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ΕΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ;

J~Τΐή’’ 8ην’Ιουνίον 1795, οί Παφοιοι έμάν-
I ι?α»·οι· δτι δ Δελφίνος Λουδοβίκος Λ’Ι II. 

υϊός τοΰ κορατομηθέντος ΛουδοβίκονΧ 17 
Απέθανεν έν τή φυλακή τον Τέμπλου. ’^47.7.’ 
άρά γε τό παιδίον, ουτινος δ θάνατος τόσον 
έπισήμως έπεκυρώθη τήν ήμέραν εκείνην, ήτο 
αυτό τοΰτο, δπερ τρία έτη πρότερον ένεκλείοϋη 
κατά διαταγήν τής Συνελεύοεως είς τον Πύρ
γον τοΰ Τέμπλου ; Οί φιλοβασιλικοί, Αφοΰ ή 
ζωή τοΰ μικρού τούτου πρίγκηπος ήτο τόσον 
Ανεκτίμητος δεν επέτυχαν άρά γε καμμίαν έκ 
τών πολλών διοργανω&εισών μηχανορραφιών, 
ώστε να δραπετεύσωσι τόν κληρονόμον τοΰ 
Γαλλικού Οίκου, άντικαταστήσαντες αυτόν δι 
άλλου παιδιού ; Τήν σήμερον φαίνεται υπερι- 
οχύουσα ή γνώμη αΰτη, δτι δηλαδή τό άπο- 
χίανόν έν τψ Τέμπλορ παιδίον ήτο άλλο καί 
ούχ'ι Λουδοβίκος δ XI If.

Ίδοΰ έν όλίγοις μία Αξιόλογος περί τής υπο- 
θέοεως ταύτης μελέτη τοΰ Ιί. Lenofre, ί;ι<ς 
έλπίζομεν νά εΰχαριστ ήση τους Αναγνώοτας 
τής «.Φΰσεως».

■Η Λ*
"Τί^/ραφα αυθεντικά, (ορισμένα. Ακαταμά

χητα, Αποδεικνύοντα τόν θάνατον ή τήν δρα- 
πέτευσιν τσΰ Δελφίνου, υίοΰ τοΰ Λουδοβίκου 
Λ I 7, φυλακιοθέντος είς τόν Πύργον τοΰ Τέμ
πλου, είνε πολύ δλΐγα και Ασαφή διά να λά- 
βωμεν σαφή Ιδ αν.

Τουλάχιστον ημείς, είς τάς παρούσας σελί
δας θά συναντήσωμεν μαρτυρίας Αναμφισβή
τητους, αί'τιι ες δμως πολύ έλάχιστα δά μάς 
διαη ωτίοωσι. Πλησιάζουν τή·/ Α,λήθειαν ; Τό 
έλπίζομεν. “Αλλως τε αί τοιαΰται ιστορικοί 
Αμφιβολίαι μόνον δια τών τοιοΰτων δημοσιεύ
σεων προκαλοΰσαι τό ένδιαφέρον, καί τάς συ
ζητήσεις φέρουσιν είς φως πολλάκις μαρτυ

ρίας κοί έγγραφα άγνωστα μέχρι τοϋδε, δι ών 
επέρχεται πλήρες φώς είς τήν ΰπόθεσιν.

”ϊ1ς έπαναλάβωμεν λοιπόν κατά πρώτον ξη- 
ρώς τά γεγονότα. Ό νεαρός Δελφίνος ήτο μό
λις επτά ετών κα! πέντε μηνών δταν δ βασι
λεύς πατήρ τον, ή Μαρία Άντωανέιτα, ή 
Κυρία ’Ελισάβετ καί ή κόρη τής Άντωανέττας 
ένεκλείσθησαν εις τόν Πύργον τοΰ Τέμπλου, 
τοΰ ίστορικοΰ τούτου μοναστηριού τών Ναι-

Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ XVI |
Κ'ΐτα τήν τίκόνα τήύ κυρίας '/</<.·<.’ LAoriUl

τιϋν έν Παρισίοις, αρχαίου καί κολυοσαίου 
κτηρίου, έγκατολελειιιμένου πρό πολλοΰ, καί 
ουτινος ή θλιβερά σκιαγραφία υψοΰτο έν τφ 
μέσο) τών κήπων τοϋ νεωτέρου ώραίου Ανα
κτόρου, έν φ κατώκει κατά τήν έν Παρισίοις 
διαμονήν του δ Κόμης τοΰ Άρτουά, Αδελφός 
τοΰ Λουδοβίκου .VI 7.
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Κατ’ Αρχάς περιώρισαν τήν βασιλικήν οικο
γένειαν είς τόν μικρόν πυργίσκον, στενόν οί
κημα προοκεκολλημένυν Επί τής βορείου 
πλευράς τοΰ πύργου. Έπί δύο δέ μήνας διήρ- 
κεσαν αί μεταρρυθμίσεις καί Επιδιορθώσεις. 
Κατεδαφίσεις, Επιχωματώσεις και ανοικοδο
μήσεις νέαι Εγένοντο πρός Ασφαλέστερου πε- 
ριφρούρισιν.

Κατεδάφισαν δλας τάς γειτονικός προς ιό»1 
Πύργοι· οικίας και τόν Απεμόνωσαν έκ τοΰ 
Ανακτόρου τοΰ Τέμπλου διά τετραγώνου Υψη
λών τειχών, μόλις κατά τόν 'Οκτώβριον περα- 
τοθέντων. Έκτοτε οί βασιλικοί αιχμάλωτοι 
Εγπατεστάθησαν είς τόν μεγάλου Πύργον. 
Ένεκατέστησαν δέ τόν μεν βασιλέα μετά τοΰ 
Δελφίνου είς τό δεύτερον διαμέρισμα μετά 
τοΰ θαλαμηπόλου Κλερύ, τό δέ τρίτον πά
τωμα προωρίσθη διά τήν βασίλισσαν, τήν 
κόρην της καί τήν Κυρίαν Έλισσάβετ. Αδελ
φήν τοΰ βασιλέως' τό ευρύ υπερώον Εχρηοί- 
μευεν ώς είδος Αποθήκης. Τόν Δεκέμβριον 
Ενεκα τής Ενάρξεως τής δίκης τοΰ βασιλέως, 
τό παιδίον Λποχωρισθέν τοΰ πατρός του με 
τεφέρθη παρά τη βασιλίοση Άλλ’ ή συγκα- 
τοίκιοις αΰτη διήρκεσε μόνον άπό τής 16 
Δεκεμβρίου 1792 μέχρι τής 3 'Ιουλίου 1793

Τήν ήμέραν εκείνην, ήλιου δύοντας, πα- 
ρουσιάοθησαν εις τά διαμερίσματα τής Μα- 
ρίι ς Άντωαιέττας οί επιτετραμμένοι τής υπη
ρεσίας και Επέδειξαν τήν έγγραφον διαταγήν 
τοΰ άποχωρισμοΰ από τοΰ τέκνου τη;. Σκηνή 
θλιβερά, σπαραξικάρδιος, γνωστή έκ τών 
πολλών περιγραφών καί εικόνων Ό Δελφί
νος Εμελλε νά μή επανίδη τοΰ λοιπού τήν 
μητέρα του. τήν Αδελφήν του, τήν θείαν rot·.

ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟ; 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟ ΣΙΜΩΝΙ
Τόν ώδήγηααν λοιπόν παρευθύςείς τό

δεύτερον διαμέρισμα,τό όποιον κατείχε πρότε- 
ρον έπί δύο μήνας μετά τοΰ πατρός του. Έκέϊ 
τόν άνέμενεν ό νέος θαυμάσιος παιδαγωγός 
του. ώριοθείς υπό τής Κυβερνήσεως, ύ υπο
δηματοποιός Σίμων. Άπό τό πλευράν του δί 
δεν Ελιπεν καί ή κυρία Σίμωνος. Τοΐς παρε- 
δόθη τότε ό νεαρός πρίγκηψ, διά τόν όποιον 
έτοπο&έτησαν μίαν κλίιην Ακόμη είς τό δω
μάτων, τής κλίνης τοΰ Λουδοβίκου Λ 17 ιια- 
ταληφθείσης Υπό τοΰ ζεύγους Σίμωνος. 'Εκτός 
τοΰ μεγάλου τούτου δωματίου, τύπο πώς επι
πλωμένου, τό διαμέρισμα τοΰ υποδηματο
ποιού περιελάμβανε ένα προθάλαμον βλέπω τα 
πρός τήν κλίμακα, μικρόν τραπεζαρίαν καί 
έτερον μικρόν κοιτώνα, τόν τοΰ Κλερύ.

Τό Τέμπλον Εξηρτΰτο μόνον υπό τοΰ Δή
μου τών Παρωίων. τόν όποιον ή Σύνοδος 
Επεφ όρτισε «τά ώρίση τήν κατοικίαν τοΰ 
Λουδοβίκου ΑΙ /. καί φυλάσση τήν βασιλι

κήν οικογένειαν». Κατά συνέπειαν ό Σίμων 
Ενα μόνον Α,νώτερον του Ανεγνώριζε, τόν 
Σωμέττην, Α· αγορευθέντα κατά Δεκέμβριον 
τοΰ 1792 πληρεξούσιον τοΰ Δήμου.

Αυτός δέ εϊνε βεβαίως ό Εκλίξας καί Απο- 
φασίσας τόν διορισμόν τοΰ Σίμωνος. Είχεν 
Αναγνώσει έν τώ συ,-γρ ίμματι τοΰ Ρουσσά) 
διι ό Αιμίλιος ατιμΰ περισσότερον ενα Υπο
δηματοποιόν παρά ενα αΰτοκράτορα» τουθ’ 
δπερ τόν Εκολάκευε, καθότι καί αυτός ήτο 
υποδηματοποιού τίνος τής Νεβέρσης υίός. 
« Θέλω, έλεγε, νά τοΰ δώσω κάποιαν μόρφω- 
σιν θά τ ό ν Α π ο μ α κ ρ ύ ν ω τών οίκίω ν 
του διά νά τοΰ Αφαιρέσω κάθε ιδέαν τοΰ 
αίματός του- .» Πρέπει νά εΓπωμεν έπίσης δτι 
ή ευθύνη του ήτο έν Αμφιβολία. '// ξανθή 
κεφαλέ) τοΰ βασιλικού διαδόχου ήτο ή κατά- 
θεσις τοΰ τρομερού μέρους δπερ έπαιζεν ή 
Ευρώπη διά τών τηλεβόλων καί ήτο Εκτάκτως 
δύσκολου νά είίρωσιν άνθρωπον Αρκούντως 
Απεστερημένον τών προλήψεων, δστις ν' Ανε- 
λάμβανε τί,ν Υποχρέωσίν ήν Υπέσχετο <5 Στυμ
μένης καί πολύ μεγάθυμος πατριώτης, ώστε 
>ά Αντιοτή καθ' δλων τών Αποπλανήσεων τών 
φιλοβασιλικ όν. Ό Σίμων λοιπόν είχε δώσει 
τεκμήρια τοιυύιων προτερημάτων. Πολλάκις 
χρημι-τίοας φρουρός ιίς τό Τέμπλον πρό κο'ι 
μετά τόν θάνατον τοΰ Λουδοβίκου Λ 17 ήτο 
έκ τών δλίγων Εκείνων, οΰς ή μετά τών υψη
λών φυλακισμένων συνάφεια ουδέποτε συνε- 
κίνησεν.

Είς τούτα προσθειέυν καί τό εξής πλεονέ
κτημα. Ό Σίμων ήτο νυμφευμένος μετά γυ
ναίκας δραστήριας καί άφοσιωμένης, ής αί 
φροντίδες ήσαν και' ουσίαν Απαραίτητοι είς 
τό παιδίον. 'Ολόκληρον τό τετράγωνον τής 
’Ιατρικής Σχολής τί,ν ίθαύμασεν έν τοΐς έρ ■ 
γοις έπί τής ίπαναοτάσειος.περιθάλπουσαν τούς 
πληγωμένους τής 10 Αύγουστου είς τό -Vooo- 
κομεΐον τών Κορδιλιέρων (Φραγκισκανών) καί 
ιξωδεύουσαν πρός Ανακούφιοίν των τάς μικρός 
της οικονομίας.'ΟΣωμέττης ήξευρε καλά αυτήν 
τήν κυρίαν ’Ιωάνναν, τήν γείτονα του—κατώ- 
κει τότε έν τή όδώ Ποών—Ιγνώριζε τήν κα
λήν έργάτιδα. τήν τιμίαν καί καθαρόν, έμπει
ρον οικονόμου «καί έχΟυσαν χειρουργικάς τι- 
νάς γνώσεις.»

