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ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΛΔΏΠΙΖΟΝ ΤΗΝ ΚΟΜΗΝ

Ε A A1 ΟΝ ΤΟΙ’ ΡΟ<)ΥΛ A Ν Δ

Προ^υλάττει τήν κόμην άπί> τής ΠΤΩΣΕΩΣ τών τριχών καί τής ΛΕΥ
ΚΑΝ ΣΕΩΣ αυτών· ο υναμώνει χαί χαθαρίζ&ι αύτήν άπό τής ΠΙΤΤΡΙΔΟΣ 
'κτας-αϊ,ο, αύτήν απαλήν, εΰς-ρο^ον καί ίικ^ανή. Εις οέ τήν ΓΕΝΕΙΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΕΝΈΙΛ καί τόν ΜΥΣΤΛΚΑ τό εΐαΐον τούτο ε’ναί παντόςάλκου 
®·?*κχ/4ώτβρον.  Ίίιως συσταινεται οιά την -κόμην τών πχίαιιν, ώς ε>- 
λ·νχμίι^., ~^μτν,4 κατάσταϊνον αύτήν ΣΤΕΡΕΑΝ καί ΩΡΑ1ΑΝ 
1,νή 3(0, 7(, 10/0, όμοια 1 μικρών, καί 12/ ή γιάό.η.

ΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ Ρ ΑΠΤΙΚΗΣ
TOY SINGER.

72, Cornhill, London, Ε. C.

Έ^ιστώ.υ.εν την προσοχήν τοΰ 
χοινού τής "Ανατολής έπί τών 
αρχαιότερων /.αί τελειότερων 
τούτων /κηχανών τής ραπτι/.ής. 
Είναι χρήσιμοι είς πάντα χλά- 
δον τής τέχνης, ήτοι είς τούς 
ΡΑΠΤΑΣ, ’ΤΙΙΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙ- 
ΟΤΣ, ΜΟΔΙΣΤΑΣ ζαί είς παν εί
δος ραπτι/.ής. ΙΙλέον τών 70,000 
εύρίσ/.ονται είς /.αθημερινήν χρή
σιν έν Αγγλία, Ί^λανοία, Σκω
τία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, 
'Ρωσία καί άλλ.αις χώραις τής 
Ευρώπης. Πάσα οικογένεια οφεί
λει νά ήναι κάτοχος μιας τοιαύ- 
της μ.ηγανής· διότι δι αυτής όύ- 
ναται νά χατασ/ευάζη ό,τιοή- 
ποτε εργον τής ραπτι/.ής δεκάκις 

ταχύτερον ή οιά τής χειρός. Πας έργοστασιάρχης, οστις εισάγει τοιαΰ - 
την μ,ηχανήν εν τώ εργοστάσιο» του, θέλει /.εροίσει περισσότερον ή οιά. 
παντός άλλου"τρόπου. Αί μ,ηχαναί αύται /.άμ.νουσι τό αύτό όις τής χει
ρός ράψιμ.ον /.αί τό εργον αύτών άπεύείχθη προτιμο'»τερον ή τής χειρός. 
Τοΰτο ή'ε άπέοειςαν τά εν "Αγγλία τοσαΰτα /.ατασ/.ευασθέντα γορέ- 
μ.αταΊ κτλ. ζτλ.

^Εχομεν τάς λα.μ.προτέρας μ.ηχανάς είς Οή/.ας παντός είοους πρός 
οι/.ια/.ήν χοήσιν^ ών αί τιμ.αί είναι άπό λίρας 15 εο>ς 20 ε/.ά.σττ.ς. Αί όέ 
μηχαναί μας πρός χρήσιν τών ραπτών /.αί ύποόημ.ατοποιών πρός λίρας 
13 έως 15. Αίρονται ο’ ολαι υ^" έγγΰησιν. Στέλλομ.εν μεθ" έ/άστης μ.η- 
χανής /.α.ί οοηγίας ελληνισ^'. τυπω,υ.ένας, καί ό αποτεινόμενος είς τήν διεύ
θυνσήν τής Ιγημ.ερίδος ταύτης θέλει λά^ει πληροφορίας περί τής φήμ.ης 
μας. Διαταγή τυνοδευομένη μεθ" ενός τ ρ α & ίγ μ α τ ο ς επί τίνος καλής 
τραπέζης τοΰ Λυνάίνου, έ/.τελεϊται παραχρήμα. Διαταγαΐ δΰνανται νά 
σταλώσι /.αί πρός τόν Κ. JOHN F. Ο’ΒκίΕΝ είς τό γ ρ α ν ε'ί ο ν τής 
ε ο η μ. ε ρ ί δ ο ς ταύτης. Μεγάλη κατανάλωοις δύναται νά γίνη χατά 
τήν ’Ανατολήν τών μηχανών τούτων, άν άξιόχρεόις τις ήθελεν άναδεχθή 
νά γείν·/] πρά/.τωρ ημών’ θέλομεν τόν εγοδίάσει διά μηχανών καί τώ πα
ραχωρήσει γενναίαν ύποτίμ.ησιν τών άνοίτέοω τιμ.ών.I. Μ. SINGER & Co. 72, CornhiU Ε C.

ΤΟΙΣ ΕΜΠΟΡΟΙΣ Κ ΑΙ Π ΑΟ1ΟΚ J ΠΤΑ1Σ.
Π α ρ ι σ ί ω ν ·/. α ί Λ ο ν δ ί ν ο υ /. α 0 ρ ε π τ ώ ν / α ί ο ί /. ι α ·/. ο> ν 

έ π ί π λ ο» ν έ ρ γ ο ς· ά σ ι ο ν7 398 ζαί 399, Oxford street, London Y? x 
συστηθεν τό 1822. Ό CllAKLES NoSOTTI προσ/.αλεϊ τού. έπιθυμοΰντας 
νά επιθεο>ρήσωσι τά κεχουσοι/ζένα οί/.ια/.ά. έπιπλα άρίστης /.α.τασ/.ευής 
συνιστάμενα έκ /.α.θρεπτό)ν τοΰ τοιχίου καί τής τρα.πέΖης παντός ε'ίδ υς 
τραπεζών διπλών /.αί μονών^ κω//.ών, καΟεκλών, γ^αγείων, /.ορνι’Σ'ών 
εικόνων^ ανθοδοχείων, κτλ. ζτλ. Τό /ατάστημα τοΰτο απέκτησε μεγίστην 
ι^ήμην διά τάς άρίστας ποιότητας τών πραγμ.ατειών του. Οί πλοιο/τήται 
ίοίως ο'ρείλουσι νά επιστήσωσι τήν προσοχή,ν τοιν έπί τόΐν επίπλων τοΰ 
/.αταστήμ.ατος τούτου, /ατασ/.ευαζομ.ένοιν πρός στολισμόν τών αίθουσο»ν 
καί δωματίων τών πλοίων. Είσοδος, 398 ζ.αί 399, Oxford-Street. AV. 
Εργοστάσιον, 3 ζαί -j, Great Chapel-street, ζαί 102, Dean-street. 
Διαταγαΐ πρέπει νά στέλλωνται πρός τον Κ. J F. Ο BRIEN, 33, Broill- 
pton Square. S. AV. LondonJOHN GOSNELL & Co. {ττρώην Pince G<>sn ει.l

Προσ/.αλοΰν τήν προσοχήν τοΰ /.οινοΰ εις τά ά/.όλουθα μ·ύ^.α
Τού JOHN GOSNELL ix CO., αί άρωματι/αί pρύσεις, πιεέ,όμ.εναι έ/.· 

φέρουν γλυ/.υτάτην εύ'ωδίαν.
Τού JOHN GOSNELL & Co., ή διΰλισμένη λεοαντίς συνιστάται διά 

δωμάτια ασθενών ζαί ώς ή /.αλλιτέρα χαί γνησιωτέρα τόιν όσων ές άν- 
θέοτν γίνονται.

Τού JOHN GOSNELL & Co., τό γνήσιον καί μελανόν σαπούνι τού 
Ούίντζωρ είναι οί/.ονομι/.όν ζαί παλαιόν. "Εξαλείφει τήν /.ο/./.ινάδα /αί 
σ/.ληοότητα τοΰ δέομ.ατος, /.αί /.αθιστα αύτό λείον /.α.ί λευκόν.

Τοΰ JOHN GOSNELL &Co. Εύγεν'ες άρωμα είναι τό εύγενέστερον—
Τό ΕΓΓΕΝΕΣ ΠΑΧΤΜΕΡΟΝ (πο/ζάοα) συνιστάται διά. τήν εύωδίαν 

του /.αί τήν τής αύξήσεως τής χόμ.ης επιρροήν του.
Τό ΕΓΓΕΝΈΣ ΣΑΠΟΓΝΤ διαιρημ. ώς τό /.α.λλίτερον /.αί μ.αλα/.τι/.ώτερον
Τού ΓΔΡ1ΒΑΑΔΙΙ Π ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ είναι τό ε/.λε/.τότερον μύρον.
Τ/ΰ JOHN GOSNELL & Co. ή ζύμη διά τούς όδόντας είναι ή ζαλ- 

όλων τών ζόνεων, ασπρίζει τούς οδόντας, προστατεύει τόν σμ.άν.- 
τον /αί δίδει εύ'ωδίαν είς τό στόμ.α.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΒΑΦΗ ΚΟΜΙΙΣ ^εβαία νάσχηματίσγ /.άθε είδους 
μελανού ή μαλί (ρυσι/οΰ χ( άματος. Δεν βάπτει τήν /.όμ.ην ζαί δεν εχει 
δυσωδίαν.

Τού JOHN GOSNELL & Co. προνομιούχος βούρτσα ταυτοχρόνως 
παστρεύει καί λαμ.πούνει τήν /.όμ.ην.

Στέλλονται /ατάλογοι παντού /.αί διο.ταγαί έ/.τελοΰνται. Κατασκευάζονται 12, Three King-Court Lombard St. London; «



Ο ΙΟΝΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΠΡΟΣ Τ Ο Ν

ΑΓΓΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ.

Τήν παρά πόδας έπιστολήν τοΰ άοκνου συνη
γόρου τών έλληνικών δικαιωμάτων Κ. Λ. Δαν- 
δόλου προς τόν λόρδου Παλμερστων οημοσιεύο- 
μεν, έκ του γαλλικού πιστώς μεταφράσαντες.

Καί τούς μέν απανταχού συναδέλφους ήμών 
τής ελληνικής δημοσιογραφίας προτρέπομεν, πα- 
ρακαλοΰμεν, καθικετεύομε'/, ΐνα παντες όσοι με- 
τενέγκωσιν εις τάς στήλαςτων τήν άνεκτίμητον 
ταύτην επιστολήν τοΰ ανεκτίμητου πατριώτου 
Έλληνος.

Τοΐς δέ απανταχού όμογενέσιν ήμών έν τι μο
νόν λέγομεν φίλοι καί αδελφοί, ά ν α
γ ν ώ σ α τ ε αύτήν.

Μ υ λ ό ρ δ ε,
Φρονώ, οτι έκπληρώ καθήκον πρός τε τήυ πατρίδα 

κα'ι τό έθνος μου, αποτεινόμενος σήμερον πρός υμάς, 
ώς τόν άυδρα τόν τά μάλιστα έν τή κυβερνήσει ίσχύ- 
οντα, τον τά μάλιστα δόκιμου έν τή πολιτική, και 
τόν γερέτατου πάντων τών έν τω ύπουργείω ΰμετερων 
συναδέλφων.

'Εάν όντως ύπάρχη αληθές, μυλόρδε, οτι η αλήθεια, 
τό ουράνιον έκεΐνο φώς, είναι τό μόνον έπϊ 'γής πράγ
μα τό άξιου πάσης φροντίδας καϊ πάσης έρεύνης τών 
άνθρώπων, πεποιθα, ότι ή Ύαετερα Εξοχοτης θελει 
άποδεχθή πάντα όσα έρχομαι λεξωυ ειλικρινώς και 
τιμίως.Άέν έπαυαλαμβάνω τό πώς ό αντιπρόσωπός τής 
βρεττανικής κυβερνήσεως, ό ήμέτερος προστάτης, πα- 
ρεβίασε τήν έν Παρισίοις συνθήκην τήν άπό 'όης τοΰ 
νοεμβρίου 1815 διά τοΰ Συντάγματος τοΰ έτους 1817, 
όπερ έπέβαλεν ήμΐν ό αρμοστής συνάρσει φιλοδοξών 
τινών, ή αγαθών, ή διεφθαρμένων, χωρίς νά έυθυμηθή, 
ότι ή έκ τής διαφθοράς έκπορευομένη έξουσία ουδόλως 
ομοιάζει πρός τόν χρυσόν τοΰ Βεσπασιανοΰ, αλλ οτι 
διατηρεί πάντοτε τι έκ τής καταγωγής αυτής.Άλλ’ ούτε λαλώ περϊ τοΰ πώς τό Σύνταγμα έκεΐνο 
άδιαλείπτως παρεβιάσθη ύπό τών λόρδων αρμοστών, 
οΐτινες αείποτε ήθέλησαν νά αύξήσωσι τήν εξουσίαν 
των, μή ειδότες, ότι αί κυβερνήσεις σφαλλουσι σφάλ
μα μ.έγα νομίζουσαι αύξανομένην τήν εαυτών έξουσίαν 
διά τής αύξήσεως τής εαυτών Ισχύος' διότι αυταπό
δεικτον υπάρχει, ότι πανοπλία λίαν βαρεία φέρει είς 
ηρεμίαν τον φεροντα αύτήν.

Εύλόγως ήδύνατό τις νά ΰποθέση, ότι οί κύριοι ού- 
τοι έλησμόνησαν τήν ιστορίαν, άρχαίαυ τε καϊ σύγ
χρονον διότι άλλως ή πρώτη τούτων ήθελε διδάξει 
αύτοΐς, ότι Θεόπομπος ό βασιλεύς τών Σπαρτιατών, 
πτοηθεϊς έκ τοΰ μεγέθους τής περιβαλλουσης αυτόν 
απολύτου έξουσίας, έσύστησε τούς 'Εφορους, μεθ' ών 
διεμερίσθη τήν έξουσίαν, πρός δέ τήν συμβίαν αύτοΰ 
τήν έπιτιμώσαν αύτόν, ώς μέλλοντα κ.ατάλιπεΐν εις 
τά τέκνα του έξουσίαν λίαν περιωρισμένην, είπε" 
«Ναϊ, καταλείπω αύτοΐς έξουσίαν μάλλον συυεσταλ- 
» μόνην, άλλά διαρκέστερα)’.» Ή ιστορία τής ήμετέ- 
ρας έποχής καταδεικνύει τήυ φρόνησιυ τοΰ αρχαίου έ
κείνου και προορατικού βασιλέως διά τώυ αλληλο
διαδόχων πράξεων τών λαών, τώυ αύτοκρατόρων, καϊ 
τών βασιλέων τής νυν Εύρώπης.Άλλ’ άντϊ νά ώφεληθώσιν έκ τώυ μαθημάτων τού
των τοΰ παρελθόντος καϊ έ< τών μεγάλων παραδειγ
μάτων τοΰ έιεστώτος οί λόρδοι άρμοσταϊ ήθέλησαν 
νά ύποδουλώσωσιν ημάς κατά κράτος, δεσποτικώτε- 
ροι, αύθαιρετώτεροι καταστάντες έν τι/ πρός ημάς 
συμπεριφορά αυτών.

Δέυ μνημονεύω, μυλόρδε, ότι τό Ιόνιον Σύνταγμα 
παρέχει εις τον λόρδον αρμοστήν τό δικαίωμα τοΰ ά 
υαβάλλειυ τήυ ένέργειαν το)υ νομοθετικών Σωμάτων, 
μόνον έν αυαγκη έ πειγούση καϊ ούχϊ κατά τό δοκοΰν 
καϊ άρεστόν αύτώ, ώς έκάστοτε έγένετο' δέν άναμι- 
μυήσκω έπισης, ότι καϊ τό δικαίωμα τοΰτο άπαξ μό
νον είναι θεμιτόν, δ-ότι άλλως ούχϊ μόνον δέν ήθέλα- 
μευ εισθαι, ούδέ κατ' έπ ιφάνειαν και·, κυβερνησις έ- 
λευθέρα καϊ ανεξάρτητος, ώς έκήρυξευ ήμάς ή έν ΓΊα- 
ρ σίοις συνθηκη, ούδέ κυβέρνησις ίονική έκπροσωπευ- 
ομένη καϊ διευθυνομε η ύπό Ίουίων, ιόσπερ έθεσπίσθη 
ύπό τοΰ Συντάγματος τοΰ έτους 4817, άλλά κυβέο- 
νησις τις ακαταυόμαστος ή πολυώνυμος κατά τήν α
ρέσκειαν έκάστου.

Δέν λέγω πρός τήν Ύμετέραν Εξοχότητα τό πώς 
ή νομοθητική Συνέλευσις διεμαρτυρήθη ήδη εγκαίρως, 
καί τοι ματαίως κατά. τής αύθαιρέτου πράξεως τής 
δευτερας αναβολής, ούτε το πως, χωρίς ο ίονικός 
Χάρτης νά το λίγη ού..ε νόμος ούδεϊς νά τό έπιτρ-. ,~η, 
ή προστάτρια κυβέρνησις ήθόλησε νά δικάση τό ζή
τημα ’ύπό τώυ δικηγόρων τοΰ στέμματος, τών μηδό-

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.

ι άρμοσταϊ δύνανται να αυαβαλλωσι το ιονιον 
βούλιον, οσάκις θέλωσι, προσθετοντες μονον 
ναπόφευκτον όρον τοΰ, «οτι το Κοινοβουλίου θε-

, X - / , , \ r/ ςκ / ·> £-λω? εις τα ηαετερα και ort οικαιου
ίσου καϊ ορθόν ήν έν παντϊ ζητήματι ένδιαφέρουτι τας 
κυβερνητικός άρχάς, τό κοινή αύτών συμφωνία άνα- 
φέρεσθαι είς τήν κρίσιν καϊ ιϊπόφασιν τοΰ εκλεχθη- 
σομένου ή τών έκλεχθησομένων δικαστών, και ουδέ
ποτε τολμάν καϊ γίγνεσθαι και δικαζόμενος και δικα
στής συνάμα έν τή οικία αύτοΰ δίκη. Όμολογητεον, 
ότι παράδοξον τωόντι είναι, ενώ η γνώμη τωυ δι 
ρωυ τοΰ στέμματος άνεπαρκεΐ υα λύση τας μ
τής Βουλής τών Κοινοτήτων καϊ τής τώυ λόρδων τής 
Αγγλίας, ώς άπεδείχθη έν τή αρχαία υποθέσει τοΰ 
Σκίυερ, πώς ή άγγλική κυβέρνησις απαιτεί, ώστε η 
κρίσις τών δικηγόρων εκείνων νά ήναι υποχρεωτική 
είς Κράτος ελεύθερον καϊ ανεξάρτητον, όπερ ή 'Αγγλία 
προστατεύει μόνον καϊ πλέον ου.

Άλλ'ούδέ θέλω είπεΐ τό πώς οί κύριοι δικηγόροι εν 
αδικία, καταβοώση καϊ άτοπίαύπεριιεγέθει, επηυεγκου 
άπόφασιν, παράδειγμα λαβόντες λίαν αναρμόστως εκ τών έν τή εαυτών πατρίδι γιγνομενων, οτι δηλαδη οι 
λόρδο 
Κοινο 
του άι »λει άυαποφεύκτως συνελθεί ε’ρτος τών ύπο τοΰ Συν- 
ιιτάγματος προβλεπομένων τριών μηνών, κατα την υ- 
>'π'αύτοΰ όρισθεΐσαν περίοδον.)) Ουδεν θέλω ειπει επι 
τής παρανομίας τοΰ πρώτου μέρους τής αυθαίρετου 
εκείνης δίκης, ούδ' έπϊ τής έφαρμογής, 'ηυ πολλάκις 
αυτί) έπήυεγκεν' άλλ όταν συμβαινη εντελής έλλειφις 
καϊ ώς πρός τό δεύτερον μέρος τής άποφασεως ταυ- 
της τών δικαστοιυ, ών τήυ δικαιοσύνην αυτομάτως η 
προστασία έπεκαλέσθη, όταν συμβαινη. ότι, ύπε
ρον άπό άλληλοδιαδόχους έξιιμήνους άυαβολας και 
εις ΐόραν, καθ'ήν τό Κοινοβούλιου έμελλε να συνελθη, 
διαλύουσιν αύτό, τότε ούδεμία πλέον αμφιβολία, ότι 
έν τή έσχάτη ταύτη άνάγκη οφείλω, έχω καθήκον να 
έπάρω φωνί/υ καϊ νιι άποταθώ προς τήν Τμ. Εξοχό
τητα, καϊ πρός τόν κόσμον σύμπαντα, χρείας τυχού- 
σης, ΐνα καταγνωσθή τό τίνι τρόπω μεταχειρίζονται 
ήμας καϊ πώς έμπαίζουσι τήν παρισινήν συνθήκην, το 
Σύνταγμα, έτι δέ καϊ τήν άπόφασιν αυτήν εκείνην τώρ δικαστών των αύτών έκείνων. Αλλ ίσως, μυλόρδε, 
ε'ίπωσιν ύμΐν, ότι ή έξουσία τοΰ άναβάλλειυ το Κο - 
νοβούλιου άυήκει είς τούς λόρδους ΰφ-ηλούς άρμοστάς, 
έν ο) ή τοΰ διαλύειν αύτό είναι δικαίωμα τοΰ στέμμα
τος έξαιρετικόν ; Τή αλήθεια, 'Αρχοντα μου (Monseigneur), τοΰτο άπλοΰς είναι χαριεντισμός, διότι ούδ' ό 
λόρδος πληρεξούσιος, ούδ' ή Βασίλισσα ουδεν τούτων 
πράττουσιν, έάν μή τό υπουργείου διαταξη τόν λορδον 
άρμοζ'ήν ή μή συμβουλεύση τήν Αύτής Μεγαλειότητα' 
τοιουτοτρόπως, έπειδή μία, μία μόνη και ή αυτή υπάρ
χει άφοραή παραγαγοΰσα τήν πρώτην άνα,βολήν την 
ύπό τής δευτερας έγκεκριμένην, ήτις διάλυσιν επή- 
νεγκε, διά τοΰτο δυνάμεθα δικαίως καϊ διά λογους 
λίαν ορθούς νά έρωτήσωμεν, διατϊ, άντϊ απο αναβο
λής νά μεταβαίνωσιν εις άναβολήν, δεν διέλυου ά
π'αρχής τό Κοινοβούλιου, χωρϊς νιι προξενήσωσι πα
θήσεις είς τόν ιόνιον λαόν καϊ χωρϊς νά δικαιώσωσιν 
έτι μάλλον τήν δικαίαν αύτοΰ άγανάκτησιν; ΊΙ απαν- 
τησις είναι όσον εύκολος τοσούτω καϊ θλιβερά' έπρα- 
ξαν ούτως, έκ προθέσεως προμεμελετημίνης, ΐνα πα- 
ράσχωσιν είς τόν λόρδου αρμοστήν τήν ηδονήν τοΰ 
κυβερνάν μονομερώς καϊ παρανόμως, αύθαιρετως καϊ 
δεσποτικώς έπϊ δύο όλους ενιαυτούς, καϊ ΐνα διδάξω- 
σιν εις τούς ίονίους αντιπροσώπους, ότι, εαν σκοπω- 
σι νά μή πράξωσι πάντα τιι ύπό τής Α. Εξοχότητας 
έπιταττόμενα, ή Α. Έξοχότης έτοιμα ζεται ούτω πως 
υά κυβέρνηση καϊ είς τό μέλλον, και τοι εις πείσμα 
καϊ περιφρόι’ησιν τής παρισινής συνθήκης, είς πείσμα 
καϊ περιφρόνησιυ τοΰ άνεγνωρισμίτου καϊ διακεκυ- 
ρνγμένου δικαιώυατος ύπό τε τοΰ Συντάγματος καϊ 
τών συμβούλων τοΰ στέμματος αύτών εκείνων.Άλλ’ ακούω φωνήν βοώσαν καϊ λέγαυσαν’ διατϊ 
προσκλαίεσθε νΰν ότε έμπαίζουσι την αποφασιν τώρ 
δικαστών, ήν έπεκαλέσθεσαν, άφ' ού ούτοι άναιροΰσι 
καϊ τόν λόγον τοΰ ίδιου αύτών βασιλέως;............ Να'ι,
κατά τύχην κακίστην τό πράγμα ειι αι εκ τώυ τα μά
λιστα άληθεστάτων....... Ιδού αύτό.

Έν ΐτ-ι 1837 ύλόοΈ; όΐιτΰ.ό; πλόο-ξούτιο; σΐ,ο Χόουβαοί Δον- 
γζα; οτι ό αριθμός zw ζτ,ς ττολΐω;

οτι ν.ϊ -/-v.zqva'.'ai q-jzm —ερίΛίρΐ'τυ.έ'ίΜα oi-j γ/j j- 
'JrA'JZO 'J'A 'ΖΖΓΔΔ,’ΑΕ'ΛΖΙ') (/SjZO'jZ V.'Jt'J Zi‘,Z -J'/’ir/Zj
καί, ώζ ν.ζΐ'^γ.ν.ζιν.'ίζ τοΰ ρ.Τβ/ν.Ίΐν.οΰ σώγ/ΑΖοζ liv.'j ^tau/.qz u.'j'A'prA 
oi'C'A'Jy OZl •J'AU'i'J Q Z'J'T’fiir, Τ, ·~ί'ΛΖν.ΖΙΖ τοϋ O/'Jp'AZL'ACi'J
r/'-oyj συστήγ/ζτος, έποότεπε ποός τήυ ζυυήουη-ιιυ τή; Α. Βι-ττα- 
υική; Ι\1·γα/ί'.0Γ/;το; τήυ ζκτκΖί'.ύιυ γαίώυ τιυωυ καί άοχαίωυ «ε- 
u.Q'jMu.i'JM'j ΐίς rj^z).o‘ ζ'Τ,ς πόλεως τώυ Κεοκυ^α.ίωυ.
Εύοοκησάστ;; τής Λ. Μεγαζειότχτος, ό ζόο^ος πλη&ΐξούσιο; γ(οά*̂ας  
πρός τόυ τοποτόο^τήυ τής ή'ζετέοας νήσου ελτευ· « οτι ή Α. ΑΙεγα- 
»)είόττ;ς ό ποοτζάζτ,ζ ^ασιζεύς καταζεαπάνει είς τόυ ίήαου 
»τώυ Κερκυραίων πάσας τάς γαιας τά; βρα^ύ τι τζρό τοϋ ωηουριου 
«Σαραντάοι αο/ονευας καί πεοατουνε·.α; y^/p1· v'att,z twj 
»tjzοάυων, συαπεούΖαν.βαυοίζε'νου τοΰ ο/υρώρ.'/.τος Ιΐόοτα 'Pat- 
■■'•.υ'?ε καί τών?:-· ·... . . ί
ι·κτείυ.ς τήυ πί/ιν, το-ήτ:; όοτύ.;, ζήπους, καί ·~:.ι 'ό~ι άυ αύτώ 
» »r,.» Καί ο p'-.'j οέ,ρ.'.ς Tzif.p'j.jzi/.oi ν.’Λ-ν'κ'λΰ -vj τάς έυ λόγω

ε-αξύ

Αΐ ! μυλόρδε, οσάκις ιιτενιζων θεώμαι την αξιοπ/Λ 
πειαν τοΰ άνθρωπον, οσου ειμι ευαίσθητος προς τ» 
τιμήν καϊ τό μεγαλείου τοΰ χαρακτήρας αυτοί.1, τοσοίΙ 
του διερεθίζομαι θεωρών, ότι θελουσι νιι Λ·υ/λ-ρρώΛ 
καϊ νά μεταχειρίζωνται ημάς διά τής αυθαιρεσίας, οΛ τής χλεύης καϊ διά τής βίας, ώσανεϊ δούλους, ώσα» 
ηλίθιους, όισανεϊ άφρονας και φαυλους, και τυτε ιικο| 
θεκτος γίγυεται ή περιφρόνησές μου καϊπρος e/ceiroi/a 
οΐτινες συμπράττουσιυ είς ταΰτα και προς εκείνους, Μ τιρες άφίευτιιι εαυτούς είς τοιαύτην κατάθλιφιυ.

Ερωτώ, μυλόρδε, είναι έντιμου τό ούτω πο>ς efflj 
λαυθάνεσθαι τών όρων τής έν Παρισίοις συνθήκης, η 
λησμονεΐυ τήυ έξουσίαν τών ύπογραφασών αύτήν ρβ 
γάλοιν ίνΐΊΐμέΐΊΐ' ; το παραβιαζειν αοιαλείπτως ι« 
σύνταγμα, όπερ έπεβαλον ημΐυ; το αμελεΐν την κ/Α 
σιν τών συμβούλων του στέμματος, ην περ αυί’αιρβ 
τως έπεκαλ ’σθησαν ; τό έμπαίζειν τήν εύπιστίαν τλ 
ιονίου Γερουσίας καϊ τόν λόγον αύτόν αύτοΰ τοΰ 
σιλέως διά τής άκατανομάστου διαρπαγής τών γαι«Α 
άς αύτός ό Βασιλεύς έδωρήσατο ήμΐν ; Πέποιθα, ofl 
ή Υ. Έξοχότης θέλει άποδοκιμάσει πληρέστατα. τοΜ 
αύτήν συμπεριφοράν, θέλει καταδικάσει τούς άπ’ βη 
θείας επιβαρυνόμενους ύπό τοιαύτης εύθύνης, καϊ οη 
δαμώς θέλει δυνηθή νά άποδοκιμάση την δικαίαν ΤΜ 
Ιονιιον άγανάκτησιν καϊ τάς εύγενεΐς αυτών προσπη 
θείας, είς ένωσιν μετά, τής "'ρομήτορος αυτών πατ/W δος, τής έλευθέρας Ελλάδος.

Άφ' ού ένθυμοΰμαι, μυλόρδε, όσων αύτήκοος eyevd 
μόνην μάρτυς κατά τήν συνεδρίασιν τοΰ αγγλικού 
νοβουλίου. τήν Ι'θην τοΰ μαρτίου 1817, καϊ άφ ού ίιΑ 
τηρώ είς τήν μνήμην μου τήν έκθεσιν τοΰ Κ. ΒρουχΛ 
κατά τοΰ λόρδου Καστλερίη ((’astloreagh), δια τη 
κατάς-ασιν, είς ήν περιήγαγε τήν εαυτού πατρίδα (if 
λανδίαν), ότε καϊ ή Τ. Έξοχότης παρήν, έάν ή μνιηΑ 
δέν μέ άπατά, δεν δύναμαι νά μή ένθυμώμαι επισιβ 
καϊ τήν πάθησιν, ήυ ήσθανόμην άκούων αύτόν λεγο1\ 
τα, συν άλλοις πολλοΐς, καϊ τούς έφεξής λόγους, οη 
ούδέποτε λησμονώ.

«Μαντεύω, είπεν ό Κ. Βρούχαμ, ότι ή σι τεί ησΛ 
νάναμιμνήσκει είς του λόρδου Καστλερίη ότι t/'X®/ 
μαι λ ιξών (· ί Γενούης κα'ι Γαγούζης, ενθατό άγγλϊ

> κόν υνομα προσ. λαμ ■ ,■;< λ' α τοιαύτην, ήν συμπαβ*  
νόμοΰ αί ι ίκαι τοΰ λόρδου ϋ'ιΑλιγκτων δεν δύναντ^ 

ψΕΒΡΟΓΑΚίΟ, 13, 11’Π2.»ΐ'ά έξαλϊίψωσι. ΘΛω πρό παντός λάλήσ-.ι περϊ'Ρα- 
ι.γούζης, καί επειδή αΰτη είιαι έλαχίστη Επικράτεια, 
,,θέλω έκτενέστερον ομιλήσει, διότι, έάν όντως ύπάρ- 
,,χη πολιτική ηθική, πολιτική δικαιοσύνη, έάν αί λέ- 
»ξεις αύται εχωσι σημασίαν τινά, δεν δύνανται νά 
ι,σημαίνωσιυ άλλο ειμή, ότι τά δίκαια καϊ ή έλευθε- 
»ρία τών ασθενέστερων Επικρατειών πρέπει νά υπε
ρασπίζονται πάντοτε υπό τών ίσχυροτέρωνΈπικρα- 
,πειών, διότι τό δημόσιον έγκλημα καϊ ή προσβολή 
„ή άπό έθνους κατ' έθνους γιγνομένη ούδέν ιίλλο έμ- 
νφαίυει ειμή τήν άπόφασιν, ήυ τό ισχυρότερου έλαβε 
νι·ά καταπάτηση υπο τούς πόδας αύτοΰ τό άσθενέ~ε- 
κρον. Ιδού διατι, εάν άντϊ τής 'Γαγούζης έπρόκειτο 
νιτερϊ τής δημοκρατίας τοΰ Άγιου Μαρίνου, ήθελον 
^προτιμήσει αύτόν, ώς άντικείμενον τοΰ λόγου μου, 
«καϊ ήθελον θεωρήσει τήν βιαιοπραγίαν ιήν κατά τοΰ 
,,σμικροΰ εκείνου τόπου πραχθεΐσαν, ώς ΰβριν κατά »τής δικαιοσύνης έτι μειζονα, και ιος άνανδρου παρα- 
«βίασιν τών κοιικόυ άρχώυ.» Μετά δέ ταΰτα ό Κ. 
Βρούχαμ προσέθηκεν, «οτι έπρεπε μηδέποτε νά λησ- 
ιμονώμεν, ότι ή ευθότης είναι άρίστη πολιτική.» 
Καϊ ιϊληθώς, μυλόρδε, τά ΰγιά ταΰτα κα'ι αξιότιμα 
φρονήματα μοι παρέχει έλπίδα, ότι ή βρεττανική προ
στασία μεγα δι. ήμάς ήθελεν είναι εύεργίτημα καϊ έτι 
μάλλον υπό τήν αιγίδα αύτής ήύυυάμεθα νιι έλπίσω- 
μεν τήν άφιξιν τής μακαρίας έκείνης ημέρας, καθ' ήν 
θέλει πραγματοποιηθή ή μεγάλη άναγέννησις τής Ελ
λάδος !

Αλλα κατ ατυχίαν οφείλω νά ομολογήσω, ότι ή 
καρδια μου σφοδρώς εφυχρανθη, ότε ό Κ. Βρούχαμ, 
ακολουθών τον φιλιππικόν του είπεν' Έάν ή Αγγλία 
παρεΐχεν εις τα Κράτη έκεΐνα τήν προστασίαν, ήυ δι
καίως προσεοόκουν άπό τοΰ ισχυρού καϊ γενναίου χα
ρακτήρας τής Μεγάλης Βρεττανίας, δεν ήΟίλομευ τα- 
νΰν περιηγούμενοι τήν ήπειρον άκούει πανταχόθεν, ότι 
έπιθυμοΰμεν να ακολουθήσωμεν τά ίχνη τοΰ εύγενοΰς 
Λόρδου, δεν ηθέλομεν άκούει τάς κραυγάς καϊ τάς ά- 
ράς τών λαών καϊ. των έθι'ών, ούς ούτος έ π ρ ό δ ω κευ, 
ούτε τούς πικρούς καγχασμούς τών Αύλών, αιτινες ένέ- 
πνευσαν αυτω υπερηφάνειαν, ΐνα θύμα εαυτών αύτόν 
καταστήσωσι.

Τοιουτοτροποις, μυλόρ··.·', τό έν Βιέννη Συνέδριου, 
τά πρό αύτοΰ γενομευα καϊ αί μετ' αύτό έπελθοΰσαι 
θλιβεραϊ συνέπειαι εδικαίιοσαυ τόν Κ. Βρούχαμ' ό δέ 
τρόπος, δι ού ή Αγγλία έυήργησεν έφ' ήμών τήρ προ
στασίαν, ήυ αυεόεχθη νά παράσχη ήμΐν, δεχθεΐσα 
τούς ύπο τής παρισινής συνθήκης καθιδρυμένους όρους 
πάντα ταΰτα, μυλόρδε, σνυέτεινον νά όποδείξωσιν ή
μΐν, οτι ουο η πολιτική της Αγγλίας ούδέ τό σύστημα 
αύτής ήλλαξαν, κα'ι ότι αί προσδοκίαι μου έφεύσθη- 
σαν, αί έλπίδες μου έματαιώθησαν.

Ναϊ, μυλόρδε, ναϊ, καϊ χωρϊς καν νά μνημονεύσω- 
μεν την εις τούς Τούρκους αίσχράν παράδοσιν τής 
Πραγας, τήν ούτω σκληρώς άφ’ ημών άρπαγεΐσαν, ό- 
μολογοΰμευ, ότι οι ύμότεροι άνθύπατοι προσηνέχθη- 
σαν πρός ήμάς μετά μεγίστης άδικίας, διότι, έάν ή α
ληθές, οτι ή θεία Πρόνοια έπιτιίττει τόν νικητήν υά 
μεταχειριζηται τον νιτΊκημένοί’, καθάπερ πατήρ τόν 
υιόν αυτού, τότε πιος ο προστάτης Κράτους τίνος δύ
ναται να μεταχειριζηται οις δεσπότης τούς προστα- 
τευομενους αύτοΰ καϊ 'τήυ πατρίδα αύτών ; Έάν οί 
Ρωμαίοι, ο αληθής καϊ μέγας εκείνος λαός, προσεφε- 

ρουτο μετά πάσης όσης μετριοπάθειας καϊ πρός αύτούς 
τούς κατακεκτημέυους λαούς, είς ούς άφίευτο άθικτους 
τους εαυτών νόμους, τά ήθη καϊ έθιμα αύτών, τούς άρ
χοντας καϊ τάς κυβερνήσεις των, πώς οί Άγγλοι δύ
νανται να αφαρπαζωσιυ άφ' ήμο)ν τιι πάντα καϊ υά 
παραβιαζωσι τό σύνταγμα, όπερ αύτοϊ εκείνοι έπέβα- 
λον ημΐυ, ινα ουτω πραττωσιν αύθαιρετώτερου καϊ δε- 
σποτικωτερου, άφ' ό,τι τανΰν ό αύτοκράτωρ τής Τουρ
κίας δύναται νά πράξη ;

Εάν ή ιϊληθές, ότι ούδεμία υπάρχει άλλη νόμιμος 
εξουσία πλήν τής έπϊ 'έμφρονος συμφωνητικού έπερει- 
δομένης, καϊ έάν άληθώς ό νόμος μόνος ήναι τό αύ- 
στηρου τώρ άνθρώπων δίκαιον, τότε πώς δύνανται νά 
υποσκελιζωσιν ήμάς κατασχίζοντες ούτοι τόυ νόμον 
και καταπατοΰυτες άδιακόπως τό σύνταγμα ; Πώς νά 
αναγνωρίσω μεν ώς προστάτιδα τήν άγγλικήυ κυβέρ- 
νησιν, όταν συγχωρή ή έπιτρέπη εις τον αντιπρόσω
που αυτής διαγωγήν ούτως άυτίθετου είς τά έαυτής δι
καιώματα, είς τά έαυτής καθήκοντα ; Τήν διαγωγήν 
ταύτην ούδ' οί εύναϊκώτατοι πρός τον δεσποτισμόν νο
μοδιδάσκαλοι συμχωροΰσιυ, οί Γρότιος καϊ Πούφφευ- 
οορφ, οΐτινες λέγουσιυ' «"Οτι πάυτες οί λαοϊ οί είς ή- 
"yepova εαυτούς ύπό ορούς δόντες, είσι κύριοι νά ύπο- 
"ΧΡ^ωσωσιν αύτου έιόπλοις εις τήρ τήρησιυ τών συμ- 
“Τϊ’εφωνημένωυ όρων.»

Καϊ όντως, μυλόρδε, καί υμείς εμού κάλλιαν τούτο 
Τ·γνωσκετε, οτι, έάν τό δικαίωμα τής ισχύος ή τό δυ- 
νατωτατου τώρ δικαιωμάτων, τό τής άυτιστάσεως, έν 
τοίαυτη περιπτώσει βίας, είναι τό υομιμώτατον.

ίΣαϊ βεβαίως' έιιυ ϋπάρχη παρά τοΐς άνθρώποις δόγ- 
τι ορθού λόγου, ηθικής καϊ δικαιοσύνης, θεμιτόν 

ηυτοις^ ευ περιπτώσει τοιαύτρ είναι τό δράττειυ τά ο- 
n εις αντίστασιν κατά τοΰ δυνάστου τοΰ καταλύου- , Τους> εαυτίου νόμους, ή τοΰ κακευτρεχίός καταχρω- 

μευου αυτους, όπως άρπάση εξουσίαν αύθαιρέτου.

.. ϊίΡΕΤΓΑΙΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.
Οσου δέ τό έφ' ημΐυ τοΐς τα.λαιπώροις Ίουίοις, με- 

μεχειρίζονται ήμάς ούτω πως με ειδότες, ότι ούδέποτε 
θελομευ πράξει τοΰτο, ούχϊ μόνον διότι οντες διαμε- 
ρισμένοι είς εύαρίθμους σμικράς καϊ άλλήλων άπομε- 
μακρισμενας νήσους παντός πρός τόυ σκοπόν τούτον 
μέσου στερούμεθα, άλλά συνάμα διότι πεπείσμεθα, 
ότι έν, έν μόνον σημείου κιυήσεως άπό μέρους μας ή
θελε χρησιμεύσει ώς πρύφασις είς τήυ προστασίαν, 
ΐνα άρη άφ' ήμών καϊ τάς ασθενείς έκείνας εύχερείας, 
τά λιτότατα έκεΐνα άπομεινάρια τοΰ έπιβληθέντος συν
τάγματος.

Έν τοιαύτι) περιπτώσει ή προστασία ήθελεν έξο- 
μοιωθή κατά πάντα πρός έκείνην, ήν ή Αγγλία άλλο- 
το έπεδαφίλενσευ είς τόν αποστάτην βασιλέα τοΰ 
Λέϊνστερ, όν έπώλησευ έν πλήρει 2α μ. X. έκατονταε- 
τηρίδι.

Παράδοξον τωόντι πράγμα ! Έαρ κατά τούς άρ- 
χαιους χρόνους οί γερμανικοί λαοϊ ήδύναντο νά έκθρο 
νιζωσι δικαστικώς τον αύτοκριϊτορά τωυ, ή νά κατα- 
θλίβωσιν αύτόν διά τής βίας, έάν έπεχείρει νά έκτεΐ- 
νρ τήν εαυτού έξουσίαν πέραν τώρ ύπό τοΰ συντάγμα
τος τεθειμένων ορίων, έάν οί βασιλείς τής Σουϊδίας ώ- 
σιυ έτι καϊ νΰν ΰποβεβλημαένοι είς τήυ αύστηρότητα 
τωυ νομών, ώς ό έσχατος τών υπηκόων αύτών, καϊ έάν 
ο Χάρτης τής 'Αγγλίας καϊ πρό πάντο ν οί ύπό τοΰ 
βρεττανικεΰ Κοινοβουλίου μετά τήυ τελευταίαν έπα- 
ι άστασιν ίδρυθέυτες νόμοι ύποχρεώσι τούς βασιλείς 
τής Αγγλίας, είς άποφυγήν τής τύχης Καρόλου τοΰ ά. 
καϊ 'Ιακώβου τοΰ β'., υά μή παραβιάζωσι τούς νόμους 
μηδε νιι άλλοιώισιυ αύτούς, καϊ έάν ετόλαων μόνον να 
ύποδεΐξωσι φρόνημα, ότι πάντα όσα κατέχουνι δεν 
ιινήκουσιυ εις του λαόν αύτοιυ, καϊ έάν άμα έλαχίστου 
σημείου φιλοδοξίας δοθεντος, σόμπαν τό ΰμέτερον έ
θνος ήθελεν άθρώον έγερθή, ΐνα δραστικώτατα ενεργή- 
ση καϊ, (έπιτραπήτω μοι ή ύπόκλισις αΰτη, μυλόρδε, 
προς του ακράδαντου υμών χαρακτήρα.) υμείς δέν ήθέ- 
λετε μείνει έν δευτέροις, είς ι’ιπόδειξιν τοΰ ύμετέρου 
ζήλου υπέρ τώρ δικαιαιμάτων τής ύμετέρας πατρίδας, 
εαν ταΰτα πάντα ούτως έχωσιν, έρωτά) είναι δυνατόν 
να συμπεριφέρωί'ται πρός ήμάς, όπως τοΰτο πράττου- 
σι, προς ήμάς τούς ιϊπλοΰς προστατευομένους, τούς 
κεκηρυγμίνους έλευθέρους καϊ άνεξαρτήτους ύπό τοΰ 
μεγίστου εύρωπαΐκοΰ Συνεδρίου τοΰ παρόντος αϊώρος;

'Όσου τό κατ έμέ, υπάρχει άποδεδειγμένου, ότι υ
πήρξα πάντοτε, ε’ιμϊ καϊ έσομαι φιλελεύθερος, περροις 
προσηλωμένος είς τά δόγματα φρονίμου έλευθερίας, 
βεβαίως όμως ούδε φίλος τών έπαναστάσεων, ούδέ φί
λος τώυ επαναστατών, καϊ θεωρώ τήν άποστασίαν ώς 
τήν μεγιστην τώρ ποινών, άφ’ όσας ό Θεός δύναται υά 
έπιβάλη είς τούς άνθρώπους καϊ είς τάς χώρας αύτών' 
αλλα πεισθητε, μυλόρδε, ότι καϊ δι έμέ καϊ διά τούς 
άλλους παντας, έάν ή ελευθερία ή τό μεγίστου τώυ 
δωρημάτων τής φύσεως, ή αύθαίρετος όμως έξουσία 
εστϊυ ή μεγίστη τώρ κακοδαιμονιών.

