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ΤΟΥ ΡΟΟΥΛΑΝΔ TO KALYDOR 
Ω.ΡΑ1Α ΣΥΝΘΕΣ1Σ 1ΙΡΟΣ ΛΕΥΚΑΝΣ1Ν ΚΑΙ ΑΒΡΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ.

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

Έγιστώμεν τήν ποοσοχήν τοΰ 
κοινού τής ’Ανατολής έπϊ τών 
Αρχαιότερων /.χί τελ.ειοτέοων 
τούτων μηχανών τής ραπτικής. 
Είναι χρήσιμοι είς πάντα κλά- 
οον τής τέχνης, ήτοι είς τούς 
ΡΑΠΤΑΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙ
ΟΥΣ, ΜΟΔΙΣΤΑΣ καί είς παν εί
δος ραπτικής. Πλέον τών 70,000 
εύρίσκονται είς καθημερινήν χρή
σιν έν ’Αγγλία, Ίολανόία, Σκω
τία, Γαλλία, Γε(ο/ζανία, Αύστ^ία, 
'Ρωσία καί άλλαις χώρχις τής 
Ευρώπης. Πάσα οικογένεια οφεί
λει νά ήναι κάτοχος μιάς τοιαύ- 
T‘4i Ρθ'/.^ής' διότι δι3 χυτής δύ
ναται νά κατασκευάζη οτιδή
ποτε έργον τής ραπτικής δεκάκις 

ταγύτερον ή οιά τής χειρός. Πάς έργοστασιάρχης, όστις εισάγει 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 έργον αύτών απεδείχθη προτιμ.ώτερον ή τής χεισός. 
Τούτο όέ απέδειξαν τά έν ’Αγγλία τοσαΰτα κατασκευασθέντα φορέ
ματα, κτλ. κτλ.

"Εχο/ζεν τάς λαμπροτέρας μηγανάς είς θήκας παντός είδους πρός 
οικιακήν χρήσιν, ών αί τιμαί είναι από λ.ίρας 15 έως 20 έκάστης. Αί δέ 
μηχαναί μας πρός χρήσιν των ραπτών καί υποδηματοποιών πρός λ.ίοας 
13 έως 15. Δίόονται ο’ όλαι ύπ’ έγγύησιν. Στέλλο/ζεν /ζεθ’ έκάστης ρ.η- 
χχνής καϊ οδηγίας ελληνιστί τυπωιζένας, καί ό Αποτεινόμενος είς τήν διεύ- 
θυνσιν τής έηημερίδος ταύτης Θέλει λάβει πληροφορίας περί τής φήμης 
μχς. Διαταγή τ υνοό ίυο μένη μεθ3 ένός τρα^ίγματος έπϊ τίνος καλής 
τραπίζης τού Αυνόίνου, έκτελείται παραχρήμα. Δυχταγαί δύνανται νχ 
σταλώσι καί πρός τόν Κ. JOHN Ε. O’BRIEN ε ί ς τ ό γ ρ χ ο ε ι ο ν τής 
εφημερίδας ταύτης. .Μεγάλη ζατανάλωοις ούναται νά γίνη χχτχ 
τήν ’Ανατολήν τών μηγχνών τούτων, άν χξιόχρεώς τις ήΟε/εν χνχδεχθή 
νχ γείνη πρχ/.τωρ ημών θέλομεν τόν εφοδιάσει διχ μηγχνών /.χί τώ πα
ραχωρήσει γενναίαν ΰποτίμ.ησιν τών χ.νωτέοο) τιμών.

I. Μ. S1VGER & Co.
72, Comliill Ε C.

Πα^οισίων καΐΑονοίνου κ χθρεπτών / χ ί ο ί/. ι χ /. ώ ν 
επίπλων έ ρ γ ο ς χ σ ι ο ν, 398 καί 399, Oxford street, London W. 
συστηθέν τό 1822- Ό CHARLES NOSOTTI προσ·/.χ).εϊ τους έπιθυμοΰντας 
νχ έπιθεωρήσωσι τχ /.εχρυσωμένχ οί/.ιχ/.χ έπιπλα χριστής κατασκευής 
συνιστχμενχ έκ -/.χθρεπτών τοΰ τοίχου /.χί τής τρχπίζης πχντός είδους 
τρχπεζών διπλών /.χί μονών, ζω^υ.ών, ζαθεζλών, γ^α^είων, /.ορνίθων 
εικόνων, άνθοοοχείων, ζτλ. κτλ. Τό κατάστη/ζ,α τούτο απέκτησε μεγιστην 
γήμην διά τάς χρίστχς ποιότητας τών πρχγμ-χτειών του. Οί πλοιοκτήται 
ιδίως ορείλουσι νά έπιστήσωσι τήν προσοχήν των έπϊ τών επίπλων του 
ζαταστή/ζατος τούτου, κατασκευαζο/ζένων πρός στολισμόν τών αιθουσών 
καί δωμχτίων τών πλοίων. Εϊσούος, 398 καί 399, Oxford-Street. W. 
Ε(ογοστάσιον, 3 καί 4, Great Chapel-street, καί 102, Dean-street. 
Διαταγαί πρέπει νά στέλλωνται πρός τόν Κ. J F. O BRIEN, 33, Brom- 
pton Square. S. W. LondonJOHN GOSNELL & Co. (πρώην Price & Gosnell

ΐίροσχχλοΰν τήν προσοχήν τοΰ χοινοΰ είς τχ χ/.όλουθχ μ.ύρχ
Τού JOHN GOSNELL & Co., αί χρωμχτι/.χί βρύσεις, πιεζόμενχι έκ. 

ξέρουν γλυζυτάτην εύωδίχν.
Τού JOHN GOSNELL & Co·, ή διΰλισμένη λεβαντΐς συνιστάται διά 

δωμάτια χσθενών καί ώς ή /.χλλιτέρχ /.χί χνησιωτέρχ τών όσων έξ άν- 
θέων γίνοντχι.

Τού JOHN GOSNELL & Co., τό γνήσιον καί μελχνόν σχποΰνι τοΰ 
Ούίντζωρ είνχι οΐ/.ονομι/.όν καί παλαιόν. Εξαλείφει τήν κοκκινάδα καί 
σκληρότητα τού δέρμχτος, καί καθιστά αύτό λειον καί λευκόν.

Τού JOHN GOSNELL & Co. Εύγενές χρωμχ είνχι τό εύγενέστερον—
Τό ΕΓΓΕΝΕΣ ΠΑΧΥΜΕΡΟΝ (πο/ζάύα) συνιστάται διχ τήν εύωδίχν 

του /.χί τήν τής χύξήσεως τής κόμης επιρροήν του.
ΤόΕΥΓΕΝΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ διχρημ. ώς τό /.χλλίτερον καί μχλχκτι/.ώτεοον
Τού ΓΑΡΙΒΑΑΔΙΙ Η ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ είνχι τό έκλε/.τότερον μύρον.
Τ.-υ JOHN GOSNELL & Co. ή ζύμη διχ τους δδόντχς είνχι ή καλ- 

Λ>·έ^α όλων τών κόνεων, Ασπρίζει τούς ο'όόντας, προστατεύει τόν σμχ/.· 
τον /.χί δίδει εύωδίχν είς τό στόμχ.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΒΑΦΙΙ ΚΟΜΗΣ βέβαια νά σχημχτίσγ κάθε είδους
μελχνοΰ ή μχλΐ Φυσι/οΰ <μχτος. Δέν θάπτει τήν κό/ζην καί δέν έχει 
δυσωδίαν.

Τού JOHN GOSNELL & Co. προνομιούχος βοΰρτσχ τχυτοχρόνως 
παστρεύει καί λχμ.πρύνει τήν /.όμην.

Στέλλονται κατάλογοι παντού καί διχτχχχί έκτελοίνται. Κατασκευά
ζονταν 12, Tln-ce King-Court Lombard St. London?
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ΕΝ Τ1ΝΙ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΑ 213 ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ Ι1Α1Δ11Ν.

Συμβεβηκός τι συμβάν έυ τώ ανθ ρακωρυχειω New Hartley έπροζένησε τόυ θάνατον απάντων τών έυ αύ
τώ έργαζομένων έργατιου, ιου ο αριθμός ανεβαινεν 
ΐίς 215. Πλήν δέ Γουτοιν άποθαυόυτων τόυ έκ πνιγμού 
θάνατον, έφουεύθησαυ άμα τή συμβάσει τοΰ δυστυχή
ματος πέντε άλλοι έργάται, ενώ ιινήρχοντο εκ τοΰ αν
θρακωρυχείου έπϊ τής επιφάνειας τής γής. Τό δυστύ
χημα δέ τοΰτο θεωρείται ώς τό μέγιστον απάντων τών 
μέχρι τοΰδε εν τοΐς άνθρακωρυχείοίς συμβάντων. Κα
τά τήν καταστροφήν τήν γευομένηΤ εν τώ ανθρακωρυ
χείο) Dunclhill κατά φεβρουάριον τοΰ έτους 1857, καϊ 
θεωρουμενην ώς τήν μεγίστην άπασιον, 189 έργάται 
απίθανου πυιγεντες, έζ ών 90 έγκατέλιπου χήρας καϊ 
ορφανά' άλλά ό αριθμός τών έν τώ άνθρακωρυχείω New Hartley ιϊποπνιγέντοιυ έργατώυ άναβαίνει είς τό 
άλικου αριθμόν 200 (συμπεριλαμβανομένων καϊ τών 5 
τών φονευθέντων έκ τΓ;ς πτώσεως τοΰ φε'ροντος αυΤοΟς 
πρός τά άνω κλωβίον), καϊ έκ τούτων υπέρ τούς Ί 00 
έγκατέλιπου χήρας καϊ πολλοί Τούτων πολυμελείς οι
κογένειας.

Τό έινθρακωρυχεΐον Ne w Hartley, έν ω τό μέγα τοΰ
το δυστύχημα συνέβη, κεΐται παρά τόυ τοΰ Blyth καϊ Tvrc σιδηρόδρομον, καϊ ή έργασία έκτελεΐταΐ ύπό τήν 
έπιτήρησιν τοΰ κτήτορας αύτοΰ Κ. Κάρ. Ωερίλαμβά- 
νει δε τό άνθρακωρυχεΐον τοΰτο τρεις σειράς είτε 
στρώματα, τό άνώτερου δηλαδή, τό μεσαίου καϊ το 
κατώτερον' αλλ' οί έρ'γάται είργάζουτο άπό τίνος ήδη 
χρόνου έν τώ κατωτέρα) στρώματι. Συνεκοίνώυει δ’ ό 
άτ μοσφαιρικός άήρ δία σύριγγος, διερχομένης διά τοΰ 
μεσαίου στρώματος είς βάθος 70 περίπου όργυιών, 
καϊ είσερχομένης είς τό κατώτερον στρώμα, οπερ κεΐ
ται περϊ τάτ 100 όργυιάς ύπό τήν επιφάνειαν τής γής. 
Άπό τίνος δέ χρόνου συγκοινωνία Τις έσχηματίσθη με- 
ταζύ τοΰ κατωτέρου καϊ τοΰ μεσαίου στρώματος δι άε- 
ροδόχου σωλήνας, καϊ κλίμαζ έτεθη, όπως δίευκολύνη 
τήν άνάβασιν τώζ/ έργατών άπό τοΰ κατωτέρου είς τό 
μεσαΐον στρώμα τοΰ ιϊνθρακωρυχείου- Καϊ άλλος δε Tty άεροδόχος σωλήι μετά κλίμακας διευκολύνει τήν 
άνάβασιν άπό τοΰ άνωτάτου στρώματος εις την επι
φάνειαν τής γής' ιίλλά μεταζύ τοΰ άνωτάτου καϊ τοΰ 
μεσαίου στρώματος φαίνεται, ότι δέν υπάρχει ούδεμια 
συγκοινωνία, πλήν τής διά τής σύριγγας. Πλησίον δε 
τής σύριγγας πρός ιινατολάς ΐσταται λίθινη τις οικο
δομή, περιεχουσα τήν μηχανήν, τήν χρησιμευουσαυ 
πρός έκκαθάρισιυ τοΰ ανθρακωρυχείου άπό τοΰύδατος. 
Ή υδραντλία ήν ή μεγίστη άπασών τών έπϊ τών αν
θρακωρυχείων ούσώυ έν χρήσει, έχουσα δύναμιν 400 
Ίππων, καϊ ή δοκός αύτής είχε βάρος τεσσαράκοντα 
τόνων, καϊ βάθος μεν οκτώ ποδών έν τώ μέσω, πάχος 
δέ πέντε δακτύλων έν τώ λεπτοτάτω αύτής μέρει.

Άπό τής πρώτης αύτοΰ κατασκευής τό ανθρακωρυ
χείου New Hartley ύπέκειτο είς πλημμύρας, καϊ μό
λις έσχάτως διά τής μεγίστης τών μέχρι τοΰδε κατα- 
σκευασθεισώυ υδραντλιών οί έργάται ήδύναυτο νά έζα· 
κολουθώσι τό εργον αύτών. Ή υδραντλία δ' αΰτη ίδρύ- 
θη πρό τεσσάρωυ ήδη έτεον, άλλά πάλιν τό ΰδωρ έζη- 
κολούθει να. κατακλύζη τό άνθρακωρυχεΐον, καϊ μόλις 
πρό τίνος χρόνου τοΰτο άπηλλάγη τοΰ ύδατος, καϊ οί 
κτήτορες αύτοΰ ήρζαντο υά κερδαίνωσιν ολίγα χρή
ματα.

Τό δέ δυστύχημα, έζ ού έφουεύθησαυ μέν πέντε, ά- 
πεπνίγησαν δέ 2 Γό . έργάται, συνέβη περϊ τήν 10 12 
πρωινήν ώραν τής πέμπτης. Οί πλεΐστοι τών έργατών 
ειχου είσέλθει είς τό άνθρακωρυχεΐον περϊ τήν I ώρ. 
μετά τό μεσονύκτιον, καϊ έμελλον υά άυαβώσιν έπϊ 
τής επιφάνειας τής γής. Καϊ τώ όντι. δύο κλωβία πλή
ρη ανθρώπων ειχου άυέλθει, καϊ άνήρχετο τό τρίτον, οτε ή δοκός τής υδραντλίας έπικρεμασθεΐσα έπϊ τής 
σύριγγος, αίφνης έθραύσθη είς δύο τμήματα, καϊ το 
έζέχου έζωτερικοΰ τμήμα σταθμίζου υπέρ τούς 20 τό
νους, κατεπεσε μετά φοβερού κρότου είς τό κέντρου 
τής σύριγγος. Συνήυτησε δέ τό κλωβίον, έν ώ άνήρ- 
χοντο οκτώ έργάται, καϊ οί έπιζήσαυτες τούτων λέ- 
γουσιν, ότι κατα πρώτον παρετήρησάν τι καταπεσόυ 
καϊ ώθήσαυ αυτούς μετά ταχύτητας κεραυνού, καϊ με
τά ταΰτα εύρεθησαν τεθαμμένοι ύπό σωρόν τεθραυ- 
σμένων δοκών καϊ σανίδων. Τό σιδηροΰυ κλωβίον,έν ω 
ανεφεροντο έθραύσθη, καϊ δύο μέν έκ τών έυ έαυτώ ά
τυχων έργατών έφονεύθησαυ έν τώ άμα, καϊ έρρίφθη- 
σαυ έυ τώ μέσιρ τών λειψάνων, οί δέ λοιποί έπϊ τέ
λους έσώθησαν. "Απαντες όμως κατά το μάλλον ή ήτ
ταν έβλαβησαν έκ τε τής πτώσεως τής δοκού, καϊ έκ 
τών στερήσεων είς άς ήσαυ έκτεθειμέυοι έπϊ I 2 ώρας, 
πριν η χορηγηθή αύτοϊς ή αναγκαία συνδρομή. Ό δέ 
σωρός τών τμημάτων τής καταπεσούσης δοκού έπλή- 
ρωσεν εντελώς το κατώτερου μέρος τής σύριγγος, καϊ 
διεκοψε παν μέσον σωτηρίας τών έν τώ κατωτέρω 
στρωματι τοΰ ανθρακωρυχείου εργαζομένων άυδρώυ 
καϊ παιΰων.

Κατα το δυστύχημα τοΰτο άναφέρεται τό έζής πα
ράδειγμα αύταπαρνήσεως. Δύο έκ τώυ έργατώυ, οϊτι- 
νες εζηκοντισθησαυ έκ τοΰ κλωβίον διά τής πτώσεως 
τής δοκού τής υδραντλίας ένεταφιάσθησαυ έυ μέρει έυ 
τοις λειψανοις, άτινα έπλήρωσαν τήν σύριγγα. Ό 
πρεσβυτέρας δε τούτων ήρξατο προσευχόμενος κάτωθεν
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ιών τμημάτων τής δοκού, και ό νεώτερος άκούσας τούς 
κλαυθμούς καϊ όδυρμους τοΰ συντρόφου αύτοΰ, μηδό
λως άυαλογισθεϊς τόν κίνδυνον εις ου ευρίσκει ο, ώρ- 
μησεν εις τό μέρος ένθα ό άτυχης αύτοΰ σύντροφος ήν 
τεθαμμέυος, καϊ έμεινε πλησίον αύτοΰ μέχρις ού έζέ- 
πνευσε. Μετά δέ ταΰτα άπήλθευ έπϊ τής έπιφαυείας 
τής γής, καϊ καθυποβληθεϊς μετά τίον δύο αύτοΰ συν
τρόφων ύπό ιατρικήν έπίσκεφ-ιν, έσώθη.

Απερίγραπτος δ’ ήν ή έυ τώ παρακειμένω χωρίω 
ταραχή τών κατοίκων, ών οί πλεΐστοι άυήκον είς τάς 
οικογένειας τών έν τώ άνθρακωρυχείω τεθαμμενων έρ
γατών. Γυναίκες καϊ παιδία ΐσταντο έπϊ τοΰ στομίου 
τοΰ άυθρακωρυχείου, καϊ ή σκηνή ήν σπαραζικαρδιος. 
Επιστολή τις γραφεΐσα έκείθεν κατά τήν 8ην ΐόραν 
τής εσπέρας τής παρασκευής λέγει' νουνεχείς καϊ με- 
γάλαι προσπάθειαν καταβάλλονται, όπως άνευρεθώ- 
σιν οί άτυχεάς άνθρωποι, οίτινες είσι τεθααμένοι ζών- 
τες, άλλ' ή δυσκολία πρός μετακίνησιν τών λειψάνων 
έστϊ μεγίστη, καϊ γενική γνώμη έπικρατεΐ νΰν, οτι οι 
ίπποι θά άπολεσθώσιν ώς ευρισκόμενοι έν τώ κατω
τέρω στρώματι, καϊ ότι πιθανόν νά σωθώσι τινες τώυ 
έυ τώ μεσαίω στρώματι κατά τήν πτώσιν τής δοκού 
εΰρεθένιων άυθρώπωυ. Τό βάθος τής σύριγγας έστιν 94 1/2 όργυιών καϊ τό μέν άνώτερου στρώμα απέχει 38 όργυιάς άπό τής έπιφαυείας τής γής, τό δέ μεσαίου 70. Τό δέ πλάτος τής σύριγγας έστι 12 ποδών. Οί άν
θρωποι καθ' όν καιρόν συνέβη τό δυστύχημα είργά- 
ζοντο έν τώ κατωτέρω στρώματι' άλλ’ υποτίθεται οτι 
άυέβησαν τήν κλίμακα καϊ είσήλθου είς τό δεύτερου 
στρώαα, άμφιβάλλεται όμως έτι, έάν απαντες ήδυνή 
θησαν νά άναβοίσιυ. 'Έζ έως επτά έργάται, άντικαθι- 
στάμευοι άνά πάσαν ιάραν, εργάζονται άπο τής χθες, 
καϊ ήδη άκούϋνσίν έκ διαλειμμάτων τάς φωνας τών 
άτυχο>ν άνθρώπων.η

Κατά τήν παρασκευήν καϊ τό σάββατον αί έργα- 
σίαι πρός διάσωσιυ τώυ έυ τώ άνθρακωρυχείω άνθρώ- 
πων έζηκολούθησαυ μετά μεγίστης έπιμελείας καϊ 
θάρρους ύπό τήν διεύθϋνσίν τοΰ κτιγτορος τοΰ ιινθρα
κωρυχείου, πολλών μηχανικών, καί Τιυων έμπειρων 
έργατώυ. Πρός δέ τούτοις πολλοί ιατροί παρευρίσκον- 
το έκεΐ, πρόθυμοι υά παράσχωσι πάσαν ιατρικήν συν
δρομήν πρός σωτηρίαν τών έκ τοΰ άνθρακωρυχεΐον ε- 
ζαγομένων καϊ σημεία ζωής διδόυτωυ άυθρώπωυ.

Τήυ δέ υύκτα τοΰ σαββάτου οί έργάται ήναγκάσθη- 
σαυ υά παύσωσι τήυ έργασίαν αύτών υπέρ τάς δώδεκα 
ώρας, διότι τά πλευρά τής σύριγγος έφαίυοντο, οτι 
εμελλου υά καταπέσωσι. Διό πολλοί δύται ειργαζοντο 
απασαυ τήν υύκτα τοΰ σαββάτου καϊ το πλεΐστου μέ
ρος τής Κυριακής πρός έζασφαλισιν τώυ πλευρών 
τούτων.

Μεγίστη δέ συρροή πλήθους έγένετο τήν Κυριακήν 
έκ διαφόρων μερών, καϊ προσευχαϊ άνεπέμφθησαν πρός 
τόυ "Τψιστου ύπέρ τής σωτηρίας τίΰυ ιιτυχώυ εργα
τών έν πολλαΐς έκκλησιαις.

'Επιστολή δέ τις πεμφθεΐσα έκείθεν τήυ δευτέραν, 
αναφέρει τά επόμενα' «Μέχρι τής έ>ης ώρας τής πρωίας 
σήμερον μικρά πρόοδος έγένετο έυ τοΐς έργοις πρός 
σωτηρίαν τΰιυ 215 άτυχώυ άυδρώυ καϊ παιδων, τώζ/ τε- 
θαμμέυων ζώυτωυ έυ τοΐς έγκάτοις τής γής, άυευ τρο
φής καϊ έυ βαθυτάτω σκότει. Άπό δέ τής ~ης ώρας ή 
έργασία ήρζατο μετά τοσαύτης έπιμελείας, ώστε οι 
έργάται πλησιάζουσιυ είς τό μέρος τής σύριγγος, οθευ 
θά δυνηθώσι νά παράσχωσι τήυ άναγκαίαυ συνδρομήν 
τοΐς ύπό τά λείψανα κειμένοις έργάταις, πεμποντες 
έυτός τοΰ άνθρακωρυχεΐον διά τής σύριγγος νέους έρ- 
γάτας, καϊ άυταλλάσσοντες αύτούς άνά πάσαν όιραυ, 
μέχρις ού έζαγάγωο ιν έπϊ τής έπιφαυείας τής γής ίι- 
παυτας τούς έυ τώ ιινθρακωρυχείω άνθρωπους. Οι δε 
νεκροί τώυ πέντε άυθρωπων, τώυ φονευθευτωυ την 
πρωίαν τής πέμπτης, μετεκομίσθησαυ έπϊ τοΰ στομίου 
τοΰ άνθρακωρυχεΐον τήυ παρελθοΰσαν νύκτα, και εκεί- 
θευ ένεταφιάσθησαυ. Πολυάριθμου δε πλήθος ϊστατο 
απασαυ τι/ν υύκτα πλησίον τοΰ στομίου τοΰ ανθρακω
ρυχείου, έπαγρυπνοΰν τήν έργασίαν τώζ/ έργατών, καϊ 
έλπιζαν, οτι έμελλε νά μάθη τι μέχρι σήμερον περϊ 
τής καταστάσεως τών ταλαιπώρων έργατών. Άπο τής I I ης ώρας τής πρωίας τής χθες ούδεμια φωνή ήκού- 
σθη έζερχομενη έκ τοΰ άνθρακωρυχεΐον' ύπάρχει όμως 
μεγάλη έλπϊς οτι μέχρι τής δειλής θά συγκοιυωνήσω- 
μευ μετά τώυ τεθαμμένιον έργατοιν.»

Περϊ δέ τό μεσονύκτιον τής δευτέρας ολέθριου γά- 
ζιον παρετηρήθη έζερχόμευου έκ τοΰ άυθρακωρυχείου, 
καϊ δύο εως τρεις δύται παρ' ολίγον υά πυιγώσι, καϊ 
τήν πρωίαν τής τρίτης περϊ τήν έιηυ όϊραυ κατεπεσεν 
αίφυιδίως ιίνωθευ μέγας τις λίθος, καϊ έζήλθε κάτω
θεν μεγάλη ποσότης γαζιού, έζ ού απαντες οι έργαται 
έπηρεάσθησαν' άλλ' εύτυχώς είχον άρκετήυ δύναμιν, 
ώστε υά ιιποτελέσωσι μέγαυ κρότου έντος, καϊ οι σύν
τροφοι αύτών κατελθόυτες αμέσως μετά κλωβιων, ανε- 
συραν αύτούς έπϊ τής έπιφαυείας τής γής, καϊ ήδυνή- 
θησαυ νά σώσωσιυ αύτούς έκ προφαυοΰς κινδύνου. Ό 
έκ τοΰ κλιβάνου τοΰ άυθρακωρυχείου έζερχόμευος κα
πνός, πλήν άλλων γαζιών, παράγει καϊ τό θανάσιμου 
άυθρακικόυ όζύ, οπερ ένεκα τής άποφράζεως τής σύ
ριγγος έπεσωοεύθη έυ τώ μεσαιιο στρώματι, καϊ οι 
θανατηφόροι τούτου ιιτμοϊ παρ' ολίγου υα καταστρε- 
ψωσι τήν ζωήν τώυ δυτοιυ. Διό ίίμα άνεσύρθησαυ ου- 
τοι, ούδεϊς πλέον έτόλμα νά κατέλθρ είς τήυ σύριγγα.
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Περϊ δέ τήυ όην ό’ιραυ τής τρίτης περί τους 6G0 άν 
θρωπους συυηθροίσθησαυ έπϊ τής δυτικής πλευράς τοί 
άυθρακωρυχείου, καϊ έσχηματισαν συνελευσιν, οττω, 
έζετάσι) τις ήν ό ίίριστος τρόπος πρός ιϊυακούφισιι 
τώυ χηρών καϊ ορφανών τώυ έυ τώ άνθρακωρυχείω τε 
θαμμένων έργατώυ. Ή συνέλευσις αΰτη ύπήρζε λία, 
ήσυχος, καϊ αί παρατηρήσεις τώ)υ ρητόρων έχαρακτη 
ρίσθησαν διά τε τήν μετριοφροσύνην και την λογικό 
τητα αύτών.

Περϊ δέ τήν δείληυ τής τρίτης γαλή τις δεθεΐσα έ, 
τιυι καυίστρω έρρίφθη είς τήν σύριγγα είς βάθος 2 
όργυιών, καϊ ιινασυρθεΐσα μετά ήμίσειαν ώραν, έζέ 
πυευσευ άμέσως. Κατά τήυ αύτήν δ' ώραν προσήλθ 
μηχανικός τις μετά μηχανής έχούσης άλυσιν διπλήν 
έχούσαυ 90 όργυιών μήκος, ΐυά έζασφαλίση τήυ ύδραυ 
τλίαν, ήτις εύρίσκετο έν έπικινδύνω θέσει έυτός τή 
σύριγγος, καϊ ήδύυατο ιινά πάσαυ στιγμήν υα ολισθή 
ση, καϊ φουεύση τούς έυ αύτη έργαζομένους, διότι ι 
δοκός τής υδραντλίας κατερχομένη έκτύπησε τό κατώ 
τερου μέρος αύτής, καϊ ερριψε μέρος αύτοΰ είς τήυ άν 
τιθετου πλευράν τής σύριγγος.

Ο ειυακρίτής έποιήσατο αύτοψίαυ περϊ τήν δειλή 
τής τρίτης έπϊ τώυ σωμάτων τώυ πέντε άνθρώπωι 
τών ριφθέυτωυ έζω τοΰ κλωβίου, κατά τήυ πτώσι 
τής δοκοΰ, καϊ φονευθευτωυ έυ τή σύριγγι. Ή δε ανά 
κρισις ήν λίαν σύντομος, δύο μόνον μαρτύρων έζετα 
σθέυτων, καϊ οί ένορκοι υπό τήυ διεύθυνσιυ τοΰ άνακρι 
τοΰ έζέδουτο τήυ έτυμηγορίαυ τοΰ «τυχαίου θανάτου.

Τήν δε πρωίαν τής τετάρτης αί έν τή σύριγγι έρ 
γασίαι έζηκολούθησαυ μετά μεγίστης έπιμελείας 
καϊ τά πλευρά αύτής έζησφαλίσθησαυ. Δύο δ' άν 
θρωποι είσήλθου είς τό πρώτου στρώμα τοΰ άυθρακω 
ρυχείου, καϊ έιπου οτι ό έν αύτώ άήρ καθίστατο καθα 
ρώτερος, καϊ ή σύριγζ έφαίυετο ιϊπαλλασσομένη <ί</ 
εαυτής τών πυκνών άτμοιυ. "ίΐστε απαντες ήλπιζοι 
οτι μετ' ού πολλάς ώρας έμελλε νά γείνη συγκοινωνώ 
μετά τϋΰ άνώτερου στρώματος τοΰ ιιυθρακωρυχείοι 
πρός δέ πολλΟΪτών λίθων καϊ τών τεθραυσαένωυ τμη 
μάτωυ τής δοκοΰ τής υδραντλίας είχον έζαχθή έκ τή 
σύριγγος. Περϊ τούς 50 δ’ έργάτας είργάζοντο έυ τ-, 
σύριγγι, και δώδεκα έκ τών έμπειροτέρωυ άυθρώπω. 
ήσαυ έτοιμοι νά είσέλθωσιυ είς τό άνθρακωρυχεΐον 
άμα έζήγουτο έκ τής σύριγγος άπαντα τά λείψανα 
καί Φκαθαρίζετο ό άήρ.

"Εκτακτον δέ παράρτημα τής Newcastle έφημερί 
δος, έκδοθέν τήυ 3 12 ώραν μ. μ. τής τετάρτης άνα 
φερει τά επόμενα' «Συγκοινωνία τις έσχηματίσθη με 
τά τοΰ άνωτέρου στρώματος, καϊ δύο πρίονες καϊ εν 
πέλεκυς ευρέθησαν, άνήκουτες είς τινας τών ταλαιπώ 
ρωυ άυθρώπωυ, τών ευρισκομένων έτι έν τή λυπηρι 
αύτών ειρκτή. Τό φθοροποιόν γάζιου ιϊποκωλύει πάσα, 
περαιτέρω προχώρησιν, άλλά μεγάλαι προσπάθεια 
καταβάλλονται πρός πρόοδον τής έρεύνης. Φαίυετα 
δ' οτι μεγάλως ήγωνίσθησαν οί έυ τώ άνθρακωρυχεα 
κεκλεισμέυοι όπως έζέλθωσιυ, καϊ τά έργαλεΐα αύτώ\ 
είσιν Ιώδη, ώσβ ήσαυ πρό πολλοΰ τεθειμένα εις ιϊχρη 
στίαυ. Οι άνθρωποι φαίνεται, οτι έκ τοΰ κακοΰ κα 
φθοροποιού γαζιού ήναγκάσθησαν υά είσδύσωσιυ εύ 
τά έυδότερα τοΰ άνθρακωρυχεΐον, διό καϊ μεγάλη ελ
πίς υπάρχει, οτι είσϊυ έτι ζώυτες, καί πολλοί ιατρό 
παρευρίσκονται ένταΰθα, 'ίνα παράσχοισι πάσαν ια
τρικήν συνδρομήν τοΐς τυχόν ζώσιν έζαχθησομένον 
άνθρώποις. Μεγάλη δ' ανησυχία καί ταραχή έπικρα 
τεΐ έυ τώ πλήθει, καϊ έλπίζομεν, ότι όλίγαι ώραι θι 
όρίσωσι τήυ άγωνιώδη ταύτην άνησυχίαυ.»

Νεωτέρα δε τις έκδοσις τής αύτής έφημερίδος λεγει 
τά επόμενα' «Μετά θάρρους ηρωικού έθελοντής τις κα 
τέβη είς τήυ σύριγγα, καϊ είσελθών είς τό μεσαίοι 
στρώμα τοΰ άυθρακωρυχείου, άυεκάλυψε πολυαρίθ
μους νεκρούς. Προχωρήσας δε περαιτέρω παρετήρη- 
σευ, οτι ό άριθμός αύτών ηΰζανευ, άποδεικνύων τά ο
λέθρια άποτελέσματα τοΰ γαζιού. Μετά δε ταΰτα ε- 
ζαυτληθεϊς, καϊ μή δυνάμενος νά μειυη πλέον έυ τιι 
υεκρικω ΰπογείω, άιυήλθε πάλιν έπί τής έπιφαυείας 
τής γής. Ή δέ λυπηρά εϊδησις τοΰ θανάτου τιώυ τα
λαίπωρων έργατίόν διήγειρεν ιϊπεριγραπτου λύπην ειί 
τό εττι τοΰ στομίου τοΰ ιϊνθρακωρυχείου ισταμενοί 
πλήθος.»

Ούδεμια υπάρχει άμφιβολία, οτι οί έυ τώ άυθρα- 
κωρυχείω τεθαμμένοι άνθρωποι έζωυ μέχρι τής δει
λής τής Κυριακής, καί ότι κατα. τήυ νύκτα τής ήμεροί 
ταύτης άπεθανον. Ή άπόστασις μεταζύ τοΰ μεσαίοι 
καϊ τοΰ άνωτέρου στρώματός έστι 50—60 ύαρδώι 
άλλ' υπάρχει πόρος τις ιιπ'ο τοΰ μεσαίου στρώματος 
καϊ οί τολμηρότεροι τοιυ έν τώ άνθρακωρυχείω τεθαμ 
μόνων έργατώυ φαίνονται έκ τής θέσεως αύτών, οτ 
ε'ιργάσθησαν μέχρι τής δειλής τής Κυριακής όπως, ο 
νοίζωσι τον πόρον τούτον καϊ συγκοινωυήσωσι μεπ 
τοΰ έζωτερικοΰ κόσμου.

Αφού ή σύριγζ έκαθαρίσθη όπωσοΰν άπό τοΰ όλί 
θρίου γαζιού, τρεις έθελονταϊ είσήλθου είς τό μεσαίοι 
στρώμα, καϊ εύρου πολυαρίθμους νεκρούς. Έπροχιο 
ρησαυ δε περαιτέρω, άναπνέουτες ακάθαρτον αερΛ 
καί είσελθόντες είς υέον τι δώμα, εύραν σωρού ιινθρω 
πων, κοιμωμόνων τόν ΰπνον τοΰ θανάτου. Έπανόκαμ 
ψαυ δέ μετέπειτα, καί άναβαυτες έπϊ ιής επιφανείς 
τής γής, έκοιυοποΐησαν τήν φοβεράν ταύτην ε'ίδησίι 
Μετά δε ταΰτα δυο άλλοι κατέβησαυ, καϊ επανήλθα
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μετά δύο ώρας, ύποστάυτες μεγίστην βλάβην έκ τοΰ 
ολέθριου γαζιού. Διήλθου δ' άπαντα τά μέρη τού με- 
σαί>υ στρώματος, καί ούδένα εύρον έν αύτοϊς ζέοντα 
άνθρωπον' άλλα πολυάριθμοι νεκροί έκειυτο έυ τή 
στοά, τή κείμενη πλησίον τής σύριγγος, καί απαντα
χού έπεκράτει ή σιγή τοΰ θανάτου. Άπεικοι-ίσθη δ' ύ- 

■πό τώυ ρηθέντων δύο άυθρώπωυ ή έν τοΐς έγκάτοις 
τής σκηνή υπό τό έζής σπαραζικάρδιον χρώμα. 
Οίκογένειαι έκειυτο είς συμπλέγματα, καϊ τέκνα μεν 
βς τούς βραχίονας τών πάτερων αύτών, άδελφοϊ δέ 
μετά άδελφώυ, καϊ πολλοί μεν έφαίυοντο πελιδνοί, 
ώσεϊ έκοιμώντο, άλλοι δέ μελάνες, ώσεϊ φοβερόν εϊ- 
ξον τέλος. Τινες τούτων είχον ολίγον σίτου έυ τοΐς 
θυλακίοις αύτών, καϊ έυ μέσω αύτών εκειτο νεκρός 
ίππος.

Έκ τής βλάβης, ήν ύπέστησαυ οί είς τό μεσαίου 
στρίόμα καταβάντες άνθρωποι, κατέστί] δήλου, οτι ή εις τά σκοτεινά δώματα τοΰ θανάτου κατάβασις ήν 
έπικίυδυνος ένεκα τής μή καθαριότητας τοΰ άέρος, 
οστις ήν μεμολυσμέυος ύπό τοΰ φθοροποιού γαζιού. 
Καί όμως οί δύται άπεφάσίσαν νά έρευνήσωσιν’ άλλά 
μετά τήυ Ιην άιρκυ πολλοί άυειλκύσθησαυ υποφέρον- 
τες δεινώς έκ τώυ ολέθριων άκοτελεσμάτωυ τοΰ γα
ζιού, καϊ έτεθησαυ έυτός μεγάλου τίνος δωματίου, ού 
τίνος ήυεώχθησαυ αί δύο άυτίθετοι θύραι πρός είσο
δον τοΰ άέρος, καϊ δύο μεγάλαι πυραϊ άυήφθησαν, ό
πως μετριασωσι το ρεύμα τοΰ αερος, καϊ όπως φωτί- 
σωσι καϊ θερμάνωσι τό δωμάτιου. Πολλοί δε ιατροί 
παρευρεθευτες έκεΐ, παρεσχου πάσαν ιατρικήν συν
δρομήν τοΐς πάσχουσιυ. Εις τώυ δυτών άνελκυσθεϊς, 
έφαίνετο σχεδόν νεκρός, καϊ απαντες έφοβήθησαν 
περϊ τής ζωής αύτοΰ. Άλλά διά τής έπιχύσεως ψυ
χρού ΰδατος καϊ διά τής χρήσεως διαφόρων ιατρικών 
μέσων, έπαυήλθε πάλιν είς τήυ ζωήν. Μόλις δ' ιϊνέλα- 
βεν ούτος, καϊ έτερος ημιθανής μετηνέχθη ύπό τώ>ν 
συντρόφων αύτοΰ εις τό αύτό δωμάτιου, ένθα μετά δύο 
ώρας ήρζατο υά έπαυερχηται είς τήυ ΰγιά αύτοΰ κα- 
τάστασιν. Καϊ όμως ο υιός τοΰ άτυχούς τούτου έργά- 
του έκειτο νεκρός έυ τώ άνθρακωρυχείω, γενόμει-ος 
θύμα τής αύτής φθοροποιός αιτίας. Μετά δε τό συμ- 
βεβηκός τοΰτο οι ιατροί άπηγόρευσαν τήυ είσοδον 
άλλων άνθρώπων είς τό άνθρακωρυχεΐον. μέχρις ού 
έκαθαρίσθη ολίγον ο άήρ τών δωμάτων τοΰ θανάτου.

Μετά δέ ταΰτα είς τών προεχόυτων έν τώ πλήθει, 
όιόματι Ταιλωρ, αναβας έπί τίνος υψώματος, άπεύ- 
θυυε πρός τό πλήθος τόυ έζής λόγον «Οί πλώΐστοι 
τώυ έυ τώ άνθρακωρυχείω τεθαμμενων έργατών εύρέ- 
θησαυ νεκροί' διό παρακαλώ άπαντας τούς ένταΰθα 
παρόντας να κοινοποιήσωσι τήν λυπηράν ταύτην εϊ- 
δησιν είς τούς συγγενείς καϊ φίλους αύτών. Παρα
τηρώ δ' οτι απαντες παρέστητε μέχρι τής στιγμής 
ταύτης επι του εοαφους τουτου, αυαμένοντες νά συγ- 
κοινωνήσητε μετά τών ύπό τούς πόδας ύμών τυχόν 
ζώντων άνθρώπων, καί έλπίζω, ότι θά περιμείνητε έτι 
τρεις εως τέσσαρας ίόρας, ότε ή άνησυχία ήμισυ θά 
καταπαύση. Μοϊ φαίνεται δ' άνωφελές χάριν τών νε
κρών νά ριψοκινδυυεύωσι τήυ ζωήν αύτών πολλοί άν
θρωποι" διά τοΰτο θεωρώ καλόν νά παύση έπί τινας 
ώρας ή εις το ανθρακωρυχείου είσοδός τίνος τώυ έυ- 
ταύθα παρισταμένων, μέχρις ού καθαρισθή έντελώς 
ό έυτός αύτοΰ άήρ.» Μετά δέ τόν λόγον τούτον οί ά- 
κροαταϊ κατελήφθησαυ ύπό υεγίστης λύπης, άκού- 
σαντες τήν τύχην τοσούτωυ έκ τώυ συντρόφων, τών 
φίλων καϊ τών συγγενών αυτών' άλλ' ούδεμια έπίδει- 
ζις προέκυήτευ έκ τοΰ αποτελέσματος τοΰ λυπηρού τού
του συμβεβηκοτος. Δύο όμως άδελφοϊ άτεφάσισαν πά
λιν νά κατέλθωσιν εις τό μεσαΐον στρώμα τοΰ άνθρα- 
κωρυχειοϋ, όπως άπαλλάζωσι τούς συγγενείς καϊ φί
λους τών έν τώ άνθρακωρυχείω άνθρώπων άπό τής ά- 
νεκφραστου άνησυχίας, είς ήν εύρίσκουτο. Είσελθόν
τες δ ούτοι είς τό μεσαΐον στρώμα, καί ποιήσαντες 
πάσαν άναγκαΐαν έρευναν έπϊ δύο ώρας, είσήλθου είς 
μέρη, είς ά ούδεϊς τώυ πρότερυν καταβάυτωυ είσήλ- 
θεν. Ό άήρ έν αύτοϊς έφαίνετο καθαρός, καϊ καθίς-ατο 
ανυπόφορος, έφ' όσον έπλησίαζον είς τήν σύριγγα, ίνα 
εζελθωσιν. Ό άσθενέςερος δέ τούτων ήρζατο νά ύπο- 
κυπτη είς τήν έπίρροιαν τοΰ γαζίον άλλ’ ό άδελφός 
αυτοΰ οιθησευ αυτόν είς τήν σύριγγα, καί άυέσυρευ 
αυτόν έπϊ τής έπιφαυείας τής γής. Άναβάυτες δέ καϊ 
συγκοιυωνήσαυτες μετά τοΰ έζωτερικοΰ κόσμου, πε- 
ριεγραψαυ την έυ τώ άυθρακωρυχείω σκηνήν ώς φρι- 
κτοτατην, τώυ πλειστων νεκρών έμφαινόντωυ, ότι εϊ- 
χου αποθανει προ πολλοΰ, και πλησιαζόντωυ είς άπο- 
σύνθεσιν.

Επιστολή τις περϊ τήυ 9ην ώραν τής πρωίας τής 
πέμπτης άναφέρει τά έπόμενα' «Οί δύται έζηκολούθη 
σαν τό έργον αύτών έν τή σύριγγι όλην τήυ νύκτα, έζ- 
σσφαλίζουτες τήν οδόν τών έργατώυ, οίτινες βαθμη
δόν θά είσέλθωσι καϊ είς τό κατώτερου στρώμα τοΰ 
ανθρακωρυχείου, ϊνα έζαγάγωσιυ έκείθεν τούς νε
κρούς. Αλλά τό κοινόν δέν πρέπει υά έκπλαγή, έάν τό 
οργου τοΰτο δέν έκτελεσθή έυ μια, ή δύο ήμέραις· διότι 
η συ^ριγζ δέν κεΐται eir'i ασφαλούς θέσεως, καϊ οί έν 
αυτή εργαζόμενοι άνθρωποι δύνανται να. φονευθώσιν, 
εαν αυτή καταπέση. Έκ δέ τής καταστάσεως τώυ άυ- 
ιρωπων, τών άνελκυσθέντων τήν παρελθοΰσαν νύκτα 

φαίνεται, ότι ο άήρ έν τή σύριγγι εστιν ακάθαρτος, καϊ 
καί ισταται χειρων ευ τώ μεσαίω και κατωτέρω

Ο ΒΡΕΤΤΑΝ1ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
μάτι τοΰ ανθρακωρυχείου. Πρός δέ, ή οπή, δι'ής εισέρ
χονται καϊ έζέρχονται οί καταβαίυοντες άνθρωποί 
έστι τοσούτον μικρά, ώστε μόλις χωρεΐ εις άνθρωπος' 
δι δ πρέπει νά εύρυνθή ή οπή αΰτη, όπως έζαχθώσιυ 
δι αύτής οί νεκροί. Σήμερον δ' ό έπίσκοπος Durham 
μετά πολλών κληρικών έπεσκέφθη τας οικογένειας 
τών ιίποθανόννων έργατώυ, καϊ ήρζατο νά καταγράφη 
συνορομας προς αυακούφισιν αύτών.

Τήν δέ νύκτα τής πέμπτης μεγίστη ταραχή διη- 
γέρθη μεταζύ τών έργαζομένων άνθρώπων, καθόσον 
φρενήρης τις ήπείλησε νά πυροβόληση κατ' αύτών, έάν 
δέν έζήγαγον άμέσως τούς νεκρούς έκ τοΰ εϊνθρακω- 
ρυχειου. Άλλά τούτου ιιπαχθέντος ύπό τής άστυνο- 
μίας, οι έργάται έπανέλαβον τήυ έργασίαν αύτών, καϊ 100 μακρά, χειρόκτια έπέμφθησαν αύτοϊς, ίνα έγεί- 
ρωσι τούς νεκρούς, ών πολλοί έπλησίαζον είς ιϊπο- 
σύνθεσιν.

Καθ' απασαυ δε τήυ παρασκευήν οί έργαζόιιενοι ό
πως καθαρισωσι τήν σύριγγα έπροχώρησαυ αρκούν
τως, ώστε άποκατεστη ή συγκοινωνία τοΰ άτμοσφαι- 
ρικοΰ άέρος μετά τώυ έυδοτέρων τοΰ ανθρακωρυχείου, 
καϊ ήδύνατο τις νά είσέλθη άυευ κινδύνου καϊ πλησιά- 
ση είς τούς νεκρούς. Τούτων δέ οί μέν εύρέθησαν τε- 
θαμαέί-οι ύπό τήν σποδόν τοΰ κλιβάνου, άλλοι δέ κεί 
μενοι έν τώ μεσαιιο στρώματι εις μικράν άπόστασιν 
ιιπο τής σύριγγος. Ό πρώτος δέ τούτων εύρέθη καθή- 
μενος επι τίνος καθίσματος, καί στηρίζωυ τήν κεφα
λήν έπϊ τοΰ βραχιονος αύτοΰ, καί μικρόν περαιτέρω 
έκειτο σωρός νεκρών, καθημένων έπϊ τοΰ έδάφους καϊ 
έχόντων τά νΰ)τα έστραμμενα προς τόυ τοίχον. "Ετι 
δέ περαιτέρω ύπήρχου τρεις έ'ως τέσσαρες σειραϊ νε
κρών κειμένων φύρδην μίγδην, καϊ τών μέν στηριζόν- 
τωυ τήν κεφαλήν έπϊ τοΰ στήθους τών άλλων, το>ν δέ 
εναγκαλιζόντων άλλήλους. Ούδεμια δ' αμφιβολία ύ- 
πολείπεται έκ τής θέας αύτών, ότι απαντες άπέθαυον 
έκ τώυ ιιποτελεσμάτων τού γαζιού ήσύχως καϊ άτα- 
ράχως, καϊ ότι οί πλεΐστοι αύτίΰυ έτελεύτησαν κατά 
τό σάββατον, τινώυ δ' ή ζωή παρετάθη μέχρι τής δει
λής τής Κυριακής, καί ούτοι ησαν οί ισχυρότεροι 
πάντων.

Αφού ή σύριγζ έκαλύφθη άνωθεν διά τής πτώσεως 
τής δοκού τής υδραντλίας, οί 205 άνθρωποι καϊ οί 30 
ίπποι δέν άνέπνεον πλέον καθαρόν άέρα, άλλά γάζιον 
καϊ ιινθρακικόυ όζύ, όπερ έζέρχεται έκ τοΰ μεσαίου 
στρώματος τοΰ άυθρακωρυχείου, είς δ απαντες κα- 
τέφυγον.