Τό βεβαιότεροι· λοιπόν εϊνε διι οί Σίμωνος 
μόνον είς τόν Σωμέττην ώφειλον τήν θέσι ν 
ταύτην, μέ μισθόν 9,000 φράγκων Ετησίως 
κατοικίαν, τροφήν, θέρμασιν πλύοιν καί .... 
δόξαν.

Αναμφιβόλως δέ διά τό πτωχόν τοΰτο άν- 
δρόγυνον θέσις τυιαύιη ήτο Απροσδόκητος τής 
τύχης εύνοια καί, ιός έκ τούτου, <5 Σωμέττης 
Εξησφάλισε τήν αΖώνίαν εΐ'γνωμοούνην των. 
Πράγματι δε <5 Σίμων τόν υπήκουε τυφλώς, 
ώς θεόν του. Οΰτω κατά διαταγήν του. τοΰ 

ζ

Έβέρτου δμως προτροπή, <5 Ιμβολλωματής 
Επεχείρησε τήν μυοαράν πράξιν, νά Εμπνεύση 
είς τόν Αδαή καί μικρόν πρίγκηπα μίσος κατά 
τής βαοιλίοσης. Τοΰτέστι ήτο άξιος χάριν τού 
κυρίου του νά διαπράξη Εγκλημα.

Ταΰτα περί τοΰ πλησιεστέρου φύλακος τοΰ 
Δελφίνου, διότι ό ουσιώδης ή wilEov of ουσι
ώδεις φύλακες - διότι εϊνε δύο—εϊνε όΣωμϊτ- 
της καί ό Έβέριος, τοΰ πρώτου ui] όπάρχον- 
τος άνευ τοΰ δευτέρου. Ό ’Εβέρτος ήτο ή 
υπόοτασις τοΰ Σωμέττου, ιήτο περισσότερον 
φίλος τον παρά κατώτερος υπάλληλος»' Αμφό- 
τεροι δέ Απόλυτοι κύριοι τοΰ Τέμπλου.

Δέν εϊνε βεβαίως τοΰ παρόντος νά σπουδά- 
σωμεν τά δύο ταΰτα πρόσωπα. Λέξεις μόνον 
τινέ.ς Αρ '.οΰσιν.Ή ’Ιστορία Απέδειξεν δτ·. άνί) 
κον πράγματι εις τήν Υποστάθμην τής Ανθρω- 
πότητος.

νίοιπόν είς Ενα πρφην ι'ιντιγραφέα, παντα- 
χόθει άποπεμπόμενον, είς Ενα πρφην πωλη - 
τήν κ ο ντ ρα μ ά ρ κ ω ν, εις δύο εκπταιτους 
τής κοινωνίας, είς Ανθρεόπους Απληστους τών 
ί^οονών καί τοΰ χρήματος. Ανήκε τό Αθώον 
Εκείνο παιδίον, ουτινος ή Εμπορική Αξία 
—άς μά; επιτροπή ή λέ,ξις—ήτο άμετρο:.

Πόσα εκατομμύρια δέν θά Εδιδεν ή Ευ
ρώπη διά ν' Αγοράση τόν άοθενή τούτον πρι- 
γκηπΐσκον. δστις δμως Αντεπροσώπευε τήν ει
ρήνην τοΰ κόσμου.’ 'Εκτός δέ τούτου θά Εξ ■ 
ηοφαλιζεν είς Εκείνον δστις θά τόν Απηλευ- 
θέρου, Ασφιίλεκ ν ζωής καί Λμνηστείαν έ>· 
τυχόντι καιρό) αναποδράστων Αντιδράσι ων . . .

Αλλά μι/ μακρυνόμεθα είς τοιούτους λο
γισμούς. ζΐέν σκοποΰμεν νίι Υπονοήσαιμεν δτι 
ό Σωμέττης μετά τού Έβέρτου Εσωσαν τόν 
Δελφίνον θέλομεν μόνον νά δείξωμεν πόσον 
ησι ν κύριοι τοΰ Τέμπλου καί δτι ή ευκαιρία 
ιμο προκλητικέ) νά εξασφαλίοωαι διά μιας τί,ν 
τύχην των καί τέμ· Αμ< ηοτίαν, δτι υίουδήποτε 
ε δους τύψεις δέν τούς Εατει οχώρυυν κ· ί οτι 
ό Σίμων τούς Υπήκουε τυφλώς.

X

ΟΣ Ο ΣΙΜΟΝ’ ΠΑΡΗΤΗΘΗ
Ιούτων τεθέντων διηγηθώμεν τά γεγο
νότα. Ο Σίμων ήτοβάναυσος,κτηνώδης 

Αλλά ούδέν 'ιποδεικνύει δτι Υπήρξε τέρι ς θηρι
ώδες.τίποτε δέν ιιάς Επιτρέπει νά πιστεϋοωμεν 
δικαίως τάς περί συστηματικών βασάνων δια
δόσεις, τά κτυπήματα τοΰ β ο υ ρ ό ο υ λ α καί 
τας τσιμπίδας τά όποια Υπήρξαν γόνιμα 
είς τόσος συγκινητικός σελίδας. Οΰχ ήιιον 
υπάρχουν άλλα Ανέκδοτα, Αληθή, τά όποια 
δεν ήθέλησαν νά διηγηθυΰν. εκ φόβου μήπιος 
μειώσουν τό γόητρον τοΰ νεαρού βασιλέως, 
πολύ δε τραγικώτερα τιΐιν μεγάιλων φρ/ϊσεων 
και μυθωδών, άτινος τώ άπέόωοαν άόικαιο- 
λογήτως. πρός σι·μπλήρα>οιν τών κιυπηιιά- 
τα)ν καί ύβρεων τον δημίου του. Ινωρίζομεν

Εν, αυθεντικότητος Αναμφισβήτητου. δπερ 
όφείλομεν εις τόν Δωζών, μάρτυρα αυτήκοον. 
Εφορον τοΰ Δήμου,τιμιιότατον άνδοα καί σφό - 
δρα δημοκράτην. Ιδού τί διηγείται. Δέν αλ- 
λάσσω f) μίαν μόνην λέξιν, πολύ γμνδροειδή 
διά τήν δημοσιότητα: «”Επεζα μίαν ήμέραν

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ
Είς τό ιό',νς trthi ιίνι τό γνάιιμ" .1 ν.-ιϊ,-γιι τό —<<- 

παρά νρον ι ΛΙν Λιακριπτιιι iv τί/ <rxr«J τΰ>: ·ιϊ· 
υ,.ί-υιι·: ΰ.το ' τό .τ.κόότ (>·>χ.1τίϋβι(. Τό <'ί .τ··...ί- 
θ'ψον II rive τοΰ Ειοιοιτίου Ενθα άπίθαυτν.

μετ’ αύτοΰ (τοΰ ίελφίνου) τά; σφαίρας, ολί
γον μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός του καί 
μετά τον χωρισμόν Από τής μητρός του. ΊΙ 
αίθουσα δπου εΥρισκόμεθα ήτο κάτωθι ένός 
δωματίου τής οικογένειας τον. ί)κούοντο δέ 
πηδήματα καί κρότος συρομένων εδρών. Εξ 
υν μέγας θόρυβος Εγένετο υπέρ τά; κ φυλάς 
μας. Τότε τό παιδίον είπε, μετά κινήματος 
Ανυπομονησίας «χΐΰτίς τής παληοβρώμες δέν 
τής κόψανε Ακόμα; (Eft ce φιι>· ref ftcrees sa- 
lopef-la tie soul p is encore <iuillo(iuees?) 
7έν ήθέλησα ν' Ακούσω περισσότερα καί Εγ- 
κχτέλειψα τό παιγνιδιού καϊ τό δωμάτων.»

' Οσοι γνωρίζουν τήν παιδικήν ψυχήν, δσοι 
είξεϋυουν μεθ' όποιας μνημονικής Ακρίβειας 
ενθυμούνται όσα δέν εϊνε πρέτον >·’ ι’ικούουν 
καί πόσον ή προσοχή των καί ή περιέργεια 
εϊνε τεταμένη Επϊ τών λέξεοιν,ας δέν εϊνε συν- 
ειθιομένα ν' Ακούωοι, βλέπουν Ενταύθα τόν 
. k/.ρ,ΐνοτ· ζητούντο νά τεθή είς τό διαπασών 
ώς πρός τό περιβάλλον αυτόν, κάμνοντα 
τόν άνδρα καί μεγαλορρημονοΰντα . . . 
Τα Ανέκδοτον εϊι-ε τρομερόν, αί σκέψεις δέ ας 
προκαλεί εϊνε λυπερότεραι Ακόμη. Αλλά τέ
λος περί ιοΰ Τέμπλου οΐ'δ'εν τό γνωστόν. Με
ταξύ τώιν ωχρών συμπερασμάτων, ατινα Εξά- 
γομεν Εκ τών γνωστών γεγονότων. Αποδιι-
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κνύεται δτι ό Σίμων έξετέλει την υπηρεσίαν 
του Ακουσίως. Άλλα τόν κατέτρυχεν ό φόβος 
Αναμφιβόλους καποιας Αντιδράσεως,ήν ό καθείς 
προέβλεπε έξ απρόοπτου τίνος μεταβολής, Ση
μείωμα δέ Αποσταλέν πρός τόν ΛόρδονΓκραν- 
βίλ.ύπότινος Αγγλου πράκτορας,διατρίφαντος τό 
1794έν ΓΙαρισίοις, βέβαιοί δτι «ό Σιμών δστις 
πρό παντός ήτο ωφέλιμος (διό. τήν βασιλικήν 
ύπόθεοιν} τόσον είνε φοβισμένος έκ τοϋ κιν
δύνου δν διατρέχει, ώστε δεν εργάζεται παρά 
μόνον πώς νά φύγη Από τήν θέσιν αυτήν». 
Ποιος ό φόβος; Μή τόν ύποψιασθώσιν δτι 
άνεμίχϋη είς βασιλικήν τινα σκευωρίαν;

Ώς ήχώ τής ύπονοίας ταύτης παραθείο μεν 
καί τά έξής επεισόδια. Τόν 'Οκτώβριον τοΰ 
1753 ό σανδαλοποιός έζήτησε νά τοΰ επι
τροπή «νά περιπατή αυτός καί ή σύζυγός του, 
είς τήν αί’λήν καί τούς κήπους τοΰ Τέμπλου» 
ή αΐτηοίς του δμως Απερρίφθη σκληρότατα. 
Τήν 2 Νοεμβρίου έξέφρασε τήν επιθυμίαν νά 
μετοβή είς τό οίκημά του, έπί τής δδοΰ τών 
Κορδελιέρων, διά να λάβη έπιπλα τινα ών 
είχε μεγίστην ανάγκην, τοΰ έπέτρεφαν δέ τό 
τοιοΰτον ύπό τόν δρον νά συνοδεύεται ύπό 
δυο πρακτόρων τοΰ Δήμου. Τήν 27 Δεκεμ
βρίου τώ ήρνή&ησαν ξηρότατα τήν χάριν ήν 
έξελιπάρει, ίϊα παρευρεθή είς τάς έορτάς, αΓ- 
τινες θά έδίδοντο είς Ανάμνησιν τής καταλή- 
φεως τής Τουλώνος. Ποιος λοιπόν ήτο ό άγιός 
έκεΐνος πατριώτης δστις θά τόν Απεκάλει ά- 
πρόθυμον ;

Τό βέβαιον είναι δτι ό «.παιδαγωγός τοΰ 
Καπέτου» έδωκεν άποτόμως τήν παραίτησίν 
του, κατόπιν έξαμήνου διαμονής έν τώ Τέμ- 
πλω. καί έγκατέλειφε θέσιν ήτις τώ έπέφερε 
9,000 φράγκων χωρίς έξοδα ένός οβολού. 
Άλ.ηθώς ύφίοτη Αφιλοκέρδεια! Ποιος λοι
πόν ήτο δ λόγος τής τοιαΰτης ήρωϊκ.ής πα- 
ραιτήσεως.

>—<

ΕΤΟΙΚΕΧΙΑ ΑΠΟΚΡΥΨΑΧΑ ΑΠΟΔΡΑΧΙΝ 
"Οπως δήποτε οί Σίμωνος μετφκισαν" 
ήτο ή 19 'Ιανουάριου τοΰ 1794. Κυ

ριακή, ήμέρα σκοτεινή, οί δρόμοι κεκαλυμμέ- 
νοι ύπό χιώνος τηκομένης, <5 οέρανός βαρύς, 
ομίχλη δε ύγρά καί χλιαρά έξηπλοντο. Καθ' 
δλην τήν ημέραν ή κλίμαξ τοΰ Πύργου εύρί- 
σκετο είς Αδιάκοποι· κίνησιν με τό π ή γ α ι - 
νε κ αι έλα.