Ή Τ. Έξοχότης είπεν έσχάτως έπϊ Βουλής, κατά 
τήν περϊ ένώσεως τώρ ήμετόρων νήσων μετά τής 'Ελ
λάδος συζήτησιν, «ότι όπωςδήποτε οί Ίόνιοι έπορίσθη 
σαν έκ τής συζητήσεαις ταύτης μύγα ωφέλημα.» Ή δέ 
διαδήλωσις αΰτη παρεύωκεν ήμάς είς προσδοκίαν, ή- 
τις άχρι τοΰδε καϊ ώς μή όίφειλευ, έφεύσθη εντελώς, διότι άχρι τοΰδε έξακολουθοΰσι μεταχειριζόμενοι ήμάς 
παρανόμως καϊ δεσποτικώς. Τό Κοινοβούλιου ήμώυ, 
διελύθη άντϊ νά συυέλθη τήν Ίηυ τοΰ μην. δεκεμβρίου, 
αι δε νέαι έκλογαϊ γενήσονται, ούχι κατά νόμον τήν 
\Βην τοΰ ίανουαρίου, άλλα τήν Ίην τοΰ φεβρουαρίου 
παρά τόυ νόμον. Καϊ πρός τι ταΰτα πάντα ειμή ΐνα 
δοθρ χώρα είς μακρυτέραυ έπιτόπιου πάλην καϊ χο- 
ρηγηθή οσον ένεστι μακρύτερος χρόνος είς τούς ραδι
ούργους, είς τούς άπατεοινας καϊ είς τήυ αναιδή ήμιε- 
πισημον κυβερνητικήν δημοσιογραφίαν, όπιος ούτω 
δυνηθώσι καϊ δια πάντων τώιν αισχρότατων κα'ι σκαν- 
δαλωδεστάτων μέσων έξαπατήσωσι τήν εύπιστίαν τών 
εκλεκτόρων ; Ένω καιρώ ό Λόρδος ύφηλός αρμοστής 
θέλει πιθανο>ς λησμονήσει, ώς καϊ οί προκάτοχοι αύ ■ 
τοΰ έλησμόνησαν, ότι τό άληθές τής έξουσίας έλατή- 
ριον κεΐται έν τή γνώμη καϊ έν τή καοδία τών κυβερ- 
νουμενών, οτι μόνον οί χρηστοί τώυ άνθρώπων γιγυώ- 
σκουσι τό διέπειυ τούς νόμους, καϊ ούχϊ οί αξιοκατα
φρόνητοι αύλικοί καί αι αναιδείς παθητικότητες, καϊ 
ότι, έάν τό μέγα έλατήριον τό κινήσου τήν νέαν κυβέρ
νηση) ύπαρξη πάντοτε ή διαφθορά, έάν οί χαμερπεΐς 
τώυ άνθρώπων χαιρωσι πάντοτε τα πιστά, έάν τα α
ξιώματα έκπορεύωυται, αί έξουσίαι έξευτελίζωντσι 
ύπο τών διανομέων, αί τιμαί άτιμ.αζωιπαι, τότε είναι
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βέβαιον, ότι όμοΰ με τήυ κοινήν πε·)·.φ >όι ησιθέ- 
λουσιυ έπαυξηθή τά δεινά καί αί κατακ ,αυ^αϊ τοΰ 
τοπου.Άλλ’ άς πράξωσιυ ό,τι άν βουληθώσι' τό εθνικόν 
αίσθημα ουδέποτε θελει καταβληθή, ή δέ υπέρ έυώ- 
σεο>ς ευχή μεΐζον θέλει αντηχήσει εις τάς νήσους 
ήμώυ.

Εαυ θελωσι να υποταξωσιν ήμάς διά τής καταχρή- 
σεως τής ισχύος, καϊ άπαγχονίσωσιν ήμάς, ΐνα κατα- 
πνίξωσι τά φρονήματα καϊ τάς κραυγάς ήμώυ, άλλοι 
κατόπιν ήμώυ έλεύσονται' καί έάν πάυτες όσοι έυτα- 
φιασθώμεν, τό δίκαιον ήμώυ θελει θριαμβεύσει, οί 
δε έπιζήσαυτες έπαυαλαμβάνοντες τΐ/υ έπωδήυ τοΰ Κ. 
Λαφαγιετου θελουσι λέγει' «Είθε τό μέγα τοΰτο μνη- 
»μειου το εις τιμήυ τής έλευθερίας έγειγερμένον νά 
«χρησιμεύσρ ώς μάθημα μεν τοΐς ουναστεύουσιν, ό>ς 
«παράδειγμα δέ τοΐς δυνάστευαμίνοις «

Το σεμνύνεσθαί τινα διά τό κυβερνάν ήμάς ή μάλ
λον ειπεΐυ διά τό δεσποτικώς έφ' ήμών ήγεμουεύειν ά
νευ δικαιώματος καί ιίυευ λόγου, ώς άρτίως τοΰτο ε- 
πραξαν, καϊ τε, έξακολουθεΐυ τήυ δεσποτείαν ταύτηυ 
διά τοΰ παραλόγου, τοΰ παραυόμου καί καταχρησri- 
κοΰ συστήματος τών άλληλοδιαδόχων άιαβολών καί 
τών συνεχών διαλύσεων, ταύτόν έστι τοΰ διακηρΰξαι 
την βίαν, ήτις, καθάπερ ή ιστορία του κόσμου έ 'ιδα- t r» f ι 5*  r / ·\ λ nςευ ημιν, εκαστοτε είναι ο προορομος της παρακμής 
τωυ αυτοκρατοριώ>ν. Κατά τήυ ένεστώσαυ τώ, πραγ- 
ματων στάσιν δύσκολος είναι ή εΰρεσις παντός ιί\λου 
ιαματικού φαρμάκου, διότι ά~αΰλος τοΰ Αίγιου πάνι· 
ο>ν ρυπαρός, δέυ δύυαται νά καθαρισθή άνευ ριζικής 
αλλαγής τής κυβερνήσεως. Λοιπόν, αυλόρδε, ας τε- 
λειωσωμευ άπαξ διά παντός τήν στάσιν ταύτηυ τής 
αβεβαιότητας' είς τήυ περιοπήυ, καθ ήν τιι πράγματα 
παρ ημΐν άφικουτο, καί ύστερου άπό τοσαύτηυ χρο- 
νοτριβήν καί τοσαύτας βασάνους, έλήλυθεν ή ώρα τοΰ 
έξηγηθήναι μεθ'ήμίόν ειλικρινέστατα.

Το μέσον τοΰ είς τέλος έλθεΐν είναι ίίσω άπλοΰυ 
τοσουτω καί δίκαιου. Ή προστασία, έάν θέλι/ καϊ ι-αυ 
νομιζη, ότι δύυαται νιι πράξη τοΰτο, άς ένώση ήμάς 
μετά τής έλευθέρας Ελλάδος’ έάν δέ θεωρή έαυτήυ 
υπολογον ένωπιου τώυ λοιποτυ δυνάμεων τών συνυπο- 
γραφασών την έν Παρισίοις συυθήκν,υ τοΰ έτους 18 ΐ ί·, τότε, ώς προστάτις ήμών ή ώς κηδεμώυ, ας διακοι- 
νωση προς αύτας τά ήμετερα φρονήματα καϊ τας ή- 
μετερας εύχας, ΐνα αύται άποφανθώσιν, όπως αύταΐς 
δόξη δίκαιον καϊ προσήκον, άποφανθήτω καϊ ή Γαλ
λία ή μή μετασχοΰσα είς τήν έν λόγω συνθήκην καί 
ή είς έκέμβασιν παν δικαίωμα έχουσα, ή δέ έπίσημος 
αυτών απόφασις έπισήμως άς κοιυοποιηθή πρός ήμάς 
κατα τήυ σύνοδον τοΰ νέου Κοινοβουλίου, είτε δια 
να παρηγόρηση ήμάς, είτε διά υα μάς βυθίση εις 
πένθος.

Έν δε τοιαύτη δυστυχεί περιπτιόσει, έπειδή γιγνώ- 
σκομεν,ότι ούδέυ έν Ευρώπη έπιτεύκτόυ άνευ τής συν- 
αρωγής καί τής συγκαταθε τεως τώυ μεγάλων ουνα- 
μεων, ή θλίφις ήμών, όσονδήποιε βαθεΐα καί άν 
ή, θέλει κατευνασθή, άμα πεισθώμεν, ότι έξεπληρώ- 
σαμεν τό ήμέτερον καθήκον, ύπερασπισθέντες τήν ά · 
γαθήν δίκην, έπράξαμεν έντίμως πΐιν το έφ' ήμΐν είς 
θρίαμβον αύτής, άλλ’ ότι βουλήσει τής θείας Προ- 
νοίας τυρανυούμεθα’ τότε όλως άφελεΐς ήριεΐς καί ε
αυτούς άπαρνησάμενοι θελομεν μετά πεποιθήσεως ά- 
ναμείυει τήν ή μέραν, καθ' ήυ ή οργή τοΰ Κυρίου πάρε 
λεύσεται. Άλλ’ έάν άπ' έναντίας αι μεγάλαι δυνάμεις 
συγκατατεθίΐισιν είς τήυ ήμετέραυ αϊτησιν, τότε δεν 
θέλομεν παύσει κηρύττοντες τήν λαριπραυ αυτών 11- 
καιοσύυην, καί άποδεικνύοντες αύταΐς την αιωνιαν ή- 
μώυ εύγνωμοσύνην.

Τότε καϊ έγώ, μυλόρδε, ευτυχή ήθελον θεωρήσει έ- 
μαυτόν έπιστείλαντα ύμΐν την παρούσαν' καϊ, ό γέρο υ 
έγώ, ήθελον έλπίσει, ότι ήδυναμην να παρουσιασθώ ε
νώπιον τοΰ θεού εχων έν αμάρτημα όλιγώτερου, έν ω 
ή Ύ. Έξοχότης, ή κατ ενιαυτούς τινας γερετέρα εμού, 
βοηθήσασα τήυ δικαίαν ήμών δίκην, θέλει ΐμφαί'ϊσί ϊ) 
ένώπιόν τής άπειρου Αύτοΰ έπιεικίας, φερονσα ευ δι
καίωμα περισσότερου.

Έν Κερκύρα, τή 20ή Ιανουάριου, 1863.
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Έκ τών ονταΰθα π^.ντο\ι- 
κονογραφιών ή μου πρώτη 
παριστησιν ώραΐον ίππον 
Σϊχ, τό ανάστημα τοΰ οποίου 
οίυαι ύψους δόκα πόντο πα
λαμών, τό χρώμα ΰπολουκον 
καϊ τό πρόσωπον κυρτορρι- 
νον. Ό ίππος ούτος όχοι τό 
διασκόλισμα βραχυτονον, το 
βήμα άτακτου καϊ ιδιότρο
που' αλλά μοτ’ άσιατικώυ 
οφιππίωυ οίναι άζιοθίατος. 
Ή δουτορα παριστησιν ιπ
ποκόμου Ινδόν, όστις παρα- 
κολουθοΐ πάυτοτο του ανα
βάτην, προσόχοι τόυ ίππον 
καϊ κράζοι μεγαλοφώνως 
πρός τούς διαβάτας νά πα- 
ραμορίζωσιν. Ή τρίτη παρί- 
στησι τό Βιιρρακπόρον, οπί- 
σημον διά το τήν ον αύτώ οζο- 
χικήν οικίαν τοΰ Αγγλου γο
νικού διοικητοΰ τών Ινδιών, 
καϊ διότι ου αύτώ τό πρώτον 
οστασίασαν οί Σηπόοι, τών 
οποίων φαινοται καϊ στρατο- 
ποδον. Ή τοτάρτη παριζησι 
κοινόν θόαμα τών "Ανω ’Ιν
διών, ήτοι το χαριου ανά
στημα ιθαγονοΰς γυναίκας, 
ήτις, πορουομίνη πρός ΐδρουσιν, φόροι οπϊ κοφαλής τήυ 
κονην αυτής σταμυαυ πλαγιαν, τήυ οποίαν οποιτα 
πλήρη θολοί φόροι ορθήν. Καϊ ή τολουταία οίκονίζω 
Χοτάχ, ήτοι θηρουτικήυ λοοπάρδαλιν πριν κινήση. 
Καλύπτουσι δε συνήθως τούς οφθαλμούς αυτής διά 
καλύπτρας, καϊ ούτω φόρουσιν αυτήνοπϊ ογχωρίου ιϊμϊ- 
I ης οίς το ποδιού τής Θήρας' οίναι δο ή λοοπάρδαλις 
οξυδορκοστάτη καί άμα τή άφαιρόσωσι τήν καλύπτραυ

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ Τ«>Ν ΣΙΙΙΙΟ'ΙΝ ΕΝ ΒΑΡΡΑΚ 1101’11.

άυορθουμόνη κατοπτούοι τά πίριζ, ανακαλύπτω την 
άγραν, οκλόγοι τον προς αυτήν συντομώτορον καϊ ού- 
κολώτορον δρόμον, οκπηδά ήσύχως τής άμάςης, καϊ 
τοτο κατα την χροιάν η τροχοί ορπηστικώς καί ύπού- 
λως ή καλπάζοι αναφανδόν.

ΤΟ ΠΟΡΤΑΑΝ4 ΤΩΝ 
ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ

ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
Τό Πορτλάνδ διά το την 

μοτά τοΰ Καναδά και την 
μοτα τώυ πρωτίστων πολοων 
των Ήν. Πολιτοιώυ συγκοι
νωνίαν αΰτοΰ, ώς καϊ δι άλ
λα οίδικά προτορήματα οίυαι 
λιμήν ιϊρμοδιώτατος δι δμ· 
ποροίαν. Τό σχόδιου της πό· 
λοως ταύτης οϊναι κανονικό
τατου, αί οίκοδομαϊ αυτής ώ- 
ραιοταται καϊ αι οοοι πλα- 
τοΐαι, αι πλοΐσται τών ο- 
ποιων οισϊ ποφυτουμοναι κα
τα τά πλάγια διά πτολοων 
και διαφόρων άλλων /Βαθύ
σκιων δόνδρων, ώστο τό θί- 
ρος οκλαμβάυωτις αυτήν ώς 
πόλιν όν δάσοι. Ό πληθυ
σμός τών κατοίκων τοΰ Πορ- 
τλάνδ άναβαίνοι οίς 30,000 
πορίπου. Είναι δό πορίφημος 
ή πόλις αΰτη ου τή Αμορική 
διά τό όμπόριόν της. Ό λΐ· 
μην αυτής ούθύς απ' αρχής 
τής πρώτης ανακαλύψου 
και τής ονοικήσοως τοΰ βο- 
ροίου μόρους τής Αμορικής, 

ογνώσθη ώς ό άριστος, ό άσφαλόστατος καί ό ούπροσι- 
τωτορος παντός άλλου τώυ οπϊ τής ατλαντικής ακτής, 
οις ον τα πλοία καϊ καταπλόουσι καϊ άναπλόουσι δια 
παντός ανόμου καϊ κατά πάσαν παλίρροιαν. Είναι δί 
προς τοΐς άλλοις βαθύς, ούρύς καϊ πορίκλοιστος, ώ~ι 
τό μογαλοίτορον πλοίον δύναται καϊ νά οίσόλθη ο>
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αύτώ και <
κατα πάσαν ώραν τοΰ οτους.

ΤΟ ΙΙΟΡΤΔΛΝΔ Τ11.Ν 11ΝΠΜΕΜ1Ν ΙΙΟΛΙΤΕ111Ν Τ11
οπϊ μιας άγκυρας νά διαμοίνη άσφαλος 1 Πρωροΐς διά τόν λιμόνα τούτον οισϊ ποριττοί 
υ άιραν τοΰ οτους. Οταν δο οζ ανατολών λοϊ ξόνοι διά μόνων τώυ οδηγιών τών διδομόν 

,παποιλήται τρικυμία, οκατοντάδος πλοίων ζητοΰσιν i ΛΑμορικανικώιν άκτών'Οδηγώ» διηύθυι__
ον αντίο άσυλον. ι των ον αύτώ ασφαλώς. Τπάρχοιδο όντώλιμοναυτώ άσυλου.

ΑΜΕΡΙΚΙ1Σ. 

πολ- <’ 
__ ιμόνων ου τώ j------ - . 
ιναν τά πλοΐά ρόδρομος 
■"' ένιτούτω βαθοΐα,

ούρυτάτι^ προκυμαία πρός άποβίβασιν τώυ ομπορον- 
μάτωυ, οπϊ τώυ δύο άκρων τής όποιας ορχοται σιδη- 

. "Εστι δο ου τώ λιμουι τούτω καϊ διώρυζ 
οίς ήν καταφούγουσι τά πλοία τά ολκοντα

ΓΥΝ1Ι ΙΝΔΗ ΜΕΘ’ ΥΔΡΙΑΣ. Θ11ΙΤ.Ϊ11Κ11 ΛΕΟ11Α1ΆΔΛ1Σ ΕΝ ΒΕΓΓΑΛΗ. ί
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δ)ΐ> ύδωρ έρ καιρώ άμττώτιδος. Τά 

ου Χιμέυα καταΊτΧέουσιυ έΧεύθερα 
.~·μκ:·ιλ'·^ , έκτο^ τού τεΧωυιακού, το όποιου διά
τό μέγιστου πλοίου δέυ υπερβαίνει τάζ 2 Χίρατ. Ευ 
δέ έκ τώυ ειδικοί προτερημάτωυ τού Χιμέυος Πορ- 
τΧάυδ είυαι καϊ τό ότι ώς έκ τή? συυαφείας αύτού 
μετά τού ΆτΧαυτικού, ουδέποτε ή σπαυίως παγόυει. 
'Ω,ς έξ όλωυ δέ τούτωυ τώυ προτερημάτωυ ο Χιμήυ ού
τος θεωρείται ό πλησιέστερος διά τήυ Εύρωπηυ, ώς 
μή εαπανωμέιου έυ αύτώ άυωφεΧούς χρόυου ευεκατώυ 
παλιρροιώυ, πΧησιέστ^ρος καϊ αύτώυ ετι τώρ τή? 
Βαστώυος καϊτού Νέας'Τόρκης, καθότι κείμευος προς 
τό άτατολικώτερου ιϊπέχει άπό τής ΛιβερπούΧης 2640 
μιΧια, έυώ ό τής Βοστώυος 21 ^0. καϊ ό τής Νέας'Τόρ
κης 2889 μίΧια.

'Ο χιΧίων περίπου μιΧιωυ μήκους μεγας σιδηρό
δρομος Τρούυκ τού Καναδά περαίυεται ένταύθα, όπου 
εχει καϊ άποθήκας τάς ώραιοτάτας καϊ έυτεΧεστάτας 
έυ Αμερική, τάς μέυ Χ^θ ο κτιστούς, τάς δέ πλινθόκτι
στους, έκτεινομένας είς μήκος 444 πσδών καϊ πλάτος 100. Εις τόυ σταθμόν τού σιι 
ραίνονται

'7r\iov TOIV 30 770•πλοία €ΐ’? τούτον τ

>0

οι-

ιΰηροορόμου τούτου ττ€- 
καϊ αί σιόηροόρομικαϊ ypa.pbp.ai, αί συν- 

ΠορτΧάνδ μζτα τής Βοστώνος του Νέας 
αΧΧων ττόΧβων τών Ηνωμένων ΠοΧι- 

Κιΐται δέ παρά τή προκυμαία τή τοσοΰτον 
προσφυρ'οτάτρ προς τό μετά της Ευρώπης εμπόριον 
cia την ευκολίαν της άποβιβάσεως καϊ επυβιβάσεως 
των διαφόρων πραγματειών καϊ επιβατών. MeyaXa 
δέματα, άνςΧκόμβνα διά κριού άπο τών πΧοίων, ενα- 
ποτίθενται επϊ τί)? σιδηροδρομικής άμάζης, ητις εντός 21 ωρών τά μεταφέρει είς ΜοντρϊΧ καϊ Καναδόν, 
ήτοι εις άποστασιν 292 μιΧίων. 'Η Εοστών απέχει 
άπό της πόΧεως ΠορτΧάνδ ’ 07 μιΧια διά ζηράς καϊ 1 15 διά ΘαΧάσσης, ή δέ Νέα Ύόρκη υπέρ τά 300 
διά ζηράς. 'Υπάρχει δέ τακτική διά ΘαΧάσσης συγ
κοινωνία μεταξύ ΠορτΧάνδ καϊ Βοστώνος δι άτμο- 
πΧοίων χωριτικότητος χιΧίων καϊ χιΧίων πεντακο- 
σίων τόνων, έπϊ τώρ οποίων ο ναΰΧος διά μέν τούς 
έπι^άτας είναι μόνον 6 3δ., διά δέ τά εμπορεύματα 5 . ό to o?. Κατά τό θέρος ό άριθμός τών επιβατών 
έκαστου τάξε ιοί ου άναβαίνεί είς 300 η καϊ 400. ’Χλ- 
Χη δε κΧάσις άτμοπΧοίων πΧέει εις Νέαν'Τόρκην καϊ 
εις διάφορα πρός άνατοΧάς τού Μαιν μέρη. Τό Περτ- 
Χάν:. κεϊται επι της κατ ευθείαν οδού μεταξύ τής Νέας 
Σκωτίας, τής Νέα? Βρουνσουϊκ καϊ τής Νέας'Τόρκης. 
Ατμόπλοια Ι.έ πρώτης ταξεως ταξειδεύουσι τό θέρος 
μ-τα^ύ ΠορτΧάνδ και Ν<-ας Βρουνσουϊκ, υπάρχει δέ 
και σιδηρό ρομος εκτεινόμενος πρός εινατοΧάς τού 
Μαιν, όστις συγκοινωνεί καϊ. μετά τής Νέας Βρούν- 
σουϊκ. Μεγάλοι ποσότητες άΧεύρων, σίτου καϊ αΧΧων 
προϊόντων έρχονται εις ταύτην τήν πόΧιν άπό τού 
Και α ά και τών δυτικών έπαρχιών. ΠΧεϊστα δέ έμ- 
πορεύματα άποβιβάζονται ένταύθα διά τάς δυτικάς 
χώρας" ετι δέ αέγα έμπόριον ένεργεΐται ένταύθα καϊ 
μετά τών δυτικών Ινδιών, είς έξαγωγάς άχρηστων 
σκευών καϊ είσαγωγάς σακχάρεων καϊ ίΧύος σακχά- 
ρεως" ομοίως δε καϊ άκτοπΧοϊκόν καϊ μεσόγειον" έχει δέ 
ή πόλις πρός τοΐς άΧΧοις καϊ ποΧΧά έργοστάσια.

ΦΛΟΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 4ΡΤ0Σ.
*11 όπισθεν οευτέρα κειαένη εικονογραφία παρίστησι φλοϊσ.μόν

οι ovcraL 
'Τ όρκη\

το J 
καϊ

οι
*ώυ έπί ταύτη ασχολούμενων άτόρωυ, οί 
αί αί θέσεις παοέχουσιν εί; μέν του ζω-

ή;, εί; δέ τόν θεατήν εύ/άοιστον δια- 
διεσπαραένοι κλώνοι τ<ών καταβεβλη- 
έν ά’.'.αυοοΐ μή φλοϊσθέντε; είσέτι, 
ιένοι άποστίλβοντε; έκ τών ακτινών 
λειαώνε; βούουσιν ευωδών ποικίλο- 

τού δασου; Οαλλουσιν, ρ.ελωδικώ; ό 
υσαλλίδε; περιπέτονται έν τ.ν.-.c, αύτών 
πολύκεοω; μονάρχη; τού δασου; κα- 
, ή θέσι; τήν όποιαν τόσον άγεοώ^ως 
ί; καί ή χλόη άπώλεσαν διά πάντα τόν 
διά τή; άνωρθωαένη; άξίνη; του κατα- 

_ ύ >y.~ ζει οζου; του βρυαρΐω τούτου του; βραχίονα;, καί οί ύπαλ- 
η/οι αυτού άπεκδαίοουσιν αυτού; τοΰ φλοιού αυτών· ή δε πρώην 
>οαία τοΰ μονάρχου υ.0ύγ7} απολήγει εί; άαοοφον στέλεχο;. Παοά 
j δάσο; κείνται έπισεσωοευαένοι οί κλώνε; τής καταβληθείση; 

ο τή; στοιβή; αύτών έγηγερμένη καλύβη, εί; ήν κατα- 
ργαται έν ώρα βροχή;.

τού φλοίσρ.ού απαιτεί πολυχειρίαν· διό καί άσχο- 
αύτήν καί νέοι καί γέροντε; καί γυναίκες καί παίδες· 
αί οραστηριώτεροι καταγίνονται πεοί τήν αποκοπήν 
έπιβαίνοντε; επ’ αύτώυ είς κινδυνώδεις θίσεις, αί δέ 
ο·. γέροντες υποκάτω πλήττουσι τον φλοιόν τών άπο

νων, διά σφυριών χαλαρόνοντες ούτως αύτόν, οί δέ 
,χοφίζουσι τον φλοιόν δια τίνος έπί τούτω ρ.αχαίοας 
τά αποσπασθέντα αυτού τμήματα. "Οταν οί έργάται 

καί επιδέξιοι, απορεί τις ρ.ετά πόσης ταχύτητο; τό 
αχύ τούτο δένδρον μεταβάλλεται είς.λείου καί στίλβον 
. Αποσπώσι οέ τον φλοιόν από αόνων τών παχεων 
συνδέουσιυ εί; δέματα τού; λεπτού; κλάδους. Άπο- 
ε τού φλοιού, τά τμήματα αύτοΰ τίθενται κατά σειοάς 
άνωθεν, οπ&>; προφυλώττωνται άπό τή; βοοχής μέ- 
θώσιν· ακοζούθω; ή παοαδίδονται αμέσως εί; τούς 
•υαποτιθενται ει; στοιβάδας. *Π  δρύς- άρα είναι πο/ύ-

k)'l.

01 7Τ
Οί

II

αγοοι

ξ γκαις οί κύριοι τοιού-

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ TQN ΕΝ ΛΟΝΔΙΝ‘1 ΙΤΑΛίΙΝ. — Τό μεγαλείου 
τής μητροπόλεως ταύτης καθ’ έκάστην έλκει πανταχόθευ πολλούς 
ανθρώπους, οιτινες μετά πόθου τοέχουσιυ ενταύθα νοαίζοντες, ότι 
ού μόνον προχειρότερα δύνανται υά ευρωσι. πόρου ζωής, αλλά καί 
πλούσιοι υά γείνωσι. Πλήν όποιαν απάτην άπατώνται! Βλέπεις έν 
Λουδίνω 'Ρώσσους, Γεομανούς, Ούγγρους, Ιταλούς, Γάλλους κτλ. , 
μυρίους λιαώττοντας. Τούτου ένεκα πολλοί φιλάνθρωποι ’’Αγγλοι ε- 
σχημάτισαν εταιρίαν, ίνα περιθάλπη τούς άπορους ξένους καί χορη- 
γή αύτοίς τά έξοδα, όπως έπανέλθωσιν εί; τάς πατρίδα; αυτών. 
’Εσχάτως δέ έσυστήθη έν Λουδίνω ’Ιταλική Φιλανθρωπική Εταιρία 
κατά πρότασιυ τής κυβερυήσεοι; τού Βίκτωρος ’Εμμανουήλ ύπό τήν 
προεδρείαυ τού ααρκεσίου Άζελίου, όστις διατελεί ώυ πρίσους ουγί 
π'/.ίου τοΰ Πιεροντίου, άλλά τή; ’Ιταλίας. Σκοπός τή; άξιοριμήτου 
ταύτης εταιρίας είναι υά περιθάλπη διά τροφή; καί κατοικία; τού;

| έυταΰθα έπιδηαοΰυτα; άπορους Ιταλού;· υά φρουτίζη υά ΰίδ/j εργα
σίαν είς τού; ζητοΰυτας αύτήν· νά βοηθή δι’ όδοιπορικών εςοδωυ Ι
ταλούς, οΐτιυες έπιθυρούσι υά έπιστρέόωσιυ εί; τήυ γενέτειραν αύτών 
πατοίδα· νά στέλλη ίατοόυ καί φάρμακα εί; πτωχούς ασθενείς καί 
έν περιπτώσει θανάτου δι’ ιδίων αύτής δαπανών υά τούς έυταφιάζ/;· 
υά παοέχη τόπου διανυκτερεύσεως, ιδίως εί; τού; ίταλ.όπαιδας, οί- 
τιυε; εύρισκονται άογά κατά τήυ νύκτα έν ταίς οδοί; καί δέυ εχουσι 
πού τήυ κεφαλήν κλίναι καί υά τού: προστατεύη από πάσαν κάκω- 
σιν καί άδικίαν αύτώυ έκ μέρους τώυ κυρίων των. ΊΙ άστυυορία 
είδοποιήθη, 'ΐνα λαμβάυη τήν καλωσύνην νά στέλλη πάντα ενδεή ίτα- 
λόπαιδα εί; τήυ έυ λόγο> έταιοίαν,ή άν ποόκειταί ποτέ τις υά Οικασθή 
έπί έπαιτία υά τήυ είδοποιή, ΐνα στέλλη όιερμηνέα ευ καιρώ τής δί
κης καί ίδη τό άποβησόρευον εί; τό κατηγορούρευον άπορου πλάσρα.

ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΙΙ. — Έπί τή; συγκροτηθείσης ρεγάλη; έκθέ- 
σεως έυ Φλωρεντία κατά τό παρελθόν έτος ό έκ Σιέυνη; καθηγητή; 
Γιούστη; έπέδειξε πράγρά τι όλως καινοφανέ;, ήτοι ολίγα; γραρρά;, 
γεγραρρέυας γριφοειδώς, προκήρυξα;, ότι ό έπιτυχών, διαρκούση; 
τής έκθέσεως, υ άυαγυώση τάς γραρρά; αύτάς, δικαιούται υά λαβή 
βραβείου συυιστάρευου εί; καλλιτέχνημα έξ ελεφάντινου οστού, ά
ξια; 20,000 λιο. καί ύπ’ αύτού τού ίδιου καθηγητοΰ Γιούστη έξερ- 
γασΟ^σου-ευου κατά τήυ έκφοαζορέυηυ έπιθυρίαν τού βραβευορέυου. 
Έσφραγισρένον δελτίου, παραδοθέυ εί; τήυ βασιλικήν έπιτροπήν, 
περιείχε τήν έξήγησιν τών ρυστηριωδών έκείυων γραμμών. Ό έ- 
φευρετή; ρητώ: εΐπεν, ότι καί αύτοί οί μετ αύτού γυ&ιριζόρενοι, 
είς ού; εΐχεν άποκαλύψει τήυ φύσιυ τού συστήματος, γίνονται δε
κτοί εί; τον διαγωνισμόν. Έν τούτοι; ή εκθεσις έτελείωσε χωρίς 
ούδε εις ύποψήφιος υά παρουσιασθή, έπί τέλους αύτό; ό καθηγητή; 
Γιούστη; έυώπιου τοΰ Γουφαλουιέρη τή; Σιέυνη; καί πολλών έγκρι
των κατοίκων τή; πόλεω; εξήγησε τό πεοιεχόρενου τής ρυστική; αύ
τοΰ γραφής καί εδωκε τήυ κλείδα τού γρίγου, (Τυνισταμίυ-ηυ είς την 
άγν.ίρετιυ δύο γραμμά“ο>υ ούδέν σημαινόντων, καί κατόπιν είς τήυ 
διάταξιν τώυ ύπολειφθέντοιν γραμμάτιου είς τετράγωνα ό)ς τά τού 
άβακος τού ζατρικίου, ότε ήδύυαντο υ’ άυαγυωσθώσιυ ευκόλοις. Τά 
προτερήματα τού συστήματος τούτου εΐυαι· 1) άπλότης, διότι ό έ- 
πιστέλλωυ γράφει τό γράμμα κατά τόυ συνήθη τρόπου,καί ρετάτοΰτο 
καθιστά αύτό άκαταυόητου προσθέσει ενός ή δύο σηρεί-ωυ γυο^στώυ 
ρόυου εί; τόυ ποός όυ στέλλεται τό γράμμα. 2) Το άδύυατου τής 
έξηγήσεω; τής γραφής άυευ τή; κλειδό;, άκόρη καί όταυ τό σύστηρα 
ήναι γνωστόν. 3) Ίΐ εύκολία, ρεθ’ ή; ό έπιστέλλωυ δύναται υά πέρ 
φρ τό αύτό γράμμα είς όιαγόρους άυθρώπους, καί op&j; νά. κατα
στήσω έκαστου αντίγραφου ακατάληπτου είς πάντα;, έκτος έκείυου 
πρός όυ ί$ίως απευθύνεται, δι’ άπ'λ/ίς άλλαγής τής κλειδός, τούτέ- 
στι, τών άφαιρετέων γραρράτωυ. ’Αντίγραφου τού γρίγου εστά'λη 
είς τόυ βασιλέα τή; ’Ιταλίας, όστις έξέφρασε τόυ θαυμασμόν αύτοΰ 
έπί τρ έπιτυχία τοΰ συστήματος.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΑΡΑΞΕΝΙΑ.—Τό ακόλουθου άυέκδοτου δεικυύου τήν 
παραξενιάν τού Άγγλου ?χει πέρασιν νύυ είς τάς έφηρερίδας τή; 
Νεαπόλεως. Ότε πρώτου τ,ρζατο ενεργών ό μ·ίχρι Νέα: Γή; τηλέ
γραφος, λόρδο; τις Π., έκ τώυ προκρίτων γερουσιαστών, έλθώυ είς 
τό τηλεγραφείου εΐπεν, ότι έπεθύρει υά τηλεγραφήσω;· «ή τηλεγοα 
φική γραφή δέυ ήυεώχθη ετι εί; τό κοινόν, λόοδε μου. » « Ναι, 
αλλά με γνωοίζετε- ?γω 20,000 ρετοχά; εί; τήυ εταιρίαν αυτήν, 
καί προσφέρο) 200 λίρα; διά ρίαυ τηλεγραφικήν έροιταπόκρισιν. ·> 
« Ανάγκη ή ΰμετίρα ίοροόττ,ς υά πεοιμένρ δύο ώρας ποό; άπάυτη- 
σιυ.» Το τηλεγραφηρα ήτο· «Πέρψατέ ροι τόυ όσου δυνατόν ισχυ
ρότατου σπινθήρα.» Ό λόρδο: II. άνέρειυευ έως ού ήκουσε τήυ ε
ξής άπάυτησιυ· «Εντός ενός δευτερολέπτου ό σπιυθήο.» Ίΐ αύτοΰ 
λορδότης τότε προτέρμοσε τό σιγάρου είς τό σύρμα καί αυάφας αύτό 
περιεπάτει εύγ^αρισττ.μ.έυος, 5ιότι ήυαψευ έκ πυρόζ στοιγίσαυτος αύ 
τώ δ,000 φρ. Τούτο έπαυειληρρέυως καί σπουδαίως κυκλοφορεί 
άπό εγημερίδος είς εγτ.μεοί^α, καί γενικώς πιστεύεται άυευ πολλού 
κόπου.

ΜΟΥΣΙΚΟΝ Ώ.ΡΟΛΟΓΙΟΝ.—Έπί τή; βασιλείας Αικατερίνη; τή; 
β', αύτοκρατορίσση; τή; 'Ρωσσίας, 'Ρώσσος ρηχαυικός, χωρικός, 
όνόματι Κουλουβίυος, κατεσκεύασε μουσικόν ό)ροάόγι.ου ευ μόυου 
ασμα έκτελούν. 'Η ρηχαυή είχε πεοίπου τό μέγεθος ώοΰ, έυ ή πα- 
ρίστατο ό τάφος τού Σωτήρο; ήρών καί οί φρουρούυτες αύτόυ ρω
μαίοι στρατιώται. Πιεζορέυου ελατηρίου τινός ό έπί τού τάφου λί
θος άπεκυλίετο, οί σκοποί κατέπιητον, οί άγγελοι ένεφαυίζουτο, αί 
όσιαι γυναίκες είσήρχουτο είς τό ρυηρείου, καί ό αύτό; ύμνος ό 
ψαλλόμενο: τήν παοαρουήυ τοΰ Πάσχα ήκούετο σηραινόρενος.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΝ ΠΑΛΑΤΙΟΝ ΕΝ ΙΙΑΡΙΣΙΟΙΣ.—Άνώυυρό;τι; 
εταιρία, έχουσα κεφαλαίου 23,000,000 φράγκων, προτίθεται υά 
συγκροτηθή έπί τω σκοπώ οικοδομής κρυστάλλινου παλατιού είς τό 
άλσος πής Βουλωυίας. Ό Σίρ Ιωσήφ Παξτωυ έδέχθη το 'ργου τοΰ 

। πρωτίστου άρχιτέκτουος· ό Κ. Έδουίυ Κλάρκ τό τοΰ συμβούλου 
1 ρηχαυικού καί ό Κ. Θωράς Βράσσεύ; τό τού γενικού συυορολογη- 
' τού. Τό ρέγαρον αύτό θελει έχει μεγαλοπρεπείς αίθούσας πρός δη

μοσίας ψυχαγωγίας, καί εύρύχωρου ναόν πρός εκθεσίν καλ)ι- 
; τεχνηράτοίυ, χειροτεχνημάτων καί γεωργικών έργα1είο)υ. Αί εκ

θέσεις εσουται διαρκείς.
; ΝΕΑ ΥΟΡΚ1Ι ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝ ΕΤΗΝ. — ΊΙ κατά, τό 1761 Νέα 

Ύόρκη, ώς περιγράφεται ύπό τοΰ Βευξαρίυου I. Λόσσιγγο; είς τό 
> τελευταίου αύτοΰ σΰγγοαμ.μα τό καλουαενον «Ό βίος καί οί καιοοί 

Φιλλίππου τού Σχουηλήρου,» ήτο άληθώς κώμη συγκοιυομέυη ποος 
• την ενεστώταν λαμπρότητα καί τάς διαστάσεις. Κατ' εκείνου τόυ 

χρόνου ή Νέα Ύόρκη περιελάρβαυε περίπου 13,000 κατοίκων. Ύ-

άγοιαδωυ, καθωράιΐ

00 Λ*·»ν  ^α?ικων, ω, 
'/πΊ.τν.

ησαν ακανόνιστοι 
γοοαι καλώ; εφω

■τάς πεδιάδα; τής Χάολεα, πλησίον τοΰ άκρου τή: νήσου.
ΤΙΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΔΙ*  ΟΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΥΜΦΕΥΟΝΤΑΙ:

εμ.ειυαυ

πολογηθιώσιυ
«ιεοα οεσαα

τά; προβάσα; τήν ήλι 
λ μοναδική εύοαιρουία»

7£ΐ, οτι £ 
άπαλλαχθ. 
σιν, οτι ύ

Πολλαί δέ γυυ 
; οίκοκυοείου·

υυρφεύθη ΐνα ηυαι «αςιο
Ο

ουτω « ει; το τ

διά. τήν άπώλειαυ τοΰ πρώτου συζύγου. Άλλη δέ τις διότι, εΐπεν, 
έυόριζεν ότι ό γάρος ήθελε «προξενήσει διασκέδασιν είς τά τέκνα.» 
Καί άλλη, «Γνα άπαλλαχθή άπό τής όχληρότητος τώυ άκαταπαύστω; 
πολιορκούντιων αύτήν μ.νηστήοωυ». Ίίλικιωθείσαι παρθένοι, υπαυ- 
δρευόρεναι βεβαιούσι πάντοτε τους φίλου; αύτών, ότι 
ήδύυαντο υά γείνωσι «χρησιρώτεραι» ώς σύζυγοι ή ό/ 
νουσαι. Καί όμως, μεθ’ όλα τά. είοημέυα, ό Κουΐλπιο;

τι τά εννέα δέκατα έξ όλονν 
χηρών, είτε παρθένοι, είτε

to:

ρέυωυ, είτε χήοο 
δρών, πράττουσι

ΠΛΑΣΤΟΙ ΟΔΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΡίΙΜΑΙΟΙΣ.—Τρέψατε, Πα
ρακαλώ, την προσοχήν υμών είς τό πρώτου μέρος τώυ είς τούς δώ
δεκα πίνακας γεγραρρένωυ ρωμαϊκών νόμων. Ό ύπ’ αριθμού Γ. 
περιστέλλει τάς περιττάς δαπάνας έπί τώυ νεκρικών πομπών έυ γί
νει*  καί ό ύπ’ άοιθμόυ ΙΑ', έν εϊδει έξαιρέσεως, επιτρέπει, ίνα οί έκ

χατ/δειξί τά ελαττώματα του ..·ρι γάρου υορου, τοΰ ε..ικρκτουυτος 
gy τε Σκωτία και ευ ΙρΛανοία.

ΜΕΤΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΏΝ ΤΠΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ. — ΊΙ Ά- 
σ Τ υ κ ή Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς δημοσιεύει τάς ακολούθους λεπτομέρειας 
ττεοί τοΰ αντικειμένου τούτου. «Τοΰ Φιλίππου Αύγουστου έκλςξαυ 
-ο: ώ: διαμονήν αυτού τό αυάζτοοου Λοΰβοου,οί εύγενεΐς συυεσωοεύ- 
θησαυ περί τό μέρος εκείνο, καί ή τάσι: αύτη δέν «νεχαιτίσθη ρε- 
γαλως έκ τής μετά ταΰτα διαμονής τοΰ Λουδοβίκου Θ' έν τώ νύυ 
Άυαζτόοω τής Θέριδος. Ότε δέ ο Κά.οολος Ε' ένεθρονίσθη έυ τώ 
Βασιλικώ Ξενοδοχείω τοΰ 'Αγίου Παύλου, οί εύγενεΐς ήκολούθησαν 
αύτόυ, καί ρετώκησαυ έυ τή συνοικία τή νύυ καλουρέυη «Συνοικία 
γοΰ Ναυστάθμου.» Άλλ’ επειδή τό ξενοδοχείου τοΰ Αγίου Παύλου 
ίΧίίτο πλησίον τοΰ ποταμού, ή βασιλική οικογένεια έγκατέλιπευ αύτό 
τα/ίω» καί ρετέβη εί; τό Ανάκτορου τώυ Πυργίσκων (Ρ;ι1.ί’η des 
Touriiclles), καί οί εύγενεΐς ά.μέσως ρετώκησαυ έκ τοΰ ναυστάθμου 
είς τά πέριξ τής βασιλική; διαμονής. Έόόϊκο; δ’ ό Β' λαβό>υ θανά
σιμου πληγήν εν τινι γυρυικώ άγώνι, έξέπνευσευ έυ τώ ποομυημο- 
νευθέυτι άνακτόρω τγ Ιο ίουλίου 1322. "Εκτοτε δ’ ή βασιλική αΰ- 
τη κατοικία απέκτησε κακίστηυ φήρηυ, καί έπωλήθη έπί Καοολου 
7ύΰ Θ'' αλλ επί τέλους μετε^λήθη πάλιν είς βασιλικόν άυάκτοοον έπί 
τοΰ Ερρίκου Δ'. Ευ τούτο» δέ τώ μεταξύ ή ^ασυική οικογένεια 
υ.ετών.ησευ είς τό άυάκτοοον τοΰ Κεοαρικοΰ, καί παοηκολουθήθη 
κατά τό σύυηθες ύπο τών εύγευώυ, οιτινες έκτισαν ρέγαοα εί; τά 
παοακείρενα μέρη και επί τής άυτιπέοαυ όχθη; τοΰ Σηκουάνα. Έπί 
δέ τή; βασιλεία; τοΰ ΙΑ' τό βασιλικόν άυάκτοοον κατέστη τό κέντρου 
τού εμπορίου πολυτελών λίθων και άλλο>υ πολυτίμων ποαγυ.άτο>υ. 
Έπί δε τωυ ήμερων ημών καί άλλη τις ρεταβολή συνέβη. Αί ρέυ 
έογατικαι τα;·ι; -γκαταλείπουσι τά; στενάς και νοσώδεις οδούς 
τοΰ κέντρου τώυ Παρισίονν καί ρετοικοΰσιυ εί; τάς ανατολικά; συν
οικίας, ό δε εμπορικός κόσμο:, όστις ήοξατο υά. υ.ετοική εί; τά. βό
ρεια ρέρη, επανέρχεται είς τό κέντρου, πληθύυωυ καί καλλο)πίζωυ 
-ήυ όόου Ρίβολι καί τό βουλευαοιου τής Σεοαστουπόλεως, καί οί εύ- 
γευείς Οίευθύυουται πρός δυσμά.ς είς τήν Ά ·ψ ί δ α το ύ θ ρ ι ά ρβ ο υ 
(Arc (1(‘ Triomphe) καί εί; τά Ίΐλύσεια Πεδία, όπως εύρωσιυ έ
χει αρκετόν χώρον πρός οικοδομήν οικιών αναλογών τώυ πόοο)υ αύ
τώυ. Τί δέ θά πράξωσιυ οί εύγενεΐς έπι τέλους, ή ποιου εσται τό 
κέντρου τονυ Παρισίοιυ επί Ναπολέοντος Γ'; Λι αοχαϊαι έυ τώ κέυ- 
τρω οίκοδομαί θά κ.ατεδαγισθώσι, καί νέαι θά άυαπληοώσοισιυ αύ
τάς, ώστε μετ ού πολύ θά βελτιωθή ρεγάλως ή θέα τοΰ κέντρου 
τώυ Παρισίο>υ καί επομένως απάσης τής λαυ.ποάς ταύτης πόλίως.»

ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝ ΗΜ1Ν ΚΕΙΤΑ1. — Χαίρου τ’ αγαθά 
τής σήμερον, αν ο Θεός στείλη, καί ύπόφεοε ΰπου.ουηκικώς -και ποάω; 
τά κακά, διότι ρόυου τό σήμ.εοου κείται εί; τήν εξουσίαν σου· τό 
δε χθες τειέλεσται, καί τό αύριου δεν έγευυήθη.