Καθ' απασαυ δέ τήυ ήμίραυ καϊ τήυ νύκτα τής πα
ρασκευής έπϊ τοΰ στομίου τοΰ άυθρακωρυχείου έγί- 
γνουτο αι αυαγκαΐαι προετοιμασίαι πρός τήυ ταχεΐαυ 
μετακόμισιυ τώυ υεκρώυ, καϊ πολλαϊ σιδηροδρομικοί 
κοαιδαϊ μετήυεγκου έκεΐσε πολυάριθμα φέρετρα. 'Α
φού ομιος εύρέθη, ότι ή άποσύνθεσις αύτών δέν πρού- 
χωρησε πολύ, άπεφασίσθη νά τεθώσι πρώτον οί νε
κροί έπϊ τοΰ στομίου τοΰ άυθρακωρυχείου, όπως γείνη 
ή άναγνώρισις αύτών. Ένώ δέ ανεσύρετο ιινά εις έκ 
τοΰ σκοτεινού χάσματος, βαθεΐα έπεκράτει σιγή, καϊ 
δεν ήκούετο, είμή ή κραυγή τίνος τών συγγενών ή φί
λων αύτοΰ. Μετά δέ τήυ άναγνώρισιυ έκάστου νεκρού, 
το όυοαα αύτοΰ προσεκολλάτο έπί τοΰ φερέτρου, καϊ 
παρεδίδετο είς τούς συγγενείς ή φίλους, οίτινες περιέ- 
μευου έκεΐ άνυπυμόυως, ίνα ίδωσι τό προσφιλές αύτοϊς 
προσώπου, άφ'ού άπεχωρίσθησαν διά παντός. Τά σώ
ματά τινωυ έκ τώυ άυασυρομένων νεκρών είχον ύπο- 
στή μείζονα τώυ άλλων άποσύνθεσιν' άλλ’ εις ούδέυ 
αύτών τό γάζιου έπηνεγκε τοιούτου άποτέλεσμα, ώστε 
να καταστήση τό προσώπου άγνώριστον. Περί δέ τήν 
πρωίαν τής δευτερας άνειλκύσθησαν απαντες οί νε
κροί έκ του ανθρακωρυχείου, καϊ απαντες άνεγνωρίσ- 
θησαν. Έπισιολή δέ τής βασιλίσσης άνεγνώσθη πρός 
τό παριστάαενον πλήθος, δι'ής ή Αύτής Μεγαλειότης 
έκφράζει τήν συμπάθειαν Αύτής πρός τάς χήρας τών 
έυ τώ άνθρακωρυχείιρ άποθανόντωυ έργατών, καί μετά 
ταύτα μεγάλαι συνεισφοραϊ έγένοντο πρός άνακούφι- 
σιν τών οικογενειών αύτών, αίτινες τήν πρώτην καϊ 
δευτέ[ αν ημέραν συνεποσώθησαν περϊ τάς 5,000 λίρας.

A/j.gpzavπολεμοι..
Κατά τόν θρόνον τών τταρβζΘόντων εκατόν εξήκοντα ίύο ετών ή 

Ά/ζεοική Ιοχεν έννεα πολέμους (ίξαιρεσα τών μετά τών Ίνοών), οϊ- 
τινες πάντες όμοϋ άπαρτί,ζουσι ττεντ ίϊΆοντα εμττόίεμα η η, άτενα πα- 
^αβαίλοντε; μετά τών είρ^ν^ών, έξάγομεν νν.τ Ί ότι κατά
τήν τταρε/βοΰσαν ήαισειαν καί μί^ν εν.ατονταΐτηρίΰΛ οί ’Αμερικανοί 
ειγον πόλεμον κα9’ έκαστον ίβυτβρον ετο;.

Ό πρώτο; αύτών πόλεμο; εξερραγη κατά τό 1689, έπί τή; βα
σιλεία; Γουλλιέλμου τού Γ'. καί ίιήρκεσε μέχρι τοΰ 1697. Γουλλι- 
έλμο; ό Γ'. ό ήρω; τή; τών τΤιαμαρτυρομένων ίιαφορά;, έκίνησε μα
κράν πόλεμον τ,ν.τά τον ίσχμρού καί ακολάστου Λουδοβίκου τοΰ 1Δ'. 
τή; Γαλλία;. Ηδύναυτο οΐ καό’αρισταΐ τή; νέα; ’Αγγλία; νά μείνω- 
σιν ουδέτεροι; Ούχί βεβαίως. Δύο αξιοσημείωτοι επικουρικοί στό
λοι άπέπλευσαν έκ Βοστών κατά τών βορείων γαλλικών καταχτή
σεων, αί'τινε; δμω; λυπηρόν άμ^ότεραι τε'λο; ελαβον, ναυαγήσασαι 
καί άπολεσ^εισαι· έκ τούτου δ’ ίπηλθεν έν Νέα ’Αγγλία ή τρομιρά 
?κπτωσις τοΰ χαρτονομίσματος. *Ο  πόλεμο; οΰτο; άπεκαλεΐτο πάν
τοτε ύπό τών άποίκωυ «βασιλέω; Γουλλιέλμου πό)εμο;.»

Ό μετ’ αύτόυ, ό γυαστός ύπό τόυ τίτλου « >ασι)ίσσ<; "Avvtj; πό
λεμο;, - ήρξατο κατά τό 1702 καϊ κατέπαυσε διά τή; έυ ίτ·ι 1713 
1 ιυυτρ.’.τα-ίου :ΐρ<υ<;. Κατά. τ;υ πο/.υ.ον τούτον. ?3κρ/.βνρ·ζ; ο I
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γα;, -υίζ^σε τά; ενδοςοτερα; νίκα; του. Τά γενναία καί v.jopua. τε 
κυα τή; Μασσασσουζεττ -/;; επιπίπτουσιυ εκ νέου κατά τών ποόζ βοο- 
ράν Γάλλων καί ά^αρπαζουσιν απ’ αυτών τήυ έπαοχίαν τή: Νέα; 
Σκωτία;, τρόπαιου, οπερ ή έν Γιούτοα συνΘήκη έπεκύοωσευ.

Μετά τριακονταετή ειρήνην, ό τρίτο; έξερραγη πόλεαο;, ό άπο 
καλούμενο; «βασιλέοι; Γεωργίου πόλεμο;,» επειδή επί τή; .'βασι
λεία; Γεωργίου τοΰ b'. ήρξατο· διήρκεσε δέ ά^ο τού 174'ί με/οι 
τοΰ 1748. "Απαξ έτι ή Μασσασσουζεττη, διά τή; συυδοου.ή; και εξ 
άλλων αποικιών, επεμύευ πρό; βο.όόάυ ισχυρόν στόλου καί έκυοίενσε 
τό γρονριον τή; έυ τή υήσω Καπ Βρετώυ, πόλεο»; -Αουίσβούο-'η;. ΤΙ 
νίκη αΰτη έπαυηγυρίσ^η ύγ’δ).ωυ τώυ πόλεων άπό τή; Βτστ'λυ αε- 
χρι τή; Κάρλεστων διά θριαμβευτικών τόξων, φ&ιτοχυσ’.ώυ, πυρο
τεχνημάτων, ευωχιών καί δοξολογιών. Ό δε άυδοεΐος Γιανκή; ό 
όδηγήσα; τήυ εκστρατείαν ταύτην προεβιβασΰη υποστράτηγο; καί 
ετιτίογορτ/)/} -~ονομν.σΟ:ΐς Σίρ Ούίλλιαμ 'Ρεππερρέλλη;.

Άκολούδω; έπήλδεν ό μέγα; καί μανιώδη; πόλεμο;, καδ' ο> ή 
Βραδδόκη καδυπετάγη, ή Κουίβάκ έκυριεύδη ύπό τοΰ Γού/υ, και 
άπας ό Καναδά; ύπε'κυ^ευ εί; τήν δεσποτείαν τή; Βοζτταυία;. 'Ο 
πόλεμος οΰτο; ό ύπό τήυ αρχηγίαν τοΰ Ούίλλιαμ Ιίίττ, έυ Εύοώπη 
μεν 6νομάζεταίί «ό επταετής πόλεμο:,» εν'ΑμίρΓ/.η όμως, Ivr, π'έίτν 
τών δίχτχ ίτώυ διήρκεσέ,- γενικώ; άποκαλεΐταί, «ό αρχαίο; γαλλικό; 
πόλεμο;,» οστις άρξαμενΟ; κατά τό 173;}, κατέπαυσε διά τής τώυ 
Παρισίωυ ilprjvi;;, iv έτει 1763. *11  ένδοξός Νέα ’Αγγλία, ύποστη- 
ριζομένη καί ύπό τή; Νέα; 'Υόρκ.ης, Πενσυλβανίας καί Βιογ-υίας, 
έπροκάλεσε τόυ μέγαυ τούτον αγώνα.

Μετά τούτου έξερραγη ή έπαυάστασι;, ήτις δκτώ ολόκληρα έτη 
διήρκεσεν· ειτα ή κατά τό 1798 μετά τώυ Γάλλων διαμαχη· μετά 
ταύτα έπήλδευ ό πόλεμος τού 1812· άκολούδω; ό ιζετά τοΰ Μεξικού 
όλέδριο; πόλεμο;· και έπί τέλου; ο τού 1861, εί; όν και ήδη πεοι- 
πεπλεγμένη ή ’Αμερική έστιυ.

Πάυτε;, εν γένει, οί παοελδόυτε; Γαλλικοί πόλεμοι, ύπεκιυήδησαυ 
καί δΐίξήχδησαυ ύπό τής Νέα; ’Αγγλία;· κατά τήυ μαρτυοίαυ δ· 
αύτοΰ τοΰ στρατηγού Ούάσιγκτων, ή μεγαλειτέρα τοΰ μεγάλου τού
του ανδρό; πεποίδησ-;, κατά τον τή; έπαναστάτεω; πόλεμου, επί 
τής άνδρίας ν.Ά ν.ν.ρτεοίο.ς τών Γιάυκιδωυ έβασίζΐτο. Έκ τού πολέ
μου δέ τοΰ 1812, καί τού μετά τού Μεξικού αι μεσηαβριυαί ΙΙολι- 
τείαι άπήλαυσαυ τήυ ευτελή αυτών άνεξαοτησίαν οί τής Νέα; Άγ- 
γζία; όμως καϊ Νέα; Έόοκη; υαΰται ήσαυ οί υικήσαυτε; τά; ένδο
ξου; ναυμαχία; εκείνα;, έξ ών έδιδάχδη ό κόσμος, ότι αί Τΐυωμέ· 
ναι ΙΙολιτείαι ειχου ναυτικόν.

Κύνες έν Σιβηρία.
Τού άνθρωπον γί'λος ν.νλ σύντροφος σ/εόον είς όλα τά κλίματα 

είναι ό κύων άλλ’ εί; τήυ ^όοειου Σιβηρίαν, άυευ τοΰ άνεκτιν.ήτου 
αυτού ζώου, ήτο σχεδόν αδύνατου υά ζώσιν οί άυδρωποι. Ζεΰγνυ^ 
ται εί; έλαγρόυ έ'λκηδρον, οΰχϊ μικρόν βάρος γέρον, καί εγ ού, έν 
ν.αιρώ γμι.υ-ώνος μ.εταοκίνονσίν εί; άπίστευτου άπόστασιν οί εγ
χώριοι. Ό Σιβηριακό; κύωυ ομοιάζει πολύ τόυ λύκου. ’Έχει μακοόυ 
και οξύ ρύγχος, οξέα καί ό'οδια α»τα, και δασεϊαυ ούοαυ. Τι-νέ; ε- 
χουσι βραχεία; τά; τρίχα;, άλλοι δέ αρκούντως παχεϊαν κυυήν. 
Κατά μέγεδος διαγέρουσι μεγάλως· έυ γένει όμως ό κύωυ δεν δεω- 
ρεΐται κατάλληλος δια έ’λκηδρον άν έχη όλιγώτερον τώυ τριάκοντα 
δακτύλων ΰύο; καί τριών ποδών μήκος. Τί ύλακή αυτών δέν ειυα 
έκ τών μάλλον μελωδικόϊν, όμοιάζουσα πλειότερου πρός τό ώρυγμ.α. 
τοΰ λύκου. ΙΙαντοτε μένουσιν εξω τώυ δυοώυ. Έυ καιοώ δέοου; δοο- 
σίζονται σκάπτουτε; λάκκους καί όπά; εί; τήν χιονοσκέπαστου γην, 
καί κατά τοΰ ν.ρύους τοΰ χειμώυος ευρίσκουσι καταφύγιου κρυπτό
μενοι εί; τήυ χιόνα. ΤΙ Ορέψις τών ν.ν,ών αυτών άποτελει έπιτή- 
δευμα πολλήν έπεδεξιότητα καί νοΰυ απαιτούν. Οί όμοΰ ύπό τήν 
ζεύγληυ ύποβαλλόμενοι συγχρόυω;, σπαυίως ύπερβαίνουσι τούς δώ
δεκα, ών εί; προηγείται. Οΰτο; εκτρέφεται έντελώς έπί τούτω, ίνα 
υπακουρ εί; τήν ^ωνήν τοΰ κυρίου, καί ίνα έξακολουδη τόν δρόμ.ον 
'/μΑρΙς νά παρεκτρε'πηται παρορμώμενο; έκ τής δέας τού κυυηγίου. 
Τούτο είναι τά μάλιστα σπουδαίου· διότι, άν συμβη νά δίωξη κατά 
τύχην προβάν ζώου, τό όλου κυνηγέσιον όρμά /.ν.τόπιν ανοικτού έ- 
χου τό στόμα έπί μεγίστη έκπλήξει καί άμηχανία τοΰ κυρίου αν 
τώυ. Ό οδηγός, όστις ομοιάζει τόυ μόσχου τοΰ Βιργιλίου, ώς ό 
Δράϊδεν περιγράγει α.ντόν, ού μόνον ύπόκειται είς πάσαν έξαπά 
τησιν, άλλά συχνακις πρέπει νά ^είςη Ον.νμ'λ.σίν.ν επιττ^ειότΐ·,-. 
ώστε νά περιοριση την όρεςιν τόνν συντρόφων του. Έυ καιρω ί3α- 
δυτάτης νυκτός, ότε ή έπισκοτίζουσα τά όμματα χιόνυ έπιχέεται 
ύπέο τήυ άπέραυτον πεδιάδά, μόνη ή νοημοσύνη αύτοΰ τού οδηγού 
σώζει τόν πράνυ οδοιπόρου. "Αν τό ζώου έπέρασε καί άπαξ μόνου 
πρότερον τον αύτόν δρόμον, δέν σωάλλει τού υά εΰρρ τήν συυήδη 
δέσιυ τοΰ σταδμοΰ καί άυ ήναι κεχωμένη ύπό τήυ χιόνα. Αίρνη;, 
οτε τό όμμα τού ηνιόχου δέν δύναται υά διακρίνρ ’ίχνος τι άυδρω- 
πίυης κατοικίας έπί τής άνίχνου καί άπατήτου έπιφαυείας, αύτό; 
ΐσταται, καί διά τή; χαροποιού σΐίσεως τής ούράς αγγέλλει είς τόυ 
κύριον, ότι άπλώ; μόνου άυαγκηυ εχει υά αποσύρη τήυ χιόνα διά 
τή; σκαλίδος, τού άπαοαιτήτου αύτοΰ οργάνου εί; παυτα οδοιπό
ρου έυ τή Σιβηρία, ίνα εύρη τήν δύραυ τής καλύβης, όπου αναπαύ
ονται καλώς τήν νύκτα. Έυ καιρω δέρους επίσης ώς καί έπί χειμώ-
υο; οι κύν»; είναι χρήσιμοι. Μεταχειρίζονται αύτούς εί: τό νά ελ- 
κύονσι τό π^οιάριον υ.νά τόν ροϋν, καί έδώ ομοίως δ-ικυύουσιυ εκ
πληκτικήν πεοίνοιαυ. "Αμα προσταχδ-υτε; ί'σταυται, ή, όταν (3ραχο; 
τι; έμποδίζη την πρόοδον πρό; τό εν μέρος, βνδιζονται ιίς τό ύ
δωρ, διαπερώσι τόν ποταμόν, καί γθάνουσιν εις τήυ άντίπιραν ό
χθην. Έπί τέλους, ό κύωυ είναι άυαγκαΐος εί; τόυ αποικου τής 
Σιβηρία; ώς ό ταοανδο; εί; τόυ Λκπζάυδιου ή ή κάμηλο; είς τον 
“Apabr y.'/ι ή άμοίοαίν. άχάπη μετοιξν τούτου καί τοΰ κυνιζοΰ αύ 
τού φίλου είναι ανάλογο; πρός τήυ άμοιβαιαν ανάγκην.



ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΒΛΟΥΦ ΕΝ ΝΕΒΡΑΣΚΑ.

ΑΙ ΧΩΡΑΙ ΤΗΣ ΝΕΒΡΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΎ 
ΚΑΝΣΑΣ.

Ή Νεβράσκα είναι μέρος της εκτεταμένη'! ακατοί
κητου -χώρας τώνΉνωμένων Πολιτειών, ητίς ορίζεται 
ττοος νότον μεν ΰπό τοΰ τεσσαρακοστού παραλλήλου 
·. οΰ βορείου πλάτους, πρός όυσμας δε ΰπό τών χωρων 
τής Οΰτάχ, τής Ορεγόνη! καί τής Ουασι-γκτώνος, προς 
βορράν δέ ΰπό τοΰ τεσσαρακοστού έννάτου παραλ
λήλου τοΰ βορείου πλάτους, καί πρός άνατολας υπο 
τής χώρας τής Μιννεσότης και τών επαρχιών τήςΊό- 
βης και τοΰ Μισοπύρη. Κατωκεΐτο δέ μέχρι προ μι
κρού ΰπό τών πανούργων ΐ’Πώνων», τών ΰπερηφανων 
και γενναίων ΐ'Σιούξ» καί τών προσφυώς καλούμενων 
«.Σνεκν (οφεων) φυλιόν τούτων ινδικών, αΐτινες βαθ
μηδόν εξαφανίζονται, καί άλλων τινών ασήμαντων.

Κατά τήν 2'όην μα'ιου 1 854 έήτηφίσθη ΰπό τοΰ συμ
βουλίου καί τήν 30ήυ τοΰ αΰτοΰ μηνός έπεκυρώθη ΰπό 
τοΰ Προόδου τών Ήν. Πολιτειών νόμος, διοργανιζων 
τά κυριώι ερα μέρη τών ίνδικίόν καί όλων τΰιν βορειο
δυτικών χωρών είς δυο επαρχίας, τήν τής Νεβράσκας 
καί τήν τοΰ Κανσάς. Ήγγυάτο δέ ό νόμος ούτος εις 
τους ’Ινδούς τάς έν ταΐς έπαρχίαις ταύταις ιδιοκτη
σίας αυτών, μέχρις δτου ή έπί τών γαιών τούτων κυ
ριαρχία αΰτών ήθελε διά συνθήκης καταργηθή. Έκ- 
τοτε διάφοροι φυλαί ίνδιχαί τής Νεβράσκας παρεχώ- 
ρησαν τας γαίας αυτών είς τάς Ήν. Πολιτείας. Οι 
Όμάχαι π. χ. καί οί Οττόοι παρεχώρησαν I 0,000,000 
περίπου άίκρων γής, αντί 52,000 ταλήρων αμοιβής, 
την όποιαν θέλουσι λαμβάνει έτησίως έπί 30 έτη, 
κρατήσαντες δι ιδίαν αΰτΰιν χρήσιν γήν μόνον 10 μι

λιών πλάτους άλλ’ απέραντου μήκους, τήι οποίαν θέ
λουσι κατέχει μέχρις δτου αί άμερικανικαί άρχαί τήν 
χρειασθώσιν. Ή τύχη τωυ ατυχών έρυθρών Ινδών 
είναι καταφανής. Τό άπό τοΰδε χρεωστοΰσιν έκόντες 
ακοντες νά παραχωρώσι τας γαιας των προς τους 
’Αμερικανούς γεωργούς καί νά ήσυχάζωσιν άπεκδεχο- 
μενοι εΰτυχέστερον μέλλον είς τόν άλλον κοσμον, διότι 
έπί τοΰ’ παρόντος ολίγα έχουσι νά έλπίσωσιν. Οπου 
καί άν πορευθή ό ’Ινδός εΰρίσκει τήν γήν κατωκημενην 
καί τήν διαμονήν αΰτοΰ κινδυνώδη, διότι έκαστος δυ- 
ναται άδιστάκτως νά τον φονεύη και άνευ τύψεως συν- 
ειδότος.

Ή κτήσις τών γαιών τούτων διά τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας είναι άναμφιβόλως πολύτιμος, καθότι με
γάλα τμήματα αύτής είσι κατάλληλα προς γεωργίαν, 
καί σιδηρόδρομος άπεφασίσθη ήδη νά κατασκευασθή 
έπ αυτών άγων είς Καλλιφορνίαν, τδ δε δυτικόν αυ
τών μέρος είναι πρόσφορου είς νομάς, ΰπάρχουσιν όμως 
έν αΰταίς καί τινες όρειναί, άλλαι άμμώδεις και αλ- 
λαι ολως διόλου -φιλαί χώραι. Ό ποταμός Μισσουρης 
έχει τάς πηγάς που έν αΰταίς, έτι δέ δι αυτών ρεουσιν 
οί ποταμοί Πλάττας καί Ψαλοστών, δεχόμενοι πολ
λών άλλων μικροτέρων τά ΰδατα. Ό Πλαττας είναι ό δα.ήτιλώτερα τελών ΰδατα πρός τόν Μισσουρην, 
έχων δέ τάς πηγάς του έκ τών βραχωδών όρέων, ρεει 
εΰρύτατος μεν άλλ’άβαθής καί κατά συνέπειαν ειςτινα 
μέρη διαβατός, ό δέ έτερος είναι σημαντικώτερος, ώς 
ρέων είς μήκος 1000 μιλ., έξ ών τά 800 ε’ισί πλευστά.

Ή πρώην έν συζητήσει ΰπάρχουσα διάφορά επι τοΰ 
Μισσούρη, μεταξύ τΰιν βορείων καί νοτίων επαρχιών, 

είχεν άνακληθή μετά τήν έπνφήφισιν τοΰ περί τής 
Νεβράσκας καί τοΰ Κανσάς νόμου, άλλ’ οι Νότιοι 
είχον διακηρύξει έπισήμως, ότι έθεώρουν ως απα- 
δουσαν είς τό πολιτικόν σύνταγμα τήν άνάμιξιν τών 
Βορείων έπί τών τοπικΰ>ν αΰτών διατάξεων περί τε τάς 
γαίας καί τά κτήματα' καί ή φιλονεικία αΰτη είχε 
καταντήσει τοσοΰτον βίαια, ώστε έπηπειλείτο ρήξις 
ένδον καί έκτος τής συνόδου. Περί δε τής Νεβρασκας 
καί τοΰ Κανσάς έπί τέλους είχεν άποφασισθή, όπως 
άφεθώσιυ, ίνα άποφασίσωσιν οί κάτοικοι αΰτών περί 
τοΰ συμφέροντος αύτοΐς συντάγματος, υπέρ ή κατατής 
δουλείας. ’Επειδή δέ συμμορία τις μικρά τών εγκα- 
τασταθέντων έν Κανσάς, ΰποστηριζομενη ΰπό τινων 
μεγάλων κακεντρεχών γαιοκτημόνων έπί τοΰ Μισ- 
σούρη, κατώρθωσε νά ήτηφισθή νομοθεσία υπέρ τής 
δουλείας έναντίον τής πλειονοψηφίας τών άλλων έγ- 
κατοίκων ή δέ μεταξύ τών δύο τούτων ενάντιων μερί
δων διαφορά έμηκύνετο, οί Νότιοι ώς καί οι Βόρειοι 
έλαβον μέγα ενεργητικόν μέρος έν αΰτη, και συνε- 
κρούοντο έπί τοσοΰτον, ώστε καί εκ ταυτης επηπει- 
λεΐτο ρήξις τής ένώσεως. Αύται δε έστάθησαν πιθα
νώς αί πρώται άφορμαί τής μετά ταΰτα παντελούς 
ρήξεως καί τοΰ ιΰν ΰφισταμε'νου πολέμου των Νοτίων 
μετά τών Βορείων.

Αί δύο ένταΰθα κείμεναι είκονογραφίαι παριστώσιν, 
ή μεν έρείπια άρχαία τής Βλούφ, παρα τω φρουριω 
Λαρουμίω έν τή Νεβράσκα' ή δε το άτμόπλοιον Όνκλ- 
Σάμ, διερχόμενον τό Βατόν-'Ρούξ τής Νεβράσκας, 
καί ή άπέναντι πρώτη άποίκους εισερχόμενους ενταις 
χώραις τής Νεβράσκας πρός έγκατάστασιν.
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ΘΗΡΑ ΕΑΕΦΑΝΤΟΣ.
"Εζ τών διατριβών διαφόρων έπιζιντύνων συ/ζβεβηζότων ζαί συναντη- 

μάτων του περίφημου λεοντοζτόνου Γόρδωνος Κούμμη, ζαί τών εικονο
γραφιών τών σα^ηνιζουσών αύτά, έςελέξασ.εν έζ μ.έν τών τελευταίων τήν 
εικονογραφίαν τήν είζονιζουσαν τό δί' ίππεύσεως ζυνηγέσιον τών ελεφάν
των, ζαί τό άπό τοΰ έ'ριππίου πυροΖόλημα 7. ατά τοΰ έχοντος τους μεγί
στους όόόντας έλέ^αντος, <ριλοπονηθεισαν υπό τοΰ Κ. 'Αρισσώνος, έζ σε 
τών διατριβών τήν ακόλουθον περιγραφήν τήί έν αυτή σζηνή;·

«Κατά τήν από Κου^ον,αάν οίάβασέν /ζου», ).εγει ό Κ. Γόρίων, «ό Κ. 
Μο^ΐ/άτ μοι αντΓ/γεΟ.εν^ ότι οί ελέφαντες ζατ’ έζείνα$ τά$ τ,μεοοζ εΰρί- 
oko'jto είς άπωτάτην απόστασήν, ζαί οτι ουτζολωτάτη ην ή τε τοοοε’μμοις 
χαϊ ή ζαταπολέ/ζησίς αυτών, ζαϊ ποα’/^ατί/.ώς εύοον, οτι οί λόγοι του 
εϊχοντο άληθεία?, διότι ειχον άπαυίήσεί ποοχω^ών είς ανεύρετιν αΰτώ'έ’ 
οτε δε τό πρώτον άνεζάλυύα ϊχνζ; τών ποοών αύτών είς ιζτιγτ^ τοο. πλη
σίον τής Μασσώνης, οπού έπί τέλους εί/ον σθάσεί, ή χα^οά /ζου ΰπή^ςεν 
ανέζυοαστος. Κειταί ή πη/ή αύτη εις μίλ.ρόν τι βροχώδες /.οίλΆμο. ~ρός 
τό /ζεση/ζβ^ίνόν άζ^οον τών άπεοάντοιν άασών τής έν^ίαίτήσεως τών έλε- 
5?άντων. Ενταύθα έϋαίνοντο ζατά διο^όρους διευθύνσεις πάμπούλα πα- 
λαιο αυτών ϊχν·η, ζαί ό βράχος ο.υτός /.οϊ'λος ό>ς ε/. της συνεχούς επ’ αύτού 
■προ ο,ίώνοίν τριΖ-ης τών δαοέων αύτών ποσών.

«Ό συνήθης απ' ά(οχής τρόπος μου τοΰ θηρεύειν τους έλέίέαντας ήν ή 
κατά τάς π^οιΐας μετ' επιμελείοις -ν.ροίλούούθτ,σις τών ^η/ζάτων αύτών 
από τών ποτα/ζών ή τών πηγών, δθεν είχον πιει τήν πσολαοοϋσαν νύζτα, 
μεχ.ρι τής ανευρέσεις τών θησιων, τά όποια ένετύγχανον πάντοτε είς 

ΘΗΡΑ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣ»

όασύν τινα σύσζιον οουαώνα ακακιών καί βάτων. Οί ελέφαντες είς άγέ'λας 
πάντοτε άπαντο') μεν οι, άμα αίσΟανθώσι την προσέγγισιν ανθρώπου, ^-εύ- 
γουσι ορομαΐως μετά θορύβου εκπληκτικού, καθότι ζαταπατοΰσι καί συν- 
θλάττουσιν έν τη οιαβάσει αύτών πάντα τά προσπίπτοντα δενδρύ/ια^ 
όπως μη εζέ'λθωσι τηςν.ατ'> εύθεϊαν πορείας αυτών. Κατά ταύτην τήν 
πρώτην ιρυγην ό θηρευτής χρεωστεϊ νά δράμη μετά γενναιότητας μεταςΰ 
αυτών, όπως ε/.'λέξη τόν εχοντα τούς μ.εγα).ειτέρους οδόντας, 7.αί προσπα- 
θήση, ίνα άπορ α/.ρΰνη αυτόν τών άλλων. Έγώ συνήθως χατώοθουν τοΰτο 
οιά παρελάσεως 7.αί άό.'λαύ.αγμ.οΰ, βιάζων ουτω τους άλλους νά ε/.λ.'λίνωσι 
πρός δεξιάν ή πρός άριστεράν. 'Όταν ό ελέ'ρας Ίδη, οτι δεν δΰναται νά 
σ'ωθη οιά. τής ουγής, αναστέλλει τόν δρόμον του 7.αί στρεσ>όμ.ενος επιτί
θεται κατά τού θηρευτού μετ' άπαρα^λήτου δρμ.ης καί /ζανίας, 'ωρυόμενος 
ταυτοχρόνως τοσοΰτον δυνατά, ύ)στε νομίζει τις τό δάσος 7.αί τήν γήν 
τρέμοντα υπό της βοής. Τότε ό θηρευτής πρέπει νά σ-ΰγη δρομαίος μ.η 
ν.αταΰθασθείς θανατο)θη, καί όταν ό έλέ'ρας στρέγηται πρός ΰποχ'ώρησιν, 
τοιουτοτρόπως ό ελέΰας πο'λλά/.ις έπαναατοέσει εις την επίθεσ.ν, μ.έχοις ου 
μετά μ.αν.ράν καί έπι/.ίνδυνον πάλην ο μέγας τών δασών μονάοχης αισθά
νεται τάς δυνάμεις του ε/.λιποΰσας 7.αί έπί τέλους τό /.ο'λοσσα.ϊον αυτού 
σώμα στρωννυεται /.ατά γτ,ς πρό τού άσηαάντου οις προς αυτόν θηρευτού.

’Εννοείται ό' εύζόλοις, ότι τό μέγεθος τοΰ ν.ινδύνου τού θηρευτού έζαρ- 
τάται ν.ατά μέγα μέρος έ'. τοΰ πεδίου της ποοσβολης- διότι συνήθως η 
μάχη λαμοάνει χώραν μεταξύ δασέων βάτοιν, διά τών όποιων ό μ.ϊν 7.υ- 
νηγος μετά δυσ/.οόίας μεγάλης ιππεύει, ό δέ έλικας μετά μεγίστης εύζο- 
ζίας επιτίθεται 7.αί διά. μέσου τών πλεχτάνο^ν τών βάτων. Οί άρρενες 
ελέφαντες διά. τό μέγεθος τοΰ σο'ιματος ζαί την υπερβολήν της ισχύος των

ΤΟ ΑΤΜΟΙΙΑΟΙΟΝ ΟΝΚΛ-ΣΑΜ, ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΤΟ ΒΑΤΟΝ-ΡΟΥΞ ΕΝ ΝΕΒΡΑΣΚΑ.



01 ΑΡΑΒΕΣ.
Οί Άραβες πρωιρως παρίσταυται έπί τή; σκηνής τού κόσμου, 

σπουδαίου παίζουτες πρόσωπον, καί άυαφερουτες τήυ καταγωγήν 
αυτών είς τόν Ισραήλ. Είναι ιδιοφυής φυλή, πιθανώς ή συυτηρητι- 
κωτάτη των έπί τή; γη;» έΗαιοουαένωυ τώυ Σιυών. Είναι μεσαίου 
άναστήιιατος, καί έ'χουσι φυσιογνωμίαν ελκυστικήν, καί ρέλαυας 
Οφθαλμούς, σπιυθηροβολούυτα; ώς οι αστέρες, οφθαλμούς όιεγείρου- 
τν; τόυ Ο συjασνόυ όλων τώυ πεοιηγητώυ. Οί μεσόκοποι τήν ηζι- 
κίαν είναι οί όλιγώτερον επαγωγόν φυσιογνωμίαν έχουτες, φαινόμε- 
υοι ώσεί κατεσκληκότες έκ τή; θάλόεως τού ηλιακού φωτός τής ερή- 
υον αί κόγχαι τών οφθαλμών είναι σπη/αιώΟει; κεκρυμμεναι υ~ο 
τήυ σκιάν ποοεξεχουσών οφρύων, καί οί οφθαλμοί λάμπουσιν ο>ζ 
πύο. Οί νεανίαι καί οί ποοβ*βηκότες  εις ηλικίαν είναι οί ραλίστα 
περισπούδαστοι. Τό κάλλος τών γυναικών είναι, φυσικώ τώ λόγω, 
εντελώς άυατςλ/χόν. Αύται είναι βραχύτεραι τήυ άυαδρομήυ τού 
σώματος ή qi άγδρες, κ αίτιες αύτών ευειδείς, καί άπολαύουσι μεί- 
'ουο; σεβασμού ή ο^ς συνήθως αποδίδεται είς τάς γυναίκας κατά 

τήυ Άυατο/.ήν. 'Π οικογενειακή έξού^ία ανήκει έξ ίσου είς τήυ μη 
τέρα ώ; καί είς τόν πατέοα· αν χαί ά/^φέοουται παραδείγματα, 
έφ’ ών υίός π^ρε/δε τή πρό; τό? πατέρα καθήκον υποταγή;, ούδέν 
τοιούτου ύπάρχει γνώστου μαρτυρούν περί απείθειας πρός τήυ μητέρα.

Οί Άραβες ίκπρρ^ωπί.ύ^ νΰν τούς απογόνους τού Ίσμβίή)· ίν τή 
έρήμω. Επεκερα τών εκατό.*  διαφόρων φηλ.ώ'ΐ άριθμούυται ολοι, ών 
έκαστη έχει του οίκτου σχεικ·/}ν. Οί λεγόμενοι Άχλ-ελ-Άβάαρ (γνή
σιοι, εύγεν^ς Άρμβε;) ξώσ; καθ’ολοκληρίαν έκ δινρ-αγής καί νο
μής· "Ολοι, μα)λ9ν Τ· οίκηοκοιοΰνται τό προνομίου αντό, 
καί ολίγοι παρέρχονται οδοιπόροι μή ύ^ηβα)/όμευοι είς τήν ερευ
νάν τώυ μαύρος. Δι’9 έν γέν-.ι συυομοληγοΰσι συμφων/αν μετά των 
αρχόντων, οϊτιυε; εμπιστεύονται τήυ συυοδίαν είς τινα Άραβα σχ-:·· 
i/.rv, καί ύπό τούτου τήυ προστασίαν διαπερώσι έυ ασφαλείς τούς 
άγριους τόπους. Τό έρπόοιου αυτών συυίσταται είς τήν κλοπήν. 
Παρ αυτοί; όροι; ή κλοπή δέν π.οοσαπτει όυειδο^, καί ή εντολή «ού 
κζέύει;» είναι πά.ντη άγνωστος έυ αυτοί;. ΊΙ κοινή «κφοασις «τιμή 
παρά τοι; κλέπται;» αληθεύει παρά. τώ υομαδικω αύτώ λαώ. ΙΙροσ- 
φ ρουται Οικαίως πρός άζλήλου;, καί πιστότατα συνδέονται πρός 
όιους. II κλοπή είναι απλή εϊσπραξις φόρου. Οί ’Άραβες θεωρούσιυ 
ο>ς οικείαυ αύτών τήυ εοηυ.ου, ό>ς τό πατρώου έδαφος, καί ουδόλως 
έυυοούσι νά ·πιτοεόο)σιυ είς ά7*λα  ε^υζ, τό δικαιωαα τής εκεί άπο- 
καταστάσε&κ, ουοέ νά πατήσο)σι καν τάς κυ.αο'ιδεις έοήν.ους. Ζη- 
τούσιυ από τούς διαβάτας διαπύλιον τέ).ος, καί λαρβάυουσιυ αίΡόύ- 
κτοις αυτό· τού Οικαιοίρατος δέ τούτου αυαγυωοισύευτος, ούδε/ς 
πλέον φόοος ίάάβης υπολείπεται είς τόυ όδοιπόοου. Ί1 ε’ίσπραςις τού 
φόρου σπανίως συνοδεύεται ύπό αίρατο^υσίας. Πλήν ό ‘Άραύ δύ- 
vctrai 'jv. ao'jvjr^ δύναται υά καταδιιύκη ρετ’ άκαταβλήτου αισους, 
δύναται υά κληροδοτή είς τάς έπερ^ζορένας γενεάς κληοοδότηρα οί · 
κογευειακής ί'ριδος, καί αί εριδες καί διαρκε'στερον φλέγουσι καί 
φουικοότεραι τώυ τής 'Ιταλίας έπί τού υεσαιώυος είναι. *Αυ  "Λοα·ύ 
τις είπη είς ά*λ).ον  ότι είναι τέκνου σχοίνου, οτι ή κίδαοις αυτού εί
ναι ρυπαρά, ότι αυτός είναι κύων ί, ό υϊόζ v.'j'jqz., οτι ονοζ τις έ-
καύησεν επί τού τάφου τοΰ πατοός εκείνου, ααέσως ή εοις άο- 
χεται, δυναρέυη υά παοαταδή ρακοόυ χοόνου, και έκ ταύτης αί 
οίκογέυειαι νά περιέλδωσιυ είς παντελή όίεδοου, είς έσ^ά.τηυ απο
ρίαν. II μεταξύ δύο νέων τήυ ήζικίαυ Αοάβων φιλουεικία πολλάζις 
ϋιήρκεσευ εφ όρου ζωή:. rO είς κατεδίωκε τόυ έτεοου άπό τόπου είς 
τόπου, καί τού ενός σφαγέυτος, τά τού άλλου τέκνα έπετέύησαν κατά 
τών τέκνων τού φουέοις, Ο αίρα ^λύνωυ, αιρα ροεοίστεί νά δώση*  
καί έκατοστύες πρόωοα ρεταλλάσσουσι τόυ piov ένεκα άυοήτου τί
νος έκφοάσεως.

*Ο Άρα·^ έχει καί τά καλά είς τόυ χαρακτήρα. Εί ρέν είναι ρυη- 
σικακος καί φιλέκδικος, ούχί όρως καί αφιλόξενος- εί ιζευ φιλερίς 
ώς ή ίκτΐς, ούχί όρως καί φορτικός. ’Αγαύότη; καί κουωότης απο
τελούσε ρερος τής φύσεως αυτού. z-I'jlCil τούς ίίευους προ ityipuv τά 
εν αυτω αριζτν εόεσρατα, καί ουδερίαν διάκρισιυ ποιείται κατά 
τούτο, ουδέ κατά τό κατάλυρα, ρεταξύ πλουσίοιυ καί πενήτων. Οί 
Αραβες ουδέποτε παρ-^ΟΌσι κωφού ojtiov είς τάς αιτιάσεις καί 

ρερ-^ίροιρίας τού οδοιπόρου, αλλά συχυάκις άαιλλώνται ποος ά.λ- 
Ζήλους τί; 19έ}τιου καί φιλοφρονέστερον υά ξευίση τόυ ξένον συνδαι- 
τυρόνα. Τό αίσδηρα τούτο τής φιλαυΘοωπίας καλύπτει πλήύος έλατ- 
τοιρ.άτωυ. Το ειπείυ, ότι ό ApaJ> όλιγο;ρεί τού ξευιζον.έυου, είναι ή 
ρεγίστη τών ύβρεων.

Ίό είδος τή; κυβερνήσεως αυτών ειυαι αύ^τ’ΛρΜς π&.τρίΜργιν.όν. 
Παρ' αυτοί; ύπαρχου σι ξώυτα τά παραδείγρατα τώυ τε ήδώυ καί 
έδίρωυ τών υπό τής βίβλου τής I ευεσεω; υ.^υ.ονείίου.ένων, πο)'ί^ 
υτ/jjjQ'j η είς πίν περί τούτου σνγγραρρα. Είναι εξίσου έτοι- 
ροι καί πρόθυμοι υμ παρα^έτωσι τα άριστα, τών σιτίωυ είς τόν 
ξένον συνδαιτυμόνα, ώς ^ατά τους π^^ι ποτέ χρόνους, εφ’ώυ 
έξζυιζου αγγέλους έξ απροσδοκήτρυ έρφαυιξορέυους.

Ο ίρατισρός Γώυ Αράβων εχει πολύ τό κοινόν μετά τού τώυ 
λοιπών ανατολικών έΘυών. «Χιτωυ εξ έριοξύλου, έφ’ου οί μ.ά'ι.λον 
εύποροι φζρουσι μουπαρ ήτοι ποδήρη χλ.αρύδα έξ όλοσηρικογ ή 
έριοξύλου συυισταμένην, κμί αί πενέστεραι τάξεις ράλλνον ρμυ- 
δύμυ, αυτά άποτε/ούσι τον συνήθη ίρατισρόυ. 'Ο ρανδύας είναι 
οιαφόρων ειδών, ών τό λεπτοϋφέστερον, ελαφρότερου λευκόν, 
καλείται «ρεσουρύ »» το δε μ/ρ^μερεστερον καί δμρυτερου τό φο- 
ρούρεν^ν ετζί τού πρώτοι^ 'ψί^ίεϊτ^ι αμμτζάζ.» ^πιτί'^υ πεοισ- 
τασεο^ν, εν τούτοι, το τε/^υταϊον είναι ήμρπρόιατου φόρ^ρμ. Συυ- 
ή9ως ειυαι λεή^γυωρένον, )χυκόυ ή q^ispqv τό γοώυ.^ί· ό πλούσιος 
ορ.ως Αρα.·^ συχυά,ιις έ/δύΐται διά ρέ/ayo; άρπα ήτοι αμπεχόνης, 
προσυφασρένης διά ά>τί τ&ϋ κρρβάρ ήτοι τμϋ τουρκι^ύ
φορ-ρατος. Q εύχρηστης είς τάς δυτικμ; επαρ
χίας τής } ΐρενης ΐΐμί Κεζαξ. Είς τας πόλεις οί άυδρες φορηΰ7£ ^λμ- 
τεα 6ρακια· τα.\)~α ^μως σπμνίως συυιστιίισι μίρος τής ^^μασίας 
τοΰ Apw?QZj όστις μ^ροεϊ τι είναι σζεποισμα. τώ^ί πο^ών ή
κ>ηρων. Αν καί περιπμτηύσι καί ιππεύρυσιυ άνυπόδητρί, τά ρα
λίστα έζτιρωσζ τά αίτρίνα ύποδήματμ -/μί τά μόκκινα πέδΐ/μ, πλήν 
u.a/).ci'j πρός στολισμόν. Είδος u. άτ-ορ.^ατάτου σανδouίου ^ορεϊται 
υπό ττ,ς ν.ατωτιρν.ς τας-ως εί; τά ωκισρένα μέρη τής χώοας· καί οί 
εύποοώτεροι τώυ κατοίκων τής αύτή; επαρχίας μεταχειρίζονται έιζ- 
βαδας έκ κίτρινου ή κόκκινου δέρματος, ενίοτε λίαν τεχνηέντως εξ- 
ειργασρευου, φερομέυον έξ Αίγυπτου ή έκ τής Τουρκίας. Ίΐ κεφαλή 
κοσυεϊταξ διά κιδάρεως, ά/λοτε άλλης τό σχήμα,*  τό μέγεθος καί 
τ-υ ύλην έξ ής συυίσταται κατά τήυ καλλαισδησίαυ καί τήυ εύπορίαυ 
τού φορούυτος, Οι θεωρούμενο’. ράλ/ου εύπαίδευτοι καί κεκα/ζι-

Ο ΒΡΕΤΤΑ ΝΙΚΟΣ ΑΣΤΙΙΡ.
εογηαίνοι τόυ υούυ φορούσι γελοιωδώς πλατείαν κίδαριυ. Ή εύπο- 
οος τάξις φοοεί σάλια κεχουσωρέυα καί άργυρωρίνα, καί τινα χρώ- 
υ.ατα είναι ειδικά εϊς τινα; οικογενεί ζς, ό>ς τό πράσινον εί; τούς 
απογόνους τού ΜωάρεΘ, καί τό ρέλαυ είς τούς οίκου; τού Αββά.

Αί γυναίκες έυδύουται διά λίαν πλατείας έσΘήτος, ήτι; παρά ταΐς 
ν.έσαι: καί ταίς πευεστέοαις ταξεσι τώυ πόλεων, συυίσταυται ες ε- 
οιοξύλον αλλ’ αί ιζάλ/ον ευζωούσαι γυναίκες το>ν πόλεων μετν.γ^ει- 
ριζονται καί όλοσηρικόυ. Επ’ αυτού φορούσι πέπλου ες ιυοικού ε*  
οιοξύλου, καί υ.αυδύλιου πεοί τήυ κεφαλζυ, καί ενίοτε πολυπτύχου' 
πεοισκελίδας· ταύτα δέ άπαοτίζουσι τήυ όληυ εντός τής οικίας φο- 
ρου’/έυηυ έυδυυασίαυ υπό τή; γυυαικός τού Λραβος. Αί γυναίκες 
απολαύουσι νείζουος ελευθερίας ευ Αραβία ή ευ άλλη τινι μω&με- 
θανι.·.ρ /_ώρα^ έυ τοσούτω είσέτι ό πέπλος ειυαι απαραίτητος είς 
τά; οδούς. ΑΙετά πολλής χαοιτος φορείται είδός τι σάλιου κυανού 
καί λευκά; λο>οίδας φέοοντο; έσωτερικώς, ού ή διακόσρησις αποτε
λεί σπουδαίον υ.ε)·7ίμν. τών ^υ.α.ρέσ'Μ)ν *̂υνν.ινΛΐυ  τών Αράβων.

Οί Άραβες ζώσι σχεδόν έξολοκλήρου έκ δακτύλων (χουρμάδων), 
καί έξ άδρομερούς είδους άρτουt καί ούδέν άλ)ο σχεσόν πίυουσιν η 
ύδ^ρ. Σπαυίοκ λαμβά.υουσι ζοιίκήν τροφόν. Αν ξένο; τις όπωσΰό- 
ποτε στ,υ.αντιαός έπισκεφόή αυτόν, σφάζεται εριφίου, καί πλακούν
τια ύήνουται εί; του φούρνου. ’Ενίοτε επί μεγάλων περιστάσεοΓυ 
θυσιάζεται καί κά.μηλος, καί τήτε όλη ή οικογένεια ή ή φυλή συνέρ
χονται, ίνα αεταλάβωσι τόιν ό^υσμάτοιν. Οί ’Άραβες συντ.θως λαρ- 
βάνουμι γεύμα έκ κρέατος πριν ή έπιχειρήσωσιν μοχ^ηράυ όόοι- 
πορίαυ^ καί μέρος αυτού δίδουσι καί είς τούς ίππους αύτό)υ. ’Όρυζα 
καί γάλα κκμ·ή)ωυ όμού έβρασμέυα είναι τό κατ’εξαίρετου φαγητού· 
επίσης είς γαλόπηττας παρ ζσκευασί/έυτα καί Θερμά εσΘιόμευα. Τά 
κατ’έξοχήυ όμως είδη τροφής είναι οί δάκτυλοι καί ο άρτος. Μετα
χειρίζονται τόν μμφφέν άφΘόνως, καί τό καπνιζειν είναι γενικού.

Ουδέποτε ρεταχειοίζονται μαχαίρια και πειρόνια. Τρωγουσι οια 
τ&)ν δακτύλων, υίπ Γουτες τάς χειοα; πριν άρχίσωσι τού φαγητού. 
Σι/νήΘω; αί γυναίκες γεύονται κατ’ ιδίαν άπό τώυ άυσρώυ, καί 
μόνου δΐ; τή; ή αέρας τοώγουσι, τό ποόγ -'μα κατα τά; δέκα το 
πρωί, καί τό γεύμα κατά τήυ δύσιυ τού ή)ίου.

