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Α ΕΥ KOI ΟΔΟΝΓΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΡΟΣ TI1N ΤΓΕΙΑΝ, 

ΚΟΣΜΗΣΙΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΝ.

Π /ιοναοιχή αυτή λευκή οόοντο- 
κόνίς είναι ανεκτίμητος <?ι’ ήν προ
ξενεί δ ι α τ ή ρ η σ ι ν, (αραιό
τητα εις τούς όδόντας, δύναμιν 
τα ούλα και εύωοίαν εις τήν ανα
πνοήν. ’Εξολοθρεύει το Τάρταρον 
εκ τών οοόντων, καθαρίζει αύτά 
καί οιατηρεΐ τό σ/ζάλτον αυτών, 
όίοουσα αυτοΐς

λευκότητα μαργαρίτου.

Ιοιοζτήται Rowland & Sons, 
20, Hatton Garden, London__

Πω1ΕΙταί τω„ T0-u K j w TAyior j
AKER & Hayden Κωνσταντινουπόλεως.

ΜΗΧΑΝΉ ΤΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
TOY SINGER.

72, Cornihll, London, Ε. C.
Έριστώ/ζεν τήν προσοχήν τού 

κοινού τής ’Ανατολής επί τών 
αρχαιότερων και τελειοτέ^οιν 
τούτων μηχανών τής ραπτιχής. 
Είναι χ^ήσι/ζοι εις πάντα κλά- 
δον τής τέχνης, ήτοι εις τούς 
ΡΑΠΤΑΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙ
ΟΥΣ, ΜΟΔΙΣΤΑΣ καί εις παν εί
δος ραπτιχής. Πλέον τών 70,000 
εΰρίσκονται εις /.αθημερίνήν χρη- 
σιν έν ’Ay/λία, Ί^λανοία, Σκω
τία, Γαλλία, Γε/?/ζανία, Αυστρία, 
'Ρωσία καί άλλαις χώραις της 
Ευρώπης. Πάσα οικογένεια οφεί
λει νά ήναι κάτοχος /ζιάς τοιαύ- 
της μηχανής- διότι οι*  αυτής όύ- 
ναται νά κατασκευάξη ό,τιόή- 
ποτε εργον τής ραπτιχής δεχά/.ις 

ταχύτερον ή Six της χειρός. Πας έργοστασιάρχης, όστις είσαξει τοιαύ- 
την μηχανήν έν τώ έ^γοστασίω του, θέλει κερδίσει περισσότερον ή διά 
παντός άλλου’τ^όπου. Αί μηχαναί αύται χάμνουσι τό αυτό ώς τής χει
ρός ράΦιμον καϊ τό εργον αυτών άπεοείχθη προτιμώτερον ή της χειρός. 
Τούτο δέ απέδειξαν τά έν 9 Αγγλία τοσαύτα κατασκευασθέντα φορέ
ματα, κτλ. κτλ.

"Εχο/ζεν τάς λαμπροτέρας μηχανάς εις θήχας πχντός είδους πρός 
οίχιαχήν γρήσιν, ών αί τιμαί είναι άπό λίρας 15 εοις 20 έκάστης. Αί δέ 
/ζηχαναί μας πρός χρησιν τών ραπτών καί υποδηματοποιών πρός λίρας 
13 έως 15. Δίδονται δ’ δλαι ύ"’ έγγύησιν. Στέλλομεν μεθ’ έχάστης μη
χανής καϊ οδηγίας έλληνισ^'. τυπωσ.ένας, καί ό αποτεινόμενος εις την διεΰ- 
Ουνσιν της έγημερίδος ταύτης θέλει λάβει πληροφορίας περί της ιρήμης 
μας. διαταγή ςυνοδευομένη μεθ' ενός τρα&ίγματος έπί τίνος καλής 
τραπέζης τού Λύνόίνου, έχτελεΐται παραχρημα. Διαταγαΐ δύνανται νά 
σταλώσι καί πρός τόν Κ. JOHN F. O’BRIEN εις τό γ ρ α γ εϊ ο ν τ ή £ 
έθη μερίδες ταύτης. Μεγάλη κατανάλωοις δύναται νά γίνη κατα 
τήν ’Ανατολήν τών μηχανών τούτοιν, άν άςιόχοεώς τις ηθελεν άναδεχΟη 
νά γείνη πράζτωρ ημών' θέλομεν τόν έ©οοιάσ-ι διά μηχανών /.αί τώ πα
ραχωρήσει γενναίαν ύποτίμησιν τώ»ν ανωτέρω τιμών.

I. Μ. SINGER & Co.
72, Coruhill Ε C.

ΤΟΙΣ ΕΜΠΟΡΟΙΣ Κ ΑΙ ΠΑΟΙΟΚΤΗΤΑΙΣ.
Παρισίων καϊ Λονδίνου χαθρεπτών / αίοίχιαχών 

επίπλων έ ρ γ ο ς χ σ ι ο ν, 398 καϊ 399, Oxford-street, London W. 
συστηθέν τό 1822. Ό CHARLES NOSOTTI προσχαλεϊ τού, έπιθυμοΰντας 
νά έπιθεωρήσωσι τά χεχρυοωμένα οίχια/.ά έπιπλα άρίστης χατασχευης 
συνιστάμενχ έχ χαθρεπτό>ν τού τοίχου χαί της τραπέζης πχντός είδους 
τρχπεζών διπλών χχί μονών, χωρών, καθεκλών, γραφείων, χορνιζών 
είχόνων, άνθοοοχειων, κτλ. κτλ. Τό κατάστη/ζα τούτο απέκτησε μεγίστην 
ιρήμην διά. τάς άρίστχς ποιότητχς τών πρα,γματειών του. Οί πλοιοχτηται 
ιδίως όγείλουσι νά έπιστησωσι την προσοχήν των έπί τών επίπλων τού 
χαταστήματος τούτου, χατασχευαζομενών πρός στολισμόν τών αιθουσών 
χαί δωματίων τών πλοίων. Είσοδος, 398 χαί 399, Oxford-Street. W. 
Εργοστάσιον, 3 καϊ 4, Great Chapel-street, καϊ 102, Dean-street. 
Διαταγαΐ πρέπει νά στέλλωνται πρός τόν Κ. J F. O'BRIEN, 33, Β1ΌΙΪ1- 
pton Square. S. W. LondonJOHN GOSNELL & Co. (πρώην Price & Gosnell

Προσχχλούν την προσοχήν τού χοινού εις τά άχόλουθα μύρα
Τού JOHN GOSNELL & Co., αί ά^ωυατικαϊ βρύσεις, πιε^όμεναι έκ- 

γέρουν γλυκυτάτην ευωδίαν.
Τού JOHN GOSNELL & Co., ή διύλισμένη λεβαντϊς συνισταται διά 

δωμάτια ασθενών καϊ ώς ή χαλλιτέρα χαί γνησιωτέρα τών όσων έξ άν- 
θέων γίνονται.

Τού JOHN GOSNELL & Co., το γνήσιον χαί μελανόν σαπούνι τού 
Ούίντζωρ είναι οίχονορ.ιχόν χαί παλαιόν. Εξαλείφει τήν χο/.χινάδα. χαί 
οχληρότητα, τού δέρματος, καϊ καθιστά αύτό λείον καϊ λευκόν.

Τού JOHN GOSNELL & Co. Εύγενές άρωμα είναι τό εύγενέστερον—
Τό ΕΓΓΕΝΕΣ ΠΑΧΥΜΕΡΟΝ (ποαάία) συνισταται διά τήν ευωδίαν 

“’’ου χαί τήν τής αύξήσεως τής χόμης επιρροήν του.
Τό ΕΥΓΕΝΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ διαφημ. ώς τό χαλλίτερον χαί μαλαχτι/.όιτερον
Τού ΓΛΡ1ΒΑΛΔΗ Η ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ είναι τό έχλεχτότερον μύρον.
ΤΓύ JOHN GOSNELL & Co. ή ζύμη διά τούς όδόντας είναι ή χαλ- 

λ^·έρχ όλων τών χόνεων, ασπρίζει τούς όδόντας, προστατεύει τόν σμ.ά/.- 
τον χαί δίδει ευωδίαν εις τό στόμα.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΒΑΦΠ Τ ΖΣ ΚΟΜΙΙΣ ^εΖαία νά σχηρατίσ-η χάθε είδους 
μελανού ή ρ.α.λ.ί φυσιχού ύματος. Δεν ράπτει τήν χόρην καϊ δέν έχει 
δυσωδίαν.

Τού JOHN GOSNELL & Co. προνομιούχος βούρτσα ταυτόχρονο ς 
παστρεύει χαί λαμ.πούνει τήν χόρ.ην.

Στέλλονται /.ατάλογοι παντού χαί διαταγαΐ έ/.τελουνται. Κατασκευά- 
ζ«»ται 12, Three King-Court Lombard St. London^
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Ο ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ.Ό τί}? μητροττόλίως τί)? 'AyyXla? υπόγειος σιδηρό

δρομος, οστις εθεωρείτο μέχρι χ^ες καϊ πρώην ήττλοΰ? 
μύθος και άπΧοΰυ της φαντασίας σχεδίου, κατατασ- 
σόμευυς μετά τών ιπταμένων μηχανών, τών αερόστα
των καϊ άΧΧων ακατόρθωτων σχεδίων, συυεπΧηρώθη 
ηύη είς τοσαΰτην εκτασιν, ώστε το πρώτον μήκος αυ
τού άπό Πάδδιγγτου είς τόν σαθμόν τής Victoria-Street 
θά άνοιχθή είς τό κοινόν κατά τήν I ην μα'ίου 1862, ή 
καϊ προτερον. Τό μεγα δε τούτο έργου οφείλεται είς 
του μεγαλονοα Αγγλου μηχανικόν Ιωάννην Φάοιίλερ.

Και τοι δ’ ο περίεργος καϊ ό μοναδικός ούτος τού 
Λονδίνου σιδηρόδρομος ώνομασθη υπόγειος, τό ήμισυ 
όμως τοΰ μήκους αυτού έστιυ ανοικτού είς τό φώς καϊ 
τον ατμοσφαιρικόν αέρα, καϊ όπου διέρχεται είς διά
φορα μήκη υπό τήυ επιφάνειαν τής γης, φωτίζεται και 
αερίζεται τοσούτον καλώς, ώστε αί υπόγειοι όδοι άυτϊ 
να ώσι στευαι, σκοτειναϊ καϊ κάθυγροί, είσι τάνάπα- 
λιν ευρεΐαι, φωτειναϊ καϊ καθαραί, όμοιάζουσαι μάλ
λον προς καλώς τηρουμένηυ οδόν έυ ωρα νυκτός, ή πρός 
υπόγειου οδόν διερχομένην διά τοΰ κέντρου τής μη
τροπόλεως.

Οι παρόυτες πόροι τής εταιρίας έπιτρέπουσιν αυτή 
να έπεκτειυΐ} τήυ σιδηροδρομικήν ταύτηυ γραμμήν τέσ- 
σαρα καϊ ήμισυ μόνον μιλιά, ήτοι άπό Πάδδιγγτου 
μέχρι τού Fisbnrv· circus. Τής άποστάσεως δέ ταύτης 
μήκος τριών περίπου μιλιών, ήτοι απο Πάδδιγγτον 
μέχρι τοΰ σιδηροδρομικού σταθμού τής Victoria-street, 
σχεδόν συνεπληρώθη, καϊ ή γραμμή αύτη συνδέεται 
ήΰη μετά τών μεγάλων δυτικών καί /βορείων σιδηρο
δρόμων.

Ό υπόγειος τής μητροπόλεως ταύτης σιδηρόδρομος 
άρχεται άπό Πάδιγγτον, έκείθεν βαίνει κατ' ευθείαν 
περίπου γραμαήν, διατέμνων κατ' όρθάς γωνίας τήν Edgware οδόν, τήν Lisson-grove-road καϊ τήυ Upper- Baker-street, καϊ φθάνει είς τήυ μεσημβρινήν άκραυ 
τοΰ kegent s-park. Έκείθεν δέ πάλιν διέρχεται ύπό 
τας οικίας τας έπϊ τής ανατολικής εσχατιάς τοΰ Parkcrescent, αίτινες πολλάκις έβλάβησαυ έκ τής διαβά- 
σεως αύτοΰ, καί έξακολουθών τήν γραμμήν κάτωθεν 
τής lottenham-court-rO:id είς τήν New-road, διέρχε
ται πλησίον τοΰ Euston-scpuire, καί στρεφόμενος πρός 
το King s-cross ένοΰται μετά τώυ άνω καϊ κάτω γραμ
μών τοΰ μεγάλου βορείου σιδηροδρόμου.

Εκ δε τοΰ King s-crosa μέγα μέρος τής γραμμής 
εστιυ ανοικτή τομή, πλήν μήκους τίνος 6UL· περίπου 
υαρδών κάτωθεν τής Bagnigge-wells-road καϊ Coppice -row, ένθα πάλιν ή υπόγειος οδός μεσολαβεί. Άπό 
τοΰ σημείου δέ τούτου μέχρι τοΰ σιδηροδρομικού ςαθ- 
μοΰ τής λ ictoria-street ή γραμμή σχεδόν συνεπληρώ
θη. Άπό δέ τοΰ σιδηροδρομικού σταθμού τής Victoriastreet η γραμμή θά εχη δύο κλάδου?. Τούτων δ’ ό μέν 
είς θά διατόμυρ τήυ Skinner-street καϊ θά έξακολουθή 
πρός μεσημβρίαν μέχρι τής αρχαίας έυ Fleet ειρκτής, 
ένθα θά ένώται μετά τής γραμμής τοΰ Chatham καϊ 
Λούβρου, ήτις οφείλει νά διίλθη τον Τάμεσιν έν Black- tnars. Ό δ’ έτερος καϊ κύριος κλάδος τής γραμμής 
ταύτης θά έξακολουθή ύπό τό έδαφος πρός βορράν τοΰ Smithfield καϊ πρός μεσηαβρίαν τοΰ Chartcr-houfc- septare, καϊ θά διέρχηται διά τοΰ Finsburv-circus, καϊ 
ενταύθα έπϊ τοΰ παρόντος θά τελευτά. Λεν υπάρχει 
δ' ή ελάχιστη αμφιβολία, οτι έφ' όσου αί ώφέλειαι,ας 
0 ταχύς ούτος τρόπος τής συγκοινωνίας δύναται υά 
παρασχη, καταστώσιν ετι μάλλον γνωσταϊ καϊ έκτι- 
μηθώσιν αρκούντως, οί μέτοχοι τής εταιρίας Οά έπε- 
κτεινωσι τού? κλάδους τοΰ υπογείου σιδηροδρόμου καϊ 
e^wTa KL’Pil-)TePa προάστεια τής μητροπόλεως. "Οπως δ έχει υΰυ το πράγμα, καϊ ή συμπλήρωσες τής γραμ
μής άπό Πάδδιγγτου μέχρι τοΰ σιδηροδρομικού σταθ
μού τ?}? \ ictoria-street μεγίστας θά παράσχρ ωφέ
λειας εις τήν ι αχείαυ συγκοινωνίαν.

Αί δυσχέρειας, πρός άς ό μεγαλεπήβολος μηχανι
κός ωφειλε να αυτιπαλαιση έν τή κατασκευή τού ΰπο- 
γιιου σιδηροδρόμου, δέν ήσαυ συνήθους φύσεως. Άνά 
πάυ βήμα ωφείλε να λάβη τήυ άδειαν τών εταιριών 
τοΰ γαζιού και του ΰοατος, καί άνευ τοΰ συνδιαλλακτι
κού πνεύματος των εταιριών τούτων ό υπόγειος ούτος 
σίδηρο ρομος ουδέποτε θα συνεπληροΰτο. Έκ τής έξης 
οε συντόμου έκθέσεως δυσχερείων τινωυ δύναται ό α
ναγνώστης νά φαντασθή οπόσα προσκόμματα άπήυ- 
τησεν ή εταιρία έν τή έκτελέσει τοΰ μεγάλου αυτής 
έργου.

Μέχρι τοΰ σιδηροδρομικού σταθμού τής \ ictoria- street ή απόστασίς εστι 3 | μιλιών, καϊ άπό δυσμών 
προς ανατολας η κατα μέσον ορού άπόκλισις άπάσης 
τής γραμμής έστιυ εις ποΰς είς 300 ττοδα?. Τής δέ 
μεγίστης^ αυτής κοιλότητας ή ιϊκτίς εστι 200 υαρδών, 
καϊ το μεγίστου βάθος απο τοΰ εδάφους μέχρι τώυ 
εστρωμευων σιδήρων ούχ ήττον τών ί ο ποδών, καϊ δέν 
υπάρ'χει,^ειμή 1200 υαρδών ευθεία γραμμή. Το σχήμα 
τής ά'φιίος^ τής υπογείου όδοΰ έστιυ ελλειπτικόν, καϊ 
το ύ\],-ο? αυτής 17 ποδών, πλήν τών μερών ένθα έπί- 
καται μέγα βάρος, καϊ οπού τό σχήμα τής άφτίδος 
μεταβάλλεται, όπως ευδυυαμωθή αΰτη ετι μάλλον. 
Τα δε θεμέλια τής ΰπογε’ου οδού εισέρχονται άπό TcOσαρών μέχρι πγιτε πυδών ■? ιό στερεόν έδαφος 
εκατεοω υ άπό τά σί· ηρα, τ.λήι τινωι- μερώι-, ένθα ή

γειτνίασες βαρέων οικοδομημάτων καθίστησιν άυαγ- 
καιαυ τήυ προσθήκην μείζονος δυνάμεως, καϊ οπού ή 
υπόνομος οδός καθίσταται ώς σύριγξ, καί στερεός κύ
κλος όγκωδοίν πλίνθων άνω καϊ κάτω. Καϊ τω όυτι είς 
άπαντα τά μέρη τής υπονόμου όδοϋ μεγίστη φρουτίς 
κατεβληθη προς στερεωσιυ αυτής. "Είστε καϊ τά ύήτη- 
λότερα μέρη τής όδοΰ ταύτης εχουσιν έζ πλινθίνους 
δακτυλίους, καϊ αι άψίδε? είσι κεκαλυμμέναι δι α
σφάλτου.

Κατεσκευασθη δε ο υπόγειος ούτος σιδηρόδρομος 
ως εξής. Τό έδαφος ήυεώχθη είς τήν βάσιν τοΰ σχεδια- 
σθεντος σιδηροδρόμου, καϊ μετά ταύτα κατεσκευάσθη 
ταχύτερου παντός άλλου όμοιου έργου, συμπληρουμέ- 
νων εβδομήκουτα καϊ δύο ποδών άνά πάσαν εβδομά
δα. Οπου δε διήρχετο πλησίον εκκλησιών καϊ βαρέων 
οικοεομημάτωυ, εκεί μεγάλη προσοχή κατεβάλλετο 
υπο τώυ υπουομευτών, καϊ τό έργου προύχώρει βρα
δέως' η αυτή δε δυσκολία έδοκιμάζετο καί όπου τό έ
δαφος ήν έλαφρόν καϊ αμμώδες.

Αλλ' ή μεγίστη ιϊπασώυ τό>ν δυσχερείων συυίστα- 
το ei? την κατασκευήν μηχανής, ήτ^ς νά έχη συγχρό
νως μεγάληυ δύυαμιν καί ταχύτητα, καϊ νά δύνηται 
να κατανάλισκη τόν ίδιον αυτής άτμόν, χωρίς υά ι’ιια- 
διδρ ποσώς καπνόν. Έπϊ τω σκοπώ δε τούτω ό Κ,.Φά 
ουλεΡ' εφεύρε μηχανήν, ήτις είς μέν τό ύπαιθρον κινεί- 
ται^ ως πάσα κοινή ιιτμομηχανή, έυ δέ τή υπονόμω οδω καταναλισκει τόυ 'ίδιου αυτής άτμόν, ή, ορθότερου 
ειπεΐυ, δεν παράγει παυτάπασι καπνόν.

Πείραμα δέ τι έγέυετο πρό τιυων εβδομάδων έπϊ 
παρουσία, τοΰ προέδρου τής εταιρίας καί τιυων αυτής 
μέτοχων, καϊ ή έκβασις αύτοΰ ιιπέδειξε τό επιτύχες 
τής κατασκευής τής τοΰ Κ. Φάουλερ ατμομηχανής. 
Εφ όσον μεν αύτη εύρίσκετο είς τό ύπαιθρον, εξέβαλε 

τον αυτόν ατμόν, όν καί αί συνήθεις άτμομηχαυαϊ ίκ- 
βάλλουσιν' <ΐλλ’ άμα είσήλθεν είς τήν υπόγειου οδόν 
συυεπυκνωσε του ατμόν αυτής, ώ~ε ουδέ ίχνος καπνού 
εγενετο ορατόν. Επειδή δ' έκ τής έπιτυχίας τής άτμο- 
μηχανής ταύτης έξήρτηται καϊ ή επιτυχής εργασία τής 
γραμμής, μεγάλη προσοχή έδόθι) είς τό αποτέλεσμα 
τοΰ πειράματος, καϊ τούτο άπέβη λίαν ευχάριστου. 
Ού μόνου οί ειπομεμακρυσμενοι φανοί έπϊ τώυ πλευ- 
ρώυ τής υπονομου οδού δεν ήμαυρώθησαυ ποσοις, άλλα 
καί ουδέ τό έλάχιπον ίχνος καπνού παρετηρήθη κατά 
τήν διάβασιυ τής ατμομηχανής' ενϊ λόγιο, οΰύεν ήδύ
νατο να η ευτελέστερου καί εύχαριστότερον. 'Αφού δε 
η ατμοαηχανή διήλθε τήυ υπόνομου οδόν, επανήλθε 
διά τής αυτής όδοΰ, καϊ άφικομενη είς το κέντρου αυ
τής, ίνα δείξί) τήυ διαφοράν, άφέθη όπως κιυηθή ώς αί 
συνήθεις άτμομηχαυαϊ, καϊ μετ' όλίγας στιγμάς άπα- 
σα ή υπόνομος οδός έπληρώθη καπνού τοσούτον πυ
κνού, ώστε οί έυ αυτή μόλις ήδύναυτο νά διακρίνωσι 
τούς φανούς.

ΟΗΡΑ νΥΚΩΑ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ.t
Π Ttpa τώ'θ ζκί τώ> α'ρ/,τω^ ή -ύνοι,/.τ;

τώΊ Ρωσσω>. Οί ζύ/.ot ώρχ ατί είσί TTetvaz-ot 77.1
ayctoi, Ocpz'jo'j-w. ν,ατά. τόν άζόΖου^ον τρόπον. Ύρΐϊς η τίσσα.ο·: 

^ρων όπλον,εισέρχονται, είς εί^ος τι
συρ^αέντ,; υπό τριών ϊππωυ^ ζαί ζκζουα·'νζ; roocz/;c. \ΐναν.άσθη 
ύ ούτως ξζ τού άριθυ.οϋ τών ίππων, καί οΰχί iv. τοϋ σ/Γ,υ.ν.τος αυ
τί,ς. Ο έν τω υ.έσω ϊππος τροχάζει πάντοτε, καί οί i/.ατίρωθεν 
ίπποι ν.αλπάζουσι. Τροχάζει u' ό έν τώ υ.έσω ίππος εχων ττ.ν ν.ε- 
<paj.rtv /.■/J.iy.ivcv πρός τα ν.άτω, καΖούν.ενο; χ ι ο ν ο γ α γ ο καί 
οί υύο ζτεροι ε/.αζερωθεν αυτοΰ εχονσιν ανα ενα υ.όνον χαλινόν, 6ν- 
τες προσαενεαενοι είς τους πόλου; έκ τοΰ αίσυυ του σώυ.ατοζ και 
ν.α'λπαζοντες ελευΟερως. Καλούνται ο'ούτοι α α ν ι ώ ο εις καί έ/ουσι 
πάντοτε την κε^αζήν οο&εϊαν. Τήν τούιζαν οι-υ^ΰνει γενναίος τις 
α.υ.αςτ'λάτί,:, προσ$ενο)ν ^ιά σχοινιού r, αλΰσεως χοίρον όπισθεν της 
ν.’λαςη; ταύτης είς άπόστασιν 12 περίπου ρ.ίτρων. ‘Ο χείοος ο’ ού 
το; /.ρατ-ιται εν τή άυ.αςη ’λΐ-χρις ου οί '/.υνη^οί είσί'λθοίσιν είς το 
όασος, εν ώ ή θύρα νπλ'λει νά '/ζίνη, καί έζ-ϊ ρίπτεται ίζω, καί οί 
'.....οι αρχονται νά κα'ζπαζωτιν. 'Ο χοίρο; ρ.ή ό>ν συνειθισαένος 
είς τό ρα^ισρα τούτο, κοίζει, καί αί ^ωναι αύτοΰ ταχέως αεταυάλ- 
λονται εις οιαωγα:. Αί zoavyai αύται έξά·/ουσιν ένα ζύκον, όςις 
καταδιώκει τόν χοίρον, υ.ετά ταύτα τρεις, έπειτα δέκα, και επί τέ
λους πεντή-Λοντα ή εξήκοντα λύκους, ών έκαστος επιτίθεται λίαν βι- 
αίως γ.ατά του ταλαίπωρου χοίρου, ραχόρ.ενοι πρός ά).ζήζους πεοί 
τοΰ τις υά καταζαβ/j θεσιν π'λησιεστέραν τοΰ θύρ.ατος, καί άνά πά
σαν εύν.αιριαν αρπαζοντ-ς καί κτυπούντες τον χοίρου, οστις κοίζει 
ευ αεγΐ·στη απελπισία. Αί (ρωυαί ό’ αύται εγείρουσιν άπαυτες τούς 
ευ τω όασει λύκους εί; π&ριγίρειαν τριών αιλίωυ, καί ή τοοϊκα πα- 
ραΆΟλουθείται υπο y.sya)ης αγέλης λύ/.ωυ. Κατά τήυ σκηνήν ο'ε ταύ
τηυ απαιτείται επιόέςιο; αρ.αξηλατης, καθόσον οί ίπποι, έχουτζς 
εν.νυτου αποστροφήν κατά τών λύκων, καθίστανται υ.αυιώυει; άυ.α 
ΐ'θύίσιυ αγέλην λύκων όπισθεν αυτών, καί σαύ’^ουσι έν ρε^ίστη τα 
χύττ.τι.

Νΰν δ άποτεζείται μοναδική άραουΐα, των κυνηγών -.κκευούντων 
τα πυροΰόλα αυτών έυ' όσον δύνανται ταχιστα, τοΰ χοίοου κοίζου- 
^ος, των ίππων χρεαετιζουτων, καί τώυ λύκων όίρυοαίνων καί ίγ 
οσου ρευ ο άυ.αξηλατη; δύναται υά όιευθυυη τού; 'ίππους, ούδείς ύ- 

χίυδυνος, αζλ ααα παύση ή οιζύθυυσις αύτη, ουόζαία. π'λίου 
υι.ολζίπζτα.ι ε\πίς, κα.ί τήυ ΰστζραίαυ ή μετά υ.ίαυ ήυ.ζοαυ, ή υ.-τά 
ν.ια.υ ευοοαάόα, ουοευ ίχνος Οά υ,είυη πλέον, είμή τά λείψανα, τής 
τροικη; καί τά οστά τών ίππων μ.-τά τώυ έν αυτή κυνηγόιυ καί τού 
άμαςη/.άτου.

ώστε απεΟιοε υως ως το λυκα.υγζς.
Ο χοίρο; ετζθη έξω τής άμαξη;, καί οί ίπποι ήρξαυτο υά καϊ. 

ι.α.ζωσιυ. Αμα δ ο χοίρος ήρζατο να. κοίζη αμέσως όύο λύκοι έν® 
(ναυίσθησαν αλλ ήσαυ τοσούτον δειλοί, ώστε ό'ευ έτό'λμο)υ υά π).^

"Αυδρεζ τε κ-ν.ι 7- 
ϊ.ίθω'ώ z<zt Πλίυΐώ

σιάσωσι πλησίον τής άμάςης. 'Ο αριθμό; όμ.'ω; αυτών βαθμ.ηόίμ, 
ηϋξησ&, καί όσον ό αριθμός αύτών τύςαυ-, τοσούτον ούτοι καί%1| 
σταντο τοϊμηοότεροι. Ησαν δ' ή^η περί τούς είκοσι ϊύκους, oj 
ζπ'λησίασευ τήυ τρόικαν είς βοϊήυ τουγεκίου. Τότε δ’ είς τών zyJ 
νηγώυ έπυρουόϊησε, καί εί; λύκος επεσευ. Ίΐ άγέϊη τών λύκων καί 
τ·λήγθη ύπό τρόμου, καί οι πϊειστοι αύτών εγυγου. 'Αλλ' επτά 
οκτώ πειναλέοι λύκοι εμειναν όπισθεν, ίνα καταρά'/ωσι τόν νεκρό·» 
αυτών σύντροφον. Τό κενόν ταχέως έπϊηρώθη, καί εκατέρωθί^ 
ωρυγμο; άυταπεκρίυετο είς ώρυγμόυ, καί οξείς ρώθωυες καί λααΛ 
7Λ0} Κνρ'υυσιαζόμενοι. Τά όπλα αντηχούν άκαταπαύγοι^

λύκων ηύ'ςανεν αντί υά έλαττώται, καί μετ' ού 
πολύ δεν ηυ πλέον μία απλή αγέλη,αλλά πολυάριθμοι άγέλαι λύκων! 
..αρα.τζταγμ.ζνωυ, ούτοι; ειπεΐυ, είς αλλεπαλλήλους λε·/·ώυας, zaif 
κατα.οιοίκόυτωυ τήυ ταλαίπο^ρου τοόΐκα.ν τοΰ ποίγκιποτ.

Οι λύκοι ετρεχου ταχύτατα έπί τής χιόυο;, χωρίς υά ποοξευώ- 
σιν ουδέ τόυ έλαχιστον κρότον, καί ό αριθμός αύτών έξηκοϊούθ-ι 
αυξάνουν. ΙΙαοίαζον δε προς σιωπηλήν παλίρροιαν πζησιαζουσαν 
^α^αηοόυ, καί τά όπλα τών κυνηγών όσον ταχέως καί άνέκινούντο, 
Ουδειζιαν είχον επ' αυτών επιρροήν. Οί λύκοι βαθμηόόν έσχηυ.ατισαΛ 
διαφόρους γραμμά; καί οί έμπροσθεν τής αμαξης έρχόμ,ευοι παο-υε- 
βαλλοντο πρόσκομμα είς τήν όδόν τών ίππων. Ό δε ''αριθμός αύτών 
ί«Α, τζ'λον:. ηυξησε τοσούτον, ώστε εγαίνοντο ουσεί έξηο/ουτο έκ τής 
γή;· οιοτι πόθιυ άλλο^εν ήδύναυτο νά ποοσέλύωσι τρ-ι; /ιλιαδες 
λύκων ζίς τοιαύτην χιονώδη έρημον ; Οί κυνηγοί άνε/αυου τον /οί- 
ρου ζυ τή α.-μαξη· άλλ al φωναί αύτοΰ έδιπζασιασαν τήν το/νην 
των ) jk'.)v. Οί κυνηγοί εξηκολού^ουν νά πυοοαολώσιυ, αζλ’ έσωσαν 
ήοη το ήμισυ τό»υ πολε^ε^οδίων αύτών, καί δέν ύπελείπουτο αύ· 
.οί;, ζΐμή οιακόσιαι σγαϊραι, ενώ εΓχον περικυκ'λουθή υπο τοισχι- 
λίωυ λύκων, καί αί δύο πτέρυγες τής γαϊαγγος τόυυ λύκων έπ'λησία- 
ζου ραθμηόου ?τΐ εγγύτερου,καλ ήπείλουυ εφοόου κατά τών κυνηγών.

ίόάυ -.ι; μουος ίππος απηύδα καί κατέπιπτεν, ή τύχη απάσης 
τής συυοόία; άπεσυοαγίζετο. « Τί νομίζεις περί τούτου ; ·> είπεν ο . 
πρίγκι 'γ ϊ'ζπήυη;, ομίλών πρός τόυ αυ.αξηλατην. «Έποοτίαων νά 
^j.z'voj zj .η καλυοη μ.ου, πρίγκ,ιμ. η — «Καί γο^εϊσαι ζακας τινα; 
συνέπειας » « ΕγεύΘησαν αίματος, καί όσου υ.άλζον πυροβολείτε, I 
τοσούτω πζιίονας λύκους θά. προσκαλήτε.»— «ΙΙοΐον λοιπόν υου.ί- | 
-.-ις ασυαζιστεοον μέσου προ; σωτηρίαν ήμ,όύυ ; >· — «Λά αναγζα- ■ 
σωυ.εν τού; ίππου; νά ταχύυωσι τά βήματα αυτών.»— .«Καί είσαι I 
^ιυζ’.ο; πζ<Λ τή; ισχύος τουυ ίππων ;»— « Μάλιστα, ποί'ικι υ.» — 
- Είσαι ^i-υαιος ,.ερι της σωτηρίας ήμο\υ;»—Ιΐοός ταύτα ό α·ζα- η 
ξηλάτη; ουδεν άπεκρίΰη, άλλα στρέύας τάς κεγα'λάς των ίππων πρός | 
τήν όνον, τήν άγουσαν είς το κτήμα του ποίγκιπος, έπεταχυυε το I 
χήμα αυτόυυ. Οι λύκοι τρου.α.ζαυτες έκ τήζ ταχύτητοζ τήζ αν.α.ξης, 
ηνζοαςαυ τας ταζ-ι; αύτο>υ, καί ουτουζ οί ίπποι όιηλθου οιά μέσου I 
αύτουν.

.Ο πρίγκί’β υ^ωσε τό πυοουοζον αυτου, ’.να πυοουοζηο’η· αζζ ο 
αμ.αζηλάτης «Προ; Θεού,» είπε, «πρίγκί’Ρ, θα. αποϊεσθουαζυ, εάν 
πυρουοζήσης,» καί ο πρίγκιψ υπήκουσ-υ είς τόυ αμαξηλάτην. Έκ 
τής τολυ,ηράς υε ταύτης πραξεως τού αυ.αξηλατου οί λύκοι έκπλα- 
γΐυτες, εαειναν ακίνητοι επί τιυας στιγμάς, καί η τοοϊκα απευ.α 
κρ νυθη αρκετήν αποστασιν απ’αυτών. Είστε ότε οί λύκοι έπεδίω- 
ζαυ πα'λΐυ αυτήν όευ ήόυυήθησαυ υά ποιήσωσιυ έυοο'ου κατ'αύτής, 
και μετά τέταρτον ουράς, καθ ο οί ίπποι διήυυσαν όιάστημα έξ τού- 
ζαχιστου αιζίων, ο πρίγκιγ μετά τών δύο αυτού γί'λουυ άφίκετο είς

πολυτελείς.
Ο Καϊσαρ συν.λεγΐ μ.εζά υ;γαλη; '.πιμεύζίν' πολυτελείς λίθους, 

’i-11μ·όνα αγγ.ΐα, άγαλρ.ατα, εικόνας κτλ. καί υ.αλιστα όταν ταύτα 
ησα.ν ?ργα οιασήμ.ουν τη; άοχαιοτητος καλλιτεχνών. Ή ποσότης τόυν 
πολυτελών 'λ'θωυ, ας είχου οί Καίσαρες, ,;ν μεγίστη. Ό Καλιγούλας j 
-να.υπήγησε πλοία, εκ κ.ΰρου και τάς πρύχ.υας αυτουυ εκόσμ.ησε διά । 
πολυτ-λουν λΐθουυ. Ιΐσζν δ'ουτοι ωοαϊοι λΐό’οι ό όυυξ. Ό αύτο- 
κρατορικό; αανδύας ήν κ-χρυσωυ.ένος καί πλήρης πολυτελών 'λίθων, ! 
καί Ιζγιτατος, ο ευνοϊκός αύτου ίππος, έ^ερεν άδααάυτινον πεοιδέ-
ραιον καί ποργυοοΰυ έγίππιου.

'νικία του Αίέρωυος τά γατυόυμ.ατα ήσαυ 'κεχουσου· 
μένα, καί -κοσμούντο οια. πο'λυτελόυυ λίθων. Κατά δέ τούς αεγαλους 
αγώνας τούς συσταθέυτας ύπό τοΰ αύτοκράτορος τούτου, ΰπ'-ο τά 
χίλια λαχεία έρρίπτοντο καθ' έκάστην συυιστάυ.ζυα είς σπάνια καί 
πολύτιν.α πτηνά, εις σίτου, εις α.ρ'γυοου, εις χουσόυ, εις ευδύυ.ατα, 
είς πολυτελείς λίθους, είς άδάυ.αντας καί είκόυας· κατά τάς τελευ
ταίας μ.άλιστα ημέρας τοΰ αΰτοκράτοοος τούτου καί οίκίαι, καί 
κτήαατα, καί πλοία εξετίθεντο εις λαχείου.

Αζζ επι τήζ ύασιζειας προ πά.υτουυ τώυ Αυτουυΐυουν η πο'λυτέϊζία 
τή; Ρώυ.ης ζ-φθαιζυ -ί: τό άκρου άωτου. Ή πολυτελεία είς οίκοδο- 
μας, κήπους, έπιπλα, συζπόσια καί έυούματα. εύο-υ ίστοοιζούς έ- 
παινεσαντας ή ύεξαυτας αύτήν αέχρι τής βασιλείας τοΰ Αύγού^ου· 
αλλά, πρώτος ο Πλιυιος ίγρα.ψε περί πολυτελών λίθων.

"Αμα δέ ή μανία περί τούς πολυτε/εΐ; λίθους κατέστη έν ‘Ρώ.υ.< 
γενική, οί κοσμοκράτορες ο ευ ήρκέσθησαυ πλέον είς το υά εχουσι 
κοσμήματα otpaia. καί ποζυτεζη· αζλ*  αυ-ζήτουυ ύίαυ *πιυ.ε)ώς  τά 
πολυτελή κοσμ.ήματα, /τινα ειχου ένδοξον αρχήν. Δακτυλιόλιθος τιζ 
*· Ζ· < αγγεϊον τι εθεουρείτο πο/υτιριον, και ένομίζετο ότι ά'·ήκευ 
εις τήν Κζεοπατραν, ή τον .Αντώνιου ή άλλου ένδοξου κτήτοοα, καί 
η ρ.αταιοτης αυιη αποτεζεί τό αντικείμενο^ ενός τώυ τού ΑΙαοτιαλου

Ο

Άλλ
——λ' Sl’jTOZOy.lslOv-a · » > '· '· λ!../.- , (Τΐ)\·κοιυαυ.ευη προς · ·- ' · 1 « .

σ ' । ·. , , -. .,ηΓνπτωυται Οια /ουσαυ.ώστε οί ημιουοι αυτή, να ■
^ύ·.ν.τό τ«;

ζΧο. aur.u;, ζ««

r;, ζζ συζ-ζγο; του α^οζοα
■ έζ τ«ζί φ;,ο0Ζ7ΖΖ ^οζζα,ο/ζζ.ου;
ύΤα?1ζίζοζς, ώστε ζά παοέχωσι προσβίτον .υ
-όζ τρώΥβλοζ, τού; ^αχώζα; ζαϊ τά; χεϊοα; σ,ζτί 
ώ-ώ·. άζι8α1ζ;ζ εί; 330.000 λίρα; στεοΛίζα;, ζζε 
oi ’άίζ^ζζτε; ίέζ ^ozWoz έζ /.ε7ζΛ<;
-εζεστοοεζού αύτή; συζύγου, «Λ>. εζ δζσζυοωζ συσωοευβεζτωζ 
τώυ' ζαταχρζσεωζ τώζ έζ ταί; έπα,σχίαι; επ-ζ,σχωζ.

Ό ΙΐΛίζιο; >.εγει, οτε ίέζ τ,ίύζατό τε; ζά^ίζ ί ώραί-ζζ τιζά ο 
■ζκίαζ εξω τ« '1’ώζ./;; ά’ζευ άίααάζτωζ, ώ; σέζ τβύ.ν.-ο -jv. εόζ

Κ αλλι- 
:ου δια-

Ή δ

Οί Έάζζζε; ζα'ε 'Ρωααέοε 
τό εΐό'ο; τώζ κοσα-ζ,ρ,άτωζ επ 
ζόγου;, οί έπετζ,ίεεότεροε τώ 
■χεαζ,τα'ε έζεέζωζ. Δεαίίρ-ατα, περείέραεα, έζώτεα, ψέλίεα, ά'αζτυ- 
άεόάεύοε, καρ^έοε;, ζτλ. ίσαζ άπαραίτυτα εί; πάσαζ ρωραίαζ, ζαέ 
Γϊετεαώζτο πολλώ αάλλοζ οιά τήζ καλλετεχζεζίζ αύτώζ άξίαζ, ί ίεά 
-r.-j όϋσέαζ έξ ί; συζέκεεζτο. Αί xupfiSi; τί; ζεγαλί; άπετελουζ εζ 
τώζ κυριωτέρωζ ρερώζ τοΰ ζαλλωπισροϋ, ζαέ £σαζ ζορ.φω; έ,εερ- 
υασαέζαε, εχουσαε κεγα/.ήζ παρεστώσαζ πρόσωπα ζα,λω; γεγλυεε- 
υ;ζά. Μζεία γίγζεταε zapyioo; τίρεοαίζτ,; 10,000 λερώζ, ζα'ε εζ τοε; 
λείτ'άζοε; τοε; Ποιεποέας ζαέ τού Ηρακλείου εύρέσζεταε ζύζ εί; τό 
5-ζσελεζόζ Μουσείου τί; Κεαπόλεω; καρφί; τε;, είτε; αζί,ζεζ εε; ττ,ζ 

‘αύτοζράτεεραζ Σαβίζκζ. ΙΙαρίστιισε ο” αΰτο τήζ θεάζ ΆφΟοζίαζ Κα 
·ν.:ν τής μιας χειρός κρατούσαν τό κερά; ιία
τής ίτεοας Οωπεύουσαυ δελφίυα.

οσοΰτον, οίστε, κατά τούς αρχαίο-

^οτητα του σχ;

υ κατέστησαν ι-
■φ,άτο 40,000

οιου
ο>οαί'·»ν ’Ρωρ.αίων,

στοοικά. 'Ο δακτυλιόλιθο;

τιυ.άτο 80,000 λιρ. τά ενώτια 
Κ αλπουρυία: 
δ ημ.α

Τό ύέ’ζΖ'.οζ τί; Καεσ< 
ππαία; 120,000 )·ερ

οια-

αι, οτι

•ά υοσοκορ.εϊα καί 
:ν, οτι ο συγγραγε 
κοιτώνας τώυ ασθ

Τώ 181 ί τρο.

βίνης, ποζύτιυ.ου ο 
■τιμήθη 240,000.

^θοήυητα. ’ Αυαγερομ- 
ύπό τού Δ ο. Τενωυο;

κθέσεω.

ΔΙΚΑΣΓΙΚΧ ΑΓΕΛΗΣ.

ΑΘΕΤΙ1Σ1Σ ΕΓΓΥΙΙΪ (ΑΡΡΑΒίΙΝΟΣ.)

■>.ίουσιυ 1,000 /
Φαίνεται δ· 

δα, έπεσκίφθ 
καί ειδεν έν ο 
περιποίησιυ. 
εαεινε χήρος μεθ' ενός τέκνου. Μετά δΐ 
ξενοδοχείου μεθ' ενός τών φίλων αύτοΰ, 
πατοός τής νέας, όπως έξετάση τά αίσθ

ά σφαγεία τών ΙΙαρι- 
κ τούτου έπιγενόαενα 

ησαν πεοίεργα. *11  
,ς τα κοινά νοσοκομεία.

αοελΘό:

α καί δημοσιευΰεντα ακολούθω 
ών Γάλλων τώυ έγχειρισΰέυτων εί 
τούς πέντε, είς τούς οκτώ ή είς 

σφαγεία απέθυησκε είς είς τούς 10, 12, 13. *11  θυησιμ.οτης τώυ 
αλλοδαπών στοατιωτών τών έγχειρισ^έντων είς τά νοσοκομεία ητο 
1 είς τούς 7, είς τούς 13*  είς δε τά σφαγεία 1 είς τούς 10, 19. 
Τά συναγόμενα ταύτα εδειξαν οτι η θνησιμοτης ήτο κατωτάτη εις 
τας άοιστα αεοιζομένας θέσεις. ”Οσον δε περί τώυ νοσοκομείων τοΰ 
Λονδίνου καί τούτο πρέπει να λααβάνηται ύπ’ ό^ιυ, ότι οί πάσχον- 
τες, οί έυ αύτοις δεκτοί γινόμενοι, ήσαυ πολλώ δεινότερων προσυε- 

έυ τοΐς νοσοκομείοις τών Παρισίωυ. Έξ 100 ίγχΐΐ 
εκατέοαυ τών πόλεων, 36 άπέόανον ευ Παρισίοις καί 
ϊουδίνω. Έξ 100 έγχειρίσεωυ τού Οστού τού αη- 
ζυου έυ Ιίαρισίοις, 21 έν Λονδίνο» καί 19 έυ Μαγ- 

κεστοία, όπου τά υασσκομεια εχουσι τό πλεονέκτημα τοΰ αέρος τής 
έξοχης. Τις λοιπόν ό λόγος τής μεγίστης αυτής διαφοράς; Απλώς, 
διότι έυ ώ έυ ΙΙαοισίοις ύπάρχουσι έως καί 80 κλίναι είς έκάστην 
αίθουσαν, έυ Αουδίνω μόνον 12 κλίνας περιλαμβάνει έκαστη. Ή 

'πεοισπούδαστος αυτή ιτνζήτησις πιθανόν είναι, ότι 0ελει εξακολου
θήσει καί είς τήυ προσεχή συυεδρίασιυ.

θνησ'μο-

οισθέυτουυ

:οσ-
μήματα, έφ’ωυ χρυσός, άργυρος καί πολυτΐλεϊς λίθοι, ησαν άφύου'ως 
Τίόΐΐμέυοι, *11  Σαβίνη είχε ζΐύγος γο?ατοα£σμωυ άςίας 40jH00 λι- 
οώυ, καί αί κυρίαι των πατρικίων εν ταίς αυοήτοιζ αυτ1 
κατηυαλισζου τό π'λεϊστου τής περιουσίας αυτών εις μ. 
μήματα. Οι γουατάόεσμ.οι τής εποχής εκείνης ύζυ εχχ/η 
πως αεσ^ωσι πεοικυημίόας, καθοσου όζυ εφ-ρου τοιαύτα. 
τι ωραίων περιζωμάτων. Ενίοτε δ εφερον τούς γόνατό·

:ιοο.

ών βραχιόνων.

χουσόυ άγγείω, κ-κοσμ-ημένω διά πολυτίμων άδαρ.άυτωυ, καί ό 
Τίλιογάοαλος έφεοε σανδαλια κοσυ.ούρ.ευα οι ανεκτίμητων αδαρ.άν- 
των, καί ούδέποτε ίφερε δίς τό αυτό ζεύγος.

Νοσοκομεία τών Παρισίωυ
σίς τις αξία λόγου έγέυετο πρό τινονν ήμερων

αλλ’ οτι ή νέα δέν είχε π. 
ούδό)ω; εφοόντιζί, καί ό

Δεκαπέντε κανόνες προς όιατήρησιν 
της ΰγιείας.

οιουσίαυ, ό Κ. Λεννών είπε περί του; 
δεν Ιπερίμευε νά ζήση έκ τής περιουσ 
κός. Ό Κ. Κοώς έπεσκέφδη μετά τής συζύγου αυτού τόν ενάγομε- 
νον, καί εαεινεν έυ τή οικία αύτοΰ έπί τινας ημέρας. Κατα τήν δια- 
αουήυ δ’ αύτών έν τη οίκία τοΰ έναγοαενσυ, ίμαθου παρ' αύτου, οτι 
εδίδεν είς ευα τώυ αυθοόυπωυ αυτού 230 λίρας κατ' έτος, καί εζή- 
οει ένα υπηρέτην μετά πολλών υπηρετριών. *Ο  εναγόμενος εγρα.-γευ 
ύπ'ερ τάς πιντήκοντα έπιστολάς πρός τήν ενάγουσαυ, ευ αίς έκαλει 
αυτήν φιλτάτην καί προσφιλζστάτην' αλλ’ άπό τού παρελθόντος ίου- 
λίου παοηττ.θη πάσης ποός αυτήν άνταποκρίσεως, καί ευ τιυι έπι 
στολή ποις τόν Κ. Κοώς είπεν, ότι ούδ’-ν ειχευ αίσθημα πρός την 
θυγατέραν αυτού.

