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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
(ADVERTISEMENTS.)

ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΛΔΏΠ1ΖΟΝ ΤΙΙΝ ΚΟΜΗΝ

ΕΑΑΙΟΝ ΤΟΥΡΟΟΥΑΑΝΔ

Προρυλάττει τήν κόμην άπό τής ΠΤΩΣΕΩΣ τών τριχών καί τής ΑΕΥ- 
ΚΑΝΣΕΩΣ αύτών· δυναμώνει καί καθαρίζει αύτήν άπό τής ΠΙΤΥΡΙΔΟΣ 
*κτας·αΐνον αύτήν απαλήν, εΰςρογον χαί διαφανή. Είς δε τήν ΓΕΝΕΙΑΔΑ, 
τά ΠΕΡΙΓΕΝΕΙΑ καί τόν ΜΥΣΤΑΚΑ τό ελαίου τούτο είναι παντός άλλου 
ω^ελιμώτερον. ’Ιδίως δέ συσταίνεται διά τήν κόμην τών παίδων, ώς έν- 
δυναμώνον τάς ρίζας της, χαταστ αίνον αύτήν ΣΤΕΡΕΑΝ καί ΩΡΑΙΑΝ 
Τί^ή 3/6,7/, 10/6, όμοια 4 μιχρών9 καί 12/ ή ριάλη.

Ίδωκτήται Rowland & Sons, 20, Hatton Garden, London.— 
Πωλείται δι*  άδείας των υπό τοΰ Κ. J. IV. TAYLOR έν Κέρκυρα, χαί τών

BAKER & Hayden έν Πέρα Κωνσταντινουπόλεως

TOY SINGER.
72, Cornhill, London, Ε. C.

Έ^ιστώμεν τήν προσοχήν τοΰ 
κοινού τής ’Ανατολής έπϊ τών 
αρχαιότερων καί τελειότερων 
τούτων μηχανών τής ραπτικής. 
Είναι χρήσιμοι είς πάντα κλά- 
δον τής τέχνης, ήτοι εις τούς 
ΡΑΠΤΑΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙ
ΟΥΣ, ΜΟΔΙΣΤΑΣ καί είς παν εί
δος ραπτικής. Πλέον τών 70,000 
εύρίσκονται είς καθημερινήν χρή- 
σιν έν Αγγλία, ’Ιρλανδία, Σκω
τία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, 
'Ρωσία καί άλλαις χώραις τής 
Ευρώπης. Πάσα οικογένεια οφεί
λει νά ήναι κάτοχος μιάς τοιαύ
της μηχανής· διότι δι’ αύτής δύ
ναται νά κατασκευάζη ό,τιδή- 
ποτε έργου τής ραπτιχής δΐχά/.ις 

ταγύτερον ή διά τής χειρός. Πάς έργοστασιάρχης, οστις είσάξει τοιαύ 
την μηχανήν έν τώ έργοστασίω του, θέλει κερδίσει περισσότερον ή διά 
παντός άλλου τρόπου. Αί μηχαναί αύται κάμνουσι τό αύτό ώς τής χει
ρός ράφιμον καί τό εργον αύτών άπεδείχθη προτιμώτερον ή τής χειρός. 
Τούτο δέ απέδειξαν τά έν ’Αγγλία τοσαΰτα χατασκευασθέντα φορέ
ματα^ κτλ. κτλ.

"Εχομεν τάς λαμπροτέρας μηχανάς είς θήκας παντός είδους πρός 
οικιακήν χρήση», ών αί τιμαί είναι άπό λίρας 15 έως 20 έκάστης. Αί δέ 
μηχαναί μας προς χρήσιν τών ραπτών καί υποδηματοποιών προς λίρας 
13 έως 15. Δίδονται δ’δλαι ύπ’ έγγύησιν. Στέλλομ&ν μεθ’ έκάστης μη
χανής καί οδηγίας ελληνιστί Τνπωμένας, καί ό αποτεινόμενος είς τήν διεύ- 
θυνσιν τής εφημερίδας ταύτης θέλει λάβει πληροφορίας περί τής γήμης 
μας. Διαταγή ιυνοδάυομένη μεθ*  ενός τρα^ίγματος επί τίνος καλής 
τραπέζης τοΰ Λυν^'νου, έκτελειται παραχρήμα. Διαταγαί δύνανται νά 
σταλώσι καί πρός τόν Κ. JOHN F. O’BRIEN είς τό γ ρ a f εϊ ο ν τής 
εφημερίδας ταύτης. Μεγάλη κατανάλωοις δύναται νά γίνη κατά 
τήν ’Ανατολήν τών μηχανών τούτων, άν άξιόχρεώς τις ήθελεν άναδεχθή 
νά γείνη πράκτωρ ημών' θέλομεν τον έ^οδςάσει διά ρ.ηχανών καί τώ πα- 
ραχοιρήσει γενναίαν ύποτίαησιν τών ανωτέρω τιμών.I. Μ. SIXGER & Co.

72, Cornhill Ε C.

Παρισίων καίΑονδίν ου καθρεπτών καίοίκιαχών 
επίπλων εργοςάσιον^ 398 καί 399, Oxford street, London W. 
συστηθέν τό 1822. Ό CHARLES NOSOTTI προσκαλει τους ίπιθυμοϋντας 
νά έπιθεωρήσωσι τά /.εχρυιωμένα οικιακά έπιπλα άρίστης κατασκευής 
συνιστάμενα έκ καθρεπτών τοΰ τοίχου χαί τής τραπέζης παντός είδους 
τραπεζών διπλών χαί μονών^ χωμώνί καθεκλών, γραφείων, κορνιζών 
εικόνων, άνθοδοχείων, κτλ. κτλ. Τόκατάστηρα τούτο άπέκτησε μεγίστην 
ο-ημην διά. τάς άριστας ποιότητας τών πραγματειών του. Οί πλοιοκτήται 
ιδίως δγίίλουσι νά επιοτήσωσι τήν προσοχήν των επί των επίπλων τοΰ 
καταστήματος τούτου, κατασκευαζομένων πρός στολισμόν τών αιθουσών 
χαί δωματίων τών πλοίων. Είσοδος, 398 καί 399, Oxford-Street. W. 
Εργοστάσιου, 3 καί 4, Great Chapel-street, καί 102, Dean-street. 
Διαταγαί πρέπει νά στελλωνται πρός τον Κ. J F. O’BRIEN, 33, Brom- 
pton Square. S. W. LondonJOHN GOSNELL & Co. (πρώηνPeice & Gosnell 

Προσκαλούν τήν προσοχήν τοΰ κοινοΰ είς τά ακόλουθα μΰρα
Τοΰ JOHN GOSNELL & Co., αί άρωματικαί ^ρύσεις, πιεζόμεναι έκ. 

γέρουν γλυκυτάτην ευωδίαν.
Τοΰ JOHN GOSNELL & Co., ή διϋλισμένη λε^αντίς συνιστάται διά 

δωμάτια ασθενών χαί ώς ή καλλίτερα καί γνησιωτέρα τών όσων έξ άν- 
θέων γίνονται.

Τοΰ JOHN GOSNELL & Co·, τό γνήσιον καί μελανόν σαπούνι τού 
Ούίντζωρ είναι οικονομικόν καί παλαιόν. ’Εξαλείφει την κοκκινάδα καί 
σκληρότητα τοΰ δέρματος, καί καθιστά αύτό λείον καί λευκόν.

Τοΰ JOHN GOSNELL & Co. Εύγενές άρωμα είναι τό εύγενέστερον—
Τό ΕΓΓΕΝΕΣ ΠΑΧΥΜΕΡΟΝ (πομάδα) συνιστάται διά τήν ευωδίαν 

του καϊ τήν τής αύςήσεως τής κόμης επιρροήν του.
Τό ΕΓΓΕΝΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ διαρημ. ώς τό χαλλίτερον χαί μαλαχ.τιχώτεροέ
Τοΰ ΓΑΡΙΒΑΑΔΙΙ Η ΑΝΘΟΔΕΣΜΙΙ είναι τό έκλεκτότερον μύρον.
Τ/*ΰ  JOHN GOSNELL & Co. ή ζύμη διά τούς ο δ όντας είναι ήκαλ- 

^έρχ όλων τών κόνεων, ασπρίζει τούςδδόντας, προστατεύει τόν σ/'.άζ- 
τον καί δίδει ευωδίαν είς τό στόμα.

ΣΤΙΓΜΕΗΑ ΒΑΦΗ Τ5.Σ ΚΟΜΗΣ βεδαία νά σχηματίση κάθε είδους 
μελανού ή μαζί φυσικού ύματος. Δέν ράπτει τήν κόμην καί δέν εχει 
δυσωδίαν.

Τοΰ JOHN GOSNELL & Co. προνομιούχος βούρτσα ταυτοχρόνως 
παστρεύει καί λαμπρύνει τήν κόμην.

Στέλλονται χατάλογοι παντού χαί διαταγαί εχτελούχται. Κατασκευά- 
ζονται 12, Three King-Court Lombard St. London^
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της δ’.ακοινώσεως τοΰ Κ. Σηουαρο 
δς τόν λόρδον Τοΰσσελ.

λαθρ·; 
του ν:

("Ιοε σε). 17 τού παρ-ζΟόντοί φύλλου).

Υπολείπεται δέ νύν μόνον ή πέμπτη έρώτησις, τοΰτέστι, έξή-- 
σκησευ άρά γε ό πλοίαρχος Ούίλκς τό δικαίωμα τής κατασχέσεως 
τού λαθρεμπορεύματος,όπως επιτρέπεται καί άυαγνωρίζεται ύπό τού 
άύλη/εθνούς δικαίου; καί έ/ταύθα ιδίως τό πράγμα καθίσταται δυσ
χερές. Ποιον είδος διαθέσεοις τού λαθρεμπορεύματος ορίζει τό άλ- 
ληλεθυες δίκαιου, όταν εύρτ,ς και κατά.σχης αυτό έπί τού καταςρώ- 
μα.τος ουδετέρου τίνος πλοίου ;

«ΊΙ άπάντησις θά ήν εύκο'ος, έάν τό ζήτημα ην. Πώς θά μετα- 
χειρισθής τό φίρον τό λα.θρέμ.πόρευμ-α πλοίου \ Πρ = πει νά συλλαβής 
ή νά πίυ.ψης αυτό είς αρμόδιόν τινα λιμένα, καί εκεί νά καταδιόίξης 
αύτό δικαστικούς ένώπιον τού ναυαρχείου, οπερ θά. ')ικάση καί ά 
ποφασίση τά. ζητήματα τής εμπολέμου καταστάσεώς, τής ούδετε- 
ρότητος, τού λαθρεμπορεύματος καί τής συλ.λ.ήψεως. Δύνασαε δε νά. 
εύοης τήν αυτήν άπάντησιν, ζαί έάν τό ζήτημα ην. Ποια εστίν ή 
ύπό τού άλληλεθνούς δικαίου όριζομένη πράξις, έάν τό λαθρεμπόρευ
μα ή περιουσία ή πράγματα ΰλικής ή χρηματικής αξίας;

» Αλλά τό προζείμενον ζήτημα αποβλέπει τόν τρόπον τής ενέρ
γειας ούχί έπί τού πλοίου τού φέρουτος τό λαθρεμπόρευμα, ούδ επί 
τού λαθρ-μποοεύματος αυτού, οπερ ίπήυεγκ.ε τήν σύλληψιν τού 
πλοίου, άλλ’έπί τών προσώπου τών θεωρουμίνοιν ώς λαθρεμπόρευμα.

«Τά νομικά βιβλία σιωπόίσι, καί ομο)Ζ τό ζήτημα εστίν εξίσου 
σοβαρού όσον κα). δυσχερές. Καί πρόΐτον μέν ό έν πολέμω διάσελών 
κα.-.α-κτη-ής iyji τό δικαίοιμα νά έμποδίζη τον ό)ς λαθρεμπόρευμα 
θεωρούμενου άξιωματικόν, στρατιώτην, ναύτην, υπουργόν, αγγε- 
λιαφόρον ή ταχυδρόμον άπό τού νά προχο)ρήση είς τόν παράνομον 
αυτού δρόμον, καί φθάση είς τήν προωρίσμίνην σκηνήν τής επιβλα
βούς αυτού υπηρεσίας. ’Αλλ’ά.φ ετέρου ό αιχμαλωτιστείς δύναται νά 
η αθώος, τούτέστι, πιθανόν νά μή η λαθρεμπόρευμα.

«Τΐστε ούτος δικαιούται νά ένάξη είς δίκην τον κινήταντα. τήν 
κατ’ αυτού κατηγορίαν. CH ούδετέρα Πολιτεία, ήτις έλαβεν αυτόν 

•ής σημαίαν, οφείλει νά υπερασπιστή αύτόν^εάυ μή η 
■α, καί άξιούται Ικανοποιήσεως έπί τού σοβαρού τού
του. Ί1 πίστις τή; Πολιτείας ταύτης έγχνάται υπέρ 
αυτού, έάν ή αθώος, δποις ή δικαιοσύνη αυτής έγγυά- 

ται πεοί τής παραδόσεο^ς αυτού, έάν ή τώ ό’ντι λαθρεμπόρευμα.
«Άφ’ενός μέν ύπάρχουσιν άντίθετοι απαιτήσεις, περιλαμβάνου- 

σαι προσοπικήν ελευθερίαν, ζονήν, τιμήν καί καθήκον, άφ' ετέρου 
δέ είσιν αντίθετοι έθνικαί απαιτήσεις, περιλαμβάνουσαι ευημερίαν, 
σωτηοίαν, τιμήν και κοάτος. Άπαιτούσι δ' αύται δικαστήριον και 
δίκην, ζαί έυ ταύτη οί αίχμαλωτίσαντες κζί οί αίχμαλοίτισθεντες 
ώς καί αί ούδετ-ραι καί ή εμπόλεμος Πολιτεία, είσίν ίσοι.

« Ενώ δ’αί νομοδιδάσκαλοι έσιώπωυ έπί τού ρηθέντος ζητήμα
τος,. ή κυ^έρνησις αύτη έποότεινε πρό πολλού νά λαυ.βάνωυται τά 
συλλαμβαυόμενα πρόσωπα, είς αρμόδιόν τινα λιμ.ένα, καί νά. συυι- 
στά.ται εκεί δικαστήοιον πρός έκδίκασιν τών ενδιαφερομένων με
ρών. Αλλά τών ναυτικών δικαστηρίοιν ή δικαιοδοσία περιορίζεται 
μόνον είς τάς ναυτικάς δίζας, καί τά δικαστήρια ταύτα έ'χουσι νό
μους πρός έκδίκασιν μόνον τών άγο^γόιν περί απλών λαθρεμπόρ-υ- 
μύτοίν, καί ούχί τών άγωγών περί προσώπου θεωρούμενων όις λα
θρεμπόρευμα. Τά δικαστήρια δέν δύνανται νά άθωώσωσίν ή νά. κα- 
ταδικάσωσι τούς ό>ς λαθρεμπόρευμα θεωρουμένους άνθρώπους.

»Έγένετο μέν άπάντησις, ότι ταύτα πάντα είσίν αληθή' α/.Ζα 
Οννασο.ι νά. λά.βης έκ τών δικαστηοίο>ν τούτ&ιν άπόφασιν, έχουσον 
μεγα):ην ηθικήν βαρύτητα. ΙΙεριόρισον τούς υπόπτους άνθρώπους 
μετά τού υπόπτου πλοίου είς τινα λιμένα, καί έξέτασον εκεί τό ζή
τημα, έάν τό πλοίου ή λαθοεμπόρευμ.α. άύυασαι δέ νά απόδειξης 
τούτο, άποδειζυύωυ πρώτου, ότι οί ύποπτοι άνθρωποί είσι λαθρεμ
πόρευμα, καί μετά, ταύτα τό δικαστήριον οφείλει νά άποφασίστί} έάν 
τό πλοΐον η λαθρεμπόρευμα..

«Έάν οί άνθρωποι δέ ώσι λαθρεμπόρευμα, τό πλοίον άπαλάσ- 
σ&ται πάσης καταδίκης. Πρός δέ ούδεμία υπάρχει πλέον δίκη υπέρ 
ή κατά τών συλ).ηφθέντων προσώπων. ΆλΧ ΰπετέθη, ότι έκ τήζ ά- 
ποφάσεως τού δικαστηρίου περί τού πλοίου εμελλε νά. πρόκυψη νό
μιμός τις^βεοαιότης καί περί τού χαρακτήρας τών ανθρώπων. Ί] 
δε πράξις αύτη έφαίνετο εκτεθειμένη είς πολλάς αντιλογίας, άνυ- 
ψούσα τά κατά τύχην κατώτερα ατομικά συμφέροντα είς τήν κυ
ρίαν θέσιν τών υπέρτατων τού κοινού συμφερόντων, καί δυναμένη 
νά καταστήση τόν τύχην, τήν σωτηοίαν ή τήν ύπαρξιν έθνους τινός 
έξαρτωαέυηυ έκ τού αποτελέσματος απλής προσωπικής ή χοηυ.α- 
τικής δίκης.

»Πρός δέ, καί οτον δικασθή τό εννομον τής συλλήψεο^ς τών 
πλοίοίν, πράγματι ούδέν έπιφέοει άποτέλεσαα, καί δεν ΰποχοεοί 
ούτε τήν εμπόλεμόν Πολιτείαν ούτε τήν ούδ-τέραν έπί τού μεγάά.ου 
ζητήματος τής διαθέσεως τών ώς λαθρεμπόρευμα συλληφθέντιων 
προσώπων Τό ζήτημα τούτο μέλλει ετι πράγματι νά λυθή είτε διά. 
διπλωματικής τίνος συμφωνίας είτε διά τού πολέμου.

«Δύναται δέτις νά έκφραση τήν εκπληξιν αυτού, άκούων, ότι τό 
ά'/ύη/.εθνές δίκαιον δέν παρέχει λογικώτερον, πρακτικώτεοον καί 
εντελίστερον τρόπον περί τήν λύσιυ τοσούτοον σοβαρών ζητημάτων 
μεταξύ αυτεξουσίων Δυνάμεων. Άλλ’ ή λύπη, ήν αισθάνεται τις έπί 
τής περίστάσεως ταύτης, δύναται νά μετριασθ·^ διά τής σκέψεως, 
οτι ή δυσκολία αύτη έστιν ούχί πά.ντη ανώμαλος.

« ίσα καί παρόμοια ελαττώματα εΰρίσκονται έν παντί συστή- 
ματι τού αστυκού νόμου, καί ιδίως έν τώ συστήματι τώ έπικρα- 
τούυτι είς τά πλεϊστα μέρη τής Μεγάλης Βρεττανίας καί τ&όυ Ηνω
μένων Πολιτειών. Το δικαίωμα τής προσωπικής περιουσίας δυσκό- 
λο·ς ύύναται νά έξακριβωθ^ υπό δικαστηρίου τινός χωοίς νά κα
ταφυγή τις είς τό σόφισμα, ότι ό ένάγων άπώλεσε καί ό κτήτοιρ εύ- 
ρεν αυτήν} καί τό οικαίωμα τής πραγματικής περιουσίας άμφισβη- 
τείται υπό πραγματικών άυτιοίκωυ υπό τά όνόυ,ατα φανταστών 
προσώπων.

«Πρέπει όμως νά όμολογήση τις, ότι ενώ άπαντα τά βλαπτόμενα 
ίθνη ζητούσι καί άπαντα τά αμερόληπτα άναγν&^ρίζουσι τήν ανάγ
κην δικαστικού τίνος τύπου πρός ορισμόν τών χαρακτήοων τών ώς 
λαθρεμπόρευμα θεωρούμενων προσώπων, ούδείς τύπος υπάρχει 
πλήν τού αλόγου και ώς περιοδικού περιγραφομε'υου, καί ούδ’ έπρο- 
ταθη τις ετι. Άλστε πράγματι ή έκ).ογή «γκειται έυ τώ δικαστικώ 
τούτω ή έυ μή δικαστικώ τινι φαου.άκω.

« Καν ο εν ΰπάρ/η ο ικαστική τις θεοαπεία, τότε το ζήτηυ.α πρέ

πει νά όρισθή ύπ’αυτού τού κατακτητού έπί τού καταστρώματος τού 
συλληφθέυτος πλοίου. Σοβαρώταται δ’ άυτιλογίαι προτείυουται κατά 
τής πράξεως ταύτης. Ό μέν κατακτητής έστιν ένοπλος, ό δέ ούδέ- 
τεοος άοπλος*  ό μεν κατακτητής ένδίαφέρεται, καί έστι προληπτικός 
καί ίσος βίαιος, έυώ ό ουδέτερος έάν η αληθώς ουδέτερος, έστιν 
άδιάφορος, υποχείριος καί άπροστάτευτος.

«Τό δικαστήριον έστιν ανεύθυνου, ένώ ή άπόφασις αυτού τίθε
ται εις άμεσον έκτέλεσιν. 01 συλληφθίυτες αναγκάζονται νά ύπο · 
ταχθώσι, καί τοι μή ό'ντες υποχρεωμένοι διά νομικής, ήθικής ή 
ένσπόνδου τινός ύπΟχρεώσεως νά ένδώσωσιν.Ίί δε επανόρθωσις κεί- 
ται πόρρω και εστι προβληματική, έξαρτωμένη έπί τέλους έκ τής 
δικαιοσύνης μεγαλαθιιμίας ή ασθένειας τής Πολιτείας, υπέρ ής έγέ- 
νετο ή σύλληψις, καί ήτις διέταξεν αυτήν.

«Έκ δέ τών φιλονεικιών τούτ&νν κατ’ άνάγκην προκύπτουσιν αν
τεκδικήσεις καί πόλεαοι, καί ούτοί είσι τοσούτου συνεχείς καί κα
ταστρεπτικοί, ώστε νά άαφιβάλληται έάν τό είδος τούτο τής θε
ραπείας δέν ή μεϊζον κοινωνικόν κακόν ή πάντα όσα ήδύναντο να 
προκύψο>σιν έάν κατηργείτο έν γίνει καί διά. παντός τό δικαίωμα 
τής πολεμικής έρεύνης. ’Αλλά προβώμεν fit περαιτίροκ

«Τί συμβαίνει, έάν ή Πολιτεία ή ποιή^Λα τήν σύλληψιν άλό 
γο)ς, άρνήται νά. άκούση τάς αιτιάσεις τής ούδετίρας Πολιτείας, ή 
νά Ικανοποίηση αυτήν; Έυ τή πίριπτώσεί ταύτρ αύτη καθ'αυτήν ή 
σύλληψι; θά. ήν πράξις πολέμου, πολέμου άρξαμευου άνευ διορίας, 
καί ίσως άνευ τίνος προσκλήσεως.

»Νομίξ&), ότι άπαυτες οί μή προληπτικοί υόες θά. παραδεχθώ- 
σιν, ότι όσον ατελής καί άυ ΰποτεθή ή ύπάρχουσα δικαστική θερα
πεία, φαίνεται έυ γίνει κρείτζοίν, ή νά. εγκατάλειψη τις τήν άπόφασιν 
καθ' ολοκληρίαν είς τήν διάκρισιν τών καταχτητών, καί νά περιμένη, 
ώστε διπλωματικοί συζητήσεις νά όρίσωσι τήν άπόφασιν τούτην. 
Κυρίως τό ζήτημα τούτο έστι ζήτημα εκλογής μεταξύ τού νόμου καί 
άπασών τών άτελειών αυτού καί χρονοτριβών, καί τού πολέμου 
μεθ' απάντων τών δεινών και τών καταστροφών αυτού.

«Ούδέ πρέπει νά. λησμ.ανήση τις ποτέ, ότι ούδετερότης, έντίμως 
καί δικαίως τηρούμενη, έστιν αείποτε 6 προάγγελος τής ειρήνης, καί 
εστι τό κοινόν συμφέρον τόΐν εθνών, ή, όρθότερον είπείν, τό συμ
φέρον αυτής τής άνθρωπότητος.

»Συγχρόνο)ς δέ δέν δυνατοί τΙς νά ά.ρνηθή, ότι ενίοτε συμβαίνει, 
ώστε ή δικαστική θεραπεία καθίσταται αδύνατος, ώς ένεκα τού 
ναυαγίου τού συλληφθέντος πλοίου ή έξ άΤλων τινοίν περιστάσεων, 
αίτινες δικαιολογούσε τόυ καταχτητήν νά. πέμπη ή νά λαρ.βάνη αυτό 
είς λιμένα τινα προς κατάσχεσιν. Έν τοίαύτη δέ περιπτώσει δέν 
δύναται τις νά άρνηθή έλλόγως τό δικαίωμα, ό έχει ό καταχτητής 
τού φυλάττειν τά. χρατησέντα πρόσοιπα καί τού διατιθε'ναι αυτά, 
έάν ωσι τώ όντι λαθρεμπόρευμα, οιστε νά. άνατρέψη τά παράνομα 
αυτών σχέδια.

«Τίς κάνουν δύναται νά έφαρμοσθή έπί τής περιστάσεως ταύτης; 
'Ο καταχτητής ό>τειλε νά απόδειξη ότι ή άποτυγία τής διχαστικής 
θεραπείας προέχυψεν έκ περιστάσεων ανεξαρτήτων τής θελήσεως αυ
τού. "Αλλως θά επιτροπή αύτώ νά ώφεληθή έκ τής παρανου,ου αυ
τού πράξεως.

«Έπί τής προκειμένη; ΰποθέσεως ό πλοίαρχος Ούίλκς, αφού συν
έλαβε τά ό)ς λαθρεμπόρευμα θεωρούμενα πρόσοίπα καί τό Τ ρ έ ν τ, 
ώς νομίζόμευ, λίαν νομίμ&^ς, αυτί νά πέυ.ψη αυτό είς λιμένα τινά, 
απέλυσεν αυτό, καί έπέτρεψεν αύτώ νά. έξαχολουθήση μεθ' άπαντος 
τού φορτίου τόυ περαιτέρω αυτού πλούν.

«Άλστε προ-λαβεν ούτω τήν δικαστικήν έξέτασιν, ήτις άλλως θά. 
εγίνετο. Έάν δέ νύν ή σύλληψις τών &>ς λαθρεμ.πόρεύμα, θεωρούμε- 
vgjv προσώπων, καί ή σύλληψις τού φέροντος τό λαθρεμπόρευμα 
πλοίου, θεωρηθώσι κατά τό άλληλεθνές δίκαιον ούχί ώς δύο χωρισ
τά! καί διακ-κριμέναι πράξεις, άλλ’ ώς μία πράξις ή σύλληψις, 
τότε έπεται, οτι ή έπί τής περιστάσεως ταύτης σύλληψις εμειυευ 
ατελείωτος ζαί έγχατελείφθη.

«Έάν δέ αί Ίΐνωμέναι Πολιτείαι δικαιούνται νά διαφ?υλάξωσι τά 
συλληφθέντα πρόσωπα, άποδειχνύουσαι, ότι είσι λαθρεμπόρευμα, 
τούτο εξαρτάται έκ τού προεισαγ&^γιχού ζητήματος^ έάν ή έγκατά- 
λειψις τής πράξεως άτελειώτου ήν άναγχαία, ή μή άναγχαία καί ε
κούσια. Έάν ήν ά.ναγχάία, ή Μεγάλη Βρεττανία, ώς νομίζομεν, ο
φείλει νά έννοήση τό σφάλμα, καί τήν εντεύθεν προκύψασαν αποτυ
χίαν τής δικαστική? θεραπείας.

ν'Αφ’ ετέρου δέ τό σφάλμα τής συλλ^εως ήν ιδία πράξις τού 
πλοιάρχου Ούίλκς, καί ήδύνατο νά ή σφαά.μ.α τό)ν Ίΐυωμενων Πο
λιτειών.

«Ό πλοίαρχος Ούίλκς καθυπέβαλευ είς τήν κυβέρνησιν ταύτης 
τούς λόγους, δι’ ούς απέλυσε τό Τ ρ έ ν τ.

«Δέν κατέσχον, λέγει, αυτό, διότι εΐχον τοσούτον ολίγους αξιω
ματικούς καί τοσούτου ολίγον πλήροίμα, καί διότι δέν έπεθύμουυ 
νά διαταραξω αθώα πρόσωπα, πολυαρίθμους δηί. έπιβάτας, οΐτινες 
μεγάληυ θά ύφίσταυτο ζημίαν καί χρονοτριβήν, μή δυνάμευοι έκ τής 
διακοπής ταύτης νά φθάσωσιυ έγκαίρως είς Άγιον Θωμάν, όπως 
άναχωρήσωσιν έκεΐθευ διά τού άτμοπλοίου είς Ευρώπην.

«Διά ταύτα άπεφάσισα νά θυσιάσω τά συμφέροντα τών αξιω
ματικών καί τού πληρώματος μου έν τη λεία, καί έπέτρεψα τώ συλ- 
ληφθέντι πλοίο) νά προχωρήση είς τόν πλούν αυτού, μετά τήν κρά- 
τησιν τήν άναγχαίαν πρός μεταφοράν τών έν αύτώ επιτρόπων, σχί ■ 
φθείς, ότι έπέτυγον τού κυρίωτέρου μου σκοπού, όστις επηρέαζε τά. 
συμφέροντα τής πατρίδος ήμών, καί διέκοπτε τήν ενέργειαν τής 
όμοσπουδικήξ κυβ -ρνήσεως.

«Θά εξετάσω δέ πώς οί λόγοι ούτοι ώφειλον νά έπηρεάσωσι 
πρώτον μεν τήν ενέργειαν τής κυοερνήσεως ταύτης, καί δεύτερον 
τήν τής Μεγάλης Βρεττανίας. Οί λόγοι είσίν ευχάριστοι τη κυβερ
νήσει τούτη, καθόσον αφορά τόυ πλοίαρχου Ούίλκς. Δέν έπεθύμει 
βεοαίως, ώστε ό Άγιος Ίάκιυθος, υ.ετά τών αξιωματικών καί 
τού πληρώματος αυτού νά έκτεθώσιν είς κίνδυνον καί βλαΟην διά 
^ής ε^ασθενήσεως τού αριθμού αυτών, όπερ θά. συνέβαινεν, έάν μέ
ρος τού πληρώματος άπεσπάτο καί έπέμπετο έπί τού καταστρώ
ματος τού Τ ρ έ υ τ. Αί ανθρώπινοι πράξεις έξαρτώνται ενίοτε έκ 
μικτών καί έστιν ότε αντιθέτων αιτιών. Έπελόγισε τάς θυσίας, άς 
απήτει ή άπόφασις αύτη· άλλα δεν έσχέφθη βεΟαίως, ότι πλήν τής 
θυσίας τών ιδιωτικών συμφερόντων (ώς καλεί αυτά) τών αξιωμα
τικών καί τού πληρώματος αυτού, ήδύνατο νά ή καί θυσία τού κυ
ρίου καί κοινού σκοπού τής πράξεως αυτού, τούτέστι, τού δικαιώ
ματος τής κυοερνήσεως αυτού είς τό νά κράτηση καί διάθεση τά 
συλληφθέντα ποόσωπα.

»ΊΙ κυβέρνησις αύτη δέν δύναται νά ψ.ξη αυτόν διά τό πταίσμα 
τούτο- καθόσον ομολογεί, ότι άπασα ή ύπόθεσις ήν άπροόρατος ύπο

τής κυοερνήσεως, ό>ς άυαμα>ιβόλ&>ς ήν ζαί ύπ’αύτοϋ. Ίΐ ύέ παρούσα 
αυτής πεποίθησις περί τού περί ού ό λόγος αντικειμένου έστιν απο
τέλεσμα π-οιεσκεμμένης έξετάσεοίς καί συμπερασμάτων νύν σχη*  
ματισθέντο>ν, καί ούγί προτέρων τινων εντυπώσεων.

«’Αλλά τό ζήτημα νύν έστιν, ούχι έάν ό πλοίαρχος Ούίλκς δικαι
ούται είς ό,τι επραξεν, άλλα ποϊά έστιν ή παρούσα πρόθεσις τής ζυ- 
βερνήσεως περί τού αποτελέσματος τής πράξεως.

«Ή φύσις πάσης δωρεάς έστι τΜαύτη, ώστε ό δωρητής δεν £ύ- 
ναται, αφού παρέλθη ή έξάσκησις τής ευεργεσίας αυτού, νά άναζα- 
λέση ή νά τροποποίηση αυτήν. ”£ΐστε άγόμ,εθα ούτως κατ’ ευθείαν 
είς τό ζήτημα, έάν ύποχρεώμ,εθα νά θεωρήσωμ.εν τήν άπόλυσιν τού 
Τ ρ έ ν τ όίς ακούσιαν, ή ώς έζουσίαν. Κυρίως αύτη θά ήν ακούσια, 
εάν έγένετο διά μόνην τήν αιτίαν, ήν άνέφερεν ό πλοίαρχος Ούίλκς, 
τούτέστιν, ένεκα τής έλλεί^εως επαρκούς δυνάμεως, δυναμένης νά. 
πέμ·'ρη τό συλληφθ'εν πλοϊΟν εις λιμένα τινα όπως δικασθή εκεί.

«Δεν θεωρείται δ' ό>ς καθήκον τού κατακτητού τό νά ριψοκινδυ
νεύσω τό ίδιον αυτού πλοίου, Ι'να άσφαλίση δικαστικήν τινα έξέτα- 
σιν έπί τών συλληγ^ίντων προσώπων. Καί όμως νομικώς δέν απαι
τείται μέγα πλήρωμα πρός τούτο, καθόσον τά συλλαμβανόμενα πρό
σωπα δγείλουσι νά ύπακούσωσι καί νά παραστώσιν έκουσίως ενώ
πιον τού δικαστηρίου, είς ού τήν δικαιοδοσίαν άνάγονται.

«Έάν τά συλληγθέντα πρόσωπα έδείκνυον, ότι ήδύυαντο νά αν- 
τιστώσι, καί ό κατακτητής δεν ήδύυατο άνευ πιθανής αυτού σωτη
ρίας νά καταβαλρ πάσαν άντίστασιν, τότε ή^ύνατο νά άφήση τό 
πλοίου νά. προχωρήσ^ είς τόν πλούν αυτού, καί ούτε τό πλοίου τούτο 
ούτε ή Πολιτεία, ήν αντιπροσωπεύει, ή^ύναντο μετά ταύτα δικαίως 
να άυτείπωσιν, ότι ό κατακτητής άπεστέρησεν αυτό τής διχαστικής 
θεραπείας, ής ήξιούτο.

•Άλλ’ό δεύτερος λόγος, ό άυαγερόμενος ύπό τού πλοιάρχου Ού- 
ϊλκς πρός άπόλυσιν τού Τ ρ i ν τ, διαφέρει τοΰ πρώτου, ’’ίΐστε πρέ
πει να συ μπε ράνω μεν, ότι ό πλοίαρχος Ούίλκς, ό>ς λ.γει, επραξεν 
όίθούμενος υπό τών αισθημάτων τής συνέσεως καί γευναιότητοζ, 
ώστε ή άπόλυσίς τού συλλη^θέντος πλοίου δεν ην κυρίως άυαγκαία 
ουδέ άκουσία.

«Δεύτερον. Πώς ήδυνάμεθα νά έλπίσωμευ, ότι ή ΰπό τού πλοι
άρχου Ούίλκς εκθεσίς τών ιδίων αυτού λόγων πρός τήν μή εντελή 
έκτέλεσιν τής συλλήψεως ?μέλλε νά έπηρεά.ση τήν ενέργειαν τής βρετ 
τανιν.ής κυβερνήσέως ; Ή πρώτη έπί τού αντικειμένου τούτου πα“ 
ρατήρησίς έστιν, ότέ ή τού πλοιάρχου Ούίλκς εκθεσις δέν έγένετ- 
πρός τάς ά.ρχάς τού συλληφθέυτος πλοίου. 0

«Έάν δ' αύτη έγίγυετο αΰταίς γνωστή, ήδύναντο νά έπιδοκιμά- 
σωσι καί παραδεχθώσι τήν άπελευθέρωσιν τού πλοίου έπί τώ δοω 
τού νά άποφύγωσι πάσαν δικαστικήν άνάκρίσιν όλης τής πράξεωζ, 
ή ήδύυαντο νά άρυηθώσι τήν παραδοχήν τής άπελευθερώσεως έπί 
τώ όρω τούτω.

«Άλλ’ ή ύπόθεσις αΰτη άφορά οΰχζ τάς άρχάς τού συλληφθέντα ς 
πλοίου, αλλά τήν βρεττανικήν χυβέρνητιν. 'Εάν άμφισβητώμεν, ότι- 
ή Μεγάλη Βρεττανία δέν ώφειλε νά έπιρ.είνη εις τό ότι δι-αΰΜ&ή 
τις δίκη άπωλΐσθη, διότι ημείς έχουσίως άπελύσαμεν το προσβλ.ητι- 
7.ον πλοίον χάριν τών άθώων αυτού επιβατών, δεν δύνκααι νά ευ
νοήσω πώς αύτη ύποχρεούται νά ένίώση εί<· την άπόφασιν, τήν γε- 
νομένην νφ’ ήμών άνευ ανάγκης, και άνευ γνώσεως τών όοων ή τή; 
συναινέσεις αυτής.

«"ίΐστε τό ούτω τεθειμένου ζήτημα μεταξύ τής Μεγάλης Βρεττα
νίας καί ήμών εσται ζήτημα ούχι δικαίου καί νόμου, άλλ’ εύνοιας 
ύπ’ αυτής παραχωρηθησομίνης ήμΐν άντί εύνοιών, άς έδείξαμεν αυτή, 
καί τής αξίας τών εννοιών έζατέρων τών μερών ημείς έσόμεθα 
κριταί.

» Βεβαίως αί ΤΙνωμέναι Πολιτείαι δεν ήδύυαντο νά. σκεφθώσι όπως 
έγείρωσι τοιούτου είδους ζήτημα έυ ούδεμία περιστάσει.

«Πιστεύω, οτι απέδειξα πρός ίάανοποίησιυ τής βρεττανικής κυ
βερνήσεων δι' άπλουστάτης καί φυσικωτάτης έζθεσεως τών γεγονό- 
των, καί δι άναλύσεως τών έπ’ αυτών εφαρμοστέων νόμων, οτι ή 
κυβέρνησις αύτη οΰ\ε προεμέλέτησεν ούτε επραξεν, ούτε έπεδοΛίικα- 
σε προμεμελετημένου τι αδίκημα έν τη πρήξει, έφ' ής έφείλχυσαν 
τήν προσοχήν αυτής· άλλ’ ότι, τάυάπαλιυ,πάυ ό,τι συνέβη ήν απλώς 
απροσεξία, συνισταμενη εις τήν άπομάκρυνσιυ τού πλοιάρχου,· όστις 
ήν ελεύθερο; πάσης άδικου αιτίας, άπό καυόνος «βεβαίως πως.ίδρυ· 
μενού, καί ίσως ΰπό τών ενδιαφερομένων μερών ή άτελώς εννοού
μενου ή εντελώς αγνώστου.

«Διά δέ τό σφάλμα τούτο ή βρεττανιχή κυβέρνησις δικαιούται νά 
έλπίση τήν αυτήν επανόρΟωσιν, ήν ημείς, ώς ανεξάρτητος Πολιτεία, 
ήθέλομευ ελπίσει έκ τής Μεγάλης Βρεττανίας ή έξ ετέρου φιλικού 
έθνους έν παρομοία περιπτώσει.

«Δέν αγνοώ, δη έν τη εξετάσει τού ζητήματος τούτου περιέπεσα 
είς συμπέρασμα, ού τίνος τό βρεττανικόν μέρος άντίζειται κατά τής 
ιδίας μου πατρίδος. 'Αλλ' άπαλλάττομαι πάαης έπί τού αντικειμένου 
τούτου απορίας.

«Μόλις δέ περιέπεσα είς τήν σειράν ταύτην τού συμπερά.σματος, 
και αμέσως άνεκάλυψα, ότι πράγματι ύπερασπιζόμην και διετήοουν 
ούχί αποκλειστικόν βρεττανικόν συμφέρον, άλλ’ άρχαίαν, έντιμον 
καί προσφιλή αμερικανικήν αιτίαν, βασιζομένην ούχί έπί γνωμών 
βρεττανών συγγραφέων, άλλ' έπί αρχών, αίτινες συνιστώσι μέγα 
μέρος τής διακεκριμένης πολιτικής, δι ής αί Ίΐνωμέναι ΙΙολιτεϊαι α
νέπτυξαν ιούς πόρους μιας ηπείρου, καί ούτω καταστάσαι σημαν
τική ναυτική Δύναμις, απέκτησαν τό σέβας καί τήν εμπιστοσύνην 
πολλών εθνών.

»Αί άρχάί δ' αύται έθεμελιώθησαν παρ' ήμίν έν ετει 1804 ύπό 
τού ’Ιακώβου Μανίσου τότε υπουργού τών εξωτερικών έπί τής διοι- 
κήσεοίς τού Θωμά ϊέφφερσον, έν όδηγίαις δοθείσαις υπ' αυτού τώ 
παρά, τη αγγλική αυλή πρεσβευτή ήμών ίακώοω Μόρρω.

«Καίτοι δ'ή ενώπιον αυτού ύπόθεσις άπέβ)επε πρόσωπα διά· 
φορά τών κατά τύχην ovt&jv αντικειμένων τής παρούσης συζητή- 
σεως, ή θέσις ήν κατελαβευ ήν όμοια εκείνης ήν νύν κατέχω, καί 
τά επιχειρήματα, δι ών ύπερασπίσθη εαυτόν έπί τού αντικειμένου 
τούτου, υπήρξαν εμπνευσίς τις καί ιίς εμέ πρός σύνταξιν -τής ά- 
παντήσεως ταύτης. . »..Τ

»*Οταν,  λέγει, περιουσία τις εύρεθεΐσα εν ούδετέρω τινι πλοίω 
ύποτεθή υποκείμενη είς κατάσχεσιν καί καταδίκην, ό κανών έν 
πάση περιπτώσει εσ^ίν, οτι τό ζήτημα δεν πρέπει νά όρισθή ύπό 
τού κατακτητού, αλλά, πρέπει νά ύπαχθη υπό νόμιμόν τι δικαστή· 
ριον, ένθα τακτική τις δίκη δύναται νάγείνρ, καί ένθα αυτός ο κα- | 
τακτητής ύπόκειται είς πληρωρήν άποζηυ.ιώσεοίς διά καν.ήυ χηήσιν 
τής δυνάαεως αυτού. 1

«Δύναται λοιπόν νά η λογικόν ή δίκαιον τό νά έπιτρεπηται είς 1

καί 
περιουσίας μικράς πο- 

ι, νά έξετάζη τό κα- 
πλοίου, νά άποφασίζη τό σημαντικόν ζή- 
καί νά έκτελή τήν άπόφασιν ταύτην διά

ήσθάυθη, δέν ύπηρξευ ούδ’ έπί μικοόυ αμφίβολος. ΤΙ πράξις αύτη I 
τή έφάνη τοσούτω ασυμβίβαστος πρός τούς συνήθεις κανόνας τού I 
διεθνούς δικαίου, ώστε εύηρεστήθη ν’ άποδώση όληυ τήν ευθύνην είς 
τόν πλοίαρχου τού Ά y. Ί α κ ί υ θ ου.

«Δέν ήδυνήθημεν είσέτι νά μάθωμεν, έάν ή ύπόθεσις αύτη έχη 
ύπόστασίυ τινα· έκτοτε δέ καί ή κυοέρνησις τού Αύτοκοάτορος ήναγ - 1 
κάσθη νά έξετάση τό άπό τής σΆλήψεως τών δύο έπιβατών τού ι 

καί Τ ρ έ ν τ άναφυέν ζήτημα. Τί επιθυμία τού Αύτοκράτορος, όπως συν- ι 
τελέση είς τήν άρσιν τού ίσως επικειμένου ά.γώνος μεταξύ δύο δυ
νάμεων, πρός τάς όποιας διατρέφει έπίσης φιλικά αισθήματα, καί 
τό καθήκον όπερ εχει ϊνα υποστήριξή, πρός έξασφάλισιυ τών δι
καιωμάτων τής ιδίας του σημαίας, άρχάς τινας ουσιώδεις είς τήν 
ασφάλειαν τών ουδετέρων, κατέπεισαυ μετά ώριμου σκ.έψιν αυτόν, 
ότι δέν ήδύνατο έν τοιαύτ^ πεοιπτώσει νά διαμείνη πά.ντη σαοπηλός.

«Έάν δυστυχώς ή έυ Ούάσιγζτ&ιν κυοέρνησις ήτο διατεθειμένη νά. 
έπιίοκιμάση τήν διαγωγήυ τού πλοιάρχου τού Ά γ. Ί α κ ί ν θ ο υ, 
θά έπραττε τούτο, είτε θεωρούσα τούς Κ. Κ. Μάσων καί Σλίδελ όις 
πολεμίους, είτε ύπολαμβάνουσα αυτούς όις άποστάτας. ’Αλλά καί ή 
πρώτη καί ή δεύτερα περίπτωτις θά. έμαρτύρει όδυνηροτάτην λήθην 
τών άρχών, περί τών όποιων ημείς εύρομεν τάς Ηνωμένας Πολι
τείας αείποτε συμφωκούσας πρός ημάς.

«Τώ ό’ντι, τίνι διζαιώματι ή άαεοιζανή φυλακίς συυελαβε τούς 
Κ.Κ. Μάσων καί Σλίδελ έν τή πρώτη περιπτώσει ; Έν ταΐς μεταξύ 
τών δύο τόποιν συνομολογηθείσαις συνθήχας αί Ίΐνωμεναι Πολιτείαι 
παρεδέχθησαν, &)ς ημείς, ότι ή τής σημαίας ελευθερία έξηπλούτο είς 

I τά έπί τού σκάφους όντα άτομα, και άν ταύτα ησαν πολέμια τών 
δύο μερών, έκτος έάν έπρόζειτο περί στρατιωτικών άτόμων διατε- 
λούντωυ εις τήν υπηρεσίαν τού εχθρού. Δυνάμει λοιπόν τής άρχής 
ταύτης, τήν όποιαν ουδέποτε έδιστάσαμεν νά καταχωρήσωμεν είς 
τάς φιλικάς καί εμπορικός ημών συνθήχας, οί Κ.Κ. Μάσων καί Σλί
δελ ησαν πά.ντη ελεύθεροι ΰπό τήν ούδετέραν τής'Αγγλίας σημαίαν.

