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ΤΟΥ ΡΟΟΥΛΑΝΔ TO KALYDOR
ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΑΝΣ1Ν ΚΑΙ ΑΒΡΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ.
II σύνΟεσι? αύτη είναι κατεσζευασ,αένη έξ ανατο

λικών βοτάνων, μ.ή έχουσα ούοεμίαν μεταλλικήν 
ούμμίξιν. Διεκριθη πρό πολλού οι’ ήν ποοξενεί λευ
κότητα καί απαλότητα έπί τού ίέο^ατο?. Ό «ζετα- 
χειριζό μένος τήν σύνΟεσιν ταύτηΛαί κατά τά λοι
πά μέρη τού σώματος προγυλάττει γενικώς τήν έπι- 
ίε/?/«'οα αυτού άπό πάση? ένόεχομένης γλογώσεως,

ούτων έπιοερ 
ευωόία αύτη 
στώσιν αυτή: 
είοου? συνθέσεω;

δν εξανθημάτων καί πάντων τών τοι- 
αικών νοσημάτων. ΊΙ εκλεκτή επομένως 
y.iti τά λοιπά προτερήματά της καθι- 
ετι άνωτέραν πάσης άλλης τοιούτου

Λ’ οικτωρια, ί6 xnxxxx τ„»Ευρώπ,„ ά;,7„Ζ/5αζιΧ.’
Ιο.οζτη™ Rowland & sons ·>ο 

Se ίία των ύπ, Tsb K ’j-w’ 
ΚΚ. Baker & Hayden b Πίρχ Κω-,στ

εια

Hatton Garden, London. 
Fayi.OR έν Κέρκυρα, καί' 
:ντινθυπόλεω?

Έ^ιστώ/ζεν τήν προσοχήν τού 
κοινού τής ’Ανατολή? έπί τών 
αρχαιότερων καί τελειοτέρων 
τούτων μηχανών της ραπτικής. 
Είναι χρήσιμοι εις πάντα κλά- 
οον τής τέχνης, ήτοι είς τού? 
ΡΑΠΤΑΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙ
ΟΥΣ, ΜΟΔΙΣΤΑΣ καί εί? παν ει- 
0 ος ραπτικής. Πλέον τών 70,000 
εύρίσκονται είς καθημερινήν χρή
σιν έν ’Αγγλία, Ί^λανίία, Σκω
τία, Γαλλία, Τερ μανία, Αυστρία, 
'Ρωσία καί άλλαι? χώραις τής 
Ευρώπης. Πάσα οικογένεια οφεί
λει νά ήναι κάτοχος μιας τοιαύ
της μηχανής- οιότι 3C αυτής ού- 
ναται νά ζατασκευάΧη ό,τιοή- 
ποτε εργον τής ραπτικής οεκάκις

ταχύτερον ή 3ιά τής χειρός. Πας έργοστασιάρχης, οστις είσάςει τοιαύ - 
την μ.ηγανήν εν τω εογοστασίω του, θέν.ει κεροίσει περισσότερον ή όιά 
παντός άλλου τρόπου. Αί μηχ^αναί αυται κάμνουσι τό αυτό ώ? τή? χει
ρός ράψιμ,ον καί το εργον αυτών άπεοείχθη προτιμώτερον ή τής χειρός. 
Τούτο όέ άπέοειξαν τά έν ’Αγγλία τοσαύτα κατασκευασθέντα φορέ
ματα, ζτλ. κτλ.

"Εχομεν τάς λαμπροτέρας μηχανάς είς θή/.ας παντός είοου? ποός 
οικιακήν χρήσιν, ών αί τιμαί είναι άπό λίρας 15 έω? 20 έκαστη?. Αί 3ζ 
μηγαναί μας προς χρήσιν των ραπτών καί ύποο ηματ οποίων πρός λίοας 
13 έω? 15. Δίοονται ο” δλαι ύπ’ έγγύησιν. Στέλ.λοα&ν /ζεθ’ έκαστη? μη
χανής καί όοηγίας έλληνισ^Ι τνπω/ζένα?, καί ό αποτεινόμενος είς τήν οιεύ- 
θυνσιν τής ειρημερίοος τούτης' θέλει λάβει πληροφορίας περί τής γήμης 
μας. Διαταγή τυνοο ευομένη μεθ' ενός τραβίγ μ ατος επί τίνος καλής 
τραπέζης τού Δυνοίνου, έζτελειται παραχρήμα. Διαταγαΐ οΰνανται νά 
σταλώσι καί πρός τον Κ. JOHN F. O'BRIEN' είς τό γ ρ α ιρ εϊ ο ν τής 
ερημερίοος τ α ύ τ η ς. Μεγάλη ζατανάλωοι? ούναται νά γίν., κατά 
τήν ’Ανατολήν τών μηχανών τούτοιν, άν άζιόχοεώς τις ήθε'κεν άναοεχθή 
νά γείνη πράκτωρ ημών’ θέλ.ομεν τον εροοιάσει οιά μηχανών /.αί τώ πα
ραχωρήσει γενναίαν ΰποτίμησιν τών ανωτέρω τιμούν.

I. Μ. S1XGER & Co.
72, Cornhifl Ε Ο.

Παρισίων κ αί Λ ο ν 5 ί ν ο υ κ α θ ρ ε π τ ώ ν / α ΐ ο ίκ ι α κ ώ ν 
επίπλων έργοςάσιον, 398 καί 399, Oxford-itrect, London ΙΑ. 
συστηθϊν τό 1822. Ό CHARLES NOSOTTI προσ/.ακει του, έπιθυμούντας 
νά έπιθεωρήσωσι τά. κεχρυαωμένα οικιακά επιπ'ν.α άρϊστης κατασκευής 
συνιστάμενα εκ καθρεπτών τού τοίχου καί τής τραπέζης παντός είο'.υς 
τραπεζών οιπλών καί μονών, κωμών, καθεκνών, γραφείων, κορνιζών 
εικόνων, άνθοοοχειών, ζτλ. κτλ. Τό κατάστημα τούτο απέκτησε μεγίστην 
γήμην οιά τάς άρίστας ποιότητας τών πραγματε:ών του. Οί πλοιοκτήται 
ί3ίως όιρείλουσι νά επιστήσωσι τήν προσοχτ,ν των επί τών επίπλων τού 
καταστήματος τούτου, κατασκεύαζαμένων πρός στολισμόν τών αιθουσών 
καί δωματίων τών πλοίων. Είσοδο?, 398 καί 399, Oxford-street. V . 
Εργοστάσιον, 3 καί 4, Great Chapel-street, καί 102, Dean-street. 
Διαταγαΐ πρέπει νά στέλλωνταε πρός τον Κ. J F. Ο BRIL?>, 33, Broni- 
pton Square. S. W. LondonJOHN GOSNELL & Co. {-πρώην Price & Gosnell

Προσκαλ.ούν τήν προσοχήν τού κοινού εις τά άκόν.ουθα μΰρα
Τού JOHN GOSNELL & Co., αί άρωματικαί βρύσεις, πιεζόμεναι έκ. 

ρέρουν γλυζυτάτην εύωοίαν.
Τού JOHN GOSNELL & Co., ή 3ιυ).ισμένη λεΖαντίς συνιστάται οιά 

σωμάτια ασθενών καί ώς ή κα).λΐτέρα καί γνησιωτέρα τών όσων έξ άν- 
θέων γίνονται.

Τού JOHN GOSNELL & Co., τό γνήσιον καί μενανόν σαπούνι τού 
Ούιντ-ωρ είναι οικονομικόν καί παλαιόν. Εξαλείφει τήν ζοκκινάία καί 
σκληοότητα τού όέοματος, καί καθιστά αυτό λείαν καί λευκόν.

Τού JOHN GOSNELL & Co. Εύγενέ? άρωμα είναι τό εύγενέστερον—
Τό ΕΥΓΕΝΕΣ 1ΙΑΧΥΜΕΡΟΝ (πο/ζάοα) συνιστάται οιά τήν εύωίίαν 

^ου καί τήν τής αυξήσεως τής κόμης έπιρροήν του.
Τό ΕΥΓΕΝΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ οιαρημ. ώς τό καλν.ίτερον καί μαλ.ακτικώτερον 
Τού ΓΔΡΙΒΑΛΔΙΙ Η ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ είναι τό έΛεκτότερον μύρον.
Τ/Ό JOHN GOSNELL & Co. ή ζύ/ζη οιά. τούς όοόντας είναι ήκαλ- 

όλων τών κόνεων, ασπρίζει τούς όόόντας, προστατεύει τον σμ.άκ- 
τον καί οίοει εύωόία·/ είς τό στόμα.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΒΑΦΗ ΚΟΜΗΣ /δεβαία νά σχηματίση κάθε είόους 
μελανού ή μαλ.ί Φυσικού Aj <ματος. Δεν θάπτει τήν κόμην καί ό'εν έχει 
όυσωόίαν.

Τού JOHN GOSNELL Sc Co. προνομιούχος βούρτσα ταυτοχρόνως 
παστρεύει καί λαμπρύνει τήν κόμην.

Στελλουται κατάλογοι παντού καί όιαταγαι ε/.τελούνται. Κατασκευά
ζονται 12, Three Kin^-Courc Lombard Sr. London
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ά πυροβολήσωσι στρατιωτών, καί εκεί, έυ φωνή μόλις άκουο-

καστηοιου, καί 
Αλεξάνδρειάς.

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΘΑΛ ΓΓΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΤΙΝΟΣ ΕΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝΙ.
Θλιβερόν καί έποζδυνον αίσθηρα ενυξε σήμερον τήν καρδίαν τού 

στρατού τού παοά τόυ ΙΙοτοράκον έστρατοπεδευρενου. Πρώτον ήδη 
άπό τής ένάρξεως τού εμφυλίου πολέρου έγένοντο οί στοατιώται αύ- 
τόπται έκτελέσεως θανατικής ποινής, έπιδεικτικώς καί πανδήρως, 
ενώπιον όλης τής μοίρας τού στρατού τού στοατηγού Φραγκλίνου. 
Γουλιέλμος Έοόΐκος Ίόνσων, απλούς στρατιώτης άνήκων εις τόν Δ' 
/όχον τού 1ου τής Νέας Ύόρκης Ιππικού τού γνωστού ώς τού 
/ίιγκόλν Ιππικού εις ταύτην τήν μοιοαν, έθανατώθη ώς λειποτάκτης 
τού Εθνικού στοατού αύτομολήσας όαολογουρένως έπί σκοπώ ρε- 
ταδόσεο>ς ειδήσεων εις τόυ πο/έριον στοατόν. Τό πράγρα ήτο προ- 

άπήτει τήν αύστηοάν ποινήν, ήν άπεφάσισε τό δι- 
ήν πιστώς εξετέλεσεν ό άρχιδήριος τής ροίοας τής 
Τήν ποοτεραίαυ τής καταδίκης πολλοί τών τού λό- 
είς έπίσκεψιν εις τήν φυλακήν, όπου άνά τέσσαοες

έγένοντο δεκτοί νά είσέλθοισι πρός άποχαιρετισρόν τού δυστήνου 
συστρατιώτου αυτών. ΊΙ φυλακή έχει πεοίπου 30 ποδώυ α^χος 
•/.Ά 20 πλάτος, ωκοδορηρένη έκ δουίνων κοορών, καί διεοόο»γότ®ς 
πηλού. Λαμπρά ττυρά εκαιεν έν τώ ρέσω, καί ό καπνός άνήρχετο 
διά φωταυγαστήρος εις τό στέγασμα. *ίΙτο  λίαν κινητικόν νά β).ίπγ; 
τις τάς εκφράσεις τ<ώυ προσώπων τών άνδρολν, άς τό λαμπρόν πύρ 

ς έδείκνυεν, όταν είσήρχοντο, καί τήν διαφοοάν τήν έττιγει- 
ν εις τάς φυσιογνωμίας, ότε ούτοι εδιδον αύτώ τόυ τελευταιον 
ρόν. Λυτός ίστατο παρά τήν θύραν συνεχώς τρίβων ή Θλίβων 
ΐοας· κατόπιν συνεκιυήθη σηραντικοις δακρύων κατά τό πλεί- 
ού χρόνου τής συνευτεύξε&ις. Καί όσους ρέν έξ αυτών έγνώ- 
ιλώς, προσεφώνει έξ όυόρατος καί έφαίυετο χαίοων, διότι ε
αυτόν:, ρ·θ όσοιν δέ δέν ητο προσωπικώς γνώριρος έδέχ-το 
τήν δεξίωσιν τής χειρός. Τιυές παραπατούντες καί ρή άνα- 

γυωρίζουτες αυτόν ήοώτων. ΗΙού είναι ό Ίόνσων;» "Αλλοι άνεγνιύ- 
ριζου αυτόν άρέσως καί έδεξιούντο, τινές α’ΐν ύπορ.ει^ιώντες, ετεροι 

άζουτες. «Πώς ίχεις, Ίόνσων; λ έλεγεν ό μέν. «Πόσον 
αλαιέ ρου φίλε!» ελεγεν ό άλλος. «ΠΊΤέ δέν έπερίρενον 

«Έυθυρού, Τόυσ»»ν, πού ύπάγεις.» 
«Ελπίζω ότι ό Θεός Θέλει σέ 

.........................--Γ-;----- - Εκφράσεις έξήλθον τών χειλέων 
τών συστρατιωτών καί συναδέλφων αυτού έξερχορε'νων. Πολλοί ε- 
Θηκαν τήν χεϊοα έπί τού όίρου έκείνου ώς σηρείον οίκειότητος. Εις 
ενθουσιώδης γενόρευος ένηγκαλίσθη αυτόν, έν ω έτερός τις έλεγε. 
« Βάσταξε καλά τήν καρδιάν σου, παιδί ρου, καί άπέθανε ώς άν- 
δρας.» Τό θέαρα ήτο λίαν συγκινητικόν. Ό Ίόνσων ρετέβη εις ύ
πνον κατά τήν συνήθη ώραν, άλλ’ ήτο έντελώς άνήσυχος καθ’ δλην

ριζε

λυπούμαι, 
ά σε ιδω εις τοιαύτην Θέσιν.» 

«Εις τό καλόν, ό θεός ρετά σού.» 
συγχ*ωρήσει»  καί άλλαι παοόροιαι

Τό?).·^/] τά ,ζ 
όέποτε ήλπισ-

οι πατέρες ζ-γουσιυ, ότι ου- 
ά./ζά. συγχοόνως ή έξωτεοική

εις ήν καί τόν από τών συναδέλφων

Ευωοί; ο αίΘοία καί οιοαία r/j.ip'x, ό Ίόν- 
σΓοατιωτικου ιεοέως, δττου ή(οξατο 

αί έκτΐλών τά Θρησκευτικά καΘήκοντα μετά τοΰ 
πατοός Φ. Ματεκ, ιερέως τού 3 ίου τής Νέας ‘Υόρκης συντάγματος, 
καί τού πατρός Ού. ί. Ούϊ/Ζέττου, ίερέως τού 69ου τής Νέας Ύόρ- 
κης συντάγματος, οιτινες άυ.φότεοοι παρεστάΘησαυ αύτώ ^ιάανΘοώ- 
πως με/οι τής ύστατης στιγμής.

όιανοίας έκαστου * 
σύνταγμα νά τεΘή 
ρασταΘώσιν εις τήν έκτέλεσιν.

Ό Ίόνσων ερ.εινεν εις τήν

καί γαλήνη έπεκράτει καθ’ όληυ τήν πρωίαν ιί: 
όλης ροίοας. Τό σοβαοόυ τής έκτελέσεως, τή; 

η, εΐ/ε ποοοη).ως βαθίως έπενεογτ,σει επί τή: 
ΐοατιώτου. Διαταγαί «υεγνώσθησαν εις έκαστοι

ηνήν τού ίερεο^ς, εως οΰ Ιτζΐσττ, 7) 
υ.γν.νεστάτΎβέ πάστ,ς ίπιν.τ^είου ίν.- 
τής Θλιβερός ταύτης σκηνής έξελέ- 

τού ιερατικού σκολείου τού Φαιαρ- 
φάξ, αικρόυ τι άπεχων από τού στρατοπέδου τής ριοίρας. Οί στρα- 
τιώται παοετά^Θησαν εις γοαρσ.ήν σ^ηυ.ατισαντες τοεις πλευοάς 
τετραγοόνου, καθ ηυ τάξιν ει^ον όρισθή έν τώ προγοάρ.ρ.ατι, ακρι
βώς τήν 3 όί.οαυ α. α.

’Εν τώ ρεταξύ ή ν-Άον/.η tzgu.tztj frj'j-v.GQZTtOc εις τήν σκηνήν τού 
λοχαγού Βόύδ, άρ^ιδηρ.ίου τού τρήματος τής Άλεξανδοειας, πλη ·

φθθα; ρό.

ολίγου μετά τάς 3 ο>οας «φθασεν εις τόν τόπον τού Θανάτου.
Τής πένθιμου πον.πής ποοηγεΐτο έφιππος ό άρχιδήριος, άναβί 

βληρένος ύσγινοβαφή ταινίαν πεοί τό στήθος. Τούτου εί'ποντο άρ· 
σως πεζοί οί σαλπιγκταί τού συντάγματος, άνά τέσσαρας κατά ς·< 
χον. Κατόπιν ήρχοντο οί μυστικής ψηφηφορίας έκλεχθέντες δώδί

i-vojv τού Σχ?αοπ, έγερώθησι 
ύ στρατάρχου. Εν, κατά τι 
ιά. φυσεκίου άνευ δολίου, ώσ1 
> θετικώς νά βεβαιώση, ότι

>πιν υ: 
όπισθί

ά.υ.ν.ξίο^ ενός 
πέτο ό ατυχής άνΘρωπος έπί α-

ίππου

βύ'λΤ] αυτού έθανάτωσε τον 
τις ήτο καί πιτυίνου ξύλου 
γραφής, έκορίσθη 
συοορένου. Αρέσω; 
νοικτού φοοείου.

Φθασαντες εις τόν ώρισρένον τόπον κατά τάς 3 1 ό'ιρας κατετάχ-
θησαν ούτως, οί ρέν ρούσικοι και ή ακολουθία μικρόν τι πρός τά 
άριστεοά, ό δέ καταδικασθείς κατ’ αυτήν τήν στιγρήν κατέβαινεν 
απο τού φοοείου. ΊΙ νεκροθήκη άπετέθη χαμαί όπισθεν τού κατα
δίκου. Οί μέλλοντες νά πυροβολήσωσιν έβαδισαν έξ γήρατα πρό 
τού καταδίκου, όστις εστη ρεταξύ τών ιερέων, καί τότε άνεγνώ- 
σΘη ή ύστατη διαταγή πεοί έκτελέσεως τής Θανατικής ποινής.

Ένώ ή διαταγή ανεγινώσκετο, ό Ίόνσων ί'στατο φοοών τόν πί
λον, τήν κεφαλήν ολίγον κλίνων ποός τά άριστερά, καί τούς όυθαλ-

“ ι. Περί τό τέ-
:ψιθύρισέ τι εις

u-O’j; ξχν

ος τής αυαγνώσεως εις τών πν·υ·ματι/.ών πατερω 
ο ους a'jZOJ. Ό Ίόνσων έξεφοασε τήν επιθυμίαν 
ας λέξεις ποϊν ή εγκατάλειψη τόν κόσμον τούτον καί παοουσιασθή 
νώπιου τού ‘Υψίστου. Έπί τούτω ώδηγήθη πλησίον τών ρελλόυ-

«ΆδεΖ^οί, Έξαιτοΰααι συγγνοΐμην από τού Παντοδυνάμου Θεού 
καί από τών ανθρώπων δι*  ό,τι επραξα. Δεν έγνώριζον τί ίπρατ- 
τον. Ό θεός συγχωρήσοι υ.ε, καί δια^υ).άςαι πάντας υμάς από πά- 
<ης τοιαύτης άυαοτίας. ·>

Μετά τούτο έτέθη πάλιν παρά τή νεκροθήκη. Ό στρατός δε ά
πας έγένοντο μάρτυρες τού όλου δράματος συντονο»τατα συγκινη- 
θέντες. Μετέπειία ό Στρατάρχης καί οι ιερείς ηρξαντο προετοιαά- 
ζοντες τόν ένοχον ποός τόν Θάνατον. ’Αδύνατος ων δεν ήδύνατο 
νά Γσταται, καί έκάθησε έπί τού ποδός τής νεκροθήκης. Τότε ό 
λοχαγός Βόύδ εδεσε τούς οφθαλμούς αυτού διά λευκού μανδυζίου. 
’Ολίγαι στιγμαί Θλιβεραί παρήζθον οτε οί ίεοεις άπεχωρίζουτο τού 
δυστυχούς. Πάντων δε δντων ετοίμων ό στοατάοχης ίσεισε τό 
μανδύλιον αυτού ό>ς σημειον, καί εις τήν στιγμήν οί οκτώ έπυοο- 
βόλησαν κατ’ αυτού. Ό Ίόνσων δεν έκινήθη ρείνας καθήμενος έπί 
τινα δευτερόλεπτα, άφ’ού τά όπλα έκενώΘησαν. Μετά δ’ε έσφάδα- 
σεν ολίγον καί έπεσε παρά τήν νεκοοθήκην. Ίίτο, έν τούτοις, ακό
μη ζών, δι*  ό ποοσίκλήθησαν οί τέσσαοες άλλοι στοατιώται ν’ ά- 
ποτελειώσωστ τό εογον. Κατόπιν εύοε'Θη, ότι δύο έκ τών μελλόν
των νά πυροβολήσω σι, Γερρανοί, δέν επυροβόλησαν, καί διά τούτο 
άρέσως έτέθησαν εις σιδηοά δεσρά. Ό Ίόνσων ποησεβλήθη πολ
λάκις κατά τήν κν.ρδί'χ.ν υπό τής πρώτης ^ολής. Έκαστη δέ τών 
τεσσάρων κατόπιν πυροβολήσεων προσέβαλε κατά τήν κεφαλήν, έξ 
ών καί έτελεύτησεν άρέσως. Μία ^ολή διεπέοασε τόν πώγωνα, άλ
λη τήν άριστεράν παρειάν, ενώ είσήλθον εις τόν εγκέφαλον ύπερά- 
νω τής άριστεράς όφρύος. Έξέπνευσε δέ άκριβώς εις τάς τέσσαρας 
καί τέταοτον.

Ό στρατός κατόπιν παρήλασεν πρό τού πτώματος, καί έκαστος 
έτρεπε τό αίρατόφυοτον σώρα τού ρακαρίτου συστρατιώτου, βστις 
έγένετο, κατά τήν άπόφασιν τού δικαστηρίου έκείνου, προδότης τής
πατρίδος.

1 Περιουσία ριεγάλων τινων της 
αρχαιότητάς άνόρών.

Ό Κροΐσβ; ιϊ/t πιριουσίχν εις κτήαατα ϊσοίύνααον 1,700,001) 
).ΐρκις, πλήν ρεγάλων κερχλαίων, οού/'ο·. καί επίπλων,
ών τ, ν.ζΐν. άνεβαινεν εί; ίσον χοΐ3υι«τικόν ποσόν. ‘Εσυνείίιζε οε νά 
λε'γι?, ότι ό pi ίχων περιουσίαν ικανήν πρός Siutipr^iv στρα
τοί) τ, Χιγιωνος, ίέν ίύναται νά όνοικοισβή πλούσιο;. Ό οιλόσορο; 
Σενεκα; είχε περιουσίαν 3,000,000 λιρών, και ό ράντι; Λεντουλλο; 
3,300,000 λιοών. Ό Τιβίοιο; κατά τόν δανκτον αύτοϋ έγκατελιπε 
23,625,000 λίρα;, ά; ό Καλιγούλα; κατηνάλωσεν ίν χρονίζω άια- 
στήριατι ήττονι τών οώοιζζ ρικνών. Ό Βεσπασιανό; άναβαίνων 
έπί τού θρόνου, ΐζιτίμτ,σιν άπαντα τά εξοία τού κράτου; εί; ϊίρας 
33,000,000, ζαί τά χρεο τού Μίλοινο; άνέβι;σαν εί; 600,000 λίρ. 
Ό Καϊσαρ πριν ή άναλάβί) ρίγα τι άξίωρα όί^ειλε 2,993,000 λί
ρα;, καί ήγόρασε τήν φιλίαν τού Κουοίου αντί 500,000 λιρών, καί 
τήν τού Λουκίου Παύλου άντί 300,000 λιοών, ζαί έπλήοωσε τό 
χρέο; τούτο έν ίιαστήαατι ένό; αόνου αηνό;· κατανάλωσε ό’έζ τού 
ίτ,μοσίου πλούτου 147,000,000 λίρα;. Ό Άππίζιο; έξώίευσιν 
εί; οιαφόρου; άσωτεία; 300,000 λίρα;, καί ευρών ρ.ετά τήν έξέ- 
τασιν τού έαυτού πλούτου, ότι Ssv ύπελείποντο, είρή 80,000 λί- 
ραι, έάτάιττ.οιάσθτ), ίιότι ΐθιύρησε τό χρκαατικόν τούτο ποσόν ά- 
νεπαρκέ; ποό; συντήοζ,σιν αυτού. Ό ’Ιούλιο; Καϊσαο ε<?ωκ< τή Σεο- 
βέλλα, τρ ρατρί τού Βρούτου, άίάααντα αξία; 40,000 λιρών, ζαί 
ή Κλεοπάτρα είωζε τώ Άντωνίω άίάραντα αξία; 80,000 λιοών, 
όν κατίπιεν, όπως ό ζωαιζό; Κλαύίιο;, υιό; τού Αισώπου, ζατέπιεν 
έτερον άίαααντα αξία; 8,000 λιοών. *Εν  ρόνον πινάζιον τού Αι
σώπου έτιράτο 80,000 λιρ. Ό Καλιγούλα; έξώίευσε ίι’έν ρόνον ίεϊ- 
πνον 80,000 λίρκ;, καί ό Ήλιογαβαλο; 20,000 λίρα.;. Ή συνή- 
θτ,ς ίαπάνα Si έκαστον γεύρα τού Λουζούλλου ήν 20,000 λίραι, 
καί ό ΑΙισάλλα; ήγόρασε τήν οικίαν τού ’Αντωνίου αντί 400,000 
λιρών. Οί ιχθύς έζ τών ιχθυοτροφείων τού Λουζούλλου έπωλούντο 
άντί 33,000 λιρών. Έρπρασίείσα; τί; έπαύλεω; τού Σζιώρου, ή 
ξαρία αυτού ύπελογίσδη 830,000 λίραι, καί ό "Ο5ων, ϊνα τελειώ- 
σα ρέρο; τι τών τού Νε'ρωνο; άναζτόοων, έξώίευσε 487,000 λίρα;.

Εάν τά έκτακτα ταύτα παοαόείγαατα κολοσσιαίων πεοιουσιών 
οιεγείρωσε τό*.  φθόνον τινό; έκ τών αναγνωστών ip-ών, πρός όν ή 
τύχα όεν ΰπήρξεν ευνοϊκή, οφείλει νά ένβυρηδρ, ότι σπανίως συνο
δεύονται τά άπειρα πλούτο ύπό τή; άδική; εΰχαριστήσεω; τή; ζα- 
θιστώστ,ς ευδαίρονα τόν ανθρώπινον ^ίον. Πόσοι τών βασιλέων 
καί τών άναρίθυ,τ,τα έχόντων πλούτο έπεδύροσαν τόν είρονιζόν βίον 
τού ποιρίνο; καί τού γεωργού ! ΊΙ ιστορία παρέχει άρΐν πλεΐστα 
όσα παραδείγρατα άνδρο'ιπων πλουσίων ρέν, άλλ’ ελεεινώ; τελευτο- 
σάντων τόν 3ίον. Ό πλουσιώτατο; καρδινάλιο; Μαζαρίνο; νοσήσα; 
καί αίσδανδεϊ; τόν κίνδυνον τή; έαυτού ζωή;, ήρξατο νά ταράσστ,- 
τάι ύπό φουερών φασράτων, ύπενδυρ'ζόντοιν αύτώ τόν αισχρόν τρό
πον, χαθ όν συνεσώοευσε τά ρεγάλα αυτού πλούτο, καί τή ποο- 
τροπή τού έξορολογοτού αυτού, έδωοήσατο άπαταν τήν περιουσίαν 
αυτού εί; τόν βασιλέα, έπί τή έλπίδι, ότι έρελλ.ε ν’ άναλά?ο αυτήν 
εκ τού βασιίίως, έάν άνελάρβανεν έκ τή; νόσου. Έξέπνευσε δ’ έκ- 
φράζων τήν ρεγίστον αυτού ταραχήν καί άνοσυχίαν διά τών εξής λέ
ξεων· «ζαί έγζαταλείπω όπισθεν ρου ΐχνο τών αισγοοχερόειϊιν αου.» 

Πλήν δε τού καρδινάλιον Μαζαρίνου άναφίρορεν καί δύο ετερα 
παραδείγρατα πρός απόοειζιν τϊ,ς ραταιότοτο; τών έπιγείοιν άγα- 
6ών. Ό περίφήρο; ’Αδδέρρο;, όγεαΓών τών όντως πιστών, εκφέρει 
τήν αζόλουδον άπόδειξιν πεοί τή; ραταιοΤήτο; τού ρεγίστου πλού
του ζαί τών αριστοκρατικών άξιωρατων «Παρήλδον πεντήζοντα

άπε'κτςσα τιαάς καί πΖούτϊ?, καί έκορε'σύην εξ άπασών τών ήδονών. 
’Αντίζηλοι ήγεαόνες αε φοβούνται καί αοι ^ύονούσιυ. Ό Θεός έπε- 
δαψίζευσευ έπ’ έ/ζού παν δ,τι δυνατοί τις νά ποίηση. Ήρί^αησο 
τάς ήαέρας, καό>' άς απήλαυσα πραγματικής ευτυχίας, καί εύρον, 
ότι ό αοιδαός αυτών έστί 14 ! Έυτεύύευ αάΘετε, ύυητοί, όπως έκ- 
τιαάτε δεόντως τό άληΘές α-γαλείον καί τήν άληΘή εύδαιαουίαν 
-- ----------- « - ' Λ ■

Τό δ’ έτεοου παοάδειγρα, τό έπιβεβαιούν τά ανωτέρω ρηθέυτα 
Λαυδερδαλης, όστις άποκτήσας απέραντου περιου

σίαν , καί δείξας άγ υψηλής τίνος σκοπιάς όπόσου κτηράτωυ ή*,  
κτήτωο, πρός τόυ ρακαρίσαντα αυτόν, άπεκοίθη· «καί όρως, καλ- 
ρου φίλε, ούδείς δυστυχέστερος έρού.»

βα\\€ταί νυν, 07Γω9 εισαχ^ί) το σύστημα τούτο καί €Ρ ται? μζ^αΧοττόΧεσι, τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου τής 
Μεγάλης Βρεττανίας καί ’Ιρλανδίας, καί κατά πρώτου 
έυ Λιβερπούλη. Περί τής εντελούς τοΰ συστήματος 
τούτου έπιτυχίας ούδεμία υπάρχει αμφιβολία- άλλα 
φαίνεται, ότι το κοινόν δεν άυταπεκρίθη εις τάς προ
σπάθειας ταύτας των διευθυνόντων τήν ταχυδρομικήν 
υπηρεσίαν διότι υπέρ τάς 20,000 έπιστολαί άφικνοΰυ- 
ται καθ' έκάστηυ, φέρουσαι μόνον το ονομα πρός όυ 
διευθύνονται μετά μόνης τής προσθήκης 4 ο ν δ ΐ ν ο ν, 
καί ή κακή αυτή συνήθεια των επιστολογράφων επι
φέρει βραδύτητα περί τήν διανομήν τών έπιστολών. 
Ή αμελεια αύτη τοΰ κοινού έστι λίαν αξιόμεμπτος, 
διότι έκαστος οφείλει νά σύμπραξη μετά τοΰ ταχυ
δρομείου πρός διευκόλυνσιν τής διανομής τών εαυτού 
επιστολών.

Άφ’ ότου έτέθησαν εις ενέργειαν τά ταχυδρομικά 
γραμματόσημα, μεγάλως έφρόντισαν, όπως συνδέσωσι 
την μητροπολιν μετά τών μάλλον άπομεμακρυσμενων 
μερών τοΰ βασιλείου, καί ή μεταβίβασις νΰν τών έπι- 
στολώυ άπό Λονδίνου εις Δουβλίνου γΐγνεται εντός 114 2 ώρώυ. Τούτο δέ κατωρθώθη διά της άποθέσεως 
τών επιστολών ού μόνον έν ταΐς άτμαμάξαις,άλλά καί 
εν τοΐς άτμοπλοίοις τοΐς πλέουσιυ ιίπό ενός τόπου εις 
ετερον. Τό σύστημα τούτο Βεβαίως άπήτησε μείζονα 
έξοδα, καί τό κοινόν έδρέφατο απάντων τίόυ καρπών, 
καθόσον ούδεμία αύξησις έγίνετο εις τά ταχυδρομικά 
δικαιώματα. Τά δέ της ξηρός ταχυδρομεία έλαβον με- 
γίστην βελτίωσιν, καί οί ταχυδρομικοί σάκκοι διέρ
χονται έν διαστήματι 24 ώρών 101 σιδηροδρομικούς 
σταθμούς' ώστε πολλαί πόλεις λαμβάνουσιν ιινταπο- 
κρισεις έκ τών γραμμών τοΰ μεγάλου στελέχους, ών 
άλλως θα έστεροΰντο. Ή δέ άπόστασις, ε'ις ήν οί τα
χυδρομικοί σάκκοι δύνανται νά μετενεχθώσι διά τοΰ 
σιδηροδρόμου και τών ατμόπλοιων έστί 444,009 μι
λιά καθ' έκάστην. Βεβαίως ή άπόστασις αύτη απαι
τεί μεγίστην δραστηριότητα' διό καί έκπληττόμεθα, 
θεωροΰντες το μέγεθος καί τήν τάξιν τής μηχανής, δι 
ής ή ταχυδρομική υπηρεσία έκτελεϊται.

Πρέπει δέ νά έξετάσαιμεν νΰν τά έξοδα τής μετα
φοράς τών ταχυδρομικών σάκκων. Έν μεν ’Αγγλία τά 
τοΰ σιδηροδρόμου έξοδα άναβαίνουσι κατά μέσον όρον 
εις Ί γ πέννας έκαστον μίλιον, τά τών αμαξών εις 2 
πέννας, καί τά τών πεζών ταχυδρόμων ΐίς 1 4 2 πέν. 
Ένδέ'Ιρλο.νδία κατά τήν αυτήν τάξινεις I σελ. 1 πέν., 

■ εις 2 πέννας, εις I πένναν, καί έν Σκωτία εις 9 4 2 
• πέννας, εις 2 πέννας καί εις I 1 2 πέν.

Ή αμέλεια τοΰ κοινού περί τήν διεύθυνσίν τοιν επι
στολών καθίσταται, ώς άρτι έρρέθη, σχεδόν απίστευ
τος. Λέγεται έν τή εκθέσει τοΰ γενικού διευθυντοΰ τοΰ 
Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας καί 
’Ιρλανδίας, ότι περί τά 2,000,000 έπιστολώιν έπες-ρά- 
φησαν έν έτει 4800 εις τούς γράφταντας αύτάς, διότι 
δέν εΰρέθησαν τά πρόσωπα, πρός ά ούται διευθύνοντο. 
Τινές μέν αυτών έρρίφθησαν έν τώ ταχυδρομικά κι- 
βωτίω άνευ ούδεμιάς διευθύνσεως, άλλαι μετ’ ανεπαρ
κούς διευθύνσεως, καί άλλαι έφεραν έπιγραφήν δυσα- 
νάγνωστον. Γιγνώσκομεν δ’ ότι ή οικονομία τοΰ χρό
νου περί τήν διανομήν τών γραμμάτων αποβαίνει πρός 
όφελος τοΰ κοινού, ώστε ούδείς δικαιούται νά αύξάνη 
τάς δυσχερείας τής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Άρτίως 
έδημοσιεύθη έν Λονδίνω κατάλογός τις πρός τήν ορ
θήν διεύθυνσίν τών έπιστολών αντί μιας μόνης πέν
νας, δεικνύων τά ονόματα άπασών τών έν Λονδίνω ο ■ 
δών, ώστε νά όδηγήται έκαστος έν τή διευθύνσει τών 
έπιστολών αυτού.

Πλήν δε τών ρηθέντων περί την διεύθυνσίν τών έπι
στολών έλαττωμάτων, παρατηρείται καί ετερα τις α
μέλεια έκ μέρους τοΰ κοινού. Πολλοί δέν προσκολλώ- 
σι καλώς τά γραμματόσημα έπί τίον έπιστολών και 
τών έφημερίδων, διό ταΰτα πολλάκις έιποσποινται καί 
καταπίπτουσι, ώστε εις έν μόνον έτος ό αριθμός τών 
έπιστολών, άφ' ών άπεσπασθησαν τά γραμματόσημα, 
έινέβη εις 50,000 έν ’Αγγλία καί Ουαλία. Ή αυτή ιί- 
ταξία παρατηρεΐται πολλάκις καί εις τάς έφημερίίας, 
διό καί 390,000 έξ αυτών δέν διενεμήθησαν έν έτος έ
νεκα τής έλλείφεως ταχυδρομικού γραμματοσήμου.

Τό ταχυδρομείου συντελεί τά μέγιστα προς τι/υ 
καλήν διατροφήν τοΰ κοινού, τών ιδεών τΰ>ν διαμενυν- 
των έν Λονδίνω μεταδιδομένων εις άπαντα τα μέρη τού 
Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας καί 
’Ιρλανδίας, καί έκεΐθεν πάλιν συνερχόμενων ώς εις 
κέντρον εις τήν μητροπολιν.

Τά ταχυδρομικά ’έσοδα άνίβησαν.κατά τό έτος 1860 
ε'ις 3,524,710 λίρας, τά δέ έξοδα εις 2,122,231 λίρας. 
Έξ έκάστης έπιστολής μεταξύ τοΰ Ηνωμένου Βασι
λείου τής Μεγάλης Βρεττανίας καί 'Ιρλανδίας καί τοΰ 
'Ακρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος προκύπτει ζημία 
κατ' έτος 9 πεννών, μεταξύ ’Αγγλίας καί τών Δυτικών 
’Ινδιών ενός περίπου σελινιού, καί μεταξύ τής Δυτι
κής παραλίας τής ’Αφρικής καί 'Αγγλίας ενός σελινιού 
καί 8 πενών. Τό ταχυδρομείου δέν δύναται τα θεοιρη- 
θή, ε’ιμή ώς άπλοΰν όργαι ον συγκοινωνίας, όπως ο 
στρατός καί τό ναυτικόν χρησιμεύουσιν ώτ όργανα

ΕΚΘΕΣ1Σ ΕΒΔΟΜΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΝ ΕΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 

ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ.
Το ταχυδρομείου ίστιν ev τών δραστηριωτέρωι· μέ-

Θαύματα τοΰ ανθρώπου, 
αστρικου υγρόν ααλακήι 
/.ζυρ καί τήν σκληοοτέραν το 
ούυερίαν έπιόόοήν έπί 

«τοοά^ου, ώς ουδέ έπ 
τού Θανάτου άο^εται

πρό-, ροόόάκ, zat τότε εκοηγ-^. ωσα.
Γ « ’ τί κλασαατα έπϊ τί; ζατε?-

-,π ,χο);ξι; τοσο.το ωσΤε £σ6ισε τζ
Γ-Ϊ ίΓζ·Αε«.-,' «αί έξώ^τε τα π.,άκ.α ίτό τί; ποακο- 

<·°’ τΡΟνΖ-7«βίδυ· ίιεχύ9.’1 ύ«.° ε’-7
Τ Zz«i άζτακικλάσδ» πέριξ «^ώζ, ζ·Λι-.οουαΕ·.4 εε, τ-
^arjaTZ· · ΖΑεοίπο, αΛ.α κ«τ«Γ Π·) τιιρωι τ^ Π-^α.ωζ ο- 

κουις εν τε τη θαζασση, και εν ττ, ξηοα, ευ τε τή κοιλαόι και *,  ’ ‘
τί; ζορυρί; τώ. όρ·ωκ. Ή ζό’.ε; α-όττ, ΐιτίργιτω. ζαί εί; τί·. ,ρ**?'*·' 1· * j -).όγ>ί πυοώίη; σγαΐρα
χρί-ι ιιμ έζοχί,^ζί·. εφζτίζ, καί έπ·ισκίπτετα« τά; ^θ)τί„ Ό Κ. Βωοι.ο; ύπ·£? ίπιγά·)ΐιω) τή;
καί σκοτειυοτάτας κοιλότητας τής γής. Ούδεαία πύλη άνακτόρΛρέπει, τουλαχισ.ο , · ; . ήθελεν εύοεθή τέσ
δύναται να αποκλ-ίση τήν είσοδον αυτής, ούοεμία ζάρναξ έστί «ς, και οτι αν ’ ’ - ·η Λ«·Λλη^σμό- αυτού έβεβαιώθη
σοϋτοκ ωιτττ,ρΐ',Ατ.;, ώστε »α Saifiyp τήν -αοουσεα·. αντί;. Λαρα ς ‘ ‘ μετ.ωοικώκΙίΟω'. έσπαραίνων έπί ζνζλοτε-
τα π·.0ί άνέαον γίριι κό·.ιν εϊ;·τό·. άνοιζτό·. όγθκ/.ρ.ό-γ καί 0u(i>aza).v?^zTW. ■ ϊσα·. τοπιθιτίω), Γ/ητο; π/ι-
•ύτο; Si·) τυχόντα., διότι ΐ) αύτώ ύπάρχεε ππβ τι; ααύαζωτάτ,ρού; j 4ινά τών Οοαυσαά™·. έστάΟαιζον ίε-
ττ,ν φύσιν υγρόν, αίιαζείτττω; εξερχοαίνου ζατωβεν τών ρίζεγαρο,ίόν δω> ■ , Γ ’ _.υτ4κοντα ).ίτρα;. Σκαειωτίυν, έν
Λαχεοαένου S' ίκι τον 3ο).5οϋ, καί άποπλννβντο; καί τό έλάχιστίαοκτώ, εεκοσι, και τ^ πο».ού; στατίρα;,
άτοαον τί; κόνεω;. ΆΗά τό υγρόν τούτο, τό τοσούτον πρόΤ?!τούτοι;, ix τί; σννθέσεω; αυτών,
ρου εις του οφθαζρον, εχει οςυτητα τινα, ητις ενίοτε καθισταΛ^ρεθίσαυ εις «· j - τιυα εύμεγέθωυ ρετεω-
τοσούτου ισχυρά, ώστε Θά κατέκαιε τό δέρμα καί Θά κατέστρε.βτι ησαν μετεο>ριχη·> κατα/» / .,· -· · Βο«ττανικόυ Μου-
τά βλέφαρα; έάν κατα τά άκρα αυτών δέυ έξήρχετο λίπος τι, δΧών λίθων δύναται ο φιλοραθης να ιδη ει, το Βρεττανικ 
διαχέεται έπί τών επιφανειών αύτώυ, καί έστιν άδιαπέοαστον σείου.
τών ύγρών τών αναγκαίων, όπως άποπλύυωσι τόυ βολβόν, ό)ς χ Έν τοΐς 
άριστον γάνοιρά έστιν άδιαπέραστου ύπό τού ύδατος. <υνταγρέυοις ύπό

ΊΙ πνοή, ή έξερχορένη έκ τών πνευμόνων, άποστερείται τοσι 
του τών ζωτιχών αυτής ιδιοτήτων, ώστε εάν άναπνεύση · 
παλιυ άνευ ετέρου άέρος καθ’ήυ στιγμήν έξέρχεται έκ τοζ 
δύναται αύτη νά ποοξενήση άαεσου θάνατον έκ πηγρού. 
έφέρετο διά τού άέρος πέριξ ήρώυ, ρεγάλη καί όλεθρίι 
πιο ροή αυτής επί τε τής ύγιείας καί τής ζωής ήρώυ. 
αυτής έστι τοιαύτη, ώστε ούσα έλαφροτέβα τού άτροσ 
ρος, άρα έξέλθη έκ τών χειλέων καί τόιν οωθώνο^ν, ά 
'χί^ς πολύ ύπεράνω τής αναπνευστικής ήρώυ πεοιφ-ρεί 
παυορθ&ίθη εκεί, άνανεωθή καί σταλή πάλιν όπίσω χαθ 
τική. Πόσον δέ ταχέως γίγυεται ή εις τά άυώτεοα σι 
άτροσφαίρας άνάβασις τής έκ τών χειλέων ήρώυ έξεοχο 
τούτο καταδείκνυται καί καθοοάται πρό πάντων κατά 
πρωίαν, Άλλ*όσον  κακός καί θανατηφόρος καί άυ η ό έ 
αήρ, ή φύσις, ούσα σοφή καί οικονόμος έυ άπασι τοΐς εογοις αύτήά 
καθιστά αυτήν χρήσιμου κατά τήν έξοδον αυτής διά τών φωυητι. 
κώυ οργάνων, καί παράγει έξ αυτής τούς ψιθυρισμούς τού soojto^ 
τάς γάυχείας τής άγάπης έχγράσεις, τούς άορούς τόνους τή, - Λ 
πίνης συρπαθείας, τούς ήδείς ήχους τής θελξικαοδίου μουσική; 
τήν έπαγωγόυ καί πειστικήν ευγλωττίαν τού έξοχου ρήτορος.

ναται

ξη

.'·>ΤΓ,Ζ χΐΙΟΟ:

W, £0“β«’

«ύπομνήμασι τού αύτοκοάτορος Ίεχάν Σιάχ,» περσις-ί 
αυτού τούτου, περιγράφεται ο λίθος ό πεσών εις 

τήν επαρχίαν Λαχόραν 1620*  ό δέ Φρέϊσχτα, εις ύφος άληθώς 
ανατολικόν, ποιείται μνείαν τής μετατροπής τού «υιού τού κεραυ- 

ίζεωινο5Μ ώς ονομάζει αυτόν, εις άκινάκας δύο, εις μάχαιοαν μίαν, καί 
71 εν ραχαίριον, κατά προσταγήν τού Αύτοκρατορος. Ό Αύτοκράτωο 
7 ό ί λέγει· « Ειπον καί εστάθρισαν ένώπιάν ρου τήν ύλην, ής τό βά.ρος 

Αλλ τ, φύτζ τολάχ. Έδωκα παραγγελίαν εις έπιδέξιον χειοώνατκα νά
φαιοικου «j ^«^ασκευάση έξ αυτής ξίφος, ράχαιοαν καί ααχαίριον. Ό εργάτης 

έξέθηκεν, ότι ή ύλη δέν ήτο σφυρηλατήσιρος, άλλ’ οτι έθρύπτετο 
ύπό τήν σφύραν. Έπί τούτω έπρόσταξα νά άναριχθή ρετά σιδή
ρου. Κατά τάς διαταγάς ρου λοιπόν τρία ρ.έργ) σιδήρου τής 
ά στ ο απή ς ένώθησαν ρεθ’ ενός ρέρους κοινού σιδήοου, καί έκ 
τού μί?ματος κατεσκευάσθησαν δύο άκινάκαι, ρία ράχαιοα, καί έν

χ

όνους τής άυύοω. 
κ«ί

θείας άο·

Κα
νά

ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ.
Ό έπισκεψάρευος τό ρουαστήοιου τού Ούεστυ.ίνστεο ενθυμείται 

ΐσως, ότι είδεν ευμεγέθη λίθου ύπό τήν έδραν έφ’ής έστέφουτο το 
πάλαι οί βασύ.εΐς, ά'/'/.ά πιθανώς άγνοεΐ τήν εις τά στόματα πο)- 
λώυ φεοορένην παράδοσιν πεοί 
θέαν αυτού πράγρατος. Αυτό ι 
νων, εύςτινας καθ’ όλας τάς χ
θώς ό ρέλας λίθος τής Μέκκας, δέν ήθελεν είσθαι ύτ 
εϊπΛρεν εις τούς προγόνους ήμών ότι επεσεν καί ούτο.
οαυού,καί ότι έπ’αύτοϋ ώς έπί Θεμελίου λίθου έθεαελιώθη ή βασιλεία.

Έν πολλοίς τών αρχαίων συγγραφέων ύπάρχουσι Οαυμασταϊ πε· 
ριγραφαί λίθων, περί ών επίστευον, ότι κατέπεσαν ώς βροχ^ή εξα· 
κουτισθέντες άπό τών έριγδούπωυ καί νεφεληγεοετών θεών τού Ό 
λύρπου, έπί τών κεφαλών ασεβών άνθοώπων υύυ δέ, οτι άληθώς 
πίπτουσι λίθοι άπό τού ουρανού, αυτό οπεο πεοιεπαίχθη μέχρι πε- 
ριγρονήσεως ύπό τών ράλ)ον πεπαιδευμένων άνδρών καί στευτο- 
ρείως ύπεστηρίχθη πλειστάκις ύπό τών άπαιδεύτων, είναι εκτός πά- 
σης διαρφισβητήσεως. Τοιούτοι λίθοι εύρέθησαν βαθίως τεθαρρέ- 
νοι εντός τής γήζ, έυ τόποις έυ οίς ούδεμία περί τής γενίσεως αυ
τών παρά'ύοσις έ^ίρετο' άλλ’ έπίσης άυεκαλύφθησαυ άρέσως ύποκά- 
τω θέσεων, ένθα μετέωρα εωράθτ,σαν εχρηγνύμενα, καί συνελέχθη- 
σαυ δ ι ά θ ε ρ ρ α ετι όντα. Χωρικός τις εύρισζόρενος εις του α
γρόν κατά τήν Νορραυδίαυ, ποό τινων ετών, κατετοόραξεν τού 
βροντώδους ήχου, ωσάν κανονιού, όν ήκολούθησευ ήχος βοομώ^ηςι 
καί έντονος συριγμ.ός εν τώ άέοι. *0  δύστυχος άνθοωπος, έν αο-

—ίχ----  > λ ' - ■ - y νά ύόώση τούς
:πιφωυησας «Με-

) ούτω ; Συγ- | 
; ρου .’ » Βαθύ ■

α σεοσε^εία εΟ/νικού, μη 
:σεν έρβρόντητος έπί τή: 
χου ! Είναι δυνατόν νά καταστραφώ 

ροι, Σι καθικετεύ&ί, όλας τάς άνορίας ροι 
εθα τό αίσθηρα τού δυστύχου αυτού άνΘροζπου. 

