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Υ τρο Τάγμα τοΰτο εϊχε μεγαλοπρέ-
Ί Λ .-ττ/α>’ έπιβάλλουσαν και κατά τήν 

’' ν 4 * / περιβολήν κα'ι αξιωματικούς ειδικούς
διά τΐ/Γ ύπηρεσίαν, οίόυς τόν ' Ιεράιρ- 
χην, τότ Καγκελάριον, τόν Γρα/ιμα- 

Κνϊ τόν Κω ./’
■ F //οίοτοκοΛΖι/τ//>'.

Ό Μεγαλόσταυρος ήτο έστεμμέ- 
ΐ’ος Αργυρούς άστήρ μέ έπτά γωνίας, 

~V—g-Λ περιβαλλομένας μέ χρυσών, έχων έν
Λ-ΥΊίΖ~*. π.*' Λ*™?’ κύκλου κυανού μετά τής 

έπιγρατμής τοΰ Τάχ/ιατος, τήν εικόνα 
Γ'""' Αρχαγγέλου Μιχαήλ. ’ Εφορεΐτο 

‘'ϊίχΏ^ Λ"' τίϊ' τα,ν'ας ''·Ύ" το? Αριστερού 
'πζ~ζίΕ··Ε\·;:·:ώώ^4ί^Τθ ι'ό/ιου πρός τήν δεξιάν πλευράν. Συνω- 

st '>ι'" ■ δεύετο μέ χρυσοΰν περιδέραιο)' έχον
WTJ jJ ; \rAtf -WV έμπροσθεν δύο λέοντας Επτάνησον 
' — δήλα δή δύο λέοντας κρατούντας

V είς τάς χεΐρας τό Εύαγγέλιον κλει-
κλ/ ·Ο~^ ατ^ν !lt ^τά βέλη- τ'Ιζ κει/ αλής

Jr/ των δποίων έστηρίζετο ή κορόνα τής ’Αγγλίας. Κάτωθεν δέ 
[Λ1 έκρεμάτο Μεγαλόσταυρος. Πλησίον των δύο τούτων λεόντων 
J είς τό έν μέρος ήτο S. G. (Saint George) καϊ είς τό 
ΊΙ άλλο S. Μ. (Saint Michael), έπειτα εΐποντο δύο Σταυροί 
JI τής Μελίτης καϊ Ακολούθως ήσαν άλλοι δύο μικρότεροι λέον- 
"τες εστεμμένοι. Πάντα ταΰτα κατ’ εναλλαγήν ήσαν δεδεμένα διά 
χρυσής άλύσεως. Κατά τάς επισήμους τελετάς έφόρουν, οί έχον- 
τες τόν Μεγαλόταυρον, βασιλικόν μανδύαν, έκ κυανής μετάξης 
τής Σαξωνίας μέ ρ όδραν μεταξωτήν ερυθρόν, ήτις έδένετο είς τόν 
λαιμόν μέ κορδόνι έρυθροϋν, κνανοΰν καϊ χρυσούν, λήγον είς 
μάκρους θυσάνους των ιδίων χρωμάτων. ’Αριστερόθεν τοΰ μαν- 
δύου ήτο κεντημένου τό έμβλημα τοΰ Τάγματος, δήλα δή έππά- 
γωνος άστήρ αργυρούς.’Ανάμεσα είς έκάστην Ακτίνα ή γωνίαν, 
άλλαι έπτά βραχύτεροι ακτίνες γρυσαΐ.’Εν τω μέσοι τού’Αστέρας 
έρυθροΰς σταυρός τοΰ ' Αγ. Γεωργίου, φέρων Ζι· τφ κέντρφ, έντός 
κύκλον, τήν εικόνα τοΰ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ περιβαλ-λομένην μέ 
τήν έπιγραφήν τοΰ Τάγματος. ’ Επϊ τής κεφαλής έφόρουν πίλον 
ειδικόν.Ό πίλος ήτο στρογγυλός έκ κυανής μετάξης Σαξωνίας, μέ 
(φόδραν μεταξωτήν ίρυθράν, μέ τό χείλος ύφούμενον έμπροσθεν, 
έχων κεντημένου τό έμβλημα τοΰ Τάγματος, ώς είς τόν μαν
δύαν. Ό πίλος ούτος έστολίζετο καϊ μέ τρία πτερά λευκά στρου
θοκαμήλου και ίν μεγαλήτερον άνωθεν, μαΰρον, τοΰ ίδιου πτη
νού. ’Επίσης ύπεχρεοΰντο νά έχουν κεντημένον τόν ώς άνω
θεν αστέρα καί είς τό φόρεμα, ίίταν μετέ.βαινον είς μέρος, έχον 
έστω καϊ μικράν δπωσδήποτε επισημότητα. Ό Ταξιάρχης έφό- 
ρει διά τοΰ λαιμού τόν έστεμμένον Αστέρα μέ έπτά Ακτίνας, μέ 
τήν εικόνα, ώς άνωθεν, τοΰ ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Καϊ ό έχων 
τό παράσημου τοϋ Ταξιάρχου ύπεχρεοϋτο νά φέρη, ώς δ Με
γαλόσταυρος, είς τό φόρεμα τόν άστέρα κεντημένον. Αιέφερεν 
δμως. Ήτο Αστήρ μέ τέσσαρας μόνον παχείας γωνίας άργυρός, 
μέ άλλας τέσσαρας βραχυτέρας. "Επειτα έφερεν έν τώ μέσφ τόν 
έρυθρόν τοΰ'Αγίου Γεωργίου σταυρόν, μέ τήν εικόνα τοΰ’Αρχαγ
γέλου Μιχαήλ, ώς άνω.

Τοΰ άπλοΰ Ιππότου ήτο έστεμμένος Αργυρούς άστήρ μέ έπτά 
Ακτίνας, έχων έν τφ μέσφ τήν εικόνα τοϋ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 
περιβαλλομένην μέ τήν επιγραφήν τοϋ τάγματος. Ή επιγραφή 
δέν έλειπε ποτέ.

’Επειδή οί πλεΐστοι τών παρασημοφορημένο»· θά ήσαν κομή
τες, εύπατρίδαι, εύγενεϊς, διά τοΰτο ό ι·ό/«>ς έσκέφθη, οί παρα- 
σημοφορηθέντες νά έχουν τό δικαίωμα νά συνοδεύουν τό οικό
σημό)' των δι’ ενδείξεων τού ίπποτικοΰ τάγματος. Οΰτω πέριξ 
τοΰ Θυρεού τοΰ οικοσήμου έθετον κύκλον κνανοΰν μετά τής 
γνωστής επιγραφής τοΰ τάγματος, έκ τοΰ όποιου εκρεμάτο τό 
παράσημου τής τάξεως του. Μέ τήν διάκρισιν δμως δτι, δ έγ_ων 
τόν Μεγαλόσταυρον περιέβαλλε τόν κύκλον διά τής είκονίσεως 
τοΰ περιδέραιου. Οί Ταξιάρχαι καί οί ίππόται έθετον μόνον τόν 
κνανοΰν κύκλον μέ τον άστέρα, μέ τιμ· διαφοράν ίίτι, ή ταινία 
ή κρατούσα τόν θυρεόν τοϋ οικοσήμου, τοΰ μέν Ταξιάρχου ήτο
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[Συνέχεια άπό to προηγουμένου τβί·χος|

έξωθεν τοϋ κυανού κύκλου, τοϋ δέ ιππότου ό κύκλος διήρχετο 
Ανάμεσα τής ταινίας. Οί contpagnons ύπό τόν θυρεόν τοϋ οικο
σήμου έκρέμων μόνον τό παράσημου, άνευ κύκλου και επιγραφής.

Τό τάγμα εϊχεν ιδιαιτέραν σΐ/ραγΐδα, συνισταμένην έκ δύο 
θυρεών. Τοϋ μέν δεξιού, μετά τής είκόνος τοϋ Άγ. Γεωργίου, 
τοϋ δέ αριστερού, τής τοϋ ’ Αρχαγγέλου Μιχαήλ. ’Επί δέ τών δύο 
θυρεών κύκλιο, ή γνωστή τοϋ τάγματος έπιγραφ ή, γύρφ δέ τής 
ση ραγϊδος ή έξής έπιγραη ή: SigH/mn tiniinis Saneti Micha
elis i t Sancti Georgi. Είχε δέ διάμετρον πέντε εκατοστών.

~ Ελθω μεν επϊ τούς αξιωματικούς τής ύπηρεσίας τοϋ Τιΐγ μα
τος τούτου Ό Ιεράρχης έπρεπε νάι είναι δ ’Ορθόδοξος Μητρο
πολίτης Κερκύρας ή ό Έξαρχος τοΰ ' Επτανησιακού Κράτους.

Ό ιεράρχης έπρεπε νά είχε τόν Μεγαλόσταυρον, ιϊλλιϊ αντί 
τής αϋτοκρατορικής και βασιλικής κοοιίνας, είχε τήν μίτραν. 
Κατά τάς επισήμους τελετάς έφόρει τόν βασιλικόν μανδύαν τοϋ 
ίπποτικοΰ τιίγματος, ώς τόν τοϋ Μεγαλοσταύρου, ιιη οΰ καϊ 
αυτός ήτο Μεγαλόσταυρος. Ό ιεράρχης ώρκιζε τόν λαβόντα τόν 
Μεγαλόσταυρον ή τόν Ταξιάρχην. Ό καγκελάριος έπρεπε νά 
είναι δ πρεσβΰτερος τών Ταξιαρχών, έκράτει τ'ην σφραγίδα, 
είχε τό άρχεΐον, ειδοποιεί τά άφορώντα είς τούς παρασημοφο- 
ρουμένους, ήτοίμαζε παν δ,τι έπρεπε νά φέρη τήν σφραγίδα καϊ 
έστελλε πρός τόν βασιλέα τό άφορώντα τοϋ Τάγματος. Ό καγκε
λάριος διωρίξετο υπό τοΰ βασιλέως, κατά δέ τάς επισήμους 
τελετάς έφόρει μανδύαν δμοιον /.ιέ εκείνον τοΰ Μεγαλοσταύρου, 
ιός καϊ τόν πίλον. Τό διάσημόν του δμως ήτο τετράγωνον, 
παριστάνον η υλάκιον χρο'ιματοςκυανού, περιβαλλό/ιενον ιιέ σειράν 
ίρυθράν καϊ πέντε χρυσούς κροσσούς, έν τφ μέσφ τοΰ όποιου, 
έντός κύκλου χρυσού, έφερε τον σταυρόν κόκκινον. '(J κύκλος 
περιείχε καϊ τήν γνωστήν έπιγραη ήν τοϋ Τάγματος.' Ο γραμ- 
ματεύς διοιρίξετο άπό τόν αρχηγόν τοϋ Τάγματος, τόν Grand 
Alaitre. Τό διάσημόν του ή to ι’οοειδές, έρυθροΰν, έχον έν τφ 
μέσφ δύο χρυσάς γραφίδας σχήμαπι X καϊ περιβαλλόμενοι· μέ 
σειράν κυανήν έχουσαν τίμ· έπιγραι/ ι/ν τοϋ Τάγματος. Κατά τάς 
έπισήμους τελετάς έφόρει έρυθροϋν μανδύαν έκ μετάξης τής 
Σαξωνίας, μέ φόδρας κυανός, δεδεμένον είς τόν λαιμόν μέ 
κορδόνι έρυθροϋν. Ούτος μετεβίβαζε τά έγγραφα είς τόν καγ- 
κελιίριον καϊ έπειτα είς τόν πρωτοκολλητήν, παρελάμβανε 
τό παράσημα τών άποθαμένων ή τιόν προβιβασθέντων, ειδο
ποιεί τόν θάνατον παρασημοι/ορημένων. έ.τέλει τήν εξωτερι
κήν υπηρεσίαν. Ό Roi d'armes διωρίζετο έπίσης υπό τοΰ 
Grand Maitre και έτέλει ύπό τάς διαταγάς τοΰ καγκελαρίου, 
παρευρίσκετο είς δλας τάς τελετάς τής έργασίας τοΰ Τάγματος, 
έφόρει δέ μανδύαν, α'ις τόν τοΰ γραμματέως. Τό διάσημόν του ήτο 
έστεμμένον ωοειδές, περιβαλλό/ιενον μέ την συνήθη έπιγραφήν 
τοΰ τάγματος έντός σειράς κυανής. Τό ωοειδές ήτο διηρημένον 
καθέτως καϊ δεξιά μέν ήτο τό άγγλικόν στέμμα, άριστερά δέ <5 
’Αρχάγγελος Μιχαήλ. ’Όπισθεν όι-τί τοΰ ’.Ιρχα^/έλου Μιχαήλ, 
ήτο δ “Αγιος Γεώργιος.

Ό πρωτοκολλητής διωρίζετο έπίσης άπό τόν αρχηγόν τοΰ 
Τάγματος. Έφόρει και ούτος τόν μανδύαν, ώς τόν τοΰ γραμ
ματέως, κατά τάς τελετάς. Τό διάσημόν του ήτο (υοειδές έρυ- 
θροΰν, περιβαλλόμενο)· μέ τήν συνήθη έπιγραφήν έντός σειράς 
κυανής, έχον έν τφ μέσο) βιβλίον κλειστόν. Ήτο δ διεκπεραιω- 
τής τοΰ Τάγματος. Πάντες οί. Αξιωματικοί ουτοι τοΰ Τάγματος 
ώρκίζοντο οΰτω πως: θ)ά ύπακούω τόν Βασιλέα καϊ τόν 
Αρχηγόν τοϋ τά μάλιστα διακεκριμένου Τάγματος τοΰ 
Άγ. Μιχαήλ καϊ τοϋ Άγ. Γεωργίου είς πάν δ,τι άφορά είς 
τά τοϋ Τάγματος. 'Ορκίζομαι νά μή προδώσο) τιϊ άπόρρητα 
τοΰ Τάγματος καϊ νά εκτελώ πιστότατα τά καθήκοντα τής υπη
ρεσίας ταύτης".

Αντιπρόσωπος τοΰ άργηγοϋ τοϋ Τάγματος τοΰ GrandMaitre, 
έν ταΐς Ίονίοις Νήσοις ήτο δ'Ύπατος'Αρμοστής, ώς εϊδομεν ανω
τέρω.’Αλλ’ έπειδή έπρεπε νιϊ έχη τόν .Μεγαλόσταυρον τοΰ ίδιου 
Τάγματος, διά τούτο, άμα τή άφίξει του έν Κερκύρφ, τοΰ άπενέ- 
μετο ό Μεγαλόσταυρος. Κατά τήν τελετήν τής Απονομής τήν αντι
προσωπείαν τοϋ Grand Maitre τήν εϊχεν, ώς έπϊ τό πολύ, δ 
πρόεδρος τής Γερουσίας, δστις πάντοτε είχε τόν Μεγαλόσταυρον.

Ι'Έπετσι βυνέχεια) ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ή άρχή καί τό τέλος του:
Pour ία patrie 
donnrr ma vie' 
c* est mo η esftoir.

ΤΗΝ Παρασκευήν 20 ’Απριλίου τοϋ 1792 ό 
λοχαγός τοϋ μηχανικού Ρουζέ Ντέ Λίσλ, δστις 

ανήκεν εις τήν φρουράντοϋ Στρασμπούργκ, έλαβε 
τήν κάτϋνΰι επιστολήν.

.Ιοχαχέ //ου,
Τήν προσεχή Τρίτην, έπ’εύκαιρία τής άναχωρήσβως 

τών έ&ελοντών. δοϋή έσπερίς εΐς τήν πλατείαν Σάντ 
Έτιέν. 01 Ντίετρνχ τρελλαίνονται γιά ποίηοιν. Μέ χα
ράν Οά Ιδώ δτι νεοπροβιβασμένος παρίστ<ισ·<1ε. Δέν θά 
ήτο τάχα δυνατόν νά μάς κάμετε μίαν έκπληςίν μέ 
κανένα κομματάκι πρωτότυπόν, άπο εκείνα που ξέρετε 
καί κάνετε; ’Απαντήσατε, χωρίς περιφράσεις, άν εόα- 
ρεστήσθε. Μέ άγάπην

ΚΕΛΕΡΜΑΝΝ 
'Ο λοχαγός τήν έπομένην άπήντα :

Σιοατηγρ.,
Σέ κάθε άλλον, παρά είς ένα στρατιώτην διακριθέντα, 

θά άπήντων άρνητικώς, ώς πρός τό ζήτημα ποϋ μοΰ 
κάμετε τήν τιμήν νά άπευθόνητε Διότι ή ίδική μου 
ίκπληξις είναι ή φιλύφρων κολακεία σας. Άλλά είς υμάς, 
τόν άνώτερόν μου, όφείλω ύπακοήν. Ιδού μερικοί φρά
σεις «Χωρίς περιφράσεις . Εϋπειθώς δικός σας

ΡΟΥΖΕ ΝΤΕ ΛΙΕΛ
Είς τήν επιστολήν ήτο συνημμένον ένα τραγου

δάκι τιτλοφορούμενον Έγώ καί συνιστάμενον 
άπό έξ οτροφάς. ’Ιδού ή άρχή καί τό τέλος του: 

Parler sans art 
penser sans fard 
tout a ma guise 
c’est ma drvise.

"Οταν κατά τήν όρισΟεϊσαν ήμέραν. δηλαδή 
τήν 24 ’Απριλίου, ένεφανίσίίη δ Ρουζέ ντέ Λίσλ 
είς τιήν Καγκελαρίαν, πλατεία Σάντ Έτιέν, 

οπού ο δήμαρχος Ντίετριχ έδέχετο τήν εσπέραν εκείνην, τοϋ έδωκαν νά 
έννοήση δτι δ Κέλερμαιτ δέν τοΰ έζήτησε κανένα Πόν Νέφ. ', άλλά 
κάτι ποΰ νά ήξιζε τύν κι'ιπον νά ψάλλεται είς τό στρατόπεδον. "Ηθελαν 
ενα κομμάτι ποΰ νι'ι πέρνη φωτιά ή καρδιά, έναν ΰμνον συναρπάζοντα. 
ένα ώραίον ποίημα ποϋ ν’ άρέση είς τόν λαόν. Ό λοχαγός έζήτησε συγ
γνώμην προφασιζόμενος τάς λυρικάς καί ποιητικός δυσκολίας, τό βραχύ 
τοΰ χρόνου ποΰ διέθετε, άλλ’ έπέμειναν. Έζήτησε δώδεκα ώρών προθε
σμίαν, έπήρε ένα βιολί καί έφυγε.

Τήν έπομένην είς τάς δέκα τής πρωίας έφΟασεν είς τήν ιδιαιτέραν 
κατοικίαν τοΰ Ντίετριχ, άριθ. I Cours de Broglie. Είχε ξενυκτήσει γρα
φών καί συνθέτων ένα φσμα, ιιπό τό όποιον έμεινεν ευχαριστημένος. 
Είπε τόν τίτλον : Πολεμικός ύμνος άφιερωιιένος είς τόν στρατάρχην 
de LuckneT, έπλησίασεν είς τό κλαβεσέν 2 και ήρχισε :

Altons enfants de la patrie. ..
Ό I’ils διάσΐ]μος ζωγράφος άπηθανάτισε τήν σκηνήν είς ένα θαυμά

σιοι' πίνακα του. Ή συντροφιά άπετελεϊτο, ώς υπολογίζουν, άπό δέκα 
πρόσωπα: τόνΔήμαρχον Ντίετριχ, τήν σύζυγόν του καί τάς δύο άνεψιάς 
των, τόν δημοτικόν γραφέα, τόν επίτροπον τής Κοινότητος καί τήν σύζυ
γόν του, τόν πολίτην Γκλουτιέ, παιδονόμον καί δύο φοιτητάς.Όλοι ένθου- 
σιάσθησαν. Ό Ντίετριχ, λάτρης τής μουσικής, έπανελάμβανεν είς έκα
στον τέλος, τήν έπωδόν: Aux armes, citoyens!
Ό έπίτροπος έκλαιε χωρίς νά έντρέπεται, ό 

ένας άπό τούς δύο φοιτητάς παρεη έρθ η καί 
έσειε τό καπέλλο του φωνάζων:

— Ζήτω ή Γαλλία!
— Καί ή ’Αλσατία· ένα είναι! προσέθε- 

σεν δ άλλος.
Τήν έπομένην Κυριακήν 29 'Απριλίου, δ 

"Υμνος τοΰ Πολέμου, τοΰ όποιου τήν ένορ- 
χήστρωσιν είχε διατάξει ό Δήμαρχος τοΰ 
Στρασμπούργκ,έπαίχθη είς τήν Πλάς Ντ'Άρμ 
ϋπό τής μουσικής τής έθνοφρουρας καί κατε- 
χειροκροτήθη ύπό τοΰ πλήθους.

