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ΤΟΥ ΡΟΟΥΑΑΝΔ TO KALYDOR
ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΝ ΚΑΙ ΑΒΡΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ.
Ή σύνθεσή αύτη είναι χατεσχευασμένη έξ άυατο- 

λιχών βοτάνων, μή εχουτα ούοε,υίαυ μεταλλικήν 
σύμμιξιν. Δι*/.ρίθη  προ ποζζοϋ Gc’ ην προξενεί ζευ- 
χότητα χαί απαλότητα έπί τού όέοματος. Ό υ.ετα- 
χειριζόμένος τήν σύνΟεσιν ταύτην καί κατά τά λοι
πά μέρη τού σώματος προ^υλάττει γενιχώς τήν επι
δερμίδα αύτού άπό πάσης ενδεχόμενης γλογώσεως, 
ν.αί ουδέποτε ό μεταχειριζόμ.ενος αυτήν δύναται νά 
ύπο'γέρη έ/. τών εξανθημάτων /.αί πάντων τών τοι· 
ούτων επιδερμικών νοσημάτων. ΊΙ εκλεκτή επομένως 
ευωδία αυτής /.αϊ τά λοιπά προτερήματα. της καθι· 
στώσιν αυτήν έτι άνωτέραν πάσης άλλης τοιούτου 
είδους συνθέσεως.

Την επιτυχή ταύτην ιύυθεσιν διά τά είρημένα 
άποτελ.έσ μ.ατά της μεταχειρίζεται ύ>ς /.αί ή βασί- 

ν αΚα, ·. Βικτωρία, ή βασιλική οικογένεια /.αί ή ζα«·
τήν Εύρώπην άριστο/.ρατία.

^ωλϋ°/Τ^^\ Λ^υ'ν^ΑΝΐ> & Sons, 20, Hatton Garden, London.— 
Κξ \β< ot των ύπό τού K. J. W. TAYLOR έν Κέρκυρα, /αί τών

AKER & Hayden ένϊϊέρα Κωνσταντινουπόλεως
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ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ.

Έν Αονδινω, ώς γνωστόν, ανοίγεται κατά τόν 
προσεχή μάϊον ή Άλληλεθνής Έκθεσις· ό δέ 
«Βρεττανικός Άστήρ» προτίθεται νά δώση όσον 
οίόν τε λεπτομερή αύτής περιγραφήν μετ’ εκλε
κτών εικονογραφιών.

Καταχωρήσαντες μέχρι τοΰδε τάς σπουδαιοτέ- 
ρας εικονογραφίας τών παρελθόντων, ίνα ενήμε
ροι οί άναγνώσται ήμών γείνωσι τών έν Εύρώπη, 
’Αμερική,’Ασία, ’Αφρική κτλ. συμβαινόντων, προ- 
τιθέμεθα ήδη μετά τών εικονογραφιών τής ΈκΟέ- 
σεως νά καταχωρώμεν καθ’έβοομάδα εικονογρα
φίας, άντικείμενον έχούσας γεγονότα τής ήμέρας.

Επειδή δέ έκ τών πιεστηρίων τοΰ «Βρεττ. ’Α
στέρες,» ένεκα τοΰ πολυδαπάνου, δέν έξέρχοντα'- 
άντίτυπα πο/Λω περισσότερα τοΰ άριθμοΰ τών συν
δρομητών αΰτοΰ, καί έπειδή ό ανωτέρω νέος ορ
γανισμός τής έφημερίοος άρχεταιπρό τήςλήξεως 
τοΰ 2ου έτους αύτής, παρακαλουμεν τούς απαν
ταχού Κυρίους συνδρομητάς ήμών, νά εΐδοποιή- 
σωσιν ημάς,ή τούς πράκτορας ήμών προ τής 2θής 
τού προσεχούς μηνός μαρτίου, έάν προτίθενται 
ή μή νά έξακολουθήσωσι τήν συνδρομήν αύτών | 

κατά τό τρίτον έτος τοΰ «Βρεττανικοΰ Άστέρος.
Παρακαλοΰμεν έπίσης τούς βουλομένους νά κα- 

ταγραφώσιν ώς νέοι συνδρομηταί,νά άναγγείλωσι 
τούτο κατά τήν αύτήν έποχήν· διότι· καί τοι τοΰ 
τρίτου έτους άρχομένου τήν Ιην ΐουλίου, οί νέοι 
συνδρομηταί, ίνα μή στερηθώσιτά καθέκαστα τών 
προ τής έποχής έκείνης νέων συμβάντων ώς και 
τά τής ένάρξεως τής Έκθέσεως, Θέλουσι λάβει, 
αντί τής έτησίας συνδρομής αύτών, δεκατεσ
σάρων μη ν ώ ν φύλλα, ήτοι άπό τής 1ης μαίου 
1862 μέχρι τής 31ης ΐουνίου 1863.

Παρατηροΰντες μετά λύπης τούς πλείς-ους τών 
συναδέλφων ήμών έλλήνων δημοσιογράφων πα- 
ραπονουμένους διά τάς καθυστερήσεις τών συν
δρομών αύτών, χρέος ήμών θεωρουμεν ν’ άπονεί- 
μωμεν τάς Οερμοτέρας ήμών εύχαριστήσεις πρός 
τούς Κυρίους συνδρομητάς τοΰ «Βρετ. Άς-έρος,» 
οιτινες, καί τοι πολυαριθμότεροι τών συνδρομητών 
πάσης άλλης ελληνικής έφημερίοος, καί τής συν
δρομής έ ξ α. ν ά γ κ η ς ούσης ύπερτέρας, ού δεις 
ούδεμίαν καθυστέρησε συνδρομήν. Ό «Βρετ- 
τανικός Άστήρ» θεωρεί καθήκον απαραίτητον νά 
κηρύξη τούτο εις τρανήν καί μεγά/.ην ήθικήν ί ■ 
κανοποίηοιν εαυτού τε ζαί τού Πανελλήνιου σύμ- 
παντος, είς πείσμα πασών τών γενομένων κατα
διώξεων, επισήμων τε καί άσήμων.
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TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΙΙΣ ΕΦΠΜΕΡΙΑΟΣ ..ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ.·

'Επέστη, λέγίΐ, ή στιγ/ΐ" <ΐ'α μετά επταετή ΰπαρ- 
ξιυ, εγκατάλειψη ή έφημερϊς αύτη την ένεκα εξαιρετι
κών περιστάσεων προσκαιρωη καταληφθεΐσαυ θεσιν, 
και τελειοποιούμενη άυαλάβη καϊ τταραστήση όσον 
ενδέχεται τελειότερου την ιδέαν, την ύπ' αυτής έκπρο- 
σωπευομέυην.

'Αναγκασθεΐσα ένεκα τοΰ τότε υφιστάμενου πολέ
μου νά έκδοθή πρώτον έν ΒρυζεΧΧαις, εύεησε προς 
διατήρησιν τοΰ άλληλεθυοΰΐ αύτής προορισμού ν απο
φυγή τοϋ νά καταστρ τοπική εφημερ'ις η άργανου πο
λιτικήν μερίδας έν τή Βελγική’ αλλα, και τοι ούτως 
έπραξευ ύπείκουσα εις τας περιστάσεις, ουδέποτε α
πέβαλε τόν σκοπόν νά μεταβάλη διαμονήν μεταβαί- 
νουσα είς τόπον, έν ω και έκτενεστέρα »; δημοσιότης, 
καϊ άμεσαιτέρα ή ενέργεια και ποΧυαριθμότεραι αί 
πηγαϊ, οϊος ό όμφαΧός τής ποΧιτικής, οί Παρίσιοι.

Καϊ τοΰτο μεν επραττεν άν ευθύς μετά τήν συνομο- 
Χόγησιν τής ειρήνης, άν μή τό τότε διέπον τά τοΰ τό- 
που σύ-ημα έν Γαλλίμ παρενέβαλλε νέον κώλυμα εις 
τήν μεταφοράν. Άφ' ην όμως ημέρας ή γαλλική κυ
βέρνησες νέαν έχάραξευ οδόν, τείνουσαν άναγκαίως είς 
βαθμιαίαν φιλελευθέραν πρόοδον, άπεφάσισε νά έγ- 
καταλίπη τάς ΒρυξέΧΧας, Έφ' rS καϊ έξαιτησαμέυη 
εΧαβεν τήν έπϊ τούτω άπαιτουμένην άδειαν ϊνα δημο- 
σιεύηται έν Παρισίοις, άδειαν χορηγηθεΐσαν, όμολο- 
γητέον, δίχα οΰδενός άλλου ορού ή τής υποταγής είς 
τούς καθεστώτος καϊ έν ίσχύϊ έν τω τόπιρ νόμους τε 
καϊ διατάξεις.

Μηδεϊς δε ΰποΧάβη ότι έγκαθιδρυομένη είς Παρι- 
σίους, τήν κατ' εξοχήν ταύτην κοσμαποΧΐτιδα πρω
τεύουσαν, μετατραπήσεται εις γαλλικήν έφημερίδα’ 
απεναντίας, εύρίσκουσα έκεΐ την φυσικήν καϊ οικειαν 
εις αύξησιν αυτής άρουραν, εις ήν έκβάΧΧουσι καϊ 
όθεν έκπηγάζουσιν άπαντα καϊ πολίτικα, και βιομη
χανικά, καϊ εμπορικά ρεύματα πασης τής οικουμένης, 
τραφήσεται έπεξερχομένη, συζητούσα καϊ ϋπερασπί- 
ζουσα τα σπουδαιότερα τώυ γενικών συμφερόντων, ών 
«ό Βορράς» 'έσται ό εκπρόσωπο? έν Παρισίοις. Μή ών 
δε ουδέ γαΧΧος, ουδέ ξένος, διατηρήσει τόν οικείου άλ- 
ληλεθυή χαρακτήρα, πραγματευόμενος συνάμα τά τε 
ζητήματα καϊ τά καθαρμός γαΧΧικα συμφέροντα εκτε
νέστερου μετά τής προσηκούσης εις τήυ ύπό τής ΓαΧ
Χίας έν τω κόσμω κατεχομένην θέσιν.

Έφημερϊς σκοπούσα ούχϊ συμφέρον φατρίας τιυός 
ή ποΧιτικής μερίδας, ούχϊ αποκλειστικήν τινα γνώ
μην, άλλά γενικήν πολιτικήν ιδίαν, καθήκον έχει ν α
κόλουθή έκάστην τών φάσεων αύτής, νά προβιάν η καϊ 
συμπροοδεύη. Έπιτυχοΰσα δε τής παρά τώ λαώ πα
ραδοχής αύτής όφείΧει έτι να υποστήριξή καϊ κατά 
μικρόν έμπράκτως εφαρμόζη.

Γνωστή είναι ή ΐδεα τοΰ «Βορρά,» έφ' ής βασίζον
ται πάσαι καϊ πολιτικαϊ, καϊ οικονομικού, καϊ κοινω ■ 
νικαϊ αύτοΰ θεωρίαι, καϊ ήτις άρχήθεν ύπήρξευ ό κύ
ριος σκοπός τής συστιισεως τοΰ φύλλου, πολλώ πλέον 
ή τό ίδιου καϊ στιγμιαίου συμφέρον, είς ο ιϊπεδόθη ή 
σϋστασις. Άπό έπταετίας ύπερμαχεΐ αύτοΰ, καϊ τά 
γεγονότα απέδειξαν, ότι δέυ είναι ιδανικόν τι. 2υνί- 
σταται το μεν, εις του συνδυασμόν δύο μέχρι τοΰδε 
διεστώτων στοιχείων, ών ή άκατάπαυστος άλληλομα- 
χία ΰπεκκαίει τάς τήυ Ευρώπην από αίώνος ήδη νεμο- 
μένας επαναστατικό? ταραχάς, καϊ έσται αείποτε εμ
ποδίου είς τήυ πρόοδον τής ανθρωπότητας, τοΰτ έστιυ 
είς τόυ συνδυασμόν τοΰ μοναρχικού μετά τοΰ δημο
κρατικού στοιχείου, τοΰ συμφέροντος τώρ δυναστειών 
μετά τοΰ συμφέροντος τών Χαών, συγχωνευομένων καϊ 
άπεργαζομένωυ τό εθνικόν στοιχείου’ τό δέ, όπερ καϊ 
συνέπεια τής συγχωνεύσεως, είς τήυ τακτικήν καϊ νό
μιμων έκπλήρωσιυ τής απανταχού παρά τοΐς υεωτέροις 
έθνεσιν αισθητής ανάγκης τοΰ άφ' εαυτών νά εξαρτών- 
ται, ν αυτοκυβερνωνται, αμεινον άλληλα υά γινώσκω- 
σι, καϊ ν άυταΧΧάσσωο’ΐυ έΧευθέρως τάς ιδέας καϊ τά 
προϊόντα αύτώυ.

Επανειλημμένα)? είπομεν καϊ άριδήΧως ιϊπεδείξα- 
μευ ότι, έυ μεσιρ τής καθολική? ταύτης κινήσεως, ήυ 
ο ατμός, ο ήΧεκιρισμός, αί σι-υθήκαι καϊ νεώτεραι συμ
βάσεις αναπτύσσουσι καϊ όσημεραι αύξάνουσι, καϊ 
ήτις ανα ένα αυατρεπουσα τούς απηρχαιωμένους φραγ
μούς, συμπΧησιάζει ούχϊ πλέον τούς Χάους άλλ’ αύ- 
τας ταΰτα? τας φυΧας, συγκιρυα τάς δυνάμεις αύτών, 
συγχέει τάς πηγας, ταυτίζει τά συμφέροντα και τάς 
ιδεατ, αί μοναρχίαι δεν δύυανται είς τό μετά ταΰτα υά 
μένωσιν ασάλευτοι είς τάς περϊ φατρίας καϊ τοΰ θεόθεν 
δικαίου παΧαιάς αύτών προλήψ.-ι?’ ότι καϊ τό μάλλον 
κατεπεΐγον συμφέρον καϊ το απαράγραπτου καθήκον 
επιταττουσιν αϋτοις να συνδραμωσιυ είς τήν κίνησιν 
ταύτην ούχϊ επόμενοι, άλλ’ όδηγοΰντες· καϊ ότι πρός 
τον σκοπού τούτον οφειΧουσι να κατανοήσωσι τάς 
νέας τής κοινωνίας άνάγκας ηγούμενοι τής έθνικής 
ιδέας.

Ένδομυχως άσπαζόμενοι καϊ έξ αισθήματος καϊ έκ 
ττεποιθησεως συντηρητικός άρχάς, αίτινες, σημειω
τέου, δεν σημαιυουσι, καθαπερ υΐ ποΧΧοϊ τών ανθρώ
πων δοξαζουσι, στασιμότητα, άλλ’ απεναντίας δια- 
ι ήρτισιν Ύαςζίύ^ ev τί) Κίνηζτζι καϊ νομί/.ίόττ)το^ ev τη 
αροόοω, dev T'f/v G/cXei^iv τον μοναρ^κοΐ)
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στοιχείου έξ Εύρώπης, αύτό όπερ συμβήσεται έάν δια- 
τεΧή έπιμενον είς τήν μετά τοΰ παρεΧθόντος έιναπό- 
σπαγον σύζευξιν. ΘέΧομεν ίνα έπϊ μήκιστον ζή, εύημε 
ρή καϊ άκμάζη μετά τοιν νέων γενεών. ΘεΧομευ, ώςπερ 
ποΧΧάκις έν ταίς ήμετέραις στήΧαις είπομεν, ναπρο- 
κ αΧ ώ μ εν τήν κίνησιν, ήτις άνωθεν προ
ερχόμενη καΧεΐται πρόοδος κ α ϊ π ρ ο- 
Χαμβάνει εκείνην, ήτις κάτωθεν έ ρχο- 
μέ ν η καΧεΐταιέπανάστασις. ΘέΧομεν τήν 
συμπΧησίασιν τών Χαών, τήν συμφωνίαν μεταξύ τών 
ηγεμόνων πρός έγκαθίδρυσιν τοΰ έθνικοΰ δίκαιου, τοΰ 
πράγματι υπάρχοντας, καϊ τήν παΰσιν τοΰ θεόθεν δι
καίου, τοΰ ίδανικώς μόνον καϊ κατά συνθήκην υπάρ
χοντάς. ΘεΧομευ, βιά Χόγω, τήν μεγάΧην έκείνην ενό
τητα, τήυ μεταξύ τών εθνών άδεΧφότητα, ήτις δεν άρ
κεΐ ν' άφεθή πρός έγκατάστασιν είς τήν φοράν τών 
πραγμάτων, άλλ’ είναι άναγκαΐον νά διεγερθή καϊ 
προκΧηθή ύπό τών κυβερνήσεων και αύτών τών ηγε
μόνων ώς τήν μόνην βάσιν, εφ' ής δύναται το απο τοΰ
δε νά θεμεΧιωθή έν Εύρώπρ μόνιμος κατάστασις πραγ
μάτων καϊ έξασφαλισθή η τάξις, ή ειρήνη καϊ ή γε
νική εύημερία,

Τοιαΰται αί άρχαϊ ημών, τοιοΰτον το ποΧιτικον η
μών σύμβοΧον πίστεως, Άπό επτά ήδη έτών έργαζό- 
αενοι κατεστήσαμεν αύτό γνωστόν τε καϊ παραδεκτόν’ 
νΰν δε ουδέ ύποστηρίξεως έχει ανάγκην, διότι κατεςη 
τό ποΧιτικον θρήσκευμα πάντων τώρ τα ποΧιτικα 
πραττόντων, πάντων τών συνετών καϊ νοημόυων άυ- 
δρών τής Εύρώπης. Τά μεγάΧα έκτοτε συντεΧεσθίντα 
γεγονότα έγένοντο γνώμων εις όΧας τας κυβερνή
σεις καϊ μετέτρεψαν καϊ έκείνων τάς γνώμας, οίτι
νες τέως έπρέσβευον πάντη εναντία. Ή μεγίστη δέ 
αύτή κίνησις πρός ποΧιτικάς καϊ κοινωνικός μεταρ
ρυθμίσεις, ή νΰν έν Εύρώπτ) εν ένεργεια, καϊ ής απα- 
σαι αί μεγάΧαι κυβερνήσεις αναγκάζονται νά προηγη- 
θώσιν, είναι άΧηθής θρίαμβος τοΰ «Βορρά,»

Καϊ έν πρώτοις παράδειγμα έστω τό αχανές κράτος 
τής 'Ρωσσίας, τό εχον έπιφάνειαν γής πΧέον τών 20 
εκατομμυρίων τετραγωνικών χιΧιομέτρων καϊ πΧηθυ- 
σμόν πΧείονα τών 70 εκατομμυρίων φ-υχών, ενα τώ>υ 
μεγαΧητέρων κα.ϊ νοημονεστέρων Χαών τής οικουμένης, 
οςτις ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ ηγεμόνας αύτοΰ έγείρεται 
νΰν έκ τοΰ μακροχρονίου Χηθάργου, τείνων ήρέμα πρός 
τήν κοινωνικήν καϊ ποΧιτικήυ αύτοΰ χειραφετησιν.

’Ιδού έτερον έθνος, μέχρι χθες κατακερματισμένου 
τυραυυούμενον καϊ πενόμενον, όπερ, έιφοΰ έδωκεν είς 
τον κόσμον τήυ έΧευθερίαυ καϊ τόν ποΧιτισμόν, επεΛ 
ρατο είς μάτην άπό αιώνων νά διάρρηξη τάς άΧύσεις’ 
νΰν δε έΧεύθερου όν, ανεξάρτητον, καϊ όσονούπω εις έν 
συυευούμευου, όφείΧει τήυ τοιαύτην αίφυιδίαν μετα- 
βοΧήυ είς τόυ ηγεμόνα αύτοΰ.

’Ιδού ή ΓαΧΧία, ή χθες μέν ύπό τής αναρχίας κατα- 
σπαρασσομενη, ιιυίσχυρος καϊ σχεδόν άσήμαντος έυ 
Εύρώπη νΰν δε, ύπό τήν υοήμουα καϊ κραταιάυ διεύ- 
θυυσιν τοΰ εαυτής ηγεμόνας μετά τήν έντος βραχύτα
του εκτεΧεσιυ τόσων μεγάΧων έργων έσωτερικοις τε καϊ 
έξωτερικώς, ηγείται τής κινήσεως τής έπϊ αΧΧωυ παρά 
τας βάσεις τοΰ 1815 στηριζοόσης τήν Εύρώπην.

Καϊ αύτής δε τής Αύστρίας ό ήγεμώυ ήναγκάσθη νά 
μεταρρύθμιση τά κείμενα έπϊ τό φιΧεΧευθερώτερου.

Αι απανταχού όμως τής Εύρώπης συμβαίνουσαι 
αύται μεταβοΧαϊ, ούσαι έυαντίαι πρός τάς έτι ύφιπα- 
μενας συνθήκας καϊ νόμους, συυιστοισι κατάστασιν 
πραγμάτων άνομον, ήν αύται μάΧΧον αί κυβερνήσεις 
συμφέρον έχουσι νά μή άφήσωσι παρατεινομένην.

Αυο υπαρχουσι σχοΧαϊ ευχαρίστως ίσως προσδε- 
χομεναι τήν άνώμαΧον ταύτην κατάστασιν, τήυ άφί- 
υουσαν το γεγονος άκαθιέρωτου ύπό τοΰ νόμου’ ή μέν, 
έπ' έΧπιδι έπανεΧεύσεως τοΰ παρεΧθόντος, ή δέ, διότι 
ή τάξις καϊ ή νομιμότης άντίκεινται είς τάς όΧεθρίους 
αυτής τάσεις πρός ανατροπήν. Τό καθ' ημάς, όυτες άυ- 
τικρυς αμφοτερωυ ενάντιοι, μή έπιθυμοΰντες τό έινα- 
ποφασιστου τών πραγμάτων, ουδέ τήν βιαίαυ έυέρ- 
γειαν, ημείς, οίτινες, σκοπεύοντες πρός τόν σκοπόν, 
θυσιάζομεν εύχαρίστως τήυ θεωρίαν υπέρ τής πρά- 
ξεως, ένα διορώμευ κίνδυνου έν τή μεταβατική ταύτη 
καταστασει, κίνδυνον τοσω μά'λίΧου σπουδαιότερου, 
όσω αι κρυφιαι έπιθυμιαι τών αντιδραστικών, ώς καϊ 
αί ταραχώδεις ορέξεις τώρ αναρχικών, δύυανται, έυ 
δεδομένη στιγμή, νά εΰρωσι βοήθημά τι άιέΧπιστον 
και καταστρεπτικόν ε>ς τήν τάσιυ τινών κυβερνήσεων, 
μηκετι συγκατατεθεισών ν'άνεχθώσι τό τετεΧεσμέυου, 
καϊ άποποιουμενων άμα τήυ νόμιμον αύτοΰ έγκρισιν.

Είς ταύτην τήυ έγκρισιν καϊ καθιέρωσιν τώρ γεγε- 
νημενων μεΧΧει νά καταβάΧη είς τό έξης πάσαν αύ
τοΰ τήν ένέργειαυ ό Βορράς. Είθε αί προσπάθειαι 
αύτοΰ στεφθώσιν ύπό έπιτυχίας. Αιότι όμοΧογητέον, 
ότι κατ' αύτήν ταύτην τήυ στιγμήν πΧέον παρά ποτέ 
ήθεΧευ εισθαι αξιοθρήνητου, άν ή απανταχού διαδο- 
θεΐσα διεύθυυσις τής κινήσεως ε'ίτ'έξ άδυυαμίας, ε'ίτ'έξ 
άσυυεσίας έξωΧίσθαινε τοιυ στιβαρών χειρών τών νΰν 
κατεχουσώυ αυτήν εντός τών ορίων τής τάξεως καϊ 
τής μετριότητας. Έξ οΧωυ, τω οντι, τών έυ Εύρώπη 
γινομένων μεταρρυθμίσεων έγεννήθησαν διάφορα σπου- 
ύαιοτερα. ζητήματα, ών τά μεν στενώς καϊ άμεσαίτε- 
ρου άφορώσιν είς τάς άΧΧηΧεθυεΐς συνθήκας, τά δέ 
είς άΧΧους εσωτερικούς θεσμούς τών επικρατειών.

Αναγραφών διά μακρών την iropeiav, ην 
βαδίση περϊ τά παντοΐα έσωτερικά τε καϊ έξωτερ^ 
πράγματα τών διαφόρων έπικρατειών, έκφέρει Τ 
γνώμην, ότι μετά τήν καθαίρεσιυ τής κοσμικής 
σίας τοΰ Πάπα ή 'Ρώμη έσται ού μόνον πρωτεύο^ τοΰ ρέου βασιΧείου τής ’Ιταλίας αλλα και η πέτρ 
έφ'ής βασισθήσεται ή ένωσις τών δύο έκκΧησιών τ 
ΆυατοΧής καϊ τής Αύσεως, αύτό όπερ, καθ' ημάς, $ 
νατού ώς τοΰ κωΧύματος όντος ού μόνον ή κοσμική 
ξουσία, άλλ’ ή τής φιΧοπρωτίας ύπέρ τούς λοιττο 
συναδέΧφους άξίωσις τοΰ Πουτίφικος.

ΆπηΧΧαγμένος τό άπό τοΰδε πάσης μετά τής 'Ρ^ 
σικής κυβερνήσεως συνάφειας καϊ ων ό σύνδεσμος μ 
ταξύ τής ΆυατοΧής καϊ τής Αύσεως, μεταξύ τής σ\ 
βικής καϊ Χατινικής φυΧής, θέΧει διαπραγματεύεσ^ 
έκτενέστερου τά ρωσσικά, ώριμάσαυτα νΰν εις το^ 
του βαθμόν, ώστε άν μή έπέΧθωσιυ είρηνικώς έίνεοθ, 
αύθόρμητοι παραχωρήσεις, θέΧουσιυ άναφυή κάτια^ 
βίαιοι επαναστάσεις,

Ερχόμενος είς τά τής Ελλάδος Χέγει’
«.Μεταξύ τών εθνών τώυ άδιαφιΧονείκητον εχόρη 

δικαίωμα έΧευθέρας καϊ ανεξαρτήτου ύπάρξεως, j, 
ύπάρχη τι, ού τίνος τό δικαίωμα, θερμώς ύπεραστι 
σθέυ ύπό τών νοημονεστέρων κυβερνήσεων καϊ ό 
δρώυ, παρέχει είς τάς αναμνήσεις τοΰ παρεΧθόν^ 
καϊ τά παρόντα συμφέροντα τής Εύρώπης όΧως β 
αιτέραυ βαρύτητα, είναι βεβαίως ή Ελλάς. Άλη( 
είναι, οτι, έκπΧηρών τις τό δίκαιον κατορθοΐ τό άφ 
Χίμον. Αευ είναι τώ οντι δικαιότατου ν' άποδώσ^ 
Εύρώπη τήν έΧευθερίαυ είς τό ένδοξου αύτό έθνος, 
περ τοσοΰτο συνετέΧεσεν είς τόυ πολιτισμόν τοΰ κ 
σμου, καϊ ύπεδουλώθη μόνον, διότι ύπερασπισθη τί 
χριστιανικήν κοινωνίαν κατά τών οθωμανικών ορδώ 
Καϊ δέυ είυαι, συγχρόνως, έν τών πρωτίστων συμή 
ράντων είς τήυ Ευρώπην, "υα τό έθνος αύτό, ου καί 
γεωγραφική θέσις και τό εμπορίου έν τώ μέσω ς 
'Ανατολής εχουσι τοσοΰτο σπουδαίαυ έπενέργειαν ( 
τάς μεταξύ τών έθνώυ σχέσεις, μή μένη άκατάπ^ 
στος αιτία διαταραχών καϊ διχονοιών, είτε έξακολοι 
θοΰυ τόυ αδιάλλακτον αύτοΰ αγώνα κατά τοΰ έξαχρι 
ωτικοΰ δεσπότου, είτε γινόμενου άμέσως ή έμμέσιι 
τό οργάνου μιάς τών μεγάλων δυνάμεων ; Τάς άλί 
θείας ταύτας καλώς έγνώρισαν αί τρεις έγγυήτριι 
δυνάμεις, ότε κατά τό Ί830 συυεστησαυ τό βασίλαι 
τής Ελλάδος’ καϊ πιθανόν είναι, ότι δερ ήθελου μεή 
έως έόω, άν είχον τότε τήυ νΰν πλήρη πεποίθησιν ττ(( τοΰ αδυνάτου τής άκεραίας διατηρήσεως τοΰ όθωμαη 
κοΰ κράτους, ώς έπίσης δέν ήθελον καθυποβαλει και 
τα 1815 τάς Ίουίους νήσους ύπό τήν βρεττανικήν πμ 
στασιαν, άν τότε υπήρχε τό βασιλείου τής Έλλάδβι

»Δι όλους τούτους τους λόγους θέλομεν ύπεραστι 
σει θαρραλέως τήν γενικήν ανεξαρτησίαν τής Έΐ 
ληνικής φυλής’ θέλομεν βοηθήσει διά τώρ συμβουλή 
καϊ υποστηρίξει διά τής δυνάμεως ημών τήν έθνικι 
αύτής κίνησιν, έκείθεν μέν σχετίζοντες αύτήν ρει 
τής κινήσεως τώυ τής Τουρκίας Σλάβωυ, έντεΰθεν 
εργαζόμενοι ΰπερ τής άποδόσεως ύπό τής Εύρώ-inf, 
ής ή ’Αγγλία είναι απλώς ό έντολοδόχος, τώυ Ιοτια 
νήσων είς τό βασιλείαν τής Ελλάδος.

»Καθώς είς τήν λύσιν τοΰ σλαβικού ζητήματος ι 
κύριου καϊ διευθύνον προσώπου καϊ, έν ανάγκη, τόι 
ίσου ώς ή Γαλλία έυ Ιταλία, ένεργητικόν, ανήκει ι 
ποκλειστικώς είς τήν 'Ρωσσίαυ, ούτω καϊ τό Έλλιμ 
κόυ ζήτημα δέν δύναται άποχρώντως υά λυθή ε'φ 
διά κοινής έυεργείας τών τριών έγγυητριών δυνάμεΛ 
'Ρωσσίας, Γαλλίας καϊ 'Αγγλίας.

»Τοιαύτη συ αφωνία δερ φαίνεται ήμΐΐ άδύρατβ 
καϊ προς τοΰτο θέλομεν άκαμάτως έργασθή. Ότεβ 
υευ ούδεμιάς έκ τής Εύρώπης προτροπής ή ΒρετΠ 
νική κυβέρνησις έξαπέστειλεν είς τάς’Ιουίους νήσοι 
τόν λόρδου Γλάδστωνα, ινα μελετήσρ ακριβώς τήν» 
ληθή τίου πραγμάτων κατάστασιν, δύο πολιτικοί V 
δρες τής 'Αγγλίας παραστάντες έπρότειναυ τήν τι 
ραιτησιυ τώυ Ίονίων νήσων καϊ τήν έν τή Μεσογι!, 
διατήρησιν τής νήσου Μελέτης, τής μόνης πραγματ 
κώς αναγκαίας είς τήν Αγγλίαν ύπό στρατηγικήν ι 
ποφιν’ ώς δ’ ένθυμούμεθα, ή πρότασις αύτή δεν δι, 
γείρε σφοδραν άντίστασιυ.

υ'Οποΐου άρά γε ήθελεν εισθαι τό αποτέλεσμα, 
παρουσιαζοαενη ή Εύρώπη, ή απλώς άναθέσασα τβ! 
Ίονιους νήσους είς τήν προστασίαν τής Μεγάλης Βρ& 
τανίας χωρίς τό παράπαν νά δώση καϊ άττόλυτ®*  
έπ αυτών κυριαρχίαν, και βοηθουμένη ύφ'όλου τοΰ 
ρωπαίκοΰ τύπου άπήτει τήν παραίτησιν ταύτην Xo’fi 
τής κοινής ειρήνης καϊ ησυχίας;

»Πρός έπίτευξιν τοΰ σκοπού τούτου, τής ιϊυεξαβ' 
σίας ολοκλήρου τοΰ Ελληνικού γένους, έλπίζομεν 
τήν συνδρομήν πάντων τώυ φιλελευθέρων συναδΦ 
φων.»

Τνα ουνηύρ «ό Βορράς» νκ εξαζολου-ύτσ/; σπουίαίως και 
ρωΊρ -πιζυγώς οπερ epyo'j προς τό πο
αΰτοϋ πρόγρ7.ρ.υ.τ. ^ύο τινα ήσαν αναγκαία1
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4.) Οί ρέτοχοι έκλέγουσι ρεταξύ αύτώυ διά πλειονοψηφίας έυ 
Διοικητικόν συρβούλιου καί ρίαυ ΔιευΘυυτικήυ Επιτροπήν.

5.) Ίνα έκλεχΘή τις μέλος τον Δ'.οιζητικού Συρβουλίου, άπαιιεί-
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6.) Ίνα έκλεχΘή δέ μέλος τής ΔιευΘυυτίκ 
τώύλ άγμστον δέκα ποαγρατικάς ρετοχά:

7. Πας μέτοχος θέλων νά εκποίηση τάς αετογάζ αύτού οφείλει 
τ-ίυη κατα προτίρησιυ είς τήυ Εταιρίαν.
ία λαρβαυει του ζίτλον «’Α/ληλεΘνής Εταιρία τής 
> Β ο ρ ρ ά » «(Societe inte.rnationale du jour- 
•d.» Σύγκειται δ’ έζ κεφαλαίων προερχόμενων έζ 
;ι ών ιδιαίτατα έυασχολείται « ό Βορράς.» 
ζυ μετοχήν έγγρα-ρή ΐσοδυυαρεί πρός έπιδοζιρασίαυ 
ς σχεδίου ώς καί τού πολιτικού προγράμματος τού 
αυαγυωσΘήσ-ται έν γενικρ συνελεύσει, καϊ ούτινος ή 

διευθυντική ’Επιτροπή δέυ δύναται έπ’ ούδεριά περιπτώσει, έπ’ ού- 
δευί χρόυω, νά παραβη τάς Θεμελιώδεις βάσεις είμή συνεπεία άπο- 
φάσίως τής γενικής συνελεύσεως έπί πλειονοψηφίας τών δύο τρίτων, 
έζπροσωπευόυτωυ τουλάχιστον τό ήμισυ τού τής εταιρίας κεφα
λαίου.

4 0. Ή γενική Συυέλευσις συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ τού έ
τους προς συζήτησίυ πασών τονυ περϊ τής έφηρερίδος πράξεων, έπ- 
αλήθ-υσιν τών λογαριασμών, ψήφισιν τώυ ρελών τού Διοικητικού 
Συμβουλίου καί τής διευθυντικής ^Επιτοοπής, διαυορήν τών μερι
σμάτων, κτλ. κτλ.

1 ι. Ίΐ πρώτη συυέλευσις συγκροτηθήσεται, άμα τής Εταιρίας 
έγζαΘισταρέυης, πρός συζήπησιν καί έγκρισιν τού Καταστατικού, 
έπαλήΘ-υσιν τώυ άυτί τώυ πραγματικών μετοχών άυταλλασσορένωυ 
ονομαστικών, -^ήφισιυ τού προύπολογισρού τής έφηρερίδος, κτλ. κτλ.

12. "Εδρα τής τε Εταιρίας καί τής έφηρερίδος ώρίσΘησαυ 
Παρίσιοι, 9, rue des Fosses-Montuiarire.

Ό διευθυντής

Ν. De Poggexpohl.
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:αιδευτού» πεοιέγραψε τήυ 
κείνο τό ρερος τής νευρικής 

ρερβράυης, όπερ καλύπτει τήν γλώσσαν καί τά ένδον τού λαιρού. 
«Ή α’ίσΘησις τής γεύσεως είναι πολλώ όξυτέρας φύσεως ή ή τής α
φής· άλλ’, ώς ή τής άφής, διεγείρεται καί εκείνη διά τής άαέσου έπ 
αφής ιδιαιτέρων τιυώυ ουσιών. ΊΙ επαφή αυτή παράγει είτε ευάρε
στου είτε δυσάρεστου αί’σΘηρα. Τό δοκιραζόρευου δυνατόν νά εγη 
ίσγυράν^ ασθενή^ ή ρωράν γεύσιυ, ή δ’ έυτύπωσις έσται άυάλογος· 

\ν ή έξ εκάστ/;: ούσίας έπιγιυορέυη έυτύπωσις έξαοτάται καί έκ 
οσμής, hv λάοης άρωρατικήν τινα ύλην είς τό στόαα καί Θλί- 
τούς ρώΘωυας σφιγζτά, ρόλις Θ-λεις αίσΘαυΘή γεύσίν τινα. Παύ- 
υά Θζίυης τούς ρώΘωυας καί άφες αυτούς έυτεζώς ελευΘέρους, καί 

ίσως άυτιλαρβαυεσαι ποιάυ τινα έυτύπωσιν ή αίσΘηαα.»

Ό Κ. Μάιύος κατατάσσει ώς εξής τάς εντυπώσεις τάς είς τήν γεύ- 
προσγιυορένας· πρώτον, όπου παράγονται ρόνον αίσΘήαατα ά

φής, ώς διά τής κρυστάλλου, τού σαπφείοου, ή τού πάγου· δεύτε
ρου, όπου εκτός τού απτικού αίσΘήρατος ή ούσία διεγείρει αισθή
ματα είς τούς ρώθωνας, ώς π. χ. ό κασσίτερος καί άλλα όσαηοά 
ρέταλλα· τρίτου, όπου, έζτός ότι γεύονται αισθητά άνωθεν τής γλώσ
σης, διεγείρουσι καί αισθήματα γεύσεως ώς τό σάζχαοι ζαί άλας*  
τέταρτου, όπου ή ούσία καί αισθητή γίνεται έπί τής γλώσσης καί 
γεύσιυ διεγείρει, άλλά πρός τούτοις διεγείρει αίσθημα μυρωδιάς είς 
τούς ρώΘωυας, ώς ό άρτος, τό ράυυα, καί άλλαι ύλαι. «Ίΐ αυοω- 

ιρΘώς υ’ άπο
ό υ τι συστα- 
καί άυτιπα-

■70:

τά ρεσηρβρίαυ, 
τάς επτά ώρας ' 
τήν νύκτα.

Ούτω ρεΘαρροσΘείς «ό Βορράς» άδύυ 
καί ύπό κερδοσκοπικήν έποψιυ, επικερδή

2ου) Δεύτερος όρος άυαγκαίος είς τή 
νέλαοευ ό «Βορόάς» εογου, ήτο υά έξασφ 
ανεξαρτησίαν διά μέσον ρεγάλης οίκουορ.ι

Ποός τούτο ό «Βοοράς» έγκαΘίσταται έυ Παρισίοις όις ρεσοχική 
εταιρία έχουσα κεφαλαίου έ υ εκατό ρ ρ ύ ρ ι ο υ φ ρ ά γ κ οι υ, 
διηρηρέυου είς 300 ρετοχάς είς τέυ κορζστήυ έκ 2,009 φράγκωυ 
έζάστη, καί ούτινος κεφαλαίου 300,000 φο. άποτελούσι υύυ ή 
ύπάρχουσα ιδιοκτησία τής έφηρερίδος, ο τίτλος, αί υύυ συνδοοραί 
καί ειδοποιήσεις αύτής, τό ύλιζου τού τυπογραφείου, τά πιεστήρια, 
αί ρηχαυαί, τά στοιχεία, ζτλ. κτλ., τό δέ λοιπόν 300,000 φρ. πρό
κειται νά συαπληρωλή.

Μέχρις ού όριστικώς συγκροτηΘη ή εταιρία καί πρός έπιτάχυνσιν 
τοΰ πρός τήυ νέαν άνάπτυξιν τής έ(ρημερί(νος άπαετ ου μενού είς συμ- 
ιάόρωσιν ποσού ό «Βορράς» εκδίδει 1,000 ρετοχάς άνά 500 
φράγ. έκάστην, πληρωτέας έυτότ δέκα έτών δι’ έυιαυσίως γινο- 
α-ενης έζζυοεύσεως. Τά έζ τών ρετοχώυ προκύπτουτα ώφ-λή- 
ρατα πληρόυουται, κατ’ εκλογήν τού ρετόχου, είτε είς χοήρατα, εί
τε είς συυδροράς, είτε ειδοποιήσεις έυ τη έφηρερίδι.

