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Έοιστώρεν τήν προσοχήν του 
κοινού τής ’Ανατολή; έπί τών 
αρχαιότερων ζαί τελειότερων 
τούτων ρηχανών τής όαπτιζής. 
Είναι χρήσιμοι εις πάντα κλά
δο ν τής τέχνης, ήτοι εις τού; 
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δος ραπτική;. Πλέον τών 70,000 
εύρίσζονται εί; καθημερινήν χρή
σιν έν ’Αγγλία, ’Ιρλανδία, Σκω
τία, Γαλλία, Γερρανία, Αυστρία, 
'Ρωσία ζαί άλλαις χώραι; τής 
Ευρώπη;. Πάσα οικογένεια οφεί
λει νά ήναι κάτοχο; ριά; τοιαύ- 
τη; ρηχανή;· διότι δΓ αυτή; δύ- 
ναται νά ζατασζευάζη ο,τιοή- 
ποτε εργον τής ραπτική; οεχάζι;
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μας. Δ,ιαταγη συνοδευορένη ρεθ’ ένό; τ ρ α β ί γ ρ α τ ο ς επί τίνος καλή; 
τραπέξης τού Λυνδίνου, έζτελεΐται παραχρήρα. Διαταγαί δύνανται νά 
σταλώσι ζαί προς τον Κ. JOHN F. O’BRIEN εις το γ ρ α γ εϊ ο ν της 
εοη μ ερίοος ταύτης. Μεγάλη κατανάλωσΐ; δύναται νά γίνη κατά 
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ραχωρήσει γενναίαν υποτίρησιν τών ανωτέρω τιμών.
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νά έπιθεωρήσωσι τά ζεχρυσωρένα οικιακά έπιπλα άρίστη; κατασκευή; 
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Τού JOHN GOSNELL & Co., ή διύλισρένη λεβαντί; συνιστάται διά 

δωράτια ασθενών ζαί όις ή καλλιτέρα καί γνησιωτέρα τών όσων έξ άν- 
θέων γίνονται.

Τού JOHN GOSNELL & Co., τό γνήσιον καί ρελανόν σαπούνι τοΰ 
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I.

Μεγάλη, εύρεϊα, εντελής, όποια ύπήρξευ ή φύσις εί; πάυ ο,τι ευ 
τή άυθρωπίυη ο’ρΑοα. Ι^τ,υ.ιούργτ,Ίε^ ευείχθη^ ν.υ 6χι ελλιπής, φει- 
δοιλή αολαταύτα ν.Α εΐζ ευια, εύάοιθμα είναι αληθές, τώυ περικλειό
μενων ευ τη απείοω οεζαυ.-.υη της. Ύπάοχουσι τουλάχιστον ευ τώ 
εύρεί αύτώ κύκλω, όπερ ονομάζεται φύσι;, ελλείψεις, διά τάς όποια; 
έκαστο; ?χ·ι δίκαιου υά έκπλήττηται καί άποοεϊ, διατί υά ύπάοχω- 
σι παράδοξα καί αλγεινά ί>αιυόυ.ευα, καθαρό»; αυτιφάσκουτα πρό; 
τό τέλειου των λοιπών εογωυ τού Πλάστου. Ό άυθρωποφάγο; μαρ
τυρεί πλέον παντός άλλου την πιζοάυ ταύτην αλήθειαν.

Είναι αληθές, ότι τών αιώνων ή ποόεία, άν κατά πλείστα όσα έ- 
ξημέοωτευ, έβελτίωσε καί επί τό κρείττου προήξε των αυθρώπωυ 
τά τ,Οτ,-, άυίπτυς-υ έξ άλλου ή καί έφεοευ εί; τό μέσου κακουργή
ματα άγνωστα ή σπάνια παρά τοί; αρχαίοι;. Οί καιροί μετεβλή- 
θησαυ πολύ, άφ’ή; έποχή; ό Σόλων, Οεωρήσα; την πατροκτονίαν κα
κούργημα μή δυνάιζευου νά εΐσχωοήση έν τή ζαρδία των παο’αυτού 
υομοθετηθέυτωυ λαών, ιζηδευ.ίαυ ήθέλησε νά όρίση κατ’ αυτή; ποινήν, 
ή δέ μεταγενέστερα κοινωνία έσυυείθισευ, ούτως εΐπείν, εί; κακουρ
γήματα κτηυωδεστεοα καί τοουεοο»τεοα εκείνου, διά τό όποιον ό διά
σημος των ’Αθηνών υο'ζοθέτη; δ ευ ένόν.ισεν ικανού; τού; λαούς τή; 
έποχή; εκείνη;. Είναι ά'οα πρόδηλον, ότι κατά πολλά όσα λεπτυν- 
θέυτα τά άνθοώπινα ήθη άπεζτηνο'.θησαυ καί έξηχρειώθησαυ κατά 
άλλα· μ’όλου τούτο ή άυθοωποφαγία, καίτοι σπαυία παρά τοί; αρ
χαίοι;, αέυ είναι πάθος καθόλου έν τοί; μεταγενέστεροι; χοόνοις 
συλληφθέν έν τή ανθρώπινη διαυοία. Ίΐ ύπαρξι; αυτή; «ριθμεϊται 
άφ’ή; εποχή; άριθμεϊται τού ανθρώπου ή ύπαρξι;.

Θλιβόμεθα έυδομύχω; μέλλοντες, έν εϊδει περιληπτική; έζθέσεω.;, 
νά γράψωμευ τά ολίγα ταύτα περί τού κτηνωδέστερου των ανθρω
πίνων παθών, καί νά φέρωαευ εί; φώ; αλγεινά περί τούτου παρα
δείγματα, παρ ολίγων έκ τώυ αναγνωστών ίσως γιυ&»ακόμευα καί 
παρ’όλων άποσπώυτα τά δάζουα. Άλλ’ επειδή είναι τοιαύτα, ποέ- 
πει νά μέυωσι κεκουμαένα διά τού; πλεί στους; δευ είναι ποοτιυ.η- 
τίου υά γείνωσι φανεροί αί πικραί αύται άλήθειαι, ϊνα τραυώτερου 
άποΉιχθή τό εί; πολλά; περιστάσεις κτηνωδέστερου τού ανθρώ
που των σκληρότερων θηοίωυ; Μ ή δεν εγραγευ εσχάτως αν.νντ, ό 
διά.ττ,υ.ο; σύγχρουοζ ιατρός Dr Sa idle, ότι ό θελήσωυ νά άυατέαη 
ηθικώς τόν ανθρώπινου εγκέφαλου, δεν τζρεπ&ι νά έκπληχΘή διόλου, 
<ζν απαντήση φαινόμενα, άτινα καύολου δεν εγαντάΖετο ή έπεοίν.ε- 
viv, ότι εύρίσκεται ένεύοεί πεδίω, όπου τό άποόοπτον τόν εκπλήτ
τει πανταχόδεν;

ΊΙ ιατρική, χ···>ρί; νά οοίση ί'διον ορισυ.όν εί; την ανύρωπογαγίκν, 
την έ^εώοησεν πάντοτε πν.Οο; ιζικτόν υοενο^λαυεία; καί συνήθως 
ύπό ταύτης προηγούμενου. 'Ο όοισυό; ούτο; ό;ζως δεν δύναται νά 
έπεκταύή καί επί τόκν αγοίωυ έζ·ίνο)ν λαώ>υ, των υπερωκεανειους 
χώοας οίκούντων, τζαρ" οΐς ή άνΟρωτζαγαγία είναι παύος εμγυτου, 
ούτως είπείυ, ωυσικον, γενεαλογικόν καί αποτέλεσμα αυτή; τή; κτη- 
ν<όδου; των λαών καταστκσεο);. Διά τού; λαούς τούτους ή άνΟρω- 
πογαγία δύναται τού χ ο όνου προϊόντος καί των ήύό>ν |3ελτιουρ.έν&)ν, 
νά έκλείύη· απόδειξι; οί \\αε.οικανοϊ, έκ των όποίοιυ πολλούς εύοεν 
ανύοο>πο·υάγους ό Κολόυ.υοτ, ότε ανεζάλυόε την γώραν των, καί 
παο οί; Ικ^οτε τό παύος τούτο ήλαττονύη ούκ ολίγον, περιορισ^έυ 
ήδη εί; τούς Ιΐεοουυΐα'ζού; καί τούς Μεξικανούς, οϊτινε; συνειύίζουν 
καί σήμεοον ίτι να τοώ^α^ν τΆζ ε/Ορονς των, αγού τούς ζω'^ρό- 
σωτιν έν τω πεδίω τής μάχης (I). Εκτός των δύο αυτών ^υλών, ή 
άνύοωπογαγία ακμάζει ετι, κατά τόν Μαρλές, καί έν τή Σουμάτοα 
καί τή νήσω τής Σόνδας. όπου ρ.άλιστα ύπάοχει καί νόμος, ϊνα πά; 
νυκτοκζέπτης, μοιχός ή πολέμιος, αιχμάλωτος γενόμενος, παοαδί- 
δηται εί; άνΟοοίπου; τής εξουσίας, οϊτινε; τόν δεσμεύουν καί ζώντα 
τόν τρώγωσι.

Παοά τοί; αρχαίοι; ή άυύοωπο^α.γία. σπανιωτέρα ή παοά τοϊς 
νεωτέοοις, ύπήοχε μολαταύτα δύο εχουσα αιτίας ζυριοτέοας, τήν 
δεισιδαιμονίαν καί τήν έκδίκησιυ. Οί Λυδαι καί Μήδοι, κατά τόν 
Ίΐοόδοτον, καί οί αυτόχθονε; τού 'Ατλαντικού *<ίκεαυού  καθ’ ενα 
άλλον ίστουικόυ, τού οποίου τό δνοαα δέυ έ *ύυμούμεύα,  συνείΟι- 
ζαν, ότε σ-ννώρ-οττον, νά. καΟιεοωσι τήν συνωμοσίαν, πίυοντε; αίμα 
άνΟοώπινου. Τοιαύτην αποδίδει πράξιυ καί Σαλούστιο; εί; τού; συ
νενόχου; του Κατιλίνα, γραυων IJiimaiii corpora saiignineni 
vins ppi’inixtmu in pehn is (•irciiiiitulis^i·. Καί ό Τάκιτο; άνα- 
Ϋ ρ·ι ττεοι -των ηγεμόνων τής Ασίας, ότι συυοέοντες συμμαχίαν πρό; 
α/λήλουτ, όίμνυον έπί του αϊματός των καί έπιναν έξ αυτού· San
guis gustatu > in fopilcrilHi-. Κατά δε τόν Ιουβενάλιον οί Σκύ 
Oar. εϊΟιζον νά πίυωσι τό αίμα των έχΟρών των καί οί Τιντερϊται 
ού μόνον τό αίαά των ετζιναν^ αλλά καί τήν σαρκα των έτρωγαν. 
Τοιαύτην συνήθειαν είχαν καί οί Ι’άσκουες καί οί Σαγοντϊυοι, εσΟί- 
οντε; τάς σάρκα; αύτόιν των ζνν.ιτατριωτων των.

Άλλ’ έάν έζδίκησις ή δεισιδαιμονία πκοήγαγεν τό πάύο; τής άν~ 
Οοωτζογα·/ίας παρά τοϊς αρχαίοι;, ύπήοξαυ καί έποχαί κατά τά; 
οποία; αία άλλη τρίτη αιτία, ή πεϊυα, το έπέβαλεν εί; τόν άνΟοω- 
πον. Άναγίροαεν αεταξύ άζ'/ων παραδειγμάτων τήν κατά τόν ποόί- 
τον Μ. X. αιώνα ύπό τού Φλζδίου Τίτου γενοαενην πολιοοκίαν τής 
Ιερουσαλήμ, καά ήν, ότζως οί ιστοριογράφοι τής έποχή; εκείνη; ά- 

ναυέρουσιν, ρ.τ.τηρ τις, ύπό πενίας μαστιζόμενη, έα-όνευσε τόν υιόν 
τη; καί τόν εγαγε.

Τοιαύτη ή ανύρωπο^αγία παρά τοϊς αρχαίοι;· πάθος ένεογούυ.ε- 
νον έν σο>α νοερά καταστάσει, κατά απεχθή καί βάουαοον συνή
θειαν. Παρά τοϊ; νεοιτέροις όμως ή άνΘρονποΦαγία δύναται νά ονο 
ρ.ασάή αδελφή τής φρ-νοβλαβεία;· ενταύθα ό ένεργών δεν ενοίσ/.ε- 
ται έν σώα νοερά καταστάσει, άλλ’ έν ^αΟεία ψυχτίς ταοαχή. Ό 
ιατρό; ό μέλλωυ νά έξετάσρ τήν νοεοάν κατάστασιν ενός άνΟοωπο 
υάγο-jj ενρίτ-χει μ·γαληυ σχέσιυ μεταξύ αυτή; καί τής φοενοβλα- 
6ούς· σύγχυσιν ιδεών, Οέλησιν άνευ οδηγού, σκέψεις άλλοκότου; 
καί κινήματα ετι μάλλον παράδοξα· Γζλειψιν ρ.νημονικού, νούν ς-α- 
Ο-ρώς αυλινόούρ,ξνον εν υ.εσω ιδεών πεπλανημένο^ν καί απελπισίαν, 
ήτις τόν φέρει ενίοτε εις Θέσιν αύτοχ-tpiar. Εί; ταύτην δε τήν με
τά τή; φρενουλανείας συγγένειαν αποδίδεται καί τό γενεαλογικόν τού 
πάύους τούτου. Ούτλ«ς ο ιδρυτή; τή; κοανιοσζοπία; Gall, υποστη
ρίζουν τήν ιδέαν ταύτην άναφέοει άνύοωπον, οστι; τοσαύτην ήσύα- 
ν-.το ν./ίσιν ιτρός τό ετθίε·.ν α^ύοωπίνην σάοκα, οίστε πολλούς έδο- 
Ζοφονησε, και .υεταφέρων τά πτ'ύν.ατα οίκαδε, τα /.ατετρο^ΐ' δ Ον
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γάτηρ τού άνύρώπου τούτου, καί τοι ένωρ’ι; χωρισύεϊσα τού πα- 
τοός τη; καί μακοάν αυτού άνατοαφεϊσα, ύπέκυψεν εί; τά αυτά πά- 
9η. Δεν ένύυαούμε^α, πού είχοαεν άναγνώσει τήν ιστορίαν σκωτι- 
κή; οικογένειας,τή; οποία; πολλά μέλη εσχον κληρονοαικώ; τήν έπι- 
Ονρ.ίαν τού έσ9ίειν άνύοωπίνας σάοκας.

Εί; τήν κατηγορίαν οαω; ταύτην δεν δύνανται νά κατατάξη τι; 
άζλα τινά άνΟρωποφαγία; παοαδείγματα, χάριν έκδικήσεοι; καί έν 
ύγιεϊ νοό; καταστάσει δρααατουργηύέντα άλλοτε έν τη μεγάλη μ.η- 
τροπόλει τού πολιτισμένου κόσμου, τοι; Παρισίοις. Τοιούτον φρι- 
κώδες κακούογηαα άπαντώμεν εί; τήν ιστορίαν τεύ δεκάτου έδδό- 
ρ.ου αίώνος, λαβόν χοίοαν έν τή /ζεγαλουπόλει έκείνη· ό Ίύωοεντϊ- 
νο; στρατάοχητ D’Ancre, άκολουύήσα; κατά τό 1GOO τήν Μα
ρίαν τοίν Μεδίκων εί; Παρισιού; καί άποτελών μέλο; τής Αυλή; της 
έδολοφονή9η κατά τά 1617, τό δε σώυ.άτου αατααεου.ατιτΟ'εν κα- 
τεοροχύίσύη παρά τού Παρισινού λαού, οστι; ήύέλησε διά τούτου νά 
έκδικηύη δι’ όσα ραδιούργων παρά τή Αίαρία των Μεδίκοιν εντ,ρ- 
'/τ,σε κατ’ αυτού. Τό σπαραξικάρδιου τούτο γεγονός, ριελανήν σε 
λίδα άφησαν εί; τήν ιστορίαν τού γαλλικού έθνους, είναι τό πρώ
τον των νεοιτερων χρόνων ’άναφερόαενον έν Ευρώπη άνΘροιποφα- 
γίας παράδειγμα.

Περί τήν αυτήν εκείνην έποχήν, ό Ερρίκος Δ', έπολιόρκει τήν 
πόλιν των Ιίαρισίων, εί; τήν ιστορίαν δέ τή; πολιοοκία; ταύτη; ά 
παντώμευ φοβερά άνΟρωποφαγία; παραδείγματα, άτινα ομω; ήτ- 
τον κατηγοοητέα καθίστανται, άν τις λάβη ύπ’ ό'ψιν, ότι ήσαν τή; 
πείνη; δειυαί συυέπειαι. Κατά τήν έποχήν έκ-ίυην ό πολιοοκούμε 
νο; λαό; εί; τόσην πείναν ήλύευ, ώ^Σ μεταβαίνωυ εις τά '/.οια^τόρια 
ττ,ς τζόΐζωζ, έξέύαπτε νεκρού; παλαιών ήμερων, έλάμβανε τά οστά 
καί έξ αυτών κατασκεύαζεν άλευρου, οι’ ού έτοέφετο. *11  σ-jyypo- 
νοζ ιστορία αναφέρει τό όνομα γυναικό;, ήτις εψησε τά ρ.ϊάη τού 
έκ τή; πείνη; άπο^ανόντο; τέκνου της, ύεομού ετι καί ήοχισε νά τά 
τρώγη· αλλά τοώγουσα αυτά, κατελήφύη έκ τή; λύπης, τή; φοίκη; 
καί τή; μετανοία; καί αυθωρεί έπ’ αυτών των ιδίων έξέπνευσεν.

Έτη τινά 3ραδύτερον, ότε κατά τά 1627—1628, έπί Λουδο
βίκου τού Π’/ έπολιοοκεϊτο ή γαλλική πόλις Ί’οχέλλη (IvocIk·!le), 
εις πατνρ καί μία μήτηρ, εί; έσχάτην πείναν ϊίΟόντιζ^ άνώοΆαν 
τό πτώμα τή; ύυγατρός των καί τό κατέφαγον, τό δέ γεγονός τούτο 
αναφέρεται παρά τού ιστορικού Λngticlil.

Ί1 ιατρική, Οεοιοησασα τό πάθος τής άν^ρωποφαγίά; ώς ενεο- 
γούμενον έν ταοαχή νοό; πάντοτε, κατεδίκασε τούς δικαστάς οσά
κις ϊς··ι/αν εί; τήν λαιμητόμον ανύρωποφαγους,τούς οποίους ό>ωειλον 
μάλλον νά οίκτείοωσι καί έγκλ-ίσωτιν εις φρενοκομείου ή άλλο τοιού- 
του είδους σωφρουιστήοιον. ’Εντεύθεν εγευυήύη άλλοτε έν Γαλλία 
σύστημα, παοά των δικαστηοίων κατόπιν έπικυρωύέν, νά δικάζη- 
ται μεν καί καταδικάζηται ό κατηγορούμενος, νά μην έκτελήται δέ 
ή θανατική ποινή (έννοεϊται έν περιπτώσει ααθ' ήν ήύελεν έπιβληύή 
τοιαύτη) πριν ή ό καταδικαστεί; τεύη εί; νοσοκομ-ϊον, αναλάβη έν 
τελώ; τάς φοένας, καί κατόπιν ύποστή τήν ποινήν. Γ.ραχυτάτη ό
μως ύπήοξευ τού νόμ.ου τούτου ή διάρκεια. Διότι, όπως ορθότατα 
παοαττ,οεί καί ό Dr Saul!»·, είναι αξιοποεπέ; διά τήν δικαιοσύ
νην νά παοαμουεύη τήν άναόόωσιν κλονιζόμενου πνεύματος, όπο>; 
άκονίση κατ’ αυτού τήν μάχαιραν ;

Ιδού εν δραματικόν παράδειγμα, ύπο^ηρίζου τά άνο^τέρον
Ό ’Αντώνιος λεγ.ρ (Aiihiin Lrgor) ήν νεανία; είκοσιεννέα έ- 

τόίν, άλλοτε μεν στοατιωτικό; ήοη δέ αμπελουργός τό επάγγελμα· 
πάντοτε σκυΟοοίπός, άγοιωπό; μάλιστα, φεύγων τήν κοινωνίαν των 
γυναικών καί τών συνομηλίκων τον. Τήν 23 νοεμβρίου 182 ! ,’ροσ- 
άγεται ενώπιον τού ακυο-ωτικού δικαστηρίου τών Βεοσαλλιών κατη
γορούμενο; ότι τήν 20 ίουνίου 1823 έγκατέλειψε τήν πατρικήν του 
οικίαν, μετέβη εις δάσος τι έκεϊ πλησίον, κ»ί εκεϊ μίαν εβδομάδά 
πλανώμενο; ζητών ρ.ίρος τι χατάμονου άν·καλυψ&ν έν σπήλαιον έν 
μέσω ^οάχων. Έν αύτώ εζησε πεντήκοντα σχεοον ήμερα; τρεφό
μενο; μέ ρίζας, όσπρια, στάχεις, σταφυλά; καί διαφόρου; άλλου; 
καρπού;· ενίοτε δέ με^έβαινεν εί; τι πλησιόχωρου χωρίου ϊνα άγο- 
ράση άλλα; διαφόοους τροφάς· νύκτα τινά εαίε'^ε άγκινάρα;· άλ
λοτε πάλιν εζλεψεν ένα κουνέλλιον, τό .«σφάξε, το έψησε καί τό ζατε- 
βρόχΘισε δημοσία.

«Τήν 1 Οην αύγούστου. λέγει ο ίδιος, εύγήκα να μαζεύσω μήλα· 
(όλέπο) εί; την ά/.ραν τον δάσους μιζρόν κορασιού καύήμενον μ’ερ 
χεται ζμ·σω; ή ιδέα νά το αάί^ω' τού περνώ τό μανδύλιον πέριξ 
τού λαιμού καί τό φορτώνομαι έπί τών ό\ρ.ων τό 'ΛΟράσιον μίαν μι- 
κοάν υ.όνον ivorvcv έβαλεν. Έπεριπάτησεν άοκετήυ ό’>οαν εντός τού 
δάσους, ήοχισα δέ νά. πεινώνά. διψώ καί νά έχο> καύσιν. "Εμει
να μισήν ώραν σχεδόν αναίσθητος έκ τή; πείνη; καί τής δίψης, α
φού δέ κατήντησα εί; τό μή περαιτέρω, ήρχισα νά τρώγω τό ζο · 
οάσιον..............» fO Leger άονεϊται κατόπιν τήν αποδιδοαενην
αύτώ κατηγορίαν, ότι έβίασε καί ήζρωτηρίασε τα γεννητιζά όργανα 
τού κορασιού Δ..., όπως ούνομάζετο. 'Ομολογεί μόνον, ότι άνοιξα; 
τό σόίμα, είδε τό αίμα ρέον έν άφύονία, ότι εί; τήν Θέσιν ταύτην 
ΤίσΟά.νθη τόν δίψαν του καταπαύουσαν, καί ότι πριν καταβρ·χ9ίση 
τήν καρδίαν τού Οναατος την ΙΟηλασε. «Το έκανα, έποόσύεσε, διά 
νά πίω αίμα .... ήθελα αίμα .... ήμην ήφαυισμένο; έκ τής δί- 
ψη; .... δεν ήαην κύοιο; εαυτού.»

Καί* ’ όλην τή; δίκης τήν διάρκειαν, ό Leger εδειξεν αδιαφορίαν 
εκπληκτικήν. Εί; όλα; τά; έοο^τήσει; τά; γενον.ένας αύτόί, εν ναι. 
αετ αδιαωοοία; προφεοόμενον, ήτο ή αόνη του άπάντησις. Γαλή
νια ησαν τά χαρακτηριστικά, τού προσοόπου του, τό δέ ^λέαν.α του 
άπονεκριομένον, καί τό στάσιμου του ακίνητον. Διετήοει στωϊζήν 
άπαθειαν- καί μόνον έν ήθος φαιδρόν καί εύχαρι υπήρχε ζωγραφι
σμένου έπί τού προσώπου του.

ΚατεδικάοΟη εί; θάνατον καί έκαρατομήύη 'II κεφαλή του άνε- 
ταήνη παρά τού Estglirnl καί τού Gall, έπί παρρησία πολλών άλ
λων ιατρών. Ό Esniiirol αναφέρει ότι παρετήρησε πολλούς ασθε
νείς πρόσθετόν; oyv.ov; ρ.εταξν του μυελου καί τής μεγαλειτέρα; 
μεμβράνη;.

Ό Dr Saulle παρατηρεί, ότι ό Leger, πράξας τό y.aaovoyr/j.a 
εν ρ.η ύγιεϊ καταστάσει νοός, εποεπε νά κζεισύή α.π//.>ς εις φοευο- 
κομειον. ‘II δικαιοσύνη έν τούτο»; δύναται ν' άριθαήση καί περι
στάσεις κατά τά; όποιας, α?τί ·.ά. στείλη το e.ay.vvpyι,σαν π^νσω- 
π^ν ει; την λαιμητόμον, το Ζ/Γύοικασευ εις α.·.ωυικυ καΟειρξιν εντός
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a.va'toyov καταστήματος. Ό Hortlloli’t αναφέρει (1) άνθρωπον, τού 
όποιου ή ποοσφελεστέρα τροφή ήτο νά συνάζη τά αηδέστερα τεμά
χια τών σωαάτωυ υεκηών ζώων? ενίοτε δε άνθροίπίνονν πτο^μάτ&>ν. 
Είσήλθΐ πολλακις εντός νεκοοταφείων, όπου, τή βοήθεια ν.ατα'ύ.τ^.οιν 
ερ'/αύ.είων^ προσεπάθει ν' άνοΐςη τού; τάφου; νεκρών τήν προτε
ραίαν μόλι; ταφέυτων, καί νά καταβροχθίση τά εντόσθιά των. 11α- 
ρετηοήθη δέ ότι όσάκι; έχόοτα.νεν έκ τών έντοσθίο>ν, δεν ήγγιζε τά 
λοιπά υ.έοη τού σώματο;. Είναι εις νέος τριακονταετής, λέγει ό 
Bertholct, καί εί; τό ποόσωπόν του δεν ανακαλύπτει τι; μηδέν 
ίχνος ποοδίδου τό κυοιεύον αυτόν πά.θος. Τό δέ πεοιεογότεοον εί
ναι, ότι λαίμαογον δεν δύναται τις νά τόν όνοράση, διότι οσάκις 
ευρίσκει έκ τή; προσφιλούς αυτού τροφή;, τήν συνάζει μέν πάντοτε 
πλήν τήν κούπτει εντός τών Οη).αά.ίο)ν τού φοοέματό; του, εωσού τω 
έλθει όρεξι;. Τήν στιγμήν καθ’ ήν συνελήφθη, ετοωγε πτώμα άν- 
Οοώπινον τ^φέν τό ποονί τή; ήυ.έοας εκείνη;. ‘Ο άνθοωπος οντος, 
προσθέτει ό Bcrtholet, έδύνατο τάχιον ή |3ράδιον, νά καταστή 
έπικίνδυνο;· ό ίδιο; ιώμολόγησεν, ότι άν καί δεν ποοσέβαλε μηδέυα 
ζώντα ακόμη, δεν θά έδίσταζεν, άν ή πείνα τόν έσφιγγε, νά ζητήση 
παιδίον τι κοιμώμενον, ενώ πεοιηρ^ετο τάς έςογράς^ νά. τό άρπάση 
καί νά τό φάγη.

Ό άνθρωπος ούτο; δεικασθείς, κατεδικάσθη νά κλεισθή εί; φοε- 
νοκομεϊον.

Τήν 16 ίανουαρίου 1838, ό Jarret καί ή σύζυγό; του Claris
se C.'instock, άμεοικαυοί κατοικούντε; ποό πεντήκοντα έτών πε
ρίπου τήν ού μακράν τής Νέα;Ύόρκης κειμέυην πόλιν "Αμιλτου, /έ- 
οουτες έβδομηκοντούνται καί παρ' όλων άγαπώμευοι καί τιμώμενοι, 
έδολοφονήθησαν. Γείτων τις, τυχαίως διαβά; έξωθεν τής οικίας, 
καί κυττάξα; διά τή; οπή; τού παραθύρου είδε τόν άνδρα καί τήν 
γυναίκα νεκρού; έξηπλωμε'υους έπί τού εδάφους. Ό ά.νήο ήτο ανε
στραμμένος έπί τή; ράχεος· έπί τού αριστερόν μαστού του παοε- 
τηρείτο πληγή ήνεωγμένη, 6 περίπου δακτύλων μήζου;· ή δέ καρ- 
δία ίλλειπεν. *11  yvvriy γήρατα τινα μαζούτεοα, ήτο καί αυτή ανε 
στραμμένη έπί τή; ράχεο;. Έπί τού αριστερόν μαστού τη; ύπήο
χε ^αθ-ία πληγή και έξ αύτή; ή καοδία ελλειπε. Άμφοτέοοιν τά. 
ενδύματα ήσαν ζατεσχισμένα, σημείον ότι πρό τής δολοφονίας «λά
βε χώραν πάλλη............ Μετ’ ολίγον άυεκάλυψεν εί; τό 3αθος τής
θερμάστοας τάς δύο καοδία; ήμι-ψημένας καί ήμιφαγομένας. Με
ταξύ δέ τών δύο πτωμάτων παοετήρησαυ εξηπλωμένον έπί ανα
κλίντρου καί ήρζυ.α ύπνιύττοντκ τόν νέου Ούίλλιαυ.ς, ποωτότοκου 
υιόν τών συζύγων Comstock καί δολοφόνων των.

Λαβούσα ρίρος η άστννοράα συυέλαβε τόν πανροκτόνου, νέου τοιά- 
ζουτα έπτά έτών ρετρίον άναστήρατος καί φυσιογνωμία; κτηνώδους 
μάλλον ή άγοιωπής. ‘Ο Ουίλλιαρι έθεωοεΐτο παο' όλων γλυκύ; καί 
ήσυχο; άυθρ&ιπο;, εζη έν πλήρει αομουία μετά, τών γουέ&χν του, οϊ- 
τινες ποτέ δεν «λαβαυ άφοομήυ παοαπόυωυ κατ’ αντον. «Άυέπυεεν 
ακόμη ο πατήρ povy είπεν, όταν τού εύ’γαλα τήν καρδίαν, ήτις αού 
έχρειαζετο· όσον διά τήν μητέρα μου δεν έδο/.ίρασα πο'λνν κόπον, 
διότι μήτε έκιυήθη κζν είχε τό δέομα μαλακόν, ένώ τό τού πά
τους ρον ητο σ/.ληρόν. "υθε).α νά υπάγω εις την οίχίαν τον άδε>.- 
φου ρον καί τής άυελφήςμου διά. νά. κάμοι τό ’ίδιον, αλλά μ’ έπήρεν 
ό ύπνος καί άπεκοιυ.ήθηυ. »>

Εκπληκτικό; καί παοαλογισμέυο; ό Ουίλλιαυ. δεν ηθέ'λησε ποτέ 
νά. είπη τΐ τον παρεν.ίνησε νά έ^νηση καί φάγη τάς ζαρδία; τών γη- 
ραι/ών αυτού γονέων. Τό άναζοιτικόν δικαστήοιου τόν έθεώρησε 
προσβεβλημένον ύπό παραφροσύνης καί του εκλεισευ εντός σωγρονι- 
στι/.ον καταστήυ.ατος.

Ί1 ΑΙαοία Δολόοη (Maria de las Dolorr·;) ήτο ίσπαυή, κατοι
κούσα ευ ρέσω τών όοέων της Σεγΰυίζς. Έρασθεϊσα τού Έωάυυου 
Διάζ (Juan Diaz) διεφθάρη παο’αυτού· ό δέ εραστής της, ϊνα 
σώση την τιαήυ της την έζήτησεν εί; γαρ.ον παοά. του πατοός τη; 
Πέτρου Δομιγγέζ (ΐ\· Iro Dominguez), γέρουτο; εξήκοντα πέντε 
έτ<ών ηλικία;· αλλ’ ό γέοωυ Δομιγγέζ απέβαλε μεθ οργής τόν π\ά· 
νον υ.νηστηοα.

'Από της στιγρ.ης εκείνη; ή ίσπαυή υεάνις εγειυε ζατηφή; καί 
μελαγχολική· ποιρενϊς ονσα εζήτε». μεμονωμένα καί έρηρι/.ά ρ.έοη, 
ϊνα βόσ/.η τό ποίμυιόν τη;· αί φίλαι της δεν την ήκουσαυ πλέον νά 
τα.ίς είπη ρήτε αίαν λέξιν.

Το εσπέρα; τής 20 ραρτίον 1826, έπιστρίγουσα έα. τού βου
νού, έκλεισε τά. πρόβατα εντός τη; υ.άνδρας καί είσήλθευ εις την 
καλύβηνιης, όπου ήρχισε νά ψήνη εν τεράγιον κοέατος. Ό πατήρ 
της, πλησίον της εστία; καθήμενος καί θερμαινόμενος, άπεκοιυ.ήθη· 
ή Μαρία, καταληφθεϊσα τότε ύπό δυνατής φρενήτιδο;, αρπάζει τήν 
πυ.οωστιάυ καί καταφέοει δι’ αυτής αρκετά κτυπήματα κατά, τού 
γέρουτος πατρός της, οστι; άνευ μηδεμιάς άντιστάσεω; πίπτει χα- 
υ.αϊ, λουόυ.ενος εί; τό αίμα. ΤΙ νεάνις β'λέπουσα. τό άίν.α άυσσά· 
όρρα κατά τού θύματος, τού ανοίγει τό στήθος με ρι/.ρόυ ραγαί- 
ριον, έκβαλλει τήν καρδίαν, σπαίρουσαν ετι, την Οίτ:ι έπί της φω
τιά; πλησίον τού ψηνομενου κοέατος, άμα δέ ηρ.ΐΖ'^ήθη, την παίρ
νει καί αρχίζει νά τήν τρώγη. Αλλά πολλαί στιγμαί δέν παρέρ
χονται καί αρχίζει νά βα'λλη γοινάς γοερά.ζ, ρ-ίχρι τού βουνού ά- 
•/.ουσθείσας· τρέχουν οί ποιμένες από τάς πέριξ καλύβας. Τρομερόν 
θέαμα! Πλησίον τού πτώματος τού γέρουτος Δομιγγέζ, κατηκρω- 
τηοιασυ.ένου, βλέπουν την θυγατέρα του, άνθρονπον ρανιώδη, έ/ου 
σαν τό στόμμα χαϊνον, τούς όφθκλυ.ού; τεθολ&ηιένους, κοατούσαυ 
ευ τεμάχιου τή; καρδια; τού πατρό; της, καί,
«"Ελα, φο»υάζουσα εί; ενα τών παοιστανορίνζον, ξ'λα νά ίδή- την 
καοδίαυ έκείυου, όστις δεν μέ άφησε νά γείυ&) ή ευτυχεστέοα των 
γυναι/.ών, όστις ρ' εστερησε τού άνθρώνπου, τόν όποιου έλατοευον. 
Τήν βλ πεις ; είναι ή ζαρδία τού πατρός μου, τόν όποιου έδολοφό- 
υησα· δοκίμασε καί σύ, άν θέλη; ! πάρε, πάρε ολίγον από τήν καρ
δίαν τού πατρός ρου!....»

Άγυοούμεν όποιου ύπήρξε τό αποτέλεσμα τής δίκης. ‘Ο ισπα
νικό; τύπο; δέν άυέφερε ποτέ ποιου είδους ποινήν έπέοαίον τά ί 
σπαυιζά δικαστήρια έπί πατροκτονία, τοιαύτη;, άνευ παοαδείγμα- 
τος αναμφίβολο);.

Έκ τού τραγικού τούτου συρ.^ευηα.ότος εξάγει έκαστο; τήν αλ
γεινήν αλήθειαν οχι, άν ώς έπί τό πλείστου, ή αυθρωπΓφαγία ήναι 
σαλεύουτο; νοός πάθος, ύπάρχουσίν όμο>; καί πεοιστασεις, σπα ■ 
υιό>τατα’. /.ατ ευτυχίαν, καθ ας του Οηριώύονς αυτόν πάθους ή

(1) AiciiiVv General·.·. <l·· Aledecnit, 1 \li J72.
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τιρώττ, ίιν.Οεσι; σ-χΈλή-ρθη έν μέσω μέν 
ιζατων, άλλ’ έν νοερά καταστάσει ϋγ·ι· 
ό άναγνοεστζ; σκυβρωπάζει ^λέπων - 
ϋψίλήν ·3α?μίδα, όπου ή χειρ τού Δ;·ζι 
άττραπειδόν καταβαίνοντα μέχρι τή; 
ο-αρκογάγοεν θηρίων παρατηρεί τά θηριωοεστ-ρ’/. 
διά αιά; τήν διάνοιαν τού ένεργοϋντο;, αυτόν οέ 
άψυχον κινητόν σκεύος, τό όποιον μειχανή κακούργ. 
κάί όπω; θέλει. ’Αλγεινόν παράδειγμα, τού οποί' 
προσπαθήσει ή έπιστήμεε, ϊνα μή καταβίνάσο τοσε 
πίνου χαρακτήρα; τό ΰψο;, νά παραμορ«'όσρ'τ/;ν 

αιτίαν.
ΊΙ άνθρωπο^αγία εχει, σιμά τοί; έν τοί; προλεχθείσιν άναφερο- 

usvoi; αίτιοι;, καί άπλήν ενίοτε διάθεσιν πρό; ά 
αποβολιμαία; τρογάς. Ό βαρώνο; Percy άναγέρ 
ήσΤι; μεταξύ άλλων άοδών καί απίστευτων oj-jt,', 
ν/. πη’/aixn εί; τά σφαγεία καί άλλα τοιαύτα 
ΧΜ ·χά οιαγάσχειχρ μετά τών κυνών καί λύκων 
Tooya;. Κλεισθεϊ; κατόπιν έν τώ νοσοκομείω τ-

ωοάθί ύπό τών θυλάκων πίνων το αίμα ασθενών πρό μικρού γλ 
Ρ,ο-οατ,θέ'χτων, καί θρλ.άζων έν τώ κοιμητηρίω τά πτώματα τό 
τεθνεώτων. Ό Percy προσθέτει (2), ότι ό στόμαχο; τού άνθρώπ

- ■ λλ2·..... .......
tojtim κατειχ 
δώσουν τήν τ 
επιθυμίαν του.

Ό έν Παοισίοι; σύγχρονο; "καθογοτή; Anilral αναφέρει (3) ότι 
περί τά ΙβΟΟ, νεανία; τι-'λ’νατ'τοαετή;. ένδυθεΐ; λεονπήν, περί- 

ήοχετο τά·., , 
ληφθεις δέ κατόπιν ό Jean (Irenier —ούτως < 
σθή έν Γ.ουρδιγάλλρ. Καί ό Proch.iska (3ε?ι 
Μεδιολάνων συνήθροιξεν ανήλικα παιδία εί; τό

) όάάτίζε τό y.pitx.; τ».Γ> καί έξ αύτού ζτρ 
Οι χλωοοτικοί τέλος πάντων, οϊτινε; (γέΑ/. 

ύπό ορέξεων άλλοκότων, παοετηρήθρσαν ένίο 
τεινούσα; πρό; άνθρωπίνην αίμοποσίαν· μίαν 
κατετραετη, ά>έφερϊν ό Τ α χυ δ ρ ο μ ο ς τ 
τό 1852, άπλήστω; ζητούσαν περίστασιν 
αιαα· η'-άπα προπάντων νά πίνη αίμα πληγών 
Τοιαύτα; ορέξεις, γράφει ό Dr Saulle, παρατ 
χλωροτικά; γυναίκας, όταν ηναι έγκυοι.

’Ενταύθα καταλήγουσι τά φοβερώτερα κα’ι απεχθέστερα ταυτο- 
χοόνω; τών παραδειγμάτων άνθροποφαγία; έν τώ πολιτισμένω κό- 
σαω. Είθε ώσι τά μόνα και τελευταία ! Και ό>; πάντοτε εντελώς 
(Βεβλαμε'νον τάς φρένας άν ύποθέση τις τόν καταλαμβανόμενον ύπό 
τού τοιούτου πάθους καί &); τυφλώ; οδηγούμενου ύπό κακούργου 
διαθέσεως, εις την οποίαν αδυνατεί νά άυτισταθη, πάλιν ό ό^ΟΆγ.ό; 
έκάστου δαζούει και η καρδία αισθάνεται άλγος βαρύ καταλαμβα- 
νον αυτήν διά τοσαύτην φύσεω; «τέλειαν. Ό άνθρωποφάγο; παρέ
χει τό άληθέστερον καί πικρότερον άμα παράδειγμα της συγγένειας 
τού άνθοώπου μετά τού ώμοτέρου τώυ σαρκοφάγων θηρίων !

Μεταξύ τών πε'οαν τού Ήκεαυού τόπων η άνθρωποφαγία ύπάρ- 
χει καί σήμερον ετι εί; τήν Περουβίαν καί τήν Μεξικήν. ’Ακμάζει 
δέ έν τή Μελανησία καί κατ’ εξοχήν έν τη νήσω 'Ρώσσελ (lin.-sel) 
κειυ.ένη μεταξύ τής Μελανησίας καί τή; Λουίζιάδος θαλάσσης. Πο
λύς ?τι δέν παρήλθε χρόνος, τον μήνα Οκτώβριον τού 1858, άφα
του τό γαλλικόν (3piztov Saint Paul αναχώρησαν από Χόγγ Κόγγ 
καί διευθυνόμενου εις Αυστραλίαν, φέρον δε εϊζοσι ναύτα; σύυ τώ 
πλοιάρχω ώς πλήρωμα καί τριακ οσίου; δεκαεπτά κιυέζου; μεταβαί- 
νοντας εί; Αύς-ραλίαν, προσήρραξεν έν νυχτί ζογ-ρά παρά τού; βρά
χου; τή; προρρηθείσης νήσου*  τού σκάφους θραυσθέυτος, έσώθησαν 
έπτά ναύται μετά τού πλοιάρχου έπί τή; λέμβου τού πλοίου, οί δέ 
λοιποί μετά τώυ ^ιυίζωυ επιβατών έρρίφθησαν έπί τής νήσου 'Ρώσ
σελ, έν αγωνία περιμένοντε; τόν θάνατον· οί έπί τής λέμβου δια- 
σωθέυτε; προτιμήσαντε; τού κύματος τό υγρόν ρ.υηυ.α ο.πό τά ρ.αο- 
τυρια, v.tvju. προέυάεπου, ότι ηθεάον ΰποστη έκ μέρους τών αγρίων, 
άν εμενον έν τή νήσω, ήνοίχθησαν είς τό πέλαγος, παρεδόθησαν | 
είς τώυ άνε'μωυ καί τώυ κυμάτων τήν διάκρισιυ, καί έπί ένα περί
που μήνα ταλαιπωρούμενοι εφθασαν οί πέντε μόνον —τώυ λοιπών 
άποθαυόντωυ έκ τή; πείνη;, τή; δίψη; καί τού ψύχους— εί; νέαυ 
Καληδουίαυ, αφού διήνυσαυ τριακόσια; περίπου λεύγα; έπί υ.ακρού 
καί επισφαλούς σκαφιδιού. Έν Νέα Καληδονία εύρου αγγλικήν τι- 
να ημιολίαν, τόν *Π  γ ε μ ό υ α τής Δ α υ ι μ α ρ κ ί α ς, έφ’ ή; ά- 
πεπλευσαυ πάλιν πρό; τήν νήσου ’Ρώσσελ, ποό; άυαζήτησιν τώυ 
συυτρόφων των αλλά φθάσαντε; εκεί εύρηκαν κρανία καί οστά αν
θρώπινα μαρτυρούυτα, ότι οί δυστυχεί; εκείνοι έγένουτο βορά, τώυ 
αγρίο>υ τή; νήσου*  παί; δε' τι; κινέζος, εί; τού; ναυαγούς του Saint 
Paul άυήκωυ, διασωθείς λαθραίω; έπί βράχου καί ύπό τού πλη
ρώματος τής αγγλική; ημιολία; εύρεθεί; κατόπιν, έβεβαίωσευ αύ 
τοϊς τό γεγονός. Τριακόσια τριάκοντα ανθρώπινα όντα είχαν φα- 
γωθή ύπο τώυ αγρίων εί; ό)ίγων όυρώυ διάστημα.