Τιί τραγούδι τοΰ πολέμου έξετυπώθη καί 
διεδόθη είς δλην τήν Γαλλίαν. Ένας φοιτη
τής τοΰ Μομπελλιέ, ό Φρανσουά Μιρέρ, προ- 
μηθευθείς έν άντίτυπον, έτραγούδησε τύν 
νέοι1 δμνον τήν 22 'Ιουνίου είς ένα γεύμα 
δημόσιον, τό όποιον ή πόλις τής Μασσαλίας 
παρέθετεν είς πεντακοσίους έθελοντάς. ποΰ 
άνεχώρουν διά τό Παρίσι. "Ενας μουσικός, ό 
Βερνάντ. ένθουσιασθείς, όπως τήν έπαθαν 
εΐς τό Στρασμπούργκ οί Ντίετριχ. έτρεξεν 
είς τό δημαρχεϊον, άπήγγειλε ενώπιον τής 
δμηγύρεως τήν φδήν τοϋ Ι’ουζέ Ντέ Λίσλ, 
καί τόσον ενθουσίασε τοΰτο τούς Μαρσεγιέ- 
ζους, ώστε άπό τήν στιγμήν ποΰ έξεκίνησαν. 
πρός τιήν πρωτεύουσαν δέν /τραγούδησαν 
καθ’ οδόν άλλο τραγούδι.

'Από τούς Μαρσεγιέζους οί Παριζιάνοι 
πρωτοήκουσαν τόν ύμνον τοΰ Στρασμπούργκ, 
είς τόν όποιον διά τοΰτο έδωκαν τό ονομα 
«Μαρσεγιέζ».

1 Λιμώδες άσμα, κοςνότατον.
2 Ό πρόγονος τοϋ σημερινού κλειδοκύμβαλου.

Ο ΥΜΝΟΣοοοοοοοο

ο ο ο ο ο ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Άλλ’ δ Ι’ουζέ Ντέ Λίσλ είχε γράψει έξ στροφάς, ώς βέβαιοί ό σύγ
χρονός του ιστοριογράφος Άλφρέδ Μπεκάρ, καί περιεσιόθησαν έπτά 
μέχρις ήμών. Ποιος είναι ό ποιητής τής έβδύμης στροφής ήτις λέγει:

Xous entrerons dans la carriere
i/uand nos aini-s n'y seront phis...

Τήν άποδίδουν είς τόν ποιητήν Lebrun, είς τόν I.otiis Dubois, είς τόν 
Marie-Joseph^ Chenier καί είς μερικούς άλλους άκόμη. Άλλ’δμως. κοτά 
τάς νεωτέρας έρεύνας, ή πατρότης τής τελευταίας ταύτης στροφής ανήκει 
εϊς τόν γενναϊον άββάν τής Βιέννης Pessonneaux. Πράγματι, δταν κατά 
τόν ’Ιούλιον τοΰ 1792 έφθασεν είς τήν Βιένιην ή φήμη, οτι οί Μαρσεγιέ- 
ζοι /πλησίαζαν, έπιστρέφοντες είς τό Παρίσι, ή κοινότης άπεφάσισε νά 
τούς κάμη υποδοχήν. Οί κάτοικοι ύψωσαν είς τήν είσοδον τής πόλεως 
μίαν πύλην άπό φύλλωμα, έστησαν σημαίας, /κρέμασαν γυρλάντες καί 
τιήν 14 είς τάς 7 τής πρωίας, όταν οί πρόσκοποι τών Φωκαέων εθελοντών 
έσημάνθησαν. μία τριπλή πρεσβεία, πολιτική, στρατιωτική καί θρησκευ
τική προύχώρησεν είς προϋπάντησίν των. Οί Μαρσεγιέζοι παρετάχθησαν 
καί άντί χαιρετισμού ήρχισαν τό ένδοξον τραγούδι τής πορείας των. 
"Οταν /τελείωσαν καί τά παταγώδη χειροκροτήματα έξέπνευσαν. ένεφα- 
νίσθησαν προχωρούντα τά παιδιά τοϋ κολλεγίου τής Βιέννης, μέ τόν άβ
βάν Pessonneaux έπί κεφαλής, καί έπαναλαμβάνοντα τόν ήχον έν χορφ, 
μέ στίχους ποϋ είχε συνθέσει διά τιήν τελετήν ό κληρικός πατριώτης.

Nous entrerons dans la carriere
quand nos nines n'y seront plus...

Είς όλίγας ώρας είχε, γράψει τήν φρικιαστικιήν αύτήν στροφήν ό άββάς, 
μέ τήν πεποίθηση· δτι έγραψε μίαν στροφήν διά τήν περίστασιν.Άλλ’ήτο 
τόση ή έντύπωσις, τόσος δ ενθουσιασμός άπό τάς παιδικός έκείνας φω- 
νάς. ποϋ άπήντων μέ αύτά τά ώραΐα λόγια είς τούς Μαρσεγέζους, ώστε άπό 
τήν στιγμήν /κείνην /κόλλησαν είς τόν "Υμνον τοΰ Πολέμου τήν στροφήν 
αύτήν, ποΰ /συμβόλιζε τούς πόθους τής Γαλλικής νεολαίας. Καί όχι 
μόνον αύτό, άλλ’ έσωσεν ή στροφή αύτιή καί τοΰ συνθέτου της τιήν ζωήν.

Όντως μετά δύο έτη. τιήν 1 ’Ιανουάριου 1794, ή άκριβέστερον τήν 
12 Νιβώζ τοΰ 2°ν έτους, τό Κομιτάτου τής Κοινής Σωτηρίας τής Λυών 
έκάλει ένώπιόν αύτοΰ τόν πολίτην Άντονάν, Ντοροτέ, Πεσσοννώ νά 
άπολογηθή είς τήν κατηγορίαν ποΰ τοΰ άπήγγειλε ό δημόσιος είσαγγε- 
λεύς. Ό πτωχός άββάς τά έχασεν. Ή Τρομοκρατία έδέσποζεν είς Λυών. 
Τό σχήμά του δέν ήρκει νά τόν έξαγνίση ένώπιόν τών σφαγέων. Άπήν
τησεν όχι άσθενώς είς τήν άνάκρισιν, έδήλωσεν δτι ήτο έφημέριος τοΰ 
Σάν Μωρίς τής Βιέννης καί καθηγητής τής ρητορικής. Αύτό είχε νά 
εϊπη, διότι ούδέποτε εϊχεν άναμιχθή είς τήν πολιτικήν, ούδέ είχε λάβει 
μέρος κατά ή ύπέρ τής έπαναστάσεως. Καθ' ήν στιγμήν δμως θά διε- 
τάσσετο άναμφυβόλως ή κράτησίς του, όμιλος παιδιών διήλθε τήν δδόν 
ψάλλων τήν στροφήν τών παίδων. Ό πτωχός άββάς πλησιάσας είςτό 
παράθυρον ήρχισε νά κλαίη: «Άφοΰ είσθε, είπε, κύριοι τής ζωής μου, 
έπιτρέψατέ μου νά σάς ζητήσω, ώς τελευταίαν χάριν. νά μέ συνοδεύσουν 
είς τήν έκτέλεσιν είκοσι ι’ιπό αύτούς τούς μικρούς μαθητάς, ψάλλοντες 
τήν στροφήν αύτήν ποΰ μέ κεντρ μέσα είς τήν καρδιά».

Καί μετά τάς σχετικός έξηγήσεις άφέθη ελεύθερος ό γενναίος άββάς 
καί μετέβη είς Βιέννην πάλιν, καί άνέκτησε την θέσιν του μέχρι τής 
Παλινορθώσεως, ότε έγκατεστάθη έν Seyseel δπου καί άπέθανε τό 1833, 
ένφ ή κοινότης Βιέννης έδωκεν είς μίαν τών οδών τής πόλεως τό όνομα 
τού συνθέτου τής έβδομης στροφής.

ΕΠΛΗΣΙΑΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΛΑΒΕΣΕΝ ΚΑΙ ΗΡΧΙΣΕ : ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE .
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ΤΑ ΕΝ ΤΗι ΕΙΣΟΔΩι ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΒΟΥΡΓΕΡ ΚΑΙ Σ··

ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΟΥ ΕΟΚΙΚΟΥ MAX ΠΛΟΥΤΟΥ

Ο ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ ©ΙΚΟΣ ΑΜΒΟΥΡΓΕΡ & Σ'*

αρους'.αζομεν σήμερον ffc τούς άναγνώστας ημών 
ένα κολοσσιαίου όργανισμύν, πρωτοστατούντα έν τε τιμ 
έμπορίω και τή βιομηχανία τον Ελληνικόν Κράτους, 
έδρενοντα δέ έν τή πρωτευούση της Πελοπονυήσον, 

ήτις κατέχει τά σκήπτρα τοΰ αταψιδεμπορκηη τον με-γαν'Εμπο
ρικόν και Βιομηχανικόν Οίκον'Άμβουργερ καί Σ'" τών Πατριόν. 

Ό Οίκος ουτος, γνωστότατος εις τό Πανελλήνιον καί παντα- 
χον τον εμπορικού κόσμου τον συνδεόμενου μετά τής χώρας 
ημών διά τών δεσμών τοΰ έμπορίου τής σταφίδος, τυγχάνει έκ 
τών σπουδαιότερων παραγόντων τής εμπορικής καί βιομηχανι
κής κινήσεως τοΰ τόπου- -8στις κατά τάς τελευταίας δεκαετηρί
δας σημαντικούς σταθμούς προόδου έσημείωσε έν τή εξελίξει 
αυτής - τής Ελληνικής βιομηχανίας προ πάντα»·, μόλις κατά τά 
τελευταία έτη άρξαμένης καί άλματικώς βαινούσης, κατακτιό- 
σης δέ όσημέραι καί νέα λδάφη καί παγιωθείσης ήδη, άποτε- 
λούσης καί νΰν έτι καί μελλούσης συν τώ χρόνοι νά άποβή 
σπουδαιότατος πλουτοπαραγωγικός παράγων τής χώρας ιμιών, 
ώς έν ταΐς πλείσταις Ευρωπαϊκαΐς χώραις κατέστη ή παρά την 
έθνικήν παραγωγήν έτέρα αΰτη άγκυρα τής εθνικής βιομηχα
νίας, έφ’ ών ή τε κανονική καί δημοσία οικονομία ίρείδονται.

Ή ιστορία τοΰ Οίκον "Αμβουργερ καί Σα~ είναι μακροχρό
νιος καί θά άπήτει πολλάς σελίδας ή λεπτομερής καί έπιστα- 
μένη έπισκόπησις τής άνελίξεως αυτού. θά περιορισθώμεν εις 
ολίγος σημειώσεις περί αυτού, συνδεόμενου άρρήκτως με τάς 
προόδους τοΰ εμπορίου καί τής βιομηχανίας τής Νέας Ελλά
δος, ήτις έν τώ έμπορίαι καί. τή ναυτιλία και κατά τούς μάκρους 
τής δουλείας χρόνους διετήρησεν 
όλα έκέΐνα τά στοιχεία τής έπι- 
χειρηματικότητος, τής τόλμης, τής 
δραστηριότητος, τά όποια άνέδει- 
ξαν τον Έλληνα έν τή καθόλου 
διεξαγωγή τοΰ πολυσχιδούς έργου, 
τό όποιον αί ανθρώπινοι άνάγ- 
και (οργάνωσαν πρός έξυπηρέτη- 
σιν αυτών καί κατά τό δυνατόν 
έξασφάλισιν τής ευημερίας καί εν- 
ζώίας τών κοινωνιών τής ύφηλίου.

«

"Οτε μετά την άποκατάστασιν 
τοΰ Ελληνικοί· Βασιλείου ή καλ
λιέργεια τής σταφίδος, έπεκταθεϊσα 
άνά τάς πεδιάδας τής Πελοπόν
νησου, έπολλαπλασίασε καί ηύξησε 
καταπληκτικώς την παραγωγήν 
αυτής, τό τε ελληνικόν έμπορικόν 
πνεύμα, αλλά καί εκείνο τών ξέ
νιον, οίτινες είλκνοντο είτε υπό 
τοΰ κλίματος τής χώρας ημών, 
είτε υπό τοϋ πλουσίου καί δεό
μενου έκμεταλλεύσεως έμπορικοϋ 
εδάφους αυτής, εις τάς Πάτρας 
έστρεφαν τα βλέμματα αυτών, 

ΑΑΒΕΡΤΟΣ ΑΜΒΟΥΡΓΕΡ

Έκ των ΔιενΦυντών τοΰ Οϊκου “Αμβουργερ καί Σας.

ήτις καί λόγοι της γεωγραφικής αυτής θέσεως καί λόγιο τοΰ 
ασφαλούς λιμένας της, έμελλε νά καταστή ή έδρα τού έξαγωγικοΰ 
σταφιδικού εμπορίου και διάφοροι ύπό'Ελλήνων καί αλλοδαπών 
ίδρί'θησαν έμπορικαί εταιρίαι διά τήν έμπορείαν τής σταφίδος. 
Μεταξύ αυτών πρωτεύουσαν κατέλαβε τότε θέσιν ό οίκος Φέλς, 
τέκνον τοΰ όποιου τυγχάνει ό οίκος "Αμβουργερ καί Σ"·.

Ό οίκος Φελς ίδρύθη έν 1/άτραις κατά τό έτος 1846 υπό 
τού αειμνήστου Φέλς, οστις άπέβη εύεργετικο'ιτατος διά τήν στα- 
φιδοπαραγιογήν, συστηματικώς έ.ργασθεΐς εις τήν έξάπλωσιν τής 
καταναλώσεως τής Κορινθιακής σταφίδος, αί ύφηλάί τιμαι τής 
όποιας συνετέλεσαν είς τήν καταπληκτικήν πρόοδον τοΰ τόπου, 
καί είς τήν άνάπτυξιν τών ελληνικών πόλεων καί. είς τον εκπο
λιτισμόν τής έλληνικής κοινωνίας. 'Ο αείμνηστος Θεόδωρος 
"Αμβουργερ πατήρ τών κ. κ. "Αμβουργερ, εξ αρχής όιηύθυνεν 
μετά τοΰ αειμνήστου Κλάους τόν έν ΓΙάτραις οίκον Φέλς, έδρα 
τοΰ όποιου ήτο ή Κέρκυρα. Μετά τήν αποχώρησα· τοΰ αειμνή
στου Φέλς οί αδελφοί κ.κ.’Αλβέρτος καί. Φραγκίσκος'Άμβουρ
γερ διεδέχθησαν αυτόν καί έπηξαν τόν νέοι· οίκον "Αμβουργερ 
καί Σ"ΐ, ίίστις άπό είκοσιπενταετίας ήδη συνεχίζων τό προστα
τευτικόν καί ευεργετικόν έργον τοΰ μεγάλου οίκου Φέλς πρωτο
στατεί έν τς5 έμπορίχμ τής σταφίδος, διατηρώ»' ίδια υποκαταστή
ματα έν Αονδίνφ, Αίβερπουλ. καί Αουδβιγκσάφεν, πανταχοϋ δέ 
τής Ευρώπης, έν ’Αμερική καί Αυστραλία αντιπροσωπευτικά 
γραφεία, διά τήν όμαλήν καί ευχερή διεξαγωγήν τών μεγάλων 
εργασιών του, τάς όποιας συν τίμ χρόνιο και επαυξάνει, ίδρύ- 
σας έν ΓΙάτραις, Καλάμαις, Αίγίω καί Πύργω, καί ειδικά Ατμο

κίνητα μηχανικά καθαριστήρια τής 
σταφίδος, έν οΐς έργάζονται εκα
τοντάδες έργατίδων, όπως καθι- 
στώσι τήν σταφίδα καρπόν βρώ
σεως ευγενή, οί.ος από (ρύσεως 
τυγχάνει, διά τον άποχωρισμοΰ 
τών βεβλαμμένιον κόκκων καί 
πάντων έκείνων τών στοιχείων, τά 
όποια κατά τήν συγκομιδήν παρο- 
μαρτοΰσιν, έχει δέ πολλάς άχανεις 
Ιδιοκτησίας έν Πελοποννήσω, τάς 
όποιας καλλιεργεί, δί ειδικού προ
σωπικού μέ τό τελειότεροι· σύστημα 
προς άπόκτησιν εξαιρετικό»· ποιο
τήτων. Επίσης έχει ιδιοκτήτους 
άποθήκας είς τά κυριώτερα στα- 
φιδοφόρα μέρη καί Ιδία έν Φιλια- 
τροϊς, Γαργαλιάνοις, Αίγίω,’Αμα- 
λιάδι, Καλάμαις καί ΙΙύργιο.

’Αλλά δεν είναι μόνον ό έξευ- 
γενισμός τής σταφίδος, είς ΰν διά 
τών καθοριστικών μηχανημάτων 
του ό οίκος "Αμβουργερ άσχολεϊ- 
ται. 'Π έπιμέλεια καί ή ίδιάζουσα 
προσοχή περί τήν κατάταξιν τών 
ποιοτήτων και τήν καλήν συσκευήν 
έν κυτίοις καί κιβωτίοις καί βαρε-

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΜΒΟΥΡΓΕΡ

Ό Ετερος τών διευθυντών τοΰ Οίκου “Αμβουργερ καί Σιας.

λίοις, άναλόγως τών τόπων τής 
καταναλώσεως, είναι τά κύρια χα
ρακτηριστικά, τά διακρίνοντα τήν 
εργασίαν αυτού, ή όποια ένιρ προά
γει καί έξυπηρετεΐ τά συμφέροντά 
του, συγχρόνως άποβαίνει καί ευερ
γετική διά τήν σταφιδοπαραγωγήν 
καί διά τάς έργατικάς καθόλου 
τάξεις, καθιστών μετόχους τών 
κερδών τότε Κράτος καί τήν κοι
νωνίαν, ενίοτε καί μετά ζημιών 
έξυπηρετών τόν τόπον διά τοΰ 
κολοσσιαίου έξαγωγικοΰ Οργανι
σμού του, πλειστάκις δέ χρησι
μεύουν μόνον ώς τό διάμεσον 
όργανον μεταξύ παραγωγής καί 
καταναλιόσεοις διά τήν λειτουργίαν 
τού μηχανισμού τής προσφοράς 
καί ζητήσεοις καί τής έξυπηρετή- 
σεως τών άναγκο»· αυτών Άνεν 
ιδίων ώφελειών.

«
' Ο μέγας ουτος έξαγωγικός τών 

Ιίατρών οίκος, έχο>ν διακλαδώ
σεις έν πάσι τοίς έξαγωγικοΐς ση- 
μείοις τής Ελλάδος, δεν περιορί
ζεται έν τή έμπορεία τής σταφίδος μόνον. Τά σύκα, τά κίτρα, τά 
έλαια, αί έλαίαι και άλλα γεωργικά προϊόντα άποτελονσιν άντι- 
κείμενον τών έργασιών αυτού, άποστελλόμενα είς τούς τόπους τής 
καταναλώσεως καί διά τής καλής έ.κλογής, συσκευής έπιμεμελη- 
μένης καί τής δεούσης διαφημίσεώς των κατακτώντα τάς άγοράς 
καί υπερτιμώμενα προσκομίζουσι πλούτον είς τάς παραγωγικός 
τάξεις τής*Ελλάδος, συντελουμένης ούτω τής έκπολιτίσεως αυτών.

’Εκείνο όμως τό όποιον έξυηκόνει τόν οίκον "Αμβουργερ καί 
Σ·α; έν τή έκτιμήσει τής 'Ελληνικής κοινωνίας, είναι ή έπίδοσίς 
του καί έν τή αναπτύξει τής εθνικής βιομηχανίας, διότι από 

τα ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΜΒΟΥΡΓΕΡ ΚΑΙ Σ"

δεκάδα»· έτών λειτουργεί είς τήν 
από βορρά είσοδον τής πόλεως 
τών Πατρών ή μεγάλη καί πεφη- 
μισμένη βιομηχανία τής παραγω
γής οίνων και κονιάκ,παραλλήλως 
δέ αι’τής έπ’ έσχάτων ίδρύθη καί 
τό μέγα έργοστάσιον προς παρα
γωγήν ζύθον καί πάγον υπό τήν 
έπωνυμίαν Μά/ιμος και Σια, τού 
όποιου ό μοχλός καί ό κυριώτερος 
μέτοχος είναι ό οίκος "Αμβουρ
γερ και Σ'".

Οί'τε οίνοι καί τά κονιάκ Άμ
βουργερ, καθώς καί ό ζύθος, ό 
γνωστός υπό τό όνομα ζύθος Μάμ- 
μου, ό οποίος καί ενταύθα πωλεί
ται υπό τού μεγάλοι· έν' Ομονοία 
καταστήματος ή ΊΙβη διακρί- 
νονται διά τήνέντελή και καθ’ίίλους 
τούς κανόνας τής επιστήμης καί 
τής υγιεινής παρασκευήν αί'τιϊιν, 
διά τούτο δέ καί όσημέραι διαδί
δονται, κατανοουμένης τής υπερο
χής αυτών άπό τών άλλο»· όμοει- 
δών προϊόντων. Τό κονιάκ ευρί- 
σκεται έν μεγάλη καί πλουσίρ.

παρακαταθήκη διακρινύμενον είς οκτώ ποιότητας, έκ τών όποιων 
ή κατώτερα ποιότης είναι άποθηκευμένη προ πενταετίας, αί 
δέ άνιότεραι είναι έφάμιλλοι προς τάς πλέον γνωστός καί πεφη- 
μισιιένας γαλλικός μάρκας.