Μάρτυρες τής κατηγορίας ησαν ό πα:ήρ, ή μητρυιά καί ό θ-ΐος 
τής έναγούσης, καί έκ τώυ καταθέσεων τούτων άπεδείχ^η, ότι ότε ό 
έναγόαενος ην μέθυσος, ή κυρία Κρώς καί ή ένάγουσα Γσταυτο ό'/ηυ 
τήν νύκτα μετά τού εναγόμενου έυ τώ κοιτώνι αύτοΰ, διότι ην ζίαυ 
νευρικός, καί δεν ήγάπα να έγκαταλείπηται μόνος. *Ορκισ9εντες  ο 
οι μάρτυρες ούτοι, κατέθευτο, οτι ό εναγόμενος επασχε τήυ μετά 
τρόμου παραφροσύνην.

‘Η κυοία Κοώς είπεν, οτι ίμευε ποίλϊ.άκις έν τώ κοιτώνι τού έναγο- 
μένου, ενώ ούτος έκοιμάτο, καί ότι ήζουσεν αυτόν πολλάκις λέγουτα, 
οτι έάν δέν ριεταοα)η τάς κακάς αυτού έξεις, θά. άποθάυη ταχέως. 
Δέν ήκουσε δέ αυτόν ποτέ νά ειπη, ότι εμε'λλε υά είσέλθη είς φρένο 
νοαεΐου. Ή ένάγουσα περί» ποιείτο τόν εναγόμενου ευ τώ ξενοοοχείω 
λαβούσα παρ*  αυτού ύπόσχεσιν γάμου. Τά νυμφικά ένδύαατα ήγο- 
οάσθησαν, καί ό εναγόμενος όίφειλε νά όρίση τήν ημέραν τού γάμου.

Ούδείς δέ μάρτυς της ϋπερασπίσεως παρουσιάσΘη, καί ό συνήγο
ρος τής έυαγούσης, κατακρίνας πρώτον τήν ^ιαγουγήν τού εναγόμε
νου, και άυαφεοόμενος πρός τάς έπιστολάς αυτού, απήτησ-ν από 
τούς ενόρκους νά κρίνωσιν αυτόν ένοχον, καί νά άναγκασουσιν αν.ου 
υά πλήρωσή μεγάλας αποζημιώσεις, διά τήν σοοαράν ολαυηυ την 
γενομίνην εις τήν ένάγουσαν.

Μετά δέ ταύτα ό συνήγορος του εναγόμενου ειπευ, οτι η κα
κή κατάστασις τής ύγιείας τοΰ έυαγοαένου, καί ή ύεσι„ είς ήν ευρί- 
σκοντο τά ένδιαφερόριενα μέρη, κατέστησαν τόν γάμου αόύυατον. 
Καί τοι δ’ ούδείς προσεκ'λήθη μάρτυς ύπερ του εναγόμενου, τό Gi· 
βαιον όμως έστίν ότι ούτος δεν ηυ άμερικαυός, καί ότι ή ερωτική αυ
τού ανταπόκοισις μετά τής έυαγούσης ο ευ διήρκεσευ, ει; 
μαίου μίχρε τού ίουλίου. Ούδεαία βλαοη εγενετο εντεϋ 
χαρακτήρα τής νέας· διό ό νομομαθής ούτος δικηγόρος ες 
ελπίδα αύτοΰ, ότι οί ένορκοι δέν ήθελου καταδικάσει τόν εναγόμενου 
είς μεγάλα; αποζημιώσεις.

Μετά δέ ταύτα ό λόγιος δικαστής ανακεφαλαιώσας τήυ 
ειπευ, οτι η έναγουσα ήν αμεμ.πτου χαρακτήρας, και ότι 
άποζημιώσεως διά αθετήσεω.

1· Ό καθαρός ατμοσφαιρικός αήρ σύγκειται έκ νίτρογόνου είτε 
αζώτου, έξ οξυγόνου, καί έκ σμικροτάτης ποσότητας τού αερίου τού 
λ-γομέυου ανθρακικού όξέος. "Οταν άπαξ ό άήρ άναπυευσθη, στε
ρείται τοΰ κυοίου μέοους τού οξυγόνου αυτού, καί προσζτάται α
νάλογου αύξησιν ανθρακικού οξέος· εντεύθεν επεται, ότι ή ύγίεια α
παιτεί υ άναπυέωαεν τόν αυτόν αέρα άπαξ μόνου.—2. Γά στερρά 
μέρη του σώματος ημών καταναλίσκονται άδιαλείπτως, καί χρή- 
ίουσιν αυαπληοώσεως δια νέων υλών· δι ό ή τροφή, ήτις πρόκειται 
ν’ άυαπληοώση τήν άπώλειαν, πρέπει νά. λααβάνηται είς ποσόν α- 
ναζογον τή ασκήσει καί αναλώσει τού σώαατος. — 3. Τά ρευστά 
αέοη τού σώματος ημών επίσης άζαταπαύστως αναλίσκονται· εν 
μόνον δέ ρευστόν υπάρχει εις τά ζώα, καί τούτο είναι τό ύδωρ· 
άοα, μόνον ύδωρ είναι άναγζαΐον, καί ουδεν τεχνίτου δύναται νά 
•ήναι καλλίτερου ποτόυ.—4. Τά ρευστά μέρη τού σώματος εχουσι 
λόγον προ; τά στερρά ώς εννέα πρός έν όθευ, καί τά είς τροφήν 
λαμυαυόμενα ποέπει υά εχωσΐ τήυ αυτήν αναλογίαν, ήτοι τά ρευ 
στά εννεάκις πϊ.είουα τώυ στερρών.— ο. Τό φώς επενεργεί σημαυ- 
τικώς έπί τής αύξήσεως καί ισχύος ζώων τε καί φυτών· έκ τούτου 
άυαλογει, ότι αί ζατοικίαι ημών πρέπει έ'λευθέρως νά οέχωυται 
τάς ηλιακάς άκτϊυας, έν άλλοις, νά ήναι προσήλιοι καί ευάεροι.—6. 
Έκ σηφεως άποσυυτιθέμιυαι ζωϊκαί καί φυτικαί ούσίαι άυαδίδουσι 
παυτοδαπά βλαπτικά αέρια, άτινα είσερχόριευα διά τής αναπνοής 
είς του; πνεύμονας καί εντεύθεν είς τήυ κ,υκλογορίαυ οιαφθείρουσι το 

έξ ού συνάγεται, ότι πάσα ακαθαρσία πρέπει υ απομακρύ- 
...... τών κατοικημάτωυ ημών, καί πάσα πρέπει νά τηρήται προ

φύλαξή, ώστε υά ύπάρχη καθαρά άτρασφαΐρα.—“ί. Θερμότης είναι 
ούσιωδώς αναγκαία είς απάσας τας σωματιζάς λειτουργείας, τοΰυ- 
τευθ-υ συυ.περαίνεται, ότι ανάγκη υά ζιατηρήται ομοίως διανευε- 
μημενη σωματική θερμοκρασία διά περιπάτου, είτε σωμασκίας, 
όι ενδυμάτων, ή διά πυράς.—8. *0  περίπατος καί ευ γένει ή σω
μασκία έν γένει θερμαίνει, ενισχύει καί καθαρίζει τό σώμα' τά εν
δύματα διατηρούσι τήυ θερμότητα, ήν τό σώμα γεννά· τό πύρ με
ταδίδει θεομότητα. έξωθεν η άπόκτησις, λοιπόν, καί διατήρησις 
θερμότητας δι’ άσκησεως καί όι' ενδυμάτων είναι προτιμότερα τής 
διά πυοός.—9. Το πύρ αναλίσκει τό οξυγόνου τού άέρος, και πα
ράγει γθαρτικά τής ύγιείας αέρια· ώστε, ό άήρ είναι όλιγώτερου 
καθαοόζ, όταν ύπάοχωσιν άυημμίυα κηρία, αεριόφως καί άνθρακες, 
ή όταν έλλίίπωσι ταυτα· ή τοιαύτη δέ διαφθορά τού ά·ρο; πρέπει 
υά διοοΰόνηται αυξανομένου τοΰ αερισμού.—10· Το δέρμα είναι 

έξειογασμέυη μεμβράυα, πλήρη; λεπτότατων πόρων, 
ε κυτταοων, αιμοφόρων αγγείων καί νεύρων· έμπίυει 

τήν υγρασίαν ή αποβάλλει αύτήν κατά τήν κατάστασιν τής άτμο- 
σφαίοας καί τήυ θερμοκρασίαν τού σώματος. Τό δέρμα <«αναπνέει»· 
ώς καί οί πνεύμονες (άν καί όλιγώτερου δραστηρίως). "Ολα τά. εσω
τερικά όογαυα συμπαθούσε μετά τού δέρματος· επομένως, δέον 
παυειλημμέυως υά καθαρΐζηται —1 1 Άγρυπυίαι καί σύντονοι με- 
λέται εξαντλούσε τό νευρικόν σύστημα, καί γενυώσι νόσους καί προ- 
ωαου θάνατον' τό συμπέρασμα είναι, ότι αί ώραι τής εργασίας 
καί τής μελέτης ποέπει υά ήναι κανουικαί καί όχι μακρα.ί.—12. Η 
νοερά καί ή σωματική άσκησις είναι εξ ίσου άναγκαιαι είς τήυ ολην 
ύγίειαν καί ευπραγίαν· εντεύθεν τεκμαιρόμεθα, ότι ψυχαγωγία καί 
σπουδή πρέπει εναλλάξ νά ήναι έν χρήσει.—14. Ό άνθρωπος ζή 
υγιέστερου έξ απλών στερεών καί ρευστών ούσιών, εξ ωυ πρεπιι να 
λαμοκυηται ικανή αλλά μετά μετριότητας ποσοτης' εντεύθεν τό πό- 
οισν.α, οτι ίσχυοά ποτά, υικοτιαυή, ταμπάκος καί οπίου, καί άλλαι 
απολαύσεις ποέπει ν' αποφεύγωνται.—14. Αιφνίδιοι μιταοο'λαι Θάλ
πους καί Αύχους είναι κινδυυώδίΐς, ιδίως είς νέους χαί προβεβηκό- 
τας τήυ ηλικίαν- έφ’ ω, έυόύματα κατά τε ποσού καί ποιόν αρμόδια 
είς τάς μεταοολάς τής θερμότητας καί υγρασίας τής νυκτός καί ήαέ- 
οας καί τώυ διαφόρων ωρών τού έτους είναι τά μάλιστα αναγκαία. 
ΙΙόσις ψυχρού ύδατος, όταν τό σώμα είναι θερμόν, καί λίαν θερμού 
τείου, έλελισφάκου, δικτάαου καί ζωμών, όταν τό σοιμα είναι γυ- 
χοόν, γεννά πολλά πάθη.—13. Μετριότης περί τό τρώγβιν καί πί- 
νειν, όχι πολλή έογασία καί μελέτη, ταξις περί τήν άσκησιυ, έλλο
γος διασκέδασες καί ανάπαυσες, καθαριότης, προσήνεια ήθους, α
ταραξία ‘^υχής καί όμαλοτης περί την θερμοκρασίαν, ταΰ.α συγ- 

<αί ουσιώδη ποοτβοήματα έκείνου, οπερ υπέρ-*  
•α, όλους τούς θησαυρούς τοΰ V.ραΐσου, τούτ ί-

στα ί 
τικώ;

αιυ.α
Τρεις δέ ώρας μ·. 

σύρθησα.υ, καί μ.ετ 
τής οιοας, κατε^ίκο

ού

-ΰεσιν

οί ένορκοι απε- 
αυ "εν τέταρτον 

άποζημίωσιυ 400 λιρών.

ΟΪΣΙΠΔ11Σ 2ΤΑΤΙΣΤΙΚ11.— Αί άρχαί τής νηγαλιοτητος καί εγ
κράτειας εσχάτως έγέυουτο αντικείμενου μεγάλης συζητήσεως ε\
Γε^ζαζεα ζαέ τοεαύτει;, όΐστε τεζε; Πο).ετεε«ε τ<ε 1 εειααζεκ^; Δεαίτί; 
έζ τώζ συζ«ττ,σεωζ nspt tvj ά:τιχ:ιρίί.ιοι> τούτου ώραηβεεσζε άπε- 
φάσεσαζ, ϊζα αό πζεοζ οείωζτζε τοε; στρχτιώται; ϊτχ-jpx ττοτά ζα'ε 
ίεεταξαζ, εζοε άζτ’ αυτών τοε; ^ο(οηγεεταε εί; τό εςή; άζ/.ν] τε; ττρ6τ- 
9ετο; ούσεώίο; τοογή. Έζ ταότεις ίε τί; τροποττοείσεω; τί; ΐε-ζί- 
τ<; τώζ στροετεοίτώζ έκαστο;, '/>υσεκώ τώ ζόγω, επεβύαεε ζά gafli) 
—Ο'.οζ έζτΐϋδεζ προί).9εζ άποτέλεσαα ζα'ε ζατά συζεπεεαζ οεαταγί 
έάό^ε;, εζα γείζωσεζ άζρεβίστατοε στατεστεζο'ε ύετολογεσαο'ε ζα'ε ^ε- 
βαεωβρ, άζ ή απαγόρευσε; τώζ ισχυρών ποτών έπήζεγκε τό σζοπού- 
ρεζοζ άποτέύεσαα, ίτοε τήζ βεύ.τε'εισεζ τί; ύγεεεζί; καταστάκω; 
τώζ στρατεωτώζ ί άπ’ έζαζτία; έχεεροτέρευσεζ αυτήν. Αζαγζαεοζ 

εστε ζά εί'πωαεζ, ότε οί πλεεστοε στρατεώταε, εε; ου; ο.ζ εσε- 
ίοζτο πύ.εοζ ισχυρά ποτά, ησαζ κάτοεζοε πόύ.εωζ, άζδρωποε έ πορί
ζω; ραΜακο'ε ζα'ε άίυζάτου ίίεοσυγζρασία;. Οέ ίό στρατεώταε, εε; 
ού; έξβζολούίουζ ζά ίέίωσεζ ισχυρά ποτά ω; καε προτεροζ, ζσαζ 
ώ; ΐπ'ε τό πλεέστοζ ύγεέστατοε έργάταε, ί ξυάοκοποε καε ξυ'ζοσχε; 
σταε εζ τώζ έξοχώζ ζαέ χωρέωζ. Γεζορίζ»;; <5"ε τί; συλλογί; 
τώζ άζαγζαέωζ πύρορορεώζ περί τί; ύγεεεζί; ζασταστασεω; τώζ 

στρατεωτώζ, έόήχθεισοζ τάίε.
Στρατεωτεζά σώαατα, εί; ά έίέίοζτο ισχυρά ποτά. ‘ΟΖστε'εζοζ, 

έκ 3,800 άζίρώζ εύρέίΐσαζ 82 άσβεζεε";, ίτοε 1 ρεταξυ 44- Με- 
κλερδούργοζ, έκ 3,300 άζίρώζίσαζ 82 άσβεζεε’;, ίτοε 1 ,εεεταξύ 44· 
Όάίερβούργοζ, έξ 718 άζίρώζ ίσαζ 24 άσβεζεέ;, «τοε 1 αεταςυ 
29· Άζόδερ, έκ 14,034 ίσαζ 284 άσίεζεί;, ίτοε 1 ρεταξϋ 4β.

Στρατεωτεζά σώρατα, εί; ά ίέζ έίέίοζτο π).έοζ ισχυρά ποτά. 
Βρούζσειυεζ, έκ 2,096 άζίρ. ίσαζ άσβεζεί; 18, ίτοε 1 ρεταξυ 116- 
Όλίερβοϋργοζ, έζ 281 άζί. ίσαζ άσβεζεί; 47, ίτοε 1 ρεταξυ 60- 
•Αζσεατεκαεπόάεε;, έζ 2,190 άζί. ίσαζ 14 άσβ. ήτοε 1 ρ,εταξύ 156.

Ό Si ηγ/ραγιΛ, όστε; συζεζεξε τού; άρεύρού; τούτου;, οί’τεζε; 
• εζαε άΐεα^εύ.οζείζτ,τοε συζήγοροε, καταάίγ.ε -ί> έ’ζύ.σεζ ζυ.ου ζε 

τωζεποαέζωζ ζέξεο,ζ. .Μετά τά πασεφαζεστατε

ρ Ακα- 
:ως των 

Κατ'αυτήν ο Δρ. Γοσσΐλί-έν Παρισίοις και Λουδίνγ 
νος ειπευ, ότι έξ όσιων ή 
πώυ χειρούργων ώς καί παρά Γάλλων ιατρών έπισκεφΰ.υτωυ αλλο
δαπά νοσοκομεία, σημαντική ΰπάρχ-ι διαφοοά πεοί τά αποτελέ
σματα τώυ αγγλικών καί γερμανικών νοσοκομείων, άντιπαραβαλ- 
λόμευα πρός τά τώυ Ιίαρισίωυ. Έυ τοΐς άλλοδαποίς, είπε, πάσχου- 
τες, ύποστάυτες εγχειρίσεις, και επιμελέστερου Θεραπεύονται καί 
πολλω πλειουες ύγιειυαί προφυλάξεις υπέρ αύτών λαρ.^άυονται. Οί 
τών πασχόυτων κοιτώνες έν τοι; νοσοκομείοις τοΰ Λονδίνου καλλιου 
αερίζονται, αυτές έφωδιασαέυοι δΓεύμεγέΘωυ εστιών, ών ένεκα διε- 
γειρόαενα ρεύματα άέρος καταναλίσκουσι τόυ όιεφθοοάτα αέρα τώυ 
δωματίων· πάσχουτες δε, δυυά.μευοι υά πεοιπατώσι, λαμβαυουσι τά 
προς τροφήν είς ιδιαίτερα εστιατόρια, αύτό όπερ τά μάλιστα ήλάτ- 
τωσε τόυ πληθυσμόν εντός τώυ κοιτώνων καί συυετέλεσευ είς δια- 
τήρησιν τής καΰαρότητος του αέρος· τά πατώματα συχυάκις σμώυ- 
ται, όπερ εμποδίζει τήυ συυαθοοισιυ κονιορτού, καί αί κλόυαι 
δεν εχουσι κωυωπεϊα.έξ ού αί μιασν.ατικαί αυαί/υυ.ιασΐΐς καλλιου δια- 
σκεοάζουται· καί έπί τέλους, ότι περί τώυ λιυώυ λαρ.οαυεται ιδιαί
τερα πρόνοια. Ό Δρ. Δαβέυνας διέφερε τήυ γνώμην άπό τοΰ προα- 
γορεύσαυτος, καί διίσχυρίσΘη, ότι ο τρόπος καθ'όν διεξάγονται τά 
τών νοσοκομείων έν Παρισίοις είναι πολλώ ϋπέρτεοος τού έυ Λου- 
δίυω συστήματος. Αν, ειπευ, η υγιεινή κατάστασις τώυ τού Δου- 
όιυου είναι καλητέρα, τούτο προέρχεται, διότι ό αριθμός των πα- 
σχουτων έυ έκάστω αυτών είναι μικρότερος, καθ' ότι, περιθαλπό
μενοι οι πενητες διά τού είσποαττομένου «φόρου διά τούς πένη- 
ταί>’» δεν γίνονται πάυτες δεκτοί έυ αύτοϊς. Κατόπιν έξίθηκε κα- 
.άλογους τινάς δεικνύοντας, ότι η θνησιμότης είς τά έυ Ιίαρισίοις 
νοσοκομεία άοιαλείπτως έλαττοΰται άπό τής αρχής τής παρούση; 
6κα.ον1.αί.τηρίδος. Μετά τούτου άυαστάς ο Κ. ΑΙαλγαίγνης είπεν, 
ο.ι ό .όγος αυτού άναφέρεται μόνον είς τό βήτημα π.οι θνησιμότη-

ΚΖ9

.7.0· ζοοτούσι

ο ·

ταυτα παραοείγ· 
•j οίτινες έκαμαν 
.στζθτ,.*
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ΚΤΝΗΓΕΣΙΟΝ KAI KTNOAPOMION.
Εκ τών δύο τούτων ειν.ου oy ράγιών ή μϊυ παρίστησι ρέγαρον 

βαρώυου γύ.οθήρου, όστις διατηρών έν αύτώ αγέλην θηρευτικών 
κυνών καί ίππων ταχυπόδων, άρχιθηρευτήν διαθε'τοντα τά τού 
/.υνηγίσιου9 καί δεύτερου τοιούτον ύπό τάς διαταγάς τού πρώτου, 
προσ/.αύ.εϊ κατά του νοε'ρβριον τήν ώραν τού /.υυττμσίου τής αλώ-

| πεζός φίλους καί γνωρίμους και ά'ί/.ους εραστν.ς τώυ χυυηγεσίωυ, 
οίνινες, αφού συνείθωσΐ, πρώτου ρ.'ευ προγευματίζουσιυ ευ τώ ρ.ε- 
γδ.ρω, είτα δε εξέρχονται ίγιπποι ό).οι μετά πλήθους υ.υυώυ, παρα- 
λοϊουθούυτωυ καί τιυωυ εμπείρων θηρευτών πρός κυνηγεσίαν τής 
άλώπεκος έν τη έξοχή τού βαρόνου. 'Ονομάζονται δε αί τοιαύται 
διασκεδάσεις, κυνηγετικαί συναγε'ρσεις, αΐτινες συνήθως δια. το

| πλήθος τώυ συρρεου-ωυ καί τήν αύτών εμγόρησιυ α.πό πυευμάτων 
καί οϊυόυ ουδέποτε σχεδόυ καταλήγουσιν άνευ σοΖαρώυ δυστυχή- 
μάτωυ. Ί1 δε ζυνοδρόρυον, καθ’ ό κύνες προγεγυρνασρε'νοι, επί 
τούτω αγόμενοι ύπό τών ν.υρίθ)υ αύτών κατά προσδιωρισμέυηυ τινά 
ημέραν τού χειμώυος εις εξοχήν τινα, παρατρέχουσιν έπάθίοις, άτινα 
ό προσδιωρισμέυος κριτής έπί τέλους διανέμει εις τούς άριςεύσαυτας.

ΙΑΝΟΤΑΡίθΚ· 16> 1862 Ο ΒΡΕΤΤ ΑΝΙΚΌΣ ΑΣΤΗΡ.

ΚΡΝΟΔΡΟΜ1ΟΝ.

"θ ΜΑΡΚΕΣΙΟΣ Λ’ ΑΖΕ 
ΛΙΟΣ.

Ό μαρκέσις δ'Αζέλιος Βί
κτωρ 'Εμμανουήλ Ταπαρέλ- 
Χης ανήκει εις μίαν των αρ
χαιότατων καϊ έπισημοτατωυ 
οικογενειών τοΰ Πεδεμοντιου. 
Το δνομα Ύαπαρέλλης αναφε- 
ρεται ύπό τον Νοβέλλου εν τί) 
ιστορία τον Σαβίλλιανον, και 
ύπό τον Μουλ^ττου εν τή ι “ό
ρια τον Σαλοντσον ώς δνομα 
μιας έκ τών πρωτίστων οικογε
νειών τών μικρών δημοκρα
τιών, εις ας προ 700 περίπου 
χρόνων τό μέρος τούτο τής Ι
ταλίας τό Σαλοΰτσον ήτο διη- 
ρημένον. 'Η οικογένεια αΰτη 
κέκτηται ει σέτι τό πλησίον τοΰ 
Σαλοντσον κείμενον φεονοα- 
λικόν κτήμα καϊ τό μέηαρον 
τοΰ Λαγνάσκον, τό όποιον εις 
έκ τών ήγεμόνων μαρκεσίων 
τοΰ Σαλοντσον, αιχμαλωτι- 
σθεϊς νπο τοΰ πρι^/κιπος τής 
Αχαίας, έπώλησε τό 1312 πρός 
τόν Πετρΐνον Ταπαρέλλην, ό
πως ιϊποτιση τα λύτρα αύτοΰ. 
"Ετερος δε κλάδος τής οικογέ
νειας Ταπαρελλη κατώκησεν 
εις Σαζωνίαν έπϊ τής βασι
λείας τών Έλεκτόρων βασι
λέων τής Πολωνίας, καϊ ήξιώ- 
θησαν μεγίστων καϊ ύφ-ηλών 
τιμών ένεκα τών στρατιωτικών 
αύτών υπηρεσιών καϊ τών δι
πλωματικών εκδουλεύσεων.— 
Ό τής είκόνος μας μαρκέσιος 
απεστάλη νέος ετι υπό τής κυ
βερνήσεως τού Τονρίνου ώς ιϊ- 
κολουθος τής έν Βιέννη πρεσ
βείας καϊ τής έν Μονάχω. Ά 
κολουθως δ' νπηρέτησεν ώς έ- 
πιτετραμμένος εις "Αγγην, εις 
Βρυζελλας, εις Πετρονπολιν 
καϊ εις Παρισίους, καϊ τελευ- 
ταΐον ώς πρέσβυς εις Λονδΐ- 
νον, εις ηλικίαν 31 έτών, οπού 
και μενεϊ είσέτι ώς πρέσβυς 
τής Ιταλίας. Είναι δε μέλος 
τής Γερουσίας τοΰ Τονρίνου, 
και ενυμφενθη τήν θυγατέρα 
τοΰ Αλέξανδρου Μανζονί. Ό 
πατήρ αύτοΰ, 'Ροβέρτος μαρ-

κέσιος δ’ υΐξβλεος, ήγωνίσθη 
μεγαλως ύπερ τής συστάσεως 
έν ΤΙεδεμουτίω σκολείων προς 
ϊκπαιόίυσιν της τττω^ης νεο
λαίας καϊ ύττερ τής χειραφε 
σίας τών Διαμαρινρομένων καϊ 
Ιουδαίων, οττως άττολαμβάνω- 
σι καϊ ovtol τα αυτα τοϊς κα
θολικούς πολιτικά δικαιώμα
τα. Ό άόελφος αυτόν Μασσΐ- 
νος δ’ μέλος καϊ ον-
τος τής Γερουσίας, θεωρείται 
καϊ θαυμάζεται ώς καλός πο - 
λιτικος καϊ συγγραφεύς πολι 
τικών, ώς καλός στρατιωτικός, 
ώς άριστος μυθιστοριογράφος, 
καϊ ώς ζωγράφος. Καϊ εαν 
προσθέσω μεν, οτι η μήτηρ του 
Κωνστάντσα Άλφιερη ανήκει 
εις τήν οικογένειαν τού μεγί
στου τραγικού ποιητού τής Ι
ταλίας, θέλει καταφανή, οτι 
πλεΐσται διακεκριμέναι οικο
γένεια! συνδέονται διιι συγγέ
νειας μετά τής οικογένειας 
ταύτης τού μαρκεσιου.

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΣΑΙΝΤ- 
ΚΛΟΤ.

Τό έν Γαλλία ανάκτορου Σαίντ-Κλού 
ελαβε τό ονον.α άπό τού *Αγ.  Κλοδόλ- 
δου, τού έγγονού τού Κλοβίου. Εις ή·> 
δ’ αύτό κειται τήν σήαερον ύε'σιυ, ύ- 
πήοχε τό πάλαι θερινή τις ^ασι/ική 
εξοχική κατοικία, οίκοδοα<θεΐσα κατά 
ρυθρόν ιταλικόν έπί Ερρίκου τού Β', 
υιού Φραγκίσκου τού Α', ότε καί ή 
ποοιην ενταύθα ξυλίνη γέφυοα κατά δια
ταγήν τού αύτού βν.σύ.ίως κατεσκ-υά- 
σθ/j λίθινη. '11 κατοικία δ' αύτη ύπήρ-

τής σήαερον ανακτόρου. Έπί τώυ δια- 
ρ.αχών τών ρ.εταξύ Ούγκαινότων καί 
Καθολικών εί; τήν οικίαν ταύτην, α· 
νήκουσαν τότε εις τόν τραπεζίτην Έ- 
αώυυυαυ Γονδΐ, ακόλουθον τής Αικα
τερίνης τών Μεδίκων, ποός ον πιθα
νώς έδωρήθη αύτή υπό ττ,ς βασίλίσστ,ζ, 
συυ-λόγθτ] τό πρ'^ταυ ίυ τινι συρ.πο- 
σίω ή ιδέα τής σφαγής τής νεγοαένη: 
τού Άγ. Βαρθολομαίου. Διέρ.εινε δε γ, 
(,ίυ.ία. αΰτη εις τηυ κατοχήν τής οίκο ■ 
γενείας Γουδί έπί πολλά ετη, καί ά 
κολουθως ήγοράσθη τήν 8ην οζτω- 
Coiov 1650 ύπό Λουδοβίκου τού ΙΑ 
κατά τινας ι/ευ από τνυ τότε κατόχου

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΣΛΙΝΤ-ΚΛΟΥ.
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C/.ΓΟ TL'JG.

■άρ^οζ, αγοοάσα.:
αίοΟλΟυ οικία;

00)

κατ’ άλλους δϊ

Έο
•ρο; βω;θ·ι.

O'jt:

•ώ εστειλε 300,000 λίρα; καί

Qix'a: Tav οιά τόν α^είγόυ του τόν οούκα τί; Λύοζλίζ;, τό> πίυπει 
πρός ζξαγοαάυ τό ποσόυ τούτο*  εκόαισ· ^ε τά yprtu.v.xa καί τ^ν 
επιστολήν συα^ο7.αιο/ράψοςΊ όστις καί συνε'ταξε τό πωλι;τ«ριον έγ
γραφον, τό όποιον έκών ά’κων ύπεγρα^-ν ό ΈρΖάρδος· ν.αϊ ουτωτ 
ή οικία Γονοί περιίςλΘεν εις ττ,υ /.ατογτ,υ τ<ς βασιλείας. Κοτά τά 
αρχεία ό'αως τού Στέρ.ρ.ατος, ή οικία αύτρ <γοράσ^ αντί 240000 
λιρών ύπό τού αδελφού τού βασιλεως Φιλίππου τού λουκάς της Αύ- 
ρ^λίας, όστις τοσαύτα; εις αυτήν έπήνεγκεν άλλοιόίσεις καί προ?· 
σήζας, ώστε ούσκολον <το να προσοιορίση τις ακολούθως πού εαει- 
νεν ή οικία, καί πόθευ τ,ργ^ζζ τό εποι/.ο^ορ.-ηθευ νεον ρ.ε'γαοον· πεοι· 
πλέον προστ,ρτησε καί εις τά πέρις αυτού πολλάς άλλας γαίας καί 
κτήαατα. Καί πάλιν «πειτα, όταν ό βασιλεύς ένέκοίνε νά νυα- 
γεϋση τόυ αδελφόν του, εύαρεστγ;9είς Γνα α·ταποιήσ« τό ωοαΐου 
τούτο aiyttpov είζ εξαίρετου βασιλΓΑου παλάτιου, διώοισε τό 1660 
οιά αευ τήυ επισκευήν καί β-λτίωσιν αυτού τούς άοχιτίκτονας Λε- 
παντ^ν καί Γεράροον, οιά τόν οζάκοσαον οε τών κήποιν καί τού 
περι^οΖου τόν Λενότοον, καί οιά τήν κατασκευήν τών καταόόακτώυ
τον Μανσάρ, τόν οέ ώραϊσαόν τών αζγ ΐλο^ν στοών, τού ’Απόλλωνος 
ο<λονότι καί της Άρτερ.ιοος, ί^ς καί της αίθοΰσης τού ‘Άρεος, έξε- 
τέλεσεν ό περίγγ,υ.ο; καλλιτέ/ν<; Μαγνιάρ. Κατόπιν έν τώ άνα- 

■ ζτόρω τούτω πολλαί κατά ίιαρόρου; καιρού; iSiBpaav βασιλιζαί 
εΰωχίαι καί οιαχύσει; λαρπρόταται καί πολυτελέσταται. Καίότι ό 
γιλότιρο; σούς, άρξάρενο; άπό τού έγκαινιασμού τή; στοά; τού 
Λπόλλωνο;, καθ’ ό> έ'οωζε πρό; τόν βασιλέα λαρποόν καί ποαπώ- 
3ε; σναπότιον, 8εν ελειψεν επειτα, τή; έλαχίστυς οραττόρ-νος 
ευκαιρία; καί άγορρή;, άπό τού νά Slop "λαμπρά καί συ/νά συμ
πόσια μετά πλείστι;; όσν); άσωτεία; καί έπιίείξεω;, ίιανέαων ενίοτε 
ει; τον; προσζ·ζλ>;μένον; καί ίώρα πολύτιμα §ιά χ'ληρύτεαιν, ή 
επισομοτάτβ τών οποίων ήν ή λαβοϋσα χώραν κατά τήν πρό; τιμήν 
τον πρίσοεω; τή; Ένετία; ίοίεϊσα ύπό τον δονχό; έορτήντό 1689, 
χαθ' ήν ίιάγοραι ζυρίαι τή; Αύλή; ελαχον 8ύρων μί'/αήοπρεπεατά- 
των. Μετά τόν θάνατον όρω; τού 3ονχό; αί ίορται έπαυσαν, διότι 
ο νιό; αυτού καί ίιάίοχο;, άναίειχθεί; ύπό τή; Βουλής άντιδασι- 
λεύς, ήνάγζάσδν) νά χατοιχήαρ εί; τό Παλαί-'Ρογιάλ.

Εί; τό περί ον ό λόγο; άνάχτρρον τον Σαΐν-Κλοϋ έφιλοΕενήθ» ζαί 
ό Μέγα; Πέτρο; λιτώς τώ 1717. Έπί τών ήμερων δε Λουδοβίκου 
τού δονχό; τή; Ανρελ.ία; πολλαί έν αΰτώ, κατά διαταγήν αυτού, 
εγενοντο μεταλλαγαί καί προσθήζαι, ζαί μετά τόν γάμον αυτού αί 
εορταί ·παν·ί.ήα,Οησαν λαμπρότεραι τών έπί Λουδοβίκου τού ΙΔ'. 
Ακολούθως δ'ε ήγοράτθη ύπό τή; βασιλίσσις; Μαρία; Άντοινιίτττ,; 
αντί εξ εχατομμνρίων "λιρών, ήτι; χαί αντη επήνεγχε νέα; έν αύτώ 
αΖ.λοιωσει;, χωρίς όμως τή; ελαχίστν;; παραμορφώσεω; τών ύπό 
τών αρχιτεκτόνων Γεράρδον ζαί Αεπάντου ένεργγ,θεισών πρότερον 
τοιούτων, ώ; ζαί τών ύπό τού Μιγνιάρ έξεργασβέντων ώραίσαών, 
αλλα δεν τ,νήγρηαε νά άπολαύσν; τή; ενγαριατήτεως τού νά έγζα- 
τοικήσρ έν αΰτώ.

Χαπολέων δε ό Α' είχε προσδιορίσει τό παλάτιον τούτο διά θερι
νήν αυτού ζατοιζίαν, ότε οί μέν άπομεμονοιμένοι θάλαμοι τή; Μα
ρία; Άντωνιέττο; έξέλιπον· νέαι δ’ ανθι; μεταΜ,αί ελαβον χώραν 
εν αυτώ ζατά τήν ευαρέσκειαν τοΰ νέου αυτού ένοικου, ότε "εχτίσθρ 
επί τή; ύψ^λοτερας Αέσεω; τού παραδείσου αυτού καί ό λύχνο; τού 
Διογένου; κατά μίμησιν τύπου, μετενεχΰέντο; εί; Γαλλίαν τού έν 
Αίήναι; λεγομ-νου λύχνου τού Ατ,μοσθένον;, τόν όποιον ζατά πρώ
τον ήναψαν τήν πρώτγ,ν νύχτα, χαθ" ήν ό Ναπολέων έχοιμήθη έν 
τω «νακτόρω τούτω. Έν αΰτώ δέ τούτω σννεχροτήθτ, τό μυστικόν 
συμβουλίου, χαθ" ό, προεδρεύοντας τού Ναπολέοντος ζαί τριών 
βασιλέων συμπαρεδρευόντων, άπεγασίσθη τό συνοικεσίου τοΰ Να- 
πολέοντο; μετά τή; άργιδονχίσστ,; τή; Ανατρία; Μαρία; Δουίζης· 
εν αυτώ τούτω ετελίσθη καί ό γάρο; αυτό; τό 181Q. Τό δέ 1811 
ό ^περίβολο; τούτου έγο,τίσθη πρό; τιμήν τού τεχθέντο; βασιλίω; 
τι,; Ρωρς;, ζαί μεγαλοπρεπή; έγένετο ή δοθ-ΐσα εορτή· άλλ’ ίν »ώ 
μέσω τών ευωχιών σγοδρά ίύελλα καί ραγδαία έπισυμβάσα βροχή 
ζατεσβυσε τά ρώτα ζαί διέλυσε τήν πανήγυριν, τό όποιον συαβάν 
ίθεωρήθη ώ; απαίσιο; οιωνός. Άλλά ζαί έπί τή; Βασιλεία; τον Λου
δοβίκου Φιλίππου τό παλατιού τοϋτο, ώς χρημάτισαν ή κατοικία 
αντον ζατάτήν παιδικήν αΰτοΰ ήλικίαν, έπιμελώ; χαί ριλοζάλως 
χαθωρχίσθτ., ζαί έν αότώ έτελίσθτ,σαν τό 1840 οί γάμοι τού δον- 
χο; τή; ίίεμονρ, υυμρευφέντο; έν τή στοά τού Απόλλωνος. Καί 
χαθ όλ,ν δέ τήν βασιλείαν τον ενεστώτα; αντ,χράτορο; τών Γάλ- 
ζων, το άνάκτορον τούτο διετχ,ρήθη εΐ; άρίστγ.ν ζατοιζήσιμόν ζατά- 
στασιν, χαί εν αΰτώ ^ιλο-ενήθη ή βασίλισσα τή; Αγγλίας τό 1853 

ϊπίσζεψίν ττ,ζ.κατα

II ΜΕΤΑΞΑ ΩΣ ΑΝΤΙΜΙΑΣΜΑΤΙΚΗ.—Μεταξωτόν

αρετην τού προ/αμβάνειν καί ούύ 
γειας μεμολυσμένη; ατμόσφαιρα: 
ναι, ότι τοιαύτη τι; ή φύσι; το\

ττε ευκολώτατα δι’ άπζουστάτη: 
'εται καθ’ ολοκληρίαν. Τούτου . 
ών πνευμόνων προερχόμενη θερ

·, η γενναία ■ασ·

"ης ολέθριου

'ύ'7)

.1
=4

το, του μ^ταςωτου τουτου καλύμματος ατμόσφαιραν, τοιαύτι 
σαν ούναμιν, ώστε ν’ άποσυυθέτη τό μίασμα ποιν ή δυυηΘή 
Χ'·»ρήση εν τώ στόματι· επίσης 'Γ αληθές δυνατόν νά ηναι ■

τή; καϊ ολω; μηχανικώς ό>; άνταγι.ιγό;.
ΠΩΣ ΔΙΑΚΡΪΝΕΤΑΙ Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ.—ΊΙ μάλλον 

γνωστή μέθοδο; τού διαχρϊνειν τόν χάλυβα τοΰ σιδήοου ή τού νι
τρικού έξέο; χρήσί; έστι, χαθότι έπί μεν τού νάλυβο; αέλαν σπίλος 
έπιρερει επισταζόμενον τούτο, οΰχΐ δέ καί έπί του σιδήρου. Γάλλος 
τις χυμιζό; όμως, ό κύριο; Σαιντ Έκλούρ έδ’ςροσίευσεν άζριβεστέ- 
ραν ετι βασανον, εχουσαν ώδε πως. .'Οπόταν σιδτ,οά όάΖδο; ίντό; 
νιτριχαν οξέος, χοινή; δυνάμεως, έμβυίίζίςται, τό οξύ άναζέει πέριξ 
τής έπιρανείας τού σίδηρον· εαν όμως χαλυβικήν αντί σιδηοά; εν 
αυτώ εμ^νθίσρς, ή ζ.σις του νιτρικού οξέος έπί τιυα δευτερόλεπτα 
μόνον διαρκιϊ, καί εΐτα καταπαύει μεταβιβάζουσα οΰτω πως τόν 
χάλυβα εις »παθητιχην» κατάστασιν, καί διακρίνουσα αυτόν ένεκευ 
τούτου εναργέστατα έκ τού σιδήρου.

ΛΔΟΝΤΕΣ ΙΧΘ1ΕΣ. — Ο κύριο; δέ Γορώυ διενθννεν ίσχάιοι; 
παράδοξον χοινοποίησιν πρός τήν γαλλικήν άχαδχ,αίαν το>ν επιστη
μών, πραγματενομένην περί ά'δοντός τίνος ιχθύος διαιτωμένου εν τε 
ται; θαλάσσαις ζαί τοίς ποταμοί; τής μεσημβρινή; ’Αμερική;. Έν τή 
πραγματεία ομω; ταυτρ ό κύριο; ουτο; λόγον εΐδικώ; ποιείται 
περί τών αδόντων εκείνων ιχθύων τών άπαντωμένοιν ίν "Οοαω of 
Pailon, όστι; άρζτικώ; τών επαρχιών τής Έσαεοάλδι;; ζεϊται, ζαί 
όν παραπλϊων, υπό πανικού αίγνη; χατελ.ήγθη γό?ον, έζ 3αθέο; τί
νος ζαί βρέμοντος ήχου, όστις τό πρώτον εις ρίγα τι ζώον ή κήτος 
άπ,δόθη, μετά μιζραν όμως έξέτασιν άνεζαίύρθι; ότι ό πρόξενο; 
τούτου ειδό; τι ιχθύος ήτο, όπερ εμονσιχό;·· (musicos) παρά τών 
εγχωρίων καλείται. «Μικρόν δ’ύστερον ό ήχο; οΰτο; έπί τοσού- 
τον ίμεγεθύνθη χαί ηϋξησε,ν λέγει ό κύριο; δέ’ Γορώυ έν τή εκθέσει 
του, ώστε ανεμνήσθην τής αρμονίας τών εχχλησιαστιχών όογάνων.» 
Ο ιχθύ; ούτος ζή εν τε τώ άλμυρώ καϊ γλυζεΐύδατι, καθότι απαν

τάται καί έν τώ ποταμώ Matage, δέν εχει δέ είμή δέκα δακτύλων 
μόνον μήκος, τό δέ χρώμα αΰτού λευκόν έστι ζαί περιρραίνεται 
υπό κυανών σπίλων, εξακολουθεί δέ τήν μουσικήν του έπί πολλά; ώ
ρα; κατά συνέχειαν καί άνευ διακοπής.

Ο ΤΥΠΟΣ ΕΝ ΤΩ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩ ΠΕΔΙΩ.— Ο έν Βοστόνι άν- 
ταποχριτή; τή; "εγημερίδο; ό Ελεύθερο; γράφει- .< Άμα συν
ταγμάτων τινών στρατοπεδευσάντων ΐν τινι θέσει πρακτικοί τινε; 
τυπογράφοι θέλουσιν έζδώσει εσπερινήν τινα ίγημερίδα. Έν Hilton 
Head έν τή μεσημβρινή Καρολίνα άνεγάνη ήδη μία επονοαασθεϊσα 
Ό MS η ςτού στρατοπέδου, έπίχλησι; βεβαίως οΰχί σημαν- 
τική, δοθείσα όμως, ώ; φαίνεται, ύπό τών γενναίων τέκνων, άτινα 
άναγινώσζουσι τήν ίγημερίδα ταύτην. Το τελευταίον φύλλου αύτής 
περιέχει τόν ακόλουθον τερπνόν παράγραφον. «Επειδή ή ύφ’ήαών 
έκδιδομένις έφιςρερί; ή μόνη ϋπ'ερ τή; χειραγετήσεω; τών δούλων 
δημοχ.ράτι;^ςίν, έν τό? μεσυμβρινρ Καρολίνα, ζαί επειδή εΐ; άζατα- 
λογίστους οαπάνα; καί έξοδα προ; προμήθευσιν χάρτου καί ΰλΐ)ς 
ΰποκείμεθα, αναπόφευκτο; καθίσταται μικρά τις αϋξησι; τή; τιμή; 
αυτή;. Υποχρεούμεθα νά τιμήσωμεν έκαστον φύλλον τού Λ έ β η· 
τ ο ; αντί τριών λεπτών, δέκα όμως αντίτυπα αΰτού παραχωρούν 
ται αντί είχοσιπεντε μόνον λεπτών. Έν τούτοι; πρό; τού; πολίτα; 
τη; αυτό χρατορ ία; τών νάνοι ν (Palmetto empire) πα- 
ραχωροΰμεν τόν Λέβητα έν τή πρώτη αΰτού τιμή. 'Εάν δέ τι; 
έζ των ήμετέρων φίλων τών τά βόρεια μέρη οΐκούντων, όπου μεγάλη 
δαψίλεια πραγμάτων υπάρχει, λάβρ τόν ζόπον νάμα; πέμψρ δεσμί
δα; τινάς χάρτου, θέλομεν θεωρήσει εαυτούς τά μάλα ΰποχρεωαέ- 
νους πρός τούς γριχτούς *Υάγζίί?ας. »

„ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ.»—Ό κύριος Γερώμ ό πιθανώς μάλλον
έξοχος τών ζώντων τής νεωτέρα; γενεά; γάλλων ζωγράφων, ό γρά- 
ψας «τόν θάνατον τού Καίσαρος,» «τόν Οΐωνοσκόπον,» «τήν Φρύ- 
νην ενώπιον τού λρείου Πάγου,» κτλ. κτλ., ίπληγώθη ίσχάτω; χ.αι- 
ρίοι; εν τινι μονομαχία μετά τού συναδέλφου του κυρίου’ Στήβενς. 
T.‘’ai.«’Ζ«?έρουσιν, ότι ό βραχέων αΰτού έθραύσθη, 
τό βέβαιον όμως είναι, ότι ή κατ’ αΰτού βληθεϊσα σφαίρα περιήλθε 
τό όστουν τής χειρός αΰτού, σχηματίσασα χαιρίαν τινά πληγ ' 
τής σαρκός, εξ ή; όμως οΰδεί; έπαπειλεϊται κίνδυνος. Κυρία, 
ονομα, λέγεται, ότι σχέσιν εχει μετά τή; μονομαχίας ταύτης,

ΕΤΕΡΟΝ ΟΛΕΘΡΙΟΝ ΣΥΜΒΕΒΙΙΚΟΣ ΕΝΕΚΕΝ ΚΡΙΝΟΛΙΝΗΣ. 
—Πρό τινων ημερών ο κύριος Οΰώλδα ϊνήργησεν αΰτοψίαν έν τώ 
νοσοκομείο» τού Λονδίνου έπί τή; θανούση; Σάρα; Οΰίλλιαμ;, ήλι- 
κιας 31 «τους, καί συζύγου ράπτου τινός, διατελούντο; έν’τή Υπη
ρεσία τού οιασήμου Ιουδαίου ίματιοπώλου Μωύσέως. Τήν εσπέραν 
του προπαρελθοντο; σαββάτου ή τελευτήσασα προσπαθούσα νά φθά- 
σρ τεμαχίου τι χάρτου, όπερ όπισθεν είκόνο; τινά; ήτο, άνωθεν τή; 
εστίας ηρτημενης, ή αίσθή; αύτής ίνεπρήσθη, αί δε φλόγες πάοαυτα 
πιριεβαλον αυτήν. Κατήλθε τήν κλίμακα έν ριπή όφθαλαού, κραυ- 
γαζουσακαί Λοφυρομίνρ, παρρκολουθείτο δέ ύπό τίνος ένοικιαστού 
αυτής, όστις μετά δυσκολίας πολλή; ήδυντθρ νά σβέση τά; φλόγα- 
αφού όμως αύται χατέχαυσαν καί κατςμαύρωσαν τό τε σώμα καί 
τα μέλη^ αύτής. "Ετέθη ίντό; άμάξης καί μετεφέρθη εί; τό ύοσοχο- 
μειον ένθα μιαρόν ύστερον έξέπνιυσεν. Ή θανούσα έφερε κατά 
την ολεθριον στιγμήν τον συμβάντος παμμέγιστον κρινολίναν ήτις 
ως το είκός, τά μάλα συνετέλεσεν εις τήν ταχεϊαν άνάφλεξιν τών ίν- 
όυματων τή; αθλίας γυναιζό,, καί έπέφερεν οΰτω τόν ά'ωοον καί ό- 
δυνηρον θάνατον αύτής. Οί συγχλ.ηθέντε; ϊνορχοι ίχαραχτήρίσαν 
τσυ νχυατου τούτον «τυχαίον.»