εις προγενεστέραν εποχήν, ήτοι κατά τήν δεκατην έκ-.

οφθαλμού:

δευτοι έξ ίσου εμβρόντητοι έγένοντο όρώντες τά φαινόμενα ταύτα. 
Μετέωρα, ώσεί αιρατόφυρτα ξίφη, φοίτεινά σκήπτρα, καί ράβδοι 
θείας έκδικήσεως έφεγγοβόλουν εις τούς ουρανούς, καί όργι/.ως έ- 
σείοντο ύπερανω ενόχων πόλεων. Σχεδόν έκαστος ν^ώσκει καλώς.
άυ ολίγου άυαδοάρη εις τήν ίστοοίαν, τά πεοί τού ρετει 
νου, όπερ εχρίματο ύπεράνω τής 'Ιερουσαλήμ κατά τή'. 
Τίτου κατερείπωσιυ αυτής, ό>ς δυυάρεθα υ’ άναγνώσωρε 
ιστορίαν τού Ίωσήφου,

Τά ρετέωοα μαγικά φαιυόρευα δέν ήκολούθησε πάντοτε πτώσις 
λίθων, ή, τουλάχιστον δέν έβεβαιώθη ή πτώσις τούτων έφ’ όλων 
τών περιπτώσεων. Άλ'η έυ πολλοίς τών παραδειγμάτων άναρφι- 
σβήτητον έθεωρήθη, ότι τά τοιαύτα φαινόμενα ητιολογήθησαυ έκ 
στερρών σοιρατων κιυουρευωυ διά τού άέρος, καί άναφλεφομένων 
κατα τήν προσέγγισιυ αυτών εις τήν γήυ.

'Ο αναγνώστης δύναται νά φαυτασθή 
καλοκαιριού, καί δύο κυοίους, τόυ Βωδϊυο: 
βάζοντας είς τήν αυλήν τής έπαύλεω; τού 
επικρατεί καί ό ουρανός αυεφ-λος, ότε αΐ 
ωχρού καί λαρπρού φωτός, σκιάσαντος τό σεληναίου, 
δόυ πανσέληνου ούσης. Άτευίσαυτες ποός τά άνο> εί 
υίθ, ήτοι τό κατακόρυφου σηρεϊου, διάπυρου μύδρον, 
τήν διάμετρον τής Βασιλίσσης τής Νυκτός είτε τής ό 
(τής Σελήνης), σύροντα όπισθεν αίρατόχοουυ ουράν ζαί διαπεοώυτα 

φεγγοβόλει ώσεί αίρατώδες ξίφος. Ού- 
στοαπή, άλλά σχεδόν ρετά ταχύτητο; 

πλανήτου, ίσταται ό απαίσιος ούτος οιωνός διερχορευος τούς ού-

υπθ

>πνήν τινα έσπέοαν τού 
αΐ Κ. Καρρήυ, πεοιδια-

ύπό

ό

Όυ:

ραχαίριον.»
Κατά τά τελευταία έτη ή περί τάς έπιστηρονικάς συγγραφάς 

αύξουσα ακρίβεια, καί ή συχνότης περί έπιρελούς παρατηρήσεως, 
συνέτεινον εις τήν έξακρίβωσιν τούτου ώς καί πολλών άλλων εκπλη
κτικών μυστηρίων. Παντοδαπαί θεωρίαι διεσπάρησαν πρός έξήγη- 
σιν τών γεγονότων, ών τήν ύπαρξιν πληρέστατα παρεδέχθησαν. 
Καί έν πρώτοις έρρέθη, οτι ή έπενέργεια τής αστραπής έπί τών 
όξυδίων τής γης παρήγαγεν ίσως τους λίθους. Εφεξής, ότι έξηκον- 
τίσθησαν εις τόν άέοα, εις άπειρον άπόστασιν, έξ ηφαιστείων εκρή
ξεων, καί έφειλκύσθησαν πάλιν ύπό τής γης ή δέ έλξις, ή ταχυπο 
ρία, καί τό διάπυρου παρίστα αυτούς ώσεί διάττοντας άστέρας. 
Έπί τέλους, ή ύπόθεσις, οτι έσχηρατίζοντο εις τάς άνωτέρας χώ
ρας τού ουρανού, έκ τών συστατικών αυτού τούτου τού άέρος, ελα 
βε παντοδαπά υποθετικά σχήματα. Επειδή ή ύπόθεσις αυτή δέν 
έξήγει άποχρώντως τά φαινόμενα, ό Ααπλάς έτόλρησε ν’ άποδώση 
τήν γένεσιν αυτών εις πυρίπνοα δρη τής σελήνης. Καί -ιό από τού- 
δε οί θεωριοίόγοι, δντες εις τό πέλαγος, ήδύναντο, καθ’οίανδήποτε 
διεύθυνσίν ύπηγόρευεν ή φαντασία, νά πλέωσι. Τό άπειρον διά
στημα, έλεγον, δύναται νά περιέχη μόρια δροια πρός τά έξ ών συνί- 
στανται οί πλανήται, διεσπαρμένα εις λεπτοτάτην ρορφήν, καθ’ό
λας τάς άπεοάυτους έκτάσεις τού έν αύτώ αίθέρος, καί περιστατι- 
κόν τι δύναται ν’ άναφλέξη καί συγκεντρώση τά ρίόρια εις πυρίνους 
σφαίρας ! ΊΙ Θεωρία αυτή ή οιαδήποτε άλλη δύναται, τουλάχιστον, 
νά χρησιρεύση εις τό νά παροτρύυη τούς ανθρώπους πρός διάσκε- 
ψιν, καί έπί τέλους ’ίσως έννοηθή κάλλιον τό πράγρα, δπερ, έπί τού 
παρόντος, τόσον άρυδρώς εννοείται ύπό τών επιστηαόνων άν^ρών^ 
όσον και ή γένεσις αυτών τών πλανητών είτε ή κοσρογογία.

Νεωστί άνταποκριτής τις τών πρωινών έκδιδορένων εφημερίδων, 
περιγράφωυ λαρπρότατόν τι ρετεωρον, όπερ είδε καθ’ ήν στιγρήν 
έσυλλογίζετο περί τού φαινορε'νου, καί Θερρώς ηύχετο νά έβλεπεν 
ίδίοις δρρασι αυτό, φαίνεται θεωρήσας τό φαινόμενου ώς Θείαν ά- 
πάυτησιν εις τήν ρόλις έκστορηθεισαν ευχήν. Τό έν λόγω μετέω
ρον είδεν ό παρατηρητή άπό του άόγου τού Σχιούτερ, ότε έβλεπε I 
πρός δ υ σρ ά ς, επίρα δέ άπό ρεσηρβρίας πρός βορραν. Άλλ’ : 
ό ταύτα διηγούμενος παρετήρησευ αυτό κατά τόν αυτόν χρόνον έκ 
Θε’σεως μάλλον πρός δυσράς κειρένης, έυ ώ έβλεπε πρός ά ν α- 
τ ο λ ά ς· καί ώρισε τήν Θέσιυ τού υ.ετεώοου ώς ούσαν ρεταξύ τών 
δύο σηρείωυ τής παρατηρήσεως. Τό ρετε'ωρεν αύτο ήτο άξιοση- 
ρείωτον δια τήν βραδείαν, ρεγαλοπρεπή κίνησιν, καί πήν κατά τό 
φαινόμενου όριζοντείαυ γραμμήν, ήν διήυυεν. *Ο  πυρήν ήτο λαμ
πρός, λευκός ώσεί άστηρ, καί ή πύρινη ουρά ΐιγε πεοίπου τό ρη 
κος ρωμαϊκού ξίφους, καί χρώρα έρυθοου ο>ς τού αίρατος. Καθ’ ό
σου δ’ έπλησίαζε πρός βορραν ίσπινθηρουόάει, καί έπί τέλους διερ- 
ρώγη.

Ούδερία ύπολείπεται άρφιβολία, ότι τό όραθέν μετέωρον ήτο ο
ρατόν εντός τής άτροσφαίρας τής γής, καί ότι έσύγκειτο έκ στερράς 
ύλης ευ ααταστάσει διαφλέξεως. 'Ο Σίο ‘Ονούφριος Δέβυς, εις τάς 
περί άλογός έρεύνας, διεσάφησε τούτο, ότι τό θειον καί τό φωσφό
ρου, ρεταξύ άλλωυ ύλώυ, δύυαυται υ’ άναφλεχθώσιυ εντός άέοος α- 
ραιωθέυτος εις βαθαον ίσον πρός την αραιότητα τού άέοος τών χω
ρών εκείνων, όπου τά είρηρε'υα φαινόμενα όρώνται. Άλλ’ εί; τούς 
ρετεωρικούς λίθους εύρέθη έπίσης ραγυήσιον, καί ό Κ. Βρεύλέύς ό- 
ριζώυ δηροσίως περί τούτου καί τών παοορίων Θεμάτων, καί άπο- 
λαύων έπί τούτω τής κοινής ύπολήψεως, αποδίδει τ 
κότητα φωτός εις τήν καύσιυ τού μαγνησίου έυ 
νου. Ίΐ δέ φωτεινή κόμη εξηγείται έκ τής διαβάσεω: 
διά ρέσου τού άίρος, της εουθοότητος αυτού προεοχομέυη; 
Ψ’-*χράυσεως  καί έλαττώσεως τής φλογός καθ’ όσον τό ι 
προχωρεί. Τό πυρώδες Ιπορ.ίνως ξίφος τό οίουεί ^εβαρρ 
αιρα είναι τό ρετε'ωρου έυ τώ φυσικώ αύτού σχήρατι. Τοιουτοτρό
πως ή άπλοϊκότης ήμών οιαγωτιύεται ύπό τής ίπιτ’ήυ.η-.^αϊ το ποιη- 
τικον τής ήρετε'ρας φύσεως άποσβένυυτα ιέπί τινα χοόνου. Καί όμως 
ρή φοβού σύ, όστις αγαπάς τά θαύματα ώς άγαπάς τό ρέγιστου 
τοιν όλων θαυράτων, τήν ζωήν σου. Οί πεοί τήν «μετεωοικήυ ά- 
στρουορίαυ» είδήμουε" ώ' /.α) ‘ί' πάσαν άλ/τν -;πιστήμη · όνο-α 
ζοντε./ϊ,..; ;

τού όξυγό- 
ρεώρου 
έκ τής 
τέωρον

σων πρός έπέκτασιν τοΰ πολιτισμού, συγκεντρούν εις · 
κοινόν τι κέντρου τάς έλπίδας καί τούς φόβους τοΰ κό- < 
σμου. Η άπόστασις ούδέν παρέχει έμπόδιον εις τάς ι 
ένεργείας αυτού, καί πολιτικοί άνδρες, 'έμποροι καί ι 
οικογενειαι, θεωροΰσιν αυτό ώς πσρακαταθήκηυ τών 
μυστικών αυτών. Ή δέ παρούσα θαυαασία άνάπτυξις 
τών ταχυδρομείων οφείλεται προ πάντων εις έξωτερι- 
κας περιστάσεις. Κατά πρώτον έπρεπε νά κατασκευα- 
σθώσι καλαί οδοί καί σιδηρόδρομοι πριν ή αί άμαξαι 
καί έιτμάμαξαι δυνηθώσι νά τεθώσιν εις κίνησιν. Ε
νίοτε τό ταχυδρομείου τής θαλάσσης έβράδυνεν ένεκα 
τής κακοκαιρίας, μέχρις ού τά άτμόπλοια ύπερέβα- 
λον καί τό πρόσκομμα τούτο.

Τά μεγάλα ταχυδρομικά έξοδα περιώριζον τήν ω
φέλειαν τών ταχυδρομείων έν Μεγάλη Βρεττανία καί 
’Ιρλανδία άχρις ού οί Κ. Κ. Βαλλάσης, Κελλίης καί 
Χίλλ έφεύρον τήν χρήσιν τών ταχυδρομικών γραμμα
τοσήμων. Μετά δε ταΰτα ήρξαντο νά δ^ευθύνωσι τάς 
έπιστολάς διά τών άτμαμαξών, διαιρέσαντες τό Λον
δίνου καί τά περίχωρα αυτού εις ταχυδρομικά τμήμα
τα, καί εττί τέλους προσήρτησαν εις πολλά τών ταχυ
δρομείων τάς νέας τραπέζας, περί ο>ν έγράφαμεν έν 
τινι τών προηγουμένων ήμών φύλλων, καί έν αις οί 
πτωχοί δύνανται νά καταθέτωσι τά περισσεύματα τοΰ 
ημερομισθίου αυτών.

Ή παρούσα έκθεσις τοΰ γενικού διευθυντοΰ τών έυ 
Μεγάλη Βρεττανία καί 'Ιρλανδία ταχυδρομείων έστί 
σημαντικώτατον έγγραφον, δεικνύον τήν θαυμασίαν 
πρόοδον τών ταχυδρομείων έν χώρα έαπορικωτάτη. 
Τούτο δέ δυνάμεθα νά έννοήσωμεν μόνον διά τής συγ- 
κρίσεως διαφόρων περιόδων. Έν έτει 4839, πριν ή εί- 
σαχθή ή χρήσίς τών ταχυδρομικών γραμματοσήμων, 
ό άριθμός τών πληρωθεισών έπιστολών άνέβη εις 75,908,000, έν δέ τώ I860 εις 564,002,000. Ενταύθα 
δέ δυνάμεθα νά δείξωμεν καί τήν άναλογίαν τών έπι
στολών πρός τούς κατοίκους τών τριών βασιλείων. I 
Έν μέν τή ’Αγγλία ή άναλογία ές-'ι 22 έπισολαί πρός 4 πρόσωπον, έν δέ ’Ιρλανδία 8 πρός I καί έυ Σκωτία 47 πρός 1. Ό πληθυσμός τής Ιρλανδίας έστί διπλά
σιος τοΰ τής Σκωτίας, καί όμως ή ταχυδρομική άντα- 
πόκρισις τών κατοίκων αυτής έστί κατά τό ήμισυ κα- 
τωτέρα τής Σκωτίας, καί ή δυσαναλογία αύτη προέρ
χεται είτε έκ τής μή έμπορικής κινήσεως τών Ιρλαν
δών, είτε έξ έλλείφεως άνατροφής, είτε έξ άμφοτέρων. 
Έυ Λονδίνω καί έν ταΐς μεγαλοπόλεσιν ή ιιναλογία 
έστι μεγάλη- έν Λονδίνω λ. χ, έστί 43 πρός 4, έν Λι- 
βερπούλη 27 πρός 1, έν Βιρμιγχάμη 28 προς 4, έν 

■ Μαγκεστρία 28 πρός 4, έν Δουβλίνω 34 πρός 1 καί 
έν Έδεμβούργιρ 36 πρός 4. Έάν ένώσωμεν όμοΰ τήν 
’Αγγλίαν, Ίρλανδίαν καί Σκωτίαν, θά έχωμεν κατά 

’ μέσον όρον τήν άναλογίαν 49 έπιστολάς πρός I πρό
σωπον, καί έάν συγκρίνω μεν τά 'έτη 4839 καί 4860 
θά εύρωμεν, ότι ή ταχυδρομική άνταπόκρισις επτά- 
πλασιάσθη κατά τό I860.

Μετά δέ τάς έπιστολάς πραγματευόμεθα περί τών 
έφημερίδων καί τών διαφόρων βιβλίων, τών πεμπο- 
μένων διά τοΰ ταχυδρομείου. Εφημερίδες καί βιβλία 
φεροντα τό ταχυδρομικόν γραμματόσημου, καί έφη- 
μερίδες έκ τής αλλοδαπής, είσήχθησαν εις τό Ηνω
μέναν Βασίλειον τής Μεγάλης Βρεττανίας καί τής 
’Ιρλανδίας περί τά 46,632,000, δεικνύουσαι έλάττωσιν 54 τοΐς 0 () συγκριτικώς πρός τό έτος 1859. Πληρω- 
τέαι δ' έφημερίδες, μή φέρουσαι τό ταχυδρομικόν γραμ
ματόσημου, είσήχθησαν εις τό Ηνωμένου Βασίλειον 
τής Μεγάλης Βρεττανίας καί τής ’Ιρλανδίας περί τά 36,487,090, δεικνύουσαι αύξησιν 4 2 γ τοΐς 0,'θ συγ- 
κριτικώς πρός τό έτος 4859. Πρός έκτέλεσιυ δέ τής 
μεγάλης ταύτης έργασίας ησαν εις έιέργειαν 10,623 
ταχυδρομεία, έξών 818 είσι πρώτης τάξεως, καί 40623 
δευτέρας τάξεως. Εις ταΰτα δέ προσθετέα καί 2,473 
κιβώτια, ιδρυμένα έν ταΐς όδοΐς, έξ ώυύί") ίδρύθησαν 
κατά τό έτος 4859. "Ωστε ό ολικός άριθμός τών πρός 
παραλαβήν τών έπιστολών ταχυδρομείων άυαβαίυει 
νΰν περί τάς 14,000.

Εις τών κυριωτέρων σκοπών τών ταχυδρομείων έ- 
θεωρήθη καί ή ταχεία διανομή τών έπιστολών. Πρό- 
τερον μέν απασαι αί έπιστολαί έπέμποντο εις τό γε
νικόν ταχυδρομείου έυ St. Martin*s-le-  Grand’ άλλ’ άφ’ 
οτου ή μητρόπολις διηρέθη ε'ις ταχυδρομικά τμήματα, 
έκαστου τμήμα θεωρείται ώς ιδία πόλις. Καί τώ όυτι 
ή μητρόπολις, εί καί πολιτικώς τε καί κοινωνικώς 
πρέπει νά θεωρήται ηνωμένη, πραγματικώς όμως ού
δέν έτερόν έστιν ή άθροισμα διαφόρων πόλεων, διό 
καί εικότως ΰποδιηρέθη ε'ις διάφορα ταχυδρομικά τμή
ματα. Οϋτιο τό νέον οικοδόμημα έν A’era-street κατέ
στη τό πρώτον ταχυδρομείου τοΰ δυτικού τμήματος, 
καί παρόμοια νέα ταχυδρομεία συνεπληρώθησαν έν 
τοΐς μεσημβρινοδυτικοΐς καί βορειοανατολικοΐς τμή- 
μασιν. 'Αποτέλεσμα δε τής ΰποδιαιρέσεως ταύτης 
ΰπήρξεν ή τηχύτης περί τήν διανομήν τών έπιστολών, 
κα Η πυ ' r // ■ r

ι §ntann
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Η ΕΝ ΚΡΟΝΣΤΑΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΑ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΡΙΑΣ ΤΟΥ Μ. ΠΕΤΡΟΥ.

Ή κατωτέρω εικονογραφία παρίστησι τήν εις Κρον- 
στάνδ έν τή ενορία τοΰ Αγίου Άνδρέου μητροπολιτικήν 
έκκλησίαν τοΰ Σωτήρος, ή πυραμίς καί ό τρούλος τής 
όποιας εισίν έξωθεν κεκαΧυμμένα διά χαΧκίυων πΧα- 
κών. Ή αρχιτεκτονική αυτής τε καί τοΰ πύργου και 
τοΰ ερείσματος αυτών, ώς καί ή τοΰ έν τω κέντρω τής 
εικονογραφίας φαινομένου χρονοτηΧεγράφου, ομοια- 
ζουσι τώ έν τώ ναυστάθ μω τοΰ Πορτσμούθ οίκοδομή- 
μαιι. Αί δέ εις τό πρόπεδου κιγκλίδες ανηκουσιν 
εις τόν εξώστην τού άγγλικοΰ προξενείου, έξ ού έΧήφθη 
τό τής εικονογραφίας σχέδιου. Ύπάρχουσι δέ εις Κρον- 
στάνδ καί άΧΧαι έκκΧησίαι, ώς καί λέσχη δια τούς 
εύγευεϊς, άγορα, στρατιωτικά σκηνώματα, σχοΧεΐα 
καί άΧΧαι δημόσιαι οίκοδομαί' πρός τοίς άΧΧοις δέ 
μέγα στρατιωτικόν νοσοκομεΐον άραόδιον εις τό να 
περιΧάβη 2000 ασθενών. Καί έν τή μεγάλη πλατεία 
τής πόλεως είναι έγειγερμένος ό ιινδριάς τού Μεγάλου 
Πέτρου έστραμμένος πρός τόν έν Χιμένι στόΧον. Έπί δέ τοΰ έκ γρανίτου μεγάλου ΰποστηΧίου αύτοΰ υπάρ
χει ή άκόλουθος λατινική επιγραφή'

«Πίτρ'.> Ά. 1841.»

καί έν γένει παν δ,τι δύναται να. διδάξη εις το δημό
σιον την εφαρμογήν τής επιστήμης εις τάς τέχνας καί 
τήν βιομηχανίαν.

Βιβλιάριον δέ πωλούμενον εν τώ καταστήματι 
περιγράφει λεπτομερώς τά πάντα και τον τρόπον τής 
προπαρασκευής έκάστης των ανωτέρω έκθέσεων.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΟΝΑΙΝΩι 
ΠΑΝΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Τό νε'ον τούτο κατάστημα, τό ίδρυθέυ δι έπιστημο- 
υικάς έκθέσεις καί πρός έμφύχωσιν τεχνικών καί βιο
μηχανικών έφευρέσεων, είναι οικοδομή, κατ έχουσα 
εύρύ τι μέρος έν τώ κέντρω τής άνατολικής πλευράς 
τής πλατείας Λείστερ, ήτις έπί πολλά έτη έχρησι- 
μευσεν ώς κοινός τής πόΧεως τοΰ Λονδίνου τοπος 
έκθέσεωυ.

Ό ρυθμός τής άρχιτεκτονικής αύτοΰ είναι σαρακη- ο ΕΝ Τ1Ι ΜΕΓΑΑΙΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΣΤΑΝΑ ΑΝΑΡΙΑΣ 
κός, ώς καταφαίνεται έκ τών πυραμίδων καί ' ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ,
ιιέλλειπτικοΰ σχήματος ά 
ίδωυ αύτών. Τά διακρίνοντα 

μως έξωτερικώς τήν οικο
δομήν χαρακτηριστικά εισι 
τα προς τΐ)ν κορυφήν τύμ
πανα, έφ' ών παριστάνονται 
οί κυριωδέστεροι κλάδοι τών 
τεχνών καί έπιστημών διά 
τών σημάτων τών καθηγητών 
αύτοΰ, καί περιπλέον τά βα
σιλικά σήματα, ώς καίτά 
τής οικοδομής αύτής έμβλή- 
ματα μετά τής ρήτρας «Νους 
καί Χειρ.»

Τό δέ έσωτερικόν, όπερ ή 
ή παρακειμένη ημών εικονο
γραφία εικονίζει, καί εις ό 
εισέρχεται τις διά προαυ
λίου καθωραΐσμένου πλιν- 
θίοις πεποικιλμένοις καί άγ- 
γλικώ αλαβαστρω, και ς-οας 
θολοσκεποΰς, σαρακηνικώς 
κεκοσμημένης,κυκλοτ ερεςόν, 
σχηματίζει αίθουσαν, κατά 
μέσον μέν έχουσα μεγάλο 
πρεπή πίδακα, καθ' όλην δε 
τήν περιφέρειαν δύο στοάς, 
τήν μίαν ΰπερ τήν άλλην με
τά κεκοσμημενωνπροσοφεων 
καί οροφών, διρρημένας εις 
τραπέζια' ο δε μέγας κεντρι
κός αύτής θόλος άποστίλβει 
ύπό χρυσού καί ζωηρών χρω
μάτων. Φωτίζεται δέ ή εύ- 
ρεΐα αυτή αίθουσα τήν ημέ
ραν μεν άνωθεν διά στρογ- 
γύλων τόπων αύγαζουσών ώς 
άστ ρα, καί σειράς θυρίδων, 
σχήματος ήμικυκλικοΰ, τήν 
δέ νύκτα διά λυχνιών κατα
σκευής συμφώνου πρός τήν 
τών λοιπών κοσμημάτων. Ή 
διάμετρος τής αιθούσης ταύ- 
τι/ς είναι 91 ποδών, καί τό 
ύψος άλλων τόσων, τό όλον 
δέ αύτής εμβαδόν καταμετρά 500,000 κυβικούς πόδας. Τό 
έκ τοΰ κεντρικού σωλήυος τοΰ 
πίδακος άναπηδόν ύδωρ φθά
νει μέχρι τής οροφής, τό δέ 
έκ τών πέριξ οκτώ μικροτέ- 
ρων, έξικνούμενον εις ύφος 40 ποδών, καμπυλοΰται έπειτα 
πρός το κεντρον τής δεξαμενής, 
ύδωρ τοΰτο άπό φρέατος άρτεσιαυοΰ 346 ποδών βά
θους, πιέζεται πρός τόν πίδακα διά πνευματικής με
γάλης δυναμεως άτμοκινήτου άντλιας.

Εις τήν κατωτέραν τών στοών υπάρχει φωτογραφι
κός θάλαμος, εις ον άνέρχονται ή διά τών κλιμάκων, 
ή όια φορείου ανελκωμένου διά μηχανισμού. Εις τά 
πέριξ δέ τής αιθούσης δωμάτια πρός διαφόρους'προ-

ΩΤΙ1ΡΟΣ ΚΑΙ II ΣΚΟ1ΙΙΑ.

εν τή πτώσει αύτοΰ 
Προερχόμενου δέ το

παρασκευάς επιτήδεια, και πρός τούτοις χημικόν έρ- 
γαστήριον καί αναγνωστήρια.

Εις τό πανοπτικόν τούτο κατάστημα δύναται νά ϊδη 
τις οΧας τάς μέχρι τοΰδε έφευρημένας μηχανάς, τε
χνίτου βόρειόν σέλας, τεχνίτου κεραυνόν, την κατα
σκευήν ραφίδων και καρφοβεΧουών, τήν προπαρα- 
σκευήν τοΰ αερίου, τήν πήξιν τοΰ ΰδραγύρου, τήν τοΰ 
ανθρακικού οξέος διάλυσιν καί κρυστάλλωσ ιν, του 
γαλβανισμόν, τον μαγνητισμόν, τό ηλεκτρικόν φιος,

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΟΛΕΩΣ KIOBH? 
ΑΙΑΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ 

ΑΗΕΠΕΡ.
Η Κιόβη, μια τών ξωγραφικωτερων πόΧεων τής 

'Ρωσσίας, έπονομαζομένη ή «Αγία Πόλις», έπισύρει 
κατ' έτος άπανταχόθεν τ'ης αύτοκρατορίας πλήθος 
προσκυνητών, έ'νεκα τών ποΧΧών έν αυτή έκκΧησιώι 
καί τών πολυαρίθμων άγιων λειφάνων. Κεΐται δέ έι 
τή έπαρχία Αηέπερ έπί τοΰ ποταμού τοΰ αύτοΰ ονό
ματος, ούσα ή μητρόποΧις τής Μικρός 'Ρωσσίας καί 
τής Ούκραίνης. Περιέχει δέ είκοσι τέσσαρας έκκΧη. 
σίας, τών πΧειόυων έχουσώυ καί μονάς πλουσιωτάτας, 
Ή δέ περιφημοτέρα τών έκκΧησιώυ τούτων είναι >■ 
τής Λάβρας, κειμένη έπί τής κορυφής μιας τών ύφη. 
Χοτέρων οχθών τοΰ ποταμού Αηέπερ, έν τώ κέντρα 
τοΰ φρουρίου Μετσερόκς, ώς καθοράται έν τή απέ
ναντι εικονογραφία. Ό ύ-φηλός πύργος καί οί κατά· 
χρυσοί αύτής τρούλοι φαίνονται άπό τοΰ εις τό άπέ 
ναντι τοΰ ποταμού δρόμου τής Αόσχας, ήτοι από άπο- 
στάσεως /I’1 βέρστων' έν τή μονή δε ταύτης, πΧου- 
σιωτατη ούση εις χρυσίου καί άδάμαυτας, κατοικεί g 
μητροπολίτης. 'Υπό του Χόφου δέ, έφ' ού ή έκκλησία 
καί ή άκρόποΧις, ΰπάρχουσιν αί κατακόμμαι, ήτοι 
εύρύς τις Χαβύρινθος κεΧΧ·'ωυ καί παρεκκΧησίωυ, έν 
οϊς διατηροΰυται, ώς Χέγουσιν, ακέραια 110 μαρτύρων 
τά σώματα, καί διαφόρωυ άγΐωυ τά Χείψανα. Τό πά- 
Χαι ή Κιοβη ήριθμει έν αύτή 800 θρησκευτικά κατα
γώγια.

Ιστορικοί τής I / ης εκατονταετηρίδας άναφέρουσιν, 
ότι εις τήν πόΧιν έσώζοντο 
έΧΧηνικαί έπιγραφαί δυσα
νάγνωστοι ώς έκ τής αρχαιό
τητας έπί τινων μνημείων, 

Τώ 861 Κΐος ό ήγεμών 
τών Μοσκοβιτώυ καταστή- 
σας καθέδραν αυτού τήν Κιό· 
βην, ηύτρέπισεν αύτήν διά 
ποΧΧών καί ποΧυτεΧών ασια
τικής μεγαΧοπρεπείας ώραϊ- 
σμών. Τω δέ 1070, όταν ό 
δούξ τής ΠοΧωνίας Βοσίσ- 
Χας έπιθυμών νά κατακτήση 
τήν 'Ρωσσίαν, προσέβαΧι 
τήν Κιόβην καί μετά μα
κράν πολιορκίαν καί τρομε
ρόν σφαγήν έκυρίευσε τήν 
μητρόποΧιν ταύτην' αξιόπι
στοι ιστορικοί διηγούνται, 
οτι ό δούξ οΰτος ΒοσίσΧας, 
θεΧχθείς υπό τής ποΧυτε- 
Χείας τής πόΧεως καί γοητευ
θείς ύπό τής καλλονής τών 
γυναικών, έχρόνισευ έν αύτί] 
μετά τών στρατευμάτων τον 
άσωτεύων έττι τοσοΰτον, ώ~ε 
οί έν τή ΠοΧωυία υπήκοοι 
αύτοΰ ήγερθησαν εις έπαυα- 
στάσιν, καί οτι ό ΒοσίσΧας 
συναγαγών ς-ρατόυ έκ 'Ρώσ- 
σων καί έπιπεσών κατά τών 
αποστατών υπηκόων του, κα- 
τέσφαξεν αθώους τε καί ένο
χους, πΧημμυρήσας τήν Πο
λωνίαν αιμάτων, καί ότι και 
αυτόν τόν προύχοντα τής 
Βαρσοβίας Στανισλάον,τολ- 
μήσαυτα, ίνα έπιτιμήση τάς 
υπεροπλίας του, κατέσφαξεν 
έν τή έκκλησία πρό τοΰ ιε
ρού. Τω 1615, οί Τάρταροι 
είσβαλόντες εις τήν Κιόβην, 
κατέστρεήταν όλην τήν άρ- 
χαίαν αύτής δόξαν, καί με
τ' αύτούς έπιδραμόντες έκυ- 
ρίευσαν καί έλεηλάτησαν αύ
τήν οι Κοζάκοι τή αρωγή τών 
Πολωνών.

Τερ δέ 1654, οί κάτοικοι 
δυσαρεστηθέντες κατά τών 
κυβερνώντων αύτούς καί έ- 
παναστατήσαντες έβλήθη- 

τής 'Ρωσσίας καί διέμειναν έκ- 
τοτε υπήκοοι ταύτης τής αύτοκρατορίας. Τά μεγάλα 
όμως προνόμια, τα οποία έχαιρον βαθμηδόν, ήκυρώ- 
θησαυ καί την σήμερον κατ' ούδέν πλέον διαφέρουσιν 
ούτοι τών κατοίκων τών άλλων ρωσσικών έπαρχιών.

Ή χώρα τοΰ νομού τής Κιόβης εύφορος ούσα πα
ράγει του άριστου έν Εύρώπη σίτον, καίτοι τοΰ κλί
ματος αύτής υποκειμένου εις μεγάλας ΰπερβολάς 
καύσωνας καί παγετού. Ό όλος πληθυσμός τών κατοί-

σαν ύπό την έξουσίαν

συυοδιών "τών ιίφικνουμένων κα
θ' έκάστηυ δι όλης τής διακαινισί- 
μου έβδομάδος εις τήν πόΧιν τού
της απο τών ορίων τής Τουρκίας 
μέχρι των απόπατων έπαρχιών τής 
Καμσχάκης είναι ιίπαράμιλλος. Ό 
ιματισμός τών χωρικών 'Ρώσσων 
έκάστης έπαρχίας έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, κΧινων επι τώ 
άσιατικώτερον, καί τό όμμα τοΰ 
θεατού καταπΧήττέται καθαρών 
μακρόθεν τήν ποικιλίαν, άηδιάζει 
δέ κατά τήν προσεγγισιν ύπό τής 
έπικρατούσης έπ' αύτών ακαθαρ
σίας. Καί εις τήν άκαθαρσίαν αυ
τήν αποδίδεται ή άναφάνισις τής 
χοΧέρας τοΰ 1848 άναμεσον τοΰ 
περί τήν Αάβραυ πλήθους, ότε αί 
άρχαί τής πόλεως θορυβηθεΐσαι 
ύπό τής τρομεράς καταστροφής, 
έξέδουτο διαταγήν τής άμέσου δια- 
Χύσεως τών προσκυνητών, αΧΧ’ ά - 
φοΰ ή νόσος είχευ ήδη διαδοθή έπί 
πολύ.

al'ju'j'jv.. 41 ά-
124 σρύξεις έ·.
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. Κων αύτής ύπεΡβαίνει 7όέν καί ή- 
μισυ 'κατομμύριον, ο ^ ^ως 
Ιζ.ιόβη<; άυαβαινει εις 4ο>θθθ 
Vei δέ ή πόλις αυτή απο της Μο- 
σγας 490 μιλιά, καί είναι δ^ρη; 
μένη εις τρία τμήματα Εις το 
ήνώτατον τό τής ακροπολεως 11ε- 
τσάρσκης δηλονότι, περιλάμβαναν

’ τήν έκκΧησίαν τής Λαβρας, την 
μηονήν αύτής, τάς έξ αυτών εξαρτω- 
μένας οικοδομάς, και τα εξωθεν

' ττροάστεια. Εις το κατώτερον το ι τήςΠαλαιάς ΠόΧεως, ωχυρωμενης I καί ταύτης καλώς δια φρουρίων. I ό'που καί ή αρχαία μητροπολιτικη ι εκκλησία τής Αγίας Σόφιας, επι 
■ τών τοίχων τής όποιας ανεκαλυ I φθησαν εσχάτως ζωγραφιαι αρ- 
' Ζαίαι. Καί εις τό τοΰ Παδολ το επι 
·. τής πεδιάδας κατώτατον παρα τας ί ογθας τοΰ Αηέπερ, εις δ ένεργειται 

τό έμπόριον τής πόλεως, και οπού 
ΰπάρχουσι παρεκτός τών αποθηκών 
καί έργαστηρίων, και πολλαί εκ- 
κλησίαι. Έν δέ τω τελευταιω του- 
τω τμήματι τής πόλεως συγκροτεί
ται έτησίως ζωηροτάτη έμπορικη 
πανήγυρις, καλούμένη ή «τών συμ
φωνητικών». z

Οί δέ προσκυνηται συνέρχονται 
ένταΰθα κατά τ'ο πάσχα εις έπί- 
σκεφιν τών διαφόρων εκκλησιών 
καί μονών, κυρίως δέ τών έν ταις 
κατόμβαις λειφάνων καί τής εκ
κλησίας καί τής μονής τής Λα- 
βρας, περί τάς όποιας οι μονάχοι 
ώκοδόμησαν διάφορα πανδοχεία 
πρός κατάλυσιν αύτών. Εις τους 
πτωχούς προσκυνητάς, αύλιζομε- 
νους εις τό ύπαιθρον, αί μοναχαί 
διανέμουσι καθ' έκάστην μέλανα 
άρτον. Θεωροΰσι δέ οί Χριστιανοί 
τής'Ρωσσίας ώς άπαραίτητον χρέος 
των τήν έφ' άπαξ τουλάχιστον έπι 
ζωής των έπίσκεφτν τής πόλεως 
ταύτης, καί δέν υπάρχει 'Ρώσσος 
άπό τής ΰφηλοτέρας μέχρι τής κα- 
τωτέρας τάξεως, οστις δέν έπεσκέ- 
φθη άπαξ έπί ζωής του τόν άγιον 
τούτον τόπον. Οί σχηματίζοντες 
όμως τό πλεΐστον μέρος τών προ
σκυνητών είσιν οί δουλοπάροικοι. 
Η ζωγραφική θέα τών διαφόρων

Εις τά μικρά πρόσωπα τής ει
κονογραφίας μας εικονίζονται ώς 
ένεστιν αί διάφοραι ένδυμασιαι, 
διακρινομέναι αι τών γυναικών 
διά τών ανοικτών χρωμάτων, ώς 
καί αί τών νεανίδων, αίτινες πλε- 
κουσι καί κοσμονσι τας μακρας 
κόμας των μετ' άνθέων καί κυμα- 
τιζομένων πολυχρόων λημνίσκων' 
ωκοδομήθη δέ πρό τινων ετών έπί 
τοΰ ποταμού Αηέπερ 'γέφυρα κρε
μαστή ήμίσεος μιλίου μήκους.

ΤΑΧΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΖΩΩΝ. — Πειράιζατά τινα άϊι 
zyi'JO'JTQ εσγάτως ττερί τού 
ζώων, ών τινα ααλίου έπι;
ττ;οία χτ,ς ΰαίντ,ς Ρσ^υξεν 
τός ένος δευτερολέπτου, οι 
γερσιν, και 94 όταν τ,συ/ο 
40 σφύζεις· i] τοΰ Ζυζου 
πεκος 4 3· τ<ς άρκτου 48· ., 
τ<ς α).εκτορίδος 140· τού αετού 160· καρ
κίνου καρδία76· βατρά^ου8Ο· γ).αυκος11Ο· 
έ).-'φαντός τίνος ίτο αδύνατον νά εύρεθ^· ή 
αρτηρία ριυωζου 120· κανθάρου 36. 4υ-

ΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΠΑΝΟΙ1Τ1ΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΙΙΜΑΤΟΣ.
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ΠΏΣ ΟΙ ΙΑΠΏΝΟΙ ΖΏΟΓΟΝΟΥΣΙ ΤΑ ΜΕΜΑΡΑΜΕΝΑ ΑΝΘΗ. 
αυθοδέσυ,η μαοαυθη εί; βαθμόν τοιούτου, ώστε ούδεαίαυ 
Ιλπΐζει τις έκ τού δροσερού ύδατος, οί Ίαπωνοί δύυανται 
>6)σιυ αυτήν είς τήν αρχικήν άνθηοάυ κατάστασιν δι ά- 

καί κατά το φαινόμενου λίαν καταστρεπτικού τρόπου. 
> έπισκεφθείς τις τήν ’Ιαπωνίαν διηγείται τά άκόλ.ουθα· 

ημερών ελ.αυον θαλ.εράυ καί έπιτερπή δέσμην άνθίων 
Ιαποίνού γνωρίμου. Τά άνθη διετέλουν ζοτηρά καί ώ- 

ύο σχεδόν έοδομάδας, ότε τέλ.ος πάντοίν έμ.αράνθησαν. 
στιγαήν ήτοιυ.αζόυ.ην ν’ άπορρίψω αυτά ό αυτός κύριος 
:ήν πατρίδα) ήλ.θε νά μ' έπισκεφθή. 'Έδειξα αύτώ τά 

μαοανθίντα άνθη, καί ειπον, ότι, άν καί διήοκεσαν ζωηρά έπί πο- 
ζύυ χρόνου, νύυ έγέυοντο άχρηστα. «”Ώ, ούχί,» είπεν εκείνος, αμό
νον έμβαλε τά άκρα τώυ στελεχών είς τό πύρ, καί Θέλουσι γείνει 
ευαυθή ό^ς καί ποότεοου.» Επειδή έδίσταζου νά πιστεύσω, αυτός 
λαδώυ υ.όυος εθηκε τά άκρα τώυ στείεχχώυ είς τό πύο έως ού άπηυ- 
θρακ.ώθησαυ. Τούτο έγένετο τό πρωί καί τό εσπέρα; τά άνθη πά
λιν έφαίυουτο ζοτηρά καί τρυφερά, καί οιετέλεσαν ούτως έπί αίαν ετι 
εοδομάδα. Τί; δύναται νά ήναι ό αληθής ενεργός εις τήν ά.υαζωο- 

•ίμαι ανίκανο; νά ορίσω εντελώς· άν ^ηλ. 
: άπαξ ετι τούς τελευταίους χυμούς τούς 
ιλλάριου καί υ-ύοου φύλ.λου, ή άν ήναι ή 

λιά τής άπανθρα- 
•λευταίαυ αιτίαν,

θεραπεία:

Πρό μικρού 
«Ποό τινωυ

ραία επι 
Καθ*  ήν δ\

Τί; δύναται

ευ
ααζζο-

:ίπειτα, καί επομέως ά.ν κυριώδης αιτία ήτο ή θερμότης, επρεπε 
/ιον νά έπέλθωσιν όοαται μεταδολαί.»
ΛΡΚΛΙΟΤΙΙΣ ΤΏΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ.—"Οτε είς τάς καθ' ημάς 
ιρας τοσούτο προήχθη ή τα.χυδοου.ική υπηο-σία, δ>στε έν τή Μ.

>εττανια 
ιστελλει.

υαριου, ήτοι ο^'όεκα λεπτά, 
γλίας, Σκωτίας ή Ιρλανδίας, 

> πίμπουται καί έγχειοίζου- 
ημ-ιώσωμευ πότε πρώτου ε- 
τα έσυστήθησαυ ποώτον ύπό 

^ρου οιν. τής ζαΘιορύσεω; τώυ τακτικών πεζοδρόμων καί τής 
ς ταχυδρομικών σταθμών καθ' άπαν τό βασιλείου τής Περ- 
Πρώτο; δε είσαγαγόιυ τόυ θεσμόν αυτόν παρά τοΐς 'Ρωααίοι; 

καί εφ ού πρώτου εΖλήθησαυ είς ενέργειαν ταχυ- 
Τό σχέδιου τούτο έυ.ιμήθη καί Κάρολος ό Μέγα; 

ζ. Λουόοβΐκο; όέ ό δέκατος ποώτος έσύστησε τα- 
Ζλία ένεκα τή; φιλοπραγμοσύνης αυτού, καί ταύτα 
έυ Ευρώπη άποκατασταΘέντα περί τό 1470. Έυ 
Γούτου έπί τής βασιλεία; Έό'ουάρόου τού Δ', 1481, 

οτε έφιπποι διήυυου άποστάσεις είκοσι μιλ.ίων ά.π' άύύ.ήλ.ο)υ άπεχού- 
σας, ίνα. άγγέζλωσιυ εί; τόυ βασιλέα τά; νεωτάτα; αγγελίας περί τώυ 
συυ.βαιυόυτωυ επί τοΰ ποί.έαου μετά τώυ Σκώτωυ. 'Ριχάοδος ό Γ'. 
προήγαγε τό σύστημα τώυ ταχυδρόμοι κατά τό 1483. Κατά τά 
1543 παρόμοιαι διατάξεις ύπήρχου έν ’Αγγλία. Ταχυδρομική συγ
κοινωνία αεταξύ Αουδίυου καί τώυ πλείστων πόλεων τής 'Αγγλίας, 
Σκωτίας καί ’Ιρλανδία; ύπήρχου τώ 1633.

ΙΗΡΏΝ, ό γάλλο; συγγραφεύς, Θυσιάσα; ποτέ μάλλον έλευθερίως 
εις τον Βάκχου, συυελήφθη ύπό τού υυκτογύλακο; εί; τά; οδούς τών 
Παρισίωυ. Τήν άκόλουΘου προίίαυ προσήχΘη ένώπιον τού ύπαστυ- 
υόμου, οστις έπερώτησευ αυτόν μετά κόμπου τά περί τών ενασχολή
σεων αυτού καί τού έπαγγέλματος έυ γέυει. «Ειααι ποιητής, κύριε,» 
απήυτησεν ο Πίρων. «"Ώ, ό), ποιητής εισΘε;» είπευ ό αρχών, «?χω 
κ εγό) αϋελφόν ποιητήν.» — «Λοιπόν, εΐμεθα ίσοι,» ύπέλαβ·ν ό Πί- 
ρωυ, «Οιότι κ' έγο) έχω αδελ.φου παοά.φρουα.»

ΟΔΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ. — Αί δημόσιαι οδοί τού Λου- 
οίνου η σαν άλιΘό στρωτοί καί ολίγου κρείττονε; τώυ τής έξοχης· οί 
κάτοικοι, καί αυτοί οί κρεωπώλ.αι ’έρριπτου διεφθορότα κρέατα είς 
τάς οδούς, καί άνεμπέδιστοι περιεφέρουτο ρυγχίζουτες εί; τούς 
οημοσίους οχετούς οί χοίροι. Έυ Παρισίοι; πρίγκιψ τις τής Γαλλίας 
εκ βασιλικού αί’αατο; έφουεύθη καταπεσώυ άπό τοΰ ίππου ένεκα έα- 
πλοκής τρέχοντος σ>υος εί; τά; κυήνα; τοΰ ίππου. Έκτοτε έξεδόθη 
πρόσταγμα κοΛύου τά ζώα ταύτα νά περιφέρωυται εις τάς βορ£ο- 
ρώδεις οδού9· πλήν τό πρόσταγμα, λέγεται, οτι ήρέθισε τήν χολήν 
των μοναχών τού μοναστηριού τού Άγ. ’Αντωνίου, οίτινες άπό ά- 
μυημουεύτου χρόνου άπελ.άμ^αυου τό προνομίου νά πεοιφέοωσι τούς 
χοίρους αυτών είς τάς δημοσίας οδούς. Οί μοναχοί μετά τοσαύτης 
ίσχυρογυωμοσύυης συνηγορούν ύπέρ τού προνομίου, ώστε έθεωρήθη 
έπά'.αγκες νά χορηγηθή αυτοί; τό άποκλειστικόν ^ικαίωαα τού πε- 

χοίρου; εντός τής πόλε*ω;  αυευ,ποδίστοίς, απαιτηθέυτος 
άγιοι πατέρες περιάγωσιυ αυτούς μετά κωδώνων κρε- 

:ρί του λ.αιμ,όυ τώίυ ζώοτν. Ουτω τό πλ.ήθος τώυ χοίοωυ 
παχύυθη έκ τού βορυόρου, καί άπετέλει μ=τά τώυ ίκτί-

κορακοίυ καί άλλων σαρκοφάγοι πτηυώυ, τούς μόυους καθαοι- 
τώυ πολυγοιτήτωυ οδών τώυ Παρισίωυ καί τού Αουδίνου. Αί 

ότεραι λ.εωφόροι τώυ Παρισίωυ δέν έλιθοστρώθησαυ είαή πεοί 
:λευταία έτη τής δωδεκάτης έκατουταετηρίδος, αί δέ τού Αφυ
είς ετι έπιγενεστεραυ χρονικήν περίοδον. Τό Χόλβορυ, ή με- 
άρτηρία τής νεωτέρας Βαβυλώυος, δι ής διαρρέει πυκνόν, πο- 

-υβου, πολυάσχολου καί πολύγλοισβου ρεύμα ζωής καί εμπορίου 
περί τάς άρχάς τής δεκάτης πέμπτης έκατονταετηρίδος έλιΘο- 

στοωΘη. Τινες τώυ μικρότερων οδών μόλις ήσαυ όιαβαταί. Στευαί 
αγυιαι μετά αιμασιών, δεύρο κάκεΐσε διατεμνομέυωυ ύπό μεμουοι- 
μένωυ οίκων, άπετέλουυ τάς είς τήν αρχήν Γούδ στρήτς, Γραίϋς ϊυ 
λ.ιΐνς, καί Λλ.δγκείτ στρήτς τών νεωτέρων χρόνων· τινες έτόλαων 
ja οιαοώσιυ ζυ καιρω ημέρας, άλλ ολκγοι έριψοκινδύνευον νά πε- 
ρασωσι τά κινδυνώδη αυτά περάσματα έυ καιρω υυκτός. Τινέ; τώυ 
οδών τόσου άθλιαι ήσαυ κατά τάς εύδαίμονας ήμέρας τού βασιλέως 
Ερρίκου τού Η', ώστε περιγράφουται ώς λίαν βορζορώδεις, πλήρεις 
λάκκο)υ καί κόπρων· πρός ίέ λίαν κινδυνώδεις εις τε τούς έφιππους 
καί πεζούς υπηκόους τού βασιλέως. Διά τούτον τώυ περασμάτων διε- 
p/yμένος ό οδοιπόρος τήν νύκτα ήτο έυ πλήρει σκοτία, εκτός άν έφω- 
τιζ-το υπό τών φανών τού κωδωνοστασίου τής εκκλησίας τού Βάου, 
τού μόνου οδηγού είς τόυ πλάυητα ξένου.