’Επίσης οί οίνοι τόσον οί επιτραπέζιοι δσον καί οί έπιδόρ- 
πιοι έκ σταφυλών Πατριόν καί τοΰ έσωτερικοΰ τής Πελοπόν
νησου, διακρίνονται διά τε τήν γευστικότητα καί τό άρωμα 
αίπών τό φυσικόν. Ό περίφημος οίνος ’Ολύμπια λευκός, ό άρω- 
ματώδης οίνος Σαμακιά, έρυθρός, το γευστικώτατον Φλέρι 
οίνος λευκός καί ό έξοχος έρυθρός οίνος Chateau Olga, οί
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έπιτραπέζιοι ούτοι οίνοι "Αμβουρ
γερ δέν παραλλάσσουν, αν μή καί 
υπερτερούν κατά. την γνησιότητα 
και την γευστικότητα, τών πεφη- 
μιομένιον Graves τοΰ Bordeaux. 
Έκ τών έπιδορπίων διακρίνονται 
ό ήδύτατος Μοσχάτος, τον όποιου 
η κατωτέρα ποιότης είναι πέντε 
ετών, η όνομαστή Μαυροδάφνη, 
τής οποίας τ'ην υπεροχήν καί τήν 
φήμην άνομολογοΰσι καί αυτοί οί 
Ευρωπαίοι, καί ή Από Αρχαιοτά- 
των χρόνων τονώνονσα καί ζωο
γονούσα καί διαχέουσα σφρίγος 
ιστορική Μαλβασία.

.Ιί ποιότητες αυται πασαι,καθώς 
καί αλλαι έν πλουσιωτάτη συλλογή 
κατάκεινται έν ταίς εύρυτάταις οΐ- 
ναποθήκαις τοΰ οίκου" Α μβουργερ 
και Σ1"-' καί καθημερινώς συσκευά
ζονται έν βυτίοις, φιάλαις καί κιβω- 
τίοις, δπως είς τά πέρατα τοΰ κό
σμον μεταφερόμεναι σκορπίσωσι 
τήν ευθυμίαν και τέρφωσι τους 
λάρυγγας τών ευτυχών, οιτινες θά 
αίσθανθώσι τήν γεϋσιν, τήν ήδύ- 
τητα καί τό άρωμα αυτών. ’ Ως 
πρός τόν ζύθον δυνάμεθα νά εϊπωμεν οτι εις πάσας τάς ποιότη
τας αύτοΰ κατώρθωσε »·ά επιτυχή καί νά κατακτήση τήν έκτίμησιν 
τών ζυθοποτών, θέλει δε ασφαλώς συν τώ χρόνιο αποκτήσει τήν 
κυριαρχίαν, διότι ό οίκος °Αμβουργερ καί Σ'σς, όπως διά τόν 
καθαρισμόν, τήν έπιμεμελημένην συσκευήν και τον έξενγενισμον 
τής σταφίδος, καί έν τή παραγωγή τιόν καλ/.ίστο»· ποιοτήτο)ν 
οίνο»' καί κονιάκ δέν φείδεται δαπανώ»·, ουτω καί έν τή τελειο
ποιήσει τοΰ ζύθου δέν υπολείπεται έπιδιώκων πάντοτε και 
έν πάσι τήν υπεροχή ν και τά πρωτεία, "να καί τά προϊόντα του, 
ώς τοιαΰτα τυγχάνωσι περιζήτητα είς πάσας τάς Αγοράς τήςκατα- 
ναλώσεως καί ή φήμη τοΰ Οίκου παραμένη Αμείωτος, οϊαν 
έπαγίωσε μακροχρόνιος, έντιμος, τακτική καί έρρυθμος εργασία.

ΠΟΛΥΒΙΟΣ Π. ΛΕΚΟΣ
Γενικός Πράκτωρ τού Οίκον "Αμβουργερ καί Σιας διά τήν ’Ανατολήν.

ΑΙ ΕΝ ΤΩι ΛΙΜΕΝΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΜΒΟΥΡΓΕΡ ΚΑΙ Σ'*>

Ό οίκος "Λμβουργερ καί Σ"Κ, 
έκτος τιον Ανωτέρω έμπορικώιν 
καί βιομηχανικών επιχειρήσεων, 
καταγίνεται έπίσης είς τήν κατερ
γασίαν ορυκτά»', καί είς τήν βιομη
χανίαν χημικά»· λιπασμάτο»· καί 
τά»' γ_ημικά>ν προϊόντα»·, γνφον, 
Αμιάντου, στόκκου καί τάλκη.

Τά εν Πάτραις Καταστήματα, 
ένθα καί τά γραφεία τής Διευθύν- 
σεως εΰρίσκονται έπί μεγάλου έν 
τή παραλία οικήματος, έν τώ όποίω 
καθ’ ώρισμένας ώρας οϊ πάντες, 
από τα»· Διευθυντά»· μέχρι τοΰ 
τελευταίου υπαλλήλου,προσφέρουν 
μετά ζήλου καί ιιφοσιιόσεως τάς 
υπηρεσίας των, πιστοί είς τό καθή
κον τοιν καί είς τόν οίκον "Αμ
βουργερ, δστις πρός τάς λεγετονας 
το»· υπάλληλο»· του, οιτινες δίοι- 
κούνται διά τελείου γερμανικού 
ττργανισμοΰ καί μετ’ Απαράμιλλου 
τάξεως, τήν όποιαν θά έζήλευον οί 
δημόσιοι οργανισμοί καί αί υπουρ
γικοί υπηρεσία/, φέρεται μετά πα
τρικής στοργής αμείβων γενναίως 
αυτούς, προάγων τους Αξιους ηθι

κής καί υλικής προαγωγής, είτε καθ' ικανότητα, είτε καί κατ Αρ
χαιότητα, παρακολουθώ»· δέ τους προσενεγκόντας μακράς καί 
(ξιδιασμένος υπηρεσίας και μετά τήν αποχιόρησίν το»· έκ τοΰ 
Οίκου, λόγιο ηλικίας, καί μισθοδοτώ»· έπαρκιός αυτούς ίσοβίως. 

’Εκτός τοΰ πολυαρίθμου προσωπικού, όπερ διατηρεί διά τήν 
διεξαγωγήν τής τεράστιας έργασίας τοΰ εμπορίου τής σταφίδος, 
Ιδιαίτερον προσωπικόν ασχολεϊται έν τή οινοποιία καί ταϊς άλλαις 
βιομηχανικούς έπιχειρήσεσι, χάριν τών όποιο»· έχει προσλάβει 
καί ειδικούς χημικούς. ’Ιδιαίτερον δέ γραφείο)· διατηρεί καί έν 
Άθήναις. Είς τά καθοριστικά τής σταφίδος μηχανήματα έν 
Πάτραις, Καλάμαις, Αίγίφ καί Πύργω, έργάζονται εκατοντάδες 
δλαι εργατών καί έργατίδων. ’Ιδιαίτερα ιδιόκτητα τοΰ οίκου

'Αμβουργερ καί Σ1"· ιστιοφόρα μεταφέρουσι τόν σταφιδόκαρπον 
έκ τών έπαρχιο»· καί έν τή συσκευή καί φορτώσει τά»· σταφί
δων, οίνιον καί άλλο»· προϊόντων, πλήθη έργατών προσφέρουσι 
τούς βραχίονας αυτά»·, ί'να έξυπηρετηθιοσιν αί Ανάγκαι αί έμπο- 
ρικαί καί λειτουργήση έρρύθιιως ό τεράστιος καί κολοσσιαίος 
έξαγωγικός όργανισμός, δν έχει έγκαταστήσει έν Πάτραις ό 
οίκος "Αμβουργερ καί Σ'«ί.

■β

Αί μεγάλοι άποθήκαι οίνων καί κονιάκ, είς τάς όποιας 
είναι έστιβαγμένα Λριστοτεγνικώς καί κατά ποιότητας καί 
έτη τά προϊόντα ταύτα, εΰρίσκονται ι’ιλίγω έξωθι τής πόλεως 
τά»· ΙΙατρά»· καί έπί τής παραλίας, ένθα λειτουργεί καί τό 
ηλεκτροφιότιστον ζυθοπωλείου ό Φλοίσβος* παραπλεύ- 
ρως τοΰ μεγάλου ζυθεργοστασίοι· Μάμμου καί Σ“ί, όπερ 
αποτελεί κλάδου ειδικόν τοΰ οίκου "Αμβουργερ καί Σ"ς.

'(.) κολοσσιαίος οϋτος έμπορικός καί βιομηχανικός οργανισμός, 
ουτινος ατελή έδιόκαμεν σκιαγραφίαν, διευθύνεται ύπό τά»· αδελ
φό»· κ.κ. ’Αλβέρτου καί Φραγκίσκου "Αμβουργερ,’Ελβετό»· τήν 
καταγωγήν, Αλλ’ έξελληνισθέ ντων ήδη διά τής επιγαμίας αύτά»· 
μεθ’ έλληνίδων και δια τά»· αρρήκτων δεσμά»· τής έργασίας καί 
τιον συμφέροντα»·, οιτινες ένέπνευσαν αύτοίς καί φρόνημα 
πατριωτικόν καί αισθήματα ελληνικά καί μεγάλην στοργήν πρός 
τον τόπον, ίίστις περιβάλλει όντως αυτούς δί απεριόριστοι· έκτι- 
μήσεως καί σεβασμού, Αξία»· τά»· μεγάλων αύτά»· προσόντων, 
τής έντιμότητος, τής ίίκρας ηθικής καί τά»· πολλά»· άλλο»· 
Αιρετά»·, ύφ’ ώ>· περικοσμοΰνται καί τά»· οποίων ή πρακτική 
έκδήλωσις πολλά»· αγαθά»· είς τήν πάλιν τών ΙΙατρά»· έγένετο 
πρόξενός. Ενεκα τής υπέροχου έν Πάτραις θέσειός των καί 
τά»· προσωπικά»· προσόντων των ό κ. ’ Αλβέρτος "-Αμβουργερ 
τυγχάνει καί Πρόξενος τής Γερμανίας, Γενικός Πρόξενος δέ 
τής ’Ελβετίας, συγχρόνως δέ καί σύμβουλος καί μέτοχος τής 
Τραπέζης τής ’Ανατολής, τής ’Ιονικής Τραπέζης καί πολλών 
άλλων έταιριά»·, τετιμημένος δια τήν τοιαύτην δράσιν του διά 
πολλά»· παρασήμων, ώς άλλως τε αξίζει δι άνδρας διευθύνον- 
τας τοιούτους κολοσσιαίους βιομηχανικούς και έμπορικούς ορ
γανισμούς, τοιαϋτης δέ κοινωφελούς δράσεως.

«

"Ο,τι ιδίως εϊλκυσε τό μέγα ένδιαφέρον καί τήν ίδιάζουσαν 
προσοχήν τοΰ οίκου "Αμβουργερ καί είναι ή έξάπλωσις τής 
καταναλιόσεως τα»· βιομηχανικά»· καί γεωργικά»· προϊόντα»·, 
τά όποια έμπορικοις έκμεταλλεύεται, ή κατάκτησις έμπορικοΰ 
έδάφους έν ταίς χώραις τού μεγάλου ανταγωνισμού, έξ ου 
έξαρτάται ή γιγαντιαία πρόοδος καί ανάπτυξις τής έγχμορίας 
βιομηχανίας καί ή έμφύχωσις τής έθνικής παραγωγής, αίτινες 
καί νΰν έτι εΰρίσκονται έν κρίσει.

Λιά τούτο ό οίκος "Αμβουργερ καί E'<‘s Απεφάσισε μετά θάρ
ρους και πεποιθησεατς καί διά μεγάλο»· χρηματικά»· θυσία»· 
νά διάνοιξη νέους ορίζοντας καί νά πειραθή νά κατακτήση 
έμπορικως νέας χάιρας διό τά»· ελληνικά»’ προϊόντα»·, έκτοπί- 
ζα»· αλλα ομοειδή ευρωπαϊκά. Τό έργον είναι όντως γιγάντιον 
απο τής απόιμεαις τοΰ μεγάλου συναγωνισμού καί τά»· μεγά
λων θυσιών, Αλλ’ ή έπιτνχία αυτού ου 
μόνον θέλει Ασφαλίσει σπουδαία κέρδη 
καί θέλει γιγαντιόσει τί/ν έθνικήν βιομη
χανίαν, Αλλά καί τάς Πάτρας ιδιαζόντως 
θέλει έξυπηρετήσει πολλαπλιός.

Ή μεγάλη όμως απόφασις τού οίκου 
"Αμβουργερ καί Σ'"-, ή σταθερά θέλησις 
καί πρόθυμος διάθεσις, δπως δί όσων- 
δήποτε θνσιά»· έπιτευχθή ό μέγας σκο
πός, δέν θά ήρκονν, άν μή έξευρίσκετο 

ο δυνάμενος δια τής συνδρομής καί προσωπικής έργασίας τοΰ 
όποιου θά έξησφαλίζετο ή πραγματοποίησις αυτοί·.

«
Ο οίκος Αμβουργερ καί Σ"ι> όντως άνευρε τόν άνδρα τής 

ειδικής μορφώσεως, τής ικανότητας, τής πείρας, τής σιδηράς 
θελήσεοις, είς τόν οποίον άνέθηκε τήν διαχείριση· τού κλάδου 
τούτου, έκ τής εέ·δοκιμήσεως τού όποιοι· ό οίκος "Αμβουργερ 
θά σημειιόση καταπληκτικήν έξέλιξιν έν Πάτραις καί έν τή 
έμπορική καί βιομηχανική προόδτο αυτά»·. Τή αληθείρ. ό μόνος 
έν Ελλάδι ένδεδειγμένος, όπως τεθή έπί κεφαλής τοιαύτης μεγά
λης αποστολής εμπορικής, ήτο ό κ. Πολύβιος .Ιεκός·, μετά τού 
όποιου συνεβλήθη ό οίκος "Αμβουργερ καί Σ'"- διά συμβάσεως 
πολυετούς διάρκειας προς τόν αποκλειστικόν σκοπόν τής διαη η- 
μήσεως τά»· προϊόντα»·, άτινα έκμεταλλεύεται ό οίκος "Αμβουρ
γερ καί Em- καί ίδια τής σταφίδος, τά»· οίνων καί τιον κονιάκ. 
καί τής διαδοσεως καί ποιλί/σεως αντιον έν 1‘ωσσία, Ρου
μανία, Βουλγαρία, Ευρωπαϊκή Τουρκίιι, Αιγύπτιο καί Σουδάν, 
χώραις, τά»· όποιων ή κατάκτησις διά το»· ελληνικά»· προϊόν
τα»· ύπό τού οίκου "Αμβουργερ κα'ι Σ'α; έσται τό μεγαλείτε- 
ρον έμπορικόν γεγονός τής εποχής διά τήν ελληνικήν παρα
γωγήν καί βιομηχανίαν, σπουδαίως μέλλον νά Ανακούφιση καί 
Αναζαιπυριόση την τι δημοσίαν κα'ι κοινωνικήν οικονομίαν τής 
χώρας ήμα»·.

ΙΙαρά τά ?'·Ζίκ<1 συμφέροντα, τά όποια εκατέρωθεν αφόρα, ή 
έργασία αυτή, ήτις έπιτυχώς ανετέθη τώ κ. ΐίολυβάρ Λεκώ, 
δστις Από νεαράς ηλικίας αφωσιοιθη είς τά ζητήματα τής έθνι- 
κι1' βιομηχανίας καί πολυειδιός μέχρι τοΰδε έδρασεν είς τίμ· 
άναπτυςιν αυτής, ήιιείς μετ’ ίδιαζούσης στοργής Απόβλέπομεν 
πρός ταύτην καί ώς έθνικήν έργασίαν μεγίστης σημασίας χαι- 
ρετίζοιιεν αύτήν καί εύχόμεθα, όπως τελεσφόρος αποβή, διότι 
αί έμπορικαί κατακτήσεις ήδη είναι αί κατ’ έξοχήν πρακτικοί 
καί μάλλον ένδιαφέρουσαι τά έθνη.

Δέν θά διστάσωμεν δέ νά έπικαλεσθάιμεν τήν έθνικήν 
ευγνωμοσύνην υπέρ παντός, δστις διά τής ιιφιοσαοσεΐύς του 
και του ζήλου του θά κατώρθου έν τώ παγκοσμίιο έμπο- 
ρικώ συναγωνισμώ, έν τώ όποίω λυσσαλέωςμάχονται πάντα 
σχεδόν τά προοδευτικά ευρωπαϊκά έθνη, νά πήξη τήν ση
μαίαν τών ελληνικά»· προϊόντα»· έπί νέου έδάφους κατανα
λιόσεως, τό όποιον σημαντικάις θά έξησφάλιζε τήν διάθεση· 
τά»· προϊόντα»· τής έθνικής παραγωγής καί βιομηχανίας 
καί θά έκραταίου ούτω τ'ην υπόσταση· αύτά»·, Αποτελού
σα»· τάς θεμελκόδεις βάσεις τής υλικής ύπάρξεως τοΰ Κράτους.

"Ας έλπίσωμεν ότι ή ιδιοφυία τοΰ κ. Πολυβίου Λεκοΰ, ή 
είδική παρασκευή καί ή κεκτημένη πείρα καί ίκανότης του, 
καθόις καί τά άφθονα μέσα, Ατινα θά θέση είς τήν διάθεση· 
αύτοΰ ό οίκος "Αμβουργερ καί Σ'<κ καί αί θυσία/ τά»· όποιων 
δέν θέλει, φεισθή πρός διαφήμιση· καί έυπρόσαεπον καί προ
κλητικήν διά καταλλήλου συσκευής το»· πρός διάδοση· προϊόν
τα»·, καί ή έκτακτος ποιότης αυτά»·, ότι πάντα ταύτα θέλουσιν 
αρκέσει, δπως φέρωσιν είς αίσιον πέρας τόν μέγαν σκοπόν, τόν 
οποίον ό οίκος "Αμβουργερ καί Σ'«ς άνέλαβε σοβαράις καί διά 
μέσου τον κ. Πολυβίου -Ιεκοΰ νά πραγματοποιήση.

’Οπωσδήποτε αί τοιαΰται πρός τά πρόσω προοδευτικα'ι τάσεις 
τοΰ οίκου "Αμβουργερ καί Σας τάσσουσιν αυτόν έν τή προποπο- 

ρεία τά»· μεγάλο))· παραγόντων τού τόπου, 
οιτινες διά τής δράσεως αύτών ζωογο- 
νοΰσι καί προάγουσι τι'ις πλουτοπαραγω- 
γικάς δυνάμεις τοΰ τόπου, καί όμολογοΰ- 
μεν ότι εύτυχείς δέον νά λογίζωσιν έαυτάς 
αί ΙΙάτραι, ότι έν τοΐς κόλποις αύτά»· 
έπήχθιι ό μέγας ούτος έμπορικός καί 
βιομηχανικός κολασμός, τού όποίου τό 
μεγαλεϊον όσημέραι αυξάνει καί τού όποιου 
τό μέλλον προώρισται εύρύτατον.

ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΜΒΟΥΡΓΕΡ ΚΑΙ Σ«
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ΤΟ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΝ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑ1 MOY Q

σκέψεις άφαιροΰν βαθμηδόν τήν έκφρα-

Είσερχόμεθα λοιπόν άπό σήμερον είς τόν καθορισμόν τών 
συνθηκών καί λεπτομερειών έκείνων. α'ίτινες απαιτούνται διά 
τήν κυρίως γυναικεία* καλλονήν. Καί άρχίζομεν άπό τήν υγιει

νήν τού προσώπου. Θέλετε νά έχετε όόδινον χρώμα, 
ν' αποφεύγετε τάς προώρους ρυτίδας, νά διατηρή
σιμε δροσερόν τήν σάρκα; Πρέπει νά προφυλάσσητε 
τό πρόσωπον άπό τάς ατμοσφαιρικός έπηρείας, άπό 
τό ψύχος, άπό τόν σφοδρόν άνεμον, άπό τόν ήλιον.

Δέν φθάνουν όμως αύτά. Πρέπει νά καταβάλλετε μεγάλην προσοχήν 
είς τό ζήτημα τής διαίτης. Τροφοί κονσερβαρισμέναι. παστά, όστρακα, 
καπνιστά έν γένει. τυριά άλμυρά, καφέδες, οινοπνευματώδη ποτά, 
φαγητά ξυνά, σάλτσες, φαγητά πολύ λιπαρά αποκλείονται έντελώς. 
Καί κάτι άλλο ακόμη. ’Απαγορεύεται ή υπέρμετρος διανοητική εργασία, 
αι συχναί και συνεχείς αγρυπνία·, οί πνευματικοί περισπασμοί, αί σφο
δροί συγκινήσεις, καί έν γένει αί καταχρήσεις.

