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ΛΕΥΚΟΙ ΟΔΟΛΊΈΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΓΕ1ΑΝ, 

ΚΟΣΜΗΣΙΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΝ.

Η ρονΛοιν.-ίι αύτ-zj οοοτο- 
χόνις είναι άνεχτίμ.ητος δι ήν πζο 
ςενεί ο ι σ. τ ή ρ η σ ι ν, ωραιό
τητα. ει$ τού; οοόυτα,, ούυαιζιυ 
τα ου/.χ χχί ευωδίαν είς τήν άνχ- 
πνοήν. Εξολοθρεύει το Ύάρταρον 
έζ τών οδόντων, χαθ χρίζει αυτά 
7.zt οιατηρεί τό σμάλτου αύτών, 
δίδουσα αυτοΐς

Λ ΕΥΚΟΤΗΤΛ Μ Λ ΡΓΑΡ1ΤΟ Υ.

Ίδιοχτήται ROWLAND & Sons, 
20, Hailoii Garden, London.—

L W. TAi lok l·. Ιιρώρζ, χχί τώ?

72, CoKMiiLL, London, F.. C.

11 α ρ ι σ ί ω ν /.αί λ ον ο ίν ον ζ α 0 ρ ε π τ ώ ν χ α ί ο ί χ t χ χ ώ ν 
έ π ί π λ ω ν έ ρ γ ο ς- ά σ ι ο ν, 398 χαί 399, < ixford street, London AV, 
συστηΟέν τό 1822. Ο CHARLES NosOTTI ττροσ/.χ)εί τοΰ, επιθυμουντας 
νχ επιΟεωρήτοριι τί/. /.ε·/ρυιθ)μ.ένχ. οίχιχ/.χ έπιπλα άρίστης ζατασζευή, 
συνίστχμενχ έχ χσ.Ορεπτών τού τοίχου χαί τής τρχττέ^ης πχντός είδους 
τρχπε~ών υιπ).ών χχΐ μονών, χωμ.ων^ χχΟ-χ'νών, γρχ^είων, χορνιζών 
εϊχόνων, ανβοόοχείοιν, χτ).. χτ).. Ύό χχτχττημ,χ τούτο χ.πέχτησε μεγίττην 
ι^ήμην όιχ τχς χρίοτχς ποιότητχς τών πραγμχτειών του. Οι πλοιοζτήται 
ίοίοίς ο^ζϋ.ουζι νχ έπιστήσωσι τήν προαοχήν των έπί τών έπίπ).ων τού 
χχτχστήμ.χτος τούτου, χχτχοχευχΖομινών πρός οτούιομόν τών αιθουσών 
χαί οωματίων τών π/oiojv. Είσοδος, 398 ζαί 399, Oxford-Street. W. 
Ερ/οστάσιον, 3 χχί 4, Great Chapel-street, χαί 102, Dean—street. 
Δικτκ/αί πρεπει να στέχ/οινται πρός τον Κ. J F. O’BRIEN, 33, Eroin- 
pton Square. S. W. London

1. Al. SINGEIt K Co.
72, CuruliiU E C.

JOHN GOSNELL & Co. (πρώην Pbice Λ Gosnell
Ιίροσχαλούν τήν προσοχήν τού χοινού εις τα α.χό'νουΟα μύρα

Τού JOHN GOSNELL & Co., αι χρωμχτιχαί βρύσεις, πιε^όρενχι έχ· 
ξέρουν γλυχυτάτην ευωδίαν.

Τού JOHN (U.hSN ELL & Co., ή διύλισμίνη ν.ε^αντίς συνισταται διά 
δοιμάτια ασθενόίν χαί ϋις ή χχλ'ν.ιτέρα χαί γνησί'ωτέρα. τών όσων έξ αν~ 
θεών γίνονται.

Του JOHN GOSNELL & Co., τό γνήσιον /αί με/ανόν σαπούνι τού 
Οΰίντ'Σ'ωρ είναι οΐ/.ονομιχ'ον χαι παλαιόν. 'Εξα/εί^ει τήν /οχχινάδα χχί 
οχληρότητα, τού δέρματος, χαί χα.θιστα αυτό )ειον χχί ύευχόν.

Τού JOHN GOSNELL & Co. Εύ'/ενέ$ άρωμα είναι τό εΰγ-νέστεοον—
Το ΕΓΓΕΝΕΣ ΙίΔΧΤΜΕΡΟΝ (^πομάδα.') συ-.ιστάται διά τήν ευωδίαν 

του χχί τήν τής αυςήσεως τής χόμης επιρροήν του.
Τό ΕΤΓΕΝΕΣ ΣΑ11ΟΥΝΙ δινυημ. ό>ς το /.α'/ύίτερον χαί μα '/ -.‘.χτιχωτεσον
Τού ΓΛΡΙΒΑΛΔΠ Η ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ εινα.ι τό έχ'/.εχτοτεοον αύραν.
τνο John gosnell nc<>. ή ^ΰμη οιά τούς όδόντας είναι ή ζαλ- 

όλων τ<ων χόνζοιν, ασπρίζει τούς όδόντας, προστατεύει τόν σμ.άχ- 
τον χαί υίοει ευο/δίχν είς τό στόμα.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΒΑΊΊΙ ΚΟΜΗΣ psSaZa νά σχηματίση χάθε είδους 
με/ανού ή μχλί ι^υοιχού γε ύματος. Δέν βάτζτει τήν χόμην χαί δεν'έχει 
δυσωδίαν

Του JOHN GOSNELL & Co. προνομιούχος βούρτσα ταυτοχρόνως 
παστρεύει χαί λαμπρύνει τήν χόμ,-ην.

"ΐ.τ·.λ'λονται χατα/ογοι παντού χαί διαταγαΐ έχτείοϋντα·.· Κ
12, Γ1π·.ε King-Court Lombard St. Londe».
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ΤΟ ΑΜΕΤΑΒΑΠΤΟΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 

ΤΟΥ Η ΑΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
Όίζΰήοα; εσχάτως π.ρϊ ώστροχορίας ίζώ-ιου τού ζατζσ. ζγ.ατο, 

Λού·>·ζζ ό ζαίςγςτίς Λόβεριγγ, έίεώρζσϊ τό ζήτζρ,α περί του ά;ζ=- 
ταοόλου τού ή).ιαζοΰ συστήματος. Εΐηε ΐέ, ότι τ, πιρ'ι του αμετα
βλήτου άπόίειξι; συυή/.«η έξ ύύζζοτάτωυ ύπολογισαώυ τούτε ά-ρο- 
υόυου ζαί τού (ζαδζιζατικοϋ. Ητο δύσκολου εί; παράόοσιυ γευο- 
pijT,-j Six τόν λαόυ υά έξζγήσρ τήυ ρ,έύοίον, otr.i ’ίγΟασν,ν εί; τό 
πεοι άαεταβόλου συαπφασιζα.’ Ότε ό Χν.πϊ.ά; έ^αοσίευσε περί τό 
τέλος τή; λςξάσζς εκατουτα.τίζοάίος τό /ζίγα αυτού σύγγραιζαα, 
έόόιύο αετά ^εζκιότ^-ο;, ότι ούχί. πλείοχες τώ» είκοσι» άνίροιν 
έυυό'ςσαυ αυτό έ» Γαλλία. Ό Βαουίέσχιος έίη(αοσίευσε |ζεταγλοϊΤ- 
τιο-ιν έν Λο»ίί»<», καί χατά τά 1814, ότε ή πρωτάτο σος έν ΙΙαρι- 
σίοις εκίοσις έ&ςυτλήύΐϊ. ο Λραγόι; πρνετρεψε τή» γαλλικήν Αχα- 
ίζυ.ιαν νά ττα-αχωοήσ/) 10,000 τάλλίρα πρό; άνατύττωσι», ίιάτι 
άλλως τ,δεύον άυαγκατίή νά καταγύγωσιυ εί; τήυ Βοστώνα πρό: 
άίττ.τιν αντιτύπων.

Έπειοή r, ύλη ίεν ίύναται νά ζαταστρέψζ ί »« ρεταίαλρ τή» 
έαυτής κίνησιν, αναγκαίοι; ή κίν^σις είναι οιζνεζής, εζτός αν τι 
παοειζβά» .αποίΐσι; τό χινούρενον. "Ενεκα τριβής καί άζλοιν αιτιών, 
ένίελε/εΐς κινήσεις επί τής γή; είναι άίύνατοι· ούχί όρι»; οντω καί 
εί; τού; ούοανονί. Οί πλανήται, χινούαενοι, είναι άλήΟή ωρολόγια 
καί ροονόαετρα εταντοίεινά καί άκριδή. Ovji τού ϊλαχίστου ρορίου 
τή; ΰίζ; ή κίνζσι;, ώς οΰ'Γ αντή ή υλι;, ίυναται παντάπασι νά αη 
ιϊενισύή. Ό άήο, ν.πν; τεθεί; εί; κίνησιν, ούοίποτε αναστέλλεται· 
Τ, έζ τό; έζγωνήπως σιάςλέξεως έγειρορε'νι; χίνητι; ϊξαχολονίεί 
πάντοτε, καί έπΐ τού γαζέλζ.ου Τή; άτο.οσγαίρας είναι γεγραριζενον 
παν ό,τι είπεποτε ό οΐνίοωπος. Τά ν ίατα καί ή γή y-pOvTt τά tyvr, 
τήν :;·ι-.τίν-.>ν ποκςεων, ώ; ό άήο τά τών λόγων ή;ζώ», καί έκαστο 
epi; τό; ύαλασστ,ς κινείται μϊχ&ι τή; βυντελείας τού χρόνου. Τοιαύτο 
είναι ή έν τή κινήσει έρρονή.

ΙΙρό; τό ζήτζρα π-pl τού άαεταβολου τής κινήσει»; τής γής, τού 
μήκους τών ήυ.εοώυ καί ένΐ*υΓώυ,  Τού έπιπέδου Τού ωκεανού, καί 
τής θεου.ότητο; και τού ψύχους, άπήνΤησαν καλώς οί μαθηματικοί. 
"Ολα ταύτα τά ποάγσ.αΤΛ δϊδίκούνται ύπότών νόμων τής άδρα 
ν:ίας. Τό σφαιοικόν 'j/cy.v. η·ο τό ^υσΓ/ώτατον όπερ ηόύ-
υ/.ζο 77'/? τώ'//ζ νά λα^ι?, άλλα, καί τό rJ*o)MTfct«  κκτά τύχην ota- 
τκοατσόκΐνον. 'Λν ττλκ.νήΐϊ;; ft; ητο ίΤΤ^ογγύλο;, ηύϊλίν
ύτο/ΐΐτύζ'. Etc τά: 'Λ·γά).α; καί τυχαίας ΙΑδΤαΛολάς τόίν τό.οόιν τού 
έτνυ;. II γη £//>at azotooi; στρογγύλη, έντίνΟίν Τό ά4υ.;τάυ).η- 
τον τη: ύ;σ;οι; αύτη;. Δϊν itvat γνωστόν, αν ό ά£<>>ν τη; ττΐρίστρογη; 
αύ:η: £=^ο>’Ζΐ τό σχηαα η τό σ/ην.α ^οίκε τόν άξονα τη: ΐΐερι.στρο~ 
(f/'C'" ν'ι.κ ~ό c/.y.ZTy.^/.’CLQ'j ccjto'j τού α:ονο; άττοτελεί τό υ.ηκο; 
τη: ήν.ί'οα; πάντοτε το αυτό. Αι ήυ.εοαι, etvat γν^οττόν, εκ πκρατη- 
ρησί'·»);, ότι είναι at αύται ώς c'T'X'j ttoq <ϊύο γι.'/.ι.'Λ^ων -τών· ού'τε ΐν 
εκατοστόν τού ^ευτ-οοΛεπτου καύ' έζάστην αετεβλήΟησαν oj; δεικνύ
εται εκ των πεοιόδων τη; σελήνης.

Θ···>οήσα; τό ζήτηαα ~·οϊ στν.Ο-Γ.ότητος τού σχήαατο; καί τού 
ι/εγ·'9ου;, είπεν, OTt. οί άνερ.οι δεν ήδυνήΟησκν νά έπενεγκωσιν εα- 
αονόν τινα ή αισθητήν αετκυολήν πεοί τό σχή.'ζα ουδ αυτού τού οικεα- 
νού. *Αν  ή 0·οαοζοασία έγίνετο -υυ/ροτίρα, ή κίνησι; τή; γί; ή9·ζεν 
επιταχυντή· αν δε ή ύ-ρν.οκρασια έγίνετο ύ-ρυ.οτερα, ή9ε)εν έπελ^ει 
αντίθετο; αεταβολή πεοί τε το tz-'γίύο; καί τήν κίνησιν. ’Επειδή λοι 
πόν ούδεαία αεταβολή επεγένετο περί τό αήκο; των ήρ.ερών επί τό 
χοονικόν διαστηυ.α δύο χιλιαδ^ον ενιαυτών, επεται, ότι ούδεαία υ.ϊ- 
τν.^ο'/.η ττ·ρϊ τά; διαστάσεις τή; γης. *Αυ  ή γή ήτο σωαιρική,
ή^ελον γείνει υ.εταβολαί περί τήν Οέσιν τή; ςηοά; καί των ύδατων, 
αυτό όπερ νύ> δ'-ν συυ.βαινει καί, υ.ΐθ' όλην τήν επήρειαν τού ήλιου 
καί τή; σ-ζήνης, ή 3αρύτη; διατηρεί' καί ?ύν τήν Θ·’σιν αυτή;. 
Ούτω, επ’ ίσης, οί π)είστοι των άΖΖοιν πλανητών, έκτό; τού Ποσει- 
δοινος, όστι; είναι έζαρρο; ιό; φελλός, δυνατόν νά ήναι -ξαίρεσι; 
εί; τό αυ,ετάολητον τής Θεσεω; των ύδάτοϋν, άν τώ ό'ντι ύπάρχη 
ύόωο έπι τού πλανήτου.

Μετά ταύτα έύεάιρησεν άν αί κινήσεις ήναι διαρκείς. Ό Νεύτων 
ύπώπτευεν, ότι ύπήρχον διαταράξεις τινές εί; τά; κινήσεις των πλα
νητών, ών ένεκα έχρειάζετο η παρερ.βασι: χειρός τής Θεότητος ιτρός 

Δεν έννοησεν εντελώς τά αποτεζέσαατα. τού συστήρ.ατος, 
όπερ ανήγγειλε, και δεν ·:γίν<»σκεν, ότι οί πζο.νήται έκανόνιζον αυ
τοί εαυτούς. ΙΙάν ρε)ο; τού ηλιακού συστήσ-ατο; είναι καί διατα- 
ρασσόρ.ενον καί διαταρασσον. Ουδέποτε έπεδησζ.ν δΐς έπΐ τού α.ύτού 
δρόυ.ου, ή εσχον τήν αυτήν τροχιάν καί δεύτεοον. Λί ptrzpat άνω- 
υα'ζίαι δεν φύκνουσι καί ρέχοι το/.ούτων διαταοάξεων, όίστε νάχοή- 
ζωσιν ·-.•.σκευής. 9Εν τώ υ.έσω τής φαινου.ε’νης συγχύσεως ύπαοχει 
πάντοτε ανάπαυσές τις. Οί.πλανήται εχουσι τροχιάς τόσον κυκλο
τερείς, ιόστε ούδείς κίνδυνο; περί συυ.πτοίσεω; αντών, καί αοκετό; 
ύπαρχει τόπος ριεταξύ αύτών, ΰπάρχονΤος και τού ήζίου έν τώ κέν- 
τρω πρός ρνύν.ισιν τής κινήσεω; των πλανητοίν. Οί ρ.ικρότεοοι των 
πλανητών είναι πλησίον τού κέντοου καί πίησίον άλλήλων ούτοις, 
όίστε ήσαν υ.ακραν τής έπηοεία; των ρ.ειζόνων. Ό λόγος ίσως, δά όν 
δεν εχουσι δορυφόρου; είναι, ότι αί σελήναι ήδύναντο ν’ άρπαχθώ- 
σιν υπό τού ηζίου. II γή ?χ»ι ενα ρ.ουον όορυφόρον, οστίς έχει ικα
νήν φοοντίδα νά λ ζυ.οάνη ύπεο τού ρ.άλλον διαταρασσοαενου πλα
νήτου έν τό> όλο) συστήυ.ατι.

"Αλλο; λόγος ύπέο τή; έρ.ρ.ονής έν τή κινήσει είναι, είπεν, ότι οί 
πλανήται, αν καί κινούυ.ενοι σχεδόν έτί τού αυτού επιπέδου, δεν 
είναι συχνάκις έν συζυγία, καί ούτως αναιρεί ό εις τού έτε'οου τήν 
έπεν’ργ-ιαν. Πέντε εξ αυτών ετυχον έν συζυγίιζ πρό δύο χιλιάδων 
καί πεντακοσίων έτό>ν, α/ζά ύέλουσι παρέλδει εζατο’ζυ.ύοια έτών 
πριν ό/οι έζδωσιν ει: συζυγίαν.

Κατόπιν όιεύαβε περί τοίν περιγενοχένων των κοχητών. Ούτοι 
περιορώισι τά ρ.έσα τού αα,ετα'ιόλου, άλλ’ είναι τόσον σ.υ.ικοοί καί 
ελαφροί, ώστε ά’χρι τούδε ονδεν αποτέζεσρ.α έπήνεγκον. Αί τροχιαί 
αυτών είναι τόσου εκκεντρικαι, ώστε ούδείς δύνασαι ν’ άονηί/ή, ότι 
ενύεχτται νά ελύωσιν εί; •j'jy'.pQ'j'TL'j υ.ετά. τ«ών πλανητών. Δύο πα
νικό·. γοβοι εκ κου.ητών διηγέρδησαν κατά καιρούς έν Γαλλία. Παρά 
τιυο; αστρονόμου έρρέύη, ότι κομήτης τις εμελλε νά ποοσκοούση εις 
τήν γήν, ενώ άζλοι ήμφίοαλλυν πεοί τούτου. ’Ανεφάνη πάλιν τώ 
1836, καί νέοι υπολογισμοί εγευοντο, λήξαντες εις τό αυτό συ.υ.- 
•,τ οασαα, Ύπε/ογίτθι;, ότι χαθ' εζαστοζ ?τσ; τό άζιαζόζ σάστιζα 
εττζζσ'.ζζΐν 130,000,000 ρί)χα ττί.χσιε'στΕουζ εί; τόυ άστεοισίζόυ 
έζ.-ϊ»07, χχί ότι ίντό; 100,000 ετών θέλει γθχ^ει ~ά ατ/χεΐη όπο-j 
εκείνος νυν υπάρχει, αλλά πού κατ αυτό τό χρονικόν διαστηαα 
ύβ/.ει μεταύη ο αστερισμός, είναι δύσκοζον να ορισ^ή.

ΠΕΤΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΝ ΑΟΝΔΙΝΩ.

Πέτρος ό στρωτός, Κζάροΐ τί}φ 'Ρωσσίας, έγεννηθΐ) 
τί} 30ί) μαίαν του 'έτους 1672, οστις έκΧλ^/θη μΐτά ταΰ- 
τα Πέτρος ό Μέ'γας. Τό έ-πώνυμον δέ Μ ey α ς ούδε'ις δόραται να τω 8ιαφι\ονεικησρ)' καθότι ο ανηρ ουτος 
παραΧαβων ΐίς όιοίκησιν αντου -χώραν καθ όλα βάρ
βαρον και έστερημένην σχολείων, στρατών, λιμένων 
κτλ., εντός c^iyatv χρόνων μνοιζε λιμένας, εμψύχωσε 
τό έμττόριον, την βιομηχανίαν, τας τεχνας, εσύστησεν 
έκπαιδευτήριον, έναυττή'γησε στόλον και, ώς ειττεΐν, α- 
νεκαίνισεν έκ βάθρων την απέραντου εκείνην αυτο
κρατορίαν, Θεις τα πρώτα θεμεθλα πεπολιτισμενης 
χώρας κατά μίμησιν τών τότε σ^κριτικώς μάλλον 
προωόευμένων εις τόν πολιτισμόν Κρατών τέ)ς δυτι
κής Ευρώπης.

Ό μέyaς εκείνος άνήρ διεδέχθη τδ ςέμμα τής 'Ρωσ- 
σίας εις ήλικίαν δώδεκα έτών, ένεκα δέ τής άυηλικιό- 
τητος αΰτοΰ »/ ετεροθαλής αύτοΰ αδελφή ^οφια αντι- 
βασίλευε καί μέχρι τής ενηλικιότητας του νεανίαν η 
κακόβουλος αυτή yvioj παντι σθευει προσεπαθει νυ- 
κτωρ καϊ μεθ' ημέραν νά διαφθείρη αυτόν καϊ κατα- 
στήση ανάξιου διάδοχου τοΰ ρωσσικοΰ Κράτους. Προς 
τόν σκοπόν δέ τούτον παρημέλει, ιυα αναθρεψη και 
εκπαίδευση του νεανίαν ιιvaλoyως τήν θεσεώς του και 
τών μεγάλων καθηκόντων, ατινα έδει νά πράξη παρα- 
λαμβάνωυ τήν διοίκησιυ τοσαύτης ιιπεράντου αυτο
κρατορίας, οΐα ή 'Ρωσσΐα, καϊ ιίφινεν αυτόν νά έξοκέλ- 
λη καθ' όλου τδ διάστημα τ?)ς παιδικής του έ)λικίας 
εις ο,τι καϊ όπου αί όρμαϊ καϊ αί κλίσεις τοΰ σφρι
γώντας παιδός παρέσυρον αυτόν. 'Όθεν πάντα τα ε
λαττώματα Πέτρου τοΰ Μεγάλου άποδοτέα εις τήν 
κακήν καϊ ελαττωματικήν αύτοΰ ανατροφήν, ήτις έν τή 
απαλή καρδία τοΰ υεανίου έυεφύτευσευ ελαττώματα 
τοιαΰτα, ο'ία κατ ούδέυα τρόπου επί τής αυτοκρατο
ρίας αύτοΰ έ)δυυήθη ν άποβαλη. Ενήλιξ γενομευος 
έχειραφέτησευ αύτός εαυτόν τώ 1689 απο τάς κακόβου
λους χεΐρας τής άντιβασιλείας καϊ ιινεδεξατο τόν οϊα- 
κα τοΰ Κράτους αύτοΰ. Συναισθανόμενος τάς ελλεί
ψεις του ήρξατο μετά ζήλου καϊ έπιμονής νά σπονδά- 
ζη πολλάς ξένας γλώσσας καϊ μετ' άφοσιωσεως ιιξιο- 
σημειώτου τάς μηχανικάς τέχνας καϊ ιδίως τας συγ- 
γενευοΰσας με τήν ναυπηγίαν. Το μονον αύτοΰ μίλη
μα ήτο πίός ν' ιιποκτήση στόλον, ν' άυαπτύξη τό εμ
πορίου, ότιερ πλουτίζει καϊ κρατύνει τά έθνη, να 
μορφώση στρατόν ώς τόν τής Δέσεως καϊ άνοιξη λι
μένας" καϊ ό πόθος αύτοΰ δι’ άεννάου μελέτης καϊ εν
δελεχών πόνων καϊ μόχθων έπετεύχθη.

Τώ 1697 ό μεγαλεπήβουλος εκείνος Αύτοκρειτωρ 
έξασφαλίσας τήν αυτοκρατορίαν αύτοΰ δι ισχυρού καϊ 
εμπειροπολέμου στρατού, όν είχεν γυμνάσει αρκούν
τως εις τούς κατει τών Τούρκων καϊ Ταρταρωυ πολέ
μους έπϊ τών Α. Μ. μεθορίων καϊ όυ παραδούς εις 
τήν διοίκησιν τών ικανότερων ξένων ιϊξιωματικοιν, 01- 
τινες συνέδραμαν αύτόυ εις τήν μόρφωσίν του, ούτος ώς 
ιδιώτης περιήλθε τήν Γερμανίαν, 'Ολλανδίαν καϊ Αγ
γλίαν. Εις τήν περιοδίαυ δέ αύτοΰ είπε καϊ έπραξε 
πολλά, ατινα συλλεγόμευα δύνανται ν' ιιποτελέσωσι 
τόμον ολόκληρον. Ημείς ένταΰθα δεν προτιθέμεθα 
νά γράψωμευ τόν βίον τοΰ άνδρος έκεινου καϊ τα. ολί
γα ταύτα έπροετάξαμεν μόνον καϊ μονον, ίνα προετοι- 
μάσωμεν τόν άναγνώτην ημών εις την αναγνωσιν τοΰ 
έπομένου τεμαχίου τΐ)ς Ιστορίας τής Αγγλί
ας ά π ό τ ή ς εις τόν θρόνου άναβάσεως 
'Ιακώβου τού Β,' όπερ κρίναντες ϊίξιον ιϊναγνώ- 
σεως τών ήμετέρων ιιναγνωστών μεταγλώττιζα μεν αυ
τό πιστώς ένταΰθα καϊ άνευ ούδεμιάς προσθαφαιρέ- 
σεως" "Εστι δε τάδε'

«Έ'ζ 'Ρωστίζ δέιι πΪΛΪοχ ιζεγκλείτεροζ έτταζτ^ι'ίο; ('pz-
pozaizou). Πλό'ζ εζ τινο; αιτία;, βζ οίν όοχώχιθν. ΐχ~'χί>θ'χ χν. 3ιτ,- 
γτ,0ς>ριχ, i Μίγα; ΤΙίτρο; ελαβε ζ/ίσιχ εί; τά ναυτιζά και τοιαύτ»υ, 
ότι; τω εγεινε πν.Οο; χν.ί άζοΛού^ω; πραγριατιζή ριοχοριανία. '11 
Φαντασία αντου <^έν ττεριεστρί^ετο εί; ά).).ο τι τ, εί; ιστού;, ιστία, 
π4νά).ια καί ναυττήγια. Ό ρίγα; εκείνο; στρατυγιζό; άρ.α καί πο- 
άιτιζό; άνόρ άττε^άσισε νά στον^άσρ κατά βάθος καί λεπτορερώ; 
τόν νζνττ'ογικόυ αρχιτεκτονικόν καί τόν ναυτικήν ττειΟαοχίαν. Ή 
κυρία φιλοδοξία τοΰ ρεγάλου καταζτυτοϋ καί νοαο?·'του ίτο νά γεί- 
νη καϊ.ό; ναύτη; καί καλό; ναυπηγό;. Ό6εν ίι’αυτόν η, τε 'Ολλανδία 
καί ’Αγγλία είχον δ-λγητρον τοιοϋτον, οί’ου αί στοαί τών Βερσαλ
λιών έστεροϋντο. Μετεβη εί; "Αρ.στερίαρ, κατώκησεν έν τώ ναυ- 
σταίαω, ένείύίη τήν ένίυαασίαν πρωρΐως, χατίγρτ,φι τό ό’νορ.α 
αυτου εν τω καταλογω των εργατών, έκαμε ιοιοι; αυτου
χερσί τού πακτιοτού σιδήρου καί τή; σφύρα;, έκρέμασε τά; αντλία; 
και εκλωσ.1 τού; καλώς. Πρευσοευταί, οίτινες ύπήγον νά έκφράσω- 
σι τά. πρός αυτόν σεβάσματά των, ήναγκάσ^ησαν, καί ττν.ρά τήν 
Θέλησίν των, ν’ άναοώσι τήν κλίυ.ακα πολεαικού τίνος πλοίου, πνύα 
εύρον αύτόυ ζαύήμευον έπΐ σταυοο)τ<ών ξύλων.

«Τοιούτος ήν ό ήγεμολν, όν περ οί κάτοικοι τού Λονδίνου τότε ί- 
τρεχον αγεληδόν νά ϊδο>σι. Τό ήγίμονικόυ ανάστημά του, τό προ
τεταμένου μέτωπον, οί γοητευτικοί μελάνες οφθαλμοί, ή ταρταρική 
ρΐν καί τό στόμα του, τό χαρίεν μειδίαμά του, ή συνοφρύωσι; τών 
μελανών όγρύων ρ.εθ' όλης τή; μ,χνιώδους παρηγοράς και αποστρο
φή; βαρβάρου τυοάννου, καί επί πάσι τούτοι;, ό άλλόκοτος νευρικός 
σπασμός, οστις παρεμόρφιωνε τό πρόσ&>πόν του επί τινας στιγμάς, 
ή ύπεροολική ποσότης κρέατος, ήν κατεορόχ^ιζε, τά έκατοδραμίσια 
ποτήρια πραντίου, όπερ επινε καί όπερ, ώ; άίγετιχι, έπιμελώς διά. 
τών εαυτού χειρών διύλιζεν, ό παρά τού; πόδαςτου φλύαρων γελο- 
τοποιός, καί ο όπισθεν τού Θρουίου του μορφάζων πίί'ηξ, πάντα 
ταύτα ησαν επίτινας έοδομάδας τό μόνα άντικειαεν./. όυ.ιλίας παρά 
τοί; κατοίκοις τού Λονδίνου. Ούτος διέφευγε τά ό'μματα τών άνθρώ-

πωυ μεΘ’ ύπεοηφάυου σεμνοτυφίας, καί έυεκευ τούτου επηυςανε τή> 
πεοιέργειαυ αυτών. Ιπήγεν εις τό Θέατρου, αλλ. αμα είδε πάυτο,ς 
τού' άκοοατά; τής πλατείας, τών Θεωρείων καί 
φόντα: τά βλέμματά, των πρός αύτόυ αυτί πρός ■ 
ύποκριτά; τότε έγερΘεί: 
που οί Θεαταί δέ·. 
υά ϊδη τούς λόοδο’

τόν βλέπωσιυ. Έπεθύμ^ 
συνεδοιάζουτα; έν τη Βουλή, αλλά, άποφασίσα- 
κ τόν ί'δωσιν, ήναγκάσθη ν’ άναβή εί; τήν όρο, 

φήν καί έκείθεν δι’ οπής ζά παραπηρη αυτούς συζητούντας. Μετά 
μεγάλου ενδιαφέροντος rr/.ουσε κατ εκείνην τήν συνεδριασιυ, ότι ή 
βασιλεύ; (τής ’Αγγλία;) είχεν υπογράψει νομοσχέδιον πρός ε'ΐσπρα. 
ξιν 1,500,000 λιρών έξ εγγείων φόρων, άλλ’εξεπλά/η μαθων, 
τό ποσόν αύτό, καί τοι μεγαλείτεοον κατά το -|· τού όλου είσοδή. 
ματος, όπερ αυτός ήδύνατο νά είσπράξη παρά τών υπηκόο)ν τής α
πέραντου αυτοκρατορίας, ξς ό απόλυτος κυρίαρχη; έτύγχαυεν ών, 
ήτο μόνον σμ.ικοόν μέρος τού παρά ·τών άντιπροσ&)π&)ν τού αγγλι
κού λαού έκουσίω; χορηγούμενου ποσού έτησίως εί; τόν σύνταγμα, 
Ttxov αύτών βασιλέα. ΓΟ βασιλεύς Γουλλιέλμος, ίνα ευχάριστή^ 
τάς ιδιοτροπία; τού ένδοξου αύτού φίλου, μετημφιεσμ-νο; επεσζε'. 
φθη ώ; απλούς ίδιο)Γη; αυτόν, όιστε ούδείς εκ ττ,ς γειτονία; τον έ, 
νόησεν, ότε έξήρχετο έκ τής ιδιωτικής άμάξη; έμπροσθεν τής κα
τοικία; τού Κζάρου. Ούτος δε άνταπέδωκε τήν έπίσκεύιυ μετά τη; 
αυτής προφύλάξειως καί είσήχθη εις τό παλάτιον δι όπισθινή; τίνος 
θύρας. Ακολούθως έγένετο γνωστόν, ότι ό Κζάρος ούδεμιαν εδωκε 
προσοχήν εις τάς ωραίας εικόνας, αϊτινες καθοζράίζον το ανάκτορον, 
πλήν ή επί τής καπνοδόχους πλάξ, ήτι; δι’ ευφυούς μηχανισμού έ- 
δείκνυε τήν διεύθυνσιν τού ανέμου, ού μόνον δεν διεφυγε το βλέμμα 
μου, άλλ' απ'εναντίας καί τήν προσοχήν του εφ-ιλκυσε. Μετ ου πο/.ύ 
έβαρύνθη τήν έν Λονδίνω διαμονήν αύτού, καθ όσον μάύιστα εβλε- 
πεν, ότι ήτο μακράν τών έπιδιωκομένων σκοπών του καί πολύ πλη. 
σίον τών ανθρώπων, εις ούς καθίστατο αύτό; αντικείμενου περιέρ
γειας. *ΟΘ*ν  μετέβϊ} εις Δεπτφόρ (ού μακράν τού Λονδίνου) καί κν.- 
τέλυσεν εί; τίνος Ίωάννου Έβελύνου τήν οικίαν, ήτι; επί πολύν χρό
νον ήτο ποθητόν συνεντευκτήριου τών φίλων τών γραμμάτων, τών 

:αί τών επιστημών. Αυτόθι Πέτρο; ό Μέγκ; ψυχή τε καί 
παρεδόθη εί; τήν έπίτευξιν Τών ποθητών αύτού σκοπών.τώρ.ατι. ττν,ριV όΟη εί; τήν έπίτευξιν Τών πούητών αυτού σκοπών. 

Καθ'ημέραν άνείλκε καί κα^έίλκίν εί; τόν ποταμόν πλοιαριον. Το 
δέ δωμάτιόν του εγεμε σχεδίων τριηρών, διηρών, παρόνων,

καί επακτρίδων. Ό μόνο; δε ηΑγγλο; εκ τή; τάςεω: 
ευγενιών, μεί'ρύ συνανκστρεφόμενος, εύρίσκε μεγάλην τέρψιν, λ 
ιδιότροπος ΚερμκΘην, οστι; είχε μονομανή κλίσιν, ώς εκείνος 
τά. ναυτικά, καί οστις ήτο ικανό: νά δίδη ννώαηυ περί παντός με- 

() Κερμαύηνέυό; σκάγου; άττό τη; πρώρμς ρίχ_ρι τί 
ΐτό; το'αυτηυ άττίκτησευ εύυοιαυ τταρά

οζωυ

λοΧ'·'

ξΡΐ.ήοο; ιζογι-ιτο ο»; ι
■όυ θαλάσσιου γι 
γ,’μράτθιιτν.Ί ίιά

Οί Ή καστανεα.

Ίοι- 

Τ'ό,

ττεισ.υ αύτόυ, ί'υκ τό» διόση τήυ ά’^ειαυ υά είσαγάγη ευ Ί’ωσσία 
ώρισαίνηυ τιυά ποσότητα καπυοΰ.»

Έν παρόδω δέ λέγομεν, ότι ό Μέγας Πέτρος μετά 
τοσοΰτου μακρόν ταξείδιονέπανέκαμψεν εις τα ίδιακαι 
αμέσως ήρχισε ριζικάς μεταρρυθμίσεις εις πάντας του; 
κλάδους τοΰ παλαιού κυβερνητικού συστήματος τί); 
’Ροισσίας, ών ένεκα έγευετο συνωμοσία κατα του προο
δευτικού εκείνου Κζάρου παρά πολλοιν κατοίκων, ίνα 
έπαναφέρωσι τό παλαιόν πολίτευμα τοΰ τοπου" με
ταξύ δέ τών συνωμοτών ήτο καϊ ο πρεσβυτέρας 
αύτοΰ υιός Αλέξανδρος, οστις δικασθεϊς κατεδικάσθη 
εις θάνατον. Δύο δε ημέρας μετά τήν δίκην άσθενή- 
σας ιϊπέθανεν έ.ν τή φυλακή. Ή δεύτερα αυτού σύ
ζυγος Αικατερίνη ήτο χωρική τις νέα σύζυγος Σουη
δού στρατιώτου, ήν εις τόν κατά τών Σουηδών πόλε
μον ό εύυοούμενος παρ' αύτοΰ στρατηγός Μεντ σικώφ 
ήχμαλώτισε και διά τδ κάλλος διετήρει αυτήν. δίλλ’ όταν ό Μέγας Πέτρος εϊδεν αύτήν, τοσοΰ
του έθέλχθη έκ τής φυσικής ώραιότητος τής αφε
λούς χωρικής, ώστε τήυ έρωτεύθη καϊ αφαιρεσας αυ
τήν παρά τού στρατιργού του τήν εκαμεν ιδίαν εαυτόν 
παλλακίδα, καϊ μετά επτά έτη (τω 17 I ·) έστεφανώθη 
αύτήν. Ή καλότυχος αύτη νέα, ήτις διά τοΰ φυσικόν 
δώρου,δηλονότι, τοΰ κάλλους της, έγίνετο σύζυγος Αυ- 
τοκράτορος, έδιοίκησε τήν ιιπέραντον αυτοκρατορίαν 
ώς Λύτοκράτειρα μετά τον θάνατον τοΰ Μ. Πέτρον. 
Ό μέγας δέ ούτος πολιτικός καϊ νομοθετης, άμα 
καϊ αριστος στρατηγός καϊ μέγας κατακτητης απε- 
θανευ, ώς ιίνθρωπος, τώ 172")' αί oe τελευταίαι 
αΰτοΰ λέξεις καθ' όν χρόνου διά τιις αιωυίους μο- 
υάς άνεκαλεΐτο έκ τοΰ κόσμου τούτου παρά τοΰ Ου
ρανίου ημών Πατρός ήσαν αύται' «Πιστεύω, ότι καθ 
όσον αφόρα τό καλόν, προσεπάθησα, ίνα πράξω αύτο 
εις τόν λαόν μου καϊ ό Θεός θά συγχώρηση τας αμαρ
τίας μου.))

ΖΫιπαρά εδέσματα.
II φάλαινα έτρώγετο ύπο τών Σαξαιυωυ, καί όταν οί αΖιεί; ·ττί· 

τύγχαυον νά άγρεύσωσι, παρετίθετο εις τήν τράπεζαν καί μέχρι τέ
λους τή; δεκ/.της πέμπτη; έκατουταετηρίδο;. Τώ 1 246 Ερρίκος ό Γ/· 
παρήγγειλεν εί; τούς δημογέροντας τού Λονοίνου ν’ αγοράσο)σιυ εκ^' 
τόν τεμάχια φαλαίνη; διά τήυ τράπεζαν αυτού. Λί κατά τάς άκτάί 
άλιευόμευαι φαλαιυαι ήσαν τά τυχηρά κέρδη τιών βασιλεών*  κατατί- 
μυόμευαι έστέλλουτο έν γορείοι; εις τό μαγειρείου τού βασιλέο?;. 
δουάοδο; ό βΖ. εδοικε άντααοιβήν είκοσι σελλινίωυ εί; ^ρεί; ναυτι
κού; συλλαβόντα; ωάλαιυαυ πλησίον τή; γέφυρας τού Λονδίνου. Α» 
παοά τά; οχθα; τού Ταμέσεω; ποταμού εύρισκόμεναι έζητούντο π«· 
ρά τού λόρδου Δημάρχου, καί συυετέλουν εί; αύξησιυ τής πολυτί 
λείας τού δημαρχικού συμποσίου. Τεμάχια φαλαίνης συχνάκις ήγθί 
ράζουτο κατά τήυ δεκάτην τρίτην έκατονταετάρίδα διά τήν τράττ<*  
ζαυ τής κομήσσης τού Λέίσταο. Ή 'Αγγλία έφωδιάζετο τό εξαίρετο’ 
αυτό σιτίου παρά τών αλιέωυ τή; Νορμ^νδία?, οιτίνες έποίησαν αν*  
τό ουσιώδες άρθρου εμπορίου. Οί Νορμανδοί έμαγείρευον αύτό κ^ 
τά παυτοίου; τρόπους*  καί ποτέ μέν έγίνετο όπτον, xat παρετίθίΤ’ 
έμπεπαρμένον δι’ οβελού, αλλ’ ο συνήθης Τρόπο; ήτο νά βραζη'^ 
καί παοατιθήται μετά πίσωυ· οί επικούρειοι έζαοαοόκουν υά όρ?4 
ξωσι τεμάχιόν τι έζ τής γλώσσης ή τής ουράς.

Ό θαλάσσιο; λύκος (amiariclius lupus) ήτο επίσης έν ττοΑ

ώ 1216·
. Γπι'τκ.οπυ; -yut.zyic.z. _ n,» a jxry εχ'χτοντΎ.ετϊηρί-

αοτό τό Φ7.'/τ,τ07 ότζότν.ν τής ευκαιρία;· έπΐ
7 ντελεστάτης ευωχία; δοΘείσης εις 'Ριχάρδου τόν *3'.  έν τω οικω 

5άρ«μ παρετέΘη παρασκεύασμα έξ αυτού· καί κατά τήυ μεγά- 
ίγκαΘίδρυσιυ έπΐ τό αξίωμα τού αρχιεπισκόπου Νε^ίλλτώ I 166, 

-^σσοε; δελφίνε; παρετέΘησαν. Τώ 1491 οί επίτροποι έν Ύαρ- 
υ,άο'^ ωρκ'·'™ ώ; οώρον εί; τό^ Λόρδον τού Όξω-

1 ■ ήν ίΟβΟΣΆον Ι'^ίου.ω; Trt'j ι-j'jof.v.'j. τό δώρου
VlOV» J · ·„ Λ ν ’ , , Ε
διά τ0’^ εςϊ'ζ ',070υ eGTt TL ορεκτικωτερον φαγητον

ο- εύχ«ρ^στ^σίν ^κ.ΐίνου, ήύελον στείλει αύτό.» Οί αξιότιμοι έπί- 
-6©ποι δέ»' ήδύναντο υά εύρωσι νοστιμώτερου δόίρον εί; ολα τά ί- 
- 7Ο’“* 'ΤαρμάουΘ. Έν καιρώ τού γάμου Ερρίκου τού έ, οί
ίρ/ρ^κεκλημένοι εφαγον «οπτόν δελφίνα.» φαγητού τού συρμού κατά 

τίίρτττ^ εΑ'Σ.τοντν.ΐ.ττ,ρί^ν., Καί παλιν άπαντώμεν αυτό 
τού πρώτου δρόμον ν.'/.τν. ττ,ν ττί^ι.^ "Eppiv.O'j τού ζ*.  Ό .3κσι- 

).-ύς ύπεοηγάπα φαίνεται τό είρημένου έδεσμα, διότι παρετέΘη εί;
--οάπεζαν έπΐ τή; εορτξς τού Wyio'j Γεωρ'μο'Δ καί ό λόρδο: καρ

δινάλιο; έκολάκευσε τήυ Αύτού Μεγαλειότητα στείλας λαμπρόν δελ 
γΐνα εέ; τθ ανάκτορου. Οί μάγειροι ο'ό μ.ό'άο^ οΓΓΐττ,τν.ν καί έβρασαν 
αύτό αλλά καί έν είδ-ι άρτοκρέατος παρεσκεύασαν καί έμπειρός τις 
^οχιμάγε'-ρος δίδει συνταγήν περί υοστιμωτάτου τινός έκ δελφίνο; 
π^ό'ίγγου, έν ώ ά) ήμίυ πώς υά παραΘέτωμεν αύτό κο-
χλαζον το άΐΐυροο μετά γάλακτος,έν ω έβράσΘησαν λε-

του

γνυται έν τουτω ο τό όλου χρωματίζεται διά κρόκου.
Ποιητόί τί^ κατ^· τ ριγράφ-t τίνι τρόπω νά κατακόπτη τις
καί διανέμη τόν αλιστον δελφίνα. Εί; δέ τό «οιολίον περί ανατομή;»· 
συνιστάται ώς τό άριστον έμβαμμα διά τόν δελφινα τό σινάπαιον 
(μουστάρδά)· ό αυτός λέγει, ότι ό δελφίν πρέπει ν’ άνατέμνηται καί 
διανέαηται εί; τούς συνδαιτυμόνας, καΘ’ όν τρόπον καί τό έλάφειον 
κοέας- ^τί άρυ-οοιώτ-ρος ορνζ, ον πρέπει νά μεταχειρίζηταί 
τις απευθυνόμενο; πρός τόν διανομέα νά προσφέρη εις τού; όμοτοα- 
πίζους είναι, νά εύαρεστηύή «υά ύποσκά^η τον δελφινα.» Τό τοαχύ 
αύτό ζώον έχαιρε πολλήυ ύπόληψιν ώς τρογ-ς Τέλους τή; δέ
κατης έκτης έκατουταετηρίδο;· ποΠάκις παρετίύετο εί; τήν τράπε
ζαν Ερρίκου τού ή. καί οί λόρδοι τού άστερόεντο; Θαλάμου Ούόλ- 
σ£ύς, Σαμερσέτης, καί άλλοι, εχοντες τώ 1309 μικοόν τι επίσημον 
γεύμα νά συμφάγωσιν, εύφράνσΘησαν φαγόντε; ένα δελφίνα, αξίας

δύσκολος περί τά τή; ορέξεως, είχε δελφίνα κατά τό γεύμα έκαστη; 
παρασκευή;· καί μ-έχρι τού 1575 έπωλείτο ώ; τρογη έν τώ ιχθυο
πωλείο) τού Νεοκάστρου, εκτοτε δέ φαίνεται πεσόν εις αχρηστίαν.

Ό αιθήρ αίρετώτερος τού χλωρο- 
μυρμη-ώου.