«Άναμφιβόλως δέν θά Ισχυρισθή τις, ότι ήδύυαντο νά ΰποληφθώ- 
σιν ώς λαθρεμπορεύματα πολέμου. 'Αληθεύει μεν, ότι δέν προσδιω 
ρίσθη είσέτι είς τί συνίσταται τό τού πολέμου λαθρεμπόρευμα*  τά 
όρια τούτου δεν είναι απολύτως τά αυτά διά πάσας τάς δυνάμεις*  
άλλ’ ώς πρός τά άτομα, αί είδικαί διατάξεις, αι άπαντ&όμευαι έυ 
ταΐς συνθήκαις περί τώυ στρατιωτικών άτόμων, όρίζουσι σαφώς τόν 
χαρακτήρα εκείνων, οιτιυες μόνοι δύνανται νά συλληφθώσι παρά 
τών διαμαχομένων.

«Περιττόν ήδη ν’ άποδείξωμεν, ότι οί Κ. Κ. Μάσων καί Σλίδελ 
δέν όμοιά.ζουσιν άτομα είς τοιαύτην κατηγορίαν υπαγόμενα. Επο
μένως είς έξήγησιν τής συλλήψεως των ούδέν άλλο υπολείπεται ή ή 
πρόφασις, ότι έκόμιζον επίσημα γράμματα τού εχθρού. 'Ενταύθα 
κρίνομ.εν αρμόδιον ν' αναμνήσωμεν περίστασίν τινα, κρατούσαν όλης 
τής ύποθέσεως ζαί άποκαθιστώσαυ αδικαιολόγητον τήν διαγωγήν 
τής άμερικανής φυλακίδος.

«ΤόΤρέυτ δέν κατευθύνετο είς τόπου άυήζουτα είς τό έτερον 
τών διαμαχομένων μερών· άλλ' έκόμιζευ είς τόπου ουδέτερον τό 
φορτίου και τούς έπιβάτας του, τούς οποίους μάλιστα παρέλαβευ άπό 
ουδετέρου λιμένας. Έάν τις παραδεχθ^ ότι έν τοιαύτη περιπτώσει ή 

I ούδετέρα σημαία δέν προστατεύει καθ’ όΚοκληρίαυ τά τε άτομα καί 
I τά διακομιζόμενα έμπορεύματα, ή ελευθερία της αποβαίνει λέξιζ κε- 
I νή. Τότε δή τό εμπορίου καί ή θαλασσοπλοΐα τών τρίτων δυνάμεων 

θά. επασχε πολλά ένεκα τών ά,θώων ή καί τώυ εμμέσων σχέσεων | 
των πρός τήν έτε'ραν ιών διαμαχομένο^υ δυνάμεων. At τελευταίαι 
δε αύται δεν θά εΐχον μ.όνον τό δικαίωμα υ’άπαιτώσι παρά τώυ ου
δετέρων πλήρη άμεροληψίαν, καί νά ταίς άπαγορ&ύωσι πάσαν μετο
χήν τών εχθροπραξιών, άλλα θά έπέφερον είς τάς ελευθερίας τού 
εμπορίου καί τής θαλασσοπλοΐας περιορισμούς, τούς όποιους τό νεώ- 
τερον διεθνές δίκαιον δέν ήθέλησε νά. αναγνώριση ό)ς νομίμους. Ένι 
λόγω, θά έπανηρχόμεθα είς βιαιοπραγίας, κατά τών όποιων άλλοτε 
ούδεμία άλλη δύυαμις διεμαρτυρήθη ούτως εντόνως, ώς ai Ενωμέ
να ι Πολιτείαι.

«Έάν ή έν Ούάσιγκτωυ κυβέρνησες έθεώρει τούς δύο συλληφθέυ- 
τας ώς άποστάτας, τούς όποιους έχει πάντοτε δικαίωμα νά συλλαμ- 
βάυη, τότε τό ζήτημα (ίνα έξετάσωμεκ αυτό καί ύπό άλλην όψιν) 
δέν θά έλύετο εύνοϊκώτερου πρός τήν διαγωγήν τού πλοιάρχου τού 

I Ά γ. Ί ακ ίν θ ου. Έν τοιαύτη περιπτώσει θά παρεγνωρίζετο ή 
άρχ^ή, ή θεωρούσα έκαστου πλοίον ώς μέρος γής έκείνου τού έθνους, 
τού όποιου αυτό φέρει τήν σημαίαν, θά παρεβιάζετο δέ καί ή ελευ
θερία, κατά τήν όποιαν ξένος τις ήγεμ,ών δεν συγχωρεΐται νά έξα- 
σκη τήν δικαιοδοσίαν του έπί τού σκάφους τούτου. Δέν είναι βεβαιω^ 
ανάγκη νά άναμυήσωμεν μετά πάσης δραστικότητος, έν πάση περι- 
πτώσει, ή κυβέρνησις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών ύπερασπίσθη τήν 
ελευθερίαν ταύτην καί τό εντεύθεν πηγάζον δικαίωμα τού άσύλου.

«Μή θέλων νά εξετάσω λεπτομερέστερου τό άπό τής συλλήψεως 
τών Κ.Κ. Μάσων καί Σλίδελ άναφυέν ζήτημα, νομίζω ότι ειπον ικα
νά, όπως καταδείξω, ό'τι ή έν Ούάσιγκτωυ κυβέρνησις δέν θά. ήδύ
νατο νά. έπιδοκιμάση τήν διαγωγήν τοΰ πλοίαρχου τοΰ Αγ. 1α- 
κ ί ν θ ο υ, χ^ρΐς νά βλάψη τάς άρχά.ς, πρός τών όποιων τόν σέβα 
σμόυ ένδιαφέρονται έπίσης πάσαι αί ούδέτεραι δυνάμεις, καί χωρίς 
νάπεριέλθη είς άντίφασιν πρός τήν προτέραν μίχρι τούδε διαγωγήν 
της. Έυ τοιαύτη καταστάσει πραγμάτων, νομίζομεν ότι δέν οφείλει 
νά διατάση περί τής όποιας μέλάει νά. λά^η άποφάσεως.

«Ό λόρδος Δάύονς επετράπη ήδη νά. παρουσιάση τήν οποίαν τό 
αγγλικόν άνακτοβούλιον άναγκάζεται υ’ ά.παιτήση ίκανοποίησιν, συ- 
νισταμένην είς την άμεσου άπελευθέροίσιν τών συλληφθέντων έπί τού 
Τ ρ έυ τ καί είς τήν άποστολήν εξηγήσεο>ν τειυουσώυ υ’ άφαιρέσω- 

, σιυ άπό τής πράξεως ταύτης πάντα κατά τής αγγλικής σημαίας 
। προσβλητικόν χαρακτήρα. Είς τοιαύτα; απαιτήσεις ύπείκουσα ή ό 

μοσπουδική κυβέρνησις, θά έμπνευσθή ύπό αισθήματος δικαίου και 
ύψηλού. Είς μάτηυ θά έζητεΐτο έπί τίνι σκοπώ καί έπί τίνι συμφε- 
ροντι ή κυβέρνησις αύτη θά έκινδύνευε νά προκαλέση διά τής αντι
θέτου διαγωγής ρήξίν τινα πρός τήν Μεγάλην Βρεττανίαν.

»Ήμείς δέ, οιτινες θά παρατηοώμ.ευ τήν κατά πάσαν όψιν αξιο
θρήνητου περιπλοκήν τών δυσκολιών, πρός τάς όποιας οφείλει ήδη ή 
έυ Ούάσιγκτωυ κ.υοέρυησις τά παλαίση, και διαγοίγήυ, πεινούσαν υά 
διαταράξη σοβαρώς πάσας τάς έξω τού άγώνος άπολειπομέυας δυ
νάμεις, νομίζομεν ότι δίδομεν μαρτυρίαν τής πρός τήν έυ Ούάσιγ- 
κτων κυβέρνησιν ειλικρινούς φιλίας μας, γνοίστοποιούυτες αύτη πώς 
κρίνομ.εν ημείς έπί του προζειμέυου τούτου.

«Προσκαλώ λοιπόν ύμάς, κύριε, υά έπιληφθήτε τής πρώτης ευ
καιρίας, ίνα έξηγηθήτε παρρησία προς τόν Κ. Σήουαρδ καί, άν τό 
αιτήση, νά τώ άφήσητε άντίγραφον τής επιστολής ταύτης.

«Δέξασθε κτλ. «ΘΟΥΒΕΝΕΛ.»

γο;

?ιαμ«Ζ®μευόυ τινα αρχηγόν, όστις έστιν ούτω περιωρισμένο: 
γούτον υπεύθυνος έυ τη περιπτώσει απλής 
ΰί)τητ^Ζ.) ΖωΡ1’ Ί(/' δικαστήριον τι.
τάστρωμα ουδετέρου τινός

της πίστεως αυτών, ----------- ;
καταναγζάσεως έκαστου ατόμου εις δουλείαν απαοουσαν προς 
αισθήματα αυτού, διά τής άποσπάσεως αυτού έκ των προσφι- 

)εστ/οωυ αυτού συγγενών, καί διά τής έκθέσεως τού πνεύματα. 
,ν προσώπου αυτού είς τήν έξευτελιστίζωτατιςϊ πείδαρχία·?, καί 

Τ,·τίς τίς ζωίς αυτού είς τόν μίγιστον τών κινδύνων; Ό ορθός ).ο- 
ί'ο;, λ ίικαιοσύνη καί ή γ;).«ν9αωπίχ άπό κοινού διαμαρτύρονται 
ΐατά τοσούτον παραίόξον πράξεως. , I

.’Εάν άποψανδώ έν τρ ύποθίσιι ταύτρ ύττϊρ τίς κυοερνήσεως 
όφείλω νά άποίοκίράσω ιάς προσ,ιλεστάτας αυτής άρχάς, καί 

^ναγ0£·ψας νά έγκαταΐείψω διύ. παντός τήν ά).η9ί αυτής ποίιτεκήν, 
ζαί εις ήν γώραν δϊν rrupfipu τοιαύτη τις θυσία.
Χ .’Εάν ίέ'^ατηρήσω τάς άρχάς ταύτας καί προ<κο»ηθώ είς τήν 
π-ολιτινήν ταύτην, οφείλω νά ύποχωρήσω εί; τήν προκεψ-ένην υ- 

^■'Ωστε έπεται, ότι ή κυβέρνησις αΰτη ίέν δύναται νά αρνηθρ 

Τό δίκαιον τής άπαιτήσεως της γενορένης ήαΐν. Εζήτησαν νά πρα- 
ξωαεν πρός τό βρεττανικόν έθνος ακριβώς, ό,τι πάντοτε έπερείνα- 
αεν, ώστε άπαντα τά έθνη νά πράττωσι πρός ήράς. .
‘ »ΊΙ άπαίτησις τής βρεττανικης κυβερνήσεως δεν έγενετο απο- 
λιτεύτως. ‘Η κυβέρνησις αΰτη, άπό τής πρώτης αυτής ίιοργανώσεο,ς, 
ούίε'ποτε ρετεχειρίσθη προ^υλαζτικωτέραν γλώσσαν έπί παροροίας 

περιπτώσεως. ,. ...
«Έρχόρενος δ' είς τό συρπέρασρα ρου, δεν ελ/ισμονησα, οτι -αν 

ή σωτηοία τής ’Ενώσεως ταύτης άπήτει τήν κράτησιν τών συλλη
φθέντων προσώπων, ή κυβέρνησις αΰτη εδικαιούτο ναι ωγειλε να 
κράτηση αυτά. Άλλ’ή άποτελεσρατική ήττα καί αί ελαττούρεναι α- 
ναλογίαε τής ϋπαρχούσης έπαναστάσεως, ετι δε i) σνγκριτικώς σρι- 
κρότης τών συλληφθέντων προσώπων, απαθώς πως σταθριζορενων, 
,ΰτυχώςρέέρποίίζουσιν άπό τού νά καταφύγω είς τοιαύτην αρυναν.

.όύδε άγνοώ, ότι άρερικανοί πολϊται δέν πρέπει εν ουδερια πε- 
ριστάσει άνευ ανάγκης νά παραδοθώσιν επί σκοπώ τινι εις τήν τή 
ρησιν ξένης τινός Πολιτείας. Αλλά ρόνον τά συλληγθέντα πρόσωπα 
ή άλλα ένδιαφερόρενα περί αυτών, ήδύναντο δικαίως να εγειρωσι 
τοιούτου είδους ζήτηρα. ,

.Ούδ’έπειράχθην ποσώς έκ τών συρβουΛών, οτι πολλαι περιστά
σεις δύνανται νά εύρεθώσιν έν τρ ίστορίικ, έν αίς ή Μεγάλη Βρετ
τανία ήρνήθη νά ένδώσρ είς άπαιτήσεις άλλων εθνών καί ήαών αΰ. 
τών, αϊτινες ησαν παρόροιαι τη προκειμένη. Ταύτα δε πάντα συν- 
έδησαν, ότε ή Μεγάλη Βρεττανία, ώς καί αί Ήνωρέναι ΙΙολιτεϊαι, 
ήν κατοικία γενεών, αίτινες παρήλθον ρεθ’ απάντων τών ίδιαζόντων [ 
αυτών συρφερόντων καί παθών. Δέν ήδύνατο δέ κατ’ ούδενα τρόπον 
νά αρνηθρ τοσούτον οιποτελεσρατικώς τοιαυτας τινάς συζητήσεις, ό
πως πράττει νύν, καταλαρβάνουσα τήν θέσιν, ίφ νς ίστάμεΟα.

.Μικράί δέ θά εϊχορεν αξιώσεις ώς πρός τόν χαρακτήρα δι
καίου καί ρεγαλοθύρου λαού, έάν συνηνούρεν νά όδηγηθώρεν ύπο 
τού νόαον τής άντεκδικήσεως, ώστε νά άνεγείρωρεν τεθαρρενας ά- 
δικίας έκ τού ταγού αυτών, και νά. άντιτάξωρεν αΰτάς κατ’έκείνου, 
όπερ ή τε ηθική ήρών σταθερότης, καί ή έθνική συνείδησις, αναγ
κάζει ήράς νά θεωρώρεν ώς άπαίτησιν όντως δικαίαν.

«Έγκαταλείπων πάσαν συρβουλήν τοΰ είδους τούτου, προτιμώ 
νά εκγοάσω τήν εύ^ζοιρί^τισίν ρου, διότι διά τ^ζ λύσ.ως τής παρού- 
σής διαφοράς κατ’ άρχάς όρολογουρενας υπό τών Αρ.ερικανώνΊ καί, 
ώ; νορίζω, πρός άροιβαέαν εΰχαρέστησιν αργότερων τών ένδιαγε- 
ρορένων εθνών, ζήτημά τι έλύθη όριστικώ; καί δικαίως ρεταξύ αυ
τών, οπερ εξαντλεί άπό τούδε ου μόνον παν ειόος ειρηνικής συζη- 
τήσεως, αλλά καί τήν αυθαιρεσίαν αυτού τού πολέρου, τού νπ.ρ 
τήν ήρίσειαν εκατονταετηρίδα άπαλλοτριώσαντος τάς δύο χώρας 
άπ’ άλλήλων, καί περιπλέξαντος διά φόβων καί υποψιών άπαντα τά 
άλλα έθνη.

»Οί πεοί ό>ν ό )όγος τέσσαρες αίχράλωτοι εύρίσκονται νύν ΰπό 
στρατιοιτικήν γύλαξιν έν τώ γρουρίω Γουάρρεν τής Πολιτείας τής 
Μασακουσέτης, καί θά ελενθερωθώσι προθύμως. Θά ευαρεστηθρ 
δέ ή ύμετέρα έξοχότη; νά όρίσρ τόν χρόνον καί τόν τόπον, εν ω 
δύναται νά δεχθή αυτούς.

«Δοάττοραι τή; ευκαιρίας ταύτης νά επιβεβαιώσω πάλιν τήν 
ύμετέραν έξοχότητα περί τού ρεγάλου πρός ΰρα.ς σεβασροϋ ρου.

«ΓΟΥΛΛ1ΕΛΜΟΣ X. ΣΙΙΟΥΑΡΔ.»

Ο ΛΟΡΔΟΣ ΛΑΥΟΝΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΣΗΟΥΑΡΔ.
ΕΝ ΟΥΛΪΙΓΚΤΑΝ η? Ι.^κεμΡρίον 1S6J.

«Κύριε,
«“Ελαβου σήμερον τήν πρωίαν τήν επιστολήν, ήν τ.μήσαντές με 

διευθύυατε χθες, άπαντώυτες είς τό ύπό 30ηυ παρελθόντος Δεκεμ
βρίου επίσημον έγγραφον τού λόρδου ‘Ρούσσελ, περί τής συλλήψεως 
τών Κ.Κ. Μάσων, Σλίδ·λ, Μιφάραυδ καί Εύ'στεως έκ τού βρε
τανικού άτμοπλοίου Τ ρ έ ν τ. θά. διευθύνω δ' άνευ ούδεμιάς χρο
νοτριβής πρός τήν κυβερνησιν τής Αυτής Μεγαλειότητας αντίγραφου 
τής επισήμου ν.οινοποιήσεως, ήν έποιήσατε πρός με.

»Θά λάβω δ’ ομοίως τήν τιμήν νά ελθο) είς προσωπικήν μεθ’υ
μών συνδιάλεξιν περί τού τρόπου, καθ’ ον πρέπει νά γείνη ή άπε- 
λευθέρωσις τών τεσσάρων προσώπων, ίνα τεθώσι πάλιν ύπό τήν 
Προστασίαν τής βρεττανίχής σημαίας.

« Εχω, κύριε, τήν τιμήν νά διατελω μετά μεγίστου σεβασμού 
*Ο ευπειθέστατος καί ταπεινότατος υμών δούλος

A A Τ Ο Ν Σ. ·
Πρός τόυ εντιμότατου Κ. Γουλλιελμου X. Σήουαρδ, κτλ.

Ή Γαλλική κυβέρνησις έπί τής Άγγλο- 
αμερικανικής διαφοράς.

Ο Κ. ΘΟΓΒΕΝΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΜΕΡΣΙΕ.
’Ει· ΠΛΡΙΣΙΟΙΣ. 3 1S6!.

«Κ ύ ρ ι ε,
” Η ύπό τού αμερικανικού πλοίου σύλληψις τών Κ. Κ. Μά- 

®ωυ X(Z-t γενομένη έπί τού αγγλικού άτμοπλοίου Τ ρέντ,
νόγειρζν ry Γαλλία, έάν υ.ή τόν αυτόν θόρυβον ώς έυ 'Αγγλία, τού- 

ΖαΧΐστου μεγίστην συναίσθηοιυ και θαυμασμόν.
Μ Η δημοσία γνώμη άμέσως ένησχγολήθη περί τής νομιμότητας 

**ί τών συνεπειών τής πράξεως ταύτης, ή δέ έυτύπωσις, τήν οποίαν

Ο Κ. ΣΗΟΥΑΡΔ Ι1Ρ0Σ ΤΟΝ Κ. ΜΕΡΣΙΕ

Έρ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝΙ τί] 27») δ^κεμβρίον 1861.
«Κύριε, καΟυπέοαζον εί$ τον πρόεδρου τ'ο έγγραφου, όπ-ρ εί'χετι τή*>  

καζωτύνην υά ρ.οί οώσητε έξ ενός επισήμου εγγράφου, άπευΟυυΟέυτοζ ΰμϊυ 
τη οη λήγοντας, περί τώυ προσφάτωυ πράξεων τού π).οιάργου Ούίλκς, έυ 
τη προσωποκρατήσει προσώπωυ τιυώυ έπί τού καταστρώματος τοΰ βρετ- 
τχυικοΰ ταχυόρομιχοΰ άτμοπλοίου Τρευτ.

»ΙΙρίυ ομωςλ.ά&η ό πρόεδρος τό αντίγραφου, είγευ αποφασίσει περί 
τώυ μ.ετρωυ τώυ λ.ηπτεωυ επί τοΰ αυτι/.ειμ.έυου, τοΰ ποοξευήσαντος τοσα,ύ- 
τηυ άυησυχίαυ έν Ευρώπη. Τά όέ μέτρα τά ληπτέα έπί τοΰ αυτιχειμέ- 
υου τούτου χαθιστασι περιττήυ πάσαν περί αΰτοΰ συζήτησιυ είς άπάυτη 
σιυ πρός τ'ο υπόμνημα τοΰ Κ. Θουβενέλ.

«Μοι επιτρέπεται ευ τούτοις υά είπω, οτι ό Κ. Θουβενέλ δ ευ έσφαάευ, 
ΰποθέσας πρώτου μέν, ότι ή κυβέρνησις τών ΊΙνωμένων Πολιτειών δέν 
έπραξε κατά, πυεΰμ,ά τι, περιφρουοΰυ τά. δικαιώματα ή το ευαίσθητου τοΰ 
βρετταυιχοΰ έθνους, καί ότι εξίσου δικαίως εικάζει, ότι α,ί ’Ηυωμέυαι Πο- 
λιτεϊαι θέλουσι δικαιολογήσει διά τής άποφάσεως αυτών έπί τής ποοκει- 
μένης περιστάσεως του χαρακτήρα, όυ έπί τοσούτου χρόνου διετήρησαυ, 
ό»ς συνήγοροι τώυ ελευΟεροτάτων άρ'χώυ τώυ οΰδετέοωυ ΙΙοζιτειώυ έυ τώ 
κατά θάλασσαν πολεμώ.

«'Οταν ή γαλλική κυβέρνησις έννοήση καθόλου τάς προθέσεις ταύτης 
τής κυβερνήσεως καί τάς τής κυβερνήσεως τής Μεγάλης Βρεττανίας έπί 
τοΰ προκειμέυου αντικειμένου, καί συγκρίνη αΰτάς πρός τάς προθέσεις 
της Γαλλίας, τάς έκφρασθείσας ΰπό τοΰ Κ. Θουβενέλ, Θα κατίδη 'ίσως, 
ότι έυω πρέπει νά παραδεχθη τις ότι αί τρεις αύται Δυνάμεις δεικυύουσι 
τόυ αυτόν πόθου πρός ίδρυσιυ άρχών ευνοϊκών πρός τά δικαιώματα τώυ 
οΰδετέροίν Αυνάμεωυ, δεν υπάρχει άμα τοιαΰτο τις γ-υική συμφωνία 
περί τής εφαρμογής τώυ άρχών τούτων, όπως ύπάρχη κοινός πόθος ποός 
έξασφάλισιυ τοΰ σημαντικού τούτου αντικειμένου.

«‘Η κυβέρνησις τώυ ‘Ηνωμένων Πολιτειών έσται ευδαίμων, έάν ή ΰπό- 
, Οεσις, η προκαλέσασα τήν άυταπόκρισιυ ταύτην, δυυηθη νά ίξασφαλίση 

όριστικωτέραν τινά συμφωυίαυ έπί τοΰ ολου άυτικειμ.έυου, γευησομένηυ 
ύφ1 άπασών τώυ ναυτικών Αυνάμ.εων.

ν^ΕπιΖε&αιώσατε τόυ Κ. ΘουΖευέλ, ότι ή κυδέουησίς αύτη έκτιμ.ά τήν 
τε ειλικρίνειαν τοίν εξηγήσεων αυτού καί τό πνεύμα τη$ φιλίας καί καλο

ί καγαθίας, έυ ω έξεφράσθησαυ πρός τάς Ηνωμένας Πολιτείας.
«Αισθάνονται δέ ειλικρινή εΰχαρίστησιυ καί αί ΊΙν&ιμέναι Πολίτ&ΐαι, 

άνταλλάττουσαι τάς έπιΖεοαιώσεις φιλίας, ήτις εσχε τήν αρχήν αυτής έκ 
τώυ ίεροίτέρωυ εταιριών έυ τή ιστορία άμφοτέρωυ τώυ χωοώυ. ζ

α Αραττομαι, κύριε, τής ευκαιρίας υά ανανεώσω τήν έπιβΐβαιωσιν τοΰ 
πρός υμάς μεγάλου σεβασμού.

ΓΟΥΛΛίΕΑΜΟΣ X. ΣΗΟΥΑΡΔ.

Τω Κυρίω Ερρίκο) Μερσιέ, κτλ.

Πώς κατασκευάζονται τά τραπεζικά 
γραμ.μάτια.

Τί άμερικανή τραπεζικών γραμματίων Εταιρία, καθεστηκυία ' 
έυ Νέα Ύόρκη, είναι τό μεγίστου τών τοιούτου είδους καταστημάτων 
έν τη οικουμένη. Μεταχειρίζεται τινας τώυ αρίστων καλλιτεχνών, 
τώυ εκεί υπαρχόντων, πρός σχεδιογράφησιυ τώυ γραμματίων. Είς 
τινας περιπτώσεις οί καλλιτέχναι πέμ.πουσι πρωτότυπα σχέδια, 
άλλ’έυ γίνει εφαρμόζουσι τάς είς αυτούς ύποβαλλομέυας ιδέας. Τά 
σχέδια τού Ααρλέύος είναι τν/υά έυ κυκλοφορία^ καί έκ πρώτης ό- 
ψεως αναγνωρίζονται ΰπό τών συυεξοίχειωμ.έυων μετά, τού ύφους 
αυτού. Έκτος τώυ γραμμάτων, τών αριθμών καί τών πολύπλοκων 
καμπύλων γραμμών, δι ών ποικίλλονται, ΰπάοχουσιυ είς τά κοσ
μήματα καί εικόνες ανθρώπων συμπεπλεγμέυαι. Αι ίχυογράφίαι πεμ- " 
πουται άπό τό ίχνογραφ-ίου είς τό χαλκογραφείου. 'Εκεί εργάζον
ται οί άριστοι τώυ καλλιτεχνών, δύτες δεκαπέντε τόυ άριθμόν, έρ ■ 
γαζόμενοι επί όκτού ώρας καθ’έκάστηυ ημέραν, έκαστος είς τό εαυτού 
γραφείου, καί μισθούμενοι άπό 2,000 μέχρι -4,000 χιλιάδων τα/- 
λήρων κατ’έτος. Τινές τούτων έόεργάζουται άποκλειστικώς ακεφα- 
λάς,» έτεροι δέ ολόκληρα ανθρώπινα σώματα. Έπί τινων παραδειγ
μάτων, έφ’ ών τό κόσμημα περιλαμβάνει καί τοπογραφίαν, καί ου
ρανογραφίαν, καί αρχιτεκτονικήν, τό εργον διέρχεται τάς χείοας 
πολλών, καί τά καθ' έκαστα μέρη, εξεργαζόυ.ενα ΰπό τώυ ειδικών 
έπί τούτοι; άυδρώυ, άπαρτίζουσι τό όλον ύ)ς δυνατόν τελειότεοον 
πρώτης τάξεως κόσμημα, έκτος άυ ήυαι εικονογραφία, μόλις ποτέ 
τελειούται ύπό μιας χειρός, άλλ'έν μέρος αυτού «θίγεται» δι’οξέων 
καί μετά ταύτα άποτελειούται διά τού γραφείου. Οί είκονογλύπται 
τοσούτον επιδέξιοι γίνονται, ώστε παοάγουσιυ ευτελές ομοίωμα έκ 

1 φωτογραφίας, χρωμ.α.τογραφίας, ξυλογραφίας ή χαλκογραφίας, καί 
πάντοτε δίδεται είς τόυ άριστα κατηρτισμέυου καλλιτέχνην ή άπο- 
πέρανσις τού έργου. "Ολα τά κοσμήματα και πολλά τών κεφαλαίων 
γραμμάτων χαρά.σσουται έπί χωριστών τεμαχίων χάλυβος, εξ ών 
μόνον δοκίμια τυποϋυται. Τά τεμάχια ταύτα μ-ταφέρουται είς τό 
χαλκείου, τό ΰπάρχον έυτός τού αυτού καταστήματος, και έκει άν- 
δρες έμπειροι περί τήν βαφήν τού σιδήρου, καθιστώσιυ αυτά σκληρά 
διά θερμότητας καί έμβαπτίσεως έντός ύδατος ή έλαίου.

Αί ούτω σκληρυνθείσαι πλάκες ύποβάλλουται είς τήν πίεσιυ ΰ- 
πεομεγέθοΔυ τήν δύναμιν πιεστηρίων, καί άναλαμβάνονται έπί έξην- 
θρακωμέυωυ τεμαχίων κυλινδρικού σχήματος, άπερ κατόπιν σκλη- 
ρύνουται έπίσης διά. βαφής, καί είναι έυ χρήσει πρός μεταφοράν τής 
έντυπώσεως είς τήν πλάκα, έξ ής τυπούυται τά γραμμάτια. Ούτω 
τό εργον μεταφέρεται δίς πριν ή τυπωθη. ΤΙ δέ σκιά τώυ γραμμά
των γίνεται διά μηχανής, καί κατά τούτο έξ ίσου έκτελειται^ τό 
περίεργον εκείνο, περίπλοκου καί ώραίον θεμελιώδες εργον, διά τούς 
αριθμούς, καί έξ ού έκτυπούνται έμπροσθεν ζαί όπισθ-ν τού γραμ
ματίου αποχρώσεις. Τόσου εντελής καί ομοιόμορφος είναι ή εργα
σία, ό)7τε αδύνατον χειρ αυθροιπου υ’ άπομιυ.ηθή. ΤΙ παραγωγή 
τ&ίν ταινιοειδών αυτών αριθμών είναι αποτέλεσμα μαθηματικού 
προβλήματος, πρότερον λυθέυτος- τόσαι στροφαΐ τών δείνα τροχών 
θέλουσι παραγάγει τόν δείνα άριθμόν, όςτις δύναται υά. ποΏ.απλα- 
σιασθή έπ' άπειρον διά τού συστήματος τή; μεταφοράς. ΑΙ μηχαυαί 
είναι πολυσύνθετοι καί δαπαυηραί, καί πολλήυ άπαιτούσι πείραν 
περί τήν διαχείρησιν αυτών. Είς τούτο τό μέρος κείται τό γεωμε
τρικόν τορνευτηρίου, ούχί όσου ραπτική; μηχανή μεγα, κ.γ/ι ούδε τό 
ήμίσυ τού θορύβου διεγεΐρον*  τρία έτη ωκοδου-είτο, καί έδαπανήθη- 
σαυ δι’ αυτό 10,000 τάλληρα. Αί μηχαυαί αύται ουδέποτε λαμβά- 
νουσι προνόυιον, διότι τό μυστικόν τής κατασκευής αυτών είναι ά
ξιου πολλω πλέον ή τό προνομίου· ά.πό καιρού είς καιρόν γίνονται 
βελτιώσεις καί μεταβολαί, άλλ’ ένεκα της μεγάλης αυτών αξίας έμ 
ποδίζεται ή γενική χρήσις.
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ΩΡΑΙΑΙ ΤΕΧΝΑΙ.
Ο ΑΓΡΟΣ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΥ.Ή είκώυ αύτη, έργου τοΰ ζω

γράφου ΧίΧΧ, καΧοΰ μέυ σχε- 
Βίου, άΧΧ’εΰτεΧοΰς εργασίας, 
θεωρηθεΐσα έπί τοΰ οΧου ως 
έπιτυχής άπομίμησις τοΰ ΰφους 
τοΰ ΜουΧρέδου, έξετιμήθη καί 
ήγοράσθη έν ΆγγΧία άυτί Χιρ. 120. Ή ύπόθεσις αυτής εί/Χη- 
πτος καθ' έαυτήν οΰδεμιάς χρη- 
±ει έξηγήσεως, άπΧώς μικρού 
άδεΧφοΰ προσέΧκουτος καί ζη- 
τοΰυτος ν απόσπαση τήυ αΰτοΰ 
άδεΧφήυ άπο τώυ χειρώυ τοΰ 
έραστού αυτής, όστις κρατών 
αυτήν εξ όπισθεν, έμβΧέπει έ- 
ρωτικώς είς το προσώπου της. 
Ή αθώο, ό-φις τοΰ μικρού άδεΧ
φοΰ, ή μορφή καί ή στάσις τής 
κόρης, ώς καί τό προσώπου τού 
έραστού είσιυ άΧηθώς εξαίρετα 
καί εκφραστικότατα.

Η ΠΟΛΙΣ ΑΛΟΤΧΤΗ.
Όλοι έκ συρφώυου οί νειύτεροι π- 

ριηγητοά τής Κριραίας έγκωριάζουσι Ν Ν

τήυ πόλιν Άλούχτην, τήυ κειρέυη 
τά τά ρεσηρβρινά παράλια τής 
σουήσου, ρεταξύ Σεβαστουπόλεως 
Καφφά. «Τΐ’Αλούχτηο, λέγει ό Κ. Δάρ- 
βης Σεύρούρ, « κείται έπί τής κατωφέ
ρειας ύψώρατος παραθαλασσίου, έπί 
τού οποίου καλλιεργούνται ρετ’ επιτυ
χίας άρπελοι· υπήρξε ή πόλις αύτη 
αείποτε αξιόλογος £ίά τήυ έν κοιλάιΤι 
εύφόρω καί πλατεία έν τω μέσω τής 
ρεσηρβρινής ακτής τής Χερσονήσου θέ- 
σιυ της, καίτοι ρή άυαφερορέυη είς τούς 
αρχαίους χρόνους ίι*  άλλο είρή $ιά τό 
έυ αυτή οίζοίορηθέυ ύπό τού Τουστι - 
υιαυού φρουρίου, ερείπια, τού όποιου 
σώζονται είσέτι έπί τίνος παραθαλασ
σίου ρικρού λόφου. ΤΙ παλαιά πόλις 
τής ’Αλούχτης είχε κτισθή κατέναντι 
τού φρουρίου έπί τής δεξιάς όχθης τού 
ποταρού Ούλού-Ούξένου, άλλ’ έγκατα- 
λειφθεϊσα ζαΐ έρηρωθεισα, καλύπτεται 
τήυ σήρερου ύπ’ άγριαρπέλωυ καί ρυ- 
ρικώυ, καί ρόυου ερείπιά τινα οικιών 
καί ανατολικών έκκλησιών σώζονται 
είσέτι έπί τών υψηλότερων θέσεων. Είσί 
δέ αί έκκλησίαι αύται τού αυτού μεγέθους 
είς τήυ κυριωτέραυ τούτων ήρικυκ/οτερής έό'ί _____
σκοπος ή ήγούρενος προεξήρχε τού έυ τη πόλει κλήρου.
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ζουσιν ακρωτήρια > 
άλλας ουραίας ποικίλα:

.ΚΝΟΤΑΡ1ΟΪ 3,1862·

,ηψις φαράγγωυ καί χαράίρωυ, 
■ 'jai'jw'j αρν.ιως ύπό πτελεών τών κ^Ι 

ρωυ ιίευ^ρωυ τή; Κριραίας, πιτύ^’; 
τής ασιατικής άρκένθου, 

τής όποιας είναι (ϊιαρέτρου
καί ήρίσεως ποίός. ΤΙ παρά τήυ άκτ» 
έκ κοχλάκωυ συρπάγής όοός δέν έζ^Γ 
νεται περαιτέρω της ’Αλούχτης, άλλ«κ 
στρεφορέυη πρός βορράν πρός την Συ«.| 
φερούπολιυ, άπέχουσαυ 40 περίπ^ 
ρίλια, ανέρχεται διά της πλούσιας ζΟι, 
λάδος της ’Αλούχτης έπί δώδε/.a ρίλι<Ρ 
μίχρίζ οβελίσκου, σηρειούυτος τό ύπέρ. 
τατου ύψος, κάζείθευ κατέρχεται 
τής τερπτης μιν.ράς ν.οό.άδος τού ποτά, 
ρού "Αγγαρ, τού χυυορένου είς τόυΣα),. 
γήρ. ’Ενταύθα πρός άριστεράν κεΐτ^Ι 
τό ύψηλότερον όρος τής Κριραίας Τσατ.1 
τήρ-Δάγ, ή δέ κ,ού.άς είναι ύπερρεγΛ 
θης τις γάραγξ ερυθρού χρώματος ώ; 
έρυθοούυ ετι είναι καί τό χρώρα όλο« 
τού όρους. 'Ολίγον δ' άπωτέρω ύπάρ. 
χει τό Ταουσάν-Βαζάρ, είς ό κατα. 
παύουσιυ αί άπό τής Συρφερουπόλεως 
άφιζνούρευαι φορτηγαί άραξαι, πρί» 
άναλαβωσι τό ορεινόν ταξείοιου τό πρός 

έπί ίέ τού Ταουσάν-Βαζάρ 
Συρφερουπολεως ό ορόρος

έπί ζίώνα;
ίου δ αΪΑΎ,ζ, 

Κιΐταί δε επί της /.ορυ'γης μεμονωμένη 
^ρά/ου, αί δέ οί/.ίαι αυτής έπίκεινται έπί 
Γοΰ χρημ.νοϋ, όδ'ος δέ κεχαραγμζνη επί τιύ . 
Βράχου καί ενουμένη κατά τό εν axcov 
ν.ετά τοΰ δρόμου, τοΰ άγοντος πρός τή» 

μετημ.^ρινην ακτήν, είναι ή μόνη άνοδος 
πρός την παράξενον ταύτην μιχράν χωμό- 
πο'λΐν- είναι δέ αύτη περΛετειχισμένη 
δί*  όγυροΰ τείχους, τοΰ οποίου αί πύ).αι 
χ).είονται καθ’ εσπέραν. Ό Κ. Δάρβης Σιϊ- 
μούρ περιγράφει τό Τσουφούτ-Κα/ε ώς 
ακολούθως-

«Τσουφουτ-Καλέ τουρκιστί σημαίνει 
γρούριον ιουδαϊκόν, γέρει δέ τό όνομα 
τοΰτο άπό δύο μόνον έχατονταετηρίδων, 

καθότι τό πα).αιον αυτού ονομα ητο Κιρχόρ, χαΟίδρα η πρωτεύουσα τών 
Χανίων πρό της μετα&άσεοις αυτών είς τό Βακσέ-Σεράϊ. Είναι δέ πολύ 
πιθανόν, οτι η Οεσις αύτη χατωχεϊτο τό έκπαλαι ύπ’ άνθριύπων, διότ
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Τ20ΤΦ0ΤΤ-ΚΑΑΕ.
Τσουφούτ Κα/έ είναι μικρά

άνατοίά; κατά τά; ζωγραφικά; καί pj 

 

μαντικά; καλίονά;· εί; ταύτην καί ,λ 
'jr.'j εύρίσκεται προσέτι καί ό πυ«.Ά 
μίΐα; καί στι/.πνο: ογίτης γραν·ήτ 

όγκοι σχημ^

ΤΣΟΥΦΟΥΤ-ΚΑΛΙ'.

πτη πόλις, έχουσα όπισθεν αυτής τόν μεμονωμένου βράχον τοΰ Τσουφ: 
Καλέ, όστις τοϊς εχρησίμ-υ- 
παραπλήσιους δέ τοποθεσία, 
πόλεις της Κριμαίας, ώς η · 
χαί τού Ύεπεχερμάν, άναγι

ισμεναι
[αγκούπ, τοϋ Κ
>ους τών Ταυρ

Η ΕΠΙ ΤΟΤ ΝΕΙΛΟΥ ΣΙΛΗΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ μΐνους σίδηρους ΰποτόυους, υποστηρίζου-ας διάδρο- 
1 μου διά τους πΐζοίις διαβάτας, αί δε σιδηροδρομικά; 
' κομιδαί διέρχονται έπί τής άνωτάτης τής γέφυρας 

έπιφαυείας. 'Εχει δε ή γέφυρα δέκα τόξα ή καμά
ρας, έξ ών αί κατά τάς πΧευράς οκτώ ΰποτείνονται 
υπό χορδής 80 ποδώυ, αί δέ τοΰ κέντρου, μικρότερα; 
ουσαι, ΰποτείνονται ύπό τοΰ έκκρεμοΰς μεσαίου τμή
ματος τοΰ σωΧήιος, όστις είναι μήκους 1ο6 ποδώυ, 
στρεφόμενος έπί τώυ ΰποστηριγμάτωυ αΰτοΰ είς γραμ- 

’ μήυ παράΧΧηΧου τω ρεύματι τοΰ ποταμού. Στρέφεται 
δέ διά μηχανισμοΰ άφανούς ούτως ώργανισμέυου, ώ~ε 
δύο μόνον άνθρωποι άρκοΰσιν, ίνα άνοίξωσι καί κΧεί- 

t σωσι τήυ γέφυραν έυ εΰκοΧία. Κατεσκευάσθη δέ ή 
γέώυρα αύτη υπό τοΰ μηχανικού 'Ροβέρτου Στιβευ- 
σώινος.

ΓΕΦΤΡΑ,
Η ευ τη κατωτέρω εικονογραφία παριστανομζνη | 

κρεμαστή γέφυρα, ή ζευγυυουσα του NeiXov κατα τηυ 
θέσιυ Βευά, elvai Ιδιοκτησία τού Άντιβασιλεως της 
Αίγυπτου, κατασκΐυασθέίσα προς χρήσιυ τής έυ Αί
γυπτο) σιδηροδρομικής εταιρίας. 'Επ' αύτής διαβαί- 
υουσιυ αί κομιδαι τώυ διά τάς 'Ινδίας ταξιδιωτών, 
τώυ μεταβαιυόυτωυ έζ Α\εζαυδρείας είς Κάιρου. 'Η 
γέφυρα αύτη ώς και αί ύποστηρίζουσαι αυτήν στήλαί 
είσιν έκ σιδήρου κατειργασμέυου, κα\ συγκειται έκ 
κυΧιυδρικού σωΧήνος, διηρημένου είς τρία διακεκρι- ί μένα τμήματα έζ ών το τού κέντρου ανοίγεται διά 
τήν δίοδον τώυ πΧοίωυ' υποβαστάζει δέ ο σωΧήν ού 
τος εκατέρωθεν έπίσης κατειργασμένους και κεκοσμη-

φαίνονται έρίζ, 
υπάρχει δμω<

τώυ τής Χερσώνος καί 
ιν, ότι έπί- 
Η Ά).ούχτη

ΎίΙ’. ΤΕΧ.—Ο ΑΓΡΟΣ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΥ, 

είναι τό δριον μεταξύ τί; ανατολική; καί ίυτικί; παραΐία;, αΐτινε; 
υσαι πρό; ά)Λή).α; τά πρωτεία τών Οελγήτρων 3'εν 

αμφιβολία, ότι ή πρό; 3υσμά; υπερέχει τήν πρό;

ο ότ,ΐΐΐν t^coupio'J εΰ

»Τό ανωτεοο·

$ 
ί

Η ΑΛΟΤΧΤΗ.
Π ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ' ΣΙΑΙΠ’Α ΚΙΈΑΙΑΣΤ1Ι ΓΕΦΥΡΑ.

υπό ωοαιω
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ΙΝΔΙΚΑ ΠΡΟΒΑΤΑ. — Εί; τήυ Πουυγώβ, ευ ’Ινδία, υπάρχει 
εΐδό; τι ποοβατου αιζοοσώμου ο σου τό μέγεθος τού αρνί ου τε τσά
ρων εβδομάδων ηλικίας. Τό κρέας αυτών είναι εςα.ίρετου. Εκαστη 
προβατίνα γεννά δύο κατ’ έτος, καί δίδει ώς ’έγγιστα. τρεις λίτρα; 
ώοαίου μαλλιού. Αί εξει; τώυ προβάτων αυτών όμοιάζουσι τά; τοΰ 
κυυότ, συζώσι δηλαδή μετά. τών α.υθρώποκυ*  τρ·φουται εκ. ι.α.υ.ο. εί 
δου; χόοτωυ, καοπώυ καί οπωρών, ζαί δέχονται 7'*Ζ ζα ζαί ΐ~*λε-  
πίοα; όπωοών άπό τώυ χειοώυ τού κυρίου αυτών. Τό κλίμα τού τό
που, όπου ζατοικούσιυ, έχει θερμοκρασίαν ομοίαυ τη των μεσημ
βρινών τόπων.

ΗΕΙίΚΟΝ οξύ μιγνύμενον μετά ακράτου οινοπνεύματος, εί; ίσα 
ποτά, καί άποσταζόιζενον επί άμμοζουτρου, σχηματίζει μετά πε
ραιτέρω απόσταξιν μετά "υδροχλωρική; τιτάνου, Θ’ΐί/.ου αιθέρα. 
Πολλή ποοσοχή είναι αναγκαία έν ζαιρώ τη; εργασία;. Ρ.αμοακο- 
πυοϊτις, 3απτοα·'νη εί; αιθέρα καί άκρατον οινόπνευμα, διαλύεται 
καϊ γίνεται τό λεγόαενον κολλώδιον, τό τόσον τώρα εύχρηστου ει; 
τήν οωτογοαφιζήυ τέχνην.

ΒΡΟΧΕΡΑΙ ΙΙΜΕΡΛΙ.— Είναι αξιοπερίεργου πόσου διαφόρω; 
διατίθενται οί άνθρωποι ύπό βροχερών ημερών. Μ·τα;ύ τώυ αν
θρώπων ύπά.ο/ουσιν οί όμοιάζοντ·; τάςγαλκ;, οιτινες άμα τής προι- 
τη; ρανίδος πιπτούση; ύπ·: καθίζονται εί; τήν θ-ρμοτάτην γωνίαν, 
καί δέυ ξητούσι τίποτε είαή νά αένωσιυ συνεστραμμένοι έω; ού 
λάυ.·£η ό ήί'.ιο;, έστω καϊ άυ πρόκειται νά γίνη τοΰτο μετά δύο μή
να; ή δύο ήμεοας. ΊΙ ζωή εί; αυτού; φαίνεται εντελώς εί; αδρά
νειαν, ή τουλάχιστον δεν έπιθυμούσιυ ή μόλις νά ζώσιυ έως αν τά 
σύννευα διασκεδασθώσιν. “Αλλοι πάλιν όσω τρομερώτέρα είναι ή 
θύελλα, καί π/ειοτε'.οα ή χάλαζα, ή βροχή ή ή χιών, τόσω τόλμη- 
οότεοοι γίνονται καί επιθυμούσε νά έξελθωσι καί περιφρουήσωσι 
τήν θύελλαν*  νά παλαίσωσι κατά τώυ στοιχείων.

ΣΠΠΥΛΠ καί αέσα πρό; σπουδήν είναι απαραίτητα*  άλλά σπουδή 
,υ.όνον κ/ί υ.ή σκίδιίζ ουδέποτε κάμυουσί τινα σοφόν. Δύναται τι; 
ν' άναγυώση άπειοίαυ βιβλίων, καί όμως νά μή μάθη τίποτε περισ
σότερου ά|’ ό,τι έγίνωσκε, διότι ο/ίγον έξ έκαστου γιυώσζωυ ούδέν 
ώοισμέυου έχει εί; τόν νουν.