Με δύο λόγια απαιτείται καλλονή τοΰ πνεύματος καί τής καρδίας. 
Ψυχικοί πόνοι συοπώσι τούς μύς τοΰ προσώπου καί άλλοιοΰν τήν 
μορφήν. Ή όργή καί αί κακαί 
σιν τής ειλικρίνειας. Γνω- 
ρίζομεν δέ όλοι πόσον προσ
θέτει είς τήν καλλονήν μία 
άφέλεια, ένα εΰχαρι μει
δίαμα, μία χαριτωμένη έκ- 
φρασις. ’Εγκράτεια λοιπόν, 
τάξις καί ακρίβεια είς τόν 
βίον. Ή ρόδινη χροιά καί 
ή φρεσκάδα θέλουν κατά
κλιση· ενωρίς καί έγερσιν 
έπίσης.’Αποφεύγετε αί αναι
μικοί τό περίφημο · σίδερο·· 
βλάπτει αντί νά σάς ώφελή. 
'Αποφεύγετε τάς υπερβολι
κός φροντίδας τής καθαριό
τητας τοΰ προσώπου. Δρώ- 
σιν έπιβλαβώς έπί τής καλ
λονής του. Συχναί πλύσεις 
μέ άφθονον ύδωρ έστω καί 
ψυχρόν, αί επανειλημμένοι 
χρήσεις τής Κολώνιας καί 
τοΰ Βινέγκρ τό βλάπτουν 
φοβερά, διότι διαλύουν τό 
έλαφρόν έκεΐνο λιπαρόν έπί- 
χρισμα τής έπιδερμίδος, είς 
τό όποιον όφείλει αΰτη τήν 
βελουδοειδή αϊσθησιν είς 
τήν άφήν. 'Ατροφοΰν τοιου
τοτρόπως σΰν τφ χρόνιμ καί 
τά μάλλον ρόδινα πρόσωπα.

Όσαι έχετε ξηρόν δέρμα 
νά μεταχειρίζεσθε λανολί- 
νην καθαράν. Εισχωρεί είς 
τούς πόρους τοΰ δέρματος, 
το μαλακώνει, φράσσει κάτι 
ρήγματα σχηματιζόμενα είς 
τήν έπιφάνειαν, διαλύει τά 
λέπια τής έπιδερμίδος καί 
είναι έπί πλέον ουσία άση- 
πτική. Τόν χειμώνα προτι
μάτε τήν γλυκερίνην, ήτις 
δέν εξατμίζεται ευκόλως. 
Μέτρια χρήσις καί κατά δια
λείμματα έξαλείφει τάς κατ’
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έπιπολήν ρυτίδας καί μαλακώνει τήν επιδερμίδα. Τουναντίον μεγάλη καί 
συνεχής χρήσις τής γλυκερίνης σκληρύνει καί χονδραίνει τό δέρμα.

Κάθε πρωί καί κάθε βράδυ άπαραιτήτως πρέπει τό πρόσωπον νά 
καθαρίζεται. "Εχετε ένα πανάκι λευκόν καί καθαρόν, πρό παντός δέ 
λεπτόν καί μαλακόν, τό εμβαπτίζετε εντός ολίγου ΰδατος καί τρίβετε 
ελαφρά τό πρόσωπον. ’Αρχίζετε άπό τό μέτωπον, τό όποιον τρίβετε 
εγκαρσιως. Ουτω δέ διαπτυχοΰνται αί ρικνοΰσαι αυτό πτυχαί, προφυλάσ- 
σονται δέ και αί όφρύες άπό τήν κατ’ άντίθετον διεύθυνση· εντριβήν.

Επειτα έρχεσθε είς τήν ρίνα, τόν πώγωνα, τάς παρειάς, 
τάς όποιας τρίβετε ελαφρά ελαφρά και πάντοτε καθέτως 
πρός τήν διεύθυνση· τών ρυτίδων. ’Αν τό δέρμα είναι 
γλοιώδες προσθέτετε ολίγον βινέγκρ καλής ποιότητος. 
Αί έχουσαι ξηρόν τό δέρμα πρέπει νά μεταχειρίζωνται 
όλίγην καθαράν λανολίνην. Σάς παραθέτω ενταύθα 
δύο συνταγάς. Ή μία είναι κατά τοΰ τραχέος καί 
εύερεθίστου δέρματος τοΰ προσώπου. Ή άλλη είναι 
κατά τοΰ ξηρού καί τραχέος δέρματος.
Eau de roses . . . 225,0 
Tein de Benjoin I . . , 
Teint d’opoponax ’ 
Teint de niyrrlies I gr· 50 
Teint de quillaja 
q. S. p. emulsionner 
Essence de Citron . . 1.0

Ή άλλη

Eau de fleurs d’oranger 
1 Litre 

Glygerine de Price 50,0 
Borate deSoude. . 10,0

τό πρώτον υγρόν 
όλίγας σταγόνας

Από
ρίπτετε 
εις τό νερό ποΰ θά πλυ- 

θήτε. Μέ τό άλλο πρέπει νά κάμετε πλύσεις τοΰ προσιόπου τρις τής 
ημέρας καί νά πασπαλίζετε κατόπιν τό δέρμα μέ πούδρα.

"Ολαι αί γυναίκες έχομεν τήν Ιδέαν ότι τό βέλο προιρυλάσσει τό 
άνθος τής έπιδερμίδος άπό τάς ατμοσφαιρικός έπηρείας, άπό τόν ήλιον, 
τόν άνεμον, τό ψύχος καί ότι φυλάσσει τήν φρεσκάδα καί τό δροσερόν 
χρώμα τοΰ προσώπου. Κουταμάρες. Ό Ρόζεμπαχ, μεγάλος δερματολό
γος, παρετήρησε εις πολλάς κυρίας μέ βέλο ότι, τό άκρον τής μύτης των 
έκοκκίνιζε καί ότι κηλϊδες έρυθραί παρουσιάζονται σύν τώ χρόνιο είς 
τά μήλα τών παρειών. Πράγματι, όσον λεπτά καί αν είναι ΰφασμένον 
τό βέλο, πιέζει κάπως τήν σάρκα όπου στηρίζεται, καί πολλάκις ή 
κορυφή τής ρινός πλατύνεται καί παραμορφοϋται διά παντός. Σάς 
παραθέτω έδώ κατά τής έρυθρότητος τής ρινός ειδικήν συνταγήν.

Resorcine.........................5,0
Oxvde de Zinc . . . a 1,0
IΙλήν όμως τούτων τά τριχοειδή άγγεϊα τής κορυφής τής ρινός πιε" 

ζόμενα κενοΰνται αίματος, δπερ ουτω ωθείται άνωθεν τής ρινός καί 
γύρω γύρω. Θά τό προσέξετε αυτό αν άπό τόν δρόμον, τώρα μέ τά ψύχη, 
είσέλθετε είς θερμόν περιβάλλον χωρίς νά σηκώσετε τό βέλλυ σας. 
Γίνεται λοιπόν έξ αίτιας τοϋ βέλλου μία τοπική συμφόρησις, ήτις. ώς 
αποτέλεσμα, έχει τήν άνεύρυνσιν τών τριχοειδών τής μύτης αγγείων, 
αίτνα έχουσι τειχώματα λεπτότατα. Ό Ρόζεμπαχ λοιπόν συνιστρ νά 

Amidon. . . .
Vaseline jaune

a 1.0 
. 5.0

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞ1Ν « « « 

ΤΗΣ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ « < ·?

καταργηθοΰν τά βέλλα, ή τουλάχιστον νά τά περιορίζωμεν είς τό 
κεφάλι, είς τό μέτωπον καί τούς οφθαλμούς, τήν δέ μύτην ν’ άφίνωμεν 
έλευθέραν.’Ακόμη καί τούτο. Θέλετε νά διατηρήτε λεϊον καί λευκόν τό 
δέρμα τού προσώπου σας; Σάς συνιστώ ν’άποφεύγετε έπιμελώς τάς 
συγκινήσεις καί τήν υπερβολικήν άνάγνωσιν.

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΑΣ

« « «
© ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΡΙΓΚΙΨ

/PVTAN. πρό πολλών ετών, ή Σάρρα Μπερνάρ, νεωτάτη καί ώραιοτάτη, 
κ/έδιδεν είς τούς ΓΙαρισίους τάς πρώτος παραστάσεις τής «Φεδώρας·, 
συνέβαινε διαρκώς κάτι περίεργον καί θελκτικώτατον. "Ολοι οί νέοι τής 
Παρισινής αριστοκρατίας, έπεθύμουν νά ύποκρίνωνται τό^ϊωβόν πρόσω
πον τοΰ πρίγκιπος Βασιλείου, έπί τοΰ πτώματος τοΰ όποιου ή Σάρρα ριπτο- 
μένη είς μίαν σκηνήν, έκρήγνυται εις θρήνους, θωπεύουσα τόν νεκρόν.

Ό πρίγκιψ τής Οΰαλλίας, ευρισκόμενος τότε εις Παρισίους, έπεθύ- 
μησε νά ύποδυθή καί αυτός τόν νεκρόν Βασίλειον. ΊΙ τραγωδός. διά νά 
ικανοποίηση τήν ιδιοτροπίαν τοΰ ύψηλοΰ θεατοΰ, συγκατένευσε καί ό 
πρίγκιψ πράγματι έκομίσθη ώς νεκρός επί τής σκηνής καί άπετέθη έπί 
τίνος κλίνης. "Οτε όμως ή Φεδόιρα — Σάρρα έπεσεν απαρηγόρητος έπί 
τοΰ νεκρού καί ήρχισε νά τόν θωπεύη, οί θεαταί παρετήρησαν μετά 
καταπλήξεως ότι ό νεκρός ύψώσας μίαν χεϊρα άνταπεκρίθη είς τάς θω
πείας τής τραγοιδοΰ, θωπεύων καί οΰτος αυτήν τρυφερώτατα.

Τό πλήθος όμως έξεμάνη. "Οταν δέ έγνώσθη ότι δ ύποδυόμενος τόν 
Βασίλειον ήτο ό πρίγκιψ τής Οΰαλλίας. όλοι ήρχισαν νά χειροκροτώσι 
φρενιτιωδώς υπέρ του εύθυμου πρίγκιπος καί τής ωραίας τραγιοδοϋ τής 
οποίας τό κάλλος ήγειρεν έκ νεκρών εν πτώμα !

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

ΤΑ ΘΕΩΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ίο ;βΑΣ. ΘΕΩΡΕΙΩΝ

ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΣ 

ΤΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ

Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΩΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
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επάνιο εις, τά άνθη. Καί δ μικρός ακόλουθος κουλουριασμένος 
είς τιί πόδια σας εκόοδισε τίμ· λ,ύραν του καί αυτοσχέδιασε 
ένα ήσιια.

11 ΑΟ} ΚΙ'.ζ,ζ,Α.— Τί μακρυά πού είναι δλα αύτά τώρα! ('Απο
μακρύνεται Λλίγον). Τώρα είμαι εντελώς καλά. Πηγαίνω εις τήν

ΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ MAX: Η ΣΥΡΦΣ
[Συνέχεια άπό τό ποοηγούμενον τεύχος]

υο μεγάλαι ναυτικοί επιχειρήσεις είναι 
προορισμένοι νά τραβήξουν εμπρός, μαζή 

μέ τί]»· πρόοδον τοΰ τόπου. Είναι καί αί δύο 
παραφυάδες άλλης μεγάλης καί αρχαίας έπιχειρήσεως ή 
οποία δέ»· κατιόρθωσε νά όρθοποδήσΐ]. 'Η μία είναι ή 
Κυκλαδική Άτμοπλοΐα Βαφειαδάκη καί ή άλλη τό Νεώ
ριο»·. Κατά τό 1854 ίδρύθη ή Παλαιά Ελληνική ’Ατμό
πλοια ύπό τοΰ Άλ. Μαυροκορδάτου, ήτις κατά τό 1892 
έπτώχευσε.»· Άς ιιή ζητήσομε»· νιί μάθωμεν διατί έπτώ- 
χευσεν. Αρκεί νά άναφερθή ότι κακώς έπτιόχευσεν, άφοϋ 
είς τάς άποθήκας τής Εταιρίας, ήτις είχεν ιδρύσει καί 
τό Νειόριον, εύρέθησαν υλικά αξίας καλύπτοντα τό παθη
τικό»· της. Κάθε σκάφος της είχε»’ εις τάς άποθήκας της 
καί Λεύτερο σερβίτσιο και δεύτερο άσφιι/κό κατι'ι τή»' 
έκφραση· τών άτμοπλοϊκών. Τφ 1892 ενοίκιασε τό Νεώ- 

καί τά άτιιόπλοιά της ό Τζιΰν διά 2 έτη, μεθ’ δ έπλειστη- 
κατεκυριόθησαν όλα αύτά εις τήν ’Εθνική»·

ριο»· ; .
ριάσθησα»· καί κατεκυρώθησα»· όλα αύτά εις τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν, ήτις τιί μέ»· σκάφη έπώλησε»· εις τή»· τότε σχηματι- 
σθεΐσα»· Νέα»· Ελληνική»· Άτμοπλοΐα»·, τό δέ Νεώριο»· έκρά- 
τησε καί δΓ άνθρα'ιπω»· ειδικών έξεμεταλλεύετο τή»· έσχάρα»' 
διά καθαρισμό»· σκαφών κλπ. Τέλος τώ 1898 μία όμάς, έκ τών 
πριότω»· τής Σύρου, τώ»· κ.κ. Άδελφώ»· Βαφειαδάκη, Άθ. Αα- 
δοπούλου, I. Ζ. ΓΙετροκοκκίνου καί Θ. Πετροκοκκίνου, ήγόρασε 
άπό τή»· Τράπεζαν τό Νεώριο»· ίδρύσασα τή»· Εταιρεία»· Νεώ
ριο»· καί Μηχανουργείο»· Σύρου». Άλλά πάλιν τώ 1909 
διελύθη ή 'Εταιρία καί ό μέ»· Βαφειαδάκης έκράτησε τά έξ 
σκάφη, οί δέ λοιποί κ.κ. Τσιροπινάς, Ε. Ααδόπουλος καί 
Υίοί,Ίω. Πετροκόκκινος καί Θ. Πετροκόκκινος έκράτησα»· 
τό Νεώριον. Ό κ. Βαφειαδάκης μέ τιί έξ σκάφη του έσχη- 
μάτισε τή»' Κυκλαδική»· Άτμοπλοΐα»·, έπεσκεύασε καί άνε- 
καίνισε τιί ατμόπλοια καί ή Εταιρία μέ διευθυντήν τόν 
κ. ’Εμ. Νικολαΐδην, μοναδικόν καί. 
άφθαστο»· είς δραστηριότητα καί 
πολύπειρο»· Θά προοδεύση. Είνε τιί 
σκάφη της τά μόνα τής άκτοπλοΐάς 
μεγάλα, καθαρά, ταχύτατα, άνετα, 
έπεσκευασμένα, έκ τών ελληνικών.

«
Καί τό Νεώριον όμως εύρήκε 

τέλος πάντων τό»’ άνθρωπόν του. 
Τό διευθύνει τώρα ό κ. Θ. ΙΙετρο- 
κόκκινος, άνήρ πολυτίμων προσόν- 
των καί αξίας άνεκτιμήτου. Γραμ- 
ματεύς είναι ό κ_ Π. Βλαστός, ΣΤΑΜ βαφε1ΑΔΑΚΗς

μηχανικός ο κ. Ν. χανθάκηε, ναυ- .ιδιοΧΓήτης Κνχλαδ^ς άχμοκλοΐας 
πηγοί του δέ οί κ.κ. Θ. Λιβαδάρας, 
Χίος, Κουφουδάκης, Άνδριος καί Σωτήριος Φατοΰρος, Χΐος.

Σήμερον ήμπορεΐ κανείς νιί εϊπή ότι είναι τέλειον καθ’ όλα. 
Φαντασθήτε ότι αύτό έναυπήγησε τή»’ «Άθηνά τοΰ Τζών,

ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΏΡΙΟΥ

πληθύν δέ άλλων μικρών σκαφών. ’Επίσης έξετελέσθησαν άλλαι 
μηχανουργικαι έργασίαι εκεί μέσα και ναυπηγικοί αί όποΐαι 
προκαλοΰ»' τόν θαυμασμόν. Καταντά τό Νεώριον ί'να είδος 
κλινικής είς τήν όποιαν εισέρχονται τά πλοία, βλαμμένα ή 
παλαιά και ι'φίστανται εγχειρήσεις και ανακαινίζονται. Κα'ι

έκτελοΰνται δυσκολότατοι εγχειρήσεις εκεί μέσα. Μίαν άτμο- 
φορτηγίδα πολύ επιμήκη, τή»· έκοιραν είς τό μέσο»· καί τής 
άφήρεσαν ολόκληρο»· τμήμα διά νά κοντίνη. Τοΰ Κωνσταν
τίνου >, τοΰ Χατζή Δαούτ, τοΰ άφήρεσα»· όλη»· τί]»· γάστρα καί 
τοΰ έβαλαν νέαν άλλα σκάφη τά άκρωτηριάζου»· καί τούς αντι
καθιστούν τό ποδό- ______
σταμο»· κλπ. .

Τό Νεώριο»· . Χ
σταται άπό τιί εξής «dK*

wjk
Τό Σχεδιαστήριο»·, ifcbWfe. \

όπου γίνονται τά σχέ- ΕΖ \
δια, τομαί, κατόψεις ,
κλπ. τών ναυπηγούμε- ·.
νων σκαφών, τό ΙΙρο- ν I
τυποποιείον, όπου γί- ' νΓ . . /
νονται τάμοδέλλατώ»·

.... .

φούρνους καί δύο υψι- 
καμίνους,τό Χαλκουρ
γείο»·, όπου κατεργά
ζονται τόν χαλκόν, τό 
Λεβητοποιείο»·, περιλαμβάνον μίαν τεράστιο»· μηχανική»· σφύ
ρα»·, δύο καρφωτήρας δΓ υδραυλικής πιέσεως, τρεις άτμοκι- 
νήτους κοπτήρας, τό Σιδηρουργείο»· μέ άπειρα καμίνια, τό

σκάφη τά άκο(οτηρκίζο\’ν και τούς αντί-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΛΣ 

Ναυλομεσίτης

ΛΕΛΕ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ
τό γένος Κριεζή

Έφαρμοστήριον μέ τρεις πελω
ρίους τόρνους καί άλλους μικρούς, 
τεράστια τρυπάνια, ποΰ τρυποΰν 
χονδρά σιόματα σιδήρου σάν κερί, 
καί μέ δύο γιγαντωθείς πλάνες. 
Τέλος έρχεται ή άναθάθρα, ή έσχάρα 
καί αί άποθήκαι υλικού.

'Η άναβάθρα είναι ή χειρουρ
γική κλίνη. ’Ολισθαίνει όλόκληρος 
ή έσχάρα μέσα εις τήν θάλασσαν 
καί τό σκάφος πλησιάζει καί τοπο
θετείται άνωθεν αυτής. Τότε μέ 
υδραυλικήν πίεση· άνασύρεται πρός 
τά έξω ή έσχάρα καί μαζή μ’αΰτήν 
καί τό σκάφος, τό όποιον έν τφ 
μεταξύ στηρίζουν μέ δοκούς καί 

τάκους είς τάς πλευράς καί τήν κοιλία»' διά νά μή πλα- 
γιάσΐ]. Καί τότε τό παραλαμθάνουν οί διάφοροι τεχνΐται. 

’Εντύπωση· κάμνουν τά μηχανήματά του, όχι μόνον 
διά τό μέγεθος των, δπως αί πλάναι, οί τόρνοι, αί σφυ- 
ραι καί τά τρυπάνια του, άλλά καί διά τήν τελειότητά 
των, δπως παραδείγματος χάρη· τά μηχανήματα ποΰ κατα
σκευάζουν τάς έλικας.

’Άλλοτε ήτο ακατόρθωτος ή κατασκευή μιας έλικος εδώ,τώρα 
είναι παιγνίδι. ’Επίσης ένα άλλο εργαλείο»·, ποΰ κόπτει χονδρά 
σίδερα. ”Αλλοτε τά έκοπτον μέ πριόνια, μέ κοπίδια κλπ. καί 
έχρειάζοντο ήμέρας διά νά κόψουν τόν άξονα μιας έλικος. Τώρα 
έντός δύο ιδρών τό πολύ τελείιόνει. Τό σύστημα στηρίζεται 
εις τήν ιίξυϋδρικήν φλόγα. "Ενας αυλός διπλής κυκλοφορίας, 
άπό τό ράμφος τού όποιου έκχέεται οξυγόνο»· καί υδρογόνο»· 
είς αερώδη κατάσταση· μέ αναλογίαν 1 πρός 2. Ή φλόξ τών 
°' ' ’ ' , άτινα άποτελοϋσι τό ύδωρ, άναπτύσ-δυο τούτων αερίων, «τινα άποτελοϋσι 
σει μίαν τεραστίαν θερμοκρασίαν, ή 
οποία λευκοπυρώνει τήν κιμωλίαν, τή
κει τόν σίδηρον και τόν χρυσόν και. 
τόν λευκόχρυσον. Διά τής φλογός λοι
πόν τούτης, ής τό ακρον διευθύνεται 
πρός τό σώμα τό όποιον θέλουν νά 
κόψουν, τήκεται τό μέταλλον και χωρίζεται 
εις δύο τεμάχια μέ ελάχιστη»· άπώλειαν μετάλ
λου. Θά κάμη κατάπληξιν κάτι άλλο άκόμη. 
Οί ναυπηγοί του καί οί τρεϊς, θαυμαζόμενοι 
διά τήν αρμονίαν τών γραμμών των, διά 
τήν ευστάθειαν κλπ. είναι αυτοσχέδιοι. Είναι 
καί οί τρεις έκ πείρας ναυπηγοί, ιδία ό κ. 
Θ. ΛιΟαδάρας, δστις έως τώρα έχει κτίσει 
2,500 σκάφη.