Al θύραι ολάνοικτοι, ή Μαρία-'Ιωάννα έ- 
μέτρα τήν λινοθήκην της. κατήρχετο εις τό 
φυλακεϊον, περιήρχετο τά περιούλεια, πλήρη 
βορβώρου έκ τής τηκομένης χιώνος, σννεσώ- 
ρευε τά πράγματά της έπί τίνος αμαξιού. Ανέ
βαινε πάλιν κοπιωδώς, πάσχουσα έκ τοΰ άσθ
ματός της αισθανόμενη ύπερβαλλόντως τό 
βάρος τής έξαιρέτου πολυσαρκίας της καί μεμ- 
φιμοιρούσα κατά τής Ανανδρίας τών Ανδρών, οί 

όποιοι δέν κυττάζουν παρά νά διασκεδάζουν. 
Τούτο Αναμφιβόλως Απέβλεπε τόνΣίμωνα δστις 
έκέρνα τό προσωπικόν τοΰ Τέμπλου, κρατών 
τούτο έν τώ καπηλείω χάριν βεβαίως Αποχαι
ρετισμού.

Ό Αμαξηλάτης δστις έκάθητο έξωθι τοΰ 
Πύργου, συγκινηθείς έκ τών κόπων ο'ύς ύπέ- 
μενεν ή Σίμωνος, έπροθυ μοποιήθη νά τής 
προσφέρη κάποιαν βοήθειαν.

Ό Αγωγιάτης οΰτος ήτο Ανήρ 32 έ- 
τών, γεννηθείς τήν 24 Δεκεμβρίου 1761 έν 
τή Θιέρση τοΰ νομού Ώβέρν. Εκαλείτο Ζενέ- 
Όζαοδίας καί ήτο τό τρίτον τέκνον ένός χω
ρικού, έγκαταλεΐψαν τώ 1786 τήν γεννέτειραν 
ΐνα εύρη τύχην έν ΙΙαρισίοις, δπου μέχρι 
τοΰ 1789 εύρίσκετο είς Αλληλογραφίαν μέ 
τήν οικογένειαν του, Αλληλογραφίαν παύσασαν 
Αποτόμως άμα τή ένάρξει τής έπαναστάσεως. 
Ουτω ή οίκογένιιά του έκτοτε έχασε τελείως 
τά ίχνη του, μή δυνηθεΐσα νά τώ γνωρίση 
τόν αίφνήδιον θάνατον τού πατρός του (1793 
Ιούλιος).

Αυτός είναι δ άνθρωπος δστις άν καί προσ- 
εποιήτο τόν ιατρόν, ώδήγησε τό άμάξιον έν ω 
ή κυρία Σίμωνος τόσον κοπιωδώς συνεσώ- 
ρευσε τά οικιακά της σκεύη τήν έσπέραν τής 
19 'Ιανουάριου 1794. ’Ητο δέ Αργά, πρός 
τήν έσπέραν, δτον συνέβη καί τό έξής.

Ό Σίμων έξηκολούθει διατριβών είς τό 
καπηλέϊον μετά τών Ανθρώπων τοΰ Πύρ
γου, ή δέ Σίμωνος έδέχθη τάς υπηρεσίας α- 
τινας δ Όζαρδίας εύγενώς τή προσέφερε: Ό 
τελευταίος μετέφερεν είς τό δεύτερον δια
μέρισμα τοΰ Πύργου μικρόν έκ χαρτονιού ίπ
πον δν είχε φέρει διά τής άμάξι,ςτου—δώρον 
τής κυρίας Σίμωνος, τό όποιον ήθέλησε ν' Α- 
φίοη είς τόν μικρόν Δελφίνον, διά νά μετριά- 
ση τήν θλίφιν ήν βεβαίως θά τώ προύξένει 
δ χωρισμός. Τό ίππάριον τούτο ήτο έν έξ έ- 
κείνων τών ένδεδυμένων μέχρι τών ποδών, 
έν οίς ολόκληρος Ανθρωπος χωρεΐάναμφι- 

βόλλως.
Φθάσας είς τό δεύτερον πάτωμα ό Όζαρ

δίας έφερε τόν ίππον είς τήν πρός τό βάθος 
αίθουσαν, δπου ένεκα τής έκ τή; μετοκομί- 
σεως Αταξίας είχε περιορισθεΐ δ νεαρός Πρίγ- 
κηφ. Ένφ δέ ή Σίμωνος κατώπτευε, έκεΐνος 
έσυρεν έκ τοΰ παιγνίου έν παιδίον κοιμώμε- 
νον διά ναρκωτικού καί ένδεδυμένον δι' έν- 
δυμάτοίν ακριβώς όμοιων πρός τά ύπό τοΰ 
Δελφίνου φερόμενα κατ' έκείνην τήν ημέραν. 
Ό Όζαρδίας έκάθησε ταχέως τό οί τω κοι- 
μώμενον παιδίον έπί τίνος καθέκλας, έλαβε 
τόν Δελφίνον, τόν έτύλιξεν έντός τών κλινο
σκεπασμάτων, τόν έκάλυφε καί διά τίνος δέ
ματος άλλων πραγμάτων καί τά κατεβϊβασε 
μέχρι τής Αμάξης.βοηθών τάχα τήν Σίμωνος, 
πάντοτε ύποφέρουσαν καί είς τήν όποιαν δ

ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ ΕΝ ΤΩι ΤΕΜΠΛΩι ["Εργον τοϋ Scherrer]
ΊΙ ιίκών ιιντη ιίνεέκ τΰίν έπιτυχιστέμ,ιν έπ·. τον θέματος τούτου. Δτικννιι τό ά-ΙηθΙς περιβάλλον εν ω ό Δελφίνος 

εζη. Ό καθι'ιμτνος είνε ό σανδαλοποιός Σίμων.

σύζυγός της Αφήκε δλην τήν φροντίδα τής /ιε- 
τακομίσεως.

'Ητο ήδη ή έννάτη τής εσπέρας" έβιάζον- 
το πλέον νά έγκαταλείφωσι τόν Πύργον. Οί 
τέσσαρες φύλακες οί'ιινες έδει νά παραλ.άβώσι 
πρός φύλοξιν τόν Λουδοβίκον ώνομάζοντο 
Λεγκράν, Λασνιέ, Κύχεφερ καί Αωρινέ, πρό 
πολλοΰ δέ Ανέμενον τήν παράδοσιν τοΰ φυλα
κισμένου. Ή Σίμωνος τοΐς έδειξε τότε έν τώ 
βάθει τής σκοτεινής < ιθούσης τό κοιμώμενον 
παιδίον, έξηπλωμένον έπί καθέκλας· δέν τό έ- 
ξύπνησαν. Δέν ήθέλ.ησαν βεβαίως νά τοΰ προ- 
ςενήοουν θλίφιν έπί τώ Αποχωρισιιώ. Τό βέ
βαιον ιίνε δτι τίποτε δέν είνε γνωστόν περί 
Αποχωρισμού. Ούδεμία λεπτομέρεια, ούδείς 
λόγος Αποχαιρετηστήριος. Οί πράκτορες υπέ
γραφαν το έγγραφον τής παραλαβής, πιοτο- 
ποιήραντες δτι «<5 Σιμών καί ή σύζυγός του 
τοΐς ποοέδο^καν τόν φυλακισμέι ον Καπέιον, 
καλώς έχονταη κοί είτα έχωρίοθησαν. θΰ- 
ραι τής αιθούσης ένθα δ μικρός έκοιμάτυ 
έκλείαθηοαν, οί όέ Σίμωνος την νύκτο-νύκτα 
σκοτεινήν έκ τής πυκνοτάτης δμίχλης—διήλ- 
θον διά τών Ανοιχθησών Λυρών τοΰ Τέμπλου, 
απεμακρύνθησαν έκ τών φωλακών καί έχά- 
θησαν είς τό σκότος μέ τό άμάξιον.

Τα πράγματα ουτω α,ρα γε συνέβησαν ; Του

λάχιστον τοιαύτη είνε Ακριβώς ή περιγραφή ήν 
ό Σιμών έκαμεν ένδεκα έτη κατόπιν, διηγού
μενος τό έπεισόδιον είς ένα τών φευδο-Δελ
φίνων, είς ουτινος τό πρόσωπον έπίστευε νά 
Αναγνώριση τόν ύπό τήν κηδεμονίαν του έν 
ττβ Τέμπλω.

Ουτω πιιριστανομένη ή δραπέτευσις φαίνε
ται πιθανή καί αί περιστάσεις συμφωνούν Αρ
κετά καλό μ·. πιριστατικά, ατινα δέν δυνάμε
θα νά θέσωμεν έν Αμφιβολ.ί'1.

("Επεται τό τέλος)
ΑΝ. ΠΡΙΝ.
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ΟΙ ΕΑΑΗΝΕΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Αί πρόοδοι τών 'Ελληνικών Παροικιών — Στα
τιστικοί έπίσημοι. —Πώς ζοϋν.—Τα έσοδά 
των.—01 "Ελληνες έν Άγίω Φραγκίσκςι — 
Δεινοπαθήματα χάριν τών δολλαρίων.

Α
πό διαφόρους πόλεις τής ’Αμερικής, ένθα 
ύπάρχουσιν "Ελληνες, κατέφθασαν Εκθέ
σεις πυρέχουσαι λίαν Ενδιαφερούσος πλη
ροφορίας περί τοΰ βίου τών αυτόθι Εγκατεστη
μένων ‘Ελλήνων καί τής μεταναοτεύοεως Εν 

γένει.
Kara τήν ίκ Σικάγου εκθεσιν ή αυτόθι ‘Ελ

ληνική παροικία δεν υπερβαίνει τά; 10, 000. 
Ό Αριθμός τών Εν Σικάγω ‘Ελληνικών ζαχ< - 
ροπλαατεΐιον άι έρχεται είς 400, διεσκορπιομένα 
είς δλας τάς συνοικίας τής πόλεως. Είς αυτά 
Εργάζονται περί τούς 1000 Έλληνόπαιδες, οΐ- 
τινες μ ή Ανήκοντες είς ιός εργατικός ενώσεις 
εργάζονται 18 ώρας τό μερονύκτιον καί κατά 
μέσον δρον λαμβάνουσι 25 τάλληρα κατά μήνα 
καί τά έξοδα τής διατροφής.

Τά λαϊκά Εστιατόρια κατ’ Αρχάς ήσαν λίαν 
επικερδή, ήδη δμως ένεκα τοΰ συναγωνισμού 
καί τής αϊξήσεως ιιύτώτίλάχιστα είνε προσοδο
φόρα.‘ Ελ.λνμ ικά εστιατόρια ύπάρχονοιν ιν δλω 
200, είς τά όποια εργάζονται 400 "Ελληνες, 
έτεροι δέ 200 Εργάζονται είς ίστι< τόρια άνή- 
κοντα είς ’Αμερικανούς.

Τήν Εργασίαν τής στιλβώσεαις ίξετέλουν κατ’ 
αρχάς <ί μαύροι, βραδύτεροι' ’Ιταλοί καί κα
τόπιν τινες εκ τών Ελλήνων επεδόθησαν είς 
τήν ΐδρυσιν στιλβωτηρίων. Τινα εξαντών έχουσι 
σχετικήν πολυτέλειαν καί πληρώνουσιν Ενοίκων 
200 περίπου τάλληρα κατά μήνα. Τό Επάγ
γελμα είνε Αρκετά προσοδοφόροι· Αφ’ ενός διότι 
οί ’Αμερικανοί δέν αισθάνονται κλίσιν είς αϊτό 
τό Επάγγελμα, αφ’ ετέρου διότι οί ίδιοκτήται 
εκμεταλλεύονται τους έλληνόπαιδας. Ή ήλικία 
τών ποίδων τούτων ποικίλλει Από 12—18 
ετών. Εργάζονται 15 ώρας τήν ήμέραν και 
λαμβάνουν ημερομίσθιον κατά μέσον δρον 150 
τάλληρα Ετηοίως, τροφήν καί κατοικίαν. Οί 
παϊδες οί-τοι τρέφοντα·. κακώς, κοιμώνται άι- 
θυγιεινώς. Αναγκάζονται νάκάμπτωσι τήν οπο
δυλικήν στήλην καί μετά πάροδον ολίγου χρό
νου προσβάλλονται υπό χρονιών νοσημάτων. 
'II μετανάοτευσις τών ανηλίκων εινε δλεϋρία. 
Ευτυχώς εψηηίσθη νόμος Απαγορενων τήν ιιε- 
τανάστευοιν είς παΐδας έχοντας ηλικίαν κατω- 
τέραν τών 16 Ετών άν δέν συνοδεύωνται ύπό 
τών γονέων των.