‘Έκαστο; ακούουν ταύτα δεν ?χει δίκαιου ν’άποοή, διαιί αί εν- 
ρωπαϊκαί κυβερνήσεις ανέχονται νά δοαματουογώυται έν μέσω 
τού κορυφαίου τώυ αίώυο>υ τοιαύτα απεχθή κακουργήματα εί; χάβ
ρας, άφ’ ώυ μηδαμινή από στάσις διά τού ατμού μάς χωρίζει ; έδα- 
παυήθησαυ δυσεκατομμύρια είς άσκοπου, πολέμους και εκστρατείας 
καί αναρίθμηται ποσότητες δαπανώυται καθ’ έζάστηυ εί; άποστο- 
λάς σκοπόν έχούσας τήν έξάπλωσιυ τού χριστιαυισαού, τού πολι
τισμού, τώυ φώτων καί τήν ανάπτυξην τού εμπορίου· έχαθη ευ ευά
ριθμου ποσόν, ϊνα δαπανηθή είς αποστολήν τινα μεγάληυ, γ-υυαίαν, 
σωτήριου, φιλάνθρωπου, καί παρ’ όλης τής Εύρονπη; ένεογουμέυηυ 
εκ συμφώνου πρό; έξόυτο)σιυ τώυ άυθρωπορ.όργωυ ίυ.είυωυ θηοίωυ, 
ατινα. τοσαύτα; ρ-έχρι τοϋδ- επερψευ προώρω; είς τόν ά^ηυ ψυ/άς 
διά τού τρομερωτέρου τών θανάτοιν ;

Τί δεν έχουν νά εϊπωσι καθ’ ημών μίαν ημέραν οί ιστοριογράφοι 
τών LZ.?T<5f'jcy?n-rsnf,rj αιώνων ! Μ.

κάί ίτρωγ-

το:

(1) La Vie du Sang, note 7.

(3) Opera Minvra, T.jll , E. 98
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Ο ΒΡΕΤΤΑΝ1Κ0Σ ΑΣΤΗΡ
ΟΙΚΟ.ΜΠΙ1ΚΠ Κ \Τ\ΣΤ\ΣΙΪ Τ<>.\ ΜΕΪ1ΙΜ- > 

ΒΡΙλΩΝ ΙΙΟνίΤΕΙΩΝ ΤΠΣ ΑΜΕΡΙΚ1ΙΣ.Ή έν Λησβούργω τής Βιργινίας έκδιδομενη αμερι
κανική έφημερίς «ο Ούασιγκτώνιος.» περιέχει τήν α
κόλουθον εκθεσιν περί τής οίκονομικΐ/ς καταστάσεως 
τών μεσημβρινών Πολιτειών τής 'Αμερικής.

«Ή κατάστασις τών δημοσίων ήμών πραγμέιτων 
έμπνέει εις τίμ> χώραν ιινησυχίαν όσημέραι αύζο- I μενην, καί πολλαί έπιστολαί έκ διαφόρων μερών 
τής ήμετίρας 'Ομοσπονδίας έπιβεβαιοΰσι τούς λό
γους ήμών. Εις τών ιίνταποκριτών ήμών λέγει, ότι 
ή ανησυχία, ή έπικρατοΰσα καθ' άπασαν τήν χώραν, 
αύζιινει ένεκα τής σιωπής τοΰ τύπου. Έπί μήνας πολ
λούς, ένώ το ύπουργεΐον τοΰ πολέμου ήν ιίνατεθειμε- 
νον εις χεΐρας πάντη άδεζίους, ούδεμία μέμήνις δέν 
μετεδόθη είς τό κοινόν διιι τών στηλιον τών έφημερί- 
δων. Ό φόβος καί ή ανησυχία έπικρατεϊ έτι ιίπέναντι 
τής νωθρόνητος τών στρατιωτικών ήμών έργασιών, καί 
πολλαί έλλείψεις βαθμηδόν ιίναφαίνονται ιίποσιω- 
πώμεναι ύπο τών αμελών έφημεριδογράφων. Ήμεΐς 
δ' ιίπό κοινού μετά τί/ς έφημεριδογραφιας καί τοΰ λαοΰ 
έδέχθημεν τήν διοίκησιν ιίνοικταΐς ι'ιγκάλαις καί άπε- 
ριορίστω έμπιστοσύνη. "Απαντες ήσθάνθημεν, δτι ή 
τάχη ήμών συνεδέετο μετ' αυτής. Έπιστεύομεν είς τόν 
ζήλον αύτής, καί εϊχομεν αποστροφήν είς το να ιίμφι- 
βάλλωμεν περί τής ικανότητας αύτής προς πρόοδον 
τών κοινών ήμών πόθων. Αλλα τα οικτρα αποτελέ
σματα, τά προκύήεαντα έκ τής σφάλερίίς έμπιστοσύ

' νης εις τό ύπουργεΐον τοΰ πολέμου, εισίν έτι έπαισθη- 
τά, και δύναται καί κατά τόν παρόντα χρόνον νά προ- 
ζενήσωσι τάς ιίμηχανιας, αίτινες έπιχεουσιν γενικήν 
έπί τής χώρας άθυμίαν. Υπάρχει δέ καί έτερός τιν 
κλάδος τής δημοσίας υπηρεσίας ήττον σημαντικός τοΰ 
υπουργείου τοΰ πολέμου, όστις έφελκύει την προσο
χήν τοΰ κοινού καί διεγείρει τήν ανησυχίαν, καί ο κλά
δος ούτος ιίναφέρεται είς τά μέσα πρός χορήγησιν 
τών έζόδων τοΰ πολέμου. Κατέστη ε/δε; πασίδηλου, 
ότι τά έξοδα τοΰ πολέμου δέν δύνανται νιι ώσιν ήττο- 
να τών τριακοσίων εκατομμυρίων ταλήρων- ν4λλα 
ποιον πόρον προέτεινεν ό υπουργός τών οικονομικών 
πρός πορισμόν τοΰ χρηματικού τούτου ποσού; Γιγνιό- 
σκομεν μόνον τδ δάνειον τών 15,(>00,000 ταλήρων, τδ 
■φηφισθέν ύπο τοΰ έν Μοντγομέρτ; συλλόγου, ούτινος 
μόνον 10,000,000 ταλΐ)ρων προσηνίχθησαν' έτι δέ τό 
προσοδοφόρον δάνειον, οπερ δέν έπραγματοποιήθη, 
καθόσον τό βαμβάκιον δέν έπωλήθη, καί ίσως ουδέ 
πωληθήσεται' πρός δέ τά 100,000,000 ταλήρων τρα
πεζικά, γραμμάτια τά ·φ·ηφισθέντα κατά, τήν τελευ- 
ταίαν σύνοδον τοΰ συλλόγου, καί τον άμεσον φόρον, 
όστις δύναται νά παράσχη 15,000,000 ταλήρων. Ιδού 
σύμπαν τό χρηματικόν ποσόν, όπερ δυνάμεθα να έγει- 
ρωμεν, καί όπερ δέν συγκεφαλαιοΰται ούδ' είς τό ήμι- 
συ τών απαραιτήτων διά τόν πόλεμον έξόδων. Ή απο
τυχία τής πραγαατοποιήσεως σύαπαντος τοΰ δανείου 
τώυ 15,000,000 ταλήρων δέν προήλθεν έκ τής μ!/ προ
θυμίας τοΰ λαοΰ, άλλ' έκ τής χρηματικής ένδειας. Ού- 
δείς λαός έστι πλουσιώτερος ώς πρός τήν περιουσίαν, 
τήν ιιναγκαιαν πρός τό ευ ζήν, κάί ούδεϊς έχει πολιτι- 
μότερα προϊόντα, όταν αί ιιγοραί τών διαφόρων μερών 
τοΰ κόσμου ώσιν εινοικταί, αλλά πάντα ταύτα είς τάς 
παρούσας περιστάσεις είσί μικρού λόγου έίξια.

«Ώς πρός μεν τό προσοδοφόρον δάνειον νομίζομεν, 
ότι πας ιίνθρωπος έν τή ’Ομοσπονδία ήμών, πλήν τοΰ 
υπουργού τών οικονομικών, θεωρεί αυτό μή κατορθω- 

| τόν. Ό δέ ιίαεσος φόρος συλλέγεις, δύναται νά παρά- 
σΧΘ 15,000,000 ταλήροιν. Αί τριίπεζαι επομένως έ- 
σονται τδ μόνον καταφύγιου, καί αύται ϊνα έπαρκέσω- 
σιν είς τας ανάγκας τοΰ κοινού, θά άναγκασθώσι νά 
έπεκτανθώσιν είς βαθμόν μή έππρεπόμενον αύταΐς, 
καί νά ρνφοκενδυνεύσωσι τήν αξίαν τών τραπεζικών 
γραμματίων. 'Υπολείπονται δέ νΰν τά ταμιακά γραμ- 
μάτια εκατόν εκατομμυρίων ταλήρων. Άνευ τούτων ο 
υπουργός τών οικονομικών δέν δύναται νά εχη είμή 25,000,000 ταλήρων πρός ιιντικατάστασιν τών άπαι- 
τουμένων έξόδων τοΰ πολέμου, τιΐιν άναβαινόντων είς 300,000,000 ταλήρων, καί οΰτω θιι προκύψη έλλειμ
μα 175,000,000 ταλήρων. Ό πόλεμος έν τούτοις πρέ
πει νιι εξακολούθηση, καί ήμεΐς όφείλομεν νά έξετά- 
σωμεν έπιμελώς τάς δυσχερείας αυτού. Ό πόλεμος θά 
απαίτηση μεγάλα χρηματικά ποσά, καί ό λαός, μή 
έχων χρήματα, θά πώληση καί τά ένδύματα καί την 
τροφήν αυτού, όπως χορηγηση τώ στοατεΐι τα αναγ
καία πολεμεφόδία. Λλλιι πώς ό υπουργός τών οίκυ-

3
νομικών ιτροτίθεται νιι άναττΧηρώστ) τό έλλειμμα των 1 / 5,000,000 ταλήρων; 'Ύττελο·'/ίσαμεν ανωτέρω το 
ττοσον τον άμεσον φυρου, το ττροσούοφόρον δάνειον 
δέν δύναται νιι ττρα'γματοττοιηθί'ι, /cat 7Γ«ς άλλο- τρό
πος προς πορισμόν των αναγκαίων δια τόν πόλεμον 

■χρημάτων φαίνεται ήμΐν ακατόρθωτος. Έάν δέν δι·- 
νάμεθα νά λάβωμ.εν δάνειον προς 8 τοϊς 0 (), βεβαίως 
δέν θά δυνηθωμεν νά λάβωμεν τοΰτο ουδέ πρός 20 
τοϊς 0 (). Λεν πρέπει δέ νά άναβάλεομεν την λύσιν τοΰ 
ζητήματος τούτου μίχρις ού οι στρατοί ήμων παρα- 
λύσωσιν έκ τ»;? χρηματικής ήμων ένδειας, όπως πα
ρέλυσαν πρό 'έζ εβδομάδων έκ τής έλλείιφεως τών <ι- 
να-'/καίων πολεμεφοδίων. Έάν ό υπουργός τών οικονο
μικών Κ. Μεμμι-βρης δύνηται νιι έζακολουθήση τόν 
πόλεμον ιίνευ χρημάτων, ούδεϊς δύναται νιι χαρή 
πλέον ήμων, ιϊλλά δεν πιστεύομεν, ότι αυτός ή οίοσ- 
δήποτε άλλος ιίνθρωπος δύναται νά κατορθώσρ πράγ
ματα ιιδύνατα. Τυγνώσκομεν, ότι μεγάλα χρηματικει 
ποσά απαιτούνται προς επιτυχίαν τοΰ μεγάλου ημών 
ιιγώνος. Έάν επομένως ο Κ. Μεμμιγγέρης ή άλλος 
τις γιγνώσκη μέσον τι προς πορισμόν τών χρηματι
κών τούτων ποσών, θα ανακούφιση μεγάλως τήν ανη
συχίαν ήμών, έαν καταστησί) αυτό γνωστόν. Το έφ ή- ι μϊν πιστεύομεν, ότι έάν έγίγνετο μεγάλη πρόνοια ώς 

’ πρός τό έιντικείμενον τοΰτο, ή ’Ομοσπονδία ήμων ιβύ- 
■ νατό ιϊπο έζ ήδη μηνών νά έγεί/η) έκ Λονδίνου δάνειον150 εως 200 εκατομμύρια ταλήρων, και ο! λιμένες ή

μών θιι έφυλιϊττοντο νΰν υπό φοβερών πολεμικών 
πλοίοτν. Οί βόρειοι 'Αμερικανοί έκδιδουσι εκατομμύρια 
ταμιακών γραμματίων, βασιζόμενοι έπί μόνης τής μα- 
ταίας έλπίδος τής υποταγής ήμών, καί φαντάζονται, 
ότι δι αυτών θά δυνηθώσι νιι διεξαγάγωσιν έπιτυχώς 
τον καθ' ήμών πόλεμον, ένώ ήμεΐς, οΐτινες έχομεν το- 
σοΰτον βαμβάκιον καί καπνόν, καί δυνάμεθα νιι κα- 
ταστήσωμεν αυτα βασιν τών άριστων έν τω κοσμώ 
χαρτονομισμάτων, άρνούμεθα νιι όίφεληθώμεν έζ 
αύτών.η

II ΛΝΑΠΝΟΙΙ.—Εί; τό Λάστ'ζρ.α βίου πεντήκοντα ετών ο άν 
βοωπο; έζτε'ζ·ϊ πΖεον τών ττενταζοσίοεν έαατοααυρίων αναπνοών' 
άναπνεύσας paoo; εκατόν έβοορτζοντα τόνων άερο;, : 
σ/.ίόν εϊζοσι τόνου; τοϋ ιΤίΖ'ίττ,ριώ'ίου; άνίραζικού ό; ΙΙοσότη:

τΐ'Λ; πιοωήβιΐ'χχ τού οξυγόνου τού χροσίμου εί; τήν ενέργειαν τής 
αναπνοή;, ένώ ή σταθερά α/ΰ.αγέ τή; άτμοσ^αίοα; είναι προφανώ; 
θερισμένε; πρό; απαλλαγήν από τών προϊόντων τή; αναπνοή; καί 
τών άναδόσεων τού σώματο:

ΕΡίΙΣ.—Ό ίρω; είναι
o zotvoj vtzov οικοδομή- 
Είναι τοιαύτη; έυεογη-υ.α, ή πηγή καί τό πνεύμα τής οίζ· 

τιζή; καί άνησύχου φύσεως, ώστε
καί προκειμέυου νά μέυη ευ άδρανεία, προτιυ.ά. υ.α/ύ.ου υά πρόοαρ-
τάται καί εί

οντω n νν. μη ιμ/., 
'ν ij'-x f-χη τι περί

το όσοΐον νά —ιρι—ΤΓ/')ρ,.
ΑΙ ΕΞΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΞ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.· 

4ν.ά; κυρία τι; ταί; πρό αζΛαι;, «έ-;όύν.ουν νό 
φ’ϋ! ρόνον περί τήν οϊζ.ιαζήν οίζονοαίαν εΐααι έντεζής.» Φανερόν, 

■! '- --- '   εο; τοϋ
ήν.ε'ρανσυγγρά^-ιο, ώστε νά ίναι άξια νά ονοαασίί.

ματα ορεςι 
διανοητικά.

σναοίαν τού ανοοο;

!» είπε ττρός

οικιακήν

τήν πρό; τά γράμ- 
έάν ύπεκκαύσζ; τά

:οοφήν,

αν ή δύο όίρας, αλλά δυσά- 
ζαβίωσιν. Διδάξου, έξ έναυ- 
οίκιαζή; οικονομίας· μύησον

ρεστον και ^ιζεριόα εί; 
τία;, τήν γυναΐζα β/.α τά 
αυτήν έντελέστατα εί; τ 
τω; χαί καδαρίω; τόν οίκον, έαυτήν θελκτικήν, τά τέκνα ώ; τή; 
οιλοστοογία; άντικείριενα, και τον οικον ό>; κέντρου τών προσφι
λέστερων έλξεων, καί οΰτω; αΰτ« πλησιάζει τοσουτον αγγέλου χν- 
τάστασιν εί; εϋαισθήιου άνορό; νούν, όσον οίονίήποτε έπί τή; γή; 
πράγαα ονναται νά πλησίασε; τήν τελειότατα. Είναι έσ^αλαένε; γ, 
«νοξασία, ότι οί νοήρ.ονε; άνορε; άγαπώσι νοήρονα; γυναίκα;. "Οζον 
τουναντίον. Ίσω; άγαπώσιν ενίοτε νά πλζσιαζωσιν αυτά;, άλλ’ου
δέποτε καί νά ήναι διαρκώ; αγιεοοιαενοι εί; αυτά;· καί άν κατά 
τν/;ν συνδεβώσι διά γάν.ου αετά τών τοιούτων, σπανίω; ή συα- 
6ίωσι; είναι ευτυχή;. Οί άνδρε;, άπεναντία;, άγαπώσι τά.; γυναί
κα; διά τά φυσικά αυτών προτερήματα, καί οΰχί διά τά έπίκτε;το.· 
διά τά ενδερμα αίσίήματα, τά; ισχυρά; συμπάθεια;, τήν τρυ^ε- 
ρότειτα τή; καρδία; και τά; καλά; διαβέσει;, καί οΰχί διά τήν καλ
λιέργειαν τού νοό;· πζείονε; δέ ενρυεϊ; άνδρε; νυμφεύονται, καί ά- 
ποκαβίστανται ενδαίμονε; καί μακαριστοί, λαμβανοντ·; γυναίκα;

to
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ΩΡΑΙΑΙ ΤΕΧΝΑΙ.
ΟΑΡΟΣ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ.

Ή έπιδεξίως έπεξειργασμέ- 
υη παρούσα εικων τού ζωγρά
φου ΑβεσαΧώμ είναι άξιάγα- 
στος. Ή ύπόθεσις αυτής είναι 
μέν άπΧουστατη. αΧΧα πΧήρης 
άταράχου έμφάσεως’ κατά δε 
τήν έπεξεργασίαν ό τεχνίτης 
αυτής αναπτύσσει βαθείαν και 
Χεπτομερή γνωσιν τών χαρα
κτήρων, τούς οποίους απεικονί
ζει. Ή σκηνή -παρίσταται έν 
γωνία όδοΰ πόΧεως ισπανικής. 
ΜεΧάγχρους τις νέος εκφράζει 
μετά πΧείστης όσης ζέσεως τό 
αίσθημα τού έρωτός του προς 
μεΧανόφθαΧμον νεάνιδα, υπο
σχόμενος διά κοΧακευτικών εκ
φράσεων τοσαύτα, όσα διά τό 
πΧήθος ή νεανις διστάζει, εάν 
πρεπη να πιστεύση. Και όμως, 
ή χειρ της κρέμαται άτημεΧως 
ακίνητος έν τή παΧάμρ έκεί- 
νον, ύπαινιττομενη, ότι οΰδε- 
μίαν έμποιούσιν αυτή πεποί- 
θησιν τά έπιχειρήματα τού 
νέου. Ή έν τω προσώπω αυ
τής έκφραζομένη προσοχή υπο
δεικνύει, ότι παρέχει εκούσιον 
άκρόασιν είς τά Χεγόμενα. Ό 
εθνικός ισπανικός χαρακτήρ 
και ή άτοαική έκφρασις των 
προσώπων πραγματοποιούνται 
θανμασίως έπι τοΐς δυσι τού- 
τοις προσώποις. Αΐ δέ Χοιπάί 
Χεπτομέρειαι τής εικόνας εισ'ιν 
έξαιρέτως έκτετεΧεσμέναι και ό γενικός αυτής χρωματισμός 
δαψιλής και αρμονικός.

ΤΟ ΕΝ ΛΟΝΑΙΝΩι ΚΑΤΑ
ΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΩΣΕΩΣ.

Οί έπιστήσαυτε; τήν προσνχτ,γ αυ
τών ει; τά πολυπληθή παθήματα, τά

Aw'j'vsv /·/' > > ■ ,' ■
·ζν'.)νιζουσ» ~.i.j ’.tj ■ i*J mM

j ασ/.ζ£'αυ, .τ', c: ύ £·.-/-?£ />
οποία: ~ ?'z ii'Jl'H
• c.y(jr. £ ί v yο- a > - < < τ t.; ;
νίκη; αδυναμία; καταστασι: εκ-ίυ/; 
τή; άυαρρώσεω;, καθ ήυ ό άνθρωπο;, 
καίτοι αή πραγματικό»; ασθενή; είναι 
πάυτη ανίκανο; ποό; εργασίαν.

Ή τοιαύτη κατάστασ»; είναι τώ όντι ~
οιά τού; πτωχού; πολλάκι; βαρύτερα «*  
καί αύτή; τή; αρρώστια; δυστυχία.
Διά τούς ύποπίπτουτα; ει; άσθενεία; =Ξ^^=·_ -_ζςϊ_^=Ξ3
πτωχού; αί θύραι τώυ φαρμακείων καί 
τώυ νοσοκομείων καί μάλιστα τώυ τε- |:· 7'-'^=?"^^— 
λευταίωυ τούτων, είσίυ πάντοτε ήυεωγ- 
μέναι, καί ού μόνου ύπό τών καλλίτε
ρων εκεί ιατρών έπισκέπ.*ουται,  άλ)ά 
καί αναπαύσει; καί περιποιήσεις όμοια; ταί; τώυ κατ’ οϊκου; πλου
σίων άπολαύουσιν όταν δμω; άπαξ θεοαπευθώσι, κατ’ 
άποπεμπόμευοι, περιπίπτουσι συνήθως είς θεσιν ιϊεινοτέραυ τή; 
πριν, καθότι πολλοί άποπέμπονται έλεύθεροι αεν πραγματική; νόσου, 
άίύυατοι δμω; ετι καί καταβεβλημένοι.

Έάν ^ε εί; τοιαύτηυ δυτε; κατάστασίυ άυαλάβωσι τά εογ« των, 
ώ; συνήθως αναγκάζονται 
«νακυλίουσι καί βιάζονται

'Jd πράξωσι, ταχέως 
£/. νέου νά καταφύγωσιν ■Q/.Q'J.-.LJ.

Ο ΒΡΕΤΤΑΝ1ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.

HP. ΤΕΧ.—ΟΑΡΟΣ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ.

τονο; κατά τήν περίοδον ταύτην ή κατά τήν προ 
ναρρώσεω;.
ο,τι πρό πάντων χρειάζοντι 
:λευΘερίω; χορηγούμευαι εΐ. 
ι, ούαέ at έπιστηαονικαί συ 
οι καθαρό; καί δροσερό; έξο' 
υχο; εί; τό ύπαιθρον, καί ·. 
ά οποία ό πτωχό; έργάτη;

ι οί πτωχοί ό'έν ιών.ι Ά το- 
αύτού; έο τοί; νοσοζοοείοι; 

;ταγαί ίατοικώυ, άλλ’ ή άνα- 
μκό; αήρ, καλή τροφή, ττερί- 
ίσνγία. νοό; ελευθέρου φοου- 
δέ δύναται νά εχη παλαιών

Qjyd'J.-l.

αυα
αόυυαμίας, 
οί πτωχοί

7TGO-

στημα είναι τό 
υογραφία είκον 
Λονδίνο».

Συυελήφθη δί

UQ'Jtj'J ζν

ό πρώτου ή ιδέα ι 
»; τοιούτου κατασ· 

ριθαλ-ύεω; τώυ πτωνώυ κο

τό 1810. Καί κατ’ άρχά; μεν έβλήθι 
εί; ένέργειαν άτελώς πο»ς, πεμπομέ 
υωυ μόνον ολίγων τιυών άδυνκτω 
πτωχών εί; αγροτικού; τιυα; οίκί 
σκου; τώυ πέοιξ τού Λονδίνου, άκο 
λούθω; δμω; προέβη επί τό τελειότε 
ρου, ένοικιασθέυτο; καί έπιπλωθ/υτο 
διά δαυείου τού έν Καοσαλτώυ t-w.

κροίό'^τος τού χρόνου ή : 
ηυξησε καί ήκαασευ έπί
ώστε το νήπιου του 
ει; μέγα καί λαμπρά

Καί ό μέ·

πέντε αίκρ. γή; (21,200 ι 
Το αε Κοινού έπικαλ·σθ;

σφθθώ" ώστε το y-ay 
ς φελανθοωτϊίας.

τ^9ρώθη 
Γ '

ΉγίρΟ/1

δε έν τώ Ούατλαυδίω Πάρκα» κατ' 
κοισιν ιατροσυμβουλίου επί θέσεως 
εύαρεςΌτέρας των πέριξ τού Λ ουδέ 
Είναι οέ μέγα καί ωραίου λιθόκτι*  
κτιρίου, περιέχον πάντα τά άι 
καιοϋυτα προ; τήν άυάπαυσιυ καί 
εντελή άνάρρωσιυ των έν αύτώ έυδ 
τωαέυων, έδαπανήθησαν δέ πρό;

αυτού μ·οικοδομήν καί έπίπλω: 
τούδε 12,000.

Οί έν αύτώ κοιτών?: 
pot, ανοικτοί. ευάεροι,

είσί:

χώοαυ έν αυτοί; ατόπημα. Έστί οέ 
καί νοσοκομείον έν αύτώ, οιηρημε\ον 
καί τούτο εί; άν(ϊοωυίτην καί yuvaiz&j- 
υιτην. Ποό; τό οπισΘεν μέοο; είναι 
τό εστιατορίου^ αίθουσα τούτο εΰρεία 
καί φωτεινή, χρησιμεύουσα προσωρι
νού; καί ώ; εύκτήριο; οίκο;. Μακρά 3'ε 
καί πλατεία στοά εκτείνεται κα^ όλου 
τό μήκο; έκάστη; ίιαιρέσεω;, ήτι;

βροχερά; ί μέρας, Έλήφθησαν δέ πάν
τα τά αναγκαία ρετρά διάτε τό αέρι
σμα καί τήν θέρμανσιν τής οι/.ο^ορτ,ς. 
Τά μαγειρεία είσι πλατέα καί ανάλογα 
προ; τά; γρείας τού καταστήματος, 
ήτοι τώυ έν αύτώ έυδιαιτωμέυων πτω-

τροφής καί τού καθαρού άέοο; δύναν- 
ται καί μόνον νά άνακτήσωσι ταχέως 

οπω; άναλάβωσι τά ημερήσια έργα των.

ΣΙΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ.
Ή παρατιθεμένη εικονογραφία είναι Ίσον άπαράΧ- 

Χακτον αντίγραφου τής διακοινώσεως, τήν όποιαν οί 
αξιωματικοί τού Αύτοκράτορος τής Κίνας έπέστειΧαν 
αϋτω εις τό Πεκίνου, άυαγγέΧΧουτες τήν από τώυ έπα-

ΤΟ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝίΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡίΙΣΕΛΣ.
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ναστα-Siv άΐ’άκτησιυ τής ττάλβως· I ehiilg Ki:m· . Ην 
δε ή ττϊρ'ί ής ό λόγο» ήιακοίΐ'ωσις αΰτη εγγεγλυ/χ/ιερ»; 
εττ'ι ξύλου, χρώματος κυρίως βαθίος ίρυθροϋ, και, μόνον 
μύρη αυτής ά>ς καί τα "γράμματα ήσαν μελανα. Λια- 
κρίνονται δέ ευκόλως εν αυτή οί εττανυστάται ί·ιά τού 
ττεριστροφίου, τό όττοΐον φίρουσιν εις τάς κεφαλάς 
αυτών άντι περικεφαλαίας καί τής μακρας κόμης των. 
Οί δε προς τ>/ν άνω οεξιάν 'γωνίαν τής ε'ικόνος φαίνό- 
μενοί είσι Maviapivoi και άλλοι ακόλουθοι αυτών, 
επαιρυμενοι επι τή αιώριει τών στρατευμάτων το>ν. 
Ο ιματισμός κα'ι τό. εξωτερικόν εν γένει τών στρα

τιωτών ε'ικονΐζεται μετά 
τελειότητας. Αλλά 
είναι ιιπλή επίνοια,

δεν ανέκτησαν

άπάυθοω: 
μήθησαν

>ύς ζο>γρηθεντας· είναι αίαουόροι, καί φαί- 
7.ΐ7·ι ziGgq;. Ένί λόγω, είναι, tva είπωιζεν 
ών ή αποτρόπαιος θηριωδία καί ή άγοία 
οοάν έν καιρώ έοεθ.σρ.ού είναι γοιν.ώύη καί 
, ώστε πολλοί ορθούς κρίνοντες άντρες ώρ- 

τοοαερά αυτά όντα ύπόζεινται 
ών τινων ^οτάνης τοιούτον έπι- 

II ένυυρ.ασία τών άραζόνων συνίσταται έξ

OOIZOV 7.01 T<V ΟΙΖΟγένϊΐαν 
έλάττωσιν τής αυξορένης ι 
ήθξανΐθ θζ 07.7.17071ΣΖ 17. rj 
άέρος διοχετευόμενου διά 
συνήθως γίνεται εις πολλά;

αΖζίνων σωζήνων ύπό τό πάτωαα όι·

Si7 πρέπει 
τα> άλλά ρ 
λέγει, η ό-

:ιως ίθη

.ού ίεοέως έν τώ αυακτόρο) τού 
Γουγέννων τώ 1806, τό πρώτο·, 
τοαπέζης, ήτο παοούίς τις, φέ- 

'Ί·’/ττ/ δ? 7τ λ a υ. π ο ό 0 η, ό).

ασθεί. καί αλ-
>τόν, ότι

αι λ a υ.

απεπειοαύη να οοζοφονησο 
θά άπαγχουισθό) χάοιν αυτή

Οί ένορκοι έπί τέλους έξ.ό

οτι
■ζ ο-

Χτίστης όσης ακρίβειας καϊ 
τύ είκονιζόμςυου περιστατικού 

υΐστί την πόΧιΐλ ταυτήν ττοτί οί 
άττο της κατοχής των

ου ττεοισκεζίό'ο;, εξ έ~εν*ϊύτου  καζύπ-τοντος τό στήύος και 
. Όπ·ζίζονται οιά τουφεζίου, υ.α^αιοών καί άζινακών (για- 
/)· τινε.- ε/ουσι βραχύσωμα όπλα, az).at (?ζ υ.7.7.ρά. Εις 
χωτικά γυμνάσια ίεικνύουσι κα).ήν irz.Oapyiu.j, 7.7.06); 7.7‘t

λεγωρίας νά ρ,ετακινήσωσι καί έπαναθεσωσι τά σζεπασρ.ατα 
επί τού πατώαατος οπών, άφθονος ποσότης άνθοακικού αερίου ε 
ουσεν εντός τών οιαφόρων ιίοίρ.ατίων. ΤΙ πρώτον αίσθανθείσα τήν 
ζινΊυνά»*?η  έπίορασιν τή: ύπερζεκορεσαέν-ςς άτρ.οσφαίοας ήτο ζυοία 
Tlr t\0r,"mrf e'i ~ srri rr ’J,..'-.-
τον ό Σΐο Ί^οαγζής άτζ^Οζ τζι 
poupyo-j Κ. ΑΓοόρήν, δστις ού·

οέν είναι εκ τ-οιοοι'.
Ύ,οώ; 1

αϋτοκρα^ορι κοϊ
€Ίγλ να στατω ν.

Ή δέ πόΧις
κατ ι-πινοιαν αύτη νίκη, κϊΐται δπι τού ποταμού Υ:ιη- 
t-Ό-Kiang μςταζύ τής BayKtv καϊ τού στομίου αυτού, 
μζγαΧης οϋσα σημασίας ίιίι την θίσνν αυτής.

εις ηυ υποτίθεται η

ΓΑΜΟΣ ΥΜΊΙΛΛΝΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΙΣ (-)ΥΓΑΤΙΌΣ ΤΟΥ ΣΙΝΑ
—Ίί Λ ύ σ τ ρ t α κ ή Ε φ < ρ. ε ρ ί ς αναφέρει, ότι ο βαρώνος Σί·

οι "αράφερνα

προ-τοιρ.ασιών του

ΙΔΟΥ

0 Μ Τ, 7 J Τ 6) ο
0V ΦΐΟΟ

£7 Γα/Ζΐκ ή τζζρΐ 77. yp7u.u.7.T7. ίζανό- 
. τόν Τεξιε'^ον οιά 10,000 φράγκων· 
:οον 2,000 φρ. οιά τήν έττιφυλζίία· ή 

τινον 8,000 φρ. κατ’έτος ίιά ποι- 
3θ??Ό φρ. οι έκαστον άρθρον· ή

_ j .. Λ «II α τ ο ι ς τον Φουρνιερον ·5
ΤΟ ΔΙΙΙΔΟΑ’Ν ΚΕΡΔΟΣ. — Όσάζις άττογεύγ/ις νά πράτιτ,ς τό 

άδικον, αυξάνεις τήν κζίσιν σου ττοός τό ποάττειν δ,τι δίκαιον.
ΙΙΛΙΣ όρύώς άνατοοφεΐς όυ.οιάζει ιτέας κζάοον, δστις άποσπα- 

σύεΐς καί άπτόαενοί τ^-ΐ r.,.- r ,7,.:^... --1
ζαί 7.7 zupzOr,.

niirU τής 
να.ί όταν σψάζ

1771

TINE
O' όλα; τ

Ol7.‘

uliv.. 'λγαπώρι; ;ά ΐ).κίζ',>αι;· 
ί άττώ.αύσωμιν το; έ).πιϊοιζΑου.

ΡαβδθΙ χουσού i IV 7.1 αξία.-

7'

Al,

σσαο;
1771

ς αφρικανιζαί· 
διάλεκτοι άυ.ε-

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΙΙΣ ΠΡΟΣΙΙΝΕΙΑΣ.—Οί άνθρωποι έν γίνει άγνοού· 
ι όποιαν ζηαίαν παθαίνουσιν ό'ντες ίύστοοποι καί αλαζόνες. ΊΙ 
οσήνεια είναι ό αόνος τοόπος ό ρ.αλάσσων τήν καο^ίαν, καί άναγ- 
ζων καί αυτούς τούς πρότερον εχθρούς ήρ.ών νά γείνωσι φίλοι. Τό 
;ς άνέκοοτον έξεικονίζει τό λεχθέν. Ό ίππος υ.υρίου τΐ70; iiuy z 
7.πά).υθη εί; τόν <ίρόρ.ον· ό γείτων συλλαυιον αυτόν εκλεισεν εις 
ίοιον αυτού έσοιχωοον. Συντυχών τόν κύοιον τού ίππου με- 
j πολύ ύατερον, Ji/',γήθο τί «πραξε, προσειποΓν,ότι «"Αν ποτέ εις 

τό εξής σύλλαβο) αυτόν καθ’ όίόν, θέλο) πραξει καί πάλιν τό αυτό.» 
«Γεΐτον,» άπήντοσεν ό άλλος,» ίεν είναι πολύς χρόνος άφ’ δτου 
^λέπων από τού παραθύρου μου έν υ.αιρώ νυ/.το; εϊ^ου τά κτήνη 
σου βόσκοντα εις τον αγρόν ρ.ου· άμεσο); έζβαλών αυτά έκλεισα εις 
τήν αυλήν σου. Τούτο θελο> πραξει καί πάλιν.» Συναισθανθείς τήν 
προσηνή καί φιλόφρονα άπόζρισιν ό τόν ίππον συλλαβόιν, άπέλυσεν 
αυτόν από τού έσωχώρου, καί αυτός ό ί'^ιος έπλήρωσε ιΤιάτήν γενο- 
ρ.ένην ζηρ.ίαν εις τούς γείτονας.

ΤΟ Σχιαρ.ου^ί είτε ό Σχιαρ.όνιξ είναι κοιλάς τής Σαρδηνίας, συγ
κροτούσα τό ανώτερου μίρος της ').ε7.ά.7Τι; τού Άο^ου, καί εχουσα 
ρ.ήζος ρ.ευ 1 2 υ.ιλίων καί πλάτος από 1 ρί/οις 6 ρ.ιλίων. Έχει 
προ; βορράν τό όρος Βρ-'βεν,καί πρός ρ.εσηρ.βρίαν τό όρος Βλάγκ ήτοι 
Λευκόν, ένώ ή όρώνυαος κώρη κείται 3,125 πόδα; υπ'ζο τό έπί- 
πε^ον τής θαλάσσης. ΊΙ τοποθεσία αυτή, ής ρεγαλοπρεπεστέραν 
οέν σύναταί τις νά γαυτασθή, ύπεοστέφεται ύπό θέας τινός τής πε- 
πηγυίας θαλάσσης, ήτοι ύπό ενός τό>ν ρεγίστωυ παγετώνων τών 
’Άλπεων. Ίί κώρ,η τού Σχιαρ.ουνί κείται έπί τής δεξιάς όχθης τού 
Άροου καί κατοικείται ύπο 1.800 κατοίκων. Δηρ.ητριαζοί καρποί 
καί οπωροφόρα $ί7§ρα. καλλιεργούνται, καί ή κτηνοτροφία όεν α
μελείται. Ίί γή, έν τούτοι;, οέν είναι γόνιρ.ος, αλλ’ικανόν ρέλι συλ- 
λέγεται. Τήν θέσιν αυτήν, ήν επισκέπτονται κατ’ έτος πολλοί τών 
περιηγητών, έπεσζέφθησαν τό ήόη λήγον έτος 9,()00 περιηγηταί, έξ 
ών ήσαν 1,169 "Αγγλοι καί Άρ.ερικανοί, 1,983 Γάλλοι, 712 Γερ- 
ραυοί καί 336 Έώσσοι, 26 Ισπανοί καί 3 Τούρκοι·

ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ ΦΡΕΔΕΡ1ΚΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ. —Κάτοικος πό- 
λεο^ς έν Σιλεσία, ούχί ραζράν τής Βρεσλαυΐας εύρε προ μιχροΰ με
ταξύ τών οικογενειακών έγγραφων συλλογήν 270 έπιστολών ή όια- 
ταγράτων έκόοθέντων ύπό Φρεόερίζου τού ρεγάλου εις τά μεταξύ 
1740 καί 1750 όέζα ετη, καί άπευθυνορέυο;ν πρός τούς στρατη
γούς δε Βόρα. καί όέ Σχλούτζην, οστις έστρατήγει εις τήν Σιλεσίαν. 
Αί έπιστολαι καί τά όιατάγρατα είναι γεγραρρένα ρέν ύπό τών 
γραρρατέων τού βατιλεω;, ά)Χ ΰπογεγραμμ^α άπαντα ύπό τής 
αύτού ρεγαλειότητος, καί ούόερία αρφιΛολία ότι ύπηγορεύθησαν 
ύπ’ αύτού. Τίς ιστορικά ρυηρεία είναι πολλού λόγου άξια.

ΦΡΕΔΕΡ1ΚΟΣ ό Μέγας επί τίνος ράχης συυέϋη, έπιστρέψας τήν 
κεφαλήν νά ιίη τόν ανεψιόν αυτού πίπτοντα χαραί ένεκα θανατη
φόρου προσβολής τού ίππου. Ύπολαβώυ ότι και ο αναβάτης προσε- 
βλήθη, έπεφώνησζ χωρί; νά σταθη· «'Ο πρίγκιψ τής Πρωσίας έφο- 
νεύθη, αναζητήσατε τό σάγμα, καί του χα’· '

Ο Μοίάρεθ άυαρφιβόλως έννόει καλώ;

θήγησΣ 17 7.7.1 7.ύ1ής 7.‘J7'f/.7j.7.‘ άλλ 
λαίδην ΓουδοίΖΟυ, '/.
δθ17.θυ U7ZQ άσφυΞία:

Ζεί Οζρ7.7Γίύθ)7

.00 U.7.
7.7.1

υ:

δοθείση:

ΟΝ ΥΧΕΣ. — Ί1 νόσος 
αα, άζλά, καί υ.ετά τήν - 
ά7Γΰρ.υ<αόνευαα τής έαυτή; 
καί δξυ^εοκή δγ^αΖιιόν. 
ρουσι υ.-Ο' εαυτών, καί, i*J  
κοιβές ανηαειον των πα^ζ
Ηαοισίοις νοσοκου.είοιν οί γ<ειοούργοι

7. 7.7.07

πληΰο^ορίας πεοι τής ίστοοία 
f3'z Ε^π7.ΓΛ'>',)υ.ί77. ZL77.L 17. Z7~Z'jO\ 
όιστε 7roz).«itt; έζττλήττουσ^ τούς γί 
ρζΪ7.. {[αρ-τηρήΟη zai k^rtyOr, ζι έ 
7Γ7.007ΐζς τύφον ~οό τεσσάοων ur-jr.

τινα καί καλώ:

νόσου. Τό βσ.Οας τ 
π^ός τγ,7 ^ζζνΰττ,ττ. 
αυτής· ένω, 7777.ua 
O'.)yrl'/G^f-7.r7rr/f.i; Ζ7Τί

‘7.ΟΕ/.θθντ>

TO δίνδρι
‘Επρό·

δεισιδαιμονία
7.1,7 K,i7 7Z7.7L'Jf>)7, 
είναι περίφζυος <

0 υδω.
•ηθό-

αιιολεςθειςα πζοι
ΟΙΟρθωθή Οΐά σωφΟΟσύυη.

ot-

αλεί
>ν εί: :ιοον

>)ποι

ειιαι πά,τοτι ά/piV,,;,· ν-,Άιογο; 
ί τό ^ζάτος τταί; τέ,ν οι-ζοζειαν 
',τακιον.ι οιώιζίΑζι:, ιόρίσ/ο·,τΜ

II ΓΥΝΗ έστι θειον πλάσιζα, όταν οι 
τ^τι καί ευφυΐα· είναι ή άναύυ/ή τού 
ήαών, όπόταν ώρεν άπ<υ7/;ρ·'νοι καί ι 
καί τών ύποθ/σεών ρ.ας καί τό πν 
νήν καί πλάττει έν ήρΐν αύτοις τήν 
Τίς ρ.ήτηο αύτ/j είναι τό κε'ντοον 
σύζυγος ό προστάτες τής υπάρξ 
εις δ (ίυνάρ.εθα άφοβους νά έκιζυι 
τής χαρδίν.ς ήρ.ών. Παρά ί 
αί ή^οναί ρ.ας αύξάνουσιν, 
ρ.ών έαψυχούνται καί άνευ 
στ;ς ήρ.ών ύπάρξεονς θά ήι
χρόνον ρ.ετ’ αυτής συαβίωσις, Εί 
πρώτη η πρΰ7.7πιζου.Ϊ7Τι ήυΰ.ς 7.7.1 
ημάς. ’Εν τή συμφορά ήρ.όίυ αυτή 
παύσιως καί ό έαπνευστής παντός, 
γυνή τέλος είναι ό έο^θινός άστήρ

7.1. περί ρ?ΖΖθύ 
"ή; θείας αύτή

τζρ ήρ,ών ό έν Ούρανοΐς 
αειφώτους αστέρας ήαών.

ΟΙ Πέρσαι λέγουσιν ■ 
λΐ7.; Ιιΐ7υ.ηΐ7.·, κάτο) εί.

ΖΟ7·

ΟΖΓ’Ο

ί αρετή, ojoato-

ίίακού μα;

:λπίδ<

ZLV7.1

7.77.-
Ίί 

ϊς ά-U.7.Z' Ο ήρ 
ρινός ασιήο τής ^ωήτ ή 
ον και οιαφυΖαξαι αυτους του

K7. OOt U.17.7.

1Ι11Σ ΔΥΝΛΣΛ1 ΝΑ ΙΙΛΟΥΊΊΣΙΙΣ ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΣΟΥ.— ΦιΖο- 
αύής τις νέος καί ο>ίζο: ζν.ών έκοοά??/ /?»' ........

ιθυ

« ΙΙκούσα*

pov μέσον

77 θ·ρμ.7.νθή δ
7.77.7.·prjr/J6 δΐά

ω·

ιζασται κο^υοπόλεων καί ttoZg&jv καί κάτο/οι υ.ε- 
7Ϊ E7ZLppGTtZ. Όποιον <70 τό [J.'JGl'CpLQy, οπζρ i'jvZ- 
UL7:jT‘ft7 0-7L7 ; ’’ Λ 
:ρ ύετοντες εί.