άυθέωυ κτλ. Τήυ δε 2αυ καί 3ηυ μαίου ή τιμή τής εισόδου εσεται 
I λίρα στερλίνα δι’ έκαστου άτορου καί ή επιτροπή έπιφυλάττει τό 
δικαίωμα υά ποοσδιορίση άλλα; τοείς ήαέοας, καθ' άς θά έπιβληθή 
εί; τούς έπισκεψο αίνους όροία πληοωμή. Άπό δέ τής δη; ραίου 
ρ.έχρι τής 17η; τοΰ αύτοΰ ρηνό; ή τιμή τή; εισόδου έσεται δ σελ. 
καί μετά, τήυ 3 Ιηυ ραίου κατά τά; τέσσαοας ήμέοα; έκάστη; εβδο- 
ραδο; 1 σελ., ή 1 1/2, άν θέλη; υά ίδρς καί τού; κήπους, οΐτιυες ε- 
χουσι ρίγα τό θέλγητοου,καί 2 12 κατά, τώ; λοιπά; δύο ήμέοα; τής 
έβδοραδος ή 3 σελ. ρέ τό δικαίωμα έλ-υθέοας εισόδου καί είς τούς 
κήπους.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΑΣ.

ΠΛΡΑΠΟΙΗΣΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΙ1ΕΖΙΙΣ 

ΤΙΙΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.

χρυσού πλαστοί οδόν· 
χουσό:, θάπτωυται ή

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΙΙ. 
τι; τόσου βέβαιο; ήτο, ότι

τ.ν.^Λ τού συγγραφέων, ώσ·

ιυα

πι το)ν
Τ ούτο

φατυιωυ 
βέβαιοί,

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ I.

ΣΓΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΙΙΣ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣ
ΣΗΣ.—Κατά τό ΊΙ μ ε ρ ο λ ό γ ι ο υ Γ ό θ α ς αί διαθέσιμοι δυνάμεις 
τής ξηράς καί τής θαλάσσης τώυ Μεγάλων Δυνάμεων ήσαν αί έξή; 
κατά τό 1861. ΓΑΛΛΙΑ. Στρατό; έυ ειρήνη 414,868 άνδρών καί 
72.S50 ΐπποίυ καί έν περιπτώσει πολέμου 767,770 άνδρών καί 
130,000 ίππων. Ναυτικόν, 600 πλοία καθειλκυσμέυα, ναυπηγού
μενα καί τινα ύπό έπισκευήν καί ρετατοοπήν, πάντα δέ ταΰτα φέ- 
ρουτα 13,363 τηλεβόλα. Έκ τών 600 δέ τούτων 373 είσιν ατ
μόπλοια, έξ ώυ τά 56 σιδηοόφοακτα. Τό πλήοωρα τοΰ στόλου, ό
περ έυ ειρήνη άναβαίνεί είς 38,375 άυδρ., δύναται έν περιπτώσει 
πολέμου ν' αύξηθή εί; 60,000. Οί υαύται, οί άποτελούυτες μέρος 
τής ναυτικής άπογοαφή;, είναι 170,000 τόυ αριθμόν. ΊΙ έν έυερ- 
γεία δύυαμις τώυ έμβατόιυ (les s<»!<l:its du mai’ilic) είναι 22,400 
άυδοώυ έυ είοήυη καί έυ πολίαω άυαβαίνουσιυ εί: 26,879 άυδο. 
Τελωυιακοί ύπαλληλοι ή ακταιωροί, 25,501 άυδρ. ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤ- 
ΤΛΝΙΑ. Στρατός, 212,773 άνδρών, καί 25,501 ίππων. Ναυτι 
κόυ, S93 πλοία φίοουτα 16,411 τηλεβόλων. Το πλήοωρα δέ σνυί- 
σταται έξ 78,200 άνδρών, έξ ώυ 18,000 εΐυαι έρβάται και 8,550 
ακταίωοοι. ΡΩΣΣΙΑ. Στοατό;, 577,859 άνδρών τακτικών καί 136 
συυτά.γυ.ατα. ιππικού, 31 τάγματα, και 31 καυουοστοιχίαι άτάκτωυ 
Ναυτικόν, 313 πλοία, έξ ών 24 2 είσιν άτρόπλοια, όλα. δε φίοουσι 
3,831 τηλεβόλων. ‘Η ρωσσική κυβέρνησις έχει καί 472 άκταιώρα 
πλοία καί φορτηγά. ΑΥΣΤΡΙΑ. Στρατός, 587,693 άνδρών. Ναυ
τικόν, 53 ατμόπλοια καί 79 ιστιοφόρα πλοία, φέοουτα όλα. όαοΰ 
895 τηλεβόλα. ΠΡΩΣΣΙΔ. Στρατός, 212,640 άνδρών, άλλ’ έυ και- 
ρω πολέμου δύναται υ’ άναβή είς 622,366 άνδρών. Ναυτικόν, 34 
πλοία, έξ ώυ τά 26 είσιν άτρόπλοια. ΙΤΑΛΙΑ. Τήυ ΙΟην ίουυίου 
1861 κατ’ επίσημου εκθεσιυ ό έυ έυεργεία στρατός ήτο 327,290 
άνδρών, διηοηρένων εί; 68 συντάγματα, πεζικού, 26 τάγματα βερ- 
σαλλιέρωυ, 17 συντάγματα ιππικού, 9 πυροβολικού, 2 μηχανικού 
καί 3 άγωγέων. Ναυτικόν, 106 πλοία φέροντα 1,036 καν. καί 
18,000 άνδρών.

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ. — Ό έπί τώυ εσωτερικών ύ · 
πουργός τής Γαλλίας έσχάτως έδημοσίευσευ έπί τή βάσει τής κατά 
το 1861 γευορένης άπογοαφή; τώυ κατοίκοιυ τήυ κατάταξιυ τού 
πληθυσμού τής αύτοκρατορίας κατά γένος καί πολιτικήν κατάστασιν 
έκαστου, ήτις είναι αύτη·

δό· οσ

ν’ άποποιηθώ τήν καταχοιρησιν αυτού.
·: τό όπλου.»

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΣΘΜΟΝ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ. — Λί νΰ» 
γιυόρευαι άυασκαφαί πρό; διόρυξιν του ίσθρού τοΰ Σουέζ ώοήγησαν 
εί; τήν άυακάλυψιυ θρησκευτικού τίνος κτιρίου έν Γιζέχ, έχουτο; τό 
μέγεθος τοΰ Λούβρου, καί κτισθε'ντος πρό πέντε χιλιάδων και πλέον 
ετών. ’Εν Καρνάκκη όροίως έξεχώθη ναός, ού ή περιφέρεια λέγεται 
ούσα τεσσάρων χιλιομέτρων (δυσι καί ήρίσει ριλίοις), καί άλλο; έν 
Έδφού περιέχων ε'ίκοσιν αίθούσας. Οί τοίχοι τών τελευταίων τού
των οίκοδορηράτων διακοσρούνται ύπό αναγλύφων, ιερογλυφικών, 
καί ετι νεαρών εικονογραφιών.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΣΥΜΠΤΩΣΙΣ 
ποθαυώυ άνήρ τή; βασιλίσση;

μών.

Οαο

ο υυαυ ται

Ό τε Ούασιγκτών καί ό άρτι ά- 
Άγγλίας απίθανου κατά τόν αυ
τού ρηυός, καί περί τήυ αυτήν ώ- 

ής 14 δεκερβρίου 1799 καί 1861.
ΤίΐΝ ΠΝΕΥΜΟΝΏΝ.—Όσοι έπιθυρούσι υά ρά· 
ιταστασιυ τώυ πυευμόνοιυ αύτώυ όφείλουσι υά ά· 
:, καϊ νά ϊδωσιυ έπειτα έπί πόσα δευτερόλεπτα 
ήσωσι τήυ αναπνοήν αύτών. Ό δέ αριθμός τών 
jtojv πρέπει νά σηρειωθή προσεκτικώς· διότι εν

ρέυ τή φθισική καταστάσει ό άναπνέων δέυ δύναται νά κρατήσζ τήν 
.αναπνοήν αύτοΰ υπέρ τά δέκα δευτερόλεπτα, καί ενίοτε ούδε υπέρ 
τά εξ δευτερόλεπτα· έυ δέ τή πλευρίτιδι και περιπυευμουία ό χοό“ 
υος τής αναπνοής τοΰ ασθενούς υ.ετα^αύ'ίεται, καί έυ τή ύγίειυή κν.- 
ταστάσει τώυ πνευμόνων άπό είκοσι μέχρι τριάκοντα και πέντε δευ
τερολέπτων.

ΓΑΛΗ ΤΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΞ.—Πρό τινων ήρερών, ένω γαλή τι; έξήλ· 
θεν εί; τόν πρωινόν αύτής πεοίπατου ευ τιυι άγρώ ’Χγγλου τινός, 
έογάτης τις, έργαζόμευος εκεί, παρετήρησευ ίέρακα έπερχόμενοί 
κατά, τής γαλής, ίσως διότι έξέλαβευ αύτήν ώς κόνικλον. Έπί τέλουζ 
δέ τό σαρκοφάγου πτηνού ώρρησεν έπί τής γαλής· άλλ’ αύτη έυ τώ 
άμα ύπέδειξευ αύτώ τηυ όλεθρίαυ πλάνην, είς ήυ ύπέπεσεν, άπο· 
κ.ωλύσασα αύτόυ άπό τοΰ υά άυαβη πλέον είς τά στρώματα τού άέροΜ

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΝ ΣΚ11ΤΙΑ ΚΑΙ ΙΡΛΑΜ 
ΔΙΑ.—Πρό τίνος χρόνου περιεργοτάτη τις δίκη έδικάσθη έυ ’Ιρ
λανδία, ένθα κληοικός τις έλαβε τήυ έοωμένην αύτοΰ είς τήυ έκκλϊ*  
σίαν, καί ένω ήσαν άποαεμονωμέυοι, έξετίλεσε τά. τής τελετής τοη 
γάρου έφ’ εαυτού καί τής υεάυιδος, καί ούτως έυυμ.γεύθη αύτήν. θ1 
ίρλαυδοί δικασταί περιεπλάκησαυ μεγάλως ώς πρός τό νόμιμου 
ποάξεο)ς ταύτης τοΰ ίεοέως, έπί τέλους όμως οί πλείστοι αυτών ί'Ι 
θεοίρησαυ αύτήν νόμιμου· άλλ' ή βουλή τώυ λόρδων άυήρεσε τήν®' 
πόφασιυ ταύτην τού δικαστηρίου έπί τώ λόγω, ότι όταν ιερεύςτη 
νυμγεύρ πρόσοίπόυ τι, ό ίερεύς ούτός έστιυ ό μάρτυς καί τρίτον τ*  
πρόσωπον, δ>στε δέν δύναται ό αύτό; νά η ό νυμφευόμενος καί · 
υυρφ-ύων. Έν άλλαι; λέξεσιν δέυ δύναται τις υά. ήναι ίερεύς έυ τοί' 
αύτη περιπτώσει. Ίΐδύυατό τι; ρέυ κατά πρώτου υά. πιστεύστ,, οΤΐ| 
τών τοιούτωυ γάμο>ν δέυ ύπάρχει, είμή τό άνω παοάδειγρα, 
συμβάν έν Ίολαυδία· άλλ*  ατυχώς άπό τής δίκης τοΰ 
ού μόυου ίεοεύς, αλλά, καί πας άλλος άνθρωπο; δύναται

παοουσιάσθη προ ένό.
ίϊδους όί^ 

έν τοι; δικαστηρίοις τοΰ Δουβλίνου,

II ΠΡΟ2ΕΧ11Σ ΔΙΕΗΜΙΪ ΕΚΘΕΣΙΣ. —Αΐ έν τώ ζαταστήσ.ατι 
τής προσεχούς διεθνούς έκθέσεως έργασίαι γίνονται μετά, μεγάλης 
καί εκπληκτικής δρασπηοιότητο;. Τό έξωτεοικόν τοΰ κολοσσαίου 
καί άπαοαβλήτου τούτου κτιοίου θαυρασίως έπερατώθη, έυώ πέρυσι 
κατά ταύτην τήν έποχήν ρόλι; εΐχον βληθή τά θεμέλια, καί νυν ώς 
4,300 άυθοώπωυ καταγίνονται είς τόυ στολισμόν τοΰ εσωτερικού. 
Είπορευ, ότι τό κτίοιου αύτό, ούτινος τό μέν μήκος έστι 1,130 πο
δών, τό δέ πλάτος 500 ποδών καί τό ύψος 50 ποδών, είναι απα
ράβλητου· διότι συγκοίυουτες τήυ εύρυχωρίαυ αύτοΰ πρός τήυ τώυ υύν 
ύπαρχόντωυ κολοσσαίωυ κτιρίων, εύρίσκορευ,δτι υπερβαίνει άπαντα. 
Οί υψιτενείς αύτοΰ δύο θολοί, οΐτιυες φοιτιζόρευοι έν καιρώ νυκτό; 
θά παριστώσι θέαμα μοναδικόν καί ορατόν έξ όλονν τώυ μερών τοΰ 
Λονδίνου, εχουσιυ ύψος 230 ποδών καί διάμετοου 160 ποδών*  έυώ

Τό έυ 'Ρώμ/j Πάνθεου ΐχει 
καί....................................

Ό έν Φλωρευτι? Θόλο; τοΰ Βρουυελέσκου 
καί...................................

*0 θόλος τού έν 'Ρ<ώρη άγιου Πέτρου . 
καί....................................

Ό θόλος τού έν Λ ο: δίνω άγ. Παύλου . 
καί....................................

141 ποδ. διάμετρον
144 »

ϋ·/ο;

139 » διάυ.ετο.
133 υ

138 » διάμετρ.
263 » ύψος
112 » διάμετρ.
213 »

Ώστε βλέπορεν, ότι οί δύο θολοί τοΰ καταστήματος τούτου εχμνυσ1 
οιάμετρου μεγαλειτέοαυ ά.πάυτ&ίυ, ώς καί ύψος μετά, τό τοΰ "Αγ. Πέ
τρο; τής ‘Ρώμης.

Τά πάντα πλέον προετοιμάζονται καί επισπεύδονται, ΐνα τήυ Ιηυ 
τοΰ προσεχούς ραίου ά.νοιχθή ή "δεύτερα αύτη έυ Λουδίνω διεθνής 
εκθεσις, έυ ή θ' άντιποοσωπεύωνται διά τώυ σταλέυτωυ δειγμάτων 
πάντα τά έθνη, οΐ τε Σίυαι καί Ίαπωνοί καί ’Ινδοί καί Αύστραλια- 
υοί καί πλείστοι άλλοι λαοί, οιτινες, καί τοι παοά πολλών θεωρού- 
μευοι ώς εντελώς ά.πολίτευτοι, μετά παραδειγματικής ά,μίΏ.ης καί 
ΐθυικής φιλοτιμίας φοοντίζουσι νά έξαποστέλλωσι τα δείγματα τή; 

τής βιομηχανίας καί τής γεωργίας αύτώυ είς τήν επιτρο
πήν τής διεθνούς έκθέσεως. Πρό τινων δέ ήρερών έδηροσιεύθησαν 
"λ-αι αί διάφοροι τιμαί τής εισόδου είς τήν διεθνή ταύτην εκθεσιυ, 
αιτινε; θά έπιβάλλωυται είς τούς έπισκεψοαέυους αύτήν. Τήυ 
Ι ηυ μαίου, ήτοι καθ' ήυ ημέραν μέλλει υ’ ά.νοιχθή ή εκθεσις, ή εϊσο- 

θά έπιτραπή είς εκείνους καί μόυου, οΐτιυες θά φέρωσιυ είσιτή- 
ptov δι όλου το θέρος, όπερ άπό τινων ήμερων π&ίλεϊται εί; όλα τά. 
ρερη τού Λονδίνου· όπου καί άν στρέψη τις, βλέπει ϊρποοσθευ δια
φόρων 'κατα.στηαάτοίυ είδοποίησιν ρεγαλοι; γοάρρασιν έπί ρακράς 
Ίαυίδος κεκολληαένην, δι*  ής αναγγέλλεται, ότι ένδοθεν πωλοΰυται 
ζυ:ιτήρια δι όλην τήν θεοινήν περίοδον. Τά εισιτήρια δέ ταΰτα εί
ναι 6ύο βάθρων*  καί τά μέν τού ποώτου πωλοΰυται πρός 3 λίρας 
'αι 3 σελλίνια καί έπιτοίπεται είς πάντα, όστις φέρΐ-ΐ αύτό, υά 
εισελθη τήυ πρώτηυ ημέραν, καθ’ήν θ’ ά.νοιχθή, καί πάσαν ύύ'ληυ η
μέραν ελευθέοως, οπότε θ’ άνοίγηται τό καταστηρα είς τό κοινόν· 

όε τού δευτέοου βαθμού πωλοΰυται ποός 5 λίρας καί 5 σελίνια 
'■αι πάς ό φέρων έν έξ αύτών έχει τό δικαιωρα νά είσέρχηται είς 
τ° κατάστημα πάντοτε, οπότε τυγχά.υει όυ ανοικτόν είς τό κοινόν*  

όε καί τό δικαίωμα νά έπισκέπτηται καί τούς συνεχομένου; 
μ^τα τού καταστήματος τής διεθνούς έκθέσεως μαγευτικωτατούς κή- 
^νς τής Βασιλικής Κηπουρική; Εταιρίας, έυ οί; θά είσέοχηται έ- 

‘-’υθερως καί όπόταν θά γίυωυται καί εκθέσεις τώυ οπωοώυ, το>ν

• 'Ολικός πληθυσμό; .... 37,382,255
•Άρρενε;........................................ 18,6 42,504
Θήλεις........................................ 18,739,721
Νέοι.......................................................10,210,756
Νέαι.............................................. 9,487,541
Άνδρε; ΐγγαροι........................... 7,503,024
Γυναίκες »........................... 7,457,115
Χήροι.............................................. 928,724
Χήραι ....................................... 1,795,063

Έάν είσέλθοιρευ εί; τά; λεπτομέρειας έκαστου νομού, εύρίσκομευ 
πεοίεργά τινα άποτελίσματα. Ούτως έυ τώ υορώ Σηκουάνα εύοί- 
σκορεν 411,163 άυδοώυ καί 410,527 γυναικών έγγάρ.ων, ήτοι 
ό άριύρός τώυ έγγάρωυ άυδοώυ είναι σχεδόν ίσος τώ τώυ εγγάμων 
γυναικών*  άλλ’ έν τώ υορώ Μάγστης ή άναλογία δέυ είναι πλέον ίση· 
διότι αυτόθι ύπαρχουσιν 107,955 άνδ. έγγαμοι άπέυαυτι 104,435 
γυναικών εγγάμων. Ποΰ άοάγε υπήγαν αι γυναίκες αύται; Έν δέ 
τώ νορώ Κανταλης συρβαίυει :ό έναντίου*  οί άνδοες έγκατέλειψαν 
τήυ γαρικήν αύτώυ εστίαν*  εύρίσκομευ αυτόθι 4 0,852 άνδρών έγ- 
γάροίν άπέυαυτι 41,021 γυναικών.

ΜΑΝΘΑΝΟΜΕΝ, οτι ή γαλλική Εταιρία τών Αύτοκρατορικώυ 
Διαπορθρεύσεωυ πρό μικρού ίκαρε συμβολαίου μετά τίνος άγγλικοϋ 
ναυπηγικού καταστήματος διά τήν υαυπήγησιυ, άντϊ 1,000,000 
λιρών στερλινών, οκτώ πρώτης κλάσεω; σιδηοώυ άτμοπλοίονυ διά 
ταχυδρομικήυ ύπηρεσία.υ, έπί τώ όρω τά μέν τρία υά υαυπηγηθώσιυ 
έπί τού Κλάιδ, τά δέ λοιπά πέντε εί; γαλλικού; λιμένα; ύπό τήν 
φρον-τίδα τού αύτού καταστήματος.

ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΣΤΕΜΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ.—Ό 
άγγλικό; θρόνος έκηρΰχθη κενός βα.σιλέως κατά σάββατον, 16 φε- 
βρουαρίου 1688. Γουλλιέλρο; ό γ' άπέθαυε κατά σάββατον, 8 μαρ- 
τίου 1702. 'II βασίλισσα Άννα ά.πέθανεν έπίσης κατα σάββατον, 
1 αύγούστου 1714*  Γεώργιο; ό ά, εί; τά; 2 όίρας, τήν νύκτα τοΰ 
σαββατου προς τήυ κυριακήν, 11 ίουυίου 1727. Γεώργιος ό β', έυ 
ήμερα σαββάτου, 25 Οκτωβρίου 1760. Γεώργιος ό γ', έπίσης κατά 
σάββατον, 19 ίανουαρίου 1820 και Γεώργιος ό δ', κατά σάββατον, 
6 ίουυίου 1830. Ό πρίγκιψ 'Αλβέρτος, σύζυγος τής βασιλλίσσης 
Βικτωρίας, ούτινος. του θάνατον άρτίως εκλαυσε τό άγγλικοϋ κοι
νόν, άπέθαυε κατά, σάββατον, 14 δεκερβρίου 1861.

ΕΚ τώυ 10,000 οικιών έν Βεοολίνω 31 ρόυου είναι έντελώς έ- 
λεύθεραι υποθήκης.

ΤΟ Δ1ΙΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ.—Έξ έπισήρωυ πηγών εξά
γεται, ότι ή άυά πάσαν τήυ γην ετήσια συγκομιδή τού καπνού ά- 
υαβαίυει εί; 250,000,000 χιλιογράρρων. Ό Σκλόσιγκ υύν εύρευ, 
ότι, λαρβαυορέυου ενός είδους μετ' άλΰ.ου, ύπάρχει δηλητήριου κατά, 
μέσου όσου 5 τοί; 0/0 έν τοι; φύλλοις τοΰ φυτού. Εντεύθεν δήλου, 
ότι περίπου 12,500,000 χιλιογράρρων έκ τοΰ δηλητηρίου τούτου 
παοάγουται κατ’ έτος. 'Επειδή δέ ή ειδική βαούτης τού περί ού ό 
λόγος δηλητηοίου κατ’ έλάχιστου ύπεοβαίνει τήυ τού ύδατος, ή πο- 
σότη; αύτη δύναται υά. πληρώση σχεδόν 100,000 οίνοβαρελίωυ, 
ώστε υ άυαλογώσιυ εί; έκαστου άνδρα, γυναίκα καί παιδιού ά- 
πά.σης τής οικουμένης 293 κόκκοι*  καί έπειδή ολίγοι σταγόνες εί- 
σίν ίκαυαί υά έπιφέοωσι θάνατον, πρέπει νά είπωμευ, ότι το δηλη 
τήοιου έκ τής σ-νγκομιδής τού καπνού ενός καί ρό·.>ου έτους άρκεΐ 
νά. δηζ.-,τηοιάση ρ^χρι θανάτου παν άυθοώπιυου πλασρα, όπερ ζή 
έπί του ποοσώπου τής γής, έάν έτίθετο έν Άαοελίοις καί κατ' ίτηυ 
αναλογίαν έδίδετο είς πάντα, ίόσπεο οίνος.

(Το= σίλ. 87 τοΰ παρελθ. φύλλου).

Οί πέντε πολωυοί Εβραίοι, οί κατηγορούμενοι έπί παοαποιήσει 
ρωσσικ,ώυ χαρτουομισμ.ά.των, προσήχθησαυ παλιν ποο/θέ: έυώπιου 
τοΰ λόρδου Αημάρχου. ΊΙ αίθουσα δέ τοΰ δημαρχείου ήυ πλήοη; 
άκ.οοα.τώυ, έυ οίς παρετηροΰυτο πολλοί κομψώς έυδεδυρένοι ξένοι, 
έλκυσθέυτες έκεΐσε έκ τού άξιοπεριέογου τή; δίκη;.

Ό διεξάγωυ τήυ κατηγοοίαυ δικηγόρος Κ. Σλέίχ προσφωυώυ τόυ 
λόρδου Δήμαρχου, εΐπεν, ότι άπό τής ημέρας, καθ' ήυ άυεβλήθη ή 
δίκη, έραθε τοσαύτα πεοί τώυ κατήγορου αίνων, ώστε έυόριζε κάλ- 
λιου υά διεξαγάγη πρώτου τήυ κατηγοοίαυ κατά τώυ τοιώυ Εβραίων 
τώυ κατ’ άρχάς συλληφθέυτωυ, καί έπειτα υά έπιληφθή καί τή; κα
τηγορίας, τή; άφορώση; τούς δύο άλλους κατηγοοουαίνους Γουέβεο 
καί Έόσερβεργ. Συυαίυεσάυτωυ δ’ εί; τούτο καί τ<ώυ σ-υνηγόοων τής 
ύπεοασπίσεως, έξηκολούθησευ ή δίκη τώυ τριών κατά, πρώτου συλ- 
ληφθευτοιυ κατηγορουμένων Τζοσεφώυο;, 'Ρέίχβεργ καί Χόοουϊτζ.

Ποοσεκλήθη δέ πάλιν ό λιθογοάφο; Κώξ, καί αφού άυεγυώσθη 
αύτώ ή ποοτέρα αύτοΰ κατάθεσις, ποοσέθηκ.ευ, ότι εκτοτε έξήτασε 
τό σημειωματάριου αύτοΰ, καί εύοευ, ότι ό κατηγοοούυ.ευος Έεϊχ- 
βεργ έπεσκέφθη αυτόν, όπως λάβη τό δείγμα τοΰ παραγγελθέυτος 
αύτώ έογου, τή 14η Οκτωβρίου, καί οτι μετά τέσσαοα; ήρέοα; έ- 
πλήρωσευ αύτώ τριάκοντα σελλίνια. Οί κατηγορούμενοι Έεϊχβεργ 
καί Χόοουϊτζ έπεσκέπτουτο αύτόυ τοσοΰτον συνεχώς, ουστε ήυαγ- 
κάζετο πολλάκις υά. μή έπιτρέπη αύτοί: τήυ είσοδον, καί ό 'Γίίχ- 
βεργ παρουσιάζετο ώς άδαμαυτοπονλης.

Μετά δέ τούτου προσήλθευ ό δακτυλιογλύφος Βενιαμίν Μίλμεο, 
καί έποιήσατο τήυ έξή; κατάθεσιυ*  «Έυθυροΰραι, ότι ό κατηγοοού- 
ρευο; Τζοσεφούν ηλθευ εί; τό έργαστήοιόυ μου ποό τού μηυός υο 
εμβρίου. Μοι παρουσίασε δέ χαλκίυηυ πλάκα, καί αέ ήοώτησευ έάν 
ήδυυάρην νά κατασκευάσω παοου.οίαυ τινά πλάκα, καί υά αιμηθώ 
τό έυ αύτή δείγμα. Άυελαβου δέ τήυ έκτέλεσιυ τοΰ έργου, καί έ- 
κράτησα τήν πλάκα. Έρωτηθεί; τότε ό κατηγορούμενος περί τής 
χοήσεω; αύτή;, ροί εΐπεν, ότι έχοειάζετο αύτήν όποις κατασκευάση 
ωρολογίου. Ηλθε δ’άκολούθω; μετά, ρίαυ έβδοράδα ΐνα λάβη αύτήν, 
άλλ’ έπειδή δέυ εΐχον τελειώσει τό έργου, έζήτησα διά τούτο διο
ρίαν τριών ήρερών. Ή πλάξ, ή εύρεθείσα έυ τή οικία τοΰ Τζοσεφώ- 
υος, καί παρουσιασθ-ίσα σήμερον ύπό τοΰ ύπαλλήλου τής άστυυο- 
ρίας, έστιυ ή αύτή πλαξ. Παρέδωκα δ’ αύτήν περί τά μέσα τοΰ υο- 
ερβοίου, αφού πρώτου έλαβον τό άντίτιαου αύτής. Μοί έδωκευ ω
ρολογίου αξίας 30 σελλ.ιυίωυ, καί έδωκα αύτώ όπίσω 10 σελλίνια, 
ήτοι έκρατησα ό>ς άυτίτιμου τής πλακάς 20 σελλίνια. ’Έκτοτε δ’ ού- 
δέυ έτερον έργου έξετέλεσα διά τόυ κατηγορούμενου. Ειδου τό χαρ
τονόμισμα τό παρουσιασθέυ ποοχθέ; ένταύθα ύπό τού άστυνοαικοΰ 
ύπαλλήλου Σκώτ, καί έκ τώυ έπ’ αύτού χαοακτήοωυ δύναμαι υά 
κρίνω, οτι αί εντυπώσεις τής πλακάς έπί τού χάρτου είσιν άρυδραί, 
όπερ δηλοί, ότι έγένετο ρεγάλη χοήσις αύτής.

Μετά δέ τήυ έξ-.τασιυ τοΰ μάρτυρος τούτου προσεκλήθη ό μάρ
τυς Ιωάννης Γούρλιγγ, όστις έξέθηκε τά επόμενα· « Ειααι εί; τήυ 
υπηρεσίαν τού τυπογράφου Κ. ’Ροβέρτου. Οί κατηγορούμενοι Χό- 
ρουϊτζ καί 'Ρέίχβεργ έπεσκέφθησαυ τό τυπογραφείου ήρών κατά 
μήνα σεπτέρβριου, καί ό Χόοουϊτζ με ήρώτησε πόσα έζήτουυ, όπως 
τυπώσο) 1000 άυτίτυπα τύπου τινός, ου ροί έδειξε, καί έγόί έζή
τησα 4 σελλίνια. Περί δέ τάς άρχάς τοΰ Οκτωβρίου ό'Ρέϊχβεογ ήλθεν 
εί; τό έργαστήριου μόνος, καί μο'ι παρουσίασε τύπου τινά. Μή ήοώ- 
τησε δέ έάν ήδυυάρην υά λάβω άυτίτυπά τινα έξ αύτοΰ, καί έγώ 
άπεκρίθηυ καταφατικώς. Άλλά μετά τινα άντίτυπά μοι εΐπεν, ότι 
δεν ήυ ευχαριστημένος έκ τού έργου μου, καί ρέ παοεκαλεσε υά 
αποπειραθώ, όπως λάβω κρείττουα άυτίτυπα. Μετά δεκαπέντε δ’ η
μέρας ό 'Ρέίχβεργ έπαυήλθε πάλιν, καί ρέ ήρώτησεν έάν έξετέλεσα 
τήυ παραγγελίαν. Έδωκα επομένως αύτώ τα νέα άυτίτυπα, καί έζή
τησα τό άυτίτιρου αύτώυ. Ευώ δ’ ό κατηγορούρευός ροι ένεχείριζε 
τά χρήματα, ρέ ήρώτησεν έάν συγκατατιθέμηυ υά διδάξιω αυτοί 
τόυ τρόπου, καθ' όυ έλά.μζαυου αύτά, ύπό άδροτατου μισθόν, καί υά 
υπάγω εί; τήυ οικίαν αύτού τήν κυριακήν. Πρό; ταΰτα δ’ έγώ άντί- 
λεξα, είπώυ, ότι ούδέν εργον πράττω τήυ κυριακήν, άλλ' ότι ήδυυά- 
αην τήυ αύτήν εκείνην εσπέραν υά. έπισκεφθώ αύτόυ. Συυεφωυήσα- 
υ.ευ επομένως υά. ελθη αυτό; είς τήυ θύραυ τοΰ τυπογραφείου ήρών, 
καί έκεΐθευ υά ύπά.γωμευ όμοΰ είς τήυ οικίαν αύτοΰ*  άζλά δέυ ηλθευ 
νά υ.έ εύρη κατά τήυ όρισθεΐσαυ ώραν. Μετά τοείς δ' έδδομα.δας 
ήλθε παλιν ποός μ.ε μεθ' ετέοου τύπου, καί με παρακάλεσε υά. λαβω 
καί έξ αύτοΰ αντίτυπα τινα. Ιίαυτοτε ό’ έφερευ ’ίδιου χάρτην διά τά 
άυτίτυπα ταΰτα. Άφοΰ δ’ έξετέλεσα τήυ παοα.γγε/ία.υ, έξήτασε τά. 
άυτίτυπα καί εύρευ αυτά καλλιστα. Μοί έδωκε δ’ έν σελ.λίυον καί έξ 
πένας διά τήυ εργασίαν ταύτην, καί μοι εΐπεν, ότι έμελλε μετ' ού 
πολύ νά μέ έπισκεφθή, ΐνα. μοι παραγγείλη χίλια άυτίτυπα έκ τοΰ 
ίδιου τύπου. Περί δέ τάς άρχάς τοΰ δεκερβρίου ρέ έπεσκέφθη πάλιν 
φέρων χαλκίυηυ τινά πλακα, έφ’ ή; ήσαν εγγεγραμμένοι ξένοι τινές 
χαρακτήρες, καί μοί άπευ, ότι έχοειάζετο πευτήκουτα αντίτυπα έξ 
αύτής. Έυώ δ’ έξηκολούθουυ τήυ εργασίαν μου, ή ρώτησα τόυ κατη
γορούμενου είς ποιαν γλώσσαν ήσαν γεγραρρέυα καί ροι εΐπεν είς 
'Ολλανδικήν, ποοσθεϊ; άρα, ότι ήσαν διά εύγενή τινα άυθοωπου. 
Λ'ύοΰ δ' ελαβου άπαντα τά. άυτίτυπα, έυεχείοισα αύτά εί-, τόυ κα- 
τηγοοούρενου καί εκτοτε ουδέποτε ειδου αύτόυ. Ειδου δέ μετά, ταύ- 
τα ρωσσικ.όυ χαρτονόμισμα, καί οί έπ' αύτοΰ χαρακτήρες όμοιάζου- 
σι ποός τούς όντας έγκ-χμα.οαγυ.έυους έπί τής πλακάς, τής δοθείσης 
μοι ύπο τού κατήγορου αίνου, ΐνα λαβω έξ αυτής τά τελευταία άυ
τίτυπα.

Μετά δέ τήυ κατάθεσιυ ταύτην τού τελευταίου μάρτυρος ή δίκη 
άυεβλήθη πάλιν διά τήυ προσεχή έβδοράδα.
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Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ. 105ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 13, 1862.

Ίοού παρηλθεν, «φύγε καί αυτί; η ημέρα 
11ά).ιν ό πέπίος της νυχτός άπλουται στό> αιθέρα,

Και ιζει^ιώσα
ΊΙ αργυρά πανσέληνος στην ά/.οαν νηνεμ.ίαν 
Τά πάντα γεοοντότερα /.ατά ημέραν μίαν

Προβαίνει ίνα ίο η.

ΙΙαοη'λθεν ανεπαίσθητα τούς πάντας εις τό τόσω 
Ταχύ της βήμα σύρασα εν βήμα προς τά. πρόσω.

Καί πόσοι ένώ 'έθεσαν
Έαπρος τόν πόσα καί αυτό στερούμενοι τό βήμα 
Εις τό εμπρός μας ανοικτόν καί /αίνον πάντα μνήμα 

Μέ την σειοάν των έπεσαν ’

II ΙΙΜΕΡΑ II ΧΡΗΑΘΕΝ.

Ημέρας ε’ί/.οσι έτών στην ράχιν μου σηκόνα,ν
ΔΙεχοι της /βες, αισθάνομαι προσθέτοντα τόν χρόνον 

Και ταντην στο γοοτίον μου.
Ι\1έ τάς ποοσθή/ας του αύτάς βεβαίοις θά. ν.υρτώση 
Ύην ράχιν μου, άν άσυ/.ον βραοΰνη νά. ρ.ε οώση 

Τό ανοικτόν υ.νηυ.-ϊον μου.

Αύ>ού έ'ί.θό>ν έγνώρισα την ύλην αθειροαίνην 
Και νέαν έκ τών σπόρο^ν της άγθόνως ουομίνην

Στού βίου τό Λειβάίιον, 
’Απελπισία«κόαξα, τί αάτην πεοιαένω; 
Έξ ύλης σύγκείααι κ’ έγ<ύ όγει)/^ νά παγαίνω 

Ίϊ τάχιον η βράοιου.
Α. ΠΛΙ1ΑΜΙΧΑΗΛ.

ΤΟ ΠΑΛΑΤΙΟΝ ΤΟΎ ΤΑΓΓΙΟΡ.
To Tayyiop ev ταΐς άυατοΧικαΐς Τν^ίαις, κείμενου 

Ιττι χώρας ευφόρου, προ μιας εκατονταετηρί,όος ητο 
πόλις πλούσια, διρρημέυη, (ός είναι καϊ την σήμερον

ΤΟ ΠΑΛΑΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΑΓΓΙΟΡ.



106είς δύο φρούρια και μίαν Πετάχ (πόλιυ ινδικήν), βρι 
θονσα μεγάλων οικοδομών και μεγαλοπρεπών τταγων- 
δων (τεμενών). Έπειδή δέ ή πόλις αΰτη ποτέ δεν ει- 
χεν όλοκλήρως κατακυριευθή ύπό τών Μωαμεθανών, 
διετήρησε παρά πάσαν άΧΧην ινδικήν 'χώραν, εξαι
ρέσει τής Βευάρες, τάς αρχαίας ίνδικάς τάξεις καϊ 
συνήθειας. Το μέγα φρούριον αυτής, περιφέρειας τεσ
σάρων μιλιών, περιέχει προς τή περιφήμω παγώνδα 
αύτοΰ και το Δοΰρβαρ ή αίθουσαν της άκροασεως, 
την όποιαν ή οικογένεια τοΰ ΧόΧου της αρχαίας δυ
ναστείας ειχεν οικοδομήσει, καϊ ήτις, θεωρηθείσα εκ 
τής συνήθους βραχμανικής δεισιδαιμονίας ως απαί
σιος, εηκατεΧείφθη' άυεγερθέντος δέ τοΰ έτι λαμπρο- 
τέρου αυτής και έν τή εικονογραφία ήμών παριστανο- 
μένου παΧατίου, ή πόΧις αΰτη κατέστη καθεδρα τοΰ 
ηγεμόνας.

Τό κτιρίου τοΰτο παρουσιάζει τόν συνι’)θη καϊ ίδιά- 
ζοντα τοϊς Ίνδοΐς τρόπον τοΰ οίκοδομειν, ήτοι λίθους 
καϊ πλίνθους προσκεκόλλημένους διά πηλοΰ παρε- 
σκευασμένου, διά ρευστής διαΧεΧυμένης κοινής καϊ 
εύωνου σακχάρεως, καϊ διά τοΰ αύτοΰ μίγματος επικε- 
χρυσωμένους τους τοίχους, ώς έπιδεκτικοΰ στιΧπνώ- 
σεως. Είναι δε φιΧοκάΧως πεποικιΧμένον χρώμασι 
καϊ χρυσω. Αι στήΧαι τής οικοδομής παριστώσι μορ- 
φάς ανθρωπίνους, ώς τάς έΧΧηνικάς Καρυάτιδας, αί 
δέ άψΐδές είσι κεκοσμημέναι διά δαιμόνιων καϊ ζώων. 
Εις τήν εικονογραφίαν μας φαίνονται αί στήΧαι μετά 
τών μορφών, ύποβαστάζουσαι έπϊ των κορυφών αυτών 
παραπέτασμα καϊ βαίνουσαι κατά τάς βάσεις έπϊ 
τροχών ιϊπαραΧΧάκτως ώς τάς συνήθεις έν χρήσει 
έκεΐσε άμάξας.

Ο ΣΤΟΛΙΣΚΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΟΦΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.

Πρό τοΰ 1856 έτους όλίγας είχε κανονοφόρους το 
ναυτικόν τής Αγγλίας, άλλ’ έντός έξ μηνών διωρίσθη- 
σαν καϊ συνετεΧέσθησαν τέσσαρες κΧάσεις τοιούτωυ. 
Καϊ ή μέν πρώτη σύγκειται έξ έλικοκιυήτωυ 200 πο- 
δών μήκους, έξ μακρών τηλεβόλων όΧκής 68 Χιτρών, 
μηχανής δυνάμεως 360 ίππων, καϊ πληρώματος έξ 100 άνδρών. Ή δευτέρα έκ κανονοφόρων 150 ποδών 
μήκους, τεσσάρων μακρών τηλεβόλων οΧκής 68 λίτρων, μηχανής δυνάμεως 200 ίππων, καϊ πΧηρώμα
τος έξ άνδρών 80. Αϊτής τρίτης κΧάσεως είσιν 100 
ποδών μήκους, μηχανής δυνάμεως 60 ίππων, ενός 
τηΧεβόΧου, στρεφόμενου, όΧκής 68 Χιτρών, ετέρου, 
στρεφομένου καϊ τούτου, ολκής 32 Χιτρών, καϊ δύο 
κατά τάς πΧευράς, όρειχαΧκίνων όλμων, όΧκής 24 
Χιτρών. Ή δέ τετάρτη συμπεριΧαμβάνει κανονοφό
ρους 80 ποδών μήκους, μηχανής δυνάμεως 20 'ίππων, 
δυο στρεφόμενων τηΧεβόΧων όΧκής 32 Χιτρών, καϊ 
πΧηρώματος έκ 36 άνδρών. "ΕΧκουσι δέ αί τεΧευταϊαι 
αύται μετά τών άποσκευών, ζωοτροφιών, ποΧεμεφο- 
δίων καϊ τηΧεβόΧων ύδωρ μόιον 3|—4 ποδών, ούσαι 
χρησιμώτατοι, ώς αρμόδιοι διά τούς άβαθεΐς κόΧπους 
καϊ πρός προσέγγισιυ τών άκτών. Καθόσον δ' άφορα 
τήν ταχύτητα αυτών, καίτοι τής δυνάμεως τών μηχα
νών φαινομένης μικράς, ούδόΧως είναι αΰτη ευκατα
φρόνητος, καθότι κατά τήν άργοτέραν αυτών κίνησιν 
διαυύουσιυ 7—8 μίΧια τήν ώραν, κατά δέ τήν ταχυ- 
τέραν άπό 9—11|.

Ο ΑΑΙΙ ΙΙΛ££Λ£
ΗΤΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΠΛΟΤΗΣ, ΤΥΡΑΝΝΙΑ.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣ 

Υ 11 ο 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ θ. ΚΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

ΚΕΦΑΛ. 1'.
ΜΙΑ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ.

Δύο ΰπήρχον όδοϊ άγουσαι πρός τήν μονήν τής ΠοΧ- 
Χίνας' ή μέν διά θαΧάσσης, ή δέ διά ξηράς' μίαν τούτων 
Χοιπόν ή κατά συμβουΧήν τής γοήσσης αφήσασα τον 
οίκον τοΰ Τρίκου Μπρίκου Χέ'ίθα ώφειΧε νά έκΧέξρ. 
Ή Ζιδρέ προετίμησε τήν πρώτην ά>ς άσφαΧεστέραν 
πρός τόν σκοπόν της καϊ ήττον ριψοκίνδυνου καϊ ήτ
ταν κοπιαστικήν. Τό πΧοιάριον έκ τοΰ κόΧπου τοΰ Αΰ- 
Χώνος εμεΧΧεν είς όΧίγας ώρας, ώς ό άνεμος ήταν ού
ριος, νά φθάστ) άκτοπΧοοΰν μέχρι τών έκβοΧών τοΰ 
Αώου, ένθα αΰτη μετά τώυ Αθιγγάνων ήθεΧε παραφυ- 
Χάξει' πΧήν αίφνης, καϊ Ποσειδών καϊ ΑίοΧος διήγει- 
ρον τά στοιχεία καϊ ή φρικτοτερα, ώς εϊδομεν, τρικυ
μία κατέΧαβε τό εύθραυστον σκάφος. Μάτην έζήτει ό 
πΧοίαρχος νά έπανακάμψη είς τόν κόΧπον τοΰ ΑύΧώ- 
νος ή νά έΧΧιμενισθή είς τήυ νήσον Σάσσου. Εύρεθεϊς 
άπαξ είς τό κράτος τής τρικυμίας δέν ήδύυατο ή ν' ιι- 
κόΧουθήση τήν άτίθασσου αυτής βουΧήν καϊ τήν αό
ριστον αυτής διεύθυυσιυ. ΚατεκΧυδωνίζοντο Χοιπόν 
καθ' οΧηυ τήν φοβερόν έκείυην νύκτα καϊ έδέρουτο ύπό 
τών μαιυομένων στοιχείων, άγνοοΰντες τό ποΰ ήσαν 
καϊ τό ποΰ έφέροντο, καϊ μή εχοντες τήν έΧαχίστην 
έΧπίδα σωτηρίας.

Ή Χέϊθα κατά τό διάστημα τοΰτο έφαίυετο ούσα 
είς άΧΧον κόσμον ή εις τόν έπίγειου. Έκειτο ή δυστυ
χής ώς νεκρά, έπϊ τής στενής καϊ όζούσης πισσασφάΧ- 
του κΧίυης τοΰ πΧοιάρχου.