Ή «ευ Βοστώυι πρός προούου τή; ιατρικής» καλουμ.ένη έταιρία 
έξέδωκε πρό τινοίυ μηυώυ εγκύκλιου πρός τού; απανταχού ίατοούς, 
προσκαλεσασα, ίνα κοινοποιήσοίσιν εί; τήν εταιρίαν παν ό,τι έπί- 
στανται περί τή; χρήσεως τού αίΘέρο; (ζζζΘειίκού αίΘέοος), εί; πα
ραγωγήν αναισθησία;, συγκριυομευου πρό; τό γ},ωρομχ»ρμτ^ιθΊ. 
Περί τού αυτού πράγματο; διαλαβούσα πρό δύο περίπου έτών ή έν 
Λουγδούυω Ακαδημία τής ιατρικής επιστήμης κατεδίκασε τήν χοή- 
σιν τού χλωρομυρμηκίου ώ; ύπό μεγίστου κινδύνου ώς τά πολλά 
παραζολουθουμέυηυ, καί εκτοτε οι έν Λουγδούυω χειρούργοι έδή- 
λ&)σαυ, ότι άφ’ ότου παρεδέχθησαν αυτί τού χλωροί 
αιθέρα ουδέ εις θαυατος έξ αναισθησία; έπεγέ/ετο 
πόλει. Τούτοι; συυομολογούσι καί ό Δο Παλασκιάν- έκ Νίαπό-

ρος τού χλωρομυρμηκίου, καί ό καθηγητή; Χαύουάρδος έκ Βοστώ- 
υο;, διακηρύξας, ότι μεθ’ όλου; τούς άτρύτου; αύτού μόχθους ού 
δεν ήδυνήθη υά εύρη παράδειγμα θανάτου, όμολογουμένω; έξ είσ 
πνοής αίθέρος προελθόυτος· ότι μετεγ-ιρίσΟη αύτόυ εις εκΆτοστύκ; 
ττεριπτώσεοίυ καί εις πολλω πλείονα; ήτο παρών, άλάωυ μίΤ'/γν.- 
ριζομέυων ότι καί εις βρεγη τριώυ εβδομάδων ίδωκευ αυτόν ώς 
καί εις έβδομηκοντουτας, καί όμοις ουδέποτε είδε τρομακτικόν τι 
ή θλιβερόν αποτέλεσμα έπιγενόμενον. Τής έν Βοστώνι πρός πρόοδον 
τή; ιατρικής εταιρίας ή επιτροπή, (τυστ^Θεΐτα. πρός εζ'χ.κ.ρίδω'ϊΐυ 
τών άυαφερομέυων θανάτων έξ εισπνοές θειϊκοϋ αίθέρος, έδί,μοσίευτε 
νυν τήυ περί τούτου εκθεσιυ, όλίο; ευυοικώς εκφραζοιζενηυ υπέρ τού 
αιθερος, καί αναλαμβάνει υά Οείζη «ότι εκ πάντων τών άχοι τούδε 
γνωστών άυαισθητογόυων ό θειίκό; αιθήρ μ.όυο; είναι άςιος άπεοιο- 
ριστου εμπιστοσύνης.» Οί συυτάζται τής περί ή; ό λόγος έκθέσεως 
διατείνονται, ότι εχουτες πάσαν ευκολίαν πρός έξέτασιυ το>υ ιιυγ~ 
γραφών τοιν περί τού άμφιο’^^τοι/μ.ενου τούτου πράγματος κατά 
καιρού; όημοσιευθεεσών, εχοντες ανά χείρας πάσας τάς κυοιο»δε- 
στ&ρα; αλζ.οδαπάς τε καί αμερικανικά; εφημερίδας, καί τας απαν
τήσει; εί; τάς απανταχού σχεδόν σταλείσας εγκυκλίους, ούτε εν 
καν παράδειγμα δύνανται νά είπωσιν, έφ’ού ό αιθήρ έγένετο άναμ- 
φισοητήτο); καί άναποφεύκτως ολέθριος. "Ινα δε εύλόγως άποδοθή

την εισπυευσιυ τών άτμίδων οίουδήποτε αυαισθητογόνου ό θά- 
ν«τος, αναγκαία, κατ’ αυτούς, τά έξης· 1 ον ό θάνατος νά έπελθη 
καθ ώ> χρόνον ό πάσχ&ίν τυγχάνει αναίσθητος ων έζ τή; εισπνοή; 
των ατμίδων, καί 2ον νά μή έξηγήται ό έπελθών θάνατος εκ τινων 
φαινομένων νόσου ή έγχειρήσεως. Τό άθροισμα τών άναφερομένων 
ένατων, ού; ήδυνήθη υά συλλέξη ή επιτροπή, συγκεφαλαιούται εις 

^σσαράκουτα καί ενα, αριθμός βεβαίως τά μάλιστα σμικρός, όπόταν 
^^ρησωμεν οτι αί ’ρευναι έπεξετάθησαν επί δεκαπέντε έτη, καί 

•^ντα εις τε τόν παλαιόν καί τόν νέον κόσμον. Έκ τών περιπτώ- 
■'■^ν αύτών δεκαέξ δύνανται νά έξοβελισθώσιν &); ούδέν πεοιέχου- 
-'·ζι^>οιαφ?ρονι ττασχόντοίν άποθανόντων μετά τριών μέχρι δε- 

«ς ημερών παρέλευσιν από τής είσττνοή;· αί λοιπαί περιπτώσεις, 
-ρ-ι.ροπη λέγει, ότι είναι «είτε προβληματικοί ή προφανώς άλ.ογοι 

,Kt σαθραί, εξαιρούμενων τεσσάρων, καθ’ άς ό θάνατο; άποδοτέος 
ασφυςιαυ επελθούσαν έξ αιτίων, ατινα ήδύναντο όλως υ’άποφύ- 

θίαυδήποτε μερολη·^ίαν καί άν, δύναταί τις νά ιιπη, δει
Αμερικανοί υπέρ τού αίθέρος, βέβαιον είναι, ότι ή περί 

... / εκ^-σι; μζ,τά τής αποφάσεω; τή; έν Λουγδούυω’Ακαδημίας 
ζ ./ων γυΓ.»μ<,>·> ,ξ ϊσουεί: τήν πίάςιγγα ρεπουσώυ^ συγκοοτού- 

fflv ΐσ^/υΛΛη _ : . «. , · ■ * ,η; χρησεοζ; του χλωρομυρμηκίου.

Τί καστανέα είναι τό δένδρου εκείνο, δι’ ού ό Σαλβατόιρ Τ'όζας, 
ήγάπα νά ώραιζη τάς σκηνογραφία; του, καί όπεο υ.εγαύ.ω; ακμά
ζει έπΐ τών όρίοιν τή; Καλαβρίας, έν ’Ισπανία. Τού δένδρου τού
του αρχέγονος γή ή’Ασία έστΐν, έξ ης τό πρώτου ύπό τού αύτο- 
κράτορος Τιβερίου μετηνεχθη εις τήν Ευρώπην, εν ή ταχέως έπολ- 
λαπλασιάσθη, καί αάλιστα κατά τά θερμά αυτή; κλίαατα. Ποό; 
τούτοι; δέ άξιοσηαείοιτόν εστιν, ότι τό δέυδοον τούτο πολλάκι; α
παντάται εις θέσεις, όπου ουδέποτε βεΖαίω; έφυτεύθη. Εί; τά 
ορεινά μέρη τής μεσημβρινής Εύριόπη; μεγάλη τούτου ύπάρχει ήδη 
δαψίλεια, καί έν’Αμερική δέ, από τής Νέα; Ύόοκης μέχρι τή; Κα
ρολίνας, απαντάται βϊαστάνον, ούχ ήττον όμως και εί; πλείστα 
μέρη τή; Μεγάλης Βρεττανία; ακμάζει, λαμβάνου μάλιστα κολοσ- 
σαίαν πολλάκι; άνάπτυξιν.

Ή μεγαλειτέρα πασών τών καστανεών, περί ων ποτέ ηχούσα- 
μεν, είναι ή καλούμενη, «castagno de cento cavalli,· ήτοι, ή 
τών εκατόν ίππων καστανέα, ήτις έπΐ τής Λϊτνη; εύοίσκεται, καί 
ήτις κατά τάς ήμερα; τής ακμή: τη; ύπήρξεν έν τών μάζα θαυ
μαστών βλαστημάτων τής γης, ατινα ό ανθρώπινο: οφθαλμό; είδέ 
ποτέ. 'Ο Βραίδωμ λέγει, ότι ή καστανέα αυτή τοσούτον πεφημισ- 
μένον θέαμα ύπήοξεν, ώστε έσημειούτο έφ' όλων, άνεξαιοέτως, τών 
εικόνων τή; Αίτνη; καί τών πέριξ αυτής, εί; χάρτην δέ τινα τή; 
Σικελία;, πρό εκατόν περίπου έτών δημοσιευθέντα, πεοιφανέστατα 
είκουίζεται.

II περιφέρεια τού στελέχους αυτή; διακοσίων τεσσάρων ποδών 
εστιν, μολονότι δέ πρός τήν βάσιν ομοιάζει με πέντε συναυξάνοντα 
μεγάλα δένδρα, μ όλα ταύτα άνεκαλύφθη, ότι πάντα ταύτα συμ
φυή πρό; τάς ρίζα; εισίν καί εν καί τό αύτό δένδρον αποτελούσιν, 
όπερ απεκαλ.εΐτό ποτέ «τό κλ-ο; τών δρυμώνων.» *Ο  δέ Μασσας, 
αξιότιμο; τις Ιταλός συγγραφευς, αναφέρει πεοί τίνος καστανέα;, ή; 
τινο; τό κοϊλον ήδύνατο νά περιλάβη τριακόσια άονία, καί έντό: 
τού οποίου τριάκοντα συγχρόνως έφιπποι, είσήλθόν ποτέ ίπαυει- 
λημμένως.

Έν ’Αγγλία ύπαρχου σι ν είδη τινά καστανεών αξιοσημείωτου αε- 
γέθους, &>; ανωτέρω έν παρόδω εϊπομεν. Βεβαιούται, ότι έν Γλώσ- 
τερ υπάρχει καστανέα, τό κούφον τή; όποία; άπετέλει «κούκον 
σκνιδόπλευρον δωμάτιόν, φωτιζόμενου διά παραθύρων καί στολι- 
ζόμενον διά καθεδρων.» II 4ε έν Γόρτοναρθ Πάοζ, τή; αυτής ε
παρχίας, γιγαντιαία καστανέα, ήτι; έπΐ τής έποχή; τού βασιλέω; 
Στέφανον, άπεκαλείτο «μεγάλη καστανέα,» καί ήτι; ήκμαζε θαυ- 
μαζομένη μέχρι τών χρόνων τού βασύ.εως Ίωάννου, υπήρξεν επί
σης υπερμεγέθης. Παράδοσι; ανάγει αυτήν εί; τά; ήμερα; τού Σά- 
ξωνο; Έγγβερτ, καί λέγεται, ότι μέχρι τού 1788 έκαρποφόρει 
άφθόνως.

ΤΙ νέα καστανέα υπερέχει τή; νέας δρυός καθ' όλα τά είδη τή; 
ξυλουργίας, ατινα απαιτούσε τήν έν τή γγ μερικήν έμβύθισιν τού 
ξύλου*  εβεβαιοίθη μάλιστα δι’ επανειλημμένων πειραμάτων, ότι ή έν 
τή γή διάρκεια αυτή; δί; μεγαλειτέρα τή; δρυός εστιν, έκ τού
του δ' εξάγεται ότι ή καστανέα καταλληλοτάτη είναι διά πασσά
λους, νεκροθήκας, κάδους, υδρία; καί τά. τούτοι; όυοια, ώ; έπίσης 
καί δι' οχετούς.

Δυνάμεθα, ευκόλως, νά διακρίνοπμ.εν την δρύν έκ τή; καστανέα;, 
έάν πρίσωμεν τεμάχιόν τι έκ μιας άκρα; τών ξύλων τούτων καί 
παραβαλωμεν είτα ταύτα. Διά τή; συγκρίσεως ταύτη; θέλομεν ανα
καλύψει, ότι αί εγκάρσιοι ίνε; τού τής καστανέα; ξύλου μάλλον σνγ. 
κεχυμέναι τών τού τή; δρυός είσίν καί όλιγώτεοον αίσθηταί εί; τόν 
γυμνόν οφθαλμόν, μάλιστα δέ όπόταν προσφάτω; τό τεμάχιόν ά- 
πεκόπη. Ό καρπός τού δένδρου τούτου χρησιμεύει ώ; τροφή ιί; 
του άνθρωπον, και εί; πολλά; χώρα; τη; Ευρώπη; απαρτίζει ου
σιώδες καί σωτήριον θρεπτικόν άρθρου διαίτης. Εί; τούς ΰψηλωτέ- 
ρους τόπου; αντικαθιστά τόν σίτον, εί; τά μέοη δέ ταύτα, ώ; τήυ 
Οβερυηυ, Λιμουσίνην, Βιβαρε κτλ., τά κάσταυα τρώγουται καπυι- 
στά, βραστά, καί οπτά' αλεθόμενα δε καί μετασχηματιζόμενα εί; 
κόυιυ αποτελούσιν εξαίρετου άρτον, καθό); επίσης, αφού καλώςπλυ- 
Οώσι, πα.ρεχρυσιν ύλην τιυά αυτικαθιστ'όσαυ αοκούυτο>; την σοκο
λάταν. Τά κατοικίδια ζώα παχύυουται δι’αυτών ταχέως, ζάκχαοι; 
δε και άμυλο; έκ τού καρπού τού δένδρου τούτου εξάγεται, ό φλοιό; 
τού όποιου γρησιμ.εύει εί; τήυ βυρσοδεψικηυ, ποό; τον σκοπόν όυ.ω; 
τούτου ο τή; δρυός μάλλον α.ςιος λόγου έστίυ, δι’ δ καί διπλο,σίο); 
τούτου τιυ.άται.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΑΑΙΣΘΕΝΙΚΑ 
ΓΠΙΝ ΑΣΜΑΤΑ.

Γυμνάσματα περί τό βάδισμα.
(συνέχεια.)

Τό μέτριου βήμα.

Επί τής συνήθους βαδίσεω: τώυ γυναικών, τό νήκο: τού ^κυ.α- 
τος δεν πρεπεί νά ύπερυαίυη τό μήκος τού ποδός. ’II κυήυ.η π.οέπ-ι 
νά προτίθηται, ούχί ό»; ξύλου, κατά τήυ τεταοτην πεο·.που θ-'σιυ ~ού 
χορού, άλ)’ άνευ προσπάθειας ποός τοοπήυ τού ποδό: εί: τά "τω 
καθ’ ότι τούτο εκτρέπει τό σών.α, καί παοιστά τήυ άνθο-.^που 
επαγγέλματος όρχήστριαν οί ^οαχίουεζ εστωσαυ έν τή φυσική θέ
σει, και πάσαι αί κινήσει: καί αντιθέσεις αυτών ποόζ τούζ πόδα-
εύκολοι καί άβίαστοι· τό δέ βήμα ουδέ λίαν βοαδύ, ουδέ πάλιν )ίαυ 
ταχύ. -Τί πορεία έστω έν αρμονία ποό: τήυ ποοευουέυηυ ήτοι φυ
σική και ήσυχος, μή δεικυύουσα δυσκολίαν πεοί ζήυ ποόοδου καί 
ζωηρά χωρίς νά έμφαίυη σπουδήν.

Τό επόμενον είναι στρατιωτική περιγραφή, ωφέλιμο: εί: άτ/.ςτιυ 
θηλέων, μετά τών κε'/.ευσυ.άτωυ.

Έπΐ τούτου τό βάρος τού σώματος φέρεται από τή; πτερυη; πρός 
τόν ταρσόν, οι δάκτυλοι είναι όλιγώτερου προ; τά f;oj τετοαμυενοι, 
καί ούχί πλέον ό μέγας δάκτυλος, άλλ’ ό ταρσός πρώτος έγγίζει καί 
τελευταίο; άφίνει τό έδαφος, ενώ τό εξωτερικόν χείλος τού ποδό; 
είτε τό ταρσικόυ μέρο; τού μικρού δακτύλου πρώτου διακόπτει τήν 
κλίσιν τού ποδός, καί τό εσωτερικόν χείλος είτε τό ταρσικόυ μέρο; 
τού μεγάλου δακτύλου, τελευταίου παύεται προεκ^άλλ.ον τό βάρος 
τού σώματος. ΤΙ τοιαύτη παραδοχή ισχυρότερων υποστηριγμάτων 
συντελεί μεγαλως εΐ; τήν αύξησιυ τή; ταχύτητα; καί τής εξασκή- 
σεως τού βήματος' διότι, όντως, ή κίνησι; τών βραχιόνων και πάν
των τών ά'λλων μερών έκ τούτου έξαρτάται.

Το ταχύ )3ημ,α.
Ενταύθα τό βάρος τού σώματος προβαίνει από τής πτέουης ποό; 

τούς δακτύλους, οι δάκτυλοι τρέπονται όλιγώτερου πρός τά ίξω, καί 
ίτι προσεχέστερκ καί ισχυρότερα σημεία ύποστηρίξε&ις καί ένερ 
γεια; εκλέγονται. Τό εξωτερικόν χείλος τής πτέρνη; πρώτου άπτε- 
ται τού εδάφους, καί τό πέλμα τού ποδός προεκβάλλει τό βάρος τού 
σώματος.

7“σιυ.» 
Χκύω^-j

’Αναγκαίου νά σημειωθή, ότι, καθ’ όλα τά είοηαένα βήαατα, τό 
βάρος τού σώματος στηρίζεται, άλληλοδιαδόχως, ετι μάλλον εί; τά 
πρόσοζ, καί ότι οί δάκτυλοι τρέπονται, αλληλοδιαδόχως, ολιγώτεοου 
προς τά εξω. Έπΐ τού θεατρικού είδους τού βαδίσυ.ατο; μάλιστα 
οί δάκτυλοι, κατά τόν οπίσθιου πόδα, τρέπονται, άν καί πρός στιγ
μήν μόνου, επί τά. οπίσω· έν υε τώ μ.ετρίω δτμ.ατι, ΐχουσι μεσα-

’Αφού αί γυμναζόν.εναι κατωοθώσωσι υά συυεθίσωσιν είζ τή 
ρυθμικήν κίνησιν τού βραδέος βήυ.ατο:, διδάσκεται κατόπιν ~α/ύ 
χρόνος, οστις συγκροτείται έξ 108 βημάτων κατά λεπτού, έκαστο 
βήματος συνισταμένου έκ 30 δακτύλων, οπεο παοέχει άθοοισν. 
270 ποδών κατά λεπτόν.

Ταχύ βήμα.
Τού κελεύσματο; «ταχύ» — «έιζποό;» δοθέυτοζ, υ.ζτά. π/ν/αζ Ιυ 

τώ μεταξύ αυτών, ή λέξις «ταχύ» 0-ωρητέα ώ; διεγεοτήοιου τή; 
προσοχή:, δίστε πάσαι υά ήναι έντελ/όζ ίτοίυ.οι. Τή; δε λέίεωζ <■ έα- 
πρό;» εκφωνούμενης, άπασαι έκκιυούσι συυ.ωώυως ποο; τήυ δοθεί- 
σαν ήδη διεύθυνσιν.

Λίττλή πορεία.
Τά περί πορεία; λ.εχθέυτα έφαρι/.όζουται κατά ιιέγαυ βαθυ.όυ εί; 

τούτο τό βήμα, όπερ συνι-τταται έξ 150 βηυ.άτωυ κατά λεπτόν έ
καστου άποτελουμενου εκ 36 ^.κτύλοιν, ήτοι τού όλου 450 ro^oiv 
κατά λεπτόν. Τού προστάγματος «διπλή ποοεία» διδοαενου, ό/α.ι 
συγχρόνως προχωρούσι προβαλλουσαι του άοιστερόυ πόδα, ν.οατού- 
σαι ορθήν τήυ κεφαλήν, τού: ώμου; άναπεπταυ.ένουζ, τά γόνατα α.ι- 
κρόν τι κεκαμμένα, τό σώμα μάλλον ποοπετέ; ή εις τά λοιπά είδη, 
καί τού: βραχίονας άνέτως κρεμαμέυου; παρά τά πλάγια τόιυ υ.ηοόιυ. 
Ίΐ μαθήτρια πρέπει υά συνεθίση εντελώς εί; τό πλ.ήοε; βή ζα τών 36 
δα.κτυ/.ων, αλλ.ω; θελει μεταλάβει τή; συνήθειας τού τριποδί-ειυ, ό
περ βλάπτει τά καλά αποτελέσματα τής πεοί ή; υύυ ό λόγο; πο
ρείας.

Εκτελούσα τά ειρημέυα βήματα ή μαθήτοια ποέπει ποοσέτι υά 
συνεθίση νά πορεύηται έπΐ στενού επιπέδου, όπου υ.όυον δι' ένα πό- 
δα ύπάρχει τόπο:, έπΐ άυίσου, άυωμάλ.ου εδάφους καθώ: καί έπΐ 
μαλθακού εδάφους ίνδίδουτος ύπό τόν πόδα.

Σ Γ.' Γύμνασμα ζοπάνου.
Τούτο, όν έκ των παλαιότατα μ.-ταχειριζομ.ίυων εί; τήυ γυυ.υα

στικήν, ητο έν χρήσει έν ’Αγγλία εις πολλά, παοθευα.γωγ-.ϊα ποό; 
παιϋαγώγησιυ τόιυ ν-αυίδων.

ΙΙαιδίσκαι εξ με/ρι δέκα έτών ηλικία; δέυ πρέπει υά έ/ωσι κο- 
πάυου; βαρυτέρουζ τών τριώυ ή τεσσάρων λ.ιτρων έκαστου καί αί 
τών δέκα μέχρι δεκαπέντε έτών ηλικίας, δύνανται νά ά/ωσιν κόπα
νου; απο τεσσά.ρων μ.εχρι; ες λ.ιτοώυ ζυγίζοντας. Είναι δε ό κόπα
νο; ευθεία ραβί)ο; άπολήγουσα. εί; ογκολδη συαϊοαυ ν.α.τα τό έν ά
κρου καί εις λαβήν, μικρόν εξόγκωμα φίοουσαν, κατά, το έτεοου.

Πρώτη θέσις.
Λί χείρες καί οί δι αυτών κοατούμ.ευοι κόπανοι, διά μιζο/; πε- 

ριστρεπτικής κινήσεο^ς τού βραχίουος πρό; τά ’έξω κα.ι όπϊσω, φέ
ρονται όπισθεν του κατιωτέρου μέρους του σώμ.ατος, ούτως ώστε τά 
δύο ά.κ.ρα. τών κοπάυων τά πρό; τούς μικρούς δακτύλου; υά έγγϊζον- 
σιν άλληλα· οί δάκτυλοι έν τη περιπτώσει ταύτη έγγιζουσι τού; υύ: 
τών γλ.ουτίοιυ, καί ή ράχις τή; χειοό; είναι τετον.ν.υένη ποό; τά.

Πρώτου γύμνασμα.
Επί τού πρώτου γυμνάσματος άοχεται έκ τής άυωτέοω θέσεω; 

κανονική τι; κίυησις, συυιστααέυη εί; κυκλοειδή κνί π-οιστοεπτικήυ 
κίνησιν τών άπομακρυυομέυοίυ καί έκτειυοαενοιυ βοαχιουο.ν κατα 
τόν αυτόν χρόνου, καί διευθυυομέυην εις τα ποόσο> καί 'έσω έν.ποο- 
σθευ τού σώματος, ούτοζ; όίστε έκαστο: κόπανο: υά σ/ην.α.τι~η ή- 
υ.ικύκλ.ιου, μετά δέ τού σώι/.α.το; ν’ αποτελέσωσι τέλειου κύκλου, υ.ε- 
τά. μόνης ταύτη; τή; διαφορά; περί τήν θέσιυ, ότι όταν εύοίσ/ωυτα.ι 
οπίσω, έγγιζουσι κατά τά εξοίτερικά άκρα είτε τά προς τούζ πι
κρούς δακτύλους, όταν δέ έμποοσθευ τών μηοώυ, έγγιζουσι κατά 
τά άλλα άκρα.

AevTepov γύμνασμα.
Έπΐ τού δευτέρου γυμνάσματος έκ τής αυτής, ο»; ανοιτέοω, θ- - 

σεω; αί χ^εϊρες ύψοΰνται συυαμα πρός τό εμπρόσθιου καί μέσον τού 
στήθους, καί συμπλησιαζουσι τόσον, ό’»7£ ή ^ρός τόν αυτίχειοα. συυ.ι.- 
ρα τοΰ κοπάυου υά ά.πτηται τήν τού ετέρου, τοόν ,3οαχΐονωυ ούζων 
έκτεταμένων μετά δέ τούτο άφίνονται όπως, κκταπΐπτουτες ν. ό ί 
κανή; δυυάμ.εωζ, ταλαντευθώσι περί τό σώαα καί έλ.θωσιυ εί τήυ 
πρώτηυ θέσιν. Τούτο επαναληπτέον πολλάκι;.

Τριπομ γύμνασμα.
Έκ τής αυτής θεσεο»; άνυψούνται οί βραχίονες ΰ.τέο τί. .· κ: j/- 

λήν, καί οί κόπανοι φέρονται εί; επαφήν κατά, τά ά.κοα. αΰυτών κρα
τούμενοι όριζουτείως. Μετά δέ καταβιβαζονται ηού/ο^ς αί χζιοες 
εις τήν πρώτην θέσιυ.

Τέταρτον γύμνασμα.
Επί τού τετάρτου γυμνάσματος, οί 3οαχίον·ς εκτείνονται κατ ευ

θείαν από τών ώμων, καί αί χεϊοες κινούνται οοιζοντείως ποός τά. 
οπίσω καί πρόσω, τών κοπάυων δυτονυ καθέτων.

ΤΙ περί τούς κοπάυου; άσκησι; δ ευ ποέπει κατ άοχάς υά. διαυκή 
πλέον τού έυοζ ή δύο λεπτορν, βαθυ.ηδου ou.o); δύυαται^υ α ξηση 
διάρκεια έκαστου γυμνάσματος.
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ΩΡΑΙΑΙ ΤΕΧΝΑΙ.

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 6, 1862.] ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΠΤ G, 1SG2 | Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ. 8,υ

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΙΙΣ ΟΥΛΛΛ1ΛΣ 
ΛΟ1ΑΟΣ.

Η ΚΩΜΗ ΙΛΚΛΕΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝ 
ΑΤΊΊΙι ΎΑΡΟΠΑΘ11ΊΊΚΟΝ 

ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ.

<»Ρ. ΤΕΧ.—Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΗΣ ΟΥΑΛΛ1ΑΣ ΑΟΙΔΟΣ.

παθητικής τ, αναγνώρισή τ, Οι' αυτής θ-ρ^ 
πεία σωματικών παθών.

II 00 ~£VTc d ά ETOJV εταιρία ΤΙς, αγοοα. 
σασα πλησίον τών παλαιών φρεάτωυ ικανήν 
εκτασιν γβς, ανόγειρε λαυ.πρου y.at μεγάλη 
πρεττέστατου λιθόκτιστων κατάστημα, ά>α 
λαβούσα ένταυτώ και τϊ,ν ίιαχειρισιν τών' 
γοεάτοιυ. Τό κατάστημα τοΰτο, το απείκο- 
νιζόμενον έν τη χατοιτέρω ήυ.ώυ ά/.ojoyp^ 
yiy. εγένετο κατα πάντα άςαίρετον ρ.εθ' όλω» 
τών αναγκαίων πρός τόν σκοπόν καί ανα
παύσεων κειται ίε έπϊ τίνος ύ·£ώματο-) 
όΟεν αί απανταχόΟεν Θέαι είσι καί εκτενείς 
καί Θελκτιζαί· ο ρυθμός τής αργιτεν-τονίχής 
αυτού είναι ίταλιαού παλατιού*  τό εξωτεαι. 
ζόν αύτου μετά τιών τεναάρων πυργιών 
τών εκτεταμένων δωμάτων αυτού καί άνεν 
έ ς ικτερικών προσΟηκ&ϊν παρίστησιν άπαν. 
τα/όθεν πρόσοψη ώραιοτάττ,ν. ΤΙ γ?ξ εσω
τερική <?ιάταξις αυτού, ουσα κα0 υπερβολή, 
απλουστάτη, καταφαίνεται έζ πρώτης όψεως, 
Τό ποόσγειον αυτού πάτωμα είναι τετρά
πλευρου, -χον έν τώ κέντρω μίγα σφαιρι
στηρίου, βιβλιοθήκην καί τά τών επιστατών 
γραφεία, κατα <ϊε τά πέριξ στοάν, φημιζο. 
ρ.ενην υπο οοιό&ζα Ovpidojv εζ χρο)?ζατΐσρ.ε- 
vojv ύαλοιν, καί χρησιρ.εύουσαι όις πρό^ορο; 
είς τούς κυριωτίρους Ον.'τν.ρ.ους. Τό έστιατό- 
ριον είναι η υ.είζων του ν.ν.τι/.στήρ.σ.τος αι- 
Θουσα, έν η ό'ύνα.νται νά γευρ.ατίσ&ζσι ταύ- 
τοχοόνιος εκατόν άτοαα εν ανέσει, παοά 
τούτο ύπάρχουσι καί ΰ*ύο  αίΘουσαι ύποίο. 
χός, όις καί καφφενεΐον, καί σώόεζα αί9ου- 
σαι συνεντεύξεο^ν· είς ύέ τό ό-ύτερον πάτωρ.» 
υπαρ/ουσι όΰο ρΛ/.ροτερνΛ τόιυ κατοι αί^ου. 
σαι, 87 κοιτώνες καί 6 λουτρά. Ιατρός 
τις Γεραανός, εί^όυ.οιυ avj. ερ.πειρος της j. 
Γ^ροπα^ητικής, ύ'ιορ.·νει ενταύθα πρός επί- 
σκεψιν tojv πασχόντοζν παρεκτος οέ tgjv 
ασΟεν&ΐν καί πολ)οί υγιείς καταλύουσι κατ7- 
τος είς το ν.ο.ταστΓ,γα τοΰτο ‘/,άρίυ ό'>'/τ/.-· 
(ϊασ-ο^ς και ηουπαθείας.

11 11ΟΛ1Σ ΦΙΛΕΤ ΕΝ ΊΉι 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΡΚ.

Η πνύίί Φί>.4υ κείται περί τά μετά της ρ.Λ- 
Αρ-. ς κκτζ,·; της έπαρχίας Τόρζ έ> τώ ρυχύ 
κόζπου καί έπϊ βράχου εις ύψος 100 ποόώνύ- 
πέρ τήν επιφάνειαν τού Ωκεανού. Τό άρ·/ι?ώίεί 
αυτής έόαφος παρουσιάζει περίεργον ό:ντί9εσΐϊ 
πρός τό ζευκόν καϊ τιτανώόες άκρεοτήριον, τό 
όποιον περιζωννύει αυτήν κατά το άνατο/ιζο- 
νότιον ρ.ζ,ρος, όις καί πρός τάς σειράς τών ^3ρά- 
χοιν, τάς κ.κ/ου/ζΐνας Φίλευ Βρϊ/γ, αιτινες, προ- 
εκτεινό/ζεναι εις ρ.ήκος έν τή θαλάσση, σχηρα 
τίΧουσί φυσικόν ρ.όί'λον ττρόζ το ν.νατολίΎ.ο'^όρειο. 
c/.υτης ρ.ίρος, όοτις λέγεται, ότι op.otv.'dt τόν τής 
Ταγ/ιέρης περίφη/ζον τοιουτον Τά στό/ζστα 
τοιν Ρρό.'/ο)·ν τοΰτοιν, ουγ/.Είρ.ένων έκ τιτανώ- 
οονς ύλης, είοί Αανονι/.ώτατα. Ό σά/ος τών /ι-

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΤΟΥ ΜΙ Λΐ'.οΥΡΛΟΥ.
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ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΤΗΣ.—Γνωστού είναι, ότι ύλαι τινες, έχτεθείσαι είς 
θ-ου,ότητα ποός δέ καί ύπό άλλα; τινάς περιστάσεις, καθίστανται 
οοαταί έυ τώ σκότει ώς φώσφορος, ες ου εδόθη και τό ovoua φωσ- 
φοόιχότης εις τό φαινόμενου αύτό. Νεωστί γευόμεναι εριυυαι ύπό 
τού 5αοώυος Φόν 'Ραίχευβάχ τείνουσι ν’ άποδείξωσιυ, οτι φωσφορι
κό της είναι συνήθως συνέπεια πάσης ατομική; έυεργεία;, καί ούχί 
άπζώς τό αποτέλεσμα καύσεως ή οξείδωσε*»;.  θ Κ. Φίψωυ απέ
δειξε τό τελευταίου τούτο ποό τίνος χοάνου, ότε εόειςευ οτι νεκροί 
ί/θύ; ©ωτοβοζούσιν έν τ<5 σκότει καί ύπό τό ύδωρ ετι, καί εν ·λ- 
)·ίύει οξυγόνου. Κατά τόν Φόν 'Ραίχευβάχ φωσφορικότη; υπάρχει 
έπί ζυμώσεων, σήόεως, κουσταλ)ώσεω;, εξατμίσεως, ατμοποιήσεω;, 
- ~ ' παραγωγή; ήχου καί έπί τήξεως πάγου· σημαντική επίσης φω
τοβολία παοατηοείται έν τώ σκότει, οπόταν γαζβαυική στήλη τυγ- 
χχ.'.υη έυ έυζύγζίν, ή σ^αός πάγου έν τήξει, ή διάλυσις θχΐίκού σπο
διού έυ ζζιοώ κουσταλλώσίως. Καί αύτό τό ανθρώπινου σώμα λέ
γεται ύπό τού ειοηυ.ένου συγγοαφέως, ότι δέν στερείται φωσφορικό- 
-<το7, ά/λ’ ότι έν καιοώ μέν ύγιείας εκπέμπει ώχραν λάμψιυ, επί 
ο· νοσεράς καταστάσεως παρατηρ-ίται ερυθρωπή λάμ-ρις, παρατή- 
ρ'Οσις, ήτις, άν εχηται άληθείας, δύναται υά χοησιμεύση είς διά- 
γνωσιν. ’Αζζ’ όπως άυτιζηφθή τις τών ειρημέυων φαινομένων, α- 
υαγ ·:η πρώτου ό όφθάϊ.αόζ υά γιίυη ζύαίτθητ^ς διαμένων έπί τινας 
ώοας έν πζήοει σκοτία, άλλα καί τότε πάντες οί οφθαλμοί δέν είναι 
έξ ίσου ικανοί είς τό δέχεσθαι τάς εντυπώσεις· πλήν άν πολλοί 
συγχρόνως συυέρχωυται είς έκτέλεσιυ τού πειράματος, έν αύτοϊς εύ- 
οεθήσονται πάντοτε καί τινες δυνάμευοι νά ϊδωσι τά φαινόμενα. U 
γυηττή περί τάς έρευνα; έν γίνει ακρίβεια τού βαρώυος 'Ραίχευβάχ 
παοακιυεί ημάς υά ύηοθε'σωαευ, ότι δέν ελαβεν ύπ*  ό'·ύιυ τήυ έπιρρέ- 
π-ιαυ τον ήμετέρου οργάνου τή; οράσεω; είς όπτικάς άπάτας, οσάκις 
στευοχωρήται καί βιάζεται ποός πειράματα. Οί οφθαλμοί, διαμέυον- 
τ·: επί υ.ακοόυ χοάνου έν τή σκοτία, βαθμηδόν συζλέγουσι πκσας τάς 
ασθενεί; ακτίνας τού φωτός, ών ουδέ τό πυκνότατου σκοτος πάυτη 
στ-οείται, καί ούτως τά αντικείμενα γίνονται άμυδρώς ορατά, εν 
είδ-ι πεοιθορίου φωτοβολούντα, φαινόμενου όπερ, υομίζομεν, άκρι- 
βώ: δεν καύυπαγεται είς τήυ σημασίαν τής φιοσφορικότητ®;.

II ΤΙΜΙΟΤΙΙΣ είναι ού μόυουή αοίστη πολιτική, αλλά καί ή ύπερ- 
τάτη φοόυησις. Όσου δύσκολου καί άν ήναι είς τόυ ακέραιον χα- 
οακτήοα υά ποοαχθή, είναι χιλιακις όυσκοΖώτεοον είς τόυ παυούο- 
γον νά έκφύγη τήυ τιμωρίαν.

ΤΟ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΝ.—'Επί πραγμάτων λίαν σπουδαίων, καί 
άναγζαίως ποακτέωυ, τό άσφαλέστερον επιχείρημα τού ασθενούς 
υοό; είναι τό αναποφάσιστον. Το υά ρή αποφασίζω τις νά έυεργήσ^ 
οπού ' ό —Mf.'i’jrj. zl'jvj. 'jia'j καί ή ανάγκη τόσου κατεπεί-
γουσα· το υά i/r, τις κζτά υούυ πάντοτε ν’ άοχίση νέαν ζωήν, άλλ’ 
ούοεποτε υά εύοίσκη καιοόυ ποός ευαοξιν, είναι τό αύτό ο>ς άν τις 
ήύε^ευ αναβαζλει τό τρώγειυ καί πίυειυ καί κοιράσΘαι άπό τής μια; 
ήνέοας καί νυκτός είς τήν άλλην, εως ού τελευτήση έκ λιμοκτονίας.

ΝΟΤΘΓ.ΣΙΑ 1ΙΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΙΛίΔΑΣ.—Έκ φύσεως έγευυήύητε υά 
ήσύε γιλόφρουες, έλευΘε'οιοι καί ρεγαλόύνχοι. JAv είς τό σχολείου 
ύπαοχη παίς τις στοαβόπους, ρή σείξητέ ποτέ, ότι τό παοετηοήσατε. 
Αν π-υης καί ρακευούτης παίς ήναι ραθητής, ρή όριλήτε περί ρα- 

κευνυτιών ένω εκείνος ακούει. "Αν ύπαρχη τις χωλός, άος είς αύτόυ 
τοιούτου παιγυίοιου υά παίξη, όπεο άέυ απαιτεί άρόμον. “Αν τις 
πειναλέος εύρίσκηται. έυάπιόν σου, άός ρερος τού γεύματός σου· 
άν υπάοχη τις ουσραΟής, 3οή9ησον αύτόυ υά ράΘη τό ρά.Θημα· άν 
τις ·νρα9έστερος, ρή φύουής αύτόυ, οιότι άν ό ρέν γαυοια οιο*  τά 
π•.οτερήρο.τα καί ό έτεοος φΟονή άι’ αύτά, γίνονται ούο κακά. *Αυ  
ρεγαλείτ-ρος ή ισχυρότερος σου σ’ εβλαύε καί ρετά ταύτα λυπείται 
έπί τούτω, σύγγνωΘι αύτώ καί παρακάλεσου τόυ άι^άσκαλου υά πα
ράλειψη τήυ τιρωρίαυ. "Ολοι οί ραύηταί Οελουσι άείξει ίιά τής φυ- 
σιογυοιρίας αύτών πόσου προτιρώσι τούτο άπό τήυ ύέαυ ισχυοού 
ραπίσρατος κατά τού ^λαψαντος.

ΙΙΡΟΙΚΕΣ.— Επί τής τελέσεως τώυ γάρων τού κόμητος Άοτοά, 
ή ποζις τών Παρισίο>υ άπεφάσισε υά σιαυείρη προίκας. Πεοιεσταλ- 
ρευη τις κόρη, οεκαεξαετής τήυ ηλικίαν καί όυοραξου.έυη Αουιζα 
Νοαζέυ, παρουσιασΟείσα ίνα έγγοάψη τό όυορα αύτής έν τώ κατα- 
ύόγω, ήρωτή^η τίς ήτο ο έραστής αύτής. «Τί,>» είπε μετά πολλής 
άγελ-ίας, «οευ έχω εραστήν έυόριζον ότι ή πόλις ήθελε προμηθεύ
σει τά παυτα.’» ή άπάυτησις Οιήγειο- πολλήυ ίλαοότητα, καί άμέ
σως εύρεύη σύζυγος ιΤι’ αύτήν.

II ΑΡΧΑΙΑ J I ΝΑΙΚΑΡΕΣΚΕΙΑ.—Τί ττροε τό τρυφερόν φύλου ά- 
ποοιόορέυη τιρ.ή ητο ούσιώάες συστατικόν κατά τούς χρόνους τώυ 
ιπποτών. Ύποτιάεται, ότι τούτο προήλ^εν έκ τώυ συνηθειών τών 
πρώτων Γερμανών, ών αί γυναίκες περιγράρουται ώς λίαν καλαί 
καί αγαύαί, καί ότι ήσκησαυ σημαντικόν κράτος έπί τού ετέρου φύ- 
ζου. Οσουοήποτε άληθείας καί άν περιέχηται έυ τούτοι, βέβαιον εί
ναι. οτι ρεγαλη γυυαικαρέσκεια έπικρατεί κατά, τούς υεωτέρους χρό
νους, καϊ εις απόοειςιυ ούτου αυαφερορευ ρουου τήυ καταταξιυ τώυ 
κα.0η/.όυτωυ, ηυ περιέχει ιππότου τιυός πονηρά, λέγου πρός τοίς άλ- 
λοις, «φοβού τόυ Θεόν, καί άγάπα τά; κυρίας» ινα ^είξ^ πόσον ά- 
ναγ/.αίος είναι ό πρός τάς γυναίκας σεβασμός ποός τήυ ύπαοξιυ αυ
τήν τού τάγματος τώυ ιπποτών. Τοσούτο δ' έπεξετά^η καθ' δλας 
τάς έπόψεις ή πρός τό ύήλυ λατρεία, ώστε καί είς τήυ υουοΘεσίαυ 
τώυ χρόνων εκείνων έπεξέτειυε τήυ επιρροήν· ούτω ευρίσκορευ ’Ιά
κωβου του β' εξ ’Αραγώυος ούτω πως λατάσσουτα· · Βουλοαεύα, 
ώστε πας αυήρ, είτε ιππότης είτε ρή, όστις συυοάεύει κυρίαν, υά. 
οιαύαίζη σό>ος καί άυευόχλητος εκτός άν ήναι ένοχος φόνου.» Καί 
Λουοοβίκος ό β', ^ούξ Βουρβώυος, συστήσας τό ταγρα τού χρυσού 
θυρεού, παραγγεζλει πρός τούς ίππότας υά τιρώσι προ πάντων τάς 
κυρίας, ρή επιτρεπουτες είς τ<ι*α  τήυ κατ’ αύτών καταλαλιάν «άιότι,» 
έπιζ.γει, «ρετά Ηεου εξ αύτών άπορρέει πάσα τιρή, ήν ό άυήρ ού- 
υο.ται υ’ άποκτήση.

Ι<> ΑΚΙΊΙΤΙΙΡΙΟΝ RACE.—Τόάζροίτήριον τούτο, όπερ*συνή 
θως αυαφερεται, γιγυορέυου λόγου περί τής έπιριξίας τής Μεγάλης 
Ιιθ:.τα>ια, και τωυ Πυοίρευωυ Πολιτειοου, εστι τό ρ.εσηρβριυοανα- 
τυ/ιζου άκρου τής .xcwfoundluiid, καί το εγγύτατου τή Ευρώπη

■,..··. Ια προς pcppav τού ωκεανού πλέοντα άτρόπλοια <7ι- 
.χο-.ται π/ησίου αύτου, καί εζεΐύευ πέρπουσι τηλεγραφήματα είς 

• ■' ίΆ j ι ο^ζηυ, 1ί αποστασις ι)ε του αζρωτηριου τουτου από τής 
·:ας 1 ορζης οιά θαλάσσης εστι 900 ρ.ύίων καί (Jta ξηράς 1,000 

ρίζι.ωυ. Τά εκεί υ· προσορρίζόρ.ϊνα άτρ.όπ'λοία ρίπτουσι τήυ περί- 
ληψιυ τών ·ς Αγγλίας ειοήσεωυ έυτός ξυλιυου κιβωτίου, καί αί )έρ.

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΙΙΡ.
βοι λαρβάυουσιυ αύτό είς τήυ ξηοάυ, δ9ευ ή πεοίληψις τώυ ειοήσεωυ 
μεταβιβάζεται οιά τού τηλεγράφου είς Νέαν Ύόρκηυ τρεις ημέρας 
προ τής έζείσε άφίξεως τού άτροπζοίου. Τά 5*  έκ Νέας Ύόοκης είς 
’Αγγλίαν έρχόρευα άτρόπλοια διέρχονται πλησίον τού ακρωτηρίου 
Race, καί λαρβάυουσι άρερικαυικά τηλεγραφήματα κατά τρείς η
μέρας υεώτερα τώυ ειδήσεων, άς ελαβον δι”Αγγλίαν, οτε έγκατέλι
που τόν λιρέυα τής Νέας Α'όρκης. Άλλ’ έυίοτε τό σκότος της νυκτός 
καί ή κακοκαιοία έρποδίζει τά όηύέντα άτρόπλοια άπό τού υά συγ- 
κοινωυήσωσι μετά τού άκρωτηοίου Race, όπως παοαλάβωσι τά έκ 
Νέας Ύόοκης τηλεγραφήματα. Έάν υπήρχε τηλεγοαφικόν καλωδίου 
μεταξύ ’Ιρλανδίας καί τού Αγίου Ίωάυυου τής Newfoundland, ή 
αγγλική κυβέρυησι; δεν Θά έδαπάυα περί τό. 2 έκατορρύρια λιρών 
είς πολερικάς παοασκευάς κατά τών Τΐυοιρέυων Πολιτειών, καί Θά 
απηλλάσσετο τής διρήυου άυησυχίας, τής προεζΘούση; έκ τή; 3ρ^- 
δύτητο; τή; άυτατιοκρίσεω; ρεταξύ τώυ δύο ένδιαφεοορένων κυ
βερνήσεων.

II ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ CENIS. — Ίΐ γιγαυτώδης 
αύτη επιχείρησις τής διατρυπήσει·); τών Ά)πεωυ διά τόν σιδηοό- 
δρορου, τόυ μέλλοντα νά συυάψη τήυ Γαλλίαν ρετά τής ’Ιταλίας, 
προβαίνει λίαν έπιτυχώς. Μέχρι τούδε ή διατρύπησις προύχώρησευ 
ει; τό ρεσηρβριυόυ μέρος· αλλά ρεγαλαι ρηχαυαί πρέπει υά tfipy- 
Οώσι καί τεΘώσιν είς ενέργειαν καί έπί τής βορείου πλευράς τού 
όρους. Τό εργον προβαίνει νυν επτά πόδας καΘ' έκάστην, καί έλπί- 
ζεται, ότι ή ταχύτης αύτη ταχέως Θά διπλασιασΘή· άλλά Θά πα · 
οέλΘωσιν ετι εξ έτη πρός έΛπ'ληρωσιν τού εκτάκτου καί υπεράνθρω
που τούτου έογου.

ΕΚΤΑΣΙΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΗΝ ΣΙΔΙ1ΡΟΔΡΟΜΠΝ. — ΊΙ έκτασις 
απάντων τώυ υύυ έυ έυεργεία σιδηοοδοόρωυ καΘ’ άπαντα τόυ κόσρον 
αυαβαίνει είς 70,000 ριλίων, καί τά δι’αύτούς καταυαλωΘέυτα χρή
ματα εί; 1,170,000,000 λίρας στερλίνας. Τό ρίγ« δέ τούτο χρη
ματικόν ποσού έδαπαυήΘη έυτός είκοσι καί πέντε έτών. Αί δέ ρε- 
τοχαί, ας «λαβευ έυ ταίς δαπάναις ταύταις ή Μεγάλη Βρεττανία καί 
Ιρλανίία ριτά τώυ άποικιώυ αύτοίν φαίνονται, ότι ύπερτερούσι τά 
117,000,000 λίρας στερλίνας, καί ή έκτασις τών σιδηροδρόμων, 
έφ’ης τό χρηματικόν τούτο ποσόυ έδαπαυήΘη έστί 11,277 ρίλια. 
Διά δέ τούς σιδηροδρόμους τής λοιπής Εύρώπης κατηναλώΘησαν 
170,500,000 λίραι στερλίναε, καί ή ίκτασις αύτών έστι 22,692 
ριλίων. Έυ δέ τή βόρεια καί ρεσηρβριυη ’Αρερική, έξαιρουρέυωυ 
των βρεττανικών καταχτήσεων, περί τά 257,250,000 λίραι στερ- 
λίυαι έδαπανήΘησαν διά σιδηρόδρομον 32,102 ριλίων, έυ ’Ινδία 
1,500,000 λίραι στερλίνα! διά σιδηοοδρορον 1,018 ριλίων, καί 
έυ Καναδά 20,500,000 λίραι στερλίναι δια σιδηρόδρομον 1,826 
ριλίων. Περί τά. 10 δ’ έζατορ.ρύρια έξωδεύΘησαυ μέχρι τούδε έν Βι
κτωρία διά σιδηρόδρομου 183 ριλίων, 181 δ’έκατορρύρια έν Γαλ
λία διά σιδηρόδρομου 6,117 ριλίων· 41 έκατορρύρια έυ Πρωσία 
διά σιδηρόδρομου 3,162 ριλίων· 4 5 εκατομμύρια έυ Αύστρία διά. 
σιδηρόδρομον 3,165 ρίλέο^υ· 26 έκατορρύρια έυ Ισπανία διά. σι
δηρόδρομον 1,150 ριλίων· 25 έκατορρύρια έυ Ιταλία διά σιδηοό- 
δρορον 1,350 ριλίΓων 13 έκατορρύρια έυ 'Γωσσία διά σιδηρόδρο
μον 1,289 ριλίο>υ· 18 έκατορρύρια έυ Βελγίω διά σιδηρόδρομου 
955 ριλίων 10 εκατομμύρια έυ Ελβετία διό. σιδηρόδρομον 600 
ριλίων· 4 έκατορρύρια έυ Αίγύπτω διό. σιδηρόδρομον 204 ριλίων- 
193 έκατορρύρια έυ ταίς Τΐυωαέναις Πολιτείαις τής Άρεοικής διά 
σιδηρόδρομον 22,381 μύ.ίων 49 έκατορρύρια έν ταίς άποχοιοι- 
σΘείσαις Πολιτείαις τή; ’Αμερικής διά σιδηρόδρομον 8,781 ριλίων, 
καί 5 έκατορρύρια έυ Βρασιλία διά. σιδηρόδρομον 111 ριλίων.

ΤΟ ΟΡΟΛΟΠΟΝ ΤΙΙΣ ΜΙΙΤΡΟΠΟΛΕΠΣ « Ο Α Γ 1 Ο Σ II A Υ-- 
Λ ΟΣ.»—Τό έζζρερές τού ωρολογίου τούτου «χει ρήκο; 1-1 ποδών 
καί βάρος εκατόν 'λιτρών. Ό εξωτερικός γνόιμοιν κανονίζεται διά 
μιν.ροτέρον τιυός έσο>τερικού γυώρωυος, καί τό ρέν μήκος τού λε
πτοδείκτου έπί τού έξωτεοικού γνώρωνος έχει ρήκο; οκτώ ποδών, 
καί βάρος έβδορήζοντα καί έπτά. λιτρών τό δέ ρήκος τώυ άοιΘ- 
ρώυ τώυ δεικνυόυτωυ τάς ώρας έστί δύο ποδών καί 2 δαχτύίοιν. 
Ό δέ αώδων ό άυτηχώυ τάς ώρας διακρίνεται παντός άλλου εν τή 
ρητροπόλει κώδωνος, καί καΘίσταται ακουστός είς άπόστασιν 20 
ριλίων, κρουόρενος ρόνον κατά τόν Θάνατον ρέλους τιυός τή; βασι
λικής οικογένεια;, τού λόρδου δημάρχου ή τού έπισζόπου τού Λον
δίνου. 'Άπαντα δέ τά. χρήματα τά. άυαλωΘέντα διά τήν κατασκευήν 
τού ναού τούτου άυε'βησαν εί; 1,500,000 λίρα; στερλίνα;.

ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΤΙΙΣ ΕΠΙΜΟΝΙΙΣ ΤΥΦΛΟΥ ΤΙΝΟΣ. — Πρό τεσ
σάρων περίπου ετών τυφλός τις, όυοραζόρευο; (-)&)ρας Σχολεφόλδ, 
άνε'λαβε τό δυσχερές εργον τού υά διαυύσ/j πεζό; τήν άπο Μαγκε- 
στρίας εί; Λουδίνον όδόν. Σκοπό; δέ τού πτωχού τυφλού ήν τό νά 
δυνηΘίξ υά είσέλΘη είς τό σχολείου τώυ τυφλών, καί αάΘη έυ αυτοί 
τέχνην τιυά, δι’ ής υά προσπορίζηται τά πρός τό ζήυ. Άφικόρενο; 
δ είς τήυ ρητρόπολιν, είδε τάς έλπίδας αυτού ραταιωθείσας· διότι 
ίυεκα τής ηλικία; αυτού καί άλλων περιστάσεων δέν επετράπη αύτώ 
ή είς τό σχολεϊον τών τυφλών είσοδος. Αστυνομικό; δέ τις υπάλλη
λο; ραΘών είς ποιαν άΟΙίαν κατάστασιν εύρισκετο ό τυφλός Θωράς, 
ελαβε και εδωκεν αύτώ έκ τών χρημάτων τών συνα.Θροιζορένων υ
πέρ τών πτωχών μίαν ")ίραν στερλίναν, καί κατώρΘωσευ ώστε υά 
δηροσιευΘή ό σκοπός τού ταξειδίου αυτού έν ταίς άγγλικαίς έφη- 
μερίσι. Τού πράγματος δε γυ&>στοποιηΘε'υτος, πολλοί συνεισφοραί 
εγενοντο ύπέρ αυτού ύπό πολλών φιλάνθρωπων “λγγάοη, καί έν βρα· 
7J^ /Prj Jl/-V διαστήρατι ό τυφλός Θωρα; άπέκτησεν 138 λίρας ςερ- 
ζίνας. Λαβολυ δέ ταύτα; έπαυήλΘεν είς τόν τόπου, έν ω έγενυήΘη, 
καί κατά τήυ αρχήν τού έτους 1859 προσεκλήΘη ύπό δύο τών δι- 
ενθυντών τοΰ εν Μαγκεστρία τυφλοκορείου, καί διωρίσθη βοηθός 
τού εν αύτώ διδασκάλου. Ότε δέ πρό τιυων έτών ό τυφλό; θωράς 
εμενεν εν τώ τυφλοκορείω τούτω ην είς τών μεγίστων ταραξιών, διό 
καί εςώσΘη έκ τού φιλαυΘρωπικού τούτου καταστήματος. ΕισήλΘε 
δέ μετά ταΰτα είς τό έκει πτωχοκορειον, καί μετά έξ μήνας έξελ- 
Θών, διήνυσε τό άνω ρηθ'εν ταξείδιον άπό Μαγζεστρίας είς Λονδί
νου. Περί δέ τά μέσα τοΰ παρελθόντος θέρους οί διευΘυυταί τού έυ 
Henshaw άσυλου διόρισαν τόυ τυφλόν θωράν πρώτον αυτού επι
στάτην ύπό ενιαύσιον μισθόν 65 λιρών, παρέχουτες άμα καί τήν 
τροφήν καί τήυ κατοικίαν αυτού. Έχει δέ νύν κατατεΘειαένας έν 
ταίς ταχυδρορικαίς τραπέζαις τής Αγγλίας 157 λίρας, καί τό δια
θέσιμον αυτού χρηματικόν κεφάλαιον αυξάνει κατ’έτος άνά ΟΟλίοας.

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙΝ ΚΑΜΠΑΝ1ΤΙΙΝ ΟΙ- 
ΝΟΝ.—Οί αισχροκερδείς ξενοδόχοι τής Νασσώ ριγυύουσι το με
ταλλικόν υόογο μετά ζακχάρεως καί οίνου καί τό ούτοι γιγυόαενον 
μίγμα προσφ-ζρουσι τοι; ξευιζορένοις ο>; καμπανίτην. Ξένο; δε τι; 
•σχατω; ςενιζόρευος έν ένί τώυ ξενοδοχείων τής είρηρέυη; πόλεως

[ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ G, 18ί·2.

ήδύνατο υά δώση είς τόυ Άγγλου κύριου καμπανίτην, όνπερ οντ^ 
άπ'λούστατα κατεσκεύασαυ κατά τήυ πρωίαν τής αυτής ήρέρας!

Ο ΛΥΧΝΟΣ ΤΙΙΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΙΙΣ.—‘Ο Κ. Ηίλιοοερ, όπτικοτ^ 
χνης, κατεσκεύασευ ωραίου λύχνον, όν έκαλεσε «λύχνον τής βα.^, 
λίσσης.» Ό λύχνος δέ ούτος αρμόδιος εί; άυάγυωσιν καί γρα.ύιμ0> 
έχει ό.πλήν κατασκευήν καί ζωγραφικήν έξωτερικήν ούιν. Πωλεϊτ^ 
δέ είς εύΘυυήν τιμήν καί φαίνεται οτι είναι στερεός καί διαρκής 
Καίει κοινόν έλαιον χωρίς ν’ άυαδίδη οσμήν ή καπνόν, ή επιβλαβή 
θερμότητα καί παοέχει καΘαοόυ καί άαετάβλητον λευκόν φώς. 'q 
αναγιν&3σκων ή γράφων δύναται υά αυξάυη κατά Θέλησιυ τό φώς.

ΜΥΚΙΙΣ (ΜΑΝΙΤΑΡΙ) ΕΝ TH ΒΡ11ΜΗ.—Κύριό; τις έξ’Αρρλέτ^ 
πλησίον τής έυ Αγγλία πόλεως Λήδης, διετήοει τοείς ποάυτίαον 
ίππους, οιτιυις αίφνης τώ απίθανου, άυευ τιυός γνωστής αύτώ aj. 
τίας. "Ινα ρά.Θη δέ τόν λόγου τον όντως αιφνίδιου αύτώυ Θαυάτοη 
ό κύριος ούτος καΘυπέβαλε τού; στιχάρους τών ζώων εί; τό κτηυικ. 
τρείον τού Λονδίνου, ίνα γείνη άνάλυσις, Άυαλύσεως λοιπόν γευο. 
μέυη;, άπεδείχΘη, ότι οί 'ίπποι έτελεύτησαν έξ ασθένειας προε'λθού. 
'της εκ τών μυκήτων. ΎποτίΘεται δέ, ότι ή βρώμη, δι ής έτρίφον^ 
οί 'ίπποι^ ήτο χαλασμένη καί φαίνεται, ότι έφύτρωσευ έν αύτη ό uj. 
κης, όστις εφζρ- τόν Θαυατου. ΌΘευ πάντες οί ίππου; διατηρούντο· 
προσεχίτωσαν τόν υούυ είς ταύτην τήν τροφήν τών ζώων.

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΕΣ. — Σήμερον πάντες σχεδόν συρβο^. 
λεύορευ τούς φίλου; ημών πεοί πάντων καί ύποδεικνύοαεν αύτοϊς ώ- 
από τρίποδος ποιον δρόμον καί μέσον ν' άκολουΘήσ<ωσιν είς τό ερ

γον των καί έν γένει είς τάς μετά τώυ π'λησίων αυτών σχέσεις κα, 
συναλλαγάς καί έυ οίαδήποτε περιστάσει προσπαθοΰμεν νά φαιυώ. 
μέθα, ότι είμεθα σοφοί καί άριστοι περί τό υουΘετείυ. Άλλά πόσοι 
έξ ήμώυ, οίτινες τοσούτον αφειδώς και προθύμως δίδομεν τάς συα- 
βουλάς εί; τού; άν.λου; καί χαοάττομεν τήν είς τήυ ευτυχίαν καί τήι 
σοφίαν άγουσαν οδόν ώς τι γεωμετρικόν σχήμα, ήκολουΘήσααευ αύ- 
τας ; Έκαστος άποτειυάτω είς εαυτόν τήυ έοώτησιν, ίνα ί'δη, ά, 
ό ίδιος ήκολούΘησε τό έκατηστημόριου τών συμβουλών, άς μέχρι 
τούδε έδωκεν εί; τούς συγγενείς ή φίλους αύτού.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ I.

ΛΠΟΒΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ KATA Τ1ΙΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ 
ΤΡΙΜΙΙΜΛΝ.—Το γενικόν ληξιαρχείου πρό τιυων ήμερων έδηαο· 
σίενσε τήν συνήθη αυτού έζΘεσιν περί τών άποοιώσεων καί γεννή
σεων, αΐτινες συυεβησαυ έυ Αγγλία καί Ούαλλία καΘ’ολον τό τρίμη
νον διοστημα άπό τού νοεμβρίου μέχρι τής 31ης δεκεμβρίου τού 
λήξαυτο; ίτου; 1861 καί τό άποτελεσαα αυτής συγκρίνει ποός τό 
τή; αντιστοίχου τριμηνίας τον I860· έκ τής συγκρίσεως δέ ταύτης 
εςά.γεται, ότι αί μεν αποδώσεις τον 1861 ησαν όλιγώτεραι τώυ τον 
1860, αί δε γεννήσεις πολύ περίσσότεραι. Προσέτι δημοσιεύει καί 
εκ.Θεσιν τώυ τελεσΘέντωυ γά.μο>ν είς τό διάστημα τα>ν τριών μηνών 
από ίουλίου μέχρι τής 30ή; σεπτευ.βρίου τού παρελθόντος έτους, 
πλήν ό αριθμός τών γάμων έν συγκρίσει πρός τούς κατά τήν άντι 
στοιχούσαυ τριμηνίαν τού 1860 συυαφΘέυτας, είναι μικρότερος^ οπερ 
μαρτυρεί τήν ανέχειαν καί απορίαν τώυ κατοίκονυ ό)ς έκ τής μή αν
θήρας καταστάσεως τού εμπορίου. Άλλως τε καί τήυ ανέχειαν δει- 
κνύονσιν αί περί τώυ πτωχών εκθέσεις, έν αί; παρατηρείται, on 
ό αριθμός αυτών ηύξησευ εφέτος. Αν δέ οί άναγνώσται ημών έοω- 
τόΐσι καί περί τού έυ Λουδίνω καιρού, τοίς λέγομεν υ.ετ άνεκφοαστον 
χαράς, ότι κατ' αντάς επικρατεί εξαίρετος καιοός άυευ ομίχλη; ζαΐ 
υγρασίας καί άυευ ψύχου;, απεναντίας μάλιστα δυυάαεΘα υά εί'πω- 
μεν, ότι εχομευ θερμόν καιρόν· καθότι άπό τριών ημερών τό θεο- 
μόμετρον τού Φαρευαίτου δεικνύει 48, 50 καί 52 βαθμούς.

ΠΟΘΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ II ΞΥΛΕΙΑ.—ΊΙ Μ. Βρεττανία καί’Ιρλανδία 
είσάγουσιυ έτησίω; 27,000,000 κυβικών ποδών έλατίνης ξυλεία; 
εκ τού Καναδά, ής τίνος τό μεγαλείτερον μέρος κατασκευάζεται έπί 
τού Οτταούα ποταμού καί τών πέριξ αυτού τόπων. Αί έργασίαι 
είς τήν κατασκευήν τής ξυλείας ταύτης ένεργούυται έπί 11,000 τε*  
τραγωνικώυ μιλίων έπιφαυείας γής καί ό αριθμός τών έργατώυ, οί- 
τιυες εργάζονται αυτόθι, υπερβαίνει τάς 10,000. Άλλ’ έυ Αγγλία 
ολίγοι άυΘρωποι είναι, οίτινες εχουσι καΘαοάν τινα ίδ^άν καί γνώσι» 
περί τού τρόπον, καθ' ον οί γίγαντες τών δασών καταβάλλονται κα 
υποτάσσονται είς τήν διάθεσιν τού ανθρώπου, ους τινας άσπλάγχνωζ 
κατ αναλίσκει.

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΡΟΥΣ.—Έκ τών τελευταίων έκΘέσεων τοΰ 
1859 φαίνεται, ότι έυ τώ Ήνωαε'νω Βασιλείω τής Μ. Βρετταυίας 
και Ιρλανδίας είσεπράχΘησαυ έκ τώυ διά τού; φάρους φόρων τώι 
έπι^αάάομμένων είς τήν ναυτιλίαν 273,570 λιρών, ές ών τάς μ& 
179,985 λιρ. άπέτισαυ τά βοετταυτκά πλοία, τάς δέ έπιλοίπου? 
93,585 τά ξένων σημαιών πλοία. Τό ποσόυ δέ τούτο, εί καί αρ
κετά μέγα, θεωρείται όμως μικρόν, παραυαλίόμενον προς τά εί^· 
ττραχθέντα κατά τά προηγούμενα έτη. Π. χ. τώ 1853 είσεπράχΘν 
σαν 113,191 λιρ. έξ όμοιων φόρων καί εκτοτε έπήλΘε βαθμιαί*  
έλάττωσις κατά τό επταετές χρονικόν διάστημα, μολονότι ή βρετ*  
ταυική ναυτιλία έν τω μεταξύ τούτω χρόνω ηνξησε καί έπεκτάθιΐ· 
ΆλΧ έκ τούτου δεν έγεινεν έλάττωσις τών έξόδων διά καλήν διατή- 
ρησιν τών υπαρχόντων φάρων καί άνέγερσιν νέων, όπου εδει. Αι 
ύπολογιζόμεναι δαπάναι διά τά μέλλοντα έτη είς διατήρησιν τώ^ 
παλαιών τε καί νέων φάρων καί τών έν τώ άυεγείρεσΘαι είναι 235 
χιλ. λιρ. καί εί; άνέγερσιν νέων φάρων 300,000 λ.ιρών, αίτινε? 
κατ’ ολίγα; δαπαυηΘήσουται τά. προσεχή έτη.

ΕΝ τή έπισήρ.ω εκθέσει, ήτις έσχάτως έδημοσιεύθη έν τώ Μ» 
υύτορι, παρατηρείται, ότι οί κατά, τό 1861 είσποαχθέντες έν Γαλ
λία άμεσοι φόροι άναβαίνουσιυ είς 1,099,566,000 φράγκων, πο*
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τοϋ 1S60 ζατά 25,83 ί,000 ¥ρ. καί τού 1839 σου μ-ί'·· - · t
α-γαλείτερου κατά 4,922,000 φρ. II αύςησις δε αυτή προήλΘεν 
.χ φόρων έπί τού καπνού, τώυ πνευμάτων, τής ξένη; ζακχά- 
-ωζ σί'Γ<ρών, έκ τών γραμματοσήμων καί τι-

νων άλλων.
ΚΑΤΑ τά τέλη τού I860 αί έν Ίυδίαι; σιδηροδομικαί γραμμάι 

είχον 8 42 
τταλαιαι ή

ΕΝ τώ

μιλιών μήκος καί τώ 1861 ήλπίζετο υά έπεκταΘώσιυ αί 
νά άνοιχθώσι νέαι 1,353 μιλιών ολικού μήκους.
αίματι 42 άνΘρώπωυ υπάρχει τόσος σίδηρος, ώστε δι

αύτού δύναται ό σιδηρουργός νά κατασκευάσω ύυνιυ (τό κοιυ. ύυυί) 
ζμγίζουσαν 24 λίτρα;,

ΕΙΣ τόν άνθρωπον ή θερμοκρασία του αίματος είναι 98 βαθμών 
Φαοευαίτου’ εί; τό πρόβατου, 102, είς τας νήσσας, 107· έυ ν.αιρώ 
του οίγους τού πυρετού ή θερμοκρασία τού αίματος πίπτει άπό 98 
ei: 94, ειτα δέ, άφον αΰτη παρέλθη καί έπέλ.θη ή θερμότης τού πυ- 
οετού, τότε ανασαίνει είς 102 ή 105 βαθμ.

ΓΑΛΛΙΚΗ τις έμπορική έφημερϊς δημοσιεύει τήυ ακόλουθου στα- 
ηστικήν περί τής έυ Γαλλία ζακχαοεμποριας από του έτους 1841.

α Τώ 1811 ή καταυάλωσι; τής ζακχάοεως έυ Γαλλία ήτο 100,
964 047 χιλιογράμμων· τώ 1860 άυέβη είς 201,472,804 χμλιο- 
γοάμμο^κ καί τώ 1861 υπολογίζεται, ότι έφθασεν είς 217,998,000 
γιλιογράμμ- Τώ 1841 είσήχΘησαν έκ τού εξωτερικού έν Γαλλία 
12,042,268 χιλιόγραμ.· τώ 1860 46,679,500 χιλ.ιόγραμ. καί
τώ 1861 ή εισαγωγή υπολογίζουσιν, ότι άνέ^η εί; 85,229,300 
χιλ.ιόγραμ. Τώ 1841 ή έκ κοκκιυογουλίωυ κατασκευασθεΐσα ζάκ- 
χαρις έν Γαλλία ήτο 25,987,900 χμλιογ. τώ 1860, 106,078,100 
χιλ. καί διά τό 1861 υπολογίζεται, ότι έφθασεν είς 109,200,000 
χιλιόγραμμων.

ΕΝ Βικτωρία (τή; Αυστραλίας) τέσσαρα έως πέντε έκατομμύρια 
σελιυίων έξοδεύουται είς διαφόρων ειδών ζύθους, οίνους, πνεύματα 
καί καπνούς, ένω ο πληθυσμός αυτής δέν υπερβαίνει τό ήμισυ έκα- 
τοαμυρίον ψυχών.

ΝΑΥΑΓΙΑ.— Ο αριθμός τώυ ναυαγίων, άτινα συυέβησαν τόυ πα- 
ρελθόντα δεκέυ.^ριον μήνα, ήτο 202· τόυ φεβρουάριου, 258· τόυ 
μάρτιον, 133· του άπρίλιου 149· τόν μάίον, 112· τόν ίούνιον, 
115· τόν ίούζιου 99· του αύγουστου ]08· τόυ σεπτέαβιον. 116·
τόυ όκτώνριου 119 και του υοέμοριου 298· ώστε ό ολικός αριθμός 
τώυ παρά, ταίς βρεττανικαίς άκταίς ναυαγίων τού παο-λΘό ντο; έτους 
είναι 2,029

Π αξία τών έξαχΘέντωυ βρετταυικών καί ιρλανδικών εμπορευμά
των ήτο μικρότερα έν Λιβερπούλη κατά 13,131,593 λιρ. τώ 1861 
σνγκριτιζώ; πρός τήυ τού ποοπαοελθόυτος έτους.

ΤΕΔίΙΝΙΑΚΟΝ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΞιίΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΥΟΥ ΕΝ 
ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. — Τήυ ημέραν τού νέου έτους, ότε ή έλάττωσι; 
τού τέλ.ους επί των ξένων βρύων είς 1 5 σελ. τόυ στατήρα έβλήΘη 
ει; ενεργειαυ, 18,4 93 στατήρε; είτήχΘησαυ δι'επιτόπιου κατανά- 
λωσιυ έυ τω τελωυείω Λονδίνου, ούτιυος αί εισπράξεις ηύξήθησαυ 
τήυ ημέραν έκείνηυ κατά 13,875 λίρ. Έκ τής μεγάλης δέ ταύτης 
εισαγωγής τού βρύου 6,567 στατήρε; ησαν τή; Γερμανία;· 4,1^1 
στατ. τή; Γαλλίας· 3,207 στατ. τού Βελγίου· 2,264 τής 'Ολλαν
δία;· 1,724 στατ. τώυ Ηνωμένων Πολιτειών καί 580 στατ. τού 
Ανόβερ. Ευ τώ διαστήματι δέ τώυ ένδεκα μηνών, άπό τού Ιανουά
ριου μέχρι τής 30ή; υοεμβρίου 1 861, είχον είσαχθή μόνον 11 1,680 
στατήρε; καί έκ τούτων 37,581 στατ. έκρατήθησαυ δι έπιτόπιον 
χατανάλωσιυ. Καί κατά τό αντίστοιχου διάστημα τού έτους 1860 
ειχου είσαχθή μόνου 2o,iii4 στατ., έξ δ»υ 3,115 κατηυαλ.ολθησαυ 
έπιτοπίως.

Π1ΡΚΑΙΑΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝ11 Τίΐ 1861.—Κατά τό παρελθόν fto; 
έξερράγησαυ εν Λουδίνφ 1,183 πυρκαϊαί, έξ α>υ 53 έπήυεγκου όλο- 
σΖΞΡ’Α καταστροφήν τών οικιών, έργαστηοίωυ κτλ., όπου συυέυησαυ, 
332 σημαντικήν ζημίαν και 798 μικράυ ζημίαν, καθότι ένοήυησαν 
εγκαίρως καί ούτως έσ^έσθησαυ. Αί πυρκαϊαί τού 1861 παοαβαλ- 
λόμευαι πρό; τά; τού I860, δεικυύουσιν ορνξησιυ 127 πυρκ. καί 
αν παρα^ληθώσι πρός τόυ μέσου όρου τώυ 28 έτών, τόιε ή αύξη- 
σι; είναι 391 πυοκ.

ΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΕΙΣΠΡΑ- 
“^Ι“·— τώ προλαβόυτι ημών φύλλω έδημοσιεύσαμεν τά; έκ τών 
αγγλικών σιδηροδρόμων εισπράξεις κατά τό παρελ.θόυ έτος, υύυ δέ 
καί τά; έκ τών γαλλικών, αϊτινε; έχουσιυ ό)ς ακολούθως. Αί έκ τού 
σιδηροδρόμου Λυών καί Μεσογείου ετήσιοι εισπράξεις ήσαυ 4,866, 
911 λιρών, απέναντι 4,077,264 λιρ, τώ 1860. Αί όλ.ίκαι είσπρά- 
?ει; έκ τού επί τώυ ανατολικών τής Γαλλία; άνέβησαυ τώ 1861 εί; 
2,786,304 λ.ιρ. απέναντι 2,536,332 λιρ. τώ i860. Έκ δέ τού 
σ^ηρηδρόμου Παρισίωυ καί Αύρηλία; είσεπράχΘησαυ τώ 1861, 
2)^9,952 λιρ. απέναντι 2,642,277 τώ I860· έκ τού βορείου 
πδηροδρόμου τώ μέν 1861, 2,567,991 λιρών, τω δέ 1860, 
2,430,398 λιρ.· αί έκ τού δυτικού άνέβησαυ εί; 2,208,542 λιρ., 
ένο) τώ 1860 ήσαυ 2,037,610 λιρ.· αί έκ τού μεσημβρινού ήσαυ 

'V 1861, 1,264,279 λιρ. άπέυαντι 1,030,618 λιρ. τώ I860· 
σ-ΐ εκ τών νέων γραμμών Παρισίωυ καί Μεσογείου ήσαυ τώ 1861, 
912,033 λιρ, απέναντι 745,798 λιρ. τώ I860· αί έκτου Λυών

Γενεύη; άνέβησαυ είς 289,049 λιρ. τώ 1861 άπέυαντι 270,59 ί 
Τω I860 καί αί έκ τής γραμμής Άρδεννώυ ήσαυ 161,621 λιο. ά- 
‘--υα.ντι 145,671 λιρ. τώ i860. ΌΘεν αί όλικαί εισπράξεις ήσαυ 

λΡ^μμώυ ολικού μήκους 5,797 μιλιών 17,838,701 λιρ., τώ δέ 
I860 .-ζ γραμμών ολικού μήκους 5,542 μιλιών 15,916,513 λιρ., 

εξ έκαστου μιλίου είσεπράχΘησαυ 3,077 λιρ. απέναντι 2,872 
. εκάστου μιλίου τώ 1860, όπερ δεικνύει αΰξησιυ 205 λιρ. 
Κ>ά 7ίάυ μίλιον κατά τό 1861.

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ A2THP.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΓΓΑ1ΑΣ.

ΠΑΡΑΠΟΠΙΣΙΖ ΓΡΑΜΜΑΤΙΠΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΤΗΣ ΡΠΣΣ1ΑΣ.

(Ίδε σελ. 78 τού παρελ.Ο. φύλλου).

Τό παρελθόν σάββατον οί πέντε Πολωνοί 'Εβραίοι, οί κατηγορού
μενοι έπί παραποιήσει ρωσσικών χαρτονομισμάτοίν, προσήχθησαν 
πάλιν ένώπιον τού λόρδου Δημάρχου. Ή δέ περιέργεια ή διεγερ- 
θιίσα μεταξύ τού πλήθους ήν απερίγραπτος· διό καί ή αίΘουσα τού 
δημαρχείου ήν πλήρης ακροατών.

Ό διεξάγων τήν κατηγορίαν δικηγόρος Κ. Σλεϊχ προσφωνών τόυ 
λόρδου δήμαρχου είπεν, ότι ήδύνατο ήδη υά απόδειξη τήυ έυοχήυ 
απάντων τώυ κατηγορουμένων, έξ ών οί μεν τρείς συυ-λήφθησαυ ευ 
Λουδίνω, οί δ' άλλοι δύο έν Βίρμιγγαμ. Προσέθηκε δ’ ότι απαντες 
ένήργουυ εκ συμφώνου έυ τώ έκτεταμέυω σχεδίω τής κατά τής ρωσ- 
σικής κυβερνήσεως παραποιήσεως καί άπατης,

ΈξετασΘέντε; δέ μετά ταύτα οί δύο αστυνομικοί υπάλληλοι, οί
τινες (Γνυέλαβον τούς κατηγορουαένους, είπου, οτι έυ τή διαμονή 
Χάρουίτζ εύρου πλήν άλλων πραγμάτων, άτινα έξέθηκαν κατά τήυ 
προηγουμέυηυ συυεδοίασιυ, καί πλάκα έυτός χά.οτου, έφ' ής ήν έγ- 
κεχαραγμένος ό άριθμος «10», άυαλογών πρός τόυ άριθαόυ «10» 
τώυ δεκαρου^λ.ίωυ χαρτουομισμάτ&ίυ τής Έωσσίας. Πρός δέ, ότι 
εύρου έυ τοίς ένδύμασι του Βέϊχβεργ βιολιού τι, έυ ω υπήρχε τμή
μα τι χαλκού, φέρον ξένους χαρακτήρας, καί κιβώτιου τι πλήρες 
γλυπτικών έργαλείωυ.

Μετά δέ τήυ έξέτασιν τών δύο τούτων αστυνομικών υπαλλήλων 
προσήχΘη ό χαλκογράφο; ’Ιάκωβος Γούδ, όστις έποιήσατο τήυ ά- 
κόλ.ουθου κατάθεσιυ. « Είμαι χαλνογράφο; καί τυπογοάφος. Ενθυ
μούμαι δέ τούς κατηγορουμένους ’Ρέϊχοεργ καί Χάοουϊτζ νά με 
έπισκεφθώσι κατά τήυ 1 7ηυ ή 1 8ην Οκτωβρίου. Μοι παρουσίασαν 
τό κοσμητικόν μέρος δ εκαρου^λίου χάρτου ο χάσματος, καί ξένους 
τινάς χαρακτήρας, ών έζήτησαν υά κατασκευάσω τούς τύπου;, καί 
συυεφωυήσαμευ πεοί τής τιμής αύτώυ. Μέ ήοώτησαν δέ πότε οί τύ
ποι ούτοι έμιλλου υά ώσιυ έτοιμοι, καί άπεκρίθηυ μετά μίαν ή δύο 
ημέρας. Καθ απασαυ δέ τήυ συυδιάλεξιυ ταύτην ό μέν Έεϊχβ-ργ 
παρήγγε'λλε, και ό Χάοουϊτζ μεθερμήνευε τάς παοαγγελίας αύτού. 
ΗλΘον δέ πάλιν όμού μετά τιυας ημέρας, καί άποτίσαυτες τήυ συμ· 

φ&ΓνηΟείσαν τιμήν, έλαβου τού; τύπους, ούς είχον κατασκευάσει. 
Άλλά μετά δύο ημέρας έπέστρε^αυ πάλιν καί μοί εϊπου, ότι οί τύ
ποι δεν ήσαυ καλώς ποοσηομοσμέυοι, καί μέ παρ-καλεσαυ υά ποοσ-
αρμόσω αύτούς καλλιου, ή υά κατασκευάσω νέους, Ιυυαιυέσαυτος 
δ' έμού, άπήλθον, καί έπανελθόντες περί τήν δείλην ελαβον 120 τύ
που;, ούς είχον μέχρι τής στιγμής έκείυης. Κατά δέ τήν Γην ή 
2αυ 6>ραν τού νοεμβρίου ήλθου πάλιν πρός με, καί είπου ότι ή άπό 
στάσις τώυ τύπων άπ' άλλήλωυ ήυ πολύ σμικρά, καί μοι έγκατέ
λιπου δείγμα τι, καθ' ό ώφειλ.ου υά. ορίσω τήυ άπόστασιν καί τό μέ
γεθος αύτώυ. Νομίζω δ’ ότι δέν είδου αύτούς έκτοτε μίχ^ρι τής 
6η; νοεμβρίου, ότε ό Τ’ίίχβεργ καί ό Χάρουίτζ μέ έπεσκέφθησαυ 
καί έλαβον τούς τύπους, οιτιυες ήσαυ έτοιμοι. Μετά δέ ταύτα ό 
Χάρουίτζ έξήγαγεν έκ τού Θυλακίου αυτού σμικράυ σφραγίδα έχου- 
σαυ τόυ τύπου ρωσσικού άετού, καί έζήτησε νά γλ.ϋψω αύτόυ έπί 
ξύλου. Ταύτα δ' είπόυτες άνεχώρησαν, καί μετά τινας στιγμάς ό 
Χάρουίτζ επανήλθε μόνος, καί έζήτησε υά λάβη όπίσω τήυ σφρα
γίδα, είποίυ, ότι ό εύγευής γέρων (έννοών τόυ Έε'ίχβεργ) μετέβαλε 
γνώμην, καί Θά ξυλογραφήση τόν άετόυ ό ίδιος. Έπεστρεψα επο
μένως τήν σφραγίδα, και έκοιυοποίησα άμέσως απασαυ τήν ύπόθε 
σιυ είς τήυ αστυνομίαν. Τήν δέ 9ην υοεμβρίου ό 'Ρέίχβερ ήλθε 
μόνος, καί μέ ήρώτησευ, ομίλων πρώτηυ τότε φοράν άγγλ.ιστί, έάν 
έπολλουυ έρυθράυ τυπογραφικήν μελάνην. Έδειξα δ*  αύτώ έν ειόος 
αύτής, καί μοί ειπευ, ότι δεν είχευ αρκετόν πύρ, έννοών, οτι τό 
χρώμα δεν ήυ αρκούντως λαμπρόν. Κατά τήυ περίστασιυ δέ ταύ
την παρετήρησε χαλ.κίυηυ τιυά τυπογραφικήν πλ.α.κα, καί μέ ήρώ
τησευ, έάν είχον περιστρεφομέυηυ τινα τυπογραφικήν μηχανήν, 
προσθείς, ότι οί μέν άγγλοι υομίζουσιν, ότι οί 'Ρώσσοι άγυοοϋσι τήν 
τυπογραφικήν τέχνην, άλλ' αυτός έμελλε υά είσαγάγη είς τήυ αλλη- 
λεθυή έκθεσιν άριστόυ τι είδος, δυυάμενου υά. έξαγάγη τό άγγλ.ικόυ 
κοιυου έκ τοσούτον μεγάλης άπατης. Παρουσίασε δέ τμήμά τι ερυ
θρού κοσμήματος, οπερ φαίνεται, ότι άπεκόπη άπό ρωσσικού χαρ
τονομίσματος, και προσεπαθήσαμευ όμού υά κατασκευάσω μεν με
λάνην τού ζητούμενου χρώματος. Έκτοτε είδου ρωσσικού χαρτο
νόμισμα, και είχον έυ είς τήυ κατοχήν μου. Μετά δέ ταύτα συυέ- 
κριυε τήν κατασκευασθεισαυ μελάνην πρός τήν με'λά.υηυ τού τμήμα
τος τού ερυθρού κοσμήματος, καί εύρ-υ αυτήν μή έχουσαυ τό αύτό 
χρώμα. Μοί έδειξε δι τότε τό τμήμα τούτο καί μοί είπε υά δοκι
μάσω τήν μελάνην μου καί έπ' αύτού. Άλλά καί πάλιν τό χρώμα 
τής μελάνης μου δέν έφαίνετο έξίσου λαμπρόν ώς τό έπί τού τμή
ματος τού έρυθμού κοσμήματος. Διό παρ^τήθη παντός περαιτέρω 
πειράματος, καί με εζήτησε υά θέσο) είς ταξιυ καί προσαρμόσω 
τούς τύπους, ούς είχε λ.α^ει μετά τού Χάρουίτζ. Οί τύποι οί ευρε- 
θέυτες ύπό τών αστυνομικών υπαλλήλων έπί τού Χάρουίτζ ήσαυ ε
κείνοι, ού; έχυσα. Τή δέ ίΐη υοεμβρίου μέ έπεσκέφΘη πάλιν, ϊνα 
μέ ερώτησή, έάν έθηκα είς τάξιυ καί προσήρμοσα τούς τύπους. Ει- 
δεν αυτούς, καί μοί είπε υά μεταβάλω ολίγου τήυ θέσιυ τινών έξ 
αύτώυ. Μετά δέ ταύτα είδου τόν 'Ρέίχβερ τ^ 14ρ υοεμβρίου, καί 
μέ έζήτησε χαλκίυηυ τιυά πλάκα, άλ.λ' έπειδή δέν συνεφωνήσαμεν 
περί τής τιμής αυτής, άυεχώρησε καί έκτοτε δέν είδου πλέον αύτόυ. 
Καθ’ άπαντα δέ τόν χρόνον, καθ'όν έξετέλουν τάς διαταγάς τώυ κα
τηγορουμένων, συνενοούμην μετά τής άστυυομίας.

Μετά δέ ταύτα έξητάσθη έτερος χα'ίκογράφος, όυόματι Κώξ, όσ- 
τις έξέθηκε τα επόμενα-· «Είμαι χαλκογράφο;, καί άναγυωρίζω τούς 
κατηγορουμένους Έέίχ^εργ καί Χάοουϊτζ. Μέ έπεσκέφθησαυ άμ- 
φότεροι τη 8η Οκτωβρίου, καί ό μέν 'Ρέϊχβεργ εδωκε τό όνομα 
Χάρτ, ό δέ Χάρουίτζ τό Γούλφ. Καί πρώτου μέν έζήτησαν υά ϊόω- 
σί τινα τώυ δειγμάτων μου, μετά δέ ταύτα έξήγαγου τμήμά. τι κο
σμήματος, καί μέ ήρώτησαυ, έάν ηδυνάμη·. υά χαλκογραφήσω αύτό, 
καλ υά άπομιμηθώ τό δείγμα. 'Ο κατηγορούμενος Χάρουίτζ έχρη- 
σίμευεν ώς διεοαηυεΰς τού Έέϊχυεργ. Μετά τινας δ’ ημέρας ούτος 
μέ έπεσκέφΘη μόνος, ϊνα ιδ/j τό δείγμα, καί εύχαοιστήθη τά μέγι 
στα έξ αύτού. ‘Έγραφαν δ’ έν τινι βιβλίω παν ό,τι μοι έλεγου έυ 
έκαστη συνδιαλέξει. Μετά δύο ημέρας προσήλθον άμφότεροι, καί ό 
'Ρέίχβεργ παοουσιάσας χαλκίυηυ τιυά πλάκα, έφ’ ής ήσαυ γεγραμ
μένοι ξένοι τιυές χααακτήρες, μοί είπε υά χαλκογραφήσω ΰύο η 
τρεις τώυ χαρακτήοωυ εκείνων, ινα χρησιμεύσωσιυ ώς δείγαα. Συν-
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ήυεσα υ εις τοΰτο καί μετά τινας ημέρας είχον έτοιμου το ί’ογον, 
Άπό δέ τής 10η; Οκτωβρίου οί κατηγορούμενοι έξηκολούΘουυ συυε- 
χεί; πρός με έπισκίψει;, καί ό 'νέίχυεργ μοί ύποσχέθη υά μοί πα- 
ραγγιίλη εργασίαν 100 λιρών, καί πριν ή χαλ.κογραφήσω τούς ξέ- 
υους χαρακτήράς μοι έπεμπε βιβλίου τι, ίνα σπουδασο) τού; ρωσ- 
σικούς χαρακτήρας. Μέ έπεσκέφθη δέ καί παλιν κρατών τμήμα 
χάρτου, έφ' ού υπήρχε κόσμημα τι, όμοιάζου πρός τό κόσμημα ό'^σ- 
σικού χαοτουου.ίσματος, όπερ είδου εκτοτε, καί υέ ήοώτησευ έάν 
ήδυυάμηυ νά χαλζογοαφήσω αύτό. Συυήυεσα δέ νά ποαξω τούτο 
αυτί 3 λιρών· άλλ' ό κατηγορούμενος ά.πήλθ-, λαβόιν τό τμήμα τού 
χάρτου μετ’αύτού. Τήυ δέ 18ηυ οζτωβρίου to Χάρουϊτζ μέ -πε- 
σκέφθη πΆιυ κρατών δύο σφραγίδας, έχούσας τόυ τύπου ρωσσικοΰ 
αετού, καί μοί είπεν, ότι αί σφραγίδες αύται έποεπε υά χαύζογρα- 
φηθώσι διά τήυ ποοσεχή ά'λλτ^.εθυή έκθεσιν. Ένεκα δέ διαφωνίας 
γευυηθείσης έκ τοϋ μισθού, ου ό^φειλ.ου υά λαβω διά τό έ.ογου 
τούτο, ά.πεχωρίσθημευ, καί ό κατηγορούμενο; ουδεμ αυ .δ.*ιε  πα
ραγγελίαν. Έλησμόυησα δέ υά εΐπω, ότι ό Ί’έίχβ-ργ άυέλανε υά. 
μοί χ^ρ^γήση τήυ χαλκίυηυ πλάκα, έφ' ής έμελλ.ου υά έργασθ'ω, καί 
χαλκογραφήσο) το κόσμημα. Τή δέ 6η νοεμβρίου ο Γελχβεργ καί 
Χάοουϊτζ ήλΘον παλιν ίχουτε; τά; δύο σφοαγίδας, έφ' ώυ ήσαυ οί 
τύποι ρωσσικού αετού ευ τινι χάρτη, καί μέ παρεκάλεσαυ υά χαλ
κογραφήσω αύτά;. Έξετάσα; δέ ποοσεζτιζώ; τά; σφραγίδα;, εύ
ρου τούς τύπους λίαν ατελείς, διό έζήτησα κρείττου δείγμα, καί ο 
'Ρέίχβεργ μοί έυεχιΐρισε τμήμα τι πλ.ακός, έφ' ής ήν έγκεχαρα.γμ.έ- 
υος μικρότερος αετός, καί άργυρούυ νόμισμα, έξ ού ειχου έξαλειφΘή 
τά γράμματα, και είχευ έγκαταλ.-ιφθή μόνου ο αετός. Τήυ δέ 16ηυ 
νοεμβρίου μέ έπεσκέφΘη πάλιν ό Χάρουίτζ καί μοί είπε υά πέμ·ύω 
δείγμα τού έργου μου πρός τόυ φίλου αύτοΰ είς Βρά.ίτον. Έδωκα 
δ’ αύτώ τό αίτούμενον δείγμα, όπεο άναγνωοίζω υύυ παοουσιασθ'εν 
υπό τοϋ αστυνομικού υπαλλήλου Βοέτ, καί ευρεθέυ έν τή οικία τοϋ 
'Βέίχβεογ. Ήμερα; δέ τινας μετά τήυ παραλαβήν τού δείγματος 
τούτου ό Χάρουίτζ ήλθε καί μέ έζήτησε τήυ πλάκα, έφ’ ής ήυ έγκε- 
χαοαγμέυο; ό μέγα; αετός’ αλλ έγώ ήρυήθηυ υά δώσω αυτόν, διότι 
δέν ήν έντελώς συμπεπλ.ηρωμέυος. Έζήτησε δέ υά λάυη κά.υ δείγ
μα αύτού, καί έπειδή έγώ ήρυήθηυ παλιν έπί τώ λ.όγορ τή; μή τυμ-
πζηοώσεως τού ποωτοτύπου, άυεχώοησε καί έκτοτε δεν είδαν πλέον 
αύτόυ.

Μετά δέ ταύτα διεκόπη ή έξέτασι; τώυ μαοτύ.οών, καί ή δίκη 
άυεβλήθη διά τήυ προσεχή εβδομάδα.

ΕΝΑΡΖΙΣ ΤΩΝ ΒΟΤΛΩΝ ΤΙΙΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.
Έκ τών όπισθεν παρατιθέμενων Bug εικονογραφιών 

η μεν προς άριστεραυ παρίστησι τηυ μεγάΧην βασι- 
Χίκην παράταξιρ, τηρ Χαμβάνουσαν χωραρ τηρ ημέ
ραν, καθ' ηρ η Βασίλισσα πορεύεται είς το Κοινοβού
λιο», ίνα άυοίζρ τάς Βυυλάς, καϊ περιπλεορ τηρ οίκο- 
Βομηρ, ερ ρ η αίθουσα τώρ συρεΒριάσεωρ τών λόρδωρ, 
ήτοι τορ Βικτώρειορ καλούμενο» ΙΊύργορ, προ τώρ θυ~ 
ρώρ τού οποίου πεζεύει. Είναι Βε ούτος σχήματος τε
τράγωνον, 70 ποΒών μήκους καϊ άλλων τόσων πλά
τους, κείμενος πρός τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τού κο- 
λοσσαίου οίκοΒομήματος τού Κοινοβουλίου, και €χων 
πρός έκάστην τών γωνιών αυτού πυργϊα οκτάγωνα. 
Κοινωνεϊ Βε μετά τής λοιπής οικοΒομης Βια Βύο θολο- 
σκεπών ΒιόΒων, της μεν πρός Βυσμας, τής Βε προς 
νότον άνοιγομενών, θαυμασίας αρχιτεκτονικής, υψη
λών καί κεκοσμημενων μετά παντοειΒών ανθεμίων 
εικονισμάτων καϊ εμβλημάτων, και άποτελουσών θεάν 
μεγαλοπρεπεστάτην. Τό Βε κεντρον οροφής, εις ο 
συνέρχονται οί Βύο θόλοι, σχηματίζεται υπο τριών 
αγγέλων, φερόντων τήν βασιλικήν άσπίΒα εστεμμε- 
νην. Έχει Βε ό Πύργος εφ' εκαστης αυτού πλευράς 
τρία παράθυρα, σχηματιζόμει α Βια παχύτατων στη
λών καϊ περιθωρίων.