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ EUI ΤΟΥ ΙΙΡΟΣίΗΙΟΥ. 
ν.-,Ορώτο·; il-joa γ'Μγρι,.γιγ.ά: γάρττ,ς, ΐγ' <·ύ 
ο',όυ.α; υ-ίιιζι νά τ'.οζ'Λτ, v.v.'j ϊ'ι.αν τό —άν;4 11 1

•To πρόσοκ

έτη θιλει

jj jii ha 7τερι αυτών επΓύΖέπ&ιν επί τών προσιΑπων, ήύεΖεν ύπάο- 
ι αιζρόυ τι όλιγο^τ/οα άναιοεια εις τόν κόσαον.
II ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΙΙΛΤΑΛΙΙ Ι1ΥΟ HENΤ1ΙΚΟΝΤΑ ETON.—Εις

,ζρ.θ)70Ζ, 7.ΤΖ7.71717.·. Ο \7.777. Μούαρ 7Γ-ρίγp7.^U7 δίασζέδασίν 7177. 
(J'/j-L77.7 T.7Cj7. τής 7.7017.; Οάώλκαρ;, 7.7.Θ' Τ,7 δ 17. μόνα 77. χαμαί 
7.107.77 βγ07.0υ\ζζ] ZU 7.7Z7.7Τ,0^77.7 -100 λίοαΐ’ 7.71 αλλαχού λέγίΐ ή 
αύτή 7.UpL7.‘ Ύοΐαύτην ZUJOV 7pGU.Zp7.7 σπατάλην 7.717. 107 βθ7.'/ύν 
.,r^.,r......... ΓΑ * . « · >

•ριν άποθανω. θύτου πράγ-

7.71 7ZQJ /.f,') υ.ζί’ζθ77.

Μεταςύ των συγζρο-

ζ ετεζεσύ^;·’, τις άνεν.νήσύ/? τά Ουσζασύι 
α παρεζηζνύότα ; ή τίς βσύεσεν άπό’τό

7ΐυγζρ7.7 7.r,)t')'7. ZMz^vr,irt'j.i7G-j ^ίου ;
ΤΟ ΕΓΓΕΝΕΣ ΤΟΝ ΤΪ’()!1<1Ν. — '<1 

συνήθεια των παί^ων ν αποτείνοινται 7τρό,

δ t αδρά'107

ο>ν τούς εζόαιζον οϊ- 
■ζ Wz7.q 7.7.1 'μώσζ’.ς 7.7.0'όυοιον 
th' 7.7τύ)7, ζγ'ων Ου. άνα^υώσιν 

g αύτάς 5ζ7.7.ζγυυ.Ζ7ας TZ7.777.yj/j έπΐ τού

A.

τό

7ωνΐ7.ην ζωήν ίΪ7.7 U.O\ 
μ-.νης χρίσεως τών ;
1 7Tt J17. ΣυγίνΖία ElVV.l

ιτ:ιθυυ.αΰυ.ζ', zat i>r,. 
Κοράνιο; =πί τή βά

ύαιό-

ορύον. 'Η συνήθεια δρω: 
:λώς καί έπιτήοευσιν ή πε<

ευκολία

■ού δωματίου

7.λλΟ7:
ΟΙΧ:ίας τήν εκείνων ευχαοίστησιν.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚ ΔΙΕΦθΟΙΌΪΟΣ ΛΕΡΟΣ

*7

με ο ιό

νυαται εξ -σφαΖ- 
'Σ αβροφροσύνην. 
. Συνίσταται ά-

πΟΟ:

77. 7.7Λ

ΕΚ0ΕΣ1Σ ΠΕΡΙ ΤΙ1Σ ΚΛΤΛΣΤΛΣΕΟΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 
ΤΠΣ Μ. Γ.ΡΕΤΤΛΝΙΛΣ.—Ίί ετήσια εζΟεσις τού γενικού οιευί/υντοϋ 
τού τα^ζυορου.είου, έσ/άτως ^.αοσιευ^είσα, περιε^ει ποζζάς ζεπτορ.ε- 
ρείας περί τών έπενε^ύεισών ρ.εταρρυ^υ.ισεων έν τώ τα^υ'ίρον.ιζώ 
ζ).αοω τής Μεγάλρς Ιϊρεττανίας καί Ίρζαν^ίας. Έκ τής έζ.Θε'σεως 
ταύτης ραν^άνορ.εν, ότι κατά τό παρεζ^όν έτος δ(>\ 'ε77.του.υ..Επίςο- 
/'■')7, 71,000,000 έψ·/;ρ.ερίίίων καί 11,(100,000 φακέζ).ων ^iqZi'ojv 
<?:ε^ι^άσ6’/;σαν οιά τών άνά πάσαν τήν μοίραν ΐ7.γυ^ρυρ·ίο)7.\\')0'ζ7. 
τών 301 έκατορ.ρ.. έπις-ολών.2,000,000 έπε^ράφησαν εις τούς επι 
σ’-έζλοντας κατά τήν ένυπάρ^ουσαν ίιεύΟυνσιν αυτών (Τιά τόν λό
γον, ότι ή ίιεύύυνσις τών πρός ούς αί έπιστολαί ^ιευΟύνοντο <το 
κακώς γεγοαααενρ ή ατελής καί 10,000 επιστολών ραλίστα έρρί- 
φΟρσαν εις τάς όπάς τών τα^υ^ροαείων άνευ ιϊιευΟύνσεως. Ταύτα 
u7.piupG'j7L τήν άρ.έλ-ιαν τών επιστολογράφων καί τήν βίαν αυτών, 
di ‘ίγρ7'ΐ77 καί έτα^υΓ?ρόρ.ισαν τάς επιστολάς. Ή άαελεια ίέ 
καί ή |βία αυτών 'ζατα<·?είκνυται προσέτι καί έκ τού ότι 30,000 
τα/υορορ.ιζών y7.piοσήαοιν εύρε^σαν ^ζαραί έν τοίς έπιστολοδ'ο- 
^•ίοις καί τοΐς τα^/υοοουιζοίς φαζελλοις. "ίΐστε ά’ν τις τών ήρ.ΐτέ- 
ρων άναγνοιστών ελαβε ποτέ επιστολήν ρ.ή φέρουσαν τά άπαιτού- 
ρ.ενα ya.pif}7Qy.7 καί έποιχένως ύπε^οεώΟ^ νά πλζρώσζ; τό έλλείπον,

ζίς την ζγχ/.ημν.·^^' τ
άυ.α άνα/.αλυγθώσιν, α'λλά καί επιστολας περι-χούσας τρα.πζ-, 
γραμμάτιά τινε; άνοίγωσι 7.αΐ άφαιρούσι τά περιεχόμενα, τήν 
έπιττού.ήν σχίζουσιν. Εσχάτως ράλιστα εις γραμματοκομιστή. 
it7i οδώ τού Λονδίνου, έν η ύπάρχουσι πολλά καί ρεγάλα έρπορικά 
καί τραπεζικά γραφεία, από τίνος καιρού άπεσφράγιζεν έπιστολάς, 
έν αϊς έβεβαιούτο διά τής άφή; αύτού, ότι ζνυπήρχον τραπεζιτικά 
'/οαααάτια καί άφήρει αύτά, έως ού έπί τέλους άνεκαλύφθη καί αύ- 
στηοώς έτιρωρήθη ύπό τού δικάσαντος αύτόν δικαστηρίου εις πα- 
ραδΣιγματισμόν. ^Ενε/.α δε τών ν.αταχρήσεων τούτων καί διά καλ- 
λιτέοαν ασφάλειαν έν έκάστω σχεδόν ταχυδρομείο) πόλεων, κωρο- 
πόλεων καί χωρίων παραδίδονται τά εις αποστολήν χρήματα καί 
έκδίδονται ένταλρατα πληρωρής. *11  διεύθυνσις δέ τού ταχυδρο
μείου αείποτε διά παντός μέσου παραγγέλλει τό κοινόν, ϊνα ρή 
στέζλη χρήματα εντός έπιστο).ών,άλ).ά παρα.δίδον τό ποσόν νά λαρ- 
βάυη έντάλαατα πληοωρής. Τοιαύτα έντάλιζατα πληρωρής χρημά- 
το)ν έξεδόθησαν κατά τό παρελθόν έτος 7,229,146 έκπροσωπούντα 
13,858,101 λιρών καί σιγχρινόμενοι οί αριθμοί αυτοί πρός τούς 
τού ποοπαρ-λθόντος έτους εύρίσκονται ρεγαλείτεροι, ό ρέν τών έν- 
ταλράτων κατά 260,038, ό δέ τών χρηράτων κατά 607,474 λι
ρών. Λί όλικαί δέ εισπράξεις τού ταχυδρομείου 7.α.τά τό παρεάθόν 
?το; ήσαν 3,521,710 Zip., ήτοι ρεγαλείτεραι ποός τάς τού 1839 
κατά 83,073 λιρ. Άφαιρουρένων δέ τών εξόδων, ν.αθα.οόν εισό
δημα εμεινεν 1,102,179 λιρ. "Λπαν δέ τό προσωπικόν τών τα-

Ά -  - ------------- λ τό )όγ? ^τος έξ 23,282
ν τή πεοιφεοεία μόνον τού 
ρν 14,000 ταχυδρομείων, 
ών άνυ)τζοο) α.ναγ·oop.ivorj 

υ.υθο)δών αριθμών έκαστος κρινάτω περί τής έπιστολογραφικής συνε- 
νοήσεως καί συγκοινωνίας τών κατοίκων τού Κράτους τούτου καί 
ποοσθετω τά διά τών απείρων τηλεγράφων διαβιβαζόμενα ρηνύρα- 
τα άνά πάσαν ήρέοαν,άτιυα τοσούτου όσηαέοαι πολλαπλασιάζονται, 
όσον ή τηλεγραφική τέχνη τελειοποιείται καί ή δαπάνη δι έκασιον 
τηλεγράφημα ύποτιράται. Έν Λονδίνω έπί τού παρόντος δύνα-αί 
τις πληρόνων μόνον εν ημισέληνον ήτοι 70 ελληνικά λεπτά νά τηλε- 
γραφήση από τού ενός άν.ρου τής ρητροπόλεως έως τό έτερον. Ακο
λούθως δε, όταν συλλέξωρεν τάς αναγκαίας στατιστιν.άς πάηρογο- 
ρία; περί τού θέματος τούτου, θά δονσονμεν εις τούς άναγνώστας 
ημών γενικήν καί σύντομον στατιστικήν τών τηλεγραφείων, τών τη- 
λεγραφιτών, τών εισπράξεων καί δαπανών κτλ.

ΛΙ έθνικαί εκθέσεις έν Γαλλία ήρχισαν νά γείνωυται από τού τέ
λους τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος. Έν διαστήρατι 57 ετών, 
ήτοι από τού 1798—1855, εγίνοντο έν Γαλλία ένδεκα έθνικαί εκ
θέσεις καί ρία μόνον διεθνής. “Αξιόν σημειώσεώς έστι ν’ άναφέρω- 
ρ·ν ενταύθα διά τού αριθμού τών εκθετών τήν πρόοδον, ήτις έγεινεν 
από τής εποχής τής μιας μέχρι τής ά)ίληζ, όπου οί κάτοικοι ένα- 
ρίλλως έπεδείκνυον τά δείγματα τής τέχνη; αυτών. Ίί στατιστική 
αύτόΐν είναι ή επομένη·

προσώπ<>)7, εξ ών 3,650 είργάζοντο 
Λονδίνου. Άνά παν τό Κράτος ύπή

Έτυ. Ά'.ιΟυ,ό; έχθετων. Έτ·«.
1798 . . ’ . HO 1827
1801 . . . 220 1834
1802 . . . 340 1839
1800 . . . 1,422 1844
1819 . . . 1,662
1823 . . . 1,762

1849

Π έπίσηαος fzSsat; περί το; άριθαοϋ τώ·;
/ ■· . ....... ' ί.ΑΛ4«...

.ικα
διάφορα συστατικά αυτού.

' » β ·st; όια ριου

ΕΝΤΙΜΟΣ ΑΜΑΞΙ!\ΑΤΗΣ
6 κυήραι β
50 ψωιζία ·

G <1&)ΐ?εκάίΤ;
6
6 
40
40
30

λίτραι σταφίοων.
» κορινθιακής

ε·

ισπανικού οίνου, 
παλαιού οίνου τού Ρήνου, 
σιέρη (οίνου ισπανικού)·

σταφίίος.

ρο σχο κα ρ ίων.
κιννααο) υ.ου.
καρυοφύλλων άρωρατικών.

άνωτέοω καταλόγω τών υλών τών άπαρτιζουσών το πε- 
ρίγημον εκείνο φαγητόν π λ α μ π ό ρ θ παρατηρίιτα.ι, ότι τής κο
ρινθιακής σταφίδας έγένετο εκτοτε χρήσις ρεγάλη έν ήμερα, τών 
χριστουγίννοίν παρά τοΐς Άγγλωςκαί σήμερον δεν υπάρχει ’Χγγ'ί.ο;

Λριθρός εκθετών.
1,693

3,960
4,532

αυ

ριφθεν εί: 
θυνθή εί;

υ.ια.

ν σι^ηοοίρορίκόυ σταθρόν τού Πιρ- 
λάτης έκ τούτοόπου των νεοιυ, ότι τό

αυ.αςη

υνο·

1
1/2
1/2

τό)

α
πάση; κυριακής

δντες, ιίέυ κάν.νου.εν τό Μέγα Πάσχα άνευ τού κοκζίνου ώού. Διά 
τούς μη γευΟίοτα.ζ ίέ ποτ'ε ή ρή ίίόυτας τό π λ α ρ πού ο ο ι γ ν., 
).εγομ·7, ότι καί αυτό ούίεν άλλο έστι ή κοάν.α έκ ^ιανοοων ύλώυ

φονευθέντωυ θηρασίρωυ 
πτηνών ζαί αγρίων ζώων κατά τήν διά Θήραν ώρα.7 τού έτους 1 860-1 
έν Βοερία καί Μοραβία δίδωσι τούς ακολούθους αριθμού;. "Ελαφοι 
άρρευες 1,610· δροιοι Οήλεις, 2,609· δορκάδες 10,693· αγριόχοι
ροι 547· φασιανοί 47,133· τέτραγες, 511· πέρδικες, 759,112· 
άλλα πτηνά 56,623· λαγοί, 605,215· κύυικλοι, 7,093· ένυδρίδες 

Λεγάτοι καί άλλα σαρκοφάγα ζώα, 8,3,620· 
β^78· ώστε ό ΰλιχό; αύτών άριθρός άυαβαί- 
:φαλώυ.

1 λίτρας κορινθιακής σταφάΤος.
1 » κοκζυρήλων.
1 » λίπους
1 2 ό>ώυ.

κρυσταλωτής ζακγάρεως.
άρωρατιζών.
αλεύρου.
ζακχάρβως.
άρτου 

όσου τι; θέλδΐ
δπερ άνάπτε 
υ^ίγκαν, ήτι.

1/4 »
1
1
1

καί πρά.ντιου
τίθεται εις τήν τράπεζαν, 
τήν περιπόθητου αύτού π 
κατασκευασθεΐσα εσετο.ι άοα.ετη άιά πέν·

147· τρόχοι, 227· ώ 
πτηνά σαρκοφάγα 2σ 
νει εις 1,843,021 κε

ΕΚ τών 17,316 άνθρά»π&)ν, οιτινες έργάζοντο 
τών ρωραϊκών σιδηροδρόρωυ,6,78 1 είναι γυναικι 
θούσι τούς λιθοδόρους.

ΚΑΤΑ τήν τελευταίαυ άπαοίθρησιυ τών κατοίκων απάντων τής 
Γαλλίας μόνου επτά τοΐς 0/0 έκ τών χήρων γυναικών έρχονται εις 
δεύτερον γάρον, ένώ οί χήροι άνδρες οί εις εγγαρον βίον επανερχό
μενοι είναι 14 τοίς 0/0.

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΤΙΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. —Ό ζμποριν.ό; 
της Γερμανίας στόλος είναι, ώς άποδειχθήσεται έκ τών κάτωθι ά 
ριθρών, δεύτεοος μετά τον αγγλικόν καί άρερικανικόν καί διπλά
σιος κατ’ άριθρόυ τών έρποοιζών πλοιλων τής Γαλλία;. II μωρητι- 
κότη; τών άγγλικιων πλοίων άυαβαίυει εί; 5,500,(100 τόνων· ή τών 
άρερικανικών εις 5 έκατ. τόνων· ή τών γερρανιζών εις 2,200,000 
τόνων· ή τών γαλλικών εις 930,000 τόνων· ή τών δανικών εις 
155,000 κτλ. "Ινα δείξωρεν δε την διαφοοάν μεταξύ τού εμπορι
κού καί πολερικού στόλου τής γερρανικής Διαίτης, άναγκαίον ρόνου 
έστι νά παραβάλωρεν τήν ναυτικήν αυτής δύναριν πρός τήν τών 
δευτερευουσών ευρωπαϊκών επικρατειών. Ίί Δανιραρζία, φερ’εί- 
πεϊν, εχουσα έρπορικόν στόλον χωρητικότητος 155,000 τόν., εχει 
129 πολεαικά πλοία πάσης κλάσεως. Ή Γερμανία, ης τίνος ό εμπο
ρικός στό).ος εχει χοίρητικότητα δεκαπεντάκις ρεγαλ-ιτέραν τού τής 
ρικράς γείτονος αύτής, δύναται υά επίδειξη σήμερον ναυτικήν δύ
ναριν συγκειρένην αόνον έκ 55 πολερικών πλοίοιν, έξ ών 40 ύπάα 
γονται εις τήν τάξιν τών βάρεων (καυονοφόρων). Ίί δε Όλλανδί- 
αφ ετέρου, ής τό ετήσιον έμπόριον μία μόνον πόλις, η ζΥευθίρα πό
λις τού Άρβούργου, ύπερβαίνει κατά 53,000,000 ταλλήροίν, δια
τηρεί 42 πολερικά πλοία, φέροντα όλα 2,000 τηλεβόλων.

ΠΛΑΜΒΡΟΘ ή πόρριδζ, καλούρενον nackin μ^/Cp1 τών χρόνων 
Καρόλου τού S', ζτοώγετο ώς σούπα τήν ημέραν τών χοιστουγέννοιν 

' · *·  · · τ·^ς βασιλείας
,’λλουτο εις δια-

εις κατασκευήν 
αί όποίαι βοη-

’Οκνηρό;

πο~

Γεοϊργίου τού γ'· 
φόρους αύλικούς

ένός ^ιαφυγόυτος τάς χείρας τής δικαιοσύνης.
Κατά ο'ε τάς χαταθίσεις διαφόοίων ραοτύρωυ, ό 

περί τήν 6ην ώραν τής εσπέρας τού σαββάτου έκ το 
τού Κ. Ίάξονος.

Ό δικαστής είπεν, ότι ό άραξηλάτης ήξιούτο μ.Σ' 
διά τήν τιμιότητα αύτού, καί προς ζοΟό.ρρυυσιυ τής τ 
ήιφ-ιλε νά λαβή άροιβήν τιυα.

Ό δ? άστυjou.17.0; ύπάλληλος Τ’όλλ είπεν, ότι ή ύ

επ’ αυτού καθ’ ου χρόνου παρα- 
ίνα άκοοκαύση ^ι’ αύτού 
ι τών α.7(>>ιίοο) ποσοτίιτο)7

ΔΙΚΚΣΤΙΚλ \ΙΊ'υ\Σ.

αυ.οι1

r'

άλου επαίνου 
οάξεως ταύτη;

>θεσις θά ύ- 
βολ.ία, ότι ό

,0177.10710

Γ;ύ rjtza-

άιότι αυτί υά όδηγήση αύτούς εί; τον σιο ηοοο οορικου στα.· 
γαγε7 αυτούς εις του άστυυοίζικόυ σταθαόυ τού Πιρπλίκου.

Ό δέ άααξηλάτης άπεκρίθη, ότι ούδερία βλάβη ήδύυατι;
ί'λθη εντεύθεν· καθόσον ό θ·λο>ν νά 
7.0) σταθρόν τού Πιρπλίκου διερχε 
ρού τού Πιρπλίκου, καί ότι δέυ ε~ 
θησαν περαιτέρω τόν δρόμου αύτών, άλλ’έ 
τήν άραξαν καί άυεχώρησαν δροραίω;, άρ 
κλητήρας πλησιάζοντας.

Ό δικαστής έθεώρησε δίκαιον νά πληρωθη ό άραξηλάτη 
χοηιζάτο>ν τών εύρεθέντων έν τώ Ουλαχίω τού ενός τών 
•jrA r/'ji?trAs ιτ-j διεκπεοαίοισιυ τής δί>η; διά τήν προσζ^

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΜΙΙΤΡΟΚΤΟΝΙΑΣ.
ίυθοωπος, δνόαατι Κάοολος Λάύους, έδιζάσθη έυοί- 

λ β.Λ ζατζυοοούυ.ΐυος έπί ά-

νιας.

κατηγορούρευος πρό 14 π-οίπου έ 
ορίαν· (ίιότι έπυροβόλησε κατά τιν< 
βη, καί ότι άφότου έπανήλθευ εί. 
μάριιου μ-τεγ-ιριζετο 7.7.7.1017. 1 
πα.ρίμ-η αύτώ τά ρέσα τού οιάγει

■ίικάσθη εί: 1 »

βίον οκνηρόν.

ίο η οοο ο opt -
ται ό’ιά τού αστυυορικου σταυ- 
ταιεν αυτός· ίιότι ίέν έξηκολού- 

"λ’έκείυοι, οιτινες έγκατελιπον 
άαα εί'Τον τούς άστυνοριζούς

δρίασιν.

II ΔΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Νέος τις, ονόυ.ατι Γουλλιελρος Έαττη;, ήχθη εις τήν άστυνορίαυ 

κατηγοοούρενος, ότι εαύ.ε^ε δύο μρη77.ς καί δύο νήσσας, άνηκούσας 
εις τόν Κ. Γουλλιέψου Γουήρον.

Ό άστυνου.ικός υπάλληλο; Μήδος είπε. «Περί τήν 2αν μετά τό 
Μεσονύκτιον τής κυριακής περιέτυχον τώ κατηγορουρένω, καί εί

ίί ιχ..ταρτον έτος τής ηλικίας, καί εχουσα τόν βραχίονα τεθραυσρένον) 
έξετασθεϊσα, είπεν. «Είμαι μήτηρ τού ν.α.τηγορουμίνου, όστις άγει 
ήδη τό τεσσαρακοστόν και έκτον έτος τής ηλικίας. Έξωρίσθη έκ τής 
Αγγλίας, καί ρείνας εις τήν εξορίαν έπί 1 1 ετη, έπανήλθεν εις Αγ
γλίαν κατά τόν παρελθόντα μάρτιον. "Εκτοτε δ ήναγζάσθην νά δια
τηρώ αυτόν, ααθόσον ούδέποτ είργά.ζετο. Μέ έζήτει δε διηνε/.ώ; 
χοήρατα, καί έπί τέλους με άπήτησε δύο ωρολόγια, 6πο)ς θέση αυτά 
ό); ζνίχυρον καί δανεισθη χρήματα, 'λρνηθείσης δ' έρού, με ήπζί- 
λησεν, ότι εάν δεν ένέδιδον εις τά; απαιτήσεις αύτού, θά με εστελ- 
λ.εν εί; τόν ά \ λ ο ν αόσμον. Ένώ δ’ έπέρενον ετι ράλλον άρνουρενη 
τήν παοάδοσιν τών ούρολογίων, έξήφθη ρεγάλως, καί λαβοίν με έκ 
τής κόρης κατέβαλε χαραί, καί έξήγαγεν έκ τού κόλπου μ.ά.χαιραν, 
όπως με κατασφάξη. Άλλ’ ζγό) Ε7.ά),υ^7. αμέσως τό πρόσοδόν μου 
διά τών χειρών μου, καί έφά»ναξα. «φόνος.» Έν τώ άρα δ’ οί γεί
τονες εδραμον εις βοήθειαν, καί είσελθόντες, είδον τόν κατηγορού- 
ρευον νά ρίψη χαραί μίαν τών γυναιν.ώ)ν, καί νά έξέλθη τής οικίας 

βιαίως.»
Μία τών γειτόνοιν, διαμένουσα ίν τή παρακείμενη οΐ7.ία, είπεν, 

οτι άζούσασα τάς φωνάς τής κατηγόρου, εδραρεν άρέσως εις τήυ 
οικίαν αυτής, καί είοελθούσα, είδε τήν Κ 
τού έδάφους, καί τόν κατηγορούρενον β 

— · · · *· >·. *
177. 7.7.7.07.7

αυτήν εις τόν άλλου κόσρου.» Ποοσέθηκε is καί ότι είυε τόν 7.7.· 
τηγορούμε^ον 77. α.ρύ^η payaipaj 1177. έν τώ κόλπο) αύτού.

Ό χειρούργος Κ. Βάρρος άνέφερεν έν τη εκθέσει αύτού, ότι έπι- 
σκεφθείς τήν κατήγορου εύρε τόν βραχίονα αύτής τεθραυσρένον.

---------- ------------- ------ - ή 'f^--/-rir,r.Q'7lJ.z70; GU7£-

‘.ιράΟη ρ’εν ένώΌ

ει.

Τό-

•ού 'ίππον. Άζλ’ 
ύθην αρέσω;, ι

<τασα

ιος ει;

00

άπάίλεσΐν αύτάς την πρωίαν 
έ. ιρώυτο 20 σελ.

Ό ζατηγοοούαευος έκρίθη

ιζω·

■ι αι

και

■ QO 0 -

καί at

ΚΛΕΠΤΡΙΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΙΔΙΙΡΟΔΡΟΜΟΙΣ. 
ψώς ένδεδυρέυαι κυρίαι προσήχθησαν ενώπιον 
-ηγορούρεναι, ότι φοιτώσι συνζγώ; εις τόν pi

7.017-

υορίας, κα
ανατολικόν σιδηρόδρορον, έπί τώ σκοπώ τού νά ό'ιαπραξωσι ζζοπην.

Ό άστυνορικός ύπάλληλος Σκάννελ είπεν, ότι τήν εσπέοαυ τη·. 
πα.ρελΟούσης Δευτέρας εϊάζ τάς κατηγορουρέυας πλησίον τής σιδη 
ροδρομιν.ης χομι^ηζ, ένώ αύτη ερελλε νά αναχώρηση, καί σ·>νδι·)έ- 
γοντο ρετά πολλών ζυοίωυ. Ίί αία τώυ '/ύ.επτριώυ τούτοιυ, όυόρατ 
Ταίλοιρ, εθηκε τήν χεΐρα αύτής εις τόν κόλπον μια; τών κυριών

,.τ-ΛΛ -ηδύνατο νά ειπζ. ζα
θόσον ή κοριδή αρέσω; άυεχώρησεν. ‘Υποπτευϋείς ο οτι αυτή και 
ή σύντροφος αύτής ήσαν κλέπτριαι, ήγαγ-ν αύτάς εί; τήν άστυυο -

μία ΛΌ πιαισρατοδίζης ήρώτησε τόν άστυνορ/ζου ύπο:λληλου, έάυ είδέ 
ποτέ τήν χειοα τής μιας η τής έτέρας τό>ν κατηγορουρένων νά έ- 
ξίλθη έκ του θυλακίου κυρίας τινός, και ό άστυυορικός ύπαλληλο; 

άπεκρίθη άρνητιζώς.Μετά, δέ ταύτα ό συνήγορος τ<3υ κατηγορουρένων είπεν, όει ού- 
δερία ύ; “ . ............ .Ξι.

οιαι.

Ό πταισρατοίικης έπορέυω;

τηγορία, (?έν θά οιαφύγωσι πλέον 
Λι κατηγορούρεναι, αίτινες έξ: 

έξή>θον έκ τής αιθούσης ι
σρέυονς.

^ικαιοσύ 
\ζ άπο^α.

0-

7777.ua
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11 ΠΟΛΙΣ ΛΜΙΛΤΩΝ.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΙ’ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ, ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΝΤΟΣ ΕΝ ΚΑΝΟΥΣΙΩ.

π ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ.

ΤΟ χωριοχ λονδιχοχ.

ΕΛΕΦΑΝΤ1ΝΟΝ ΓΕΓΛΥΜΜΕΝΟΝ ΚΟΣΜΗΜΑ 
ΤΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗΣ ΚΛΙΝΗΣ.

ΑΝΑΚΑΛΤΨΙΣ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ ΕΛΑΗΝΙΚΩΝ 
ΤΑΦΩΝ ΕΝ ΚΑΝΟΤΣΙΩι,

ΙΙρό τινων ετών ό έπιστάτης xai διευθυντής τών εργασιών εις 'Ηράζζείον Κ. Βα· 
νούζ/jc, διχταχθεί; παρά τής νεαπολιτανιχής χυδερνήσεως, ίνα ένεργήσγ άνασζα^ά; 
έν τη Κανόση ή τω Κανουσιω τη νεζοοπολεί τοΰ ΊΙοαζζειου, άνεζάλυΦε διαγόρους 
άοχαίους έζληνίζου, τά»ου,- χαί πολλά άλλα περίεργα χαί πολύτιμα χειμήλεια τής 
αρχαιότητας. Μεταξύ δέ τών άναχαλυ^θεντων τά^ων χαί τύυ.βον ολοσχερή έλλη- 
νίζον, τον άξιολογώτερον τών μέχρι τούδε άναχαλυΰθέντων τοιούτων, περιέ/οντα 
άθιχτου σύμπασαν αρχαίου έλζηνίχού τά^ου την δίασχευήν, έξ η$ δυνάαεθα νά 
άρυσθώμεν ιδέαν τινά των ηθών χαί εθίμων, χαί τής τέχνης τού λαού έζεινου, 
ούτίνοί αί εμπνεύσεις έ/ρησίμευσαν αείποτε ώ; ύπο^οαααοί χαί δίδάτζαζοί των 
νεωτέρων' χαθότι τό Κανούσίον ηχααζε ζατά την τετάρτην προ Χριστού ε/.ατον- 
ταετηρίδα, εποχήν ταύτην επίσημον έν τή έλλην. ιστορία διά την έςοχον των τε
χνών τελειότητα, μαρτύρια τής όποιας είσί τά έν τοϊς τάγοις τού Κανουσίου άνευ- 
ρεθέντα διάγορα είδη χαλλιτεχνίας.

‘Ο περί ού νϋν ό λόγος μέγας άναχαλυγθείς έλλην. τύμβος είναι δομή έ/. μαλ^χού 
ύπολεύζου λίθου, συγχειμένη έζ ποοαυλιου χαί εννέα εν χύχλω οωμχτίων, ό^ριομενων 
βεοχίως πρύς χήοεοοιν των οωμχτων των μελών βχοι/.ι/.ής τίνος οΐ/.ογενείχς. Εϊσί 
^ε οί τοίχοι των οωμχτίων /ε/.οομημενοι τετρχγώνοις εουθοοϊς, μελχνοΐς /.χί χιτρί- 
νοις' ενρέθηοχν ο- εν έζάστω οωμχτίω σ/.εύη πήλινχ, ύχ/.ινχ /.χί ελεγχντινχ εντέ- 
χνως γεγλυμμενχ, λχγηνοι χτλ. /.χί εν ενί τούτων τω χνωτερω εί/.ονιζομένω εντελής 
^ιχοχενή έλλην. τχΰον, χχτχ την ^χινομένην εν τη εί/ονογρχ'ρίχ ημών οιχτχςιν, 
έζχιρέοει τού λύχνου, οιτις είχε χχτχπέοεί' γωτίΖετχ·. $ε τό οωμχτιον τούτο οιχ 
τετρχγώνων οπών επί τών ζατά πλενρχς τοίχων, έχουοών όχλους ερυθρού, μελχ- 
νοϋ /.χί χιτρίνου χρώμχτος, χχί διαχωριζόμενων διχ στηλών ίωνι/.ού ρυθμού. 'Ο 
πρός τό βάθος τοίχος εινα< χεχοσμημένος δι ανθεμίων έςειργχσμένων επί χιτρίνου 
Ιδάηους. Αί δέ βχ^χί τής όρογής πχριστώσιν αχτίνας' ζατά μέσον τού δωματίου 
εύρέθη μέγα όρειχχλχινον άγαλμχτοστάσιον ελεράντω χεχοσμημίνον.

Ει'ί τάς τέσσαρχς γωνίας τής όρειχαλ/.ίνου χλίνης παρίστανται αί ωραι τού έτους 
εςαιρέτως γεγλυμμένχι επί ελέγαντος- δύο έζ τούτων ήτοι την χατ’ έμπροσθεν χχί 
την τής αντιθέτου γωνίας βλέπει ό αναγνώστης έν τή δευτέρχ μιχρ& είχονογραρία

ούσας έπινοίας τώ οντι περιέργους, χς οι αρχαιολόγοι ίσως χατανοοϋσι. ίϊρός 
δεςιάν υπήρχε περίεογόν τι άγγος γοωμχτισμένον ώοχίον /.αί χομίόν τό 
σχήμα, άλζ’ άνευ εΐχόνων’ προ δέ τών ποδών τού λειψάνου ουο πήλινα 
σχεύη περιεργότατχ, τά μόνα έ/. τών μέχ_οι τούδε άνευρεθέντο>ν τοιουτων 
εν τω Κανουτέω. Τό έν τή τέταρτη εί/.ονογρχγίχ παριστχνόμενον σ/.εύος, 
το οποίον είναι έτι περιεργότεοον, δεν άνήχει εις τον τάοον τούτον, αλ- 
λ’ εις άλλον χχί χυτόν έν τω Κανουσίω. Εις τό πρόπεοον υπήρχε χέρας 
άμαλθείχς χαί χύπελλον όο-ιχάλχινον, ώραϊον, ετ: δε γαμ.ηλή τις ορει- 
χαλχίνη τοάπεζα, επί τής όποιας ευοέθη ΰάλινον πινάχιον θαυμασίας

σ/.ονται ήδη εις τό βχσιλιχόν ΙΑουσεϊον τής Νεαπόζεως· άλλα πολλά άλλα 
πολύτιμα πράγματα, τά πλεϊστα άςιόλογα, άνα/.χλυρθέντα εις τό Κάνου- 
σιον, έ/.λάπησαν ή έπωλήθησαν διά τήν αμέλειαν τής χυδ-ρνήσεως. 'ίΐ 
τοίτη εΐ/ονογραγία πχοίσπησι τήν πρόσοψιν ταγού, μ.η/.ετι ήν-ωγμενού 
Ει'σέ δέ έν γένει οίτά-υοι ούτ.ι έν μένει μεν λελχτομημένοι έν τή πέτρα, 
έν μέοει δε χτισμένοι.

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

TOT ΚΑΝΑΔΑ.
Αί άυω τιθαιμέναι τρεΐ? ΐίκουογραφίαι παριστά- 

υουσι τρίΐφ διαφόρους άξιολό'γου? θέσεις κατά τήυ 
υ,&γάληυ τοΰ δυτικού σιδηροδρόμου γραμμήν, ητις j

έυουιι την Χερσόνησον τοΰ Κάυαδα μετά των 'Ηνω
μένων Πολιτειών της Αμερικής. Και η μεν πρώτη 
αυτών εικονίζει την κωμόπολιυ Άμιλτώυ, τον εν αυτί) 
σταθμόν της ρηθείσης γραμμής, τά σιδηρουργεία της 
εταιρίας και τον ώραϊου θαλάσσιον κόλπον ? ης κώμης I

| ταύτης. Ή δεύτερα την εις τά ΰφώματα Βαρλί'γκτώυ 
κρεμαστήν γέφυραν καί την σηκωτην άλλην, την έπι 
τής διώρυγος Αεζαρδάν. Και ή τρίτη τό χωρίου Λον
δίνου καί την τι αρ' αΰτω ξυλίυηυ 'γέφυραν, έφ' ής διέρ
χεται ό σιδηρόδροαος.

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΑΦΟΥ, ΑΝΑΚΑΑΥΦΘΕΝΤΟΣ ΕΝ ΚΑΝΟΪΣΙΩ. ΠΗΛΙΝΟΝ ΣΚΕΤΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΕΚ ΤίΙΝ ΤΑΦΩΝ 
ΤΟΤ ΚΑΝΟΤΣΙΟΥ.
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Ο ΑΛ1Ι ΙΙΑΣΣΑΣ
ΗΤΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΙΙΛΟΤΙΙΣ, ΤΥΡΑΝΝΙΑ. ;ΙΣΤΟΡΙΚΙΙ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣγ II ο
ΚΤΕΦΛΝΟΥ Ο. LS8OY.

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

ΚΕΦΑΑ. Ε'. 1
ΤΟ ΘΑΥΜΑ.2ίέν είχε παρέλθει χρόνος πολύς, άφ'οτου <> Μίλιος 

απεμακρύνθη και ό Παπά Ευθύμιος διευ^ιίνάι/ πρός 
τό μύρος, ένθα ήν περιωρισμένος ό νέος, τον όποιον ό 
Μίλιος μεθ' έαυτοΰ είχε φέρει.

— Ό Μίλιος μέ είπεν ότι πεινάς' τί είσαι ; χρι- I 
στι-ανοττονλο /; τονρκακί ; ηρωτησεν ούτος, αμα qvoi^c 
την θύραν.

— Ή καταγωγή μου είναι χριστιανική, απεκρίθη ό 
νεανίας μετά -αθερότητος και τόλμης, ήδη όμως δυ~υ- 
χώς είμαι τοΰρκος, ώς θά καταυτήσωσιυ όλοι οι χρι
στιανοί.

Τό ύφος του ιιφώπλισε τον μονάχον, οστις προσε- 
κάλεσε τον αιχμάλωτον νά παρακαθήση τή ιδία τρα- 
πέζη,'ίυα συνδειπυίσωσι τρώγουτες κομμάτιου ψυχρού 
κρέατος, ελαίας και παζιμάδια.

Ό νεανίας ήρζατο ελευθέριος καί μετά πολλής οικειό
τητας νά καταβροχθίζη τα παρατεθειμένα συνάμα δέ 
νά συνδιαλέγηται, ένω ό μοναχός έν τή μικρά έντάσει 
τοΰ φωτός έπεζειργάζετο την ζωηρότητα, αύτοΰ και ά- 
πλήστως έθαύμαζε τά χαρακτηριστικά της εύειδοΰς 
φυσιογνωμίας του.

Είχε την κόμην μακράν, ζανθήυ, επίχρυσου καϊ λε
πτήν ώς την νεογέννητου τοΰ βόμβυκος μέταζαν' τό 
χρώμα τοΰ προσώπου του ρόδινου, ανθηρότατου καϊ 
τρυφερόν ώσεϊ παιδίσκης' τούς οφθαλμούς κυανούς ώς 
τήυ XP°Lo-v τ°ΰ ούρανοΰ, ότε μεν διαχέουτας πΰρ έυθου- 
σιαςτκόυ, πΰρ βλεμμάτων ηρωικών, ότε δε ιίλλομένους 
καϊ ΰποκρινομένους τρυφερότητα ψυχής, συμπάθειαν 
καϊ καλοκαγαθίαυ.

Ό Παπά Ευθύμιος καταγοητευθεϊς έν τή έιπλότητι 
αύτοΰ έκ της μελιρρητου τοΰ παιδός λαλιάς, ούχϊ μό
νον δεν ήδύνατο νά έμβαθύυη εις του χαρακτήρά του, 
άλλ’ έυόμιζεν εαυτόν συνδιαιτόμευου μετά αγγέλου.

—Ναι ειμαι'Αλβανος, αγαπητέ καϊ σεβάσμιε πνευ
ματικέ, τοΰ έλεγευ ούτος μετά φωνής μελεαζούσης . .. 
διατί νά τό κρύψω; είμαι καϊ μουσουλμάνος, αλλά 
καϊ ή καταγωγή καϊ ή ψυχή μου είσϊ χριστιανικαϊ, 
έλληνικαί. Ό πάππος μου καταβαίνει κατ' ευθείαν 
γραμμήν έκ τοΰ Γεωργίου Καστριώτου, δηλ. τοΰ ή- 
ρωος της Κρόγιας, Σκευδέρμπεη. . . . ό μακαρίτης πα
τήρ μου ο Βελή-μπεης τοΰ Τεπελειίου ήτον ό αγαπη
τότερος τώυ φαναριωτώυ, οΐτινες καϊ τόν κατέστησαν 
Σαντζιάκ τών Δελβίνωυ. Ητον άνθρωπος, οστις έκα- ' 
με τόσα καϊ τόσα καλα προς τούς Χριστιανούς. Τού
του ένεκα καϊ εγώ, αισθανόμενος το αίμα οπερ ρέει έν 
ταϊς άρτηρίαις μου, έδραζα τά όπλα καϊ ώς άρματω- 
λός μετά τών άρματωλών σας πολεμώ τούς Τούρκους. 
Ναι, σεβάσμιέ μου πάτερ, τούς πολεμώ διότι ούτοι 
δεν φείδονται ούτε Χριστιανών ούτε Μουσουλμάνων, 
άλλ' έρχονται εις την Ήπειρον, ϊνα άφαρπάσωσι την | 
περιουσίαν άμφοτέρωυ. ’Αρκεί νά εχης περιουσίαν καϊ 
η κεφάλι] σου θέλει μεταφερθή εις Κωνσταντινούπο
λή μετά τών αγαθών σου .... πόσον ημείς οί ’Αλ
βανοί εϊμεθα άφρονες διαφωνοΰντες έπϊ μικρών πραγ
μάτων διά ενα πήχυυ γης καϊ έπιτρέποντες προς τού-

• τους τούς αγενείς να μάς ληστεύωσιυ καϊ νά άτιμά- 
ζωσι του ώραΐου φύλου μας !

Μετά την προσηγορίαν ταύτην ό παϊς προσήλωσεν 
ώς ανηρ τεσσαρακοντούτης τα βλέμματα έπϊ τοΰ μο
ναχού, καϊ θεατρικώς κρατών έυαέρια έν μέυ τή μια 
χειρϊ τεμαχίου άρτου, έν δέ τη έτέρα κρέατος, έθεώρει 
τούτον ζητών νά ε'ισδύση εις την διάυοιάν του.

— Μα τό ιλαρόν φώς, οι λόγοι σου είναι χρυσοί 
Βελή-Ζαδέ, σύνους απεκρίθη ό καλόγηρος, αλλά τις 
τούς πιστεύει! . . . τις ό πιστεύων ότι ό σίελος τοΰ ό- 
φεως δεν περιέχει δηλητηρίου !! . . .

— "Ολοι οι οφεις δεν είναι φαρμακεροί, διέκοψευ ό 
Άλής ύπερηφάνως .... δεν σοϊ ετυχε νά ίδής ανθρώ
πους κομίζοντας όφεις εις τούς κόλπους αύτώυ; δεν 
σοϊ έτυχε, μετά περισσοτέρας ζέσεως ήρώτησε, νά 
ίδής ανθρώπους έναποταμιεύοντας εις τά γυμνιι στήθη 
των μεγάλα καϊ μικρά ερπετά, χωρίς ούτε ή γλώσσα, 
ούτε ό σίελός των ποτέ νά τούς δηλητηριάση ;

— Ναι, πλήν τούτο είναι, διότι προτερον άπερρι- 
ψαυ τούς οδόυτας των καϊ τούς κατέστησαν ανικάνους 
νά δαγκάνωσι, απεκρίθη γελώυ ό μοναχός.

— Άπατάισαι' πίστευσόυ με, άπατάσαι, πάτερ 
μου, καί λυπούμαι ότι μέ φέρεις εις θέσιν νά ιϊντικρού- 
σω τάς άζιολόγους ιδέας σου .. . φαίνεσαι όμως άυήρ 
φιλελεύθερος καϊ καταδεκτικός, και τούτο δίδει τό

Ο ΚΡΕΤΤΛΝϊΚί]^ ΛΣΤΙΗ\
θάρρος προς έμε του ταπεινόν αιχμάλωτόν σου να ο
μιλώ) μετά τής αυτής παρρησίας μεθ ής, είμαι βε
βαιότατος, ήθελες όμιλεΐ καϊ συ, άν ευρισκεσο εις τι/ν 
θέσιν μου.

Ό πονηρός παϊς διά τής ιιταραζίας καϊ τοΰ φιλο
φρονητικού αύτοϋτρόπου ένέχεεν έν τή καρδια τοΰ μο
ναχού ρεύμα μαλακτικής κολακείας.

— 'Ομίλει θαρσαλέως .... ιϊγαπιο τωόντι τούς φι
λελευθέρους, ΰπετραύλισεν ούτος .... δεν είσαι αιχ
μάλωτος, διότι, τ<> όρος, φιλοζενεΐσαι επι τής ίδιας 
τραπέζης μου.

— Άπατάσαι λοιπόν, έπανέλαβεν ούτος, άπαυτες 
οί οφεις δέυ είναι δηλητηριοΰχοι έκ γενεάς . . . ιϊλη- 
θές, ότι ό πρώπος όφις έπήνεγκε τά δεινά τοΰ ανθρω
πίνου γένους, ιϊλλά μήπως έκ τοΰ Άδάμ και τής Εύας 
δέυ έτέχθησαυ εις τόν κόσμον καϊ κακοί καϊ καλοί άν
θρωποι ; πίστευσόν με, ότι έγευυήθησαυ τόσοι καλοί 
οσοι καϊ κακοί οφεις ι’ιπό τόν προσενεγκύυτα τό μή
λου πρός τήυ Εύαν. Όχι, δεν ιϊπατώιμαι, ενρίσκονται 

■ εις τόν κόσμον τούτον άνθρωποι, διδάσκαλε, τώιν ό
ποιων ό σίελος είναι μΐίλλοιι δηλητηριοΰχος ή τώυν ό- 
φεων' άνθρωποι τών όποιων οί όδόντες δάκνουσι μάλ
λον θανασίμως ή οί τώον πυθώνων.