Υλαι εν τγ άοράτγ αύτών καταστάσει.

Άυ τεμαχίου αργύρου τεθρ εντός νιτριν.ού όςεος, όντος οιαυγοϋζ 
καί άχοόου ύγοού, παρευΘύς διαλύεται καί γίνεται αφανές. 'Η διά- 
λυσις τού άογύοου δύναται υά ριχΘή ρεΘ ύδατο;, καί όμ^ζ ουόευ.ίν. 
τ.ερϊ τόν ό'·^ιν γίνεται μεταβολή- ούτως, εί; κάδου ύδατος διαλύο- 
ρευ καί καΘιστώρεν αόρατου πλέον τώυ δέκα λιρών αςία; αργύρου^ 
ούπερ ούδ’ ελάχιστου υ.όριου δύναται υά όραΘη. Καί ού μόνου άρ
γυρος. μόλυβδος καί σίδηρος, άλ.λά καί παν άλλο ρέταλλου δύναται 
κατά τόυ αυτόν τρόπον ).σ.υ.^ανόυ.ενον ταύτά υά παρουσίαση απο- 
τελε'σαατα. "Οταν ά'υΘοαξ καίηται, ή όταν κηρία φλέγωνται, ή χαρ
τιού άυάπτηται, ολαι αύται αί υλαι εξαφανίζονται καί γίνονται α- 
όοατοι. *Ενί  λόγω πάσα όρατή ύλη δύναται διά τίνος ρ·τ·αχειρί- 
σεω; νά γείνη αόρατος. Ά'λη, ήτις εν υ.ιά καταστάσει ειυαι εντε'/ώς 
αδιαφανής, καί ουδέ ακτίνα φωτός έπιτρέπει υά διέλΰη δι’αυτής, 
γίνεται, είς άλλην κατάστασιν ρ.ετατρεπορένη, έντελώ; όιαφαυής. 
ΊΙ αίτια τού άξιοΘαυράστου τούτου αποτελέσματος ένεκα τή; κα- 
ταστά.σεω; είς r,'J τυγχάνει ή ύλη, είναι πάντη ανεξήγητος. Οί φι
λόσοφοι ουδέ καν έπιχειρ<όσι υά. σχηρατίσωσι Θεωρίας περί τού 
ποάγυατος αυτού, πολλω δέ ο/ιγώτερον προσπαθούσι νά -ς^γότ'·}- 
σιν ο.ύτό. Έυ τούτοι; αί υλαι αί διαλυόρευαι είς τό ύοο)0 ή ζαιό-
ρευαι εις τόν αέρα δέν καταστρίφουται, ουο άπόλ)υυται· οιά τινων 
γνιωστοτάτωυ μ.ίσοιν δύνανται καί πάλιν ν' άνευρεΘώσι καί κατα- 
σταθώσιν όρν.τν.ί’ καί τιυες ρέν εί; τήυ αύτήν ακριβή κατάστασιν, εί; 
ήν έτύγχανον ποίυ ή κατασταΘώσιυ αόρατοι· έτεραι δέ, άυ καί ρή 
εί; τήυ αυτήν κατάστασιν, δύνανται νά δειχΘοΐσιυ εί; τήυ στοιχει
ώδη αύτών κατάστασιν· τοιούτω τοόπω δύναται ν άποοειγθό οτι 
ύλη, άπαξ ύπαρξασα, ουδέποτε παύεται ύφισταρενη, εί ν.αί ούναται 
νά αεταβαλη κατάστασιν, καΘώ; ή κάμπα, ήτι; γίνεται χρυσαλλί;, 
καί ρετέπειτα περικαλλή; •/'υχή Άυ κάδος πλήρης διαλύσεως αρ
γύρου χυΘη είς ρεΐΘρον, πρός τό φαινόμενου ρέν άπόλλυται ό άρ- 
γυοος διαχεόαενος είς τό ύδωρ, άλλ' ου/ ήττου όιατε)εί ύπάρχωυ. 
Ούτως όταν στατήρ άνΘράκων καίεται είς τήυ εστίαν, ούτοι γίνον
ται αφανεις,τού έξ αυτών παραγορέυου αερίου υ.ιγνυυ.ενου μετά τής 
ό).ης άτροσφαίρας· άλλ’ όμως οί άνΘρακε; ύπάρχουσιν έτι είς τόν 
άέρα. Έν καιρώ λαμπρότατης ημέρας, ότε παν πράγμ.α φαίνεται 
εύν.ρινώς ΰπεο τόν ορίζοντα^ γιίιά^ες στατόροιν άνθράν.οίν είναι δια- 
κεχυρέυαι έυ άοράτω καταστάσει είς τόν άέρα. Ί1 ύαλος ειυαι ο>- 
ραιον παοά^ειγμα συνθέτου διαφανούς ύλης, ήτις κυρίως ούδέν άλλο 
είναι ή μίγμα τού ιού (σκωρίας) τριών μετάϋων. ΊΙ δύναρι; αυτή 
τή; ύλη; έν γέυει τού νά ρεταβαλη καταστάσεις άπό τή; άδιαφα- 
νεία; τού στερεού είς διαφάυε<.αν τού υγρού διεγείρει απορίας άξια 
φαινόμενα. "Υλαι αύξάνουσι κατά βάρος άνευ φαινομίν^ς τινός αί
τιας, φυτόν τι παοαδείγματος '/άριν προ/ο^ρει αύξάνον κατά βάρος 
εχατοντά'/.ις πάειότερον καΘ έκαστου άτορον ή όσον τό ελλείπου από 
τής γής εί; ήν αυξάνει. Τούτο απλώς εξηγείται ούτως, οτι τά φύλλα 
τών φυτών έχουσι τήν δύναριν ν’ άφαιρώσιν άπό τή; άτροσφαίρας 
τόυ έν αυτή αόρατόν άυΘρακα, καί υά καΘιστώσιν αυτόν είς κατά- 
στασιυ ορατήν έν εΐδει τού δεινός ή τού άλ/.ου σχήματος. Οί πυεύ- 
αουες τώυ ζώων καί ό φούρνος τώυ αγγειοπλαστών ρεταβάλλουσι 
τήν ύλην άπό τής ορατής είς τόν αόρατον κατάστασιν. Τά βράγχια 
τών ίχΘύων κμί τά φύ*>λα  τών φυτών πράττουσι το εναντίου, ήτοι 
καΘιστώσιν ήοατήν τόν άορα.τον είτε άερώθγι ύάτ.ν.

Ή διά παγίδων σύλληφις άγριων ζώων.

Αί ρικοαί κώυαι τώυ Τσουβάχων είναι διεσπαρρέυαι έυ μίσω 
τών εκτεταμένων δασών, άφ-Θονηνυτων άρκτ&υυ καί λύκοιν καί κείν- 
ται είς τήυ ύπό τού ποταμού Σεσούρα διαβρεχορένην χοίοαυ. Ευ 
κα’ρω υυκτός πο)ζάκις εξεγείρονται τού ύπνου οί κάτοικοι έκ τού 
άγοίου όιρύγματος ό'/ο/'λόρου άγεί^ς λύκο>υ. Έυ καιρώ θέρους εις 
καί μόνον λύκο; ενίοτε έπισκήπτει και καταστρέφει πέυΘ' έξ πρό
βατα, κατόρΘωρα, τό οποίου έκτελεί κατά τόυ ακόλουθου τρόπον. 
Κατασζοπεύσας, οτι τί'. πρόβατα βόσκοναι ήσύχως είς τά πίριξ 
το'< 7.f‘iP,r‘'J-> άνευ τής άμεσου έπιττ.ρόσεοις τοΰ ποιμένοζΊ ή άάΰτ,ς
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τινός ποοστασίας. ό λύκος εισδύει λ.αθοαίως έυ τώ μέσω αυτών, καί, 
πλησιάσα; αοζούυτο);, αίφνης επιπίπτει έπί τοΰ ποιυ.υίου, καί συλ
λαβών έν τών ποοβκτο>υ από τόν αυχένα,'φεύγει δοομαίως, καί .ν.ζ- 
ταφέοει τήυ λείαν εί; τό πλτ,σίον οασος^ εν ώ v.fjfj ό/.ον τόυ υ.εταξύ 
χοάνου ααστίζει τό ποόβατου διά τή; ουοά.ς αυτού. Τά λοιπά τώυ 
προβάτων κατ’άοχά; διασκεδάυυυνται παυταχόσε εί; μέγιστου έμ- 
βαλλόρενα τοό'ζον άλλα ταχέως παλιυ συυαθοοιζόρευα ποοβαί. 
νουσι κατά σειοάυ, αννάούντα τά ρύγγτ,Ί καί άοχουται τύπτουτα 
τήυ γην διά τώυ προσθίων ποδοιν. Μετά δέ, αυαλαβόυτα έκ τού 
πανικού φόβου, καί βΰέποντα τον σύντροφον άναοπα/θέντα ύπό τού 
υύν.ου^ αποφασίζουσι υά επιπέσωσιν εξαίφν'Γ,ς^ καί αυ.έσως τό ό'/ον 
ποίμ.νιον σπεύδει κατόπιν τού λύκου. Ό λύκο;, έυ τω μεταξύ // >·. ω, 
αποσύρας τό θύμα είς κατά/}ηλου θέσ’-.ν ρίπτει αύτο κατά γή; καί 
ανοίγει τό στήθος αυτού. Τά πρόβατα, καταφθαυουτα τόυ )ύκου, 
βάλλονται καί παλιυ είς γραμμήν, καί άρχουται ποδοκροτούυτα διά 
των προσθίων ποδώυ. ατενίζοντα πρός τον λύκου τόυ κτείνουτα τόυ 
σύντροφον αύτών.

Γνοίστόν είναι, οτι εν καιρώ τής υπερβολικής θερμότατος τού θ:- 
ρους κατ εκείνα; τάς /ώρας, ό λύκος δεν τρώγει ν.οέας, αλλά τοέ 
φεται λαπτωυ μόνου τό αιρα τής λείας· ώστε, αφού φονεύση το θ j j.a 
καί πίη το αίυ.α, επιπίπτει κατά τώυ πλησιέστατα δυτών ποοβά- 
τωυ, θύωυ καί αυτά οις καί πρότερον. Τά πρόβατα, διασκοοπισ- 
θεντα ν.ατ αρ/άς ένεκα τής επιδρομές ταύτης, συνέρχονται καί π: - 
λιυ, καί βάλλονται είς γραμμ.όν έγείροντα τό ρύγ/ος ποός τά άνω 
καί νρούοντα τόν γόν διά. τών προσθίων ποδών κατόπιν, άκολου- 
θούντα τον λύκου, όπου ούτος θεωρτ,στ, κατάλληλου νά συστρυριόσ< 
τό δεύτερου Θύμα, ίστανται, ούς πρότερον, εί; πυανόν γοαυ.υάν, 
ποδοκοοτούυτα τό έδαφος, έω; ού ό λύκο; έτοιυ.ασθή καί πάλιν υά 
επιπεση κατ’ αυτών, ότε τά αυτά άκριβώ; έπαναλααβάυουτ7.ι, έως 
ότου έξολοθρευθώσιυ όλα ύπό τού λύκου.

Οί Τσουβά.χαι μεταχειρίζονται ποικίλους τοόπους ποός σΰ'ης- 
•ίφιν /ΰ/.ων, Είς εξ αυτών είναι ό διά πλεγμάτων. Έτοιυ.άζουσι δύο 
σειράς περιφραγμάτων έν εΐδει εΰιαος έσχηρατισυ.έυωυ, καί άπε- 
/όντο,ν α/ΰτ/ων δε/.ατέσσαοα: πεοίπου οα/.τύλους. Τό έυδότεοου 
τής διόδου αυτής έχει προεξε/ούσας αλάνθας φουγάυοπυ όσου έξ 
οακτύλοΓν ρακοάς καί όιατεθειυ.ενας οϋτοι ποις, ώστε νά ρή α.εντώσι 
ν.ατο. τόν είσοδον, α./.λ είς τό α.έντοον τή; έλικος, ζαί κατ αυτόν του 
τροπον ουόεν έμπόόιον νά ύπάο/η κατά τήυ είσοδον, άλλ’ εντελώς 
νά -ρποδίζηται ή έξοδος. Είς τήυ αρχήν καί είς τό κέυτοον τού έλι- 
κοειδού; περιφράγματος θίτουσιν εντός κλωβού χοιοίδ/ου, οπεο κα- 
θ ό)ηυ τήυ νύκτα εξακολουθεί γρυλλίζου. Ό λύκος, έυ καιρώ χειρώ- 
νος, ών τά μάλιστα πειυαζ ος, ώστε και τά; -^ιάθους καί τά σχοι
νιά τά. καθ’ ούον πεσόντα. άπό τών οδοιπόρων νά. ν.ατα.τρώγλ, ά- 
zwojy τά; γ.ραυγάς τού /οιριδίου σπεύδει υ’ άοπάξη τό νόστιυ.ον 
χομμο.τιον. Περιερ/ομενος τόν παγίδα εύρίσν.ει ταγεοις τξν είσοδον 
καί εισρέει εντός. Καί ευκόλως ρέν εισέρχεται, άλλ είς τό τέλος τή; 
σπείρας δεν δύναται ούτε υά έπιστρέ^η ένεκα τη; στενοχώριας, 
ούτε νά ύποστρί'Ιιη ένεκα τώυ οξειών α/.ανθών τών φουγάνων, τών 
κευτούυτωυ τήυ ρα./ιν αυτού. Ευ τοιαύτη θέσει άναγα.άζεται νά 
μίντ, ο'/.ούων τόν βασανίστόριον γουλ/ισν.όυ τού χοίοϊδίου έως ού ό 
Τσουύάχης άποτελειιόση τά βάσανά του.

Οσον περί τώυ άρκτων, ενίοτε συμοαινεί νά είσ^αάοισιν είς τά 
χωρία, ούτω; είπεϊν, έφιπποι, άυ ζαί ώς έπί τό πολύ πληοόνουσιν 
α/.ρΐ',α τόυ τοιαύτην εισβολήν διά τδ>υ ίδιων αύτών δεου.άτ'ων. Συ
χνότερου οί μικροί καί αδύνατοι ίπποι τονν Τσουβαχδ>ν συλλαρβα- 
υονται ύπό τώυ άου.των είς τά. Σεσουοιαυά δάση, καί έξολοθοεύου- 
ται άνευ άντιστάσεοιζ. Ή άρκτο; είναι συυειθισμένη ν άναρρι/άται 
επί τώυ νώτων τού ίππου, καί δράττουσα τό θύυ.α διό τών τριών 
αυτός ουύ/ων άφίνει τον τέταρτου νά σύρηται έπί τής γής, έως ού 
ο άθλιος ίππος άποα.αμόιν έκ τών βασαυιστηοίων πίπτει χαμαί, έ- 
ξηντληρέυο; τάς δυνάμεις, καί περιγίγυεται εύ/.ολος λεία τής άο- 
κτου. Ενίοτε όμως ό ίππος /.ατορθοΐ υά ν.αταφθάστ, τό γωρίου έυ ω 
ό άρ/.τος διατελεί ?τι έπ’ αυτού έπικαθηυ.ένη, ζαί τότε παρευθύς έ- 
λευθερούται από τού άυαυάτου.

Οί Τσουβαχοι συνήθους φουεύουσι τάς’άρκτους διά τουφεκιού, αλ- 
ζ έπίσης μεταχειρίζονται, ώς παγίδα, αορμ.ούζ ξύύ.ονυ, καί άλλοτε 
ποτίζουσιν οινόπνευμα καί μ.εθύουσι τό ζώου. "Οταν συλλαρβάνωσι 
διά /.ορμών ξύΰοιυ, έ/.λέγουσι στενόν τινα τόπου είς τά μέρτ, όπου 
φοίτα ό άρν.τος, καί όπου δύνανται νά εύροισι δύο δένδρα πλησίον 
άΰ.λόλονυ κείμενα*  άπό τούτων τών δέυδρονν άναρτώσι δι ίσ/υροϋ 
σ/οινίου βαρύν ν.ορμόν δρυός κατά τοιούτου τρόπου, ό’νστε εντελώς 
υά φράξωσι τόυ δίοδον τής άοκτου, αλλά συγχρόνως ν’άναλικνίζΐται 
έ)ευθέρω; υπέρ τήν κεφα)ήν αυτής. ΊΙ άρκτος κατά τήν συνήθη πο
ρείαν διευθυυορέυη άπαντιγ τόν κορμόν κωλύοντα τήν περαιτέρω 
πρόοδον· ύψοϊ τό ρύγ/ος, εξετάζει τό έπικρεράρενον, οσφραίνεται 
αυτό, έγγίζει, καί ρή εύρίσκουσά τινα σκευωρίαν ρίπτει αυτό κατά 
μέρος, καί εξακολουθεί τόν δρόμου. Ό κορμός όμως μετά τήν οισιν 
άναλικυιζόρενος όις τό εκκρεμές τού ωρολογίου προσσάάλει τά νοιτα 
τός άρκτου, ότις παρευθύς τρεπόμενη πρός τόν κορμόν συΰάκμυά- 
υει καί άπορρίπτει αυτόν και πάλιν, καί εγείρει τό'λ κεφαλήν, ίνα ϊδη 
τί άπέγειυευ. Ό κορμός παΰ.ινδρομώυ ευρίσκει αυτήν, ίσος κατά τηυ 
ρά'/ιυ. Έκ τούτου γινόμενη έρρανή; αναλαμβάνει όλα; τάς δυνά
μεις, καί μετ ίσ/υροϋ βρυγμού, ωθεί τόυ κοομόυ καί ίσταται άνοι- 
κτόυ έχουσα τό στόμα, καί έντρομος έκ τή5 σφοδράς έξάψεως πα
ρατηρούσα αυτό. Ό κορμός έπιστρέφοιυ μεθ' όλου τού βάρους πα
τάσσει τό κρανίου αυτός >'·αί ούτω τελευτά συγ/ρόυως καί ό ά.γοιυ 
καί ή άγαυάκτησις τής άρκτου. Οί Τσουβάχαι ενίοτε κατα^αλάουσι 
την άρκτου διά οινοπνευματωδών ποτών. Είς τό μέσου τής οδού, ην 
συνήθως περμ, είτε εύρίσκουσιν είτε θέτουσι δένδρου εκριζωθέυ, έυ 
ω σ^αλίζουσι κοίλωμα καί γεμίζουσι δι οινοπνεύματος. "Οταν η 
άοκτος διαΖαίυη, οσφραίνεται ‘τό πνεύμα, καί άρέσως πίνει, διότ 
αγαπά, εξίσου τά πνεύματα ώς καί τά γλυκίσματα. Τόποτόν φέρειΐ 
τάχιστα τό άποτέλεσρα, καί ή άρκτος καταπίπτει είς βαθύτατο^ 
ύπνου, ότε οουεύεται ύπό τού Τουυάχη.

Ιυόοί έν όοοιττορία.
Κα6’cj χρόνον at π)ούσιοι σύζκγο: ί'ππτνον, αι πινίστιρια r,w 

l.axi^oTj πίζα! τού; yopraywyov; ί'ττττου;, έ^&.ίπουσαι τάς ριάΌ.ο’ 
εύοαίαονα; κάδοι; θΐωρεϊ αντά; ή σύζυγο; τοΰ ρωποττώ).ου,καϊ προ- 
σονον-άζίΐ dta τού όνόαατο; » άααξοκυρία;. » Τά. ένΐΰριατα τώ» 
γυναίκών ονκ ολίγον όυ.οίαζουσ/. τοΓ; τών άνορών*  ό ροή συνεοδϊ- 
σνίνο; όυδαΖαό; άν.γιβάΰλ·'. συχνάκι; άν ό όοώυ.·νο; τ,ναι civip ί
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κύπτοισι μετά μ.ό/θου. ΊΙ ωραία, άγοία τής συνοδιας είχε 
»άλα καί μαλθακά ομ.ματα καί όδόντας τών όδουτοϊατρονυ, στιλ - 
τας μετά τής λείας, ομαλής καί μακράς κ.όμ.ας ώς τά ώτα τού 
•ανιζού είδους τού κυνός τού λεγομένου Βλένειιζ, καί δικαιούυτας 
υυσικώς διεγειρόμευον αίσθημα της έπιθυμίσ.ς υά. έπιθέτη τις αα-

ιρίνουσαυ τήν άυωτέραν τάξιν, ήτις ίσως είναι ύπέο 
ουϋ’ είχε τό εύσαρκου εκείνο τό φαινόμενου είς την 
τόυ γάμου. Τά ώτα και ό τράχηλος ησαν πε^οο-

όρηχαλζίνου σύρματος έστόλιζου τού; καρπούς καί τούς ώραίουζ 
βρα/ί^υας, και έκ χανδρακιών περίζωμα περιεζώυυυε τήυ όσφύυ, 
καί κοκκιυοβαφείς περικνημίδες, λελεγυω’ζέυαι καί θυσαυωται τε- 
λζυτώσιυ είς έξ ίσου πολ.υδάπαυα πέδιλα. "Οτε ό ηνίοχος απεύθυνε 
πρός έκείνην λέξεις τιυάς ά/.ατανοήτους είς εμέ, αυτή άπήντησε διά 
γλυκέος καί ήσύ/ου γέλωτος, όστις αποτελεί τό κύριου θέλγητρου 
τή; Ινδής ώς καί τής ’Αφρικανής, δείξασα συνάμα τήυ παλάαην τής 
δεςιά; χειρός, ο>; αν αυτή ητο /.άτοπρόυ τι. ΊΙ χειρονοαία αΰτη 
έχει ειδικήν σημασίαν είς τό Σίυδχ· εδώ όμως, ώς άκολ.ούθως εαα- 
θου. σημαίνει ά'ρνησιυ. Αί παρθένοι τής φυλής ή αί νεώτεοαι τών εξ 
έτώυ τήυ ηλικίαν, ησαν θελκτικώταται, έμφαίυουσαι επαγωγόν εκ- 
φρασιν, καί ’έχουσαι ώραιοτάτους χαρακτήρας- αί υ/αι φιλαοεσκοι 
ύπερειδίων ώς άυ εί/ου ήδη αξίαν τινά έπί τής γής. Οί παΐδες καί 
παλιυ ροι αυεκάΖεσαυ είς τήυ μυήυ.τυ τούς παϊδας τής 'Ανατολής. 
"Εχουσι ρέλαυα; όφθαλροϋς, καί πλατέα στόαατα. Ίΐ υ,όυη ενδυ
μασία ήτο, άυ δέν έφόρουυ τήυ ενδυμασίαν τώυ γενεθλίων, τό ιν
δικού λ.αγγοϋτι. Ούδείς τών γενυαίοιν τούτων έφερε δέρματα κεφα
λών μετά τριχών, ή οστά τώυ δακτύλων, ή έγκοπάς έπί τής λόγ
χης, άτιυα χρησιρεύουσιν είς τά μάλλον πρός άνατολ.άς μ·ρη ώς 
παράσημα έπί τών πριονοειδή λαβήν έχόντοιυ πιστολίων. Αυτοί ή- 
ζολούθησαν έπί πολλά μιλιά κατόπιν ήμών έμβλέπουτες είς τά οπί
σθια τοιν όχηυ,άτοιν ήμών, καί έκφωυούυτες· «"ίϊ ! ώ!» ό συνήθης 
a'j-.ώυ χαιρετισμός 'Q τώυ δυτικών μ,ερώυ, όταν πίυηζ, λέγει*  «Έδώ, 
πώς.’» καί περιμ.ίυει τήυ ιδίαν άπάυτησιυ. Οι πεοί τούς τοόπους 
ευγένεια τώυ αγρίων δέν ρρριπτεν είς ολιγωρίαν· οί Δακόται τώυ 
χωοόΐυ αύτών είναι έπιτήδειοι καί τολμηροί κλεπτου.ανεί;. Τό 
μπαξίσι είναι και έδώ ώς είς τάς οχθας τού Νείλου έθιυον διά 
παν πράγμα καί διά καπνόν, διά πυρίτιδα, καί διά τί όχι. Αί γυ 
ναίκες, έξαιρουρένων τών ωραίων, ροί έφαίυουτο ολίγου σκυθοωπά- 
ζουσαι· δυσκόλως όρως δύναται τις υά περιμέυη γελαστήν φυσιο
γνωμίαν άπό δίποδα όντα έπί δέκα ή είκοσι ρίλια φορτωμένα ώς 
ήυ.ίουοι.»

ΣΙΝΙΚΑ ΑΡΤΕΣΙΔΝΑ ΦΡΕΔΤΑ.— Οί Σίναι έξ άμυημουεύτωυ 
/ρόυωυ ε/ουσιυ ιδίαν μέθοδον τού ά.υορύττειν άρτεσιαυα φρέατα καί 
κατά τούς αποστόλους τού Ευαγγελίου ύπάρχουσιν ικανά έξ αύτών 
έν τή επαρχία Ou - Tong - Kino, έ/ουτα. βάθος 1,093 ύαοδών. 
Τινά δέ τών φρεάτων τούτων άυαδίδουσιυ αυτί ύδατος εύφλεκτου 
ά.έριου. ΊΙ μέθοδος τών Σιυών, δι ης καταβαίνουσιν είς τοσούτου 
βάθος, είναι λίαν άπλουστάτη. Οξύς είς τά άκρα, κύλινδρος έκ χυ
τού σίδηρου, οιυ εξωθεν ρέν αύλακοτομημένος, εσοίθευ δέ κοίλος, 
ζυγίζωυ άπό 220—600 λιτρας καί i/ωυ τριών καί τεσσάρων πο- 
δώυ μήκος καί διάμετρον οκτόι δακτύλων, μεταχειρίζεται είς άνόου- 
ξιυ τών βαθύτατων άρτεσιανών αύτών φρεάτων. Ό κύλινδρος λοι 
που αυτός άνήρτηται διά σχοινιού έκ δοκού τίνος όριζοντείως καρφω
μένης έκ τής μιας άκρας, έκ δέ της ετέρα.ς ούσης έλευθέρας. Δύο 
οε ά.υθροίποι καθημευοι επί τού ελευθέρου άκρου της δοκού κυμαί- 
νουσιν αυτήν εί; τοιούτου τρόπου, ώστε κάμνουσι τόυ έυ τώ άκρω 
τού σ/οινίου κρεμά.μενου κύλινδρον υά έυεργρ τοιαύτην εργασίαν, 
ο’.αυ έν τώ ίγδίω τό Ιγδιο/έρι. Σημείου τι έπί τού σ/οινίου δεικνύει 
εις πόσου βάθος ό κύλινδρος είσέδυσε καί όταν είσδύση είς τεσσά- 
ρωυ δακτύλων βάθος άυασύρεται μετά τού /ώματος, όπερ συυέλεξε. 
Ata. τών εξωτερικών δέ αύλάκωυ τό χώρα φέρεται μέ/ρι της όπης, 
οι ης εμπίπτει είς τό έσο^τερικόυ τού κυλίυδοου, όστις ενταύθα, ε
νεργεί καί ώς τρύπα.υου καί ώς άρυτηο.

ΟΔΟΙ ΕΝ ΚΙΝΑ. — Πάντες θαυράζορεν καί άπορούμεν, οτι τό 
Λονδίνου είναι τόσον πυκνώς κατο.κημέυου καί άνθρωποι, οίτιυες 
επισκέπτονται αυτό, προερ/όμενοι εκ τώυ μ,ικροπόλεοίυ καί χωρίων, 
εκπλήττονται όρώντες είς τάς πολυπληθείς οδούς της μητοοπόλε'ως 
ταύτης τοσαύτας εκατοντάδας καί χιλιάδας άυθροόποιυ συναπαντω- 
ρένων καί πάντων σπευδόντων εί; τά; υποθέσεις αύτών. Έν τούτοις 
■•ό Λονδίυον πρεπει να. είποιρεν οτι δεν ειυα.ι πυκνώς κα.το)κηυ.έυου, 
όταν παραβάλωρεν αυτό προς πολλάς σινικά; πόλεις, όπου ευ εκα
τομμύριου ανθρώπων ίσως εύρίσκουται συμπεπυκνωαένοι έν δροαί- 
<τκοις έ/ούσοις πέντε έως εννέα, ποδών πλάτος, καί όπου οποιοσδή
ποτε κάτοικος τού ζ 
Εις τούς δρομίσζους 
ειοους, κουρείς, τεχυΐται, άχθοφόροι τρί/αυσιυ άνω κάτω, ενώ) ένθεν 
και ενθεν τών οδών αύτών είσι τά έργαστηρια, κεκαλυμμένα 'έξωθεν 
υπο εγχωρίων πραγματειών διαφόρων ειδών καί έστολισμένα δι’ έ- 
•ΊΟεικτικων σανίδων, αίτινες κ.α.θ' άπα.σα.υ αυτών τήν επιφάνειαν ©έ- 
ρουσι τα. ονόματα, τών ποικίλων εμπορευμάτων, όσα τυχόν εύοίσ- 
κουτα.ι ευ τοίς εργαστηρίοις, είς ά ά.υηκουσιυ. 'Αναρίθμητος έστιν ό 
πληθυσμός της Κίνας καί ούδείς άΰλο.
τοκράτωρ, ούτε οί μανδαρίνοι αυτού, η μόνου εί.

εκείνους τών σινικών πόλεοιυ ευ.ποοοι

γιγυω

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΤΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
Η ΕΞ ΑΡΧΙΙΣ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑ. — Λιμναίος ό φυσιοδίφη: ητο υιό; 
ωχού Σουηδού κληρικού.
ον, όπου έκαλλιέργει ■ά άνθη, άπερ ήδύνατο

ταίδωυ τόυ μικρόν υιόν, παρ' ώ διηγέοθη 
ου άυα·Λφιβόλο>; τό αίσθημα εκείνο, τό άυαό 

’.υ τόυ πρώτον βοταυολόγον καί Φυσιοδίφην

ΘΛΥΜΑΣΤΟΝ ΚΑΕΙΘΡΟΝ. — Εί; τό Γουλβάρχι

ι/οσι Αυ τό γράμμα, 
είς 6 κανονίζεται, δέν ό,θελευ ά.υευοεθη, αί ένεκα τούτου παυτοδαπαί 
ρεταβολαί αί άυαγκαίαι άμα τού κλείθοου άυοιγομέυου /ρόζουσι 
πλείστου /ρόυου πρός διά.ταξιυ. Προτίθευται δέ υά Θέσωσιιι ευ εκ 
τώυ τοιούτωυ κλείθρων έπί τίνος τώυ άσφαλιστηοίων θηκών, αίτινες 
κατασκευάζονται διά τήυ άλληλεθνή έκθεσιυ. Έυ μια τώυ θηκών 
πρόκειται υά τεθη τό ποσού 500 λιοών, άυηκου είς “όυ δυνηθησοαε- 
υου ν’ άνοιξη τήν άσφαλιστήριον θήκην.

ΦΙΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΖίΙΠΝ. —Έπί τού έυ 'Ισπανία πολέμου, πρό 
τίνος /ρόυου, δύο ίπποι ει/ου συνυπηρετήσει είς την αυτήν μοϊοαυ

τό ίδιον καυυόυιου, καί έπί πολλών ααχώυ υπήρξαν ά.χ/ύριστοι φί- 
λοι. Επί τέλους ό ετερος τούτων έφουεύθη· καί μετά τήν συμπλο
κήν ό επιζήσας δεν ήθελ.ε νά. φά.γη τήν προσφερομέυην τροφήν, καί 
α/.αταπαύστως εστρεγε πίριξ τήυ κεφαλήν άυαζητώυ τόυ σύυτοοφου, 
ενίοτε χρεμετίζουν ό>ς άυ ήθελε υά προσκαλ.ίση εκείνου. Πάσα πεοι- 
πσΐησις έγίυετο είς μάτην. Π-ριε/.υκλώθη ύπό άλλων ίππων, άλλ’ου
δέ βλέμμα έρριψευ έπ’ αυτών, 
έξ άποκαρτερήσεως μή Οελ.ήσα, ο παραμικρόν άφ' ό-

II ΠΑΡΑ ΙΑΠΗΝΟΙΣ ΠΟΙΝΗ ΒΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΥ.— 
II ποινή αυτή εζτελεΐται ούτως. Αφού έπί τέλ.ους άποφασισθή ότι 

ό κατηγορούμενος πρεπει νά ύποβλ:ηθή είς δίκην, δύο Βραχμάνες ε
πισκέπτονται καί εξηγοΰσιυ αύτώ τήυ σπουδαιότητα τού διατά.γμ.α- 
τος, του τρομερόν θάνατον του έπ' αυτού επικείμενου, καί παυτί 
σθευει πειρώυται υά πεισωσιν αυτόν, ίνα έξομολογηθή τό εγκληαα. 
Αυ αποποιηθή υά πράςη τούτο, μ.εταφέρεται τήυ άκόλ.ουθου ημέραν 

παρά, τήυ όχθην λίμνης, καί τότε, άν μετά δευτίραυ προτροπήν καί 
νουθεσίαν, ά.ρυείται ετι υά καθαρίση τήυ συυείδησιυ έξοαολ.orγούμε
νος, προστάττεται υά κολ.υμβήσρ είς τήυ αντίπεραν όχθην τής λί
μνης καί υά υποστρέ-Ιη 'Υποσετέου ότι διαπράττ-ι τό κατόρθωμα 
τούτο αβλαβής επανερχόμενος, είτε διότι δέν υπήρχαν κροκόδειλοι 
έυ τη λίμνη, είτε ες ελλ-ιΆεως προσοχής έκ τώυ κροκοδείλων, τότε 
γίνεται δεκτός ευ εύφημίαις καί συγχαρητηοίο:ς υπό τού συυηθροι- 
σμ.ευου πλ.ήθους, συνοδεύεται έν θριάμβω αίχαι τού δικαστηοίρυ,

Τοιούτον τέλος τής ποινής πρέπει υά ήυαι σπάνιου είς ΙΠαλαβάρ, 
οπού ύπάρχουσι πολυάριθμοι κροκόδειλοι· καί είς Σιάμ όπου είναι 
ολίγοι^ σχεδόν τά αυτά σ'υμβαίυουσιυ ένεκα τού φόβου μήπως φα- 
υερωθη τις κροκόδειλος. Πρός αύξησιν τού τρόμου, παοεδϊχθησαν 
του εξής τρόπου' οί κατηγορούμενοι ύποχ^ρεοϋυται υά είσέλθωσιυ 
είς τό ύδωρ μέχρι τής όσφύος, καί υά σταθόισι παρά τινας ξυλίυους 
στύλους, έμπεπαρμευους κατά μικρά διαστήματα, καί ούς παραγ- 
γέλ.λουται υά άγκαλιάζωσιυ ίνα σταθώσιυ ασφαλείς. Μετά δέ δύο 
•υπάλληλοι είσέρχ^ουται φέρουτες μακρόυ κονταριού, έκάστου κρα- 
κούυτος ευ άκρου, δι' ου, δοθέυτος τού συμπεφιιυημέυου σημείου, α- 
υαγκάζουσι τούς φυλ.αττομέυους δεσμόιτας υά βυθισθώσιυ. "Οστις 
βαστάξη μεθ' υπομονής τήυ έμβύθισιν, καί ύπομείυη χωρίς έυαντιό- 
τητος έως ού τό κονταριού άυασυρθρ άπό τής κεφαλής ή τού τοαχή- 
λου αυτού πριν αυτός επιχείρηση ν’ άυυ'Ιωθή, λογίζεται αθώος, καί, 
άμα φερόμε^ος οπίσω είς το δικαστηρίου, έλευθ-ροΰται ύπό τού δι- 
καστού. Άλλοθεν δέ πάλιν, άν τις ύπευδείξη, οτι έξήυτλησι τήυ υ
πομονήν, ή όστις δέν δυυηθή υά έπίσχρ έπί μακρόυ χρόνου τήυ α
ναπνοήν καί άγωυισθή υά εγείρω τήυ κεφαλήν υπέρ τό ύδωρ, παρα 
χρήμα θεωρείται ένοχος, καί άποπέμπεται ύπό τού δικαστού ί'να 
ύποστή τήν πρέπουσαυ είς τό έγκλημα ποινήν.

Καί νύν ρέν υπορειδιώρεν ή θλιβόμ.εθα τήυ καρδίαυ διά τάς προ
λάβεις αύτάς τώυ έθυι/.ώυ τήν θρησκείαν εθνών· άλλ’, άυ καί δέν 
δυνάμεθα υά μεμφθώμευ τούς προγόυους ημών έπί τοιαύτη ά,υοησία, 
οία ή μυημουευθείσα ποινή, ούχ ήττον συυείθιζου καί εκείνοι υά 
προσδιορίζωσι τό σπουδαίου ζήτημα «είναι ή δέν είναμ ένοχος;» 
διά τρόπων έξ ίσου σκληρών καί μή ιδίων είς πεπολιτ^σρε'να καί φι- 
λάνθρωπα έθνη.

ΕΙΣ ΜΑΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗΘΕΙΣΑΙ ΣΦΑΙΡΑ!. — "Ισως δύνανται υά 
παρηγορηθώσι κατά τι οί φίλοι καί γνώριμοι τών στρατιωτιών μαν- 
θάνοντες ότι εις μόνου φονεύεται ή τραυματίζεται έπί τού πεδίου 
τής μάχης είς πυροβόλησιυ σφαιρόίν 1 50 λιτρώυ βάρους. Τοιαύτη 
ήτο περίπου ή αναλογία έπί τού κριμαϊκού πολέμου, καί άυαμφιβό- 
λως ε?υαι ευάρεστου καί έυθαρρυυτικόυ άποτέλ.εσμα διά τούς δει
λούς. 1800 ούγκιαι Ισοδυυαμούσι πρός 150 λιτρας Τρωάδος (ή
τοι κατά τό διά πολύτιμα πράγματα ισχύου σύστημα σταθμίσεως, 
τό κατά ιστορικά; έρευνας έκ Ύρωαδος έλκου τήυ αρχήν)· ώστε, άυ 
ύποθεσοιαευ, οτι ο ά.νωτέρω ύπολ.ογισμός έχεται άληθείας, καί πα- 
ραδεχθώρεν ότι κατά μέσον όρου έκαστη σφαίρα σταθμίζει μίαν 
ουγκιάν, ή πιθανότης τού νά ποοσβλ.ηθή τις ύπό βαλλορε'νης σφαί
ρας ήθελεν είσθαι ώς 1 προς 1,799. Άλλα δυνατόν καί σφαί- 
pat καυνουίου υά περιλαμ.βάνοίνται είς τόυ προϋπολογισμόν. Άν 
ούτω, τότε τό πιθανόν τής προσβολής έλ.αττούται σηυ.αυτικόιζ. Εν 
όμ.οις ποάγμα είναι βέβαιον, ήτοι, άν καί « έκαστου βόλιου έχει τό 
εαυτού βέλος,» ό άριθμός τώυ βολ.ίωυ τώυ βαλλόυτωυ τά ερύυχα 
ό'υτα είναι ύπερβαλλόντως ρέγας.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΠΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΙΙΤΟΣ.—Γουλ- 
λιέλρος Κράφτ υπηρέτης έν Ούασιγκτώνι κατά τό έτος 1736, ά.π.έ- 
θα.υε πρό ολίγου έυ 'Ραμμερβίλλ.η (Βιργινία;) είς ηλικίαν 1 28 ετών, 
άφησα; δύο υιούς, τόυ υεώτερου όντα 97 ετών. Φαίνεται, ότι ή ρα- 
κροβιότης είναι κληρονομική είς τήυ οικογένειαν α.ύτήυ, διότι καί ό 
πατήρ τού Γουλλιέλρου Κράφτ άπέθαυευ είς ήλ.ικίαυ 132 ετών κατά 
τό 1/69. έγκαταλεί^ας τόν υιόν είς ηλικίαν 86. Άρτιω; διαβαίνων 
ό στοατηγός τώυ άνθίυωτικώυ Έβαυς διά τής Έαρρερβΐλλης ειόευ 
ά’υδοα έκατουτα-τή κλαίουτα παοά τήυ θύοαν οικίας. Έοωτήσας τί; 
ή αιτία τώυ δακούωυ ίμαθευ, ότι ό πατήρ του (δεικνύων άλλου τινά
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τού Αβραάμ επί τού Καναδείου πολέμου, ό Κοάοτ έτοαυυ.ατίσθη 
είς τό αριστερόν μέρος ^ού στήθους, καί τό βόλιου ουδέποτε έξόχθη, 
καί τιυες χειρουργοί είναι της γυώμ.ης ότι ή ζωή του έυρα.χύυθη έ
νεκα τώυ διαταραχών τών έπιγευομέυωυ έκ τής έμμονης τοΰ βο'/ίου.

ΑΛΛΟΚΟΤΟ^ ΡΙ|Σ|Σ.—Εί; τό περιοδικόν «ή αποθήκη τοΰ άυ- 
δρός» τού μηυός δεκεμβρίόυ 1731, άναγιν'ήσζεται ό εξής σύντομο: 
παράγραφος- « £αι άλλο έκτακτου π=ριστα?ικόν αναγγέλλομεν έξ 
’Ιρλανδίας, ότι κύριός τις? ουόματι βαχω? ψέρνς, ων ό εικοστός 
πρώτος υιός των γου-ωυ) άνευ ούδεμιάς ευ τώ μεταξύ θυγατρό;, 
ζατώρθωσε τεράστιας θέρ^είας των ύπό χοιραδωυ πασχόυτων 
προστριβών έλαφρόίς τό πάσχον μέρος διά Τή; χειρός αυτού. >»

ΤΙΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΠΪΟΚΥΡΕΙΟΥ. — Τινές δραστήριοι γυ
ναίκες, σεμυυυόμευαι όις καλαί οικονόμοι, φαίνονται λησμουούσαι 
τόυ σκοπόν της όικουομι,ΐ'ηζ τέ/υης, όστις συυίσταται είς τό πα.ρί- 
χειυ αρκοϋσαυ ευρυχωρίαν είς τούς έυ τη οίκίκ. ΊΙ μόνη ιδέα αυτών 
φαίνεται, ότι είναι πώς υά διατηρώσι τόυ οίκου έν τάξει, καί πρός 
διατήρησιυ αυτής της τάξεως καί φης εύκοσμίας θυσιάζουσιυ όληυ 
τήυ ά.νεσιυ, πρός ήν έκτίσθη ό οίκος. Τοιαύται γυναίκες είναι ρά- 
στιξ της κοινοιυί^ς^ διότι έχουσι χοείαυ υά όδηγώυται καί έπιβλέ- 
πωυται είς τάς πράϊίΐζ αύτών.

ONEipETOAIpNH ΖΟΠ·—4εν ήθελες ονομάσει ανόητου έκείνου, 
όστις ήθελεν έξοδε^ει όλου τόυ χρόνου ψαρεύωυ όστρείδια, έλπίζωυ 
νά εύργ έυ αυτοί; μαργαρίτου ; ’Α)·}·’ α.ρά γε είναι άυοητότερος τώυ 
εκατοντάδων έκ-ίνωυ, οίτιυες, τά; ξ/ουτες είς τά θηλάνια, 
και τά σιγάρα είς τό στόμα, περιμέν^υ^ι υά πέσ^ι τι άπό τόυ ουρα
νόν καί ούτως άμέσοις υά πλ.ουτήσο^σιν ; Ήρποοούσι υά περιρέυι^σι 
μέχρι της πεπραγμένης ημέρας, καί ετη μακρότερου, εί δυνατόν, 
πριν ή ή ποθητή προσδοκία έκ^ληροιθ^Ι Άυ ύπάρχμη είδος ζοιης, 
οπερ εξ όλης ·)ιυχης βδ^λυσπόμ^θα, είναι εκείνο, καθ' ό οι άνθρωποι 
περιφέρονται ματαιησχη'λούυτες, παρμδίδουται είς τήυ οκνηρίαν καί 
ονειρεύονται τύ/α.ς, ζωή, ήν θλίβονται τήν καρδίαυ βλέπουτες οί ά· 
'πηθώίς άνθρωποι.

Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΙαρραί, ό ανταγωνιστής τού Έόβερτς, 
τού έκτοκιττού γραμματίου, ουδόλως άυεζαβευ άπό τώυ δεινών πλη
γών. άς έλαβε κατά κεφαλής είς τήυ μετά τού αντιπάλου συμπλοκήν. 
Υποφέρει πολύ άπό τής έν τη κεφαλρ πληγής, ήτις, φόνος υπάρχει 
οτι έβλα·^εν τόν εγκέφαλου. Έυ καιρώ τώ)υ παροξυσμών τών ά'λγηδό- 
υ^Ί φαυταζεται τόν Έόβερτς όπισθεν αυτού, καί ότι καί πάλιν άρύ - 
υεται κατά τού δολοφόνου αυτού.

Η ΙΑΠίλΝΠ ΔΑΜΑΛΠ.—Qt Ίαπώνοί ουδέποτε είδου ή ώυειρεύ 
θησαν άρελγρρένηυ δαμάλην καί 0?αν πρώτου srjov τόυ ύπηρέτηυ 
άγγλου υά έκτελρ τό έργου αυτό, έχρειάσθησαν δύο αξιωματικοί νά 
άπρμακρύυωσι τήυ συναθροισιυ τοΰ δ/λου. Τί ήμπορεί υά καμη ο 
ξένος; ελεγον, βέβαια δέν πρόκειται υά σφάξ^ τήυ δαμάλην, άλ.λ' α
πλώς άφαιρεί τό γάλα άπό τού μόσχου, ίνα καί πάλιν, άνευ αμφι
βολίας, τό άποδώση. Αλλ’ άφρΰ ειδου τό αγγείου γεμάτου, μετά 
φερόμευου είς τήυ οικίαν καί τόυ p.qq/ov άφεθέυτα υά. ύπάγη είς τήν 
μητέρα, τότε τά μάλιστα έξεπλάφησαυ. Τούτο ί/ρηζευ έξηγήσεωζ 
καί ταύτης γενορευης, έδειξαν μεγίστηυ έκπ/ηξιυ, ότι δέν είχον ά 
υακαλύ'^ει τό τόσου άυαγκαίου τούτο πράγμα.

ΕΙΣ τόυ ύαλιυου σ&ιλήνα τού βαρομέτρου εγειυε μεταβολή τις λίαν 
ουσιώδης. Συυίσταται είς σωληνίσκου είτε μικοόυ κωνικόν ·ξ ύάΰο ■ 
χωυίον, προσ^ρμοζόμενον εις τά εσω τού σωλήνος μετά τής κορυφής 
πρός τά κάτω δίευθυυορένης. Σκοπός αυτού είναι υά κράτη τόυ ά.έ- 
ρα τόυ τυχόν εύρΐ·σ^όμ·υον μεταξύ τής ύάλου καί τού υδραργύρου. 
Ίί πορφόλυξ τού άέρος έπικάθηται είς τήυ ράχιν τού ύα/.ίου κα· 
δεν δύνηται υά προ/ωρήση περιπλίου. Άυ αήρ είσδύση είς τόυ βα
ρομετρικόν σωλήνα, ι?έν φθάνει είς τήν κορυφήν, και ούτοι δεν βλά
πτει πανταπασι τήυ ενέργειαν τοΰ βαρομέτρου.