Ο*  ΕΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ.— Πρό 30 ετών ανυπόδητος 

τι; παϊ; έπζ.βά; σκάφους και ζαταπλεύσας τόυ Σασκουίχάυυαυ έφθα- 
σεν εί; τήν Χαρρισβέογηυ. ’ΊΙρχετο έκ τών βορείων μερών, καί ά- 
υήκεν εί; πολυμελή οικογένειαν*  ό,τι δέ έπί τής γής πράγμα ειχευ, 
ήτο εντός υ.ικοοϋ αανδυλίου τετυλ'.γμέυον. Ζητήσα; ιύοευ εργασίαν 
εί; τυπογοαφεϊου ό»; μαθητευόμενος*  από μαθητευομένου τυπογρα
φείου έγένετο τυπογοάφο;, άπό τυπογράφου στενογράφος, άπό στε
νογράφου εκδότης, διερχόν.-υο; δι' όλων τώυ προσκομμάτων τώυ 
γνωστών ν.όνου εί; τού; πολυπάθει; πευητας. Τέλος ό νέος έγένετο 
τυπογοάφο; τή; ζυβεουήσεω;, καί διά λιτή; διαίτη; κατώοθωσε νά 
έκπληοώση τήυ θεραοτάτην έπιθυμίαν, νά έγκαταστήση οικίαν διά ι 
τήυ μητέρα αυτού προμηθεύσας πάν ό,τι αναγκαίου. Δευτέρα φρου- | 
τί; ήτο ή πεοί τώυ άδελφώυ αυτού, οίτιυε; καί'αυτοί ω; ζαί αί α- 
δελφαί έγένοντο εντός otiyorj Ιζών v.j-z0p,zr-rjt.‘ ό δε ώ')*λοτε  άυυ- 
τίόδητο; τυπογράφο; είχευ ήδη άφθονα τά μέσα περίεστοιχισμένο; 
ύπό νέας ζαί φιλοστόογου οικογένειας. Προήχδη εί; τιμήν ζαί ά- 
ξίοιμα, έω; ού ό έξυπολυτο; παί; έξελέχΟη έπί τέλους καί γερου
σιαστής έν ταϊ; Ήνοιιζέναι; Πολιτεία-, και νΰυ κατέχει τήν ύέσιυ 
ύπουογού τ'ύυ Στοατιο^τι/ώυ, ήτοι είναι ο Κ. Σίμορν Καμεοών.

ΜΕΤΕίϊΡΟΣ ΑΡΑΧΝΙΙ. — ‘Υπάρχει ύ)η τ/r ονομαζόμενη τό 
νήμα τή; Παναγίας, ήτι; κατά τιυα; ώ.οα; τού έτους, ζαί ιδίως τό 
φύινόποιοον, παρατηρεΐται πετομέυη εις τόυ άέρα, εί; μικρά νήμα
τα, ενίοτε πεοιτετυ/ιγμένη πεοί τούς κλάδους τούυ δένδρων. Ύπήο- 
χευ άαφιβο/ία τί πνοήγαγε τού; έύαφοού; καί «ύραίους υμένας,

-ί^’ άλλ*  ήδη είναι γνο>στόυ, ότε είναι ϊό προϊόν άοάχυης. Αύτη είναι 
έπιδεξσ^τάτη ζαλ/ιτέχυις, ζαί όχι μόνου κατασκευάζει κατοικίαν 
προ; διαμονήν καί προς αποταμίευσιυ τώυ προς το ζην άυαγκαίοζυ, 
α.'λ*  επίσης σχηματίζει δι' -αυτήν καϊ πετομέυηυ τινά άμαξαν, δι ής, 
άυ και δέν έχη πτέρυγας, δύναται νά μεταφέρηται διά τού αέρος, 
καί νά ζή εις τά; άυωτέοα; χώρας, όπόταυ όεν σύυαται έπί γής. 
Ότε ή άραχυη εϊτ εκ προαιοέσεοι; εϊτ ·ς c/. Jvyv.T.z^ Oi'/-L υ’ αλλαξη 
τόπου, προεκτείνει εί; τά έμποο; τινά; τόϊυ άπεσπασαέυων τούτων 
υμένων, οίτιυε; τόσου έλαφοοί είναι, ά»στε φέρονται ΐύευΘέοοις εί; τά 
πρόσω ύπό τού ανέμου· ούτο> δέ, προσαρμ.οζομέυη εϊς τινα άκραν 
ν.ετα^έοεται εξ ί'σου ευκόλως oj; ο αεοουαύτη; εί; τό άεοόστατου, 
ότεο όμως οιευάύυει μετά πλείουος ασφαλεία; ή οί τολμητίαι ά-ρο- 
υαυται, διότι καύηται ασφαλής*  δι’ ο καί παοο)μοιά.σ0η ποός κωπη
λάτην προ; το ευ μέρος βλέπουτα καί πρός τοά'λίον.ωπγί'/.'/.τοϋντ'Λ. Αί 
υ.£·:(/.·.ωούνμεναι αύται άοάχυαι ενίοτε παοατηοούυται εις τά; κοου- 
φά; τ··5υ κωδωνοστασίων, κιυούμενα.ι εί; τά ύν.ευουδη αυτών άυ.αξια, 
καί όταν ο ή)ιο; άκτιυοβολή επ’ αύτόίυ, φαίνονται ούχ ήττου ιό- 
ρΆ'/.ι. ύ, -ioi-pyoL, ομοιαζουσαι πολλούς τούν μικοών κον.ητουν τών 
ζιυουμέυοιυ εί; τον ουρανόν καί λααπρυυοίλένουν διά τής άκτιυοδο- 
λούσης πέριξ αυτών ν.ου.ης.

ΑΠΟΓΙΡΙΣΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑ ΤΗΝ ΑΜΜΩΝΙΑΝ.__
Τά άποπ,λ-ίσματα τού ξύλου λέγονται, ότι είναι έκ τών άοίστωυ ά- 
πορροφητικόίυ πρό; ύγρου λίπασμα τώυ άγρώυ. ΛΙιγυύιζευα ιιετά 
κ-/ραμμένου Θειϊκοΰ οξέος, άποτελούσι μίαν άπό τάς καλλίτερα; ύ- 
λας πρό; απορρόφησιν τής άμμ&υυία;, ή όποια άυαδίδεται έντός τώυ 
ιπποστασίων. Τό ακόλουθου πείραμα άυαφέρεται γευόμευου*  άβα- 
0(.-_ '/ -νννη, εν η έπεπάσΰησαυ άποπρίσματα βεδρεγμένα διά κεζοα- 
μένου Ο·ιϊκού οξέος, έκρεμάσβη εί; ιπποστασίου, ζαί μετά παοελευ- | 
σΐυ τριών εβδομάδων έ/ου τό οξύ τό περιεχομένου εις τά άποποί- 
σρατα -ξουοετερώΟη ύπό τής άμμωυίας τής ύπαοχούση; εί; τόυ άέ- 
r.v. ίπποττν.τίου, καί ούτως έσχηματίσθη σηιζαυτική ποσότη; 
ό*  ι -ή; άμμοιυίας. Διά. τούτου τόυ λόγου τ' άποπρίσματα μεμιγμέυα 
μετά ύΐιίκού οξέος συυιστώυται ώ; μέσου κατάλληλου ποό; διατήοη- 
σιν τή; καύαρά; καί ύγιειυή; ζαταστάσεω; τώυ σταύλωυ. Τό πεοί 
ού ο λογο; οξύ πρέπει προ; έφαρμογήυ νά διαλύηται εί; ύδωο τεσ- 
• νράζουτα φορά; περισσότερον*  νά έφαρμόζηται δε τόσου μόυου, I 
ό.ου ί/ρ/.·ϊ νά υοτίσ/; τά άποπρίσματα. “Ενεκα τού πορώδους τών 
άποτο/τράτων κρατούσι ταύτα εντελέστατα τό οξύ, ζαί συγχοόνου; 
παρυυτι>ζουσι μεγάληυ επιφάνειαν πρός άπορρόφησιυ τή; άααωυίας.

Ιί ΑΙίΔΩΛ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ.—Ό επίσκοπο; Στανλεύ; διηγεί
ται περί τίνος αηδόνος, ήτις ετράφη εντός κλο>δού έπί δύο ζειμώνας, 
ο:ι αφ.ύη νά πεταςη ελευδερα κατά την εποχήν τού ζελαδήιζατος. 
ΊΙ ο.ηόωυ αυτή όσάζι; εκαλείτο άπο φωνήν γνωστήν εί; αυτήν έπλη- ι 
σί>ζ· καί έσιτιζετο. “Οτε δέ έφίαυεν ό χρόνο; τής μεταυαστεύτεως, |

' έφαίνετο ανήσυχο; έπί μίαν ή δύο ημέρας, άλλ’ επειδή τό ζλωβίον 
ήτο ζρεμάμενου εξω^ευ τή; ι5ύρα;, είσήρχετο εί; αυτό καθ’ όλα; τά; 
όυχηά; φύινοπωοινά; νύκτας, καί μ&ταφερομε'νη εντός τή; οικία; 
διήγε τόνχειμώνα αδουσα γλυκύτατα από τ*ώυΧριστουγέννων  μέχρι 
τού άποιλίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΑΙΤΥΜΩΝ. — ’Επαρχιώτη; τι; ύπάλληλος, 
διαβόητο; έπί /αστοιυ.αογίζ, όμιλόίυ ποτέ ποός τινα τών 'γί/.ων εί
πε· «Μόλις άπεφάγομευ ένα περίφημου κούρκου*  ήτο λαμπρότατος, 
παοαγεμισμέυο; μέχρι λαιαού δι ύδυο>υ (αργείτικα γαρέφαλλα), ητο | τρομερός, νοστιμώτατος*  μόνου τά ζόζκαλα άφήσαμευ.» — «Πόσοι 
είσΘε εκεί; >» ή^ώτησευ ό φίλος, « Δύο, » άπήυτησευ ό ύπά/ληλος. 
«Δύο!’» «Ναι, όύο, ο κούοκο; ζ εγο>. »

ΤΙΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΙ1Σ ΔΕΞΙΩΣΕίΐΣ;— II δεξίωσις, ήτοι ο διά 
τής δεξιά; χαιοετισμός, άοχαίόν έστιν εθίμου πρό; ευδειξιυ φιλίας. 
Ό Ιού ήοο'ιτησέ ποτέ τόυ Ιωυαό'άυ, ού; έυ τή Αγία Γραφή ^λεπο- 
μευ, «εστι ζαοδία σου αετά. ζαοδία; μου ευθεία, ζαΦιο; ή ζαρδία 
μου μετά τή; ζαοδία; σου ; >» τού δέ ζκταφατιζώς άπαυτήσαυτος, ό 

। Ιού είπε*  «ζαί εί εστι δ ό ; τή υ χεΐρά σου*  ζαί εδωζε τήν χεί- 
ρα αυτού, καί...» Καθόλου δαοκ είπείν δέν δεξιούμεθα τού; φίλου; 
ήμών διά. τό άπηοχαιωυ.έυου τού έθους, άλλ’ ιώθούμευοι ύπ όρμ·μ.- 
Φύτύυ τινό: αίσθήτ/ατος, ούτιυο; όφείλομευ, κατά τό σύυηθες, υ’ α- 
ν·ΰρωυ.·ν φυσιολογικόν τινα λόγον., αφού άπεφασίσαμευ νά έγκύ^ω- 
μευ εί; το ζήτημα τούτο.

Τά ζώα έυδείκνυσι τήυ ποό; ά'λληλα φιλίαν των διά τώυ αισθή
σεων, τή; όσφοήσεως, τή; άκοής καί όοάσεως, καθιο; καί τή; άφής, 
πρό; τούτο δέ χρώυται τών ευαισΘΐ/ζοτερων μελών τού σώματος αύ- 

| τώυ. Προστρίβουσι π. χ. τά; ρίνας των άμοιβαίως ή λ-ίχουται. 
Παρ’ ήμιυ όμως ή χείο είναι τό αέλ'»; έκείνο τού σώματος, εφ’ ού 
ή αϊσθησις τή; άφής μεγάλως άυεπτυγμέυη εστιυ*  καθο>; δέ τά ζώα 
οΰτω καί ήμεϊς δέν έπιθυαοΰμευ νά ’ίδωμεν καί άκούσοιμευ μόυου 
τον γί'λον μας, άλλά καί νά έπαοθώμευ αυτού, καί διαβιβάσωμευ 
ούτω τά εύγευή ήαώυ αίσθήματο. διά τή; άμοιβαία; προσ^αύσεω; ή 
θ'λίψ-ως τών ευαίσθητων χ-ι.ρών. Καί δέν όσφρα/υόμεθα μεν αυτού, 
(μολονότι έυ τρ Παλαια Διαθήκ·; 3)έπομευ, ότι ό Ισαάκ, αόμματος 
ών, άφοΰ εψηλάφίσευ Ιακώβ τόν υιόν αυτού, προσέτρεξευ εί; τήυ 
αϊσθησιυ τής οσφρήσεως, ϊνα μάλλον περί τής άναγνο>ρίσ·ως πεισθή. 
«Καί είπευ αύτώ........ εγγισόυ μοι καί φίλήσόυ με τέκυον. Καί έγ-
yi-σαζ ενίί.τ^εν αυτόν κ α ί ό> σ φ ρ ά υ 0 η τήυ ό σ μ ή υ τώυ ί μ ά
τι οι ν αυτού, ζαί ευλόγισευ αντόυ... Γενέσεως ζεφ. ΚΖ') θέτομευ 
όμως εις ενέργειαν τά χείλη, όπόταυ ζωηρότερα αισθήματα θέλω- 
μευ υά διαδώσωμευ, καθότι γυωοίζομευ πάντες, ότι ή αϊσθησις τής 
αφή; οςυτίρα εί; τά χείλη ή εί; τάζ χΐϊράζ έστιν*  τούτο δ’ άρκούυ- 
τως δηλούται έκ τού, ότι όσάζι; έπιθυμώιιευ υά. όρίσωμευ τήυ 
ποιότητα πράγματός τίνος, ή δέ ύπό τώυ δακτύλων δοθ-ΐσα πλη
ροφορία δέν ευχαριστεί ημάς άρκούυτως, άυατρέχομευ τότε εί; τά 

' χείλη καί προστρίβοιιευ αυτό επ' αυτών άπαίώζ. Καί ή μεν δ-ξίω- 

σις ικανή ευδειξι; φιλίας λογίζεται, έυ τή απλοϊκή τουλάχιστον 
Αγγλία, ό ασπασμός όμως τ-ν.μ.τ,οίον τουφεοωτέοα; άγαπη; έστίν.

ΟΙ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΙΝΕΖΟΥ—Λί εργασίαι' τών έυ τοίς χρυ- 
σωρυχείοι; τή; Βικτωοίας Κινέζων, φαίνεται, έκ τού έξορυχθέντο; 
ύπ’ αυτών ποσού κατά, τό τοέχον ?τος, ότι δέν έπέφερον το αυτό ευ - 
χάριστον άποτέλεσυ.α, ο>; ζατά τά ποολαβόντα ετη. Κατά τας προ 
δύο περίπου μηνών ειδήσεις, τό όλου τού έξοουχθέυτο; ύπ’ αυτών 
χρυσού συυ-ποσούτο εί; 13,01 1 ουγκιάς, ένώ κατά τό αυτό χοουι- 
κόυ διάστημα, έυ ετει I860, 37,000 ουγκιών είχου έξορύξει. 'Ο 
ζαθ ό)ον δέ τό ετο; I860 έξορυχθεί; ύπό τών Κινέζων χουσός, 

। συνεποσούτο εί; 86,000 ούγκιώ /, καί ό κατά τό προ)αβόν τούτου 
εις 85,000 ούγκ. Έκ τώυ κατωτέοω καταφαίνεται, ότι τα τέκνα 
τού Ουρανίου κοάτους κατ’ ούδέυα λόγου άξιά είσιν τη; ζακομετα- 
χειρίσεως, ζ; έυ Νέα ΑΙ. Ούαλλία «τυχόν, ζαί ή; άυ καί έν 
Καντώνη έτύγχαυον, ήθελον πιθανό); προκαλέσει πόλεμον. Ούδεμία 
άμφιβολία ύπαρχει, ότι ζηλοτύπως ύποβλέπουται οί έυ Αυστραλία 
Κινέζοι, οις έπίσης καί οί έκεϊσε υεήλυδες ’Άγγλοι, ίυεζευ τού τώυ 
συντεχνιών δεσποτισμού*  αί δέ μάλλον αύθευτικαί περιγοαφαί είζο- 

ι υίζουσιυ αυτούς, καί τοι ζαταφρουούσι τάς ούχί πολύ καθαρά; έ
ξεις των, ιός φιΖε'ογου; καί ύποαουητιζού; μεταυάστας*  καθ' οσου 
ο’ αφορά τήυ πρός τό εμπόριον έυ γένει έπιδεξιότητά το>ν, ούδεμία 
υπάρχει αμφιβολία, καθότι ζώσι καί άζμάζουσι μάλιστα έζεϊ, όπου 
οί ορμητικοί ζαί άσωτοι, ιζάλλου Άγγλο - Σάξωυες ήθελον άποθάυει 
τή; πείυης. Έρρέθη ότι οί Κινέζοι εζαμου έσχάτω; μεγαλα; συνει
σφορά; ύπέρ άνοιζοδομήσεω; δημοσίων καταστηυ.άτωυ έυ ΑΙελβούο- 
υη. Έυ δέ τή όδώ Little Bourke-Street, καί ταϊ; ρύμαις, εις άς 

ι αύτη διακλαδίζεται, ό παράδοξος ουτος λαό; συυωζίσατο πόλιν 
δι’ εαυτόν καί τάς έκ Βρεττανίας συζύγους του, ο αριθμό; τώυ ό
ποιων (κατά τόυ "Αργού) βαθμηδόν αυξάνει. Μεταξύ τώυ Κιυέζ'ωυ, 
μόνοι οί κρεμώυτε; έπί τοίν θυοώυ tgjv μυστηριώδεις τιυάς χαρα
κτήρας άπολαμβάυουσι τής ύπολή^ειος αυτών, τά δέ σύμβολα ταύτα 
ούόεΐς έκτος τούτων έυυο-ϊ. Έυ κεντρική τιυι θέσει τής άνω όηθεί- 
σης οδού, οί Κόγγ Μέγγ καί Σα άυήγειοου εσχάτως δικαστήοιου, 
ευθά. αί μεταξύ Κινέζων διααφισβητήσει; καί διαφοραί θέλουσι δι- 

] κάζεσθαι κατά τά ήθη καί τούς νόμους ά.ύτών. Τό κτιρίου τούτο 
ωκοδόμηται έκ πλίνθων, ή δέ ποόσο^ι; αυτού έκ λευζολίθου, καί 
τούυ κιόνων οί μέυ τή; μια; όοοφής ιωνικού ρυθμού είσι, ττ,ς δ’ έτέ- 
ρα; συνθέτου*  τό έδαφος δ' άμφοτέρωυ έκ λευκού καί μελανός μαρ
μάρου έστρωται. Εστία; ούδαυ.ού τής οικοδομής άπαντά τις, καθότι 
κινεζική τι; δεισιδαιμονία άπαγοοεύει τούτο, τά δέ παράθυοα αυ
τής φύρδην μίγδηυ τεθειμένα είσίυ, καί ούχί τό μέυ έπί τού δέ ζατά 
τού; κανόνας τή; άρχιτεκτουιζής, τούτο δέ πάλιν ευεζεν έτέρα; ποο· 

। λήψεω; τού άλλοκότου τούτου λαού.
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΩΡΑΙΟΤΙ1Σ. — Δέν ενυπάρχει καλλονή ζαί θέλγη

τρου εί; τήυ σεβάσμιου ζαί άξιότιμον εκείνην γυναίκα, ήτι; «έυ τώ 
μεγαλείω τού γήρατο;,» καθηται παρά ττ,ν εστίαν τού υίοΰ αυτή;; 
εί; εκείνην ήτι; έθήλασευ αυτόν κατά τήυ βρεφικήν του ηλικίαν, ή- 
γρύπυει επ' αυτού κατά τήυ εφηβικήν, έσυμβούλευευ αυτόν κατά 
τήυ ανδρικήν, καί ήτις ήδη εξασζεϊ χο·η προστάτιδο; θεά; έν τώ 
οϊζω αυτού ; Όποια πληθύ; εύτυχ-ώυ άυαμνήσεων περιζυκλοϊ τήν 
μητέρα ταύτην, έυ τώ άναπαυτικώ αυτή; άυακλίντρω ! Όποια ά- 
πειρία άγυώυ αισθημάτων περιστοιχίζει αυτήν ζαί τήν ζαθιστα α
ξιέραστου ! Δέν ενυπάρχει καλλο; καί θέλγητρου εί; τήυ προστά- 
τιδα εκείνην γυναίκα, ήτι; ζαθηαέυη καί φέοουσα έπί τού κόλπου 
τό θετού αυτής τέκνου, επιβλέπει πρός αυτό έρασαίω;; Δέν διαχ.ε- 
ται περί αυτήν θεία επιρροή, ό δέ θνητό; άαα βλ 'πωυ αυτήν δέν 
τήυ αποζαλεϊ αξιέραστου. Αν δ’ ό χοόυο; άφήοεσευ απ' αυτής τά 
σημεία ζαί τού; χαρακτήρα; τή; υεόπητος, εδωρήσατο όμως αυτή 
πνείουκ τώυ άφαιοεθέυτ&ιν. Δεν έυυπκοχει κα/)ου.; καί ζα ις εις τήν

αοον καίθετόν θυγάτοιου
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ΕΓΓΑΜΟΣ
τού εγγάμου μετά τού γεγηραζότο; άγάμου, εξάγομευ, ότι ολίγου;! 
λόγου; εχει ό δεύτερος, ϊνα συγχαοή εαυτόν διά τον άγονου βίοΛ 
του. Ό έγγαμος .-χ·ι τινά, δστις σκέπτεται ζαί φροντίζει περί τής]

,, , -, /w-- οστις σκέπτεται ζαί φροντίζει περί τής πζηροίσεω; όλο>υ το>ν τζικοών αυτού έπιθυαιώυ*  όστι; συμμερίζε. 
ι ται μετ' αυτού τάς δυστυχία; του, ζαί συυαγάλλεται έυ τή ευδαι

μονία του*  όστι; μετριάζει τήυ άθυμίαυ του, όπόταυ ύπ’ αυτής ζ«.. 
' ταίαμβάυηται, τέρπει αυτόν όταν μελαγχολιζό; η, ζαί άγρυπνή 
έπ' αυτού ζατά τήν άσθέυειάυ του. Τί; όμως φοουτίζει περί γέρου- 
το; άγάμου ; ούδείς βεβαίως, εκτός μόνον έάν κατά τύχην πλού-Ι 
σιος η, ζαί τότε πεοιστοιχεϊται υέν ύπό πληθύο; κολάκων, προθυ- 
μοποιουμέυων υά τέοπωσιν αυτόν, ποός ποιου όμω; σκοπού ; Πρό; 
του άπλούστατου βεβαίως τούτου, ότι δηλαδή ζατά μέυ τήυ έυ τώ 
βίω του παοουσίαυ αυτού θέλουσι συμμερίζεσθαι τώυ άγαθώυ του, . 
μετά του θαυατόυ του δέ πάλιν θέλουσιν ίσως ευερ'/ετΓβό ύπ’αυτού. |

Ύποζεάνειαι μάχαι.
ΑΙεταξύ τώυ έζάστοτε ύπό τών δυτών πεοιγοαφομέυωυ παραδόξων 

θαυμάτων τώυ ύπό τήν θάλασσαν συμβαιυόυτων, ούδέν μάλλον άξιο- 
σημείωτόν έστι τή; περί τών πρωτείων μάγν,ς, τ-ώυ έυ τώ βυθώ τε- 
ράτοίν. Αί τώυ βαριών καί φαλαινών μαχαι συγζρίυουται μετά τώυ 
ομηρικών κατά τό αεγαλεϊου. Οι τε ξιφίαι καί αί φάλαιυαι ποοσέο- 
χουται έυ σώμασι αί δέ συμπλοκαί αυτών πολλάζι; εύμεθοδέστατοί 
είσιν. “Αμα τώυ δύο έχθοιζών σωαάτο)υ συυαυτηθέυτωυ, καί τώυ I 
ξιφί/ώυ αυαγγείλάυτωυ τήυ εαυτών παρουσίαν διά σκιρτημάτων τι- 
νών έζτό; τού ύδατος, αί μέυ φάλαιυαι συσσωματούυται ζαί συμπυ- 
κυούσι τά; τάξει; των, οί δέ ξιφίαι πειρώνται παντί σθένει υά προσ- 
βάλωσι τάς λαγάνα; το>υ φαλαινών, τούτο μεν, διότι τό ούμόυ αυτών | 
ένστικτον ύπαγοοεύει αυτοί; τήν πεοί τήυ όσφύυ αδυναμίαν εκείνων | 
(καθότι έκεϊσε παρά, τά βραχιόυΐα λέπη τών φαλαινών τό άσθευέ- I 
στερον μέρος τού σώματος αυτών ύπάρ/ει, ένθα τά τραύματα θα- ? 
υατηφόρα άποβαίυουσι), τούτο δέ, διότι αί λαγάνες ευρύτερου τόυ 
σκοπόν ποό; τά; ποοσβολά; των παρέχουσιυ.

Ό ξιφίας οπισθοχωρεί τό ποώτου, ϊνα. μετά, μεγαλειτέρας έπι- 
πέση ειτα όομής, καί έάν μεν τό αίν^μά του τούτο διαλαθη τήυ | 
προσοχήν καί τό δξυδεοκές βλέμμα τής αντιπάλου του, ή φάλαινα 

ι απώλλυτο, δέχεται τήυ σφοδοάν καί ζαιοίαν τού εχθρού αυτή; πλη- 
I γήυ ζαί εκπνέει σχεδόν πάοαυτα*  έάν ομω; ή φάλαινα παρατήρηση 

τόυ ξιφίαν κατά τήυ τή; εφόδου αυτού στιγμήν, δι’ αυτομάτου τινά; 
σκιοτήματο; άυαπηδα έκτος τού ύδατος, καθ' όλου αυτή; τό μήκος, 
καί μεταπίπτει πλαγίω; έπί τ/ώυ λαγάνων αυτή; μετά κρότου, όστι; 
πολλά; λεύγας μακράν ά.υτηχεϊ, καί λευκαίνει τήυ θάλασσαυ διά 

’ κοχλάζουτος άωρού. Τό γιγαυτιαϊου τούτο κήτος δέυ έχει είμή τήυ 
ουράν αυτού μόυου ού; έπιθετικόυ όπλου*  όθευ δι’ αύτη; πειράται υά 
πλήξη του άυτίπαλόυ του, τούτου δ’ έπιτευχθέυτος, φονεύει αυτόν 
πάραυτα διά μιας μόνον π'λί,^τ,ζ. Έάν όμως ό άγχίυους ξιφία; δυ- 

, υηθή ν'άποφύγη τήυ πληγήν τή; θαυατηφόοου ταύτη; ουρά;, ή μάχη 
πεισματωδεστέρα καί φρικωδεστέρα άποβαίυει Ό όρμητικός ξιφία; 

I αναπηδά, έζ τού ύδατος ζατά τήν ύποχώοησίν του, επιπίπτει κατά 
τής φαλαίνης, καί πειράται υά μή διατρυπήση αυτήν, άλλά υά πρί- 
σ.'ί διά τώυ όδόντων του πάν τό άαυυτήοιου αυτή; όπλου. 'II θά
λασσα βάπτεται έκ τού ρέουτος αίματος ή δέ μανία καί λύτ<α αύ- 

। τή; δέυ έχει όρια. Ό ξιφία; καταβάλλει αυτήν, πλήττει παυταχόθευ, 
φουεύ-t αυτήν, ζαί πετά ποός νέας νίκα;.

Συνεχώς ό ξιφία; δέυ λααβάυει τόυ άπαιτούα.ενον καιρόν ποό; α
ποφυγήν τή; έμπτώτου έπιθέσεω; τής φαλαίνης, δι’ ό αναμένει αυ
τήν ποοτάσσονν τό οξύ αυτού ξίφος ζατά τώυ λαγάνων τού ζολοσ- 
σαίου τεοαζοζ, καθ ήν στιγμήν τούτο επιπίπτει ποό; έξόντωσίν του, 

I καί διατρύπα αυτό*  ποίυ όμως δυυηθή υά έπιοέοη τόν θάνατον τή; 
αντίπαλου του έ/.πυέει ού; τόυ Μαζαβαϊου, άποπυιγόμενο; ύπό τό 
βάοος τού όικεαυείου τούτου έλέφαντος, οστις σζιοτα τελευταϊά τινα 
σκιοτήματα έπί τόυ αέοα, συυ.παοα.σύοο>υ υεθ' εαυτού τόυ φουέα 

! του, και άσπαίρει μέχρι; ού γίυεται το θύμα τού θύματός του. Αί 
ήρωίκαί μάχαι τώυ ξιφιώιυ κατά τόϊυ φαλαινών δύνανται βεβαίους 
υά παοέξωσιυ άφθονον ύλην εί; αλλόκοτου τι ποίημα, έυ ω τό ύψος 
καί ν.-γαλεϊον δύναται υά σ*υγζεοασθρ  μετά τού έκκεντρου. ΊΙ έξ 
αί'αατο; θάλασσα, ή ζεζαλυυ.αέυη έκ τών πτωιζάτοίν τοίυ φουευθέυ- 
τωυ τεράτων, του υ.ευ έπί τού δέ, δύναται ν'άποτελέση εικόνα ικα
νήν νά έμπνευση ζηλ&ιτήυ τινα τού άοιδού τής Βατοαζομυομαχίας. 
Έάν ό θειος 'Όμηοο; δέυ έδίστασε υά έξυμυήση τά; τών βατράχων 
και μυο>υ μάχα;, οιατί τάχα εί; τώυ υιών τού ’Απόλλωνος δέυ θέ
λει ψάλει καί έξιστορήσ-ι τά κατωοθώαατα τών ξιφιών, καί τάς 
φριζώδεις αντιστάσεις τώυ ύδροβίο^υ γιγάντων;

ΣΤΑΤΙΣΤΙ ΚΑΙ.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΙΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟ

ΡΙΚΩΝ ΣΧΓΖΙΩΝ.—Τά έργοστάσια τών φωσφορικών σχιζίωυ (σπίρ 
των) παρέχουσιυ εργασίαν εις μέγαυ αριθμόν ανθρώπων εν εκάστη 
σχεδόν πόλει τώυ Β. Πολιτειών τής ’Αμερική; καί έκεϊθεν εξάγονται 
σχιζία διά τά απώτατα κατωκημέυα μέρη τή; γής. Έν ταϊ; Πολι- 
τείαις έκείναις ΰπάργουστυ αί έυτελέστεραι καί αί εύφυέστεραι μη- 
χαναί, δι’ ών τά σχιζία κόπτονται μετά τοσαύτη; ταχύτητος, ώστε 
έκπλήττεται κανείς. Έν διαστήαατι ενός μόνου λεπτού ή μηχανή 
ποιούσα δύο στροφάς κόπτει 4,400 σχιζία· έν μια ώρα 246,000*  
έν μια ημέρα, ήτοι δέκα ό>οαις, 2,640,000 καί έν διαστήματι 
ενός ϊτους 821,040,000. Άλ)’ έκαστον σχιζίον, ϊνα γείντ, χρήσι
μον εί; τήν συνήθη χρήσιυ αυτού, διέρχεται οκτώ ανθρώπων τας 
χεϊρας καί τά κιβωτίδια άλλων οκτώ, έν οί; εντίθενται τά μι/.ρά 
εκείνα σχιζία, έξ ών πάς άνθρωπος σχεδόν σήμερον α.αταυα'λίσ/.ει 
5—10. Έν τοϊς έργοστασίοις δέ τούτοι; ιδίω; μέγα; αριθμός παι
διών καί κορασίων εργάζεται, έξ ών πολλά δέν έχουσιν ηλικίαν ά- 
νωτέοαν τώυ πευτε ετών. Έν τούτοις οί αικροί ούτοι νεανίσκοι 
συλλέγαυσι καί κατασκευαζουσι τά σχιζία δι’ έκπληκτιζή; ταχύτη · 
τος καί έπιδεξιότητος ζαί εις τό δια.στηυ.α τώυ δέκα έογασίμωυ ω
ρών τή; ημέρα- έκαστο; αυτών συ'ώέγ-.ι ή κατασκευάζει 23,000— 
73,000 σχιζίωυ.

Ό αο’.θυ.ο: υ. τ^ν ά.θί,ώπονυ πά.ο. ' τ.·':ως καί λιλΪζ·, οί'τιυές

Ι ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ? ί, 186:

ών.

ε

:ίναι 2,000,000

α

α

παοζλια τον 
■ξ Όρ-γών, η 
αντοκοατοοία. 
κασσιτεοίνο».;

oat ο

η
Τά φωσφορικά

Παοά τώυ 6 εργοστασίων τής Νέα; Ύόοζη;, 
-Άγαζουται 300,000 ανθρώπων, έτησίω; κατασζ 
301,760 σχιζίωυ, ή 72,828,104 κιβωτιδίωυ, ώ 
νοαίυτ,ς το>υ σχιζίοϋυ ενός έτους ποός τ' 
Πολιτειών τής ’Αμερική;, αναλογεί εί; 
θοόυ ή μαύρου, τρία, σχ-οόυ κι^ωτίάια.. 
ίίωτεοι/.ού σχιξία, ί^ίως εκ Γεου.αυίαζ,
τά άυ·.ρικα.υΐ/.ά· διόιΐ έυ Γερμανία οί εργατικοί μισθοί είσιν εύθη~ 
υότεοοι καί ταύτα ο ευ ύποβαλλουται εί; βαρέα, ταχυδρομικά τ·:/ η,

υται ο

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΙΙΣ ΚΟΜΙ1Σ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.—ΊΙ πολυ- 
,ζ'α σήμερον προήγαγε καί το έμπόοιου τώυ τριχών τή; κεφαλή; 
ν ανθροιπων*  διότι εν τιυι μουσείω τού Λονδίνου έξετάσαυτες

λεϊστα σχεδόν αυτών άφώρων

ή παοά τή; Έκ- 
κθέσει τώ 1832 έυ 

ΙΙαρισίοι; άναφέρεται, ότι ή έξαγωγή ακατέργαστων ήτοι φυσικών

καί εϊδου;

3,300 λιρ. στερλ. καί ή τών κατειργασμένων τριχών at; 30,232 
νι.τρ. αξίας 3,300 λιρ. Μέγα δέ μέρος τώυ τριχών τούτων έξήχθη 1 
διά τά; Ίΐνωαένα; Πολιτείας τή; ’Αμερική; καί τήν Μ. Βρεττανίαν. 
Έν τή τελευταία, δέ ταύτη χώρα είσάγουτα.ι κατά μέσου όρου έτη
σίω; 6 περίπου τόνοι ανθρωπίνων τριχών, τώ δέ 1839 είσήχθη- 
σαυ I 1,903 λιτρ. αξία; 3,962 λιρ.

’Απίστευτου ϊσως φαίνεται, πλήν έστιν αληθές, ότι έξ Αίγύπτου 
δύνανται υά. εξαχθώ»σιυ 100,(100 δεμάτων καί άλλαι 1 00,000 δε- 
αάτωυ έξ ’Ασίας*  ίσως 300,000 ή 1 εκατου.υ. δευ.. έξ όλων τώυ 
υ,εοώυ τού κόσμου.

Ίΐ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΟΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΝ ΑΟΝΔΙΝΩ.—'Οκτώ ημέρα; πρό τώυ πα- 
οελθόυτων Χριστουγέννων 8,0 10 βοών ποοσεφέοθησαυ διά πιήλη- 
σιν έν τή μεγάλη Μητροπολ’.ζή Άγορά, αριθμοί, οστις παοαβαλλό- 
υ.ευος προς τούς τοιυ προηγουμένων ετών εύρίσκεται πολύ μεγαλεί- 
τεοοζ. Ό αριθμό; τών προβάτων έν τ£ αγορα ήτο επίσης μέγα;*  
οϊον 26,300 άπέναν-ι 19,330 ζατά τήυ ιδίαν ημέραν τού ποοη- 
γουυ.ί^ου έτους. Αί τιμαί οι όκτο» λίτρα.ς βωδιυού κρέατος ήσαν 3 
σελ. ί δην. — 3 σελ. ή 3 σελ. 2 δην. ζαί δι ίσου ποσότητα προ 
βείου 3 σελ. 2 σην. — 3 σελ. 6 δην., ώστε αί τιααί αύται ήσαν 
πολύ μικρότεραι τών περυσιυώυ. Καθόλου δ’ είπείν ή άγορά τώυ 
βοών ζαί τώυ κτηνών ζατά τήυ ανωτέρω μυηαουευθεϊσαν ημέ
ραν παρίσχε καί έκτακτον ποσότητα καί άριστου ποιότητα κρέατος 
συνάυ.α. δε καί εύθηνίαυ.

Ό ακόλουθο; πίναξ δείζνυσι τόυ κατ’ ’έτος άπο τού 1811 πωλη- 
θ υτα αριθμόν βοών και τάς τιμά, 
τοαι κατά τά τελευταία 21 ’έτη.

Έτη Βόες έν τή αγορα

εί; άς έπωλήθησαυ αί οκτώ λί-
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ουοκ at >
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300 φρ,

1,500 γο. dt'Z 
ζοϋύ—οζογί'Τίζός τού '

όστι; άναβαίυει εί; 3,327,000 φο. 
τή; Γαλλίας, οστις, ό»; άλλοτε ε’ι'πο 
φρ. Ό δέ ποούπολογισμό; τού ο<. 
ζό»υ είναι 8,61>6,(100 φρ., ποσού, υτ

ή; Π
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ή; Μ.
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‘ ΒΥΡΣΟΑΕΜ ΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΔΩΝ (ΧΕΙΡΟ
ΚΤΙΩΝ) ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ.—ΊΙ ’Azaixyia τών ΙΙαοιτίων έσχάτω; ε-

Γαλλία; ούσιωδώ;

υπολογισμούς ύπαο/ουσ’ν άνκ πά· 
‘έύαι καί 30 '/ιλ. /ειοιδοποιοί, τά

δέ ζυκζοφορούντα κεφαλαία εί; τά εργοστάσια ταύτά είσι τουλάχι
στον όκτό» εκατομμύρια, "ΐυα λάβη τις ιδέαν πεοί τή; προόδου αυ
τών, άναφέρομεν, ότι πρό έβδομήκουτα ετών ύπήοχον δέκα χειρι- 
δοποιοί εν Γρευόβλη, οίτιυε; έτησίω; ζατεσκεύαζον 8,100 δω-

έτησίο»; κατασκευάζονται I 30 χιλ. δωδεκάδες ζαί ό αριθμό; αυτών 
δέυ είναι ουδέ το όγδοον μέρος τή; έτησίω; ζαταναλισκομένη; ποσό
τητας έυ Γαλλία, εκτός 120 χιλ. υωδεκάδων, αϊτιυε; εξάγονται μό - 

'λίαν κατά πάν έτος. Παραβαλλοντε; τήν ποσότητα 
ών εμπορευμάτων τούτων παρελθόντων ετών προς 
, εύρίσκομευ, ότι ό βιομηχανικό; ούτος κλάδο; ΐκα- 
ντιαίας προόάους, Ένετ·ι 1763 οί γάλλοι βυρσο- 
ουτο μόυου εγχώρια δέρματα, ενώ τώρα είσά.γουσι 

Ιταλίας, Ισπανίας, Γεομαυίας, Έ)βιτία;, Δανίμαρκίας,

καί τόν αξίαν 
τά; τί; σία.ο

δέψαι κατειργά;

δίρυατα. τοσούτον ύπεοετιμήθησαυ, ώστε μόνου 
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ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΙΙΝΩΑΙΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΙΙΣ
ΛΜΕΡΙΚΙΙΣ Alio TOV ΕΤΟΥΣ 1791 —1861.—Ό άκό>ο^5ο; πί-
ναξ δείζνυσι τό εθνικόν χοεος εκ.ά.στου ’έτους, 
κ.υ^ίρυησις τώυ πολιτειών εκείνων.

άφότου 6>ογανώθη ή

"Ετβ ΤαΠάθΜ> Ί·.τ« Τα).ζψ-·ιν "Ere ΤύίΛΖήοων

1791 75,163,476 1815 90,836,660 1839 1 1,983,737
1792 77,227,924 1816 127,33 4,93 4 1840 5,105,078
1793 80,35 4,634 1817 123,19 4,965 1841 6,737,397
1791 78,427,107 1818 103,166,6’. 4 1842 15,028,480
1793 80,747,587 18 19 95,529,6 48 18 4 3 26,808,953
1796 83,762,172 1820 91,015,566 18 4 4 26.1 43,096

10,804,6171797 82,061,479 1821 89,986,428 18 45
1798 79,228,521» 1822 93,5 46,097 ι 8 ’< 6 24,236,305
1799 78,108,670 1823 90,875,87" 8 47 45,650,103
1800 82,006,294 1824 90,260,778 8 48 63,804,430
1801 83,038,351 1823 83,788,483 849 61,701,693
1802 80,712,638 1 826 81,051,060 1850 6 1,228,238
1803 77,01 4,685 18 27 73,087,35" 1851 62,5(1(1,393
1804 88,127,121 1828 6,455,014 18.72 67,50(1,395
1803 8-2,312,050 1829 58,123,4 1 4 1853 56,336,157
1806 75,703,271 1830 48,363,403 185 4 43,975,156
1807 69,218,399 1831 30,123,192 ί 855 30,969,731
1808 65,106,3 IS 1832 21,322,235 1836 39,9(10,910
1809 57,023,192 18;’,3 7,001,699 1837 23,165,135
1810 53,178,217 183 4 4,760,082 1858 4 4,9(01,777
1811 48,095,588 1835 37,730 1839 58,70 4,099
1812 45,209,738 1836 37,517 1S60 7 4,985,(199
1813
1814

53,920,828
81,487,346

1837
1838

1,878,221
5,857,660

1 «61 1 10,000,000

γλυφήν.

ρισεν, ζαί ήν βλ

ησαν γαρτουομίσματα τή; τρ
Μετά δέ ταύτα ό ύπαλλη'

Ό Ss άστυνονιζό,· ύττά/ΛχΙο; Β(ο 
:τά τήν ίσπ·'οα·> τού σαββκτο-j u=: 
j z«rcyooo’ju.£7ov Ί'ίί/βιρ'/,

τόν." Μετά οί

χαοτονομισμάτων ζαί ούδεμίαν έδωκε πρός ταύτα άπά.υττ,σιυ 
υησα δ’ αυτόν έυ τω αστυνομικό» σταθαώ, ζαί εύοον επ' αύζ 
διακοσιοοούβλια ζαί δύο δεκαρούβλια χαρτονομίσματα υ. 
Ευαρίθμων επιστολών. ’Έυ τιυι δέ βαλαντίω, όπερ τ-ν ευ τώ '

ώ; εργαστηρίου τού κατηγορουμένου, καί εύοον πι 
πτικά εργαλεία, μίαν γαλβαυικήυ στήλην, καί. πλεϊ; 
ματα, άτινα άευ είχου καιρόν υά. εξετάσω. Εύοον δ’ 
μαγειρείο» τ7.ς οικία; ταύτη; ζαί λιθογραφικόν τύπο; 
ότι, έάν άυαβληθή ή δίκη, θά δυνηθώ υά μάθω πολλ

ν τ? οιζία τού
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1833 
1836 
1837 
1838 
1839 
I 860 
1861
ΕΞΟΔΑ ΤΙΙΣ ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ.— Ό t 

ζολης έδημοσίευσε πρό τινων ήμερων τόν προϋπολογισμόν τού υπουρ
γείου τών εξωτερικών, δι’ ού υπολογίζονται τά Γξοδα διά τό 1862 
εις 3,208,832 φρ. 1 έκατ., ένώ κατά τό 1861 ησαν 2,310,919 
φο. 76 έκατ.*  ώστε παρατηρεΐται, ότι αί δαπάναι ηύξησαν διά τό 
έυεστός έτος κατά 686,612 φρ. 23 έκατ. ΊΙ αύξησις αύτη τών δα
πανών κυρίως έδέησε νά γΐίυρ^ ίνα δοθώσι συντάξεις ποό; πολλού; 
των διαφόρων ιταλικών Ιίολιτειών τών μή πλέον υπαρχουσών δι
πλωματικού; καί προξενικού; πράκτορας, οιτινες διά τού πεοί προσ· 
αρτήσεως νόμου έτέθησαν έκτο; υπηρεσίας. Αί διά τήν διπλωματι
κήν υπηρεσίαν δαπάναι ύπερβαίνουσι τάς τού 1861 κατά 226,200 
φρ. καί αί διά τήν προξενικήν υπηρεσίαν ηύξόθησαυ κατά 262,0 00 
φρ. Ό υπουργός λαμβάνει μισθόν 23,000 καί πρόσθετου έπιχορή- 
γησιν 20,000 φο. δΓ «ίξοδα παραστάσεως. » Ό)α δέ τά έξοδα τού 
υπουργικού γραφείου, συμπεριλαμβανομένου καί τού μισθού τού υ
πουργού, άναβαίνουσιν εί; 199,728 φο. 88 εκατ. Οί υ.ισθοί τώυ
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βορ ώ,ο. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΑΣ.
ΙΙΑΡΑ110111ΣΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΙΙΣ ΤΡΛΠΕΖΙΙΣ 

ΤΙΙΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.
Τρεϊ; άνθρωποι ύπό τά ονόματα Χάρουϊτζ, Ί’ίϊχβερ καί Τζοσε- 

φών προτήχθησαν ένώπιον τού λόρδου Δημάρχου, κατηγορούμενοι, 
ότι είχον εί; τήν κατοχήν αυτών πλάκα φέρουσαν τήν γλυφήν τμη- 
μάτ&»ν τινώυ τών πέντε καί δέχα ρουβλίων τραπεζικών γραμματίων 
τής ’Ρυισσίας, καί τυπογραφικά στοιχεία, φ:ροντα τού; χαρακτήρα: 
ρωσσικώυ γραμματίων.