— Εύγε, ευλογημένε, όμιλεΐς ώς γέρων, έζηκουτού- 
της, έτουθόρυσεν ό μοναχός μετ' εύχαριστήσεως έπε- 
ζεργαζόμενος τό ώραΐον αύτοΰ προσώπου.

— Έπολιάνθην πριν τοΰ καιρού μου, ιιγαθε μοι πά
τερ, αι τρίχες μου έλευκάνθησαν, ιιπεκρίθη ούτος θε
τών μετ' ιϊναστεναγμοΰ τούς δακτύλους έπϊ τής κε
φαλής.

— Ά, είσαι νέος, νεώτατον παιδίον έτι, διέκοψευ ό 
μοναχός . . . ’Αμφιβάλλω άν ήσαι δέκα όκτιο ετών . . . 
θά ζήσης πολλούς ιίκόμη χρόνους καϊ θά ΐδης καϊ θά 
πάθης πολλά, πολλά πράγματα, ίίτινα θά εξαλεί
ψουν έκ τής μνήμης σου όσα άχρις ώρας είδας , . . . 
περίεργος είναι τωόντι ή νεότης . . . όταν έν αυτή διά- 
γωμεν, διαφλεγύμεθα νά ιϊναδειχθώμεν πρεσβύτεροι, 
φανταζομεθα εαυτούς προσβεβλημένους υπό δεινών, 
ένω τεσσαράκοντα ετη κατόπιν έπιθυμοΰμεν νά ήμεθα 
κατα τεσσαράκοντα έτη νεώτεροι.

—Αν έχω επιθυμίαν τινά νά ζήσω είναι μόνον μία... 
το γνωρίζω, ουδέποτε θά πραγματοποιηθή .... γνω
ρίζω έτι οτι θά ΰπομειδιάσης, όταν τήυ ιίκούσης, θά 
την έκλάβης ώς τουρκικήν υποκρισίαν' καϊ ιιολαταΰ- 
τα έμφιλοχωρεΐ καϊ άδιαλείπτως πλήττει το στήθος 
μου, ώς ή κατα τΐ]ν ώραν ταύτηυ ώρυομένη τρικυμία 
δέρει τήν έιτμοσφαΐραν. Ναι, άνδρεϊέ μου καλόγηρε, 
αισθάνομαι τήν καρδίαν μου τεθαμμένην εντός φύλ
λων ιϊκανθωδώυυ, έκαστον τών οποίων είναι φύλλου έν 
φιλοδοζίας, μέ τήν σειράν του έγγίζον τό κεντριού του 
έπϊ τής δυστυχούς ταύτης καρδίας μου καϊ κρατούν τήυ 
πληγήν τών ματαιων επιθυμιών μου εις άένναον φλόγω- 
σιν. Το επαναλεγω, γέλασαν άν θέλης, πλήν συγχρό
νως συλλυπήθητι .... ή φιλοδοζία μου, είπε πιάνων 
καϊ σφιγγών σπασμωδώς τήυ χεΐρα τοΰ μοναχού, δέυ 
είναι άλλη ή νά ενώσω εις σώ)μα έν τούς ’Αλβανούς, 
νά τούς κάμω νά έπιστρέψουν εις τήν αληθή των θρη
σκείαν, την τοΰ Χριστού, έκ τής όποιας προ πευτή- 
κοντα μονον έτών άπεσκίρτησαν, καϊ νά ιϊναδείζω τήν 
γήν ταυτην τών ανδρείων μίαν έπικρά,τειαν, έν βασι
λείου ώς το τοΰ μεγάλου Πύρρου.

Ό υέος Άλής έζέφραζε τούς λόγους τούτους καϊ έπϊ 
τής φυσιογνωμίας του διέλαμπε δραματική τις υπο
κρισία' τά δάκρυα ήσαυ έτοιμόρροα έν τω κοίλω τώυ 
οφθαλμών του, όπερ διαθέτει τινά νά πιστεύση, ότι 
τα χείλη τοΰ λέγουτος έκφράζουσι τά τής καρδίας αι
σθήματα' πλήν ή ψιχή έκείνη εύρίσκετο έτι εις τά 
πρόθυρα τοΰ σταδίου της, ούδαμιος αυτή έαυτήν γινώ- 
σκουσα καϊ ιϊγνοοΰσα τάς περιπέτειας τοΰ ανθρωπίνου 
βίου, τό δέλεαρ τής κοινωνίας, τά κυοφορούμενα έτι 
τής καρδίας τρομερά πάθη, τό έλατόν καϊ εύτηκτου 
τής συυειδήσεώς της καϊ το σπουδαιότατου τής έκτε- 
ταμενης πληυ κολασοφόρου καϊ σατανικής φαντασίας 
της τά όρια.

Ό μονάχος άν καϊ ένδεδυμένος καλογηρικόν ράσου, 
°^Χ ήττον όμως ήτο στρατιώτης καϊ βαρύνωτος άρμα- 
τωλος. Έν τή άκροάσει τοιαύτης ομιλίας έσκίρτησευ 
έπϊ τοΰ έδάφους, έφ’ού μ’ έσταυρωμένα γόνατα έκάθη- 
το, ώς ο αισθανόμενος λέων τήν κλείδα τών σιδηρών 
φραγμίον του. Εΐτα ανορθωθείς έν άκαρεΐ ώς υπό μυ
στηριώδους ηλεκτρισμού ώθούμενος, είπεν υψηλή τή 
φωνή.

— Ή φιλοδοζία σου, ευλογημένε, άν λέγρς τήυ α
λήθειαν, είναι καϊ εύγενής καϊ έιζιέπαινος. Έζομολο- 
γοΰμαι δέ είλικρινώς, ότι οπερ τά μάλιστα τήυ στιγ
μήν ταύτην μέ καταπλήττει είναι, τό τίνι τρόπω έφυ- 
τεύθη έν τοιαύττ) νεαρα καρδια τοιοΰτον κολοσσαΐοι> 
δένδρου.

— Άρα τούτο δέν είναι αρκετόν δείγμα, όπως σέ 
καταπειση, σεβάσμιέ μου μοναχέ, ότι εις τας φλέβας 
μου διαρρέει ιϊληθώς ελληνικόν αίμα... ότι ρέει τό αίμα 
τοΰ ήρωος τής Κρόγιας, τοΰ ΣκεδέρΒεη, θριαμβευτι- 
κώς ανεφώνησεν ό Άλής ύψόνων ιϊμφοτέρους τούς βρα
χίονας του καϊ προεκτείυωυ τό στήθος του.

— Μά τό ψωμί, όπερ κρατώ . . . ούτως έχει .... 
μια τοιαύτη εύγενής επιθυμία ιϊδύνατου νά μή περι-

| κλείηται εις καρδιαν εύγενή, έπεβεβαίωσεν ό μοναχός' 
ιιλλ’ αι πλεΐσται τώ)ν επιθυμιών τής ηλικίας μας ταύ-I της, όσω εύγενεΐς καϊ άν 3)σι ποσάκις ώς όνειρα ι’ιπο- 
βένουσιν. Άνελογίσθης ποτέ τό άκατόρθωτον αυτής;... 
ΰπελόγισας τό μέγεθος της, τά ορη, τούς ποταμούς, 
τούς δρυμιονας, τούς ωκεανούς, τ' ι’ιδιάβατα ταΰτα ~οι- 
χεΐα όσα έχεις νά ύπερβής, ϊνα πραγματοποιήσης τοι- 
αύτην χίμερραν ;

— Ναι .... μα τούς τοίχους τής ι'ιγίας ταύτης εκ
κλησίας περισσότερόν έβασάνισα τί)υ πραγματοποιή
σω τοΰ ονείρου ή τά άγαθέι του. Αισθάνομαι έμαυτόν 
ούχϊ μόνον ικανόν να φέρω είς πέρας τούτο, ι’ιλλά 
συγχρόνως με χοΰυ, ύδωρ καϊ λίθους δυνάμενον να σοϊ 
ιϊνοικοδομήσω ενα έτερον Πίνδον, μίαν έτέραν σειράν 
Άκροκεραυνείων.

— Τίνι τρόπω, ήρώτησεν ο μοναχός όπισθοποριον 
ενώπιον τοιαύτης μεγαλορρημονίας' άλλοτε δέ ι'ιμφι- I ταλαντευόμενος καϊ νοσοΰυτα τάς φρένας ύπολαμβά- 
νωυ τόν νέου ήτο έτοιμος νά άφήση τρανόν γέλωτα.

Αί ιϊλλεπάλλτήλοι παθήσεις τοΰ προσώπου τοΰ ιϊ- 
κάκου καλογήρου δέν διεζέφυγον τά διαπεραστικά όμ- 
ματα τοΰ νεαρού ιέρακος.

— Εύκολώτατα . . . ιδού πώς . . . είμαι βέης .... 
είμαι νιος τοΰ Βελή βέη . . . Τό Τεπελένι άνήκεν εις 
ημάς, ήδη τό έχουν οί έχθροί μας . . . πολεμώ) διά ΐ’ά 
τό έπαυακτήσω .... Τούτο θά γιυη συντόμως, είμαι 
βεβαιότατος... ακολούθως θά έζαλείψω ιϊπό το προσώ
που τής γής τούς Γαρδικιώτας... είναι οί φαυατικώτεροι 
Τούρκοι τής Ηπείρου. . . "Αμα ιϊποκατα~αθώ> κυριάρ 
χης τού Τεπελενιου θα έυασχοληθώ νά συνάψω γα- 
μικας συγγένειας μετά τώυ κραταιοτερων πασσάδων, 
ώς μετά τοΰ τοΰ Βερατίου, τής Παραμυθίας, τής Σκό
δρας' ιϊλλά θά θηρεύσω τάς θυγατέρας τώυ μή έχόν- 
των άρρενα τέκνα, ώστε μετά τήυ τελευτήν των νά 
κληρονομήσω τάς χώρας των. "Αμα σχηματίσω μι- 
κράυ τινα επικράτειαν θα προσλάβω εις τήυ υπηρε
σίαν μου τούς ιϊυδρειοτερους άρματωλούς καϊ τούς ρω- 
μαλεοτέρους κλέπτας τής έπιλοίπου 'Ρούμελης. 'Εν 
άλλαις λέζεσι τότε θά ιϊναδειχθώ όποιος ιϊληθώς εί
μαι' καϊ τότε περιστοιχισμένος ύπό τού χριστιανικού 
στοιχείου εύκόλως υποσκελίζω τά έναπτομένοντα μι
κρά πασαλικια. Κατά συνέπειαν το όνομα μου θά γεί- 
vy γνωστόν εις τό ύψηλόυ Διβάνιου, οί έχθροί μου θά 
τεθώσιν εις δραστηρίαυ ραδιουργίαν, όπως άναχαιτή- 
σωσι τά έπϊ τιι πρόσω διαβήματά μου και κατακρη- 
μνίσωσιυ, ε'ι δυνατόν, τό οικοδόμημα. ’Ενταύθα θέλω 
μεταχειρισθή τήν τουρκικήν φρόυησιν καϊ τήν έλληνι- 
κήυ πανουργίαν, προσέθηκεν ο Άλής. Θέλω δηλ. έκ- 
λέζει τότε δύο ή καϊ τρεις μεγιστάνας έν τή πρωτευ- 
ούση, ϊνα μέ άυτιπροσωπεύωσι' θά τοΐς πέμπω δα
ψιλή δώρα δι εαυτούς καϊ δαψιλώτερα έτι διά τόν 
μεγαυ Βεζύρην, του Μουφτήυ, τόν Κισλάραγαν καϊ. 
του 'ίδιον Σουλτάνου. Μέγα μέρος τώ)ν ιιγαθών τώ)ν 
πασσαλικίων, άτιυα θά νέμωμαι, θά μεταβιβιϊζε- 
ται εις Κωνσταυτινούπολιυ, συχνά δέ καϊ πρός αυ
τούς τούς αδιαλλάκτους εχθρούς μου, οΐτινες θά έπι- 
θυμοΰσι νά ίδωσι τήυ κεφαλήν αου έπϊ τοΰ πυλώ>υος 
τού Σεραγίου, θά στέλουυται πλούσια δώρα . . . αφού 
κατορθώσω όλα ταΰτα, ακατόρθωτου πλέον σοι φαί
νεται τό βασιλείου τής 'Ηπείρου ; Τότε θέλω μετα- 
χειρισθή τούς ιϊθλίους έκεινους γυμνήτας, δηλ. τούς Α
θιγγάνους να ιδρύσωσι φρούρια καϊ τείχη υψηλά ώς 
τόν Πίνδον καϊ ώς τά Άκροκεραύνει^όρη. Θέλει έχει 
τότε τό κράτος τού Όσμώιν δύο Σουλτάνους, τόν ένα 
χριστιανόν, τον έτερον μουσουλμάνον. Τά επίλοιπα 
δύνασαι νά τα μαντεύσης, πνευματώδη μου καϊ ιιν- 
δρείε καλόγηρε, είπεν ό πανούργος παϊς καϊ έτελείω- 
σε σταυρώυων τάς χεΐρας έπϊ τοΰ στέρνου, ώς νά έν- 
νοή τό διαχεόμενον κήληθρον έπϊ τοΰ ιϊκροαζομένου.

— Τ2 Χριστέ μου!! νομίζω ότι βλέπω τήν ’Ήπει
ρον γήν έλευθέραν’ φαντάζομαι, ότι βλέπω ένώπιόν 
μου άνεγειρομένας καϊ ζωυτανάς τήν Σπάρτην καϊ τάς 
Αθήνας, έκραζευ ό Παπά Εύθύμιος, ρίπτων όμως διά 
μιάς τούς βραχίονας έπϊ τώυ γονάτων του .... όχι, 
εϊμεθα μακράν, πολύ μακράν έτι τώ)ν όσιου διηγείσαι 
νέε . . . τό σχέδιόυ σου είναι κατορθωτόν . .. τά πάν
τα είναι εις τόν κόσμον κατορθωτά, όταν έχη τις τόν 
πόθον, τήν έπιμονήν καϊ τήν τόλμην . . . Άν όσα μέ 
τόσην λογικήν ιιυέπτυζας έπρόκειτο απόψε νά πραγ- 
ματοποιηθώσιν, ορκίζομαι εις τήν αειπάρθενου Μα
ρίαν, ότι πάραυτα ήθελον άπεκδυθή το μοναχικόν σχή
μα καϊ ώς στρατιώτης σε ακολουθήσει. Ηθελον δρά- 
ζει τήν ρομφαίαν καϊ δέν ήθελον τήυ έπαναθέσει εις 
τήν θήκην ε’ιμή μόνον όταν έβλεπαν καϊ αύθις ίδρυθέυ- 
τα του θρόνου τοΰ Πύρρου!! . . ιϊλλά τι λέγω ; . . . 
έλησμόυησα ό απλούς μοναχός, ότι μ' όλα τά φιλε
λεύθερα καϊ ήρωϊκα αισθήματα σου έγεννήθης μου
σουλμάνος, ότι άν καϊ τά χείλη σου δυνατόν νά διερ- 
μηνεύωσι τήυ στιγμήν ταύτηυ τής καρδίας σου τα ει
λικρινή αισθήματα, άνδριζόμενος όμως θέλεις έκιον 
άκωυ ύποκύψει ε’ις τοΰ ισλαμισμού του φανατισμόν. 
Άνεπαισθήτως τότε ίσως χωρϊς καϊ ό 'ίδιος νά έπιθυ- 
μής θέλεις άπομακρυνθΐ] τών επικούρων σου άρματω
λών, θέλεις περιστοιχισθή υπό τών Μουσουλμάνων" 
καϊ μακράν τοΰ υά κηρύζης τήυ Ήπειρον γήν ελευθέ
ρου θά καθεισάζης έπϊ τής άυεζαρτήτου καϊ ορεινής 
ταύτης χώρας τήυ μάχαιραυ τώυ γευιτζάρωυ, του πέ-
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τωυ, θέλομευ τήυ έπαύριον γείυει ή λεία τώυ Άθιγγά- j 
υωυ, ή τώυ τούρκωυ βέηδωυ. Λάβε μικράυ υπομονήν ·. 
έως νά έπιστρέψη ό Μίλιος έκ τοΰ παραθαλασσίου.... 
δέυ πιστεύω πολύ ν' άργοπορήση. ι

—Έκάζη ίόρα,έκα~ου λεπτόν,έπιπροσθέτει κίνδυνον 
εις τά δεινά μου καϊ αύζάνει τήν απειλί/ν τοΰ πεπρωμέ
νου μου. Σέβομαι καί έκτιμώ τά καθήκοντά σου, αύς-ηρέ 
μου μοναχέ.... είσαι πιστός καϊ ακριβής έκτελεστής 
τώ)ν δοθεισώιν σοι έυτολώυ, ώς ό σκοπός μιάς φρουράς' 
πλήν ΰπάρχουσιν έζαιρίσεις, ύπάρχουσι περιστάσεις 
καθ άς έζοκέλλων τις δέυ λανθάνει. Τουναντίον, οι σύν
τροφοί σου θέλουν εΰχαριστηθή καϊ θέλουν θαυμάσει 
συγχρόνως τό άγχίυουυ καϊ διορατικόν σου, δι ού έμ- 
βαθύυεις εις τό σοβαρόν τών περιστάσεων. Είσαι νους 
έζοχος! Έκ τώ)ν τοιούτωυ έκτάκτωυ περιστάσεων δο- 
κιμάζομευ τούς προωρισμένους διά μεγάλα κατορθώ
ματα....

Τό ούς είναι ή γόνιμος πηγή τής φαντασίας μας' 
τούτου έυεκεν οί μάγοι έπέτυχον τού σκοπού των με- 
ταχειριζόμευοι έπιτυχώς διαφόρους ήχους. Ή Χα
λούσα κεφαλή τοΰ ιιγάλματος τοΰ λεσβίου Απόλλωνος 
δέν ήθελε διεγείρει τήν συμπάθειαν τοΰ μοναχού τό
σον, οσον οί άζιοπρεπεΐς καϊ κολακευτικαϊ δεήσεις τοΰ 
Άλή. Ούτος δε άυαγιγνώσκωυ τόν διαχεόμενον ζωικόν 
μαγνητισμόν έπϊ τοΰ θύματός του, εδιδεν ηδυπαθείς 
στροφάς εις του λάρυγγά του, ϊνα άποναρκώση μάλλον 
τήν φαντασίαν έκείνου.

Κατά του 'ίδιον χρόνον ή μαϊνομένη θύελλα έφαινετο 
έκ θεμελίων ζητούσα νά αναρπάση τους τοίχους τής 
μονής τής Πολλίνας’ οί δέ τρομεροί κεραυνοί μετά 
φρικτώιν πατάγων διεδίχοντο ό εις τόν έτερον ώς οί έν 
τω λαβύρινθοι τής Α'ιγύπτου έβρόντουν,ότε οί θεοϊ συυ- 
διελέγοντο έντός τώιν τρισχιλίων δο'ματίων.

— Άν ιϊνοίζω νά έζέλθης, νέε μου, δέυ θά δυνηθής 
νιι προχωρήσης πορρώτερα, διότι ο ΰετος θα σε αναρ
πάση εις τιι νέφη, ώς ό ίέραζ τό στρουθίον' έπϊ τέ
λους είπεν ο παπά Εύθύμιος.

— Μή μέριμνα περϊ τούτου, καλοκάγαθε μοναχέ' 
ή νύζ αΰτη είναι ή καταλληλότερα, ϊνα άβλαβώς καϊ 
άοράτως διέλθω μέσω τών έχθρώυ ρ.ου.... εις τοιαυτι/ν 
θύελλαν καϊ οί άνθρωποι καϊ τα ζώα κρύπτονται εις 
τάς φωλεάς των....

— Στάσου, είπεν ούτος, άς 'ίδωμεν πόσην ώραν θα 
διαρκέση ό κατακλυσμός, καί διευθύνθη εις άρμάριον, 
έζ ού έλαβε διαφανή φιάλην έμπλεον βδελλών. ’Ιδού 
το βαρόμετρόν μου, πώποτε δέν με ήπάτησε' παρατη
ρείς ; άν αί βδέλλαι κατέβαιναν εις τόν πυθμένα, ϊνα 
ησυχάσουν καϊ εις ναρκωτικήν κατάσασιν μεταβώσιν, 
ήτο σημείου ότι ή τρικυμία πλησιάζει να καταπραύν- 
θή καϊ ότι θά έϊχομεν εύδιον συντόμαις καιρόν' άν εΰ- 
ρίσκουτο εις τό στομίου τοΰ βοκαλίου καϊ άφινου τούτο, 
ϊνα καταβώσι πάλιν εις του πυθμένα, είναι σημείου, 
ότι θέλει παυσει ή βροχή' άλλα παρατηρείς οτι αι 
κινήσεις των είναι βίαιαι καϊ ότι ταράσσονται καϊ σφα- 
δάζουσι καϊ άναβοκαταβαίνουσι’ τούτο σημαίνει, ότι 
καϊ ό ύετός καϊ ό όμβρος θέλουσι διαρκέσει έτι πολ- 
λάς ώρας.

— Τόσου τό καλλίτερου, έκραζευ ό Άλής, τόσου τό 
καλλίτερου, εύφροσύνως άνεβόησε.... ή τρικυμία είναι 
φυσικός τής υυκτός ταύτης σύμμαχός μου, είναι ύπνος 
βαθύς, έν ω ό θεός τώυ Χριστιανών βυθίζει τούς έχ- 
θρούς μου, ϊνα μέσ ω τούτων άοράτως διέλθω... σέ θερ- 
μοπαρακαλώ....

— Όχι δεν δύναμαι υά πράζω τούτο' τραχύυωυ τήυ 
καρδιαν του, στερεοφρόνως είπεν ό παπά Εύθύμιος. Σέ 
υπόσχομαι, άμα ό Μίλιος έπιστρέψη, νά παρεμβώ ΰ- 

1 πέρ σου' ϊνα πάραυτα σέ έπιτραπή νά έζέλθης.... δέυ 
σοϊ κρύπτω πόσην αισθάνομαι υπέρ σοΰ συμπάθειαν 
Άλή' έπίσης φέρω μέγιστον θαυμασμόν πρός τά υ
ψηλά καϊ πατριωτικά αίσθήματά σου.... πλήν ή μονή 

< άφέθη ύπο τήυ έπιτήρησίυ μου......'Ακούεις Άλή; οί κύ-
νες υλακτούν.... κάποιος έρχεται.... πρέπει νά έπα- 
νέλθω εις τά χρέη μου... Άς πηγαίνωμεν, έλθέ' πρέπει 
να σε κλείσω όπου προτερον ήσουν.... μή δυσανασχε- 
τί}ς.... έχε μικράν έτι υπομονήν καϊ πρϊυ τής άνατο- 
λής τοΰ ήλιου βέβαιος είμαι ό ίδιος Μίλιος θέλει σέ 
συνοδεύσει πρός τήν μητέρα σου.

'Ο Άλής έβλεπε το σχέδιόυ του ματαιούμενου, ήρ- 
ζατο νά χάνη τήυ ευστάθειαν, ήυ προ ολίγου έδεί- 
κυυε.

— Στάσου, σέ έζορκίζω εις τήν εικόνα έκείνης τής 
Παναγίας. Μί] φεύγης, διέκοψε δράττωυ τόν βραχίονα 
τού μοναχού, μή φεύγης, άκουσόν με, μά τήυ αγίαν 
ταύτην μητέρα τοΰ ούρανοΰ καϊ τής γής, δέν έχεις ούδέυ 
έκ τής άυαχωρήσεώς μου να φοβείσαι κακόν, τούυαν- 
τίον ή Παναγία θέλει σε προφυλάζει από παντός ιϊ- 
πα ίσιου.

Ό μονάχος κατεγίυετο εις τήν σειράν του υά του 
πειση έπισης να έπιστρέψη εις το κελλίον έν ω ήτον 
προτερον περιατρισμένος, όταν μία φωνή, ώς νά κατέ
βαινα· εκ τοΰ ύψους τής είκόνος, ήκούσθη προφέρουσα 
τούς λίαν διακεκριμένους τούτους λόγους' «άφησαν, 
παπά Εύθύμιε, τόν νέον ν' ιϊναχωρήση, διότι έζ αύτοΰ 
θα πηγάσωσι πολλιι καλά διά τούς Χριστιανούς.»

■— Ακούεις, ακούεις, μοναχέ μου.... σε ομίλει ή Ιδία

λεκυν τών βαλτατζίδων καϊ τήν ιϊζίνην τών βοστα- · 
τζίδωυ' θά ίδωμεν ολόκληρον τήυ Κωνσταντινούπολιν i 
εις ταύτας τάς όχθας τοΰ ’Αώου. 1

— Ήθελον κάγώ τά αύτά έκφωνήσει, άν ήμηυ εις 1 
τήυ ύμετέραυ θέσιν, ανδρείε καϊ πατριώτικωτατέ μου 
καλόγηρε, έπανέλαβεν ό Άλής, συγκετρόνωυ τά πυρά 
άπαντα τής υποκρισίας καϊ κολακείας του. Λναστεΐ’ά- 
ζων δέ μετά ταΰτα έλαφρως και σειων την κεφαλήν 
του έζηκολούθησεν' ηθελον κιιγω επιτρεψει ευ τιρ 
λογικά) μου τάς τοιαυτας υπόνοιας και μετά τής αυ
τής παρρησίας πνεύματος, μετά τοΰ αύτοΰ άκραδάυτου 
χαρακτήρας ήθελον θέσει ένώπιόν σου τήυ παρατήρη- 
σιν ταύτην, άν έτερον αίτιον, οπερ ιϊρκούυτως γνωρί
ζεις καϊ όπερ ιϊναμφιβόλως φαίνεται κατά τήν στιγ
μήν ταύτην ότι διαφεύγει τής μνήμης σου, δεν έδιδε 
διαφορετικήν φάσιν εις τήν ΰπόθεσιν, Τούτο ώς κρυ- 
στάλλινον κάτοπτρου θέλει κατοπτρίζει, πάτερ μου, 
διά μυρίων ακτινών τήυ εΐλικρίυειαυ τής ψυχής μου 
καθ' όλον τον βίου μου. Καϊ τούτο ούδέυ έτερόν έστι ή 
ή καταγωγή μου. Ναι, ή καταγωγή μου ! τό αίμα μου. 
Άν εις τήυ ηλικίαν ταύτηυ είμαι υπερήφανος . ... τι 
λέγω, άλαζών, φέρων εις τάς φλέβας μου τό αίμα τοΰ 
Γεωργίου Καστ ριώτου, καϊ διαφλεγομαι υπο τής επι
θυμίας νά μιμηθώ τήυ άυδρίαν, τάς άρετάς καί τά 
τρόπαια έκείνου, είναι δυνατόν ποτέ αΰτη ή φιλοδοζία 
μου νά σβέση, όταν άνδρωθώ ; είναι δυνατόν έγώ ό ί
διος νά αμαυρώσω το στάδιόυ μου; Λάβε παράδειγμα 
του ίδιον Σκενδέρβεηυ. Μήπως καϊ αύτ'ος ό Γεώργιος 
Καστριώτης, ό ήπειρώτης Άλέζανδρος λέγω, μικρός 
καϊ εννεαετής δεν περιετμήθη άπο τον Σουλτάνου Ά- 
μουράτηυ καϊ δεν ι’ινετράφη εις τόν Ισλαμισμόν έν τω 
χαρεμίω αύτοΰ ; μέχρι δέ τοΰ τριακοστοΰ έτους του ώς 
τοΰρκος δεν ήπηρίτει τούς Τούρκους ; δέν έφερε τιι 
όπλα τούτων παυταχοΰ ; "Αμα όμως εσχηματισε το 
όνομά του, άμα ή φήμη διεσιΐλπισε τούτο, άμα εστε- 
ρεώθη καϊ έδειζε ποιος είναι, έκαμευ ο,τι σκοπεύω κά
γώ νά πράζω, προοεκάλεσε τούς χριστιανούς τής 'Η
πείρου εις έν σώμα, κατέσφαζε τήυ φρουράν τής Κρό
γιας, κατετρόπωσε του ’/Ιλή πασσΐι τοΰ Άλεσσιου, 
διέβη τόν Δρεΐυου, ένίκησεν αύτοπροσώπως τόν ίδιον 
Άμουράτην μέ τάς εκατόν χιλιάδας του, έρράπισεν εις 
πολλάς μάχας τον διάδοχόν του Μωάμεθ του β’. καϊ 
ΐύρυσευ χριστιανικήν ηγεμονίαν. Όύδε'ις χριστιανός 
άυεδείχθη διώκτης τών Τούρκων τόσον όσου ούτος ο εις τον ισλαμισμόν γεννηθείς ένδοζος προπάτωρ μου" ή- 
νωσεν ύπό τήν σημαίαν του τούς βέηδας τής Ήπειρον, 
έκαμε τούτους φορώ υποτελείς καϊ έκληροδότησευ ηγε
μονίαν ίσχυράυ καϊ περικλεή πρός τόν υιόν του Ίωάν- 
νην. Ταύτην έγώ ήδη διαφλέγομαι διά τοΰ αύτοΰ τρό- I 
που υά έπανακτήσω. Πώς δύνασαι λοιπόν υά δύσπι
στης διά τήυ ειλικρίνειαν τώυ λόγων μου .... Ιδού 
σοϊ έζεμυστηρεύθην ολόκληρον τήν καρδιαν μου.

Ό μοναχός διέμεινε πολλάς στιγμάς έν σιωπή. "Ο
σον δέ άυελυε τήυ ομιλίαν τοΰ νέου, τόσου εΰρισκε τό 
σχέδιόυ κατορθωτόν' ήρώτησε δέ μετ' ολίγου'

—"Ύστερου τώυ τοιούτωυ υψηλών φρονημάτων τίνι 
τρόπω εύρέθης εις τήν συναναστροφήν τοΰ Χαρζάν 
ιιγά τοΰ αιμοβορωτερου καϊ κτηνωδέστερου τής’Ηπεί- 
ρου τούρκου ;

—Πώς εύρέθην; μετ' έτοιμότητος απεκρίθη ό Άλής, 
έκατεφύγαμεν μετά τήν υστέραν ήττάν μας μήτηρ, αδελφή καϊ οι ακολουθοί μου έκ τοΰ άντρου τοΰ Γκοραν- 
τζή έπϊ τώυ Σκαρπαθίων όρέωυ, έπειδή δέ υστερούμε- 
θα πολεμοφοδίων καϊ ζωοτροφιών κατέβην μόνος υά 
ιϊγοράσω τοιαΰτα εις το Καρβουνάρι . . . έκεΐ έπαγι- 
δεύθην καϊ έσυλλήφθ-ιμ ύπό τοΰ σκληρού αγά. Δέν εί
χαν παρέλθει πολλαϊ ώραι καϊ ένω ίστάμεθα. έζω τοΰ 
χωρίου δύο αρματωλοϊ, ώς δύο καρχαρίαι, όρμοΰι καθ' 
ημών' ό εις ήτον ό Μίλιος, οστις αγνοώ έπϊ τίνι δι- 
καιώματι μ’ έφερευ ένταΰθα . . . . ό Χρήστος έπεφόρ- 
τισε του Μιλίου έκλαμβάνων με άνθρωπον τοΰ αγά 
καϊ φοβούμενος ίσως μή έπιστρέφωυ εις τό χωρίου τόν 
προδώσω' πλήν ιϊφ' όσα ήκουσας δέυ βλέπω τίνι τρύ
πιο δύνασαι νά μέ κράτησης περισσότερου έυταΰθα.

Ό μείραζ Άλής ούχϊ μόνον είχε βαθύνοιαν παρά- 
δοζον έν τή ηλικία ταύτη, άλλ’ είσέδυε συνάμα καϊ 
εις τους στοχασμούς τώυ άλλων. Διεώρα τήν έντύπω- 
σιυ, ήυ άφηκεν εις του νοΰυ τοΰ μοναχιΰ, καθιος δέυ 
διεφυγεν τής όζυυοίας του καϊ ή γοητεία, ήν ένέχυσεν 
επι τής καρδίας τοΰ ελληυος' έπληττεν όθεν συχνό
τερα καϊ σφοδρότερα διά τής σφύρας έπϊ τοΰ έρυθροΰ 
σίδηρου. Ηρζατο νά τόν παηακαλή τιι άνοίζη την πύ
λην τοΰ μοναστηριού διά νά άυαχωρήση.

— Μή διστάζης, έπανέλαβε, υά κάμης μικράν χά- 
ριυ εις άνθρωπον, οστις πιθανόν ημέραν τινά νά σοϊ 
την ανταποδώση πολλαπλασίως... είσαι μοναχός δύνα
σαι καλειτερον τών άλλων νά α'ισθανθης τούς πόνους 
και τήυ ιινησνχίαν μητρός, ήτις ώς ι’ινήρ διά τών ό
πλων μάχεται ύπέρ τής ελευθερίας καϊ άλλο δέν έχει 
υποστήριγμα ή μόνον εμέ.

, Ουδεϊς έχει δικαίωμα νά σέ κρατήση ένταΰθα, έ- 
μασσησευ ό μοναχός' πλήν οΐα καϊ άν ή ή έπιθυμία 
μου να σοι επιτρέψω υά έζέλθης, δέν..... δέυ τολμώ 
να πράζω τοιοΰτόν τι άνευ τής άδειας τοΰ Μιλίου. Εί- 
μεθα. απαυτες ύπό τάς οιαταγάς αύτοΰ καϊ τοΰ Βέλ- 
λιου αν ουτοι αφ )/μ.ων ιιποσύρωσι τήυ προστασίαν
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Παναγία, έκραζευ ό 14λί}ς, δράττων το κολοσσαΐου 
τοΰ μοναχού σώμα, μέ τούς βραχίονας, καί σείων αυτό.... δύνασαι τέλος ν' ιιπειθήσης εις τήν φωνήν τής 
αγίας βασιλίσσης σου;

— Μαρία μου κεχαριτωμενη !! ποιων πολλάκις τό 
σημείου τοΰ σταυρού καϊ έζ αίμοδιάσεως ψυχρός κα- 
ταλουόμενος έζεφώυησευ ούτος. Να το πιστεύσω ! ! 
Παναγία μου άειπάρθευε, ή γλυκεία αΰτη φωνή είναι 
V ίδικύ; σου; όλος λευκός καϊ σταυροκοπούμευος προ
σέθηκεν, υά το πιστεύσω!! Έκ τοΰ χρυσού Σου στόμα
τος έζήλθον οί λόγοι ούτοι;

Έτρεμευ ό δυστυχής ώς φύλλου, διότι κατά τόν και
ρόν έκείνον έγιυοντο εισετι θαύματα καϊ οί πολλοί έ- 
πίστευου εις ταΰτα. Καϊ όμα>ς πάλιν ο μοναχός στρέ- 
ψας τ>;ι> κεφαλήν του πρός τήυ εικόνα, πρός τούς τοί
χους, πρός κάθε τοΰ δωματίου μέρος, εζητει ινα πει- 
σθή άν άλλη ζώσα φωνή δέυ εύρίσκετο έκεΐ, έκτος αύ
τοΰ καϊ τοΰ Άλή.

Ό παϊς ύποκριτικώς έκαμε καϊ εύτος του σταυρόν 
του λίγων.

— Πώς δύναται νιι μή πιστεύη τις εις τήυ αγίαν 
σας τοΰ Χριστού έκκλησίαν, ήτις έζ ούρανών διδάσκει 
του ανθρώπου διά τώυ άγγίλωυ αύτής τάς άληθείας;

«Αφήσου, παπΐι Εύθύμιε, του νέου ν' άυαχωρήση, 
διότι έζ αύτοΰ, θά πηγάσωσι πολλά καλά εις τούς 
Χριστιανούς,» έπανέλαβεν ή ιδία φωνή, γλυκυτέρα, 
λιγυρόφθογγος, καϊ μάλλον διασαφητική' φωνή, ήτις 
ώς οβελός διεπέρασε τά ώτα, καϊ είσέδυσεν εις τα 
τρία φύλλα τής καρδίας, τού δυστυχούς μοναχού.

Τώρα πλέον ούτος ώρμησε καϊ έρριφθη γονυπετί;ς 
ένώπιον τής θαυματουργού είκόνος, βοών περιχαρώς, 
«γενηθήτω τό θέλημά σου, άσπιλε θεοτοκε μου!» καϊ 
δι αναρίθμητων ηχηρών σταυροκοπηματων έσήμαινε 
τήν ύπακοήυ του.

— Έδώ, Άλή.... άπ'έδο), τέκνον αου.... έλθε, καί έν- 
θυμήσου του τιμήσαντά σε παπΐι Εύθύμιον, όταν εις 
τήν δόξαν σου ιϊναβής, έλεγευ ό μονάχος όδηγο)υ τού
του πρός τής μονής τι/ν θύραν.

— Σέ τό υπόσχομαι πατριώτα καϊ θρήσκε μοναχέ' 
ό πρώτος άνθρωπος, τόν όποιον θά συμπεριλάβω πλη
σίον μου, θά ήσαι σύ, έλευθερωτά μου, μετ' άζιοπρε- 
πείας είπεν ό Άλής, άσπαζόμενος καϊ τούτον άπο- 
χαιρετών.

— Εις τήν εύχήν τοΰ Χριστού καϊ τής Παναγίας, 
έκλεκτέ καϊ απεσταλμένε, έλεγεν ούτος. Μέ όλου τόν 
κατακλυσμόν τής υυκτός ούδαμώς ανησυχώ περϊ τής 
τύχης σου, διότι ό Άστήρ τών Μάγων προπορεύεται 
άνωθεν τής κεφαλής σου' ούτος θέλει σε οδηγήσει ά
βλαβώς νά έπανακάμψης εις τάς ιϊγκάλας τής μή
τρας σου.

— Ζιδρέ, Ζιδρέ, ιϊθάνατε Ζιδρέ μου, είσαι πολύ
τιμος θησαυρός, άυέκραζεν έκ τοΰ άλλου ο Άλής, άμα 
είδεν εαυτόν πόρρω τής Μονής.... Ναϊ, έρασμία μου 
ιιθιγγάνη, είσαι ή αγαθή άγγελινα μου, προσε- 
θεσε καϊ ιϊφήκε τούς πόδας του εις τήν παντελή τής 
έλαστικότητός των διάκρισιν.

Ό Άλής έγνώριζε μάλλον ή ό μοναχός τήν ιϊζίαν 
τής δραπετεύσεώς του. Μετηνέχθη καϊ έκρατήθη έντός 
τών τειχών έκείνων τυχαιως μεν, πλην ο ανήρ, οστις 
τόν συνέλαβε καϊ του μετέφερευ, ήτο ήμερος 
κλέπτης καϊ ΰιΐομίσθιος τών Γαρδικιωτών, ϊνα 
μετά τής μητρός του του συλλαβή" άμα λοιπον ο 

ι Μίλιος έπληροφορεΐτο παρά τοΰ Χρήστου εις τήν 
έπιστροφήυ του τό όνομα τοΰ υποχειρίου, ήθελεν 
από ιιπλοΰν περιορισμόν τόν ρίψει εις δεσμα καϊ 

ι ώς ανδράποδου άυτϊ αργυρίου τόν παραδώσει πρός 
• τούς Γαρδικιώτας, έζ ών ούδέν έτερον έπεριμενεν 
■ ή τόν θάνατον. Άρα ό Άλής τήν νύκτα έκείνην έπά· ι λαιεν έν μέσω ζωής καϊ θανάτου, οπερ ό παπά Εύ- 
■ θύμιος ούδόλως έγίγνωσκε. Τούτο ό Άλής εις τας αρ- 
■ χάς τής ομιλίας των εύκόλως άνεκάλυψε καϊ έκτοτε 

παντοίοις τρόποις προσεπάθησε διά τής λογικής, τώυ 
■ πατριωτικοί αισθημάτων καϊ τής γοητευτικής να τον 

πείσι; νά τοΰ άνοίζη τήν πύλην. "Οτε δέ είδε τό μα- 
; ταιον, τήν τοΰ χρόνου παρέλευσιυ καϊ τήν προσεγγι- 

σιν τής έπιστροφής τοΰ Μιλίου, κατέφυγεν εις τα 
θαύματα.

Άλλα ποια είναι ή πολυδύναμος έκείνη χεϊρ ή διαρ 
ρηγνύουσα τάς πύλας μιάς φυλακής κατά στιγμάς τό
σον κρίσιμους, ή άποσπώσα τόσον θαυματουργώς ιϊπό 
τών έχθρών μας το έν τή διαθέσει αύτοτν είμαρμένον 
μας !

Ούτως έχει! ό Άλής ήτον έκτος τής μονής τής Πολ
λίνας έλεύθερος καϊ έπέστρεφε πρός τήν μητέρα καϊ 
αδελφήν του.

Έζήρχετο τή αλήθεια αβλαβής ώς ό Σεραπίων έκ 
τοΰ λιμοόττουτος λέοντος τοΰ Καραχάλα, ώς ο Φιρμών, 
οτε έκόλύμβα μέ τήν αύτοκρατορικήν του πορφύραν 
μέσω τών κροκοδείλων τοΰ Νείλου, ώς οί ιερείς τής 
Α'ιγύπτου, ότε έμάλασσον έπϊ τοΰ βωμού τής ’Ίσιδος 
τήν αίχιδναν και οί Ίνδοϊ τόν Κόβραν Καπέλλαν τον 
δηλητηριωδέστερον τών πυθώνων.

Ό παμπόνηρος παϊς έτρεχε πηδοιν έζω τής Μονής 
εύγνωμονών ούχϊ προς τήυ μητέρα τοΰ Σωτήρος, αλλα
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προς τήν μάγισσαν Ζιδρέ. "Άρα χρεωστείται το θαύμα 
προς την ιδίαν έκΐίνην, ήτις άνίκάΧυήτε και την φυγήν 
τής Χέϊθας;'ΑΧΧ'ή Ζιδρέ τότε ήτο 'έξω μεν τής Μονής 
μετά των 'Αθιγγάνων, αρκούντως όμως μακραν ώστε ή 
φωνή της διασχίξουσα τούς κεραυνούς τής ατμόσφαι
ρας. τήν βοήν τής θυέΧΧης καί τά μαχόμενα στοιχεία 
τής φύσεως νά φθάσρ εις τας ακοας τοΰ μοναχού.

ΜοΧονότι άναγινώσκοντές ταΰτα σήμερον ήθέΧαμεν 
άπτοήτως και μετ ειρωνείας δυσπιστησει και εις τα 
μαΧΧον -φηΧαφητά θαύματα, μοΧονότι ό ήΧεκτρι- 
σμός καί ο ατμός κατεπΧήρωσαν πασαν τής γής γω
νίαν, ίνα μή τά φαντάσματα δύνανται νά έμφωΧεύω 
σιν, δεν υπάρχει άμφιβοΧία καί σήμερον άν ή- 
κουσέ τις ύπό όμοιας περιστάσεις τάς Ιδίας Χέξεις 
εκ τρίτης αοράτου φωνής, ούδαμώς ήθεΧεν δειχθή ήτ
ταν εύπιστος τοΰ αγαθού καί άπΧοΰ μοναχού μας. Καί 
μήπως δεν υπήρξε μακρά, μακροτάτη εποχή, εποχή 
ποΧιτισμοΰ καί σοφίας, καθ' ήν παραπΧησία φωνή εκ 
τοΰ βάθους τοΰ άντρου τοΰΤροφωνίου εδιδεν όμοια κε· 
Χεύσματα; ' ΕΧησ μονήσατε τό θαυματουργόν άγαΧμα 
τοΰ Μέμνωνος τοΰ μονάρχου της Αιθιοπίας, τό κατά 
τήν άνατοΧήν καί δύσιν τοΰ ήΧίου διαχέον μεΧωδίας 
άρπης,τόδίδον χρησμούς σκοτεινοτάτουςτώναίγυπτίων 
ιερέων, Χεγομεν τον θαυματουργόν εκείνον ονειροκρίτην; 
ή τήν κεφαΧήν τοΰ Λεσβίου ΆπόΧΧωνος επίσης άπο- 

II ΕΝ ΤΠ ΚΟΛΓΙίΙ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΣ ΕΛΣ1ΓΦ0Ρ.