Τά ρεύματα τοΰ άνεμου καϊ τών κυμάτων οιθησαν 
περϊ τά χαράγματα τήν βριγαντίυαν ποΧύ άνωτέρω 
τών έκβοΧών τοΰ 'Αώου καϊ τοΰ Δρήνου, έσφενδόνισαν 
αυτήν άνωθεν τοΰ Δυρραχίου καϊ τήυ έφεραν άνω πρός 
τούς σκοπέΧους τών έκβοΧών τής ορμητικής Βογιάνας 
ή ποταμού τοΰ Μαυροβούνιου, έκβάΧΧουτος τά ΰδατα 
τής Χίμυης Σκόδρας ή Σκούταρι είς τόν Αδρίαν. Ή 
τρικυμία όμως μακράν τοΰ νά καταπραϋνθή ώς ποΧ- 
Χάκις συμβαίνει μετά τήν άνατοΧήν τοΰ ήλιου, του
ναντίον έξηγριώθη έτι μαΧΧον. Ό πΧοίαρχος καϊ οί 
οΧίγοι άνθρωποί του ίδόντες εαυτούς παρά τή ξηρά καϊ 
γιγνώσκοντες, δτι ήτον άδύνατον νά σωθώσιν άΧΧως ή 
κόΧυμβώντες, μή δυνάμευοι δε ούδεμίαν νά παράσχω- 
σι βοήθειαν πρός τήν δυστυχή νέαν, έρρίφθησαν είς 
τήν θάΧασσαυ καϊ ήμιτεθνεώτες άπέβησαν έπϊ τής 
πΧησιεστέρας παραΧίας. Ή τύχη τής βριγαντίνας 
έπεσφραγίσθη ήδη ύπό τοΰ πΧοιάρχου’ πάντες δε συν- 
εΧυποΰντο καϊ έθρήνουυ τήυ Χέϊθαν, καθότι είς τούς 
φοβερούς καϊ διαδοχικούς άυτικυματισμούςτώνύδάτων, 
οιτινες ώς κινούμενα όρη πότε άνέβαινου είς ύψος ό
μοιου τών βουνών τής ορεινής ταύτης παραΧίας, πότε 
δέ έπιπταν μεταβαΧΧόμενα είς άπέραντον πεδίου ιϊφρώυ ι καϊ θρόμβων, πάντες περιέμενον έιπό στιγμής είς ςιγ- 
μήν τήν κατά τών κρημνωδών έκείνων πρόσκρουσιν 
τοΰ πΧοίου. Καϊ όμως ή Θεία Πρόνοια μίαν ώραν με
τά τήν άυαχώρησίν των έρριψεν αύτό εττι τής άμμου 
τοΰ μικρού κόΧπου τοΰ άγιου ΠεΧεγρίνου, δστις τότε 
έχρησίμευευ ώς ορμίσκος τής άρχιεπισκοπικής πό- 
Χεως Αντιβάρου. ’Ενταύθα εύρεθεϊς ό Μαυροβουνιώ- 
της, έν τή καΧύβρ τοΰ όποιου εύρισκόμεθα ήδη, περι- 
εποιήθη τήν νέαν άυεβίβασεν αύτήν έπϊ ήμιόνου καϊ
τήυ μετέφερευ ένταΰθα, ιϊφοΰ άφήρεσευ έκ τοΰ πΧοίου , 
καϊ πάν άΧΧο μεταφοράς άξιου.

"Αμα ή Χέϊθα ένόησε τήν θέσιν της, ήρχισε νά πί- 
πτη <ι’ς σπασμοδικάς Χειποθυμίας, συνήθεις είς αβρόν 
σώμα, πρό πάντων όταν τοΰτο άσυνείθιστον είς δεινο- 
παθείας καϊ κινδύνους.

Ό Μαυροβουνιώτης ΰπέΧαβε τάς Χειποθυμίας καϊ 
νυγμούς αυτής δι έπίΧηψίαν ή σεΧηνιασμόν, ώς 
τότε έκάΧουυ τήν άσθέυειαν ταύτην, καϊ έυόμιζε τόυ 
σατανάυ έυ τώ οίκω αύτοΰ. Ή δεισιδαιμονία καϊ ή ά- 
πόότης ύπερεπόΧαζε κατά τήυ έποχήν έκείνην παρά 
τοίς Μαυροβουυιώταις’ άΧΧως τε ό αγύρτης έκεΐυος, όν 
είδομ,εν, δέν ήδύυατο τέσσαρα κατά σειράν έτη νά δι- 
έΧθη ώς ο αύτοκράτωρ Πέτρος ό γ’. καϊ υιι διαγείρη τό 
Μαυροβούνιου καϊ πάσαν τήυ "Ηπειρον είς έπανιΐ- 
στασιν.

Καϊ όμως ή δεισιδαιμονία αύτη τοΰ Μαυροβουνιώ- του εσωσε τήν Χέϊθαν ιϊπό κινδύνου Χίαν ένδεχομένου, 
ον ο αναγνώστης εύκόΧως κατανοεί. Υπήρχε τότε, ώς 
εϊπομεν, συνήθεια έν τή ήμιαγρία έκείνη χώρα νά καί- 
ωσι ζώντας τούς σεΧηυιαζομένους καϊ σύυ αύτοϊς πάν 
σκεύος, ού τίνος ήψαυτο,ϊυα οΰτω καθαρίζηται ή πόΧις 
ή τό χωρίου τής παρουσίας τοΰ σατανά’ άΧΧος θάνα
τος ήτον ανεπαρκής. Ό Μαυροβουνιώτης έντρομος είς 
τήν φρικτήν ταύτην άνακάΧυψιν ούχϊ μόνον δέν ήνό-

ΜΑΝΤΕΙΣ ΕΝ ΚΙΝΑ. — Οί άνθρωποι ούτοι έξασζούσι τό έπάγ- 
γιϊ.ιια αύτών έν ταϊ; όοοϊς τών πόλεων, καί όπου ύπάρχει μεγά\τ, 
ιύρυχωρϊα πρός aiiwApoun-j πολυαρίθμου πλήθους. Στρώνουσιν έπί 
τοΰ έόάφους ψαθον, καί εγ έκαστος γωνίας αυτής προσηλούσι ράβς 
οον, περί ήν όίπτεται ύφασμά τι, όπως κρυφθή ύπ’ αυτό ό μάντις 
μετά τής όρνιθος αύτοΰ, ήτις έστιν έγκεκλεισμένη έντός κλωβίου. 
Πλησίον ί’αύτοΰ τίθεται ανοικτόν τι κιβώτιου, περιε'χον πολυάοιθαα 
όελ.τία, ίφ ών ολόκληρος έννοια ή άπλοι χαρακτήρες είσιν εγγε
γραμμένοι. Έμπροσθεν 5’ αύτου ύπάρχει μακρά σειρά πεντήκοντα 
ή εξήκοντα χάρτινων περιειλημάτων, περιεχόντοιν ομοίως απλούς 
χαοακτήρας η καί ολοκλήρους έννοιας. Μικρόν ίέ τμήμα χάρτου 
καί μελανοδοχείου ή μολυβδοκόνδυλου χρησιμεύουσιν όπως γραφή ν 
μαντεία. Ό βουλόμενος επομένως νά συμβουλευθή τό μαντείου γο
νατίζει έξωθεν τού καλλύμματος ΰφ' ό κρύπτονται οί μάντεις, πλη- 
ρόνει τρία κάς (=10 λεπτά), και έρωτά τό μαντείου. Τότε οί έσω
θεν μάντεις λέγουσιν αύτώ νά λάβρ δελτίου τι, καί τούτου γινομέ
νου, άνθρωπός τις βοηθός τών μάντεων γράφει τό περιεχομένου 
τού δελτίου έπί τού χάρτου, καϊ ανοίγει τό κλωβίον, έξ ού ή όονις 
προχωρεί είς τά χάρτινα περιειλήματα, καί λαμβάνουσα διά τού 
ράμφους εν έξ αύτών ρίπτει αυτό κατά γής. Μετά δε ταύτα κόκκοι 
τινές σίτου ρίπτονται έν τώ κλωβίω, καί ή όρνις έπιστοέφει είς 
αύτό. Τούτων δέ γενομε'νων, τό χάρτινου περιείλημα, όπερ έπεσε 
χαμαί, ανοίγεται, καί οί έντός αύτού χαρακτήρες γράφονται όμοίοις 
επί χάρτου, καί έκ τών δύο εννοιών, τών περιεχομένων έν τώ δελ- 
τίω καί εν τώ χαρτίνω περιειλήματι δίδεται ύπό τού μάντεως ή ά- 
πόπριαις πρός τάς ερωτήσεις τοΰ συμβουλευομένου αύτόν. Ή δ' έν 
τώ κλωβίω όρνις θεωρείται ώς όρίξουσα τήν τύχην τών ανθρωπίνων 
πραγμάτων, διό καί τρέφεται λίαν έπιμελώς ύπό τών μάντεων.

Ο ΒΡΕΤΤΑΝ1ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.
χΧησε τήυ συχνοΧειποθυμοΰσαν, άΧΧά μετά φρίκης 
ήρχισε νά προβΧέπη, ότι καϊ ή καΧύβη του μεθ' όλων 
τών υπαρχόντων της, ή μονή περιουσία του, εμεΧΧε 
νά γείνη παρανάλωμα τοΰ πυράς’ δι δ καϊ τήν ζωήν 
του αύτήν έθυσίαζεν, έάν εΰρισκεν θεραπείαν τοΰ ύει- 
νοΰ. Δέν έτόλμα πρός τούτοις, νά κοινοποιήση τοΰτο 
είς άλλον’ διότι τις ήούνατο νά διατηρήση τοιούτον I 
μυστικόν χωρϊς, ταχύτερου τηλεγράφου, νά τό διάκοι- I 
νώσρ είς άπασαυ τήν χώραν ; Πρός τόυ Άλή είχευ I 
έμπιστευθή, διότι ούτος δεν ήτο Μαυροβουνιώτης, διό
τι ήτον ιατρός φράγκος, διότι ήτο μεταβατικός’ διότι 1 
ήλπιζε τέλος θεραπείαν ή αληθή συμβουλήν παρά 
τούτου. ]

Ή ιιγωνία τοΰ δυστυχούς ανθρώπου, περιμένοντος 
καθ' δλην τήν ήμέραν τόυ Ίπποκράτην, ήτο ζωντανή I 
κόλασις’ ήρξατο δέ υά άπελπίζηται καθ' όσον έπρο- | 
χώρει ή εσπέρα καϊ ό ΆΧής δέν ήρχετο. Έτόλμα ί
πλέον νά είσέλθη καϊ κοιμηθή έντός τής καλύβης του; ι
Τοσούτω τό δυστύχημα τοΰτο τόν είχε βασανίσει, ώστε έμελέτα έπϊ τέλους τήυ επαύριον, αν καϊ με κίν
δυνου τής ίδιας του ζωής, νιι προσδράμη είς τόυ αρχιε
ρέα τής Σάβας, νά πέση είς τούς πόδας του. υά τοΰ 
ζητήση συγχώρησιν καϊ νά έξομολογηθή τό φρικτόυ 
αμάρτημα αύτοΰ, τουτεστι ότι μετεκόμισεν άκουσίως 
είς τήυ πρωτεύουσαν, πλησίον τής έπισκοπής τοΰ αύ
τοκράτορος Πέτρου καϊ τής συνόδου τώυ Σιρδάρων, 
αύτοπρόσωπον τόυ σατανάυ,

Κατά τό διάστημα τής δυστυχίας της ή Χέϊθα εύ- 
ρεν, ότι σιγώσα είς τάς έρωτήσεις τοΰ Μαυροβουνιώ- 
του, καϊ αγριοκυτταζουσα τούτον ητο μόΧλον ανενό
χλητος. Τωόντι, ούτος έσταυροκοπεΐτο καϊ έξήρχετο’ άλλ’ ή δυστυχής νέα πώς νά φαυτασθή, ότι μέγας κίν
δυνος περιίπτατο άνω τής κεφαλής της, ότι ύπό τήν 
στέγην τής καλύβης έκείνης έκινδύνευε να έψηθή,ώσα-

| νεϊ θύμα τής Ίεράς Έξετάσεως...' Ό διορατικός οφθαλμός τής Ζιδρές, ήτις άλλως τε 
δέν ήγνόει τήυ δεισιδαιμονίαν καϊ τάς προλήψεις τής 
χώρας, έζύγισε κάλλιστα τόν Μαυροβουνιώτηυ’ λα- 
βοΰσα λοιπόν ύδωρ έρραυε τό προσώπου τοΰ Μαυρο- 
βουυιώτου σταυροειδώς, διαπεράσασα τρις τούς βρα
χίονας άνω τής κεφαλής του.

— Μή φοβήσαι, τω είπεν’ είς τό εξής ό δαίμων δέν 
δύναται υά σέ βλάψη, ε'ίτε μείνη ε’ίτε έξέλθη έκ τοΰ 
στομάχου τής νέας.

Ειτα ένησχολήθη διά τών φαρμάκων της υά έπανα- 
φέρη τάς αισθήσεις τής πασχούσης. Ό Μαυροβουυιώ- 
της έμεινεν έκπληκτος είς τήυ τελείαν άυάρρωσιυ τής 
Χέϊθας.

— Τί πληρόνεις, Μαυροβουυιώτα, υά παραλάβω- 
μεν μεθ' ήμών τήυ νέαν ταύτην 'έξω τοΰ Μαυροβούνιου 
καϊ νά σέ άπαλλάξωμεν πολλών άλλων δυστύχημά- | 
των; λαβοΰσα τούτον ή Ζιδρε κατα μι ρος τόυ ήρώ- 
τησε.

— Νά πληρώσω !!....... πληρόνω μόνον διά νά τήν
ίατρεύσης.... πλήν όχι καϊ νά τήν πάρης... σπολάϊτ, ■ 
άν τήν ίατρεύσης αξίζει τόυ κόσμον ΰλον....... όλα τοΰ
κόσμου τά φλωρία νά με δώσης δέυ τήν δίδω...

— Σ' έρωτώ καϊ πάλιν. Μαυροβουυιώτα’ δέν έχο~ 
μεν καιρόν νά χάνωμεν, διότι αΰριον πρέπει υά ήμεθα 
είς τό Βεράτι, έπηρώτησεν ή Άθιγγάνη μετά περισσό- 
τέρας τόλμης καϊ σοβαρότητας.

— Τής έβγαλες τόυ διάβολον ή όχι; έτονθόρισεν I 
ούτος.

— Ό διάβολος έβγήκεν απ' έπάνω της, πλήν εύρι- . 
σκεται είσέτι έντός τοΰ οίκου τούτου’ άυ δέν ιϊποφασι- 
σης, τόν έιφίυω ι·α έπιστρέψη εις αύτήν ή είς έσε τον 
ίδιον.

— Δέυ σέ πιστεύω, άς κλεισθώμεν τρεις ημέρας 
όλοι έδώ, καϊ άυ δέυ σεληνιασθή, τότε μόνου πιστεύω, 
οτι ό σατανάς έφυγευ έιπό έπάνο) της καϊ έρχόμεθα 
είς διαπραγματεύσεις.

— Μαυροβουυιώτα ! ζητείς νά φάγης τήν κεφαλήν 
σου... τελείονε, τί προσφέρης, σέ λέγω, άλλως ιδού.ο 
σατανάς τόν άφίυω να έπιστρέψη είς τήν κατοικίαν 
του, ή, άυ δέυ σ’ άρέση, τόυ στελλω είς μεγάλείτερον 
παλάτι, είς τήυ ίδικήν σου τήν κοιλίαν.

Συγχρόνως μέ τάς λέξεις ταύτας εσυρευ έκ τοΰ κόλ
που της ή Ζιδρέ καϊ έδειξεν είς αύτόν τόν πρό τίνος 
συλληφθέντα όφιυ, οστις έξάγωυ τήυ λογχωτήν αύτοι! 
γλώσσαν ένέπνεε φρίκην καϊ έλουε ψυχρού ύδρώτος 
του άκακον ορεινόν.

— Στάσου ! στάσου ! σέ δίδω ένα σάκκον φλωρκΛ (τά φλωρία τοΰ διαβόλου,...) τόν όποιου εύρον είς την 
βριγαντίυαν’ φύγετε όλοι, φύγετε απο τό σπήτί μον, 
έκραζεν ό μαχητής τοΰ Τζερνα-Γκόρα, καθ' ήν ώρ<>^ 
ή γόησσα έπαιζε καϊ περιεφερεν είς τόυ τράχηλόν τφ 
μετά μεγίστης αδιαφορίας τήυ αληθή εικόνα τού σα
τανά. J

Ή Άθιγγάνη ούδέν έτερον έπεθύμει ή τοΰτο, tovtc 
στι νά τοΰ ένσπείρρ μεγίστου τρόμον καϊ νει τον ι^α' 
μη νά ένδώση, όπως λαβή τήν Χέϊθαν μετ'αύτής. Ένί 
σε μετ’ ολίγον πάλιν του οφιυ είς τό λαυριιζου στήθαί 
της, είτα έζήτησε ποτήριον ύδατος έσταξεν έντός τοΤ 
του σταγόνα τοΰ β ι σο κκ ού καϊ είπε πρός τόν Μα<ζ 
ροβουυιώτην υά τό ροφήση, ϊνα μή ποτέ ό δαίμων 
σέλθη τοΰ λοιπού είς τήν οικίαν του.
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Ο ΒΡΕΤΤΛ ΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.
Άπήλθον πάραυτα συν τή νυκτϊ, έγκαταλειπόντες ί 

Γις τάς συνέπειας τοΰ φαρμάκου τόν άπλοΰν ορεινόν, 
ύηλ· είς τήν προσωρινήν βλακίαν, καϊ τοΰτο ϊνα πλή
ρη λάβωσι καιρόν, όπως άδίωκτοι άπομακρυνθώσιν ( 
έκειθεν. <

Ώδοιπόρουν σχεδόν μέχρι τοΰ μεσονυκτίου. Ή Χέϊ
θα έφαίυετο <ϊπηυδημε:νη. Ό Άλής έζήτησε δίς νά τήν 
φέρη έπϊ τών νώτων τον, πλην ή Ζιδρε, ήτις ήκολού- 

τάς κινήσεις του καί. ήτο ζι/λότυπος, ήρξατο νιι 
μήν εύχαριστήται ποσώς δια τάς περιποιήσεις τοΰ 
νέου βέη πρός τήν θυγατέρα τοΰ Καπλάν πασσά. Έ- 
φθασαν τέλος εις Αντίβαρου, όπου καϊ έκοιμήθησαν 
ολην τήν νύκτα. Τήν επαύριον ώδευσαν έφιπποι μέχρι τήφ Κρόγιας, ένθα έμειναν μίαν ήμέραν διά υά άνα- 
παυθώσιν. Ή Χέϊθα ή μάλλον ήΈμινέ, ήτο λευκή ώς 
ό κηρός' οί κόποι καϊ οι κίνδυνοι, ούς ΰπέφερεν, είχου 
άποκαταστήσει αύτήν σοβαράν καϊ χαύνου, ούδέν σύμ- 
πτωμα ένεφαινεν, ότι έλησμόνησε τόν εραστήν της 
Βίλιον, ή ότι έτέρπετο διά τάς δεξιώσεις τοΰ Άλή.

"Οπως καϊ άν ή, ή Ζιδρέ έλυπεΐτο σφόδρα, διότι ά- 
νεκάλυψε πρός τόν Άλήν τό μυστικόν τής Έμινές. 
Σνγκριυομένη προς εκείνην εΰρισκεν εαυτήν άνωτέραν 
είς τόυ νοΰν, τάς γνώσεις, τήν τόλμην καϊ τό επιχειρη
ματικόν, ΐσην δε, άυ ούχι κατωτέραυ, είς τά κάλλη' 
πλήν ά>ς ιιγχιυους γυνή δεν ήγνόει, ότι ό δίσκος τής 
πλάστιγγας έπρεπευ είς πάσαν περίστασιν νά κλίνη 
πρός τήυ Έμινεν πρώτον διότι εκείνη ήτο θυγιιτηρ 
πασσά, ένώ αΰτη έγεννήθη ιϊλήτις Άθιγγάνη, καϊ δεύ
τερον διότι ή Χέϊθα ήτον ίιγνή καϊ άσπιλος. Γινώ- 
σκουσα δε οποίαν επιρροήν ήσκουυ άμφότερα ταΰτα 
είς καρδίαν φιλόδοξου καϊ άστατου, ιϊπεφάσισε πάραυ
τα νά τούς διαχωρίστ), νά καταβάλι; δέ πάσαν προσ
πάθειαν, όπως μηδέποτε είς τό εξής συναπαντηθώσιν. 
Έν τούτοις κατά τήν στιγμήν τοΰ χωρισμού ήθέλησε 
νά κρίνη ορθότερου, άυ αί ΰποψίαι της είχοντο αλή
θειας, δι δ προσήλωσε του νοΰντης, "να άναγυώση είς 
τήυ ψυχήυ τοΰ Άλή τα τής είλικριυείας του.

Ή Έμινέ ήτο τά νΰυ μία ιϊνάγκη διά τήν Ζιδρέν, I διότι δί αύτής έμελλε νά κερδήσι; μεγάληυ ποσότητα 
χρημάτων ιϊπό τόν Καπλάν πασσάυ, μεγαλειτέραν δέ 
'έτι ιϊπό τον Μπισμάκου, διά τώυ όποιων έμελέτα ν' 
ιιναδείξη τόν φιλόδοξου Άλήν πασσάν τοΰ Δελβίνου, 
τοΰ Βερατίου, τής Παραμυθίας ή τών Ιωαυνίνωυ, τού ■ 
τέστι κυριάρχην τώυ μερών εκείνων' πριν όμως φέρη 
είς πέρας τοιούτον σκοπόν πρώτην συνθήκην, πρώτον 
όρον έθεσεν ή Άθιγγάνη τόν γάμον των.

Ή γόησσα, ώς ήδη γνωρίζομεν, δέυ ήτο αγροίκος 
γυνή, ώς αί τής φυλής της’ ήτο γυνή γνώσεων καϊ έιγω- 
γής, φιλότιμος δε είς άκρου’ ήσθάνετο κάλλιστα, ότι 
άχρις ιόρας δέν έζησευ ή ώς παλλακίς’ δέν ένυμφεύθη 
τόυ ιατρού Δε-λα-Λάυση, διότι ήτο τριπλάσιας ηλι
κίας εκείνης, διότι ήτου άνήρ ήσυχος, εύθύς, μηδόλως 
φροντίζωυ νά έξέλθη τής σφαίρας καϊ μηδέ συμβιβα
ζόμενος πρός τόυ πλανητικόν καϊ ριψοκίνδυνου αύτής 
χαρακτήρα’ άλλως τε ή γόησσα έγυώριζευ, ότι τοσοΰ- 
τον ειχεν έπϊ τούτου κράτος, ώστε καθ' όποιαν δήποτε 
περίστασιν έπιστρέφουσα πρός αύτόν ήδύνατο νά τόν 
κάμη νά τήυ νυμφευφθή. Άλλ' όπερ καθίστα τήυ μά- 
γησσαυ τρομερωτέραν καϊ μάλλον έπικίνδυυου ήτου 
αι θρησκευτικοί άρχαί της. Ό χριστιανισμός καϊ ο 
Μωαμεθανισμός δέυ ήσαν δι αύτήν ή έυ θερμόν ή ψυ
χρόν Χουτρόυ, όπερ εναλλάξ ήτο συνειθισμένη μετ' α
διαφορίας νά λαμβάνη άναλόγως τών περιστάσεων 
καϊ τών συμφερόντων της.

’Ήδη ή Ήώς έπροχώρει χρωματίζουσα τά κοίλα 
τοΰ στερεώματος άλιπόρφυρα καϊ μαργαρώδη’ έπρο- 
χώρει παρακολουθουμένη ύπό ημέρας τερπνής καϊ αύ
ρας ζωογόνου, ότε οί οδοιπόροι μας κοιμηθέντες είς Βε- 
ράτιου ήγέρθησαν καϊ έλαβον τήν πρός τά Σκαρπάρια 
και το Τόμαρου άνάβασιν αύτών, διά τής κοιλάδας τής 
Μουζακιάς, διαβαίνοντες πλησίον πολυαρίθμων χω
ρίων κατοικουμέυωυ ύπό βαρβάρων Τόξιδωυ καϊ Αθίγ
γανων, άκοινωνήτων, ψυχρών καϊ εραστών τοΰ ληστρι
κού βίου.

■—Άλή, ένταΰθα πρέπει νά άποχωρισθώμεν, είπεν 
V Ζιδρέ.

■—Διατί; ιϊπεκρίθη ούτος μετ' απορίας.
■—Διά τούς λόγους, τούς όποιους γνωρίζεις καϊ γνω

ρίζω... έχω νά οδηγήσω τήν Χέϊθαν πρός τούς γονείς 
rV>' εχω να προετοιμάσω τήυ διαπραγμάτευσιυ .... 
Χρειάζομαι δύο ή τριών ημερών καιρόν.

’— Είς τούς γονείς !! . . . είς ποιους γονείς μου ; .. . 
λοιπού δέυ διευθυνόμεθα πρός τό μοναστήρι τής Πολ- 
λινας ; έκπληκτος διέκοψευ ή ιϊθώα Χέϊθα.

Ω ναϊ, θά ύπάγωμεν όπου επιθυμείς, κυροΰλα Μου, απεκρίθη ή Άθιγγάνη βεβαιωτικώς, έχω αμέσως 
νο· σε διηγηθώ πολλά πράγματα... έχε όλίγην ΰπομο- 
ν’1ν ■. . λοιπόν, ήγαπημένε μου Άλή, στραφεΐσα πλέον 
αι’υπομόνως είπε πρός αύτόν, μή περιμένης. . . ύπαγε 
και ο Θεός βοηθός σου .. . ΰπαγε καϊ περίμενέ με είς 
7α περίχωρα τοΰ Γαρδικίου... τό πρός τήν μητέρα 
Κ(ιι αόελφήν χρέος σου είναι μεΐζου παντός ετέρου 
συμφέροντος. . . αί δυστυχείς γυναίκες περιμένουσιν... εις ποιον άλλου έχουσι τάς ελπίδας των ή είς εσέ Ά 

yl! προφθασον, διαπραγματεύθητι μέσω τοΰ ανθρώ
που, όυ τινα σοϊ έσύστησα, τήν έξαγόρασίν των καϊ είς 

δέκα ημέρας είμαι πλησίον σου μέ τό χρυσίου διά νιι ' < 
πληρώσω. /Ό Άλής ΐστατο σύυνους, ώς ό διαχωρισμός υά τόυ 
επρόφθαυευ απροετοιμασι ου, ώς υα ήτον η πρώτη 
φορά, καθ' ήν ιιπεχωρίζετο τής Άθιγγάνης. ι

Τοΰτο ουδόλως διεξέφυγε τόν οφθαλμόν αύτής. Αί 
ΰποψίαι της έπηύξησαν, ήσθάνθη πόνον βαθείας ζη
λοτυπίας’ κύψασα δε τώ ειπευ είς τά ώτα.

— 'Εντροπή, Αλή, εις μιαν στιγμήν νά λησμουή- 
σης έμέ, τήυ μητέρα, καϊ τήν αδελφήν σου, πρός χά- 
ριν αύτής τής Έμινες.

— Οχι, μά τόυ Αλλάχ ! ιιπατάσαι, Ζιδρέ, όλος 
έρυθροΰς, καϊ μέ αστράπτοντας οφθαλμούς, διέκοψευ 
ούτος όρμητικώς’ κάτι έσυλλογιζόμηυ υά σέ εϊπω πριν 
χωρισθώμεν .... έστιο .... μήν ιιργήσης νά έλθης, 
Ζιδρέ μου’ νομίζω ότι ή σφαίρα τής ηής είναι τόσου 
γλίσχρος, ώστε δέν δύναμαι νά σταθώ πλέον μόνος 
επ' αύτής, άνευ τής ύποστηρίξεώς σου.

— Είς δέκα ημέρας, τό σχέδιόν μου, είναι είς πέ
ρας, έπειτα, είς τήν διαθεσίν σου είναι νά μείνωμευ 
διά παντός ηνωμένοι .... δέκα ημέρα? .... άλλά 
γνωρίζεις όποια φρόνησις (ϊπαιτείται, καϊ όποια έχε- 
μυθία, ΐυα μή έγώ ή ιδία, γείνω θύμα τοΰ Καπλάν- 
πασσά .... ΰγίαινε, Άλή’ ό Αλλάχ ό Προφήτης 
βοηθός σου.

— Στάσου! είπεν ούτος, βλέπω δύο ανθρώπους κα- 
ταβαίνοντας άπό τό βουυόν άς τούς ιϊφήσωμεν νά δια- 
βώσι, καϊ έπειτα χωριζόμεθα .... δέυ πρέπει νά σάς 
άφήσω μάνας δύο γυναίκας έπϊ τώυ δυσβάτωυ τού- 
τωυ μερών.

— Έλησμόνησας, ότι είμαι πλησίον τής κατοικίας 
μου’ είμαι δύο μόυου ώρας μακράν τοΰ άντρου μου, τό 
ποιου φυλάττουσιυ οι πιστότεροι καϊ αυδρειότεροι 
φύλακες.

— Οί άνθρωποι εκείνοι, μοϊ φαίνεται, ότι είναι άρ- 
ματωλοί’ έρχονται άπό τήυ Πλέυτζαυ, καϊ πηγαίνουσι 
καϊ ούτοι πρός το Τόμαρον, έτονθόρισεν ό Άλής.

— Καθήσατε .... έλθετε έδώ όπίσω άπό τούτους 
τούς σχοίνους’ άς τούς ϊιφήσωμεν νά διέλθωσι τό μο· 
νοπάτιου χωρϊς να μάς ϊδωσιν, είπεν ή Ζιδρέ.

Μικρά σιγή διήρκεσε δύο τρία λεπτά, καθ' ά ούτε ή 
Άθιγγάνη, ούτε ό Αλής ιϊπέσπασαν τά όμματά των 
ιϊπό τούς πλησιάζοντας, προσπαθοΰντες νά διακρίνω- 
σιν, άν ήσαν άπλοι χοιρικοϊ ή άρματαιλοι. Περϊ τό τέ
λος τοΰ διαστήματος τούτου ή περιέργεια αύτών ικα- 
υοποιήθη πληρέστατα.

— Ανάθεμά σε ώρα .... είναι ό ίδιος ό Βέλιος 
έτονθόρισεν ο Άλής.

— Αύτός ο ίδιος ο γκιαούρης, έπρόσθεσεν ή Άθιγ- 
γάυη, ής τίνος ό εύρύς οφθαλμός άνεγνώρισε τοΰτ ον, 
και ής τίνος τό προσώπου έγεινε σοβαρώτερον ή τοΰ 
Άλή.

— Ό Βέλιος ! ό Βέλιος μου ! έπρόφερε χαροποιώς 
ή Χέϊθα!

— Σιωπή ! .. . μή προφέρης δευτέραυ λέξιυ, διότι 
σε φονεύω αστραπηδόν, σύρουσα αιχμηρότατου εγχειρίδιου, καϊ έγγίζουσα τοΰτο, έπϊ τής καρδίας της, 
είπε χαμηλοφώυως καϊ άπειλητικώς ή Ζιδρέ.

— Παναγία μου!. . . ποΰ είμαι;. . . . τί σημαίνουσι 
ταΰτα, Ζιδρέ μου; . . .

, — Μήν όμιλής σέ λέγω . ... άν μίαν μόνην λέξιυ
προφέρης, όταν θά διέλθη, άντοΰ φωνάξρς καϊ άκούση 
καϊ έλθη πλησίον μας, τό έγχειρίδιον τοΰτο συγχρό- 
υιος θά βυθισθή είς τήν καρδίαν σου.

Ή δυστυχής Χέϊθα έγεινεν ώχρα ώς ό θάνατος’ ήτο 
φύσει νέα δειλού καϊ ηπίου χαρακτήρας, οθεν κατά 
τήν στιγμήν τοΰ κινδύνου ιιπεμηδευίζετο κ έγκατε- 
λείπετο ώς παιδίσκη είς τήυ διάκρισιν τών έχθρώυτης.

ΟΙ δύο άρματωλοϊ έβάδιζον κατ' εύθείαν πρός τού
τους ώς άυ νά τους έγυώρισαν, όταν δέ μετ’ολίγου τούς 
έχασαν, διότι έκρύβησαυ ώς είπομευ είς τούς σχοί- 
υους, έστάθησαυ καϊ περιώπτευου, ΐυα πάλιν τούς ά- 
νακαλύψωσιν.

Ό Άλής έθεσε τάς χεΐρας έπϊ τών πιστολίωυ καϊ 
ήτοιμάζετο είς άμυναν’ ή Ζιδρέ τούυαντίον, έθεσε τό 
έγχειρίδιον είς τήν θήκην, έξέβαλε τεμάχιου χαρτιού, 
έγραψευ έπϊ τούτου όλίγας λέξεις, έπειτα άυοίξασα 
τό δισάκκιόυ της, τό έδεσευ είς τόν πόδα μιας περισ
τεράς, τήν όποιαν διετήρει εντός τούτου.

Τής Άθιγγάνης οί οφθαλμοί ήσαν οξυδερκέστατοι’ 
πρώτη άυεκάλυψευ, ότι πραγματικώς έδιώκοντο παρά 
τοΰ Βέλιου και ότι ούτος περιέστρεφε πανταχόθεν 
τηλεσκόπιου τι, οπερ έκράτει καϊ έθεώρει. Έκυψε τότε καϊ ειπευ είς τό ούς τοΰ έραστοΰ αύτής.

— Ο Βέλιος μάς έγνώρισε καϊ έρχεται κατ' έπά
νω μας.............προφυλάξου άπο τοΰ νά παλεύσρς μέ
τοΰτο τό θηρίου .... όσω καϊ άυ σέ ύβρίση ύπέφερε, 
οσω και άυ σε προσκαλεση άπόφυγε τοΰ υά κτυπηθής 
μαζή του .... άφησε του υά μάς ύποδουλώσρ καϊ 
πριν τής νυκτός, έγώ τελειώνω τό έργου.

— Βλέπομεν, ειπευ ό Αλής σκυθρωπάζωυ.
Ο νέος βέης ήτου έιυδρεΐος, φιλότιμος καϊ υπερή

φανος. Έγίγνωσκε καλώς, ότι ό Βέλιος έπώλησε 
τήυ μητέρα καϊ άδελφήυ του πρός τούς Γαρδικιώτας,

ώστε δέν ήτον εύκολου υά μείνη απαθής είς τάς προσ 
βολάς τοιούτου έχθροΰ.

— Νεστράσχια έμϊρ (καλή ημέρα) ώρα καλή, μπέη 
.... κάτι τά χέργια σταϊς κουμπούραις, για κατέ- 
βαστα άν θέλης νά μή σοΰ κάτσω κανένα βόλι μές 
τ>; μέση από τήν κοΰτρά σου έκραξεν ό Βέλιος, όταν 
έπήδησε δύο βήματα μακράν των, καϊ συγχρόνως έ- 
σκόπευσε ταχύτερου αστραπής, τό τουφέκιόντου πρός 
τόυ Άλή.

Ούτος, οστις ήμφιρρέπει, άυ έπρεπε ^ά ΰπερασπι- 
σθή εαυτόν ή όχι, ένθυμήθη τούς λόγους τής μαγήσ- 
σης’ αφήκε λοιπού να πεσωσιν οι βραχίονες του ώς 
νεκροί, άν καϊ έρυθριώυ ήσθάνετο τήν φιλοτιμίαν του 
δειυοις κευτουμενην,

Ό ύ4λής ήτον έτι νεώτατος, εύρεθεϊς λοιπόν απέ
ναντι, τοΰ περιωνύμου άρματωλοΰ Βέλιου, καϊ τοΰ 
πρωτοπαλληκαριου αύτοΰ, Νικαλάου Άλασωνιτου η 
Νικου-Τζάρα, καϊ μή έχων έτι μετρήσει τάς δυνάμεις 
του, υπεχώρει ακουσιως.

Η Ζιδρέ άπέσπασε τόυ πέπλον άπό τοΰ προσώ
που αύτής, καϊ αφήκε τά νεαρά κάλλη της είς τήν άν- 
τανάκλασιν τώυ ηλιακών ακτινών.

— Μωρή ψωροκατσιβέΧλα, ποΰ τήυ σαίρνεις σέ 
τούτα τα στρεφολάγκαδα τήν μικροΰλά μου ; ... . 
έτσι δα μωρή κλεύτρια, γελάς τό κόσμο καϊ τοΰ παίρ
νεις τά φλωριά του; .... Νίκο, αλάργευε τή Χέϊθα 
άπό δαύτους τούς ψωριάριδες.

Ό Νικο - Τζάρας έπλησίασε φλεγματικώτατα, έ
λαβε τήν Χέϊθαν άπό τόν βραχίονα, ήτις μετά χαράς 
τόν ήκολούθησε, καϊ τήν μετέφερε πλησίον τοΰ Βέλιου.

Ό Άλής ήσθάνθη τό αίμά του άνασωρευόμενον είς 
τούς κροτάφους του, πλήν κατεκράτει εαυτόν οσον 
ήδύνατο.

— 'Τποθέτω, ότι θά έχης τήν διάκρισιν, εύμορφό 
μου καπετανόπουλο, νά προσφέρης τουλάχιστον κ έ
μενα πρός τόν σύντροφόν σου, έδώ τόυ κύρ Νίκο, άφοΰ 
συ έπήρες τήν Χέϊθα, διά να μή μείνη παραπονεμένος, 
είπεν ή Ζιδρέ μετά τής έντελεστέρας άφοβίας, κομ- 
ψευομένη καϊ μειδιώσα σατανικόν μειδίαμα.

— Ό κυρ Νίκος, άπεκρίθη ό Βέλιος άποτόμως 
καϊ χλευαστικώς, δέν καταδέχεται νά έχη άλησβε- 
ρίσια μέ Άτζιγγανους .... ώρέ Νίκο, πάρτου τά 
κουμπούρια τοΰ μπέη !

Ή Ζιδρέ, μακράν τοΰ νιι δείξη, οτι ήγγίχθη είς τοι- 
οΰτον καταφρονητικόν τρόπον, στραφεΐσα πρός τόν 
Άλήν τοΰ είπε’

— Δώσε, βέη, τάς πιστόλας .... δέυ έχομεν σκο
πόν, σήμερον έδώ νά πετροκοπώμεν, χωρϊς κάμμίαν 
αιτίαν.

Ό Νίκος άφήρεσευ άπό τής ζώνης τοΰ Άλή τά πι
στόλια ανευ τής έλαχίστης άυτιστάσεως.

— Πάρτου τό σπαθί, διέταξεν ό Βέλλιος, ούτε κατά 
τρίχα, άλλάξας τήυ σκοπευτικήν θέσιν τοΰ τουφε
κιού του.

— Στάσου ! άστραπηδόν άποσπάσας τό ξίφος έκ 
τής θήκης, έκραξεν ό Άλής .... Βέλιο, σοϊ παρέ- 
δωκα τά πιστόλια διά νά ίδής, οτι δέυ έχω σκοπόν νά 
σοϊ άντισταθώ . . . άλλά τό σπαθϊ τοΰτο, είναι τοΰ 
προπάππου μου, οστις τό έχει κληρονομημένου άπό 
τόν Σκερδέμπεην. Έχω κ έγώ αίμα χριστιανικόν είς τάς φλέβας μου. Ό προπάππος μου Χισσάς ήτο χρι
στιανός' χύσε το πρίοτον, καϊ τότε τό παίρνεις.

— Κρίμα στήν παλληκαριά σου, Βέλιο’ είσθε δύο 
καϊ αρματωμένοι, με πιστόλια καϊ μέ τουφέκια, καϊ 
πάλιν φοβεΐσθε, τό σπαθϊ τοΰ Άλή, καϊ ζητείτε νά 
τοΰ τό πάρητε, διέκοψε μεμψιμοίρως ή Ζιδρέ.

— Στρήγγλα ιιποκρισάρα! άντάρα σου...........κύττα’δω, σοΰ κόβω τή γλώσσα άν ξαναμιλήσης' θυμοει- 
δώς έκραξεν ό Βέλιος . ... . Νίκο, κράτα ’δω τό 
μιλλιώνι, διέκοψε καταβιβάζων, καϊ έγχειρίζων πρός 
τούτον το τουφέκιον σειράς δέ τήν σπάθην του, άπε- 
τάθη πρός τόν Άλήν’ ώρέ μπέη, μια φορά καϊ κρα
τείς τοΰ Σκεντέρμπεη τή πάλλα, έλα νά παλέψουμε, 
νά δούμε ποιος είναι ποιο μεγάλος γίγαντας’ δέ μ' ώρ- 

1 χεται καλό, νά γλέπω χριστιανικό σπαθϊ, σέ βρωμό- 
• τουρκου χέργια.

— Δέ μέ λέγεις πώς θέλεις νά κοκκινήσης τήν γην 
μέ τό αίμά μας, καϊ πώς δίψας τα κεφάλια μας ; . . . 
άμ είναι μ.έσα στή Χειμάρρα καλλίτερος χριστιανός 
άπό τόν Άλήν, οπού ή Παναγία κάθε βράδυ έρχεται 
στο προσκέφαλο του;

— Σούς, μή βλαστημάς βρωμογύφτησα ! είπεν ό 
ό Βέλιος, καϊ διεύθυνε πρός ταύτην άπείλητικόυ σπα
θισμόν’ άλλ ή Χέϊθα όρμήσασα έν τω μέσω παρεκά- 

. λεσε τούτου να μή τήν έγγίξη, διότι αΰτη τής έσωσε 
τήν ζωήν καϊ τήυ τιμήν της είς Μαυροβούνιου.

■ Ή γόησσα ούδέ καν έκινήθη άπό τήν θέσιν της’ έρ- 
। ριψεν οφθαλμούς πυρίνους ώς βέλη, πρός τόν Βέ- 

λιον, πλήρης ύψηλοφροσύνης καϊ καταφρονήσεως’ 
ειτα έδεσε τούς βραχίονας είς τό στήθος, καϊ έβύθισε 
τουτους, είς τόν κόλπον της, ψηλαφούσα κρυφίως τά 
πιστόλιά της' είπε δέ πάραυτα μετά φωνής σταθεράς.

, ("Επεται συνέχεια).
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ΤΟΥ ΡΥΑΚΟΣ, ΕΞ ΟΥ ΥΔΡΕΥΤΟ
Η ΠΟΛΙΣ ΚΑΡΧΗΔΩΝ.

Περιηγητής τις Άγγλος περιγράφει ιός ακολούθως 
τήν έκδρομήν αύτοΰ έκ Τυνιοος εις τας πηγας τοΰ ρυα- 
κος, έζ ού ποτέ ΰδρεύτο ή πόλις Χαρχηδώυ'

«Άναχωρήσαντες », λεγει,
«άπό τής Τύνιδος μετά οκτώ 
μιλιών ιππασίαν, έφθάσαμεν 
είς άθλιεστάτην τινα κώμην, 
όνόματι Μωχαμαδιαχ, είς ήν 
διήλθομεν τήν νύκτα' τ»/υ δε 
επαύριον κινήσαντες έκ νέου 
άπό τάς τρεις ίόρας τής πρωίας 
μετ' ολίγον ηλθομεν εις τόν πο ■ 
ταμόν Μιλλιάνα, τόν άρχαΐον 
Κατάδα, τόν όποιον καϊ οιε- 
σταυρώσαμεν διά τίνος πορου. 
Πρός άριστεράν τής όδοΰ ται - 
της κεΐνται τά ερείπια τής Ου- 
δινάχ, καϊ πρός δεζιάν είς άπό- 
στασιν τριών ή τεσσιιρων μι
λιών τά λείφανα τοΰ υδραγω
γείου τής Καρχηδόνος. Ία ερεί
πια τής Ούΰινάχ (ίδετηυ εικο
νογραφίαν) έπέχουσι μεγάλην 
έκτασιν γής" είσϊ δε τα επιση
μότερα αύτών τα ένος παμμε- 
γέθους άμφιθεάτρου χωρητικού 
θεατών έως 40,000. Τό έδαφος 
τής πόλεως καλύπτεται έπϊ μι
λιά ύπό μαρμάρινων πλακών, 
κεράμων καϊ θεμελίων παχιών, 
έζ ών καταφαίνεται, ότι ή πό
λις αΰτη ήν πάλαι ποτέ μεγά
λη καϊ κραταιά, καϊ είναι άπο
ρον πώς τό άρχαΐον αύτής Ονο
μα έμεινεν άγνωστον. Έσυνά- 
ζαμεν δέ έκ τών έρειπίων τεμά 
χια μαρμάρου μετά γραμμά
των λατινικών, καί τινα ρω
μαϊκά σταθμά. Κατοικίαι δε 
άνθρώπιναι άλλαι δέν φαίνον
ται ούτε έυτός τώυ έρειπίων, ούτε είς τά πίριζ πλη
σίον αύτών είμή αί τών άπό καιρού είς καιρόν κατα- 
σκηνούντων έν αύτοϊς νομάδων Βεδουίνων. Είς έζ μι 
λέων άπόστασιν άπο τών έρειπίων τούτων σώζονται 
τά λείφανα τοΰ υδραγωγείου τής Καρχηδόνος, τοΰ 
ζευγνύοντος τόν ποταμόν Μιλλιάνα. Οδεύοντες δέ έπί 
τινα μίλια παραλλήλως τω ύδραγωγείω τούτο), παρα- 
τηροΰμεν τάς διακρινομένας διαφόρους κατασκευής 
καϊ έπισκευάς, τάς γενομένας άλληλοδιαδόχως πρώ
τον μέν ύπό τών Καρχηδονίων, εΐτα δέ ύπό το>ν 'Ρω
μαίων καϊ τελευταίως ύπό το>ν Σαρακινών. 'Εντεύθεν 
μετά είκοσι μιλιών οδοιπορίαν έπϊ ζηράς καϊ άμμώ-

Ο ΒΡΕΤΤ ΑΝ1Κ0Σ ΑΣΤΗΡ.
δους πεδιάδος έινέβημεν μικρόν τινα λόφον, έκ τής 
κορυφής τοΰ όποιου έινεκαλύφαμεν είς ιϊποστασιν τινα 
φυτείαν δένδρων, φθάσαντες δ’ έκεΐσε, εΰρομεν πηγην 
ΰδατος, ύπερθεν τής 
στεοαϊ, πλήθος δέ οττοιας ΊτεριίτΓταντο aypiai ττερι- 

χελωνών έβοσκον εις τά πέριζ. 
μίαν έυραν υπό τήν τερπνήν τώυ

ΡΩΜΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ Ι1ΥΛΩΝ.