‘IV ό;

σώμα και

Γυνή τι; καζουαινη Βραχτράρτ, καί σύζυγο; άαπελουργοϋ τινο; 
χοττ-ουσα τρό ηνων ήμιρών χόρτου πρό; βοσχήν, παρά τήν αχραν 
T0U ποταμίου Σ,μόργνε {iv passy Grigny) είδε π-χοά το ρεϊθοον 
κάπρου ερχόμενόν ex τον τή; απέναντι όχθη; δάσους.' Έγγίσαυ' το 
υόο,ρ το ζώου εΐσιπήδηστν έν αΰτώ χαί ήρξατο νά χολ-juSi διευθυ-

Ό
οοσήλθου ευ
: έ^Οομηχου: 
ζΐ τίνος ααα.

ΓΧΩΛΙΑΙ ΠΕΡΙ ΙΙΑΙΔ11Ν.-
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θρί’^ιν καί άυάτ.

'ν αύτών ; Διότι ένεκ-ν 
αρακινούνται αί τροφοί

Όίπατο.

καθι

χτίθευταΛ 
ρίπτει είς

Ot αυτα επίρόοιαν τού ω'.)· 
/ζεγας παροξυσαός εκ τούτ< 
ατονίας καί ναρκόίσεω: κα 
λααβάνεται.

II ΕΥΤ) ΧΙΑ.—Ουρείς σοφός δύναται ν’ αρν^^ή, ότι ή ύγιεστερα 
ήίικί χατάστασι; εύρίσχεται έν μέσω τϊ,; ραΆον άφΟόνον εύτυ/ία;· 
II ευτυχία είναι προίήλω; ή γυσιχ-ή χαί Οζία. ίχιίν/ι άτμοαφαϊοα τη·. 
'ί'νγΐ,;, εν ρ τό ζρν, ζινεϊσ5αι, χαί. άπολαμίάνειν πάντων των άγαΰ'. 
βών, έγζλείεται, χαί r-ι; ουράνιον α.νξχ,αιν έπ αύτών S-ννατα, Λ

αυτού.

γατών, ώρα; τινά; ή μέν αετά τήν δέ έτ 
τέκνα άδόενα.

Μ01ΣΙΚΛΙ ΧΟΡΔΑΙ—ΓΗ κατασκευή 
παιτει μεγάλην επιμέλειαν καί 
ύλης καί πεοί τού; τοόπους

άντιστάσεω; εις δεδομενον βαθμόν τά

ονόματα·

θί.

και c”6>pi

α·

ν.ρασχευ'/.σί'/.ς, ώστε αί λααβανό- 
ίά ούο προτερήαατα, τό της 
Τ.Μς ν.αι τό της εύηγί'χ.ς, Μέ 
Γαετ/;ρίοο; ή ’Ιταλία είχε τό 
εισαγοαενων υπό π/.»το·3ν!.7:ά 

υ.πόριου u ι.εξάγετν.ι ράάά.ου η ηττου

τών μουσιζών, ετι χαί νύν ή Νεάπολι; βρίζεται 
ζουσα τά; άριστα; μικρά; χορίά; βιολιού, Sion Ιταζία;

οτι αί μεμβράναι τών λειποσάοκων καί 
ΐυκαμπτότεραι καί ίσχυρότεραι ή αί τών 
Αί μικρόταται βιολιού χοοδαί γίνονται 
=ρων αμνού (ούχί πλέον ενός έτους ήλι-

κρείττονος καταστι 
διά τή; ένώσεω; το 
χίας), άλλήλοι; συν.

ΚΓΪΟΠΑΠΙΣΑΝΤΕΣ ΙΧΘΥΕΣ ΑΧΑΖΩΟΓΟΝΙΙΘΕΝΤΕΣ __
Γνωστόν ειναί, οτι ίιάτορο: Mr, ί,γόχοιν οόνα.νται νά πχγώσωσιν 
εντεζώ;, νά ρ.ετακορ'.σδωσι ι.οΖλά υ.ί).ια. μ.αχράν, χαί όταν eaSvSt- 
σδώσιν, εντό; ■’/νγ^ρον ν^ατο; ν’ άναζοωγονζ,ίώσι. Ποζύ.αί τε/νιταί 
λίαναι έγϊρ.ίσί<σαν Si ίγόνοιχ μν.χ.ρ'Λ-.ν Ιν χαταατάσιι παγιτ'Μει 
ρετακοαισ^ντων καί οροί; λέγεται, ότι ο Λάσςν,ο; Δρ Ιωάννη; 
Ονντιρο;, οοχιμάσα; οιάρορα πειράρ.ατα πρό; άναζ.,ιωσιν χρνοπα- 
’/ά>ν ΙχΟ-'νων, πάντοτ-. άπίτυχεν. Έσχατω; όρ.ω; Γάλλο; τι; πειρά
ματα ·πι τοντω εχτι).ων λέγει ότι άυεκάλν/,ε τι; ό περί τούτον λό
γο;. Βέβαιοι, οτι οι ιστοί τών ΐχβύων καί 8ατράχο;ν ούνανται νάι o> ιστοί 

ά τά ζώα
α//

πιμελή ηυ ποσότητα ^Ιυ/.-ρίυης, υ).η, ητις fh'j πη· 
7«·μ<\>ά; θερμοχ.ρασίαζ. Είναι γνωστόν, ότι ιχ

θύς τινε; ούνανται νά σ·νντηοηθώσι μαχρότερον χρόνον πεπηγότε; 
ήαάλοι, χαί μετά, ταΰτα ν' άναζωογονήθώσιν. "Οταν άρχρται τό 
ψύχος, φυσιζώ; οί ιχθύς ανέρχονται εΐ; τήν επιφάνειαν τού ΰδατος, 
ίνα εΐσπνεύσωσι τόν ατμοσφαιρικόν αέρα, ού άνευ ζωική ζωή δέν δύ
ναται να ύπαρξη εις τό ύδοιρ, Οί ιστοί άρα πήγνυνται καί γίνονται 
άκαμπτοι, άν καί ή ζωτικοτς; μένη- τούτο δέ είναι τό καλήτερον 
μέσον προ; μετατόπισαν ·γ/ελ.ύο>·ι ζαί -κονδοών ΐ-ζθύων εί- τ·4·„-
τα; ίίαναζ, όπ·ρ ιϊνναται νά παραίεχΟή ή ιγβυοτρογιχή τέγνη.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΕΚΠΛΙ1ΡΩΣΙΣ ΟΧΕΙΡΟΥ.—Κόρ»; τι; όνόρατι 'Ρε- 
βε'ζκα Βαρράτ, δυγάτυρ άξιοτίρων γονέων, άπεδανεν εΐ; τό έν Νότ- 
τιγχαρ γρενοζορεϊον τήν 21 τρ-'χοντο;, ό>; άζολούίω;. Πρό πέντε 
ετών ή άποίανούσα ητο εΐ; τήν ύπηρεσίαν τον Κ. Χάουαρί έζ Τί- 
δλ-ν, ώ; ύπυρετι;, ότε ωνειριόθρ ονειρον, τό όποιον αε·/ά^.ω; είλι·^εν 
αυτήν, καί ζακώ; οιέΒεα-ν. "Αλλν; 3έ τι; χνρία τή; οϊχία;, ή Κ “Αν
να Φάϊζεττ, παρατγ,ρήαασα τήν χατα^ξήγ,μένγ,ν χατάστασιν αντή; 
ηρωττ,αϊ τί; ή αιτία, χαί εΐ; άπάντζσιν ή ααχαρϊτι; Ιεπτομεοω; πε
ριέγραψε τό ονειρον, ον ή ουσία ίτο, ότι ίντό; πέντε ετών άέλει ά- 
ποβάνιι, καί ότι πρέπει νά έτοιμάζοται. Τόσον βαΟέω; έρριζώθη 
εΐ; τόν νουν αντή; r, πιρί. τούτου πίστις, σ.στε οΰιίερία άργιβολία 
ότι τοϋτο έγένετο ή αιτία τον Οανάτον. ’Αζολουίήσασα τά ύπό τού 
ονείρου ίιαταχίέντα ήρξατο σπον3αίο>; νά ετοιμάζεται ποο: 
τον, καί αεγα μέρος τού χρόνου ά(ριέρωσευ ' ' 
κοντά, σταΘερώς πιστεύουσα, ότι ό Θάνατο;

τό όυειρον ζατελήφθη ύπό σγοδροϋ πυρετ 
εις μεγίστου χίυουυου, πληυ εκείνη έπεαίνι 
είσετι ό χρόνο; της τελευτής, καί ότι θε) 
εΐσετι τρία ετη νά ζήση. Μετά αακοάν υόσ

σάνα- 
είς Θρησκευτικά καθή- 
έμελλεν ακοιβώ; νά ε- 
Δύο περίπου ετη μετά 
καί ή ζωή της εφθασεν

δίΟΤΙ ?χίΐ

ς—τούνοό; αύτής εχ τηζ προσ- 
εβ ·' ω- τού θανάτου έσάλευσε τόν εγκέφαζον, και, περι--σ.η ει, .. 
'Ζ717* ί ώστε πολλοί τών περί αυτήν άνέλαβον να προσεχωσι μη 
πογνωσυ, -αυτί; οΰτω; έχουσα μετωκίσθο είς το εν Νοττιγ- 
..ρα.ιΐ ■ 16;ν παοελθόντος μηνός, οπού χαι εξεπνευσε
^■ν 2Ι^οί άχριβώ; τήν ημέραν, ήν είχε πρό πέντε ετών προσδιο- 

‘■rn χατά τό καθ' ύπνον όραμα.
ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΚΡΟΑΤΑΙ. — *Αν  έσκεπτόμεθα πόσον πασα ζεςις 

ί^Ζ.-ιον τών παίδων επενεργεί έπί καλώ η κακω ει; 
«διών βίον, ήθέλομεν παντες εΐσθαι πολλώ μάλλον 

προσεκτικοί εις τά παρ ημών Ζεγομενα.
έπί ημέρα; χάθηνται κκ.ί^ , 
τινός λέξεω; ί φράσεως, ην ουδεις ποτέ

ν καί εϊ; τινα; έπιζαίρους περιστάσεις μεταχειρίζονται αυ- 
τήΓτήν’ ιδίαν λέξιν ή φράσιν μετ' έχπληχπχού χαί τρομερού απο- 

1-λ=σάατος. Πόσον λέξι; τις προπετή; καί αυθάδη; έχφεύγουσα εκ 
-ών /ειλεών τών αθώων αύτών ο'ντων διεγείρει έν ήμϊν δυσάρεστου 
αίσθηαα! Καί όμως, φεύ! άν καί βλέπωμεν καί θρςνώμεν διά τήν 

πραγματικήν διαστροφήν τής ανατροφής, χοΛ εχωμεν 
τήν χατά πάσαν στιγμήν πανσθενή επενεργειαν τη 
έπί τών άπαλών αύτών ζαί αθώων παρατηρητών, μ 
πτω; έχσφενδονίζομεν λόγους ακρίτου; καί απρεπεϊ; ενώπιον των 

αικρώυ ηριολυ αχροατώυ.
' ΕΜΒΑΛΛΩΜΕΝΑ ΦΟΡΕΜΑΤΑ.—Εί; τόν νουν τοΰ παρατηρητοϋ 
πολλαί διεγείρονται σκέψεις βλέποντας τά έμβαλλωμε’να ζαί επιδιορ
θωμένα φορέματα πένητος. Ταΰτα περιλαμβάνουσιν ολοκλήρους τό
μους μεθ" υπομονή; φερομένη; πενίας. Όμιλούσι περί άμεμψιμοίρου 
χαί φίλεργου συζύγου, ζαί περί τών μαχρών ωρών, τά; οποία; δαπα
νά ράπτουσα· περί τή; "εναγώνιου προσπάθειας εχείνης, ήτι; έν τα
πεινοφροσύνη προσπαθεί νά δειχνύρ εί; τόν κόσμον οσον τό δυνατόν 
τήν ζαλλιτέραν όψιν. Οΰδέποτε περιφρόνει τά έμβαλλωμένον φόρεμα 
τού απόρου έργάτου, διότι ίσως ό "εργάτη; αύτό; εχει κατ’ οϊκόν 
τινα, όστις αγαπά αΰτόν, ένώ πολλοί τών πλουσίων οΰδένα εχουσι.

ΕΠ1ΣΥΡΙΞΙΣ ΤΟΥ ΕΔΜΟΝΔ ΑΒΟΥΤ.— Ό γνωστός Έδμόνδ 
•Αβούτ επαθεν έσχάτω; τρομεράν ήτταν είς τό έν Παρισίοι; θίατρον 
«Ώδεϊον.» Δράμάτι ΰπ’αυτού συνταχθέν καί ονομαζομενον «Ι αί 
τάνα» παριστανόμενον έσυρίζετο ύπό τών θεατών άδιακόπω; από 
τή; πρώτη; μέχρι τή; τελευταία; πράξεω;. Τούτο συνέβη "επανει- 
ληι»|Λέυως τρεις η τέσσαρας γοράς. Αί upavycd καί οί συριχμοϊ ί- 
φΘασαυ εί; τόυ ανώτατου βαθίλόν την παρωθούσαν Δευτέραν όαά; 
υε'ωυ, σπουδαστών τών σχολείων τού Κάρτιέ Λατέν ρ.ετεβ/}, αετά 
τό τέλος της παραστάσεις, εί; τήν οικίαν τού συγγοαφεως, καί πα- 
ρίστησευ έκει έν σχιαριβαρί, ύποκάτω τών παραθύρων του, φωνα- 
ζοντε; «κάτω τό πω).ηρ.ένου αρίαςϊ» «κάτω ό κοιλαρά;!» II πρώτη 
τών ε'/.γράσεωυ άυεγερετο είς τόυ ’ίδιου συγγραφέα, ή δε δεύτερα 
είς τινα υποτιθέμενου πάτρωνα του. Επειδή δε τό πράγμα έλαμ- 
βαυε χαρακτήρα «έκδηλώσεω;» παρεμ^άσα ή αστυνομία ^ιεσν.όρ- 
πισευ έκείυους, οΐτιυες επίμενον νά δίδοισι τοιαύτην ουσάρεστον 
διασκέδασιυ εί; του Κ. ’Αβούτ, καί τινες άπηχθησαυ καί εί; τήν 
φυλακήν. Τό ^ράμα αύτό τού Κ. ’Αβούτ, λέγεται, ότι ειχεν άποροι- 
γθη ύπό τών Θεατοώυων τού Γαλλικού Θεάτρου, καί η^η άποροί 
πτεται καί ύπό τού ακροατηρίου τού Ώ,δείου.

ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ Ο ΒΟΥΡΒΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΟΝ ΔΥΟ 
ΣΙΚΕΛΙΑΝ.— Δον Ζουάυ ό Βουρβώυ έν τι, έπομέυγ επιστολή, ττ, 
γραγείση πρός τόν βασιλέα της Ιταλία; Βίκτορα Έρ.ααυουήλ, καί 
δηαοσιευΘείση έν τη έγημερίδι τού Τουρίνου «Αί ΕΘυικότητε;,» 
παραιτεϊται παντός δικαιώματος αυτού έπί τού θρόνου τών Ουο 
Σικελιών. «Έν Λουδίυω, τη 24η Οκτωβρίου 1861. Ό; αρχηγό; της 
οικογένειας τών Ισπανών Βουρβώνωυ παραιτούμαι παντός δικαιώ
ματος μου έπί τού Θρόνου οίουδήποτε μίρους της ’Ιταλίας. Καί &>ς 
Ισπανός, έν τη παρούση μου εξαιρετική Θέσει, βέβαιος ών, οτι είμί 
ό πιστός διερμηνεύς τών ευχών τού έθνους μου, διαμαρτύρομαι 
ν.ατά πάσης πράξεως της παρούσης ισπανικής κυοερνήσεως, ήτι; 
τείνει εί; τό νά ρικοψινδυνεύστ] τά αδελφικά αισθήματα τών δύο 
εθνών. Διό καΘυποβάλλω ενώπιον υμών, άναξ, τήν τε παραίτησίν 
μου άπό παντός έπί θρόνου τη ό; ιταλικού δικαιοιματό; μου, καί 
τήν κατά τή; ισπανικής κυβερνήσεως διαμαρτύρησήν μου έν όνό- 
ματι τού ισπανικού λαού. Δέν «αφιβάλλω, ότι ή ύμετέρα μεγαάειό- 
τηζ θά αναγνώριση, ότι ούτω ποιων, έκπληρώ έν τών καθηκόντων 
μου, καί είμι (βέβαιος, ότι οί συμπατριώταί μου θά εύ/αριστηθώσιυ 
όρώυτές με νά απαιτώ) τάς συαπαθείας, ών άξιούνται παρά τών 
Ιταλών. Συγχαίρω τΐι ύμετέοα μεγαλειότητι έπί τ^ ύψηλ^ θέσει, ηυ 

άπεκτήσατε ώς άναγενυητή; τής ιταλικής φυλής, καί έάυ δέν έπι- 
τραπή καί έμοί νά πράξω τό αύτό διά τήν Ισπανίαν, δύναμαι νά 
επιβεβαιώσω τήν ήμετέοαν μεγαλειότητα, ότι Θά διατελώ πάλιν ό 
διά παντός πιστό; και άφωσιωμέςο; υμών φίλος, Ζουάν ό Βουρ 
βών.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ.— 
Αρχαιότατον ζαί σπανιώτατον χρυσούν νόμισμα εύρέθη πρό ολί
γων εβδομάδων.έν τώ κήποι τής νέας οικίας τού Κ. Κόουαν έν Btp- 
κίλλη. Τό νόμισμα αύτό εύρέθη έπί της έπι^αυείας, άλλά τό ίδαφο; 

νεωστι είχε άνορυχθή είς βάθος οκτώ ή δέκα ποδών. Άπό του ενός 
μέρους φέρει άκομψου όμοίωαα ίππου καί άλλα σύμβο)α, άπό δέτού 
ετέρου τά γράμματα Β ODVOC, άτιυά είσιν έντε).ώς ευδιάκριτα. 
Οι επισημότεροι νομισματολόγοι, οΐτιυες είδον τό περί ού ό λόγος 
νόμισμα, ύποθετουσιν, ότι είναι τής περιγήυ.ου Βοδίκης, βασιλίσ- 
σης τών Ίσενών (Iceni).

Είναι έκπ).ϊ]*ζτικό>  όπ 
ά συλλογίζονται οί παι^ες ίπϊ άπ-ριση.-

roc ογθα).υ.ώυ 
ά/.ριτουυθίας

ουσεν υ.ετ· ρόλη-^ιζ, χαί καθ' όσον πράσ
ου επηρεάζζτο, Ποό τριών $ϊ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ.

Ο οφθαλμός τή; ψύχρ; (πεταλούδα;) τΰγζειται έκ 17,000 φα
κών, ώνεζαστό; έστι τόσον εντελής, όσον ζαί ό ανθρώπινο; όφθαζμος.

ΕΝΤΟΣ τεσσαράκοντα ετών τό Μεξικόν ήλλαξε πευτήκοντα ζαί 

πέντε διαφορετικά; κυβερνήσεις.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝ ΒΕΛΓΙΩ.-^Κατά τά; άρχά; του παρελθόν

τος έτους ύπήοχον έν Βελγίω 139 μοναστήρια δι’ άνδρας και 809 
διά γυναίκας.' Έν Μαλίναις ύπάρχουσι 39 ανδρεία μοναστήρια· 
έν Βρούγαις, 15- έν Γέντρ, 27- έν Λιέγρ, 15· έν Ναμούρ, 10 ζαί 
έν Τουρνάρ 33. Γυναικεία δέ μοναστήρια ύπάρχουσιν έν Μαλ.ιναις 
198· έν Βρούγαις, 146- έν Γέντ», 155· έν Λιέγη 80· έν Ναμουρ 
62 καί έν Τουρνάρ 168. Άπό τού 18 46 ό αριθμό; τών ανδρείων 
μοναστηρϊων ηϋξησε ν.ατά 2 καί ό τών γυναικείων κατά 107. 
άοιθμός τών καλογήρων ζαί τών ζαλογραιών αγνοεί' 
ναται ακριβοί; να βεβαιωθή, άλ-λα δυνάμ.εθι 
ποοσεγγίζουσαν ιδέαν περί του αριθμού αύτών 

λ.ηθυσμό; ανασαίνει

ευ ττ υ:ητοοπο).ει ταΰτη^ οηυ.οσι-ΰ-ι όυ.οίαυ έκθΐσιυ κατά πάσαν τρι- 
αηυίαυ. *Ευ  τη έκθέσίΐ Οζ. τώυ τ-λευταίωυ τριώυ μηυώυ, ήτοι δκτω- 
βοίου, νοεμβοίου ζαί δεζεμορίου τού παρελθόντος ήδη 'έτους 1861, 
ποό τινων ήμερων δρμοσιευθείσει σύν τή εβδομαδιαία εκθέσει, πα- 
ρατχοούμεν, ότι ό ολικό; αριθμό; τών συμβάντων θανάτων χατά τό 
τοίυ.ηνον τούτο διάστζ,μα ήτο 15,866, αριθμός οστι; οέν υπερβαί
νει πολύ τού; θανάτου; τής άντιστοιχούσ;; τριμηνίας τού προπα- 
ρελθόντο; (του; 1860. Ό καιρός, λ . ή έν λόγω εζθεσις, και η- 

■οίνηνον αύτό διάστημα του

ο 46.4 βαθύ. Φαρενάϊ'

Ό 
£ύ- 

χηαατίσ&>υ£ν 
έν Γέντ/; ^ύο 

1061 βεγουίναςκοινοοιων, ω·.
(καλογραία;).

ΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΟΝ
ΦΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥ 1835—60.

ΝΑΥΤΙΚΟΝ.

"Ετη.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ‘EH-

Λ·^0;

μέση θεομοχρασία τή; ι 
ή τού 186θί 42.8 βαθι

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ Π ΑΡΙΣΙΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΣΤΩΣΑΝ ΔΥΝΑ
ΣΤΕΙΑΝ—Όποια βελτίωσι; τών Παρισίων έγένετο από του 1831

1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1814

16,628
21,685
23,812
24,500
25,457 
33,107 
40,171 
36,416 
31,843
30,240 
28,979

ΓΑΛΛΙΚΟΝ :

Χοήαατα.
Λίοαι 

2,306,837 
2,740,733 
2,636.718 
2,872,055 
3,178,772 
3,964,568 
4,996,568 
5,324,588 
4,787,518 
4,885,388 
4,800,388

1848
1849
1830
1831
1832
1833
1834
1833
1836
1837
1838

Άνί,Ο!

28,760
27,063 
24,679
22,316
23,016
28,313
48,812
34,479
40,882 
29,280 
29,602

άυ^ρώυ καί τών χρηυ.άτο)υ ζατά
■ησαυ ρ.εγά)οι ΐνεζϊν

1846 30,970 5,439,553 1859 30,008

1847 32,169 6,120,516 1860 30,588

ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ.

Έτη. "Ανδρε;. Χρήαατα. Έτη. “Ανδρε;.
Λίραι

1835 26,041 1,245,723
4,533,548

1848 43,978

1836 30,195 1849 39,535
1837 31,289 4,788,761 1850 39,693

1838 32,028 4,81 1,990 1851 38,957

1839 34,857 5,497,511 2852 40,451

1840 37,665 5,824,674 1853 45.885

1841 41,389 6,805,351 1854 61,457

1842 43,105 6,828,173
6,382,990

1855 67,791

1843 40,229 1856 60,659

1844 38,343 6,250,120 1857 53,919

1845 4 0,084 6,943,720 1858 55,083
62,4001846 43,314 7,803,463 1859

1847 44,969 8,013,873 1860 84,100

Λίραι 
5,957,882 
4,991,363 
4,193,161 
4,041,210 
4,320,633 
4,844,731 
7,969,905 
9,657,763 
9,928,7 18 
5,76 4,193 
5,337,060 
8,333,933 
5,944,864

σοτήτων, αίτιυες έυαπανήί 
στήυατος είς κα/ΛΜπισαόν 
σίου ταιυΐίου ές^οζΰΟησαυ
"holtou-u.. λία^υ’ ό οί ο'ηαοζ τ^υ Παρισίων ζΟαπάυησευ 9 εκαατοαα. 
λιρ.· αί ααπάναι τόΐν 12,000 νέων οικιών, υη συαπεριλαυ.'υανορ.!- 
υης της τ.τ.τό. τό 1831 ά^ία; τωυ οίυ.οπεο^υ^ ησ'λυ 118,200,003 
λιρ.· ^ιά κατεδαφίσει; ιδιωτικών οικιών επλ<ρω^ησαν 6,520,000 
λιο.· δΓ αυξ·/;σιν η επισκευήν 4,603 παλαιών οικιών Εοαπανή9ίσο.> 
6,901,000 λιρ.· ή πρόσθετος αξία η δσ^είσα είς παλαιά; επίλοιπου; 
οικία; είναι 175,510,000 λιρ. "Ο9·ν αί όλικαί δαπάναι διά τήν 
βελτίωσιν τών Παρισίων είναι 319,134,000 λιρ. ευ ύιαστήυατι

Έκ το

Χρήματα.
Λίραι

7,922,287
6,942,397
6,4 36,883 
3,859,917 
6,625,94 4 
6,640,396

12,182,769
19,01 4,708 
16,013,993
10,390,009
10,029,047
11,072,24 3 
12,991,668 

τά ετη 1854

ΤΟ Βατικάνον περιέχει 100,000 εντύπων βιβλίων και 2ο,000 
χειρογράφων, έξ ων 2,300 είσίν ανατολικά· πρό; ταύτοι; μουσειον 
νομισμάτων ζαί άλλων άρχαιοιήτων. Ή Καζανατενοιανή βιβλιο
θήκη σύγζειται έξ 120,000 τόμων σχεδόν καί χειρογράφων, ων 
τινα εχουσι μεγάλρν φιλολογικήν αξίαν. II Αγγελική βιολιοθήζρ π·-- 
οιίχει 148,725 τόμων καί ή Άραζαιλιτανή έχει επίσης πλ.ουσίαν 

‘συλλογήν ή Εαρβέρμα έχει 60,000 εντύπων πονημάτων, 10,000 

χειοογοάφων καί τά χειρόγραφα τού Τάσσου καί Πετραρχου. Π 
Κορσινιανή βιβλιοθήκ;, περιέχουσα με’γαν αριθμόν βιβλίων, είναι ή 
καλλίστ·; έν 'Ρώυ.η ή Εύρώπη διά τήν έν αύττ, ϋπάρχονσαν σνλλο-

ον βιβλίων, άναγλυρών καί -κίόσΐων της υϊ'/.άτη: τρίτης
■ηοίδος. Ή Κιγιανή καί ή Βαλλιζελζιανή βιβλιοθήκαι ε-

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΥΜΩΝΈΣ.—Ή ϊττ.σία
.■ Μ· Β, 
ότι αΐ εΐπαρζ'^όυ £τζ· QA;

■^όθη

Οί άύίΘαοι 
— 5—6 πνρατηρεϊταΐγ 
πολέαου.

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ Ι·Ν ΤΟΙΣ ΣΙΔΠΡΟΔΡΟΜΟΙΣ. 
__ >£κ Trjv 163,435,678 επιβατών των μετακομισθεντων ύπό τών 
σιδηροδρόμων τής Μ. Βρεττανία; τώ I860 έφονεύθςσαν 30 ένεκα 
τών τυχαίων συμβαμάτων, άτινα συνεβίσαν ζατα την πορείαν των 
ζομιδώι (έζ τού "αριθμού τούτου τών θανάτων οί 20 προήλ.θον εχ 
δύο φριχτών χαθ" οδόν συγχρούσεων τών άμαξών), ζαί 479 επζς- 
γώθησαν. Όθεν ή αναλογία τών θανόντων 'έχει οΰτω· 18 προ; 
100 εκατομμύρια επιβατών, ήτοι 1 πρό; 5 1/2 --^τομμ.^ ζαί ή 
τών πληγωθέντων, 30 πρός 10 έζατομμ., ήτοι 1 πρός 350 χιζ. 
περίπου. Ό λόγος όμως αυτός είναι συγχρι.εν.ω, ,.ολ.ύ μ-γεε, 
ό μέσος όρο; τών συμβαινόντων θανάτων έξ όμοιων περιστατιχων 
έπί πολλά προηγούμενα έτη ήτο περίπου 1 πρός 8 έζατομμ. Ταυ 
τα δέ τά δυστυχήματα δέν συμβαόνουσι μόνον έν τή Μ. Βρεττανία, 
άλλά καί έν Γαλλία, ένθα πολλά εγενοντο παράπονα χατά τών πολ- | 

λών ζαί άλζεπαλλήλων σ-νμβαμάτων, άτινα συνεβςσαν £7Τ1
το,ν γαλλικών σιδηροδρομικών γραμμών· εις α./.άντησιν 'J- 

ε.^ηυ.οσιεΰΟη η επουίυη ?/.θΐ'7ΐς.
«2,1 50 κοαι^αί άααξώυ τρίχουσιυ ηαερησίως έπί το^υ χρν.υ.ρ.ο»υ 

τώυ βορείου, ‘άνατολέκώυ, ίυπκώυ, Λύρηλίας καί Παοισίων υ,ίχρι 
της ^\εσοχεί^υ σι^τ,ρο^ροιιΐ'λοίυ εταιριών καί οΐ'λυιουσιυ απόχ.λσιυ 
1 92,000 χιλιομέτρων, άπερ καμνουσιν 777,150 κομιδα; ετησιω; 
^ιαυυούσοις άπόστασιυ 70 έκατ. γι'λίου.-τροιυ. Κατά .ήν y^pjjr/.ry 

τν.ύτηυ περίοδον ό αριθμός τών επιβατών εκείνων, οζτιυες ^χου 
τήν δυστυχίαν νά γείνωσι θύματα σιδηρούρομιχών συμβάντων, ητο 
44, ήτοι 1 πρό; 7 έζατομμ. έπιβατών. Οί αριθμοί ουτοι ληφθενη; 
έξ επισήμου πηγή; δεν δύνανται νά. διαφιζονεικτ,θώσι. Παραβαζλο- 
μένων δέ τών έκ σιδηροδρομιχών συμβαμάτων προελθόντων θανά
των πρό; τούς έζ τών άμαξών σνμβα.ίνοντας ίν ταις άγνιαι; των 
Παρισίων, θζ ενρεθή, ότι συμβαίνουσιν έν Παρισίοι; έζ τών άμαξών 
έν διαστήματι ένό; έτους περισσότεροι θάνατοι ή εξ όλων των σιοη 

ρο^ρόαων έν Γαλ.)ία επί 10 ολα styj. a
II έλάττωσι; τού τν.χυορου.ιη.ού τέλους έυ τη Μ. Βρίττανία άπό 

9 δηναρίων εΐ; 1 δην. δι ίχ.άστην επιστολήν έπέφερεν έν τγ αριθυ 
μώ τών ΐτησίω; διερχομένίκν διά τού βρεττανιζοϋ .αχυδρομ.-ν 

επιστολών αϋξυσιν 500 έζατομμ. σχεδόν.
ΑΠΟΒΙΩΣΕΙΣ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑ1ΑΝ ΤΡΙ

ΜΗΝΙΑΝ.—Τό γενικόν λη^ιαρχεϊον Λονδίνου, όπερ χ-,θ" έβδομάδα

δάσους, ήσαν 370,39 4 ν.ιρων πιην εχ του ποσού τον.ον •·ο·.···-- 
ν άφαιοεθώσιν 90,726 Zip. δι’ έξοδα· αί δε είσπραςεις ·χ των ρζ- 
σιλιχών δρυμώνων ζαί δασών ήσαν 40,550, ζαί τά έξοδα 32,961 
λιρ. Όθεν αί μεν όλιζαί έντεύθεν εισπράξεις ήσαν 41 1,44 4 Zip. 
αί οξ ^απάυαι 123,087 λι. και το πΐρίσ,τ·υυ.Ά όιΰ. τό ταυειο^ 
κοάτου; 287,737 λιο. Ση^ιωτεου ο·, οτι οί αισθοί τών ύπαλλήλω^

λααβάνονται 
εί; 27 χιλ. '

ΜΛΚΡΟΒΙΟΤΙΙΣ. ζυοία τις, ό 
σήλθεν εί; τι 
ησε τή 22α

■ζ'Ζιζίαν 97

•ών 9 Ω
ί?ιότι ΰπάοχουσι π'/.ιϊ’ 
Εΐ; γεωργός, ο στις ήδη

είναι μεγα 
εί/οσιπεντ 
30όν ετο;

οο;

ΤΡΟΦΙΙ ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ. — 'Π

UQVO'J γείυργοΐζ, αχι.ά χαί 
υ.εγα; αοιθμ.ό; ίππο

λόγω εταιρι/κ.

ζαί 3,000 υ.ΐυ

j7.i. τοσου ζΊΣρ^ητί'/.όΖγ όσου είς 
Οτε ηγευ ό σ.υθοολπος αυτό; τό

r/.Ο-σιυ π-pl της τρ 
ς τιυάς πληροφορία 
, οστιζ διατηρεί in

*11

χόρτου ά'Λ άχυρου’ οί $'ε (7JJ.0L 3 
χιλ. άτριπτον βρώμην ζαί άκοπον χόρτον. Καί εί; τού; πρώτου; 
παοετίθεντο 16 λίτραι τετριμμένη; βρώμη;, 7 1/2 λίτρ. κεζομμε 
υου χόρτου καί 2 5 8 λίτρ. ζεκομμενου άχυρου. Εί; δέ τούς δευ- 

Βοώ'ν,η 19 λίτρ., ζαί άζοπο; χόρτο;τέοους παρετίθεντο ατρι: 
1 3 λίτο. Λοιπόν ή τετρι;
άχυοον ήσαν 26 λίτρων ζαί ή άτριπτο; βρώμη 
ίππο; δέ, όστις ετροιγε χαθ ημέραν 26 λίτρα; 

ζαί κ'ζομμ· 
οεϊτο εί;

τκι οίλουουίσ.
,σό' ηαίοαυ.<■ · ι

βΰώαη^

τήν έξαίρετον κατάστασιν, ώσπερ ο ίππο; ο Ζαμ.-.α- 
: ήνεοησίως. Όθεν διά τήν εταιρίαν, ήτι; διατηρεί 
άν θοέΐη αύτούς δια τετριμμένη; βρώμης καί κε- 

ου καί άχύρου, όλων ζυγιζόντων 26 λίτρα;, έσ«- 
2 1/2 δϊ;ναρ. έξ έκαστου ίππου, ήτοι 60 λίραι
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Ο ΑΛΗ ΠΑ££Α£
Η Τ Ο I

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΠΛΟΤΗΣ, ΤΥΡΑΝΝΙΑ.
1ΣΤΟΡΙΚΙΙ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ο. ΔίΕΛίΟΥ.

ΤΟΛΙΌν ΠΡΩΤΟΣ.

ΚΕΦ Α Λ. /..
Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ 1ΙΕΤΡΟΣ Ο Γ'.Είχε ήδη άπομακρυνθή ό Άλής έκ τής μονής τής 

Πολλίνας καϊ διευθύνετο πρός τό Καρβουνάρι, ότε έν 
τώ σκότει τής θυελλώδους έκείυης υυκτός διέκρινε τά 
πλήθη τώυ Αθιγγάνων. Πλησιάσας ταΰτα έζήτει τήν 
Ζιδρέ. Μέ τήυ ώραίαν ταύτηυ γόησσαν θέλομεν ίδεί 
συνεχώς, ότι ειχεν ούτος σχίσεις στενάς, ότι αΰτη έ
στάθη ό αίσιος τής εφήβου αύτοΰ ηλικίας ιϊστήρ καϊ 
οτι τήν έγνώρισε μέσω τοΰ έκ Σαβόης ιατρού τοΰ πα- 
τρός του 'Ιερωνύμου Δε λα-Λάνση. Τής συντόμου ομι
λίας τού Άλή μετά τής Ζιδρές παρά μια τώυ τότε σω- 
ζομενων στηλών τοΰ ναού τής Απολλωνίας, έμεϊθαμεν 
τό κυριώτερον μέρος διά στόματος τοΰ Νίκου Τσάρα. 
Μετά τήν συνδιάλλεξιν ταύτηυ, πολλάκις καϊ θερμώς 
έναγκαλισθεϊς αύτήν εύθυμος έπέστρεφεν εις το Καρ
βουνάρι.

Καθ' όλου τό διάστημα τής οδοιπορίας ό διαβολι
κός νοΰς τοΰ Άλή δέυ ήδύνατο νά κορεσθή εύφροσύνης 
διά τόν τρόπον, μεθ'ού έξηπάτησε τόν παπΐι Εύθύμιον. 
Πάς τις άλλος συυηλικιώτης αύτοΰ διερχόμενος τούς 
ιϊγρίους έκείυους τόπους κατά νύκτα τοιαύτην, όμοίαν 
τών καταχθονίων τοΰ "Αδου, ότε ό μεν αήρ ήπείλει ώς 
ξηρόν φύλλον ν' ιιναρπάση έκ τών ποδώυ είς τδ ύψος 
τόν Άνθρωπον, ό δ' όμβρος κατέκλυζε τάς οδούς καϊ 
τά στενά όλα, έκαστος άλλος, λέγομεν είς τήν θέσιν 
του έπρεπε καϊ μετά προσοχής καϊ μετά φόβου υά 
πορεύηταΓ πλήν ό εύκαμπτος καϊ άστερόμματος Ά
λής ετρεχεν, έπήδα, κατ' ούδέυ ιϊυαστέλλων τήυ πο
ρείαν του, καϊ βάσκων μάλλον είς μεθην χαράς, ή 
φροντίζων διιϊ τούς τηλικούτους κινδύνους. Τωόντι, ή 
πεπυρωμέυη φαντασία αύτοΰ κατά τδ διάστημα τούτο 
ήτο εμφλογος ώς ή ιδία’ καρδια του, οτε έξήλθε τώυ 
αγκαλών τής ωραίας Ζιδρές, ήστινος τά κάλλη καϊ ή 
γοητευτική ήδυπάθεια ήσαν τοσούτω περίφημα, τούς 
χρόνους έκείνους όσω καϊ ή αγχίνοια αύτής καϊ ο τρό
πος μεθ' ού έπροφήτευεν. Ή νέα αΰτη είναι ή έν- 
σπείρασα είς τήυ φαντασίαν τοΰ δοξομανοΰς βέη τήυ 
Ιδέαν τοΰ ν' ιϊποκατασταθή μέγας ώς βασιλεύς ιϊπό 
Μοντενέγρον μέχρι Μάνης.

Ό Άλής είχε τυφλήν πεποίθησιν είς τούς λόγους 
τής γοήσσης, διότι πάντα όσα αΰτη προεμήνυευ έπραγ- 
ματοποιοΐ'υτο. Ή Ζιδρέ έφώτισε τόν νοΰν αύτοΰ διά 
παντοιων άποκρύφωυ τεχνασμάτων, ώς έκεΐνα τά ο
ποία μεταχειρίζονται οί μαγγανευταϊ, οί ψηφοπεκται, 
οί θαυματοποιοί, οί άγύρται, οί έγγα~ρ ίμυθο ι, ούτος 
δε έφαρμόζων ταΰτα πολλάκις μετ' έπιτυχίας έπϊ τών 
άπλουστάτων πνευμάτων τής έποχής έκείνης, θαυμά- 
ζων διά τήυ έπήρειαυ καϊ τό κράτος, οπερ παρ' αύτοΐς 
έκέρδισε πρϊυ πατήση τό εικοστόν έτος τής ηλικίας 
του, έμεθύσθη φιλοδοξίας καϊ ένεπλήσθη τοιαύτης 
εμπιστοσύνης περϊ τοΰ μέλλοντος του, ώστε πολλάκις 
ή φαντασία του ιϊυίπτατο μέχρις άκατορθώτων ένυ- 
πνίων. Ήδύνατο τότε νά σφάξη καϊ νιι πνίξη ολοκλή
ρους λαούς, νά καταστρέψ,/ πόλεις, νά έξολοθρεύση 
βασίλεια, τέλος έπεθύμει ώς άλλος Άλαρίχος, πάσα 
κοινωνία να μή ήτο ή εις άσταχών, όντινα νά ήδύνατο 
διά τής δρεπάυης του είς μίαν στιγμήν έκ τοΰ προσώ
που τής γής νά έξαλείψι/, Ή ορμή τοΰ φιλοδόξου βέη 
διά τήν τοιαύτην επιτυχίαν ήτον ακράτητος καϊ μολα
ταύτα ή έλαχίστη δυσμένεια τής τύχης, ή έλαχίστη 
αποτυχία, ο ελάχιστος κλύδων έπήρκει, ΐνα μεταβι- 
βάση αύτήν έκείνην τήν εύφλεκτου καρδιαν, αύτήν έ- 
κεινην την πυρόεσσαυ φαντασίαν είς ζοφωδεστέρους 
στοχασμούς νά έμβυθίση αύτήν είς τήν μεγαλειτέραν 
άποκαρδίωσιν καϊ άθυμίαυ.

"Οταν ό Άλής άφήκε τήυ Ζιδρέ, μεθ' ής έσυμφώνη- 
σε διά λόγους, ούς θέλομεν έν τώ επομένιρ κεφαλαίω 
ίδεί, νά συυαπαντηθή μετά πέντε ημέρας είς Μαυρο
βούνιου, ή φαντασία του ιινίπτατο υψηλότερα τής ιδίας 
τρικυμίας. Έφαντάζετο εαυτόν ήδη μέγα βεζύρην, ένό- 
μισεν, ότι ήτον ο θαυμαστός τοΰ σύμπαντος κόσμου, 
το αντικείμενου τοΰ φθόνου καί τής ζηλοτυπίας τών 
ανθρώπων, ό γαμβρός τοΰ Σουλτάνου. Άφιχθεϊς όμως 
είς Καρβουνάρι καϊ τούς πάντας ίδών είς ταραχήν διά 
τήν δραπέτευσιν τοΰ Βελιου, διά του φόνον τοΰ φύλα
κας, διά τήυ άνάληψιν τοΰ αγά, τής μητρός καϊ αδελφής του, καλλιστα δέ γινώσκων ότι περιέπεσου είς χεή-ας τοΰ Βελιου, όστις τεθειμένος ήτο άπό τούς Γαρ- 
δικιωτας, ΐνα τούς συλλάβη καϊ παραδώση πρός τού
τους, τότε διά μιάς είς άνώτατον βαθμόν άπελπίσθη. 
Τα μεγάλα πτερά τά ύψοΰντα αύτου πρό τινων στιγ
μών εις τα υεφη έπιπταν ώς τά τοΰ έγχυματιζομενου 
πτηνού καϊ ό ήρως αας έβυθίσθη είς άθυμίαυ, Ή ή-

ρωίκή μήτηρ του Χάμκω ή οδηγήτρια τών οπλών του 
ήτον είς χειρας τοΰ τρομερωτέρου της έχθροΰ του Βε- 
λιου καϊ έκ τούτου έπρεπε νά μεταβή εις τας^ το>ν 
κτηνωδεστέρων ανθρώπων τής Τοσκαρίας, τουτεστιν 
είς τάς τών Γαρδικιωτών.

Ώπλίσθη καϊ έξήλθε περϊ τήν αύγήν τής επιούσης, 
ότε τήν τρικυμίαν ήρχετο τδ φώς του ήλιου να κατα- 
στήση έ)πιωτεραν, λαβών δε καϊ αύθις την προς την 
μονήν τής Πολλίνας οδόν,ένθα ο πασσάς του Βερατιου 
Κούδρης είχε πέμψει πεντακοσίους στρατιώτας, ετρε- 
χε πρός ιϊναζήτησιν τής μητρός του.

Εύρε τούς Αθιγγάνους κατεσκηνωμενους, τους δε 
στρατιώτας άναχωροΰντας, καθότι ούδεν ανεκαλυψαν 
έντός τής μονής, ιϊφήσαντας δε έκτος ταύτης τινας φύ
λακας, ϊνα ειδοποιήσουν άν ίδουν τον Χρηστόν Μιλ- 
λιόνην έκεΐ προσερχόμενον.

Ό Άλής έζήτησε τήν Ζιδρέ, πλήν αΰτη είχε γίνει 
άφαντος, κατά τήν συνήθειάν της, χωρϊς ουδεις νά δυ- 
ναται νά τώ πληροφορήση πού μετεβη. Επίσης δέν 
ήδυνήθη νά πληροφορηθή είς ποιον μέρος διευθύνθη ό 
Χρηστός Μιλλιώνης, ούδ' έτόλμα πλείον νά χρονοτρι- 
βήσρ έκεΐ' καθότι τδ c ντ αλ μ α τής σ υλλήψ ε ω ς τώυ Γαρδι κιωτώ ν ήτο δι αυτόν μάλλον ή διά τάς γυ- 
ναΐκας.Άνεχώρησε διει τό Βεράτιον, ιϊνεπαυθη έκεΐ όλην 
τήν έπίλοιπον ημέραν καταβεβλημένος καϊ θεωρών τά 
πάντα ύπό τήν μελανοτέραν όψιν των, καϊ διά πρώ- 
την φοράν αισθανόμενος τήν πρός τήν γόησσαν εμπι
στοσύνην του κλονουμένην. Οπερ δέ μάλλον τον απε- 
καρδίωνεν είς τόν έσχατον βαθμόν ήτον ή έξάντλησις 
τοΰ βαλαντίου του, διότι έγνώριζεν ότι άνευ χρημά
των τώ ήτον αδύνατον καϊ τούς ιϊνθρώπους του νά δια- 
τηρήσρ καϊ τής μητρός τήν είς τούς Γαρδικιώτας πα- 
ράδοσιν νά προλάβη.

Έν τοιαύτη θέσει, ούτε καν φανταζομένος, ότι παρα 
τώ πλησιοχώρω Τομάρω ή μήτηρ καϊ αδελφή του 
τήν ιδίαν εσπέραν άντϊ μεγίστης ποσότητας χρημά
των ιϊντηλάσσοντο, ήγερθη τό μεσονύκτιον καϊ έλαβε 
τήν πρός τό Τζέρνο-Γκόρα ή Μαυροβούνιου οδόν. Ά- 
φιχθεϊς δέ είς τήν μονήν τής Ζέττιγνας (α) έζήτησε νά 
παρουσιασθή πρός τόν έξοχώτατον 'Ιερώνυμον Δε- 
Λα-Λάνοη.

Ό φύλαξ, πρός τόν όποιον ο Άλής ιϊπετάθη, ρί- 
ψας όμματα ύπερήφανα καϊ μάλλον καταφρονητικά, 
απεκρίθη, ότι ό έξοχώτατος δεν ήδύνατο τήν ημέραν 
έκείνην νά δεχθή μηδέ τόν ίδιον πατέρα του, έάν πα 
ρουσιάζετο, καθότι εύρίσκετο είς συμβούλιου με του 
Πέτρου Γ'. τόν αύτοκράτορα πασών τών 'Ρωσσιών. 
Συγχρόνως έποίησε τρις τόν σταυρόν του καϊ άπεκα- 
λύφθη τό φεσιού αύτοΰ ώς σημείου σεβασμού.