("Ε.τεται συνέχεια)

τό ύδωρ,

Ο ΙΔΙΟΣ

(Συνέχεια άπό τό προηγοΰμενον τεύχος)

σάζαι· τοΰ χοροί).

ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ

Η ΚΟΜΙΙΣΣΑ ΖΕΜΜΑ (Μέ 7 <.»·,)>■ τρο.«οι·/.—’7όέτε.' ’ Ιδέτέ! Τδ 
πρόσωπον της Αουκέσσας Φορτοννάτας είναι γεμϊιτο αίμα

Α' .-ΙΙ’.Ι/ΛΌΣ.—Έλιποθύμησε.'... ’Ά δ ά.'... Είναι ίδρώς 
άπό αίμα .'... Είναι...

Γ ΑΥΑΙΚΟΣ. Έτρελλαθήκατε. Είναι ή ανταύγεια τον υαλω- 
τοΰ ποΰ κοκκινίζει τίι ττρόσιοπον τής Λονκέσσας Φορτοννάτας. 
ζΑποα^ώμινος τοΰ ό,ο'Ζοι· και .πΛί/σιάία»· τιρ· Ιουκώσαι·). Είοθε καλή- 
τερα εδω, Ιονκίοπα;

H ΙΟΙ ΚΕΣΣΑ. /’Εγειρόμενη και ίεύγονσα <1.τό τήν κύκκινη ηκια ιοϊ· 
ναλωτοΐ·). ΙΙολί' καλήτερα.

/" ΑΥΑΙΚΟΣ (Λίί· ΓΖ.α·/ού)· οίνον/. Τδ κοοτοόμι πας είναι 
θεσπέαιον.

II \ΟΥΚΕΣΣΑ /Γελιοοη).—'Ω. τδν πνμπαθέοτερον κα'ι τδν δλι- 
γώτερον ειλικρινή κόλακα.

Α’ ΑΥΑΙΚΟΣ /Χαμηλά εις ιούς άλλονςΙ.—”Ας τονς άιρήσιομεν 
μόνους. Αέν βλέπετε λοιπόν οτι ή αδιαθεσία τής Αουκέσσας 
Φορτοννάτας ήτο πρόιγασις;

If ΑΥΑΙΚΟΣ.—'Ενόι/σα.’Άς τονς αφήΰωμε άλ.ήθεια μόνους. 
Ποτέ δεν πρέπει νά εΐμεθα ίνογλητικοί.

Γ' ΑΥΑΙΚΟΣ.—Χαί, ναι, ΪΙς μή στενοχωρούμε τούς ερωτευ
μένους, άν θέλ.ωμε νά μ'η μάς ένοχλοΰν καί μας καμμιιι φορά.

ΚΟΜΙΙΣΣΑ ΧΕΜΜΑ.—'Επιτρέπεται νά σάς γαιρετήσωμεν 
Αουκέσσα;

II ΑΟΥΚΕΣΣΑ.— Πηγαίνετε άρχοντες.
/Τ'ην χαιρετονν μέ βαΟεϊας αίλικάς ί’.τοκλίηεις καί χειροηΤί.ιίματα. ΊΙ 

Δονχβοσα κάΟηαι κονία εις το ίώδτζ υα/.ωτόν. Ο κόμης Aroraorro κάθεται 
κοντά της).

ΣΚΗΝΗ VI.
Η \ονκτσοα κα'ι ό Κόμης.

Ο ΚΟΜΙΙΣ. -'Επί τέλους δέσποινα, δύναμαι νά σάς είπω μέ 
πόσην ζέσιν καί μέ τί πάθος σάς άγαπώ.

II ΙΟΥΚΕΣΣΑ. ~ Λεονάρδε, είσαι ειλικρινής ;
Ο ΚΟΜΙΙΣ. Αίδω τδ αιμά ιιου καί τήν ζωήν μου δι’ υμάς.
II ΑΟΥΚΕΣΣΑ.— Φεΰ! Μοΰ τδ είπαν τόσοι αυτό χθες καί 

σήμερον τδ λέγουν είς άλλες.
Ο ΚΟΜΙΙΣ. -'Εκείνοι δέν σάς αγαπούσαν δπως εγιό.
H ΑΟΥΚΕΣΣΑ.—"Οπως έφαίνοντο μέ ήγάπτον, δπως κανείς 

δέν ήγάπησε γυναίκα εως τώρα.
Ο ΚΟΜΙΙΣ.— Αέν σάς αγαπώ- σάς λατρεύω.
11 ΑΟΥΚΕΣΣΑ.— Αύριον θά μέ λησμονήσετε.
Ο ΚΟΜΙΙΣ.—Είσθε ώραιοτέρα, άπό τδ ιδραιότερόν μου δνειρον.
H ΑΟΥΚΕΣΣΑ.—"Αν είξεύρετε τί πικρό ποΰ είναι νά λ.έγης: 

Αέν μ' αγαπούν παρά μόνον διότι είμαι τδραία.
Ο ΚΟΜΙΙΣ. — .1/ δυσειδείς δέν είναι διόλου τής γνώμης σας.
II ΑΟΥΚΕΣΣΑ.— Θά γελάσετε μαζή μου, Αεονάρδε : ’Ενίοτε 

ήθελα νιί ήμουν γρηά διι'ι νά έβλεπα άν θά μ' αγαπούσατε ακόμη.
Ο ΚΟΜΙΙΣ.— Ίί'ι γηρατειά.’ Τά γηρατειά.’Έχομε καιρό >·ά 

τά σκεφθοΰμε αργότερα, πολύ αργότερα.
II ΑΟΥΚΕΣΣΑ.—’.Ιπ’ έναντίας, πρέπει νά σνλλογιζώμεθα τδ 

γήρας ίίταν ε'ίμεθα νέοι. ’Έτσι συνειθίζει κανείς δλίγον κατ' ολί
γον καί τον φαίνεται δλιγοπερον αλγεινόν δταν τδν καταλάβη.

Ο ΚΟΜΙΙΣ.- Ί'ήν πρώτην ήμέραν πού σάς συνήντησα, ένθν- 
μεΐσθε; ’ Επεριπατούσατε μέσα εις τά τριαντιίΐ/ νλλα... ένας ακό
λουθος έκρατοΰσε τήν ίό-χρονν ουράν σας. ’ Εκαθήσατε είς ένα 
μπάγκον μαρμάρινοι·, μέσα στόν άρωματισμένον ήλιον. ‘Ο κήπος 
σάς έπλαισίωνε μέ πρασινάδα ποΰ εκυμάτιζε.

II ΑΟΥΚΕΣΣΑ.— Καί ώνειρευύμουν έρο)τα."Πθελα ν' αγα
πηθώ μ’ ένα αίιόνιον έρωτα.

Ο ΚΟΜΙΙΣ. Αί πηγαί έφαλλον σάν πουλάκια άπό ασήμι καί 
πέταλλα άποσπιόμενα άπό τδ δένδρου πού έκάθησθε, καθώς 
έπεφταν, άνακατεύοντο μέ τά γλυκά μαλλιά σας.

Η ΑΟΥΚΕΣΣΑ.— Είσθε ποιητής Αεονάρδε.
Ο ΚΟΜΙΙΣ.— Αιότι είσθε σείς ή Ποίησις.
II ΑΟΥΚΕΣΣΑ.—' 11 Κόκκινη Πανούκλα δέν είχεν άκόμη 

προσβάλει τδ πριγκιπάτον. Ό αήρ ήτο υγιεινός καί βαλσαμώ- 
δης. Τδ σόμπαν ήτο ευτυχισμένο.

Ο ΚΟΜΙΙΣ.— Είσθε ή Γυνή τοΰΈαρος. Μειδιώσα εβαδίζατε

ΣΚΗΝΗ VII.
α ΠοΙγκιηι ΓΊροηπερή, 1‘νας αυλικός.

ττρ'γκιφ Προσπερδ έρχεται μόνος του

Οι αντοί,

ΕΝΑΣ ΑΥΑΙΚΟΣ.- _ __
νιί μάθ/ι νέα σας, Αουκέσσα.'Hr Ϋφηλότης του άνησυχεΐ δι’ υμάς.

Ο ΚΟΜΙΙΣ Αά ό Πρίγκιφ.' ίΣτρεηΑμενος .τρί,ζ ιήν Μαρκίζαν).

<) ΙΙΡΙΓΚΙΨ. .Ιέ)· έπιθυμονμεν παρά γέλωτας καί άσματα 
έντός τής μονής ταύτης, δπου έγκατεστήσαμεν τήν Αυλήν μας. 
Κάθε μή εύθυμου πρέπει νά έξωσθή άπδ μίαν τοιαύτην 
συνάθροισιν.

II ΚΟΜΙΙΣΣΑ 7.ΕΜΜΑ.— Μά πώς νά μή είναι' τις άφροντις 
καί ευχαρις μέσα είς αυτήν τήν άρ:ρόντιδα χαράν; ’Έχομεν ίδώ 
γελωτοποιούς...

Α ΑΥΑΙΚΟΣ.— Αυτοσχεδίους στιχονογούς...
If ΑΥΑΙΚΟΣ.—Χορευτάς...
Ο ΚΟΜΙΙΣ.—’Έχομεν τδ ώραΐον...
ΕΧΑ Σ .11 ’. I /ΚΟΣ μεθυσμένος Ι.τοΰ έμβήκε μέ τονς ΜΑονς/.—Καί κρασί.

Ο ΙΙΙΊΓΚ1Ψ..— Ακριβώς. ΙΙρδ παντδς άλλον έχομεν άσφάλειαν.
H ΜΑΙ’ΚΕΖΑ /Κλ,έποντας έζα'ι να .τρός τό παράθυρου).— Καί έξω ή 

Κόκκινη Πανούκλα...
ΐΟί ανλικοί άΜ.ηλοκυττμξονται καί κνττάζουν ίντοομοι 

τόν Πρίγκιπα Προσπερό).

Ο ΙΙΙΊΓΚΙΨ/Ονμωμένος).— Μαρκέζα, έξετέθητε είς τ'ην υι/·η- 
λήν μας δυσμένειαν ! Σας έπιτρέπομεν νά. ι'ιποσυρθήτε τής εορ
τής καί νι'ι κλεισθήτε είς τά ιδιαίτερα διαμερίσματά σας.

Η ΚΟΜΙΙΣΣΑ 7.ΕΜΜΑ /Εις τονς αίλικονς).—Άπό δυσμένειαν.’ 

Α’ ΑΥΑΙΚΟΣ— Τί ίταμότητα ποΰ έχει!

Γ' ΑΥΑΙΚΟΣ— .Γεν θά τήν συγχωρήσ/) ό Πρίγκιφ. Αυτή ή 
παραφορά τδν έπλήγωσε καιρίως.

H ΜΑΡΚΕΖΑ.—Ύφηλότατε, σάς είπον δτι. ή Κόκκινη Πανού
κλα είναι έξω. 'Ίσως έχει εΐσδύσει μεταξύ μας, καθ’ ήν στιγ
μήν ομιλώ.

/‘Ακούεται ζωηρό; ηιίθνρος τρόμου καί απογνώσεως. Είσίργ_εται άλλος 
όμιλος αί’λικών μέ γελωτοποιούς).

ΣΚΗΝΗ VIII.
Οί αυτοί, ό Πρίγκιφ Προσπερό, ή Μαρκέζα, ή συνοδεία αύλικών.

Ο ΙΊΡΙΓΚΙΨ /‘Ολίγον ξηρά πρός τήν Φορτοννάταν ). — Είμαι εύχμί- 
ριστημένος έξαδέλφη μου, διότι βλέπω δτι άνεκτήσατε τά φρέ
σκα χρώματά σας.

II ΚΟΜΙΙΣΣΑ /Χαμηλά πρός τούς αύλικούς).— Jfl· τού άρέσουν 
τοΰ Πρίγκιπος ή άρρώστειες. Μνησικακεϊ είς τούς έκ τής άκο- 
λουθίας του, πού έχουν τδ άτνχημα νά ά,διαθετονν κατά τό 
τέλος τοΰ έτους.

If ΑΥΑΙΚΟΣ. Καί ό ίδιος δεν ασθενεί ποτέ;
II ΚΟΜΙΙΣΣΑ.— Ποτέ.
Ο ΙΙΡΙΓΚΙΨ /Ξηρότερα, γυρίζοντας πρός τήν Μαρκίζαν).- Μαρκέζα, 

είσθε μελαγχολική απόψε. Μ' ευρίσκετε ενοχλητικόν.
Π ΜΑΡΚΕΖΑ.—ΤΓ Υψηλότης σας μοϋ περιποιεϊ πολλήν τιμήν 

άντιλα/ιβανομένη τήν μελαγχολίαν μου.
II ΚΟΜΙΙΣΣΑ.—‘ Ο . Πρίγκιφ δέν επιθυμεί νά βλέπει γύρω 

του σκυθρωπά πρόσωπα.
If .1ΙΙΚΟΣ. Καί αυτός ό ίδιος δέν είναι ποτέ του σκυθρωπός; 
Γ ΑΥΑΙΚΟΣ— Ποτέ !
Ο ΙΙΡΙΓΚΙΨ ιΠρός τήν Φορτοννάτα).— Μέ τί τέχνην ξεύρετε ι·ά 

παρατάσσετε αύττ'ις τάς σμαράγδους καί αυτούς τούς σαπφείρους!
(Δ/ΐοάνΐ'Χία ζΓυ.Ύίϊ αρ/α to eGevivo ρο/.όί. Με τονς π:ρ·οτονς ηχονς

τοΰ ρολογιον οί μουσικοί σταματούν. ' Η ιορες σημαίνονν εν μεοω σιγής. ΙΙαν- 
σις παρατεταμενη!.

Ο ΠΙΊΓΚΙΨ (θυμωμένος). — Αύτό είναι άτοπον .' (Προς τους 
αΰλικούς του). —- Πηγαίνετε νά εϊπετε είς αυτούς τούς χορδοτσα-
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Τό ίγχίιρίδιον φεύγει άπό τάς χεΐρας τοϋ Πρίγκιπος 
ό όποίος πίπτει λιπόθυμος.

γρουνιστάς ίίτι, αν μοΰ ξαναπαίξουν 
αύτότό γελόϊον παιγνίδι, οί ύπηρέται μου 
θά τονς τό πληρώσουν με ραβδισμούς.

ΣΚΗΝΗ IX.
Οΐ αυτοί, γυναίκες, ανλικοί, γελωτοποιοί.

ΕΝΑΣ ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ (μετημφιεομένος 
εΐς πίθηκον).-— Βλακώδης άστειότης.

.1J-ΙΟΣ ΓΕΛ Ω TO IIΟ ΙΟΣ ('Ομοίως μετημ- 
η ιεομένος).— Πολύ βλακώδης.

ΜΙΑ ΑΥΛΙΚΗ.— Τρομερόν! Τρομε
ρόν ! Je»· είμαι καλά !

Ill'll Έ1Ψ. — Τί σημαίνει αυτή ή ταραχή',
Ιέ>’ μοΰ άρέσει διόλου νά θορυβούν.

Α' ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ.—Είνε ποΰ μπήκε
μιά μάσκα στή σάλλα.

0 ΠΡΙΓΚΙΨ ΠΡΟΣΠΕΡΟ.—Αϊ χάλ
κινα/. πνλαι είναι κλειστοί. Πώς λοιπόν 
κατιόρθώσε νά εϊσέλθη ;

Η 'ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ. — Δέν ξεύρο/ιεν 
τίποτε. Και δμως είσήλθε.

ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΤΙΙΣ .4 ΥΛΗΣ. — Είναι 
φοβερόν νά τήν ίδή κανείς. Φορεΐένα σά
βανου. —άν νιϊ βγήκε άπό κανέναν τάφο.

Α' ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ.— Κάποιος κωμι
κός είναι πού μας περνάει όλους μας.

Η ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ.— Κάποιος περί
φημος κωμικός.

.4' ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ.—Βαδίζει, όπως 
πρέπει νά βαδίζουν οϊ νεκροί, όταν εγκα
ταλείπουν τόν τάφον των.

(Ό ψιθυρισμός αυξάνει).
Β ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ Γ Υπεγείοων τό παραπέτασμα). —-Ίδέτε TOV 

κινούμενου είς τ'ην αίθουσαν τού γεύματος.
Α'
II
Β
Α'

τάς
Ο
II

ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ.— Τρομάξει δλον τόν κύαμον.
ΚΟΜΗΣΣΑ. .-1ί κυρίαι λιποθυμούν στό διάβα τον.
.1 ΥΛΙΚΟΣ. —Καί οϊ άνδρες ακόμη παραμερίζουν έμπρός τον. 
ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ.—Οϊ άνδρες; Φοβούνται περισσότερον άπό 
κυρίας.
ΙΙΓΙΓΚΙ'Γ.—ΊΙ άστειότης είναι χονδρή καί άνοστος. 
ΜΑΡΚΕΖΑ (Αννιαύ).— Μά δέν είναι διόλου άστειότης.

Η ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΟΥΜΟΥΛΤΖΙΝΗΣ

ΠΡΟ τεσσάρων έτών, τφ 1906, μίαν ώραίανπρωίαν τοΰ Απριλίου, μία
...σεμνή τελετή έπανηγυρίζετο έν τή πολίχνη τής Θράκης Γιουμουλτζίνα 

καί ηύλογεϊτο ύπό τής έκκλησίας. Ό ομογενής πληθυσμός έώρταζε τήν 
κατάθεσιν τοΰ θεμελίου λίθου τής Αστικής Σχολής, ής τάς δαπάνας 
καϊ τήν ΐδρυσιν άνέλαβεν επιφανές τής μικρός πολίχνης τέκνον, ό έν 
Καΐρφ μεγάτιμος ομογενής κ. Νέστωρ Τζανακλής.

Τό μυστήριον ηύλόγησεν ό "Αγιος Μαρωνείας κ. Νικόλαος, τόν δέ 
λίθον κατέθεσεν ή ανεψιά τοΰ εύγενοΰς χορηγοΰ δεσποινίς Ευαγγελία 
Ζ. Τζανακλή, παρισταμένων τών εγχωρίων στρατιωτικών καί πολιτικών 
άρχών καϊ συσσώμου τής ομογενούς κοινότητος.

"Εκαστος φαντάζεται τί 
ραν καί πάλιν δλον έκεϊνο 
τό πλήθος τών ακραιφνών 
ομογενών μετά δύο έτι). 
δταν, περατωθείσης εντε
λώς τής Σχολής καί έπι- 
πλωθείσης, έκαλεϊτο τή 27 
’Οκτωβρίου 1908, μνήμη 
τοΰ Αγίου Νέστορος ή κοι- 
νότης καί αί άρχαϊ διά νά 
πανηγυρίσωσι τιί εγκαίνια. 
Πράγματι υπήρξε μεγαλο- 
πρεπεοτάτη ή τελετή. Ό 
"Αγιος Μαρωνείας κ. Νικό- 
λαος ηύλόγησε καϊ πάλιν 
τήν τελετήν, άπήγγειλε δέ 
καλλιεπεστάτην εύχήν, ήν 
είδικώς έφιλοτέχνησε διά 
τήν περίστασιν, έλλείψει 
τοιαύτης εύχής δι’έγκαίνια 
σχολών, έκφωνήσας κατό
πιν καί θαυμάσιον λόγον 
δι’οΰ έξήρε τάς φιλογενεϊς 
άρετάς τοΰ χορηγοΰ, δν 
πάνυ έπαξίως άντεπροσώ- 
πευοεν ή έπϊ σεμνοπρεπείς 
καϊ χαρίσματι διακρινο- 
μένη ανεψιά του δεσποι
νίς Εύαγ. Ζ. Τζανακλή.

αισθήματα καί τί φρικιάσεις ίεραί συνήγει-

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΓΙΟΥΜΟΥΛΤΖΙΝΗι ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΟΥ· 

ΜΟΥΛΤΖΙΝΗΣ

Η ΑΟΥΚΕΣΣΑ.— Πλησιάζει ! 'Έρχε
ται απ' έδώ!

(Ή αΰλική βάλλει κραυγήν καί λιποθνμεϊ).

II ΜΑΡΚΕΖΑ ΓΕπισήμως).— Υψηλό
τατε καί σεις άρχοντες άς μετανοήσω- 
μεν διά τό άλλαζαν παρελθόν μας και 
διά τήν αναλγησίαν τής καρδίας μας.

Η ΑΟΥΚΕΣΣΑ (Γονυπετοΰσα).— Μετα
νοώ έν πλήρει ταπεινοφροσύνη.

ΣΚΗΝΗ X.
Οί αύτοί, ή μάσκα.