BPJlTTANIKH ΑΡΧΗ ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ. — Άυ-αποτριτής τις έξ 
’Ανατολής έπιστεζλει τά. ακόλουθα είς τήν εφημερίδα τώυ e Ημερη
σίων Νέων» τής 23 Ιανουάριου. «Τί ήθελου ε’ίπει έυ Λονδίνω, άυ 
τις έκ τών υπαλλήλων τής τουρκικής πρεσβείας έπροσωποκράτει πο
λίτην, καί άν, παρεμβαυτα ά^τυνοριχόν τινα κλητήρα πρός ύπε- 
ράσπισιυ τοΰ πολίτου, αυτός ^υυελάμβανε καί πολίτην καί κλ.ητήρα 
-/αί περιώριζευ αυτούς είς φυλακήν είς τι τώυ ύπογΐάων τής τουρκι
κής πρεσβείας; Παρόμοιόν τι βεβαιούται έξ ασφαλούς πηγής, οτι έ- 
γευετρ ξυ Ιίωυσταυτιυουπόλει. Μωαμεθανός τι;, άυήρ ίκαυώτατος, 
καί συυαυαστρεφόμευος μετ’ άξιοσεβάστων, διέτριίε πολ.λά έτη έυ 
Ευρώπη έπαγγελλόμευο:, οτι είναι χριστιανός, καθ όν χρόνον ένυμ- 
φεύθη καί χριστιανήν γυναίκα καί συνέζησε μετ αυτής έπί πολ.λ.ά. 
έτη. '^πισκεφθείς όμως εσχάτως τό Λονδίνου έγκαγελιπε τήυ σύζυ
γον είς τό εξωτερικόν, καί συνήΐε δεύτ§:ου γάμου μετ' Άγγλίδος, 
πολ.λώ υεωτέρας καί εύειδεστέρας τή; πρώτης συζύγου. Έπαυελθώυ 
είς Κωυστύίυτιυούπολιυ μετά τής δευτέρας συζύγου έυήχθη είς δίκην 
είς τό έυ Πέρα βρεττανικόν προξενείου παρά τής πρώτης συζύγου, ή- 
τις άπήτει παρ' έκείνου τά πρός διατροφήν έφ’ όρου ζονής· τό δέ δι
καστηρίου έξέδωκεν άπόυασιυ υπέρ αυτής. Ό άυήρ όμως περιεφρο- 
υησε τήυ άπόφασιν, διότι εγειυε πάλιν ΑΙωαμ-θαυός τήυ θρησκείαν 
ό άγγλος, έυ τοσούτω, δικαστή; βλίπων, ό~ι ή άπόφασις δεν έξετε- 

। λ.έσθη, έξέδωκε πρόσταγμα υά συλληφθ'η ό καταδικασθειζ, καί αυέ- 
θηκε τήυ έκτέλεσιυ τού προστά.γμ.ατος είς 

> βάς τήυ γέφυοαν τού Γαλατά καί φθάς εί;
πολιν ρετέβη είς τήυ κατοικίαν τού ζητου 

ιδίως K&jvi

ληφθείς έπεκαλέσθη τήυ προστασίαν Ύούο/.ου αστυνομικού κλ.τήρος 
καί καθ' ου χρόνου ούτος έφαίνετο προθυρούμευος υά προο 
τόυ άνθρωπον, ό “Αγγλ.ος συνέλαβε ζαί τούς δύο από τού 1 
χηλίου καί κατέκλεισεν είς τό προξενείου. Ό διγαμίαν, ευ 
ποάξας άυήρ ά.φέθη άπαιτηθείς ύπό τώυ τουρκικών άρχών ώς Μωα 
αεθαυός τήν θρησκείαν, και ό>ς Τούρκος υπήκοος. II προ>τη σύζυ 
γος ένεκα τούτου δέν δύναται υά λαβή τι πρός διατήρησιυ παρ αυ

Άγγλ.ίς ζ<

οιτρα-

τού, ή δέ δευτέοα, άν καί νέα καί χοηστή; άναπροφης 
εντός τού α/αρεμίου» καί απολαύει όλα τά συυειθιζόϊ 
ταίς ΜωααεΘαναΐς κυ^ταις. 'Ο ταύτα διαβίβασα; ρόι ό 
λύυ χοάνου έν Κωνσταντινουπόλει καί όριλεί μετ -ευκολία.. 
σαν· λέγει δέ, ότι λτνυαυεστράφη μετά διαφόρων Αγγλίδω^, αιζιν·', 
ζώσι αεταξύ τών Τούρκων κατά τήυ αυτόν ακριβώς τροπον, άλλ οτ 
πάντοτε λίαν έπιρελώς άποφεύγουσι ν’ άναγνωρισθώσιν· αυτός δε 
κατώοθωσε υά ααθη ταύτα, διότι έξελήφθη όνς Τούρκος.”
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TO ΑΣΜΑ ΊΩΝ ΘΕΡΙΣΤΩΝ ΙΙΡΟΣ TUN ΘΕΡΙΝΉΝ ΣΕΛΗΝΗΝ.I
Τπό τό φως σου το τερπνόν, ώ θερινή Σελήνη, 
Εις την βαθειαν σιωπήν νυκτός άπερχομένης 
Ευθύμως πορευομεθα χορόν, οστις ήδύνει 
Εργάτην, νά χορεύσωμεν, ένω εσύ διαβαίνεις 
Στο κυανούν του ουρανού καϊ λαμπεράς άφίνεις 
Ακτίνας να διερχωνται μεσω αγρίου δάσους 
Και εις κοιλάδάς χλοερας το χρυσούν φως σου χύνεις. 
Αντ οίνου δε προπινοντες την ώραν ταύτην δρόσους, 
"Οσας ή αύρα της αυγής μετ' αφθονίας χύνει, 
Ψάλλομεν άσμα προς εσέ, ω θερινή Σελήνη·

II
'Ενω εσύ διά παντός ή βασιλϊς υπάρχεις 
Τής γης μας και τού ουρανού καϊ πέριζ σου άς-ερας 
Εσκορπισμένους καθοράς, ημείς εύρώςους ταχείς 
Ζυλλέγοντες κερδαίνομεν τον άρτον της ημέρας.
Τού παρελθόντος τάς τερπνάς καϊ τάς ποικίλας ώρας 
Εύχαριστοΰμεν πάντοτε τον καύσονα, τάς χιόνας, 
Την αύραν την εαρινήν, την φθίσιν της οπώρας, 
Τα πάντα, καϊ διερχόμενοι τούς εύανθεϊς λειμώνας 
Αυτήν την ώραν τείνομεν έν πληρει ευφροσύνη 
Προς σέ τό βλέμμα φάλλοντες, ώ θερινή Σελήνη.

III
Καϊ όταν ό ευχάριστος χορός μας τελείωση, 
Τότ ανά δυο είτε τρεις μέσω δασών καϊ κρίνων 
Πλήρεις χαράς έρχόμεθα καθεϊς νά έκκενώση 
Ποτηριού έπιστεφές από άφρίτην οίνον 
Ύπερ υγείας διαρκούς συζύγων κ ερωμένων, 
Ευχόμενοι μήδ' ή χαρά νά λείφ' από καρδίας 
Καλών ανθρώπων, μήτε σύ τό φώς σου τό χρυσόιον 
Τας νύκτας παύσης ρίπτουσα μεθ' όσης αφθονίας. 
Προς έργον άπερχόμενος ευγνώμων αποτείνει 
Ταύτα προς σε ό θεριστής, ω θερινή Σελήνη.

( Εκ τού αγγλικού ύπό A. II.)
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ΤΟ ΕΙΣ ΟΤΟΚΙΝ ΜΕΓΑ ΚΟΙΜΗ- 

ΤΗΡΙΟΝ.
Το εις Ούόκιν μέγα κοιμητήριον, το καλούμενου 

εθνικόν, κεΐται εις θέσιν ώραιοτάτην έξωθεν τοΰ Λον
δίνου, είς μακράν άπ’ αύτοΰ ιιπόστασιν προς μεσημ
βρίαν. Αφ' οτου ύπερίσχυσεν ή γνώμη τοΰ να θαπτων- 
ται οί νεκροί έξω τής πόλεως, αί εγκριθ είσαι αείποτε 
προς τοΰτο θέσεις ήσαν προς Μ. τής πόλεως. Ενω δε 
τα υπάρχοντα ήδη κοιμητήρια έφαίνουτο ανεπιτήδεια 
και ανεπαρκή προς τάς ανάγκας τής πόλεως, και λο- γος εγίνετο έντή Βουλή περί εύρέσεως θέσεων κατάλ- 
ληλοτέρων καί τούτων περί τιι προάστεια της πόλεως, 
τάς όποιας δύσκολου ήτο ν' ιϊποκτήσωσιν, εις ουοενος 
δέ τόν νοΰν κατέβαινεν ί/ ιδέα τοΰ ότι ό άτμδς ήδύνατο 
νά συνεργήση καί εις τήν μετακόμισιν τ ών νεκρών 
πρός ενταφιασμόν. Εταιρία τις, υπό τήν επωνυμίαν 
Νεκροπολιτική, άπεφάσισε ν' ιϊναλάβρ τήν έπιχει- 
ρησιν νά άγοράση γήπεδον καί καταστήση κοιμητη
ρίου εθνικόν άζιον τοΰ ονόματος. Καί κατ' άρχάς μεν 
άπήντησε πολλά εμπόδια, άλλ’ επί τέλους δια τής 
σταθερότητας καί επιμονής ΰπερέβη τά πλεΐστα. Ή 
εταιρία αΰτη ευθύς απ' αρχής βασισθεΐσα επι τοΰ 
μέσου τοΰ ατμού ήδυνήθη καί μεγάλου γήπεδον ν' άπο- 
κτήση, εις δ, κατά τό έθος τής ευρωπαϊκής ηπείρου, 
έκαστος νεκρός νά έχη 'ίδιον τάφου, καί είς θέσιν τής 
οποίας τά προτερήματα, ΐνα περιγράψρ τις άπαιτεΐται 
υά ήναι ή έμπειρος λογογράφος ή έξοχος ποιητής. 
Είναι δέ τό γήπεδον τοΰτο έκτάσεως 2100 α’ίκρων και 
επέκεινα (10,164,000 υαρδών τετραγωνικών), έξ ών 
υπέρ τα 400 άφωρίσθησαν ήδη πρός του σκοπόν τοΰ 
έυταφιάζειυ. Τοΰτο δέ, τό άποχωρισθέν έκ τοΰ όλου 
μέρος, υπερβαίνει κατά τό τέταρτον όλα συναμα τα 
πρό τούτου υπάρχοντα κοιμητήρια τής πόλεως. Εις 
τά πρώην κοιμητήρια, τών όποιων ή έκτασις δεν υπερ
βαίνει τά 283 α'ίκρα, 50,000 νεκροί κατ' έτος έθά- 
πτουτο ή μάλλον έβεβηλοΰντο. Κατ’ έκεΐνο τό σύ
στημα ούδ' οί νεκροί διελύοντο ώς έπρεπεν, ούδ’ οι 
ζώντες ήσαν ασφαλείς’ καθότι οχι μόνον ή αργιλώδης 
καί αντισηπτική ίδιότης τής γής τοΰ Λονδίνου ήτο 
ανεπιτήδειος πρός τήν άποσύνθεσιυ τώυ σωμάτων, άλλά καί ή έπισώρευσις τώυ νεκρών είς στοιβάδας 
έπηύξαυε τρομερώς τό κακόν διά τούς ζώυτας. Τό έκ 
τής στενότητας τώυ ορίων τώυ κοιμητηρίων περιερχο- 
μενου τοΰτο σύστημα τής ταφής ήτο κακόν, το οποίον 
έπϊ αιώνας έμάστιζε τό Λονδίνου, καί καθ' όσον ο πλη
θυσμός τών κατοίκων ηΰξανεν έν τάχει κατά τοσούτον 
ή ανάγκη τής έκτος τής πόλεως ταφής τώυ νεκρών 
ιιπεβαινευαπαραίτητος. Καίές-αίνοντο μενκατακαι ρούς 
έν τοΐς προαστείοις κοιμητήρια, αλλά καί ταΰτα δια 
τής έπεκτάσεως τών ορίων τής πόλεως περιεκυκλοΰντο 
ταχέως υπό πλήθους συνοικιών, ώστε τό αύτό πρότε- 
ρου κακόν έξηκολούθει καί αύθις μαστίζον.

Ταΰτα προϊδοΰσα ή νεκρική εταιρία, ήγόρασεν εις 
αακράν άπόστασιν του περί ού δ λόγος έκτεταμενου 
χώρου, οστις όχι μόνου είς έκαστου νεκρόν χορηγεί 
'ίδιον τάφον, άλλα καί είς γενεάς γενεών έλευσομένων 
θελει έπαρκέσει. Περιπλέον δέ ή εταιρία έφρόντισεν 
εν παση έλευθεριότητι καί διά του ώραίσμόν τοΰ τόπου 
καταστήσασα τούτου έξαίρετον παράδεισον, συυε- 
νοΰντα τό σεμνοπρεπές τοΰ θανάτου μετά τών προσ
φιλέστατων θελγήτρων τής φύσεως. Οΰτω τό είς Ούό- 
κιν τοΰτο κοιμητήριον έπέσυρεν, ώς ήν επόμενον, τήν 
•π ροσοχην όλων τών πεφωτισμένων κατοίκων τής μη- 
τροπόλεως καί αυτών έτι τών αριστοκρατών, οΐτινες, 
κατανοήσαντες τά πλεονεκτήματα τούτου, ήρξαντο νά 
κατασκευάζωσι τάφους έν αύτώ, πολλοί δέ καί νά με- 
τακομίζωσιν ένταΰθα τά λείψανα τώυ συγγενών των 
έκ τών τάφων καί τών κρυπτών τής πόλεως. Ή εται
ρία τοΰ νεκροταφείου τούτου δέυ περιορίζεται είς μό
νην τήν μετ' εύκοσμίας ταφήν τώυ νεκρών, άλλ’ ΐνα 
καταστήση τό έργον έντελές, απεφάσισε υά άναλάβη 
και όλην τήν περί τήν κηδείαν φροντίδα, διό καί κατέ
στησε νεκροφυλάκεια καί ιδίαν σιδηροδρομικήν γραμ
μήν κατεσκεύασε, καί περί τό οίκονομικώτερον τώυ 
έξοδων ταύτοχρονως έφρόυτισε, τά όποια, συμπερι- 
ληψει τοΰ τής λάρνακας, τοΰ τών έπιβλημάτων, τοΰ 
τής μεταφοράς καί τοΰ ένός αιωνίου τάφου, περιώρισε 
διά τούς μεσαίας τάξεως νεκρούς εις 14 λ. καί 14/. άντϊ 
τών προτερον άπαιτουμένων 50 ή καί 70 λιρών’ ή αύ
τή δ' αναλογία έπικρατεΐ καί διά τούς τώυ άλλων πλά
σεων. ΐίρος τουτοις οι υπάλληλοι τής εταιρίας ταύτης, 
καθο γεγυμνασμενοι είς τά χρέη των ώς εκ τής καθη
μερινής πείρας, εισιυ αυαμφιβολως άρμοδιώτεροι περί 
τήυ έκτέλεσιυ τοΰ είς αύτούς έμπιστευομένου ύπό τοΰ 
δημοσίου καθήκοντος παρά τούς ευτελείς έκείνους 
πρώην νεκροθάπτας, οΐτινες, κατ' ούδέν όντες υπεύ
θυνοι, είς ούδέν προσεΐχον ή είς τό ίδιον όφελος.

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣ 
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ΣΤΕΦΑΝΟΥ Θ. £ΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

ΚΕΦΑΛ.Η'.
ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΙΙΤΗΡΙΑ. 

(Συνίχαα).

Πάσα νεαρά ιδιοσυγκρασία φέρει του χαρακτήρα 
αύτής, τουτέστι κατοικεΐται ύφ' ένός αγαθού καί ένός 
κακού πνεύματος, είπε ποτέ περιώνυμός τις φυσιογνω
μιστής’ όσου άνδριζόμεθα, κατά τοσούτον ταΰτα πει- 
σματωδέστερα διαμάχονται έν ημΐυ, οθεν καί άπαν- 
τώμεν τάς τόσας ποικίλας φάσεις τού χαρακτήρας μας, 
τά τόσα παράδοξα, δηλ. αγαθοεργίας έκ τώυ συστημα- τικώς κακών καί κακίας έκ τών έγυωσμέυωυ αγαθοερ
γιών. Ό βίος μας, τή αλήθεια, τί έτερόν έστιν ή συνέ
πεια τής ήττης ή τής νίκης έντός τοΰ εαυτού μας τοΰ 
ένός τών δύο τούτων πνευμάτων; Διατι λέγομεν, οι 
άνθρωποι πριν γηράσωσιν είς διαφόρους ανθρώπους 
μεταβάλλονται ; τίλλ’ όταν δυστυχώς έκ τής τρυφε- 
ρωτέρας ηλικίας μας ύπερτερήση τό κακόν πνεύμα, 
τότε ούτε οί νόμοι, ούτε αί ποιναί, ούτε ή ιδία κατα
φρόνησες ύπό τής κοινωνίας δύνανται πλέον να έπα 
ναγάγωσιν είς ζωήν τό υεκριοθέν ιιγαθον πνεύμα’ τότε 
μεταβαλλόμαθα είς αύτόχρημα διαβόλους, γινόμεθα 
όργανα τοΰ ούρανοΰ ύπηρετοΰντα τήυ έγκόσμιον κόλα- 
σιυ. 'Εκ τούτων τώυ διαβόλων πηγάζουσι πάλιν τών 
μεταγενεστέρων αί μεγάλαι κοινωνικοί βελτιώσεις. 
Ούτοι δέ οί διάβολοί είσιν οι τρομερώτεροι πάντων, 
καθότι αφανείς, περιβεβλημένοι μέ κάλλος, παιδείαν, 
συμπεριφοράν, τά. τρία δηλ. φαεινότερα σέλεα τοΰ πο
λιτισμού, δελεάζουσι καί τούς έμπειροτέρους, ΐνα πε- 
ριπλεχθώσιν είς τάς παγίδας των.

Ή Ζιδρέ είχε τήν γλώσσαν τής Κάλυψοΰς’ ή άφθο
νος, ή λεπτόθριξ καί ή έλλεβόρου μελανότητα έχουσα 
κόμη της κατέρρεεν είς ηδυπαθείς βό~ρυχας περί τούς 
ώμους καί τόν τράχηλον αύτής.

«Μικροτέρα ή κεφαλή μάλλον πνευματωδεστέρα,» 
λέγει ο ’Αριστοτέλης. Ή κεφαλή τής Ζιδρές, αν καί 
συμμετρική, ήτο μικρά δι υψηλότερου τοΰ μέτριου ά- 
νάστημα, οποίον ήτο τό ίδικόυ της. "Οση περισσοτέρα 
ποσότης έγκεφάλου περικλείεται είς του έγκέφαλόν 
μας, κατά τοσούτον ό υοΰς ήμώυ ύπερτερεΐ του τών άλ
λων, οθεν καί παρετηρήθη, οτι τά όλιγώτερον έγκέφα- 
λον έχοντα ζώα είναι τά μάλλον μωρότερα.υ Πλήν 
τοΰτο ούδαμώς ύποστηρίζει τήν δοξασίαν τοΰ Γκάλεν 
καί τοΰ Χάρτ, ότι αί μεγάλαι καί θεωρητικαί κεφαλαί 
είσι καί αί πνευματωδέστεραι' διότι παρετηρήθη, ότι 
εύρύτατον μετώπου ή παραπλήσιου τοΰ ήμισφαι ρικοΰ 
σχήματος ασθενές είναι μάλλον καί ασθενών σκέψεων 
παριεκτικόν’ συνεσταλμένου δέ, στενόν καί λείου ώς 
τό τής Άθιγγάνης, μαρτυρεί τήυ άυτίλη-φιυ, τήν στα
θερότητα τοΰ φρονήματος καί τήν έντασιυ τοΰ μνημο- 
υικοΰ.

Οί κυανοί καί οί μελάνες οφθαλμοί θεωρούνται οί 
ώραιότεροι πάντων, οί μελάνες, διότι είναι οί έκφραςι- 
κώτεροι καί οί διαπεραστικώτεροι, οί κυανοί διότι εί
ναι οι γλυκύτεροι καί οί σκεπτικώτεροι' καί όμως τής 
Αθιγγάνης οί οφθαλμοί ήσαν μέλανες ώς τής δορκάδος 
πρός οίανδήποτε διεύθυνσιν τοΰ φωτός καί άν έστρέ- 
φοντο' πλήν υεύοντες πρός τό έδαφος περιείχαν όλην 
εκείνην τήν σκεπτικότητα, τό έρωτικ.όν καί χαΰυον, 
όπερ μονον τα γαλανα ομματα τώυ μαλθακών Σινώυ 
η τών κατοίκων τών Φιλιππινών νήσων έχουσι.

Ποιος φυσιογνωμιστής τής Ηπείρου ήδύνατο κατά 
τήν εποχήν έκείνην ν’ άναγνώση είς τά δύο έκεΐνα έν 
τή κόγχη των ήρεμοΰντα κάτοπτρα τής ψυχής τάς πα
θήσεις αύτής ; Μόνος ό ιατρός Δε-λα-Λάνσης’ πλήν 
ούτος έφερε τής γοήσσης τόν πέπλον είς τούς ίδιους 
οφθαλμούς του. Οί οφθαλμοί τής Ζιδρές, σπινθηρο- 
βολοΐντες, σκεπτικοί, κολυμβώντες είς τό λεγόμενον 
ύγρόν τών αρχαίων 'Ελλήνων ώς έκεΐνοι τής Παλλά
δας, ύπέκρυπτου τό αγέρωχου, τήν αληθή τόλμην καί 
άυδρίαν, τήυ έπίμονον καϊ προμελετικήν σκληρότητα, 
τό έφευρετικόυ, τό γοργόν καί δολόφρον τής μάλλον 
ριψοκινδύνου φαντασίας’ τοΰτο έμαρτύρουν καί αί ϊδιαι 
όφρύς της, όφρΰς μελάνες μέν καί λεπτοί, πλήν στε
νοί με τάς τρίχας παραλλήλους μεταξύ τωυ ώσεί διά 
ψαλλιδίου τεχνικώς έπίτηδες έψαλλιδισμένας.

Μια ώραία ρίυ είναι παραδεδεγμένου, ότιπώποτεδέν 
έτοποθετήθη έπϊ αηδούς φυσιογνωμίας. Καϊήτής’Αθιγ- 
γαυηςεφερευόληνέκείνην τήντόρνευσιν,ήτιςπροσέθετεν 
ετεραν χαριυ επί τώυ λοιπών θελγήτρωυ της' τούτέστιν 
’ίσηκατατο μήκος μέ τόμέτωπον άπολήγουσα πρός τήν 
ρίζαν αυτής καί είς τό σχήματοΰ όδόντος έχουσα τό έτε
ρον άκρον τό λεγόμενον κομβίον τής ρινός κυκλοειδές. 
Ταπλευράτης ότε κατά μέτωπον τήν έθεώρεις άπέληγον 
άνεπαισθήτως καϊ έχάνοντο έντός τών παρειών. Ή

κάτω πλευρά, δηλ. ή άυο> τοΰ στόματος, ότε εκ πλα
γίων τήν παρετήρεις, δέυ ήτο πλατυτέρα τοΰ ενός τρί
του τοΰ μήκους της’ οι δε ρωθωυες προς τα ανω ήσαν 
στενοί, πρός τά κάτω στρογγύλοι έχοντες τό σκάψε, 
μον αύτών ολίγον ανοικτόν, πρώτιστον χαρακτηριστι
κόν τώυ έπιχειρηματιωυ.

Ό λόρδος Βύρων συυείθιζε νά λέγη, ότι προσήλουε 
μετά προσοχής τά όμματά του εις τό στόμα τοΰ λα- 
λοΰντος, ΐνα είσδύση είς τήυ καρδιαν τοΰ ανθρώπου, 
τόν όποιου ειχεν ένώπιόν του.

Τωόντι, ό θρόνος τής σοφίας ή τής μωρίας μας είναι τη ς-όμα καί τής ιίρετής καί κακίας, τοΰ κάλλους καϊ τής 
δυσμορφίας, τοΰ έρωτος, τοΰ μίσουί, τήΐ ειλικρίνειας I τοΰ ψεύδους, τής ταπεινοφροσύνης, τοΰ τύφου, τής ύπο I 
κρισίας, είναι καϊ πάλιν τό· στόμα" έκ τούτου δύνασαι I 
ν’ ιίναγνωρίσης του ένώπιόν σου άνθρωπον.

Τά χείλη τής Ζιδρές έσχημάτιζου δύο διακεκριμένος | 
όφεοειδεΐς γραμμάς, λεπτότατα τρυφερά, πλήρη χυ
μού ερυθρού, χύνοντα σταγόναν τρυφής καϊ ήμιφράσ- 
σουτα δύο σειράς λευκών μικρών έρρυθμων όδόντων, | 
οΐτινες έγίνοντο ορατοί άμα ταΰτα ήνοίγοντο. Έν ά- I χειλού στόμα μέ μίαν μόνην Ίσην γραμμήν φανερόνει I 
άνθρωπον έργατικόυ, τακτικόν, πλήνματαιόφρονα καί : 
ύπερήφανου’ στόμα μέ πλατέα καί πολύσαρκα χείλη ί 
φανερόνει άνθρωπον εύαίσθητου καί οκνηρόν. Τής Ζι- I 
δρές τ ά χείληέπροσωποποίουρ τήν έχεμύθειαν συνόδου 
τα μέ τό γνωμικόν «σταθεριι χείλη, σταθερός χα- I 
ρακτήρ.»

Αί χεΐρές της ήσαν μικρόταται’ ή φωνή της σειρή- | 
νιος καί πλήρης κηλήθρων ώς· ή ίδια έπιστήμη, ήν I 
έπηγγέλετο.

Φευ ! αξιολύπητου μία τοίμρτί) έξαισία καλλονή νά 
ήναι άθιγγάνη τής Μουσακιάς καί είς τοιαύτας νά ρι- 
φθή περιπέτειας, είς άς θέλομεν τήν συναπαντήσει έπϊ 
τοΰ θεάτρου τούτου.

Ό ιατρός ήτοιμάζετο νά έπιληφθή τοΰ δευτέρου ζη- I τήρατος, όταν ή Ζιδρέ του ένηγκαλίσθη πάλιν έρω- j τικώτατα καϊ κατησπάζετο τούς οφθαλμούς καί τάς 
παρειάς του.

— Ούδεϊς τώυ ανθρώπων δύναται υά πλησιάζη ά- I 
κιυδύυως τά άγρια θηρία, είπευ ό γέρων Ελβετός’ 
πλήν ύπάρχουυ ιϊντίδοτα, άτινα είς πολλά πειράματα 
έπευήργησαν θαυμασίως καί απέδειξαν τό ασφαλές 
των. "Εκαστον ζώου πρέπει υά γνωρίζης, Ζιδρέ μου, 
έχει ίδικόυ τι ιϊυτίδοτον. Λόγου χάριυ, δύνασαι υά τι- 
θασσεύσης του αίλουρου ή τούς μΰας δίδουσα αύ- 
τοΐς υά όσφρανθώσι του άγριον ηδύοσμου δηλ. τδ λεγόμενον φ λ η σ κ ο ΰ υ ι, ή έτι δίδουσα νά γευθώσι 
νάρδον δι/λ. βαλεριαυήυ ρίζαν. Ο έλέφας γοητεύεται ί εις τάς όσμάς, αρώματα καϊ άνθη τά σφοδρώς εύωδιά- I 
ζοντα. Τούς ιιγρίους τράγους, αφού τοΐς δώσης νά φά- 
γωσι κίυυαμον (καννελαν), δύνασαι να τούς κάμης νά 
σέ παρακολουθώσι. Πλήν είναι έργου δυσχερέστατου 
καϊ πολλοΰ χρόνου δεόμενου τό νά έκμάθωμεν ποιου τδ τιθασσευτικόυ έκαστου ζώου άντίδοτον. Ό ιατρός 
Σεραπίωνλέγεταιότι,όταν έρρίφθηπαράτοΰΚαραχάλα 
ένώπιόν λοιμώττουτος λέουτος μφόβφς έπλησίασε τό 
θηρίον, ήπλωσε τήυ χεΐράν του, ένφ έκεΐνο όχι μόνον 
δέυ τόν έβλαψευ, αλλά καί άττεμακρύρθη τούτου. Ο
μοίως ό Θεκλής έρρίφθη είς λάκκον αγρίων θηρίων 
καί ταΰτα ώς νεναρκωμένα έμειναν ακίνητα ένώπιόν 
του. Ό Γαλάτης Μάρικος, ό θεοποιώυ εαυτόν, έρρίφθη 
κατά διαταγήν τοΰ αύτοκράτορος Βιτελλίου είς λάκ
κον λεόντων, πλήν τά θηρία ούδόλως έβλαψαν αύτου. I 
Ποσάκις ό μωρός όχλος δέυ έλάτρευσευ ώς άγιους, η
μιθέους, άθαυάτους τούς άβλαβώς διαφυγόυτας τά θη
ρία ! Καί όμως, όπερ θετικού, τά ι’ιγριώτερα θηρία με- 
θύσκονται καί μεταβαίνουν είς είδος καρηβαροΰς μω
ρίας διά τών σφοδρών αρωμάτων δηλ. ο ίνδόυαρδος ή 
κασσία, τό αρωματικόν έλαιου τό καλούμενου μόσχος, 
δέν έχεις ιδέαν όποιαν έπήρειαν έχουν είς τούς ρώθω- 
νας τούτων. Συγγραφεύς γις, ζών κατά τήυ έναρξιν τοΰ 
χριστιανισμού, αποδίδει τήν λύτρωσιυ τοΰ Θεκλέους | εις τά αρώματα, τά όποια αί κυρίαι έρριψαν είς τδ 
βάραθρόυ του, άμα ό δυστυχής έρρίφθη. «’Άλλαι μέν, 
λέγει, έρριπτον κασσίαν, άλλαι αρωματικόν έλαιον, 
άλλαι ίνδόυαρδον, άλλαι καπυίζουτμ θυμιάματα, άτι
να ώς νά έπενάρκωσυυ τά θηρία, κατέστησαν αυτά ά- 
βλαβή.ΐ' Τοιαύτα μέσα ήσαν, τωόντμ κατά τήν έ- 
ποχήν έκείνην είς χρήσιν καϊ πολλοί έκ τών προ- 
σηλυτ'ζομένων εις τον χριστιανισμού διεξέφυγον διά 
τούτων του θάνατον, όταν έρριτττοντο Οί’ς λάκκους λε
όντων ύπό τών είδολολατρώρ. 'Εν έτερον θαυματουρ
γόν μέσον, όπερ αναφέρει ό Άθήναιος, ότι μετεχειρί- 
ζοντο οί Αιγύπτιοι κατά τών θηρίων, είναι ό ζωμός 
τών λεμονιών, ότι δηλ. έπινηρ κβ-1 ήλείφουτο διά τούτου- ο δέ Αίλιανός αναφέρει, ότι ήν άλε/,φθή τις τό σώ
μα μέ λίπους έλέφαντος, ή όξιιτατη τρΰ λίπους τούτου 
οσμή ’όχι μόνου του έλέφαντμ θέλε), τιθμσσεύσει, αλ
λά καϊ πολλά άλλα άγρια θηρία. Τό λίπος τοΰ κρο
κοδείλου είναι αντιφάρμακου κατά τών κροκοδείλων 
αύτών, ώς τδ λίπος τοΰ λύκου κατά T&V λύκων καί τό 
λίπος εκας-ου ζώου μάλλον ή ήττον κατά Ί"ώ>ν τής όμοιο- 
ταξίας του. Ό Φιρμών δ αύτοκράτωρ τήί ’Αλεξάνδρειάς 
ήττηθείς υπό τοΰ Αύρηλιανοΰ διεσώθη, ώς αλλαχού 
ε’ίπομευ, άπονηχόμενος τον Νείλον έν μέσω τών 
κροκοδείλων, διότι ειχεν ιϊλείψει τό σώμά του μέ λί
πος κροκοδείλου. Οι δέ Βραχμάυες τών 'Ινδών μετε-
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χειρίζοντο τό αύτό λίπος πρός τούς υποδίκους έκείνους, I τών όποιων έιπεφάσιζον τήν έιθωότητα ύποχρεοΰντες 
αύτούς νά κολυμβήσωσιν έρ μίσφ τών κορκοδείλων, 
οστις ήθελε διαφύγει τήν φοβερόν γνάθον τών θη
ρίων τούτων έθεωρεΐτο αθώος. Τέλος, τό απόρρητον, 
ΰϊ ού οί Αιγύπτιοι Ιερείς έτιθάσσευον τούς κροκοδεί
λους καϊ στολίζοντες τούτους μέ χρυσά δακτυλίδια, 
ττολυτίμους λίθους, ένώτια χρυσά καί τιμαλφή ψέλ- 
λια τους παρουσίαζαν είς τόν λαόν, ΐνα τούς προσκυ- 
νήσωσιν καϊ λατρεύσωσιν ώς θεότητας" είναι τό ίδιον 
λίπος καί ή έκλεκτή τροφή, τήρ όποιαν ήροίγοντες τό 
στόμα αύτών έχεον έντός, τουτέστι κράιια κατεοκνυα- 
ομ.ΊΌΐ1 ι’ιπό καθαρότατου κρέας, θερμόν οίνον καϊ πα
ξιμάδια. "Αμα τιθασσεύσης έι1 θηρίον δέν πρέπει ποτέ 
μετά ταΰτα νά τό έιφήσης ρά πεινάση" πρεπει πάντο
τε νιΐ τό διατηρής είς κατάκορορ στήσιν διδωρ είς αύ
τό ίδιοχείρως τήρ τροφήρ" διά του τρόπου τούτου δύ· 
νασαι νά τό έκπαιδεύσης καϊ μεταχειρισθής είς ό,τι 
θέλεις. Δύνασαι έκ τούτου υά συμπεράνης ότι τό ά- 
τίθασσορ τών σαρκοβόρων θηρίων είναι έρ δώρου τής 
(θείας Προροίας τυρός ταΰτα, ΐνα πορίζριρταΐ τήν τρο
φήν αύτών, καί δέν επεται οτι φύσει είσίν άεννάως 
σκληρός δ/αθέσειος, διότι θέλεις ανακαλύψει, ότι καϊ 
τά φυσικώς έχθρα άλλήλοις ζώα, όποια λ. χ. είναι ό 
κύων καϊ ή γαλή, αφού καλώς κορεσθώσι, δέν δεικνύου- 
σι ιιετά τό ”/εΰμά των πολεμικήν τινα διάθεσιυ.

— Είπε με, έρόσμιε καϊ σοφέ μου Ιερώνυμε, είπε 
με τοΰτο σε παρακαλώ, πώς δύναμαι νά τιθασσεύσω 
τήν μέλαιραν τοΰ Πίνδρυ άρκτον, ΐρστε ώς κύων νει μέ 
άκολουθή άνευ χαλινού καϊ χωρίς νά τής άφαιρέσω 
τούς όώΐ'τας,ώς ποίοΰσίν οί λοιποί ’Αθίγγανοι, υα τήν 
έχο) <3έ μάλλον σύντροφον καϊ υπασπιστήν μου; δύνα
μαι νιι τιθασσεύσω του λύκον τοΰ Τομάρου, ΐνα μετά- 
χειρίζωμαι καϊ τρΰτον κατά τόν αυτόν τρρπαν; ήρώτη- 
σεν ή Ζιδρέ, ήτις, άν καϊ είς τά βαθύτατα τής μνήμης 
αύτής -'υαπο-αμίευε κατ αύθις τάς άντιθηριωοικάς συν
ταγής τού ιατρού, έφαίρετο περιπλανώμέρη εις σκέ
ψεις άλλας κατά τήν στιγμήν τής έρωτήσεως ταύτης.

—Άναμφιβόλως" άν καϊ χρειαζηται μεγα^ειτέρα ή δι’ οίονδήποτε άλλο θηρίου προσοχή, είς τήν άρκτον, 
καθότι ηθών μελαγχολικών ούσα περικλείει είς τό θη
ριώδες αύτής τόν ανώτερου βαθμόν τής αγνωμοσύνης, 
τήν μεγαλειτεραρ δυσπιστίαν καί τό διορατικώτερον 
φιλύποπτου" δύνασαι μολαταύτα υά τι/ρ τιθαμσεύ- 
σης ποιούσα αύτήν νιι λησμονήση τήν φυσικήν τρο
φήν της ή όποια είναι τό κρέας ή οί ιχθύς καϊ τρέ- 
φουσα αύτήν μέ άρτον καϊ μέλι. Άρέσκεται τοσούτον 
εις τό μέλι, ώστε ήθελε καταφρονήσει τά κεντριά μυ
ριάδων μ ελισσών, ΐνα άνατρέψη κυψέλην καϊ άρπάση 
τόν κηροκαρπόν. Έν ώρα ψύχους καϊ εις μικράν ήλι 
κίαν ή άρκτος είραι έπιδεκτική αγωγής τίνος καί πρό 
πάντων έκ τής χειρός μιας νέας γυναίκας, είς τήρ συ
ναναστροφήν τής όποιας άρέσκεται μάλλον ή είς τήυ 
τών άνδρών.

—Άριζα ! άριστα ! έκρα.ξεν ή Ζιδρέ ένθουσιωδώς.,. 
ιατρέ, τήν προσεχή φοράν, όταν μέ ίδής, θά σοι πα
ρουσιάσω τάς δύο ειλικρινείς φιλάς μου τήν Ντούρα 
καϊ τήν Μπουμ, εις τών όποιων τήν ανατροφήν ήδη έν- 
ασχολοΰμαι... Είναι πελωρίων (ϊραστημάτωρ και ώς 
ίπποι μέ μεταφέρωσι συχνά έκ δάσους είς δάσος 
και έκ βουνού είς βουνόν.

— Πρός τινα σκοπόν; μετ’ άπορίας ήρώτησεν ο ια
τρός.

— Πρός ένα ρίγαν, μύγαν σκοπόν·.· θέλεις τό μά
θει ιϊκολούθως... αλλά διά τόρ λύκουυπάρχει έζι- 
διασμίυον άλεξητήριον διά τούτον ;

— Άνάθρεψον του λύκου ώς του κύνα καϊ θέλεις 
εχει έυα κΰνα νά σέ άκολουθή καί έκτελή τάς διατα- 
γας σου, μέ τήυ διαφοράν, ότι είναι δε(λότερος, πα- 
νουργότερος καϊ 'έχει όξυτέραρ όσφρησίυ. Εις πάσαν 
περίστασιυ μή έκλέξης μέλανα λύκον, διότι θί μελά
νες είναι οί ήττον έπιδεκτικοϊ έξημερώσεως. Άνάθρε
ψον άρτιγενυή λύκον μέ κυυάριον, μή τούς διαχωρί
σης παντελώς, μη τούς δέσης, μη τους δώσης αιτίας 
αντιζηλίας καϊ τότε ό λύκος θέλει μιμηθή τάς οίκια- 
κας άρετάς τοΰ κυνός, καϊ θέλεις έχει έν ζεύγος φοβέ
ρων καϊ άπροσίτων φυλάκων-

— Άριστα, άριστα, εκραξε καϊ πάλιν ή Άθιγγάνη, 
αντί ενός ανατρέφω δύο κύνας μέ δύο καυελοχρόους 
λυκους... θέλω σο; δείξει καϊ τούτους έγκαίρως... τώ
ρα τά ετερα δύο άλλα ζητήματα, φώς τοΰ νοός μου 
Ιερώνυμε . . . Ά, άν όλοι οί ιίνθρωποι έγυώριζον ταΰ
τα, άνόητοι, εύπιστοι καϊ άπλοι ή δεισιδαίμουες εις 
ταΰτα τά μέρη δέρ ήθελον υπάρχει

—Ζητείς νά σέ δείξω τό μέσου, δι οή νά ρίπτης TPV 
άνθρωπον είς διηνεκή ύπνον καί είς διαρκή ληθαρ- 
γιαν ;.. . λάβε τούτου τόν ζωμόν" είναι έκ τούτων τώυ 
σπόρων δηλ. τοΰ Ντατούρα (Datura) φυτού σταχειώ- δους τών διακεκαυμένων ζωνών τής Άαερικής καί γέ
νους τών στραμμωνίωυ. Τό φυτόυ τούτο ονομάζεται 
ετι κοινώς τδ βότανορτώνμάγωυ καϊ β ότ α
ν ον τ οΰ διαβόλου- 'Ρίψον μίαρ ή δύο μόνον πα- 
γόνας έκ τοΰ ρευστού τούτου, ή ολίγους μόνου κόκκους 
εκ του σπόρου του έντός τοΰ φαγητού ή ποτού και θέ
λεις κάμει τόν ιινθρωπον νά κοιμηθή έπϊ είκοσιτέσσα- 
ρας ώρας κατά σειράν ύπνον ά κροτάτης ληθαργίας. Αί 

Πορτογαλλίδες τήςΓκόας τό μεταχειρίζονται ,όπως άπό- | 
κοιμίζωσι τούςσυζύγουςτων,οΐτινες πίπτουσιν σπασμο- 
δικώς γελώντες είς ύπνον μή αισθανόμενοι τί συμβαίνει 
περιξ αύτών" δύνασαι νάποκόψης πληγήν καϊ άποσπά- 
σης όδόντας χωρίς ό κοιμώμενος νά αισθαυθή τόν έ- 
λάχιστον πόνον ή έξυπνήσρ" πλήν πρέπει νά ήσαι ά- 
κρως προσεκτική είς τήν δόσιν, διότι περισσότεροι 
τών δυο ή τριών τό πολύ σταγόνων φέρουσιν είς θά
νατον. Τό 'ίδιον τοΰτο Ιατρικόν θέλει σέ χρησιμεύσει, 
όπως θεραπεύσης τούς σπασμούς, τά αρθριτικά άλγη, 
τούς νυγμούς τών μυόνωυ καϊ πάσαν ασθένειαν προερ- 
χομένηυ έκ τοΰ έρεθισμοΰ τών νεύρων.

— Καϊ όταν θέλω υα έπαυαφέρω πάλιν είς τόν κό
σμου, ιατρέ, τόν ύπό κράτος τούτου κοιμώμενον ; · · · 
ύπόθεσαν, ότι κατά λήθες τό έδωσα εις τινα. . .

— Μή βιάζησαι, ψυχή μου Ζιδρέ, είχον σκοπόν νά 
σε είπώ τί νά κόμης . . . ιδού θεσον τούς πόδας τού 
ΰπυώττουτος έντός θερμού ύδμτος και θέλεις αμέσως 
τόν έξυπνίσει...........ή δός αύτερ αίμετικόυ ή όξώδές τι
ποτόυ.

— Ώ Ιερώνυμε, TQ φάρμακου τούτο είναι άπείρως 
πολύτιμον είς έμέ. . . . τ> λέηω είναι ανεκτίμητος θη
σαυρός διά πάντα έπαγγελλόμενορ τήν ιατρικήν έπι- 
στήμην, έξεφώνησεν ή Άθιγγάνη,.. άλλα σύ, αγαπη
τέ μου, τόσον σωφός άνθρωπος, υά γνρ>ρίζης όλα ταΰ
τα τά σωστικά καϊ νά μή θέλης να ΰψωθής περισσό
τερον άπό ιατρός, προσέθεσευ σπουδάζουσα μετά θαυ 
μασμού τήυ φυσιογνωμίαν τού γέροντας έραστοΰ της, 
καϊ σφίγγουσα διά τών έρμργλυφικοτάτων βραχιόνων 
της τόν λαιμόν του έπϊ τού στήθους της καϊ κατασπα- 
ζομένη αυτόν,

— Το ρευστόν γούτο, έξηκολούθησεν ό Δε-λα-Λάν
σης, συνθλίβων καϊ ούτος μετά περισσοτέρας ζέσεως 
τήν χεΐρα τής Άθιγγάνης,είναι τό καλούμενον β ισσο
κ ο (vl· ;ο< ο) άποσταλαζόμενου έκ τώυ ριζών ομωνύμου 
βοτάνου τής Βιργινίας" τούτο έχει τήν ιδιότητα υά ρί- 
πτη διά πολλάς ώρας είς κατάπασιυ βλακείας τόν ά ν- 
θ ρω πόν σ ου, ώστε νά πιστεύη καϊ νά πείθηται είς 
ό,τι τού προτείνμς ή εις ό,τι έπεθμμής. Λάβε καϊ ταΰτα 
τά μασχ-αλάχ δηλ, τά έξ οπίου καταπότια καί τοι μή 
παράγοντα τόσον έντελώς τό αυτό αποτέλεσμα τοΰ βισ- 
σόκου. Θέλεις τώρα νά κάμης τόν άγέλαστον καϊ σκυ
θρωπόν νά γελη; δός του υά φάγμ ολίγον ιϊπό τήν ά 
τροπου βέλλα δόννα liitTOpa bella dona). Τό δηλη
τήριου τοΰτο, φυτόν τής οικογένειας τών δικοτυληδόνων, 
τό κτησάμενον τήν έπωνυρίαυ μιάς τών ευμενιδών τής 
ελληνικής μυθολογίας διά τά σκανδαλώδη αύτοΰ άπο- 
τελεσματα, έπιφέρει τιράντι τάς πλέον άμεσους καί 
τρρμερωτέρας συνέπειας άναλόγως τής δόσεώς του" 
προξερεΐ μωράν φρενιτίασίυ ώς τήν τοΰ οίυολήπτου, 
γέόωτας βίαιους άκρατήτους και σπασμωδικούς μετά 
μορφασμών έπανειλημμέυων καϊ χαύνου εμ’αστροφήυ 
τώυ βολβών τών όμμάτων. Τδ άντίδοτον τούτου είναι 
ποτά οξώδη, πρό πάντων ο χυλός τού λεμονιού ή τό 
όζος. Ή ατροπος βέλλα δέρα έν τούτρις είναι καϊ τής 
θεραπευτικής Άξιος λειτουργός,συγχρόνως δύνασαι διά 
μικράς σταγόνος έκ ταύτης έντός τού οφθαλμού νά θε· 
ραπεύσμς τήυ πάσχουσαν κόρην, τό ΰπόχυμα (καταρ
ράκτην)" δύνασαι νά ίάνης τάς αίμοροίδας, τάς καρκι
νώδεις τάσεις' είναι δέ χρήσιμος καϊ είς Άλλας πολλάς 
ασθένειας, ώς ήδη γιγνώακεις καλώς,

Ήτο σχεδόν δεκάτη ώρα τής υυκτός, όταν 0 ιατρός 
έτελείωσευ. Ή Ζιδρέ έκρυψεν εις τό στήθος αύτής τό 
βαμβάκινον δέμα, έντός τού όποιου Ασφαλώς περιετύ- 
λιξε πάντα ταΰτα, είτα άποσπάμασα εν ζεύγος αγγλι
κών πιστολίωυ, Άτινα ύπό τήυ ζώνην αύτής είχε κε- 
κρυμμένα, καϊ δίστομον μικρόν μαχαιριού έπιθεώρησε 
ταΰτα έν τεμ φωτϊ τής λυχνίας" ακολούθως ήγέρθη καϊ 
ρίψασα τήν κάππαν έπϊ τών ώμων αύτής ήτοιμάσθη 
νά άναχωρήμμ,

— Πού θά ΰπάγμς τοιαύτην ώραν ; ήρώτησεν δ ια
τρός’ διατί δέν μένεις απόψε καϊ νά ειναχωρήσμς τήν 
πρωίαν ;

— Έκάστη ώρα, ψυχή μου 'Ιερώνυμε, είναι πολύ
τιμος διά τήν Χάμκων καϊ Χαϊρίτζαν’ έπειτα τό γιγνώ 
σκεις, ταξειδεύω πάντοτε τάς νύκτας καϊ οχι μέ τό 
φώς τής ημέρας. Άλλα σοφέ μου άγγελε, τήν προσεχή 
φοράν, όταν σέ έπανιδώ, θά μείνω πολλούς κατά συ
νέχειαν μήνας πλησίον σου.., δέν δυσαρεστεΐσαι, ότι 
είμαι αναγκασμένη τοιαύτην ώραν υά σέ άποχωρισθώ; άλλ’ άν έπιμένμς γλυκύτατε μοι, μένω . . . πώς δύνα
μαι νά άρνηθώ τήυ συναναστροφήν σου ; ., . είς σε 
χρεωστώ τό πάν, ,, καϊ όμως έ^ω καθήκοντα σοβαρά 
πάλιν πρός γάριν αου υά έκτελεσω... πρέπει νά τρέξω 
νά έλευθερώσω τήν Χάμκων καί Χαϊνίτζαν τοΰ φιλτά- 
του σου Βέλη βέη τήν σύζυγον καϊ θυγατέρα άπό τούς 
όδόντας τών τεράτων Γαρδικιωτών.

— Τίνι τρόπω θά κατόρθωσες τούτο ! έκθαμβος ή
ρώτησεν ό Ιατρός.

—Διά τών σοφών μαθήσεων, τάς όποιας απόψεμέ- 
δίδαξας... Έσχημάτισα Άριστα τή σχέδιόυ μου... έχω 
τήν τόλμην υά είσέλθω έντός τού Γαρδ--κίου καϊ διά τού
των καϊ τής όνειρομαντικής μου υα κάμω ολους τους 
Γαρδικιώτας υά πέσουν εις τούς πόδας μου νά μέπρο-

 7g
σκυνήσουν καϊ υα υπακούσουν είς τάς διαταγάς μου 
να απρλυσουν τας δυστυχείς γυναίκας.

— Πού κατοικείς τώρα Ζιδρέ ; ήρώτησεν ό ιατρός 
Τριβών τό σκυθρόν καϊ ριτιδωμένον μέτωπον του.