ά.) Καί είς χρήματα ρέυ, τά ώφ-λήρατα είναι 30 φο. δι’ έκά- 
<>την ρετοχήν.

β'.) Είς συυδροράς δέ, είναι 80 φράγ., τίρηαα συυδοορής τού 
Βορρά έυ Παρισίοις έπί εν έτος· έυ τούτοις, επιτρέπεται είς τόυ 
λαβόντα ρετοχάς υά ώφεληΘη έζ τούτου άρεσοις ίς αργής καί 
<ντός ενός μόνου έτους, μετατρέπων τά εί-Λοσι τέσσαρα έξαρηυιαία 
κορρατα (coupons) είς τέσσαρας συνορομάς δι’ έυ ετοτ. Κατ’αύ 
του τόυ τρόπον θέλει λάβει, άπό τού πρώτου έτους, είς συυδοον.άς 
320 φρ. κέοδος διά τό ποσόυ 500 φο. τό παοιστάαευου ύπό τής ό- 
'<Όραστιζής ρετοχής, ήτις παλιν δύναται από τού δευτέρου έτους υά 
ρΐτατραπη ομοίως είς επτά συυδροράς ενός έτους. 'Ο γινόμενος άρα 
Ρ^τογος μιας μετογής, ήτοι 500 φρ., αγοράζει, πραγρατιζώς, 880 
ψράγζωυ συυδροράς.

γ'.) Είς ειδοποιήσεις είναι 180 τοίς 0/θ, τούτ’ έστι ό μιας όυο- 
ραστίκής ρετοχής αγοραστής λαμβάνει δικαίωμα υα δηαοσιεύη διά 

έφηρερίδος είτε άπαξ, είτε έν τώ διαστήρατι πολλών έτών, 900 
?Ρ· ειδοποιήσεις.

θ λαρβάυων /οιπόν μίαν ονομαστικήν μετογήν 500 φράγκων 
£Ζ^υ δικαίωμα είς 400 φράγκωυ ειδοποιήσεις ποός τοίς 500 φο. 
kOt’ καταβληΘείσι, Θελει έχει προσέτι τήυ ευκαιρίαν υά έπαυαλαβη 
•° Κεφαλαίου αυτού έυτός χοάνου, όστις, κατά τήυ έκκύβευσιν, δύ- 
^ται νά ήναι ευ ίτος, καί δέυ δύναται υά ύπερβαίυη τά δέκα ετη.

δε, έζτός τώυ 900 αύτού φράγκωυ εξ ειδοποιήσεων Θέλει δύ- 
ζΐς οίανδήποτε έποχήυ, άπό τού πρώτου έτους έάν Θέλρ, νά 

καί παλιν ρέτοχος δι’ αλλα 500 φρ. διδωυ αντί χοηράτωυ 
θ-'^ραστικάς ρετοχάς. Είς τρόπου ώστε, τωόντι, αυτί 500 φράγ- 
^Γ*', α7°ραζει 1,400 φρ. ειδοποιήσεις. Περιττόν νά καταδείξωαεν 

^φελήρατα τού τοιούτου "λογαριασμού.
ε^°ποιήσεις δύνανται νά καταχωρισΘώσι κατ’ αρέσκειαν τού 

•^θυτος ρετοχάς είς γλώσσαν ζαί στοιχ-ία γαλλικά, ρωσσικά, γερ- 
' αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά, πορτογζλλικά, ισπανικά κτλ.

είδοποίησις ή αγγελία δύναται υά δηροσιεύηται συγχρό- 
ρ όλας τάς είρηρέυας γλώσσας, ή άλληλοδιαδόχως ιδία είς έ- 
σΤ);ν τούτων,
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ζαί αύτά τά έγχυρατικά ζωύφια εχουσι κατά διαφόρους /ΒαΘν.ούς 
ανεπτυγμένα τά όργανα τής γεύσεως. Τά μέγιστα είναι εκτεταμέ
να είς τά Θηλαστικά ζώα, αλλ ί'σοίς τόυ ΰψιστον βαθμόν τής τε- 
λειότητος φΘάνουσιυ εις τόυ άνθρωπον. Είς τούτον ή γεύσις είναι 
οξεία, καί έπιδεκτική ρεγάλης καλλιέργειας, ήτις, ώς πάντες γι- 
νώσκορευ, ενίοτε υπερβαίνει καί τά όρια παρεκτρεπομένη είς αλλό
κοτους ορέξεις.

ΊΙ α'ίσΘησις τής γεύσε<ως ύποτίΘεται συυήΘ&ίς ώς εχουσα τήυ ε- 
δοαυ είς τήυ οροφήν τοϋ στόρατο: 
ουρανίσκο>· δέυ πρέπει ομ.ως νά νοι

του ορού
δτί

ύτνερώα.'} εί'τε 
:cvat τόσον π&ρίω- 
Ίΐ ακόλουθο; πε-

ιδέαν περί τής πραγρατικής έκτάσεως τής αίσθήσεως τής γεύσεως· 
«Είναι συνέχεια (σωληνώδης έυδίπλωσις, ούτως είπείν, διά τού ά- 
υοίγρατος τώυ χειλέωυ) τού γενικού σκεπάσματος τού σώρατος· καί, 
άν καί κατά τι ρεταβαλλεται κατά τούς χονδρότερους χαρακτήρας, 
διατηρεί ετι ύπό τό όύορα βλεννώδης ρερβράνα, πολλήν όροιότητα 
πρός του συγγενή ιστόν, τό δέορα· ή ρερβράνα αυτή καλύπτει έ- 
σ&ίτερικώς τάς παρειάς, περιευδύει τά φατνία καί τά ούλα παρέ- 

είς χα.ϋττ. την στίλ^αυΊν.ν όααλότητα τής έπιφαυείας. Άπο 
τά φα·Λί« τής κατωτέρας σιαγόυος άναβαίνει είς τήυ γλώσσο.ν, ^αΐ 
άπο τά τής άυωτέρας σιαγόυος φατνία είς τήυ υπερώαν· καί έξ «ρ- 
φοτέρωυ τούτων τώυ οργάνων ποοεκτείνεται όπίσω είς τόυ λαιρόυ. 
Είς το ρέρος τό καλύπτου τήυ υπερώαν ή ρ.ερ.^ράνα ’ΛαΧΰπτει τάς 
όοιζουτείους ποοεζβολάς τού οστού τής άνοι σιαγόυος, αίτινες διαι- 
ρούσι τήυ κοιλίαν τού στόρατος άπό τών χοαυυώυ τής ρινός, ένω δέ 
εκτείνεται είς τό στερεόν αύτό ρερος, λέγεται ότι ανήκει είς τήυ 
όσιεωδη ύπερωαν· άλλ’έπίσης εκτείνεται καί πρός τά όπίσω πέραν 
τού ορίου τοϋ οστεώδους, σχηρατίζουσα κρεραστόυ τι φύλλου όνο- 
ραζόρευου σαρκώδης υπερώα ή υπερώιου ιστίου, όπερ, ρετά τής έυ 
είδει Θηλής ραστού κρεραρέυης κιουίδος είτε γαργαρεώνος, δύυαταί 
τις άρέσως υά ιδη άρα τού στόρατος άυοιγορευου. Έκτειυορέυη 
είς τήν γλώσσαν ή μεαοράνα δια τάσσεται ούτως, ώστε άφίνει τήν 
κορυφήν καί τά πλάγια τού όογάυου τούτου προέχουτα καί έλεύΘε- 
ρα, καί έπαισΘητώς άναπτύσσεται είς πλήΘος ρικροτάτωυ έξοχων 
όυοραζορέυων Θηλών, αίτινες καλύπτουσι τό σώρα καί τήυ επιφά
νειαν τής γλώσσης, είναι έφωδιασρέυαι διά νεύρων καί «ίροφόρων 
άγγείωυ, καί παυτοιοτρόπως ένεργοϋσιυ είς τάς λειτουργίας τού ορ
γάνου. »

ΠλήΘος περιε’ογοιυ καί άξιοσπουόάστωυ πειοααάτων έγένοντο κα
τά καιρούς περί τά τής γευστικής αίσΘήσεως. ’Ευ γένει δέ παρα
δέχονται, ότι τό κύριου οργάνου τής αίσΘήσεως είναι είς κλάδος ένός 
τών iyAz^a'icAthv νεύρων, ιδίως πεπροικισρένου διά τής ίδιαζούσης 
αυτής αίσΘήσεως, καί διά τούτο όυοραζόρευον γευστικόν νεύρου. 
Ίνα ενεργή όρως έλευΘέρως, επόαευου είναι, ότι χρειάζονται τινα 
πράγρατα. Άπαραιτήτως αναγκαία είναι υγρασία. Όταν ή γλώσ 
σα ζαί τό ενδότερου τού στόρατος ήναι ξηρά καί τοαχέα, πυρετι
κά, ώς λέγουσιν οί ιατροί, ή α'ίσΘησις τής γεύσεως βλάπτεται ρε-

δοΘή ρόνον είς σοίρατα εχουτα άοωαά τι ή εύεί 
τικόν- οσγοαινόμενοι οε καϊ γευου.ενοι τοιαύτα 
ρα^α'λλοντες τάς ίκ τούτοιν εντυπώσεις ποός τά: 
ύλης (τό σιυάπαιου καί τό άλας είναι κατάλληλα παραδείγματα) θέ
λομεν παρατηρήσει ότι ή αίσΘητήγενορέυη νος-ιμάς είναι άπ'λώς οσμή, 
ήτις επειδή γίνεται αισθητή είς μέρος τού οσφρητικού οργάνου συγ- 
κριτικώς ρή εξησκηρέυον, κατ’ άρχάς άτελ.ώς καϊ άμυδρώς δια- 
κρίυεται.»

Ούτω Θελορευ ίόει, ότι ή αίσΘησις τής γεύσεως καί τής όσφοήσεως 
είναι στευώτατα συυδεδερέυαι. ”Αυ αί χιλιάδες τών γευστικών ποι
κιλιών δύνανται, ώς προς τήν γεύσιν, νά ^ιαιρεθώσιν είς εύαοέστους 
και δυσάρεστους, άυάλογοι χαρακτήρες άυήζουσιυ είς τάς παντοίας 
όσμάς, ουσας, ώς πρός τό αισθητήριου τής όσφρήσεως, ευάρεστους 
ή βδελυκτας. Ίΐ αίσΘησις αύτή τής οσμής έξαρτάται έκ τής διαχύ- 
σ-ως τών ρορίωυ τής ούσίας διά τού περιβάλλοντος άέοος είς κατά- 
στασιν λεπτορερεστάτην. Τά μόρια άγιπτάμενα άπό τώυ ρεγαλη- 
τέρων σωμάτων, γίνονται μετέωρα καϊ ερχόμενα είς έπαφήυ ρετά 
τής βλεννώδους μεμβράνης τής περιΖαλλούσης ^άς οινικάς κοιλότητας 
καί εφ’ ήζ διανέρεται το οσφρητικόν νεύρου, διεγειοουσι το σύστοι
χου αίσΘηρα. Ό ατμοσφαιρικός άήρ, §ιεργόμ.ενος έλευΘέρως διά 
τώυ ρωθώνοπν έυ καιρω τής εισπνοής, αποτελεί τό ογηαα, ούτως 
είπείν, tojv όσμ.ηρών μορίων, καί έρχόρενος είς άμεσον έπαφήυ 
μετά τής βλεννομεμβράνης ειδοποιεί το ζό>ου περί τής παρουσίας,είς 
άπόστασιν ρείζουα ή ελασσόνα, τώυ σώματος, έξ ών πηγαζουσιν αί 
όσμαί. ’Ανα.λογος τής εκτάσεοις τής ρερβρανώδους επιφάνειας είναι 
ή όξύτης τής αίσθήσεως. Κατά τούτο ο άνθρωπος έλαττούται πολ 
λών έκ τών κατωτέρων ζώων.

Ό έρως καΟίστχσιν έλαφροτέραν τήν 
εργασίαν.

Πόσον εύζολον είναι νά έργαζώαεδα, όταν ήαεΘα ευτυχείς ! Πό
σον Θελκτικόν, όταν ήα,εΘα ευτυχείς, υά έργαζώαεΘα ίι’έκείνους, ούς 
άγαπώίζεν. Ζωή άκαταπαύστου εργασίας, απλώς αόνον ίιά τά 
πρός ζωάρκειαν, είναι πολύ βαρεία καί ριελαγχολική. Ού^ερ.ία 
καρ^ία αύναται υά ύποφέρρ. Ή στενοχωοία Θέλει άποβάλει τό Θαό 
ρος, καί πικράνει τήν ίιάΘεσιυ έκαστου. Έξ άυάγκχις λοιπόν πρε'- 
πει υά ύπάρχη καλητέρα τις «υτα(αοιβή ό*ιά  τόυ εργάτην ή ή απλή 
αόυου προαήΘεια καί εύχαρίστησις τών φυσικών αναγκών, άλλοις 
Θέλει γείνει ό'υ Θυσηρεστηαίυον. ’Ανάγκη νά εργαζηται Θϊ’ Ηρωτα 
μάλλον ή άργύριον, άλλως είναι Θυστυχής.

Ί1 ιΘέα ότι κατ’ οίκον ίχει τας άγαπώσας αυτόν καρΘΐας ενισχύει 
τόν στιβαρόυ βραχίονα τού άυΘρώπου κρατούντος τό έργαλείον, καί 
διοχετεύει Θερυον καί άδον τό αί^ια διά τής καρδίας. Ή σύζυγος 
έξ ίσου, έργαζοριενη κατ’ οίκον, είναι εύδαίαων συλλογιζορε'νη περί 
τής έσπερινής ώρας, ότβ αίλλιι νά συγκαΘήση ρετά τού συζύγου 
καί άυτααειφΘή παρά τού σιψ&ου διά παν, ό,τι κατά τήν ήρέραν 
έξετέλεσευ ή ύπέστη ύπέρ εκείνου κ«ί τών φιλτάτων τέκνων.

Αύτή αγνοεί πόσον κοπιωδώ; εργάζεται έφ’ όσον εύρίσκει τήν 
ευτυχίαν είς εκείνον. Εύχαρίστως, εάν ήναι ανάγκη, Θυσιάζει έαυ- 
τήυ έπιπόνως έργαζορένη χαριν έκείνςυ, ουδέ κατ’ όνειρον βαλλου- 
σα, ότι έκ τής έργασία; άπόλλυται. ’Αλλά καί ό σύζυγος, άν ή·.αι 
άληΘής άνΘρωπος, ταύτό ήΘελε πράξει δι' εκείνην. Αιότι τί κυρίο ς 
διαΘερραίνει τάς καρδία; ήρών ; ρόνον εύγενείς ψυχαΐ γινώσκου- 
σιν είναι ό ερως, καί παλιν ερως !

Ποιον υπόγειον ραγειρείου, ποιου ύπερώον ή έπταόροφος οίκος 
είναι ικανά νά έκφοοίτωσι τήν πχρΰίνον τήν έργαζορένην, ί'να έτοι- 
ράση τά πρός έπίσκεψιν τού περιρενορένου έραστού ; Ούδείς ποτέ 

θέσιν xlvv. ^uvau.ivrjv νά. κατορΘώση τούτο. ’Γπό τήν έξέγερ- 
σιν τού έρωτος, ιδίως τού έρωτος τού άνταρειβορένου, Θαυραστ-ά 
εογα, άλλως αδύνατα, συνετελέσΘησαν· καί ούτως εσται πάντοτε, 
καί ό έογάτη; ρόλις καταλαρβάνει ότι έταλαιπωρήΘη.



1I« Ο ΒΡΕΙΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ; ^ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20,186,

ΩΡΛΙΑΙ ΤΕΧΝΑΙ.
II ΑΥΡ1ΙΛΙΑΝΙ1 ΝΕΑΝΙΣ ΙΩΑΝΝΑ Δ’ΑΡΚ.

Την αύρηλιανιμ κόρην 'Ιωάνναν ζΐ Ακρ 
όιαφοροι ζωγράφοι διαφοροτροπως (ζω
γράφισαν, οί μέν ώς μαχητήν ώπλισμε- 
υου έτοιμον είς πόλεμον, οί δέ ώς άγιαν 
στρατευομένην μετ' έμβλήματος ανε
στραμμένου ξίφους. Άλλ' είς την -παρού
σαν εικόνα ό ζωγράφος Βενουβίλλος εί- 
κουίζει την αγίαν κόρην τής ΓαΧΧίσς κα
τά τήν στιγμήν, καθ' ήν έμπνέεται. Φω
νή τις ενδόμυχος καλεΐ αυτήν πρός έκτε 
Χεσιν τής ιίποστολής της. Οί οφθαλμοί 
της είσϊ προσηλωμένοι είς το απέραντου 
τής έκτάσεως, ώσανεί ζητοΰντες νά άνα- 
γνώσωσι τό μέλλον' μόλις αναπνέει, καί 
έπί τέλους ιικούει τής φωνής τής λεγού- 
σης αυτή" «Κόρη 'Ιωάννα! θύγατερ τοΰ 
Θεοΰ! εις τήν Γαλλίαν! είς τήν Γαλ
λίαν! σπεΰσον ! σπεΰσον'.

Η σύυθεσις και ή εργασία τής εικό
νας είσιν όψίστης κλάσεως, αί δέ πα- 
ραφοραί τής κόρης τόσον εξαίρετα είκο- 
νιζονται, ώστε, θεωρών ό θεατής τήν ει
κόνα, συμμερίζεται τοΰ ενθουσιασμού 
τής 'Ιωάννας, συναισθανόμενης έαυτήν 
τό όργανον τής εκλογής τοΰ Θεοΰ πρός 
άπελευθέρωσιν τής πατρίδος της. Ή εί- 
κών αυτή είναι τό τελευταίου τώυ έργων 
τοΰ περίφημου Βαυουβίλλου, όστις διά 
τής φιλοπονίας και επιμονής του είχε 
φθάσει είς τό έπακρου τής τέχνης έν τώ 
βραχυτάτω τοΰ βίου του σταδίω.

II ΓΥΝΗ ΤΟΙ' ΚΤΗΜΑΤΙΟΥ.
Ή κατωτέρω ε'ικών, έργου τοΰ ζωγρά

φου Γεράρδου, παρίστησι ζωηρότατα 
σκηνήν θεριστών έν Βρεττανία. τής Γαλ
λίας, εις ήυ χώραν είναι συνήθεια μετά 
τήν συιτέλεσιν όλων τών έργασιών τοΰ 
θέρους, ήτοι μετά τόν θερισμόν τώυ σα- 
χύων, τήυ άλωνοτριβήυ αυτών, τήν συγ
κομιδήν τοΰ σίτου είς τάς άποθήκας και 
τήν ιίποταμίευσιν τών άχυρων, οί θερι- 
σται να φερωσιν επί τών ώμων αύτών 
έν θριάμβω τήυ σύζυγον τοΰ κτηματίαν 
απο τών αγρών είς τήν οικίαν έν τώ μέ
σω άνδρών, γυναικών καί παίδων, χο- 
ρευοντών πρός ένδειξιν τής γενικής αύ
τώυ χαράς διά τήν άφθονου γευομένην 
έσοδίαν, καί βοώντων «ζήτω ή δέσποινα ημών.» Ή 
εικωυ αύτη υπομνηματίζει έν τών πανδήμων έθίμωυ 
τοΰ τόπου έκείνου έπιτηδείως έξειργασμένον.

ΩΡ. ΤΕΧ.—II ΑΥΡΙΙΛΙΑΝΗ ΚΟΡΗ ΙΩΑΝΝΑ Δ’ ΑΡΚ.

τοΰ Κοιυσβάρτ, μεγιστάν τής 
νιας, διπλωμάτης καί υπουργός τής· 
στρίας, ήτο υιός τοΰ Φραγκίσκου Γε^. 
γιου Καρόλου πρίγκιπας τοΰ Μετερντ 
Βιυνεβουργ, γεννηθείς είς Κόβλεντς^ I 'όηυ μαίου 1773’ έπαιδεύθη δέεις Στρα^ 
βοΰργον καί Μαγένσην, καί τό I7gj 
έτιμήθη^ διά τοΰ αξιώματος τελετάρχη 
κατά τήν στέφειν τοΰ Αύτοκράτορος 
πόλδου τοΰ Β'. Τό δέ 1794 έπεσκέφ^ 
τήν 'Αγγλίαν. 'Ακολούθως διωρίσθη πρ^ 
βυς τής Αυστρίας είς Χάγγ' τό δέ 
πλωματικόν αύτοΰ στάδιόν ήρξατο ά-ρ. 
τής έν 'Ραστάδ συνόδου, είς ήν άνη. 
προσώπευσε τούς εύγενεΐς τής Βεστφ^ 
λίας. Τό 1801 διωρίσθη πρέσβυς 
Αύστρίας είς Αρέσδην, καί τόν χειμω^ 
τοΰ 1809 ώς τοιοΰτος είς Βερολίνου, ότ^ 
διεπραγματεύθη συνθήκην μεταξύ 4J. 
στρίας, Πρωσσίας καί Ρωσσίας, 
κατά τό αύτό τοϋτο έτος άπεστάλη 
πρέσβυς καί είς Γαλλίαν, όπου ώς το». 
ούτος καί πρότερον κατά τό 1807 εΙχ( 
κλείσει είς Φουτενεβλώ τήυ τοσοΰτη 
έπωφελή διά τήν Αύστρίαν συνθήκην.
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Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΜΕΤΕΡΝΐΧΟΣ.
Ό Κλεμέντιος Βενσέλαος Λόθαιρ, πρίγκιφτ τοΰ 

Μετερνίχ-Βιννεβούργ, δούξ τής Πορτέλλας, κόμης

Κατά τήν έυαρξιν τοΰ μεταξύ Αΐ- 
στρίας καί Γαλλίας πολέμου, τό 1803 ό Μετερνΐχος έσπευσεν είς τό Κομόμ 
όπου διέμενεν ή αύτοκρατορική 
καί μετά τήυ μάχην τής Βάγραμ διεέί· 
χθη τόν Σταδιον ώς υπουργός τών έξω. 
τερικών. Ό αυτός διεπραγματεύθη τά τοΰ γάμου τοΰ Αύτοκράτορος Νατό 
λέοντας αετά τής άρχιδουκίσσης Μαρί^ 
Λουίζης, τήν οποίαν καί συνώδευσενί 
ίδιος είς Παρισίους. Καί όμως ό Μετερ
νΐχος διετέλει έχθρικώς διακείμενος κα
τά τε τής Γαλλίας καί τοΰ Ναπολέον- 
τος, καί αμα παρουσιασθείσης ευκαιρίας 
είς τας έν Αρέσδη συνδιαλέξεις καί κα
τά τήν έν Πραγα συνέλευσιν έδωκα 
άπότολμον ώθησιν είς τήν πολιτήν τής 
Αύστρίας, δι ής παροτρύνας τά ένοπλα 
συμμαχικά έθνη έπήυεγκε κατά τύχτρ 
τήν πτώσιν τοΰ Ναπολέοντος.

"Οταν δέ οί σύμμαχοι εισέβαλαν άς 
τήν Γαλλίαν, ό Μετερνΐχος έλαβε μίμ 
ένεργητικόν μέρος είς τήν διαχείρησα 
τών πραγμάτων, ύπέγραφτε τήν συνθή
κην τών Παρισίων, καί ακολούθως άπε· 

σταλη δι υποθέσεις είς 'Αγγλίαν, όπου τό Πανεπι
στήμιου τής 'Οξφόρδης άπένειμεν είς αυτόν τιμητικοί 
βαθμόν. Έπί δέ τής έν Βιέννη Συνόδου ό Μετερνι-

" ~^ΐέτών ηλικίας τότε έξελέχθη πρόε- 
αύτής, καί διά τής συστάσεως τής σζράί όνομασθείσης Συμμαχίας επέτυχε 

Ι'στηρέ^!) ^ΊΓί arePe^ καί έπί τινας χρό 
νΛ ς διαρκούς βάσεως τήν άπόλυτον κυ- 
[Ζρχίαν Αύστρίσς-
“ μετά ταΰτα πολιτική τοΰ Μετερνι- 

, αυνίστατο είς τό νά αύτενεργη*  καί 
ί ai,TL^>ral't €LT€ αναΨανδ°ν, €ire δολιως 
(V' κεκαλυμμένως, έκ μέρους τής Αύς-ρίας, 
'“αθ' όλων τών άποπειράσεων τών γενομέ- 
Κ.α>ν T<vv διαφόρων εθνών τής Εύρώ- 

πρός άπελευθέρωσιν αύτών, ή πρός 
^ίκτασιν οίασδήποτε έλευθερίας ήδη, ά- 
^οκτηθείση^' καί τό σύστημα τούτο έξη- 
^χούθει μετ' επιτυχίας, ι'ιπολαύων ένεκα 
γούτον cirl έτη τήν εύνοιαν τών κυρίων 
αύτοΰ Αύτοκρατόρων. 'Από τοΰ 1809 άνε- 
δείχ^’ί '^Ρω^υ7Γ0υΡΊ°<’· άκολούθως υπουρ

ίς τών εξωτερικών, καί κατά τό 1821 
μέγας καγγελάριος τής Αύτοκρατορίας.

Έπελθούσης δέ κατάτό 1847 καί 1848 τής αξιομνημόνευτου έπαναστάσεως, ή μέν 
δύναμής καί τό πολίτευμα τοΰ Μετερνίχου 
κατεστράφησαν, αυτός δέ, παραιτηθείς τών 
πραγμάτων τήν 13^υ μαρτίου 1848, με- 
τίβη είς 'Αγγλίαν, οπού διέμεινεν έπί τινα 
χρόνον καί έπειτα εις Βελγίου" καί μόνον 
όταν ή έπανάστασις κατηυνάσθη υπό τής 
έξουσίας τής Αύστρίας θαρρήσας έπανήλθε 
κατά τό φθινόπωρου τοΰ 1851 είς Βιέννην 
ήμιεπισήμως καί κατέστη είς τό λαμπρόν 
αύτοΰ παλάτιον, άλλ’ έκτοτε πλέον ούδέν 
ελαβε μέρος είς τά πολιτικά.

'Ο πρίγκιφε Μετερνΐχος ένυμφεύθη τήυ 
Τίην σεπτεμβρίου 1795 τήν 'Ελεονόραν, 
θυγατέρα τοΰ Έρνέστου πρίγκιπας τοΰ 
Καύνιτς-Ριέτβεργ, έξ ής (άποθανούσης 
τήν 19ην μαρτίου 1825) 'έσχε δύο θυγατέ
ρας, τήυ πριγκιπέσσαν Λεοντίναν, σύζυ
γον τοΰ κόμητος Σανδόρ-δέ Σλαβυίκζα, καί 
τήν πριγκιπέσσαν Ερμηνείαν, ήγουμένισσαν τοΰ τάγ
ματος τώυ έν Βιέννη σαβοίκών καλογραιών. Ένυμ- 
φεΰθη δέ τό δεύτερον ό πρίγκιφ· τήν έ>ην νοεμβρίου 1827 τήυ Μαρίαν Άντωνιέταν, κόμισσαν τοΰ Βείλ- 
στέίν, έξ ής (άποθανούσης τήν 17ην ίανουαρίου 1829) 
εσχεν ένα υιόν, τόν πρίγκιπα 'Ριχάρδον Μετερνΐχον. 
Ένυμφεύθη δέ καί τρίτον, τήν 30ήι> ίανουαρίου 1831, 
Μελανιάν Μαρίαν Άντωυιέτταν, τήν κόμισσαν τοΰ 
Ζέχυ-Φερράρις, εξής {άποθανούσης τήν ‘3ην μαρτίου 1854) έσχε δύο υιούς, τόν πρίγκιπα Παύλον βαρώνον 
“Ορβαθ, καί τόν πρίγκιπα Λόθαιρ, καί μίαν θυγατέρα 
Μελανιάν, κυρίαν τής τιμής τής Αυλής καί τοΰ παλα
τιού τής Αύτοκρατείρας τής Αύστρίας, σύζυγον δέ τοΰ

Ο ΠΡΙΓΚΙΤ ΜΕΤΕΡΝΐΧΟΣ.

οοχικος < ις ολους του: απογόνους τής οί ■ 
κογεν,ίας. Ό πρίγκιήτ Μετερνΐχος έγέ
νετο ι',ουζ τι,ς Πορτέλλας τήν αυγού 
στου 1818. Τό δέ όνομα τών Μετερνίχων 
θελει διαμείνει διά παντός συιηνωμέυον 
μετά του αυτοκρατορικοΰ δεσποτισμοΰ τής 
Αυστρίας ευτε τώ κολοφώυι καί έν τή 
πτωσει αύτοΰ.

Η ΠΕΡΟΤΓΙΑ.
II Πεοουγία, ή ττοό (ϊύο <αισυ πεοιπι 

τΓ,ς βαρβαρότατος 
:ίται έπί τας αοοζ

Η έςωτΞοιζή 6

ια, οιο ζκι απαι· 
ω> ποός άναβίβα Τό (J-

0 ΐ ζ7.'/./,'Γισί«ζ υττ-ο τας ζ'/.ατό'έ ν.αϊ υ.ο'μάς τ. 
ΛΓ-γάΖα αέρ/ϊ τού αρχαίου Ετοουοιαζού τ 
OpuHiqi τών πυ)ών αύτού σώζουται εισέτι 
'/τλ <?ξ τάφοι τών Έτρουρίων άνεζαλύφΘ^σ 
άπό τού 1810, πεοιέ/οντες οιάοοοα π;

ινι πΐα,τειαι, σ' 
■pm χαϊ ζωγρα 
j πν.ριμοογώθτ.σ 

;ύτω> πν.ιϊσττ,σιο r, χα: 
-u. μνύ.ιστν. 'C.w

'αριστάνοοσα·} λαυπροτάττ.·/ καί ζωτ,οοτάτΐϊυ σχτ,-j 
,ϋόζ κατά τάς έρίρτ-Ζ ν-μρϋις. Ή ττζατϊϊκ Σαττ 
ιούρα £i?at ίςκιρϊτιζί;, κα9ό 3αίκουσα έττί ύτουε

ιαεναι οτ.ι οικοο
:ξ ώκ —ο'ζΐ.αί κατ:

χτιοιων. Azztj 
ριφιςαοτέρων PP'JI

ΩΡ. ΤΕΧ.—Η ΓΥιΝΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΟΥ ΕΝ ΘΡΙΑΜΒΩ.

αρχιθαλαμηπόλου Ίωσ?)'/>, κόμητος Ζίχν-*€·ΒασόΐΊ-  
Κόο.

Ό πρίκι-φ Μετερνΐχος άπέθανεν έν τώ έν Βιέννη 
αύτοΰ μεγάρω τήν I Ιην Ιουνίου τοΰ 185 ·. Ή οικογέ
νεια τών Μετερνίχων είναι άρχαιοτάτη καί τιμάοχος' 
κατά τήν ΙΣΤ' καί ΙΖ' εκατονταετηρίδα τρία μέλη τής 
οικογένειας ταύτης έχρημάτισαν αρχιεπίσκοποι καί 
έκλογικοί πρίγκιπες' έξ όλων δέ τών κλάδων τής γε
νεάς ταύτης εις μόνος, ό τοΰ άποθανόντος, έπεζησε 
μέχρι τής σήμερον. Ό κλάδος ούτος άνυψ-ώθη είς τό 
αξίωμα τών κομητών τής Αύτοκρατορίας τό 1696, εις 
δέ τό τών πριγκίπων τήν 3ήν ίουνίου τοΰ 1803' τήν δέ 20ήν όκτωβρίου τοΰ 1813 ό τίτλος ούτος έγένετο δια-

OLOLy.'CTCpiQ'J

Τί Περο 'για, ζαθο 
σ/^ολΓ.ς, ποέ'λάς όλοαία. 
σίαις αύτας ζαί έο ται;

Du.UG'jyj, και ωραΐσαεν^ν οι α- 
ττ,ς τού Νιζο^άο’-

Πίτ·<ς. Το συνα).).ακτήοιον, τί 
r.!j.a.py-l0'j εισι ν.τίρισ. ίςαίο-το

Ό άρ^ι^ι^άσζα).
ρέγας Πέτρο; Π«ρουγινός ήτο κάτοικο; τϊ, πώ.εω; τ 
σκαϊ.ο;, ώ; γνω ττόκ τού 'Ρα®αή),ου.

Ή ΙΙΐρουγία τό πάλαι ποζλάκι; ά-Άεχα-ιίσθη ύ 
άπολ,'σασα ζατά «όζον τό £το; 1318, 100,000 
Τί;. Κατά ίε τό 1324 ζαί ό Περουγιζό; Πέτρο: 
θύμα τΐ,ς αοτς; ζοτοο. Αζλα»; οροί;, ώ; εζ τί; ό*)»'ίΖί;  αοτζ; Θέτεοιι, 
εχει κλίρα εύκραε;, καί κατά τό θέρος, ότε ό καύσωζ εΐκαι ύπερβο- 
ζιζός εϊ; ττ,-j Ιοιτττ,ν Ίταζία», πολλοί ξένοι καταφεύγονσιν εϊ; αύττ,ν 
οιά τξν ενρρόσυνον όρόσο-j ττ,ζ. "Εχει ίέ ή πάλι; καί θέας εί; τά 
πέριξ αύτ;; έζτενεϊ; ζαί ωραία; άπό τών τειχών αντί;.

ζατοίζω·

II ΕΝ ΠΕΡΟΪΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ.
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-5 Έ
ΓΥΝΗ ΑΠΟΜΑΧΟΣ. — Ό πρεσβύτερος θήλυ; στρατιώτης τού 

γα)λικού στρατού πρό μικρού άπέθανεν έν Ίσσουδούνω, άγων τό 
94ον έτος τή; ηλικία; αύτού. ’Ωνοράζετο Θεοέσα Ζουοδάν, ήτι; έ- 
γεννήθη τώ 1768 έν Βεσανσώνη, ύπανδοεύθη δέ τώ 1783 τον Ζ. 
Πατοού, δστι; ρετά τον γάρον έγένετο ένωματάρχη; τού 69ου πρα- 
τιωτικοϋ σώρατο;. Ίϊζολούθησε τόν έαυτή; σύζυγον fit; τήν τού Βο- 
ναπάρτου ιταλικήν εκστρατείαν τώ 1796—7. Μετά ταύτα επή- 
γεν εί; Αίγυπτον και ήτο παρούσα εί; τήν άποβίβασιν τού στρατού 
πρό τί; Άλεξανδοεία;· παοευρέθη έν τί ράχη τών Πυραρίδοιν καί 
εί; τήν τού Κλέβεο παοά τοι; έοειπίοις τί; Ηλιουπόλεως. Μετά τήν 
επιστροφήν της άπό τή; Ανατολή; παρηζολούθησε τόν στρατόν εί; 
Αύστεολίσταν, Ζέναν και Φριενδλανδίαν. Ακολούθως έπήγεν εί; Ι
σπανίαν, όθευ έπ.-'στοε/ε νά ΐδη τά; ράχας τής Έσολίγκης καί Ουα- 
γοάνου. Τώ 1812 παοηκολούθησε τόν ρέγαν εκείνον στρατόν εί; 
Ί’ωσσίαν και παρευρέθη έν τή έμποοσθεν τί; Μόσχα; ράχη, ένθα 
ό σύζυγό; τη; επεσεν είς την κατά τού φοουοίου έφοδον. "Επειτα 
έπανέκαρύεν εί; Γαλλίαν ρέ τά λείύανα τού στοατού εκείνου καί έ
λαβε μέρος είς την εκστρατείαν τού 1813· παρην δ' έν Βώτζεν, Αεϊ- 
πσίκη καί Ούατερλώ. "Οτε ό στρατό; άνωογανώθη, αυτή προσεκοζ- 
/ήθη εί; τό 4ον σύνταγμα τή; γραμμή: καί μετ’αυτού συνεξεστρά- 
τευσεν εί; την 'Ισπανίαν τώ 1823 υπό τόν δούκα τη; Άγκουλέαη;. 
Άπό τού 1830—1831 ήτο έν Αφρική. Τώ 1S59 έπήγε πάλιν 
αυτόθι, ένθα καί έρείνε ρ-'χοι τού I860. Άκοζούθω; έπήγεν ρετά 
τού αύτού σώρατο; εί; Ίσσουδούνον καί οί υέν αξιωματικοί τη έ- 
χορηγησαν σύνταξιν, οί δέ στρατιώται έλάτοευον αυτήν ώς ειδοΛου. 
Μέχρι δέ τού τέλους τη; ζωή; αύτη; διετήοει τά; σωματικά; τη; 
δυνάμεις καί άπέθανε θάνατον ό)ως άλυπου καί άπονου.

ΜΕΛΙΣΣΑΙ ΕΝ Δ1ΥΛΙΣΤΙ1ΡΕΙΩ ΖΑΚΧΑΡΕΩΣ.— Οι εκτεταμέ
νοι λειμώνες έπί τών οχθών τού "Οοερ παρακίνησαν πολλούς καλ 
λιεογητά; κτημάτων νά διατηοώσι ρεζίσσα;· αλλά. τά Λογικά ταύτα 
ζωΰ»ια φαίνεται, ότι έποοτίρων νά Λαρβάνωσι τό ρέζι αυτών ρε 
οσον τό δυνατόν ολίγου κόπον καί έπί πολλά παρελθόντα ετη συνεί- 
θιζον νά φοιτώσιν εί; δύο διύλιστηοεΐα ζακχάοεως, άτινα ησαν εκεί 
πλησίον. Αί μέλισσαι τοιαύτα; ευνοϊκά; πεοιστάσει; ευρούσαι πα- 
ρήγαγον πολύ ρέλι καί οί ρελισσοτρόφοι τούτο παρατηρησαντε; σιε- 
τηοουν δεκαπλάσιου καί είκοσαπλάσιον άοιθρόυ κυψελών παρ όσα; 
έφύλαττον ποοηγουρένως. Οί ζαχαοοδιύ/ισταί δρω; τυχαίω; πω; 
εύοόντε; τά; ρελίσσα; πολύ ενοχλητικά;, συνάρα άνεκάλυψαν, οτι 
ού ρόνον δχληραί, άλλα καί επιζήμιοι φίλαι ήσαν καί τούτων ενεκεν 
άπεφάσισαν την έξολόθρευσιν αύτών. Καί τούτο κατο>ρθωσαν κλει- 
σαντες αίφνιόΓίο»; πάσα; τά; Ούρα; καί θυρίδας καί ειτα ηνοι.αν 
σμικράν οπήν, πρό; ήν αί ρέ).ισσαι πετώσαι έφονεύοντο κατα χι
λιάδας διά κρονίσκου ζεοντο; ύδατο;. Λί φονευόρεναι ούτω ρεζισ- 
σαι έβάλοντο ακολουθώ; εί; λέβητα, ίνα έξαχθη ή ύπεξαιρεθείσα 
ζάκχαρι;. ‘Υπελογίσθη, οτι ώς ε7.'/.του.υ:3ριν. Ά«.τ αυτόν τόν 
τοόπον έφονεύθησαν εί; εν ετο; καί ότι έςήχθη έξ αύτών ζάκχαρι; 
αξίας 50 λιρών πεοίπου. Άξιοσηαείωτον δε έστιν, ότι αί ρέζισσαι 
ούά'ε'ποτε έπειραζον τήν έκ κοκκινογουλίων ζάκχαριν ρί/ρ'· 
)Χσεως αύτη; ένεκα τη; δριαεία; όσαη; τού φυτού*  τήν καλαροζάκ- 
χαοιν δρω; έγεύοντο διύλισρε'νην η ρή.