ΜΙΚΡΑ^ ΠΤΗΝΑ. — ’Ανταποκριτής τις τοΰ Χρόνου λέγει- 
Φανερού ειυαι^είς τούς έχοντας τήν ευκαιρίαν καί τήν ικανότητα τοΰ 
παρατηρεΐν, ότι κατά τά τελευταία ετη ήλαττώΘησαυ στ.μαντικ.ώς τά 
μικρά πτηνά' κατ' ίσον όε λόγου, ηΰξησαν τά μάλλον φθοροποιά

εί; οίονδήπο-
·ολώ·

0·υ

ορομικαί άμαξαι.

U.V.U.Z'JU'J

λ.υθόο’

είδη τών εντόμων. Ειχον έξαίρεται μέσα νά μάθω, ότι είς διάφοζκ 
μέρη τής κομητείας τού Κέντ όλαι αί έσοδίαι τών όπωοώυ, τών λα
χανικών καί σιτηρών κατεστράφησαν έξ ολοκλήρου υπό διαφόρων 
ειδών μικρίστων εντόμων, άτινα μόνα τά πτηνά είναι καταλληλα 
ν’ άνευρίσκωσι καί έξολοθοεύωσι, καί πεοί ών ουδέ εις είς τούς 
εκατόν ανθρώπους γινώσκη τι. *θλοι  δλέπουσι τάς ελπίδας αυτών 
ματαιουμένας, πλήν πιστεύουσιν ότι φθοροποιόν τι πνεύμα, όπερ δη- 
λούσι διά τού ονόματος «παυώλη;,» πνεύσαν κατέστρελεν αυτά. Εί; 
ουδεν άλλο μέρος έβλαύαν τόσου πολύ τά έντομα, όσον όπου ύπάρ- 
χουσι συστημέναι «στρουόολε'σχαι» ποό; τόυ σκοπόν τής άδιακοί- 
του καί συστηματικής έξολοθρεύσεως τών πτηνών. Εί; κώαηυ τιυά 
τοΰ Κέντ, παραδείγματος χάριν, δίδονται βραδεία διά τάς κεφα- 
λάς τών στρουθιών, καί άλλων πτηνών, Ατινα σχεδόν άποκλειστικώς 
τρέφονται εξ έντόμων καί τών χρυσαλίδων αυτών. Εί; τό μέοος 
αυτό οί κήποι είναι λίαν εύρύχοίροι, καί πεφυτευμένοι κυρίως διά 
δαμασκηνών. Εί; τά 1858 ύπέσχοντο άφθονωτάτην έσοδίαν, αλλά 

1 πολύ πρίν ή ώριμάση ό καρπό;, αί χρυσαλίδες τού χειμεοινού σκώ- 
ληκος, έξ ών ιδίως τρέφονται τά πτηνά, κατηνάλωσαν σχεδόν ολό
κληρον τήν έσοδίαν, διότι τά πτηνά ειχον έξολοθρευθή:

ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΣΑΚΧΑΡΕΏΣ. — *0  σίρ Ιωάννης Πρίγγλης έπι- 
δεδαιοϊ, οτι ουδέποτε λοιμός τις ένέσκη'^εν είς χώοαν, έν ή ή σάκ- 
χαρις αποτελεί ευ χών κυριωτέρων μερών τής διαίτης τών κατοικούν. 
Ό ΚουΖλέν, 'Ρού;, Φοίεργίλλ, καί πολλοί ά)λοι τώυ έξόχωυ ιατρών, 
γνωματεύουσιν, ότι κακοήθεις πυρετοί δύυανται νά λάδωσιν ύφεσίν 
τινα διά τής χρήσεως τής σακχάοεως. θεωρείται δ ώς μέγιστον 
αντίδοτου κατά τή; στομακάκης καί τού δηλητηρίου τού ιού τού 
χαλκού. Έυ τε Κίνα καί έν Ίυόία ή σάκχαρίς έστιν εν τών κυριω- 
τερων μερών τής διαίτης τών κατοίκων. Έυ όέ Κοχιγ-Κίυα οί σω
ματοφύλακες τού βασιλέως όφείλουσι νά έσθίωσι καθ' έκάστην πο
σότητά τινα σακχάρεως, όπως διατηρήσωσι τό πάχος καί τήν ευ
ρώ στίαυ αυτών, καί οί αγριώτεραι τώυ ίππων, τώυ ελεφάντων καί 
τώυ ταύρων τιθασσεύονται διά τής καθημερινής χρήσεως τής σακ
χάρεως. Έστι α’ εσφαλμένη ή ίόε'α, ότι ή σάκχαρίς βλάπτει τούς 
ουόντας· καθόσον ούδένες εχουσι λευκότερου; οόόυτα; τώυ Αιθιόπωυ, 
ιδίως κατά τήν ώραν τής συλ.λογής τής σακχάοεω;· έξ ίσου δ' έ- 
σφαλμέυη έστί καί ή ιδέα, ότι τό προϊόν τούτο παράγει ?λαιυΰα; 
ει; τα νήπια- καθόσον αί ελμινθες παρέρχονται έκ τού ανεπαρκούς 
τού αλμυρού καί πικρού έν τη τροφή αυτών. Έάν όΐ τά τονικά ταύ
τα προστεθώσιν είς τήν τροφήν τών νηπίων, τότε οσον περισσότερα 
σακχαρις δίδοται είς τό παιδιού, τοσούτον ύγιέστερον καί ισχυρό
τερου καθίσταται τούτο.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤ11Σ.— Πτωχή τις γυνή άπέθαυευ άρ- 
τίως έν τώ έν Mullingar Union πτωχοκομείω, όυομαζομένη Σάλ- 
λυ Μουρράη, καί άγουσα τό 1Ο3ον έτος τής ηλικίας αυτής. Τί γοαΐα 
δ αύτη ούδέποτ ήσθάυετο καθ' άπαντα τον εαυτής βίου ασθένειαν 
διαρκεσασαυ υπέρ τήν μίαν εβδομάδα, καί ήν αείποτε λίαν φιλό
πονο; καί έπιμελής· ετι δέ ή συμπεριφορά αυτής ήν λίαν ευάρεστος, 
καί πλησιάζουτο; τοΰ τέλου; τού εαυτής βίου αίαν καί αόνηυ έξϊ- 
φραζεν ευχήν· νά μή ταφή δηλ. έν τω υεκροταφείω τώυ πτωχών, 
καί ή ευχή αΰτη έπλ.ηρώθη τή συνεισφορά τών περί έαυτήυ πτωχών, 
οίτινες ήγάπ&Γυ καί έσε'βοντο αυτήν, Έν τώ αύτώ ό'ε τούτω πτωχο
κομείω κατά τούς τελευταίους 12 μήνας εμευου 28 άτομα τής 
ηλικίας τών 70 ετών, 24 μεταξύ τώυ 70 καί 80, 12 τή; ηλικία; 
τών 80, 5 μεταξύ 80 καί 90, 2 μεταξύ 90 καί 100, καί 2 ύπερ- 
βάντα τό εκατοστόν έτος.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΑ ΜΕΡΙΙ ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ. — 
Ανταποκριτή; τις γράφει έκ Κέλσου τά επόμενα' «Οί ποταμοί είσι 
σχεδόν παγωμένοι, καί ό έπί τώυ λιμνών πάγος έστί τοσούτον στε
ρεό;, ώστε δύναται τις νά περιπατή επ' αυτού άσφαλ.ώς. Πολυάριθ
μοι δε άυθροίποι διασκεδάζουσι καθ' έκάστην, παγοδρομούντες έπί 
τής ύελώδους επιφάνειας τών λιμνών, ή κατασκευάζουτες, παιδιά; 
χα.ριυ, καλύβα;, άγάλαατα καί σφαίρας ογκώδεις έκ τής χιόυος. ΤΙ 
ατμόσφαιρα άπό τής παρ-'λθούσης παρασκευής ήν καθαοωτάτη, καί 
ο ήλιος έπεφαιυετο έπί τοΰ ορίζοντας καθ' έκάστην, χωρίς νά καλύ
πτεται ύπό σκοτεινών νεφών. Έν όέ τοΐς μεσημβρινοί; τής Σκωτία; 
ό πάγο; τήν τε νύκτα καί τήν ημέραν άπό τής παρε'λθούσης έ^δο- 
μάοος υπήρξε τοσούτος, ώστε άπεκώλυσε πολλούς τών γεωργών έκ 
τής καθημερινής αυτών εργασίας, καί αί γογγυ'λίδες μεγάλως έβλά- 
φθησαν εκ τής δριμύτητος τού ψύχους. ’Ολίγη χιών ήδύνατο νά συν
τέλεση μάλλον εις τήν άυάπτυξιυ τώυ γογγυλ.ίδωυ, άλ.λ' ό πάγος έ- 
πηρεάζει αεγάλω; τά; ρίζας αυτών. Καί αυτά δέ τά γεώμηλ.α κα- 
τεστραφησαυ έκ τή; διάρκειας τού ψυχρού καιρού, ώστε μεγάλη 
προολέπεται εντεύθεν δυστυχία έυ τοΐς μέρεσιυ έκείυοις.

ΚΑΤΑ τό έτος 1861 δέκα και τρεις άσφαλιστικαι έταιρίαι έ
παυσαν νά ύπάρχωσι, όέκα αετήλλαξαυ τήν εργασίαν αυτών, πέντε 
ν-αι ίόρύθησαν καί δέκα εννέα έπροτάθησαν.

Ο ΒΕΖΟΥΒΙΟΣ.— 'Η έπίσηαο; έφημερίς τής Νεαπόλεω; δημο
σιεύει τήν εκθεσιυ τού Κ. Παλαιε'ρη διευθυντού τού άστεροσκοπείου 
τής πόλεως ταύπης, περιέχουσαυ πραγματείαν τινα περί τής πα- 
ρ^ύσης εκρήξεως. Αναφέρει δέ, ότι, μολονότι τό Βεζούβιον όοος είς 
τήν συνήθη αυτού ήρεμου κατάστασιν εύρίσκεται, ικανή όμως πο- 
σότης ανθρακικού οξέος έυυπάρχει ετι έν αύτώ, άυαπτυσσομένη έκ 
τού εδάφους τού «Πύργου τού Έλληνο;» (Torre del Greco), έξ 
ης εικάζεται ότι όλα τά εκεί άνοιχθέυτα ρήγματα, συγκοιυωυούσι 
μετά εύρυχωρου υποχθονίου δοχείου άερίου, εκτεινόμενου μα
κράν ύπό τήν Θάλασσαν, έφ' ής άπειροι πομφόλυγες σχηματίζον
ται, έξ ών μεγας αριθμός ίχθίων έδηλητηριάσθη. ΤΙ εκρηξις αύτη 
δεν προηγγελ.θη διά τής στειρεύσεως τώυ φρεάτων, άλύ.ά τουναντίον 
οιά τής έμφανίσεως νέων πηγών σφοδρά όξιυισμέυων έξ άνθρακικού 
οςεως, όπερ εμόλ.υυευ επίσης ιό ύδωρ διαφό orv φρεάτοίν, καί ύψωσε 
^'/χρόνως αυτό παρά τό σύυηθες. Τό παραδοξώτερου όαως τών 
φαινομένων είναι, ώς ζεγει ό Κ. Παλαιέρης, ότι ή γή ύψώθη πλέον 
τών έυνεα ογδόων τού μέτρου υπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης. 
Εξαιρέτως όέ όλων τώυ εκρήξεων καθ'άς έπήλ.θευ ή έξόγκωσις αΰτη 

γης, ή τής τελευταίας εξηπλώθη υπέρ ποτέ λα^ούσα διαφόρους 
διευθύνσεις, καί ρηγυύουσα τό έδαφος πανταχού, ώστε έπροκάλεσε 
τήν πτώσιυ πολλών κτηρίων έπ'αύτοϋ όρκοδομημένο^ν. Εναργέστατα 
ηδη καταφαίνεται τό ανυπόστατου τών τοσάκις ύπό διαφόρων συγ
γραφέων μνημονευθέυτων καί ουδέποτε πιστευθέντωυ εικασιών περί 
τής αποχι.)ρήσεως τής Θαλάσση;, ά; ούδείς ποτέ λ.όγος ήδυνήθη νά 
υποστήριξή, καθότι δέν υποχωρεί ή θάλασσα, άλλ.ά ή γή υπέρ αυ
τήν ύψούται. «Έυαπολείπεται ήδη νά ίδωμεν,» λέγει ό Κ. Παλ- 
μιερης, «άυ ή εξόγκωσις αύτη καταπέσρ· δι ο έπάναγκε; κρίνω νά 
συστήσο) είς τούς κτηματίας τού Πύργου τού Έλληνο; νά μή κά·

I μωσιν ετι εναρξιν τής άνοικοδομήσεως τών οικιών αυτών.» Οί κρα-

τήρες εςακολουθούσιυ έκπέμπουτες ετι θειώδε^ υδροχλωρικόν δξύ,χ| 
Θώς επίσης προφανή τινα ποσότητα θειωμένου υδρογόνου. Έκτΐ 
οέ τής έξογκώσεως τής γης ή εκρηξις αύτγ έπέφερε μεγάλ.ηυ πο^ 
τητα θείου, τον συνήθη χλωριτην τού σιδήρου, καί ολίγον άκατέρ 
γαστον σίδηρον.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥΤΙΝΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ.^ 
Αί όμοσπουοικαί έφημερίδες παρέχουσι περίεογόν τινα εκθεσιν 
©ιστορικής τίνος σωτηρίας βορείου τίνος Αμερικανού, καλουμέ^^ 
Ανδερσώνος, όστις μετά τής οικογένειας αυτού ήχααλωτεύΘη 
Τεςάση υπό τώυ Ανθενωτικών. ΚαΘείρχΘη δ'έν τώ φρουρίω «ό Ά 
γιος Αντώνιος,» καί ή οικογένεια αυτού εστάλη εις τά Μεξικανή 
σύνορα, όπως άπέλθη έκείθεν είς τας βορείους Πολιτείας. Μετά I 
ταύτα ό Κ. Ανδερσοίν έδραπετευσεν έκ· τή; ειρκτής έν ώρα σκοτει 
νής καί βροχερά; νυν.τός, καί διελθών διαφόρου; λειμώνας, καί 
κατοικούμενα υπό αγρίων Ινδών καί Θηρίων, άγίκετο έπί τελο» 
εις Μουτερεηυ. Ο όε στρατηγός Βιόώρρης επεμψευ έπειτα αυτή 
έκείθεν εις Τάμπικον, ένθα έπέ^η έπί τού βασιλικού άτμοπλοίου <j 
Κλύόης,» καί πρδσωρμίσθη είς Αβάναν. Εκεί όέ παρ’έλπί® 
ευρε τήν σύζυγον καί τά τέκνα αυτού, άφ ής είχεν ά,ποχωρισΑ 
και λεγει, οτι ηξιώθη μεγάλης υποδοχήν έυ τώ ά.γγλ.ικ.ώ άταοττλο^ 
*ό Κλύόης,» ενώ ό πόλεμος έπίκειται μεταξύ ’Αγγλίας καί τώυ βδ 
ρείων Πολιτειών τής Άαερικής.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΤΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΙΙΣ ΑΓΓΛΙΑΣ. — Παρά 
^οξόν τι συμβεβηκός συνέβη περί τό έτος 1740. Εί; τώυ ^ιευθυ» 
τώυ τής τραπέζης τής 'Αγγλίας, άνθρωπος πλουσκώτατος, άυαγκα. 
σθείς νά πλ.ηρώση 30,000 λίρας διά κ.τήμά τι, όπερ είγεν άρτια 
άγοράσει, ίνα διευκολ.ύνη τήν πληρωμήν, ε 
σου μεθ' εαυτού εί; τήν τοάπεζαν, καί άντή 
πεζικού γραμματίου. Έπο.νελΘώυ οϊκαδί 
είς κατεπείγουσάυ τινα εργασίαν.
γραμμάτιου έπί τίνος τρα:

α.ξευ αυτό δι ενός τρα.· 
καί προσκληθείς αί'φυ» 
αμελώ; τό τραπεζική 

ΐλθεν. Άλλ’ οτε επανήλθε μη 
ολίγα λεπτά τής ώρας δεν ήδυυήθη νά εύρη πλέον αυτό· ούδείς είσ- 
ήλ.θεν εί; τό δωματίου· διό δεν ήδύνατο 
τέλους δέ, μ,ετά ματαίας ερευνάς, έπ 
πέζης είς τό πύρ, καί υπήγε υά είπη 
τύχη,μα τούτο. 'Επειδή δ' εγιγνώσκετο 
σως ένεπιστεύθη, καί 24 ώοα; άπό τή: 
τά χρήματα, δεύτερον τραπεζικόν γ ραμμά.τιο· 
πέζης αξίας 30,000 λιρών, όπερ παρίλαδεν ό απολε 
ύποσγεθείς νά επιστρεψη τό ποώτον γοαμμάτιον εά·, 
αυτό, η νά πληοώση αυτό: 
σιάζετο υπό ξένου.
θυντού ποό πολλού 
μησάντων άπασαν 
παρουσίασε τό άπολεσθεν γοαυ.μάτιον εί. 
τήν πλερωμήν αυτού. Μάτην ό’ οί τής τράπεζας υπάλληλοι υπενθύ
μισαν είς τον άγνωστον τον όρον, ύγ όν τό τραπεζικόν τούτο γοαμ· 
ματιον ήκυρώθη· ούτος ούδεμίαν εφίστα προσοχήν είς τούς λόγον; 
τούτους. Τό γραμματιον ήν πληρωτέαν τώ κομιστή· διό ή τοάπεζα 
ήναγκάσθη νά πλήρωσή πάλιν τάς 30,000 λίρας, χωρίς ούδεμίια 
νά λάδη άποζημίωσιν έκ τώυ κληρονόμων τού διευθυντού. Έ^ε'νεπ 
οέ γνωστόν μετά ταύτα, ότι άργμτέκτων τις, άγοαάσας τήν οικία» 
τοΰ διευθυντού, καί κατεδαγίσας αυτήν όπως οίκοδομήση έτέραν οι
κίαν επί τού αυτοΰ εδάφους, εύρε τό τοαπεζικόυ γοααυ.άτιον εν τικ 
κοιλώματι τής καπνοδοχης, καί τό εύρημα αυτού μετεχειρίσθη πρό; 
απάτην καί λήστευσιν τής τραπέζης, καί έν τούτω επέτυχε πλη
ρέστατα.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΝ ΚΑΙ ΑΕΓΕΙΝ. — Μεγάλη ή μ,εταξύ τού γράφειί 
καί λεγειν διαφορά., καθότι περισσότερος χρόνος διά τό υ'εν ή τό ίί 
αναλίσκεται, καί διάφορα άλως απ’ άλλήλων δι εκάτεαον τούτω» 
προσόντα απαιτούνται, ώς διάφορον καί τό εξαγόμενον έκάστου τυγ
χάνει όν. Δι ό κάλλιστος μεν ρήτοιρ εκείνος λέγεται, όστις άπρο- 
παρασκεύαστος καί διά τής τού πνεύματός του μόνον παρρησίας, 
δύναται μεγιστον αριθμόν άντικ.ειμ.ένων ίοεώυ, αίφνηδίως καί έν μια 
μόνη στιγμή, να συλλ'ξη· άριστος δέ συγγρα.φεΰς, ό κηρύξαι δυνά- 
μένος, καθ' άπαντα αυτού τον βίον, όσα ποτ άν πλ-ioj έπωφε^ 
καί σοφά.

ϊυση τινα, Έ» 
τρα. 
δυσ. 
άμ». 
ε'Μ 
τρα. 

; τό πρώτος 
■οτε εύ ρίσκα 

έάν τό γραμμάτιου παρόν. 
Μετά τριάκοντα δε μετά ταύτα έτη, τού διε» 
-εθυεώτος, καί τών κληοουόμωυ αυτού κύ.ηοου*  
τήυ περιουσίαν αυτού, ά.γυωστόυ τι πρόσωπά

ιίσθη, ότι έπεσευ έκ τής 
rot; συνεταίροι; αύτοΰ τό 

τίμιος άνθρωπος, 
•ιγμής καθ' ήν κα· 

:δόθη ύπό τή:
α:

εκτός τώυ 50 εκατομμ. ταλ. τώυ είσπραττομίυων έξ αμέσων φό- 

Οωυ καί άλλων 40 εκατομμ. έξ έμμεσων.
ΚΑΤΑ τό λήξαν οικονομικόν ετο; τής εταιρίας του ΚρυσταζΖιυου 

Παλατιού, έπεσκέφθησαν τό παλάτιου αυτό 1,650,760 άνθρωποι, 
τά os έτ«φία; ταύτν; si; 1,429,434 ho.

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΑΣ ΑΜΕΡΙ
ΚΗΣ.—Ό έχ ταχτιζώυ χαί ΙθΑο·^ στρατός τώ-JΠο- 
hT«*v  τ?,; Ά^ρικί;, ^ς έπί τοϋ π«οό>το.- έτοιαοπόί.ε^ο; 
νά βαίίσ/ι όπου τό χαϊ αι “νά7ΧΜ τΐ·> ζα>·"-

,μπίοιλβ,υβαυουέυωυ χ«ί τών έν τώ '/υυνκζεσθαι είς 
,ν όπλων νέων στρατιωτών, σύγχειται έξ 650,000 

άνίρών, οίτινες «ίς iixrpoyiv τω> άπβιτοϋσι κ«τά fiijva τάς έξί; 

ποσότητας έκ τών άνα?εροσένων ζωοτροφών.
14 625,000 λιτρών χοιρινού, ή άντ’αυτού
24,375.Ληο

130,9 9 χ 
48,750 

1,950,000 
1,950,000 
2,892,500 

195,000 
292,500 
780,000 

12,242 
8,580,000

Έν τώ καταλόγω τούτω τώυ συνήθων ζωοτροφιών τού αμερικα
νικού στρατού παρατηρούμεν μετ’ άπορίας, ότι τό τέϊον δέν άυα- 
φίρεται, όπερ είς τόν αγγλικόν ς-ρατόν, δύναται τις είπεϊν, είναι έκ 
τώυ ών οΰκ άυευ είς τήυ ύπαρξίν του.

ΤΑ θερμό λουτρά τής «Βασιλίσσης τής Δύσεως» διατηρούσι τήυ 
άοχαίαν αυτών φήμην μέχρι σήμερον καί επισκέπτονται ύπό χι
λιάδων ανθρώπων κατ έτος. Ευ ετει 1860, 23,204 άνθρωποι με- 
τέβησαν έκεΐσε καί έκαμαν 90,408 λουτρά καί άλλοι 800 άνθρω
ποι, μόνον ύδωρ πιόυτες. *Οθευ  ο αριθμός τώυ επισκεφθεντων αυτά, 
ίνα κάαωσι λουτρά ή άλλοι ίνα πίωσι μόνου ύδωρ, ητο 24,004.

σιν αυτού;, συ 
τήν χρίσιν τώ1

» ποοσφάτου ^ωδινού' 
βαρελίων αλεύρου·
βούσελ κουκιών ή άυτ*  αυτών 
λιτοών όρύζης*

» καφφέ'
» ζακχάρεω;· 

γαλλονίων όξους*  
λιτρών κηρίων·

» σάπωνος·
βούσελ άλατος· 
λιτρών γεωμήλων.

προ·

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ I.

Τί αξία τώυ ζυστεων, ών έτησίως γίνεται χρήσις έυ τη Μ. Βρετ- 
ταυία λέγεται, οτι άναβαίνει εί; 40,000 ή 50,000 λιρών.

ΤΏ I860 ο αριθμός τών ανθρώπων, οίτινες ελαβου άδειαν νά 
πωλώσι ζύθον, ητο εν Άγγλί^ 38,977· έν Σκωτί*  243 καί έυ Ίρ 
λ.αυδία 98.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΏΝ ΠΡΟΤΕΡΏΝ ΠΟΛΙΤΕΙΏΝ ΤΙΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ. 
—Τώ 1857 τά εισοδήματα τών διαφόρων Ιταλικών πολιτειών, αί 
τινες συγχωυευθ είσαι άποτελούσι τό σήμερον ιταλικόν βασιλείου, 
ήσαυ τά έξης. Σαρδηνία, 12,750,000 λιρ.· Νεάπολ.ις, 5,500,000 
λιρ.· Τοσκάνη, 1,500,000 λιρ.· Πάρμα, 4 00,000 λιρ.· Μοδένα, 
350,000 λιρ.· 'Ρωμανία, 2,000,000 λιρ. Τό όλου 22,000,000 
λιρ. Έν τώ ανωτέρω καταλόγω τό εισόδημα τής Αομ£αρδίας δέν 
άναφέρεται, επειδή έλλείπουσι τά μέσα, δι’ ών δυυάμεθα νά ύπολο- 
γίσωμευ τά διά φορολ.ογία; είσπραττόμευα τότε χοήυ.ατα.

Ο προϋπολογισμός τών εξόδων τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 
'Αμερικής διά τό έτος τό λήξου κατά ίούλ.ιου τού 1862, είναι 543 
εκατομμ. τάλ., εξ ών 329,000,000 είσεπ ράχθησαυ ήδη, περί δέ 
τοΰ έκ 214,000,000 ελλείμματος θάληφθη πρόνοια.

ΤΑ εμπορικά πλοία τής Νέας Ύόρκης, Βοστώυος, Πορτλ.άυδηζ 
καί άλλων πόλεων, κείμενων επί τών ανατολικών παραλίων μεταξύ 
τοΰ Ποτομάκ καί τών μεθορίων τοΰ Καναδά, όντα διαφόρου μεγέ
θους, εχουσι χωρητικότητα όλα όμού 2,500,000 τόνων.

II αυξησις τοΰ αμερικανικού εθνικού χρέους διίκυυται εν τώ έπο~ 
μένω πίνακι. Τή 1η Ιουλίου 1860 ήτο 64,763,703 ταλ.· τη 1η 
Ιουλίου 1861 ητο 90,867,828 ταλ.· τη 1η Ιουλίου τού 1862 θά 
ήναι 517,372,802 ταλ.· τ£ 1η Ιουλίου 1863, 877,372,802 ταλ. 
Έν άλλοι; λόγοι; ό υπουργός Κ. Κάσης φρονεί, ότι ό έυεστώ; έμφύ- 
λιο; πόλεμος συνεπάγεται έξοδα 480 εκατομμ. ταλ. κατ’ ϊτοί,

Ό υποβρύχιος σιόηροόρομος έν τώ 
Βρεττανικώ Πορθμώ.

Ή αίσια άποπεράτωσις τής ύπό τόν Τάμεσιν οδού, ήτις σήμερον 
θεωρείται ώς τό μεγαλείτερον εργον τών νεωτερων χρόνων καί πα
ραβάλλεται πρός τάς πυραμίδας τών Αιγυπτίων καί τώυ ύόραυλικών 
έργοίυ τώυ ’Ρωμαίων, ένίσχυσε τήν περί ένώσεως τής Αγγλίας μετά 
τής Γαλλίας ιδέαν οι’ άμαξητής οόού η σιδηροδρόμου καί από τοΰ 
1843, ότεήύπό τον Τάμεσιν αΰτη οδός παρεδοθη είς χρήσιν τού κοι
νού, ήρχισαυ νά μελετώσιυ ώριμώτερον τήν ίόέαυ ταύτην καί διά
φορα έσχεόιάσθησαν σχέόια καί έπροτάθησαν παρά τε Αγγλων καί 
Γάλλων μηχανικών, πλήν ούδέν έπεχειρίσθη. Καί άπό τινιον ετών 
τό ζήτημα τούτο έκόπαζε καί έσχάτως πάλιν άυεφάυη ευ τώ μέσω 
τών μηχανικών διά τής προτάσεως νέου σχεδίου περί ένώσεως τής 
'Αγγλίας μετά τής λοιπής Εΰριόπης διά σιδηροδρόμου ύπό τού Κ. 
Κάλμερ. Τό ζήτημα περί υποβρυχίου σιδηροδρόμου ευ τώ Βρετ
τανικώ Ποοθμω συνεπάγεται πολλά αποτελέσματα μεγάλης σημα
σίας είς άμφοτέρας τάς έυωθησομέυα; χώρας Αγγλίαν καί Γαλ
λίαν. Καί παρά τοΐς ’’Αγγλοις τό ουσιώδες τούτο ζήτημα τίθεται 
ύπό τήν εξής έποψιυ. Αύυαται τό φυσικόν κώλυμα, όπερ ό ο^κεανό; 
εθηκε υ,εταξύ ’Αγγλίας καί τής ευρωπαϊκής ηπείρου ν’ αρθη χωρίς 
υά έμποδισθ^ ή ναυτιλία τού πορθμού καί χωρίς νά διακυβευθή ή 
εθνική αυτών ασφάλεια έν περιπτώσει πολάμου καί ιδίως πολέμου 
κατά τής Γαλλίας; Καί έπί πολύν χρόνον ήτο επίσης ζήτημα, αν 
τοιαύτη έπιχείρησις θά άνταποκριθη είς τάς έλπίδας τώυ κεφαλαιού
χων. οίτινες Θά καταβαλωσι τά άπαιτούμενα κεγάλαια είς άποπε- 
ράτωσιν τοιούτου έργου, όπερ, άν ποτέ κατορθοίθή, εσται είς τον 
αείποτε χρόνου τό άξιοθαυμαστότατον πάντων, όσα οί μηχανικοί 
τού ιθ'. αίώνος διεπράξαντο.

*Αυδρες ειδικοί καί επιστήμονες άπεφήναυτο, ότι αί πιθαυαί εισ
πράξεις έκ τοΰ μλεετωμένου σιδηροδρόμου εσονται ίκαναί είς άπο- 
ζημίωσιν τώυ μετόχων τής έπιχειρήσεως, καθόσον μάλιστα άπό τής 
καταργήσεως τών διαβατηρίων έν Γαλλία καί τής συνομολ^ογήσεως 
τής έμπορική; συνθήκης μεταξύ τών δύο γειτονικών κρατών αί συγ 
κοιυωυίαι καί αί έμπορικαί πράξεις όσημίραι αύξάνουσιν. Άπόδέιξιν 
δέ τών λόγων μας άναφέρομεν ένταΰθα, οτι ό αριθμός τών επιβατών, 

ή έπεβιβάσθησαν είς ή άπό τούς γαλλικούς 
εξής παραβολικώς πρό; τόν τού 1859.

1859.
86,579 
67,311 
51,566

οίτινες άπεβιβάσθησαν 
λιμένα; ήτο τώ 1860 ο

Βοϊωνία 
Καλαί 
'Άλλοι huivs;

1800
102,829

74,875
55,833

Τό όλον

‘Ο Κ. Κάλμερ, όστις 
σιδηοοδρόμων τής Άγγλ 
υπολογίζει ώς άκολούθω; 
έτήσια έσοδα καί έξοδα αυτού είς διατήρησιυ.

«Πρό εξήκοντα έτώυ σχέδιου περί υποβρυχίου όδοΰ ύπό τόν αγ
γλικόν πορθμόν έπροτάθη είς τόυ Ναπολέουτα. Μετά τήν εισαγω
γήν τών σιδηροδρόμων πολλά σχέδια έπροτάθησαν είς ευωσιν τώυ 
οδών τής 'Αγγλία.; μετά τώυ τής Ευρώπης.

Τό έν δε έκ τών προταθέυτοίυ, όπερ έφείλκ,υσε μεγαλειτεραυ 
ποοσοχήυ, ήτο τό παοά γάλλου μηχανικού προταθέν έυ ετει 1857. 
Ούτος έπρότειυε υά κάμη τρεις καίδεκα νήσους έυ τώ πορθμώ, ρί- 
πτων ΰλας έυ τη Θαλάσση καί διασκάπτων τάς νήσους ταύτας υά 
κατασκευάση έν τη στερεά γή υπονόμους οδούς.

Τό δέ αποτέλεσμα τής μελέτης κοί έξετάσεως τοΰ σχεδίου τού
του παοά πολλών έπιστημόνωυ άυδρών ενθαρρύνει τήν ελπίδα, ότι 
παν δυνατόν σχέδιου θά λάβιρ περισσοτέραν ύποστήριξιν σήμερον, 
ότε τό τώυ γαλλικών διαβατηρίων σύστημα κατηργήθη καί ή συυο- 
μολ.όγησις τής νέας έμπορική; συνθήκης θά έπαυξήση μεγάλως τό 
εμπορίου καί τά ταξείδια τώυ ανθρώπων μεταξύ ’Αγγλίας καί Ευρώ
πης εσονται συχνότερα.

Τό σχέδιου, όπερ προτείνω, θά έχη τίσσαρα; σιδηροδραμικάς 
γραυ,μάς, δι’ ών θά δύυωνται νά διέρχωυται όλαι αι συνήθεις κο- 
αιδαί αμαξών μ,ετά τής αυτής ταχύτητας, μεθ' ής επί τών έυτελε- 
στερων οδών τής ξηράς. Τό εργον δύναται να τελειώση »υ διαστή- 
ματι πέντε ετών αυτί 12,000,000 καί «ί στατιστικαί τοΰ μεταξύ 
’Αγγλίας καί τή; ευρωπαϊκή; ηπείρου εμπορίου καί τά ταξείδια τών 
άυθρώπωυ άγουσιυ είς τήν ύπόθεσιν, οτι τό εντεύθεν εισόδημα θά 
παράσχη τοΐς μετόχοις μέρισμα έτησίως 10 τοΐς 0/0. Συυίσταται 
δέ τό σχέδιου μου έκ σωλήνων βυθισθησομε'υωυ είς κατάλληλον βά
θος, οίτινες θα κρατώνται κάτω ύπό διαφόρων βαρών, θά ανεμίζων- 
ται αρκούντως, γωτίζωυται, καί θά ωσιυ ήσγαλισμενοι καί στε
ρεωμένοι κατά παντός απευκταίου, ενώ οί εκατέρωθεν τώυ ακτών 
τοΰποοθυού ποοασπισαοί θ'αποτελώσιυ ωραίους λιμένα; καταφυγής. 
Θά αισθανθώ μεγάληυ εύχαρίστησιν υά έπιδείξω σχέδια, εξεικουίσεις, 
υψώματα καί λεπτομερείς διασαφήσεις καί υπολογισμού; εί; τού; 
έυδ ιαγεοομένου;.

Ή μέθοδος τού έυώυ-ιυ τούς σωλήνας ύπό τό ύδωρ έκηρύχθη 
παοά τών ίκαυωτέρωυ μηχανικών άπλή καί επιτυχής.

’Υπολογισμό; δαπανών.

1 έν τη Θαλάσση εμβαπτισμένο; πύρ
γος ή άνεμιστής τεθειμένος είς 17 ορΛ 
γυιών βάθος

2 όμοιοι είς 11 όργυιών βάθος

Εΰοώπης, εκθέτει καί 
:να; τού εογου καί τα

Καθόσον ίε άρορά 
οεν 3λιτγξι άνντίονΛητ καθότι ή ύ;

ών σωλήνων

Τίκη πίεσις πιέζουσα τάς φάλαγγας τών σωλήνων θά θέση αΰ· 
ποοσηκόυτως έν τή θέσει των. Είς τήν καταβύθισιν δέ τών σωλχ 
δέν παοουσιάζεται καιζαία δυσκολία καί γενική έπικοατεί πεπο 
θησις, ότι είναι δυνατή ή ένωσις τής Αγγλίας μετά τή; λοιπή; 
ρώπη; δι’ υποβρυχίου σιδηροδρόμου κατά τόυ άυωτέρω έκτεθ 
τρόπου. ‘Όθεν, ό τό σχέδιου τούτο προτείυωυ έχει βοηθόν τχ 
δροστατικήυ πίεσιυ εί; τήυ έσωθεν τώυ σωλήυωυ πρασάρμωσιυ, είς 
δέ τήυ έξωθεν τό μέσου τοΰ θείου κώδωυο;. Καΐά πόσου όμως ή 
αρχή αΰτη είυαι αληθή; δύναται μόνου δι έπαυειλημμένωυ πειραμά- 
τωυ υ’ άποδειχθή καί είς ταύτα καταλληλότερα περίστασι; είναι τί 
έπιόυ θέοος, ότε ή διεθνή; εκθεσι; τοΰ 1862 θά φίρη έπί τό αυτό 
πολλού; επιστήμονας άνδρας έξ όλων τώυ μερών τή; γή;.

Δ1ΚΛΣΙΚΑ ΔΓΓΛ1ΛΣ.

Εύ-

Άυαξηλάτη; τις, Γεώογιο;’Ραυόλης τό όνομα, έδικάσθη έν τώ 
πταισυατοδικείω τού Οΰεστμίνστερ, κατηγορούμενος, ότι έίύυρισε 
καί έγρονθοκόπησε τόν μισθώσαυτα τήυ άμαξαν αύτοΰ Κ. Κέϊλυ

Ό*έυάγωυ  Κ. Κέϊλυ είπε· Τήν νύκτα τής 30ης λήξαυτος έμί- 
σθωσα τήυ άμαξαν τοΰ εναγόμενου. Ούτος δέ παρεκάθητο πλησίον 
γυυαικό; τίνος, ήν παρέστησευ ώς σύζυγον αύτοΰ, καί έζήτησε τήυ 
άδειαν μου διά τούτο. Φθάσαντες δ’ -ίς τήυ πλατείαν Γρόσβευορ, 
ήσθάυθηυ τήυ άμαξαν κλουιζομευηυ, καί προβαλώυ τήν κεφαλήν, ει- 
δου τον εναγόμενου ίχοντα ένηγκαλισμε'υηυ τήν παρακαθημέυηυ γυ· 
υαίκα, καί ταύτην κρατούσαν τάς ήυίας. Έκάλεσα τόυ ένα· 
υά φοουτιση περί τοΰ ίππου, ότε εκείνος άρπάσας τά; ηνία: 
χειρώυ τής γυυαικό:, έμαστίγωσε του ίππου μετά τοσαύτη: 
σεξίας, ώστε ή άμαξα παρ’ ολίγου υά προσκόψη καί συυτι
τίνος κίουος. θεώρησα; δ’ έμαυτόυ είς μέγαν κίνδυνου, ειπου τω 
έυαγομέυω νά προχωρήση πέραν τής έν Πιμλίκω Γουίλτου οόού, 
καί καταβάς έδωκα αύτώ σελλίνιου. Με έζήτησε καί άλλα; εξ πέυ- 
υας, καί έγώ ήρυήθηυ μέν υά πληρώσω αύτώ περιπλέου, ύπεσ/έθηυ 
όμως νά υπάγω μετ' αυτού είς τόν αστυνομικόν σταθμόν. Αζζ ε
κείνος ά.νευ αιτίας ήοξατο υά μέ έξυβοίζη έ'4>α.ου.όζωυ επ' έμού τα 
χείριστα τώυ έπιθέτωυ, καί μέ προί 
τήν άμαξαν, όπιο ήρνήθηυ νά πραξο) 
κοϋ τίνος κλ.ητήρος. Προς ταύτα δ

εκ των 
υ~ co-

485,000 hp.
475,000 .

960.000 ho.
264 σωλήνες, έκαστος εχων400 ποδ. 

μήκος καί διάμετρον 25 ποδ. πρός 23 
λίρ. τόυ τόνου*  4,199,184

528 φάλαγγες έπ'άμφοτέρων τών ά
κρων τών σωλήνων πρό; 125 λ.έκάση. 63,360

Τοποθέτησις αυτών πρός 4,000 λίρ.
έκαστο; σωλήν 400 ποδών 1,056,000

1,320 "Αγκυραι ή κιβώτια πλήρη λί
θων, άνά 5 είς έκαστον σωλήνα, έκαστου 
ζυγίζου 23 τόυ. πρός 16 λιρ. 485,760

Στάθμισις, κάλυψι; τώυ σωλήνων μετά 
έσχισμενων λίθων κτλ., 7,434,108 υάρ
δας πρό 5 σελ. 1,857,777

Ποοασπισμοί, δγκοι λίθων, χαλικωυ 
κτλ. 2,900,060 ύάρδ. προς 5 σελ.

’Υπόνομοι προσπελάσεις
’Οδοί, τριπλά σιδηρά διά δύο κομιδάς
Μηχαναί καί συσκευαί δι’ άν-μιστά;
1,00 λύχνοι καί τοποθετήσει;, πρις

20 λίρ. έκαστος
Προκαταβολικά, εργαλεία καί συμβά-

αατά 2,052,919

ho.

725,060
400,000
150,000
30,000

20,000

Τό όλον 12,000,000 

‘Υπολογισμός έσόδων.

1,095,000 έπιβάται κατ’ έτος πρός S). 9 δην. 

έκαστος
912,500 τόνοι εμπορευμάτων κτλ. πρό; 12/. 6 

^ηυ. τόυ τόνον.
Έκτακτα ταχυδρομεία, όγκοι χρυσού, έκτα

κτοι φάκελλοι κατ' έτος

479,062. 10

205,456

σΟθεν έκ τής καταογήσεως μόνου τών διαβατηοίωυ έν διαστή-· 
μάτι ενός έτους ηύξησε κατά 28,000 περίπου ό αριθμός τών επι
βατών μεταξύ τώυ δύο αυτών χωρών. ’'Αν όμως γείυ^ ό περί ου ό 
λόγος σιδηρόδρομος, τίς δύναται νά ύπολογίση, πόσοι έξ ’Αγγλίας 
θά μεταβαίυωσιυ εις Γαλλίαν, καί έκ ταύτης πάλαν είς εκείνην, όταν 
οί άνθρωποι δεν θά άναγκάζωυται υά διαπλεύαωσι Θάλασσαν, υά 
εμβαίνωσιυ άπό σιδηροδρόμου εί; ατμόπλοιου καί άπό τούτου πά
λιν άποβιβαζόμευοι υά έμβαίυωσιν είς λεωφορεία μέχρι τοΰ σιδηρο
δρομικού σταθμού; Ημείς εχοντες ύπ'οψιν τά εκπληκτικά εργατών 
μηχανικών, άτινα εϊδομευ ή περί ών άνέγνωμενμέχρι τούδε καί τινα 
κολοσσιαίαν μηχανήν, ήτις ποό τιυωυ ήμεοών έσύρετο διά τεσσά
ρων αγγλικών ίππων εντός τοΰ νέου καταστήματος τής προσεχούς 
διεθνούς εκθίσεω; δεν δυνάμεθα παρά νά πιστεύσωμεν, ότι καί ό 
υποορύχεος σιδηρόδρομος έυ τώ Βρεττανικώ Πορθμώ θά γείνΐ] θάτ- 
τον ή βράδιου καί πρό τοΰ τέλους τοΰ παρόντος αίώνος.

233,537
Κατά συαπε,οασ,αόκ ετήσια ίξοία

Καθαρόν κϊρίο;

συυοοίας αστυυομι- 
ειπευ, οτι έάν είσ- 
•υυομικώυ κλ.ητήρatν, 

καί ταύτα λίγων μέ ήπ-ίλει δει- 
κυύωυ του γρόνθον αυτού, ’ΐΐλθε δέ βαθμηδόν πλ.ησιέστερου, καί 
ήοξατο υά υ.ε γοουθοκοπή χχωρίς νά μοί έπενέγκη μεγάλ.ηυ βλάβην, 
καθόσον ήαυυόμηυ διά μεγάλου τινό; φακέλ.λ.ου, όν έκράτουυ είς τάς 
χείοά; μου. Μετά δέ ταύτα ή γυνή έπήδησεν έκ τή; άμάξης, καί 
διά τής βίας άπεσυρε του εναγόμενου απ' έμού, καί άναβασα πάλιν, 
έκάθησεν έπί τής προτέρας αυτής Οέσεως. Έγώ δ’ε, ίνα κρατήσω 
αυτόν μέχρι τής άφίξεως άστυυομιζοΰ τίνος κλητήρος, ήρπασα τούς 
χαλινούς τού ίππου, καί ό εναγόμενος ίστάμενος έπί τής θέσεω; 
αυτού, ήοξατο υά κιυη βιαίως τήν μάστιγα ποό; τά αριστερά καί 
δεξιά, άλλ' άυευ άποτελέσματος, καθόσον έγώ προγυλαττόμενος, 
άπέγευγου τάς μαστιγώσεις. Μετά δέ ταύτα 
σε κάτω, μεταχειριζόμενο; τάς φρικτοτέρας 
κατέφεοε κατ' έμού τήν μάστιγα, ενώ ίστάμηυ 
οδού και έκάλουν τήν βοήθειαν τής ά.· 
φελ'ες υά περιμέυο), άμυυόμευο; έυ τι 
υοαικού τίνος κλητήρας, καί άυαγκασθεί.
πρό; τήν προσωπικ,ήυ μου άσφάλ.ειαυ, ώρμησα κατά τοΰ εναγόμε
νου, ισχυρού καί ύψηλ.ού άνθρώπου, έρριψά αυτόν χαμαί, καί -κρά
τησα αυτόν έκ τού λαιμοδέτου μέχρι της άφίξεως άατυυομικού τί
νος κλ.ητήρος.

Ό άστυυομικός κλ.ητήρ άπέδειξευ, ότι εύρε τόυ έυαγό 
τόν ένάγουτα εί; τήν προρρηθεΐσαν θίσιυ. ’Ενώ δ’ ό κλ 
ώαίλϊΐ πρός τόυ έυάγουτα; ό έυαγόμευο; οιρυ,ησε κατ άμφοτερωυ 
καί μεταχειρισθείς ύοριστικήυ γλώσσαν, ήπείλησεν ότι εμεζζε να 
διάρρηξη τό κρανίου τού ά.στυυομνκνύ κλητήρος εάν ετόλμα υά συΖ- 
λ.άβη αυτόν.

Ό έναγόμευο; άποκριυόμενος εί; τήυ κατη'ζορίαυ ειπευ, ότι οτε 
ήοώτησε τόυ μισθώσαυτα τήυ άμαξαν αυτού, εάν ή γυνή (ήτις πα- 
ρουσιάσθη μέν ώς σύζυγος τοΰ εναγομέυου, άλλά δεν ην τοιαύτη) 
ήδύνατο νά καθήση πλησίον αυτού έμπροσθεν τής άμάςης, εκείνος 
άπήυτησευ, ότι ήδύνατο υά καθήση εντός τής άμάξης μετ αυτού, 
καί ότι, ότε ελαβε παρ’ αυτού το σελλίνιου, 
νακτήσει, ότι θά έλαμβαυε μείζουα μισθό: 
πιτρέψη τή γυναικί υά καθήση έντό; 
δέ τούτοις είπεν, ότι ό υισθώσα; ' 
αυτόν.

Ό δέ Κ. Κέϊλυ διά Θετικωτάτωυ έκφράσεωυ ήρυήθη άπασαν τήυ 
κατάθεσιυ ταύτην, καί ηρώτησ-υ, έάν ήν λογικού τό υά ύπαθεσς τις, 
ότι, άφού ό έυαγόμενος είπεν ότι ή παρακαθημευη γυνή ηυ συζυγος 
αυτού, αυτός ή οίοσδήποτε άλλος κύριος ήδύνατο νά ζητήση άπο 
τόυ σύζυγον, όπως έπιτρέψη τή γυναικί αυτού νά είσελθη εί; τήν 
άααξαν.

Μάρτυς τι; προσεκλήθη υπέρ τού έ· 
μέν ύπέρ τής άληθεία; τής καταθ-σεω; 
δείχθη σαφώς, οτι δεν ήν παρών κατά τ 
γρουθοκοπήματο;.

Ό πταισματ οδική; παρετήρησευ, ότι ή παρούσα οίκη απουει- 
κυύει τήυ κακίστην διαγωγήν τού αμαξηλάτου, οστις άπεδείχθη 
ψευδόυ.ενος ύπό τού άστυυοαικοΰ κλητήρος, καί ώθησε τόυ μάρτυυ 
αυτού εις προφανή επιορκίαν. « Εαν ο εναγόμενο; εοειςε τοιαυτηυ 
διαγωγήν πρός άνθρωπον εξίσου ρωμαλέου, οποία θά ήν ή διαγωγή 
αυτού πρός κυρίαν όχουμένηυ έπί τής αμαξη; αυτού ; II οίκη αυτή 
έστί τοιαύτη; φύσεως, ώστε άπαιτεί τήυ π/.ήοη τοϋ νόμου εφαρμο
γήν, διό καταδικάζω αυτόν εί; δίμηυον φυλά 
στηρίω, καί επειδή άπεδεί/θη άυαξιο; τού 
εογου, άνακαλ.ώ τήυ άδειαν, ήτις εδοθη «ύτω.

, επάγγελμά τού αμαξηλάτου.»

ηοχόμηυ εις την αμαςαν αυτό 
ήδύνατο νά άνατρέψη άπαντα;

ο εναγόμενος έπήδη- 
τώυ έκφοάσεων, καί 
έπί τής λιΘοστοώτου 

στυνοαίας. Θεωοήσας ό' άυω- 
οιαύτη θέσει, τήν άφιξιν άστυ- 

ήοια μίτρα

άααξαν έκτύπησε

καί

II
570,312. 10

250,000

1,299,375
76,187. 10

1,223,187. 10

ίναγοαενου, οττι; ωρζιι 
τού έναγοαένου, ά).).’ ά: 

τίν κυοιωτεοαν σκηνήν · ' i ι
Οί υπολογισμοί τού ανωτέρω μυησθέντο; γάλζου μηχανικού, όστις 

έπρότειυε νά κάματό εργον έκ δεδομένων τινών χορηγηθησομενων 
ύπό τών σιδηοοδρομικών καί άτμοπλοίκών εταιριών τώ 1856 ησαν·

Μεταγοοά πααγματουυ καί έπιοατώυ 1,041,666 λιρ. 13/. 4
Οί έμοί προϋπολογισμοί, τω 1861, άνευ προδεδομενων, η γυώ- 

σεώς τίνος αυτών ησαν·
ΛΙεταγοοά πραγμάτων καί επιβατών 1,299,3 / 5 λίρ.
Έφημεοί; τις έξετάζουσα τό παρά τού είρημένου Κάλμερ προ- 

τεινόν.ενου αχέδιον ευρίσκει τά είς τήν αρμοζουσαν Θ.σιν όνηγή- 
σουτα τους σωλήνας μέσα του ανεπαρκή, πλήν ουδόλως άμγιβαλλει, 
οτι είναι δυνατόν αέοη μεγάλου σωλήνο; υά προσαρμωσθώσιυ εγ· 
καοσίω; έν τώ πυθυ.έυι τού πορθαού τού Δόβεο. t <1 * ‘ ·

ρχηται το
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ΤΟ ΕΙΣ ΣΟΥΤΤΟΧ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΧΟΔΕΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΟΧΟΥΣ ΙΙΑ1ΔΑΣ.