— Έντός τοΰ Άντρου μου τοΰ Τομάρου...
— Πώς ! μόνη ζής έκεΐ ;
— Καϊ ο πατήρ καϊ ό αδελφός μου καϊ άλλοι πολ

λοί Αθίγγανοι συγγενείς μου κατοικοΰσιν έκεΐ, ψευδο- 
μέμη απεκρίθη αΰτη’ είτα μετά πανούργου ευγλωττίας 
αλλάσσουσα τήν ομιλίαν διέκοψεν. ’Αλήθεια δέ Λαν- 
σή, ί'ίπέ με, ό αύτοκράτιορ Πέτρος ό Γ'. δ διεγείρας τού? Μαυροβουΐ’εώτας είς τά όπλα τί πράγμα είναι; 
'Ρώσσος, Σέρβος ή Μαυροβουνιώτης;

Ώ ιατρός, όστις ήτοιμάζετο νά ζητήσρ περισσοτέ- 
ρας πληροφορίας περϊ τής κατοικίας της καί πάλιν 
υα πρατείνη εις ταύτην τόν γάμον καϊ τόν ήσυχον καί 
έντιμου βίου άντϊ τού πεπλανημένου καϊ έπικιυδύνου, 
όν διήγεν, έκπλαγεϊς εις τήυ έρώτησιν έμάσσησε.

— Διατι έρωτής περϊ τοΰ τοιούτου πράγματος, ώ 
Ζιδρέ μου...

— Τίποτε, έτουθόρισεν αύτη..... πιστεύεις, σύ σοώέ 
μρυ Ιερώνυμε, ότι είναι ό ίδιος Πέτρος ό Γ'., τής Αι
κατερίνης ό σύζυγος ; . .. ό αύτοκράτωρ τής άπεράντοι 
'Ρωσσίας;

— Διατι οχι, Ζιδρέ !
— Διότι μοι φαίνεται πολύ δύσκολου οί άποθαμμέ- 

υοι νά έλθουν άλλην μίαν φοράν είς τόν κόσμον, έκτος 
αν όχρς και διά τούτους έτερον φάρμακου, τό όποιον 
δέυ μοι έγνωστοποίησας εισέτι, άπεκρίθη εύτραπέλως 
γελώσα.

— Ζιδρέ, είσαι πολύ αύστηρά.., ό άνήρ έκεΐνος εί
ναι ο ίδιος Πέτρος ό Γ'.

—Ό άνήρ έκεΐνος είναι ό εύηθέοτερος τών άγυρτών, 
τους οποίους ?) γή φέρει, Δε-λα-Λάνση... αν δέν έγνώ- 
ριζον, ότι υποστηρίζεις τόν σκοπόν καϊ ούχϊ τόν ανδρα 
διαφορετικόν, περιφιλέστατέ μοι, ήθελον σέ θεωρεί 
απο του ιατρόν Λε-λα-Λάνση.

— Ζιδρέ, γνωρίζεις λοιπόν καλλίτερου έμοΰ Πέ
τρου του Γ'.

— Του μικρόν Στέφανου ; ή τόν ε ύ ή θ η Στέ
φανου;... υαϊ του γνωρίζω καϊ σοϊ συνιστώ ώς ή ει
λικρινής καϊ άφωσιωμένη Ζιδρέ σου, νά άπέχρς τού
του, διότι δ σκοπός του είναι έπικίνδυνος καί άκατόρ- 
θωτος. δίλλά, φίλε μου, συντόμως θέλεις ίδεί τον άλη- 
θή Πέτρον τόν Γ, πρός τόν όποιον, είμαι βέβαια, με
τά μεγαλειτέρου ζήλου θέλεις δώσει τήν αρωγήν σου.

— Λοιπόν ποια είσαι σύ, ήτις εμαθες να προλεγρς 
ούτω τά συμβάντα;

— Ή άληθής καϊ άξια μαθήτρια τοΰ Δε-λα-Λάνση 
..............είς τήν προσεχή συνάντησίν μας ή έξήγησις . 
. . . άσπάσθητί με ... ό ήλιος τής ημέρας έστω βοη
θός σου καρδια μου 'Ιερώνυμε καϊ ή σελήνη τής υυκτός 
Κατευοδώσει έμέ .... ύγίαινε Δε-λα-Λάνση, συντό
μως θέλεις μ’ έπανίδει.

Μάτην προσεπάθησεν ό ιατρός νατήν κρατήσι; ή νά 
μάθρ περισσότερα έκ τοΰ στόματός της. "Ο,τι μάλλον 
κατετάραξε τούτον ήτο τά καθέκαστα περί τοΰ μικρού 
Στεφάνου,απερ ούδεϊς έτερος έγνώριζεν ε’ιμή ούτος καϊ 
οί αρχιερείς. Κατεβυθίσθη είς πολύπλοκους σκέψεις 
καϊ έξ ένός μέν κατεθλίβετο, διότι τόσον ταχέως άνε- 
χώρησεν έκεΐθευ ή άπορροφώσα αύτη κόρη πάσαν ρανί
δα ςτ'ργής καϊ έρωτος έκ τής καρδίας του, έξ Άλλου δέ 
πάλιν έμακάριζεν εαυτόν,ότι είς τήν παραφοραν τοΰ πά
θους του δέυ έυυμφεύθι] αύτήν. Καϊ 'όμως αχρις ίόρας έ- 
υόμιζεν, ότι ή ήδύπνους έκείνη γόησσα είχετήν τόλμην 
καϊ τήυ κλίσιν υά ριψοκινδυνεύω έαυτήν, δι αγαθοερ
γούς σκοπούς καϊ πρός όφελος τής ιϊνθρωπότητος, ΐνα 
έφαρμόσρ τάς γνώσεις τοΰ πολιτισμού, τάς όποιας τή 
έδίδασκεν" ούδέποτε όμως έφαντάσθη τήν κακήν τού
των χρήσιν, τάς μέ τόν Άλή σχέσεις της, διότι έπίσ- 
τευεν, οτι αί χριστιανικά! άρχαϊ, ας τινας συγχρόνως 
ένεφύτευσεν έν τή καρδια αύτής εβλαστησαν καϊ ήν- 
θισαν τόσον, ώστε κατέπνιξαν πάσαν άλλην άθιγγα- 
νϊκήυ ροπήν. Ό ιατρός ήπατάτο, ή επιστήμη τής ι
ατρικής καϊ τής χηρείας ήτο Άρμα Πηγάσσων διά τήν 
έμφλογον φαντασίαν της, έφ’ού κατά τάς περιστάσεις 
έμελλε υά άναβή, ό δέ χριστιανισμός φρέαρ υποκρι
σίας, έντός τοΰ όποιου ήδύνατο έν καιρώ ανάγκης καί 
τόν ίδιον εύεργετην της Δε-λα-Λάνσην νά ρίψη-

Τήν έπαύριον περϊ τήν δύσιν τοΰ ήλιου ή Άθιγγάνη 
φς διά συνεντεύξεως συυηπαντήθη μετά τού Άλή μα
κράν τι τής μονής τής Ζέττιντζες. Θέλομεν καταμάθει 
είς τό προσεχές κεφάλαιον του σκοπόν, διόν οί πρώτι
στοι ούτοι "Ηρως καϊ Ήρωϊς τοΰ βιβλίου μας έπισκέ- 
πτοντο τήν χώραν ταύτην τών μελανών όρέων.

("Επεται Κεφάλ. θ'.).
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ΣΙΦΩΝ ΕΠΙ THS ΝΗΖΟΎ ΚΑΠΡΗΖ. I

Ή παρατιθεαένη εί'/.ονογραγία παρΐστησι τήν νήσον Κάπρην καί 
σίμωνα προσε).θόντα άπό της Θαλάσσης επ' αύτής, καί έπενεγκόντα 
ρεγάλας ζημίας είς τούς κτηματίας της νήσου.

Ή νήσος Κάπρη άπεγουσα άπό μέν της Νεαπόλεως 17 ρίλια, |
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ΣΙΦΠΝ ΕΠΙ ΤΙ1Σ ΝΗΣΟΥ ΚΑΠΡΙΙΣ.

άπό δέ τού Σοο ριντού Ί καί άπό της π):ησιεστερας στερεάς ούο, εί
ναι έκ τών κλασίκωτε'ρων καί ώραιοτε'ρων τόπων τών μερών εκεί
νων. Αύτ/j ητο ή νήσος τών Όρηοικών Σειρήνων, τήν όποιαν πσρέ- 
π\ευσεν ό Ο^υσσεύς επιστρεγων έκ Τροίας, καί τής όποιας υ.έρη 
τινά διατηρούσαν είσίτι τό όνου.α. Κατόπιν δ επι τού αύτοκράτορος 
Τιβερίου έ^ρηρ.άτισεν ή πρωτεύουσα τού κόσριου, ώς διατρί'^αντος

τούτου έν αυτή έπί επτά ετη, καί άγήσαντος έν αυτή μαρτύρια τής 
•/.α.'/.οηθείας καί τής σπατάλης αυτού σωζόριενα ετι, ώς καί ρ.νηαεΐα 
τού ρωρ.αικού ρ.εγα).είου. Κατά δέ τούς νεωτέρους χρόνους εστάθη 
επίσηυ.ος διά τήν κατά τό 1806 κατοχήν αύτής παρά τών αγγλι
κών στρατευαάτων τών ύπό τήν οδηγίαν τού στρατηγού Χού^σω- 
νος, καί τήν ύπό τών γάλλων στρατηγούντος τού Ααριάρκου εξωσιν

ΚΑΦΨΕΛΈ1ΟΝ ΕΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΏΝ ΛΟΡΔΏΝ.



78 Ο ΒΡΕΤΤΑΝ1ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ. 1ΑΝΟΤΛΡΙΟΤ 30,1862} ιΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 30,1862 Ο ΒΡΕΤΤΑ ΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ. 79
αυτών άπ’ αυτής. Το ίδιάζον αυτής σχήμα καϊ ή θέσιζ καθιστώσιν 
αυτήν επιθυμητήν διαμονήν ασθενών πασχόντων ύπό χρονικής βρογ
χίτιδας ευρισκόντων επ’ αυτής μεγίστην παραμυθίαν καϊ ώφελειαν. 
Κατά τούς ρήνας τού θέρους μέγα είναι τό πλήθος τώυ επισκεπτο - 
μινών αυτήν, καϊ ραλίστα ζωγράφων, ευρισκόντων επ αυτής ανε
ξάντλητου ύλην διά τάς γραφϊδάς των. Τό σχεδίου της ήμετερας 
εικονογραφίας έλήφθη πρωίαν τινα από υψώματος, επονομαζόμενου 
ό *Λγ.  Μιχαήλ, θέσεως ταύτης αρχαίου αύτοκρατορικοϋ ανακτόρου, 
πρός άριστεράν τού οποίου σώζονται ερείπια τής αρχαίας ρονής 
τών Κερβοσινών. Έν τω κε'ντρω τής νήσου εγείρεται κωνικόν τι 
όρος, καθούμενου Καστηλλιόνε, καϊ εις τούς πρόποδας αυτού κειται 
ή μικρά πόλις, εχουσα ρ.ητρ ο πολιτικήν εκκλησίαν καϊ στρατώνα. 
*0 τρομερός βράχος, ό ονομαζόμενος Κούρα-Κάπρ, ό εγειρόμενος 
έκ τού δεξιού άκρου της νήσου εις ΰψος 1800 ποόών, χωρίζεται 
άπό τού Καστιλλιόνε διά βαθείας τερπνότατης κοιθάδος, θηγούσης 
πρός μεσημβρίαν εις τόν μικρόν θίγόμενου Αίγιαλόν. Ενταύθα δε, 
όπου τό πάλαι έλλιρενίζοντο αί υπερήφανοι τριήρείς τής Έώμης, δεν 
φαίνονται τήν σήμερον είμή μόνον αλιευτικά τινα πλοιάρια, καϊ 
άλιεΐς έπϊ τής χέρσου παραλίας, έλκοντες τάς σαγήνας των. Είς τό 
άλλο δε άκρου τής κοιλάδας, ήτοι είς ενός περίπου μιλίου απόστα- 
σιν άπό τού ετέρου, εύρίσκεται ό πρός βορράν αίγας θίγόμενος Αί- 
γιαλός. Κατά το φθινόπο)ρου καί τόν χειμώνα ή νήσος Κάπρη, κεέ- 
μέυη έν τώ μέσω τού κόλ.που, φαίνεται ώς τι προπύργιου τής πρω- 
τευούσης κατά τής μανίας τώυ στοιχείων. Βρονταϊ, αστραπαϊ, κε
ραυνοί, άνεμοι ύετοί καϊ σίφωνες καταλυσσώσι περί αυτήν μανίω- 
δώς. Οι σίφωνες δε έξαιρέτως, τούς οποίους οί εγχώριοι άποκαλούσιν 
ουράς τού Ζέφυρου, έπισκήπτοντες είς τά πέριξ τής νήσου, ότε μεν 
έπαπεΓλούσι τήυ καταστροφήν παντός τώυ επί τής νήσου, ότε δε 
έπανακάμπτούτες πρός τήυ θάλασσαν, καπλήττουσι τάς καρδίας 
τών ναυτών ύπό τού τρόμου, καί καταστρέφουσι πάν τό απαντώ- 
μενού έπί πθοίου. Τοιούτοι σίφωνες φαίνονται πολλάκις εξ ή οκτώ 
συναμα, διαβαίυουτες πελώριοι τόυ στενόν πορθμόν, τόυ διαχωρί- 
ζουτα τήυ νήσου άπό τής στεριάς, καί υπερβαίυοντες τώ ύψει τάς 
υψηλ.οτέρας τώυ ορίων αυτής κορυφάς. 'Ο σίφων τής εικονογραφίας 
μας προελΛώυ άπό τής θαλάσση:, έθικοειδής τό σχήμα, ειχεν ύψος 
όχι όθιγώτερου τών τριών χιλιάδων ποδώυ καί διάμετρον ήμίσεος 
μιθίου, καί ό βρόμος αυτού όίμοίαζέν άνεμου βιαίως πνέοντας καί 
έξογκουμένου έπϊ μάλλον καί μάλλον τρομερώς’ φθάς δέ επϊ τής 
ξηράς άπώθεσε τό διακριτικόν τού σχήματος αυτού, καί μετασχη- 
ματισθείς είς πυκνήν όμίχθηυ, κατεκάθυψευ όλην τήν νήσου, καί 
δι ύετού ακολούθως ραγδαίου απέπλυνε τό λεπτόν τής νήσου χώρα, 
θύελλα ταύτοχρόνως συνέθραυεν ώς καλάρους τούς κορμούς τών 
ελαίων ή άφαρ-^άζουσα αύτάς ριζηδόυ τάς έσφενδόυιζεν είς τόν αέρα, 
είσεθθών δέ άπό τού νοτιοδυτικού άπήθθευ άπο τού απέναντι άνα- 
τολικοβορείου άκρου καί έκόπη έν τώ στενώ, κατά τήν κοινήν φή
μην, ύπό ναύτου έπϊ πλοίου.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΓΓΑ1ΑΣ.

ΠΑΡΑΠ01ΗΣΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΙ1ΕΖΗΣ
ΤΗΣ ΡίίΣΣΙΑΣ.

Προχθές έπανελήφθη ή δίκη τώυ τριών ανθρώπων Χάρουϊτζ, Έέ
ϊχβεργ καί Τζοσεφώνος, τών κατηγορουρέυων έπϊ παραποιήσει 
γραμματίων τής τραπεζης τής Έωσσιας, καϊ περίγραφομίυωυ ώς 
Πολωνών Εβραίων. ΊΙ αίθουσα τού δημαρχείου κατά τήυ περίερ
γου ταύτην δίκην ήν πθήρης ακροατών.

Έκ τών τριών δέ κατηγορουμένων οί μέυ Χάρουϊτζ καϊ Έέϊχβερ 
συν ελ.ήφθ ησαν, ώς καί έυ τω τελ-υταίω ήρών αριθμώ εμνημόνευσα- 
μεν, τήυ εσπέραν τού παρεθθόυτος σαββάτου, ό δέ Τζοσεφών τήυ 
κυριακήυ περί τήν 2αν ώραν Μ. Μ. Καϊ εν μέυ τοϊς θυθακίοις τών 
περισκ.εθίδο)υ τού Χάρουϊτζ οί άς-υνομικοί ύπάλθηθοι εύρον φάκεθθόυ 
τινα περιέχοντα τυπογραφικούς χα.ρα.κτήρας, καί έγγραφά τινα είς 
τήυ ρωσσικήν γλώσσαν· έπϊ δε του Ύέΐχβ-ρ δύο διακοσιορούοΐΐα 
καί δύο δεκαρού^θία χαρτονομίσματα μετά ποθυαρίθμωυ επιστολών, 
καί χάρτην μετά τού εντύπου κοσμήματος ρωσσικού χαρτουομίσμ.α- 
τοζ, καί έν τη οικία τέθος τού Ύζοσεφώνος άνεκάύ.υψαν γίγθυαμένηυ 
τινά. χο.θκίυην πλάκα μετά πολυαρίθμων επιστολών ε^ραϊστί γε- 
γραμμίυων καί πολλών γλυπτικών εργαλείων.

Ό Τζοσεφών συλληφθεις είπε τώ άστυνορικώ ύπαλλύλω, ότι έγί- 
γυωσκε τόν Έέϊχβερ καϊ ότι συνειργάσθη μετ αυτού' ότι προ τριών 
μ.ηνώυ ευρισκόμενος είς Λιοερπούθ συυήυτησευ άνθρωπόν τινα κα
θούμενον Μέρσερ, δστις αφού εραθε τό όνομα καί τήυ διεύθυυσιυ 
αυτού, εδειξευ αύτώ ρεταϊλικήν τινα φλυφήν, καί ήρώτησεν αυτόν, 
έάν ήδύυατο υά μιμηθή αυτήν έπί χαλκού’ ότι πρός ταύτα ό Τζο
σεφών απεκρίθη, ότι ήθε).ευ άποπειραθή καί μετήνεγκε τήυ πλάκα 
είς Λονδίνου, καί ότι ό Μέρσερ εδωκευ αύτώ καί γεγθυμμένηυ τινά 
πλάκα, ϊνα χρησιμεύση ώς δείγμα τής ρελλούσης να γλυφή. Έρωτη- 
θεϊς ό κατηγορούμενος ύπό τού συλλαβόντος αυτόν άστυνοαικού 
ύπαλλήλου, εάν είχε τήν πλάκα ταύτην έν τώ δοίματίω αυτού, άπε- 
κρίθη, ότι ειχεν αυτήν έκεϊ, καί ότι επεμψε μόυου δείγμα αυτής είς 
τό ευ Λιοερπούλ ταχυδρομείου. Ζητήσας δ'ό άστυυομΛκός ύπάύληθοζ 
καϊ τήν μεταλλικήν γλυφήν, ήν ό κατηγορούμενος ελαβε παρά τού 
Μέρσερ, ελαβεν ώς άπάυτησιν, ότι άπεσταλη αύτη ποός τόν Μέρσερ.

Ο συνήγορος Κ. Σλέίχ εξακολούθησε τήυ κατηγορίαν ώς εξής· 
« Από τής πρώτης άυακρίσεως τών κατηγορουμένου, ή ύπόθεσις ε- 
>αβε τοσούτον έκτακτου άνάπτυξιν, ώστε οφείλεται ρέγας έπαινος 
προς τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους, τούς έκπληρ&υσαντας άριστα 
τό εαυτών καθήκον, καϊ συντελέσαντος εις τό νά άνακαλυφθή τό ρε- 
γάλως επεκταθεν σύστημα τής παραποιήσεως γραμματίων τής τρα- 
πέζης τής Τ’ωσσίας. Θαυρασία δέ τις άυακάλυψις έγένετο κατά τάς 
τελευταίας ταύτας ημέρας. Φαίνεται, ότι ό κατηγορούμενος Ι’έϊχ- 
βεργ έγκατέθιπεν έυ τή οικία άνθρόιπου τιυός καθουμένου Σανισκυό- 
σκου πλακα τινά, ην ο Σανισκυόσκης ενεχ^ιρισευ είς τινα τοιυ αστυ- 
ρικών υπαλλήλων. Ούτος ύ’ έξετάσας αυτήν καλώς άυεκαλυψευ, ότι 

ήν ώοαία καϊ ακριβής χάλκινη γλυφή, περιε/ουσα απαντας τούς 
χαρακτήρας δεκαρου^θίου ρωσσικού χαρτονομίσματος καθ’ όλα εν
τελούς, πλήν τού κοσμητικού αυτού μέρΟυ:. Λύτη δε ^έν ήν ή μόνη 
γενορε'νη άυακάλυψις άπό τής άυα^οθής τής δίκης. 'Ο Χάρουϊτζ ε- 
πεμ^ευ επιστολήν τινα. πρός άνθρωπόν τινα καλούρενου Κοττούσκην, 
προ’ιην αυτού σύνοικου, παρακαλών αύτου νά ύπάγη είς τήν φυλα
κήν καϊ συυδιαθεχθή μετ' αυτού. Μετά δε τήυ συνΟιάθ-ξιυ ταύτην 
ό Κοττοούσκης χάριν τής δικαιοσύνης είπε τοϊς άστυνορικοϊς ύπαλ- 
θήθοις νά έρευνήσωσι τό δωμάτιου, ευ ω ο Χάρουίτζ εσυυείθιζε νά 
κοιράται, και τής έρεύυης ταύτης γευομένης, ευρεθησαυ όπισθεν εί- 
κόνος κρεραρένης έπϊ τού τοίχου 65 αντίτυπα δεκαρουβλίων γραμ
ματίων. Πλήν δέ τών ανακαλύψεων τούτων ελαβον χθες τηθεγρά 
φημά τι παοά τού άστυυομικού υπαλ.λήλου Βρετ εκ Βίρριγγαρ, -ξ 
ού φαίνεται, ότι δύο άλλοι ά.υθρωποι συνέταιροι τώυ κατηγορουμέ
νων συνεθήφθησαυ χθες τήυ πρωίαν, καί καθυπουθηθέυτες είς προ
εισαγωγικήν άνάκρισιυ έυόιπιου τοίν έπιτοπί&ιν αρχών, επεμφθησαυ 
είς Λονδίνου, όπως προσαχθώσι καί δικασθώσι σήμερον ευύίπίου τού 
θόρδου Λημ,αοχου. αΩ.στε θά. δυυηθώ υά. προμ.ηθευθώ πλείους ά.πο- 
δείξεις πεοί τής έυοχής τώυ έν τή γιγαντώνει ταύτη παραποιήσει 
συυεργασθέντωυ προσό)πωυ.»

*0 αστυνομικός υπάλληλος Σκουτ είπε’ « Παρουσιάζω ενταύθα 
τήυ πλάκα ταύτην, ήτις περιέχει τούς χαρακτήρας δεκαρουβλίου 
χαρτονορίσρατος. Προχθές, πριν οί κατηγορούμενοι προσαχθώσιυ 
έυόυπιου τού δικαστηρίου τούτου ύπήγα μετά τού συναδέλφου μου 
Βρέτ είς τό εργαστηρίου τού Άβραάρ Σανίσκυόσκου. Ειχον Ιδεί 
προηγουμένως τύπου τινά. μετακομισθέυτα έκεϊ ύπό τού κατηγορου
μένου "Ρέϊχβεργ. Άνέβην δ' είς δωράτιόν τι έπϊ τού πρώτου φατνώ
ματος, καί ίδών τόν τύπου, ήλθου είς συνδιάλεξίν τινα μετά τού 
Σαυισκυόσκου πεοί αυτού, καϊ υ.ετά. ταύτα άπήλθορευ όρού είς τήν 
οικίαν αυτού, ένθα ροι έδωκε τήυ χαλκίυην πλάκα, ήν παρουσίασα. 
Τό δέ παρελθόν σάββατον ειδοποιηθείς, ύπήγα είς τήν οικίαν ανθρώ
που τιυός καλούμενου Κοττοούσκη, καί έπί παρουσία αυτού κατεβί- 
βασα εκ τίνος τοίχου εικόνα τινά τού Γαρίυάλ.δού, καί εύρον όπι
σθεν αυτής 65 τραπεζικά γραμρ,άτία, άτινα έχω έν τώ κόλποι μ.ου.

'Ο Άβραάρ Σανισκυόσκης, ίίολουνός Εβραίος έξέθηκε τάδε «Γι- 
γνώσκ&υ τόν κατηγορούρενον Έέίχβεργ τέσσαρα ήδη ετη. ΊΙ δέ 
πρόιτη ήμών σχβσίς συυεδέθη έυ Όδησσω, ότε αύτοζ ήν αδαμαντο- 
πόλ.ηζ. Ούδεποτε δέ συυώκησε μετ' έμού, άλλ' εσυυείθιζε υά. ρέ ε- 
πίσκέπτηται συνεχώς, καί ένθυρούραί, ότι πρό ενός μηυος είσήγα- 
γεν είς τό εργαστηρίου μου τυπογραφικήν τινα μηχανήν, ήν παρί- 
λαβεν ό γραρρατεύς ρου. Ό Έέίχβερ ροί ώφίίλε 1 Ο λίρας, καί 
ροί είπε υά θέσγ ώς ενέχυρου τήν τυπογραφικήν μηχανήν μέχρίς άυ 
μοί πθηρολση τά χρήρατα ρου. Πρό τιυωυ δ ήρεροίν ό προηγούμε
νος μάρτυς Σκώτ ήλθίν είς τό εργαστηρίου μου, καί ρέ ήρώτησε τήυ 
διαμονήν μου. Άπελ.Οόυτες δ’ όρού είς τήυ οικίαν, έυ ή διέυ.ενου, 
ευεχείρισα αύτώ χαλκίνην γλυφήν, ήν ροί εδωκευ ο κατηγορούμενος 
'Ρέϊχ^ερ πρό δύο ή τριών μηνών, καϊ ήν ειχον έκτοτε είς τήν κα
τοχήν ρου.

Άνάκρισις τού μάρτυρος τούτου ύπό τού δικηγόρου τής ύπερα- 
σπίσεο)'·—’’Λθρωπός τις με έζήτησε πλακα τινά ώς τήν τού Έέϊχ- 
βεργ, ϊνα άγοραση αυτήν, λίμ.ίλ.ησα περί τούτου πρός του Ρέϊχ- 
5εργ, καί ούτός ροι επεμψε τήν σήμερον ενταύθα παρουσιασθεϊσαν 
πλάκα, ϊνα χρησιμεύση ο>ς δείγμα τώ μέλλουτι νά άγοραση έτέραυ 
μεταλλίυην πλάκα τού αυτού είδους, καί εκτοτε έκράτησα αυτήν έυ 
τώ έργαστηρίω ρου ρίχρι τήζ ημέρας, καθ’ ήν παοέδο)κα ταύτην 
είς τάς χεϊρας τού ά.στυνομ.ικού ύπαλλήλου. Δέυ ήρηυ δ’ έν τώ ερ
γαστήριο) μ.ου, ότε ό γραρρατεύς μου παρέλ.α^ε τήυ τυπογραφικήν 
μηχανήν. 'Ο Έέίχβερ ροί ώφειλε 10 λίρας, καί μοί είπε νά μοί 
στείλϊ] τήυ τυπογραφικήν μηχανήν ό)ς ενέχυρου, μέχρις ού δυνηθή 
νά μοί πθηρώσρ τά. χρήματά μου. Είχε δέ προήγουμένοίς ύποσχε- 
θή νά μοί δώση δύο άδάμαντας διά. τήυ σύζυγόν μου, άλλά δέν έξ- 
επλ.ήρωσε τήν ύπόσχεσιν αυτού.

Ό άστυνορικός υπάλληλος Σκώτ είπεν, ότι ελαοευ επιστολήν τινα 
διευθυνομίυην πρός τόν κατηγορούμενον Χάρουϊτζ έν τή οικία, έν η 
εύρε τά (>8 τραπεζικά γραμμάτια όπισθεν τής είκόυος τού Ι'αρι- 
βάλδου.

Μετά δέ ταύτα προσήχθησαν έυοθπιου τού θόρδου δημάρχου οί 
δύο άλλοι συνεταίροι τών κατηγορουμένων, οί συλληφθέντες έν Βίρ- 
μίγγαμ, εξ ών ό ρέν είς πεντηκοντούτης τήυ ηλικίαν ονομάζεται Ά 
ζραάμ Ροσεμ,^ούργ, ούδ' έτερός άγων το τριακοστον πέμπτον έτος 
τής ηλικίας άποκαλεϊται Κόίφραυ Γουέβερ. Είσί δέ καί ούτοι ΙΙο- 
Zojvoi 'Εβραίοι.

Ο Κ. Σλέίχ προσφωυών πάλιν τόν λ.όρδου δήμαρχου είπεν, ότι 
κατά τόν αγγλικόν νόμον ό ένοχοποιούρενος είς παραποίησίν τινα 
χαρτονομισμάτων καταδικάζεται είς ειρκτήν άπό τριών μέχρι δέκα 
καϊ τεσσάρο)υ έτών. Ό αυτός δέ νόμος λέγει, ότι έάν τις κατέχη 
πλάκα τινά ή χαρτονόμισμα, τι παράνομες, ή κατοχή τοιούτον ορ
γάνου ύπό αθώου τιυός προσώπου ίσοδυναμεί πρός τήυ κατοχήν αυ
τού ύπό τού ένοχου προσκόπου, παρ' ού παρέλαβεν αυτό, όταν το 
ένοχου τούτο πρόσωπον γνωστοποίηση αύτώ τόυ ένοχου αυτού σκο
πόν· καί έν τή προκειμένη ύποθέσει καταφαίνεται, ότι οί δύο κατη
γορούμενοι συνειργάσθησαυ μετά τών τριβών άλλων κατηγορουμένων 
έυ τρ παραποιήσει γραμματίων τής τραπίζης τής Έωσσίας. Οί δέ 
λόγοι, δι ούς ό Έοσεβούργ καί ό Γουέβερ συνελ.ήφθησαυ, εισίν οί ε
ξής· Ούτοι διέμενου άπό τινων μηνών έν ίίίρμίγγαμ, καί ήρξαυτο 
νά. συνδέωσι σχέσεις μετά τίνος έκεϊ λιθογράφου, καθουμένου Κόρ- 
δερ, είς ού τάς χεϊρας παρέδωκαν πολλάκις γνήσια ρωσσικά /χαρ
τονομίσματα, καϊ ελ.εγον αύτώ νά λαβή τό αντίτυπου αντόυν έπί λίθου 
διά. τής λιθογραφίας. "Ισως δ’ όκπλαγήτε έαν άκούσητε, ότι οί 
δύο ούτοι κατηγορούμενοι άφότου κατά πρώτον έζήτησαυ νά συνδέ- 
σωσι σχέσεις μετά τού θιθόγράφου Κόρδερ, έσύστησαν αύτώ τόν 
Έέϊχβεργ, καί ότι ούτος μετά ταύτα συχγυάκις συνώδευε τον ένα ή 
καί άμφοτέρους τούς κατηγορουμένους οσάκις έπεσκέπτοντο τόν λι
θογράφον Κόρδερ. Ούτος δ’ έπραξεν ώς άνθρωπος τίμιος καί φιλ.ο- 
δίκαιος, καί είς τούτον οφείλεται ιδίως ή σύλληψις τώυ κατηγορου
μένων ύπό τής άστυυορίας, καί ή προσαγωγή αυτών ένώπιον τού 
οικασιηρίου τούτου. Πολλάκις οί κατηγορούμενοι εδωκαν avtoj ο
δηγίας, όπως κατασκευαση πλακας καί λιθογραφικούς λίθους, καί αί 
όδηγίαι αύται έξετελίσθησαν ύπ’ αυτού λίαν έπιδεξίως. Μετά δέ 
ταύτα ό νομομαθής δικηγόρος προσεκαλεσε τούς μάρτυοας, έξ ώυ

'Ο μεν Γεώργ. Τανδυς είπεν· «Είραι άστυνου.ικος ύπαλλ.ηλ.ος έν 
Βίρμιγγαμ. Κατά τόυ παρελθόντα απρίλ.ιον ελαβον γοαυ.υα τι πα
ρά. τού έκεϊ λιθογράφου Κόρδερ, καί έκ του περιεχορένου αυτού ό- 
οηγηθείς μ.ετά. τού ουυαό-,λ.φου μου Βρετ, ΐλθόυτος εκ Λονδίνου, απ- 
ήλθομευ εις την οικίαν του κατηγορουμένου Έοσεμβούογ, καί εύοο- 

υ,εν αυτόν fv τιυι ύπογείω δο)ματίω. 'Ο Βρετ ειπευ αύτώ, ότι ήιιε^ 
θα άστυυου.ικοί υπάλληλοι, καί ώφείλ.ομευ υά συλ./αβωμευ αυτόν ώ- 
έυο/οποιούμ.ευου μετά, άλλων έυ τι»ι παραποιήσει ρωσσικώυ χ/κρτο. 
νου.ισυ.ατωυ. Προσεθηκε δ’ άρα, ότι πριν ή συλλαβωρευ αύτου επρε. 
πε >ά έοευυήσωυ.ευ πρό)τον τήυ οί<ίαυ αυτού. Πρό: ταύτα δ' ο κα*  
τηγορούαενος απεκρίθη, ότι δέν ειχεν ούδέν ροισσικου χαρτουόρισν.α. 
έν τή οικία αυτού, καϊ ότι ήδυνάμεθα υά. έρευνησουμευ αυτήν. Έρευ- 
νήσα.ντες δέ το δοψάτιον, έν ω εύρισκόμεθα, εύρομευ έυ μ.ικρώ τιυι 
κιβωτίω ευ ρωσσικού χαρτονόμισμα, όπερ παρουσίασα πρό ολίγ^^ 
καί όπερ ήν έν μέσω ποθυαρίθμωυ επιστολών. Ό Βρέτ ηρώτησεν 
αυτόν πού εύρε τό ρωσσικόν τούτο /χαρτονόμισμα, καί ό κατηγο- 
ρούμ-νος απεκρίθη, ότι : ' υςτις επαίτης ύπήγεν είς τήν οικίαν αύ 
τού πρό ενός έτους, καϊ ήρώτησεν αυτόν, έάν έπεθύρει ν’ αγοοάση 
τό τραπεζικόν τούτο γ,οαρράτιου, καί ότι ήγόρασευ αυτό αυτί 3 
σελ.λινίων. *0  Βρέτ ήροντησεν, έάν ήν είς τήν αυτήν κατάστασιν, ότε 
ήγόρασευ αυτό, καϊ ό κατηγορούμενος ά.πεκρίθη καταφατικ ός. Μετά 
δέ ταύτα ο Βρέτ ήρούτησεν αυτόν, έάν έγίγυωσκε τό πωλήσαυτα αύ
τώ το γραρράτιου, καϊ ό κατηγορούρευος άπήυτησεν, ότι δεν έγί- 
γνωσκευ αυτόν διότι ήν ξένος. ’Εξηκολουθήσαυ.εν δέ τήυ κατ’ οί
κου ξρ'.υναν, καί εύοορευ ρεγάλην άυταπόκρισιυ, γιγυου.-.υηυ είς £> 
νην γλώσσαν, καί μ,ήπω μεταφρασθεϊσαν. Μετά δέ τήν ερευνάν 
ταύτην άπηγαγορεν του Έοσερβούογ είς τόυ αστυνομικόν σταθυ.όν. 
Τήν δέ παρελθούσαυ κυριακήυ περί τήυ ίηυ μ. Μ. ύπήγα μετά τού 
Βρέτ εί: τήν οικίαν τού κατηγοοουρένου Γουέβερ, καί ό Βρέτ είπεν 
αύτώ, οτι ό)φείλ.ου.ευ υά. συλλαβωρευ αυτου &>ς παραπο’ήσαυτα όωσ- 
σικά χαρτονομίσματα, άλλά. πριν ήρώτησεν αυτόν, έάν ειχεν έν τή 
οικία αύτου ρωσσικά τινα χαρτονορίσρατα ή τμήματά τινα αυτών. 
Απαυτήσαυτος δ αύτου ά.ουητικώς, ήρευνήσαμεν τά. έυ τω πρώτω 
φατνώρατι δύο δωμάτια, μετά τού υπογείου, καί ένώ άνεβαίυοαεν 
είς το οεύτερου φάτυωρα παρετήρησα εν τιυι δωρατίω τόν έπευδύ- 
την τού κατηγορουρένου, καϊ εν τιυι τώυ θυλακίων αυτού εύρον ρε
ταξύ άλλονν πολλ.ών έγγραφων καί το ά.υτίτυπου ρωσσικού χχα.οτουο· 
μίσματος. "Εδειξα δέ τούτο πρός του Βρέτ, καί ό κατηγορούμενος 
αμέσως είπεν «ελ.αβον αυτό παρά, τού Κ. Κόρδερ.» Έποιησάαεθα 
δέ περαιτέρω ερευνάν, ζαί εύρομευ πολλά.ς έπιστοζάς είς ξέυηυ γλώσ
σαν γεγραμμένας, άς δέν είχομευ καιρού νά μεταφράσωμεν.»

Ιακοίβος Κορδερ. Είραι λιθογράφος έν Βίρμιγγαμ. Είδον κατα 
πρώτου τούς κατηγορουμένους κατά τά τέλη τού παρελθόντος υ.αο- 
τίου. Είδον δ' αύτούς ούχί όρού, άλλά πρώτον τον Έοσερβούογ, 
δστις μετά, πολλά: συ/υά.ς επισκέψεις, μέ ήοολτησεν έάν έπεθύυ.ουυ 
ν άποκτήσο) κολ.οσιαίαυ περιουσίαν (γέλως). Έρωτήσαυτος δ' έαού 
κατα ποϊον τρόπου ήδυυάμηυ υά κατορθολσο) τούτο, ό κατηγοοούυ.ε- 
υος έξήγαγευ έκ τού κόλπου αύτού καϊ pot ’έδειξε γραυ.ρατιου τής 
τραπέζης τής 'Εωσσίας. Άπεκρίθην δ’ έν αγανακτήσει, ότι ’έποεπιυ 
εις το εςής νά η προσεκτικός, και νά μή μοί προτείυη πλέον τοσου- 
του παραδόξους προτάσεις. Καί τότε μέυ άπήλ.θεν ο κατηγορούμε
νος’ αλλά μετά τινας ημέρας με έπεσκέφθη πάλιν, καί μέ ήριώτησευ 
εαυ επεθύμουυ υά αναλάβ&ί τήν έπιχείοησιυ τού έργου. Συνηνεσα 
δ είς τήν πρότασιν ταύτην, αφού πρώτου ήρώτησα αυτου, έάν έγί- 
γνουσζε τήν αυοτηρότητα τού α.γγλ.ικού νόμου έπί τού αντικειμένου 
τουτου, καί ελαβον ό>ς απαντησιν, ότι ό ρέν αγγλικός υουος ήν αύ- 
στηρός, άλλ’ότι ερελλον υά λάβω 200 εως 300 λίρας. Μετά δέ 
ταυτα ΰπεσχέθη υά ροί πέρψη γνήσιόν τι /χαρτονόμισμα, ϊνα αντι
γράψω αυτό, καϊ τό νύν παρουσιασθέν χαρτουόμ.ισμ.α ροι εστάλη 
και εζαυον αυτό διά τού ταχυδρομείου τήν ακόλουθου πρωίαν. Ει- 
οου οε τόν κατηγορούρενον τήν αυτήν ημέραν, καί με ήοώτησευ έά.υ 
ίλα.υου τό γραμμάτιου άσφαλώζ, καί έάν ήρξάμηυ του ’έργου. Ει- 
που δ , ότι ελαβον αύτό, καϊ ό κατηγορούμενός μοι έσυμβούλευσε 
να τελειώσω πρώτον μέρος τι αύτού, καί υά πέμψω αυτό είς Βίο- 
ριγγαρ πρός τόν Γουέβερ. Κατά, δέ τάς οδηγίας τού κατηγορουμέ
νου ελιθογράφησα έπί λίθου τό κόσμημα τραπεζικού γραμματίου, 
καί επεμψα διά τού ταχυδρομείου δείγμα αυτού προς του Γουέβερ, 
και ετερου πρός τόυ άστυνορικόν ύπάλληλου Τάυδυυ. ’Οφείλω δε 
νά ορολογήσω, ότι έπθηροφορησα τήυ τε έυ Βίρριγγαρ αστυνορ.'α; 
καί τόν έκεϊ Έώσσον άυτιπρόξενον περί τού έργου, όπερ αυ,λαβο» 
νά έκτελέσω. Νορίζω, ότι είδον δίς τόν κατηγορούμενου τήυ υστε
ραίου· καϊ τό μέυ πρώτου ήλ.θε μόνος., περί δέ τήν εσπέραν μετά, 
δύο άνθρωποί, ών ό ρέν εκαλείτο Τοβίας, ό δ’έτερος Έέίχβεο/.
Μοί είπε δέ υά προχωρήσο) είς τό έργου μου, καί ότι ερελλον υά 
λ.άβο) πολλά δι αυτό χρήματα παρά. Τού Έέϊχβεργ, όστι: είχΐυ ά· 
δάραντας αξίας 2,000—3.000 λιρών. "Εμειναν δέ έυ τώ λ.ιθο- 
γραφικώ μου καταστήρατι τρεις ώρας ρέχρί τής 1 Οης τής εσπέρα;, 
καί καθ’όλον τούτο τό διάστημα ό Έέϊχβεργ ϊστατο ’έξωθεν, είσελ. 
θό)υ άπαξ μόνου ή δίς. Ό Τοβίας καί όΈέϊχβεργ μέ έπ-σκέπτετο καθ' 
εσπέραν, καί μετά, ευα περίπου μήνα μ.οι έσύστησαν καί τον Γουέ
βερ. Ούτος δ’ ήλθε μόνος περί τάς άρχάς τού ραίου, καί μοϊ είπεν, 
ότι ευελλ.ε υά. χρησιμεύση ώζ διερμ.ηυεύς είς τόυ Ί’έίχβεργ και Το- 
βίαν αντί τού Έοσερβούργ, καθόσον δέυ ήδύναυτο υά λαλησωσι 
τήν αγγλ.ΐ'κήυ. ’Έβλεπον τόυ Τοβίαυ, Έοσερβουργ καί Γουέβερ σχε
δόν καθ εκάστηυ, καί μοί ’έδιδον οδηγίας περί τού τρόπου, καθ’ου 
όίφειλον υά αντίγραφο) έπί τού λίθου τα κοσμήματα του τραπεζικού 
γραμματίου. Μετά δέ ταύτα ’έδειξα τώ Γουέβερ, Τοβίγ. καί Ρο· 
σεμβούργ τήυ πλ.άκα, έφ' ήζ ήν αυτιγεγραμμένου τό γραμμ.ατιου, 
και ?δωκα αύτοϊς oztoj έιος εννέα αντίτυπα ληφθέντα έξ αύ-ής. Έζ 
τών αντιτύπων δέ τούτων εύχαριστήθησαν ρεγαλως οί κατηγορού- 
ρευοι, καί ροί είπον νά πέμψο) καί τινα άλλα είς πρόσωπό·· τι, ού- 
τιυος μοί εδωκαν τήυ διεύθυυσιυ. ·>

Μετά δέ τάς καταθέσεις ταύτας τών μαρτύρων, ή δίκη αν-βληθη 
πάλιν έπί μίαν έβδου.άδ

ΑΣΥΝΗΘΕΣ ΠΕΡ1ΣΊΆΤ1Κ0Ν.—Πρό τινων έτών, ότε ό Κ. Ούίλ- 
σωυ ήτο άρχιδεσροφύλαξ έν Χαρτφόρδη, άνθρωπός τις κατεδικασθη 
εις θάνατον, άλλά διαταγρζ προς έκτέλεσιν τής θανατικής ποινής 
δέυ εστάλη έν καιρώ τώ άυαρευορένω. "Οθεν ό Κ. Ούίλσων μετε- 
χειρίζετο τόυ άνθρωπον νά έκτελή θελήρατα είς τήυ πόλιν τή: Χαρτ- 
φόρδης· πάντοτε δέ ό άνθρωπος έπαυήρχετο ακριβέστατα είς τήυ 
φυλακήν και κατά, διαφόρου; τρόπους εγίυετο χοήσιμ.ος. Ίΐρέοαν 
τινά, ότε κατεγίυετο σκάπτωυ είς τόν αγρόν απέναντι τής φυλακής, 
εφθασε τό διάταγρα προς έκτέλεσιν τής ποινής- ό Κ. Ούίλσων ροτ-ιλε 
καϊ έφίρον αυτόν, καί τήυ άκόλ.Ουθον πρωίαν ά.πηγχουίτθη. Ό ταύ
τα γραψας έρωτα διά τής έφημεοίδος « τώυ σημειώσεων και άπο- 
ριώυ» ϊνα λ.ύσο)σι τήν ά.ποοίαυ αύτού, ΐξηγουυτίς τις ο λόγος δι ου 
αυεβλήθη η ζ'κτ.λ.εοις, και διά τί δ^ν άφλοθησαυ του ανθοώπου, αφού 
ήτο τόσου ειρηνικός καί φίλεργος.

κύρτωμα τών σανίόο>ν, πρέπει υά σχιζο)- 
τρό: ουσράς, τής όψεο)Ζ τής σανίδας διευ- 

αυ τούτο γευηται, αί σανίδες όλ.ιγώτερου 
ά. τήυ αντίθετου διεύθυυσιυ. Ί1 ίσχυοοτάτη 
κείνη, ήτις διευθύνεται ποός Ριοόοά.υ έυ ώ

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΙΣ είς τά πατώματα έπευοήθη ύπό τού Β. Πρής, έυ

πατωρατων, ισι· 
ύποσττρίζουσώυ 
απ’ΐοοϊΐ^ύ·ι ν ί

ΕΜΠΟΡΙΚΑ.

ΑΟΝΔ1ΝΟΝ, 29 Ίανουαρίου 1862.

Δ11Μ11ΤΡΙΑΚΟ1 ΚΑΡΠΟΙ.— Σίτος. ΊΙ άγορά τώυ σιτηρών, 
ήτι: κατά, τάς ά.οχά.ς τής παρελθούσηζ εβδομάδάς ήοξατο ν' ά.υαλαμ- 
βανη έκ τής καταθλιπτικής καταστκσεω:, είς ήν είχε περιπέσει άπό 
τήχ ά.φίξεο)ς τώυ έξ Αμερικής ειρηνικών εΙδήσεο>υ, κατέστη αύθιζ 
θοθεοά. τήυ παρελθουσαυ Λευτέραυ. Το δριρύ έκεϊυο ψύχος, τό ό
ποιον ίπήλθε τήυ προπαρελθούσαυ εβδομάδα μετετράπη αίφυιδίως 

εύκοατου καί υετούδη καιρόν. Δί εξο)τεοικαί αγοοαί διατελ.ούσι.υ 
ύπό τό βάοος του ειρηνικού τέλους, όπερ ελ.αβευ η τελευταία ά.γ-

εις

γλ.οαμερικ.ν·νική ’έρις. ΊΙ άγορά. τών Παρισίων ήν θολερά, αί δέ τι- 
ραί περιεστρέφοντο ρεταξύ των ΘΊφρ καϊ 7υφρ. τά 157 κοίλα. *11  
τής Μασσαλίας δέν έδειξε ρεγαληυ άλλοίωσιν, άλλ' ύπήοχε σταθεοά.
'ζήτησις έυ αυτή δια μικράς μερίδας. Αί ακόλουθοι ήσαν αί τιααΐ
κατά τάς άρχάς τής εβδομάδάς· ΒΙαοιαυουπολεως 37φ. 25έκ. τό 
μέτρου, 160 λίτρων, Βερδιάνσκης 38φ., Ταϊγαυίου σκληρός 3(>φ., 
Δουνάβεως 29φ. 50έκ., Γαλαζίου 30φ. 50εκ., Θεσσαλονίκης 30φ.

’Ρουαελίας 30φ. 50εκ., και Λορβαοδίας 461'0. Αί είς τήυ 
ήσαν 50-1 έκατόλι-

(.50εκ.
πόλιν ταύτην αφίξεις κατά, τήυ 20ήυ λήγοντας
σρα σίτου έξ Αίγυπτου, 1Η.196 εξ*  Ελλάδος 13,123 έκ Τουρκίας, 
11,863 έκ τώυ Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, 5,720 έκ Έωσσίας 
καί 1,500 έξ Ιταλία:. Ί1 αγορά, τής Άμστερδάμης δε'κνύει αί · 
σιώτερον τό μέλλον, άλλ' αί πράξεις ήσαν περίωοισμέυαι έυεκευ τής 
διακοπής τής άταοπλοίας ύπό τού πάγους. Ί1 τής Άμστεοδάρης 
ητον είς γαλήνην μέ όλίγας έπίσης πράξεις. ΤΙ τής ’Οδησσού ήτον 
έυ απραξία έυεκ-υ χρημ.α.τοδείας και σπάνεως πθαίοΓν. ΤΙ τής Νέας 
‘Γόρκης εβ-λτιώθη ούσιωδώς.