κρωομίνην βις τας ττροτανομίνας αυτρ ίρωτησ€ΐς; η 
τοΰ ^ϋΧίβίστρου β’. Πάπα τής "Ρώμης τό προφητικόν 
άηαΧμα; η τοΰ Σκανΰιναβοΰ αίρςαιάρχου Οΰΰίνου την 
Χιθίνην κέφαΧην της Μίρμης την ΧαΧοΰσαν την yXcoa- 
σαν της ειμαρμένης ; Μη άΰικοΰντες δέ τους Ιουδαίους 
ερωτησατε τους σοφούς αυτών ραββίνους, τί ησαν οί 
θεραφιμ ; ησαν Χέηουν τεταριχευμέναι κεφαΧαϊ νε- 
κρών, η μαΧΧον φαντάσματα, έφ' ών οί με^/αΧυ^υναμοι 
πΧανηται ϊάε'χεον την σοφίαν των, ίνα μ^ταοώσωσιν 
αυτήν εις τους βροτούς.

Δεν προσθέτεμεν τάτόσα καϊτόσα αΧΧα θαύματα, 
ούτε τας θαυματουργούς πηηας, τας θαυματουργούς 
εικόνας τών Χοιπών ά^ίων καί τά ιερά Χείφανα. "Η 
άΧηθεια είναι, ότι η Παναγία τής ΠοΧίνας όέν έκέ- 
Χευσε τήν άπεΧευθέρωσιν τοΰ ΑΧή*  εις ημάς δέ ένα- 
ποΧείπεται προσεχώς νά παρέζωμεν άποχρώντως τήν 
τοΰ θαύμα,τος τούτου έξήγησιν.

Ήδη έπιστρέφομεν προς τον Χρηστόν, τον Χαρζάν 
αγά και τον ΒέΧιον.

("Έπεται ΚεφάΧ, ΣΤ'ή

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗί

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΡΟΥΣΣΙ'.Ν.

Η ΕΝ ΤίΙι ΚΟΛΠΩι ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 
ΠΟΛΙΣΕΛΣΙΓΦΟΡ.

"Η "ΕΧσιγφορ, τήν οποίαν παρίστησιν ή ανωτέρω 
εικονογραφία, είναι ή μιρ-ρόποΧις τής ΦινΧανόιας, 
χώρας πτωχής καί όΧιγανθρώπου, μεγάΧης όμως ση
μασίας όιά τήν "Ρωσσίαν ώς εκ τής γειτνιάσεως τής 
Πετ^ουπόΧεως προς τό ιίκρον τοΰ ΦινΧανόικοΰ κόΧ- 
που. Είναι δέ έδρα γενικού διοικητοΰ "Ρώσσου, εχουσα 
καί γερουσίαν, συγκειμένην εκ τινων συμβούΧων τής 
επαρχίας, τής οποίας όμως αί αποφάσεις ύπόκεινται 
εις την έγκρισιν ή αποδοκιμασίαν τοΰ Λύτοκράτορος, 
άνακινούμεναι προς αυτόν δια τοΰ έν ΠετρουπόΧει 
υπουργού, τοΰ έμπεπιστευμενου τας υποθέσεις τοΰ 
τοπου εκείνου*  ώστε οι νομοί καί το αρχαΐον αυτής 
σύνταγμά εισιν ιιπΧώς ονομαστικά, πραγματικούς 
κυβερνωμένης ύπό τοΰ έν ΠετρουπόΧει γραμματέως 
τής έπικρατείας καί τοΰ έκτεΧεστοΰ τών διαταγών, 
γενικού έν αυτή διοικητοΰ 'Ρώσσου. "Η πόΧις αύτη, 
καθα γειτνιάζουσα εις τό μέγα φρούριον Σβηβοΰργον, 
ύπήρζεν αείποτε μέγας στρατιωτικός σταθμός, άΧ- λ’ είναι όΧως άνόχυρος. Έχει δέ έζαίρετον, ευρύτατου 
καί βαθύτατον Χιμένα, καΧόν έμπόριον, ωραίας οικο
δομάς καί κατοίκους ευκατάστατους.

ΙλΝΟϊΑΡΙΟΥ 2,1862.

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΡΟΥΣΣΕΝ.
‘Ο σιακ-ζριμένο; ούτο; Γάλ/ο; αξιωματικό; έγενυτ.θη it; Διξόυ 

ττ,ς Γαζ/ία; τήν 2 Ιτ,υ άποιλίου 1781. Δωοεκαε-ή; o’ ζτι ών είσήλ- 
0- j εί; ττ,ν ναυτικήν υπΓ,ρετία^ ώ; Θαλαμηπόλο; έπί τού πλοίου 
αή Δημοκοατία». *Η  παιοεία αυτού τότε ητο, ώ; είκό;, ατελή;, 
αλλά ποΘών εκ γύσεω; τά; ααΘήσει; καί σπουοάζωυ μετ’ έπιαε- 
λεία;, έυ τάχει άνεπλό^τζ τά; έλλείγει; αυτού. Εικοσαετή; οέ 
απέκτησε του .υαΘαόυ ποώτη; κζάσεω; ύπαξιωυατικού, καί ώ; 
τοιούτο; ελαβε αέρο; εί; πολλά; έκστοατεία;. Τώ 1803, προαχΘεί; 
εί; του βαΘμου σημαιογόοου, συγκατετε'Θη έν τή μοίρα τού ?αυάο· 
χου Δινουά, άποπλεούση τότε εις τά; Ίνίία; και τήν Κίναν, όπου 
συνέχω; συυεπλέκουτο οί "Αγγλοι υετάτών Γάλλων μέχρι τού 1810. 
Εκεί ο νέο; σηααιογόοο; 'Ρουσσέυ οιεκοίΘη άτοαιζώ; εί; πέντε 
συαπζοζά;, ζαί αετ’ ού πολύ οιωόίσΘη ύποπλοίαοχο; επί τή; κορ- 
βεττα; ή Ιευα, 11 τηλεβόλων, επί τή; όποια; κυοιευΘείση; υπό τών 
"Αγγλων κατά τά παοάλια τή; Βεγγάλη;, ήχμαλωτίσΘη μετά τοΰ 
πληρώματος μετά ήοωίκήυ αντίστασιυ. Λέγεται όέ. ότι το τούτον 

| ηγασΘησαν οί "Αγγλοι τή; γενναιότητά; τών τε αξιωματικών καί 
τού πζηρώματο; τή; Ιένη;, ώστε κατά τήν εί; Καλζούτταυ άγιξίυ 
των εοωκαν αυτοί; καταλύματα έυτό; τοΰ οιοικητηοίου ποο; εν?ει· 
-ΐυ ί ή; προ; αυτού; ύπολή ^εώ; των. Μετά παοελευσιν ολίγου 
χρόνου, ανταλλαγή; γενοαένη; αιχμαλώτων, ό ύποπλοίαοχο; *Ρουσ-  
σεν απήζΘευ εί; Μαυρίτεον, όπου ΟιωόίσΘη έζ νέου ύποπλοίαοχο; 
επι τού πζοίου ή Α θ η ν ά· λαβών οΐ αέοο; εί; τήν ναυμαχίαν, τήν 
γενοα-υην εί; το Grand Port τού Μαυριτιου, καί οιαοκέσασαυ 
επί τρεί; ήμερα; ύπό τού ναυάρχου Δουπερρε κατά μοίοα; αγγλι
κή;, καί σ^ακριΘεί; τά μάλιστα, προεβιβασΘη εί; βαύαον πλοιάοχου 
γρεγάτα;. Μετά 8'ε τήν συνύηκολόγησιν έυ Μαυριτίω ζπίστρζψίν 
εί; Γαζλίαν, όπου, οιορισ&εί; τώ 1812 πλοίαοχο; τή; υοεγάτα; 
Gloire, £7τ-8ει?ε τήν ανορίαυ του καί τήν ευ.7ϊ£ΐρία.ν 7.ά.":8. οιαγό- 
ρίίυς τ:ΐρΐ5τζσ·ις.

Μετά 8ε ττ,ν τή; ειρήνη; κατά τό 1814
πλοίαρχο; 'Ρουσσέυ απεστάλη εί; Πλυαού0, όπω; άνταλλάξη του; 
έν ’Αγγλία αίχυ.αλώτου; Γάλλου;· τώ 8ε 1817 απεστάλη εί; τά; 
ώυτιζά; άζτά; τή; Άγρικής πρό; ζατααέτρησιν τών υπάτων, καί 
κατά τήν έπάνοό'ον αυτού ίιωρίσΘη διοικητή; τή; έν Βρασιλία σταθ- 
ρ.ευούστις γΜ.ι/,^ς μοίρας μετά 8ιαταγγις τού νά σύνταξη χάρτην 
ύορογραγιζον εκείνη; τή; παραλία;. Συντελέσα; 8ε τό αξιόλογου 
τούτο έπιχείρηυ.α ανε(?είχίίη βαρώυο; τό 1820, καί το 1822, προ- 
βιβασΦεί; τρίτη; τάξεως ναύαοχ^ος, ά>έ).αυε ty/j αρχηγίαν ττ,ς κατά 
τήν υ.-σην.βρινήν Άριερικήν γαλλική; ρ.οίρα;, όπου οιγέλησε τά συμ- 
γ-.ρο^τα τοΰ εμπορίου. Κατά 8ε τό 1824 8ιωρίσθγι μέλος
τού συμβουλίου τού ναυαρχείου, καί κατά το 1828 άνέλαβε τήν 
αρχηγίαν τή; ναυτική; ώυνάιζεω;, ήτι; είχε ποοσίιορισύή ποό;ύπο- 
στήριξιν διαγορών τινων τή; Γαλλία; μετά τή; Βρασιλία;, αί'τινε; 
συυεβιβάσθησαν γιλικώ;.

Οί έπιστηυ.ουικοί μόγΟοι τού ναυάρχου ‘Ρουσσ’ευ, ού; κατέβαλεν 
έπί πολ)ά ετη, τώ έπροαήΘευσαν κατά τό 1830 του τίτλον αε'λου; 
τή; άκαοηαία; τών έπιστηυών έν τώ γεωγραγικώ καί ναυτιζώ ταή- 
ρ.ατι· το αέ ακόλουθον έτος, επειδή οί Ποοτογάζλοι ειχον άρνησή 
ζητήματα τιυα τή; Γαλλία;, ό ναύαρχο; Ρουσσέν έπαοουσιάσΘη 
έπί κεγαλή; ναυτική; μοίρας προ τού στομίου τού Τάγου, καί κατά 
τήν 1 Γην ίουλίου ζατώρΟωτε μετά μεγάλη; γευναιότητο; νά είσοάλη 
καί νά βιάση τού; Πορτογάλλου; εί; τήν παραδοχήν αυτών, 8ιά τό 
όποιον άνοραγά^ηαα προεβιβάσΘη εί; βαθμόν άντ^αυάργμου, καί τό 
ακόλουθον ετο; άνε8είγθτ, 'μρουτιαοττ,ς τή; Γαλλία; ζαί πρέσβυ; 
αυτή; εί; Κωνσταντινούπολιν, όπου ίιέαεινεν έπί επτά ετη, 1832— 
1839. ΈπανελΘών 8ε εις Γαλλίαν τό 1839 προσεκλήθη κατά τό 
1840, ίνα πλήρωσή τήν θίςιν υπουρ^οϋ τών ναυτικών, άλλά ίιαλυ·

2,186

ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
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PHTOPIK \ ΓΙ YPΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.
1 ητοριχΊι ζιχκα ό τζχχτ, τοϋ κοινοποιείς τάς ιδέας ημών ττραφε- 

ριχώς υ.ζτ έντάσεως καί επενεργείας. Ό κλάδος εκείνο; τής ρτ,το- 
Ρ'·^η;, ον ιδιαιτέρως υ.ζταχζιρίζανται οί δημοσίως άπό τοΰ βήιιατος 
αγορενοντες, πκροτηρήθη πάντοτε προαγόμενο; κατά τήν πρόοδον 
τού πολιτισμού. Έν ’Αγγλία προή/Οη πολλ.ώ ΰπίρτιρον περί τά τίλε 
τής πν.ρελ.Οούσης β'Λχτονταετηρίδος ή περί προγενεστέραν τινά εϊτη 
κατοπινήν χρονιχήν περίοδον.

Η Ρητοριχή συγκροτείται έκ τεσσάρων μερών, τής Εύρέσεως, τής 
Διαθέσεως, τής Ερμηνείας καί τής ’Απαγγελία;.

II Εϋρεσις έν τή ρητοριχρ δύναται νά ΰεωρηίή ώ; ή δύναμις 
τού ευρίσχειν ταιαύτα πράγματα, άτινα είναι ικανά νά πιΐσωσι τήν 
χρίσιν καί νά επενεργήσωσιν επί τής διάνοιας*  πρός έπίτευξιν δε 
τού σκοπού τούτου τρία τινά προτίΟεται ό ρήτωρ, πρώτον, νά δείξρ 
είτε έςειχονίσρ τό δέμα, περί ον πραγματεύεται, δεύτερον, νά ίφεά- 
χυση τήν ευμενή προσοχήν τών ακροατών, καί τρίτον, νά διαθέτη 
υπέρ εαυτόν τά συναισθήματα έχείνων. ’Επειδή δε τα.ΰτα χρήζουσι 
διαφόρων ειδών 'επιχειρημάτων είτε έλατηρίων, άπόκειται εϊ; τήν 

ευρεσιν να παράσχει αντώ τά μάλιστα άρμόζοντα πρός τόν σκοπόν.
Κα5ώ; δέ ή Εϋρεσις παρέχει εις τόν ρήτορα τήν άναγκαίαν ϋλ.ην, 

όντως ή Δ ιαΟ ε σ ι ς χαθοδηγεϊ αυτόν τίνι τρόπω νά διατάξρ άρ- 
μ.ολιοιτερον τήν ϋλ.ην, καί πώς νά διαθέσρ τά διάφορα τού λόγου 
μέρη χατά τρόπον τοιούτον, ώστε νά εχωσιν ορδήν καί μεδοδιχήν 
αλληλουχίαν.

Ερμηνεία δε είτε ύφος είναι ό ιδιαίτερος τρόπος καθ’όν ίχ- 
φραζει τις τάς ιδέας αύτού- είναι ή έξειχόνισις τών σκέψεων αυτού, 
χσ.δ οσον αύται άλλ.ηλοδιαδόχως διεγείρονται. Εάσις καί θεμέλιον 
καλού ύφους είναι ή σαφήνεια. Ό Κικερων συμβουλεύει εις πάυτας 
τούς υποψηφίους τής ρητοριχής καί έπιδυμοϋντας ν’άποκτήσωσι χα- 
λον ύφος, να γραφωσι συχνάχις. Τούτο παρέχει αΰτοϊς τήν εΰχαι- 
ρίαν νά χωνεύωσι τάς σκέψεις καί νά ξυγίζωσι τό βάρος τών έχ- 
φράσεων αυτών, ώστε νά δίδωσιν εις έκαστον πράγμα ‘τήν άνήχου- 
σαν δύναμιν καί ενδειξιν, έν ω συγχρόνως, άναθεωρούντες τάς 
συνδέσεις δύνανται νά διορδόνωσι τά ημαρτημένα η ν' άναπλ.ηρώσι 
τά ·ζ).εί7τουτα.

Διάφοροι τόποι ού μόνον γλώσσαν διάφορον ΐχουσιν, άλλά xai 
ιδιαζον ύφος, άρμοζαν εις τάς ορέξεις καί τό πνεύμα αυτών. Τά 
ανατολικά ϊδνη, παραδείγματος χάριν, ’ΐχουσιν ύψηλόν καί μεγα
λοπρεπή τρόπον τού άγορεύειν. Αί λέξεις αυτών είναι έντονοι καί 
ήχητιχαΐ, αί ίχφράσεις ίσχυραί, καί ή φρασεολογία διαδερμαίνεται 
δια ζωηρότατων καί χινητιχωτάτων ρητορικών σχημάτων. Τούτο 
καταφαίνεται ίχ τής Παλαια; Γραφής, όπου άπαντάται τερπνότατου 
μίγμα απλότητας καί αξιοπρέπειας. Τουναντίον, τό ύφος τών μάλ
λον Βορείων γλωσσών μετέχει έν γένει τής ψυχρότητας τού κλίαα- 
το; αυτών

Η απαγγελία ώνομάζετο αρχαιότερου ύπόχρισις- χαί 
τοι, αν Οεωρήσωμεν τήν χυρίαν σημασίαν τών όρων τούτων, ό πρώ- 
το; μέν άναφέρεται εις τήν λαλιάν, ό δε δεύτερος εις τήν ΰπόχρι- 
σιν, τας χειρονομίας καί αινήσεις τού σώματος. Άν δέ παραδεγδώ- 
μεν αύτούς ώς συνωνύμους όρους, τότε έν τή εύρυτέρα ταύτη ση
μασία απαγγελία είτε ύπόχρισις, είτε χειρονομία, είτε ενέργεια δύ
ναται να ορισδγ ώς ό αρμόδιος συσχηματισμός τής λαλιάς καί τών 
διαφόρων τού σώματος κινήσεων έν τώ λέγειν πρός τό δέμα τού 
λόγου. Γ

Αί χύριαι ποιότητες τής λαλιάς είναι ισχύς, λαμπρότης, πληρό- 
της χ.χι ήούτη,. Πολλά περί τήν λαλιάν ελαττώματα δύνανται νά 
σμιχρυνδώσι Λ’έπιμελεία; καί προσοχής. Ή λαλιά «ναγκαίω; βλά
πτεται, όταν τά όργανα τού λόγου δεν εχωσι τόν πρέποντα τόνον.

Λια τής ύποχρί σεως έννοούμεν τήν συμφωνίαν τών χινήσεων 
τού προσώπου καί άλλων μερών τού σώματος πρός τόν έκγωνού- 
μενον λόγον. Εις περιστάσεις τινά; άπλούν βλέμμα δεν είναι όλι- 
γώτερον εχφραστιχόν χαί ποιχίλον τού προφορικού λόγου. Ό Κικέ- 
ρων διηγείται, ότι πολλάκι; διεσχέδαζεν έπί τούτο, μετά τού κω- 
μιρδού Έοσχίου, όστις ήδύνατο νά έχφράζη διά κινήσεων κατά το- 
σούτου; τρόπου; τήν αυτήν περίοδον, χαδ’ όσους αυτός ο Κιχέρων διά 
λέξεων. Αί παντομϊμαι παριστάνονται χαδ’όλου άφώνως ύπό παν

τομιμών εχφραζόντων τά αισθήματα καί διανοήματα αυτών μόνον 
διά χειρονομιών κ«1 κινήσεων έν γίνει τού σώματος κατά τρόπον 
νοητόν αμα τε καί τερπνόν εΐ; τούς 0-ατάς.

11 χεφαλή έπί ήσύχου καί άπαδούς λόγου πρέπει νά χρατήται εις 
την φυσιχήν θέσιν, ήτοι όρθια. Δέν πρέπει, έν τούτοι;, νά μένη έπί 
ποζύ αχίνητος, άλλά πάντοτε πρέπει νά συνοδεύη τάς αλλας κινή
σεις του σώματος, τρεπομένη πρός τήν αυτήν έχείνων διεύδυνσιν 
έκτος όταν πρόκειται νά έκγρασύρ τό σχήμα τή; άποστρογή- όπιο 
εχφραζεται έχτεινομένης τής δεξιάς χειρός καί τρεπομένης τής χε- 
φαλής πρός τήν αριστερών, έν ώ συγχρόνως οί τού ποοσώπου μύ- 
συντελούσι τό καθ’εαυτού; πρός τήν όλ.ην χίνησιν. Έπί ήσύχου καί 
απαθούς Ζογου, πάντε; οί τού προσώπου χαραχτήρες τηοούσι τήν 
φυσιχήν φαντασίαν. Έπί ήδιχής Ολίψεως, τό μέτωπον χαί αί οφρύς 
σχυθρωπαζουσι συστελλόμενα. Άλλ’ έπί χαράς καί εύγροσύντ,ς, τό 
μετώπου καί αί όφρύς έκτείνονται, αί παρ-ιαί συστέλλονται καί οί 
χαλινοί τού στόματος έλχονται εις τά πρόσω. Ή όργή καί ή υ.νη- 
σικακία συστέλλουσι τό μέτωπον, συσπώσι, καί συνωδούσι πρός τά 
εςω τα χείλη- ο δέ τρόμος άνέλχει άμφότερα καί όγρύςκαί μέτωπον.

’Ο Κικέρωυ συμβουλεύει νά χατα^ληται μεγίστη έπιυ.Αεια π,οι 
την οιοίχησιυ τού δφθαλμού, χαδ'ότι αιφνίδια μεταίολή'ή συγκιν^ 
σις παραχρήμα αχο',ουδείται ύπό μεταβολής περί τό βλέααα. Ή 
φυσιχή θέσις τών ώμοπλατών είναι εύχολωτατη καί κομψή.' Συνεχς;

Ο ΒΡΕΤΤΑΝ1Κ0Σ ΑΣΤΗΡ.
κι·ζ/;σέ.; των ^οα^ονων καθ'οίανίήττοτί οΐΐύΟννσιν π ίπει 'j 
γηται. Ε.» ysvgc ή ενέργεια αυτών έστω ρ.ετρίν.7 καί κατά τά; κι
νήσεις τών χειρών. Αί χεΐ/3£; πρίπει να. περίπου εις τό ύ-
^ος τού στήθους, και ν άποτελώσι όρ9ην γωνίαν ρ.ετά. τού βραγιό 
νος. Ούοε'ποτε εστωσαν κρεαώιζεναι, έκτος άν πρόκειται νά στηοί- 
Coyjzat επί ά^ζζωνος επί ^ήαατος.

II γαυ.λη),ρ ττ, ywy προγορκ δεικνύει κατ’ άρχά; ρ.ετριο^ροσύ- 
ν/}ν, καί είναι άριστά £ιά τήν ^ωνήν, ήτι;, ύύουαένη βν.Ογ^ό^ ^ύ ■ 
ναται ευκοάώτερον ν αναχθή εις οίον^ήποτε ^αΟαόν ύ /ου;, όν έν»·?ε'- 
χεται επειτα να χρειασ^ρ, γωρϊς νά ττενογωρ^θ/ΐ. ’Επί ^Ι7)γ^σεως 

γωνη πρεπει νά ύψώται εΐ; ύψηλότερον βαΟγόν. Τά γεγονότα 
πρέπει, νά εκτίθενται ακριβώς καί εύκρινώ; ρετά τή; πρεπούσ<; 
ερ^ασεως έπί τών κυριω^εστερων περιστατικών. 'Επί άνασκευή; τά 
επι^ειρήρατα τού έναντιοάογούνιο; πρέπει νά λ-'γωνται καΟαρώς 
και rjiaz?·/ριρένως, εκτός αν ^αίνωνται ανάξια σπουδαία; άπαν- 
τήσεω;, εγ ης περιπτώ^εως δύνανται ν’ άπαντις^ώσι σκωπτικώς ή 
νά στιγρατισβώσιν.

Επί δε τούεοις υπάρχει ενίοτε υμ τις ©υσική ευγλωττία άπαν 
-ωρενη ρεταξυ των ρά'λ)ον άκαλλιεργήτων καί άπολιτεύτων τάξεων 
ττ,ς κοινωνίας, καί ήτις ραλίστα είναι πειστικωτέοα τών έπεξειρ 
γασρενων σχςράτων τή; τέχνης. Ή προλαλιά Ίν^ού πο)βριστού 
πολλάκις παριτηρή^η έπενεργήσασα (ίραστικώτερον καί ^ιεγείοασα 
τήν συνεώησιν τού δικαίου, ήτι; πρότερονέκά^ευίεν εις τήν διάνοιαν 
τού καταπιεστούν Επειίή όρως Jkv είρεύα πάντες πεπροικισρένοι 
διά τής έμφυτου ταύτης δυνάμεως, αναγχαϊον νά μανδάνωμιν τά ' 

φυσιχά αυτής προσόντα τρ βοήθεια τεχνιχών κανόνων.

Τ Γ Φ Λ 0 Τ Η Σ.
, στερησιφ τηφ ΐϋ'γενΐστάτης των αισΘήσιων, ΰι ης 

ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τοΰ ττερικυκλοΰντος αΰ- I 
τον κόσμου, ες-ι συμβεβηκός τοσοΰτον μελα-γχολικόν, 
ωσψόε κα^ιστ«·ται σχεόί,ν άττερίγρα-πτον. Τό σύνηθες 
τούτο τταθος διαφέρει κατά τούς διαφόρους αύτοΰ βαθ- | 
μούς,^ τών μεν όντων εν μέρει μόνον τυφλών, και δια- 
ΤΘΡο^των ετι ελαχίστην τινά α'ίσθησιν τοΰ φωτός, 
των δε στερούμενων εντελώς της αϊσθησεως τής όρά- 
σεως καϊ μη δυναμενων νά διακρίνωσιν ούδε λαμπρό
τατα χρώματα. Τινες μεν εισι τυφλοί εκ γενετής, §- 
τεροι δ ετυφλώθησαν εκ τοπικών οφθαλμιών, ώς εκ 
φλογώσεως τών οφθαλμών, εκ καρκίνου τής κόρης, εκ 
κηλιδων καί οιδημάτων επί τοΰ κερατοειδοΰς χιτώνας 
(oii ών^τ/ διαφανεια αύτοΰ καταστρεφεται), ετι δ' εκ 
θολεράς κατας-ασεως τών υγρών, και εζ ασθένειας τοΰ οτττικοΰ νεύρου. Υπερβολική προσέτι εντασις τών ο
φθαλμών καταστρέφει τήν δρασιν διό καί, πολλοί μη- ' 
χανικοι, καλλιτεχναι, ώρολογοποιοί καί ράπται ενίο
τε αποτυφλοΰνται. Εν ταΐς βορείοις χώραις, α’ίτινες εστι μακρόν χρόνον είσϊ χιονοσκεπείς, καί θαμβόνουσι 
τον οφθαλμόν διά, τής αντανακλάσεως τών ηλιακών 
ακνινων, ώς, και έν ταΐς άπεράντοις καί άμμώδεσιν 
ερημοις τής 'Αφρικής, ή τυφλότης έστί μία τών συνή
θων νόσων. Το γήρας ενίοτε συνοδεύεται ύπό τοΰ πά
θους^ τουτου, προερχομένου εκ τής άποξηράνσεως τών 
υγρών τοΰ οφθαλμού. 'Τπάρχουσι δέ πολλαί αίτίαι τής 
εκ γενετής τυφλό Γητος.Ένίοτε τά βλέφαρά εισι προσ- 
κεκολλημενα πρός αλληλα, ή πρός αυτήν τήν κόρην, 
V μεμβράνη τις καλύπτει τούς οφθαλμούς. Πολλάκις 
η κορη^ τοΰ όφθαλμοΰ έστι κεκλεισμένη, ή δέν κείται 
εν τη αρμόδια θεσει. Οί γεννηθέντες τυφλοί ούδεμίαν 
e\ov<™J' ιδέαν τής οράσεως, καί στερούνται άπασών 
των ιδεών των προερχόμενων έκ τής αίσθήσεως ταύ- 
Τ^α' ** ττεΐρα α,πέδειξεν, οτι οί άποκτήσαντες τήν α’ί- 
σθησιν τής οράσεως αφού έγεννήθησαν τυφλοί, ή οί 
απολεσαντες αυτήν κατά τήν νηπιακήν αυτών ηλικίαν 
σχηματιζουσι περί τών ορατών αντικειμένων Ιδέας διά
φορους καί παραδόξους.

Νέος τις, ον ο ιατρός Κελενδάν έθεράπευσεν εκ τί
νος καταρράκτου, καθ’ ήν στιγμήν άνέλαβε τό φώς, 
ενομισεν, οτι απαντα τά προ αύτοΰ αντικείμενα ήγγι- 
ζον εις του; οφθαλμούς αύτοΰ, καί δέν ι/δύνατο νά δια- 
κρινρ τά αντικείμενα, καί τοι ταΰτα διαφόρου ήσαν 
χρώματος.^ Εξηταζε δε μετά μεγίστης προσοχής τούς 
οικείους αυτού, ίνα δυνηθή νά αναγνώριση αύτούς πά
λιν αλλ οφειλών νά έξετάση πλεΐστα πράγματα συγ
χρόνως, ταχέως έπελάθετο τών πρώτων αύτοΰ παρα
τηρήσεων. ^Εξεπλητεττο δέ μεγάλως βλέπων, οτι τά 
πρόσωπα, ατινα ύπερηγάπα, δέν ήσαν ώραιότερα τών 
άλλων. Πριν δε απόκτηση τήν όρασιν αύτοΰ, έξέφρα- 
σε μεγαλην επιθυμίαν εις τό νά ιίποκτήση τήν εύγενή 
ταυτην αισθητιν. Αι άλλαι αισθήσεις τών έπί πολύν 
χρόνων, οντων, τυφλών καθίστανται ίσως έντελεστε- 
ραι, διότι δεν ύπόκεινται εις τήν σύγχυσιν, τήν προ
ερχόμενης έκ τής Θέας πολλών αμα αντικειμένων. Αιό 
οι τυφλοί ως έπι τό πολύ διακρίνονται διά τήν άξιο- 
σημειωτον αυτών νΟηηκήν δραστηριότητα, καί διά τήν 
υαυμασιον αναπτυξιν τών νοητικών αυτών δυνάμεων. 
11ρ,° ^ν, αισθήσεων αυτών ή άφή καί ή α
κοή κα^ ιστανται λίαν οξεΐαι. Ούτως άναφέρεται περί 
τυφλου τίνος έν Γαλλία, οτι ήδύνατο νά κρίνη περί 
της αποστασεως πυρκαϊας τίνος έκ τοΰ βαθμού τής 

ερμοτητος, να μετρήσΐ) τήν ποσότητα τιόν υγρών έν 
τοις αγγειοις,εκ τοΰ ήχου, ον άπετέλει τό υγρόν χεό- 
μενον εις τι αγγείου, καί νά αίσθανθή τά πρός αυτόν 
π, ησιαζοντα^αντικειμενα εκ το>ν αποτελεσμάτων τοΰ 
αερος επι τοΰ προσώπου αύτοΰ. Προσοιώριξε δ’ ακρι
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βέστατα τό τε βάρος ιών σωμάτων, καί τήν χωρητι
κότητα τών αγγείων, και. ήν έίριστος χημικός καί διά
σημο; μουσικός. Ό περίφημος έν τώ πανεπιστημίω 
τής Κανταβρεγίας καθηγητής τών μαθηματικών βά- 
ουνδερσών,, άπωλεσε τήν ορασιν κατά τήν εφηβικήν 
αυτού ηλικίαν, και εφεύρε διάφορα μέσα, οπωςδιευκο- 
λυνρ τας σπουδάς αύτοΰ περί τήν αριθμητικήν καί τήν 
γεωμετρίαν- Η άφή αύτοΰ ήν τοσοΰτον οξεία, ώστε 
διεκρινε δια τών δακτύλων κίβδηλα νομίσματα, ίίτινα 
ήσαν τοσοΰτον επιτηδείως κατεσκευασμένα, ώστε ήδύ- 
ναντο να έξαπατήσωσι καί τούς έπιτηδειοτέρους περί 
τα τοιαΰτα κριτάς.

Αμα αποστερηθή τις τής οράσεως, αναγκάζεται νά 
καταφυγή εις τάς έίλλας αισθήσεις, καί άναπτύξι/ αύ 
τας εις τοιούτον βαθμόν, ώστε νά άναπληρώση τήν 
ελλειφιν τοΰ όφθαλμοΰ. ’Εάν έπιθυμώμεν νά δίδάξω- 
μεν τους τυφλούς την τέχνην τοΰ γράφειν και αναγί
γνωσκε.ιν, πρεπει νά παρασκευάσωμεν γράμματα -ψη
λαφητά, και να όδηγώμεν τήν χεΐρα αυτών, μέχρις ού 
ύυνηθωσι να άντιγράφωσιν αυτά. Έαν έπιθυμώμεν νά 
παραστησωμεν αυτοΐς τήν έπιφάνειαν τής γης, πρέ
πει νά κατασκευάσωμεν Ιδιους δι αύτούς χάρτας καί 
ι ιας σφαίρας. Βεβαίως αι διά τοΰ τρόπου τούτου κοι- 
νοποιούμεναι ιγνιόσεις αποκτώνται βραδύτερου καί με
τά μειζονος δυσχέρειας, ή αι ιιποκτώμεναι διιι τής ό- 
ρασεως. Ή αΐσθησις τής αφής διαφέρει τής όράσεως, 
καθυσον εκείνη μέν ιίντίλαμβάνεται βαθμηδόν τοΰ

, ολου αρχομένη^ τής, άντιλήφεως αυτής έκ τώυ διαφό
ρων αυτού μερών, ένω ή ορασις λαμβάνει α’ίσθησιν 
του παντός δι ενός μόνου βλέμματος. 'Ώστε καθίστα
ται οηλου, ότι οι τυφλοί δέν δύνανται νά έκπαιδευθιό- 
σιν εν τοίς αυτοΐς σχολείοις, έν οΐς εκπαιδεύονται οί

I βθν όρασιν αυτών σωαν' καθόσον τά φ-ηλα-
φητα μέσα τής διδασκαλίας έλλείπουσιν έν τοίς τοι- 

^αί διότι ή πρόοδος τών άλλων μα- 
αβοκωλυθή εκ τής βραδείας άντιλήψεως τίόν 

τυφλών., JiA ταΰτα, καί επειδή οί τυφλοί άποτελοΰσιν 
ου μικρόν μέρος τοΰ όλου πληθυσμού έκάστης χώρας, 
ιώι,αιτερα, εκπαιδευτήρια ίδρύθησαν έν πολλαΐς χώραις 
δια την έκπαίδευσιν αυτών. Έν Πρωσσία ό αριθμός 
των τυφλών, άναβαίνει εις 13,000. Ή δέ αναλογία αυ
τών ελαττοΰται έκ τοΰ ισημερινού πρός τούς πόλους' 
e,v Χ· Χγ ή αναλογία έστίν ώς ί πρός >100,
tvtp εν Νορβηγία ή αναλογία αΰτη έστίν ώς I 
προς 1000.

, ΕΡΓΟΝ ΔΙ’ ΕΥΑΓΩΓΟΤΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. — ’Υπό τήν έπωνυμίαν- 
« Εταιρία πρός προαγωγήν τή; έργασία; τών γυναικών,» συνι/ο- 
μένβ μετά τής Εθνικής εταιρίας πρός προαγωγήν τή; κοινωνικής 
επιστιιρυ;, συνεστήθο, καί κατάστημα έπί τούτω ήνοίχθ«, ζείμ-νον 
εις 12, Portugal Street, Lincoln’s Inn, W, Ο. Τό πρός αντι
γραφήν δικαστικών άπογάσεων καί άλλων νομικών έγγράγων τού
το καταστημα είναι γραρεϊόν, εις τό όποιου προσπάθεια κατα- 
ναλλεται νά αγαιρεθώσί τινα τών προσκομμάτων, τά όποια άπαν- 
τωσιν εις τήν κοινωνίαν εύάγωγοι καί χρηστοήθεις γυναίκες οσάκις 
επιθυμωσι να εΰρωσιν εργον πρός πορωρόν τών πρός τό ξήν άναγ -= 
καιων Ύπάρχουσι πλεϊσται έντιμοι γυναίκες, τινές τούτων νέαι 
τςν ηλικίαν, αϊτινες δύνανται νά κερδαίυωσιν ικανά άναλόγω; τή 
ταχυγραφία καί καλλιγραγία αυτών, άντιγράγουσαι δικαστικά καί 
αΖλα ίγγραγα. Τινές δύνανται ν’ άπολαμβάνωσι 10 μέχρι 12 καί 
ποτέ καί 1Β σελλίνια καθ’εβδομάδα· άλλαι δε καί περισσότ-οον 
τούτων. Κυρία, ήτις είναι ικανή νά παρέχρ ζαλλιγραρίας ποός'λι
θογραφικούς σκοπούς, δύναται νά κερδαίνή από 33 μέχρι 40 σ-λ- 
λινίων τήν εβδομάδα. Εΐ; τό μέρος τούτο αύστηρα τηρείται προ
σοχή περί την εργασίαν, ακρίβεια περί τήν άπόδοσιν τών έγγόά- 

I \ω\γ'Λ 'έργου. Τινές τών πρωτίστων έν
Λονδινω οικωυ, εξέτασαν τάς ευχαριστίας αυτών, καί τούτο έμ- 
>α ,ή-j Ζ).πβα, ότι ϊσω; τό κατάστημα τύχι) τής γενικής έαπι- 
στοσύνη; τών επιστημόνων άνδρών. Ού μόνον δέ εις τούς δικηγό
ρου; είναι ώγέλιμον νά δίδωσιν ?ργ,ν εις τό είρημέν.ν κατάστημα- 
αλλα και εϊ; εγευρέτας καί προνομιούχους βιομηχάνους δύναται νά 
ηναι έξ ίσου χρήσιμον. Ήδη τινές έκ τών κυριωδεστέρων βιβλίων 

J εκδοτών, οΐτινες εχουσι χρείαν νά πέμπωσί πλήθος περιοδικών 
συγγραμμάτων διά τού ταχυδρομείου, εύρίσκουσιν οικονομικόν νά 
λαμβανωσι τα; ταινίας καί άμπεχόνας έτοιμου; καί έχούσα; τά; 
διευθύνσεις γεγραμμένας έκ τού ρηθέντος καταστήματος. Επίσης 
δημοσία καταστήματα καί τινες έταιρείαι έμπορικαί καί γιλανθρω- 
ζ-'-καί, χρήζουσαι μ,εγάλου άριΟρού εγκυκλάων, δύνανται νά εύροισιν 
ωγέΖιμον τήν ύποστήριξιν τοςί έργου αύτοϋ.

ΦίΙΝΙΙ ΥΙΙΕΡ ΤίίΧ ΛςΤΟΠΟΙίΙΝ. — Οί άρτοποιοϊ ήσαν έν με
γάλη υπολήψει παρά τοίς Έωμαίοις, περιβεβλημένοι σημαντικά ποο- 
νομια και υποκείμενοι εϊ; τινας περιορισμούς. «Ή αδελγότη; τών 
αρτοποιών, κατά τόν ρωμαϊκόν νόμον, είχον κοινά τά εαυτών πράγ
ματα καί οεν ήδυναντο νά διαθέσωσί τι έξ αυτών. Έκαστον άρτο- 
ποιείον είχε τόν έπ’ αυτού έγορεύοντα πάτρωνα- οίπατρω- 

ίνν- ρ-ιπχξϋ ν,ϋτύχ χ'χτ έτος, όστις έπεστά- 
τει -:φ όλων τών λοιπών καί έπεμελ-ίτο τή; συντεχνίας. Εΐ; έκ τού 
σωματείου τών αρτοποιών έξελέγετο κατά διαφόρου; χρονικά; πε- 
Ρ'οδους και εγινετο δεκτός ό>; γερο-χτί'χστξ;. Πρός διατήοησιυ τής 
υπολήψεω; και τη; τιμής τού συνεδρίου τών αρτοποιών pn'-ώς άπη- 
γορεύετο πάσα σχεσις μετά κωαωδών καί μονομάχων έκαστο; είχε 
το εργαστήριον αύτού είτε τό αρτοποιείου, καί ήσαν διανενεμημένοι 
εις τα δεκατέσσαρα τμήματα τής μητροπόλεω;. Έξηρούντό τή; υ
πηρεσίας του επίτροπου καί άλλων δημοσίων καθηκόντων όπως μή 
εμ-ποδίίωνται από τού έργου αύτών.» Εντεύθεν, μανθάνομεν, ότι οί 
αρτοποιοί απελαμβανον πλείονο; ύπολήψεω; κατά τού; χρόνου; τών 
εθνικών τήν θρησκείαν ’Ρωμαίων ή όσον σήμερον. Τίςήκουσεν εις 
σάς ημέρα; ήμών, τουλάχιστον έν Αγγλία,' αρτοποιόν γενόμενον 
γ.ρου.ιζσ.ήν ; -ίΒ σήμερον εχουσι τά -ής αρτοποιίας, άποκλείουσι 
.ον- χρ. .τιjijj, χχί ijii-^i j- καί Των κυρίων αυτόίν από τών ά 
πολαύσεων καί δικαιωμάτων έν γένει, άτινα πρέπει νά ξναι κοινά 
7raat 704; ΐ^γύίζο'Ζι^Οέ;.

Κριθή Οδησσού 4 80 λ.ίτραι 
» »

ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 1 "Ιανουάριου 1862.

Είσιίλθομεν ήδη τό σωτήριου έτος, 1862, υπέρ 
έκ προκαταβολής, εύχόμεθα εί,δαιμου και πολλών α
γαθών πρόξενου πάσι τοίς τε εμπολαιοις, εμποροις 
καί χειρώραξι. Τό 1861 έθεωρείτο υπο πάντων, οτι 
ήοελε φίρ^ σπουδαίας βελτιώσεις εις τε τας εργα-^ 
σίας τά οικονομικά καί τάς υποθέσεις, έν γένει,του 
έμπορικοΰ κόσμου, άλλ’ αί περιστάσεις δυστυχώς α
πέδειξαν τό έυαυτίου. Ό Ερμής, ό άγγελος των Θεών, 
όίφας άπό τής κεφαλής τής Τύχης τήν ούράυιον 
σφαίραν έδόνησε σύμπαυ τό έλληνικόυ έμποριον και 
συυετάραξεν ολόκληρου τόν εμπορικόν κόσμον.

Έν τούτοις καί τοι ε’ίμεθα εις τό νέου έτος αι πρα,ξεις 
'όμως τάς όποιας, παρακατιόν, θά διηγηθώμεν, άνήκου- 
σιν έίς τό παρελθόν, καί έπειδή τό πλεΐστου μέρος 
τής παρελθούσης εβδομάδας διήλθεν έν σχολαις και 
άργίαιϋ, ολίγα έχομεν ν’ αναγγείλω μεν.

AUMUTPIAKOI ΚΑΡΠΟΙ.— Σ 
Δευτέραν πολλαί όλίγαι πράξεις ε 
Λονδίνου· διότι οί μέν άγορασται 
οί δέ πωληταί άπήτουν ύψηλοτέρο 
ύπέκλιναν, ένεκα τών εορτών τηό ~. 
ρισίουί ώ>·ίΊα·'· ΐγένοντο επ

ο ς. Κατά τήν παρε/Οούσαν

■ρικαί αγοραι
■αοελύούσζ; ευ^ομά? 
ί τό>ν άλεύοων πρό:

tOh

Δουνάβεω

Γαλαζίου 
’Οδησσού

Φοξω^ίαι

Βρώαη.

ό αύτοκρ. κουάρτερ 
αί 4 92 λίτραι

αί 4 80 λίτραι 
» »

κυτρίνου αί 180
λευκού »
Λίυύπτου αί 4 80

ΛΙαζαγάν:
αί. iSO

χ Ταϊγανίου 
Έλ,έμου (llari) Συρία 
Κέχρου Δουνάβεω;

ΣΙIΟΡΟΙ. ΊΙ αγορά

υαρτίο

27/ —28 6
27, —28/6
27 —28 6

■28/627/ 
35,
33/ —33/6
34/ —3 4 6
3 4 6—34 9 
32 6—33'
33 —63,3

36/ —38/

3 4/ 
38/ 
38,'

■37/
38 6

18/ —18/6 
30/ —31/. 
26/6—27/

όοωυ οιατελει '6συ^ζο;? ώ; συ

r/t ί80 ζίτραι

αρίστη; ποιο

τ'Γ,ΖΟζ ζϋυϊ/.'/.'βΐί TZZfjtl'JhZzGVJ 
'/.ί'Λ'έ στ'/.ΟΐΟ'Λΐ. *11  ποιότης τ 
Το ζαναυοΰοι είναι εις περιω 
ται εις μετρίαζ τιγάς. Τά ο

Τρέγουσαι τιμαί
Μήδιον..............
Τριγυλλ.όσποροι

Αίνο·

ν ποοσοχ

-ηυ ζ:

Όλαυ^ικοί

36/—90 .

>0 .

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ. Λί τιμαί τών γαιανθράκων μετά τών εξόδων 
ναύλον καί άσοαλεία; άπό Νεοκάστρου είς’Αελξάνδρειαν είναι 30/3, 
εί; ’Αθήνα; 32/3, Άλιζάντην 34/., Βαρκελόναν 35/., Κέττην 30/9, 
Καγλιάριον 31/9, Κιβίταν Βέκιαν 33/6, Κωνσταντιζούπολιν 32/3, 
Γάδειρα 28 ., Γενούαν 34 ., Λιβόρνον 32/6, Μασσαλίαν 26/6, Μα- 
λάγαν 30/9, Μεσσίναν 26/., Μελίτρν 30/9, Νεάπολιν 33/6,’Οδησ
σόν 30/9, Ιίαλέρμον 30,9, Σύρου 30/9, Τεργέστην 29/9, καί 

Τουλόνην 29/9.