Οί πλανόδιοι υπωροπώλαι Ανέρχονται περί
που είς 2,01)0. Τό έργον των είνε λίαν κοπιώ
δες. ’Η Αξία ίππου καί άμάξης Ανέρχεται είς 

150 τάλληρα. ’Εγείρονται είς τάς τρεις μετά 
τό μεσονύκτιον καί μεταβαίνουσιν είς τήν Αγο
ράν πρός Αγοράν τών κηπευτών ειδών καί τών 
οπωρών, περιπλανώνται καθ’ δλ.ην τήν ήμέραν 
Εκτεθειμένοι είς τόν καύσωνα τοΰ θέρους καί 
είς τό δριμυ φϋχος τοϋ χει/ιώνος. Κοιμώνται 
υπό Ανθυγιεινοτάτους ορούς καί οί περισσότε
ροι προσβάλλονται ύπό φθίσεως.

4000 περίπου έργάται εργάζονται είς παντο
ειδή Εργοστάσια. "Εκαστος λαμβάνει 10 τάλληρα 
καθ’ εβδομάδα.

Κατά τό παρελθόν γάμοι μεταξύ ‘Ελλήνων 
Εν Σικάγω ήσαν σπάνιοι από τινων δμως ετών 
ήρχισαν ία μεταβαίνουν έλληνίδες καί γάμοι 
τελούνται συχνότεροι- Κατά τό παρελθόν Ετος 
έγένοντο 30 γάμοι.

Ό Σύνδεσμος τής ’Ελληνικής κοινότητος 
Σικάγου προέβη είς Αγοράν ’Εκκλησίας Αντί 
12,000 τολλήρων καί νεκροταφείου άντί 7. 
000 ταλλήρων. Κατά τό παρελθόν έτος προέβη 
είς τήν Αγοράν οικοπέδου αντί 40.000 ταλλή- 
ρων πρός ΐδρυσιν νέας εκκλησίας καί δύο οι
κιών. έξ ών ή μία Από τοΰ ’Οκτωβρίου θέ/.ιι 
χρησιμεύσει ώς σχολείου. Καθιερώθη δίσκος 
υπέρ τοϋ Έθικοΰ στόλου, εξ ού υπολογίζεται 
δτι θά είσπράττωνται Ετηοίως 1500 τάλληρα. 
Τό θρησκευτικόν αίσθημα τών ΕνΣικάγτο 'Ελ
λήνων διατηρείται Ακμάίον, ούδείς δέ μέχρι 
σήμερον εγένετο αρνησίθρησκος. 'II κοινότης 
έχει κα! μουσικήν Αποτελούμε) ην ίξ 20 πνευ
στιάν οργάνων.

Έν Σικάγφ υπάρχουν οπωροπωλεία και ζα
χαροπλαστεία 350, εστιατόρια 200 ζυθοπωλεία 
40, οτιβωτήρια 40, παντοπωλεία 30, κουρεία 
22. Ανθοπωλεία 10, καπνοπωλεία 3, Αρτοποι
εία 6 καταστήματα εισαγωγής ελληνικών προϊ
όντων 6, ήτοι εν δλφ 707.

Οί έν Σικάγτρ Ελληνες κατ’ Επαγγέλματα', 
έργάται Εργοστασίων 4,500, πλανόδιοι δπω- 
ροπώλαι 2,000, ζαχαροπλάσται 450, ξενοδό
χοι 200. ζυθοπώλαι, ύπηρέιαι ζαχαροπλαστεί
ων καί ζυθοπωλεία))· 1000, κουρεΐς 50, οδη
γοί τροχιοδρόμων 50, νπηρέται τών άλλων κα
ταστημάτων 1132, ήτοι έν δλω 9,422.

'II περιουσία τής κυινότητΟς Ενέρχεται είς 
65,000 τάλληρα.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΛΟΟΥΕΛ

'// παροικία τής πόλεως -Ιιίουελ Αριθμεί 
σήμερον περί τάς 7— 8,000 ομογενών Εξ ών 
περί τάς 2,01'0 έκ τής δούλης 'Ελλάδος. ’Εκ 
τούτων περί τάς τρεΰ χιλιάδας καί δλαι ι.ί γυ
ναίκες καί τά κοράσια Εργάζονται είς βωμη'χα 
νικά Εργοστάσια βάμβακος Απολαμβάνοντες κατά 
μέσον δρον μισθόν 6—7 δολλαρίων καθ’ εβδο
μάδα. Περί τάς 2,000 εργάζονται είς τα βυρ
σοδεψεία. υποδηματοποιεία καί σιδηρουργεία μέ 
μισθόν 8—9 δολλαρίων. Οί υπόλοιποι Εργα- 
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ζονται ώς παντωπώλαι, ξενοδόχοι, καφεπώλαι, 
Αρτοποιοί, ευάριθμοι δέ εμπορεύονται κατ ευ
θείαν μετά τών ’Αμερικανικών. ’Εσχάτως πα- 
ρετηρήθη τάοις πρός Αγοράν Ακινήτων κτη
μάτων. Αί κτηματικοί αυται Αγοραί άντιπρο- 
σωπεύουσι περί, τάς 50,000 δολλαρίων ’Από 
έτους ήρχισεν ή Ανοικοδόμησις ναού Αξίας 60 
— 70 χιλιάδων δολλαρίων, έχει δέ Αποφασισθή 
δπως τό ισόγειον τής Εκκλησίας χρησιμεύση ώς 
ελληνικόν σχολείον καί πρός βορραν τής πό- 
λεως Αόουελ συνεστήθησαν κατά τά τελευταία 
έτη δύο πολυπληθείς ελληνικά! παροικίαι τής 
Λ'άσουα καί τής Μάντσεστερ, τής πρώτης Αριθ- 
μονοης περί τους 1300 όμογενείς καί τής δευ- 
τέρας περί τους 2,000. ΊΙ οικονομική καί κοι
νωνική κατάστασις Αμφοτέρων τών παροικιών 
τούτων είνε καλή.

Η ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

Κατάτήν εξ Αγίου φραγκίσκου έκθεσιν μετά 
παρέλευσιν δλίγου χρόνου Από τής γνωστής κα
ταστροφής, ήρχισεν αθρόα συρροή μεταναστών 
Από διάφορα μέρη τών 'Πνωμ. Πολιτειών και 
όλου τοΰ κόσμου. ’.4φ' ής ήμέρας Αποκατε- 
οτάθη εν Άγίω Φραγκίσκο) ή τάξις, Αφίχθη- 
οαν πεοΐ τούς 8000 "Ελληνες. ’Εκ τούτων α- 

> νέλαβον Εργασίαν είς τά; καταστραφείσας ηλε
κτρικός γραμμάς υπέρ τούς 3—40OU. είς τό 
Χαυπηγείον καί διάφορα Αλλο εργοστάσια ύπέρ 
τους 2—2.500 πολλοί δί άλλοι επεδόθησαν είς 
διαφόρους αλλας εργασίας. Έκτος τών εργα
τών μεταναστών άφίχθησαν κα! πολλοί επιχει- 
ρημιιτίαι, επωφελούμενοι τής συρροής τόσου 
κόσμου, και προέβησαν είς σι στάσεις καθαρώς 
ελληνικών καταστημάτων, ήτοι ζυθοπωλείων. 
Εστιατορίων, ξενοδοχείων τοΰ ύπνου, παντο
πωλείων, καφενείων, εμπορικών καταστημά
των, κα! άλλοι Επεδόθησαν είς διάφορα μικρο- 
επαγγέλματα κατ ’ Αρχάς οί "Ελληνες Εργάται 
έδειξαν ζήλον είς τήν εργασίαν των, κατόπιν 
όμως παρημέλησαν τάς Εργασίας των καί διήρ- 
χοντο τήν ήμέραν των είς τά καφενεία παίζον- 
τες μπιλιάρδο ή χσρτοπαίζοντες. 'Π τακτική 
αΰτη ό/ιως Αλίγον διήρκεσε. διότι εννοηθέντες 
Εςεδιώχθησαν εκ τών Εργασιών αντικαταστα- 
θέντες παρ’ Ιταλών Εργατών.

Ό βίος τοΰ "Ελληνας μετανάστου εν Αμε
ρική είνε Επίπονος λίαν. Θσμβουμένοι ύπό τοΰ 
χρήματος Επιδίδοντα ι είς λίαν επικινδύνους Ερ
γασίας, λόγοι ιών ίκαι οποιητικών ήμερο/ιισθί- 
ων. Αψηφούν πάντα κίτδινον, ένδιαιτώνται τις 
τρα')γλσς. εκτελοϋνιν αϊτοί οί ίδιοι πάσαν οικι
ακήν εργασίαν, ζυμώνω τες τόν άρτον των, μα- 
γειρευοντες άθλιας ποιότητας τροφός χάριν οί
κοι ομίας, κοιμώμενοι σαιρηδόν. Πλεΐοτοι προσ
βάλλονται υπό περιπνευμονίας καί φθίαεως. ή 
ακρωτηριάζονται είς τά διάφορα Εργοστάσια έξ 

/ Απροσεξίας. Περιφερόμενοι Ανά τάς οδούς τής
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πόλεως μέ ακάθαρτα Ενδύματα προκαλοΰσι τάς 
λοιδορίας τών Αμερικανών. Καθ’ έκάστην σχε 
δόν σημειοΰται θάνατο; Έλληνος μετανάστου 
διά τούς Ανωτέρω λόγους.

Μεθ’ δλα ταΰτα οί "Ελληνες θεωρούνται καί 
συγκαταριθμοϋνται μεταξύ τών πρώτων προ- 
βλεψάντων είς τήν πρόοδον τοΰ 'Αγίου Φραγ
κίσκου. διότι πρώτοι ήρχισαν άυοικοδομοΰντες 
είς τά διάφορα μέρη τής πόλεως οικίας καί κα
ταστήματα. Είς τό κυριώτερον κέντρων τών 
Ελλήνων υπάρχουν τά εξής ελληνικά κατα
στήματα'. 13 ζυθοπωλεία μέ εστιατόρια, 10 κα
φενεία, 5 παντοπωλεία, 2 Αρτοποιεία, 4 ξενο
δοχεία ύπνου, 2 Εμπορικά καταστήματα. 8 κου
ρεία, 1 καπνοπωλείου κα! βιβλιοπωλείου καί 2 
ραφεία, τά όποια Εργάζονται αποκλειστικώς μέ 
Έλληνας. Είς τό κέντρον τοΰτο ύπάρχουσι καί 
άλλα καταστήματα ελληνικά, εργαζόμενα μέ ’Α
μερικανούς, ήτοι 5 εστιατόρια. 7 οπωροπωλεία 
7 κουρεία, 3 στιλβωτήρια καί 3 γραφεία ‘Ελ
λήνων ιατρών.

Τό δεύτερον κέντρον εύρίσκεται εις τό ακρον 
σχεδόν τής πολέως τοϋ Άγιου Φραγκίσκου, 
κατοικείται δέ ύπό Ελλήνων Εργατικών κι τεσκη- 
νωμένων εντός ξύλινων παραπηγμάτων, κατα- 
οκευασθένιων παρ’ αύτών τώι ιδίων. Οί Έλ
ληνες οΰτοι εινε εκείνοι, οί οποίοι διψούν διά 
τά Αμερικανικά δολλάρια καί χάριν αϊτών Επι
δίδονται είς τάς σκληρωτέρας τών έργασιών.

ΙΙι,λλο! Εξ αύτών απώλεσαν τήν ζωήν των, 
διαμελισθέντες οίκτρώς ύπό διαφόρων μηχανη- 
μαιων άλλοι ύπέστησαν ακρωτηριασμοΰς είς 
διάφορα μέλη τυΰ σιόματος. άλλοι προσεβλή- 
θησαν καί προσβάλλονται Από διαφόρους Ασθέ
νεια; καταστάντις ανίκανοι πρός πάσαν εργα
σίαν, Αφ’ ενός λόγω κακής συντηρήσεως καί 
αί)’ Ετέρου,πλεονεξίας, μή έννοοΰντες, επ’ ού- 
δενί λόγο) νά συμμορφιεθώσι με τάς σύμβου
λός τών ιατρών. Εις το δεύτερον τοΰτο κέν
τρον ύπάρχουσι 2 παντοπωλεία. 2 κουρεία. 2 
ζυθοπωλεία καί 1 Αρτοποιείου.

Τό τρίτον κέντρον Απαρτίζεται από τού; λε
γομένους σπύρτσμαν, οί όποιοι διατηροΰντες 
ξενοδεία απολαμβάνουν πλειότερον ΐ) τά άλλα 
κέντρα. Είς αϊτό ενδιι.ιτώνται Έλληνες κατα
γόμενοι κυρίως Εκ τής δούλης ’Ελλάδος εύδο- 
κιμοΰντες κάλλιυν τών ίκ τής άλλης 'Ελλάδο: 
είς όλος εν γίνει τάς Επιχειρήσεις.εργατικοί, τί
μιοι καί ειλικρινείς.