Ό Άλής ήνοιξε τούς γαλανούς οφθαλμούς του καϊ 
έθεώρησε του ρωμαλέου Μαυροβουνιώτην μετά πολ
λής απορίας ίσης τής ειρωνείας ήτις, διέτρεχευ άπαν 
το σώμα αυτού, έκτος τώυ χειλέων του' μετά τινα δε 
σιωπήν έπανέλαβε'

— Μή με έκλαμβάυης διά τρελλόν, ή ανόητου, κα
λέ μου Μαυροβουνιώτα, δώσε τούτο τό σημείου πρός 
τήυ έξοχότητά του καϊ θά ίδής ότι πάραυτα θά σε 
διατάξη υά με έπιτρέψι/ς, ϊυα είσελθω.

— Έγώ δε σε περνώ διά τρελλόυ, ιιπεκρίθη ούτος 
στρίφων του μύστακα, ειλλά μοΰ φαίνεται, παιδί μου, 
συ θελεις τά κάμης τόν τρελλόυ διά υά μέ γελάσης 
να σε αφήσω νά έμβής καϊ ίδής τό λαμπρόν προσώ
που τοΰ μεγάλου Κζάρον τής 'Ρωσσίας τοΰ νέου Κων
σταντίνου μας.. . άλλ' αύτά δέυ περνούν μαζή μου. .. 
πήγαινε ιϊπ' έδώ παιδί μου .... τδ μουστακάκι σου 
πρεπει τριαυτα έπιτάφιους ακόμα υά φιλήση εως ότου 
υά μετρηθή μέ τό δικό μου . . . πήγαινε καϊ θάρθη ή
μερα πού ό αύτοκράτωρ ό Πέτρος Γ. θά ρίψη τό γου- 
ναριστικο καλπάκι, καϊ μέσα στήν "Αία Σόφιά θά φο- 
ρεσρ τή χρυσή τοΰ Παλαιολόγου κορώνα . . . πήγαινε 
στην Κωνσταντινούπολη/ σταυρογυιέ μου, γιατί σαι 
πολύ ομορφο παιδί για νάσαι σέ τούτα τά βουνά' πή
γαινε από τώρα νά πιάσης τόπο στή "Αία Σόφιά μέσα 
νά δής τή παράταξι.

Παλιν δέ άπεκαλύφθη καϊ έποίησε πολλάκις τδ 
σημείου τοΰ σταυρού.

Ό Άλής έξ όσων ήκουε καϊ εβλεπεν ήρχιζε νά πι- 
στεύρ, ότι ό φύλαξ έκεΐνος τωόντι έπρεπε νά ήτο βε- 
βλαμμενος τόν νοΰν καϊ έζήτησε νά όμιλήση μέ άλ
λον τινα, ότε ευτυχώς ή θύρα άνοίγεται καϊ έξέρχεται 
εις καλόγηρος. Άπετάθη πάραυτα πρός τούτον καϊ 
είπε τό άντικείμενον τής έκεΐ παρουσίας του, δείξας 
το χαρτιον, όπερ έφερε τήν ύπογραφήν τοΰ ιατρού, ϊνα 
συγχωρήται πρός τόν κρατούντα τούτο άμεσος καί έ- 
λευθερα άδεια νά εισέρχεται κατά πάσαν ώραν.

— Είς πάσαν άλλην ημέραν τό χαρτί τούτο είναι 
άγιου ώς άντίδωρου, είπεν ό ίερεύς, καϊ διά νά κρατής 
τούτο, ώ ξένε, σημείου ότι όχι μόνον είσαι χριστιανός, 
αλλα καϊ έκ τών έκλεκτών καϊ μυστικών’ πλήν σήμε
ρον, ώ εύλογημένου καϊ ιιγαπητόν τώ Κυρίω τέκνου, 
ούδεϊς δύυαται νά είσέλθη ένταΰθα, ούδεϊς δύναται υά 
ίδή τήν έξοχότητά του, καθότι ή Αύτοΰ Μεγαλειότης

(a) eM όρ.ώ'έυμοζ τότε rtro /.v.t πρωτεύοντα του Μαυ^ο-
βουνίου, γράγετχι Celtipie καί Czettio’llie si's touj εύ/οωπαϊκον? χάρτας. 
ΊΙ Μο·*ή  αύτη εβεμελιώΟτ, το 1485 άπδ τδν Ίβάν υίδν του Στεφάνου, 
■ηρί/γιτΐος Σχατιμ-ηρου νίζηταντος υπό τόν Γεώργιον Καστριώτην τόν 
Μουράτ πασσαν της Κρόγιας. Καλείται όε επίοης ή μονή xal ^.ίττιντ^ε· 
xai ητο ή ίορα. ro'J άρχιερέως

ο αύτοκράτωρ πασών τώυ 'Ρωσσιών Πέτρος ό Γ. όί 
Μόσχας εσχάτως είς Μαυροβούνιου άφιχθεϊς κραή 
τήυ ώραν ταύτηυ μυστικόν συμβούλιου μετά τώυ £el 
δάρων καϊ Κνεζωυ, ϊνα όργαυίση τίνι τρόπιρ θά γεΐό 
ή πομπή τής εισόδου αύτοΰ είς τδ έκλαμπρου Βυζά^ 
τιον. Αμήν ! Αμήν ! άγιε Τρύφων τοΰ Κατάρου, β(ώ 
θησου, προσέθεσεν ό ίερεύς καϊ έσταυροκοπήθη πο\. 
λάκις.

Ό Άλής έλησμόυησε πρός στιγμήν τάς δυστυχώς 
του καϊ ήρχισε ύπό περιέργειας νά κυριεύηται. Πετρ^ 
ό Γ. τής 'Ρωσσίας είπε καθ' εαυτόν, κατέβη είς ι| 
Μαυροβούνιου έπϊ τώυ ξηρών καϊ πτωχοτάτων τούτα» 
χωρίων καϊ ετοιμάζει ένταΰθα τήν πρός τό Βυζάντιοι 
πορείαν του!! καϊ ούδεϊς αχρις ώρας εις τήν επίλοιποι 
Τουρκίαν ήκουσέ τι περϊ τούτου !!... άλλ’ ό Πέτρος ί 
Γ'. έδολοφουήθη πρότινος καιρού είς Πετρούπολιν!!^ 
Τά δύο όμιλοΰντα πρόσωπα τοιιιΰτα είναι βεβαίως ε. 
ξω φρενώυ...

Έν τούτοις έξακολουθήσας τάς ερωτήσεις του πρόώ 
τούτους,ϊνα άνακαλύψη,αυ πραγματικώς φρενόπληκτι» 
είναι ή τόν έμπαίζουυ, όχι μόνον τούτους ευρευ όμε-Ι 
Χούντας σπουδαίως, ιϊλλά καϊ άλλους υποστηρίζοντας·, 
ταύτά.

Έπείσθη τέλος ό Άλής, οτι ήτον αδύνατου τήυ ή/χε'-Ι 
ραν έκείνην υά συυαπαντηθή μετά τοΰ ιατρού' παρα-\ 
κατέθεσε όθεν ευ μικρόν δέμα μέ τινα ένδύματα, όπερ 
έκράτει, είς ίερέως τίνος όνομαζομένου Δανιήλ τό κελ- 
λίον καϊ ιιπήλθ^υ όπως δαπανήσρ τό έπίλοιπον τής 
ημέρας περιδιαβάζουν μεταξύ τοΰ πάντη αγνώστου τά 
καιρώ έκείνω τούτου λαού. Παρακολουθοΰμευ καϊ ημείς 
τόν Άλήν είς τήν σύντομον ταύτην περιήγησιν.

Τό Μοντενέγρον ή μάλλον τό Τζερνο - Γκόρα ή τδ 
τουρκιστί Καρά Δάγκ ή έιλβανιστϊ Μάλ-Έσιζά, τό 
άχρι σήμερον συχνά διαταράττον τήν εύρωπαϊκήυ ει
ρήνην, είναι χώρα πρωτότυπος, φιλελεύθερος, χριστι
ανική καϊ αξία θαυμασμού. Ας περιγράψωμευ αΰτήυ> ν 
όσον τά όρια τοΰ παρόντος πονήματος επιτρέπουσιν. IΉ έκτασίς του ιιμφίβολον άν ήναι περισσοτέρα τών 
διακοσίων λευγών καϊ ό πληθυσμός του τώυ 70,000 I 
κατοίκων. Είναι χώρα συνισταμένη έκ σωρείας τρα- I 
χέων όρέων, χιονοσκεπών καϊ συζευγνυμένων διά , 
ζυγών δυσβάτωυ καϊ άπορρώγων, ιϊποζευγνυμένων δ’ ένίοτε διά βαράθρων καϊ λεκανών καταφύτων I 
ύπό πυκνών δασών φυγοδέυδρων, ιϊγρίων πευκών, λε- 
πτοκαρυώυ, κοκκυγεώιυ καϊ έλάτων. Διασχίζονται δέ 
ταΰτα ύπό τών ορμητικών καϊ καταρρακτωδών ποτά- I 
μών τής Άερνοζεβίτζας καϊ Μοράκας, οΐτινες πολλο- I 
τάτους πρϊυ τώυ έκβολών τωυ χωνεύουσιν άλλους μι- | 
κρούς χειμάρρους, καταρρέοντας έκ τής διαλύσεως τής I 
έπϊ τώυ όροπέδων καϊ ιϊκρωρειών χιόυος τής δυσβάτου 
ταύτης χώρας (α).

Κατά τήν έποχήν, καθ ήν εύρισκόμεθα ένταΰθα, πρό I 
μιάς δηλ. σχεδόν εκατονταετηρίδας, τδ μέρος τούτο I 
διεφερε κατα πολύ τοΰ σημερινού. Ητο διηρημένον είς 
πέντε έπαρχίας ναχιές ή ν α χα ε δ ε ς, τήν Κατούν- 
σκα δηλονότι,τήν Λιεσάινσκα,τήνΠιεσιβάσκα,τήν 'Ριέ- 
σκαν καϊ τήν αερνίσκαν, περιεχούσας όμοΰ εκατόν δε- 
καέξ χωρία. Είχε δέ δέκα χιλ. άνδρειοτάτους μαχη- 
τάς. Εις τας άνω έπαρχίας προσετέθησαν κατόπιν 
καϊ έτεραι τέσσαρες ή Πιπέρι, ή Μπσελοπολίτζη, ή 
Μοράτζκα καϊ ή Κούτζκα. Παραλείπομεν τήν έπϊ τώυ | 
ημερών μας γενομένην αυξησιν τής ηγεμονίας ταύτης, 
περιοριζόμενοι είς τήν πρό τής ελληνικής έπαναστά- 
σεως κατάστασιν αύτής (β). I

'Ρωμαλέοι, εύειδεΐς, γενναίοι, ανεξάρτητοι, φιλο- 
πάτριδες, φιλόξενοι, λιτοί καϊ έκδιτητικοί οί Τζέρνο- 
Γκορΐται ήσαν οί δεισιδαιμονέστατοι καϊ προληπτι- 
κωτατοι παντός ετέρου λαού, τής τότε Τουρκίας, έ- 
χοντες διά πολλά πράγματα συνήθειας παραδόξους, 
καϊ αύστηροτάτους νόμους' έπαίδευον, λόγου χάριν, 
τήν μοιχείαν με θάνατον καϊ τήν δολοφονίαν διά προ 
στιμου' ή απλουστέρα ποινή διά τούς μοιχούς ήτον 
ένίοτε ή αποκοπή τών ώτων καϊ τής ρινός. Εύθύμουν 
καϊ ώρχούντο είς τόν ένταφιασμόν τών συγγενών καί 
φίλων των, καϊ έκαιον ζώυτας τούς έπιληπτικούς (σε- 
λιυιαζομένους) νομίζοντες ότι ό δαίμων κατοικεί έν- 
τος αύτών (γ). Έδιοικούντο τότε ύπό τεσσάρων αρ
χηγών καλούμενων Σιρδάρων, οΐτινες έν καιρώ μεν 
ειρήνης ήσαν οί δικασταϊ, έν καιρώ δέ πολέμου οί 
στρατηγοί. "Εκαστου χωρίου έδιοικεΐτο ύφ' ενός Κνέ- 
ζου, ού τίνος ή διοικητική έξουσία ήτο διαδοχική. Ό 
πρόεδρος τούτων έκαλεΐτο Βλαδίκας. 'Τπεράνω δέ πάν
των τούτων έγείρετο όμρ^ιεπίσκοπος'ύπό τό λάβαρον, 
τοΰ οποίου έν καιρώ πολέμου οί Σιρδάροι ήρχοντο νά 
λάβουν τάς οδηγίας του.

Οι Κνέζοι καϊ οί Σιρδάροι συνι/θροίζοντο γενικώς 
(α) Οί Μαυ^εβοονίώται μιαν,,υ.βρινΰζ τή; αρχαία; Δαζ/εατόα; είναι 

οί άρχν.ϊοι τοΰ ΠΑο>ίου Λαβεάταί, GentCS Lebeates (Π)ά». Βίβλ Γ . κε^. 
22) ττχρ'χ τη ό/ζωνύ/ζω λίμ.νν, τό νϋν τ·ης Σχόορα η Σκουτάρι.
Κατ’ κοχάζ «πετέλει ρΛροζ τη$ Ύλ)νρίας ν.χρι τ^< «ποχηί του Γεντίου, 
οτε ύπέκυώεν είζ την κυριαρχίαν της ’Ρώρ-ης καί ριτίκ ταΰτα είς τήν ιών 
Βυζαντινών αΰτοχρατόρ6)ν

(β) Montenegro par Mr. le Colonel L. C. Vialla de Sommiere*.  
Essai Hist ct Comnicr; Bur les Bondies de CaHaro per Adrien Dupre 
Paris 1818.

(7) Edward Dodweii. Τόμ. Α'. σε).. 20. )·έγα ότι μίχρι τού 1799 μό
λις ό αυστριακός υιοικν,τ^ς τού Κατάοου ηουνήθη νά σώση μίαν νέαν άπό 
της πυοάς.

I iAHOYAPiOil'J·1^-• δ ~Ζζήνπόλιν Ζετιγνιέ την παρά τόν Τζέρνοβιτζ πο- ■ 
) - αόν, ΐνα συζητώσι τάς υποθέσεις αύτών.
[Άν ’καϊ σλαβικής καταγωγής, κατ' έκείνην τήιγπο- 
| 'ν οί πλείστοι ώμίλυ ν τήν όλληνικ'ην, ένω ταυΰυ ει- 
! άμφίβολον, έάν ή φωιώ τώυ Πλατώνων έχρ τήυ I 'έλαχίσπην πνοήν έκεΐσε' είναι δέ ορθόδοξοι το θρή

σκευμα. . „ .Πρδς διακρισιν της σημερινής καταστασεως της 
\ ^ώρας ταύτης πρέπει νά παρατηρήσωμεν, ότι ό Πέ- 

τροβπζ Β · (184-0—Η·Ά) είναι „ πρώτος όστις ήνω- 
σει· είς εαυτόν τήν πνευματικήν καϊ κοσμικήν έξου- 

' σίαν, τήν τοΰ Βλαδίκα δηλ. καϊ τήυ τοΰ άρχιεπισκό- I που'’ότι ούτος είναι συνάμα καϊ άρχιερεύς, καϊ δικα
στής. καί νομοθέτης, και αρχιστράτηγος. Επειδή δέ I μένει πάντοτε Άγαμος ή διαδοχή μεταβαίνει άπό <ϊ- 

| μελιού είς άνεψιόυ. Περιστοιχίζεται ύπό συμβουλίου I συγκειμένου έκ δώδεκα έκλεκτών, διά τής συγκαταθέ- I σεως τών όποιων μόνον έφαρμόζοι ται οί νόμοι.
Αί έπαρχίαι διοικοΰνται καϊ τανΰν ύφ' όνος Σιρδά- 

ρου καϊ ένός Βοεβόδα, αί κοινότητες τουτέστ ' Πλε- 
μένια. ϋφ' ενός Κνέζου καϊ ένός σημαιοφόρου 1 'κουφά- 
λιανέρου καλούμενου. ,Οί τίτλοι ούτοι είναι διαδοχικοί εΐ'ς τινας οικογέ
νειας εύγενών περιει ιτζι καΧουμενας (α).Μετά τήν κάθοδον τώυ Γότθων τό Μαυροβούνιου 
περιήλθευ είς χειρας τώυ Σλάβων (β)· ότε δέ τό άκ
μασαν Σέρβικου βασιλείου ένηγκαλίσθη τήυ Βοσ
νίαν, τάς δύο Μοισίας, τήυ Άνω καϊ κάτω Δακίαν, 
μέρος τής Δαλματίας, τότε συμπεριέλαβε καϊ τό 
Μαυροβούνιου, οπερ έκαλεΐτο Ζέυτα (γ). Μετά δέ τήυ 
ήτταν τού βασιλέως Λαζάρου τδ 1389 είς τήυ μάχην 
τής Κόσσοβας καϊ τήν κατάργησιυ τής σερβικής βα
σιλείας, οτε οί Τούρκοι υπέταξαν τήυ Σερβίαν, ό Γε
ώργιος Βόλσχας έκηρύχθη ανεξάρτητος ήγεμών τοΰ 
Μαυροβούνιου. Ό υιός τούτου Σκατίμηρος ό έπικλη- 
θεϊς Τζερυόγης, δηλ. μέλας έκ τής μελαψής φυσιο
γνωμίας του, είναι ό θεμελιωτής τής οικογένειας τών 
Τζερνογεβιτζι, οΐτινες έπϊ τόσους χρόνους άυδρειότατα 
έπολέμησαυ τήυ δυναστείαν τοΰ Όσμαν, μέχρι τοΰ 
ηρωικού Γεωργίου Καστριώτου (Η6(>).

Περϊ τό 1 488 έπϊ τής βασιλείας Βαγιαζίτου τοΰ Β'. 
κατά τήυ ήτταν τοΰ Ίωάνυου Κ,ορβινου βασιλόπαιδος 

■ τών Ούγγρων, οί Τούρκοι έθεώρουυ πλέον τούς Μαυ- 
ροβουνιώτας υποτελείς' άν καϊ δέν ήδύναντο κατ' Άλ
λον τρόπον νά λαμβάνωσι τόν φόρον παρ'αύτών ή διά 
τών όπλων καϊ τής αιματοχυσίας, μέχρι τής έποχής 
τοΰ μεγάλου Πέτρου, ότε ό αρχιεπίσκοπος τωυ Δανιήλ 
Πέτροβιτζ προσέφερευ αύτούς ύπό τήν προστασίαν 
τής 'Ρωσσίας.Ό μέγας Πέτρος επεμψεν πλούσια δώρα, 
όπως περιθάλψη τά δεινά, Άτινα έπήνεγκον είς τήν 
χώραν έκείνην αί φρικταϊ λεηλασίαι καϊ πυρπολή
σεις τοΰ βεζύρου Δουμιΐυ Κεπριλί' πλήν τό 1718 ή 
ένετική δημοκρατία, έν τή μετά τής Τ. II. ειρήνη 
αύτής τοΰ Πασσάροβιτζ, παρεχώρησεν Άνευ ούδενός 
δικαιώματος, μηδεμιάς έξουσίας τούς δυστυχείς Μαυ 
ροβουνιώτας είς τούς Τούρκους, όπερ έκαμεν αύτούς 
υά ριφθώσιυ ευ τώ Άμα είς τάς άγκάλας τής'Ρωσσΐας. 
Έκτοτε μία σειρά περιπετειών, ών τινων τά καθέκα
στα θέλομεν βαθμηδόν ίδεί έν τώ συγγράμματι τούτοι, τήυ μέν 'Ρωσσίαν παρεκΐνησε τό 18ο2 υά δεχθή 
καϊ άναγνωρίση του Δανιήλ Πέτροβιτζ Ανεξάρτητου 
ήγεαονα, τήν δέ Τουρκίαν μετά τάς ματαίας επιθέ
σεις τό 1853 τοΰ Όμέρ πασσά, τοΰ άλβανοΰ Σελήμ 
πασσά καϊ τοΰ Οσμάυ τοΰ Σκούταρι μετά τώυ εξή
κοντα χΐλ. τακτικών καϊ άτάκτων στρατιωτών καϊ τού 
διά θαλάσσης στόλου των νά παραδεχθή τήν πρό αί- 
ωυων οωρηθεΐσαυ ύπό τής φύσεως αύτονομίαν πρός τά 
ήδη τριακόσια τού μικρού τούτου τεμαχίου τής γής 
χωρία.

Έξακολουθοΰμεν τήυ διήγησίυ μας.
ΕΊπομευ ότι ο Αλής έξήλθε τής μονής τής Ζέττιυτζας, 

εις την πρωτεύουσα τοΰ Μαυροβούνιου,άλλ'ή πρωτεύου
σα αυτή ευ τή υαχ ι έ τής Κατούνσκας ούδέυ ετερου ήτον 
ή απλή πολίχνη έκ δύο χιλ. κατοίκων συγκείμενη,ώχυ- 
ρωμενη κατα του αμυντικόν τιον ορεινών χωρών τρό
πον, καϊ μηδέν ωραίου έκτος τής είρημένης μουής καϊ 
του παλατιού τοΰ Βλαδίκα έμπεριέχουσα. Αί οδοί της, 
αν δύυαται τις υά τάς όνομάση οδούς, ήσαν, Άθλιοι 
και αποτομοι, λιθοστρωμέναι μάλλον δΐ αετούς καϊ 
πτηλωτα όντα ή δΐ Ανθρωπίνους πόδας.

^Κατα τήυ ημέραν έκείνην ούχϊ μόνον οί κάτοικοι 
της πολεως ήσαν έκτος τών οίκων ώπλισμέυοι καϊ 
διεσπαρμένοι καθ' ομάδας, ώς υά περιέμ.ενου άποφα- 
σιυ τιυα η διαταγήν, αλλά καϊ έκ διαφόρων Άλλων με- 
Ρ°ψ τοΰ Μαυροβούνιου είχον συνελθεί πολλότατοι 
εκεΐσε.

Η' θεα τωυ ήτο ζωγραφικωτάτη. ΟΙ ανδρες εφερου 
τευου πράσινου ίμάτιον χρυσόπαστοί·, τό όποιου είς 

το στήθος ήτοι· έστολισμένον μέ σφαιροειδή χρυσά ή 
αργυρα κουμβία καϊ τάργανα χρυσά. Άντϊ φουστα- 
νεΛ,Λ,ας εφόρουυ στενήν πράσινου άναξηρίδα, τής ό- 
^ο,ια?, ττερικυημίδες (τουζλούκια) προσηραοσμέυαι τ’· αυτής όπισθεν, •ησαν κεχρυσωμίναι, επίσης με nhipW'^i?808.1’aln'atia and Montenegro 1848. Societi'degeogra- . i o-ln‘ ^"'icr Marinier leitres sar I'Adriatiiine el !e Montenegro 18ο4.

Matlie Brim τόα ς".
(7) Ζέντα. Ζίτ!< . ·

■ς. Α! δέ εύγευέσ- 
'δροι διεκρίνοντο, διότι επί τοΰ 

Άν δέ καϊ ή λιτότης ή μάλλον ή πενία, ήτον εν
ταύθα εί 
Μάνης, * 
V 
επάθει νά

rvi^u «χ r νν · V . .χ, .! !---- .ίς όμοιου βαθμού τής τώυ Κακαούλιδων τής 
περίεργον οτι τιι όπλα πάντων ήσαν άργυρά 

χρυσά.
Μεταξύ λοιπόν τούτων ευρισκόμενος ό Άλής προσ- 

_______ λάβη θετικωτέρας πληροφορίας περϊ τοΰ 
αιτίου τής συναθροίσεως, πλήν ούδέυ ετερου ήκουευ ή 
ότι αΰτη ήτο διά τόν Πέτρον Γ'. τής 'Ρωσσίας, τόν ο
ποίον τά πλήθη περιέμενου υά ϊδωσι μεταβαίνοντα έκ 
τής μονής είς τοΰ Βλαδίκα τό παλάτιον.

—Πρό πόσου χρόνου είναι ό αύτοκράτωρ τής 'Ρωσ
σίας είς τό Μαυροβοΰυί σας; ήρώτησεν ό Άλής στρα
τιώτην τινά.

— Πρό πόσου καιρού είσαι ή αφεντιά σου έδώ, καϊ 
πόθευ ερχεσαι διά υά άγυοής ευ τοιοΰτου πράγμα; άυ- 
τηρώτησεν όργίλως ό έροιτηθείς.

— Έγώ ήλθα σήμερον τό πρωί μόνον, καϊ είμαι I τοΰ ιατρού ό μικρός αδελφός.
— Είσαι λοιπού καϊ σύ Φράγκος; ρίπτων ύποπτα 

βλέμματα καϊ περιέργως θεωρών τούτον προσέθεσε.
— Ναι ! είπεν ό Άλής άδιστάκτως.
— Είς τόν τόπον τούτον, παιδί μου, Άλλοι ιϊπό Μαυ- 

ροβουνιώτες, καϊ 'Ρούσσους δένήμποροΰυ νάχωρέσουυ' 
καϊ άν δέυ ήτον όαγ.ΣκανταρίαςΠριμαρίας 
ό μητροπολίτης τοΰΤζέρυ ο-Γ κόρα, τής 
Αλβανίας καϊ όλ ω ν τ ώ ν π α ρ αλ ί ω υ τ ή ς 
Άδριατικής (β) νά μάς παραστήση, ότι ό Κύρ Δε- 
λά-Λάνσης είναι ειλικρινής, πιστός καϊ ίδικός μας 
άνθρωπος, ούτε έκεΐνος, ούτε σύ θά είχατε τήυ οιραυ 
ταύτηυ τά ποδάρια καϊ τά χεργια σας στον τόπου των.

—- Τούτο τό γνωρίζω καλλίτερου άπό σέ, κύρ Μαυ
ροβουνιώτα' καϊ άν δένήμην καϊ ε’γώ, ώς καϊ σύ,Μαυ- 

. ροβουνιώτης καϊ κατά τήν θρησκείαν καϊ κατά τά φρο
νήματα, δέυ θά σοϊ έσυγχώρουν νά μοϊ όμιλής τόσον 
αύθαδώς' άνταπεκρίθη ό Άλής στρίφωυ -< δυ άρτυφυή 
μύστακά του.

— Πράβω, Κυέζο ! ... . φαίνεσαι πώς πολλάκις 
καϊ σύ επιες τό νερό τής Μοράκας .... πώς σέ λένε;

— Δε-λά-Αάυσης.
— Σαν το γιατρό ;
— Είμαι σέ είπα ό μικρός του αδελφός.
— Γνωρίζεις ειπό γιατρική;
— "Οσον γνωρίζει καϊ ό αδελφός μου καϊ ή άδελφή 

μο), ήτις είναι άκόμη πλέον περίφημη, είπεν ούτος 
σταθερώτερα μέ τό έπιπολάζον είς τά χείλη του φι· 
λόψευύου.I — Τόκα, προκομμένε μου.... ξέρεις καλά τήυ τε'- 

) χνην; σφιγγών τήυχεΐρά του μετού πολύτόν ήρώτησε.
— Διατί; μετ' απορίας (ΐυτηρώτησεν ό Άλής.
— Διότι έχω υά σέ ξεμιστηρευθώ ενα βαρύ μυςακό.
— Τήν ήξεύρω άρκετιι καλά' καϊ άν ήναι τί, τό ο

ποίον δέυ ήξεύρω τό ήξεύρει ό αδελφός μου καϊ ή αδελφή μου.
— Έχεις δίκαιον .... ορκίσου στον άγιον Τρύ- 

φωνα τοΰ Κατάρου πώς δέυ θά, εϊπης ποτέ είς κά· 
νένα ό,τι ίδής καϊ ό,τι άκούσης.

— 'Ορκίζομαι. . . .
— Άκολούθαμε υά βγοΰμαι έξω άπό τό πλήθος.
Ό Άλής πλήρης περιέργειας ήκολούθησε του μυ

στηριώδη Μαυροβουνιώτην, οστις τόν ώδήγησευ είς 
μικράν καϊ πενιχράυ καλύβην, τής όποιας τήν κλείδα I είχε κεκρυμμένην είς τήν όσφύυ του. Ήνοιξε τήν θύ- 
ραν καϊ είσήλθεν.Είς τό βάθος τής καλύβης έπϊ δύο ή 
τριών σακκίωυ κριθής έκάθητο κόρη νεωτάτη, κάλλους 
έξαίσιου, λάμπουσα ώς ό ήλιος, πλήν μεμαραμενη καϊ 
άπηυδημένη ώς νά έξήρχετο έκ τρομεράς άσθενείας.

— Τήν βλέπεις; ήρώτησεν ό Μαυροβουνιώτης, εί
ναι άδελφή μου είναι καλά είς τήν υγείαν της ώς σύ 
κ έγώ, πλήν τήν έχει κυριευμένη;· ό όξου είπ’έδώ, ό- 
στις έκατοίκησε τώρα μέσα της .... τήυ έχω λοιπού 
κρυμμένηυ καϊ τό κρατώ μυτικό άπό όλη τή Ζεττιγνα' 
διότι άν τό μάθουν, πρέπει κατά τήυ συνήθειαν, ο αρ-

(α) Edward Dodwell, τόιζ. Α'. σελ. 21 ταςείίια τοΰ 1801.
(£) Ό τίτζο; τοΰ ίπισζόπου Ζεττιντξα;. Dioeces Serv. Petcium me

tropolis -ζ·. 319. τό4«. Β'. Or Christ Lequien.L
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πλατέα σειράδια. Έπϊ τών ώμων εφερου μικρόν κ α- χιμανδρίτης καϊ ο', 
π ο τ ι ο υ έρυθροκυαυοΰι·, οπερ ώς ιππείς Ούσάροι ερ- 
ριπτον έπϊ τοΰ αριστερού βραχίονας. Έττι. κεφαλής 
έφόρουν μικρόν έρυθρου φέσιοι· καϊ σανδάλια ώς τά 
τώυ αρχαίων, διά τελαμώνων περιτυλίσσοντα τας κνή- 
μας αύτών.

Ητο δύσκολου υα διακρινη τις τίυες οί στρατιώται 
και πίνες οί Ιερείς, καθότι άαφότεροι ήσαν σχεδόν 
κατά τόν αύτου τρόπου έυδεδυμέυοι καϊ ώπλισμέυοι, 
ούδέυ ΐτερου διακριτικού σημείου φέρουτες ή τό φέ- 
σιον, τό οποίου παρά τοΐς ίερεΰσιν ήτο μέλαν αυτί 
έρυθροΰ.

Αί γυναίκες ϊφερου έσθήτα έξ όμοιου υφάσματος 
καϊ χρώματος, οϊα τά τώυ άυδρών, μέ όρειχάλκιυου 
κεχρυσωμένον κεστον περϊ τήυ όσφύυ, όστις ενίοτε 
ήτο κεκοσμημίνος διά πολυχρώωυ ψευδοπολυτίμιον 
λίθων. Αί ιϊνύπανδροι είχον μικρόν φέσιοι· επι τής 
κεφαλής πεποικιλμένον διά χρυσών ή αργυρών νομισ
μάτων, δηλ. επί τούτου έκρέμαντο κατά παραλλήλους 
κύκλους παράδες, γρόσια ή ρουπιεδες. Αι δε εύγενεσ- 
τεραι ιϊυτϊ τουρκικών νομισμάτων εφερον φλωρία τής 
Ένετίας (α). Αί δέ ΰπαΐ'!\ " ' ^.ΐ-. ι
φεσίου αύτών ούδέυ εφερου νόμισμα.

.,ι 1—,· 1 °· Σιρδάραι νά την κάψουν κατά με- 
σής εις τήν άγοραν,οιά να διώξουν του Σατανά άπό την 
πολιτεία. . . . Ό αδελφός σου έθεράπευσε ενα Μαυρο- 
βουνιώτη καϊ τόν έλύτρωσεν άπό τό κάψιμο' μπορείς 
καϊ σύ, να μου τη γιατρέψης; .... σείς οί Φράγκοι 
ξέρετε τοΰ ούρανοΰ και της γής τής τεχυαις . . . , άν 
μπορείς, εχω μια φορεσιά άρματα ολόχρυσα, είναι 
όλα δικά σου.

Καθον χρόνον ό Μαυροβουνιώτης έποίει τόν ταύρον 
αύτοΰ πολλάκις, ό’Αλής έπλησίασε καϊ ελαβεν τήν χεΐ- 
ρα τής νέας και εζητησε να εξετάση αυτήν,πλήν ή δυ~υ- 
χής,κυριευθεϊσα υπό τρόμου έλειποθύμησεν, καίεγεινεν 
ψυχρά ώς μάρμαρον. Περιττόν νά κρύψωμευ, οτι το 
θέαμα έθορύβησε και τόν ίδιου Άλήν, καϊ ότι ό θετικός 
καϊ βεβαιωτικός τρόπος, μεθ'ού ο Μαυροβουνιώτης 
συΐ'διελέγετο επηρεάσει· ούκ ολίγον καϊ τούτου τήν 
δεισιδαιμονίαν, ΐνα πιστεύη οτι ειχεν ενώπιον του άγ
γελον επίγειον, έν τω τρυφερώ στηθεί τοΰ όποιου ό ε
πάρατος Σατανάς χαρμοσύνως έξελέξατο τήυ πρόσ
καιροι· αύτοΰ φωλεόν. Συυελθώυ μετά μικρόν είς έαυ 
τόν είπεν, οτι ήθελε συσκεφθή μετά τής αδελφής του 
και ότι ήλιαζε τήν επαύριον νά τήν θεραπεύση.

Ό Μαυροβουνιώτης ηύχαριστήθη, ζητήσας δε καϊ 
λαβών πάλιν τόν ορκον τής έχεμυθίας τοΰ Άλή έξήλ
θε κλείσας τήν θύραν καϊ άφήσας τήν ώραίαν νέαν 
είς τήν βαθείαν αύτής λειποθυμίαν.

Ό ήλιος ειχεν ήδη βασιλεΰσει, καϊ ή ήμερα επιπτεν, 
■ ότε οί άνθρωποι συνεθλίβοντο είς τάς στενάς οδούς, 

ϊνα ϊδωσι τόν Κζάρον τής Άρκτου, Πέτρον τόν Γ'. με- 
ταβαίνοντα είς τό παλάτιον τοΰ Βλαδίκα.

Πέτρος ο Γ'. ήτον αναστήματος μέτριου' έφερε δέ 
μεγάλην ρωσσικήν καστοριού σισύραν περικαλύ- 
πτουσαν ολόκληρον τό σώμα του μέχρι αστραγάλων 
καϊ έκ πολυτίμου κακουαίου ρωσσικόν πίλον, ώς τά 
καλπάκια τής τότε εποχής. Έυτδς τούτου ήτο ή κε
φαλή του βυθισμένη μέχρις ώτίωι πάντη δε δυσδιά
κριτος.

Ίδών ούτος τό ζητωκι-αυγάζ^ν καϊ χειροκροτούν έξ 
ιϊμφοτέρων τών μερών πλήθος τό έκκενόνωυ πιστόλια 
καϊ τουφέκια, έστάθη καϊ με ιλαρόν, φίλαπλον καϊ 
στρατιωτικόν ήθος,όπερ έχαρακτήρισε τωόντι τόν περϊ ου ο λόγος μονάρχην τούτον τής Άρκτου, ΰψωσεν ολί
γον τό κάλυμμα τής κεφαλής, ϊνα φανή ή διακριτική 
τού μετώπου'του φλέψ, ήτις έπεσφράγιζε καϊ έμαρτύ- 
ρει τήν αλήθειαν τής αύτοκρατορικής του παρρησίας 
καϊ στεντωρίως έκραξε.

— Φίλοι καϊ αδελφοί Μαυροβουνιώται! ό θεός καϊ 
ή εύλογία αύτοΰ πάντοτε μεθ' υμών. Έγώ αγαπητοί, 
έξήλθον τής επικράτειας μου παραπεμπόμενος υπό τοΰ 
'Ιησού Χριστού μας, ϊνα θραύσω τά δεσμά τών Ελ
λήνων καί τιμωρήσω τούς παρανόμους τυράννους των. 
Έγώ, ω τέκνα έν Χριστώ, ό σύζυγος τής τιμαλφε~ά- 
της μου Αικατερίνης, τής άντ έμοΰ ήδη κυβερνώσης 
πάσαν τήν 'Ρωσσίαν, παρουσιάζομαι ενώπιον σας 
με τήν απλήν επωνυμίαν τοΰ ταπεινού βίου μου, 

• Σκιπάν-Μαλέ (Στέφανος ό μικρός), Έπεμφθην, 
ναι! άπό τόν παντοκράτορα, ϊνα ανεγείρω τούς βω
μούς του, ανεγείρω καϊ πάλιν τήν βασιλείαν τοΰ ςαυ- 
ροΰ καϊ διεκδικήσω τδ τοσούτον άτιμασθέυ ύπό τών 
αλλοφύλων άγιον όνομά του. Έγώ ναι είμαι Στέ
φανος ό μικρός, όμετούς μικρούς μι κ ρός ό 
καλός μέτούς καλούς καϊ ό κακός με τούς 
κα κούς (α).

— Ζήτω ό αύτοκράτωρ πασών τών 'Ρωσσιών ! . . . 
θάνατος ή ελευθερία !! θάνατος είς τούς τυράννους ! 
Ζήτω ή Ελισάβετ ! ζήτω ό Πέτρος ό Γ'. ! ζήτω άπα- 
σα ή 'Ρωσσία ' ζήτωσαν οί 'Έλληνες ! ζήτω ό μέγας 
Πέτρος!

"Ολαι αύται αί φωυαϊ ήκούοντο μετά τών πυροβο
λισμών καϊ κλαγγισμών τώυ γυμνών ξιφών, έξ όλων 
τών στομάτων τών άυδρώυ, γυναικών καϊ παιδιών ολο
κλήρου τής πόλεως τής Ζέττιγνας’ έξηκολούθουν δέ 
μετά τοσούτου ενθουσιασμού, ώστε ματαίως οί αρχιε
ρείς τής Σάβης καϊ Πέκης έξήτουυ νά εΰμουν άκρόα- 
σιν παρά τώ έκβακχευθέντι λαω ύπό τού ύπερβολικοΰ 
πατριωτισμού.

— Ανδρεία τέκνα τοΰ Μουροβουνίου, καϊ ηγιασμέ
να ιϊπό τόν μητροπολίτην τής Μόσχας και Πετρουπό- 
λεως, τέλος εκραξεν. ό άρχιερεύς Σάβης, οί γενναίοι 
Σιρδάραι, οί μεγαλόψυχοι Κνέζοι καϊ ο τρισέβαστος 
ήμώυ Βλαδίκας ειπεφάσισαυ, συνωρκίσθησαν καϊ συν
υπέγραψαν ν άκολουθήσωμεν τόν πανέκλαμπρον καϊ 
μυριόδοξου Κζάρον, τόν κραταιότατον Αύτοκράτορα 
πασών τών 'Ρωσσιών, όστις έν τή ταπεινοφροσύνη του 
κατεδέχθηνάκαταβή μεταξύ ημών τών άσημάντων καϊ 
πτωχών πλήν πεφημισμένων διά τήν άνδρίαν μας, 
ϊνα μάς παραλάβη είς τόν πόλεμον, τόν οποίον έκήρυ- 
ξε κατά τοΰ Σουλτάνου καϊ όλου τοΰ Μουσουλμανικού 
γένους. Καταθέσατε ό,τι προαιρεΐσθε είς τόν δίσκον 
τοΰ έθνους διά τήν κατασκευήν τής μεγάλης λεωφόρου 
τής ιϊγούσης ημάς είς τό Βυζάντιον καϊ συνασπισθήτε 
περϊ το στήθος, όπερ περικλείει τοιαύτην εύγενή καϊ 
γενναίαν καρδιαν πέριξ τοΰ αύτοκράτορός σας λεγ<·>,

(α) Villemain σεζ. 211. Rnlhiere ίστο,ο.τή; άναογ. τή; Πολωνι'α; τό/ι. 
Γ'. σεζ. 285. Max. Uaybaud τόμ. Α'. σελ. 129- Dictionnaire d· la 
conversation Montenegro Τίμ. 13 εεζ. 307.
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'ίνα συν αύτώ άνιδρύσωμεν του θρόνου τών Κωνσταν
τίνων...

— Αμήν! Αμήν ! Ζήτω ο Πέτρος ό Γ. ! ζητώ ό αϋ- 
τοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου ! ζήτω ό νεογέννητος και αν- 
τογέννητος Κωνσταντίνος ! έκραζαν οί αγαθοί Μαυρο
βουνιώται, εως ότου ό πέπλος τής άστέρου νυκτός 
ριφθείς έπί τώυ μελανών όρέων ήυάγκασεν αυτούς ν 
άποσυρθώσιν εις τα ίδια.

Ό πριν ιιποχωρισθή τόν Μαυροβουνιωτην,
πρός τόν οποίου ΰπεκρίθη του Ίπποκράτην, τον ηρω- 
τησε'

αδελφόν μου καί νά πληροφορηθώ τήν αλήθειαν . . . 
ακόμη δέν δύναμαι νά πεισθώ, ότι Πέτρος ό Τ’, κατέ- 
βη είς τό Μαυροβοϋνι διά νει έκστρατεύση μέ τους I 
Μανροβουνιώτας κατά τής Κωνσταντινουπόλεως. |

— θα τό πιστεύσης, θά τό πιστεύσης .... άφοΰ σε 
τό λέγω εγώ πρεπει να το πιστεύσης, είναι ο ίδιος ο 
φοβερός Πέτρος τής 'Ρωσσίας. . . έγιο ήξεύρω κάτι τι 
περισσότερον άπό τούς άλλους, διότι ό αδελφός μου 
είναι σωματοφύλαξ τοΰ Βλαδίκα. "Ακούσε" αλλά σέ 
έξορκίζιο είς τήν ζωήν καί τήν επιστήμην σου νά μήν 
εύγη γρυ άπό τό στόμα σου" καί χαμηλώσας τήν

I Μίλλιώνης είναι στο Τόμαρο επάνω, όρμητικώς
I τησε μέ χείλη τρέμοντα ό Αλής.

— Ποΰ τό είξεύρω ! τό άνεφίδι του ό Βέλιος
I σε χθες τή νύκτα είς τό Μαυροβοϋνι. έλαβεν μίαι>£’ 

τεταμένην ομιλίαν μέ τόν Αύτοκράτορα δύο ολο«κ 
ρους ώρας κάί είναι ακόμη έδο>.

—Ό Βέλιος είναι εδώ έντρομος ετονθόρυσευ ό L4\:g 
Ποΰ το έ)ξεύρεις όλα ταύτα ; μηχανικώς προσέθεα κ 
πίπτων είς ποικίλας σκέφεις. :

— Άμ σέ είπα, ότι ό άδελφός μου είναι σωματο^ό 
λαζ τοΰ Βλαδίκα.

Aj.lt'.

ΠΡ. ΤΕΧ.—ΑΝΘΗ, ΟΠΏΡΑ I.
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— Πιστεύεις ότι ό μικρός εκείνος άνθρωπος με τό 
τοσο μεγάλα καλπάκι είς τήν κεφαλήν είναι Πέ
τρος ό Γ'.

— Αμ άφοΰ οί σιρδάραι καί οί άρχιμανδρΐται τό 
πιστουουν πώς δύναμαι εγώ υά μή τό πιστεύσω, άπε- 
κρίθη αυτός άδιστάκτως.

— όίλλα ποΰ είδου άλλοτε οί σερδάραι καί οί άρ- 
χιμανόρΐται Πε'τρον τον Γ'. διά νά τόν γνωρίζουν;

— Ω γιατρέ, άμ μή υομίζης δά γιατί δέν γνωρίζο- 
μεν πολλά γραμματα πώς ήμασθε καί τέτοια χαϊβά
νια ! . . . εδώ είναι τόσοι Μαυροβουνιώται, οπού υπη
ρέτησαν είς τόν στρατόν τής 'Ρωσσίας καί τόν ενθυ
μούνται καί τον γνωρίζουν, ώς έγιο θά σέ γνωρίζω ύ
στερα και από δέκα χρόνια, άν σέ μεταϊδώ.... επειτα 
eXel στυ κούτελο τό σημείο τής φιδωτής καί χονδρής 
φλέβας, οπού μόνος ό αΰτοκράτωρ ούτος τήν έχει . . . 
€%ei την μύτην όλως διόλου ρωσσικήν, τό άνάστημα 
ηγεμονικοί- καί τό ϋφος χονδρόν στρατιωτικόν, τήν δέ 
φιονήν χονδρήν καί βαρείαν ώς εκείνου........ άμ έυυοίά
σου, πριν του προσκυνήσουμευ εμάθαμεν ποιος είναι

— Τι να σοΰ είπώ, δέν βλέπω τήν ώραν υά ίδώ τόν

φωνήν ώστε μόλις υά άκούηται, προσεθεσευ' φαί
νεται ότι τά e^ow χαλασμένα με τήν γυναΐκάτου τήν 
Κατερίνα, γιατί είναι τον διαβόλου γυναίκα και δεν 
ήμποροΰσαν νά ζήσουυ μαζί']. .. την άφησε λοιπόν καί 
ήλθε εδώ οπού ουλή μας σκοτονόμα~ε για τους 'Ρώσ- 
σους καί ξέρει τή ’μπιστοσύυη μας, και την τών γει
τόνων μας Χειμαρριωτών καί μας συνάθροιζε/ νά κι- 
νησωμεν κατά της Κωνσταντινουπόλεως, /iev τό κατα
λαμβάνεις θέλει νά έχη δύο θρόνους, ένα είς την Πε- 
τρούπολιυ διά την γυναίκα του κάί άλλου είς την Πό
λιν διά τόν εαυτόν του.

— Λοιποί· και οι Χειμαρ'ριώτις γνωρίζουν οτι ο Πέ
τρος είναι εδώ; σνννους ήρώτησεν ό 'Αλής.

— Καί οί Χειμαρριώτες! βέβαια καί οί Βαλτινοί, 
και οι Αγραφιώτες, μάλιστα ό περίφημος Χρήστος 
Μιλλιώνης, άφήκε τήν Ακαρνανίαν καί ήλθεν είς τήν 
Χειμάρρου καί τώρα εΰρίσκεται στο Τόμαρο επάνω 
και περιμένει νά χυθή σαν αετός άμα πέση τό πρώτο 
τουφέκι.

— Που τό ήξεύρεις Μαυροβουυιώτη, ότι ό Χρήστος

— “Εχεις δίκαιου !... έχεις δίκαιου !... αύριον έρχο 
μαι μέ τήυ ιιδελφήν μου καί επισκέπτομαι τήν αδελφή 
σου... μπορείς να μοΰ κάμης μίαν χάριν; . . . μιαν πολ 
μεγάλη χάριν;

— Φθάνει νά περνά άπό τό χέρι μου.
— Περνά . . . υά παρακάλεσης τόν αδελφόν σου να 

μάθη είς ποιου μέρος τοΰ Τομάρου επάνω είναι ή κα
τοικία τοΰ Χρήστου καί άν ό Βέλιος είναι είς Μαυρο- 
βοΰνι κάί πόσον καιρόν θά μείνη εδώ.

— Εις τούς ορισμούς, ιατρέ.
— Λοιπόναύριον έρχομαι πρόςέπίσκεφίν σου, είπεν 

ο'Αλής, όστις άπεχωρίζετο διαφλεγόμενος υπό μητρι
κού φίλτρου, όπιος πληροφορηθή είς ποιαν κατάστα- 
σιν εΰρισκετο ή μητηρ καί ή αδελφή του καί συγχρόνως 
έκυριεύετο ύπό φόβου είς τήυ ακοήν τοΰ ονόματος τοΰ 
Βέλιου- Άπήλθε δέ ίνα κοιμηθή ,όττου άφήκε τά ενδύ
ματα του, περιμέυων τήν επαύριον λίαν άνυπομονως, 
ίνα συναντηθή μετά τοΰ ιατρού καί τής Ζιδρές.

Όδηγοΰμεν τόν αναγνώστην μας είς τό δωματίου 
τοΰ ιατρού Λε Λα-Λανση.

("Επεται Κεφάλ. Η .)

© Ρι §> R ε< "ο
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ΓΥΜΝΑΣΊΊΚΗΣ Κ ΑΛΛΙΣΘΕΝ1Κ V 
ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ.