δένδρων σκιάν, έκινήσαμεν έκ νέου καί μετά δέκα μι
λιών οδοιπορίαν έπϊ έίμμου καϊ κιμωλίας ύπό τον καύ
σωνα μεσημβρινού ήλιου, καϊ διά θάμνων τριών έως· εξ ποδών ύφους κατά διαστήματα διεσπαρμένων, έν- 
τος τώυ όποίωυ έμφωλεύουσι πλήθος άγριων μονιών, 
ενίοτε δέ καϊ λεόντων, έφθάσαμεν εις τά προάστεια 
τής πόλεως Ζουάν, κείμενης εις τους πρόποδας τοΰ 
ορούς, όθεν έιναβρύουσιν αί πηγαϊ τοΰ ΰδατος τής Καρ
χηδόνος. Άλλ’ όποια ά,ντίθεσις τής περιχώρου ταύτης 
προς την οδόν, ήν ε'ίχομεν διανύσει. Ένταΰθα έκ δια
φόρων μεριάν και διευθύνσεων ιϊναβρύοντα ρέουσιν 
ΰδσ.τα 'γλυκέα καϊ καθάρια, ένταΰθα διάδροσοι εκατό-

ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΎ 13,1862 I
ρωθευ έστοιχισμένοι διά δένδρων, ένταΰθα ροδόδενδρα, 
μυρσίναι και διάφορα άλλα είδη θάμνων. Εισήλθομεν 
δέείςτήνπόλιν δι άρχαίου τίνος ρωμαϊκού πυλώνος (ίδέ 
την είκονογραφίαν), ύπό την ρωμαϊκήν άφϊδα τοϋ οποίου 
οί Soρακινοι έκτισαν μικροτέραν άλλην, αίτινες αμφο- 
τεραι διατηρούνται. Η ρωμαϊκή ιιφις φέρει εττι της

κλειδός τοΰτόζου κεφαλήνκριοΰ 
και οφι ν δάκνοντα τήν ουράν αύ
τοΰ, σύμβολου της αιωνιότητας, 
εντός δέ τοϋ κύκλου τά 'γράμ
ματα «AUN. LIO.»

Τά κυρίως ενδιαφέροντα έν 
τή πόλει Ζουαν είναι αι πηγαϊ τώυ ίιδάτωι1 και ο επ αυτών ναός 
τοΰ Ποσειδώυος. Ό Κ. Σχώ λέγει, ότι πρό διακοσιων ετωυ ε- 
σώζουτο έν τοΐς σηκοΐς τών τοι- 
χων αυτοΰ διάφορα ειδώλια. Ο 
ναός εΐιαι σχήματος καμπύλου 
ασκεπής μέν κατα το κέντρου, 
μετά στοών δ’ έ~εγασμενων κα
τα τας πλευράς.Αι γλυφαι ττολ- λώυ τοΰ ναοΰ τούτου λίθων φαί
νονται μετά 2000 έτη, ώς άρτι 
έζελθούσαι έκ τώυ χειρώυ τοΰ 
λιθοξόου. Εντεύθεν ή Καρχη- 
δών άπεχει 50 μιλιά. Τα δε 
γλυκέα νάματα τοΰ ρύακος τοΰ 
άφθόνως έτι καϊ σήμερον, ώς α
νέκαθεν, ρέοντος, διαιχετεύοντο 
είς τήυ πόλιυ εκείνην δι υδρα
γωγείου, τοΰ οποίου τήυ σερεάν 
καϊ έντεχνον κατασκευήν βλέ- 
πων ο θεατής απορεί καϊ έκ-

ΙΝΔΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ.

άπαθεία άνευ θορύβου ζαΐ τχρχχης. Δύνα
ται ή τοιαύτη ρχΟυρ,ίχ τών άνθοώποιν 
νά άποοοθή έν//έο·ι //.έν είς την θερμότητα 
είς την χυστηρχν άττχγόρευσιν τού οίνου

η'ρΧλΙΟΙ.

α/.ύυιτχι Οσσυοοζ ει,αή ο κρότοι τυμπανισμών ν.αι ι τ,χοί άτεχνου τινόζ 
εϊοους κιθάρας συρυ.χτοχόρόου^ είς την συμφωνίαν τών οποίων χο(οεύουτιν 
ύρχησταί επαγγελματικοί όις καί όρχήστριαι περικυκλούμενχι ΰπο πλήθους 
θεατών κατά γης καθημ.ένων, παρά τόν χοοόν οε τούτον ζαί τήν τοιαύτην 
/ζουσιζήν αί άλλαι ^ιατζεοάσεις συνιστώνται είς τήν θέαν τερατουργων 
φακήρων, εκτελούντο>ν σωμασκίας, ή ταχυδακτυλουργών εξασκόντων τό 
επάγγελ/ζώτων, ή άλλων τοιιύτων θ-α/ζάτων, τα όποια, είζο-νίζουτα ή 

•ό ιερόν, είς ο προσερχό- 
γρισταί, ποοσζυνούσι ζαί

απέναντι εί/ών, πχρατιθησι προς αρι· 
μενοι επί τών ελεφάντων α.ΰτών οί π).ο

ύί Ευρωπαίοι, οι·
Ουοι,υιχν εχουσι:

ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΟΪΔΙΛΛΧ.

--------- θ BPETTANIKOS ΑΣΤΗΡ
ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 13,1862·)



ΠΕΡΙ THS ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚΠ λ-ΙΔΕΥΣΕΩΣ.

4,250 ΦΟ., ζαθ’ ότι ζαί πλούσιον είναι Α.τ,οο^οττ,ματ'Λν και πμοι- 
ζοίοτζιαώτωκ, καί τα μάλιστα άχμάζει άμιλλώμενον προς τςν ια- 
τοιχτ,νσγολτ.0 τού \\ανεπισττ,μίου.

‘ Όλα. όαοϋ τά χαταστόματα ταύτα, μτ. συμπεριλαμοανομενων 
τών 14 τοΰ Κράτους Παζεπιστηαίωζ, είτε όλ.ως διατηρούνται, εϊτί 
ίν μέρει βοηθοΰνται δαπάνη 822,738 γρ·

Κατόπι-J εγομεν είς τόν προϋπολογισμόν τό έκ 215,040 ^ράγ. 
χονδύλ,ιον διά τά Τοσχανιχά ζαί ΐίεαπολιτιχά αρχεία- ετερον δε ες 
789,311 γρ. διά ταζτιζά, ζαί 79,992 γρ. δι Εκτακτα άναΑώματα 
ύπ'ερ των μουσείων, βιζλιοθηχύν κτλ. τών μη συνεχόμενων μετά 
τών ΪΙανεπιστημίοιν. Έν τβύτω χαύυπάγονται ή εν Τουρίνω Αζα- 
δηαία τών επιστημών, είς ης τά άναλώματα σημειοΰνται 13,709 
γράγχα άπλ.ώς μόνον διά τό προσωπιχόν- τό εν Μείιολάνοις Λομ- 
^άρδειον χαΰίδρυμα, πρός 28,951 γράγχα- ή εν φλωρεντία άρού- 
σχειος Άν.αδημία επί 28,826 γράγχοις- τό εν Μεδιολάνοις Αστερο^ 
σχοπεϊον 15,246 γράγχα- τό έν Νεαπόλει Μουσεϊον των Αρχαιοτή
των, 113,004 fp., ζτλ.

Αί διά τάς χαλάς τεχνας δαπάναι συγχαιγάλ.αιούνται είς γράγχα 
1,408,539 τακτικά;, καί εί; 49,872 γρ. 'εχτάχτους. Αί α.χαοη- 
μίαι τών καλών τεχνών έν Παραα, Μοίένα, Τουρίνιρ, ΜείιοΛκνοι;, 
Φλωρεντία, Λοΰζζα, Νεαπόλει, Πανόρμω καί άλλαι; άναλίσχον^ι 
κατά μέσον όρον 50,000 μέχρις 60,000 γρ. ίχάσττ,· ή ‘ί. ^rJp 
ράρας 14,660 γρ. Έπϊ τούτοι; προστίθενται και άλλαι δαπαναι 
διά πιναχοθήχας, μουσεία αγαλμάτων κτλ. Ταΰτα Ο; πάν.α /,'vJ 
ται απλώς διά τό προσοιπιχόν- διά τό υλικόν δύναται τι; να υττο- 
θέση περίπου τό τρίτον ττ,ς κυρίας δαπάνης. Γούτοι; προσί..-οκ 
ζαί ποσόν 41,455 γρ. πρός ετησίαν πληρωμήν -χαλλίτε-χν-ηματων 
νύν έξεργαζομένων έν Φλωρεντία μετά τήν έπϊ τούτο, εχδοσιν δια 
ταγμάτων τής έν Τοσκάνη προσωρινής κυβερνήσεως κατα το έτος 
1839—60.

Ή ρ,ουτική σχολή είτε τό ’Πδεϊον εν Μίδιολάνοι; στοιγμ,-.ι^νιαν- 
σίως είς τό Κράτος 37,786 γράγχα- τό έν Φλωρεντία 56,5 53 γρ., 
τό έν Νεαπόλει -15,996 γρ., τό έν Πανόρμω 13,321 γραγ.-.α- επι 
δέ τούτοι; έξοδα δι υλικόν έν Μεδιολάνοι; 32,193 γρ·, εν Νεαπο 
λει 78,743 γρ-, έν Πανόραω 26,640 γρ. ΊΙ Φλωρεντία έχει προσ
έτι καί δραματικόν σχοί.είον, κατάστημα νεωστί συστηθ.ν, και ε 
παυξάνου τήν δαπάνην κατά 6,300 φρ.

Έπεξερχόμενοι τόν προϋπολογισμόν αγιχόμεθα είς τα τής ο ευ- 
τερουαΟμίου έκπαιδεύσεως χαί ένταΰθα εΰρίσχομεν 3,388,000 γρ. 
διά λύκεια καϊ γυμνά,σια- διά σχολεία τεγνών 748,200 γρ.

Ιδιά διδασκαλεία 752,000 φράγκα, διά στοιχειώδη έκ-κίδευσιν 
605,682 γρ. εί; συνήθη καί τακτικά έξοδα, καί 57,1 ί 3 γρ· είς 
έκτακτα· εί; ΰποτρογεΐα, ΰποτρόγους, κτλ., δευτερο βάθμιον εχπαι- 
δευσιν 740,000 γρ., είς διαγόρα 821,000 γρ.

"Αν παραδεχθώμεν ό,ς ύγιά αρχήν, ότι πάσα ελ.ευθερα και πε- 
φωτισμένη κοινωνία οφείλει νά παρεχη τά μέσα κυρί^ίς προς την 
στοιχειώδη έκπαίδίυσίν, αύτήν έκείνην, ήτις είναι αναγκαίο.ά.η 
εί; παντα πολίτην, νά έγκαταλ.είπη δ'ε τά ακαδημαϊκά, τεχνικά καί 
τά τοιαΰτα σπουδαστήρια νά γροντιύωσι περί εαυτών, τότε εχρμ^ν 
ν.γορμήν νά λυπώμεθα, ότι ένω έν Ιταλία, ώ; έν Κρατεί, όσπανών- 
ται 10 όλα εκατομμύρια γράγχων είς προαγωγήν των τελευταίων, 
μόλ.ις άγιερούνται 5 έζατοριιιύρια φράγκων υπέρ τής πρώτης, ί^έον 
όυ.ω;, ότι ό νύν προύπολ.ογισμός φανερόνει τί; ητο ή καταστασι; I 
τών πραγρ.άτων εί; την Ιταλίαν πρό τή; τελευταία; πολιτική; με
ταβολής- αδύνατον είναι νά μή είσαγθώσι, προϊόντος' τού -χρόνου, 
ριζικαί μεταρρυθμίσεις είς τό νΰν έν ίσχύι σύστημα, τή; έν Ιταλία 
δημοσίου έζπαιδεύσεω;.

Τά 12 ή 19 πανεπιστήμια, τά κληροδοτηθέντα εί; τό ’Ιταλικόν 
βασίλειον ύπό τών επτά ή οκτώ Πολιτειών εί; άς ητο διτ,ρημένη ή 
επικράτεια έπϊ τή; παλινορΰώσεω; τού 18’15, ταχέως ύελουσι παύ 
σει νά ήναι εθνικά καθιδρύματα, γινόμενα επαρχιακά, δημοτικά, 
ή ελεύθερα καί ανεξάρτητα, ό,ς τό τής Φερράρας, καί τά πλεϊστκ 
έξ αύτών έγ-καταλ.ειπόμενα νά διατηρώνται ίδιοι; αναλ'όαασιν η τή 
γενναία συνδρομρ πόλεως τίνος ή επαρχίας, θελ.ουσι ταχέως θεο,ρη- 
θή ανωφελή ή καί επιβλαβή, καί ταχέως άποθά,νει φυσικόν θάνατον. 
Σκοπό; τή; δημοσίου έκπαιδεύσεως είναι ούχϊ ν’ άνοίγη κα'ι προι
κοδοτώ πολλά εργαστήρια διδακτόρων, άλλ.’ απλώς νά πορί'ζρ τας 
στοιχειώδεις γνώσεις τά; αρμ.οξούσας εί; έκαστον άνθρωπον κατα 
τήν σφαίραν τοΰ βίου εί; ήν είτε φύσει ανήκει είτε ής επιθυμ,εΐ να 
καταστήση εαυτόν άξιον. Οί διδάζτορε; τή; Ιατρική; ή οί διδάκτο
ρα; τή; Νορ.ιζή; κατ’ ούδένα λόγον πρέπει νά έκπαιδεύωνται μάλ
λον δαπάνη τή; Πολιτεία; ή όσον οί υποδηματοποιοί ή οί λ.επτουρ 
γοί. Ό νΰν υπουργό; τής Παιδείας Αεσάγκτης έχει άνά χεΐρα; σχε
δίάν τι νά έλαττώσρ τά πανεπιστήμια τού κρατου; εί; επτά, τρία 
ή καί έν μόνον, χαθαιρών πάντα τά άλλ.α, καί έγ-καταλ.είπων τήν τε 
διεύδυνσιν καί τήν δαπάνην είς τάς κατά μέρος διαφόρου; κοινότα
τα;. Τ*  αυτά μέτρα οίφειλον νά λ.ηγθώσι καί είς τά τών καλών τε
χνών. Ή ’Ιταλία ολίγον εχέρδησεν έκ τού πολλαπλασιασμού τών 
ραψωδών καί ψευδοζωγράγο,ν. Αι τεχναι, τό όραμα, -κτλ.., πρεπει 
νά έλπίζωσιν ούχϊ έζ τή; γενναιοδωρίας τής Πολιτείας, αλλ’ απλώς 
έζ τοιαύτης τών πολιτών προστασία;, ήν συνεπάγεται ή ελ,ευθερα. 
εμπορεία.

Καιρός, άνααγιβόλως, θέλει πα.ρελ.θει εω; ου αί ισ.αι αυται ρι- 
ξώσωσι βαθέως εί; τήν ’Ιταλίαν ζαί ή μεταβολή άναγ-καίως απαιτεί
ται νά έπίλ.θη βαθμηδόν καί πεφυλαγαενω;· ύγιεΐ; όμως άρχαί άρ- 
χονται νά σπείρωνται θεωρητικώς, καί ό προϋπολ.ογισμ.ός εκ 15 έ- 
κατομμυρίων γράγκο,ν ταχέως θέλει ωριμάσει αυτά;, καί εις πράςιν 
δάλ.ει.

Καί όσον μεν αγορά είς τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν ύπάρχουσιν, 
ή ριετ’ ού πολύ ύπάοξουσιν, έν ’Ιταλία 36 κυβερνητικά ή εθνικά λύ
κεια, οκτώ μέν πρώτης τάξεως, 17 δεύτερα; τάξεως, καί 11 τρί
της τάξεως- έκ τούτων 14 αέν ύπάρχουσιν είς τάς παλ.αιά; Σαρ- 
δτ,νικάς έπαρχίας, 9 έν Λομβαρδία, 9 έν Αίριυλία, 3 έν ταϊ; Μαρ- 
κίαις, ζαί 1 Ούριδρία.

Πρός τούτοι; 46 βασιλικά γυμ,νάσια, 7 πρώτης τάξεως, 20 δεύ
τερα; τάξεως, 19 τρίτης τάξεως, 37 εί; τά; παλ.αιά; έπαρχίας, 9 
είς τήν Λου.βαρδίαν. ΊΙ Τοσκάνα καί αί δύο Σικελίαι είχον μέχρι 
τής σήμερον χωριστήν διοίζησιν διά τά ίδιάζοντα ταύτα κα,θιδρύ- 
ματα. Ή Τοσκάνα ειχεν έπτά λύκεια, καί δί; τόσα γυμνάσια. Ίΐ 
αυτή αναλογία τηρείται έν Νεαπόλει ζαί Σικελία. Όλα τάλ.λα λύ
κεια καί γυμνάσια άνά πάσαν τήν Ιταλίαν τό πλεϊστον υποστηρί
ζονται δαπάναι; τών έπαρχιών καί υήμων. Τά τή; Τοσκάνη; λύ
κεια, άπερ είναι έβνιζά, στοιχιζουσι js)34,000 φράγκα· άλλα δε 
όαοια καθιδρύματα έν ά.λλ.αις επαρχμαις δέχονται βοήθεια; παρά 
τής κυβερνήσεως- καθ’ όλου δέ ή Πολιτεία πληρόνει δι εθνικά γυ

Τάς ήττομηναγ πληροφορία·', ηρανιζόμ,ηθα. έκ τής αν 
ταττοκρίσΐως τον X ρ ο ν ο ν εκ Τουρινου.

«Ό προϋπολογισμός ζαθυποβάλλεται είς τήν έπιψήφισιν τών 
νομοθετικών σωμάτων ζαθ’ΐκαστα υπουργεία- καί τήν παρελθούσαν 
μεν έβδοαάδα υπεβλήθη ύπό τοΰ υπουργού τών εξωτερικών . ο του 
υπουργείου τούτου προϋπολογισμός- νΰν δέ ό τής δημοσία; εκπαι- 
δεύσεως. Τό ολικόν κεφάλαιον τών δαπανών τό ύπό τής Πολιτεία» 
χαταβαλλόαενον έν ’Ιταλία κατά τό έτος 1 862, συγκεφα).αιούται 
είς 15,344,700 γράγχα ζαί 90 εκατοστά, έξ ών 14,304,419 φρ. 
87 έζ. σημειοϋνται ώς «τακτικαί» δαπάναι, καϊ 840,281 γρ. 3 εκ. 
ώ; «έκτακτοι.» Έξ όλου τούτου τού αργυρίου 1,304,520 γρ. 40 
έκ. δαπανώνται είς τά τής κεντρικής καί επαρχιακής διοικησεω; 
τής δημοσίου υπηρεσίας- 3,989,333 γρ. τακτικά αναλώματα, και 
246,043 φρ. έκτακτα, ή όλα όμοΰ 4,232,396 φρ. καταβροχθι- 
ζονται ύπό τών Πανεπιστημίων καί άλλων επιστημονικών κατας-η- 
μάτων είς ταύτα «νηκόντων. Τού Κράτους Πανεπιστήμια υπάρχου- 
σι 14 έν ’Ιταλία, ήτοι είς Τουρινον, Γένουαν, Παυιαν, Πάρμαν, 
Μοδέναν, Βολωνίαν, Πίσαν, Σιέννην, Νεάπολιν, Πάνορμον, Μεσ
σήνην, Κατανίαν, Κάλιαρικαί Σάσσαρι, περιλαμβανόμενων τών 
τού Παταυίου καί 'Ρώμης, άτινα Θέλουσιν ανήκει είς τό ιταλικόν 
βασίλειον μετά τήν άρσιν τών Αυστριακών καί τού Πάππα, καί α
ποκλεισμένων τών τής Φερράρας, Μακεράτας, Περουγέας, Ούρβίνου 
καί Καμερίνου, άπερ είναι αυτοσυντήρητα, καί είτε επονομάζονται 
«ελεύθερα,» μή συγκατατασσόμενα μετά τών εθνικών καταστημά- 
μάτων, είτε λαμβάνουσι μόνον περιωρισιζένας βοήθειας. Τό εκ μα- 
κρού χρόνου διάση/xov Πανεπιστήμιο, τής Βολωνίας, ή κοιτίς τής 
ραθήσεως κατά τόν μεσαιώνα, άλλά νύν μάλλον είς παρακμήν α- 
πονλίνον καί μόλις 400 σπουδαστας αριθμούν στοιχίζει εις τό 
Κράτος 312,251 γρ. έξ ών 223,020 γρ. διά τούς διδάσκοντας, 
56,156 γρ. διά τούς ύπαλληλους, καί 30,000 γρ. διά τό υλικόν 
τών μουσείων, βιβλιοθηκών κτλ. έκτος 12,140 γρ. διά γραμματείς 
κτλ. Λί υ-ίσθοδοσίαι έν Βολωνία δεν είναι λίαν γενυαιαι· ό πρυτανις I 
λαυβάνει 3,000 γρ. καί ό άντίπρύτανις μόνον 2,400 γρ. κατ έτος. 
Ύπάρχουσιν 11 καθηγηταί τής νομικής, έκάστου μισθοδοτούμε
νου 3,000 γρ , έκτος 12 συναδέλφων διδακτόρων πρός 1,000 
φράγκα έκάστου διά τήν αυτήν σχολήν· καί ένός άναπληρωτικού 
επί μισθώ 720 γρ. Είς τήν ιατρικήν σχολήν ύπάρχουσιν 20 κα
θηγηταί, ών τρεις έχουσι μισθόν 4,000 φρ., είς 3,500 γρ., καί 
16 λαμβάνουσι 3,000 γρ. έκαστος- έπϊ δε τούτοις 18 συνάδελφοι । 
διδάκτορες, είς άναπληρωτικός, καί είς βοηθός. Επί τώ^ι μαθη
ματικών ύπάρχουσιν 11 καθηγηταί επί μισθώ 3,000 γρ. έκάστου 
καί 12 συνάδελφοι δί&άκτορες τής αυτής σχολής επί 1,000 γρ. Ει, 
τό φιλοσοφικόν τμήμα 11 καθηγηταί, καί 16 διδάκτορες έπϊ τη σν~ 
νήθει μισθοδοσία 3,000 γρ. έκάστου έκ τών πρώτων, καί έπϊ 1000 
έκάστου τών δευτέρων.

Τό δέ τού Τουρινου Πανεπιστήμιου, άπλούν εκφυμα όν πλησίον 
τού άξιοσεβάστου εφάμιλλου, όμως λαμπρυνθεν εσχάτως ώς ευρι
σκόμενον έν τή πρωτευούση τού βασιλείου, καταναλίσκει έκ τών ι 
πόρων τού Κράτους 440,860 γρ. II διά τούς διδάσκοντας όμως 
δαπάνη μόνον είς 223,600 γρ. συγκεφαλαιούται, σχεδόν ώς καί 
είς τό έν Βολωνία, τής κυρίας διαφοράς προερχόμενης έκ τής δα
πάνης πρός συντήρησιν τού προσωπικού (102,930 γρ.) καί τού 
υλικού (88,460 φρ.), τών μουσείων καί τών βιβλιοθηκών. Ό πρύ- 
τανες τού έν Τουρίνω Πανεπιστημίου λαμβάνει μισθόν 6,000 γρ. 
Οί δέ καθηγηταί πληρόνονται άπό 3,850 φρ. («έχρι 3,300 γρ. εχά- 
στου· είς σημειού^αι λαμβάνων 4,350 φρ., ετερος 4,200 φρ., τρί
τος 5,250 φ., καί ολίγοι έκτακτοι καθηγηταί μισθούνται επί 2,450 
φράγκα καί 1,750 φρ. Οί δέ λεγόμενοι ήδελφισμένοι είτε συνάδελ
φοι διδάκτορες δέν εχουσιν άποδοχάς, τουλάχιστον δέν φαίνονται 
καταγεγραμμενοι έν τώ προύπολογισμω.

Τό πανεπιστήμιον τής Πχυίας είναι όλιγώτερον έπαχθες είς τό 
Κράτος ή τό τού Τουρινου καί τής Βολωνίας. Διά τούς διδάσκον
τας αναλίσκονται μόνον 164,447 φρ., άλλ’ οί δοκιμώτατοι τών κα
θηγητών λαμβάνουσι 5,175 φρ., καί ό ελάχιστος μισθός εκτάκτου 
καθηγητού είναι 2,450 φρ.

*11 Π ίσα είναι κατά τι δαπανηρότερα,ιδίως περί τους διδάσκοντας, 
οΐτινες καί κατ’ άριθμόν ηυξησαν καί κατά τας μισθοοοσίας επί τής 
βραχυχρονίου μέν, αλλά γενναιόδωρου διοικήσεως τού κλάδου του 
του ύπό τού μαρκεσίου ’Ριδόλφη κατά τό 1859—60 έτος. Οι τού 
πανεπιστημίου τής Πίσης καθηγηταί λαμβάνουσι 272,270 φρ·, ττε- 

’ρίπου 40,000 φρ. πλέον τών καθηγητών τής Βολωνίας ή τού Του- 
ρίνου, καί σχεδόν 108,000 φρ» πλέον τών τής Παυίας. Οί πλείστοι 
τών καθηγητών τής Πίσης έχουσι 4,000 γρ. Τινές, έν τούτοις, άμεί- 
βονται έπϊ 6,191 γρ. καί 6,397 φρ.

'Η Νεάπολις πληρόνει τούς καθηγητές αύτής έκ τών οικείων κε
φαλαίων είτε προσόδων, καί μόνον 162,137 γρ. φαίνονται έν τώ 
προύπολογισμω τού βασιλείου διά τό προσωπικόν τών μουσείων καί 
βιβ/ιοθηκών. Έν τώ παρόντι, καθ' ά μ’ έβεβαίωσαν, φοιτώσιν είς 
αύτό 10,000 σπουδασταί, έφ’ ώ αριθμώ ούδέν <χλ)·ο εν Ιταλία εκ
παιδευτικόν κατάστημα δύναται νά καυχηθή, ούδε παράδειγμα 
τοιούτον άναφέρεται συμβάν είς τήν χώραν ταύτην, έκτος αν άνα- 
δράμωμεν είς τόν μεσαιώνα καί είς τήν άκμαζουσαν εποχήν τών 
πανεπιστημίων τού Παταυίου καί Βολωνίας.

Παρά τά είρημένα, μάλλον ή ήττον άρχαΐα εκπαιδευτικά κατα
στήματα, ή Ιταλία σεμνύνεται διά τό έν Φλωρεντία λεγόμενον «Κα
τάστημα τής άνωτέρας έκπαιδεύσεως καί τελειοποιήσεως» (Insti
tute di studi superior! e di perfezionamento), είδος παμμε- 
γέθους πανεπιστημίου ή σχολής πρός πρακτικάς σπουδάς, προω· 
ρισμένου ύπέρ τών σπουδαστών τών βαθμολογηθέντων είς άλλα πα
νεπιστήμια,— τό άγαπητόν αύτό σχέδιον τού μαρκεσίου ’Ριδόλφη, 
όπερ προσθέτει είς τόν προϋπολογισμόν 280,310 φρ. διά τό προ
σωπικόν, καί 80,596 γρ. διά τό ύλικόν, κατάστημα ούδέν καλόν 
άποτέλεσμα έπενεγκόν άχρι τούδε, ούδέ διδασκάλους ούδέ μαθητάς 
εύκόλως εύρίσκον, καί όπερ μόλις ίσως έπιζήση κατά τήν νύν προι- 
την ψΰγισιν τού προύπολογισμού.

Έπϊ τούτοις ύπάρχει έν Μιλάνω ή επιστημονική καί φιλολογική 
άκαδηυ.ία, δι’ήν δαπανώνται 51,315 φρ. Σχολεία μηχανικών ε· 
πιβαρύνοντα τό Κράτος διά δαπάνης 111,000 φράγ. Κτηνιατρικά 
σχολεία έπιπροσθούντα 262,000 φρ., καί είς Βοτανικός κήπος έν 
Φλωρεντία, δι’ όν αναλίσκονται 7,108 γρ. επί τέλους εν Ιατρι
κόν Έκπαιδευτήριον έν Νεαπόλει, είς ό τό Κράτος γορ'ίηεϊ μόνον

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤ1Π ?
μνάσια 653,04 3 φράγ., καί τά καθιδρύματα τή; « δευτερευούση; 
κλασσικής διδασκαλία;» έν Νεαπόλει καί Σικελία έπιπροσθέτουσιν 
είς τάς δαπάνα; τή; Πολιτεία; 760,000 φρ. Τά πολυτεχνεία έπι 
βαούνουσι τόν προϋπολογισμόν διά 748,000 γρ. καί τά οιδασκα 
λεία 665,000 φρ.

Τά ύπό τής Πολιτεία; δαπανώμενα πρός στοιχειώδη έκπαίδευσιν 
είναι μόνον, ώ; έρ'ρέθη, 614,000 φρ., διά τούτων όμο,ς συντρέ- 
χονται μόνον οί άπορώτατοι τών δήμων, οί θεο,ρού-μενοι ανίκανοι 
πρό; τό άντέχειν εί; έξοδα τοπική; εζπαιδεύσεο»;. Τώ λοιπά 
τών 15 εκατομμυρίων γράγκων τού προϋπολογισμού μόλ.ις παρι- 
στώσι τό ήμισυ τών δαπανωμένων έν Ιταλία ύπέρ τή; δημοσίου 
έκπαιδεύσεως· διότι τινα τών ανώτερων καταστημάτων είναι «ίτε 
όλω; αυτοσυντήρητα, είτε μερικώς μόνον βοηθοΰνται ύπό τή; κυ
βερνήσεως· έτέρωθεν δέ, ή γενική γνώμη είναι, ότι τά λύκεια, γυ ■ 
μνάσια καί όλα τά στοιχειώδη είτε προκαταρκτικά, καί τα οευτε 
ρεύοντα πρέπει εί; περιπτώσεις τινά; νά ανατίθενται εί; βάρος των 
έπαρχιών ή τών δήμων. Οί έν ’Ιταλία δήμοι είναι ύπέρ τά; 7,(»00 
καί έκαστο; αύτών αντέχει, ή ταχέως θέλει καταστή ικανό; ν αν 
τέχη εί; τήν δαπάνην ενός διδασκάλου καϊ μια; διδασκαλίσση;, 
ούσαν κατά μέσον όρο» 1,200 λ.ιρ. δι έκαστον δήμον, η 8,100,000 
φράγκων δι’όλου; όμοΰ τού; δήμους. Μόνο; ό δήμο; Τουρινου πλη- 
ρ'όνει πλέον τών 600,000 φρ. πρός έκπαίδευσιν, καί δέν έλαττοΰν- 
ται πολύ κατά τούτο καί οί δήμοι Μεδιολάνων, Φλωρεντία; καί 
Νεαπόλεω;. Αί έπαρχίαι έν ’Ιταλία είναι 39 τόν αριθμόν, ο δέ 
μέσο; όρο; τή; έπαρχιακής δαπάνης πρός έκπαίδευσιν δέν δύναται 
νά ύπολογισθή όλιγώτερον τών 100,000 φρ-, ήτοι το οϊ.ον γρά.γ- 
ζα 3,900,060 φρ. Έν τούτοι; θέλομεν πλησιάσει μάλλον εί; τήν 
αλήθειαν, άν παραδεχθώμεν ότι ό έπαρχιαζό; ζαί δημοτικό; προϋ
πολογισμό; πρό; δημοσίαν έκπαίδευσιν εντελώς εξισοΰται τω εθνι- 
κώ προύπολογισμω, ή, έν άλλαι; λέξεσιν, ότι ή όλη τού κράτους 
δαπάνη ποό; τόν σκοπόν τούτον δέν είναι όλιγωτέρα τών φράγκων 
30,000,000. Λί Πιεδεμόντειοι έπαρχίαι, λόγου χάριν, πριν τή; 
ποοσαρτήσεως, ύφίσταντο δαπάνην 5 εκατομμυρίων φράγ. διά τήν 
έκπαίδευσιν, ένώ ό τή; Πολιτεία; προϋπολογισμός ήτο μόνον 2 ε
κατομμυρίων φο., τοϋτ’ εστιν έν τή πάλαι Σσ.ρδηνιζή Μοναρχία αί 
έπαοχίαι καί οί δήμοι συνεισέφερον τά τρία πέμπτα, τών εςοδων 
τής δηυοσίου έκπαιδεύσεως καί ή Πολ-ΐτεία μόνον τά ούο πέμπτα.

II ΦΙΛΙΑ ΕΣΤΙΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΘ’ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΑΤΤΟΪ.

Ό Πασχάλ.η; ούδένα ούδέποτε επέτρεψεν, ινα συμ-μετάσχ^ρ τής 
φιλία; αύτοΰ, άλλ’ έκ τούτου δέν δυνάμεθα καί νά ε’ίπωμεν, οτι ο 
μέγας εκείνος άνήρ ητο μισάνθρωπος, άπαγε τοιαύτη; .όΛασφημία; ! 
’Απ’ έναντία; μάλιστα ή πρός τό γένος των άνθρώπονν αυτού άγαπη 
ήτο άπειρος. Ποιον λοιπόν τό αίτιου ; Ενθεν μεν ή ριεγάλη καί ύ- 
ψήλή ιδέα, ήν είχε περί τού Θεού, ενθεν δε και ή περί τή; μηόαμι- 
νότητος των άνθοώπων. Ό άίδιμο; αύτό; άνήρ εγρόνει, ότι γίί.ος των 
άνθρώπων έστι μόνος ό Θεό;, καί άν ποτέ εζαμνε θνητόν τινα φί.ίον, 
τούτο θά ήτο οίονεί προσβολή εκ μέρους αυτού πρό; τόν ΙΙλαστην,
ώ; έξισούμενον οΰτω πρός τό εαυτού πλάσμα. Άληθέ; μέν ζαί αναμ
φίλεκτο·», ότι απάντων τών ά.νθρώπο,υ ό θεό; μονον εστί φίλο; καί 
πρός αύτόν πρέπει νά προσηλ.ώμεν τήν αγάπην ήμών, πλήν αί κλί
σεις καί όρυαί τού πλάσματος αύτοΰ είσι τοιαύται, ώστε είναι μία 
ακατάσχετος έπιθυμία, τό νά θέλωμιν ζαί έπιξητώμεν, ινα ερχώ- 
μεθα εί; συνάφειαν μετά τών όμοιων ήμών καί συνδέοντεξ δεσμού! 
φιλία; καί αγάπη; άνοίγωμεν τά στέρνα τή; καρδίας καί εκμυστη- I 
ρευώμεθα πά-ντα τά μυστήρια αύτή;.

ΊΙ φιλία έστίν αρχαία, όσον καί ο πρώτος σχηματισμό; τή; κοι- 1 
νωνία; τών άνθρώπων καί πάντε; σχεδόν οί αρχαίοι συγγραφείς, 
ών τά. συγγράμματα διεσώθη,σαν, είπαν κάτι τι εί; εξύμνησιν αύτή;. 1 
Ίΐ φιλία έστι τοσούτον αναγκαία, ο,στε δέν ήξεύρομεν πώς είς κοι- I 
νωνιζό; άνθρωπο; δύναται νά ύπαρξη έν τώ κόσμο, τούτο, άνευ αν- 1 
τής. Πύδόκησεν ή θεία πρόνοια νά μά; άναβιβάσρ έζ τή; καταστά 
σεω; τών πτωχών εί; τήν τών πλουσίων; εί; ποιον άλλον θά κοι- 1 
νοποιήσωμεν τήν ήδίστην ταύτην εϊδησιν ή εί; τό, φίλον ημών; 1 
’Αφ’ ετέρου ζαταβιβαζόμεθα άπό τών ύψίστων υπερώων μεγαλείου, I 
δόξης καί πλούτου εί; τήν ταπεινήν ζαί περιφρονημένην κατά- I 
στάσιν τής πτωχεία; κα.ί μηδαμινότητο;, παρά ποιου άλλου θα 1 
προσδοζώμεν τότε παραμυθίαν καί άνακούφισιν η παρά τοΰ Θεού 1 
καί τού φίλου ήμών. Δέν ύπάρχει τωόντι κατάστασι; τοΰ βίου ή- I 
μών, καθ’ ήν δύναται τις να. εϊπρ, ότι ή φιλία οϋζ εστιν άναγχα,ία. I 
Όπόσο-ν δυστυχεί; θά τ,μεθα, άν δέν έπροικιζόμεθα διά τοσούτον | 
εύγενοΰ; αρχή; I Ή φιλία, ώ; ό γάμο;, συνάπτεται διά βίου. Ή I 
φιλία υποχρεώνει άμφότερα τά μέρη νά άνοίγωσι πρό; άλληλ.α τά; .1 
καρδίας αύτών ζαί συνάμα έπιβάλλει εί; αύτά, ϊνα μηδέν μηδέποτε | 
κρύπτωσιν άπ’άλλήλων. Δέν ύπάρχει θέλγητρο» άλλο’δωρούμενον I 
παρά θεού, ούτε τερπνή τις κατάστασι; εί; τόν άνθρωπον άλλη η I 
ό,τι περιλαμμβάνεται έν τρ λ.έξει ,γιλ.ία.· Αγαθοεργία, εύσπλαγ-■ 
χνία, συμπάθεια ζτλ. είσι τά μόνον μέρη αύτή;.

'Οποίαν άνεζφραστον ψυχικήν ήδονήν αίσθανόμ.εθα, όπόταν γρα~ fl 
φωμεν πρός φίλον άρχαϊον καί ειλικρινή ή όπόταν λαμβάνω μεν, μα-1 
κράν αύτοΰ διαμένοντες, παρ’ ένός ή πολλών συνάμα γίλ.ο,ν έπιστο-1 
λήν, δι’ ή; εκφράζεται πρό; ήμάς τό υψηλόν αίσθημα τής γιλίας, ά- I 
νανεοϋνται καί συσγίγγονται οί δεσμοί αυτής, τό ΐνσαλ.μα τού φίλου I 
ζοιηοόν παρίσταται έν τρ γαντασία ήμών καί ούτω μένει άνεξίτηλο» I 
μέχρι τέλους τού σταδίου τού βίου ήμών, «όστις αληθώς ου βίο; I 
άλλά συμφορά,» όπόταν τό δρέπανου τοΰ θανάτου δρέψη αύτόν !

Έπιμελοΰ λοιπόν καί καλλιεργεί τήν φιλίαν, ώ φίλε άναγνώστα, Ι 
«άλλάφίλου;μήταχύ κτώ, ού; δ’άν κτήση, μήταχύ άποδοκίμαζε.·'·

♦ΕΒΡΟΤΑΡ1ΟΤ 13, 1862

ΕΜΠΟΡΙΚΑ.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 12 Φεβρουάριου 1862.

illMHTPIAKOI ΚΑΡΠΟΙ.— Σίτο ;. Κατά τάς άοχάς τής πα- 
ρελθούση; έβδομάδο; ή άγορά τών σιτηρών διετέλει ύπό τήν αύτήν 
θολερά·'·' κατάστασιν, εί; ήν ήτο τήν προτεραίαν, περί τά τέλη όμω^ 
αυτής κατέστη σταθερό,τέρα καί τήν παρελθούσαν Δευτέραν έβελ- 
τιώθη κ^α σεκλίνιον τό κουάρτερ. Τά άλ.ευρα ήσαν ύπεστηριγαένα 
si; τά; τΛτε'ρας τιμάς. Π κριθή μέτριοι; ζητημένη καί εί; ευχερείς 
τιμάς. ^ρώμος δυσποίητος αλλ. αί τιμαί αύτοΰ άναλλοίωτοι. Ό 
αραβόσιτο; εςηκολούθει ήσυχο; καί εξησθενημένο;. Εν γίνει δέ αί 
τιιιαί τών σιτηρών δεν δύνανται ν άναλάβωσιν ούσιωδώ;, έκτο; 
έάν έπέλθη νεα ζήτησε; εκ Γαλλίας, ήτες επί τού παρόντος δέν φαί
νεται πιθανή. Καθ ας όμως εχομε-ν εκείθεν πληρογορίας αί έπαο- 
χια-κάι άγοράι τής χ,ώρας ταύτης έβελτιώθησαυ, άλλ’ αί τών άλλ.ω-ν 
ευρωπαϊκών χωρών σχεδόν πάσαι ύπεχώρησαν. Ή τή; Άμστερ 
δάμη; ύπετιμήθη κατά 1/—1/6 τό κουάρτερ. ΊΙ τού Άμβρου καί 
τής Δάντζικος κατά 2/. ΊΙ τού Βερολίνου έξέπεσεν. ΊΙ τής Βαβα- 
ρία; όμως άνετιμήθη· καί ή τή; Ύεργές-η,ς άνεζωογονήθη τελευταίου, 
όλλ’ αί έκ τή; Δύσεω; θολ.εραί ειδήσεις κατέστησαν τά; τιυ,άς όνο- 
ααστικάς. Οί κάτοχοι σίτου εν Όδησσώ, ζαί πεο στασίαου ούση; 
τή; άγοράς, ειχο-ν μεγάλ.τ,ν πεπείθτ,στν περί τού μέλλοντος τής αγο
ρά;· ΊΙ τή; Νέας Ύόρκης κατέστη ωσαύτως στάσιαος, ένεκα τών 
ές Εύρώπης τελευταίων ειδήσεων, άς εζόμισεν έκεΐ τό ατμόπλοιου 
«’ Αραβία.»

Αί άπό τής 30 λήξαντο; άφίξει; άνέβησαν εί; 17 φορτία, έξ ών 
9 ήσαν σίτου, 6 αραβοσίτου· ζαί 2 άυαμίκτων. Αί δέ γενόμεναι 
πωλήσεις ήσαν ώ; έξη;· 2 φορτία σίτου Μαριανουπόλεω; ποό; 53/., 
2 όμοια Έουμελία; πρό; 46/—48/., εν Βανά.τη; πρό; 55/., Μιχι- 
γάνη; ήλεκτρωειδή; πρό; 56/9, Ίόβα; όμοιος πρός 56/., Μιλβαυ- 
κίη; όμοιος πρό; 53/., 2 φορτία Αΐγύπτου πρό; 40/2—40/6· τρία 
φορτία αραβοσίτου πρός 31/10;—33/1.L, ζαί έν κριθή; Αΐγύπτου 
πρός 23/6 τό κουάρτερ.

Αί πωλήσεις τή; παρελθούση; έβδομάδο; άνέβησαν είς 79,190 
κουάρτερ. Αί δέ είς τούς κυριωτέρου; λιμένα; τή; Μεγάλη; Βρετ- 
τανίας άφίξει; κατά τήν 'εβδομάδα λήγουσαν τήν 29ην ’Ιανουάριου 
ήσαν 151,083 σίτου ζαί αλεύρου.

ΣΠΟΡΟΙ.— ΊΙ άγορά τών σπόρο,ν ήτον ήσυχο; κατά τό διάστη
μα τή; παρελθούση; έβδομάδο;, άλλά τήν παρελθούσαν Δευτέραν 
κατέστη δραστικωτέρα. Μεγάλη ποσότη; άγγλικοΰ μηδίου προσε- 
γέρθη είς πώλησιν, άλλ’ ή αιφνίδιος μεταβολή τού καιρού εί; ψυχοό-ν 
άνεχαίτισε μεν τήν ζήτησιν, άλλ’ ϋπεστήριξε τάς τιμάς. Εκλεκτόν 
λευκόν μήδιον διατελεί ακριβόν καί σπάνιον. Τό τριγύλλιον ήτο 
σταθερόν, άλλ εί; περιωρισμενην ζήτησιν. Τό ζαναβοΰρι ποοσεγέο- 
θη έλευθέρω; καί έπωλήθη εί; χαμηλά; τιμά;. Οί λιυόσποοοι έπω- 
λήθησαν σχεδόν ει; τας προτερας τιμάς. Οΐ ραπανόσποοοι καί οί 
έλαιόσποροι έξα-κολουθούσι σταθεροί. Καλκούττης ραπανόσποοοι τι- 
μώνται 64/—63/., Βοαβάη; Γουζεράτη; πρό; 70/—70/6, Φεοο- 
ζεπόρη; καί Σκίνδη; πρό; 62/—66/., Σήσαμον λευκόν πρό; 70/., 
καί φαιόν ή μεμιγμένον πρό; 66/—68/., Μήκων πρό; 39/., καί 
Νίγερ πρός 31/6—52/. τό κουάρτερ.

Τα στέμφυλα ύπετιμήθηοαν «τι μάλλον κατά 5/.Τρέχουσαι τιμαί,·
Μ^1”'..............................ερυθρόν 43/—50/.,...λευκόν 56/—90/.
Τριφυλλόσποροι.......................................................................... .....
Κανναβόσποροι μικροί—σ. τό κουάρτεο... Όλανδιζοί__ σ. 50/.
Κορίανον... ό στατήρ........................................................  16 ' 18
Κάρου (σισάρι)................................................................... 96_____ -σ
λίινόσποροιτό -κουάρ., Βαλτική; 30/—32/... Βομβάη; 64/_____
Λινοστέμφυλα κατά τόνον.........................................Λ.9.10.__ Λ.11.0
.Ραπανόσποροι "Ολλανδικοί.............................................. .....σ. __ σ
Ραπανοστέμφυλα........................................................ Λ.5.0. —Λ.6. Ο

ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΊΙ άγορά τών αλειμμάτων «δείξε μεγάλην στα- 
Ο-ρότητα κατά τήν παρελθούσαν εβδομάδα καί αί τιμαί αύτών ύ- 
Ϋωθησαν κατά σελλ.ίνιον. Η ζήτησις όμως παρά τών εμπόρων ήτο 
ρετρία, αλλ αί παραδόσεις ήσαν καλαί. Διάφοροι μερίδες έγορτώ- 
θησαν διά τήν στερεάν Ευρώπην, άλλ’ ή γενομένη άνατίμησις εμ
ποδίζει τήν εκτελεσιν τών έζ του εξωτερικού παραγγελιών έπϊ τού 
βρόντος. Αί τιμαί εί; Πετρούπολιν είναι σταθεράι, 48 — 18.J άρ- 
Ίυρά ρούβλια ήσαν διά τόν Αύγουστον έπϊ προκαταβολή, καί 46— 
46J άργυρά ρούβλια έπϊ τοΐς μετρητοί;. Εί; τά; τιμά; ταύτα; έγέ- 

•Λϊτο διάφοροι πράξεις. Τήν παρελθούσαν Δευτέρα·» ή άγορά ένταΰθα 
ό·ο σταθερά πρός 47/. άμέσω; καί διά τόυ Μαρτίου. Αί αύται τιιζα; 
^■ηρώθησαν καί διά τόν ’Απρίλιον μέχρι ’Ιουνίου, καί 4S 6 διά 

ΤΟυς τρεϊ; τελευταίους μήνας. Αυστραλίας βόεια πωλούνται πρός 
^/·, Μεσημβρινή; ’Αμερική; πρός ΛΊ/., προβάτεια ’Οδησσού πρό;

καί Αστεο; πρό; 46/. καθαρά μετρητά.