'Π κοινότης έξ Εράνων συνέλεξε περί τά Κ), 
OhO δολλάρια πρός ένέργεοιν εκκλ.ησίι.ς. τής 
όποιας καί ήρξατο ή οικοδομή·

Εις τήν ’Οκλάνδην, Απέχουσαν 6 μιλιά τοΰ
Άγιον Φραγκίσκον, υπάρχουν πολλοί Έλλη
νες εργατικοί Εργαζόμενοι είς σιδηροδρομικά;
εταιρίας καί εργοστάσια. Απολαμβάνοντες Ικα
νοποιητικά ημερομίσθια, Ενδιαιτώμενοι ώς έπί
τό πλεΐστον είς παλαιό σιδηροδρομικά βαγόνια.
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/ΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ T£iN ΑΘΗΝΏΝ

Η ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΤΟ ΎΠΑΙΘΡΟΝ ΦΥΣΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΒΙΑΡΡΙΤΖ

Είς την πόλιν τούτην ΰπάρχουσι 3 καφενεία, 2 
παντοπεολ.εΐα,2 Αρτοποιεία,9ξενοδθχε7α φαγητού· 
5 ζαχαροπλαστεία, 10 δπεοροπωλεύα, 2 Ανθοπω
λεία. (> οτιβωτήρια, 20 χειράμαςαι. "Ελληνες 
£>· ολω ιίς την πόλιν ταύτην ΰπάρχουσι 378.

ΕΙς Σακραμέντο. πόλιν Απέχουσαν 90 μίλια 
Ιξ Άγιον Φραγκίσκον, υπάρχουν περί τούς 
100 “Ελληνες. Καταστήματα εϊνε εν καφενείου, 
εν ζυθοπωλείου καί Fv παντοπωλείου, Εργαζό
μενα Αποκλειστικώς μί ' Ελληνας. 6 εστιατό
ρια, 4 όπ τυροπωλεία καί 3 στιλβωτήρια, εργα
ζόμενα μΐ Αμερικανούς.

Είς .Ιός "Αγγελος, πόλιν Απέχουσαν τοΰ 
Αγίου Φραγκίσκου 145 μίλια υπάρχυνν 2 ζυ
θοπωλεία και 1 Αρτοποιείου εργαζόμενα με 
Έλληνας, 8 ίστιατόρα. 2 ζυθοπα λεία, 00 στιλ
βωτήρια. Λ’5 πλανόδιοι όπωροπώλαι καί λαχα- 
νοπώλαι και 15 ζαχαροπλαστεία Εργαζόμενα με 
Αμερικανούς. Ελληνες Εν δλω υπάρχουσιν 
ί’ιτός τής πόλεως ναύτης περί τους 430.

Έκτες τών ανωτέρω 4 πόλεων τής Καλλι- 
φορνίας καϊ είς άλλας μικρας πόλεις τής Κιιλ- 
λίφορνίας υπάρχουν διεσπαρμένοι διάφοροι 
"Ελληνες, επιδιδόμενοι εις διαφόρους επιχει
ρήσεις καί κερδίζοντες περισσότερα τών εργα
ζομένων είς μεγολοπόλεις. Ουτοι κατά τους 
μετριεοτέρους υπολογισμοί ς Ανέρχονται είς S00. 
Πολλάκις at Αμερικανικοί Εη ημερίδες τών πό
λεων τούτων Ελαβον Αφορμήν νά κόμωσιν εύ
φημον μνείαν τής Ιργατικότητος καί τιιιτότιμος 
τών 'Ελλήνων τούτων.

Έν συμπεράσματι ή Καλλιφορνία,ως Εκ τοΰ 
εύκραοϋς κλίματός της, τής μεγάλης παραγω
γής τών προϊόντων της και τών πλουσίων είς 
χρυσόν μεταλλείων εϊνε, δύιαταί τις νά είπη, 
ή πηγή τοΰ μέλλοντος διά τους Εργατικούς.

Οί Γερμανοί καϊ οί ’Ιταλοί είς χεΐρας τών 
οποίων εΰρίακετυι άπασα ή γεωργία, καταλα- 
βόντες Αρχικώς Απεράντους γαίας καϊ καλλι- 
εργήσαττες τούτας Εγένοντο βαθύπλουτοι, ώς Εκ 
τής υπεοτιμήσεως τής Αξίας τών κτημάτων των 
καϊ τής Αφθόνου παραγωγής.

Οί Εν Νασουΐλ Έλληνες Ανέρχονται είς 350, 
Εξ ών 2 εϊνε μικροβιομήχανοι, 22 Ιδιοκτήται 
ζαχαροπλαστείων. Εστιατορίων, δπωροπωλείων 
καϊ υποδηματοκαθαριστηρίων, οί δε λοιποί Ερ- 
γάται. Έχουσι σύλλογον μέ 45—50 μέλη καϊ 
κεφάλαιον 500 600 δολλαρίων.

Είς τήν πόλιν ΔΙέμφις Τένεσι υπάρχουν 350 
"Ελληνες, εις Άελαντα 475, εις Σάβαναχ 425, 
είς Νέαν’Ορλεάνην Λουϊζιανίας 325,είς Δούλας 
Τέχας 175.είς Χοΰστον Τέχιις 200, εις Τ’κάλβε- 
στον 135. είς Πενοάκολα Φλωρίδος 450 καϊ είς 
τάς κωμοπόλεις τών Νοτίων Πολιτειών 1800.

ΊΙ γεωργία εϊνε ή Ασφαλέστερα καϊ θειικω- 
τίρα Επιχείρησις είς τας Νοτίους Πολιτείας τής 
Αμερικής, τοιούτους δε μετανάστας ή κυβέρ- 
νησις επιζητεί και Ενθαρρύνει.

A

Έ.Ι-<\'ορ«>· Jr< άνειιπι·ετριν0(ΐε^·ι tie τήν ΐπιθνμώι· 
Γω>· <Ο1· <ϊ»-<ι··ι·ωσΓώ>· ύημοσιΐνοι-τις ?>;>■ είκονσ
-ον κ. Μωριιίτου, iittpwS, συνι γ·ιτον 
τ7,<: ><Ι·ί·οι<·»:· -ο.Ι.Ιιιχις επισπάσ>·ντος τήν προσοχήν 
των σινδ ο/ι.ιτΰιι- ιίιγ. ύιά των /<·' ριθωτ ιιίτόΐ· >-<Γ; <- 
κων ·'!. υ κ<ιί των ίνδιαφερονσων · Έπιυτο.Ιων έκ 
Ιήι,-.Ιίν, <· . Εΐνι νεώωτος <ϊ.ί.1Λ x<i.Uicroc ιπιοτήμων. 
τ/ι iii-icvi ίκτιιιώ'ΐιν. ς iv rij πρωτινό ίση των γρ"μ- 
1‘κτων, ,ΤίΓ' ίι Κικ. ίσχιιτως τ ικτικώ: ΰ<<ρ<σ0ος βοησος 
τοΰ ΐ'ιν,ιον κο6ιιγητ<~· τ7,ς Ό,·τ>ο»ιιίιΧης Χείρον, γικής 
χν ίον Hof/'/t. Άν ηιιρ<''ιό.1.1ω<: εινε μεγίστη τιμή διά 
τήν μικρ.ιν μας 'Ε.Ι.Ι“δη ή τοιιιι-τη ιίδι-χιμος και 
Τηΐι-τή ποριίιι ινίων β.Ιιιστων της ΧαΙ δη είς την 
Γε μιινιπήν -> ωΤΗ·ι·νσ·ιν, iri'u μόνον οί «.Ιι,^ιΓς ιπι- 
στήμονει-, ιί-δοΧιριΐσι, ίνθιι ήμι.Ι.Ιωνναι πιισματωδωτ. 
οί ΐχΐιχτοϊ τ<~ τόπον χώ ϋ.Ιωτ rOr μιγων της γης.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Χννταξ»ν «Φνόιως· Αθήνας

Σάς Αποστέλλω τό Εβδομαδιαίου περιοδικόν 
u-Voche» δπου δημοσιεύεται ή είκών τής 
Εν Γαλλία παιχθείσης νΦαίδραςνείς υπαίθριον 
θέατρον, παρά τάς Ακτάς τοΰ Ωκεανού.

Τό πράγμα δμιλεϊ καλλίτερου παντός Επ’ 
αυτού σχολίου, δι’ << καϊ τό Εγκριτον εβδομα
διαίου Ενταύθα περιοδικόν, ουδεμίαν κρίσιν 
Επί τοΰ πράγματος φέρει, πλήν είς σελίδα ο
λόκληρον είκονίζει τό διδακτικόν, καϊ τερπνόν 
Εκεΐιο Εν Γαλλία θέαμα.

Έπΐ τή ευκαιρία ταύτη.σας οημειώ 8,τι κατ’ 
αύτάς ήνέγνωσα, μέ Εθνικήν Αληθώς υπερη
φάνειαν,δτι υπό τήν κρίσιν τής διευθύνσεως τού 
θεάτρου τής Όράγκης,τό τρέχον Ετος.διακόσια 
καϊ εξήκοντα Εργα ύπεβλήθησαν με όπόθεσιν 
Ελληνικήν,τών Ενδόξων μας ήμερων."Ας χρη- 
σιμεύοη τοΰτο ώς δίδαγμά μας καϊ ας κινη- 
θώιιεν είς μίμηοιν τοΰ καλού τό όπιΐον Από 
Γαλλίας ήδη μάς Ερχεται. Άς διδαχθώμεν 
εκ τών μεγάλων προγόνων μας, άς διεγερθή 
κτ.ϊ άς Εξυη ι· Οή τό φρόνημά μιις.Αιά τής πα- 
ρακολουθήσεως καϊ τής σπουδής τοΰ βίου 
εκείνων, κι ϊ άς Αηίσωμεν απαξ διά παντός 
δ,τι αυτή ή Γαλλία πρώτη Ελάκτισε, ήτοι τά 
Εκνευριστικά καί εκφυλιοτικά αύιής Εργα. Έν- 
τρυφήσωμεν καϊ Λπολαύσωμεν τής μεγάλης 
Αττικής σοφίας. Ν. I. ΜΩΡΑ Ι ΤΗΣ

βίατρύς
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ΑΝΑΠΤΓΞΙΣ ΚΡΟΜΜΓΟΤ ΕΝ ΦΙΑΛΗι

Πολλάκις έν τή έξοχη έρωτώμεν άν τό 
γεώμηλον είνε λαχανικόν: είς τούτο δέ 
άπαντώσι συνήθως διά γελώτων. "Αν ό

πως έρωτήσητέ τινας άν τούτο εινε κορ
μός ή όίζα, βεβαίως θά έκπλαγώσι, διότι 
διά τούς πολλούς παν τό ύπό τήν γην μέ
ρος τού φυτού είνε ρίζα και πάν τό έν τό 
άέρει, κορμός.

Ό βοτανικός όμως διά νά διακρίνή 
κορμόν τινα άπό ρίζης. ποέπει νά ανατρέ
ξω ιί<; χαρακτήρας μάλλον ακριβείς. Είς

τούτων ιίνε ό ακόλουθος: ό κορμός <ί>έυει 
φύλλα καί όφθαλμούς, ή ψίζα ούδέποτε?

Βεβαίως, τά φύλλα ταύτα καί οί οφθαλ
μό'1 κοινώς μάτια) δέν είνε πάντοτε πρά
σινα, ένίοτε δέ είνε πολύ μικρά καί κα
θίσταται ανάγκη μεγίστης προσοχής διά 
νά τά αναγνώριση τις,αλλά άπαξ όρισθή ή 
ύπαρξίς των. τό φυτικόν μόριον αναγνω
ρίζεται ώς κορμός. Τοιούτο είνε τό γεώ 
μηλον.

Ύπάρχουσι λοιπόν κορμοί αναπτυσσό
μενοι έν τώ αέρι καί άλλοι έν τώ έδάφει 
Διακρίνονται δέ έν τή Βοτανική τρία είδη 
ϋπογείων κορμών: τά ριζώματα, οί 
κ ό ν δ υ λ ο ι καί ο ί β ο λ 6 ο ί.

"Ολοι γνωρίζουσι τά όιζώματα τής· άν 
Οεμίδος, τής πτέριδος κλπ.

Οί κόνδυλοι είνε ριζώματα έξωγκωμένα 
γενικώς έξ αμυλωδών ουσιών. ώς τό γεώ- 
μηλον κλπ.

Οί δέ βολβοί είνε ϋπόγεια είδη οφθαλ
μών, σχηματιζομένων,έκ πλατύσματος τί
νος έν τή κατώτερα έπιφανεία τού οποίου 
αναπτύσσονται ρίζαι.

Αί πλευραί τοϋ πλατύσματος φέρουσι 

πλεϊστας λεπίδας πλήρεις θρεπτικών ού- 
σιών Τοιούτοι είνε οί βολβοί τοϋ ϋακύν- 
0ου, τού κρίνου, τού κρομμύου κλπ.