’θ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ*,  ό Άστήρ καί ή Σ ηραία, 
έφηρερίδε; τού Λονδίνου, άπαντώσι δυσκολίαν, ίνα παρεχωσιν έγ
καιρου; φύλλα εί; τόσα; χιλιάδα; άγοραστών καθ’ έκάστην πρωίαν. 
Ή ποώτη τών είο^υ.ίνων εγΓ,α-ώ.οων ΐ~/ΐΐ τήν μεγαλειτε'ραν κυκλο
φορίαν πάσης άλλη; πρωινή; έν Λονδίνο) έφηρεοίδο; τού ενός δηνα
ρίου καί άντίτ πα αύτης καθ'ήμ-'οαν πωλούνται ύπερ τά; 100,000. 
ΊΙ Σημαία ?ν τινι τών τ:οοιαΖόντ^ν αύτη; φύλ.λουν av'c'irl^-v^ 
ότι. εν τώ τυτταγραψείω ττς τού λοιπού θά τυπόυωνται 4 3,000 αν 
τιτύπων έν τω διασ-ήματι ριά; ώοα; δια τών Ξντϊ).ΐστ;ρων ττι·- 
στεριών καί ύπεσχ^θη, ότι θά δύναται νά δίδη εί; πάντα, δστι; έ
χει έν δηνάριον νά δαπανήση, λίαν ποοίί τήν τελευταίαν λέξιν τού 
τελευταίου ρήτορο; πάση; συζητήσεως, συντόρου ή ρακρά;, γενο- 
ρένης τήν εσπέραν έν τώ Κοινοβουλίω. Τωόντι άξιον απορία; είναι, 
πώ; κατορθόνουσιν οί άγγ)οι δημοσιογράφοι νά δηροσιεύωσιν τήν 
πρωίαν λεπτομερή άφήγησιν τη; εσπερινή; συζητησεου; έν τη 3ου)'ό 
των λόρδων ή τών κοινοτήτων, ήτι; πολλάκις διαρκει ^χρι της 
1 2ης μεσονυκτίου ώρας, ετθ' οτε δε καί ρέχοι της 2α; καί 3η; ρ. 
το μεσονύκτιον. Καί δέν δηροσιεύουσι ρόνον άπλην καί ξηράν τήν 
άφηγησιν της έσπερινης συζητήσεως, αλλά καί πεοίληύιν αύτών καί 
ρετ’ αυτήν έν τώ αύτώ φύλλω άρθρα έπί τού όλου θέματος τη; συ
ζητήσεως.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ τών τεχνιτών πρό τινων ήρερών έγε'νετο έν Πα- 
ριτίοις, ίνα συνδράρωσι τρεις τεχνίτας έξ εχάττης ειδικής συντε
χνίας νά εττισ/.εγθώσι τήν προσεχή Διεθνή "Εκθεσιν τού Λον
δίνου καί ίδωσι τάς βελτιώσεις καί τάς έφευρέσει; δσας άφορώσι 
τήν τέχνην αύτών, ύπό τόν όρον επανερχόμενοι νά δώσωσιν τάς 
αναγκαίας πληροφορίας είς τούς συναδέλφου; αύτών περί πάσης 
βελτίωσε ως καί έφευρεσεως, ήν θά ειδ<ωσιν έν τη έν λόγω εκθέσει.

Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΦΙΛΙΠίΙΝ, πασίγνωστο; γάλλο; γελοιογράφος, ε
σχάτως ρ.ετίστη έκ της προσωρινής ταύτης ζωη; είς τήν αιώνιον. Ό 
ρακαρίτης αύτό; καθίδρυσε τήν δηροτικωτάτην γελοιογραφ^κήν τών 
Παρισίων έφηρερίδα Charivari, δι*  ής εδειξε τό γ.ωυ.ΐ7.ον αυτού 
πνεύμα.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ έδηροσίευσε κατάλογον 131 
ράρων καταστραφέντων καί φοιτοβόλων πλοίων ρετακινηθέντων ύπό 
τών έπαναστατών άπό της ένάοξεως τού έρφυλίου πολέρου έν 
Άρερικίί.

Ό περίφημος πορσελάνιος πύργος έν Νανκίνω της Σινικής, δστι; 
ήγέρθη “ώ 1412 ώς ρνηαεΐον ευγνωμοσύνης είς Αύτοκοάτειραν έκ 
τη; οίκογενείας Μιγζ, είναι δκτάγωυο; και 236 ποδών υψηλός καί 
πάσα ή &)ραιότη; αυτού οφείλεται εί; τήν διαφάνειαν τής πορσε
λάνης, δι ής καλύπτονται οι τε τοίχοι καί αί δοοφαί.

ΥΠΑΡΧΕΙ ειδός τι άοιδών ιχθύων έν ταίς θαλάσσαις καί τοΐς 
ποταμοί; τής Μεσημβρινής Άρερικής, οιτινες έκβαζλουσιν ρε)ωδιζόν 
ήχον όροιάζοντα τώ τών εκκλησιαστικά)'? οργάνων, άτινα εχουσιν 
αί εύρωπαϊχαΐ έκκλησίαι. Περί τών ρελωδιζών αύτών ιχθύων καί 
άλλοτε εποιησάρεθα λόγον εν ενί τών προλαβοντων φύλλων ήμών.

ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΗΡ11ΠΟΥ. — Ό σίρ Καοολος Λυελλη; 
προετοιραζη είς δηροτίευσιν πόνηρα έπιγραφθησόρενον * Γεωλογικαί 
Μαρτυρίκι περί τή; Άρχαιότητος τού Άνθοώπου,» έν ώ θά συλ- 
ζεχθ'υσιν όλα τά γεγονότα τά άφορώντα τό ούσι&)δίστατον τούτο 
και φιλονεικούρενον ζήτημα.

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.
ΕΝ Άν.βούργω εί; IIρώσσος, άπολέσας πρό τινων ήρερών άπα- 

σαν τήν χρηματικήν αύτού περιουσίαν έν τη χαρτοπαιξία, η?το- 
κτονήθη έκ τή; λύπης καί άδην.ονίας του. Σηρε^ωτεον οε, ότι απο 
τήν άοχήν τού νέου ’έτους συνέβησαν άζλαι δύο αύτοκτονίαι εκ ό
μοια; αιτία; προελθούσαι καί ή νεωτέρα τού Πρώσσου είναι τρίτη. 
Τί; οϊδ· πόσου; τό δλεθριον αύτό έλάττωρα ρέχρι τούδ: ώθησεν 
είς αύτοχειοίαν I

ΣΥΝΑΓΕΛΑΣΜΟΣ ΠΤΗΝΩΝ. — Πολλά είδη π'-ηνών, ζώντα 
είτε ρόνα είτε κατά ζεύγη έν καιρώ θέρους, ά’ρχονται νύν συνα- 
θοοίζόμενα εί; ρεγάλα; άγέλα;, καί έπισκεπτόρενα τού; κήπου;, 
τά έσάιχωοα, καί τάς αύλά; τών γεωργών. *11  προ; τον συναγεζα- 
σρόν αγάπη φαίνεται ούσα κοινή σχεδόν εί; όλα τά είδη τών πτη
νών· και, εί; τινα έξ αύτών είναι τόσον ισχυρά ή ένστικτο; αύτη 
δομή, ώστε ν.ατανιν.ά καί τό αίσθημα τή; ζηλοτυπίας, δπερ γυσι- 
κώ; αναπτύσσεται είς τά τότε ζευγαρόνοντα, ό)ς παραδείγματος 
χάοι,ν συμβαίνει εί; τά; χελιδόνα;, εί; τά; κορώνα; καί τούς ν.ο- 
λο/.ούς, πτηνά καθ’δλας τάς ώρας τού ’έτους όντα συναγ-λοιστικά. ΊΙ 
φύλαξι; τών νεοσσών διά τή; έπιρελού; κατακρύόεω; τών φωλεό)ν 
αύτών φαίνεται ούσα ή κυρία αιτία τών μοναστικών εξεων τών πζεί- 
στων οικογενειών τών πτηνών κατά τόν χρόνου τής επωάσεω;· διότι 
έκείνα τά πτηνά, ών αί φωλεαί είν’ έκτισρέναι εί; ύύηλά; καί απρο
σίτου; θέσεις, δεν παύονται συναναστρεφόμευα καθ’ ον χρόνον δια- 
τελούσιν έκτρέφοντα τού; νεοσσούς. Αλλά καί έκείνο)ν ετι, ών αί ε- 
ξει; είναι λίαν ροναστικαί καθ’ ον χρόνον οι νεοσσοί είναι ανίκανοι 
νά προστατεύωσιν εαυτού;, η πρός κοινωνίαν έξι; επανέρχεται ευ
θύς ώς αύξήσωσιν οί νεοσσοί ασκούντο);. δ)στε νά ηναι ικανοί νά 
ζώσιν άφ’εαυτών. Εί; έ/ώδη χωρία ά'οχεται ή σ-υλλογή τών λι- 
ρναίων πτηνών ευθύ; όις η αύξουσα δύυαρι; τών νεογνών πτηνών 
καταστήση τήν τούν γονέο>ν ’ένστιν.τον φροντίδα άχρηστον· αύτη όε 
η σΆάογη παρετηοήθη, οτι ά'οχεται ένωρίτερα κατά τινα ^τή, οτε 
ή έκλέπισις έγένετο ποωίαώτεοα. Παοευθύ; δε άρα τής συλλογής 
τών πτηνίών γευορένη; ό κυνηγό; δεν έ/ε·. πλέον εργασίαν, διότι τά 
πτηνά, ούτο) συνειλεγρένα, φοουοούσιν όξυδερζό); ώστε δεν εξα- 
πατώνται. Καί εί; αύτά τά. μικρότερα πτηνά, 6); εί; τά; χελιδό
νας, τά στουθία, τού; κορυδαλλού;, τού; σπίνους, άπερ διατρέχουσι 
ρ-ίζονα κίνδυνον έκ τό)ν ίεράκων ή έκ τών άυθθι'·πο)ν, ό συναγε- 
λασρό; είτε είς έσμάοια συνάθροισις είναι κάλλιστον μέσον ά- 
σφαλειας.

ΠΛΙΙΡΟΦΟΡΪΑΙ ΠΕΡΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ.— Εί; τού; σιδηροδρό
μου; τού Ήνο>ρένου Βασιλείου τή; Μ. Βοεττανία; ύπάρχουσι νύν 
πλέον τών είκοσι διαφόοων ένασχολήσεωυ, έκαστη; άποτελούση; 
ίδιον εργον. Εί; τά εογα ταύτα ένασχολούνται πλέον τών 10ί>,0.-0 
άνθοώπων· καί κατά τούς υπολογισμούς δύο τοΐς εκατόν έκ τού ό
λου πληθυσμού -/.εοόαίνουσι τά ποός ^οίάογ.ζια.ν έ/. τών σιόηοο- 
§ρόμων.

ΓΟ ολικό; αοιθ'ζός τών είς τήν ύπηοεσίαν τή; δι’ άομάτονν ποοεία; 
άνδρών, τών ιδίως άνηκόντοιν είς τό τρήρα τού ταχυδρομικού γρα
φείου, είναι, όπόταν πλήοης, υπεο τού; 3ϋΟ, ό>ς έξη;·
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Οί γοαμμ.ατείς καί οί κατατάκτο.ι καταγίνονται εν ααι.ρώ της 

πορείας είς το κατατάσσειν τά; έπιστολάς κατά τά; διευθύνσεις αύ
τών καί εί; τό έγγοάφειν είς τό Γώ.υλίον όσα εχουσι σχέσιν ποός τό 
’έργον αύτό. Έογαζόμενοι ιστανται όοθι.οι οί πλεΐστοι, άν καί ’έ- 
γουσι καθίσματα πρό; χοήσιν· αλλά φαίνεται, ότι οί πλ-ΐστοι αύ
τών προτιμώσι νά όρθοστα.τϊώσι στηρίζοντες συγ/οόνως τό δεξιόν 
γλουτίον έπί τού χείλους της τοαπέζη.ς, έφ*  ή; διαλέγονται καί κα- 
τατάσονται αί έπιστούαί. Λέγουσιν, ότι δύνανται σταθερώτερον νά 
κρατώσι τό σώρα εί; τήν όηθ-ίσαν θέσιυ, ή είς πάσαν άλλην.

Ό μέσος όοος της α.ποστάσεο^ς τών πορεαών^ άς όιανύουσιν οί 
γραμ.ματεΐς αύτοί καί κατατάκται, είναι πεοίπου 170 μίλια· ό δέ 
ρέσο; όρο; τού δαπαυωρένου εί; τήν σιδηροδοορίαυ χοάνου είναι 
περίπου πέντε καί ήρίσεια ώοαι. ΊΙ μεγίστη ν.ατα^α'λλον.ένη τα- 
χύτης έπί τόιν ταχυδοορικών αποστολών είναι ή μεταξύ Λονδίνου 
καί Δόβερ. Κατά τήν σιδηροδρορ.ίαν ταύτην όιν.νύονται τεσσαρά
κοντα τέσσαρα ρίλια εντός μιας δ)οας, συμπεριλαμβανομένων εί; 
τόν λογαριασμόν καί τών έν τοίς σταθμοί; χοουοτοιβών. Ίΐ άπό- 
στασι; δε, είς ην οί ταχυδρομικοί φάζελλοι ρετακορίζονται διά σι
δηροδρόμου, είναι τώρα ύπέρ τά 30,000 ρίλια καθ’ έκάστην ημέ
ραν. Αί ταχυδροριζαί άραξαι διαφέρουσι πολύ τών ύπό τών επι
βατών α.ατεχομένων, ήτοι δέν είναι διηοηρέναι διά διαιρέσεων καί 
έχουσι ρήζο; άπό είκοσι μέχρι; είκοσιν έπτά ποδών.

ΑΙ ΩΡΑΙ ΤΟΙ’ IJMEPONΥΚΤΙΟΥ. — Τό ήρερονύκτιον ήρξατο 
διαιρούμενου εί; (ώρας άπό τού έτους 293 π. X , οτε ό Παπίοιο; 
Κούρσωρ ήγειρευ ηλιοτρόπιου (ρεριδιάυαυ) εί; τόν έν 'Ρώμη Κυοίι- 
νάλιου ναόν. Πρό της έφευρέσ^ω; τών ύδρωλογίων, 158 π. X., δη
μόσιοι κήρυκε; έζήρυττον έν *Ρώρη  τόν χρόνου. Οί Σίυαι διαιροϋσι 
το ημερονύκτιου εί; δώδεκα ρέρη, έκαστου έκ δύο ώοώυ συγκειμέ
νου. Οί ’Ιταλοί άριθροΰσιυ τάς είκοσι τέσσαοας ώοας κατ’έξακο- 
λούθησιν αντί νά διαιρώσι τό όλον ήμεοονύκτιον εί; δύο δωδεκάδας, 
ώς ημείς πράττομεν. Έν Αγγλία τό μέτρημα τού χρόνου ήτο έξ 
ίσου άβέβαιον καί δύσκολου. Et; τρόπο; συνίστατο είς την χρησιν 
).αμπά$ύ)ν7 εξ ών τρεις δάκτυλοι έκαίουτο εί; μίαν 0)οαν, καί έξ 
λαρπάδε; ήναπτου είκοσι τέσσαρα; ό')ρας. Αί λαμπάδες έφευρέθη- 
σαυ ύπό τούΆλφρέδου, καθ’ όν χρόνου είσέτι ησαν άγνωστα έν Αγ
γλία το*  εκκρεμή ωρολόγια καί. τά τού θυλακίου, ήτοι κατά τά 886 
μ. X.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΑΙΩΜΠΛΟΥ (πατάτας). — Ή ιστορία τού 
γαιωμηάου παρέχει πειστικόν παράδειγμα περί της έπενεργείας τού 
κύρους. Έπί πλείουα; ή δύο έζατουταετηοίδα; ή χοησις τού πολυ
τίμου τούτου φυτού άπήυτησε σφοδοοτατηυ άντίστασιυ πού; εισα
γωγήν. Επί τέλους Λουδοβίκο; ό ιέ , ποοσαομόσας έν άνθος τού 
φυτού εί; τόν επενδυτήν αύτού καί παοουσιασθεΐ; έν μέσο) τών αύ- 
λικών εδωκευ άφορρήυ, ώστε ή καταυαλωσις τή; 5ολβώδου; αυτή; 
ρίζης νά γείνη γενική εί; δλην τήν Γαλλίαν.

ΓΑΖΕΤΤΑ1 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ —'Ο Κ. δε Σαιυφοά είς τά «Ι
στορικά περί Παρισίο)υ δοζίρια» αυτού ιστορεί τά εξής πεοί τή; 
ενάρξεως τών έφηριρίδων· «'Ο Θεόφραστο; ‘Ρευωδότος, ίατοό; έν 
Παρισίοι;, συνήθροιζε παυταχόθεν τά νέα πρός διασκέδασιυ τ<ών πε-

ΦΕ3Ρ.ΊΥΛΡΙΟΥ 20,18621

Σ Τ Λ Τ I Σ Τ I Κ A I.
ΠιΣΤΕΥΟΥΣΙΝ, οτι δύο εκατομμύρια πεοίπου είδη ζώων»® 

φυτών της τε ςηοά; καί θαλάσση; ύπάοχουσι. Τουλάχιστον 101 
χιλ. είδη φυτών καί 4 00,00 J ζωυφίων ρόνον ύπάρχουσι γυωστΐ 
μέχρι τούδε.

ΕΙΔΗ ΦΥΤΩΝ.—Ό αριθμός τών ήδη γνωστών τοίς 3οταυολό^ 
φυτών ύπεοβαίυει τά; 100,000 ειδών. Άλλ’ επειδή όλοέν ά'ΐαα^ 
λύπτουται είδη φυτών καί επειδή είσέτι ή επιφάνεια της γης 
κατά μέγα. μέοοζ ανε'··. ώ;ηζο:Ά ύπολογίζουσ'.υ οί βοτανολόγοι, όπί 
ολικό; αριθμός τών ειδών τών φυτών αναβαίνει εί; 200,000. Ό 
Θεόφραστο; (π. X. 390) έγυώοιζε ρόνον 500 είδη, ό δέ πολύρ· 
ταγενίστεοο; αύτού Πλίνιος, ό άποθαν^ώυ, ώ; γνωρί-ομ.εν έκrfc 
ίστοοιας, τώ 79 ρ. X. έκ τ··.υ α,αθυριάσεων τού Ρεζουβίου, όπ: 
τότε κατά ποώτηυ φοοάυ έξεοόάγη καί κατέχωσε τήν Πορτπμ® 
καί τό 'Ηράκλειον, έγνώριζε 1000 είδη. Οί φυσιολόγοι τού ρετ« 
νος άνεβίβασαυ τόν άοιθυ.όν τών είδ(ών είς 1,400. Ό πεοίοηια; 
Αιννέος τώ 1753 έγυώριζδ 3,9.38 καί ό αυτός τώ 1762 ν.νειί· 
λυ·{νε α.αί αλλα ποίύ.ά. είδη, (ώστε άνεβίβασε τον ολικόν άριθρόν αϊ
τών εί; 8,800· ό δέ (Ίύίλδευώ πεοί τά; άο/άς τοΰ παρόντος aw- 
νυς κατά τό 1807 ηύξησε τόν αοιθν.ον αύτών εί; 20,000 άίώ 
καί ού πολύ ρετά ταύτα τώ 1S20 έν τώ 3οταυικώ κήπω τών Πι· 
ρισίων ηριθμούντο ,”>6,000. Τω 1817 ή συλλογή τού Κ. Δελεσ?» 
του έν ΙΙαοισίοι; συνέκειτο έξ 86,000 ειδών· τώ δέ 1851 ό y£p- 
ρανό; βοταυολόγο; Στευδάλης ύπελόγιζε τόν ολικόν άοιθμόν τώ) 
τέως γνωστών ειδών εί; 93,000, έξ ών 80,000 ησαν άνθοβόλα^»· 
τά, καί 15,000 έκ τιών μ.η άνθούντο^ν.

11 ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. — Ή έπιφάυ-ια τή; αύστρ» 
κή; αυτοκρατορία; είναι 1 2,1 04 τετοαγωυικώυ μιλίων, οί δε κάτοι
κοι 33,297,957, οίτιυε; κατοικούσαν 713 πόλεις, 2,468 κωαοκί 
λεις καί 64,208 χωοία. Ό άοιθμός τών νώηοια.'ών αναβαίνει ίί; 
65,565 άτόμων, τό δέ εκκλησιαστικόν εισόδημα, χωοί; νά συρΛ· 
ρίλαρβάνηται τό της ΟύγγαοίαςΊ Τοαυσυλβανία; καί τών στρατί*  
τικών μεθορίων, ύπεοβαίνει τά 7,000,00.) φράγκων. Ή Αύστ· 
υπερβαίνει πάσας τάς άλλα; έπικοατείας κατά τόν άοιθμόν τδ» 
στοιχειοΑών σ/ο'λεί'ων εί; ά οοιτώσι 4,000,000 ραθητώυ καί ί 
ών τήν διατήοησιυ δαπανώυται ετήσιοι; 4,000,01)0 φλωοιυίων. |

ΠΕΡΙ τό 36ου ’έτος της ηλικία; τού άνθρολπου ό μέν ίσ/^Ι 
συνήθως παχαίνει, ό δέ παχύ; ισχναίνει. Μεταξύ τού 43ου « 
50ού ό άνθρωπο; άπόλλυσι τήν ό'ο-ξιν έκείνηυ,ήν είχε μέχρι τής 
χή; έκείνης τού βίου αύτού, ή κρασί; του μαραίνεται, τό πρόσωή 
άρχίζει νά ριτιδώται, η δέ γλώσσα αύτού έν τη ελάχιστη άυησυπ 
καί διαταράξει τού τε σώρατος καί πνεύματος δύναται νά περιτί 
κηται και νά αδύνατή νά συυαοθοιόση τάς λέξεις. Κατά τήν πεΜ 
δον ταύτην τής ηλικίας τού ανθρώπου οί μυς αύτού καθίστανται^ 
λυγιστοί, αί αρθρώσεις ασθενείς^ αί αισθήσεις έςα.σθενούσι 
ύπνος του ολίγος καί ήττουα άυάπαυσιυ καί άυακούφισιν παρα 
εις τό άπηυδηρένου σώρα. Έν τοιούτοι; παραπόυοις διανύει ty1 
δύο ετη ό άνθρωπος· ειτα δέ άυαλαρβανει νέας δυνάμεις καί ζ* 1] 
ρος καί άκραίος εξακολουθεί ρέχρι τού 61ου ή 62ου έτους, 
μοία μεταβολή άαμβανει χώραν, αλλά μετά μ.εγαάειτέρονν συμ^ 
μάτων α.αί ύπό τοιαύτας παθήσεις διανύει τό έπΟ.οιπον διάση^ 
τού βίου αύτού. Ταύτα βεβαίως παρατηρούνται συνήθως εί; ύ'/’·® 
άνθρωπον; τό τε σώμα καί πνεύμα, εί δέ μή είς τούς πάσχο^ί 
έστο) καί τό έλάχιστον πάθηρα, όπεο οπωσδήποτε ήλλοίωσε τόν^ 
γανισρόν, δέν δυνάρεθα νά παοατηρήσωρεν τήν άνωθι μνημ^ 
θείσαν μεταυοάήν. *Λ)).ά  πόσον όάίγοι είναι δυστυχώς οί ύπερ®· 
νοντε; σήμερον τό 60όυ έτος τής ηλικίας των! Λί περί δι«ρχί7 
καί ρακροβιοτητο; τών άνθρολπων στατιστικαί διαφόρων εύρ^ 
7.ών χο>ρών ύπελογίζουσι τόν μέσον όρον τής ζο/ής τών κατοί^1 
πολύ ρικρόν, τουλάχιστον έν Γαλλία ό μίσος αυτός όρος εύρεΟί 
ήτο 42 ’έτη. I

Κ ΑΊΆ τήν φθινοπωρινήν περίοδον 38 τοΐς 0;0 έξ όλων τών 
βάντων θανάτο^ν εν Αγγλία καί Ούαλλία ήσαν ρεταξύ παίδων 
κροτέρων τών 5 ετών τήν ηλικίαν· σχεδόν 20 τοίς 0 Ο ρεταξύ^· 
θρώπων αγόντων τό 60όν έτος καί άνω· 13 τοΐς 0;0 ρεταξύ^· 
·χόντο)ν 4 0—60 ετών ηλικίαν. Λί άναίογίαι αύται σχεδόν 4^· 
καί κατά τά προλαβόντα έτη.

ΚΑΊ Λ τό παρελθόν έτος 1861 ή ποσότη; τού τείου ή ε^- 
λωνείων τού Ήνωρένου Βασιλείου ληφθείσα ήτο όλη 78

οια λίτρων, το os z;
• 'ν. *Η  ολική δέ τώ 1861 εισαγωγή τού τείου, όταν βευαιωθη, 

^βζθίί ΆΛτά πάσαν πιθανότητα έω; 90 έκατορρυρίων λίτρων.
Τζ τής ποσότητας ταύτης δύο έκατορρύρια λίτρων έκορίσθησαν έκ 

λιμένων τής ’Ιαπωνίας, οιτινες νεωστί ήνοίχθησαν είς τό βρετ- 
\>ικόν έρπόριον καί 11/2 εκατορ. λίτρων έκ Ναγασάκης καί 
Κ«ναγάβα?·

15»;; τοΰ ην- ι 
ηβόντοί πιριϊχουσι ττ,ι έποαένζζ περίληψ*  τί; ΤεΛενταία;

αοιΟωέτιαι; τών χατοίχων τοΰ Κανχ'ίΰ. έν τρ βοριίγ Άμιριχρ I 
“Γ ί'Εχ τών 2,506,755 χατοίζων τού Καναδά 1,917,777 έγεννιή- 
. ίν τώ τόποι. Οί ϊΰν.'/ζνιϊ· χάτοιχοι τοΰ Κανκίά, ό'ντε; BpsT- 
τα>ΓΖ4ς καί γαλλικής καταγωγής, εισίν ίσοι σχεδόν κατ αριθρόν,
-οι 1,037,170 οί έκ Βρεττανών καταγόρενοι καί 880,607 οί in 

ί>ά^ων' τν' ταθτα πολυπληθέστερα στοιχεία τού ήρετέ- 
πληθυσρού έπονται οί ’Ιρλανδοί 241,123 τόν άριθρόν· οί Άγ- 

G.oi *αι θδαλλιανοι, 127,129· οί Σκώτοι, 111,952· οί ίθαγενεΓ; 
-ών Πολιτειών τής ’Αμερικής 64,399 καί οί Γερρανοί καί άλλοι Τεύ- 
-ονε;, ολικός άριθρός άπαριθρεΐται 23,853. Μεταξύ τούτων 
-ίναι 11,^13 ραύροι, οιτινες κατοικούσιν όλοι σχεδόν έν τώ Άν&) 
Καναδά. Οί δ’ επίλοιποι κάτοικοι, εύάριθροι όντες, δέν έχουσι ρί- 
γαλην σημασίαν έν τή κοινωνία. Σηρει/»τέον δρω;, ότι έμειναν ρό- 
>ον 12,717 ’Ινδοί παρ’ήυίν, καί ρόνον 8,061 Γάλλοι έκαραν τόν 
^αναδάν τόπον διαμονής αύτών, έξ ών οί περισσότεροι τών τριών 
-Ετάοτο)ν κατοικούσιν έν τώ Άνω Καναδά. Έρχόρβνοι είς τό ζή- 
-γ·μα τών θρησκειών, παρατηρούρεν, ότι 1,200,870 είσί ‘Ρωμαιο
καθολικοί καί ρετά τούτους έπονται οί τής Άγγλικανικής εκκλησίας 
οπαδοί, ών ό ολικό; άριθρό; άναβαίνει είς 374,887. Ειτα ^ρχον- 
ται οί Μεθοδισταί (οί Ούεσλεϊανοί είναι ό ισχυρότατος κλάδος) ά- 
παοιθμούρενοι ώς 372,462· οί Πρεσβυτεριανοί 346,991 τόν ά- 
οιθαόν, έξ ών οί οπαδοί τής Έλευθέοας Εκκλησίας κατά ρικοόν ύ- 
^•οβαίνουσι τούς τού Κίρκ καί οί ΒαπτισταΙ, οιτινες είναι 69,310. 
Πολύ δέ λυπηρόν είναι να εύρωρεν 18,730 άνθρώπων ρηδερίαν 
ποεσβευόντων θρησκείαν άπολύτως. Παραβάλλοντες τήν κατά τό 
1861 κατάστασιν ήρών πρό; τήν τού 1831, παρατηρούρεν, δτι ό 
ολικό; πληθυσμό;'τή; χολοα; ηύξησε κατά 36 τοίς 0/0 (άπό 1,842, 
965 εί; 2,506,775). Οί ιθαγενείς Καναδιανοί τότε ήριθρούντο 73 
τοΐς 0/0 έκ τού όλου πληθυσμού, ένώ τα>οα 76 τοΐς 0/0, ήτοι 
πλέον τών τριών τετάρτων. Οί γάλλοι Καναδιανοί ήσαν τότε 35 
τοΐς 0/0 έκ τού όλου πληθυσρού, νύν δε σχεδόν 38 τοΐς 0/0, δπερ 
έσίίν άπόδειξι; τής κοινής ιδέα; περί τή; ταχεία; φυσικής αύξήσεο»; 
τής φυλής αύτών. ‘Η ρωραέκή εκκλησία τότε psv ηρίθμα Μ τοΐς 
0/0 οπαδούς έκ τού ήρετέρου πληθυσρού, νύν δέ σχεδόν 54 τοΐς 
θ/θ ρεταξύ τού όλου πληθυσρού.»

Η θνητότης έν τοΐς νοσοχοαείοις τώ> Παρισίων είνοιι 1 εις τούς 8 
έξ όλων τών τίσαχθέντων καί νοσηλευθέντων άσθενών, έν δέ τοι; νο- 
σοκομείοις τού Λονδίνου 1 εί; τούς 1 2 άσθενεΐ; καί έν τοι; νοσοκο- 
αείοις τής Σκωτία; ή θνητότη; εύρισκεται έτι ρικροτέρα.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ έκθεσι; δεικνύει,δτι έν Παρισίοι; έγεννήθησαν κατά τό 
1860 51,056 τέκνα καί άπέθανον 41,261 άνθρ.,ώς·ε ό άριθρό; τών 
γεννήσεων ήτο ρεγαλείτερο; τού τών θανάτο>ν κατά 9,795 ύυχών. 
Παοατηοειται δέ, ότι έξ όλων τών γ»ννηθέντ»»ν τέκνων 14,092 ή
σαν νόθα καί έκ τών θανόντων τώ 1 860 έν Παοισίοι; ρόνον επτά 
άνθρωποι ήγον ηλικίαν άπό 95 —100 έτών, ένώ έν Λονδίνω σχε
δόν καθ’ εβδομάδα άποθνήσζουσιν άνθρωποι εί; ηλικίαν 95—1U0 
ετών, πολλοί δέ καί άνο) τού εκατοστού έτους.

ΤΟ Γραφειον τών Προνομίων έν Αγγλία έχει ετήσιον καθαρόν 
είσόδηρα, άφαιρουρένων όλων τών δαπανών του, 20,000 λιοών.

ΑΙ εισπράξεις κατά τήν έβδοράδα τήν λήγουσαν τήν 18ην ία- 
νουαρίου έξ όλων τών σιδηροδρομικών γραμμών τής Μ. Βρεττανίας 
καί Ίολανδίας ολικού μήκους 10,039 μιλίων άνέβησαν εί; 460,619 
λιρ. άπέναντι 459,338 λιρ. είσπραχθεισών κατά τήν αντιστοιχού
σαν έβδοράδα τού παρελθόντος έτους 1861 έκ γοαρρών ολικού μή
κους 9,846 μιλίων, έξ ού φαίνεται εφέτος αύξησις 213 ριλίων καί 
1,281 λιρών.

ΑΙ όλικαί στρατιωτικαι δυνάρεις τών τε βορείων καί νοτίων Ά- 
ρεριζανών σύγκεινται τουλάχιστον έξ ένός έκατομμυοίου άνδρών, 
συνεπαγόντων έξοδα ημερτ^ίως πλέον τών 400,000 λιοών· καί τά 
ολικά έτήσια έξοδα άρφοτέρων τών διαραχορένων μερών §εν όύναν- 
τζι νά ήν«ι δλιγώτερα τών 180,000,000 λιρών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΜΑΜΑΞΩΝ. — Κατά τήν τελευταίαν έξα- 
ρηνίαν τού παοελθόντος έτους 1861 αί άτμάραξαι τών κομιδών 
επί τής σιδηροδρομικής γραμμής Μχγν.εστρίας, Σχεφφιέλδης καί 
Λικονσάΐαρ ήσαν υπό άτρόν έπί 180,881 ώρν.ς, έξ oiv 94,083 έ- 
δαπανήθησαν είς οδοιπορίαν, 61,656 είς ώθησιν τών κοριδών καί 
25,142 είς στάσιν. Κατηνάλωσαν δέ αί ρηχαναί 61,837 στατή
ρας άνθράκων καλλιτε'ρας ποιότητος καί 439,238 στατήρας κοινών 
ανθράκων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΛΚΩΡΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝ
ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ.—‘Ο ακόλουθος πίναξ δεικνύει τόν άριθρόν τών 
θανάτων, οιτινες έίτήλθον έξ έκρήξεων καί άλλων περιστάσεων έν 
τοΐς άνθρακωρυχείοις· τόν αριθμόν τών τόνων τών έξορυχθέντων 
ανθράκων καί πόσοι τόνοι άναλογούσιν είς έκαστον θάνατον, άνά 
^άν έτος άπό τού 1850 μέχρι τού τέλους τού 1860 έν τή Μεγάλ/j 
Ήρεττανία.

Έτι;. Θάνατοι. ’Εξορυ/Θ. τόνοι. Τόνοι si; sxa<
1850— 1 117 6,623,099 56,607
1852 92 6,464,953 70,271
1833 80 6,731,960 84,149
1851 71 7,258,703 102,235
1855 89 7,395,823 83,099
1856 78 7,950,862 101,936
1857 71 8,428,484 118,711
1858 68 8,749,262 123,724
1859 85 8,798,235 103,508
1860 153 8,232,690 60,351
Οί ταρισσότιροι θάνατοι, ώ; τ:ν.ραττ,ριϊται ώ τγ άνωτίρω πίνακί 

τυνέβιισαν τώ 1860, ών τού; πϊ.ιίστονς έπήνίγχϊν ή τρομερά ινρε- 
?ι; τού έν Βονρραδώνω άνΟρατιωρνγείοο.

ΔΙΚ ΑΣΤΙΚΑ ΓΑΛΛΙΑΣ.
ύΛτ,. Άζλ

ΑΪ-λ;; χαζου^γοίιζεϊον, τό ννν ίάρ-ϋον εις Βούογον, έάί- 
■ρό ρ.ιχρύΰ φριχτόν χαχούργςαα, ΰνκπο'λαύν είς τέ,ν ανήμτ,ν 

κνηριαν zrt;, και η σιαϋοητο; πρό; αζοζα.^ία; επιορέπεια τού αν- 
δοό;, καθαπεο καί ή παρ'αυτού συνήθη; κάκωσι; τή: συζύγου ού 
ρόνον έγίνοντο συνήθως άντικείρενον συνομιλίας είς τήν εξοχήν, 
άλλα καί πολλάκις τιγιηγον αύτόν είς τά πρός εγκλήματα δικαστή
ρια. Φαίνεται δέ, ότι έξ φυγέν έπ) μαιηρόν χρόνον νά ^ωρ'/,θ^ ά- 
πλώς διότι τά θύρατα ήσαν έν γένει άγνωστα είς τά πέριξ χω
ρία, διότι οί φόνοι εξετελόυνΐο ρεσούσης τής νυκτός, καί διότι ά
φ’ ού άπεγύρνονε τά πτόιρατα εθαπτεν αυτά άνευ αναβολής.

Τό καχουργοδιζεΐον κατεδίζασε τό τεοα; τούτο ειξ θάνατον, διό
τι έφόνευσεν έξ νέας (έδείχθη ότι εννέα άλλαι ειχον έκφύγει) πί
στευαν δε, ότι ή σύζυγο; ένήργει φοβούμενη τά; άπειλάς Τού συ
ζύγου άν ήθελεν έκρυστηρευθή τά εγκλήματα, άπεφάσισε έπιεικέ- 
στεοον καταδίκασαν αυτήν εί; είκοσιν ετών ειρκτήν.

καί Χαίαρ. (
Μαοτΐνος Δυαολλάοδ, ήρερορίσθιο; έ,ογάτης τό έπάγγελρα, άγων t 

τό πεντηκοστόν δεύτερον έτος τής ηλικίας, καί ή σύζυγος τούτου, ι 
πέντε έτών νεωτέρα, κατηγορήθησαν ώς έκ συστήματος δελεά- ι 
σαντές τινας νεάνιδας υπηρέτριας λόγω μεν οτι προύτίθεντο νά 1 
ττρομηθεντοίσιν αύταΐς θέσει; είς τά; έν τί? έξοχη οικογένειας, εργω ι 
δέ δελεάζοντας αυτά; μετίγερον εις μονήρεις τόπους καί έφόνευον. <

Έκ τών γενορένων ερευνών Καρά τής άστυνορίας δείκνυται, ότι 
οί ην.ττιγορούμενοι τιρξν.ντο καί διετέλουν διαπράττοντες τό άποτρό- 
παιον αύτών έργον άπό Τού γε^ρουαρίου 1853 [Αχρι ραίου । 
1861, χαθ’ήν εποχήν ή άποΤυχούσα απόπειρα φόνου τής Μαρίας < 
Πισχιώνος συνετέλίΊίν είς τήν άναχάλυψιν τού έγκληρατικοΰ αύτών ι 
σταδίου. Έκ δέ τών καταθέσεων τών μαρτύρων φαίνεται πιθανόν, 
ότι τά διηγηθένΤα υπό τής Μαρίας Πισχιώνο;, τή; τόσον ευτυχώς 
έκφυγούσης τών όνΰχων τού φονέο»ς, ήσαν πιστοτάτη περιγραφή 
πολλών όμοιων τρηγιηών συρβάντων.