Γ'. Γυμνάσματα τών βραχιόνων.
Al τών βραχιόνων θέσεις διαιρούνται εις τρεις τάξεις, όγουυ εις 

τάς τώυ ώρων, τών άγχώνων καί τών βραχίόνο^ν.
Τά γυρυάσρατα τού βραχίονας άρχουται άπό τοΰ όίρου, έκτει- 

υόρίνα άπό τού έκτετααέυου βραχίουος ρΐχ^ρι τώυ ά/.ρων τών δα
κτύλων. Ή πρώτη θέσις, ώς έν αρχή έρρέθη, είναι ή τών βραχιό
νων ζρεραρένων πρός τά κάτω παρά τώ σώρα.τι εις ευθείαν θέσιν.

Αί κινήσεις αύται καθιστά) σι ν εύκαρπτον τό σώρα, προπετές τό 
στήθος, και ευσυστάλτους τούς ρύς· ρεγίστε δέ καταβλητέα πρά
σο χε, όπως ρη άποκλίνη πρός τά όπισθεν, άντί έρπροσθευ, τό σώ- 
ρα, ώς τούτου ενάντιου ρένου εκ πάσαν ορθόν καί ακριβή άρχευ 
κινήσεως.

Έστω τό σώρα ευθύ, αϊ πτέρναι έφαπτόρεναι άλλήλων, καί αί 
’/εΐρες εκατέρωθεν προς τά κάτω ζρεράρεναι.

1. Φέρε τάς χειρας και τούς βραχίονας προς τά πρόσω, τών 
δακτύλων ριζρόυ τι άπτορίνων άλλήλων κατά τά άκρα, καί τών ό  
υΰχωυ πρός τά κάτω εστραρρένων τότε υψώσου αυτούς κυκλικούς 
ύπέρ τήν κεφαλήν, τών άζοοδακτύλων ετι αενόντων εις επαφήν, τών 
άυτιχείρωυ διευθονορέυων πρός τά όπίσω, τώυ αγκώνων βιαίως ά- 
ναπετανυυρέυωυ όπισθεν, καί τών όίαων κρατουρέυων χαρ.ε).ών.

*

2. Χώρισαν καί εκτεινον τούς βοαχίουας καί τούς δακτύλους, 
φέρων αυτούς βιαίως καί λοξώς πρός τά όπίσω ρέχρι; άν εκταθώ σι 
και άποτελέσωσιυ ευθείαν γραρρήν ρετά τών ούρων, καί, καθ’ όσου 
βαθρεδόυ καταπίπτουσιν εις τήν άοχικήυ θέσιν τήν κατά τό κί'λευ- 
σρα t προσοχτ,» λαρβανορένεν, προσπαθεί όσον τό δυνατόν υά ύψώ- 
σες τόν λαιρόν καί τό στήθος.

Τά είρερένα δύο γυρυάσρ.ατα πρέπει συχνάκΐς υά έκτελώνται 
τρεπορ-ένες τής κεφαλής όσον τό δυνατόν έπί ράλλον πρός'τά δεξιά 
ή πρός τά αριστερά, καί τού σώρατος τηοουρένου ίσορρώπου πρός 
τά ερπρός· τούτο συντείνει ούσιωδώς υά καθιστά εύκαρπή του 
λαιρόν.

3. Ετριψαν τάς πα'λάρας τώυ χειρών εις τά πρώσω, έκτείνωυ 
βιαίως πρός ξω  τούς άντίχειρας, καί εχων έκτεταρένους τούς βρα· 
χίουα^· καί ύψωσαν αυτούς πρός νά όπισθεν ρέχρις ού συυέλθωσιυ 
ύπεράυω τής κεφαλής, τών δακτύλων καταζουύφως δεικνυόντων, καί 
τών άκρων τών άυτιχείρωυ έφαπτορέυωυ.

*

4. Διατηρήσου τούς βραχίονας καί τά γόνατα άζαρπτα, καί 
κάρψον τήυ ρηριζήν άρθρωσιυ εως ου αί χόίρες έγγίσωσι τούς πό- 
δας, τής κεφαλής φερορένεί πρός τά κάτω κατά τήν αυτήν διεύ- 
θυνσιν.

3. Μετά τών βραχιόνων εύζάρπτωυ καί ευκινήτων κατά τούς 
ώρους έγέρθη τι βαθρηδόυ, και άνάλαβε τήν θέσιν τού «προσοχή!» 
Όλα» αύται αί κινήσεις πρέπει νά γίνωνται βαθρηδόυ, ούτως ώστε 
κατά ρικρόν νά συυεθίζωνται εις τήν άσκησιν οί ρύς.

6. Κάρψον τά αντιβράχια έπί τώυ βραχιόνων πρός τά άνω 
καί πρός τό σώρα, εχων τούς αγκώνας ρα.κράυ τού σώρατος, τώυ 
γρόυθοιν έφαπτορέυων άλλήλοιν κατά τάς πλευοάς τών ρι/.ρώυ δακτύλων 
καί τών άρρών διευθυυορέυων πρός τά άνω καί ύψουρέυων ίσοασίως  
τώ πώγωνι, καί εις άπόςασιυ περίπου ενός ποδός ερπροσθεν τουτου.

*

7. Έκταθέυτων βιαιως τών βραχιόνων πρός τά όπίσο>, τά αν
τιβράχια κάρ.πτουταύ έπί τών βραχιόνο>ν όσου δυνατόν πλειότερον, 
καί αί πα)αριαιαι έπιφάνειαι τού καρπού στρέφονται πρός τά έσω 
καί εξω.

Αί δύο τιλευταιαι κινήσεις pir.zt επανζύ:Γιρρ.ίνως καί ααλλου 
ταχέως νά έκτελώνται.

8. Έκτεινον τούς βραχίονας καθ όλου τό ν.ήκος εις τά πρόσω, 
ΐσοπέδως πρός τούς όίρ.ους, ’ΐχων τάς παίάρ.ας τών χειρώυ εις επ
αφήν.

9. Ούτως έκτεταρ-έυων, καί τώυ πα).ορών ζατεχουσών τήν κά
θετον αύτών θέσιν, ρίπτουται βιαιως πρός τά όπίσω οί βραχίονες 
ούτως, α>στε αί ράχεις τώυ χειρών νά δυυηθώσι νά πλιςσιάσωσιν 
ά)λήλαις όσον τό δυνατόν εγγύτερον.

Έπισής τά δύο ταύτα τελευταία γυρ.νάσρατα πρέπει ταχέως και 
έπαυεύτ,ρρενως νά έκτελώνται.

10. Ώερίστρεψον τόν δεξιόν βραχίονα έν εϊδει χύχ).ου7 καθ’όυ 
άρχόαενος άπό τής ν.ρεραρ:νης Οίσεως αυτού ό βραχέων φέρεται εις 
τά άνω καί πρόσοι πλησίον τής κεφαλής καί προς τά κάτω καί όπι
σθεν· ό σκοπός κατά τήν τελ-ύταίαυ πορείαν είναι υά έκτεέυηται 
άρ.έσο?ς πρός τά όπισθεν όσον δυνατόν πλειότερον. Πράξου τό αυ
τό διά τού αριστερού βραχίονας. Έπί τέλους γύρ.νασου συγχρόνως 
αργότερους .τούς βραχίονας.

Ή κίνησις αυτή νά γείνηται όσον τό δυνατόν ταχέως.

Ασκήσ^ε^ κατα σςεράυ.
Γυρ.νασρατά τινα δύναται νά έκτελεσθώσιυ έπιτυχώς υπο πέντε 

ή έξ μαθητριών κατά σειράν ίστααέυων, τού διδασκάλου ποό αύτών 
όντος καί έκφωνούυτος τά αελεύσρατα.

1. Ό διδάσκαλος έκφωυει «έτοιρ.άσθητε,» ότε έκαστη υαθή- 
τρια, έξαιρουαένης τής πρός τό δεξιόν άχρον, θέτει τήν άριστεράν 
χείρα έπί τού δεξιού ώρ.ου τής γείτονος αύτής, τούς ρ'εν δακτύλους 
εφαρρόζουσα έπί τού ώαου, τήν δε πά).άρην τής χειρός άντιτεθε- 
ρ.ένην. '11 πρώτη έπί τά δεξιά τού διδασκάλου ρ.αθήτρια ρίυει ά· 
χίυΤίτοζ7 ενώ αι άοιπαι κινούνται άγιστάρεναι εχάστη άπό τής έαυ- 
τής γείτονας πρός τά αριστερά, ρέχρις άν ό αριστερός βραχίοπν καί 
χειρ εντελώς εκταθώσιυ ούτως, ώστε τά άκρα αόυον τώυ δακτύλων 
υά έγγίζωσι τόν δεξιόν ωρον τής γείτονας.

Ό ά’ρίστος τρόπος πρός διάταξιν τής είρηριέυής θέσεως είναι υά 
παραγγελληται εις τήν τελευταίαυ ιζαθήτριαυ, τήν ίσταριένην έπί τά 
αριστερά τού διδασκάλου, νά κιυρ τήν δεξιάν αύτής χ^ιοα, έως ού 
καταλάβ»? τήν άπόστασιυ αυτής. "Επειτα πρέπει πάλιν νά κινηθΐ; 
ρετά τής πρός τά αρισερά γείτονας, έως ού αύτη επίσης καταλάβη τήν 
οΐκείαν άπόστασιυ, και έξακδλουθ^ υά χίνήται πόας τά αριστερά 
τού διδασκάλου έως ού ή δευτέρα προτελευταία τής σειοάς κατσ.λάβη 
τήν θέσιν αύτής ααζράν τής πρώτης, ήτις δέν ποέπει νά κι- 
υηθ^.

2. Ό διδάσκαλος δίδει τό πρόσταγγα «εις πυκνήν γραυ.ριήν.>. 
*Η έζ"ετααένη σειρά ή παρά τών «αθητριών σχηυ.ατισθ«ισα συστέλ
λεται έκ δεξιών πρός τά αριστερά Βίς ευθείαν καί πυκνήν γρααριήυ, 
άφιεαίυης αόυου τόσης άποστασεως ρετο.ξύ έκάστης ρ.αθητοίας καί 
τής πλησίον όσου αρκεί διά τήν έλευθέοαυ τοποθετησιυ τού άγκώυος 

τού ποός τά άνω χεταρίυου βραχίονας. Αί χιϊρες καί οί βρα
χίονες είναι ήδη εί; τήν αύτήν θέσιν ώς εί; τό ·έτοιαάσθητ-.υ

ΊΙ κίνησις ποός συστολήν τής γραριρής άρχεται άπό τής δεύτε- 
ρας πρός τά δεξιά τού διδασκάλου, καί εξακολουθεί αέχρι τής τε
λευταίας επί τά αριστερά αυτού, έκάστης προβαινούσης έκ τής πρός 
τά δεξιά γείτονας εις τήν πρός τά αριστερά. Αί θέσεις αύται είναι 
προπαρασ/ευαστικαί.

3. ° Ενωσαν τάς πτέρνας, θες τάς χείρας κατά τά πλάγιά ταυ 
σώαατος, κράτησαν τήν κεφαλήν εντελώς όρθίαν, τούς ώρους πρός 
τά όπίσω, καί τόν θο,οαζα προτετααέυον, τούς δέ πόδας πρός ιά 
ίξο> υ.ετά τών δακτύλοιν προεχόντωυ· άρα τού προστάγρατος δο- 
θέυτοι, προχώρησον ολίγα βήρκτα· ρετέπειτα, στρέφωυ ταχέως ε
πάνελθε κυκλικώς εις τήν πρώτην θέσιν.

Έάν λαρβάνηται φροντίς πρός αποφυγήν πάσης επαρίστίρου είτε 
άχάριτος κινήσεως, αί έκτεθείσαι προκατα ζτικαί θέσεις δύνανται 
νά συντελέσωσι βοηθούσαι εις τήν διδασκαλίαν τής στάσεως.

Δ'. Τό μετά ράβδου είτε ακοντίου γύμνασμα.
Ί1 πρός τούτο ράβδος πρέπει υά ήναι ελαφρά, λεία, άκαρπτος, 

καί δεν είναι ανάγκη υά εχιρ ρήκος πλέου τώυ τριών ή τεσσάρων 
ποδών. Κατασκευάζεται δε έκ ξύλου έλάτης.

1. Έν πρώτοις ή ράβδος συλλανβάυεται πλησίον τώυ άκρων 
διά τολν δύο χειρών, τών άυτιχείρωυ όντωυ πρός τά εσο). "Ανευ 
αλλαγής τής θεσεοίς τών χειρών έπί τής ράβδου, φέρεται αύτη εις 
κάθετου θέσιν· ή δεξιά χόίρ, ούσα ή πρός τά άνω, κρατεί τήν ρά
βδον ύπέρ τήν κεφαλήν, ένρ ή άοιστερά χειρ είναι απέναντι τού 
ν.ατωτίρου ρ-ίρους τού σιόρατος. Δι’ αντιθέτου κινήσεως ή ρ'εν δε
ξιά yj'sp ζαταβιβαζεταζ, ή δέ αριστερά ύψοϋται. Ί1 τοιαύτη αλλαγή 
γίνεται συχνάκις καί ταχέως.

2. "Εχουσα τήν πρώτην θέσιν ή ράβδος ύψούται ύπέρ τήν κε
φαλήν, καί τούτου γινορέυου, όσω ράά'λον πλησίον είναι αί χεϊρες, 
τόσω καλλεον τό έπί τού όΐαου άποτέλεσρα.

Κατόπιν πρέπει υά φέρηται όπισθεν τής ραχ-ως ζρατουρ.έυη τό
σον σταθερώς, ίόστε ούδ-ρία αίύαγό η αετακίυησις νά συαβαίυη 
περί τήν θέσιν τών χειρών.

Μετά τούτο ή κίνησις αυτή γίνεται άντιστρόφως, φερορέ/ης πά
λιν τής ράβδου ύπέο τήυ κεφαλήν εις τήν πρώτην θέσιν.

3. Αί αύται ασκήσεις γίνονται δραττορ.έυης τής ράβδου διά 
τώυ χειρώυ κατ' εναντίαν θέσιν  ήγουυ, τώυ άντιχείρωυ εις τά ποό- 
σω, ·ΐτ» τών παάαρών τών χειρών εις τά ερπρός διευθυυορένο)ν7 
ύψούται ή ράαδος παραύάτιάοίς ταίς oipoti, καί εκτείνεται πρόιτου 
ρέν πρός τόν αριστερόν, είτα δέ πρός τόν δεξιόν βραχίονα.

*

4. αΥψώσου τό κονταριού ύπέρ ττ,υ κεφαλήν, τώυ χειρών ρε- 
υουσώυ ετι εις τήν θέσιν τήν περιγραφείσαν εις τό 3. Μετέπ-ιτα 
καταβίβασου αύτό όπισθεν τής ράχεως.

Τό γύρυασρα περαίυεται γερορίνου του /.ονταρίου εις τ/,ν εις τά 
πρόσω αρχικήν αύτού θέσιν. Τά γυαυάσρατα ταύτα δέν δύνανται 
νά έκτελεσθώσΐ καθ’ όλα; αύτών τάς διαφόρους κινήσεις ρεθ’ έτοι- 
ράτττος καί κανονικότητος άνευ πολλών δο/.ιρασιώυ καί έπαυαλή- 
ψ·ων. Σκοπόν δέ ποοτίθευται τήν καλήν θέσιν καί τήυ ευκαρπίαν 
τώυ ώρων, τήν έπιγινορένηυ έκ τών έζτατικών κινήσεων.

Ε'. Γυμνάσια περί το βάδισμα.
Τούτο, ώς άποτέλεσρα ανατροφής, τοσούτον αναγκαίου είναι, 

ώστε δεν δυνάρεθα ν άντιπαρέλθωρεν χωρίς υά διεξίλθωρεν σειράν 
άσ/.ίι^ίωυ πρός ειδικήν τούτου άνάπτυξιν. 11 διαγόρά ρεταςύ δου- 
κίσσης καί γαλακτοπώλιδος, άν ύποτεθή οτι άργοτεραι είναι όραίως 
ένδεδυρέυσ.ι, /.αί άρφότεραι όροίως έξέχουσαι τό κάλλος, δύναται 
παρευθύς υά φαυη έκ τής άνισότητος περί τήυ στάσιν καί τό βά ■ 
δισρα.

Τό πρώτον πρός τούτο άυαγκαίον είναι,

Ή κατάΧΚηλος όρθόστασις.
Ή -/.εγαλη έστω όρθια, ά^ιάστως ευθεία, καί δυυαρίνη νά /.ΐυτ,- 

ται έλευθέρως πρός τά δεξιά, ζριστερά, άνω, ή κάτω χωρίς υά έ- 
πηρεά.ζη τήυ θέσιν τού σώρ.ατος. Τό σώρα πρέπει νά '/.ραττ,ται εύ· 
θΰ καί προβάλλου εις τά ερπρός, εχου τόν θώρακα προτεταρέυου, 
καί τόν στόραχον συνεσταλρέυου, άν καί όχι τόσου, ώστε υά πα- 
ρερποδίξηται ή ελεύθερα αναπνοή ή ή εύκολος στάσις. Οί ώροι 
πρέπει νά τηρώνται ρετρίως καί έξ ίσου πρός τά όπίσω καί κάτω, 
οί δέ βραχίονες νά κρέραυται άβιάστως παρά τά πλάγια. ΤΙ έπί 
τώυ σκελών ισορροπία πρέπει νά ήναι έυτελή;· τά γόνατα άκαρ- 
πτα, καί οί δάκτυλοι τών ποδών πρός τά εξω έστραρρέυοι. Τό 
βάρος τού σώρ-ατος πρέπει νά τίθηται κατα τι εις τά πρόσω, επειδή 
τούτο διευκολύνει τήυ άπό τόπου κίυησιν. Τί στρατιωτική θέσις 
έπί τού βαδίσρατος δέν διαφέρει ούσιωδώς άπό τούτου, έξαιρου- 
ρένων τινώυ αποκλειστικούς άναφερορένωυ εις του στρατιώτην, όυς 
τό κατεχειν τήν κεφαλήν πρός τά άνω καλώς καί ευθείαν εις τά 
ερπρός, τούς βραχίονας καί τάς χεερας άρετακιζήτως παρά τά 
πλάγια τού σώρ.ατος, καταβαλλορένης έπιρελείας, όπως ρή αι χεί- 
ρες προσζο)λώυται εί; τούς ρηρούς, ή ρετέχωσι και κατά τό ελά
χιστου τής κινήσεως τών σκελών.

Τό ισόρροπου βήμα.
Σκοπός τούτου είναι ή διδασκαλία τής έλευθέρας κινήσεως τώυ 

σκελών, διατηρουρένης συγχρόνως τής στρογγυλό τη τος τώυ όίρων 
ρετά τής ρεγίστης εύσταθείας τού σώρατος*  πρός τούτο δέ ουδευός 
ρόχθου πρέπει υά γειδώρεθα πρός έπιτευξιν τού πρώτου τούτου 
καί τά ράλιστα σπουδαίου πράγρατος, όπερ άποτελεΐ' αληθώς του 
Οερίλιαυ ).ίθου τοΰ καλού βκδίσαατος.

Ό διδάσκων πρέπει υά προσεχή ρή έξις τις άυ-παισθήτως κα- 
ταλάβ/j τόν ραθητήν, ώστε υά νϊίυη ή υά υεύη πρός τά όπίσο) του 
ωρον, όπόταυ έκτελή τάς κινήσεις ταύτας, αΐτινες ποοτίθευται νά 
δείξωσι τάς αληθείς βάσεις τής βαδίσεως, καί ότι ευστάθεια τού 
σώρατος δύναται υά συνυπάρχω ρ.ετ ευτελούς ελευθερίας τών 
σκελών.

"Ανευ από τόπου /.ιυόσεως καί πατήσεως τού πρός ά'/.ρι^εστίραυ 
έγαρρογόν έδάφους προτάττουται τά στρατιωτικά κελεύσρατα.

«Προσοχή,»» ’Ισόρροπου βήρα άνευ άπό τόπου κιυήσεο>ς καί π<7- 
τήσεως τού έδάφους άρχόρενον διά τού αριστερού ποδός.

«Ερπρός.» Ό αριστερός πούς φέρεται ήρέρα εις τά ερπρός, 
του ρεγάλου δακτύλου διευθυνορένου κατά τήν πρέπουσαν γωνίαν· 
ό πούς ύψοϋται τ&είς περίπου δακτύλους ύπέρ τό εάαφος, ή αριστε
ρά πτέρνα εις ευθείαν γρ/ρρ^υ ρετά τού δακτύλου τ:ύ ρεγάλου 
δεξιού ποδός.

«Όπίσω.» Όπόταυ ο άσκούρευος ΐσταται εύσταθώς, φέρεται ο 
άριστεοός πούς όρέρα όπίσω (άυευ 'Μυϊσρού ό ανατινάγρατος'), 
τού αοιστερού γόυατος ολίγου τι •/.ε/.ν.ρρένου ^τος, ο δέ αριστερός 
ρ.έγας δάκτυλος φέρεται πλησίον τής δεξιάς πτέρυης. Ό αριστερός 
πούς, έν τή θέσει ταύτη, υά ρή ήναι τόσον επίπεδος ώς όταν ήναι 
εις τά ερπρός, ό δέ ρίγας οάκτυλος υά τ,υυ.ι ολίγου καταοεβληρένος.

Όπόταυ ό άσκούρευος ΐσταται καλιός, εκφωνούνται αί λέξεις «έρ- 
ποός» καί ν όπίσω» έναίάάξ, καί επαναλαρβάυουται τετράκις.

"Ιυα προλάβωρεν τόν κόπον, δίδορευ το κελευσρα <· στήθι,» ότε ό 
άριστεοός πούς, είτε έυ.ποός είτε οτίσω τυγ/αυρ, φ ρεται πρός τόν 
δεξιόν.

Κατόπιν έκτελεΐται ή ισορροπία έπί τού αριστερού ποδός, προ- 
χωρούυτος καί άποχωρούυτος τού δεξιού ποδος κατά τον αύτου 
τρόπον.

ΙΊάτησις του Τάφους.
« Ερπρός.»» "Αρα τού ζελεύσρατος τούτου διδου.έ>ου, ο άριςερος 

πούς φέρεται όξέως εις τά ερπρός ώς πρότερου, τού γόυατος όντας 
ά/.α.ρπούς^ καί τού ρεγάλου δακτύλου τρεπορένου πρός τά εξω ό 
λίγου πρός τά άριστερά, καί ρεύει τρεις περίπου δακτύλους ύπέρ 
τό έδαφος. ΤΙ θέσις αύτή έξακολουθεϊται έπί τινα δευτερόλεπτα ρό - 
νου κατά πρώτην φοράν, έως ά.υ διά τΐςς ασ/.όσεως έπέλθη ευστάθεια 
περί τήν θέσιν.

«Εις τά ποόσω.» Επί τούτω, ο αριστερός πούς πτιτεί τό έδα
φος, τριάκοντα δακτύλους απεχούσης .ής ριάς πτέονης άπό τής ε- 
τέρας, ένώ συγχρόνως ό δεξιός πούς ύψοΰται καί εξακολουθεί έκτει- 
υόρευος πρός τά όπίσω, τό σώρα διαρέυΐΐ όρθιου, αλλά κλίνου πρός 
τά ερπρός' ή κεφαλή όρθια, καί ρηδέ πρός τά δεξιά, ρηδέ πρός τά 
αριστερά τρεπορεν/ς.

«Δύο.»» Τής λέξεως δύο λεγορένης, ό δεξιός πούς φέοεται εις 
τά πρόσω εις τήν αύτήν γραρρήν ρ-τά τού αριστερού, τώυ δακτύ- 
λωυ ολίγου πρός τά «ξο> διευθυνορένων, καί τού πέλυ.ατος εντελώς 
πλακόευτος, άλλά δύο δακτύλους ύπέρ τό έδαφος.

«Ερπρός.»» Έπί τή εκφωνήσει τού έρπρός ό δεξιός που= 
φέρεται έρποός, και ούτως έφεξής.

Βάδισμα evyevci.
Εξ όλων των γυρυασίωυ τούτο είναι τό άπλούστατον καί εύκο- 

λώτατον. "Ιυα βαδίσωρεν, πρώτου φέρορευ τό βάρος του σονρατο' 
έπί τής ριάς κνήρη^. Τότε αίρεται ή άλλη κυήρη, καί ό πούς άπο- 
σπάται τού έδάφους ύψούρενος α.πό της πτέρνας προς τήν κορυφήν 
τού ποδός. Πρός τούτο, ή κυήρη πρέπει υά κάρπτηται έπί του 
ρηρού, καί ό ρηρός έπί τής πυέλου· τότε ό πούς φέρεται κατ’εύθείαυ 
εις τά προσοί εις αρκετόν ύψος, ό)στε νά ύπερβρ τό έδαφος χωρίς υά 
εγ'/ίξτ; παντάπασιυ αυτό, "ΐνα γείνη δε δυνατή ή κίνησις αυτή τού 
ποδός, τό ισχίου, όπερ ερεινε βαρύνου τόν ρηρόυ πρέπει νά. τρέπε
ται πρός τά ίρποος καϊ εςω. Ευθύς ώς, διά τες /.ινέσεοις ταύτες, ο 
πούς ύπερβή τόν έτερον, ποέπει νά έκταθή έπί τής κνήρης, καί ή κυή
ρη έπί τού ρηρού. Κατ’αύτόυτόν τοόπον έπιρηκυνόρενου τό όλου σκέ
λος καί ρή συρόρενον πρός τά όπίσω, έγγίζει τό έδαφος εις άπό'-α- 
σίυ τινα προ τού ετέρου ποδός, ήτις είναι ράλλου σηραυτιζή κατά 
τό ρήκος τού βήρατος. Τότε δέ τίθεται ήρέρα έπί τού έδάφους χω 
ρϊς παυτάπασι ν άυατιυάσσρ ή κλονίζη κατ’ ελάχιστου τό σώρα. 
"Λρα τού ποδός, τού πατήσαντος τό έδαφος, στ-ρεώς βα.σιζορένου, 
τό βάρος τού σώρατος ρεταφέρεται εις το σκέλος αύτού τού ρέρους, 
καί ό έτερος πούς, δι’ όρνιου ρηχαυισρού, φέρεται όροίως εις τά 
πρόσω.

Εις παν βαδισρα τό κυριώτατον είναι, πρώτον τό σώρα υά κλί
νη ολίγον τι εις τά ερπρός· καί δεύτερον, ή κίνησις τής κνήρης ζ /ΐ 
τού ρεραύ υά όοράται άπό τού ισχίου, καί υά διευθύνεται /ατυ- 
θεία.υ εις τά πρόσω έλευθέρως καί φυσικώ τώ τροπω.

Τό βαδισρα δύναται υά γίυηται κατά τρεις διαφόρους χρόνου:, 
ήτοι βραδύυ, ρέτριου, καί ταχύν, οτε ένίοτε τροποποιείται ή έυ'ρ- 
γεια.

Τό βραδύ βάδισμα ή ο Ίΐςρίπατος.
Επί του περιπάτου τό βάοος τού σώρατος προβαίνει από της 

πτέρνες εις τήν ποδοκνηριζήυ άρθρωσιυ, καί οί δάκτυλοι είναι τά 
ραλίστα πρός τά εξω έστραρρέυοι*  τούτου γενορένου, ό έτερος τών 
ποδών, ό αριστερός παραδείγρατος χαριυ, προβαίνει, ρετά τού γό
νατό; άζαρπούς καί τής κορυφής τού ποδός κλιυούσης πρός το έδα
φος, όπερ, χωρίς ό που; υά συρθή πρός τά όπίσω, έγγίζει προ τής 
πτέρνες, κατά, τοιούτον όρως τρόπου, ώστε τό πελρα, περί τό τέ
λος τού βήρατος, υά ήναι σχεδόν παράλληλου τώ έδάφει, όπερ ρετά 
ταύτα έγγίζει διά τού εξωτερικού αύτού χείλους· κατόπιν ύψαύζα.ι 
αρέσω; ό δεξιός πούς α.πό τού έσοιτερικού χείλους ρεγάλου δακτύ
λου τού ποδός, καί όροίως ποοβάς, καί κλίυας φέρεται προς το _ 
ό'αφος, καί ούτως άλληλοδιαδόχως.

Εν τή πορ-ία. ό ρζγας δάκτυλος έξωτερικόις πρώτος έγγίζει, καί 
έσωτερικώς τελευταίος εγκαταλείπει τό έδαφος· καί τόσου πρόδηλος 
είναι ή τάσις αύτή, ώστε έπί σκηνικού βήρατος, δτ.ερ ιδίως σκοπον 
έχει υά ήναι άξιοποεπες, όταν ό οπίσθιος πούς καταλαρβάνη έπα- 
ρίστεραυ κά.ρ.ψιυ υ.α,θ'ον χρόνον τό βάρος τού σώρατος έστηρίχθη έπι 
τού προσθίου ποδός, ό οπίσθιος ΐνα διόρθωση τούτο, εκτείνεται πρός 
ολίγον, καϊ αυτός ό ρίγας δάκτυλος στρέφεται πρός τά οπίσ'ω καί 
έξω, καί ρόνου τό άκρου αύτού έσωτερικώς ρίυει έπί τού έδάφους, 
ποίυ ή ελθη ή σειρά αυτού νά προοε. "12στε τό ιδιαίτερον χαοα- 
κτηριστικόυ εις τό είδος τούτο τού βαδίσρατος είναι, ότι ό ρέγας 
δάκτυλος πρώτος έγγίζει, καί τελευταίος κινείται.

Τό βέρα τούτο πρέπει υά έπαυαλαρβάυηται έως ού δύναται νά 
έκτελήται σταθερώς καί χαριέυτως. Παρατηρητέον, ότι τό υά έγ’ρ.ζε 
πρώτος το έδαφος ό ρίγας δάκτυλος καϊ τελευταίος ν’ άπορακρύνη- 
ται αυτού, έρποιεί εις τήν ποοείαν είδος τι έλαστικότητος, ισχύος 
καί ζωηρότητος*  όταν δέ τό όλον πέλρα τού ποδός κείται έπί του 
έδάφους, άνα)χίρβάυει είδος τι έρβριθείας, αύστηρότητος ή σκυθρω- 
πότητος, άπερ είναι κατάλληλα εΐ'ς τινας περιστάσεις. ΤΙ σηρείωσΐ; 
αύτή, όλιγώτερου έφαρρόζεται εις τά ακόλουθα βήρατα.

Τό μέτριου και τό ταχύ βήμα.
Οί χρόνοι τώυ δύο τούτων βηράτωυ άπαιτούσιυ, ώστε τό βα^ ος 

υά ποοβαίνη ποοσωτέρω*  ναι επί ήττου καί ήττου έπιτοέπουσι υά 
στοέφωνται πρός τά έξω οί δάκτυλοι τώυ ποδών, καί τήυ παρατε- 
τααέυηυ έπαφήυ διά τού ρεγάλου δακτύλου, καί τήν σκέπασιν τού 
έδάφους διά τού ποδός.
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ΕΜΠΟΡΙΚΑ.

ΛΟΝΔ1ΝΟΝ, 15 Ίανουαρίου 1862.

ΔΙ1Μ&ΤΡ1ΑΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ.—Σίτος. Ό κίνδυνος τού πολέρου πα- 
ρηλθεν. Αί βροντώδεις γο^οαί τών δηροκρατουρένων Βορείων’Α αεοικα- 
νώνδιεσκεδασθησαν ώ; νέγη έαρινά, καί τό έρπόριον ηδη θέλει άνα- 
λάβεί την τακτικήν αυτού πορείαν. Έν τούτοις, άγ ης αί είοηνικαί 
ειδήσεις έγένοντο γνωσταί ενταύθα, ή άγορά τών σιτηοών κατέστη 
θολερά καί αί τιραι τού σίτου ύπέκλιυαν άπό 1/—2 . τό κουάοτεο. 
Λέγεται δέ δτι ή κατάστασι; αύτη τής αγοράς ’ίσεται βραγμϊα· διό- 
τι αί παρακαταθήζαι τών αγοραστών ήρχισαυ ούσιωδώς νά σμιχοί- 
νωνται, καί οί Γάλλοι, οιτινες π-οϊ τό έν έκάτοααύοιον κουάοτεο 
έλαβον έκ τήςχώοας ταύτη:, είναι πιθανόν, νά. μάς έπισκεο>θώσιν 
πάλιν καί νά έπιφέοωσι νέαν ζωοποίησιν ε’ίς τε τήν αγοράν καί εις 
τάς τιράς. Αί ειδήσεις αύται επηυεγχου επίσης μεγά'ληυ απραξίαν 
καθ’ όλα; τάς αγοράς τή; Ευρώπης. Ίΐ άγοοά τών ΙΙαοι- 
σίων εξακολουθεί εις κατάστασιν στασιρότητος, προερχορένη: κυ 
ρίως έκ τών οικονομικών δυσχεριών τής χώρας. ΊΙ τού Βελγίου 
ελαβε κατωφερή τάσιν, καί ή τής ‘Ροττερδάρη; ύπετιρήΟη κατά ί 
— 1/6 τό κουαρτερ, ριζρά: ύπαρχου ση: ζητήσεως, ΊΙ τάσις τών 
τιρών τού σίτου έν τή αγορα τής Ελβετίας ήν κατωφερή;, ένώ έν 
τή του Βερολίνου υπήρχε γαλήνη. ΊΙ ά.γοοά τής Οδησσού διετέλει 
αμφίρροπος, άυαρίνουσζ το πέρας τής Άγγλοαρερικανικής δια
φοράς.

Αί αφίξεις άτ.ό τή: 2 ρεσούντος ανέβησαν εις 77 φορτία, ών 4 ί 
η σαν σίτου, 11 αραβοσίτου, καί 18 κριθής. Αί δέ λαβουσαι χώ 
Ρ’αί πωλήσεις έζτίθευται ω; ακολούθως· Μαριανουπόλεως σίτος έ- 
πωλήθη πρός 56/., Βερδιάνσζης πρός 5 4/., απαλός Βαρέρρης πρός 
4 9/., 11ολ. ’Οδησσού πρός ο2 ., καί ήλεκτρώδης Μιλβαυκίης πρός 
58/. Τρία φορτία αραβοσίτου πρός 32 6—35/6 καί επτά κριθής 
τής ’Ανατολής ποός 23/—26/6 τό κουάοτεο.

Αί παραδόσεις τή; παρελθούση; έβδοράδος συνεποσούντο εί; 
63,151 κουάοτερ.

ΣΠΟΡΟΙ.— Εν τή αγορά τών σπόρων υπάρχει πλήοης ησυχία 
Π ζήτησις διάρήδιου εξακολουθεί κατάστασιν άδρανείας. Οί. άγο- 

ρασται αναρένουσι τήν έγγίζουσαν έποχήν, όπως κάρωσιν αγοράς 
εί; ευτελεστέρας τιρας. Τό καναβοΰρι είναι σχεδόν δύσποακτον. 
Ί1 >εα εξωτερική αίοα τιράται 38/---- 18’. τό κουαρτερ, Τά άλλα
είδη ρέυουσιν αναλλοίωτα. Οί λινόσποοοι είναι εις καλήν ζήτησιν 
κυρίως διά τα; Ίΐνωρέυα; Πολιτεία;, καί αί τιραι αυτών τ-ίνουσι 
ποός τά άνω*  Καλκούττης τιρώνται 61/—6 I/., Βομβάης 66/. καί 
.Μαύρης Θαλάσσης 60/—61 . τό κουάρτερ. Οί ραπαυόσποοοι καί 
ελαιόσποροι τιρώνται όνοραστικώς ρ.ή ύπαρ^ούσης παρακαταθήκη;. 
Καλκούττης ραπανόσποροι άρίστη; ποιότητας αβλαβείς Θα έπωλονν- 
το πρός 6ί ., Βουβάη; Γουζεράτη; πρό; 69/—70/., Φερο^επόρης 
ζαί Σζίνδης πρό; 62/—66/., Σήσααον λευκόν πρό: 68 —70 . και 
γαιόν ή ρ.εαιγα·’νον πρό: 66 —68/., Μήζων τι/ζάται 58/., καί Νί- 
γερ 51/—52/. το κουάρτερ. Τά στέργυλα είναι εί; καλήν ζήτησιν 
ρ.ε πλήρεις τιράς.

ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ. Ή αγορά τών αλειρρατοίζ ητο λίαν κατατεύλιυ.- 
αένη κατά τό διάστηρα τής έβδοαάδος. Αί τιν.αί έξέπεσαν ενε- 
κεν τής ρεγαλης προσ^ερΘ-ίσης ποσότητο; διό στιγριαίαν παράδο- 
σιν. Περί τά τέλη δρ.ως τής εβδοράδο: ή αγορά κατέστη σταδεοά 
έπελΘούσης ρ.ιζράς τίνος ζητήσε&ίς δΓ έξαγωγήν. Αί τελευταίαι. έκ 
Πετρουπόλεως ειδήσεις, λέγουσιν, δτι ή αγορα ίζ·ϊ κατέστη στκΘϊ- 
ρωτέρα, ένεκεν αγορών γ·νορέυο)ν ύπό τ-ύν Γάλλων καί τών Γεο- 
ρανών, αί'τινες συρποσουνται έο>; 2,000 /Βαρέλια. Τήν παοελΘού 
σαν Δευτέραν ή αγορά ήτου ήσυχο; έντζύΘα εις τά 49/. διά νέα 
ζαί 48/6 διά παλαιά*  18 6—9δ. έπληοάιΘησαν διά τόν Ιανουά
ριον ρέχρι Μ αρτίου, 19/. διά τόν Μάρτιον ρόνον, 4 9/. διά τόν 
’Απρίλιον μέχρι? Ιουνίου. 4 9/. διά τούς τρεις τελευταίους υήνας. 
Αυστραλίας βόεια τιρώνται 47/6—48/., προβάτεια 49/6, Μεσημ
βρινής ’Αρ.ερικής 19/., ζαί “Αστεως 49/3 καθαρά ρετρητά.

A II Ο 1 Κ I A Κ Λ.— ΊΙ ειρηνική έξίσωσις τής Άγγλοαρερικανι 
κής διαφοράς, ή εύθηνία τού χρηματικού καί αί είρηνίκαί πολιτι- 
ζαί ειδήσεις έζ τής στερεάς Εύράιπης έπήνεγκον βελτίωσιν εις τήν 
αγοράν τών αποικιακών ποοίόντων κατά τό τελευταΐον δκταήαεοον, 
καί πολλαί πράξεις «λαβον χώραν έπί σακχάρεως, τείου καί κα^- 
γέως έπί ύψηλαίς τιρκί;. Τά άρώρατα καί τό νίτρον έφείλκυσαν 
ί'τι ράλλον τήν προσοχήν τών έρπορευορένων· άλλ’ οί κάτοχοι ολί
γη? δεικνύουσι διάθεσιν πρός πώλησιν. Έπι τών πνευαάτοιν όαως 
ζαί τού όουζίου γίνονται πράξεις προ^υλακτιζαι εί; έξησθενημένα; 
τιρά;.

Έπί τών ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉΝ προϊόντων έπηλθε ρεγάλη εξαψις, ή- 
τι; άνετίρησε τά ^αρβάζια, τήν τερεβινθίνην καί τήν ρητίνην.

Τά ΡίΙΣΣΙΚΑ έξαζολουθούσιν ετι θολερά καί ή κατωφεοής τάσι; 
τώυ άλειρράτων δεν επαυσ-ν ετι, ένώ αί τιραι καννάβεως καί λιυο- 
σπόρων ρ-τά δυσκολία; διετηρήθησαν. Έπί τών βαγώίν γίνονται 
προγΆαΑτι/.αϊ πράςζις καί ό άνθόκροκος ύπετιρήθη, ή δε κοκζινί- 
λη άπέλαυσε τών προτέρων τιρών. Έπί τού ίσατίου (λουλαζίου) 
δρω; yiwrat. πολίαί πράξεις εις λίαν υψηλά; τιμάς.

ΒΑΜΒΑΚΙΑ.— Λ ι β ε ο π ο ύ λ η. Πρό τής ειδήσεως περί τής 
παραδόσεως τών Νοτιοαρερικανων πρέσβεων Μάσωνος καί Σχίδελ, 
ρεγαλη ^ςαψις έπεκράτει έν τη αγορα τών δαρβαχίων, αλλ’ άαα 

άγικορένων τών νέων ή αγορά ελαβε άρέσως ύψηρεπή τάσιν καί τά 
τής Άρερικής άνετιρήθησαν κατά 1-Ιδ—1 ^δ. τήυ λίτραν περισσό 
Τερ& τής παρελθούσης εβδοράδος, τά δέ τής Σουράτης καί Αίγύ- 
πτου κατά 1δ—ί^δ., και τά τής Βραζιλίας κατά 1δ. τήν λίτραν. 
Χθες όμως rt αγορά ήτον ήσυχος καί αί τιραι όλων έν γένει τώυ 
ειδών «κπτ&ίτοι.

ΜΕΤΑΛΛΑ.—ΊΙ παύσις τής Αγγλοαρεοικανιζής εριδο: ενίσχυσε 
πεοισσότεοον τήν αγοράν τών μετάλλων καί ύψωσε τά; τιμάς ειδών 
τινο?υ. Οί κάτοχοι, οιτινες πρό δεκαπενθημερία; έδείζνυον ετοιμό
τητα διά πωλήσεις, κατεστάθησα? ήδη )ίαν σταθεροί καί αδιάθετοι. 
Έοόέθη δέ δτι ποίυ ή γείνη γνωστή ή ύπόθεσις τού Τ οέυτ ή α
γορά ήρξατο νά/Βελτιουτί.ι σταθερώς, ήδη δρω;, ότε έγένετο γνω^ή) 
υποτίθεται, ότι ή ενεστώτα ζήτησι; θά πολλαπλασιαστή καί αί τι- 
ραΐ όλων έν γένει τών ρεταλλωυ θ' άνατιαηθώσι, τοσούτον ράλλον 
καθ όσου ή περαιτέρω ϊκπτωσις τού έκτοκισρού ύπό τής Τραπέζης 
τή; 'Αγγλία; θά ένθαρόύνη τήυ κερδοσκοπίαν κζι θά έπιγέρη κί- 
νησιυ εί; τήν αγοράν, ήτις θά .3ελτιο>ση τό ρέλλον της.

Χαλκό;. Οί κάτοχοι αναρένουσι καλλιτέραν ζήτησιν προιού- 
ση; τή; έποχή; καί δέν Φαίνονται ενδιάθετοι νά κάρωσι τήν ε/α- 
χίστην θυσίαν, διά νά ένεογήσ&>σι πουλήσεις. Διά. ξενικόν υπάρχει 
πεοισσοτέοα ζήτησι; εί; ύψηλοτέρα; τιρά;. Βούρρα Βούρόα τιράται 
λ. 104—105, Καπούνδας λ. 104, Ισπανίας λ. 93, Χελίου λ. 90 
έν Λιβερπούλ/j.

Το κ ύ τ ρ ι ν ο υ ρ έ τ α λ λ ο υ διατελεϊ εις ά$ράνεις.
Ό σί δ η ο ο ς ζητείται ήσύχως ποός λ. 5.2.6. έυ τοίς έργοστα- 

σίοις καί λ. 5.17.6 παραδοτέος έπί τού πλοίου έυ Λουδίνω. Σουη
δίας ποό: λ. 11.10 έκ τοΰ πλοίου. Σκ&ιτικός χονδροσίδηρο; αναλ
λοίωτος ποός 49/3 τόν τόνον.

ΑΙόλυοδο:. Οί έξαγωγεϊς τού ρεταλλου τούτου άνέστειλαν 
τάς άγοοας tgjv ένεκα τών ύπερόγ/.ων άσγαλίστρων κατά τού κιν
δύνου τού πολέρου, άλλ’ήδη, ότε Οά μετριασθώσι δέν ύπαρχει άμ 
^ιβολία, ότι θά. γίνη περισσότερα ζήτησις καί πολλαί παραγγελίαι 
θά ί'λθωσιν έξ 'ΑμερΓ/.ής ευθύς, άρα άρθείση; τή; διά τήυ χώραν 
εκείνην έρποδίσεως τή; εξαγωγής. Αί τιραι θέλουσι /Βεβαίως ύ-όω&ό' 
διότι 6rJC ϋ^ώΟ^σαν ν.σ.τά 5 .τόν τόνον, καί έυ Νεοκάστρω κατά 20,.

Ό ρ ε ί χ α λ κ ο ς. Χάριυ τώυ κερδοσκοπικόΐν πραξε/ωυ έπί τού 
είδους τούτου, ή είοηνική λύσις τού Άγγλοαρερικανικοϋ ζητήματος 
έξήσκησευ προίρως επιρροήν έπί τώυ τιρών τού ρετάλλου τούτου. 
Αί παρούσαι τιραι είναι λ. 18.1(1 έκ τών αποθηκών.

Ό ζ ί γ κ ο ς είναι σταθερός εις τά; λ. 21.
Ό λ ε υ z ο σ ί δ η ρ ο ς ολίγον ζητείται έπί του παρόυτο;. άλλ ό

σου ούπω, λέγεται, ότι θέλει ζητηθή καί άνατιρηθή. Ό έξωτερ’.κο; 
είναι εί: καλλιτέραν ζητηση . Βάγκας τιράται ήδη λ. 124, Ιίορ- 
θρόιν λ. 121 ρέ τασιν ανωγεοη.

\ ά. ά υ ψ. Διάγοοαι παοαγγ-λίαι ύπό τής Κυβερνήσεως καί εζ 
Γαλλία; συνέτεινον εί: ύποστήοιξιν του είδους τούτον. 'Ο ·ξωτ·ρι· 
v.'jz ίβ’Λτιώθη καί ό τή: Σουηδία; τιυάται ήδη λ. I 6—λ. 16.10 
τον τόνου από τού π>οίου.

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ, I ί Ίανουαρίου. Αί τιραι τό>ν γα»ανθρκζων ρετά 
τών εξόδων ναύλον και άσγαλείας εντεύθεν εις Ά^όνας ει.α.ι 30 9, 
Αλεξάνδρειάν 29/9, Άγκόνην ζαί Άλικάυδην 33/., Βηρυττόν 31/., 
Βαρζελονίαν 34/6, Κιβίταυ Βέζζιαυ 33/6, Καγλιάριον 31 3, Κέρ
κυραν 30 9, Κωνσταντίνουπολ ν 31/3—31/9, Γάγειοα 28 6, Γα
λάζιου 30/9, Γένουαν 33 6, Λιβόονον 32 6, Αίασσαλίαν 28/., 
Μεσσίναν 28/9, Με/ίτην 30/3, Νεάπολιν 33/6, Οδησσόν 29,9, 
Ιίαλέρρον 30/9, Σρύρνην και Σύρον 30/9, Τεργέστην 31/3 ζαί 
Έυετίαν 33/. τόυ τόνου.

ΣΑΚΧΑΡΕ1Σ. Ί1 ζήτησι; δΓ επιτόπιου κατανάλωσιν έσριζρύνθη, 
άλλ’ αί μι/.ραϊ προρηθεύσει:, διατηρουσι τάς τιμάς σταθεράς. αΑμ- 
Cpov εις κώνου; τιρώνται 52/—56/. τό κουάρτερ· ύγραί εί; /Βώ
λους 46/6—48/., :ίς ν.ομμάτια 41)—16/., καϊ νόθοι 28/—36/. 
Δι εξαγωγήν όλίγαι πράξεις γίνονται καί αί τιραι περιστρέφονται 
ώς έξης· δΓ’Λγγλιζάς τετριμμένας ε'λ-νθίρας μέχρι τού πάοιον, άπό 
33/3—33 6, καί δΓ Όλανδικάς άπό 31/—32/9 τόν στατήοα ε
λεύθερα; όισαύτω; μέχρι τού πλοίου.

ΜΟΛΛΛΣΑ. Δυτικών Ινδιών πωλείται πρός 14/6—1(4 (5, Μί- 
λάσου πρόν 24/—29/., τόν στατήρα.