Λ.1 1.0 
—σ. —σ.

5.0. —Χ.6. 0

ο

■ού

ΡΙΙΤΙΝΠ. \\7.-:οικ<; κοινή τιμάται 13/—13 '6, καλλίτερου εί-

11 ά.γοοά είναι εσαν κατά τό
τι-

ΤΕΙΟ εαποοοι είναι σταθεροί κο 

ν όιγελήθη έκ τής γενομένή!

αί πραξει 

ύψώσεως

αυςανουσιν.

ιωλούνται 11/—15/6 κατά τήν ποιό-
9/9__ 12/., καί Μαδράς 1 16—12/., άλλ’ ολί

γη διάθεσις δι’ αγοράς. Βαλλάμη 

έποιλήθρσαν πρός 10/3 από τού

OPVZ1A

: ζήτ/3σιν καί 300 τόνοι 

ΊΙ παρακαταθήκη είναι

Λιέγη κ«τά σελλίνιον ύποτετιμημένη. II ψρ' 
ίσαν βελτιωμ-ναι. Εί; ’Αμβέρσαν ό σϊτος^ 
Χατά 1/—1/6 τό κουάρτερ. Αι αγοραι τη; 
ήσαν χαμ,ηλότεραι. Τή; δ’ ’Οδησσού ήτον η 
μενον όοισικώ; τάς περί τή; Άγγλοαμερικανική; διαγόρας νεα, όπως 
όδηγηθώσιν εις τάς επιχειρήσει; των. ΊΙ τή; ’Ισπανίας ήτον εις α
πραξίαν, καί ή τή; Τεργέστης είχε βελτιωθή ε’νεκα. τών έξ Άμερι- 

κίς πο^ευ.ικώυ
Λί άγίξεις άπό τή; 19 Δεκεμβρίου ήσαν μόνον, 4 γορτία, ών 3 

ήσαν σίτου καί 1 άραβοσίτου. Αί δέ πράξεις ήσαν ούτως- 1 φορ
τίου σίτου έρυθρού ’Αμερική; πρό; 60 ., ’Οδησσού Γίρκα πρό; 55 6 
καί 1 Ταϊγανίου Γίρκα πρό; 50/. παραδοτέου τόν Απρίλιον η τόν 
Μάϊον. Επίσης 8 φορτία άραβοσίεου προ; 33/—36/. το κουάρ- 
τιρ. Αί πωλήσεις τής παρελθούσης έβδομαδος άνέβησαν εις κουαρ- 

τεο 96,768,

■ία; καί Βαβαρία:
6ίου·άυος αί 
τω; έκτεταυ 
ζίωυ καί πν

α; σ/οζας τ< 
οοϊόντο>ν πρα: 
^/άρεω;, τείου. 

ωυ ησαυ σταύεραί puv, άλλ ά·.

Ί\Γ όλα
α

παοελύούσ/;; ε- 
; <σαν άοκούν- 
καψυϊοων, οου—

Τρέχουσαι τιμαι, πληρωθέντος τοΰ δασμού.
Άγγλακού έρυθρούΣίτου τό κουα^τερ 60/ —64./

66/ —68/.

Γαλλικού

Αλεύρου

ΚριΟη;

ερυθρού 
λευκού

Δαντζίκ ”
Κονιγοβέργη; ”
’Ροστώκ “
"Αλλων λιυ.έ·.·. Βαλτικής » 
Μαοιάνουπόλ.εω; αί 492 λίτραι 
Όδησ. καί’Αξωγ. έρυθρ. » »

αί 480 λίτραιΔουναοεως 
"Λστεω; 
Νόργωλκ 
’Ισπανικού 
’Αμερικής II Η

»

65/ —72/.
64/ —68/.
63/ —66 .

—39,

οαι και αυξηο 
η π α ο»/? /; τό·.

Πολλαί ωσαύτως πραξει 
προϊόντοιν καί τά .3αμυάκι 
τοαν από τίς παοελΟούση;

ασιν.

Τά μ

ιν καί πλοιοζτητόρων 
ή Μεξικανική κυβέρ- 
,σσ.όν τών πειρατών.

εΐ; τού:

ερεβινθίνη
όρους τής

καί ίσατίου ηλαττώΟ^σαυ.

α είναι εί; ζήτησιν, άλλά <?εν υπάρχει ποΖ- 
καί )ι-λή διάθεσις παρά τοϊ; κάτοχοι; τών άλειμματω·. 

νοσπόροιν, όπως κάμωσι βεβιασμένα; ποιλήσ^ι,.

ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΊΙ άγορα τών άλειμμάτων 
κατά τό διάστημα τη; έβδομάδο; καί αί τιμαί, 
γενοαένας πράξεις, ϊδειξαν μεγάλην ευστάθειαν.

-ς
οιότι ή

συνήθο»; συμβαίνει εν 
έγένοντο μερικαί πρά: 
Δεκεμβρίου, πρός 51

τζή ητο ποζλη μικρά, 
Τήν παοελθούσαν Δευτ;

προ:

αονησια;

Δεζε'ζβρίου. Το έτος πα- 
καί εί; κατάστασιν ουχί

I, διότι άμγότεροι άγορα- 

πεγάσισαν νά μην είσέλθωσιν εις νέα; επίχειρά 
■ τά; έξ Άν.εοικής ειδήσεις. Αί τιμαί είναι αί 

ίσης έβδομάδο;. Εις τήν αύτήν δέ κατάστασιν 
ιήιζατα. ΙΙάντε; όκνούσι καί πάντες μετ’ άνυπο 

σι τά νέα τής Αμερικής.

•ήν v'iwj.') y.cf

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. — Χθες η δί έκτόκισιν ζήτησις ήτο 

ζωηρά παρά τί; Τραπέζρ τής ’Αγγλίας. Ό δέ έκτοκισμός εις τήν 

άγοράν ητο 3,—| καί ίξ μηνών γραμματίων 4 τοίς Ο/ο.

ΑΦΑ. Εικότως δύναται τις νά θεώρηση αύτά ό>; τό θερ- 

ςς οικονομική; Χαί πολιτική; καταστάσεως τών εθνών, 
ή μέν ευημερία καί ή ειρήνη ύψοί αυτά εί; τόν υψιστον 

άξία; των, ή δέ δυσηρερία καί ό πόλεμο; κατακρημνίζει

αυτά είςτό μηδέν. Τήν Γην ίανουαρίου τού παρελθόντος έτους τα αγ
γλικά χρεοόγραγα ήσαν 921— L καί χθέ; 31 δεκεμβρίου δηλ. τήν 

τελευταίαν ήμέραν τού αυτού ετου; ησαν 90g—J. Τήν πτωσιν 

ταύτην έπήνεγκεν ή τελευταία άγγλοαμερικανική ίρις, ήτις πριν ή 

κ. Έν τώ διαστήματι δέ 

έβησαν μέχρι; 891. Τά 

είναι 77—78,

αομετρου τ 
τών οποίων

έξομαλυυΟι
ου έτους ύ/.ώθησαν μιχρ'.ς 941 x'J 

ίζ/υον.Γ/.ά εί; απραξίαν,

ά δέ νέα 67 ',—68^· όνομαστικώ;.

ςυνλλαλγματλ.

ά τ:%^Α.ά.

— 17
—1/2

11.16
11.19
11.19
23.52
25.52
13.7

»
'Ροττεοΰάμ/;' 
Αμβέρσας

2/. διά τόν Άπ 
: τελευταίου; μ

46/ —50/. 
48/ —5'5/. 
41/ —42/.
4 8/ —50/ 
26/7—32/. 
32/ —42/. 
30/ —3 4 · 
27, —29/.

Ιουνίου. καί πρός 51/. ίιά το1
τρός 19/6 
Μεση-ζβοι·

Ά ■ρό; 50/3 καθαρά μ 

'νοντο δι’ έπιτόπιον

1/2—57 1/2
1/2—57 1/2
3/4—8 1/4

β<
3 —GO

—60
3,8—5,8

—60
—60

3 8—1/2
1/4—3/8

U

Μασσαλίας 
<>οαγκγορτη; 
Βιέννης

23.33
118
14.30
1 1.30

σιν. Αί τιμαί είναι σταθεραί. "Αμβρου εις κώνους τιμώνται al, 
56 ., καίει; κομμάτια 42/—46/6, βώλοι ύγροί 46,6—48/., καί 
νόθοι 28/—36/. ΊΙ ξήτ-ησι; δι’ εξαγωγήν είναι μικρά, αλζ αι τιμαι 
σταθεραί. ’Αγγλικοί τετριμμέναι έλεύθεραι μέχρι του πλοίου τιμών 
ται 32 3—33/., καί Όλανδιζαί 31/—32/., τόν στατήρα. Λι θη- 

ριακαί τιαώνται 17—20 σελλινιων.
ΚΛΚΛΟΝ. Τό είδος τούτο τείνει πρός ύψωσιν, και πολλαί πρά

ξεις Γζαβον χώραν πρός 62'—70/., διά Γρεναδης ναι πρό; 62/— 

102/., διά τό τη; Τρινιδάδης.
ΚΑΦΦΕΔΕΣ. ΊΙ αγορά παρίσταται μέ όψιν σταθεράν. Αι έπιτό- 

,ριζού παραγγελίαι είναι πολλαί. Αι τιμαί

Βαλτικής 
"Αλλων λι 
’Αγγλίας 
'Ρωσσία;

25/ -32/.
23/6—25/.

Τρέχουσαι τιμαί τοιν καθ οδόν φορτίων προσορμισθη- 
σομένωυ εις Κουίνστάουν ή Φαλμούθ διιι διαταγας, 
περιλαμβάνουσαι έξοδα, ναύλους, καί ασφαλείας 
μέχρι τοΰ λιμένας τή; έκφορτωσεως εν καλή κα
ταστήσει’

Ίίτνχ

Βρωαης

Β-ροιάνσκης

’Οδησσού 11ολ, 
Βανατ.
Ούγγαρία;

Α ίγύ:

Μιλβαυκία;

ερ.

3G
» 56

»
αί 180 —601.

αί 492 λίτοαι

αί 480

ί-:ο λί

30

6 Ο

πιαι καί αί έζ 
ίλέ περιστρίγο'.

Πετρουπόζεω;
Μαδρίτη; 
Κάδικος 
Λιβόονου 
Γενούης 
Μιλάνου 
Νεαπόλ.εως

οίους Κεϋλόνας. Έπίγυτοι τιμώνται 73/·
·, 66/__ 100/., Μόζκα; πραγματικοί 1 130/., Ύίου 49/

Μεσσήνης 
Λισβώνος 
Όπόοτου

90 ημερών

P0YJJ1A.
σταθεοά. Λ/.ούαοδη δόζιαα τιμώνται 19—1/9'- καί Δεμιραοας 
επίσης δόκιμα 1/10—1/11. Έν συμγωνητικον μετά του νπουρ- 
γείου τών ναυτικών έγένετο διά 53,500 γαλλόνια προς 1/8,’ 1, J

δόκιμα.
ο

4 8
48 
23.77 
23.72 
25.72 
39
118
118

31

1/2—77 1 
1/2—77 ] 
5 8—7/8 
1/2—3/4 
1/2—119 
1/2-3Ύ 
5/8—7/8

1/2
1/2
1/2

Τά έν κυκλογοοία τραπεζικά γραααάτια 
εβδομάδα ήσαν ζίοαι 19,366,695, το δέ 

λί,οαι 15,753,933.

κατά τήν παρελθούσαν 
οιεταλλικόν χρηματικόν
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Mera πλάστης όσης €υχαριστησ€ως ΰημοσι,εύομεν 
την παρά πόδας αγγελίαν καϊ θερμώς συνιςώμεν προς 
τό Πανελλήνιον τό πόνημα του πολυμαθούς καϊ φί
λεργου ημών συμπατριώτου Κ. Χριστοδούλου Β. Κα- 
βούρ. Οί απανταχού της γης περί τό εμπόριον ασχο
λούμενοι ομογενείς, οί τά νομικά σπουδάζοντες, ετι 
δε καϊ οί πολυάριθμοι θαλασσοπόροι ημών θελουσιν 
εΰρει εν τω πρωτοφανεΐ τούτω συγγράμματι νεαν δι
δασκαλίαν νομικήν, νεον γνώμονα εμπορικής συναλ
λαγής.

ΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕίΙΣ ΤΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΙΣ ΔΥΟ ΤΟΜΟΥΣ

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ
ΥΠΟ

X. Β. ΚΑΒΟΥΡ, Ι1ΠΕ1ΡΟΤΟΥ.

Αν f χωσί τινα σηυ.ασίαυ έυ τώ κόσαω σήμερον οί Έζωνες ώ; 
ίθνο;, χαί άν ό κόσαος γνωρίζη ημάς κατά τι, ή γνωριαία και ση- 

υ- ασία αύτη, ήτις, έν στάση τή έθνεκρ ήαών ^εγαΐ.βφοοσύνι;, ανενδοία
στοι; οφειίοαεν νά όαοζογήσωαεν, ότι έστι πάνυ σαικρά και περιω- 
ρισαένη, χρεωστιιται εις ρ.ίαν πρό πάντων τάξιν τής ήμετέρας κοι- 

νω νιας, τούτέστι τήν εντιαον τάξιν τών έαπόρων.
Δυστυχώς αχρι τοΰοε ούτε πολιτικούς ή ^ιπζωαάτας, ούτε συγ

γράφεις ή έπιστήαονας, ούτε ποιητάς ή κα/.).ιτεχνα;, ούτε τεχνίτας 
ή έφευρετά; άπεκτήσααεν τοιούτους, οΓτινες νά φέοωσιν υπό ακτίνα 
τινα Θελκτικού φωτό; εις τά οααατα τή; Εύοώπης τό ελληνικόν έ
θνος, καί §ιε·γείρωσιν ούτως έν μέσω Λυτής έμ.Ζριθεστέροις '/.αί δι
καιότερα; σκέψεις, γενναιότερα ίέ και συαπαΘεστερα αισθήαατα.

Τό έαπόριόν έστι σήυερον ό ρόνο; ορατός και ψηλαγητός κρίκος, 
ό συνίε'ων την ’Ανατολήν ρ.ετά τής Δύσεως*  και ό κρίκος ούτος, ό
σον καί άν φαίνεται ίιά λόγους, ού; ήΘελεν είσθαι πάντη πεβιττόν 
νά έξηγήση τι; ενταύθα, πρό; τό παρόν κεχαλαρωρένο;, είναι όμως 
και εσεται άνααφιβόζω; ό πάντων στερεότατος έν τή άζύσει τών υ
λικών συμφερόντων, άτινα τοσούτον σφιφκτώς συνε'χουσι καί συγ- 
κρατούσι πρό; άζληζα τά. έθνη επί των ήρετέρων χρόνων.

Τ ό β ρ ε τ τ α ν ι κ ό ν Κράτος εΐ; τό έ απ ό ρ ι ο ν όφ ε ι- 
λε ι τ ό υ ε γ α λ ε ί ο ν α ύ τ ο ύ, ράς ειπεν εσχάτως '/ατά τήν εις 
τό δημαρχικόν άξίοψα δηυ.οτελή έγκαύίδρυσιν αυτού ό λόρδο; δή- 
ραρχος τού Λονδίνου, έπί συρποσίου έγείρων ύπέρ τής εύηρερία; 
τού έρπορίου τή; πόλεω;, ήν εχει τήν τιρήν δί; ήδη ν’ άντιπροσω- 
πεύη, πρόποσιν. ΤΙ δέ ιστορία τή; ελληνική; έπαναστάσεως ράς δι
δάσκει, κατά πόσον τό ελληνικόν έρπόριον συνετέλεσεν εις προπαρα- 
σκευήν καί εύόδωσιν τού ρεγάλου καί αισίου εκείνου κατά τήν ’Α
νατολήν συρβεβηκότο;.

Νύν δέ δστις άφ' ενός μεν '/.αθορα καί δύναται ακριβώς να ύπο- 
λογιση καί δεόντως έκτιρήση, όποια καί όπόσα άρεσα ή Έμμεσα, 
φανερά ή αφανή, πλήν ουσιώδη καί Θετικά άπήλευσεν, άπολαρβάνει, 
καί δικαίως ετι προσδοκά νά απόλαυση έκ τή; γενικής ευεξίας καί 
έπιδόσεω; τού ελληνικού έρπορίου ή πατρίς καλά*  δύναται δέ άφ' 
ετέρου νά προίδη, οποίας καί όπόσα; ρετ’ ού πολύν χρόνον πιθανώς 
Θέλει λάβει διαστάσεις τό ρεταξύ ’Αγγλία; καί’Ανατολή; έρπόριον, 
ούτινο; τά; πλείστα; κλείδα; ευτυχώ; διακατέχουσιν οί Έλληνες, 
εις τούτου ελπίζω, ότι δέν Θέλει εισΘαι δύσκολου νά είσδύση έν τή 
διανοία τού συγγρα^έως καί κατανόηση τό πρώτιστον έλατήριον, ό- 
περ παρώρρησεν αυτόν, όπως επιχείρηση νά συγγράψη ό,τι άχρι 
τούδε έστερούρεΘα έν τή ήρετερα γλώσση, ή"τοι πραγρατείαν τινά 
περί τού ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Δέν ήΘελον ίσως τολρήσει ν’ άναλάβω τοιούτον δύσκολου εργον, 
άν άυδρες είδήρονες εις τον κλάδου τούτου τού δικαίου, πρόζ ούς 
έκοινοποίησα τόν σκοπόν ρου, δέν ρ’ ένεθάρρυνον πρός τούτο, προ- 
θυρ.ούρ.ενοι συνάρα νά ροί παοάσχωσι πάσαν δυνατήν διά των ιδίων 
αυτών γνοισεων άντίλη^ιν.

εμπορικόν δίκαιου μετά παραπομπών εις τήν τούτου Έρρηυείαν τού 
Κ. 'Ράλλη. Τά δέ συγγράρρατα τών Κυοέωυ Καλλιγά, Παπαόρηγο- 
πούλου καί Φρεαρίτου ροί έχρησίρευσαν οι όσα; άντιπαραθέσεις 
ε/.οινα εύλογον νά κάμω πρός το ‘Ρωμαϊκόν Δίκαιον, καθ'όσον τούτο 
ισχύει ετι παρ' ήμϊν ως άστυκός νόμος μέχρι τής ολοσχερούς έπι- 
ψηφίσεω; τού νέου άστυκού ήαώυ κώδηκος. Γλυκεία αύτη έυ τή αλ
λοδαπή σοφών καθηγητών άυάαυησι; .’

’Πφελούρενος δέ έκ τού Π α γ κ ο σ ρ ί ου Έρπορικού Δ ι- 
καί ο υ τού φίλου ρου Κ. Λεώυη Λεύη, δέν έδίστασα νά κάρω, ό
που εδει, αντιπαραθέσεις τινά; καί πρός άζλας ξένα; έρπορικά; νο
μοθεσίας, ί$ίως δέ τήν τής ‘Ρωσσίας, καθόσον έν τή χώρα ταύτη α
νέκαθεν ό Έλλην διωκόμενος υ.'εν εύοεν άσυλου, πευόρευο; δέ εύοε 
πόρου ζωής, καί πλουτήσα; ούκ έπελάΘετο τής εαυτού πατρίδος. 
Περιττόν δέ νά προσθέσω, ότι και νϋν ετι μεγάάη μερίς Ελλήνων, ή 
Γραικών, ως τούς όνοράζει Ό “Αγγελο; τών β υ ζ α υ τ ι ν ώ υ 
Λ α ώ υ, εμπορεύεται μετά, τής χώρας ταύτης.

Μέγα έυδιαφέοου ελπίζω νά διεγείοη εις πάντα αναγνώστην ή 
εισαγωγή, ήν αέλλω νά προτάξω έυ τή ποαγρατεία ταύτη. Εκεί 
πρό; τοϊς άλλοι; θέλει έκτεθή ό τοόπος, καθ' ον διεξήγετο έπί 
τών μαύρων χοόνων τής δουλείας ημών τό ρεταξύ ’Αγγλία; καί 
’Ανατολή; έρπόριον, Έυ τώ Βρεττανικώ Μουσείω άνερευνήσας εύ- 
ρον ιστορικά; τινα; πηγάς, δυυαρέυα; νά διαφωτίσο>σιυ έυ ιζέρει 
τό αυτικείρευου τούτο. Πριν δέ ποοχωοήσω εί; του τύπου, ποοτί- 
θεραι νά ενεργήσο) όροία; έρευνας καί έν τοϊς άρχείοις του ύπουο- 
γείου τών έξωτεοιζώυ καί τού Κοινοβουλίου. Έυ τοϊς μουσείοις καί 
ταί; βιβλιοθήκαις το>ν ξένων εθνών είμαι βέβαιος, ότι κρύπτεται 
μέγα μέρος τής ιστορίας τού ελληνικού ρεσαιώυος ύφ’ οίαυδήποτε 
φάσιυ τού άτυχούς βίου καί τών περιπετειών τβύ έθνους ήαών.

II ιστορική δέ αύτη εκθεσις θά ήτο κατ’ έρήυ ιδέαν ατελής, άν 
ρή έφρόυτιζου νά συυεχίσω ταύτην ρετά τής πρώτης έγκαταστάσεως 
τών Ελλήνων έυ Αγγλία. Οί πρώτοι "Ελληυες, οίτιυες έπάτησαν τό 
έδαφος το>ν νήσων τούτων χαριν εμπορίου, καί έγένοντο ίδρυταί 
τής κατόπιν ανξηθείση; καί εις άλλα; πόλεις τής 'Αγγλίας, έ~ι δέ καί 
πέραν τών ύδάτοίν τοΰ ’Ατλαντικού ωκεανού διακλαδωθείση; ελληνι
κής εμπορικής αποικίας, είναι άςιοι νά διαιωνισθώσιν έν ταίς σελίσι 
τοιούτου βιβλίου, οίον τό άναγγελλόαενον, ό>ς διαιωυίζουται έυ τα.ϊς 
ίστορίαις τών πολέμων καί επαναστάσεων οί κατά πρώτον έρπήγου- 
τε; τήυ επινίκιον σηυ.αίαυ έπί τής χώοας ή τών φοουοίωυ τού 
έχθοού.

Εκ τών πληροφοριών, άζ έπί τούτω έπορίσθην πο.ο' έπίζώντων 
ομογενών περί τού θέρατο; τούτου, προδήλως συνάγεται, ότι καί οί 
Εζληυε; έρποροι, οί κατά πρώτον ενταύθα άποκατασταθέντες, ήγω- 

νίσθησαυ το καθ’ εαυτούς αγώνα, διά τόν όποιου ήμεϊς οί νεώτεοοι] 
πρός ούς έ/.εϊνοι ήνοίξαν τήν πρός τά μέρη ταύτα οδόν, δίκαιου εί
ναι νά απονέμωμ,εν αύτοϊς ευγνωμοσύνην ούχί κατωτέοαν έκείνης, 
ην όφείλορευ πρός τούς έν τώ πατρίω έδάφει έυδόξως άγωυισαρέυους 
τόν ιερόν ύπέο ανεξαρτησίας ά^ώυα.

Ευχάριστο; δέ καϊ ήδίστη έυασχόλησι; Θέλει είσθαι δι έμ'ε νά 
αποδείξω, ότι ή ήώς τής πολιτικής ημών ελευθερίας έν τη 'Ανατολή 
ητον ό προάγγελος τής ελευθερίας τού έμπορίου έν τή Δύσει, καί 
ιδίως ευ ’Αγγλία. Ή πτώσις τή; άοχαίας ’Ανατολική; έιζποοική; 
εταιρίας, ήτις, συστηθεισα κατα τό 1606 έπί ’Ιακώβου τού πρώ
του, ένέμετο ύπερ τά διακόσια έτη τό προυόριον τού ρετέρχεσΘαι 
αποκλειστικώ; τό εμπόριον μεταξύ 'Αγγλίας καί 'Ανατολής, αυτή 
διορίζουσα καί μισθοδοτούσα τούς έν Τουρκία προξένους κλπ., δύ
ναται κυρίως ν άποδοθή εις τό γεγονός τής έυ ’Αγγλία έρφανίσεως 
καί άποκαταστάσεω; Έλλήυωυ έρπόρωυ.

Ή τιμή εκάστου τόμου ορίζεται εις σελλίνια δέκα. Ή τύπωσι; 
Θέλει αρχίσει άμα έγγραγή αριθμός συυδρομητών ί/.ανός νά καλύψη 
τά; δαπάνα; τού έργου. Ή δέ πληρωμή μετά τήν παραλαβήν. Πάσα 
αίτησι; περί συνδρορής διευθύνεται ύπό τήυ εξής έπιγραφηυ·

Mr. Cavour,
3, Gloucester Terrace, Kensington Gate (W.) London, 

πλησίον τού νύν έγειρομένου παλατιού τής προσεχούς διεθνούς έκ- 
Θέσεως.

Ό σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΔΩΡΕΑΝ.

ΚΑΤΑΠΟΤΙΑ ΩΑΑΟΥΑ1Η.!

Αδυναμία και ατονία.
Τά θαυμάσια ταύτα καταπότια, ταχέως άναζωογονούντα τό σύστημά 

αίρουσι πάσαν αιτίαν αδυναμίας καί ατονίας. Νέο$ ή γέοων, πλούσίοςΐ 
πένης, δοκιμάζων τό π-ρί^ημον τούτο ιατρικόν, έν βραχεί αναλαμβάνω 
δύναμιν καί σθένος.

Βηζ, συνάγχη και άσθμα.
Ό νόσημά τι τοιούτον νοσών, λαμβάνων όλίγας δόσεις καταποτίων 

καί έπιτρίβων τήν αλοιφήν επί τού στήθους, εντός τριών ημερών θέλε 
αίσθανθή εντεύθεν μέγα ουελος κατά τήν επαγγελίαν τού καθ.*Ω.λλουαίι  

Μητάρΐζ και θυγατέρες.
Ει$ τά^ πρώτας τά καταπότια ταύτα είναι ανεκτίμητα εις τινα περίι 

δον τής ζωής, ένισγύοντα ταύτας νά διέλθωσιν άβλαοώς τήν κινδυνώδη 
περίοδον τριών ή τεσσάρων ετών, οτε τοσαυται άπόλλυνται. Ec$ δε req 
νέας τό θειον τούτο γάρμακον δέν έχει άλλο ’ίσον. Πλείονες λεπτομέρεια 
περιέ'χονται εις τάς εντύπους οδηγίας, τάς συνοδευούσας έκαστον /.ουτίοι 

Ήπαρ, στόμαγος, πνεύμονες.
Όλίγαι δόσεις τών καταποτίων τούτων καθαρίζουσιν έκ τής χολής τόι 

:ατος καί τών έντέρωή 
λαμβάνει νέαν τρόποι 

; τις πρέπει νά παίρν·^ 
ούτων. Πανταχού γημί·

τον άντίδοτον εις 
ά χολερικά νοσή. 
α, τάς εμφράξεις 

ην ατονίαν, τόν ύδρωπα, τήν δυσεντερίαν, 
ών έμμ.ήνων, τούς σπασμούς, τήν ποδάγραν, 
Φίαν, τάς φλογώσεις, τόν ίκτερον, τήν ήπατί 

τιδα, τήν πλ.ευραλγίαν, τάς αιμορροΐδας, τούς ρευματισμούς, τήν δυσου- 
ρίαν, τάς χοιράδας, τούς πονόλαιμους, τήν λιθίασιν, τήν . εγρίτιδα, τά 
είδήματα, τά έλκη, τά άφροδισιακα πάθη, τήν έλμινθίασι., τήν αδυνα
μίαν έξ οίασδήποτε αίτιας κλ.π.

Τά καταπότια καί ή αλοιφή πωλούνται. ίίς τό κατάστημα τού καθη· 
γητού Ώλλουαίη(Holloway)224 Strand, pils de Temple Bar, h Londres, 
καί παρά πάσι σχεδόν τοίς έντίμοις φαρμακοπώλαις τού πεπολιτισμένον 
κόσμου.— Τιμή Ισε).. 1A<L, 4σ. 6ό , 11σ., 22σ., καί 33σ. έκαστον δο- 
χείον κατά τό μέγεθος. Ό τά μεγαλείτερα λαμβάνων έχει μεγαλειτέραν 
ωφέλειαν. Ώδηγίαι διά τόν πάσχοντα έξ οίουδήποτε νοσήματος προσκολ- 
λώνται έν έκάστω δοχείω.

καζή.

χον, επανα^έρουσι 
θαρίζουσιν ούτω τ 
.ωήν. Πρός διατήι 

άπαξ τής εβδομάδας μία', 
ζονται ώς ανώτερα παντί

Τά καταπότια τού Ώλλουαίη χρησιμεύουσιν ώς άρι 
τάς εξής ασθένειας, τούς παντοειδεϊςπυρετούς τό άσθμα, 
ματα, τούς αχώρας, τό 
τών εντέρων, τήν σ>θίσιν.

10 δεκερβρίου 1861.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΗΝ ΒΟΥΤΒΚΤΏΝ

C. Ε. ΗΕΙΝΚΕ,
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

79, Great Portland St. London.
Ειδοποιεί τούς ίδιοκτήτας πλοίων.t εμπό

ρους, πλοιάρχους κτλ. κτλ., ότι πολλαί βελ
τιώσεις έγένοντο εν τώ καλύμμάτι ιής κεφα
λής καί τή λοιπή ενδυμασία τού β, στηκτοί ·, ήσ 
φέρων δύναται νά μένη οσον πλζιότερον θέλει 
έν τώ ύδατι, πρός έξαγο^γήν πραγμάτων, 
σπόγγων καί μαργαριτών έ/ ιοΰ βυθού τής 
θαλάσσης, πρός δί τούτοις π τό$ κατασκευήν 

λιμένων ή γεφυρών πρός επισκευήν

Α'. τάξεως μετάλλιον εν τή ’Αγγλική εκθέσει τού 1851 καί έν τή Γαλ
λική του 1855. Υποβρύχιο; μηχανικός τής 'Αγγλικής, Γαλλικής, 'Ρωσ- 
σικής, Ισπανικής, Πορτογαλλικής, Καναδικής, Περιβιανής, Βραζιλιανής 
καί ’Ινδικής Κυβερνήσεως.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2,1862 ]

Έκ τούτων δύυαιζαι όνοραστί νά ρνηρονεύσω ενταύθα τόν εν τινι 
(King’s College) τών παυεπιστηρίωυ τή; πρωτευούσης ταύτη; κα- 
Θηγητήυ τού Έρπορικού καί ΔιεΘνούς Δικαίου Κ. 
Λεώνην Λεύηυ, συγγραφέα πρός τοϊς «Χ).οις τού II α γ κ ο σ ρ ί ο υ 
Ε ρ π ο ρ ι κ ο ύ Δικαίου.

Δέν αναφέρω τό περιστατικού τούτο έπί σκοπώ δήΘεν ν’ άντανα- 
κλάση βαρύτητά τινα εί; τό ταπεινόν έργου, όπερ πρόκειται νά έκ- 
δοΘή έν τή ήρετέοα γλώσση· απλώς ρόνου Θέλω νά δείξω, ότι έπί 
τοσούτον ευλαβείται ό συγγραφεύς τήν ρέλλουσαν κρίσιν τού κοινού, 
ένώπιον τού όποιου κατά πρώτον )αρβάνει τήυ τιρήν νά έρφανισΘή, 
ώστε τό κα.Θ’ εαυτόν ούδε'ν παρηρέλησε νά πράξη, δυυάρενον νά κα- 
ταστήση όσον ενεστι τελειότερον τό έργου καί έξασφαλίση έπορένω; 
ύπέρ αυτού εύνουν αποδοχήν έκ μέρους τού κοινού.

Τό σύγγραμμα τούτο προορίζεται κυρίως διά τάς έρπορικάς τά
ξει; έν γένει. Άλλ’ αρά γε ό δικαστή;, ό δικηγόρος, ό πρόξενο; τή; 
Ελλάδος, ή οί φοιτηταί τή; νορικής σχολή; τού έλλ. πανεπις-ηρίου, δέν 
Θέλουσι κρίνει τούτο άξιον τή; εαυτών συνδρορή;; εις τήυ έρώτησιν 
ταύτην άφίνω ν’ άπαντήσωσιυ αί άγγελίαι μετά ττ,ν επιστρογτ,ν. 
Πλήν εκτός τούτων, εί; ού; ώ; έκ τού επαγγέλματος αναγκαίου, δύ- 
ναταί τις νά εϊπη, καθίσταται τοιούτον σύγγραμμα, ερωτώ, τις εί 
ναι εκείνος, δστι;, φιλοραΘεία φερόρευος, δέν επιθυμεί νά μάθγ 
κάτι τι περί τής νομοθεσίας, υπό ττ,ν σκεπήν τής όποια; έξαισίω; 
άνεπτύχΘη, καί νύν πλέον ή παντό; άλλου έθνους ά/μάζει τού έ
θνους τούτου τό εμπόριον, i) βιομηχανία καί ναυτιλία, αμύθητα 
δέ πλούτη συνεσωρεύθησαυ καί άεννάως συσσωρεύονται έπί τών 
ακτών τών νήσων τούτων;

*Ο Κ. ΓΛΑΔΣΤΠΝ λέγει, καί παραδεχόρεΘα πληρέστατα τήυ 
ορθότητα τή; γνώμης αυτού, ότι ούδένα ουδέποτε εβλαψεν ή ποσό- 
τη;, αλλ’ ή ποιότη; τής ραθήσεως. Τούτου ένεκεν δύναραι θαρρα- 
λέως νά συστήσω τό προκείρευον σύγγραμμα εις παντός φιλορούσου 
καί γιλομαθοϋς τήν προσοχήν.

Διήρεσα τήυ όληυ πραγματείαν εις τίσσαοα βιβλία, έξ ώυ τά δύο 
πρώτα περιληφθήσονται έν τώ ά. τόμω, τα δέ δύο δεύτερα έυ τω 
β'. Συχυαί δέ πολλαχού γίγνουται άυτιπαραβολαί πρός τό ελληνικόν

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.(ADVERTISEMENTS.)
Ο ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ 

ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ 1861 ΤΟΥ ΟΥΑΙΤ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ.

θεν τού ισχίου.

Έθεωρήθη ύπό περπίου διακοσίων ιατρών ώς ή άποτελε- 
σματι/ωτέρα έγεύρεσις εις τήν θεραπείαν τής έντεροκοίλης. 
Χρήσις χαλύβδινου ελατηρίου, πολλάζι; επιβλαβή εχοντος 
αποτελέσματα, δεν γίνεται' είναι απαλόν ύπόδερα περί τό 
σώμα δεδεμένον, ενώ ώς άνθισταμένη δύναμις υπάρχει τό 
προσκεγάλαιον καί τό προνο μ ιοΰχον μ ο
χ λ ί ο ν εύκολώτατα καί εγγύτατα προσάρμοζα μένα, ώστε 
ούδαμώς μαίνονται' δύναται δέ τις καί κοιμώμένος νά φέρη· 
Περιγραφήν δύναται τις νά λάβη άμ.α αιτήσει, καί ό επί
δεσμος άποστέλλεται διά τού ταχυδρομείου, άν άποσταλή 
πρός τόν εργοστασιάρχην Mr WHITE, 228, Piccadilly, 
London, ή περίμετρος τού σώματος, δύο δακτύλους κάτω

Τιμή έτεροπλεύρου επιδέσμου 16σ., 21., 26σ. 6δ. καί 31σ. 6δ.
Τιρή αμφιπλεύρου 31σ. 6δ., 42σ., καί 52σ. 6δ.
Τιμ.ή ομφαλικού έπιδέσματος 42σ., καί 52σ. 6δ.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΔΙΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤ Α 
ΤΟΪ ΓΟΝΑΤΟΣ, κτλ.

Αί έζογκωμένας φλέβα? καί διά πάσας τάς εξασθενήσεις καί εξογκώσεις 
τών κνηρών, εξαρθρώσεις κτλ. Είναι πορώδη, λεπτά καί εύθηνά, καί 
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ρεθέντα Εύρετικόν Κατάλογον. Μεταξύ δέ τών μέσων τά όποια εύκολύ- 
νυυ-.ι τήν εργαοιαν είναι καί όΝέο$ Προνο μοιούγ^ος Κατάλο
γος ύπό John Draper, δί ού ευκόλως δύναται νά άνευρη τις παν ό,τι 
ζητεί οίκον ομών τόν χρόνον χωρίς ν’ άναγκάζηται νά άναθεωρή άπ’ αρχής 
μέχρι τέλους τό βιβλίον προκειμένου νά έξεταζθώσι περιπεπλεγμένοι λο
γαριασμοί.

Μηχαναΐ πρός αντιγραφήν επιστολών καί κιβώτια δί αύτάς, μελάνη 
καί παν είδος γραγικής ύλη; εύοίσκονται παρά τώ ίδίω εις κατωτάτας 
τιμάς. Πέμπ^ντα. κατάλογοι εις τον αίτησαντα.

πάντα τά είδη τού χάστου πρός γραφήντύπωσιν 
κλπ., λαβών καί προνόμοιον διά τόν ύπ’ αυτού εφ<υ-

Β ΑΜΒ A Κ OK Α Θ ΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙΜΗΧ ΑΝ ΑΙ, 
Χρησιμ,ΐύουσαι προς εκκαθάρισήν τον βαμβακιού άττο 

των σπορών.
Αί μηχαυαί αύται κατασκευάζονται διά τήυ Αίγυπτου, ’Ινδίας, κτλ. 
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MAC-ADAM Brothers & Co., Soho Foundry, Belfast, (Ireland).
Είναι μικρού μεγέθους καί έκκαθαρίζουσι τό βαμβά/.ιον μετά μεγίστης 

ταχύτητας. Κινούνται δέ είτε ύπό βοών, είτε ύπό ατμομηχανής. Έκαστη 
δέ μηχανή διευθύνεται ύφ’ ενός μόνον ανθρώπου

Έκτενέστεραι πληρογορίαι δίδονται ύπό τών κατασκευαστών.

ΩΡΟΛΟΓΙΑ BENSON.
Χρυσά πωλούνται από 4 έως 100 γυινέας.
’Αργυρά » » 2 » 50 *

Τά ωρολόγια στέλλονται πανταχού δί εξόδων τού ώρολογοποιού. 
Αιεύ^υνσις 33 καΐ 34, Lndgate Hill, London Ε. C.

Παραγγελίαι δύνανται νά σταλώσι καί πρός τόν Κ.
J. F Ο'ΒΚΙΕΝ,33, Brompton Square.
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τοτ 

ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ 
(ΑΡ1Θ. 79.) 

----------------------- —TF<gxTg~r- ιιι
t , . * I τωόντι. Άλλ’ ή ’Ιταλία

είσέτι δέν κατηρτίσθη, ό δέ Πάπας καί οί Αύ- · 
στριακοί κατέχουσιν άκόμη τάς ώραιοτάτας αύ- . 
τής χώρας. Ή Ούγγαρία, ή Πολωνία, ή Βοεμία, 
ή Κροατία καί τόσαι άλλαι έπικράτειαι διατελοΰ- 
σιν ύπό κυριαρχίαν ξένην τό βυζαντινόν Κράτος 
μένει ύπό τόν οθωμανικόν ζυγόν, καί άπασαι αί 
Ελλάδες, πλήν τής άκαρποτάτης αυτών, μένου- 
σιν αιχμάλωτοι· αί Ίόνιοι νήσοι διατελοΰσιν εί
σέτι ύπό προστασίαν έπιβεβλημένην καί άδιαλεί- 
πτως έπιβαλλομένην, εις πείσμα τής παμψήφου 
άπαρνήσεως τών προστατευομένων. Πότε πάντα 
τά ζητήματα ταΰτα θέλουσι λυθή; Θάλυθώσιν 
άνευ πολέμου; είθε! άλλ’ όπόσον δύσκολον τό 
πράγμα! Έπειτα, οποίου είδους ειρήνη έκείνη, 
έν η διηνύσαμεν τό έτος 1861 ; Ειρήνη ένοπλος, 
ειρήνη προπαρασκευής, ειρήνη πρόδρομος καί 
παραμονή πολέμου. Πόλεμον δέ λέγοντες έν- 
νοοΰμεν βεβαίως πόλεμον εύρωπαϊκόν, πόλεμον 
γενικόν διότι ύπό τήν μερικήν σημασίαν αύτοΰ, 
ό πόλεμος δέν έπαυσε καθ’ δλον τό παρελθόν 
έτος καί ούδέ θέλει παύσει κατά τό ίστάμενον.

Κατά τά τέλη τοΰ έτους 1860 οί ’Ιταλοί είσέ- 
| δυσαν εις τάς παπικάς χώρας, κατεπολέμησαν 

τούς εύσεβεϊς στρατιώτας τοΰ ποντί^ικος καί 
τούς «μάρτυραςτοΰΚαστε/.φιδάρδο!» Μόλις έπελ- 

τοΰ 1861, ό τότε βασιλεύς τών Δύο Σικε- 
καίτοι συνταγματισθείς, καί πάλιν σύν

ταγμα άνακηούξας τήν 15ην ίανουαρίου, κλείεται 
ί Γ * Γ ~ ’ 1 1 ι χεις Γαέταν, ποΛεμεϊ καί πολεμεϊται, χεεται αίμα 

άφθονον ύπό τήν σκέπην τοΰ γαλλικοΰ στόλου, 
δστις τέλος άναχωρεϊ τήν 19ην τοΰ αύτοΰ μηνός. 
Κηρύττεται ύπό τοΰ ναυάρχου Περσάνου ό άπο- 
κλεισμός τοΰ φρουρίου έκείνου τήν 20ήν· κανονο- 
βολεϊται ή Γαέτα σφοδρώς τήν 23ην διά ξηράς I 
καί διά θαλάσσης. Τήν δέ 13ην τοΰ φεβρουαρίου 
συνθηκολογεί καί τήν 14ην ή γαλλική κορβέττα 
Αά Μουέττε μετακομίζει τόνάπόθρονον Βουρ- 
βώνα εις 'Ρώμην.

Τήν 21ην τοΰ αύτοΰ μηνός ό λόρδος 'Ροΰσσελ 
κηρύττει έπί Βουλής, δτι αί έκ 'Ρώμης καί Γαέ- 
της προελθοΰσαι διαταγαί παρήγαγον έν Νεαπό- 
λει κακουργήματα στυγερώτατα. Κατά δέ τηλε
γράφημα έκ Νεαπόλεως, τή 29ή ίανουαρίου, ό 
ίταλος έπίσκοπος τής Σόρας, ηγούμενος λησταν- I 
ταρτών βουρβωνίων, έπολέμησε κατά τών Ίτα- ■ 
λών!

Μόλις τήν 13ην τοΰ ^αρτίου παρεδόθη ή άκρό- 
πολις τής Μεσσίνης. Έκτοτε μέχρι σήμερον ό 
πόλεμος δέν έπαυσεν αΐμα άνθρώπινον καθ’έκά- 
στην ρέει έν ’Ιταλία.

Αιματοχυσία συνέβη καί εις Πολωνίαν. Δημο- 
τελής έγένετο έπίδειξις έν Βαρσοβία, τήν 25ην 
τοΰ φεβρουαρίου, επέτειον ήμέραν τής έν Γροσχόβ 
μάχης τοΰ 1831. Τήν 5ην άπριλίου έγένετο νέον 
πολιτικόν κίνημα καί τήν 8ην τοΰ αύτοΰ μηνός 
συνέβη η μεγίστη έθνική έπίδειξις, καθ’ ήν συνα
γωγή άναρίθμητος λαοΰ άοπλου συνεθλίβετο 
ένώπιον τοΰ διοικητηρίου, διαμαρτυρουμένου κατά 
τής διαλύσεως τής άγρονομικής εταιρίας. Ός-ρα- 
τός έπενέβη, τό ιππικόν κατεπάτει τούς άθλιους 
Πολωνούς, τό πεζικόν έπυροβόλησε δεκαπεν- 
τ ά κ ι ς, καί πλήθος άνδρών, γυναικών, παίδων 
καί 'ιερέων έφονεύθησαν καί έτραυματίσθησαν.