Τήν 2οην τού παρελθόντος μν.ίου ή ρνηρονευθίΐσα Μαρία Πι- 
σχίώνος, έπιθυρούσα, ώς φαίνεται, ν’ ά)λάξη τήν έν Λονγδούνω οι
κίαν, όπου ύπηρέτέι, έπλησιάσθη έπί τής γέφυρας τής Γυίλλοτιέρας 
ύπό τίνος, οψιν εχοντος χχ·ιοιν.οΰ, ncd ένδεδυρένου ώσεί κοινό; έρ- 
γάτης, Ήρώτησεν αυτήν άν ήδύνατο νό^όδηγήσρ αυτόν εϊς τι γρ^·~ 
γεΐον, otto'j προρηθεύουσιν ύπηρετρία;. Ητο, είπε, κηπουρό; έντίνΐ 
άγροτική οικία πλησίον τού Μοντλυελ, καί στέλλεΤαι παρά τού κυρίου 
αυτού είς Λούγδουνον όπως φροντίση καί μιοθώττ, unriphpioivt ΊΙ 
θέσις ήτο εξαίρετος· 230 φράγκα κατ’ έτος μισθοδοσία, άφθονα 
δώροι, καί ή εργασία σχεδόν άσήααντο;. «Αυτή ή θέσις ίσα ίσα ά- 
ρέσζει καί είς έρέ,» είπεν ή Μαρία Πισχιώνος. *Κάγώ  νορίζω, ότι 
τώ όντι είσαι κατάλληλος δι’αυτήν,» ύπέλαβεν ό κουψίνους κηπου
ρός, «πλήν ρία μόνη ^νσν.ο).ία υπάρχει ότι είναι ανάγκη ν’ άναχω- 
ρήσωρεν άρέσως.» Εντός ολίγων ώοών τά πάντα ήτοιράσθησαν, 
καί ώς ένύκτονεν έφθασαν διά τοΰ είς Γενεύην σιδηροδρόμου είς τό 
Μοντλυέλ. Ενταύθα άναλαβών είς τούς όίμους ό άυμολ/.άρδ τό ν.ι- 
Φώτιον της ^ϊ(/.ρίσ.ς Πισχιώνος είπεν αύτη νά τόν άκολουθήση εί; τήν 
έπαυλιν, «ρικρόν διάστημα διά μέσου τών άγοών πορευόμενοι θί- 
ίομεν άφιχθή ταχέως είς τόν πρός ον όρον, η Καί όρως τό μιχρόν 
αύτό διάστηρα έδείχθη έκ τών ύστερων ότι ήτο ρέγα. Τής Μαρίας 
ή υπομονή καί τό θάρρος έπί τού οδηγού ήρξαντο κλονούρενα· αί
φνης δέ καί όλοτελώς έσβέσθησαν, όπότε ό Δυρολλάρδ καταθέσα; 
Τό κιβώτιον είπεν, οτι σέν ήδύνατο πλέον νά μετακόμιση αύτό πε
ραιτέρω, ζαί οτι έξ κνάγηης εγν.σ.τκίείποίν αύτό είς τόν αγρόν θέλει 
επανελθεί καί ρετακορίσει τήν επιούσαν ήρέραν. Ταύτα διήγειρον 
εντελώς τήν ύπόνοιαν τής νέας, ητις νύν επηγρύπνει προσεν.τιηώς 
είς πάσαν κίνησιν του πλαστού κηπουρού. Καί τοι αυτός προδήλω; 
προίτρεπεν την νίαν νά προπορεύεται, εκείνη άπίγευγε νά πράξης 
τούτο, καί πάντοτε εί'πετο βήματά τινα όπισθεν, Είδεν αυτόν, έν ω 
διέβαινε, δραξαντα χαμαί χονδρόν πά.σσνύ.ον,μετά δε κύ-pavTa καί 
λαβόντα δύο ή τρεις βαρείς λίθους· επί τέλους, παρετηρησεν αΰτόν 
άναζητούντά τι υπό τό εργατικόν ύποχάυισον αύτού, όπερ έκείνη 
ύπώπτ-υσε ρή ήναι όπλον. Τότε παρευθύς σταθοϊσα άνεβόησε· -Μέ 
έξηπάτησα;· δέν προχωρώ πλέον!» «Έφθάσαρεν πλέον» ήτο ή άπάν- | 
τη σι;, και παρευθύ; ό Δυρολλάρδ ποοσεπαθησε νά περιβαλη τήν 
κεφαλήν τού θύματος διά βρόχου σχοινιού· πλήν έκείνη, όρμηθεΐσα 
εκ τού αίσθήρατο; τή; αύτοσυντηοήσεω; άνίτεινε αμγοτίρας τάς 
χεΐρας προς τά άνω, καί ούτω, εμπόδισε τήν κατάβασιν τού βρό
χου, όσϊις άντί νά περικυκλώσρ τόν λαιρόν περιέβαλε ρόνον τόν 
πέτασσον, δν καί έτιλλ-ν ολίγον. Ή νέα τότε, δροραίως φυγούσα 
διευθύνθη όπου ήδυνήθη νά διακρίνη τό πλησιίστατον γώς. *Ο  δρό
μος ήτο ρακρός,πλήν ή Μαρία Πισχιώυο; οιρμ-ησε διά μέσου άκαν
θων ζαί βάτο)ν καί υπερπήδησασα τό πεοίφοαγρα τού σιδηροδρό
μου άγίχετο εί; οίκημά τι εί; τά πίριξ τη; χώμης Βαλλούς έπικα- 
κουρένη τήν προστασίαν τών κατοίκοιν. Τό έντοορον αύτης πρό- 
σωπον, ή κατεσχισρένη ενδυμασία καί ή πλήρη; άλληλουχία τών 
διηγηθέντο)ν έβεβαίουν προδήλως περί τή; άληθείας τών ύπ' αύτής 
λεγομένων. Έν τώ μεταξύ χρόνω ό ΑυμοΏ.άρδ, παραιτηθείς της 
καταδιώξεως τού προσδοκωμε'νου θύματος, ρετεκόρισεν είς τό με
μονωμένου αύτού καλύβιον τό κιβά>τιον τό πεοιέχον τήν ρικράν πε- 

’ ριουσίαν τής κόρης. Έκ Τής περιγραφής τής δοθείσης ύπό τής Μα
ρίας Πισχιώνος ενώπιον τών άστυνορικώ> άοχόντων έν Βαλλοΐ, 
Ιδίως δε έκ τού περιστατικού, ότι ό προσποιούμενο; τόν κηπουρόν 
είχεν έπί τού ανώτερου χείλους ουλήν τινα ζαί όγκον, αμέσως αί 

f ύπόνοιαι έπεσαν έπί τού Δυρολλάρδ· δι’ δ καί ένεργήθη κατ’ οίκον 
ερευνά τού καλυβίου, εις δ ού μόνον της κόοης αυτή; ή περιουσία 
εύρέθη, άλλά καί πλήθος έυδυράτων άλλων γυναικοζν, όλων, ό>ς ε- 
γαίνετο, άνηζόυτων είς την αύτην τάξιν γυναικών· πολ)ά τούτων 
ησαν είς τεμάχια διηρημένα (δζ άν έδείανυον τρομεράυ συμπλοκήν 
λαβούσαν χώραν· ούχι ολίγα είχον κηλίδας αίματος. Μετά ταύτα 
ό,τε σύζυγος καί ή σύζυγος έφυλακίσθησαν. “Οτε τά τού καταγω
γίου αυτών κακουργήματα εξετέθησαν είς τό κοινόν, ή ζγανάκτησις 
είς τά πέριξ τού Λουγδο^υννυ έχορυγώθη είς τόν ύύιστον βαθμόν. 
Μητέόες καί θυγατέρες ηλθον νά άναγνωρίσωσι τά φορέματα έκεί
νων, ούς πρό χοόυωυ άπώλεσαν, καί περί ών της μυστηριώδους ά- 
φανείας συυτετοιμ.αέυη τη χαρδία εμαθον έπί τέλους έκ των περιε 
χομίνων τού χαΐυ^ίου τού Δυμο'Γίάρδ.

Προσκληθείς νά δώση λόγον τινα τών αποτρόπαιων αύτού ώμο- 
τότοιν ό χαν.ούργος ηδυυήθη μόνου νά έξυφάνη άπίθανόν τινα διή- 
γησιν, ότι δήθεν ητο τυγάόν καί άναπόφευκτον οργάνου συμμορίας 
όγδοήχοντα Ιγστών, καί ότι έάν έτόλρα ν’ άπειθήση εί; τά έηείυοιν 
προστάγματα, άμεσος θάνατο; έπεκρέρατο κατά τή; κεφαλή; αύ
τού. Ί1 δέ σύζυγο; είπεν, ότι αιτία, ή; ένεκα διέπραττε τάς απάν
θρωπους καί κτηνώδεις αύτάς πράξεις ό σύζυγος ητο ού μόνου τού 
κέρδους η επιθυμία, καί ότι, έγ εηάστης περιπτώσεως έφόνευε τό 
θύρα πρός xalviptv της ωμότητας καί τής ατιμίας. Έπί τίνος πε
ριπτώσεων συμβάσης τόν δεκέρβριον τού 1858 νέα τις υπηρέτρια 
άπαχθεΐσα άπό Λουγδούνου εί; τό πυκνότατου δάσος τού Μοντ- 
μαίυου έτάφη έν ω έζη.

Τό έκ τή; φριχώδους ταύτης δίκης διεγερθέν διαφέρον ηύξησε 
φυσικώ τώ λόγω έτι ράλλον έκ τής άλληλοδιαδόχου έρφανίσεως ώς 
μαρτύρων διαγόρων ύπηρετριών, ύποστασών &>ς ή Μαρία Πισχιώ- 
νος όμοιους κινδύνους Χαί άγαλλορένων νύν έπί τ^ αίσία αυτών 
δοαπετεύσει. Καί αύται άυεγυογοισαυ του ν.αχούργου. Το δε πάν
των παραδοξοιτατου είναι, ότι ούδερία υπόνοια κατά τή: αγωγή; 
τού ΑυμοΏ.άρδ είχε πρότερον 
είς τά πεοίχωοα έλογίζετο ό):
ρος άνθρωπο;· το στρυφνόν καί άγριου της διαθίσεως, ή προς ό-

ΑΝΤΙΘΑΛΑΜΟ2; ΤΟΤ ΑΙΚΑΖΤΗΡΙΟΤ ΕΝ ΤΩ<.
ΜΕΓΑΡΩι ΤΟΤ ΑΟΤΚΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΑΣ.

Ή παρακιιμίνη tlntov Gtwpeltai, ώς έν τών αρίστων 
προϊόντων τής γραφΐδος τοΰ ζωγράφου Άγγου" ίλήφθη δί ή υπόθεσις αυτής έζ άρθρου τής νομοθεσ ίας τοΰ 
αΰστηροΰ πολιτικοΰ δικαστηρίου τής Ένετίας, ΐχον- 
τος ούτως"

«'Εάν πατρίκιος, μή έζωρισμένος έκ τής Ένετίας, 
προσέΧθη ΐίς τήν ΰπηρισίαν ζένου ήγβμόνος, έζαιρου- 
μένων τών ίιρίων καϊ κΧηρικών τών κατοικούντων είς 
'Ρώμην, θέΧει αμέσως ιινακαΧεΐσθαι έπϊ ποινή ΰπο- 
στάσεως τής οργής τής κυβίρνήσεως" έν ιϊπειθεία δέ οί πλησιέστεροι αΰτοΰ συγγενείς θέλουσι φυΧακίζε- 
σθαι, καϊ μετά παρεΧενσιν δόο μηνών θέλουσι λαμ- 
βάνεσθαι μέτρα τοΰ νά φονεύηται ό τοιοΰτος, οπού 
καϊ άν εΰρίσκηται, καϊ έάν τοΰτο ήθελεν είσθαι άδύ- 
νατον νά κατυρθωθή, θέλει ζημιοΰσθαι τών δικαιωμά
των τής εΰγενείας διά ψηφίσματος τοΰ συμβουλίου 
τών Δέκα, καϊ μετά ταΰτα θέλουσι λυτροΰσθαι οί συγ
γενείς αΰτοΰ. ο

Ό Κ. 'Άγγος έν τή εικόνι ταύτρ αναπτύσσει μεγά- 
λην πνεύματος δεζιότητα περϊ τήν εκθεσιν τών χαρα
κτήρων" έπονομάζεί δέ αυτήν Άντιθάλαμον τοΰ Δικα
στηρίου έν τω μεγάρω τοΰ δουκός τής Ένετίας.

Ο ΡΟΔΑΝΟΣ ΚΑΙΑΙ ΠΛΗΜΜΤΡΑΙ 
ΑΤΤΟΤ.

Αι εΰρύταται πεδιάδες τής γαλλικής επαρχίας Βρέσ- 
σης, αί τήν σήμερον τοσοΰτον καλλιεργημένοι καϊ 
εύφοροι, έκαλύπτοντο τό πάλαι ΰπό πυκνότατων αδια- 
βάτων δασών, τών όποιων ίχνη μόνον σώζονται ένια- 
χοΰ’ άναμεσον δέ τών πεδιάδων τούτων ρέει ό έζοχος 
ποταμός 'Ροδανός, εκατέρωθεν δέ τών οχθών τοΰ ό
ποιου ύπάρχουσιν άμπελοι, άγροϊ διαφόρων σιτηρών 
προϊόντων, 'ιχθυοτροφεία καϊ έπαύλεις. Ή έπϊ τά 
βελτίω όμως μετατροπή αύτη τοΰ τόπου έπήνεγκε 
κακόν αποτέλεσμα. Αί οχθαι τοΰ ποταμού, αίτινες 
πρότερον συνείχοντο καϊ ισχυροποιούντο διά τών δυ
νατών καϊ διακεκλαδωμένων ριζών τών δένδρων, έσχη- 
μάτιζον φυσικά στερεά χείλη, δυνάμενα νά άνθεξω- 
σιν είς τά ρεύματα τοΰ όρμητικωτάτου ποταμού τής 
Ευρώπης" άλλ’ ήδη έστερημέναι τών στηριγμάτων 
τούτων, άπίβησαν ανίσχυροι πρός άπάντησιν τών 
έζο^/κώσεων τοΰ ποταμού, καϊ ώς έκ Τούτου γεννίόνται 
τήν σήμερον μετά διαρκείς ραγδαίας βροχάτ πλημ- 
μύραι καϊ καταστροφαί. ’Άλλη αιτία τών κατακλυ
σμών τούτων είναι τό Δέλτα τοΰ 'Ροδανού, τό καλού
μενου Αα-Καμάργη, καϊ τό όποιον οί Γάλλοι μηχα
νικοί δέν ήίυνήθησαν μέχρι τοΰδε νά έπιδιορθώσωσι 
καϊ μετασχηματίσωσιν είς έπεοφελή χρήσιν. Πρός 
θεραπείαν δέ τούτου τοΰ κακού δύο παρουσιάζονται 
τρόποι, ό τής έκ νέου καταφυτεύσεως τών οχθών καϊ 
ό τής άνορύζεως διωρύγων μεγάλων δι άρδεύσεως, έζ 
ών ό μέν πρώτος, παρεκτός τοΰ ότι απαιτεί παρέλευ- 
σιν χρόνου μακροΰ, ήθελεν είσθαι καϊ πολυδάπανος, 
ό δέ δεύτερος είναι καϊ ό ταχύτερος καϊ ό ήτταν δαπα
νηρός, καϊ τοσοΰτον εϋκολώτερος, καθ οσον είναι καϊ 
έντελώς έγνωσμένος ΰφ' 'όλων τών μηχανικών. Τώρα 
μάλιστα, οτε τά δύο έθνη Άγγλοι και Γάλλοι εΰρί- 
σκονται είς πλήρη αρμονίαν, ήδύναντο μηχανικοί έζ 
άμφοτέρων σνσκεφθέντες νά έφεύρωσι τό αρμόδιόν 
μέσον πρός έζασφάλισιν τής έιτυχούς ταύτης χώρας, 
καϊ απαλλαγήν αυτής άπό τών τοιούτων δυστυχη
μάτων.

Αδύνατον δέ είναι καί είς αυτούς ετι τούς καλώς 
γνωρίζοντας τά μέρη, δι ών ό 'Ροδανός ρέει άπό τής 
Λυών μέχρι τής Μεσογείου, ΐνα σχηματίσωσιν ιδέαν 
τής καταστροφής τής γενομένης έκ τής ΰπερχειλήσεως 
τών ύδάτων τοΰ ποταμού τούτου κατά τό 18‘>6, μέρος 
μόνον ελάχιστου τής όποιας παρίστησιν ή ήμετέρα 
εικονογραφία. Ή πλημμύρα έκείνη είχε καλύψει 
εκτασιρ γής, κατά τινας μέν 600, κατ άλλους δέ ! 200 
αγγλικών μιλίων' όπιοσδήποτε δε τό δυστύχημα ες~α- 
θη μέγα καϊ ανυπολόγιστον. 1 ά ευφορωτερα μέρη 
έκείνης τής χώρας είχον καταστροφή καί 40,000 οι
κιών κατεδαφισθή έν μέρει ή όλοκλήρως.
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Ο ΑΑΗ IIAEEAS 
ΗΤΟΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΟΤΙΙΣ, ΤΥΡΑΝΝΙΑ. 
ΙΣΤΟΡΙΚΙΙ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣ 

ΥΠΟ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ θ. ίϊΕΚΌΥ·

— ^'τί, τή? Χάμκω? σά τιμημένο? άθρω- 
πο? . . . σ ομολογαω τήν άλήθεΐα I , . . έχω δοσμένο 
όρκο στοάς Γαρδικιώτα? νά πάρω χίλια φλωριά γιά 
τή σκλαβια τοΰ ηιόκα τη?, καϊ πεντακόσια γιά τή 
θρηνημέυη κεφαλή του, σά ναταυε κοτόπουλο' εΐπεν 
ουτο? γελών μετ' άπαθεία?.

— Τραβιξου, Ζιδρέ ! τραβίξου! έμμανή? έκραξεν ό 
Αλί)? καί πριν τελειώση τά? λέξει? ταύτα?, μέ κόμην 
κυματιζουσαν α)? λέοντα? χαίτην έπήδησε ξιφήρη? κα- 
τα^ τοΰ Βέλιου κράζων, τό κεφάλι τοΰ Άλή δέν είναι 
δια το δούλου καϊ μισθωτόν σπαθί σου νά τό πάρη.

Βάρτου, μωρέ Βέλιο, βάρτου, εΐπεν ό Νικοτσά- 
Ρα<ή''β Βελιο?, οστι? δεχθεί? τό τρομερόν κτύπημα 
τού Αλή διά καταφρονητική? άντικρούσεω? εί? μάτην 
εζητει νά έξέλθη τή? αμυντική? θέσεώ? του καϊ υά λά
βη επιθετικηυ, ει? ήν ώ? έπΐ τό πλείστον υπήρχε μεί 
ζωυ υπέροχη προ? του? εύζώνου? καϊ άτακτου? τούτου? 
μονομάχου?.

Εα κτυπηματα του Αλη ησα,ν ραγδαία ω? ή χάλα- 
ζα, άν καϊ τά πλείστα ήσαν πρώτα δηλ. τή?'κεφα
λή?, ήσαν διαδοχικά, συνωδεύοντ3 δέ άπό ΰβρει? καϊ 
εγγυκτικα επίθετα έξ άμφοτέρων τώυ μερών. Πραγ
ματικό? αί σπαθαι των, λεπίδε? δαμασκιναϊ, καμπταί 
και ύδατώδει? έρριπτον κλαγγισμού?, άργυρώδει? ή
χου? και σπινθήρα?, α'ίτιυε? έχάυοντο εί? τό φώ? τή? 
ημέρα? καί έμεναν αόρατοι.

Είναι ορθού και δίκαιου υά εϊπωμευ, ότι έντή άγρια 
ταυτη μονομαχία ή άυδρία τοΰ Βελήζαδε δέν ήτον ού- 
δέ κατά τρίχα κατώτερα τή? τοΰ "Ελληυο? άρματω- λοΰ. Ο δε Βέλιο?, οστι? είχε δύο τιυά? υπέροχά? πρό? 
το μέρο? του τόν τε σύντροφόν του Νικοτσάραν καϊτό 
\δι·011 ή7ΓεΡ»^όίίΐνου όνομά του, ένόησε πρώτην φοράν 
ότι, άν, ω? έντιμο? αρματωλό? δέν μετεχειρίζετο δό
λου, ή πυροβόλον, ή δέν έπεκαλεΐτο τόν βραχίονα τοΰ 
πρωτοπαλληκαριου του, άλλ’ έξηκολούθει τήν μονομα
χίαν ταύτην μέχρι? υστέρων μακράν τοΰ υά έξαπλώση 
ω? ηλπιζε προ τώυ ποδών του νεκρόν τόν Άλή, έπρε
πε τουναντίον σοβαρωτερου νά φροντίση περί τή? ί
δια? ζωή? του.

, Ο Νικοτσαρα? εμενευ απαθή? θεατή?, δεικνύων ά- 
κεραιον καί μοναδικόν χαρακτήρα, ώ? νά παρίστατο 
μαρτυ? άμφοτέρων τώυ μονομάχων. Ένεκαρδίου άνευ 
οιακρισεω? τον φαινόμενου, ότι ύπεχώρει, ώμίλει καϊ 
προ? τούς δύο προειδοποιών τούτου? νά καλύψωσι τά 
'»Ρω'τσ καί άπροφύλακτα μέρη των, καί τοι? έπευθύμι- 
^V’ .T»’r, °TaV Τ“ Ka'L οΰτω κατεμετρώυ-
το αι υβρει? ήσαν περιτταί.

Η Ζιδρε όρώσα τήν έμπιστοσύνην τοΰ έραστοΰ αύ- 
τη? τηυ αυδριαν καί τόλμην του καί ότι είχε τό αύτό 
σταδίου με του αντίπαλόν του, ένόσω ό Νικοτσάρα?

ε ^ΒΡαινεν^άνεπτεροΰτο καί ήλπιζεν, ότι δυνατόν 
να εξελθωσι σώοι άμφότεροι έκ τοΰ άώρου τούτον κιν- 
ουυου.

Καθ ήν στιγμήν έυ τούτοι? ό Νικοτσάρο? έτυχε νά 
eXP στραμμένα τά νώτα πρό? αύτήν, ΐστάμενο? με
ταξύ ταυτη? καί τών διαμαχομένων μερών, άνοίγει τό 
επι των νωτιαν αύτή? κρεμάμενου δισάκκιον καί ή έν- 
το? αυτου, περιστερά, περί ή? πρό όλίγου άνεφέραμεν, 
δια μια? επεταξεν άνω τή? κεφαλή? των πρό? του Τό- 
μαρου.

Ο τοσον πλησίου αυτών πτεριγισμο? ώ? οιωνό? ει
ρήνη? διεκοψε τού? έκ τή? φοβερά? ταύτη? πάλη? ά- 
παυδησαντα? μονομάχου?' ό δέ Νικοτσάρα? πρώτο? 
εστραφη και ύψωσε τό τουφέκι νομίσα? οτι ΰπήρνε 
εκεί προδοσία τι?. Συγχρόνω? 0μω? ή Άθιγγάνη έκρα
ξε «μ-τα . . κάποιο πετεινό ή άγριοποΰλι ήτο καθι- 
σμενον coco 7τ\τ^σίοΐί.),

,Ουδει? ετερο?^ τοΰ Άλή έγνώριζε καί ένόησε τόν σκο
πόν αν δε και ήτον άργά ένεψυχώθη 0μω? πολύ καί 
ητον^ έτοιμο? να επαναλάβη τήν μονομαχίαν μετά 
πλειονο? ηρωισμού.

Ο βεη? τοΰ Τεπελενίου καί ό άρματωλό? τών Ά- 
κροκεραυυειων ήσαν έξηυτλημέυοι ύπό κόπου, καθότι 
επι^ είκοσι λεπτά πεισματωδέστατα έμονομάχουυ' έ- 
θεωρουν ο εις τον άλλον μετά λύσση?, μάλιστα ό Βέ
λιο? ει? του οποίου τήν σπάθην πά? άλλο? τή? Ήπεί 
ρου ανδρειωμένο? ειχευ έω? τότε ύποκύψει, ήσθάυετο 
Ττασϊυ Tera7TeLVa>^V0V> ^ότι τοσαύτηυ ευρευ άντί-

Ει? του? χρόνου? έκείνου? ό άναγυώστη? δέν περι
μένει, να εύρη τού? άκροφυεΐ? τώυ ιπποτών χαρακτή
ρα? ευ τοι? στερνοί? τών όποιων κατώκει ή τιμή άπέ- 
σταλαγμειη, ει? τήν καθαρωτέραν καί λεπτοτέραυ αύ- 
τη? περιωπην- ούτε ήμεί? δυνάμεθα χάριυ περιφιλαυ- 
τια? να πλασωμεν τοιούτου?. "Οταν δύο εχθροί τότε 
συνηπαντωυτο και έπρόκειτο ό εΐ? νά έξολοθρεύση τόν 
άλλου, ούτε καυονε? μονομαχία?, ούτε όροι τιμή? περί 
όλαΖ^Τ- Η^θ,όδόλο?, τό αίμοχαρέ? καί τ/,? ' κ?7 ? \ου,κο^ παρηκολούθουν άδιακρί- 
τω? το ξιφο? και τα πυροβόλα των' τούτου ένεκα ό 
φ^ρωυ πιστόλια καϊ τουφέκιον ύπερεΐχε πάντοτε τοΰ

σπανιαι. Ο Αλη? προ πάντων, τοΰ όποιου τήυ φύσιυ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

ΚΕΦΑΑ. Γ.
ΜΙΑ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ,

Κατηγορεί? τού? Τούρκου? διά τό τυραννικόν των' 
πληυ γνωρίζει? να μέ ε'ιπή? Τούρκου, δστι? νά τραβά 
το σπαθί του~ δια υά κόψη μίαν γυναίκα, καϊ τοΰτο όιοτι αυτ?/ τω δίδει μίαν ορθήν συμβουλήν; γνωρίζει? 
eva 1 ουρκου, οστι? νά πληρόνεται διά υά πιάνη τά? 
γυναίκα? και να τάς πωλή εί? τού? Γαρδικιώτα? . . . . 
κρίμα στα τζαμπράσσια σου, έπρεπε καν υά λυπνθΰ? 
το ονομα σου, ζ 1

— Μωρή ψεύτρια Άτζιγγάυα, μάσσε τά χείλια σου 
γιατί του? βαυω κλαπαι?.... μή λογιάζει?, μωρή άρα- 
χυιασμενη.' πω? τώρα θά γλιτώση? ζωντανή; . . πισό ■ 
χέρα θά σε καρφώσω πάνω σέ κείνο γιά τό έλατο 
θωρα δω, μωρή Κατζιβέλλα... άμ γρωρίζω τό μαρα- 
φετιπου αρμηνεψε? το Μπέη γιά υά γελάση το Πα· 
παφθυμη και^ τού κατσιρδίση όξου άπό τό μοναστήρι... 
γρωνιζω ποια ηταυε ή Χέίθα, ή κόρη τοΰ Καπλάν πασ
τά? έκαΤυε^αί’ π£Ρ^^ι?) πού
τη? εκαμε? , να τη μπαρκαρη? σε μιά σάπια περγαν- 
τινα τη υυκτια που τα άδέρφια σου οί ώξ' άπ έδώ χα
λούσανε το ντουνιά,·. . . μάίυα, μωρή φιδοβιζάστρα, 
μάτι γρωριζω και άλλο ευα' πώ? μ' έρχεστε άπό τό 

αυροβουυι.... δυο νυκτομερια σά γεράκι παλαβόθη- 
κα να ροβολαω καταπόδι σου, άλλοιώ? χωρϊ? λόγο θά 
σα? ξαπλουα και του? δυο στο χοΰμα γιά υά ταΐζετε 
απόψε τ τσακαλια καϊ τού? κοράκου? μέ τά λέσια σα?.

Η τολαη καϊ ή ζωηρότη? τή? Ζιδρέ εί? τού? άυωθι 
λογου? κατ ουδεν ηλαττώθη. Κατεθορυβήθημικρόν τι. 
αμα ηκουσεν οτι ουτο? εγυώριζε τό μυστικόν τή? Χέί
θα? ^ rov τροπου τη? φυγή? τού Άλή έκ τή? μονή? 
τη?Πολλινα?, ουχι δι άλλο είμή διότι πάσα επιρροή, 
ηυ αιγνωσει? τη? ήδύναντο νά έξασκήσωσιν έπί τή? 
^σιδαιμονια?,απεβαιυεματαία-πλήν δέν άπηλπίσθη, 
r ε^ωθ^ οτι^ εφερε μεθ' έαυτή? φρικτά άλεξη- 
θαύααταναΓ^ πΡ°Μσωσίν μeγaλeίτepa 
θα-υματα Γυνή γουιμωτατη? καί διαβολική? φαυτα- 
™? ^εν εμαχετο μέ τά? περιστάσει?, δέν έκρουε του 
^°MSla^°V α-μ°)ν0ϊ' ^λλά <τυυεμορφοΰτο μέ αύ- 
^' Μακραυ του υά δείξη δειλίαν ή άποκαρδίωσιυ 
χαριεντιζόμενη και φιλάρεσκο)? μέ τά? δύο χεΐρά? τη? 
λαΤυηαυ°κ'νσα ^ίπτ^αυ μΖ
Daιναν κόμην τη? είπε' ~

■νι-λιάδ^^ μ°ΰ ^ίλιαις ^-ασχαλιαΐ? καί δυο 
χιλιαδε? φώτα' ποσο λυπούμαι πού δέ σ' έγνώρισα

Β°ν καπετανε, πριν υά γνωρίση?Ρ τήυ 
ειθα ανδρείο? και εύμορφο? ταλληκαρά? έπρεπε νά 

νααί ιδικο? μου' τώρα παρόμοιο? είσαι θυμωμένο? καί 
^υ ηξευρει^ούτε τί λέγει?, ούτε τί κάμυει?.^έλησμό- 
έω?τώοατ'μ^ η μ^ησ.σα ΖίδΡ^ κα1 Ο,τι έκαμα 
eco? τώρα το έκαμα διά τό καλόν σου, καϊ άτι άν δέν 
φερυα εω? εδω την στιγμήν ταύτην τήν Χέίθα, καί άν 

εί? τόπλαί1>'ν °σα συΐ'έβ.βσα’̂  α^1 ήθελεν είσθαι 
el a,v P°V^0V ^Ραν ταύτην ; καμίαν φοράν 
αιλώ κσθα^θωμ€ν °' μ0ν0ί Ka'L T0Te ό-
στικόν πΡ°σ^ ^οΰσα νεύμα έκφρα-

μέν<ύ ^ωΡ'^ Ύ^Ρί σΤ° Κ°σθ·° π°τ0 δέν θά- χω αλησβερισια με μια Κατζιβέλλα σάυ έσένα' μά 
και τα καρυδομαγουλα σου γοιαλίζουνε σά μετζοβίτι-

0 ψή Ιμμα,α rfj, z,g .
’t 1 ° Xot^ov Μττεη, δόνει? τή πάλλα, ή θά σοΰ ά-

ήββ ■ °υρ' mV ™

καϊ τό σΊταθϊ ΧΑ,. ν \

Αθιγγανη, οτε ό Άλή? έκραζεν. 7 V
τα7ό?Τ° σπαθ1 Τ0 δ/δ6ί ° ξων-

δι Τ^ωΡ6 δ°-λ’°.^νΧ°'7αΐδι’ τθ κάμε τό ναμά- 
Χ°Ρ^Ργια,ΧέκΡαξ^ΊΡΒ^ο?^  ̂
ματα μακραν καί ετοιμασθεϊ? διά τήν έφοδον

n ' tXel^ σκοπο να του καμρ?;

θέλομευ απαντήσει ημέράν τινα άνεπτυγμένην Xj 
λην την θηριώδη*  αύτή? υφήν, ήθελε χιλιάκι?^ 
ξΐΐ το τοιοΰτον άν δεν ήτον εί? ηυ θέσιν τον εύρΛ? 
μεν. Ό Νικοτσάρο? όμω? και ό Βέλιο? ήσαν 
σει? κατά τήν εποχήν εκείνην' εϊδομεν τόν Βέλι<£ 
παραδώση τό τουφέκιον πρό? τόν σύντροφόν του 
8εχθϊ/ τήν μονομαχίαν' δέν είχε λοιπόν ή στήθ0' 
στήθο? νά μέτρηση τήν άνδρίαν του μετ' εκείνη^ 1 
βεη, νά φονευθι) ή νά τόν φουεύση καϊ νά άττο? 
την κεφαλήν τον., Ο Άλή? πραγματικά)? έστάθη εί? τήν νεότητάί 
ανδρείο?, τολμηρό?, ριψοκίνδυνο? καϊ πανούργο? ? 
καϊ οι περικλεέστεροι τού καιρού εκείνον άρματά 
ηδη^ δέ πρώτην φοράν έπληροφορεΐτο τούτο καϊ ό 
η δε μονομαχία αΰτη έπέπρωτο όχι μόνον ώ? ΤοΑ 
να, τόν ανάδειξη ει? την Ήπειρον, άλλά καϊ ττρο^Ι 
Βελιον οστι? άπέβαλεν έκ τοΰ νοό? του τήν κατ?] 
νησιν, μεθ' ή? έθεώρει ευάλωτου τον εχθρόν τούτα»!

Η μονομαχία αΰτη, αν καϊ μεταξύ άνδρων τοι<ώ] 
φύσεω?, έπΐ ένό? τραχέα? καϊ απροετοίμαστου d 
φου?, οπερ έκτοτε έπωνομάσθη τό Χάνι τοΰ Άλή J 
θότι, έκτισε τό άχρι? σήμερον Ίσω? σωζόμευου ’J 
ννμόν του Χάνι πρό? άνάμνησίυ τη?, περιείχε J 
ρόμοιόν τι των άυθιππασκου των Ταμπλιέρωυΐ 
epi?ήτο , διά τό ξίφο? τοΰ Άλή' μάρτυρε? δέ J 
εύχεται ύπερ τή? ζωή? έκαστου, μία έκ των άβΐ 
τερών καλλονών, τάς όποια? ποτέ ή Ήπειρο? eye'J 
σ€’ αρχιδικαστή? δέ τούτων ό περιβόητο? JViko-J 
ρα?, ό εύθύ?, ό ανδρείο? έκεΐνο? άρματωλό?, pf/1 
θβλομεν καλλίτερου γνωρισθή, καϊ ό όποιο? ήθελε 1 
μησει οιανδήποτε κοινωνίαν, οίονδήποτε αιώνα καί! 
ήθελε βιάσει.

n II Ζιδρέ πρώτην ήδη φοράν καϊ αΰτη οφθαλμοί 
νω? κατεγίγνωσκε τό ανδρείου καϊ τολμηρού τοΰ 
όπερ άλλω? τε μόνου έκ τή? θερμή? γλώσση? Toy J 
γυωσκε. Τόν, έθαύμαζε λοιπόν καϊ έυδιαφέρετο ττ«1 
σότερον παρ άλλοτε νά του Ίδη νικητήν. Εί? Toiaiij 
περιστασιν εσκοπενε νά έκκενώση άμφότερα τάτι*  
λιά τη? κατά τού ανύποπτου Νίκου καϊ άποπερατάΛ 
αυτή τήν νίκην. Ό νού? τωόντι τή? διαβολική? y0J 
ση? κατα την στιγμήν έκείνηυ ήτον εί? περισσοτίΛ 
ενεργειαν^ άφ' όσον ήθελε τι? υποθέσει. Καϊ op.tof J 
πρέπει να κρύψωμεν, ότι μ όλα? τά? εύχά?, ά; ον*  
η Αθιγγάνη έκ τώυ ερωτικών στεριών τη? έέ-έττω*  
κατά τή? κεφαλή? τοΰ Βέλιου, έθαύμαζε συγχρίΐ 
την Απολλώνιου καλλονήν τού τέκνου τούτου τία»· 
κροκεραυνειων. Ό Βέλιο? ήτον ό Άδωνο? τή? TovJ 
ρισ?·' ητο μάλλον υψηλό?, πελιδνό?, μέ χαρακτϊΐ 
στικα τύπου των ημιθέων, εΰζωυο?, εΰταρσο?, καί] 
ποντιζωυ ενώπιον τή? αρρενωπή? αύτού εύσωμία; J 
του? ωραίου? γαλανού? τού Άλή οφθαλμού? Καϊ fl 
μετάξινου αύτοΰ κόμην. Ή Χέίθα τόν ήγάπα irepiJ 
θο)?' ετρεμευ ήδη ώ? φύλλου ούχί δι έαυτήυ άλλα J 
την ζωηυ^ έκείνου. Ήλπιζεν εί? τήυ άνδρίαν του J 
νυΧ«το νά νικήση, Ίνα τήυ παραλαβή μεθ' εαυτού. ■ 
πεθυμει τοΰτο καλλίτερου ή νά παραδοθή προ? τ:ί 
πατέραν τη? Καπλάν πασσά, περί τοΰ όποιου εκαςί 
ευνοεί μετά πόση? απορία? καϊ έκπλήξεω? ήδη ε’ιιώΙ 
θανεν.
,. '^°Χ. Οί μονομάχοι άυεπαύθησαυ έπΐ μικρή,I 
Αλη? εδωσε πρώτο? τό σύνθημα τή? ένάρξεω?' <<eiJ 
έτοιμο?» εκραξεν καϊ ώπισθοδρόμησεν, Ίνα 
τερου έπιπέση.

Τότε ή Άθιγγάνη τεθεΐσα πάλιν έν τω μέσοι aw· 
και αποτεινόμενη πρό? του Νίκου λέγει'

, Εαθω? παρατηρώ, καπετάυε, εδώ δέν ττρόκιιι· 
να μετρήσωσι τήν άνδρίαν των, διότι ή τοΰ ΰέλιομΐ 
ναι καϊ μεγαλειτερα καϊ όμολογουμένη, ούτε ττοΐο?· 
σκοτωση του άλλου' άλλά πρόκειται διά πεντακόΛ 
V Χ^ια φλωρια. Ειπέ με σέ παρακαλώ), άν τά irfl 
ρωσω> έγώ διά^ του Άλή, τοΰ λόγου σου, κυρ Νί.εο,Α 
του? αφήση? υά πετσοκοφτοΰυε ; γιά ίδέ πω? είυαιΛ 
ταματωμένοι !
„ Άεν είναι μονάχα διά τά φλωριά, είναι καϊΛ 
άλλο ποιο μεγάλο πράγμα, διέκοψευ ό Βέλιο?.

~^τα^ήτε.^... α? ίδωμεν άν δυνάμεθα νά σά? 
βιβασωμεν, ειττευ η Αθιγγάυη.
, —'Αχλυά στά μάτια σου Κατσιβέλλα !... ό Se>fl 

απο τέτοια δέν άγροικάει . . . εβγ άπό τή μέση « 
σε βαρεσα ! I

Αφού επιθυμή?, εύμορφέ μου Βέλιο, νά 
γυναίκα πού τόσο σέ καμαρόυει Α?αί φροΐν 

ζει δια την αυδρία καϊ τήυ εΰμορφιά σου, νά κτέ^Ι 
καϊ με τα? λέξει? ταύτα? έσυρε τό έπώμιόυ τη? *1  
εδειξε του? ερμογόυφικωτάτου? αύτή? ώμου?.

Ό Άλή?, οστι? τήυ ένόει, προσεποιήθη ζήλια»,Λ 
διαφυγοΰσαυ την ορασιν τοΰ Βέλιου καϊ ακρω? «4 
βαλλουσαυ πρό? καταπράϋνσιν τή? οργή? τοΰ άρΛ 
τωλοΰ. r' ' I

ίδωμεν, εαυ δυναμεθα τωόντι νά συμβ'ί] 
σθωαευ χωρϊ? υά χυθή αίμα, Βέλιο, είπευ και ό Μ 
τσαρα? . . . ακουμβησατε τά σπαθιά εί? τήυ γήν, 
σεθεσε καϊ επροχώρησε καϊ ούτο? έυ τώ μέσω fl 
διαμαχομενωυ μερών... ΤΙ ζητεί? άπό τόν Άλή, 

„ ^6υτακόσια φλωριά, καί ν' άπογράψη 'μο^"^ 
πω? θα φυγή όξου άπό τ?) 'Ρούμελη. "A? παη στο fl

+ΕΒΡΟΓΑΡΙΟΤ 20,1862·] Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ■ 7 crT« Φτάνησα, ή όθευ τ' άρεση στά γαλανα τα flVj\ του, γιά νά λιγοστέψη ή άχαμνή χώρα άπό τό 
■ ‘‘τοαό καϊ τή ζάλα που αύτοΰνο? ό χαραμοφάη? καϊ

ιιανάρσ του κάνουνε.^ χ
■’/ ,q Άλή? εσπευσε νά άρνηθή, όταν ή Ζιδρε έκραξε Κ ά μ1**’’·’ '"οίο'-'σα εκφραστικόν νεύμα προ? του έρα- Ι,Π? τ'>ς· , , - S/
■ __ Τοίαυτα? προτασει? πω? ουναται ο Αλί]?, καπε-I ' ι Βέλλιο, νά μή τά? δεχθή;. . . διατί δέν τά? είπε?1 ’ άρΧ'ϊ’’ ί'βελε? νά τοΰ πάρη? τό σπαθί του ;... ■ ^/γατε τά σκοτοθήτε μόνο δι ένα σπαθί;. .. δέξου, Ι’ϊλί") · ■ · · ελθέ νά γείνωμευ ολοι σταυραδέλφια νά κα
ί ώ’σωμ(ν φάγωμεν καϊ νά ξεφαντώσωμεν.
I _ ’Έχει? μιά γλ'ώσσα, μωρέ] Νεράιδα ποΰ τρέχειI σά ροδάνι κι’ άπιστομόνει . . . μηδε χαϊμαλή νά σου-I ναι r°v 7Γοίο γνωστικά δέν θά του βίγλιζε?, ά- I ^εκρί^θ ° Βέλιο?, οστι? μ όλου του υπεροπτικόν τρό- I δι °ύ άπετείνετο πρό? αύτήν, ήρξατο νά έμπνέη- I ταΐ τττό θαυμασμού διά τήν τόλμην τη?.I Ό Άλή? ύστατο σύννου? καϊ έδίσταζεν, όταν ή γό- I ησσα καϊ πάλιν του έξύπνισε διά δευτέρου νεύματα?I λίγουσα' , „ ,

___ Αίνου, Άλή , .. ή πρότασι? τοΰ Βέλιου σοϊ κά
ί α,νει τιμήν μεγάλην, διότι τό νά ζητούν νά σέ άποπεμ- 
■ ψωσι τή> Ήπειρον, δεικνύει ότι σημαίνει? ....
I _ Αίχομαι, εΐπεν ο βεη? τοΰ Τεπελενίου, άλλα ποΰI έίναι τά φλιορία ; ποΰ Θά εΰρω τόσα φλωρια;

____Σοΰ χαρίζω δέκα μερονυκτα τιά νά πα υά τά I φέρΐΐ ’/ Νεράϊδά σου, μπέη' μόνον θά σέ κρατήσω ρε- I χ·ρι όσου πού νει γυρίση.
I ' __ Eli τίσσαρα? ωρα? θα σου μετρήσω τά φλωρια,I Βέλιο, ίίμ’ ειποφάγωμεν διότι νηστική δέν έχω σκο-I πόν ν άναβώ πάλιν τά βουνά’ θά υπάγω νά σοΰ τά Ι φέρω άπό τήν Πλεντζα.