Αί αφίξεις άπο τής 16ης λήγοντας ανέβησαν είς 36 φορτία, έξ ώυ 
[17 ήσαν σίτου, 6 αραβοσίτου, 10 κριθής καί 3 διαφόοωυ άλλων 
ειόων. Αί δε πράξεις α.υηγγελθησαυ οις εξής· Ταιγανίου σίτος Γίο- 
χ.κ -πωλήθη προς —52/., Μαριανουπόλεω: προ: 54/., Ο
δησσού Γίρκα πρός 53/3, Πολ. ’Οδησσού πρός 4 9/9 καί 50/6,
Βάρνας προς 4 9/3, Γαλαζίου πρός 48/. καί 4 9/6, ερυθοος χειμε
ρινός Αμερικής πρός 59/., Μιλβαυκιης πρός 55/., και Σαίδης προ: 
42/., 3 φορτία αραβοσίτου πρός 31 9—35/., 6 κριθής πρός 2 5/6 
καί 26/., καί 1 κυάρων Σαίδης προς 33/. τό κουάοτεο.

, Αί είς τούς κυρίωτέρους λιρενας τής Μεγάλης Βρεττανίας άφίξ-.ις 
αατα. τήυ εβδομάδά λήγουσαν τήν 15ηυ λήγοντας ανέβησαν είς 
2-8'1,282 κουάρτερ σίτου καί άλ.εύοο)υ.

I ρέχονσαο τιμαϊ των καθ'ό^όλ1 φορτίοιυ ίϊ ροσορμΛσθη- 
σομενών εις Κουίνστάουν r) ΦαΧμουθ διά διαταγάς, 
^^ρΓΚαμβάνονσαΰ e^oSa, ναυΧους, καί ασφαλείας 
^Xpi του λιμένος τής εκφορτώσεως εν καλρ κα- 
ταστάσεΓ
Διά το έ ςωτερικόν είναι 1^—-2/. τό κουάοιερ περισσότερον.

Σίτου Β-ρδιάνσκης αί 492 λίτραι ο4 —55/.
» ΔΙ αρ ι αν ου πολ.εως » b 51 —54 6
» Ταϊγανι 'υ » » 51/ —52(.
Ν Γίρκα Οδησσού » » 5θ' —53/.
» Σανδορίρκας αί 4 80 λίτραι 56/ —57/.
» Οδησσού Πολ. » Μ 49/ —51/.
» Βανατ. αί 492 λίτραι 54/ —55/.
» Ουγγαρίας » 55/ —56/.
• Γαλαζίου αί 480 λίτραι 47/ —50/.
Β Ιβραίλας » b 4 ,) —■
Β Αίγυπτου Σαίδης b » 42 —42/6

Βεχάρας b >- 40/ —41 .
Ένετίας αί 4 92 λίτραι — —/.

» Μιλβαυκία: αί 4 80 λίτρα·. 55/- —56/.
Ηλεκτροκοκκίνου » » 57 —58/.

» Αρερικής λευκού » » 60/ —61/.
» » χειμερινού » » 59/ —60/.

Κριθής Οδησσού αί 400 λ ίτ οα ι 25/ —25 ΰ
» Τ αϊγαυίου » υ 25 —23 6
» Δουνάβεως b 2.ϋ —25/6

Αίγυπτου » Μ 25/ —2 u 16

’Λ οαβοσίτου Γαλαζίου
» ’Οδησσού

αί 4 92 λίτραι 34 6—35/.
» » 34/ —34/6

33 3—33 6 
33,6—33 9
32 —32 6
32 6—3;')/.

» Ίβραίλας αϊ 4 80 λίτραι
»> Φοξωνίας » »
ρ 'Αμερικής μεμιγμέυου » »

Κυάμων (κουκιών) Αίγυπτου
» Βεχαοας
» Μαζαγάνης

Βρίζης (σηκαλεως) Δουνάβεως
» Οδησσού

Βρώμης »
» Ταιγανίου

Έλέρου (Dari) Συρίας
Κεχρου Δουνάβεως

αί 4 80 λίτραι 33/ —33/6
» » 32/ —32/6
» » 34 —34/6

αί 480 λίτραι 3of —36 .
” » 35 —3 6 .

τό κουάρτερ 18/ —18 6
» ' 18/ —18/6

αί 4 80 λίτραι 30/ —3θ/6
» ,, 26/6—27/.

ΣΙ 1 ΟΡΟΙ.— Έπϊ τώυ σπόρων ούδεμία. πράξιζ έγένετο. Το έρυ- 
θοόν μήδιου ύπετιρηθη μικρού τι. Το λευκόν ήτα τεθολωρένου. Το 
τριφύλλιου ήτο σταθεοόν. Το καυαβούρι καθοις καϊ τό σινάπι ήσαν 
είς όυομα.στικά.ς τιμάς. 'Π αίοα διατελεϊ αζήτητος. Οί λιυόσποοοι 
τεθολχωμενοι και αί τιραι τείυουσι πρός τά κάτω· Βομβάης έπωλή- 
θησαυ προς Gof. καί Καλκούττης προς 60/—63 . το κουάρτερ. Τά 
στέμφυλα, είναι έπίσης θολεοα.

Τρέχουσαι τιμαί'
Μήδιου...............................ερυθρόν 45/—50/.,...λευκόν 56/—70 .
Τριφυλ) άσποροι................................................. .................— —
Κανναβόσποροι ρικροϊ—σ. τό κουάρτερ... Όλαυδίκοϊ — σ. 51 .
Κοριαυον...ο στατήρ................................ . ...................... 1 6Ζ—1 8 .
Κάρου (σισάρι)..................................................................... 24-------- σ.
Λιυόσποροιτό κουάρ., Βαλτική: 50/—52/... Βομβάη: 52/—56/.

A 11 Ο 1 Κ I A Κ Α.— ΊΙ ά.γοοά τώυ αποικιακών προϊόντων έβελ- 
τιώθη κατά τήυ τελευταίαυ ταύτην εβδοραδα, το δέ μέλλον αύτή; 
οιωνίζεται ’έτι ευάρεστου. Αί σακχάοεις, το τέιον, τά πνεύματα καϊ 
τό νίτρου απολαρβανουσι πλήρεις τιμάς. Οί δε καφφέδες καϊ τά α 
ρώρατα ανετιρήθησαν εί: μικρού, ένώ αί τιραι τό>ν ορυζίοιν κα.ί του 
κακαου έξησθ-νησαν. Διάφοροι δέ πράξεις έγένοντο είς βαφάς ρέ 
ανατίρησιν τού ιυδοκοόκου, ίσατίου και ανθοκρόκου. Ί1 κοκκινήλη 
καί ή λιρνοβαφή δέν έπιτυγχάνονται ήδη είς τάς προτέρας ευτελείς

Ί1 θολερότης τών ΡΏ.ΣΣΙΚ11Ν προϊόντων είναι μεγαλειτέρα τής 
κατά τήν παρελθούσαν εβδομάδά έπικοατούσης. Τά αλείρρατα εί
σιν ετι κατατεθλιμμένα καϊ αί τιααϊ αυτών πόοοο> εκπεπτωκυιαι, 
όπερ είναι λίαν άξιοσηαείοντον· διότι ή κατανάλωσις είναι πολύ με- 
γαλ.ζίτέρα ήδη παοά πρότερον καϊ ή παρακαταθήκη σμικροτέρα. 
Αί τιμαί καυνάβεο)Ζ, λείου, καϊ λινοσπορου είναι αί αύται περίπου.

Αί αγοοαί ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΝ προϊόντων υπό τε τώυ έγχοίρί'ων 
καταναλωτών καϊ τώυ έξαγωγέωυ είναι ασήμαντοι. Αί δε κερδο
σκοπικά! ποάξεις γίνονται προφυλακτικώ τώ τρόπω. ΊΙ τερεβινθί
νη, τά βαμ.βάκια καί ή ρητίνη ύπετιμήθησαν ετι μάλλον. Λιάφοροι 
δε πράξεις έγένοντο έπί ραλλίων, μετάξης καί βύσσου μέ τινα ρα
λίστα ανατίμησιν τού τελευταίου. Τά άλλα εϊ'δη είναι τεθολωαένα 
καϊ αί τιραι ελαίου, δαφνέλαιου, κοκκοφοίνικας καί σπέρματος έξέ-

ΑΑΛΕΙΜΑΤΑ. ΊΙ ά.γορά τώυ αθειμμα.τωυ έδειξε διαοκή σηυ.εϊα 
άδραυείας κατά τά: άρχάς τής εβδομάδάς, καϊ αί τιραι είχου αυ- 
θι: έκπέσει, άλλ άκολούθως έπήλθε ζήτησις δι’έξαγωγήν, ήτις έκααε 
τούς κατόχους υά ζητώσιυ ύψηλάς τιμάς· καϊ οί πωληταϊ απέρριψαυ 
■'tSj. τά οποία τοϊς προσέφερου διά τούς τρεις τελευταίους μήνας. 
Τήυ παρελθούσαυ Δευτέραν ή αγορά, ήτο σταθερωτίρα είς rilf3 
πθηοοίθέυτα αρέσω:, 47 9 διά τόυ Μαρτίου, 47/9----18/. διά του
’Απρίλιον ρέχρι τού Ίουυίου, 48 3—6δ. διά τούς τρεις τελευταίους 
μήνας. Μεσημβρινής ’Αμερικής αλλειρρατα πωλούυται αρέσω: προς 
48 6, ’Οδησσού προβατεια προς 47/6, Αύστραλίας 3όεια προς 
45 (>, καί ’Άστεως πρός 4 5/6 καθαρά μετρητά.

ΜΕΤΑΛΛΑ. Ί1 ά.γοοά τ&υυ μετάλλων, ήτις ήρξατο υά ΐίελτιώται 
άπό τής άφίξ-ως τής είοηυικής είδήσεως τής Άγγλ.οαμεοικαυικής δια- 
ο/οοάζ έπαλιυδρόρησεν ήδη καϊ αί τιμαί μάλλον ή ήττου έξησθευη- 
σαυ. Οί πωληταϊ καϊ οί κάτοχοι απαντώσιν δυσκολίας είς τάς πω- 
λήσεις των. ΊΙ καταστασις αύτη αποδίδεται είς τήυ δι'εξαγωγήν 
συ.ίκρυυσιυ τής ζητησεο)ς. Αί αγοοαί τώυ IvOiojv καϊ τής Αυστρα
λίας είσιν έπιβεβαουαέυα.ι αέ παρακαταθήκας. Το έρπόριον τής 
Μεσογείου είναι ήσυχου, το δε τή: Άρερικής κατέστη σχεοου ασή
μαντου άπό τής έκοήξεως του εμφυλίου πολέμου. Τούτου έυεκευ ού- 
δέυ εχορ.·υ υά αναγγείλωρεν πεοί των όιαφόρωυ είνωυ τονυ με
τάλλων.

ΣΑΚΧΛΡΕΙΣ. Αί σακχάρεις είναι είς καλήν ζήτησιν δι’έξαγωγήν. 
’Αγγλικαϊ τετριρρέναι έλεύθεραι ρέχρι τού πλοίου έπληρώθησαν 
ποος 33,3—33 6, 'Ολλανδικοίπρός 31/6—33/. Λί Θηριακαϊ εί
ναι είς περισσοτέραυ ζήτησιν πρός I 6 6—20/. τόν στατήρα.

ΜΟΛΑΣΣΑ. 'ολίγη ύπάοχει είς προσφοράν. Δυτικών Ινδιών πω
λείται ποός 14/6—16 6, Κούβα: 14/—16/. Πράξεις τιυές είς τήν 
τής Μιλαδου έγένοντο πρός 26/6—29/. τού δασμού δντος 12 6, 
καϊ πρός —26/. τον στατήρα τού δασρού 10/4.

ΚΑΦΦΕΔΕΣ. Διαφοραι άγοραϊ γίνονται διά τε τήυ επιτόπιου 
καταναλωσιν καϊ τήυ εξαγωγήν. Αί τιραι είναι ύπεστηριγμέναι είς 
69 —θ'!), διά τούς εγχωρίους τής Κεϋλάνης, είς 75/—80/. διά 
τούς έπιφύτους, καϊ είς 82/—90/. διά τούς τής καλλιτέρας ποιό
τητας. Ανατολικών ’Ινδιών τιριουται 72/—100 . Βίου 49/—62/. 
πλυμένοι 63 —75/. τον στατήοα. Καθ’οδόν φορτία είναι είς ζη 
τησιν πολλήν, καϊ σταθεροί τιραι προσφέρονται διά Ρίου καϊ άγιου 
Δοαίγγου. Ό τής Μοκκα: δέν έβελτιώθη ετι.

ΚΑΚΑ ΟΝ. Γρενάδας τιράται 59/—65/. Τρινιδάδης 65/—97 . 
καί λευκώδες 60/—64/. τον στατήρα. ,

ΤΕΙΟΝ. 'Υπάρχει σταθερότης έν τη αγορα τού είδους τούτου 
καϊ πολλαί αγοοαί έγένοντο έκ μέρους τώυ μεταπρατών είς πλήρεις 
τιυ.ν.ζ. ΤΙ παοούσα τιυ.ή κοινώς κα/ού Κογγού είναι 1/1 'λ-'-λτά 
λ.ίτα :ιυ.

ΟΡΥ’ΖΙΑ. Αί ποάξεις έπί τών ό.ουζιωυ είναι περιωρισρεναι, άλλο1 
έμποροι είναι σταθεροί. Εεγγα.λης άπολαύουσιυ 11/—15 6, Καρ_ 
γου καί Βαλλαμης 9/ϋ—1 Ο 6., Μαδράς 10/9—12/. καϊ απαλό

κοκκα 9 9—11 6 τον στατήρα. Έπϊ τών καθαρών όλίγαι πωλήσεις 
έγένοντο πρός 13 —22 . διά τά τής Πάτνης, πρός 15·__ 26/. διά
τό τής Ιάβας, καί πρός 31 —35/. τόν στατήοα διά τά τής Κα
ρολίνας.

ΠΝΕΥΜΑΤΑ. Πολλά συμφωνητικά έγένοντο είς ρούρια, άλλ’ού- 
δεμία άνατίυ.ησις ελαβε χώραν ένεκευ τής μεγάλης παρακαταθή
κης. Τά τής Ιαραϊκής τιρώνται 3/—5/. κατά τήυ δύυαριυ, Δι- 
μεράρας δόκιμα 1/8|—1 10 είς δοχεία, καϊ 1/10—2/. είς βαρ- 
ρέλια. Λήουαρδς 1/7^—1/8^, Ανατολικών ’Ινδιών καϊ Μαυριτίου 
1/61—{/γ.

ΒΑΜΒΑΚΙΑ. Λ ι β ε ρ π ο ύ λ η. ΊΙ αγορά τώυ βαμ.βακ.ίο)ν, ήτις 
κατά τάς δύο παρελ.θούσας εβδομάδας ήτρ τεθολωρέυη, έβελτιώθη 
ήδη καϊ άυέλαβε τήυ πτώσιυ, ήν υπέστη κατά τάς εβδομάδας ταύτας.

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ. Ν ε ό κ α σ τ ρ ο υ 28 Ίανουαρίου. Οί γαιάν
θρακες μ.ετά. τών έξόδονυ ναύλου καϊ ασφαλείας έντεύθεν είς ’Αθήνας 
είναι 29,9, ’Αλεξάνδρειάν 29/9, Άγκόυαυ 33/6, Άλικάντηυ 31/9, 
Βηρυττόυ 33/6, Βαρκελουίαν 33 6, Καγλιαρίου 29/9—30/3, 
Κωνσταντίνουπολιυ 29 9, Γαδειοα 27/6, Γένουαν 32 6, Λιβοονον 
32/6, Δίεσσίυηυ 29 9. Μελέτην 29/9, Νεάπολιυ 33/3, ’Οδησσόν 
29/9, Παλέρρου 30 9, Σμύρνην 29/9, Σύρον 29/9, Τεργέστην 
30/9, Ενετίαν 33 6 καί Βαλεσίαυ 32,6. Ό έχ<ωυ παραγγελίας δύ
ναται ν’ άπευθυνθη πρός τόν έν Νεοκάστρω Κ. Ίωάννην Βάρζερ, 
οστις δύναται νά έκτελέση αύτάς παντός άλλου καλλίτερου.

ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ. Καλής ποιότητας Σμύρνης είναι είς ζήτησιν πρός θ. 
15.10 - λ. 16.10. Δευτέρας ποιότητας πωλούνται πρός λ. 13— λ. 
14. Πελοπόννησου πρώτης ποιότητας πρός θ. 13—λ. 14. Δευτέρας 
προς λ. 10—λ. 12.

ΕΛΑΙΑ. Γαλλιπόλ.εως έπολήθη ποος θ. 55 τόν τόνον κατά τήν 
παρελθούσαν εβδομάδα, καϊ τούτο παρέλυσε τήυ αγοράν. Κέρκυρας 
τιμ. λ. 52.10—λ. 53, Μογαδόρα: λ. 52—λ. 52.10.

ΣΜΥΡΙΣ Νάξου τιράται λ. 10—λ. 1-1 κατά τόνου, Σμύρνης λ.9 
—λ. 12.

II ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΣ δέυ άυέλαβεν έτι, έλ.πίζεται όμως κα
τά. τόυ 7ΐροσεχή ρήυα ν’ αναλάβη.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ. — Μ α γ κ ε σ τ ρ ί α 28 Ίανουαρίου. 'Η αγορά 
τών νημάτονυ συυεκιυήθη σήμερον ένεκευ τού είοηυικοϋ λόγου τού 
αύτοκράτορος τών Γαλλο)ν, καϊ ήδη υπάρχει περισσότερα δραστι- 
κότης παρά, πρότερον ρέ ανατίρησιν. Πολλαί πράξεις ήθελον λάβει 
χώραν, εάν οί νηρατοποιοϊ δέν άπήτουν πολύ ύψηλοτέρας τιμάς τών 
τής παρεθθούσης εβδομαδος’ ούχ ήττον ορως διάφοροι πράξεις ’έθα
βαν χώραν με ανατίρησιν 1δ—Υδ. τήν λίτραν. Έν τη αγορα τών 
υφασρατωυ υπάρχει όλ.ιγωτέρα δραστικότης, αλλά ρεγαλαι προσ- 
φοραί έγένοντο είς τάς τιμάς τής παρεθθούσης εβδομαδος, α'ίτινες 
ησαν λίαν εντεθείς. Οί ύφασρατοποιοϊ ήναγκασθησαν νά ζητήσωσι 
Igo. το κορράτιον περισσότερον, άλλ’ οί άγορασταϊ ήρνήθησαν νά 
πληρό)σο>σιν αύτα.· καϊ τούτου ένεκευ ή αγορά, ήν λίαν περιωρι- 
σμένη.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.— Πολλαί πράξεις έγένοντο έν τή έκ- 
τοκιστικη αγορα κατά τό διάστημα τής παοελ.θούσης έβδου.ά.δος, άλ
λ’ ούδεμία έλ.αττον τών 2Υ τοϊς Ο θ.

ΧΡΕ11ΓΡΑΦΑ. Τά ’Αγγλικά ειχον βεθτιωθή έτι μάλλον από τής 
παρεθθούσης εβδομαδος, άλλ' ο ειρηνικό; θόγος τού αύτοκράτορος 
Ναπολέοντος ύψωσευ αύτά Λ» χ^,ϊ άπό 92^—93 όπου ήσαν ύψώ- 
θησαν μετά τήυ διακοίυωσιυ τού λ.όγου είς 93 Γ. Τά Τουρκικά τού 
1854 έβελτιώθησαν έπίσης ένεκευ τής συμ.πλ.ηρώσεως όλ,οκλ.ήρου τού 
ποσού διά. μέρισμα αυτών, το όποιον θεθει γίνει τήν πρώτην Μαρ
τίου. Τά νέα ορως ύπέκλιυαυ μάλλον είς τά 73^—

Είς ΙΙαρισίους τά Γαλλικά ήσαν χθες 71φ. 30εκ. Τί ’έκθεσις τού 
Κυρίου Φούλδ έπήνεγκε ρεγαλην μεταβολήν είς τά οικονομικά τής 
Γαλλίας. Ή είύησιζ πεοί έλαττώσεως τό>υ δημοσίων έξόδων, ή ε
πιβολή νέων φορών, ή διακήρυξις, ότι δέυ θέλει γίνει νέου δάνειου καϊ 
ό προύπολογισρός τού δημοσίου χ^ρέους ρετέβα/λον όλοκθήρως τήυ θέ- 
σιν τής νομισματικής αγοράς. Ό Κ. Φούλδ διά τής έκθέσεως ταύ 
της προσήυεγκε τή εαυτού πατρίδι μεγί·την υπηρεσίαν καί έδειξευ 
είς τόυ έξω κόσμου τόυ τρόπου τής Οικονομίας.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ. (Ιανουαρίου 28.)
’Λαστερδάρης βραχυπρόθεσμα 11.15 1/2—16 1/2

» 3 μηνών 11.18 — 1,4
1’οττεοδαρ.ης U 11.18 — 1/Ί
Άρβέρσης Μ 25.37 1/2—42 1/2
1ύουξελλό)υ V 25.37 1/2-42 1/2
Αμβούργου V 13.7 1/4— 1/2
Παρισίων β Ρ v-/y “^p^^ τμ α 23.12 1/2—17 1/2

» 3 ρηνόίν 25.40 —45
Μασσαλίας U 25.42 1/2—47 1,2
Φραγκφόρτης » 118 1,4— 3/8
Βιέννης » 14.5 —1 ο
Τεργέστης b 1-1.10 —20
Πετρουπόλεως Β 32 1,2— 5,8
Κοπ ευαγής Μ 9.12 —15
Μαδρίτης 1» 48 1/2— 5/8
Κ άδικος Β 48 1/2— 5/8
Λιβόρνου • 23.37 1/2—62 1/2
Γενούης > 25.53 — 60
Μιλάνου ·« 23.55 — 60
Νεαπόλεως 40 - 1/8
Παλέρρου 3 119 1.4—120
Μεσσήνη: » 119 1/2—120
ΛισβόΓνος 90 ήμ.ίρώυ 51 7,8—52
Όπόοτου 32 — 1/8

Τά ευ κυκλοφοοία τραπεζικά γραρράτια κατά τήυ παρελ.θούσαυ 
εβδομάδα ήσαν λίοαι 20,951,170, τό δέ μεταλλικόν χρηματικόν 
λίραι 1 6,350,939.
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σιν, άώλά καί παοά τοΐς οηροϊύπτοις ήτοι μισθωτοί; κτημάτων, ώσ 
περ εν *kyy\i»  καί ταίς Ήνωμέναις Ποίιτειαις της ’Αμερικής, έν 
ταις κώααις καί χωρέοις. ’Αναλογίας γενομένης, εύρε'θη, ότι α
ναλογεί μία εγνμερ'/ς άνά 7,966 κατοίκων της Ελβετίας, ένω εν 
Γαλλία η αναλογία είναι μία πρός 26,643 κατ.

ΥΠΟΛΟΓ1ΖΟΥΣΙΝ, ότι ό άριθμός τών προσώπων, άτινα ύπηρε- 
τούσι την αύλήν τής Πετρουπόλεως καί εργάζονται οπωσδήποτε 
δι’ αυτήν, αναβαίνει εις 30,000.

ΕΝ τω Ήνωμε'νω Βασιλείω τής Μ. Βρεττανίας καί’Ιρλανδίας ρ.ό ■ 
νον. ύπάρχουσι 2,000,000 ανθρώπων ασχολούμενων απάντων εις 
τήν μεταλλευτικήν.

Ή επιφάνεια τού Λονδίνου σήαεοον είναι 78,029 α ικρων (ί αίκρον 
ζζζ4,840 τετραγωνικών ύαρδών). Τό Λονδίνον δέ τού 1862 είναι 
τριπλάσιον παραβαλλόμενου π>ός τό τού 1801 καί ό πληθυσμός αύ
τού κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν ηύξησε κατά 1,000,000 ψυχών.

ΚΑΤΑ τούς τελευταίους ένδεκα μήνας μέχρι τής 1ης δεκεμβρίου 
τού παρελθόντος έτους τό αμερικανικόν ναυτικόν ύπέστη έκ ναυα 
γιων ζημίαν 17,716,250 δολλάρων, άπερ εισίν ή αξία 892 πλοίων 
ελευθέρων φορτίου. Έν τω καταλόγω δέ άναφέρονται 49 ατμόπλοια, 
219 ιστιοφόρα κτλ.

ΕΝ ’Αγγλία καί Ούαλλία άπεθανον έκ δηγμάτων λυσσώδων ζώων 
τώ 1831, 23 άνθρωποι· τώ 1832, 13*  τώ 1833, 11*  τω 1834, 
16*  τώ 1835, 14*  τώ 1856, 5· τω 1837, 3 καί τώ 1838 2. 
*Οθεν ό αριθμός τών θυμάτων τής λύσσης έτησίως ήλαττούτο.

ΧΡΗΣΙΣ ΟΠΙΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΝΩΜΕΝΑΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙΣ ΤΗΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ. — Έν τφ τού 1861 εκθέσει τού τελωνείου τών Ηνω
μένων Πολιτειών τής ’Αμερικής παρατηρείται, ότι κατ' εκείνο τό 
έτος είσήχθησαν 300,000 λίτρων οπίου. Έκ τής ύπερβολικής δέ 
ταύτης ποσότητας ύπολογίζουσιν, ότι μόλις τό 1/10 έδαπανήθη έν 
τοίς φαρμακείοις δι’ ιατρικούς σκοπούς, ώστε τά έπίλοιπα 9/10 
κατηναλώθησαν είς τήν κατασκευήν μεθυστικών ποτών.

ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΟΝ ΧΡΕΟΣ. — Τό εξωτερικόν χρέος τού Μεξικού 
είναι 76,136,162 δολλάρων. Έκ τούτων δέ 60,621,843 οφεί
λονται είς ’Άγγλους καί 3,000,000 είς αμερικανικά; απαιτήσεις.

ΤΩ 1838 διά 323 χαρτομύλων, τών υπαρχόντων τότε άνά παν 
τό βρεττανικόν Κράτος, κατεσκευάσθησαν 93,466,286 λίτρ. χάρ
του, τω 1749 άνέβη ή παραγωγή αύτού είς 121,800,000 λίτρ. 
καίτώ I860 διά 384 χαρτομύλων κατεσκευάσθησαν 223,575,000 
λίτραι.

ΚΑΤΑ τήν εβδομάδα τήν λήγουσαν τή 28η τού παρελθόντος Δε
κεμβρίου 28,993 άνθρωπποι διέβησαν τόν Τάμεσιν διά τής ύπο- 
ποταμίου οδού, και έπλήρωσαν όλοι ώς διόδια 120 λιρ. 16 σελ. 
1 δηνάρ.

Ο μακρότατος υπόγειος σιδηρόδρομος έν Λονδίνω έσεται δύο μι 
λίων τό μήκος.

ΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΑΜΑΞΩΝ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ.—Κατά 
πάσαν πρωίαν καί εσπέραν καθίσταται σχεδόν αδύνατον καί επι
κίνδυνον νά διασταυρώση τις τάς οδούς τού Λονδίνου καί άν όχι 
όλας, τουλάχιστον τάς μεγαλειτε'ρας καί κεντρικωτέρας καθ’ όλον 
τό διάστημα τής ημέρας, δι’ ών αί άτελεύτητοι διπλαί καί τρι- 
πλαι σειραί τών αμαξών, τών πολυκροτάλων καί πολυψόφων 
λεωφορείων καί τών παντός είδους καί μεγέθους φορταγωγών 
αμαξών διαβαίνουσι καί μεταφέρουσι τής νέας ταύτης Βα
βυλώνας τά πλήθη καί τά διάγορα εμπορεύματα. Κατά τά 
δύο ετη 1858 καί 1859 ό αριθμός τών ανθρώπων, οιτινες δια- 
σταυρούντες τάς οδούς Επεσαν χαμαί, κατεπλακώθησαν, άπώ- 
λεσαν τόν έτερον τών ποδών ή τών χειρών ή άμφοτέρας ή ύπέ- 
στησαυ άλλην καιρίαν πληγήν έκ τών άμαξών, ήτο 1,843, έξ ών 
126 έφονεύθησαν καί οί μεν 30 έφονεύθησαν έν τώ καλουμένω *Α-  
στει, οί δέ 96 είς τά λοιπά μέρη τού Λονδίνου. Άλλ’ ό αριθμός 
αύτός είναι έλάχιστος παραβαλλόμενος πρός τά έκ τών άμαξών 
συμβαίνοντα δυστυχήματα έν Παοισίοις καί άλλαις πόλεσι μικροτε- 
ραις τού Λονδίνου· καθότι έν τή πόλει ταύτρ, ήτις έστίν ού μόνον 
πρωτεύουσα τής Μ. Βρεττανίας, αλλά, Δύναται τις είπείν, καί τού 
κόσμου όλου, καί πληθυσμός μεγαλείτερος ύπάρχει, ώς 3,000,000 
σχεδόν, καί αριθμός άμαξών έπίσης μεγαλείτερος, καί κίνησις τών 
κατοίκων μεγαλειτέρα ή έν ταίς άλλαις μεγαλοπόλεσι τής γης.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ ΕΞ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΤΑ 
ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ.—Κατά τήν εβδομάδα τήν λήγουσαν τή 4η 
ίανουαρίου έ. ε. αί όλικαί εισπράξεις έξ όλων τών σιδηροδρομικών 
γραμμών 10,049 μιλίων έν τώ βασιλεία) τούτω άνέβησαν είς 
463,265 λιρών, ένω κατά τήν αντιστοιχούσαν εβδομάδα τού πα
ρελθόντος έτους αί εισπράξεις έκ γραμμών 9,846 μιλίων ησαν 
454,248 λιρών. Έκ τών δεκαπέντε κυριωτέρων σιδηροδρομικών 
γραμμών ολικού μήκους 6,641 μίλ., είσεπράχθησαν 331,000 λιρ. 
απέναντι 352,365 λιρ. έπί 6,521 μιλίων τώ 1861. Έκ δε τών 
άλλων 63 σιδηροδρομικών γραμμών ολικού μήκους 3,407 μιλίων 
είσεπράχθησαν 109,263 λιρ., καί κατά τήν αντιστοιχούσαν εβδο
μάδα τού 1861 έκ τών αύτών γραμμών, ών τό ολικόν μήκος ήτο 

ί τότε 3,325 μιλ., 101,883 λιο. Αί εισπράξεις δ’ αύται τής εν λόγω 
; έβδομάδος ήσαν μεγαλείτεραι μέν, παραβαλλόμεναι πρός τάς τής 
' άντιστοιχούσης έβδομάδος π. μικρότεραι δέ κατά 29,000 λιρ. 
ί παραβαλλόμεναι πρός τάς εισπράξεις τής αμέσως προηγούμενης έ

βδομάδος.

"ST ΑΤΙΣΤΙΚΑΙ.

ΕΝ Νέα Ύόρκη ύπάρχουσι 42 δημόσια εσπερινά σχολεία, έξ 
ών τά ήμίσεα είναι προωρισμένα διά τούς άρρενας καί τά άλλα διά 
τούς θήλεις. Είς τά σχολεία δέ ταύτα φοιτώσιν ημεδαποί καί άλλο- 1 
δαποί πάσης τάξεως καί ηλικίας άνθρωποι, οιτινες, έν καιρώ τής ή - 
μέοας ασχολούμενοι είς τάς έργασίας των, δέν δύνανται νά φοιτώ- 
σιν είς τά δημόσια ήμερινά σχολεία. Σημειωτέον δέ, ότι οί μαθηταί 
τών ήμερινών δημοσίων σχολείων απαγορεύονται νά φοιτώσι και 
είς τά εσπερινά, καί τούτο, ίνα μένιρ ικανός χώρος διά τά κατά τό 
διάστημα τής ήμέρας περιωρισμένα άπειρα πλήθη τής Νέας Ιορ- 
κης, άπερ αγεληδόν τρέχουσιν είς αύτά μετά τό τέλος τής έργασίας 
των πρός καλλιέργειαν τού πνεύματος αύτών. Ίνα δέ έννοήση τις 
οποίοι άνθρωποι φοιτώσιν είς τά σχολεία ταύτα, αναφερομεν, ότι 
ύττΓρίτριά τις Ιρλανδή,ύπανδρευθείσα Κινέζον παρεπιδημούντο έν τη 
πό)ει εκείνη, έξηκολούθει ε'πί μακρόν χρόνον μετά τού φιλτάτου αύ- , 
τής συζύγου νά φοίτα τακτικώς κατά πάσαν εσπεραν εις εν τών 
σχολείων έκείνων, ών ό αριθμός τών διδασκάλων αναβαίνει εις 400, 
καί οί πλείστοι αυτών διδάσκουσι συγχρόνως καί έν τοίς ήμερ*νοίς  
δημοσίοις σχολείοις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ. — Τά δημόσια έκπαιδευτήρια 
τού Βερολίνου, ούτινος ό πληθυσμός ύπερβαίνει τάς 400,000 ψυ
χών, εισίν έπί τού παρόντος ταύτα*  7 γυμνάσια*  1 προγυμνάσιον*  
5 πρακτικά σχολεία (προωρισμένα διά μαθητάς, οιτινες δέν έχουν 
σκοπόν ν’ άκολουθήσωσιν έπιστήμας)*  1 βιομηχανικόν σχολείον*  3 
ανώτερα σχολεία τών κορασίων*  5 σχολεία τών παίδων, έν οίς 
προπαρασκευάζονται, ίνα είσέλθωσιν είς ανώτερα εκπαιδευτήρια*  
23 κατώτερα καί στοιχειώδη σχολεία τών παίδων καί κορασίων· 
14 ευαγγελικά καί 6 καθολικά σχολεία υπό τήν έφορίαν διαφόρων 
εκκλησιαστικών συλλόγων*  3 έβραϊκά σχολεία*  6 ορφανοτροφεία, 
έξ ών 1 είναι εβραϊκόν, 1 καθολικόν καί τά λοιπά τέσσαρα εύαγγε- 
λικά*  4 έκπαιδευτήρια ύπό τήν διεύθυνσιν εταιριών καί 2 σχολεία έν 
φυλακαίς.

Τά δέ ιδιωτικά σχολειά είσι τά επόμενα*  1 έμπορικόν σχολείον*  
7 σχολεία διά παίδας τής άνωτέρας τάξεως*  27 στοιχειώδη σχο
λεία τών τής μεσαίας τάξεως παίδων*  27 σχολεία τών άνωτέρας 
τάξεως κορασίων καί οικοτροφεία*  26 σχολεία τών τής μεσαίας τα- 
ξεως κορασίων*  14 σχολεία δι’άρ’ρενα καί θήλεα*  ώστε ό αριθμός 
τών μέν ιδιωτικών σχολείων είναι 102 καί ό τών δημοσίων 80. 
Πρός τούτοις ύπάρχουσιν 9 βιομηχανικά σχολεία διά τά κοράσια, 
έν οίς διδάσκωνται τά συνήθη στοιχειώδη μαθήματα ώς καί έν τοίς 
άλλοις σχολείοις*  58 ραπτικά σχολεία*  10 σχολεία, άτινα άνοί- 
γουσι άνά πάσαν κυριακήν καί είναι διά παίδας έχοντας ηλικίαν 
κάτω τών 14 έτών 3 σχολεία διά τήν έξακολούθησιν τών σπουδών 
τών νέων έκείνων, οιτινες είσήλθον ήδη είς τό έμπόριον καί 6 διόα- 
σκαλεία, έν οίς προπαρασκευάζοντας διδάσκαλοι δι’ αλληλοδιδακτικά 
σχολεία. *Ο  άριθμός τών διδασκάλων είναι 1,341, ό τών διδα- 
σκαλισσών 469 καί ό τών μαθητών, άρρένωντε καί θηλέων, 37,213. 
‘Όθεν άναλογούσιν είς έκαστον διδάσκαλον καί διδασκάλισσαν 31 
μαθηταί έξ άμφοτέρων τών φύλων.

ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ, ΤΕΧΝΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΣ ΕΝ ΤΗ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΡΛΑΝΔΙΑ.—Αί 
δαπάναι διά τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν ύπελογίσθησαν ώς έξής διά 
τό έτος 1861—1862 παρά τής κυβερνήσεως. Διά τήν δημοσίαν 
έκπαίδευσιν έν τγ Μ. Βρεττανία 803,794 λιρ.*  διά τό τρτ,ροι τών 
τεχνών καί έπιστημών 111,484 λιρ.*  διά τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν 
έν ’Ιρλανδία, 285,377 λιρ.*  διά τό πανεπιστήμιον Λονδίνου, 4,993 
λιρ.· διά τό πανεπιστήμιου τού Άγ. Άνδρέα, 1,453 λίρ.*  διά τό 
πανεπιστήμιου τού Άβερδήν 7,693 λιρ.*  διά τό πανεπιστήμιου τής 
Γλασκώβης 1,980 λιρ.· διά τό πανεπιστήμιου τού Εδιμβούργου, 
βοτανικούς κήπους κτλ. 4,757 λ.ιρ,· διά τό πανεπιστήμιου τής Βα- 
σιλίσσης έν ’Ιρλανδία 2,336*  διά τά αυτόθι κολλέγια 4,800 λιρ.· 
διά τό Βρεττανικόυ Μουσείου 100,414 λιρ.*  διά τήν Βασιλικήν 
Εταιρίαν τού Λονδίνου, 1,000 λιρ., τού Εδιμβούργου 300 λιρ.

Έν τώ ανωτέρω καταλόγω, δι’ ού ό αναγνώστης μανθάνει όπόσα 
χρήματα δαπανά ή βρεττανική κυβέρνησις διά τήν δημοσίαν έκπαί- 
δευσιν καί όποια καί όπόσα εισί τά ανώτερα έκπαιδευτήρια, δεν 
άυαφέρουται τά δύο περίφημα καί αρχαιότατα αύτής πανεπιστήμια, 
δηλ. τό τής ’Οξφόρδης καί τό τής Καυταβριγίας καί ό λόγος είναι, 
οτι άμφότερα τά πανεπιστήμια ταύτα «χουσιυ ίδιαν κολοσσιαίαυ 
περιουσίαν καί παρά τής κυβερνήσεως δέν λαμβάνουσιυ ούδεμίαυ 
χρηματικήν βοήθειαν.

Η Βουλή τών 'Ομότιμων ή τών λόρδων τής Μ. Βρεττανίας καί 
’Ιρλανδίας έπί τού παρόντος σύγκειται έκ δύο βασιλικών δουκών, 
τριών αρχιεπισκόπων, 23 δουκών, 31 μαρκεσίωυ, 163 κομητών, 
30 ύποκομήτωυ, 27 έπισκόπωυ καί 160 βαρώνων. Ό δ’ έπίσκο- 
πος τού Λουτρού καί τής Ούαλλίας έπίσης είναι μέλος ώς βκρώυο^ 
Αύκλάνδης, ώστε ό ολικός άριθμός των μελών τής Βουλής τών Όμο_ 
σιμών είναι 440. Ύπάρχουσι δέ καί άλλοι 19 'Ομότιμοι ανήλικες 
οιτινες θά είσέλθωσιν είς τήν βουλήν εκείνην καί λάβωσι τάς άναμε- 
νούσας αυτούς έδρας, όπόταν έυηλικιωθώσιν. Οί'Ομότιμοι τής Σκω. 
τίας καί ’Ιρλανδίας, οιτινες δέν εί>αι μέλη τής Βουλής τών λόρδων, 
άναβαίνουσιν είς 114, έξ ών έξ είσιν ανήλικες. Γυναίκες δέ 'Ομότι
μοι, ών ό τίτλος είναι ίδικός των, άριθμούνται 15. Ό άριθμός τών 
μυστικό συμβούλων έν ’Αγγλία καί ’Ιρλανδέ? είναι 224. Έν όλ»7 δέ 
τή Μ. Βρεττανία καί ’Ιρλανδέ? ύπάρχουσιν 853 βαρωνέτοι ή ύπο- 
βαρώνοι, 472 ιππόται καί 109 εύγενείς καί βαρωνέτοι, οιτινες 
έπίσης είναι ιππόται τών διαφόρων ταγμάτων τής βρεττανικής ίπ- 
παδος. Οί ιππόται τού τάγματος τού λουτρού είναι 772. Έν τώ 
στρατώ ύπάρχουσι 3 στρατάρχαι και 506 στρατηγοί καί άλλοι 
286 ς·ρατϊ3γ01 ινδικώ ςρν,τω. Έν τώ ναυτικώ ύπάρχουσι 301 
ναύαοχοι, οί δέ δικηγόροι τής βασιλίσσης ή τού Στέμματος ήτοι οί 
εισαγγελείς όλοι είναι 150.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑ. — Έπί τού 
παρόντος δημοσιεύονται έν Ελβετία, ής ό πληθυσμός αναβαίνει είς 
2,400,000 ψυχών περίπου, 300 έφημερίδες και περιοδικά. Έκ 
τούτων δέ 210 είναι γερμανικαί, 78 γαλλικαϊ καί 12 ίταλικαί. At 
εφημερίδες δέ αύτα'ι κυκλοφορούσιν ού μόνον έν ταίς μεγάλαις πόλε-

0 ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ. [ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30, 1862.

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

ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΤ 1861 ΤΟΥ ΟΥΑΙΤ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ.

Έθεωρήθη ύπό περπίου διακοσίων ιατρών ώς ή άποτε/g. 
σματικωτέρα έφεύρεσις είς τήν θεραπείαν τής έντεροκοίλη^, 
Χρησις χαλυβόίνου ελατηρίου, πολλάκις Επιβλαβή έχοντος 
αποτελέσματα, δέν /ίνεται*  είναι απαλόν ύπόδεμα περί τό 
σώμα δεδεμένον, ενώ ώς άνθισταμένη δύναμις ύπάρχει τό 
προσκεφάλαιον και το προνομιούχο·» μ ο, 
χ λ ί ο ν εύκολώτατα και εγγύτατα προσαρμοζόμενα, ωστβ 
ούδαμώς φαίνονται*  δύναται δέ τις καί κοιμώμενος νά φέρρ. 
Περιγραφήν δύναται τις νά λάβρ άμα αιτήσει, καί ό έπί. 
δεσμό; άποστέλλεται διά τού ταχυδρομείου, άν άποσταλή 
πρός τόν έργοστασιάρχην Mr WHITE, 228, Piccadilly, 
London, ή περίμετρο; τού σώματος, δύο δακτύλους κάτω.

θεν τού ισχίου.
Τιμή έτεροπλεύρου επιδέσμου 16σ., 21., 26σ. 6δ. καί 31σ. 6δ.
Τιμή αμφιπλεύρου 31σ. 6δ., 42σ., καί 52σ. 6δ.
Τιμή όμφαλικού έπιδέσματος 42σ., καί 52σ. 6δ.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΔΙΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ, κτλ.

Δι*  έξογκωμένας φλέβας καί διά πάσα; τάς εξασθενήσεις και εξογκώσει 
τών κνημών, εξαρθρώσει; κτλ. Είναι πορώδη, λεπτά και εύθηνά, και 
γοροΰνται ώς τά συνήθη περιπόδια. Τιμή 4σ. 6δ., 7σ. 6., ΙΟσ. και 16σ. 
έκαστον.

JOHN I. HITE, έργοστασιάρχης.
228, Piccatilly, London

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΔΩΡΕΑΝ.

ΚΑΤΑΠΟΤΙΑ ΩΛΑΟΥΑΙΗ.!

'Αδυναμία καί ατονία.
Τά θαυμάσια ταύτα καταπότια, ταχέως άναζωογονούντα τό σύστημα, 

α’ίρουσι πάσαν αιτίαν αδυναμίας καί ατονίας. Νέο; ή γέρων, πλούσιο; ή , 
πένης, δοκιμάζων τό πΐρίφημον τούτο ιατρικόν, έν βραχεί αναλαμβάνει 
δύναμιν καί σθένος.

Βηζ, συνάγχ^η καί ασθμα.
Ό νόσημά τι τοιούτον νοσών, λαμβάνων δλίγας δόσεις καταποτίων, I 

καί έπιτρίβων τήν αλοιφήν έπί τού στήθους, έντό; τριών -ήμερων θέλει F 
αίσθανθή έντεύθεν μέγα όφελος κατά τήν επαγγελίαν τού καθ. Ώλλουαίη. I

Μητερΐς και θυγατέρες.
Είς τά*  πρώτα; τά καταπότια ταύτα είναι ανεκτίμητα εις τινα περίο· I 

δον τής ζωής, ένισχύοντα ταύτας νά διέλθωσιν άβλαβώς τήν κινδυνώδη I 
περίοδον τριών ή τεσσάρων ετών, οτε τοσαύται άπόλλυνται. Είς δέ τά; * 
νέας τό θειον τούτο φάρμαχον δέν έχει άλλο ίσον. Πλείονες λεπτομέρειαι I 
περιέχονται είς τάς εντύπους οδηγίας, τά; συνοδευούσας έκαστον κουτίον. I

Ήπαρ, στόμαχος, πνενμονβς.
Όλίγαι δόσεις τών καταποτίων τούτων καθαρίζουσιν έκ τής χολής τον 

στόμαχον^ έπαναγέρουσι τήν Ι.ειτουργείκν τού ηπχτος καί τών έντέρων, 
καί καθαρίζουσιν ούτω τό αίμα, ώστε ό πασχών λαμβάνει νέαν τρόπον ί 
τινα ζωήν. Πρός διατήρησιν καλής υγείας πας τις πρέπει νά παίρνϊ) I 
άπαξ τής έβδομάδος μίαν δόσιν τών καταποτίων τούτων. Πανταχού φημί- I 
ζονται ώς ανώτερα παντός ιατρικού.

Τά καταπότια τού Ώλλουαίη χρησιμεύουσιν ώς αριστον αντίδοτο» εί; | 
τάς έξήςάσθενείας, τούς παντοειδεΐςπυρετούς το αοθμα,τα χούερι/.α νοσή-■ 
ματα, τούς άχώρας, τά έντερικά νοσήματα, τόν κόλικα, τάς έμφράξειςΐ 
τών έντέρων, τήν φθίσιν, την ατονίαν, τόν ύδρωπα, τήν δυσεντερίαν, I 
τό έρυσίπελας, τήν αταξίαν τών εμμήνων, τούς σπασμούς, τήν ποδάγραν, I 
τήν κεφαλαλγίαν, τήν δυσπεψίαν, τάς φλογώσεις, τόν ’ίκτερον, τήν ήπατί· I 
τιδα, τήν πλευρχλγίαν, τας αιμορροΐδας, τούς ρευματισμούς, τήν δυσου- | 
ρίαν, τάς χοιράδας, τούς πονο'λαίμους, τήν λιθίασιν, τήν ·εφρίτιδα, τα 
ειδηματα, τά έλκη, τά αφροδισίαζα πάθη, τήν έλμινθίασι., τήν άδυνα- I 
μίαν έξ οίασδήποτε αιτίας κλπ.

Τά καταπότια καί ή αλοιφή πωλούνται ci; τό κατάστημα τού καθη- I 
γητού Ώλλουαίη (Holloway) 224 Strand, prfcs de Temple Bar, kLondres, I 
καί παρά πάσι σχεδόν τοίς εντίμοις γαρμα^οπώ).αις τού πεπολιτισμένου 
κόσμου.— Τιμή Ισελ. 1|δ., 4σ. 6δ , 11σ., 22σ., καί 33σ. έκαστον δο- I 
χεΐον κατά τό μέγεθος. Ό τά μεγαλείτερα λαμβάνων έχει μεγαλειτέρα» | 
ωφέλειαν. Όδηγίαι διά τόν πάσχοντα έξ οίουδήποτε νοσήματος προσκολ- - 
λώνται έν έκάστω δοχείω.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΒΟΥΤΗΚΤΩΝ

C. Ε. ΗΕΙΝΚΕ,
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

79, Great Portland St. London.
Ειδοποιεί τούς ιδιοχτήτας πλοίων., εμπό

ρους, πλοιάρχους κτλ. κτλ., δτ*  πολ.λαί 
τιώσεις εγένοντο έν τώ καλύ//μάτι ίήςκεφα
λής καί τή λοιπή ενδυμασία τού β-ι. Τηχτου,ήν 
ιρερων δύναται νά μένρ δουν πλ:ιόιερον 
εν τω ύδατι, προς έξαγο'γην πραγμάτων, 
σπόγγων καί μαργαριτών έ' ιού βυθού τηί 
θαλάσσης, πρός δέ τούτοι; η ‘ός κατασκευή’ 
θεμελίων λιμένων ή γεφυρών πρός επισκευή’ 
αυτών.