TO ΕΙΣ ΣΟΎΤΤΟΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΧΟ
ΛΕΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΎΣ ΠΤΩΧΟΎΣ ΠΑΙΔΑΣ.

ίιθ·
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νήπια, Ji’ έκάστην τών όποιων ύπάρχει ιοιαιτέρα έν τω Ααταστ^· 
μάτι χατατομη μετά γηπέ^&)ν ττρόζ ^ιάχυσιν τών μαΟτ,τει/όντοιν. 
Εν τώ ζέντρω Jj τού καταστήαατο; ύπάρ/ονσι τώ ^ωαάτια τού 
σιευ^υντού καί τΖε Jteu^vvroiac καί όζω ισό'ε·-
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. Ο ΛΛΙΙ 1IASEAE
ΗΤΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΠΛΟΤΗΣ, ΤΥΡΑΝΝΙΑ.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣ

γ π Ο

ΣΤΕΦΑΝΟΥ θ. SENOY.

ΤΟΜΟΣ ΠΡΌΤΟΣ.

ΚΕΦΑΛ. ΣΤ'.
Ο ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΡΑΣ.

Τό έπιπυκυούμενον της θυέλλης σκότος, ό ύετός και 
αί μέλαιναι σκιαϊ τών φύλλων καϊ τών θάμνων, ούς 
άναρπάζοντες οί αλληλοδιάδοχοι τυφώνες ώς παμμε- 
γέθεις νυκτερίδας περιέστρεφον πανταχοΰ τής ερεβώ
δους εκείνης ατμόσφαιρας, έκώλυον τόν Χρηστόν επϊ 
αρκετήν ώραν του νά βεβαιωθή όποίά τινα ήσαν τά 
εις τά πέριξ της μονής τής Πολλίνας βρίθοντα σαή- 
νη. Παρεφύλαττε πάλιν αστραπήν τινα νά φώτιση 
τόν πέριξ ορίζοντα, όπως δυνηθή νά διευκρινήση τού
το. Ουδέποτε όμως έφαντάζετο, οτι οί άνθρωποι εκεί
νοι ήδύναντο νά ήναι αθίγγανοι, ούτε οτι κακόν μελε- 
τώντες κατά τής μονής ένέδρευον ενταύθα' διότι ουδέ
ποτε άλλοτε έπεχειρίσθησαν τοιοΰτόν τι, δι δ και ου
δέ ικανούς ένόμιζεν αυτούς διά τοιαύτηυ εκδρομήν, ώς 
άπειροπολέμους καϊ υστερημένους παντός δώρου άν- 
δρίας καϊ γενναιότητας, ούδ' αφορμήν έχοντας μηδε
μίαν, ΐνα βίαια πράξωσιν.

Ή Χάμκω καϊ ή Χαίνίτζα έδείκνυον γενναιοφυχίαν 
καϊ απαράμιλλου καρτερίαν. Άν καϊ τά μέλη των έ
τρεμαν έκ τής οδοιπορίας καϊ τού κλονισμού τού μη- 
κωμένου εδάφους, αν καϊ τά ρεύματα τών αέρων έσφεν- 
δόνιζον τήν άμμον ώς όμβρον βολίδων κατά τών προ
σώπων των, αί δύο αύται γυναίκες έσκέπτοντο μάλλον 
διά τήν άωρον αύτών ύποδούλωσιν καϊ τήν συμφοράν 
των ή διά τάς κακουχίας, άς ύπέφερον κατά τήν κατα
χθόνιον εκείνην νύκτα.

— Νά μήν ήναι οί γαρδικιώτες οί φίλοι μας, Βό
λια ; ήρώτησεν έπϊ τέλους ό Χρήστος.

— 'Όχι δεν είναι οί γαρδικιώτες, θά ήναι ό Μπου- 
λούμπασης ή ό Δερβέν αγάς μέ πολύ ασκέρι . , . Μά 
γτά στάκα' μπάς καϊ κατέβηκε ό Πούδρας από τό 
Μπεράτι νά παγανιση γτά τόν μικρό Στέφανο ; ... . 
Σά νά μού φαίνεται πώς οί Τούρκοι τόν πήραν πΐά 
χαμπέρι τόν αύτοκράτορα.

Έπϊ δέ τούτοις ό Χρήστος έδωκε διά τοΰ άγκώνός 
του σφοδρόν ώθημα πρός τόν Βέλιον, ώς άν προέτρε- 
πεν αυτόν εις έχεμυθίαν.

— Ποιον αύτοκράτορα ; . . . τόν σύζυγον τής Αικα
τερίνης Πέτρον τόν Γ'., τόν είδον κάγώ εις τό Μαυρο
βούνιου, είπεν ό Νικόλαος Αλασσωνίτης, δστις καθ' 
ολην τήν νύκτα ούδεμίαν έποίει τής γλώσσης του 
χρήσιν,

— Τσώπα, κύρ Νίκο, δέ ξέρεις τί λες .., ποιόν αύ
τοκράτορα !! ποιόν Πέτρου Γ', ! ! Γτά τήρα, μπορείς, 
άν σού βαστά, νά ζυγώσης μπουσουλώυτας στήν Πα
ναγιά κύ δεύτερα ν' άρθης υά μάς πής τί ασκέρι είναι 
εκείνο γτά ;

— Διατι όχι, μετά γενναιότητας καϊ προθυμίας άπε- 
κρίθη ό Νικόλαος. Αλλά ποιος θά κρατή τήν Χαίνίτζα;

— Άπάυτεχε καϊ φτιάκαμε τή δουλειά . . . Γτά έλα 
δώ, χαϊδεμένη μου .... Γτά καϊ σύ αγά ξεθλήκονε τά 
σκουτιά σου . . έμπενε τώρα τσούπρα μου άποκάτω 
ιϊπό τό μεϊτάυι τού αγά . . . στήσου τώρα νά σέ δέσω 
ελαφρά μέ τό ζωνάρι και νά γίνετε οί δύο ένα καϊ μο
ναχό ρεχέμι (όμοιρος) .... ’Απολύσου τώρα άψά κα- 
πεταυόπουλο Νικο, καϊ νά σε ίδώ, σαν γύφτικο αρ
κούδι νά τούς σμίξης καϊ νά τούς τηράξης καλά. Π ρο- 
βάτα όλου ξαπίσω από τά θυμάρια καϊ ταίς άυτίπε- 
τρες γτά να μή σε μυρισθούν οί άτζίγγαυοι, τά τσακά
λια καϊ μού πέσης στά βαλτωμένα κρυονέργια.

Ταύτα ελεγεν ό Χρήστος, όταν ό νέος λογιώτατος, 
δστις έφαινετο ότι καϊ ούτος δέν ήτον άνθρωπος τής 
ειρήνης, τολμηρώς έξεκίνησε.

— Ποτέ μου δεν θυμάμαι τέτοια τού διατάνου κο- 
ρακονοητιά είπεν ό Βέλιος .... βόηθα Παναγιά τής 
Πολλίνας τήν βεργαντίνα, βόηθα καϊ τή Χέϊθά μου... 
μηδε φεγγάρι, μηδέ πούλια, μηδέ αύγερινός, μηδέ α
στέρι κανένα γτα τό χατήρι τής κυρά Χάμκαινας, πού 
νά σ' άφήση νά δτής ήιΰχα τό καρυδομάγουλό της' καϊ 
δσο πάγη νά ξημερώση τόσου χειρότερα καλτακουδιά- 
ζει . . . κερά Χάμκω ό γυιός σου τήν έχει καλά' θά 
τρώγη καϊ θά ξεφαντόυη τώρα μέσα στο μοναστήρι 
μέ τούς καλογέρους.

— Νάχης τήν κατάρα μου Φεραών Βαλϊδ (α), χάλτ- 
έτμε (β) . . . κρίμα στο καλό όνομά σου πού λένε 
πώς κάνεις τιμή στά τσαπράσστά σου (γ) .... τό

(α) τοΰ οίκβόζου επίθετο·;.
(C) Νή οζυα(ο<\-.
(?) Οί τ,μεροι ζλέητκι η άρμχτωϊ.οί,άς θέ).ορ.£ν ίοεϊ μ-τ’ού ποζύ/έρε^ον 

εΐζ τχ γόνχτχ στρογγύ).αζ η έΜ.ειψοειοζΐς πζώζ«ί μν/.piv τι φχχωτχς εξ 
π^ο^ν1αττούσν;$ την κζείοωτιν τοΰ ’/ονατο?, καζου/ζέντ;$ Τζα- 

καί χί οποϊχι ως αί σ-ημεραν επωμίδεζ των αξιωματικών έΟεω- 
ρονντο το ςημεϊον τής τιμής.

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤ1ΙΡ.___
βλέπω πώς είσαι καϊ σύ γιδοκλέφτης σάν όλους τούς 
ρωμνούς . . . μιά στιγμή μοναχα να σε ζυγωση κα
νείς νιόθει τί άγκάς είσαι . . . Βάλλαχ μπήρ ! . . τή
ρα καπετανόπουλο πού πάγει νά μουρδαρεήτη τά δα
κτύλιο του γιά λίγα άσπρα ! . . . Γκελ κεντηυε (ελα 
στον εαυτόν σου) μωρέ Βελίρ, θά τό καταδεχθής νά 
πιάσης δυο γυναίκες δυο άδύνατα κορμιά καϊ να τα 
παραδώσης στους γαρδικιώτες, ιστάχ (κύτταζε δώ) 
μωρέ τί θά πή ή καλή σου ή μάνα ν’ ακούσρ τέτοιο 
ρεζιλίκι; είπεν ή Χάμκω, ήτις μετ’ άγανακτήσεως καϊ 
απελπιστικού τρόπου άρχήσασα έτελειωσεν ικετευτι 
κώς, ενώ πάλιν ό τόνος τής φωνής της ήτον ανάμικτος 
ύπερο-φίας ύπερπολλαζούσης εις του χαρακτήρά της.

— Αμ σύ δέν είσαι γυναίκα, κερά Χάμκω . . . μή
τε ή τσούπρά σου γυναικούλα .... εσείς είσθε ή μία 
δράκαινα τής λαγκαδιάς κ ή άλλη υηφίτσα νεκρορου- 
φίκτρια . . . άν πής δέ γιά τό ρωμνοσφάκτη καϊ κα- 
μαρωμένο Άλήσου, είναι μοναχή γαλιά (είδος όφεως),.. 
ιιπό τό καιρό πού πέθανε ό Βελής κρατάται ούλη τή 
λιαπουργιά στά κατακόκκιυα κάρβουνα καθησμένη. 
Μηγαρις γιά τάσπρα, κερά Χάμκω, τόσο καιρό σε 
λαγοκυνν;γάμε ; . . . είναι γιά τό καλό τής χώρας . . . 
γιατί μέ συμπάθιο, σάν πάρης τό Τεπελένι θά θελή- 
σρς νά πάρρς καϊ τό Γαρδίκι δεύτερα τό Ντέλβινο 
καϊ ύστερα τό ’Αργυρόκαστρο καϊ τή Χειμάρα καϊ ταίς 
Δουκάτες καϊ ούληνε τή Γιαπουργιά, καϊ ’κεΐ πού έχο
με τά κορμιά μας λεύτερα καϊ χωρίς καδαίνες θά μάς 
κατζη στο κεφάλι ή ούλο μεγαλείτερη στρίγκλα ή κε
ρά Χάμκω με τά στριγλόπλα της, τί λες καϊ σύ, 
αγά, καρτάσι τού μακαρίτη Βελή μπέη; δέ σού φαί
νεται πώς κουβεντιάζω σάν παπούλης; γέλωτα έκπέμ- 
φας ήρώτησεν ό Βέλιος μεμφιμοιρήσας τόν άγάυ.

— Όχι πού νά σέ κολακέφω, κύρ Βέλίο, έ~άλ·φέρ 
-Αλλάχ! (άπαγε τής βλασφημίας !) . . . αυτά έβλε
πα καϊ γώ και σού παρέδωσα τή Βελίδενα .... αυτή 
έσκότωσε τάλλα παιδιά της, καϊ τώρα τούς ρωμνιούς 
θά λυπηθή ; . . . τί δουλειά έχει μιά γυναίκα νά τρέ- 
χη στά βουνά μέ τό τουφέκι παρά γιά νά μάς ’ζου- 
σίάση δλους ; είπεν ό έζωλέστατος Χαρζάν αγάς, όςις 
φροντιζων περί εαυτού μόνον έσυμφώνει εις κάθε άλ
λο με τούς άρματωλούς.

— Κτοτϊ μπαμπέσι ! ... . γιουμιτζισλίκ ! (απελπι
σία !) αχ, καϊ νά μπορούσα νά σούκοβα μέ τό πριόνι 
τή παπούτσα σου (γλώσσαν) . . . τό μάρτυρας λοιπόν 
πώς μάς πρόδοκες, ύστερα από τούς τόσους όρκους 
πώκαμυες νά μάς κρύφης; . . . καλά νά μού γένη σάν 
πιστεφα σένα μπαμπέσι, σάν κ εσένα, αφού σέξερα 
τι τσανάκι, τί βρωμάνθρωπος ήσουνε.. . Ακούσε καρ- 
τασχ Βέλίο μου, καϊ σύ ζ ε ρ ατλύ (ανδρειωμένε μου) 
Χρήστο, κάτι εχω νά σάς κουβεντιάσω. . . Ντούρ- 
ντουρ (σταθήτε), μή μέ παραδίνετε στους γαρδικιώτες 
καϊ σάε άμώνομαι στον Άζραέλ πού νά μέχη στά χρυ
σά του φτεράκια, νά ! βάνουμε κάτω τ’ άρματα κι έγώ 
καϊ τα παιδιά μου . . . σά δέ πιστεύετε κλειστέ μας 
σ’ ένα πύργο ή όπ’ άλλού θέλετε' σάς δίνομαι καϊ δυο 
χιλιάδες γρόσια πού κρατεί ό Άλής απάνω του... τού
το είναι όλο τό βιό μας.

— Πολύ μού κακοφαίνεται κερά Χάμκω, πού δέν 
μπορώ να σού κάμω τό χατήρι, διέκοφεν ό Βέλιος, 
γιατί κατα πρώτης άμωσα στούς γαρδικέους, άν σέ 
τσακωσω να σε παραδώσω τσ αυτούς . . , ύστερα οί 
δυο χιλιάδες σου, κερά Χάμκω, μπροστά στον ά ρ ί- 
φν η τ ο (αναρίθμητου) βιος πού θά μού δώισουνε ’κεί
νοι, είναι ένα καρβέλι στο φούρνο .... εκείνο μπορώ 
αλήθεια νά σού κάμω είναι νά σέ κρατήσω φύχα και
ρό στο μοναστήρι γιά νά μπόρεσης νά κάνης μπέσαις 
(να συνθηκολόγησης) μέ αυτούς πού νά μή σέ χαλά
σουνε.

Έκ τής συντόμου ταύτης συνδιαλέζεως γίνεται δή- 
λον εις τόν αναγνώστην, οτι ό Βέλιος προ καιρού έθή- 
ρευε την Χάμκω, ότι είχε συμβάσεις μετά τών γαρ- 
δικιωτών, έπϊ δαφιλεστάτη αμοιβή, νά τήν συλλάβη 
και ότι αύτη άπροσδοκήτως περιήλθεν εις χεΐράς του.

Ή Χάμκω είχε διατηρήσει τόν πόλεμον κατά τών 
Τεπελενιτών καϊ κατά τών λοιπών περιχώρων αρκε
τόν καιρόν' πλήν ήττηθείσα κατά κράτος μήνάς τινας 
προ τής εσπέρας ταύτης, έκρουε τήν ΰποχώρησίν της 
προς τα Άκροκεραύνεια όρη, συλλέγουσα έκ νέου καϊ 
συναπτουσα τά λείφανα τού στρατού της, ΐνα ραγδαι- 
οτερον έπανέλθη κατά τών έχθρών αύτής. Οί αντίπα
λοι της τούρκοι πληροφορηθέντες ταύτα καϊ ιδόντες 
οτι τα μέρη έκείνα δέν ήδύναντο νά μένωσιν έν ειρήνη 
ενόσω το άνδρογύναικο έκεΐνο δέν ησύχαζε, καϊ 
οτι επαπειλούντο ύπό μιας δορυκτήτορος γυναίκας, ά- 
πεφασισαν, ΐνα διά πάσης θυσίας συλλάβωσιν αυτήν. 
Τούτου ένεκα άπετάθησαν πρός τούς ήμερους κλέ- 
πτας τούς ανδρείους Βέλιον καϊ Μίλιον, οιτινες συν
άμα ήσαν κατά τά μέρη έκείνα καϊ τιμαριώται ισχυ
ροί, ων τό ’όνομα μετά πολλής φήμης καθ’ όλον τόν 
Αώον ήκούετο.

’Αλλά ποιος είναι ο γέρων άρματωλός, τοιν πρώτων 
κεφαλαίων τής ιστορίας μας ήρως;Άμφιβάλλομεν άν 
ο αναγνως-ης, έξ όσων άχρις οιρας άνέγνω, ήδυνήθη 
να σΧνΡ'αΎίσν καλήν ή κακήν ιδέαν περϊ τούτου.

Το τολμηρόν βήμα τοΰ Χρήστου, νά είσπηδήση έν 
τώ κέντρω τής φωλεός τών έχθρών του τό Καρβουνά- 
ρι, να ζωγρήση τόν αγά τής κωμοπόλεως ταύτης, νά 
τον μεταχειρισθή ώς οδηγόν καϊ όργανον, ΐνα θραύση 

τά δεσμά τού Βέλιον, καταδεικνύει άνδρα άρειθύσα- 
νον τής έποχής έκείνης, όστις, πρός πραγματοποίησή 
ενός σχεδίου, κατεφρόνει τά πάντα, καϊ κίνδυνον, «αί 
θάνατον καϊ βασάνους καϊ άναπτύσσων τό εύζωνον <cal 
έλατόν τού Λυβίου λέοντας αστραπηδόν έφθανεν εις 
τό αποτέλεσμα έξουδενίζων πρώτον τόν έχθρόν διά τής 
καταπληκτικής καϊ ιιπροσδοκήτου έμφανίσεώς του, εί 
τα κατασυντρίβων αυτόν διά τής στιβαράς καϊ άλαν- 
θάστου πυγμής του.

Άλλ’ έκ τής άκαλλιεπούς αύτού προφοράς, εκ τής 
ωμής καϊ τραχείας συμπεριφοράς του δυνάμεθα πάλιν 
νά φαντασθώμεν ενα τών εύγενών σταυροφόρων τών 
μαχομένων μόνον υπέρ τής θρησκείας ; Χαρακτήρα 
ύφηλόφρονα, όργίλον μέν κατά τών έχθρών, γενναιό- 
φυχον όμως καϊ έπιεική πρός τον ήττημενον; γονυπε- 
τούντα ένώπιον τού ωραίου φύλου, εύσπλαχνου πρός 
τούς αδυνάτους, φιλόδοξου διά τό μεγαλείου τής πα
τρίδας του, εις δέ τήν ειρήνην εύπρόσιτον, εύχάριστον 
καϊ έπαγωγόν εις τάς συναναστροφάς; όχι βέβαια, 
Όσω ακαλλιέργητοι άδάμαντες καϊ άν ώσι οί πλεΐ- 
στοι τούτων, προτιμότερου είναι νά άναγινώσκομεν τά 
άνδραγαθήματά των καϊ νά φάλλωμεν τ’ άσματά των 
ή νά ζηλώμεν τήν έποχήν των, ή νά έπιθυμώιμεν 
σήμερον τήν συναναστροφήν των. Ήθέλαμεν εις τήν 
συναπάντησίντων θαυμάσει μέν τό έξωτερικόν ανδρείαν 
τούτων, λησμονήσει όμως τήν τερπνοτεραν τής φαντα
σίας μας εικόνα, τό ιδανικόν, τήν ποίησιν, τήν ιδίαν 
τέλος ιστορίαν μας.

Καϊ πώς δύναταί τις, πιστώς παρακολουθών τήν ά- 
λάνθαστον ιστορίαν, άλλως νά έκφρασθή ; Ή λογική 
αί άρεταϊ καϊ αί κακίαι τών άρματωλών τούτων απερ- 
ρεον ανυπερθέτως έκ τής πλοκής τών τότε οδυνηρών 
περιστάσεων. "Οπερ όμως είναι θετικόν, και όπερ απε 
θανάτησε τήν μνήμην τούτων είναι, οτι έκ τούτων ά- 
πέρρευσεν έν άμεσον αποτέλεσμα καϊ τούτο ούδέν ήτ
τάν έστι ή νυν ύπάρχουσα ΕΛΕΤΘΕΡΑ ΕΑΑΑΣ!

Χάριν τών μεγάλων προτερημάτων τοΰ Χρήστου, 
άποσιωπώμεν τό άκοσμον μέρος αύτού, καϊ περιορι 
ζόμεθα εις τά λαμπρά κατορθώματά του, όχι μόνον 
διότι ό αρχαϊκός ούτος έσάθη άδάμας ακαλλιέργητος, 
αλλά διότι αί ήρωίκαϊ αύτού πράξεις καϊ τό ηρωικόν 
τέλος του, εις τό όποιον δυστυχώς συντόμως θέλομεν 
παρευρεθή, έγκαταλείπουσιν εις τό σκότος τας τής 
έποχής έκείνης άναποφεύκτους έλλειφεις του.

Αΐροντες έκ τοΰ προσώπου τούτου τόν άχρις ώρας 
πέπλον τινα όρώμεν ένώπιόν μας ; ούδένα άλλον ή τόν 
διαβόητου Χρήστου Μιλλιώυηυ, τής Άκαρυανίας τόν 
άρματωλόυ, ούτινος τό τουφέκιου έμεινε παροιμιώδες 
καθ’ άπασαν τήν στερεάν Ελλάδα, έπονομασθέν μιλ- 
λ ι ώ ν ι, ονομασία άποδιδομένη πρός τ' αλάνθαστα 
έπιμήκη τουφέκια τής έποχής έκείνης τά α ιλλ ιώ
ν ι α. "Οπερ δέ ού μικρόν θέλει εύχαριστήσει τόν ανα
γνώστην είναι, ότι ό νέος Νικόλαος Άλασσωνητης, ο 
άναχωρήσας ώς κύιαξ μετά τοιαύτης τόλμης πρός κα- 
τόπτευσιν τών ’Αθιγγάνων, ό ΰποληφθεϊς παρά τοΰ 
Μιλλιώυη ώς άπλοΰς λογιώτατος, δέι> ήτον άλλος ή 
ό μεταγενεστέρως διαβοητότερος άρματωλός τοΰ Ό- 
λύμπου ό Νίκο Τζάρας, κατά τήν πλέον νεανικήν αυ
τού ηλικίαν.

Τό διορατικόν τού διατρέχοντος τας σελίδας ταύ- 
τας θ’ άνεκάλυφε συγχρόνως, ότι ο μονάχος τής μο
νής τής Πολλίνας ό πιστεύσας εις τό θαύμα τής Πα
ναγίας καϊ λύσας τά δεσμά τοΰ Άλή, ό καλούμενος 
Εύθύμιος, είναι ό άρματωλός Βλαχάβας, ό μετά ταΰ- 
τα εύσεβής τών Ιεροσολύμων άγιοταφίτης. Εύρίσκο- 
μεν τούτου κατά τήν υεαράν αύτού ηλικίαν ύπό το ιε
ρατικόν ένδυμα, καθότι ήναγκάσθη έκ τής άμετατρέ- 
πτου βουλής τοΰ πατρός του νά φέρη τούτο' έιλλά θέ
λομεν ίδεΐ, ότι, αμα θανόντος αύτού, άπεξεδύθη ό λέων 
τό ποιμαντικόν σχήμα, καϊ έδόθη εις τό στάδιον τών 
άρματωλών.

Καθ’ οσου δ' αφορά του Βέλιον καϊ Μιλίου, ούτοι 
ήσαν τέκνα τής αδελφής τοΰ Χρήστου Μιλλιώνι υυμ- 
φευθείσης εις Χειμάρραν ήτοι άνεφιοί του καϊ επομέ
νως ήσαν καθ' εαυτό χριστιανοί "Ελληνες.

Τό νήμα, οπερ μέλλει εις τό επόμενον άνευ μεγά
λης πλοκής νά μάς μεταβιβάση από σκηνής εις σκη
νήν, απαιτεί ένταΰθα νά σταθμεύσωμεν έπϊ μικρόν καϊ 
νά παρέξωμεν αναγκαίας τινάς χωρογραφικάς καϊ ι
στορικός πληροφορίας τών μερών καϊ τής έποχής έ
κείνης.

Τωόντι, έξ όσων άχρι τοΰδε άνέγνωμευ μάς παρου
σιάζονται δύο σπουδαία ζητήματα, άνευ τής λύσεως 
τώυ οποίων αδύνατος ή πορρωτέρω προχώρησις.

Πρώτον όποιον ήτο τό κυβερνητικόν σύστημα τών 
μερών έκείνων, ώστε νά έπιτρέπη εις τόν ανδρείου με
τά τών παλληκαρίων του νά ένσπείρη τόν φόβον καϊ 
νά διανέμη τήν δικαιοσύνην κατά τό δοκοΰν αύτω' καϊ 
δεύτερου, όποια ήτο ή διανομή τών γαιών καϊ ή τότε 
πολιτική κατάστασις τής Ελλάδος ή Τουρκίας, όπως ό εις αποπειράται ΐνα κυριεύση τάς πόλεις ή τάς γαίας 
τοΰ άλλου. Αν καϊ ταύτα πάντα διασαφησθήσονται 
διά φυσικών χρωμάτων δραματικώτερα έκ τών ιδίων 
σκηνών έπϊ τοΰ θεάτρου μας καϊ ο αναγνώστης ημέ
ρας πολλάς θέλει διατρέφει «ττ'ι τούτου' αί παρακατι- 
οΰσαι όμως πληροφορίαν πάλιν είναι άναγκαΐαι, διότι 
είναι τό φως όπερ θέλει διαφωτίσει διαρρήδην τούς

τοιοΰτος ήτον ό Χαρζάν έιγάς εις τό Καρβουνάρι, έ- I । 
χων ιιπόλυτον έξουσίαν μέχρις αποκεφαλίσεως έπϊ I 
τών ύπηκόων του.'Όλοι ούτοι έσέβοντο, έφοβοΰντο καϊ ! 
ύπήκουον εις τό όνομα τού ανδρείου αύτοτν γείτονας | 
μάλλον, ή εις τόν Σουλτάνου. Όσάκις λοιπόν πάρε- ( 
τήρουν τινα κραταιούμενον καϊ τρέφοντα σχέδια φι
λοδοξών σκοπών, έκ συμφώνου κατεφέροντο άπαντες 
κατ'αύτού, ΐνα περιορ 'σωσι τούτον έντός τών ορίων του. 
Τοιούτον δορυκτητικόν σκοπόν τής Χάμκω καϊ τοΰ 
Άλή οί τά πέριξ τοΰ Τεπελενίου κατοικοΰντες λαοϊ 
πρόωρα άνακαλύφαντες έδραξαν τά όπλα καϊ ένη- 
σχολήθησαν παντοιοτρόπως, όπως τούς κατασυντρι- 
φωσι.

Κατα τήν έποχήν ταύτην ή ποτέ ένδοξος Ελλάς, ή 
μήτηρ τών φώτων, τής έλευθερίας καϊ τοΰ πολιτισμού, 
ήτο κατακερματισμένη εις τάς έφεξής έπαρχίας,πρός 
τάς οποίας ό τεράστειος συνδυασμός τών γεγονότων 
θέλει όσον οΰπω μάς μεταφέρει. Εις τόν σαυτζάκιον ή 
πασσαλίκιον τοΰ Σκουταριού παρά τόν Δρήνον καϊ τά 
μεθόρια τού Μαυροβούνιου, εις τό τού Βερατιου δηλ. 
τής χώρας τής Μουζακιάς περΐλαμβάνωυ τά Σκαρπά- 
ρια όρη καϊ τόν Τόμαρον (α), εις τό τών Ίωαννίνων, 
όπερ μετ’ ού πολύ θά ίδώμεν, ότι άπερρόφησεν άπα- 
σαυ τήν ’Ήπειρον, τήν 'Ακαρνανίαν, τήν Αιτωλίαν, τήν 
Φωκίδα, τό μεγαλείτερου τής Θεσσαλίας μέρος, τήν 
Βοιωτίαν, τήν Μακεδονίαν, τά πασσαλίκια τής Ναυ- 
πάκτου, τής "Αρτης, τοΰ Δελβίνου, τού Αύλώνος καϊ 
Λαρισσης.

Ή έξιουδαίσθεΐσα Θεσσαλονίκη καϊ ή νήσος τής 
Εύβοιας ιιπετέλουν χωριστά πασσαλίκια, όμορα τών 
βοϊδάτων τής ’Αττικής καϊ Λεβαδείας. Ή βόρειος 
Μακεδονία έδεσπόζετο ύπό παντοίων κραταιών αγά
δων. Ή Πελοπόννησος είχεν αντιβασιλέα τόν πασσά τής Τριπόλεως καϊ μίαν υπαλληλίαν έξ αναρίθμητων 
βέηδων συγκειμένην, ώς τής Κορώνης, τοΰ Ναβαρίνου, 

' τών Πατρών, τής Κορίνθου, τής Μονοβασίας, τού Άρ
γους, τής Ναυπλίας, τής Γαστούυης κτλ.

Καθ’ όσον αφορά τάς έλληνικάς νήσους, άλλαι μέν 1 
ύπήγοντο εις τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Καπεταν πασσά, 
ύπό χριστιανικός δημογεροντίας διοικούμεναι, άλλαι 
δε, ώς ή Χίος, Σύρος καϊ Τήνος ήσαν ιδιοκτησία τοΰ 
ζαραπχανέ, ήτοι τοΰ νομισματοκοπείου, καϊ άλλαι 
άλλως είχαν.

"Οσον ό πασσάς, ό αγάς, ό βέης διεβίβαζον εις 
Κωνσταντινούπολιν δαφιλέστερον του έτήσιον φόρον 
τής έπαρχίας του, τοσοΰτον ή Τ. Π. περισσότερον ή- 
διαφόρει διά τά παντοΐα τού πελωρίου αύτής Κράτους 
πολιτεύματα.

ΟΙ βέηδες καϊ οί αγάδες αληθώς δέν είχον τήν παν
τοδυναμίαν τοΰ πασσά, πλήν/ήσαν έπίσης ισχυροί’ 
ήδύναντο νά κόφουν κεφαλάς, καϊ αναγκαίοι ήσαν εις 
τό σύστημα, ώς μικροί πρός μεγάλους κρίκους χον- 
δράς άλύσεως.

Οί δασμοί καϊ οί φόροι ήσαν ανυπόφοροι, προ πάν
των δέ τό μυρϊ καϊ τό χάρτζιον, ήτοι ο κεφαλικος 
φόρος, εις όν ύπέκειτο πάυ άρρεν άνω τώυ δέκα έτών, 
πληρόνων τρία καϊ ήμισυ τάλληρα κατ’έτος' πολλάκις οί άνθρωποι ήναγκάζοντο νά πληρόνωσι δϊς καϊ τρις τό αυτό χαράτζι, ότε συναπαντώμενοι ύπό τών φο- 
ρολόγωυ δέν είχον υιεθ' εαυτών τήν ένδειξιυ τής 
πληρωμής του, ή τό χαρατσοχάρτιον. Τα μυρϊ ήτον ο 
έπιβαλλόμενος δασμός τοΰ εβδόμου ή δέκατου έττι 
πάντων τών προϊόντων τής φύσεως' οίον οίνος, δημη- 
τριακοϊ καρποί, ζώα, πτηνά, αλιεύματα κτλ.

Ό Κ. Δέ λά Γκίλλετιέρος άναφέρει τόν φόρον τοΰ 
δεβισσιρμέ δηλ. τό δέκατον τών άρρένων παίδων 
τών χριστιανών περιτεμνομένων διά τήν χρήσιν τοΰ 
σεραγίου.

Ό Κ. De la Croix (β) βέβαιοί, ότι ό τοιοΰτος φό
ρος έπαύθη έπϊ Άμουράτου τοΰ δ', τό 1636, πλήν ά- 
πατάται, καθότι ή αισχρά αύτη κατάθλιφις έσώζετο, 
ώς πολλοί τών κατοίκων ένθυμοΰνται, μέχρι τοΰ τέ
λους τοΰ παρελθόντος αιώνος.

Τό κ ι ο υ ρ έ κ-ά σ χ ε σ ϊ ήτο δασμός διά τήν δια- 
τήρησιν τοΰ ναυτικού καϊ τών κάτεργων τό ά β α ρ ϊ ζ, 
διά τήν έτησίαν αγοράν τής φορβής τής κριθής καϊ 
ξυλείας, τό ά β έ-ά σ χ ε σ ί, διά τάς τών κυνηγετι
κών διασκεδάσεων τοΰ Σουλτάνου δαπάνας' τό σ ου
ρά τ διά τά ιδιαίτερα έξοδα τοΰ Σουλτάνου' ή ά γ- 

. γ α ρ ία, ΐνα έξαιρεθή τις έκ τής καταυαγκαστικής έρ- 
γασίας έπϊ τών δημοσίων έργων' αί ά β αν ί α ι, ΐνα 

. προλάβτ), ό πληρόνων τόν θυμόν καϊ τήν έκδίκησιν 
, άδικηθέντος δήθεν μέρους' καϊ τά ι σ τ ί ρ α, τό 1/12 τοΰ παραγομένου σίτου, ΐνα έναποταμιευθή εις τάς 

ειποθήκας τής Κωνσταντινουπόλεως διά λιμόν άπρο- 
σδόκητον (γ).

Εις τινας μόχθους, εις τινα βεβιασαένον βίον δέν 
ύπέκειτο ό Χριστιανός; Μηδέν παράδοξον λοιπόν άν 
ευρισκε τόν πειρατικόν καϊ ληστρικόν βίον εινετώτε-

στριφνούς καί σκοτεινούς διαδρόμους τούς όδηγοΰντας 
τόν αναγνώστην πρός τό τοιοΰτου θέατρου. , '

Οί πρώτοι περιηγηταϊ Εύρωπαΐοι, ώς ο βαρώνος 
'Ερρίκος Βω8ώ (Henri Beauveau) Γάλλος εις ουγ
γρικήν υπηρεσίαν, όστις τό 1601 περιηγήθη την Άλ· 
βαυίαυ καί. λοιπήν Ελλάδα' ό Λουδοβίκος Κουρμΐνος (Louis baron Courmin), δστις κατά τό 1629 έγραψε 
τήν αξίαν ο’ίκτου κατάστασιν τώυ Ελλήνων και τον 
πολιτικόν αύτών καταβυθισμόυ' τά συγγράμματα τώυ 
’Ιησουιτών καϊ των Καπουτσίνων κατα το 1638 ε
κείνο τοΰ Γουϊλλετιέρου (de la Guilleticre) τό 1668· τά ταξείδια τοΰ υιού τοΰ αρχιεπισκόπου τοΰ Νεοβο- 
ράκου Γεωργίου Σένδεη (George Scndvs) πάντα 
ταύτα ακροθιγώς μόνον έφάπτονται τοΰ αντικειμένου 
τοΰ λόγου μας καϊ ούδεμίαν μάς χορηγοΰσι λυχνίαν 
διαλύουσαν τά τάρφη τής σκοτεινοτάτης ήμών^ ιστο
ρίας τοΰ ιέ κηϊ ιφ α’ιώνος. Καθ’ όσον ιϊφορά τόν Σϊρ 
Γεώργιον Ού'ίλερ καϊ τόν κόμητα Ούϊντζ ίλση, οιτινες 
έπεσκέφθησαν τήν Ελλάδα κατά τό 1675, ούτοι εί
ναι άξιομίσητοι μάλλον, διότι πρώτοι έθεσαν ιερόσυ
λου χεΐρα έπϊ τών αρχαιοτήτων μετακομίζοντες αύ
τάς εις ’Αγγλίαν. Ό δέ πολύτιμος ταξειδιώτης Ποκόκ, ό Κ. Στουάρδος καϊ ό δόκτωρ Σχανδλερ, οιτινες περί τό 1740, Ι75Ι καϊ 1769 έταξείδευσαυ, είναι μάλλον 
αξιοσημείωτοι ώς καϊ ό Σχουαζέλος Κουφιέρος, διά 
τάς λεπτομερείς περιγραφάς τής Κωνσταντινουπό
λεως, τών Γεννιτζάρων, τών χαρεμίων, τών δερβισών 
καϊ τών παρατάξεων τών Σουλτάνων, ή διά τάς ιστο
ρικός γνώσεις των έπϊ τοΰ έυδοτέρου τής Τουρκίας, το 
όποιου πολύ διέφερε τώυ διατρεχόυτων εις τήν πρω
τεύουσαν καί τινας μεγάλας παραλίους πόλεις. Οπερ 
δέ θλιβερώτερον, μολονότι καϊ τά γράμματα καϊ ή 
θρησκεία διεσώθη παρ’ ήμίν, ούδέν έτυπώθη πόνημα 
ούτε εντός τής Τουρκίας, ούτε ε’ις τάς Ίονίονς νήσους, 
ούτε εις τήν Ένέτίαν, Βιέννην ή Λειφίαν πραγματευ
όμενου αύθεντικώς τάς στατιστικός, τά χρονικά, τό 
πολίτευμα, τόν βίον, τάς άρχάς καϊ τά ιστορικά συμ
βάντα τών τότε Τούρκων καϊ 'Ελλήνων. Εις τούτο 
ποσώς δέν έκπληττόμεθα,όταν άναλογισθώμευ τάς κα- 
ταδρομάς καϊ τάς φευδοπρολήφεις τώυ κυβερνήσεων 
καϊ τών ισχυρών εις άς ύπόκειται ό καϊ σήμερον έπι- 
χειρών νά ζωγραφίση τήν αλήθειαν τών πραγμάτων.

Ή πυκνή αύτη ομίχλη άρχεται έν τούτοις νά δια- 
λύηται μόνον περϊ τα μέσα καϊ τα τέλη τοΰ παρελ
θόντος καϊ τάς άρχάς τοΰ ένεστώτος αιώνος έκ τών 
συγγραμμάτων τοΰ Κ. Εΐτωνος (Eaton), τοΰ δόκτο- 
ρος Κλάρκ, τοΰ συνταγματάρχου Αικ, τοΰ Χοβχάουζ, 
τοΰ δόκτορος Χόλανδ, τοΰ Ούάλπολ, τοΰ Σμάρτ-Γιούζ 
τοΰ Αίδεσιμ. Ίωάννου, τοΰ Πονκεβϊλλ, τοΰ Θόρτωνος, 
τοΰ Χάκτωνος, τού Walsh, τοΰ Ούϊλμαν καϊ διαφόρων 
ιίλλων, πλήν αί πολύμοχθοι θετικαϊ πληροφορίαι καϊ 
τούτων περιστρέφονται μόνον έπϊ τών συμβάντων τών 
τελευταίων όγδοήκοντα έτών καϊ ούχϊ πορρώτερα, τά 
απώτερα είναι ε’ικασΐαι άρυόμεναι είτε έξ έπιτοπίωυ 
παραδόσεων είτε έξ ασαφών πληροφοριών τώυ προει
ρημένων συγγραφέων, άνανελυμέναι όμως έκτενέ-ερα 
καϊ παραλληλιζόμεναι πρός μεταγενέστερα συμβάν
τα. ’Ίσως οί όθωμανοϊ ιστορικοί ήδύναντο νά παρέ- 
ξωσιν εις τάς σελίδας τοΰ πολιτισμού τόν φόρον τού
τον' άλλ’ ώς γνωστόν ή τουρκική ιστορία είναι μία 
ατελείωτος ποίησις, άν ούχϊ μυθολογία, άλλας μή έ- 
χουσα ραφωδίας ή τάς νικάς τών Σουλτάνων, τάς δια
σκεδάσεις των, τάς πομπός τών Βεζυρών καϊ τής Κων
σταντινουπόλεως τάς καλλονάς, τήν τρυφήν, τά θέλ
γητρα.

Ή ευρωπαϊκή Τουρκία, καθ’όσον δυνάμεθα νά πλη- 
σιασωμεν τήν έποχήν τής καθόδου τών Τούρκων μετά 
την άλωσιν τοΰ Βυζαντίου, διηρέθη εις πασσαλήκια, 
ταύτα δέ εις ύποπασσαλίκια, ήγουν τά γνωστά μου- 
σελημλήκια, έιγαλίκια καϊ βοϊβωδϊλίκια, άπαντες δέ 
οι διοικηταϊ τούτων υπήκοον πρός τινα άνώτερον έπι- 
τηρητήυ, λεγόμενον ρουμέλι-βάλεσήν.

Ή έπιρροή καϊ τό μεγαλείου έκαστου τών σατρα
πών τούτων ήτον ανάλογος τής. έκτάσεως καϊ τής γε
ωγραφικής θέσεως τοΰ πασσαλικίου του' ήσαν δε κα
θολικούς ανεξάρτητοι τών γειτόνων αύτών παραλαμ- 
βανοντες τήν έξουσίαν άπ’εύθείας, ώς έξ ήλιου τό φώς, 
απο τον Σουλτάνου.

Οι τιμαριώται ούτοι συχνότατα κατεσπαράσσοντο 
αλληλοις καϊ παρεδίδοντο εις αδιαλλάκτους έμφυλί- 
ους πολέμους, στρατολογοΰντες καταναγκαστικώς τούς 
υπηκόους των, φορολογοΰντες αύτούς καϊ ρίπτοντες 
τους παντας πολλακις εις αφόρητα δεινά έν γνώσει 
καϊ έν άγνοια τής Τ. Π. Εις δέ τήν λεγομένην ’Αλβα
νίαν, ως λεγει καϊ ο JC.IIobliouse, ήδύνατό τις νά εύρη 
παντός είδους πολιτεύματα' δημοκρατίας, ολιγαρχίας, 
τυραννίαν καϊ απόλυτον δεσποτισμόν συγγειτονευού 
σας μετά τοΰ παραδοξοτέρου συμβιβασμού. Ένταΰθα, 
λογου χάριν, υπήρχαν πόλεις ή και[κωμοπόλεις δυνα
στευόμενοι ΰφ’ ενός τούρκου Βολούκ-Βασχή καλουμέ- Ρου, ή ενός καπετάνου χριστιανού. ’Ολίγον περαιτέρω, 
υπηρχου λαοϊ διοικούμενοι μόνον ύπό τών δημογερόν
των αυτών καϊ πόλεις μή ύπαγόμεναι ύπό τήν δικαιο
δοσίαν ουδενός, ένθα έκαστος έβασίλευεν έν τή εαυ
τού οικογένεια ώς πατήρ ή τύραννος, καθώς ήτον εις 
το Αργυρόκαστρου. 'Ύπήρχον αλλαχού πάλιν πόλεις 
V ΧωΡίσ, εν οίς ό άπλοΰς αγάς, ήτον έφάμιλλος εις 
το4> φεουδαλισμόν ενός έκλέκτορος τής Γερμανίας' καϊ

(α) Ό Τό/ζα. εν zvjxi
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ρον και ήττον έπικίνδυνον. Κατά τί διέφερεν ό δύστη
νος ραγιάς τών ανδραπόδων τής Ούκαρυίας; 'Αμαθής, 
δεισιδαίμιυν, άνάγωγος, προωρισμένος, ΐνα σκάπτη 
καϊ φερρ τόν αύχένα πάντοτε πρός τήν γήν, μηδεμίαν «νωττιόν του έλπίδα διαυγεστέρου μέλλοντος καν φαν- 
τάζόμενος, όποια θέλγητρα δέν εύρισκευ εις τούς δρο
σερούς ζεφύρους τής θαλάσσης καϊ εις τάς φυχράς 
κρήνας τών όρέων, προ πάντων όταν έπέστρεφε με
τ’ άφθονων λαφύρων, άτινα ηύτύχησε υά ιϊφαρπάσρ 
ειπό τών ολετήρων φορολόγων του; Άλλ’ όπερ καθίς-α 
απεχθέστερου καϊ μάλλον δυσφόρητον του βίου τοΰ 
ραγιά, ήτον ό τρόπος, δι ού έξετελεϊτο . ή φορολογία 
καϊ οί αμείλικτοι άνθρωποι οί έπιφορτισμένοι αύτήν. 
Καϊ δυστυχώς ήσαν ούτοι ομοεθνείς, ομόθρησκοι, χρι 
στιανοί! 'Αλάνθαστος αλήθεια! ύ κατακτητής μιας 
χώρας πολλάκις έπιτυγχάνει μεταξύ τών ύτιοδουλω- 
θέντων άνδρας σκληροτέρους καϊ αύτού τού ίδιου.

Οί φόροι γενικώς συνηθροίζοντο από τούς προε- 
στώτας, καλουμένους γέροντας, άρχοντας, κοτζαμπά- 
σιδας. Ούδέν φυσικόν προτέρημα, ούδεμία παιδεία, 
ούδέν κοινωνικόν προσόν, άνεβίβαζε τούτους εις τήν 
εύνοιαν τοΰ κτηνώδους πασσά, ή ή ταπείνωσις, ή τυ
φλή άφοσίωσις, ή ύτιοκρισία, ό έξευτελισμός, ή μο- 
χθηρία, ή ίση πρός τήν τοΰ δεσπότου αμάθεια, τό 
αύτό απηνές, τό αύτό φιλάρπαγον, καϊ τό έσχατον 
πάντων ή ιιφίλοπατρία αύτών, ΐνα μή ε’ίπωμεν τήν ά- 
ληθή λέξιν ή έθνικήπροδοσία. Ούτοι γενικώς 
κατείγον μέγαν πλούτον, ττολλάς ιδιοκτησίας, και ή
σαν έμποροι ή έργοστασιάρχαι άγοράζοντες δι αδρών 
ποσών τό αξίωμα Ή έπιρροή των ήτο μ.εγίστη’ εις τά 
δικαστικά, καϊ εις τά έκκλησιαστικα ήσαν οι συμπα- 
ρεδροι τών αρχιερέων καϊ οί έκλέκτορες τών ιερέων 
έξέδιδον δικαστικός ιιποφάσεις, διέταττον διαζύγια, 

, έπέβαλλον πρόστιμα, έτιμώρουν, κατεδίκαζον, άντή- 
μοιβον προεβίβαζον καϊ έμάλασσον καϊ έπλαττον 
τήν θρησκείαν καθ' όποιονδήποτε σχήμα τοίς έσύμ- 
φερε, ληστεύοντες τήν χριστιανοσύνην μηδεμίαν περϊ 
μέλλοντος έχοντες πρόνοιαν.

Έρπόμενοι οί τρισάθλιοι ούτοι προ τών ποδών τώυ 
τυράννων ούχϊ μόνον έγένοντο το όργανον, ή μάστιξ, 
τό σώμα τοΰ έγκλήματος, άλλ’ ή έιληθής όπισθοδρό- 
μησις τοΰ έθνους, οί διώκται τής παιδείας, οι έμπαι- 
κται τών συγγραμμάτων, οί άποφανατιζοντες τήν θρη
σκείαν, οί καταστρέφοντες τά σχολεία εις τα σπάρ
γανά των.

Εις τήν σκαιότητα καϊ άπειροκαλειαν τούτων ας 
χρεώστη έκαστος "Ελληυ τήν έλλειφιν καϊ αύτών 
τών πληροφοριών τής προ δύο αιώνων καταστασεως 
τοΰ έθνους.

Άς έννοήση ήδη ό αναγνώστης μεθ' οποίας έπιμο- 
νής καϊ υπομονής έβάδισαν οί ίδρυταϊ τών σχολείων 
τών Ίωαννίνων, τής Σμύρνης, τής Χίου, τής Δημη- 
τζάνης κτλ. καϊ εις τινας ήθικούς μαγγάνους οί κα- 
θηγηταϊ τής έποχής έκείνης πρέπει νά διήνυσαν τας 
ημέρας των έπιταττόμενοι ύπό τοιούτων τί νά διδάσ- 
κωσι καϊ τί υά μή διδάσκωσιν.

Αί τέχυαι, ή βιομηχαυία, τό έμπόριον, οί νόμοι, τα 
πάντα ήσαν ώς μονοπωλεία έν ταίς χερσϊν αύτών.

Αί απέραντοι γαίαι τοΰ Βυζαντινοΰ Κράτους ήσαν 
διηρημέναι εις ζιαμέτια καϊ τιμάρια ύπό τήν κυριαρ
χίαν τώυ Τούρκων. Τά ζιαμέτια συνίσταντο έκ τεσ
σάρων χιλιάδων στρεμμάτων καϊ έπέκεινα, τά δέ τι
μάρια έκ χιλίαιν διακοσίων έως δύο χιλιάδων, έχοντα 
βάσιν οτι, άν ό Σουλτάνος ήθελεν έκστρατεύσει έχρε- 
ώς-ουν νά τόν άκολουθήσωσιν μετ' αριθμού τίνος σρα- 
τιωτών τούρκων (καϊ ούχϊ χριστιανών). Έκ τούτου 
γίνεται δήλον, ότι ή μάχαιρα καϊ τό πιστολιού ήσαν 
αδιαχώριστοι σύντροφοι τής ζώνης καϊ τοΰ έσχατου 
χωρικού τούρκου.