ΚΑΦΦΕΔΕΣ. Αί τιραι είναι σταθεραί ζαί η ζήτησις ύπερβαίυει 
τά: προμήθειας. Εγχώριοι Κεύλόνη; τιμώντα 68/—77/., μετρίως 
καλοί έπίγυτοι 71/—79/., καλλίτερα; ποιότητο; 80/—88/., ’Ανα
τολικών Ινδιών 70/—100/. κατά τήυ ποιότητα, ΊΊ'ου 49—62/., 
μετρίως καλοί καί πλυμένοι 64/—75/. τον στατήοα, Μόκκας πα- 
ρηρεληρε'υοί εις τά 130/.

ΚΑΚΑΟΝ. ΊΙ αγορά είναι εις άπραξίαν, ζαί αί τιραι ασθενείς. 
Γρενάδας τιράται 60/—61/., Τρινιδάδης έουθοόν 66/—98/., ζαί 
λευζώδε; 60/—65/. τόυ στατήοα.

ΤΕΙΟΝ. Πολλαί πράξεις γίνονται επί πρασίνου εις βε'λτιωμ.ένας 
τιρα:. Αί έζ Κίνας ειδήσεις, άγγέλλουσιυ, ότι ρεγαλαι πράξεις έ
γένοντο εις χαρηλοτέρας τιμάς καϊ αί φορτώσεις οιά τήυ 'Αγγλίαν 
άναβαίυουν εις 47,600,000 άίτρας.

ΟΙ’ΓΖΙΑ. Καθ’οδόν φορτία ζητούνται πρός 11/—11/3 τόν ς·α· 
τηρα. Ή άγορά είναι ό'τνχος^ Βεγγάλης λευκά πωλούνται 10/9—· 
15 ., Πάτνης 13/—22/., Ιάβας 15/—26/.? καί Καρολίνας 30/— 
35/. τόν στατήρα. s

ΚΑΝΝΑΒΙΣ. ΊΙ άγορά διά καθάοάυ 'Ρωσσίζ; είναι έξησθευη- 
μένη εις τάς λ 34—35 τόν τόνον. Διάφοραι δε πωλήσεις έγένοντο 
επί Μαυέλλα; πρό; λ. 23—λ.24.10 τόν τόνου.

ΒΥΣΣΟΣ (jute). Πολλαί ρερίδες έπωλήθησαν ρέ άνατίρησιν.
.ΠΝΕΥΜΑΤΑ. ΊΙ αγορά τοΐν ρουμίων είναι θολερά. ΊΙ παρακα

ταθήκη είναι ρεγάλη καί αί τιμαι τειυουσι ποός τα :'.ατω. Δερε- 
ράρας οόαιμα πωάούνται προς L/\)—1/10, χϊήουζρδς πρός 1/8—

^>ζ"θλ. Ινδιών προς lj6]>—1,"^ καί Ίαραϊκής πρός 2; 10 
—5 6 κατά τήυ ποιότητα.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦ1Σ. ΊΙ αγορά διατελεί ίτι εις κατάστασιν 
άδρανείας. Μικρά ρόνον ζήτησι; άνε^άνη τελευταϊον διά παρακα- 
τινόυ πράγρα, ήτις, πολύ πιθανόν, ήθελε γερει ύψωσιυ εί; τά; τι- 
ράς, έάν κατάστηρά τι δέν προίτρεχε νά πώληση εί; τά; εντελείς 
τιμάς τών 24 σελλίυων καί παοερποδίση ούτω πάσαν ένδεχορένηυ 
ύψωσιυ. Αί τρέχουσαι τιραι ΙΙατοών καί Αίγιου καλής ποιότητο, 
είναι 28/—^6^., παρακατειυής 24/—28/., Κόλπου 21/—28 ./Ε
παρχων ζάλή; ποιότητο; 27/—3θ/., παοαζατιυή: 2 1ζαί Χ ή-< 
σωυ 2-1/—30/τήν στατ.

Κατά τήυ εγκύκλιον τών έν Ιΐάτραις ΚΚ. Σ. II. Χαραλάμπη ζζι 
Σα, ή έσοδία τή; έλευθέοας Ελλάδος κατά τό λήξαν έτος άνέβη εί; 
70,000,ΟΟΟενετικα; λίτοα; ήτοι εις 32,900 τόνους περίπου, ών το 
ρέγιστου μ.έρος έξ'όχθη διά τήν Αγγλίαν κζί ριζρον διά τήν Γερ- 
ρανίαν καί Άρεριζήν. Δύο δέ έζατορρύρια λ<τρ04ν ρένουσιν έτι έυ 
Έλλάδι, ών τό μεν εν πεοιράΟεν εις γεϊρας εμπόρων, τό δέ έτερον 
κρατείται ετι νπότόίν κτηματιών.Ίΐ τώνΊον. νήσων ήτο22,000,·Οι)Ο 
Έν.λ,ήτοι 1<',340 τ. ώστε ή ολική έσοδιζ του σταυιδοζζοπύύ κατα 
τό λήξαυ ετο: 1861 ανέβη εί; 13,240 πεοίπου τόνου; ήτοι εις 
92,ΟΟϋ,ΟΟΟΈυ.λ.ενώ τώ 1860αυήθη ει;5 1,0 ( ΐ τονου:,δηλν.δή 
μ.'εν έ)ενΟέοας Έλλαδο; ήσαν τόνοι 41,·'»5.>, ήτο: λίτραι ένετιζαί 
88,000,000, τών δέ Νήσων 12,688 τόνοι ήτοι 27,000,090 ένετι- 
καί λίτοαι. "Ήστε ή έσοδία τού 1861 ήτο μικοοτίρα τή; του I860 
κατά 1.0,801 τόνους.

Αί πρός κατανάλωσιν παραδόσεις κατά τόν παρελθόντα Δεκ.ρ- 
βριον ανέβησαν εις 2,230 τόνους, έξ ών 1,290 ήσ:· ν δι’έπιτόπιον 
καταναλωσιν καί 940 δΓ έξαγουγήν, ένώ τό I860 ανέβησαν ει; 
1,350 τόνου:, ών 890 ήσαν δι’ επιτόπιου καταναλωσιν ζαί 160 
δΓ εξαγωγήν, Αί άπό τή; 1ης Σεπτερβοίου ρέχρι τής 31ης Δί 
κερβρίου παραδόσεις ποός καταναλωσιν έν \ονδίνω άν,βησκυ εί, 
9,640 τόν.,ένώ κατά τό αυτό χοονικόν διάστημα τον i860 άνέβη 

σαν εις 11,340 τόνους. Κατά τούς παρελθόντα: ευδεκα μήνας η 
κατανάλωσις εις δλον τό Ιΐνωρένον Βασίλειον ήτο 28,896 τόνων, 
ενώ κατά τούς αυτούς μήνας τού 1860 ήτο 30,030 τόνων. Ί1 :υ 
Λονδινω παρακαταθήκη ζατά τήν Ιην Ίανουαρίου ν. ε. Ύ,τρ μεγα- 
λειτέρα παρά ποτέ. Συυίστατο δέ έζ 16 3ουτσίων, 279 καρόοτέ- 
λων, 162 πιπών, 1 933 ήριπιπών, 128,5 15 βαρώ.ιων καί 21,4 14 
κιβωτίουν, ήτοι το δλον έκ 15,500 περίπου τόνων, .νγ πέρνσι /.α 
τά τήν αυτήν εποχήν συυίστατο εξ 1 1,600 τόνων. Σημειωτίου 
όμως ότι πέρυσιυ είσήχθησαν άπό τή; Γης Ίαυουαοίου ρεχάΐ τη; 
3Ο Αιιριλΐου νπερ τούς 5,500 τόνους, ένώ έγέτο: ολίγον πράγρζ 
έναπεΖειγθη όπως είσαχθή. "ΐΐστε δυνάρεθα νά είπωμευ, ότι το 
υ7·δ.ρχον πράγμα, ποός καταναλωσιν κατά τούς · υ-ζπο.λειπου.:νου; 
8 ρήναςρέχρι δηλαδή τή; νέα; συγκοριδη: είναι ό>; έγγιστα το αΰτο 
με το τύν παρελθόντος ετονς, α.αί εάν οί κάτοχοι 6:ν παραβιάσο>σι 
τάς πωλήσει; τών, είναι πολύ πιθανόν, ότι η καταυ/λωσι; θά γίνη 
εί;■ ·πωγελ·ις τιμάς. Έν τούτοι; μία τών αιτίων αϊζινες έ^ηυτΊ'ΐ- 
σαν τό προϊόν τούτο εγέτος είναι ό'ιπισόοίυσις πο'λά.ον ποσού ν , 
τάς άποθτ,Άας. λ,τις άπενεθάόμννε τούς άγοραστας νά είσ.λθωτιν 
εί; αγοράς, νομίζοντες ότι ό μεγάά.η ποσότη; ήθελ-υ εζπέστ τάς τι 
μάς. "(Αθεν συρβουλεύορεν τούς γορτωτάς ϊνα μη ‘ ιαζωνται νά απο· 
στέλλωσι τρ πράγμα, των και νά τό ένοιποθηκεύουσιν έν Αγγλία, 
αλλά νά το ^υλάττωσιυ έν Έλλάδι μέ/οις ού ζητηθή ζαί ούτω ποι- 
ούντες εστουσαυ .βέβαιοι, ότι θά άπολκύσωσι καλλιτέρωζ τιμών.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ. Μαγζεστρίγ 14 Ίανουαρίου. Λί ·ξ'Λνεριζής 
ρηνικαί ειδήσεις έπηύξησαυ τήυ σταθερότητα των τε υγασμ.άτων 
ν.αί τών νημάτων κοιτά την παρελθόύσαν Ιίαρασκεύην, Αλλ η στα- 
θερύτης αύτη άνεχαίτισε τάς φράξεις καϊ μέχρι σήμερον ούοεμία 
πράξις έγννετο, ε/.τόξ επί μεγάλη 9υσίά τιρών. Ίϊστε ;πι :ού όίου 
ούδέν άξιοσηρείοίτόν έχορεν ν'άναγγείλωρεν.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. — Οί ί^υΟυντιη τής 
Τρατΐίζης τής AyyXia^j συυέλ,θουτίς ίσταμί-
νου, ήΧάττωσαυ τον έκτολασμον άττό 3 τοίν ο Ο οττου 
^Ιχον Ελάττωσα αυτόν κατα. τήν Ι ην Νοεμβρίου ίτα- 
ρεΧθόντος ei? 2^ τοϊς Ο,θ. Ή πράξις αύτη τταρεκίνησε 
ττολλούς νά €Ϊσέλ0ωσιν, €ΐς ττοΧλάς ίτιχ^ιρήσας,

Χ.ΡΕΙ1ΓΡΑΦΑ.— 'Η Ειρηνική ΕΪόησις, mp'wati» ώς 
ήν οττόμΕνον τα AyyXina χρεωγραφα άττό οττου 
ήσαν ττρό τής άφίξεως τής Είδήσεως ci? 93]. Τά Τουρ
κικά τού μόν 18οί· Είναι τά St' τού 1838, 72γ{,

ΑΜΕΡΙΚΗ 31 Δεκεμβρίου 1861. Τά οικονομικά 
τής Αμερικής ττΕριήλϋου t/ς υικτραν καταστασιυ. Τό 
^θός άφιχθάυ άτμόττλοίον «Αμερική» ίκόμισο τάς ό- 
ξής ΕΐόήσΕίς,

κΑί ΤράττΕζαι τής Νέας 'Ύόρκης> Βοστώυης, Φίλα- 
ύϊλφεΐας και των κυριωτί-ρωυ πόλεων των 'Ηνωμένων 
Πολιτειών, έπαυσαν τάς νίς χρυσόν καϊ άργυρον πλη- 
ρωμάς των.

Τράπϊζαι τινές μόνον τής Νέας 'Τόρκης ίξακολου- 
θούσι να πληρόνωσιν Εις μεταλλικόν νόμισμα.

Το Ταμέίον τών Ηνωμένων Πολιτειών έπαυσαν ε
πίσης τάς πληρωμάς του eta μεταλλικού νομίσματος. 
Ό τόκος έπϊ τού δημοσίου χρέους πληρωτέος τήν ] ην 
Ιανουάριου Οελει πληρωθή εις μεταλλυν. Αλλά τά 
χαρτονοαίσματα ούκ ετι εξαργυρονονται.))
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ. (’Ιανουάριου 14.)

Α αστερδάμης βρ·ζχυπρό9ιταχ 11.13 1/4— 3/4

3 [Ληνών 11.17 3/4—18

Γοττερδάμης » 1117 3/4—18 3/4

Α α^έρσης » 23.42 1/2—47 1/2

όουζεϋών » 25.42 1/2—47 1/2

Αμβούργου » 13.7 1/4—3/4

Haptaiojv βραχυπρόθεσμα 25.15 —22 1/2

» 3 μηνών 25.45 —47 1/2

Μασσαλίας 23.45 —50

Ρραγκγόρτης » 118 1/4— 3/8

Βιέννης » 14.30 —35

Τεργέστης » 14.30 —35

Πετρουπόλεως » 32 1/2-

Μαδρίτης » 48 3/8 — 1/8

Κά^ικος » 48 3/4 — 1,2

Αιβόρυου » 25.62 1/2—65

Γενούης » 25.62 1/2—63

Μ ιλάνου Μ 23.62 1/2-63

Νεαπόλεως V 40 — 1/2

Παλέρρου » 117 — 1/4

Μεσσήνης » 119 — 1/2

Λισοώυος 90 ημερών 51 5/8— 7,8

Οπόρτου » 51 7,8—52

Τά έν κυκλοφορία τραπεζικά γραριρ-άτια κατά τήν παρελδοΰααυ 
έΰίοαάία ήσαν λίραι 20,333,616, τό Οε ρεταλλικόυ χρορατικόν 
)·ραι 13,016,017.

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΑΡΧΑΙΑ.

Ή περίεργος αΰτη είκών, ή παριστώσα ναυμαχίαν 
μεταξύ 'Ρώσσων και Σουηδών, άντεγράφη άπό πρω
τοτύπου ρωσσικοΰ, ώς καταφαίνεται έκ τοΰ ήωσσιστϊ 
γεγραμμένου υποτίτλου, δηλοΰντος, οτι ή είκών παρί- 
στησι ναυμαχίαν μεταξύ τής έκ γαλέρων ρωσσικής 
προφυλακής και σουηδικής μοίρας, λαβοΰσαν χώραν 
τήν 27ην ίουλίου 1714. Είναι δέ αξιοπερίεργος διά 
τήν ακριβή έπεξεργασίαν, δεικνύουσαν τήν πρόνοιαν, 
ήν πρό 1 50 ετώυ ο'ι 'Ρώσσοι έλάμβανον περί τάς έλα- 
χίστας λεπτομέρειας τών τοιούτων έργων. ’Αξιοπαρα
τήρητος δ’ έν αυτή είναι καϊ ή ιδιότροπος κατασκευή 
τών κανονοφόρων, όμοιαζουσών τάς τών 'Ρωμαίων 
καϊ Καρχηδονίων τριήρεις. Ή είκών αΰτη, κομισθεΐσα 
είς ’Αγγλίαν ύπό αξιωματικού τίνος ΰπηρετήσαντος 
έπϊ τινας χρόνους είς 'Ρωσσίαν, ήγοράσθη μετ’ άλ
λων παρά τοΰ συνταγματάρχου Χάμβερ, οστις έξέ- 
δοτο παρατηρήσεις τινάς έπϊ τοΰ ένδον τής κατα
σκευής τών τοιούτων κανονοφόρων καϊ τής προτάσεως 
τών τηλεβόλων έπϊ τών πρωρών αύτών, προσθέτων, 
οτι τά πλοία ταΰτα είναι κατ’ έξοχήν τά προσφορώ- 
τερα διά τούς στενούς καϊ άβαθεΐς κόλπους τής Βαλ
τικής καϊ τά στόμια αύτών.

Ή περϊ ής δ’ ό λόγος ναυμαχία, συμβάσα κατά 
τούς μεταξύ τοΰ Μεγάλου Πέτρου καϊ Καρόλου τοΰ 
IB' πολέμους, έγένετο έξωθεν τοΰ ακρωτηρίου Χάγ- 
γο, εφ’ ού οί 'Ρώσσοι έφόνευσαν έπϊ τοΰ τελευταίου 
τών Άγγλογάλλων κατά τών'Ρώσσων πολέμου τούς 
Αγγλους τούς φέροντας σημαίαν ανακωχής, καϊ οπού 
ο πλοίαρχος τοΰ πλοίου ή Νέμεσις Χώλ, άποβάς 
και αποσοβήσας τούς Κοζάκους, ήγειρε μνημεϊον τών 
φονευθέντων μετ’ έπιγραφής, χαρακτηριζούσης τόν 
φονον ως επιβουλον και δόλιον, τό όποιον όμως ακο
λούθως οί 'Ρώσσοι κατέστρεφαν.

ΤΟ ΛΑΝΑΟΥΑΝΟΝ, ΝΕΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΛΟΥ
ΤΡΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΥΑΛΛΙΑΣ.

Τό Λανδ',ΰδνον είναι νέα καϊ άκμάζουσα πόλις τής 
βορείου Ούαλλίας έν τή Μ. Βρεττανία, κειμένη, ώς 
φαίνεται έν τή παρακειμένη εικονογραφία, μεταξύ 
δυο κόλπων, τοΰ μεν πρός δεξιάν όνοααζομένου Κομ- 
βαιϋ, τοΰ δε προς αριστερόν Λανδούδνου καλουμένου 
κολπου, επεκτεινομενου τοΰ τελευταίου τούτου καμ
πυλοειδείς από τοΰ μικρού μέχρι τοΰ μεγάλου ακρω
τηρίου τοΰ "Ορμή, μέρος τοΰ οποίου φαίνεται είς τό 
πρόπεδον τής είκόνος. Τά τοΰ κόλπου τούτου ΰδατά 
ε'.οτν έξαιρέτως καθάρια καϊ αρμόδια διά λουτρά, καθό 
όντα έλεύθερα ελών και βορβόρου. Πρός τούτοις τό 
μέ ;α τούτο ακρωτήριου, τό προφυλάττον τήν πόλιν 
ά τό τοΰ βορά καϊ καθιστών τό κλίμα τής ατμόσφαιρας 
τού τόπου εύκραές, παρέχει ταύτοχρόνως ωραίους ορει
νούς περιπάτους, καϊ προάγει διά τούς βοτανικούς 

πολλά σπάνια φυτά καϊ βότανα, όποια δεν εύρισκον- 
ται είς άλλο μέρος τοΰ βασιλείου. Είναι δε περίφη
μου τό ακρωτήριου τούτο καϊ διά τά έν αυτω ευρεθευτα 
αρχαία χάλκινα σκεύη, έργαλεΐα καϊ όπλα κέλτικα, 
τά πάντα είς κατάστασιν ώσανεϊ έξήλθον νεωστϊ έκ 
τών χειρών τοΰ χαλκεως.

Ή έπ' όνόματι τοΰ Άγ. Τούδνου παλαια εκκλησία, 
έν ή εΰρίσκονται δυο αρχαία αγγλικά λίθινα καλύμ
ματα νεκροθηκών, ή κειμένη έπϊ τής κορυφής τοΰ 
όρους ώς κατερειπωθεΐσα έγκατελείφθη και νεα αν 
τ' αύτής άνηγέρθη πρό 20 περίπου έτών, άλλα μικρά 
καϊ ανεπαρκής ώς πρός τό πλήθος τών έκκλησιαζο- 
μένων έν αύτή φοιτητών τών λουτρών. Έχει δε περί- 
πλέον ή νέα αΰτη πόλις αξιόλογου σχολήν, διευθυνο- 
μένην ύπό τοΰ έφημερίου τής έκκλησίας, ξενοδοχεία 
άναπαυτικώτατα, μεγάλα νεόδμητα λουτρά, καϊ έξο
χός είς τά πέριξ τερπνοτάτας. Άναχωροΰσι δε έκ Λι- 
βερπούλης διά τήν πόλιν ταύτην ατμόπλοια δϊς τής 
ημέρας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
(ADVERTISEMENTS.)

Ο ΤΕΛΕΙΟΙ! ΟΙΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ΕΙΣ TUN ΜΕΓΑΛΗΝ 
ΕΚΘΕΣ1Ν ΤΟΥ 1861 ΤΟΥ ΟΥΑΙΤ 

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ.
Έθεωρήθη ύπό περπίου ίιαζοσίο*ν  ιατρών ώς ή άποτελε- 

σματιζωτέρα έ^εύρεσις είς τήν θεραπείαν της έντεροκοί'λης. 
Χρήσις χαλύβδινου ελατηρίου, πολλάκις επιβλαβή έχοντος 
αποτελέσματα, ίέν γίνεται’ είναι απαλόν ύπόβερα περί τό 

<| σώμα βεόερένον, ένω ώς άνθισταρένη όύναρις ύπάρχει τό 
προσζε^άλαιον καί τό π ρ ο ν ο μ. ι ο υ χ ο ν ρ. ο
χ λ ί σ ν εύκολιότατα καί εγγύτατα προσαρ μοζό μένα, ωοτί 
ούδαμώς μαίνονται’ δύναται όέ τις καί ζοιρώρενος νά ρέρη. 
Περιγραφήν όύναταί τις νά λάβη άρα αιτήσει, καί ό έπί- 
άεσρος άποστέλλεται ίιά του ταχυδρομείου, άν άποσταλη 
πρός τόν έργοστασιάρχην Mr WHITE, 228, Piccadilly, 
London, ή περίμετρος τού σόιματος, δύο δακτύλους κάτω-

θεν τού ισχίου.
Τιρή έτεροπλεύρου επιδέσμου 16σ., 21., 26σ. 6ά· καί 31σ. 6#.
Τιμή άργιπλεύρου 31σ. 6ά., 42σ., και 52σ. 6ο.
Τιμή όρ^αλικοΰ έπιάέσρατος 42σ., καί 52σ. 6ο.

ΕΑΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΔΙΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ, κτλ.

Δι’ έξογζωρένας φλέβας καί οιά πάσας τάς εξασθενήσεις καί εξογκώσεις 
τών κνημών, εξαρθρώσεις κτλ. Είναι πορώόη, λεπτά καί εύθηνά, καί 
^οροΰνται ώς τά συνήθη περιπόδια. Τιμή 4σ. 6θ., 7σ. 6., 10σ. καί 16σ. 
έκαστον.

JOHN 1- HITE, έργοστασιάρχης.
228, Piccatilly, London

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣ ΧΡΙΙΣΙΝ ΤΗΝ ΒΟΤΤΗΚΤΏΝ

C. Ε. ΗΕΙΝΚΕ,
ΤΠΟΒΡΪΧΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

79, Great Portland St. London.
Εΐόοποιεί τους ίόιοζτήτας πλοίων Εμπό

ρους, πλοιάρχους κτλ. κτλ., ότι ποζλαί βελ
τιώσεις έγένοντο έν τώ καλύρρατι τής κεφα
λής καί τη λοιπρ ένβυρασία του ^/ΟΤηχτου,ήν 
γέρων ούναται νά ρένη οσον πλειότερον 9έλει 
έν τώ υίατι, πρός έξαγο'}ή> πραγράτων, 
σπόγγων καί ραργαριτών I' ιού βυθού της 
θαλάσσης, πρός όέ τούτοις Π τός κατασκευήν 
θερελίων λιρένων ή γεφυρών πρός επισκευήν 
αύτών.

Α\ τάξεως ρετάλλιον έν τή ’Αγγλική έκθέσει τοΰ 1851 καί έν τή Γαλ
λική τοΰ 1855. Υποβρύχιος ρηχανικός τής ’Αγγλικής, Γαλλικής, 'Ρωσ- 
σικής, Ισπανικής, Πορτογαλλικής, Καναδικής, Περιβιανής, Βραζιλιανής 
καί ’Ινδικής Κυβερνήσεως.

Ο ΑΙΜΗΝ ΤΗΣ ΣΟΓΑΝΣΗΣ (SWANSEA).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΔΩΡΒΑΝ.

ΚΑΤΑΠΟΤΙΑ ΩΑΑΟΥΑ1Η.!

Αδυναμία καϊ ιϊτονία.
Τά Οαυράσια ταΰτα καταπότια, ταχέως άναζωογονοΰντα τό σύστηρα, 

αίρουσι πάσαν αιτίαν άόυναρίας καί ατονίας. Νέος ή γέρων, πλούσιος ή 
πένης, οοκιράζων τό πΐρίγηρον τούτο ιατρικόν, έν βραχεί άναλαρβάνει 
άύναριν καί σθένος.

Βήξ, συν άγχη καϊ άσθμα.
'Ο νοσηρά τι τοιοΰτον νόσων, λαρβάνοιν ολίγας οόσεις καταποτίων, 

καί έπιτρίβων τήν άλοιγήν έπϊ τού στήθους, έντός τριών ήμερων θέλει 
αίσθχνθη εντεύθεν μέ'/x ό'γελος κατά τήν επαγγελίαν τού καθ. Ώλλουαίη.

Μητέρες καϊ θυγατέρες.
Είς τά^ προίτας τά καταπότια ταΰτα είναι άνεκτίρητα είς τινα περίο

δον της ζωής, ένισχύοντα ταύτας νά άιέλθωσίν αβλαβώς τήν κινουνώίη 
περίοδον τριών η τεσσάρων έτών, οτε τοσαύται απόλ>υνται. Εις όέ τάς 
νέας τό θειον τούτο γά.ρμχ/.ον δέν έχει χν.'λο ίοον. Π/ειονες λεπτομέρείαι 
περιέχ_οντσ.ι είς τάς έντύπους οδηγίας, τάς συνοόευούσας έκαστον κουτίον.

Ήπαρ, στόμαχος, πνεύμονες.
Όλί/αι όόσεις τών καταποτίων τούτων ζαθαρίζουσιν έζ τής χολής τόν 

στόραχον, έπανα^έρουσι τήν λειτουργείχν τού ήπατος καί τών εντέρων^ 
λ.χί /.ν.θαρίζουσtv ούτω τό αιρα, ώστε ό πάσχων λαρβάνει νέαν τρόπον 
τινά ζωήν. Πρός οιατήρησιν καλής υγείας πάς τις πρέπει νά πχίρνη 
άπαξ τής έβοοράόος ρίαν όόσιν τών καταποτίων τούτων. Ιΐανταχού ^ορί
ζονται ώς ανώτερχ παντός ιατρικού.

Τά καταπότια τού Ώλλουαίη χρησιρεύουσιν ώς χριστόν ύ.ντίοοτον είς 
τας εξής ασθένειας, τούς παντοεισ εϊςπυρετούς τό ασθρα,τά χολερικά νοσή- 
ρατα, τούς άχώρας, τά έντεριζά νοσήρατα, τόν ζσλικα, τάς έρ.ρράξεις 
τών έντερων, τήν ^θίσιν, τήν ατονίαν, τόν ύόρωπα, τήν ουσεντερίαν, 
τό έρυσίπελας, τήν αταξίαν τών έρρήνων, τούς σπασρούς, τήν ποόά/ραν, 
τήν κεφαλαλγίαν, τήν όυσπε’^ίαν, τό.ς φλογώσεις, τόν ίκτερον, τήν ήπατί· 
τιόα, τήν πλευραλγίαν, τάς αίρορροίόας, τούς ρευρατισρούς, τήν όυσου- 
ρίαν, τάς χοιράαας, τούς πονολαίρους, τήν λιθίασιν, τήν ·. εφρίτιόα, τά 
εΐόήρατα, τά έλκη, τα αγροδίσιχ/.χ πά.θη, τήν έλρινθίασι., τήν άόυνα- 
ρίαν έξ οίασόήποτε αίτιας ζλπ.

Τά καταπότια καί ή αλοιφή πωλοΰνται οίς τό ζατάστηρα τοΰ καθη- 
γητοΰ Ώλλουαίη(Holloway)224 Strand, prbs de Temple Bar, a Londres, 
καί παρά πάσι σχεδόν τοΐς έντίροις φαρρακσπώλαις τού πεπολιτισρένου 
κόσμου.— Τιρή Ισελ. 1|ά., 4σ. 6ο , 11σ., 22σ., καί 33σ. έκαστον όο- 
χεϊον κατά τό μέγεθος. Ό τά ρεγαλείτερα λαρβάνων έχει ρεγαλειτέραν 
ωφέλειαν. Όοηγίαι <?ιά τόν πάσχοντα έξ οίουόήποτε νοσήρατος προσκολ- 
λώνται έν έζάστω δοχείω.

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

Τά ώρο)όγια στέλλονται πανταχοΰ Οι’ έξόόων τοΰ οιρολογοποιοΰ.
Διεύθυνσις 33 καί 34, Ludgate Hill, London Ε. C.

Παραγγελίαι όύνανται νά σταλώσι καί πρός τόν Κ.

J. F Ο’ΒϋΙΕΝ,33, Bronipton Square.

ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΘΑΡ1ΣΤΗΡΙΟΙΜΙΙΛΛΙΝ ΑΙ, 
Χρησιμεύουσαι πρός έκκαθάρισιν τοΰ βαμβακιού άπό 

τών σπόρων.
Αί |/>;χαναί αυται κατασκευάζονται ίιά τήν Αίγυπτον, Ίνίίας, κτλ. 

|Υπό των
MAC-ADAM Bkuthers & Co., Soho Foundry, Beli ast, (Ireland).

Είναι μικρού μεγέθους καί έκκαθαρίζουσι τό βαμ.Ζάκιον μ.ετα μεγίστης 
ταχύτητος. Κινούνται δέ είτε ΰζ.ίν βοών7 είτε ύπό άτρορηχανής. Έζάστη 
ίέ μηχανή διευθύνεται ύγ’’ ενός μόνον ανθρδ)που

"Εκτενέστεραι πκηρογορίαι δίδονται ύπό τών κατασκευαστών.

Τί πόλις τηζ Σουχ.υσής 
ται εί; τό Ά.-ντρον ωραίου
καί όροΓζύρου αύτή Ού-
το; όϊ ecziv αο’^αλ'ί,ς πανταχό- 
Οευ κατα παντός av2U0l/j π):ήυ 
τού ρεσιορβριυού ρέρου; αυτού. 
Αλλά καί όταν ^γοδρός πνίτ, 
άνεμος άπό μεσημβρίας, ούοε- 
μία προσγίγνεται έυτευθ·ν βλά
βη τοΐς π'λοίοις, καθόσον δόναν 
ται ταύτα νά ί\κ'ν^θώσιν είς την 
ν.κτήν καί νά ρςίυωτιυ επι τού 
βορβορου, έξ ού ό ρυ/ός τού 
λνμίνος άποτύ.εϊται. ^Απαντα 
τά 300 Tovotv πλοία κείνται 
επί τού βορούρου, καί πο).λά 
ρεγαλα ξένα πλοία έπραξαν 
πολλάκις τούτο. ΤΙ ιλύς έστιν 
αείποτε βατή, καθόσον κατά 
τάς ταπεινότατα; πα).ιρροί<χς 
καλύπτεται ύπό ύδατος δέκα 
και. τεσσάοων ποδών. Έκαστη 
οΐ πα).ίρρο α αυξάνει άπό 16 
ρέχρις 23 ποοιόυ, καί πλοία 
άναγ'ωρούντα έκ Σουαυσής, δύ
νανται νά γθάσοισιν είς Λούνδυ 
(Lundy) είς μίαν μόνην παλίρ·1 
ροιαυ, ενο> απο Καρδίγγηςαπαι
τούνται πρό: τούτο τρεις Π.Α·
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ΤΟΥ

ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ.
(ΑΡΙβ. 81.) 

----------- I -.JOT - ι

Μνείαν έποιησάμεθα άλλοτε περί μελετωμένης 
συνόδου εις 'Ρώμην πο7νυαρίθμων ποιμεναρχών 
τοΰ δυτίκοΰ δόγματος. Ή σύνοδος αύτη σκοπόν 
μέν φαινόμενον είχε τήν εις τόν χορόν τών αγίων 
καταταξιν τών 23 Ίαπωνών μαρτύρων, περί ών 
έν τω παρελθόντι ήμών φύλλω έλαλήσαμεν, άλλα 
σκοπόν κρύφιον ειχεν, ώς πας τις ραδίως κατα
νοεί, τήν διαμαρτύρησιν κατά τών πολεμούντων 
τήν κοσμικήν τοΰ πάπα εξουσίαν καί συνάμα τήν 
συνοδικήν άπόφασιν ύπερ τής διατηρήσεως τής 
εξουσίας ταύτης. Άμφότεροι οί σκοποί ούτοι ή- 
δύναντο νά έπενέγκωσιν ούχί μόνον θρησκευτι- 
κάς διενέξεις καί περιπλοκάς άπειλούσας σχίσ
ματα νέα έπί σχισμάτων παλαιών, ά7.λά καί πο- 
λιτικάς συνάμα ταραχάς προετοιμαζομένας ύπό 
τών πανταχοΰ τής γής έμφωλευόντων Ύπεραλ- 
πείων, ύποθαλπομένας ύπό τής Αύστρίας καί τής 
'Ισπανίας, άνασκαλευομένας ύπό τών διαμαρτυ- 
ρουμένων, καί άδιαλείπτως προσκαλουμένας ύπό 
τής καρδιναλικής'κυβερνήσεως, έχούσης πρόμα
χον μέν τόν ύπεργηράσαντα Πΐον τόν θ'., προ- 
πύργιον δέ τόν δλαις δυνάμεσιν ύποθαλπόμενον 
φανατισμόν.

Τήν επικίνδυνον ταύτην πράξιν τής ίησουϊτικής 
έπιδεξιότητος προύλαβεν ή γαλλική κυβέρνησις, 
έπενεργήσασα δραστικώς έπί τοΰ πάπα διά τοΰ έν 
‘Ρώμη έαυτής πρέσβεως Κ. Δελαβαλέτ. Καί τήν 
μέν πρόληψιν τοΰ κακοΰ καί τήν γαλλικήν έπε- 
νέργειαν θετικώς γιγνώσκομεν τούς δέ τρόπους 
τής ένεργείας πληροφορούμεθα έξ αλληλογρα
φιών περιεχουσών άδόμενα μέν μή αύθεντιζά, πι
θανά όμως καί τής αλήθειας παραπλήσια.

Γράφουσιν έκ 'Ρώμης, δτι ό πρέσβυς τής Γαλ
λίας ήναγκάσθη νά ύποδείξη είς τόν πάπαν, ότι, 
έάν ή Α. Άγιότης έπέμενεν είς τήν άπόφασιν του 
ταύτην, ή κυβέρνησις τοΰ Αύτοκράτορος ήθελεν 
άρει άπό 'Ρώμης τήν γαλλικήν φρουράν. Άλ
λ’ ή Α. Άγιότης, ίνα μή είπωμεν ό καρδινάλιος 
Άντωνέ/νλης, εξ ενός μέν παραιτεΐ τήν περί άρ- 
χιερατικής συνόδου άπόφασιν, έξ άλλου δέ έκδίδει 
άποστολικόν θέσπισμα, δι’ ου καί πάλιν λέγει, 
«δτι έξακολουθει νά καταβάλλή πάσας τάς έαυ- 
»τής φροντίδας είς ένωσιν τής ελληνικής έκκλη- 
«σίας μετά τής λατινικής· δτι μόνιμος ειδική έ- 
»πιτροπή έσχηματίσθη έντός τής Π ρ ο π αγ ά ν- 
»δ ας, έργον έχουσα μοναδικόν τήν έρευναν τών 
«πραγμάτων τών άνατολικών έκκλησιών, καί δτι 
»ή έπί τής έξετάσεως τών άνατολικών βιβλίων 
«επιτροπή διελύθη.»

Οί άναγνώσται ήμών ένθυμοΰνται τίνι τρόπω 
καί άλλοτε ό νυν πάπας «κατέβαλε τάς προσπά
θειας αύτοΰ» ύπέρ τής ένώσεως, ήν έν τή Ανα
τολή έξεπροσώπευσε τότε φ ινταστική τις εταιρία, 
ής τίνος φανταστικός πρόεδρος ύπήρξε φανταςτ- 
κόςτις πρίγκιψ τής βυζαντινής Αύτοκρατορίας, 
φανταστικήν χαράξας σφραγίδα καί τό φανταςτ- 
κόν έαυτοΰ όνομα δούς είς τό έν 'Ρώμη γεγραμ- 
μένον σύγγραμμα Ό'Ρωμανισμός (Le Roma- 
nisme), Άγνοοΰμεν ήμεΐς, έάν καί σήμερον αί 
προσπάθεια’, τοΰ τοποτηρητοΰ τοΰ Χριστοΰ έπι 
τοιούτων στηρίζονται βάσεων, τοιούτων ποι
ούνται χρήσιν μέσων, τοιούτους έχουσι σκο
πούς. Άγνοοΰμεν, λέγομεν, καί άφιέμεθα, τοϊς 
άρμοδίοις τήν περί τά τοιαΰτα έρευναν, διότι ό- 
μολογοΰμεν έν παση ταπεινώσει τήν περί τά έκ- 
κλησιαστικά ζητήματα όλιγεξίαν ήμών. ’Αλλ’ ό
σον διά τοΰ κοινοΰ νοός καί έπί της ιστορίας βα
σιζόμενοι δυνάμεθα νά κρίνωμεν, ούδ’ή ελληνική 
έκκλησία δύναται νά ένωθή;μετά τής λατινικής, 
ήτις τηοήσασα τά άρχαΐα δόγματα άπαρασαλευτα 
έπί 1,004 όλα έτη άποδοκιμάζει την λατινικήν, 
ώς σχισματικήν, ούδ’ ή λατινική νά ένωθή μετά 
τής ελληνικής, άφ’ού καί σύμβολα μετέβαλε, καί 
δόγματα νέα είσήξε, καί φι ισάριθμα έτη τήν 
άνατολικήν εκκλησίαν σχισματικήν άποκαλεΐ. 
Ή ένωσις τών έκκλησιών γ^εται καί Οελει γίνει, 
ώς άδιαλείπτως ό κλήρος ήμ.ών δέεται έκφωνών 
τό· «ύπέρ εύσταθείας τών αγίων τοΰΘεοΰ έκκλη-

σιών καί τής τών πάντων ένώσεως τοΰ Κυρίου 
δεηθώμεν,» καί δωτι ή παΰσις τής κοσμικής ε
ξουσίας τοΰ πάπα αίρει τό μέγιστον πρόσκομμα, 
καί διότι τέλος ό αιών ήμών τό άπαιτεΐ! Αλλά τά 
μέσα, δι’ών ή ρωμαϊκή προπαγάνδα επιζητεί, 
ώς λέγει, τήν ένωσιν ταύτην,τείνουσιν είς διάς-α- 
σιν μάλλον ή είς προσέγγισιν. Ή σύνοδος τών 
δυτικών άρχιερέων είς 'Ρώμην ούχί μόνον ούδέν 
ύπέρ τοΰ άγιου τούτου σκοποΰ δύναται νά πράξη, 
άλλ’άπ’έναντίας διερεθίζει έιι μάλλον τόν όρθο- 
δοξον κλήρον, καί άποτάσσεται έτι πλέον τών 
δογμάτων αύτοΰ, ώς έγένετο έν έτει 1854, δτε 
έκηρύχθη ή άσπιλος σύ7\.ληψις τής Θεοτόκου, καί 
νέον δόγμα είσήλθεν είς τό λατινικόν θρήσκευμα.

Φρονοΰμεν, δτι, έάν οί περί τόν πάπαν ίδιοτε- 
λεΐς δεσποτίσκοι έλαχίστην είχον διάθεσιν πρός 
ένωσιν τών έκκλησιών, ήθελον συμβουλεύσει τόν 
άρχιεπίσκοπον παλαιάς 'Ρώμης νά συνεννοηθή 
πρώτον μετά τοΰ άρχιεπισκόπου νέας 'Ρώμης, 
όπως Σύνοδος Οικουμενική συγκροτηθή έκ τώνπα- 
τέρων τών δύο κλήρων συγκείμενη, άντί συνεδρίου 
Λατίνων καρδιναλίων καί επισκόπων, ήτις νά συν- 
έλθη καί μετ’άποφάσεως άκλονήτου νά συμβιβάση 
τάς άνθρωπίνους διαφοράς, τάς τήν θείαν λατρείαν 
ίεροσύλως διαιρούσας, νά θυσιάση έξ έκατέρων 
τών μερών τό κακώς έννοούμενον φιλότιμον, τό 
καθιστών γελοΐον τόν χωρισμόν τών έκκλησιών 
έν έτει 1862, τό προσάπτον μώμον άνεξάλειπτον 
έπί του κλήρου, καί έπειτα έν καθαρά συνειδήσει 
νά είπη, «δεΰτε γείνωμεν μία ποίμνη καί σχώμεν 
ένα ποιμένα.»

Τότε μόνον ό είς ούτοςποιμήν, ό ύπό τής 
Ίεράς εκείνης Συνόδου έκλεχθησόμενος, ήδύνατο 
νά ήναι ό ποιμήν ό καλός, δν άπαντες οί καθο
λικοί Χριστιανοί τών δύο δογμάτων, έτι δέ καί 
τινων άλλων αιρέσεων, ήδύναντο νά δεχθώσιν 
άσμενοι, είτε πάπαν ή πατριάρχην ή άλλως πως 
καί άν αύτόν άπεκάλουν. Είς πάσαν άλλην περί- 
πτωσιν αί προσπάθειαι τοΰ πάπα είσί 1ΙΡΟΣΗ- 
ΑΥΤΙΣΜΟΣ· ή συναγωγή τών ύποτελών αύτοΰ 
άρχιερέων είναι συμβού7?.ον παπικόν· αί δέ άπο- 
φάσεις αύτοΰ τε καί αύτής είσι διαστατικαί πάν
τοτε, ένωτικαί ούδέποτε. Αί μονομερείς σύνοδοι 
άναπολοΰσιν είς τήν μνήμην τών Χριστιανών τάς 
μολυνούσας τήν έκκλησιαστικήν ιστορίαν σκηνάς 
τοΰ σωτηρίου έτους 857· ή κατά τήν έποχήν έκεί- 
νην πρώτη έν 'Ρώμη συγκληθεΐσα ύπό τοΰ πάπα 
Νικολάου τοΰ ά. συναγωγή έβαλεν άνάθεμα κατά 
τοΰ πατριάρχου τής Κωνσταντινουπόλεως Φω
τίου, ή κατά συνέπειαν αύτής έν Κωνσταντινου- 
πόλει συνηγμένη άντέστρεψε τό άνάθεμα πρός 
τόν πάπαν έκτοτε έπήλθεν ό μέχρι σήμερον διαρ
κών χωρισμός, όστις έξ αδελφών κατέστησεν 
έχθρούς θανάσιμους τούς χριστιανούς τοΰ καθο
λικισμού, όστις έβλαψε καί βλάπτει μεγάλως τήν 
άνθρωπότητα, όστις έγέννησε τόν προτεσταντι
σμόν, όστις κινδυνεύει νά γεννήση καί νέον σχί
σμα, καί είς δν οφείλεται κατά μέγιστον μέρος 
ή πτώσις τής βυζαντινής αύτοκρατορίας καί ή 
ύποδούλωσις τής φιλτάτης ήμών πατρίδος!

Ή κατάργησις τής κοσμικής έξουσίας τοΰ πά
πα δύναται μόνη νά ταπεινώση τήν άλαζονείαν 
τοΰ δυτικοΰ κλήρου, ώς ή δουλεία ένέπλησε πραό
τητας τόν άνατολικόν, καί τότε, άφοΰ οί καρδινά
λιοι παύσωσιν όντες σατράπαι, άφοΰ καταθέσωσι 
τήν μάχαιραν καί άναλάβωσι τον κατατεθέντα 
σταυρόν, τότε δύνανται νά συνέλθωσι μετά τών 
ηπίων ποιμεναρχών τοΰ έ7.ληνικοΰ κΛήρου καί νά 
συζητήσωσι, καί νά συμβιβάσωσι, καί 
νά ενώσω σι ν. Αλλως ούκ ένι άποδοΰναι τά του 
Θεοΰ τω Θεω, έν όσω Καισαρ, πολέμαρχος, εί- 
σαγγελεύς καί δήμιος λυμαίνεται τά θεία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ.

'Αδιαλείπτως εύλογονμεν τον δωρητήν τής ειρήνης. 
Ό τοΰ iroXeuov κίνδυνος τταρήλθεν, οί πολιτικοί άν- 
δρες τοΰ άλλου ί)μισφαιρίου έδευχθησαν ανώτεροι εαυ
τών κατά τε φρόνησιν καί πολιτικήν έπιτηδειότητα 
«δόντες τόπον τρ opyij.e Οί οπαδοί της πα-^κοσμίου 
ειρήνης ά^άλλονται, αί βιομηχανικοί τάζεις τής κοι
νωνίας σκιρτώσιν, ό πανοΰρ^ος Έρμης καί πάλιν ανα
πτερωθείς φαιδρός περιίπταται επί τών εΰδαιμόνων 
στεγασμάτων τών συναλλακτηρίων, σόμπας δε ό ευ
ρωπαϊκός τόπος, όλιγίστων εζαιρουμένων εφημερίδων, 
ήτάλλει τα επινίκεια τής αγγλικής δραστικότητος, τής 
γαλλικής μεσολαβήσεως και τής αμερικανικής μετριο
πάθειας.

Καί όμως, φεΰ ! ούδεϊς τών άγαλλομενων καί σκιρ- 
τώντων υπόσχεται πολυχρόνιον τήν ειρήνην, καί ολί
γοι εισιν οί μή καραδοκοΰντες νέας πολέμου άφορμάς, 
νέας συμφερόντων συγκρούσεις. Καί πρώτον έλπίσω- 
μεν, οτι το νεον τόλμημα τεΰ αμερικανικού ναυτι
κού κατα την αγγλικής σημαίας, ή επισκεφτις δηλο
νότι τοΰ αγγλικού πλοίου ή Ευγενία 2 μί θ ύπό 
τοΰ ομοσπονδικοΰ άτμοπλοίου Σαντιάγο καί ή άπ’ 
αύτοΰ απαγωγή δύο άνδρών νομιζομενων αποστόλων 
τών 'Ανθενωτικών, θέλει θεραπευθή καθ' όν τρόπον έθε- 
ραπεύθη καί ή κατά τοΰ Τ ρ έ ν τ πράζις τοΰ πλοιάρ
χου Ούΐλκς, ήν ό Κ. Σήουαρδ άπεκήρυζεν !

Υπάρχει προσέτι καί ετερόν τι συμβάν απειλούν, 
έάν μή συμπλοκήν, τουλάχιστον σκάνδαλον’ Ή όμο- 
σπονδική κορβέττα Τουσκαρόραή έλικοκίνητος, 
ή ώπλισμένη δι εννέα κανονιών καί πλοιαρχουμένη 
ύπο τοΰ πλοιάρχου Κράβεν, άναχωρήσασα άπό Νέας 
'Τόρκης τήν 10ην τοΰ άπελθόντος μηνός εις καταδίω- 
ζιν καί σύλλη-φιν, εί δυνατόν, τοΰ καταδρομικού ανθε
νωτικού πλοίου Ν ά σ χ β ιλ, τοΰ πολλά εμπορικά 
τών Όμοσπόνδων πλοία καταβυθίσαντος πέριζ τών 
αγγλικών ύδάτων. Ή έν λόγω κορβέττα άφικομένη εις 
Σαουθάμπτων ήγκυροβόλησε περί τάς έκβολάς τοΰ 
ποταμού τήϊ πόλεως έκείνης. Τήν 10ην τοΰ μεσούντος 
τρεις ανδρες έκ τοΰ πληρώματος αύτής ύπό τάς διατα- 
γάς ενός άζιωματικοΰ είσεχώρησαν λαθραίως είς τά 
νεώρια,κατασκοπεόχντες τά κινήματα τοΰ Ν ά σχβ ιλ 
καί φεροντες μεθ' εαυτών φανούς καί πυροτεχνήματα, 
όπως σημάνωσι τήν άναχώρησιν αύτοΰ πρός τήν Του- 
σκαρόραν. Οί τέσσαρες ούτοι ανδρες συλληφθέν- 
τες νύκτωρ ύπό τίνος σταθμάρχου τών νεωρίων άπε- 
λύθησαν' τό δέΝάσχβιλ άποσπασθέν άπό τών 
νεωρίων ήγκυροβόλησεν ού μακράν τής Τ ο υ σ κ α ρ ό
ρη ς, έν πλήρει ασφαλεία, ώς ευρισκόμενον έν ούδε- 
τέρω λιμένι. Περίεργος ή θέσις άμφοτέρων τών πλοίων 
έκείνων έντός τοΰ άγγλικοΰ λιμένας δέν δύνανται νά 
έλθωσιν είς έχθροπραζίας, καί έκτος αύτών τό Ν ά σ χ- 
β ι λ δέν τολμά νά έζέλθη’ ή δέ όμοσπονδική κορβετ- 
τα δεσμεύεται έκεΐσε μή δυναμένη νά παραιτήση τό 
πλοΐον, οπερ θηρεύει. Έλπίσωμεν, ότι καί έκ τοΰ πε
ριστατικού τούτου ούδέν θελει συμβή ατοπον, δυνάμε- 
νον νά έρεθίση τό εύερέθιστον τής υπερήφανου 74λ· 
βιώνης.