‘Η Βε πρός Βεξιάν ετερα εικονογραφία παρίστησι 
τήν Βικτωρείαν καλούμενηνΣτοάν,ήτις είναι ματροτερα 
καϊ ωραιότερα πασών τών άλλων τού κτιρίου αι^ου- 
σών, ούσα I 10 ποΒων μημους, 45 πλάτους και άλλων 
τόσων ύψους. *Έχει  Βε εκατέρωθεν παραθυρα υψηλά 
>ύαϊ ύπ αύτά επι τού τοίχου κορωνιΒα μετά γλυερών 
εικόνων καϊ ανθεμίων. Μεταξύ Βε τών παραθύρων υπάρ
χου σι στύλοι μετά κεκοσμημενων επιστυλίων, υπο- 
βαστάζοντες τόν εξεχοντα αυτών θόλον. ΊΙ οροφή 
ταύτης είναι Βιηρημενη εις Βεκα οκτώ μεγάλας κατα- 
τομάς, εκάστη τών όποιων ύποΒιαιρεϊται εις τέσσαρας 
αλλας μικροτερας. Όλα Βετά μεταξύ τούτων γεμιυτι 
γλυφών, εικόνων καϊ ανθεμίων. Έκ τών τριών Βε εν 
αυτή θολοσκεπών και μεγαλοπρεπών εισόΒων, η μιν 
άγει πρός τήν αίθουσαν τών λορΒων, η Βε προς το κοι 
σμητήριον η τόν θάλαμον, εν ω ενΒυεται η Βασίλισσα 
καί ή τρίτη πρός το νότιόν τής οικοδομής. Ehi ταυ- 
της τής στοάς συνάγονται αί κυριαι, ινα ακροασθώσι 
τόν εναρκτήριου λογον της Βασιλισσης και θεωρη- 
σωσι τήν πομπήν.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΠΛΟΤΗΣ, ΤΥΡΑΝΝΙΑ.

1ΣΤΟΡΙΚΙΙ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣ
Υ π ο

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ο, tENOY.

ΤΟΜΟΣ ΠΡίΤΓΟΣ.

ΚΕΦΑΛ. θ'.
Π ΕΜΙΝΕ.

'Π Ζιδρέ περιεμενεν ανυπομουως προ μιίϊς ώρας τόυ Άλήν έυτδ? ή μικρή μνισμόνου περιβόλου μάνδρας 
τίνος Ει Ζιττίντζη. Περιοπτεύουσα διά τά πέριξ εφαι- 
νέτο φαιδρυυομΈνη, όπερ εσημαινεν α'ίσιου συμπέρα
σμα τοΰ ευ διαυοια αυτής τεκταινομένου μεγάλου σχε
δίου. Κεκαλυμμένον 'έχουσα το προσώπου κρατούσα 
βακτηρίαν ισχυρόν καϊ φΐρουσα έπι των νώτων σάκ- 
κου Εφαιυετο ώ; οδοιπόρος -/ραία γυνή. Άφικόμενος ο Άλή? ερριψε χαμαί την κόππαν του και μέ δάκρυα 
είς τους οφθαλμούς, άφωνος εκάθησευ επ' αυτής χωρίς 
νά εναγκαλισθή τήν άνοίξασαυ πρός αυτόν τάς άγκά- 
λας τ?;? Αθιγγάυην.

— Τί έπαθες, ψυχή μου Άλή ; τί Έχεις, έρωτά μου 
καϊ κΧαίεις;

— Τά. πάντα, τά πάντα άπωλέσθησαν, Ζιδρέ . . . . 
πάγει ! . . . πάγει ! . . . τίποτε πλέον δεν ελπίζω άπό 
τον κοσμον τούτον.

— Διατι, φως μου ;... άλλ' άν δεν έλπίζης άπό τόν 
κόσμον, δεν ελπίζεις καν ιϊπό εμέ;

— Ή μήτηρ μου καϊ ή αδελφή μου εΰρίσκονται εις 
χείρας τών Γ αροικιωτών, Ζιδρέ ;... τό γνωρίζεις ; Ε- 
γέρθητι, πρέπει νά δράμωμευ πάραυτα είς βοήθειαν 
των... ευρισκονται εις τιις χείρας τών άκοΧάστων, τώυ 
απεινών εκείνων ανθρώπων.

—- Πόθευ τό έμαθες, Άλή ;
— Με τό εΐπεν ό ιατρός , . .
— Λοιπόν τόυ είδας ; . , . πότε εφθασες;
— Είμαι άπό χθες τήν πρωίαν είς τό Μαυροβοΰνι.
— Άπο χθες . πού Εκοιμήθης; που διήλθες τήν 

νύκτα ; γοργώς ήρώτησεν ή Άθιγγάνη.
— Εις τό κεΧΧίον ΐερέως τινός .... χθες δέυήδυυή- 

θην να ϊδω τόν ιατρόν κεκΧεισμένον όντα μετά τοΰ 
αυτοκρατορος Πέτρου όλου τό ημερονύκτιου.

— Τήν ημέραν μόνον, διότι ιϊπό τής Έκτης μέχρι τής 
ενδέκατης ήμην εγώ Εντός τοΰ δωματίου του, δι ό καϊ 
σοϊ έμποδίσθη ή είσοδος άπό τόν υπηρέτην.

— Σύ Ζιδρέ ! . . . καϊ δεν μοϊ ΰπεσχεθης δι όρκου 
ποτέ πΧεον να μή τόν πλησιάσης; νά ήσαι διά παντός 
ιδικη μου; έκραξεν ό Άλής αετά σφοδρότατης ζηλο
τυπίας.

—Αλή μου ! φωταγωγέ τής ψυχής μου λύχνε ΆΧή! 
εβιασθην νά υπάγω δι ΰπόθεσιν ιδικήυ σου . . . εγώ 
εγυωστοποιησα πρός αυτόν τήν σύλληψιν τής μητρός 
και αδεΧφής σου, εγώ τώ είπον όσα παρ' αύτοΰ έμα
θες . . . μ’έδωσε δέ τά Χύτρα των, τά όποια φέρω εδώ 
είς τόν κόΧπον μου.

— Πώς ; δέν σ' εννοώ...
— Λεν επιδέχεται εξηγήσεις ό σκοπός μου ! . . πε- 

ριμενε το αποτέΧεσμα . . . άλλ’ άν λυτρώσω τήν Χάμ- 
κων και την αδεΧφήν σου τότε θέΧεις μακρύτερα ιϊυα- 
βαΧΧει την σύζευξίν μας; ή υπερήφανος Χάμκω καϊ 
παΧιν θά σοϊ άρνηθή τήν άδειαν.

— ■ Ρ-ά τέν Προφήτην! . . άν ή μήτηρ μου μ'
εμποδιση καϊ τήν φοράν ταύτην, σοϊ δίδω δεκάκις τόν 
λογον τοΰ Αλή, ότι θά γείνρς πάραυτα ή πρώτιστη τώρ συζύγων μου' πΧήν, άγγελέ μου, άς σπεύσωμεν 
εις το Γαρδίκι . . . πρέπει είς δύο ημέρας νά φθάσω- 
μεν εκεί, άλλως ούδεϊς γνωρίζει τί δύναται νά συμβή.

— Περιμενε, μή βιάζεσαι, Άλή, σ' ευχαριστώ, τώ
ρα σε πιστεύω, . . . εΐπεν ή γυφτόπουλα διά θερμών 
φιλημάτων άσπαζομένη αυτόν . , , Άλλ’ ενθυμείσαι 
πρός τινα σκοπόν ήΧθομεν είς Μαυροβοΰνι;

•—Ναι !  ιδού τι ηδυυήθην νά Χάβω παρ' αύτοΰ 
επι ενορκω συμφωνία τοΰ μηδέποτε είς τό εξής νά μή 
ιόν ενοχλήσω.... μηδέ νά έλθω ενταύθα μέ κίνδυνον 
τοΰ να τόν Ενοχοποιήσω....... ιδού τί μ' έδωσεν ό καΧός
εκείνος άνθρωπος, ό Ιερώνυμος, εΐπεν ό Άλής καϊ έσυ- 
ρεν εκ τοΰ κόΧπου του βάλάυτιου περιέχου χρυσά νο
μίσματα.

— Πόσα είναι; ήρώτησεν ή Άθιγγάνη ζυγίζουσα τό 
βάΧάντιον εν τή παλάμη της.

—Με εΐπεν, ότι εμπεριέχονται διακόσια βενετικά,., 
ούτε διά τούς χρεωστουμένους μισθούς τών παΧΧικα- 
ριων μου θά άρκέσουν.

— Άευ άρκοΰν ούτε διά τόν ολικόν σκοπόν' ούτε διά 
τον μερικόν,... χρειαζόμεθα τούΧάχιστον αΧΧας δέκα 
χιλιάδας.

•—Καϊ που θά εΰρης τοιούτον ποσόν, Ζιδρέ ; έκςα- 
ιικως εκραξεν ο νέος βεης... απελπισία ! διά τοσούτου 
χρυσού μέλλουν να εξαγορασθώσιν αί δυστυχεί? έκεϊ- 
ναι γυναίκες !

— Τας γυναίκας θά τάς έξαγοράσωμεν δι ολίγου 
χρυσίου και δια ι ουτων μονον, εΐπεν ή Άθιγγάνη μετά

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.
πεποιθήσεως δεικνύουσα τά έν τω κολπω αυτής φαρ- 
μακα... ομιλώ διά τόν άλλον σκοπόν τον ΰψηλότερον, 
τό στάδιόν σου και τό στάδιόν μου, νά γινης πασσας 
τοΰ Βερατίου ή τών Ίωαννίνων.

— Ί2 ! άφησαν τά όνείρατα ταΰτα, χρυσή μου ιιγέι- 
πη Ζιδρέ' ποιος εχει καιρόν νά διαλογίζεται τοιαΰτα, 
όταν οί Γαρδικιώται συνέλαβον τό κύριον υποστήριγ
μά μου έν τω κόσμω τήν ιϊνδρειαν μητέρα μου ! ... . 
ιιν δυνηθώ νά σώσω αύτήν καθώς καϊ έμαυτον απο την 
καταδρομήν τής τύχης τούτο με αρκεί, τα λοιπά, το 
γνωρίζω, είναι ι’ικατόρθωτα.

— Λοιπόν δέν νομίζεις εμέ έτερον υποστήριγμά σου, 
αχάριστε ; . . . έσο γενναιότερος καϊ μεγαλόψυχος' ο 
δειλιών άνθρωπος απέναντι κατορθωτών πραγμιϊτων, 
μάθε Άλή, ότι είναι ανάξιος τής πλάσεώς του- χθες 
έπεσκέφθην τόν ιατρόν έπι τή άποφάσει να τοΰ διη- 
γηθώ τά δεινά σου καϊτόν προετοιμάσω, ΐνα άνοιξη τό 
θησαυροφυλάκιόν του είς τήν έμφάνισίν σου' έφρο- 
νουν, ότι έχρεώστει νά πράξη τούτο, διότι ύπό τήν 
σκεπήν τοΰ πατρός σου απέκτησε την μεγάλην του 
περιουσίαν καϊ ύπό τήν σκεπήν τοΰ πα.τρος σου επηυ- 
ξησε ταύτην είς 'Ιωάννινα' ι’ιλλ' έκ τών ολίγων λόγων 
του καϊ αίας ή δύο ερωτήσεων, τα? όποιας τω απεύθυ
να ένόησεν, ότι άν καϊ σφόδρα ένδιαφέρεται εις την τύ
χην σου και είς τήν τής Χάμκως, δέν δύναται όμως να 
σέ ύποστηρίξη άφ' ού άνεδέχθη τήν ύποστήριξιν τοΰ 
Ψ ευδοπέτρου τής 'Ρωσσίας.

— Πώς Ζιδρέ, ό έίνθρωπος εκείνος δεν είναι ο αλη
θής Πέτρος ο Γ'.

— 'Ανοησία, νά πιστεύης τοιαΰτα' αγύρτης, χυδαίος 
καϊ τίποτε περισσότερον είναι ό μικρός εκείνος Στέ
φανος... ιδού πέος τόυ άνεκάλνψα' άμα έφθασα εις 
Μαυροβούνιου διευθύνθην είς τόν οίκον τοΰ ιατρού' έ
χουσα τό κλειδιού είσέδυσα άοράτως μέχρι τοΰ κοιτώ- 
νός του, οπού άκούσασα συνδιάΧεξιν ύφειμένη τή φω
νή... δεν έπροχώρησα καϊ κρυβείσα όπισθεν τής θύρας 
διέκρινα έκείθεν τούς δυο αρχιερείς τής Σάβας καϊ 
Πέκης, τόν Λέ-λά-Λάνσην καϊ τόν μικρού Στέφανον 
όμοΰ, συσκεπτομένους, τινι τρόπω νά όπλίσωσι τούς 
Μαυροβουνιώτας καϊ άπαντας τούς χριστιανούς κατα 
τής Τουρκίας καϊ τού Σουλτάνου. Ό μικρός Στεφα 
νος, όστις δέν άμοιρεί εύγλωττίας καϊ πειθούς, έκράτει 
τήν κεφαλήν του μετ' υπερηφάνειας μείζονος τής τού 
ειδώλουτοΰ Ναβουχοδονόσοροςκαϊ έδημηγόρει'—«τούς 
άπονωθρωθέντας λαούς',έκ τής δουλειάς δέν δυνάμεθα 
να διεγείρωμεν είμέ; μόνον διά τών θαυμάτων ελεγεν, 
ίιΧλως κρούομευ άκμονα έπι άκμονος" παρ' αύτοίς υ
πάρχει άφθονος ή δεισιδαιμονία' άντϊ νά ζητήσωμεν 
νά άρωμεν απ' αύτών τόν δεισιδαιμονίαν άς στηρίξω- 
μεν καϊ άς διαχειρισθώμεν αύτήν, καϊ άς πλέξωμεν 
το σχοινιον, δι' ού δένοντες τόν τράχηλόν των θέλο- 
μεν τούς σύρει είς τά? θελήσεις μας. Ήμην ποτέ σω- 
ματοφύλαξ τού δυστυχούς Πέτρου τού Γ . και τοΰ έ- 
λεγου τά αύτά, πλήν δέν με ήκουεν, άλλ’ έβάδιζεν άλ
λως πώς, δι δ καϊ έχασε ζωήν καϊ θρόνον. Ναι! σε- 
βασμιώτατοί μου άνδρες' επιποθών ό αγαθός ούτος 
μονάρχης τήν εύδαιμονίαν τών 'Ρώσσων έκρουε τόν άκ
μονα έπι τοΰ άκμονος, τουτεστι κατήργησε διά μιας 
την καγγελαρίαν, δικαστηρίου σκληρού μέν καϊ τυραν
νικόν πλήν άγαπώμευον παρά τής άριστοκρατίας, δυσ- 
ηρεστησε τούς εύγευεΐς του, ήθέλησε νά είσάξη πα
ράκαιρους μεταρρυθμισείς εις τήν ορθόδοξου θρησκείαν 
και αλλα πολλά πράγματα. Ή μανία αύτη τών με
ταρρυθμίσεων τον ήφάνισεν, έκαμε τον λαόν νά ζητή- 
ση τήν έκθρόνησίν του, νά τόν ρίψη είς τά? φυλακάς 
και άναβιβάση τήν Αικατερίνην είς τόυ θρόνου' πάν- 
τες δέν άγνοούσι τήν τύχηυ αύτοΰ, άν καϊ ήναι βέβαιον, 
ότι εντός έβδομάδος μετά τήν έκθρόνησίν του μετέβη 
είς τόυ άλλον κόσμον. Έν τούτοις τό στάδιόν άφέθη 
έλεύθερου. Είς τήν πόλιν Βορουέτζην είς υποδηματο
ποιός έκήρυξευ, οτι ήτο Πέτρος ό Γ'. καϊ έσυρευ ύπό 
τάς διαταγάς του τούς Κοζάκους τοΰ Λών κατά τής 
Αικατερίνης. Είς τήν Κοπέγκαν είς λειποτάκτης τοΰ 
συντάγματος τοΰ Όρλώφ ό Τζερυισχεφφ λέγει καϊ 
ούτος, οτι είναι Πέτρος ό Γ', καϊ άγει καϊ φέρει τήν 
Κριμαίαν καϊ οι ιερείς ετοιμάζονται νιι του στέψωσιν 
αύτοκράτορα. Εις τρίτος έκ τών δούλων τοΰ Βορουτζώφ 
και είς τέταρτος, δραπετης έκ τών ειρκτών τής’Ιρκού- 
τζης φιλονεικοΰσιυ έκαστος έπιμόυως το όνομα καϊ 
στέμμα τής Αύτοκρατορικής του Μεγαλειότητας' ού- 
δεϊς 'όμως αύτών έχει δικαίωμα νά περιβληθή διάτοι- 
αυτης πορφύρας, όσου εγώ, διότι ούδεϊς κινείται ύπό 
αίτιων ούτως ιερών ! Τούτο λέγω ούχϊ έγωϊσμοΰ, 
φιλαυτίας ή ατομικών συμφερόντων ωθούμενος, άλλά 
διά νά χρησιμεύσω οργάνου ύμών τών έκλεξάντων με, 
οργάνου ουρανού, οργάνου ζωτικόν τοΰ με μαραμένου 
έθνους. Ναι! ώ σύυδικοι τού έθνους !... τόέπαναλέγω, 
κατ ούδένα ιίλλου τρόπον τό δυστυχές τούτο έθνος, 
το ευ τω τελαατι τής δουλείας καταποντισθέν δύνα
ται ν σναζωπυρηθή, είμή μόνον διά τοΰ φανατισμού, 
τής θρησκείας καϊ τής καλής χρήσεως, άν μοϊ έπιτρα 
ιϊή ή φρασις μιας φιλοσοφικής άγυρτείας.

»—Οι χρι~ιανοϊτοΰΜαυροβουνίου δέν είναι οί χρι
στιανοί τής Τουρκίας, διέκοψευ ό άρχιερεύς τής Σά
βας....... το Μαυροβούνιου δύναται νά δράξρ τά όπλα
εικοσακις χωρϊς οι ϊίλλοι χριστιανοί νά τολμήσωσι 
να έγερθώσιν, πλήν όταν άκουσθή καϊ θετικώς πιστευ- 
θή, ότι ο ίδιο? Καΐσαρ τί)? Άρκτου έγκατέλειπε τόν 

θρόυον του, συνοιαιτάται μεθ ημών καϊ έτέθη επϊ <,
νά συνασπισθώσι περϊ αύτόυ... τό όνομα Πέτρος 
εγγύησις είς Έκαστον χριστιανόν, διαβατήοιον είς 
καστου "Ελληνα' θά άναφθή τοιαύτη φλόξ είς δ\( 
τάς γωνίας τοΰ βασιλείου ! . . . οί κοιμώμευοι θά 
πυήσωσιν, οί ι'ιπαθεστεροι θά ερεθισθώσιν, ?) δμίχ^ 
τοΰ θανάτου θά παλεύση με τό φώς τής ελεύθερέ 
και τέλος ό ήλιος τού Ευαγγελίου ό ίδιος 'Ιησούς 
στός μας θέλει διαλύσει καϊ τήυ έλαχίστην 
τοΰ επικρατοΰντος σκότους, ΐνα δείξη τόυ θρόνον του,

»—Άφοΰτά πράγματα έφθασαν εις τοιούτον βαθμ'Οϊ 
προσέθεσενό ιατρός Δέ-λα-Σάνσης,άφοΰπάντες οί Λ101 
ροβουυιώται έδραξαν ήδη τά όπλα καϊ πι~εύουυ οτι εισι 
Πέτρος ό Γ , ούδεϊς πλέον δύναται υά όπισθοορομήσι 
πρέπει νιι κηρύξητε είς τάς εκκλησίας, πρέπει όλοι j 
συνδράμοισι διά υά εξασφαλισθώσι τά έξοδα τοΰ ττο 
λίμου επϊ ευ τούλάχιστου έτος' όταν τούτο γείνη, 
υάμεθα εύκόλως πρό τής λήξεως τοΰ έτους νά τοΐ 
κάμοιμευ νά ύπογράψιοσι δι’ όλην τήν διάρκειαν τ0 
πολέμου, όστις άυαμφιβόλως θέλει διαρκέσει /εέχ, 
θανάτου ή ελευθερίας .... τό κατ' Εμέ, προκειμέι^ 
περϊ άπελευθερώσεως τοΰ σταυρού, είσμενος καταθέτη 
είς τόν δίσκου τοΰ Μαυροβούνιου μέχρις οβολού τη 
περιουσίαν μου.»

— Οί λόγοι ούτοι, τό ομολογώ, διεπερασαν τήυ καρ 
δίαν μου ώ? μάχαιρα, διότι γνωρίζουσα τόν άνθρωπι 
ενθυμήθηυ, ότι ήτον άδύνατον, ύστερον άπό τοιαότι/ 
ύπόσχεσιν, νά βοηθήση του Άλήν μου, όπως κυρίευα 
το Τεπελένιον. Ήσύχως τότε καϊ άοράτως άπεσύρθιγ 
ήυοιξα τήν θύραυ καϊ αυεχώρησα, φοβηθεΐσα μή άνι 
καλυφθώ καϊ τότε μήτε ό Ιατρός μήτε άλλος τις δυ^ 
θή να με λυτρώση στενωτάτης φυλακής ή ενδεχομί 
υης δολοφονίας εις έξασφάλισ ιν τοΰ άποκρύφου αύτώι 
Σο'ι είπον, Άλή, ότι ό δειλιών άνθρωπος είναι άνάξιο 
νά καλήται όυ λογικόν. Αν λοιπού οί άρχιερείς τι 
Μαυροβούνιου, οί Σιρδάραι καϊ όλοι αύτοϊ οί όρεινι 
λαοϊ δέν δειλιώσι νά παραδεχθώσιν Ένα τυχοδιώκτη) 
να τόυ παρουσιάσωσιν είς τόν λαόν, όπως τόυ προσια 
νησρ καϊ νά χύσωσι τό αιμά των ύπέρ αύτοΰ, οπιμ 
τόυ στέψωσιν αύτοκράτορα τοΰ Βυζαντίου, διατί σι 
όστις είσαι γεννημένος βέης, όστις φέρεις είς τάς φλ 
βας σου τοΰ αιμα τοΰ Μουκταρ βέη τοΰ ενδόξως τι 
σόντως είς τήν πολιορκίαν τής Κέρκυρας καϊ τοΰ ί 
ποιου τό άθάνατον ξίφος κρατείς’ σύ, λέγω, ό έχα 
ολα τά προσόντα, σύ νά άποδειλιάσης καϊ νά άποκαρ 
διωθής.; "Οταν ό δφις στρεφη τά δακτυλίδιά του κι 
με τήν κέρκον του δέρη τούς θάμνους καϊ συρίζη, οί ά) 
θρωποι φοβούνται καϊ φεύγουν μακριϊν του, Άλή μοι 

ρρορου του, συυοιαιταται μευ ημοιυ και ετεση επι - , ^ολλού? στρατιώτας; ή πάλιν άνευ μεγά- 
φαληςμας, θαώητεολας, ολας τας αλβανικας φυ^ π1Ρ1°κα1θώσω . . . . τό 

το ονομα Πετρο^ εα,ΛΧ^,^ θυγατέρα^ τοΰ Τρίκου-
]βπρί’ίου’ °ΰ ήδύυασο νά άργυρολογήσης και τον 
^[πρΐκον καϊ τούς γονείς τής κόρης άπέτυχευ, ώ? βλέ- 
πεις> Ένεκα τής τρικυμίας' δείξου μοι αφθονίαν φλω- 

[(ύν καϊ τότε δεν θέλω διστάσει νά πεισθώ είς τήυ 
"^ρ^ματοποίησιυ τώυ λεγομένων σου.

_ Άλή, φοβούμαι, οτι είς τήν ηρωικήν καρδίαν σου 
ΰπάρΧεί ολέθριος τι? σπόρος, όστις, άν δέυ άποξη- 

ανθή ιςριν βλάστηση, θέλει φέρει πολλά προσκομ- 
ατα εί? τθ στάδιόν σου καϊ μεγάλας ενταυτώ είς εμέ 

^■νμφ°ράς ■ · · ούτος είναι ή φιλοχρηματία, ή κάλλιον 
βπείν, η φιλαργυρία. . . . Άπατάσαι, Άλή, φρονών, ρτι διά τώυ χρημάτων καϊ μόνων ό άνθρωπος δύναται 
νά κατορθώση μεγάλα πράγματα είς τούς τόπους τού του?- Έργάσθητι με τόν εγκέφαλόν σου, πλέξον τήυ 
δεισιδαιμονίαν τών κατοίκων τοΰ τόπου τούτου είς 
σχοινιού, ώς λέγει καϊ ό ψευδοττετρο? τή? Ρωσσίας, 
μίταχειρίσθητι ώς πολιτικήν τήν άμάθειαν τώυ άυ- 
Ρρώπων πρός ιδίαν αύτών σαγήνευσιν καϊ τότε ο πλού
τος άφ’ εαυτού του θέλει έλθει καϊ παρακολουθήσει τα 
έργα σου .... κύτταξον, θεώρησαν άλέλην μίαν φο
ράν τά φάρμακα ταΰτα, περιμενε καϊ θέλεις ίδεΐ πόσα 
θαύματα θά κατορθώσωσι, πόσον πλούτου θά μας 
φέρωσι .... τόσου είμαι βέβαια είς τό άποτέλεσμά 
των. όσον είμαι βέβαια, ότι ή χώρα αύτη ονομάζεται 
Τζέρνο-Γκόρα. . . . "Οταν τό σχεδίάν μου, διά νά συλ- 
λάβω τήυ Χέϊθαν, άπέτυχευ, 'όταν είδον τήυ τοσαύτην 
μου προμελέτην καϊ προετοιμασίαν ματαιωθείσαν 
ΰπό τής τρικυμίας, άντϊ νιι ιιποκαρδιωθώ καϊ παραι
τηθώ τοΰ σκοπού μου, ιό? πάσα άλλι; είς τήν θέσιν 
μου ήθελεν ίσως πάθει, ενθυμήθην ότι ούδέποτε δυνά
μεθα νά φθάσωμεν είς τόν σκοπόν μας δΐ ενός μόνου 
μονοπατιού, ενθυμήθην ότι ΰπάρχουσι παντού καϊ 
πάντοτε καϊ πλεΐσται άλλαι άγνωστοι οδοί. Έυησ- 
χολήθηυ λοιπού υά ανακαλυψω μιαν τούτων και ήύη 
πέποιθα, οτι διά ταύτης άοράτως, άνενόχλητοι θέλο
μεν φθάσει εύκολώτερα είς τόν σκοπόν μας ή δι εκεί
νης, πρός ήν πάντες οί λοιποί φιλόδοξοι πορεύονται.

— Δεν έμαθες τι άπέγεινε τό πλοιάριον, είς τδ ό
ποιον έπεβιβασθη ή Χέϊθα;

— Ή δυστυχής τώρα εύρισκεται Ενταφιασμένη είς 
τά κύματα τής θαλάσσης . . . έν μεγάλου αύστριακόυ 
πλοίου, τό όποιον ΰψωσε τού? φανούς καϊ έκαμε τόν 
Μίλιον καϊ τού? καλογήρου? νά υομίσωσιυ, οτι ώτου 
ή βριγαντίνα τής Χέϊθας καϊ νά. τρέξωσι πρός βοή
θειαν της, κατασυυετρίφθη περϊ τάς Εκβολάς τής Βοϊ -\ .. ■  ----- ■ ■ I · ι   ------- \ Γ ,ι Γ , 1

το γνωρίζεις' πλήν οξ'αβ κολουριασμένος και νεναρκ» ούσης, εγειυε χίλια τρίμματα καϊ έκ το>ν είκοσιπέυτε
μένος κήται επϊ τοΰ εδάφους, τότε τόυ πλησιάζουσι kh 
διά μεγάλου λίθου κατασυντρίβουσι τήυ κεφαλήν τα 
Ή τύχη είναι σκληρά μόνου κατάτώυ δειλών καϊ άδμ 
νών ανθρώπων' πάλευσον μετ’ επιμονής καϊ άυδρίι 
κατ' αύτής καϊ θέλεις εΰρει αύτήν τήν δειλοτάτην η 
μάλα άστατου καϊ τρυφηλήν γυναίκα τοΰ κόσμου' θί 
λει? τήυ νικήσει... άλλ'άν εξ άλλου υομίζης, ότι δόνα 
σαι νά δράξης τούς ΰψηλοτέρους κλάδους τοΰ δένδρι 
τής φιλοδοξίας καϊ τοΰ μεγαλείου χωρϊς νά πηδήσφ 
χωρϊς να παλαισης, χωρϊς να σχίσης τινά των ίμα 
τίωυ σου ή νά εκδάρης μέρος τής επιδερμίδας τοΰ σά 
ματός σου, άπατάσαι Άλή' πρός τοιοΰτον μέγαν σκι 
πόν πιθανόν υά χάσης καϊ μητέρα καϊ άδελφήυ κι 
κάθε άλλον συγγενή ή φίλον, άλλ’ ή άτιώλειά των δί 
πρέπει νά ήναι δι εσέ βολή θανάτου, δέν πρέπει δφ 
άφ' εαυτού υά εξαπλωθής είς τό έδαφος μέ σκοπόν K.H 
άπόφασιυ νά συναποθάνης μετ' αύτών, ΐνα ποτέ πλίιί 
μή έγερθής. Τά τοιαΰτα δυστυχήματα είς τόυ βίι 
πρέπει υά τά θεωρής ώς τάς βροχεράς ή ομιχλώδη 
ημέρας, καθ' άς δέν δύνασαι νά εξέλθης τοΰ οίκου σο& Οι είς άπόγνωσιν καϊ αύτοκτουιαν διά τατοιαΰτακατατ 
τοΰντες, γλυκέ μου Άλή, θεωρούνται μονομανείς, ύττί 
χονδριακοϊ καϊ οί δειλότατοι. τών ανθρώπων . . . Άλ, 
πουλί μου, φαιδρύνθητι.. .πίςευου είς τήυ Ζιδρέ σου- 
έσο πιστός καϊ άφωσιωμένος είς αύτήν καϊ θέλεις ίδί 
πόσου υψηλά θά σέ άναβιβάση . . , ενταύθα είς η 
κόλπου τούτον φέρω εκατομμύρια φλωρίωυ, φέρω oh 
τα χρυσωρυχεία τής ’Ηπείρου, τό γνωρίζεις ;

Ό Άλής άνετεινάχθη μετ' ενθουσιασμοΰ όρθιος κι 
σφιγγών είς τά? άγκάλας του τήυ Άθιγγάνην έκραξο

— Έχεις δίκαιου, έχεις δίκαιου Ζιδρέ, εήαεινε μι 
άστήρ ! . ... . άν δέυ ήσο σύ νά μ’ εγκάρδιώνης ρ 
τήυ γενναίων ψυχήν σου, δέν ήθελον υπάρχει ήδι 
Άλλά μ’ όλου ότι τό μελισταγες στόμα σου περιε^ 
τοσαύτην πειθώ, Ζιδρέ, υπάρχει τί, τό οποίον με κι 
μει νά δύσπιστοι καϊ υά αμφιβάλλω είς τό κατορθΐ 
τον τώυ μελετιομένων σχεδίων μας.

— 'Οποίον ; . . . λέγε ! . . . νομίζω ότι ούδεν ύπα) 
χει . . . ό ιατρός μ’ έδωσε τοιαΰτα μέσα ιϊπόψε, δίι 
δύναμαι ώς πυροτέχνημα ν’ άνάψω ευ μια υυκτϊ ολί 
κλήρου τήυ Τουρκίαν προς χάριν σου, άν θέλησή 
χρυσέ μου Άλή.— 72 φαντασία άπεραντος ! ... ώ φαντασία γο$ 
μωτέρα καϊ τοΰ βακχευτικού άμπελοινος ΚερζερΦ 
τής Φεριστάν! κελαδεΐς είς τά ώτά μου ώ? γλυκυ 1 
ζάρ, ώς τήυ πρωινήν άηδόνα μουγκρά-σχέρ τής Έί 
ζερούμ .... άλλά, σοφή μευ ά γ γ ελ ίν α, άνευ π<ά 
λών χιλιάδων φλωρίων τινι τρόπω δυνάμεθα νά δι·
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της! εΐπεν ή Άθιγγάνη μετ' έμφαντικωτάτης αδια
φορίας.

Ας μάς έπιτραπή ενταύθα νά φέρωμεν είς φώς ό,τι 
εν τοίς προηγουμευοις κεφαλαιοις αφήσαμευ είς σκότος.

Ή Χέϊθα ήτο θυγάτηρ τοΰ Καπλάυ - πασσα τοΰ 
Δεβλίνου καϊ ’Αργυρόκαστρου ενός τών επισημό
τερων καϊ σκληρότερων ένταυτω τοπαρχών τής Επο
χής έκείνης. 'Ημέραν τινά Αθίγγανός τις ονομαζόμε
νος Μπισμάκος, όστις τακτικώς έκαθάριζε τά χάλ
κινα άγγεΐα τοΰ μεγάρου τού πασσά, διετάχθη νά κα- 
θαριση τά εν τώ όπλοστασίω του όπλα' ενταύθα Χοι- 
πόν ο Μπισμάκος επιρρεπής είς τήν κλοπήν, ώς οί 
πλείστοι τών ’Αθιγγάνων, ύπεξήρεσεν άδαμαντοκόλ- 
λητον σπάθην πολιτίμοτάτην. Μετά πολλάς ημέρας 
ή κλοπή έγένετο γνωστή καϊ ο Καπλάυ-πασσάς ήπεί- 
λει ραιαωδώ? διά σκληροί άτων βασάνων πάντας τούς 
υπαλλήλους του, αν το πολύτιμον όπλου δέν ετίθετο 
είς τήν θέσιυτου. Ούτοι ώ? εκ συμφώνου, είτε διά νά 
άποφύγουν τήν ποινήν, είτε διότι αληθώς ύποπτεύοντο 
τόν 'Αθίγγανον, άπεδοσαυ τήν κλοπήν είς αύτόυ. Ό 
πασσάς έπεμψε πρός άναζήτησιν του, τόυ ήπείλησε 
κατ' άρχάς, καϊ οταυ είδευ, ότι ήρυεΐτο τήν πράξιν, 
μετεχειρίσθη σκληρός βασάνους" κατέκαυσε τάς ό- 
φρΰς αύτοΰ διά πεπυρωμευων σιδήρων, έστιγμάτισε 
το μέτωπον του, έβύθισευ ακάνθας χονδρός είς τούς 
όνυχάς του, καϊ τόν έμαστίγωσε μέχρι έκδάρσεως τοΰ 
δέρματός του' άλλ' ό ’Αθίγγανος ήτον άνήρ σιδηρο- 
κάρδιος, δυνάμενος νά ύποστή τάς σκληροτέρας βα
σάνους μάλλον ή νά προδώσρ Εαυτόν.

Ό Καπλάν-πασσάς έπείσθη τότε, ότι ό ’Αθίγγανος 
ήτον άθώος, οτι δέυ ήτον ό ΰπεξαιοέσας τήν σπάθην 
καϊ κατά συνέπειαν αδίκως βασανισθεϊς, δι ό καϊ τόν 
άπέλυσεν δωρήσας αύτώ φλωρίου ευ, είς άποζημίωσιν 
δι οσα ύπέστη.

Ό 'Αθίγγανος εκτός τών ελαττωμάτων τής κλοπής 
καϊ τής ύπουλότητος, ήτον είς ιίκρον φιλέκδικος καϊ 
μνησίκακος' ώρκίσθη λοιπόν νά έκδικηθή τόυ πασσαν 
καϊ νά τόν κάμη νά δοκιμάση ψυχικούς πόνους με- 
γαλειτέρους άφ' όσους ούτος ύπέφερεν κατει τό σώμα. 
Άφήκε νά παρέλθη ολίγος χρόνος καϊ καιροφυλακτώυ 
κατώρθωσε ιά αφαρπάσρ έκ τοΰ γυναικωνίτου τοΰ 
πασσά το πλέον αγαπημένου αύτοΰ θυγάτριου, τήν 
αγγελικήν του Έμιυέν τετραετή τότε μόνου ούσαν, 
Τό συμβάν κατετάραξευ άληθώς τόυ Καπλάν-πασσάυ 
καϊ τόυ ερριψευ είς μακράν μελαγχολίαν, έβασάυισε 
πολλούς, καϊ ύπεσχέθη άμοιβάς έκ χιλιάδων φλω- 
ρίων είς τον όστις ήθελε τοΰ έπαυαφερη τήν θυγατέρα 
του. Ό έσχατος άνήρ, όυ ήδύνατο νά ύποπτευθή, ήτον 
ό 'Αθίγγανος Μπισμάκος, πρό πάντων δε διότι διε- 
δόθη ή φήμη, ότι ούτος έφουεύθη μίαν νύκτα κρημνί- 
σθεϊς είς ξηρόν βαθύ φρέαρ.

Ό Καπλάυ-πασσάς ηθελεν άπελπισθή και λησμο
νήσει ίσως μετά τινα έτη τήν πεφιλημέυην του Έ- 
μίνέυ, άν δέν έλάμβανευ κατ' έτος δύο τακτικάς ανω
νύμους έπιστολάς, περιγραφούσας τήν έυτελή ύγείαυ, 
τά κάλλη, τήν αυξησίυ της, τάς άρετάς καϊ τας προό
δους της. Μαινόμενος τότε έδιδε καϊ τήυ ιδίαν του ύ- 
παρξιυ, όπως μάθη τόν κλέπτην καϊ μυστικόν έχθρόυ 
του" πλήν παρήρχοντο έτη καϊ ή θλίψις του ηύξανε 
καϊ πάντοτε είς τό αύτό σκότος είς τόν αύτόυ ερεθισ
μόν έμενευ.

Ό φιλέκδικος καϊ μνησίκακος 'Αθίγγανος, όαίτιοςτοιν 
δεινών εκείνου, μετά τήν ά ρπαγήν τής κόρης άπωκίσθη 
είς Κανινα, κεφαλοχώριου ολόκληρου άπό Χριςιανούς 
κατοικούμενον, ύπό τήυ επωνυμίαν Τρίκος-Μπρίκος, 

• έπονομάσας καιτήν Έμινεν Χείθαυ. Άπωκίσθη έπαγ- 
γελλόμενος τόν χριστιανόν καϊ τόν έμπορον' τά δέ 
πρώτα κεφάλαια τού Εμπορίου τώ έπρομήθευσαν οί 
άδάμαυτες τής σπάθης. Κατ' άρχάς ό άνθρωπος ούτος 
ήτο πάντη αφανής είς τά Κάυινα, πλήν μετά πέντε 
ή εξ έτη ήρχισε διά τών κερδοσκοπικών έπιχειρήσεώυ 
του καϊ διά τοΰ κάλλους τής ύποτιθεμέυης θυγατρός 
του να γίνεται, ώ? αλλαχού είπομεν, τό αντικείμενου 

. τής περιέργειας ούχϊ μόνον τών Κανίνων, άλλά καϊ 
τών περιχώρων. Τωόντι ό Μπισμάκος ή Τρίκος-Μπρί
κος, ώς θέλομεν είς τό έξης τόν καλεΐ, μετά δώδεκα 
ετη κατέστη βαθύπλουτος' είχε θησαυρούς φλωρίωυ 
καϊ τήν Χέϊθαν, ήτις είς τά όμματα τοΰ άπληστου τού
του ήτον ετερονκεφάλαιον' ένησχολεΐτο όμως μετά πολ- 

' ό,ής τέχνης και μυστικότητας εϊ? τήν άλλαγήν αύ- 
. τής διά μεγάλων λύτρων, χωρϊς ποτέ νά μάθη ό πασ

σάς τις ο αφαιρέσας αύτήν.
Τό σχεδίου τοΰ Μπρίκου ήτο υά μεταχειρισθή ώς 

, οργάνου τόν άδελφόν τής Ζιδρές Ζάκον, καθώς προη
γουμένως ε'ίδομεν, (καθότι ούτος ήτο τώρα ό 'Αθίγγα
νος, όστις είχε τήν είσοδον έλευθέραυ είς τοΰ πασσά 
τα μέγαρα)' όργανον λέγομεν τών σκοπών του άκού- 

; σιον καϊ έν άγνοια τού πράγματος, δι δ καϊ τώ ύπε
σχέθη αύτήν είς γάμου' εΐχεν όμως άληθή σκοπόν υά 
εγκατάλειψη τόυ δυστυχή Ζάκον είς τήυ τύχην του, 

, να παραίτηση τήν Ήπειρον καϊ μετά τής περιουσίας ι του να απέλθρ εις τάς Ίονιους νήσους καϊ έκείθεν είς 
< Νεάπολιν.
; Ό σκλ,ηρός καϊ πανούργος Μπρΐκος ήτο σχεδόν είς 
■ το τέρμα τής δολορραφίας αύτοΰ, ότε άπροσδόκητος ι περιστασις έγυωστοποίησεν είς τήυ Ζιδρέν, ότι ό Τρΐ-

ϊινδρών, οΐτιυες ήσαν εντός τούτου, δέυ εσώθησαυ είμή 
δύο μόνον ναΰται καϊ είς επιβιιτης Άγγλος, τούς ό
ποιους ημιθανείς μετεκόμισαν είς τήν μονήν τής 
Πολλίνας.

— Εύρισκεται είσέτι ό Μπρΐκος πλησίον τοΰ πα- 
τρος σου, Ζιδρέ;

— Έδοισα διαταγάς είς τούς Αθιγγάνους τά μή 
τον αφησωσι να κινηθή άπό πλησίον των μέχρι τής 
επιστροφής μου.

— Δυστυχής άνθρωπος ! ... νά χάση κατιι τήν ί
διαν νύκτα μίαν τοιαύτης καλλονής θυγατέρα καϊ τήυ 
ελευθερίαν του.

— Μοϊ φαίνεται, Άλή, οτι πρέπει νά ήσαι κατά 
φαντασίαν ερωτευμένος μέ αύτήν τήν Χέϊθαν, διότι, άν 
και ποτέ δεν τήυ είδας, όταυ προφέρης τό ονομά της 
τα χείλη σου κολλοΰσιυ.

— Καϊ πώς δύναται τις νά μένη άνάλγητος, όταν 
ακουη, ότι μία τοιαύτη καλλονή, θυγάτηρ ενός πασ
σα απολεσαο α τους γονείς της καϊ είς ξένας χείρας 
περιελθοΰσα εν άγνοια έαυτής έγεινεν επϊ τέλους βορά 
των άγριων κυμάτων τής θαλάσσης, καθ'ήν ώραν διε- 
ξεφευγεν τάς χείρας τοΰ άρπαγός της.

Τοιαΰτα μικρά πράγματα δέυ πρέπει υά ενο- 
ψλώσι τήν καρδίαν σου Άλή’ ό θάνατος είναι ό αύτό? δια τον εύμορφον καϊ τόν άσχημοι’, διά τόν εύγενή 
και τον αγενή, διά τόυ ύψηλόφρονα καϊ τόυ ταπεινό- 
Φρονα άνθρωπον, σκληροκαρδίως καί άπαθώς διέκο- 
ψευ αυτή. Καλόν ήτο υά μήν έπνίγετο, καλόν είναι τό 
ροδου υά μή πίπτη εκ τής ροδανιάς, όταν ό ύετός ή οί “υε/ιοι κατασείωσι αύτήν, πλήν ό κόσμος έχει πλή- 
,°ήt αλάλων ροδωνιών, πλήθος άλλων ρόδων' καϊ, τήυ 
αλήθειαν Χαλούσα, άν καϊ ό θάνατος τής Χέϊθας μάς 
ίημιοί δέκα χιλιάδας φλωρίων, εύχαριστοΰμαι ότι 
Τοιούτον εστάθη τό τέλος τής δυστυχούς εκείνης υεά- 
Ίύος. Αγνοώ διατί ή καρδία μου ήσθάνετο ακούσιαν 

^αυτοτε καϊ βαθυτιίτην ζηλοτυπίαν πρός αύτήν’ σοϊ 
ΐκΡυστηρεύω δέ είλικρινώς τώρα, ότε πλέον δεν ύ- 
’’TaPXel, ότι δέυ επεθύμουν υά τήυ γυωρίσης, διότι ή- 
τ°ν η ευτελεστέρα καλλονή τής 'Ηπείρου' ή καρδία 
7^α εφερε πάσαν εύαισθησίαν παγιδεύουσαν τά ά- 

β2Λ>) και γυναικόφιλα πνεύματα. Άφθονωτερα δόσις 
/ξναικειου χαρακτήρας δεν ύπήρχε νομίζω είς Έτερον 
* α'^βα οσ°υ είς αυτήν .... μίαν ημέραν ή άγγελική 
αροια της ήθελε γείνει βορά τών Ιδίων αισθημάτων 

Ρ??, ήθελε ς-αθή ή ήρωίς τοΰ κατασπαραγμοΰ συνάμα 
^νο αντεραστών. Ή δυστυχή? κόρη ενεταφιάσθη είς 
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κος δέυ ήτον άλλος ' ή ό Μπισμάκος, ή δέ Χέϊθα ή 
Έμιυέ.

Μαθών ό Καπλάυ-πασσάς τήυ μεγίστηυ φήμην, ήν 
ή Ζιδρέ εΐχευ άποκτήσει καθ' όληυ τίμ’ "Ηπειρον έ
νεκα τών προφητειών καϊ τών θαυμάτων της, άτινα 
δει- ήσαν άλλο ή τά χημικά πειράματα, τά όποια έ- 
διδάχθη παρά τοΰ ιατρού Δε-λά-Λάυση, έστειλε καϊ 
εκαλεσεν αύτήν ενώπιον του καϊ τήν ήρώτησεν, εάν 
ήδύνατο ν' ανακάλύψη που εΰρίσκετο ή θυγάτηρ του. 
Τότε πρώτον έμαθευ ή Ζιδρέ τήυ πολυθρύλλητον τής 
Έμινές ιστορίαν' μέ τήν συνήθη δ'αύτής τόλμην, χω
ρϊς ποσώς νά διστάση έβεβαίωσεν, ■ ότι δύναται ν' ά- 
νακαλύψρ αύτήν’ άλλ' εζήτησε πρός τούτο εξ μηνών 
διορίαν, όπως συμβουλευθή όλους τού? δαίμονας καϊ 
όλας τά? υηρη'ΐδας τών Άκροκεραυυίωυ καϊ τής Βοϊ- 
ούσης, δέκα δε χιλιάδας φλωρίων αμοιβήν. 'Ο Κα- 
πλαυ-πασσάς ευεδοσεν είς όλα? τας απαιτήσεις τής 
Ζιδρες, καϊ συυυπογράψας τακτικόν μετ' αύτής συμ- 
βολαιον άφέθη είς τάς ελπίδας, άς τιυας ή γόησσα τώ έδιοκεν. 'Έκτοτε ή Ζιδρέ ευησχολεΐτο μετά μεγά
λης δραστηριότητας είς άνεύρεσιν τής θυγατρός τού 
πασσά τοΰ Δελβίνου.