Οί βολβοί προφυλάσσονται άπό τού ψύ
χους διά τού στρώματος τής· γής ήτις 
τούς καλύπτει καθ’ δλον τόν χειμώνα δτε 
τά ύπέργεια μέρη έχουσιν έξαφανίσθή.

Κατά τήν άνοιξιν αί άποθησαυριστικαί 
οΰσίαι χρησιμεύουσιν είς τόνσχηματισμόν 
των φύλλων καί τών άνθέων.

Δυνάμεθα ν’ άποδείξωμεν εύκόλως δτι 
είς βολβός περιέχει πάν τό άναγκαιούν εις 
τήν πλήρη αύξησιν τού φυτού.

Είς τό άκοον φιάλης πλατυλαίμου,πλή
ρους ύδατος, θέτομεν κρόμμυον ούτως 
ώστε τό κατώτερον μέρος αυτού νά έ&ά- 
πτηται τού ύδατος. ΤοποΟετούμεν τότε 
τήν φιάλην είς τι μέρος τού μαγειριού 
χωρίς νά έκθέσωμεν τούτην απ’ εύθείας 
είς τήν θερμότητα τής εστίας. Μετά τινας 
ήμέρας, όίζαι λευκοί αναφαίνονται καί 
πληρούσι τά δοχεΐον.

Είνε δμως ανάγκη ν’ άνανεούμεν καθ’ 
έκάστην τό ύδωρ καί νά Οέτωμεν τό κρόμ
μυον είς έπαφήν μετ’ αύτού·

Έφ’ δσον οέν αναφαίνονται φύλλα δυ
νάμεθα νιί θέσωμεν τήν φιάλην είς σκο
τεινόν μέρος· άλλ’εύθύς ώς άρχίση ή έκ- 
βλάστησις—δπερ δέν θά βραδύνη — πρέ
πει νά φέρωμεν τήν φιάλην είς τό φώς, 
διότι ή θοέψις τών φύλλων, ήτις μόνον 
ύπο τήν έπιτήρησιν τοΰ φωτός γίνεται, 
συντελεί είς τήν αύξησιν τού φυτού.

Θ. Σ. Βλ.

51ΕΜ Θέλω S^a 3Ίεθα::ηχ

-VoP ε’.τε ή μοίρα ή κακή
Πώς float κολασμένος

Και πώς ή τνχη 'ϋνμωσε 
Με 'οε παντοτινά.

-1/οΰ ’πε. ώ είς τα Τάρτα^α 
πο ς float βυθισμένος, 

Μον ’πε ς δόλια σον τμνχή 
Πως ζή ata σκοτεινά!

Μοΰ ’.ιε, για σέ ό θάνατος
Πώς είτε οωιηρία,

Μον ‘πε οτόν τάγον άδικα 
Πώς τό κορμί οου βάνης 

Μον ’πε ;·>ά σέ, ό θάνατος, 
Άρνήται! τήν ϋιοία ....

Μοΰ ’.τε. /ιά δ.τι και νά nfj
_1έι· ί)ίλα> τά πεθάνης.

7 'Λ~· i.ticv 1907.
Χοόίιι <Η·:ονοιιίδον
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σις τού πιεστηρίου ήτο δυ
σχερής, ένεκα έλλείψεως ι
κανών τεχνιτών (έπιστ. 24 
Ίαν.24),καί μόνον άπό τής 
20 ’Απριλίου 1824 ιίοχισεν 
ή δι’αύτού έκτύπωσις τών 
«Χρονικών». Ούτως έχομεν 
έν Μεσολογγίω δύο τυπο
γραφεία έπί έν έτος, ήτοι 
μέχρι τοϋ ’Απριλίου 1825. 
δτε ό Μαυροκορδάτος άνα-

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

LEICESTER STANHOPE
Ί Θ24- I826 

χωρών παρέλαβε μεθ’ έαυτού καί τό γαλ
λικής ποοελεύσεως πιεστήριον του μετά 
τού τυπογράφου Πατρικίου.

Ποιος δέ ήτο ό έπί τού αγγλικού πιεστη
ρίου έργαζόμενος τυπογράφος; Τά «Χρο- 
Μκά» κατά τό πρώτον αύτών έτος· 1824 
δέν άναγράφουσι τοιούτον. Είδαμεν δ’άνω- 
τέρω. δτι ό Στάνχωπ εύρέθη έν αμηχανία 
ένεκα τής· ύπάρξεως· ενός μόνον τυπογρά
φου έν Μεσολογγίω έν άλλη δέ έπιστολή 
(άπό 7 Φεβο. 24) αναφέρει, δτι θέλει ζητή
σει τοιούτον έκ Μελί της, δπου ό ’Αμερι
κανός Ιεραπόστολος ilson είχε συστήσει 
ελληνικόν τυπογραφεΐον. Δέν γνωρίζω. πό· 
θεν εύρέθη ό άνθρωπος. τόν όποιον όλίγον 
υετά τήν άναχώρησιν τού Στάνχωπ άπαν- 
τώιιεν έργαζόμενον έπί τού άγγλικοΰ πιε- 
στηοίου.Είς τάς έκθέσεις τουό απεσταλμέ
νος τού άγγλικοΰ Κομιτάτου δίδει καί 
απολογισμόν τής διαχειρίσεως τών χρημά
των, εύρίσκομεν δέ έκεϊ τό έξής ποσόν: 
Χάρτης διά τήν έκτύπωσιν τού ελληνικού 
συντάγματος λίρας 10. ’Αντίτυπα τού βι
βλίου τούτου σώζονται είς τάς ένταύθα βι
βλιοθήκης έξ ών αντέγραψα τόν τίτλον ώς 
εξής· «Προσωρινόν πολίτευμα τής Ελλά
δος καί σχέδιον όργανισμού τών έπαοχιών 
αύτής, άμφότερα έπιδιωρθωμένα καί έπι- 
κυρωμένα ύπό τής δευτέρας έθνικής νομο
θετικής τών Ελλήνων συνελεύσεως έν 
Άστρει. Οίς επονται τό πολιτικόν σύντα
γμα τής Βρεττανίας καί τό τών Ηνωμένων 
’Επικρατειών τής ’Αμερικής μετά τής 
διατυπώσεως τοΰ συνεδρίου αυτών, έξ αγ
γλικών καί γαλλικών συγγραμμάτων μετα- 
φραοθέντα ύπό Α.Πυλυζωϊδου. Έξεδόθησαν 
νΰν πρώτον τύποις καί άναλώμασι Δ. Με
σθενέως πρός χρήσιν κοινήν καί ώφέλειαν 
τών Ελλήνων. ΈνΜεσολογγίω 182 ί »8ον σελ. 
τ' 132.—Είναι δέ έκτετυπωμένον διά τών 
νέων καί καθαρών άγγλικών στοιχείων, 
καί τούτο δίδει ήμΐν επιχείρημα πρός κα
θορισμόν τής έποχής τής έκτυπώσεως τού 
βιβλίου, έπί τού < ποιου διά πρώτην φοράν 
άπαντώμεν τόν τυπογράφον Δημήτριον 
Μεσθενεα. (‘Ακολουθεί)

Παρ’όλα ταύτα ό συντάκτης καί ύ τυ
πογράφος κατώρθωσαν νά έπισκευάσωσι 
τά βλαβέντα, καί έξέδωσαν τώ Σαββάτω 20 

Φεβρουάριου 1826 τό ύπ’ άριθ. I Ιον—Ι5ο« 
ψύλλον έκ σελίδων 6, σκοπεύοντες νά έξα- 
κολουθήσωσι τακτικώς τήν έκδοσιν τής 
έΦημερίδος. Τό κατόρθωμα τούτο είναι δει - 
γμα τής μεγάλης έκείνης άφοσιώσεως είς 
τό καθήκον, διά τής όποιας διέπρεψαν δλοι 
οί γενναίοι κάτοικοι τού Μεσολογγίου καί 
κατέστησαν αθάνατον τό όνομτων καί 
έκλάμπον μεταξύ τής ανδρείας γενεάς τού 
ιερού Άγώνος. Δυστυχώς αί προσπάθειαι 
τών εκδοτών πρός συντήρησιν τής έφημε 
ρίδος δέν έστεφΟησαν δι’ επιτυχίας· νέα 
όβίς τών τουρκικών τηλεβόλων κατέστρε
ψε ν εντελώς τό τυπογραφεΐον καί τό όη- 
θέν φύλλον έμεινε τό τελευταίοι- τών « Ελ
ληνικών Χρονικών» ίδε ύποσημείωσιν Λε- 
βίδου είς το τέλος τής μετατυπώσεως). Τή 
10 ’Απριλίου 1826 οί πολυοοκούμενοι ά · 
πελπίσαντεςέπεχείρησαν τήν ένδοξον ιστο
ρικήν έξοδον, κατά τήν όποιαν «έπεσεν έπί 
τών σωοών τών νεκρών συναγωνιστών του 
καί ό αγαθός συντάκτης καί φιλέλλην 1.1. 
Μάγερ» J. Φιλήμων, Ίστ. έξετασις πολιτ. 
έΦηιι·. έν τώ «Χρόνω» Ναυπλίου 1833 
άριθ. 2).

Ό Στάνχωπ είχε σκοπόν νά έκδώση τήν 
εφημερίδα δίγλωσσον, έλληνιστί καί ίτα- 
λιστί/άλλ’ή *λλειψις  τών έκ Λοιδίνου 
άποσταλέντων πιεστηρίων έματαίωσε τούτο 
(έπιστ. 18 καί 31 Δεκ. 23), καί τά «Χρο
νικά» άρχισαν έκτυπούμενα είς ελληνικήν 
μόνον γλώσσαν έν τώ πιεστηρίω τού Μαυ- 
οοκοοδάτου ύπό τού τυπογράφου Παύλου 
Πατρικίου, ώς άλλοτε απέδειξα. Ώς συν
τάκτης είχε ηροσληφθή ό Ελβετός ιατρός 
1. Μάϊερ. τόν όποιον ό Στάνχωπ είχεν εν- 
ρει έν Μεσολογγίω άσχολούμενον είς τα 
τής τυπογοαφίας τού Μαυροκορόάτου. Γό 
ύπό τών Τούρκων αίχμαλωτισθέν πλοϊον 
τό φέοον μεταξύ άλλων αποσκευών και τιί 
τέσσαρα πιεστήριο, παρεδόθη μόλις κατά 
τάς άοχάς τού Ιανουάριου 1821 καί έφθα- 
σεν είς Μεσολόγγιον. Άλλ’δμως ή σύστα-
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Ί
Ο ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟΝ — Εϊνε νεωτάτη Αμερι
κανική έφεύρεσις. πρός καταμέτρηάιν 
τής διαπλάσεως τοΰ κρανίου. Ώς βλέπο- Ο

Ι ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΕΝ ΤΩ·. ΤΑΜΕΣΕΙ ΕΦΕΤΟΣ ΑΝΕΔΕΙΞΑΝ 
ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ ΦΥΛΟΥ ΔΕΙΝΟΝ ΣΥ

μεν λοιπόν είς τήν ’Λ ·

89
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μερικήν ύ ήλεκτοισμός 
έκτος τών Αλλων Εφαρ
μογών του νύνέτέθη καί 
είς τήνδιάθεάιν τήςΦρε- 
νολογίας, ήτις δι’αΰτοϋ 
δύναταί νά γνωρίζιι τον 
χαρακτήρα τοΰ Ανθρώ

που έκ τής δια- 
μορφώ "εως τού 
κρανίου.

Ιό φρενόμε- 
τρον διι λα δ ή 
εϊνε μηχάνημα 
δπερ διά τοΰ 
ιίλεκτμ ιόμοϋ 

γράφειτήνμόρ- 
φωσιν τοΰ κρα
νίου, ήν ύστε
ρον μελετώσι 
καί έξάγωόι δι
άφορα πορί
σματα.

ΝΑΓΩΝΙΣΤΗΝ — 'Ε
σχάτως έν Άγγλίμ 
είς τούς κολυμόητι- 
κοΰς Αγώνας μετά 
τών Ανδρών και αί 
γυναίκες ζωηρώς 
συμμετέχουάι Κατά 
τούς τελευταίους 
τοιούτους έν τώ Τα- 
μέσει Επί διαστήμα
τος 15 Αγγλικών μι
λιών Λ δίςδιηιΐΐι Ουν- 
ηγωνίσθη έπιδείξα- 
σα άξιοσημείωτον έ- 
πίδοσιν, δν καί δέν 
ήδυνήθη τό βραβεϊον 
νά κερδίσει.

*Ας τά βλέπομεν 
ήμεϊς οί υπέρ πάν- 
τας τούς άλλους πα
ραθαλάσσιοι...

νέων πόλεων πολλά τά καλά θά προσφέρη είς 
τήν Θεσσαλίαν.