(Ή μάσκα εισέρχεται. Φορεΐ ένα σάβανου. 
Στενές κορδελίτσες κλείουν τάς σιαγόνας της. 
Φέρει μάσκα άπό μαύρο βελούδο. Τό ολίγον 
μέρος τού προσώπου της πού φαίνεται έχει τήν 
ώχρότγτα τοΰ πτώματος. Μ’ ενα αυτόματον 
βήμα προχωρεί πρός τό εβένινο ρολόϊ. II Φορ- 
τουνάτα στέκει γονυπετής. Γονυπετεί καί ή 11ιο- 
λαντέ. Οί αύλικοί έντρομοι συσπειροϋνιαι πρός 
τό παράθυρου).

0 ΠΡΙΓΚΙΨ (Με ολίγον τρόμον είς τόν 

θυμόν του).— Φθάνει ! Φθάνει ! Νά συλ- 
λ.ηφθή καί ν άπαχθή αύτός ό άνθρωπος! 
(Οί ανλικοί κινούνται δια νά επιτεθούν κατά 
του αγνώστου, άλλ’ ή φρίκη τους καταλαμόανει. 
Ξαναμαζεΰονται είς τό καρφωμένου παράθυρον). 
'Άνανδροΐ.'ΆνανδρΟί! (Πρός τόν άγνωστον). 

Είπε μας τό όνομά σου, διά νά γνωρί
ζωμεν ποιον θά κρεμάσωμεν αΰριον εις 
τάς επάλξεις τής Μονής; (Ό άγνωστος 
κάμνει ενα βήμα ίν σιγή. Στέκει υπό ιήν σκιάν 
τοϋ έβενίνου ρολογιού. Ό Πρίγκιψ εφορμρ 
κατ’ αυτού, τρεΗ.ός εξ οργής, μ' ένα ζοφερόν

φόβον, καί μέ τό έγχειρίδιον υψωμένοι· καί ωρυόμενος). Σήκωσε την 

μάσκα σου ! ' Αποκάλυψέ μας τό πρόσωπόν σου ! *
('Ο άγνωστος μέ μίαν απότομον κίνησιν σηκώνει τήν μάσκα τον. II ωχρό- 

της τοϋ προσώπου του είναι μαρμαροειδής μέ κηλϊδας μεγάλας αίματος. II 
μύτη του είναι μισοφαγωμένη άπό μίαν μεγάλην κηλϊδιι αίματος. Τό εγχειρί
διου φεύγει άπό τάς χεΐρας τοϋ Πρίγκιπας, δ όποιος πίπτει λιπόθυμος, με το 
πρόσωπον πρός τήν γήν).

II ΜΑΡΚΕΖΑ.—ΊίΚόκκινη Πανούκλα είναι έδώ μέσα ! 
(Μία ανταύγεια κόκκινη πυρπολεί τά πρόσωπα τών αύλικών, οΐτινες 

πίπτουν άλληλοδιαδόχως μέ σπασμούς αγωνίας).

Αυλαία.
HELENE DE ZUYLEN DE NYEVELT

Ή Αστική Σχολή Γουμουλτζίνης όρθοΰται είς τήν κεντρικωτέραν 
θέσιν τής πόλεως, δεσπόζουσα αύτής. έστοίχισε δέ έν συνόλφ. μετά τών 
επίπλων, θρανίων—νεωτάτου συστήματος—οικοπέδου, περιφράγματος 
κ.λ. περί τάς 6 χιλιά
δας λιρών.

"Οπερ δέ σπου- 
δαιότερον είναι δτι 
εσχάτως ό κ. Τζα- 
νακλής, τό πρός τήν 
έλληνικ. κοινότητα 
τής πατρίδος του

ετήσιον επίδομα έκ 
200 άγγλικο>ν λιρών 
ηύξησε λόγφ τών αναγ
κών τής Σχολής εΐς 
300 τοιαύτας.

Είς τήν πατρίδα τοϋ 
κ. Ν. Τζανακλή κρα
τεί πεποίθησις, δτι τό 
μεγαλύφρον αύτής τέ- 
κνον, άποβλέπον εΐς 
τάς μεγάλας άνάγκας 
αύτής, θέλει προικοδο
τήσει τάς έκεΐ Σχολάς 
διά γενναιότερος καί 
ειδικής άναλόγως έπι- 
χορηγήσεως.

ΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΜΝ0ΥΝ ο

ΤΟΝ ΚΑΠΝΟΝ ΛΙΡΑ ο ο «»

|Συνρχ£ΐ<ι άπ·» το προηγούμενο »· τεύχος]

m-j ΛΛ' έκεϊνο ποΰ σάς δίδει τόν 
-Γλ βαθμόν τής ακμής τών όμο- 
γενών κοινοτήτων είναι τά εθνικά 
κτίρια. Είς τό Ιοξατον αίφνης θά 
ίδήτε όρθούμενον οικοδόμημα σχο
λείων, κατά τόν όγκον καί τήν έπι- 
βλητικότητα. ίσον μέ τό άνάκτορον 
τού Ιιαδόχου. Τό Βαρβάκειον καί 
ή Σ'χολί/ τών ίοκίμων ιόχριοΰν πρό 
αύτοΰ. 'Άπειρος δέ ό παιδόκοσιιος 
ό ελληνικός, ό στρατευόιιενος είς τά 
γράμματα. Νά διατί θέλουν νά μάς 
έξοντώσουν. 1 Ιληθυνόμεθα καταπλη- 
κτικιός καί κατακτώμεν.

«
Δ ΡΑ Μ Α \Ακί>/ιη μιάμιση ι'όρα, έν 

όλοι τεσσαρεσήμιση άπό
τήν Καβάλλαν, καί η θάνομεν είς τήν Δράμαν. Μπουκέτο άληθινό
άπό μακράν. I ά σπήτια προβτίλλουν μέσα άπό συστάδας δένδρων. 
Εξω άπό τήν πόλιν γυφτάκια παρακολουθούν τό άμιίξι καί 

κάνουν τοΰμπες είς τόν άέρα δι' ένα μεταλλίκι ποΰ τους πετίις.
Μολονότι καί έδώ τό καλντερί/ι καί τά δοοιιάκια δίνουν και 

περνούν, η πόλις μέσα έχει ιιεγάλην διαφοράν καί είναι ώραιο- 
τέιρα τής Καβάλλας. Έν πρώτοις τήν μονοτονίαν διακόπτουν 
συστάδες δένδρων και γεφυράκια καϊ εΰρέϊς δρόμοι.

Οί Έλληνες καί έδώ ακμάζουν καί πιιντοτε αύτοί έχουν τό 
έμπόριον είς χεΐράς των. Έδώ /ιάλιστα είναι καί. τσορμπατζή- 
δες. Πρέπει νιϊ έξηγήσω τήν λέξιν."Οταν άλλοτε τά αποσπά
σματα κατέλυον είς 'ένα τόπον, οϊ πλούσιοι'Οθωμανοί τά έφιλο- 
ςενουν καί έδιδαν είς αυτά, τόν τσορμπα, τήν σούπα δηλαδή. 
. Ιλλιϊ Λι.α νά δώση κανείς τόν τσορ/ιπα. εΐς ενα σώμα, έπρεπε νά 
είναι πολι· πλούσιος. Και λέγουν τώρα περί τών πλουσίων: Ό 
πατέρας του ήτο τσοριιπατζής. Καί έμεινε έκτοτε νά λέγουν 
τσορμπατζήδες, τους πλουσίους άρχοντονοικοκυραίους.

Τά σκήπτρα τοΰ έιιπορίου έκεΐ τιϊ έχουν οί κ.κ. Β. Γρηγο- 
ριάδης, Β. Δεϊμερτζόγλου, Μιχ. Φέσσας, καπνέμποροι, Ν. Παρ
μενίδης, Κ. Χατζηκυριακός, Γ. Βαλάνης, φαρμακοποιός. Είναι 
καί ένας ιατρός έκείϊ, <5 κ. Δ. ΒάντΟης, μέ τόν όποιον όλίγοΓΑΘη- 
ναϊοι συνάδελφοί του συγκρίνονται. Είναι καί ένας 'Αθηναίος 
εκεί, ό κ. Κ. Όθωνάϊος, τής γνωστής οίκογενείας, άνιότερος 
υπάλληλος τοΰ υποκαταστήματος τής Τραπέζης Θεσσαλονίκης.

«
Τεράστιον οικοδόμημα τό τών σχολείων τής Δράμας. Τό είχε 

δημοσιεύσει άλλοτε ή Εικονογραφημένη». Νά ίδήτε τής έλΔ.η-

(Φωτ. Δ. Βέλη) ΤΑ TjAj'A γΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΟΞΑΤΟΥ

νοποϋλ.ες νά σχολούν καί νά πηγαίνουν είς τά σπήτια το>ν δύο 
δύο καί τρεις τρεις, με τής δμοιόμορφες ποδίτσες των, μπλε 
σκούρες μέ ρίγες άσπρες, γελαστές καί εύθυιιες, μέσα είς τήν 
καρδιά τής Μακεδονίας, είναι αδύνατον νά iiij υγοανθούν τιϊ 
μάττα σας άπό τήν συγκίνηση'.

Κομψότατον μεγαράκι τό τοΰ κ. Γρηγοριάδου μέ άνατολίτι- 
κην δέ πολυτέλειαν έχύπλωμένον, Αληθινόν άρχοντόσπητο. ’Επε- 
ράσαμε μίαν βραδυάν θαυμασίαν μέ άπειρα λιχνεύματα καί 
όταν κατιϊ τάς τρεισήμιση ι’ιπεχωροΰ/ιεν, εύρήκαμε τρεϊς καβά- 
σηδες νιϊ μάς περιμένουν μέ τά σχετικά φανάρια, διά νιϊ μας 
οδηγήσουν έκαστον είς τήν κατοικίαν του.

'Έχει καί 'Εμπορικήν .Ιέσχην ή Δράμα μέ ιδιόκτητον μέγα
ρον, άνάλογον διά τάς άνάγκας της, κάτωθι τοΰ όποιου ύπάρ- 
χει ένα θαυμάσιον ζαχαροπλαστεΐον. Πρόεδρος τής 'Εμπορικής 
Λέσχης είναι ό κ. Β. Δεϊμερτζόγλου, μεγάλέμπορος καπνών. 
'11 Ελληνική Κοινότης έχει καί άναγνοτστήριον πρός χρήσιν 
τών Ελλήνων, έχει δέ καί βιβλιοθήκην καί θέατρον. Εύρηκα 
έκεΐ δόκιμον ηθοποιόν τόν κ. Αίμ. Βεάκην, διευθύνοντα όμιλόν 
ερασιτεχνών, οστις παίζει κιίπου κάπου πρός όφελος τοΰ ανα
γνωστηρίου καί διδάσκοντα μέ πολύν ζήλον. ' Υπάρχει έπίσης 
καί γυμναστικός σύλλογος μέ ιδιόκτητον γυμναστήριου, εντός 
τοΰ όποιου τελούνται άγεονες κ. λ.

«
— Πάμε εις τό τσάϊ; μέ έροττά ό συνοδός μου κ. Μιχ. Φέσ

σας, μεγάλέμπορος καπνών.
Τσάϊ είς τάς ένδεκάμιση τό πρωί; Τσάϊ έστί ο,τι λέγομεν 

ημείς Κεφαλάρι' πηγή νερού άναβλύζοντος άπό τό έδαφος. Είς 
τήν Δράμαν λοιπόν είναι 
τρία τέσσαρα τσάια. ’.·1Ζ2.ά 
τ/ πηγαί! Τό Κεφαλ.άρι τής 
Κηφισσιάς είναι μία σταγιόν 
ΰδατος απέναντι ένός έκά
στου τσαϊον. Άπό μακράν 
άκονετε πού ρο-χθεΐ τό ΰδοτρ, 
πίσω άπό συστάδα δένδρων 
δασώδη.

Μία έκτασι.ς τεράστια πολ
λών εκατοντάδων μέτρων 
είναι κατακεκλυσμένη άπό 
νερό, σάν λίμνη, νερό δμως 
ποΰ νομίζετε ότι κοχλάζει, 
ότι βράζει καί τρέχει ορμη
τικόν πρός τά κάτω.

Παρέκει άλλο τσάϊ γω- 
ριζόμενον άπό λωρίδα γής, 
τού οποίου τά νερά ένοΰν- 
ται μέ τά τοΰ άλλου κα'ι 
γέφυραι ξύλιναι καί βλά- 
στησις άφθονος καί δροσιά 
καί γράφικότης.

("Επεται συνέχεια) Δβ.
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ΜΗ ΕΓΓ1ΖΕΊΈ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ’

Η· απαγορευτική αυτή διάταξις ϊσχυεν ένΙσπανία, άπό τήν εποχήν έκεί- 
νην ποΰ ή καθολική αΰτη επικράτεια, θαλασσοκράτειρα καί σημαιο

φόρος τοΰ Χριστιανισμού έδέσποζε τοΰ θρησκόληπτου κόσμου. Τόσον 
δέ αύστηρώς έτηρεϊτο ή πρώτη διάταξις τής αΰλικής εθιμοτυπίας ώστε, 
οϋδείς. καί άν άκόμη έκινδύνευε καί αυτής τής Βασιλίσσης ή ζωή, αύλι- 
κός έτόλμα νά θέση χείρα έπί τοϋ εστεμμένου σώματός της.

Πράγματι άπό τής βασιλείας 'Ισαβέλλας τής Καστιλλίας. είχον είσα- 
χθή άλλα έθιμα είς τήν αυλήν καί ένφ άλλοτε ό Γκονζάλβ ντέ Κορ- 
ντού έλάμβανεν είς τάς άγκάλας του τήν Βασίλισσαν, διά νά μή βραχώ- 
σιν είς τά ΰδατα τοϋ πρώτου ρυακίου οί βασιλικοί πόδες, έν Διάταγμα 
έτιμώρει διά θανάτου πάντα όστις ήθελε»· οπωσδήποτε θίξει τόν πόδα 

τής Βασιλίσσης.
Θΰμα πρώτον τής γελοίας αυτής διατάξεως έπεσε»· ό 

ωραίος καί εύγενής κόμης Ντέ Βιλά Μεντιανά. Μόλις 
έφθασεν είς Μαδρίτην ή ωραία Έλιζαμπέτ Ντέ Μπουρ- 
μπόν, θυγάτηρ ’Ερρίκου τοϋ Δ' καί Μαρίας τών Μεδίκων, 
ώς σύζυγος ’Ερρίκου τοΰ Δ' τής ’Ισπανίας, έγένετο αντι

κείμενο»· σφοδρού πάθους καί τής ζήλειας του Δουκός Ντ’ Όλιβάρες, 
εύνοουιιένου τοΰ Βασιλέως, μεταξύ δέ αύτοϋ καί τής Βασιλίσσης ήρχισε 
φοβερά πάλη.

Άλλ’ ή νεαρά Βασίλισσα ένέπνευσε μετ’ ολίγον σφοδρόν έρωτα καί 
είς τόν κόμητα Βιλά Μεντιανά, χωρίς όμως τό αίσθημα τούτο νά ύπερβή 
τά όρια τής άρετής. Μίαν ημέραν ό νεαρός καί ωραίος εΰγενής ένεφα- 
νίσθη έν τφ μέση» ίππασκητηρίου ένδεδυμένος 
μέ ένδυμα κατάφορτου άπό άργυρό νέα κέρ
ματα, καλούμενα ρεάλες. Ώς έμβλημα έφερε»· 
έπί τής στολής του αυτής τάς εξής λέξεις: Μέζ 
άμόρες σόν ρεάλες. Δηλαδή : Οί έρωτές μου η 6 
έρως μου είναι ρεάλες. ’Αλλά ή φράσις αΰτη 
εξηγείται—προφανώς δέ έκαλαμπούριζεν οΰτος— 
καί ούτως: Οί έρωτές μου είναι βασιλικοί.

"Ισως ή τόλμη αΰτη μέ τήν όποιαν εξέθετε 
τήν Βασίλισσαν είς δημόσιον κέντρον νά διελάν- 
θανε τόν Βασιλέα, αν μή έπροκάλει τήν προσο
χήν του καί τήν οργήν του ό Δούξ Ντ’Όλιβάρες.

Αλλά καί άλλο περιστατικό»·, σχετικόν μέ τήν 
γελοία»· απαγορευτική»· διάταξιν τοΰ νά έγγίζωσι 
τήν Βασίλισσαν, έσιοίχισε τήν ζωήν τοϋ νεαρού 
εύγενοΰς.Έγρα»|ιεν οΰτος μίαν κωμφδίαν ή όποια 
ήρεσε πάρα πολύ είς τήν Βασίλισσαν ήτις ήθέ- 
λησε νά ύποδυθή ένα ρόλον καί νά τήν παίξουν 
κατά τήν επέτειο»· τής γεννήσεως τού Βασιλικού 
συζύγου της.

Ή έσπερίς έλαβε χώραν είς τό μέγαρον τοΰ 
κόμητος Βιλλά Μεντιανά, όστις διά τήν μεγαλο- 
πρεπεοτέραν σκηνοθεσίαν της, μηχανήματα, σκη
νικά. διάκοσμον καί αμφιέσεις έδαπάνησε περί 
τάς 100,000 φρ. Είς μίαν σκηνήν ένεφανίζετο ή 
Βασίλισσα έξερχομένη άπό ένα νεφέλωμα. Κατά 
τήν εσπέραν τής παραστάσεως ό κόμης, ιπτά
μενος πλησίον τής Βασιλίσσης, έδωκε τήν δια
ταγήν νά θέσουν πϋρ είς τούς πέπλους ποΰ 
άπετέλουν τό νεφέλωμα. Άλλ’αίφνης ολόκληρον 
τό θέατρο»· παραδίδεται είς τό πΰρ καί μετ’αυτού 
τό μέγαρον, άμφότερα δ’ έγένοντο παρανάλωμα 
αύτοϋ. Καί ό κόμης άρπάσας τήν Βασίλισσαν 
είς τάς άγκάλας του διά νά τήν σώση, ευρίσκει 
ευκαιρίαν διά νά τής δμολογήση τόν ερωτά του. 
"Ενας όμως έκ τών ακολούθων του άφήγήθη 
τάς λεπτομέρειας τής καταστροφής είς τόν Δοΰκα 
Ντ’ Όλιβάρες, όστις έσπευσε νά τάς καταδώση ... 
Βασιλέα, τόν φύσει αγαθόν καί προσηνή. Άλλ’ ό Φίλιππος δέν άντέστη είς 
τήν ζηλοτυπίαν, τήν όποιαν καταλλήλως τοΰ όπεδαύλισεν δ έλεινός Δούξ 
καί άπεφάσισε νά τόν θανατώση διά τήν κατά τού προσιόπου τής 
Βασιλίσσης ασέβειαν καί τήν παράβαση· τοΰ οικείου Διατάγματος. Διά 
ν’ άποφύγη δέ καί τό σκάνδαλο»· έβαλε νά τόν δολοφονήσουν μίαν νύκτα, 
καθ’ ήν κατήρχετο τής άμάξης μετά τοΰ φίλου Λουΐς Ντέ Χαρό.

«
"Ισως κατά τό ανωτέρω περιστατικό»· δικαίως νά έπλήρωσε μέ τήν 

ζωήν του ό εύγενής 'Ισπανός τήν τήρησιν τής γελοίας αυτής διατάξεως. 
’Εν τούτοις βραδύτεροι· παρ’ ολίγον ή αύτή διάταξις νά στοιχίση τήν 
ζωήν τής Βασιλίσης τής ωραίας Μαρί-Λουΐζ Ντ’ Όρλεάν, συζύγου 
Καρόλου τοΰ Β' καί τήν ζωήν δύο άλλων εύγενών.

"Οταν ή νεαρά πριγκίπισσα έγκατέλιπε τήν αυλήν τής Γαλλίας μέ 
δάκρυα, τάς Βερσαλλίας καί τό Σάι· Κλού, όπου διέρρευσεν ή παιδική 
της ηλικία, όπου είδε νά γεννηθούν καί νά διαλυθούν όλαι της αί έδι
δες καί όλαι της αί αναμνήσεις, διό νά βασιλεύση έν Ίσπανίφ, έξετέθη 
κάπως είς τάς άρχάς έπί βλάβη τής αΰλικής έτικέττας, έως δτου έπί 
τέλους άπηλλάγη τής (άρχιθαλαμηπόλου) Καμαρέρα - Μαγιόρ. τής Δου- 
κίσσης Τέρρα Νόβα, ήτις άντικατεστάθη ύπό τής Δουκίσσης Ντ’ Άμπου- 
κέρκ καί τότε ή νεαρά βασίλισσα άνέπνευσε.

Ήδύνατο πλέον νά κοιμάται είς τάς δέκα τής εσπέρας, νά έξέρχεται 
είς τά παράθυρα τών ανακτόρων, νά ίππεύη είς τόν περίβολον, πράγμα 
τό όποιον καθ’ έκαστη»· έκαμνε.