ΚΑΛΙΑ. Επί τών έλαίων πολλά όλίγαι πράξεις έγένοντο καί αύ- 
^ιά κατεπειγούσα; όλω; άνάγκας. Μικρά δέ μερίς Γαλλιπόλεως 

ΐπι·> ήθη πρό; λ.36.10 τό τούνιον καί Μαγαδόρα; πρό; λ.51.10.

II Ο I Κ ΙΛ Κ Α. Η αγορα τών αποικιακών προϊόντων ήτο 

Χ%τ"- τό τελευταίου επταήμερον. Ή επιτόπιο; ζήτησις 
αρ«σ.ο,, αι δε εκ τοΰ εξωτερικού παραγγελίαι έπηύξησαν καί

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.
αί κερδοσκοπικαί πράξεις έπεξετάθησαν. Αί τιμαί τού καφφέως, 
τού τείου, τών άρωμάτων καϊ τού νίτρου ήσαν σταθεραί, άλλ’ αί 
τών σαζ^ζάοίωυ. τών ορυζι&)ν9 του κακάου καί τών ijtroiv
άντιίραστικαί, ρ. ό7.ου οτι ή καταυάλωσις αΰζάνιι όν^ρίραι καί εί
ναι πιθανόν νά έξακο).ου9ζ)σ·η ούτως επί αακοόν. Αί πράξεις επί 
τών βα®ων, εν γένει, η).αττώ9/;σαν· ή κοκκινίλη καί η λιανοβαφή 
(lacdye) είσίν ετι ευτελείς, άλλα τό ισάτιον (λουλάκι) καί ό ίνίό- 
κροζος είσί σταθερά. Ο $ε άνΟόκροκος ζϊ2τι?ριενος υ.ε τιράς ύψϊ}- 
ρεπεΐς.

II τών ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΝ προϊόντων αγορά ίτον όσυ^ος. Τά 
βαρβάκια καί οί καπνοί ίιατηρούσι τάς προτεραίας των τιαάς, άλ
λ’ ή τερεβινθίνη καί ή ρητίνη ύπεστησαν σρ.ικράν τινα εκπτωσιν.

Τοιαύτη ητο καί η άγορά τών ΡΗΣΣΙΚΗΝ. Τά άλεί^ζ/ζατα 
οαως ησαν στα^ερωτερα, καί η κανναβις ζητη^ζενη είς υψιτενείς τι- 
ράς, Αί πράςεις επί τού βύσσου (jute) περιεστάλησαν άλλ’ αί τι- 
ραί [ζάλις ϊ]λ).οιώθησαν. II αέταξα καί τά ιζαλλία είσίν υποστηριγ
μένα ρε πολλήν διάΟεσιν 3ι’ αγοράς.

ΜΕΤΑΛΛΑ.— At επί τών μετάλλων πράξεις κατά τό ^ιάστηαα 
της παρελθουσης έβόορ-άίος ησαν περιωρισριέναι· οί άγορασταί 
παρησαν συνεσταλ^ζ&νοι έν τη αγορα, όλίγην ίεικνύοντες πεποίθη- 
σιν περί της στρΦερότητος αυτής. Περιο^.κή αναζωογόνησες αναφαί
νεται από καιρού είς καιρόν, ητις όρ.ως, έ^ήυ.ερος ούσα, ίέν ένισνύει 
ρεν την αγοράν, άλλ ανακουφίζει αυτήν προσκαίρως. Υπάρχει ίέ 
ζήτησις τινων ^ζετάτων όι Αιζερικήν, αλλ’ ό βαούς ίασριός ίέν ονρ- 
γίρει νά κάαωσιν άποστολάς ίιά τήν χώραν ταύτην, εκτός, έάν βε
βαίωση ότι δύνανται νά έπιτευχθώσι ύψηλαί τιραί.

Ό ’Αγγλικός άκατέργαστος χαλκός ύπετι/ζήθη κατά λ. 5. τόν 
τόνον καί ό κατειργασριένος κατά τήν λίτραν. Έπιστεύετο 
ότι ό τελευταίος ούτος ήΘελεν ύποτι/ζηθη κατά 1 ολόκληρον Κινάρων, 
ώστε ή παρά προσδοκίαν ριχρά αύτη πτώσις ένίσχυσε αάλλον τήν 
αγοράν. Κατά τό διάστημα τής έβδοαάδος έγε'νοντο πράξεις πρός 
ΙΟ-^δ. τήν λίτραν· άλλαι παραγγελίαι είναι σπάνιαί, καί αί έξ’Ιν
διών άρτίως ληφΘείσαι ειδήσεις είναι εύνοίκώτεραι, καί τούτο Θέλει 
καταστήσει σταΘερ&λτέραν τήν άγοράν. *Ο  ξενικός είναι ευτελέστε
ρος και δύσπραζτος· οί δέ κάτοχοι ραίνονται άνυπόαονοι νά πω- 
λήσωσι. Κατά τό διάστηαα τής έβδο^ζάδος Βούρρα-Βούρρα ήλλαξε 
χειρας, πρός λ. 98, καί ήδη υπάρχου σι πωληταί πρός λ. 99, καί 
Καπούνδας πρός λ. 99—λ. 100 τον τόνον.

Τό κύτρινον ^ζέταλλον ύπετ/ριήΘη ωσαύτως κατά ^δ. τήν 
λίτραν.

Ο σίδηρος ρε'νει ετι είς τήν αυτήν κατάστασιν ό Σκωτιζβς 
όαως έβελτιώδη κατά 9δ. τόν τόνον.

Ό μόλυβδος έξακολουθεί σταθερός είς τάς προτερας τιράς· 
άλλ’ ή ζήτησις είναι συνεσταλμένοι. ‘Ο Ισπανικός τι/ζάται λ. 19.10 
—λ. 19.15.

θ ° ρ ε ι χ « λ κ ο ς είναι ήσυχος καί οί κάτοχοι δέν δεικνύουσιν 
επι^υαίαν νά χάαωσι βεβιασαένας πωλήσεις κατά τό παρόν. 100 
τόνοι άνηγγέλδησαν ότι ήλλαξαν χειρας κατά τό διάστηαα τής έ 
βδοαάδος πρός λ. 18.2.6.

*0 λευκοσίδηρος διατηρείται σταθερός καί άρκούντως ζη- 
τητός, άλλ’έπϊ τού παρόντος δέν προβλε'πεται άλλοίωσις τιρών. Ό 
ξενικός είναι είς άπραξίαν καί τείνει είς εκπτωσιν. Βάγκας έπω- 
λήδη πρός λ. 123 τοις ρετρητοίς, καί Πορδρών πρός λ. 118 τόν 
τόνον.

Ό χάλυψ είναι σταθερός είς τάς λ. 16.10, καί λ. 17.10 άπό 
των άποδηκών.

ΒΑΜΒΑΚΙΑ. Εκ Λιβερπούλη ς. II αγορα τών βαρβακίων 
ητον είς ρεγάλην άπραξίαν κατά τό διάστηρα τής παοελδούσης έ- 
βδοράδος, άλλά ρικρά ρόνον καί ρερική εκπτωσις έπήλδεν είς τάς 
τιράς. II δολερότης αυτή αποδίδεται ράλλον είς τήν καταδλιπτικήν 
κατάστασιν της έν Μαγκεστρία άγοράς, ή είς άλλην τινα αιτίαν.

Έκ τού κατωτϊρω άποσπάσρατος έπιστολή; βιορη/άνου τίνος 
λίαν επιαπαρενου τα τού έρπορίου, καταφαίνεται ή τάσις τής έν 
Μαγκεστρία ερπορικής ιδέας περί τού σπουδαιότερου ζητήυ.ατος.

αΕίρή πεπεισρενος,» λεγει ό άγγλος βιορήχανος, «ότι ή Άαε- 
ρικανική διαφορά ούδέν εχει τό κοινόν πρός τήν καχεξίαν τού έρ. 
πορίου. Είναι τό φυσικόν καί άδιάδραστον άποτέλεσρα τής έσοδίας 
τού 1859, 1860 καί τού ήρίσεως τού 1861. ΊΙ ένεστώσα κατά- 
δλιήις θά επτ,ργιτο έν πάση περιπτώσει, καί ή Άρερικανική δια
φορά άποοαίνει ήδη ράλλον επωφελής τοΐς βιοριο^ά^οις, ώς χατεπά- 
γουσα αυ^οίς Γην δεραπειαν. Ηδελεν εισδαι όλως ασϋρψορον αυτοί; 
εάν έξαπιναίως άφεδή έλευδέρα ή εξαγωγή τού βάρ^αχος^ ενώ εάν 
παραταθτ, ό αποχίεισρός καί έρποδισδή ή φύτευσις νέου δε'λει εί- 
σδαι λίαν συρφορον· διότι δεν δελει αναχαιτισδή ή άνάπτυξις τής 
καλλιέργειας εν τε ταΐς Ινδίαις καί άλλαχόδι, Εύχοααι δέ ινα ρή 
ή Αγγλία έπερβη είς τόν άποκλεισρόν. Οί νηρατοποιοί καί οί βιο- 
ρ'ό^^οε τής Λαγκασσίας ουδόλως επιδυρούσι τήν άρσιν αυτού· 
διότι ούτε άνακούφισιν δέλει έπιφέρει είς αύτούς ούτε βοαχύτητα 
τού πολέρου, άλλως τε είναι άνορον καί εκ διαρέτρου άντικείρενον 
προς τάς παρα$ε^εγρένας άρχας τής ρή έπερβάσεως. Έρποροί τι- 
νες τής Λιβερπουλης, φοβούρενοι, ότι τό ρετά ·τής Άρερικής έρπό- 
ριόν των δά ρεταβή είς χειρας τών ερπορενορενων ρετά τών ’Ιν
διών καί ολίγοι αδόλεσχοι Βουλευταί ανεδέχδησαν νά όριλήσωσιν 
έκ ρερους τών βιορ'ί))ζάνων άλλ είναι εναντίον τής δελήσεών των· 
διότι ουτοι προθύρως άναρενονσι ρί%ρις ού ο έρφύλιος πό^ερος τής 
Άρερικής καταπαύσει.

»Κατ’έπίσηρον στατις-ικήν, λέγεται, ότι, εαν οί βιορήχανοι πα- 
ραγαγωσι δύο ρόνον τρίτα τών κατά τά παρελθόντα ετη παραγο· 
ρένων βιορηχανηράτων, ύπάρχει αρκετός βάρβαξ, όπως έπαρκέσ^ 
ρέχρι τού έλευσορένου Σεπτερβρίου, ότε ό Άρεριχανιχός αγών δέ· 
λει λάβει τέλος.»

1ΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ. Εκ τής εγκυκλίου τού έν Νεοκάστρω Κ. Ίωάν- 
νου Βάρκερ, χρονολογουρένης 10 Φεδρουαρίου, άποσπώρεν τά ά- 
κύλουδα. Οί ναύλοι κατά τήν εβδοράδα ταύτην δέν ήσαν τόσον ύ-
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ψηλοί ώ; ήσαν κατά τή,υ παρελ,θοϋσαν ούχ ίττον όαως δέν έξέπε- 
σαν τΓοΰ.ύ, καί ή μεγαλ.ειτέρα εκπτωσι; ήτο 5/—10/. τό κεΐλ. διά 
τού; ’Ιταλικούς λιμένας ζαί τούτο κυρίως διά τά ύπό 'Αμερικανικήν 
σημαίαν γέροντα πλ.οία, άτινα έδέχθησαν 10—20/. όλ.ιγώτερον 
τών εκτεθειμένων εί; τόν κίνδυνου τΐ,ς συλλ.ήψεως. Αί τρέχουσαι 
τιμαί μετά τω» έξόδο,ν -ναύλου καί ασφαλεία; είναι διά τάς ’Αθήνα: 
28/9 τό·» τόνον, διά τήν Αλεξάνδρειαν 20/9, διά τήν 'Αγχόνην 33/. 
διά τήν Εαρ-κελ.όναν 33/6, διά τό Καγλιάριο» 28/9, διά τήν Κωκ- 
σταντινούπολιυ 29/3, διά τά Γάδειρα, 27/. διά τό Γαλάζιο·» 30/9, 
διά τήν Γενόαυ 31/9, διά τήυ Ρετσίναν 28/9, διά τήν ΑΙελίτην 
29/9, διά τήν Νεάπολιζ 31/3, διά τήν ’Οδησσόν 29/3, διά τό Πα- 
λέρμον 30/9, διά τήν Σύρον 29/9, διά τήν Τεργέστην 30/9 καί 
διά τήν Ένετίαν 33/6.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚ1Ι ΣΤΑΦΙΣ. ΊΙ άγορά τού εΐίους τούτου δέν έβελ- 
τιώθη εισέτι. Μικραί τι-νες πράξεις έξα/.ολουθούσι νά γΐ-νωνται εί; 
παραχατεινόν πράγμα πρό; 23/—24/. τόν στοπήοα.

ΣΑΚΧΑΡΕΙΣ. Αί πρό; εξαγωγήν παραγγελίαι έξαχολ.ουθοϋσιν ετι 
ριζραι, και τουτου ενεκεν αι τιρ.αί νπερολοτ/σαλ/ ολίγον κατα τήν 
εβδομάδα ταύτην. Άγγλιχαί τετριμμέναι τιμώζται 32/9__ 33/. καί
Όλαζίιζαί 31/—32 9 τόν στατήρα.

ΜΟΛΑΣΣΑ. Τό είδος τούτο εί·»αι είς περισσοτέραν ζήτησιν πρός 
14/6—16/6 τό·» στατήρα -κατά τήν ποιότητα. Μιλάίου τιαάται 
24/—26/.

ΚΑΦΦΕΔΕΣ. "Η άγορά τών καγγέδο,ν διατελεί σταθεοά μέ κα
λάς πράξεις είς τάς 'ακολούθους τιμάς- ’Εγχώριοι Κεύλόνς; καθαροί 
πρός 70/—72/., ζαί έπίγυτοι 76/—90/. τόν στατήρα. ΊΙ κατά 
τούς κυριωτέρου; λιμένα; τί; Ευρώπης κ-ζι τί; ’Αγγλία; τταοακα- 
ταθήν» είναι 52,740 τόνων ένώ πέρυσι ήτο 48,210 τόνων.'

ΤΕΙΟΝ. Η αγορα τού είόου; τούτοτ εμ.μ.ϊ-νη όι; πρότερον βελ
τιωμένη.

ΟΙΎΖΙΑ. Ή αγορά τών όρυζίων είναι ήσυχος. Βεγγάλη; λευκά 
τιμώνται 11/6—12/. καί άτταλόζοκκα 10/—10 6 τον στατήρα.

ΠΝΕΥΜΑΤΑ. Αιάγοραι πράξεις γίνονται εί; τά ρούμια έπϊ μέ
τρια; τιμής, ένεκεν τί; μεγάλης παρακαταθήκης, δοκίμια Αήουαρδς 
έπωλήθησαν πρός i/Ί—1/8 τό γαλλόνιον, Δεμεοάρα; πρό; 1/8| 
—1/10 καί Ίαμαίκη; πρός 3/—B/, κατά τήν ποιότητα.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ.— Μαγκεστρία 11 Φεβρουάριου. Μικρά δια- 
γορά υπάρχει έν τρ άγορά τών υφασμάτων άπό τη; παοιλθούσης 
Τρίτης. Αί τιμαί είναι όνομαστικώς άκριβώτεραι, άλλ’ αί. ποάξεις 
είναι σχεδόν έλάχισται. Διάφοροι προσφοραί έγένοντο δι ύφάσμα- 
τα χ,ρήσεως Ινδιών, άλλ’ αί τιμαί ήσαν οΰτως άσύμφοροι, ώστε ού
δεμία έγένετο πράξις. Έπιστολαί καί τηλεγραγήματα έξ ’Ινδιών 
άναγγελλουσιν, ότι ή παρακαταθήκη τών ύφασμάτων έν τη χώρα 
ταύτγ ήτο μεγάλη, καί αί τιμαί χαμηλότερα.'., άλλά δεν είχε ’έτι 
γθά,σει ή εϊδησις περί της ειρηνική; λύσεως τής άγγλοαμερικανιχής 
διαγόρας. Έπϊ τών νημάτων έγένοντο πολύ πεοισσότεραι ποαξεις 
διά τάς ’Ινδίας, τήν Μεσόγειον καί τήν Γερμανίαν εί; τιμά; κατά 
^δ. τήν λίτραν άνωτέρας τών τή; παρελθούση; Τρίτη;' καί άναυ. 
φιβόλως ήθελον γείνει ετι περισσότεραι, έάν ήσαν αί αύται τη; πα- 
ρελθούσης έβδομάδο;.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.— Κατά τήν παρελθούσαν εβδομάδα 
έκτοκιστική άγορά ήν ήττον εύάρεστος. ΊΙ εϊδησις, ότι ή Γαλλικ 
κυβέρνησις ήτήσατο νά τρ δοθή δάνειον έκ 2—4 ίχατομαυρίων λι
ρών στερλινών, εκαμε του; δανειστάς νά αίτώσιν υψηλότερα; τιμάς, 
καί τουτου ενεκεν καλά γραμμάτια εξετοκίζοντο κατά τό διάστημα 
πρός 2,—2^ τοΐς Ο/θ. Χθες όμως άναγγελ^έντος, ότι ή διαπραγ- 
μάτευσις τού δανείου τούτου ανεβλήθη, επήλθε περισσότερα διάθε- 
σις πρός έκτόκισιν ζαί καλά γραμμάτια έξετοκίσθησαν πρό; 2J- τοΐς 
Ο/θ κατά τό διάστημα τής ημέρας.

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ. Τά’Αγγλικά χρεοίγραφα παραβαλλόμενα πρός τά 
της παρελθούση; έβδομάδο; έβελτιολθησαν κατά Ι· ώστε ήδη είναι 
92J—93 διά χρήματα καί 93^ διά τόν Μάρτιον. Τά Τουρκικά 
όμως έξέπεσαν, τά μέν τού 1854 είς 83, τά δέ τού 1838 εί; 75. 
Ωσαύτως δέ καί τά ’Ιταλικά καϊ τά Γαλλικά· Τά μέν ’Ιταλικά είς 
67^-—τά δέ Γαλλικά εις 71φ. 25εκ. Τά ’Ρωσσικά τών 5 τοΐς 
Ο/θ είς 981.

Τά εν κυκλοφορία τραπεζικά γραμμάτια κατά τήν παρελθούσαν 
εβδομάδα ήσαν λίραι 20,734,653, τό δέ μεταλλικόν χρηματικόν 
λίραι 15,956,903.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ. (Φεβρουάριου 1ίΐ.)
Άαστερδά^ζης βραχυπρόθεσμα 11.15 1/2—16 1/4

» 3 /ζηνών 11.18 — 1/2
Έοττίρδάρ,ης » 11.18 1/4— ί/2
Άαβέρσης » 23.42 1/2—4 5
Αμβούργου » 13.7 ill— 3/4
Παρισίωυ βραχυπρόθεσρ-α 25.12 1/2—20

» 3 ρ. η νών 23.40 —45
Μασσαλίας 0 23.42 1/2—45
Φραγκφόρτης * 118 1/2—119
Βιέννης » 13.85 —93
Τεργέστης ■ 13.85 —95
Κοπενάγης » 9. 8 —12
Πετρουπόζεως ■ 32 1/2- 3 4
Μαδρίτης ■ 48 1/2— 3/4
Κ άδικος » 48 3/8— 3 8
Λιβόρνου » 25.52 1/2—57 1/2
Γενούης » 25.52 1/2—57 1,2
Μιλάνου !» 25.52 1/2—57
Νεαπόλεως 49 —
Παλέρ/ζου • 120 — 1/4
Μεσσήνης » 120 — 1/2
Λισβώνος 90 ημερών 52 — 1/8
Όπόρτου » 32 1 — 1/4
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Τ ΙΙΣ

ΒΡΕΤΤΑλ IΚII Σ ΚΟΛΟΜ ΒΙ ΑΣ.
Ή βρΐττανική ΚοΧομβία άπό τοΰ τταρεΧθόντος 

φθινοπώρου έφείλκυσΐ μεγάλως την προσοχήν τί/ς 
'Αγγλικής κυβερνήσεως διά την μεγάλην ποσότητα του 
χρυσοΰ τοΰ ευρισκομένου Ιδίως έν μια. επαρχία αυτής 
καλούμενη Καριβοΰ.

Κατά τόν σεπτέμβιον μήνα μεγάλαι ποσότητες 
χρυσοΰ εΰρέθησαν έν μικρά έκτάσει γής, και ποΧΧαι 
μετοχαϊ τών έργατών έπώΧήθησαν άντϊ 8,000 καϊ 10 
χιλιάδων ταλήρων έκαστη. Γενική δε γνώμη επι
κρατεί έν Αγγλία, ότι ή επαρχία Καριβοΰ θα απαί
τηση ύπέρ τάς 25,000 έργατόιν προς εξορυξιν τοΰ εν 
αΰτη υπάρχοντας χρυσοΰ.

Χιών δε πεσοΰσα κατά την πρώτην εβδομάδά τοΰ 
όκτωβρίου ήυάγκασε τούς έpyάτaς νά διακόφωσι την 
έργασίαν αυτών, καϊ οί πΧεΐστοι τών κατοίκων ανε- 
χώρησαν έκεϊθεν εις Βικτωρίαν, ΚαΧιφορνιαν, Ορε- 
γου καϊ ι’ίΧΧα μέρη, χάριν τώυ ιδιωτικών αυτών υπο
θέσεων άπαντες όμως έπϊ τω σκοπώ τοΰ να επανεΧ- 
θωσι. Περϊ δέ τούς 200 έμειναν, όπως διαχειμάσωσιν 
έυ Καριβοΰ. Κατά δυστυχίαν όμως ποΧΧακις εν τή 
διανομή τοΰ χρυσοΰ τό ρεβόλβερ καθίσταται ο μονος 
κριτής. Είς την έπαρχίαν δέ ταύτην τής Βρεττανικής 
Κολομβίας δύναται τις νά ΰπάγη διά διαφόρων οδών 
έκ Φόρκης καϊ Κουεσνέλλης" αλλ.’ έν ώρα χειμώνας, 
ότε έν Καριβοΰ ή χιών έχει βάθος 18 έως 20 ποοών, 
καϊ ή άπάστασις αυτής άπό τών δυο τούτων χωρών 
έστι 50 μιλιών, ή συγκοινωνία τών ρηθεισών χωρών 
καθίσταται δυσχερέστατη.

"Απαντες δ' οί έργάται έν Καριβοΰ είσιν εΰχαριςη- 
μένοι, οί μέυ διά τά παρόντα αυτών, οί δέ διά τά μελ- 
Χοντα αυτών κέρδη, καϊ έπι~οΧή τις πεμφθείσα έκεϊ- 
θευ άρτίως λέγει τά επόμενα" «Πρό τριών εβδομάδων 
τρεις άνθρωποι έξώρυξαυ 292 ούγγίας χρυσοΰ εν μια 
ήμερα. Πολλοϊ δ’ άλλοι έΧάμβανον καθ’έκάστην, κα
τά τάς τελευταίας μάλιστα ημέρας,άνά 1000 τάληρα. 
’Εκ 1500 έργατών οί 250 έκέρδαινον καθ' ήμέραν τό 
χρηματικόν τοΰτο ποσόν, οί δέ άλλοι άνα. 100 τουλα- 
χιστον τάΧηρα έκαστος. Ή δέ εκτασις τής χρυσοφο- 
ρου χώρας έστι μεγίστη, καϊ μόλις ήδη μέρος αυτής 
κατέστη γνωστόν.»

"Ετερος δ' επιστολογράφος έκ Καριβοΰ ypάφει τα 
επόμενα"«Ή χώρα έυ γένει έστι βραχώδης μετά έκτεταμε- 
νων δασών κεκαυμένων καϊ ξηρών δένδρων. Τά δε κα- 
ταπίπτουτα φΰΧΧα τώυ δένδρων ιιποκωΧύουσι μεγα- 
Χως τήν πρόοδόν τίνος. Απανταχού δέ τής χώρας εν- 
δείκνυται ή ΰπαρξις μετάΧΧωυ, καϊ τά βόρεια αύτής 
μέρη ε'ισϊ δύσβατα. Ή δ’ ιιπό τής ΛιΧΧουέττης εις 
αύτήν άγουσα οδός έστι μεγαλοπρεπής, καλλωπιζο- 
μένη πέριξ υπό όρεων, καϊ ποταμών. 'Αλλ' ή ωραιό
τερα θέα τής χώρας άποτελεΐται ύπό τών έν αυτή Χι- 
μνών. Έν Καριβοΰ ΰπάρχουσι 1500 μεταλλουργοί, 
καϊ τούτων οι μεν αποκτώσι μεyάXaς περιουσίας, οι δε έλπίζουσι νά ιιποκτήσωσι τοιαύτας. Αί απαιτήσεις 
δέ τούτων άναβαίνουσιυ άπό 1000 είς 4000 ταλή- 
ρωυ. Ειχον πρό τίνος χρόνου πΧησίον μου πτωχόν 
τινα ξυλουργόν, οστις πρό τινων ήμερών ήΧθε πρός με 
καί με ήρώτησε πώς ήδύνατο νά διάθεση τόν χρυσόν, 
όν άπέκτησεν έργαζόμενος έν τή χώρα ταύτη. Καϊ 
κατά πρώτον μέυ έκέρδησε 5000 τάληρα, μετά δέ ταΰ
τα 10,000 τάλληρα, καϊ έπϊ τέλους 50,000 τάΧηρα" 
ώστε ότε ήΧθε πρός με ειχεν είς τήυ κατοχήν αύτοΰ 65,000 τάΧηρα. Συνεβούλευσα δ' αύτου πώς υά διά
θεση τόυ χρυσόν αύτοΰ, καϊ έπέστρεφα είς Βικτωρίαν. 
Εκεί δέ πάΧιν ό πρώην ούτος ξυλουργός ήλθε πρός 
με καϊ έζήτησε τήν συμβουλήν μου περϊ τής διαθέσεως 
άΧΧωυ 12,000 ταλήρων, άτινα άπέκτησεν άφ' ής ήμέ- 
ρας άπεχωρίσθημεν. "Ενεκα δέ τής σπάνεως τών νο
μισμάτων καϊ τής μεγάλης συσσωρεύσεως τοΰ χρυ
σοΰ, άπήΧθε διά τοΰ άτμοπΧοίου είς "Αγιον Φραγκί
σκον, ϊνα άνταλλάξη τόν χρυσόν αύτοΰ άντι άμερικα- 
υικών νομισματωυ. Μετά δε ταΰτα έγραφε πρός τήν 
σύζυγον αύτοΰ νά ΰπάγη είς "Αγιον Φραγκίσκον, καϊ 
νΰν ό πρώην πτωχός μου ξυλουργός ζή μετά τής οικο
γένειας αύτοΰ έυ μεγίστη άυέσει, άγοράσας κτήματα 
καϊ έχωυ είς τήυ διάθεσιυ αύτοΰ ύπέρ τάς 70,000 τά
Χηρα. Προχθές είδον ένα τών ένταΰθα άγγΧωυ ιατρών, 
οστις περιηγήθη άπασαν τήυ χώραν, και μοϊ είπεν, 
οτι το κΧιμα εστιυ υγιεινόν, καϊ ότι τά πΧούτη αυτής 
είσιν άνεξάντλητα. Ό άγαθός ούτος Άσκληπιάδης 
παρετηρησε κατά τήυ περιήγησιν αύτοΰ τέσσαρας 
άνθρώπους νά έξορϋξωσιν έν μια. ημέρα 240 ούγγίας 
χρυσοΰ, καϊ άΧΧους έΧάχιστα κερδαίνουτας ένεκα τής 
μεγάλης αυτών οκνηρίας. Ή ρώτησα τόν οικοδεσπό
την οικίας τιυός μεταΧΧουργών έυ Βικτωρία, έάν ήδύ
νατο να μοϊ ε’ίπη πόσα έκέρδαινεν έκαστος έργάτης, 
και μοϊ απεκρίθη, ότι έκ πέντε εταιριών, ή μέν μία ή 
συγκείμενη έκ τριών άνδρών έλαβε 50,000 τάΧηρα, 
ήτοι αυα 16,666 τάλ. έκαερου αύτής μέρος" αί δε τρεις 
άλλαι άνά 36,000 τάληρα, ήτοι άνά 12,000 τάληρα 
έκαστον αυτών μέλος" και ή τελευταία, συγκειμέυη 
έκ τριών μελών, 36,000 τάλ., ήτοι 12,000 τάλ. έκα
στου μέρος αύτής. Είργάσθησαν δ' αί έταιρίαι αύται 
όπως κερδήσωσι τα χρηματικά ταΰτα ποσά τρεις μό
υου μήνας. Εξ ετερου δε χρυσωρυχείου τά κέρδη ή-
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σαν έτι μείζονα" τέσσαρες μέυ έργάται έκέρδησαυ αυα 60,000 τάΧηρα έκαστος, εννέα άνά 90,000 τάληρα, 
τέσσαρες άυά 48,000 τάλ., τρεις άνά 24,000 τάληρα, 
καϊ πέντε άυά 30,000 τάληρα έκαστος. Σανδαλοποιός 
τις άνεχώρησεν έκ Βικτωρίας κατά τό έαρ και ήλθεν 
είς τά ένταΰθα χρυσωρυχεία. Ήρξατο δέ μετά δύο 
άλλων νά έξορύσση χρυσόν άπό τής 12»;? τοΰ παρελ
θόντος μαΐου, καϊ κατά τήυ ϊύηυ σεπτεμβριου, ήτοι 
τρεις μήνας καί τινας ημέρας μετά τήυ έυαρξιν τοΰ 
έργου αύτοΰ έπανήλθευ είς Βικτωρίαν ουχι πλέον πτω
χός ώς πρότερον, άλλά μετά 23,000 ταλήρων. Οι δέ δύο αύτοΰ σύντροφοι, οιτινες ελαβον ίσον χρημα
τικόν ποσόν, ήσαν πρότερον άλιείς, και κατα το πα
ρελθόν θέρος άπήλθου είς Καριβοΰ, ένθα ενρον του 
πρώην σαυδαλοποιόν, καϊ μετά τρεις μήνας μετηλλα- 
ξαν έντελώς τήυ τύχην αύτών."»

Ή τιμή έκάστης ούγγίας χρυσοΰ έξορυσσομένου έκ 
τών άρτίως άνακαΧυφθέντ ων χρυσωρυχείων τοΰ Καρι- 
βοΰ έστι 18 τάληρα καϊ ”7ιοο τής πρώτης ποιότητας, 
καϊ 16 τάλ. καϊ ‘ ’/ιοο τής δευτερας ποιότητας.

'Τπάρχουσι δέ πολλά παραδείγματα άνθρωπων 
κερδησάντων μείζονα χρηματικά ποσά τώυ ανω ρη- 
θέντωυ, έν μικροτέρερ χρονικώ διαστήματι, και ταΰ 
τα πάντα άιποδείκνύουσιν, ότι ή χρυσοφορος χωρά 
τής βρεττανικής Κολομβίας έστιν ύπερτόρα πασης 
άλλης είς τό νά παρε'χη τοίς μεταλλουργοΐς έν μικρω 
χρόυω μεγάλα κέρδη.

Κατά τό έτος τοΰτο 1,500 έργιιται είργάζοντο εν 
τοίς χρυσωρυχείοις τοΰ Καριβοΰ. Έκ τούτων δε 79 
μόνον άνθρωποι έκέρδησαυ 926,680 τάληρα, ήτοι απο 1000—1200 τάληρα έκαστος, καϊ 400 ελαβον 600 
χιλιάδας τάληρα, ήτοι άνά 1500 έκαστος. Υπολεί
πονται δ' έτι 1021 άνθρωποι, όπως έιποτελέσωσι του 
ολικόν άριθμόν 1500. Ύπολογίζοντες δέ καϊ τα κέρ
δη τούτων άνά 7 ταύλάχιστον καθ' εκάστην, είς 10/ 
ημέρας θιι έκέρδησαυ 764,729 τιίληρα- Έάν δέ προσ- 
θεσωμευ άπαντα ταΰτα τά ποσά, θά εΰρωμεν, ότι οι 1500 έκέρδησαν έυ Καριβοΰ 2,291,409 τάληρα.

Πληυ δε τούτων τών εργατών είργάζοντο καϊ 3,500 
Κινέζοι. Έκ τούτων δέ 1500 άνθρωποι έκέρδησαν έν 
διαστήματι 180 ήμεροιν 2,700,000 τάληρα" οί δε λοι
ποί 2000, οιτινες δέν ήσαν εξίσου εύτυχεΐς, 1,800,000 
τάληρα.

Οί δε αύτόχθονες ’Ινδοί, έργαζόμενοι κατ’ ιδίαν, έξ- 
ώρυξαν μεγαληυ ποσότητα χρυσοΰ, καϊ μετ' ού πολύ 
τό πολύτιμον τοΰτο μέταλλον θά έξερχηται έν άφθο- 
νια έκ τής χρυσοφόρου χώρας τής βρεττανικής Κο
λομβίας.

"ϊνα μεταβή δ' έργάτης τις άπό Βικτιορίας εις Κα- 
ριβοΰ θα δαπανήση μόνον 10—12 λίρας, καϊ έκεϊ θά 
άποκτήση μεγάλην ποσότητα χρυσοΰ. Αλλα το λυ
πούν τούς ’Άγγλους έστϊν, ότι άπας σχεδόν ό έκ τής 
βρεττανικής Κολομβίας έξορυττόμενος χρυσός μετα
βιβάζεται είς "Αγιον Φραγκίσκον καϊ "Ορεγον, όπως 
πλουτίση ξέυας κοινότητας, καϊ μόλις μικρόν ποσόν 
αύτοΰ μετακομίζεται είς Αγγλίαν.

ΌτίΟΙ*.
"Ottcov zl-jm Trvy.'ji] ουσία ζά ΤΎ,ς λευκές ^ήκωνος. ΊΙ ).ί'ξις omov 

παράγεται έκ τού οπός. Κατά τά ^ζυΘολογικά πλάσαατα πρώτη η 
Κίρκη κατέστησε γνωστάς είς τούς προγόνους ηρ.ων τάς άρετάς τού 
οπίου. Ό ‘Όρ.ηρος αναφέρει οπόν τινα σγε^όυ Θειον, καί άναρ,φιβό- 
)ως η πανάκεια εκείνη, (Τι’ης, βέβαιοι ό ποιητής, ήίύνατό τις νά κα- 
ταπραΰνρ τά ίεινά τής άνΘρωπότητος, ουδευ ά),).ο ήτο ή ό'πιον. Με
ταξύ τών ιστορικών τής άργαιότητος άναγερουσι τούτο ό Πολύβιος 
καί ό Ίϊρό^οτος, καί έκ τών '/ραφοριένων ού^ερ/α ύπολείπεται άρφι 
βοΖία ότι ητο γνωστή ή ^ρήσις πολύ πρότερον. Τό παράγου τό όπιον 
(ρυτόυ είναι αύτόγυτου είς την ’Ανατολήν, ζαί που βλαστάνει αυτο
μάτως καί είς τήν Ινδίαν καί Περσίαν. ΑΊετενεγΟ'εν 5ε είς Ευρώπην 
ενε/.\νρ.α.τίσθη σγε^όν απανταχού. Πρώτος ό διάσημος φυσιοδίφης 
Τουρνεφόρτιος περί τό τέλος τής δέκατης έβδομης έζατονταετηρίδος 
μετεκόμισε τήν λευκήν μήκωνα άπό τής Ανατολής είς τήν Γαλλίαν.

"ϊνα λάβωσι τό ό'πιον, χαράσσουσιν όριζοντείως τάς κάψας είτε 
'/.εγάλια της λευκής μήκωνος πριν ετι ώριμάσωσιν. Έκ τώυ εντομών 
εχρίει λευκόν ύγρόν, συμπυκνούμενον έν εί'δει σταγόνων είτε δα
κρύων· κατόπιν γίνεται καΘαρώς κίτρινου, καί τελευταίου ρ.ε).α- 
/ροινόν καθ' όσον ό καρπός προβαίνει ώριμάζων*  έπί τέλους θέτον- 
τες αύτό έντός ίγδίου Θλώσι μέχρις ού άποκτήση σύστασιυ.

Έν Αγγλία, Γαλλία καί σχεδόν ό)η τη Εύρώπη τό ό’πιον είναι 
εύ/^ρηστον ώς ιατρικόν· εν 3ε τη Ύουρκίν. καί τη ’Ινδία είναι περι
ζήτητου είς μάσσησιυ καί κάπυισιυ. Οί Μουσουλμάνοι λαμβάνουσιν 
αύτό πρός διέγερσιυ τής φαντασίας, τής τόλμης, καί παραγωγήν 
τερπνών καί ήδυπαΘώυ ιδεών.

ΤΙ μάλλον μεταχειριζομένη τό ό’πιον γ^ώρα είναι άναυ.γισ^ητήτοις 
η Σινική. Καί τοι αυστηρότατοι νόμοι έμποδίζουσι τήυ χρήσιν, οί 
λαθρέμποροι παυτοιοτρόπως κατορθούσι νά θεοαπεύωσι την κλίσιν 
ταύτην τών κατοίκων τού Ουρανίου Κράτους. Διωκόμενο*  άπό λιμέ- 
νος είς λιμένα, άπό πόλεως είς πόλιν, άπό τής Ούαμπόας είς την 
Καυτώνα, άπό τηζ Καντώνος είς τό Μακάου, ακολούθουυ.ενον κατά 

.Λ - - c . - . ’ , . ... Γποοας απανταχού υπο της σινικής αστυνομίας, το οπιον ευοισκει 
έπί τέλους καταφύγιου είς τόυ όρρ.ον τού Σιντϊνος^ όπου οί ),αθρ-ά
ποροι γίρουσιν αύτό δΓ ευρωπαϊκών άτμοπλοίων έμπρος είς τά ό’υ.- 
ματα τών υπαλλήλων τώυ τελοινείωυ καί ύπό τά καννόνια τρου.ερού 
τίνος γρουρίου.

Πριν ή καπνίσωσιν η υ.α.σσησωσι τό ό’πιον οί Σιναι καΘυποβαλ- 
λουσιν αύτό είς μέθοδόν τινα καθαριστικήν· βραζοντες άποχωρίζουσι 
τά ρητινώδη συστα.τικά^ καί ούτως άποάαρυάνουσι καθαρόν προϊόν 
εχου εξαίρετου άρωυ.α. Πρός κάπνισμα άυάπτουσι αικρον λουλάν 
είς τό άκρου μακρατάτης καπνοσύριγγας υ,ετά τίνος καυσίμου ύλης, 
μεθ ό ό καπυίζωυ έκτελει τέσσαρας ή πέντε είσπνοάς, καί άμέσως 
κατακλινόμενος παραδίδεται είς όνειρα, διεγείροντα τερπνότατα
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αισθήματα, άν καί τά μετά ταύτα επακόλουθα, ώς έπί τής 
τώυ οινοπνευματωδών ποτών, δέν είναι τόσον ευάρεστα. Τό λ 
τό μάλλον έπαιυούμευου έρχεται έξ ’Ανατολής, πλησίον τή- ν 
σταντινουπόλεως ή τής Σμύρνης. Τό έν ’Ινδία, Περσία, ’Ιταλία 
Γαλλία παραγόαενον ί).αττούται πολύ κατά τήυ άξίαν.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.(ADVERTISMIENTS.)
Ο ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛ&Κ 

ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ 1861 ΤΟΥ ΟΥΑΙΤ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ.

Έθεωρήθη ύπό περπίου διακονιών ιατρών ώς η 
ΰ/χατικωτέρα ζγεύρ-σις εί$ τήν θεραπείαν της έντεροχοΛ * 
Χρήσις χαλυβόίνου ελατηρίου, πολλάκις επιβλαβή 
αποτελέσματα, όέν γίνεται· είναι απαλόν ύπόόεμα περί 
σώμα όεδεμένον, ένώ ως άνθισταμένη όύναμίς 
π ρ ο σ κ ε φ ά λ α ι ο ν και τό π ρ ο ν ο μ ι ο ϋ χ ο ν' 
χ λ ί ο ν εύκολώτατα καί εγγύτατα προοαρροζόρ.ενα, £ 
ούααμ.ώς φαίνονται· δύναται δέ τις και κοιμώμενος νά ®; 
Περιγραφήν δύναται τις νά λά.Ζη άμα αιτήσει, ζαί ή S 
δεσμός άποστέλλεται διά τού ταγυόρορείου, άν άπο»^ 
πρός τόν έργοστασιάρχην Mr λΥΐΙΙΤΕ, 228, PiccadiftJ 
London, ή περίμετρος τού σώματος, δύο δακτύλους

θεν τού ισχίου-
Τιμή έτεροπλεύρου επιδέσμου 16σ·, 21., 26σ. 6δ. ζαΐ 31σ. 
Τιμή αμφιπλεύρου 31σ. 6δ., 42σ., ζαί 52σ. 6δ.
Τιμή ομφαλικού έπιδέσματος 42σ., ζαΐ 52σ. 6δ.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΔΙΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ, κτλ.

Δι’ έξογζωμένας φλέβας και διά πάσας τάς εξασθενήσεις ζαΐ έςογχύ*  
τών κνημών, εξαρθρώσεις κτλ. Είναι πορώδη, λεπτά καί εύθηνά, XJ1 
φορούνται ώς τά συνήθη περιπόδια. Τιμή 4σ. 6δ., 7σ. G., 10σ. καί Igj 
έκαστον.

JOHN L ΠΙΤΕ, έργοστασιάρχης.
228, Pkcntilly, London

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ Τ11Ν BOYTHKTuj

C. Ε. ΠΕΙΝΚΕ, 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

79, Great Portland St. London.
Ειδοποιεί τούς ϊδιοζτήτας πλο:ών; 

ρους, πλοιάρχους κτλ. κτλ.., δτι πολύαΐ 
τιώσείς έγένοντο έν τώ ζαλύ//μα;ί ιης^, 
λής ζαΐ τρ λοιπή ενδυμασία Γοΰ β,ι 'Γηχτώ^ 
γέρων ούναται νά μένη όαυν πλζώτερον 
εν τώ υδατι, πρός εζαγο^ήν πραγμάχ^ 
σπόγγων καί μαργαριτών έ' ίου βυθόν τ^· 
θαλάσσης, πρός δέ τούτοις η τός καταηο^ 
θεμελίων λιμένων ή γεφυρών πρός έπιηοιήι 
αύτών.

Α’. τάξεως μετάλλων εν τη Άγγλικρ εκθέσει τού 1851 καί εν τηΓχί· 
λιζίϊ τού 1855- ’Υποβρύχιος μηχανικός τής ’Αγγλικής, Γαλλικής, 'Put. 
σιζής, Ισπανικής, Ιίορτογαλλιζής, Καναδικής, Περιβιανής, Βραξιλιπ^ 
καί Ινδικής Κυβερνήσεως.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΔΩΡΕΑΝ.

KATAIIOTIAJlAAOrAlH.!
Αδυναμία καϊ ατονία,

Τά θαυμάσια ταύτα καταπότια, ταχέως άναζωογονούντα τό σϋστή^ 
αίρουσι πάσαν αιτίαν αδυναμίας καί ατονίας. Νέος ή γέρων, πλούσιοίί 
πενης, δοκιμάζων τό περίφημου τούτο ιατρικόν, έν βραχεί άναλαμβό» 
όύναμιν καί σθένος.

Βήξ, συυάγχη καϊ άσθμα.
Ό νόσημά τι τοιούτον νόσων, λαμβάνων όλίγας οάσεις καταπότι^ 

καί επιτρίοων τήν αλοιφήν επί τού στήθους, εντός τριών ήμερών βΛ 
αίσθανθή εντεύθεν μέγα όφελος κατά τήν επαγγελίαν τού καθ. Ήλλονίά

Μητέρες καϊ θυγατέρες.
Είς τά.9 πρώτας τά καταπότια ταύτα είναι ανεκτίμητα είς τινα ιπ^· 

δον τής ζωής, ένισχύοντα ταύτας νά όιέλθωσιν άβλαβώς τήν ζινδυνόλ 
περίοόον τριών ή τεσσάρων ετών, οτε τοσαύται άπόλλυνται. Εΐςδί« 
νέας τό θειον τούτο φάρμακον ό'εν εχει άλλα ’ίσον. Πλείονες λεπτορέ^ 
περιεχονται είς τάς εντύπους όόηγίας, τάς συνοόευούσας έκαστον /.ονΐί^

Ηπαρ, στόμαχος, ττνεύμονβς,
Όλίγαι δόσεις τών καταποτίων τούτων καθαρίζουσιν εκ τής χολή;!· 

στόμαχον, έπαναφέρουσι τήν λειτουργείαν τού ήπατος καί τών έντερά 
καί καθαρίζουσιν ούτω τό αίμα, ώστε δ πάσχων λαμβάνει νέαν τρό^ 
τινά ζωήν. Πρός διατήρησιν καλής υγείας πας τις ποέπει νά 
απαξ τής εβδομάδας μίαν όόσιν τών καταποτίων τούτων. Πανταχού fir 
ζονται ώς ανώτερα παντός ιατρικού.

Τά καταπότια τού Ώλλουαίη χρησιμεύουσιν ώς άριστον άντίίοτβ*̂  
τάς έξήςάσθενείας, τούς παντοειόείςπυρετούς τό ασθμα,τά χολερικό- ννπ 
ματα, τούς άχώρας, τά έντερικά. νοσήματα, τόν κύλικα, τάς 
τώυ έντερων, τήυ φθίσιν, τήν ατονίαν, τόν ύορωπα, τήν 
τό έρυσίπελας, τήν αταξίαν τών εμμήνων, τούς σπασμούς, τήν ποδά’/Ρ^ 
τήν κεφαλαλγίαν, τήν δυσπεψίαν, τάς φλογώσεις, τόν ’ίκτερον, τήν 
τιδα, τήν πλευραλγίαν, τάς αιμορροΐδας, τούς ρευματισμούς, τήν 
ρίαν, τάς χοιράόας, τούς πονόλαιμους, τήν λιθίασιν, τήν \ εφρίτι^^ 
είόήματα, τά έλκη, τά αφροδισιακά πάθη, τήν έλμινθίασι., τήν 
μίαν έξ οίασδήποτε αιτίας κλπ.