ΚΟΜΗΣ ΖΕΠΠΕΛΙΝ. - Παραθέτομεν τήν 
εικόνα τοΰ Γερμανού Αεροναυπηγού κό- 
μητος Ζεππελίν,στρατηγού, δστις Από 

πολλοϋ καταγινό- 
μενος είς τήν Αε
ροστατικήν έπέτυ- 
χεν έσχάτως καί 
τάς δοκιμής τοΰ 
τελευταίου του Αε
ροστάτου, δπερ έ
χει σχήμα πούρου, 
Ανέπτυξε δέ ταχύ
τητα 5-6 μέτρων 
κατά δευτερόλε- 
πτον.

Ήδη διά τοΰ Ε
πιτυχούς καί Ισχυ
ρού συστήματός 
του κατεάκεύασε 
νβώτερον Αεροδρό- 
μωνα διά τού ό

ποιου έλπίζει νά φέρμ Εκπληκτικά Αποτελέ
σματα. Ή ταχύτης του κατά τήν δοκιμάστε-

Ο
 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝ είς τό 3αάίλειον τοΰ 

άέρος εύρίσκεται κατ’ αύτάς είς τό ζε

νίθ. Μετά τούς Γάλλους οι Γερμανοί καί 
μετ’αύτοΰς οί'Αγγλοι,έπόμενον ήτο νά μή κα
θυστερήσουν. Πράγματι δέ ώς -. ό ταχυδρομεΐον 
μάς Ανήγγειλεν Εσχάτως έγένοντο έν ’Αγγλία Ε

ΕΕΡΕ1ΝΗΣΙΣ ΝΑΥΑΓΗΣΑΣΑ- — Πάντες θά 
γνωρίζουν δτι πρότινος χρόνου όΒέλλμουν 
Επεχείρηάε τήν έξερεύνηόίν του Β. Πύλου

λία Επιτυχή πειράματα διά τοΰ όεβοδρόμονος 
• Nulli Secundus· διανύσαντος 5·2 χιλιόμετρα έν- 
τός I ] ώρας μέ Εναντίον άνεμον. Έπ’ αύτοΰ 
έπίδαινεν ό συνταγματάρχης Κάππερ, ό συ
νεργάτης του Αεροναυπηγός Ιίόδο καί ό πη
δαλιούχος.

Δυστυχώς έν τινι Αναδάάει τό Αεοόστατον 
κατεότράφη προώρως κατ’άλλους μέν συνέπεια 
θυέλλης, κατ’ άλλους δέ λόγω της άτελείας τής 
μηχανής του.

"EfoiJoi; η·» drfcvrdtPV πρός ιΐεέύωσιί

διά τού Αεροπόρου του «Αμερική·. Δυστυχώς 
οί διά τόπαράτολμον τοΰτο σχέδιον δυσπιστιι- 
σαντες έδικαιώθησαν.

Ή Απόπειρα ήν ό 'Αμερικανός μετ’Απείρου 
Αγάπης καί υπομονής π· οητοίμασε καί μέχρι 
τέλους ιΐτα όμοίως διεξήγαγε, διά τό πορον 
τουλάχιστον έτος ένανάγησε.

ΊΙ «’Αμερική· Ενεκα δυστροπίας τινός τοΰ 
μηχανισμού της έπεΟεν έπί τού παγετώνας 
FouDni. Ήδη πολλαί έτο.μαάίαι γίνονται πρός 
διάσασιν τών λειψάνων τής έπιχειρήόεως

Ό τόπος ζηί καταστροφής.

ταύτιις καί δή ύπό τής ·Periluer-Lokal-Αη- 
ze-ger·.

<-?«·<->
ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
'Γπό τάς ευχάς δλου τοΰ ’Ελληνισμόν, 
έθεμελιώθησαν κατ’αΐ’τάς τίσσαρες νέαι

πόλεις έν Θεσσαλία. -4ί νέαι Άγχίαλος, αί νέαι 
Κυρυαί,ή Εΰζεινούπολις καί ήΝέαΦιλιπούπολις 
Άπασιιι Λποικιοθ είσαι υπό τών ε.ροσφύγων <5- 
μογενών τής Βουλγαρίας

Είς τήν θεμελίωσιν τής -V. Άγχιάλου πα- 
ρέοτη <5 Διάδοχος ’Αντιβασιλέας, αυτός ουτος 
θέσας τόν θεμέλιον λίθον, παρόντων τοΰ 
ύπουργοΰ κ. Σιμοπούλον, τοΰ Μητροπολίτου 
’Αθηνών και πλήθους Άλλου κόσμου έκ Πώ
λου καί ’Αλμυρού έκδραμόντος.

ΣτιγμοΙ Αφατου συγκινήσεως έπηκολούθουν 
τάς ει’χάς τών ιερέων, δάκρυα δέ, περιπτύξεις 
και Ασπασμοί συνεπλήρουν τόν άμετρον έν- 
θουσιασειόν Ιδία τών προσφύγων. Αξιόν πα- 
ρατηρήσεως εϊνε ή λαμπρότατη έντύπωοις ήν 
έκ τών -V. Καρύων άπεκόμισαν οί έπισκέ- 
πιαι. ' Ειτός Ιλαχίστου διαστήματος ε’χον σι·μ- 
πράξει τήν αποικίαν τα»·. έκανόνισαν τάς με
ταξύ τιυν σχέσεις, ίδρυσαν μόνοι των σχολεΐον. 
ήγόρασαν άροτρα και άλλα χρειώδη έργολια έκ 
Τρικκαλινών έμπορων έπί πιστώσει, προς 
τοΐς άλλοις όέ'πα! αστυνομικήν υπηρεσίαν έπι- 
τυγώς ώργάνωοαν.

’Αξιοθαύμαστος 
εϊνε καί ή ταξις 
τοΰ παντοπωλείου 
τής Κοινότητος εν 
ω έπ! κρεμμαμέ- 
νου πίνακας ανα
γράφονται οί τι
μά! τών πραγμά - 
των.

"Ο κ ΰπουργός 
ένθουσιωδώς έκ- 
φρασθείς περ’ι τών 
προσφύγων ειπεν 
οτι ή έκπολιτιστ·.- 
κή δρΰσις τών

κήν πορείαν έφθασε τά 16 μέτρα κατά δευ- 
τερόλεπτον ή 54 χιλιόμ. τήν ώραν.

Η ΣΤΗΘΕ1ΣΑ ΕΝ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΩ ΑΨΙΣ
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Η ΤΕΛΕΓΤΑΙΑ ΜΟΔΑ

-^C.,

Ενδυμασία 
(iraml Ί'ηιΊ- 
leur, κασμίρι 
ριγέ, φόδρα 
πολονέζ. Φού
στα κλώς.

·— ι·*«<-.<

Ϊ^ΤΓΠΠΣΕΙΣ — ΛΪκεψεις

ΊΙ τέχνη πιε ζηλότυπο;. Λέ>· επιτρέπει οΰτε μίαν 
στιγμήν νά λησμονηθή.

Εόκολώτεοον είνε νά μετρήσωμεν τάς σταγώνας 
τον ’Ωκεανόν ί} τάς έπιθυμίας γυναικός.

"Οσοι όέν είμποροΰν νά φανούν καθαροί προσπα
θούν νά φανούν μεγάλοι·

Μεταζυ τον μίσους και της φιλίας μόνον ή αντι
πάθεια έγχωρεΐ.

Κάθε άνθρωπος ε!μπορεί νά κόμη άριστουργήματα 
άρκεΐ νά κάμη τό ίργον τον μέ τον καιρόν τον.

Δ. Βιρναδάκη «ΧΊκηοόρος Φωκάς», ·Φχΰστχ»,«Με- 
ρόπη·.— Μ. Ζώρα «Οί Έπχρχιώτχι».— X. Λάσκαρη 
«Τό Κοκκχλίκι τή; Χυχτερίδας-, «"Τπό Έχεμύβειαν·.
— Άρ. Προβελεγγίου ΊΙ Έπιστρορή τοΰ ’Ασώτου».
— Κλ. Ρχγκχδή ΊΙ Δούκισσα τών ’Αθηνών .

Το Βασιλικόν Θεατρον

Τήν 1 Νοεμβρίου άνοίγει τάς πΰλχ; 
του τό Β. θεζτρον μέ πρώτην πζ;ζ- 
στζσιν τόν Οίίίποδζ έπί Κολονώ Δη
μοσιεύομε*  κζτωτέρω τό έκδοθέν δρζμζ- 
τολόγιον. Έξ χύτου κζτχφχίνετζι ή σο- 
ζχαχ έργχσίζ τοΰ μονζίικοΰ διευθυντοΰ 
του κ. Άγ. Βλάχου. "Ολχ τά έπιτυ- 
χόντζ πζλζιά έογζ δέν έλησμ.ονήΟησχν. 
Τά ζοιστουργήμζτζ τοΰ Γερμζνικοΰ, 
1’ζλλικοΰ κζί Ίτχλικοΰ Οεζτοου έπζρκώς 
ζντιποοσωπεύοντζι. Πολλά κλασικά ελ
ληνικά. έργα κζί νεωτερζ Οζ πχιχΟοΰν. 
Μέ τοιχΰτζ λοιπόν έργζ κζί τόν γνω
στόν ζπζρζμιλλον πλούτον τών ένίυμζ- 
των κζί σκηνικών, εϋκολον είνε νά έννο- 
ηθη πόσον έπιτυχώς Οζ ίιέλΟν) τήν έφε- 
τεινήν του περίοδον τό Βζσιλικόν μζς.

Ιόοΰ κζί τό δρζμζτολόγιον πλήρες ;
ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Σοροκλέου; «Οΐδίππους έπί Κολονω·.— Εύ- 
ριπίδσυ «"Αλκηστι;·.

Τ. Άμπίλά ’Ακτή·, τρχγωδΐχ, -Βϊλισ- 
σάριος», τρχγωδϊχ.—X. Άννϊνου "Τό Αΐνιγ 
μχ·, κωμωδίχ.—Δ. Οΐκ. Κχλχποθάκη "Σπάρ
τη·, τρχγιυδίχ. — Ί. Κχμποΰρογλου—X. Λά- 
σκχρη Ό Χτροπχλός ’Ερωτευμένο;·, κωμω
δίχ.— Ί. Πολέμη «’< > Πτωχοπρόδρομος", δ; τ
αχτική κωμωδίχ —Άρ.Πί'Λιλ»γγιου« Ή Κόρη 
τή; Λήμνου · ,τςχγωδίχ. — Γ.Τχοζοποϋλου til· 
οδώρχ . τρχγωδίχ.

Shakespeare Ι’ωμχϊο; καί Ίουλίχ , τρχ- 
γ«..δ·χ,—Calderon Ό Άλκάδη; τή; Θχλχ-
μχία; , δρχμχ. - Ε< hegarav · Παραφροσύνη 
ή Άγιωσύνη . δράμα.—131 ιιmen11>.ιI it lia- 
delburg Tx;-:o:ov τί; τήν ’Ανατολήν», κω- 
μ<ρδ·χ. — Bcnedix Ό Έξάδιλοος», κωμω
δία—Moser Τέλος μηνός , κωμωδία.— I'ail- 
leron «Πληκτικό; Κόσμο;». κωμωδία. — Uer- 

fiere «Οί Κουτοπόνηροι”, κωμοιδία.— Capas 
*Ό Κύριο; Πιιγκοά . κωμωδία. Ό ’Αντί
παλο;·, κωμιυδίχ. — Uuinanoir Αί ’Αθυρό
στομοι Γυναΐκι; ·. κωμιυδία.— J Julien Τχ 
Πτερά τοϋ Κολοιοϋ·, κωμωδίχ.— G Sanil«'O 
Μχρκήσιο; Βιλμερ , δρχμχ.— MeιIliac el lla- 
levy Η Μητεροϋλχ . κωμωδία.— Em. Fa
bre >Ό Σαθρό; Οίκο; , κωμωδία. — Mei Iliac 

Τό Αϋτόγρχρον», κωμωδίχ. — Second el 
Blerzy Τό ’Ανώνυμον Φί/.ημα ■. κωμωδία.— 
llovego «Τό ’Ανώνυμον 'Ράπισμα . κωμω
δία κλ. κλ.

Ή.·Η 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Σοφοκλέου; «Οιδίπου; Τύραννο; . Ήλέκ- 

τ?α·.