Τάς γαίας ταύτας ένοικίαζον οί ραγιάδες ιϊπό τούς 
τιμαριώτας έπϊ τή αύτή στρατολογική συμφωνία' 
πληρόνοντες δέ τό δέκατον τών προϊόντων εις τό τα
μείου τοΰ κράτους διενέμοντο τό έπίλοιπον εισόδημα 
μετά τοΰ γαιοκτήμονας όθωμανοΰ (α).

Ή συμφωνία αύτη φαίνεται έκ πρώτης αφετηρίας 
έπωφελής' άλλ’ όταν τις άναλογισθή, ότι έκ τοΰ ελ
ληνικού μεριδίου άπεκόπτοντο έτι οί δασμοί, τά δο
σίματα καϊ οί φόροι, ούς άνεφε’ραμευ καϊ οί άλλοι ούς 
παρελείήταμεν, αί πρός τόν αγά δηλονότι καϊ τον κα- 
δήν αναγκαστικοί προσφο^αϊ, τά έκτακτα έξοδα τών 
μεταβατικών στρατευμάτων, τών κοτζαμπάσιδωυ οί 
αναγκαστικοί τοΰ έλέου καϊ τών έκκλησ.ών δίσκοι 
καϊ τά πρός τούς πολυτοφυλακας δοσίματα ύπερ τής 
ιιτομικής ασφαλείας θέλετε άνακαλύ-φει τήν αληθή 
γυμνότητα μοχθούσαν ύπέρ τής έπιδείξεως καϊ τής 
πολυτελείας τοΰ δεσποτισμοΰ.

Ό Κ. Beaujour μάς διεφύλαξευ έν τούτοις τό ευω- 
νον τής έποχής έκείνης' καθότι λέγει, ότι ό κάματος 
τοΰ γεωργού έπληρόνετο εικοσιπέντε παράδες τήν η
μέραν, καϊ ότι δώδεκα παράδες έτιμάτο ή οκά τοΰ 
κρέατος καϊ τέσσαρες ή τοΰ άρτου.

’Αλλά μήπως αί παράλιοι πόλεις ήσαν εις κατάσα- 
σιν εύδαιμονεστέραν!... Ή ολιγωρία τής τουρκικής κυ- 
βερνήσεως είχε μετατρέ-φει τήν τόλμην τών πειρατών 
εις παντελή αύθάδειαν, τήν δέ δειλίαν τών κατοίκων 
εις αύτόχρημα πανικόν φόβον. 'Εν μόυον λευκόν ι-τΐχρίων.

(6) De la Croix χιγ. 4α·ι ιΰ. 9. De la Guilleticre tip.. Bsj «1. 490.
(·/) Thorton τόμ. Bos ssz. 26. Beotijotu· ΐπιστ. 4η. De la Croix 

state presente ties nations Greque, Anneniuue et Maronite eu Turqiue. (χ) Thorton σιλ 220—221. ΐπιστ. 23»·
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κάμη τούτους νά έχκαταλείφωσι τάς οικίας των καί 
νά καταφύχωσιυ είς τά όρη.

Ό πασσάς μιας επικράτειας ήτον ένταυτω καί ό 
ανώτατος υομοθέτης αύτής. Είχε την δύυαμίυ νά κα- 
ρατομή, παρέπεμπε δέ τά μικρά πταίσματα τών Χρι
στιανών, Τούρκων καί Ιουδαίων προς τον καδή ή 
μολάχ, οϊτινες διωριζοντο απ' ευθείας ύπο τοΰ μουφτή 
τής Κωνσταντινουπόλεως (α). Ούτοι έδίκαζον διά τοΰ 
κορανίου' άλλ’ ώς λέχει καί ό 'Ραββές, επειδή έπρό- 
κειτο νά άποφασίσωσι περί δίκης μεταξύ κ υ ν ο ς καί 
π ι σ τ ο ΰ, καί ή μαρτυρία χριστιανού δεν ήτο (φεΰ !
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πρός τούτον' καί άν ήτον έφιππος, έπρεπε να άφιπ- 
πεύση μέχρι τής διαβάσεώς του.

Εις τοΰρκος ήδύνατο νά ραπ ίση ή φονεύση ένα χρι
στιανόν οίουδήποτε βαθμού χωρίς νά ΰπόκηται είς τήν 
ϊσην τοΰ έχκληματος ποινήν.

Έν άλλαις λέξεσιν, ώς εκφράζεται καί ιστορικός 
τις, ή ή έυερχητικότης τοΰ Ελληνικού έθνους συυε- 
στρίφθη έν τή νηπιότητι αύτής, ή έν τή αναπτύξει 
αύτής κατεπνίχη καί κατέστη ή ώρισμένη λεία τοΰ 
δορυκτήτορος.

Ή κατάστασις αυτή, προσθέτει ο αύτος, είναι ή 
άποκλείσασα έκτος τοΰ έπιλοίπου κόσμου τούς δυστυ-

Ή σπατάλη τού χαρεμιού, α! ιίχοραί τών πόλυτί. 
μων λίθων καί τών χρυσών έπέφεραν τον πολλαπλα
σιασμόν τών φόρων καί κατά συνέπειαν τόν έσχατον 
παροξυσμόν τής τυραννίας.

’Ενταύθα τά όρια τής υπομονής ήχχισαν είς τδ πέ-, 
ρας των, ή φιλοτιμία ήρξατο έκ βαθυτάτης ληθαρχίας 
νά έχείρηται καί ή νεναρκωμένη δραστηριότης ν’ άνευ 
ρίσκη τήν έθνικήν αύτής ζωηρότητα . . . τότε πλεϊστο, 
τών ανθρώπων μετά λύσσης έχκατέλειφαν τάς πόλεις 
καί τάς οίκοχενείας των καί δραμόντες είς τά όρη έ- 
κρύφθησαν έν ταΐς άλσεσι καί σπηλαίοις. Οί τοιοΰτοι 

1 έπωνομάσθησαν άρματωλοί, κλέπται, παλληκάρια

σ κ ε ί ας κ αί έλευθεριας, σκοπός ιερός καί κύ
ριον συστατικόν έθνους πατραχάθου, έθνους μεχαθύ- 
μου. Ένώπιον τοΰ θείου τούτου πατριωτισμού, πάντα τά λοιπά τών άρματωλών νιας παραπτώματα, έκούσιά 
τε καί ακούσια, λησμονοΰυται καί παραχράφονται.

Μετά τά είρημένα ταύτα, τά διακόφαυτα μέν έπί 
τι τήν συνέχειαν τής διηχήσεως ήαών, ούχ ήτταν όμως 
αναπόφευκτα ώς προείπομεν, καθο έιπαρτίζοντα τήν 
έπιρραφήν τοΰ Ιστορικού επι τον μυθιστορικού τής 
διηχήσεώς μας μέρους, επαυακαμπτομευ είς του Χρή
στου Μίλλιώυηυ, τήν μητέρα τοΰ Άλή καί λοιπούς, 
ούς παρητήσαμεν άστεχους εν τή ορχή τής φοβεράς 
έκείνης νυκτός.

’Αφού καθικέτευσευ ή Χάμκω τόν Βέλιου, ϊνα μή πα- 
ραδώση αύτήν καί τήν θυχατέρα της είς τούς χαρδικιώ- 
τας, ή μεν νέα Χαίυίτζα δεδεμέυη έπί τοί σώματος 
τού άχά έκρυφε τό προσώπου είς τδ στήθος τούτου 
καί ήρξατο υά χέη δάκρυα πολλά, ή δέ μήτηρ στρέ- 
φασα υπερήφανα βλέμματα καί καθορώσα τήν θυχα-

βησαν έπί τής στήλης, καί άν ήθελαν διατρέξει τήν 
περιφέρειάυ της, άναποφεύκτως θά εΰρίσκοντο απέ
ναντι τοΰ χιατα.χανίου καί πιστολιού μου. Ό ei? ήτον 
ό Αλής, ό υιός τής Πυράς Χάμκως, ή χυνή ήτον άθιχ
χάνη....... τήν ώυόμαζε Ζιδρέ.

— Ό Άλής !!... λάθος πρέπει νάχης, κύρ Νίκο.... 
πώς έλυτρώθηκε απ' τό μοναστήρι ;. . . .

— Αέν έχω λάθος....... ό Παπά Εύθύμιος τοΰ ήνοιξε
τήν πύλην καί έφυχεν .... έλεχε τής άθιχχάνης, ότι 
με τήν τέχνην, όπου τόν έδίδαξεν, έκαμε τόν ιίνόητον 
παπά να πιστεύση, ότι ή Παναχία τοΰ ώμίλει. Έ
πειτα τής έδιηχήθη τίυι τρόπω ό Μίλιος τόν μετε- 
κόμισεν εις τδ μοναστήρι, τίνι τρόπω συνελι)φθη πε
ριδιαβάζουν μετά τού Χορζάν Άχά πέριξ τής Καρβου- 
ναρχιάς, καί ότι, όταν ούτοι είχον αναχωρήσει άπο 
τό κεφαλοχώρι, ό Χρήστος άπήχαχε του ιίχάν εις το 
διοικητήριου, όπως τοΰ έλευθερώση τόν Βέλιον. Έ
πειτα προσέθεσεν, ότι ήσθάνετο μεχίστηυ ιινησυχιαν 
μήπως ό ιιχάς προδώση τήν μητέρα καί αδελφήν του,

είχε μάθει παρά τοΰ Άλή πώς έμβήκες είς τήν Καρ~ 
βουναριά, αμέσως ήρχισε νά προφητεύη, όσα πρό ολίγου ήκουσευ από τόν Άλή, δηλ. ότι ό Χρήστος Μιλ- 
λιώνης μάς έλευθέρωσε .... δίλλ’ ακούσε καί χέλασε' 
Μόλις, Κύρ Χρήστο, οί τοΰρκοι έμαθαν, ότι ό Μιλ- 
λιώυης ήρπασε τόν άχά καί τας χυναΐκας καί μάς ή- 
λευθέρωσε, ένόμισαν, ότι τό μ ιλλ ι ώ υ ι σου θά τούς 
φθάση .... υά τούς έβλεπε? αέ ποιον φόβου περιεχύ- 
θησαν ! Έτέθησάυ είς ιιταξίαυ' άλλοι έλεχον, ότι έ
χεις εκατόν μαζή σου, καί άλλοι διακοσίους καί ήτοι- 
μάζεσο είς άαεσον προσβολήν .... τότε τούς άφήκα 
καί έχω καί ήλθα να σε ειδοποιήσω .... .είμαι έτοιμος 
νά πράξω, Χρήστο, δ,τι διατάξης.

Ό Χρήστος Μιλλιώυης ήκουσευ ιίτρομήτως όλουτοΰ
το τδ ιστορικόν" πλην αι εντυπώσεις του εκορυφοΰυτο 

| καί έθαύμαζεν ΰπέρτό δέον τόν λεοντόκαρδου καί δρα- I στήριον υέον Άλασσωυίτηυ. Μετά δέ τινας στιχμάς 
1 σκέφεων στραφείς πρός του άχά, καί τήν Χάμκω είπε 
| μετ' αύστηρότητος.

ΟΙ ΕΝ ΤΩ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΙΙΙΩ ΤΟΥ ΡΠΓΕΝΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΝΔΙΚΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ. ("Ιίε έπ. σεζίο«.)

υέρα της ήχανάκτει, ότι δέν είχε τάς χείρας έλευθε- 
ρας καί έν όπλου, ϊνα μάλλον άποθάυη μαχομέυη ή 
ύποστή τοιαύτην περιφρόυησιυ. Ακολούθως καταφρο- 
τοΰσα καί τόν θόρυβον αύτόν, τών μευομενων στοι
χείων τής φύσεως, έκαταράτο τό πεπρωμένου της, καί 
τόν ίδιον 'Ασμούχ τόν άλιτήριου δαίμονα τής διχονοίας 
καί τοΰ πολέμου, όστις τήν ώθησευ είς τοΰ άχά τήν 
φιλοξενίαν.

ούδ’ είσέτι είναι) δεκτή ένώπιον τοΰ θείου μ εχκ ε- 
μ έ, ή δέ -φευδομαρτυρία ήτον έπάχχελμα κοινότατου, 
έκαστος δύναται νά φαντασθή τίνος είδους δικαιοσύνη 
διενέμετο τω καιρω έκείνω (καί διανέμεταιέτι καί νΰν). 
Καί όμως ώρισμένου όντος είς πάσαν περίπτωσιν ό 
κερδαίνων τήν δίκην νά πληρώνη τά έξοδα αύτής, οί 
ίδιοι Τούρκοι πολλάκις άπέφευχοι τους δικαστάς αύ- 
τών, οτε ό άντίδικόςτων ήτο πλούσιος, χνωρίζοντες τήν 
δωροδοκίαν τοΰ καδή.

Ή αστυνομία καί ή πολιτοφυλακή τών πόλεων έ- 
χαρακτηρίζοντο δι άνωτέρας έτι σκληρότητας. Άπε- 
κεφάλιζον έν τω άμα τόν κιβδηλοποιόν, έρράβδιζον 
καί έκολάφιζον τόν φευδοζυχιστήν, καί έκάρφωνον έκ 
τοΰ ώτός τόν απατεώνα πωλητήν.

Ό ραχιάς δέν ήδύνατο νά παρουσιασθή μέ τό αύτό 
ένδυμα έιώπιου τοΰ δεσπότου του (β)' Έρραβδίζετο ή 
έπυροβολεΐτο, άν δέν προσηκόνετο καί ύεν έσκυπτε

(«) Carrel 83. Rabbe 112. 
(®) Rabbe 116.
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χείς χάνους άυδρών ενδόξων καί καλύφασα αύτούς τό
σους αιώνας διά ζοφερού σκότους.

Μετά τήν άνάβασιν τοΰ Άχμέτου Γ'. είς τόν θρόνον 
τοΰ Μωάμεθ, ή μάλλον μετά τήν ειρήνην τοΰ ΙΊασσα- 
ροβιτζ, όταν τό 1718 οί'Ενετοί ιίπώλεσαν πάν μέρος 
τής 'Ελλάδος καί οί Τούρκοι έμειναν μόνοι κύριοι, ή 
θέσις αύτη έτι δυσχεραίνεται. Βασιλεία σφραχισθεΐ- 
σα διά πάσης ακολασίας καί κρεπάλης, άυταλλάξασα 
τά τοΰ Άρεος τρόπαια τών προκατόχων αύτής δια τών 
ηδονών τών χυρεμίων έδωσε τρομερόν παράδειχμα 
πρός όλους τούς άπομεμακρυσμένους τοπάρχας της. 
Αι ανθιππασίαι τών βέηδων, αί ίπποδρομειαι, αί 
προσπεποιημέναι έφοδοι, αί διατηροΰσαι τό πολεμι
κόν πυρ τοΰ κατακτητοΰ, βαθμηδόν μετεβλήθησαν είς 
κτηνώδη μαλθακότητα, είς αιμοχαρή διαρπαχήν. Οί 
πράκτορες τοΰ Πατισάχ είς ούδέν άλλο ένησχολοΰν- 
το ή πώς ν ανακαλύφωσι τήν ώραιοτέραν κόρην καί 
τό εύειδέστερον μειράκιου, όπως μετακομίσωσι τοΰτο 
εις τήν πρωτεύουσαν καί τό άναθέσωσιν είς τδ σερά- 
χιον.

Πάσα άρχαιοτέρα χρονολοχία περί τής συστάσεως 
τών τοιούτων είναι απλώς υποθετική καί άμφισβητη- 
τέα, διότι ούδεϊς τών περιηχητώυ τοΰ ΙΑ' ή ΙΕ', αιώ
νας κάμνει περιχραφήν ή μνεΐάν τινα περί τοιούτων. 
Ή δέ τοΰ Πουκεβιλλ καταχωχή των από τής βασι
λείας Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυροχεννήτου, ή ή τοΰ 
Ιακώβου 'Ρίζου από τών ημερών τοΰ Σκεδέρβεη ή η 

τοΰ Κ. Φοριελου καί Καρέλ από τής εισβολής τών 
Τούρκων φαίνονται άπλαΐ υποθέσεις. Είς τήν βόρειον 
ορεινήν 'Ελλάδα υπήρχαν αληθώς δεύρο κάκεϊσε πρό 
χίλίων έτών κλέπται, καθότι ή ίδια φύσις παρεχώ- 
ρει ικανά καταχώχια προς τόν τοιοΰτον σκοπόν' άλλ’ 
ούτοι οί κλέπται ήσαν αύτόχρημα λησταί καί κατ’ ού
δέν δυνάμεθα να τούς συχκρίνωμεν ώς πρός τόν πολι
τικόν σκοπόν μετά τών περιαδομένων κλεπτών τοΰ 
ΙΗ καί Ι& αίώνος. Οί κλέπται καί οί άρματωλοί, 
μεθ’ ών ήδη συναπαντώμεθα, καί τών όποιων τόν όρ- 
χανισμόν καί τάς λεπτομέρειας είς έτερον κεφαλαίου 
θέλομεν αναπτύξει, έφεραν χεχραμμένας έπί τοΰ με
τώπου αύτών τάς λέξεις μάχεσθαι υπέρ θ ρ η -

—’Έρχεται δά ό Νίκος, είπε τέλος ό Χρήστος, οςις 
ώς αληθής άετός ήκολούθει διά τών όμμάτων τάς κι
νήσεις τοΰ άχά καί τών χυναικών, κατοπτεύουν ταυτο- 
χρονως καί τόν πέριξ σκοτεινόν ορίζοντα.

Ό Νικόλαος Άλασσωυίτης έπαυελθώυ ά.νήχχειλε 
φλεχματικώκατα, ότι τό σμήνος έκεΐνο δέν ήσαν άλλοι ή οί άθίχχανοι, οϊτιυες ένέδρευον διά νά συλλά- 
βουν τήν Χέϊθα.

— Βρέ μίλιε καλά Νίκο ! Τήν Χέίθά μου ! ... οι 
χυφτοι έχειναυ πάλλικάρια ; . . , πού έμαθαν πώς πα- 
χει στή Πολλίνα ;... θά τά βάλλουν με τό μοναστήρι;

— Παρετήρησα, όταν έπλησίασα, ότι ήσαν όρθιοι 
καί ώπλισμένοι, έυεδρεύοντες ώςνάπεριέμευόν τινα.... 
δέν ήσαν κατεσκηνωμέυοι, ώστε είναι σημείου, ότι σκο
πεύουν νά προσβάλλουν καί νά φύχουυ .... άμα εί
δαν έχω τό τοιοΰτον, ιδού τι έκαμα’ έπήχα άρκουδίζον- 
τας έως δέκα βήματα μακράν των, έπειτα άυέβηκα 
επί τώυ έρειπίωυ τής Απολλωνίας, καθότι είς τδ μι
κρόν έκεΐνο όροπέδιου μ' έφάνη υά ήτο τό συνέδριου 
τών άρχιαθιχχάυων έκρύφθην όπισθεν μιάς στήλης, 
προσήλωσα τά ώτά μου καί ήκουα.

Τά φαινόμενα μ' έδωκαν υά ένυοήσω, ότι είχον κά
ποιου σκοπόν, πλήν δέν ήμπόρουν νά μάθω ποιου.......
εκεί οπού έπερίμευον καί ήτοιμαζόμηυ υά θέσω τούς 
ποδας εις κίνησιν, δύο σκιαί πλησιάζουν τήν μαρμά
ρινου στήλην. Συνεστάλην τότε όπισθεν αύτής ώς ά- 
ληθης μούμια' ήτον είς άυήρ καί μία χυνή. Ήκούμ

τάς κεκρυμμένας είς τδ κονάκι του. Τούτου ένεκα, 
έλεχε, έζήτει πάραυτα νά έπιστρέφη είς Καρβουναρ- 
χίαυ πρός βοήθειαν τωυ. Ή άθιχχάυη τοΰ έξεμυστη- 
ρεύθη, ότι παρεφύλαττον είς τό μοναστήρι, ϊνα συλ- 
λάβωσι τήν Χέϊθαν, άμα άποβασθή, οτι αΰτη είναι ή 
θυχάτηρ τοΰ Καπλάν πασσά ή χαμένη καί ζητουμένη 
Έμινέ,καί ότιήθελελάβει δέκα χιλιάδες φλωρία αυτήν 
έπήχαιυε' πλήν έφοβεΐτο μή υαυαχήση ή βριχαυτινα 
άπόφε καί χάση τό πάν. Τοΰ έδωσε έπειτα ένα τεσκε- 
ρέ ώς διαβατήριου, ϊνα είσέλθη είς τό Μαυροβούνιον, 
όπου εΰρίσκεται τήν στιχμήυ ταύτην ο αύτοκρατωρ 
τής 'Ρωσσίας Πέτρος ό Γ καί όπου θα άνταμώση με
τά πέντε ημέρας τόν Άλή καί ή ιδία' ό Αλής τότε 
ιιυεχιόρησε καί έχω ώς σκιά βορβολάκων έχεινα ά
φαντος.

— Ή Χέίθά μου είναι ή Έμιυε τοΰ Καπλάυ-πασσά, 
έκραξευ μετ’ ιιπορίας ο Βέλιος.... ακούεις, Χρή
στο ;

— Μωρέ, Νίκο, ήθελες υά ’σαι ό πΐό μεχάλος κλέ
φτης τούτης χιά τής νύχτας, άν τόν έπερυες κατά πό
δι καί μοΰ τόν έπιανες' είπεν ό Μιλλιώνης χωρίς υά 
δώσρ προσοχήν είς τοΰ Βέλιου τούς λόχους.

— Μή νομίζης ότι δεν έπέρασε ιιπό του νούν μου, 
διε'κοφεν ούτος" ήτοιμαζόμην υά τόν παρακολουθήσω, 
πλήν συχχρόυως ήκουσα μέχαν θόρυβον, καθ’ όν χρό
νου ή άθιχχάνη έπέστρεφε πρός τδ μέρος τώυ λοι
πών, ώς υά ήτον ή ίόρα τής προσβολής ή υά συυελα- 
βου κάποιον παρήτησα λοιπού του Άλή καί αόρα
τος άυεμίχθην μετά τούτων καί έμαθα, ότι ό Κούρδ 
πασσάς τοΰ Βερατίου, όστις είναι είς Καρβουναρίάυ, 
ανεκάλυφ: τήν φυχήν μας, καί μόλις έφύχαμε έπεμ- 
φε τό Μπουλούμπασι μέ πευτακοσίους Τούρκους δια 
νά πατήσωσι τό μοναστήρι καί πληροφορηθώσιν, αν 
ο Βέλιος κατέφυχεν έκεί, διότι έχνώριζε τάς σχίσεις 
τοΰ Βέλιου με τούς καλοχήρους. Ή άθιχχάνη, ήτις

— Ό χυιός σου, κερά, νά πού φυχε.... ξέρεις" τά 
πράμματα τώρα αλλάζουν χιά όλους σας... . Βέλιο, 
παιδί μου, πίσου, πίσου .... πάμε κατα τό Ζκαρπά- 
ρι καί του Τόμαρο...........πάμε πάνου στά βουνά μας,
’κεΐ πώχουμαι τό λιμέρι" ας έρθη ’κεΐ ό Κούδρης σάυ 
τ’ άρέση μ’ όλο του τό Βεράτι νά πάρτ; τά Τζερβέυια 
... . προβάτα, κερά .... λύσε, Νίκο, τή τσούπρα από 
πάνω απ' τό κορμί τοΰ άχά.......... όποιος δέν προβα-
τάει θά τοΰ κόφω τή μισή μύτη.

— Ζακούμ, ζακούμ ! (α), ποΰ νά μή φάτε παρ'άπό 
δαΰτο μόνον, είπεν ή Χάμκω, καί όρθωθεΐσα άνευ άλ
λης ιιυτιστάσεως έβάδιζε σκυθρωπώς.

— Άχ ! διαβόλου Κατζιβέλα ! έπήρες στο λαιμό 
σου καί μένα καί τή καϋμένη τή Χέϊθα' άν σέ πιάσω 
θά σέ φήσω ζωντανή στή σούβλα, 'έλεχεν έξ άλλου μετ' 
ιιδημονίας ό Βέλλιος.

"Οσου διά τόν αχάν, ούτος ήτο τρυφηλός, δυσκίνη
τος, άσυνείθιστος είς του βίου έκείνου, πλήν οδοιπο
ρεί μετά πολλοΰ μόχθου, διότι δέν ήχυόει, ότι άν ήρ- 
υείτο νά περιπατήση άναποφεύκτως έπρεπεν αμέσως 
νά έυταφιασθή δια τό οποίον καί ΰπερευίκα τας φυ
σικός αυτού δυνάμεις καί ήκολούθει κλονούμευος, ή- 
μιπυέων καί βλασφημών έντός τής καρδίας του τόν 
Χρήστον Μιλλιώνην.

Τήν έπαυριον περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου, όταν ή τρι
κυμία κατεπραϋνετο, δύο χαρδικιΰιται ώς έκ συνεν- 
νοήσεως σκοπούσης συνέντευξιν ένεφανίσθησαυ έπί 
τοΰ όρους Τομάρου καί έμέτρησαν πρός τόν Βέλιον 
καί Χρήστου μέχα ποσόν χρηματικόν πρός άνταλ- 
λαχήν τής Χάμκω καί Χαϊυίτζας, ας αυθημερόν μετέ- 
φερου είς τό Γαρδίκι.

"Ηδη άκολουθοΰμευ του ήρωά μας Άλήν.
(Έπεται Κεφάλ. Ζ .)

(α) Ai-jcpzv τσύ Aqoj. ct χχρποι είσέν όαι~
μόνων Atcc ή ‘S7.iv. γρί7·η /.ν,ί θρ^ν^ζ.
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01 ΙΟΥΔΑΙΟΙ.
Φιλόσοφοί τιυες φρονούσιν, ότι αδΰνατος κυ

φορά αύτη τάχιστα και όλοσχερώ; ^ιελύετο· περί τούτου 
μία υπάρξει ούό'εαία υ.αρπνρία άναιοεί
όπόταν οε ποό οί νόαοι rzr ττατόικκ; αυτών zlroovr^

ώστε ί] ν.αταναάωσίς του καθίσταται αδύνατος. Οί έμποροι τό 
β'λεποντες ποογανώ; τό ύπαρχον αίγα ποσόν άυ.ιλ.λώνται τί; πί 
τος νά πωάτ,στ.. ”Οθεν εαπίπτουσι τάς τιαά;, παρα/.ύουσι τήν ά; 
οάν καί έξευτελίζουσι τό είδος είς τοιοϋτον 3κ9;ζον, ώστε αντί

διαφοράς ειδήσεις έπήνεγκον ’κπτωσιν είς τήν άγορόν_ τών αλειμ
μάτων κατά τάς άοχάς τής παρελθοΰσης έβδομαδος, αλΛα. την πα 
οε/.θουσαν δευτίραν τ,το σταθερά εί; τά 30 6 δια νεα αλειμμα- 
τοτπρία, καί 30'. διά πα'λνιά. Διά τόν’Ιανουάριον αέχρι Μαρτίου 
αί τιυ.αί ήσαν 50/3, και □!/. ο ία μονού 
πρίλιον μ·έ/ρι ’Ιουνίου 30 6 καί οιά το- 
50/. Διά τά τή; υ.εσηαβρινή; Άαερική; -------- .
τεια'Οοησσού 51,6, δι'Δδςρα'λίας όαοιαοΙ Ό, <λά.3όεια 48'6 9ο 
καί διά τά τού Άστεω; 49 6 καθαρά αετρητά.

ΜΕΤΑΛΛΑ. ΊΙ αγορά τών αετάλλων ουδεμίαν δελτίωσιν ε/αοε 
καί ποίν ή έλ9η οριστική λύσι; τή; Αγγλοαυερικα- 
ίεν ούναται ούσιωοώ; ν’ αναλάβη. II -νυπάρχουσα 
ποάξεων προήλύεν όλοκλήρω; εκ τή; αιτία; ταύ.ης, . 
ναταίτι; νά υποθίσν έκ ττ,ς συνήθους ρ.εταβολη; τή 
τά ποάναατα τή; ’Αμερική; είρηνοποιη^ώστ, είναι

■ΐΟεν, διότι αί παοακατα^ήκαί τη.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ
■χύζζων

οοφανώς μ.ωοότεοόν

παο.

Ot; είναι.

υρονούν.ενοι και μισούμενοι ’Ιουδαίοι θεωαούσι ώ; εαυτών τά: κτή- 
7£ΐ; τών’Εθνικών, μεθ' ών συαβωΰσιν. Ούτω; ό όυτταοό; ’Ιουδαίο:

να μ.η απάντηση αντιποοσω-
>.c‘j ή ευρεία. επιφάνεια τη; γης 
Οί Ιουβαΐοι εύαοι^υ.ότεοοι εί-

~/_ωρίω\> τών αεγάλων Β-'ςοων καί Πασσάλων, 
,αιασαατικήν. Ποό

0·70<

ΟΣΙΖΙ

IlXstOV
6 Ζ 6)76)71 ci ία

οιβόλουατ otzavtza

Ζ^<

wvpsoj; αίΐσπαου. 
ώστε εί; τά; υ.ά

■αι ό όοοιπόοο; διά

ΤΙαράδ 
ετεθτη ό 0'ε οΐ'/.οόου.η 
Οί λίθοι, εξ ών συγκειτ

.θμ.όυ αύτών, ώστε v.0).t; 
εί; δύο ή τρεις έπαογί

αυτα/.λαξωσι ταυ χρυσόν σου διά 
~&ύ τόπου με μικρών τινα εκ.πτι

πουσιν ούτοι. Ό όλικ 
τομμυριων όυχών, αν 
iJiVy ώστε δεν δΰνατ 

η ν γίνονται χοηυ.ατικα 
τό; είδους εμποοιν.αι 
που; τή; ουλή; ταύτης 
έστιν, καί παταϊς τό σ 
σίν εν Πολωνία ένθα ν.

Ισπανία 
Τουρκία 
λαοέέντ 
άρι^υ.ό; 
παρχία 
701 Ξ 
).0V L 
καοα

προς οφ-j 
Ιουδαίοι άπαντώνται έπί- Ktza, καΘώς και έν

Μαδαγασκάρη;, ούδ’ έκ τώϊ άζ^ν τής Άτρικής. ’£> Κό-
κιν Κινο: οΰο ρυάαί ’Ιουδαίων ΰπάρχουσεν, ή λευκή καί ή ρέλαινα. 
Εν Ιερ.Ενη σέ ρόλ.ις διακρίνονται, κατά τό εξωτερικόν, τών αλήτην 
ριον .σιουντων Βεδουίνων. Έν Κιρκασσία δέ άγριοί είσιν, ώς όοε- 
σιυιοι, ριή εχοντες αήτε 'Αγίαν Γραφήν αηδέ Ταλρ,ούδ (δίβλος πε- 
Ρι-Ζσυσήτάς Εβραίκάς παραδόσεις.) Καί είς διαφόρους υ,έν γώρας 
της Ευρώπης, διαφόρους ραθαοΰ; ελευθερίας ά-οζαύουσιν, έν' ’Αγ- 
γΜκ ο;ζως ως καί έν ταΐς Ήνωαέναις Πολιτείαις τής Άαερικής κα- 
θοζ,ουελεύθεροί εισιν τώυ πρόσω,τοληπτικών νοαοθετίκών περιο-

τού Δαβίό*  
έπεοατο)Θη. 
σιν, έλατοαήύηταν <?’ άνααγιβόλω; 
νί&)7 λατοαείων τών πρό ό*ύο  έτι 
τοι; τη; ενεττώτη; πόλεω; τών Υεροτολύαων ύπό τού Κ. Βάοκζ 
άρερικανού τίνος ιεραποστόλου. Τό περί ού ό λόγο; τυ.ηυ.ά τ 

τερίβολον τοίχου, όπερ γενικώς άποκαλειται. «έ Ϊου-ίαϊκη 
ό ,αόνον άνακα).υ?ί)έν τεκ,α^οιον τής ά^χαιότητος τού 

-ράγη κατά τινα τών 
ά-

γωνία,»

__ κι τοι Ο εφ απασαν την επιφάνειαν τή; γής οΐκοϋσι, ξένοι όαως 
απανταχού αυτής λογίζονται. Έδημοσιεύθη άλλοτε ότι οί μεταΕΰ 
των ξανθών εθνών τή; "Αρκτου Ιουδαίοι, μαυρότριχες είσι, καί αέ- 
λανας οφθαλμούς εχουσιν, έν ω είς τού; μεταξύ τών μελαγχρόων 
Ζαων της Μεσημβρίας όλω; τό εναντίον συμβαίνει- τοσούτον δ’ α
ληθές τούτο εστιν, όσον, ότι πανταχοΰ ευδιάκριτοι είσίν. Διαφέο,ν- 
τες ουτω φ-νσικως και κοινωνικώ; καίτοι παραδεχόμενοι κατά άέγα 
μ.ρο; την γλο,σσαν καί ιά έθιμα έκείνων, μεθ’ών συνδιαιτώ^ται 
απαρτι,ουσι ούσιώδη τινά ενότητα έν θρησκευτική εύλαβεία καί 
πιστευουσιν απαξάπα,τες εί; τήν ειμαρμένην τής’έβραΐκή; γενεάς.

Οι Ιουδαίοι καί τοι παροιμιωδώς πανούργοι είσιν, ύπερτεοοϋν- 
ται.ν τούτοι; κατά τούτο πολλάκι; ύπό πολλών. Όλίγιστοι'Ιου
δαίοι υπαρχουσιν εν Γενούη καί Λούκκα, περί τών οποίων διάφοροι 
παροιμιαι λέγονται, εξ ών μία ώδέ πω; εχει- «είς Γενουήνσιος άρ- 
κουντως πονηρος εστιν, ίνκ δύο Ιουδαίου; άπατήση,» έτέρα δέ λέ
γει, «εις Λουκκαΐος μέ τρεις Ιουδαίους, ό>; πρό; τήν πονηοίαν έξι- 
σουται... Εις δ= τήν περιβόητου δίκην τού Σαϊλωκ .έν τώ Ένετώ 
.μπορώ ν (δραμα εκ τών τού Σεκσπύρου), ’Αντώνιο; ό ’Εθνικό- 
ως^παντες γνωρίζομεν νικά τόν Ιουδαίον. Έν τούτοι; όμως ό ’lo-J- 
cutc. 7Μ>ριζει mtp πα„α a7)ov τό1) T/)0;rev _ο. Ζ

■/■^ρίςη ζπιατ,ς ■»«. ώφελήται έκ τών πρός τούς ήγεαόνας δα- 
ως xae έκ της πωλήσεως τηγανιστών ψν/οών ιχθύων, έξ ίσ

κων Ζουσου) Λ ίγ ).(αων[.ω.6 έ/ ζ,κ. τι-_

ό ’10^“ί0? ρζ-ταβαλλει πάντα ταΰτα είς 
περιουυΐαν αι ιδιαζούση; αυτώ άλχυμίας τινός.

Μερικωτάτην όμως καί όλω; άτελή γνώμην περί τοΰ Ιουδαίου ή- 
θελαμεν σχηματίσει, έάν έκρίναμεν τό γένος αύτοΰ έκ τοΰ χαρα- 
«γος των εν Αγγλία αδελφών του. Οί έν 'Ολλανδία, Γερμανία καί 
Πολωυχα Λά?0?0Ι τΛ, τ- £;_
σιν μοζονοτι ρεοι αγχίνο^., καί σοφία, ή ευθύτ^ς καί εϋγένεεα

ων ,c>j -■> Αγγλία Ιουδαίων δυνατόν νά. διαααρτυρηθή κατά 
των λεγομένων μ«ς, μολαταύτα δέν δυνάμεθα υά παρασιωπήσωμεν 
,ο αόομενου, οτι πάσαι αύται αί άρεταί μάλλον άνεπτυγαέναι είσίν 
παρα τοι; μακράν τή; ’Αγγλίας ,διούσιυ. ΊΙ έν Πράγα εβραϊκή κοι- 
νοτης μεγάλη; απολαύει ύπολήψεως παρά πάντων τών'έν τή κεν
τρική Ευρώπη Ιουδαίων. Οί καθ’άπασαν τήν Πολωνίαν καί τϊσι 
χωραι; της Γερμανία; Ιουδαίοι, είσίν οί μόνοι παραγγελιοδόχοι 
καί μεσιται- ουδ,μία δέ έπιχείρισις περατοΰται «νευ ^ής συνδρομής

’“/■ , Λ'νικώ; παραδεδεγμένη ενδυμασία παρά τών έν Πολω- 
νι?. Ιουδαίων πάντη διάφορός έστι τή; τών έν Γερμανία άδιλφών 
αυτών, και ουδεμίαν ομοιότητα μετά τή; τώυ Πολωνών εχει, άλίά 
καθαρωτατη ανατολική έστι, και δέυ διαφέρει παντελώς άπό τού 
Ποντου μέχρι τή; Βαλτικής.

Εν-ή ’οθωμανική αυτοκρατορία εν εκατομμύριου τουλάχιστον 
Ιουδαίος υπαρχουσι. Πάς τις δύναται να/3εβ«ιωδη- έκ τώυ πρ«7 
ματων, οτι οι Ιουδαίοι φυσικώς έπιποθούσι νά έπισκέπτωνται' τήν 
των προγονοίν των γήν, πάσχουτες, ούτω; εέπεϊν, εΓδός τι υοσταλ- 
γ ,πισης οε, οτι οι Μουσουλμάνοι ώς καί οί Ιουδαίοι θεωοούσι 
του Αβοααμ ως τονμέγαυ αύτών προπάτορα- καθώς δέ οί αί-υ 
ουτω και οι δε αυστηροί θείσταί είσι, βδελυττόμενοι τό χοίοειόν 
ζρεας και π?1τεμνόμενοι. Διά τόν λόγον τούτον έκπαλαι οί’Οθω- 

KPo*? s?ovTai vju.vji^-pex πρό;~ού; Ιουδαίου- -? ποϊ- -οϊ- 
αζζα ι ογματα πρεσβεύοντα; απίστους, καϊ τούτους μεν άπ^αλοΰσι 
«’·,ου5> Τ,Λ’-.Ο51 ^ρίστιαυού; υπηκόους δούλους. Οί έν τή Εύρω- 
παιζη Τουρκία Ιουδαίοι διοικοΰ-,ται, κατά τε τούς κοινωνιζ.ού ‘ 
θρησκευτικόν; αυτών θεσμούς, ύπό τίνος συμβουλίου συγκειι 
ες .ς μελών- υπο την προεδρείαν Ά^χ,όόαββίνου τινός, όστις έδ 
ευ Κωνσταντινουπόΰτι. Δύο δέ ίδιώται Ιουδαίοι λαμβά-νουσιν 
σης μέρος εις τα; διασκέψεις τού Μεγάλου Διβανίου. Καί τοι δ 
/«ιρουσι περισσότερα καί μεγαλείτερα προνόμια έν Τουρκία τώ-

■O'J

οσα

ot εν α· 
τρ τραι

Lv 00)77/;, άστατοι και οικτοότατοι

.uovou του πολέμου, καί φορολογούν 
Αξιοστ,^ίωτο-j θ' έτι, ότι οί είς πο'Δχ μέρν

αί οίκονοαολογίκαί όαω; αύτών 
» με τας τώ'^ Κροίτων, τών 

λοηύούσιν ε'Θνη ο\ά 
ρατιλεΐς.

τού κόταου κατα-

•εκρ,ήριον 
Ναοϋ τούτου εστιυ, οστις άυ αληθώς κατεσ 
πολιτικών ταραχών, αιτινες έπεσυνέβησαν είς .............. .

; νωκοδομήθη όμως ύστερον διά τοΰ άοχικοϋ υλικού. Ποό τοΰ 
ματος τούτου μόνον επιτρέπεται τοΐς ’ίουδαίοις νά διε'ρχωυται, πλη- 
ρόνοντες δασμόν τινα, ϊνα «λαίωσι τήν ταπείνωσιν τής φυλής καί 
πατρίδος των.

Τό μάλλον όμως έξιοπαρατήρητον, καθ’ όσον άφορά τούς Ίου - 
δαίους, είναι ή ρ,οναδιχή επιμονή, μεθ’ής καθαπαντας τούς αιώνας, 
άπάσα; τάς χώρας, και καύ όλα; τά; περιστάσεις, έτήρησαν τήν 
εθνικότητά των. «Εςααι Ίουοκίο;» λέγει έκαστο; τούχων, «καί 
ουδέποτε, επ ουδενί λόγω, άποβήσουαι άλλο; ή Ιουδαίος. Ουδέ
ποτε ά/.ωλεσ&ν, ουδέ Θί).ει άλολεσει τό γένος μου τόν εθνικόν αυτού 
χαρακτήρα, καίτοι αναμιγνυόμενου μεθ'όλων τώυ εθνών, μεταξύ τών 
όποιων διεσπαρμένων εστι, δι ό ο^-Ο.ει πάς τις έξ ημών νά ττ.ο^ση 
αυτόν, ίυα ε; αεί έξοχος ).αός ωμ,ευ. Καί δυνατόν μίν ποτέ Χοις*ια-  
νοίν άποβώαεν, ουδέποτε όμως 'Εθνικοί.» ’Ιδού ίλη σπουδαιότατων 
συζητήσεων. Εν τούτοι; τό κασαρώτερον τών ιστορικών γεγονότων 
είναι, ότι οί Ιουδαίοι και τοι έκπαλαι διεσπαρμένοι είσί. διετήρη- 
σαυ όμως τήν εαυτών ενότητα, ώς λαό; Θεωρωύμ.ενοι. Ποιος άλλος 
λαός δύναται να ειπη τό αυτό; Οί Γαλάται, οί Μαυριτανοί, οί *Ρω-  
μαίοι, οί Σάξωνες, οί Δανοί, οί Νοραανδοί συζώντες μετ ά).λων 
λαών απεκατεστάθησαν όμ.οιοι τούτοις, ούχι όμως και οί Ιουδαίοι. 
Εξετάζοντε; όε την παραγωγήν τής λέξεως Ιουδαίος, τί δυυάμεθα 

νά εξάξωμ,εν; Η ιουδαϊκή γενεά προδή).ως κατάγεται έκ τού Άβοα- 
άμ. Οί μεταγενεοτεροι όμως Ιουδαίοι, βεδαιούται, οτι οί απόγονοί 
είσι δύο ρ,ονον έκ τών δώδεκα ^υ).όίν, αιτινες (τνυεκρότουυ τό βα
σιλείων ι,οϋ Ισραήλ. Οποια όμ.ως ή τύχη τόνν λοιπών δέκα γυλών 
αυτού; Σκοτο; πυκνότατων περικαλύπτει ταύτας, όπερ διαφόρους 
σγοδράς }.ογομαγιας επροκα).εσΐ. Ιϊεδα'ότατον έν τούτοι; είναι, ότι 
αί όέκα αύται γυλαί μετεναστευσαυ εί; Ασσυρίαν, Παραπομπή τις 
εν τώ περί Βασιλειών βιο).ίω τής *Αγίας  Γραφής Θέτει τέρμα διά 
μιάς είς τάς μά)άον ματαίας Θεωρίας, καθότι έκ τούτου μανΘάυο- 
μεν εναργέστατα, ότι αί περί ού ό λόγο; δέκα γυΐαί έγκατεστα- 
θησαν «έν Άλαέ καί έν Άαώρ ποταμώ Γωζάν και δρει Μήδων,.... 
(Δ. Βασιλειών, Κεγ. ΠΓ).« Πασιφανές έκ τούτου αποβαίνει, ότι ή 
περί αυτών επικρατούσα γενική ιδέα, ότι άπεπλαυήθησαν είς με- 
μακρυσμενην και άγνωστον χώραν, ότι άπεχωρί^Θησαν τών άδεά- 
γών αυτών, ότι κατέστησαν ίσως οί πρόγονοι τών βορείων 'Αμερι
κανών Ινοών, καί τών Νέων Ζηλανδών, καθώς επίσης καί ή πρόσ
φατος^ καί πάντη ανυπόστατος Θεωρία, ότι εκ τούτων κατάγονται 
καί οί Αγγίοσάξωνες, πάντα ταΰτα ό'λως άντιχριστιανικά καί ά- 
ν^®σΓατ^ ει·σΐν, ώς άυτιφάσκοντα πρός τήν Αγίαν Γραφήν. Έάν 
ό εςακο'λουθήσωμεν μετ' επιστασίας καί προσοχής τάς έρευνα; μας 
Ο^λομευ άποκα).ύρει, οτι αί περί ών πρώτον έλα'λήσαμεν δύο φυ- 
λαί, αι συγκροτούσαι τό βασιλείων τοΰ 'Ιούδα, ύπεδουλώΟησαν μι
κρόν ΰσίζρου, ώστε άπας ο ιουδαϊκό; λαό; ύπέκυ^εν είς τόν ζυγόν 
ξινή; ουνάμεως. Πάσαι δε αί προφητεΐαι αί περί άποκαταστασεως 
ή ζπαυακάμ.^εως τών 'Ιουδαίων είς τήν εαυτών πατρίδα, αιτινες ά- 
κολούθως έπάηρώθησαν, άνάγουσιν αύτούς ιϊ; τε τόν 'Ιούδα καί 
Ισραή).. Πάς τι; προσεκτικός αναγνώστη; τών προφητειών, αϊτινε; 
αυαφ^ρουσι περί τής τελευταία; καθόδου τώυ Ιουδαίων δεν δύναται 
j αρ^,θή,^,,ι ούτοι εκ των οόίδεκα φυλών ευθέως κατάγονται. Επί
σης Ο'ε πάς τις δύναται υά ΐδη έν τή ^έα Αιαθήκγ, ότι Παύλος ό . 
αποσ^ολος εν Tf πρός τόν Άγρίπαν απολογία του, ούτω πως περί 
>.ού.ων μνζίαν ποιείται. «Καί υΰυ επ'ελπίδι τής πρός τούς πατέρας - 
V 7SV0ltZ£VZ^ δπό τού Θεού εστηκα κρινόμ,ενος, εί; ον τό (
δωδεκάωυλον ά'/.ών ί..λ; .....

ΞΚί'/'/,νί(
■έλε») 

, ’ ’ ά\ 
Ιθζ' Ί ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ.—Πριν αρξομεν 
■X’ 'J0^ZV

9ώσιν ,μ:· ^Ρμ·Λί Μάρτιον καί ’Απρίλιον, αί τιμαί

7d.-j πεί"··' ,;σζ . _Λτΐλη Άποιλίου 56 9. Τον Μαϊον

KOj ~'α ■ ,.,ι ,,ί τί·"/.. κ·>«.
τα> ει·> ■ yjyOl ^ζππευ-υρίου υ,εσοΰυτος, ότε ή 

ΟΙ ΕΝ ΊΏι ΖΩΟΛΟΓΙΚΆ ΚΠΠΩιΤΟΤ ΡΗΓΕ^^-^·^ ^Ρε>, P.i7^ 61/

ΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΝΑΙΚΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ 0?n ,....................
• . , Be,-t τού παρελθόντος έτους ητο 11 6 το κουαρτ.ρ. Αλλα ποια ε

ω? ανατολικών Ινοιων τοσούτον τό πάύ.Ι^'. - - ·.-<·τώτο'* Ταύτην δεν δυναμεθα να προειπωμ-ν, θιο-· ■ - ■ * ’ wriv η ταυ ευεστως -, ~ ~
,.ροχ.ιρως ενετυγχανε τις τοιούτον . .. t τό ιζέλλον. Παρατηρουμεν, όμως, οτι τα φύτρα πκυ- 

^^^-/οΤ'λαοίστανται λαμπρά*  καί έάν ό άμητό; Ισοιται ανάλογος,
^άΡ^ εχει αφθονίας<ητηρων; Εν

7ro'J· Κ’ βύτοι; περί τ·ϋ παρόντος όμιλοϋντες παρατηρουμεν , 
^φαν-,σό,Ι,ζζ'^^-αθ'ήκαι ενταύθα ήρξαντο νά σμικρίνωνται, κα

καί ύ^Β«;ηα6οιν« καί δυτικά μέρη τής Ιρλ/ζνοία; υπάρχει 
:ιΚδ«:α.' ΊΙ Ιταλία, ή Πορτουγαλλία καί αι παρακειμεναι χωραι, 
■“■«άζιστα δε ή Γαλλία, είναι εί; ενδειαν καί ευτύχημα ήθελεν εισθαι

. . , ■ .τ^άναίπαοαγο^ικαίχώραιτήςΕύρώπης,ώςκαίηΑμερικηπρου-
ειναι .λυπηρά η εκ τοΰ ζαταλόγο, -ά- «νάγκατ των. Αί τιαάι, καθολον, είναι σταθεραί,

τής ζώσης φύσεως έξαλειΊις τών ζώων τού των. μ--ά τής Άμερι-
ι ι/οιζοι ,. ^σια.ικοι λιόντες θεωρούνται ύπο τών φυσιολόγο» ;κοα7ή δστις κατά τά; τελευταίας ειδήσεις, ας εκομισεν το ατ-

σ·υνιστωντες ειύο; διακεκριμένου καί κεχωρισμένον έκείνου τώ> ίοΐο·/'«Εύοώπη,» είναι πολύ πιθανός, θέλουσιν άναμφιίόλοις υ-
ιυ tj Αφρικρ επιπολαζόντων. άλλ’έπειδή καί οί άσιατικοί φκίνουτοί ?ωθή. Αί είδήσει. ’ ‘ ’ ' " ' . ........ *”Λϊ'·

προς αλληλους, ως και οι τής ’Αφρικής κατά τάς διαφό] ..
ρον, επαρχίας, διά τούτο ή ανωτέρω γνώμη τώυ φυσιολόγων καθί· 
σταται προβληματική.