'Αλλά καί τούτου παρελθόντος και άλλων πολλών 
περιπλοκών έζομαλυνθεισών, τό μέγα καί τρομερόν 
διά τήν ’Αγγλίαν φάσμα, ό βασιλεύς Β ά μ β α ζ, 
ώς οί 'Αγγλοι χαριεντιζόμενοι λέγουσιν, έφίσταται 
πάντοτε άπειλών και άδυσώπητος. Ή όμοσπονδική 
κυβέρνησις ούχί μόνον δέν διευκολύνει, αλλά παρεμ
ποδίζει έτι μάλλον τήν έζαγωγήν τών βαμβάκων, νέον 
ναυτικόν στόλον δωδεκακισχίλίων άνδρών κατά τών 
Νοτίων πέμπουσα καί τούς λιμένας αύτών καταστρέ- 
φουσα, ώς άρτίως έγένετο έν Τσιάρλεστων, διά τής 
βυθίσεως πολυαρίθμων λιθοφόρων πλοίων, όπερ κα- 
τετάραζε τόν έμ.πορικόν κόσμον. Άλλοθεν, ό ιίποκλει- 
σμός δέν είναι έ ν τ ελ ή ς, καί κατά την έν Παρισίοις 
συνθήκην, οί ούδέτεροι δέν είναι υπόχρεοι νά σεβα- 
σθώσιν αύτόν. Τί θέλει πράζει ή 'Αγγλία ; νά άνα- 
γνωρίση τούς Νοτίους; άλλ’ οί Βόρειοι, ώς έκήρυζαν, 
θεωριΰσι πολεμίους πάντας τους άναγνωρίζοντας τούς 
άποστάτας τής 'Ομοσπονδίας- νά μή άναγνωρίση αύ- 
τούς καί νά διατηρή έπί ποδός στόλους καί στρατούς, 
μή βάμβακας φέροντας; άλλά τις τότε ή ωφέλεια τών 
τοσούτων δαπανών; Αί ! διατί νά μήν όμολογήσωμεν, 
έλευθεροτυπίας βασιλευοίσης, άλήθειαν καταφανή; 
Ναι! ή άγγλοαμερικανική διαφορά ούδ' έκ τής ΰπο- 
θεσεως τοΰ Τ ρ ε ν τ προήλθεν, ούδέ διά τής άπολύ- 
σεως τών νοτίων άποστόλων έθεραπεύθη" ή ιιγγλοαμε- 
ρικανική διαφορά έγεννήθη άμα τών βαμβάκων κρα- 
τηθέντων καί θέλει παύσει, όταν οί βάμβακες άφεθώ- 
σιν έλεύθεροι. Αί ΰλικαί άνάγκαι τής Αγγλίας παρή- 
γαγον τήν διαφοράν, αί ΰλικαί άνάγκαι θέλουσι τήν 
λύσει, τά πολιτικά συμφέροντα δευτερεύουσιν έν ταϊς 
διενέζεσι ταύταις.

Ούδέ προλέγομεν τά μέλλοντα, ούδέ δογματίζομεν
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Τά τής ΓΑΛΛΙΑΣ νέα περιορίζονται εις έσωτερικά 

πράγματα, καϊ ο έκ Παρισίων άνταποκριτής ημών 
' πραγματεύεται περϊ τούτων.Δυνάμει αύτοκρατορικοΰ διατάγματος ειπβ 8ης τοΰ 
| μεσοΰντος ή σύνοδος τών νομοθει ικών Σωμάτων ώρί- 

σθη διά τήυ 27?;ν τοΰ αύτοΰ μηνός, ημέραν δευτέρου.
Αί περϊ γαλλογερμανικής έμπορικής συνθήκης συ- I ζητήσεις είσήλθου τέλος εις φάσιν οριστικήν. Ή γαλ

λική κυβέρνησις απεύθυνε προτάσεις νέας, αΐτινες I φαίνονται παραδεκτέαι καϊ λίαν συμφέρουσαι εις άμ- 
φότερα τά έθνη.Λέγεται ώς βέβαιον, οτι ό στρατάρχης Πελισιέρ | δει? έπιστρέφει πλέον εις ’Αλγερίαν.

Ό Μ η ν ύτ ω ρ τής I 3ης τοΰ μηνός δημοσιεύει τό ί έξαγόμενον τών νέων καταγραφών τοΰ πληθυσμού. Ή 
1 Γαλλία,ήτιςέυ’έτει\8ΪΆ>περιεΐχε κατοίκους36,039,364, I περιέχει κατά τήν άπαρίθμησιν τής 1η? τοΰ έτους । 1801, 37.382,233, συμπεριλαμβανομένων καϊ τών 

τριών νέων έπαρχιών,ών ή μέν Σαυοΐα λογίζει 275,039, 
1 ή δέ ’Άνο> Σαυοΐα 207,490, καϊ αί παράλιοι Άλπεις I 494,578 κατοίκους. Άλλ’ έάν έξαιρέσωμεν τάς προσθέ- ι τους ταύτας έπαρχίας εΰρίσκομεν, οτι ο πληθυσμός I 
| τής Γαλλίας έν διαστήματι τής τελευταίας πενταετη- 

ρίδος ηύξήθη καθ’ 073,802 'φυχάς' όπερ δίδει 309 αν
θρώπους κατά πάσαν ημέραν καϊ επομένως συνάγε

ι ται, ότι 100,000 Γάλλων αύξάνουσι τόν πληθυσμόν 
αύτών κατ’ άτομον 1 ιινά πάσαν ημέραν.| Ή ΙΤΑΛΙΑ καϊ πάλιν δίδει παράδειγμα πατριωτι
σμού θαυμάσιου. Ούχϊ μόνον δέν έπεσε τό ΰπουργεϊον 
Ρικάζολη, άλλ’ έστερεώθη έτι μάλλον, και τοι μήI ΰπάρχοντος έπϊ τώυ έσωτερικώυ ΰπουργοΰ. Συυελθόυ- 

τες οί βουλευταϊ τής πλειοφηφίας έυ τώ φιλαρμουικώ | 
| καταστήματι, ύπό τήυ προεδρίαν τοΰ μαρκεσίου Κα- ' 

βούρ, όλοι τόν ιϊριθμόν 140, έκήρυξαυ παμ-φηφεϊ, οτι ί θέλουσιν ΰποστηρίξει ακραιφνώς τό ΰπάρχον ΰπουρ- 
γεΐον. Ή σύμπνοια αΰτη καϊ η φρόνησις, αΐτινες περι- 
ποιοΰσι μεγάλην τιμήν εις τούς αντιπροσώπους τοΰ 

1 ιταλικού έθνους, μαρτυροΰσιυ άπαξ πλέον, όπόσον τοι- 
οΰτος λαός είναι άξιος έλευθερίας, ανεξαρτησίας, ενό
τητας. Καϊ πάλιν λέγομεν, καταισχυνθήτωσαν οί έχ- 
θροϊ τής ’Ιταλίας !Καϊ πάλιν λέγεται, οτι ό έν 'Ρώμη πρέσβυς τής I 
Γαλλίας άπήτησε παρα τοΰ πάπα τήν αποπομπήν τού | 
άποθρόΐ’ου Φραγκίσκου, καϊ ότι άρνουμευου τοΰ Λ.Πα
τρός, αί μετά τής κυβερνήσεως τών Παρισίων σχέσεις 
αύτοΰ ιϊπε’φυχράνθησαυ. ’Αξιόπιστος δέ έκ 'Ρώμης έπι
στολή λέγει, ότι ή A. Α. δυσηρεστήθη σφοδρά, διότι ό 
Ναπολέων ούδενα περϊ αύτής έποίησε λόγου κατά τήν 
άντιφώυησιυ αύτοΰ τής I ης τοΰ έτους πρός τό διπλω
ματικόν σώμα. "Οπως καϊ άν έχη, τό δηνάριον τοΰ 
Άγ. Πέτρου παρήγαγεν έν διαστήματι 20 μηνών 4,000,000 σκούδων τών 400 βαϊόκων, ήτοι 21,000,000 
φράγκων, μή συμπεριλαμβανομένων άλλων πολυτί
μων καϊ πολυαρίθμων προσφορών. Διά τοΰτο ίσως, 
καϊ διότι ή συμμορία τού Κιαβόνε άνωργαυώθη έυ 'Ρώ
μη, ό καρδινάλιος Άυτωνέλλης δέν έπιτρέπει εις τά 
γαλλικά στρατεΰμα,τα νά κατάλάβωσι τό Άλάτρι. ’Ι
δού τέλος ή προσωπϊς πεπτωκυΐα.

Έν Νεαπόλει ό στρατηγός Λαμάρμορας ήρχισε δη- 
μοτελώς τήν κατεδάφισιν τής παλαιά.ς άκροπόλεως 
παιανιζούσης τη? μουσικής τούς πρός τιμήν τοΰ Μα- 
τσανιέλλου καϊ τοΰ Γαριβάλδου ύμνους καϊ έπικρο- 
τοΰντος τοΰ λαού.Ή Βουλή παρεδέχθη δύο νόμους' τόν περϊ έγγρα- 
φών καϊ τόν περϊ χαρτοσήμου. Διά τής έφαρμογής τών 
νόμων τούτων τά εισοδήματα τοΰ Κράτους θέλουσιν 
αύξήσει κατά 50 εκατομμύρια.

Ή ληστεία πανταχοΰ καταδιώκεται δραστικώτατα 
ΰπό τώυ κατοίκων καϊ ΰπ’ αύτών προσέτι τώυ λεγομέ
νων Βουρβωνικώυ. Κατά τάς τελευταίας έκδρομάς αύ
τοΰ οί οπαδοί τής Αύτοΰ Έκπεπτωκυ'ας Μεγαλειότη
τας έσύλησαν τάς ταχυδρομικός άμάξας, έσκύλευσαν 
του φουευθέυτα ίερομόυαχου, παρεβίασαυ δύο παρθέ
νους καλογραίας αδελφός τοΰ 'Ελέους, κράζοντας ζή- 
τω Φραγκίσκος ό β'. ! ! "Αμα τώυ ιιγαθοεργιών 
τούτων άκουσθεισών, παυταχόθευ έδραμου πολΐταί τε 
καϊ στρατιώται, καϊ ό έν τώ ναώ τοΰ Πόντε Λαυδόλφο 
ιερουργών έφημέριος έξήλθευ έυδεδυμέυος τά ιερά αύ
τοΰ άμφια καϊ τεθείς έτι ϊ κεφαλής τώυ πολιτών παρώ- 
τρυνε τούς 'Ιταλούς κατά τώυ έχθρώυ τής πίστεως καϊ 
τής πατρίδας. Άλλα δυστυχώς οί λησταϊ είχον ήδη 
φθάσει εις τά άγια τής Αύτοΰ Αγιότητας χώματα.

Ό Βεζούβιος ήρχισε καταπραύυόμένος, καί τοι άδια- 
κόπώς έξερευγόμενος καπνόν καϊ αιθάλην. Ή άοράτως 
έκ τοΰ έδάφους έκπορευομέυη θειώδης άναθυμίασις 
προξενεί βλάβην εις τά παρά το πυρίπνουν ζωικά όν
τα' πολλά κτήνη άπωλέσθησαν καϊ άνθρωποί τ ινες έξ 
ασφυξίας άπέθανον. Πυγή θερμού ύδατος (33ο) έξερ- 
ράγη κατά τήν παραλίαν τοΰ Τόρρε δέλ Γραικό. Ή 
κατακλύσασα τάς γαίας αιθάλη άπεδείχθη ωφέλιμος 
εις τήν γεωργίαν.

«Ή ΑΥΣΤΡΙΑ εΰρίσκεται ε'ις τό στρατοπέδου μου» 
είχευ άλλοτε ε'ιπεί ό στρατάρχης 'Ραδέσκης, καϊ τήυ । 
εκφρασιυ ταύτηυ ένθυμηθεϊς ό νΰν έυ Βερώυη ιϊναπλη- I 
ραιυ του μακαρίτηυ, ό άντιστρατάρχης Βέυεδεκ προσ- 
φωυώυ τόν αύτοκρ. Φραγκΐσκον Ιωσήφ είπεν" «?; Αύ- 
στρία έχει ένα Θεόν καϊ ένα αύτοκράτορα Αί βιευ-

«ττί. αβέβαιων' κρίνομεν έκ τών πραγαάτων, οιωνιζό- 
μεθα έκ τών φαινομένων, και έκ τών κρίσεων και εκ 
τών οιωνών τούτων συνάγομεν συμπέρασμα αυταπό
δεικτόν. Ναι, η άγγλοαμερικανική διάφορά επαυσε. I 
καθ' όσον αφόρα την ΰποθεσιν τοΰ Τ ρ ε ν τ' υφιστα- ι 
ται όμως καϊ παροξύνεται ετι μάλλον, καθ οσον αφο
ρά τά λοιπά. Είθε τά πάντα νά περατοθώσι προς το 
συμφέρον τής ανθρωπότητας, πρός τό συμφέρον τής 
ελευθερίας. IΈν τέλει τοΰ παρόντος παραρτήματος δημοσιεύο- I 
μεν τήν άφορώσαν τήν ΰποθεσιν τοΰ Τ ρεντ έπίση- 
μου αλληλογραφίαν, ήν διά τό έκτενές διακόπτομεν, I 
άναβάλλοντες τήν συνέχειαν καϊ τό τέλος αυτής διά 
τό προσεχές ημών φύλλου. Παν έπ' αυτής σχόλιον । 
καθίσταται περιττόν' έκ τών σχολίων έλάχιστα οι ά- 
ναγνώσται πορίζονται' ό βουλόμενος να κατανόηση τα 
καθέκαστα τής άβράς ταύτης ΰποθέσεως οφείλει νά 
άναγνώση ολόκληρα τά έν λόγω έγγραφα.

Παυσάσης τής διαφοράς ταύτης, έπαυσε καϊ τό έν- 
διαφέρον τών λεγομένων τοΰ τύπου, όστις πανταχοΰ | 
ήσπάσθη μετά χαράς τήν φρονιμωτάτην άποφασιν τής 
όμοσπονδικής κυβερνήσεως! Ό γαλλικός τύπος έγκω- I 
μιάζει τόν Κ. Σήουαρδ' άλλ’ ΰπάρχουσιν έφημερίδες ' 
τινές μηδόλως θεωροΰσαι ήσφαλισμένην τήν ειρήνην, 
καί τοι έπικροτοΰσαι τήν ειρηνικήν λύσιν τής πρώτης । 
άγγλοαμερικανικής έριδος. Αί άμερικανικαϊ έφημερί
δες καί τοι χαίρουσαι, διότι ό δεσμός έλύθη διά τής 
φρονήσεως άντϊ νά αποκοπή διά τής σπάθης, ούχ ήτ· I 
τον ΰποδεικνΰονσι μνησικακίαν τινα κατα τών "Αγ
γλων. Ό αγγλικός τύπος όμοφώνως εξυμνεί τήν ε’ιρή- I 
νην καϊ έπαινεϊ τήν αφέλειαν καϊ μετριοπάθειαν τής ' 
όμοσπονδικής κυβερνήσεως, πλήν τοΰ γ έ ρ ω X ρ ό- । 
νου, δστις καϊ πάλιν μαίνεται, καϊ πάλιν .... πό
λεμον αιτεί. Αί λοιπαϊ έφημερίδες έπέπεσαν άθρόαι 
κατ’ αύτοΰ, προ πασών δέ τέι Ή μ ε ρη σ ι a X ρ ο ν ι- 
κ ά, ήτις άνευ οϋδεμιάς έπιφυλάξεως άποκαλεί τά λε
γάμενα τοΰ Χρόνου, φ ε ύ δ η κακεντρεχή καϊ . ετι σκοπώ γιγνόμενα. Οί άναγνώσται ημών πρέπει νά I 
ήναι συγκαταβατικότεροι, σεβόμενοι τήν ηλικίαν τοΰ 1 
Χρόνου, ήτις πολλάκις έπαναφέρει τούς γέροντας 
εις τήν νηπιώδη κατάστασιν. Έν τούτοις, ή αύτή έφη- 
μερϊς, έπιμόνως κηρύττουσα, οτι ή Αμερική έξύβρισε 
τήν Αγγλίαν, καϊ οτι ή ΰβρις αΰτη δεν άπεπλύθη, συμ
βουλεύει τούς "Αγγλους νά μή ΰποδεχθώσι μετ’ επι
δείξεων τούς Κ. Σλίδελ καϊ Μάσων, «οιτινες έ κ ό ς-ί
σα ν εις τήν’Αγγλίαν I 000,000 λιρών έκαστος, ΐνα 
μή διερεθισθώσιν αί κεφαλαϊ τών 'Τάγκιδων . . .

Ή μά.λα περίεργος σύγκρουσις έφημερίδων είναι ή 
μεταξύ τών Ή μ ε ρη σ ί ω ν Χρονικών καϊ τοΰ 
Έ ω θ ι ν ο ΰ Ταχυδρόμου, ώς πρός έπιστοόήν 
τινα τοΰ έν Λονδίνω άμερικανοΰ πρέσβεως Κ. Άδαμς 
σταλεΐσαν αύτώ την 30ην τοΰ μηνός νοεμβρίου ύπό 
τοΰ Κ. Σήουαρδ καϊ κοινοποιηθείσαν πρός τό αγγλι
κόν ΰπουργεϊον, όπερ, καθ’ ά διατείνεται ή μνησθεΐσα 
έφημερϊς, ΰπέκρυφεν αύτήν, ώς ούσαν λίαν ειρηνικήν, 
ΐνα οΰτω δννηθή καϊ έξακολουθήση τάς καταπλι;κτι~ 
κάς προπαρασκευάς τοΰ πολέμου, (άς ε’ισέτι δέν έπαυ- 
σεν !) Ή κατηγορία αΰτη είναι λίαν σοβαρά' τό θέμα 
λίαν αβρόν. Έάν έχεται αλήθειας, τό προσεχώνς συ
νερχόμενου Κοινοβούλιον θέλει έπιληφθή τής ΰποθέ
σεως. Ό Εωθινός Ταχυδρόμος άπαντών πρός 
τήν προκαλοΰσαυ αύτόν ανώτερο} έφημεριδα καϊ πρός 
τόν 'Εωθινόν'Αστέρα τόν έτι σφοδρότερον έπι- 
τιθέμενον κηρύττει (13?; ιανουαριου), ότι τό έν λόγω 
έγγραφον δέν ήτο έπΐσημον, άλλ’ έπιστολή έμπιστευ ■ 
τική, ήτις ιόφειλε τά άναγνωσθή αόνον πρός τούς λόρ
δους ΠάΚμερπων καϊ 'Ροΰσσελ, χωρίς νά δοθή αύτοΐς 
αντίγραφου. Έπϊ δε τέλους λέγει' « Διά τοΰτο οί λόρ- 
»δοι ούτοι έθεώρησαν αύτήν ώς δοκιμασίαν πρός χα- 
»λάρωσιν τής ένεργείας των καϊ εϊσοδον εις διαπραγ- 
»ματεύσεις' επομένως άπέστρεφαν τό σχέδιον τοΰτο 
ηδιά τής δραστικότητός των.» Άς σιωπήσωμεν, αβρο
φροσύνης ένεκα, άναμένοντες τήν λαλιάν τοΰ Κοινο
βουλίου.Έν τούτοις συζητεΐται έν ΰπουργικώ συμβουλίω ή 
πρός τήν όμοσπονδικήν κυβέρνησιν έπισταλησομένη 
άπάντησις έπϊ τοΰ ΰπομνήματος τοΰ Κ.Σήουαρδ. Έλ- 
πισωμεν, ότι ή Αγγλία θέλει τέλος συγκατανεύσει νά 
κανονιση οριστικώς, ώς και αι λοιπαϊ δυνάμεις, τά έν 
καιρώ πολέμου δικαιώματα τών ούδετέρων σημαιών, 
όπως τό δίκαιον τών έθνών απαιτεί, ΐνα μή μένη μόνη 
πέτρα σκανδάλου.Κατά τάς από 31ης έκ Νέας 'Τόρκης ειδήσεις, αί 
χρηματιστικαϊ τράπεζαι τής πόλεως έκείνης, τής Εο
στών καϊ τής Φιλαδέλφειας, ετι δέ καϊ αί κυριώτεραι 
τράπεζαι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών διέκοφαυ έν γί
νει τάς εις μεταλλικόν πληρωμάς. Μόνον έν Νέα Ύ- 
όρκρ ΰπάρχουσί τινες πληρόιουσαι εις μεταλλικά νο
μίσματα. Τό κεντρικόν ταμείου έπαυσε καϊ έκεΐνο τάς 
μεταλλικός πληρωμάς, καϊ άπεφασίσθη νά πλη- 
ρωθώσι εις αργύρια οί τόκοι τών έθνικών δανείων 
μέχρι 1η? τοΰ ένεστώτος ιανουαριου. Ό Έ σ π ε ρ ι- 
ν ο ς Τ αχυδ ρό μ ο ς τής Νέας 'Τόρκης λέγει, ότι αί 
τράπεζαι δέν θίλουσι νά λάβωσι τό τελευταίου τριτη
μόριον τοΰ έθνικοΰ δανείου τών 50,000,000 δολλάρων.

’Δύεται οτι το εσχάτως ύπό τοΰ όμοσπουδικοΰ ναυ
τικού έπισκεφθέν πλοίου, ή Ε ύ γ <·. ν ί α Σ μϊθ, ήτο 
πλοίον αμερικανικόν ΰφώσαν σημαίαν αγγλικήν.

ΙλΝΟϊΑριου 16,1862.

ναίαι έφημερίδες ένθυμίζουσιυ, ότι ή Αυστρία έχει 
ΤΩΡΑ καϊ ενα 'Ραϊχσράτ. Έάν δέυ έφοβούμεθα νά 
άπαρέσωμευ εις τάς συναδέλφας ημών τής Βιέννης ή- 
θέλομεν έυθυμίσει αύταΐς, ότι ή Αύστρία εχει ΠΡΟΣ 
ΩΡΑΣ ύπέρ τά 33,000,000 λαού. ’.4λλά τις οίδευ, άν 
οί άλλως τε δεινοί περϊ τήυ γεωγραφίαυ καϊ τήυ ίστο- 
ρίαυ έκεΐυοι δημοσιογράφοι δέυ περιορίζουσι τήνΑύ- 
στρίαυ εις μόνην τήυ αυστριακήν μητρόπολιυ. "Οπως 
καϊ άν έχη, ό Αύτοκράτωρ καϊ ο Κ. Σμέρλιγγ (ό φι
λελεύθερος) άλλως έννοοΰσι τό πράγμα, διότι έθεσαν 
ΰπό στρατιωτικόν νόμον τήν κομ.ητείαυ τής Πέστης 
Πίλις καϊ Σάλτ, πρός καταστολήν, ώς λέγει τό διά 
ταγμα, τής ληστείας. Ληστεία έν Πέστη; μή 
χειρότερα! Άλλα κατά πάντα τά φαινόμενα ληστείαν 
ό Αυστριακός έννοεί τό έλευθεριάζειν, καϊ οί άυαγνώ- 
σται ημών δύνανται υά κρίνωσιν έκ τώυ λεγομένων 
τής ΰπουργικής έφημερίδος ό Λ όϋ δ τ ή ς Πέστης. 
«Πολυάριθμοι συμμορίαι κακούργων λυμαίνονται του 
τόπου, λέγει ή έφημερϊς αΰτη' μεταξύ δέ τώυ άχρις 
ώρας συλληφθέυτωυ καϊ εις τά στρατοδικεία παραδο- 
θέυτων ΰπάρχουσί πολλοϊ καϊ ιδιοκτήμονες, καϊ δικη
γόροι, καϊ φιλολόγοι, καϊ σπουδασταϊ, καϊ άλλοι, καϊ 
πολλοϊ τώυ προύχόυτωυ τοΰ τόπου άνδρώυ καταδεί- 
κυυνται ώς συνένοχοι.» Παράδοξοι λησταϊ καϊ παρά
δοξος ληστεία! Εις μάνας τάς ΰπουργικάς έφημερίδας 
δέδοται τό τερατόλογεΐν έιτιμωρητί. Αλλά τί λέγο- 
μευ ; μήπως δέυ τιμωρούνται αρκούντως καθ' ΰπαγό- 
ρευσιν γράφουτες καϊ τά κανοναρχού μένα -φάλ- 
λοντες; Εις τώυ μάλα δοκίμων δημοσιογράφων τώυ 
'Αθηνών προτείνει δι' εαυτόν ώ? μεγίστηυ τών ποινών, 
έάν ήμαρτε κατά τάς περϊ υπουργείου κρίσεις του, 
«νά γράφη έπϊ αήνα ενα τήυ ΰπουργικήυ έφημεριδα!» 
όμολογοΰμευ ότι ή ποινή αύτη καϊ δι' ημέραν μόνου 
μίαν έπιβληθείσα είναι αφόρητος! Έφαυτάσθη ποτέ 
εαυτόν ό αξιότιμος ημών συνάδελφος καϊ ατομικός φί
λος παρακαθήμενον τή τραπέζη καϊ μετ' αύταπαρνή- 
σεως ηρωικής γράφουτα τ' άσπρα μαύρα καϊ τά μαύρα 
άσπρα, κατ' έμπυευσιν καπνίζοντας καϊ καπνιζομένου 
ΰπουργοΰ ;'Τπάρχει καϊ έν ΠΡΩΣΙ Α ΰπουργική έφημερϊς, ή 
τις μετ' ένθουσιασμοΰ αναγγέλλει τήν προσεχή σύνο
δον τών νομοθετικών σωμάτων, καθ' ήν τό ΰπουργεϊον 
θέλει παρουσιασθή ούχϊ προστατευόμενον, ιϊλλά προ- 
στατεΰον 300,000 μπαγιονέττας μισθωτάς. άντϊ 
τετράκις τοσούτων αμίσθων λογχών. Ας 'ίδωμεν κατά 
πόσου ή πρωσική Βουλή κατανοεί τό πού ή έθνική δύ- 
υαμις κείται.Προχθές τήν I Ιηυ τοΰ μηνός ό βασιλεύς τής Πρω
σίας ήνοιξευ αύτοπροσώπως τάς Βουλάς. Ό βασιλι
κός λόγος άρχεται άπό στρατού καϊ στόλου καϊ λήγει 
εις δειυαστικά δικαιώματα. Προσεχώς θέλομεν ανα
λύσει αύτόν.Περϊ ΑΝΟΒΕΡ δέν δυνάμεθα νά εΐπωμεν ταύτα, 
διότι ούδέποτε ή δυναστεία τοΰ τόπου έκείνου ελά- 
τρευσε τήν Έθυοφυλακήν, καϊ νΰν δε,τήν Πρωσίαν α
πομιμούμενη, διπλασιάζει τήν πραγματικήν δύναμιν 
τοΰ κατά ξηράν στρατού αύτής, εως άν δόξη τώ Κυρίω 
καϊ άποκτήση δύναμιν κατά θάλατταν.

Δέυ λαλοΰμεν περϊ Π AT API ΑΣ, διότι κάποιος τώυ 
Κυρίων συνδρομητών ημών παρετήρησεν ότι τήυ κ α- 
τατρέχομεν λέγομεν όμως, ότι καϊ ή Παυαρία, 
καϊ ή Βυρτεμβέργη, καϊ ή Σαξωυία καϊ πάσαι αί λοι- 
παϊ σμικραί, μίκισται καϊ μικροσκοπικαϊ τής Γερμα
νίας έπικράτειαι άμιλλώυται τις κρεΐττου τής άλλης 
νά ώπλισθή, ώ ς ά σ τ α κ ό?, διά ν' άντικρούση, κατά 
μέν το φαινόμενου, τήν απειλητικήν Γαλλίαν, κατά 
δέ τό κεκρυμμένον, τήν ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΕΝΟΤΗ
ΤΑ. Άπορον βεβαίως είναι τό, πώς αί κυβερνήσεις 
τών τόπων έκείνων πορίζονται τά δέοντα πρός τάς ο
πλίσεις ταύτας χρήματα' ή Έ φη μ ε ρϊς τ ή ς Κ ό
λων ί α ς λέγει καϊ ημείς συμφάσκοντες αύτή συμ- 
βουλεύομεν τούς άποροΰντας νά έρωτήσωσι τόν έπϊ 
τών οικονομικών ΰπουργόν τής Αύστρίας Κ. Πλέυερ έν 
πρώτοις, τόν μέγαν βεζύρην τοΰ Λληοσμανιε Κ. Φουατ 
έν δευτέροις.Άπεδείχθη σήμερον τρανώς καϊ άποδειχθήσεται 
τραυώτερον, ότι οί γερμανικοί εξοπλισμοί σκοπόν ε- 
χουσι κύριον τήν κατά τής βουλήσεως τών λαών άν- 
τίστασιν τών κυβερνήσεων. Μία τών μεγάλων ιϊποδεί- 
ξεων έξέρχεται έξ ενός τών σμικρώυ Κρατών' τής ΕΚ- 
ΛΕΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΣ. Ό ήγεμών αύτής Φριδερΐκος 
Γουλλιέλμος ό ά ένθαρρυνόμενος ΰπό τών λοιπών σμι 
κροπριγκίπων τής Γερμανίας άρνεΐται εις τούς ΰπη- 
κ ό ου ς του τό Σύνταγμα τοΰ έτους Ί 831, καϊ έπιμένει 
έπϊ τοΰ αύθαιρέτως έπιβληθέντος Συντάγματος τοΰ 
έτους I 800. Ή Βουλή άμα συνελθοΰσα έξελέξατο διά 
φήφων 35 κατά 2 του πρόεδρον αύτής έπϊ τή βάσει 
τοΰ πρώτου συνταγματικού χάρτου' ό έπίτροπος τής 
κυβερνήσεως διεμαρτήθη καϊ άνεχώρησε συνωδευμένος 
υπο τών δύο μειοφηφούυτων βουλευτοιν' ή δέ Βουλή 
τής Ές μιμούμενη τήν άποφασιν τής γαλλικής Βου
λής, κατά τήν συνεδρίασιν τής 23ης τοΰ Ιουνίου 17; 9, I έκύρυξεν, οτι δέν θέλει διαλυθή, έάν πρώτου δέυ άκού- 
ση τήν άπάντησιν τής κυβερνήσεως εις τά πρακτικά 
τ?";? συνεδριάσεως έκείνης. Ή άπάντησις άφίκετο' άλλ’ ή Βουλή άπεφάνθη, ότι άπαιτεΐ τάς βάσεις τοΰ 
Συντάγματος τοΰ έτους 1831. Τότε ό έπίτροπος τής 
κυβερνήσεως έκήρυξε τήυ Βουλήν διαλελυμένην !

Ή Βουλή διελύθη' άλλά πρϊν διαλυθή άπεύθυνεν 
αναφοράν πρός τόν έκλέκτορα έξορκίζουσα αύτόν υά 
άποδώση τήν ειρήνην εις τον τάλανα έκείνον τόπου, 
καϊ έν τέλει τής ιϊναφοράς λέγει' «ΐνα μή ό λαός προσ- 
τρεξη εϊ? άλλα μέσα..........» Μακάριοι οί λέγοντες εις
ώτα άκουόντωυ. "Οπως καϊ αν έχη, τά παρακείμενα 
κράτη θορυβούνται φοβούμενα μήπως τά άλλα μέ
σα ώσι τούλάχιστον έπαναστατικα, ή δε Πρωσία ήρ- 
χισε νά σκέπτηται ώρίμως περϊ τούτου. Λέγεται δε, 
ότι θέλει έπέμβει εις τήν ΰποθεσιν καϊ έπιβάλει θέ- 
λησιν ε’ις τόν κατά τρεις αιώνας όπισθοποροΰντα έκλέ
κτορα. Τις είδευ, έάν ή βούλησις 700,000 Γερμανών 
δέν άποτελέση τόν μικρόν σπινθήρα τής μεγάλης πυρ- 
καίάς, ήτις έπίκειται έπϊ τής Γερμανίας!

Τί δέ ειπεΐν περϊ ΔΑΝΙΑΣ; ή δανογερμανική δια
φορά, μετά τάς τελευταίας διατρανώσεις τής δανικής 
Διαίτης, καϊ τάς ανακοινώσεις τής δανικής κυβερνή
σεως, κατέστη άνεπίδεκτος πάσης διαπραγματεύσεως. 
Τοΰτο καϊ αί έκ Κοπεγχιίγκης έπίσημοι ειδήσεις μαρ- 
τυροΰσι, καϊ αί ΰπουργικαϊ τοΰ Βερολίνου έφημερίδες 
τρανώς κηρύττουσι, προτείνουσαι μάλιστα τήν διακο
πήν τώυ μετά τής Δανίας διπλωματ. σχέσεων, εις ά- 
πάντησιν τής έπιστολής τοΰ Κ. Χάλ, ήν έπικαλοΰσι 
κήρυξιν πολέμου. Άράγε έλήλυθεν ή ώρα έκεινη;

Έκ ΡΩΣΙΑΣ μετεωρολογική είναι ή μάλα σπου
δαία το>ν άφικνουμένων ειδήσεων.

Κατά τηλεγράφημα έκ Πετρουπόλ^ως άπό 10?;? τοΰ 
μεσοΰντος αγγέλλεται, οτι έυ Κούλκοβα ό Κ. Βίγγε (Wincke) έθεάσατο τηλεσκοπικώς κομήτην τήν 8ην 
~οΰ αύτοΰ μηνός περϊ τήν 1 ί,ην ώραν καϊ 21 λεπτά τοΰ 
ημερονυκτίου, έχοντα ωδέ πως'

Ορθή άνάβασις, I 4 ώρας 35 λεπτά.
Βόρεια άπόκλισις, 25 μοίραι 22 λεπτά.
Σχετικαϊ κινήσεις, τεσσαρα λεπτά καϊ τεσσαρες 

μοίραι θ ε τ ι καί.
Άγνοοΰμεν, έάν ό κομήτης ούτος τοΰ έτους 1862 έχη 

έπιρροήν τινα έπϊ τών άνθρωπίνων πραγμάτων, άλλά 
γιγνώσκομεν κατά τάς τελευταίας έκ Βαρσοβίας έπι- 
στολάς, ότι ούδεμία τώυ ΰποσχέσεων είχε πραγματο- 
ποιηθή έν Πολωνία μέχρις 3ης τοΰ μηνός, καϊ ότι ή 
κατάστασις τοΰ τόπου υπάρχει οϊα καϊ προ τίου μήπω 
έφαρμοσθεισώυ μεταρρυθμίσεων.Άλλά τά πάντα μαρ- 
τυροΰσιν, ότι έν τώ τόπω έκειυω τών κλαυθμώνων σύμ
πνοια πατριωτική μεταξύ χριστιανών καϊ Ισραηλιτών 
κατέστη πληρεστάτη καϊ όσημέραι στερεοΰται. Άλ
λοτε «οί’Ιουδαΐοι έζήτουν σκάνδαλον,» σήμερον οί Ιου
δαίοι δέονται έν τοΐς συναγωγειοις αύτών ύπέρ τ&ν τής 
έλευθερίας μαρτύρων χριστιανών, καθ' έκάστην ημέ
ραν, άπό τών σφαγών τοΰ φεβρουαριου καϊ τοΰ άπρι- 
λίου, καϊ ένούμευοι μετά τών καθολικών τιμοισι τήν 
μνήμην τοΰ άρχιεπισκόπου Φιγιαλκόβσκη.

Έν ταίς ήμέραις ημών ή έλευθερία συυαινοΐ χρι
στιανούς και Ιουδαίους' ό δέ πάπας έξίσταται διότι ’Ι
ταλοί ένοΰυται μετ’ Ιταλών, καϊ σκοπεύει, ώς λέγει, νά ένώσι χριστιανούς μετά χριστιανίόν.

Δύο έξ ΑΝΑΤΟΛΗΣ έχομεν άγαθά μεγάλα' τήν 
άμνηστείαν, ήν ο σερόαρ Όμερ πασσάς έ γ κρίνει 
εις τούς Έρτσεγοβινιους καϊ τήν οικονομικήν σωτη- 
ρ ί α ν, ήν ό βεζήρ Φουάτ πασσάς άνεκάλυφεν. Ό μέν 
τούτων, ό έκ χριστιανού γεννηθείς, τούς χριστιανούς 
διά τής πλάνης δελεάζει' ο δέ, ο έκ χριπιανής τεχθεϊς, 
τούς χριστιανούς διά τοΰ δόλου πλανά' άμφότεροι δ’ 
όμοΰ πιστώς έξεικονίζουσι τήν ηθικήν καϊ πολιτικήν 
τοΰ Άλιοσμανιε κατάστασιν. Τήν αλήθειαν ταύτην 
τήν σήμερον καϊ οί κωφοί ήκουσαν καϊ οί τυφλοί εί
δαν' μόνος ό λόρδος Πάλμερστων άγνοεΐ, καϊ κατά 
πάντα τά φαινόμενα, άπό τάματος κώδωνος θέλει μά
θει αύτήν. Εύχής έργον όμως ήθελεν είναι, έάν μή άνα- 
μιγυύετο τό όνομα αύτοΰ εις α ο υ φλ ο ύ ζ ι κ α χαρ
τονομίσματα καί εις κ αλ π ο υ ζά ν ι κ α μπεσλίκια.

Ή ΙΣΠΑΝΙΑ θέλει άκουσθή, όταν αί έχθροπρα- 
ξίαι άρχίσουυ έν Μεξικώ.

Τό Μαρόκου έπεμφ-εν εις Μαδρίτην 20,000,000 
ρεαλίων, άπέναντι τών όφειλομέυων.

Ή ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ανακαλεί τόν έυ 'Ρα>μη πρέ- 
σβυυ αύτής, διά τήν προσβλητικήν σιωπήν, ήν ό πάπα? ετήρησε κατά του θάνατον τοΰ βασιλέως δον Πέ
τρου τοΰ έ-

Όλίγας έχομεν έξ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ειδήσεις καϊ ταύ
τας άσημάντους. Κατά τάς άπό 29?;? τοΰ απελθοντος 
δεκεμβριου έκ Νέας 'Τόρκης έπιστολάς, ή άπόλυσις 
τώ)υ άυθενωτικώυ άποστόλων έπροξένησεν έντύπωσιν 
καλήν. Ευ τινι συμποσίω δοθεντι ΰπό τοΰ Κ. Σήουαρδ 
οι αντιπρόσωποι τώυ ευρωπαϊκών κυβερνήσεων συυε- 
χωρησαν τήυ όμοσπονδικήν κυβέρνησιν διά τήυ ειρη
νικήν αύτής άποφασιν.

Αναμένεται δραστική έξακολούθησις τίον πολεμι
κών πράξεων. 60,000 Όμοσπονδικοϊ διέβησαν τόν 
ποταμόν Γρήν, καϊ μεγάλη μάχη αναμένεται έυ Κευ- 
τούκη.

Ε’ίδησις έκ Νέας’Τόρκης άπό 1ης τοΰ μεσοΰντος 
αγγέλλει, ότι ή έν λόγω μάχη ’έσχε χώραν, άλλ’ ού- 
δεμια υπάρχει λεπτομέρεια.

Αί άπό '13η? τοΰ νοεμβρίου έκ ΠΕΚΙΝΟΤ ειδήσεις 
φερουσιν αγγελίας έκ Κίνας εύαρέστους. Ό Νέος αύ- 
τοκρατωρ αφίκετο εις Πεκίνου. Τό άυώτατου συμβού
λιου, όπερ συυέκειτο έκ μελών μισούντωυ τούς Εύρω- 
παιους διελύθη, ό πρίγκιφ Κόγκ ώνομάσθη άντιβασι-

λεύς, ό Σού Σχίοΰν έκαρατομήθη δημοσία, ο δε παν
τοδύναμος αδελφός αύτοΰ Δσέν Βάν καϊ ό Τσέυ Βάνε 
ηύτοχειριάσθησαν δι άγχόνης, κατιι διαταγήν τοΰ Αύ- 
τοκράτορος.

Άί έξ Ινδιών ειδήσεις φθάυουσι μέχρι 30?;? τοΰ 
προαπελθόντος νοεμβρίου. Οί άποστάται εΰρίσκονται 
εις τά πέριξ τοΰ Σάγγ Χαΐ. ΟΙ πάροικοι ξένοι άπό- 
φασιν έχουσι νά άποκρούσωσι πάσαν έφοδον. Ή Ια
πωνία ησυχάζει. Ό Ίαπωνός πρέσβυς άπέρχεται εις 
Σουέζ κατα μήνα Ιανουάριον. Ή Νέα Ζηλανδία ησυ
χάζει. _______________________

ΓΑΛΛΙΑ.’Eiiroui τ« iiiair. ά).Λ»ζ·γοα^ία; τοΰ Βρε ττ. Ά στίο ο;. ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟ1Σ, ττ, 1 4·ρ ιανουαριου 1862.Θεέ τοΰ έλέους! πού πορευόμεθα ; Μετά τήν έκρη- 
ξιν τοΰ Βεζούβιού ιδού οί σεισμοί ! μετά τί/ν Ιταλίαν 
μαστίζεται καϊ ή Ελλάς ! Είθε ή γενναία συνδρομή 
τής ελληνικής Βουλής περιθάλφη κατά τι τούς πο
λυαρίθμους παθόντας τοΰ Αίγιου, τών Πατρώυ, τών 
Δύο Κορίνθων καϊ άλλων περικλεών πόλεων.

Αί τελευταΐαι έξ Έρτσεγοβίνης ειδήσεις κομίζου- 
σιν ήμίν προκήρυξιυ τοΰ Όμέρ πασσά ΰποσχομένην 
άμνηστείαν ε'ις τινας τών έπαναστατών καϊ τήν έπιεί- 
κειαν τοΰ σουλτάνου εις άλλους, έυ περιπτώσει γενι
κής καϊ έντελοΰς ΰποταγής. Θρηνούμεν τούς άγαθούς 
χριστιανούς, οιτινες πιστεύσαντες εις ΰποσχεσεις 
τουρκικός προσελεύσονται ή ΰποταχθήσονται.

Αστείου είναι άλλοθεν τό μέτρου, οπερ ή A. Ε. ό 
μέγας βεζύρης Φουάτης έλαβε να άυαπληρώση τούς 
άτιμους κα'ίμέδες δι ήμιτίμων μπεσλικίων καϊ 
τοΰτο έν διαστήματι έτών δώύεκα !! Καλώς λέγου- 
σιν οί ιατροί, οτι οί φθισιώντες ούδεποτε κατανοοΰσι 
τήν κατάστασιν των. Άλλα παράδοξον φαίνεται, πώς 
καί ό Ασκληπιός τής Τουρκίας Σϊρ 'Ερρίκος Βοΰλ- 
βερ δέυ προαισθάνεται τήν έσχάτην λειτουργίαν τώυ 
πνευμόνων τοΰ πελάτου του. Έλπίσωμεν, ότι θέλει 
ζήσει, έως ότου πραγματοποιήση τά λοιπά οικονομικά 
μέτρα, τοΰ δασμού δηλονότι έπϊ τοΰ καπνού κτλ. καϊ 
τοΰ έπϊ τών Εύρωπαίων φόρου, ΐνα κάλλιαν καταμά- 
θωσιν αί έν Κριμαία ΰπέρ αύτοΰ πολεμήσασαι δυνά
μεις (καϊ ή Αγγλία όμοΰ), τινα τότε έπροστάτευσαν 
καϊ ΰπέρ τίνος αίμα έχυσαν, χρήματα έδαπάνησαν.

Αί έορταϊ καϊ αί διασκεδάσεις έπανελήφθησαν εις 
τό Τουϊλερϊ μετά τής συνήθους αΰτίον λαμπρότητας. 
Λέγεται δέ, οτι ό Αύτοκράτωρ απήτησεν άπό τών ΰ- 
πουργών, ΐνα καϊ ουτοι δώσωσι χορούς, ώς ωφελίμους 
εις τό γαλλικόν έμπόριον. Ό τοΰ πολέμου ΰπουργός 
άνήγγειλεν ήδη δύο μεγάλους χορούς.

Έπιτρέφατέ μοι νιι μνημονεύσω ένταΰθα χαρίεν 
τι γεγονός έντός τής αύτοκρατορικής ημών οικογένειας. 
Επιτροπή τις έκ Μεύσε (Meuse) καϊ Βόσγες (V osges) 
έλθοΰσα έκόμισε πρός του αύτοκρατορικόν πρίγκιπα 
σακχαρωτά καϊ άλλα τραγή ματ α, ών τά μέρη έκείνα 
έχουσιν άποκλειστικόν μουοπωλεΐου. Ή έπιτροπή 
έπεθύμει νά μάθη, τί ώφειλε νά άποκριθή άπό μέρους 
τοΰ πρίγκιπας εις τούς άποστολεΐς αύτής. «Εΐπετε 
»αύτοΐς, άπεκρίθη ό πρίγκιφ, ότι δέν μέ άφίνουν νά »τά φάγω !»

Λέγεται, ότι ή ιταλική κυβερνησις εκοινοποίησε, 
μέσον τοΰ Κ. Θουβενέλ, έγγραφά τινα έκ τών συλλη- 
φθέντων έπϊ τών Βουρβωυικών, καϊ τοΰ Βοργιές προ 
πάντων, άτινα ένοχοποιοΰσι τρανώς πολλούς έκ τών 
διασήμων Νομιμοφρόνων.

Διαταγή έδόθη εις Μασσαλίαν, όπως άποσταλώσιν 
εις τόν έυ 'Ρώμη στρατόν ημών πάντα τά πρός στρα- 
τοπέδευσιν χρειώδη, ώς έν ά>ρα πολέμου.

Έμάθατε βεβαίως τον πανηγυρικόν τρόπον, δι ου 
ή Α. Έκπεπτωκυΐα Μεγαλειότης Φραγκίσκος ό β.' 
έπεσκεφθη τήν Ιην τοΰ έτους τήν Αύτοΰ Αγιότητα 
Πΐου τόν θ.' Τί λαμπρότης κόσμων καϊ κοσμημάτων! 
τί πλουσόιτης αμαξών, 'ίππων καϊ ιπποσκευών ε
κατέρωθεν ! ή Μεγαλειότης ένεδύθη καϊ. περιεβλήθη 
έπαξίως τήςΆγιότητος.

Τί δέ ειπεΐν περϊ Αύστρίας; ή θέσις τής Αγγλίας, 
ώς τά ιταλικά, καϊ τη? Πρωσίας, ώς τά οΰγγρικά ά- 
ποθαρρύνουσιτήν τάλαιναν τοΰ'Αφβούργων δυναςείαν, 
ήτις καταπολεμείται ΰπό τής οικονομικής κρίσεως 
σφοδρότερον ή ΰφ' απάντων τών έχθρώυ αύτής.