Sliake-poare -ΌΟΐλλο;·. -Ό "Εμπορο; τή; Βενε
τίας», · Το Χειμωνιάτικο Παραμύθι. — GOliic «Φάουστ». 
— Legouve -Μήδεια-, ■ Γυναικομα/ίχ .— Angier 
• Τυχοδιώκτριχ 1, - ΌΓχμδρ'ο; τοΰ Ποχριέ», ■ Ό Συμ· 
δουλαιογράρος Γκερέν».—lionilinel Ταςείδιον ’Αναψυ
χή;».— Jacoby «Ό Κατάσκοπος".— Mirbeau «Ό 
Χρηματιστής». — Cipns «ΊΙ ΙΙυργοδέσποινχ». — lliche 
« ΊΙ ΙΙρόρχσι;».— S'dney Χυκτερινχί Πιριπϊτειχι». 
Mos r «Πόλεμος έν Ειρήνη’, Βιβλιοθηκάριος·, Ά- 
μχζών·;—Benedix «Ζιζάνιου».— Walther el Stein 

Δεσποινίς Διδκκτωρ».— Hauptmann «Ό Αμαξά; 
’Ενσέλ".— Sudermann Μίγδχ- κλ. κλ.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΗΜ ΚΑΡΖΗΣ, ’/«r>;

Δεινόν άγγελμα ! Άπέθανεν είς φίλος τών 
γραμμάτων, θιαΟώτης τών μουσών, ύποστηρι- 
κτής ύλικώς και ηθικώς της Έλ ,.ηνικής Δη
μοσιογραφίας. Νεώτατος δύ. Ιατρός, έν Καίρω

διαμένων, ηρό 
πολλών έτών 
είς τήν χώραν 
τοϋ Νείλου έγ- 
κατασταθείς,έ- 
νωρίτατα άνε- 
δείχθη καί έν 
τΓι έπιστήμμ 
του καί τίί ύ- 
φη?.μ τοϋ Κάι
ρου κοινωνία, 
πάντοτε δρών 
έπ' άγαθώ τοϋ 
Έλληνισμοϋ, 

καί παρέχων 
πρωτοφανή καί 
ένΟουσιώδη φι
λοξενίαν, μετά 
τής έριτίμου

κυρίας του. είς πάντα δημοσιογράφον, καί τών 
γραμμάτων μύστην.

Δυστυχώς έπέπρωτο ό αοίδιμος Φίλος έν τμ 
άκμμ τής δράσεώς του καί τόσον προώοως νά 
μάς έγκαταλείήιμ, μοιραία δι συμπτώάει, εύρε 
τήν αίωνίαν άνάπαυΟιν είς τά άπαλά χώματα 
τής Ιδίας του πατρίδος, ϋπό τόν γαλανόν τής 
'Ελλάδος του ούρανόν, όπου έφέτος τάς θε
ρινός ημέρας ήλθε νά διέλθμ.

Βαθύτατα συγκεκινημένοι έκφράζομεν τά 
θερμότατα Λμών συλλυπητήρια είς τήν έρίτι- 
μον σύζυγον, έπευχόμενοι πάσαν παρηγοριάν, 
έπί τώ άπροόπτφ δυστυχήματι.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

“Εν τινι χορώ:
Νέος τις Κύριος χορεύων, δυσκολεύεται ν' 

άρχίσι; όμιλίαν μετά τής χορεύτριας του, ΰτε 
αίφνης προσπαθήσας, τή λέγει μετά γλυκύ- 
τητος:

— Δεσποινίς, είδατε ποτέ λαιμητόμον ;
■χ-ί

Μήτηρ τις προ: τόν μικρόν νίόν της βοη· 
θονντα ανιόν νά βάλη τά υποδήματά του:

— Και όταν γίνης στρατιώτης, πώς θά κά- 
μνης μόνος;

— Θά ίχω μίαν νταντά, μαμμά. “Ολοι οί 
στρατιώται έχουν.

>»<
Ποιητής τις άφοΰ άνέγνωσε ποίημά τι είς 

συνάδελφόν του, τον ήρώτησε, πώς τό εδρί- 
σκει:

— ’Ολίγον άνάλτιτον, τον άπαντά διαρρή
δην εκείνος, τοΰ λείπει άκριβώς τό άλας:

— Τό ίσκέφθην, τώ άπαντα έκεΐνος, άλλ 
επειδή τό έκαμα άκριβώς δι’ έσέ, έπρεπε 
φυσικά νά έχη τό άνάλογον άλας.

>^<
— Δέν μυΰ υπολείπεται παρά νά καύσω τά 

μυαλά μου, έλεγε τις πρός φίλον, μετά άπυ- 
νενοημένην πράςιν του:

— Περιττόν, τα» άπαντα έκεΐνος, δέν θά εϋ- 
ρης ποσώς τοιεΰτον είς τό κρανίον σου, 
καθόσον, εάν είχες μυαλό, δέν θά σέ άφινε 
τά έκτελέσης τοιαύτην άνοηοίαν.

Έν τώ πλημμελειοδικείφ:
— Ό πρόεδρος. Πάλιν σν έδώ Πιπϊνε, 

κατηγορεΐσαι δτι ήοο πάλιν μεθυσμένος και...
— Ό κατηγορούμενος. Δέν θυμά

μαι. κύριε Πρόεδρε, αλλά νά σάς πώ. ’.Ίν έ- 
πιον, τό έκαμα διά νά λησμονήσω τόν ίαυ ■ 
τόν μου:

— Ό πρόεδρος, ζΐέν λησμονής δμως 
νά πί> »]ς τό κρασί;

Έν τινι ζενοδοχείφ:
— Παιδί, δεν έιλλαςες τά αινδόνια;
— Περιττόν. Κύριε, είναι καθαρά'
— Πώς. άφοΰ δ πρώην έμοΰ έκοιμάτο έδώ 

μίαν εβδομάδα;
— Ναι, Κύριε, άλλά έκαιινε λουτρό κάθε 

'μέρα και δέν τά λέρωσε τά σινδόνια.

ι
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20. Μαγική εικών.

Λέι· βλέττει λοιπόν κοντά μας ενα Κινέζο ;

21. Λΐνινμα.
Είμαι τι άφηρημένον 

απλώς όταν μ’ δνομάσης 
άλλ' υπέρ συγκεκριμμένον 

φίλε, αν μέ δοκιμάοης.
>—<

"Ολοι, όλοι μέ ζητούν
κ' οί μικροί καί οί μεγάλοι 

κι’ αν ποτέ μέ λησμονούν
ι7<ζ μέ ι'/υιιη&οΰνε πάλι

'Εάν κάποιος ιιοοιΊιυη
Αά μέ χρειι.οίΙούν ευθύς 

μα άτι μέ ζητήσουν πάλι 
έάν, η ίλε. παντρευτής.

>—<
7” έίμοι τό λοιπόν, ώ λόται, 

άφοΰ σιί] χορί, οτΐ, λύπη 
όλοι σας εμέ ζητείτε ;

22. Γοϊόοτ
Ο | λόχος κοίω X λογ όσοι νέα πάρε 2 τη

2 3 . Φ ν ρ δ η ν — Μ ί γ δ ιι ν
θ}'θλι;ς—Ποσνοκη

ΚΙΣΣΟΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
3ον ΤΕΥΧΟΥΣ

10—11 Έπί τοϋ Αριστερού βραχίονας.— 
Έπί τοΰ οικιακού.— 12 Σ-αμμος=ΣΑμος.— 
13 '11 φιλολογία τους λαούς μεγαλύνει.—14 
Τύχη άστατος.— 15 Ευκόλως οί λαοί πλα
τ ώντιιι.

Λύται. 77. θωμύπουλος εκ Σύρου 4. Μιι- 
ρίκτι Φιλιππίδου έκ Πειραιώς 2, Κάρολος 
Δίρκε έκ Σμύρνης- 5. Παντελάκης έξ 
ΰητών 3, Δρτπέτης Βασίλειος έκ Ποτρών 2. 
Πράσινο Περιστέρι έξ Άθηνιΰν 4. —π. .Ιευ- 
κίνης έ}'\1ίίη> ών 5 καί Μαύρος Κύκνος έκ 
Σύρου 2.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
Τλρζϊον σόγγραμ.μ,α χ,χ'ι yz-ησψ.ωτχτον έςε- 

δόθη ν.χτ’ αύτάς ύπό τοΰ κ Π. Θ. Πύρλα, Ά- 
νολδγου χη^.ικοΰ, χπχρχίτητον δι’ ολους τούς 
οινοπαραγωγούς, καθο'σον έν αύτω θά ευρωσι 
παν ο,τι άοορζ τήν παρασκευήν καί συντήρη- 
σιν τών 'Ελληνικών οίνων,

Τό συγγραυ.ριχ κοσμείται κζι ύπδ πλειστων 
ωραίων εικόνων όλων τών συσκευών καί [ληχα- 
νηυ.ζτων της οινοποιίας.

Τιυ.άται αντί δγ/. 5.
Οί ήο.έτεροι συνδροιζηταί δόναται νά άποτα- 

θώσι κζΐ πρός ή[Λάς.

ΘΗΝΑΤΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ
Ό κ. Σπυρίδων Παγανέλης άνεφάνη καί 

πάλιν, διά τοΰ νέου ωραίου έργου του, κυκλο'ρο- 
ρήσζντος κατ’ αύτάς ν.Άϋ’ηνοϊκαι ΊΙμέ.ραι'». 
’Ιδού ή ύπόθεσίς του; Ό Δησ.οφών, Χίος την 
πατρίδα, πλουτίσας έν ’Αγγλία, πρζγυ.ατοποιη 
τό γλυκύτερον δνειρον παντός άνζτρεφορ/.ενου 
έν τγ ξένη, νά έπισκεφθή τήν 'Ελλάδα [/.ας.

Φζντκσθήτε λοιπόν τοιαύτην ποιητικήν ψυ
χήν, περιγράφουσζν τάς συγκινήσεις τών αί 
σθητικών αύτών επισκέψεων, διά τοΰ καλάμου 
τοϋ κ. 1 Ιζγζνέλη καί θά λάβετε ιδέαν τής 
αξίας τοΰ βιβλίου. Είς τήν ουτω δέ ποιητικήν 
έξζρσιν τοΰ συγγρζφέως καί εις τά εθνικά 
ί'ιώδη, ζτινα έν τώ βιβλίω άνζμοχλεύονται 
ζντζποκρίνετζι γλώσσα μεγαλοπρεπής κζθι- 
στώσζ τό σύνολο·/ άρμονικώς έ'ςοχον.

II έκδοσις είνε τοΰ Βιβλιοπωλείου της Ε
στίας, Ίωζννου Δ. Κολλάρου. Τιμάται Δρχ_. 3.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Λ. -V. Ν. Σττνή[ΐτίχον. Συνδρομή σζ; ελήφΟη. Ά- 

πόδειςις έστχλη ήμϊν. Ευχχριστοΰμεν.— 1. Κ. Μασση- 
Μα>·. Επιστολή σχ; ζζΐ ι·Ι1·ύ|ιιι· φ-, ‘>()0 έλήρδησχν. 
Τχ-χυδρομικώ; γρζρομεν —Δ'.Λ. Ξηγοχώγιον. Διζ πρώ- 
την ζζι '/·/·. τρίτην ρορχν ειδοποιήΟημεν. Τ.χει ζχ- 
λώ;. .'/. Δ.’.Ι./'ΐ'ίηίμίΐαι·.— ΈλήρΛη ώρζ"ον δίλσχριον. 
Προσεχώς ζπζντήσωμεν έζτενώς.—Λ. 11. Γ. Κίγκνγαι·. 
Τχ τεύχη έστζλησζν.Ί'./πίζομεν ήδη νχ τά λάβετε.— 
II. Ε. Ζάχιινί'ον. Διαγωνισμό; Ιίχντελίδειο; Προ-ζη- 
ρύχΟη. Δεκτά έμμετρα ή πεζχ δρχμζτχ Προτιμήσει 
ή ίστοσίχ τοϋ Μ:σ. Ελληνισμόν. 1 λώσσχ όμζλη ομι
λούμε/η.— Λ . '/, “Aii.l. 'Επιστολή έλήρΟη Εχε·, κζ- 
λώ;. Άνζμένομεν με πρώτην εύζζιρίζν.— Κ. II. Αα.Ι- 
κίύ'ΐ. ΈλήφΟη βράχε?*.  Τζχ. έγράψχμζν —7. II. Ε 
Μιτι-.Ιήνην. ’Επιστολή κζΐ cheque φρ. 50 ελήρΟησχν. 
Τζχ. γρζρ'.α-ν. — I. Κ. Σ. Μ-ιοσα.Ιίαν. Κζλώ; συα- 
ν-ορρούιζεΟχ υέ πχρχγγελϊχν σχ; —II. II. Ιΐϋγχσν Κζΐ 
έγώ ζ,π,ιησζ περισσότερον. Τζχ. γρζφω έζτενώ;. — 
.V. Τ. //ι·ρ)·(.>·. ’Επιστολή μετ’ έμβχσμζτο; έλήρΟη. 
Εΰ/ζριστοϋμεν. Τζχ. γράρομεν. — //. Σ. Πάτρας:. Ε- 
λήρόη Οελτζριόν σζ;. Ελζδον ύπ' οψιν μου γρζρόμενζ.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