Οί τή; γουγερατικής φυλής λέοντες, όποιος καί ό έν τή εΐκονο. 
r/Pu<Pic< ήμων εΐκονιζόμενος, είναι αξιοσημείωτοι διά τήν ώραιότητ» 
ζαϊ τήν όρθωσιν τών τριχών τής χαίτη; των, τό ιδιότροπου τή; „0-50. 
φοράς τή; ουράς το,ν, καί τήν δασύτητα τού κροσοϋ αυτής- εϊσί δέ ' ' ‘ 
έξοχου όφαιότητο; ζωα, εχοντα τά άρρενα πρό; τούς ώμου; αύτών 
«ναστημα τριών ποδών καί 4 δακτύλων, καί άναντιρρήτω; πολυα. 
ριθμοτάτη είναι ή κτήσις καί ενδιαφέρουσα ή προσθήκη τούτων έν 
τγ καταλόγου τών σαρκοβόρων θηρίων τοΰ κήπου τοΰ ’Ρηγεντείόΰ

ον Μάρτιον, οιά 
τρεις τελευταίου; οσοι α

0076)7701

Ιάχω*
ού 0 ούζο;

Αποστόλων Κε^. ΚΣΤ'). Γ0 <?ό ay to; 
ύτού. « Ιάκωβο; θεού 
rj ώ ο ε κ α ω υ ). α ϊ ς

II ύ/.οτιΘεαένη η πραγμ, 
‘/.ά).ε>τε τζολλν,ς Θεωρίας ττερί 
cil ουϋει; λόγο; ικανό; έττιν, ϊνα μά.
τριών υ.όλι; χιλιάδων

',αφάνησις τώυ δέκα φυλών έπρο- 
ίρας αύτών. Ίΐαεϊς ωοονούαεν, 

κας όστις πρό 
ωίος ό τών δέ- 
ϊ είς τοσούτον 

σκότος. 'Υποστηρίζεται ύπό τού Βόν Βόχλεν, ότι
αι όεκα αυται φυλαί, κατά συνέπειαν τή; εξορίας των έκ τής εαυ
τών πα,ρίδος, νοσοΰτον ελευθέρως συνεμίχθησαν μετά τών λαών, 
με.α^υ τών όποιων εγκατεστάθησαν, όίστε καθ’ ολοκληρίαν μετά 
τουτουν συνεχωνεύθησαν- διό γενική ιδέα επικρατεί, ότι'οί ά.πόγο-

μ.ως ?χεται αλήθεια; ή ιδέα 
ίεράς^ ουδ

5<

ιγνοουαεν, ω; ρ.η επιοεοαιουα; 
ή; κοσαϊκή; ιστορία;. Παραό,

α;

ο θυική τι·.
των

τις παρεισέφρυε μεταξύ αυτών ώς πρός -άς ιερά; βίβλους, χ

ων οιακαίσεω:

■ι Ιουοαίοι
ων οιύοίκα γυλών έζλογώτε 

ατών ριύΘων οί’τινε.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 8 Ιανουάριου 1862.

ιχειρήσει; τού 
■ > ν’ άνακεφαλαιώσοιαεν έν ολίγοι; 
Κατά τού; τέσ7αρα; πρώτου; αίνας 

ών σί- 
> ήταν

loov ενίοτε 
εζ^ούσα έκ ότι 6α έπέζύη υ-εγάλη ζήτητι; 

έλαττοϋνται όσηαέραι καί αι τ 
σεις είναι ευάρεστοι και ελπίζεται. 
ε'του;, Θά βεζτιωΘη ή αγορά. Τό 
υίζεται ρέλτιον, εκτό; εάν ή ύπά( 
πέλΘη άποοτοόκητόν τι συυ.βάν, ο 
αγορά;.

Έάν

οοίούτη; τη; επο^ζη; το: 
η; Γαλλία; εν.πόοιον οίω

•zfzzov

τίζωσι νά ^ιαα>ωτί:

Ο εν Ο ΟΤΙ ΟΙ

οον υπεο των τυαυερον 

ΥΦΑΣΜΑΤΑ.— Μ ay οία 7 ’Ιανουάριου. II αγ· 
η; έβαου.αοος έβελτιώΘη καί 
^'/•/βν-ζίων είναι ητυ/ο;, '

ια ·α:

US 00V

Δ'·

ντα*.

τώνται ολίγοι τοιούτοι 
είναι πιΘανόν, ότι καί ό 
ώ; αι αλώ
uoa εξεΖιπι
Μαυριτίου*  και άλλων δ' ϊτι τινών 
στροφή μαίνεται ώ; αναπόφευκτος 
ανθρωπίνου πολιτζσριού, καί οαω;

άπό τών αγγλικών νη7ων. 
νέα; Ζηλανδία; καί ό οό^ο;

υποο ££7T£pG)V ζώθ)ν ή

κατα τα;

at

Ό χαλκό; καί τοι έν απραξία, μένει όμως αναλλοίωτο; κα- 
ύ’όσον αγορά τάς τιμάς. Βούρρα; Ρ.ούρόα; καί Καπούνδας τιμά- 
ται λ. ί 03 καί Χελιού λ. 92 έν Λιβερπούλη. Τό κίτρινον μίταλ- 
λον είναι ήσυχου. Ό σίδηρος όμως λίαν κατατεθλιμμέυος^ καί αι 
τιμαί ευχερέστεροι, Ούαλλίας τιμάται λ. 5.17.6—λ. 6 -ζευθερο; 
αέχρι τού πλοίου επ 
άνετίμτ,θ^ κατά 3 ο. 
υ.εν-ι άαετάβλητο; μ

τόνον και ήδη είναι 49 3. Ο μόλ.υβδι
■οία; πράξεις. 'Ο εί; φύλλα καί σφαϊρι

ό οζήτω;

ιχειρήσει;.
οτι είναι σ* Λ 7700'

ϊζύ’6 όθ'.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.— Ό είναι 2 ή—3

Ί7τη- 
αετά

Η cv ταϊ; Ινάιαις σπάυις δεόντων παρευέδά),ε μέχρι τινός ά 
περΟ.ήτους δυσκολίας πρός άπόκτησιν δείγματος έξ έκείνη; 
χώρα;, ενώ ή ύποτιθεμέυη διαφορά τού είδους χαθίστη τ 
κτησιν τοιούτωυ λέοντο; ζώντο; λίαν επιθυμητήν διά τε τήν 
μην καί τήν εθνικήν τών Αγγλων φιλοτιμίαν. Άλλ’ επί τέλο 
μεγάλας προσπάθειας ή εν Αουδίυω ζωολογική εταιρία ά 
ζεύγος ινδικών λεόντων υγιές καί νέων.

Οταν ή μήτηρ τώυ ζώων τούτων έφονεύθη έν κυνηγεσίω, τωιών 
περίπου ήμερων νεογνά τά ζώα ταΰτα εύρέθησαν εις παρακείμενου 
άντρων, εκείθεν δε ληφθέντα έτέθησαν ύπό τήυ έπιτήρησιν οθωμα-i 
υοΰ τίνος, όστι; εί; ούδένα άλλον επίτρεπε τό νά τοίς δώση τρο-1 
ρήν μέγρι τή; άφίξεως αυτών εί; τήν Αγγλίαν.

Οφείλει δε ή εταιρία τήν άπόκτησιν τώυ λεόντων τούτων πρό; 
τον πρώην εις Βοαβάην αρχιδικαστήν Κ. Περ’ρύ, διά τής επιρροής 
τοΰ όποιου άπεκτήθησαν άπω τίνος εγχωρίου πρίγκιπας τού σ*υλλα-  
οοντο; αυτούς, καί δαπάνη τίϋ όποιου μετεκομίσθησαν έκ τού εσω
τερικού εί; Βοαβάην άπό άποστάσεω; 350 αιλίων.

Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΟΥΙΛΚΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΩΝ. — Τά κατά τόν έν
7 ^ΡνΑ π^Λ^ργαχ Ουϊλκς ούτω πως εξιστορούνται ύπό τής έφη- 

υ.ίΡίή ο; ό Κ ή ρ υ ς τ ή ς Ν ε α ς 1 ό ρ κ η ς. «Καθ’ απασαν τήν χθές, 
9ην δεκεμβρίου, ό πλοίαρχο; Ονίλκ; ήσχολείτο περί τάς ιδίας'αύ- 
τοϋ ύποθ.σεις εν τρ πόλει. Πλείστοι όσοι έπεσκέφθησαν χθές τήν 
BreY001-t-lltni.se, ά.λλά μάτην, ώ; μή εΰρόντες τόν πλοίαρχον 
Ονίλκ; οίκοι. . Οί πλείστοι τών έπισκεφθέντωυ αυτόν άνήκον εις'τό 
γυναικείου φύλου. Ό συνταγματάρχης τής πόλεω 
δρο; "Αμιλτων καί ό ύποναύκρχο; κύοιο; Λόνδ έ 
ση.- αυτόν μάτην διαρκούσης τή; χθές- πεοί τή·. 
πλοίαρχος Ούίλκ; παρευρέθη εϊ; τι σνμπόσιόν 3c. 
tz'jc: τών μάλα ισχυρών συμπολιτών αας. ΊΙ ποι 
γ-.νναϊος πλοίαρχος τοΰ άγιου Ίακίνθου προύτίθί 
σαν εσπεραν νά τιμήσρ διά τής παρουσίας του τόν Χειμερινόν Κή
πον (θέατρου), έπέφερε τό αποτέλεσμα τή; τελεία;' πληρώ- 
σεω; τοΰ θεάτρου, άπό τής πλατείας μέχρι τοΰ ύπερώου. Πριν δέ 
η αί θύραι άνωχθώσι πλήθος πολύ συνεθλίβετο έπϊ τού πεζοδρομίου, 
έκαστος δ’ έπροθυμοποιείτο όπως πρώτο; είσέλθρ. ’Ανοιχθεισών δέ 
τών θυρών, πάσαι αί zSocci έν βραχεί κατελήφθησαν. Ί1 ποοσοχή

'ν θεατών έπϊ μίαν σχεδόν ώραν διεμοιράζετο μεταξύ 
καϊ ό ΰο εκ τών παρ αυτή θεωρεοιν, άτινα εμενον κενά, 
ό επί μακρόν προσδοκώμενος άφίχθη παρακολουθούμε- 

ά περίπου κυριών καί μελών τιυων τού δημοτικού σ'υα- 
ΰου'κίου. Πάντε; αύται κατύ.αοου τά δύο είρημένα θεωρεία άτινα 
ν.ατ εςαιρεσιν δι αυτούς προσδιωρισμευα ήσαν. "Οτε δε γενικώς

<ετα εν τώ Θεά
ν σπουοή, ή δέ 

Z‘tZ^‘yJ7£’ c7rt τινας στιγμάς οιεκοπη, καί ή μαυσι/.ή έπαιάυισε 
το εμυατήριου εθνικόν ασμα, «The star spangled Banner», τών 

ά τήν τούτου διάρκειαν. "Ααα 
ωκραυγαι τών Θεατών, αίτι- 
ό)ρας διηοκεσαν, ήχησαν μέ- 
ο πλοιαρχίας Ούίλκς προσκλί- 
■ ^/^Ρ^^σε τό πλήθος διά 
ία εκ τούτου επέλθη. Ποζζά- 
κηνή έπαυελήφθη, ή δέ παοά-

Πλείστοι όσοι έπ 
ατην, ού; μτ, εΰρί 
•‘)j έπισκ·γ5έντων 
ρ.ατάρχη; τη; πόλεω; κύριο;

)αν οαω; ο 
αύτώ παρά 
ι; οε, ότι ό

Έπϊ

ομω,

αθη

αυτομάτως ci 0·

θεωρείου του.

'77Ξ0α:

ωα·
ημών σηυ.αια:

οί τών αγορών του ετωτ^ριν.^
είναι ύποτετιμημέναι καί ^ολεραί. άλλαι δε ά- 

ΪΚ-.τιΙΖ4αι καί ίοαστικαί. ΊΙ τώυ Ποφισίωυ Εξακολουθεί >.ίαυ θο- 
λεοά έί; τάς τευά; τής προτεραίας έ§θ'οσ.ά<?ο;. Ή τής 
ίτου ήσυχος καί αί τι/καί ύπεστηριγρ-ευαι. Η τ« Βαίαριας 
κατά. τι έκ’πεπτωκυϊα. 'Η τής ’Οδησσού ύίουυ.έυς κατα 1(. το κου- 

ιτιας ίτου είς π)·ήΐΗ) στασιμότητα εκεκα τώυ ΐοο- 
■jv&v. Είς Άάεξάκίρειακ άνεοάυη ξήτησι; σταθε

ρά ίιά σίτον πρός 32/—38/6 τό κουάρτερ.

Αί ayi! &>ν
8 ήταν σίτου, 2 αραβοσίτου, καί 2 κριΘη;. At £ε κοινοποιηΘεϊσαι 
ποάϊεις ίταν ώς ακολούθως- Σίτος ερυθρός χειαερινός Άαερική; 
ποό' 61/6, ίύο φορτία ί,λεκτροειίής Άαερικής πρό; 39/. τό κουάρ 
ΤΕρ,’ Μι^αυκίεις πρός 3S ., Πολ Όίτ,σσού πρός 53/.; ίύο φορτία 
Μαριανουπόλεως πρός 57/., καί εν οιά τόν’Απρίλιον ή Μαϊον προς 
319 τό κουάρτερ. "Εν φορτίον ρεαιγρ,ενου 
πρός 33/9, καί ενραοιον κυάαων Αΐγύπτου

ΓΛί πωλήσεις τής παρελθούσιςς έξίοαάίος
■ρός 34/.

7 ο,70 4

είναι σταθερό,. *»  - ·( , t
χας τιμάται λ. 120, ΠορΟαών λ. 128 τοϊ; μζτρητοϊς και λ. 1'-0 
υ.ετά υ.ήνας τοείς. Ό ορείχαλκο; είναι δραστικότερο; καί αι τιρ.αι 
του βελτίωμέυαι, διάφοραι πράξεις έγένοντο πρός λ. 17. /.6—ζ, 
17. ίο καί λ. 17.1 5. Ό ζίγκος είναι σταθερός είς τας λ. 24. Ο 
--ξωτερικό; χάλυψ είναι είς κίνησιν. Πολλαϊ πράξεις έγένοντο δια το 
πρόσεχες εαρ. Σουηόίας ύ/ώθη εί; λ. 16 άπό τοΰ πλοίου καί λ. ίι 
άπό τών αποθηκών.

ΣΑΚΧΑΡΕΙΣ. Μικρά ζήτησι; ύπάρχει δι’έξαγωγήν· αζλ αι τφ.αι 
υ-ένουσι σταθεραί.

ΚΑΦΦΕΔΕΣ. Πολλαϊ διαθέσεις ύπάρχαυσι δι αγοραν zaij.i τι- 
υ.Μ στν·9-.Ρώς άνατιμοϋυταΕ. ’Ανατολικών Ινδιών είναι ήδη 70/— 
100/., 'Βίου 49/—63/., πλυμένος 64/—75/. Ό τής Μοζκας όμως 
είναι ήσυχο; καί αί τιμαί ασθενείς.

ΟΡΥΖΙΑ. Ζητούνται εί; σταθερά; τιμάς. Τά άπαζά όυ.ως είναι η- 
συχα. ’Από τής παοελθούσης παρασκευής έπωλήθησαν υπέρ τους 
6,000 σάκκους εις τάς προτέρας τιμάς. ....

ΠΝΕΥΜΑΤΑ. Περιωρισμέναι πωλήσεις έγένοντο εις τα ρσυμια. 
πρός ί/9Ε—1/10 διά δόκιμα Γεμ.εράρας πρός 1/8—1/9 Οιά τα 
τής Λήοναοδς καί πρός 3/—5 ., διά τά τής Ιαμαϊκής. .

ΚΙΤΡΟΝ. ΊΙ αόνη πράξις άξια λόγον ητο 1 00 τόνοι Καλκουτ- 
τα; πωληθέντες έπϊ προσδοκία πρός 39/. ’Αγγλικόν έκκαθαρισμένον
τιμάται 43 6—44/., τόν στατήρα.

’ ΒΥΣΣΟΣ (jute). Ή ζήτησις διά τό Υι3ος τούτο αυξάνει καθ ε- 
κάστην καί αί τιμαί ύψώθησαν ολίγον. Κατά τάς τ.λευταία» ήμ.ρκ, 
ύπίρ τά 8,000 δέματα έπωλήθησαν άφιχθέντα me και προσοο-

Τά

λευκόν 56/—90/.

κουάρτερ.
ΣΠΟΡΟΙ.__ Έπϊ τών σπόρων ού^έν σχεδόν έλαβε χώραν. Η

ζήτησις είναι περιωρισριε'νη καί αί τιρ.αί άναλοίωτοι. Μήοιον έρυ 
^ρόν άρίστη; ποιότητο; είναι σταυρόν, κατώτερα; όαω; ποιότητο; 
θολερόν. Εί; τήν αυτήν κατάστασιν ^ιατελούσιν οί λευκοί σπόροι 
καί τό τοιφύλλιον. Τό καναβούρι είναι λίαν ίυσπρακτον. Ίί αίρα 
προσγέρεται ελεύθερο); είς αετρία; τιαά;. Οί λινόσποροι περιωρι 
σαένοι καί άν.ετάβλητοι. Τά στέυ.φυλα είναι εί; καλήν ζήτησιν με 
πλήρεις τιμάς.

Τρ^χρυσat Ttptat’ 
Μήίιον.............................. ερυθρόν .
Τοιγυλλόσποροι................................
Κανναβόσποοοι αικροί—σ. τό κουάρτερ... Όλανίικοί — σ. 30/. 
Κορίανον... ό στατήρ........................................................ ίθ,·
Κάρον (σισάρι)..................................................................... σ·
Λινόσττοροιτόκουάρ., Βαλ.τική; 50/—52/... Βου.βάη; 64/ 
Αιυοστέυφυλα κατά τόνον....... . ...............................Λ.9.10.—Λ.11.0
’Ραπανόσποοοι’Ολλανδικοί................................... ..........—σ. —σ.
’Ραπανοστερ.γυλα........................................................ Λ. 5.0. zzzΑ.6. Ο

Α Π Ο 1 Κ I A Κ Α.— *11  αρμονία τού χρ^αατικού καί έξ Άαερι- 
κή; είρηνικώτεραι ειδήσεις είχον βελτιώσει τήν αγοράν τών αποι
κιακών προϊόντων κατά τήν παρελ^ούσαν έβσοαάία, καί μετά ττ,ν 
έπανάλη·^ιν τών έργασιών, αιτινες είχον οιακοπει ύπό τών εορτών 
τών Χριστουγέννων, άξιοσηυ.είωτα συαγωνητικά έτελέσύησαν. Αί 
πολερ.ικαί όμως ειδήσεις, αιτινες άγίχθησαν με τό άτμόπλοιον 
«Εύοώπη,» <?έν εκαυ,ον ?τι γνωστόν τό αποτέλεσμά των. Αί τιααί 
τών ρ.’εν σακχάρεων, τείου, καί καγγέως διατηρούνται σταθεραί, 
τών οέ άοωμάτων καί όρυζίων είναι υ-έτριαι, καί τών πνευμάτων, 
κακάου καί νίτρου ασθενείς. Άλλ’ έκτο; σαν.^άρεως καί όρυζίου, 
ρ,ικοαί ποσότητες προσε^έρΘησαν διά π&ύλησιν.

Αί τών ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΝ προϊόντων ποάξει; ήσαν πολύ υ.εγα- 
λείτ-οαι τών τής παρελθούση; εβδομάδας. Τά βαυ.βάκια καί ή τε
ρεβινθίνη άνετιαήΘησαν, ένεκεν τού ότι οί κεοοοσκόποι έγένοντο με
γάλοι άγορασταί.

Τό έυ.πόοιον τών ΡΟΣΣΙΚΟΝ προϊόντων εμ^δενίσθη καί αί τι- 
υ.αί τών άλειμαάτων έξεττεσαν, ενω αι τών λινοσπόοων, κανναβεως 
καί λίνου έξησύένησαν. Είς τήν αυτήν σγεδόυ κατάστασιν οιατε- 
λούσι καί αί /3α<γαί, έκτος τού ίσατίου (λουλακίου), τό όποιον άνετι- 
ρ.ήύη, ένεκεν τής ελαττωθείστ,ς Ήαρν.ν./.ταθτΓ/.τ,ς αυτού έν Ευρώπη. 
Ό άν^οκρόκροκος είναι εύύηνότερος καί ή κοκ.ζινίλη εύτελεστέρα πα
ρά. ποτέ.

ΑΙΕΤΑΞΑ. Τό παοελ.Θόν έτος ήτο δυσάρεστων διά τό είδος τούτο 
καί μ ό\ον ότι ενίοτε άνεοαίνετο δοαστιν.τ, τις ζτ,τΓ,σις δεν διτ,ον.ει 
όμως έπϊ πολύ, αλλά πάραυτα έξέλειπε καί έπέ^ερε σιακοπήν τών 
εργασιών καί εκπτωσιν τών τιαώυ. Κατά τόν Ιανουάριον ύπετι- 
μτ,θησαν 2/—3 . τήν λίτραν, καί μέχρι Σεπτεμβρίου διε/.υμαίνοντο 
μεταξύ τής πτώσεως ταύτης καί ρ.ικοά; άνατιυ.ήσεως. Άπό τού Σε- 
πτερ-βρίου όμως καί εντεύθεν ελαβεν άκατάσχετον κατ&)^ερή τάσιν 
καί αί παρούσαι τιυαι ’Ιταλική; αετάξη; είναι κατά 7/—10 τήν 
λίτραν κατώτεραι τών τή; 1η; ’Ιανουάριου 1861.

ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ. Αί περί ειρηνικής λύσεοο; τή; Άγγλο αμερικανική;

λεσυα έπέγεοον εί; αυτά. Χθε; ήταν 9 
Θήταν άπ· τη; πα.οελΘούση; έβοοαάοο;, 
τκ Si -jsv. είς 70—71 · α/.λ’ ΐ,δτ, είναι

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ. (’Ιανουάριου 7.)
Ά α 7 τ ε c δ ά υ. c ς 3 ο α γγ ~ ο ο 91 σ α α

α'ζαιά εις 79—80

'Ροττεροά-αη

Βρυξεζάών

Π αρ ΐ7ΐων

Μασσαλία.;
Ι’ραγκ^ορ:

ΙΙετοουπόζεω;
Μα^ρίτ<ς 
Κάοικο; 
Λιβόρνου

1 1.16
11.18
11.18
25.32

13.7
23.20

14.4 3
14.4.)

3 4—19
4 — 19

1 2—8
—30

1 2—57

1
—30
—50

1,4-

1/2

1/2
1 2

/.^ μ.» - *ι ‘1 t 1 υ
ΚΑΝΝΑΒΙΣ 'Ρωσσική καθαρά πωλείται προς Λ. 34,1a λ. .ι·), 

καί Μανίλλας πρός λ. 23—λ.24.15. _
ΙΣΑΤΙΟΝ (λουλάκι). ΊΙ πρό; αγοράν επιθυμία αυ,ανει ιόιως όια 

τό τών ’Ανατολικών Ινδιών. Αί προτεραίαι τιμαί ύποστηρίζονται 
σταθερώς δι’όλα τά είδη. ΊΙ ζήτησις κυρίως είναι διά. τήν’Αμερικήν.

ΚΑΚΑΟΝ. Διατελεί είς απραξίαν καί μεγάλη ποσόπης εις ^Ρ^- 
φοράν. Γρενάδας επιτυγχάνεται εί; τά 60/—70/., και Τρινιδαδη; 
ίουθρόν 66/—97/. Όμοιον λευκώδε; 62;—65/., τον στατήρα. 

‘ ΒΑΜΒΑΚΙΑ. Λιβερπούλη. 'Η ζήτησι; έξακολουθή καλή και 
αί τιααί τείνουσι ποό; τά άνω. Διάφοραι πωλήσεις έγένοντο ως εςη; 
Σουράτη; πρός 71δ—10|δ, Αΐγύπτου πρό; 13^δ—165ό, Μαρα- 
νάμη; 11|δ—12|δ τήν λίτραν.

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ. Νεό κάστρου 
Ίανουαοίου. Αί γαιάνθρακες μετά τών . . , . λ,
εντεύθεν είς’Αλεξάνδρειαν στοιχίζουν 29(9, είς Αθήνα- 3-./- 
Άγκόνην 32/6, είς’Αλικάντην 33/., είς Κέττην 30/9, είς Κέ 
Βέκιαν 33 6, εί; Λιβόρνον 33/., είς Μασσαλίαν 28/., είς Μεσσηναν 
29/., εί; Μελέτην 31/., εί; Νεάπολιν 33/6, ει; Παλέρμου οί/., ει; 
Τ-ογέστην 29/9, εί; Τουλόνην 29 9, εί; Ένετίαν 33 6, εί; Βα- 
λεσσίαν 33/., είς Σμύρνην καϊ Βηρυττόν 33/6 εί; Κωνσταντινου- 
πολιν 32/., εί; Σύρος 32/., καί είς’Οδησσόν 21/3 τόν τόνον.

II ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΣ ού’πω άν-ζεωογονήθη. Ποό εβδομάδων, 
διατελεί έν πλήρει απραξία. Οί μεταπράται φρονίμω; ποιήσαντες 
έποοαηθεύθησαό έν καιοώ διά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων, ώστε 
άφησαν τούς έμπορους όά διασκεδάζωσιν. Έξ υπολογισμών μέχρι 
τοΰδε γινομένων, παρατηρουμεν μετά λύπης, ότι κατά τό λή,αν 
έτος ή κατανάλωσες τοΰ σταφιδοκάρπου ήλαττώθη κατά 2,500 τό- 

' 9,000 τόνους. Πολλά οέ είσι 
κ.υαιώτεοαυ είναι τα εξής, 

αφιδακαρπόν συνειθίζουσιν 
υης νά 
πληρο.-

Μιλάνου
Ν εαπόλεω;
Παλέοαου
Μεσσήνη;
Λισβώνο;
?Οπόοτου I
Τά έν κυκλοφορία τραπεζικά γρα 

έβοον.ά.(?α ησαν λίραι 20,163,310, 
)ίραι 13,961,439.I

90 ήυ.ερών

48
48
23.75 
23.70
23.71) 
39
118
118
51
31

3/8—
—80

38

3/4— 7,8
1/2— 3/4
3 4 — 1; 9
5/8— 3/4
3,4— 7/8

αο ελεούσαν

επί τού ποταιζού Τύνη; 7 
;όί?ων ναύλου και ασφαλεία; 

εί; ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

TOY STEVENS ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ, 
παρκοεχίεϊται ύπό τή; Κυδερνήσεωί, ύπό τοΰ συμ£ουζείου τών Άνατο- 
1«ώ» ’ΐόοιών, τών οΊενόυντών πάση; τάςιω; τών όημοσίω» ζαταστημά-

δ ίίωσιν εί;

αιηθή
U110·

Διεύθυνσι; 5, 6, 2,7, Ctmdmdgc Road Ν'. Ε.

/.αί λίαν καθαρόν άρτον- ζυμόναυσι oi ποτόν άπό μίαν 
μί'/ριπέντε οακίων έζάστοτε. Ύιμώνται από λίρ. 2 καί - 130 /ίρ.

λίαν

\γ·//.ΐζή· εζ.Ο
και

Γαλ- 
Ρωσ-

•αι οια 
π.·γκο-

Ο7θϋτον πραγυα,

,πόγγων και μαργαριτών c--.ucp.cdcc τής 
τού-.ο.^

νου;, ενω η εΐ7αγωγη ηυςηζ 
τά α’ίπα τί- ποώτητ. άλλα
Π άντε; ο

εις επω&ε/.εστερα
τοοθόνουσιν ή νά βλάπτωσι τα τ< εαυτών κ 
φέροντα· διότι οί άποστολοίόχοι λαυ.βάνον 
διαδίδουσιν αυτά; ει; την αγοραυ καί <.οιον.οτ^ 
γοι καθίστανται άπαιτητι/.ώτεροι καί περιστ·./ 
των οί ίε υεταποάται, οιτινε; άγοραήν ^πιζη
τιν.ά; καί ούτω; περιοοιζεται η /.αταναζ; 
ποάγαάτι ηναι ακριβόν, όεν ουναται εκα 
λίστα οέ όσάκι; τούτο είναι πολυτελεία;
Πεοιοοιζοαένη;, λοιπόν, ουτο>τη; κατανα/ 

έσοφίαν ρ.έγα ποσόν. Γευοαενη 
■αοουσιάζεται έν ποσόν πολύ άνολμιδή.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΠΝ Ρ,ΟΥΤΗΚΤΟΝ

C. Ε. ΠΕΙΝΚΕ,
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

79, Great Portland St. Loridor.
Είόοττοιεϊ τού 

ρουΐ, πζοιάρ/ουί

lltni.se


32 Ο ΒΡΕΤΤΑΝίΚΟΣ ΑΣΤΗΡ. [ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ! 9, 1862,

ΠΑΓΟί.ΚΑΙ ΨΥΧΟΞ
ΦΥΑΛΑΔΙΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΪΌΜΕΝΟΝ

ΠΕΡΙ ΟΑΩΣ ΝΕΑΣ KAI ΑΠΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑ
ΡΑΓΩΓΗΝ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΟΥΣ· 

(Δι’ οίκιακάς άνάγκας),

Διά τεχνητών η φυσικών μέσων,
Ούση; οΖω$ νέα$ της γνωστής αργείς τσύ

εμβόλου τής άντΑ'ας ζαΐ επιτυχώς έγζρμοσθείσης 
εις τήν ψηχτιζήν /ζηχανήν ζαΐ τόν ψήζτην οϊνου 
τοΰ ASH.

(Προχ'όμιον διά τ-jv μηχσνην ίδόθη τόν’Ιανουάριον τοϋ 1861.) 
Τό yjz/άίιον άποατέλλεται έζευΟέοως Six τοΰ τα- 

γυδρομείου επί τή αιτήσει π^ός τόν 

GEORGE SIMPSON
Μόνον κατασχευασζευαστήν τών μηχανών, 

315, Oxford-St., πλησίον Harewood Gates, London.

ΣΗΜ. Τό ^υλλάοιον τοΰτο οίοει άχ^ιβή πεοτ/^α^ήν 
τής /ζόνης εντελούς ζαΐ άξιοζό/ου μηχανής τής πχρχ- 
γωγοΰσης πκγου (εις τά 0-ρμχ ζζί/ζατα) ζαΐ ταχέως 
^υχραινούσης τόν οίνον ζτζ. ό μ ο ΰ ή χ ω ρ ι σ τ ά.

BENJAMIN FOWLER & CO., WHITEFRIARS ST., FLEET ST. LONDON, ιΛΝΟΎΔΡΙΟΪ 9,1862 ] (ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ

ΡΕΠΑΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ.
29 (δι:)

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ.
Οί ΣΑΛΜΩΝ, ΟΔΥ ζαΐ Σα εύσεβάστως είοοποιοΰσι 

τό κοινόν, ότι οί ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ αυτών εΰ^ίσκονται είς 
χρήσιν -προ πεντήκοντα περίπου έτών, ζαΐ άπε- 
οείχΟησαν ότι είναι οί καλλίτεροι μίχρι τοΰόε πάσης 
άλλης τοιαύτης έ^ευ^έσεως. Φοβούνται ζαΐ είς τά οεξιά 
ζαΐ είς τά αριστερά, άνευ τίνος αλλαγής ή προσθήκης. 
Ό έπίοεσ/ζος ούναται νά σταζη ζαΐ είς τό εξωτερικόν, 
χ//.χ ό επιθυμ.ών άποστ-ίλη τό μίτραν ιών κάτω με
λών, έν Sάκτυλον κάτωθεν τοΰ ισχίου. ΊΙ δερμάτινος 
θήκη, έν η έ/ζπε^ιέχοντίΜ γέρει τετυπωμένον τό δνομχ 
«Salmon, Ody & Co.»

ΣΠΜ. Ίόιαίτεοον όω/ν.άτιον ύπάοχει είς τοΰ Κύριο 
ODY Six Κυρίας, ένωεύρίσζουσι γυναικείανπεριποίησιν.

’Εργοστάσιοζ, 292, Strand, London.

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΚΑΠΝΟΣ πρός 10/ τήν 
λίτραν. Ό ^οιλό/ζενος ούναται νά έχρ όείγ/ζα, άρ.’ ά- 
ποτανΟη πρός τόν κ Κ , 19, Sbannen Terrace, Broke 
Road, Dalston.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΑΛΟΙΦΗ ΤΟΓ ΩΛΛΟΥΑΙΗ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΛΙΏΝ, 
ΕΥΜΕΤΑΚΟΜ1ΣΤΩΝ ‘Η ΣΤΕΡΕΩΝ, ΔΙΑ ΒΑΘΕΑ *Η ΜΗ ΦΡΕΑΤΑ, ΕΝΤΟΜΑΣ, ΔΕΞΑΜΕ1, ΑΣ, ζτ>., ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ, ΤΗΝ ΓΕΩΡΔΙΑΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕ1Ρ1ΣΕΙΣ ΚΑΙ Π/ΟΣ ΠΑΝΤΑ ΑΛΛΟΝ ΣΚΟΠΟΝ, 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΣΑΝ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, ΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟ5, ΛΝΕΜΟΥΉ ΑΤΜΟΥ.

Αρ. 82.—Τοϋ Φάουλερ σφυρήλατοι σιδηραΐ 
και ίύ/ΛΕτακόμιστοι άντλίαι χρήσιμοι εΐ$ τούς 
εργολάβους καί ανασκάπτονται, οίουδήποτε μή
κους, έχουσαι σωλήνας διαμέτρου 4 μέχρι? 9 
δακτύλων.

Άρ. 4.—Αί ββλτιωθιΐσαι χυταί καί μετέπειτα 
τρυπώμ^ναι άντλίαι διά γενικούς σκοπούς με- 
τ δρβιχαλκίνων γλωττίδων κασσιτερωμένων ά
κρων, περιαιρϋτών ή μετά δέρματος διά μισού 
2.| δακτύλων μέγρι 5 δακτ. διάμετρος σωλήνων.

88 καί 89.—Αί μέ δύο σωλήνας άντλίαι τοΰ 
Φάουλερ σφυρήλατοι σιδηραΐ καί φορηταί δια 
χιιρός ή ατμού ενεργοϋσαι είς οίουδήποτε μήκος 
και βάθος. Διάμετρος σωλήνων 6 μέχρι 30 δακτ.

134.—Φορηταί ατμομηχαναί τής άρίστης νεω- 
τέρας κατασκευής πρός άντλησιν, πριόνισιν, πε
ριστροφήν, κτλ. δι’ ένοικίασιν ή πώλησιν.

7.—Προνομιούχοι άντλίαι τού Φάουλερ μέ 
παραπλεύρους γλωττίδας καί ευκόλως έπιδιορ- 
θούμεναι, άν χαλάσωσιν, μέ όρειχαλκίνους κα- 
δίσκους. Μέγεθος 21 έως 5 δακτ.

50.—Αί προνομιούχοι φορηταί πυροσβεστικά! 
άν τλίαι τοΰ Χόλμαν είναι υπερβαλλόντως άπλαΐ 
αποτελεσματικά! καί ίσχυραί, είς πολύ μέτριας 
τιμ άς.

8θ. —Φορηταί άντλίαι, σφυρήλατοι δι’ εργο

λάβους μετ’ όλισθαινουσών γλωττίδων. 4 μέχρις 
9 δακτ. διαμ. σωλήνων.

Σχήμα Α--- Αί βελτιωμέναι μικραΐ άντλίαι
δι’ αγροκήπια καί ύποστέγους κήπους, φέρουσαι 
τό ύδωρ όπου τάς διευθυνουσι μέ όρειχαλκίνους 
γλωττίδας. Άκρα διά μολυβδίνους περιαιρετούς 
η μετά δέρματος διά μέσου σωλήνος.

Σχ. Β.—'Ωσαύτως άντλίαι, φέρουσαι μακράν 
τό ύδωρ μέ κρουνούς έχοντας ενώσεις κασσιτε- 
ρωμένας περιαιρετός η έτοιμους διά χαμηλούς 
σωλήνας και άκρα ομοίως.

•38.—Φορηταί, σφυρήλατοι, σιδηραΐ ή χάλκι
να· άντλίαι έπί τρίποδος μέ βελτιωθείσσς γλωτ
τίδας καί ενώσεις μετ’ ευκάμπτου εξ ’Ινδικού 
κόμμεως σωλήνος.

19.—Άντλίαι προνομιούχοι τοϋ Χόλμαν ώ- 
θοϋσαι μακράν τό ύδωρ μετά δύο σωλήνων εξ 
ορειχάλκου, μετά θυρών είς τάς γλωττίδας, τρο
χού καί περιαιρετών χειριδών, όπως προμη- 
θεύωσιν ύδωρ εις δε£αμενάς οικιών κτλ.

23.—Όρειχάλκιναι ή σιδηραΐ άντλίαι διά βα- 
θέα φρεατα μετά τετραγώνων άκρων καί διαφό
ρων μηχανισμών πρός ενέργειαν.

26.—Φάουλερ όρειχάλκινοι ή σιδηραΐ άντλίαι 
। μέ τρεις σωλήνας διά βαθέα φρέατα μρτά ή avev 
I μηχανισμού πρός κίνησιν δι’ ίππου ή άτμού. Τών

σωλήνων ή διάμετρός έστι 21 μέχρι 12 δακτύλων
75.—Προνομιούχοι άντλίαι τού Χόλμαν δι

πλής ενεργείας. κατάλληλοι είς κίνησιν δι’ άτ
μού ή ίππου. Σωλήνων διάμετρος 3 έως 15 δα
κτύλων. Αί άντλίαι αύται είναι εξαίρετοι διά 
πλινθοποιεία, εργοστάσια καί άλλους σκοπούς.

15.—’Αντλίαι πεποικιλμέναι διαφόρων ειδών. 
Είκονογραφίαι τών άντλιών τούτων μετά τών 
τιμών αυτών δίδονται.

18.—Βελτιωμέναι, ώθοϋσσι τό ύδωρ ή ού, όρει- 
χάλκιναι ή σιδηραΐ άντλίαι, έπί σανίδων μετά 
κασσιτερωμένων, περιαιρετών ή μετά δέρματος 
διά μέσου κρουνών και άκρων. Διάμετρος σωλή
νων 2 μέχ·ρι 5 δακτύλων.

2·5.—Αι όρειχάλκιναι μέ δύο σωλήνας άντλίσι 
διά βαθέα φρέατα 21 μέχρις 6 δακτ. έχοντας διά
μετρον, μετά μηχανισμού πρ'υς κίνησιν δια χει- 
ρός ή άτμού.

60.—Βελτιωμέναι ΰδραυλικαϊ άντλίαι πρός 
άνύψωσιν τούύδατος είς ικανόν ύφος, όπως έκεΐ- 
θεν καταπίπτρ €ΐτε ώς καταρράκτης ή νά άνα- 
βρύη ώς άπό πηγής.

86—Φορηταί άντλίαι μετά κεφαλών στερεών, 
κατάλληλοι διά βάθη 30 μέχρι 200 ποδών, ών οί 
σωλήνες έχουσι διάμετρον 3 μέχρις 9 δακτύλων 
ένεργούσαι διά χειρός ή άτμού.

(ΑΡΙΘ. 80.)

Σχεοόν πά·ζτα τά Λνω εΐοη τών αντλιών είσιν έτοιμα, είς εντελή κατάστασιν ή χρήζουσι μικρών ττροσθηκών.
Κατάλογοι μεν" έκείνοιν στέλλονται ελεύθεροι οιά τού ταχυδρομείου.
Ο Βενιαμίν Φάουλερ ζαΐ Σ’1 είσί ζατατζευασταΐ άντλιών ζαΐ ϋδραυλικών μηχανο>ν διά τήν Αγγλικήν /.υΖίρνησιν καί τούς τΐρωτίστους τής 'Αγγλίας καί έζτό, 

αυτής εργολάβους σιδηροδρόμων ζαΐ λοιτοίν.

dia παυτοαδίΐς πόνους και άκη όπουδήττοτί 
τοΰ σώματος.

Ο πάσχων ωτερικώς εξωτερικήν επιζητεί θεραιτείαν. Τώ δε εσωτερι- 
κώς πάσχοντι φαίνεται άτιίθανος ή εξωτερική θεραπεία· καί δμ.ως τό ά
λας διαπερα τό κρέας, οσονδήττοτε παχύ καί άν η, ζαΐ αυτά ετι τά όςά. 
Οΰτω δια τής αλοιφής ναύτης δύνανται νά θεραπευθώσι καί αυτά τά εν
δότατα πάθη.

Διά κνημαΧ~/ίας, στηθαΧ^ίας, και χρόνια έλκη.
ΊΙ αλοιφή αύτη αείποτε, εθεράπευσε τραύματα, ττληγάς, έλκη, ώς άπο 

δεικνύεται υπό τών πιστοποιητικών τών ώς άθεραπεύτων άποοληθέντων 
εκ νοσοκομείων, καί όμως διά τής αλοιφής ταύτης ΟεραπευΟεντων.

Δι έτΓϊδίρμικά και σκουρβουτικά νοσήματα.
Etj ταύτα ή αλοιφή πρέπει νά συνοδεύηται δια καταποτίων καθαρι - 

στικών τού αίματος, ενώ εκείνη ενεργεί επί τού δέρματος.

Δ ι ΰ δ ρ ω π α.

Ο ΛΙΜΗΝ ΤΗΣ ΣΟΥΑΝΣΙΙΣ (SWANSEA).
Τό νόσημα τούτο σπανίως θεραπεύεται διά συνήθους θεραπείας. Πρέ

πει νά γείνη άφθονος χρησις αλοιφής καί δραστήρια τρίΦις τών πασχόν- 
των μερών, τουλάχιστον δίς τής ημέρας πρός έξουδωτέρωσιν τής παθή- 
σεως. Ό πασχών πρέπει νά τρώγτι άφθόνως ζωικήν τροφήν, νά διατρι
βή όσον τό δυνατόν είς ύπαιθρον, ζαΐ νά λαμ^άνη τά καταπότια κατά 
τάς εντύπους οδηγίας πρός έπίτευξιν τής θεραπείας, έκτος έάν ηναι είς 
τοιαύτην ηλικίαν, ήτις απαιτεί παράτασιν τής θεραπείας πρός έξάλει- 
φιν τού νοσήματος.

ΊΙ πόλις τής Σουανσής κεϊ- 
ται εις τό κίντρου τ0£ ωραίου 
καί όιζωυύιζου αύτη λία5’ν0ς. Ού
τος ίέ έστιυ ασφαλής πα>ταχό· 

κατά παντός άνε'ΜΟυ π)ήκ 
τού ρ.εσηα^ριυού μ-έρους α^τοΰ. 
'Αλλά καί όταν <Γφο$οος πνί^ 
άνεμος άπό μεσημβρίας, ού3ε· 
μ.ίαπροσγίγνεται εντεύθεν βλά
βη τοίς πλοίοις, καθόσον δύυαν 
τν.ι ταύτα νά έλκυσθώσιν είς W 
ακτήν καί υά μείνωσιυ έπί τού 
βορβόρου, έξ ού ό μυχός τού 
λιμ.ένος άποτελεϊται. Άπαντα 
τά 300 τόνων π).οια κεινται 
έπί τού βορβόρου, καί πο).).ά 
μεγάΐα ξένα, πλ.οϊν. έπραξω 
πολλάκες τούτο. Ή ιλύς έστιν 
αείποτε βατή, καθόσον κατά 
τάς ταπεινότατα; παλίρροιας 
'καύ.ύπτεταε ύπό ύπατος δέκα 
καί τεσσάρων ποδών. Έκάστυ 

παλίρροια αυξάνει άπό 16 
μέχρίζ 23 ποδών, καί πλοία 
άυαγ^ωροΰντα έκ Σουανσής, δύ
νανται νά φθάσωσιυ είς Α.ούυδυ 
(Lundy) εις μία.ν μόνην παλίρ
ροιαν, ενώ άπόΚαρδίφγης απαι
τούνται πρός τούτο τρεις II.Α.

Ό,φελ.ούσι δε ή τε αλοιφή καί τά καταπότια εις τά ίξής νοσήματα τούς 
ρευματισμούς, τήν ποδα)γίαν, τήν πλευραλγίαν, τήν κεφαλαλγίαν, τούς 
πονόλαιμους, τ' αποστήματα, τόν καρκίνον, τούς λειχήνας, τά χέμεθλα, 
τάς ραγάδας, τά έξογκοιματα τών αδένων, τάς αιμορροΐδας, τούς κά 
λους, τά δήγματα τών ζωνώπων, ζαΐ άλλων οχληρών μυιών, τήν φί- 
στουλλαν, τά καύματα, τάς δοθηίνας, τά περικνώματα, τ ά έξανθήματα, 
τάς τυλώσεις, τάς χοιράδας, επιδερμικά νοσήματα, πληγάς, έλκη, καί 
καθεξής.

Τά καταπότια καί ή αλοιφή πωλούντα·. ας τό κατάστημα τού καθη· 
γητού ’Ο,λλουαίη(Holloway)224 Strand, prfcs de Temple Bar, h Londres, 
καί παρά πάσι σχεδόν τοϊς έντίμοις φαρμακοπώλαις τού πεπολιτισμένου 
κόσμου.— Τιμή Ισελ 14°·ί Ίσ. 6ό , 11σ., 22σ., ζαΐ 33σ· έκαστον δο- 
χείον κατά τό μέγεθος. Ό τά μεγαλείτερα λαμ^άνων έχει μεγαλειτέραν 
ωφέλειαν. Όδηγίαι διά τόν πάσχοντα εξ οίουδήποτε νοσήματος προσκολ- 
λώνται έν έκάστω δοχείω.

ΩΡΟΛΟΓΙΑ BENSON 
Χρυσά πωλούνται άπό 4 έως 100 γυινέας. 
'Αργυρά » » 2 » 50 ■

Τά ωρολόγια στέλλονται πανταχού δι'εξόδων τοΰ όιρολογοποιού.
Διεύβυνσις 33 χαΐ 34, Ludgate Hill, London Ε. C.

ΙΙαραγγελίαι δύνανται νά σταλώσι καί πρός τόν Κ.
J. F O’BRIEN,33, Brompton Square.

‘Ο JOHN DRAPER, χαρτοπώλης, πωλών καί 
I |1 Τ’ | ίξάγων όλικώς, κατασκευαστής καταστοίχων καί

R I I; τυπογράφος, 5, Little Tower-st. London, έχει 
I ΐ II I πάντα τά είδη τού γάοιου πρός γραφήν, τύπωσιν
I*  ι κλπ., λαοών καί προνόμοιον διά τόν ύπ' αυτού έφευ-

ρεθέντα Ευχετικόν Κατάλογον. Μεταξύ δέ τών μέσων τά όποια εύκολ.ύ^ 
νυυ ι τήν έργαοιαν είναι καί ό Ν έ ο ς II ρον ο μοιούχος Κατάλο
γος υπό John Draper, δι ού ευκόλως δύναται υά άνευρη τις πάν δ,τι 
ξητεϊ οίκονομών τόν χρόνον χ'ΐρίς ν’άναγζάζηται νά άναθεο>ρή απ' άρνής 
μέχρι τέλους τό βίαλίον προκειμένου νά έξετα.Οώίι περιπεπλεγμ-ένοι λο
γαριασμοί.

Μηχαναΐ προς αντιγραφήν επιστολών καί κιβώτια δι' αυτάς, μελάνη 
ζαΐ πάν είδος γραφικής ύλης εύοίσκονται παρά τώ ίδίω είς κατωτάτα·, 
τιμάς. Πέ/ζπ>ν*α.  κατάλογοι είς τόν αίτησαντα.

ΒΑΜΒΑΚδΚΑθΑΡΪΣΤΗΡΪδίΜΗΧΑΝ \Ι, 
Χρησιμςύουσαι προς εκκαθάρισιυ τοΰ βαμβακιού άπο 

τών σπόρων.
Αί μηγαυαι αύται κατασκευάζονται διά τήν Αίγυπτον, Ινδίας, κτλ.

^Υπότών
MAC-ADAM Brothers & Co., Soho Foundry, Belfast, (Ireland). 

Είναι μικρού μεγέθους καί έκκαθαρί^ουσι τό ^αμ^άκιον μετά μεγίστης 
ταχύτητας. Κινούνται δέ είτε ύπό βοό>ν, είτε ύπό άτμομηχανής. Ίίζάστη 
οέ /ζηχανή διευθύνεται ύφ' ενός μόνον ανθρώπου

Έκτενέστεραι πνηροφορίαι δίδονται ύπό τών κατασκευαστών.

Ο ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ
ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ 1861 ΤΟΥ ΟΥΑΙΤ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ.
Έθεωρήθη ύπό περπίου διακοσίων ιατρών ώς ή άποτελε- 

σματικωτέρα ίφεΰρεσις είς τήν θεραπείαν τής έντεροκοίλης. I 
Χρήσις χαζυβόίνου ελατηρίου, πολλάκις επιβλαβή έχοντας 
αποτελέσματα, όέν γίνεται" είναι απαλόν ύπόδεμα περί τό 
σώμα δεδεμένον, ένώ ώς άνθισταμένη δύναμις υπάρχει τό 
προ σκεφάλαιον καί τό π ρον ο μ. ιού χ ον μ ο· 
γ λ ί ο ν εύκολώτατα καί εγγύτατα προσαρμοζόμενα, ώστι 
ούδαμώ'ς φαίνονται’ δύναται δέ τις καί κοιμώμένος νά φέρη> 
Ιλεριγραφήν δύναται τις νά λάβη αμα αιτήσει, καί ό έπί- I 
δεσμός άποστέλλεται διά τού ταχυδρομείου, άν άποσταλή 
πρός τόν έργοστασιάρχην Mr WHITE, 228, Piccadilly, 
London, ή περίμετρος τού σώματος, δύο δακτύλους κάτω

θεν τού ισχίου.
Τιμή έτεροπλεύρου επιδέσμου 16σ., 21., 26σ. 6ο. ζαΐ 31σ. 6ί.
Τιμή άμ.φίπλεύρου 31σ. 6ο., 42σ., καί 52σ. 6ί.
Τιμή ομφαλικού έπιδέσματος 42σ., ζαΐ 52σ. 6ό.