Ο Βέλιος ήτο χειμαριώτης, άρεψιο? τοΰ Χρήστου 
Μιλλιώυη' ήτο τότε είκοσιπευταετής νέος, καϊ ό άν- 
δρειότερος καϊ ωραιότερος τώρ κλεπτοιν ή άρμα- 
τωλώυ τής εποχής εκείνης. Έγνωρισε την Χέϊθαν 
είς Κάυινα καϊ Εν άγνοια τοΰ ψευδούς αύτής πατρός, 
τήν ήράσθη σφοδρώς, εξηγήθη τόν έρω-^ιι του πρός αύ
τήν, ιϊυτηράσθη ύπ' αυτής, πλήν δέυ ετόλμα νά τήν 
ζητήση εις γάμον’ καθότι πρώτον αύτη τώ εΐπεν, ότι ο πατήρ της άνευ τής άδειας τ»;?, κατά τήν τότε συν
ήθειαν, τήν είχεν άρραβωνίσει με τον Ζάκον, καϊ δεύ
τερον, ότι καϊ ιιν τούτο δεν ύπήρχε, ήθελε πάλιν τοΰ 
τήν άρνηθή, ώς τήν ήρυήθη καϊ προς παν άρχοντό- 
πουλον τών περιχώρων. Ό Βελιος ιϊπεφασισε τότε 
νά τήυ άφαρπάοη, πρϊυ δέ πράξη τούτο, έδραμε καϊ 
ούτος νιι συμβουλευθή τήυ περιβόητου εκείνην τής 
'Ηπείρου Πυθίαν Ζιδρέν. Έκ τής περιγραφής, έκ τ&υ 
χαρακτηριστικών, καϊ έκ τών συμπτώσεων, άς ό Βέλ- 
λιος παρέστησευ πρός τήυ γόησσαν, περϊ τοΰ Μπρί
κου καϊ τής θυγατρός του, ύποψίαι διηγέρθησαυ είς 
τήυ Ζιδρέν πολλαϊ, οτι αυτί; ήτον ή νέα, ήν εζήτει' 
πλήν λοιπόν δώσι; είς τόν νέου ιϊρματωλόν τελικήν 
άπάυτησιυ εζήτησε νά ίδρ τήυ θυγατέρα καϊ τόυ πα
τέρα αύτής. Τούς είδε, τήν μεν υεαν κατ' άυτιμωλίαν, 
τόυ δέ πατέρα αύτής κρυφίως καϊ μακρόθεν. Είς τήν 
θέαν αύτών αί ύποψίαι της έπηύξησαυ ετι μάλλον' 
επέστρεψε λοιπόν πάραυτα είς Δελβινον, ΐνα σύναξη 
νέας πληροφορίας, οτε Έτερον περιστατικού ώς κλεϊς 
έρρίφθη ενώπιον της, "να είσδύση είς τό βάθος τοΰ 
ειποτροπαίου εκείνου άποκρύφου. Εις 'Αθίγγανος έ
μελλε υά άπαγχονισθή τήν ημέραν εκείνην, διότι συν- 
ελήφθη κλέψας χρυσήν άδαμαυτοκόλλητον πυξίδα 
τοΰ πασσά. Ό 'Αθίγγανος ούτος δέυ ήτον Έτερος, ή ο 
άδελφός της Ζάκος, τόυ όποιου ή Ζιδρέ διά πολλών 
παρακλήσεων καϊ τή ΰποσχέσει, οτι επλησίαζεν εις 
το τέρμα τής ανακαλύψεώς της, ελυτρωσε τής αγχό
νης' ό δέ Καπλάν-πασσας χαρίζων πρός αύτήν τήν 
ζωήν τού άδελφοΰ της τή έδιηγήθη τό περιστατικού 
τοΰ Μπισμάκου, τήν χρυσήν σπάθην, καϊ τό καύσιμον 
τών όφρύων καϊ τοΰ μετώπου του διιι πεπυρακτωμε- 
νων σιδήρων. Ή μάγισσα δεν έχρειάζετο περισσότε
ρον' έθεσε διαφόρους ερωτήσεις είς τόν Καπλάν-πασ- 
σά άναφορικώς τού Μπισκάκου, καϊ εκ τών πληρο
φοριών καϊ τής περιγραφής, ήν έλαβεν, έπείσθη κάλ- 
λιστα, ότι ή Χέϊθα ήτον ή ιδία Έμινέ' τότε έκοινο- 
ποίησε τά πάντα πρός τόυ εραστήν αύτής Άλήν, καϊ 
έκτοτε ό Άλής ήρξατο νιι πίστεύη τήν Άθϊγγάνηνώς τον 
άνατέλλοντα αύτοΰ αστέρα. Άλλ’ή ύπόθεσις εΰρίσκετο 
ε'ισέτι εις τό αβρόν μέρος της, όθεν έδέετο τέχνης, έ- 
πιτηδειότητος, τόλμης καϊ ταχύτητος ού τυχαίας, ΐνα 
λάβη τό α’ίσιον αύτής πέρας' όλα δε ταΰτα έπέπρωτο 
νά κατορθωθώσιν άπό μόνην τήν μάγισσαν.

Τό πρώτου θύμα τής διαβολικής πλεκτάνης τής πα
ραδόξου ταύτης κόρης ήτον ό δυστυχής Βέλιος, τοΰ 
όποιου τήυ άνδρίαυ έφοβεΐτο, καϊ τόυ όποιον έγνώρι- 
ζεν, οτι εΐχον θέσει οί Γαρδικιώται, ΐνα συλλάβη τόν 
Άλήν καϊ τήυ μητέρα του. Τόν ήπάτησε λοιπόν, τόυ έ
φερε πλησίον είς τό Καρβουνάρι, ειδοποίησε τον Χαρ- 
ζάυ-άγάν, 'όστις ένέδρευεν έκεΐ καϊ τον ερριψευ εις 
τάς παγίδας του πριν προφθάση ό άυδρεΐος υέος ούτε 
τήυ σπάθηυ καν νά σύρη. Θέλομεν ίδεΐ κατωτέρω διά 
ποιους λόγους ό Βέλιος εδιώκετο άπό τόυ πασσάυ 
τοΰ Βερατίου, δι ό καϊ άμα συνελήφθη παρά τοΰ Χαρ- 
ζάν-άγάυ κατεδικάσθη παραυτα υ ιιποκεφαλισθή.

Τούτων κατορθωθεντοιν, ή Ζιδρέ έπλησίασε τήν 
Χέϊθα καϊ τίρ’ επεισεν, ότι ή ζωή καϊ ή ΰπαρξις τού 
πατρός καϊ τοΰ εραστοΰ της εκρέμαντο άπ’ αύτής' ά- 
νεκάλυψε δηλ. προς αύτήν τήν φυλάκισιυ τοΰ Βέ- 
λιου εις Καρβουνάρι καϊ τήν ενουθέτησε να δράμ,η 
πάραυτα διά θαλάσσης είς τήν μονήν τής Πολλίνας, 
όπου εσύχυαζεν ό άδελφός του Μίλιος νά τόν ειδοποί
ηση, όπως τρέξη είς βοήθειάντου, νάτεθη δέ καϊ αυτή 
ύπό την προστασίαν του. μέχρις ού ο εραστής της ε- 
λευθερωθή, καϊ τήν νυμφευθή' πρός δέ, άφού άπαξ ε- 
ξασφαλισθή ευ τή μονή, νιι πέμψη ταχυδρόμον πρός 
τόν πατέρα της καϊ νά τόν ειδοποίηση, όπως εγκατα-
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λείψας καί ούτος τα Κάυινα έλθή καί κρυβή εκεί ΰπό 
τήν προστασίαν τώυ ανδρείων Μιλίου καί Βέλιου, 
διότι ότε ο Πέτρος ο V. ήθελεν εγείρει εις επανα~α· 
σιυ τό Μαυροβοΰνι καί τήυ Χειμάρρου, ο πρώτος άν
θρωπος τόυ όποιον θά παρέδιδον εις βασαυους, ινα 
άνακαλύψωσι τούς θησαυρούς του θΐι ήτον ο πατήρ 
τής Χέϊθας' ούδείς δέ άλλος πλήν τοΰ Βέλιου, Μι
λίου καί Χρήστου Μιλλιώνη, ήδύναντο υα τον σωση 
έκ τοιαύτης συμφοράς.

Πλήρη έμπιστοσύυην έχουσα ή άθώα Χείθα εις 
τήν γόησσαν, καί όλη ύπό τό κράτος το>υ προφητειών 
καί μαγειών της, έπραξευ όπως αύτη τί>ν έυουθετησεν 
ήκολούθησεν ένα ναύτην, καί άπέπλευσε μετά τής βρε- 
γαντίνας, ήν ή Ζιδρέ τή είχε προμηθεύσει.

Έυ τούτοις τό σχεδίου τί)ς μαγισσης υπελογισμε
νού έν τή διαβολική αυτής φαντασία δι’ άλγεβρα'ϊκής 
άκρ βείας, ήθελεν άριστα έπιτύχει, έάν τά στοιχεία 
τής φύσεως διεγερθεντα δεν άνέτρεπον τά πάντα.

Ή Ζιδρέ έσυμφώνησε μετά τοΰ πατρος της ια ει
δοποίηση τόυ Ί’ρίκον διά τοΰ Ζάκου περί τής φυγής 
τής Χέϊθας καί υά τόυ παρακίνηση υά έλθη προς τόν 
Αοχιαθίγγανου, καί αίτήση τήν βοήθειαν του. Τούτο

παππα Ενθύμιου τήν βριγαυτίναν' έπειοή όμως μετ ο
λίγον έπέστρεψε μετά τοΰ Άλή, ιοώυ τόυ φανόν κιν
δυνεύοντας πλοίου καί υομίσας, ότι ήτον ή βριγαυτίνα, 
έξήλθεν έκ τής μονής καί ετρεξευ είς βοτ)θειάυ της.

"Ισως πρέπει νά πρ ισθέσωμευ ενταύθα πρός περισ - 
σοτεραυ σαφήνειαν, ότι, άν καί ο Αλής ήτο τό ποθη
τότερου έυ τώ κόσμιρ όν ΐιίι τήν Άθιγγάνην, δέν ήτου 
όμως μ,εμυημένος καθολικώς εις το τολμηρόν καί επι
κερδέστατου σχεδίου αυτής. 'Η. Αθιγγανη είχε σταθ
μίσει άριστα τόυ Άλήν' αυεκάλυψευ, ότι ό εραστής 
της έθέλγετο πολύ μάλλον ύπό τοΰ υοος, τώυ γνώσεων 
καί τής φαντασίας της, ύπό τοΰ έξαίσιου κάλ
λους της. Πας άλλος άυήρ, όσω στωϊκός καί άν ήτου, 
ήθελευ έκθαμβωθή ΰπό τώυ φυσικώυ θελγήτρων πριν 
ή τά διαυοητικά κατίδη' άλλ’ ό υεαρός Άλής ήτου έκ τώΐ' ανθρώπων, οίτιυες δέν άρέσκονται είμή είς τήυ 
ποικιλίαν τοΰ ωραίου φύλλου, καί οιτιυες ευ αρχαΐς 
μέν ύποτάσσουται μέχρι ταπεινότητας, μετ’ ού πολύ 
κοράζουται. καί έυ βραχεί λησμουονσιυ Άφροδίτηυ τήν 
παλαιάν ύπέρ Αφροδίτης νέας. Ή πονηρέι Άθιγγάνη 
καλώς τούτο ηίγνώσκουσα έσπούδαζε παν κίνημα τοΰ 
έραστοΰ της, πάσαν γραμμήν τής φυσιογνωμίας του.

τόν έυεθάρρνυε καί ώς λέαινα έτρεχε παυταχοΰ, ίνα 
ρη τά πρός βοήθειαν του μέσα' όταν δε ο έραστής 
καί ή μήτηρ αυτού κατέφυγου πρός τόν Χαρζαν 
είς Καρβουνάρι, τότε αΰτη διά μιας έξηπλωσε τό 
κτυου, όπερ πρό ολίγου έμνημουεύσαμεν, τότε 
δώσε τόυ Βελιου είς χεϊρας τού σκληρού αγά, έζ 
υά λάβη είς τήν έξουσίαυ της τον Τρΐκου Μ
καί τήυ Χέϊθαυ, ίνα λάβη είς ανταλλαγήν τούτων τού Καπλάν πασσϊι δέκα χιλιάδας φλωριωυ.

Τοιούτη ήτου ή θέσις τών πραγμάτεον, όταν ο 
συλλαμβάνηται άπροσδοκήτως ύπό τοΰ Μιλίου κ 
φερηται τήυ αντήυ εσπέραν είς τήν μονήν τής Πολ\ 
νας. Εϊδομευ τίνι τρόπω κατεορθωσε ακολούθως ν άτ\ 
λυθή ύπό τού παπά Ευθυμίου. Ό Άλης είχε διδαχΙ 
διάφορα μαθήματα ύπό τής μαγήσσης, έυ τών όττοί, ητο καί ή έγγαστριμυθία' ήδύνατο δηλ. νά όμιλή J 
τιον εσωτερικών τοΰ σώματος του οργάνων είς τρότ^ 
ώστε να νομιζη τις ότι έκ τοΰ ύψους ή μακρόθεν έ\ 
λει τρίτος τις. Νομ.ίσας ό παπά Ευθύμιος, ότι ή Ι]ι 
ναγια τής μονής διέταττευ αυτόν υά απελεύθερε^ 
του υποχείριον, ήυοιξε τήυ πύλην.

Έξελθών ό Άλής είδε μετ’ απορίας τούς Ά^ιγΛ
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0^χι, απλώς τά κάλλη της, άλλά διότι είναι θυγά- U έΐ'Οϊ ισχυρού πασσά.^ ,
।Διόλου, απεκριθη ουτος με αΰιαφοριαυ .... την 

οιιαι διά τον σκληρόν θάνατον, τόν όποιου ή δυ-

flpoS χάριν σου /Βϊβαίως, άττ^κρίθη η AOiyya- 
μ,η πως τά φλωρία τη^ έ'/ΧίλλοΡ να χρησι

^-ύσωσιν δι έσε, Άλή ;,ι\__ ’Βχ«ς δίκαιον... . άλλ’ έσυλλογισθης ποτέ, οι 'ι ποινή σέ περιμένει, άυ ό Βέλιός σε συλλαβή,

ποιου ήτου έπηκουμβισμευος, μεγας οφις ελικοτνλιγ- 
μένος άυεπαύετο αβλαβής ώς υευαρκωμευος. Εις την 
θεάν του εσυρε πάραυτα το γιαταγανι του.

— βτάσου! μή τόυ έγγίσης! έκραξεν ή Άθιγγάνη, 
καί πλησιάσασα τά έιλεξητήριά της, ήπλωσευ άτρυμή- 
τως τήν χεΐρα καί του συυελαβευ. Ο Αλής εμείνευ 
έκστατικώς.

— Αλήθεια, Ζιδρέ, σύ είσαι ή φοΒερωτίρα τοΰ κό
σμου γυνή... τί κάμυεις! θά σέ δαγκαση! κύτταξεπως 
ανοίγει το στόμα τυυ! ίδέ τήυ δίπτυχου γλώσσαν του!

— Ούτε δέκα λεττίών απόστασις.— Άς ύπάγωμευ λοιπόν εκεί κάλλιαν παρά να πε- 
ριμένωμευ ενταύθα.

Ό ’Αλής ήγέρθη καί πάλιν μετ’ αδιαφορίας. Είχε 
μέν δώσει τόν λόγου του νά έπισκεφθή την ασθενή 
κατά τίμ1 προτεραίαν, ώς ένθυμούμεθα, αλλ ύπεσχεθη 
νά πράξη τούτο έπ’ έλπίδι υά μάθη παρα τού Μαυρο- 
βουνιώτου το καταφύγιου τοΰ Χρίστου Μιλλιώνη είς 
τόυ Τόμαρου, όπως πληροφορηθή έκεΐθευ περί τής τύ
χης τής μητρός καί αδελφής του. Νΰν δέ ότε έγυώρι-

τό επραξε πρώτου, ίνα άποτείυη αύτώ τας αμέσους e- 
κειυας ερωτήσεις, τας οποίας ήκούσαμεν, και πληρο- 
φορηθή καλώς, άυ τώ δυτι ούτος ήτον ό αληθής Μπι- 
σμακος, η Χεϊθα, ή Έμινέ ή θυγάτηρ τοΰ πασσα. 
τοΰ Δελβινου, και τότε του κράτηση πείφυλακισμέυον 
υπο τήυ εξουσίαν της μέχρις δτου παραδώση τήν Χέ- 
ϊθαυ είς του ■γνήσιονπατέρα της.

Δια τής μεταυαστεύσεως τώυ Αθιγγάνων είς τήν 
μονήν σκοπόν είχε να συλλαβή τήυ Χέϊθαυ αμα έιπε- 
βιβαζετο, καί, πρίυ είσέτι είσέλθη εκεί να τ?) διακοι- 
νώση το μυστικόν τής γευνήσεώς της. Άλλα πώς έξη- 
γητεον παλιυ, το οτι ο Μιλιος επερίμευε τήυ βρι- 
γαντιναυ καί δτε έπέστρεψεν φέρωυ του Άλήυ είς το 
μουαστήριον διέταξε πάραυτα τους καλογήρους υα ό- 
πλισθώτιυ και εόραμε μετ αύτώυ εις τό παράλιον; 
ιδού πώς το πράγμα έχει. Πληροφορηθεΐσα ή Χεϊθα 
την φυλάκισιυ τοΰ έραστοΰ της παρά τής Ζιδρές μίαν 
ημέραν πριν εκείνης, καθ'ήν ούτος (δραπέτευσε, καί 
γυωριζουσα μίαν άπό τάς κρύπτας, είς τήυ όποιαν ό 
πατήρ της είχε κρύψει μέρος τοΰ θησαυρού του έλα- 
βευ αρκετά φλωρία έκεΐθευ και κατώρθωσε υά πέμψη 
εις Καρβουνάρι άνθρωπον πισιόυ, όστις νά δυυηθή 
υα πλησιάση τήυ ειρκτήν καί υά ειδοποίηση τόυ Βε- 
λιον περί τοΰ σχεδίου καί τής άναχωρήσεώς της άπό 
Κάυιυα διά τήυ μονήν τής Πολλίνας. Ό Βέλιος ά- 
κουσας, ότι ή Χείθα έδραπέτευεν έκ τοΰ πατρικού της 
οίκου πρός τήν μονήν τής Πολλίνας διά μιας βριγαν- 
τινας, και κρίνων έκ τής Ιδίας αυτού ένέδρας υπέθεσε 
παραυτα, οτι παγις τις ήτοιμάζετο καί διά ταύτην. 
Επειδή δε δεν εμενε καιρός, όπως ό άνθρωπος, όστις 
εφερε τήυ εϊδησιυ έπαυακάμψη είς Κάυιυα καί άπο- 
τρεψη αυτήν τοΰ μελετωμενου σχεδίου, έπεμψε τού
του προς του αδελφού του Μιλίου, υά τόυ ειδοποί
ηση, όπως σπευση προς συυαντησιυ τής φερουσης τήυ 
Χέϊθαυ βριγαντίυας.Άλλ ο Μιλιος μετατοΰ ΧρήστουΜιλλιώυη ήτοιμά
ζετο νάάυαχωρήση έκ τής μονής τής Πολλίνας έπί σκο
πώ τοΰ νά είσδύση μετ αυτού είς Καρβουνάρι πρός 
απελευθερωσιυ τού Βέλιου, οθευ έσυστησε πρός τόυ

ΣΙΒΙΤΑ Ι.ΕΚΚΙΑ, ("Ρϊε α·ϊ.Ό Άλής κατα τήν ηλικίαν εκείνην ήτο σιωπηλός, πα- 
ραδ'.δόμενος είς σκέψεις, μελαγχολικός, περιφέριου 
τους οφθαλμούς του παυταχοΰ ή άσκαρδαμυκτεί προ- 
σηλουωυ αυτούς έπί τοΰ στερεώματος. Καί αγγελική 
οπτασία υπό μορφήν γυναίκας έάν παρεκάθητο αύτώ, 
άρρήμων όμως καί μή ηθικώς τέρπουσα, ό Άλής ήθελε 
παραχρήμα κορεσθή τώυ φυσικών θέλγητρων, καί ώς 
αληθής μουσουλμάνος, άυάψας τήν καπνοσύριγγά του, 
ήθελεν άποχαιρετήσει αυτήν, μέχρις ότου πάλιν ένθυ- 
μηθή τας τοΰ χαρεμιού επιγείους ήδονάς. Άλλ’ ή Άθιγ- 
γανη δαιμόνιος ήτον οπτασία ΰπό αγγελικήν μορφήν. 
Δι ενός μόνου βλέμματος κατενόει τήν ψυχικήν διά 
θεσιν τοΰ συνομίλου αυτής ιίυδρός, καί τότε ή αδυσώ
πητος αυτής γλώσσα τοιαύτας έξέφραζευ ιδέας, τοιαΰ- 
τα έλάλει ρήματα, ώστε ή οργή σου κατεπραύυετο, ή 
μελαγχολία σου έτρέπετο είς φαιδρότητα, εάν ύπό 
οργής ή μελαγχολίας κατείχεσο. Έυ άλλαις λέξεσιυ 
ετερπε τόν υοΰυ σου, καταναλίσκουσα τάς ώρας, τας 
ημέρας, ολόκληρον τόν χρόνον σου' ώστε όταν έπηρ- 
χετο ή ςιγμή τοΰ αποχωρισμού, (νόμιζες, οτι δεν έπά- 
θης είμή μικρόν τι είς τήν συναναστροφήν της.

Εις τόυ χαρακτήρα τοΰ Άλή υπήρχε προσέτι καί 
ετερον τι, όπερ συνήθως ένυπάρχει είς τούς χαρακτή
ρας όλων τώυ τυράννων' τούτέστι δεν ήδύνατο νά ζήση 
χωρίς έπιστηθίου τινός φίλου, πρός τόν οποίον υά αί- 
τιολογη τάς πεπραγμένας σκληρότητάς του, άπό τόν 
οποίον πάντοτε υά άπαιτή επιδοκιμασίαν, τόν οποίου 
υα καλύπτη δι’ ύβρεων, άυ ή πράξις έφερε σινεπείας 
κακάς, ώς δήθεν διά φόβον έπεδοκιμάσαυτα αυτήν, ότε 
δεν ήτο πλέον καιρός υά τήν έμποδίση, καί ό όποιος, 
οσον μακρότερον διέμενε πλησίον του, τόσον περισσό
τερου προσήγγιζε τήυ ημέραν τής άντικαταστάσεώς 
του δι άλλου οΰτιδαυωτέρου κόλακας. Κατά τήυ ηλι
κίαν, καθ’ ήν γνωρίζομευ τόν βέηυ τοΰ Τεπελευίου, ότε 
ούτε αυλήν είχευ, ούτε υπαλλήλους, ούτε το τυραννι
κόν αυτού ήτον ετι ανεπτυγμένου. ό πρός τήυ Άθιγγά- 
υην ερως καί ή φιλία του ήτου άνάγκη αναπόφευκτος. 
Μετά τήν κατά τό Τεπελένιου ήτταν τής μητρός αυ
τού ή άποκαρδίωσις υπήρξε μεγίστη· άλλ’ ή Ζιδρέ

νους κυκλούντας τήυ μονήν τής Πολλίνας κατά τ!) 
φοβέραν εκείνην νύκτα. Έπλησίασε λοιπόν τούτον 
κρυφίως καί έστειλε διά τίνος γνώρισμα πρός τήνΖι 
δρε, ήτις λαβοΰσα τούτο έσπευσευ είς ειπάυτησιυ m 
τοΰ, ο>ς είδομευ, παρά μια τώυ στηλών τοΰ ναού τή( 
Απολλωνίας. Εκεί διηγήθη πρός αυτήν το συμβόι 
του’ εκείνη δε διεκοίυωσε πρός αυτόν πρώτου ήδη τή 
ιστορίαν τήςΧέϊθας, τήν τοΰ Μπισμάκου καί τήυάμοι 
βήν, ήι> τινα ήλπιζε ΐ’ά λαβή. Έκράτησευ όμως δι ί 
αυτήν τό μυστηριώδες μέρος, ήγουυ παρέστησε τι 
παντα ύπό θαυματοποιόν τρόπου, ότι δήθεν αυτή δι· 
της επιστήμης της άνεκάλυψε τό απόκρυφου.

Ή λύπη τής Ζιδρές ήτον άπειρος καθ’ όσον έθεό 
ρει τήν μαινομενην τρικυμίαν, διότι καθεώρα, ότι ήτοι 
αδύνατου ή βριγαυτίνα, έπί τής όποιας ή δυστυχή 
Χέ'ίθα διά τό σύυτομου καί ασφαλές τού ταξειδίου έτιι 
βιβάσθη, υά μή καταποντισθή' έκτος τούτου μαθοΰΑ 
καί παρά τοΰ Άλη, οτι ό Μιλιος μετά τών καλοψ 
ρων μετέβησαυ ήδη είς τήυ παραλίου περιμένοντι 
αυτήν, κατενόησαν αμέσως τήν ματαίωσιυ τοΰ σψ 
δίου της.Αλλ’ ή Ζιδρέ δέν ήτο καρδία ευκόλως ιίποθαρρυϊΛ 
μει η, τήν αυτήν στιγμήν ό υοΰς της συνέλλαβευ ά'λλι 
σχεδίου, τήν μετάβασιν δηλονότι είς Μαυροβούνιού 
όπου ήν ο έτερος εραστής της, ό ιατρός Δε-λα-ΑάνΛ 
όυ έμελέτα νά πείση διά παντός μέσου, όπως βοηθΐ 
ση χρηματικώς τόν Άλήυ είς έπανάκτησιυ τής ηγί/ιΟ 
νιας τοΰ πατρός του.

Τα περαιτέρω γιγνώσκομεν ήδη άκούσαντες αί>ι> 
έκ τοΰ στόματος τώυ ιδίων. Έγκατελείψαμεν τούςδι>> 
έραστάς συνδιαλεγομένους περί τής Χέϊθας.

II Αθιγγανη περιεγραφε τά κάλλη τής εΰγενονς 
κείνης κόρης μετά τοσαύτης ζωηρότητας, όσηνήσθάνε^1 το στήθος της θερμότητα, πυρακτούμενου ύπό ζηλίβί 
προερχόμενης έκ τής προσοχής, δι ής ό Άλής ήκρο»' 
ζετο τήυ περιγραφήν . . .

Νομίζω Αλή, οτι, εκείνο, τό όποιον ήναψε ττ 
τοσαυτην περιεργειάυ σου νά γνωρίσης τήν Έμιυε,
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τζ°ρα. μάλιστα όπου έμαθε παρά τοΰ Χαρζάν- Αγά, °τι συ τόυ ερριψας είς τα δίκτυά του, καί ύποπτευε- 
ται, ότι σύ έφυγάδευσες καί τί/ν Χέϊθαυ ;

θεώρησον τά φάρμακα ταΰτα. . . . είναι ίσα ίσα 
δια τόυ Βέλιου σου .... άλλ’, ’Αλή μου, άφησε τοΰ- 
τ°υ τόν Χειμαρριώτην καί έλθέ να σκ.φθώμεν τιάρα 
περι τής Χάμκως . . . πρέπει αμέσως υα έπιστρεψω- 
Ρεν είς τήι> Τοσκαρίαυ, ίνα ίδωμεν πώς θει τούς εξά- 
ίίομειι τώυ ονύχων τώυ Γαρδικιωτών.
, ~γ’Εχεις δίκαιου, έκραξευ ό Άλής έγερθείς διά μιας 

b>^ δι ηλεκτρισμού . .. ας έξέλθωμεν τού Μαυροβου- 
ι'ψυ ... jo καλλίτερου είναι νά ό< οιπωρήοωμιν μέχρι 

ίν^>ί-κάτης τί)ς νυκτός καί νά κοιμηθώμεν είς το 
βέζείβαρι, τήυ δ’ επαύριον τό πρωί νά λάβωμευ τιμ 
0 ου τού Βερατίου.

Μόλις έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας ο Άλής κ 
θ^ιήριίσεν, ότι όπισθεν του έπί τοΰ λίθου, ότι

πα-

— Μή φοβήσαι, έκραξεν αύτη φιλούσα τυ ερπετού 
είς τήυ κεφαλήν' μετά ταΰτα δε τυλίξασα τούτο έιπα- 
θώς το εθεσεν είς τόυ κόλπον της.

— Ζιδρέ! θαυματοποιό Ζιδρέ, ούτε ο ανδρειοτερος 
'Ρουμελιώτην ήθελε τολμήσει νά πράξη τοιούτου τι... 
αλήθεια, άπήντησα χθες Μαυροβουνιώτηυ τινα εχον- 
τα αδελφήν δαιμουιώσαυ. Η ατυχής πίπτει χαμαί, 
σπαίρει ώς ό ιχθύς, λειποθυμεί καί μένει άπνους. Κα
τά τούς νόμους τοΰ τόπου τούτου ή δυστυχής πρεπει 
ιά κειή ζωντανή, ίυατό τυιοΰτον δαιμόνιου διωχθή μα
κράν τής πόλεως' ύπεσχίθηυ είς τόυ Μαυροβουνιώτηυ 
υά ύπάγωμευ όμοΰ υατήνΐδωμευ, έιλλά μούδιεφυγε τής 
μνήμης. . . σύ όμως, ήτις γνωρίζεις νά έξημερόνηςούτω τούς οφεις, δύνασαι ’ίσως νά άποβάλης καίταοαιμονια.

— Άυ ήναι έπιληψία, ειπεν η Αθιγγανη, ίσα ιοα 
έχω ενταύθα έτερον τού ιατρού άλεξητήριυυ, πλέον 
θαυματοποιόν...... πόσου μακράν ειυαι απ εύω;

ζεν, ότι αύται ήσαν είς χεϊρας τών Ταρδικιωτών, ούτε 
διά τήν ΰπόσχεσίυ τυυ, ούτε δια την δαιμουιζομένην 
έφρόντιζεν.

Ό Μαυροβουυιώτης επερίμευε μετ’ ανυπομονησίας 
ολόκληρου τήν ημέραν είς τήν θύραν τοΰ οικήματος, 
ότε ίδώυ τούτους προσερχομένους ετρεξευ είς συναντη- 
σίυ των καί μειδιών τούς προσεκάλεσε να τον ακολου- 
θήσωσιν. 'Η κατοικία, ή μάλλον είπείυ, ή καΧύβη 
εκείνη διεκειτϋ έν σκότει, ότε είσήλθου ουέεν τωι εν 
αυτή αντικείμενων ι’/δύΐ'αιιτο υά διακρίνωσιυ. Ό Μαυ- 
ροβουνιώτης έκάλεσευ έξ ονόματος δίς τήυπάσχουσαυ 
διά νά πλησιάση, άλλ’ ούδ’ άπάντησιυ καν ελαβεν.

— Είχε χάζι νά τήν έπιασε πάλιν το κακό' τρεις 
φοραΐς έπεσε σήμερα χάμω' ειπεν ο Μαυροβουυιώτης 
καί έσπευσε ν’ αναψη του λύχνον.

Ή Ζιδρέ προεχώρησε μετά τοΰ ’Αλή είς τό βάθος 
τής καλύβης' όταν δέ ό Μαυροβουυιώτης έπλησίασε
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μιας φωναϊ ήκούσθησαν, «Ζιδρε μου!! Χϊϊθα!!»

— Ζιδρε μου, Χντρωσόν με .... ώ μη με ιιφησετβ 
ττΧεον €0ω την δν<ττυχή, εττανεΧαβεν η ταΧαινα και 
ίρρίφθη >1? τα γόνατα τή? γοήσση?,

— ίιό)?! είναι ή Έμινε ; ή Χόϊθα ; ήρώτησεν ο Α
Χ?)? δράττων τον βραχίονα τή? Αθιγγάνη?.

— Σιωπή, δεν γνωρίζει? τί Xeyei?' όπο'α Έμινε!.·. 
Χεϊθα, ττώς εϋρέθη? εί? τού? τόπου? τούτου? ;

Ή δυστυχή? νεα δεν ιβυνήθη ούτε Χέςιν περισσό
τερόν νά προφερρ' μετεθη εί? σπασμωδικήν Χειποθυ- 
μίαν, συνεστάΧη δΧη, το στήθό? τη? εξω^κώθη, διεκό- 
πη ή αναπνοή τη?, οί βοΧβοϊ τών ομμάτων τη? ετει- 
υον προ? τά εζω, ώ? άν εμεΧΧον νά εζεΧθωσι τών κογ
χών αυτών.

'Ο Μαυροβουνιώτη? γονυπετήσα? προσηνχετο, cav- 
ροκτυπούμενο? τό στήθο?, πτύων καί εξορκίζων τον σα- 
τανάν, ϊνα εζέΧθρ τή? κατοικία? του,

(Έπεται Κεφ. Γ.)

τάς άμοιβαίας φιλικά; σχέσεις, ή δέ 'Γά>μη, δι’ ύποχρεώσεωυ τιμής 
έπί τρ έγγυήσει τού λόγου τής Γαλλίας, έξει έυ άυάγκ/; ύποστήριξιυ 
αυτού εκεί, όπου σήμερον ο κίνδυνος φαίνεται απειλών, Τοιούτον 
αποτέλεσμα, κύριε μαρκέσιε, πεπΐίσμεθα, ότι Θέλει διεγείοει ζωηοόυ 
αίσθημα εύχαριστήσεως καί ευγνωμοσύνη: άυά πάντα τόυ καθολικόν 
κόσμον δΓ ό καί καθήκον, νομίζω, έκπληοώ ποοσκαλώυ ύμάς υά υ.ή 
ό).ιγο)ρήτητ- ούδευ.ιάς εύκν.ιρίτ.ς, έγοντες ν.^.τά νούυ τό περι·γόυ.ε- 
υον τού έγγράφου τούτου είς τάς μετά τού καοδιυαλίου Λντωνελλη 
καί αύτού τού 'Αγίου Πατρός συνομιλίας.

(Ύπογεγρ.) ΘΟΥΒΕΝΕΛ.

οωτήσο).

Εδρας. Μ

'7^

ύττί.
ισήμου;

κηρύξεις, ώυ αί εγκύκλιοι ή αί προσφωνήσεις αύτού τοσάκις εσωαί 
άπαντα; έυ γένει τούς καθολικούς, "ίΐστε ο καρδινα)ιο; δέν έδοχ^ 
μασε δυσκολίαν είς τό νά προίδη άπάυτησιυ, ήν ~ 
υά. μοί έγχειοίση τη έπαύοιου είτε εγγράγο)ς, ε'ά

Πατέρα, ζαί τοι κατα την π· 
ριττόυ. Τό βαθύ συναίσθημα

οζρατορος ς

ίεΒΡ0ΤΑΡ1πΤ 0, 1862

ζί χοοηγηθείσαι εκδουλεύσεις ζαί 
ύ μέλλοντος τής ’Ιταλίας έπιτρέ- 
'ή ζαοδία, καί δέυ άμφιβάλλομευ, 
υου.ίζου.εν ότι δυυάυ,εθα νά. κ.α.θυ
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΛΙΠΛΩΜΑΤΙΚΛ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ

ΡΩΜ \IKOY ΖΠΤΗΜΥΤΟΣ.
Ό επι τών εξωτερικών υπουργό? πρό? τον Κ. μαρκε- 

σιον ΛαβαΧετ, πρεσβευτήν τού Αύτοκράτορο?εν'Ρώμΐ), 
’Εν Παρισίοις, τη 11 η ίανουαρίου 1861.

Κύοιε Μαοκέσιε,
Μέχρι μέυ τούδε καθήκον έθεώρησα υ αναμείνω τάς παο*  ύιζών 

πρώτας εκθέσεις, όπως αποτείνω οδηγίας σκοπόν έχούσας νά συμ- 
πληρώσωσι τάς προγορικ.ώς δοθείσας ύμίυ πρό τής άναχωρήσεως, 
αλλά νύν επέστη ή στιγμή, ίυα έυδείξω συλάήΖδηυ τάς Ιδέας της 
κυβερνήσεως τού Αυτοκοάτορος περί τής άμοιβαίας μεταξύ τού α
γίου θρόνου και της Ιταλίας ύφισταμένης καταστάσεως τώυ ποαγ- 
μάτωυ. Επειδή τά συμφέροντα. της Γαλλίας παθαίνονται βαθύτατα 
έζ τον ανταγωνισμού δύο ζητημάτων, άπερ κ.αι πολιτικοί καί Ορη 
σζευτιζαί παραδόσεις κατ’ίσον λόγον συνιστάσιν είς τάς συιζπαθείας 
αυτή;, οέν δύναται αύτη έπ’αόριστον νάναδεχθή τήν ευθύνην τού 
καθεστώτος (<tatll quo), έξ ίσου άμγοτέροις έπιζημίου, και 
άποβαλη πάσαν ελπίδα πρός εύρεσιν τρόπου διευθετήσεως τώυ 
πραγάάτων. «

II κυβέρνησις τού αύτοκράτορος δέυ πρόκειται χαί πάλιν υά έκ 
φράση την εα.υτής λύπην έπί τοϊς συμβάσι καί ήδη τετελεσμένοι; 
έυ Ιταλία κατά τό έτος i860, συμβάσιν, άτινα βεβαίως ώφειλον 
υά διεγείρωσιυ έπαισθητήυ καί δικαίαν Θλίψιν είς τόν ’Αγιον Πατέ
ρα. 'Π φυσική τώυ ανθρωπίνων πραγμάτων γορά, έν τούτοις, Θάσ
ον η βράδια ν μετάγει τά γεγονότα άπό τής αισθηματικής είς την 
λογικήν τάξιυ, κ,αί ύπ’ αυτήν ταύτην τήυ εποψιν αναγκάζεται έπί τέ
λους καί ακόυσα ή πολιτική υά θεωρη αυτά. Τό ζήτημα άρα, κύ
ριε μαρζέσιε, όπεο πρόκειται ήμΐυ σήυ.εοου είς λύσιν, συνίσταμαι είς 
τούτο, υά μάθωμεν δηλ. άν ή παπική κυβέρνησις σκοπόν εγη πάν
τοτε νά διατηρη εις τάς πρός τήυ Χερσόνησον σχέσεις, καθαπερ 
αύτη υεωστί συυέστη, τόυ άνένδοτον χαρακτήρα, τόν ό’ντα έκ τώυ 
πρωτίστων αυτής καθηκόντων ώς και τό μάλλον άναμφισβήτητον 
τώυ εαυτής όικαιωαάτοιυ εις τά περί δογμάτων, ή άν, οπωσδήποτε 
καί αν κρίυη τήυ νύν έυ Ιταλία έξεργαζομένην μεταβολήν τών ποαγ- 
μάτων, απογασίζη νά ^εγθη τάς άναγ7Μως έκ τού σηυαντιζοϋ τού
του γεγονότος έπελΘούσας συνέπειας.

’Λυαγνωριζουσα ή κυβέρνησις τού Αύτοκράτορος τό βασιλείου τής 
Ιταλίας επραξευ ούτω πεπο·.0υια, ότι ή ΰπόθετις περί παλινορΟώ- 
σ-'ν.ς όηΟ-ν της προτέρας τών πραγμάτων καταστάσεοίς δέν ήτο 
πραγματοποιήσιμος· /&>ρΐς δέ υά είπωμέν τι περί τών δυνάμεο>ν έ- 
τ,εινων, αιτιν-ς επαύσοιντο πάτοιν μετά τον άγιου θρόνου περί τήν 
πίστιυ σχεσιυ, οί αλληλοδιάδοχοι όμως αποφάσεις τής Πορτογαλίας, 
τής Βελγικής καί τής Βρασιλίας τήυ αυτήν εχουσι βεβαίως σημα
σίαν. Μεταξύ τών 7.ν.0ο/.ΐ7.ών μοναργμών τρεις μόνον άπεσχον νά 
έπαναζαβοίσιν επισημοις τάς μετά τής αυλής τού Του οίνου σχέσεις, 
ήτοι ή Αυστρία, ή 'Ισπανία καί ή Βαυαρία· εντεύθεν επιτρέπεται 
V7. ΰποθεσοψ.εν, ότι ή ιδιαιτέρα σχε'σις τών δυνάμεων αυτών πρός 
τούς εκπτώτους τού θρόνου ηγεμόνας της Νεαπόλεως, Πάρμας, Το
σκάνης καί Μοδένης ού μικρόν επηρέασε τήυ εκείνων διαγωγήν. Ό- 
πο^σδήποτε, ούόεν μ.υστυ/.οσυμ^ούάιον φαντάζεται ν’ άυτενεργήση 
βιαίως κατά τής νΰν έγκαινισ^είσης κακαστάσ-ως πραγμάτων έν τή 
Χερσουήσω. Είτε διαρρήδην κηρυχΟεισα, είτε σιωπηοώς αποδεκτή 
γευομέυη, ή περί άπαρεμβάτου άρχή άποκατέστη νϋν τό καταφύγιου 
τής ευρωπαϊκής ειρήνης, καί ή αυλή τής 'Γώμης δέυ περιμέυει βε- 
βαίο>ς εςωτεριζήν βοήθειαν, ι’υ αυακτήση τάς απολεσόείσας επαρχίας. 
Προβαίνω πορρωτέρω' αποποιούμαι νά πιστεύσω, δη θέλει ποτέ 
συυαιυεσει αυτή να προν.ν'λευη, επί συμφερουτι, ου η επιτυχία ?- 
σται τουλάχιστον αμφίβολος, τήυ τρομ,ερωτάτην τών πυοκαϊώυ, έξ 
όσ-ωυ ποτέ ή ιστορία άν-γρςι^ε. Τά μαδήματα αρά γε τής πείρας 
και at μάλλον καταυυκτικαι σκέψεις δέν έπιτάττουσιν είς τόυ άγιου 
Θρόνου ότι πρέπει, χο>ρίς νά παραιτηΘή τώυ δικαιωμάτων αύτού, 
νά ένδοόση είς συμβιβασμόν περί τού πράγματος, συμβιβασμόν, ό- 
στις Θέλει έπαναγάγει τήυ ειρήνην έυ τοίς κόλποι; τού καθολικού 
κόσμου, επανασφίγξει τούς έζ παραδόσεως δεσμούς τής παπο^σύ- 
υης τής επί μακρον γρόνον ύπό τήν ν.ίγίδοι σ.ύτής κΐ/'ν.υύάσης τήν 
Ιταλίαν, καί ευισχύσει είς το νέου μέλλον έθνος σ/άηρώς ταλαιπο>- 
ρηθεν καί μετά τοσούτους αιώνας αυτόνομου άποκατασταΘέν.

Δεν άςιώ, κύριε μαρκέσιε, νά συζητήσω ένταύΘα τόν τρόπου τής 
λύσεο>ς τού προβλήματος. Αρκετόν νά είπω, ότι ή κυβέουησις τού 
Αύτοκράτορος ετήρησε κατά τούτο πλήρη ελευθερίαν περί τήν κρίσιν 
καί πράςιυ· εκείνο όε, περί ού νύν πρόκειται ήυ.ίν, συνίσταται είς 
το άν πρεπ-η υά 'νΐζ/.τηρήτωμ.εν ή εγκατοΊεί-^ωυ.εν τήν ελπίδα, οτι ό 
άγιος θρόνος, λαμβάνων κατά νούυ τά τετελεσμένα, Θέλει έυδώσει 
είς διάσκζψιν σγμοίου εζασγαλιζοντος είς τόν ήγευ.ονεύουτν. άογιε- 
ρεα. πάντα, τά πρός οΐιηνεκή τήρησι.ν τής άζίοπρεπείας, άσιρνάείοις καί 
ανεξαρτησίας, τά αναγκαία είς τήυ διαχείρησιυ τής εξουσίας αυτού. 
Τώυ συλλογισμ.ώυ τούτων δεκτών γενομέυωυ, Θέλοιζευ παντί σθέυει 
καί ειλικρινέστατα ενεργήσει, όπως γείνη δεκτόν παοά τής αυλής τού 
Τουρίνου τό σχεδίου συμφύ.ιώσεως, ού μετά τής κυβεουήσεω; τής 
Αύτού Άγιότητος Θελομευ καταθέσει τάς βάσεις. Τότε καί Ιταλία καί 
Παπο>σύνη παύσονται άντιμαχόμεναι· καί παραχρήμα αναλήψουται

Ό μαρχέσιος Λαβαλέτ προς τόν ύπουργόν 
τών έξωτερικών.

Έυ Ί’ιόμη, τή 18 ίανουαρίου 1862. 
Κύριε υπουργέ,

Ελαβον τό επίσημου έγγραφου, όπερ ή Τμετέοα Έξοχότης τιμή- 
σασά μέ μοι ίγγράψευ ύπό ημερομηνίαν 11 τού μηνός τούτου. Εύ
ρον δ’ αμέσως τη επαύριον τήν ευκαιρίαν τού νά λαλήσω ποός τόν 
καρδινάλιου γραμματέα της Επικράτειας περί τώυ έυ τώ εγγράφω 
τούτω άυαπτυσσομένων όρων.

*11 Ύμετέρα Έξοχότης γιγνώσκει, ότι έμβατεύσας είς τήν εύνοιαν 
τώυ λόγων, ούς ήδυνήθην υά «Γνλλέξω έξ αύτού τού στόματος τού Αύ- 
τοκρατορος, έφρόυτισα παντί σθίνει άπό τής πρώτης μου μετά τού 
'Αγίου Πατρός συυεντεύξεως νά γείυω πλησίον αύτού ό πιστός καί 
ευλαβής δι,ερμηνεύς λίαν έυδιαφερύντωυ αισθημάτων, άτινα ώφειλον 
νά έκφράσω αύτώ. Χωρίς δέ νά έγκαταλίπω είς τήυ Αύτου 'Αγιότη
τα πλάνην τινά περί τής διορθώσεως τού παρελθόντος, χωρίς νά λη
σμονήσω τάς απαιτήσεις τού παρόντος, όπερ συνδέεται τοσούτον 
στενώς πρός τά ίδια ήμών συμφέροντα, δέν παοημέλησα ούδεαιάς 
ευκαιρίας, όπως προπαρασκευάσω τήν 'Αγίαν "Εδραν ύπό γενικούς 
όρους εί: συμβιβασμόν άνταποκρινόμενου πρός τόυ ειλικρινέστερου 
ημών πόθου, τούτέστιν είς τον τής συνδιαλλαγής τής 'Ροίαης και ’Ιτα
λίας. Εύρον δ άλλοθεν, έν τή εύνοϊκωτάτη υποδοχή, ής ίτυχον, τό 
δικαίωμα τού νά προσγύγω είς τήν πίστιυ τής Αύτού 'Αγιότητος, 
καί υά προκαλέσω έκ μέρους αυτής τήν εκφρασιυ έλπίδωυ ή ίύχών, 
είς ώυ τήν πραγματοποίησιν ή κυβέρνησις τού Αύτοκράτορος Θά ήν 
εύτυχής, έάν ήδύυατο υά συντέλεση.