Τήν έν Συρία αίσχράν κρεούργησιν δισμυρίων 
Χριστιανών διεδέχθη ή αιματοχυσία τής τουρκι
κής δικαιοσύνης, καί πολυάριθμοι άθώοι έθυσιά- 
σθησαν.Τήν 17ην τοΰ μαρτίου κηρύττεται δι’ ούκαζίου 
έν Ί’ωσσία ή χειραφέτησις τών δουλοπαροίκων 
τήν 24ην τοΰ άπριλίου ρέει αίμα άκακον έν Καζάν 

:ί τήν Ιην τοΰ μαΐου θα- 
αθλητής τών χωρικών Αντώνιος

ή άγγλική μοϊρα 
πόλιν κειμένην

Άπονέμομεν τάς εγκαρδίους προσρήσεις ημών . Ή ειρήνη διετηρήθη 
πάσι τοϊς έντευξομένοις καί εύχόμεθα αύτοϊς αί- r’-'~ -1...... -''Φ·"
σιον, Ω.εων καί πρόξενον παντός άγαθοΰ τό νέον
^τΟζ· Λ ~ , ,

Πο7<λά είσι τά άγαθά, ατινα η ανθρωποτης 
προσδοκά παρα τοΰ έτους 1862,πολ/^α οε συναμα 
καί τά δεινά, ών άνευ ούδέν άγαθον άποκτάται. 
Έλπίσωμεν έπί Κύριον, ότι βραχείς μόχθοι καί 
πρόσκαιρα παθήματα θέλουσι παραγάγει ώφελή- 
ματα έκτενή καί εύημερίαν μόνιμον εις τό γένος 
τών βροτών, όπερ, ώς μή ώφειλε, φέρει έν έαυτω 
τό διηνεκές αίτιον τών κακουχιών του.

Τό έτος 1861 έγένετο έτος πρωτοβουλιών καί 
ενάρξεων πο'λλών καί μεγάλων καλών· άλλ’ ού- 
δενος τούτων περατωθέντος, τά πάντα άνετέθησαν 
εις τό 1862, όπερ, ώς μάλλον προσεγγίζον πρός 
τήν άκμήν τών φώτων καί τοΰ πολιτισμού, έστο 
έπιτηδειότερον εις λύσιν τών πολυαρίθμων ά/ώ- 
των ζητημάτων.

Εναντίον πάντων τών ύπολογισμών ή άπάν- 
τησις τής όμοσπονδικής κυβερνήσεως δέν άφίκετο 
είσέτι, διότι τό κομίσαν τάς προς τόν λόρδον 
Αάϋονς διαταγάς τής βρεττανικής κυβερνήσεως 
άτμόπλοιον, ή Ε ύ ρ ώ π η, μόλις τήν 13ην τοΰ < 
δεκεμβρίου διέβη τήν άκραν τής νήσου Νέας Γής 
(Terre Neuve), ήν οί Άγγλοι Newfoundland έπι- 
καλοΰσι. Δέν ήδύνατο επομένως νά άφιχθή εις 
Βόστων είμ,ή τήν 16ην, καί δύο ήμέραι άπαιτοΰν- 
ται διά τήν έκ τής πόλεως ταύτης εις Ούάσιγ- 
κτων μ,εταφοράν τών έγγράφων, ήτοι μόλις τήν 
18ην τοΰ αύτοΰ μηνός; ήμέραν καθ’ ήν άναχωρεϊ 
έκ Νέας Ύόρκης τό ένταΰθα αναμενόμενον άτμό- 

! πλοιον ή Ά φ ρ ι κ ή.
Καί ό μέν άγγλικός τύπος χαίρει διά τήν βρα

δύτητα ταύτην, διότι καί ή όμοσπονδική κυβέρ- 
νησις δύναται ώριμώτερον νά σκεφθή, καί ή πα
ρουσία τοΰ στρατηγοΰ Σκώτ νά έπενεργήση ύπέρ 
ειρήνης, καί ό άμερικανικός λαός, έπιμελώς άνα- 
γνούς τάς έξ Εύρώπης έπιστελλομένας άλλη- 
λογραφίας, δύναται νά σωφρονισθή.

'Ημεϊς ολίγον έκ πάντων τούτων τών σωφρο
νιστηρίων έλπίζομεν, ύπ’ δψιν έχοντες τρία τινά 
κεφαλαιώδη δεινά· Α'. ότι αί πρός τόν λόρδον 
Αάϋονς πεμφθεϊσαι όδηγίαι άποτελοΰσι τελεσί- 
γραφον άνακοίνωσιν, ήςή προθεσμία περιορίζεται, 
έάν δέν άπατώμεθα, εις 3 ή 4 ημέρας μόνον. 
Β'. ότι αί εις Καναδάν πολεμικαί τών Άγγλων 
προπαρασκευαί δέν είναι έκ τών έμπνεουσών είρη- 
νικάς έμπνεύσεις, καί έτι όλιγώτερον εις τούς 
άτιθάσσους Ύ ά ν κ ι δ ε ς. Γ'. καί δπερ πάντων 
δεινότατου, ότι οί 'Ομόσπονδοι τής Αμερικής, 
δικαίως ή άδίκως, έθεσαν κατά φρένα, ότι ή Αγ
γλία, έπιθυμοΰσα νά έπιτεθή κατ’ αύτών, έκζητεϊ 
πρόφασιν, καί, έάν μή τό συμβάν τοΰ Τ ρ έ ν τ 
έγίνετο, έτέρα ήθελεν εύρεθή άφορμή, καί, έάν 
τοΰτο διορθωθή, ά)<λη αιτία εύλογοφανής θέλει 
γεννηθή. Διά τοΰτο καί έξυμνοΰσι τόν πλοίαρχον 
Ούίλκς τόν τήν πρώτην άμερικανικήν σφαίραν 
κατά τών Άγγλων βαλόντα.

Άλλ’ ωφελούμενοι πρός ώρας έκ τής άναβο- 
λής, καί άποθέμενοι τάς εικασίας καί τάς προρ
ρήσεις, ας ρίψωμεν βλέμμα παλιμπετές έπί τοΰ 
άπελθόντος έτους, καί άς άνακεφαλαιώσωμεν έν 
όλιγοις παντα όσα μέγα ένδιαφέρουσι τήν άνθρω- I 
πότητα.

Ή πρώτη εξαμηνία τοΰ έτους έκείνου έγένετο 
γονιμωτέρα τής δευτέρας, μ’ δλον δτι κατά τό 
έαρ άνεμένοντο πόλεμοι καί ταραχαί. Άπό τής 
1ης τοΰ μηνός ίανουαρίου γενική έκηρύττετο ει
ρήνη άπό στόματος τοΰ Αύτοκράτορος τών Γάλ
λων, λαλοΰντος πρός τούς συνηγμένους παρ’ αύ- 
τω άντιπροσώπους τών ξένων δυνάμεων. «Άτε- 
»νίζω πρός τό μέλλον μετ’έμπιστοσύνης», εΐπεν 
ο Ναπολέων πρός τον λόρδον Κόβλεϋ, «πεποι- 
»θώς, δτι ή φιλική σύμπνοια τών μεγάλων δυνά- 
»μεων θέλει έξασφαλίσει τήν διατήρησιν τής εί- 
«ρηνης, ήτις είναι τό μέλ^ημα πάσης έπιθυμίας 
»μου.» Και τήν ρήσιν ταύτην παραδεχθεϊσα έπε- 
κροτησεν ή Εύρώπη ή ειρηνική....

έσται

O0VTC 
λιών

Τήν 29ην Σουνίου οί ποντιφικοί χωροφύλακες 
προσβάλλουσιν έν αυτή τή 'Ρώμη τούς αόπλους 
πολίτας καί φονεύουσιν αυτούς άνάνδρως.

Τήν αύτήν ημέραν 800 Ισπανοί ύψόνουσιν έν 
τή πόλει Αοχία τήν σημαίαν τής έλευθερίας, κα
ταπολεμούμενοι ύπό τών στρατευμάτων καί φο
νεύονται όσοι δέν προέλαβον νά φύγωσιν. Ό εΐ- 
σαγγελεύς καί ό δήμιος έπεράτωσαν κατόπιν το 
έργον, δπερ ό στρατός ήρξατο....

Καθ’ άπασαν δέ τήν διάρκειαν τοΰ έτους 1861 
ή αιματοχυσία δέν έπαυσε κατά τά βορειοδυτικά 
μεθόρια τής εύρωπαϊκής Τουρκίας, έτι καί νΰν 
έξακολουθεϊ, καί θέλει εξακολουθήσει έν δσω 
Τούρκοι έν Εύρώπη ύπάρχουσι.

Τί δέ εΐπεϊν περί τών λοιπών ηπείρων τής γής; 
Έν’Αφρική οίΜαυριτανοί καταπολεμηθέντες ύπό 
τών Ισπανών, πολεμοΰνται άεννάως ύπό τών

I Γάλλων. Οί δέ Αίθίοπες καταπραττόμενοι αΚΚή- 
λους έκδέρονται ώς τά πρόβατα. Έν ’Ασία οί 
’Ινδοί καί οί Νεοζηλανδοί ύπό τών ’Άγγλων, οί 
Σίναι ύπό τών Άγγλογάλλων, οί Κοχινσίναι ύπό 
τών Γαλλοϊσπανών καταπολεμοΰνται καί φονεύον
ται. Πάντες δέ οί ημιάγριοι έκεϊνοι λαοί άλληλο- 
μαχοΰσι καί κρεουργοΰνται ώς θηρία άνήμερα. 
Έν δέ τή Αμερική τίνες οί μή πολεμοΰντες καί 
οί μή ά'λλ^λοσγαττόμ.ε'/οι;

Άρα ό πόλεμος ύπάρχει έν πλήρει ένεργεία 
πανταχοΰ τής γής, καίτοι ειρήνης βασιλευούσης 
κατά φαινόμενον. Άλλ’ ό καραδοκούμενος πό
λεμος έν Εύρώπη δέν είναι έκ τοΰ είδους τών νΰν 
γιγνομένων πολέμων είναι πόλεμος έθνών πρός 
έθνη, λαών πρός δυνάστας, δογμάτων υγειών 
πρός δόγματα σεσαθρωμένα καί λαομίσητα.

Τόν πόλεμον τοΰτον πάντες φοβούμεθα, πάντες 
καταρώμεθα, πάντες άποφεύγομεν, καί όμως ό 
πόλεμος ουτος είναι άναπόφευκτος, διότι άνευ 
αύτοΰ ούδέν τών μεγάλων ζητημάτων λύεται· 

• διότι, όπως π),ηγή σεσηπυϊα τοΰ άνθρωπίνου σώ
ματος δέν θεραπεύεται διά καταποτίων άνοδύνων 
καί άνευ χειρουργικής έγχειρίσεως, ούτω καί πε- 
παλαιωμέναι κοινωνικαί πληγαί δέν ίώνται διά 
συνταγών διπλωματικών καί άνευ στρατιωτικών 
καυπ/;ριάσεων.

Πληγή δεινοτέρα καί τών δέκα όμοΰ πληγών 
τοΰ Φαραώ είναι ή άπό τοΰ Νώε μαστίζουσα τό 
άνθρώπινον γένος, αύτη δ’ έστι ή τής δουλείας 
τοΰ θείου πλάσματος. Τήν πληγήν ταύτην πρό- 

; κειται νά θεραπεύση ό αιών ήμών, ή δέ θεραπεία 
| δέν δύναται νά γείνη είμή έν τω βαπτίσματι τΔ

καί άλλαις έπαρχίαις, καί 
νατουται ό πρωτ< ' 
Πετρώφ.

Τήν 28ην τοΰ άπριλίου ναυτική αγγλική μοίρα 
καταστρέφει τήν Πόρτο Λόβο, πόλιν κειμένην 
παρά τόν δρριον τοΰ Βενίκου τής άφρικανής πα
ραλίάς.

“Έ* ’»·' Είθε έκ τής ϊαριατικής ταύτης κολυμβήΟρας 
έξερχόμενοι ίδωμεν βασιλεύουσαν τήν δικαιοσύνην 
άνάσσουσαν τήν έλευθερίαν, δεσπόζουσαν τήν 
ισότητα και ήγεμονεύουσαν τήν αδελφικήν αγά
πην, εις θρίαμβον τοΰ αΐώνος ημών, εις δόξαν καί 
τιμήν τών νέων πολιτικών δογμάτων, άτινα μόνα 
δύνανται νά έξαγάγωσι τό χειρόπλαστον τοΰ Θεοΰ 
έργον άπό τής δίκης τών λοιπών ζώων, καί νά 
λυτρώσωσιν αυτό άπό τής διηνεκοΰς δουλείας τών 
διηνεκώς άναφυομένων Φαραώ.

Τότε καί ήμεϊς δυνάμεθα έν παντί δικαίω νά 
εϊσέλθωμεν μετά πασών τών αδελφών Χριστιανι
κών φυλών εις τόν βασιλικόν ήμών ναόν, ϊυα τε- 
λειώσωμεν τήν κατά τήν 29ην τοΰ μαΐου 1453 
διακοπεϊσαν θείαν λειτουργίαν, ψάλλοντες τό 
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΟΝΟ-

ΜΑΤΙ ΧΡΙΣΤΟΥ !!
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Ε Β]Δ Ο ΜΙΑ Δ ΙΑ IΑ.
τοπου, κατά τάς διατάξεις τοΰ γενικού διοικητοΰ τώυ 
ev τή βόρεια'Αμερική Αγγλικών χωρών. Τά δύο πρώ
τα τών σωμάτων τούτων, άποβιβάσθέυτά εις Άλιφάξ 
τής νέας Καλλιδωνίας, άπεστάλησαν διά τοΰ ποταμού 
Αγ. Λαυρέντιου εις τον πρός ου όρον' τό δε τρίτον, α
ναχωρούν εντεύθεν μετά τινας ημέρας, θέλει έκχειμά- 
σει εις Αγ. Ιωαννην, λιμένα τής Νέας Βρούνσβικ, 
ενεκα τοΰ πάγους τοΰ ποταμού ’Αγ. Λαυρέντιου.

Την 12ην τοΰ άπελθόντος άπεστάλησαν έντεΰθευ 
διαταγαι προς τον γενικόν τού Καναδά διοικητήν, 
προσκαλούσαι αυτόν νά θέση εις στάσιν πολέμου τόν 
εκεΐσε στρατόν, ως επικείμενου πολέμου μεταξύ Αγ
γλίας και Αμερικής, να οργάνωση τήν ΰπεράσπισιν 
ΤΟξ. καί να συγκέντρωση τά στρατεύματα αυ
τού εις Μόντρεαλ, ήτις είναι ή κλεϊς τού Καναδά. Αί 
αρτιως εκείθεν αφικομεναι ειδήσεις άγγέλλουσιν, ότι 
μεχθ1 τζ}ς ήηςτού νέου έτους (τής χθες δηλονότι), μύ- 
ριοι στρατιώται εμελλον νά συγκεντρωθώσιν έν Μόν
τρεαλ, ητις εσται η βάσις τών κινήσεων τού Αγγλικού 
στρσ,τού. Αί δέ λοιπαϊ οχυρώσεις τού Καναδά έσονται 
επαρκείς κατα τίον Όμοσπόνδων, οΐτινες δέν ήδυνήθη- 
σαν να^ πεμψωσι κατά τού Βωφόρτ είμή ένυεακισχι- 
λιους ανδρας, οτν οι πλεΐστοι έθελονταϊ κακώς ώπλι- 
σμενοι, κακώς ήσκημένοι.

ρ^αΧα ύκ τών ε'ιρημένοτν απάντων δέν συνάγεται, ότι 
V Αγγλία πολύ προτερον τής ΰποθέσεως τοΰ Τ ρ έντ 
εθεώρει τον πολέμου λίαν ένδεχόμενου, καίτοι αλλα- 
χοθεν τά α'ίτια αύτοΰ ιϊπεκδεχομένη;

Καθ^α πληροφορουμεθα, έν τω ύπουργικω συμβου- 
λιγ, τω γευομένω τήυ 2~ηυ τοΰ άπελθόντος, άπεφασί- 
σθη, επειδή ο κατά τής 'Αμερικής πόλεμος δύνατ,αι νά 
μεγεθυνθή, ό σχηματισμός σώματος έπικουρικοΰ άπο- 
σταλησομενου εις τάς νήσους τοΰ Άτλαυτικοΰ Βερ- 
μούνδας, όπως εύρίσκηται πρόχειρον διά πάσαν άνάγ- 
κην. Κατα συνέπειαν τής άποφάσεως ταύτης, ό έπϊ 
τώυ στρατιωτικών υπουργός έξεδοτο διαταγάς τάς δέ
ουσας προς, τους σωματάρχας, ϊνα προπαρασκευάσωσι 
τα απαιτούμενα πρός τούτο συντάγματα καί κατευθύ- 
ΐ’ωσιν αυτα πρός Τσιαταμ, ένθεν έπιβιβασθήσονται.

Πανταχοΰ τού Λονδίνου ορώμεν γιγνομένας προπα- 
ρασκευας, καϊ καθ εκαστην ά ποσπάσματα στρατιω
τικά άυαχωροΰσι διά τών σιδηροδρόμων. Τό άνθος δέ 
των αξιωματικών έκστρατεύει.

Αί έκ Νέας 'Ύόρκης ειδήσεις άφικόμευαι εις Σαου- 
θαμπτων διά τοΰ άτμοπλοίου ή Π αυ α ρ ία, άνσ.χω- 
ρησαυτος εκείθεν τήυ ΙΙην τοΰ δεκεμβρίου, φθάνουσι 
μέχρι τής 18ζ;ς τοΰ αύτοΰ μηνός, ώς λαβόυτος τηλε
γραφήματα έν τω άκρωτηρίω 'Ράσε. ’Αγγέλλεται, ότι 
το αγγλικού τελεσίγραφου έλήφθη έν Ούάσιγκτων, ότι 
το υπουργικόν συμβούλιου συυελθόν έσπευσμένως ά- 
πεφάνθη περϊ τής μή άποδοσεως τώυ άποστόλωυ τών 
Νοτίων.

Αι εις τάς αγγελίας ταύτας προσθετόμευαι λεπτο- 
μερειαί εϊσι λίαν έπιβαρυντικαί. «Οί Ένωτικοί κραυ- 
γαζουσι πολέμου κα ί ούχϊ έξηγήσεις!» λέ
γει^ η αφικομευη επιστολή' ή δέ φωνή αΰτη είναι το- 
σουτω μάλλον φοβερά, καθ' όσον γιγνώσκομευ τήυ έ- 
πηρειαν, ήν έξασκεΐ έν 'Αμερική ή κοινή γνώμη έπϊ 
των αποφάσεων τής κυβερνήσεως.

Εν Νεα 'Ύόρκη ή εϊδησις τού άγγλικοΰ τελεσιγρά
φου εγενετο πρόξενος πανικού φόβου έν τω χρηματι- 
στηριω'^ το έπϊ τοΰ Λονδίνου συνάλλαγμα ύψώθη εις 
ϊ 0, τα δε αμερικανικά χρεώγραφα κατέβησαυ άπό 
ι—8 τοΐς 0 0.

Ο λορδος Λάύους άνέστειλε καθ' ημέρας δύο τήυ ά- 
υαχωρησιν τού άτμοπλοίου ή'Αφρική, ϊνα δι αύτοΰ 
πεμψη την άπάντησιν τοΰ προέδρου Λίγκολν.
Ά ή το πολύ αυριον άναμένεται ένταΰθα ή
Α φ ρι κ ή, άφ’ ής θέλομεν λάβει πληροφορίας θετι- 
κας, διοτί' πάντα ταΰτά είσιν απλά αδόμενα, καίτοι 
°μως κατα πολύ προσεγγίζουτα εις τήυ άλήθειαυ., Αουδιυω παγκόσμιος έκθεσις ούχϊ μόνου δέν 
ανέσταληένεκα τοΰ θανάτου τοΰ πρίγκιπας ’Αλβέρ
του, αλλ απεναντίας ή Βασίλισσα σκοπεύει νά άνοιξη 
αυτήν αυτοπροσώπως. Ή Α. Μεγαλειότης έκήρυξευ, 
οτι ή μόνη αύτής παρηγοριά είναι ή έξακολούθησις 
πάντων τών κοινωφελών 'έργων, άτινα ό βασιλικός αύ
της συμβιος έπροστάτευευ.

II Π ατρϊ ς τώυ Παρισίωυ τής 1 ης τοΰ ίσταμένου 
μηυος και^ έτους λέγει, οτι ό λόρδος Λάϋονς έσκόπευεν, 
εαυ η απαντησις τής όμοσπονδικής κυβερνήσεως ή’ν 
αποφατική, νά άναθέση τήυ προστασίαν τών υπηκόων 
της Α. Βρεττανικής Μεγαλειότητας εις τόν έν Ούά- 
σιγκτωυ πρέσβυν τής Γαλλίας. Προσθέτει, οτι αί έξ 
Αμερικής αφικομεναι ειδήσεις ούδεμίαν άφίνουσιυ έλ- 
πιύα ειρηνοποιήσεως, άφ' ού μάλιστα τό όμοσπουδι- 
κον συνεδρίαν^ επεμψευ αϊτησιν πρός τήν κυβέρνησήν 
υπέρ της μη αποδόσεως τώυ ύποχειρίων. Ό ύπογρά- 
φων το ευ λόγω [τής Π ατρίδος αρθρον Κ. Δριόλ 

εγει παρακατιών, «ότι ή πρώτη πράξις τής άγγλικής 
«κυβερνήσεως έσεται ή άναγυώρισις τών Μεσηαβρι- 
»νωυ· τούτο δεν δύναται νά θεωρηθή έργου μουομε- 
»ρειας, διο^ ούτως ή ’Αγγλία Αναλαμβάνει καϊ πάλιν 
«υπεροχήν επι τώυ άρχαίωυ αύτής αποικιών, οπερ 
«προσβάλλει τα δικαιώματα καί τά συμφέροντα τής 
»1 «Αλιας. Η νότιός Δημοκρατία δέν δύναται νά. κα- 
ντασταθη αγγλική Αποικία. Καί τοι δέ ημείς μή έ- 
■.εμβαινοντες εις τήν πάλην, έχομευ όμως δικαίωμα

~ Η διακοίυωσις τοΰ έπϊ τών έξωτερικών υπουργού 
τής Γαλλίας πρός του έν Ούάσιγκτων πρέσβυν αύτής 
αισιωτάτην ένεποίησεν έυτύπωσιυ εις τό αγγλικόν έ
θνος και φιλικωτατα ευεπνευσευ αισθήματα εις του 
τύπου τής βρεττανικής μητροπόλεως. Ό γνωστός διά 
τα αυτιγαλλικα φρονήματα αύτοΰ Χρόνος λέγει'

« Ή ττοάςι; αΰ-η τί; -/Λλ -ζυβιο-ζίσιω; προξενεί μ-γνλτ,Ί ιύ/ν.- 
piv’i'C'Ti'j εις τόν ayy'iw.xrj /.v.q'j 7.7.xca ττ^ ενε'ττώσν.Ί y.pt<Ttu.O'j Οε-

V0;

'J v.'j'zyAr,'j T:cHJ.yj.r/.XL7.Trj Τ,υ,ζϊζ ό-'j εχοίζεν 
α, διότι, iv.'j ή στοεβζότ^ς τίς όσ.οσπ·· κυ· 
εις 7το7εαον ώς έζπέζον.εν,
? -ξιζετερας πατρώος, άνευ άντΰ.ίψεως τών 

ξένων (ίυνάαεων άλλ' τ, apuyc είναι έκ τών ποαγαάτων ε
κείνων, άτινα ου^εν ?9νος καταφρονεί. Αίκ/; ^ιζαία παρέχει νεύοον 
εις τόν βραχίονα του ααχΓ,τού, κτλ.»

Παρακατιών 8ε ο yeptov X ρ ο ν ο 9, ώ$*  αν ττο\ύ ό- 
Trpveb την Γα\\ίαν, προσθέτει'

« Είναι άζ<^ες, οτι ή -τϊίττ,υ.^; 5ιζζτ,ρ'^ις τ<ς Γαλλίας ού^εν άλλο 
εστΐν η εχγρασίζ ^νώ,}.τιζ> ύ,ύιζ, ως εχτείνεται έν γίνει
έγ αττάτης της εύρωπκΐχ^ς ν.αινωνίας.............. Πεττοί9αρ.εν, οτι η
ορ-οτ-, '/.Ό'ιίρντ,σιζ, εάν έπιαείν/j είς τήν παρούσαν πεοίστασιν, οέν 
δε'λει εό,οει φίλου; ίο Εύοώττ?· ώ; ΐπίτη; πζπιίσμζθχ, όλι ή 'Ayy'xiv., 
εαν υ.η u'j~z7.oq'jz'j ύνριν ούτω o/jizoaiav και ούτω «ανεράν, ήθελεν 
ιπί ?-r, πώ.ϊά χστσ.ώζι/.σΟή έν τή νποϊή-ΐαι πάντωχ τών έδνών.»

Προσθετέου όμως, χάριν απλής αλήθειας, ότι έάυ ή 
’Αγγλία δεν άντέκρουε τήυ ΰβριυ ταύτηυ ήθελεν άυτι- 
κρουσει άλλην τινά Ακόλουθον αύτής, καϊ άν τοιαύτη 
δεν~ έγίνετο, ήθελε πάντοτε άλλη τις εΰρεθή. Τά δύο 
ταΰτα ομογενή έθνη πρέπει νά πολεμήσωσιυ άπαξ 
πλέον,πρός αλληλα' καϊ τά συμφέροντα αύτών καϊ ή 
φυσική ροπή, ήν,κατ άλλήλων τά όαοειδή έχουσιν, 
ώθοΰσιν αυτά πρός σύγκρουσιν. Καϊ σήμερον άν ε'ιρη- 
νοποιηθώσιυ, αυριον πάλιν θέλουσιυ έρισθή.

Μετά την γαλλικήν διακοίνωσιν έπήλθε καϊ αυστρι
ακή. Ο κόμης Ύέχβεργ ούχϊ μόνον λέγει ταύτά, οσα 
° Κ. Θουβενέλ εξεφρασεν, Αλλά προτρέπει συνάμα 
Τ7>ζ'. κυβ^Ρρνσιψ τής Ούάσιγκτων «νά μή περιπλέξη έτι 
μάλλον την έαυτής θέσιν διά δισταγμού μακροΰ.»

Περιγράφοντες έν πάση ιστορική άμεροληψία τά 
προεόρτια, ούτως ε’ιπεΐν, τοΰ έπικειμένου πολέμου, δέν 
δυνάμεθα υά άμελήσωμεν τά λεγάμενα τώυ αυστρια
κών εφημερίδων, αιτινες παραδόξως πως κηρύττονται 
υπέρ τής ελευθερίας. 'Ιδού τι λέγει ή βιενναία έφημε- 
ρις, ο Τ υ π ο ς’

; οντο; ό αΐσχιστος πάντων, όσους ό Άγ- 
ζ,οαγί, όψόυ.ε5α, ότι >αό; 20 έκατο^υοίων ψ- · 
ο-ΐγίττο^ς, τζλοότη π'χ.ροιυ.ιώή/], καί ν.γω 

•Γέός ΊΊϊαζ,^ίν δύναται έκπτοζ^ή έ- ά: 
πό πρόσκαιρου ύπεροχής ^υνάαεων, οΰίέ

V-'ffiii δια

υ.ερίζ.Γ,ς ττολ 
u.jxt.'j συ'έζί

ου·.

ΐυ.ον.τις εν τώ τ^ς Ά-
τάς IIο^τεία; τ<ν

άζλοτε ή εργάνισις
έπα^αστατεκίς Γαζ-

Καθ’ ώ ιίέ τρόπου τό-ι ή yaAiv.ii Ιτιμοχρατία έ' κ α υ σ ε τ ά 
■ ν- ττ,; ε-,ώπιο^ ύπέρτατου κικίύκου καί ώρ-β.νωσί Siv.a ατρα- 

''ύ- ί' ττ,; ’Αγγλίας ϋτάρ των νοτίων 'Κμ-ρι-
Οαα ttanvja τά; τιϊζυταία; Ιϊ-/_ονοία; των Βοριίων,'οό.ει 

’6τ·ι αχάθιχτο-j oopiv, τ,;τινο; πρώτον άποτέλεσμα εσται -ή 
τών Ίαών ίξοπάσις. Τότε αί μτ,-ω ύ.πογανθείσαι ποϊιτείαι 

θεί,ονσιν υποχρεωθή νά Ί.άΛωσι μέρος, -ς 5ε χυξέρντ.σι; τι.; Ονασω- 
χτων θελει ποιήσει χρήσιν τών έπαναστατιχών μέσων, άτινα

Τήν διακοίνωσιν τής Αυστρίας παρηκολούθησευ ή 
πρωσική,, ητις σύμφωνος καθ' όλα πρός τήυ γαλλικήν, 
αναγνωρίζει τό δίκαιον τοΰ μυστικοσυμβουλίου τοΰ 
Λγ. Ιάκωβου, καϊ το άδικον τής πράξεως τοΰ Ά y 
1 α κ l ν θ ο υ.

Την παρελθοΰσαν εβδομάδα τηλεγράφημα έκ Κου- 
ηνσταουν άφικόμενον έλάλει περί γεγονότος τίνος έν 
Ούάσιγκτων κατά τήν 1 μην τοΰ μηνός Ιουνίου' έλεγευ 
οτι ο επι^ των έξωτερικών υπουργός τώυ Όμοσπόνδων 
ΙΙολιτειων ηρνηθη να δεχθή τάς ανακοινώσεις τών αν
τιπρόσωπων τής'Αγγλίας καί Γαλλίας, ώς θεωρούσας 
τους Μεσημβρινούς άντιπολεμίους καϊ ούχϊ άπο- 
στατ^· Πολλαϊ των έφημερίδων άπατηθεΐσαι έξέλα- 
βον 15ην δεκεμβρίου άντϊ \5ης Ιουνίου, καϊ έπϊ τού
του εφιστωμεν τήυ προσοχήν τών Αναγνωστών ήμών 
ως,προκειμενου περϊ πρώτων διακοινώσεων φιλικών 
και ουχι περί τών εσχάτως άποσταλεισών.„ Αλλ’ υπάρχει νέα έγκύκλιος τοΰ Κ. Σέουαρδ πρός 
απαντας τους αμερικαυούς εις τό έξωτερικόν πράκτο
ρας, οδηγούσα αύτούς τίνι τρόπω νά φέρ.ωνται πρός 
τας αναγνωρισασας ή τάς άναγνωρισούσας τάς νοτίους 
ΙΙολιτειας, ως άντιπολεμίους. Ή εϊδησις αΰτη γρο- 
νολογειται απο Μ-ης τοΰ άπελθόντος δεκεμβρίου έκ 
Νέας Ύόρκης. Προσθέτει, δε, ότι ή κυβέρνησες τής 
Ούάσιγκτων σκοπού εχει να διαμαρτυρηθή κατά τοιαυ- 
της προσηγοριας διδόμενης εις τάς Πολιτείας έκείνας,

V ομοσπ. κυβερνησις θεωρεί άνταρτικάς καϊ 
προτιθεται να υπόταξη δια τής ισχύος τών οπλών.

, h.K της αυτής πηγής καϊ τής αύτής χρονολογίας μη 
νυεται, οτι ο εις Καναδόν πεμπόμευος βρεττανικός 
σ^Ρ'ΔΤυ\ ,ιαίθει·β γυψώματα τρία, ώυ ή Αναχώρησες 
εξ Αγριας και η αήιξες είς 'Αμερικήν διετέθη κατά 
διαλείμματα χρονικ έ, πληρουυτα είς τάς άυάγκας τοΰ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2, 1862; ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ*  2, 1862]»υα λάβωμεν μέρος είς μεταρρύθμισιν δυυαμένην . στέγαι των οικιών και
«αλλαξη κατά κράτος τάς πολιτικός καϊ έμπορι^ χ,θοστρώματα τών οδών είσι κεκαλυμμενα υπο 
’’ξ’Χ^ις μεταξύ τοΰ Παλαιού καϊ τοΰ Νέου ήμισφ^11 αιθάλης- , , , ,
Ρ(™·” , αύτοΰ μηνός βροχή ψνχρα ηνωμένη

Συμπεραίνει δε ο άρθρογράφος, οτι ή άναγνώρισ Α Τ,άβύς εβαψε τάς λεύκάς οικίας δια χρώματος 
των νοτίων Πολιτειών ύπό τής Γαλλίας έσται ή Άλλί εις Πόρτιτσι, είς Πομπηίαν και εις

μ„αίι ·Λ„λία, ,αί

.r. fj«. Si „S βΛί ύφ,ίβ,

Ιβράχησ"

χθες αρθρον έπιγραφόμευον Ή 
αύ τ ο ι ' <»·»·-'.τα, άτιυα τατα ν„ ^u.uu/\.euyi ciuv ουναστειας συνήγορε oia/->u,<-'-'· - „ ■„ . > η <

™ T^e Γ'Τ :
Αώκλείετο εκ τών χαραδρών τοΰ εδάφους αέριον,θει

κρόθευδιαβαίνοντας.Πολλοϊεκ τών εις την πολινεκεν- 
νην έπανακαμψάντωυ κατοίκων και παλιν μετά 
^Τήναυτήν ημέραν οκτώ συνέβησαν σεισμοί έν δια- 
στήματι ωρών δώδεκα, καϊ περί την ίην πρωινήν ω- 
ραν έξήλθεν έκ των άρχαιων σκωριων χείμαρρος λάβας περί τον κύριον κρατήρα. ~ „ , , „

Έκτος τών στηλών τοΰ καπνού, αιτινες απο τής - 
ύψούντο μέχρι τοΰ σκοτισθέντος ούρανοΰ, ο κρατηρ 
έκπέμπει κατα διαλείμματα και ογκολίθους πεπυρακ- 
τω μένους, βοών ύποκώφως, ώς ο έπερχομενος κεραυ

νοί κάτοικοι εύρίσκονται εις μεγίστην δεινοπάθειαυ.
ΑΥΣΤΡΙΑ.__ Ή Αύτοΰ Άποστόλική Μεγαλειοτης,

περϊ πολλοΰ ποιούμενη την εύημέρειαν, τών κατοίκων 
τής αύστριακής Πολωνίας, ανεστειλε την επι των χω
ρών εκείνων ένέργειαυ του απο 22 απριλιου I860 αυ„ 
τοκρατορικοΰ αύτής αύτογραφου και διεταξεν, ι να του 
λοιπού η ΰπερτέρα πολίτικη και διοικητική του βα
σιλείου έκείνου διεύθυνσις άνατεθη εις χειρας γενικού 
διοικητοΰ εδρεύοντας έν Λεμπεργ. Ευ αλλαις λεξε- 
σιν, ό αύτοκράτωρ της Αυστρίας διορίζει αντιβασι
λέα κυβερυήσουτα έν όυόματι αύτου το βασιλείαν της 
Γαλλικίας καϊ Λοδομερίας, εις, ο προσήψε , και το 
αέγα δουκάτον (ϊνα μη είπωμεν την δημοκρατίαν) της 
Κρακοβίας, καϊ τα δουκάτα της Άουσχβιτς και του 
Ζάτορ.

Εις άπάντησιν δέ τής αυτοκρατορικης ταύτης με
γαλοδωρίας, οί αδιόρθωτοι Πολωνοί, προχθές την 29ίΐυ τοΰ άπελθόντος δεκεμβρίου, ψαλλόμενης δοξο
λογίας έν τή έκκλησία τών Βερναρδίνων εις Λεμπεργ, 
άνεβόησανπανλαλια αδοντες τούς απηγορου μένους 
έθνικούς αύτών ύμνους. Συναγωγαϊ λαού ,εγενοντο την 
αύτην ημέραν πολλαϊ, οί αστυνομικοί εξυβρισθησαν 
ύπό τοΰ πλήθους, αί στρατιωτικοί περίπολοι επηλ- 
θον, καϊ πολλαϊ κρατήσεις ένηργήθησαν. f

ΤΙ πράττει έν τω μεταξύ τουτω ή Ουγγαρία; δια- 
τελεΐ ύπό στρατοκρατίαν δεινήν, γρηγορεΐ δε καϊ προ
σεύχεται, ϊνα μή πρωιμως εισέλθη εις πειρασμόν.Ό ή μιεπίσημος τής Βιέννης τύπος αδιαλειπτως και 
πικρώς καταφέρεται κατά τής σερβικής κυβερνήσεως. 
Ούχϊ μόνον Αποδοκιμαζει, ως η Τουρκια, τας πράξεις 
τοΰ σερβικοΰ Συνεδρίου, αλλά καϊ πάσης ευκαιρίας 
δράττεται, ϊνα διαβαλη και κατακρινρ αυτας. Οπως 
καϊ άν εχη, έλπίζομεν, οτι ή καισαροβασιλική κυβερ- 
νησις θέλει ξ ε θ υ μ ά ν ε ι εις φωνασκίας, μή τολμώσα 
τοΰ λοιπού νά έπαναλαβρ τα εν Σουττορινρ άθλα 
αύτής, δια τόν φοβον, μτγπως αι μεγαλαι δυνάμεις τρε- 
ψωσι κατ'αύτής τήν άγανάκτησιν, ήν κατά τοΰ Διβα
νίου δικαίως πνεουσι.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. — Ή πρωσική κυβέρνησες απήντη- 
σεν εις τάς περϊ όμοσπονδικής μεταρρυθμίσεως προ
τάσεις τάς ύπό τοΰ ύπουργοΰ τής Σαξωνιας Κ. Βεους- 
συντεταγαένας' ή δέ απάντησες αΰτη, ώς ήν επόμενον, 
έγένετο αποφατική. ~ χ

Φαίνεται, ότι τό πρωσικόν ύπουργεΐον σκοπόν δέν 
έχει νά ύποβάλη εις τάς Βουλάς στρατιωτικόν προϋ
πολογισμόν μέτριου. "Αδεταΐ μαλιστα, οτι τα λεγά
μενα φιλελεύθερα νομοσχέδια, οΐον το περί αντιπρο- 
σωπεύσεως τών θεμάτων, το περί ελεγκτικού συνε
δρίου καϊ τό περϊ υπευθύνου τοΰ υπουργείου, θελουσι 
μεταμορφωθή μεγάλως, ώστε νά καταστώσιυ άξια 
παρουσιάσεως εις τήν Βουλήν τών προύχοντων. 
"Οσον δέ περϊ πολιτικού γάμου, περϊ καταργήσεως 
τής αστυνομίας τών δημοσίων κτημάτων καϊ άλλων 
μεταρρυθμίσεων λίαν έπιθυμητώυ τοΐς φιλελευθέροις, 
ούδεμία ύπάρχει ελπίς, έν όσω ή Βουλή τών προύχόυ- 
των δέυ αναμορφωθή, όπερ αδύνατον πρός τό παρόν. 
Βουλή φιλελεθέρων, Γερουσία δεσποτών, υπουργείου 
προοδευτικόν καϊ βασιλεύς θεόστεπτος, πώς δύνανται 
ταΰτα πάντα ουμβιβαζομενα να αποτελεσωσι πολί
τευμα συνταγματικόν; Καϊ όμως η υπουργική εφημε- 
ρϊςκηρύττει μετιι πλείστης όσης υπεροψίας, ότι τό υ
πουργείου άμα παρουσίΛσθή ενώπιον τοτυ Βουλών θε- 
λει αποδείξει, ότι δέν είναι ιιήμισυνταγματικον.η Ας 
ίδωμεν καϊ τό θαύμα τούτο έν έτει IS62.

ΔΑΝΙΑ.— Ή ευστάθεια, ήν ή δανική Δίαιτα απέ
δειξε κατά τήυ έσχάτηυ σύνοδον, ένίσχυσεν, ώς φαί
νεται, το μυστικοσυμβουλίου τής Κοπεγχάγκης, ώς 
προς την ιϊυτίστασιυ αύτοΰ κατά τών άπαιτήσεινν τής

δων βάσεων του πολιτεύματος. Τό αρθρον τούτο ϊ 
προξένησε βαθεΐαν έντύπωσιν, καϊ σύμπας ό τύπος 
πχολιαζεν αυτό. Η κυβερνσσις, ινα δωση πέρας είς τά 
συζητήσεις, έκήρυξε διά τοΰ Μη ν ύ τ ο ρ ο ς, ότι καώ 
μεν τά λεγάμενα τής Π ατ ρίδος, άλλ’ έχουσι τό ό 
τοπου του παρέχειυ αφορμήν είς αντιλογία^, κατά τή 
θ εμ ε θ λ ο υ συ μβάσεως κτλ.

Ο έπϊ τώυ έκκλησιαστικών καϊ τής δημοσίας έκ- 
παιδευσεως υπουργός έξέδοτο διαταγήν έγκύκλιον πρό^ 
απαντας τούς υομάρχας τοΰ Κράτους, προσκαλώυ αύ 
τους,, ϊνα έπαγρυπνώσιυ είς τήυ Ακριβή τήρησιυ τοί 
περί ανηλίκων νόμου ύπό τών θρησκευτικών κοιυοτή. 
τωνΛ Πάσα θρησκευτική κοινότης δεχόμενη έν έαυτή 
7Γ^ιύα^ α1,ή^^κας,,άνευ συγκαταθέσεως τώυ γονέων ή 
των κηδεμόνων αύτών, θέλει πάραυτα διαλύεσθαι. Ή 
εγκύκλιος αΰτη προήλθευ„ ώς έκ τώυ Αρρήτων κατα- 

τώυ κληρικών, οΐτινες έπϊ προφάσει διδαχής 
και διδασκαλίας ένεργοΰσιυ Αθέμιτον προσηλυτισμόν 
και πραττουσι πράξεις...., ών έχομεν, έν τώ έτει 1861 
παραδείγματα ύπέρ τά 23 ε’υ Γαλλία, τα πάντα κα- 
ταδιωχθεντα καϊ τιμωρηθέντα αύστηρώς ύπό τών κα
κού ργιοδικειων.

Τά νομοθετικά τής Γαλλίας Σώματα συγκαλοΰυ- 
ται δια την 2 Ιην τοΰ ίσταμένου Ιανουάριου.

ΠΡΐΊ°^ θ·^α μακράν έπϊ τής ύποθέσεως 
του Μιρες διασκεψιν ήκύρωσε τήν απόφασιν τοΰ έυ ' 
Ιίαρίσιοις ποινικού δικαστηρίου καθ'ολοκληρίαν καί 
παρεπεμψε τόν Μιρές καί τόν κόμητα Σιμεών είς τό 
ποινικού δικαστηρίου τής πόλεως Δουαί. Μεταξύ τών 
πολλών λόγων αναιρέσεως, οΰς ή ύπεράσπισις είχε 
προτείνει, τό αυώτατον δικαστηρίου έξελέξατο τό περϊ 
παραβασεως τοΰ άρθρου 408 τής ποινικής δικονομίας 
ως μη γενομένης δεκτής ύπό τοΰ πρωτοδίκως δικάσαυ- 
τος δικαστηρίου, τής περί δευτέρας πραγματογνωμο
σύνης αιτησεως των υποδίκων. Είθε τό περιστατικόυ 
τούτο να φθαση μέχρις ώτων τοΰ αττικού 'Αρείου Πά
γου, ένθα το δικαστηρίου τών συνέδρων ούδέ πρώτην 
εοεχθη πραγματογνωμοσύνην. Ή κοινωνία θέλει ώφε- 
ληθή, καϊ το δικαστήριον όμοΰ...........

Εν τή περαιτέρω δημοσιευμένη παρισινή ημών αλ
ληλογραφία, τά καθέκαστα περϊ Γαλλίας',

, ΙΤΑΛΙΑ.—- Άπό τών μέσων τοΰ άπελθόντος μηνός 
το ιταλικόν ύπουργεΐον τρέχει είς αναζήτησιν ύπουρ- 
70υεπι τώυ έσωτερικών καϊ ούδένα εύρίσκει. Ό Κ 
Δε^Σαν Μαρτίνος ήρνήθη έντ.λώς τήν είς τό ύπουρ- 
γειον είσοδον του καϊ πολλά είσι τά λεγάμενα καϊ τά 
εικαζόμενα ώς πρός τούς λόγους τής Αρυήσεως. Πολ
λοί λεγουσιυ, οτι σφόδρα μετριόφρων ών ό Κ. Σάυ 
Μ αρτινος καϊ τός-ά το κουό Αγαπών δέυ δύναται νά 
συ^μβιβασθη μετά τοΰ Κ. 'Ρικάζολη, 'όστις έπϊ Βου
λής εκηρυξε τούς έπομένους λόγους. «Λέγουσι περϊ 
αναβολής και, λαλοΰσι περϊ Αναστολής- ούχϊ, Κύριοι 
εν,τω ιταλικφ ζητήματι ούδ’ Αναβολή δύναται νά ύ- 
’πΟ'Ρζΐ], quo αναστοΧη ονόςμία.»