Ή Βε ου ρ σ εγ χάλ τοΰ Άνόβερ ιιποκαλεί πο
λιτικόν τόλμημα τήν προκήρυξιν τοΰ πρίγκι
πας Κούζα, έν ή ούδεϊς γίνεται λόγος περϊ φιρμανίου, 
«καϊδι ής ό ήγεμών τής Δακίας άναδεικνύεται ούχϊ ΰ- 
»ποτελής τής Ύ. Πύλης πρίγκιφ, άλλά θεμελιωτής 
»κληρονομικής δυναστείας! Φαίνεται, ότι ή γερμανι
κή τών άριστοκρατών ευαισθησία προσεβλήθη ορώσα 
νέαν άναφυομένην άριστοκρατικήν οικογένειαν. Έάν 
μόνον κατά τοΰτο έσκανδαλίσθησαν οί θεόστεπτοι, τό 
κακόν είναι λίαν σμικρόν, καϊ ημείς μετά πάντων τών 
τίμιων άνθρώπωυ τής γής έπικροτοΰμεν καί τούς 'Ρω
μαίους καϊ τον ηγεμόνα αύτών.

"Αδεται περϊ προσεγγίσεως μεταξύ Γαλλίας καϊ 
'Ρωσίας. Λέγουσιν, ότι ό πρίγκιφ Γόρτσακωφ άνα- 
πληροΐ έυ Παρισίοις τόν Κ. Κίσσελεφ, άντικαθιστά- 
μενος εις τό ΰπουργεϊον τών έξωτερικώυ ΰπό τοΰ πρίγ
κιπας Βαλάνωφ ?; ΰπό τοΰ Κ Βαλάβηυ.

Ό στρατάρχης Μαγνιάν δι αύτοκρατορικοΰ διατάγ
ματος διωρίσθη Τπατος τής έν Γαλλία φραμμασονίας.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝ1Κ11Σ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΚΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ Τ Ρ Ε Ν Τ.

Άοι9. 186. (’A 7τ ό σ π α σ j. α.)
ΕΝ ΟΥΛΣΙΓΚΤΩΝ, τι/ ι-αεμβρίον,

( Εζ τού ύττουογ-ίου τών έξωτίοιχών)
u Κ ύ ρ ι ε,

»ΊΙ ύπο νοεριβρίου έαττιστευτικις υαών έττίστοζζ, rt u.rt 
Ω.ειωΟεΐσα. ώ; εί; τόν Ποό-^ρον,
και σπεύοω νά άτταντήσω εί; αυτήν εγκαίρως ίιά τού τανυίοοαι- 
κού άτρ.οττζοίου τή; τετάοτη;.

«Ούοεΐ; πρεσυν; ώαιλϊϊσεν ή ένήογ^σε ποτέ συνετώτεοον έν κοι- 
σίαω περιστάσει, ήτι; ίιήγ-ίρι τήν αεγάλζν τού κοινού πεοιεογ-ιαν, 
δσον ύριει; κατά τό γεύρ,α τού άόοίου ^ίαάοχου.

υ ΕύχαριστήΘ^αεν αεγά)ω; έκ τή; αε9'ύαών συν^ιαλέξεω; τού 
λόρδου ΠάΖρ.εστρων. Ές·9:σκτ· αυτήν κα$' αυτήν τήυ άζή9·ιαυ 
ότ- εΐπετε αντώ, οτι ή ζωή τή; έπαναστάσεω; αιατ/ίοειται $ιά τώυ 
έζπίίων, ας 9.γιι περί τής άυαγνωρίσεω; αύτή; ύπό τή; Μεγάλη; 
Βρετταυίας καί Γαλλία;. Έάυ αί ελπίδες αύται έκλείύωσιυ, ή επα- 
υάστασι; αύτη 0ά καταπαύση έυ ίιαστηαατι 90 αόυου ήνεοών. Ού- 
^ε'ποτε έπαυσα πιστεύωυ, οτι ή ρη^εισα άυαγυώοισις <ίέυ ^ύυαται 
νά γείυη χωρίς νά έπενέγκη ααεσου πόλεριου μεταξύ τών ‘ίΐνωαένωυ 
II ολιτειών καί άπασώυ τών άυαγυωοισονσώυ Δυνάαεων.

»Ουδέποτε ό' υπείεοα, ότι ή 5υεττανική κυβέονησι; ήούυατο υά 
αή έυνοήση τούτο, καί έπόίτευσα ααα είλιζρινώς, ότι οφείλει έξ ό
λης αύτή; τή; καρ^ία; νά άποστρεοηται τοιούτον πόλ.εαου δπως, 
ώ; οίία, καί ή κυβέρνησες ήαώυ πράττει.

»Είυ.ί βέβκιος, ότι ή κυβερνησις αύτη άπέφυγευ έπιαελώ; άπό 
τού υά παράσχη αιτίαν τιυά προσβολή; ή έρε0ισαού εί; τήν Μεγά- 
ληυ Βρετταυίαυ,καί έυόαισα, ότι ή'βρεττανική κυβερνησις £έυ προσ- 
είχιυ εί; τάς ^ήαας, αΐτινες έ^αίνοντο, ότι εριελλον υά ώ9ήσωσε 
τάς $ύο χώρας εις σύγκρουσιν.

«Συμπεραίνω έκ τών παρατηρήσεων τού λόρδου Πάλαεστρων, 
δτι ή βρεττανική κυβερνησις γιγνώσκει πόσην σημασίαν εχει τό υά 
αποφυγή πάντα ενδεχόμενου αγώνα, καί φαίνεται διατεθειμένη υά 
πράξη είλικριυώ; έπί τώ σκοπώ τούτο:. Έάν τό ποάγμα εχη ούτω, 
Θά πράξωριευ καί ημείς κατά τό αύτό πνεύμα, oj; εΘυος εχον κυ
ρίως βρεττανικήν καταγωγήν, αισθήματα καί συμπάθειας, ώς έθνος 
πεπολιτισριένον καί φιλάνθρωπον, καί ώς λαός χριστιανικός.

«Άφ’δτου δ’έγενετο ή συυδιάλεξις αύτη ό πλοίαρχος Ούίλζς τού 
άτμοπλοίου λ Ό "Αγιο; Ίάκινθος, » συνέλαβε ατμόπλοιου τι τώυ 
βρεττανικών αποικιών, καί άφηρεσεν έκ τού καταστρώματος αύτού 
δύο έπαναστάτα; απερχόμενους εις Εύρώπην, ΐνα προδώσωσι τήν 
εαυτών πατρίδα. Τούτο δε’έστι νέοντι συμβεβηκός άγνωστον καί 
άπροόρατον, τούλάχιστον κατά τά καθέκαστα αύτού, ύπό τού λόρ
δου ΙΙάλμεστρων. Πρέπει δέ τό πράγμα νά έξετασθή καί έξοαα- 
λυνθή, εί δυνατόν, ύπό τών δύο κυβερνήσεων ύπό τό αύτό πνεύμα.

»Ό λόρδος Λάύονς άπέσχε λίαν συνετώς άπό τού νά μοί κοινο
ποίηση τό γεγονός τούτο, διότι έπεοίμευεν, ώ; εικάζω, οδηγίας έξ 
'Αγγλίας. Ούδέν δέ έπράξαμεν, δπως έπισπεύσωμεν τήν συζήτη- 
σιν, καί ούδεμίαν παρέσχομευ ύμίν έπεξήγησιν. Έμμένομεν δ’έν 
τή αύτή πορεία υύν, διότι νοαίζομεν συνετώτ?οον νά καθυποβληθώ- 
σιν ύμίν πρώτον τά ύπό τής δοεττανικής κυβεονήσεως ληφθέυτα μέ
τρα, δπως γείνη έπ’ αύτών πάσα τυχόν συζήτησις.

»’Αλλ’οφείλετε, νά μάθητε τούλάχιστον έν ποάγμα περί τής ύπο- 
θέσεως ταύτης, χωρίς νά δείξητε δτι άποδίδομεν εί; αύτό μεγάλην 
σημασίαν, τούτέστιν, δτι έυ τή συλλήψει τών ΚΚ. Μάσων καί Σλί- 
δελ έπί τού καταστρώματος Αοεττανικού τίνος πλοίου, ό πλοίαοχος 
Ούίλκς έπραξεν άνευ οδηγιών τινων τής κυβερνήσεως· ώστε ή ύ- 
πόθεσις αύτη έστιν έλευθέρα πάσης άπορίας, ήτις ήδύνατο υά προ- 
κύψρ έάν εις τήν πράξιν ταύτηυ έδίδουτο όδηγίαι παρ’ημών.

«Πέποιθα, ότι ή βρεττανική κυβερνησις θά θεώρηση τό άντικεί- 
μενον έν φιλική διαθέσει, καί δύναται νά έλπίση τάς άριστα; δια
θέσεις έκ αερου; τής κυβερνήσεως ταύτης.

»< Καί τοι δ*ή  έπιστολή αύτη έστιν έμπιστευτική, εχετε τήν έλευ 
Otplav παρ’ εμού νά άναγνώσητε αύτήν εις τόν λόοδον ‘Ρούσσελ κα 
λόρδον ΙΙάλμεστρων, έάν θεωρήτε τούτο άναγκαίον.

«Είμαι, κύριε, εύπειθέστατος ύαών δούλος.
«ΓΟΥΛΛΙΕΛΜΟΣ X. ΣΠΟΥΑΡΔ.»

Πρός τόν Κ. Κάρολον Φραγκίσκου Άδαμς.

Ο ΛΟΡΔΟΣ ΡΟΥΣΣΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΡΔΟΝ ΛΑΥΟΝΣ.

Άτταίτησ^ της βρ^τταιακής κυβςρυήσζως.
ΕΝ ΑΟΝΔΙΝΩ, τη oqtj υοιμβρίου 1861.

(Έκ τού ύπουργείου τώυ εξωτερικών)
«Μ υ λ ό ο δ ε.

«Ίί κυβέρνησις τή; Αύτής Μεγαλειότητο; εμαθεν είδησιν σοβα- 
οωτάτου χαοακτήοος.

«Ίί ειδησις αύτη μετεβιβάσθη έπισήμω; εις τό ναυαρχείου ύπό 
τού πλοιάοχου Γουλλιέλμου, φέρουσα ημερομηνίαν «έντώ ^ασιλικώ 
ταχυδρομικώ άτμοπλοίω Τρέντ, τή 9η νοεμβρίου.» Τό άτμό- 
πλοιον τούτο άυ-χώρησ-ν έξ Αβάνα; τή 7η λήγουτος δι’Αγγλίαν, 
εχον πολυαρίθμους έπιβάτας. *Ο  πλοίαρχος Γουλλιέλμος αναφέρει, 
δτι περί τήν δειλήν τής 8η; άτμόπλοιόν τι, φαιυόμενον ώς πολεμι
κόν πλοίον, άλλά μή φέρον σημαίαν, ώφθη μακράν. Τό άτμόπλοιον 
τούτο πλησίασαν περί τήν Ιην μ. μ., έπυροβόλησε κατά τού ταχυ- 
δοομικού άτμοπλοίου Τρέντ, καί άυεπέτασεν άμερικαυικήν ση
μαίαν. Ένώ δέ τό Τ ρ έ ν τ έπλησίαζε βραδέως, τό άμερικανικόν 
πλοίον έπυροβόλησε καί έτέραυ σφαίραν έπ’ αύτού, ήτις έξερράγη 
ολίγον ύπεράνω αύτού. Μετά δέ ταύτα τό Τρέντ έστάθη, καί α
ξιωματικός τις μετά πολυαρίθμων ένοπλων ναυτών έπλησίασευ εις 
αύτό, καί έζήτησε καταλόγου τών επιβατών. Δοθείσης δ’ άρυητική; 
άπαντήσεω; πρόζ τήυ αίτησιυ ταύτηυ, ό αξιωματικό; είπεν, ότι είχε 
διαταγάς υά συλλάβη τούς ΚΚ. Μάσων, Σλίδιλ, Μιφάρλαυδ καί 
Εύστιυ, καί οτι ην βέβαιος ότι τ,πν.Ί έπιβάται έυ τώ Τ ρ έ υ τ. Ένώ 
δέ προύχώρει ή συνδιάλεξις έπί τού άντικειμε’νου τούτου, ό Κ. Σλί- 
δελ ποοέοη καί είπε πρός τόν άμερικαυόυ αξιωματικόν, ότι οί τέσ- 
σαοες ζητούμενοι άνθρωποι ισταντο έμπροσθεν αύτού.

«‘Ο πλοίαρχος τού Τρέντ καί ό πλοίαρχος Γουλλιέλμος διεμαρ- 
τυρήθησαυ κατά τής πράξεως ταύτης, δι’ ή; ό άξιωματικό; τού Ά-
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γ ί ο υ Ία κ ί ν θ ου έζήτει υά έξαγά.γη διά τής βίας έ*  τού Τρέυτ 
τούς ρηθέυτα; τέσσαρας έπιβατας, ενώ εύρίσκουτο ύπό τήυ προστα
σίαν τής βρετταυική; σημαίας. Άλλ’ ο Ά γ. I « κ ι υ θ ο ς απείχε 
τότε 200 μόνου ύάρδας από τοΰ Τρέυτ, οί δ εν αυτό) στρατιώται 
ειχον καταλάβει τάς θέσεις αύτών, καί τά τηλεβόλα εξήχθησαυ καί 
ησαν έτοιμα- ώστε πάσα άντίστασις έθεωρήθη ματαία, καί οί άνω 
ρηθέυτες τέσσαοες έπιβάται έλήφθησαυ διά τής βίας ε 
δρομιχοΰ άτμοπλοίου. Καί έτε'ρα δε άπαίτησις εγενετο 
δηλ. ό πλοίαρχος τοΰ Τρέυτ είς τό κατάστρωμα τοί 
χίνθου- άλλά τούτου άρνηθέντος νά πράξη τούτο χωρίς

τού ταχυ- 
νά (Λεταοί

παοέλθη άυευ εντελούς έπαυορθώσεως, καί δέν δύναται νά πιστεύση, 
ότι ήν ποοαεαελετηαένος σκοπός τής κυβερνήσεως τώυ Ηνωμένων Πο
λιτειών, υά ύποβάλωσιυ άυευ ανάγκης ύπό συζήτησιν μεταξύ δύο χυ- 
βεουήσεωυ άυτιχείμενον τοσούτον σοβαοού χαρακτήρος, πρός ο απαν 
τό βρεττανικόυ έθνος θά δείξη αεγάληυ όμοθυμίαυ.

»Ό )όρδος 'Ρούσελ, βο.σιζόμενος έπί τής έχθέσεως ταύτ 
τού προρρηθεντος συμπεράσματος^ συμπεραίνει άεγων^ ότι ή
υησις τής Λυτής Μεγαλειότητος πέποιθεν^ οτι όταν τό πράγμα χα- 
ύνποβλ.η9ή ύπό τήυ διάσχεψιν τής κυβεουήσεως τών Ήνωμένονν Πολι
τειών, αύτη θά παράσγη έχουσίως είς την ’Αγγλίαν τοιαύτην έπα 
υόοθωσιν^ ήτις αόνη δύναται νά ίχανοποιήση τό βοεττανιχόν έθνος,

καί

■ο; υά βιασίή. 
τήυ άτταί-

τησιν αυτού.
»"11στε φαίνεται, ότι άνθρωποί τινες έλήφθησαυ διά τής βίας εκ 

τού καταστρώματος δοετταυιζού πλοίου, άνήκουτος εις ούδετεραυ 
δύυααιν, έυώ τό πλοίου τούτο έπλεε νόμιμου καί ακακου πλούν, και 
ή βιαία αύτη πράξις ήν ΰορις είς τήν βρετταυικήν σημαίαν καί πα- 
ραοίασι; τού άλληλεθνούς δικαίου.

»Ή ζυβέρνησις τής Αύτη; Μεγαλειότητος έχουσα πρό οφθαλμοιυ 
τά: φιλικά; σχέσεις, αϊτιυες διαοκούσιυ έπί πολύν χρόνου μεταςυ τής 
Μεγάλη; Βρεττανία; καί τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, κλίνει είς τό υά 
πιστεύση, ότι ό όμοσπονδιχός πλοίαρχος, όστις έπραξε τήυ ρηθεΐ
σαυ βιαιοπραγίαν, δέν έπραττε κατά διαταγά; τιυας τής χυυ .ρυη- 
σεο)ς αυτού, ή ότι, έάν ένόαισεν οτι διετάχθη ουτω, παρευόησε 
μεγάλως τάς οδηγίας άς έλαβε.

»Διά τόυ λόγον, ότι ή κυβέουησις τώυ Ηνωμένων Ποζιτειων πρε- 
πεινά γιγυάισκη καλώς, ότι ή βρεττανική κυβέρυησι; δεν δύναται υά 
έπιτρέ'ύη ώστε τοιαύτη ποοσβολή της εθνική; τιμής υά παρέλθη άυευ 
ευτελούς έπανορθώσεως, καί ή κυβέρνησες τή; Αυτής Μεγαλειότητος 
δεν δύναται νά πιστεύση, ότι ήν προμεμελετημέυος σκοπός τής 
β·ρνήσεο)Ζ τών Ηνωμένων Πολιτειών να ύποβάλη άυευ άυάγκης 

μεταξύ τώυ δύο ζυβεουήσεων άυτικείμευου τοσούτον 
; ο άπαυ τό 0οεττα>ικόυ έθνος θά δειζη

»Τήν άπελευθέρωσιν τώυ άνω ρηθέντων τεσσάρων σνδρών καί 
ήν άπόδοσιν αύτών είς τήν ύμετέραν έξογόνητα, ί'υα τεθώσι πάλιυ 
πό τήυ βοεττανικήυ προστασίαν, ετι δε χατάλΰ.ηλον απολογίαν διά 
ήν προσγευομένηυ ύβριυ.

»’Επί τέλους δ' ο λ.όοδο.
■ούς όοους τούτον, έάν άέ·.

'Ρούσελλ οδηγεί ύμά; 
ποοτείυο) αυτούς έγώ

•οοτειυητ.
-X μέοου.

σα-
3-:

συζητησιυ ?
βαρού χαρακτήρος, πρό;
βαίως μεγάλ.ηυ όαοθυυ.ίαυ,

»"Πστε ή κυβέρυησι; τή; Αυτής Μεγαλειότητος πεποιθευ, οτι 
όταν τό πράγμα καθυποβληθή ύπό τήυ άιάσζεύιυ τής κυβερνήσεως 
τώυ Ίΐυωμένων Πολιτειών, αύτη θά παράσχη εκούσιο»; εις τήυ Αγ
γλίαν τοιαύτην έπανόρθωσιν, ήτις σ,όνη ούναται υά ικανοποίηση τό 
βρεττανιζόυ έθνος, τούτέστι,

»Τήυ άπελευθέρωσιν τώυ άνω ρηθέν^υ τεσσάρων άυδρώυ καί 
τήυ άπόίοσιν αυτών είς τήυ ύαετίοαυ εξοχότητα, ίνα τεθώσι πάλιν 
ύπό τήυ Ρρεττανεζήν προστασίαν, ετι άέ καί κατάλληλου άπολογίαν 
διά τήν προσγευοαένην ΰΖριν.

»’Εάυ οί όροι ούτοι δέν ποοταθώσιν ύπό τοΰ Κ. Σήουαρ^, προ- 
τίινατε αυτούς ύμεις εί; αύτόυ.

«"Εχετε τήν άδειαν υ’ άναγνώσητε τί 
είς τόυ ύπουργόυ τώυ εξωτερικών, καί έάν έπιθυμη, υά άιύσητε 
αύτόυ άυτίγραγου αυτού.

«Είμαι, κτλ.
«Πρός τόυ λόρδον Λάΰον:

•ό επίσημον τούτο έγγραφου 
έάν έπιθυυ.ή, υά δώσητε εις

ΡΟΥΣΕΛ.

Ο Κ. ΣΗΟΤΑΡΔ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΡΔΟΝ ΛΑΥΟΝΣ.
(’Εκ τού υπουργείου τώυ έξωτερικώυ,)

Έν ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, τή 26 8εκ€μ.βρίου 1861.
« Μ υ λ ό ρ δ ε ! Τό επίσημου έγγραφου τού λόρδου 'Ρούσελ 

ύπό ήαερομηυίαν 30ής νοεμβρίου, ούτινος άυτίγραφόν μοι έάώκατε 
κατ’ αϊτησίν μου, περιέχει τά έξης· τούτέστιυ, οτι επιστολή τις τού 
πλοιάρχου Γουλλιέλμου ύπό ημερομηνίαν 9 νοεμβρίου αναφέρει, ότι 
τό ταχυδρομικόν αυτού πλοίου άνεχο'ιοησευ έξ Άβάννας τρ 7η νοεμ
βρίου δι 'Αγγλίαν, εχον πολυαρίθμους έπιβάτας, ότι περί τήν δει
λήν τής 8ης ατμόπλοιου τι, φαινόμενου ώς πολεμικόν πλοίου, άλλ’ 
ούδεμίαν γέρον (τημαίαυ, ώφθη μακράν. Τό ατμόπλοιου τούτο πλη
σίασαν περί τήυ Ιηυ μ. Μ. έπυοοβόλησε κατά τού ταχυδρομικού 
άτμοπλοίου Τρέυτ, καί άυεπέτασευ αμερικανικήν σημαίαν. Ένω δε 
τό Τρέυτ έπλησίαζε βραδέως, τό αμερικανικόν π)οίου έττυροβόλησε 
καί έτέραυ σφαίραν επ' αυτού, ήτις έξερόάγη μικρόν τι ύπεράνω αυ
τού. Μετά δέ ταύτα τό Τοέυτ έστάθη, καί αξιωματικός τις μετά 
πολυαρίθμων ενόπλων ναυτών έπλησίασευ εις αυτό, καί έζήτησε κα
τάλογον τών έπιβατώυ.

“Ό αξιωματικός είπεν, ότι είχε διαταγά; υά συλλάβη τούς ΚΚ. 
Μάσωυ, Σλιδίλ, Μιφάρλαυδ, καί Εύστιυ, καί ότι είχε πλήρη βε
βαιότητα, ότι εύρίσκουτο έυ τώ Τρέυτ. ’Ενώ δέ προύχώρει ή περί 
τού αντικειμένου τούτου συυδιάλεξις, ό Κ. Σλίδελ προέβη και είπε 
πρός τόυ άμερικανόυ αξιωματικόν, ότι οί τέσσαοες ζητούυ.ευοι άν
θρωποι ισταντο έμπροσθεν αυτού.

Ό πλοίαρχος τού Τρέυτ καί ό πλοίαρχοί Γουλλιέλμος διεμαρ- 
τυρήθησαν κατά της πράξεως ταύτης, δι’ ής ό αξιωματικό: τού 'Αγ. 
Ίακίυθου έζήτει νά λάβρ διά τής βίας έκ τοΰ Τρ’εντ τούς ρηθέντας 
τέσσαρας έπιβάτας, ένω εύρίσκουτο ύπό τήυ προστασίαν τής βρζτ- 
ταυικής σημαίας. ’Αλλ’ ό Άγιος Ίάκιυθος άπεΐχε τότε 200 μόνου 
ύάρδας άπό τού Τρέυτ, οί δ' έυ αύτώ στρατιώται είχον καταλάβει 
τάς θέσεις αυτών, και τά τηλεβόλα έξήχθησαν καί ήσαυ έτοιμα, 
ώστε πάσα άντίστασις έθεωρήθη ματαία.

«Μετά δέ ταύτα οί άνω ρηθέυτες τέσσαρες έπιβάται έλήφθησαυ 
διά τής βίας εχτοΰ ταγυδρομιχ.οΰ άτμοπλοίου.Καί έτέρα δέ άπαίτη- 
σις Εγευετο,υά μεταβη δηλ. ό πλοίαρχο; τού Τρέυτ είς τόκατάσρωμα 
τού Αγ. Ιακίυθου· άλλά τούτου άρυηθέντο; νά πράξη τούτο χωρίς 
υά βιασθη, ό πλοίαρχος τού Άγ. Ίακίυθου δέν έπέμειυευ είς τήυ 
άπαίτησιν αυτού. Έπί τής έχθέσεως δε ταύτης ό λόοδος 'Ρούσελ 
παρατηρεί, ότι φαίνεται, ότι άνθρωποί τινες ελ.ήγθησαν διά τής 
βίας εκ τού καταστρώματος βρεττανιχοΰ πλοίου, άνήχεντος είς ού- 
δετεραυ δύναμιν, ένω τό πλοϊον τούτο έπλεε νόμιμον καί ακαζού 
πλούν, καί ή βιαία αΰτη πράξις ήν ΰορις είς τήν βοεττανιχήν ση
μαίαν χαί παραβίασις τού άλληλεθνούς δικαίου.

»Μετά δέ ταύτα ό λόρδο; 'Ρούσελ λέγει, ότι ή κυβέρυησ-ς τής 
Αυτής Μεγαλειότητος, έχουσα πρό οφθαλμών τά; φιλικά; σχέσεις, 
αϊτιυες διαρκούσιν έπί πολύν χρόνου μεταξύ τής Μεγάλη; Βοετταυία; 
καί τώυ Ηνωμένων Πολιτειών, κλίνει είς το υά πιστεύση, ότι ό 
όμοσπουδικός πλοίαρχος, όστις έπραξε τήυ ρηθεΐσαυ βιαιοπρα
γίαν, δέν έπραττε κατά διαταγά; τινα; τής κυβερνήσεως αυτού, ή 
ότι, έάν έυόμισευ, ότι διετάχθη ούτω, παρευόησε μεγάλως τάς οδη
γίας, άς έλαβευ.

»Ό λόρδος ‘Ρούσελ συμπεραίνει, ότι αί Ήνωμέναι Πο)ιτείαι 
πρέπει υά γιγυώσκ^ωσι καλώς, ότι ή βρετταυική κυβέρυησι; δέν 
δύναται υά επιτρε^η, ά»στε τοιαύτη προσβολή τής έθ/ϊκή; τιμής υά

τίσηαου τόΰτο έγγοαγον ύπεδλ.ήθη είς τόν πρόεδαον. 
ίεττανιχή χυοέουησις δοθόλς ύπέθεσεν ό,τι έστί καθήκον 
.θέσω, οτι ίηλ. ό π).οίαογος Ούιλκς, έν τή συλλήψει καί τή 

........ . της περί τ,ς ό λ.όγος πρά.ςεοίς, επραζεν ύπό τάς προτροπάς 
τοΰ ίδιου αύτοΰ χαθήχουτος, άυευ διαταγής ή όδτ,γίας ή καί προ- 
γυώσεώς τίνος αυτής έκ μέρους τής κυβεουήσεως ταύτης. Ούόεαία 
διαταγή έδόθη αύτώ ή ά'λλω τιυί άςιωαατικώ τού ναυτικού ποός 
σύλλ.ηόιν τόλυ ρηθέυτωυ τεσσάρων προσώπων ή τινωυ έξ αυτών έπί 
τού Τρέντ, ή έ®’ ετέρου τίνος βρεττανιχοΰ πλοίου έν τή θέσει, ένθα 
συνέυη τοΰτο ή αλλαχού.

»'Π Ρρεττανική κυβέρυησις δύναται ορθοίς υά συαπ-ράυη έκ τών 
γεγονότων τούτων, ότι αί ΊΙυωαευαι Πολιτεΐαι ού μόνου ούδέυα 
ειγου σχοπόυ, άλΧ ουδέ έσχέιρθ/,σαυ νά ό)θήσο)σιυ είς συζήτησιυ τό 
αναφυέν ζήτηαα, ή άλλο τι, όπεο ήδύνατο υά έπηοεάση πο)ς τό ευαί
σθητου τού βρεττανί'χοΰ έθνους.

»'Έστι μέν αληθές, ότι σφαϊοά τις έπυαουολήθή ύπό τοΰ ’Αγίου 
^Ιαχίνθου, ένω τό Τρέντ έπλησίαζεν· άλλ’όπως τά γεγονότα έςετέ- 
θησαυ είς τήν χυ^έρυησιυ ταύτην, ή σγαϊρα διευθύυθη έκ προθέσεως 
είς τοσαύτηυ παρίχχλ.ισιυ άπό 
ταστή έντελ.ώς άβλαβήΓ, 
Μαυθάνομευ δέ οαοίως, 
Ίάχινθον ήρέμα, άγοΰ ή 
έ^αίνετο χινούμευον έυ 
γύγη τόυ ”Αγιου Ίάχιυθο

ίΓληρογορούμεθα <Γ επίσης, οτι ό πλησιάσας είς τά Τρ’εντ υπο
πλοίαρχος φαίργας ίεν έπλ.ησίασεν είς αυτό μετά πολλ.ών ένόπλ.ωυ 
ά.νδρό)υ, άλΧ έγκα.τέλιπε τούς υαύτας αυτού έυ τη λεαβω ότε είσήλ- 
θευ είς τό Τρέυτ. Άνέφερε <ίέ τάς ά-ίηγιας, άς ειχευ παρά τού πλοι
άρχου Ούίλκς,υά άυαξητήση άηλ. τά άυωτε'ρω ρηθέυτατέσσαρα. πρό
σωπα μετ εύσχήαου καί εύγευούς άλλ’ αποφασιστικού τοόπου, καί 
έζήτησεν άπό τόυ πλοίαρχου τού Τρέυτ υά δείξη α.ντω τόυ /.ατάλο
γου τώυ επιβατών αυτού, άοθείσης άέ άονητικής άπαυτήσεως, ό 
ύποπλοίαρχος, ώς πληρογορούμεθα, δέν μετε^ειρίσθη βνίαυ έυ τ^ 
μ,εταγορα τώυ έπιβατώυ, άλλά ρ.ετεχειρίσ6η μόνου τήυ δέουσαν 
άραστικότητα όπως οείςη είς τά έυδιαγερόμευα μέρη, ότι άρνησις ή 
άντίστασις θά ήν ανωφελής.

’Ομοίως ^έ πληρογορούμεθα, ότι ό πλοίαρχος τού Τρέυτ <ίέυ 
προσεζλήΟη ποτέ κατ’ ού^ένα τοόπου υά ύπάγη έπί τού καταστρώ
ματος τού *Α  γ. Ία κ ίυθ ου.

»Αί τροποποιήσεις αύται τού πράγματος βασίζονται έπι τών 
έπισήμωυ ημών έχθέσεωυ, καί άλλοιούσι τήυ εχθεσιν τού πλοιάρχου 
Γ ουλλιέλαου.

«’Οφείλω υύν υά ύπευθυμίσο) είς τήν ύμετέραν εξοχότητα γεγο
νότα τιυά, άτινα άναμ^ιβόλ.ως παρελεί^Οησαυ ύπό τού λ.όρδου 'Ρού
σελ έπί τώ άρμοδίω καί προτήκουτι σκοπώ τοΰ υά έκτεΟώσι ταύτα 
εκ μέρους τ-ώυ Ηνωμένων Πολιτειών κατά τοόπου λίαυ ευχάριστου 
τη κυβερυήσει ταύτη.

»Τά £έ γεγονότα ταύτά είσιυ, ότι καθ’ όν yjrivov συνέβη ή πρά- 
ςις, έπανάστασις ύπήρχευ έυ ταίς Ίΐνωμέυαις Πολιτείαις, ήν ή ζυ- 
υέρνησις αΰτη προσεπάθει υά χαταπαύση διά τής χ^ρή^^ς δυυάυ.εοίυ 
χατά τε γην καί θάλασσαν ότι ώς ποός τήν έσωτεριχήν ταύτην 
διαγόραν αί Ίΐυωμ-'υαι ΙΙολιτείαι έθεώρουυ τήε Μεγάλ.ηυ Βρετταυίαυ 
φιλικήν δύναμιν, ενώ αΰτη ρλαβεν αγ' εαυτής τήν θίσιυ ουδετέρας 
δυνάμεο)ς- καί ότι ή Ισπανία έθεωοεϊτο ύπό τήν αυτήν επο-^ιν, 
καί ελαβε τήυ αυτήν μετά τής Μεγάλης Βρετταυίας Οεσιυ.

«Ίλρίσθη δι άνταποχρίσεως ότι αί Ήνωμέναι Πολιτιιαι καί ή 
Μεγάλη Βρεττανία άνεγυώρισαν άμοιβαίως έγαρμοστέα έπί τής προ- 
χειμένης διαγόρας τά έςής δύο άρθρα τής διαχηρύ^εως τής γινόμε
νης ύπό τοΰ συλλόγου τώυ Παοισίωυ έυ ετει 1856, τούτέστιυ, ότι ή 
ουδέτερα ή φιλική σημαία ίύυαται υά ποοστατεύη έ/θριχάς πραγ
ματείας, έάν δέν ώσιυ αύται πολ.εμιχά. λαθρεμπορεύματα, καί οτι 
άδιάγοροι πραγματεϊαι, μή ούσαι πολεαικά λαθρεμπορεύματα δέν 
ύπόχειυται είς κατάσχεσιυ ύπό σηααίαυ εχθρικήν.

»Αί δ' εξαιρέσεις αύται τώυ λαθρεμπορευμάτοιυ υπήρξαν άπορα- 
τική τις άποάοχή ύπό τώυ έυδιαγερομένωυ μερών τοΰ χαυόνος τοΰ 
ήδη άπαυταγοΰ άυαγυωρισθέντος ώς μέρους τοΰ νόμου τώυ έθνώυ, 
ότι άηλ. πάυ λαθρεμπόρευμα ύπόζειται πάντοτε εις χατάσγεσιν.

»'Ο Ιάκωβος Μ. Μάσωυ καί Μι^-άρλαυά είσί πολίται τώυ ‘Ηνω
μένων Πολιτειών διαμένοντες έν Ηιργιυία.

»'Ο Ιωάννης Σλίάελ καί Γεοίογιος Εύστις είσί πολίται τώυ 'Ηνω
μένων Πολιτειών διαμένοντες έυ Λουϊσιάνη.

» Ηυ άέ πρόάηλον έν Άβάυη, ότε τά πρόσωπα ταύτα έπεβι- 
βάσθησαυ έπί τού Τρ έντ, ότι ό Ιάκωβος Μ. Μάσωυ άπήρχετο είς 
'Αγγλίαν ύπύ τόυ προσπεποιημένον γαραχτήρα. πλ.ηρεξουσίου ύπουρ 
γοΰ παρά τη αυλή τού Άγ.Ίακώβου, ύπό πλαστήν άποστολήν παρά 
τοΰ Ίεγγερσώνος Αάυΐς, όστις άυέλαβε υά γείνη πρόεδρος τής επα
ναστατικής μερίδος έυ ταίς Ήυωμέυαις Πολιτείαις, καί ότι ό Μι- 
γάρλ.αυδ συυώάευευ αυτόν ύπό παρόμοιου προσπεποιημένον χαρα
κτήρα, ώς γοαμματεύς τής ποεσβείας διά τήν ποοσπεποιημίυηυ ά
ποστολήν.

»Ό άέ Ιωάννης Σλίάελ ύπό παρόμοιας πεοιστάσεις, άπήρχετο 
είς Παρισίους ό)ς πληρεξούσιος υπουργός παρά τώ αύτοχράτορι τώυ 
Γάλλων, καί ο Γεώργιος Εύστις ηυ ό εκλεκτός γραμματεύς τής πρε
σβείας διά τήν ρηθεϊσαυ διερεθιστιχήν αποστολήν.

«"Οτι δέ τά. πρόσο>πα ταύτα προσεποιήθησαυ τοιούτους χαρα
κτήρας, τούτο ώμολογήθη εχτοτε ύπ αυτού τού 'ϊέγγερσωυ Δάβις

»Τό έ:
»Ή β.

μου νά έ;

υβέρνησιν ταύτην, ή σφαίρα διευθύνθη 
πορείας τού Τρέυτ, 
'οόυως θά έθεωοεϊτο ώς σηαείου.

οτι τό Τρέντ δέν έπλησίασεν είς τόν Άγιον 
σγαϊρα έβλήθη άλλά, τάΰάπαλιν, τό Τρέντ 
μεγάλη ταχύτητι, ωσάν ποοΰτίθετο νά δια-

ευ τινι προσπεποιημευω άιαγγέλματι πρός παράνομου καί έπα^ 
στατικόν Σύλλογον. 'Γπετέθη ί’,ώς υομίζομεν, όρθώς ότι οί πλη^ 
ξούσιοι ούτοι ύπουργοί ίγερον πλ.αστά. έμπιστευτικά εγγραγα 
όάηγίας, καί τά τοιαύτα έγγραφα θεωρούνται ύπό τού νόμου ό>; j 
πίσημα έγγραφα. Έπληροφορήθημεν ο’έκ τού έν Παρισίοις προξε'ι» 
ημών, ότι τά έγγραφα ταύτα, άιαφυγόυτα τήν έν τώ Τρέυτ εo&t 
υαυ τού ύποπλοιάρχου, άιεβιβάσθησαυ και έυεχειρίσθησαν είς το-; 
έυ ’Αγγλία αποστόλους τής έπαυαστάσεως.

»Καί τοι μή ούσιό)δες, ογ-ίλ.ο) όαως υά άναφέοο), ότι, ο>; ιζα^ 
θάυω καί πιστεύω, ό τ- κτήτωρ τε καί πράζτωρ καί άπαυτες οί 4 
ξιωματικοί τού Τ ρ έ υ τ, συμπεριλαμβανομένου και τοΰ πλοιαρχώ 
Γουλλιέλμου, ειχου γυώσιυ τώυ προσπεποιημέυωυ χαραζτήρωυ υ.^ 
τώυ προθέσεων τών άνω ρηθέντων προσώπων, ότε έπε^ιδάσθησκ 
έπί τού πλοίου τούτου.

»ΊΙ ύμετε'ρα έξοχότης δύναται ήδη νά έννοήση, ότι ή ποοχειμέν 
υπόθ-σις, αντί νά παρουσίαση άπλ.ήν βιαιοπραγίαν έχ μέρους τς^- 
πλοιάρχου Ούιλκς, ο»ς ήδύνατο νά έξαχθή έκ τής ατελούς αυτής έχ _ 
θεσεοις, τής ζαθυπο3ληθείση; εί; τήυ βρεττανιχήν χυ^έρνησιν, έξι 
τελέσθη ώς απλή, νόμιμος, συνήθης καί πολεμική πράξις ύπό τι · 
πλοιάρχου Ούιλκς, όπως σταματηση καί συλλάβη ουδέτεοόν^ 
πλοϊον μισθωθέν (να μεταγέρη λαθρεμπόρευμα πρός χρήσιν καί £. 
γελος τών έπαυαστατώυ.

» Τό προκείμευου ζήτημά · 
έπράχθη κατά τό άλληλ.εθνΐ 
ερωτήσεις.

»1. Ησαυ τά ρηθέντα ποόσωπα καί τά υποτιθέμενα αύτώυ επί
σημα έγγραφα λαθοεμπόρευμα;

»2. Ήδύνατο ό πλοίαρχος Ούιλκς νομίμως υά σταματήση κά 
έρευυήση τό Τοέυτ διά τό λαθοεμπόρευμα τοΰτο τών προσώπω\ 
χαί επισήμ-ων έγγρά.γο^ν’,

«3. Έξήσκησε τό διχαίωιια τούτο νομίμως καί προσηκόντων
»4. Εύρ&ΰν τό λαθρεμπόρευμα, τό συγκείμενου έκ προσώπων, 

ατινα προσεποιήθησαυ τήυ κατοχήν έγγράφωυ θεωρούμενων ώς λα· 
θρεμπόρ-υαα, έδιχαιοΰτο νά συ'λλά.^ τά πρόσωπα-,

ν ο. Έξήσκησε τό άικαίωμα τούτο τής χατασγέσεως, όπως επι
τρέπεται καί αναγνωρίζεται ύπό τού άλληλεθνούς άικαίου;

»Έάν άπασαι αύται αί έρ'ωτήτεις λ.υθώσι χατα-υατιχώς, ή βρεττανιχΐ, 
χυβέρνησις δέν δύναται νά έχη ούδεμίαν άπαίτησιν έπανορθώσεως.

riv τό έάν ή πράξις αΰτη διετάχθη zed 
δίκαιον, και περιλαμβάνει τά; έ&

» Εξετάζω δέ πρώτου τήν πρώτηυ έρώτησιν, τούτέστιυ-
» ΙΙσαυ τά ρηθέντα πρόσωπα, χαί τά υποτιθέμενα αύτών επίσημο, 

έ'/'/ραγα λαθρεμπόρευμα ;
»'Ο τή; θαλάσση; νόμος τοσούτον Ιγαρμόζεται -/ενιχώς, ό)ς ό όιόά· 

σζαλο; αύτοΰ άπογαίνεται έπι π(ι 
τοσούτον σπανίως έπί προσώπων.
λ.έξε'ως λαθρεμπόρευμα ή έγαρμογή αύτή; έπί προσώπων. Αλλά πρό
σωπα, ώς χαί περιουσία, όύνανται νά θεωρηθωσιν ώς λαθρεμπόρευμα, 
άγοΰ ή λεξις σημαίνει έν γένει ιάπαγορευόμενον χαί παράνομον.» "Απαν· 
τις οί συγγραγεϊς χαί διχασταί χηρύττουσι τούς ναύτας χαί στρατιώτας^ 
τούς ύπηρετούντας έν τω έχθριχώ στρατό), ί>)ς λαθρεμπόρευμα.

»Ό Βάτελ λέγει- α'Ο πόλεμος επιτρέπει ήμϊυ νά άποχό^ωμεν άπό τινο\ _ 
εχθρού άπαντα; τοΰ; πόρου; αυτού, χαί νά άποχ.ωλύσωμευ αυτόν άπΐ 
τού νά. πέμψίΐ ποέσβει; χαί ζητήση έπιχουοίαν.» Καί ο σίρ Γουλλιέρ.ο; 
Σχ'ώτ λέγει- ηΑΰυασαι νά σταματήσης τόν πρεσβευτήν τού εχθρού σαι 
χατά τον πλούν αύτοΰ.» 'Επίσημα έγγραγά είσιν οΰχ ηττον λαθρεμπό
ρευμα, χαί οί χομισταί ή ταχυδρόμοι, οίτινες άναλαμβάνουσι τήν μετα
γοράν αύτών, ύποπίπτουσιν ύπό τήν αύτήν ζατη/ορίαν.

»Λεπτολο·/ία τις ήδύνατο νά ποοχύύη,έαν δηλ.οί υποτιθέμενοι πρέσδείΐ 
σγετεριστιχήί τίνος δυνάμεως, μή άναγνωριζομένης ό)ς νομίμου μ.τ,τΐ 
ύπό τού οιαμαχομ.ένου μέρους, μήτε ύπό τών ουδετέρων δυνάμεων, όύ· 
υανται να θεωρηθωσιν ό)ς λαθρεμπόρευμα. ’Αλλά καί ή λεπτολογια αύτχ 
έξαγανίζεται έξεταζομέν-η, ό»ς συμβαίνει πάντοτε, ύπό τό άλσθ'ες πνεύμα 
τού νόμου. Ό σίρ Γουλλιέλμος Σχώτ, όμιλών περί πολιτιχών αρχόντων^ 
οΐτινες συνεληγθησαν χαί έχρατηθησαν ώς λαθρεμπόρευμα, λέγει'

«Φαίνεται μοι χατά θεωρίαν έλλογον, όταν η μεγάλης σημασίας εί; 
τόν εχθρόν ή αποστολή τοιούτων προσ'ωπων χάριν τήζ χοινης υπηρεσίας 
δημοσία δαπάνη, δύναται νά παράσχη Ίσον λόγον πρός σύλληψιν τοΰ 
πλοίου, τού μ.ισθωθέντος έπί σχοπώ τοσούτον στενώς συνι εδεμένου μετά 
τόΐν εχθρικών πράξεων.

«Νομίζω, οτι απέδειξα, οτι τά τέσσι 
έχ τοΰ Ύρεντ ύπό τού πλοιάρχου Οΰίλ 
πο). εμιχ όν λ α 0 ο εμ πό σ ευ μ. α.

:εριουσία;, zal

c έλήφθησαν 
αύτών ησακ

έάν ό πλοίαρχος Ούιλζς έόιχαιούτο 
χατά τό άλληλεθυϊς δίχαιον νά χρατήτρ χαί έρευντ^γ τό Ύρεντ.

»Τό Τρέντ, χαίτοι έχόμιΖε τούς ταχυδρομιχούς οάχχους, -rtv έμποριχόν 
ή κοινόν ταχυδρομιχόν πλοϊον διότι ενταύθα ό ναυτιχός νόμος -/ιγυό)9χει 
τρεις τάζεις πλοίοιν, πλοία δ^λ. πολεμιχά, πλοία προσοδοφόρα, χαί πλοία 
ίμποριχά- Τό οί Ύρεντ χατατατάσσεται είς τήν τελευταίαν τάξιν.

οΰδετέροι.

σχέγεως ή ερεύνη; πλοίου τίνος έν χ.αιρω είρηνης, ούδεμία υποτίθεται, οτι 
έ/ένετο χατά τούς τελευταίους χρόνους περί τών διχαιωμάτωυ διαμα/ο- 

μέρους έν χαίρω πολέμου νά χατάσχτ] λαθρεμπόρευμα h 
χαί γιλιχοϊς μάλιστα πλοίοις, χαί περί τού διχαιό)ματος της 
χαί έρεύν-ης, όπως άπογασισθη, εάν ταύτα ώσιν ουδέτερα, χαί

έάν πρέπη νά θεωρηθ0)σιν ώς τοιαύτα χατά τό άλληλ.εθνες δίχαιον.
«'ΫποτίΟημι έν τή παρούση υποθέσει ό,τι, ώ; αναγιγνώσκω έν τοι; 

βρεττανοϊς συγγραγεύσι, θεωρείται ύπ’ αυτή; τή; Μεγάλη; Βρεττανία; 
ώ; αληθή; ναυτικό; νόμος, οτι οηλ. ό πλους τού Ύρεντ άπό ουδετέρου εί; 
ουδέτερον λιμένα δέν τροποποιεί τά διχαιώματα τήζ διαμαχομένης 
δυνάμεως.

»Τό δέ τρίτον ζήτημά έστιν, έάν ό πλοίαρχος Ούίλχς εξεπληρωσε τό 
διχαίωμα τηζ έρευνας νομίμως χαί προσηχόντοις. Έάν αμφιβολία τις επέ- 
χειτο έπί τού άντιχαμένου τούτου, όπως παρέστη τό πράγμα έν Tvj έχθέ- 
σει αυτού τή είσποιηθείση ύπό τή; βρεττανιχήζ χυβερνησεως, νομίζω, οτι 
έξελιπεν ήβη έζ τών τροποποιήσεων τή; έχθέσεως εκείνη;, ά; ζαθυπέ- 
βαλον άνωτέροι. »

«Προβαίνω δέ νυν εί; τήν τετάρτην έρώτησιυ, τουτέστιν, αφού ο 
πλοίαρχος Ούίλχς εύρε τό πολεμικόν λαθρεμπόρευμα, όπερ υπώπτευευ έπί 
τοΰ καταστρώματος τοΰ Τρέντ, είχε δικαίωμα νά συλλάβη αυτό ; Ύοι- 
αύτη τ«; συλλη·/ί; έστιυ ό κύριος, άν οΰχί ό μόνος αναγνωρισμένος σκο
πός της έπιτρεπόμένης έπισχέ-Ιεως ή έρεύυη;. Ί1 άργγή τοΰ νόμου έστιυ, 
οτι τό διαμαχόμευου μέρος εκτιθέμενου είς κίνδυνον δύναται νά έμπο- 
δΐζη τά ώ; λαθοεμπόρευμα θεωρούμενα πρόσωπα ή πράγματα άπό τοΰ 
νά χρησιμεύσωσιυ εί; τού; όρισθέντας πολεμικούς σκοπού;. Ό νόμος 
έστί τοσούτον ελευθέριος επί τοΰ αντικειμένου τούτου, ώστε όταν λαθρεμ
πόρευμά τι εύρεθη επί τοΰ σχάγους ουδετέρου τίνος πλοίου, ού μίναν 
τό λαθρεμπόρευμα κατάσχεται, αλλά καί τό πλοϊον, οπερ μεταφέρει 
τοΰτο, μιασθέν, ύπόχειται ομοίως είς σύλληψιν χαί χατάσχεσιν.

(Έπεται συνέχεια.)

Printed by Joseph Clayton, 17, Bouverie-strcet, in the Precinct o 
Whitefriars, in the City of London, and published by Charles Brad 
bury, at the Office, 14,York-street, Covent-Garden, in the Parish 
St. Paul.—London, Thursday January 16; 1862
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