Τά καταπότια καί ή αλοιφή πωλούνται άς τό κατάστημα τοΰ 
γητού Ώλλουαίη(Holloway)224 Strand, prbs de Temple Bar, a Lon^ 
καί παρά πάσι σχεδόν τοϊς εντίμοις φαρμακοπώλαις τού πεπολιη^ 
κόσμου.— Τιμή Ισελ. Ι^δ., 4σ. 6δ , 11σ., 22σ., ζαί 33σ. έκαστον^ 
χεΐον κατά τό μέγεθος. Ό τά μεγαλείτερα λαμβάνων έχει μεγχλίΐ^Γ 
ωφέλειαν. Όδηγίαι διά τόν πάσχουτα έξ οίουδήποτε νοσήματος 
λώνται έν έκάστω δοχείω.

ΩΡΟΛΟΓΙΑ BENSON
Χρυσά πωλούνται άπό 4 έως 100 γυινέας.
Άρ/υρά > » 2 » 50 »

Τά ωρολόγια στέλλονται πανταχού δι’εξόδων τού ώρολο·/οπθ1*̂  
Διεύθυνσις 33 καί 34, Ludgate Hill, London Ε. C.

Παραγγελίαι ούνανται νά σταλώσι ζαΐ πρός τόν Κ.J. F O’BRIEN,33, Brompton Square.
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Έν Αονδινω, ώς γνωστόν, ανοίγεται κατά τον 
^.ροσεχ'6 ρ·άϊον ή Άλλχλεθνχς Έκθεσις· ό δέ 
(1βοεττανικδς Άστήρ» προτίθεται νά δώση δσον 
0Τόν τε λεπτομερή αύτής περιγραφήν μετ’ έκλε- 
χτ2>ν εικονογραφιών.

Καταχωρήσαντες μέχρι τουδε τάς σπουδαιοτέ- 
ρας εικονογραφίας τών παρελθόντων, ϊνα ενήμε
ροι οί άναγνώσται ήμών γείνωσι τών έν Εύρώπη, 
’Αμερική, Άσί?, ’Αφρική κτλ. συμβαινόντων, προ- 
-ιθέμεθα ήδη μετά τών εικονογραφιών τής Έκθέ- 
σεως νά καταχωρώμεν καθ’ εβδομάδα είκονογρα- 
οία?, άντικείμενον έχούσας γεγονότα τήςήμέρας.

Έπειδή δέ έκ τών πιεστηρίων τοΰ «Βρεττ. Ά- 
στέρος,» ένεκα του πολυδάπανου, δέν εξέρχονται 
αντίτυπα πολλω περισσότερα τοΰ αριθμού τών συν
δρομητών αύτοΰ, και επειδή ό ανωτέρω νέος ορ
γανισμός τής έφημερίδος άρχεταιπρό τήςλήξεως 
τοΰ 2ου έτους αύτής, παρακαλοΰμεν τούς άπαν- 
ταγοϋ Κυρίους συνδρομητάς ήμών,νά εΐδοποιήσω- 
σιν ήμάς,ή τούς πράκτορας ήμών πρό τής 20ήςτου 
προσεχούς μηνός μαρτίου, έάν προτίθενται ή μή 
νά έξακολουθήσωσι τήν συνδρομήν αύτών κατά 
το τρίτον έτος του «Βρεττ. Άστέρος.»

Παρακαλοΰμεν έπίσης τούς βουλομένους νά κα- 
ταγραφώσιν ώς νέοι συνδρομηται,νά άναγγεί?.ωσι 
τοΰτο κατά τήν αύτήν έποχήν διότι· καί τοι του 
τρίτου έτους άρχομένου τήν Ιην ΐουλίου, οί νέοι 
συνδρομηται, ϊνα μή στερηθώσι τά καθέκαστα τών 
πρό τής εποχής έκείνης νέων συμβάντων ώς και 
τά τής ένάρξεως τής Έκθέσεως, θέλουσι λάβει, 
άντι τής έτησίας συνδρομής αύτών, δεκατεσ
σάρων μηνών φύλλα, ήτοι άπό τής 1ης μαΐου 
1862 μέχρι τής 31ης ΐουνίου 1863.

Παρατηροΰντες μετά λύπ/^ς τούς πλείς-ους τών 
συναδέλφων ήμών έλλήνων δημοσιογράφων πα- 
ραπονουμένους διά τάς καθυστερήσεις τών συν
δρομών αύτών, χρέος ήμών Οεωροΰμεν ν’ άπονεί- 
μωμεν τάς Οερμοτέρας ήμών ευχαριστήσεις πρός 
τούς Κυρίους συνδρομητάς τοΰ «Βρετ. Άς-έρος,» 
οιτινες, καί τοι πο/.υαρ’.θμότεροι τών συνδρομητών 
πάσης άλλης έλληνιζής έφημερίδος, καϊ τής συν
δρομής έ ξ ανάγκης ού'σης ύπερτέρας, ού δεις 
ούδεμίαν καθυστέρησε συνδρομήν. Ό «Βρετ- 
τανικός Άστήρ» θεωρεί καθήκον απαραίτητον νά 
Χηρύξη τοΰτο εις τρανήν καϊ μεγάλην ηθικήν ί- 
Χανοποίηοιν έαυτοΰ τε καί τοΰ Πανελληνίου σύμ- 
παντος, είς πείσμα πασών τών γενομένων κατα
διώξεων, έπιοήμων τε καϊ άσήμων.

Άθρόαι είσιν αί έξ ’ Αθηνών άφιζνούμεναι έπι- 
στολαϊ κα'ι οίκτράν τήν στάσιν τών ελληνικών 
φραγμάτων ίστοροΰσι. Τέσσαρες έξ αύτών άπο- 
πίνονται πρός τήν διεύθυνσίν του «Βρετ. Άστέ- 
Ρ°ς,» ώς είς οημοσίευσιν, άλλ’ ά'πασαι άρδην 
Χαταφέρονται κατ’ άνευθύνων ή δέ άβροτάτη αύ- 
πών οεκάκις είναι ραγδαιοτέρα τών μάλα ραγ- 
όαιων άρθρων, δσα ποτέ ό ελληνικός τύπος έδη- 
μοσίευσεν έντός τε και έκτος τής Ελλάδος.

Η μέν τούτων έ ξη γε ι τήν άποτυχίαν τοΰ ύ- 
πουργείου Κανάρη· ή δέ ά ν α π τ ύ σ σ ε ι τάς ρα
διουργίας τοΰ μή πεπτωκότος ύπουργείου· ή τρί

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ

ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ.
(ΑΡΙΘ. 85.)

τη λ αλεϊ περϊ μυστικής εγκυκλίου τοΰ έπϊ τών 
εσωτερικών ύπουργοΰ προτρέποντος τούς Κ. νο- 
μάρχας νά μή πτωηθώσιν άκούοντες υπουργικήν 
αλλαγήν, «διότι θέλει βεβαίως άποτύχει·» καϊ ή 
τέταρτη άποκαλύπτουσα πολλά έκ τών ά- 
όειλων και κρύφιων τής κυβερνήσεως, προλέγει 
άπαισιώτατα ! Πάσαι ο’ όμοΰ διηγούνται τά αίτια 
και τά αίτιατά τής προσκλήσεως, τής άποτυχίας 
και τής άπα).λαγής τοΰ ναυάρχου Κανάρη καϊ τοΰ 
ύπ’ αύτοΰ συγκροτηθέντος άσυγκροτήτου ύπουρ
γείου· τοΰ παραδόξου έκείνου ύπουργείου, ό'περ 
ούδέ τό Κοινόν ήθελεν, ούδ’ ό Βασιλεύς, ούδ’ αύ- 
τος ό συγκροτήσας, ούο’αύτοι οί συγκροτηθέντες?

Τοιοΰτός τις είναι ό συνταγματικός τραγέλα
φος, δν οί έξ Έλλάοος άνταποζριται ήμών έξη- 
γοΰσι καθ’άπάσας αύτοΰ τάς λεπτομερείς 
κ α λ λ ο ν ά ς, καϊ λυπούμεθα, διότι δέν δυναμεθα 
νά δημοσιεύσωμεν τάς έν λόγω έπιστολάς, τάς 
λίαν μέν σπουδαίας κατ’ ούσίαν, λίαν δέ δεινάς 
περϊ τά έπιχειρήματα, μηδέν δμως λεγούσας πέ
ραν τών δσα ό «Βρεττ. ’Αστήρ» πλεονάκις είπε 
καϊ έπανέλαβεν.

«Ό Βρετ. Άστήρ,» ό έν πολλαίς άμαρ- 
τίαιςπεριπεσών, έγραψεν, «δσα είχε νά 
γράψη,» είς έποχήν καθ’ ήν πολλοί τών σήμερον 
κλαιόντων τότε έγέλων, και έσιώπησεν. Έπετέθη- 
σαν κατ’ αύτοΰ πάντες δσοι άφωσιωμένοι και κα- 
θωσιωμένοι, οιέρρηξαν τά ίμάτιά των πάντες οί 
μ ή είδότες καί πιστεύοντες άκακοί τε 
και κακοί, έβαλον λίθον κατ’ αύτοΰ πάντες οί ά- 
ναμάρτητοι τής ήμέρας καϊ οί αμαρτωλοί τής νυ- 
κτδς, καϊ έκήρυξαν αύτόν υιόν άσωτον, υιόν τής 
άπωλείας. Τήν δέ σιωπήν αύτου άπέοωκαν είς συ
στολήν, ώσανεΐ ώφειλε νά συστέλληται ό τήν ά- 
λήθειαν λέγων είς φόβον, ώσανεΐ ή καθ’ εκατον
τάδας χιλιάδων δαπανώσα τάς δραχμάς έφημερϊς 
έφοβεΐτο τήν κατάσχεσιν δεκαπέντε φύ/χλωυ αύ
τής ύπό του κυρίου είσαγγελέως.

Έσιώπησεν «ό Βρετ. Άστήρ,» διότι έκπληρώ- 
σας τό έαυτοΰ καθήκον άπεγύμνωσε τήν αλήθειαν, 
καϊ κατέλιπε τήν μέριμναν είς τον σοφώτατον τών 
διδασκάλων. Καί ιδού σήμερον ό διδάσκαλος ου- 
τος αύτόζλητος έρχεται καϊ σύρει έκ τών δύο ά
κρων όμοΰ τον πέπλον τής αλήθειας. Τίς ή άνάγκη 
μαρτυριών, όταν τά πράγματα μαρτυρώσιν ;

Ούχί? δέν ζαταχωρίζομεν τάς Ορηνούσας τήν 
πατρίδα διατριβάς, δέν πορευόμεθα ζατά του ρεύ
ματος τοΰ χειμάρρου, δέν έπιχειρίζομεν «νά λευ- 
ζάνωμεν τον Άράπην.» Παθαινόμεθα, άλγοΰμεν, 
τηζόμεθα ζαϊ συνθρηνοΰμεν μετά πάντων τών άλη- 
θώς Έλλήνων διά τά δεινά τής Ελλάδος, άλλ’ 
άφιέμεθα τήν ζατάοειξιν αύτών είς τον σοοόν 
χρόνον, τήν θεραπείαν αύτών είς τόν Ύψιστον, 
«παρ’ ώ τά αδύνατά είσι δυνατά.»

Οί άναγνώσται ήμών εύρίσζουσιν έν έζτάσει 
είς έτέραν στήλην του "Βρεττανιζου Άς·έρος” τά 
τοΰ Κ. Σπ. Τριζούπη, περϊ ών τροχάδην έν τω 
παρελθόντι αριθμώ έμνημονεύσαμεν. Ό Κ. Σπ. 
Τρικούπης μετά δωδεκαετή διαμονήν έν Αονδίνω, 
προσφυών τούς ένταΰθα "Ελληνας και ύπό πάν
των άνεξαιρέτως σεβόμενος καϊ προσφιλούμενος, 
έπ’ άδεια άνεχώρησεν ήδη είς Αθήνας. Άγνοοΰ- 
μεν άν ό αποχωρισμός έσεται μάκρος ή βραχύς· 
άλλ’ οί έν Αγγλία Έλ?νηνες, θεωρουντες τήν 
πάσχουσαν τούτου ύγείαν , άναπολοΰντες τάς 
τοΰ άνορός άρετάς καϊ εύγνωμονοΰντες δι’ δσα 
εντεύθεν, ώς πρέσβυς, μετά πολλής προθυμίας 
άείποτε ύπέρ αύτών οραστηρίως ένήργησε, δέν 
ήούναντο ή νά δράξωσι τής εύκαιρίας, όπως δια- 
τρανώσωσι τά ύπέρ τοΰ πρέσβεώς των αισθήματα 
αύτών.

Ούδεϊς έτερος δύναται νά σταθμίση τόν διπλω
ματικόν χαρακτήρα τοΰ Κ. Σ. Τρικούπτη, δσον οί 
έν Αγγλία Έλληνες, οί έκ τοΰ σύνεγγυς όφθαλ- 
μοφανώς ίδόντες διά ποίας έπιτηοειότητος καϊ δ α
πρέπειας έξοικονόμισε τάς σκολιωτάτας περιπέ

109 (Μ

τειας, είς άς ή Κυβέρνησις του διά τής πρός τήν 
Άγγ/.ίαν άσυγνώστου πο7.ιτικής της τοσάκις τόν 
περιέπλεξαν.

Ήμεΐς, οιτινες ήδη μετά θλίψεως ού μικρας 
αίσθανόμεθα τά άποτελέσματα αύτής καϊ τήυ πρός 
τήν Ελλάδα περιφρόνησή του Βρεττανικού λαοΰ, 
τής Κυβερνήσεως, καϊ τού άγγλικου τύπου, ήμεϊς 
οιτινες όφθαλμοφανώς καθορώμεν, δτι ή πρό μι
κρού έτι άγαπωμένη, περιποιουμένη καϊ ένθαρρυ- 
νομένη Ελλάς, σήμερον, δτε καϊ περϊ τών άγρι
ων φυλών τής Αφρικής ζαϊ Αμερικής γίνεται 
μνεία, πάντη άμυημόνευτος ζαϊ νεκρά καταλιμπά- 
νεται· ήμεϊς οιτινες αίσθανόμεθα, δτι δέν εϊμεθα οί 
αίτιοι τής οίκτρας ταύτης καταστάσεως, ώς καϊ 
ούδεϊς έτερος Έλ7.ην, άποχωριζόμενοι τοΰ Κ. 
Τρικούπη, έν τή τεθλιμμένη καροία ήμών αίσθανό- 
μεθα συγχρόνως καϊ έπακοον παραμυθίαν, δτι 
ή παρουσία του έν Έλλάδι, κατά τήν ςτγμήν ταύ- 
τηυ τών πειρασμών, ώς καϊ ό ίδιος έξέφρα- 
σεν, είναι άνάγκης απολύτου. Ό Κ. Τρικού- 
πης είναι ό μόνος άνήρ, δς-ις, άν δεχθή τήν πρω
θυπουργίαν, δύναται διά τής αύτής συννοιας, 
ζαϊ τής προσωπικής ύπολήψεως, ήν οί υπουργοί 
τής Αγγλίας άνέκαθεν έξιοιασμένως τω έδειξαν, 
πολύ νά καταπραΰνη τήν δικαίαν τής Αγγλίας 
δυσμένειαν.

Άλλως τε ό γράψας τήν ιστορίαν τοΰ έπταε- 
τοΰς ήρών άγωνος, ό τοσαΰτα μοχθήσας ύπέρ 
τοΰ μεγαλείου τής Πατρίδος, ζαϊ τοσαύτας_με- 
Λετήσας καϊέκφράσας φιλελευθέρους άρχάς, είναι 
ό μόνος, δστις θέλει λύσει έν τω Π α ν ε λ λ ή - 
ν ί ω καϊ τό δυσκολώτερον έτι ζήτημα, τουτέςτν, 
άν ή Ελλάς έχη ικανούς άνδρας πρός διοίκησιν 
αύτής και άνήναι είς τήν εξουσίαν τούτων τό συν- 
ταγματικώς κυβερνάν. Τοΰ Κ. Σπυρίδωνος Τρι- 
ζούπη άποτυχόντος, ό ζόσμος άς μή μέμφηται 
πλέον τούς "Ελληνας.........................................

ΠΟΑΙΤΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ.

Τό μάλα σημαντικόν τής ήμέρας γεγονός εί
ναι ό μάλα ασήμαντος λόγος τοΰ στέμματος κα
τά τήν έναρξιν τοΰ άγγλικοΰ Κοινοβουλίου. Μή 
παραστάτης τής Βασιλίσσης, ό λόρδος άρχιγραμ- 
ματεύς, παρόντων καϊ τών λοιπών έπιτρόπων, ά- 
νέγνω τόν βασιλικόν λόγον, δν περαιτέρω δημο- 
σιεύομεν ολόκληρον.

Ό βασιλικός λόγος, τό συνταγματικόν εκείνο 
κάτοπτρον, δπερ μετά τοσαύτης άνυπομονησίας 
άναμένομεν οί κυβερνώμενοι, δπως έν αύτω κατί- 
δωμέν τι έκ τών ανεξιχνίαστων σχεδίων τής πο
ρείας τών κυβερνώντων, συνώμοσε καϊ τοΰτο, ώς 
έοικε, καθ’ ήμών καϊ δέν δεικνύει είμή τά παρε/.- 
Οόντα, άτινα ούδεϊς άγνοεϊ καϊ τα ενεστώτα, άτι
να πας τις γιγνώσκει. Περϊ τών έσομένων ούδέ 
γρΰ έκ τών σχεδίων της διπλωματίας. Καϊ έάν 
έξαιρέσωμεν τόν βασιλέα τής Πρωσίας, δστις ή- 
πεΓλησεν ήμάς πάντας διά τού πρωσικού ξίφους, 
καϊ τόν αύτοκράτορα τής Αύστρίας, δστις ύπε- 
σχέθη άναγέννησιν είς άπαν τό πλήρωμα τοϋ αύ- 
στριακού ναοϋ, τότε οί λόγοι πάντων τών λοιπών 
συνταγματικών τής Εύρώπης άρχόντων επικα
λούνται τήν έξ ύψους άντί/^ηψιν καϊ αρωγήν άφ’ 
ήμών τε καϊ έφ’ εαυτών, καϊ προλέγουσιν ήμϊν ει
ρήνην, ήσυχίαν καϊ εύστάθειαν. Έάν δέ ή οικονο
μική κατάστασις τών ’Επικρατειών δέν άνεχαίτι- 
ζεν αύτούς, ήθελον ύποσχεθή καϊ άλλα πολλά ά- 
γαθά, του χρυσοΰ αίώνος άξια. Άλλ’ επειδή ό 
άδυσώπητος Πλούτος ό μηδό/.ως όρεγόμενος τούς 
πολέμους καϊ τάς ακαταστασίας έσφιξε τούς ιμάν
τας τού βαλαντίου του καταπτοηθεϊς ένώπιον το- 
σούτων μαχαιρών, τουφεκίων καϊ κονονίων, διά 
τούτο ό χρυσούς αίων έτράπη είς αιώνα χάρτινον 
ώς λέγει καϊ ό γέρων Χρόνος, καϊ οίκονομίαι 
καϊ ελαττώσεις εξόδων, αύξήσεις έσόδων ζαϊ έπε-
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κτάσεις φόρων πανταχοΰ τής Ευρώπης, προ πάν
των δέ κατά τάς τέσσαρας εύρωπαϊκάς αυτοκρα
τορίας. Τ δ ■/ α ρ τί βασιλεύει- τό χαρτόσημον ει
σέρχεται πανταχοΰ, φορολογεί τά πάντα· το δέ 
άλας, τό αναπόφευκτο ν εις τήν ζωήν ταλαίπωρου 
άλας επιφορτίζεται ύπό τών νέων τής ήμέρας 
οικονομολόγων νά παραγάγη χρήματα πολλά καί 
χρήματα ούχί χάρτινα, αλλά πανάργυρα, πάγ- 
χρυσα. Έρρέτω ό μή ευχαριστούμενος. Τίς οιοεν, 
εάν μή μετ’ ού πολύ καί ό άρτος τήν τού άλατος 
τύχην λάβη ή καί το πόσιμον ύδωρ εις μονοπωλίου 
τραπή έυ Βιέννη, έν Ηετρουπόλει, έν Κωνσταν- 
τινουπόλει ; Εις ΙΙαρισίους, άφ’ ου τό εθνικόν δά
νειον τών 4 καί 4 1/2 τοίς (>/() τρέιςεται εις δά
νειον 3 τοίς 0/θ (όπερ καλείται ενοποιεί ντά 
δημόσια χρέη), ούδείς ύπάρχει φόβος, ότι δύναται 
νά τεθή δασμός έπί άρτου ή ΰδατος.

Εις Αονδίνον έτι όλιγώτερου, διότι ό λόγος 
τοΰ στέμματος, μ.’ δλην τήν μαστίζουσαν τό εμ
πορίου καί τήν βιομηχανίαν κρίσιν, προαγγέλλει 
εύπορίαν καί άνεσιν.

Εκτός τοΰ καλού τούτου ό βασιλικός λόγος 
έσχε καί άλλο καλόν τούτεστι διέβη τήν Μάγ
χην καί είσήλθεν εις Παρισίους έυ χρονικω δια- 
στήματι 25 λεπτών τής ώρας. Πάντα τά λοιπά 
αύτοΰ μέρη εΐσίν άκακα καί άβλαβή, άτινα ούδένα 
τών κυβερνωμένων ώφελοΰσιν ή ζημιοΰσιν, άλλά 
συνάμα καί ούδένα τών κυβερνώντων ένοχοποιοΰσι.

«Μετά πασών τών εύρωπαϊκών δυνάμεων» ή 
Αυτής Μεγαλειότης εύρίσκεται εϊς σχέσεις φιλι- 
κάς, καί έλπίζει, ότι ή ειρήνη δεν θέλει διαταρα- 
χθή «έν τή Εύρώπη.» Εις’Αμερικήν δμως ; αί! 
τίς οιδε τί τέξεται ή έπιοΰσα; ’'Επειτα, διατί άρά 
γε δέν γίγνεται μνεία περί τής εύδιαθεσίας, ήν ή 
όμοσπονδική κυβέρνησις έδειξεν εις συμβιβασμόν 
τής ώς έκ του Τ ρ έ ντ προελθούσης διαφοράς ; 
Οί ύπαγορεύσαντες τον βασιλικόν λόγον ύπουρ- 
γοί έκριναν εύλογον νά εϊπωσι μόνον, «δτι αί με- 
»ταξύ τής Βασιλίσσης καί τοΰ προέδρου τών Ή- 
»νωμένων Πολιτειών φιλικαί σχέσεις διέμειναν 
«ανέπαφοι.» "Ας τό έξηγήση έκαστος,δπως θέλη.

Περί δέ του Μεξικού, χάρις εϊς τόν βασιλικόν 
λόγον, έμάθομεν, δτι τριπλή έγένετο συμμαχία, 
δπως έπανορθωθώσι τά ζημιωθέντα συμφέροντα 
τών συμμαχησασών δυνάμεων. Ούδέν λέγει περί 
μεταπολιτεύσεως τοΰ τόπου έκείνου, μ’ δλον οτι 
ό εύρωπαϊκός τύπος άπαύστως συζητεί τό ζήτη
μα. Εύτυχώς ό λόρδος Πάλμερστων μάς έφώτισε 
οιά τής διπλωματικής δαδός έν τή συζητήσει τής 
απαντησεως, άποκριθείς πρός τούς έρωτήσαντας 
νομοθέτας, «δτι οί Μεξικανοί εϊσιν ελεύθεροι νά 
«έκλέξωσι τό άρεστόν αύτοίς κυβερνητικόν σύ- 
»στημα.» Ωστε καί εντεύθεν έμάθαμεν νέου μά
θημα- ό λόρδος Πάλμερστων δέν επιθυμεί νά βιά
ση 8,000,000 ανθρώπων έλευθέρων, δημοκρατών, 
νά άναγορεύσωσι βασιλέα εαυτών τόν αύστριακόν 
αρχιδούκα Μαξιμιλιανόν. "Οσον γηράσκομεν το- 
σουτω καί μανθάνομεν. Ό πρωθυπουργός τής 
’Αγγλίας, δέν έμαθεν δσα ήξεύρει πριν ή φθάση 
εϊς τήν σεβασμίαν ηλικίαν του.

ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤ ΤΙΚΑ.
Κατα την συνεδρίασιυ της Βουλής των λόρδων, την 

6ην φεβρουαριου, μετά την άνάγνωσιν τοΰ βασιλικού 
λογου αναστας ο λόρΰος Δούφφεριν έπρότεινε την ψή- 
φισιν άπαντήσεως πρός την Αυτής Μεγαλειότητα, εις 
απόκρισιν τοΰ χαριεντος βασιλικού λογου" και έγκο>- 
μιάσας θερμότατα τόν ι’ιποθανόντα βασιλικόν σύζυ
γον και προτειυας να έκφρασθη έν τή απαντήσει ή 
βαθεια θλιψις του Κοινοβουλίου , ιίνεκεφαλαίωσε 
πάντα τα λοιπά απαντηθομενα τοΰ λόγου κεφάλαια. 
Λάλών δέ περί Αμερικανών εΐπεν, ότι οί Όμοσπουδι- 
κοι εσφαλμένως διηρμήνευσαν τας πράξεις τής 'Αγ
γλίας, ητις ουχι μονον δεν φθονεί τήν ευημερίαν τής 
Αμερικής, άλλ’ απ' εναντίας αείποτε έθεώρησε τήν ευ- 
ημεριαν τούτων, ως την μαλα ευχαρισ τον έγγύησιν τής 
αγγλικής έ π ι τ υ χ ί α ς.

Ο λ ο ρ δ ο ς Σχελβουρυ υποστηρίζει τήν ά- 
πάυτησιυ. Λυπεΐται, διότι αί Ήνωμ. Πολιτεΐαι δεν έ- 
μιμηθησαν το παράδειγμα, οπερ ή Αγγλία εδωκε κατά 
περιστάσεις όμοιας τής ύποθέσεως τοΰ Τ ρ έ ν τ. Πριν 
δε περατώση τον λογον εκφράζει, ότι ή συμπεριφορά 
τοΰ αυτοκρακρατορος των Γάλλων ύπήρξεν έν τή προ
κειμένη διαφορά αξία τών ευχαριστήσεων τής 'Αγγλίας 
και τοΰ θαυμασμού αυτής.

Ο λ ο ρ δ ο ς Δ ε ρ β υ μετά πολλής ευγλωττίας εκ
φράζει την προσηκουσαν ΰπόκλισιν εις τόν βασιλικόν 

σύζυγον, καί ώς ευεργέτην τοΰ τόπου, καί ώς ς-ήριγμα 
τής Βασιλίσσης. Εγκρίνει δέ τήν διαγωγήν τής κυ
βερνήσεως ώς πρός τήν άγγλοαμερικανικήν διαφο
ράν. Δέν προτρέπει τήν κυβέρνησιν νά αναγνώριση 
τάς μεσημβρινός Πολιτείας, άλλα φρονεί καθήκον αυ
τής, νά άποφανθή, τί φρονεί περί τοΰ επαρκούς ή ανε
παρκούς τοΰ αποκλεισμού τών λιμένων αυτών. Συμ
φωνεί δέ μετά τοΰ προλαλήσαντος ώς πρός τήν συμ
περιφοράν τοΰ Ναπόλέοντος.

Ό λόρδος Γ ρ αν β ϊλ χαίρεται ορών τήν Βου
λήν ομοφώνως έπιδοκιμάζουσαν τήν συμπεριφοράν τής 
κυβερνήσεως, ώς πρός τήν ύπόθεσιυ τοΰ Τ ρ έ ν τ, κτλ. 
Αποκρινόμ,ενος δέ εις τήν έπερώτησιν τοΰ λόρδου Δέρβυ 
λέγει, ότι ή κυβέρνησις τής Α Μ. σκοπόν δϊν έχει νά 
συγκάλεση Συνέδριου εις προσδιορισμόν τών ορών τοΰ 
περί δικαιωμάτων τών διαμαχομένων άλληλεθνοΰς 
νομού. Τελευτών δέ επαινεί του βασιλικόν σύζυγον.

Ό λόρδος 'Ρ ο ΰ σ σ ελ συμφάσκων κατά πάντα, 
ως προς τα όπερ τοΰ νεκρού ειρημέυα, οστις, «έδείχθη 
νπαντοτε αμερόληπτος καθ' άπαντα τά εν τοϊς πράγ- 
»μασιν υπουργεία ,» εκφράζει γνώμην, ότι δέν πρέπει 
ή Βουλή νά συζητήση τά έν τώ βασ. λόγω διαλαμ
βανόμενα σπουδαία πράγματα, πριν ή λάβη τά ύπό 
τής κυβερνήσεως χορηγηθόμενα επίσημα έγγραφα.

Όσον δε περί τοΰ αποκλεισμού τών αμερικανικών 
λιμένων λέγει, ότι οί λιμένες ούτοι φυλάσσονται υπό 
πλοίων ικανών τόν αριθμόν, μ' όλον ότι πλοιάτινα κα- 
τωρθωσαν καί διέβησαν τήν πολιορκητικήν γραμμήν. 
«Ή κυβέρνησις επιθυμεί τήν διατήρησιν ουδετερότη
τας αύστηροτάτην,ν προσέθηκεν ό έντιμος λόρδος. 
Οσον δε περί άναγνωρίσεως τών Νοτίων, αίρετώτε- 

ρον είναι τό άναμένειν. ’Εντός ολίγων μηνών θέλει 
φανή, έαν αί ομόσπονδοι Πολιτεΐαι δύνανται νά έκ- 
πληρωσωσι τό έργου, όπερ άνεδέχθησαν. 'Εάν έν δια- 
στηματι μηνών τινων δέν έπιτύχωσι, θέλουσιν άναμ- 
φιβολως συναισθανθή τό αδύνατον τοΰ διαλΰσαι τήν 
διαφοράν δι’ άλλου τρόπου ή διά τής άναγνωρίσεως 
τής Νοτου. Άρα συμφερώτερον είναι, όπως ή Εύρώπη 
αναμεινη την κρισιν ταύτην, άντί νά τήν έπισπεύση.

Ό Κ. Κ ιγγστδάουμ κατακρίνει τήν διακοίνω- 
σιν τοΰ Κ. Σήουαρδ, ώς μηδε ειλικρινή μηδέ φιλικήν 
ουσαν.

Ή συνεδρίασις διελύθη.

Βουλή τών Κοινοτήτων.
Αμα εισελθόντος τοΰ λόρδου Πάλμερστων, τήν ίην 

και ημισειαν περίπου εσπερινήν ώραν, χειροκροτήσεις 
ραγδαΐαι ήγέρθησαν έκ τών υπουργικών εδρών.

Ό Πρόεδρο ς άναγιγυώσκει τόν λόγον τής Βα
σίλισσας. Τό χωρίου τό πραγματευόμενου περί μετα- 
βιβασεως τής κτηματικής Ιδιοκτησίας από προσώπου 
εις προσώπου έπεκροτήθη.

Ό Κ. Πόρτμαυ προτείνει νά,'παρουσιασθή εις 
την Βασίλισσαν άπάυτησις εις τόν βασιλικόν λόγου, 
καί έγκωμιάζει του άποθανόντα πρίγκιπα. ’Αποδίδει 
τήν ειρηνικήν τής άγγλοαμερικαυικής διαφοραςλύσινείς 
τήυ ταχείαυ έυέργειαυ τής κυβερνήσεως, «ώς φρονεί 

πλειότης τοΰ άγγλικοΰ έθνους.» Ή διαφορά αυτή 
έπήυεγκε τό μέγα καλόν, τοΰ οτι καί οί έυ Καναδά υ
πήκοοι 'Αγγλοι άπέδειξαυ τήν πρός τήν 'Αγγλίαν αυ
τών πιστήν συμπάθειαν, καί ή 'Αγγλία έιπέδειξεν αύ- 
τοΐς τήν πρός αυτούς αγάπην της. Λέγει, οτι ή ’Αγ
γλία οφείλει κατα μέγα μέρος τήυ λύσιν τής διαφο
ράς εις τήυ φίλικήυ άπόφαυσιν τοΰ αύτοκράτορος τώυ 
Γάλλων. Συγχαίρει τήυ Βουλήν δια τήν αύξησιυ τής 
έφεδρειας τοΰ υαυτικοΰ, καί έλπίζει, ότι αί μετά τής 
Κίνας σχέσεις τής 'Αγγλίας βελτιωθήσουται. Περαί- 
νωυ δε προτείνει εις τήν Βουλήν νά παρευείρη εις 
τήν άπάυτησιν αυτής παράγραφον ειδικόν έκφρέιζουτα, 
το ποσού ή Βουλή συμμερίζεται τήν θλίήτιυ τής Α. 
Μεγαλειότητας, ήν συμπονεί απας ό τόπος καί ώς ά- 
γαπητήν Βασίλισσαν, καί ώς μητέραν, καί ώς χήραν.

Ό Κ. Ο υεστερνΒούδ υποστηρίζει του προλα- 
λήσαντα, κ.τ.λ. Λάλών δέ περί τής έφεδρείας τοΰ ναυ
τικού, λεγει' ν,Τοιαύτης ύπαρχούσης ύπερασπίσεως, ή 
ηασφαλεια τοΰ τόπου είναι βέβαια.»

Ο Κ. Δ"Ι σ ρ α έλη ς έγκρίνει τήυ πολιτικήν τής 
κυβερνήσεως ώς πρός τά τής 'Αμερικής, καί συυιστά 
ε'ις τήν προσοχήν τής Βουλής του περί Μεξικού πα
ράγραφον τοΰ βασιλικού λόγου, ώς λίαν σπουδαίου. 
Κατακρίνει τό δάνειου, όπερ ή Αγγλία παρέσχεν εις το Μαροκου, καί περαίνει τήυ ιίγόρευσίν του έγκωμιά- 
ζωυ τόν θανόντα πρίγκιπα.

Ό λόρδος Πάλμερστων λέγει, ότι θέλει 
θεωρήσει εαυτόν ευτυχή, ώς καί ήπατρίς, έάν ή άπάυ- 
τησις οίς του βασιλ. λόγον γείνη παραδεκτή παμήτη- 
φει. Λάλών δέ περί άγγλοαμερικ. διαφοράς λέγει, ότι 
ή κυβέρνησις ένήργησε κατά τάς υπαγορεύσεις τής 
φρονήσεως, καί ότι τά ληφθέυτα μέτρα ήσαν άυτάξια 
τής δίκης. Προσθέτει, ότι η κυβέρνησις δέν θέλει 
άποσπασθή τής αύστηράς ουδετερότητας" ότι ή 'Αγ
γλία δεν θέλει λαβει μέρος εις τά έσωτερικά τοΰ Με
ξικού πράγματα, άλλ'ότι ή γενομένη έκστρατεία σκο
πού εχει τήυ θεραπείαν τώυ προσγεγενημέυων αδικη
μάτων και ζημιών. Ή μόνη έπιθυαία αυτής είναι, τό 
ιδρΰσαι έυ Μεξικω κυβέρνησιν έδ-.αιαν παρέχουσαν 
ασφάλειαν εις τό έ μ π ο ρ ι ο ν. Περ^ · ε του δανείου 
τοΰ Μαρόκου λάλών συμβουλεύει τήν Βουλήν να αν I 

άποφανθή, πρίν ή λάβη ΰπ' ό-φιυ τήυ μετά τοΰ σουΜ 
τάνου τώυ Μαυριτανώυ σύμβασιν τής 'Αγγλίας. ’]% 
κωμιάζει του πρίγκιπα 'Αλβέρτον, «ό'ςτις έκέκτητο έ» 
νσπανίω βαθμω, τά μέγιστα προτερήματα.»

Ό Κ. Μ άγ γ ο υ ΐ ρ προσκαλεΐ τήυ προσοχήν 
Βουλής έπί τής πτωχείας τής ’Ιρλανδίας.Ό Σ ϊ ρ Ρ. Π ή λ άυτικρούει αύτόυ.

Ό Κ. Σ κ ούλλυ υποστηρίζει τά λεγομενα τοΰ άί. 
τικρουομένου.

Ή άπάντησις εις τόν βασιλ. λόγον έγένετο παρΛ. 
δεκτή, ή συνεδρίασις διελύθη.

Ή έιπάυτησις αΰτη ούδεν έχει τό ουσιώδες, 
γίνεται μόνου διά τόν τύπον καί κατά τύπου. Ή μό^ 
διαφορά διά τήν έυεστώσαυ-σύνοδον είναι ό προστ(. 
θείς παράγραφος τώυ συλλυπητηρίων τοΰ Koivo8qu, 
λιου, διά τόν θάνατον τοΰ βασιλικού συζύγου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 7ι;ς ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.

'Εν τή Βουλή τών λόρδων ούδέν τό σπουδαίου.
Βουλή τών Κοινοτήτων.

Ό Σ ι ρ Ί ω ά υ η ς Τ ρ ελ ώ υ η ς άναγγέλλει, δΤι 
καί πάλιν σκοπεί νά ΰποβάλη τήυ έρχομένην Τετάρ
την το κατ' έτος ΰπ’ αύτοΰ υποβαλλόμενου νομοσγβ. 
διού περί καταργήσεως τοΰ έκκλησιαστικοΰ φόρου. I

Ο Κ. Γρεγγόρυ λάλών περί έαφυλίου πολεμά 
τής '.'μερικής λέγει, ότι ό άποκλεισμός τώυ νοτίωυλι- 
μενών είναι μόνον έπί τοΰ χάρτου, καί έφιστμ τήν προ. 
σοχήν τής κυβερνήσεως. Προειδοποιεί δέ, ότι προσε
χώς θέλει έπασχολήσει τήυ Βουλήν έπί τοΰ θέματος 
τούτου.

Ό Κ. Β έ ντ ι γ κ εύχαριστεΐ τόν προλάλήσαντα 
λεγων, ότι έν τω ζητήματι τούτω ένέχεται ή άξιοπρέ, 
πεια τοΰ τόπου καί προσθέτει" «έάν αληθώς ό απο- 
νκλεισμός δέν ΰπάρχη ε'ιμή έπί τοΰ χάρτου, τότε προ- 
»σήκει νά παύση ή ’Αγγλία τήυ ούδετερότητα, δί ήο 
οτοσούτω έγκαυχάται.»

Ή συνεδρίασις διελύθη.
Κατα τας λοιπάς τοΰ Κοινοβουλίου συνεδριάσεις 

ούδέν τό σπουδαίου. 'Η Βουλή τώυ λόρδων φαίνεται, 
ώς εικός, ιι ντ αμερικανική.

Ή Βασίλισσα άποκριθεΐσα εις τήυ άπάυτησιν το5 
Κοινοβουλίου εύχαρίστησεν αύτό έν όλίγαις λέξεσιν, 
έν αϊς ούδέν υπάρχει τό πολιτικόν έχου σημασίαν.

Προχθές, τήυ (άην τοΰ μηνός άξιοθρήυητου συνέβη 
γεγονός κατα τήυ λεωφόρου τοΰ Βατερλώ έυ Λουδίνω, 
Συναγωγή ανθρώπων έθεάτο περίεργόν τι γιγνόμενον, 
ότε αίφνης έσχάρα τις σιδηρά τώυ πεζοδρομίων, δι ής 
μετεδίδετο φώς εις υπόγειου συυεθλάσθη καί 30 άτομα 
κατέπεσαν εις βάθος 33—ί·0 ποδών. Πάντες ύπέστη- 
σαν μώλωπας καίτιυες αύτών κινδυνεύουσιν.

ΓΑΛΛΙΑ.— Από τής 7ης τοΰ μεσοΰντος ήρξαντο 
αι συζητήσεις τοΰ περί τροπής τεΰ έθνικοΰ δανείου 4 τοϊς 0 () έν τω νομοθετικά Σώματι, καί έγένοντο λίαν 
σφροδραί.Οί ΚΚ. Δαριμών καί Κεουνιγσβάρτερ προσ- 
έβάλου ζοιηρώς τό σχέδιου τοΰ Κ. Φούλδ. Ό βουλευ
τής Κ. Βαρθολουύ καί ό έπίτροπος τής κυβερνήσεως 
Κ. Βυ'ίτρύ ύπερασπίσθησαν αύτό άνταξίως τής προσ
βολής.

Ό Κύριος Δ α ρ ι μ ιον πολεμεΐ τούς συνδυα
σμούς τοΰ νομοσχεδίου, Ίου), διότι είναι άυήθικοι (ε
πιφωνήσεις) καί λέγει, ότι θέλει έξηγηθή" 'ίου), διότι 
έρείδονται έπί βάσεων πλαστών" 3ον), διότι ούδεμίαν 
παρεχρυσιν ωφέλειαν τοΐς μεριδιούχοις σπουδαίαν" 4ου), διότι είναι ολέθριοι πρός τόν δημόσιον πλούτον.

Καί άυήθικοι μέυ είσι, λέγει, ούχί διά τό έπιλήήτι- 
μου τοΰ σκοπού, διότι ούτος είναι αγνός καί άριστος, 
αλλα, διότι τά προτεινόμενα μέσα εΐσίν άνήθικα. 
«Δια να τρέήτωσιυ εις χρεώγραφα 3 τοΐς 0,θ τά χρεά- 
ογραφατώυ 4 καί 4| τοΐς 0 θ διεγείρουσι κολοσσιαίαν 
»τοΰ χρηματιστηρίου πράξιν, ής τά ωφελήματα α- 
οπαιτεί τό δημόσιου υά συμμερισθή μετά τοΰ Κοινοί), 
»απαραλλάκτως ώς ήθελε πράξει μεσίτης τις ώθών »του πελάτην αύτοΰ εις επικίνδυνον έπιχείρησιν. Ή 
νκυβέρνησις αιτεί μέρισμα άπό τοΰ κατόχου τών δη- 
»μασιών χρεωγράφωυ καί παρέχει αύτω έλπίδα, ότι 
»ή μέλλουσα ΰήτωσις τοΰ 3 τοΐς 0 θ θέλει άποδώσει 
οαύτω τό μέρισμα τούτο. ’Ιδού τί τό φαινόμενου μοι 
^ανήθικου καί αναρμόδιον τή κυβερνήσει.»

Προβαίνωυ δέ εις τήν άγόρευσίν του ό ρήτωρ λέγει, ’ ότι ή κυβέρνησις, εις επιτυχίαν τοΰ πράγματος, άναγ- 
καζεται υά γείνη καί κερδοσκόπος καί κολλυβιστήν (speculateur et agioteur). Πολλά δέ καί άλλα όλως 
οικονομολογικά έπιχειρήματα, καί όλως πολέμια τήί 
κυβερνήσεως λαβών ό ρήτωρ, έπεραίωσε του έκτενή 
αυτού λόγου είπών, ότι τοιαύτη τροπή τώυ δημοσίων 
χρεών καί τοιαύτη ένοποίησις (unification) άπαι- 
τοΰσι τήν πάμ-φηφον τοΰ Σώματος άπόφαυσιν.

Ό Κ. Κεουνιγσβάρτερ μετά χαριεντισμών 
πολλοιυ καί λογικής ευτραπέλου πολεμεΐ τό νομοσχέ
διου, άλλά καί χαριεντισμοί καί λογική καταδεικνύω 
ουσι τόν σφόδρα άυτιπολιτευόμενού. Περαίνει δέ λε
γων, οτι καί ή ΰποβάλοΰσα τό νομοσχέδιου κυβέρνη~ 
σις, καί ή -φηφίσουσα αύτό Βουλή έλπίζουσιυ έπιτν 
χίαν" αλλ αύτος άμφιΒάλλει, καί τό μέλλον θέλει 
ιίποδείξει.

Ό Κ. Β υ ϊ τ ρύ άναιρών μετά πολλής σοβαροτιβ

Ζαϊ λογικής τά λεγάμενα τών προλάλησάνι ωυ καί 
7 ” «γραφικωτατ η υ αγορευσιν του έντιμου λ..

υνιγετβάρτερ» καταδεικνύει, ότι ή κυβέρνησις οΰτω 
άττουσα ούχί μόνον δέν γίνεται κολλυβιστής, άλλ' 

Ύ’ εναντίας ζημιοΐ τούς κολλυβιστάς καί παρεμποδί-
τόν κολλυβισμόν. ’Αποδεικυύει, οτι καί έυ έτει ίοκ? ότε καί πάλιν έγένετο τροπή δημοσίου δανείου, 

' KV^PvriffL<; έπικαλεσθεΐσα τήν συνδρομήν τής Τρα- 
Ύυς παρέλυσε τόν κολλυβισμόν, « εις πείσμα τώυ 

* ατ η γ ° Ρ1 & ν’ ήλπιζε νά άκούση έυ τω περι- 
’fl'Xa» τής Βουλής.».......... 'Ανατρέπει πληρέστατα τάς
0ίιθ αντιλογίας, τήν ζημίαν δηλονότι τοΰ δημοσίου καί 

'ν βλάβην τών μεριδιούχων, καί δεικνύει προφανώς, 
ή συγχώνευσις πάντων τώυ γαλλικών δανείων εις 

εν καί μόνον ομοιόμορφον δάνειον, τό 3 τοΐς 0 0, οφε-
καί τό Δημόσιον, καί τούς δαυειστάς, καί τάς εται- ' - τώυ σιδηροδρόμων καί άλλων πολλών επιχειρή

σεων, καί ζημιοΐ μόνον τούς κολλυβιστάς, τούς τοκο ■ 
άλύφονς· Τελευτών δέ λέγει" «ή κυβέρνησις αιτεί απο 
[ής Βουλής τήν λύσιν ζητήματος έυδιαφέρουτος τά τε 
πολιτικά καί οικονομικά τοΰ τόπου συμφέροντα. (Ζωη
ρά έταδοκιμασία).