"Οπως, καϊ Αν έχη, οί Αληθείς λόγοι τής Αποχής 
ταύτης εισιν άγνωστοι, καϊ ή ιταλική κυβερνησις ζη- 
μιουται μεγα, αύτούς μή δημοσιεύουσα' τοσούτω δέ 
μάλλον, καθ' όσου άπορον φαίνεται, πώς ύπουργεΐον 
εχον υπέρ αυτου απόλυτον πλειοψηφίαν δέυ δύναται 
να συμπληρωθή. Έλπίσωμεν, ότι έν τάχει θέλει καϊ 
η δυσκολία αυτή έξομαλυνθή είς θρίαμβον τής Ιτα
λικής^ ενοτητος καί είς καταισχύνην τών χαιρεκάκωυ 
εχθρών αυτής.

Η ληστεία έν τούτοις κατατροποΰται πανταχοΰ. 
Πολλαϊ συμμορίαι προσήλθου σύσσωμοι, καϊ πολλοί 
λήσταρχοι συλλαμβάνουται, φονεύονται ή προσέρ
χονται. Ή,δημοσίευσις τών ημερολογίων τού Βοργιές 
και των προς, αυτόν δεδομένων οδηγιών ύπό τοΰ στρα
τηγού Κλερύ, έξ ονόματος τοΰ πάλαι ποτέ βασιλέως 
Φραγκίσκου, προξευοΰσι μέγα σκάνδαλον καϊ ένοχο- 
ποιουσι μεγάλως πολλούς έκ τώυ διακεκριμένων έπϊ 
δεσποτισμω καί ύπεραλπισμω Ανδρών.

Λι Αιπό ίϊης τοΰ δεκεμβρίου περϊ Βεζούβιον είδή- 
σεί-ΐ^ί.σ,ί, ^β^Ρ^τα-ται. Αί πόλεις Πόρτιτσι, 'Ρεζίυα 
και Τορρε δέλ,Γραικό περιεβάλλοντο από τής 22ας τοΰ αύτοΰ μηνός δΐ Αμετρου 'ίλιγγος καπνού έξερχο- 
μενου εκ τοΰ μεγάλου κρατήρος τοΰ ηφαιστείου. Συμ- 
πασα δε η ακτή, από τής Καστελλαμάρες μέχρι Σορ- 
ρεντε, και ή νήσος Κάπρι όμοΰ κατεκλύζοντο ύπό κα
πνού πυκνότατου προβαίνουτος έπϊ τής θαλάσσης μέ
χρι πέραν ορασεως.
, Εκ του Βεζούβιού εκπορεύονται τηλικοΰτοι χείμαρ 

ροι λαβας και μετά τοσαύτης καταρρέουσιν ισχύος, ώ

»λαώυ ισόβια ενός θνητού; αύριου ό πρίγκιψ Κουζας 
»ιιποθνήσκει, αύριου ή τουρκική ιατρική έπευεργεϊ ;.■■· 
■λκαϊ πάλιν τότε χωρισμός.» Όμολογητεον, ότι εκ 
πρώτης οψεως ή ιδέα αύτι; προσβάλλει τόν νοΰν παν
τός μή τά καθέκαστα ειδότος, ή μή ώριμως σκεπτομε- 
νου' άλλ’ όταν τις έμβαθύνρ εις τήν ουσίαν τοΰ πράγ
ματος συνάγει καταφανέστατα, ότι το προσωρι
νόν τής δακικής ένώσεως είναι διαρκές κάλυμμα 
τής αξιοπρέπειας τοΰ ανώτατου άρχοντος, αναπόσπα
στου από τής οθωμανικής πολιτικής, αδιαχώριστου 
από τής τουρκικής μεγαλοφροσύυης. Ή μονιμότης τί)ς 
ένώσεως τώυ δακικών ηγεμονιών έξαρτάται τοΰ λοιποΰ 
ούχϊ ιϊπό τής ζωής ή τοΰ θανάτου τοΰ θνητού πρίγκι
πας Κούζα, άλλ’ από τοΰ εϊθανάτου πρός τήυ πατρίδα 
έρωτος, ούτινος οί'Ρωμοΰνοι όφείλουσι σήμερονυάπα- 
ράσχωσι δείγματα τρανά και αναμφισβήτητα, διότι 
εις χειρας αύτών καϊ μόνον αύτών άνετεθη το μέλλον 
τοΰ τόπου καϊ τής έθνηκότητός των. Ή ενωσις είναι 
γεγονός τετελεσμένου. 'Εάν μίαν μόνην ό ήγεμών Κου
ζας έπιζήση ημέραν μετά τήν εις έν σύνοδον^τώυ δυο 
δακικών Βουλών, ούχϊ μόνον ή Τ. Πύλη, άλλ ουδιαια 
άλλη δύναμις δύναται τοΰ λοιπού νά χωρίση τα ηνω
μένα. Ή τάσις τοΰ αίώυος καϊ ή ροπή τής ημέρας, ε- 
υοΰσιυ άντϊ νά διαχωρίζωσιυ. Ο δάκτυλος τής θείας 
Προνοίας είναι υπέρ τών λαών.

Πεποιθότες έπϊ Κύριον άσπαζομεθα έν αγάλλιασει 
τήν ΡΠΜΟΤΝΙΚΗΝ ΗΓΕΜΟΝΙΑΝ.

Ό Κ. 'Αντώνιος Δάυδολος, μέλος τοΰ ΙΟΝΙΟΤ Κοι
νοβουλίου, άπηύθυνε νέαν έπιστολήν, από 2 14·^ δε- 
κεμβρίου, πρός τόν έπϊ τών αποικιών τής Αγγλίας υ
πουργόν Κ. Γλάδστων, έν ή διατρανοΰνται πυρόεντα 
πατριωτικά τοΰ αγαθού Έλληνος αισθήματα. Κατευ- 
θυνθήτω ένώπιον αύτοΰ ή εύγνωαοσυνη τών απανταχού 
Ελλήνων καϊ ημών τών ταπεινώς μέν κινούντων τόν 
δημοσιογραφικόν κάλαμον ύπερηφάνως δε έγκαυχω- 
μένων διά τήν ύπαρξιν τοιούτωυ άνδρών έν τω έθνει 
ημών.

। Έξ ΕΛΛΑΔΟΣ ούδέυ τό σπουδαίου. Ή περαιτέρω 
■ δημοσιευόμενη αθηναϊκή αλληλογραφία περιέχει παν ■ το μνείας άξιου. ΟΙ 23 οπαδοί τής περιωνύμου συν

ωμοσίας τοΰ άπελθόντος μαίου οί κοσκινισθ έ ν
τε ς έν τω έφετείω καϊ έναπομείυαντες 9, διήλθον 
διά τοΰ κοσκίνου τοΰ Άρείου Πάγου καϊ περιωρισθη- 
σαν εις μόνους 5. Διατϊ νά μή υπήρχε καϊ ανώτερου 
τοΰ Άρείου Πάγου δικαστηρίου ! τό κόσκινου αύτοΰ 
ήθελεν απολύσει καϊ τούς μή διελθόντας το κοσκινι- 
κόν τώυ άρειοπαγητών ύφασμα’ ένω τώρα παραδίδει 
αύτούς εις τά δύκτια τών εισαγγελέων καϊ εις την 
εύαγωγότητα τών ορκωτών. Είθε ο Κορωυαιος 
καϊ συγκατηγορούμενοι αύτοΰ τύχωσιν δικαστών, οιων 
ετυχον οί έπϊ δραπετεύσει τοΰ Δοσίου κατηγορηθεντες 
ύπαξιωματικοί’ δικαστάς, λέγομεν, οϊοι άνεδείχθησαυ 
οί τίμιοι, οι ακέραιοι, οι εύορκοι και αδέκαστοι ζ~ρα- 
τοδίκαι τής 18τ?ς τοΰ δεκεμβρίου.

Δόξα τω ελληνικω στρατω ! τιμή εις τούς αξιωμα
τικούς αύτου ! κλέος εις τους επτά στρατοδικας, Δη- 
μήτριον Σοΰτσον, του πρόεδρον, Τσαμαδόν, Παπαδια- 
μαντόπουλον, Κονιαληυ, Νταγγλήν, Λεκαν και Κ.ομ- 
παροΰτσον. Φαίνεται, οτι ευ Ελλαδι το καλόν εκ του 
στρατού προέρχεται.

ΙΣΠΑΝΙΑ,— Τις ποτέ έφαντάζετο ! ή έλέω έπα- 
νασάσεως λαού αυαγορευθεισα βασίλισσα της Ισπα
νίας'Ισαβέλλα β.' έκηρύχθη έλέω Θεού βασιλεύουσα, 
εις πείσμα φαίνεται τοΰ δεινάστου τής Πρωσίας, οστις 
έδόκει άποκλειστικώς χαίρειν τό ύπέρτατου τούτο δι
καίωμα.

Άλλως πως έχουσι τά πράγματα έν ΠΟΡΤΟΓΑΛ- 
ΛΙΑι, ένθα ό νέος βασιλεύς Λουδοβίκος ό ά. όρκισθεϊς 
τήν 22αν τοΰ δεκεμβρίου όρκον πίστεως πρός τήν πα
τρίδα καϊ τό Σύνταγμα, έν πάση ταπεινώσει είπεν 
έν τω βασιλικω αύτοΰ λόγω· «Μόνην αμοιβήν τών 
»κόπων μου, μόνοι’ αντικείμενου τής φιλοδοξίας μου, 
»είυαι καί έσεται ή ευαρεσκεια τοΰ λα·ΰ μου ! ΔυζΌ- 
χώς ό θάνατος καί πάλιν κατέθλιψεν αύτου, διότι ο 
μόνος αύτοΰ έπιζήσας τοΐς άλλοις αδελφός δουξ τοΰ 
Βέχια άπέθανευ έκ τύφου.

Τά έσωτερικά πράγματα τής ΑΜΕΡΙΚΗΣ ουδεν 
παρέχουσι τό σπουδαίου. Οι Ανθενωτικοί χαίρονται, 
ώς εικός, χαράν μεγάλην διά τ?;υ τώυ Ομοσπόνδων 
μετά τής 'Αγγλίας έριδα. Κατα τας απο Ιίης δεκεμ
βρίου έκ Νέας 'Ύόρκης ειδήσεις, αάχη μεγάλη έπέ- 
κειτο κατά τήν Κεντούκην. ,

Ό γαλλικός τύπος είχε λαλήσει περϊ τής εις ΜΕ- 
’β,ΙΚΟΝ σφίξεως τοΰ ισπανικού στόλου. Νεώτεραι ει
δήσεις άναιροΰσι την φήμην ταύτην βεβαιοΰσαι, ότι 
οί στόλοι καί τών τριών συμμάχων θέλουσι κατα- 
πλεύσει ομοΰ εις Βέρα Κρουτς.

Αί έκ ΚΙΝΑΣ ειδήσεις είσϊ καί πάλιν κακαί. Οί 
άποστάται κατά τήν 1 ύην τοΰ άπελθόντος υοεμβριου 
εύρίσκοντο περϊ τό Νίγγπο, οι δε κάτοικοι κατεφευ- 

’ γον εις Σάγγ Ναι.
Έν Χάγγ Κόου οί ξένοι προσεβλήθησαν εν ταΐς 

άγυιαΐς, ετι δέ καί έν ταΐς οίκίαις αύτών.(
’Από 30ί)ς υοεμβριου ήγγέλθη έκ Σέύλαυ, ότι οι 

Γάλλοι έπαθον εις Σαίγγον τής Κοχιγκίνης,^ άλλ'ού- 
δέν μέχρι τοΰδε τό βέβαιον καϊ οριστικόν. Ό βασι
λεύς τών Άυαμιτών οχυροί τήν καθέδραν αυτού, έτοι- 
ααζόμενος εις άντιστασιυ.

Γερμανίας. Τό υπουργείου έκεΐνο Απεκρίθη εις τάς έ- I > 
πιστολάς τώυ μυστικοσυμβουλίων τής Βιέννης καϊ । : τοΰ Βερολίνου διά διακοινώσεως λίαν έντονου. Εξακο
λουθεί δέ άκαταπαύστως τάς οχυρώσεις τών έν τή 
εύρωπαϊκή ήπείρω κτήσεων τής Δανίας καί προπαρα 
σκευάζεται, ώς έν παραμονή πολέμου. 'Ιδού καί πά
λιν τό γερμανοδανικόν ζήτημα^ έξεγειρόμενον ύστερον 
άπό μακρόν ύπνον,ή κρεΐττον ε'ιπεΐν, μακρόν λήθαργον.

ΡΩ,ΣΙΑ.— Ούδέ πολοίνικά, ούδέ ρωσικά έχομεν 
κατά τήυ παρούσαν εβδομάδα λόγου άξια. Το μόνου 
σπουδαίου είναι ή διακοίυωσις τοΰ πριγκιπος Γορτσα- 
κωφ ή σταλεΐσα πρός τόν ευ Βιέννη πρέσβυν τής Ρω
σίας Κ. Βαλάβηυ, ήν ή έφημερϊς τής Πετρουπολεως 
έδημοσίευσε τήν 2&ην τοΰ απελθοντος. Διά τής δια- 
κοινώάεως ταύτης ό έπϊ τών εξωτερικών υπουργός τής 
'Ρωσίας κηρύττει, οτι ή Αυστρία επεμβάσα εις Σουι- 
τορίνην ίδρυσε προηγούμενου τι δυναμενον να εξασθέ
νηση τήν σοβαράν καϊ ούσιοιδεστάτην τοΰ απαρεμβα- 
του αρχήν, ήτις είναι έπίσης συμφέρουσα και εις την 
ησυχίαν τής Τουρκίας, καϊ εις την ασφάλειαν τής 
Εύρώπης. Ή 'Ρωσία θεωρεί έαυτήν άλληλεγγυως υ
πόχρεων, ώς έκ τής αρχής ταύτης, ήτις απαγορεύει 
πάσαν μονομερή έπέμβασιν δυνάμεώςτινος έν Τουρκία.

Εντεύθεν γίγνεται καταφανές, όπόσον αι εφημερί
δες τοΰ βιενναίου υπουργείου πορρω αλήθειας επορευ- 
οντο, οτε διεβεβαίουν τήν συναίνεσες τών μεγάλων 
δυνάμεων έν Σουττορίνω εισβολήν τώυ Αυστριακών.

ΑΝΑΤΟΛΗ.—Ή Τουρκία εισέτι δεν έχρεωκοπη- 
σεν,ό’Ομέρ πασσάς εισέτι δέν κατετρόπωσε τούς Έρ- 
τσεγοβινίους, ό Φουάτ πασσάς εισέτι δεν εθαυματουρ- 
γησε, δέν έπλήρωσε τό τουρκικόν ταμεΐον, δεν έμιμη- 
θη του πλάστην, ϊνα έκ τού μηδενός παραγάγη το εί
ναι. Τά πάντα λοιπόν έκκρεμή έν τή οσμανική αύτο- 
κρατορία, τά πάντα έπισφαλή καϊ Αβέβαια' εν τι μο- i υου υπάρχει τό σαφές καί το βέβαιον, ώς καϊ άλλοτε 
είπομεν' ότι δηλαδή τό αριστον τών ιατρικών δια του 
Ασθενή έκείνου είναι ό θάνατος. Παραιτοΰμεν λοιπον 
πρός ώρας του ασθενή εις χειρας τοΰ ιατρού αύτοΰ σιρ 
Ερρίκου Βοΰλβερ, καϊ εις τάς εύχάς καϊ τας δεήσεις 
τών εύαρίθμωυ έκείνων, οΐτινες άσπάζονται «το υπο
ποδίου τών ποδών αύτοΰ,» εως άν δωξη τώ Κύριος. 
Άλλως όμως έχουσι τά πράγματα ώς πρός τάς υπο
τελείς ύγεμονίας. Ή Σερβία, εις πείσμα τώυ δυο ουσ- 
μενών αύτή σουλτάνων, κραταιοΰται και παρασκευά
ζεται. , „ ,

Τό Μουτευεγρον Απειλεί έκρηξιν, μ ολον ότι αι συ- 
χναϊ έπισκέψεις τών απεσταλμένων τού, Ομερ πασσά 
πρός τόν πρίγκιπα Νικόλαον διηγειραν υπόνοιας τινας 
κατ' αύτοΰ. , ,

Εις δέ τάς δακικάς ηγεμονίας εδημοσιευθη τέλος το 
φιρμάνιον τής ένώσεως αύτών. r t

Τήν 22αν τοΰ άπελθόντος ό Κ. Καλλιμαχης ο 
γραμμ.-ατεύς τής ευ Κωνσταντινουπολει δακικής πρα- 
κτορίας έκόμισε τό φιρμάνιον έκεΐνο πρός την Α. Ύ. 
του ήγεμονεύοντα πρίγκιπα, οστις τήυ επιούσαν εξε- 
δοτο διακήρυξιυ άναγγίλλουσαν τήν οριστικήν ενωσιυ τώυ δύο δακικών ηγεμονιών, «έφ όρω ζωής τοΰ πρίγ
κιπας 'Αλεξάνδρου Ίωάννου Κούζα.» ε

Αί δύο Βουλαϊ τής Βλαχίας και τής Μολδαβίας, 
αιτινες έργάζουται άπό τής 16ης τοΰ αύτοΰ μηνος, εν 
Βουκουρεστίω καϊ 'Ιασίω, συνεκληθησαν δια την^-ΐ ην 
τοΰ ίσταμένου Ιανουάριου (6 φεβρουαριου) εις έν εν 
Βουκουρεστίω συνερχόμεναι. „ , , s \

Αί μητροπόλεις τών δύο ηγεμονιών^ εωρτασαν, αια 
φωταψιών καϊ άλλων επιδείξεων χαράς την σωτήριου 
ταύτην μεταπολίτευσιν. Τά πλήθη προσεφωνουν εν 
θουσιωδώς τόν πρίγκιπα, κράζοντα Ζήτω οηγε- 
μώνίζήτω ή ενωσις! r ? ,

Συνενοΰμεν καϊ ημείς τάς ταπεινάς ημών ευχας, 
συγχαιρόμεθα καϊ συναγαλλόμεθα εκ πάσης ψυχής 
καϊ καρδίας μετά τοΰ ρωμουνικοΰ λαού διατο,μεγα 
τούτο άγαθόν τό καταθέτου λίθον νέου έπϊ τοΰ οικοδο
μήματος τώυ έθυοτήτωυ, καϊ λίθον ακρογωνιαίου επι 
τοΰ οικοδομήματος τών χριστιανικών τής 'Ανατολής 
φυλών. , „ ο

Κατηνέχθημεν άλλοτε, επι ακουσμάτων ίσως βασι- 
σθέντες, κατά τών εύπατρίδων τοΰ τόπου εκείνου, εψε 
ξαμευ καϊ παρεδώκαμεν αύτούς εις τήν κοινήν αγα- 
υάκτησιν, ώς πολεμίους τής ενότητας, ώς ίδιο τελείς 
τυραννίσκους καϊ πολεμίους τώυ νέων δογμάτων. Εκ 
τών υστέρων καταδείκνυται σήμερον, ότι κατα 
μέρος έσφάλομεν καϊ ότι τά Ακούσματα ήσαν υπερβο- 
λαί. Είθε τό μέλλον νά δικαιώσηέτι μάλλον^ την 
ειλικρινή ημών μεταμέλειαν, και να απούειξ-ιμ ότι οι 
βογιάριδες τής Μολδοβλαχίας δύνανται καϊ ούτοι, ως 
οί βογιάριδες τής Ουγγαρίας, ώς οί αριστοκραται τής 

' Πολωνίας, ώς οί δοΰκες, οί πρίγκιπες, οί κομήτες, οι 
■ μαρκέσιοι καϊ οί βαρώνοι τής 'Ιταλίας, δύνανται να 

θυ 'σιάσωσι τήν σμικράν αύτών Ατομικότητα εις την α- 
τομικ.ότητατήςπατρίδος! Ή ώρα είναι κρί
σιμος' ή Εύρώπη Ατενίζει επί τών χωρών εκείνων, ών 
οί κάτοικοι παρασχόντες δείγματα ζωτικότητας εγε- 
νουτο άξιοι τώυ αγαθών τοΰ περϊ εθνοτήτων δόγματός. 
Εύχόμεθα. ϊνα αδελφική ενωσις υποστήριξή την πο
λιτικήν καϊ διοικητικήν αυτών ενότητα., - ,τ>

Ύπάρχουσι. πολλοί, καϊ ίσως έν αύτοΐς τοις Ρω- 
μούυοις ούκ ολίγοι, οί ύψοΰυτες τούς ώμους καϊ λεγον- 

όρος καϊ CTCK6 μυν 1 τί tortr όνωσίς
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ΓΑΛΛΙΑ.

Έ—ινοιζή τής iJiair. άζζηζογοαοία; τούΒρεττ. Αστε'ρος.

ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ, τρ 23ρ οεζερβρίου 1861.

Βέλτιστου των νέων πάντων έστί το νέον έτο?, οπερ 
εύχομαι ΰμΐν και πάσι τοΐς "Ελλησιν εύδαΐμον και 
σωτήριον, Ε'ίθε πρό τοΰ τέλους αυτοΰ ίδωμεν τήν κα- 
θέδραν του ελληνικού βασιλείου μετενηνεγμένην er? 
πόλιν άλλην, κατά δ τουλάχιστον μοίρας βορειοανα- 
τολικωτέραν τών Αθηνών- ’Αμήν!

Ή πολιτική σίγά τήν παρούσαν εβδομάδα και σι- 
γώσα άφίησι τά πράγματα νάπράξωσιν. Ό Αύ- 
τοκράτωρ ημών παρέτεινε τήν σύνοδον τών βουλευτι- 
κών Σωμάτων μέχρι τέλους τοΰ Ιανουάριου, ινα οΰτω 
δυνηθή και ρυθμίση τήν πολιτικήν αυτοΰ πορείαν, κατα 
τήν μέΧΧουσαν φάσιν τών άγγλοαμερικανικών πραγ
μάτων. Δεύτε μιμηθώμεν και ημείς τήν Α. Μ., καί 
μείνωμεν έφεδρεύοντες τά πράγματα, πρίν ή Χόγους 
λέξωμεν.

Τοιαύτης ουσης τής άποφάσεως, περιοριζόμεθα εις 
ειδήσεις τινάς, όπωσοΰν λόγου αξίας. Και πρώτον μεν, 
θρυλλεΐται ενταύθα, ότι ό Ιωσήφ Καρράμ, όν αί εφη
μερίδες από 1 όης τοΰ δεκεμβρίου άγγέλλουσιν άφικό- 
μενον εις Κωνσταντινούπολιν, άπέθανεν έν τή φυλακή 
αυτοΰ, άφοΰ πρώτον άπηύθυνε δυο σπαραξικάρδιους 
επιστολάς προς τήν έν Βηρυττώ έδρεύουσαν ευρωπαϊ
κήν έπιτροπήν, ήτις ώτα έ'χουσα ουκ ήκουσεν. Έαν ή 
εϊδησις αυτή έπαληθεύση, έσαι εις τιμήν μεγι-ην τών 
φίλων ημών Τούρκων, ίσως δέ και εις έπαινον οΰ σμι- 
κρόν τής Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας.

Γιγνώσκετε βεβαίως τήν ήμερησίαν διαταγήν, ήν ό 
Φαυατ πασσάς άπηύθυνε προς τον έν Συρία οθωμαν. 
στρατόν, πρό τής είς Κωνσταντινούπολιν άυαχωρή- 
σεώς του. Έπιτρέφατέ αοι παρατηρήσεις τινάς έπ' 
αυτής. Και πρώτον μεν διά τί ονομάζει συντρό
φους (camarailes) τούς στρατιώτας; είναι στρατιω
τικός ο Φ ου άτης; "Οσον διά διπλωμάτης, ώ ! ή 
Ευρώπη αναγνωρίζει τήν διπλωματικήν αυτοΰ δεινό
τητα.......... (ό αξιότιμος ημών ανταποκριτής λησμο
νεί τους εν Καλαμπακα θριάμβους τοΰ γιαλαντζ ή 
Φουάτ, όστις έν μια ώρα διεσκόρπισε πεντακισχιΧίαυς 
άντάρτας "Ελληνας καί έκρυφεν, ότι άπώλεσεν 703 
Τούρκους στρατιώτας). Άλλ’ ώς προς τούς έπαίνους 
καί τας συστάσεις, άς έκφράζει, δεν έννοώ) κατά πό
σον ο στρατός ούτος περιποιεΐ τιμήν είς τό όσμανικόν 
έθνος' ’Επειδή δέ ό πασσάς ούτος μέλλει νά εΐπη 
προς τον Σουλτάναν τό τί περί τοΰ συριακοΰ στρατοΰ 
φρονεί, διατί δεν τό λέγει άπό τοΰδε καί είς υπήκοον 
πάντων; Άλλα τα πάντων περιεργότατά είσι τά έν 
τω τελευταιω παραγράφω τής διαταγής έκείνης λεγό- 
αενα' ιι’Εστε πάντοτε τοιοΰτοι, οίους καταλείπω υ
μάς, προστατεύετε πάντοτε έι· θυσία τοΰ αίματος καί 
τής ζωής υμών τήν ζωήν, τήν Ιδιοκτησίαν και τήν τι
μήν πάντων τών υπηκόων τής Α. Μ. άνευ διακρίσεοις 
οϋδεμιάς!» Περαίνων δέ λέγει'

«Άφιερώ υμάς, σύντροφοι, είς τήν φρούρησιν 
τοΰ Θεοΰ.»

Δικαιότερου έποίει ό σατράπης, έάν άφιέρου είς τήν 
θείαν φρούρησιν τούς χριστιανούς τοΰ Λιβάνου, πα
ρ’ οΐς θέτει λύκους, ίνα φυλάξωσι τά πρόβατα....

Ή σύνοδος τοΰ ιταλικού Κοινοβουλίου θέλει δι- 
σαρκεσει μέχρι τέλους φεβρουαρίου' ή δέ σύνοδος τοΰ 
έτους 1862 θέλει αρχίσει ευθύς αμέσως μετάτινα ο
λιγοήμερον διακοπήν.

Λέγεται, ότι ο έν Ρώμη πρέσβυς ημών προέτρεφε 
Φραγκίσκον τον άπόθρονον, όπως μεταβή καί κατοι- 
κήση ένταΰθα. Ή εϊδησις αΰτη σφάλλει κατ’ ουσίαν.

Έρρέθη, οτι ό καρδινάλιος Άντωνέλλης πέμπει εις 
Παρισιους έκτακτον απεσταλμένου, τον μονσινιόρου 
Βελλεγάρδον, "να έρωτήση τήν κυβερνησιν τοΰ Αυτό- 
κρατορος περί τών σκοπών αυτής ώ? προς τήν Αυτοΰ 
'Αγιότητα.

Πολλοί έθελονταί άναχωροΰσιν έκ Γαλλίας διά τάς 
Όμοσπόνδυυς Πολιτείας, προς δέ καί πλήθος τών άν- 
δρων τοΰ διαλυθέντος 3ου συντάγματος τής βιένης Λε
γεώνας.

(Αναγκάζομεθα να διακοφωμεν ένταΰθα καί αυτήν 
τήν έπιτομήν τής παρουσης έπιστολής, ΐνα παράσχω- 
μεν θέσιν είς τάς έκ Νέας 'Τόρκης νεωτάτας ειδήσεις.)

Ε A A Α Σ.

(ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ).

’Αθή-ζησι, 7/19 ίεζεαβρίου 1861.

’Εν τή τελευταία μου έπιστολή έξέθηκα τά τής δί
κης τοΰ νέου Δοσίου, καί ωκτειρα τήν έλεεινήν κατά- 
στασιν των πολιτικών ημών δικαστηρίων' σήμερον 
όμως ή καρδία μου σκιρτά καί άγάλλεται, συναισθα- 
νομένη, ότι οι φέροντες τό ξίφος "Ελληνες έκπληροΰ- 
σιν άριστά το εαυτών καθήκον ού μόνον έν πολέμω, 
αλλα καί έν ειρήνη, αριστοι μέν μαχηταί έπί τοΰ πε
δίου τής μάχης αναδεικνυαενοι, έξοχοι δε δικασταί έν 
τω βωμώ τής Θεμιδος καθιστάμενοι.

Απέναντι τοΰ ιερού βήματος, οθεν ό ένδοξος ημών 

πρόγονος τούς κεραυνοβούλους αυτού έξεσφενδόνιζε 
λόγους κατά τών έχθρών τής κοινής ημών πατρίδας, 
επτά ευθείς καί αμερόληπτοι "Ελληνες συνεδρίαζαν, 
όπως άποδείξωσι τή τε Έλλάδι καί σύμπαντι τω εύ- 
ρωπαϊκώ κόσμω, ότι δέν έξηχρειώθησαυ έντελώς τα 
ήθη έν τή πατρίδι ημών, άλλέ ότι ύπάρχουσι πολ
λοί έν αυτή ανεπηρέαστοι συνειδήσεις, έξ ών άπασα 
ή μέλλουσα αυτής ευδαιμονία έξήρτηταΐ. Άνέγνωτε βε
βαίως έν ταίς έλληνικαΐς έφημερίσιν, ότι τέσσαρες 
στρατιωτικοί είσήχθησαν είς δίκην έιώπιον τοΰ στρα
τοδικείου, κατηγορούμενοι έπί απόπειρα προς άπόδρα- 
σιν τών έν ταίς φυλακαΐς κρατουμένων υποδίκων καί 
καταδίκων, καί έπί ανατροπή τού καθεστώτος πολι
τεύματος. Ή δέ πολύκροτος αΰτη δίκη έπεραιώθ)] ήδη, 
διαρκέσασα τρεις ολοκλήρους ημέρας, ήτοι από τής 
πρωίας τής δευτέρας μέχρι τής εσπέρας τής τετάρτης.

Τό στρατοδικείου συνέκειτο έκ τών εξής ανεξαρτή
των καί άμερολήπτων στρατοδικών, έκ τών Κ. Κ. 
Σούτσου, άντισυνταγμ.ατάρχου τού ιππικού καί 
προέδρου τοιν στρατοδικών, Τ σ α μ α δ ο ΰ, ταγμα
τάρχου τοΰ ιππικού, Παπαδιαμαυτοπούλου, 
ταγματάρχου τοΰ πυροβολικού, Κ ο ν ι ά λ η, λοχαγού 
τοΰ πεζικοΰ, Ν τ α γ γ λ ή, λοχαγού τοΰ πεζικού, Λ έ
κ α, ΰπολοχαγοΰ τών σκαπανέων, και Κ ο υ μπα
ρ ο υ τ σ ο υ, άνθυπίλάρχου τού ιππικού.

Ανέπτυξαν δέ τήν μέν κατηγορίαν ό βασιλικός έπί- 
τροπος Κ. Άξελός, τήν δέ ΰπεράσπισιν οί νομομαθείς 
δικηγόροι Κ. Κ. Διαμαντόπουλος καί Δεληγεώργης. 
Καί τήν πρώτην ημέραν οί στρατοδΐκαι συνεζήτησαν 
τας περί αναρμοδιότητας τού στρατοδικείου καί ανα
βολής τής δίκης ένστάσεις, άς προέτειναν οί συνήγο
ροι τής ϋπερασπίσεως, άποδείξαντες δι άκαταμαχή- 
των έπιχειρημάτων, οτι οί κατηγορούμενοι έπρεπε νά 
δικασθώσιν έν τοΐς πολιτικοΐς δικαστηρίοις, καθόσον 
εν τή κατηγορία συμπεριελαμβάνοντο καί πολιτικοί, 
και ότι έπρεπε νά άναβληθή ή δίκη. Κατά τών ένστά- 
σεων δέ τούτων ώμίλησεν ό βασιλικός έπίτροπος, καί 
έπεχειρησε διά διαφόρων ανίσχυρων έπιχειρημάτων 
νά πειση τό δικαστήριον, οτι έπειδή ό Μουντζουρίδης [ 
δέν κατεδίωξε συγχρόνως τούς έν τή κατηγορία συμ
περιλαμβανομένους πολίτας ένεκα κοινωνικής ανάγ
κης, άρα (Αξέλειον συμπέρασμα) οί κατηγορούμενοι 
στρατιωτικοί έπρεπε νά δικασθώσιν έν τω στρατοδι
κεία). Οί δέ στρατοδΐκαι συσκεφθέντες έπί τινας στιγ- 
αας, άπεφάνθησαν, οτι είσίν αρμόδιοι νά δικάσαισι 
τούς κατηγορουμένους, καί ήρξαντο τής έξετάσεως τών 
μαρτύρων τής κατηγορίας, καί ιδίως τού φοβερού κα
κούργου Αργύρου, τοΰ φονεύσαντος τήν σύζυγον αυ
τού. Ενταύθα τρέμομεν άναλογιζόμενοι τον έξευτελι- 
σμόν, είς όν κατήντησαν έν Έλλάδι πολλά πρόσωπα 
τής έξουσίας, ώστε νά συνεννοώνται καί μετ’ αυτοΰ 
τοΰ κακούργου Άργύρη, καί φρικιώμεν άκούοντες, ότι 
ο υπουργός τών στρατιωτικών πρό τής δίκης ταύτης 
προσεκάλεσε τον πρόεδρον τού στρατοδικείου Κ. Σού- 
τσον, και συνεζήτησε μετ’ αυτού έπί παρουσία καί τού 
υπουργού τής δικαιοσύνης τον φάκελλον τής δικογρα
φίας, όπως πείση αυτόν περί τής έπί έσχατη προδο
σία ενοχής τών κατηγορουμένων.

Τήν δέ δευτέραν ημέραν τής δίκης έξητάσθηααν οί 
μάρτυρες τής ϋπερασπίσεως, ών προηγήθη ό Κ. Σκαρ- 
βελης καί μετ’ αυτόν ό Λεωνίδας Βούλγαρης Έκ τών 
καταθέσεων δέ τούτων κατεδείχθησαν αί ραδιουργίαι, 
συκοφαντιαι καί κατασκοπεΐαι τού Άργύρη, καί αί 
μετ’ αυτού συνεννοήσεις τοΰ είσαγγελέως Μουντζουρί- 
δου. Οι συνήγοροι τής ϋπερασπίσεως έζήτησαν, όπως 
προσαχθή ώς μάρτυς ένώπιον τοΰ στρατοδικείου καί 
ο έπιστάτης τών φυλακών Κ. Θεοφιλόπουλος. Αλλά 
αόλις ούτος είσήλθεν είς τήν αίθουσαν, έν ή έξητάζον- 
το οι άλλοι μάρτυρες, καί αμέσως έξήλθεν, 'ίνα μή όρ- 
κισθείς έκθέση προς τίνας υπουργούς ώδήγει τον κα
κούργου Άργύρηυ. Άλλα καί ανευ τοΰ μάρτυρος τού
του έβεβαιώθη έκ τών καταθέσεων τών άλλων μαρτύ
ρων, καί ιδίως τών άρχιφυλάκων τών φυλακών τοΰ 
Γκαρπολά, ότι ο έίσαγγελεύς Μουντζουρίδης έπεσκέ- 
πτετο καθ' έκάστην τον Άργύρην έν ταίς φυλακαΐς, 
καί συνδιελέγετο μετ' αυτού έπί πολλήν κατά συνέ
χειαν ο>ραν, χωρίς να άναλιγισθή, ότι καί οί τοίχοι 
έχονσιν ώτα.

Μετά δέ τά? καταθέσεις καί τών μαρτύρων τής ύ- 
περασπίσεως ο βασιλικός έπίτροπος Κ. Άξελός άνα- 
στας τήν τρίτην ημέραν ήγόρευσεν έπί έξ ώρας περί 
όνου σκιάς. Αντί νά προσπαθήση νά αναίρεση καί δια- 
φευση τας καταθέσεις τών μαρτύρων τής ύπερασπί- 
σεως, όπερ βεβαίως θά ίπραττεν, έάν αύται είχόν τι 
τρωτόν, αντί να περιστραφή περί τήν έγκληματικήν 
καί ολέθριου διαγωγήν τοΰ'Αργύρη, διέτριφ'εν άπαντα 
τον χρονον τής άγορεύσεως αυτοΰ έπιδαφιλεύων έπαι- 
νους τώ υιώ τοΰ Μάρκου Βότσαρη, άγνοών ό γεννάδας, 
ότι ούχ αί πατραγαθίαι, άλλ' αί άνδραγαθίαι τούς με
γάλους καί αμέμπτους άποδεικυύουσι χαρακτήρας.

Μετά δέ τήν άλογον άγόρευσιν τοΰ βασιλικού έπι- 
τροπου ανεστησαν οί νομομαθείς δικηγόροι τής ΰπε- 
ρασπισεως Κ. Διαμαντόπουλος καί Δεληγεώργης, ού- 
δεμιαν μεν έπίδειξιν τής νομομαθίας αυτών ποιήσαν- 
τες διά πιθηκισμώυ καί άλλων σχημάτων, ώς ό Κ. Ά
ξελός, αλλά δι ευφυών έπιχειρημάτων άποδείξαντες 
τό άλογον τής άγορεύσεως τοΰ Κ, Άξελοΰ, καί ώς ά
φωνου ιχθύν αυτόν άποστομώσαντες. Έν τώ μέσιρ δέ 

τών άγορεύσεων τών δικηγόρων τής ϋπερασπίσεως τό 
άκροατήριον συγκινηθέν, έχειροκρότησεν αυτούς έν- 
θουσιωδώς.

Μετά δέ τό τέλος τής άγορεύσεως καί τών 
δικηγόρων τής ϋπερασπίσεως τό στρατοδικεΐον συ- 
σκεφθέν, τό μέν περί έγκλήματος καθοσιώσεως 
ζήτημα ΠΑΜΨΗΦΕΙ ΑΠΕΡΡΙΨΕΝ, έκήρυξε δέ 
τον λοχιαν Κοφινάυ, τον δεκανέα καί τον στρα
τιώτην άθώους, τον δέ λοχίαν Τσακάκην ένοχον 
μονον απόπειρας προς απόδρασιν τοΰ Δοσίου έκ τών 
φυλακών, καί κατεδίκασεν αϋτον είς πενταετή φυλά- 
κισιν. Όποια τώ όντι χαρά έπλήρωσε τά στήθη τοΰ 
περιεστώτος άκροατηρίου, όρώντος τήν δικαιοσύνην 
θριαμβεύσασαν προς αίσχος τών ραδιουργιών καί συ
κοφαντιών προσώπων τινών τής έξουσίας ! Τούς στρα- 
τοδίκας δεν έπηρέασευ οΰδέν πολιτικόν πάθος, ούδε- 
μια άνωτέρα ϋφήγησις, άλλ’ εΰσυνειδήτως καί έν πλή- 
ρει πεποιθήσει οί ’ένθερμοι ούτοι πατριώται άπώθη- 
σαν τήν νέαν κηλΐδα, ήν προσεπάθουν να προσάφω- 
σιν έπί τοΰ προσώπου τής αγνής καί μακροθύμου Ελ
λάδος. Από τοΰδε τά ονόματα τών στρατοδικών, ίίτινα 
έκοιιοποίησα ϋμΐν ανωτέρω, πρέπει νά καταγραφώσι 
χρυσοΐς γράμμασιν έν τοΐς χρονικοΐς τών ελληνικοιν 
δικαστηρίων, όπως χρησιμεύωσιν ώς παράδειγμα ού 
μόνον τών έκ τών σπλάγχνων τοΰ λαού λαμβανομέ- 
νων ένορκων, οίτινες πολλάκις παραμελοΰσι τού ιερού 
αυτών καθήκοντος ίσως έξ άγνοιας τίνος ή καί έξ άλ
λης τίνος αιτίας, άλλά καί αυτών τών πολιτικών δι- 
καστών, οίτινες, ώς μή ώφειλε, πολλάκις έδωκαν α
φορμήν δυσαρέσκειας καί άγανακτήσεως εις πάντα 
έντιμον πατριώτην.

Τήν παρελθοΰσαν δευτέραν έξεδόθη καί ή περί τών 
συνωμοτών απόφασις τού ’Αρείου Πάγου, καθ ήν τό 
μέν μέρος τοΰ βουλεύματος τών Έφετών, τό αφορών 
τούς άξιωματικούς Ζιμπρακάκην καί Βότζαρην άνηρε- 
θη, καί οί άξιωματικοί ούτοι άπελύθησαν τής κατη
γορίας, έπεκυρώθη δέ τό αφορών τούς Π. Κορωναΐον, 
Λ. Βούλγαρην, Ζίκον, Σκαλτσογιάννηυ καί Λαλαού- 
νην, καί άπαντες ούτοι παρεπέμφθησαν εις τό κακουρ- 
γιοδικεΐον. "ίΐστε κατά τήν άπόφασιν ταύτην τοΰ Α- 
ρειου Πάγου ή φοβέρα καί πολύκροτος συνωμοσία, ή 
διακωδωνισθεΐσα καθ' άπασαν τήν Ευρώπην ϋπό τής 
ελληνικής κυβερνήσεως, δέν συνεκροτεΐτο, είμή έκ 
πέντε μόνον προσώπων, καί έάν καί τά πέντε ταΰτα 
πρόσωπα κριθώσιν άθώα ένώπιον τοΰ κακουργιοδικείον, 
όπερ πιθανώτατον, ή τρομερά συνωμοσία τών Ελλή
νων κατά τής άνατροπής τών καθεστώτων, δέν έτε- 
κτάθη είμή έν ταίς κεφαλαΐς τών επτά ϋπουργών.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ2.

ΚΟΥΗΝΣΤΑΟΥΝ, τρ 1ρ έαζουαρίου 1862 [τιοϊ έσττίρ.)

Τό άτμόπλοιον ή Αφρική άναχαρήσαν έκ Νέας 
'Τόρκης τήν 20ην τοΰ δεκεμβρίου, άφίκει ο ένταΰθα 
τήν 2αν εσπερινήν ώραν σήμερον.

ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΙΙ, τρ 20ρ οεζεαβρίου, πρωία.

Αί τελευταΐαι έξ Ούάσιγκτων ειδήσεις άγγέλλουσιν, 
ότι ό λόρδος Λάϋονς ούδεμίαν είσέτι είχε έγχειρίσει 
έπίσημον έπις-ολήν είς τήν όμοσπονδικήν κυβέρνησιν.

Παρετηρήθη, ότι κατά τήν έσχάτην πρωινήν συνα
ναστροφήν τοΰ Προέδρου ουδέ τής Αγγλίας ουδέ τής 
Γαλλία? οί πρέσβεις παρέστησαν.

Ό υπουργός Κ. Τσές (Chase), έντινι συμποσίω έξ- 
έφρασε γνώμην, οτι έντός τοΰ μην'ος Ιανουάριου αί διά 
θαλάσσης καί ξηράς κινήσεις τών όμοσπόνδων θέλου- 
σι παράσχει αποτελέσματα άποφασιστικα, καί ότι 
τό αγγλικόν ζήτημα έπιδέχεται καί δύναται νά λάβη 
λύσιν ειρηνικήν.

Ή έπικρατοΰσα γνώμη είναι, ότι ή όμοσπονδική 
κυβέρνησις δέν θέλει έλθει είς πόλεμον, ώς έκ τού 
προκειμένου ζητήματος, καί ότι, έάν ή αϊτησις τής αγ
γλικής κυβερνήσεως, περί άποδόσεως τών Κ. Μάσων 
καί Σλίδελ, έκφράζηται διά λόγων μετριοπαθών, θέλει 
πραγ ματοποιηθή.

Ό κοινός έρεθισμός ηύξησεν ετι μάλλον, άμα τής 
Ευρώπης κομισάσης τάς περί πολεμικών προπα- 
ρασκευών τοΰ Καναδά ειδήσεις. Άλλ’ έκτοτε ο έρεθι- 
σμός ούτος άδιαλείπτως αετριάζεται.

Επίσης έμετριάσθη καί ό τόνος τοΰ τύπου τής Νέας 
'Τόρκης.

Ή Βουλή τών άντιπροσώπων δέν άνεδέχθη τό βά
ρος τής άναγνωρίσεως τών πεπραγμένων τοΰ πλοιάρ
χου Οΰΐλκς, πρίν ή άποφανθή περί αυτών τό κομητά- 
τον τοΰ έπί τών έξωτερικών υπουργείου.

Ή άναχώρησις τής Αφρικής άνεστάλη μέχρι 
σήμερον πρωίας, ώς προσδοκωμένων οριστικών έξ Ούά- 
σιγκτων άγγελιών. Ό ιίγγελιαφόρος τής Βασιλίσσης 
άφίκετο είς Ούάσιγκτων περί τό μεσονύκτιον τής 18η? 
τοΰ δεκεμβρίου.

Αί πράξεις τής άποικιακής κυβερνήσεως έπεδοκι- 
μάσθησαν παρά πάντων έν Καναδά.
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