Ε,\ \ΣΤΙΚ V ΠΕΡΙΠΟΔΙΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ, χτλ.

Δι' έξογκωμένας φλέβας καί διά πάσας τάς εξασθενήσεις καί εξογκώσεις} 
τών κνημών, εξαρθρώσεις κτλ. Είναι πορόιδη, λεπτά καί εύθηνά, καί I 
φορούνται τά συνήθη περιπόδια. Τιμή 4σ. 6ο., 7σ. 6., 10σ. ζαΐ 16»· 
έκαστον.

ΠΟΑΙΤΙΚΙΪ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ.

Καί πάλιν τύ έξ’Αμερικής άτμόπλοιον άφί- 
κετο καί πάλιν ούδεμίαν έκομισεν άπαντχσιν <5pt- 
στικήν τίς κυβερνήσεσ^ς του προέορου Λίγκολν. 
Άπο της παρελΟούσχς έβοομαδος, αμα τής Α- 

' )ς είς Κουήνσταουυ, τ,δυνά- 
οτι ή Ε ύ ρ ώ π η ή άναχω- 

μέν τήυ 2ότ,υ, έξ Άλιφαξ δέ 
τ/ν 27τ.ν τοϋ άπελθόντος δεζε[ζβρίου, καί τήν 6ην 
τίϋ ίσταμένου ίανουαρίου περί τχν 8ην καί ήμί- 
σειαυ έσπεριτήν ώραν είς Κουήυσταουν προσορ- 
μισθεΐσα, οέν ήδύνατο νά ηναι κομίστρια τής 
άποωάσεως τής όμοσπονδικής κυβερνήσεως. Προ- 
υπεΛογίζετο, ότι ό λόρδος Αάϋονς [ζόλις τήν 
22ανήτήν23ην ήδυνήθη νά κοινοποιήση πρός 
τήν κυβέρνχσιν τής Ούάσιγκτων έπισήριως τάς 
απαιτήσεις τής Αγγλίας, καί δτι, εβδομαδιαίας 
ούτως ού'σης τής προθεσμίας, ή κυβέρνησις έκείνη 
είχε καιρόν νά σκεφΟή καί νά βασανίση τό πράγ
μα" ριέχρι τής 30ής τοΰ αυτού [ζηνός. Επομένως 
καί τήν 31ην τοϋ δεκεμβρίου, έάν άπάντησις έδί- 
δετο, μόνον τήν 12ην ή 13ην τοϋ ένεστώτος ήδυ- 
νάμεΟα νά λάβωμεν αυτήν έν /ιονδίνω. ΊΙ εικα
σία αύτη έπηλήΟευσε, καί πρέπει πάλιν νά άνα- 
μείνωμεν μέχρι τής προσεχούς έβδομάδος,_ έάν 
τό αύριον ή μεΟαύριον αναμενόμενον ταχύπλουν 
δέν κομίση, όπερ άπίθανον, ειδήσεις τελεί ω- 
τικάς. ΓΌπως καί άν έχη, ή άπάντησις τών 
Αμερικανών είς τάς άγγλικάς απαιτήσεις εύρί- 
σκεται ήδη καθ’ οδόν καί φρονοϋμεν, ότι εύχερέ- 
στβρον δυνάμεθα τανΰν νά άναμείνωμεν, αφού 
μάλιστα τά πάντα, ώς διατείνονται αί άγγ/.ιζαί 
εφημερίδες καί ώς αί γαλλικαί ψάλλουσι, συντεί- 
νουσιν είς είρηνικάς αποδείξεις.

Τά λεγάμενα τοΰ εύρωπαϊκοΰ τύπου άδιαλεί- 
πτως είς εικασίας περιωριζόμενα, είσί τά αυτά, 
οια έγένοντο ’καί άπό τής ένάρξεως τής άγγλοα- 
μερικανικής διαφοράς. Κατ’ ούδέν διαφέρουσι τών 
πρώτων λεγομένων, καί επομένως ούδ’ ώς ίστο- 
ρικαί σημειώσεις είσί λόγου ούδενος άξια, πλήν 
τής ρωσικής άνακοινώσεως, ήτις καί αύτη προ
τρέπει είς ειρήνην τούς ’Αμερικανούς.

Ή φρονιμωτάτη γνώμη άπασών είναι ή γνώμη 
τής ύπεραλπείας παρισινής έφημερίδος ΌΚό- 
σ μ ο ς· «Σχώμεν ώς βέβαιον, λέγει, δτι τό άγ- 
«γλοαμερικανικόν ζήτημα θέλει λυθή ή διά τής 
»όδού τής βίας ή διά τής οδού τής φρονήσεως.» 
Ό μακαρίτης Κάλχας ουδέποτε είχε δώσει χρη
σμούς σοφωτέρους. Πειθόμενοι είς τόν χρησμόν 
τούτον τής άγιας έφημερίδος, άς άναμείνωμεν 
τά πράγματα, άφοϋ μίαν καί μόνην παρατήρησιν 
ποιήσωμεν έπί τού προκειμένου, τήν εφεξής·

Κατά τήν 9ην τοΰ άπελθόντος δεκεμβρίου, 
πριν ή γείνη γνωστόν τό συμβάν τοΰ Τ ρ έ ν τ, 
ό γενικός διοικητής τοΰ Καναδά, άγορεύων πρός 
τόν αγγλικόν στρατόν τον άπό Κούεβεκ είς Μον- 
τρεάλ όιπερχόμενον, έκήρυξεν, δτι μεγάλα πράγ
ματα ήσαν ενδεχόμενα, καί δτι έβασίζετο έπί τής 
ά^οσιώσεως τών μαχητών έκείνων διά τήν ύπε- 
ρασπισιν τοΰ τόπου, ον ή πατρίς ένεπιστεύθη είς 
τήν φρούρησιν αυτών.

Έρωτώμεν πώς ό διοικητής τών έν ’Αμερική 
άγγλικών χωρών προέβλεπεν, δτι μεγάλα πράγ
ματα ήσαν ένοεχόμενα, άφοΰ ούδεμία ιδέα περί 
I ρέντύπήρχε; Μήμως οί Άμεοικανοί έχωσι 
δίκαιον φρονοΰντες, δτι ή ’Αγγλία έπιδιώκει τόν 
κατ’ αυτών πόλεμον; Ίσως έν μέρει· καθ’ δσον 
τούλάχιοτον άφορά τούς βάμβακας καίτήνταπεί- 
νωσιν τ<οΰ άμερ.κανικού ναυτικού.

Μετά τήν παρατήρησιν ταύτην μεταβαίνομεν 
εις τάς έξ ’Αμερικής τελευταίας ειδήσεις.

ΤΗΛΣ.ΓΡ ΑΦΗΜ ΑΤΑ.

Ευ ΚΟΥΙΙΝΣΤΑΟΥΝ, ~ΐ, 6η ϊανουαρΐβυ (έσπίρα).Τ’0 βο-ριλικον ταχυδρομικόν άτμόττλοιον Ή Ε ΰ- 
ρ ω 7Γ η αναχώρησαν έκ Βόστων την ΐοην, και εζ ζίλι- 
φαξ την ^'ΐην τοΰ αττελθόντοζ δεκεμβρίου, αφίκετο

φρίκης άφικομεν 
μέθα νά προίδωμεν 
ηάσασα έκ Βόστων

ενταΰθα σήμερον τήν 8ην καί ήμίσειαν εσπερινήν 
ώραν, κτλ.

Τόπλοϊον τοΰτο οΰδεμίαν κομίζει εϊδησιν οριστικήν ώς προς- τους αποστόλους των 'Ανθενωτικών.
’£··> ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, τή 2 51; διΰ-υ,ξρίη (πίοΙ έτ-ιοκυ).

(Metrov τής Ευρώπης, διά Βόστων καί Κουτ/νσταουν.)
Πρότασις εγένετο εν τή Γερουσία, περί παρουσιά- 

σεως τής αλληλογραφίας τής σχεσιν έχονσης πρός 
τήν ΰπόθεσιν τοΰ Τ ρ ε ντ.

Διάφοροι γερουσιαστα'ι ήγόρευσαν όπερ τής μή άπο- 
δόσεως των υποχείριων.

Αί εφημερίδες τής Νέας 'Τόρκης παραδέχονται, οτι 
προς άποιΰυγήν πολέμου αί αιτήσεις τής Αγγλίας 
όόφειλον νά γείνωσι δεκταί.

Ή Γερουσία έπεφ·ήφισε νόμον εγκρίνοντα δαπάνην 1,300,000 δολλάρων πρός κατασκευήν κανονοφόρων 
κατά τά δυτικά παράλια.

Ό Κ. Σέουαρδ, μή δυρηθεις νά παρευρεθή είς τό 
επέτειον συμπόσιον τής Νέας Αγγλίας, άπηΰθυνεν 
επιστολήν δικαιολογίαν τήν απουσίαν του. Έν τή 
επιστολή ταΰτη ό έπι των εξωτερικών των Ηνωμέ
νων Πολιτειών υπουργός λάλων περί 'Αγγλίας λέγει, 
οτι παν ωφέλημα, προσγενόμενον τή Αμερική, επαυ
ξάνει τήν ευημερίαν τής Μεγάλης Βρεττανίας, καί 
οτι πάσα συμφορά, συμβαίνουσα τή 'Αμερική, θάττον 
ή βράδιον καθίσταται γόνιμος δυσχερείας διά τήν 
Μεγάλην Βρεττανίαν.

Γενική επικρατεί φήμη, ότι ο στρατηγός Νκότ επα- 
νέκαμφτεν εις Νέαν Ύόρκην, κομίζων προσφοράν με- 
σολαβήσεως τοΰ Αΰτοκράτορος τών Γάλλων είς διόρ- 
θωσιν τής ύποθέσεως τοΰ Τρ ε ντ.

Αί Βουλαί άμφότεραι παρεδέχθησαν τό νομοσχέ
διου τό αΰξάνον τόν φόρον τοΰ μέν τεΐου κατ' 20 εκα
τοστά, τοΰ δε καφέ κατά 5, τής σακχάρεως άπό 
μέχρις 8 εκατοστών κατα λίτραν, καί τής ρευστής 
σαχαροάλμης (molasses) 8 εκατοστά κατά γαλ- 
λώιαου.

(Νεώτατα, διά τηλεγραφημάτων εις ’Αλιφαξ 
πεμφθέντων.)

Έ> ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, τε, 26; δε-ΛΐυΛοίοο (έτπέρειή.
Σήμερον ό γερουσιαστής Κ. Χέλ (Hale) ήτησεν 

επί Γερουσίας τήν μετά τής'Αγγλίας αλληλογραφίαν, 
τήν σχέσιν πρός τήν ΰπόθεσιν τοΰ Τ ρ ε ντ εχουσαν.

Ό Κ. Σοΰμνερ αντεστη είς τήν α'ίτησιν ταύτην.
Ό Κ. Χέλ ήκουσεν, ότι τό ύπουργεΐον κατεγίνετο 

είς έξέτασιν τής προτάσεως περί άποδόσεως τών κυ
ρίων Μάσων καί Σλίδελ’ έάν, είπεν ό γερουσιαστής, 
ή 'Αγγλία ητησε τήν άπόδοσιν αυτών, ή όμοσπονδική 
κυβέρυησις οφείλει νά κηρύξη πόλεμον κατά τής 'Αγ
γλίας. Έάν οί άνδρες ούτοι άπεδίδοντο, προσέθηκεν 
ό Κ. Χελ, ή Γερουσία ήθελε παραδοθή είς τήν περι- 
φρόνησιν καί τήν άγανάκτησιν τής πατρίδος, τό δέ 
ύπουργεΐον ήθελε κατακρημνισθή ιιπό τής εξουσίας. 
Ό Κ. Χέλ πιστεύει, ότι ό Ναπολέων ώύειλε νιι έπι- 
θυμή τήν ιίπόπλυσιν τοΰ έν Βατερλό} ρύπου, καί οτι 
πολλαί χιλιάδες Iρλανδών θέλουσιν έν Καναδά συν- 
ταχθή τοϊς Όμοσπονδικοΐς.

'Ο Κύριος Χέλ ήγόρευσε βιαιως κατά τής Αγγλίας, 
προτρέπων είς πόλεμον μάλλον αντί τής άποδόσεως 
τών Κ. Μάσων καί Σλίδελ.

Ό Κ. Σοΰμνερ ύιετάθη, ότι ή συζήτησις τής ΰπο- 
θέσεως όόφειλε ν αναβληθή, άποδείξας, οτι αί απαι
τήσεις τής 'Αγγλίας εισίυ ύπεροπτικαί, ή εάν τό ύπουρ
γεΐον δεν έθεό>ρησε τό ζήτημα ύπό τήν επαφιν τί)? 
διαιτησίας, καί έπί τέλους έξέφρασε τήν γνώμην του, 
ότι ή ύπόθεσις όίφειλε νά διορθωθή έντίμως καί φιλι- 
κώς συνάμα;

Ή πρότασις τοΰ Κ. Χέλ άνεβλήθη είς προσεχή 
συζητησιν.

Γενική ύπάρχει γνώμη, ότι ό λόρδος Αάϋονς έπα- 
ρουσίασεν είς τήν όμοσπ. κυβέρνησιν τάς έκ Αονδίνου 
επιστολας αυτοΰ.

Καί όμως ούδεν γνωστόν περί τών εν αύταΐς εμπε
ριεχόμενων αιτήσεων, διότι ή κυβέρνησις διετήρησεν 
αυστηρόν έχεμνθίαν ώς πρός τό ζήτηαα τοΰ Τ ρ έ ν τ.

Ό τύπος τής νέας "Τόρκης λέγει, ότι ή 'Αμερική δεν 
επιθυμεί τόν μετά τής- 'Αγγλίας πόλεμον, έκτος έάν ή 
'Αγγλία έπιβάλη αυτόν.

Τό κοινόν φρόνημα είναι κατά τής 'Αγγλίας, καί 
μ' όλον τούτο γενική ύπάρχει γνώμη, οτι ή ύπόθεσις 
τοΰ Τ ρ ε ντ θέλει θεραπευθή φιλικώ τω τρόπω.

Μετά τά τηλεγραφήματα ταΰτα ολίγα έχομεν 
ν’ άναγγείλωμεν τοϊς άναγνώσταις ήμών.

Καταδρομικού πλοίου τώρ Ανθενωτικών, τό Σ ο ΰ ν
τε ρ, βυθήσαν καθ' οδόν τρία εμπορικά πλοία τών 'Ο
μόσπονδων καί παραλαβόν τά πληρώματα αυτών, 
ί 2 άυδρας τό όλου, άφίκετο τήν ?>ην τοΰ ένεστώτος είς

Κάδιξ έξαιτούμενον αδειαν τοΰ είσελθεΐν εις του λΓ 
μένα. Καί ο μέν ιιμερικανός πρόξενος ήτησε τήν άρ- 
νησιν τής άδειας ταύτης, ή δέ κυβέρυησις σκεφθεΐσα 
έδέχθη τό πλοίου έκεΐνο έν τω λιμένι, άλλ' άνευ χαι
ρετισμού καί έπί τώ όρω τοΰ νά παραδώστ) τούς υπο
χειρίους εις τήν ισπανικήν εξουσίαν καί υά αναχώρη
ση αμέσως.

Κατά τό έν 'Όσβορν γενόμενον υπουργικόν συμβού
λιου τήν ύηι> τοΰ τρέχοντος άπεφασίσθη ή συηκί- 
λεσις τοΰ αγγλικού Κοινοβουλίου τήν (>ην τοΰ προσ
εχούς φεβρουαρίου' άλλ' έάν αί έξ 'Αμερικής ειδήσεις 
μη ώσιρ ευνοϊκά} τή ειρήνη, τότε τό Κοινοβούλιον δύ
ναται να σύγκλησή περί τήν 2 1 ην τοΰ ενεστώτας μηνάς.

Ή έπί τής καταργήσεως τής άνθρωποδουλείας εται
ρία, άγγλική τε καί άλλοδαπή (The anti - slavery society) διεβίβα σεν άναφοράν προς τόν λόρδου Πάλμερ- 
στων διαααρτυρομένη κατά πόσης γνώμης τεινούσης 
είς συμμαχίαν μετά των μεσημβρινών Πολιτειών τής 
Αμερικής. Ή εταιρία αύτη καί τοι μεμφομένη τούς 
Βορείους, ώς μήπω κηρύξαντας τήν εν λόγω κατάργη- 
σιν, λεγει' «ύποτεθεντος άμφιβόλου, οτι οί Βόρειοι 
μάχονται διά νά καταργήσωσι τήν άυθρωποδουλείαν, 
είναι όμως βέβαιον, ότι οί Νότιοι μάχονται είς ύπο 
στήριξιν καί έπέκτασιν αυτής’ είς τρόπον ώστε πάσα 
πολέμια καίει τώρ Βορείων έτιχείρησις θελει έχει ά- 
ποτελεσμα άναπόφευκτον τήν ύποστήριξιν καί τήν έμ- 
■φύχωσιυ τής έν τή Μεσημβρία δουλείας.

Οι άναφερόμευοι φιλάνθριοποι μνημονεύσαντες πρώ
τον τόν άκούραστον ζήλον, όυ τό άγγλικόν 'έθνος κα
ταβάλλει ύπερ τής εινθρωπότητος (οΰχι. όμως καί ή 
κυβέρνησές του}, όμολογονσιν, ότι αισθάνονται άφα
του ιίποστροφήυ καί φρίκην άναλογιζόμενοι, οτι ή 
Αγγλία δύναται ποτέ νά πλεχθη είς πόλεμον δυνάμε- 
νον άμέσως υά ώφελήση τήν δουλείαν, διότι τότε ήθε
λαν είσελθει, έάν μή είς τήν συμμαχίαν τών ιίνθρωπο- 
κτημονων, τουλάχιστον είς τά συμφέροντα αυτών, οί- 
τινες, ώς ομολογοΰσι, μάχονται ύπερ τής καταρτήσεως 
κράτους βασιν εχοντος καί λίθου άκρογωνιαΐον ι ον 
έξανδραποδισμόν τοΰ θείου πλάσματος.

«Τοιαύτη πράξις, λέγουσιν οί εταιρισταί, ούχί μό
νον ήθελεν είναι εξευτελιστική, άλΧ ήθελε συνάμα 
καί άντιφάσκει οίκτρώς (stultify) προ? τά; υπέρ χει- 
ραφετήσεως τών δούλων προγευεστέρας προσπάθειας 
και τας αρχαίας θυσίας τής 'Αγγλίας, ήτις τότε ήθε- 
λευ εκθέσει τάς κατά καιρούς τρανάς διαμαρτυρήσεις 
της εις την μομφήν τήν άποδιδομένην τή ύποκρισία. 
Τότε ή 'Αγγλία ήθελε καταστρέφεει τά δικαιώματα 
της καί ήθελεν είς τό μέλλον σφραγίσει τά χείλη της, 
ινα μηδεμία έξέλθη άπ' αυτών πρόσκλησις φιλάνθρω
πος, άιποτεινομένη πρός τάς φυχάς καί τάς συνειδή
σεις τών λοιπών εθνών.»

Έν τούτοις, καί μ' ολας τάς ύπερ ειρήνης ένθαρρυν- 
τικας ειδήσεις, τά πολεμικά μίτρα, άτινα ή άγγλική 
κυβέρνησις διέταξε, τόν ενδεχόμενον άγγλοαμερικανι- 
κον πόλεμόν ύπ' όφιυ εχυυσα, έξακολουθοΰσι δράστη- 
ριως καί θελουσι πραγματοποιηθή εντελώς. Έν τω 
παρελθόντι ήμών φύλλω έλαλήσαμεν περί έφέΰρου 

( σώματος πεμπομένου είς τάς νήσους Βερμίύας’ προσ- 
1 θέτομεν ήδη, ότι κατά τό ύπουργικόν συμβούλιου τό I γενομενον τήν 2αν τοΰ μηνός, άπεφασίσθη ή είς τάς 

νήσους ίκείνας κατάρτησις περιβόλου τοΰ πυροβολι
κού. Περί τούτου διαταγαί έστάλησαν είς Ούλουιτς (\\ oulwieh) καί είς Τσιάταμ (Chatam).

Τήν αυτήν ημέραν τρία συντάγματα (τάγματα 1000 
άνδρίόν) πεζικού, τό οον, το 7ου καί τό 8ον άνεχώρη- 
σαν εκ Λονδίνου είς Σαουθάμπτων, ϊνα επιβιβασθώσι δίά Καναδόν. Κατά τήν άπο τοΰ σιδηροδρομικού σταθ
μού αναχώρησίν των, ό λαός επεφώυησεν αυτά θρι
αμβευτικούς.

Ή έφημερίς τά Ή μ ε ρ ή σ ι α Χρονικά δημο
σιεύει το αποτέλεσμα τής νέας άγγλογαλλικής συν
θήκης κατά τήν τελευταίαν τριμηνίαν τοΰ έτους 1831. 
Ή άγγλική εξαγωγή ηύξησε κατά 6,000,000 λιρών 
στερλινών. Άγυοοΰμεν είσετι όποιου τό έν Iαλλία ά- 
ποτελεσμα.

Κατά τήν άρτίως δημοσιευθεΐσαν εκθεσιν τοΰ άγ- 
γλικοΰ ναυαρχείου, ο βρεττανικ'ος στόλος σύγκειται 
έκ πλοίων 1,000 το όλου, μεγάλων τε καί σμικρών, 
απο τοΰ τρικροτου τώυ 130 κανονιών μέχρι τής άσθε- 
νεστάτης τών κανονοφόρων. Ό Έ ω θ ι ν ό ς Ταχυ
δρόμος αναγγελλωυ τούτο μετά τίνος παλμερστω- 
νικοΰ στομφου λέγει’ «Ό δέ τερατώδης ούτος στόλος, 
ούτινος ουύεμια επί τής γής δύναμις έσχεν ομοιον, εύ- 
ρισκεται εφηπλωμευος έπί πόσης τής κατοικήσιμου 
σφαίρας!»

Αί παρισιναί εφημερίδες ή Π ατ ρί ς καί ό Τ ό π ος 
λέγουσιν, ότι ή ομοσπ, κυβέρνησις συναινεΐ νά πα- 
ραδώση τούς ύποχειρίους άποστολους. Ή Πατ ρίς 
προσθέτει μάλιστα, οτι ή προσφορά αύτη γίνεται έπί 
τώ όρω τού νά μή αναγνώριση ή Αγγλία τάς μεσημ, 
βριτάς Πολιτείας. Ό δέ Μ η ν ύτ ω ρ τής χθες (8ης
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ιανουαριου) άναιρών ταΰτα λέγει, οτι αί τελευταΐαι 
ειδήσεις έξ Αμερικής φθάνουσι μέχρις 2θ>ης δεκεμ- 
βριου, καϊ ούδεμίαν άγγέλλουσιν οριστικήν άπόφασιν 
της ομοσπονδ. κυβερνήσεως. Πάσαι αί λοιπαϊ θρυλ- 
λουμεναι ειδήσεις είσϊν άδέσποτοι. Ταΰτα λέγει πρός 
ησυχίαν τοΰ Κοινού.

ΓΑΛΛΙΑ.— Αλλοτε, κατά τάς πρώτας τοΰ ένιαυ- 
τοΰ ημέρας, μετεχειριζοντο οι θνητοί ώς θεότητας τούς 
ηγεμόνας, εθυμίαζον αύτους διά τών καπνιζουσών έ- 
κειυων προσφωνήσεων, αΐτινες, κατά τό λέγειυ ηθικο
λόγου τίνος, άρέσκουσιν εις τούς άρχοντας καθ' όσον 
αποζουσι κνισσης άνθρωπίνου άξιοπρεπείας θυσιαζο- 
μενης προ τοΰ βωμού τής έπιγείου αύτών θειότητος. 
Οί καιροί μετεβλήθησαν σφοδρά' ο! ηγεμόνες σήμε
ρον εύχονται ύπέρ τώυ λαών.

Οί λόγοι ούτοι δέν είναι ήμέτεροι" είναι λόγοι τής 
παρισι νής έφημερίδος ό Αιών, οΰς ήρύσθημεν έκ τοΰ 
φυλλου αύτοΰ τής ίης τοΰ ένεστώτος μηνός καϊ έτους, 
σελις 2α, στήλη 8η. Είναι ρήματα δημοσιογράφων 
διατελούυτων ύπό τό κράτος τοΰ δεσποτισμοΰ 
τοΰ Ναπολεοντος. Ο δε δεσπότης ούτος λαλώυ 
προς τούς συνηγμένους αντιπροσώπους τών βασιλέων 
και αρχόντων τής γής είπεν «Ελπίζω, ότι τό νΰν άρ- 
«χομενον έτος έσται α'ισιώτερον καϊ τοΐς βασιλεϋσι 
»και τοΐς λαοΐς.»

Ευχηθώμευ και ημείς, ίνα τό μέλλον ή εύδαίμον καϊ 
τοΐς λαοΐς και τοΐς βασιλεΰσιν’ άλλ' εύχηθώμεν προ 
πάντων, ΐνα πάντες οί βασιλείς κατανοήσωσιυ, ότι ού- 
δευ άλλο εισιν ή σαρξ έκ τής σαρκός καϊ όστοΰν έκ 
των οστεων τού λαού. Τότε μόνον ή κοινωνία θέλει 
ευπραγησει, τότε μόνον ή τάξις τών ηγεμόνων θέλει 
καταστή ωφέλιμος τώ λαώ,

Γιγνώσκουσιν οί άναγυώσται ημών, ότι έν Γαλλία 
επικρατεί συνήθεια τοΰ προσφωνεΐν τόν άτακτα κατά 
την πρώτην τοΰ έτους ημέραν. Τό διπλωματικόν σώ- 
θ'α· V Γερουσία, το Νομοθετικόν έκφωνοΰσι βραχέα 
λογιδρια, ό δέ ήγεμών αντιφωνεί διά λόγων συντόμων 
και εκφραστικών. Εκ τών λόγων τοΰ άτακτος άπεκδέ- 
χονται οι πολλοί νυξιν τινά τών στοχασμών τής κυ
βερνήσεως σχέσιν έχουσαν συνήθως ούχϊ, μόνον πρός 
τα τού τοπου πραγματα, αλλά καϊ πρός τά τής Εύ- 
ρώπης συμπάσης.

Εν έτει 1859 ό αύτακράτωρ Ναπολέων όλίγας μό
νον άπέτεινε λέξεις πρός τόν πρέσβυν τής Αύστρίας, 
και αι λεξεις αύται προεσήμαναν τον πόλεμον.

Εν ετει 1860 καϊ 1861 οί αύτοκρατορικοϊ λόγοι ή
σαν πλήρεις ειρηνικών ελπίδων, καϊ, ώς έν τώ παρελ- 
θόντι ημών φύλλω εΐπομεν, ή γένι κή ειρήνη δέν 
διεταράχθη.

Ιδού τι είπε τήν Ιην τοΰ ιανουαριου 1862.
^«Ευχαριστώ το διπλωματικόν σώμα διά τάς εύχάς 

»άς τινας εκφράζει υπέρ εμού. Ύο ήδη λήξαν έτος έση- 
«μειωθη διά πολυαρίθμων καϊ θλιβερών ταραχών κα- 
»τα διάφορά τοΰ κόσμου μέρη, καϊ διά θανάτων (per- »tes) σκληρών έν ταίς βασιλικαΐς οίκογενείαις.

» Ελπίζω, ότι τό νΰν άρχόμενον έτος έσται αίσιώ- 
»τερον και τοΐς βασιλεϋσι καϊ τοΐς λαοΐς.»

Εκ, των λόγων τούτων βεβαίως ούδέν έξέρχεται 
συμπέρασμα^ περϊ ειρήνης ή πολέμου' άλλ' ούχ ήττον 
συνάγεται.^ οτι ή Γαλλία σκοπόν μέν δέν έχει νά πο- 
λεαήση οϊκοθεν, προσδοκά δέ, έν πάση περιπτώσει, 
την ευημέρειαν τών λαών καϊ τήν τών 'ηγεμόνων. Έν 
αλλαις λεξεσιν, ό αύτοκράτωρ τών Γάλλων κηρύττε- 
ται^υπερ τής^ άνεξαρτησίας καϊ τής έλευθερίας τών 
λαών διότι άλλως ουδεμία εύηαέρεια δυνατή.

Τής βουλήσεως ταύτης ό Ναπολέων δείγματα έμ
πρακτα δούς κατά τά δύο παρελθόντα έτη, υπόσχεται 
και νυν εκτενεστέραυ τελειοποίησιν τοΰ Συντάγματος, 
και αντιφωνών πρός τήν έπιτροπήν τής Γερουσίας, κα
τα, την υποδοχήν τής 1 ης τού έτους λέγει' «Βασίζομαι 
«επι της αρωγής τής Γερουσίας εις τελειοποίησιν τού 
«συντάγματος,^ καί τοι διατηρούμενων τών θεμίθλων 
«ριισεων, εφ' ών τοΰτο στηρίζεται.».4λλ αί βάσεις τοΰ μεταξύ λαού καϊ ηγεμόνας πο
λιτικού τούτου συμβολαίου είσϊν αί τοΰ έτους 1789 
Η ναπολεόντειος δυναστεία είναι θυγάτηρ τής μεγά 
λης και σωτήριου γαλλικής Έπαναστάσεως, τής με- 
ταβαλούσης την όψιν τοΰ πολιτικού κόσμου' ό δέ Να
πολέων ο γ'. ούχϊ μόνον δέν ήμέλησεν, άλλά κρεΐττον τταυτος· άλλου κατεΐδε, πού κεΐται τό σωτήριον τής 
1 αλλιας και τοΰ ήγεμόνος αύτής....

Τα πολίτικα κόμματα όσημέραι έκπίπτουσιν ό Βο- 
ναπαρτηςαδιαλείπτως κερδίζει τήνάγάπηντοΰ έθνους 
και πας ο περ,ηγηθεϊς τά ένδω τής Γαλλίας καϊ ό τόν 
λαόν προσεγγισας γιγνώσκει, ότι, έάν σήμερον νέα 
εκλογή ηγεμόνας γείνη, ό Λουδοβίκος Ναπολε'ων 

ονατταρτη^ OzXec Xa/3eL εκατομμύρια ψήφων vrrep- 
τεράτων εκατομμυρίων, 'άτινα κατά τήν πρώτην έκλο- 
γην ελαβεν. Ο λαός άγαπα τόν βοναπάρτειεν ηγεμό
να, τούτο είναι βεβαιότατου' ό ήγεμάν γιγνώσκει τοΰ
το και προθυμοποιείται ετι μάλλον νά αύξήση τήν ά- 
γαπην ταύτην' έν δέ ταΐς άυτιφωνήσεσιν αύτοΰ ούδένα 
ποιείται λογον περϊ κομμάτων καϊ άλλων πολεμίων 
της ιαυτου υι,αστείας. 'Υπάρχει 'όμως πολέμιός τις 
Λ,ιαν επίφοβος και άποινής, ό καθολικός κλήρος, ος-ις 
πολεμει και λαούς καϊ άνακτας κρατών άνά γεΐρας 
τους οιακας των συνειδήσεων. Εις τήι προσφώνησιν

τοΰ κλήρου, τήν διά στόματος τοΰ αρχιεπισκόπου τών 
Παρισιων γενομενην, Ναπολέων ό γ. άντεφώνησε"

«Θέλγομαι πάντοτε διά τάς εύχάς, άς τινας άνα- 
ιιπέμπετε προς τον ούρανόν υπέρ τής αύτοκρατείρας, 
»ύπέρ τοΰ υιού μου καϊ υπέρ έμοΰ αύτοΰ.

» Ο γαλλικός κλήρος ό τοσούτω έξοχος διά τε τήν 
χευσεβειαν καϊ τάς άρετάς αύτοΰ, όστις γιγνώσκει, »ότί αποδοτεον τά τοΰ Θεού τώ Θεω, καϊ τά τοΰ Καί- 
νσαρος τώ Καισαρι, δύναται νά βασισθή, διαβεβαιώ- 
»σατε υμείς αυτόν, έπϊ τής προστασίας καϊ τής ζωή
ν ράς συμπάθειας μου.»

Και ο Ναπολέων, καϊ οί Γάλλοι, καϊ πάντες οί άν
θρωποι τής νέας έποχής έννοοΰσι τί σημαίνει Κ α ί
σα ρ εν έτει σωτηρίω 1862. Καΐσάρ έστιν ό τήν πο
λιτείαν διεπων άνθρωπον, ό από τού λαού άπορρέων 
και εις λαόν αναπαυόμενος. Καΐσάρ έστιν ή πολιτική 
εξουσία, Καΐσαρ εστιν ο λαός. Οι λογοι ούτοι τού Να- 
πολέοντος, ούς κατ’ έπιτυχή σύμ πτωσιν πολλάκις ό 
Βρεττανικός Ά σ τ ή ρ έπεκαλέσθη, κελεύουσι 
τον κλήρον νά δοθή όλως εις τήν θείαν λατρείαν καϊ 
να μή, άναμιγνύηται εις τά τοΰ λαόν, ειμή μόνον καθ' 
οσον οφείλει να υπάκουη εις τούς πολιτικούς τοΰ τό
που νομούς, να αποδιδη δηλαδή «τά τοΰ Καίσαρος 
ιιΚαισαρίΡ) Ελπισωμεν, οτι ή αρχή αΰτη θέλει έντά- 
χει έφαρμοσθή καϊ έπϊ τής δίφνοΰ? τοΰ πάπα έξουσίας 
τής τα μέγιστα σκανδαλιζούσης τήν ανθρωπότητα καϊ 
παρενοχλούσης τήν πρόοδον αύτής.

Παραπεμπομεν τους άναγνωστας ημών εις τήν πε
ραιτέρω δημοσιευομένην παρισινήν τοΰ Βρεττανι- 
κούΑστέρος αλληλογραφίαν.

ΙΤΑΛΙΑ.— Διάφοροι έγένοντο συναθροίσεις τών 
βουλευτών τής πλειοψηφίας, καϊ έπϊ τέλους έστάλη 
πρός τόν πρωθυπουργόν 'Ρικάζολην ό Κ. Λάντσας, ΐνα 
απο μέρους τών συνελθόντων προτρέψη αύτόν νά 
μεταρρύθμιση τό ύπουργεΐον. 'Ο Κ. 'Ρικάζολης 
απηντησεν, οτι συναθροίσεις βουλευτών εκτός τής 
Βουλής καϊ σχολαζούσης αύτής δέν αναγνωρίζει, καϊ 
οτι θελει παρουσιασθη εις αυτήν, καίτοι μή συμπε- 
πληρωμένου τοΰ 'υπουργείου, ΐνα προκαλέση ψήφισμα 
αποφασιστικόν. Ταΰτα καϊ αύτοπροσώπως έκήρυξεν 
ενάλλη τινι συναθροίσει βουλευτοιν τής πλειοψη- 
φιας. Καίτοι ασυμπλήρωτου τό υπουργείου, είπεν ό 
πρόεδρος αύτοΰ, είναι όμως ομογενές, σύγκειται έξ 
ανδρών ειδικών καϊ διακεκριμένων, καϊ έπαρκεΐ διά 
τας παρούσας άνάγκας.

Το πολιτικόν θάρσος τοΰ άνδρός τούτου είναι τώ 
οντι μεγα' άλλοθεν όμως έχει τήν πεποίθησιν τής 
ειλικρίνειας του καϊ έρείδεται έπϊ τής αρωγής τών 
αληθώς πατριωτών. Επομένως ή συζήτησις τού περϊ 
συμπληρωσεως ή αλλαγής υπουργείου άνετέθη εις τήν 
Βουλήν, ήτις έπανέλαβε τάς έργασίας της τήν 8ην τοΰ 
ιστό μένου.

Έν μέσω τών διενέξεων τούτων ό Βασιλεύς μένει 
ολως ουδέτερος, οπερ ετι μάλλον αποδεικνύεται έκ 
τής άφελεστάτης καϊ πνευματοδεστάτης συνάμα ά- 
παντήσεως αυτού πρός τήν έπιτροπήν τής Βουλής 
κατα τήν I ην τοΰ έτους.

«Έπράξατε ήδη ικανά πράγματα, Κύριοι, αλλά 
«πολλά εισιν ε'ισέτι τά πρακτέα».......... Ταΰτα είπών
διέκοψεν άποτόμως τόν λόγου, είτα δέ προσέθηκεν 
« Ο ύμέτερος πρόεδρός μοι συνιστά άδιακόπως φρό- 
«νησιν' επομένως δέν σάς λέγω περισσότερα.»

Η ληστεία άδιαλείπτως κατατροποΰται εις Νεά- 
πολιν. Κατα τάς τελευταίας ειδήσεις, έτέρα μεγάλη 
συμμορία, ή τοΰ Καρβόνε, κατεπολεμήθη ύπό τοΰ 
στρατού καϊ έξωλοθρεύθη.

Δια βασιλικού διατάγματος από <ΐης Ιανουάριου 
κατηργήθη ή θέσις τού βασιλικού τοποτηρητοΰ έν Σι
κελία' ή δέ κατάργησις αύτη λογίζεται από τής 1ζ;ς τοΰ ισταμενου έτους.

Το έν 'Ρώμη έθνικόν κομητάτον έδημοσίευσε προ- 
κήρυξιν, δι ής λέγει, οτι τά ύπό τής ποντιφικής κυ
βερνήσεως έκδεδομένα χρεώγραφα μετά τήν ‘2~ην τοΰ 
μαρτίου τοΰ 1861 ούδέποτε θέλουσιν άυαγνωρισθή 
ύπό τής ιταλικής κυβερνήσεως, Από τής ημέρας έκεί
νης, καθ’ ήν τό ιταλικόν Κοινοβούλιον έκήρυξε τήν 
'Ρώμην πρωτεύουσαν τής Ιταλίας, ή κοσμική τών 
παπών εξοίσία άπώλεσε την νόμιμον αύτής ΰπαρξιν.

Ό δέ πάπας Πΐος ό θ' υποδεχθείς έν τή αιθούση 
των εκκλησιαστικών συμβουλίων τόν υπουργόν τών 
οπλών καϊ τούς αξιωματικούς τοΰ άγιου αύτοΰ στρα
τού, κατά, τήν 1 ην τοΰ έτους, είπε συν τοΐς άλλοις 
πολλοΐς άγαθοΐς καϊ τάδε' «'Ορών υμάς κύκλω έμοΰ 
«άναλογίζομαι τόν βασιλέα Δαβίδ, όστις έπωλήθη 
»και έκεΐνος ύπό τοΰ υιού αύτοΰ, έπροδόθΐ] άνάνδρως 
»και ηναγκασθη να ύποστή τήν υποκρισίαν, τό ψεΰ- 
»δος, τήν απιστίαν τών έχθρών του. Άλλ’ ώσπερ 
«εγω, είδε καϊ έκεΐνος περϊ εαυτόν ανθρώπους μεγα- 
»θύμους, οιτινες άντέσχον εις τήν διαφθοράν, καϊ οΐ- 
χτινες ηρώτων αύτόν' Ηοΰ θέλεις νά ύπάγωμεν; Αε'- 
»γω καϊ έγώ ύμΐν, ώσπερ ό Δαβίδ' Ή ώρα ε'ισέτι ούκ 
χεληλυθεν αλλ’ ώσπερ ό Άβεσαλώμ έιπωλέσθη, κρε- 
χμασθεις διά τής υπερήφανου αύτοΰ κεφαλής έπϊ κλά 
»ΰων δένδρου, ουτω και αι νΰν προσπάθειαι τής άσε- 
«βείας καϊ τής υποκρισίας θέλουσιν άποτύχει, καϊ 
«θέλομεν ολοι όμοΰ έπανέλθει εις τάς ύπότίον έχθρών 
«άρπαγείσας καϊ τυράννου μίνας επαρχίας ημών, διότι

«αυται εισιν ιδιοκτησία τής Εκκλησίας, κτλ, Λέγ^ 
χμετα θάρρους το, θέλομεν έπανέλθει ε’ις τάς έπαρ, 
»χιας εκεινας ! Εάν δ' έγώ δέν ήμαι τότε μεθ' ύμ,ωιϊϊ 
«έσται ο μετ εμε έπϊ τοΰ θρόνου τούτου καθισθησό. 
»μένος' διότι ό Σιμών θνήσκει, άλλ’ ό Πέτρος είν^ 
«άφθαρτος.»

Βλέπομεν λοιπόν, ότι ό πάπας δέν περιορίζεται 
πλέον εις τό αιώνιον τών ποντιφίκων ν ό ν π άσ
σο υ μ ο υ ς (δέν δυνάμεθα), άλλ' υβρίζει καϊ απειλεί, 
Φοβούμεθα, αή, έάν αγγελική μάχαιρα δέν καταβ^ 
εις βοήθειαν του, αι ύβρεις αύτοΰ καϊ αί άπειλαϊ 
αποβώσιν ολως ματαιαι. "Οπως καϊ άν έχη, ή θέλη- 
σις δέν λείπει από τήν Αύτοΰ Αγιότητα' καϊ έάν ί 
δύναμις ήν ανάλογος τής θελήσεως, ήθελε βεβαίαη 
καϊ Πΐος, ό θ', έν έτει 1862, βάψει τήν αγίαν αυτοί 
T^eipa εις χριστιανικόν αίμα, ώς ό πάπας Ίοόλιο; ο β εβρεξεν εν ετει 1511, ότε ξιφήρης άνέβη εις τηιι 
έφοδον τής πόλεως Μιρανδόλης. Διατι όχι; μήπαν; 
ο παπας δεν είναι συνάμα καϊ Πε'τρος καϊ Σιμών ;...„

Η παπωσυνη πριν ή απωλεση τήν κοσμικήν έξου· 
σιαν απωλεσεν άλλην τινά ιδιότητα, τήν χριστιανικήν 
πραότητα, τήν μόνην χαρακτήριζαν σαν τούς λειτουρ
γούς τοΰ Θεανθρώπου.

Τήν 2άην τοΰ απελθοντος δεκεμβριου. ή Α. Άγιότης 
συγκαλεσασα τήν έκκλησιαστικήν σύγκλητον, άγο- 
ρευσασα κεκλεισμενιον τών θυρών καϊ ύποστηρίξασα 
δι εκθεσεων καϊ άλλων πειστικών μέσων, έπέτυχε 
παμψηφον τών καρδιναλίων άπάντησιν, τό π λ άτ - 
σετ, placet, όπερ σημαίνει παραδοχήν. Διά τής πα
ραδοχής ταύτης ένεγράφησαν εις τό μαρτυρολογίαν 23 
νέοι μάρτυρες Ίαπωνοϊ, ύποστάντες τόν θάνατον δΐά- 
Ι^νν Χριστού τήν Άην τοΰ φεβρουαρίου τοΰ έτους 159/. Η πράξις αΰτη όλως ούσα έκ τών τής πνευυα- 
τικής τοΰ πάπα έξουσίας κατ’ ούδέν ένδιαφέρει τά πο
λίτικα αλλ ενδιαφέρει την ιστορίαν, ήτις δύναται νά 
έρωτήση, διατι ή Εκκλησία τής 'Ρώμης άφήκεν αγνώ
στους επι 265 έτη 23 άγιους; όπόσοι κακουχούμενοι 
ήδύναντο νά έπικαλεσθώσι καϊ νά έπιτύχωσι τήν προ
στασίαν αύτών!

Ο πρωθυπουργός 'Ρικάζολης ήτησεν άπό τής Βου
λής, τήν ίην τού ισταμενου, 2,000,000 λιρών ιταλικών 
προς άγοράν όπλων διά τήν ιταλικήν Έθνοφυλακήν.

ΑΥΣΤΡΙΑ.— Χάριν μόνον περιεργίας μνημονεύο- 
μεν ένταΰθα τό εις τό 'Ραίχσρατ ύπό τοΰ αύστριακοΰ 
υπουργείου ύποβληθέν περϊ μικτίόν γάμων νομοσχέ-Ιι 
διον. Τό νομοσχέδιου τοΰτο παρέχει πλήρη έλευθερίαν 
εις τους γονείς διαφόρων δογμάτων, νά άνατρέφωσι τά 
τέκνα αύτών έν τή θρησκεία τοΰ πατρός ή τής μητρός, 
μηδενος δυναμενυυ νά παραπονεθή διά τοΰτο. Οί γο
νείς δύνανται, κατ’ άμοιβαίαν σύμβασιν, νά άνατρέφω- 
σι, τα μεν άρ'ρενα εις τήν θρησκείαν τοΰ πατρός, τά δέ 
θηλεα εις τήν τής μητρός. Προκειμένου δέ περϊ γάμων 
μεταξύ καθολικών καϊ μή καθολικών, ή ομολογία τής 
εκούσιας νυμφευσεως ή γενομένη ένώπιον ίερέως μή 
καθολικού, είναι έγκυρος. Οί παΐδες οί πρεσβύτεροι 
τής επταετούς ηλικίας είσϊν έλεύθεροι νά παραδεχθώ- 
σι το συνάδον πρός τήν εαυτών συνείδησιν θρήσκευμα' 
εν δε περιπτώσει τοιαύτη, έκτος έάν ύπάρχη κίνδυνος 
θανατου, ή πολιτική έξουσία οφείλει νά βεβαιώση, ό
τι η^ προσελευσις τού νεοφύτου έγένετο έν πάση έλευ- 
θερία συνειδώτος.

Εν Βιέννη κυκλοφορεί φήμη, ότι τό γαλλικόν άνα- 
κτοβούλιον προέτεινεν εις τόν αύτοκράτορα τής Αύ- 
στριας τον δ ι ο ρ ι σ μ ο ν τοΰ αδελφού αύτού Μαξι- 
μιλιανοΰ, ώς βασιλέως τοΰ Μεξικού' άλλ' οτι ό Φραγ- I 
κίσκος Ιωσήφ άπήντησε διά τρόπου έμφαίνοντος, ότι 
το αντάλλαγμα τοΰτο άντϊ τής Βενετίας δέν συμφέρει... I

Ό Φραγκίσκος ’Ιωσήφ περιέρχεται τάς έν τή ένετι- r κρ χώρα καταυλίσεις τών στρατευμάτων του, ένθα γε- 
νησονται γυμνάσιά πολλά, καϊ στρατιωτικοί κινήσεις, 
καϊ έπιθεωρήσεις, καϊ στρατηγικά συμβούλια, καϊ άλ- J 
λα... άτινα άποσιωπώμεν πρός τό παρόν, ώς άδέ- I 
σποτα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ.— Ή πρώτη τοΰ έτους παρέσχεν ά- I 
φορμήν καϊ εις τόν βασιλέα τής Πρωσίας υά αίτιο- I 
λογηστ; οπωσοΰυ τας στρατιωτικός προπαρασκευάς, 
αΐτινες άπασχολοΰσι τό Κοινού καϊ καθιστώσι δεινήν 
τήν θέσιν τοΰ υπουργείου.

Ή Α. Πρωσική Μεγαλειότης άπαντώσα εις του άπό I 
μέρους τοΰ στρατού προσφωυήσαντα αύτήν στρατη
γόν Βράγγελ είπεν έν συνάψει τάδε. «Πέποιθα, ότι ό 
στρατός γιγνώσκει τά πρός αύτόν αίσθήματά μου. Ή 
Πρωσία δύναται άφόβως νά άυαμένη τάς έπϊ τών εύ- 
ρωπάίκώυ πραγμάτων ένδεχομένας άντανακλάσεις τών 
μή εύρωπαϊκών χωρών, έρειδομένη έπϊ τοΰ έαυτής ' 
στρατού τοΰ άφοσιωμένου καϊ ένοπλου.»

Άπαντών δ’ ό βασιλεύς Γουλλιέλμος εις τά συγ
χαρητήρια τών υπουργών, έπενθύμησε τάς σκληρός 
απώλειας τής βασιλικής οικογένειας προσθέτων, ότι 
τό άπελθόν έτος παρήγα.γε πολλά θλιβερά πράγμα
τα. «Τό άρχόμενον έτος, προσέθηκεν, έμφανίζεται 
καϊ τοΰτο υπο οιωνούς σοβαρωτατους' ή θέσις τής 
Γερμανίας και τής Ευρώπης, ή θεσις τοΰ κόσμου 
σύμπαντος παρουσιάζουσι πράγματα ένδεχόμενα, ών 
η πιθανή ιιναπτυξις επιβάλλει ήμΐυ τήν ύποχρέωσιν 
τοΰ έτοιμους είναι, τοΰ ενουσθαι καϊ όμοφωυείν, όπερ 
και βεβαίως εσεται.» 'Άπορου τωόντι φαίνεται, πώς
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Ζό εύρωπαϊκά πράγματα, ή άδιαλείπτως την σπάθην 
,έν τώ κόλπω αύτής περιστρεφουσα και μηδέποτε ίνζδόν άνασπώσα αύτήν, πώς λεγομεν η Πρωσία ει- 

^αι ν μδνη δύναμις ή άκαταπαυστως εις πόλεμόν πα- 
ρασ^υαζομένη, ή περϊ πολέμου λαλουσα, και η μη- 

Βεβαιοΰται^'δτΐ κατά τήν προσεχή σύνοδον τών

Φράγκφορτ καιτταλιυ συν€κρουσθησαν οι Πρω- 
σοι στρατιώται μετά τών Παυαρών καϊ Αυστριακών, 
καϊ εύάριθμοι εκατέρωθεν έφονευθησαν. Παράδοξος ο- 
μοσπονδική αγάπη !