11 Υμετέοα Εξοχότης γιγνώσκει έπίσης έζ τώυ προηγουμένων 
μου εζθέσεοίυ, ότι ό Άγιος Πατήρ, εί καί ήκροάτο τοϊυ έμών λόγων 
μετ εύυοΐζοίτάτης συγκαταθέσεως, τυνεπέραινεν αείποτε διά τοιυ 
έξης λέξεοίν, αίτιυες μόλις ύπέζρυπτου τάς άρυήσεις αύτού· « Περι- 
μείνωμεν τήυ εκβασιυ τώυ γεγονότωυ·» καί ότι ό καρδινάλιος γοαιζ- 
ματευς τής Επικράτειας σαφέστερος ώυ είς τούς λόγους αύτού, έΠε 
φράσθη κατά παντός συμβιβασμού συυυπονοούντος &>ς αληθή τήυ έγ- 
χατάλειψίυ οίουδήποτέ τίνος τμήματος τώυ άπολεσθεισών χωρών.

ίΐστε -λυπήθηυ μάλλον ή έξεπλάγην, ότε, πρός άπάσας τάς σκέ- 
ψεις, ας καθυπέβαλον, έμπνεόμευος μάλις·α ύπό τών σκέψεων τής Λυ
τού Εξοχότητος, ό καρδινάλιος γραμματεύς τής Επικράτειας δέν 
ενόμισεν, ότι ήδύυατο νά άποκριθη, είμή διά τής περί άπαραδέχτου 
άπολυτωτάτης ένστάσεο>ς.

Αΐίάς συμβιβασμός, μοί είπεν ό καρδινάλιος, έστιν αδύνατος με
ταξύ τής Αγίας "Εδρας ζαί τοίν γυμνοισάντων αυτήν. Δέν έξαρτά- 
ται πλέον εκ τού ύπερτάτου Πουτίφικος ό,τι δέν έγκειται έν τή εξου
σία τού Ιερού Κολλεγίου, όπως παραχώρηση έλάχιστόν τι τεαάχιον 
τής έκκλησιαστικής γής.»

Παρετήρησα είς την Αυτού 'Υψηλότητα, ότι άπεμάκρυνου εντελώς 
τό ζήτημα τού δικαιώμ.ατος· ότι άυακαλώυ είς τήν μυήυ,ηυ αου τάς 
προηγουμένας αύτού επιβεβαιώσεις, δέυ έπερίμενον βέβαιους υά ίδω 
αυτήν συμβιβαζομε’υηυ μετ’ αρχών, άγ ώυ pot είχε χηούζει, ότι δεν 
ήδύυατο νά άποχωρισθή. Ο μόνος μου σκοπός ήν υά οδηγήσω αυ
τόν επί τού πρακτικού πεδίου τώυ γεγονότων, και νά παράσχο» τη 
ποντιφικη κυβερνήσει τήν ευκαιρίαν τού υά έξέλθη, τηρούσα άπαντα 
τά δικαιώματα αυτής, έκ καταστάσεως έξ ίσου ολέθριας ιις τά τνμ- 
γέροντα αυτής όσου καί απειλητικής είς τήν ειρήνην τού χριστιανι
κού κόσμου. Ο δε σκοπός ούτος, όυ άφήκα νά διίδη είτε ό Άγιος 
Πατήρ είτε αυτή ή Αύτού Έξοχότης, ήν πρό πάντων εκείνος, όν άπε- 
δι’ωκεν ό Αύτοκράτωρ, καί ύπό τήυ έννοιαν ταύτην ε).αβον τάς πρώ- 
τας μου οδηγίας, καί ύπό τό αυτό πνεύμα ή αύτοκρατορική κυβέρ- 
υησίς μοι έπανέλαβεν αύτάς. Δέν ελαβον, προσέθηκα, διαταγήν υά 
κοινοποιήσω αυτάς κατά γράμμ.α είς τόυ καρδινάλιου γραμαατέα 
τής Επικράτειας· συνείδου όμως τά μέγιστα πρός τάαίοθήματα, όίυ 
τοσάκις κατέστην τό δργαυον, δ)στε νά μή νοαίσω έααυτόν ύπουοου- 
μευως διατεταγμένου υά ζαθυποβάλω αυτά: ενώπιον αύτού. Άνέγνωυ 
οε τω οντι είς τόυ καρδινάλιου τό έγγραφου τής 'Υμετέρας Έξοχό-

»Ευρίσκο> πάλιν εν τώ έγγράγφ τούτω, μοί είπεν ή Λύτου Γψη- 
>»λότης, τήν εκφρασιν τού ευνοϊκού ενδιαφέροντος, όπεο δέυ έπαύσα- 
«τε από τού υά δειζυύητε ήμιν. Ούζ εστνυ όμως αληθές, ότιύπάργει 
«όιαφωνία μεταξύ τού 'Υπέρτατου Πουτίφικος καί τής ’Ιταλίας. Έάν 
»>ό "Αγιος Πατήρ εύρίσκηται είς διχόνοιαν πρός τό άυακτοβούλιου 
«τού Τουρίνου, εύρίσκεται όμως είς έξόχους σχέσεις υ.ετά. τής'Ιτα- 
»λίας. ίταλός αυτός καϊ πρώτος τώυ Ίταλώυ, ύπογίρει έκ. τώυ πό- 
>»νων αύτού ζαί παρίσταται μετ’οδύνης είς τάς σκληράς δοκιμασίας, 
»ας ύφίσταται ή ιταλική έζκλησία.

»Καθ όσου δ’ αφορά τό υό συμβιβασΘώμευ μετά τώυ συλητώυ ού- 
»δεποτε θά πράζωμ.εν τούτο. Δέυ δύναμαι είμή υά έπαυαλα^ο>, ότι 
»πάς συμβιβασμός έπί τής βάσεως ταύτης έστίυ αδύνατος· οίαιδήπο- 
«τε και αν ωσιυ at συνοδεύονται αύτου διακοίσεις, ύπό οίασδήποτε 
»> εκφράσεις καί άν περιβάλληται, άφ’ ής στιγμής δεχθώμευ αυτόν, 
>·Θά γαυ'ώμευ θυσιάζουτες αυτόν. Ό 'Υπέρτατος ΓΙουτίφιξ πρό τής 
«αυαοάσεως αυτού είς τόυ πουτιφιζόν θρόνον, όις οί καρδινάλιοι κα
ι» τά τον διορισμόν αυτών, ύποχρεούνται ένόρκ.ως νά μή παραχωοή- 
»σοίσιν ούδέν τμήμα τής εκκλησιαστικής Επικράτειας, "ίΐστε ό "Α
ίγιο; Πατήρ όευ Οά ποίηση ουδέ μίαν τοιαύτηυ παραχώρησιν συυέ- 
»»λιυσίς τι.ς καρ^αλίων δέυ θά εχη τό δικαίωμα νά πράξη τούτο’ 
»υεος τι; πουτίφιξ δέυ θά δυυηθη υά πράξη τοιούτον τι, καί οί διά
δοχοι αύτού άπό αίώνος είς αιώνα δέυ θά ώσ<.υ έλευθερώτεροι είς τό 
»υά πράξωσι τοιαύτηυ τινά. πράξιν.»

Τό άζλως πράου ύφο; τού καρδιναλίου γοαμματέως τής Έπικ,οα- 
τείας ανήγγελλευ άπόφασιυ τοσούτον μάλλον άκλόυητου, καθ'όσου ά- 
ρύετο του λογον αυτής ε/. τού ότι ά.υήκεν είς ταξιυ ιδεών διαφευγόυ- 
των τήν συζητησιυ. Περιωριζόμην δέ εί; τό νά παρατηθώ εί; τόυ 
καρδινάλιου Άντωνέλλην, ότι αυτός ο χαρακτήρ τής διακηρύξεως αύ-

διά μέσου
'Υπογεγρ, 0ΟΥΒΕΝΕΛ. Κοοίαυου... ό

ματέως τής Επικράτειας τό γραμμάτιου, ούτινος ή ' Υμετέρα Έξο. 
χότης θά εύρη έπισυνημμέυην τήυ μετάγρασιυ. ΊΙ Αυτού Γψηλότη- 
άφού ελαβε τά; διαταγάς τού 'Αγίου Πατρός, μοί είπεν, ότι δεν y, 
χευ ούδέν υά πρόσθεση, ούδέν νά άφαιρέση έζ τώυ διακηρύξεων 
προτεοαίας.

Έν συντόμω, κύριε υπουργέ, ή Ύμετέρα Έξοχότης έπρότειυε τ^ 
έρώτησιν, ήν επαναλαμβάνω αυτολεξεί· «Όφείλομευ άραγε υά θρΐ, 
ψωμεν τήυ ελπίδα, οτι θά ’ίδωμεν τήυ ’Αγίαν "Εδρα.υ υά. σνγζατατεθ^ 
άναλογιζομένη τά τέλεια γεγονότα, είς τήυ σπουδήν συυδυο.συ.ού τ/. 
νος δυναμένου νά έπιβεβαιώση είς τόυ Υπέρτατου ΓΙοντίφικα έααό. 
νους όρους άξιοπρεπείας, άσφαλείας καί ανεξαρτησίας, αναγκαία 
τήυ έξάσκησιν τής δυνάμεως αυτού ; ·»

Μετά βαθείας δέ λύπη; βλέπο» έυ.αυτόυ ύπόχρεωυ υά άπαντή-τ^ 
άρυητικώς, νομίζων, ότι θά παοέοαιυου τό καθήκόυ μου, έάν έγκατζ. 
λειπου υμϊυ έλπίδα, ήυδέν εχω ούδ’έγό» αυτός.

(Ύπογρ.) ΛΑ ΒΑΛΕΤ.
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Άντί-γραφον επιστοΧής τής A. Τ. τοΰ καρΖιναΧΐου 
ΆντωνέΧΧη -προς τήν A. Ε. τον μαρκίσιον ΛαβαΧίτ.

Φίλτατε Κ. ραρζεσιε,

σαυτές με μ’ έπεσζέφθητε εί; τό Βατικανό 
δη)ώσω, ότι ούδε νά προσθέσο) ουδέ ν ά. 
δωκα απά.υτησιυ είς τήυ παοά. τής ύμετ-, 
θ-ισαν κοινοποίησιν τήν τόσον φιλοφρονώ;

"Λσμενος δράττομαι τή; πεοιστάσεως τ 
λογήσω τήν πρός ύμάς ακραιφυεστατην

έρας έξ'

ΟΙ'Ζ-

α«. ευθυ'ί-

ϋΙΙΟ.
ύπό.

οαπο)υ.

(*Ιδε  έτεοον εγγοαγον

ΛΝΤΡ.ΝΕΛ Λ11Σ.

παοαοτή/λατι.)

Τρίτον τι έγγραφον καθίστησι γνωστήν την αεταξιι 
της γαλλιντ/ς κυβερνήσεως καϊ τοΰ Τουρίνου ϋφιστα- 
μίνην σχεσιν. Το έγγραφον αΰτο εττιστεΧΧεται ΰτιο 
τοΰ ΰπουργοΰ εττϊ των εξωτερικών είς τον Κ. Βεί’εΰίτ· 
την -πρεσβευτήν τής ΓαΧΧίας -παρά τή αϋΧή τής Ιταλίας.

Έζ ΙΙαρισίων, τή 26η νοεμβρίου 1861.
Κύριε ,

’Αφού τό υπουργείου Τουρίνου άπεφάσισε υά κοινοποίηση εί; τό 
ιταλικόν Βουλευτήριον, καί τοι έυ ζαταστάσει σχεδίου μείυαυτα, τά 
έγγραφα τά παρασκ.ευασθέυτα έπί σκοπώ συμβιβασμού μετά τή; 
Άγ. Έδρας, ουδεμίαν ιχομεν υά έκφράσωμεν γνώμην περί τώυ αι
τίων τών εκ τε τής πολιτικής εύπρεπεία.ς κ.αί τής κοινοβουλευτική; 
καταστάσεως προελ.θόυτων, άπερ όίδήγησαυ αυτό είς τούτο το περι
στατικού. Ουχ ήττον δέν προτίθεμαι υά διαλάβω έπί τού παρόντος 
περί τού έπεξεργασθέντος παρά τού Κ. βαρώνο; Ί’ικαζόλη τρόπον 
διευθετήσεως τών πραγμάτων.

Γινώσκετε, κύριε, ότι τά παρ’ ύμών, έμπιστευτικώ τώ τρόπω, 
περί τούτου ζοιυοποιηθέντα, κατ'αϊτησιν τού προέδρου τού συμβου
λίου, έγγραφα, δέν άυέλαβεν ή κυβέρνησις τού αύτοκράτορος υά δια 
βιβάση εί; Έώμην. Διότι αί περιστάσεις δέν έφαίνοντο ήυ.ίν εύυοϊ- 
καί πρός εναρξιν κατ’ευθείαν διαπραγματεύσεως μεταξύ τής ιταλι
κής κυβερνήσεως καί τού άγ. θρόνου, καθ’ ου χρόυου άμγότ-οοι έ- 
πανειλημμένους διεκήρυξαυ, οτ·. εμενον ακλόνητοι είς ο παοεδέχθη- 
σαν, αυτό όπερ έχοόριζεν αυτούς είς έκ διαυ.έτοου εναντίας θέσεις. 
Άλλο>ς τε ή ύποβληθείσα ήμίν πρότασις δέν ήτο φύσεως τοιαύτής, 
ώστε υά πλησιάση τά. όιεστώτα, καί επομένως δέυ ήδυυάυ.εθα, έπα· 
ναλαμβάνουτες νά μεσολαβήσωμεν παρά τώ αγ. θρόνω, υά φαυόϊμίν 
έλπίζουτες είς διευθέτησιν, ήν δέν έπιστεύομευ κατορθωτήν, καί εί; 
σχεδίου λύσεω; βεβαίως λίαν ριζικώτατον, σχετικώς ποός τήυ τότε 
κατάστασιν τώυ πνευμάτων, α>στε νά χρησιμεύση ή βα.σις δ ιορθό)· 
σεο)ς τόιν ποα.γυ.άτοτν.

Εύχομαι είλικρινώς ό>στε ή μέλλουσα έν ταίς δύο Βουλαις Τουρί
νου συζήτησις υά μή έξέλθη τού κύκλου, είς όυ σπουδαία συμφέρον
τα έπιτάττουσι υά διατηρώυται καί ούτινος δέυ δύνανται υ’ άπομα- 
κρυυθώσι χωρίς υά παλιυδρομήσωσι τήυ διάταξιν τού ρωμαϊκού ζη
τήματος. Ίδιόν τι περιστατικού συνεργεί, ο>στε αί αυωτέρο> σκεψζΐζ 
υά. ήναι μάλλον έπίκ.αιροι. Ό Κ. μαρκίσιος Λα^αλλέτ μέλλει νά 
μεταβή εντός τής έβδομάδος ταύτης είς τήν θέσιυ αύτού· μοί μαίνε
ται λοιπόν, ότι ήθελεν είσθα.ι λ.υπηρόν νά δοθώσι νέαι άφοου.αί ψν- 1 
χρότητος κ.αί ερεθισμού είς τόν άγ. Πατέρα, και έζ τούτου νά μό 
έπιτοαπη είς τόυ πρεσβευτήν του Αύτοκράτορος, ευθύς έξ ά>χής, νά 
ένεργήση φιλιζώ τώ τρόπω πρός τόν τόσον κατεπείγουτα καί αναγ
καίου διά. τε τά. συμγέρουτα τής Ιταλίας καί διά τά τής ’Εκκλησία 
σινμβιβασμόυ. Παρεκτός τούτο^υ όμως, υπό τήυ γευικωτέοαυ εποψι^ 
τής έυ τώ κόσμω θέσεως, δέυ έξασθευίζεται ή Ιταλία κηούττουσίι 
αύτή αύτη διά στόματος τώυ οίζείωυ έκπροσώπωυ ότι ιζεταξύ τών 
μεγάλων καί ένδοξων πόλεων, άς κέκτηται, δέυ είναι δυνατόν νά 
έχη πρωτεύουσαν, καί ότι πρός τούτο απαραίτητου συμπλ.ήοωυ.α τοΰ 
κράτους είναι ή Έυ-τία!

Είς τήυ ’Ιταλίαν, έχουσαυ οία σήμεοου έχει όοια, άπόκειται μέγ^ 
έργου υά. έκτελέση, ικανόν βεβαίως νά δοξαση τούς διέπουτας τα 
τής Πολιτείας. Άν, ζαθάπερ καί εύχονται καί είλικρινώς έλπίζονσι*!  
οί αληθείς αυτής γίλοι, κ,ατορθώση νά θριαμβεύση, υπερβαίνουν*

ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΛΟΧΔ1ΝΟΝ, ο ‘Ι’ΐβοουαοίου 1862.

Λινόσποοοιτό ζουάο., Βαλτικής 50/—52/... 1 
Λινοστέμφυλα κατά τόνου.................................
’Ραπαυόσποοοι 'Ολλανδικοί.............................   ·
'Ρα.παυο στέμφυλα.................................................

ΑΠΟΙΚΙΑΚ Α.— Πολλαί πράξεις έγέυ 
τώυ άποιζιακώυ προϊόντοιν κατά τήν πάρε; 
ήδη ήοξαυτο ν άυαφαίνηται κερδοσκοπικόν τι 

ύ υίτοου ζαί

___  1 6 —18 .
....... 21------- -σ.
βάη; 52/—56/.
Λ.9.10.—Λ.1 1.0

Λ.3.0

όθου.αόα

Ο

ΚΟΡΙ.ΧωΐΛΚΙΙ ΣΊΆΦΙΣ. Ούδέν ετι άξια

υίοτε γίνονται άσήμαυτοί τιυες πράξεί: ■ούτοι; εκ τ^ου ζα 
6σι;· οιότι οί α·

186

καφφέδοιυ, τού

^ΙΙΜΙΙΤΡΙΑΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ.— Σίτος.
5o>s/>« >-·'ίτ"· ττ-ί παρΐϊΟν^'ίαν ΆίομνΑν..

iytpii ,ν·» s
«μιΡ· At 

ειρήνη; ό

II έπικοατούσα ύγοασία 
’>στε έπηοέαοεν όλας τάς

η αποκαταστασι;

αοελθούσης έβδου.άδο;
ί’’’··' ξτλ/.ο;. II τ<;Ά^φτ;; 

Β'ί).α; τά; πολ).ά; ζαΐ jzsyzz.a; ayihi; sz. 
)|.-σογείου. ΊΙ διακοπή τής ναυτιλία; ύπό 
••ά; εργ'>^α’ Άμστερδάμην. ΊΙ άγορά 
ίτνχθί zat τί^·αί άυαλλοίωτοι. ΊΙ τή; 
Ή τού Βεοολίνου σταθερά. ΊΙ ειρηνική λύσ

ραζατεινού πράγματος ει 
τά σιτηρά, εκτός άρίστη. 
ΒΓλάτη; έπωύ.τ/λί έν Τε

liupa ·ϊ; Νεα» Ύόρκί· 
Ό σίτο; όα.ο>.
Αυτιζού 18/.

Αί ά,ίξει; 
τία, έξ ό’"·' ~ 
ώ; άζούούί'·): 
πρό;

ια:

τα:
υ γ ·.

Έυετίκ

τό βαοέλιου.

υ είς 11 υ.όνου γορ- 
Αί δέ πωλήσεις ήσαν

Αυ.εοιζής ποός 51/9, ήλεζτοοειόής ΆΙιχιγάνης 
καί Σαίδης πρό; \ I . τό κουάρτερ. 3 φορτία άραβοσί- 

tgv προ; 32/6—33/6· δύο κριθής ’Ανατολικού πρός 21/—21/9- 
Ε ζυά'ζοιν Αίγυπτου πρός 32/6 το κουάρτερ.

76,659

των ύποστηοίζουται στν.θεοοις, αλλ’ αί 
καί τού κακάου είναι μικρόν τι έξησθι

968 τόνοι 181.

• χ ητον όμως οι 
Ιίολλαι όισαύτοίς 

ποά.-εις έγένοντο είς βαφάς μέ νέαν ύψοισιν τού ίσατίου καί τού άυ- 
Οοζρόζου. Ό ϊίοκροζο; ϋπιτιμτ,Οη ζζί ή κοκκινί/.η είναι ίτι ξ.ά).- 

κατατεΟΰιραέντ;. ΊΙ ΐί-’ταξα, τά αα»ία 
βου ζζέυ πραγματικήν άυατίμησιυ, αλλ αί π 

Ίΐ αγοοά τόίυ AMΕΡΙΚΑΝΙΚ11Ν προϊόυτ 
αί τιιζαί τοΐυ ίόα’ζβακίωυ ζαί τής τερεβιυθί:

07.

Τά Ρ11ΣΣΙΚΑ ησαυ ει; περισσοτ.ραυ

οί λιυόσποοοι απολαύουσι πλήρεοτυ τιμοιν.
ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΊΙ άγορά. τώυ αλειμμάτων ειυα 

Αί έκ τού έξωτεοικού παοαγγελίαι, αιτινες επήυεγκου 
: τιυ.αί αύθις έξέκλιναν είς τά 
Υπάοχουσι δέ μεγαλαι ετι - 

άυα'ζφιβόλω; θέλ.ουσιυ εξί
ρε'λΟούθη:

ει:

διά τήυ Γεο-αανίαυ,

οίλιου καί Ιούνιον, καί 48/—18 3 διά τούς τ 
ας. Άστεως τιυ.ώυται 46 6 καθαρά μετρητά.

ΜΕΤΑΛΛΑ. "Ενεκα τής αεγαλη; ησυχίας,

ιλρτει;, όίστε ήναγζώσθιισαν νά εί:
■Οάόρυνε τον; άγοοαστά; νά είσέλΘωσιν εί; μ 
οοοσζοπιζά; ώ; έπί τό πύ.εΐττον, ο.ιτινε; πολ

:ο7.θεοο)τίο7.ν

τόυ τοΰ 1861. Ί 
'ϊΐ'Τ.ται ζυρίοι; εί

ιζοατοϋταυ αόρι 
Ίαυουζοαοίου ύπ 

ραζρο/ρουίου

Λ! α γ κ

;τ:οου οι

α·

Έπί

1ΧΟΜΙΧΜΑΤ1ΚΙ1 ΑΓΟΡΑ.— Ή

απο-

υταύθα έογοστασιάρ-

οισαοτΐοαι
:ιαάς, α’ο)

ρ ιω οι σαν

Ιυδί

Μάοτιου, Ά · 
Ιευταίους υ.ή-

Ύοιακουτα ήυ.ερώυ
I . (J '.'H U IJ. I, ί ■>> J
pi- 3—31. Χθ ποός 2

3, ζα

εις τα. Ο έκτο κισσό

Εί; Παοισίου;

τοζίτωσι ποό: 
κνριωτ.'ρας π είναι ως

ζουάοτεο. Αί δέ εί: τούς κυριωτέρους Λιμένας τής ΑΙεγαζη; Βρετ 
τανίας άφίξεις κατά τήν εβδομάδα λήγουσ'ζν τήυ 22 Ιανουαρίου ά- 
υίβησαυ είς 276,343 κουάοτεο σίτου καί άλεύρου.

Τρέχρυσαι τιμαϊ το>ν καθ'ό&ον φορτίων -προσορμισθη- 
σομενων είς Κουίνστάουν ή ΦαΧμοΰθ ΰια διαταγας, 
περίΧαμβάνονσαι εξο8α, ναύΧους, καϊ άσφαΧειας 
μέχρι τοΰ Χιμέι-ος τής έκφορτωσεως εν καΧρ κα
ταστήσει'
Διά τό έΐ

Σίτου Βερδιάυσζη. αί 192 λίτραι

π: οιο) οι
δηοος έπίσης άμΐτά.υλη" 
διά.στηυ.7. τής εοδου.άδο:

τ,τρσιυ πρό; 9ΐ.—9/,υ

6
4
3

Είς Άμς-ϊοδααηυ.... 3 Ε
Είς Του οίνον............ 5,(-

Βερολίνου

ν σελ'/ίνιου. ύ.τιώθη
Ο

Κ/>ι9<;

ή Τραπέζη. 
τοίς Ο Ο ζαί

Ευ τή άγορά. 
'ι τοίς 0/().
6 » Μ

3

>>

Υίρκ.α Οδησσού 
Σαυδομίρκας 
’Οδησσού Πολ.

ΑίΓλυαυζία;
ΊΟ.εζτοοκοζκίνου

Τ αϊγανίου

‘\ο«6οτίτ«υ Γαλαζίου

50
«ί 180 '/ίτραι

49/
αί 192 λίτραι

«ί ISO ζίτραι 50/.

αι
αί

αί

ISO

100

«ί 4 92

— 11/6 
— 4 Ο .
—56/.
—56/.
-58/.
-61/.
—60/.

)—25
2ί 6—25/
2ί 6—25/ 
21/6—23/ 
34 6—351.

(>ο/

αί ISO ζίτοαι

Ά a e c ι X ή ; α ΐ α < γ' i 7

Κυάμων (κουζίω.) Αίγυπτου

(σηκάλεως) Δ ο
» ’Οδησσού 

» 
Ταιγανίου 

Ελεμου (Dari) Συρία.; 
^Ξ7Ζρου Δουνάβεως

*-ΠΟΡΟΙ.—Ή άγορά. τώυ σπόρων, 
βελτίωυ.έυοι, ή 

διά. υ.ήδιου

αί 1 S Ο λίτραι
33 6
33/ ■

33 Ο

ί—3 1 .
—33/6

είδους τούτου διά τήν ’Αμερικήν πρός λ.18 τοι: μετρητοί;. Ο 
κος είναι σταθερός είς τάς λ. 23. 'Ο λ.ευκ.οσιοηρος avazZoioiTo:. 
ό χάλυψ σταθερός.

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ. Έκ τής εγκυκλίου τού έν Νεοζάστρω Κ. I 
νου Βάρκερ, χρονολογούμενης 3 Φεβρουάριου, εραυιζόμεθκ ' 
κόλουθα. ΊΙ αγοοά. τώυ υα.ύλο^υ, κατά τήυ εβυομάδα ταύτην,
πο)-υ η τυχος, με τασιν κατωφερή υ.αλλον, 
παοαγγελιώυ, καί τής πληΘύος τ&ίν πλοίων. Α. 
πτωσις δέν είναι αεγαλη, καί αί τρέχουσαι τιμι 
έξοδα ναύλον καί άσφάλειαν, είναι ώς εξής· Διο 
Αλεξάνδρειαν 30/9, ’Αγχόνην 36/6, Βηρυττόυ 
33/6, Καρθαγέυην 23/. Κιβίτα-Βεζκίαν 32/3 
Κωυσταυτιυούπολιν 29 9, Γάδειοα 27/6, Γενο- , (
31/9, Μασσαλίαν 29/9, Μεσσίυαυ 29/9. Μαλάγαυ 29/9, Μελίτηυ 
29/9, Μάταοσυ 33/6, Νεάπολιυ 32 3, ’Οδησσόν 29/9, Παλέρμου 
30 9, Σμύρνην 29/9, Σύρου 29/9, Τεργέστην 30/9—31/9, Του- 
λόυηυ 29,9, Έυετίαυ 32/6—33 6 ζαί Βαζεσίαυ 32/6 τόυ τόνου.

ΣΑΚΧΑΙΈ1Σ. Ό)ίγαι παοαγγελίαι ύπάρχουσιν δι έξαγοιγήυ.

οιλαυ.βάυουσαι 
’Αθήνα; 29;9,

,ι;τι;σι>:

πλοίου, καί Όλανδιζαί 31/6—32/9 του στατήρα.
ΜΟΛΛΣΣΑ. 'Ολίγου ζητείται, καί τοι αί προμηθε· 

κοαί. Αί τιυ.αί πεοιστρέφουται μεταξύ 1ί/6—16/6 
κατά τήυ ποιότητα. ΛΙελαόου όμ.ο)ς, είναι εις ζαλλι 
πρός 25/—29/.

ΚΑΦΦΕΔΕΣ. Οί έξαγωγείς, καθώς καί οι επιτόπιοι καταυαλωτα'ι, 
δειζυύουσιυ έτι μεγάΐηυ διάθεσιυ, διά υά κάμωσιυ ά.γοοά.ς, όπιο 
έπήνεγζεν ύψωσιυ είς τά; τιμάς. Ή παρακαταθήκη είναι μετρία, 

υ, είς δευτέρας χείρας. Καθαροί έγ- 
'6—72/. Έπίφυτοι 75/—80/. καί 
α. Άυατολ.ικόίν Ινδιών 70/—100'. 

f 02/—74/. τόυ στατήοα. Καθόδου
S

λά όλίγαι γέυοντο χθες πρός 92 ·/

:α 4 ο · Καί
αλαιά Τουοζιζά

ζαί 68}. Έκ Ιίαρι 
60έκ.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ.

'Ροττεοδάαης I i

Μασσαλία; 
{•ραγκιόρτι;; 
Βιέυυτ;;
Τεργόατ.;;
Πετρουπόλεω 
Κοπενάγης 
Αίαδ οίτης 
Κάδικος 
Λιβόρυου

Μιλάνου 
Νεαπόλεως 
11αλ έρμου

3

(Ί’εβοουαοίου
/υποόθεσυ.α 1 2—16 1/2

11.1S
11.18
25.40
25.40 
13.7 
25.10
25.4 0

1 18
14.20
1 1.20

1/2-
1 2-

1 2

1/1
1 2

3 S

1/2—

9. 10
4 8
48 3 4
25.57 1/2—62 1/2
23.53 —60
23.55 — 60
40 — 1/8
1 2·) — 1 I
120 — 1/2
.· ·.ο —*
52 — 1/8

τά -.ήν πα.ζ,ε'Λβοι
α

^Οττόο·'Βίου 49/—60/. καί πλυμένοι 62/—’ 
δέ φοοτία είναι έτι είς πολλήν ζλτησίυ.

ΤΕ1ΟΝ. Αί πράξεις έξακολουθούσιυ μέ τάς προτέρα; β-λτιωθ;ί- 
σας τιαάς. "Έυ.ποοοι μάλιστα τινές, άπαιτούσιυ άνωτέοας τούτων. 
Μεγάλη ποσότης έγορτώθη, διά τήυ ’Αμε>

ΠΝΕΥΜΑΤΑ. At πράξεις έπί τώυ ρου( 
άυατιμησις έγένετο, ενεκα τή; μεγάλης 7 
θεισα.ι υ.εοίδες ήσαν δόκιμα, Λήουαρδς 
πρός 1/7, Δεμιράρας πρός 18—1 10 
Μαυοιτίου προς 16—ί/θσ, Ίαμαϊκής (30 — 36) δόκιμα, πρό 
3/— 4/2, καί άρίστης ποιότητος πρό·.

ΟΡΓΖΙΛ. ’Από τής παρελθόν

λίραι 1 (>,280,369.

ΕΜΠ0Ρ1ΚΛΙ ΠΕΡΙΙΙΕΤΕΙΜ.
—36/.
—36/.
— 1 8.6
—18/6 
— 30/6 

26/6—27/.

35/ ΟΤΙ ο Μ

18/
18/ 

αί 480 )ίτραι 30/

το ζυυαότιρ

5ομβ>

Ού. 1/8. JJ·/.

ρ αγο^α

Τό

προ: 60

ΚΙΤΡΟΝ. Όλίγ

DE1IEPI
ζιτοαυ.

υέλαβευ ήδη τά; 
του. ΊΙ πράξις '.

ασιυ τοΰ Κ. Τζύζα.

Μ

> αυαστείΛη τας πζηοωτα
•ληρώσας υ.ετά τόκου όλα

α -

οι· ποό



96 Ο Γ,ΡΕΪΤΛΜΚΌΣ ΑΣΤΗΡ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ! G, 1862,
ίΕΒΡ0ϊΑΡ10Τ 6,1S62.JΉ ΣΙΒΙΤΑ ΒΕΚΚΙΑ.

Διό κατα τά πλευρά αίμασιαι δι’ ογκωδών μαρμά
ρινων λίθων κατεσκευασμέναι καί προεχουσαι εις την 
θάλασσαν τή? Μεσογείου, καί μικρός κατ έμπροσθεν 
αυτών κεχωσμένος μώλος εξ ανωμάλων τεμαχίων 
βράχων, άπο άκρα1; εις ακραν σχηματιζουσι το μικρόν τή? Σίβιτας Βέκκιας όρμητήριον. Άμφότερα δε, αιτε 
αίμασιαι και ό μώλος, έκτίσθησαν επι τής βασιλείας 
και τη διαταγή τοΰ Αύτοκράτορος Τ ραϊανοΰ, του υπο 
της συγκλήτου έπαξίως επικληθεντος Άριστου, τοΰ 
επαναγαγοντος είς τήν'Ρωαην τάς επι της βασιλείας 
τοΰ Αύγουστου δόξας αύτής. Ό Τραϊανός ούτος, εχων 
εφεσιν νά άνεγείρη λαμπρας και μεγαλοπρεπείς δη
μοσίους οικοδομάς. καθωράϊσε τήν 'Ρώμην διά τοιού
τωυ, έσύστησε τήν μεγαληυ βιβλίοθηκην Ουαλπιαν, 
καϊ άνήγειρε κατάστημα, είς ό παραδεχόμενοι οι παι- St? τών πτωχτών χωρικών διετρεφοντο.

Έκτίσθη δε το όρμητήριον τής Σίβιτας Βεκκιας 
κατά τό μεταξύ τώυ έτών 106 καϊ I 1 4 π. X. Γραφι- 
κωτάτην δε περιγραφήν τής κατασκευής τούτον ευρή- 
σκει ο ό υαγνώστης ευ τή ΛΑ επιστολή τοΰ νεωτερου 
Πλινίου" είχε δε ό Τραϊνός ωραίου εξοχικόν μεγάρου 
εις τα εκατόν λεγομενα Εελλια, εις μικράν δηλ. απο 
τής σημερινής πόλεως άπόστασιν.

Κατά δε τί/ν παρακμήν καϊ τήν πτώσιν τής ρωμαϊ
κής Αυτοκρατορίας τό όρμητήριον τοΰτο παραμεληθέν 
ΐφθιιρη, καϊ μόνον μετά τήν σύστασιν τής παπικής 
κυριαρχίας έγένοντο αί άναγκαΐαι έπισκευαι επι τε 
τών αιμασιών καί τοΰ μώλου. θεμελιωτής οέ τής ενε- 
σιώσης πόλεως υπήρξε Λέων ό Δ', όστις καϊ περιε 
τείχισε καϊ άκρόπολιν επ’ αύτή ήγειρε δια τοΰ Μι
χαήλ Αγγέλου.

Τό βάθος τώυ ύδάτων τοΰ ορμητηρίου τούτον τοΰ 
μόνου υπάρχοντας άσφαλοΰς καθ' όλην τί/ν νότιόν 
άκτύν τών ποτέ παπικών επικρατειών είναι απο 11 — 18 πυ ώυ. Έμπόριον ό λιμήν ούτος έχει ασήμαντου, 
ένεργούμενον κυρίως διά μικρών άτμοπλοίκων πλοίων, 
έΕ ών 1 100 καταπλεουσι καθ' όλον τό έτος είς αυτόν. 
Υπάρχει δέ εν αύτώ καί λοιμοκαθαρτηρίου, καϊ φά
ρος έγερθεϊς ύπό τοΰ αύτοΰ Μιχαήλ Αγγέλου, και ειρ
κτή διά τούς κακούργους τούς κατιιοευικασμένους δια 
του ναύσταθμον, ως και μικρόν τι νεωριον.

Ή Σίβιττα Βέκκιιι φέρει τά συνήθη χαρακτηρι
στικά πόλεως ιταλικής. Αι οικοοομαι των οικιών αυ
τής είσι κομφαί" αί δε ούοϊ κανονικαϊ, πάντοτε ζωη- 
ραϊ διά τήυ συρροήν τών ρωμαίων χωρικών και τών 
ναυτικών άνδροιν τής Γενούης καϊΝεαπόλεως εν τοΐς 
ίδιοτρόποις αύτοΐς ίματισμοΐς. Τό κλίμα τής πόλεως 
καϊ τώυ προαστείων αύτής είναι ευκραες, αλλα το 
τών ενδοτέρων τής χώρας νοσηρόν. Κειται δε ή πόλις 
αύτη έπϊ χαμηλού καί αγόνου εδάφους πρός το δντι- 
κοβόρείον τής 'Ρώμ.ης, είς ιϊπύστασιυ 3b μιλιών

άπ’ αύτής" ό δέ πληθυσμός αύτής ιϊναβαινει εις 10,000 
κατοίκων.

Ή εικονογραφία ημών παρίστησι τό όρμητήριον, 
τάς προκυμαίας και τας αίμαο ιάς, ΰπερασπιζομένας 
ύπό δύο κυκλοτερών φρουρίων, ώς καϊ μέρος τοΰ 
μώλου.

ΊΕΪΔΌ'ΠΟ 1Η Σ Ε ΪΣΓ(ADVERTISEMENTS.)
Ο ΤΕΛΕΙΟΙΙΟΠΙΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ΕΙΣ TUN ΜΕΓΑΔΙ1Ν 

ΕΚΘΕΣ1Ν ΤΟΥ 1861 TOY ΟΥΑ1Τ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ.

<9εν του ίσ/ίου
Τί/ζή επεοέσ/ζου Ιβσ., -126®. Go. ζαί 31σ. Go.
Viy.fi v.yyLK/z'jpQU 31σ. Go., 42®., ζαέ 52®· Go.
Τ'.”/, ο/ζ>ζ/ιζου 42®., ζιζΐ ->2®. Go.

ΕΑ \ΔΙΊΚ\ UEP11L0A1 \, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΙ’ ΕΟΑΑΊΌΪ, κτλ.

JOHN ι 111ΓΕ, 
2'28, I’iccatillv, London

Ι.ΑΔίΜ \ΔΙ \
ΙΙΡΟΣ ΧΓ11ΜΝ ΤΙ'Ν Β<ΗΊΊΙΚΊJ1N

C. Ε. ΙΙΕ1ΝΚΕ,
ΪΒΟΒΡΓΧΙΟΣ ΜΠΧΑΚΙΚΟΣ

79, Great Portland St. Londt-r.
Ειοοποαι τού, ίοιοζ.τήτα$ πζο.ω>·? ip.no- 

ρουςΊ η).οιάργους /.τ'). ζτλ., οτν 7ΐοΥ·ζ» 
Τίώσίις έγέζοντο τώ χκζύ/'/ζα. ί ι /(ί,γα- 
).<,i /Ά τη λοιηή iitSvy.v.oiu. ιου ρ ·. i /jzto'··, 
γΐρω> ouvy.rat νχ ρ.ίνη οα·.·ν θλ:ιόΐίρον Ji).u 
εν τω ΰοατί, προς εζχγσ^ή.· npxyp/.Totv^ 
oniyyuv χχί ρ,χργχριτών έ' ιού ροΟου τής 
Θχλάσσηζ, πρόζ oe. τουίστ π -ο§ χατασζευήν 
θερ.ζλίων λίρ.ενων η /αγυροιν ηρος in'.']ζευή» 
αύτών.

Λ’, τά^εως ρ.ετά.).)ιον εν τγ 'Α/γ/ίζή ε/.Οίτει του 1851 ζαΐ έν τή Γαλ- 
Ζιζη τού 18r'»5. 'ΎΐτοΖρϋ/toi ρ.η/χνι/.ο^ τής ,Αγγ)ΐ/·ήζ^ Γχ).λι/.ήςΊ 'Ρωσ- 
σιζη,, Ισπανικής, ΙΙο^το'/αζζιχής, Καναοιζης, Ιΐε^ιβιανής, Β^αζΐΖ/ανή$ 
ζ.'.ι Ίνοι/.η : Κυβεονήσ.ως.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΑΛΟ1Φ1Ι ΤΟΓ ΩΑΑΟΥΑΙΗ.
Αιά παντοειδείς πόνους καϊ άκη οπουδήποτε 

τοΰ σώματος.
Ο πάσχων ωτε^ιζώς εζοιτερι/ήν έττιΖητεΐ θερχπείαν. Τώ οέ έσωτΕρ. 

ζώς πάσχοντι μαίνεται απίθανος -ή εξωτερική Ο-ρχπεϊχ.· κχι ορ.οις τό 
λας οικτε^α το ζσεκς, ό^ονοήηοτε παχύ ζαΐ άν η, ζαί αυτά έτι τά ο-ξ 
Ο’ύτω οιά τής χ'νοιγι,ς ταύτης ούνανται νά Οε^απευ^οϊσι ζαί αυτά τα 
ίότατα πάθη.

Αιά κνημαλγιας, στηθαλγίας, καϊ χρόνια έλκη.
ΊΙ αλοιφή αύτη αείποτε, έΟε^άπευσε τ^αύ/ζατα, πζηχάς, εΖζ.η, ώς άπο 

δεικνύεται ύπό τών πιστοποιητιζών τών ώς άθεοαπεύτων άποβύηΟέντίίΐ 
έζ νοσοζο/ζείων, ζαί ορ.ως υιχ τής άνοιξής ταύτης Οε^απευΟεντων.

Λ ι ΰ δ ρ ω π α.

ζΐό’ €7Γΐ8υρμίκά καϊ σκουρβουτικα νοσήματα.
Εις ταΰτα -ή ό./οΐ’γή npinzt νχ ουνοοεύητχι οιχ ζαταποτίοιν 

στιζών τού αι/ζατος, ενώ έζείνη ένεργεϊ επι τού δ-ρρ.χ.τος.

καθεξη
Τά καταπότια ζκϊ -ή χνοιγή ηωίουντχι &ις τό ζατάστη/ζα

/ητού Ί2ζ/.ουαιη(11<ι11οΛ·;ιν)224 Strand, pres de Temple 1 
ζαί ττχρχ παοι σχεδόν τοΐς εντίροις αν.ρρ.χκοηώ).χΐς του 
/.όσρ,ου.— Τι/ζή Ισελ 1 ,1,δ., 4σ. 6δ , 1 1σ., 22σ., καί 33

’»ar, a Lomlrtt 
πεποζιτισ/ζένοι 

σ. έκαστον οο-
χεϊον κατά τό ρέγ&Οος. Ό 
ωγίλειχν. 'Οδη·/ίαι διά τόν 
).ώντχι έν έζάστω δοχείω.

τά ρ.ε/χ').είτερν. )xp.()xvotv έχει 
πάσχοντα εξ οίουοήποτε νοτήρ.

ΩΡΟΛΟΓΙΑ BENSON

ρεγχν-ιτέρα
ατος προσχο/.

Χ,ρυοχ πων.ο'οντχι άπό 4 εως 100 γυινέας.
Άρ/υρχ » » 2 » 50 ·

Τά ώρο'νορχ στέ})οντχι πανταχοΰ δι' εξόδων τοΰ ώρο)ο·/οποιοϋ 
Διεύ9υνσις 33 ζαί 34, Ludjxate Hill, London Ε. C.

ilxpx/yz'/ixi δύνανται νά στκζώσι ζαι ττρ'ος τον Κ.

J. Ε Ο’ΒΚΙΕΧ,33, Broinpton iSquaie.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ

ΒΡΕΤΤΛΝΙΚΟϊ ΑΣΤΕΡΟΣ
(ΑΡΙΘ. 84.)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ.

ΠΑΓΟίΚΑΙ TYXCX
<1· 1 ΛΛΔΔΙΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΚΤΟΒΙΕΚυΝ

UEFIOAlli μ:\Σ ΚΑΙ ΑΠΛ11Σ ΜΕΘΟΔΟΥ Π 102 ΟΛ- 
1ΆΓΩΓ1Ι.Α II \ΓΟΥ ΚΑΙ Ί·ΥΧΟΥ_·

(Δι’ οικιακή» άνάγκας)..

Αιά ΎΕΎνητων η φυσικών μ^σων,
Ούσης ν/ως νέας έ^χρρ.Ο’/ής τής γνωστής άσχής τού 

έ;ζ€>/ου τής αντλίας καί έπιτυχώς έ^αρ/ζοσΟείσης 
ε«’ς ηκτιζήν /ζηχανήν καϊ τόν '^ήκτην οίνου 
του ASH.

Π jni >,·'.ιοΐ' Ct-i την μι/χΐ'ΐ'ήΐ' »-όόθΐ| τυΐ'*Ιαΐ'ονιίριομ  τον 1Η·1.) 
Το γυ).)χοιον χηοοτεν)ετχι έ/ευΟέρως διά τού τα

χύ'" οο/ζΐίου επί τη αιτήσει ηρ'ος τον GEOliGE SIMPSON
Μονον ζατασζευασκευαστήν τών /ζηχανών, 

31·’, Οχίοι<1-8(., πλησίον llarewoud Gates, London.

Ή έβδομάς παρηλθεν άνευ σπουδαίου τωδς γε- 
^νότος. Τά μεξικανικά πράγματα άσχολοΰσι τδ 
^έγιστον της προσοχής τοΰ πολίτικου κόσμου, 
'fo ρωμαϊκόν ζήτημα εισέρχεται καί πάλιν εις οί- 
σιν νέαν ή κυβέρνησις του αύτοκράτοιρος Ναπο- 
λέοντος ύπέβαλεν εις τά νομοθετικά σώματα τήν 
επίσημον αύτής άλ/.ηλογραφίαν έπϊ τοΰ ζητήμα
τος τοΰτο, ής τά ούσιωδέστερα καί μάλλον πρόσ
φατα έγγραφα δημοσιεύομεν έν τω παρόντι φύλ- 
λω. Τά έξ ’Αμερικής έρχόμενα νέα είναι όλως έγ- 
■/ώρια καί σημασίας σμικράς. Ό πάπας καί πάλιν I 
ο'υγκαλεΐ τήν κατά τήν ιδέαν αύτοΰ οικουμενικήν 
σύνοδον. Ή γενική έκθεσις τής καταστάσεως τοΰ 
γαλλικοΰ Κράτους έπασχολεΐ τον εύρωπαϊκδν τύ
πον. Ή Αύστρία ήρξατο κατευνάζουσα όπωσοΰν 
σήν άρειμάνιον αύτής χολήν. Ή Πρωσία αγωνί
ζεται εις τήν ΐδρυσιν νέων νόμων. Ό αύτοκράτωρ 
’Αλέξανδρος καί πάλιν δίδει νέα δείγματα τών φι
λελευθέρων αύτοΰ τάσεων. Ό Σου/,τάνος έπεφόρ- 
τισεν ολόκληρον το βάρος τών δημοσίων πραγμά
των είς τον Άτλαντα Φουάτ. Είς ’Αθήνας (έάν ό 
τηλέγραφος δέν άπατάται) σχηματίζεται ύπουρ
γεΐον Κανάρη. Αί ίταλικαί Βουλαί δέν κλείονται 
πριν ή έπιψηφισθή ό προϋπολογισμός τοΰ έτους 
18G2. Είς 'Ολλανδίαν έπεσε τό παλαιόν ύπουρ
γεΐον άντικατασταθέν ύπό νέου μάύ.λον φιλελευ
θέρου. Αί Βουλαί τοΰ Άνόβερ, καί τοι ύπό τήν 
σκέπην τοΰ ύπουργείου συγκροτηθεΐσαι, καταπο- 
πολεμοΰσιν αύτό. Ό έκλέκτωρ τής Ές Κάσσε), 
έπιμένει είς τήν αντισυνταγματικήν αύτοΰ πάλην. 
Ένταΰθα δέ, τό Κοινοβούλιον ανοίγεται κατά τήν 
είθισμένην δημοτεύ.ή παράταξιν σήμερον.