’Ο συνήγορο; Κ. -λέΐχ παραστα; ύπέρ τής ρωσσιζής ζυβ-ρυή 
σεως είπε· « Κατά τόν νόμου, οστις μεταχειρισθή ή ευρ-θή ίχο>υ εις 
τήυ κατοχήν αυτού, άνευ νομίμου άδειας, πλάκα τινά, ή ξύλου, ή 
λίθον, ή άλλο τι μέταλλον, έφ’ ού ξένον τι χαρτονόμισμα, ή συνάλ
λαγμά. έστιν έγγεγλυμμένον, εσται ένοχος μεγίστου εγκλήματος. 
Οί κατηγορούμενοι ποίπει κατά, του νόμου τούτου υά ζαταύιωχθώ- 
σιν όις παοαποιήσαυτες καϊ εχουτες εί; τήν κατοχήν αυτών πλάκας

ρωσσιζού χαρτονομίσματος. Μετά δέ ταυ 
αστυνομικών ύπαώλτ^.ωυ εις την οικίαν α. 
εύοον μεγαύρυ ποσότητα ισπανικού κηρού. ιυα ο
ζιμάζη έπ’ αυτού τούς τύπους τρς πλακάς. Συν τοϊς άλλοι; δ’ ε£ 
ζαί τμήμα χάρτου, ϊ/οντος ρωσσικούς γαρακττ.ραζ, ζαί ’ϊ.υ τιυι 
Ο.ίω κειμένω έπί τή; τραπέζη; παρετήρησα δύο αντίτυπα ληοθ·

ώτ, ιϊ; ui'latWJ ζαί ip-jOpu-j 
Mira is ταύτα ό Κ. Σάέ’ϊχ έζήτησε τί,

ποος την κα.ττ,γ^ρι^υ αποσειτμ. 
τήυ δίκην έπί μίαν εβδομάδα.

Ό συυήγοοος τώυ κα.τηγοο-

ται .δοθώσιν αύτοϊς, άλλά

α*

08(1,000 φο. Οί εζταζτοι απεσταλμένοι λαμβάυουσιυ ά»; μισθόν 
13,000 φρ. ζαί τάς εποαίνος ποοσθίτους επΓχοοΓ.γόσεις’ ο ευ Πα- 
ρισιοις, 100 χιλ. φο.· ό ευ Αονδίνω ζαί ό έν Ηετοουπόλει 83 χιλ. 
φρ.*  ό έν Βερολίυω ζαί ό έυ Κωνσταντιυουπόλει, 33 χιλ. φρ.· ο έυ

αλλοδαπή ΓΛ-τήοχουτο 
γραμματίων, άτινα

ν.πόοιον

Ρωσσία;. Ποό
γ'/.ικά. υου.ίσυ.ατα. ούυα.υτα.ι ,ά άποοοθώσιυ αύτοί;, τάδεόωσσιζ; 
γα.ητουου.ίσυ.ατα. ποίπει υά. κοα.τκ,θ'ύσι, και οί α.ττυυου.'.κ.οί υπαύ.· 
ζη)οι άπεδωζαν τοϊς κατηγορ')υμ.ίυοις όσα άγγ'-κά νομίσματα εύ-
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Ο ΑΛΗ IIASEAS
ΗΤΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΠΛΟΤΗΣ, ΤΥΡΑΝΝΙΑ.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣ 

γ π ο

ΣΤΕΦΑΝΟΥ θ. ΕΕΝΌΥ.

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

ΚΕΦΙΑ; Η'.
ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΤΟΥ Ι1ΟΛΙΤΙΣΜΟΥ AAESHTIIPIA.

Ό ιατρός 'Ιερώνυμος Δε-λα-Λάνσης (Jerome de la Lance) εκάθητο επι ανακλίντρου, έχων είς τό πλευράν 
του παρακαθημενηυ την γόησσαν Ζιδρέν, ήτις περιτυ 
λισσουσα τους δύο αυτής βραχίονας περιξ τοΰ τρά
χηλου αύτοΰ και θεωροΰσα ιλαρώις το ήδη ύπό λευκοιν 
τριχών περιπλαισιούμευου προσώπου του (α) έφαίνετο 
οχτανεί εκβεβακχευμέυη ΰττό έρωτος εν ταΐς άγκάλαις 
ανδρος καταβαίνοντος ήδη τήυ κλίμακα τοΰ γήρατος.

Το δωμάτιου τοΰ ιατροΰ, παράρτημα τοΰ κτηρίου 
τοΰ μοναστηριού, ουδεμιαυ είχε συγκοινωνίαν μετά 
τούτου, διότι ήτον ωκοδωμημενον είς τό εκτός αύτοΰ 
μέρος. Ητο σχεδόν γυμνόν, άσκευές μή περιέχον ή 
μιαν τράπεζαν καί τινα ψυαθόπλεκτα καθίσματα.Ή- 
δύνασο όμως νά ίδής πλεΐστα βιβλία άτάκτως έρριμ- 
μενα, φιαλας φάρμακων και εργαλεία τής χημείας φυ
σικής καϊ χειρουργικής.

φυλαξ Αλβανός, οστις πρό ετών παρηκοΧουθει 
τον ιατρόν, έγρηγόρει ec τω παρακείμενη θαλάμω, 
αποτρεπων τήν είσοδον είς πάντα τόν βουλόμενου νά 
είσεΧθν).

t Είπε μοι, σοφέ μοι 'Ιερώνυμε, ελεγεν ή Άθιγ- 
γάνη μετά γοητευτικής φιΧαρεσκείας, ώσεϊ εγχελυς 
περιστρεφουσα, το όμοιου νηρηίδος σώμά της επί τοΰ 
αυακλιυτ ρου, είπε μοι, ώ φωταγωγέ άστήρ τής Ζιδρές 
σου / οποίον το μέσον, δι ου όταν τις δηχθή ύπό ίοβό- 
Χου ερπετού θεραπεύεται καϊ δεν αποθνήσκει;
, Ζιδρέ, μετά μελαγχόλικοΰ γέλωτος απεκρίθη ό 
ιατρός, ο πρός εμέ έρως, σου είναι ό τοΰ μαθητου πρός 
τον διδασκάλου. Ερας, εμπαθως την επιστήμην καϊ δέν 
φαίνεσαι ειμή, μόνον όταν έπιθυμής νά έκμάθης τι έκ 
ταύτης· τότε έρχεσαι μόιον . . . γίνεσαι δέ σπανιωτέ- 
ρα, καϊ μάλιστα καθόσον γηράσκω . ... τό βΧέπω, έ
παυσες πλέον τοΰ νά μέ αγαπάς.

~Εαζ 7Γ^ δύνασαι, ή-χώ γλυκεία τών ώτων μου, νά 
με ο μ ίλής ούτως ; βγώ δέν σέ αγαπώ ! καϊ δέν είμαι ώς 
σύζυγός*  σου ; καϊ δέν ήθεΧον είσθαι ή νόμιμος, άν ή 
τέχνη, ήν μ έδίδαξες, Sep άπήτει νιι περιφέρωμαι κα
τα πόλεις καϊ χωρία πρός καλόν τής ανθρωπότητας

Συγχρόνως μέ τάς λέξεις ταύτας έκόΧΧησεν ή Α~ πίγγηρο; τας παρειάς της έπϊ τοΰ λευκού πιόγωνος τον 
ιατροΰ καϊ ήρξατο ήδύτατα νά κανακαίυη καϊ κατασπά- 
ζηται αυτόν. Οί οφθαλμοί τοΰ ιατροΰ άπεχαυνοΰυτο ώς 
αν υπο ύπνου κατεβάλλοντο.

— Λοιπον νά μή φύγης πλέον έκ τοΰ πλησίον μου, 
«ποτέ να μη φύγης πλέον, άγγελέ μου'» σφιγγών τήν 
χεΐρα τής Ζιδρές ελεγεν.
, ~ Αδύνατον ! πρέπει απόψε πριν τοΰ μεσονυκτίου 

ν αναχωρήσω- είπεν αυτή μετά προφανούς ανησυχίας.
— Απόψε ! . άλήθεια ; διατί ;. . . ά όχι, Ζιδρέ, 

δεν σε αφινω πΧεον ν' άναχωρήσης, ούτε δύναμαι μα- 
Kporepov να υττοφβρω τον χωρισμόν σον.

„ Ζεν θα μ εμποδισης, ώ ήδύτατον άυτικείμενον 
της μανίας μου ! διότι, άκουσον' είς τρεις ημέρας πρέ- 

ΐίς τ° Εαρδίκι, ΐνα σώσω τήν Χάμκω και 
Χαιυιτζα. . . γνωρίζεις ότι τώρα εύρίσκονται εις χεΐ- 
ρας των Γαρδικιωτών ό ΒέΧιος τάς συνέλαβε καϊ πα- 
ρεοωκεν αυτας προς τούς Γαρδικιώτας.

— Αλήθεια ! τεταραγμένος καϊ άνεγειρόμευος έξε- 
φωνησεν ο ιατρός- άΧήθεια έπανέΧαβε ώς νά ένδιαφέρε-....... KaL ° ^Μ?»···· μήπως συνελήφθη καϊ ό 
Αλης ; . . ,

— Αγνοώ, απεκρίθη ή Άθιγγάνη . . - άΊνοώ τί άπέ 
ycn^ . . ,γγνωριζω,, ότι δέν συνεΧήφθη, ότι μόνον ή μή- 
τηρ^ και η αδεΧφή του έπεσαν είς χειρας τών Γαρδικι- 
ωτων, υποκρύπτουσα τήν άΧήθειαν είπεν αυτή. . είτα 
θερμοτερον εξηκοΧούθησεν. Πρέπει νά δράμω έκεΐ καϊ 
να αφιερώσω απασαν τήν έπιστήμην μου, ΐνα τάς έ- 
ΧζυϋΓρωσω.
, ~J^ai ^e,V τί a^iyoivov ό 'ΑΧής ; . . . άς
εΧ,ϊΐζωμεν ωραία μου Ζιδρέ, οτι δέν κατεύθυυε τά βή
ματα αυτου ενταύθα πρός ζήτησίν μου.

—■Διατι, Ιερώνυμε; ήρώτησεν ή Άθ^άνη μετ'α
πορίας.
t rrJ,l0Ti ° eivai ένταΰθα, ήΧθε πρό μιάς
η ουο ήμερων και συνεδεσε συμμαχίαν καϊ έπιμαχίαυ

(«) Ο Kusio; IIouzsiiA ii/u, Ζτι, ίτ-j.·, τό 1806 τό> έ;·.··;,:ν:· |ω-
difHVSCj rtT0 ςΧΛτ&ντ&ύτ/ϊί·

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ;
με τούς ΆΙαυροβουνιώτας, όπιος μετά τών παΧΧηκα- 
ρίων του εικοΧουθή τη τόν αύτοκράτορα Πέτρον τόν Γ. 
εις την εκστρατείαν- αν Χόιπόν συναπαντηθή μετά τοΰ 
βεη θεΧει άαεσως τόν καταμυνήση πρός τούς Μαυρο- 
βουυιωτας' ούτοι δε άμα πΧηροφορηθώσι πώς είναι ού 
τος αμέσως θά του φονεύσωσι, ή θά τόν παραδώσουν 
εις τους Γαρδικιώτας .... τότε θ' αρχίσουν νά ύπο- 
πτευωνται καϊ έμέ τόν ίδιου.

— Τούτο είναι αρκετή αιτία διά νά αναχωρήσω μίαν 
ώραν ταχυτερον, είπεν ή Άθσ^άνη . . . πρέπει νά έπι- 
στριψω εις τά πέριζ τοΰ Γαρδικίου . . . ό ΆΧής, όστις 
την ώραν ταύτην δέν αγνοεί τήν σύΧΧηψιν τής μητρός 
και τής αδεΧφής του, αναμφιβοΧως θά εΰρίσκεται κε- 
κρυμμενος εκεί πΧησίον είς τό άντρου τοΰ Γκοραντζή 
ενασχοΧουμενος διά τήυ δραπέτευαίν τωυ.

-—Φεΰ ! τά πάντα συντείνουν είς τόν διηνεκή χωρι
σμόν μας ποΧυέραστή μοι Ζιδρέ. ΜόΧις έρχεσαι, ω 
εωθινή αηδών, καϊ πάραυτα πάΧιν φεύγεις ώς ήδύτατον 
ονείρου, έκάστοτε δέ άφίυεις έν τή καρδια μου, έν τή 
μνήμη μου, έρωτα σφοδρότερου τοΰ έρωτός μου' δια- 
φΧογεστέραν επιθυμίαν νά σ' έπανίδω . . . έπεθύμουυ 
αμβροσία μου Ζιδρέ, ποτέ υά μή ι'ιποσπασθής τοΰ 
πΧευροΰ μου, νά ζής με τήν ιδίαν ζωήν μου, αί ώραι, 
αι ημεραι, τα ετη σου νά συνταυτίζωνται μέ τά εμά, 
να μάς θεωροΰσι πάντοτε έναγκαΧισμένους ώς είς ταύ-

Ίθ,> απιγμηυ, και να απερχωυται μαρτυροΰντα τί/ν 
ευδαιμονίαν μας, τήν μακαριότητα μας !

Ο ιατρός εζεφραζετο μετά γΧώσσης διακαούς, ήτις. 
διετρανωνεν, ότι ή καρδια του ήτο ποΧΧω νεωτέρα τοΰ 
σώματός του, οτι ιϊΧηθώς ήρΐιτο μετά παροξυσμού τήν 
Αθιγγάνην, ότι όΧοσχερώς διετεΧει ύπό τήν μαγγα
νείαν της. Δεν συνεβαινεν όμως τό αύτό καϊ είς τήν 
εικοσαετή Ζιδρέ- αΰτη είς τούς τρυφερούς Χόγους τοΰ 
ιατροΰ μηχανικώς ή μιίΧΧον ώς άριστος ηθοποιός ύπο· 
κρινομενη και παιζουσα με τά ανθρώπινα αίσθήματα, 
τον ενηγκαΧιζετο, κατησπάζετο τό μέτωπον, τούς όφ- 
θαΧμους, τας παρειάς καϊ τάς χειρας αύτοΰ, πΧήν ού- 
δενα ασπασμόν εφήρμοζεν οίκειοθεΧιος είς τιι πυρέσ- 
σοντα^(ειΧη τούτου, ή καϊ αν τούτο έποίει τά ίδικά της, 
ησαν αυευ θερμότητας, εξ ών ο μή τυφΧώττων έραστής 
ηδυνατο νά άναγνώση τούτο είς τό βάθος τής καρ
δίας της.

^0Κ^ωΡ Ιερώνυμος Δε-Χα-Αανσης ιίγων τό πεντη 
κοστον εννατον έτος τής ήΧικίας του καϊ πρό είκοσι 
ετών διατριβών εις Ήπειρον ύπήρξεν ό ιατρός καϊ ό 
στενός φίΧος τοΰ ΒεΧή βέη τοΰ πατρός δηΧ. τοΰ ΆΧή. 
ΙΙτοι^ εκ της εΧβετικής Σαβοΐας ΈΧβετός- άνήρ δέ 

με, νοΰν και μεγιστην επιστημονικήν παιδείαν, ήναγ- 
κασθη δια παντός νά αποχαιρετήση τήν πατρίδα αυ
τού και *τηυ  χριστιανικήν Ευρώπην οΧόκΧηρον, ΐνα 
κρυβή,^ η μάΧΧον ειπειν, ευταφιασθή είς ταύτην τήν 
Γουρκιαν, ευεκα τρομερού δυστυχήματος, είς ό άκου- 
σίωώ> if εκουσιως υπεπεσεν, καϊ οπερ άποσιωπώμεν ώς 
μηδενός καΧοΰ πρόξενον τοΐς μανθάνουσιν αυτό . . .
, Ε?ΓΤ“ καί ^KeilJa ν-χον παρέΧθει έτη, άφ' οτου ό 
ιατρός είχεν απαντήσει ευ μια τών στευορρυμών ταιν 
Ιωαννίυων τήν 'Αθιγγάνην, κοράσιου ούσαν τότε δε- 
κατριετες ανευ σανοαΧιων χειραγωγούν τυφΧόν καϊ ό- 
μοφυΧον αυτή έπαίτην. ΈξεπΧάγη ίδών τά έκφραστι- 
κα και έρρύθμα χαρακτηριπικά της- οθεν καϊ έστάθη 
αποτείνων ερωτήσεις πρός τόν τυφΧ'ον περϊ τής άπω- 
Χειας τής όράσεώς του, κυρίως όμως όπως κάΧΧιον θε
ώρηση τό κοράσιου οπερ εΰρισκεν άξιον τής γραφίδας 
τοΰ περικΧεεστερου ζωγράφου τής ΙταΧίας.

Άποτείνας έρωτήσεις πρός τήν γ υ φ τ ο π ο ΰΧ α ν 
ευρε την ετοιμότητα καϊ την κρίσιν της έτι μαΧ- 
Χον υπερβαινούσας τά κά,ΧΧη αυτής. Τότε προσεκά- 
Χεσε τον τυφΧον να τον άκοΧουθήση είς τήν κατοικίαν 
του, ινα εξετάση τούς όφθαΧμούς του, Ευτυχώς ή τύ- 
φΧωσις δέυ ήτον έκ γενετής, άΧΧά διπΧή άμπόρωσις- 
οθεν και μετιι αικράν έγχειρίασιν κατώρθωσε νά έπα- 
ναγαγρ τ'ον πτωχόν 'Αθίγγανον είς τό φώς τής ημέρας.

Ή θεραπεία αυτή, έν τή ζωηρά καϊ φύσει εύφΧογί- 
στιρ φαντασία τής Ζιδρές ώς καί τινα ιίΧΧα τής χη
μείας πειράματα, άτινα ό ιατρός ένώπιόν της έκαμε 
ευεπυευσαν άπειρον έν τή καρδια της ήδονήν έπεθύμη- 
σε και έζήτησε^ νά μέυη ώς ύπηρέτρια παρά τω ίατρώ. 
1 ωοντι μεθ ημέρας τινας έπέστρεψε μόνη και τόν 
παρεκαΧει να τήν παραΧάβΐ) είς τήυ υπηρεσίαν του 1 θ °^av,L°v Ζιδρές έδούΧωσε τόν ιατρόν,
καί °ξν, θ^νηθη να απόρριψη τήν πρότασιντης. Τήν 
παρεδεχθη Χοιπον καϊ αυτή, αφού δι έξιδιασμένης 
δραστηριότητας και επιμεΧείας έπανήγαγε τήν τάξιν «ς top παρημεΧημένου οίκον του, έδόθη είτα ψυχή τε 
και σωματι, εις την έκμάθησιν τών θαυμαστών εκείνων 
πειραμάτων τής χημείας, άτινα ήδύναυτο νά έξασκώ- 
σιν επιρροήν ύπεράνθρωπον έπϊ τών αγροίκων πνευ
μάτων τής τότε έποχής. 'Έμαθε τήν κατασκευήν, τήν 
συνθεσιν, την σνάμιξιν καϊ τήν διάΧυσιυ τώυ φαρμά
κι,u>, και ποΧΧώυ άΧΧωυ συσκευών, 'έμαθε νά άναγι- 
νωσκη καϊ νά γράφη κάΧΧιστα διαφόρους γΧώσσας, 
και εντός τριών έτών κατέπΧηξε καϊ τόν ίδιον διδά- 
σκαΧον της διά τών γιγαυτιαίων αύτής προόδων έξαι- 
ρετως δε δια το τοΧμηρόν καϊ μεγάΧεπήβοΧον τών 
ποΧιτικων δοξασιών της.

ΠΧην μετά τρία ετη η Ζιδρέ είσήρχετο είς τό δέ-

κατον έβδομον έτος τής ήΧικιας της, ήΧικία καθ' ήν ό 
κάΧυξ ήνοίγετο είς άνθος.

Ω ιατρός, αν καϊ πατήρ αύτής κατά τήν έποχήν έ- 
κεινηυ. επανεύρε π~Χησιου τής Ζιδρές τι;ν ζωηρότητα, 
και τας μικράς τρεΧΧας τής ήβης αύτοΰ. Ούτε ή πεί
ρα, ούτε ή παιδεία ούτε ή σοφροσύυη του ήδύναυτο τοΰ 
Χοιποΰ να καταδαμάσωσι τον σφοδρόν έρωτα, όν ή Ζι- 
δρε ευεπυευσεν αύτώ. Τήν ήγαπα, τήυ ήράτο και τήν 
εζηΧευεν οθεν ^ καϊ έφοΒεΐτο νά έγκαταΧείψη αύτήν 
μονήν, καί τοι διά βραχεΐαυ ώραν. 'Ευόμιζεν ό δυστυ
χής ιατρός, ότι ηθεΧον τοΰ ΰφηρπάσει του άγγεΧόυ 
τογ παρημ, Χησε τα παντα καϊ ώς ό ΉρακΧής είς τούς 
πόδας τής ΟμφαΧεως και ούτος έτΐθη ύπό τούς πόδας 
τής περικαΧΧεστάτης Άθιγγάυης.

II υεα Ζιδρε^ εφερευ αφ ετερου ιίπειρον σέβας πρός 
τας γνώσεις καϊ τήν σοφίαν τοΰ Ιερωνύμου. Κατά τάς 
ήμι ρας έκείνας άνήρ ώς ό Δε-Χα-Αάνσης ήτον άΧηθής 
λυχνία διά τούς έπιθυμοΰντας νά βΧέπωσι. Τό σέβας 
καϊ ή πρός τούτον φιλία έφείλκυον τήυ Ζιδρέυ έκ τής 
καθημερινής συυαυα-ροφής είς τόν τάς άντιδιαμέτρους 
ηλικίας ταυτιζοντα παράδοξου έρωτα τόν καλούμενου 
«έρωτα τής συνήθειας,» έρωτα φιλίας του μή περιέχον- 
τα όμως εν τω ευι οντι ισηυ δοσιν τοΰ παροξυσμού, 
τής παραφροσύνης, τώυ έπιθυμιών, τοΰ σφρίγου τοΰ ε
ταίρου, τον, ευ μια και μονή στιγμή δυνάμενον νά με- 
τατρέψη εις πάγον πολικόν τήυ καρδιαν τοΰ ένός, υά 
ρίψη δέ εις μανιώδη παραφροσύνην τήν τοΰ άλλου.

H Ζιδρέ διανυσασα δυο αλλα ετη παρά τω ίατρώ 
καϊ συζήσασα μετ'αύτοΰτό νΰνώς συμβία έτελεΐοποιήθη 
είς την χημείαν, εις τάς γλώσσας καϊ είς τήν ιατρικήν. 
Η μέραν τινα εστάλη παρα τοι, Δε-λα-Αανση είς του 
γυναικουιτηυ τού Βελή βεη, ΐνα φέρη πρός τήν ασθε
νούσαν Χαϊυίτζαυ φάρμακά τινα. Τότε πρώτον έγνω- 
Ριβθη μετά τοΰ Αλή βεη, όστις άφήκεν είς του νοΰν 
τής Αθιγγάυης βαθεΐαν έντύπωσιυ. Διά πρώτην τότε 
φοράν ή άτρωτος νέα ήσθάνθη νύξιυ βέλους τοΰ υιού 
τής Αφροδίτης.

Ο Άλής ήτο μεΐραξ, ιιλλ ή τόλμη, οί τρόποι του, ή 
φαντασία καϊ τό έπιχειρηματικόν αύτοΰ έπεφαίυοντο 
ηδη διαπερώντες και αυτό τό τοΰ γυυαικωνίτου πολύ- 
τειχον όρκος. Επεπρωτο λοιπόν ή πρώτη κατάκτησις, 
ηυ έπϊ τοΰ κόσμου τούτου έκαμεν ό Άλής, νά ήναι ή 
πυρώεσσα Άθιγγάνη.
, θ Ζβίψε δεν ήδύνατο νά μένη Κεκλεισμένη
εν τώ οικιρ τοΰ ιατρού, καϊ δεδεσμευμευη ύπό τοΰ μο
νομερούς, έρωτος αύτοΰ. Ό οξύς αύτής νοΰς, τοσούτον 
φωτίσθεϊς ήρξατο σύν τοΐς άλλοις νά διαφλέγηται καϊ 
υπο , ολμηράς φιλοδοξίας αταγγελλούσης αύτή, ότι ή
δύνατο νά παίξη άυώτερον προσώπου είς τάς χώρας έ
κείνας, ή το τής άδοξου έραστρίας τής κεκλεισμέυης 
ευ τιρ οίκω τοΰ ιατρού... έπίς-ευεν οτι ήδύνατο νά κάμη 
να την λατρευωσιν ώς ύπεράνθρωπον όν, ώς γόησσαν, 
ώς νύμφην τής αρχαιότητας, ώς θεότητα.

Ιό κράτος, όπερ ή Ζιδρέ άπέκιησευ έπϊ τοΰ ιατρού, 
ούτος δε οχι μονον δέυ ήδύνατο υά άρυηθή 

^’τί, αυτθ ήθελεν αιτήσει, άλλα τουναντίον εύπει- 
θώς υπήκουευ είς τάς διαταγής της,

Η Ζιδρέ έξητήσατο συντόμως παρά τοΰ ιατρού ά
δειαν απουσίας, ινα επισκεφθή τούς συγγενείς της' ού
τος όμως υομίζων οτι δέν ήθελε ζήσει μίαν στιγμήν, 
αν μιαν, στιγμήν έχωριζετο αύτής, τήν έπαρακάλει νιι 
μη τον εγκατάλειψη. Έπρότεινε πολλάκις υά τήν νυμ- 
φευθή, πλήν ή Άθιγγάνη χωρίς υά απόρριψη τήν πρό- 
τασ,ιυ άνεβαλλε ,τήν ύπόθεσιυ έπιμέυουσα προτερον 
υα επισκεφθή τούς γονείς της. Ή αλήθεια όμως ήτο 
ότι τηκόμενη, ύπο τοΰ σφοδρού έρωτος, ουπερ ό Άλής 
ενεπνευσεν έν τή καρδια της έπεθύμει νά άπομακρυν- 
θη τοΰ ιατροΰ, ινα., άκωλύτως άκολουθήση του Άλήν εις 
τον τότε κλεπτικόν καϊ πεπλανημένου βίον του.

Επι τελους„η,Ζιδρε ημέραν τινά άφήκε τόν ιατρού 
γραψασα αυτώευγνώμονα καϊ παρηγορητικήν έπις-ολήν 
και δικαιολογούσα τήν άπόφασίν της. "Εκτοτε του έπε- 
Ϊ^7ΤΛΤ,° ^ό'-ώλ.ειμμάτωυ φέρουσα γυως-ικόντι σημείου 
δι ου ήδύνατο υά είσδύση έλευθέρως είςτόΜαυροβούνιοί’, 
προ πάντων όταν ή ανάγκη τήυ ωθεί, όταν δηλ. έπε- 
θύμει χρήματα η φαραακα τινα, ή έζήτει υά μάθη τι, το οποίον δεν έγίγνωσκεν εισέτι, ώς μή έχουσα βι
βλιοθήκην άλλην ,ή το απέραντου αυτής μνημονικόυ, 
καϊ φαρμακείου τό τοΰ Ιερωνύμου Δε-λα-Λάνση. Τ'ο 
γνωστικόν τούτο σημειον είναι έκεΐνο, όπερ είχε δώ
σει και προς τον Αλήν, ΐνα είσέλθη έλευθέρως είς το 
Μαυροβούνιον.

Εκ τής παρακατιούσης ομιλίας θέλομεν πληροφο- 
ρηθή τί έζητει ι/ Ζιδρέ τήυ νύκτα ταύτην ένταΰθα.

■^°^7Τ0Ιή Ζιδρε αου, πολυθέλγητρος Ζιδρέ μου, 
ελεις να μάθης απ έμέ απόψε τά τέσσαρα ταΰτα 

πραγματα; ... . άλλα τινα μέλλεις νά κάμης τούτων 
χρήσιν ;

Την καλλίτερου του κοσμου, σοφέ μου Ιερώνυ
με ! να θεραπεύσω τά δεινά τής ανθρωπότητας, νά λυ
τρώσω πολλούς ,τοΰ θα νάτου καϊ τώ>υ δυστυχιών, μετ' 
ανυπομονησίας απεκρίθη αυτή . .. . μέ γνωρίζεις...........
έκαμα άλλην ,χρήσιυ τών όσων άχρις ώρας μέ έδίΰα- ί,ας. . . αλλα, ιατρέ, είναι ώρα όγδοη, θεωροΰσα τιμαλ
φές τής 1 ενευης ώρολόγιον,προσέθεσεν έπαναφέρω είς 
την αυημην σου καϊ πάλιν οτι ή Χάμκω καϊ ή Χαΐνί-

-ΑΝΟΤΑΡΙΟΥ 23,186-2. αΝΟΤΑΡΙΟΤ 23, 1862 ] Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ότι θά βυθισθή καϊ άναδώση φυσαλίδας, αιτινες είναι 
αί τοΰ δηλητηρίου. Δύνασαι τέλος νά άλωσης οφεις 
θέτουσα καθ' έκάστηυ χλιαρόν γάλα αναμεμιγμενον 
με αρκετήν ζάκχαριν πλησίον τοΰ μέρους, ένθα υπάρ
χουν ούτοι καϊ θέλεις τούς Ιδεΐ τιθασσευομένους και 
τακτικώς πλησιάζοντας καϊ γευομένους, τούτου., Δια 
τοιούτου μέσου οί Ίνδοϊ έξημεροΰσι τήν ιοβόλου ασπί-^ 
δα- άναμφιβόλως δέ οί ιερείς τώυ Αιγυπτίων διά τοΰ 
ίδιου μέσου προσεκάλ.ουν έπϊ τού βωμού τής 'Ίσσιδος 
τάς ασπίδας και αύται άκουουσαι τήυ φωνήν των τους 
έπλησίαζου καϊ έκάθηντο έπϊ τών χειρώυ των καϊ εκα- 
μ,νου τόν^ έκπληκτον όχλου νά πιστεύη, ότι οί ιε
ρείς έπροστατεύοντο ύπό τής θαυματουργού θεότητας. 
Τό λεγόμενον κοινώς τής άγ άπης τ ό β οτ α ν ι (Eryne’uun Campestre), οθεν καϊ οί δημώδεις στοίχοι

Τίς αγάπη; τό βοτάνι 

"Οποιο; τό ϊίει καί ίέν πιάνει 

Τήν αγάπη οπον εχει χάνει.

Έχει έπίσης τήν άρίστηυ ιδιότητα υά θεραπευη 
τώυ όφεων τάς δήξεις. Δώσε τέλος εις τόν οφιν 
σου νά δαγκάση χονδρόν φώσωυα, απόσυρον τού
του βιαίως καϊ θέλεις άφαιρέσει τούς , άγκυστρω- 
τούς δδόρτας του και έξαυτλήσει τά ιοδόχα αγ
γεία τού στόματός του. "Ολα ταΰτα τα μέσα ι εν 
υπάρχει ή έλαχίστη αμφιβολία οτι ήσαν γνωστά 
τοΐς άρχαίοις καϊ έν χρήσει παρ αυτόίς' άλλως τινι 
τρόπω δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν την περί τον Ορ- 
φεα συνάθροιση’ τών όφεων; ή τούς όφεομάχους Ί1 άλ
λους τής Κυρηναϊκής Λυβίας, οΐτινες καϊ, τα ίδια 
βρέφη των έξέθετου ενώπιον τών όφεων καϊ τά απε- 
συρον άβλαβή, ή τούς Μάρσους τής 'Ιταλίας, οΐτινες^ 
μόνοι διεξέφυγον τόν θάνατον έν τώ άμφιθεάτρω, τοΰ 
αύτοκράτορος Έλαιογαβάλου ; Αλλά μήπως καϊ σή
μερον δέυ συναπαντώμεθα, φϊλομαθεστάτη μου Ζιδρέ,, 
μέ τάς γόησσας τής Δανικής Γουΐέυης, αιτινες, διά 
τών αύτών μέσων άλίσ κουσιτόυ φοβερού και, πελώριου 
άμμωδίτην οφιν, καϊ αέ τούς Αιγυπτίους, Άρα
βας καϊ Μαροκινούς παίζοντας μέ τούς οφεις ώς οί 
προσκυνηταϊ μέ τά κομβολόγιά των; ειδου έγώ τού
τους, οΐτινες ήχούντες διά κιθάρας, στροφήν μονό
τονου ποτέ μέυ εις έλαφρόν, ποτέ δέ, εις βαρυν ή
χον υά διατάττουυ τόν ψυχρόν οφιν υά ορθουται υα 
όρχήται, νά τρέχη, νά συστρέφηται, νά, περιτυλισση- 
ται καϊ είς άλλα πολλά τής οικιακής ιϊνατροφής μα
θήματα νά υπάκουη.

Οί μελάνες τής Ζιδρές οφθαλμοί έλάλουν, ώσπερ 
λαλεΐ ή γλώσσα. Μετά πόσης απληστίας εναπεταμί- 
ευευ είς τήν μνήμην της όλα ταύτα !! Έπϊ, τωυ ήλεκ- 
τροφαώυ παρειών της διεχέετο ένίοτε πρόσκαιρον ε
ρύθημα, αποτέλεσμα τού έκ τής καρδίας πρός τόν 
εγκέφαλον αναβιβαζόμενου αίματος- έρύθημα όπερ 
ώς μικρός αχνός έπϊ κατόπτρου στεγνούμενος πάλιν 
ί^ίν^το αφαντου έ^καταΧαττον ττ/ν eirayioyov αντη\ 
φυσιογνωμίαν εις το τέλειου διαυγές της, είς την φυ
σικήν διάλαμψιν τώυ ζωτικωτέρων χαρακτηριςικών, 
άφ' όσα ήδύνατό τις νιι άπαντήσρ καϊ άτινα, άνευ υ- 
περβολής, ι')δύναντο νά διατραυώσωσι και μακραν αυ
τής τά έν τή καρδια της σφοδρά πάθη.

Ή Ζιδρέ, ήκροάτο όρθια τό πρώτου μάθημα τής 
υυκτός εκείνης, αμα δε ό ιατρός έτελείωσεν, εσπευσε, 
πάραυτα υά τόν έναγκαλισθή, να του κόλακεύση και 
καθήση πλησίον του, έπεξεργαζομέυη μεθ' ορμής καϊ 
μετ' έπιμελείας τιι αντιφάρμακα, περιτυλίσσουσα 
ταύτα είς ράκη, είς χαρτία, γράφουσα σημειώσεις και 
κρύπτουσα ολα εντός του επιστήθιου της.

(Έπεται ή συνέχεια).

τζα εύρίσκονται είς τάς χειρας τΐου Γαρδικιωτών. Ή 
Άθιγγάνη έδείκνυε μεγιστην ανυπομονησίαν, μαρτυ
ρούσαν ότι δέν έβλεπε τήν ώραν νά άυαχωρήση.

___Πολύ καλά, θέλεις λοιπον να μάθης ...._ Να/ ’ τιι τέσσαρα. ταΰτα πράγματα, σοφέ μου 
ιατρέ, πρώτον πώς δύναμαι νιι εξημερώσω τους, οφεις, 
δεύτερον τίνι τροπω νά πλησιάζω τα αγρια θηρία ακιν 
δύνως, τρίτου πώς νά κάμνω έγχειρίσεις εις τό σώμα 
ασθενούς χωρίς ούτος νά αΐσθάυηται πόνους, καϊ τέ
ταρτου νά καταστήσω βλακα, ον τινα θέλω υα κάμω 
νά πιστεύη ή όμολογήση όσα λέγω ή ύπαγορεύω,... νά 
τόν μεταχειρισθώ ώς οργάνου τώρ πολιτικών αναγ
κών μου.

— Καϊ τά τέσσαρα ταΰτα είναι τετράστομοι μα- 
χαιραι Ζιδρέ,μειδιώυ είπεν όΊπποκράτης.Ό κατέχων 
ταΰτα Ζιδρέ δύναται νά κάμη όσην καλήν τόσην^ και 
κακήν χρήσιν αύτοιν' καϊ όμως, οπερ χειριστον, η μα- 
χαιρα είναι πάντοτε μάχαιρα είς τάς χειρας έκαστου 
ανθρώπου καϊ προξενεί πάντοτε φόβον πρός τούς 
άλλους.

_Ναϊ,οσάκις δέ ν γνωρίζομεν,άυ ό κρατών αυτήν εχη 
ύγιεΐς ή βεβλαμμένας φρένας, αγαθήν ήσκληράν καρ
διάν, διέκοψευ ή Ζιδρέ μετά δελεαστικού μειδιάματος, 
πλήν σύ, έρωτά μου Λάνση, δύνασαι να διστασης δια 
τήυ Ζιδρέ σου ; όμιλεΐς ώς νά μη εγνώρισας την κίιΡ~ 
δίαν της πρό τοσούτων χρόνων .... προσποιείσαι, ότι 
δέν γνωρίζεις καϊ αύτούς τούς τοίχους τής κατοικίας σου.

Ό ιατρός μετά τινων στιγμών σκεψιν είπεν'
— Ό οφις είναι τό ψυχρότερου, το απεχθέστερου τώρ ζώων. Φαυτάσθητι, Ζιδρέ, 'ενα πύθωνα, ένα ορά- 

κοντα' ύπάρχει τέρας ισχυρότερου, γιγαντωδεστερον, 
μεγαλοπρεπέστερου τούτου ; καϊ όμως τά κάτοπτρά 
τών λεπών αύτοΰ καϊ τά χρώματά του γοητεύουσι τον 
οφθαλμόν’ τά δακτυλίδιά του περιπλεκόμενα εις ποι-, 
κίλους κρίκους παρέχουν πάντοτε είς τήν γραφίδα του 
ζωγράφου ποικίλας φάσεις καϊ μορφάς. Ό δράκων δεν 
φέρει το μονότονον τών λοιπών θηρίων, είναι ό^ρόΐ'ος 
είσχωρήσας είς τάς θρησκείας πάντων τώυ έθνών. Οι 
άρχαΐοι 'Έλληνες, οί Αιγύπτιοι, οί Ίνδοϊ, ,οί Μεξικα
νοί έξημέρουν αύτούς καϊ τούς έδείκνυον, είς του εύπι
στου οχλου ώς όντα ιερά, ώς θεότητας. Άναμφιβόλως^ ό τρόμος, ή φρίκη, ό θαυαασμός, τόν όποιον προξενεί 
ή θεά ένός όφεως, έκαμαν τόν άνθρωπον νά νομίζη τους 
τιθασσεύοντας καϊ κρατούντας τούτους , ώς οντα προι
κισμένα μ.έ ύπεράνθρωπον δύναμιν. Τήν δυναμιν ταύ-, 
την έξαιτεΐσαι καϊ σύ, ώ άπληστος μαθήσεων Ζιδρέ 
μου, προσεθεσευ ό ιατρός ατενώς θεωρών αυτήν καϊ δι- 
δωυ νύξιυ, ότι μ όλας τάς διαβεβαιώσεις τής μαθή
τριας του περϊ τής έπϊ καλώ χρησεως αυτών ε>εν ητο 
όλοτελώς περϊ τούτου βέβαιος.

Ήνοιξε μετιι ταΰτα κιβώτιου καϊ λαβών,απ αυτού 
βοτανικής τινας φιάλας, τάς άπέδειξευ αυτή λίγων'

— Βλέπεις τούτο τό φυτόυ; ανήκει εις τα δ ι κ οτ υ 
λήδ ο ν α μ ο ν ο π έ τ αλ α' είναι, ώς ,βλεπεις, ποώ
δες καϊ καλείται ά ρ ιστ ο λ οχ ία ιιγ,κουσίδ α' 
διά τούτου δύνασαι νά γοητεύσης πάντα ιοβόλου οφιν' 
πλησίασαν τούτο άφόβωτ πρός τήν υσφρησίν του, ιϊπό- 
συρέτο άνεπαισθήτως και θελεις τον ιδεΐ να ερπρ και 
νά σέ ακόλουθή νεναρκωμένος. Τό φυτόυ τούτο είναι 
φυτόυ τής Αμερικής, είναι φυτόυ σπειροειδες (entor- tille) μέ μάλλον μιικρά παρά πλατέα φύλλα, πλην 
αιχμηρά καϊ σχοινοφόρα, σχήματος καρδίας διακε
κομμένης κανονικώς περιβάλλοντα το στέλεχος αυ
τού' ό κάλυξ του είναι ορθός μέ λογχωτά καϊ κατά τι 
ήκρω ιηριασμένα χείλη.

Τό δηλητήριου όλων τών όφεων ένεργεΐ, ομοιομορ
φίας έπϊ τού δηχθέντβς, άλλά το δηλητήριου',τινων εί
ναι μάλλον δραστήριου τών άλλων. Τό τοιοΰτον δηλη- 
τήριον καταστρέφει παν είδος όργανισμένου βίου, φυ
τικού ή ζωικού. Οί οφεις κατέχουν τηΡ ιδιότητα να, 
γοητεύουν το μικρά ζώα' το δε αίμα τούτων αμα υπο 
όφεων δειχθοΰν καταστρεφεται ώς το τοΰ κεραυνοβλή- 
του ή δηλητηριασθέντος δι ύδροκυανικοΰ όξέως- χάνει 
τήν συμπηγητικήν του δυυαμίν και συντόμως σαπρού- 
ται καϊ όζει.

Τούτο τό άλλο φυτόυ καλείται γ εντ ιανή,, είναι 
καϊ τούτο ιϊλεξοφιου βοτάνου, δι ου δύνασαι, νά γοη
τεύσης οφεις" πλήν το αποτέλεσμα του δεν είναι τοσον 
άμεσον ώς το τοΰ πρώτου. Ενταύθα έχω έτερον σπα- 
νιώτερον καϊ λυσιτελέστερον ιατρικόν, τόν ζωμόν τού
τον έξ ού θέλω σοι δώσει ολίγον είς μικράν φιάλην' 
είναι τό περιβόητου τών Μεξικανών τζί-τζιι' άμα δη- 
χθής ύπό όφεως ή σκόρπιου, χύσου ολίγον, έπϊ τής 
πληγής καϊ οχι μόνον τό δηλητήριον θέλει ούδετερω- 
θή, αλλά καϊ οί πόνοι θέλουσι παύσει. Επίσης ώραία 
καϊ ήγαπημένη μου Ζιδρέ, θα σ εφοδιάσω και μ ετε
ρου αντίδοτου φάρμακου, τόν λίθου τούτου τοΰ όφεως, 
του καλούμενου άμμωνιτην (cornua-ammonis), top ο
ποίου κατ' έξοχήν μεταχειριζουται οι Πάοι γοητες και 
κατ' αύτοΰ μάλιπα τοΰ πλεου ιοβόλου τώυ,οφεωυ Κόμ
πρα κ απέλλα- το αποτέλεσμά του είναι τόσον α
ναμφισβήτητου, ώσι ε ούτοι αφινουν επίτηδες τα γυμυα 
μέλη τωυ να δηχθώσιν υπο τοΰ κόμπρα, θέτουν 
top λίθου έπϊ τής πληγής καϊ ο λίθος απορροφά το 
δηλητήριου- ρίψον του λίθον μετιι τήυ ιϊπορρόφησιυ τοΰ δηλητηρίου έντός ποτηριού ΰ:ατο> και θέλεις ιδεΐ,
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έθεσεν αύτό; ό Βασιλεύ; τό 1245. Συντελεσθέντο; δι τού έργου ε 
τοισί χρόνοι;, τή ιλαπάνη 40,000 λιρών, ό ναός ενεκαινιάσθη τήν 
25ηυ άποιλίου 1248. Ai-poifTo οέ ή οϊζοοομή εί; ίύο πατοιματα, 
τ,τοί st: καί α>ω ί.κζ.Ζ67ΐκν, sj/ουσκ
118 ποίών, -λατο; 55 καί ύψος 138· έσωτερικώ; <Γε ττλάτο; 35 
μόνον καί ύψος έν τώ άνσ> πατοιματι πούών 6"· ώραίσθη δε εσω- 
τερικώς μετ’ άφειοία; διΰ. -/_ρ·οτοό, εικόνων, βαφων, μίλτου καίυκ.Ζ'.,ν 
ν.ζγρω ρ.α.τι σρ. i 'j wv .

Έν ταύτη ακολούθως έτελέσθησαν κατά ίιαφόρου; καιρού; Βασι
λέων άρραδώνες, συνοικέσια καί στέψεις- καί εντεύθεν άνεχώρουν 
οί διό. ττ,'( 'Ιερουσαλήμ σταυροφόροι. ....

Τό 1791 όμως έχ,οησίμευσεν ώ; άποΟί,'ΐ; ό.ϊ.εύρωο, καί ακολού
θως ώ, λέσχη, ότε καί έολάφθη σημαντικώς. Κ’κί επροσπαθησαν μεν 
ακολούθως Λουδοβίκος ό III' καί Κάρολο; ό I', ϊνα τήν έπαναγάγω- 
σιν εις τήν προτέραν αύτή; κατάστασιν, αλλά μόλις επί τή; βασι
λεία; τού Λ. Φιλίππου τό 1837 άπεφασίσθη ή άνακαίνισι; αυτή;, 
άνατεθεΐσα εί; τόν αρχιτέκτονα Αουβάν και του; βοηθού; αύτου 
Λάσσωνα καί Βιωλέτ· μετά δωδεκαετή υέ εργασίαν παρεύοθ/; απο
κλειστικοί; τό έργου εί; τόυ Λάσσωυα, όστι; καί τό σ-υυι. j-.T-.j.

ΊΙ παρακειμένη ήμών εικονογραφία παρίστησι το εξωτερικόν τον 
άνακαινισθέντο; τούτου ναού, συνιστάμενον έκ δύο στοών παραλ
λήλων τής μια; έπϊ τή; άλλης, έκ δύο κωνικών πυργιών, συγζοι- 
νωυούντων έξωτερικώ; δι’ εξώστου, οί οβελίσκοι τών όποιων εισιν 
οκτάγωνοι φέροντες περί τά μέσα τού ύψου; αυτών ακάνθινου στέ
φανον ύπέρ τό βασιλικόν Στέμμα, έκ τεσσάρων μεγαλοπρεπών όξυ- 
τενών θυρίδων κατά τήν μεσημβρινήν πλευράν, έκ κορωνίδος, επε- 
ζτεινοαένη; καθ’ όλου τό μήκος άνωθεν τών θυρίδων, καί έκ περι- 
πετάσματο; φέροντο; οκτώ μολύβδινα ειδώλια αγγέλων. Το ύψος 
τής νέα; ταύτης οικοδομή; άπό τής γής είναι 110 ποδοίν, .ό ι - 
μήκος τό αύτό τό καί πριν, καί τό πλάτος 34 μόνον ποδών. Η 
στέγη αύτή; είναι μέν πολύ κεκλιμένη άλλ άριστος κατασκευή, 
έπ’αύτή: δ’έγ.ίο·τάι ύφηϊ.τ, ώρν.ιιι πο).υδαίδώ).ο; πυραμί;120 
ποδών ύψου; πολυτελώ; κεχρυσωμένη. Πρό; δε το άνατολκκόν 
άκρον τή; στέγη; ϊσταται είδώλιον αγγέλου, αναστήματο; Ο^κα 
ποδών, κρατούντο; διά τή; μιά; σταυρόν καί διά τή; έτέρα; δει- 
δνύοντοςτόν ήλιον, το όποιον τούτο είδώλιον δι’ εσωτερικού κινού
μενου μηχανισμού ακολουθεί τά; κλίσεις τού ήλιου.