ΡίΐΣΙΑ.__  Κατά τό παρελθόν ημών φύλλου διε-
λάβομεν περϊ άνακοινώσεως ρωσικής, πρός τήν αύ- 
στριακήν κυβέρνησιν σταλεΐσαν, κατόπιν τής έν Σουτ- 
τορίνη εισβολής τών κσισαροβασιλικων στρατευμά
των Τό έγγραφον τοΰτο, ώς έχον πολιτικήν σημασίαν 
ού σμικράν, μεταφράζομεν έκ τής Έφ η με ρ ιδ ος τής 
Πετρουπόλεως αύτό άρυομενοι. ,

Ίδθύ τί γράφει ό έπϊ τών έξωτερικων της Ρωσίας 
ύπουργός πρός τόν έν Βιέννη πρέσβυν τού αύτοκρατο- 
ρος ’Αλεξάνδρου, Κ. Βαλάβην
Ρ Έν Πετρουττβλει, τί 29« νοερβοιου (10 εεκεοβριου) 1861.

« Κ Ρ I ε · ,Ν.» * Λ ’ ’
»'Η Α. Με'/αίειότί; ό Αύτοκράτωρ ρετά Ολίψεως εραθε τ«ν α- 

πόφασιν,’ίν ί αύστρεακγ) κυβέρν,ισις ϊσχε καί έξετΛεσεν έν Σουτ- 

Τ0Ρ/Ο σεπτός τ,ρώ-ι κύριος εύαρεστεΐται^ νά πιστεύρ, ότι τό βιω- 
ναΐον ρυστικοσο'ρβούΐιον προστρέχον εις τοιαΰτα συνοπτικά 
μέτρα ένερ7εί«ί, §<-7^ ·Α ιτυνεννοκίρ ρετα τών υ-
πούοαΛασών τήν έν Παρισίοις συνθήκην κυβερνήσεων, σκοπον όεν 
εΐζε νά άβετήσ-ρ τάς διατάξεις τής συνθήκης έκείνης, ύι ης αι αε 
•νάΐαε ίυνάαεις άπε’τρεψαν έαυταϊς πάσαν ρονορερη επερβασεν εις 
τά τουρκικά πράγρατα (dans les affaires qui concernent la 

Turquie). , _ _
»Ά».ά καί τοι ρή άγορένων εις αρφιβολιαν των σκοπών της αυ

στριακής κυβερνήσεως, ίέν είναι όρως ίυνατόν νά ίιαψύ'/ρ τήν προ 
σοζήν αύτής, ότι έκκίίνουσα τοΰ κανόνας τούτου κατά τήν όύόν, ην 
έπορεύθη, ϊίρυσε προηγούρενον, ίυνάρενον να εξασθένηση αρχήν 
αύσιώίη, ήτις κατετάχθη εις τό κοινόν δίκαιον, ώς έχέγγυον τής 
ησυχίας τής Άνατοίής καί τής ασφαλείας τής Ευρώπης. Ούίέν γε
γονός είναι άσήραντον, όταν δύναται νά )·ήξ»1 εις τοιίΰτον άπο- 
τέλεσρια.

»Δεν ^οονού^χεν οτι τά ασθενή ccftuvTtzcc ·ρυιιατα τά ζ^ερθανΤΆ 
έττϊ τού έίά^ου, τ'^ζ ^ΟΌΤΤΟρινας τ;^υνα>τθ νά αττει^ήσΊοσι ττ/έ ά- 
σφά).ειαν τί; μεταξύ τών αυστριακών πολεμικών θέσεων συγκοι
νωνία; εί; βαθριόν ριέγα, ώστε νά παράσχωσι χαρακτήρα επειγου 
σ·/}ζ άνάγχης εί; τό ύπό τού βιενναίου μυστικοσυμβουλίου ληφθέν 
μέτρον· τό ίθικον αποτέλεσμα τού μέτρου τούτου, οπερ, ενεκα 
τών «ϊιίομένων αύτώ εξηγήσεων, εξασθενει ?τι μάλλον τήν κρί
σιμου θέσιν λαών κατά πάντα άξιων τή; ευσπλαγ^νια; τής ΧΡι~ 
στιανική; Ευρώπης, έπαυξάνει επί πλέον τήν Θλίψη διότι 
kyii/STo άνευ ποοιογουμέντ;; μετά τών λοιπών ανακτοβουλίων συνεν- 
νοήσεω;, ήτι; ήθελεν ορίσει τήν αληθή τού πράγματος σημασίαν.

»Προσ^κλεΐσθε, Κύριε, νά μή άφήσητε ει; άγνοιαν τόν Κ. κό- 
μητα ’Ρέχοεογ περί τή; έντυπώσεω; ταύτης τού σεπτού 7}ρ.ων y.v- 
piQV) καί νά άνακοινώσητε αύτώ, οτι τό αυτοκρατορικόν μυστικο
συμβουλίου θεωρεί εαυτό ώς άλληλεγγύως υπόχρεων εις στήριξιν 
τή; αρχή; τή; άπειργούσης πάσιν μονομερή εττέμ^Άσιν εις τά τουρ
κικά πράγματα.

ΠΟΑΙΤ. ΠΑΡΑΡΤ. ΤΟΥ ΒΡΕΤΤ. ΑΣΤΕΓΟΣ.

«ΓΟΡΤΣΑΚίΙΦ.»

Εΐπομεν και άλλοτε, οτι αί τά μάλα ώφεληθεΐσαι 
δυνάμεις εκ της παρισινής συνθήκης είσϊν ή Τουρκία 
και ή Αύσρτία, καϊ οτι ϊ σ ι α 'ίσια αυται εισιν αι μο- 
ναι άθετοΰσαι τά συνωμολογηθέντα. Διελάβομεν πολ
λάκις περϊ της ακάθεκτου επιθυμίας, ήν ή πολυδαίδα- 
Χος Ν ε μτ σ ία έχει διά νά έπέμβη εις την σλαβο- 
τουρκικην διαφοράν. Ή ανωτέρω ανακοινωσις είναι 
προειδοποίησις, ότι ούχϊ μόνον διά λόγων, αΧΧα χρείας 
τυχούσης καϊ δι έργων θέλει άπαγορευθή τό τερπνόν 
τοΰτο μήλον.

Αί έκ Πολωνίας ειδήσεις άγγελλουσι γαλήνην τινά' 
ό έν Πετρουπόλει καθοΧικός έπίσκοπος Κ. ΦεΧίνσκης 
διωρίσθη ώς τοιοΰτος εις Βαρσοβίαν. Ή πόλις αύτη 
ησυχάζει καϊ έλπίζεται ή άρσις τής πολιορκίας περί 
τά τέλη τοΰ έτους!! ώς λέγει τό από 1 ης Ιανουά
ριου έκ ΒεροΧίνου τηλεγράφημα.

Κατ' α'ίτησιν τοΰ έπϊ τών έκκΧησ. υπουργού, έγκε- 
κριμένην υπό τοΰ Αΰτοκράτορος, τό έν Πετρουπολει 
πανεπιστήμιου έκλείσθη μέχρι τής ιινοργανώσεως αυ- 
τοΰ. Οί καθηγηταϊ καϊ οι φοιτηταϊ δύνανται να φοι- 
τώσιι εις αΧΧα πανεπιστήμια' οί έιδεεΐς αυτών λαμ- 
βάνουσι παρά τής κυβερνήσεως τά τής οδοιπορίας 'έξο
δα. "Οταν δέ τδ κλεισθέν πανεπιστήμιου άνοργανω- 
θή, τότε οί παλαιοί αύτοΰ καθηγηταϊ δύνανται καϊ πά
λιν, άδεια τής κυβερνήσεως, νά ΰπηρετήσωσιν έν αύτώ.

Οσον δέ περϊ τής φημιζόμενης μεταβάσεως τοΰ αύ- 
τοκράτορος ’Αλεξάνδρου εις Βαρσοβίαν, έπιτρέπεται 
ημιυ να άμφιβάλλωμεν, όταν ένθυμώμεθα τήν υποδο
χήν, ήν ή Α. Μ. κατά τό έτος 1860 έΧαβεν έν τή πό· 
Χει εκείνη, καϊ όταν προβλέπωμεν έκείνην, ήν θέλει 
Χάβει, εαν πατήση έπϊ τοΰ έτι καϊ νΰν ιιχνίζοντος υπό 
αθώου αίματος πολωνικού έδάφους.

Το στρατιωτικόν δικαστήριον κατεδίκασεν έν Βαρ
σοβία εις θάνατον τόν τυποτηρητήν τοΰ καθολικού άρ-

χιπιεσκόπου γέροντα Βιαλοβρζεσκην. Γην ποινήν ταυ- 
την ό έν Πολωνία τοποτηρητής τοΰ Αΰτοκράτορος, ' 
στρατηγός Λυδερς έτρεψεν είς^ έξόρισιν εις Σιβηριον' 
ό δ' Αύτοκράτωρ ήλάττωσεν αύτήν εις ένιαυσιαν κα- 
θειρξιν έν τινι φρουρίω, ένθα η ηλικία και το εκκλη
σιαστικόν σχήμα τοΰ καταδικασθέντος θέλουσιν απο
λαύει τήν δέουσαν περιποίησιν.

ΑΝΑΤΟΛΗ.—Δημοσιεύομεν περαιτέρω τάς δύο 
αναφοράς τοΰ ’Ιωσήφ Καρραμ, ά? απηύθυνε πρός,την 
έν Βηρυτώ έδρεύουσαν εύρωπαϊκην επιτροπήν, ητις, 
ώς άλλοτε έίπομεν, «ώτα έχουσα ούκ ήκουσεν·» Έκ 
τής άναγνώσεως τών έγγράφων τούτων δύναται πάς Τό? να κατανόηση την α\ηθη καταστασίν 
κών πραγμάτ ωυ, νά κατίδη πού του τόπον έκεΐνον έφε- 
ρεν ή βδελυρά πολιτική, που ή ύπουλότης τοΰ Φουατ 
πασσά ωθεί τούς Χριστιανούς τοΰ Λιβάνου, καϊ να. 
εικάση πού άγει αυτούς ή διοίκησις πασσά Αρμένιου, 
πεντηκοντάκις χείρονος πασσά Τούρκον.

Αί έξ Ανατολής ειδήσεις τής παρούσης έβδομαδος 
είσϊν ασήμαντοι. Οί Έρτσεγοβίνιοι κινούνται μόνον, 
ΐνα δείξωσι ζωήν έν μέσω τοΰ κατακλείοντος αύτους 
χειμώνος. Ό δέ Όμέρ πασσάς αναπαύεται έν τή κα 
θαρότητι τής εαυτού συνειδήσεως.

Αί έξ ΕΛΛΑΔΟΣ ειδήσεις είσϊ θλιβερώταται' σει
σμός μέγας κατέσεισεν άπασαν τήν βορείαν τής Πε- 
λοποννήσου παραλίαν και παλμοί αυτού διεδοθησαν 
μέχρις Αθηνών, ένθα σμικραί τινες ζημίαι έγένουτο., ό4λλ’ ή νέα καϊ παλαιά Κόρινθος, τό Αίγιον καϊ αι 
Πάτραι έβλάφθησαν ούσιωδώς. ,

Αί Βουλαϊ έψήφισαν ποσόν 10,000 δραχμών , εις 
περίθαλψιυ τών παθόντων ύπό τής τρομεράς ταύτης 
μάστιγος. , ,

Ταύτα μηνύονται ένταΰθα τηλεγραφικως εκ 1 εργε- 
στης, από 1ης του ισταμενου, κατα τας εξ Αθηνών 
ειδήσεις από 28ης τοΰ απελθοντος μηνος.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ.—Τή 22α δεκεμβριου 1861, ,έν 
τή συνελεύσει τών γενικών Βουλών τοΰ βασιλείου, υπό 
τήν προεδρείαν τοΰ άντικομητος Κάστρου, αναπληρω- 
τικοΰ προέδρου τής κληρονομικής Βουλής, ο βασιλεύς 
δόμ Λουδοβίκος Α, κρατών τό βασιλικόν σκήπτρου, έ- 
κάθησεν έπί τίνος θρόνου, καϊ έκτείνας τήν δεξιάν,πρός 
τό άγιον ευαγγελίου, οπερ ηυ κεκαλυμμενον δι, ενός 
σταυρού, έπανελαβε τον ορκον δια των εξής λεξεων

«'Ορκίζομαι νά διατηρήσω τήν καθολικήν, άποστο- 
λικήν καϊ ρωμαϊκήν έκκλησίαν, καϊ τήν ακεραιότητα 
τού βασιλείου, έτι δε νά διατηρήσω και να καταστή
σω σεβαστούς τούς τε πολιτικούς θεσμούς τοΰ πορτο- 
γαλλικοΰ έθνους καϊ άλλους νόμους τού βασιλείου, 
καϊ νά φροντίσω τό έπ' έμοϊ περϊ τής γενικής ευημε
ρίας τοΰ έθνους.» r

Μετά δέ ταΰτα ή Α. Μ. απεύθυνε πρός τήν συνε- 
λευσιν τόν επόμενον λόγον'

ιιΆξιοι ομότιμοι τού βασιλείου και κύριοι βουλευ- 
ταϊ τοΰ πορτογαΧλικου έθνους, κληθείς ανελπιστως, ό
πως κανονίσω τήν τύχην τοΰ πορτογαλλικού λαού, εκ
τιμώ έκ τοΰ βάθους τής καρδίας μου την πανηγυρικήν 
περίστασιν, καθ' ήν εΰρίσκομαι έν μέσω τών αντι
προσώπων τού έθνους. Θά καταβάλλω δε πάσαν φρον
τίδα χάριν τοΰ πορτογαλλικού λαού, ον εμαθον ν α
γαπώ έκτής τρυφερωτάτης μου νηπιότητος, όπως συν- 
τελέσω τό eV έμοϊ πρός έπιβεβαίωσιν τής μεγάλης 
ευδαιμονίας, ής άξιοΰται. Θά ακολουθήσω, δε προθύ- 
μως τά εύγενή παραδείγματα, άτινα μοι εγκατελιπεν 
ό προσφιλής μοι αδελφός, ουτινος τοσοΰτον βαθέως 
θρηνούμεν τήν στερησιν. , , ,

»Ή λύπη, ήν έμπνέει ε'ις άπαντας ημάς τό ολε- 
θριον συμβεβηκός, δι δ θρηνούμεν, χρησιμεύει άμα 
ώς έντιμότατον τεκμήριον τής μνημης τοΰ βασιλεως 
δόμ Πέτρου Ε’, καϊ ώς ισχυρότατου κέντρον, όπως ά- 
μιλλώμεθα πάντες, ώς εκείνος, έν,τή έκπληρώσει τών 
καθηκόντων ημών. Έν τή περιστάσει δε ταυτρ εκφρά
ζω πρός τόν βασιλέα, τόν σεβαστόν μου πατέρα, ά
πασαν τήν ευγνωμοσύνην μου διά τήν άφοσιωσιν μεθ 
ής, έν ταίς λυπηροτέραις περιστάσεσιν, εδεχθη την αν- 
τιβασίλείαν τοΰ βασιλείου τούτον κατα την βραχυ
χρόνιόν μου απουσίαν, παρέχων νεαν αποδειξιν, ήν 
έγώ τε καϊ τό έθνος έλαβομεν, περί τοΰ ζήλου και τής 
αγαθής αύτού θελησεοις.

»Ό δέ λαός ούτος, ουτινος έχω τήν τιμήν νά προε
δρεύω, έστι λαός συνετός καϊ άξιος, εκ τής αγαπης αυ
τού πρός τούς συνταγματικούς θεσμούς, να καταλαβη 
διακεκριμένην τινα θεσιν μεταξύ τών μάλλον πεπο- 
λιτισμένων έθνών. ( , r

»Ή δέ ύποστήριξις, ήν ήδυνηθη να παρασχη εις α- 
πάσας τάς ιδέας τοΰ πολιτισμού, αποδεικνύει, ότι ο 
προορισμός αύτοΰ θά άνταποκριθή αναμφιβοΧως προς 
τούς ζωηρούς πόθους απάντων τών Ώορτογάλλων. Ο 
όρκος, όν έλαβον προ ολίγου, εστιν ή ειλικρινής, εκ- 
φρασις τών αισθημάτων τής καρδιας μου, και η πιστις 
ε'ις τούς νόμους, ούς κατ' αγαθήν τύχην έχομεν, ε’ττι- 
βεβαιοΐ ήμΐν τήν ησυχίαν τοΰ παρόντος καϊ υπισχνεΐ- 
ται τήν εύδαιμονίαν τοΰ μέλλοντος.

»Εύδοκήσοι ό παντοδύναμος θεός ώστε ή αρξαμενη 
βασιλεία νά δυνηθή νά άξιωθή τών ευλογιών τοΰ ου
ρανού καϊ τών συμπαθειών τού έθνους ! Ελπίζω δ εκ 
τής συνετής συμπράξεως τών αντιπρόσωπων του έ
θνους, ότι θά ιοφεληθώσι μεγαλως τά κοινά συμφερον-

31 (Μ
τα, καϊ οτι θά διευκοΧυνθώ έν τή έκτεΧέσει τής άπο- 
στοΧής, ήτις μοι ένεπιστεύθη, καϊ ή εύγνωμοσύνη τοΰ 
πορτογαλλικού Χαοΰ, άξιου ά,ντικείμενον τής μεγίστης 
φιλοδοξίας, έσται η δίκαια ανταμοιβή μιας τοσοΰτου 
εΰγευοΰς μερίμνης.»

Έπεθυμοΰμεν, εί δυνατόν ήν, νά μεταφράσωμευ του 
Χόγου τούτου εις τάς γλώσσας πάντων τώυ βασιλέων 
τής γής. , ,ο , χΌ πρόεδρος τών γενικών ΒουΧων απεκριθη εις του 
βασιλικόν τούτον Χογον διά διαβεβαιώσεων αφοσιω- 
σεως, καϊ έχαρακτήρισε του βασιλέα δομ Πέτρον Ε 
τέλειον συταγματικόν βασιλέα καϊ χρηστόν πολίτην.

Μετά δέ τόν λόγον τούτου, ουτινος τό πΧείστου μέ
ρος ήν ή παράφρασις τοΰ βασιλικού λογου, ο πρόε
δρος τρϊς, καϊ γεγωνυία τή φωνή, προεκηρυξε τον δομ 
Λουδοβίκον Α' ύψηλότατον, δυνατώτατον καϊ πιστό
τατου βασιλέα τής Πορτογαλλίας, καϊ ή Α. Μ. έξήλ- 
θευ έκ τής αίθούσι^ς έν μέσω των ενθουσιαστικωτατων 
ζητωκραυγών.

Αί έν τή πορτογαλλική μητροπόλει άναφυεισαι τα- 
ραχαϊ έιφορμήν δέν είχον, ώς πολλοϊ εξελαβου, την 
διαφημισθεΐσαν δηλητηρίασιυ τής βασιλικής οικογέ
νειας, διότι αύτη ιιπεδειχθη εντελώς ψευδής, αλλ αι 
γευόμεναι συναγωγαι λαού απητονν την πτωσιν του 
υπουργείου.

ΑΜΕΡΙΚΗ.— Κατά τάς άπό 20ης δεκεμβριου εκ 
Νέας 'Τόρκης ειδήσεις, διεδόθη φήμη περί νίκης των 
'Ομόσπονδων κατά τών Ανθενωτικών και ελεγετο, οτι 1,300 αύτών παρεδόθησαυ εις τήν διακρισιν τώυ νι
κητών. Ή εϊδησις αΰτη δεν επεβεβαιωθι; μέχρι τοΰδε. 
Έλέγετο προσέτι, οτι οι Μεσημβρινοί ειχον παραι- 
τήσει τήν Γάλβεστων.

Έκ Βωφόρτ είχον άφιχθή εις Νεαυ Ύορκην 120, 000 λίτραι βάμβακος καϊ ότι έτεραι ί-0,000 ήσαν έ
τοιμοι εις έπιβίβασιν.

Έρρεθη προσέτι, οτι συνθήκη μεταξύ Αμερικής και 
Μεξικού έπρόκειτο νά ΰποβληθή εις τό Συνεοριον' ότι 
διά τής συνθήκης ταύτης, ή ομοσπονδικη κυβερνησις 
συνήνει νά πληρώση εις τό Μεξικον ένδεκα εκατομ
μύρια δολλάρων, εις άπότισιν τών όφειλομέυων τή 
Αγγλία καϊ τή Γαλλία, και οτι εις αμοιβήν, το Με
ξικού έμελλε νά χορηγήση εις τήν Αμερικήν προνομία 
έμπορικά, καϊ τήν άδειαν τοΰ διαβιβάζειν στρατεύ
ματα διά τώυ μεξικανικών χωρών.

Ή κατά τήν τού απελθοντος δεκεμβριου συμ- 
βάσα πυρκαϊά έν Τσιάρλεστωυ κατά την οδόν Χεζέί 
μεγίστας προύξένησε ζημίας εις τήν πάλιν εκείνην, 
κατέκαυσε πολλάς τώυ ολως ξύλινων οικοδομών και 
δεν κατηυνάσθη είμή διά τής κατεδαφισεως πολυα
ρίθμων κτιρίων εις τά πέριξ.

Ή έφημερϊς τής Τσιάρλιστων υπολογίζει εις 516 
τόν αριθμόν τώυ κτιρίων, άτινα έγένοντο παρανάλωμα 
τούπυρός, καϊ εις 81,000,000 δολλάρων (522,000,000 
δραχμών!) τήν χρηματικήν ζημίαν. Πευτε ναοί κατε- 
στράφησαν. Ευτύχιος ουδεις συνέβη θανατος αν
θρώπων. χ

Ό πρόεδρος Ζιέφφερσων Δάβις άπέστείλε πρός τό 
Συνέδριου τού 'Ρίτσμονδ διάγγελμά επικαλούμενος 
τήν συμπάθειαν τών αντιπροσώπων τής Νότου, καϊ 
δεικνύων αύτοΐς ώς καθήκον, τήν ψήφι.ην πιστώσεως, 
εις περίθαλψιν τών κατοίκων τής πόλεως έκείνης, ή- 
τις πρώτη έδοτο το σημείου τής ανεξαρτησίας. Το Συ
νέδριου εις άπάντησιν τού διαγγέλματος εψηφισατο 
παμψηφεϊ πίστωσιν 2θ0,000 δολλάρων δοθησομενών 
αμέσως απέναντι τών εις τήν νοτίαυ Καρολίναν όφΛ- 
λομενών ύπό τώυ ανθενωτικών Πολιτειών.

Πανταχοΰ τών μεσημβρινών χωρών έυεργοΰνται 
συνδρομαϊ υπέρ τών θυμάτων τής πυρκαϊάς έκείνης.

Έν ΜΕΈΙΕΠι, μ’ όλας τάς έπικειμέυας είσβολάς 
τών τριών ευρωπαϊκών δυνάμεων, ή κυβερνησις τοΰ 
προέδρου Ζο .αρές, έν μέσω τών μεγάλων πολεμικών 
προπαρασκευών, οδεύει κατ' ευχήν, τό δέ έθνικόν Συ
νέδριου έργάζεται τακτικώτατα. Τά τελευταία άπο- 
αεινάρια τώυ όπισθοδρομικων διεσκορπισθησαν.

Πράγμα δέ λίαν άξιοσημείωτον, ότι ή κοινή γνώμη 
συμφωνεί πανταχοΰ, καϊ έν ταίς δημοσίαις συνεδριά- 
σεσι, καϊ έν ταίς ιδιαιτέραις συυαυαστροφαΐς, καϊ έν 
πάσι ταίς έφημερίσι, περϊ ειρηνικού συμβιβασμού 
μετά τής Αγγλίας καϊ τής Γαλλίας, ούχι δέ καϊ μετά 
τής 'Ισπανίας, ής οι φίλοδοξοι σκοποί εισι καταφανέ
στατοι.

Ή μεξικανική κυβερνησις ή μηδεμίαν έχουσα ναυ
τικήν δύνααιν άπεφάσισε νά μή έκθεση τάς παραλίους 
πόλεις εις βεβαίαν καταστροφήν, καϊ άφώπλισε τήν 
Βέρα Κρούτς καϊ τόν "Αγ. Ίωάννην τοΰ Ούλλοά, πε- 
ριορισθεΐσα εις τάς μεσογείους στενωπούς,, ένθα ανα
μένουν τά ισπανικά στρατεύματα, άτινα έσουται μο
νά, κατά πάντα τά φαινόμενα, άπαξ ακυρωθευτος τοΰ 
νόμου, όστις έδωκεν αφορμήν εις τάς μεταξύ Μεξικού 
καϊ Άγγλογάλλων διενεξεις. *

Ή άρτίως κομισθείσα καϊ κατόπιν άναιρεθείσα ε'ί- 
δησις, περϊ μεταβάσεως τοΰ ισπανικού στόλου εις Με
ξικού, βεβαιοΰται ήδη πληρέστατα. Ό ισπανικός ~ρα- 

' τός κατέλαβε τήν &ηυ δεκεμβριου το φρουρίου του 
■ Αγ. Ίωάυνου τού Ούλλοά, όπερ προ τριών ημερών εί

χον έγκαταλείψει οι Μεξικάνοι, αφ ου προτερον με- 
■ τεκόμισαυ τό πλεΐστον τού εύχρηστου υλικού καϊ έκαρ- 

φωσαν τά πυροβόλα. Ό μεξικανικός στρατός συνεκεν-
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τροΰτο εις Πουέ3λαν, πόλιν κειμένην έπί τής όδοΰτής 
εις την πρωτεύουσαν φερούσης, καϊ ιιρκουντως πρό
σφορου εις στρατιωτικήν άμυνάν.

ΓΑΛΛΙΑ.
Έτπτο’ζχ; τ<ς ΐ'Τιαιτ. ά/.ληλογοακία; τού Bos ττ. Ά στέρ ο;. 

ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ, τ< ~τ. ‘icnyjxpivj 1802.
«Στηρίζουαι έπί τής Γερουσίας, ήτις θέλει μέ βοη- 

«θήσει εις τελειοποίησιν τοΰ Συντάγματος, μένόντων 
«άνεπάφων τώυ θεμέθλων βάσεων, έφ' ών τοΰτο έρει- 
«δεται.»

Τοιοΰτοί τινές εισιυ οί λόγοι, οός ή Α. Μ. ο αυτο- 
κράτωρ ήμών έλάλησευ άπαντών κατά τήυ ίην τοΰ 
έτους εις τόν Κ. Τρολόγγ του άπό μέρους τής Γερου
σίας προσφωυήσαυτα του αρχηγόν τοΰ γαλλικού έ
θνους. Έυ τοϊς λόγοις τούτοις υπάρχει ολόκληρου 
πρόγραμμα, πλήρης έκφρασις ειλικρινής βουλήσεως 
μεγαθύμου καϊ γονίμου, σκοπόν έχούσης πρό παντός 
άλλου, τό αγαθόν, τήυ ευημερίαν, τό μεγαλείου τοΰ 
τόπου. Δεύτε τοίνην άσπασθώμευ έυ τή είσόδω τοΰ 
σωτηρίου έτους 1862 τό νέου τοΰτο βήμα τής αυ- 
τοκρατορικής πρωτοβουλίας έν τή όδώ τής προόδου. 
Δεόμεθα έκτενώς, ϊνα ή άγαθή τοΰ ήγεμόνος βουλησις 
τύχη άρωγής ύπό τοΰ πατριωτισμού τής έθυικής αν
τιπροσωπεύσεων, καϊ τοΰ έθνους σΰμπαντος.

Ή Α. Μεγάλειότης πολλάκις άναλαβοΰσα τόν λό
γον έθιξε πάντα τά σπουδαία τής ημέρας ζητήματα. 
Άποκρινόμενος ό Αύτοκράτωρ εις τήν προσφώυησιυ 
τοΰ διπλωματικού σώματος έξέφρασε πάσαν την εαυ
τού συμπάθειαν ύπέρ τής βασίλίσσης τής Αγγλίας, 
τοΰ βασιλέως τής Πορτογαλλίας, οΐτινες δεινώς έοο- 
κιμάσθησαν, έδωκε δέ καϊ νύξιν περϊ τών ιϊξιοθρηνή- 
των άποπειρώιυ τών συμβασίόν έυ Βάδεν καϊ έν Άθή- 
ναις. Περϊ δέ τών έν Πολωνία καϊ Ουγγαρία ταρα
χών καϊ τίόν άμερικανικώυ πραγμάτων, έξέφρασεν 
εύχήυ, ΐυα τό έπελθόν έτος γένοιτο αίσιώτερου τοΰ <ι- 
πελθόντος, τοϊς τε βασϊλεΰσι καϊ τοϊς λαοΐς, τοϊς τε 
κυβερνώσι καϊ τοϊς κυβερνομένοις. Εις δέ τόν κλήρου 
ύπευθύμισευ, ότι ή ανοχή καϊ ή δικαιοσύνη είσϊυ, έαν 
μή αί πρώτισται, τούλάχιστον αί κοιυωυικώτεραι τών 
χριστιανικοιυ αρετών.

Πάντα ταΰτα έρρέθησαν διά τής ιιξιαγάστου έκεί- 
νης άξιοπρεπείας, διά τοΰ προσήκιντος έκείνου ύφους, 
τής άπλότητος έκείνης τών διατυπώσεων, έφ' ών ήθε- 
λον έκτείυει του λόγου, έάν καϊ ύμεΐς, ώς έγώ, δεν ei- 
χετε πολλάκις λάβει τήν εύκαιριαν να έκτιμήσητε 
καϊ νά θαυμάσητε πάν τό έξερχόμενου έκ τοΰ στόμα
τος ή τό άπορρέου άπό τοΰ καλάμου τού ήμετέρου 
Αύτοκράτορος.

Ναπολέων ό γ.' εύρίσκεται τανΰυ περιεκυκλωμέυος 
ύπό συμβούλων έλκόντωυ αύτόυ πρός έναυτίαν όδόυ 
καϊ ματαίως προσπαθούυτων, "να ιιγάγωσιν αύτόν εις τό εαυτόν στρατοπέδου' ιιλλ' όμως μευει άδιάσειστος 
έυ τή βουλήσει καϊ έν ταις άποφάσεσιυ αύτοΰ. Ούτός 
έστιν ό ανήρ περϊ ού άλλοτε ό Όράτιος έλεγε, δί
καιος καϊ έ π ί μ ο ν ο ς εις τά? προθέσεις 
του. Ή μόνη είσακουστή φωνή έστι παρ' αύτώ ή 
ύπέρ τής προόδου καϊ τίόν φιλελευθέρων μέτρων συν
ηγορούσα. Τό άρτιως ύπό τής Π α τ ρ ί δ ο ς δημο- 
σιευθεν άρθρου τό έπιγραφευ «ή συνταγματικέ/ 
αύτοκρατορία« άποτελεΐ άπόδειξιυ τών λόγων 
μου Ισχυράν. Γιγνώσκω έκ πηγής βεβαίας, ότι τό 
άρθρου έκεΐυο γεγραμμενου πρό πολλοΰ, έμπνεύσει 
προσώπου τίνος σεπτού, έκρατήθη ύπό τοΰ υπουργείου 
τών έσωτερικών μεχρις ότου, ό Κ. Μοκκάρτ αύτός ε
κείνος (ό γραμματεύς τοΰ Αύτοκράτορος') προσεκάλεσε 
τόν Κ. Δελεμάρε νά τό δημοσιεύση. Τήυ έπιοΰσαυ 
τής δημοσιεύσεως μαινόμ.ευος ύπό όργΐ/ς ό Κ. Περσι- 
γυύ έξέχεε τήυ χολήν αύτοΰ έυ τή έπαυορθωτική ση
μειώσει τοΰ Μ η υ ύ τ ο ρ ο ς, ήν γιγνώσκετε, καϊ ήτις 
σήμερον ήδύνατο να θεωρηθή ώς ιϊναίρεσις τοΰ άρθρου 
έπίσημος, έάν οί κατά τήυ Ιην τοΰ έτους ύπό τοΰ ή
γεμόνος λεχθευτες λόγοι δέν έβεβαίουν τό έυ τή εσπε ■ 
ριυή έφημερίδι δημοσιευθέν άρθρου.

Τα υομοθετικά σώματα άρχονται τών εργασιών αύ- 
τώυ τήυ Bilryt τοΰ ισταμένου, ίσως δέ καϊ βραδύτερου. 
'Τπαρχει προφανές, ότι ο Αύτοκράτωρ έπιθυμεΐ, όπαις 
δοθή λΰσις εις τήν άγγλ.οαμερικανικήν διαφοράν, εις 
τήυ ύπουργικήυ κρίσιν τοΰ Τουρίνου, καϊ εις τάς διε
νέξεις τοΰ βασιλέως τής Πρωσσίας μετά τής πρωσ- 
σικής Βουλής. Πιστεύεται μάλιστα, ότι ή βραδύτης 
αύτη δέν είναι άσχετος πρός τάς έυ 'Ρώμη γιγνομέ- 
νας διαπραγιιατεύσεις, ώς πρός του άπόθρονου Φραγ
κίσκον, ιιαϊ τα λοιπά ζητήματα, άπερ διήγειρευ ό α
ξιοσημείωτος λόγος τοΰ Αγίου Πατρός πρός τούς ά- 
ξιωματικούς τοΰ ποντιφικοΰ στρατού, καϊ έυ ω ύπαι- 
υίττεται ή έυδεχομένη άπό 'Ρώμης άναχώρησις τοΰ 
παπα.

(Ενταύθα ή έπιστολη πραγματεύεται έυ έκτάσει 
περϊ ιιγγλοαμερικαυικής διαφοράς, περϊ ής έυ οικείω 
τόπω προσηκόυτως έλάλήσαμεν.)

Όλίγας ή σχεδόν οΰδεμίαυ εχομευ έξ Ιταλίας είδησιν 
λόγου άξίαυ. Τό υπουργείου άίιαλείπτως κλονούμενον 
ούδέυ παρέχει σημείου συμπληρώσεως. ΊΊ Έ φη μ ε- 
ρϊς τοΰ Τουρίνου διατείνεται βεβαιοΰσα, ότι, 
ιι όλα τα λεγάμενα τίόν εφημερίδων, ό πρατηγός Γα- 
ριβάλδης (ευ θέλει παρασταθή εις τήυ εθνικήν έοοτήυ 
ιής σκοποβολής. '() έντιμος ούτος στρατηγός έπί 
τ.ολύ άριηθεϊς νά δεχθή τήυ έπιτροπήυ τοΰ νέου τής 

Γενούης κεντρικού ιιδελφάτου, έδεχθη τέλος πάντων 
αυτήν, άφ' ου πρότερον γράψας πρός τον στρατηγόν 
Αβετσάνον είδοποίησευ, ότι μένει άσχετος πρός τάς 
πράξεις τοΰ νέου αδελφάτου, καϊ ιιπαγορεύει εις τό 
παλαιόν νά παράσχη οίονδήποτε έγγραφου εις το νέον, 
άνευ άδειας αύτ >ΰ, τοΰ Γαριβάλδη.

Ώς πρός δε την 'Ρώμην, ή αστυνομία ηγεμονεύει 
ηγεμονίαν άπόλυτον έν όυόματι της Αύτοΰ 'Αγιότητας' 
νΰν δέ παρά ποτέ εύρίσκεται εις περισπασμούς περι
πλοκής. Έν τώ θεάτρω ’Απόλλωνος παρίσταται πρό 
τίνος τό ιιελόδραμα Οί δύο Φόσκαροι, όπερ 
κοινότατου καϊ έυ’Ιταλία, καϊ έυ Γαλλία, καϊ έυ Γερ
μανία. Τό μελόδραμα τοΰτο είχευ ήδη παρασταθή 
εικοσάκις έν 'Ρώμη, ότε αίφνης ή άστυνομία άυε- 
κάλυψεν, ότι έν αύτώ ύπάρχουσι οί ακόλουθοι τρεις 
τρομεροί στίχοι'

Cedicedirinungia al poter,
O vecehio padre misero!
Λ die ti giova il front)?

ό Ίωστφ 
άντιπρο- 
δύο άνα-

€7τίτρ07Γ€,

11 -χιν.ιτ.',ιρε γιρων πν.τιρ .' 
Εί; τί σέ όα>ε).ε< ό Θρόνος;

Τ ώ ρ α τ ί ν ά γ ε ν η ! να αφαιρεθώσιν οί έπικίυδυ- 
νοι ούτοι λόγοι, ούς ό λαός μανιωδώς χειροκροτεί, ή 
νά ιιπαγορευθή τό μελόδραμα ; Ό πάτερ Άντωυέλλης 
κλίνει ύπέρ τοΰ τελευταίου τούτου μέτρου! Εντεύθεν 
κρίνατε πού ή ποντιφική κυβερνησις περιήλθεν.

Ή έφημερις τής Αύγσβουργ εύδοκίσασα όριολογεΐ, 
ότι οί πρός τόν κόμητα Κίσσελλεφ λόγοι τοΰ Ναπο- 
λέουτος είσϊ λίαν ειρηνικοί. Συνομολογοΰριευ καϊ η
μείς’ ιιλλιι διατϊ καϊ ο Αύτοκράτωρ Αλέξανδρος δέν 
μιμείται τόν Λουδοβίκον Ναπολέουτα ; διατί δέν έκ- 
τελεΐ τάς φιλελευθέρους υποσχέσεις του; διατί κλείει 
τό πανεπιστήμιου; καϊ άλλα πολλά διατί;.........

ΑΑ\ΦΟΡΑΙ ΙΩΣΗΦ ΚΛΡΡΑΜ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΕΥΡΩ1ΙΑΙΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ.

Κκτά τδ τέλος τοΰ μηνός νοεμβρίου 
Κάρραμ απεύθυνε πρός τούς έν Βηρυτω 
σώπους τών εύρωπαϊζών ζυβεονησεοιν

, ,· . , 1 Λ - ρ , -Xφοράς, ων η μεν ό'.αέ.αμΰανει ταόε·
«Δέν αμφιβάλλετε ά,ναμφιβόλως, κύριε 

ότι ή αύτοΰ έξοχότης Δαούδ πασσάς, διοικητής τοΰ 
ορούς Λιβάνου, καθυπέβαλευ εις τόν πληρεξούσιου ύ- 
πουργον τής Πύλης κατηγορίας κατ' έμοΰ, καϊ ότι, ζη- 
τήσας τήν προσωπικήν μου κράτησιν, έπέτυχευ εις 
τούς πόθους αύτοΰ. "Πστεπ αρεδόθηυ έυταΰθα, ΐυα υπα
κούσω εις ό,τι ή δικαιοσύνη δύναται νά διατάξη περϊ 
έμοΰ, καϊ μάτηυ περιμένω τήυ έκδίκααιυ τίόν πρά- 
ξεών μου.

«Έν τούτοις ό Δαούδ πασσάς έδειξε μέγιστον πρός 
με πάθος, άρνηθεϊς τήυ καθυποβολήυ το>υ τε ήμετέ- 
ρων αιτήσεων, καί τών αντιπάλων μου ένώπιον τοΰ 
υπέρτατου δικαστηρίου τοΰ Όρους, ότε έποίησάμην 
τήν αϊτησιν ταύτην έν Βατρούμη. Ή αίτησις αύτη διή- 
γειρε τήυ δυσαρέσκειαν αύτοΰ ένεκα τοΰ μεγάλου αριθ
μού τώυ έναγόυτωυ, καϊ ότε ηναγκάσθην νά ε'ίπω αύ
τοϊς νά άιναχωρήσωσι, δυσηρεστήθη έτι μάλλον, διότι 
(ελεγευ), έμπόδιζου τούς ένάγουτας άπό τοΰ καθήκον
τος αύτών, καϊ ότε πάλιν ό άριθμός τών έναγόντων 
ηυξησε, μάλιστα έκ τοιυ δύο έπαρχιών Βατρούμης καϊ 
Δζεβαίλης, ή δυσαρέσκεια πάλιν άνευεώθη. Έπεμψε 
δέ τότε ιά μέ άναζητήση, καϊ διατάξας νά μή γείνη 
δεκτή έτέρα έκ μέρους μου άναφορά, μέ διέταξεν άμα 
νά παρουσιαστώ τήυ άκόλουθου πρωίαν, έυ συνοδία 
τινών έκ τών προκρίτων, όπως ύποβληθώσιν αύτώ αί 
άγωγαι, αί φέρουσαι τας γενικας κατηγορίας κατά τοΰ 
μουδίρου τής Έρδουάνης, καϊ συμπεριληφθή έυ αύτα.ΐς 
ή έκθεσις τών τε ιδίων αύτοΰ πράξεων καϊ τών περϊ 
αύτον ιππέων, καϊ μετά ταΰτα έκαστος τών έναγόντων 
ιϊπέλθη εις τα ίδια.

«Παρουσιασθεϊς δε τήυ ύστεραίαν ένώπιον τής αύ
τοΰ έξοχότητος μετά το>υ προκρίτωι φερόντων τάς ά- 
γωγάς καϊ τήν ρηθείσαυ έκθεσιυ, έδειξε πάλιν πρός 
με μεγίστην δυσαρέσκειαν, καϊ έζητήσαμεν τότε τήν 
άδειαν νά έπιστρεψωμεν ο’ίκαδε. Εις τήν αϊτησιν δέ 
ταύτην ή άγανάκτησις τοΰ πασσά κατέστη ύπερβο
λική, ώστε ήγυοοΰμεν πλέον τίνι τρόπω ήδυνάμεθα νά. 
άποκτήσωμεν τήυ εύνοιαν αύτοΰ. Έπϊ τέλους δέ διέ
ταξε νά συυεννοηθώμευ μετά τοΰ Κ.Λυδ-Έττίυου, έπι- 
τρόπου τοΰ μαρωυιτικοΰ έθνους, οπερ τω ουτι έγένετο 
καϊ έντεΰθεν έπήλθε συνεννόησίς τις μεταξύ ήμών καϊ 
τοΰ έπιτρόπου.

«Επειδή δε λόγο? τις έπεκράτει, ότι Μαρωνΐταίτι- 
νες προύκάλεσαν στρατιώτην τινά τοΰ έμίρου Μεδζίδ’ 
μουδίρου τοΰ Σετραχάνου, καί τινας τώυ 'Ελλήνων, 
κατοίκων τής έπαρχίας Κούτας, καϊ έπειδή αί πράξεις 
αύται έπεβάρυνοιψτό όνομα έμοΰ τε καί απάντων τών 
Μαρωνιτών, παρεκάλεσα τόν διοικητήν πασσάν νά μέ 
διατάξη, όπονς συλλάβω τούς ένοχους, αλλά μοϊ ήρ- 
νήθη τοΰτο.

«Έπϊ τέλους δέ, ώ? άρτι έρρέθη, παρεδόθηυ έν Βη
ρυτώ έπϊ τή πλήρει πεποιθήσει, ότι έμελλαν νά ίδω 
διαλαμποισας τας ακτίνας τής δικαιοσύνης’ άλλ’ έδο- 
ξε τώ διοικητή πασσά νά άπέλθη κατά προτίμησιν 
εις του τόπον, ένθα εύρίσκουτο οί περϊ ών ό λόγος κα
τηγορούμενοι. Εκεί δε έδειχθη διατεθειμένος εις τήν 
συγγνώμην καϊ τήν επιείκειαν, έδωκευ ιις τινας χρή
ματα, καϊ παρέλαβεν άλλους τι:·άς εις τήυ ύπηρεσίαν

αύτοΰ. Ύλλ’ άπήτει άμα τήυ σύλληψίν μου έν Βι/ρμί 
«Έστι δέ προφανές, ότι ή αύτοΰ έξοχότης ό ΔαΔ 

πασσάς ήθέλησε, διά τής προσωπικής μου κρατήσΛ 
νά άποδειλιάση καϊ ιιποθαρρύνη τούς αίτιους τών J 
μίμων κατηγοριών καϊ μεμψεων, έυ οίς κιιγώ συμ^ 
ριλαμβάνομαι, καϊ νά κηρυχθή έχθρός πάντων τζ 
καταφυγόυτωυ εις τήυ δικαστικήν οδόν, καϊ τών ξή-J 
σάντωυ τήυ ίσχύυ τών νόμων, κατ αυτήν τήν εννοώ 
τοΰ νέου συντάγματος.

«Τοΰ Ααούδ πασσα καθυποβαλόυτος πάλιν τήν 1 
κην ταύτην εις τόν πληρεξούσιου υπουργόν, έπειδή ττί 
νυ εικότως ή αύτοκρατορική δικαιοσύνη τοΰ σουλτάιφ 
δεν έπιτρέπει εις του κατήγορου νά γείνη δικαστής 
ούδ' εις του μάρτυρα νά ή συγχρόνως καϊ διοικη-Λ 
κατά τοΰ ύπ' αύτοΰ κατηγορουμένου, διά ταΰτα δικά 
οΰμαι καϊ συμφέρει μοι να ποιήσω έφεσιυ, καϊ ποιοι-, 
μαι ταύτην εις τε τό δικαστήριοι τοΰ πληρεξουσίου ί 
πουργοΰ καϊ εις τό ύμέτερου, κύριε έπίτροπε, παρακι 
λώυ, καϊ έξορκίζων υμάς εις τήν τιμήν τής ιϊξιοσεβφ 
στου υμών κυβερνήσεως καϊ τοΰ αξιότιμου υμών πρί 
σώπου, νά μοϊ βοηθήσητε πρός άπόδειξιυ τής άλΛ 
θείας, δεχόμενος τήν άναφοράυ ταύτην, καϊ τάς έγγ\Λ 
σεις, ιις δύναααι να παράσχω περϊ τής παρουσίας μΛ 
έυ τώ δικαστηρίω, καϊ παρέχων μοι τήν έλευθερίαι 
όπως προετοιμάσω τήν ύπεράσπισίυ μου καϊ τάς άπΛ 
δείξεις, α'ίτινες όφείλουσι νά διασαφηνίσωσι τήν δί 
κην μου, καϊ άνατρέφτωσι τήυ ψευδή κατηγορίαν, ήτΛ 
μέ έπιβαρύνει, καί τοι μεγίστην κατέβαλαν προσπ& 
θειαν, όπως έμποδίσω πάσαν διχόνοιαν καϊ πάν κίνη. 
μα άπίίδου πρός τούς έπικρατοΰντας νόμους.

«Δέχθητε, κύριε έπίτροπε, κτλ.
«Έν Βηρυτώ, τή 27η νοεμβρίου 1861.»

Ή δέ δευτέρα άναοορά τοΰ ’Ιωσήφ Κάδρα] 
προς τους πεντε ευρωπαιους επίτροπους περιεγβ

«Κύριε έπίτροπε,
«Έπιτρέψατέ μοι, παρακαλώ), νά έΐπιο ύμϊυ, ότι α\ 

γνοώ) έτι τό αίτιον τής προσωπικής μου κρατήσεις 
καί τόν χρόνον, καθ' όν θα έχω τήυ εύτυχίαυ νά δι·, 
κασθώ),

«Συνέταξα τό έπισυναπτόμει ον ύπόιιυημα, περιέχοι 
τήυ περιληψιυ άπασώυ τών λεπτομερειών, α'ίτινες δύ 
νανται νά συζητηθώσιν έν τή δίκη μου, ΐυα έχητε, κίΛ 
ριε έπίτροπε, διά τή? έκθέσεως τή? ύποθέσεως ταύτηςΛ 
τήυ βεβαιότητα, οτι έχω άναυτιρρήτους άποδείξειςι 
περϊ τών γεγονότων, άτινα έχω τήυ τιμήν νά /τα0ι»7το1 
βάλω ύμϊν.

«Ήδυυάμην βεβαίως νά ιιποδείξω διέι διαφόρωΛ 
τρόπων, ότι μακράν νά θεωρώ έμαυτόυ άξιου τώυ άπο-ι 
διδόμενων μοι κατηγοριών, ότι έπραξά τι παράνομον 
καϊ άδικον, ένησχολήθηυ τάυάπαλιυ εις τό νά διατη
ρήσω τήυ ησυχίαν, καϊ έμποδίσω τήυ αταξίαν. Έπι-, 
τραπήτω μοι τοίνυυ, κύριε έπίτροπε, νά έλπίζω, ότι ή\ 
τιμιότης καϊ τό φιλοδίκαιου ύμιου δέν θά έπιτρέψωσιν 
ώστε νά μένω έυ τή ειρκτή, χωρϊς καν νά γιγνώσκω 
τήν αιτίαν τής διακρατήσεώς μου.

«Καθικετεύω δ' ύμάς νά μή μοϊ άρνηθήτε τήν συν
δρομήν, ήν συνήθως παρέχετε τοϊς τε μεγάλοις καϊ 
τοϊς μικροϊς, ϊνα οι νόμοι τής δικαιοσύνης διατηρηθώ- 
σι, τούτέστιν ϊνα δοθή τώ κατηγορουμένω ώς καϊ τω 
κατηγορώ ή ιϊναγκαία έλευθερία, είστε νά παρουσιάση 
τάς αποδείξεις καϊ παρσσκευάση τιι άιαγκαϊα πρός 
τήυ ύπεράσπισίυ δικόγραφα, καϊ μάλιστα όταν ό κα~ 
τηγορούμενος δύναται νά δώση πάσαν έγγύησιν, ϊνα 
έπιβεβαιώση τήυ παρουσίαν αύτοΰ ένώπιον τοΰ δικα
στηρίου κατά τήυ ήμέραν τής οριστικής καϊ τακτικής 
δίκης.

«Εύδοκήσατε τοίυυν, κύριε έπίτροπε, νά διατάξητε 
τήν παΰσιν τής προσωπικής μου κρατήσεως, ήτις καθ 
εαυτήυ έστιν πλήρης ποινή ανυπάρκτου έγκλήματος. 
Έν πάση δέ περιπτώσει γιγνώσκω αρκούντως τήν τε 
άμεροληφίαυ καϊ τήν φυσικήν ύμών εύθύτητα, ώστε 
νά περιμένω έυ πεποιθήσει τήυ κρίσιν ύμών.
«Δέχθητε, κτλ. Έυ Βηρυτώ, τή 3()γ νοεμβρίου 1861.»
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