— Νίκο γραμματισμένε, γράψε τό χαρτί γιά ν ά- I σογράψρ ό μπέη? τό προσκύνημα, είπευ ό Βελιο?, I στρόφων τόν μύστακα με ύφο? νικητοΰ.
Οί οφθαλμοί τοΰ Άλή ήστραπτου καί ή υπερηφά

νεια του υπέφερε, κοθ' όν χρόνου ό Νίκο? συυέταττε 
τά? έγγραφου? συμφωνία?' πλήν εί? τά νεύματα τή? 
Ζιδρε? κατ έπνιγε τήυ χολήν αύτοΰ καϊ συνεκέντρου 
τήν υποκρισίαν του υπομονητικό)? ίιναμένωυ τό απο
τέλεσμα τώυ τεχνασμάτων τή? Άθιγγάυη?.

— Άπόγραψε, μπέη, για να γιυοΰμαι καρδάσιδε?, 
είπευ ό Βελιο? προσφερωυ ει? τούτου το έγγραφου.

Ό Άλή? τό ελαβε, τό άυέγυωσε καί κατηφή? τό υ
πέγραψε.

Ό Βέλιο? μετά ταύτα λίαυ ηύχαριστημένο? το ένα- 
πεθζσευ εί? τήυ ζώνην του.

— Τΐιάστε τάφα τά χέρια, είπευ ό λακωνικό? Νι- 
κοτσάρα? . ., μπέσα για μπέσα !

— Σκύψε τώρα νά σέ φιλήσω μπέη, είπευ ό Βέλιο?, 
πρώτο? τείνων τήυ δεξιάν αύτοΰ.

—’Ιδού καί ή ιδική μου, άπεκριθη ό Άλή? άυτασπα- 
ζόμενο? αύτόυ.

— Τί εχει? στο υτουρβά, κυρ Νίκο, τώρα υά μά? 
φιλεύση?, πριν πάρω τοΰ ψήλου, )]ρώτησευ ή Άθιγγά- 
νη, διότι έννοεί? νηστική δέν θά τρέχω διά τά φλωριά.

— 'Ψωμί, έλιε? καί κρεμμύδια . . . . μαζόνουμευ καϊ 
μερικά κούμαρα άπεκριθη ούτο?.

— Κάθησε, ωραία μου καί μπριλαυτένια Χέίθα. 
Ποΰ έπερίμενε? νά συναπαντηθή? σήμερον μέ τόν άρ- 
ραβωνιστικόν σου εΐπεν ή Άθιγγάυη λαμβάυουσα 
ταύτην άπό τήν χεΐρα·.

— Άμ συ νεράιδα με τά γλυκά άστροδιαβασμένα 
ματια, τί θά μου πληρώση?, καθήμενο? ό Βέλιο? ενώ
πιον τοΰ ετοιμαζόμενου γεύματα? καί χαριεντιζόμενο? 
ηρώτησε τήν Άθιγγάυην.

— Καί δέν λέγει? τί θά με χαρίση? ή αφεντιά σου, 
οπού έβγαλα τήν Χέίθα άττο τά νύχια τοΰ άσπλάγ- 
χυαυ Τρίκου καί ώδήγόυν αύτήν πρό? του πασσάν του 
αληθή πατέρα τη?, οστι? άμα τοΰ τήν ζητήση? θά σοΰ 
την δώση; ... . ό Καπλάν-πασσά? δέν θά εΰρη καλ
λίτερου γαμβρού άπό τόν εύμορφον καί άνδρεΐον Βέ
λιου. »

■— Σπολάτι . . . σοΰ σηκόνω τώρα τό βάρο?, είπευ 
ουτο? κολακευόμενο? καί γελών . ... θά τοΰ τήυ πάγω 
απατό? μου, άφοΰ πρώτα τήν παντρευτώ .... ετζι δέν 
δεν είναι, Χέίθα μου;

•— Ναι, ύπετραύλισεν αΰτη ερυθριώσα μέχρι βλε- 
φάρων.

Ο Άλή? ήτο σοβαρώτατο?, στενοχωρημένο?, κα- 
rVvv? καί πάντη άχαρι?.

Η γόησσα εγελα, ήστειεύετο, έκομψεύετο. άφήρει 
r°v νοΰν τοΰ δυστυχοΰ? Νικου καί έσκανδάλιζε ού μι- 
κρον τον τοΰ Βέλιου, ού τινο? τήν καρδίαν ήθελε πλη
γώσει βαθέω?, άν ή θυγάτηρ τοΰ Καπλάν-πασσά δέν 
€»χευ ήδη περιτυλίξει ολόκληρον αυτήν διά τώ)ν θελ- 

pwv TTJs·
Ευ τούτοι? καθ' όν χρόνον οί οφθαλμοί, τά χείλη 

^αι τα χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου τή? Άθιγγάυη? 
νσαυ ευ ένεργεία, αί χεΐρέ? τη? δέν ήσαν άργαϊ, άλλά 
ίι^τ επιτηδειότητο? ένό? θαυματοποιού, εί? τά τεχνά
σματα των όποιων ήτον άρκετά γεγυμνασμένη, έξήξευ 

του κολπου τη? τό φοβερόν τή? ντατούρα?
Φάρμακου.

' Λύτη ή έλαια είναι χαλασμένη άπό τό θανάσι
μου ζωυφίου όλων τώυ έλαιοδένδρων τό καλούμενου 

κερμεν . . . πούφ, είναι σει φαρμάκι πικρή, δέυ έιξίζει 
τίποτε, ελεγευ ή Ζιδρε δαγκάνουσα ελαίαν τιυά καϊ 
ρίπτουσα αύτήν. Ή άλλη αύτή είναι άπό τή? κοτρέί- 
κε? ή τα? κολυμπάδα? . ... τί σφαιροειδή? καί μέ με
γάλου είξουα είναι! . . . πάρτηυ, καπετάν Βέλιο, είναι 
άπό ί ό χέρι μου, φάγε την ει? τήν υγείαν μου. Mi] ζη- 
λεύη?, εύμορφη μου Χέίθα' σχαίνεται τόσο το.? Ά- 
θιγγάνα? ποΰ άμφιβάλλω άν θά καταδεχθή νά τήν 
παρη απο το χέρι μου. Μή φοβήσαι, κόρη μου’ άνθρω
πο? ποΰ ολίγο έλειψε να με κόψη μέ τό σπαθί του, 
είναι δυνατόν νά μ άγαπήση;

Ό Βέλιο? έλαβε καί έφαγεν άνυπόπτω? τήν ύγραν- 
θεΐσαυ ελαίαν άπο τήυ εί? τά δάκτυλα τή? Άθιγγάυη? 
ντατοΰραυ, καϊ αισθανόμενο? μετάνοιαν διά τόν πρό? 
ταύτην τρόπου του έζήτει νά δικαιολογηθή.

— Αί, υοστιμώτεραι έλαίαι ομω?, έπαυέλαβεν, εί
ναι αύται αί Κορωυέϊδε?, τά? όποια? σεΐ? οί Άλασ- 
σωτΐται έπουομάζετε ραφάδε? .... είναι πλέον μι- 
κρα'ι, πλήν είναι όλο πάχο? καί είναι ομοιαι μέ έκεί- 
να? τή? 'Αττική?' έχουν καϊ μικρήν πικράδα, ήτι? α
νοίγει περισσότερου τήν ορεξιυ καϊ δίδει περισσοτέ- 
ραυ εύοσμιαν εί? τό στόμα . . . φάγε, λακωνικέ μου 
Νίκο, σύ ταύτην' σύ ποΰ με τήν σιωπήν καϊ τό βαρύ 
ΰφο? σου μέ κάμνει? νά πιστεύω ή ότι είσαι ολο?.αί- 
σθήματα, ή άδειάλλακτο? έχθρό? τοΰ γυναικείου 
φύλου.

Ό γραμματισμένο? άρματωλό? έφαγε μετά γεύ- 
σεω? ορεκτικωτάτη? τήν έκ τοΰ αύτοΰ φάρμακου κε- 
χρισμένηυ ελαίαν, ίλαρύυων πρό? τήυ γόησσαν τού? 
οφθαλμού? του καϊ ψιθύρισα? χαμηλοφώνω? εί? τό 
οΰ~ τη? λέξει?, α'ίτινε? τήν έβεβαίουυ οτι μακράν τοΰ 
να ήναι έχθρό? τοΰ γυναικείου φύλου, ήτο τούναυτίον 
ο πιστότερο? τούτου θιασώτη? καί ό θερμότερο? αύ
τή? λάτρι?.

— Άλή ! . . . τί έπαθε?, φίλε μου Άλή, καί σιωπά? 
οΰτω; μήπω? έιληθώ)? μέ ζηλεύει?, διότι δέχομαι τού? 
λόγου? τοΰ Νίκο-Τζάρα; θεωρούσα του τριχιοτόν άρ- 
ματωλόυ μέ βλέμματα χαμηλωμένα καί έλαφρώ? 
σκαρδαμόσσοντα, εΐπεν ή Ζιδρέ.

Ό Άλή?, οστι? όσου έυθνιιεΐτο τό έγγραφου, τό ο
ποίον υπέγραψε, 'όσου έβλεπε τή? Ζιδρέ? τό θάρρο? 
καί τήυ φυλαρέσκειαυ πρό? τού? δύο άρματωλού?, το- 
σοΰ^ου ήγανάκτει, χωρϊ? νά έμβαθύνη ει? το τέλος 
έκείνη? τή? κρίσιμου ήμερα?, διευοείτο κατά τήν όϊραυ 
ταύτην τίυι τρόπω ήθελε δυνηθή νά έξολοθρεύση άμ- 
φοτέρου?, ώστε ούτε μάρτυρε? τή? ύποθεσεω? ταύτη? 
να ύπάρξωσι, ούτε ποτέ νει έκτελέση τήυ σκληράυ ύ- 
ποχρεωσιυ, ήν ήναγκάσθη νά ύπογραψη.

Κατα. τό διάστημα τοΰτο ό Βελιο? ήρξατο νά τρα
γωδέ] εύθύμω?, συυτόμω? δέ νά καγχάζη ύψηλοφώνω? 
καϊ μετ' ού πολύ ν' άυασπά τούς ώμου? αύτοΰ βιαιω? 
καϊ νά γελά σπασμωδικώ)?, ώ? νά ύπήρχεν αντικρύ 
του άυτικείμενον άξιου γέλωτος, οπερ δέν άφινε τα 
χείλη του εί? ηρεμίαν.

Ή Ζιδρέ μόνη τερπυώ? κατενόησε τό αίτιου τοΰ 
τοιούτου γέλωτος καί εμενευ άδιάφορο?' ένιρ οΆλή?, ή 
Χέίθα καϊ ό Νίκο? έστρεφαν παυταχόθεν τού? οφθαλ
μού? των, Ίνα ϊδωσι ποιου τό άυτικείμενον τό προξε
νούν τοιαΰτα ξεκαρδιτά.

— Χά ! χά ! χά ! ήρξατο μετ' όλίγου καί ό Νίκο- 
Τζάρα? μέ ύψηλοτέραυ φωνήν. Χά! χά! έπανελαμ- 
βανε μετά σπασμωδικών κινήσεων τώ>ν τε ώμων καϊ 
βραχιόνων του. Πραγματικά)? ούτο? παρεδόθη εί? σφο
δρότερου? σφαδαστικού? γέλωτα?.

Ή δειλή Χέίθα ή? τινο? ή δειλή φύσι? τή? έρρα- 
πτε το στόμα καί μικρά ώμίλει, εγελα καϊ αΰτη κατα 
μίμησιν, χωρϊ? νά γνωρίζη διατί. Ό οε Άλή? βλοσε- 
ρώ)? έθεάτο έυαλλάξ τούς δύο αμαρτωλού?, νομιζων 
ότι άυτικείμενον τοΰ γέλωτος αύτών δει» ήτον άλλος 
ή αύτό? ό ίδιο?.

Τήυ εύθυμου ταύτην σκηνήν ήκολούθησε συντομω? 
έκείνη, ήν ή σκληρά Κίρκη άνυπομόνω? περιέμενε. Τα 
δάκρυα ήρχισαυ υά ρεωσιν έκ τώυ όφθάλμώτυ τοΰ τε 
Βέλιου καί Νίκου στρογγύλα, ώσπερ μάργαρα, ό ύ
πνο? νά καταθλίβη τά βλέφαρά των καϊ μία αίμω- 
δίασι? ήδυτάτη νά διαχέηται εί? ολόκληρον τό σώμά 
των' έν άλλαι? λέξεσιυ μετέβησαν εις τόν καρυβαρή 
καϊ ναρκωτικόν έκείνον ύπνον, τόν οποίον ή τρομερά 
ντατοΰρα έπιφέρει.

— Σήκω, Άλή, όρθωθείσα τώρα ή Ζιδρέ έκραξεν . 
. . .· ιδού είσαι νικητή?, προσέθεσε πλησιάσασα τον 
Βελιον, άποσπώσα άπό τή? ζώνη? αύτοΰ τήν ύπογρα- 
φεΐσαν συνθήκην καί σχίζουσα ταύτην εις χίλια τε
μάχια. . . . Λάβε τά πιστολιά σου .... οπού καϊ άν 
ήναι θα φθάσωσι καϊ οί ΰπασπισταί μου.

Ο Άλή? έμενεν έκστατικ'ο? εί? ό,τι έθεάτο, ή δέ 
Χείθα άπεμηδενίσθη εί? τή? γοήσση? τα τοιαΰτα τε
ρατουργήματα.

Οί δύο άρματωλοί δέν εΐχον έτι μεταβή εις τήν ναρ
κωτικήν εκείνην στάσιν, ήν το φάρμακου παράγει, 
καθ' ήν αί αίσθήσει? παθαίυουσι νεκρικήν ληθαργιαν. 
’ Ησθάυοι το, έβλεπον θαλερά)?, πλήν δέυ ήδύναντο νά 
σείσωσι τά μέλη καϊ νά κίνησα σι τού? βραχίονα? των.

— Αύτό είναι το τηλεσκόπιου, διά τοΰ οποίου μά? 
ειίον, εΐπεν ή μάγησσα λαμβάυουσα τοΰτο έκ τή? ζώ
νη? τοΰ Βέλιου καϊ θεωρούσα πρό? τά όρη... τί λαμπρα 
οπού βλέπει... θά μέ χρησιμεύση κάλλιστα... Έρχον
ται ! έρχονται! έκραξεν ή Ζιδρέ, ή? τινο? τό πρότερου
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χαριεν προσώπου έγεινε σκυθρωπώτερου τοΰ τή? Νιό
βη?, ότε διά τούτου έβλεπε τά άνωθεν τή? κεφαλή? 
τη? κολοσσαΐα όρη.

Τωόντι έκ τή? κορυφή? τοΰ Τομάρου έφάυη μετ'ού 
πολύ ιίΐ’ήρ δρομαίω? καταβαίνων καϊ παρακολουθού- 
μενο? ύπό πέντε ή έξ μεγαλοσώμων θηρίων.

— Λοιπόν εί? το Αργυρόκαστρου θά συναπαυτη- 
θώ)μευ, Ζιδρέ .... εϊς το σπήλαιον τοΰ Γκορατζή, 
κύψα? ό Άλή? εΐπεν εί? το ούς τής Άθιγγάνη? καί έ
συρε το ξίφο?.

— Άναμφιβόλω?............. τί έχει? σκοπόν νά κά-
μη?! ! . . .

— Θά τού? σκοτώσω καί τού? δύο πριν άναχωρήσω 
απ’ έδώ..............νομίζει? ότι θ' άφήσεο ζωντανόν τοιοΰ-
του θανάσιμου έχθρόν αου.

— Εί? τήυ ζωήυ τή? Ζιδρέ?, Άλή' δέυ θει πράξη? 
τοιούτου τι, σφίγγουσα τά γόνατα τοΰ Άλή, ήρχισε 
νά παρακαλώ] μετά κλαυθμώτν ή Χέίθα.

Ή Ζιδρέ διά κάθε άλλην περιστασιν δέν ήτο γυνή 
νά οπισθοδρόμηση εί? τοιοΰτον αποτρόπαιου έργου' 
πλήυ κατά τήυ ημέραν έκείνηυ έλαβε τήν εύκαιρίαν 
νά γνωρίση έκ τοΰ συνεγγυ? τόν περιβόητου τούτου 
Βελιον' καϊ μ’ όλου τόν καταφρονιρτικον προ? αυτήν 
τρόπον του διηγερθη μικρά υπέρ τούτου συμπάθεια 
εί? τήν καρδίαν τής Άθιγγάνη?' άλλω? τε ή δολοφο
νική επιθυμία τοΰ νέου βεη έκαμευ έντύπωσιν βα- 
θεΐαν εϊς τόν νοΰν τη?.

■—■ Άλή ! έκραξε σκεφθεΐσα ολίγον, μή βάψη? τά? 
χεΐρα? εις νικημένων αϊμα .... άφησε του? εϊς ήν 
εύρισκονται κατάστασιυ, θά τούς φαγωσιν απόψε τα 
άγρια θηρία. Έφαγου άμφότεροι άπό τήυ ντατοΰραν 
τήυ λεγομέυηυ το βότανου τώ>ν μάγων, το βότα
νου τοΰ διαβόλου' αέλουσι κοιμηθή εικοσιτεσσαρα? 
κατά συνέχειαν ώρα? ύπνον άκροτάτη? ληθαργία?. 
Απόψε θά καταβά)σιν οί λύκοι καϊ τά τσακάλια τών 
Σκαρτι αριών καϊ τοΰ Τομάρου νει τού? φαγωσιν .... 
όχι, δέν πρέπει σύ νιι βάψη? τάς χεΐρα? σου εις το 
αΐμά των .... σπεΰσον εϊς Γαρδίκι' μετά δέκα ημέ
ρα? συναπαντώμεθα έκεΐ.

Δέυ είχε τελειώσει τού? λόγου? τούτου? καϊ φοβε
ρό? Αθίγγανο? μέ μακρόν πώγωνα καϊ μύστακα? δυ- 
ναμένου? νά δεθώσιν όπισθεν τοΰ τράχηλου του ευε- 
φανίσθη, ακολουθούμενο? ύπό τεσσάρων φοβερών δα- 
συμάλλων κυνώυ καϊ δύο έτι τρόμερωτ ερων καςανο- 
χρώωυ άρκτων τού Πίνδου κόλοσσαίου ιίναστήματο?, 
α'ίτινε? έποίουν τότε μέρο? τά>υ οικογενειών τώυ πλα- 
νωμένων Αθιγγάνων.

Άναγνωρίσαντα τά θηρία ταύτα τήυ Ζιδρε τήν πε- 
ριετριγύρησαν καϊ ώρχοΰντο, ένω αί άρκτοι έβρυ- 
χώντο ώς πρόβατα καϊ έπήδωυ έπί τοΰ τράχηλου τη? 
ζητοΰντε? νά λήχωσι τό προσώπου αύτή?.

Ό Άλή? είθισμένο? εί? τήυ θέαν ούδεμίαν έδειξευ 
απορίαν άλλ’ ή δυστυχή? Χείθα έκ τοΰ τρόμοιί τη? 
δι’ οσα έβλεπε μόλι? ήδύνατο υά σταθή εί? του? πο- 
δα? τη?.

— Μή φοβήσαι, κυρά μου .... έφερον τήν μίαν 
άρκτον δι εσέ ή άλλη είναι δι εμέ' ήτον αδύνατον πε
ζοί ν' άι αβώμεν τοιαΰτα βουνά. Ντάκα, (τ’ ονομα τοΰ 
Αθιγγάνου) ανέβασε τήυ Χέίθα εϊς τήν Ντοΰνα, διε- 
ταξεν ή Ζιδρέ τόν υπηρέτην αύτή?.

Ούτο? άνευ πολλή? φιλοφροσύνη? άνεσήκωσε την 
νέαυ ώς βρέφο? μέ τά? δύο χεΐρά? του καί τήν έναπε- 
θεσεν έπί τών νώτων τής άρκτου. Τό θηρίου ώ? ίππο? 
συνειθισμένον ούδεμίαν εδωσε προσοχήν, αλλα του
ναντίον έφαίυετο ώ? νά έγνώριζε το έργον του' ακο
λουθώ? διά μακρά? ζώνη? έστερέωσε περιτυλισσωυ ο 
’Αθίγγανο?, ώ? άλλου Μαζέππαυ, έπί ταύτη? τήν ήμι- 
ζώσαυ θυγατέρα τοΰ Καπλάν-πασσά.

Ή Ζιδρέ άνέβη έπί τή? έτέρα? άρκτου, ήν έκαλει 
Πούμαν. Άφοΰ δέ πρότερον είδε τόν Άλή άρκετα απο- 
μεμακρυσμένον καί έχασε τούτου έκ τή? οψεω? τη?, 
άπεχαιρέτησε καί αΰτη τούς δύο άρματωλού?, οιτινε? 
έβλεπον τά γιγνόμενα, πλήν ούδεμίαν κίνησιν ήδύ
ναντο νά κάμωσιν ενεκα τής μέθη? των. Ήτο θεα 
πραγματικώ? μαγική ή εύκολία, μεθ'ή? τά θηρία, πα- 
ρακολουθούμενα ύπό τών κυνώυ καί τοΰ αγρίου ώ? Κά
φρου καί έλαστικοΰ ’Αθιγγάνου ανέβαιναν τούς βρά
χου? τοΰ νεφοσκεπού? Τομάρου.

Έγκαίρω? θελομεν έπισκεφθή τή? Ζιδρε? την υ- 
περνέφελου κατοικίαν. "Οπερ ΐσω? θελει φερει εις 
ούχϊ μικράν εκστασιν τόν αναγνώστην είναι ουχι 
ή νίκη τοΰ πολιτισμού κατά τής άπλοτητο?, ουχι 
ή καθημέρωσι? τώ>ν άρκτων, όσον τινι τροπω ετηλε- 
γράφησεν ή γόησσα προ? τουτου? του? ιπασπιστα? 
τη? καϊ έν διαστήματι τριών ώρών έιφίχθησαυ.

Ό τηλέγραφο? τής Ζιδρέ? ήτον ή περιστερά, ήν ει- 
χευ εϊς το δισάκκιον αύτή?. Τωόντι, ή ιδία περιστερά, 
ήτι? έχρησίμευεν εϊς τούς έιρχαίου? χρόνου? πρό? του? 
χρησμού?, Ίνα προφητεύωσι τί έλάμβανε χώραν ει? 
τά? μεμακρυσμένα? έπικρατεία?, ή ιδία περιστερά, 
ήτι? έκ τών 'Ολυμπιακών αγώνων αύθημερόν μετεδω- 
σεν εϊς 'Ρώμην τήν νίκην τοΰ Ταυρισθένου?, η ήτι? 
'έκαμε τήυ Πυθίαν αυθημερόν νά προφητεύση τήν χε- 
λώνηυ καϊ τήν χύτραν τοΰ Κροίσου, ή αυτή περιστερά 
προσεκάλεσε τόν 'Αθίγγανον νά προφθάση με τά? άρ
κτου? καϊ τούς κύνα? πρό? έπικουρίαν τή? Κυρία? του.

("Επεται Κεφάλ. ΙΑ'.).
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Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΟΣ UY1 ΛΛΙΓΚΤΠΝΟΣ ΕΝ ΤΗ ΚΡΥΠΤΗ THS Μ11ΤΡΟΠΟΛ1Τ1ΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΙΑΥΛΟΣ.

ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΟΣ ΟΥΕΛΛΙΓΚΊ'ΩΝΟΣ ΕΝ 
ΤΗι ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗι ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.
Mera 'έζ περίπου έτών αναβολήν ό τάφο1; τί}? άνα- 

πανσεως των λειψάνων τοΰ μεγάλου δουκός Ούελλιγ- 
κτωνος έν τή μητροπολιτική εκκλησία τοΰ Λονδίνου

συντελεσθε'ις έζετέθη είς την θέαν τοΰ δημοσίου. Κα
τά την ημέραν τής κηδείας αύτοΰ η λάρναζ τοΰ δουκός 
προσωρινώς ειχεν έναποτεθή έπϊ τής έν τή κρυπτή 
σαρκοφάγου τοΰ Νέλσωνος, τής κείμενης αμέσως ύπό 
τό κέντρου τοΰ θολού τής έκκλησίας. Ένταΰθα διε- 
μεινεν έπϊ δύο έτη, και τότε άπεφασίσθη νά μετατεθή

εις άλλην κατατομήν τής κρυπτής, 40 πόδας περίπου 
άνατολικώτερον, οτε ό άρχιτέκτων Κ. Πενρόζης, ό επι
τηρητής τών έπισκευών τοΰ ναοΰ, ήρζατο νά έτοιμάζρ 
αρμόδιον σαρκοφάγου εις υποδοχήν τής λάρνακας" 
έπειδή δέ ζητήσας δέν έπέτυχεν έν τή ευρωπαϊκή ήπει- 
ρω τό ιιπαιτούμενον υλικόν, έπι τέλους άπεφασίσθη

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ Τ1ΙΣ ΛΟΞΗΣ.
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νά μεταχειρισθώσι προς τον σκοπόν μύγαν πορφν- 
ροΰν Χίθον, οστις έπϊ αιώνας έκειτο έν τω κτήματι 
Τρεφφπάϋ εί; ΚόρνουοΧ" Χατομήσαντες δέ τον σκΧη- 
ρόν τούτον Χίθον έν τω αύτώ ττεδιω, όπου εκειτο, et? σχήμα σαρκοφάγου, καϊ στιΧπνωσαντε; αυτόν δια μηχανή; ατμοκίνητου, τέΧειον έπειτα μετεκόμισαν 
έν τή έκκΧ ,σία και έναπεθεσαν έν τω κέντρω τής άνω 
ρηθείση; κατατομής τής κρυπτής. Είναι δέ ή σαρκο
φάγος αΰτη χρώματος οίνωποΰ μετά κηΧίδων κυτρι- 
νωπων' βαίνει δε βττι βάσεως ύποΧεύκου γρανίτου, 
έχοντας κατά τάς τίσσαρας γωνίας άναγεγΧυμμενα; 
κεφαΧάς Χεόντων" έπι μιάς δέ τών πΧευρών τής σαρ
κοφάγου υπάρχει έγγεγραμμενον «Άρθουρ ό δούξ 
ΟύέΧΧιγκτων», και έπι τής αντιθέτου «Γεννηθείς τή ά. 
μα'ΐου 1796, έτεΧεύτησε τή ιδ'. σεπτεμβρίου 1852»· 
έπϊ δέ τών δύο άκρων αυτής έπι κυρτωμάτων στρογ- 
γύΧων ίπποτικοι σταυροί, τα κέρατα τών οποίων είσι 
κεχρυσωμένα ώς και οι χαρακτήρες τί}ς έπιγραφής, 
άποτεΧοΰντε; Χαμπράν έπίδειξιν' είς έκάστην δέ τών 
γωνιών τοΰ σηκοΰ υπάρχει Χυχνία έξ έρυθροϋ στιΧ- 
πνοΰ γρανίτου μετά κρουνών, έρευγομένων αέριον πρός 
φωτισμόν αύτοΰ. Ό τύμβος κα'ι ό σηκός αύτοΰ δεν εί
ναι μεν ποΧυτεΧεΐς, είναι όμως ογκώδεις καϊ μεγαΧο- 
πρεπεΐ;" έδαπανήθησαν δέ πρός άνεγερσιν τοΰ μνη
μείου τούτου 1100 Χίρ. Έκ τοΰ σηκοΰ τούτου φαίνεται 
εις απος-ασιν ή σαρκοφάγος τοΰ ΝεΧσωνο;, κα'ι έπειδή 
ή κρυπτή είναι ήδη καθαρισμένη, δύναται ό θεατής νά 
άνεύρη καϊ άΧΧα ένδιαφέροντα αντικείμενα, οΐον δια
φόρους μνημείων μορφάς, διατηρηθείσας έκ τών έρει- 
πιων τής αρχαίας έκκΧησίας, τάφους περικΧεών ζω
γράφων κα'ι αρχιτεκτόνων, τεθαμμένων ένταΰθα, με
ταξύ τών οποίων καϊ τούς τοΰ αρχιτέκτονας τοΰ ναοΰ 
σιρ Χριστοφόρου Βρέν, κα'ι τής οικογένειας αύτοΰ. 
ΤΙαραθέτομεν δέ καϊ εικονογραφίαν, παριστάνουσαν 
άγγεΧον τής δόξη;, άνάγΧυφον έκ μαρμάρου κατα- 
σκευασθεν, οπωςτεθήέπϊτοΰτάφουτοΰ ΟύεΧΧιγκτώνος.

πεττυρακτωμε'νον είχε βάθος οκτώ μέχρι δέκα πήχεων, οιακοσιΌν 
ή τοιακοσίων πήχεων πλάτ«ί, καί σχεδόν ένός μιλίου μήκος. Είς 
τό Μεξικόν ολόκληρος πεδιάς έγέαισεν έντελώς έξ αυτής σχηαατι- 
σ^έντος όρους χιλίων έξακοσιΌν ποδών ύόηλοϋ, ένεκα έκρήξ-ως συμ- 
βάσης τώ 1739. Τόσον μεγάλη ήτο ή Θερμότης, ώστε έξηκολούδει 
νά καπνίζω έπι εικοσιν έτη κατόπιν, καί τεμάχιον ξύλου ήνα-^εν έν
τός τής λάβας τρία ετη καί ήυισυ άγ’ ού χρόνου εξετοξεύθη είς 
πέντε μιλίων άπόστασιν άπό τού κοατήοος. 'Υπερμεγέδεις λίθοι ά· 
νυψοϋνται είς ύψος έπτά χιλιάδων ποδών, καί άλλοι, σκιαζοντες τήν 
ατμόσφαιραν πίπτουσιν είς εκατόν μιλίων άπόστασιν.

Τά ύπό τής ιστορίας μνημονευόμενα παραδείγματα μεγάλων ε
κρήξεων τού πυριπνόου ορούς τής Αίτνας άριΘμούνται είς τριάκοντα 
έν. ’Επί τής έκρήξεως τού 1693 ή πόλις τής Κατανίας έν μια 7ιγ,αρ 
άνετράπη, καί δεκαοκτώ χιλιάδες ψυχαί άπώλοντο. Ό ν.ρ^ττ,ρ της 
Αίτνης εχει ύψος ένός τετάοτου τού μιλίου καί κειται έπϊ πεδιάδος 
τριών μιλίων καταμεσής πλατείας. Τό στόμιον έχει ένός μιλίου διά
μετρον, καί είναι ώς ανεστραμμένος κώνος, φίρον είς τά ένδον προ- 
σηρρ.οσμ.έν'χ. διάφοοχ. ά'λα,τν. καί Θειον. Τό κέντρον αύτου ποικίλλει 
κατά τάς διαστάσεις καί έξ αυτού έξεγείοονται Ρρονταί μετά με
γάλων όγκων καπνού. Ό Δορβίλλης κατέβη διά σχοινιών πλησίον 
τού 3αραΘρου, τού κεντρικού, άλλά κατεστενοχωοεΐτο ύπό τής άλο
γός καί τών Θειωδών αναθυμιάσεων. ΤΙ Ποαπήία κατεστοαγη έκ 
βροχών τέφρας, το δέ Ηράκλειον έκ Θερμής ίλύος, έγ’ής έκτοτε συν- 
εσωρεύΘησαν εξ στρώυ,κτα Ιάοχς, άπερ εσ/άτως Λατεστράγησο:ν 
έκ σεισμού καί πάλιν έΘεμελιώΘησαν. Είς τούς στρατώνας τής Πομ
πηίας εύρε'Θησαν σκελετοί δύο στρατιωτών δι’ άλύσεων δεδεμένων· 
είς δέ τά υπόγεια αγροτικής οικίας εύρέΘη γυνή γέρουσα έν άγκά- 
λαις βρέφος, ώς έάν ήτο είς τύκον '/.εγυαίοοο.

Μ. Ε. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΠ.

Ό άνήρ ζιζάνιο ν.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΗΓΟΤΜΕΝΟΎ ΕΝ ΤΩι ΝΑΩι 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΣΙΝΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ 

ΧΟΝΑΜ.
Ή παρακείμενη εικονογραφία είκονιζει σινικήν τε · 

Χετήν, καθ' ήν χειροτονείται νέος ηγούμενος έν τώ 
ναω τής περίφημου μονής Χονάμ. Έν τω μέσω τής 
είκόνος φαίνεται γονυπετής ό ηγούμενος έν έσθήτι 
ΰσγίνω καϊ πορφυρά, προσάγων τοΐς θεοΐς προσφοράς, 
τάς όποιας τέσσαρες ιερείς έγχειρίζουσιν αύτώ έπϊ 
δίσκων, εκατέρωθεν δέ αύτοΰ επί τίνος άποστάσεως 
ϊστανται μονάχοι,οΐτινες μετά φαΧμών προσπίπι οντες 
έκ διαΧειμμάτων είς τό έδαφος παίουσι κατ' αύτοΰ τά 
μέτωπα. Έπϊ δέ τοΰ βωμού ΰπάρχουσι τρία ξύΧινα 
εΐδωΧα έζωγραφισμένα, παριστώντα ιερείς έν έσθή- 
τεσιν έρυθραΐς, καϊ πρό αύτών κήριναι Χαμπάδες 
άνημμέναι. Τά άμφια τών ιερέων όμοιάζουσι τά τών 
καθοΧικών, ώς καϊ ο τρόπος αύτός τής άναγνώσεω; 
τών προσευχών. Ό ηγούμενος φέρει περϊ τόν τράχη- 
Χον αύτοΰ κομβοΧόγιον, καϊ μεταβαίνει είς διαφόρους 
άΧΧους βωμούς τοΰ μεγάΧου τούτου ναοΰ, τεΧών τάς 
αύτάς γονυκΧισιας και προσφοράς. ΆκοΧούθως υπο
δέχεται τινων μανδαρίνων τάς έπισκέ-φεις, αιτινες 
γίνονται μετά πΧείστης όσης αβροφροσύνης μεγαΧο- 
πρεπείας καϊ χάριτος. Μετά δέ τό τέΧος τής τεΧετής 
τής χειροτονίας <5 νέος ηγούμενος μεταβαίνει είς αί
θουσαν, έχουσαν θρόνον, έφ' ού καθήμενος δέχεται 
τάς προσαγορεύσεις καϊ προσφωνήσεις τών συναδέΧ- 
φων αύτοΰ ιερεων, προς ούς έπειτα δίδεται γεύμα είς 
τό εστιατορίου" πρός δέ τούς φίΧους τοΰ ηγουμένου 
παρατίθεται φιΧοτίμως Ιδιαιτέρα τράπεζα συμποσίου.

Πυρίπνοα όρη.
Οί πεοί τά τής γής Θεωριολογούυτες βεβαιού^Μ, ότι αί άυωαα- 

λίαι τής έπιφανείας τής γής προήλθαν Ιυε/.χ εξάρσεων πυριπνόων 
όοέων, σεισμών, κλπ. καί είς ταύτα άποδίδουσι τήυ κλίσιν τών 
γηίυωυ στρωμάτων κλπ. Πλήν αί λεπταί φλέβες αί παρατηοούμεναι 
είς τόν ψαμμιτικόν σχηματισμόν ένδεικυύουσιν, ότι τά πάντα είναι 
αποτέλεσμα κατακαΘίσματος τών έν ύδατι διαλελυμένων υλών, αύ- 
ξομένου ή έλ.χττουυ.έυου κατά τάς περιόδους, καΘ’άς ή γή εύρίσκε- 
ται εί; τό περιήλιον σημείου, καί επομένως ή Θαλασσα πλημμυρεί 
ή παλιρροεί.

Περί τά διακόσια ηφαίστεια έν ένεργεία άυαφέρουται υπάρχοντα, 
ών όγδοήκοντα εννέα ύπάρχουσιν είς νήσους. ‘Υποβρύχια ηφαίστεια 
συχνάκις έξαίρουσι νήσσους*  παραδείγματα εστωσαυ αί Άζοοίδες, 
αί Λιπαροί, οί Κανάριοι κτλ. ΊΙ άπό τών ηφαιστείων τέφρα συχνά- 
κις κατασκονίζει τά περιξ είς επιφάνειαν τριάκοντα μέχοι πευτή- 
κοντα μίλίωυ καϊ είς άπόστασιν τριακοσίων μιλίων. Τεμάχια βρά- 
γωυ έξερευγόμινα εκσφενδονίζονται μετά δυυάμεως βολής καννονίου. 
Τό ηφαίστειου Κοτοπαξιου έρριψέ ποτέ τεμάχιου εκατόν κυβικών 
πήχεων οκτώ μιλιά παχράυ. Οί ί/θΰς ύπό τών
ήφαιστείων όμοιάζουσι τους τών πλησίον ύδάτωυ.