Ο ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΊ1Ν ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ 
Ν. ΡΙΔΛΕΤ ΚΑΙ ΟΓΓΟΥ ΑΑΤΤΙΜΕΡ.

Τά.ζο,-, συνοόευόμενος ύπό τοΰ δημάρχου καί τών νομοεκτεύεντών τή,- 
Όξφίρδη,- τού; δέ μάρτυρα» παρηκολούθηταυ εί,- τήν καταδίκην ή αοεκ- 
φή καί ό χααδρό; τοΰ Έίδλεύ, ό δετμοφύλκξ μετά τή; συ^ύχον αντον, 
Μ ά;ιωματλοί τή; φρουρά; καί πονλοί άϋλοι φίλοι τοιν, παραχενομενο. 
έκ Λονδίνου. "Ηχθη δέ εί; τόν τόπον τή; καταδίκη; πρώτοι ^ Ι ιοκευ, 
ποοσηλωιιίνου; έχων τού; ο’οθαλμοΰ; εϊ; τόν ούρανόν, οστι; ιόων επειτα 
άχόν-ςνον τόν Ακττίμιρ, ϊδραμε πρό; αύτόν καί ίνηχκαλιοθεΙ; ησπασατο, 
πύεοειπύ>ν· «Χαϊρε, άδελφέ, ότι ύ Θεό; ή θέλει καταπραΰνει τήν μανίαν 
τών ρλονών, ή ε’νιοχύσει ή«ά; εί; τό νά ύποοτώμεν αυτήν.» Μετά ταυτα 
ίκφωνήσαντο; λόχον τού ίερέω; Σμίθ, ό Έίδλεΰ, Σοτήσα; νά απάντησή 
διεκοιλύθη δυναστικώ; φιμωθεί;. Καί τούτο μεν είναι τό ιστορικόν τ<·,, 
ύποθέτεοι;. “Εχει δέ ή είκών τό προτέρημα τοΰ νά διεχείρρ τήν συμπά
θειαν τοΰ θεατού, καί νά διευκολύνη ε’νταυτώ τήν κατανοησιν τη; οζη; 
ί-τοοία; δι’ ένό; βλίμματοκ, καί νά διευθυνη βαθμηδόν την προσοχήν 
έπϊ τών διαφόρων περιπτώσεων τή; σκηνή;. Έν τώ μέσοι, τών οιαστά- 
σεων αύτή; ϊστανται οί κατάδικοι, έχοντε; τά; χεΐρα; ανατεταμενα; 
ούχϊ ποό; τού; διώκτα; αύτών, άλζά πρό; τόν ουρανον, ει; το προ; ο.ςιαν 
„ Λ * , , ■ yai θ’σει: ύπο τΰύ? αμαυρού;Λ/oow ot ζκτη/οοοί εις ouzo ζκι y-υ-ι, ’ j ।
τοίχου; τή; σχολή; Βελλιόλ, καί πρό; τό άριετερόν οι φίλοι των κατα- 
δικών, εχουτε; εΐ; τά όπισθεν τό τεϊχο; τή; πόλεω;, τήν ειρκτήν ΒικαρΟο, 
τήν κυρίαν είσοδον τή; πόλεω;'Οξφόρδη; καί τόν πύργον τη; εκζλ-ησία; 
τοΰ Άχ. Μιχαήλ. Μεταξύ δέ τών δύο τούτων έναντίωυ ομαοων, και οπι- 
σθ--ν τών έν τώ ζέντρω καταδίκων φαίνεται η έςοχη. 11 στιχμη, ην,ο 
ζωχράφο; έξελέξατο, έΐ-ναι έκείνη, καθ’ ήν ό ’Ρίδλ-ϋ, ό πρώτο; αχθ-ςί; εν 
τώ χώρω τών βασάνων, ε’-ναχκαλίξεται καί παρηχορεϊ τον Λαττιμερ οια 
τών ανωτέρω σημ-ςιωθέντων λόχων «Χαϊρε, άδελφέ, διότι οθιο; πανιω; 
θέλει ή τήν μανίαν τών φλοχών καταπραΰνει, ή ήμά; ενισχυσει ει; το να 
ύποστώμεν αυτήν.» , ,

Π--ρί6λεπτο; έκ τή; ιδιαιτέρα; στολή; του, κάθηται εν τω κεντρω τη; 
δεξιά; όμάδο; ό λόρδο; Ούι’λλιαμ Τάμο;, κρατών καί άναχινώσκων 
τή φωνή τό διάταχμα τον Στέμματο; περί τή; έκτελεσεω;, τή; ποινη; 
αετά δίαταχή; τοΰ νά έξοπλίση τού; πολίτα; έν περιπτώσει αντιστασεω; 
εί; τό διαβολικόν ύήγισμα, καί παρ’ αύτώ κάθηνται οι τρεΓ; επίσκοποι, 
οί δικάσαντε; τού; μάρτυρα;, ώ; καί ό δήμαρχο; καί οί νομοεκτεζεστα 
τή;’Οξφόρδη;, καί πλήθο; δέ καλοχήρων καί μονάχων αδελφών, μεταξύ 
τών οποίων δέκα τέσσαρε; έκ τών σεβασμιωτέρων διδακτόρων^ καε η θυρί» 
δέαύτή, έξ ή,-όάρχιδεδά,καλο; τή; σχολή; Βελλιόλ Βρονξ εθεατο το 
φο,κτόν θέαμα, ή μέχρι τή; σήμερον δεικνυόμενη, δεν εζησμονήθη υπο 
τόΰΚωχοάφον άμέσω; δέ εί; τό πρόπεδον πρό; τα κάτω φαινεται ο 
δόκτωρΣρίθ έπϊ βήματο;, έτοιμαϊόμενο; ν’ αχορευσνι τόν τη; πυρά;

Μεταξύ τών πρό; άριστεράν φίλων παρίστανται οί ΚΚ. Σοπσαίδ, ή 
άδελφή τον ‘Ρίδλεν, λειποθυμοΰσα εί; τήν θέαν τών χινομενων, καί πι- 
πτόυσα εί; τά; άχκάλα; ξένου. Ό δεσμοφύλαξ μετά τή; συξύχου αυτού, 
φιλικώ;πρό; τού; μάρτυρα; διακείμενοι καί έν φρικιάσει αποστρέ^φοντε; 
τά θύματα άπό τή; σζη.ή;, καί άλλα επίσημα πρόσωπα, καί οι αςιωμα- 
τικ ί τή; φρουρά;, πρό; ού; οΐ κατάδιζοι έπίσκοποι άφήκάν τινα εκ των 
φορεμάτοιν των οι ενθυμησιν. _ .....

ΊΙ δύναμι; τή; φαντασία; τοΰ ξωχράφου είναι αξιοθαύμαστο;, αζζ Ο,τι 
επαυξάνει τήν αξίαν τή; είκόνο; ταύτη; είναι ή πιστή τήρησι; καί ακριΕη; 
έκθεσι; τών παρεπομένων τή δραματουρχουμενν) σκηνή. . ι οικοοομα και 
τα λοιπά κύρια μέρη τή; σκηνή; είσιν όσον εν»στιν απαραζζακ.α των 
κατ’ έκείνου; τού; χρόνον; ύπαρχόντων έπϊ τή; θέσεω»· καθότι ό ξωχραφο, 
ο-χι μόνον ό ίδιο; έπεσκέφθη μετά προσοχή; τήν θέσιν, αλλα καί τη; ««ο
υ»;, ην ό ξωχράφο; 'Ρουδόλφο; Άάχρα; είχε χραψει το 1ί>78, ήτοι 23 
ετη μετά τό τραχικόν τούτο συμβάν, ήρανίσθη πολλά.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΑΓΙΑΣ ΛΕΓΟ- 
ΜΕΝΗΣ ΕΚΚΔΗΣΙΑΣ.

'Η έν ΙΙα,οισίοι; ‘Αγία λεγοαένη έχιλησία, ή ζειρένη πρό; τό 
ρεσηιιβρινόν άκρον τϊς νέα; γέφυρας, ζατεσχε τήν θέσιν αρχαίου 
τινόςναοϋ ό "Αγιο; Νικόλαο;· έχει S's τό ιστορικόν αύτή; ώς άτ-ο- 

).ού^ως·
Λουίοδϊζο; ό θ', ό έπικλιθεΐ; "Αγιο;, άγοράσα; τό 1239 παρα 

τού Αότοζράτορο; τή; Κωνσταντινουπόλεως, ευρισκομένου τότε ει; 
άνάγζας χρηματικά;, τόν ακάνθινου τού Χριστού στέφανον, και 
έτερα μετά δύο έτη Άγια κειμήλια τού Σωτήρος, τά παντα αντί 
80,000 λιρών, άπεφάσισεν ϊνα ίγιίργ μεγαλοπρεπή πρό; εναποτα- 
μίευσιν αύτών ναόν, τού όποιου τήν οικοδομήν άνέθεσεν είς τόν αρ
χιτέκτονα αυτού Μοντρέλλον, καϊ τού όποιου τόν θεμέλιον λίθον
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ΠΕΡΙ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ.
Περί τΐ.ζ άργιναία

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.

V.'TIV.

β,
ό/.εις

σοφίαν

ΕΛΕΦΑΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΑΝ ΣΑΛΠΝΛΣ ΣΙΔΗΡΟΥ
’.at. γεφυ-

και αο- 
έπεβου- 
έν έαυ-

ώων 
και ανία 

•α ϊπιθέσωσι /ίθον ΐπι )ϊ9ου οσαύτη*.
Ταφέντες δ’,ούτως οί ιθαγενείς ούτοι 
εί: τά σ-jr.-rT,^ S.·.-

ψαρεν. Εν τή νήσ&ί τ 
έ/ ίς π-ζίβος τών ζώων 
Λ«,τώ»ταί εί; άγρία-j -,

»ν παγίδων, 
•αρασκευάζουσιν είς τάς Qi

ναι αί άγέλαι τών ελεφάντων, καί 
αφού τούς έξηρερώσωσι 
σκουσι τόν τρόπον, καθ’ 
ται υά χρησιρεύσωσι δι 
ρυτέοας εργασίας τώυ οηροσιων 
εογων, ήτοι διά τήν στοιβήν τής 
ξυλικής, τήν ζαθέλκυσιν πλοίων είς 
τήυ θάλασσαν, τήν ρεταφοράν βα
ρέων υλών καί τήν άυύψωσιν ρεγά
λων όγκων λίθων. Βεβαιούσι δέ, οτι 
τινες έζ τών ελεφάντων τούτων οί 
άγχινούστεροι, όταν έπισωρεύωσι 
τήν ξυλικήν, ύποχωοούσιν είς άπό- 
στασίν τινα, όπως ά’.αρετρήσωσι 
τήυ αναλογίαν τής στοιβής, καί έά 
παρατηρήσωσιν ανωμαλίαν τινά εί; 
αυτήν, ουδέ δοκόν έπιθετουσιν, έά: 
ρή πρότερον διοοθώσωσι τό έλάτ- 
τωρα. Οί κτίσται είς 
σκευήν ρεγάλων τοίχων 
ρών βοηθούνται ρεγάλω: 
δραστήριου εργασίας τών έλεφάυι 
λέγεται, ότι διά ρόνης τής διευθύνο 
τής τεχνικής στάθρης ήδυνήθησα; 
ρετ’ άνθοωπίνης νοημοσύνης.

ΊΙ ανωτέρω εικονογραφία δείκνυσι δι’ αξιοπαρατήρητου τινός 
τρόπου ούχί ρόνου τήν ών ζώων τούτων, άλλά
καί τήν θαυρασίαν αυτό δι’ ής καί τά δένδοα
τού δάσους ώς καλάρου ’ έπ’ αύτών τροφίμ.
*Ο διά τής προβοσκιδος χυτός σωλήν, ζυ-
γίζων εξ περίπου στατήι ) θίσιν, είς rrj θί-
Asl γρτ,σιρεόσεί πρός κατασκευήν ύδραγωγείου, δι’ άνωφερούς όδού, 
κατεστρωμένης ύπό στελεχών καταβληθέντων βράχων καί χαρα
δρών, έφ’ ής ουδέ δρόμος άραξωτος δύναται νά κατασκευασθή ■ 
ούδ’ ό άδύνατος εγχώριος νά όδευση ρετά φορτίου, δι’ ήν αιτίαν ό | 
αοχιτέκτων ήναγζάσθη νά καταωύ^Μ ?·- "··'·*·  :..... -~
^ά^τω-j, οίτινες, άυαλαμβάνο: 
τών καί περιβαλλοντες τή ποο 
τ<ς ζαταστοώσ-ως αυτών.

εττί τών οδόντων αύ- 
μϊχρι τής θεσεως

δικαιοσύνες και

ΘΕΑ ΑΓΕΛΗΣ ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΝ ΕΠΙ ΤΙΙΣ ΟχΘΠΣ Tor ΕΝ A(I)PllfI
ΑΟΗΣ τοι εν ΑΦΡΙΚΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΜΠΟΠΟΥ.

ΘΕΑ ΑΓΕΛΗΣ ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΧ
ΘΗΣ ΤΟΎ ΕΝ ΑΦΡΙΚΗι ΠΟΤΑΜΟΎ 

ΛΙΜΠΟΠΟΎ.Ή κατωτέρω εικονογραφία, εργον τοΰ κυρίου 'Ρι
χάρδου Αειτς, παρίστησι θέαν τοΰ έν 'Αφρική ποτα
μού Αιμπόπου κατά το μέρος, καθ' δ ούτος ενόνεται 
μετά τοΰ μεγάλου ποταμού Αεπαλαλάκ, και μεγάλης 
αγέλης ιπποπόταμων. Το εργον είναι πολλού λόγου 
άζιον. Έλήφθη δέ τό σχεδίαν αύτοΰ έκ τής τοΰ Λάν- 
δερ περιγραφής τών περί τήν λέμβον αυτού βληχω- 
μένων ίπποποτάμων, ώς καί έζ άλλων τοιούτων περι
γραφών τοΰ Γόρδωνος Κούμμην.

Spr,·

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΗΣ 
ΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΣΑΝΘΑ
ΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ
ΤΑΡΣΙΑΣ ΑΤΤΩΝ.
Ποό τής είς τάς ’Ινδίας ρετανα- 
εύσεως τών Ίνόών έκ όυσαών ή 

;ξ Αίγυπτου, ήτοι πρό 1000 π. X. 
ορος τού Γάγγου κοιλάς 
άλλα ρέοη τής ινδικής 
:είχοντο ύπό διαφόρων 

φυλών ανθρώπων αυτοχθόνων, πο
λύ διαφόρων άπό τούς ’Ινδούς κατά 
τήν δψιν, τά ήθη, τά έθιρα, τήν 

τό χοώρα, τό άνάστηρα 
σσαν. Αύται αί φυλαί 
ίασιλείς καί κυβερ ζήτας

και ή

Οί δε Ίν- 
;ν εξοχον 
τής Αίγύ- 

συνεκοούσθησαν με-

U-KQ τών 
διών καί 

ητησω^ι ζα- 
« ρακρα όρη, τά κα.

Ινδιών, 
τηρίδας 
ος άνα · 

________ ««u ρεζη ρεγαζων φυλών, καταστάντες άρα- θεϊς, σκληροί καί πανούργοι, άνευ γραρράτων καί θρησκείας, εκτός 
αμυδρας τίνος καί συγκεχυμένης ιδέας άγαθού καί πονηρού τίνος 
πνεύματος. Ύπό τήν δεσποτείαν τών ’Ινδών καί τελευταϊον ύπό τήν 
τών Μωαρεθανών οί άνθρωποι τής φυλής ταύτης έθεωρούντο ώς 
άποτρόπαια καθάοαατα τοΰ τόπου, καί κατά τόν ινδικόν νόρον 
έκαστος ήδύνατο νά φονεύη αυτούς άτιρωρητεί, έθανατόνοντο όε έάν 
ρόνον ή σκιά αυτών διέβαινεν έπί βραχράνου ή αν ρόνον προσήγ- 
γιζον ’Ινδόν. Ύπό τήυ αγγλικήν όμως κυβέρνησιν ή κατάστασις των 
εβελτιώθη, καί άτακτα τινα στρατιωτικά σώρατα έξ αύτών έσχη- 
ρατίσθησαν προς διατήρησιν τής εύταξίας τών ιδίων αυτών φυλών 
καί πρός ύπεράσπισιν τών γαιοκτημόνων άπό λεηλασίας ληστών. 
Βαθρηδόν δέ ένθαρρυνόρενοι ήοχισαν νά λαρβάνωσιν έπιριξίαν 
ρετά τών άλλων ανθρώπων, ρή φοβούμενοι πλέον νά κακοπάθωσιν, 
ως όντες ύπό τήν αιγίδα τής δικαιοσύνης καί τής φιλανθρωπίας

ΙΑΝΟταριου 23,1862.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΤ 23, 1862. Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.

ΙΙΡΟΣΒΟΔΗ ΣΥΝΟΔ1ΑΣ 50 LTPA1 Η>Τ<»Ν*ΙΝΔ<1Ν ΥΠΟ 600 ΣΑΝθΑΛίΙΝ.

ούτε ύπό τού άγερώχου Ινδού, ούτε ύπό του φανατικού Μωαμεθα
νού, άνενόχλητοι δ’ ούτω ρείυαντες καί άνεπηρέαστοι έπολλαπλασια- 
ζοντο· καί έπί τέλους τών ορεινών αύτών καταφυγίων άποβάντων ά- 
νεπαρκών ώς πρός τόν πληθυσμόν αύτών ρετά 3000 χρόνων αυστη
ρόν άπό τού ζόσρου αποκλεισρόν τοΐς παρεχο^ρήθη έκ νέου νά ζα- 
τέλθωσιν είς τάς πεδιάδας- νά καθεξοισι καί ούτοι θέσιν μεταξύ τών 
εθνών τής γής, νά καζζιεργήσωσι γαίας καί ν’ άπολαύωσι τούς καρ
πούς τής ιδίας αύτών χειοωναξίας, Τών φυλών δε τούτων ή έπιση- 
μοτέρα τ,ν ί) τών Σανθαλων, ήτις ρεταναστεύσασα άπότών όρεοιν τό 
1830 είς τήν παρά τάς όχθας τού Γάγγου έπαρχίαν Βαγγουλπούρ 
κειρέυην πρός τό βορειοδυτιζώτερον τής Καλζούττης είς άπόστασιν 
200 ριλίων απ' αυτής, καί εύρούσα άρρόδιον δάσος έπεκτεινόρενον 
άπό τών όρέων ρέχρι τού Γάγγου καί περικλεΐον πο)λάς χιλιάδας τε
τραγωνικών ριλίων γής, έγζατώκησαν έν αύτώ καί ταρόντες τά 
δένδρα έκαλλίέργουν τήν γήν, καί εζων έν ειρήνη καί εύπαθεία. 
Κατά δέ το 1838, επειδή ό πληθυσρός αύτών προέοαινεν αύξάνων, 
ή άγγλική κυβέρνησις διονρισεν έπ’ αύτοίς άρχοντα, ί'να έπαγρυπνή 

είς τά κινήρατά των, έπιτηρή τά συρφέροντά των, τούς παροτρύνη 
είς το νά τέρνωσι καί καθαρίζοισι τά δάση, καί συνάγη τά δε'κατα 
τών προϊόντων των. Τοκογλύφοι δέ τινες καί σιτέμποροι, έπισκε- 
πτόρενοι κατά περιόδους τή^ χώραν, ήγόραζον τά προϊόντα τής 
φιλοπονίας αύτών, καί ώφελούρενοι έκ τών χρηρατικών άναγκών 
αύτόιν, τοΐς έδανειζον χρήματα έπί ύπερόγκω τόκω, τήν άξίαν τών 
οποίων δυναστικώς έλαρβανον είς προϊόντα καί είς τιράς ευτελείς, 
ζαταχρώρενοι άείποτε τής άπλότητος τών Σανθάλων διά παρανόμων 
και κακότροπων πράξεων. ΤΙ τοιαύτη τών πραγράτων κατάστασις 
έξηκολούθησεν έπί έτη, άλλά τό κακόν ειχεν αποβή γενικόν καί τά 
ράλιστα ένοχλητικόν, οί τοκισταί έοίαζον τούς πλείστους έξ αύτών 
άδυσωπήτως, ώστε σπινθήο ρόνον ρ».κρός άπητεΐτο πρός τήν γενικήν 
εξαψιν. Εις έξ αύτών έπί τέλους ό τολμηρότερος συλλαβών τήν ιδέαν 
συνώροσε ρετά τών οικείων καί φίλων του τήν άποδίωξιν όλων τών 
σιτεμπόρων καί τόν φόνον τών ιδίων αύτών δανειστών, διαδώσας 
είς τούς λοιπούς τής φυλής του, ότι έν όράρατι είχε διαταχθή ούρα- 
νόθεν νά έξαλείψη έκ τών πεδιάδων όλους τούς ρετ’αύτών έρπορευο-
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μένους έντοπίους καί τούς δυναστας. Έπαναστάντες δθεν αίφνης 
ίούλιον τού 1835, πρώτον ρέν προσέβαλον τούς άστυνορικούς φύ
λακας. ρετ’ αύτούς δέ τούς τοκογλύφους καί σιτεμπόρους καί ρ-τ’αύ- 
τούς τόν τυχόντα ξένον, έν οίς καί τινας "Αγγλους. ’Επειδή δέ στοα- 
τιωτική δύναρις δέν ύπήρχε πρόχειρος, ίνα εμποδίση ττ,ν πρόοδον 
τού κακού, γευσάρενοι άπαξ αί'ρατος, προέβησαν ρανιωδώς κατά 
ρήζος καί πλάτος όλης τής χώοας, έφ’ής ζατωζουν 120,000 έξ 
αύτών, φονεύοντες τούς ήσύχους καί τιρίους κατοίκους, καί λεηλα- 
τούντες καί καίοντες τά χωοία. Φθάσασα όμως ώλοίοΰθως στοά- 
τιωτική δύναρις κατελαβεν έν ευκολία τούς έπαναστάτας, ώς οιπλι- 
σρένων μόνον διά τόξων, βελών, άξινών καί ξίφεων, συνέλαβε τούς 
αρχηγούς καί άπηγχόνισε, καί άπεκατέστησεν έζ νέου τήν ησυχίαν 
καί τάξιν.

Έκ τών ενταύθα δύο εικονογραφιών ή ρέν παρίστησι προσβολήν 
600 Σανθαλων κατά συνοδίας 50 ρόνον στρατιωτών ’Ινδών, άπο- 
σταλέντων πρός άνίχνευσιν τών άνταρτών· ή δέ κώμην τών Σανθά
λων έπί τίνος ορεινού υψώματος τής χώρας αύτών,
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ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΎ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΤΗΣ ΤΕ

ΤΟΓΡΚΙ\ϊ, ΕΑ Α.\ΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Έπβιδή, καθ'όσον ενθυμούμαι, είς την Παγκόσμιου 
Έκθεσιν τού 1851 αί άποστολαϊ τών μερών μας το- 
σούτον άτεΧεΐς ήσαν ώς προς τά φυσικά προϊόντα, 
καϊ επειδή οί της βιομηχανίας και τών ωραίων τεχνών 
ημετεροι κλάδοι δυστυχώς δεν δύνανται άνταςίως νά 
προσόλθωσιν είς συναγωνισμόν μετά τών της δυτικής 
Ευρώπης, ή δε αποστολή τών είρημενων φυσικών 
προϊόντων είναι ό κυριώτερος ημών κλάδος, καθ' ότι 
ύπάρχουσι παρ' ήμϊν πολλά βότανα χρησιμώτατα εις 
τήν ιατρικήν, άγνωστα ή άχρηστα ενταύθα, παρακα
ταθέτω κατάλογον (1) τών όσων ενθυμούμαι, ή ήδυ- 
νήθην νά συλλεζω εκ διαφόρων περιηγηθεντων τήν 
Ελλάδα και Τουρκίαν κατά τάς άρχάς τού παρόντος 
αι,ώνο?, προς πληροφορίαν τών βουλομενών να πεμ- 
\[τωσι ταύτα εις τήν προσεχή τού έτους τούτου όκ- 
θεσιν.

ΣΤΕΦλΝΟΣ Θ. ΞΕΝΟΣ.

Μ αγ γ ου ν α καί Κ α ρ ο υ ά κ ι (Conium Maculatum) βλαστά- 
υει παρά τώ ναώ του Θησέως, χρήσιμος οις δέλεαρ (φλόμος) 
διά τούς ιχθείς.

Γλ υ κ ό π ι σ σα (Echi mil Ilalicum), πλησίον τών ’Αθηνών.
X α υ.αλ έ ο, ό X α μα ι λέ 6) ν του Διοσκουρίδου, πλησίον τού 

Πειοαιώς. Εί; τήν Κύπρου καλείται "Οβερος.
Κόνις π ι κ ρ ο μ υ γ δ ά λ ω ν (Amygdalus Communis Syl- 

vcsfris), χρήσιμος νά τρίβηταί τι;, όταν έξέρχηται τού λου
τρού.

Μ α β ο ό κ ο κ ο, μαυροκουκάδες καί πορδόχορτο (Nigella Da- 
mascena), προϊόν τής Κύπρου*  μεταχειρίζονται τού; σπό
ρου; διά τό καίυ.άκι*  ήαεις δε άυαμιγνύομευ τούτο με σύσα- 
μον διά τον άρτον.

Φ α σ κ ο μ η λ ι ά (Salvia <Ifficinalis).
Ν ερο κ ρ ά τ η (Dipsacus Svlvestris), ύδωρ συναζόμενου άπό 

τά φύλλα δένδρων διά κωμμοτιζήν χρήσιν.
’Λ π ή γ αν ο ς (Kula Gravcolcus), ρίζα χρήσιμο; διά τού; ρευ

ματισμούς, τάς κλειδώσεις καί τούς πόδας.
Ζοχαδόχορτο (Ranunculus Ficaria), χρήσιμον διά τάς 

αιμορροΐδας.
Μ ουτο ί ν α (Acanthus Spinosus), ή ή άκαυθα του Διοσζουρί- 

δου, συναζου.έυη τήν Γην Μαιου είς Ζάκυνθον.
Βάλσαμον ή σπαθόχορτον (Hypericum Perforatum) τού 

όρους "Λθου. Τό άνθος του περιχέεται μέ ελαίου, είτε αφίυε- 
ται 40 ημέρας είς τόν η)ιον, 7.αι όταν γεινη έρυθροϋ γρώμα- 
τος, τό μετεχειοίζουται rb; τοαυματικόυ φάρμακου.

Kopt; (Hypericum (’oris). Τα φύλλα του εχουσι σφοδράυ ά- 
ο&ψ.ατικήυ καί βαλσαμικήυ οσμήν.

Κασιδόχορτο (Micropus Erect ιη). Βεβρασμέυου ύδωρ με
τά τούτου είναι ιαματικόν διά τήν ασθένειαν ταύτην.

"I ο ν μ έλα υ (Viola Odorala) τής Λακωνίας. Είναι περίφημου 
διά. τάς ιύφλογίας· όθεν καί

«’•/(ούζια καί /ζοσζϊαΐς, και ίεμονοζορφάδες, 
«Νά σου τά βάζο), /ζάτ>α μου, είς ταΐς βζαζομάόε;.«> 

’γιούλια είναι τό ϊου καί βλακομάδες αί εύφλογίαι.

*Ρ ί ζ α τής Ζακύυ θ ου (Arist<>locliia Longa), χοήσιμο; διά 
τούς ραχίτας καί τού; πυρετούς.

‘Άσκιλλα (Scilla Maritima), άφθονο; εί; τήν Ζάζυυδον ανα
μιγνυόμενη μετά, μέλιτος είναι θεραπευτική είς τό άσ^μα, ή τε- 
Οιμέυη ούς κατάπλασμα, χρησιμεύει διά τούς ρευματισμού; 
καί τούς πόνους.

Ά ο φάλακτος, ασπάλαθος ή σπαλαΟος (Spartium Spinosum).
Καπνιά (Fumaria Officinalis), βότανου μετεβαλλόμενου είς 

κόνιν καί βραζόμενου, είναι θεραπευτικόν διά τά εξανθήματα 
καί χρήσιμου διά τήν καθαρότητα τού δέρματος.

II αρ θε νο υδ ι (Mercurialis Annua), βραζόμενου μέ τήν Agri- 
monia Eupatorium, είναι έμμηναγωγόν. Λέγεται ομοίως 
σ κ α ρ ο λ ά χ α υ ο ν καί άπό τούς Κυπρίους σ κ α ρ ό χ ο ρ- 
τ ο υ.

Μ ε γ α β ό τ α υ ο υ καί πευκέδανου τής Λακωνίας (Peucedauum 
Officinale). ’Π ρίζα αυτού τίθεται όζ; κατάπλασμα είς τήν 
κεφαλήν τών νηπίων, Γυα τά προφυλάξο^σιν άπό υδροκέφα
λον επίσης καί είς τόυ τράχυλου.

X α μ ό μ η λ ο υ (Marticaria SuaA eolens), διά τήν χολήν, τούς 
νευρικούς πυρετούς καί διά /.ουτρά τών ώτων τόΐυ κωφιύυ.

Ι\1 αβρό κ εφάλι, άπό τούς Πατμίους Λαμπρολούλουδο (Lavan
dula Suaveolens) όπερ μεταχειριζόμεθα τό πάσχα ποός ςο- 
'ίινμ.όν τών εκκλησιών.

Ν’ ο ύ φ α ρ ι (Nymphaea Lutea) παρά ταΐς λίμυαις τής Θεσσα
λία;· βράζεται καί πίυεται, όταν τις κρυολογήση.

Έ λ λ έ β ο ρ ο ς μ έ λ α ς ή σκάρφη (Helleborus Officin) τού 
Έ)ικώνος.

Λ ά ζ α ρ ο ς της Κύπρου η λ ρ υ σ &. ν θ ιό της Λα/ωνίας (Chry
santhemum Coronarium), οι ού αι γυναίκες τής Κύπρου 
στολίζουσι τάς κεφαλάς των τήν ημέραν τού Λαζάρου.

Σ α. ρ υ ι κ ο β ο τ ά υ t (Orchis Mascula) καί σαρκουοβοτάυι, με~ 
ταγειριζόμενον ύπό τών Ύούρ/.θ)ν δι άφροδισιακάς εξάψεις.

Β ο υ ρ δ ι λ ί σ ι ή Κρίνος (Lis Graminea), ρίζα ξυραιυομένη καί 
μεταχηματιζομένη είς κόνιν*  είναι κ&ψμοτική διά τάς παρειάς 
τών 7.υριών.

Τζενιαίς ή άγρια λάχανα. (Ί hapsia X’illosa). Τό βραστόν 
τούτων ύδωρ άναμιγνυόμενου μέ τό Verbascuin blattaria, 
είναι χρήσιμου διά τήν βαφήν τών ταπήτοίν τού κίτρινου χρώ
ματος τών καλούμενων Τζευίαις.

Αυεραι δονέματα τής Ζακύνθου (Cuscuta Europaea), ή 
Μαλλιά τής Παναγίας, ή ά.ψίνθιον τού Διοσκουριδου, χρήσιμον 
διά τούς πυρετούς.

(1) Τέ> κατά^ο'/ου τούτον, μή ϊχων τον άνάλο’/ον χαιρόν, δεν γράγ·» 
νν,τ*  ά/φάβτ-,τον.

Ά γ ρ ι ο ). « δ ο ϋ ο ι (Lathyrus Sativus), οί Ζακύ·>9<οι οίκτων 
σπόρων τον ΐ’καρνον «ν etio; κίτρινου ποΛΛέντα;.

Βήκα (Vicia Sativa), μετεσχηματίζεται είς άλευρου καί αναμι
γνύεται εις τόν τού άρτου.

Γ λ υ κ ό ρ ι ζ a (Glycyrrhiza Glabra)· ρίζα, έξ ής κατασκευάζε
ται τό σερμπέτιον υπό τών Τούρκων.

Τής αγάπης τό β ο τ ά. ν ι (Eryngiuin Campestre), π'λη- 
σίον τών ’Αθηνών*  άυτιφκρμακον κατά τών δήξεων τών δφεων.

Μανδραγούρα (Atropa Mandragora), ή γοργογάνι δΓ α
φροδισιακούς σκοπούς.

Μ έ λ λ α (Viscum Album), έξ ού κατασκευάζεται όξός πρός σύλ- 
ληψιν τών πτηνών. Υπάρχει εις τό όρος Πάρνηθα.

Πλευριτόχορτο, ή σαρώματα, και κοκκινόσπαρτο (Osyris 
Alba), αναφύεται είς Ζάκυνθον. Έκ τής ρίζας του γίνεται 
ποτόν ωφέλιμον διά τάς περιπνευμονίας καί του; πλευρίτας· 
έκ τών στελέχεών του γίνονται τά σαρώματα, καί ό καρπό; 
του είναι ερυθρός.

Φλόμος (Euphorbia Characias), δέλεαρ τών άλιέων διά τούς 
ίγθεϊς.

Άγριορισάρι (Riibia Peregrina) παρά τήν Πεντέλην καί 
Παρνασσόν. Ή όίζα του είναι αρεστόν ιαματικόν διά τούς ρα- 
χίτας. Χρήσιμος ομοίως δι’ έρυθράν βαφήν.

Σμί λ α γγ α είς τήν Λακωνίαν ή ξυλόβατος είς Κύπρου (Sinilax 
Aspcra)· τό άνθος του τιθέμενου εί; τον οίνου δίδει άρκετήυ 
ουσίαν· τήν ρίζαν του δύναται τις νά μεταγειρισθη ό)ς /.αθαρ- 
τι/.όν άντί τής Σαλσαπαοίλλης.

Κ ο κο ρ έτζια ή Τριμίθια. (Pistachia Terebinthus) πρό; κα
τασκευήν ελαίου*  ή έκ τούτου ρητίνη είναι χρήσιμος πολύ είς 
τήν φαρμακοποιίαν.

Κ α. λ α. μ ό τ ζ ι θ ρ α (Arundo Phragmites) τών βαλτωδ. μερών. 
Ιερός ή Ύοσκύαμος (Ilyoscyamus Albus). Τά φύλλα του είναι 

άυτισπαμοδικά καί εφαρμοζόμενα είς τό προσώπου κατεπραύ- 
υουσιν, ή ίατρεύουσι τόυ οδοντόπονου. Όμοιοι; ό καπνός τών 
καιομέυων σπόρων του είσαγόμευος είς τό στόμα, είναι θερα
πευτικός τού όδουτοπόυου.

Κ ύ π η ρ ι (Cyperus Longus)’ ή ρίζα του είναι γρήτιμος διά 
τάς αταξίας τοΰ^στομά/ου, τ,ατά. τόν λιοσ/.ουρίδην. Κύπη- 
ρος καλείται επίσης Τιίρνα" άνα.φύεται εί; τήν ’Αττικήν.

X ρ υ σ ό ξ υ λ ο ν. 'Ρους τό πάλαι (Rhus Cotinus), γρητιμον διά 
την βαφήν. Βλαστάνει είς τήν Αττικήν.

Δ α. φ ν ό λ α. δ ον. Έκ τής Δάφνης (Laurus Nobolis), χρήσιμον 
διά τήν κόμην καί πρός εφαρμογήν έξωτερικώς διά τούς ρευ
ματισμούς και τάς έκδάρσεις.

Π ι κ ρ ο δ ά φ υ η ή 'Ρ ο δ ο δ ά φ υ η εί; τήν Κύπρον (Ncriiim 
Oleander). Τά. φύλλα τη; βραζόμενα είναι χρήσιμα διά τούς 
όευυ.ατισν.ούς· όυ.οίως καί τό ελαιόυ της. Ό Διοσκουρίδης 
τήν ονομάζει Νήριον.

Ιτέα (Salix Babylonica), δένδρον, ούτιυο; τό ξύλον σχημα
τίζει τού; καταλληλότερους άνθρακας διά κατασκευήν τή; πυ
ρίτιδας.

Σ χι ν ο ς (Pistachia Lcntiscils)· ή τέφρα τού ξύλου τούτου είναι 
λίαν χρήσιμος είς την σαπονοποιίαν όμοιοι; είναι χρήσιμο; 
είς τούς βυρσοδέψας. Τό δέ σχιυολάδι είναι είς πολύ χρήσιν 
είς Ιθάκην.

Κ α ν υ α π ί τ τα (Vitex Agnus Castus), Λόγεια εί; τήν Ζάκυν
θον, “Αγνοια είς τήν Κύπρον, Λογαριά εί; τήν Πατμον. Έκ 
τών φύλλων του γίνεται άριστον κίτρινου χρώμα, ομοίως καί 
πράσινου.

Έλ εφ α σκ ι ά (Salvia Arburca), πλησίον τής Πεντέλης. Έκ τού 
ξυλάυθρακος τούτου κατασκευάζεται άρίστη πυρϊτις.

eil μ ε ρ ο θ ε ρ ό /. α λ ο, παρά τήν Πεντέλην καί ' ίμηττόν, (Daphne 
dioica). Είναι χρήσιμον διά την βαφήν· κατασκευάζει κί
τρινου χρώμα, και μεμιγμένον μέ ινδικόν πράσινου.

Μυρτιά, Μ υ ρ σ ί υ ι (Myrtus Communis).
«Μυρτιά μου χρυσοπράσινη, της ε/.7.}.ησιάς στολίδι, 
αΧωρίς ίσε δέν γίνεται κανένα πανηγύρι.»

Πεύκος ή άρκέλη (Pinus Maritima), έξ ού εξάγεται ή ρητίνη 
καί ή πίσσα· ή ρητίνη διά τόν οίνον, καί ή πίσσα διά τά 
πλοία. Κοπτόμενον δέ είς μικρά ξύλα σχηματίζονται τά δα
διά, ινα άνάπτωσι τό πυρ. Ό φλοιός τού δένδρου είναι χρή
σιμος πρός βαφήν τών δερμάτων.

Κουκουναριά (Pinus Piuea), ώς καί ή πεύκη, χρήσιμο; διά 
τήν ναυπηγίαν.

Δρυς Κ ου πά κ t, Βάλανοι, Βελανίδια, (Quercus Aegilups)*  
χρήσιμοι διά δερματοποιίαυ, ναυπηγίαν καί ξυλάνθρακας.

Ά γ ρ ι ά δ α (Panicum dactylon)*  ή ρίζα βραζόμενη δίδει πο
τόν διουρατιν,όν ή διουριν.όν.

'Ραδίκια (Cichorium endivia). Τό έκ τούτων ποτόν είναι 
διά τούς χολερικούς πυρετούς, καί διουρατιν,όν ή διουριαόν.

Δ ρ ακόντιό (Arum macuhitum). Ή ρίζα του κοπαυιζομέυη 
καί μέ τήν ζάκχαριν άναμεμιγμένη είναι θεραπευτική διά τούς 
γο).εριτ.ούς.

'ΚΎο^οϋρα (E<|uiselum fluviatile), θεραπευτικόν τής ημι
κρανίας καί τών ζαλήσεωυ τής κεφαλής.

Λ ά δ α ν ο ν (CistUS incanus), βραζόμενου και χυυόμευου είς τούς 
Αουτ ρους δίδει άρωματιν,ήν ευωδίαν.

Φλαμούρια (Tilia alba). Τά άνθη του γίνονται είδος γλυκού 
καλούμενου μ α τ ζ ο ύ ν ι, τά δέ φύλλα του βραζόμενα παρά- 
γουσι ποτόν άα.ρο)ς 7,αθαρτι/.όν τού αίματος.

Τύφα ματζόρε (Typha-major). ΊΙ βαμβακώδης ύλη του 
τιθεμέυη έπί τών καυμάτων είναι θεραπευτική.

Δ α τ ο ύ ρ α (Datura Stramonium). “Ενα δράμιον τών σπόρων 
της άρ/.εϊ νά ρίφη τινά. είς νάρκωσιυ καί προξενήση ζάλην με- 
γάλην τής κεφαλής.

Θυμάρι τού 'Υμηττού (Satureia Capitata). Είς το άνθος τού
του χρεωστείται τό περίγημον τής Αττικής μέλι.

θ ρ ούβι (Satureia Thymbra), τής Πεντέλης άνθος- έπίσης φίλ- 
τατον τών μελισσών.

Κόνυτζα ή Ψυλλίστρα (Erigeron Graveuleus), τής Πελοπόν
νησου βότανου, χρήσιμου είς τήν βαφήν- κοπανιζόμενου καί 
μεταβαλλόμενου εί; κατάπλασμα τής κεφαλής καταστρέφει τά; 
ψύρας. Ό έκ τών φύλλων του ζωμό; καταστρέφει τούς κο
ρέους, ψύλλους καί άλλα έντομα· τούτου ένεκα πολ)οί τών 
χωρικών τό θέτουσιυ ύπό τό προσκεφαλαιόν των.

Σ κ ι λ λ ο κ ρ ο μ μ ί δ ι τού 'Υμηττού (Scilla officinalis). Ή ρίζα 
του είναι πολύ χρήσιμος είς τήν φαρμακοποιίαν.

'Ρ ε ίτ τη (Erica Alultiflora), άνθη χειμώυος, έξ ών αί μ-λισσαι 
τρίβονται. Βλαστάνουυ είς τήν Πεντέλην.

Σ ε β τ ά ς (Melissa Byzantia). Τό ποτόν της είναι θεραπευτικόν 
τών μιαρών πυρετών καί τής μελαγχολίας.

Λ ί γ ο υ σ τ ρ ο υ (Ligustrum Vulgare), θεραπευτικόν δια τήν 
επιληψίαν.

X α μ αί δ ρ υ ς (Tencrium chamaedrys). Κοπάνισου τούτο το 
βότανον καί θέλεις έχει τό θεραπευτικώτερον κατάπλασμα διά 
τούς γίτουλας.

II ρ ι υ ά ρ ι ή Πρίνος (Quercus Coccifera)’ ό φλοιός χρησιμεύει 
είς τήν βαφήν τών δερμάτ&ιν*  μικραί ποσότητες τών κόκκων 
δίδουν βαφήν ποργυράν. Ό θεόφραστος λέγει, * Πρίνος, ή τόν 
φοί'.ικούν κόκκου φέρει». Ό δέ ’Αριστοφάνης, «Πρίνο;, επει- 
τήδιον ξύλον δι' άνθρακας.»

Τά επόμενα φυτά γενικώς άνοίκουν εις τήν 
φαρμακοποιίαν.

Πολύποί ον (Pulypodiuin vulgare).
Λ ά π α. θ ο ν (Diittcus carotta).
Ά 7. ν. ί 9 ό [ί. η ). ο ν (Datura stramonium).
Ά γ ρ ία Έ 7 τ ι C α (Chicoree Sauvage).
Ά γ γα τ ο Λάπαθο ν (Aretium Lappa).
Π ι ζ ρ α). ί ί a. (Leontudon taraxacum).
Κ α ρ 3 ιά 7. a (Leomerus cardiaca).
X ρ υ σ ό υ ε ρ γ a (Virga aurea).
Κ ύ u t ν ο ι (Cuminum).
Ί’ ν. π κ 7 ό σ π ο ρ ο ι (Crainpe orientalis).
Κ 7 7 ό γ ). ω σ σ ο ν (Cynoglossum).
Ά λ ζ ι β ί α 3ο 7 (Ecliium vulgar), ζαί ό^ιόχορτον.
X ε λ ι 3 ό 7 ι ο 7 (Clielidonium corniculatum).
Λ ). ν ζ ά ρ ι ο 7 (Hubia tinctorum).
I'« 7 τ ε α 7 ή (Uentiana centaurium).
Γ ε 7 τ ια7·ή τ, Ι-αορο'Λα (Gentiana cruciata).
Β α φ ώ 7 ν. γ z ά. 7 0 ι ή Kzayo; (fullonum). 
Έ ρύ γ 7.ι 07 ti Γαί3αρά.·/7.α7θα (Eryngim). 
Β ο ύ γ θ α λ ρ ο » r, Κα/).α (Borago ollieinalis). 
Λεγυστιζόζ (Ligustieum pelopoueuse, 3τ).τιτόρΐ07 
Ά y ριρώ 7 ιι (agrimonia uffieinallis).
Ά ρ 7 ό y ). ω σ σ ο ν τ, ΙΙεζιάζευρον (Plantago-major). 
Λζόρηρος τι Καρ3ιά7.α (Leomerus Cardiaca). 
Κ 7 3 ρ ά χ ). η (Portula oleracea).
Ά y ρ ι ο u υ ρ ί j t, (Trago-origauum).
Ού α ) ε ρ ι ν.7 ν. (Valeriana offieinallL)

"Ολα ταΰτα τά ei8i/ τιθέμενα ίϊΐ άιαφανΛς φιάλας 
με τάς ελληνικάς καϊ λατινικά^ ονομασίας των καϊ 
την TrepLyραφήν τί)ς χρ/σεως έκαστον, ηθαλον σχη
ματίσει, πολύτιμον συλλοηην φυσικών προϊόντων, ε
φάμιλλου 7);ς σταλθείση'ΐ το 18δΙ υπό διαφόρων άλ
λων ίθνών μετά τοσαυτης επιτυχίας, καϊ της σταλ- 
Οησομόνης άναμφιβόλως καϊ κατά την προσεχή εκθεσιν 
τοΰ παρόντος έτους. Ε ί π α μ ε ν καϊ αμαρτίαν 
ού κ ε χο μ ε ν. Εύχόμεθα μόνον ή ποτέ ένδοξος 
Έλλό.ς και πάλιν μή yυμvή πάμyυμvoς σταλθή έν 
τω μέσω τοΰ τοιούτον Θεάτρου τών φώτων.