Μίαν όμως πρωίαν δ 'ίππος της έτρόμαξεν άπό κάποιον κρότον καί 
έξεκίνησε. καθ’ ήν στιγμήν ή Βασίλισσα είχε θέσει τόν πόδα της εις τόν 
άναβολέα. Ή άτυχος ήγεμονίς συρόμενη έπί τοΰ λιθοστρώτου τής αύλής 
έχασε τάς αισθήσεις, χωρίς κανείς νά τολμήση νά τής δώση χεϊςα βοή
θειας. Καί ό Βασιλεύς, άπό τοϋ εξώστου του, έξέβαλε γόους καί όδυρ- 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΕ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΛΙΘΟΝ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΜΕΤΑ 

Κ. ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Η

έξωγκωμένας είς τόν

μούς, έως δτου έπί τέλους, δύο εύγενεΐς, άηιηφοϋντες τό σχετικόν Διά
ταγμα, ιορμησαν καί ό μέν ένας «σταμάτησε τόν ίππον, ό δέ άλλος άπη- 
λευθέρωσε τόν πόδα τής, Βασιλίσσης.

"Οταν συνήλθε»· είς έαυτήν ή Μαρί-Λουίζ καί έζήτησε νά ϊδη τούς 
σωτήριας της, έμαθε»· διι είχον ριφθεΐ ήδη είς τάς φύλακας, διότι έτόλ- 
μησαν νά θίξουν τό ιερόν πρόσωπον της. Καί έδέησε νά πείση τόν Βασι
λέα διά νά σώση τήν ζωήν τών σωτήριον της.

« « «
Τ Α Λ Λ Ε Ρ A Ν

ΕΙΣ τήν οδόν Σάν Φ/.ωρεντίν είναι ενα μέγαρο»· καί μία υπόνομος. 
Τό μέγαρον αρχιτεκτονικής εϋγενοΰς, πλούσιας καί σκυθρωπής 

ώνομάζετο πολύν καιρόν : Hotel <le l'lnfantailo. Σήμερον άναγινώσκει 
κανείς έπί τής μετώπης τής κυρίας Λύρας: Μέγαρον Ταλλεράν. Κατά 
τήν διάρκειαν τών τεσσαράκοντα ετών, ποϋ κατοικήσει· ό τελευταίος 
ξένος είς τόν δρόμον εκείνον, δέν έρριψε ποτέ τό βλέμμα εις τήν υπό
νομον εκείνην.

Ήτο ιδιόρρυθμον πρόσωπον, Ισχυρόν καί ικανόν. ’Εκαλείτο Σάρλ 
Μωρίς Ντέ Περιγκόρ. Ήτο εΰγενής όπως ό Μακκιαβέλ, παπάς όπως ό 
Ι’κοντύ, άρνησίερος όπως ό Φουσσέ. έξυπνος όπως ό Βολταίρ καί χωλός 
όπως <’> διάβολος. Ήμποροΰσε κανείς νά εϊπή ότι όλα είς αυτόν έχιόλαι- 
νον όπως έκείνος. Ή ευγένεια, τήν όποιαν είχε καθυποτάξει είς τήν 
Δημοκρατίαν, ή ίερωσύνη τήν όποιαν είχε σύρει είς τό Σάν ντέ Μαρς, 
κατόπιν ρίήιει εις τά ρεϊθρα, τό συνοικέσιο»· πού είχε διαρρήξει μέ 

είκοσι σκάνδαλα καί ένα χωρισμόν εκούσιον, τό 
πνεύμα ποΰ κατίσχυσε μέ τήν μικροπρέπειαν.

Έν τούτοις αύτός δ άνθρωπος είχε μεγαλείο»·. 
Ή αίγλη τών δύο πολιτευμάτων συνεχέετο έν 
αύτώ. Ήτο πρίγκιψ τοΰ Vaux. βασιλεύς τής Γαλ
λίας καί πρίγκιψ τής Γαλλικής Αύτοκρατορίας.

Τριάκοντα έτη, άπό τό βάθος τοϋ μεγάρου του, 
άπό τά βάθη τής σκέψεώς του, διηύθυνε όλην 
σχεδόν τήν Ευρώπην. Άφέθη νά παρασυρθή άπό 
τη»· επανάσταση· καί τής έμειδίασε, είναι αλη
θές, είρωνικώς, άλλ’ αυτή δέν τό παρέτήρησεν. 
Έπλησίασεν, έγνώρισεν, έμελέτησεν, είσέδυσεν, 
έκίνησεν, έγύρισεν, διηρεύνησεν. έχλεύασεν, εγκω
μίασε»· όλους τούς συγχρόνους του. δλας τάς 
ιδέας τής έποχής του καί είχε»· είς τήν ζωήν του 
στιγμάς, ποΰ, κρατών είς χεϊρας του τά τέσβαρα 
πέντε φοβερά νήματα, ποϋ έκίνουν τό πολιτι
σμένο»· σόμπαν, είχε»· ώς νευρόσπαστον τόν Να- 
πολέοντα Λ' αύτοκράτορα τών Γάλλων, Βασιλέα 
τής ’Ιταλίας, Προστάτην τής ομοσπονδίας τοΰ 
Ρήνου, Διαιτητήν τής Ελβετικής 'Ομοσπονδίας. 
’Ιδού μέ τί έπαιζε»· αύτός ό άνθρωπος.

Μετά τή»· επανάσταση· τοϋ ’Ιουλίου ή μεγάλη 
γενεά, τής όποιας ήτο μέγας κλειδούχος, έπεσε 
καί αύτός εύρέθη πάλιν όρθιος καί είπε»· είς τό»· 
λαόν τοϋ 1830, καθισμένος, μέ γυμνόν τόν βρα
χίονα, είς ένα σωρό»· τοΰ λιΰοστριότου : Κάμε με 
πρεσβευτήν σου.

Ήσπάσθη τό σύμβολο»· τοΰ Μιραμπά» καί τήν 
πρώτη»· μυσταγωγίαν τοΰ Τιέρ. Έλεγε περί εαυ
τού ότι ήτο μέγας ποιητής καί ότι είχε κάμει 
μίαν τριλογία»· είς τρεις δυναστείας. Α' πράξις: 
Ή Αυτοκρατορία, τοΰ Βοναπάρτου, Β’ πράξις: Ό 
οίκος τών Μπουρμπόν, I” πράξις: Ό οίκος τώ»· 
Όρλεάν. Όλα αυτά τά είχε κάμει μέσα είς τό 
μέγαρό»· του καί μέσα είς τό μέγαρό»· του. Σάν 
μιά αράχνη είς τόν ιστόν της, είχε»· άλληλόδιαδο- 

χως έλκύσει καί συλλάβει ήρωας. φιλοσόφους, μεγάλους άνδρας. κατακτη- 
τάς, βασιλείς, πρίγκιπας, αύτοκράτορας, Βοναπάρτας. Σιές, Κυρίας Ντέ 
Σταέλ. Σατωμπριάν, Μπενζαμέ»· Κωνστάν, Άλεξάνδρους τής Ρωσσίας, 
Γουλιέλμους τής ΙΙρωσοίας, Φραγκίσκους τής Αυστρίας, Λουδοβίκους 
XVIII. Λουδοβίκους Φιλίππους, όλες τής χρυσωμένες μυϊγες ποϋ ακτι
νοβολούσαν καί έβομβοϋσαν εις τή»· ιστορίαν τώ»· τελευταίων αύτών 
σαράντα έτών. "Ολο»· αύτό τό στίλβον σμήνος, γοητευόμενο»· ύπό τοϋ 
βαθέως βλέμματος τοΰ άνθρώπου αύτοϋ, είχε διέλθει 
ύπό τήν στυγνήν αύτή'· θύραν, ήτις έπί τής μετιόπης 
φέρει γεγραμμένα: Μέγαρον Ταλλεράν.

Λοιποί·, προχθές 17 Μαΐου 1838, ό άνθρωπος αύτός 
άπέθανεν. ’Ιατροί προσήλθοι- καί έταρίχευσαν τό πτώμά 
του. ΙΙρός τούτο άφήρεσαν τά σπλάγχνα, κατά τή»· 
μέθοδον τών Αιγυπτίων, έκ τής κοιλίας καί τό»· έγκέφαλον έκ τοϋ κρα- 
νίου.Έπειτα άφού έτελείωσε τούτο καί μετέβαλον τόν πρίγκιπα Ταλλεράν 
εις μούμιαν καί έκλεισαν τήν μούμια»· αύτή»· έντός κιβωτίου, έπενδεδυμέ- 
νου μέ λευκόν σατέν, ά.τεσύρθ»|σαν, άφήσαντες έπάνω είς ενα τραπέζι τόν 
έγκέφαλον, τόν μυελόν εκείνον ποΰ έσκέφθη τόσα πράγματα, ένέπνευσε 
τόσους άνθρώπους, έκαμε τόσους νόμους, διηύθυνε δύο επαναστάσεις, 
ήπάτησεν είκοσι βασιλείς, περιελαβεν όλο»· τό»· κόσμον. Καί άφού έφυ
γα»· οί ιατροί, ένας υπηρέτης είσήλθε, είδε»· εκείνο ποΰ είχαν άφήσει:

— Μπά 1 είπε. Τό ξέχασα»·! Τί νά τό κάνουμε τώρα ;
Ένεθυμήθη ότι είς τόν δρόμον υπήρχε μία υπόνομος. Έπήγε έκεϊ καί 

έρριψε τόν έγκέφαλον είς τήν υπόνομον μέσα.
Finis Reruni. VICTOR HUGO

« « «
* Ό άοίλενονς χαρακτήρας άνΰρατπο; είναι δονλος των ελαττωμάτων 

και ΟΡμα των Αρετών τον.
* '// πτωχεία κάμνει τόν ίίνϋρωκον νά φωνάζη, ό δε πλούτος νά χαομαται.
* 7/ άρχή τον θνμοΰ είναι παραφροοννΐ] καί τό τέλος μετάνοια.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΝΝΟΗΣΟΥΝ

Προφανώς 8έν άντελ.ήφθησαν ο· κ.κ. συνϊρομηταί τή; «Εικονογραφημέ
νης» διαόάζοντες τεσοαρας μήνα: τώρα τά περί τής ϊεκαπενΟημέρου έκδό- 
σεως, περί τίνος πρόκειται. Δέν άντελήφθησαν ρεοαίως οτι αν ημείς άπο- 
τολμώμεν — όιά νά μή τό χαρακτηρίσωμεν μέ τήν βαρεϊαν έκφρασιν τοϋ 
Salto mortale—εγχείρημα, ίημιουργοΰνται και 3Γ αύτοϋ; μερικοί ίεσμοί, 
ών ό απουόαιότερο: : Νά είναι συνεπείς είς τάς πρός τήν «Εικονογραφημέ
νη·/ ϋλικά: υποχρεώσεις των.

Ή5η εϊσήλύεν ό ’Οκτώβριος, τήν 5’1»· 5έ Νοεμβρίου ιΐά έκϊοθή τό 
72"'' τεϋχο; τό όποιο·/ είναι καί τό τελευταίο·/ τοϋ έκτου εκδοτικού έτους, 
ίΐστε τήν εικοστήν ίδιου 0ά κυκλοφορήση τό πρώτον δεκαπενθήμερον τεύ

χος τοϋ 7·ω έκδοτικοϋ έτους. Και ημείς μέν Οά πραγματοποιήσωμεν κατά 
ϊύναμι·/ τά ϋπεαχημένα. Άλλ’ άρα γε άνταποκρίνονται είς τήν συνέπειαν 
μας ολοι: Μάς καβυστεροϋνται έν πρώτοι; περί τάς 5,000 δραχμών. Δεν 

φοόούμεΟα διά τό ποσόν, διότι οί καΟυστεροϋντες είναι πρόσωπα 
άξια πάσης εμπιστοσύνης, ώς έπί τό πλε'.στον, τά όποια μόνον έμφο- 
ροϋνται ύπό τής γνωστής του Έλληνος μοιρολατρικής αδιαφορίας. 
. —“2χ αδελφέ —σκέπτονται — Οά πέση ή «Εικονογραφημένη» μέ 
22 φρ. ποϋ τής καθυστερώ :

Τήν αύτήν σκέψιν κάμνουν άλλοι 241) Έλληνες καί ή «Εικονογραφη
μένη» στενοχωρείτα·. οϊκονομικώς, ώς μή ώφειλε. Είναι δε καί άστείον τό 
πράγμα. ΦαντασΟήτε—διά νά μή προσφύγωμεν είς ζώντας—ένα Συγγρόν, 
καΟυστεροϋντα 22 φρ. είς μίαν ελληνικήν έπιχείρησιν, ή όποια διανύει 
άκόμη τά πρώτά της βήματα.

Ανταποκριταϊ άφ’ ετέρου μάς καθυστερούν γενναία ποσά έξ εισπράξεων 
συνδρομών μας δεδουλευμένων ήδη. Είναι καί αύτοί ανώτεροι πάσης υπό
νοιας. Είναι καί αύτοί όμως θύματα τοϋ έλαττώματος τής φυλής. 'Οπωσδή
ποτε ήμάς, καίτοι έληξε πλέον τό έκδοτικόν έτος είς τήν χρήσιν τοϋ όποιου 
ανάγονται τά καθυστεροϋμενα, μάς περιάγουν εις οικονομικήν δυσχέρειαν.

Αφ’ ετέρου, οϋδεμία·/ σχεδόν ένθάρρυνσιν εϊδομεν έκ μέρους τών άλλων 
συνδρομητών μας εις τό εγχείρημά 
τέρω γράφομεν, τό έκτο·/ εκδοτικόν 
έτος, καί έκ τών χιλϊων επτακοσίων 
συνδρομητών μας μόνον ή κ. Μαρία 
Ζαχάρωφ έκ Βόλου μάς έπλήρωσε 
τό 7ον έκδοτικόν έτος. Έπ εύκαιρία 
πρέπει νά σημειώσωμεν ότι έκ τοϋ 
αύτοϋ άριθμοϋ συνδρομητών εις καί 
μόνος, ό κ. I. Μ. Κροντηράς,έν Ι'αλα- 
ζίιρ τής Ρουμανίας, άνθρωπος επιρ
ροής έκεί, αισθημάτων δέ άκραιφνών 
καί ϋποστηρικτής τοΰ έργου μας, 
“Τ' ήί εΐόε τό φώς, έπροθυμοποιήθη 
καί μάς ένέγραψε περί τούς 30 συν- 
δρομητάς. Τίποτε άλλο δέν εϊδομεν 
έκ μέρους τών συνδρομητών μας. 
Όχι πλέον ό,τι περισσεύει, άλλ'ούδέ 
καν ο,τι είναι άναγκαΐον. Περιμένουν 
τάχα νά άρχίση ή δεκαπενθήμερος 
έκδοσις καί κατόπιν νά δείξουν τήν 
στοργήν των: Αυτό καταντφ σάν 
τοΰ άρχαίου εκείνου διδασκάλου τήν 
ιδιοτροπίαν, ό όποιος ήθελε πρώτα 
νά μάθη νά κολυμβφ καί έπειτα νά 
είσέλθη είς τήν θάλασσαν.

«
Λήγοντος μέ τό 72»ν τεΰχο; τοϋ 

6·ω έκδοτικοΰ έτους τή; «Εικονο
γραφημένης» παρακαλοΰνται οί κ.κ. 
συνδρομηταΐ αύτή; νά εΰαρεστηθώσι 
νά έμόάσωσιν ήμϊν τό άντίτιμον τοϋ 
1ου έκδοτικοΰ έτους έγκαίρως, είτε 

μας. Λήγε·, μετ’ ολίγον, ώς καί άνω-

Είναι ί| μικρά χαςιτωμένη κόρη τοΰ κ. Χρ. 
Γιοβάνη, άντιπροαώπον έν Μανσιώρρ. τών 
βαμβακεμπορικών έργασιών τοΰ καταοτή- 

ματος κ. Γ. Ζερβονδάκη.

?·.ά τα-χ. επιταγών, είτε 9·.ά τραπεζι-
τικών τσεκιών. συρόμενων πάντοτε έπί 'Αθηνών είς τό όνομα τοϋ ήμετέρου 
διευθυντοϋ κ. Δ. Βρατσάνου. 01 μή έπιθυμοΰντες νά άνανεώσωσι τήν συν- 
δρομήν των διά τό 7°ν έκδοτικόν έτος παρακαλοΰνται, όπως έπίσης έν 
καιρφ μάς είδοποιήσωσιν.

«
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τρεις ολοκλήρους αιώνας τό Σΰμβολον τοϋ Μαρτυρίου καί τής ΙΙίστεως, 
ό Σταυρός, έπί τοΰ όποιου ό Ί’πέρτιμος Μάρτυς είχε·/ άποδώσει τήν τελευ
ταία·/ πνοήν, ήτο κατακεχωσμένος ύπό τό έδαφος καί άκαθαρσίαι καί 
κόπρος έκάλυπτον αυτόν. Μόνον φυτό·/ τι άσημον έφύετο άποπνέον ήδυτά- 
την οσμήν. Καί όταν ή Βασιλομήτωρ 'Ελένη ή Άγια, μήτηρ τοϋ Αϋτοκρά- 
τορος Κωνσταντίνου, κατήλθεν είς τους ιερούς τόπους ευλαβής προσκυνή- 
τρια έκ τοΰ φυτού τούτου, τοΰ Βασιλικού, όδηγηθεΐσα άνέσκαψε καί άνε-

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΛΕΣ

κάλυψε τόν Σταυρόν, όν μετά μεγάλη; εύσεόεία; καί μεγαλοπρεπεστάτης 
πομπής, ίερουργοΰντο; τοϋ Πατριάρχου Μακαρίου, άνεστήλωσε έντός τοΰ 
Ναού τοΰ ΙΙαναγίου Τάφου. Έκτοτε ή έορτή αΰτη «τελείτο άνά πάν έτος 
έπί αιώνας έως δτου τφ 662 έπέδραμον κατά τής Κωνσταντινουπόλεως 
φ,Οάσαντες μέχρι Χαλκηδόνος οί Πέρσαι, άφου έσύλησαν τούς Άγιους Τόπους.

Τότε δ Αύτοκράτωρ Ηράκλειος έξορμήσας καταδιώκει αύτούς μέχρι 
τής πρωτευούσης των. Τούς νίκα κατά κράτος καί μεταξύ τών άλλων 
λαφύρων άφαιρεΐ άπό τάς χεϊρας των καί τόν Σταυρόν, τόν όποιον έπανα- 
φέρει εις τήν Αγίαν Πόλιν καί, ίερουργοΰντο; τοϋ ΙΙατριάρχου Σωφρονίου, 
αύτό; άνυπόδητος και πενιχρά ένδεδυμένος προσάγει εις τόν Ναόν τής 
Άναστάσεω; τό όργανον τοϋ Μαρτυρίου τοϋ Σωτήρος ύπό τούς ψαλμού; 

Σώσον Κύριε τόν λαόν σου ...» Ή ήμερα έκείνη ήτο ή 14ΐ Σεπτεμβρίου.
«

ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ

Τί νά πρωτοαριθμήση κανείς άπό όσα έγιναν καί γίνονται έπί τών ήμε- 
ρών τοΰ Δημάρχου κ. Μερκούρη ; Έδώ δέν είναι ό κατάλληλος χώρος διά 
νά έξαρθσϋν έν λεπτομέρεια τά έργα του. Τά νερά είς δλας τάς συνοικίας, 
τό άουερ εις τό Παγκράτι, τήν Γαργαρέτταν, τήν Κολοκυνθοΰ καί εις τά 
ωτειρα .τέρατα τής πρωτευούσης, ό ήλεκτροφωτισμός, ή λαχαναγορά, ή 
άσφαλτόστρωσις, οί δημοτικοί κήποι, ή έξωράϊσις τοϋ νεκροταφείου, αί 
πλατεία·., ή βελτίωσι; τών οικονομικών τοΰ Δήμου, ή διευθέτησι; τοϋ δημο
τικού φόρου κ.λ. κ.λ.

Άπό τίνος έχομεν τά δημοτικά κτίρια. Όλονέν έτοιμάζεται τό Δημοτι
κόν Νοσοκομεΐον. Πρό τίνος έγκαινιάσθη ό μοναδικός είς πλούτον μαρμά
ρου ναό; τοϋ άγιου Κωνσταντίνου καί μετ' αύτόν ό του άγιου Παύλου. 

Τώρα πάλιν πρό ολίγων 
ήμερών — τήν 9 Σεπτεμ
βρίου βασιλική χειρί έθε- 
μελιώθη παρουσίφ τοϋ Δη
μάρχου, τοϋ Προέδρουτοΰ 
Δημοτικ. Συμβουλίου, τών 
Δημοτικ. Συμβούλων.' Επι
τρόπων καί άλλων Αρχών 
ό νέος ναό; τοΰ άγ. ΙΙαν- 
τελεήμονος, οστις θά κτι- 
σθή έπί σχεδίου έκπονη- 
θέντος ύπό τοΰ έπιφανοΰς 
άρχιτέκτονος καί άρχιμη- 
χανικοϋ τοϋ Δήμου κ. I. 
Κολλιν.άτου.