'1J ζάοα είναι γαιώδης ύλη όμοια τω βασαλτη, καί ένίοτε δύνα
ται τις νά ϊδ/? αυτήν είς τόν πυθμένα τού κρατήρος έρυΘοώς πεπυ 
ρακτωμένην ώσεϊ τετηκός μέταλζον, άναυλύζονσαν ώς κοήνη. 'Όταν 
υπερεκχειλίζω, είναι λίαν ροώδης. Είς τόν Βεζούβιον ρεύμα έρυύρώς

Ό άνήο είναι κακοποιόν ζώον, πρώτος εξάδελγος τού πίΘηκος, 
καί ίσχυρώς πεφυσιωμένος καί πλήρης τών πρός πειράματα κλίσεων, 
αιτινες διακοίνουσι τό ρ.α.'Λθόονρο'<> zAzljo ^ίπουο ζ'ϋον ! Αν περί 
τούτου άαφιβάλης, αμέσως έξέτασον τό ζώον καί Θέλεις πεισΘή. Ει- 
δές ποτέ άοσε·. ικόν βοεφος υ.η 0ί).οο οά ΆΆτν.πίη τό χαρτιού τό γέ- 
οοο Ευ.πεπαορ.εον.ς τάς ααργο^ε)ιόνας^ καί μή έπιμένον ίσχυρογνω- 
μόνως νά κυλίηται εις τό μελανοδοχεΐον, καί μή προσκολλών τήν 
μύτην αύτού είς τάς χαραγμάς τώυ Θυρώυ ώς έκ προΘέσεως, έν ω 
τό Θηλυκόν βρέφος τετΆιγαίνον έν μ.έ?ω φλανελλών καί ποικιλτών 
φορεμάτων κάΘηται ήσυχου ώς μύς, καί έκμυζα τούς μαργαριτώ - 
δεις δακτύλους τών ποδών μετ’άγγελικής αταραξίας ; Αύτό κυρίως 
αποτελεί τήυ διαφοοάν μετο.ξύ τώυ δύο φύλοιο 7.ο,.θ' ο'/.οο τόυ βίου 
Είδες ποτέ παίδα δυνάμευου υά κράτηση τούς δακτύλους μακράν 
πευταλεπίδου κουδυλομαχαιρίου, ή υά έμποδίση έαυτόυ άπό τού 
υά είσέλΘη έντός τού πλησιέστατα εύοισκομένου επικινδύνου τέλαα 
τος ; Ός διά μαγείας φίρεται πρός τήυ κακοποιίαυ· είναι δυστυ
χής εως ού δέυ άυατιυαχΘη ύπό έκπυρσοκροτήσεως υπονόμου, ή δέν 
άρρωστηση προσπαΘώυ νά καπυίζη τόυ ά’Θλιον καπνόν, ή δεν βοϊλη 
τηο Αεφαλην έντός τού στόματος τής μεγάλη τέρας άρκτου είς το ίπ- 
ποδοόμιου Και εύΘύς ώς άπν'ύ.Άγθη τώυ ποδιών, τώυ πιλίσκων 
καί τώυ άζλοιυ τής παιδικής ηλικίας έυδυμάτων, έυδύεται άμέσως 
τά μακοόουρα έπανωφόοια, καί νυμφεύεται ύποβαζζόμευος ύπό τήυ 
εύΘύνηυ γυυαικός τίνος, ύποχοεουμένης υά ποοσέχη αύτου μεγάλως 
άν δέν Θέλη τάχιστα υά χηρεύση. Μή άφίνης χαρτιού πεοιέχου 
στρυχνίνην είς ρ.έρος, οπερ ^ύον.ται ίά ιορη, διότι άλλως, βεβαίως 
Θέλει δοκιμάσει ποιαν γ-ύσιυ εχει· μή έμπιστεύησαι άφίνωυ μάχαι- 
ραν ούδέ τρεις πήχεις μακράν τών δακτύλων αυτού ! Ουδέποτε 
θεώρει αύτόν σώον καί έπϊ στιγμήν, έκτος άν άνέπτυξευ ήδη οεοιςϊ 
φθάσασαο εφημερίδα, ή άν κατελήφΘη ύπό ύπνου. Ταλαίπωροι, ά- 
γαπηταί γυναίκες, δέυ γινώσκετε τί π αθώο τάραγοο ί/ετε υά ύπο- 
στήτε ! Είχετέ ποτέ νέου τι γραφείου έκ ροδίνου ξύλου κατεσκευα- 
σμένου, χωρίς ό σύζυγος ύμώυ νά μη ένεργηοπρ πειράματα σκαζί- 
ζοΓο έπ9 αΰτοϋ διά τού κονδυλομαχαιρίου, ινα ί'δη άν ήτο όλόκλη- 

' ροο στερ-οο ή οχι ; Ίίγοράσατέ ποτέ νέου ζεύγος χειροκτίων έξ 
εριγείον σκύτους, χωρίς εκείνος νά μή προσπαΘήση παυτοιοτρόπως 
υά σχέση τό έν έξ αυτών, στουμόνωυ τήυ παμμεγέΘη χΐϊρκ αύτού 
έντός τού χειροκτίου καί επειτα άπορων υά μή λέγη «διά τί αί γυ
ναίκες υά Θέλωσι υ’ αγοράζωσι χειρόκτια λίαν μι/.ρά δι’ αύτάς ;» 
Ήμελήσατέ ποτέ, κατά δυστυχίαν, υά κλειδώσητε τό χαρτοφυλα
κίου ύμώυ, χωρίς αύτός υά έπιτεΘρ κατά τών ώραιοτάτων ροδο- 
χρόωυ χαρτίωυ γράφωυ λογαριασμούς ή άλληλογραφίας ποος τούς 
έμπορους; Άφήσατέ ποτέ αύτόυ καί τήυ ραπτικήν μηχανήν όαού 
χωρϊς, έπανερχόμεναι, υά μη ίδητε ότι οι τροχοί έστράφησαυ κατ’ 
εναντίαν διεύΘυυσιυ, αί βελόναι έΘραύσΘησαν, καί το toyoo αξιό
λογα έσχεδιάσΘη διά δακτυλικών κηλίδων ; «Δέν ύπέΘετευ ότι έ
πραττε τι κακόν, απλώς ήΘελε νά ίδη πώς τό πράγμα, εγίοετο !» 
Έταξειδεύσατέ ποτέ μετ’ αύτού χωρϊς υά καταζαλισΘήτε βλέπουσαι 
αυτόν προσκρούοντα τήν κεφαλήν είς τήυ έν εο-ργεία ατμομηχανήν 
τού άτμοπλοίου καί ταλαντευόμενου έπϊ τώυ διαμέσων κενών τώυ 
σιδηροδρομικών άααξώυ; Έλέησου τόυ άυΘοοιπον ! Τίποτε είς 
τόυ κόσμου δέυ είναι κινδυνώδες δι’ αύτόν, καϊ ήαέραν τινά δύνα- 
σθε βεβαιότατα υά περιμε'νητε υά ‘ίδητε αύτου άναβαίνουτα είς τούς 
ούρανούς έν άεροστάτω χωρίς ποτέ υά καταβη ! Εκπωματίζει τήυ 
φιάλην τήυ περι/χουσαυ τό ύδωρ τής Κολωνίας, κατατάσσει τό έ- 
λάφ-ιον κέρας, καί αρπάζει τό κίκιυου ελαίου ύποΘέτο>υ ότι είναι τι 
Θαυμάσιου στομαχικόν ιατρικόν, καϊ όταν ούδέυ άλλο έχη υά πρά
ξη,, ενεργεί χημικά πειράματα, εκτινάσσει τά σώματα τώυ άγ- 
γείων τού τείου, καί έκσπα τάς λαβάς τώυ φιαλίωυ τού τείου. 
Θραύει πάντα τά σινικά αγγεία, ΐοα δείξη πόσον εο/.ολοο είναι νά 
ν.αθαρίση τις την τραπεζοθόνηο χωρίς υο. μετακίνηση τά τού 
τείου αγγεία, αρκεί μόνον νά ηναι άρν.οδντο^ς επιδέξιος, δπεο αύ
τός δέυ εχει ’ Έυϊ λόγω δέυ ύπάρχει ούδεμία κακοποιΐα, κατοο- 
Θωτή ή μή, είς ήυ υά μή ήναι προΘυμό-ατος. Δέυ δύυαται νά έν.πο- 
δισΘη, είναι λέγει, φυσικόν εί; αύτόν. Όσου όμως περί της γυυαικός, 
ήτις επέχει τοπου φύλαζ.ος προς τό είδος τούτο τού ύγιους άυοήτου;

Αί, αύτή είναι σύζυγος, καϊ αί σύζυγοι, ώς είναι πασίγνωστου, | 
δύνανται σχεδόν τα πάντα υά ύποφέρωσι χάριυ τώυ συζύγων αύ
τών. ‘Ημείς δυυάμεΘα μόνου νά έκφράσωαεν του οίκτου ήυ.ώυ, καϊ 
πιΘαυόν είναι ότι ούτος Θέλει άπορριφΘή περιφρονητικώς ώς πάντη 
άχρηστον πράγμα!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΙΙαραλείψαντες κατα το παρελθόν 
λον τον κατά τήν συνεορίασιν τών ενταύθα όμσ 
νών λόγον τοΰ προεδρεύοντας Κυρίου 31,

Τίμα'ί τ&ν καθ'όδου φορτίων π ροσορμίσθη- 
ievo)v ^ίς ΚουίνσΊαονν η ΦαΧμουθ διά διαταγας, 
ίΧαμβάν°υσαΐ' 'έζο^α, vauXovs, καϊ άσφαΧ^ία^ 

^^•y/oL του Χιμ^ος τής εκφορτώσεως ev καΧή κα- 
γα(^’ί^σ€Ι'' Διά

ει:

ίύυτως στχθ-οός. Κατά τήν παοελΘούσαν εβδομάδα έγένου 
•ις ποός λ.18.2.6 τοΐς μετοητοίς. Ό ζίγκος είναι στχθ-οό 
.23. Ό κασσίτερος ύπετιμήΘη μικρόν. Ό λευκοσίδηρο; 
σταΘερός ευεκα τής έξ ’Αμερικής έπεζΘούσης ζητήσε&ις.

α -

:ίναι εύυοϊκώτεραι τώυ ποοτεοαίωυ ένεκεν τών έντεύΘεν με" 
εισών εί-οηνικών ειδήσεων περί τής ’Λγγλοαμεοικαυική

Ψοοοκανάκη, οχμοσιεύομεν σήμερον αύτόν, 
πλχροΰντες τήν ύπόσχεσιν, ήν έδώκαμεν 
τό προπαρελΟόν ούλλον.

« Κ ύ ρ ι ο ι,
»Έζ ών έΧάβατε προσκΧητηρίων γιγνώσκετς . 

σκοπόν, δι'όν συνήΧθομεν ένταΰθα. ,4λλά πριν ή 
βώμεν είς τό έργον, έπιτρέφατί μοι να έίπω ό\ 
τινά πίρϊ τούτου.

«'Όλοι γινώσκομεν, ότι τό όνομα τοΰ Κ. ^ττυρ/Η 
νος Τρικούπη ανήκει είς τήν ΈΧΧάδα καϊ τήν 
ρίαν αύτής, ώς ιϊνδρός ποΧιτικοΰ, διπΧωμιίτου, ( 
συγγραφέως, κατά ποΧΧάς περιστάσεις ΰπηρετή™ 
τος τήν Πατρίδα καϊ τιμήσαντος καϊ ώφεΧήσαι^ 
αύτήν διά τών φρονίμων συμβουΧών καϊ τών ίί\\ 
αΰτοΰ αρετών, καϊ έν καιροΐς μαΧιστα χαΧε^ 
(Έπενφημίαι).

ν'Αδιστάκτως άρα Χίγω, ότι μετά Χύπης άπογι^ 
ζόμεθα τοιούτου άνδρός (έπευφημίαι και χειροκρ^ 
σεις)' ιιΧΧά τής Χύπης ήμών ταύτης εΰΧογον 
παραμυθίαν, ότι αί φιΧεΧεύθεροι καϊ προοδευτικά! 0 
τοΰ ιιρχαϊ, άς πάντες γινώσκομεν, έσονται χρησίρ 
ταται τή φιΧτάτη Πατρίδι, ώς απερχομένου είς α 
τήν μετά ποΧυχρόνιον διαμονήν έν τή εστία τώυ 
ταγματικών έΧευθεριών, ιόν μέγιστον καϊ κάΧΧιστ, 
υπάρχει πΧεονέκτημα ή άνεζαρτησία τοΰ τύπου.

»Καϊ άΧΧοτε. κύριοι, ιιναχωρήσας έκ Λονδίνου ό 
τής πρώτης αΰτοΰ πρεσβεύσεως ο Κύριος 2ϊ> 
ρίδων Τρικούπης, ένεπιστεύθη παρά τής A. 
γαΧειότητος τής Κυβερνήσεως τάς ήνίας. Καϊ 
αγνοώ μέν, όποια θέΧει είναι ή έκεΐ διατριβή τοΰ τ« 
ούτου άνδρός" πέποιθα όμως, ότι καϊ τάς ΰποΧοίικι 
αΰτοΰ ημέρας, όσας ό πανάγαθος Θεός εύδοκήσρ ί> 
πρόσθεση έν τή ζωή αύτοΰ, ΘέΧει αφιερώσει εις ή 
Πατρίδα, Χέγων καϊ πράττωυ ό,τι δύναται νά συνη 
Χέση είς τήυ πρόοδον καϊ τήν δόξαν αύτής. (Κάλλιςι 
χειροκροτήσεις.)

νΈΧπίζω Χοιπόν, κύριοι, ότι ό τοιοΰτος άνήρ, τμ 
όν προτιθέμεθα, ΐνα έκφριίσωμεν τά αισθήματα τι 
σεβασμού καϊ τής ευγνωμοσύνης ήαών, εύχαρίση 
ΘέΧει άποδεχθή τήν εκφρασιν ήμών ταύτην, κα'ι θάι 
διατεΧέσει ένθυμούμενος, οτι άναχωρών μακράν ήμά 
καταΧείπει έν Λονδίνω φίΧους είΧιαρινεΐς, τιμώνη 
και σεβόμενους τάς άρετάς αύτοΰ. (ΚάΧΧιστα" χ® 
ροκροτήσεις).

ιιΚαταπαύων δε τόν Χόγον έπϊ τοΰ σκοπού, δι’1 
συνήΧθομεν, παρακαΧώ ΐνα έκΧέξητε τ>μ· έπιτροπα 
ήτις έν όνόματι πάντων ήμών ΘέΧει έκπΧηρώσει τψ 
δικαίαν πάντων έπιθυμίαν.»

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 19 Φ^ρουκρίου 1862,1

ΔΙΒΙΗΤΡΙΑΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ.— Σίτο;. Ή άγορά τών σ<τΛ 
μετά τήυ έν τώ παρεζΘόυτι ήμώυ φύλλω άυαγγιλΘείσα.υ δελτίωΑ· 
έπευέκαμψευ είς τήυ προτέοκυ αύτής κατάστασιν. ΊΙ ποιότη; 
έν αύτή προσφερΘέντωυ δειγμάτων έλάχιστου έβελτιώΘη. ΊΙ *ζμΗ  
α,όλ,ι; διετηοησ- τάς τιμάς της καί ό βοώμος ήτο λίαν Θολεοός. fl 
εύρωπαϊκαΐ άγοραί, έν γένει, ήσαν ήσυχοι. ΊΙ τή; Γαλλίας έμμίΑ 
είς τήυ αύτήν κατάστασιν. ΊΙ τού Βελγίου μάλλον έβελτιώΘη, κΙΗ 
όλίγαι πράξεις γίνονται. Λί τιμαί τού σίτου έν Ί’οττεοδαμη fS 
νουσιυ ώς ήσαν, δηλ. καλής ποιότητας οο|—ο7/. τό /.ο^άοτζο ζ*·  
κοινής 4 2/. Αί τής ’Ελβετίας καί τού Βερολίνου ήσαν χαμηλότερη· 
ΊΙ άγορά της ’Οδησσού ύπεχώρησευ κατά 1/—2/. τό κουάοί^Β 
ένεκα τών έκ τής έσπεοίας Εύρώπης ποοσγενοαένωυ ειδήσεων. >■ 
προς ά'^.τολ.άς της Ιταλίας άγοραί ύπό τήυ Αύστριακήυ διατελοί^Η 
έπήοειαυ είσι Θολεραΐ, άλλ’ αί ποό; δυσμάς καΘώς καϊ ή της 31^· 
σαλίας είσι σταΘεραί. Λί άγοραί τής Ισπανίας ήρξαυτο υά ύποζΛβ 
υωσιυ, άλλ’ αί τής Νέας ‘Υόρκης άνέλαβου.

Λί άφίξεις άπό τής 6η; τρέχοντος άριΘμούυται είς 17 φορτία.,*·  
ών 1 1 είσι σίτου και 3 διαφόρων άλλων ειδών. Λί άυαγγελίά^· 
πράξεις ήσαν ώς '/.•/.ο/.οόθως’ Σίτος ερυθρός Μιχεγάυης έπωλήΘη *Ρ*·|  
55;6 κατά 4 8U λίτρα;, μεμιγμενος Αμερικής προς 60/., 
ποός 37/., καί άλευρα πρός 30/. τό βαρέλιον. ΑΕν έπίσης φορ^ι^· 
άοοιβοσιτου’Ααεοικής μεμιγμ-'νου ποος 31/6 τό κουάρτερ.

Λί πωλήσεις κατά τήυ παρελΘούσαν εβδομάδα συνεποσώΘυ®^· 
είς 83,917 κουάρτερ σίτου. Αί δέ εις τού; ζυοιωτέοους zipi^Rfl 
τής Μεγάλης Βοεττανίας άφίξει;, κατά τήυ εβδομάδά λήγουσαν 
θηυ ίσταμένου άνέβησαν είς 141,231 κουάρτερ σίτου καί α/ΐόρβ*·

αι
^Ιαριαυουπόλεως

Όότ,τναϋ Πο)·.
Βαζατ.
Ούγγαοία;
Γ αζαζίου

Έ-ζίτία;
ΐΐιζοαυζίας

Κριδζ; Όίησσοΰ
, Ταϊγανίου
9 Δουυαβεως
β Αίγυπτου 

ζβοσίτου Γαλαζίου

Φοξωνία;

αί 480 λίτραι

αί 4 92 λίτραι

αί 4 80 λίτοαι

αι

αί

4 92 ζίτραι
480 ztrcat

» »
400 λίτραι

»

αί 4 8ϋ

»

π-ριπτατιιαν.
53 —53/6
53 —53 6
50 6—51 6
50
53/
4 9/
53/

—31 .

—34

47/ —49/. 
4 3/ —47/. 
93 —40/. 
36/ —38'.

52,6—53/6 
54/ —54/6 

—60/.
—57/.
—24 6

36/

3ί

ζίτοαι
3 ί/6
3 3 6

32 —323
32 3—32/6 
33/ —33 6 
32/6—33/.
32/ —3 2,'6

ISO

» » 33 6--31/.
:ω; αί 480 λίτοχι 34/ --36'.

Μ » 3ί -
τό κουάοτεο 17 6--18/.

» 1 7 6--18/.
αί 480 λίτραι 29/ --30/.

» » 27/ -—28/.

σπόοοιυ κατέστη Οώιαν. καί η
ιεστά/.η. Τό τοιφύλλιον 
,ητησιυ. Τό κζυαβούοι < 
ικατειυόν είδος ήν κατα 
ίς. ΊΙ αίοα ήτον είς πε

ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΊΙ άγορά. τώυ αλειμμάτων ητου είς μεγαζη 
ποαξίαυ καΘ' όλου τό διάστημα τής παρελΘούσης εβδομάυος κ 
λίγαι πράξεις έγένοντο δι έξχγωγήυ ένεκεν τής μιζράς διαφορά; 
ύπαρχούσης μεταξύ τώυ τιμών τής έπιτοπίου καταυαλώσεως καϊ 
τώυ τής εξαγωγής. Εάν αί τιμαί έκπέσωσιυ ολίγου Θέλουσι γίνει 
πολλαϊ πράξεις διά τό έξοιτερικόν, διότι υπάρχει διαρκής πρός 
τοΰτο ζήτησις. Τήυ παρελΘούσαυ Δευτέραν ή άγορά ήτον ήσυχος 
είς τά 46/3 δι’έτοιμου παοάδοσιυ καί διά τόΰ Μάρτιον 46 3—

τα.9ε-

πτέμβριου καί 48/. διά τόν ’Οκτώβριον καϊ Δεκέμβριον, 
λίας βόεια έπωληΘησαν πρός 4 3 '. Οδησσού όμοια πρός 
ποοβατεια ποός 47/. ΔΙεσημβρινής ’Αμερικής πρός 4" 
Άστεως ποός 46 . καΘαοά μετρητά. Λί τιμαί είς Πέτρο- 
νουσι καΘαοαί είς τά 48^ αργυρά ρούβλια έπϊ προ/ατα

Βρώμη; Μ 
» Ταϊγανίου 

’ Έλέμου (Dari) Συρίας
Κόγ/ρου Δουνάβεως

ΣΠΟΡΟΙ.— ΊΙ άγορά τώυ
σι; δι όλχ σχεδόν τά είδη π 
ρόυ '/χτά τε τάς τιμάς καί τή 
•/.λί αναλλοίωτου, αλλά τό π: 
•χαϊ προσεφέρΘη είς εύτελ-ίς τ 
ζήζησιυ είς παΓ/.ιλ'/ς καί άνωμα/.ους τιμάς, κατά τήν ποιότητα καϊ
τό σχήμα. ΊΙ ζήτησις τώυ λινό σπόρων έβελτιώΘη- Καλκούττας πω
λείται πρός 60/., καί Βομβάης πρός 63/, τό κουάρτερ. Καλκούττας 
οαπανόσποροι τιμώνται 64/ — 65/., Βομβάης Γουζεράτης 70 — 
71/., φαιοί Φεροζεπόρη; 64 —64/6, κίτρινοι Σκίνδης 62 —66 .. 
Σήσαμου λευκόν 70/., φαιόυ ή μεμιγμέυου 62/—66/., Μ/ 
χαί Νίγερ 52/. τόυ στατήρα.

Τά στέμφυλα είσϊ Θολερά, μό)ις διατηρούυτα τά: 
των τιαάς.

Τρ&χουσαί τιμαί'
Μήδιον..............................έουθοόυ 4a
Τριφυλλόσποοοι...................................
Κανναβόσποοοι υ.ιν.οοι—σ. τό 7.ουά: 
Κορίαυον... ό στατήο.................
Κάρου (σισάρι).................................... ,
Λινόσποροιτό κουάο., Βαλτικής 30/- 
Αιυοστέμφυλα κατά τόυου................
Ραπανόσποοοι ’Ολλανδικοί..............
Ραπαυοστέμφυλα............................... ,

Α Π Ο I Κ I Α Κ Λ.— ΊΙ αγορά 
Οιετήρησε κατά τήν παοελΘούσαυ έβό'ομαό'α 

εδειξε τήυ ποοτεοαιαυ. ΊΙ ζήτησις ποός : 
τ/.οπι/.χϊ πράξεις ήσσ.υ υ.ι/.οχϊ, αί δέ άφίξει 
Ρ« αετρίως προμηΘευμέυη. ’Αλλ’ όμως αί 
των ορυζίων, τού νίτοου καί τώυ πυευμάτι 
προς ύψωσιυ τάσις τώυ τού καφφέως καί τώυ άοωμάτωυ επαυσεν.

II άγορά όμως τών ΣΙΝΙΚΩΝ προϊόντων ήτο δρχστΓ/.ή, τό τίϊου 
ες«κολουΘ·ί άυατιαώμευου καί ή μέταξα απολαύει πλήρεων τιμών.

αν.;

I—90'.

ρ... Όλαυδικοί — σ. 50/.
.* ......................... 16 —18 .
......................... 26----------σ.
32/... Βομβάης 64/--------
...............\λ.9.10.—Α.11.0

Λ.5.0. ζζζΑ.6. 0

προϊόντων δέυ

οΰο-

3.

ΕΛΑΙΑ. ΊΙ ζήτησις έλαίωυ πεοιωοίσΘη 
τεπ&Γ/ούσας άυάγκας. Γαλλιπύύεως τιο

ποσότητας διά

Ύιργίττς;
Ζ.37., Hocλίας λ. 56 

Κ ερκύοας, 
λ. 31.10-

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ.— Νεό κάστρου 18 Φεβρουάριου, 
έγκυκλίου τού Κ. Ίωάννου Βάρκερ. Οί ναύλοι διατελούσιυ 
αύτήν καταΘλιπτικήν κατάστασιν με μικράν βλέψιν βελτιώ· 
τού παρόντος. ΊΙ ζήτησις διά ναυλώσεις δέν είναι μεγάλη, : 
συνέπειαν αί τιμαί υ.έυουσιυ αί αύται οις ήσαν έν τή παοεζ1
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βδοαάδι, καϊ διά τινας μάλιστα λιμένας κατά 2/6—a/, τό κήλ κα- 
τώτεοαι. Αί τιμαί τώυ γαιαυΘοάκωυ πεοιζαμβαυομέυωυ τών εξόδων 
ναύλου καί ασφαλείας είναι διά τάς ΆΘήυας 28/9, ’Αλεξάνδρειαν 
30 9, ’Αγχόνην 33/6, Βαρκελόυαυ 32 6, Καγλιάριου 28/9, Κων
σταντινούπολή 28/9, Γάδειρα 27/. Γένουαν 31 9, Λιβόρυου 31 9, 

313, 
30/9,

Αί πράξεις επί τώυ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ποοϊόυτοιυ ηύξησαυ καί τά 
?αμβάκια κατεστάΘησαυ αύΘις ζα»ηοά. Ίΐ ζήτησις διά βαφάς ήτο 

καί άυΘοκοόκου ή-
7’ράσΘη δι’έξαγωγήυ.

Τά ΡΩΣΣΙΚΑ προϊόυτα είναι έΐ 
Τ'.να άφΘουούσι μέν, αζλ ύπετιμζ! 
ζ«ννάβεως καί τώυ λιυοσπόρωυ εί

ΜΕΤΑΛΛΑ.— ΊΙ άγορά 
δύσπρακτο; είς τάς παρούσα

οιαφοοας.
ΚΟΡΙΝΘΙ4ΚΙΙ ΣΤΑΦΙΣ. ΊΙ άγορά τού είδους τούτου ήρξατ· 

αίυεται, ότι εύρισκόμεΘα είς τάς π 
Διάφοοαι πράξεις έγένοντο κυρίω 

24/. τόν στατήοα. Άυεφάυη δέ ζή: 
οιότητος ποάγμα πρός 32/. έφ’ ή

Μασσαλίαν 28/9, Μεσσίυαυ 28/9, Μελίτην 27 . Νεάπολιν 
’Οδησσόν 28/9, Παλέρμον 30/3, Σύρου 28/9, Τεργέστην 
Τουλόνην 30/9, καί Έυετίαν 33/., τόν τόνου.

ΘΕΙΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣMENON πωλείται πρός λ. 7.^/. τόυ

ΒΑΛΑΝΊΔΙΑ. Σμύρνης άοίστης ποιότητος είναι σπάνια, ; 
τούυται ποός λ. 14.10/—λ. 16.10/. όμοια δευτέοας ποιότητος 
ποός λ. 13— λ. 14.10/. Πελοπόννησου πρώτης ποιότητος πρός λ. 
14— λ. 15, καί δευτερας πρός λ. 10— λ. 12 τόυ τόυου.

ΟΠΟΝ ΓΛΥΚΟ1ΊΊΖΙΙΣ. ’Ιταλίας πωλείται ώς άκολούΘως. Σολά- 
ζης ποός λ. 8. τόυ στατήρα, Καοιγλιάνου ποός λ. 6.10/. Βορόάκου 
ποόςλ. 6.1 θ'— λ. 6.

ΚΑΣΣΑΝΟΝ. Λιβόρυου καί Σικελίας πρός λ. 4.10/—λ. 5. 
νιας είς ράβδους πρός λ. 4.10/—λ. 5. καί είς πλακούντας 1 
2.—λ. 2.5/.

ΣΑΚΧΑΡΕΙΣ. ΊΙ άγορά είναι σταΘεοά, άλλ’ αί πρός εξαγωγήν 
παοαγγελίαι δέυ είναι μεγάλαι έπϊ τού παρόντος. Άγγλικαί τε- 
τριμμέναι τιμώνται 33/6, έλεύΘεραι μέχρι τού πλοίου, καί Όλλαν- 
δικαί 31 3—33/. τόν στατήρα.

ΚΑΦΦΕΔΕΣ. ΊΙ άγορά δεΐ7.υύ·ι στερράυ βλέψιν, διάφοοαι μεοί- 
δες έπωληΘησαν εις τάς άκολούΘους τιμάς. Έγχώοιοι Κεϋλάνης κα- 
Θαραί πρός 70 —72/. Έπίφυτοι 76/—80/. Οί τής Μόκκας έβελ-

■ρό;

αοα-
μονά,

μονού ποα;

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.— Ίΐ έκτοκιστική ά.γορά ητο ζωηρό
τεροι ν.χτά. τηυ πχρελ.θοΰσχυ έβδομάδα. Καλά γοαααάτια έξετοκί- 
ζουτο πρός 2=|—2’ τοίς Ο/q· καί ευ τισι έξαιρετικαίς περιστάσεσιν 
ελαττου τούτων.

Ό έκτοκισμό: 
εξής*

κυοιω- εύρωπαϊκάς πόλεις

Παρά τη ΤοΛπε 
τοΐς 0/0

οδν.'χτ.
Έ·> Τουοί-ζω..
Έν Βουξελλαι:

■οουττόζϊι

-1

3
3

ί
0

»

»

3

8

τή αγοοά.
■ci; 0 θ

-3
•οί;

»

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ. Τά ’Αγγλικά χρεώγοαφα εύρίσκονται είς τήυ αύ- 
j καταστασιν, είς ήν ήσαν κατά τήυ παοελΘούσαυ έβδοαάδα, δηλ.

■ά 8 U

κά τώυ 4’ τοΐς Ο/q τιμώνται 99L 
τά 70φ. 9δέκ. καί 70φ. 75έκ.

τώυ δέ τού 1858 μένουσιυ είς τά 75 κα 
Θησαυ είς τά 78g, -Ε καί Γ. Τά Γαλλι 

Παρισίοις έξέπεσαυ εί:

ΣΥΝ ΑΛ Δ Λ ΓΜ Α Τ Α . (Φεβρουάριου
Άαστερδάμης β ρ αχυ πρ ό Θ ε σμ α 11.16 — 1/2

» 3 μηνών 11.18 — 1 2
’Ροττεοδάμης » 1 1.18 1/4— 1/2
’Αμβέρσης 25.40 — 1 .>
Βουξεζζώυ » 25.40 —4 5
‘Αμβούργου υ 13.7 1/2—8
Παοισίωυ 1 β ρ αχυ πρ ό Θ ε σμ α 25.12 1/2—17 1/2

» 3 υ.ηυώυ 25.40 —45
Μασσαλίας » 25.40 — 15
Φραγκφόρτης » 118 3 4—119
Βιένυης » 14.10 —15
Τ.-ργέστ;; Μ 14.10 —15
Κοπενάγης » 9. 8 — 12
Πετρουπόλεως D 32 1 2— 3 4
Μαδρίτης » 4 8 1/2— 3/4
Κ άδικος X» 48 1/2— 3 4
Λιβόρυου » 25.52 1/2—57 1/2
Γευούης » 25.50 —55
Μιλάυου ϊ» 25.50 — 55
Νεαπόλεως Μ 40 — 1/8
Παλέρμου » 120 — ί/4
Μεσσήνης » 120 1/4- 1/2
Λισβώυος 90 ήυ.ερώυ 52 1,8— 1/4
Όπόρτου » 52 1/4— 3/8

Τά έν κυκλοφοοία τραπεζικά γραμμάτια κατά τήυ παρελΘούσαυ 
εβδομάδα ήσαν λίραι 20,324,610, τό δέ μεταλλικόν χρηματικόν 
λίραι 16,042,949.

ΕΙΔΟΠΟΙΙΙΣΕΙΣ(ADVERTISEMENTS.)
■’.ααί καλώς ύ;ΤΕΙΟΝ. ΊΙ ά.γοοά. άνα/άοίοιτος, καί αί τ' 

υ.έυαι.

ΠΝΕΥΜΑΤΑ. Διάφοραι πράξεις έγένοντο .... f__ (___ , ..... ...
μετοίας τιμάς. Ανατολικών ’Ινδιών καί Δίαυοιτίου δόκιμα, ποό·. 
1 6 τό γαλλόνιον. Λήουαρδς πρός 1/7—1/7Γ, Δεμεράρας πρό. 
1/8—V9, καί Ίαμαϊκής κοινά μέχοις άοίστης ποιότητος 2/10— 
□/. ΊΙ παρακαταΘήκη είναι πολύ άυωτέρα τής τού παρελΘόντος έτους

ΟΡΥΖΙΑ. Πράξεις τιυες έγένοντο είς λευκά Βεγγάζης ποός 14/. 
έπϊ τού πλοίου. ’Υπάρχει δέ περισσοτέοα διά.Θεσις δι’ άπαλόζοκζα 
πρός 10 6 τόυ στατήρα.

ΠΕΠΕΡΙ. Όλίγαι πράξεις γίνονται έπι τού παρόντος είς τό της 
Σιγγαπόρης πρός 4δ. τήυ λίτραν. ΊΙ ζήτησις διά λευκόν έβελτιώΘη 
καί μέγαλη τις μερίς έπωλ.ήθη πρός 61 δ.

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ. Διάφοραι πράξεις έγένοντο δι’έξαγωγήυ. Αί πα- 
οαγγελίαι αύξάυουσι καί αί τιμαί άυατιμώυται.

ΒΑΜΒΑΚΙΑ. ΊΙ άγορά έν Λιβερπούλη είναι στσ.θ·ρά καί δρχςι- 
ται πρός 7^δ—1Ο.-,δ τήν λίτραν, Αΐγύπτου 
καί Πεοναμη: I I

ΊΌΙΣ ΕΜΠΟΡΟΙΣ ΚΑΙ ΙΙΛΟΙΟΚΤΗΤΑ1Σ
II 7 ΐ ω ν ζ α ι Λ ο ν δ ί ν ο υ καθρεπτών / οι ί ο ί χ ι α ζ ώ ν 

ν έ ρ γ ο ς ά τ ι ο v, 398 κκί 399, Oxford street, London W· 
ό 1822. Ό ClIAKI.ES NOSOTTI προσζαλεϊ τού» έπιθυμοΰ.τας 
ρητωσι τά /.ΐγουοω/ιένοι οί/.ιχ/.ά επιπ/.Λ άρίττης ζατασχευή; 
υα έζ καθρεπτών τοΰ τοίχου και τή; τραπέζη; παντόςεϊο.υ;

εί/.όνων, άνΟ-
ών πρχγρ.χτε.ιών του. Οί π/.οιο/.τητχι 

έπιοτηοωσι τήυ προσοχήν τωυ έπι τώυ επίπλων τοΰ 
■ου, χχτχσ/.ευχζομίνω'/ προς οτο/ιτρου τώυ αιθουσών 

/.χι δωρχτίοΓ/ τώυ πλοίωυ. Είσοδο;, 398 καί 399, Oxford-street. AV. 
Εργοστάσιου, 3 ζαί 4, Great Chapel-street, /.χί 102, Dean-street. 
Διαταγαί πρέπει υά στέλλωυται πρό; τόν Κ. J Ε. Ο'ΒΙίΙΕΝ, 33, Β1Ό111- 
pton Square. S. Vf. London

τ

προς 12μ; — 

ΝΊΤΡΟΝ.
το διάφοοοι ποαξεις είς τό είό'ο;
39 —39/6. ‘

ΡΗΤΙΝΗ Άμ.εοικαυική πωλείται πρός 13/., 
14/—24/.’ τόυ στατήρα.

ΤΕΡΕΒΙΝΘΙΝΗ. Λί τιμαί διά καΘαράυ είναι 
οιαί τιυες συμβάσεις έγένοντο επί Άμεοικαυι:

“ών. ού 
^’νκοσιδ/

άζζων μεοώυ ποος

;’122δ—13δ.

έυης έπϊ τώυ τιυ.ώυ Ιγίυου- 
Καλκούττας έπωλήΘη πρός

και

είναι ήσυχο;
it; τά; Ζ.22.10

■1..19.15. Ό

Γαλ-
Ρωσ-

Ο’/αλ/ιχή;, Καναόιχή;, Πίριύιανή;, Βραζιλιανής 
χαί Ινδική; Κυβερνήσεω;.Μεσόγειου, Γερμανίαν καί τάς Ινδίας. Αί έκ Καλκούττης

οζλαϊ φο;

>-98; "κ

Ίιτρινον υ.ίτκίϊον τιο.ν.τνι 8‘ύ

Βού ο ον.-!?ού ο οα έπωλήΘη

-μιν-τ.; πρό; 03/6 τόν στατΐρν.. 

ΥΦΑΣΜΑΤΑ.— Μ α γ οουαοίου. Ούδέυ ά

II άγορά

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ.
11ΡΟΣ Χ1ΊΙΣΙΝ ΤΟΝ ΒΟΥΤΙΙΚΤΟΝ

C. Ε. ΗΕΙΝΚΕ,
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΜΙΙΧΑΝΙΚΟΣ

79, Great Portland St. Londcn.
Ειδοποιεί τού; ίδιο/.τήτοις πλο 'ων, εμπό

ρου;, πλοιάρχου; κτλ. /.τ'/.., ότ<. nc/i'/.i βύ- 
τιδ>7·ίζ ά/έ'/Ο'/το έν τώ χαλύ/'/ζα; ι χοφα- 
λή; ζαΐ τή λοιπή ένδυμχσία ιοΰ ·. ΐη/.το\', 
φερ&ιν δύναται νά αένρ όο ν πλειόι&ρον Ζέλει 
έν τω υδχτι, προς ίξχ/ο',ή/ πρχγμν.τω'/, 
σπόγγω·/ /.χι [/.χργχριτώ/ 1/ ιου βυθού τή; 
θαλά ρόζ δ·, τοϋιοιί. η -ο; κατασκευήν

ClIAKI.ES
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Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ! 20, 18$

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙ ΟΛΩΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΠΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑ
ΡΑΓΩΓΗΝ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΟΥΣ*

(Δι*  οΐκιακάς άνάγκαςύ.

Διά τεχνητών ή φυσικών μέσων,
Οΰστ,$ οΰως -νέχς έφ(κρμ.ογης της-/νωττη; aa/ijg τοΰ 

έ/ζβόίου τ<$ άντζίας ζαί έπίτυχώς ί»^/ζοτΟείσης 
είς τήν 'ίηχτίζην /ζηχανήν ζαί τόν φήζτην οϊνβυ 
τοΰ ASH.

Προρομιορ διά τήν μηχανην έΖόθη τδι·*Ίανουάριοΐ'  τοΰ 1861.) 
Τό γυ).).άδίου άποστέ)κ·τχι έζευΟε^ως διά τοΰ τα- 

χυύροy.zLQ-j έπί τη αιτήσει π^ός τονGEORGE SIMPSON
M'vcv ζατασχευασζευαστην τών /ζηχανών, 

315, Oxturd-St., π/ησίϊ» Harenood Gates, London.

ΣΗΜ. T'j Φυκκάδιου τούτο οίοει άζ^ιβη πε^τ/^α^ήν 
τής /ζόνη; έντεζούς ζαί άξωζό·/ου /.'.ηχανής τής πα^οα- 
/ω'/ούσης πάγου (είς τά θερρ,ά κκίυ.χτχ) ζαί ταχέως 
(^υχοαινούσης τόν οίνο.» ζτΖ. ό ιζ ο ύ η χ ω ρ ι σ τ ά.

BENJAMIN FOWLER & CO., WHITEFRIARS ST., FLEET ST. LONDON,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΛΙΩΝ,

ΕΥΜΕΤΑΚΟΜ1ΣΤΩΝ "Η ΣΤΕΡΕΩΝ, ΔΙΑ ΒΑΘΕΑ *Η  ΜΗ ΦΡΕΑΤΑ, ΕΝΤΟΜΑΣ, ΔΕΞΑΜΕ' ΑΣ, κτλ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣίτ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ, ΤΗΝ ΓΕΩΡΔΙΑΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Π/ΟΣ ΠΑΝΤΑ ΑΛΛΟΝ ΣΚΟΠΟΝ,

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΣΩΝ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, ΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΣ, ΑΝΕΜΟΥ*II  ΑΤΜΟΥ.

εΒΡΟϊΑΓΙοΤ 20, 1862.

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ.
Οί ΣΑΛΜΙΩΝ, ΟΔΥ ζαί Σα εύτεβάστως είοοποζουτζ 

τό ζΐίνόν, οτι οί ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ αύτών εύ^ίσζονται είς 
χρ-κσιυ ποό — ε ν τ ή ζ ο ν τ α περίπου ετών, ζαί άπε- 
οεέχΟησαν ότι είναι οί καλλίτεροι μ-έχρι τούδε πάσης 
άζ/ης τοζαύτης έγευοέσεως. Φοροΰυται ζαί είς τά οεξίά 
ζαί είς τά ά^ζστε^ά, άνευ τινός άλλαγης η προσθήκης. 
eO έπίοεσ/ζος ούναταί νά σταζή ζαί είς τό εξωτερικόν, 
ά'ζα ό επιθυρών άποστείζη τό /ζέτοον τώυ κάτω //ε- 
ζών, ενοάζτυζον ζάτωΟεν τού ισχίου. ‘Η δερμάτινος 
θήκη, έν ή έ/ζπεσ·:έχονται γέρ·ι τετυπω,μενού το όνομα 
αSalmon, Ody & Co.»

ΣΗΜ. Ιδιαίτερου δωματίου υπάρχει είς τού Κυ/ρώ 
ODY οιά Κυρίας, έν ω ΐύρίσκουσι γυυαικείαν περιποίησιυ. 

’Εργοστάσιου, 292, Strand, London.

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΚΑΠΝΟΣ πρός 10/ τήν 
ζίτοαν. Ό βουϊόμευος δύναται νά έχη δείγμα, αμ.’ ά- 
ποταν^ΐ πρός τόν κ κ , 19, Shanncn Terrace, Broke 
Road. DalMon

Αρ. 82.—Τοΰ Φάουλερ σφυρήλατοι σιδηραι 
καί ϋύμετακόμιστοι άντλίαι χρήσιμοι εί? τούς 
εργολάβους και ανασκάπτονται, οΐουδηποτε μή
κους, εχουσαι σωλήνας διαμέτρου 4 μέχρις 9 
δακτύλων.