Είδη έλαίων.
Τής Κοοώνης, τά Κ ο ο ω ν ά κ ι α.
Τής Μεθώνης, τά Μ ο θ ο ν α κ ι α.
Τής Ζακύνθυυ, τάς Εντόπιας.
Των Σαλ&ίνων, τάς Κ α ο υ δ ο ε λ ι ά ς.
T&iv Αθηνών τάς Κ ο λ υ μ β ά δ α ς.
Είς διάφορα άλλα μέρη τή; Ελλάδος είναι αί λεγόμευαι Στραβολιές, 

Λεμονολιέ;, Ματουλιές (αίματολιές), οί Κοτρέικες, οί Ί’αφα- 
δες, 7.τ)„

Έζ τών έπιλοίπων προϊόντων.
μ έ τ « ξ «.
Κ « ρ ό ς.
Δ έ ο μ α τ α ζ ώ ω ν, &ις λαγωών, λύκων κ.τ.λ.
”Ο π ι α.
Β ά μ β α ξ λευκός.

» ερυθρός.
Κ ε ρ μ. έ ς τής Λεβαδείας, έξ ού γίνονται αί βαφαί τών φεσίων. 
Ό ρ ύ ζ ι ο υ.
"Ο σ π ρ ι α παντός είδους.
Τό Έ ρ υ θ ρ ό δ α ν ο ν τής Βοιωτίας.
Μ έ λ ι τού Υμηττού.
Τά Μ α λ λ ί α τής ’Αρκαδίας, τού Παρυασοϋ, τής Λεβαδείας, 

Μεσσηνίας κ.τ.λ.
Καπνοί Άργολίδος κ.λ.π.
Δ η μ η τ ρ ι α κ ο ί Καρποί παντός είδους, καλώς κεκαθα- 

ρισμένοι, και είς άγθονον ποσότητα.
Δέρματα 7,α'/.).ιεργημίνα.
Μεταξωτά ύ φ ά σ μ α τ α, μάλλινα ύφάσματα, καπότες 

παντοειδείς, άιζπάδες.
Ξηροί καρποί παντός είδους.

’Ορυκτά.
Ά ρ γ υ ρ ο ς.
Μόλυβδος τής Σύφνου.
Σίδηρος τής Μήλου.
θείου τής Μήλου.
X ρ <ύ μ ι ο ν τής Αττική:.
Κιμωλία Μήλου.
Κ α λ α μ ί τ α, ή Μαγνήτης, ή Νεύτια τής Σερίφου.
Μ ά ρ μ α ρ α τής’Αττικής, Λακωνίας, Πάρου, Τήνου κτλ.
Ά λ α ς Λευχάδο;, Μεσσολογγίου, Μεγάρων, Κύποου κτλ.
Κ ο ρ ά λ λ ι α, τών παραλίων τών Άκροκεραυίωυ ή τού Κοουνθι- 

κού κόλπου.
’Αμίαντος λίθος τής Καρύστου.
Σ μ ε ρ ί λ ι ο ν τής Νάξου καί τών λοιπών μερών.

Η' « “ .'

Δ £ ί 7 α τ α των 7 α 1 κ υ υ ρ α κ > - 
οώυ εί; μεγάληυ ποσότητα.

νΤυπτηρίαν (alumen) τής Μήλου.

Εύβοια.

Ή Άyyeιoπoιίa της Λαρίσσης έξυμνήσθη έξ όλων 
γών περιηγητών οις ή μόνη άναμ.ιμ.νήσν.ουσα. τήν αργα.ίαυ 7.α.τά τήν 
στεόόότητα, τό καθαρόν, τό κομψόν καί τό λεπτόν. Ό δέ Δόκτωρ 
Κλάοκ, ό ταξειδεύσα; 
ότι, ή θί.
-ήν ποωτότυπου αυτή; κατάστασιν. «"Οσα δ’ έτίυ 
τών καλών.» Είδομευ 'λέγει τυά αγγεία, εξ έρυθρού 
να τόσου εξόχο)ς καί τόσου κομψόμοοφα, ώς έκεϊνα τά όποια εύοί- 
σκοαεν έν ταΐς άυασκαφαίς τών 'Αθηυόιυ.

Παρα τον Πηνειόν, δηλ. την νΰν Σαλαμβριάν, οΰχι
υα/.οάν τής Λαρίσσης, υπάρχει ευ όιοαίου είδος μελαυοπρασίυου μαρ-

ίρου λ (‘I’de-anl ico ή μάρμαρον ποά-

ού παοοντο

:ίο)ν

ιιάρου.
σινον ■ ,
τίοα.ς εκείνων τού Κυρίου Κλεάυθους. Εύοίσζουτο εκεί είς τοιαύ- 
τηυ αφθονίαν κατά τάς άρχάς τού παρόντος αίόιυος, ώστε εί; τινα 
χωρία εχουσιυ οδούς λιθοστρωμμέυας έκ τούτου' καί όμως ούδεις 
έπεννόησεν οτι ό πολύτιμος ούτος λίθος δύναται καί νά πωληθή καλ-

•ιμήθησαυ μέχρι; 74φ—76φ. τά 157 ; 
τος ήτο γα'λήυιος και κατά 3/. τό κουάο· 

τιμά;.

Μ ΕΤΑΞΑ. Οί κάτοχοι παντός είδους φαίνονται σταθεραί καί διά- 
oat ποάξεις εγενοντο επί τών τής Τσασλής πρός 17 —22/6,

'Α υ.τος. Είς Άμβέοσηυ ήν λίαν σταθερός κα 
βούογου ήσυχος. Εις ’Οδησσόν έκπτωτος, 
καί είς ’Αλεξάνδρειαν ύποτετιμ.ημένος.

Αί αφίξεις άπό τής 9ης τρέχοντος άνε 
ών 22 ήσαν σίτου, 21 αραβοσίτου ζαί 1 1 διαφόρων άλλοιυ ειδών. 
Αί δέ πράξεις άνηγγελ.ησαυ ούτοις· Σίτος Ταϊγανίου Γίρκα έπωλήθη 
51/6—53/3, Μαριαυουπόλεως πρός 55/., Βερδιάνσκης πρός 55( 
—56/., Βαυάτης πρός 56/6, ΙΙολ. Οδησσού ποός 4$ll\—19/., 
ΑΙιλβαυκΐης ποός 55/9, Μιχιγάυης λευκός πρός 61 6, ήλεκτοώδης 
ποός 58/., καί Σαίδης πρός Λ Ί)—43 6 το κουάρτερ. 7 φορτία 
άοαβοσίτου ποός 28/91—30/6 τό κουάρτερ.

Αί ποιλήσει; τής παρελθούσης έβδομάδος άυέβησαυ είς 61,211 
κουάρτερ. Αί δέ εί; τούς α.υριωτέρους λιμένας τής Μεγάλης Βρετ 
ταυία; αφίξεις κατά τήν εβδομάδα, λήγουσαν τήν 8ηυ Ιανουαοίου, 
είς 154,181 κουάρτερ σίτου καί αλ

ΣΠΟΡΟΙ.— ΊΙ αγορά, τών σπόρο) 
θούσα.ν εβδομάδα, τήν Δευτέραν οι 
σις διά πράξεις ά'λ'λ' άνευ βελ.τιώσεά 
σποοοι είναι ήττου σταθεροί καί αί
σιυ· Βου,βάη; δύνανται νά επιτευχθώσι πρός 6·>/

: υπήοχε περισσότερα οιαυε- 
ινος είς τάς τιυ.άς. Οί λιυό-

πρός 60/—63/. τό κουάρτερ. Οί ραπαυόσποροι ζαί 
ούδευ.ίαυ άλλοίωσιυ ύπέστησαυ. Τά δέ στέμφυλα εί·. 
ζήτησιν τής παρελθούσης έβδομάδος.

οσποροι 
υ.ετρίαυ

Ταύσάμ ποός 12 —17 . καί Βεγγ 

ΚΑΡΥΑ (γαρούφαλα). Ιίευάγγη
Ζανζιβάρης πρός 31—31 τήν λίτι

ΚΥΑΜΟΝ (καυέλλα). Τιμάται 89/—92/. τόυ στατήρα.

ΠΕΠΕΡΙ. Πευάγγης έπωλήθη πρό: 
Σιγγαπόοης πρός 3?δ.—3ζ;δ.

ΜΟΣΧΟΠΕΠΕΡΙ. Τό είδος τούτο 
είς πλειστηοιασμου πρός 3ς δ. τήν λί

ΖΙΓΚΙΒΕΡΙΣ. ΊΙ τής ’ 
τόυ στατήοα. Ιδιαίτερα 
100/. τόυ στατήρα διά ·

ΚΑΜΦΟΡΑ πωλείται
ΤΕΡΕΒΕΝΘ1Ν1Ι. Έ

ΙΣΑΤ1ΟΧ (λουλάκι). Ούδη 
ραυ περισσότερου τών ζατά 
•ωλήσεων.

πρός 11·

λ λήθη

η πρός 52 —53 . 
νοντο πρός 49/— 
οός 47/—48/. διά

12. ήρα.

ρό; !/<)—1/10 7ήν λί- 
’.ν τοιαηυίαν γινομένων

Αίτεοου, καί θεσιν άν&ιτέραν νά καθέξη έν τή Εύρώπη.

Ό Τουρνίίφόρτίο?, λήγ€ΐ, ότι ei? τήν Καίαν (Τζιά) 
παρά τη μονή τής Λίαρίυης, ύπαοχει ποικιλία στεατικών λίθων, είτε

ξησθευημένα

Διάφοροι άγοραί πνευ- 
ο ποοφυλακτικώ; εί; έ·

Ι1ΣΣΙΚ11Ν ποοίόυτωυ καί 
ιυ.αί ό:ζω; καυυάβεως, λι

Κατά τήν Έκθ^σιυ τού 1851 σίς κλάδο?, όστις το- 
σοΰτον * *Λ
λόγια;, 
υ.ων

ουτεστι αι ποιν.ι/.αι
^ηοάς καί θαλάσση

αικρόιυ αποςυραμενων ευτο- 
χουσα'λίδοίν, οίστρων.

δωυ (cardium ruslium) κτλ 
τών έκθετων τής Τουρκίας ή Έλλάδο 
ζαί πολύτιμο:, καθ’ ότι ή ποικιλία τών τοιούτωυ παρ’ ήμϊυ ό>; έζ 
τού κλίματος είναι άφθονος καί πολύχρους· ή τοιαύτη συ'λύ.ογή ήθε- 
λελευ εύρεί ζαί άγοραστάς μάλλον παντός ετέρου εκθέματος, ζαί 
α όλον ότι ίσως πρός τινας φανή γελοία, ή εύ/.α.ταγρόνητος, είναι ό- 
υ.ως μία το»υ μά'λάον σπουδαίων καί σπανίων διά τά Μουσεία.

Λϊ ποιότητζ? τού σίτου el? τήυ 'Ελλάδα καϊ Επτά
νησον. 'λέγει ό Κύριος Hawkins, είναι ποικίλα:, ζαί μ’όλου ότι βλα-

καταστάσει, αί ποιότη· 
άλ)ων περιποιημένων )

Καταθέτομευ ενταυθ 
όνου.ασίας·
ο ; γοίνεα; τή;Σ ί τ

θεοαι.

αύτηυ εβδομάδα καί όις έκ ταύτης δέν διε- 
ήοχε τήν προτεραίαν. ΊΙ ζήτη- 
ρεστος καί αί τιμαί αυτών στα- 
καί τών άρωμάτοιν πράξεις γι

α όλου οτι αί τιμαί μόλις ήλλοιώθησαυ.

τά άλείυ.ΐΛατα
υου καί λιυοσπόρωυ μόλις ήλλοιώθησαυ.

Αί άγοοαί 'ΛΜΕΡΙΚΑΝΙΚ’ΙΧ προϊόντων ήλαττο’ιθηα 
τά r?; fts/uf.'ysi.y ή τεο-βινθίνη ύπετιυ.ήθησαυ. Ί1

ακολουθεί

,ι είναι έφάμιλοι τόιν μ;

ασποογρίυεας, ομοίως σπείοετα 
μαυοογάνι, σκληοό; σίτος όμοί 
ρούσσια; πολύ σ'ληρός » 
γριμινίτζα μέ μικρού; στά.χεί;

υνθον.

Ό σίτος τής Βοιωτία; φαίνεται νά εχη τά πρωτεία είς όλην 
Ελλάδα, καί τινες πεοιηγηταί άναβιβάζουσι τήν ποικιλίαν το 
είς 70 διαφορετικά είδη. Τά γνωστότερα είναι τό κ ο κ κ ι ν ο

Βοιωτίας εύελπιζόαεθα, ότι ή Ελληνική επιτροπή τής διεθνούς Εκ- 
θέσεως θά έφρόντισε νά πέμψη τόυ '/ευ/.όυ καί έρυθρουν αραβοσίτου, 
ά σ π ρ ο κ α λ α υ. β ό κ ι καί κ ο /. 7. ι ν ο 7. α λ α μ β ο κ ι, τον 
ποτιστικόν β ά υ. β α κ α, καί ξ υ ρ ι κ ό β ά a G α /. α, κ ρ ι-
θήν, ό ρ ύ ζ ι ο ν.

Ι ρ ο β ύ ν θ ο υ ς, β ρ ώ μ η ν, φ α κ ή ν 
αγν.ο, άυυζα, σήσαυ.ον, 7.ού

I αναγόμενου είς τά λεγάμενα "Οσπρια.

TeKo? δυ τω συγγράμματί μιυ τή? Παγκοσμίου 
Εκθέσι-ω? αναφέρω el? τό ττερϊ Έλλάδο? Κ€φάλαιου, 
διάφορα άλλα ττροϊόυτα και βιομηχανουργήματα, τά 
οποία άποστβλλόμ€να ένταύθα συν τοι? άνωθι δύναν
ται νά σχηματίσουν όποσούν άξιον προσοχή? τό Ελ
ληνικόν δωμάτιον.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ.

:ρα.

καθ’ όλου τό διάστημα τή; παρελθούσης έβδομάδος καί αί τιμαί χα- 
νηλότε,οαι. Κερδοσκοπικά.! τινες πούλήσεις διά. τούς τρεις τελευταί
ους υ.ήνας συυετέλεσαυ ει; τήν εκπτωσιυ αύτών. Αί τιμαί όμ&ι; είς 
ΙΙετοούπολιν διατηρούνται^είς τά 4<S/; αργυρά ρούβλια έφ’ οι; έγέ- 
νοντο πολλαί ποάξεις. Αί τιμαί αύται είναι πολύ άνώτεραι τόιν εν
ταύθα. Κατά τήν παοελθούσαν Δευτέραν ή ά.γοοά. ενταύθα ήτον ή- 
τυχος είς τά 4S/3 έτοίμως, 48/—18/6 διά τόυ Ιανουάριου μέχρι 
ΑΙαοτίου, 48/—48/6 διά τόυ Μάρτιον, 18/. διά τόυ Απρίλιον μέ- 
χοι ’Ιουνίου, καί 483/----48 6 διά τόυ ’Οκτώβοιου μέχοι Δεκεμ-

46/(), Μεσηα-όοίου. Δύστραϊ.ίας βόεια πωλούνται ετοιμ 
βριυή; ’Αμερική; πρό; 4<8/6, ’Οδησσού πρ< 
"Αστεως πρό; 47 3 καθαρά μετρητά.

ΕΛΑΙΑ. ΊΙ αγορά τών έλαίων είναι εί 
τείνουσι πρός τά κάτω. 
νιας, Τεργέστη; καί ’ 
ποότ λ. 53 τό τούυιον. I

ΜΕΤΑΛΛΑ.— ΊΙ αγορά των μ

πρός λ. 36
■ρός λ. 38

■ρον είδος

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 22 Ιανουάριου 1862.

Δ11ΜΗΤΡΙΑΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ.— Από τής άφίξεως των έξ ’Αμερική; 
ειρηνικών ειδήσεων ή ο.γορά. τόιν σίτων εξακολουθεί τήν κατωφερή 
αυτής οδόν, καί κατα τό διάστην.α τή; παρελθούσης εβόομ.άδος ύ- 
πεστη νέαυ εκπτωσιυ έξ ενός μέχοι δύο σελλιυίωυ τό κουάρτερ. ΊΙ 

: μεταβολή όμως τού καιρού από εύδίου καί ύετώδους εις παγετο’ιόη 
καί αυχμηρόν, μάλιστα δέ από ποωιας χθες εί; νιφετώδη μ.ετατρα- 

όλως θ.λει ύποστηοίξει τήν αγοοά.ν. Ί1 δε πήξις 
βαλτικής ζαθ&ις καί τών τι 
9εν άποστο'λά:, θέλει 

άγοραί τής Γαλλία; καθ’ όλην

ήτι; θά

Παρισίο·

ΒΥΣΣΟΣ (jute) πωλείται πρός λ. 16.5—λ. 17.10.
ΑΝΘΟΚΡΟΚΟΣ. Αί ποομηθεύσεις είναι μικοαί, καί 

ιδίως παρακατεινού πράγματος διάθεσις είναι μεγάλη.

Ι1ΝΕΥΜΑΤΛ.
ήυαι αε-λαλειτέρα

Η
αοελθόυτο 
πράξεις ε) 

...------ ,, —5/. ζατά τή:
δόκιμα 1/7—1/8, ζαί Δε·Λήουαρδ; 

λόνιον.
ΒΑΜΒΑΚΙΑ. ΊΙ αγορά

ο. Σουρατη;

ΟΡΥΖΙΑ. Τ1 ζήτησις

0V0V.

> ρουμιού εξαν.ο'λουθεϊ νά 
τους, καί άπό τής παοέ).- 
ον γμύοαν. Αί τιμαί είναι 
οιότητα ζαί τήν δύυααιυ,

οον.αυα.
.’,δ.

ωλήθησαν πρό; 10/6
σ-ως Οια τήν ποιότητα, Βεγγάζης ζευζα επίσης εις ^ητησιν και υια- 
φοραι π&ιλήσει; εγενοντο πρός 13 —13/9 τόν στατήρα.

ΣΑΚΧΑΡΕ1Σ. Ίΐ επιτόπιος ζήτησις είναι ν.αλ.ή, καί αι τιμαί ςα- 
θεοα.ί. Ά’/γ'λΐ.7.αί πρός εξαγο>γήν τιμ.ώντα.ι 33 3—36/. καί Όλαν-
δικαί 31/6—33/.

ΜΟΛΛΣΣΛ πωλείται όις άκολούθοις· Δυτικών ’Ινδιών πρός 14/6 
— 16 (ι, Κούβα; ποός 14/—16/. καί Μιλάδου πρός 21/—28/6, 
του στατήρα.

ΚΛΦΦΕΔΕΣ. Αί τιμαί έξαζολουθούσιυ ετι ύψωμέναι. Διάφοοαι 
ποάξεις εγενοντο έπί καθαρών εγχωρίων Κεύλόνης πρός 69y---- 7 I .
’Επιφύτωυ πρός 74/—86/. καί έπί ’Ανατολικών Ινδιών, πρός 70/ 
—100/. τόυ στατήοα. Καθ’ οδόν φορτία είναι εί; πολλήυ ζήτησιν 
ζαί τά ιξ 'Αγίου Δομ.ίγγου απολαύουσιν 68/6.

ΚΑΚΑΟΝ. Τοινιδαδη; τιμάται 60/—96 . ζαί Γρενάδα; 59 — 
63/. του στατήοα.

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ. — Ν ε ό κ α σ τ ρ ο υ 21 Ίανουαρίου. Λι τι- 
υ.αί τών γα.ια.υθρά.α.ων μετά τών εξόδων, ναύλου καί άσφαλείας εν
τεύθεν δι’’Αθήνας είναι 30 9, δι Αλεξάνδρειαν 29/9, δι’ Άγζό- 
υαυ 33/6, διά Βηρυτόν 33/6, διά Βαζελόυαυ 316, διά Κιβίταυ- 
Βεζζίαν 32/6. διά Καρθαγέυηυ 23/3, διά Κων-αντινούποΆν 30 3, 
διά Γάδειρα 28/., διά Γένουαν 32/6, διά Λιβόρυου 32/6, διά 
Μασσαλίαν 28 ., διά Μεσσίυαυ 29 9, διάΜελίτηυ 30/3, διά Νεά- 
πολιυ 32/6, δι Οδησσόν 29/9, διά Παλέρμου 30/9, διά Σμύρ
νην 30 9, διά Τεργέστην 30/9 καί δι’ Ένετίαυ 32/6 τόν τόνον.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ.— ΑΙ α γ ζ ε σ τ ρ ί γ. 21 Ιανουαρίου. ΊΙ αγορά 
τών ύφασμάτοιυ ήτον εί; άζοου ήσυχος α.πό τής παρελθούσης Τοί-

άγοράς έφ όσου οίόυ

άπό

οί βιο-

ήττου βελτιούται όσημέραι καί έκ τών μέχρι τούδε γενομένων πρά- 
ξίων έξάγομεν ότι κατά τό ποοσεχέ; εαο η αγορά θ άναλάβη εντελώς.

Ό ά γ γ λ ι κ ό ς χ α λ ό ς βοαδέως βελτιούται, ένεκεν τή; σπά · 
νεως*  παραγγε'λιώυ. 'Ο ξενικό; όμως είναι εί; καλλιτέραν κατάστα- 
σιν, μ’ολον ότι αί έπ’αύΤού ποάξεις δέν είναι πολύ μεγαλαι. Οί κά
τοχοι εχουσι μεγαλην πεποίθησιυ, ότι τό μέλλον τή; αγοράς θά βελ- 
τιωθή καί επομένως δέν βιάζονται νά πωλήσωσι. Βούρρα-Βούόόα 
τιμ. λ. 103—λ. 104, Καπούυδας λ. 101—λ. 103, Βατιμόρας λ. 
102, Χελίου λ. 91 έν Λιβεοπού/η.

Τό κ ύ τ ρ ι υ ο ν μ ε' τ α λ λ ο ν είναι εί; μεγαλειτέραν 
λ'ή πληθΰ; τού πράγματος παρά τοίς εργοστασίοις εμ
πούλ.ητάς τού νά εύρωσι τάς υύν όιρισΓζενα; τιμάς 1 Οδ. τήν λίτοαν.

ήτησιν αλ

Ό σίδηοο; τιμάται λ. 3.2.6—λ. 5.5. έν τοίς εργοστασίοις 
καί λ. 5.17.6—λ. 6. ελεύθερο; μέχρι τού πλοίου έν Aovdivrp. Ό 
Σζωτικό; χονδροσίδηρος έξέπεσεν εί; τά 4 8/. τόν τόνον.

Ό μ ό λ υ β δ 0 ς ανετιαήθη ζαί οί πωληταί ζητούσι 5/. τόν τόνου 
περισσότερον· άλλ'ύπάρχουσιν ήδη πωληταί πρός λ. 20.5. καί λ. 
21. κατά τήν ποιότητα. Ισπανία; τω.. λ. 19.10.

Ό ό ρ ε ί χ α λ ζ ο ; διατελεϊ ήσυχος έπι τη προτέρα ανατιμήσει. 
Αί δι’ έξαγ&ιγήυ π&ιλήσε ς ζατά τήν έποχήν ταύτην τού έτους είναι 
συνήθως μεγαλαι, άλλ’έπι του παοοντο; οί άγορασταί δεν φαίνον
ται ενδιάθετοι νά είσέλθωσιυ είς α,γοοας, ίσως διότι η παρακατα
θήκη είναι μεγάλη καί ή ζήτησις πεοιωοισμένη. Αί τιμαί είναι λ. 
18.10.

Ό ζ ί γ κ ο ς ύπετιυ.ηθη κατά 20/. 
τιυ.αί είναι λ. 23.

ό ξενικό; ήτου 
νετα,ι μάλλον 
θμοιυ λ. 120.

πωλή·
λεπτοπάυωυ ύπετιμήθησαυ κατά 3δ—4;|δ. τό ζομμάτιου. Έπί τών 
νημάτων ούδ'εν γίνεται. Ό τόνος τής αγοράς είναι ασθενέστεοος, 
άλλ' αί τιμαί καί τοι ευχερέστερα: δεν είναι /.α.τώτερα,ι τών τής πα. 
ρελ.θούσης εβδομάδας. Ζήτησις όμως δέν υπάρχει, όπως δον.ιμ.άσωσι 
αύτάς.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΙΙ ΑΓΟΡΑ.— Ούδεμία αξιοσημείωτος ά)'λ.οίωσις 
έλαβε v&joav έν τή α.’ΐοοά ταύτη κατά τό διαστη ζα τής έβδομάδος.

αι παοουσαι

λευκοσίδηρος ήτον είς πολλήυ ζήτησιν, ενώ 
άζητησίαυ, μ όλου ότι ή βλέψις τής α.γορας γαί- 
οεστος. Εάγζας άνετιμήθη μέχοι λ. 126. Hop

Καλά. γραμμάτια εξακολουθούν νά 
προς 2, 2Ί καί 2]τ τοϊξ 0/θ. Έ 
τόυ έκτοκισυ.όυ της άπό 5 είς 41

Τά. ΧΡΕ11ΓΡΑΦΑ ύψ&ιθησαυ ?τι μάλλον κατά τό διάστημα τής 
παρελθούσης έβδομάδος, άλλ’ άπό τής παρελθούσης Δευτέρας ήρ- 
ξαντο νά έζπίπτωσι. Τά.’Αγγλικά είναι ήδη 921, g. Τά Τουρ
κικά 83 τά παλαιά καί 73 §—73 τά νέα. 192,710 λίραι ύπαο- 
χουυ ήδη παρακατατεθειμένα.! διά τό μέρισμα τού δανείου τούτου.

Οί Μαυρούσιοι ήτησαυ παρά τής ’Αγγλίας δάνειον έζ 300,000 
λιρών στερλιυόιν πρός άπότισιν τού πρός τήν Ισπανίαν χρέους των. 
Διά τό δάνειον τούτο συνήργησεν ιδίως ή ’Αγγλική κυβέρυησις, ήτις 
ύπό πολιτικών σκοπών κινούμενη επιθυμεί τήν άοσιυ τής κατοχής 
τού Τετουάυ ύπό τών Ισπανών.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ TUN ΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΛΙΙΡΩΜίΐΝ TliN Α- 
ΜΕΙΊΚΑΝίΐΝ.— Τό σπουδαιότερου άυτικείμενου, τό όποιον κατά 
τήν παρελθούσαυ εβα ομάδα, άπησχολει τόν εμπορικόν κόσμον, ήτον 
ή πα.ύσις τών πληρο^μών τοιυ Άμεοιζαυόιυ διά μεταλλικού νομίσμα
τος, οις ανηγγείλαμεν έν τώ παοελθόυτι φύλλω μας. Πολίτικοι λό
γοι ήυάγκασαυ τούς ’Αμεριτ,ανούς νά προστρέξωσιν είς τό μέτρον 
τούτο, τό όποιον ποώτην ήδη γοράν λαμβάνει χώραν εί; τά χρονικά 
μας, καί τό οποίου ’ίσως κάμει νέαυ έποχήν έν τή ιστορία τών εθνών. 
Έν τούτοι;, οίοιδή ποτέ καί άν ώσιυ οί λόγοι, οίαι δήποτε καί άν 
------ . - « . »'/■. ι»*..

II Τράπεζα τής Γαλλίας ηλαττωσεj «ϊς Ο/ο·

Σουηυικού χα/υυο; παοαοο 
καί λ. 16.1 Ο—λ. 17.

έαρ πρός /· 17.10.
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/3οαχυπρό?εσ;ζα 11.13

Ροττερίάιζν;;

Au-Gfp’iS
ΒρυξεΙΙ.Μ'·'

Πκρισίων βοαχυπρόίε'ψα

0 ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΊΉΡ.
ΠΡΟΧΕΙΡΟ*  ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

Ο ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ 

ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ 1861 ΤΟΥ ΟΥΑΙΤ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ.

Μασσαλία; 
i-payzyopTZ; 

Βιέννκ;
Τ-ργέστζ;
Πέτρου-όλίω; 

Μαίρίτΐί 
Κάίιζο;

Λιδόρνου 

Γίυοΰι;;

Μιλάνου 

Νιαπόζιω; 

Παλίρρου 

Μεσσήνη; 

Λισβώνο;
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23.40
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23.13
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23.43
118
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14.30
32
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23.60

23.60

23.60

39

119

119

32

32
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ΑΛΟΙΦΗ ΤΟΥ ΩΛΛΟΥΛΙΗ.

15
•17

• 17

ποοιζ ε»άζαι

1 2
“toMr White. 228, Piccadilly,
--r./rr.-u σώιζατο;, fie SmTMU'JS ζζτω-

1 4

—33

dta κνημαλγίας, στηθαλγίας, καί χρόνια έλκη.

1 2—

1;2-

—63

— 63

— 65

5 8

5 8
5.8

4—7
—20

Διά παντοειδείς πονους και < 
τοΰ σώματος.

έπιοέσ/ζου 16?·, 21., 26?. 6ο. /.ν.ί 31?. 6ί.

Tt/ζή α.μγιιτ).ίύρου 31?. 6ο., 42?., 52?· 6ο.
Τί/ζή ο/ζ^α/ίζου έπιοίσ/ζατσ? 42?., ζαέ 52?. 6ο.

ΕΑΑΣΤΙΚ V ΠΕΡΙΠΟΔΙ Α, ΕΠΙΘΕΜ ΑΤΑ 
ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ, ζτλ.

Jt’ επιδερμικά καί σκουρβουτικά νοσήματα.ΐ;8

1/2

3 4

1/2

1;1

1 4 —

. 6., IV’· ζαί 16«.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.(ADVERTISEMENTS.) τάς ρκγάοαζ^ τά εξογχοί/ζατα τών άϋ&νων, τάς αίμορροΐόαζ, τούς /.ά. 
λου?, τά οήγ/ζατα τών χωνώπων, καί άλλων οχληρών /ζυιών, τήν ^ί- 
στουλλαν, τά καύ/ζατα, τάς ίοθηίνας, τά πε/2ίζνώ^.ατα, τά έξανθή/ζατα, 
τάς τυλώ?είς, τάς χο<^άοας, έπίίε^/ζζζά νοσή/ζατα, πλη'/άς, ελζη, καί 

χαθεξή

ένίοριάίζ ίσαν ζίραι 20,698,100, ~.'· όϊ 'χρτ.ρ

)ίρχι 16,291,626.

d ι ύ δ ρ ω π a.
Six οννζ.Οον; OicaT.stas. Πρί- 228, Piccatilly, London

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣ ΧΡΙ1ΣΙΝ ΤΟΝ ΒΟΥΤΗΚΤΟΝ

C. Ε. ΗΕΙΝΚΕ,
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

79, Great Portland St. London.

Τά καταπότια καί ή αλοιφή πωλοΰνται ιίς τό κατά?τη/ζα του καθη- 
7ητοΰΏλλουαίη(ΙΙο11θΔνην)224 Strand, prfcs de Temple Bar, h Londres, 
χαί παμά πά?ι ?χεόόν τοις έντί/ζοις ρα^/ζακοπώλαις του πεπολιτιο/ζένου 
κό?/ζου.— Τι/ζή 1?ελ. 1|ό“., 4?. 6ο , 11?., 22?., καί 33?· εχα?τον όο- 
χειον κατά το /ζέ·/εθος. Ό τά /ζε·/αλείτεμα λα//.βάνων εχει /ζεγαλειτέραν 
ωφέλειαν. Όόηχίαι Six τον πά?χοντα έζ οίουδήποτζ νοσήματος ττροσΑολ- 

λώνται iv έζά?τω όοχείω.
BENJAMIN FOWLER & CO., WHITEFRIARS ST., FLEET ST. LONDON, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΛΙΩΝ,
ΕΥΜΕΤΑΚΟΜ1ΣΤΩΝ *11 ΣΤΕΡΕΩΝ, ΑΙΑ ΒΑΘΕΑ *Η ΜΗ ΦΡΕΑΤΑ, ΕΝΤΟΜΑΣ, ΛΕΐΑΜΕ’1 ΑΣ, κτλ., ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ, ΤΗΝ ΓΕΩΡΔΙΑΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Π?ΟΣ ΠΑΝΤΑ ΑΛΛΟΝ ΣΚΟΠΟΝ,
ΕΝΕΡΓΟΥΣΩΝ ΔΙΑ XEIPOS, ΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΣ, ΑΝΕΜΟΥΉ ΑΤΜΟΥ.

έν τω υοατι, ττρός έξαγο>γήν ττραγματωι, 
σπόγγων καί μαργαριτών έ' ιοϋ βυθοΰ τή 
θαλάσσης, πρός δέ τούιοις π τος χατασχευή 

। θε,ιζελίων λιμένων ή γερυρόίν πρός έπίσχευή 
αυτών.

Α'. τάςεως μ*τά).).ιον  έν τή Άγγ'λιν.ή εκθέσει τοΰ 1851 καί έν τη Tai 
λιζή του 1855. Υποβρύχιος /ζηχανιχος τής Ά'/'/λιζής, Γαλλικής, 'Ρωι 
σιζής, Ισπανικής, Πο^τογαλλικής, Καναόιζής, Πε^ιβιανής, Β^οαζιλισχί 

καί Ίνόικής Κυβερνήσεως.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ.

’Εάν δέν έφοβούμεθα μή τινες τών φιλησύχων 
ομογενών έκλάβωσιν ημάς ώς δυσοιωνιστάς, ήθέ- 
λομεν έρωτήσει, έάν άληθώς έτελείωσεν ή άγ- 
γλοαμερικανική διαφορά, ής τίνος τήν αίσίαν λύ
σιν πάντες όσοι γιγνώσκουσι. Τήν έρώτησιν ταύ- 

ιαί άφίνομεν είς τά πράγματα 
κατά πόσον ή άγγλοαμερικανι- 

λυΟέντος τοΰ περίφημου 
άφ’ ου, κατά τό λέγειν 
ι, καί τού ΈωΟινοΰ 

«ύπάρχει έν κόλποις τών 
ινικοΰ Στέμματος άνθρω- 
ήν πολιτικήν τών λοιπών

νά. μαρτυρήσωσι 
χή διαφορά έξισάσθη. 
ζχτ-ψατος τοΰ Τ ρ έ ν 
τών αγγλικών έφχμερίδων. 
Ά σ τ έ ρ ο ς προ πασών, < 
«συμβουλίων του βρετ 
»πός τις διασκελίζων 
«ύπευΟύνων συμβούλων.»

Εΐπομεν έν τ<~ 
άβροΰ οντος τοΰ ζητήμα·

/ω·/?υ?<$

4 μάχρις
σιδηραι 
cis τούςΠΓΟΝΟΜ1ΟΥΧΟΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ1

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ.
Οί ΣΑΛΜΩΝ, ΟΔΥ χαί Σα ευσεβάστως είόοποωύσί 

το >οίνου, ότι οί ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ αυτών εύ^ίσκουται εις 
χρησιυ ττρο π ε ν τ ή z ο ν τ α περίπου ετών, ζαί άπε- 
οείχθησαν ότι είναι οί Λαλλίτεροι μ.ίχρι τούόε πάση, 
άάληζ τοιαύτης ε^ευρέσεως. Φοροϋνται ζαί είζ τά όεξιά 
καί είς τά αριστερά, άνευ τίνος ά).).αγης η -τροσθή/.ης. 
‘Ο ετιίόεσρ.ος οϋναται νά σταλη καί εις τό εξωτερικόν, 
ά/ζα ό επιθυμών άποστείζη τά ρ.έτρον ιών κάτω 
).ώνΊ ενόάκτυ'λον κάτωθεν τοΰ ισχίου. ΊΙ όερρ.άτινος 
θήκη, έν η έρ.ττεριέχονται φέρει τετυτεωμ.ένον τό ονορ.α 
«Salmon, Ody & Co.»

ΩΡΟΛΟΓΙΑ BENSON

'Χ.ρυσά πωλοΰνται άπδ 4 εως 100 γυινέας.
Αργυρά » » 2 » 50 «

Τά ωρολόγια στέλνονται ζτανταχοϋ όι έξόόων τοΰ ώρολογοποιοΰ.
Αιεΰθυνσις 33 καί 34, Ludgate Hill, London Ε. C. 

Ώαραγγελίαι δύνανται νά σταλώσι καί πρός τόν Κ.

J. F O’BRIEN,33, Brompton Square.

ΠΑΓΟί.ΚΑΙ ΨΥΧΟ£
ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΟΝ

ΠΕΡΙ ΟΛΩΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΠΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑ

ΡΑΓΩΓΗΝ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΟΥΣ* 

(Δι’ οικιακός άνάγκας),

Διά τεχνητών ή φυσικών μέσων, 
Οΰ?ης ολως νέας έγαρμογής τής γνωστής άρχής τού 

έμβόλου τής αντλίας καί έπιτυχώς εγαρμοσθείσης 
εις τήν φηκτικήν μηχανήν καί τόν φήκτην οίνου 
τού ASH.

Προνόμιο^ διά την μηχανήν ίδόθη τον Ιανουάριον τοΰ 1861.) 
Το φυλλάδιον άποστέλλ-ται έλευθέρως διά τού τα

χυδρομείου έπί τή αιτήσει πρός τόν

GEORGE SIMPSON
Mgvov κατασκευασκευαστήυ τών μηχανών, 

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

ΣΙΙΜ. Τ) φυλλάδιον τούτο δίδει ακριβή περιγραφήν

01>Υ οιά Έι.υρίν·ζ·) εν ω ευρίσκουσι γυνα.ικείαν τ^ρι 
Έώοστάσιο, 292, Strand, London.

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ποό; 10/ τή»

tcra-Of «’δ; τό·> Κ Κ , 19, Shanntn Terrace, Broke 

Road. Ralston

λάβους μετ' όλισθαινουσών γλωττίδων. 
9 δακτ. διαμ. σωλήνων.Σχήμα Α.—Αί βελτιωμένοι μικραϊ άντλίαι 
δι αγροκήπια καί ΰποστέγους κήπους, φέρουσαι 
τό ύδωρ όπου τάς διευθύνουσι μέ όρειχαλκίνους 
γλωττιδας. Άκρα διά μολυβδίνους περιαιρετούς 
ή μετά δέρματος διά μέσου σωλήνος.

Β.—’ίΐσαύτως άντλίαι, φέρουσαι μακράν 
τό ύδωρ μέ κρουνούς έχοντας ενώσεις κασσιτε
ρωμένος περιαιρετός η ετοίμους διά χαμηλούς 
σωλήνας και άκρα ομοίως.

38.—Φορητοί, σφυρήλατοι, σιδηραι ή χάλκι
νοι άντλίαι επί τρίποδος μέ βελτιωθείσας γλωτ- 
τίδας καί ενώσεις μετ’ ευκάμπτου εξ ’Ινδικού 
κόμμεως σωλήνος.19.—’Αντλίαι προνομιούχοι τοΰ Χόλμαν ώ
θούσαι μακράν τό ύδωρ μετά δύο σωλήνων εξ f 
ορειχάλκου, μετά θυρών εις τάς γλωττιδας, τρο
χού καί περιαιρετών χειριδών, όπως προμη- 
θεύωσιν ύδωρ εις δεξαμενάς οικιών κτλ.

23.—Όρειχάλκιναι ή πιδηραι άντλίαι διά βα- 
θέα φρέατα μετά τετραγώνων άκρων καί διαφό
ρων μηχανισμών προς ενέργειαν.

26.—Φάουλερ όρειχσΑκινοι ή σιδηραι άντλίαι 
μέ τρεις σωλήνας διά βαθέα φρέατα μετά ή άνευ 
μηχανισμ.ού πρός κίνησιν δι ίππου ή άτμού. Τών

H.RIMBAULT.

σωλήνων η διάμετρός ίστι. 2J μέχρι 12 δακτύλων 
75.—Προ:·ομιοΰχο· άΐ'τλίαι τοΰ Χόλμαν δι

πλής cvcpyiias, κατάλληλοι (ίς κίνησιν δι' ατ
μού η ίππου. Σωλήνων διάμετρος 3 έως 15 δα
κτύλων. Αί άντλίαι αύται είναι fi-αίρετοι διά 
πλινθοποιεία, εργοστάσια και άλλους σκοπούς.

15.—Άντλίαι πεποικιλμεναι διαφόρων ειδών. 
Είκονογραφίαι τών αντλιών τούτων μετά τών 
τιμών αυτών δίδονται.18.—Βελτιωμένοι, ώθούσαι τό ύδωρ ή οΰ, δρει- 
χάλκιναι η σιδηρά! άντλίαι, έπί. σανίδων μετά 
κασσιτερωμένων, πιριαιρετών η μετά δέρματος 
διά μέσου κρουνών καί άκρων. Αιάμετρος σωλή
νων 2 μέ^ρι 5 δακτύλων.25.—Αι δρειχάλκιναι με δύο σωλήνας άντλίαι 
διά βαθέα φρεατα 2j μέχρις 6 δακτ. έχοντας διά
μετρον, μετά μηχανισμού πρός κίνησιν διά χει- 
ρός ή άτμού.60.—Βελτιωμένοι υδραυλικοί άντλίαι πρός 
άνυψωσιν τού ϋδατος εις ικανόν ύφος, όπως εκει- 
θεν καταπίπτη είτε ώς καταρράκτης η νά άνα- 
βρύη ώς άπ'ο πηγης.86.—Φορητοί άντλίαι μετά κεφαλών στερεών, 
κατάλληλοι διά βάθη 30 μέχρι 200 ποδών, ών οί 
σωλήνες εχουσι διάμετρον 3 μέχρις 9 δακτύλων 
ένεργούσαι διά χειρός ή άτμού.

Αρ. 82.—Τοΰ Φάουλερ σφυρήλατοι 
καί εύμετακόμιστοι άντλίαι χρήσιμοι ... 
εργολάβους καί άνασκύπτοντας, οίουδήποτε μή
κους, έχουσαι σωλήνας διαμέτρου 4 μέχρις 9 
δακτύλων.

’Αρ. 4.—Αί βεΚτιωθεισαι χυταί καί μετέπειτα 
τρυπώμεναι άντλίαι διά γενικούς σκοπούς με- 
τ όρειχαλκίνων γλωττίδων κασσιτερωμένων ά
κρων, περιαιρετών ή μετά δέρματος διά μέσου 
2| δακτύλων μέ^ρι 5 δακτ. διάμετρος σωλήνων.

88 καί 89.—Αι μέ δύο σωλήνας άντλίαι τού 
Φάουλερ σφυρήλατοι σιδηραι καί φορηταί διά 
χειρός η άτμού ένεργούσαι εις οιονδήποτε μήκος 
καί βάθος. Αιάμετρος σωλήνων 6 μέχρι 30 δακτ.

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

7.—Προνομιούχοι άντλίαι τοΰ Φάουλερ μέ 
παραπλεύρους γλωττιδας καί ευκόλως επιδιορ- 
θούμεναι, αν χαλάσωσιν, μέ όρειχαλκίνους κα- 
δίσκους. Μέγεθος 2.J έως 5 δακτ.

0.—Αί προνομιούχοι φορηταί πυρόσβεση καί 
άντλίαι τοΰ Χόλμαν είναι υπερβαλλόντως όπλα! 
άπ τελεσματικαί καί ίσχυραί, είς πολύ μέτριας 
τιμ άς.8). —Φορηταί άντλίαι, σφυρήλατοι δι’ έργο-

Σχε^όν πάντα τά άνω εϊόη τών άντνιών ίίσιν έτοιμοί εις εντελή ν.ατά.στοισιν ή χρήΖουσι μικρών προσθηκών.
Κατάλογοι μετ’ εκείνων στέλλονται ελεύθεροι διά τού ταχυδρομείου.Ό ϋενιαμιν Φάουλερ και Σ'1 ε:σι καταζκευασται αντλιών καί υδραυλικών /ζηχανών διά τήν Αγγλικήν κυβέρνησιν καί τούς προίτίστους τής Αγγλίας 

αυτής εργολάβους σιδηροδρόμων καί λοιπών.

ω προλαβόντι ημών φύλλω, ότι 
ί ζητήματος, ώς δλως οικιακού, 

δέν δυνάμεθα νά έπενέγκωμεν γνώμην, πριν ή διά 
κοινοβουλευτικών συζητήσεων καταγνωσθώσ. τά 
καθέκαστα· άλλ’ ούοέ τής αβροφροσύνης τούς κα
νόνας παραβαίνομεν, ούδέ τής κοσμιότητας τούς 
όρους προσβάλλομεν, έκφράζοντες τήνάπορίαν ή- 
μών έπί τίνος φαινομένου ολως άσυνήθους εις τά 
μεγάλα μυστικοσυμβούλια καί λίαν άνοικείου είς 
το άγγλικόν. Έρωτώμεν· διατί έξ ενός ή έφημε- 
ρίς τοΰ λόρδου Πάλμερστων, ό Εωθινός Τα
χυδρόμος, άναιρεί τήν πρός τόν Κ. Άδαμς 
επιστολήν τού Κ. Σήουαρδ, ήν κατά τήν 30ην τού 
νοεμβρίου έκοινοποίησεν ό πρέσβυς τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών πρός τούς ύπουργούς τής Βασι- 
λίσσης, καί παριστα τά λεγόμενα τού εγγράφου 
εκείνου ώς άσημα καί δόλια, έν ώ άο’ ετέρου ό 
κόμης Τοΰσσελ δημοσιεύει αύτά έν τω έπισήμω 
όργάνω, τή Έ φ η μ ε ρ ί δ ι τοΰ Λονδίνου, 
μετά πάσης όσης σπουδαιότητος, καί ώς λίαν ει
λικρινή καί ειρηνικά; Τις τών δύο ύπουργών λαν- 
θάνεται; ό λόρδος Πάλμερστων ή ό κόμης Τοΰσ
σελ ;

Εΐπομεν άπ’ άρχής, ότι ίστορικω τω τρόπω 
περιγράφομεν πάντα όσα άφορώσι τήν άγγλοαμε- 
ρικανικήν διαφοράν έδημοσιεύσαμεν τά μάλα ού- 
σιώδη τών έπισήμων έγγράφων καί έξακολουθοΰ- 
μεν δημοσιεύοντες αύτά καί έν τω παρόντι παραρ- 
τήματι, καί, δι’ έλλειψιν θέσεως, ένταΐςύπ’ αριθ
μόν 50 καί 51 σελίσι τοΰ σημερινού φύλλου. Κα- 
ταχωρούμεν παρακα.τιόν καί τήν προς τόν λόρδον 
Λάϋονς έπιστολήν τού κόμητος Τοΰσσελ, τήν 
πραγματευομένην περί τής έν λόγω άνακοινώ- 
σεως, καί άφίνομεν τούς άναγνώστας ημών νά 
κρίνωσιν, έκαστος κατά τό δοκούν, έως αν ή προ
σεχής σύνοδος τού άγγλικού Κοινοβουλίου κρίνη 
καί δικάση άνεκκλήτως. Ή ύμετέρα ταπεινή κρί- 
σις περιορίζεται είς άπλούν τι συμπέρασμα· τού- 
τέστιν, ότι ό κόμης Τοΰσσελ δέν ήθέλησεν είς 
τήν περίστασιν ταύτην νά συμμερισθή τήν εύθύνην 
τών τοσούτων καί τηλικούτων πολεμικών προπα- 
ρασκευών, τών έτι καί νύν μή παυομένων, καί, ώς 
τά πάντα μαρτυρούσι, τών έξακολουθησομένων. 
Αλλά τούτου ύποτεθέντος, έπέρχεται φυσική έ- 
ρωτησις· «εύρίσκονται άρα είς διάστασιν μεταξύ 
»των ό πρωθυπουργός μετά τού έπί τών έξωτερι- 
»κών ύπουργοΰ ;» Όμολογοΰμεν, ότι ο βαθμός 
φής οιαστασεως είναι άγνωστος είς ημάς· άλλ’ότι 
η ένωσις δίερράγη, τοΰτο είναι καταφανέστατου. 
Ες ενός μέν ό έπί τών έξωτερικών ύπουργός 
ψαινεται ά πον ι πτόμ ε ν ος τάς χειρ ας καί 
επιδεικνύει τάσεις είρηνοποιάς· άφ’ έτέρου δέ ό 
πρωθυπουργός κολάζων τά γεγενημένα καί κα- 

•Λυπτων τά πεπραγμένα πορεύεται όοόν μή φέρου- 
®αν είς τά δώματα τής ειρήνης. Τί δυνάμεθα νά 

έκ τούτων άλλο, ή διάστασιν μεταξύ
■ών ουο περιφανών τής ’Αγγλίας άνδρών;

Αλλ έάν πρός ύποστήριξιν τής εικασίας ταύ- 
(fi Τ'·9 είΧ°με'' ανάγκην καί ένδείξεων άλλων, αύτός 
Ι0 , ’ ω θ ι ν ό ς 1 α χ υ δ ρ ό μ ο ς ήδύνατο νά πα- 

ΡασΖή Τμΐν ένδειξιν“λίαν πεις-ήριον διά τής κατα-

ΙΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ

ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ
(ΑΡΙΘ. 82.)