φ ο) ν α ί πολυάριθμοι. Εις ψηφοφορίαν!
ΌΚ.Πικάρδ καταφέρεται κατά τοΰ νομοσχεδίου

•πικρότατα· ,
Συνεδρίασις τής 8ης φεβρουαριου.
Ό Κ. Αύ γ ου στ ο ς Σ χε β αλ ιέ ρ υποστηρίζει τό 

νομοσχέδιου. Κατακρίνει τούς πολεμοΰντας αύτο, και 
χέγει, οτι « ό μυστηριώδης άγοραστής» είναι ο κοινος 
νους, διότι τό πράγμα συμφέρει εις τούς αγοραστός, 
καί τοι έπιζήμιου εις τούς τοκογλύφους- Περαίυωυ δέ 
κηρύττει, ότι τό νομοσχέδιου είναι έξαίρετου, καί ότι 
θέλει ψηφοφορήσει υπέρ αύτοΰ μετά πασης τής ανε
ξαρτησίας τοΰ χαρακτήρας του.

Ό Κ. Έ μίλ Όλλ ι β ι έ ρ δέν συμφωνεί μετά τοΰ 
προλαλήσαντος καί γνωμοδοτεΐ, μετά μακραν αγορευ- 
σιν, κατά τοΰ νομοσχεδίου.

Ό Κ. Β α ρ ό σ χ υπουργός καί πρόεδρος τοΰ συμ
βουλίου τής ’Επικράτειας, άγορεύει έν έκτάσει, και α
ναιρεί πάσας τάς άντίλογίας τώυ πολεμίων τοΰ νομο
σχέδιου.

Πολλών δέ καί άλλων άγορευσάι των ύπερ καί κατα, 
τό νομοσχέδιου έψηφίσθη κατ' άρθρα, τό δε σύυολον 
εσχε ψήφους υπέρ μεν, 226, κατά δέ, 19, έπί 245 πα
ρόντων βουλευτών. Ή συνεδρίασις διελύθη.

Πρό τίνος είχε διαδοθή, κάί έν τώ νομοθετικώ Σω- 
ματι επαυελήφθη, ότι ή γαλλ. κυβέρνησις διεπραγμα- 
τεύετο δάνειον 4,000,000 λιρ. στερλ. έν Λονδίυω. Τήυ 
φήμην ταύτην διαψεύδει αύθεντικώς ό γαλλικός Μ η- 
νύτ ω ρ.

Κατά τήυ άρτίως γενομένην άυακεφάλαιωσιυ τα 
γαλλ. ταχυδρομεία μετεκόμισαν, άπο 1 ης ιανουαριου 
μέχρι 31 δεκεμβρ. 1861, έπιστολάς εκατομμύρια 
τον αριθμόν, α'ίτινες παρήγαγον εις τό δημόσιου 56,600,000 φρ. συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ δικαι
ώματος τώυ χρηματοφόρων έπιστολών, αιτινες, κατα 
τά βιβλία, εφερον όμοΰ 521,800,760 φρ.

ΙΤΑΛΙΑ.— Σμικράυ έχουσι κατά τό φαινόμενου 
σημασίαν τά έν Ιταλία γιγνόμενα, και τι.ι μεγάλων 
αποτελεσμάτων παραγωγό. Ό καρπός ωριμάζει οικο- 
θεν ή φρόυησις λέγει «χεΐρα μή βάλλετε,» έως αν 
ιλθη ή ώρα τοΰ Κυρίου. Έν τούτοις τά ίτάλικα πράγ
ματα ρυθμίζονται έσωτερικώς τε καί έξωτερικώς" ένδον 
μέυ ο'ικοδομοϋμενα κάί κραταιούμενα, έξω δέ μεγάλυ- 
νόμευα και έμπνέοντα σέβας. Ή ύπό τής 'Ρωσίας α- 
ναγνώρισις τοΰ ιταλικού βασιλείου δέν δύναται έπί 
πολύ νά βραδύνρ" ή δέ Πρωσία, ή ώς μή ώφείλε πο- 
λεμουμένη ύπό τών σμικρών ομογενών αύτή βασιλί
σκων, τών δορυφόρων τής Αύστρίας, έντάχει θέλει αι- 
σθανθή τήν ανάγκην νά συμμαχήση μετά τής 'Ιταλίας 
και τώυ φίλων αύτής δυνάμεων.

Τό δημοτικόν συμβούλιου τής Λιβόρνου ψηφισάμε- 
νον έκήρυξε δημοτελώς, ότι ή πόλις έκείνη προθύμως 
αναδέχεται πάντας τούς φόρους, όσους ή κυβέρνησις 
και τό Κοινοβούλιου ήθελον κρίνει αναγκαίους εις πε- 
ραιωσιυ κάί στήριξιν τής ιταλικής έυότητος.

Ή έφημερίς ’Ιταλία συμβουλεύει τήυ κυβέρυη- 
σι·ν νά ιινακάλέση τόν Ματσίνην άνευ όρου οϋδενός, 
λήγουσα, ότι ό Ματσίνης ούδ’ ώς βουλευτής δέν είναι 
επίφοβος.

Κατά τήυ έφημερίδα ΤόΣύυταγμα, ό μοδευι- 
κος στρατός διελύθη.

Η έπίσημος έφημερίς τοΰ Τουρίυου αναιρεί τάς κα- 
ξεντρεχεΐς φήμας, περί τοΰ ότι ή ιταλική κυβέρνησις 
υποθάλπει τάς κατά τοΰ πάπα επιδείξεις κάί υποκινεί
ταΡαχάς έν τάΐς ποντιφικαΐς χώραις, ώσανεί οί ’Ιτα
λοί είχου ανάγκην υποκινήσεων. ’Ιδού, καί έν Γευούη 
^ενετο, τήυ (άην τοΰ μεσοΰντος, μεγάλη έπίδειξις, τών 
πάντων βοώντων, « ζήτω ή 'Ρώμη ή πρωτεύουσα τής 
ίτάλίας ! ζήτω ό βασιλεύς αύτής Βίκτωρ Εμμανουήλ! 

Καί εις Μιλάνου ήτοιμάζετο τοιαύτη έπίδειξις’ άλλά 
r° δημοτικόν σώμα έδημοσίευσε προκήρυξιν λέγου- ότι ό ιταλικός λαός χρείαν δέν έ'χει έπιδείξεων 
{πι τών δημοσίων ιιγορών, όπως ειποδείξη τήν θέλη- 
πΐυ αύτοΰ.

^νυεβούλευσε δέ τούς Μιλανίους, ίνα χρώμενοι τώ 
^υίαγματικώ αύτών δικαιώματι ύπογράψωσι τήν ε

ξής διαμαρτύρησιν" «Καί τοι σεβόμενοι έν τώ προσώ- 
»πιρ τοΰ ποντίφικος τόν τής Εκκλησίας αρχηγόν, δεν 
οάναγνωρίζομεν έν 'Ρώμη, τή πρωτευούση τής Ίτα- 
»λίας, ε’ιμή ενα μόνον βασιλέα, του Βίκτωρα Έμμα- 
νυουήλ.» Ή διαμαρτύρησις αΰτη έκάλύφθη υπο ανα- 
ριθμήτων υπογραφών.

Έν τώ ίταλικώ Κοινοβούλιο) συζητεΐται το νομο
σχέδιου περί παραχωρήσεως εις τήν ιίγγλικήν έται 
ρίαν Πάλμερ τής μεταξύ 'Αγκώνας καί 'Αλεξάνδρειάς 
τής Αίγύπτου άτμοπλοίας. Έπί τοΰ αντικειμένου τού
του τοΰ έυδιαφέρουτος τό έμπόριον τής 'Ανατολής θέ- 
λομευ λαλήσει έν καιρώ.

Καί εις Νεάπολιν κάί εις Τουρΐνον έγένοντο έπιδεί- 
ξεις, κάί καθ' εσπέραν συμβαίνουσιυ ε’ις πολλάς τών 
ιταλικών πόλεων συμπράξει τρανή τοΰ κλήρου. ’Εν
τός ολίγου άπασαι θέλουσι ταύτά πράξει εις απαυτη- 
σιν τοΰ καρδιυάλλίου Άντωνέλλη λεγουτος, « εαν ο 
πάπας διάκειται κακίας πρός τόν βασιλέα τοΰ Πιε- 
μόντε, διάγει όμως λίαν καλώς μετά τής Ιαλιας.»

Ή έπίσημος έφημερίς τοΰ Τουρίυου αναφέρει, ότι 
εν 25 ίτάλικαΐς έπαρχίαις, κατοικουμέναις ύπό 7 εκα
τομμυρίων ψυχών, 1,000,000 ένεγράφησαν έθελονταί 
Έθνοφύλακες! Αύτή είναι βεβαίως ή άρίστη τών έπι
δείξεων καί τώυ ιιποδείξεων.

Διά τηλεγραφήματος εσπερινού τής I I ης τοΰ μηυος 
άπό Τουρίυου λαμβάνομεν τήν άκόλουθον περιληψιυ 
τής έγκυκλίου τοΰ υπουργού τών έσωτερικών προς τους 
υομάρχας τοΰ Κράτους.«Ή κυβέρνησις έπιδιώκει άπαύστως τήν πραγμα
τοποίηση) τών έθνικών ευχών, κάί έξέφρασεν οριστι- 
κώς τίσι μέσοις σκοπεύει νά πορευθή εις f Ρώμην. 
Μόνου τό υπουργείου θέλει άποφασίσει περί τών μέ
σων έκείνων καί τοΰ εύπροσδέκτου τής χρήσεως αυ
τών. Άλλ’ ή άξιοπρέπεια καί τά συμφέροντα τοΰ έ
θνους δέν έπιτρέπουσιν αύτώ νά προηγηθή ή να πα- 
ρασυρθή πέραν τής κεχαραγμένης όδοΰ. 'Υπάρχει ει- 
δικώς σπουδαΐον έυ τώ ρωμάίκώ ζητήματι τό να επι- 
τύχωμεν μέγαν ηθικόν θρίαμβον, εις όν ένδιαφέρονται 
πρό πάντων αί συνειδήσεις τών εΐλικρινώς Καθολικών, 
τοΰ έξευγενισμένου κόσμου καί τής Ιταλίας αυτής. Η 
κυβέρνεσις δικαιούται εύχαριστουμέυη διά τάς μέχρι 
τούδε έπιτυχίας αύτής. Ή έλευθέρα Εκκλησία και 
τό έλεύθερον Κράτος όμοΰ νέαν θέλουσιν ιδρύσει ταξιυ 
πραγμάτων, ής οί ’Ιταλοί έ’σονται οί ίδρυταί. Η κυ- 
βέρνησις φέρουσα εις φώς τό περί συμβιβασμού τής 
"Ιταλίας μετά τής παπωσύνης πρόγραμμμα επιθυμεί 
νά μή παρενοχλώνται αί έργασίαι αύτής δι ά.συνετων 
έργων ένθουσιασμοΰ, φωνασκιών καί έπιδείξεων. Οί 
Κ. νομάρχαι όφείλουσι νά φωτίσωσι τήυ κοινήν γνώ
μην, κάί χρώμενοι τή έξουσία αυτών νά προλαμβά- 
υωσι τάς δημώδεις ταύτας έπιδείξεις,»

ΑΤΣΤΡΙΑ.—Κατά τήν έπανάληψιν τών έργασιών 
τής Βουλής, ό έπί τών οικονομικών υπουργός παρε- 
σχε διασαφήσεις περί τών πόρων, άφ' ών ή κυβέρνη- 
σις ποριζομένη χρήματα προτίθεται νά καλύψη τα 
έλλείματα. Εϊς έκ τών πόρων τούτων είναι ή μετά τής 
έθνικής τραπέζης σύμβασις, καί άλλοι τινές έν οις 
πρωτεύει ό φόρος τοΰ άλατος, κάί δευτερευουσιν ο τώυ 
χαρτοσήμων, ό τής σακχάρεως, οΐτινες όμοΰ παρέξου- 
σι 32,000,000.'

Ή υπουργική Έφημερίς τοΰ Δουνάβεως 
ειδοποιεί τούς Ούγγρους καί προτρέπει αυτους να πα- 
ραδεχθώσι τό Σύνταγμα τοΰ φεβρουαριου, διότι άλ
λως, τών λοιπών εθνοτήτων μήάναμενουσώνρτούς Μαγ
γύρους, ή Ουγγαρία δύναται υά άποσυντεθή.

Περίεργον, φαίνεται, άπάτηυ άπατάται ή Εύρώπη 
προσδοκώσα ούχι τής Ουγγαρίας, άλλα τής Αυστρίας 
άποσύνθεσιν.

Ή αύτή έφημερίς κηρύττει, ότι αί περί βασιλείας 
τοΰ αρχιδούκας Μαξιμιλιανοϋ εις Μεξικόν, άντί πα
ραχωρήσεως τής Ένετίας φήμαί εισιν άνυπόστατοι. 
'Αλλ' ή πρωσική έφημερίς, ή τοΰ Σταυρού, λέγει 
τάναντία.

Αί πλημμύρα» τοΰ Δουνάβεως έπήνεγκον πολλας 
ζημίας. Ό Αύτοκράτωρ πρώτος παρέσχε χρήματα ε'ις 
συνδρομήν κάί οί άγαθοί Βιενναΐοι μιμούνται το καλού 
τούτο παράδειγμα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. —Παραιτοΰμεν κατά τό παρόν πιι 
σαν άλλην λεπτομέρειαν, ίνα μνημονεύσωμεν έυ όλι- 
γοις τό σπουδαιότατου τής ημέρας γεγονός. Ή Αυ
στρία κάί οί δορυφόροι αύτής σμικροί ηγεμόνες τής 
γερμανικής 'Ομοσπονδίας, τούτεστιν ό τής Ώαναριας, ό τής Βυρτεμβέργης, ό τοΰ Άνόβερ, ό τής 'Ές Δόρμ- 
στατ, ό τής Νάσσαν καί ό τής Σαξωυίας ομοΰ άπηύ- 
θυναν πρός τήυ πρωσικήν κ βέρνησιν διακοινώσεις ο
μοφώνους διαμαρτυρούμενοι κατά τοΰ έγγράφου τής 
Πρωσίας τοΰ ιίπό 20ής δεκεμβρίου, έν ω έξεφράζον- 
το αί γνώμαι καί οί σκοποί αύτής, περί γερμανικής 
ομοσπονδίας. Τό κίνημα τούτο τής αυστριακής πολι
τικής μεγάλην έχου σημασίαν, μεγάλως έτάραξε τούς 
Πρώσους. Ή υπουργική έφημερίς λέγει, «ότι ή α- 
πάυτησις τής Πρωσίας δέν θέλει βραδύνει.» ’Εδώ 
πρόκειται ούχί πλέον περί τοπικών πραγμάτων τώυ 
σμικθών Επικρατειών, άλλά περί τής τών όλων Γερ
μανίας, ής τήυ πρωτοβουλίαν διαφιλονεικεΐ ή Αυστρία 
κατά τής Πρωσίας. Τό γερμανικόν έθνος είναι ύπερ 
τής Πρωσίας" καί έάν ό βασιλεύς Γουλλιέλμος δέν έ-

κηρυττε τόσον πολύ τήυ θειαυ αύτοΰ καταγωγήν καί 
στεψιν, ή Αύστρία κάί οί τής Αύστρίας μι κ ρ ο ύ τ σι- 
κ ο ι φίλοι δέν ήθελον σήμερον τολμήσει νά διαμαρ- 
τύρωνται......... Άλλ’ ίδωμεν.

ΡΩΣΙΑ.—Ό ύπό στρατοδικείου δικασθείς κάί κα- 
ταδικασθείς προεστώς Βιάλοβρζάσκης έπαθευ, οσα 
άλλοτε ο Γαλλιλέος" ήναγκάσθη ιά κηρύξη τάναντία 
άφ' όσα δημοσία έγραψε καί έκήρυξε, κάί εΐπεν, ότι 
έκλεισε τούς ναούς τοΰ θεοΰ έν Βαρσοβία, ’ίνα μή μο- 
λύνωσίν αύτούς οί Πολωνοί ψάλλοντας τούς ιίπηγο- 
ρευμένους ύμνους των.

'q προϋπολογισμός τοΰ ενεστώτας έτους έδημοσιεύ- 
θη. Συμποσοΰται εις έξοδα μέν 310,619,739 ρούβλια 
αργυρά, ε'ις έσοδα δέ, ώς έκ θαύματος, ισάριθμα τών εξόδων.

Πέντε κατεδικάσθησαν άρτίως έν Βαρσοβία ιερείς 
ύπό τοΰ στρατοδικείου καί έιπεστάλησαν εις Σιβηρίαν. 
Πολλοί τών φιλολόγων έκρατήθησαν. Ό λαός άγα- 
νακτεΐ.

Ή κυβέρνησις διέθεσε 5,000,000 ρουβλίων, ίνα δο- 
θώσι δάνεια μερικά ε’ις τούς ιδιοκτήμονας τούς έχον
τας έλάττονας τών 21 δουλοπαροίκων.6,000 στρατιώται τοΰ ναυτικού έπέμφθησαν έν ά- 
προσδιορίστω άδείμ εις τάς εστίας των.

Λέγεται, ότι ό Αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος άπέρχεται 
εις Βερολΐνον κατά μήνα μάϊου.

ΑΝΑΤΟΛΗ.— Αί έξ 'Ανατολής ειδήσεις περιστρέ
φονται πάντοτε εις τάς μελετωμένας Μεταρρυθμίσεις. 
Ή έφημερίς Τ ά Έ ω θ ι ν ά Χρονικά τής χθές 1- 
στοροΰσι κατ' αξίαν «τά τ' έόντα κάί τά έσόμενα.»

Ό πρίγκιψ τοΰ Μοντειέγρου μεταρρυθμίζει τά έσω
τερικά τοΰ Κράτους αύτοΰ πράγματα, συγκάλέσας τούς 
αντιπροσώπους τοΰ λαοΰ αύτοΰ.

Ό πρίγκιψ τής Τωμουνίας διώρισε νέου υπουργείου 
έυ, άντί τώυ άχρι τούδε ύπαρχόντωυ δύο. Έχει δέ ούτως· Οί Κ. Βάρβος Καταρτζές έπί τών έσωτερικών 
κάί πρόεδρος" Μουρούζης έπί τών οικονομικών" Γρη- 
γόριος Βάλοχ τής παιδείας" Κωνς·. Βραιλόκι τής δι
καιοσύνης" συνταγματάρχης Γκίκας τών στρατιωτι
κών.

ΙΣΠΑΝΙΑ.— Θάνατος τοΰ προέδρου τής ισπανικής 
Βουλής, περικλεούς Μαρτινέζ Δελαρόζεν, ό Κ.Μόν έ- 
δέχθη τήν προσευεχθεΐσαυ αύτώ προεδρείαν. Τό πρός 
τήν Γαλλίαν χρέος τής Ισπανίας, ύπογραφέν ύπό τής 
Βασιλίσσης ώρίσθη ε’ις 20,000,000 φράγκων.

Βάρβαρος δίκη κάί καταδίκη έγένετο έσχάτως έν 
Ισπανία. Άνθρωποί τινες δεχθέντες τόν προτεσταν- 
τισαόυ καί διανεμόυτες άντίτυπα τής παλαιάς καί νέας 
Διαθήκης, κατεδικάσθησαν εις επταετή δημόσια έργα! 
IIοΰ πορευόμεθα έν έτει 1862 ; Οί πρέσβεις τής Πρω
σίας καί τής Αγγλίας διεμαρτυρήθησαν.

ΑΜΕΡΙΚΗ.— Αί άπό 25ης ιανουαριου έκ Νέας 
Ύόρκης ειδήσεις περιέχουσι τάδε1 Ό στρατηγός 'Άρ- 
θουρ έπαρουσίασευ εις τήν νομοθετικήν συυέλευσιν τής 
Νέάς Ύόρκης ύπόμνήμα αϊτών περί οχυρωμάτων τοΰ 
λιμέυος τής πόλεως έκείνης. Αί βροχάί κάί ή κακή κο.- 
τάστασις τών οδών κωλύουσι τόν έν Ποτομακ στρα
τόν υά προχωρήση. Καί έτερα πλοία λιθοφόρα βυθί
ζονται πρό τοΰ στομίου τοΰ λιμένας τής Τσάρλεστων. 
Καί πάλιν ο ποταμός Σακραμέντο επλημμύρησε.

Τό ταχυδρομικόν άτμόπλοιου ή'Α ραβ ία άφικό- 
μενον τήυ ΙΟην τοΰ μεσοΰυτος εις Κουήνσταουυ εκό- 
μισε τάς έξής ειδήσεις έκ Νέας Ύόρκης.Άπό 28ης ιανουαριου. Ή στρατιά τοΰ στρατηγού 
Βουρουσάΐδ, συγκειμένη έκ πλοίων 125, άφίκετο εις 
Χάττερες μεταξύ τής 12ης καί }7ης τοΰ αύτοΰ μηνός, 
ύποστάσα δειυάς τρικυμίας. Εϊδησις έκ Χάττερας άπό 
26ης ιανουαριου άυήγγειλευ, ότι πάντα σχεδόν τά 
πλοία τής στρατιάς είσήλθον ε’ις τόν κόλπου τοΰ Πίμ- 
λικο.

Λέγεται, ότι οί 'Ανθενωτικοί συγκευτροΰσι πάσας 
τάς έαυτών δυνάμεις ε’ις παρεμπόδισιυ τώυ Όμοσπον- 
δικώυ κατά τοΰ Νόρλφοκ.

’Αγγέλλεται καί βεβαιοΰται, έκ 'Ριτσμόνδ, ότι ή έ
σχάτως έυ Μίλ Σπρίγγ (Σόμμερσετ) γενομένη ήττα τών Νοτίων είναι σημαυτικωτέρα, άφ' οτι έν πρωτοις 
έφαίυετο. Έκ τούτου εικάζεται ή έυτελής υπόταξις τοΰ 
Κεντούκη.

Ό Έ σ π ε ρ ι ν ό ς Τ α χυ δ ρ ό μ ο ς τής Νε'αςΎ 
όνκης βέβαιοί, οτι έν Ούάσιγκτωυ θεωρείται βέβαια 
ή έντολή, ήν ό έπί τών στρατ. ύπουργόςέδωκεν εις τόν 
στρατηγόν Λένε, τοΰ να οπλιση τούς δούλους κατά 
τοΰ έχθροΰ.

29ης ιανουαριου. Τά οικονομικά προβαίνουσι διορ- 
θούμενα.30ι;ς ιανουαριου. Δύο μεραρχία» Όμοσπονδικών 
έξελίσσοντα» κατά τό Σπρίγφιλδ.— Έπιστολαί εκ 
Πόρτ 'Ρογιάλ προμηνύουσι προσεχώς προσβολήν κα 
τά τής Σάβανναχ.

Ή άνω άδιαληφθεΐσα έφημερίς λέγει, ότι πρόκειται 
περί πληρωμής εις χρήματα τών τόκων τών δημοσίων 
χρεωγράφων.

Ή έπί τών έξωτερικώυ υποθέσεων έπιτροπή ενεκρινε 
συμβολαίου 500,000 δολλάρων διά τάς οχυρώσεις τοΰ 
Μασσασχιουσσέτ.
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Έκ τοΰ ΜΕΞΙΚΟΥ ούδεμία ουσιώδη? εΐδησις. Ο 
ευρωπαϊκός τόπος άπαύστως πραγματεύεται το περί 
βασιλοποιήσεως της δημοκρατίας εκείνης και 
των υποψηφίων τοΰ μεξικανικού θρονου, εις ούς προσ- 
ετέθησαυ τανΰν και μία εκ των ’Ινφάντων τής 'Ισπα
νίας, καϊ εις εκ των υίών τοΰ βασίλεώς των Βέλγων. 
Προσεχώς θέλομευ λαλήσει εν έκτάσει.

Λυπούμεθα, διότι στερούμενοι τόπον δεν δυνάμεθα 
να καταχωρήσω μεν σήμερον τήν παρισινήν ήμών αλ- 
ληλοφραφιαν.

ΛΟΓΟΣ ΤΟΎ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
Άνν.γνωΰθ^ζ κατά tt-j ’£vxp~i'j τώυ Βουλών ύπό των επιτρόπων τηζ 

Α. Μ. τής βασιλίσσης τήν βηυ τοΰ μηυό; γεοσουαοίου 1862.

« Μυλόοδοι καί Κύοιο»,

»Διετάγηιζ»υ ύπό τή; Αυτή; Μεγαλειότητα; υά 3εβαιώσ6>αευ ύυ.ά; 
πεοί της πεποιθόσεως ανττ,ς, οτι συυ.υ.·ρί'ζεσθ· πα^χιυόιιενοι ττ/ν 
ν.'χ.τν.Ο'ή.ιτιτιν.ήν λύττην τήζ Α. Μεγαλειότητο;, τήν ττροεργου.ίντ/ν έκ 
τή; άςιοΟρηνήτου, της προώρου καί άδιορ^ώτου ζημία;, ήν ύπέστη, 
Θαυόντος τον α,'/αττ,τον αυτής συζύγου, όττις ήν τό στήοίγμα καί η 
παρτ,γορία. αυτής.

• Καί όμως, έυ μέσω της ζωηρά; παΘήσεως της έπενεχύ-ίση; έκ 
τού τρομερού κτυπήματος τής θείας Ποονοίας, ή Α. Μ·γαλ·ώτη; πα
ρηγοριάν ησ0ά.υετο λαμβά.υουσα παρά πασών τών τάξεων τών έαυ
τής υπηκόων τάς περιπαθεστάτας διαβεβαιώσεις τής συμπάθειας αυ
τών είς τήν 6λίψιυ της, καί όρώσα όπόσου πά.υτες έξετίιζησαν τόυ 
εύγενή χαρακτήρα έκείνου, ούτιυος ή απώλεια, ή σκληρά διά τε τήυ 
βασίλισσαν καί τό έθνος, προξενεί έπαξίως γενικήν πάΟησιυ καί 
θρήνον.

>*Η  βασίλισσα διατάττει, ίνα βεβαιώσωμεν ΰρ.ας, ότι έν πεποι- 
θήσει επικαλείται τήν όρετεραν συνδρομήν καί τάς ύμετέρας συμ- 
βουλάς.

• Μυλόρδοι καί Κύοιοι, I ί ’
• Ίΐ βασίλισσα ένετειλατο υά διακοιυοισωμευ ύαΐν, ότι υ.έτοα 

τείνοντα είς βελτίωσιν τής περί διαύηκώυ νομοθεσίας θέλουσι ποο- 
ταθή πρός ύράς. Μεταξύ δε άλλοιν διατάξεων εύοίσκεται καί υο 
μοσχέδιον απλοποιούν τό δίκαιου τής κτηματικής περιουσίας καί 
κάκιστων τήυ μεταβίβασιυ ο.ύτή; εύκολωτέραν "Ετι δέ καί ά>.λα 
μέτρα κοινωφε)ή ενδιαγέροντα τήν Μεγάλην Βρετταυίαυ καί τήν ’Ισ
λανδίαν θέλουσιν ύπο^ληθή ύπό τήν ύυ.ετίραν εξέτασιν.

»ΊΙ Α. Μεγαλειότη; λυπείται, διότι εν τισι τών βιομηχανικών 
κλάδων αίτια πρόσκαιρα παρήγαγου στενοχώριαν καί ανέχειαν ση
μαντικήν- άλλ’ ή Λ. Λ!. ?χει άφορμάς υά πιστεύη, ότι ή έν γίνει κα- 
ταστασις τού τόπου είναι καλή καί ευχάριστος.

» II Α. Μ. θαρρούσα, συνιστώ εί; τήυ ύμετέραυ γρόνησιυ καί μέ-

• Αί σχέσεις τή; Α. Μεγαλειότητας μετά πασών τών’Επικρατειών 
τής Ευρώπης έξακολουΘούσιυ ούσαι γιλικαί καί ευχάριστοι- ή δε Α. 
Μεγαλειότης εύελπίζεται, ότι δεν Θέλουσιν υπάρξει άγορμ,αι είς κα- 
ραδοκίαν διαταράξεωζ τής εύοοίτ.αϊν.ής είοήντ,ς.

• Ζήτημα λίαν σοβαρόν καί δυνάυ.ενον νά επενίγ/.η σπουδαιότα
τα' συνέπειας ήγέο6η μεταξύ τής Α. Μεγαλειότητος καί τής κυβερ- 
υήσεω; τών Ηνωμένων Πολιτειών τής βορείου ’Αμερικής ένεκα τής 
συλλήψεως καί άπαγωγής τεσσάρων επιβατών άπό πλοίου ταγυδοο- 
μικού τής Αγγλίας, ύπό τού διευθυντοΰ πλοίου τινός πολεριν.οΰ τών 
’Πνωμ. Πολιτειών.

• ’Αλλά τό ζήτημα έκείυο συυεβιβάσ0η κατά τοόπον εύάοεστον, 
αποδοθίντων τών έπιβατών είς τήν αγγλικήν προστασίαν καί άπαρ- 
υηΟείση; τής κυβερνήσεω; τών Ηνωμένων Πολιτειών τήν βιαιοπρα
γίαν, ήν ό έαυτής αξιωματικό; τοΰ ναυτικού έπραξεν.

• 'Επομένως αί φιλικαί σχέσεις μεταξύ τής βασιλίσσης καί τοΰ 
προέδρου τών Ήνωμ. Πολιτειών διέμειυαν άνίπαγοι. 'Π βασίλισσα 
έκτιμα έγκαρδίως τήυ ευθύτητα καί του πατριωτισμόν, όν έδειξαν 
εν τη περιστάσει έκείυη οί έν τή βόρεια 'Αμερική υπήκοοι αυτής.

• Αί βιαιοπραγίαι αί γενόμεναι ύπό διαγορών άτόμων καί ύπό 
τών αλλεπαλλήλων κυβερνήσεων τού Μεξικού κατά τώυ έυ μεξικα- 
νικαις χώραις παρεπιδημούυτωυ ξένων, μή δυνάμεναι άλλως νά θε- 
ραπευθώσιν, επήνεγν.ον συμ^ασιν ρεταξύ τής Βασιλίσσης, τού αύτο- 
κράτορος τών Γάλλων χαί τής βασιλίσσης τής 'Ισπανίας, σκοπόν ε- 
χουσαυ τήν άπό κοινού σύρπραξιν εν τώ κόλπω τού Μεξικού είς 
έπίτευξιυ τής άχρι τούδε άρνουμένης ίκανοποιήσεως.

• ΊΙ συμοασις αύτη καί τά σχετικά αύτρ έγγραφα ύπαυλτ,θήσον- 
ται ύαίν.

»Ή βελτίωσις ή επενεγθεϊσα είς τάς ρεταξύ τής βασιλίσστ^ς καί 
τού αύτοκράτορος τής Κίνας σχέσεις, καί ή πίστότης, ρεθ' ής ή σι
νική κυβέρνησις έξηκολούύησεν έκπληρούσα τάς έν τή συυύήκη τού 
Τιεντσίν διαλαμβανόμενα; ύποχρεώσεις, έπέτρεψαν είς τήν Α. Με
γαλειότητα νά ά'ρη τά εαυτής στρατεύρατα άπό τής πόλεως Καντών 
καί νά ελάττωση τάς ναυτικά; αυτής δυνάμεις κατά τάς άκτάς καί 
τάς θαλάσσας τής Κίνας.

• ’Αείποτε ή βασίλισσα έπιΟυμούσα νά έξασκή τήυ έπιόόοήν αυ
τής έπ’ άγαΟώ τής διατηρήσεως τής είρήυης συνομολόγησε σύαβα- 
σιν μετά τού σουλτάνου τού 1\Ιαοόκου. Χάρις τή συαβάσει ταύτη ό 
σουλτάνος ήδονήθη νά πορισθή τά δέοντα γ^οτ,υ.ατιν.ά ποσά είς έκ- 
πλήρωσιν υποχρεώσεων τινων (προερχόμενων έκ τής συνθήκης), άς- 
τινας ειχευ άναδεγθή πρός τήν 'Ισπανίαν, καί υά αποφυγή ούτω τόν 
κίνδυνον τής έπαυαλήψεως τών εχθροπραξιών μετά τής δυνάυ.εως 
εκείνης.

• Ή σύμβασις αύτη καί τά σχετικά αυτή έγγραφα θέλουσιν ύπο- 
βληΘή ύμΐν.

•Κύριοι τής Βουλή; τώυ 'Ομότιμων.

ί'ΙΙ βασίλισσα διατάττει υά άυαγγείλωμεν ύυ.ί^, ότι ένετειλατο 
νά ύποβληύή είς ύμάς ό προϋπολογισμό; τού μέλλοντος έτους. Ό 
προϋπολογισρ.ός ούτος συνετάγη ύπό τό κοάτος νορ.ίυ.ου καί συνετής 
οικονομίας.

οιυ.ναν τά γενικά τού έθνους συργέροντα, καί δέεται θερρώς, ίνα 
ή ευλογία τού Θεού τού Παντοδυνάμου ηγούμενη τών ύρετέρων 
διασκέψεων όδηγτσρ αύτά.ς είς τήν ανάπτυξιν τής εύτ/ρ.ερίας α.αϊ 
τής εύδαιυ.ουίας τού λαού αυτής καί έπ’ άγα^ώ τώυ συμφερόυτοιυ 
τής δηαοσία; ύπηοεσίας.»

ΤΓΡΟΣΦΩλΠΣΙΣ τχς ’Επιτροπής τών έν Λονδίνω 
παροικούντων Ελλήνων πρός τήν Α. Εξοχό
τητα, τόν Έκτακτον Άπεσταλρ,ένον και πλη
ρεξούσιον Υπουργόν τής Α. Μεγαλειότητος 
του Βασιλέως τής Ελλάδος, Κύριον Σπυ
ρίδωνα Τρικούπην.

Έ % ο χώτ ατ e,
Οί ev Λονδίνω παροικοΰντες "ΕΧΧηνες, άκούσαντίς, οτι αναχωρείτε είς τήν φίΧ,τάτην Πατρίδα, μετά δω- 

δεκαετή διαμονήν εν Λονδίνω, καθ' ήν επαζίως τής υ- 
ψή\ής 'Υμών ιιποστοΧής καί τήν Α. Μ. τον Σεβα~ον 
ήμών "Ανακτα προσηκόντως εζεπροσωπεύσατε παρα 
τή κραταιοτάτη Άνάσση τής Μεγάλης Βρεττανίας, 
καϊ τά τή ΈΧΧάδι συμφέροντα, τά τε πολίτικα και 
εμπορικά, μετά συνεσεως αξιέπαινου καϊ επιτυχίας 
θαυμαστής διεπράξασθε, επιθυμίαν έπεθυμησαν δι- 
καιοτάτην, ίνα έκφράσωσι πρός τήν Ύ. Εξοχότητα 
τό σέβας καϊ τήν ευγνωμοσύνην αυτών, ελαχιστον τε- 
λοΰντες φόρον πρός τάς μεγάλας 'Υμών άρετας καϊ 
τάς πολλοΰ λόγου αξίας υπηρεσίας προς τήν κοινήν 
ήμών Πατρίδα.

Καϊ δή συνελθόντες εις γενικήν συνέλευσιν ανέβη
καν ήμΐν τήν έντιμοτάτην εντολήν, όπως εν όνόματι 
πάντων έκφράσωμεν προς τήν Ύ. ’Εξοχότητα τα κοινά 
πάντων αισθήματα.

Τήν τοιαύτην εντολήν, Έξοχώτατε, τοσουτω προ
θυμότερου εκπληροΰμεν, οσω έκ τών αρχαιότερου πα- 
ροικούντων Ελλήνων έν τω μεγάλω καϊ πεφωτισμενω 
τούτω τόπω τυγχάνοντες, οντόπται μάρτυρες εγενο- 
μεθα, ών καϊ κατά τήν πρώτην, καϊ κατά τήν δευτέ- 
ραν, καϊ κατά τήν τρίτην'Υμών πρέσβευσιν έπ’άγαθω 
τής Πατρίδος διεπράξασθε' καϊ αείμνηστον διατηρή- 
σομεν τήν'Ύμετέραν τελεσιουργόν προθυμίαν εις πάντα 
τά τήν εύκλειαν τής κοινής ήμ.ών Πατρίδος καϊ την 
πρόοδον τοΰ 'Ελληνικού εμπορίου ά,φορώντα.

Άποχωριζόμευοι τοιούτου προστάτου οί έν Λονδίνω 
παροικοΰντες "Ελληνες, εύλογον έχουσι τής λύπης αυ
τών παραμυθίαν, 'ότι καί έν τή Πρωτευούση τής κοι
νής ήμών Πατρίδος διατριβών, ούχ ήττον εσ^αι ωφέ
λιμος, λέγων τε καϊ πράττων τά τή Έλλάδι καϊ τω 
θεοστηρίκτω Αυτής θρόνω συμφέροντα, ώς καϊ μέχρι 
νΰν έπραξετ, ολον αυτού τόν βίον επ’ άγαθώ διελθών 
αμφοτε'ρων.

Έν τοιαύτη δε πεποιθήσει ευχόμενοι αισίαυ τήν ε
πάνοδον τής Ύ. Εξοχότητας είς τήν φίλτάτην ήμών 
Πατρίδα, διατελοΰμεν έν όνόμ.ατι πάντων τών έν Λον
δίνω ομογενώιν

Τής Ύμετέρας Εξοχότητας δούλοι ταπεινότατοι.

Ή ’Επιτροπή
ΚΩΝ. ΓΕΡΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.
ΓΕΩΡ. ΙΩ. ΚΑΒΑΦΗΣ.
ΔΑΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

ΣΤΑΜ. ΤΗΤΣΙΝΙΑΣ.
ΔΗΜ. Π. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ.
ΣΙΙ. ΜΑΥΡΟΠΛΑΝΙ1Σ.

MIX. EM. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΙΙΣ.

Πρός ταΰτα όΚ. Ί’ρικούπης μετά πολλής συγ
κινήσεων άπήντησε τά εξής·

Κύριοι,
Λεν έχω λόγους άποχρώντας, ίνα έκφράσω τά αί- 

σθήματά μου έν τή περιστάσει ταύτη.
Πολλά καϊ τρανά δείγματα εύνοιας καϊ ΰπολήψεως 

έλαβα παρά τής ένταίϊθα ελληνικής Κοινότητας καθ' ό
λου τό μακρόν διάστημα τής διαμονής μου' άλλα κο- 
ρωνϊς είναι οί λόγοι, ούς ακούω τήν στιγμήν ταύτην, 
τόσω μάλον εύπρόσδεκτοι, καθό λόγοι ανεξαρτήτων 
άνδρών άποτελούντων λίαν ουσιώδες μέρος τοΰ Ελ
ληνικού 'Έθνους' άνδρών, οίτινες, δίδοντες είς τό μέγα 
Αγγλικόν 'Έθνος έναργές δείγμα τοΰ υψηλού χαρα
κτήρας καϊ τής πολλής ικανότητας τής Ελληνικής φυ
λής, είναι σέμνωμα καϊ μέγα βοήθημα τού ενταύθα 
αντιπροσώπου τοΰ Βασιλέως.

Άν καϊ ζήτε έν ξένη γή, ήξεύρω, ότι ζήτε έν τή Πα- 
τρίδι, καϊ τό παρόν καϊ τό μέλλον αυτής είναι ή κα
θημερινή μελέτη σας. Ύπέστη καϊ ΰφίσταται πειρα
σμούς ή Πατρις' άλλ' έχω πλήρη πεποίθησιν, ότι θά 
εύοδωθοΰν αί χρηστότατοι καϊ δικαιότατοι ελπίδες 
μας ύπό τήν αιγίδα τοΰ Βασιλικού θρόνου καϊ διά τής 
άκριβούς εφαρμογής καϊ άναπτύξεως τώυ Συνταγμα
τικών θεσμών.

'Αδιάλειπτου καϊ άκμαίαν διατηρώ τήν μνήμην 
τόσω πολυετών καϊ τόσω εύαρέστωυ πρός ύμάς οχ^ 
σεών μου, καϊ παρακαλώ να. δεχθήτε καϊ υά διαβ^ 
βάσητε καϊ πρός ούς τόσου άξίως άντιπροσωπεύς^ 
τήυ είλικριυή έκφρασιυ τής βαθυτάτης μου εύγυωμ^ 
σύνης καϊ τάς ενθέρμους μου εύχάς ύπέρ τής είς Τι 
πρόσω ευημερίας καϊ ευδοξίας τής κορυφαίας ταΰτ^ 
εμπορικής τών Ελλήνων κοινότητας.

Σάς αποχαιρετώ, Κύριοι, καϊ δι υμών όλους το^ 
ενταύθα ομογενείς έυ συντριβή καρδίας, λυπούμενιη 
οτι ή έπελθοΰσά μοι νόσος δεν μοϊ έπέτρεψε νά έτη, 
σκεφθώ καϊ άποχαιρετήσω προσωπικώς έκαστου 
τ' ιδίαν ώς έπεθύμουν' προσφέρω δέ τά σεβάσμα^ 
μου καϊ τούς αδελφικούς ασπασμούς τής Κυρίας Τμ. 
κούπη είς τάς άξιοτίμους όλων ύμών οικογένειας, 
κοσμοΰσι τόσαι ήθικαϊ, κοιυωυικαϊ καϊ χριστιανική 
άρεταί.

Τελευταΐον, ή’Επιτροπή έξέφρασε προς τόνϊ. 
Τρικούπην τάς έαυτής και τάς τών ομογενών έγ, 
καρδίους ευχαριστήσεις οιά τήν εύμένειαν, έν, 
ύπεδέξατο αυτήν, και τάς φιλόφρονας προσρήσεις 
άς δι’αύτής άπέστειλε πρός άπαντας τούς ομογε
νείς και τάς οικογένειας αύτών. Άνταποδοΰσα 8· 
τά σεβάσματα πάντων πρός τήν εύγενεστάτην Κζ. 
ρίαν Τρικούπη, άπεχαιρέτησε τήν Α. Εξοχότητα, 
έπαναλαβοΰσα τάς ύπέρ εύοδώσεως Αύτής εύχάς 
απάντων τών έν Αονοί ;ω Ελλήνων.

Τό δέ δοΟέν ύπό τής ’Επιτροπής ένΟύμιον εύ- 
γνωμοσύνης τών έν Λονδίνω Έλ'λήνων συνίστα- 
ται έξ αργυρών σκευών, όλων τών άναγκαιούντωι 
είς τράπεζαν, και τών είς καοέν καί τέϊον, μετά 
τριών δίσκων, ών ό μεγαλείτερος φέρει έγκεχα- 
ραγμένην τήν κατωτέρω έπιγραφήν

ΣΠΥΡΙΔΩΝ! ΤΡΙΚΟΥΠΗι
ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΤΗι ΕΛΛΑΔΙ ΥΠΗΡΕΤΙΙΪΛΝΤΙ 

ΟΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι ΕΛΛΗΝΕΣ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗΣ.

E-j ΝΕΑ ΥΟΡΚΙί, 31 ’Jaaau«oiou.

Οι ομοσπονδικοϊ συυαθροίζουσι τάς δυνάμεις τω» 
περϊ τόν Λήβανον είς 40 μιλιών άπόστασιν άπό τοΰ 
Σπρίγηλδ είς νέαν καταδίωξιυ τού στρατηγού Πράί1; (Price).

Έξ πλοία κατεβυθίσθησαν παλιυ πρό τού λιμέ- 
νος τής Τσάρλεστων καϊ έτερα οκτώ καταβυθιστή 
σονται όσον ούπω.

’ Αδεται, ότι ό έπϊ τώ>ν ναυτικών ύπουργός παραι- 
τεΐται.

1 Φϊδρουαρίου.

Ό τύπος τής Νέας Ύόρκης άπεδέχθη λίαν κα*ίά  
τήν φημιζομένηυ έπέμβασιν τής Ευρώπης ε'ις τά α
μερικανικά πράγματα. Ό «Κήρυξ τής Νέας Ύόρκης· 
παρατηρεί, ότι τοιαύτη επέμβασις ήθελεν έπενέγκβ 
γευικήυ ’έριδα καϊ είς Ευρώπην ώς καϊ εις 'Αμερικήν.

Ό ^Χρόνος τής Νέας Ύόρκης» δικαιολογεί τήν ι» 
τώ λιμένι τής Τσάρλεστων καταβύθισιν τών πλοίων, 
λεγων, ότι ο λιμήν δεν καταστρέφεται. «Έν παιπ) δέ περιπτώσει, προσθέτει, αί εύρωπαίκαϊ δυνάμεις 
δέν είναι δ ο υλν ά τους υά διαμαρτύρωυται.»

Ό στρατηγός Βωρεγάρδ, ηγούμενος 1 ϋ,ΟΟΟ άνδρών, 
άνεχώρησεν άπό Κεντούκη. Ό πρόεδρος Γέφερσα» 
Δάβυς μέλλει νά διοίκηση αυτοπροσώπως είς Μα· 
νασσάν.

Τέσσαρα όμοσπονδικά άιτμόπλοια καϊ τρία ιστιο
φόρα καταδιώκουσι τό Σοΰμτερ.

Ή Έ φ η μ ε ρ ϊ ς τοΰ 'Εμπορίου λέγει’ οΛ 
στρατιωτικοί κινήσεις τώυ όμοσπονδικώυ έντός μικρό 
θέλουσιν άναπτύξει τοιαύτας δυνάμεις, οΐαι θέλοναι 
ΰπερβή πάσαν ιδέαν τώυ ευρωπαϊκών δυνάμεων. 
εύρωπαίκαϊ έπικρίσεις θέλουσι τότε άλλάξει, ή 
ισχύς τής όμοσπουδικής κυβερνήσεως θέλει κατ«" 
γνωσθή.»
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