότητο; άντ: 3 δρ. 
ή φρ. χρ. τό χαρτόδετο·/, κα: άντ1. Α δρ. ή φρ. χρ. τό χρυσόδε
του. <>: θέλουτε; υά τό αποκτήσουν αυτό τό στολίδι τού σαλο
νιού ά; απευθυνθούν έν καιρώ. εϊ; τά γραφεία μα;. "Οδός 
Καρύτση -I. "Αθήνα;, στέλλονΐε; καί τό αντίτιμου τή; οικεία; 
κατηγορία;.

ιούς έν

«
ΚΑΤΙ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

Τι Μιχαήλ "Αγγελο; είχε γλύψη τήν Χύκτα· του καίει; 
ποιητή; έγραψε*  έπϊ τού αγάλματος ποίημα, τό όποιον έτε- 
λειωσε οιά τών έςής:

Α’,ιϊ κιυηα>//ώ·η, <ΰ ίεΐ’ε -(ή· 
άν Λ.· r ια .Ύΐηπ-ΐ’ΐις fivnri/nt τι/ν κιιί nor hi/.ri·.

ιι μέγα; καλλιτέχνη; εϊς τούς στίχου; αύτού; άπήντησεν, 
έξ ονόματος τής νυκτός, διά τών έξής:

Λ’ιιι’, it' irarart ru κοι/ΚΗ'/ιαι, ι·α/ιαι ιιαλιοια f.iihri/, 
urar fiam/.sivi urania και aiii'/rrt/t

Xil in'/ .i/r.-r'·! κα! >’ <ϊκ'·'·'·>, iiir/ia μηι· ιιΐ'γάλιι, 
If «rr<’> «/) «’ /'rr.vivjo^-·, ο»ή ?<·<») not*  ’uli.ri αγάλι/.’

«
ΑΠΟ ΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ

Ιοιοιιι»·»; Σ’-TOoriuro»'. — ΟΙ πλούσιο: κα1. φιλάργυρο: έν 
ταύτώ ομοιάζουν μέ τούς ήμιόνους. ο: όποιοι βαστάζουν πολύ
τιμα πράγματα καϊ τρώγουν άχυρα.

ο1, εϊ; τήν διαλεκτικήν ασχολούμενο: ομοιάζουν μέ άνθρόι- 
που; τρώγοντας καρκίνους, οι όποιο; δ;' ολίγον τρόφιμον 
ασχολούνται μέ πολλά οστά.

Διά τόν έκ Κίου έλθόντα γέροντα άλλά μέ ραμμένη*  τήν 
κόμην πρέσόυν διά νά πείση τού; Λακεδαιμονίους νά δώσουν 
βοήθειαν είς τήν πατρίδα του είπε ; Τί αληθές θά εϊπη οΰτος ό 
όποιο; έχει τό ψεύδος επάνω εις τήν κεφαλήν του :

Οταν ό υιός του έμάχετο προπετώς πρός τούς Αθηναίους 
ε'.πεν: II πρόσθεσε κάτι εϊ; τήν δύναμίν σου ή άφαίρεσε κάτι 
άπό τό θράσος σου.

’.Ιριητο/έζοι·.·.— <ι’Αριστοτέλη; ίδιον νεανίσκον έπαιρόμενον 
διά τό ώραίον του. έκ μαλλιού προόάτου φόρεμα, τού είπε: 
Δέν θά παύσης, ώ μειράκιου νά σεμνύνεσαι επ’ αρετή προβάτου: 

Τόν ήρώτησαν, διατί μεγάλο; τήν ήλικίαν ένυμφεύθη μι- 
κράν γυναίκα. Καϊ άπήντησεν: "Αφού έκαμα έκλογήν τοϋ 
κακού, προετίμησα τό ελάχιστου.

’Ελπίς, έλεγε*.  εΐνε ένύπνιο*  μή κοιμωμένου. 
ΧικΛρχιιι·.— Βαρύκοος έϊ'.κάζβτο μετά ραρυκόου καϊ 4 δικαστή; ήτο 

καϊ τών δύο κωφότερος. Ό είς έλεγε*.  ότι ό 
άλλο; τού οφείλει ένοίκιον. Ό άλλο; άπήντα, 
οτι πέντε μήνε; είχεν άλεση καϊ δ δικαστής 
άποφαίνεται : Τί φιλονεικεΐτε : Καϊ ο1. δύο 
οφείλετε νά τρέφετε τήν μητέρα!

«
ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ

Ή κατωτέρω είκών παριστφ τό έν Σουδάν 
πρώτον ύπό Ελληνικήν σημαίαν άτμόπλοιον 

■ Κεφαλληνία τού μεγαλεμπόρου καϊ προέδρου 
τής έν Khartoum (Soudan)'Ελληνική; κοινό- 
τητος κ. ’Αγγέλου Καπάτου, αναχώρησαν τή 3 
’Απριλίου έ. ε. διά I.ailo, Congo καϊ Uganda 
καϊ ούτινος έπιβαίνει δ πρφην αξιωματικό; τοϋ 
"Ελλην. Στρατού, τό λεβεντόπαιδο, κ. Πέτρος 
Μάνος μετά τής ακολουθίας του κα: φορτίου 
εμπορευμάτων του πρός έπέκτασιν τών εμπο
ρικών του έπιχειρήσεων καί ιδίως τού ελεφαν

τόδοντο;, καουτσούκ. I): επ' αύτού ευρισκόμενοι ομογενείς εϊσϊν ο1, προσ
φιλείς του φίλοι οΐτ-.νε; άνήλθον όπως άποχαιρετήσωσιν αυτόν.

ΤΟ ΕΝ ΣΟΥΔΑΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Έν Ά&ήναις, Τυπογραφεΐον 'Εστία Κ. Μάϊ'ανε$ καί Ν. Καργαθονρ»| η>·ιο.