φοράς αύτού κατά τών Αμερικανών. Ή έ< 
αΰτη φαίνεται απαρηγόρητος, διότι δεν είδε πραγ
ματοποιούμενο'? τόν άγγλοαμερικανικόν πόλεμον, 
καί τοι πάντα λίθον κινήσασα εις πραγματοποίη- 
σιν αύτού. Πάσης αφορμής άρθείσης μετά τήν 
άπόλυσιν τών ανθενωτικών αποστόλων, ή έφημε- 
ρ'ις τού πρωθυπουργού επιπίπτει κατά τών Όμο- 
σπονδικών διά τήν καταστροφήν τού λιμένος τής 
Τσάρλεστων. Άλλοθεν όΧ ρ ό ν ο ς οΰδέν αμελεί, 
όπως άπό κοινού μετά τής ύπουργικής έφημερίδος 
κατάδειξη, ότι ή αγγλική κυβέρνησις άπόφασιν 
έχει πάσιτοΐς μέσοις νά ύποστηρίξη τούς Νοτίους 
κατά τών Βορείων. Τήν άπόφασιν ταύτην εύκόλως 
πιστεύομεν γιγνώσκοντες, ώς πολλάκις εΐπομεν, 
τήν άνάγκην, είςήν ή Μεγάλη Βοεττανία εύρίσκε- 
ται τού πορισθήναι βάμβακας, ών ή έ/,λειψις πα- 
ραδίδει εις άπελπιστικήν άργίαν εκατομμύρια ερ
γατών άγγλων. ’Εάν πιστεύσωμεν μάλιστα τήν 
κοινώς άδομένην φήμην, τό άγγλικόν μυστικο- 
συμβούλιον ένθυμούμενον τήν άρχαίαν αύτού διά- 
τονον πολιτικήν πορείαν σκοπόν έχει, άντί νά ά- 
ναγνωρίση άπ’ εύθείας τούς Νοτίους, νά κατάσχη 
τήν μεξικανικήν πόλιν Ματαμόραν, ίνα διά μέσου 
αύτής πορίζηται τούς τών Νοτίων βάμβακας, χω
ρίς νά διεγείρη τό περί άποκλεισμού ζήτημα, δπερ 
άβρότατον.

Άλλ’ άφήσωμεν πάντα ταύτα εις τήν σοφίαν 
τοΰ χρόνου, ϊνα θέσωμεν ύπ’ δψιν τών άναγνωστών 
ημών τά μνημονευθέντα επίσημα έγγραφα.

Ιδού ή επιστολή τοΰ κόμητος Τ’ούσσελ πρός 
τόν λόρδον Λάϋονς.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, τί 19j iezsu.?. 1861.Μυλόρδε, Ό Κ. Άδαμς ήλθε προς με ΐίς το ύπουρ - 
γέίον σήμερον περί τήν 3ην έσπΐρινήν ώραν. Μοί εΐ- 
πεν, ότι ήρχετο ερώτησών με περί δύο πραγμάτων 
άφορώντων αΰτόν προσωπικώς. Διεκοφτα έρωτήσας αύ 
τόν, εάν ήρχετο κατά διαταγήν τής κυβερνήσεως του, 
ή οϊκοθεν.

Ό Κ. Άδαμς μοι άπήντησεν, ότι ή άφιζίς του ήν ό- 
λως αΰθόρμητος, άλλ’ ότι έφερε μεθ' έαυτοΰ επιστολήν 
τινα επίσημον τοΰ Κ. Σήουαρδ, ήν διετάγη νά μοί α
νάγνωση, εάν έγω τοΰτο δέον έκρινον. Φαίνεται, μοί εΐ- 
πεν, ότι κατά τήν επιστολήν ταύτην, ή κυβέρνησις τής 
Οΰάσιγκτων δεν επίτρεψε τήν σύλληψιν τών δύο απο
στατών, Κ. Μάσων καί Σλίδελ, καί ότι επομένως ήτο 
έλευθέρα πάσης ΰποχρεώσεως κατά τήν ώραν, καθ' ήν 
διεζεπεραίου τήν επιστολήν αύτής.

'Απήντησα εγώ, οτι, εάν ή επιστολή δεν περιεΐχεν 
άμφισβήτησιν ώς πρός τούς Κ. Μάσων καί Σλίδελ, 
μετ' άγαλλιάσεως ήθελον ακούσει τής άναγνώσεως αΰ- 
τής. Τότε ό Κ. Άδαμς άνέγνω αΰτήν. "Ηρχετο δε ή 
επιστολή ΰπομιμνήσκουσα καί έγκρίνουσα συνάμα τόν 
ΰπό τοΰ Κ. Άδαμς εν τω δημαρχείω έκφωνηθέντα 
λόγον" ό δέ Κ. Σήουαρδ έφαίνετο εν αύτή εΰχαριστού- 
μενος διά τά αισθήματα, άπερ ό λόρδος Πάλμερστων 
έζίφρασεν έν τινι μετά τοΰ Κ. Άδαμς συνδιαλέζει αΰ ■ 
τοΰ ώς πρός τόν Ζιάμες Άδγερ.

Ό Κ. Σήουαρδ έδήλου κατόπιν, ότι ή αμερικανική 
κυβέρνησις περί πολλοΰ ποιείται τήν φιλίαν τής Μ. 
Βρεττανίας καί θρηνεί, διότι άφορμαί διχονοίας ήγέρ- 
θησαν ένεκα ελλείψεως προσοχής, ώς φρονεί, άπό 
μέρους τής αγγλικής κυβερνήσεως ώς πρός τά καθή
κοντα φίλης δυνάμεως, διαρκούσης τής πάλης, είς ήν 
εΰρίσκονται αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι.

Ό Κ. Σήουαρδ μνημονεύει ώς παράδειγμα τήν άνα 
κοίνωσιν, ήν ό Κ. Βούντς (Bunch) άπηύθυνε προς τάς 
Ηνωμένας Πολιτείας, τήν αδειαν τήν δοθεΐσαν εις τό 
καταδρομικόν πλοΐον Σ ο ΰ μτ ε ρ, ίνα άγοράση άν
θρακας καί εφόδια εις Τρινιδάδ, εναντίον τής συμπε
ριφοράς τών λοιπών εΰρωπαϊκών ’Επικρατειών, καί 
τήν άφιζιν εις τάς νοτιάς Πολιτείας πλοίων, φεράν
των φορτία όπλων καί πολεμεφοδίων, ερχομένων έζ 
'Αγγλίας.

Ό Κ. Σήουαρδ, ερχόμενος κατόπιν εις τήν ΰπόθεσιν 
τοΰ Τ ρ έ ν τ, έζ οΰ ήλώθησαν δύο άποστάται, έβε- 
βαίου, οτι ό πλοίαρχος Ούίλκς δεν έλαβε διαταγάς 
νά πράζη, όπως έπραζεν, ότι ή όμοσπονδική κυβέρνη- 
σις ούδεμίαν έλαβε περί τούτου άπόφασιν, καί οτι 
έπεθύμει νά άκούση πρότερον τάς αιτήσεις τής ’Αγγλίας 
πριν ή λάβη οριστικήν επί τοΰ ζητήματος άπόφασιν. 
Προσεθετο δε, ότι, εάν ό Κ. Άδαμς έκρινε δέον, ήδύ
νατο να μοί κοινοποιήση τήν επιστολήν ταύτην, ώς καί 
τω λόρδω Πάλμερστων.

'Εν τή πρός τόν Κ. Άδαμς άπαντήσει μου έθιζα 
πολλών άντικειμένων, περί ών ή επιστολή πραγμα-

φημερίς I τ«ώ 
ε πόαν- et?τεύεται' επομένως δεν έκρινα ιίναγκαΐον νά έπανέλθω ei? την περίστασιν του Βούντς. Περί δέ τοΰ καταδρο 

μικοΰ πλοίου των ’Ανθενωτικών άπήντησα, οτι δέν 
έβλεπον κατά τι ή ήμετέρα συμπεριφορά διέφερε τί}? 
συμπεριφοράς τής Γαλλίας, τής 'Ισπανίας καί τί)ς 
'Ολλανδίας. Έν Τρινιδάδ ήρνήθησαν προς το 2 ο ΰ μ- 
τ ε ρ άνθρακας εκ των αποθηκών τής κυβερνήσεως, άλλ’ επετράπη αΰτω, ίνα ιιγοράση άνθρακας καί άλλα 
εφόδια άπό ιδιωτών. Τό αυτό συνέβη καί είς Μαρτι
νίκαν καί εις Κουρασάω. Ό κανών τών 24 ωρών, 
προσέθηκα, δεν έτηρήθη' αλλ’ ή προς τοΰτο συνεννόη- 
σις δεν είναι εκ τών δύσκολων.

Ώ,ς προς δέ την έζαγωγήν όπλων καί πολεμεφο- 
δίων διά τάς Ανθενωτικός Πολιτείας άπήντησα, οτι 
προσφάτως ιιναγνούς την γνωμοδότησιν τοΰ γενικού 
είσαγγελέως, ευρίσκω αυτήν σύμμορφον προς διατά
ζεις τοΰ περί ναυτολογίου νόμου, καθ ιις άποτρέπεται 
μεν ή όπλισις πολεμικού πλοίου, άλλ’ ουδόλως ιιπα
γορεύεται ή φόρτωσις πλοίου δι όπλων καί εφοδίων' 
καί οτι, κατ’ αληθή τοΰ πράγματος επο-φιν, πλείονα 
έπέμφθησαν όπλα καί εφόδια εις τάς Όμοσπονδικάς 
Πολιτείας, ένθα οΰδέν ΰπάρχει κώλυμα εις εισαγωγήν 
καί έζαγωγήν, ή εις τούς λιμένας ιών Άνθομοσπονδι- 
κών, οΐτινες διατελοΰσιν ΰπό αποκλεισμόν.

Ό Κ. Άδαμς παρεδέχθη τήν αλήθειαν τοΰ πράγ
ματος καί διά τοΰτο ήτει αύστηροτίραν εφαρμογήν τοΰ 
περί ναυτολογίου νόμου. Τότε έκοινοποίησα αΰτω τήν 
ουσίαν δύο επιστολών μου προς τον λόρδον Λάϋονς 
σταλεισών καί σχεσιν έχουσών προς τήν ΰπόθεσιν 
τοΰ Τ ρ έ ν τ. Ειπον αΰτω, ότι εντινι ιδιαιτέρα επι
στολή είχρν δώσει οδηγίας εις τον λόρδον Λάϋονς, 
ινα συνομιληση περί τής ΰποθέσεως ταύτης μετά 
τοΰ Κ. Σήουαρδ, δύο ημέρας πριν ή κοινοποιήση αΰτω 
τήν επιστολήν μου. Ό Κ. 'Αδαμς με ήρώτησεν, εάν ή 
επιστολή μου ύιέταττε τον λόρδον Λάϋονς νά άπέλθη 
έζ Οΰάσιγκτων επτά ημέρας μετά τήν κοινοποίησιν 
τής επιστολής. ’Απήντησα αΰτω, ούχί' καί ότι, εις πε- 
ρίστασιν, καθ’ ήν ο Κ. Σήουαρδ ήθελεν έρωτήσει όποια 
τινα εμέλλον είναι τά αποτελέσματα, εάν οΰτος ήρ- 
νεΐτο να ικανοποίηση τάς απαιτήσεις ημών, ό λόρδος 
Λάϋονς ώφειλε νά άποφύγη πάσαν επί τούτου άπάν- 
τησιν, ίνα μή ή επιστολή μου έκληφθή ώς απειλή. 
Είπον προσέτι, ότι τήν διαβεβαίωσιν τοΰ Κ. Σήουαδ, 
τοΰ ότι ή κυβέρνησις δεν έπέτρεψε τήν σύλληψιν τών 
Μάσων καί Σλίδελ, έθεώρουν ικανήν απολογίαν.

Άλλ’ ό οΰσιώδης όρος ήν ή άπόδοσις τών δυο ειρη- 
μένων άνδρών εις τον λόρδον Λάϋονς. Ό Κ. ’Άδαμς 
ειπεν, ότι, έαν ή ΰπόθεσις έζετϊθετο προς τον Κ. Σή- 
ουαρδ κατά τον τρόπον, καθ’ όν εγώ έζέφραζον αυτήν, 
ήλπιζε λύσιν φιλικήν' έφρόνει δε, ότι, εάν ή όμοσπον- 
δική κυβέρνησις έπέμενεν ΰποοτηρίζουσα τήν πράζιν 
τοΰ πλοιάρχου Ούίλκς, αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι ήθε- 
λον τότε φανή ώς καταλείψασαι τό οίκεΐον αΰτών 
δόγμα καί έγκολπωθεΐσαι τό ήμέτερον.

Ό Κ. Άδαμς μοι έθηκεν έτέραν τινά πρότασιν, δη- 
λώσας, οτι δύναμαι νά ιιή απαντήσω είς αΰτήν' αΰτη 
δέ έστιν ή έζής' Εις περίπτωσιν, καθ’ ήν ό λόρδος Λά
ϋονς ήθελεν αναχωρήσει, κήρυζις πολέμου ήθελεν άρά 
γε είναι ή άμεσος τοΰ πράγματος συνέπεια; 'Απήν
τησα αΰτω, ότι οΰδεν επί τοΰ προκειμένου άπεφασίσθη 
καί οτι άναμένομεν τήν έζ ’Αμερικής άπάντησιν, 'ίνα 
τότε άποφασίσωμεν περί τοΰ πρακτέου.

Κατέδειζα τω Κ. Άδαμς τήν οΰσίαν τής επιστολής 
τοΰ Κ. Θουβενέλ προς τον Κ. Μερσιέρ, ο'ίαν είχον 
καταμάθει εγώ άπό τοΰ Φλαχώλτ. Ο Κ. Άδαμς εί- 
πεν, ότι ή γαλλική κυβέρνησις ύπήρζε πάντοτε λίαν 
συνεπής, ώς προς τήν διατήρησιν τών δικαιωμάτων 
τών οΰδετερων μερών, προσθείς, ότι δεν ήδύνατο νά 
άπευθύνη τον αΰτόν έπαινον (compliment) καί πρός 
τήν ήμετέραν κυβέρνησιν. ’Απήντησα αΰτω, ότι ήμέ- 
λουν εγώ ιόν έπαινον, εάν τό ζήτημα τοΰτο ήδύνατο 
να λυθή φιλικώ τω τρόπω. Άπεχωρίσθημεν δε φιλι- 
κώτατα έχοντες.

ΡΟΥΣΣΕΛ.

Έκ της επιστολής ταύτης δύνανται οί άναγνώ- 
σται ημών νά κρίνωσι κατά πόσον αί διαψεύσεις 
του ΈωΟινοΰ Ταχυδρόμου ήσαν ειλι
κρινείς. Παρατηοοΰσι συνάμα όπόσον ό αγγλικός 
τύπος έλεγε τά άληθ1|, ότε μετά στόμφου πολλου 
έκήρυττεν, ότι τελεσίγραφου επιστολήν ή βρετ- 
τανική κυβέρνησις έπεμψεν εις Οΰάσιγκτων, κα' 
ότι διέταξε τον πρέσβυν αυτής «έν δυσ'ιν ήμαοσι» 
νά άναχωρήση έκεΐθεν, εάν μή αί απαιτήσεις αυ
τής ίκανοποιηΟώσιν. ’Αλλά και εντεύθεν πάλιν 
δηλούται ή μετριοπάθεια τοΰ έπ'ι τών εξωτερικών 
ύπουργοΰ καί τό φιλοπόλεμον του πρωθυπουργού. 
Ή διαφορά ή ή διένεξις αΰτη, κατά τήν γνώμην 
τών καλώς ειδότων τά αγγλικά πράγματα, θέλει
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έπενέγκει ύπουργιχήν κρίσιν, άρια τοϋ Κοινοβου
λίου συνελΟόντος·

’Ιδού καϊ τό τελευταίου έγγραφον τοΰ κομητος 
'Ροΰσσελ προς τόν λόρδαν Λαύονς'

‘ϊπουογεϊον τών έξωτεριζών, -τ, 11ρ τοϋ ΐανουαρίοο 1862.

Μυλόρδε, έν τή επιστολή, ήν κατα την 30ην νοεμ- 
βρίου έπέστειλα πρός υμάς, γνωστοποιών ΰμΐν τά 
διατρέξαντα κατά την σύλληφιν των τεσσάρων προ
σώπων από τοΰ Τ ρ εν τ, έλεγαν, οτι κατά πάντα τά 
φαινόμενα άνθρωποί τινες άπήχθησαν διά της βίας 
άπό τοΰ σκάφους πλοίου αγγλικού, πλοίου ούδετέρας 
δυνάμεως, πλέοντος πλοΰν θεμιτόν και αφελή και ότι 
ή βιοπραγία αύτη άπετέλει συνάμα προσβολήν κατα 
τής αγγλικής σημαίας καϊ παραβιασιν τοΰ αλληλε- 
θνοΰς δικαίου. Έπεραίουν τήν επιστολήν μου εκείνην, 
διατάττων υμάς, ίνα είς περίστασιυ, καθ ήν ή υπο τής 
κυβερνήσεως τής Βασιλίσοης προσδοκωμενη ικανο- 
ποίησις δέν ήθελε προσενεχθή ΰπό τοΰ Κ. Σήουαρδ, ζη- 
τήσητε παρά τοΰ υπουργού εκείνου τήν διόρθωσιν, τήν 
μόνην δυναμένην νά ικανοποίηση τό αγγλικόν έθνος, 
τούτέστι' 1 ον τήν άπόλυσιν τών τεσσάρων κυρίων, τών 
άπό τοΰ Τ ρ εν τ άπαχθέν^ων καϊ τήν άπόδοσιν αυ
τών είς τήν ευγενίαν σας (your lordship), ϊνα καϊ 
πάλιν τεθώσιν υπό τήν αγγλικήν προστασίαν' καϊ 2ον 
ίκανοποίησίν τινα διά τήν γενομένην έπίθεσιν.

Χθες έλαβον τήν άπό 27ης τοΰ άπελθόντος μηνός 
ΰμετέμαν επιστολήν, περιέχουσαν άνακοίνωσιν έπι- 
σταλεΐσαν ΰμΐν παρά τοΰ Κ. Σήουαρδ, ήτις κατ' ου
σίαν έστϊν άπάντησις είς τήν άπό 3(:ής νοεμβρίου ε
πιστολήν μου.

Καϊ περϊ μεν τών έπιδίκων μεταξύ ήμών δύο ζητη
μάτων, ή κυβέρνησις τής βασιλισσης έπιμελώς ήρεύ- 
νησε, μέχρι τίνος βαθμού ή επιστολή τοΰ Κ. Σήουαρδ 
καϊ ή ΰπ'αύτής άγγελλομενη συμπεριφορά συμφωνοΰ- 
σιν ούσιαστικώς πρός τάς δύο άνω είρημένας προ
τάσεις.

Ώς πρός τήν πρώτηυ, τήν άπελευθέρωσιν δηλονότι 
τών ΰποχειρίων, ϊνα καϊ πάλιν τεθώσιν υπό τήν άγ- 
γλικήν προστασίαν, ευρίσκω, οτι ή άυακοίνωσις περαι- 
ουμένη διαδηλοΐ, ότι εύχαριστως ιιπολλύονται οί υπο
χείριοι, καϊ μένει είς τήν διάθεσιν τής ευγενίας σας, 
ϊνα όρίσητε τόν χρόνον καϊ τον τοπον, καθ' δν θέλουσι 
παραδοθή ΰμΐν. Ούδεϊς δε οίοσδήποτε όρος συνεπάγε
ται είς τήν άπελευθερωσιν τών ΰποχειρίων.

Περϊ δέ τής ίκανοποιήσεως, ήν ή άγγλική κυβέρνη- 
σις δικαίως προσδοκά, εΰρισκω, ότι ή τών Ηνωμένων 
Πολιτειών διαδηλοΐ θετικώς καϊ άνευ διφορουμένων 
λόγων, ότι ούδεμία έδόθη διαταγή είς τόν πλοίαρχον 
Ούΐλκς, ούδ' είς ούδένα άλλον άξιωματικόν τοΰ ναυτι
κού, όπως κρατήσωσι τούς τέσσαρας διαληφθέντας 
άνδρας, ή τινα έξ αύτών, είτε έν τώ Τ ρ έντ, είτε έν 
τώ σκάφει οίουδήποτε άλλου πλοίου άγγλικοΰ ή οίου
δήποτε άλλου ούδετερου πλοίου, τόσον είς τό μέρος, 
ένθα τό γεγονός έγένετο, όσον καϊ άλλαχοΰ.

Ευρίσκω συναμα, ότι ο ΰπουργος τής Επικράτειας 
άποφεύγει άπηκρυβωμένως τήν δικαιολόγησιυ τής με
ρικής πράξεως, δί ήν προσεκλαύθη ή κυβέρνησις τής 
Αύτής Μεγαλειότητας. 'Εάν ή κυβέρνησις τών Ηνω
μένων Πολιτειών έλεγεν, ότι καί τοι μηδεμίαν λαβών 
προηγουμένην περϊ τούτου οδηγίαν ό πλοίαρχος Ούΐλκς 
έδικαιοΰτο όμως να συλλαβή τους τέσσαρας ΰποχει- 
ρίους καϊ νά τούς μεταβιβάση άπό τοΰ Τ ρ έ ν τ είς τό 
ίδιον αύτοΰ πλοίου, ϊνα κατόπιν έκκομίση αύτούς εις 
τινα τών Ήνωμ. Πολιτειών λιαένα, τότε ή κυβέρνη- 
σις έκείνη, έγκρίνουσα τήν πράξιν τοΰ πλοιάρχου 
Ούΐλκς, ήθελε καταστή υπόλογος διά τήν άπ’ άρχής 
γενομένην βίαν καϊ τήυ προσβολήν.

Άλλ’ ό Κ. Σήουαρδ περιορίζεται λόγων, ότι τδ γενό- 
μενον είναι απλή παραδρομή άξιωματικοΰ τίνος τοΰ 
ναυτικού, όστις μηδένα έχων σκοπόν νά βλάφη, άπε- 
μακρύνθη κανόνος τίνος ολίγον σι ερροΰ, κακώς έννοου- 
μένου ή άγνωστου καϊ εις αυτα τα ένδιαφερόμενα μέ
ρη. Ό ΰπουργος τής ’Επικράτειας διαβεβαιοΐ, ό^ι διά 
τό λάθος τοΰτο, ή άγγλική κυβέρνησις δικαίως άπεκ- 
δέχεται τήν αύτήν έκείυην διόρθωσιν, ήν αί Ήνωμέναι 
Πολιτεΐαι, ώς Κράτος άυεξάρτητον, ήδύναντο νά ά- 
πεκδέχωνται έν παρομοία περιπτώσει παρά τής Μ. 
Βρεττανίας καϊ παρα παντός άλλου έθνους φίλου.

Ή κυβέρνησις τής Αύτής Μεγαλειότητος λαβοΰσα 
ΰπό σπουδαίαν έξέτασιν τήν άπόλυσιν τών ΰποχειρίων 
καϊ τήνείςχεΐρας ΰμών παράδοσιν αύτών συνήγαγε τό 
συμπέρασμα, ότι αί δύο αύται πράξεις άποτελοΰσι 
τήν διόρθωσιν, ήν ή Αύτής Μεγαλειότης καϊ τό αγγλι
κόν έθνος δικαιούνται νά προσδοκώσιν.

Ή κυβέρνησις τής Αύτής Μεγαλειότητος αισθάνε
ται εύχαρίστησιν αεγαλην, ώς άφικομένη είς λύσιν 
ευνοϊκήν πρός τήν διατηρησιυ τών αεταξύ τών δύο έθνών 
φιλικών σχέσεων. Ούδεμίαν έχω χρείαν νά συζητήσω 
τάς άπό τοΰ Κ. Σήουαρδ άποχωριζούσας με διαφο
ράς, ώς πρός τήν έκθεσιν τών διατρεξάντων, κατά τάς 
άναφοράς τών άξιωματικών τής κυβερνήσεως αύτοΰ.

Καϊ όμως δέν θέλω περατώσει τήν παροΰσάν μου 
χωρϊς νά λαλήσω εν συνοφει περϊ τής συζητήσεως, ήν 
ό Κ. Σήουαρδ έπήνεγκεν έπϊ τών άντικειμένων έκείνων, 
άτινα δέν έρχονται είς φώς έν τή άπό 30ής τοΰ νοεμ
βρίου έπιστολή μου. Εγώ, έν τη έπιστολή έκείνη, έ- 
γειρόμην έν όνόαατι τής κυβερνήσεως τής Α. Μ. κατά

τών ΰπό τοΰ πλοιάρχου Ούΐλκς πεπραγμένων. Ό Κ. 
Σήουαρδ έν τή άπαντήσει αύτοΰ σημειοΐ τδ τι φρονεί, 
οτι ό πλοίαρχος Ούΐλκς ήδύνατο νά πράξη, χωρϊς νά 
παραβιάση τά δίκαια τών έθνών.

Δέν είναι ανάγκη νά συζητηθώσιν ένταΰθα λεπτο
μερώς τά πέντε ζητήματα, άτινα έπιτηδείως συζητεΐ ό 
υπουργός τής ’Επικράτειας' αλλ οφείλω να ειπω, οτι 
ή κυβέρνησις τής Βασιλισσης διαφέρει κατά γνώμην 
πρός τόν Κ. Σήουαρδ έν τισι τών συμπερασμάτων αύ
τοΰ. ’Ωφέλιμον ίσως ήθελεν είναι, είς βελτίονα σύμ
πνοιαν τών δύο έθνών έπϊ διαφόρων μερών τοΰ αλλη- 
θνοΰς δικαίου, τών ΰποκειμένων είς συζήτησιν, εϊτε έν 
τή παρούση διαφορά, εϊτε έν τώ μέλλοντι χρόνω, νά 
έκθέσω ΰμΐν, ϊνα δηλωθή πρός τόν ΰπουργον τής 'Επι
κράτειας, είς τί συνίστανται αί διαφοραϊ αύται τώυ 
γνωμών. 'Ελπίζω νά πράξω τοΰτο έντός ολίγων ημερών.

Έν τούτοις εύχής έργου έστϊν, όπως οι διευθυνταϊ 
τών πολεμικών πλοίων τών Ήνωμ. Πολιτειών δια- 
ταχθώσιν, ϊνα μή τοΰ λοιπού έπαναλάβωσι πράξεις, 
δι άς ή άγγλική κυβέρνησις νά άναγκάζηται νά άπαι- 
τή διόρθωσιν, καϊ άς τινας ή κυβέρνησις τώυ Ήνωμ. 
Πολιτειών δέν δύναται νά δικαιολογήση. Αναγνωσατε 
τήν παρούσαν έπιστολήν πρός τόν ΰπουργον τής Επι
κράτειας, καϊ δότε αύτώ άντίγραφου.

ΡΟΥΣΣΕΛ.

Κατά τάς άπό 9ης τοΰ παρόντος μηνός έκ Νέας 
'Τόρκης ειδήσεις, οί τέσσαρες ΰποχείριοι τοΰ Τ ρ έντ 
καϊ οί δύο τής Ε ύ γ εν ί ας Σ μϊθ (Κ. Ζάχαρυ καϊ 
'Ρόδγιες) παρεδόθησαν είς τόν λόρδου Λάϋονς.
Ό γερουσιαστής Κ. Σοΰμνερ λαλώυ έπϊ Γερουσίας εί- 
πεν, οτι ό πλοίαρχος Ούΐλκς δέν έδικαιοΰτο νά συλ
λαβή τούς Ανθενωτικούς άπό τοΰ Τ ρ ε ντ, άλλ’ οτι 
ήπατήθη βασισθεϊς έπϊ τοΰ διεθνούς δικαίου, οπερ οί 
Άγγλοι πρεσβεύουσι καϊ συμβουλευθεϊς άγγλους συγ
γραφείς' ότι ό άξιωματικάς ούτος βασισθεϊς έπϊ άγ- 
γλικοΰ νόμου παρεβίασε τά άμερικανικά δόγματα. 
Καϊ όμως ό άμερικαυικός λαός είναι ΰπόχρεως διά τήν 
πράξιν τοΰ πλοιάρχου Ούΐλκς καϊ τήν πολιτικήν έπι- 
τηδειότητα τοΰ Κ. Σήουαρδ, «τάς παραγαγούσας μέ- 
γαν πολιτικόν θρίαμβον.» Ό Κ. Σοΰμνερ είναι έκτών 
δεινών ρητόρων τών Ήνωμ. Πολιτειών καϊ ο λόγος 
αύτοΰ έχει μεγίστην ήχώ. Τοΰτο μόνον άρκεΐ νά κα
τάδειξη τίνι τρόπω έθεώρησαν έπϊ τέλους οί 'Αμερικα
νοί τήν λύσιν τής ΰποθέσεως Τρ έ ντ. Άδικήσαντες 
δικαιούνται. ίδωμεν τί θέλουσι πράξει, όταν άδι- 
κηθώσι......... Πριν ή παρέλθωσι τρεις μήνες, είπεν ό
βουλευτής Βαλλάντιγγαν, ή ’Αμερική θέλει έλθει είς 
πόλεμον μετά τής Αγγλίας, έάν αι Ήνωμ. Πολιτεΐαι 
δέν συγκατανεύσωσιν είς άναγνώρισιν τής Νότου καϊ 
άρσιν τοΰ άποκλεισαοΰ.

Ή άγγλική κυβέρνησις άφήκε καί πάλιν έλευθε'ραν 
τήν έξαγωγήυ τών όπλων καϊ πόλεμεφοδίων, ήν είχευ 
άπαγορεύσει κατά τάς άρχάς τοΰ προαπελθόντος νο
εμβρίου.

Τέλος πάντων έλύθη καϊ τό μεγα ζήτημα τώυ δύο 
έν Σαονθάπτωυ έλλιμενισμέυωυ άντιπάλων πλοίων. 
Ή μεν όμοσπονδική κορβέτα Τ ουσκαρόρα άυε- 
χώρησε, τό δέ καταδρομικόν τών Νοτίων Νάσχβιλ 
έπωλήθη είς άγγλικήν τινα εταιρίαν, ήτις προώρισεν 
αύτό είς έμπορικήυ ΰπηρεσίαν, ώς καϊ έκ κατασκευής 
ήν προωρισμένον.

Φρικώδης συμφορά συνέβη τήν Πην τοΰ μηνός έν 
τω άνθρακωρυχείω τοΰ Νηοΰ Χάρτλεϋ κατά τόν νομόν 
τοΰ Νίουκάστελ. Μέγα μέρος τοΰ πρό τί)ς εισόδου 
τοΰ άντρου φυσικού θολώματος κατεκρημνίσθη αίφνι- 
δίως, περϊ τήν I ήηυ καϊ ήμίσειαν πρωινήν ώραν, πέντε 
έργάται έφονεύθησαν περϊ τήν είσοδον καϊ 200 έτά- 
φησαυ ζώντες έυ τω άχαυεΐ έκείνω ΰπογείω δώματι. 
Αί φωναϊ αύτών ακούονται έξωθεν, άλλ’ όλιγίστη υ
πάρχει έλπϊς σωτηρίας, διότι ήμέραι άκέραιαι άπαι- 
τοΰνται είς άρσιν τών καταπεσόντων καϊ φραξάυτων 
τήν είσοδον όγκων. Κατά τδ προσεχές ήμών φύλλου 
θέλομευ δώσει λεπτομερή περιγραφήν τοΰ σπαραξι
κάρδιου τούτου συμβάντος.

Κατά τάς σημερινός ειδήσεις, οί έυ τώ διαληφθέντι 
ανθρακωρυχείο) ένταφιασθέντες 200 έργάται άπέθα- 
νον έξ άσφυξίας προελθούσης έκ τών άναθυμιάσεων 
τοΰ γαζ. Έάν μέχρι τής τυπώσεως τοΰ φύλλου ήμών 
λάβωμεν νέον τηλεγράφημα θέλομεν δημοσιεύσει αύτό 
έν τέλει.

"Αδεται, ότι ή Αύτής Μεγαλειότης ή Βασίλισσα, 
κατατηκομευη άδιαλείπτως ΰπό θλίήτεως διά τήυ ά- 
πώλειαυ τοΰ έαυτής συμβίου, σκοπόν έχει υά παραι- 
τηθή τοΰ θρόνου, κατά τόν έρχόμενον υοέμβριου, ύπέρ 
τοΰ πρωτοτόκου αύτής υιού ’Αλβέρτου Έδουάρδου, 
πρίγκιπας τής Ούαλλίας καϊ διαδόχου τοΰ στέμματος.

Αί έν τω δηααρχείω άνοιγεΐσαι συυεισφοραϊ πρός 
έγερσιν μνημείου διά τόν θανόυτα βασιλικόν σύμβιου 
'Αλβέρτον άνέβησαν μέχρι σήμερον εις 10,000 λιρ.

Τό -ψ-ύχος κατηυνάσθη άπό χθές. θλιβερόν παρί- 
στων θέαμα οί άεργοι κηπουροί οί περιερχόμενοι έυ 
ταΐς άγυιαΐς τής μητροπόλεως καϊ α'ιτοΰυτες έλεημο- 
σύνηυ διά τώυ σπαραξικάρδιων έπιφωυημάτων poor frozen out gardeners/ οπερ δηλοΐ, ελεήσατε τούς πτω
χούς κηπουρούς, τούς παθόντας ΰπό τοΰ παγετού.

ΓΑΛΛΙΑ.— Μήπω συυελθόυτων τών βουλευτικών 
Σωμάτων, σπανίζομεν γαλλικών νέων. Ο γαλλικός 
τύπος άσχολειται συζητων τας σκανδαλώδεις επισο- 
λάς τοΰ έπισκόπου Άρράς πρός τον έπϊ τών εκκλησια
στικών ΰπουργον. Το άκολαστου τώυ εκφράσεων τού 
άγιου άνδρός καϊ τών όμοιων αύτοΰ υπερβαίνει πάν 
μέτρου αύθαδείας, ϊνα μή εϊπωμεν αναισχυντίας. Πό
τε ό γαλλικός λαός θέλει λυτρωθή τής φθοροποιός 
ταύτης πληγής; θλιβερωτατον τωόντι πράγμα, να 
βλέπητις άνδρας σφριγώδεις καϊ ρωμαλέους, οιτινες 
ήδύναντο διά τής λόγχης υά ΰπερασπιζωνται ενδοξως 
τήν πατρίδα των, υά κρύπτωυται όπισθεν τής θρη
σκείας, καϊ διά τοΰ σταυρού νά πολεμώσιν αυτήν α- 
νάνδρως. 'Αλλά πάντα ταύτα ούδέν άλλο άποδει- 
κυύουσιυ ή οτι έλήλυθεν ή ονρα, καθ’ ήν γενήσεται ό 
παππάς π α π π ά ς καϊ ό ζευγάς ζευγάς.

Τέλος πάντων κατεπείσθη ό άκατάπειστος καρδι
νάλιος 'Αυτωνέλλης, καϊ άδεια τής ποντιφικής κυβερ- 
νήσεως είσήλθον τά γαλλικά στρατεύματα εις Αλα- 
τρι. "Αμα δέ ε'ισελθόντα έθαυματούργησαν’ δέκα συυ- 
έλαβον άρχηγούς άντιδραστικούς, έν οίς οκτώ Ισπα
νοί, είς Πρώσος καϊ εις ’Ιταλός.

Ό έν Ούάσιγκτωυ πρεσβυς τής Γαλλίας Κ. Μερ- 
σιέρ διετάχθη ΰπό τής κυβερνήσεώς του, ϊνα άπο κοι
νού μετά τού πρέσβεως τής Μ. Βρεττανίας διαμαρ- 
τυρηθή κατά τής καταστροφής τούλι μένος τής Τσαρ- 
λεστωυ.

ΙΤΑΛΙΑ.— Κατά τήυ I ’όηυ τοΰ μηνός έπερωτήσεις 
έγένοντο πρός τό ύπουργεΐον περϊ τής έν γενει πολι
τικής αύτοΰ. Ό πρωθυπουργός 'Ρικάζολης απήντησε 
μετά πάσης όσης ειλικρίνειας καϊ θετικότητος, ή δέ 
Γερουσία άρκεσθεΐσα άπεφάσισε παμήεηφεϊ σχεδόν 
τήυ μετάβασιν είς τήυ ήμερησίαυ διάταξιυ. Λαλώυ δέ 
περί 'Ρώμης ό διάδοχος τοΰ Καβούρ είπευ' «έυ αυτή 
«τελεσθήσεται τό πεπρωμέυου “ούχί μόυου τής Ίτα- 
«λίας, άλλα τής άνθρωποτητος αύτής. Ίσως μάλισα 
«κατά τήυ ώραν ταύτην τό μέλλον ήμών ώριμάζει. Ή 
«ιταλική κυβέρνησις άδιάσειστος κατά τήυ μετά τής 
«Γαλλίας συμμαχίαν αύτής θέλει άκολουθήσει τήυ 
«πολιτικήν της ώς πρός τήν'Ρώμην.»

Οί λοιποί ΰπουργοϊ παρέσχον πληροφορίας έπϊ τών 
οικείων αύτών κλάδων. Ό Κ. Βιλλαμαρίνας ήτησευ 
έπεξήγησιυ έπϊ τώυ λέξεων «τό μέλλον ήμών ώριμά- 
ζει.» Ό Κ. 'Ρικάζολης άπήντησεν' «είπου οΰτω, διό
τι τό ρωμαϊκόν ζήτημα όν ζήτημα ηθικόν προοδεύει 
όσημέραι.»

Έάν έπετρέπετο νά άπευθύνωμεν παρατηρήσεις πρός 
άνδρα, οίος ό Κ. 'Ρικάζολης, ήθέλομεν σημειώσει, ότι 
παρά τό ηθικοί τοΰ ρωμαϊκού ζητήματος μέρος ΰπάρ- 
χει καί τι ΰλικόν, ΰλικώτατον ! Αι περϊ τά μεθόρια τής 
'Ρώμης καθ' έκάστηυ ήμέραν γιγυόμεναι σφαγαϊ, τά έυ 
όνόματι τοΰ Άγ. Πέτρου διά ζητείας συναζόμενα χρή
ματα καϊ άπό τού έπιουσίου άρτου τώυ ένδεών καϊ πε- 
νήτων άφαιρούμευα καϊ τόν κατα τής έλευθερίας πό
λεμου στηρίζουτα, οί κληρικοί καταδιωγμοϊ, αί δίκαι, 
αί καταδίκαι καϊ αί θανατώσεις άθώων έυ μέσω τής 
Άγιας Π ό λ ε ω ς, πάντα ταύτα, ώς φρονοΰμευ, ού
δεμίαν εχουσι μεταφυσικήν ιδιότητα.

'Αλλ' έπειδή ό λόγος περϊ δηναρίου μνημονεύο- 
μεν, οτι κατά τήν ομολογίαν τής Έφημερίδος 
τής 'Ρώμης, ή έπαίτησις τοΰ πάπα είς άπάσας τάς 
γλώσσας, κατά τάς πέντε ήπείρους τής γής παρήγα- 
γευ, ώς άλλοτε εϊπομεν, 21,000,000 φράγκων, άυτί 250,000,000, άτινα προσεδοκώυτο. Ή Γαλλία παρέ- 
σχε τό πλεΐστον μέρος τής έλεημοσύνης ταύτης ύπέρ 
τοΰ βασιλέως παππά, ή δέ 'Ιταλία, μ' όλην τήυ έλευ- 
θερίαυ τώυ κληρικών έφημερίδων, δέν προσήνεγκε πέ
ραν τοΰ ενός εκατομμυρίου, οπερ άναλογεΐ πρός 4^ ε
κατοστά τού φράγκου άυσ. πάσαν Ιταλικήν κεφαλήν, 
πληρώσασαν ΰπέρ διατηρήσεως τοΰ ζυγού τής ’Ιτα
λίας. Ό Κ. Βροφφέριος ήτησεν άπό τοΰ ΰπουργείου, 
τήν i~i]V τοΰ μηνός, τήν κατάργησιυ τής «άθεμίτου 
ταύτης ζητείας, τοΰ άνοσίου τούτου φόρου, όστις έρεί- 
δεται μάλλον έπϊ τής εύπιστίας τοΰ λαού ή έπϊ τώυ 
άυαγκώυ τοΰ Άγιου Πατρός,» καϊ έμνημόνευσε διάφο
ρα τοΰ νόμου άρθρα έπιτρέπουτα είς τό ύπουργεΐον τήυ 
έυ λόγω κατάργησιυ. !4λλ’ ο πρωθυπουργός άναστάς 
έλεξε' «Κύριοι, ή κυβέρνησις ούδεμίαν δί ούδένα έπι- 
«θυμεΐ έξαίρεσιυ ή προτίμησιν. Άφήσωμεν έλευθέραν 
«τήυ σύυαξιυ τοΰ δηναρίου τοΰ Άγ. Πέτρου, ϊνα καϊ ή- 
«μεΐς συνάζω μεν τδ διά ιήν 'Ρώμην καϊ τήν Ένετίαν 
«δηνάριου. Τό δηυάριου τοΰ Άγ. Πέτρου ούδεμίαν έ- 
«χει καθ' ήμών έπήρειαυ' καϊ δύναμαι μάλιστα νά εϊ- 
«πω, οτι τό μηδαμινόν ποσόν, είς δ τοΰτο άφίκετο έν 
«Ιταλία είναι νέον κατά τής κοσαικής έξουσίας έπι- 
«χειρημα.» Οι λόγοι ούτοι παρά πάντων έπεδοκιμά- 
σθησαυ.

Κατά τήν συνεδρίασιν τής Γερουσίας τήυ 16ηυ τοΰ 
μηνός, άπαντώυ ό Κ. 'Ρικάζολης πρός τάς έπερωτή- 
σεις τοΰ Κ. Παρέτου είπεν' «Οί ΰπουργοϊ λαμβάνου- 
«σι τήυ τιμήν νά κηρύξωσι διά στόματός μου πρός τό 
«Κοινοβούλιον, ότι μόνον άπό τής εαυτών συνειδήσεως 
«έξαρτώυται' έυ όσω δέη συνείδησΐς των δέν λέγει 
«αύτοΐς, ότι έπέστη ό καιρός τής άπό τής έξουσίας ά- 
«ποχωρησεως, έαν έπρατταν τοΰτο ΰπείκοντες είς κομ
ά ματ ικάς ραδιουργίας καϊ ούχϊ είς τήν οριστικήν τοΰ 
«Κοινοβουλίου θέλησιν, ήθελον προδώσει του τύπον,

«τήυ πατρίδα.» Λαλών δε περϊ 'Ρώμης είπε καϊ πά- 
λιν, ότι ό κανών αύτοΰ ήν τό θαυμάσιου δόγμα τοΰ 
Καβούρ' «Εκκλησία έλευθέρα έυ Κράτει έλευθέρω.»

Ό έπίσκοπος τής Βεργάμου μονσινιορ Σπεράντσας 
κατέστησεν άργόν τόν άββάτην Μπράβι ώς όντα βου
λευτήν έυ τώ ίταλικω Κοινοβουλίω, καθυβρίσας αύ
τόν καπηλικώτατα, καϊ είπώυ, ότι συυετάχθη μετά 
τών αίσχίστωυ τής Ιταλίας καθαρμάτων, τών άρπά- 
γων, τών κλεπτών, 'ι ών ληστο)ν, τών ...... βουλευτών! 
Ή Βουλή συγκινηθεΐσα έπερώτησε τό ύπουργεΐον πε
ρϊ τοΰ τί έπραξεν' ό δέ ΰπουργος τής δικαιοσύνης ά- 
πήντησεν, ότι κατηγορητήριου κατά τοΰ έπισκόπου έ- 
κείνου έστάλη είς τό συμβούλιου τήςΈπικρατείας, ό
περ θέλει άποδώσει δικαιοσύνην.