Α'. τάξεως μετάλλιο» εν τή ^Αγγλική εκθέσει τού 1851 καί έν rft Γαλ*|  
λική τού 1855- ’Υποβρύχιος μηχανικός τής’Αγγλικής, Γαλλικής, 'Ρω»*  | 
σικής, ’Ισπανικής, Πορτογαλλικής, Καναδικής, Περιβιανής, Βραζιλιανοί 
και ’Ινδικής Κυ&ερνήσ-ως.

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

Τά ωρολόγια στέλλονται πανταχού δι’ έξόδων τού ωρολ.ογοποιού I 
Διεύθυνσις 33 καί 34, Ludgate Hill, London Ε. C.

Παραγγελίαι δύνανται νά σταλώσι καί προς τον Κ.
J. Ε O’BRIEN,33, Bromptou Square.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ.

'Αρα έκ του άμ,ερικαυιζοΰ πολέμου προχλθεν 
ή τοσαύτη είς τά δύο ημισφαίρια άχρηριατία ή 
ριήπως αί του ευρωπαϊκού πολέμου προπαρασκευαϊ 
κατεγρέωσαν τάς πλείστας τών ’Επικρατειών;

Χίλια και οκτώ εκατομμύρια φράγκων είσΐ τδ 
έλλειμμα τοΰ γαλλικού ισολογισμού, και άγνω
στον μέχρι τοΰδε τδ τοΰ αγγλικού.....

Πάντα τά γερμανικά Κράτη καταχρεοΰνται· 
ή Πρωσία δανείζεται, ό Πάπας δανείζεται, ή ’Ι
ταλία δανείζεται, δσαι δέ τών ’Επικρατειών δέν 
εύρίσκουσι δανειστάς, έπιβάλλουσι φόρους 
νέους και παραιτούσαι τά νομισματοκοπεία προσ- 
τρέχουσιν είς λιθογραφεΐα.

Ή Αύστρία κατασκευάζει άδιαλείπτως τά πε
ριώνυμα αυτής παπίεργγέλδ.

Ή 'Ρωσία πολλαπλασιάζει τάς τιμαλφείς αύ
τής ά σ ιχν άτ σ ι α ι ς.

'Π Τουρκία βρέχει κ α ϊ μ έ δ ε ς.
At άγγλικαι ’Ivotat χαράττουσιν οικείας μπά

καν ό τ α ι ς.
Αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής χαρτο

νομίσματα και αύται καθ’ εκατομμύρια έκδίδου- 
σιν είς κυκλοφορίαν.

'Υπάρχει κίνδυνος μήτά μετάλλινα νομίσματα 
έξέλθωσι τού συρμού, παρακμάσωσι καί ταύτα, 
ώς πάντα τά ανθρώπινα, και έλθή ήμερα, καθ’ ήν 
οί συναλασσόμενοι τά προϊόντα των άνθρωποι 
γελάσουσιν όρώντες νόμισμα χρυσοΰν,ώς ποιούσι 
σήμερον οί θεώμενοι τήν ξυλίνην τής άρχαιότη- 
τος μάχαιραν.

Καί όμως τδ εύγενές μέταλλον άδιακόπως 
αύξάνεται καί πληθύνεται. Τί γίνεται; πού κατα
σταλάζει; πού κρύπτεται; Άφίνομεν νά άποκρι- 
θώσιν οί περί τά οικονομικά καταγινόμενοι καί 
έπιστρέφομεν είς τήν άλυτον, καίτοι λυθεΐσαν, 
άγγλοαμερικανικήν διαφοράν, ήν, δι’ ευφημίαν 
καί μέχρι νεωτέρας άφορφής, θέλομεν καλεΐ 
αμερικανικόν πόλεμον.

Καϊ λοιπόν ό αμερικανικός πόλεμος έπασχο- 
λεΐ τάς διανοίας τών πολιτικών άνδρών, τα- 
ράττει τάς κεφαλάς τών έμπορευομένων, εξά
πτει την φαντασίαν τών φιλελευθέρων, διότι 
άπδ τού πολέμου εκείνου έξαρτώνται· διά μέν 
τούς πρώτους ή ρύθμισις τών άλληλεθνών σχέ
σεων, έξ ής δύνανται νά προκύψωσι περίπλοκα! 
σοβαρώταται· διά δέ τούς δευτέρους ή άνοιξις 
τών έμπορικών καί βιομηχανικών πόρων (βΟύΧγ· 
χαί διά τούς τρίτους τό μέγα καί τρομερόν ζή
τημα τής άνθρωποδουλείας! Ή τρίτη αΰτη κα
τηγορία τής ανθρωπότητας περιλαμβάνει πάντας 
τούς μή άπεζωωμένους λαούς....

Εκαστος άνθρωπος κατά τήν θέσιν, ήν έν 
τών άνω τριών τάξεων κατέχει, ένδιαφέρεται 

προ παντός είς τό άφορών τήν εαυτού τάςιν ζή
τημα· ό Άγγλος άνθρωπος ένδιαφέρεται καί είς 
τα τρία όμού- ουτος καί τήν ρύθμισιν τών διεθνών 
σχεσεων δέν ορέγεται, καί τήν Ω^ευσιν τού βα- 
σ ι λ ε ω ς Βάμβακος απαιτεί, καί τήν άπε- 
λευθέρωσιν τών δούλων επιθυμεί· «Καί τά τρία 
Χαί γρήγωρα τά θέλει», καί έχει τάσιν νά τά λά- 
6η, ώς άλλοτε ό γνωστός έκεΐνος Αλβανός 
εΑαμβανε λέγων «τούτο μου τό δίνεις, τούτο σου 
τ° περνώ, έκεΐνό μου τό χαρίζεις.»

,?Λ'·ϊας είσξτι θέλομεν ίδει τό τρι
πλού·; τούτο ζήτημα ζωηρότατα συζητούμενον έν 
τω Κοινοβουλίω, καί τής συζητήσεως ταύτης τά 
^πλωματικά άτοπα ευκόλως άπό τοΰδε κατα- 
'Όούμεν.
, 1 ο τορυκδν κόμμα κηρύττεται τρανώς ύπέρ τής 
αναγνωρίσεως τών νοτίων Πολιτειών. Δύο οέ εί- 
σ’·'* οιαχωρίζουσαι τον άγγλικόν λαόν γνώμαι 
Χαι άλλήλαις αντίθετοι· ή μέν τούτων είναι ύπέρ 

ε^εΗ·βάσεως είς τά αμερικανικά πράγματα, 
5ε θπέρ τής ούδετερότητος. Ό τύπος, αί δη

μοσία·. και μερικά! αγορεύσεις, συνηγοροϋσι ς·ωϊ-
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κώτατα ύπέρ τής μέν ή τής δέ τών γνωμών 
τούτων.

Καί οι μέν όπαοοί τής έπεμβάσεως, τά αγγλι
κά καί μόνα συμφέροντα έχοντες υπ’ δψιν, άτε- 
λεύτητον τόν αμερικανικόν πόλεμον έπικαλούσι, 
και παράνομον καί όλέθριον είς τήν ανθρωπό
τητα, δυνάμενον νά περιπλέξη καί πάντας τούς 
ουδετέρους, καί τέλος πάντων, (καί δπερ πάντων 
χείριστον) στερούντα βάμβακος τήν Μ. Βρεττα- 
νίαν, ζημιούντα αΰτήν τά μέγιστα, καί έκθέτον- 
τα αύτήν είς έξοδα μείζονα τών έξόδων τού κρι
μαϊκού πολέμου. Τό δέ δεινότατον τών επιχειρη
μάτων αύτών είναι τό «τίνα έχομεν ανάγκην άλ- 
»λων αφορμών, άφού τά συμφέροντα ημών άπαι- 
»τώσι τούτο;»...

Οί δέ τής ούδετερότητος θιασώται άντιλέγον- 
τες τοΐς ύπεναντίοις αύτών αποκρίνονται, οτι και
ρόν εισέτι ικανόν αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι δέν 
έσχον, ίνα ύποτάξωσι τούς πολεμίους αύτών, καί 
ότι ή έπέμβασις είς τήν διαφοράν ταύτην, νΰν δτε 
δύνανται νά νικήσωσι κατά κράτος τούς αντιπά
λους αύτών καί νά άλλάξωσι τά πάντα, ήθελεν 
είναι μεροληψία έν τή πάλη άδικος καί αθέμι
τος, προσβάλλουσα τό άλληλεθνές δίκαιον. ’Έπει
τα παρατηρούσιν, ότι ή νΰν έλλειψις τού βάμβα
κος θέλει ωφελήσει είς τό μετέπειτα τήν Αγγλίαν 
ώς άνοιχθησομένων νέων βαμβακοφόρων πόρων· 
ότι τέλος πρόκειται περί άγώνος κατά τής άν
θρωποδουλείας, έν ώ ή Αγγλία έπάλαισεν έπί 
έτη πο'λλά ώς πρόμαχος τών μαύρων, καί ότι, 
άναγνωρίζουσα τούς Νοτίους, καταστρέφει τό 
λίαν ένδοξον αύτής παρελθόν. Άφήσωμεν αύτούς 
νά μάχωνται άνευ ημών, λέγουσιν οι οπαδοί τής 
ούδετερότητος, εντός μικρού θέλουσιν οίκοθεν 
έπικαλεσθή τήν μεσολάβησιν τής Εύρώπης.

’Ιδού έν συνόφει πού τό βαμβακερόν ζή
τημα περιήγαγε, κατά τήν αγγλικήν έποψιν, τόν 
αμερικανικόν πόμεμον, καί ιδού έπί τίνων βάσεων 
στηριχθήσεται ή κοινοβουλευτική συζήτησις, ή 
άβρά καί δικαίως έπασχολούσα ολόκληρον τήν 
προσοχήν τού υπουργείου Πάλμερστων, όστις όχι 
μόνον δέν άπέθανε, καθ’ ά ή παρισινή Έ φ η μ. 
τώ ν Σ υ ζ η τή σ ε ω ν έδημοσίευσεν, άλλ’απε
ναντίας χαίρων ύγείαν άκραν, όλος δέδοται είς 
τά δημόσια, καί γράψας πρός τούς πολιτικούς 
αύτού φίλους, παρεκάλεσεν αύτούς, ίνα τήν 6ην 
τοΰ έπερχοαένου φεβρουαρίου παρασταθώσιν είς 
τήν συνεοριασιν τοΰ Κοινοβουλίου, ένθα πρόκειται 
νά συζητηθώσι σπουδαία ζητήματα.

Προ δέ τής ήμέρας έκείνης οί ύπουργοί καί οί 
εαυτών φίλοι συμποσιάζουσι καί εύωχούνται.

Είδότες οί άναγνώσται ημών τά περί προκει- 
μένου, δύνανται εύκόλως νά κατανοήσωσι*  τάς 
όσον οΰπω γενησομένας σφοδράς έν τω Κοινο- 
βουλίω συζητήσεις.

Έρρέθη, ΟΤΙ ή άχχλικη κυβέρνησις όιεμαρτυρήθη 
κατά τοΰ ΐ'ις τό άμερικανόν Svvebpiov ύποβληθέντος 
νομοσχΐόιου περί κΧΐίσιως τών μεσημβρινών Χιμέ- 
νων είς τό ζένον έμπόριον. Προσθέτουσι μάλιστα οί 
είδότες, οτι νόμος τοιοΰτος ήθελε θεωρηθή ΰπό τοΰ 
μυστικοσυμβουλίου τοΰ Άγ. 'Ιακώβου, ώς διάρρηξις 
σχεσεων τρανή μεταξύ Εύρώπης και Ηνωμένων Πο
λιτειών.

Ό έπί τών έξωτερικών υπουργός Κ. Σήουαρδ απάν
των εις τας άπό 30^f νοεμβρίου διακοινώσεις τών 
τριών κατα τοΰ Μεξικού έκστρατευσασών συμμάχων 
δυνάμεων, λέγει διά της άπό ίης τοΰ άπελθόντος δε- 
κεμβρίου έπισήμου έπιστολής αΰτοΰ, ότι τό μυστικο- 
συμβούλιον της Οΰάσιγκτων δεν δύναται νά συμμε- 
τασχτ) μετά τών δυνάμεων έκείνων, διότι αί Ήνωμέ
ναι Πολιτεΐαι δέν άναμιγνύονται είς τάς διαφοράς αΰ- 
των μετά τοΰ Μεξικού. Αι δέ άπαιτήσεις τής όμοσπον ■ 
δικής κυβερνήσεως θέλουσι διορθωθή διόδου φιλικής, 
διότι σκοπόν δέν έχει νά καταφυγή είς μέτρα κατα- 
ναγκαστικά κατά τής δημοκρατίας έκείνης, ής ή άσφά 
λεία, ή εΰημέρεια καϊ ή εΰδαιμονία ένδεαφέρουσιν αΰ- 
τή τά μέγιστα' «Αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι, λέγει ό Κ. 
Σήουαρδ, εχουσι συμφέρον ύφ-ηλόν, (καϊ χαίρονται 
φρονοΰσαι, ότι τό συμφέρον τοΰτο είναι κοινόν καϊ είς 
τα υφηλά συμμαχικά μέρη καϊ είς τά λοιπά έξευγε- 
νισμενα Κράτη), όπως οί συμμαχήσαντες ηγεμόνες μή 

εκζητησωσιν αύξησιν χωρών μ,ηδέ άλλο τι ωφέλιμον 
μή παρεχόμενου καϊ είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας, ή 
εις οιανδηποτε άλλην εξευγενισμένην Επικράτειαν, 
και οτι ουδεμιαν θέλουσιν εξασκήσει επιρροήν πρός 
ζημίαν τοΰ δικαιώματος, όπερ ό ρ,εξικαυικός λαός έ
χει είς τό έκλέξαι καϊ ίδρΰσαι ελευθέριος τό είδος τής 
κυβερνήσεώς του.»

Πολλάκις εγένετο λόγος περϊ τοΰ άυεπαρκοΰς τοΰ 
αποκλεισμού τών λιμένων τών μεσημβρινών Πολι
τειών, και πολλοί είσιν οί μή είδότες τά καθέκαστα. 
Νομίζομεν ωφέλιμον νά παράσχωμεν ΐνταΰθα τά ονό
ματα των λιμένων καϊ τόν αριθμόν τών τηρούντων 
τον αποκλεισμόν έκαστου αύτών πλοίων.

Ό λιμήν τής Οΰίλμιγγτων άποκλείει αι ΰπό δύο πο
λεμικών πλοίων.

Ό τής Τσιάρλεστων,. ό τής Σάβανναχ, ό τής Φερ- 
νανδίνας, ΰπό δύο έκαστος.

Ό τής Κεϋ Οΰέστ, ΰπό πέντε.
Ό τής Τάμπα Βέύ, ΰπό ενός.
Ό τής Άπαλατσή Βέύ, ΰπό δύο, (καϊ ενός πρός δυ- 

σμάς).
Ό τής 'Ρενσάκολας, ΰπό τεσσάρων.
Ό τής Μοβίλ, ΰπό δυο.
Ό τής Σχϊπ Άϊλανδ, ΰπό τριών.
Ό Τίής Πάς ά λ'Οΰτρ, ΰπό δύο' (καϊ ΰπό δίο δυτικο- 

μεσημβρινώς).
Ό τής Βαρατάρια Βέύ, ΰπό ενός.
Ό τής Βέρβην Βέύ, ΰπό ενός.
Ό τής Γάλβεστ ων, ΰπό ενός.
Το όλον τών άποκεκλεισμένων λιμένων 14, καϊ ό 

άριθμός τών άποκλειόντων αύτούς πλοίων 33. Καϊ ό
μως ό άποκλεισμός δέν είναι πραγματικός.

Τήν τοΰ φθίνοντας μηνός περϊ εσπέραν κρότος 
ήκούετο κανονιών έν ’Αλγερία συνεχής, είς άπόστασιν 6 περίπου μιλίων, προερχόμενος ΰπό δύο άνειπολε- 
μουμενών πλοίων. Τήν δέ 22αν τοΰ αΰτοΰ μηνός, περϊ 
τήν εω άτμόπλοιον έφάνη έρυθρούς έχων τροχούς καϊ 
καπνοδόχους' εικάζεται δέ, οτι τό Σ ο ΰ ν τ ε ρ ήτο, 
δπερ, κατά τά φαινόμενα, έβύθισε τό άντίπαλον αΰ
τοΰ πλοΐον.

Ή έν τω άνθρακωρυχείω τής Νηοΰ Χάρτλεϋ συμ
φορά, περϊ ής έν τω παρελθόντι ημών φύλλω διελά- 
βομεν, κατέπληξε τόν άγγλικόν λαόν σύμπαντα' 21 δ 
έργάται ταφέντες έν τω ΰπογείω άπέθανον πάντες έξ 
άσφυξίας. Είς τήν ΰπ’ άριθμόν 66 σελίδα τοΰ σημερι
νού ημών φύλλου ιστορούνται τά καθέκαστα τοΰ τρο
μερού τούτου συμβάντος.

Αι είς περίθαλφιν τών χειρών καϊ ορφανών τών τε· 
θνεώτων γενόμεναι συνδρομαϊ άνέβησαν μέχρι σήμε
ρον είς 15 περίπου χιλιάδας λίρας στερλίνας.

Αι συνεισφοραϊ είς άνέγερσιν μνημείου πρός τιμήν 
τού πρίγκιπας ’Αλβέρτου άνέβησαν έν Λονδίνιρ είς 20,000 λίρας μέχρι τοΰδε.

Ή ΰπουργική έφημερϊς, ό ’Εωθινός Ταχυδρό
μος έδημοσίευσεν έν τώ φύλλω αΰτοΰ τής 2~ης τοΰ 
απερχομένου μηνός άρθρου περϊ διαδοχής τοΰ ελλη
νικού στέμματος καυστικώτατον ! Τήν είς τάς στήλας 
ήιιών μεταφοράν αΰτοΰ άποφεύγομεν διά τό άσκαυδά- 
λιστον' άλλα λυπούμεθά σφόδρα, διότι ό γράφας αυ
τό χλευάζει, προς τοΐς αλλοις, καϊ τήν πρός τόν βα
σιλέα τής Παυαρίας πρόσρησιν τής ελληνικής έπιτρο- 
πής, οτε παρ’ αΰτοΰ ήτει τήν είς τόν θρόνον τής Ελ
λάδος άνάβασιν τοΰ δευτερότοκου υιού αΰτοΰ. Τί μα- 
ταιοτης πραγμάτων ! δ,τι οί διπλωμάται προ τριακου- 
ταετηρίδος έπραξαν καταδικάζουσι σήμερον, καϊ τούς 
λόγους τών 'Ελλήνων, οΰς εύγενεΐς καϊ θεαρέστους τό
τε εΰρισκον, χλευάζουσι τανΰν, ώς « παιδαριώδεις 
καϊ γελοίους.»

Τέλος πάντων άφίκοντο είς Λονδίνου οί περιώνυμοι 
απόστολοι τών’Ανθενωτικών ΚΚ. Σλίδελ καϊ Μάσων 
καϊ οι γραμματείς αΰτών.

Γ 4ΛΛΙΑ.— Τό περϊ οικονομικών πραγμάτων ΰπό- 
μνημα τοΰ έπϊ τών οικονομικών ύπουργοΰ Κ. Φούλδ, 
δπερ συνοπτικώς τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα άνελΰ- 
σααεν, έπασχολεΐ ετι καϊ νΰν τον γαλλικόν τύπον, 
δστις πολλλά αέν γράφει καϊ πολλά σχολιάζει, τά 
πάντα έπϊ καλώ, οΰδεμιαν όαως αποφανσιυ άχρι τοΰδε 
άπεφάνθη. Νά καταχωρησωμεν τό ΰπόμυημα έκεΐνο 
τό τοσούτω έπίμηκες δεν δυνάμεθα, καϊ παν έπ’ αΰτοΰ 
σχόλιου νομίζοαεν περιττού, άφού προσεχώς τά νο
μοθετικά Σώματα θέλουσιν έπικρίυει καϊ έρευνήσει 
μέχρι κεραίας. "Οθεν άναμέυομεν, καϊ περιοριζόμεθα 
λέγουτες, δτι ή βάσις, έφ’ ής ή μέθοδος τοΰ Κ. Φούλδ 
στηρίζεται, είναι καϊ δίκαια καϊ έπιδεξία. Δίκαια, διότι 
φορολογεί τούς πλουσίους καϊ άνακουφίζει τούς πένη- 
τας" έπιδεξία, διότι προσελκύει τήν αγάπην τοΰ λαοΰ 
και την έμπιστοσύυηυ αΰτοΰ είς τήν κυβέρνησίν του.

Ό ξένος τύπος έπιδοκιμάζει τό νέον σύστημα τοΰ 
έπϊ τών οικονομικών ύπουργοΰ, μή έξαιρουμένων καϊ 
τών αΰστριακώυ έφημερίδων, α'ίτινες εύρίσκουσι, φαί-
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υεται, παρηγοριάν τινα διά τήυ αύστριακήν ανέχειαν, 
θεωροΰσαι τήυ γαλλικήν άναργυρί αν. Αι ιι-Τ/λι- 
καϊ εφημερίδες έγκωμιάζουσι τόν Κ. Φούλδ ό δε Χρ ό
νος επικροτεί πρό πάντων την προτειυομευην ελατ- 
τωσιυ τοΰ γαλλικού στρατού, έπικαλώυ τόν Κ. Φούλδ 
άυδρα έξοχου. Ό Έ ω θ ι ν ό ς Τ αχυ δ ρ όμ ο ς συμ
περαίνει προλόγων τήυ επιτυχίαν τού σχεδίου του Κ. 
Φούλδ, καϊ οιωνίζεται αισίως υπάρξτε τής Γαλλίας, 
τής Αγγλίας καϊ τής εύρωπαϊκής ειρήνης.^ Ό Ήμ ε
ρή σιοςΤηλέγραφος, τά Ή μ ε ρ η σ ι a Ν ε α 
καϊ αί λοιπαϊ εφημερίδες εκ συμφώνου επικροτοΰσι το σχέδιου τοΰ Κ. Φούλδ. ,

Παραπέμπομεν τού? άυαγνώςας ημών είς την νου
νεχή έπίκρισιυ του εκ Παρισίωυ ανταποκριτου ημών, 
όστις ώς έκ τής κοινωνικής αύτοΰ θέσεως είναι κρι
τής αρμόδιος. χ

Νέαν πολεμικήν άποστολήν πεμπει η γαλλική κυ 
βερνησις κατά τοΰ Μεξικού. Πριν ή επελθηο Φε
βρουάριος, 6,000 άυδρες και 900 ίπποι επιβιβάζονται 
είς Σχερβούργ καϊ Γουλών, διοικουμενοι υπο τοΰ 
στρατηγού κόμητος δε Λορενσεζ. Το σώμα τούτο πε
ριλαμβάνει, εκτός τοΰ έπιτελείου, το προσωπικού και 
τήυ υπαλληλίαν του οικονομικού, και τους επιτελείς 
καϊ υποτελείς του Μηχανικού και του Πυροβολικού. 
Σύγκειται δέ ώς εξής'

Έν σύνταγμα έκ δύο ταγμάτων τής γραμμής {τό 99ον).
"Εν τάγμα πεζών άκροβολιστων (το 1 2ου).
Δύο τάγματα ζουάβων.
Μία Ίλη τοΰ 2ου συντάγματος τών άκροβολιστών 

τής Αφρικής έπιβιβασθησομένη είς Όράν.
Μία κανονοστοιχία πυροβολικού, ή 1η τοΰ 9ου ε

φίππου συντάγματος.
Εις λόχος τοΰ μηχανικού.
Εις λόχος άγωγέων τών στρατιωτικών συσκευών.
Διάφορα άποσπάσματα τής οικονομικής και υγειο

νομικής τοΰ στρατού υπηρεσίας.
Καί τοι δέ λεγομένου, ότι ή μερική άπόβασις τώυ 

Ισπανών είς Βε'ρα Κρούτς ούδαμώς δυσηρεστησε 
τούς Άγγλογάλλους αύτών συμμάχους, ούχ ήττον κα- 
ταδείκνυται, ότι ή Γαλλία, προκειμενου περί κατα ξη ■ 
ράν δυνάμεων, είς ούδένα αφινει τα πρωτεία. Ο ι
σπανικός τύπος καϊ παλιν κηρύττει, οτι η Ισπανία 
θέλει διεκδικήσει, χρείας τυχουσας, κατα μονας τα 
εαυτής δικαιώματα' άλλ’ αι εφημερίδες τοΰ αγγλικού 
υπουργείου λέγουσιν, ότι ή Αγγλία ουδαμώς φθονεί 
τήν κατά ξηράν στρατιωτικήν τής Γαλλίας υπεροχήν, 
καϊ μετά χαράς ήθελεν ΐδει τήν κατά τοΰ Μεξικοΰ 
γαλλικήν στρατιάν θριαμβεύουσαν καϊ προξενούσαν 
τά αύτά άγαθά άποτελέσματα, οΐα παρήγαγεν έυ Συ
ρία. Θεμιτόν είναι νά φρονώμεν, ότι ό λόρδος 'Ροΰσ- 
σελ κηρύττει πλαγίως τήυ μή διαρκή διαμονήν τών 
γαλλ. στρατευμάτων έυ ταίς μεξικανικαΐς χωραις....

Καϊ άλλοτε έλαλήσαμεν περϊ τοΰ ζητήματος τής 
διανοητικής ιδιοκτησίας, όπερ πλεουάκις διεγερθεν έν 
Γαλλία πολλών καϊ σφοδρών συζητήσεων έγένετο 
πρόξενον. Ό πρόεδρος τής νΰν διορισθείσης έπιτροπής 
πρός έξέτασιν τοΰ πράγματος, ό κόμης Βαλέβσκης, 
έν τώ έκτεταμένω καϊ λίαν σπουδαίω αύτοΰ έναρκτη- 
ρίω λόγω περιγράψας το ιστορικόν τής ύποθέσεως 
ταύτης έλάλησε μετά πάσης όσης φιλοκαλίας καϊ 
προσφυίας. Τήν σήμερον το ζήτημα δέν έρευνα, έάν 
ό συ^γραφεύς έχη δικαιώματα έπϊ τών πονημάτων αύ
τοΰ, άλλ’ έάν τά δικαιώματα ταΰτα ώσι πρόσκαιρα ή 
διηνεκή. Οί αλιτήριοι βιβλιοπώλαι καϊ έκδόται τών 
βιβλίων, έκ κερδοσκοπίας αθεμίτου όρμώμενοι, χλευά- 
ζουσι^',τό περϊ διηνεκούς ιδιοκτησίας τώυ συγγραφών, 
παραβάλλοντες αύτά? πρός τήν ακίνητον έπϊ τής γής 
περιουσίαν. Έλπίσωμεν, ότι ή ύπό σοφών άνδρών 
συγκείμενη έπιτροπή σοφήν θέλει έκφράσει γνώμην, 
είς ήν πάντα τά έθνη ένδιαφέρονται, είς θρίαμβον τής 
δικαιοσύνης καϊ είς παΰσιν τής ακόρεστου βιβλιοπω- 
λικής ληστείας.

"Ινα κατανοήσωσιν οί άναγνώσται ημών, μέχρι τί
νος βαθμού οί Ύπεράλπειοι έρχονται ιιυαιδείας, με- 
ταφράζομεν τούς έξης λόγους τής παρισινής έφημερί- 
δος τοΰ Κόσμου, λαλουσης περϊ τη? έν 'Ρώμη άρ
τίως γενομένης έθνικής έπιδείξεως.

« Τά πάντα περιωρίσθησαν είς τήν έκθεσιν χαρτιών 
»τινών τριχρόων, κρεμαμένων διά ραμμάτων, ή κεκολ- 
χλημένων έπϊ τών άνωγείων ο’ίκων τινών διά βορβό- 
»ρου, ώς ήν είκός.» Γάλλος παπάς, έν Γαλλία γαλ
λικήν έφημερίδα γράφωυ καϊ γαλλικήν λαλών γλώσ
σαν τοιαύτα περϊ τριχρόου λέγει σημαίας.

Δημοσιεύομεν περαιτέρω τόν αύτοκρατορικόν λόγον 
κατά τήν έυαρξιν τών βουλευτικών έργασιών, τήυ ~~ηυ 
τού έκπνέοντος ίανουαρίου. Ή αφέλεια, ή άπλότης καϊ 
καϊ ή ειλικρίνεια τών έν αύτώ λεγομένων, τοΐς πάσιν 
ούσαι καταληπταϊ, ούδεμίαν έπιδέχονται σχολίασιν. 
Η δέ περϊ αμερικανικών πραγμάτων έκφρασις τοΰ 
Ναπολέοντος ούτως είναι αόριστος καϊ έλαστική, ώστε 
έκαστος δύναται να διερμηνεύση αύτήν κατά τήν έαυ- 
~οΰ έπιθυμίαν, καϊ ο λόρδο? Πάλμερστων όμοΰ, οστις 
βεβαίως προσπαθεί να πείση τούς Άγγλους περϊ τής 
μετοχής τής Γαλλίας εις έυδεχόμευόν τινα άγγλοαμε- 
ρικανικόν πόλεμον. Πιστευέτω ό βουλόμενος' ημείς 
άμφιβάλλομεν. Ή δεκαετής εύημέρια τής Γαλλίας, 
αι οίκουομικαϊ προσπάθεια;, αί έσωτερικαϊ μεταρρυθ-

ρίσει? καϊ βελτιώσεις, καϊ ή μέΧλουσα ευδαιμονία 
τήζ Γαλλία?, περϊ ωύ ό Αύτοκράτωρ τοσούτω σεμνύ- 
νεται, απάόουοι πληρέστατα πρός τον έν λόγω πόλεμου, όστις ούδέν Αγαθόν προϋπόσχεται εις to γαλλι
κόν έθνος, άλλ’ Απ' εναντίας θέλει μεγάλως ζημιώσει 
τήν Ι’αλλίαυ, υλικως τε και ηθικώς, και δύναται μα 
λίστα νά ένοχοποιήση κατα τι και την οσημεραι μεν 
στερεουμένηυ, μήπω δε καλώς έδραιωθεΐσαν ναπολεόν
τειου δυναστείαν. Ο χρόνος θελει αποδείξει, εαν η 
γνώμη ημών ή ορθή.

ΙΤΑΛΙΑ.— Τήν 18ηυ τοΰ έκπνέοντος, ημέραν εορ
τής τοΰ Αγίου Πέτρου, παππαδική ήτοιμάζετο έν'Ρώ
μη έπίδειξις' άλλ’ ή ευλαβής αυτή προσπάθεια ε- 
σκοτίσθη ένώπιον έθνικής τίνος έπιδειξεως, καθ ην ο 
λαός ύψώσας τάς τριχρόους της Ιταλίας σημαίας 
έπέγραφευ επ' αυτών καϊ εκραυγαζε τα επιyεyραμμέ
να ταΰτα' Ζ ή τ ω ή ελεύθερα Εκκλησία εν 
τω έλευθ έρω Κράτε ι ! Ό Π άπ ας δ έν είναι 
βα σ ιλεύς, ό Βίκτωρ Έμμανου ή λβασι- 
λεύς τής Ί τ αλί ας! Τήν δέ εσπέραν τής αυτής 
ημέρας φωταψία έγένετο είς πολλά μέρη διά πυροτε- 
χνασμάτων τριχρόων, και ο λαός διετελει εν ενθου
σιασμοί.

Ό πάπας άσθενήσας έπϊ βραχύ ανελαβε και πάλιν.
Αί γαλλικαϊ εφημερίδες δημοσιευουσιυ επισηματι- 

να έγγραφα άποδεικνυοντα τας υπο τής παπικής κυ
βερνήσεως πρός τήν ναπολεόντειου οικογένειαν γενο- 
μένας καταδρομάς, άπό τής πτωσεως Ναπολεοντος 
τοΰ ά. μέχρι τής αναγορεύσεως Ναπολεοντος τοΰ γ. 
Τά έγγραφα ταΰτα διαψευδουσι την υπο τοΰ παπα 
καϊ τοΰ πάτερ Άυτωνέλλη προταττομένην , πρόφασιν 
φιλοξενίας] παπικής, ινα μη εις τας απαιτή
σεις τής Γαλλίας ένδόντες Απομακρύ ν ω σ ι ν από 
'Ρώμης τόν Απόθρονον Φραγκίσκον. Η διαψευσις αυ
τή προξενεί είς τά δυο αγιωτατα πρόσωπα τιμήν ουχι 
μεγάλην.

Έρρέθη ήδη, ότι ή Α. Πρώην Νεαπολιτανική Με
γαλειότης καϊ ό καρδινάλιος Σφόρτσας είχον πεμψει 
βοηθήματα χρηματικά προς τους παθοντας εκ τής 
έκρήξεως τοΰ Βεζούβιού. Τό δημοτικόν συμβούλιου 
τής Τόρρε δέλ Γραικό καϊ πάντες οί αποτελοΰυτες την 
Έθυοφυλακήν τής πόλεως εκείνης πολίται συνελθόν- 
τες έπϊ τό αύτό συνυπέγραψαν πράξιν, δι’ ής διαμαρ- 
τυρούμενοι απορρίπτουσι τήν προσφοράν την προερ- 
χομένην «ύπό χειρων βεβαμμενων εν τω αιματι των «πολιτών.» "Ελαίου αμαρτωλού ού λιπανεί την κεφα
λήν τών φίλοπατρίδωυ 'Ιταλών.

Ή ΈφημερϊςτοΰΤουρίνου δημοσιεύει έν 
τω φύλλω αύτής τής 21 ης τοΰ μηνός άρθρου σοβαρώ- 
τατον έπιγραφόμενον «Ύά καταθυμια τών Ρωμαίων.» 
Τό άρθρου έκείνο, όπερ δι ελλειψιυ τόπου δέν δυνά- 
μεθα νά καταχωρήσωμεν, έχει βαρύτητα μεγαλην και 
αγγέλλει φάσιν νέαν καϊ ίσως τελειωτικήν τοΰ ρωμαϊ
κού ζητήματος. Πραγματευομενον περί τώυ επι Γε- 
ρουσίας είρημένων λόγων τοΰ Κ. 'Ρικάζολη, τών «ίσως 
τήν ώραν καθ' ήν ομιλώ, τό πεπρωμένου ήμΰιυ προχω- 
»ρεΐ κατά βήμα μέγα πρός τήν ωριμότητα αύτοΰ,» τδ 
άρθρον τής ήμιεπισήμου έφημερίδος μαρτυρεί, ότι οι 
λόγοι ούτοι δέν ησαν άπλοΰν ρητορικής σχήμα ή δι
πλωματικής δεξιότητας τέχνασμα, καϊ οτι ή έν 'Ρώμη 
άρτίως γευομένη εθνική έπίδειξις τρανώς εξηγεί τούς 
λόγους τοΰ πρωθυπουργού. Πολλά δε και αλλα επι 
τοΰ αύτοΰ θέματος διαλαμβάνον καϊ τήυ πορείαν τής 
ιταλικής κυβερνήσεως σύμφωνον πρός τά φρονήματα 
καϊ τάς έπιθυμίας τοΰ ιταλικού έθνους επιδείκνυαν, 
συμπεραίνει καϊ λέγει'

<ιθ Κ. Βιλλαμ,αρίνας είπε καϊ ημείς έπαναλαμβά- 
νομεν' τις έν έτει 1856 ήδύνατο νά προίδη τα από τοΰ 
έτους 1859 μέχρις ώρας γενόμενα κατορθώματα; τις 
δύναται νά προείπη τά έυ βραχεί γενησόμενα ; Πάσα 
παρερχομένη ήμερα ωριμάζει αυτα, και εαυ οι Ιταλοί 
δέν έλλείψωσιν αύτοϊ είς εαυτούς, ούδευ περιστατικού 
θέλει έλλείψει Απ’ αύτών·»

ΑΥΣΤΡΙΑ.—Όργώσι πρός πόλεμον αι βιενναίαι 
εφημερίδες! Άπό τής μεταβάσεως τοΰ Αύτοκράτορος 
Φραγκίσκου ’Ιωσήφ είς 'Ιταλίαν, ή δημοσιογραφική 
τής Αύστρίας γλώσσα κατέστη άρειμανής, ώς ήν κατά 
τάς παρααονάς τής διαβάσεως τοΰ Τεκίνου. Αί Απεϊ- 
λαϊ κατά τής ’Ιταλίας καϊ τών Ιταλών εισιυ αδιά
κοποι καϊ λίαν πρόχειροι' κλαγγή τών όπλων, κρότος 
τών κανονιών, οσμή πυρίτιδας ηλεκτρίζει τους Αυ
στριακούς. «Ή νίκη είναι βέβαια, ή δικαιοσύνη 
υπέρ αύτών, εως πότε υά Αυαμέυωσι; συντριβήτωσαν 
οί έχθροϊ τής θεοσεβούς καϊ Αμώμου Αύστρίας!» Εύ- 
χερές τό λέγειν, όσον δυσχερές το πραττειυ.

Ή Έ φη με ρϊ ς τής Β ε ρ ώ ν η ς, τό ήμιεπίσημον 
έκείνο οργάνου τής έν'Ενετία καισαροβασιλικής κυ
βερνήσεως, έδημοσίευσευ άρθρον πολεμικωτατ ον 
όπερ επέγραψε, Δ εΰτ ε π αρασκευασθώ μεν. 
Τό δέ δίδου μεγάλην είς τό άρθρου τοΰτο βαρύτητα 
είναι, οτι έδημοσιεύθη, καθ' όν χρόνον ό Αύτοκράτωρ 
διέτριβεν έν τή πόλε; έκείυη.

'Ιδού πιστή μετάφρασις τοΰ έυλόγω άρθρου. Συνι- 
στώμεν αύτό είς τήν προσοχήν τοΰ αναγνώστου.

«Ό πόλεμός έστι μάστιξ φρικαλέα! Άπό κοινού 
μετά τών χρηστών άνθρώπων πάσης χώρας όφείλομευ 
νά καταβάλωαευ πάσαν προσπάθειαν είς άποδίωξιν

αύτοΰ, 'ίνα έξασφαλίσωμευ είς τό έθνος ημών μέλλον 
ειρήνης Καϊ ταχείας προόδου' άλλά μάστιξ τις άλλη 
φρικωδεστέρα υπάρχει ή Αποστασία, ήτις ύπό μυστα 
κώυ εταιριών βοηθουμένη, εισδύει είς άπαντα τα Κρώ 
τη τη? Ευρώπης καϊ υποσκάπτει τά θεμελια αυτών. 
Ίστάμευοι ήμεις εν θεσει λίαν επικινδυνω, οφείλομε 
νά έκλέξωμεν έκ τών δύο τούτων κακών τό μή~χεΐρον 
καϊ νά είσέλθωμεν θαρσαλεως εις την υπο τοΰ καθή. 
κουτος δεικνυομένην ΰμίν οδον, διότι, εν οσω δεν κατα- 
στρέψωμευ έξ ολοκλήρου τούς αντιπάλους ημών, 
θέλομεν Απολαύσει ειρήνην αληθή, ασφαλείαν αληθή, 
έπϊ τής ηπείρου ταύτης.

»Οί διπλωμάται βεβαιοΰσιν, ότι ή ειρήνη έξησφα. 
λίσθη διά τό έτος 1862, άλλά ταΰτα λεγοντες ύττο- 
στηρίζουσιυ έκείνο, όπερ αύτοϊ εκείνοι δεν πιστεύου- 
σιυ. Αί πρός τήν έξαψιν καϊ τόυ έμπρησμου αφομ. 
μαί είσι λίαν πολυάριθμοι, ώστε δέν είναι δυνατόν ιίΛ 
μείνωμεν ολόκληρου καϊ τοΰτο τό έτος κρατούντες 
έπϊ β ρ αχίον ο ς όπλα. Εις μόνος τουφεκισμός 
ενός μόνου έμπροσθοφύλακος άρκεΐ, ίνα επαναγαγη εή 
Ιταλίαν τόν πόλεμον' άμα δ’ έπαναρξάμενος ο πόλε
μός εντεύθεν τώυ Αλπεων θελει εν ταχει εξαπλωθή 
έπϊ τής Εύρώπης απασης.

»Ή Γαλλία οπλίζεται κραταιώς. Αύξάνει τόυ στό
λου της, βελτιοί το πεδινόν πυροβολικόν της, σπου
δάζει νέον σύστημα στρατιωτικής προμήθειας καί 
νοσοκομίας. Πάντα ταΰτα άποδεικνύουσιν, ότι ο γνή. 
σ ι ο ς άρχηγός τοΰ έθνους εκείνου έπιθυμεί να έκστρα- 
τεύση κατά τίνος ισχυρού εχθρού. Αι λοιπαϊ δυνάμεις 
δέν σχολάζουσιυ, άλλ’ αύξάυουσιυ επίσης 'τού? στρα
τούς αύτών, όπως άντιπαραταχθώσι κατα τοΰ επικει
μένου κινδύνου.

»Έξ άπασών τών ’Επικρατειών τής Εύρώπης ή 
μάλα άπειλουμένη, ή μάλα μισουμένη υπο τής επανα- 
στάσεως, είναι ή Αύστρία, ή έκπροσωπεύουσα τα δόγ
ματα τής θρησκείας καϊ τής άρχαίας κοινωνικής τά- 
ξεως. Γιγυώσκομευ ημείς τούτο' καϊ δια τοΰτο οι ταρα- 
ξίαι τής κοινής εύταξίας εύρίσκουσιν ημάς έτοιμους 
είς υποδοχήν αύτών, ετοίμους, διότι απο δυο περίπου 
ετών ή κυβέρνησις έλαβε τά δέοντα μέτρα εις απα>- 
θησιν καί έξολόθρευσιν παντός πολεμίου ή εσωτερι
κού ή εξωτερικού.

»"Οθεν πείσωμεν ημάς αύτούς, ότι ή πάλη έστϊι 
εγγύς καϊ ότι έσται ή έσχάτη κατα τον ημετερον αι
ώνα, ή άποφασίσουσα τήυ τύχην τώυ λαών. Ας λά- 
βωσι τούτο πρό οφθαλμών οί άδρανεΐς καϊ οι ά ρι- 
στόδοξοι, καϊ άς άφήσωσι το κανονιού και πάλιν 
νά κροτήση' άφοΰ δέ τό ζήτημα λυθή, τότε έρχομεθα 
καϊ πάλιν είς τάς ήδείας άναπαύσεις του Τιτύρου, καϊ 
τότε θέλομεν λάβει καιρόν νά φυτεύσωμεν καϊ πάλιν το Παρράσιου άλσος ή νά καλλιεργήσωμεν τα άνθη 
έυ τοΐς κήποις τής Αρκαδίας. Άλλα σήμερον ηχεί ή 
έμβατήριος σάλπιγξ, ή δέ φωνή τών στρατηγών πα
ροτρύνει τούς μαχητάς είς μάχην. Παυσατωσαν τα 
έκνευρίζουτα ημάς πάθη, παυσάτω ο η ρ ε μ ι σ μ ο ς, 
παυσάτω ό ύπνος! "Ινα αύριον καταστώμεν εύδαίμο- 
υες, όφείλομευ σήμερον πάντες 'όσοι νά έπιδειχθώμεί 
ένοπλοι.

»'Η κυβέρνησις οφείλει καϊ αύτη κατα τήυ παρού
σαν περίστασιν υά γυωρίση έαυτήν και την αποστο
λήν αύτής, διότι ή κυβέρνησις μάλλον ή ο τοπος εκ- 
προσωπεύει τα συμφέροντα πάντων τώυ λοιπών εθνών.

»Ή Αύστρία είναι ό έσχατος φραγμός ό τεθείς κα
τά τής εισβολής τοΰ κοινωνικοΰ κατακλυσμοΰ' τον 
φραγμού τούτου άνατραπέυτος, επέρχεται ο θρίαμβος 
τών άσεβών. ’14? πράξωμεν λοιπόν μετά σταθερότη
τας, άς λυτρωθή ό τόπος άπό τών προδοτών, άς άπο- 
διωχθώσιυ άπό τών δημοσίων λειτουργιών πάντες οι 
οί δειλοί καϊ οί χαμαιλέοντες. Πάς αρχών έυ παρο- 
μοίαις περιστάσεσιυ οφείλει υά γιγνώσκη τό εαυτόν 
καθήκον καϊ υά τό έκπληροί άυευ άυθρωπίνου σε
βασμού.

νΔεΰτε τοίνυν έτοιμασθώμευ εις παλιν και έκαστος 
ημών κατά τήυ ιδίαν αύτοΰ δύναμιν πράξη πάυ το 
επ' αύτώ, είς βοήθειαν τής κυβερνήσεως. Μετά δέ τήν 
νίκην έξομεν τόυ καιρόν τοΰ σχολιάσαι τήυ βίβλον 
τής επιείκειας τοΰ Τίτου. Άρχίσωμευ πρώτου άπό της 
έξολοθρεύσεως τώυ εχθρών ημών καϊ άφοΰ ο μεγας α
γών περατωθή, τότε συγχωροΰμεν.» Ή έπαυάστασις ούδ' είς συμβιβασμόν έρχεται 
ούδ' είς ικεσίας' ή έπαυάστασις θέλει, καϊ εκφράζει 
τοΰτο μεγαλοφώνως, υά έξαλείψη τήυ Αύστρίαυ απβ 
τοΰ άριθμοΰ τώυ δυνάμεων. Λοιπόν γνωστοποιηθητο 
πρός τήυ έπαυάστασιν δι έργων επίσης άξιομνημο- 
νεύτων, ότι βασίλειουτής Ιταλίας, δεύτε- 
ρατοΰδεκεμβρίου, ιδού τί, χάρις ήμΐν, μέλλει 
νά έξαλειφθή άπό προσώπου τής γής. Πρός τί υά α- 
πατώμεθα; 'Εν όσω δέν έπιχειρίζομευ τήν έπιχείρυ 
σιν ταύτην, άδιαλείπτως θέλομεν έχει ενώπιον ημών 
τούς αύτούς κινδύνους.

»Άρα λοιπόν, χαΐρε έτος άγαθόν 1862/ οπερ κομί
ζεις ήμίν τήυ βεβαιότητα τοΰ γευησομέυου πολέμου. 
Πανταχόθεν άυυπομόυως περιμένεται ή συμπλοκή) 
καϊ παρ' ήμίν καϊ παρά τοΐς πολεμίοις ήαώυ. Ό Γα- 
ριβάλδης γράφει, ότι κατά μήνα αύγουστον. επιθυμεί 
νά είσέλθη είς Βιέννην. Δεύτε πραγματοποιήσωμεν 
τήυ προφητείαν αύτοΰ, καϊ άπελθόντες συλλαβωμεν 
καϊ ώς αιχμάλωτον έπιδείξωμευ ύτον κατα τα σανι-

ξοπήγματα τοΰ Πράτερ, έπϊ χρηματική πληρωμή, 
(1ς όφελος τώυ ήμετέρων τραυματιών.»

Όπόσον ταχέως έλησμόυησαν οί Αυστριακοί το Πα- 
χέστρον, τήν Μαγένταν, τό Σολφερΐυο ! ’Αλλ’ άς κά- 
μωσιυ έναρξιν πολέμου καϊ όλα εί να ι συγχωρη- 
μέν α.····· ,

Λόγος έγένετο πολύς περϊ διαμαρτυρήσεως τής Αύ- 
οπρίσς κατά τών ιταλικών έξοπλίσεων, καϊ ότι τό βι- 
evvaiov ανακτοβούλιου διά διπλωματικής αύτοΰ άνα- 
κοινώσεως προσεκάλεσε τας μεγάλας δυνάμεις, όπως 
άπαιτήσωσι τόν ιιφοπλισμόυ τής Ιταλίας. Ούδεμια 
μέχρι$ ώρας έφάνη τοιαύτη άνακοίυωσις καϊ λυπού- 
μεθα σφόδρα, διότι τοιαύτη τις πράξις έγένετο καϊ πρό 
τριών έτών πρόδροαος τοΰ ιταλικού πολέμου, καϊ ή 
Αύστρία άπώλεσε πάσαν τήυ συμπάθειαν πάσης τής 
Εύρώπης.