Περί έκάστου τών περιληφθέντων όμιλοΰμεν έν 
οίκείω τόπω.
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ΕΠ ΙΔΕΣΜΟΙ.

BENJAMIN FOWLER A CO., WH1TE1 R1ARS ST., FLEET ST. LONDON, 
KATAZKEYASTAI HANTOX Ε1ΔΟΥ2 ΑΝΤΛΙΩΝ,

ΕΤΜΕΤΑΚυΜΙΣΤΙ'Ν *11 ITEI'EilN, ΔΙΑ ΒΑΘΕΑ*11 RIH ΨΡΕΛΤΑ, ΕΝΤΟΜΑΣ, AESARll” ΑΣ, κτ).., ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ, ΤΗΝ 1ΈΩΡΔΙΛΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΙΊΣΕ1Σ ΚΑΙ 1ΙΖΟΣ Ι1ΑΝΤΑ ΑΛΛΟΝ ΣΚΟΙ1ΟΝ,

ΚΑΙ ΕΝΕΙ’ΓΟΥΣΩΝ ΔΙΑ ΧΕΙ1ΌΣ, ΙΠΠΟΥ, ΥΔΛΤΟΣ, ΑΝ ΕΛ!ΟΥν Η Λ1ΛΙΟΥ.

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΚΛ11ΝΟΣ π^ός 10/ την
Ο '■ .ι ι;-....". -, αυνν.ΤΆΙ vif. i/η :·

noii-.itif τ«·? κ κ , f'j, u iurra<.t·, Broke 
Hoad, ballon

Αρ. 82.—Τοΰ ΦάουΛσρ σφυρήλατοι σιδηραι 
καί «ύμετακό/Λιστοί άντλίαι χρήσιμοι eis τοΰ? 
ίργολάβονς και άμασκαπτοντας, οιουδήττοτ^ μή
κους, ΐχουσαι σωλήνας διαμέτρου 4 μέχρις 9 
δακτύλων.

Αρ. 4.—Αί βτλτιωθιισαι χυταί καί μετβττειτα 
τρυπώ/Λΐυο.ι άοτλιαι δια γενικούς σκοπούς με— 
τ ορειχαλκιΤων γλωττίδων κασσιτερωμένων ά- 
κριι·ν, πιριαιρετώι» ή μετά δέρματος διά μισού 
2.J δακτύλων μι \ρι ό δακτ· διάμετρος σωλήνων.

S·' και 89 —Αι μέ δύο σωλήνας άντλίαι τοΰ 
Ί'αοι.'Λερ σφυρήλατοι σιδηραι καϊ φορητο.ϊ διά 
\· '.pos η ατμού ti-νργούσοι είς οίονδήττοτ^ μήκος 
και ,J ι('ο5·. Δι.>·>ετρυς σωλήνων G μΛχρι 3U δακτ.

1-j I.—Φορητοί άτμυμηχο.ναί τ?|ς άμίο της νι-ω- 
τ· ρας κατασκευής προς άντλι/σιν, ττριόνισιν, πε
ριστροφήν, κτλ. δι*  ι’ΐ’οικίασιν ήπώλησιν.

'· Ιίρονομ.ιοΰ,χυι άντλίαι τοΰ Φάουλιρ μέ 
παρ.ιπλι.ύρυυς γλωττίδας καί ιΰκόλως ίπιδιορ 
ύουμιναι, <<ν ,\αλάσωσιν, μέ ορ6ΐχαλκίνους κα— 
δίσκους. Μέγεθος L'A έως β δακτ.

ύη. Αι προνομιούχοι φορηταϊ πυροσβιστικαι 
άνιλο·! 7”ΰ λολμ./Ι· · ίν.ιι ύπ-ρ/ητλλάντω. /· ;Λ"' 
. -γ τ· σ/Λατικαι κ·τί ΐσ χυραί, ιίς πολύ μέτριας 
τιμ άς.

8()4—Ίορι/ταϊ άντλίαι, σφυρήλατοι δι’ εργο

λάβους μετ' δλισθαινουσων γλωττϊδων. 4 μΛχρις 
9 δακτ. διαμ. σωλήνων.

Σχήμα Α.—Αί βελτιωμεναι μικραι άντλίαι 
δι αγροκήπια καί ύποστεγους κήπους, φερονσαι 
το ύδωρ οπού τάς διευθύνουσι μΐ δρει χάλκινους 
γλωττίδας. Άκρα διά μολυβδίνους περιαιρετούς 
ή μετά δέρμ.ατος διά μ ίσου σωλήνος.

2f\. Β.—Ωσαύτως άντλίαι, φέρουσαι μ.ακράν 
τό ύδωρ μί κρουνούς ΐχοντας ενώσεις καοσιτε- 
ρωμενας περιαιρετάς ή έτοιμους διά χαμηλούς 
σωλήνας και άκρα ομοίως.

38.—Φορηταί, σφυρήλατοι, σιδηραΐ ή χάλκι- 
ν ·' άντλίαι επί τρίποδος με βελτιωθείσας γλωτ- 
τιδας καί ενώσεις μετ’ ευκάμπτου ε£ Ινδικού 
κόμμεως σωλήνος.

19.— Αντλίαι προνομιούχοι τοΰ Χόλμαν ω— 
θοϋσαι μ,ακράν το ύδωρ μετά δύο σωλήνων εξ 
ορειχάλκου, μετά θυρών είς τάς γλωττίδας, τρο- 
\οη καί περιαιρετών χειριδών, όπως προμη- 
Ηι υωσιν ϋδωρ εις δεξαμενάς οικιών κτλ.

Δ’:·.— ώρε.χάλκιναι ή αιδηραϊ άντλίαι διά βα- 
0εα φρεατα μετά τετραγοίνων άκρων καί διαφό
ρων μηχανισμών προς ένεργειαι·.

-··.—Φαουλερ ορε·ι\"λκινοι ή σιδηραι άντλίαι 
με τρεις σωλιινας διά βαθώα φρεατα μετά ή ιϊυιυ 

I /μηχανισμού πρός κινηο ιν δί ίππου ή άτμοϋ. Των

σωλήνων ή διάμετρός έστι 2Α μέχρι 12 δακτύλων
75.—Προνομιούχοι άντλίαι τού Χόλμαν δι

πλής ευεργειας. κατάλληλοι είς κίνησιν δι’ατ
μού ή ίππου. Σωλήνων διάμετρος 3 έως 15 δα
κτύλων. Αί άντλίαι αύται είναι εξαίρετοι δια 
πλΜ'Οοποιεΐα, εργοστάσια καί άλλους σκοπούς.

15.—Άντλίαι πεποικιλμε’ναι διαφόρων ειδών. 
Εικοΐ'ογροφίαι τών αντλιών τούτων μετά ίων 
τιμών αύτών δίδονται.

J S.—Βελτιωμένοι, ώθοΰσαι τό ύδωρ η οϋ, όρει- 
χάλκιναι ή σιδηραι άντλίαι, επί σανίδων μετά 
κασσιτερωμένων, πιριαιρετών ή μετά δέρματος 
διά μέσου κρουνών καϊ άκρων. Διάμετρος σωλή
νων 2 μέχρι 5 δακτύλων.

25.—Αί δρειχάλκιναι μέ δύο σωλήνας άντλίαι 
δια βαθεα φρέατα 2| μέχρις <» δακτ. έχοντας διά
μετρον, μετά μηχανισμού προς κίνησιν διά χει- 
ρύς ή ατμού.

(>Ο.—Βελτιωμίναι υδραυλικοί άντλίαι πρός 
άκύφωσιν του υδατος είς ικανόν ύφος, όπως ε’κεί- 
ύε ν καταπιπτι] ιιπ ώς καταρράκτης ή νά άνα- 
βρΰη ώς από πηγής.

SG·—Φορηταϊ άντλίαι μετά κεφαλών στερεών, 
κατάλληλοι διά βάθη 30 μι χρι -00 ποδών, ών οί 
σωλήνες έχουσι διάμετρον 3 μέχρις 9 δακτύλων 
ιν«ργούσαι διά χειρός ή άτμοΰ.

Σχεοον ηχ^τχ τχ. άνω εΐοη τωυ αντλιών είσιν ίτοιρ.ν. είζ έντε/.ή κατάστασιν ή Χρήξ&υσι ρ,ικρων προοθν.όίυ.
'.γο· /'ί.ζ' .ωυ οτε/ευΟΐβ,Ά ζιά τ'/ύ τχχυορορεϊου.

Ο Βενια/ζϊν Φχου/ίρ />.ι Σ"· ιΐσΐ κα .·.-.ίζϊυασται άντζιών ζαϊ υοοχ/υ·/.'ώυ ρ.’ίχν.υωυ όικ την Λ//)<ζήν /υειερνητιν ζ ·Λ· ·τρο)τίτνου^ 'Λ /'/ίίχζ χαι 
ΛυΤί-ί ipfOf.XQO/i Τΐοηροορόρ.ωό ζ?.{ λίίΐΐών.

Ό κόμης 'Ροΰσελ δια τή? άπό 23η? τοΰ άπελθόντος 
ιανουαρίου προς τόν έν Ούάσιγκτων πρέσβυν τής ’Αγ
γλίας λόρδου Λάϋονς επιστολή? αύτοΰ άμφισβητεΐ καϊ 
αναιρεί τα. έν τή έπιστολή τοΰ Κ. Σήουαρδ λεγάμενα, επί τή? άποδόσεως τών Κ. Σλίδελ καϊ Μάσων, άτινα 
ο έπϊ τών έξωτερικών υπουργός τών Ηνωμένων Πολι
τειών έθεώρει βασιζόμενα έπϊ τοΰ άλληλεθνοΰς δί
καιου. Ό κόμης 'Ροΰσελ έπϊ τοΰ αύτοΰ δικαίου έρει- 
δομενος, καϊ διάφορα παραδείγματα παρενείρων, πρό 
πάντων δέ τά κατά τόν τελευταΐον άγγλογαλλικόν πό
λεμον δοθέντα, μνημονεύει τά σχετικά έδάφια τοΰ νό
μου, ΐν άποδείξη, ότι πλοΐον ουδέτερον άπό ούδετέρας 
εις ούδετέραν άπερχόμενον χώραν δικαιούται νά μετα- 
φερη διπλωματικούς πράκτορας, οΐτινες δέν δύνανται 
υα θεωρηθώσι, μηδ’ αύτοϊ, μηδ’ αί ύπ’ αύτών κομιζόμε- 
υαι έπιστολαϊ, ώ? λεία πολέμου ή λαθρεμπόρευμα 
πολεμικόν. Ή έπιστολή τοΰ κόμητος 'Ροΰσσελ σήμε
ρον ιστορικήν μόνον έχει άξίαν καϊ ένδιαφέρει πρό 
πάντων τούς περϊ τα νομικά άσχολουμένους. ’Άλλως 
τε το έκτενες αύτής δεν έπιτρέπει τήν είς τάς στήλας 
ήμων μεταφοράν της.

Αλλ’ υπάρχει έτέρα τις έπιστολή ένδιαφέρουσα τό 
εμποριον καϊ τήν ναυτιλίαν, καϊ τήν έπιστολήν ταύ- 

μεταφράζομεν καϊ καταχωροΰμεν παρά πόδας. Ί- 
δου τί ό λόρδος Λάϋονς γράφει πρός τόν έπϊ τών έξωτ. 
υπουργόν τής Μ. Βρεττανίας.

ΕΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, τίί 14 ιανουαρίου 1861.

« Μυλόρδε,

» Ίϊμίλησα πρό τριών ημερών, κατ’ έντολήν τής ΰμε- 
τερας έξοχοτητος, μετά τού Κ. Σήουαρδ, περϊ τοΰ σχε
δίου τής κυβερνήσεως ταύτης, τοΰ έμφράξαι τάς είσό-

δους λιμένων τινών τών νοτίων Πολιτειών, δια κατα- 
βυθίσεως πλοίων λιθοφόρων. I

y>'0 Κ. Σήουαρδ άποκαλεΐ απάτην μεγάλην τό φρο- ι 
νεΐν, οτι τό σχέδιον τοΰτο έγένετο έπϊ τω σκοπώ τοΰ ι 
βλάφαι διαρκώς τούς λιμένας καϊ λέγει, ότι το με- 
τρον τοΰτο είναι μέτρον όλως στρατιωτικόν παραδε- , 
δεγμένον προσκαίρως, είς βοήθειαν τού άποκλεισμοΰ. 
Κατά τό παρελθόν έαρ ή κυβέρνησις τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών διά ναυτικού μή καλώς παρεσκευασμενού 
εις πράξιν ούτως εύρεΐαν, έπεχείρησε τόν άποκλεισμον 
ακτών έχουσίόν άνάπτυξιν μήκους ΰπεράνω των τρισ- 
χιλίο^ν μιλιών.

ν'Ο έπϊ τών ναυτικών υπουργός έδήλασεν, ότι ήδυ- 
νατο μέν διά τών πλοίων του ν’ άποφράξη τούς μεγά
λους λιμένας, ούχϊ δέ καϊ τούς σμικρούς. 'Επομένως, 
έκρίθη έπάναγκες ή έμφραξίς τινων έκ τών πολυάριθ
μων μικρολιμίνων, διά τής καταβυθίσεως πλοίων 
κατά τάς διεξόδους αύτώ>ν. Ή κυβέρνησις τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών θέλει άρει τά έαφράγματα ταΰτα, 
άμα τής ένώσεως ιϊποκαταστάσης. Προφανές δε, ότι 
ή ΰποχρέωσις αΰτη έπιβαρύνει τήρ όμοσπονδικήν κυ- 
βέρνησιν.

»"Οτε κατά τό τέλος τοΰ πολέμου μετά τής Μεγ. 
Βρεττανίας ή κυβέρνησις αύτη προσεκλήθη νά άρη 
πλοΐόν τι καταβεβυθισμένον έν τώ λιμένι τής Τάβαν- 
ναχ, τότε εινεγνώριτε τήν ΰποχρέωσιν καϊ ανήλε το 
έμποδόν. Έττί πλέον αί Ήνωμ. Πολιτεΐαι εΰρίσκον- 
ται τανΰν είς πόλεμον έμφύλιον με^ά τής Νότου. ’Ί
σως δέ, προσέθηκεν ό Κ. Σήουαρδ, έχει τό δικαίωμα, 
δικαιώματι πράξεως πολεμικής χρωμένη, νά κατα
στρέφω διά παντός τού? λιμένας τώ>ν πολέμιων" αλλα 
τοιοΰτόν τι δέν άπαιτοΰμεν νά πράξωμεν κατά τήν έ- 
νεστώσαν περίστασιν.Οί άντάρται κατεβύθισαν πλοία, 
όπως άπείρξωσι τήν προσέγγισιν το>ν καταδρομικών 
πλοίων τών Ήνωμ. Πολιτειών" τό αύτό μέτρον παρε- 
δέχθησαν καϊ αί Ήνωμ. Πολιτεΐαι είς συμπλήρωσιν 
τοΰ αποκλεισμού. Κατα δέ τό τέλος τοΰ πολέμου η 
άρσις τών έμφραγμάτων έκείνων, ώς ούσα άπλοΰν ζή
τημα χρηματικής δαπάνης, ουδόλως έσται δύσκολος.

ν’Έτι δέ, καϊ ώσπερ συνέβη κατά τήν ΰπόθεσιν τού 
Πόρτ 'Ρογιάλ, αί Ήνωμ. Πολιτεΐαι θέλουσιν ανοίξει 
λιμένα βελτίονα έκείνου, όν ένέφραξαν.

»Ήρώτησα τόν Κ. Σήουαρδ, έάν ή κυρία είσοδος 
τοΰ λιμένας τή? Τσιάρλεστων δέν έφράχθΐ) έσχατως 
καθ’ ολοκληρίαν διά πλοίων, κατά διαταγήν τής κυ
βερνήσεως βυθισθέντων καϊ παρέστησα αύτώ, ότι ά- 
νοιξις νέου λιμένος 30 ή 40 μίλια πόρρω κειμένου ου
δόλως δύναται νά παρηγορήση τούς κατοίκους τής με- 
γαλουπόλεως Τσιάρλεστων, διά τήν καταστροφήν τοΰ 
οικείου αύτών λιμένος.

ΤΟ Κ. Σήουαρδ είπεν" «Ή άρίστη τών αποδείξεων, 
ότι ο λιμήν τής Τσιάρλεστων δέν κατέστη απρόσιτος 
είναι, οτι, μ’ όλα τά καταβεβυθισμένα πλοία καϊ τας 
πολιορκητικός μοίρας, άτμόπλοιον αγγλικόν λαθρεμ
πορεύματα πολεμικά φέρον, κατώρθωσε πρό μικρού 
νά είσέλθη είς τόν έν λόγω λιμένα.»

«ΛΟΡΛΟΣ ΛΑΤΟΝΣ.»

Ό πρίγκιφ τών Ούέλς απερχόμενος διά περιήγη- 
σιν ei? ’Ανατολήν, αναχωρεί αύριον. Διέρχεται δέ διά 
Βιέννης, ένθα διαμένει δύο ημέρας καϊ έκεΐθεν κατα- 
βαίνει είς Τεργέστην έπιβιβασθησόμενος έπϊ τοΰ πο
λεμικού άτμοπλοίου ’Ό σ β ο ρ ν.

Πλοΐον ανθενωτικόν διελθόν τόν έμπεφραγμένον 
' λιμένα τής Τσιάρλεστων καϊ παραβιάσαν τόν απο

κλεισμόν άφικετο εις Λίβερπουλ τόν 3ην τοΰ ίσταμέ
νου. Τό πλοΐον τούτο ίβριγαντίναή όνόματι Φαννύ 
Ληούης, 273 τόνων χωρητικότητας, διοικούμενον ύπό 

' τοΰ πλοιάρχου Ούόλκερ (Walker) φέροντος μεθ’ έαυ- 
' τοΰ την σύζυγόν του καϊ έχοντας πλήρωμα συγκείμε- 
■ νον ύπό τοΰ υποπλοιάρχου, ένός ναύτου καϊ δύο παί- 
. δων, έκόμισεν εί? Λίβερπουλ 600 δέματα βάμβα- 

κος καϊ 300 πίθους ρητίνης. Ό πλοίαρχος Ούόλκερ 
κατέθεσεν, οτι δύο ή τρία έτερα πλοία βαμβακοφόρα 
άνεχώρησαν κατόπιν αύτοΰ, τήν ]ην τοΰ Ιανουάριου, 
έρχόμενα είς Εύρώπην.

Αι ΰπερ τών παθόντων κατά τό ανθρακωρυχείου τής 
Νηοΰ Χάρτλεύ συνδρομαϊ άνέβησαν μέχρι σήμερον 

■ είς 30,000 λ. στερ.

Αί άπό τής αγγλικής Κολομβίας άπό 29»j? νοεμ- 
βρίου 1861 ειδήσεις ιιγγέλλουσιν, ότι έν τή νήσω Βαν- 
κοΰβερ εΰρέθη χρυσοΰχος γή λίαν εύπορος. Έπι τοΰ 
θέματος τούτου θέλομεν λαλήσει προσεχώς.

Καϊ πάλιν γίνεται πρότασις, περϊ ίδρύσεως υπο
βρυχίου τηλεγράφου μεταξύ ’Αμερικής καϊ Εύρώπης, 
ούτινος τό ήμισυ τών έξόδων ιϊναδέχεται ή κυβέρνησις 
τών Ήνωμ. Πολιτειώιν.

Ό έπϊ τών έξωτ. υπουργός τής Αγγλίας έξέδοτο έγ- 
κύκλιον διαταγήν πρός τούς λόρδους έπιτροπους τοΰ 
ναυαρχείου, έν ή περιγράφονται τά καθήκοντα τών πα
ραλίων αρχών, ώς πρός τά πλοία τών διαμαχομενων 
’Αμερικανών. Ό κόμης 'Ροΰσελ λέγει, οτι ή Α. Μ. ή 
βασίλισσα έντελώς αποφασισμένα) ούσα νά τηρήση 
ουδετερότητα, διαρκούσης τής αμερικανικής πάλης, α
παγορεύει είς τά διαφερόμενα πολεμικά πλοία τήν 
είσοδον τών λιμένων, όρμων καϊ παραλίων τέόν αγγλι
κών χωρών. Ή διάταξις αΰτη άρχεται, διά μέν τό 'Η
νωμέναν Βασίλειον καϊ τάς νήσους τής Μάγχης, απο 
σήμερον, ήης Φεβρουάριου" διά δέ τάς λοιπας τής Αγ- 

. γλίας κτήσεις, εξ ημέρας μετά τήν δημοσίευσιν τής 
διακηρύξεως ταύτης υπό τών έπιτοπίων βρεττανικώυ 
αρχών. ’Εξαιρείται όμως ή περίπτωσις τρικυμίας, ή 
έπϊ τούτω άδειας. Νλλα καϊ τότε δέν έπιτρέπεται αύ
τοΐς τό προμηθεύεσθαι πολεμικά έφόδια, καϊ ύποχρε- 
οΰνται νά άποπλεύσωσιν, άμα τής τρικυμίας παρελ- 
θούσης, ή τών ζωοτροφιών ληφθεισών.

ΓΑΛΛΙΑ.—Ή ενεστΰισα σύνοδος τώυ νομοθετικών 
σωμάτων τής Γαλλίας παρέχει ύλην λίαν άφθονου είς 
συζητήσεις πραγμάτων εσωτερικέόυ τε καϊ έξωτε[ικών. 
Καϊ περϊ μέν τών εσωτερικών έπιφυλαττόμεθα νά μνη 
μονεύωμεν, καθ’ όσου έκ τών συζητήσεων εξάγεται τι 
το ενδιαφέρον τούς άναγνώστας ημών περϊ δέ τών 
έξωτερικών παρατηρουμεν, ότι ό όντως μέγας πολίτι
κος ανήρ τής Εύρώπης, γενικώς καϊ άορίστως λαλή- 
σας έν τω αύτοκρατορικω αύτοΰ λόγω περϊ πολιτικών 
πραγμάτων, έδωκεν αύτοΐς διέξοδον όλως φυσικήν, ό- 
λως συνταγματικήν. ’Εν τή γενική αύτοΰ έκθέσει περϊ 
τής έσωτερικής καϊ έξωτερικής καταστάσεως τοΰ Κρά
τους άνεπτυξεν έκαστον τών πολιτικών ζητημάτων 
μετά πλείστης όσης ειλικρίνειας, καϊ ύπέβαλεν εις 
τούς αντιπροσώπους τοΰ έθνους πάσαν τήν διπλωμα
τικήν αλληλογραφίαν, άποσπάσας αύτήν έκ τής Κ ι- 
τρίνουΒίβλου τής Επικράτειας, ήτις αντιστοι
χεί πρός τήν Κυανήν Β ί β λ ον τής Αγγλίας.

Τρία είσϊ τά κυριώτερα ζητήματα τών έν τή δημο
σιευόμενη έπισήμω αλληλογραφία έκθετομένων" ά. τό 
ιταλικόν" β'. τό αμερικανικόν" γ. τό ανατολικόν. Περί 
έκάστου τούτων πραγματεύεται συντόμως καϊ έναργώς 
ή έν λόγω έτησία έκθεσις, έκαστον τούτων δείκνυται 
ύπό τήν σαφή αύτοΰ έποφιν, καϊ έκάστου τούτων ή 
παρελθοΰσα καϊ ή ένεστώσα στάσις είκονίζεται, ή 
μέλλουσα αύτοΰ τύχη προοιωνίζεται.

Καϊ έπϊ μέν τοΰ ιταλικού ζητήματος, ό διά τόν Αύ
τοκράτορα λαλών υπουργός τών έξωτερικών Κ. Θου- 
βενέλ μετ’ έπιμονής έκθέτει τούς λόγους, δί ούς ή 
Γαλλία ένήργησε καθ’ απασαν τήν ΰπόθεσιν ταύτην 
τό διατι ό αύτοκράτωρ Ναπολέων, άφ’ ού πρώτον έπο- 
λέμησεν υπέρ αύτής, διέκοφε κατόπιν τάς μετά τοΰ 
Τουρίνου διπλωματικός αύτοΰ σχέσεις, καϊ έπϊ τέλους 
ομολογεί, ότι ή αναγνωρισις τοΰ ιταλικού βασιλείου 
έγένετο έν ώρα, καθ’ ήν ή περαιτέρω αποχή ήδύνατο 
νά έπενέγκη κίνδυνον εις τό βασιλείου έκεΐνο- Τό δέ 
πάντων σπουδαιότατον έν τοΐς ίταλικοΐς πράγμασιν 
είναι ό αφελής καϊ περιφρονητικός συνάμα τρόπος, δι 
ού ό γάλλος ΰπουργος χαρακτηρίζει τούς προμάχους 
τών βουρβωνικών συμφερόντων. Τά έν σελ. 94 δημο
σιευόμενα έπίσημα έγγραφα μεταξύ τοΰ Κ. Θουβενέλ, 
τοΰ Κ. Λελαβαλετ καϊ τοΰ καρδιναλίου Άντωνέλλη, 
καταδεικνυουσ ι σαφέστατα, ότι ή γαλλική κυβερνησις 
έντελώς πεισθεΐσα περϊ τοΰ άθεραπεύτου τών κληρι
κών απαιτήσεων καϊ τοΰ παπικού τύφου απεφάσισε νά 
ύποβαλη το καυστικόν τής ’Ρώμης ζήτημα εις τήν αν
τιπροσωπείαν τοΰ γαλλικού έθνους. Τις δύναται νά μή 
αναγνώριση τό φρόνιμον τοΰ μέτρου τούτου; Ή πλει- 
οτης τών Γάλλων απαιτεί τήν ιϊπό τής 'Ρώμης άρσιν 
τών γαλλικών στρατευμάτων" οί ΰπεράλπειοι, οί νομι- 
μοφρονες, οι ορλεανισται καϊ οι μισθωτοί αύτών άπαι-
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τοΰσι τουναντίον. Λοιπόν άς άποφανθή ?; Βουλή, άς 
συζυτήσωσιν οί αντιπρόσωποι τοΰ λαού, άς κεραυνο- 
βολήσωσιν οί πελτασταϊ των δεσποτοφρονων κατα 
των ύπερμάχων τής ελευθερίας και, τον περί εθνοτή
των δόγματος. καϊ κατόπιν βλέποντας και κ α
μνό ν τ α ς, ώς λέγει ή σοφία τον λαόν. Έν τούτοις ό 
Αύτοκράτωρ δεν άρυεΐται, οτι έπιθυμεΐ την άπό της 
ποντιφικής καθέδρας αρσιν της γαλλικής κατοχής, καϊ 
λέγει, ότι προς τον σκοπόν τούτον αί περϊ συμβιβα
σμόν τοΰ πάπα μετά τής Ιταλίας προσπάθειαι τής 
γαλλικής κυβερνήσεως σκοπόν καϊ μονον την αρσιν 
ταύτην εΐ.χον. Μάταιαι λοιπόν αι ελπίδες των κληρι
κών καϊ τών συμμάχων αύτών δεσποτοφρονων, οιτινες 
μετ’ επιμονής γελοίας καϊ στόμφου ετι γελοιότερου 
έβεβαίουν, ότι ό γαλλικός στρατός έν 'Ρώμη στηρίζει 
τήν κοσμικήν τοΰ πάπα έξουσίαν καϊ υπερασπίζεται 
τάς κοσμικός αύτοΰ κτήσεις (τά ιιπομεινάρια δηλ.τών 
κτήσεων). Όποια τυφλότης ! Καϊ όμως, 7) γενική εκθε- 
σις τοΰ Κράτους, "να πάσα τοιαύτη προσδοκία ιιρθή, 
λέγει, ότι τό περϊ μή έπεμβάσεως δόγμα βασιλεύει ! 
Τήν διαδήλωση» ταύτην όρώμεν τρανώτερον εν τινι τών 
επιστολών τοΰ Κ. Θουβενελ λέγοντος'

«Τό περϊ άπαρεμβάτου δόγμα, είτε τρανώς διακη- 
ΐΊρυχθέν είτε σιωπηλώς γενόμενον παραδεκτόν, κατέ- 
»στη ή α'ιγϊς καϊ προστασία τής ευρωπαϊκής ειρήνης’ »ή Αυλή τής 'Ρώμης δέν άπεκδέχεται βεβαίως άπό 
» βοήθειας αλλοδαπής τά μέσα, τοΰ άνακτήσαι τας έ- 
νπαρχίας, ας άπώλεσε.»

Καϊ ταΰτα μέν περϊ Ιταλίας. ΙΙερϊ δε ’Ανατολής ή 
εκθεσις ούδεμίαν άφίησιν αμφιβολίαν περϊ τής μονί
μου ένώσεως τών δακικών ηγεμονιών. Ιδού κατά λέξιν 
τι αναγίγνωσκα μεν έν αυτή.

« Αμα τής ιϊπό τοΰ φιρμανίου οριζόμενης προθεσμίας 
ώληξάσης, τά μυστικοσυμβούλια θέλουσι συνεννοηθή 
ι>μετα τής οθωμανικής κυβερνήσεως, όπως έκτιμήσαν- 
»τα τήν στάσιν τής Μολδοβλαχίας άποφασίσωσιν, 
»εάν αυτή έπιδέχηται απλήν καϊ άμεσον επάνοδον εις 
ατούς όρους τής συμβάσεως, ή έάν δεν άπαιτή έκ τού- 
νναντιου τήν διατήρηση» τής όνότητος, ώς βάσιν τοΰ 
»λοιποΰ μόνιμον τών θεσμών τών δακικών ηγεμονιών.»

Έκ τούτων καϊ έκ τών έν Συρία γενομενων κατα
φαίνεται άριδήλως, οτι ή κυβέρνησις τοΰ αύτοκράτο- 
ρος Ναπολέοντος έπροσπάθησε καϊ προσπαθεί υπέρ τής 
~ηρίξεως τών δικαιωμάτων τών χρισιανών λαών κατά 
τής αυθαιρεσίας τής οθωμανικής κυβερνήσεως, προπα- 
ρασκευαζουσα οΰτω τήν υποτελή αύτών καϊ σχετικήν 
ανεξαρτησίαν είς κληρονομιάν ανεξαρτησίας ατελούς 
και άσχετου πρός τήν κεντρικήν εκείνην κυβέρνησιν, 
ής ή νομιμότης όσημέραι καθίσταται προβληματική.

Τήν σωτήριον ταύτην αρχήν είθε καϊ αί λοιπαϊ χρι- 
στιανικαϊ τής Ευρώπης Αύλαϊ νά παραδεχθώσιν όσον 
ούπω. Ή αρχή αύτη, ή είς Δείρ έλ Καμάρ, ή εις Βου- 
κουρεστιον, ή είς Βελγράδιον, ή είς Σεττ'ιγνην εφαρ
μοζόμενη, έάν καϊ είς Φιλιππούπολιν, καϊ είς Άνδρια- 
νουπολιν, καϊ είς Θεσσαλονίκην, καϊ είς Βεράτι, καϊ 
εις Λαρισσαν, καϊ είς Χανιά τής Κρήτης, καϊ είς Σμύρ
νην καϊ είς άλλα τινά μέρη έφαρμοσθή, τότε τό ανα
τολικόν ζήτημα περιορίζεται είς Κωνσταντινούπολη», 
διά τήν Ευρώπην’ είς Μέκκαν, διά τήν 'Ασίαν. Ή πρώ
τη είναι ή κοιτϊς τοΰ ευρωπαϊκού χριστιανισμού, ή 
δεύτερα είναι ή κοιτϊς τού ασιατικού μωαμεθανισμού. 
Τό δίλημμα τότε καταντά άπλοόστατον, καϊ έκαστος 
κατα το θρήσκευμα αύτοΰ ή λειτουργείται έν τώ ναώ 
τής αγ. Σόφιας, ή προσκυνεΐ τόν τάφου τοΰ Μωάμεθ.

Περϊ ’Αμερικής όλίγιστα λέγει ή εκθεσις. Ή Γαλ
λία αγνοούσα εισετι εις τινα οδόν δύνανται νά ώθήσω- 
σιν αυτήν τά πράγματα, δέν ήδύνατο νά άποφανθή έκ 
προκαταβολής’ «Έν όσω τά δικαιώματα τώυ ουδετέ
ρων δεν ζημιωθώσιυ’» εΐπεν ό Αϋτοκράτωρ· δεικνύων 
ούτως, ότι τα δικαιώματα ταΰτα καθιερουνται.

Τοιουτοτρόπως ή Γαλλία δοΰσα παράδειγμα άφ' έ- 
αυτής καθιέρωσε τρία μεγάλα δόγματα, άτινα ανωτέ
ρω άινεπτύξαμεν.

Ο αγγλικός τύπος και παλιν ομοφωνως εγκωμιάζει 
τον Ναπολεοντα. Ο δε X ρ ό ν ο ς άποθίσας τό μίσος 
αυτου θαυμάζει του αιώρα καϊ έρωτα, έάν περίυοια ή 
τυχηρά περιστατικά έπήυεγκου πάντα τά μεγάλα κα
τορθώματα αύτοΰ. «Δέν έννοοΰμεν, λέγει, πώς συμβαί
νει, ότι τά χρηματικά κεφάλαια είσιν έλάσσω δειλά 
»έπι τής βασιλείας ήγεμόνος αείποτε θεωρουμένου φι- 
ΐΊλοπολέρ.ου καϊ πολεμικήν έχοντας πολιτικήν, ή έπι »τής λίαν ειρηνικής βασιλείας τοΰ Λουδοβίκου Φιλίπ- 
»που Καϊ όρκος τό πράγμα είναι βεβαιότατου /»

Αλλοθεν αί γερμανικαϊ εφημερίδες εΰρίσκουσιν έν

ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΑΡ. TOY ΒΡΕΤΤ. ΑΣΤΕΡΟΣ.
τοίς λεγομένοις τοΰ αύτοκράτορος τών Γάλλων ελπί
δα ειρήνης ού σμικράν. Ή έ φη μ. τής Κολωνίας 
και ή Εθνική τοΰ Βερολίνου προβλέπουσιν, ότι δέυ 
θέλει έλθει είς πόλεμου ή Γερμανία. Αί αύστριακαϊ 
εφημερίδες έκζητοΰσι παντϊ σθένει νά έλαττώσωσι τήυ 
άξίαν τώυ λεγομένων τοΰ Ναπολέοντος, πλήν τοΰ ’Α
ν α τ ο λ. Γ ε ρ μ. Τ αχυδρόμου, όστις ίδώυ, ότι έν 
τώ αύτοκρατορικιρ λόγιο ούδεϊς περϊ Ένετίας λόγος 
γίγνεται ανακράζει’ «Άρα λοιπόν, δέν υπάρχει ζήτη- 
»μα ένετικόυ 1 !»74 λλ’ υπάρχει αυστριακόν. . . ,

Τό νομοσχέδιου τοΰ προϋπολογισμού της 'Αλγερίας 
διά τό 1863, οπερ έθεώρησε πρό μικρού τό Συμβού
λιου τής Επικράτειας, δεικνύει τήν προϋπολογιζομέ- 
νην δαπάνην άναβαίυουσαυ εις 21,156,013 φρ., ήτοι 
αΰξησιυ κατά 3,832,998 φρ., πλειότερου ή κατά τό 
έτος 1862. Ή αυξησις όμως αυτή είναι μόνον φαινο- 
μένη, διότι είς τό τελευταίου ποσού περιλαμβάνονται 3,050,000 φρ., δι 'έργα άρχίσαυτα κατά τά παρελ
θόντα έτη δυνάμει έκτακτων πιστώσεων. Σημειωτέου 
προσέτι, οτι τό άνω μνησθέν ποσόν δέυ περιλαμβάνει 
τά τοΰ στρατού καϊ τοΰ ναυτικού καθώς καϊ τά τοΰ υ
πουργείου τής δικαιοσύνης καϊ τών εκκλησιαστικών, 
άτινα διατηρούνται ύπό τής μητροπόλεως. Τά έσοδα, 
συγκεφαλαιούμενα είς 18,000,000 φρ., προέρχοιται 
έξ αμέσων φόρων, έκ δικαιωμάτων σημάνσεως χαρ
τοσήμων, δημοσίων γαιών, ταχυδρομικών τελών, καϊ 
διαφόρων άλλων πηγών, ώς τά έκ τών οίνων, τοΰ ηλεκ
τρικού τηλεγράφου κτλ.

ΙΤΑΛΙΑ.—Έκ τής άναγνώσεως τής έπισήμου αλ
ληλογραφίας τής γαλλικής κυβερνήσεως καϊ ι οΰ έν 
'Ρώμη πρέσβεως αύτής παρατηροΰσιν οί άναγνώσται 
ημών εις τινα περιήλθε φάσιν τό ρωμαϊκόν ζήτημα καϊ 
ποΰ το παπικόν ν ο υ π ο σ σ ο υ μ ο υ ς τείνει νά άγάγη 
τοΰ παπα, ούχϊ πλέον τήν παρακμάσασαυ καϊ άγω- 
νιώσαν αύτοΰ κοσμικήν έξουσίαν, άλλά καϊ τήν πνευ
ματικήν αύτοΰ ισχύν καϊ δύναμιυ. Έρωτώμεν τί θέ
λει γείνει, έάν αΰριου ό Αύι οκράτωρ, φωτισθεϊς έκ 
τής ευ Κοινοβουλιω συζητήσεως τοΰ ρωμαϊκού ζητή
ματος καϊ ισχυροποιηθείς έκ τής κοινής γνώμης, άρη 
απο 'Ρώμης τον στρατόν καϊ τήν σημαίαν τής Γαλ
λίας ; ΙΙρόδηλον είναι, ότι ενώ έκ μιΐις τών πυλών 
θέλουσιυ έξέρχεσθαι 25 χιλιάδες γάλλωυ στρατιω
τών, διά της άλλης θέλουν είσέρχεσθαι 25 χιλιάδες 
ίταλώυ στρατιωτών. Τότε ό πάπας διά νά διατηρήση 
τήν κοσμικήν αύτοΰ ά ξ ι π ρ έπ ε ι α ν φυγαδεύεται 
διά τρίτης τινός πύλης, ή 'Ρώμη γίγνεται πράγματι 
μητροπολις τού ιταλικού βασιλείου, αί ξέυαι δυνά
μεις δέυ δύνανται νά έπεμβώσι, καϊ ή πνευματική 
εξουσία τοΰ πάπα προσαρτάται έπι τής τιάρας Πίου 
τοΰ θ', όστις έυ οσω ζή δύναται νά περιφέρη αύτήν 
άπό τόπου είς τόπον καϊ άπό Αύλής είς Αύλήυ. "Αμα 
δε άποθάνη, ή έκλογή νέου πάπα απειλεί σχίσμα νέου 
εν τή ρωμαϊκή Εκκλησία, διότι έυ 'Ρώμη ή έκλογή 
τοΰ ποντίφικος γίγνεται, καϊ τής 'Ρώμης ύπό φιλελευ
θέρων κατεχομένης, καϊ τώυ οπαδών τοΰ δεσποτισμοΰ 
μή ερχομένων είς αύτήν, γεννάται αμέσως διαφωνία 
καϊ ή διαφωνία δύναται, όπερ λίαν πιθανόν, νά πα- 
ραγάγη διπλήν έκλογήν. Τις τότε ό γνήσιος τώυ δύο 
παπών;

’Αλλα τετέλεσται! Πΐος ό θ', καϊ ή καρδιναλική 
αυτού κυβέρνησις εύρίσκουσι γεγραμμένον έυ ταΐς 
βιβλοις αύτώυ τό «άποθανήτω ή φυχή μου μετά τώρ 
αλλοφυλωυ.» Αλλόφυλοι δε είσιν οί Ιταλοί, οί βου- 
λόμενοι τήυ έλευθερίαυ αύτώυ, τήυ άνεξαρτησίαυ τωυ, 
την ενότητά των καϊ τήν φυσικήν μητρόπολιν τού 
έθνους των. Μετά tojp αλλοφυλωυ τούτων ο ύ /χη 
ποτέ συνδυάσει ό πάπας, ώς έπισήμως άπήυ- 
τησευ εις τάς περϊ συμβιβασμού προτάσεις τής γαλ
λικής κυβερνήσεως, διότι ουδέποτε δύναται, ούδ’ αυ
τός, ούδ' ό διάδοχος αύτοΰ, ούδ' άλλος ούδεϊς «είς τόν 
αιώνα τοΰ αιώνος» νάσυμβιβασθή μ.ετάτώυ συλησάυ- 
των την πουτιφικήν περιουσίαν! Λοιπόν ή Ιταλία, 
ως και ?/ Εύρώπη άπασα, κατέμαθε σήμερον, οτι άδεια 
τοΰ πάπα ούδέποτε δύναται νά έυωποιηθή, νά ίσχυ- 
ροποιηθή, υά μεγαλυνθή, καϊ ότι ή παπωσύνη κατα
δίκαζε» αύτήν, είς δόξαν τοΰ εσταυρωμένου Θεού, υά 
μενη «εις τόυ αιώνα του αιώνος» διαμεμελισμέυη, κα- 
τασπαραττομέυη, αδύνατος καϊ διηρημέυη είς τρία ή 
τεσσαρα τημάρια πρός χάριυ τριών ή τεσσάρων δε- 
σποτίσκων ξένων, δεσποτίσκων άπανθρώπων, άποι- 
νών, ολετήρων τής ιϊνθρωπότητος. Πάντα δε ταΰτα, 
ΐνα ό πάπας καϊ οί δορυφόροι αύτοΰ βασίλεύωσιν έπι 
γής καϊ πνευματικώς καϊ κοσμικώς, καϊ ώς Θεός, καϊ 

ώς άνθρωπος! Έπί τίνος όμως θέλουσι υά βασιλεύς 
σι κοσμικώς οι λειτουργοί τοΰ Θεού τοΰ "Τφ-ιστού · εττΐ ιταλικών χωρών ; αλλά τότε πρέπει ή Γαλλία 
νά ίδρύσι) ιιποικίαν μόνιμόν γαλλικού στρατού έν τί 
άθαυάτω πόλει, καϊ κρατούσα άδιακόπως προτετα- 
μένην τήν γαλλικήν λόγχην, να φρουρή τούς παπάδες 
δεσπόζοί'τας, ηγεμονεύοντας, δικάζοντας, πολεμούν, 
τας, λειτουργοΰντας, έτι δέ καϊ έξομολογοΰντας τοίς 
Ιταλούς καϊ τάς Ιταλίδας. Όμόλογητέον, ότι το 
ρωλο αύτό τής Γαλλίας δέυ ήθελεν είναι π ολ(, 
αξιάγαστον. Μόνη ή Αύστρία ήδύνατο νά άνα- 
δεχθή αύτό......

Εν τουτοις το έπικείμενον μέγα δεινόν τυφλώττου. 
τες οί καρδινάλιοι δέυ βλέπουσιυ. Ύπό τά όμμα. 
τα αυτών, έυ ταΐς νεαπολιτανικαΐς χώραις, έν αύτη 
τή 'Ρόιμτ) αύξάνονται καϊ πληθύνονται οί θιασώται 
τοΰ σχίσματος, οί οπαδοί τοΰ χωρισμού άπό τής πνευ
ματικής έξουσίας τοΰ πάπα. Έν τή Γαλλία αύτή ή 
αίρεσις αύτη όσημέραι έμφίλοχωρεΐ’ είς τήν Αυ
στρίαν, είς τήυ 'Ισπανίαν, είς τήν Παυαρίαυ αύτήν 
ευρίσκει έτανριστάς πολυαρίθμους. Ποΰ λοιπόν πο· 
ρευεται ο πάπας καϊ ή πνευματική αύτοΰ π αυτο
κρατορία;

Έκ τών ολίγων τούτων παρατηρήσεων εξάγεται 
αναμφιλέκτως, ότι ή Α. Άγιότης καϊ οί σύμβουλοι 
Αυτής προτιμώσι κοσμικήν εξουσίαν επϊ 10,000 Ιτα
λών ή πνευματικήν έξουσίαν έπϊ 200 εκατομμυρίων 
χριστιανών παντός φύλου καϊ πάσης φυλής. Αρά γ( 
ταΰτα πραττοντες δέυ μαρτυροΰσι τήν πρός τήυ μέλ- 
λουσαν ζωηυ έλαχίστην αύτοιν πίστιν;.........

Ούτως έχόυτωυ τών ποντιφικών πραγμάτων, ή Α. 
Αγιότης καταφεύγει είς τό μέγα εκκλησιαστικόν όπλον 
εις το αρμστρόγγειου τοΰ παπισμού κανονιού, καϊ 
συγκαλεΐ, μ' ολον οτι πρό τίνος ήρνήθη τούτο, σύνο
δον πάντων τών απανταχού δυτικών ποιμεναρχών είς 
Ρώμηυ, κατά μήνα μάϊον. Σκοπός τής συνόδου ταύτης 

φαινόμενος είναι, ώς άλλοτε έρ'ρέθη καϊ άνηρέθη, ή 
κατάταξις είς τόυ χορόν τώυ ά,γίο'ν, καθαγίασις 
δηλονότι πολυαρίθμων Ίαπο^νώυ μαρτύρων, ούς προ 
πολλών έτών έθανάτωσαυ οί είδωλολάτραι, ώς ύπό 
δυτικών ιεραποστόλων κατηχηθέντας καϊ είς Χρί
στον πιστεύσαντας’ σκοπός δέ κεκρυμμένος, καίτοι 
λίαν διαφανής, είναι ή διατάραξις τήςτε Εκκλησίας 
καϊ τών διανοιών τών πιστών, ή έξαυάστασις τοΰ κλή
ρου κατα πάντων τών ιερών καϊ άπαρασαλεύτων πο
λιτικών δογμάτων τής νέας κοινο>νίας’ τοΰ κλήρου, 
όστις παντα τά λοιπά μέσα έξαυτλήσας κατεφυγεν 
εις το μεγα τούτο καταφύγιου, καϊ όχυρούμενος έν τώ 
ναώ τοΰ Θεού, καϊ προπέτασμα θέτων τόυ βωμόν καϊ 
ερυμα τό θυσιαστήριον τοΰ Διδασκάλου τί;ς ειρήνης 
και τής αγαπης, ετοιμ,αζεται υά δώση τήν υπέρ τών 
ό\ων μάχην. Τινες οί άντίπαλοι; Πάυτες οί μετά 
Χρίστον εις ελευθερίαν, εις ενότητα, είς έθνότητα, είς 
άνεξαρτησίαυ, είς πολιτικήν ζωήν πιστεύοντες λαοϊ, 
Ίταλοϊ η Καλμούκοι, Γάλλοι ή Σΐναι, Γερμανοί ή 
Αιθίοπες, ’Ιρλανδοί ή ’Ινδοί. Τινα τά όπλα τών Ύ- 
περαλπείων; αί συνειδήσεις τών άκάκωυ, αί πύλαι 
του Παραδείσου και του 'Αδου, το δ η υ ά ρ ι ο υ τοΰ 
Αγ. Πέτρου. Η μεγάλη αύτη μάχη δύναται υά ήναι 
η τελευταία' τό δέ έξαγόμενού αύτής θρίαμβος τής 
αλήθειας και τοΰ ορθού λόγου κατά τής υποκρισίας. 
Αλλ’ ίσως, ώς λέγουσι καί τινες τώυ γαλλικώυ έφη- 
μεριοων, ίδωμεν καϊ πάλιν έξερχόμενού έκ τής ίεράς 
ταύτης και οικουμενικής συνόδου, νέου θρησκευ
τικόν οογμα, τό δόγμα τής άσπιλου κοσμικής 
έξουσίας (de Γ inimacule pouvoir temporel.)