Ύποδιευθύυτριαί τινες παρθενοτροφείων έν Νεαπό- 
λει ήρνήθησαν νά όρκισθώσι τόν πρός τόν Βίκτωρα 
’Εμμανουήλ όρκον. Ό δε στρατηγός Λαμαρορας έ- 
δωκεν είς τάς Κυρίας έκείνας διήμερον προθεσμίαν, 
"να σκεφθώσι. Δυστυχώς διά τά πολιτικά 
ταΰτα γύναια ή προθεσμία αύτη δέν έπαρκεΐ, ίνα αί- 
τήσωσι παρα τοΰ πεπτωκότος Φραγκίσκου καϊ λάβω- 
σι παρα τοΰ μήπω πεπτωκότος Άντωνέλλη οδηγίας 
καϊ διαταγάς.

Αί έυ Καστελλαμάρα συμβάσαι ταραχαϊ άπεδεί- 
χθησαν όλως οΰσαι βουρβωνοκληρικά κατορθώματα. 
Τά ιταλικά στρατεύματα διεσκόρπισαυ τούς ταρα- 
ξίας, οιτινες έπιπεσόντες κατά τώυ είρηυικών πολιτών 
καϊ δολοφονήσαντάς τινας έξαύτών έκραύγαζον ζήτω 
ήδημοκρατία! έννοοΰντες βεβαίως ζή τ ω ή δε
σποτεία. Έξ τούτων συλληφθέυτες ένοπλοι έτουφε- 
κίσθησαν. Εις λοχαγός έφουεύθη, δύο άξιωματικοϊ καϊ 
δέκα στρατιώται έτραυματίσθησαν. Ή ησυχία έπα- 
νήλθεν.

Ή ιταλική έφημερϊς, ή Γ ν ώ μη, λέγει έυ τώ τής 21ης φύλλω αύτής, ότι πρόκειται περϊ άντικαταστά- 
σεως τών ποντιφικών στρατευαάτωυ έυ ταΐς φρουραΐς 
ύπό στρατευμάτων ιταλικών, ή τούλάχιστον ΰπό φρου
ρών μικτών συγκειμένων έξ 'Ιταλών καϊ Γάλλων. Τοΰ
το δέ, ίνα άφαιρεθή άπό τώυ ληστών πάσα καταφυγή 
έν ταΐς άγιαις τοΰ πάπα χώραις. Μόνη ή 'Ρώμη θέ
λει φρουρεΐται ύπο Γάλλων άμιγών. Έκ τούτων δ'έ- 
πεται, ότι ή ποντιφική κυβέρνησις θέλει άναγκασθή 
υά διαλύση τόν στρατόν αύτής.

Ή αυτή έφημερϊς λέγει, ότι ό αύτοκράτωρ τών Γάλ
λων συνεννοείται μετά τοΰ τής 'Ρωσίας, όπως ή δύνα- 
μις έκείνη άναγνωρίση τδ ιταλικόν βασιλείαν.

ΑΥΣΤΡΙΑ. — Έλάλήσαμευ κατά τό παρελθόν η
μών φύλλου περί τώυ ρημάμων τοΰ αύστριακοΰ υπο- 
στρατάρχβυ Βένεδεκ προσφωυήσαντος του αυτοκρα- 
τορα Φραγκίσκον Ιωσήφ' μνημονεύομεν σήαερον τί ο 
Φραγκίσκος 'Ιωσήφ είπε πρός τούς άξιωματικούς τοΰ 
έν Βερών η στρατού αύτοΰ.

«............... Ακολουθείτε πάντοτε τηροΰντες έυ ταΐς τά-
»ξεσιυ ΰμών τήυ αύτήν διάνοιαν καϊ τήν αύτήν πειθαρ- 
»χίαν, α'ίτινες ιιείποτε έβασίλευσαυ έν τω έμώ ς-ρατω. 
»Σπουδαΐοι άγώνες άναμένουσιν ημάς. Ούδεϊς γινώσ- 
»κει τδ πότε ούτοι πραγματοποιηθήσονται. Έτοιμά- 
»σατε πρός του σκοπόν τούτον τα ήμέτερα στρατευ- 
»ματα, 'ίνα άγωνισθώμεν τούς άγώνας έκείνους βοήθεια 
»τοΰ Θεοΰ. Βασίζομαι έφ’ΰμών.» Είς τούς λόγους τού
τους άπαντών ό αύτοκρατορικώτερος τοΰ 
Αύτοκράτορος Βέυεδεκ έπανέλαβε καϊ πάλιν, έυ όνό- 
ματι παντός τοΰ στρατού, τόν όρκον τοΰ «να χυσωσι 
»τήυ τελευταίαν ρανίδα τοΰ αίματός των υπέρ τοΰ ή 
»γεμόν>ςκαϊ τής π ατ ρ ίδ ο ς τ ω ν.» Δέν άμαρ- 
τάνομευ φρονοΰυτες, ότι οί πλεΐστοι τώυ ετερόφυλων 
εκείνων καϊ έτεροχθόνων στρατιωτικών ησθάνοντο κα
λώς τινα έκαστος έκάλει πατρίδα αύτοΰ. Περϊ δέ τώυ 
καραδοκιών τοϋ αύτοκράτορος τής Αυστρίας ούδέν έ- 
χομευ υά εϊπωμεν' ή Αύστρία, ειρήνης διαρκούσης, ά
π όλλυται, πολέμου γινομένου,έλπίζει, έάν μή σωτηρίαν, 
τούλάχιστον βίωσιν έπί τινα είσέτι καιρόν. Ό Αλέξανδρος ήνοιξε του τάφου αύτής, ό Ναπολέων τήν ώ- 
θησεν έυ αύτώ ζώσαυ, ό Πάπας έν τή άκακία του τήν 
ωθεί έτι βαθύτερου.

Η αιφνίδιος έπάνοδος τοΰ Φραγκίσκου Ίιοσήφ είς 
Βιέννην έδωκεν άφορμήν είς εικασίας διαφόρους. Με
ταξύ τώυ πολλών ή μάλα πιθανή είναι ή τώυ γειτο 
νικών τοΰ Δουνάβεως έπαρχιώυ κατάστασις. Λέγεται 
μαλιστα, ότι καϊ ή Αγγλία συμφάσκουσα μετά τής 
Αυστρίας άπεδοκίμασε τάς πράξεις τοΰ σερβικοΰ Συ 
νεδρίου τοΰ φτηφίσαντος διαδοχικώς ήγεμονεύουσαν 
τήυ οικογένειαν τοΰ νΰν πρίγκιπας, έναυτίων τών ορών 
τώυ συνθηκών.

Η είς Ένετίαν μετάβασις τοΰ κόμητος 'Ρέχβεργ 
σκοπού είχεν, ώς λέγεται, τήν κραταίωσιν τοΰ πόλε ■ 
μικου ναυτικού τής Αυστρίας. Τί μάταιαι προσπά- ί^ειαι! ή Αύστρία ναυτική δύναμις; κρίμα στα 
^ξοδα.

Καϊ τί είπεΐυ περϊ Ουγγαρίας; τά αύστριακά όρ- 
γαυα διαδίδουσιυ, ότι πρόκειται περϊ συμβιβασμού, 
οτι οι Ούγγροι κατευνάζονται, ότι ή ΰγιής αύτών μερϊς 
μετ ριοπαθεΐ.

Ψευδή τά πάντα. Τό δέ έπιχείρημα, ότι ό διορισμός 
του αρχιδούκας 'Ρεγνιέρ, ώς παλατίυου τής Ουγγα
ρίας, θέλγει τους Ούγγρους καϊ ταπεινοί τάς έαυτών 
απαιτησεις είναι όλως έφεύρημα αύστριακόν. Κατά

τούς νόμους τοΰ οΰγγρικοΰ βασιλείου ό πάλατΐνος έ- 
κλέγεται ΰπό τής έθυικής Διαίτης καϊ δέν διορίζεται 
ΰπο τού αύτοκράτορος τής Αύστρίας..... Άλλ οι φημι
ζόμενοι ούτοι συμβιβασμοί διαφτεύδουται κάλλιαν διά 
τών πραγμάτων' καί γνωστόν είναι ήδη, ότι οι άρτιως 
διορισθέντες διοικητικοί ΰπάλληλοι έδέχθησαν ΰπηρε
σίαν, άφοΰ πρότερον δί έπισήμου πρωτοκόλλου διε- 
μαρτυρήθησαν κατά τής άντισυνταγματικής πορείας 
τής αύστριακής κυβερνήσεως, καϊ έκήρυξαν εαυτούς α- 
νευθύνους κατά παντός ένδεχομένου άτοπου. Είς δέ τήν 
Τρανσυλβανίαν πάντες οί ΰπάλληλοι τής κομητείας 
τοΰ Σζολνόκ διαμαρτυρηθεντες κατά τοΰ άντισυνταγ- 
ματισμοϋ παρητήθησαν. Ταύτα πράξας καϊ ό ύπατος 
κόμης τοΰ νομού έκε'ιυου άνήγγείλεν είς Βιέννην, ότι 
δεν ΰπηρετεΐ κυβέρνησιν παράνομον. Τούτους έμιμή- 
θησαν καϊ οί ΰπάλληλοι τριών άλλων κομητειών, και 
διαφόρων άλλων έπαρχιών.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. — Ό βασιλεύς τής Πρωσίας έν τώ 
λόγο) τοΰ στέμματος κατά τήν έναρξιν τώΐ’ Βουλο>ν 
είπε σύν τοϊς άλλοις καϊ τάδε'

«Τά νοαοσχίίια, άτινα θ·’).ω παοοντιάσα, «τοίιίξουσιν άτταϊ 
πλέον, ότι πιστός έγώ είς τάς άρχάς ρον θέλω έξακολουθήσει τό 
άρξάαενον συνταγιιατιζόν έργον.

»Τά εϊσο'?ι·ν.ατζ τοϋ Κράτους τ,·«ςτ,τν.« καί τοΰτο θέλει έπιτρ··^·ι 
τρν έλάττωσιν τών γόρων.»

Παρακατιών δέ ό βασιλεύς λαλεΐ περϊ τής αίσιας 
λύσεως τής άγγλοαμερικανικής διαφοράς καϊ έπειτα 
προσθέτει'

«Αί προϋπάρχονται ιζετά τί;ς Γαλλίας φιλιζαί σχέσεις έβελταό- 
θςσαν ετι αάλλον ώάτίς έν Κορπιέγν» ρ.ετά τοϋ αϋτοκοάτορος τών 
Γάλζων συνΐυτΐύίεώ; αου, Αί πεοι έαποοικών σχέσεων αεταΞύ τοϋ 
ΖοΛ^εοάϊν καί τ<; Γαλλίας ^αττοαγαατεύσείς εξακολουΘοϋσι·?. »

Είτα μνημονεύει τάς περϊ ομοιομόρφου κανονίσεως 
τών στρατιωτικά)!/ θεσμών τών γερμανικοί Έπικρα- 
τειών προσπάθειας τής πρωσικής κυβερνήσεως, καϊ 
κηρύττει συνάμα τήν μέριμναν αύτής περϊ ΰπερασ- 
πίσεως τά)ν παραλίων τής Γερμανίας καϊ τήν άνάπτυ- 
ξιν τοΰ ναυτικού αύτής.

Ή Πρωσία θέλει έξακολουθήσει τάς προσπάθειας 
αύτής ΰπέρ τής μεταρ'ρυθμίσεως τοΰ ομοσπονδικού 
συστήματος συμμόρφως πρός τά συμφέροντα καϊ τήν 
ίσχύν τής κοινής πατρίδος.

Ό Βασιλεύς λυπεΐται διατί ή έν τή έκλεκτορική Ές 
ΰπάρχουσα σύγκρουσις, ώς πρός τόν συνταγματικόν 
χάρτην, δεν έλύθη, καϊ έκφράζει έλπίδα, ότι τό Σύν
ταγμα τοΰ έτους 1831 θέλει έπανιδρυθή.

Περϊ δέ τοΰ δανογερμανικοΰ ζητήματος λεγει, ότι ή 
Πρωσία άπό κοινού μετά τής Αύστρίας καϊ έκ συμ
φώνου μετά τά)ν λοιπών όμοσπονδικάιν Κρατά)ν θέ
λουσι διατηρήσει τά δικαιώματα τής 'Ομοσπονδίας 
καϊ κατορθώσει τήν έκτέλεσιν τών διεθνών συμβάσεων.

«*ΙΙ  άνάπτυξις τόίν άαετέι.ων θεσρ.ί>ν, λέγει ό βασιλεύς Γουλλιέλ- 
αος, οφείλει νά ύποταγς είς τςν ίσχύν ζαΐ εις τό ρεγαλειον τςς πα- 
τριοος. Δέν ούναραι νά παραδεχθώ, ότι τ, άνάπτνξις τού πολιτιζοϋ 
■ςαόίν βίου ούναται νά. διαυειλονιζήσι; τ, «ν. ^ϊ.νΛτ, -ν. διζαιο',αατα 
τοϋ στέααατος. Ίΐ στάσις τής Εύοώπςς απαιτεί σύαπνοιαν αεταξύ 
έαοϋζαίτού λαού ρ.ου, ζαΐ βασίζοααι έπί τή; πατριωτικής συνδρο- 
αής τών άντιποοσώπων αυτού.«

Τό δέ περϊ στρατού ζήτημα κατέχει τήν πρωτίσην 
θέσιν μεταξύ όλων τών μεριμνάν τοϋ βασιλέως. Άς 
σιωπήσωμεν, έως ότου ίδωμεν τί αί Βουλαϊ θέλουσι 
πράξει.

Άλλα διατί πάντες οί βασιλείς τής Γερμανίας κακά 
περϊ τής Εύρώπης οιωνίζονται ;

Άποφασισάσης τής πρωσικής κυβερνήσειος νά γρά- 
φ>] τοΰ λοιπού πάσαν τήν διπλωματικήν αύτής άλλη- 
λογραφίαν είς γλώσσαν γερμανικήν, οί πρέσβεις τής 
'Ρωσίας, τής Σουηδίας καϊ τής'Ολλανδίας έδήλωσαν, 
ότι καϊ ούτοι είς τάς οικείας αύτών γλώσσας θέλουσι 
γράφει πρός τήν κυβέρνησιν τού Βερολίνου. Δυσάρεσ
τος ή περιπλοκή αύτη, άλλ’άστεία.

Έκ ΡΩΣΙΑΣ ούδέν τό σπουδαίου. Ή Έ φ η μ ε- 
ρ ί ς τής Γ ερουσίας δημοσιεύει ούκάζιον, δί ού 
επιτρέπεται ή έκδοσις δημοσίων χρεωγράφων 30,000, 000 ρουβλίων είς άπότισιν τώυ πρός τήν έταιρίαν τών 
σιδηροδρόμων όφείλομένων βοηθημάτων τού δημο
σίου. Τά χρεώγραφα ταύτα θέλουσιν έξοφληθή ΰπό 
τής έθνικής τραπέζης.

Τα πολωνικά πράγματα εΰρίσκονται είς τήν αύτήν 
καχεξίαν.

ΑΝΑΤΟΛΗ.—Νΰν ότε ό κεκρυμμένος θησαυρός 
τού Άλή πασσά τά>ν Ίωαννίνων εΰρέθη, νύν ότε ό 
Φουάτ πασσάς έκήρυξε δημοσία τήν σωτηρίαν τού 
όσμανικού Κράτους, νύν ότε ή Αύστρία καϊ ή Αγγλία 
ΰποστηρίζουσι κοινή συμβάσει καϊ κοινή συναρωγή 
τό Διβάνιον, νύν ότε ό έπϊ τά)ν έξωτερικά)ν ΰπουργος 
Άλή πασσάς δίδει θαυμάσιου οικονομίας παράδειγμα, 
α’ίρων άπό τοΰ διπλωματικού έπιδείπνου τάς οπώρας 
καϊ τούς οίνους, ήρχισαν καϊ αί ζηλότυποι αύστριακαϊ 
έφημερίδες καταφερόμεναι κατά τού Άληοσμανιέ. ’Ι
δού τϊ λέγει ή Έ φ η μ ε ρ ι ς τής Τεργέστης'

«Αί προσπάθειαι, άς έπϊ εσχάτων αί μεγάλαι εύ- 
ρωπάίκαϊ δυνάμεις κατέβαλαν είς βελτίωσιν τής άπελ- 
πισμενης καταστάσεως τής Τουρκίας, τό αύτό έσχον 
αποτέλεσμα αίαν καϊ αί θυσίαι τού κριμαϊκού πολέμου 
και πολλαϊ άλλαι' τούτεστιν, αποτέλεσμα αρνητικόν. 
Ή ολέθρια ώρα έπέστη' ό άσθενής άγωνια, πάν δέ τό

γιγνόμενον είς πρόληφτιν τού θανάτουάντϊ νά ζωοποιήση 
τόν νεκρόν παράγει συνεχείας τας δυσχερεστάτας διά 
τούς έπιζήσοντας. Ύφ' οίανδήποτε έποφ-ιν καϊ άν 
θεωρηθή σήμερον ή στάσις τής τουρκικής αυτοκρατο
ρία?, οιονδήποτε ίδιον αύτού μέρος καϊ άν έξετασθή 
δια πάσης όσης μετριοπαθούς κρίσεως, τό συμπέρα
σμα είναι πάντοτε τό αύτό' ή τουρκική αυτοκρατορία 
πίπτει κατερειπουμενη, άποσυντίθεται.»

Μηδεϊς αιτιασθω ημάς, άφοΰ ο! προστάται τών φί
λων τής Τουρκίας τοιαύτα κατ' αύτής. λέγουσιν. Άλ
λ’ έαν αληθώς ή έόρα τής άποσυνθέσεως, ώς ή αύ~ρια- 
κή έφημερϊς διατείνεται, έλήλυθεν, έπιτραπήτω ήμΐν, 
'ίνα εϊπωμεν, οτι φύσις θέλει καϊ Θεός βούλεται, όπως 
τα αποσυντιθέμενα διαλύωυται είς τά έξ 
ώνσυνετέθησαυ. Πεποίθαμεν, οτι ούδεϊς τών 
Κ. αναγνωστών ήμών διαφωνεί ώς πρός τοΰτο.

Καϊ περϊ τών μοντενεγρικών πάλιν αύστριακή έφη- 
αερις καταμαρτυρεί. Δισχίλιοι άποστάται, λέγει ή 
Έφημερϊς τοΰ Δουνάβεως, έκ Πίβης, Βαν- 
ζιάνης καϊ Γάζκου, έπικουρούμενοι ΰπό Μοντενεγρίνων 
καϊ διαβιιντες τόν ποταμόν παρά τό Κοσιέρερο, είς 
δύο ώρών έκ Τρεβίγνης άπόστασιν, προσέβαλαν τό 
τουρκικόν χωρίον Ντσέκ, κατεπολέμησαν τούς άντι- 
σταντας Τούρκους, κατέστρεήταν τό χωρίον, έλεηλά- 
τησαν τας οικίας καϊ άπήγαγον πάντα τά πολυάριθμα 
τοΰ χωρίου έκείνου κτήνη. Οί αύτοϊ άποστάται κα- 
ταυλισθέντες εις Βίλεκ άπειλοΰσι τήν Τρεβίγνην. 
"Επεται καϊ έντεΰθεν, ότι ό Όμέρ πασσάς είσέτι δέν 
κατασυντέριφ-ε τούς άντάρτας.

Αί μάλα σπουδαΐαι έξ ΕΛΛΑΔΟΣ ειδήσεις ε'ισϊν 
αι ακόλουθοι' Ό Άρειος Πάγος άπέρριφε τή» α'ίτησιν 
άναιρέσεως τοΰ Άριστείδου Δοσίου' ό δε Βασιλεύς, 
μεσιτεία τής Βασιλισσης, μετέβαλε τήυ θανατικήν 
ποινήν αύτοΰ είς ισόβιον κάθειρξιν έν τώ φρουρίω τοΰ 
Ναυπλίου (Παλαμήδιου).

Ό Άρειος Πάγος ένέκρινε τήν α'ίτησιν τών έπϊ 
συνωμοσία κατηγορουμένων καϊ διέταξε νά δικασθώ- 
σιν είς Αθήνας κατά τήν έυεστώσαν σύνοδον τοΰ κα- 
κουργοδικειου, καϊ ούχϊ είς Χαλκίδα, ώς ό έπϊ τής 
δικαιοσύνης ΰπουργος παρανόμως είχε διατάξει.

Ή μεταξύ ΙΣΠΑΝΙΑΣ καϊ ΜΑΡΟΚΟΥ συνθήκη 
ΰπεγρέιφη καϊ έκυρώθη. Ή πόλις Τετουάν κενοΰται 
ΰπό τών ισπανικών στρατευμάτων.

Ή Αύτής Μεγαλειότης ή βασίλισσα, τής Ισπανίας 
Ισαβέλλα ή β’ καϊ πάλιν έγκυμονεΐ.

ΑΜΕΡΙΚΗ.—Ή όμοσπονδική κυβέρνησις, ίνα ~η- 
ρίξ>/ τόν άποκλεισμόν έπϊ βάσεων νομίμων, ΰπέβάλεν 
είς τό Συνέδριου νομοσχέδιου, δίοΰ οί λιμένες τής Ν ό
του παύουσι θεωρούμενοι ώς λιμένες εισαγωγής. Τοι
ουτοτρόπως πάν ούδέτερου πλοΐον παραβιάσαν του νό
μον τούτου ένοχόν έστι παρανομίας, ό δέ πλοίαρχος 
αύτού ΰπόκειται είς βαρύτατα πρόστιμα.

Αί άπό 7ης τοΰ μηνός έκ Νέας Ύόρκης ειδήσεις άγ 
γέλλουσιυ, ότι οί Όμοσπονδικοϊ έυικησαυ νίκην μεγά- 
λην ένΧίλτων Χαϊδ, παρά τό Πόρτ 'Ρογιάλ' ότι καϊ 
ό στρατός καϊ αί κανονοφόροι μετέσχον τής μάχης, 
καϊ ότι οί Όμοσπονδικοϊ προέβησαν μέχρις αποστά- 
σεως έξ μιλιών άττδ τής Τσάρλεστων.

Περϊ τάς όχθας τοΰ Ποτομάκ καϊ είς Χέγκοκ, έν 
Μαρυλάνδ συυήφθησαυ άφιμαχιαι άνευ αποτελέσμα
τος άποφασιστικοϋ. Κατά δέ τινα μάχην διαδοθεΐσαυ 
έν Χούυτερσβίλ τής δυτικής Βιργιυίας, οί Ανθενωτι
κοί ΰποστάντες ζημίας μεγάλας απεχωρησαν.

Ό βουλευτής Κ. Θωμάς άγορεύων άπο τοΰ βήματος 
τοΰ συνεδρίου είπε σύν τοϊς άλλο.ς καϊ τάδε' οτι ή Αγ
γλία πράττουσα, ώς έπραξε, κατέλιπευ έν τή καρδία 
τών Αμερικανών αίσθημίι τι, όπερ καιροφυλακτεΐ τήν 
έκδικησιν. ,Κατά τάς άπό 9ης τοΰ μηνός ειδήσεις, ή έπιτροπή 
τοΰ Συνεδρίου υπέβαλε τήν άναφοραν αυτής περί εκ- 
δόσεως χαρτονομισμάτων 100,000,000 δολλάρων, έ- 
χόντων κυκλοφορίαν καταναγκαστικην επί εικοσαε
τίαν, δεκτών είς τά δημοσία ταμεία, διά πληρώμήν 
φόρων, καϊ έξοφλησίμων κατα πάσαν ώραν έυ ΰφειλ- 
μώ 6 έπϊ τοϊς 0 0, διά χρεωγράφων τού δημοσίου.

Τάς τοΰ ΜΕΈΙΚΟΥ τελευταίας ειδήσεις έχομευ έκ 
Νέας Ύόρκης, άπό 3ης τοΰ παρόντος. Ούδέν άγγέλ- 
λουσι νεώτερου. Γιγνώσκομεν ήδη, ότι ό ισπανικός 
στρατός κατέλαβε τήν 18ηυ τοΰ άπελθόντος δεκεμ
βρίου τήυ Βέρα Κρούτς, ήν ό διοικητής αύτής κατά 
διαταγήν τής κυβερνήσεώς του κατέλιπεν έκουσίως, 
καϊ παραλαβών τά εαυτού στρατεύματα άπεχώρησεν 
είς τό έσωτερικόν. Άλλα πριν ή άναχωρήση έδημοσί- 
ευσε προκήρυξιν άπαγορεύουσαν είς τούς κατοίκους τήυ 
μετά τών 'Ισπανών συνάφειαν καί τήν εις αυτους χο· 
ρήγησιν ζωοτροφιών. Έκήρυξε δέ συνάμα, ότι πας ό
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μη βέ? τά όπλα δραμώυ Μεξικανός ττρο? υπεράσπισιν I 
τής πατρίύος είναι προδότης αυτής.

Αί προκηρύξεις τοΰ Ισπανόν στρατηγού εισιν ευτο- | 
νοι μέν, διατραΐ'ούσιυ όμως, οτι ή Ισπανία σκοπον δεν 
έχει κατακτιτικον, άλλ οτι ήλθεν ως εκδικησουσα τας 
γευομέυας αυτή ύβρεις.

Τήν 23ην τοΰ δεκεμβρίου, ο γα,λλος ναύαρχος Ζιου- 
ριεν δελά Γραβιέρε μετά τεσσάρων φρεγατών και τοΰ 
στρατηγού Πριμ άφίκοντο εις Αβάναν. Κατα δε τους 
πιθανούς ύπολογισμούς τών ναυτικών, οι συμμαχικοί 
τών Άγγλογάλλωυ στόλοι έ μέλλον νά αφιχθώσιυ εις 
Βέρα Κρούτς τήν ΰηυ τοΰ παρόντος μηνος,

Λέγεται ώς θετικόν, οτι ή κυβερνησις τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών έκήρυξεν, ότι έν όσω απο κοινού τ; τρι- 
πΧή συμμαχία συμπράττει κατά τοΰ Μεξικού, αί Ο 
μόσπυνδοι χώραι δεν αναμιγνύονται εις την πάλην' άλλ’ άμα. ή 'Ισπανία κατά μάνας πράξη, τότε θελου- 
σιν έπεμβει καϊ λόγω καϊ εργω.

Έν ΚΙΝ Α ό πρίγκιφ· Κόγγ, εις άπόδοσιυ τής πρός 
τούς Ευρωπαίους εύνοιας αύτοΰ, ήτησε την συνδρομήν 
τών άγγλογαλλικών στρατευμάτων κατα τών εναγών 
ληστανταρτών.

Είς IN ΑΙΑΣ μεγίστην ταραχήν έπροξένησεν έν τώ 
έμπορικω κόσμω ή εϊδησις τοΰ ενδεχομένου αγγΧοα- 
μερικανικοΰ ποΧέμου. Αί έμπορικαϊ πράξεις εκοπασαυ,

Ό υποτιθέμενος Νανά Σαχϊμπ διατελεΐ ετι καϊ νΰν 
έν ταίς φυλακαΐς.

Ή χοΧέρα ένέσκη-φεν είς Βομβάην.
Ό δήμαρχος τής Νέας 'Τόρκης διεκήρυξεν, ότι, ένε

κα τής κρίσιμου θέσεως τών εξωτερικών σχεσεων καϊ 
τών έπανεϊλημμίνων αποδείξεων τής κακοβουλίας τής 
Αγγλίας, τά ύπερασπιστήρια τής πόΧεως εκείνης άπή· 
τουν μεγάλην προσοχήν. "Οθεν επιμενει, όπως αί σχε- 
δίαι καϊ οί λοιποί άγγυροβόλοι φραγμοί τών διόδων 
ώσιν 'έτοιμοι είς διάφραξιν τής διώρυγας, έάν ή χρεία 
τό καΧέστμ

ΓΑΛΛΙΑ.
Έ ατομή τής ιδιαιτ. άζζϋζογ ιτ.αί.ν.; τον Β,οε ττ. Ά στϊρ ος.

ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ, τή 21η Ιανουάριου 1862.

Σφοδρός τρικυμίας ά,γγέλλουσιυ αί έκ Κωνσταντι
νουπόλεως ειδήσεις κατιι τά παράΧια τοΰ Εύξείνου 
καϊ τής Προποντίδας. Ή Όθωμ. κυβέρνησις έδανεί- 
σθη έν τοΐς συναΧΧακτηρίοις τής Κωνσταντινουπόλεως 60,000,000 γροσίων είς άπότισιυ τών όφειΧομένων 
στρατιωτικών μισθών. Ό ’Ιωσήφ Καρράμ άπεΧύθη, 
έπϊ ύποσχεσει τοΰ μή παραιτήσαι τήν Πρωτεύουσαν 
ένεκρίθη δ’ αύτώ μηνιαία σύνταξις τρισχιΧίων γρο
σίων. Εις Φώκας τής Σμύρνης αιματηρά έγέιετο συμ- 
πΧοκή μεταξύ χριστιανών καϊ Τούρκων. Έρωτώμεν 
ημείς οί αείποτε έρωτώντες Γάλλοι, έάν ή Α. 'ΤήτηΧό- 
της έσύστη.τε τό νεον παράσημου τοΰ Όσμανιέ, είς 
αμοιβήν τών έν Φώκιαις άριστευσάντων. Εύχαρίςως 
ήθεΧομεν πιστεύσει είς τάς υποσχέσεις τοΰ νέου βε- 
ξύρου Φουάτ, έάν δέν εϊχομεν τό παράδειγμα τών υ
ποσχέσεων τοΰ Χάττι Σερϊφ τής 16ί?ς Φεβρουάριου 
τοΰ έτους 1856. 'Όπως καϊ αν εχη, ή έγκύκΧιος τοΰ 
Φουατη είναι έπιτηδείως γεγραμμένου έγγρα,φον, that is all! (καϊ πλέον ού !)

Ή σέρβική Δίαιτα έιπένειμε τήν διαδοχικήν ηγε
μονίαν εις τήυ οικογένειαν τοΰ πρίγκιπας Μιχαήλ. 
Καϊ κατα μεν τον νόμου ή αντιπροσώπευσες τοΰ σερ- 
βικοΰ ~\αοΰ ύπερέβη τά δικαιώματα αύτής, άλλ’ ημείς 
δέν τοΧμώμεν νά δώσωμεν άδικον είς αύτήν ώς γι- 
γυωσκουτες εκ πείρας, οπόσον οί ύπό τόυ μυσαρόν τής 
Τουρκίας ζυγόν διατεΧοΰντες Χαοϊ προσπαθούσε πάσι 
μέσοις να άπολυτρωθώσι. Μένει ήδη νά ’ίδωμεν, έάν 
ό ήγεμώυ ούτος θέλη παραδεχθή τά τελευταία ψηφί
σματα τής Σκουπτσίνας, καϊ έάν ή Τ. Πύλη δέν θέΧη 
διαΧύσει Σύνοδον ψηφίζουσαυ κατά τής οθωμανικής 
κυριαρχίας.

Λέγεται ένταΰθα μετά τίνος βεβαιότητας ότι ό ή
γεμώυ τής 'Ρωμουνίας ’Αλέξανδρος Κούζας, δι’ ιδιαι
τέρας αύτοΰ έπιστοΧής έξέφρασε πρός τόυ αύτοκρά- 
τορα ΝαποΧεοντα τήυ έπιθυμίαυ τοΰ έλθεΐν είς Πα- 
ρισίους, "να παρουσιάση τάς ύποκλίσεις αύτοΰ τώ ά- 
νακτι έκείνω, πρός όν αί δακικαϊ χώραι έιφείλουσι τήν 
νέαυ αύ τών πολιτικήν θέσιν. ΠιθαυοΧογεΐται δέ, ότι ό Αύτοκράτωρ άπαυτήσας έξέφρασε μεγίστην εύχαρί- 
στησιν, όπως ϊδη τόν πρίγκιπα Κούζαν καϊ συυδιαΧε- 
χθή μετ’ αύτοΰ, έάν αί κυβερυητικαϊ αύτοΰ άσχοΧίαι 
έπιτρεπουσι τήν άπό τής έδρας του άπομάκρυνσιν.

ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΑΡ. ΤΟΥ ΒΡΕΤΤ. ΑΣΤΕΡΟΣ.
Όλως ανυπόστατος υπάρχει ή περϊ διαφωνίας με

ταξύ τών στρατηγών Γκουαγιών καϊ Λαμάρμορα δια- 
δοθεΐσα φήμη. Αί δέ σχέσεις τοΰ έυ 'Ρώμη άρχη- 
στρατήγου ημών μετά τοΰ πρώην βασιΧέως Φραγκί
σκου είσϊυ απλώς σχέσεις κοσμιότητας. Ό έκ Βιέν
νης ιινταποκριτής τής Έ φ η μ. τής Κολωνίας 
αναγγέλλει, ότι ή Λ. Πράιην Μεγαλειότης ετοιμάζε
ται νά παραιτήση τήν 'Ρώμην σύν γυναιξύ καϊ τε- 
κνοις, ίνα άπεΧθώυ έγκαταστή είς Αύστριαν. Αρα γε 
άΧηθεύουσι ταύτα ;.........

Ό Π ούγγουΧος διατείνεται, ότι ή ίταΧική κυ- 
βέρνησις (ϊπ έκρυψε τήν βαρύτητα τών έν Καστελλα- 
μάρε συμβασών ταραχών. Λέγει δέ, ότι συνωμοσία 
βουρβωνική άΧηθώς καϊ καΧώς ώργαυωμένη έξη- 
πΧοΰτο έπϊ δώδεκα τής Σικελίας δήμων. Αί ζημίαι τοΰ 
στρατού ύπήρξαυ μείζονες τώυ ύπό τών επισήμων α
ναφορών όμοΧογου μενών.

Γιγυώσκετε βεβαίως τήν διαφοράν μεταξύ τοΰ ~ρα- 
τάρχου δουκός τοΰ ΜαΧάχωφ καϊ τοΰ στρατηγού Ό- 
ρόζο διοικητοΰ τής ΒαΧένσης, τήυ προεΧθοΰσαν ένεκα 
χαιρετισμού μή ιιποδοθέντος ύπο τοΰ φρουρίου Γρά- 
χω, ότε ό στρατάρχης Πελισιέρ απεβιβάσθη έπϊ τώυ 
ισπανικών ακτών. ’Ήδη άυαγιγυώσκοαεν έυ ταίς ίβι- 
ρικαΐς έφημερίσιν έπιστοΧήν περιποιοΰσαν τιμήν είς 
τόυ γενικού ημών διοικητήν τής Αλγερίας, δι ής έν 
πάση ειλικρίνεια καϊ άφεΧεία διαμαρτύρεται, ότι ού- 
δεμίαυ έξεστόμισε φράσιυ υβριστικήν κατα τής Βα- 
σιλίσσης τής 'Ισπανίας καϊ κηρύττει, ότι ουδέποτε έ- 
σχε σκοπόν νά προσβάΧη αύτήν. Ούτως ή περίφημος 
έκείνη διαφορά έλύθη όριστικώς καϊ έντιμως.

Ή ισπανική έφημερϊς, ή Έ π ο χή, θεωρεί τήν άρ- 
τίως μεταξύ ΓαΧΧίας καϊ 'Ισπανίας συνωμοΧογηθεΐ- 
σαν προξενικήν σύμβασιυ, ώς έχεγγυου συμμαχΐας 
βεβαίας και μονίμου τώυ δύο Έπικρατειώυ.

Ό Χόγος τοΰ βασιΧέως τής Πρωσίας, περϊ ού διε- 
πραγματεύθη ό γαΧΧικός τύπος,διαφόρως ύπό τώυ γερ- 
μανικώυ καϊ ιϊγγΧικώυ έφημεριδωυ επικρίνεται. Ή 
Έ φ. τής Έ ξ Λ ασχιαπέΧ έπιδοκιμάζει έυθέρμως 
τήν περικοπήν, ’ένθα μνεία περϊ ΓαΧΧίας γίγνεται. Ή 
Εθνική έφημερϊς τού Βερολίνου κατακρίνει τόυ 
λόγον, ώς μόνον περϊ Γαλλίας λαλήσαντα. Ό αγγλι
κός Χρόνος κατηγορεί αύτόυ, ώφ μή καθαρώς έξη- 
γήσαντα τά έπϊ τών συνταγματικών μεταρρυθμίσεων 
νέα σχέδια, ώς καϊ έπϊ τοΰ αμερικανικού ζητήματος. 
Ό Έ ω θ ι νό ς Ταχυδρόμος αμφιβάλλει, έάν ποτέ 
ό βασιλεύς τής Πρωσίας άποκτήση τήν έμπιστοσύνην 
τής συνταγματικής Γερμανίας. Τέλος ή βιενναία έ
φημερϊς, ό Ά υ α τ. Γ ε ρ μ. Ταχυδρόμος θεωρεί 
τόν λόγου έκεΐνου ασήμαντου, ώ τής βλασφημίας !

Πολυάριθμοι νομάρχαι προσεκλήθησαν είς Παρι- 
σίους. Ό Αύτοκράτωρ προτιθεται να έρωτήση αυτούς 
περϊ διαφόρων σπουδαίων τής ημέρας ζητημάτων. "Ο
σου δέ περϊ τής πραγματοποιήσεως τώυ οίκουομικώυ 
σχεδίων τοΰ Κ. Φούλδ δύναμαι έγώ (ά>ς λαβών άρτίως 
τήν τιμήν υά συγγει·θώ μετά τοΰ υήτηλοΰ έκεΐνου υπο
κειμένου) νά παρέξω ύμΐν πληροφορίας θετικάς έπϊ 
τών σκοπών του. Ούδέυ γευήσεται δάνειον, τούλάχι- 
στον κατά τό παρόν έλπίζει να άποκαταστήση τήν 
ισορροπίαν διά νέων φόρων, έπιβληθησομένων έπϊ τοΰ 
άλατος, έπϊ τής σακχάρεως, έπϊ τώυ έμπορικώυ λο
γαριασμών (factures) κτλ. Τά διάφορα ταύτα νομο
σχέδια ύποβληθήσονται προσεχώς είς τήυ έγκρισιν 
τού νομοθετικού Σώματος, άμα καϊ συνελθόυτος. ("Ορα 
παρακατιον το τηλεγράφημα).

Ό Κ. Περσιγυύ, ούτινος ή ΐιντικατάστασις ύπό τού 
Κ. Βαρόσχ ήν ήδη ύπογεγραμαένη, διατηρεί καϊ πά
λιν τό έπϊ τώυ έσωτερικάιυ χαρτοφυλάκιου, ώς συν- 
διαλλαγεις μετά τού αρχηγού τοΰ Κράτους.

Ή πρώην Ιδιοκτησία τής έφημερίδος ό Ταχύ δ ρό 
μος τής Κυριακής, άντιπροσωπευομένη ύπό τώυ Κ. 
Φλεγλάδ, Σχιωβίυου, Λαμβέρτ δέ Σαϊυτ Κρουά, κτλ. 
δυσηρεστήθη διά τήυ σφόδρα φιλελευθέρου διεύθυνσιν 
τής έφημερίδος ταύτης, καϊ σκοπεύει νά έγκαλέση είς 
δίκην τόυ Κ. Γρηγόρυ Γαυέσκου.

Ό Κύριος Έδιιόυδ Άβούτ,ό ατυχής συγγραφεύς τοΰ 
δράματος ήΓαετάυα, παραιτεΐ τήυ Συνταγμα
τικήν, και τοι σκοπεύων νά δημοσιεύρ έυ τή παρα- 
φυλλιδι αύτής μυθιστόρημα έπιγραφόμευου Μ αγ δ α
λί υ ή. Είθε ή Μαγδαλιυή μή λάβη τήν τύχην τής 
Γαετάυας, διότι ή σπουδάζουσα νεολαία δ έ ρ χ ορα
τέ ύ ε ι τήν σήμερον......

’Αναγγέλλω ύμΐν τήν έμφάνισιυ νέας ήαερησίας έ
φημερίδος,ής όνομα Ή Αύτ ο κ ρ α τ ο ρ ικ ή Δημο
κρατία, καϊ αρχισυντάκτης ό Κύριος 'Ιππόλυτος Κα- 

στιλ (Hippolvte Castillo.) Ή πρός τοΰτο άδεια ήδη έ~ 
δόθη ύπό τής κυβερνήσεως.

Ή βελγική έφημερϊς, ή ’Αρκτος, μετατιθεμένη 
προσεχώς είς Παρισίους, ένοικίασε πολυετώς έυ τή 
όδώ Φοσσέ Μοντμάρτ τήυ ύπ’ άρ: 9 μεγάλην οικίαν, 
καϊ ήγόρασεν, έπϊ άντιτίμω, 500,000 φράγκων, πάν
τα τά τυπογραφικά καϊ τάς μηχανας. Προαγγέλλε
ται μεγίστη έπιτυχία είς τήν έφημερίδα ταύτην.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ2.

ΠΑΡ1ΣΙΟΙ, 22 ίανοναοίου.
ΌΜηνύτωρ έδημοσίευσε σήμερον τήυ ότι ο τοΰ 

ύπουργοΰ τώυ οικονομικών Κ. Φούλδ πρός τόν Αύτο- 
κράτορα έκθεσιυ τοΰ προϋπολογισμού τών έξόδων τοΰ 
Κράτους.

Ό υπουργός προτείνει, οτι πρέπει νά γίυη διάκρι- 
σις έυ τώ προϋπολογισμοί τών τακτικών καϊ έκτάκτωυ 
έξόδων. Λέγει δέ. οτι τά τακτικά έξοδα τοΰ προϋπολο
γισμού τοΰ 1863 δεικνύουσιυ έπϊ τοΰ όλου αΰξησιυ 70,000,000 φράγ, πλέον τών τοΰ 1862, άλλά τό πε
ρίσσευμα τοΰτο προέρχεται έκ τών έκτακτων πιστώ
σεων διά νόμων ή αύτ. διαταγμάτων, γενομευων καϊ 
προστεθεισών είς τόν προϋπολογισμόν τώυ έξόδων. 
Κατα τό I860 αί πιστώσεις αύται ήσαυ 131 εκατομ
μύρια καϊ τό 1861, 152 εκατομμύρια. 'Επομένως ό Κ. 
Φούλδ προσθέτει τάδε'

«Ό προϋπολογισμός θέλει περιλαμβάνει ιδιαιτέρας 
λεπτομέρειας έπϊ τώυ ζητημάτων τούτων' άλλά νομί
ζω καθήκον μου ν’ αναφέρω αμέσως, οτι τά έξοδα τοΰ 
ύπουργείου τώυ ναυτικών καϊ τοΰ πολέμου θά αύξηθώ- 
σι κατά τέσσαρα εκατομμ. πρός διατήρησιν i 00,000 
άυδρώυ καϊ 85,700 ίππων. Άλλα ό αριθμός ουτος πα
ραβαλλόμενος πρός τόν τοΰ παρελθόντος δεικνύει ού· 
σιωδη έλάττωσιυ' διότι κατά τό 1861 ήσαν 467,000 
άυδρώυ, οίτινες κατά τήν Ιην Ιανουάριου 1862 ή- 
λσ.ττώθησαν είς 446,000, ένφ κατά τήυ ]ηυ Ια
νουάριου 1863 θέλουσιν έλαττωθή είς 440,000 άν- 
δρας. Είς τόυ προϋπολογισμόν τοΰ ύπουργείου τώυ 
υαυτικώυ αί πιστώσεις άυαβαινουυ είς 168,000,000 
φράγκα διά τακτικός καϊ έκτάκτους υπηρεσίας, αίτι- 
τινες παριστάνουσι ούσιώδη έλάττωσιν τώυ έξόδων 
διά τά μέλλοντα έτη. Έν τούτοις, μ’όλην τήυ αΰξησιυ 
τών 70,000,000 φράγ. τών έξόδων τοΰ 1862, ό πρού- . 
πολογισμός τοΰ 1853 θέλει δείξει μεγίστην έλάττω- 
σιν.»

Ό Κ. Φούλδ ακολούθως δίδει έξηγήσεις περϊ τοΰ 
τρόπου καϊ τώυ μέσων τοΰ προϋπολογισμού.

Θέλει απαλλάξει παντός φόρου ατομικού τε καϊ κτη
ματικού πάντα έργάτηυ. Πας δέ έργάτης προσωπικώς 
έργαζόμενος θέλει άπαλλαχθή τοΰ φόρου πρός έπί- 
τευξιν άδειας τοΰ έπαγγέλματός του.

Ό Κ. Φούλδ θέλει έλαττώσει έπίσης κατά ΙτοιςΟ Ο τά τέλη έπϊ πολιτίμωυ πραγμάτων αποστελλομένων 
διά τοΰ ταχυδρομείου.

"Ινα δέ έξασφαλίση τόν διοργανισμόν τών κλάδων 
έκείυων τής δημοσίου ύπηρεσίας, τών οποίων τά έξο
δα έυδεχεται νά ύπερβώσι τον ύποθετικον προϋπο
λογισμόν, ό ύπουργός προτείνει νά τροποποιήση φό
ρους τινάς πρός αΰξησιυ τώυ δημοσίων εισοδημάτων.

Οί φόροι ούτοι έχουσιν ώς έφεξής' νέος φόρος έπϊ 
ίππων καϊ αμαξών πολετελείας, οστις προϋπολογίζε
ται εις 5 1/2 έκατομ. φράγκ.

Ή έπαύξησις τώυ νευομισμένων δασμώυ και φό
ρων έπιτηδευμάτωυ έπϊ τώυ δημοσίων έγγεγραμμένων 
καταστημάτων, ήτις θέλει παραγάγει 10 έκατομ. 
φράγκα.

Προσέτι προτείυεται τροποποίησις τής είσπράξεως 
τώυ άυαλογικώυ δικαιωμάτων τής καταγραφής, ήτις 
θέλει παραγάγει 10 έκατομ. φράγκα.

Μικρά αΰξησις τοΰ φόρου τώυ γραμματοσήμων, 
ήτις ύπολογίζεται είς 9 1/2 έκατομ. φράγκα.

Αΰξησις τοΰ φόρου τώυ χαρτοσήμων έπϊ τώυ έμπο
ρικώυ συναλλαγμάτων καϊ τώυ άδειώυ τών μεσιτών, 
ήτις θέλει παραγάγει 1,200,000 φράγγα.

Ώρισμένος τις φόρος έπϊ γραμματίων, λογαριασμών 
καϊ άποδείξεων παραλαβής, λογίζεται οτι θέλει παρα- 
γάγει 12,500 φράγγα.

Τό ολον τώυ υέωυ τούτωυ προσόδωυ ύπολογίζεται 
είς 50,000,000 φράγ.,άτινα θέλουσι συυτελέσει είς τήν 
κατάστρωσιυ τοΰ τακτικού προϋπολογισμού τοΰ 1863 
καϊ άφήσωσι περίσσευμα έσόδων 20,000,000 φράγγων.
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