Ό Δήμαρχος ηύχαρί- 
στησε τόν Βασιλέα καί 
τόν Διάδοχον διότι ηΰδό- 
κησαν νά καταθέσουν τόν 
θεμέλιον λίθον καί νά τι
μήσουν τήν τελετήν διά 
τή; παρουσία; Των. Ή Α. 
Μεγαλειότης, ένφ άπήρ- 
χετο μετά τοϋ Διαδόχου, 
προπεμπόμενοι ύπό τοΰ 
ζωηρώς ζητωκραυγάζον- 
τος πλήθους, συνεχάρη τόν 
Δήμαρχον κ. Μερκούρην 
διά τά έργα του.

Πρέπει νά όμολογηθή 
γενικώς ότι τά βασιλικά 
αυτά συγχαρητήρια είναι 

ή έπισφράγισις τής γενικής έκτιμήσεως καί έπιδοκιμασίας, ήτις περιβάλ
λει τόν Δημοτικόν "Αρχοντα τή; πρωτευούσης.

«
ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ

Είναι ο’, τρεις εθναπόστολοι τής Μανσούρας τής Αίγυπτου οί έπί ένα 
δλόκληρον άπόγευμα άναστατώσαντε; τήν έλληνικήν παροικίαν καί συγκι- 
νήσαντες τού; δμογενεΐς μέχρι δακρύων.

Είς μίαν άπέραντον μάνδραν τής έλληνικής κοινότητος συνέρρευσαν δλοι 
μεγάλοι καί μικροί, κυρίαι καί δεσποινίδες διά νά συντρέξουν τού; τρεις 
μικρού; μαθητάς εΐ; τό έργο·/ των, διά νά συγκινηθοϋν, διά νά αισθανθούν 
τούς παλμού; εκείνους, ποΰ προκαλεΐ καί ή λέξις άκόμη «Ελλάς».

Είχον διοργανώσει ένα λαχεΐον υπέρ τής Εθνικής Άμύνης καί έντός 
ολίγων ήμερών είχον έργασθή κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε δέν 
ύπήρξε Ρωμηός δ όποιος νά μή σπεύση εϊ; τήν έορτήν αύτήν καί νά 
μή προσφέρη τόν όβολό·/ του ύπέρ τής ένισχύσεως τής πρωτοτύπου 
ιδέας, ή όποια είχε·/ αναπηδήσει μέσα άπό τά κεφαλάκια τών κ-
μικρών Γιοβάνη, Δημητρίου καί Συμεωνίδου.

Τό άποτέλεσμα τής άπογευματινής αύτής, κατά τήν όποιαν οί τρεις 
μικροί διαβολάκοι απήγγειλαν διάφορα έθνικά ποιήματα, είναι ότι εϊσε- 
πράχθησαν περί τά; 2000 φρ. περίπου, τά όποια ό πρόξενο; κ. Μπατιστά- 
τος άπέστειλεν εις τόν πρός ον όρον.

"Εν μεγάλο εύγε εις τούς μικρούς καί ένθουσιώδει; έθναποστόλους, άπό 
τούς όποιου; πολλά δύναταί τις νά έλπίζη είς τό μέλλον.

«
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ —ΓΑΜΟΙ

Ευχαρίστως αγγέλλομε·/ τούς έν Έρμουπόλει τελεσθέντας αρραβώνας 
τοΰ εμποροπλοιάρχου κ. Γερασίμου Σταθάτου μετά τή; χαριτοβρϋτου 
δεσποινίδο; Μαρίας Φιλίνη, θυγατρός τού έγκρίτου τής πόλεως ταύτης 
έφοπλιστού κ. Ν· Μ. Φιλίνη τής γνωστής τών Ψαρών οικογένειας. Ή 
«Εικονογραφημένη» μέ μενεξέδες καί μέ εύχάς ραίνει τό ζεύγος.

Έπίσης μετά χαράς άγγέλλομεν τούς έν τή αύτή πόλε·, τελεσθέντας 
γάμου; τοΰ κ. Κωνστ. Εϋαγ. Ζανετοποΰλου μετά τής δεσποινίδο; Άθηνά; 
Γ. Ζολώτα, τής γνωστή; Πατριαρχικής οικογένειας. ΊI · Εικονογραφημένη» 
συμμερίζεται τήν χαράν των ραίνουσα μέ ειλικρινείς εύχάς τό ζεύγος.
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ΕΤΟΙΜΑΣΘΗΤΕ

Είς άλλο μέρας γράφομεν διά τό Ήρώον τοϋ Άγώνας -, τής Έλληνικής 
'Εκδοτικής Εταιρίας. Χάρις εις τήν εύγενή καλωσύνην τής Εκδοτικής 
Έχαιρίας. έκ τών ώραίων αύτών τριχρωμιών 6' απολαύσουν μερικά; καί 
οϊ συνδρομηταί τή- «Εικονογραφημένης». Πράγματι ή Έταιρία παρήγ- 
γειλεν ήδη εϊς τό έν Μονάχφ κατάστημα Weisenbach Riffarth & C", 
όπως άποστεΐλη τάχιστα μερικά έκ τών τετραπλών αύτών κλισσέ. Τό 
πρώτον τό όποιον θά δημοσιεύσωμεν είς τήν Εικονογραφημένη·/“ θά είναι 
δ «Αθανάσιος Διάκος» καί θά φιγουράρη είς τάς μεσαίας σελίδας τοϋ τεύ
χους τοϋ Νοεμβρίου, εΐς άρμονικωτάτους συνδυασμούς χρωμάτων. Τό δεύτε
ρον θά είναι ή «Κατάληψις τών Πατρών, ή όποια θά δημοσιευθή είς τό τεύ
χος τών Χριστουγέννων. Τό τρίτον θά είναι ή «Τψωσις τοΰ Χαβάρου ϋπό 
τοΰ Γερμανού Παλαιών Πατρών», τό όποιον θά δημοσιευθή εϊς τό τεύχος 
τοΰ Μαρτίου. Τοιουτοτρόπως είς κάθε εθνικήν επέτειον ή άλλην έποχήν 
έορτών θρησκευτικών κλ. τά τεύχη τής Εικονογραφημένης» θά περιλαμ
βάνουν άπό μίαν τοιαύτην χρωματιστήν εικόνα.

Εϊσάγεται λοιπόν χονδρικώς πλέον χάρις εϊς τόν δαιμόνιο·/ Μάϊσνερ, τόν 
έτερον τών διευθυντών τοϋ τυπογραφείου Μάϊσνερ - Καργαδούρη, παρακο- 
λουθοΰντα τάς έν Εύρώπη προόδους τής 
τυπογραφίας καί εύγενώς άμιλλώμενον 
μέ κάθε τι τέλειον πού έχει νά μάς δείξη | 
ή τέχνη τών Εύρωπαίων, ή Τριχρωμία 
εϊς τόν τόπον μας καί ή τιμή αύτή ανή
κει είς τήν «Εικονογραφημένη·/», ή όποια 
τέσσαρα δλόκληρα έτη πρότερον είχε 
στείλει είς τούς συνδρομητάς της τάς 
πριότας έν Έλλάδι έκτυπωθείσας τρι- 
χρωμικάς εικόνας, όφειλομένας καί αύτάς 
εΐς τό απαράμιλλο·/ χέρι τού Μάϊσνερ.

Τό γεγονός θά άποτελέση σταθμόν 
προόδου διά τήν έλληνικήν τυπογραφίαν 
καί σεμνύνεται ή Εικονογραφημένη » 
διότι τό όνομά της θάταχθή εϊς τήν ιστο
ρίαν τής Έλληνικής τυπογραφίας μαζύ 
μέ τό τού Μάϊσνερ, δστις συνδέει τό ίδι
κόν του άναποσπάστως μετ’ αύτής.

«

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ

Είς βαθύ γήρας, άλλά καί πλήρης 
ακμής καί σφρίγους, άπό τό σφρίγος | I 
έκεϊνο τής παλαιάς ράτσας, τής ράτσας 
τών Ψαριανών, άπέθανε τήν 31 Αύγού
στου δ Μιλτιάδης I. Βρατσάνος, δ καθη
γητής, δ παιδαγωγός, δ τμηματάρχης, δ , 
επιθεωρητής, δ διευθυντής τοΰ διδασκα
λείου κ.λ.

Ό πατήρ του 'Ιωάννης Βρατσάνος άπό 
τούς πέντε λέοντας τοΰ Δημήτρη Μπρα- 
τσάνου, τοΰ ήμετέρου γεννάρχου, έσπού- 
δασεν εϊς τήν Βιέννην άλλ' αύτό δέν τόν 
ήμπόδισε νά άνταλλάξη τάχιστα τήν πέν- 
ναν μέ τά δπλα, καί γραμματεύς ών τοΰ 
Τψηλάντου λαμβάνει μέρος μέ τόν Ιε
ρόν Λόχον είς πολλάς μάχας, καθ’ δν 
χρόνον δ αδελφός του Νικόλαος έπυρπό- 
λει τά εχθρικά πλοία, δ δέ άλλος αδελ
φός του Αντώνιος έτίναζε εϊς τόν άέρα 
τόν ήρωικόν βράχον τών Ταρών. Τέλος 
μετά τήν καταστροφήν τοΰ Ίεροϋ Λόχου 1 
κατέφυγεν είς Ρωσσίαν πλησίον τοΰ συγ
γενούς του Βαρβάκη. καί δταν πλέον 
ήλευθερώθη ή Ελλάς, κατήλθεν είς Αϊγι- 
ναν, οπού είχον συγκεντρωθή άπάτριδες 
πλέον ο'. Ψαριανοί. Έκτοτε, νυμφευθείς 
άνεψιάν τινα τοΰ Κανάρη, έπεδόθη είς τόν 
πολιτικόν βίον διορισθεΐς νομάρχης είς διάφορα μέρη τοΰ Κράτους, έν οίς 
καί έν Ιίαρύστφ. Έκεΐ έγεννήθη δ Μιλτιάδης τφ 1835.

Τό μικρόβιου τών γραμμάτων τό όποιον έκυκλοφορούσε εϊς τό αίμα τών 
Βρατσάνων μεταδίδεται είς αύτόν. Ένφ δύο του άδελφοί άκολουθούντες τό 
στάδιο·/ τών όπλων, δ Δημοσθένης καί δ Τιμολέων, κατατάσσονται δ μέν 
εϊς τό μηχανικόν, δ δέ είς τό πεζικόν, αύτός εισέρχεται εΐς τήν Ριζάρειον 
σχολήν καί ταυτοχρόνως άποφοιτά τού Πανεπιστημίου ώς φιλόλογος-

Μόλις εϊχε τελειώσει τάς σπουδάς του τάς πανεπιστημιακός καί τόν 
παρακαλεΐ δ τότε άρχιερεύς Λυκούργος, νά δεχθή τήν θέσιν τοΰ Γυμνα
σιάρχου Σάμου, διά νά διαρρύθμιση κα! τά λοιπά τής Σάμου σχολεία. Μετα
βαίνει έκεΐ καί μένει άρκετά επιτυγχάνω·/ τελείως είς τήν άποστολήν του.

Άλλ’ ήδη ή φήμη του ώς έπιστήμονος, ώς άνθρώπου τού καθήκοντος, 
ώς όργανωτού καί παιδαγωγού τρέχει έμπρός. Τόν ζητούν καί άπό τήν 
Κρήτην διά τόν αύτόν σκοπόν. Άλλά ή πατριωτική του ψυχή δέν συνεβι- 
βάζετο μέ τό καθεστώς. 'Επανέρχεται λοιπόν εϊς Αθήνας καί διορίζεται 
σχολάρχης. Βραβεύεται είς τόν Νικοδήμειον διαγωνισμόν τοΰ Εθνικού 
Πανεπιστημίου, συνιστψ διά πρώτην φοράν τόν Διδασκαλικόν Σύλλογον, 
έκλεγόμενος Γενικός Γραμματεύς του μέ Πρόεδρον τόν κ. Γ. Μιστριώτην. 
Καί άπ’ έδώ άρχίζει τό μέγα εκπαιδευτικόν έργον του. Ένεργείαις τοϋ 
Διδασκαλικού Συλλόγου παρά τή Κυβερνήσει, άποφασίζεται ή άνασύστασις 
τοΰ Διδασκαλείου, στέλλεται δέ αύτός ύπό τής Κυβερνήσεως. ώς ένδεδειγ- 
μένος, είς Εύρώπην νά παρακολουθήση τά παιδαγωγικά. Διαμένει 4 έτη έν 
Γερμανία καί Έλβετίφ. επανερχόμενος δέ διαδέχεται έν τή διευθύνσει τοΰ 
Διδασκαλείου τόν ΙΙαπαδόπουλον, δστις μετ' ολίγον έγένετο καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου. Έπί μακρά έτη έδίδαξεν εϊς τό Διδασκαλείου καί γενναιαί 
δλόκληροι οφείλουν τά φώτα των είς αύτόν. Έν τφ μεταξύ έκλήθη έπανει- 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ

λημμένως καί ώς τμηματάρχής έν τώ Υπουργείο» καϊ μόνη του φροντίς 
ήτο πώς νά άποκτήση’ ή 'Ελλάς Ιδιόκτητον Διδασκαλείο·/.

Αΐ ενέργεια! του καί αί φροντίδες του δέν άπέόησαν μάταια·.. Άφοΰ 
έξευρέθη τό οικόπεδο·/, δΓ επιστολών έπεισε τόν αείμνηστον Μαρασλή'η 
οΰτω δέ όρθοΰται άπό τινων έτών τό περικαλές δμώνυμον οικοδόμημα, τό 
όποιον καϊ εγκαινίασε, καί έπ’ άρκετόν χρόνον διηύθυνεν δ Βρατσάνος.

Έκ παραλλήλου είργάζετο καί πνευματικώς. ακούραστος δέ καί πάν
τοτε επιτυγχάνω·/. Έγραψε πολλά φιλολογικά καί παιδαγωγικά βιβλία. 
Τά εκπαιδευτικά του πρό πάντων δίς ή τρις ρραβευθέντα ήσαν πάντοτε 
εγκεκριμένα ύπό τής έπιτροπής καί είναι έν χρήσει διά τό εύμέθοδον αυτών.

’Εμβριθής εϊς τάς μελέτας του εϊχεν έγκύψη καί εις τήν μελέτην τού 
άρχαίου βίου, καί έν λεπτομέρεια άναπαρέστησεν δλόκληρον τήν έποχήν 
τοΰ Θησέως είς μεγάλης άξίας σύγγραμμα ύπό μορφήν μυθιστορήματος. 
Πράγματι τό Τά κατά τόν θησέα» του μετεφράσθη καί εϊς τήν Γερμανικήν 
τυχόν ευφήμου μνείας παρά τφ έπιστημονικφ κόσμφ. Ί'πό τήν αύτήν μορ
φήν άναπαρέστησε τόν Χρυσούν Αιώνα ύπό τόν τίτλον -Τά κατά ΙΙερι- 
κλέα», τό δποϊον όμως έμεινεν ανέκδοτον.

Τοιοΰτος έν όλιγοις δ βίος τοΰ άνδρός. Κατέλιπε χήραν τήν Ελένην Βρα- 
τσάνου, άδελφήν τοϋ αξιότιμου Δημοτικού 
Συμβούλου κ. Γ. Κατελούζου. τού γνω
στού μεγαλεμπόρου, δέσποιναν ένάρετον.

Ή κηδεία του ύπήρξε μεγαλοπρεπέ
στατη. Ό Διδασκαλικός Σύλλογος καί 
δλα τά έν Άθήναις σωματεία, τών όποιων 
έπιφανές μέλος ήτο, κατέθηκαν βαρυτί
μους στεφάνους, ιδιαίτερον δέ τό Διδα
σκαλείο·/, οί κατά σύμπτωσιν παρεπιδη- 
μοϋντες ένταΰθα διδάσκαλοι, ένφ τάς 
τιμάς άπέδωκε ή μουσική καί τά ορφανά 
Χατζηκώστα, διότι δ μεταστάς ήτο μέλος 
τού 'Αδελφάτου τού 'Ορφανοτροφείου, ή 
δέ πολιτεία τάς ύπηρεσίας του αύτάς τάς 
εϊχε παραβλέψει. Έν τούτοις εΐσέφερεν εϊς 
τήν πατρίδα καί τόν τελευταΐον του φό- 
ρον.Άνοιχθείσης τής διαθήκης του μεταξύ 
τών άλλων τελευταίων θελήσεών του έδω- 
ρεΐτο τήν πολύτιμον βιβλιοθήκην του, είς 
τό Μαράσλειον Διδασκαλείου Αθηνών.

*
ΟΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ *

Άνταξίως τών κόπων, τής πείρας καί 
τής φήμης του τό Δραγάτσειον είχε τήν 
άφθονοτέραν συγκομιδήν καί τήν καλλι- 
τέραν εϊς ποιόν. Πρέπει νά δμολογηθή ότι 
ή άνοδος τοΰ Δραγατσείου έν Άθήναις 
εϊς τά εκπαιδευτικά έσημείωσε σταθμόν 
προόδου περιφανή διά τάς 'Αθήνας. "Ολα 
τά παιδάκια τής καλής τάξεως, δλοι οί 
έφηβοι, οί φιλοδοξοΰντες τό ξιφίδιον τοΰ 
δοκίμου ή τού εύέλπιδος, έτάχθησαν ύπό 
τήν σημαίαν τής προόδου, τήν όποιαν 
ύψωσε τό εκπαιδευτικόν αύτό ίδρυμα καϊ 
οϊ γονείς άκόμη ποΰ ήθέληοαν πρακτι- 
κωτέραν μόρφωσιν καί θετικωτέραν, έκεΐ 
κατέταξαν τά παιδιά των. Ή συγκομιδή 
αύτή ή πλουσία καί ζηλευτή εϊς ποιόν, 
άποτελεϊ περγαμηνήν διά τό Δραγάτσειον, 
δπως άλλως τε τού ήξιζεν.

ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΘΑ

ί Τί εϊναι αύταί αϊ εκπλήξεις τάς όποιας 
μάς παρουσιάζει ή Ελληνική Εκδοτική 
Εταιρεία: 'Εκείνη ή ΙρτΟρία τής Φραγκο
κρατίας, τήν όποιαν εκδίδει άπό έτους

περίπου καί τής όποιας εσχάτως έλάβομεν τά δύο τελευταία τεύχη τί 
σάς λέγει; Μετάφρασις καί συμπλήρωσις τής ιστορίας τοϋ περίφημου 
Μίλλερ ύπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Σπυρ. Λάμπρου, είναι μέ τόν πλοΰτον τών 
εικόνων της, μέ τήν Αριστοτεχνικήν έκτύπωσιν της, μέ τήν ύλην της, ένα 
στολίδι, τό δποϊον πρέπει νά άποκτήση κάθε Έλλην. ποΰ θέλει νά μάθη 
τήν Ιστορίαν τοΰ τόπου του.

Έκεϊνο δέ τό Ήρώον τον 21 — έλάβομεν τό πρώτον τεύχος — μέλλον 
νά κυκλοφορήση εϊς τεύχη περιλαμβάνοντα 4 πίνακας έκαστον, Αντίγραφα 
τών περιφήμων τοιχογραφιών τού έν Μονάχφ άνακτόρου τοΰ "Οθωνος, τάς 
όποιας συνέθεσε δ μέγας Γερμανός καλλιτέχνης Ές, κατελθών εις Ελλάδα 
εντολή τού Βασιλέως καί ίδών έπιτοπίως τά μέρη, εϊς S έξειλίχθη ό Μέγας 
’Αγών, εϊναι εκδοσις τιμώσα δχι πλέον τήν έπιχείρησιν. άλλά τόν τόπον. Αϊ 
εικόνες είναι χρωματιστά!. εϊς μέγα _ σχήμα, τελείως έκτυπωθεϊσαι είς τό 
διάσημόν έν Μονάχφ κατάστημα Weisenbach Riffarth & Co, διά τετρα- 
χρωμικών κλισσέ, είς έκαστον δέ πίνακα επισυνάπτεται καί ή σχετική 
σημείωσις έπεξηγούσα τό παριστάνόμενον γεγονός.

Πλήν τών τετραχρωμικών πινάκων, δλα τά άλλα έξετυπώθησαν έν τφ 
άπαραμίλλφ τυπογραφείψ Μάϊσνερ καί Καργαδούρη καί θ’ άποτελέσουν 
ένα λεύκωμα σοβαρόν καί ϊερόν.

Είναι πλέον ή βέβαιον δτι μεταξύ τού Ελληνισμού, τοΰ συνετισμένου 
εϊς φυλλώδες, τό Ήρώον τον Άγώνος θά γίνη άνάρπαστον, δπως ανάρπα
στος έγινε καί ή Εικονογραφημένη . Ή βεβαία επιτυχία τού Ηρώου 
ενισχύει καί ήμάς εϊς τούς άγώνας, πρώτους άποδυθέντας είς τήν βελ- 
τίωσιν τής έκδόσεως έν Έλλάδι, διότι εϊς τάς εκδόσεις τής Έλληνικής 
’Εκδοτικής 'Εταιρείας, θά εΰρωμεν συμμάχους διά νά πατάξωμεν τήν 
καπηλείαν τοΰ βιβλίου καί τής φυλλάδας.

Έν Αθήναις, Τυπογραφεϊον «Έατία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 8006.