Άρ. 4.—Αί βελτιωθεΐσαι χυταϊ καί μετέπειτα 
τρυττώμεναι άντλίαι διά γενικούς σκοπούς με
τ όρειχαλκινων γλωττίδων κασσιτερωμένων ά
κριαν, περιαιρετών ή μετά δέρματος διά μέσου 
2g δακτύλων μέχρι 5 δακτ. διάμετρος σωλήνων.

88 καί 89.—Αι μέ δύο σωλήνας άντλίαι τοΰ 
Φάουλερ σφυρήλατοι σιδηραι καϊ φορηταϊ διά 
χειρός η ατμού ενεργοΰσαι εις οΐονδήποτε μήκος 
καί βάθος. Διάμετρος σωλήνων 6 μέχρι 30 δακτ.

134.—Φορηταϊ άτμομηχαναϊ τής άρίστης νεω- 
τέρας κατασκευής πρός άντλησιν, πριόνισιν, πε
ριστροφήν, κτλ. δι’ ενοικίασιν ή πώλησιν.

7.—Προνομιούχοι άντλίαι τοΰ Φάουλερ μέ 
παραπλεύρους γλωττίδας καϊ ευκόλως επιδιορ- 
θούμεναι, άν χαλάσωσιν, μέ όρειχαλκίνονς κα- 
δίσκονς. Μέγεθος 24 έως 5 δακτ.

50.—Αί προνομιούχοι φορηταϊ πνροσβεστικαϊ 
άντλίαι τού Χόλμαν είναι υπερβαλλόντως άπλαί 
άπ τελεσματικαί καί ίσχυραί, είς πολύ μέτριας 
τιμ άς.

8θ.—Φορηταϊ άντλίαι, σφυρήλατοι δι’ έργο-

1 λάβους μετ’ ύλισθαινουσών γλωττίδων. 4 μέχρις 
9 δακτ. διαμ. σωλήνων.

Σχήμα Α·—Αί βελτιωμέναι μικραϊ άντλίαι 
δι αγροκήπια καί ύποστέγους κήπους, φέρουσαι 
τό ύδωρ όπου τάς διευθύνουσι με όρειχαλκίνους 
γλωττίδας. Άκρα διά μολυβδίνους περιαιρετούς 
η μετά δέρματος διά μέσου σωλήνας.

Σχ. Β.—Ωσαύτως άντλίαι, φέρουσαι μακράν 
τδ ύδωρ μέ κρουνούς έχοντας ενώσεις κασσιτε- 
ρωμίνας περιαιρετάς η ετοίμους διά χαμηλούς 
σωλήνας και άκρα ομοίως.

38.—Φορηταϊ, σφυρήλατοι, σιδηραι ή χάλκι- 
ναι άντλίαι έπί τρίποδος με βελτιωθείσας γλωτ
τίδας καί ενώσεις μετ’ ευκάμπτου έξ ’Ινδικού 
κόμμεως σωλήνος.

19.—Άντλίαι προνομιούχοι τού Χόλμαν ώ- 
θοΰσαι μακράν τό ύδωρ μετά δύο σωλήνων έξ 
ορειχάλκου, μετά θυρών είς τάς γλωττίδας, τρο
χού καί περιαιρετών χειριδών, όπως προμη- 
θεύωσιν ύδωρ εις δεξαμενάς οικιών κτλ.

23.—Όρειχάλκιναι ή σιδηραι άντλίαι διά βα
θέα φρέατα μετά τετραγώνων άκρων καϊ διαφό
ρων μηχανισμών πρός ενέργειαν.

2β.—Φάουλερ δρειχάλκινοι ή σιδηραι άντλίαι 
μέ τρεις σωλήνας διά βαθέα φρέατα μετά η άνευ 
μηχανισμού προς κίνησιν δι*  ίππου ή άτμού. Τών

σωλήνων ή διάμετρός έστι 24 μέχρι 12 δακτύλων
75.—Προνομιούχοι άντλίαι τού Χόλμαν δι

πλής ένεργειας, κατάλληλοι είς κίνησιν δι’άτ
μού ή ίππου. Σωλήνων διάμετρος 3 έως 15 δα
κτύλων. Αί άντλίαι αύται είναι εξαίρετοι διά 
πλινθοποιεία, εργοστάσια καί άλλους σκοπούς.

15.—Άντλίαι πεποικιλμέναι διαφόρων ειδών. 
Είκονογραφίαι τών άντλιών τούτων μετά τών 
τιμών αύτών δίδονται.

18.—Βελτιωμέναι, ωθούσαι τό ύδωρ ή ού, όρει- 
χάλκιναι ή σιδηραι άντλίαι. έπί σανίδων μετά 
κασσιτερωμένων, πιριαιρετών ή μετά δέρματος 
διά μέσου κρουνών καί άκρων. Διάμετρος σωλή
νων 2 μέχρι 5 δακτύλων.

25.—Αί όρειχάλκιναι μέ δύο σωλήνας άντλίαι 
διά βαθέα φρέατα 24 μέχρις 6 δακτ. έχοντας διά
μετρον, μετά μηχανισμού πρός κίνησιν διά χει
ρός ή άτμού·

60.—Βελτιωμέναι ύδραυλικαϊ άντλίαι πρός 
άνύψωσιν τού ύδατος είς ικανόν ύψος, όπως έκεϊ- 
θεν καταπίπτη είτε ώς καταρράκτης ή νά άνα- 
βρύη ώς άπό πηγής.

86.—Φορηταϊ άντλίαι μετά κεφαλών στερεών, 
κατάλληλοι διά βάθη 30 μέχρι 200 ποδών, ών οί 
σωλήνες έχουσι διάμετρον 3 μέχρις 9 δακτύλων 
ένεργούσαι διά χειρός ή άτμού.

ΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 

TOY SINGER.

Σχεόόν πάντα τά άνω εϊοη τών άντλιών είσίν ετοι/ζα είς εντελή κατάστασιν ή χρήζουσι ρ,ιχρων προσθηχών.
Κατάλογοι μετ’ εκείνων στέ'λ'λονται ελεύθεροι οιά τοΰ ταγυορομείου.
Ώ Βενιαμίν Φάου).ερ ζαί Σα είσι χατασχευασταί αντλιών ζαί ΰδραυ'λϊκών μηχανών διά τήν 'Αγγλικήν κυδερνησιν ζαί τούς πρ'ωτίστονς τής ’Αγγλίας καί έχτό, 

αυτής εργολάβους σιδηροδρόμου ζαί λοιπών.

Ο ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝΜΕΓΑΛΗΝ

72, Cornhill, London, Ε. C.

ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ 1861 ΤΟΥ ΟΥΑΙΤ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
του 

ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ 
(Α1Ί0. SG.)

|’ό ύπουργεΐον Μιαούλη καί πάλιν έθριάμβευ- 
τούτέστιν έθριάμβευσεν ή βιαιοπραγής, ή άλ- 

β^όφρων, ή μισελεύθερος ζαί άνεπίδεζτος βελ- 
,,,όσεως αύτη ζυβέρνησις, ήν εύς-οχώτερά τινες ά- 
^.χάλεσαν τό κ α τ αχθ ό ν ι ο ν σ ύ ς- η μ α, ή ζυ- 
ξίονησ'-ί ΰ παρανομιών διαρζέσασα τοσούτους 
..γόνους, ή ένοχοποιήσα τό έθνος πρός τόν βασιλέα 
ί'ου τόν βασιλέα πρός τό έθνος, τόν βασιλέα ζαί τό 
Λνος πρός τάς εύεργέτιδας δυνάμεις, ήένοχοποιή- 

ερουσίαν, τά διζαστήρια,σασα την ρου/.ην. 
πανεπιστήμιον.

Φώτιον ολοκλήρου τοΰ κόσμου καί διεγείρασα 
ito<5? τ0'·’^ μακράν τής Ελλάδος Έλληνας, τούς 

τά καθέκαστα λεπτομερώς έπισταμένους, χα- 
5[χωθίαν, σύγχυσιν ιδεών, άγανάκτησιν, ψυχρό- 
ςττα, ή ρίψασα τέλος κατά πλείονα ή είκοσι έτη 

Ελλάδα όπισθεν τοΰ 
’Αείποτε θά ένθυμήται

χρόνον ή Ιταλία έσειε τόν 
ένδοξου Μιαούλη έρριπτεν

ζατα π.
σταδίου 
ό Ελλ1 ότι καθ’ δν 

ό υίός τοΰ 
είς τας φυλακάς τούς 
τοΰ Σάντα-'Ρόζα βου-ο

12ο φ.)

νυσμα τχν I 
έοοβεΐτο, ο

/,ο[ΐευους 
τα έθ·,

ΙΛ'> πΟ-ΊΤΟ
'Ελλάς, '

οοα,αε’.ν * 1 -

ωνω
ροετοιμασιας

ου λ α κ ή ν, κατηγορεΐτο από τό αείμνηστον 
το ύπουργεΐον Μιαούλη ώς ληστρική, τουτ 
ότι οί Έλληνες, ά 
νάξιοι εμπιστοσύνη 

Δέν είναι τό ύπο·
θώους πολίτας είς

αι

ο υτους α- 
G».’ ούδέν 

ή των; 
: ζαί

Έγιστώμεν τήν προσοχήν τοΰ 
κοινού τής ’Ανατολής έπί τών 
αρχαιότερων ζαί τε'λειοτεροίν 
τούτων μηχανών τής ραπτικής. 
Είναι χρήσιμοι είς πάντα ζΖ.ά- 
δον τής τέχνης, ήτοι είς τούς 
ΡΑΠΤΑΣ, ΪΠΟΔΙΙΜΑΤΟΠΟΙ- 
ΟΥΣ, ΜΟΔΙΣΤΑΣ ζαί είς παν εί- 
ίο; ραπτικής. Ιίλέον τών 70,01)0 
εΰρίσκονται είς καθημερινήν χρή
σιν έν ’Αγγλία, Ιρλανδία, Σκω
τία, Γαλλία, Γερμανία, Αύστρία, 
'Ρωσία ζαί άλλαις χώραις τής 
Ευρώπης. Πάσα οικογένεια οφεί
λει νά ήναι κάτοχος μιας τοιαύ- 
της μηχανής· διότι δι’ αυτής δύ
ναται νά ζατασζευάίτ] ό,τιδή- I 
ποτέ εργον τής ραπτικής δεκάκις |

θεν τοΰ ισχίου-

’Εθεοίρήθη ύπό περπίου διακοσίο'ν ιατρών ώς ή άτοτελε- 
σματικωτέρα έγεύρεσις είς τήν θεραπείαν τής έντεροκοίλ.ης. 
Χρήσις χαλύβδινου ελατηρίου, πολλάκις επιβλαβή έχοντας 
αποτελέσματα, δέν γίνεται' είναι απαλόν ύπόδεμα περί τό 
σώμα δεδεμένον, ενώ ώς άνθισταμένη δύναμις υπάρχει τό 
προσκεγάλαιον καί τό προνο μ ιοΰχον μ.ο· 
χ λ ί ο ν εύκολώτατα καί έγγύτατα προσαρμοσμένα, ώστε 
ούδαμώς μαίνονται' δύναται δέ τις καί κοιμώμενος νά γίρη. 
Εεριγραιρήν δύναται τις νά λάβη άμα αιτήσει, καί ό επί
δεσμος άποστέλλεται διά τοΰ ταχυδρομείου, άν άποσταλή 
πρός τόν έργοστασιάρχην Mr IVlIITE, 228, Piccadilly, 
London, ή περίμετρος τοΰ σώματος, δύο δακτύλους κάτω

Τιμή έτεροπλ.εύρου επιδέσμου 16σ., 21., 26σ. 6ο. καί 31σ. θο.
Τιμή αμφιπλεύρου 31σ. 6ο., 42σ., ζαί 52σ. 6ο.
Τιμ.ή ομφαλικού έπιδέσματος 42σ., ζαί 52σ. 6ο.

ταγύτερον ή διά τής χειρός. Πας έργοστασιάρχης, όστις είσάξει τοιαύ 
την μ.ηχανήν έν τώ έργοστασίω του, θέλει κερδίσει περισσότερον ή διά 
παντός άλλου τρόπου. Αί μηχαναί αύται κάμνουσι τό αυτό ώς τής χει
ρός ράΦιμ.ον καί τό εργον αύτών απεδείχθη προτιμ,ο’ιτερον ή τής χειρός. 
Τούτο δέ απέδειξαν τά έν ’Αγγλία τοσαΰτα κατασκευασθέντα γορέ- 
μ.ατα, κτλ. κτλ.

'Έχομεν τάς λαμπροτέρας μηχανάς είς θήκας παντός είδους πρός 
οικιακήν χρήσιν, ών αί τιμαί είναι άπό λίρας 15 έως 20 έζάστης. Αί δέ 
μ.ηγαναί μας πρός χρήσιν τών ραπτών καί υποδηματοποιών πρός λίρας 
13 έως 15. Αίδονται δ’ ολαι ύ-’ έγγύησιν. Στέλλομεν μεθ’ έκάστης μ.η- 
χανής καί οδηγίας ελληνιστί τυ7·.ωμένας, καί ό αποτεινόμενος είς τήν διεύ- 
θυνσιν τής εφημερίδας ταύτης θέλει λάβει πληροφορίας περί τής γήμ.ης 
μας. Αιαταγή τυνοδευομένη μεθ’ ενός τ ρ αβ ίγ μ. α τ ο ς έπί τίνος καλής 
τραπέξης τοΰ Αυνδίνου, έκτελεϊται παραχρήμα. Διαταγαί δύνανται νά 
σταλ.ώσι καί πρός τόν Κ. JOHN F. O’BRIEN είς τό γ ρ α εϊ ο ν τής 
έ ο η μ. ε ρ ί δ α ς ταύτης. Μεγάλη κατανάλωοις δύναται νά γίνη κατά 
τήν ’Ανατολήν τών μηχανών τούτων, άν άξιόχρεώς τις ήθελεν άναοεχθή 
νά γείνη πράκτωρ ή/ζών θέλομεν τόν έγοδίάσει διά μηχανών καί τώ πα
ραχωρήσει γενναίαν ύποτίμησιν τών ανωτέρω τιμών.

ΕΑΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΔΙΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥΓΟΝΑΤΟΣ, ζτλ.

Δι' έξογκ'ωμένας φλέβας καί διά πάσας τάς εξασθενήσεις καί εξογκώσει 
τών κνημών, εξαρθρώσεις κτλ. Είναι πορώδη, λεπτά καί εύθηνά, καί 
γοροΰνται ώς τά συνήθη περιπόδια. Τιμή 4σ. 6ά., 7σ. 6., 10σ. ζαί 16σ. 
έκαστον.

JOHN V HITE, έργοστασιάρχης.
228, PiccatiHy, LondonJOHN GOSNELL & Co. (ττρώην Price & Gosnell 

Ιΐσοσκαλοΰν τήν προσοχήν τοΰ κοινού είς τά ακόλουθα μ.ύρα
Τοΰ JOHN GOSNELL & Co., αί άρωματικαί Τρύσεις, πιε?όμεναι έκ· 

ξέρουν γλυκυτάτην ευωδίαν.
Τοΰ JOHN GOSNELL & Co., ή διύλισμ,ένη λ.εβαντίς συνιστάται διά 

δωμάτια ασθενών καί ώς ή καλλίτερα καί γνησιωτέρα τών όσων έξ άν- 
θέο>ν γίνονται.

ι. Μ. SINGEK & Co. 72, Cornhill Ε C.
ΩΡΟΛΟΓΙΑ BENSON

Χρυσχ πωίουνται άπό 4 εω; 100 yutvla;.
'Χρ/Όρί » » 2 . 50 ·

Τά στέίλονταε πανταχοΰ 3C εξόδων τοΰ ώροί.ογοποίοΰ
Λιιύύυϊσι; 33 χαί 34, Ludgate Hill, Louden Ε. C.

Ιί^οαγγεί.ϊο’.ι δύνανται να αταύωτι χαί αρος τον Κ.

J. Ε O’BRIEN,33, Brompton Square.

Τοΰ JOHN GOSNELL & Co·, τό γνήσιον ζαί μελανόν σαπούνι τοΰ 
| Ούίντξωρ είναι οικονομικόν ζαί παλαιόν. ’Εξαλείφει τήν κοκκινάδα καί 

σκληρότητα τού δέρματος, καί καθιστά αύτό λε'ίον καί λευκόν.
Τού JOHN GOSNELL & Co. Εύγενές άρωμα είναι τό εύγενέστερον—
Τό ΕΓΓΕΝΕΣ ΠΑΧΥΜΕΡΟΝ (πο υ.άάα) συνιστάται διά τήν εύωδίαν 

του καί τήν τής αύξήσεως τής κόμης επιρροήν του.
ΤόΕΥΓΕΝΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ διαγημ. ώς τό καλλ.ίτερον καί μαλακτικώτερον 
Τοΰ ΓΔΡΙΒΑΑΔΗ Η ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ είναι το έκλεκτότερον μύρον.
Tcu JOHN GOSNELL & Co. ή ξύμ.η διά. τούςδδόντας είναι ή κ.αλ- 

λ^^έρχ. όλων τών κόνεων, άσπρίζε1 τούς οδόντας, προστατεύει τον σμ.άκ- 
τον καί δίδει εύωδίαν είς τό στόμα.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΒΑΦΗ ΚΟΜΠΣ βέβαια νάσχηματίση κάθε είδους 
μελανού ή μ.αλί Φυσικού χ, .ύ/ζατος. Δέν βάπτει τήν κόμην καί δέν έχει 
δυσωδίαν.

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

Στίλλονται κατάλογοι παντού καί διαταγαί έκτελοΰντα'. Κατασκευά- I 
ζονται 12, Three King-Court Lombard St. London?

ΑΛΟΙΦΗ ΤΟΥ ΩΛΑΟΥΑΙΗ.
Διά παντοειδείς πόνους και άκη οπουδήποτε I

τοΰ σώματος. I
Ο πασχών ωτερικώς εξωτερικήν επιζητεί θεραπείαν. Τώ δέ εσωπρ·· 

ζώς πάσχοντι (ραίνεται απίθανος ή εξωτερική θεραπεία- καί όμως τό ά
λας διαπερα τό κρέας, όσονδήποτε παχύ καί άν η, καί αυτά έτι τάόςί 
Ούτω διά τής χλοιρής ταύτης δύνανται νά θεραπευθώσι καί αυτά τά (► 
δότατα πάθη.

Διά κνημαΧγίας, στηθαΧγίας, καϊ χρόνια έλκη.
'Η άλοιρή αύτη αείποτε, έθεράπευσε τραύματα, πληγάς, έλκη, ώς am I 

δεικνύεται ύπό τών πιστοποιητικών τών ώς άθεραπεύτων άποβλrfibvu I 
έχ νοσοκομείων, καί όμως διά τής αλοιφής ταύτης θεραπευθέντων.

Δι επιδερμικά καϊ σκουρβουτικά νοσήματα.
Είς ταΰτα ή άλ.οιρή πρέπει νά συνοδεύηται δια καταποτίων καθαρ- 

ντικών τοΰ αίματος, ενώ εκείνη ενεργεί έπί τού δέρματος.
Δ ι' υ δ ρ ω π α.

Τό νόσημα τούτο σπανίως θεραπεύεται διά συνήθους θεραπείας. Π^- 
πει νά γείνη άρθονος χρήσις άλοιρής καί δραστήρια τρίψις τών πασχή· 
των μερών, τούλάχιστον δίς τής ημέρας πρός έξουδωτέρωσιν τής καύ
σεως. Ό πασχών πρέπει νά τρ'ώγτι άρθόνως ζοίϊκήν τρορήν, νά διατ^ 
βη όσον τό δυνατόν είς ύπαιθρον, καί νά λαμβάνη τά καταπότια κλ^ I 
τάς εντύπους οδηγίας πρός έπίτευξιν τής θεραπείας, εκτός έάν ήναι Vi 
τοιαύτην -ηλικίαν, ήτις απαιτεί παράτασιν τής θεραπείας ποός έξάλθ' 
ψιν τοΰ νοσήματος.

Ω,ρελούσι δέ ή τε αλοιφή καί τά καταπότια είς τά εξής νοσήματα· Tfl# 
ρευματισμούς, τήν ποδαλγίαν, τήν πλευραλ.γίαν, τήν κεραλ.αλ.γίαν, σΜ 
πονολαίμ.ους, τ’ αποστήματα, τον καρκίνον, τούς λειχήνας, τά χέ^βί)^ 
τάς ραγάδας, τά έξογκ.ώμ,ατα τών αδένων, τάς αιμορροΐδας, τούς 
λους, τά δήγματα τών κο>νώπων, καί άλλων οχληρών μ,υιών, τήν 
στουλλαν, τά καύματα, τάς δοθηίνας, τά περικνώμ.ατα, τά έξανθήμ^ 
τάς τυλώσεις, τάς χοιράδας, επιδερμικά νοσήματα, πληγάς, έλκη, 
καθεξή

Τά καταπότια καί ή αλοιφή πωλούνται &ις τό κατάστημα τοΰ κα^Τ 
•/ητοΰ'Ωζ/ουαίη(ΙΙυ11θλνην)2Σ4 Strand, prbs de Temple Bar, aLondrtfi 
χαί παρά, πάσι σχεδόν τοΐς έντίμοις ραρμακοπώλαις τοΰ πεπολιτισμ·^ 
κόσμου.— Τιμή Ισελ. Ι^ο., 4σ. 6<5 , 11σ., 22σ., ζαί 33σ. έκαστον °*"  I 
χεϊον κατά, τό μέγεθος. Ό τά μ.εγαλ.είτερα. λαμβάνων έχει μ.εγαλειτέρ™ I 
ώρέλ.ειαν. Όδηγίαι διά τόν πάσχοντα εξ οίουδήποτε νοσήματος πσοσΧβλ· I 
λώνται έν έζάστω δοχείο).

άλλο ή διότι ύψωσαν φωνήν ύπέρ τών έθνοτ 
τό διά τής λόγχης παραβιάσαν τάς έζλογά. 
απόκλεισαν διά τής αιματοχυσίας έκτος τών 
λών τής Βουλής τήν φωνήν τοΰ έθνους; τό 
ταβαλον τάς εισαγγελίας είς ιερά άναζριτήρια. 
είς αύτόχρημα δήμιε 
νόρζους καί δικαστάς 
δας; τό καθεΐρξαν το· 
τό κατασχον 
ματος ιδέας; 
χρήματα είς 
τσαούρας 
μαρχών, τών 
συλλεξιν ύπογραοών κατά τών καταδεικνυόντων 
τήν πραγματικήν καταστασιν των πραγμάτων ; 
τό τιμωρήσαν, ή έπαπειλήσαν τούς έορτάσαντας 
πολίτας κατά τήν τρίτην σεπτεμβρίου καί Εικο
στήν Πέμπτην Μαρτίου, ή τούς προσενεγκόντας 
πρός τά λείψανα τοΰ άγώνος τεκμήριόν τι σεβα
σμού ; τό κρεμάσαν τά παράσημα είς τό στήθος 
παντός κατασκόπου, προδότου ή θιασώτου τής 
μοχθηρας πολιτικής του; Δέν είναι τούτο τό 
υπουργείου, όπερ, καθ’ δν χρόνον τό έθνος ζαί ό 
τύπος τής Εύρώπης κατεβόων -περί διαδοχής, 
σφραγίζει τό στόμα ώς νά ήναι πάντη ά- 
σιαφορον τούτω ή περαιτέρω υπαρξις ή μή ύπ- 

τής Ελλάδος ; ζαί τέλος, οπερ άνοσιώτε- 
ρον ζαί άσύγγνωστον, δέν είναι τοΰτο τό ύπουρ- 
Υεών Μιαούλη, όπερ, θεωροΰν τήν ζατ’αύτοΰ γενι
άν τοΰ έθνους έξαγρίωσιν καί τήν άναπόφευκτον 
πτώσίν του, σατανικώς ένασχολεΐται ν’ άποδώση 
τας εύθύνας καί τάς πράξεις του προς τον άνώ- 
τατον άρχοντα, πλάσαν τήν άνύπαρκτον καί φαν
τασιώδη συνωμοσίαν τού στρατοΰ κατά τοΰ θρό
νου, τήν ύπό τριών μόνον ψευδομαρτύρων 
στ'ηριζομένην, τριών δηλ. πι—.....'·
Η·«των τής Έλ/.ηνικής κοινωνίας ;

ΙΙώποτε άπό τής συστάσεως τ 
σζ/κηροτέρων σχολαστικών

με-

ό οιαοθειραν έ- 
ό δωροδόκησαν έφημερί- 
ανεξαρτήτους συντάζτας; 

ζαί τάς αχατάσχέτους του συντάγ- 
τό ζατασπατα/ςησαν τά δημόσια 

τήν σύνταξιν τής Γ ε ν ί ζ ή ς 
ζαί είς τήν ένασχόλησιν τών 

■ροξένων ζαί τών ύποπροξένων ι 
ζατά τι..

ν ζατάστασιν 
ή έπαπειλήσαν 

ρίτην σεπτ

π α- 
νο-

ανω-

Έν Έλλάδι 
δύο τούτων

II Ο L LO W A Υ
ΧΑΠΙΑ ΚΑΙ ΑΑΟΙΦΑϊ.

Ζητούνται Πράκτορίς

άπευθυνθή κατ' ε 
τής προμήθειας.

(,μων ιαματικών. Όστις έπιθυμεί νά έχητήν ποθΧ«β 
μχτο( Holloway, 244, Strand, Ι,οικ’οή, 'ϊύ-βτκή

υπο- 
:ασιγνώστων περιτριμ- 

ς βασιλείας ό- 
ζαί σοφιστών 

σ^ενοζεφάλων οίηματιών δέν άνέβη τήν έξου- 
σιαν ζαί πώποτε ή φρόνησις, ή άνικτιζότης, 
ή επιμονή ζαί τό φιλόνομον τοΰ Έλληνιζοΰ 
/ι2οΰ δέν διετρανώθησαν σαφέστερα, όσον ζατά 
·<> μαζράν ταύτην έπιδοζιμασίαν, ήν τό τάλαν 
=·ΰνος ύπέστη άπό τούς υιούς τών μεγαλεπηβό- 
Λων Μιαούλη, Βότσαρη ζαί Κουντουριώτου.

Αλλά πάσα ύπερβολή άπαντα ζαί τά όρια αύ- 
ιΓίς· πάσα, ζαταπίεσις τήν άντίθλιψιν ζαί παν τά-

ου. Ό,τι προέβλεπέ τις, ό,τι ' 
ίνησις τοΰ έθνους διά τής ύ- 
; άπεζώλυσε, τουτέστιν έπα- 

νάστασιν τινα ή τά συμπτώματα αύτής, τό πα- 
παράχορδον τούτο ύπουργεΐον Μιαούλη ζαί ταύ
την προεζάλεσεν. Έλάχιστον βήμα έτι ζαί πίπτει 
έν τή άβύσσω, παρασύρον μεθ’ εαυτού ζαί έθνος 
ζαί θρόνον. Ό "Γψιστος διασώσοι ήμάς ζαί πά
λιν έζ τών έμφυλίων πολέμων, τών παθών, τών 
άναρχιών, τών ξένων κατοχών ζαί, έπί πάσι τού- 
τοις, τοΰ χάους.

Τό ήμέτερον τηλεγράφημα, όσον άσαφές ζαί 
άυ ή, όμολογοΰμεν, ότι έμπνέει φόβους άλλοτρί- 
ους. Ούκ έστιν ένταΰθα πλέον ή άντιπολίτευσις 
κατά τοΰ συστήματος, άλλ’ αύτόχρημα τής πα
ραφροσύνης ό παροξυσμός κατά τών καθεστώτων, 
άποτέλεσμα τοΰ δηλητηρίου, δι’ ου τό καταχθό
νιον τούτο ύπουργεΐον άπό τοσούτου χρόνου ζα- 
ταποτίζει τά στέρνα τών Ελλήνων. Ό στρατός, 
το κορυφαίου ύποστήριγμα έθνους τε καί θρόνου, 
έξαντλήσας τήν μεγάλην αύτοϋ υπομονήν, δρά- 
μει πρός άπόσωσιν τοΰ καταστρεφομέυου έαυτοΰ 
οικοδομήματος. Κρατούνται νΰν οί επισημότεροι 
τών πολιτών, οί ήθη υποψήφιοι νέου ύπουργείου, 
οί είς τήν ένεργητικωτέραν ζαί εύαισθητοτέραν 
μερίδα τοΰ έθνους άνήζοντες, οί ύπέρ τής έλευ- 
Οερίας άχρις ώρας άγωνισθέντες. Αρα ό νέος 
Μιαούλης ζαί νέος Βότσαρης άφίχθησαν είς το- 
σαύτην άπερισζεψίαν ζαί όλεθρίαν τόλμην, ώστε 
διά τοιούτων τυραννιζωτάτων μέτρων ζητοΰσι νά 
διοιζώσι ποριοτέρω τήν Ελλάδα; Έρωτώμεν, ά- 
ξιοΰται τοιοΰτον ύπουργεΐον νά έπιζληθή φίλος 
ζαί σύμβουλος τής βασιλείας; Άν δέ ή βασιλεία 
δέν κατεΐδεν είσέτι τήν ούδέποτε ά/Λοτε ύπάρ- 
ξασαν τοιαύτην τοΰ ύπουργείου τούτου μειονοψη
φίαν, οί ύπουργοί ούτοι χάριν τής άπειρου πρός 
αύτούς εύνοιας τοΰ Ήγεμόνος δεν ώφειλον πά
ραυτα νά ύποχωρήσωσι ζαί παραιτηθώσι, προ- 
λαμβάνοντες ούτω τόν χείμαρρον τής έπαπειλού- 
σης τήν τρομερωτάτην ήμών άναρχίαν ;

Ούχί, ω φίλτατοι "Ελληνες- άν, δ μή γένοιτο, 
ή βία μόνη ζατήλθε σήμερον ν’άποκρούση τάς βι
αιοπραγίας τών κυβερνητών ήμών, ένθυμηθώμεν, 
οτι υπάρχει έτι καιρός, καί διά τής βίας ταύτης 
νά έπισζευάσωμεν τό χαλαρωθέν ήμών σύστημα, 
ίνα είς το μέλλον συυταγματικώς διοιζηθώμεν. 
Πλήν ένθυμηθώμεν, ότι οίαδήποτε ζαί άν ή ή ά- 
νάμιξις τής Αύλής έν ταΐς προσωπιζαΐς ήμών πα- 
λαίστραις, χρέος παντός εύφρονοΰντος είναι, είς 
ήν σήμερον εύρίσζεται μεμονωμένην θέσιν ή Ελ
λάς, πάλιν νά προασπισθή τό πρόσωπον τοΰ βα- 
σιλέως. Μή, πρός Θεού, έν τή συγγνωστή άπο- 
γνώσει ήμών πραχθή τι ζατά τοΰ άνωτάτου άρ- 
χοντος· διότι άντί εσωτερικής βελτιώσεως, θέλο
μεν πάραυτα περιπλεχθή είς άδιεξόδους έξωτερι- 
κάς πλεκτάνας, άφ’ών ούδέν έζ τών παρ’ ήμΐν 
γνωστών κρανίων δύναται εΐτα νά έξελίση ήμάς. 
Άν τό άτομον τοΰ ήγεμόνος είναι ιερόν, ό θρό
νος τής Ελλάδος είναι έτι ίερώτερος- διότι ίδρύθη 
διά τών αιμάτων τοσούτων προμάχων τής ελευ
θερίας καί ούχί δι’ένα μόνον βασιλέα, άλλα διά 
σειράν βασιλέων ό δέ θρόνος ούτος, ή ήμών τε ζαί 
τώυ δούλων άδελφών ελπίς, άς λάβωμεν ύπ’ οψιν 
σήμερον μάλλον ή πιθανόν θέλει άζολουθήσει 
τήν τύχην τοΰ έπ’ αύτοϋ ζαθημέυου.

Προείδομεν ζαί προεζηρύξαμεν 
ζοντα τι ~ 
νως ένησχολήθημευ νά έξυπνήσωμεν τους είς τά 

1 τά 
; άληθείας! άν 
νΰν δέν άποσα- 

τών έργων,

λάδος είναι ή τύχη τοΰ θρόνου αύτής, ότι σύν τω 
βασιλεΐ κινδυνεύει ολόκληρον τό Πανελλή
νιον καί ότι χείριστος διά τήν άγαθήν Ελλάδα 
Λ...υ- ίιΛΡ Λ σών π ρ ο σ τ α τ ί δ ω ν δυ-

αί νίζαι τοΰ Καρπενησιού 
οί ήρωϊσμοί τοΰ Μεσολογγίου θέ

λουσι δυνηθη νά τήν άπαλλάξωσι τοιούτου ζυγού.

ζυγδς θέλει είσΟαι ό 
νάμεων διότι ούτε 
πλέον.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΒ]ΔΟΜΑΛΙΑΙ Α.

Κατά τήν εβδομάδα ταύτην άπας ό εύρωπαϊκός 
καί άμερικανιζός τύπος στρέφεται περί τάς σπου
δαίας συζητήσεις, τάς γιγνομένας έν τοΐς νομο- 
Οετικοΐς σώμασι τών μεγάλων Δυνάμεων. Εύθύς 
μετά τήν έναρξιν τών νομοθετικών έν Γαλλία σω
μάτων ήνεώχθη καί τό άγγλικόν Κοινοβούλιον, 
καί έδειξεν άπάσαις ταΐς συνταγματικαΐς κυβερ- 
νήσεσιν όποΐός έστιν ό άληθής συνταγματικός 
βίος. Μεγάλως δ'ένδιαφέρει ήμάς ή έξέτασις τής 
Οέσεως, ήν έλαβον εύθύ. 
ταΐς ά οι αρχηγοί τών τριών 

:ήν τύχην τε υ γιγαντι- 
ιυργοί. Αί βουλαί συ- 

δ πρόσφατον φοβερόν δυς-ύχηρια, 
τη βασιλίσση Βιζτωρία- διό ώφειλον, 

συζήτησιν σπουδαίων πο
νά συ/ΔυπηΟώσι τη ήγεριόνι 

αύτών. Άμφότεραι δέ αί βουλαί έξεπ'λήρωσαν ά
ριστα τό ζαΟηζον τούτο, ζαι οί αντιπρόσωποι τοΰ 
λαοΰ έζφράσαντες τη ένοόξω βασιλίσση της Με
γάλης Βρεττανίας τήν συριπάθειαν αύτών διά τόν 
θάνατον του προσφιλούς αύτή συζύγου, άπένει- 
μαν δίζαιον φόρον εύγνωριοσύνης, δν οφείλει τό 
Άγγλιζόν έθνος πρός βασίλισσαν συνταγματι- 
ζοιτάτην. Πόσον εύτυχής τω δντι έστιν ή ’Αγ
γλία προτάττουσα τών σπουδαιοτάτων αύτής 
πολιτιζών ζητημάτων τήν εΐλιζρίνειαν έζείνην 
ζαί οΐζειότητα, ήν μόνη ή αληθής συνταγμα
τική έλευθερία διδάσκει τά έθνη!

’Αφού δ’ οί ρήτορες άμφοτέρων τών βουλών έξ- 
έφρασαν τήν λύπην, ήν ήσθάνθη τό άγγλιζόν 
έθνος έπί τή άπωλεία τοΰ περιζλεούς τής Βασι
λίσσης άνδρος, προέβησαν είς τήν έξέτασιν του 
σπουδαιοτάτου τών έπασχολούντων τόν ζόσμον 
ζητημάτων, ζαί αί περί αύτου συζητήσεις έξαζο- 
λουθουσιν έτι, ώς βλέπουσιν οί άναγνώσται ήμών 
έν τω περί ζοινοβουλευτιζών ζεσαλαίω.• Γ ι ·

αίου τούτου Κρά· 
νήρχοντο μετά 
τδ συμβάν τ 
πριν χ προβώσιν είς 
λιτιζών ζητ/μάτων

> τον προσεγγι- 
οΰτον λαίλαπα· είλιζρινώς ζαί ριψοζινδύ- 

> τούς εί: 
άνω ζαί ζάτω ζαθεύδοντας, ίνα προληφθώσι 
προσερχόμενα ήδη δεινά. Φευ τ 
τό παρόν ύπουργεΐον όλοσχερώ 
ρωθή, ή ώρα τών σζληρών συνεπειών, 
τής ζρίσεως, ζατέφθασε- ζαί ζατά τάς φοβεράς 
ταύτας ώρας, ζαθ’ άς ή μέν λογιζή έξ άνάγζης 
ύπνώττεί, αί δέ άνθρώπιναι θερμουργίαι όρια δέν 
έχουσι, οιαπύρως συνιστώμεν ζαί πάλιν προς 
πάντα “Ελληνα, ζαί είς τά έσχατα τής παραφο
ράς του άφιζόμενος, νά συνέλθη είς εαυτόν ζαί 
άναλογισθή, ότι ή τύχη τοΰ βασιλέως τής Έλ-

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ.
'Εν τή βουλή τών λόρδων τή I ίη λή-γοντος ό κόμης 

S αγ χόιπ όφείλκυσε τ ήν προσοχήν τών λόρδο>ν έπϊ 
τής άρτίωΐ διαδοθείσης έν 'Αγγλία φήμης, ότι εζ νέα 
πλοία πλήρη λίθων έπεμφθησαν ΰπό τήζ κυβερνήσεων 
τών Ηνωμένων Πολιτειών, ίνα βυθισθώσιν έν τω λι- 
μένι τήν Καρλεστόνην- Έξέφρασε δ’ό εύγενήν λόρδον 
τήν έλπίδα αϋτοΰ, ίίτι ή έπίδειζιν, ή γενομένη ενεκα 
τούτου ΰπό τοΰ ΰπουργοΰ τών έζωτερικών πρήν τήν κυ- 
βέρνησιν τήν Οΰασιγκτώνον, έσται ικανή να άπωθήσρ 
ταν Ηνωμέναν Πολιτείαν άπό τήν έπαναλή-φεων πα- 
ρομοίαν τινόν πράξεων, μή δικαιουμένην ΰπό τών νό
μων τοΰ πολέμου, έιλλ'ούσην πολεμικήν πράξεων κατά 
τάν καλοκάγαθίαν αυτήν τήν Θείαν Προνοίαν.

Ό δε κόμην 'Ρ ον σ ελ άπήντησε πρόν ταΰτα, ίίτι δέν 
έλαβεν είσέτι έπίσημόν τιια πληροφορίαν έπιβεβαιοΰ- 
σαν τήν ΰπό τών έφημερίδων άναφερομένην φήμηιι 
τήν αποστολήν ιξ νέων πλοίων ε'ιν Καρλεστόνην ΰπό 
τήν κυβερνήσεων τών Ηνωμένων Πολιτειών, όπων 
βυθισθώσιν έν τω λιμένι τήν πόλεων ταύτην- Έξέ- 
φρασεν όμων τήν εΰχαριστησιν, ήν ήσθάνετο ορών τόν 
εΰγενή λόρδον διαμαρτυρομενον τοσοΰτον δραστήριων 
κατά τήν έντελοΰν καταστροφήν ιϊπλοΰ έμπορικοΰ λι
μέναν, καϊ θειοροΰντα τήν τοιαύτην καταστροφήν ών 
βάρβαρον πράξιν, ΰφ'οίασδήποτε κυβερνήσεων καϊ άν 
έπράττετο αύτη. Ή κυβέρνησιν ομων τών Ηνωμένων 
Πολιτειών έπεβεβαίωσε τάν ευρωπαϊκόν κυβερνήσειν, 
ίίτι ή βύθισιν πλοίων έν τω λιμένι τήν Καρλεστόνην 
έσκόπει νά έπιβοηθήση μόνον τόν αποκλεισμόν τών 
μεσημβρινών λιμένων, καϊ οΰχϊ νά καταστρέψη διά 
παντόν τον λιμένα τούτον, τούτέστι παρέστησε τό 
πράγμα ών πρόσκαιρον φραγμόν, δστιν μέλλει νά 
άρθή άμα τή παγιώσει τήν ειρήνην. «Ή γαλλική κυ-
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βέρνησις,» έξηκολούθησεν ό κόμης 'Ροΰσελ, «συνεφώ- 
νησε κατά πάντα μετά τής άχχλικής κυβερνήσεως, και 
έκήρυξε την πραξιν των Ηνωμένων Πολιτειίόυ άτο
που' άλλ’ άχνοώ εάν απεύθυνε περί τοΰ αντικειμένου 
τούτου προς την κυβέρνησιν τής Ούασιγκτώνος επί
σημόν τινα κοινοποιησ'ν.Λ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΙΙΣ 17c; ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.Ό κόμης ΚΧ α ρ ε ν δ ώ ν έφείλκυσε τήν προσοχήν 
τώυ λόρδων έπϊ τών έπιστολώυ τοΰ τεθυεώτος πρωθυ
πουργού τής Ιταλίας κόμητος Καβούρ, αιτινες εοη- 
μοσιεύθησαν έν ταΐς έφημερίσι και έξεπληξαν αυτόν. 
Ήρνήθη δ’ ότι συυεβούλευσέ ποτέ το ΓΙεδεμόντιου να 
έγείρη εριν τινά κατά τής Αυστρίας, έπι τή υποσχε- 
σει τής ύλικής συνδρομής τής’Αγγλιας, παρατηρησας, 
οτι ή άληθής αύτοΰ έκφρασις ήυ' «έάν ή Αύστρία κη- 
ρύξη τόν πόΧεμου κατά τοΰ Πεδεμοντίου, τοϋτο ήδύ
νατο νά θαρρή εις τήν συμπάθειαν τοΰ αγγλικού κοι
νοβουλίου καϊ τής κοινής έν ’Αγγλία γνώμης.»