Έν τουτοις, καϊ διά τό ιισκανδάλιστου, τό παπικόν 
θέσπισμα, το συγκαλοΰυ τούς καρδιναλίους, αρχιε
πισκόπους καϊ έπισκόπους είς 'Ρώμην, λέγει, ότι οι 
ευ Ιταλία ποιμένοντες τούς πιστούς ίεράρχαι δύναν
ται, εαν η απουσία αύτώυ ζημιοΐ τό ποιμνίου, νά μή 
μεταβώσιν είς 'Ρώμην...... ώστε καϊ πάλιν μένει πόρ
τα ά ν ο ι χτ ή.

Προχθές τήυ 3ην τού ίσταμένου δημοτελής έγέυετο 
ευ Φλωρεντία έπίδειξις, καθ’ ήν ο λαός πορευόμενος 
εν τοίς όδοΐς μετά σημαιών καϊ κλάδων καϊ ήχουσών 
πολυαρίθμων μουσικών έκραύγαζεν’ «Ή 'Ρώμι; μη- 
τρόπολις τής Ιταλίας! Κάτω ό Πάπας Βασιλεύς! 
Ζήτω ό Βίκτωρ Εμμανουήλ! «Πρϊυ δέ διαλυθώσιυ οι 
παυηγυρισταϊ μετέβησαν ύπό τήν οικίαν τοΰ προξένου 
καϊ έκραύγασαν ταύτά.

Οί κάτοικοι τής πόλεως Τόρρε δέλ Γραικό ήρξαντο 
οικοδομούντές τινας έκ τών οικιών τωυ, μ’ ολον ότι ό 
Βεζούβιος ετι καϊ υΰν έξερεύγεται καπνόν καϊ αιθάλην.
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Καϊ είς Πάρμαν έγένετο μεγάλη εθνική έπίδειξις 

;ήν ί71ν r°i·’ ίσταμένου’ ό λαός έκραύγαζε πανλαλια' 
,^ήτω ό Πάπας, ιϊλλ' ούχϊ ό Πάπας Βασιλεύς ! Ζή· 
ΐίύ ό Βίκτωρ Εμμανουήλ!»

ΑΥΣΤΡΙΑ.— Ούδεμία ε'ίδησις λόγου αξία έκ τής 
^ωσαϊκής αύτοκρατορίας. Ή σταθερα τασις τώρ 
σνστατικών αύτής μερών άδιαλείπτως τεινουσα εις α- 
^οσύνθεσιν επιβάλλει φρόνησιν καϊ έχεαύθειαν με- 
ηάλην εκλεκτούς τών λαών τούς άναδεχθέν-
μι<! Τ71ν σωτηρίαν αύτώυ καϊ τής μερικής έκαστου πα- 
τρίδος.

Τό βιενναΐον άνακτοβούλιον, είς ειπόδειξιν τώρ φι
λελευθέρων αύτοΰ φρονημάτιον, έπρότεινευ εις τήν κυ- 
βέρνησιυ τής Πρωσίας, όπως ιιπο κοινού αι δυο με
γάλα» γερμανικαϊ δυνάμεις συμβουλεύσωσι του εκλέ
κτορα τής "Ες- Κάσσελ, συμβιβασμόν ειρηνικόν μετά 
κών υπηκόων αύτοΰ, άπείλοΰσαι έπεμβασιν ο μ ο - 
απονδικήν, εάν ούτος ά-πορρίφη τάς συμβουλάς. ]ζ(ϊΐ ή μέν Πρωσία άποφεύγει οριστικήν επϊ τής προ- 
τάσεως ταύτης άπάυτησιυ’ ό δέ γερμανικός τύπος, έν 
οϊς ώς έκ θαύματος καϊ ή βιενυαία έφημερϊς ό Τύπος 
λέγει’ «Έάν ή Αύστρία άληθώς διέρρυξε πάσαν μετά 
γοΰ π α ρ ελ θ ό ν τ ο ς α ύ τ ή ς σχέσιν, άντϊ νά προ- 
τείνη τοιαΰτα μέσα πλάγια, ιόφειλε να έπιστειλη προς 
τήν κυβέρνησιν τοΰ εκλέκτορας άνακοίνωσιν άμεσον, 
δημοσιευομένην συνάμα καϊ ύπό τοΰ γερμανικού τυ- 
ττου, δι ής νά άπαιτή τήυ συνταγματικήν ομολογίαν 
τοΰ ήγεμόνος εκείνου.»

Ή έπίσημος έφημερϊς τής Βιέννης έδημο- 
σίευσε τήν <\ηυ τοΰ ίσταμένου άρθρου λέγου, οτι καϊ 
ή ιδέα αύτή, περϊ παραχωρήσεως τής Ένετίας, είναι 
ιιποτρόπαιος, αισχρα και παράλογος συναμα.

Ή παρά τήν Βιέννην κοιλάς τοΰ Δουνάβεως κατε- 
κλύσθη, ί; δέ συγκοινωνία μεταξύ βορείου καϊ νοτίου 
σιδηροδρόμου διεκόπη. Καϊ ή Πράγα κατεκλύσθη έυ 
αίρει.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ.—Άγνοοΰμευ κατά ποσού τοϋτο είναι 
συνηθες είς Πρωσίαν, άλλά τό υπουργείου είσήγαγε τό 
ττερϊ στρατιωτικού διοργανισμοΰ νομοσχέδιου πρώτον είς τήν Βουλήν τώυ άριστων, η τήυ Γερουσίαν ώς ει- 
ττεΐυ. Ό είσαγαγών αύτό υπουργός τώυ στρατιωτικίσυ 
είιρευ, ώς είπε, «τήν θερμοκρασίαν λίαν εύάρεστον,» 
καϊ επομένως επέτυχε τήυ ομόφωνον τής συνόδου έπι- 
φήφισιυ. ’Άγνωστον όποιαν θερμοκρασίαν θέλει εύρει 
καϊ είς τήν Βουλήν τών άυτιπροσώποηι, οΐτιυες προσ- 
εγγίζουσι τήν γνώμην τοΰ κοινού.

"Οπως καϊ άν εχη, όσυνταγματισμος έυ 
Πρωσία δέυ δύναται νά ριζώση έν όσω ι) Βουλή τώυ 
αρίστων σύγκειται έκ τών σφόδρα δεσποτικών άριςο- 
κρατώυ. 236 εισι τόν αριθμόν οι συγκροτοΰντες αύτήν, 
ών 58 διαδοχικοί, 3 μεγιστάνες τοΰ στέαματςς, 15 
σύνδικοι αύτοΰ, 25 ισόβιοι, 3 πληρεξούσιοι τών

τής 'Ρωσίας οικονομικά άνάγκην εχουσι συνταγματι
κού πέπλου, εϊλλά παρατηροΰμεν ιίττλώς, ότι το οικο
νομικόν μέτρου τοΰ Άλεξαυδρου συμπίπτει μετά τιορ 
οικονομικών καταφυγίων τοΰ Φραγκίσκου Ιωσήφ και 
τοΰ Άβζούλ Άζίζ.

Τηλεγραφική ε’ίδησις εΐρη'γγειλερ άρτίως, ότι ή έυ 
Μόσχα συυελευσις τώρ εύγενίον ά.πεφάσισε να εφαρ- 
μόση τό έκλογικόν σύστημα είς τήυ δικαστικήν διοί
κηση’, καϊ τήυ μεταφοράυ τής διαχειρίσεως τώυ χρη
ματικών πόρων τώυ έπαρχιών ιϊπο χειρών τώυ υ ~αλ- 
λήλων τοΰ Κράτους εις χείρας υπαλλήλων έκλεγο ερίου διά φηφοφορίας. Φαίνεται, ότι ό τηλέγραφος ύευ 
έσπούδασεν είσέτι τό συνταγματικόν δίκαιον, ώς λε- 
γει παρισινή τις έφημερϊς, διότι ή μηδεμιαν νομοθετι
κήν ή υομοεκτελεστικήυ έχουσα ισχύν συυελευσις των 
εύγευώυ δέν ήδύνατο νά άποφασίσ η ταΰτα. Α
πλώς έξέφρασευ εύχάς, καϊ αί εύχαϊ αύται, εαν εισα- 
κουσθώσιν, ιοφελοΰσι μάλλον τά πλήθη τοΰ λαού, ή 
τούς ϋπεράνω αύτοΰ καθεζομένους εύγενεΐς.

Λυπηρά αγγέλλονται έκ Βαρσοβίας' μεταξύ τών ε
σχάτως είς Σιβερίαν έξορισθέντωυ ύπάρχουσι καϊ ο
κτώ ιερείς, καϊ είς μοναχός, καϊ δύο παΐδες δεκατε- 
τραετεΐς τήν ηλικίαν. Αί έξορίαι αύται έυεργοΰυται ευ 
κρύπτω καϊ παραβύστω, μηδενός τώυ συγγενών γι- 
γνώσκοντος τήυ τύχην τοΰ εξοριζόμενου συγγενούς αυ
τού. Καϊ αύτός ό ρωσικός λαός συμπαθεί ΰπερ τών 
Πολωνών, καϊ ή συμπάθεια αύτη έχει μεγαληυ σημ α
σίαν έν έτει 1862.

ΑΝ ΑΤΟΛΗ.— Έχομευ ΰπ' όφιν το αύτοκρατορι- 
κόυ χάττι τό άναθέτον είς τόν μέγαν βεζύρηυ πάσαν 
τήυ οικονομίαν τοΰ Κράτους. 'Αυαλύσαντες τά περιε
χόμενα αύτοΰ κατά τό προλαβόν ημών φύλλου εκ τη
λεγραφημάτων, ούδέν εΰρίσκομεν έν τώ κειμένω άξιου 
σημειώσεως πλήν τής στευώς παραγγελλομόνης δη- 
μοσιεύσεως τοΰ προϋπολογισμού. Έπιφυλαττομεθα 
υά έκτιμήσωμεν έν καιρω τω δέοντι τήν έφαρμογήν 
ταιν γραφόμενων, τήν πραγματοιι οίησιν τοιν υποσχό
μενων.

Τό σλαβικόν κίνηαα καί τοι κατά φαινόμενου ηρέ
μησαν, ούχ ήττου έπασχολεΐ τήυ Αύστρίαν, ήτις τα- 
ραχθεΐσα, ώς έκ τής ρωσικής άνακοινώσεως, δια τήν 
έυ Σουττορίνη έπέμβασίν της, νέας έπιζητεΐ αφορμας 
έπεμβάσεως. Ό Γαριβάλδης, λέγουσι τά όργανα τής 
αύστριακής πολιτικής, μελετά άπόβασιν κατα τάς 
δαλματικάς παραλίας. Τούντεΰθαυ δικαιούται ή συγ- 
κίυτρωσις τών αύστριακών δυνάμεων κατα τα παρα
λία καϊ τά μεθόρια τής Τουρκίας. Ούδεϊς άρνεΐται, ότι 
το σλαβικόν κίνημα τό έκφοβίζου τήυ Τουρκίαν κατα
πλήττει τήυ Λύστριαυ’ άλλα τά πλάγιά και ως ετι το 
πολύ βίαια μέτρα αύτής εισι καί ανήθικα και επικίν
δυνα είς τήν εύρωπαϊκήυ ειρήνην....

Κατά τάς έκ Τριβίγνης άπό 30ης τοΰ άπελθοντος
προτεσταντικώυ συμβουλίων, 8 τώυ έταιριίόυ τών κο- 
μιτειών, 11 το>ν μεγάλων εύγευώυ οικογενειών, 75 τώυ 
αύθεντικοιν ιδιοκτησιών, ί τών πανεπιστημίων καϊ 3f τώυ μεγαλουπόλεων. Πάντες ούτοι συμφέρον εχουσιν 
άμεσον τό ΰπερασπίζεσθαι τήν εαυτών άθεμιτον υπε
ροχήν, την ταπεινοΰσαν καϊ προπηλακιζουσαν το αν
θρώπινου γένος. "Αλλοθεν ό στρατός, όστις μεγάλην 
έχει πολιτικήν βαρύτητα έν Πρωσία διοικεΐται σχεδόν 
καθ' ολοκληρίαν ύπό εύγευώυ καϊ δεσποτοφρονων. Έκ 
τωυ 31 στρατηγών τοΰ πρεοσικοΰ στρατού, οί μεν 21 
είσϊ πρίγκιπες, οί δέ 10 εύγενεΐς. Έκ τώυ 36 άντι- 
στρατήγεύν, οί 31 είσϊυ εύγενεΐς. Έκ τώυ 69 ΰπο~ρα- 
τηγων, οί 61 εύγενεΐς. Έκ τώυ Π συνταγματαρχών, 
οι 72 εύγενεΐς. Έκ τίΐιν 85 άντισυνταγματαρχώ>υ, ο! 80 εύγενεΐς. Είς τήν Γαλλίαν, εκ τών 1 1 στραταρχών 
τοΰ νικηφόρου γαλλικού στρατού, 3 μόνον άνήκουσιν 
εις τήν παλαιαυ εύγένειαν' ένω είς Πρωσίαν πας ς~ρα- 
τηγός εύγενής, καϊ σχεδόν πας εύγενής έχει δικαίωμα 
εις στρατηγίαν, διότι πάυτες οί εύγενεΐς, τυφλοί τε 
ξηροί τε έν τω στρατώ εύρίσκουσι καταφύγιου, καϊ ώς 
επϊ το πολύ περίθαλφιυ τής έυδεοΰς εύγενείας των.

ΡΩΣΙΑ.— ΉΑ. Μ. ό αϋτοκράτωρ 'Αλέξανδρος διέ 
τάξε τήν δημοσίευσιν τοΰ προϋπολογισι.ιοΰ τοΰ Κρά
τους διά τό έτος 1862. Ή πράξις αύτη καθ' έαυτήν 
μονή αποτελεί νεωτερισμόν έυ 'Ροισία μεγάλην έχου- 
τα βαρύτητα, ώς πρός τάς φιλελευθέρους αεταρρυθμι
σείς, άς ό Αύτοκράτωρ έπεχείρισε. Δυστυχώς 'όμως ή 
δημοσίευσις τού ρωσικού προϋπολογισμού γίνεται είς 
εποχήν αναργυρίας καϊ συμπίπτει μετά τής δημοσιεύ- 
σεως τοΰ αυστριακού προϋπολογισμού καϊ τοΰ τουρκι- 
κ)ΰ συναμα. Τούτο λεγουτες δέν έννοοΰμευ, ότι καϊτά 

θέλει παράσχει εισόδημα 150 έκατομμυρ.ων δολλά- 
ρωυ. Το Συνέδριου άπηγόρεύσε τό έμτόριον τών άποί- 
κων Σινών έπϊ τών άμερικανικώυ πλοίων. Ή Γερου
σία έπεκυρωσε τον διορισμόν τοΰ Κ. Κάμερων ώς 
πρέσβεως είς 'Ρωσί&ν.

Ή έφημερϊς ό ΚινκινυάτειοςΧρόνος λέγει, 
ότι ό Κ. Κοβόεν γραφ-ας πρός τόυ στρατηγόν Σκώτ 
έγφραζει γνώμην, οτι. έάν μέχρις άπριλίου ή απο
στασία ύεν καταβληθή, ί; ’Αγγλία βιαζομένη ύπό τής 
κατακραυγής ^οΰ πλήθους καϊ τής ζημίας τών βιομη
χανικών συμφερόντων θέλει άναγκασθή νά άνοιξη 
τούς λιμένας τής Νότου.

’Άύεται, ότι ό στρατηγός Ούόλ θέλει απαιτήσει 
παρα τοΰ στρατηγού Χοΰγγερ τήν ιϊπό τής Νόρλφοκ 
άπομακρυνσιν τώυ γυναικών καϊ παίδων. Πιστεύεται 
οέ, ότι ι) ιϊποστολή τοΰ στρατηγού Βουρνσάύδ, σκο
πού έχει τήν προσβολήν τής Νόρφολκ.’Αμφότεραι αί 
ειδήσεις αύται είσιν ιιδέσποτοι.

Τό Συνέδριου έφήφισεν 6 όκατομ. δολλάρων, είς 
συμπληρώσου τών ήδη άρξαμέυων οχυρώσεων καϊ είς 
ΐδρυσιν νέων. Έκ τούτων 1,050,000 δολλάρων εισι 
προωρισμένα διά τήν κατάρτισιν τών άμυντηρίων τής 
Νέας Ύόρκης.

Αί άπό 19ης ίανουαρίου ειδήσεις προλέγουσι τήυ 
προχώρησιν τοΰ στρατού τοΰ Ποτομάκ, καϊ ότι οί Ό- 
μοσπονδικοϊ έσκόπουν νά προσβάλωσι τήν Νόρφολκ.

Τήν 3ηυ τοΰ ίσταμένου τό ταχυδρομικόν ατμόπλοιου 
ή 'Αμμωνία άφικετο είς Σαουθάμπτων κομίζων 
ειδήσεις έκ νέας Ύόρκης, άπό 21ης τοΰ ίανουαρίου, 
τάς εξής·

Ή πρό τίνος διαδοθεΐσα ε’ίδησις, περϊ μάχης γευο- 
μένης εν Κευτούκη έπιβεβαιοΰται. Ή μάχ>ι αΰτη δι- 
ήρκεσεν άπό τής 6ης πρωινής όϊρας μέχρι λύχνων 
άφών, ότε πάντες οί ’Ανθενωτικοί έτράπησαν φεύγον- 
τες έν πάσ>; αταξία πρός τό εαυτών στρατοπέδου. 
Πάντα τά πυροβόλα αύτώυ, τα έφόδια, αί σκηναϊ καϊ 
οί ίπποι περιήλθον είς χείρας τώνΌμοσπονδικώνβΓό 
λογίζονται οί φονευθέντες έκ τών Ανθενωτικών’ σμι- 
κραϊ δε λέγονται αί ζημία» τώυ έναντίων. Τό 10ου 
σύνταγμα τής Ινδιάνας άπώλεσεν 7·5 άνδρας πεπτω- 
κότας καϊ τραυματ ίας.

Τηλεγράφημα έξ Ούάσιγκτων άνήγγειλεν είς Νέαυ 
Ύόρκην, ότι ή κυβέρνησις έλαβεν έπίσημου εϊδησιν 
περϊ ένδοξου νίκης έυ Κεντούκη, καϊ ότι οί Ανθενωτι
κοί άποσυνετέθησαν καταλιπόντες πάντα τά ίαυτοιν 
καϊ φεύγοντες έν ώόβω καϊ τρέμω. Μεγάλην έχάρη- 
σανχαράν οί Όμοσπουδικοϊ ένΝέα Ύόρκή.

Αί χρηματικαϊ τράπεζα» έπηύξησαν τά μεταλλικά 
αύτών ιιποθεματικά κεφάλαια, καϊ συνάμα κατεβίβα- 
σαν τάς προεξοφλήσεις. Θύδεμια αύτώυ έν Νέα Τόρκη 
ήρνήθη τήν έξαργύρωσιν τών γραμματίων αύτόιν. Τό 
συνάλλαγμα ’έμεινε καθαρόν.

Τό ταχυδρομικόν άτμόπλοιον Καναδά, άφικόμε- 
νον τήν ίην τοΰ ίσταμένου εις Κουήυσταουν έκόμισεν 
ειδήσεις έκ Νέας Ύόρκης άπό 23 ίανουαρίου.

Ή ήττα τών ’Ανθενωτικών έπιβεβαιοΰται. Ό τύπις 
τής Νέας Ύόρκης θεωρεί τήν έν Σόμμερσετ νίκην ώς τό μεγίστου κατόρθωμα τών 'Ομόσπονδων κατά τώυ 
Ανθενωτικών, άπό τής ένάρξεως τοΰ πολέμου. 'Ημε
ρήσια διαταγή τοΰ επι των στρατιωτικών υπουργού 
έπαινεΐ τήν άνδρίαν τών στρατευμάτων καϊ υπόσχε
ται άμοιβάς. Ή κατά τής Νόρφολκ διαφημισθεΐσα 
προπαρασκευή διαφεύδεται. Πολλά ελήφθησαν νέα 
οικονομικά μίτρα λίαν έπωφελή. Ο προϋπολογισμός 
τοΰ ναυτικού διά τό ένεστώς έτος άναβαινει είς 48, 500,000 δολλάρα)ν. ’Αγγέλλεται, ότι ό στρατηγός 
Βουρυσάΐδ μετά τοΰ σώματος αυτού αφικετο είς Πιμ- 
λικο Σάουυδ έτοιμος νά προσβάλη τήν Νηούβερν. Οί 
Ανθενωτικοί παρασκευάζονται είς άμυναν.

ΜΕβ,ΙΚΟΝ. — Διαλυθέντος τοΰ Συνεδρίου κατά 
τήν Ιΰηυ τοΰ μηνος δεκεμβρίου καϊ τής κυβερνήσεως 
άναλαβούσης τήν δικτατορίαν, προσεκλήθησαν πά
ραυτα 52.000 Έθυοφυλάκωυ, νέου υπουργείου διω- 
ρίσθί] καϊ βαρείς φόροι έπεβλήθησαν είς τούς κατοί
κους, πρό πόντιον δέ είς τούς παρεπιδημοΰντας ξένους 
υπηκόους.

Τά γαλλοϊσπανικά στρατεύματα ευρισκονται ήδι; 
έπϊ τοΰ μεξικανικοΰ έδάφους’ οί συμμαχικοί στολοι 
περιβάλλοϋσι τούς λιμένας αυτού, καϊ κατά πάντα 
τά φαινόμενα ή τύχη μιας τών δημοκρατιών τοΰ άλ
λου ημισφαιρίου διακυβεύεται, συνάρσει τριών μεγά
λων εύρωπαίκών μοναρχιών, ά>ν ή μία θυγάτηρ πρω
τότοκος, ή δεύτερα εγκονος καϊ ή τρίτη άνεφιά τής 
Δημοκρατίας!

ειδήσεις, ο'ίτε Τούρκοι καϊ οί άποστάται διατελοΰσιν 
έπϊ εξ ολας ημέρας είς άντιπαράταξιν, άπέχοντες άλ- 
λήλων κατ' άπόστασιυ τεσσάρων περίπου σταδίων καϊ 
είς μηδεμιαν συμπλοκήν ερχόμενοι.

Ό Δερβής πασσάς κατασκευάζει στρατιωτικήν οδόν 
πρός τά αυστριακά μεθόρια' διατί άρά γε ; μήπως 
σκοπεί νά πορευθή αύτήν ;

'Αποτρόπαιου καϊ πάλιν συμβάν, παρομοίου τοιν άλ
λοτε έν Βάρνη ύπό τοΰ πασσά γενομίνου, συμβαίνει 
καϊ νυν έν Ίωαννίνοις τής Ηπείρου. Ό γενικός διοικη
τής τοΰ τόπου άφαρπάσας άπό τώυ γονέων αυτής την 
δεκαεπταετή θυγατέρα τοΰ ράπτου Χρη~ου Κατσανου, 
έκλεισεν αύτήν έν τω χαρεμίω του, έπϊ λόγω δήθεν, 
ότι ή κόρη έδέχθη τόν ισλαμισμόν. Μηδέ τού άρχιε- 
ρέως αί δεήσεις, μηδέ τών προξένων τής Γαλλίας καϊ 
τής 'Αγγλίας αί προτροπαϊ, μηδε τοΰ τής'Ρωσίας αι 
διαμαρτυρήσεις ίσχυσαν, καϊ ή κόρη διατελεΐ παλλα- 
κϊς εις το χαρεμιού.

ΑΜΕΡΙΚΗ.— 'Έχομεν ειδήσεις έκ Νέας Ύόρκης 
άπό 17ης, 19ης, 21ης καϊ 23ης ίανουαρίου.

Λί άπό I 7ης λέγουσι τάδε'
Τό Συνέδριου ένέκρινε τόυ διορισμόν τοΰ Κ. Στάν- 

των ά>ς υπουργού έπϊ τών στρατιωτικών.
Ό στρατηγός Μακλέλλαν παρέστη είς τό Συνέ

δρων, ΐνα παράσχη διασαφίσεις έπϊ τής πορείας τοΰ 
πολέμου. Λέγεται δέ, οτι Φροεΐπε τήν έν τάχει κατα
στολήν τής αποστασίας. Ή στρατιά τοΰ Μισσισ- 
σιπή σύγκειται εκ 19 συνταγμάτων πεζικού, 4· ιππι
κού καί 7 κανονοστοιχί'ών. \

Τό Συνέδριου παρεδέχθη \ό περϊ ενιαυσίου φορου 
νομοσχέδιου, όπερ, σύν ταΐς πρρσόδοις τοΰ τιμολογίου
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Αί άπό \Οης Ιανουάριον έκ Μεξικού ειδήσεις αγγεΧ- 

Χουσιν, οτι ό στρατηγός Πριμ καί αι αγγΧογαΧΧικαι 
μοΐραι άφίκοντο είς Βέραν Κρούτς την ιην τοΰ αυτού 
μηνός, καί οτι αί τρεις σημαΐαι των συμμάχων εκυ- 
μάτιζον έπί των έπάΧξεων της πόΧεως εκείνης καί 
τοΰ φρουρίου τοΰ Άγ. Ίωάννου δέ ΟΰΧΧοά. Οί Μεξι
κανοί έπέμενον είς άντίστασιν κατα τα ένδον των χω
ρών αυτών.

Αί έξ IN ΑΙΩΝ ειδήσεις φθάνουσι μέχρι 13ης Ια
νουάριου. Ή εξαγωγή τοΰ νίτρου άπηγορεύθη, ιτΧήν 
τοΰ άποστεΧΧο μόνου εις άγγΧικούς Χιμενας.

Τό βόρειον μέρος τής επαρχίας Καναρά παρεχω- 
ρήθη ΰπό τής προεδρείας τοΰ Μαδράς είς τήν τής 
Βομβάης.

ΓΙΑΛΤΑ.
Έπιτοαή τής ίδιαιτ. αλληλογραφίας τού Βρε ττ. Αστε’ρος.

ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ, τή 4 η φεβρουαρίου 1862.

(’Ενταύθα ό άξιότιαος άνταποκοιτής ήμών ιστορεί εν εκτασει τα 
κατά τόν αύτοζροτορικόν λόγον, περί ών έν οίκείω τόπω ελαλήσα- 
μεν. Παοαδεχεται δέ, οτι ή κυβέρνησες τού αύτοκράτορος Ναπολέ- 
οντος άφίησι τήν ευθύνην τής λύσεως τού ρωμαϊκού ζατήματος είς 
τούς αντιπροσώπους τού γαλλικού ?θνους· είτα δέ προσθέτει)·

Ή ένιαυσία εκθεσις της καταστάσεως τού Κράτους, μ’ όληυ τή-, 
εκτασιν αυτής, είναι αξία σπουδαίας άναγνώσεως, ώς εμφαίνουσα 
πολυάριθμα και ουσιώδη γεγονότα μαρτυρούντα τήν κίνησιν καί τάς 
προόδους τού έθνους κατά τό έτος 4861 , . . . Μ’ όληυ τήν αγρο
τικήν καί βιομηχανικήν κοίσιν ή τάξις και ή γάτΜ όιεττ,ρτιθτ,σν.ν 
ά'/.ραιγνώς, ό δέ τόπος έξέρχεται νικητής. Τό μέζζον είναι πλήρες 
χρηστών ελπίδων, κτλ.

(Ή επιστολή αναπτύσσει τά περί ρωμαϊκού ζητήματος επίσημα 
έγγραφα, και λέγ.'ΐ)· Τά έγγραφα ταύτα διήγειραν μεγάλα; συ-ητή 
σεις μεταξύ τών μελών τών νομοθετικών σωμάτων. « Πρός τί ή δη- 
«μοσίευσις τών έγγοάφων τούτων, λέγουσιν, εάν σκοπόν είχε νά 
«προκαλέση άπόφασιν οριστικήν άπό ρ.ίρους τής αύτοκρατοριζής 
«κύβερνήσεως, άφ’ ού πρώτον δικαιολογηθή ή ανάγκη αύτη ;» . . .

Άμφότεοα τά βουλευτικά σώματα έξελέξαντο έπιτροπήν, εί; σύν
ταξιν τής άπαντήσεως αύτών είς τόν αύτοκοατορικόν λόγον. Πρόε
δρος τής έπιτροπής είναι δικαιωριατικώς ό πρόεδρος τής Γερουσίας.

Τό περί έξαργυρώσεως τού έπί τών προσόδων χρέους 4 τοΐς 0/θ 
συζητεΐται έν τώ νοαο^ετικώ σώριατι, κτλ.

*Π ’Εποχή τής Μαδρίτης δημοσιεύσει διακήρυξιν τού προέδρου 
τής μεξικανικής δημοκρατίας, δι' ής ό Κ. Ζιουαρεζ διαμαρτύρεται 
κατά τής κατοχής τής Βέρα Κρούτς ύπό τών 'Ισπανών καί κηρύττει, 
ότι ή μεξικανική κυβέρνησις είναι μεν διατεΘειαένη νά ικανοποίηση 
τάς δικαίας άπαιτήσεις, άλλ’ ότι ουδέποτε θέλει ύποκύψει είς όοους 
επιβεβλημένους ύπό τής βίας.

*11 Έ λ π ί ς κατακρίνει τήν ’Εποχή ν, ώς παραδεχθεΐσαν τήν 
υποψηφιότητα αυστριακού πρίγκιπας διά τόν θρόνον τού Μεξικού 
καί λέγει, ότι 'Ισπανός ποέπει νά ήναι ό άναβησόμενος έπί τού θοό- 
νου τού Μοντεζούαα.

ΊΊ ’Αγγλία βεβαίους χαίρεται όρώσα τήν Γαλλίαν ζαί τήν ’Ισπα
νίαν άναδεχομένην τήν πάλην, ής τούς καρπούς αύτη πρό πασών θέ
λει απολαύσει· τουλάχιστον ό X ρ ό ν ο ς δέν κρύπτει τήν χαράν 
ταύτην.

Κατά τήν διαμονήν τής γαλλικής μοίρας είς 'Αβάναν, οί κάτοικοι 
τής νήσου εκείνης έδεξιοίθησαν μεγαλως τούς συμπατριώτας ήμών. 
Ό στρατάρχης Σεράννος εδωκε συμποσιον μέγα είς τούς άρχηγούς 
τών δυνάμεων τών τριών συμμάχων. Ό στρατηγός Πριμ ήγειοε 
πρόποσιν ύπέρ τής βασιλίσσης τής Άγγ)ίας· ό άντιναύαρχος Ζιου 
ριέν δέ λά Γραβιέρε, ύπέρ τής βασιζίσσης τής Ισπανίας- ό δέ μοι- 
ράρχης Δούνλωπ, ύπέρ τού αύτοκράτορος τών Γάλλων. Πάσαι αί 
προπόσεις αύται έχειροζροτήθησαν ένθουσιωδώς. /Οτε δέ ό στρα
τάρχης Σεράννος επιεν ύπέρ τών τριών όμού ηγεμόνων καί ύπέρ τής 
συμμαχίας τών τριών έθνών, «έπ’ άγαθώ τής άγάπης καί τού πο
λιτισμού,» τότε αί έπικροτήσεις έγένοντο σφοδοόταται.

Αί έξ ’Ανατολής ειδήσεις άγγέλλουσιν, ότι άπόπειρα δολοφονίας 
έγένετο κατά τού ηγεμόνας τών ηνωμένων 'Ηγεμονιών τής Αακίας, 
πρίγκιπας ’Αλεξάνδρου Κούζα. "Αγνωστοι μέχρι τούδε αί λεπτο- 
μέρειαι καί τά αίτια τής άποπείοας ταύτης.

Ό Λουκάς Βουκάλοβιτς άντικατεστη ύπό ίερε'ως τινός φανατικού, 
ού όνομα Νικηφόρος (Νικοφόρ).

Τέλος αγγέλλεται έξ Αθηνών ή πτώσις τού ύπουργείου Μιαούλη 
καί ή αντικατάστασις αυτού ύπό τού ύπουργείου Κανάρη. Ό τηλέ
γραφος λεγει, ότι έπίδειξις έγένετο έν τγ ελληνική μτ,τροπόλει άΐχ- 
λάζοντος τού λαού είς τιμήν τού νέου πρωθυπουργού καί είς δόξαν 
τού καλε'σαντος αυτόν είς τά πράγματα Βασιλέως- άλλα τότε πρός 
τί ή περιόρισις τού στρατού είς τούς στρατώνας καί η πληθύς τών 
περιπόλων ή τάς αγυιάς διατρέχουσα ; 'Ημείς πριν ή επικροτήσω- 
μεν άναμένομεν πληροφορίας, έάν μή θετικάς, τουλάχιστον μή άν- 
τιφατικάς πρός άλλήλας.

Δέν μοί άπεκρίθητι, έάν άληθώς ό πρωτότοκος υιός τού πρίγκι
πας Λουΐτπόλου τής Βαυαρίας διορίζεται διάδοχος τού ελληνικού 
θρόνου υπό τού βασιλέως Οθωνος. 'Ο ευρωπαϊκός τύπος βέβαιοί 
τούτο, ώς πράγμα, τετελεσμένου · άλλ’ ούδείς τών ενταύθα γνω ■ 

στώ·; uo’j 'Ελλήνων γιγνώσχει ούδέν. Άα»ι?άλ).ω μύάχστα, έάν καί 
ό ποίσβυς τίς ΈΙΙάίο; κύτός ίκεΐνο; ε-/:ρ ττεοί τούτου γνώτεν οίαν- 
ίήττοτε. ’Επαρχιακή τις έοζαερί;, ή Ή / ώ τής Μ α η ι ί ν νη ; 
(30 ΐανουαοίον), καταρίρεται πικρότατα κατά τοΰ ίιορισαοϋ τού
του, καί οιωνίζεται, λίαν κακώς, πολλά κακά.

Τήν εσπέραν τής 3ης τοΰ ίσταμένου μηνός, περί 
τήν }0ην ώραν μ. μ., άπαντες οι ενταύθα επιδη- 
μοΰντες έμποροι 'ΕΧΧηνες συνήΧθον έπί τό αυτό έν 
τή οικία τοΰ μεγαΧεμπόρου καί φιΧεΧευθερου Κ. Μι- 
χαήΧΕ .'Ροδοκανάκη, ίνα έκΧέξωσι έπιτροπήν, ήτις νά 
παρουσιασθή είς τόν ΰμέτερον πρέσβυν Κ. Σπυρίδωνα 
Τρικούπην, όσον οΰπω απερχόμενον είς τήν ΈΧ- 
Χάδα, και έκφραση αύτώ εΰσεβάστως έκ μέρους τών
ep Λονδίνω (ΕΧΧηνο>ν9 evOev μεν την ^γενικήν λύ- 
ττην, ην θίΧουσι/ν αίσθανθη εκ τής άττονσιας αυ
τόν, ενθεν δέ καϊ τήν βαθεΐαν αυτών ευγνωμοσύ
νην, δύ οσους κατεβαΧε εττ! τοσαύτα ετη κόπους καί 
προσπάθειας, ώς αντιπρόσωπος τής ΈΧΧάΒος είς τούς 
δυσχερέστερους και δυσμενέστερους ποΧιτικούς πε
ρισπασμούς τής ήμετέρας πατρίδος,

Ο Κ. Μι-χαήΧ Ε. 'Ροδοκανάκης, όστις κατείχε τήν 
έδραν τού προέδρου, άναστας προσεφώνησε προς τούς 
συνεΧθόντας ευφυέστατου Χογίδριον, κα\ έζέθηκε τούς 
Χόλους, δι ονς νομίζει αναγκαιότατου έκ μέρους τής 
ενταύθα εΧΧηνικής κοινότητος το μέτρου τούτο. Μετά 
τό τέλος δέ τού Χόγου αυτού, ουπερ θέλομεν δημο
σιεύσει είς το προσεχές ήμών φύΧΧον, ήγέρθη ό Κ. 
'Αντώνιος 'Ράλλης, όστις δι' έπίσης ευφυούς λογιδρίου 
ύποστηρίξας τήυ πρότασιν τού προέδρου, έπρότεινεν 
επτά ονόματα άζιοτίμων προσώπων, ϊνα συγκροτή- 
σωσι τήν περί ής ο λόγος έπιτροπήν, ατινα και παμ- 
ψηφει έγένοντο παραδεκτά. Είς τνν έπιτροπήν δέ ταύ
την, ής τά μέλη είναι οι Κύριοι Μιχαήλ Ε. 'Ροδοκα- 
νακης, Δ. Βασιλείου, Δημήτριος Σκαραμαγκάς, Κων
σταντίνος Γεραλόπουλος, Σταμάτιος Τζιτζίνιας, 
Ρεώργιος Καβάφης, και Σπυρίδων Μαυρογιάννης, 
έναπόκειται ήδη νά συντάζη τήυ ευχαριστήριου 
προσλαλιαυ, τήυ προσφωυηθησομέυηυ προς του Κ. Σ· 
Τρικούπηυ, και έκλέζη το καταλληλότερου έυθύμιου.

Έυ καιρώ τώ δέουτι θέλομευ δημοσιεύσει το απο
τέλεσμα.

Τά είς τον λιμένα τχς Σαουθάμπτωνος προ 
πο7νλοϋ παραμονεύοντα δύο πλοία «Τασχαρόρα» 
καί «Νασχβίλλ,» τδ μέν άνηκον είς τάς Ένωτι- 
κάς πολιτείας της Αμερικής, τδ δέ είς τάς Άν- 
Οενωτικάς, έξηλθον εσχάτως διώκοντα τδ έν τδ 
έτερον. Περί τούτων λέγει τά έξης ό εκεί αντα
ποκριτής τοΰ Χρόνον

(< Ο μικρός αποκΧεισμός ήρθη τέΧος πάντων, καί 
αμφότερα καί Τασκαρόρα καί ΝασχιβίΧΧ πΧεουσιν 
ήδη έΧευθέρως εξω τοΰ Χιμένος. Μεθ' οΧην τήν αΰ- 
στηραν έππήρησιν, ήν άπό τής 8ης ίανουαρίου, τό 
πρώτον τών ανωτέρω μνημονευθέντων πΧοίων έξήσκη- 
σεν έπί τοΰ δευτέρου, τό τών ανθενωτικών έπιτηδείως 
κατωρθωσε νά διαφυγή τήν προσοχήν τοΰ τρομερού 
ανταγωνιστοΰ.

»Αια τής έκδόσεως τεΧευταΐον τοΰ νόμου, δι οΰ δέν 
επιτρέπεται ή άναχώρησις τοΰ ενός είμή μετά ταρέ- 
Χευσιν 2i ώρών άπό τής άναχωρήσεως τοΰ ετέρου, κα- 
τωρθωσεν ή ΝασχβίΧΧ ν' άποφύγρ τοΰΧάχιστον έπί 
τοΰ παρόντος τήν σύΧΧηήτιν. Αιότι μετά τόν άπόπΧουν 
αυτής ή Τασκαρόρα έμποδίσθη κατά τόν νόμον ΰπό 
τοΰ άγγΧικοΰ πΧοίου Σχιαννόν, άναστείΧαντος αυτήν 
επί 2ί ώρας. 'Εντός τοΰ χρονικού τούτου διαστήματος, 
καθ' ό έφυλάσσετο ΰπό τοΰ Χχιαννόν μέχρι τής 5 ώ
ρας μ. μ. ή ΝασχβίΧΧ πρέπει νά έπροχώρησεν ΰπέρ 
τά 200 μίΧια.

» Σήμερον, 4· φεβρουαρίου, ή Τοσκαρόρα. ήτο είς 
τον όρμον Κάους έχουσα έν ένεργεία τήν άτμομηχανήν, 
τό δέ Εχιαννόν ήτο εξωθεν αυτής. Τινές τών άξιωμα- 
τικών τής Τοσκαρόρας ήσαν είς τό παράΧιον μέχρι 
μεσημβρίας,

ί'Ο Κ. Ύανσεϋς, εις έκ τών άπεσταΧμένων τών 
Μεσημβρινών ΠοΧιτειών φθάσας πρό έξ περίπου μη
νών ένταΰθα, άινεχώρησεν ώς έπιβάτης είς τό ταχυ
δρομικόν άτμόπΧοιον τών δυτικών ’Ινδιών, «τόν Ση- 
κουάνανη τό άποπΧεΰσαν σήμερον.»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 6 1862Ή τοΰ άστεος τοΰ Λονδίνου έπιτροπή έπί τώυ κοί 
νών οχετών συνεκρότησε προχθές τήν έβδομαίαν συ^ 
έΧευσιν, καθ' ήν ό Αόκτωρ Λεθβάϋς, ό άστυνοαικ'η 
ιατρός, έφείΧκυσε τήν προσοχήν τών μεΧών είς τό ό 
ξής Χίαν ένδιαφόρον τήν δημόσιον ΰγίειαν πράγμ^ 
Ειπεν, ότι έξετάσας τά έν τώ άστει βουστάσια εΰρει 
ότι τινές μέν δαμάΧαι έπασχον τους πνεύμονας (πλ^ 
ροπνισ μονιάς), έτεροι δέ έκ νοσημάτων τοΰ στόματος 
(έπιζωωτικαί άφθαί), καί άΧΧαι έκ νόσων τών ποδων 
καί όΧίγαι έκ νόσων τών θηΧών τών μαστών. "OXm 
αΰται αι νοσοι είναι μοΧυσυ,ατικαί καί μεταδίδουσιν 
τό γάΧα ιδιότητας έπιβΧαβεϊς είς τούς πίνοντας αυτό 
Είς τινα παραδείγματα το γάΧα ήτο δηΧητηριώδες /cQ1 
έπροξένησεν έξανθηματικοΰς πυρετούς είς τούς πιόντας 
Πρός έπιβεβαίωσιν έποιήσατο μνείαν τών άξίωμα έ· 
χόντων περί τά τοιαΰτα ’Ιακώβου καί τοΰ καθηγητή 
Χερτου'ίζ έκ ΒεροΧίνου, καθώς και τόν Κ. Ι'αμγή, 
τόν προϊστάμενον τοΰ κτηνιατρικού σχοΧείου είς ’£. 
διμβοΰργον, Χέγοντος ότι τοιοΰτον γάΧα γεννά «αί 
θάνατον είς τοΐς χοίρους καί μόσχους, έάν πίωσιιι, Άλλα καί όΧιγον έκ τοιούτου γάΧατος άν προστεθί) 
είς τό καθαρόν, καθιστά τούτο δηΧητηριώδες. Έκ τΐ>ι 167 βουστασίων, απερ έπεσκέφθη κατά τήν παρεΧ 
θοΰσαν εβδομάδα, ί· I χρήζουσι διορθώσεως.

ΠΡΟΟΑΟΙ ΕΝ ΠΑΡΙΕΙΟΙΣ.— Ή φύτευσις δέν 
δρων καί ή οικοδομή φανοστατών προβαίνει ταχέω\ 
εις τήν κρηπίδα τής Μεγισσερίας, είς τά παΧαιά έξω 
τερικά βουΧεβάρια, ε'ις το βουΧεβάριον τής βασίΧίσ 
σης Όρτενσίας κτΧ. Μόνον είς τό βουΧεβάριον τήι 
βασιΧισσης Όρτενσίας άνηγέρθησαν 300 φανοπάται 
Οι νέοι φανοί διαφέρουσι μεγάΧως τών παΧαιών 
όντες κυΧινδρικοί άντί τετραγωνικών, καί έχοντες άν 
τανακΧαστήρα άντανακΧώντα πέριξ τό φώς. Τό ρύγ 
χος τοΰ φανού είναι πΧατύτερον, ώστε ή δαπάνη ai 
ξάνεται κατά 8 τοΐς εκατόν, άΧΧά τό φωτόμετρον δει 
κνύει, ότι τό φώς είναι 300ά«ίς ισχυρότερου. Οί νέο 
φανοστάται έχουσι μόνον 2 μέτρων και 70 εκατοστά 
ύψος, αντί 3 μέτρων καί 80 εκατοστών.
Ό όΧικός άριθμός τών φανών έν Παρισίοις κατά τή. 
Ίην Ίανουαρίου 1861 ήτο 21,248, έξ ών 18,469 ήνα 
πνον δι άεριόφωτος (gas), 1879 δι έΧαίων, καί 901 
είναι σχιστόφανοι. Έννεακόσια δι άεριόφωτος φώτι 
θεΧουσι προστεθή κατά τό διανυόμενον έτος. Ή προ 
φωτισμόν προϋποΧογισθεΐσα δαπάνη κατά τό 186; 
είναι 3,089,600 φράγκων, περίπου έν εκατομμύριο, 
πΧέον τής προϋποΧογισθείσης τω 1860.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗΣ!.

ΕΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΩ, τό 4<) γεγρουαρίου 18G:

Οι χωρικοί ποΧΧών χωρίων ΰπό έπαναστατικοΰ ε 
ρεθισμοΰ διεγερθέντες παρεσκευάσθησαν νά πορευθώ 
σιν είς Βουκουρέστιον. Ό έπαρχος, θεΧήσας νά τού 
άναχαιτίση, έφονεύθη ΰπ' αύτών, ό δ' έφορος έκακώθη

Ό πρίγκιήτ Κούξας έξαπέστειΧε στρατόν, ΐνα τού1 
συναπαντήση καί έμποδίση διά βίας τήν πορείαν αύτώι

ΙΑΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΝ ΑΣΤΕΡΑ.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ, ΤΗ 4/ι ΦΕΒΡΟΥΑΕΙΟΥ 1861 

[Χτ,ιρθ'εν ίν Λονίίνω γΟϊς, περί τήν εσπερινήν ωον.ν.)

ΠροσκΧηθείς ό Κύριος Κανάρης, 'ίνα σχηματίση ν 
πουργεΐον, έπρότεινεν ώς μέΧη αυτού άτομα μή γενό 
μένα δεκτά μηδέ ΰπό τοΰ ΒασίΧεως τής 'ΕΧΧάδος, μη 
δέ ΰπό τής κοινής γνώμης. Επομένως τό παΧαιόν ν 
πουργεΐον έμεινε καί πάΧιν είς τά πράγματα.
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