Ό αύτοκρ. Φραγκίσκος ’Ιωσήφ έ δη μ ιούργησευ 
gV Βιέννη ύπουργείου τώυ ναυτικών καϊ ανέβηκε τό 
χαρτοφυλάκιου αύτοΰ είς τόυ ύπουργόν τοΰ έμπορίου 
κόμητα. Βίκκεμβουργ. Λοιπόν, ύπάρχει καϊ έν Βιέννη 
ύπουργέίον έπϊ τώυ ναυτικίόυ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ.— Είς τάς πρωσικός Βουλάς ύπε- 
βλήθησαυ ύπό τής κυβερνήσεως τοΰ Βερολίνου πολυ
άριθμα νομοσχέδια, έυ οί? καϊ τό περϊ ύπευθύνου τώυ 
υπουργών.

Ό πρόεδρος τής πρωσικής Βουλής Κ. Γράβωβ άμα 
εκλεχθείς άπηύθυνε λογίδριόν τι βραχύ πρός τούς Κ. 
βουλευτάς πλήρες ειλικρινούς πρός τήν δυναστείαν ά- 
φοσιώσεως καϊ έκήρυξεν, «οτι ή Βουλή ούδέποτε θέλει 
χωρίσει την προς τον Βασιλέα πιστιυ από τής πρός 
τό έθνος πίστεως.» Ή διακήρυξις αΰτη προϋποθέτει, 
έάν δέν άπατώμεθα, οτι τά συμφέροντα τοΰ έθνους 
ταύτίζονται μετά τών τοΰ βασιλέως, καϊ τοΰμπαλιν. 
Άλλως, ή ταύτότης τής πίστεως είναι άκατόρθωτος.

Καϊ ή ΣΑβ,ΩΝΙΑ παρεδέχθη τήυ περί ξένων διαβα
τηρίων αρχήν τών φιλελευθέρων έπικρατειώυ, καί κα- 
τήργησε τήν έπιθεώρησιν αύτών. Τοΰ λοιπού δύναται 
τις νά μεταβή καί είς Δρέσδην άφανής, ώς μεταβαί
νει καί είς Βρυξέλλας καϊ είς Βερολίνου, κτλ.

Ό βασιλεύς τής Παυαρίας, διά λόγους ύγείας, ώς 
γνωστόν, κατέλιπε τήν έξουσίαν είς τό ύπουργικόν 
συμβούλιου καϊ απέρχεται είς ’Ιταλίαν. Αί υεώταται 
τών ειδήσεων βεβαιοΰσιν, ότι μεταβαίνει είς 'Ρώμην, 
ίνα άσπασθή τόν πόδα τοΰ Αγίου Πατρός.

Αί Βουλαϊ τής ΔΑΝΙΑΣ ήνεώχθησαν τήν 24ηυ τοΰ 
έκπνέοντος μηνός. Έν τω βασίλικώ λόγω τω άυαγνω- 
σθευτι ύπό τοΰ πρωθυπουργού λέγεται, ότι ή περϊ ά- 
ναδέσεως τών διερραγότων δεσμών μεταξύ τοΰ δουκά
του τοΰ Όλστα'ίυ καϊ τώυ λοιπών τής μοναρχίας με
ρών, προσδοκία δεν έπραγματοποιήθη. "Οτι διαπραγ
ματεύσεις γίγυονται, περί ρυθμίσεως τής συνταγματι
κής θέσεως τοΰ Όλστάΐυ, καϊ ότι αί φιλικαϊ προσπά- 
θειαι τών δυνάμεων, ύπέρ διατηρησεως μοναρχίας δα
νικής Ανεξαρτήτου, παρέχουσιν έλπίδας εύχαρίστου 
Χύσεως τοΰ δανογερμανικοΰ ζητήματος.

ΡΩΣΙΑ.— Αύτοκρατορικόν διάταγμα ορίζει αΰξησιυ 
φόρων άπό 1η? τοΰ Ιανουάριου 1862. 1ου τοΰ άμέσου 
φορου' 2ον τοΰ φόρου τοΰ χαρτοσήμου' 3ου τοΰ τώυ 
εισκομιζομένων έμπορευμάτων κατά 5 τοι? 0 Ο- ίου 
των ταχυδρομικών τελών.

Πρόκειται περϊ έλαττώσεως τής αυτοκρατορίας 
φρουράς άπό 30 είς 1 2,000 άνδρας.

Ό άπό Δύναβουργ είς Κόβνο σιδηρόδρομος δει· ή. 
νεωχθη, ένεκα τών έπισωρευθέυτων όγκων χιόυος' α[ δε μεταξύ τώυ δύο έκείνων πόλεων ταχυδρομικά; άμα. 
ξαι διέκοψαυ τήν ύπηρεσίαν αύτών. Οί οδοιπόροι ά- 
νάγκάζονται νά διαταξειδεύσωσιυ έπϊ κάρρου άσκε. τοΰ? (περικλαδνόϊ), νυν ότε τό ψύχος φθάνει είς ‘25° 
τοΰ έκατονταβάθου θερμομέτρου.

Χρεώγραφα έντοκα πρός 5 τοι? 0 0 έξεδόθησαν νέα 120,000,000 φράγκων.
Γράφουσιν έκ Πετρουπόλεως άπό 22α? τοΰ μηνός, οτι επί τρεις όλας εβδομάδας τό θερμότερου δεικνύει 20—25° κάτω τοΰ μηδενός. Ό χειμών είναι έξαιρετι- 

κος.
Οι Ισραηλΐται οί φέροντες δίπλωμα πανεπιστη

μιακού, ώς ιατροί ή χειροΰργοι δύυανται νά λάβωσι 
ττασαν δημοσίαν ύπηρεσίαν τοΰ Κράτους. Οί δέ έμπο
ροι δύυανται νά διατρίβωσι πανταχοΰ τής αύτοκρατο- 
Ρΐας. Οί προσκεκολλημέυοι είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ έπί τη? εκπαιδεύσεως υπουργείου, οίον καθηγηταϊ, έπιθεω- 
Ρόται, η διευθυνταϊ τώυ σπουδών είσϊν άσύδοτοι καϊ 
αζΐοι παρασημοφορίας.

Πρώτου ήδη δέν έψάλη είς Πετρούπολιυ τήυ ημέ
ραν των Χριστουγέννων ή συνήθης δοξολογία ή έπϊ ό- 

οκληρον πετηκονταετηρίδα ψαλλόμενη είς άυάμυησιυ Ιο7, ν,μΐΡα'ΐ> ιαθ' ήν άπεδιώχθησαν οί Γάλλοι έυ έτει oli. Σημείου τοΰτο, ότι ό πολιτισμός εισέρχεται ά- 
ψορολόγητος εις 'Ρωσίαν.

g ΑΝΑΤΟΛΗ.—Τί έπαθε πάλιν ό άγγλικός τύπος; 
ιατι καταφέρεται πικρότατα κατά τοΰ Διβανίου ; μή . τοι και πάλιν συμβουλή τις τοΰ σϊρ 'Ερρίκου Βοΰλ-
: Ρ παρηκούσθη ; μήτοι καϊ πάλιν διοικητική τις έπι- 

τιμησις άπευθύνθη πρός τόν Ανατολικόν Κήρ υ
α , Αγνοούμε; τό αίτιον' άλλ’ ε’άυ πιστεύσωμεν τά

ημισεα μόνον τών εκ Κωνσταντινουπόλεως γραφομέ- 
νωυ ύπο τώυ ανταποκριτών έφημερίδων τινών τοΰ 
Λονδίνου, καϊ μάλιστα τών 'Εωθινών Χρονικών, ώ / τότε άπελπιζόμεθα, έυώ απ’ έναυτίας πολλά είσι 
τά έυθαρρυντικά μέτρα τά ύπό τής οθωμανικής κυβερ
νήσεως λαμβανόμενα.

Ό νέος βεζύρης, καθ’ ά βεβαιοΰσιν, άπόφασιν έχει 
νά λύση τό περϊ έκποιήσεως τώυ έκκλησιαςικώυ κτη- 
μάτωυ (βακουφίων) μέγα ζήτημα καϊ υά δημεύση αύτά 
συναινέσει τώυ ούλεμάδωυ, οίτινες ΰπήκουσαν είς τήν 
σοβαρότητα τών περιστάσεων.

Οι στρατιωτικοί μισθοί δια τόν μήνα άπρίλιου έ- 
πληρώθησαν.

Ό διστάζων, ίνα μή ε’ίπωμεν άντικείμενος, είς τάς 
φιλελευθέρους μεταρρυθμίσεις Άλή πασσάς ήτησε τήν 
παραιτησιν του.

Ό Κυπριζλή πασσάς πέμπεται έκτακτος έπίτροπος 
είς Συρίαν.

Σουλτανικόν χάττι άιεγυώσθη τήν 21 ηυ τοΰ μηνός 
επϊ συμβουλίου υπουργικού, διατάττου τόν μύγαν βε- 
ζύρην νά έπισπεύση πάν δέον μέτρου είς ίσοστάθμι
α ιυ τοΰ προϋπολογισμού, διά υέωυ εισοδημάτων, είς 
άπότισιυ τότν δημοσίων χρεών, είς άυάπτυξιν παντός 
τοΰ πλούτου τής ’Επικράτειας καϊ είς κατάρτησιυ ύγιά 
τών κατά ξηράν καϊ θάλασσαν δυνάμεων. Τό έπϊ τών 
οικονομικών υπουργείου, καί τοι διατηρούν τήν ίδιά- 
ζουσαυ αύτοΰ αρμοδιότητα, έτεθη υπό τήν άμεσου διεύ- 
θυνσιν τού μεγάλου βεζύρου, οστις καθ' έκάστην ημέ
ραν έργάζεται μετά τοΰ σουλτάνου.

ΕΊπομευ, οτι το ήμισυ μόνον τών ύπό τοΰ αγγλικού 
τύπου λεγομένων κακών άρκεΐ, ίνα προξευήση απελπι
σίαν' λέγομεν δε, οτι τό ήμισυ μόνου τώυ μελετώ με
νών καλών, έάν πραγματοποιηθή, παρέχει έλπίδα. Μή 
κρίυωμεν λοιπόν πρϊν άκούσωμεν, καϊ μή άποφασίζω- 
μευ πρϊν Ίδωμεν. Ημείς οί ήδικημέυοι ποιήσωμεν καϊ 
πάλιν δικαιοσύνην τοΐς άδικήσασιυ ημάς, καϊ άναμεί- 
νωμεν άχρις ότου τά πράγματα λαλήσωσιν ούχϊ όμως 
όπως ή επίσημος έ φ η μ. τής Κωυς-αντ ιυουπ ό
λε ω ς λαλεΐ, ήτις, αυτί νά άναπτύξη τά οικονομικά 
μέτρα τά ύπό τοΰ νέου βεζύρου λαμβανόμενα, παρα
βάλλει τήν τουρκικήν ανέχειαν πρός τήυ αύστριακήυ 
πτώχευσιυ καϊ έγκαυχάται, διότι άλλη τις αύτοκρα- 
τορία έν Εύρώπη διατελεΐ είς χείρονα οικονομικήν 
κρίσιν.Άλλ’ έπειδή καϊ πάλιν περϊ Αύστρίας άκουσίως έ
λαλήσαμεν, επιτραπήτω ήμίν, αστειότητας χάριν, νά 
μνημονεύσωμεν περϊ λεγομένων τής βιευυαίας έφημε
ρίδος όΒάυδερερ {ό ’Οδοιπόρος) έυ τινι άρθρω αύ
τής έτιιγραφομέυω Δεύτε πορευθώμευ πρός 
την Ανατολήν! «Ή ώρα έπήλθε, λέγει ή έφημε- 
»ρϊς αΰτη, καθ' ήν οί κληρονόμοι διαμερισθήσονται τά 
ηύπάρχουτα τοΰ θνήσκοντος' ή Αύστρία δέν πρέπει υά 
»μείνη ή έσχάτη κατά τήυ διανομήν τοΰ θηρ ά ματ ος' 
ίνα δε τήυ άρίστηυ ύπέρ εαυτής έξασφαλίση μερίδα, 
»αρκεί, αυτί να πολεμή τό έυ Τουρκία χριστιανικόν 
»κίνημα, νά έπισπεύση τήυ διάλυσιν τής οθωμανικής 
»αύτοκρατορίας.»

Ή τής αύστριακής απληστίας ! ή έν Βερώνη ήμιε- 
πίσημος έφημερϊς καταβροχθίζει μοναπυευστεϊ τήυ 
Ίταλιαυ, ή έυ Βιέννη κυβερνητική έφημερϊς αποσυν
θέτει τήν Τουρκίαν καϊ απορροφά τά διαλελυμένα αύ
τής μέλη. Καϊ όμως ή Αύστρία πρώτη ύπάγεται είς 
άμεσου αποσύνθεσήν. Άλλά μήτοι ό φθισιών γιγνώ- 
σκει ποτέ τήυ εαυτού στάσιν ; « Τό μόνου Κράτος, » 
προσθετει ό μηδέποτε όδοιπορήσας βιενυαΐος Ό δ ο ι- 
πόρο ς, «τό δικαίως προσδοκών νά καταστή γενικός 
»κληρονόμος τής Ανατολικής Αύτοκρατορίας, έσται 
»τό κερδήσον καϊ διατηρήσου τήυ έμπιστοσύυην τών 
»χριστιαυώυ λαών.» Άγνωστου τί ή Αύστρία θέλει 
πράξει εΐ?|τό μέλλον, ίνα κ ε ρ δ ή σ η καϊ δ ι α τ η ρ ή- 
σ η την έμπιστοσύνην ταύτην' άλλ’ έξ όσων μέχρι τοΰ
δε έπραξε, πάντες όσοι, κωφοί τε, τυφλοί τε γιγνώ- 
σκουσιν, ότι μίσος απέχθειαν, αποστροφήν έκερδησε, 
διετήρησε καϊ θέλει διατηρήσει, έάν δεν άλλάξη πρϊν 
άποσυντεθή.

Οι Τούρκοι αύτοϊ έκεΐυοι (οί μυ είδότες, ότι ό συν
τάκτης τοΰ Βάνδερερ είναι Γ τ α χουδ ή ς Σάλο
υ ι κ τ ό ς) είσϊν οί μάλα αξιόπιστοι μάρτυρες τής αλή
θειας τώυ λόγων ημών.

Κατά τάς τελευταίας έκ Μοστάρ ειδήσεις, οί άπο- 
σταται απερριψαυ οριστικώς τ>/ν ύπό τοΰ Όμέρ πασ- 
σά προσενεχθεΐσαυ άμνηστείαν. Κατά συνέπειαν, ό 
Δερβύς πασσάς ηγούμενος ένδεκα ταγμάτων καϊ πάν
των τώυ άτάκτων άφίκετο δϊς είς Τρεβίγνηυ, ίνα κα- 
θαριση τήν είς 'Ραγούζηυ φέρουσαυ οδόν, καί προσ- 
βάλη σφοδρώς τό Ζουβσί.

ΑΜΕΡΙΚΗ.—Αί άπό 11η? τοΰ μηνός έκ Νέας 
'Τόρκης ειδήσεις λέγουσι τάδε'

Ή κυβέρνησις έπωλησευ έπϊ δημοπρασίας τούς έκ 
Πόρτ 'Ρογιάλ προελθόντας βάμβακας.

Ή του ποταμού Μισσισσιπήν καταβαίνουσα ναυ
τική έκστρατεία άυεχώρησεν, ώς έπίσης καϊ ή κατά 
ξηράν ύπό τοΰ στρατηγού Βουρνσάϊδ διοικουμέυη έκ- 
δρομή, απερχόμενη είς Χάμπτων, ένθα, κατά τά αδό- 
μενα, συνέρχονται διάφοροι στρατιωτικά; μεραρχία;, 
αποτελεσουσαι τήυ έτοιμαζομέυην μεγάλην έκστρα- 
τειαυ, ής ο πρός όν όρος άγνωστος άχρις ώρας.

29(55)25,000 στρατού άυεμέυετο είς Κάιρου' άμα δέ τού
των αφικομένωυ,ό ς-ρατηγός Φράγκ, ηγούμενος 60,000 
ανόρωυ, πορευθήσεται κατά τής Νάσχβιλ, 'ίνα, συνε
νωθείς μετά τού στρατηγού Βούλ (Bull), πορευθή κατά 
τής Νέας Αύρηλίας.

Το ναυτικόν συμβούλιου συυιστά τήυ κατασκευήν 20 τεθωρακισμένων κανονοφόρων.
Ο βουλευτής του Μισσουρϊ Κ. Βλαϊρ ό πρόεδρος τοΰ στρατιωτικού συμβουλίου σπουδαίου ύπέβαλεν 

εις το ομοσπονδικου Συνέδριου νομοσχέδιου, πραγμα
τευόμενου περϊ δημεύσεως τώυ ίδιοκτησιώυ τώυ άπο- 
στατών, καϊ θίγου τό καυστικόν τής χειραφετήσεως 
τώυ δούλωυ ζήτημα.

Τα χρηματικά κεφαλαία τωυ πωληθησομέυωυ δη
μεύσεων, θέλουσι διατεθή ώδέ πως' Έυ τριτημόριον 
αύτών είς άπότισιυ τώυ είς τά? άντάρτιδας Πολιτείας 
επιβεβλημμευων φορών' ετερου τριτημόριον είς μετα- 
κομισιυ τώυ απελεύθερων μαύρων καϊ ο'ίκισιυ αύτών 
εν επι τουτιρ ,δρυθησομενρ αποικία' το δε τελευταίου 
τριτημόριον εις αποζημιωσιυ τώυ άνθρωποκτημόνωυ 
Νοτιωυ των πιστως διαρ,ειυαντων εις τήν Όμοσπου- 
δίαν. Λέγεται, ότι ό πρόεδρος Λίγκόλυ είναι λίαν δια
τεθειμένος ύπέρ τής χειραφετήσεως τώυ δούλων.

Άπεδείχθη διά παραδειγμάτων, ότι οί άπελευθε- 
ρουμενοι μαύροι, καιτοι οκνηρότατοι όντες ύπό τήν 
δουλειάν, καθίστανται έργατικώτατοι άμα καϊ έλευ- 
θερωθέυτες. Μήτοι καϊ έυ Εύρώπη, καϊ έν Άσία, καϊ 
εν Αφρική προ πασών δεν εχομεν τρανά τής άληθεία.ς 
ταύτης παραδείγματα; Ή έλευθερία έπιβάλλει κά
ματον εις τούς έλευθέρους τών άνθρώπων.

’Ιδού τι αί άπό 15η? τοΰ μηνός έκ Νέας Τόρκης 
ειδήσεις λέγουσιν'

Απάντων ο Κ. Σηουαρδ εις τήν περϊ ύποθέσεως τοΰ 
Τ ρ εντ διακοίνωσιν τής Αύστρίας παραπέμπει αύ- 
την εις την μεταξύ τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καϊ 
Αγγλογαλλιας επίσημον αλληλογραφίαν διά τά πε
ραιτέρω.......

Ο στρατηγός Γαρφηλδ ένίκησε τούς ’Ανθενωτικούς, 
διοικουμέυους ύπό τοΰ Οΰμφρεϋ Μάρσχιαλ.

Συζητουμένης ευ τω Συυεδρίω τής πιστώσεως, τής 
άφορώσης τά έξοδα διά τήυ έυ Λουδίυω έκθεσιν, ό Κ. 
Οβευ Λόβεζοϋ άντεκρουσε τήυ πρότασιν είπών, ότι 

αρκοΰνται οι Αμερικανοί εις τήν άτίμασιν, ήν 
παρα τωυ Αγγλων ύπέστησαν. Ό ρήτωρ μισεί τήυ 
Αγγλίαν, λεγει, καϊ άφίησι κληρονομιάν τοΐς υίοΐς 
αυτοΰ το μίσος τοΰτο. "Αμα τής άποστασίας καταπο- 
λεμηθεισης, θελομεν έκδικήσει τήν ΰβριν τούτων, καϊ 
ενωθεντες μετά τής Γαλλίας καϊ'Ρωσίας, θέλομεν 
αφαρπασει απο τής Αγγλίας τάς έυ τή Ανατολή κτή
σεις αύτής......

Η πιστωσις ένεκρίθη' άλλ’ οί λόγοι ούτοι καταδει- 
κυυουσιν οποία τινα αισθήματα ένέπυευσεν ό θρίαμ
βος τοΰ Τρέντ είς τάς καρδίας τώυ ’Αμερικανών.

ΜΕβΙΚΟΝ.— Δεκαπέντε ela\v ίκ. των ^ϊκοσι ετταρ- 
χιών τοΰ Μεξικού αί έπιθυμοΰσαι συνταγματικήν μο
ναρχίαν άυτϊ τής νΰν δημοκρατίας. Δύο είσϊν οί ύπο- 
ψήφιοι βασιλείς τοΰ μέλλοντος μεξικανικοΰ θρόνου' ό 
αδελφός τοΰ Φραγκίσκου Ιωσήφ άρχιδούξ τής Αύ
στρίας Μαξιμίλιανός, καϊ ό δευτερότοκος υιός τοΰ βα- 
σιλεως τώυ Βέλγων. Καϊ περϊ μέν τοΰ δευτέρου όλί- 
7α ΡΕΧΡ^ έόρας έρρέθησαν' περϊ δέ τοΰ πρώτου, τινα 
πρώτον πιστευτέον ; Αί εύρωπαίκάϊ έφημερίδες αί χθές 
μετά πλείστης όσης βεβαιότητας τήυ παραδοχήν τού 
άρχιδουκός κηρύττουσαι, σήμερον άναιροΰσιν αύτήν, 
ως μηδόλως ύφισταμε'νηυ. Τούτων ουτω παλινωδου- 
μένων, επήλθε προχθές καϊ τό άρθρου τής βιευυαίας 
εφημερίδας, Ό Ά υ α τ ολ, Γ ε ρ μ. Τ α χυ δ ρ., όπερ 
τρις απαρνούμευον τοιαύτην παραδοχήν, κη
ρύττει τό Αδύνατου τοΰ πράγματος, ώς προσβάλλου 
τήν αξιοπρέπειαν τοΰ αύστριακοΰ ο’ίκου, καϊ παραθέ
τει τους λόγους τοΰ αύτοκράτορος Φραγκίσκου 'Ιωσήφ, 
οΰς ευ Βερωυη έσχάτως έλεξεν. «Έγώ νά πωλήσω τήν 
Ενετιαν, καλλιου θαυατος !» Οί Κύριοι άναγνώσται 

ημών πρεπει νά άρκεσθώσιυ είς ταΰτα είδότες, ότι δέν 
δυυαμεθα νά ε’ίπωμεν αύτοϊς περισσότερα άφ’ οσα γι- 
γνωσκομεν. Άλλ’ όπως καϊ άν έχη, τό πράγμα συζη- 
τειται και προς τοΰτο είχον άναφοράυ οί πρός τήν ι
σπανικήν Βουλήν λόγοι τοΰ στρατάρχου ’Όδουελ, εί- 
ποντος, ότι άγνοεΐ τήν άπόφασιν τώυ δύο ναυτικών 
δυνάμεων. Βεβαίως ή 'Ισπανία προτιμά νά δοθή ό με- 
ξικανικός θρόνος είς τόν ινφάντην δον Ζουάν, άλλά 
μήπως τά αύτά αίτια δεν ώθοΰσι τήν Άγγλογαλλίαν 
νά άποδοκιμάζωσι τοΰτο ;

Ό Ισπανός στρατηγός Γασσέτ κατέστησευ έυ Βέρα 
Κρούτς τελωνιακας άρχάς είσπράττωυ έν όνόματι τώυ 
τριών συμμάχων δυνάμεων.

Λεγεται, ότι ό πρόεδρος Ζιουαρέζ, πρός ου αί μεξι- 
κανικαι Βουλαϊ άπένειμον, πρϊν ή διαλυθώσι, έξουσίαν 
τοΰ δεσμεΐυ καϊ λύειυ, προτίθεται νά προβάλη σχε
δίάν τι συμβιβασμού, καί τοι έχων ύπό τά όπλα ορα
τόν 150,000 άυδρώυ.

Κατά τήν παρισινήν έφημερίδα ό Τ όπ ο ς, οί ς-ό- 
λοι τών τριών δυνάμεων άφίκουτο είς Βέρα Κρούτς 
τήν 5ηυ τοΰ μηνός, καϊ 'ότι αί έχθροπραξίαι έμελλαν 
νά άρχίσωσι διά θαλάσσης και ξηράς.
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Έπιτοαχ

ΕΝ ΠΑΡ1Σ1Ο1Σ, τί, 21ζ, ϊανοοαοίου 1862.

Παραιτώ πάσαν άλλην ειδησιν, ινα συνοπτικώς πε
ριγράφω τά τής έκθέσεως τού Κ. Φούλδ. Ή α,ναφορά 
αΰτη κηρύττει καθαρώς, ότι ούδέν γενήσεται δάνειον’ 
ότι τά έλλείματα θέλουσι καλυφθή ή διά τής προαι
ρετικής εξαργυρώσεως τώυ έπϊ ί τοΐς· 0 0 προσοδικώυ 
χρεωγράφων τοΰ δημοσία , έν συμπληρωματι μερίδας (soulte ή soute), ή διά τοΰ περισσεύματος το>ν ετήσιων 
εισπράξεων:

Τά έξοδα τοΰ έτους 1862 προνπελογισθησαν εις 1970 εκατομμύρια’ τά δε τοΰ έτους 1863 δέυ δύνανται 
νά ΰπερβώσι τά 201-0 έκατομμ., διότι ουύεμια απροσ
δόκητος δαπάνη δύναται νά αύξηση αύτά (εξω απο Θεό 
κι άττ’ αφεντιά). 14λλ’ ΐνα μή τά 70 ταΰτα έκατομμ. 
έπιπροστεθώσιν έπϊ τώυ προγενεστέρων ελλειμμάτων, 
ανάγκη όπως άπό τοΰδε εύρεθώσι πόροι ανάλογοι, και 
μάλιστα υπέρτεροι τών αναγκών κατα πεντε εκατομ., 
διότι ο Αύτοκράτωρ απεφάσισε ν' ιϊνακουφιση τα βά
ρη τώυ ένδεών φορολογουμένων καϊ ώρισευ, ινα του 
λοιπού ούδεϊς πληρώνη φόρον άτομικόν η καταστατι
κόν, όταν έκ τοΰ έργου αύτοΰ καϊ τής οικογένειας αυ 
τοΰ μόνον τά πρός ζωάρκειαν ποριζηται.

Ή διάταξις αΰτη, ή ούτως έλευθέριοςίκαϊ δημοτική, 
έξαιρεΐ άπό τοΰ φορολογικού καταλόγου 1,300,000 
χειρωνάκτων.

Ό πορισμός τών 7ί> έκείνων έκατομμ. γενήσεται εκ 
φόρων έπϊ τών αμαξών τής πολυτελείας, έκ τών δι
καιωμάτων τής έγγραφής, έκ τής αύξήσεως τής άξίας 
τών χαρτονομισμάτων, έκ τής φορολογίας τωυ μεσι
τών τοΰ συναλλακτηρίου, έκ τής έφαρμογής τοΰ χαρ
τοσήμου έπϊ τώυ έμπορικώυ άποδείξεωυ άγοροπωλη- 
σίας, κτλ.

Τήυ γνώμην τοΰ εύρωπαϊκοΰ τύπου γιγνωσκετε εκ 
τών έφημερίδωυ, καϊ μάλιστα έκ τών αγγλικών, αιτι- 
νες όμοφώνως έγκωμιάζουσι τόν Αύτοκράτορα και ε- 
πικροτοΰσι του νέου έπϊ τώυ οικονομικών υπουργόν.

Γιγνώσκετε βεβαίως όπόσον ή ήμετέρα κυβερνησις 
συυέτεινεν είς τήν εσχάτως γενομένην συνδιαλλαγήν 
μεταξύ 'Ρωσίας καϊ 'Αγίας "Εδρας" άλλά γιγνώσκετε 
άρά γε, ότι καϊ στενός υπάρχει δεσμός μεταξύ τοΰ ά- 
νακτοβουλίου τοΰ Τουΐλλερϊ καϊ τής Πετρουπολεως ;

Ή έφ η μ ε ρ ϊ ς τοΰΑύγσβρούργ ιϊναφερει, 
ότι έν ταΐς δακικαΐς χώραις τό προοδευτικού κομμά 
παρεδέχθη τό έπόμενον πρόγραμμα’ ά. τήυ διαδοχήν 
τής έξουσίας είς τήυ οικογένειαν τοΰ πρίγκιπος Κούζα, 
β'. τνυ έκτασιυ τοΰ έκλογικοΰ δικαιώματος, γ'. άυαβο- 
λήν έπϊ τετραετίαν τής χειραφετήσεως τών δουλοπα
ροίκων. Τό τελευταίου τοΰτο μέτρου φαίνεται εχον 
σκοπόν τήν έπϊ τών άγροτικώυ λαών έπήρειαυ τώυ α
ρίστων. Τό δεύτερου είναι λίαν φυσικόν’ τό δέ πρώτου, χρησιμεύει ώς άυτιστάθμη είς τό ρωσικού κομ
μά, τό λεγόμενον συντηρητικόν, όπερ έπιθυμεΐ ξένου 
ηγεμόνα. Έν τούτοις ό πρίγκι-φ Κούζας νοσώυ άσθμα 
άπέρχεται είς τήν άλλοδαπήν, κατά συμβουλήν τώυ 
ιατρών.

Αι έκ μονάχου ειδήσεις άγγέλλουσιν, ότι δύο έκ τών 
υιών τοΰ πρίγκιπος Λουϊτπόλδου άπέρχονται είς Αθή
νας, καϊ ότι ό έτερος τούτων, ό πρεσβύτερος, είναι ΰ- 
ποφήφιος διά τήυ διαδοχήν τοΰ έλληυικοΰ στέμματος.

Πολλοί το>ν φίλων μου έρωτοΰσί με, ιός ειδήμονα 
τώυ α υ α τ ο λ ι κ ώ) υ, έάν ιϊληθώς ή 'Ελλάς καϊ πάλιν 
άπό τής Παυαρίας, τής τοσαυτάκις άρυηθείσης, αιτεί 
διάδοχου. Δέυ άπήντησα είς τούς έρωτήσαυτας, άυα- 
μέυωυ νά φωτισθώ παρ' υμών, έπϊ τοΰ παραδόξου τού
του πράγματος.

Ή A. Μ. ό αύτοκράτωρ τών Γάλλων κατά τήν 
έναρξιν της συνόδου τών νομοθετικών έν Γαλλία 
σωμάτων, τήν γενομένην τή 27η λήγοντος, έξε- 
φώνησε τόν επόμενον λόγον

ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ

ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΙΙΣ Β0ΥΛΕΥΊΊΚ11Σ ΣΥΝΟΔΟΥ TOY 1H69.

«Κύριοι Γερουσιασταϊ καϊ Κύριοι Βουλευταί!
»Τό έτος, όπερ έληξευ ήδη, εί καϊ συνέβησαν κα

τ' αύτό άνησυχίαι τινές, εΐδεν όμως τήν ειρήνην βεβαι- 
ουμενηυ. "Απασαι δ' αί φήμαι, αί έκ προθέσεως δια- 
διδόμεναι έπϊ προφάσεων φαντασιωδών, κατέπεσαν 
ιιφ' εαυτών απέναντι μόνης τής αλήθειας τών γεγο
νότων.

«Αι μετά τών ξένων Δυνάμεων σχέσεις μου μοϊ 
προξενούσε πληρεστάτην εύχαρίστησιν, καϊ ή έπίσκε- 
φις πολλών ηγεμόνων συνετέλεσεν είς το νά σύσφιγξη 
γτι μάλλον τούς φιλικούς ημών δεσμούς. Ό βασιλεύς 
τής Πρωσίας έλθών εις Γαλλίαν, ήδυνήθη νά κρίνη 
άφ εαυτού περϊ τής έπιθυμίας, ήν έχομεν προς τήν σε- 
νωτεραν ημών ενωσιν μετά κυβερνήσεως καϊ λαοΰ, 

βαδιζόντων βήματι άκλονήτω και βεβαίω πρός τήυ 
πρόοδον.

ΓΑυεγνώρισα τό βασιλείου τής Ιταλίας έπϊ τω ~α- 
θερω σκοπώ τοΰ υά συντελέσω διά τών συμπαθητικών 
καϊ άφιλοκερδώυ συμβουλών μου είς τήν συνδιαλλαγήν 
δύο αιτιών, ών ό ιϊνταγωυισμός ταράττει εϊπαυταχοΰ 
τά πνεύματα καϊ τάς συνειδήσεις τώυ ιιυθρωπωυ.

»'Ο δέ κατατήκων τήν Άμερικι/υ εμφύλιος πόλεμός 
έβλα-φε μεγάλως τά έμπορικα. ημών συμφέροντα' άλλ’ όμως έφ’ όσον άν τά δίκαια τώυ ουδετέρων τυγ- 
χάνωσι τοΰ δέοντος σεβασμοΰ, οφειλομευ υα περιο- 
ρισθώμεν είς τό υά εύχώμεθα, όπως αί έμφύλιοι αύται 
διενέξεις λάβιοσι πέρας ταχύ.

»'·Η ιϊποκατάστασις ημών έν Κοχιγκίνα έστερεώθη 
δια τής άυδρείας τών στρατιωτών καϊ τών υαυτώυ η
μών. Οί δέ Ίσπαυοϊ, οί συμμετασχόντες τής έπιχει- 
ρήσεως ημών ελπίζω, ότι θά εϋρωσιν έν ταΐς χώραις 
έκείναις τήυ άμοιβήν τής γενναίας αύτΰ>ν συνδρομής. 
Οί Άυυαμΐται άνθίστανται άσθευώς κατά τής έξουσίας 
ημών, καϊ δέυ θά είχομευ πόλεμον πρός ούδένα, έάν 
έν Μνξικώ αί πράξεις κυβερνήσεως μή εύλαβουμευης 
τά άλλότρια (sans scrttpules), δέυ ΰπεχρέουυ ημάς νά 
ένωθώμευ μετά τής'Ισπανίας καϊΆγγλίας, όπως ύπε- 
ρασπισθώμεν τούς συμπατριώτας ημών, καϊ καταπαύ- 
σαιαευ άποπείρας γιγυομέυας κατά τής ιϊνθρωπότητος 
καϊ κατά τοΰ δικαίου τώυ έθυώυ. Δέυ δύναται δ’ έκ τοΰ 
άγώνος τούτου νά προκύφ'η τι δυνάμενου να μεταβαλη 
τήυ έν τω μέλλοντι έμπιστ οσύνηυ.

^'Ελεύθερος ών έξωτερικών φροντίδων έπέστησα 
ιδίως τήν προσοχήν μου έπϊ τής οικονομικής ήμονν κα
ταστάσεως. Έκθεσις δέ τις ειλικρινής κατέστησευ ΰ- 
μΐν γνωστήν τήν άληθή ημών θέσιν. Δεν θα εϊπω δέ 
περϊ τοΰ άυτικειμένου τούτου είμή όλίγας λέξεις. Τό 
κοινόν έξεπλάγη έκ τοΰ άριθμοΰ τώυ 963 εκατομ
μυρίων, είς όν άνυφώθη τό έκκρεμές χρέος (Jette llottante)· άλλά τό χρέος τοΰτο καταστελλόμευου είς 
τό μέλλον, δέυ παρέχει ούδεμίαυ αιτίαν άυησυχίας’ 
διότι είχε φθάσει ήδη είς τόν ρηθέντα αριθμόν προ 
τοΰ έτους 181-8, ότε αι πρόσοδοι τής Γαλλίας ήσαν 
πολύ κατώτεραι τών σημερινών. 'Άλλως τε έαν άφαι- 
ρεθώσιν έκ τοΰ ποσού τούτου πρώτον μεν τα 632 εκα
τομμύρια, άτινα έπεβάρυναν τό κράτος εις έποχήν 
προγευεστέραυ τής αυτοκρατορίας, δεύτερον δέ τά 78 
εκατομμύρια τά αποτιθέντα είς τούς έκφοριούχους (rentiers) κατά τήυ έποχήν τής έξαργυρώσεως (eon- version), καϊ τρίτου τά 233 εκατομμύρια, τά προελ- 
θόυτα έξ έλλειμμάτοιυ, άτινα έπήυεγκον κατά τάς δύο 
τελευταίας χρήσεις έκστρατεΐαι άπομεμακρυσμέναι, 
καϊ άτινα ήδύναυτο νά έξασφαλισθώσι διά δανείου, θά 
γείνη δήλου, ότι απο τής ίδρύσεως τής αύτοκρατορίας, 
χάρις τω όυτι είς τους προσδιορισμούς τούς άλληλο- 
διαδόχως γευομέυους, τά έλλείμματα δέυ ηΰξησαυ ά- 
ναλόγως τώυ αναγκών, αιτινες έπρεπε υά θεραπευ- 
θώσι, καϊ τώυ πλεονεκτημάτων, άτινα άπεκτήθησαν 
κατά τά τελευταία δέκα έτη.

»Τω όυτι, κύριοι, δέυ θά ήυ δίκαιον νά λησμουήσω- 
μεν τήυ αΰξησιυ τώυ έξόδωυ, τήυ ιιπαιτηθεΐσαν ύπό 
τοΰ έτησίου τόκου τώυ δανείων τώυ διομολογηθέυτων 
χάριν δύο πολέμων, οΐτινες δέυ ύπήρξαυ άδοξοι.

»Τά 622 εκατομμύρια,άτινα μετεχειρίσθη τό θησαυ
ροφυλακίου διά τά μεγάλα έργα δημοσίου ώφελείας, 
ανεξαρτήτως τώυ τριών δισεκατομμυρίων τών οίκειο- 
ποιηθέυτωυ υπό τώυ εταιριών διά τήυ συμπλήρωσιν 6,5·">3 χιλιομέτρων σιδηροδρόμου, ή έκτέλεσις τοΰ τη
λεγραφικού συμπλέγματος (reseau), ή βελτίωσις τής 
^όχης απάντων σχεδόν τώυ υπαλλήλων τοΰ κράτους, 
ή αΰξησις τής ευημερίας τοΰ στρατιώτου, οί βαθμο
φόροι (les cadres) τοΰ στρατού τεθέντες είς τήυ ανα
λογίαν, ήυ ιιπαιτεΐ έν καιρώ ειρήνης ή ιιξιοπρέπεια 
τής Γαλλίας, ή μεταβολή τού στόλου καϊ άπαντος 
τοΰ υλικοΰ τοΰ πυροβολικού, ή ιϊνοικοδόμησις τών θρη
σκευτικών οικοδομών, καϊ τΰ>ν μνημείων ημών’ ά
παντα ταΰτα τά έξοδα έδωκαυ έπωφελή ώθησιν είς 
άπαντα τα έπϊ τής έπιφανείας τής αύτοκρατορίας ω
φέλιμα έργα. Μή δεν είδομευ τάς πόλεις καλλωπισ- 
θεΐσας, τάς έξοχάς πλουτισθείσας έκ τώυ προόδων τής 
γεωργίας, καϊ τό έξωτερικόυ έμπόριου νά άνυφ-ωθή 
ιϊπό δύο δισεκατομμυρίων καϊ 600 εκατομμυρίων είς 
πεντε δισεκατομμύρια καϊ 800 εκατομμύρια ; Τέλος, 
διά μόνης τής αύξήσεως τής δημοσίου εύδαιμουίας αί 
προσοδοι τοΰ κράτους ηΰξησαυ κατά πολλάς εκατον
τάδας έκατομμυρΐαιν. Ή δ’ άπαρίθμησις αΰτη δεικνύει 
ημιν απασαν τήν έκτασιυ τώυ οικονομικών πόρων τής 
Γαλλίας’ καί όμως, οίαδήποτε καϊ άν ήν ή αιτία τών 
ελλειμμάτων, όσου νόμιμοι καϊ άν ήσαν αί δαπάυαι, 
ην συνετόν υά μή αύξήσωμευ πλέον αύτάς.

» Επϊ τώ σκοπώ τοίυυν τούτω προέτεινα είς τήυ γε
ρουσίαν ριζικόντι μέσου, όπερ παρέχει τώ νομοθετικώ 
σωματι μείζουα έξουσίαυ, καϊ συνάπτει αύτό στευώ- 
τερον μετά τής πολιτικής μου’ άλλά τό μέτρου τοΰτο, 
ώς δύναται τις ραδίως νά ΰποθέση, δέυ ήυ πρόφασις 
όπως ανακουφίσω τήυ εύθύυην μου.

«Τούτο ήυ έκουσία καϊ σπουδαία μεταρρύθμισις ό- 
φειλουσα να ώθήση ημάς είς τέ/υ οικονομίαν. Παραι
τούμενος τοΰ δικαιώματος τοΰ νά ανοίγω κατά τάς 
παύσεις τώυ συυόδωυ συμπληρωτικός καϊ έκτάκτους 

πιστώσεις, ήν ούχ ήττον ούσιώδες νά διατηρήσω τήΒ 
δύναμιν τοΰ προνοεΐν περϊ ειπροβλέπτων αναγκών. Τό 
σύστημα τών μεταφορών χορηγεί τά περϊ τούτου μέσα 
καϊ έχει τό πλεονέκτημα τοΰ νά περιορίζρ τήν δύυα- 
μιν ταύτην είς τας άνάγκας τάς αληθώς κατεπειγού. 
σας καϊ ιϊπαραιτήτους.

»'Η αύστηρά έφαρμογή τού νέου τούτου σύστημα, 
τος θά βοηθήση ημάς είς τό νά ίδρύσωμεν τό οίκονα- 
μικον ημών σύστημα έπϊ βάσεων ακλονήτων. Πέ- 
ποιθα δ' είς τόν πατριωτισμόν καϊ τάς γνώσεις υμών 
οτι θέλετε υποστηρίξει τάς προσπάθειας μου διά προ- 
θύμου συνδρομής. Ό προϋπολογισμος θά καθυποβλη. 
θή ύμΐν άαα τή ένάρξει τής συνόδου. Άπεφάσισα 
δ'ούχϊ άνευ λύτι ης νά προτείνω ύμΐν τήν αϋξησιν πολ
λών φόρων, άλλ’ ειμϊ πεπεισμένος, ότι διά τής αύξή
σεως τών προσόδων ημών, ήγέπιβάρυνσις αΰτη έσται 
πρόσκαιρος.

»Θά ένασχοληθήτε δε πρώτον περϊ τού νομοσχε
δίου τού άφορώυτος τήν μεταβολήν τών χρεωγράφων (lies titres de la Rente) τών Ιζ τοΐς 0 θ, ούτινος σκο
πός έστιν, άφού συνδιαλλάξη έξ ίσου τά συμφέροντα 
τοΰ θησαυροφυλακίου καϊ τών πιστωτών αύτοΰ, νά πα
ρασκευάσω τήν ενότητα (firnification) τοΰ χρέους. 
Έξέθηκα ύμΐν, κύριοι, ειλικρινούς τήν παρούσαν κα- 
τάστασιν τών πραγμάτων.

«Γιγνώσκετε δ' ότι οσάκις παρουσιάζετο έπωφελής 
τις μεταρρύθμισες, έλάμβανον θαρραλέως τήν πρω- 
τουβουλίαν. Έν τούτοις, θά διατηρήσω ούχ ήττον ά
θικτους τάς θεμελιώδεις βάσεις τοΰ συντάγματος, άί· 
τινες περιεποίησαν είς τήν χώραν δεκαετή τάξιν καϊ 
εύδαιμονίαν. Δεν αγνοώ, ότι ή τύχη τών έν τή έξου- 
σία έστι τό νά όρώσι καϊ τάς άρίστας τών προθέσεων 
αύτών παραγνώριζαμένας, καϊ τας μάλα αξιέπαινους 
τών πράξεων αύτών παραμορφουμένας ύπό τοΰ φα
τριαστικού πνεύματος’ άλλ’ αι φωνασκίαι είσιν ανί
σχυροι, όταν έχη τις τήν έμπιστοσύνην τοΰ έθνους, καϊ 
ούδέν παραμελή όπως άξιωθή αύτής. Τό αίσθημα δέ τοΰτο, όπερ έκδηλοΰται έν πάση περιστάσει, έστϊν ή 
πολυτιμοτέρα μου αμοιβή, καϊ ιιποτελεΐ τήν μεγιστην 
μου δύναμιν.Δύναται μέν ο λαός να ύποφέρη έξ απρο
βλέπτων συμβεβηκότων, ώς έκ τής ύπερτιμήσεως τών 
τροφών καϊ τής σπάνεως τοΰ έργου, άλλ’ έν τή δικαιο
σύνη αύτοΰ δέν μέ καθιστά ύπεύθυνον τών οδυνών αύ
τοΰ, διότι γιγνώσκει, ότι άπασαι αί σκέ-φεις μου, ά
πασαι αι προσπάθειαί μου, άπασαι αί πράξεις μου 
τείνουσιν άκαταπαύστως είς τό νά βελτιώσωσι τήν 
κατάστασιν αύτοΰ, καϊ είς τό ν αύξήσωσι τήν εύδαι- 
μονίαν τής Γαλλίας.

»Μή άπατώμεθα περϊ τοΰ ύπολειπομένου ήμΐν έρ
γου, άλλά συγχαρώμεν άμα εαυτούς, διότι διήλθομεν 
δέκα έτη έν μέσω τής ησυχίας εύχαριστημένων λαών, 
καϊ τής ένώσεως τών μεγάλων σωμάτων τοΰ κράτους.

«Έμμείνωμευ δ' είς τό καθήκον ημών δραστηρίως, 
και άναθέσωμευ τάς έλπίδας ημών είς τήν θείαν 
Πρόνοιαν, ήτις αείποτε παρέσχεν ήμΐν προφανή δείγ
ματα τής προστασίας αύτής.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗΣ

1ΙΑΡ1ΣΙ0Ι, 29 iavwapisu.

Κατα την συνεδρίασιυ τής 28ης τοΰ νομοθετικοί) 
Σώματος, ο πρόεδρος αύτοΰ κόμης δε Μορνΰ εν τώ ε
ναρκτήριοι αύτοΰ λόγω είπε συν άλλοις πολλοΐς καϊ 
τάδε.

«Έν τω κόσμω άπαυτι ούδεμία υπάρχει κυβέρυη- 
σις, ούδεϊς λαός μή κυριευόμενος ύπό βαρείας τίνος 
κρισεως. Αι άρχαΐαι κοινωνίαι πανταχοΰ αποσυντίθεν
ται και νεαι κοινωνίαι άυτ αύτών άυαμορφοΰυται καϊ 
ιδρύονται. Έν τώ μεσω τοΰ μεγάλου τούτου αναμορ
φωτικού έργου, καϊ μ'όλας τάς δυσχερείας τών εμπορι
κών καϊ ναυτικών υποθέσεων, μόνη ή Γαλλία διέμεινεν 
αταραχος, πληρης εμπιστοσύνης καϊ εύημεροΰσα.ν

Ή γενική έκθεσις περϊ τής καταστάσεως τής Αύτο- 
κρατοριας, καϊ συλλογή τις διπλωματικών εγγράφων 
αφορώντων τα ιταλικά, τά δανικά, τά μεξικανικά καϊ 
άλλα πράγματα κατετέθησαν έπϊ τοΰ γραφείου τον 
νομοθετικού Σώματος. 'Τπάρχουσιυ έν αύτοϊς καϊ έγ- 
γραφάτινα μεταξύ Κ. Θουβενέλ καϊ Κ. Ααβάλέτ, άπν Ί Ιης Ιανουάριου, άφορώυτα το ρωμαϊκόν ζήτημα. Έκ 
τώυ έγγράφων τούτων, έξάγεται, οτι ό πάπας άπέρ'ρΐ- 
φε πάσαν πρύτασιν καϊ συμβουλήν τής Γαλλίας εί- 
πών, οτι αδύνατον ό μεταξύ 'Ρώμης καϊ ’Ιταλίας συμ
βιβασμός' διότι ή 'Αγία "Εδρα δέν δύναται νά συμβι- 
βασθή μετά τών συλησαντων αύτήν. (Προσεχώς θέ
λομεν λαλήσει έκτευέστερου περϊ τού θέματος τούτου.)
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