Μετά δέ ταΰτα ό πρόεδρος καθυπέβαΧευ ύπό τήν έ- 
ξέτασιυ τώυ λόρδων τά ζητήματα περϊ τής έγγειου ου
σίας καϊ περϊ τοΰ τρόπου τής μεταβιβάσεως αυτής, 
καϊ εθηκεν έπϊ τής τραπέζης νομοσχέδιου περϊ τής 
πραγματικής ούσίας. Είπε δ’ότι ο σκοπος τοΰ μέτρου 
τούτου έστι τριπΧοΰς' πρώτον μέν, ΐνα χορηχή εις τον 
κτηματίαν αμετάθετου καϊ σταθερόν δικαίωμα' δεύ
τερον δε, ΐνα προνοή περϊ τών άναχκαιων προς την ε- 
πιβεβαίωσιν τοΰ δικαιώματος τούτου μέσων' και τρί
τον περϊ τώυ μέσων, δι ώυ τό δικαίωμα τοϋτο θά δύ- 
νηται νά μεταβιβάζηται είς αΧΧον.

ΒοΆ'ή τών κοινοτήτων.
Έν δέ τή βουΧή τών κοινοτήτων ό Σίρ Ρ. Π ήΧ α

παντά πρός τόν Κ. Μ ά χ ουϊ ρ περϊ τής καταστα- 
σεως τής Ιρλανδίας, καϊ έκτίθησιν αύτώ τούς λοχους, 
έφ' ώυ στηριζομενος άπεφάνθη έν μια τών προχενεστε- 
ρων συνεδριάσεων, ότι ούδεμία πείνα άπειΧεΐ τήυ ’Ιρ
λανδίαν, καϊ μετά ταΰτα διάφορα ζητήματα τίθενται 
εις τόν λόρδαν ΠαΧμεστρώνα, έυ οις καϊ τό περϊ κα- 
ταρχήσεως τής ανθρωποθυσίας, τής χιχνομένης κατ' έ
τος ύπό τοΰ Δαχομανού μονάρχου. Πρός ταΰτα δ' ό 
Χόρδος Παλμεστρών άπεκρίθη, ότι ή ιιχχΧική κυβέρ
νησες θά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν, όπας ώθήση 
τόν βάρβαρον τούτον μονάρχην είς τό νά παύση τε- 
Χών τάς ανθρωπίνους έκεΐνας θυσίας, άς έθεώρει άναχ- 
κα’ας πρός διατήρησιν τής δυνάμεως αύτοΰ. Ταΰτα δέ 
Χέχωυ ό εύχενής Λόρδος, έξέφρασεν άμα τήυ άμφιβο- 
Χίαυ αύτοΰ ώς πρός τήν επιτυχίαν τοΰ πράγματος, κα
θόσον αί ρηθείσαι ανθρώπινοι θυσίαι θεωρούνται έυ 
τώ τόπω, ούτινος άρχει ό ρηθεϊς μονάρχης, μετά το- 
σαύτης εύχαριστήσεως, μεθ' όσης έθεωροΰντο αΧΧοτε 
τα αμφιθέατρα έν Ρώμη καϊ αί ταυρομαχίαι έν Μα
δρίτη. Έκτος δέ τούτου ό πρωθυπουργός τής Αγγλίας 
απήντησε καϊ εις ζήτημά τι προταθέν αύτώ περϊ τών 
διαπραγματεύσεων τών άφορωσών έμπορικήν τινα με
τά τοΰ Βελγίου συνθήκην, καϊ έπεβεβαίωσε τήν βου
λήν, ότι φιΧικώταται διαπραγματεύσεις χίχνονται με
τά τής συνταγματικής εκείνης χώρας, αιτινες, καθ' ά 
έλπιζε ι, θά παράσχωσι τοίς Άχγλοις τό προτέρημα 
τοΰ να καταταχθώσι καϊ υπό τώυ Βέλγων μεταξύ τώυ 
Χίαν εύνοουμένωυ εθνών.

Μετά δέ ταΰτα συυεζητήθησαυ τά ζητήματα περϊ 
τής νεοσυλελξίας τοΰ εύρωπαϊκοΰ έυ 'Ινδία ς-ρατοΰ, καϊ 
περϊ τοΰ διορισμού εφόρων έπϊ τώυ εθνικών σχολίων 
τής Ιρλανδίας, καϊ ή συνεδρίασις διεΧύθη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΙΙΣ ] 7η; ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.Ό Κ. Β ρ ά ί τ κατέκρινε τήυ διαγωγήν τής άχχλι
κής κυβερνήσεως καϊ τοΰ τύπου τοΰ λαβόντος τό μέ
ρος αύτής, είπών, ότι αί μέν απαιτήσεις αύτής, έν τή 
υποθεσει τοΰ Τ ρ ε υ τ ήσαν δίκαια», και τό ύπουργεΐον 
των εξωτερικών εοειςε καλήν ειαχωγήν καθυσον αφό
ρα τήν γλώσσαν, ήυ μετεχειρίσθη έν τοίς διπΧωματι- 
κοίς αυτοΐς έχχράιφοις. Άλλα δέυ ήυ σύνηθες έν τώ 
ιδιωτικώ βίω νά πέμφη τις εύχενή τινα έπιστολήν, 
καϊ να εμπιστευθή τήν έχχείρισιν αύτής είς χείρας 
τερατώδους ανθρώπου, φέροντας μέν τήν έπιστοΧήν διά 
τής μιας, κρατούντας δέ μέχα ρόπαΧον διά τής έτέ- 
ρας, και μεταχειριζομενου άγριας χειρονομίας" «Αύτη 
ήν ή διαγωγή,» έξηκολούθησεν ό ρήτωρ, «τής αγγλι
κής κυβερνήσεως κατά τήυ ΰπόθεσιν τοΰ Τ ρ έ υτ. Ού
δε 9 εχάρη πλέον εμού έπϊ τή εύτυχεΐ έκβάσει τοΰ 
κακού συμβεβηκότος, άλλά νομίζω, ότι ή κυβέρνησις 
ώφείΧε νά εμπιστευθή μάλλον είς τάς άρχάς τοΰ άλ- 
ληλεθνοΰς δίκαιου, και ούχϊ είς τήυ έπίδειξιν τής βίας. 
Ορώντες τήν ταχεΐαν άνάπτυξιν τώυ Ηνωμένων Πο
λιτειών καϊ τον μέλλοντα αύτής προορισμόν, όφείλο- 
μεν βεβαίως εν παση διαπραχματεύσει μεταξύ τών δόο χωρών να Χαμβάν.νμευ ύπ' οφιυ τήυ συμμαχίαυ 1 
καϊ την συχχενειαυ ημών, καϊ ούχϊ νά πράττωμεν ού
τως, ώστε να εχκαταΧείφωμευ είς τούς άποχόνους η
μών κέντρου, όπερ ίσως ούτε μία ούτε δύο χενεαϊ θά 
δυνηθώσι νά άπο μακρύνω σι.»

Προς ταΰτα δ ο πρωθυπουρχος τής ΆχχΧίας άπήυ- 
T^e' «'Eav ή κυβέρνησις τών Ηνωμένων ΠοΧι- 

τειών έθεώρει έαυτήι ύπΰχοεων κατά τό άΧΧηΧεθυές 
δίκαιου, όπως ό έντιμος βουΧει,τής παρετήοησε, διατϊ 
δεν άτιέδωκε τούς αιχμαλώτους έπι τή βάσει τών ί
διων αύτής αρχών; Διατί έπερίμειυε νά χείνη αύτή ή
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α'ίτησις καϊ ή ύποστήριξις αύτής διά τής έπιδείξεως 
βίας; Τό έπ' έμοϊ, ή συμβάσα βραδύτης έν τή απε
λευθερώσει τών αιχμαλώτων ήυ προφανής άπόδειζις, 
ότι ή κυβέρνησις τώυ Ηνωμένων Πολιτειών δεν έπεί
σθη, είμή βραδέως, περϊ τοΰ ότι ή σύλληφις των έπι- 
τρόπωυ τώυ ανθενωτικών Πολιτειΰτυ ήν πράζις παρά
νομος. Έκτος δέ τούτου, ό πλοίαρχος Ούίλζ κατέστη 
ό ήρως τής ημέρας, διότι έτόλμησε νά έζυβρίση τήν 
βρεττανικήν σημαίαν. Ήζιώθη μεχίστων τιμών καϊ 
είσήλθεν έν θριάμβω είς Βοστόνην, καϊ έν τώ χενικώ 
χορώ τής χενικής χαράς καϊ άχαλλιασεως συμπεριε- 
λαμβάυοντο καϊ πρόσωπα μεχάλα κατέχοντα άζιώμα- 
τα. Άπήλθε δέ μετά ταΰτα καϊ είς Νέαυ Ύόρκην, και 
έλαβε τάς εύχαριστήσεις τής βουλής τών αντιπροσώ
πων καϊ τόν έπαινον τοΰ ναυαρχείου. Ώ.στε ή βρεττα- 
νική κυβέρνησις ούδέν κρεΐττον έχέχχυον έθεώρησε διά 
τήν ασφάλειαν τής ειρήνης μεταξύ δύο μεχάλωυ εθνών, 
ή τήυ άμοιβαίαν πεποίθησιν, ότι έκάτερον οφείλει νά 
σέβηται τό έτερον, καϊ οτι έκάτερον δύναται νά ύπε- 
ρασπισθή εαυτό κατά τοΰ ετέρου.»

ΓΑΑΑΙΑ.—Κατά τήυ παρελθοΰσαν εβδομάδα αί 
έπιτροπαϊ τής Γερουσίας καϊ τοΰ νομοθετικού Σώμα
τος ένησχολοΰυτο, όπως συντάζωσι τήν είς τόν αύτο- 
κρατορικόν λόχον άπάντησιν. Άυεχυώσθη δέ το σχέ- 
διον ταύτης είς τήυ Γερουσίαν υπό τοΰ Κ. Τρολώχχ 
τήυ παρελθοΰσαν δευτέραυ, καϊ ή έπ' αύτής συζήτησις 
άρχεται σήμερον. Θά διαλάβωμεν δέπερϊ ταύτης έυ 
τώ προσέχει ήμίόυ φυλλώ.

Κατά τάς τελευταίας έκ Παρισίων ειδήσεις ή χαλ- 
λική κυβέρνησις συνεφώνησε μετά τίνος τραπεζικού 
έυ Λουδίνω οίκου, όπως δανεισθή δύο εκατομμύρια λι
ρών στερλινών. Σκοπός δέ τής ιδιαιτέρας ταύτης συμ
φωνίας έστιυ ή παράλειφις τοΰ ονόματος τής κυβερ
νήσεως έν τή διομολοχήσει τοΰ ρηθέντος δανείου. Δέ
χεται δ’ ότι ό άναλαβώυ τήυ χορήχησιν τούτου τραπε
ζίτης έστιυ ο χυωστός 'Ροτσχϊλδ, καϊ ότι ό τόκος, 
ύφ' όυ χορηχεΐ αύτο, έσται 5 τοίς 0 θ, τούτέστι ί τοίς 0 () όλιχώτεροι1 τοΰ τόκου, τοΰ ζητημένου ύπό τώυ τρα- 
πεζιτώυ Βάριχξ καϊ λοιπών.

Τό νομοσχέδιου περϊ τής τροπής τοΰ έθνικοΰ δα
νείου ί τοίς 0 () φαίνεται, ότι δέν έτυχέν εύνοίκής ύπο- 
δοχής παρά τώ κοιυώ τής Γαλλίας, διό καϊ ό Κ. Περ- 
σιχνύ ιϊπεύθυνεν έχκύκλιου πρός απαυτας τούς υομάρ- 
χας, όπως ύποδείζη τοίς κεφαλαιούχοις οΐα πλεονε
κτήματα κέκτηυται διά τής τροπής τώυ ·ίζ τοίς 0 θ 
χρεωχράφωυ εις χρεώχραφα 3 τοίς 0 θ.Ό Μ η υ ύ τ ω ρ αναφέρει, ότι τό Συμβούλιου τής 
Επικράτειας έχει ύπ' όφιυ αύτοΰ νομοσχέδιου πρός 
αύζησιυ τοΰ φόρου τής σακχάρεως άυά 10 φράχκα τά 100 χιλιόχραμμα, καϊ πρός άναβίβασιν τοΰ δασμού 
τοΰ άλατος είς 20 φράχκα τά 100 χιλιόχραμμα.

Ή αύτή δ' έφημερϊς δημοσιεύει τά έπίσημα έχχραΖ 
φα τοΰ ναυάρχου Βουάρδου, έυ οις έκτίθενται τά καθέ
καστα τής ιϊΧώσεως τής Βιευόης, ήν οί Άνυαμίται 
ιϊνδρειότατα ύπερασπίζουτο. Τό άποτέλεσμα δε τής 
τελευταίας ταύτης στρατιωτικής έπιτυχίας τώυ Γάλ
λων θεωρείται, ότι θά έζασφαλίση τοίς Γάλλοις καϊ 
Ίσπανοίς τήυ κατοχήν άρίστης θέσεως πρός έξακο- 
λούθησιυ τώυ στρατιωτικώυ αύτώυ έρχασιώυ έυ Κο- 
χιχκίνα.

ΙΤΑΛΙΑ. — Ό λαός τής ’Ιταλίας έυ πάση πόλει 
καϊ κώμη δεικνύει σημεία ανυπομονησίας διά τήυ 
βραδύτητα, τήν προερχομένηυ έκ τής ίσχυροχυωμο- 
σύυης τής Άχίας "Εδρας, έυ τή έκπληρώσει τώυ πό
θων αύτοΰ, όπως ή 'Ρώμη άποκαταστή πρωτεύουσα 
τοΰ 'Ιταλικού Βασιλείου. Αί δέ μέχρι τοΰδε συμβά- 
σαι έπιδείξεις έν διαφόροις πόλεσι τής Ιταλίας εισι 
πρό πάντων σημαντικαϊ διά τήυ ίδιάζουσαυ μορφήν, 
ήυ έλαβου. Αύται διεδέχθησαυ τήν μέχρι τιΰδε πα- 
ραταθεΐσαν ένδειζιν τώυ αρετών τής μακροθυμίας, με
τριοφροσύνης καϊ μεχαλοφυχίας, καϊ έν τώ πατριω- 
τικώ αύτώυ σκοπώ περιορίζονται έντός τών ορίων τής 
δημοσίας τάζειος, μή άπειλοΰσαι τήν κυβέρνησιν, άλλα προσκαλοΰσαι αύτήν να έπισπεύση τήν έκπ.-.ήρω- 
σιν τοΰ ήδη ώριμάσαντος σχεδίου τής ένώσεως τής 
’Ιταλίας. "Εκαστος έχέφρωυ πολιτικός άνήρ παραδέ
χεται, ότι ή 'Ρώμη πρέπει νά χείνη πρωτεύουσα τής 
Ιταλίας, καϊ άπαυτες έυ χένει οί όντως πατριώται 
Ίταλοϊ λέχουσιν, ότι ώφειλε νά χεινη τούτο πρό πολ- 
λοΰ. "Απας ό κόσμος χιχνώσκει ήδη, ότι αιτία τής μή 
μέχρι τοΰδε πραχματοποιήσεως τώυ πύθιων τών 'Ιτα
λών έστιν ή οίκτρά μωρία καϊ ίσχυροχνωμοσύνη τοΰ 
καρδιναλίου Άυτωνέλλη, τοΰ άυαβαλλοντος τήυ πραχ- 
ματοποίησιυ τοΰ προσφιλούς ονείρου συμπάσης τής 
ιταλικής φυλής. "Ωστε ούδόλως έκπληττόμεθα μανθά- 
νοντες, ότι οί κάτοικοι τής Φλωρεντίας, τοΰ Μιλάνου, 
τής Νεαπόλεως, τής Γενούης καϊ τοΰ Παυόρμου, ήρ- 
ζαυτο νά δεικνύωσι σημεία ανυπομονησίας, τείνοντα 
εις τήυ τελείαν έυωσιν καϊ παχίωσιν τοΰ ’Ιταλικού 
Βασιλείου.

Άλλά καίπερ δικαιολοχοΰυτες τάς έπιδείζεις τώυ 
ρηθεισώυ πόλεων, όφειλομεν νά θιιυμάσωμευ καϊ έ- 
παινεσωμεν το διαλλακτικόν άμα δέ καϊ σταθερόν 
πνεύμα, δι' ού ό βαρώυος 'Ρικαζόλης καθησυχάζει τό 
ανήσυχου καϊ πατριωτικού πνεύμα τών φιλελευθέρων 
αύτού συμπατριωτών. Έν τή έχκυκλίω αύτοΰ, ής πε- 
ριληφιν έδημοσιείσαμευ έν τώ τελευταίω ημών φύλ-

λω, διασαφηνίζει τό περϊ τής ενότητας τής Ίτ^, 
ζήτημα έπαξίως τής ύφηλής θέσεως, ήν κατέχ^ϊ 
μολοχεΐ έν μεχίστη ειλικρίνεια, οτι έπιδ ιώκ«ι 
π αύστως τήν π ρ αχ ματ οπ οίη σ ιν τών 
εύχών, τούτέστι τής συμπληρώσεως τής ενότητά 
πάσης τής ’Ιταλίας, καϊ έπαναλαμβάνει τήυ πεπ^ 
σιυ αύτοΰ, ότι τό μέχα τούτο έρχου δέυ δύναται 
πληρωθή, είμή διά τής χρήσεως μόνον ειρηνικών ( 
ηθικών μέσων. Διευθύνωυ δέ τήυ έχκύκλιου τα^ 
πρός τους νομάρχας τοΰ Κράτους παραχχέλλει 
νά διαφωτίσωσι τόν λαόν έπϊ τοΰ αντικειμένου τούη 
καϊ υά. μεταχειρισθώσι τήυ έπιρροηυ αυτών, όπως ϊ( 
σωσι τούς έινυπομόνους Ιταλούς πατριωτας νά eyj 
πεποίθησιν είς τόν μέχαν προορισμόν τοΰ έθνους, ( νά τηρήσωσι τήυ τάξιυ τήν άπαιτουμενην πρός 
δίωζιυ τοσοΰτον ιερού σκοπού.

Έν τώ χαλλικώ Μ η ν ύ τ ο ρ ι τής παρελθόν*  
παρασκευής άπαντώμευ φράσιν τινά υποδεικνύουν 
είς τήν κυβέρνησιν τοΰ βασιλέως τής 'Ιταλίας τφ 
νάχκην τού νάάποκαταστηση νο μ ι^β 
τ ά ζ ι ν έ ν χώρα τοσούτουπροθύμω ή 
πάντα κλύδωυα. Ό Αϋτοκράτωρ τών Γάλ)^ 
φαίνεται τώ όντι έζίσου ανήσυχος διά τήυ λύσιυ Τ( 
ρωμαϊκού ζητήματος, όσου αύτός ο λαός τής Ίταϊφ 
Τό παρελθόν τού άυδρός τούτου πείθει ημάς, onj 
θά έχκαταλείφη ημιτελές τό ένδοξου έρχου, όπερ^ 
ξατο έν Ιταλία, καϊ όπερ μόυου αρκεί, όπως και*  
στήση τό όνομα αύτοΰ ιιθάνατου έν τή ιστορία, « ότι έάν δέυ είχεν αντίπαλου τόν κλήρου ευ τή έκτή^ 
ρώσει τώυ μεχάλωυ αύτοΰ σχεδίων, θά άπέσυρε τ:ρ 
πολλοϋ τά χαλλικά στρατεύματα εκ 'Ρώμης. 
καϊ ούτως έχόντων τώυ πραχματωυ, ή λυσις τοΰ ρ*  
μαϊκού ζητήματος δέν δύναται νά παραταθή έπϊ ποϊρ 
καϊ τούτο έπιβεβαιοί ή έιξιοσημείωτος μεταβολήν 
παρατηρουμέυη έυ τω αύστριακώ τύττω. Τό ζήτηρ 
τής Ένετίας, κατά τάς τελευταίας αύστριακάς 
μερίδας, έπιδέχεται υύν ειρηνικήν λύσιν, καϊ ούδό\^ 
απίθανου, ότι ή πρότασις τών Μεξικανών περϊ τήςί 
τόν θρόνου αύτώυ άναβάσεως τού αρχιδούκας Μ«£|. 
μίλιανού, παρήχαχε τό μέχα τούτο φαινόμενου. Ά λ’ οίαδήττοτε καί άν ρ ή αίτια τής τελευταίας ταύπρ 
μεταβολής, τής παρατηρουμένης έυ τή πολιτική 
αύστριακής έφημεριδοχραφίας, φαίνεται πιθαυώταηι, 
οτι ο Αύτοκράτωρ τώυ Γάλλων καί τοι βραδέως, ΐρ. 
χάζεται όμως είλικρινώς όπερ τής ιταλικής ευότηη; 
καϊ ανεξαρτησίας.

Τήυ παρελθοΰσαν δευτέραυ έν τή βουλή τώυ άιτι· 
προσώπων τοΰ ιταλικού έθνους έφηφίσθησαυ αί τα 
χυδρομικαϊ συμβάσεις μεταξύ τής ιταλικής κυβερνή 
σεως καϊ τών κυβερνήσεων τής'Ελβετίας καϊ τής Ελλάδος. Κατά τήυ συυεδρίασιυ δέ ταύτην ό Κ. Λαφα- 
ρίνα έξέφρασε τήυ έπιθυμίαυ αύτού, όπως παρομοίι 
σύμβασις διομολοχηθή μετά τής Πρωσσίας, καϊ ί> βα· 
ρώυος 'Ρικαζόλης άπήντησευ, ότι αείποτε προσέτι» 
θησευ, όπως ό Ιταλικός αχών μή άπομονωθή έν ταή 
σχέσεσιυ αύτοΰ μετά τώυ άλλων έθυώυ. «Μεταξύ τώ 
κυβερνήσεων, τών μεχίστηυ πρός τήυ ’Ιταλίαν ιιν» 
πτυξασών συμπάθειαν,» έξηκολούθησευ ό πρωθυπουρ
χος τής Ιταλίας, «έστϊ καϊ ή πρωσσ^κή κυβέρνησή, 
ήτις έδειξευ αισθήματα ευνοϊκά τώ άγώνι ημών. Ό 
πρώσσος ιϊντιπρόσωπος έμεινε πάντοτε έν Τουρίνα, 
όπως ό ήμέτερος διαμένει έν Βερολίνω, καϊ ό Ίτα\<κ 
πρεσβευτής ήξιώθη μεχάλης συμπάθειας καϊ τιμώ 
κατά τήυ στέφιυ τοΰ βασιλέως τής Πρωσσίας.» Τε 
λευτών δέ τόυ λόχον τούτου ό βαρώυος 'Ρικαζόλης, έ- 
πηυεσε τήυ μεχαλοφυχίαν τής πρωσσικής κυβεριη 
σεως καϊ τοΰ πρωσσικοΰ λαού.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. — Μεχάλη συζήτησις ήχερθη κατί 
τήυ συνεδρίασιν τής χερμαυικής Διαίτης τή ήη λήγΛ 
τος, μεθ ήυ έφηφίσθη, ότι ή Δίαιτα έπιθυμεί τήν βελ
τιώσου τοΰ αστυκοΰ καϊ ποινικού νόμου δι άπασαντη) 
Γερμανίαν, άλλ’ ότι ή βελτίωσες αύτι; πρέπει νά 
υη πρώτου έπϊ τοΰ άστυκοΰ νόμου. Επιτροπή δ’ ίδρν 
θήσεται αμέσως έυ Άυοβέρω, όπως συυτάξη καϊ είσα- 
χάχη πολιτικόν τι νομοσχέδιου δι άπάσας τάς ττοΛ 
τείας τής 'Ομοσπονδίας. Ό Πρώσσος όμως πληρεξο» 
σιος διεμαρτυρήθη κατά τής άποφασεως ταύτης; 
ύπερβαλλούσης τάς δυνάμεις τής χερμανικής Διαίπό·

Κατά τόυ Βορράυ, ή πρωτοβουλία ή ληφθάαιι 
ύπό τοΰ ύπουρχοΰ τής Σαξωυίας Κ. Βέουστ έυ τω ζ’Ρ 
τηματι τώ αφορώντι τήυ όρχανικήν ΐιυαμόρφωσιν HJ’ 
χερμανικής 'Ομοσπονδίας, ήυ πλεκτάνη τις τείνουΜ 
είς τό υά άναχκάετ) τήυ μέν Πρωσσίαυ νά έκφραΛ 
τάς πρ.θέσεις αύτής, τάς δ' άλλας κυβερνήσεις να διΛ' 
μαρτυρηθώσι κατά τών προθέσεων τώυ άποδιδομέι^ 
τή Πρωσσία. «Μέχας κρότος» λέχει ί; ρηθείσα εφηά1', 
ρίς, «έχέυετο κατιι τήυ ιϊνταλλαχήυ τώυ έπισήμωυ (Τ 
χράφωυ τώυ ύπουρχείων Δρέσδης, Βερολίνου καϊ Bit’’’ 
νης. Άλλά τούτο δέν ήρκει, ώφειλε νά έπενέχκη 
χαληυ πληχήυ, καϊ τούτο έχέυετο ήδη. To a0xxpovot 
βήμα, οπερ έβάδισευ έυ Βερολίνω ή Αύστρία καϊ Λ*  
δευτερεύουσαι κυβερνήσεις πρέπει νά θεωρηθή ώςπρ<>·' 
ξις σημαυτικωτάτη. Δύναται τις δέ μάλιστα νά Kpifi 
περϊ τοΰ πνεύματος τοΰ παρορμώυτος είς τά περϊ ωΡ 0 
λόχος υπομνήματα έκ τού ειρωνικού αίνιχμοΰ, όυ αυτΟ^ 
ποιούνται περϊ τών έπιτυχιών τής Πρωσσίας έν ετε1 1830. Καθόσον δ άφορΰ τήν θεμελιώδη ι’ιρχήυ τής αί'τ1' |

^^σσικής ταύτης συνωμοσίας αύτη συνισταται είς 
εχερσιν κατά τής πρωσσικής συμμαχίας, ής με- ί 

' νεί τό γερμανικόν έθνος, δυναστικής συμμαχίας ύπό ι 
rους οίωνισμούς τής Αύστρίας, ήτις θά ώφεληθή ιδίως 
,μ α^τής, συνάπτουσα τήυ Γερμανίαν μετά τού ίδιου · ^τής συμφέροντος διά τής έγχυήσεως τώυ μή γερμα- 
νιΚ(άΐ’ αύτής κατακτήσεων. Δέν θά περιμείνωμεν δέ πο ■ λύν χρόνον, όπως μάθωμευ τό περιεχομένου τώυ ρη- 
ρίντων υπομνημάτων, άτινα συχκινοΰσιυ απασαν την 
ρ(ρμανίαν. Ή πρωσσική όπωςδήποτε κυβέρνησις ύ- 
iroXPe°0ral· νά ιϊπαντήση είς τας άμεσους ταυτας α- ^ιλάς, καί νά έπικαλεσθή κατ' αύτών τήυ κρίσιν τοΰ 
ίθνους- "Οπως ποτ άν έχη τό πράγμα, έπϊ τού παρόν
τος έσμ'εν θεαταϊ πολιτικής τίνος έυ Γερμανία κιυή- 
αεως τοσοΰτον σοβαρός, ώστε έκ τής έκβάσεως αύτής 
βρίζεται τό ζήτημα τής ύπάρξεως τής γερμανικής Ό- 

\ μοσπονδίας.»Ή έθυική έν Φραγκφόρτη συυελευσις συυελθοΰσα 
ΐσχάτως έφήφισε τό εξής φήφισμα, δι ού τόυ μέυ λαόν τής Πρωσσίας εύχαριστεΐ, τήν δέ κυβέρνησιν 
έπιτιμά- «Ό πρωσσικός λαός κατά τάς τελευταίας 
έκλοχάς παρέσχε δείγματα μεγάλης προόδου, κατα τήν έθνικήυ έννοιαν λαμβανομένης τής λέξεως, έυώ, 
τάνάπάλιν, ή διαγωγή τής κυβερνήσεως έυ τε τοίς έ- 
αωτερικοΐς καί έν τοίς έξωτερικοΐς ύπήρξε καϊ ΰπάρ- 

τοιαύτη, ώστε δεν δύναται νά έλκύση τήν έμπι~ο- 
σύυην τοΰ γερμανικού λαού.»

ΠΡΩΣΣΙΑ. — Έυ τή βουλή τώυ άντιπροσώπων 
μετά σοβαρόν συζήτησιυ, καθ' ήυ έξητάσθί) άπασα ή 
γερμανική πολιτική, έφηφίσθη διά μεγάλης πλειουο 
φηφίας ή πρότασις ή άφορώσα τήυ ύπόθεσιυ τοΰ "Ες. 
Τό ύπουργεΐου περιωρίσθη μόνον είς τό νά δείξη τήν 
αφοσίωσιυ αύτοΰ είς τάς άρχάς, τας περίλαμβανού- 
σας τάς προγενεστέρας αύτοΰ διακηρύξεις, άλλ’ άπε- 
φυχε πάσαν συζήτησιν, καθυποβληθείσης ήδη τής ύπο- ι 
θέσεως τοΰ Ές είς τήν όμοσπουδικήυ Δίαιταν, καϊ τού 
αντικειμένου τώυ διαπραχματεύσεων είσαχθέυτος είς 
τά χερμανικά ιϊνακτοβούλια.

Μανθάνομεν έκ Βερολίνου, ότι πολλοί τών βουλευ
τών συυελθόυτες όμοΰ ιϊπεφάσισαν υά είσαχάγωσιυ εις 
τήν βουλήν τήν πρότασιυ περϊ τής άυαχνωρίσεως τοΰ 
Ιταλικού βασιλείου, καϊ νά ύποστηρίξωσι αύτήν παντϊ 
σθένει. Ό δέ Κ. Κάρλοβιτζ άυέλαβε τό καθήκον τοΰ 
νά χείνη εισηγητής ταύτης καϊ νά έκθεση τούς λόγους, 
οΐτιυες πρέπει να ώθήσωσι τήν βουλήν είς τήυ φήφι- 
σιν αύτής.

Ή πρωσσική κυβέρνησις ιιπεύθυνευ υπόμνημα πρός 
τήυ Αύστρίαν καί τα άλλα γερμανικά κράτη τής Ούρζ- 
βουργείου συμμαχίας. Έν τώ ύπαμυήματι δέ τούτω 
λέγει, ότι δέυ άυαγυωρίζει τήυ συμμαχίαν ταύτην, καϊ 
ένω άυαφίρει, ότι δέυ ευρίσκει ούδεμίαν δικαιολογίαν 
τής διαμαρτυρήσεως τής χευομένης ύπό τής συμμαχίας 
ταύτης κατά τώυ σκοπών τής 'Ρωσσίας, άντιτείνει άμα 
κατά τώυ μεταβολών, αιτινες έπροτάθησαυ όπως γεί- 
νωσιν έντώ συντάχματι τής χερμανικής Όμοσπουδίας. 
Ή πρωσσική κυβέρνησις δέυ δύναται νά θεωρήση άλ
λως τας προτάσεις, τάς χενομένας ύπό τής Αύστρίας 
έν τώ ύπό ημερομηνίαν 8ης νοεμβρ'ιου 1861 ύπομνή- 
ματι αύτής, είμή ότι είσϊ πολύ έπικινδυυωδέστεραι είς 
τήν διατήρησιν τής 'Ομοσπονδίας ή αί προτάσεις τής 
Πρωσσίας. Έξετάζουτες δέ τό πνειμα τοΰ πρωσσικοΰ 
τουτου υπομνήματος, τείνομεν είς τό υά πιστεύσωμευ, 
οτι ή Πρωσσία δέυ δεικυύει μεχάληυ προθυμίαν είς τό 
να άσπ-ασθή τάς άρχάς τής αύστριακής πολιτικής, 
αλλ’ ότι, τάνάπάλιν, θά βαδίση οδόν πάντη έναυτίαν, 
καί ότι τήν φιλελεύθερου ταύτην οδόν θά ύποδείξη διά 
τής ταχείας άυαχνωρίσεως τού Ιταλικού βασιλείου.

ΑΝΑΤΟΛΗ.—Εμπορική συνθήκη ύπεχράφη έσχά- τως έυ Κωνσταντινούπολή μεταξύ'Ρωσσίας καί Τουρ
κίας. Τούτο δέ δεικυύει, οτι αί σχέσεις μεταξύ τώυ 
δυο αύλώυ κατέστησαν φιλικώτεραι ή πρότερον.

Τηλεγράφημά τι έπέμφθη τήυ παρελθοΰσαν πέμ- 
πτην έκ Καττάρου άυαχχέλλου μόνον, ότι σφοδρά μά
χη συυήφθη μεταξύ τώυ Τούρκων καϊ Μουτευεχρίνωυ 
πλησίον τοΰ Σεστάρου, ότι ή ιιπώλεια εκατέρωθεν ήυ 
μεγίστη, καϊ ότι ο στρατός τών Μουτευεχρίνωυ συυέ- 
κειτο έκ 3,000 άνδρών, χωρίς καν νά άναφέρη όποια 
νπήρξ^ν ή έκβασις τής σφοδρός ταύτης μάχης.

ΙΣΠΑΝΙΑ. — Αί έφημερίδες τής Μαδρίτης δημο- 
ιτίευουσι πολλά άρθρα περϊ τής ΐδρύσεως μοναρχικής 
κυβερνήσεως έυ Μεξικώ, καί ή Εποχή σκέπτεται, 
οτ» Ισπανός πρίχκιφ έσται έξ ’ίσου κατάλληλος βα
σιλεύς διά τό Μεξικού, ώς καϊ οί πρίγκιπες τής Αυ
στρίας, τοΰ Βελγίου, καϊ πάσης άλλης ευρωπαϊκής 
δυυάμεως.

'Πη 8η λήγοντας ή βουλή τών άντιπροσώπων έν Μα- 
ζΡιτη περιεβλήθη μιλάν ύφασμα, καϊ πρότασις τις, θττως το όνομα τοΰ άποθαυόντος διασήμου πολιτικού 
ανδρος καϊ προέδρου τής ισπανικής βουλής Μαρτιυέ- 

Δελαρόζα έγγραφή έπϊ τοΰ τοίχου, ένθα χίχνονται 
συνήθως αί συνεδριάσεις τής βουλής, έγένετο δεκτή 
'^σ-μ'φηφει. Συγχρόνως δε βασιλικόν τι διάταγμα έδη- 
μοσιεόθη διαταττον τά χείνη ή κηδεία τοΰ ένδοξου νε- I 
ξρου μετά τιμών αποδιδόμενων είς στρατάρχην τού I Έκ τι 
ισπαυικοΰ βασιλείου. | Α,.λ

Ό διαδεχθείς τόν έιποθαυόυτα Μαρτινέζον Δελαρό- ι 
ζαν είς τήυ προεδρείαν τής ισπανικής βουλής Κ. Μών ( 
θά διατηρήση καϊ τήν προτέραυ αύτοΰ θέσιυ ώς πρε
σβευτής τής βασιλίσσης τής 'Ισπανίας παρα τώ αύ~ 
τοκράτορι τώυ Γάλλων.

ΑΜΕΡΙΚΗ.— Αί τελευταΐαι έξ Αμερικής ειδήσεις 
είσϊ πάντη ασήμαντοι. "Ενεκα τής μεχάλης πτώσεως τής χιόνος αί όδοϊ έν Βιρχινία κατεκαλύφθησαυ έπϊ 
τοσοΰτον, όϊστε ή κίνησις τοΰ στρατού τοΰ Ποτομάκου 
ιϊνεβλήθη πάλιν. Έβράδυνε δέ καϊ ή είς Μισισιπήν 
ναυτική έκστρατεία 'ένεκα τής έλλειφεως τώυ άυαχ- 
καίωυ διά τήν ύπηρεσίαν ναυτών. Αί έφημερίδες τής 
Νέας 'Ύόρκης δημοσιεύουσιυ ιιποσπάσματα έκ τών έ- 
φημερίδων τώυ ανθενωτικών Πολιτειών, ΐνα ιϊποδείξω- 
σιν 'ότι μεχάλη δυστυχία έπικρατεί έυ τοίς στρατιώ- 
ταις καϊ ταΐς οίκοχενείαις αύτώυ. Ό δε «Δημοκράτης 
τής Σαβαυνάχης» δημοσιεύει τήυ εκθεσιυ μάχης τινός έν James Isdand, παρά τήυ Άπαλαχικόλην, έυ ή 60 
ένωτικοϊ έφονεύθησαν, καϊ οί ανθενωτικοί έκέρδησαν 
μεχάλην νίκην. Αί είς Νέαυ 'Ύόρκηυ διά τού τελευταίου 
άτμοπλοίου διαβιβασθείσαι έξ Εύρώπης ειδήσεις έ- 
θεωρήθησαυ, ώς τείνουσαι είς εύρωπαίκήυ έπέμβασιυ 
έν τοίς αμερικανικοί^ πράχμασι, διό καϊ μεχάλη προ- 
ήλθεν έυτεΰθευ έκπτωσις είς τά χρεώχραφα.

Λέγεται, οτι ό στρατηχός Σκώτ άπήλθεν είς Μεξι
κού, όπως έκτελέση έυτολήν τινα τής κυβερνήσεως αύ
τού. Φαίνεται 'όμως πιθανώτερον, οτι απέρχεται είς Key West πρός άνάρρωσιν μόνον τής πασχούσης αύ
τού ύχείας.

Σημαία, ανακωχής άφίκετο είς Ούασιχκτώνα έκ τοΰ 
ιϊνθενωτικοΰ ς-ρατοΰ' ό δέ σκοπός αύτής έστιν άδηλος.

ΜΕΛΙΚΟΝ.—Έπειδή ή παρούσα κατά τοΰ Μεξι
κού έκστρατεία τών στρατευμάτων τών τριών Δυνά
μεων, Άχχλίας, Γαλλίας καϊ 'Ισπανίας, άπασχολεΐ 
ού μόνου τό άχχλικόυ κοινοβούλιον, άλλα καϊ άπαντα 
τόν άχχλι ιόν καϊ εύρωπαϊκοΰ έυ γένει τύπον, διά τούτο 
θεωροΰμεν καλόν νά ρίφωμεν έν βλέμμα καϊ έπϊ τής 1 
χώρας έκείνης, καϊ νά άυεύρωμεν τήν αιτίαν τής πα- 
ρούσης αύτής καταστάσεως. Άπό δύο ή τριών ήδη έτών 
έμφύλι.ος πόλεμος ύ)χέρθη έν Μεξικώ μεταξύ τής έκ- 
κλησιαστικής καϊ τής συνταγματικής ή φιλελευθέρου 
μερίδος. Καί έκείνης μέν άρχηγός ήν ό Μιραμών, ταύ
της δέ ό Ζουαρέζ. Ό μέν Μιραμών κατείχε τήν πρω
τεύουσαν τοΰ Μεξικού, καί ήν άνεγνωρισμένος ύπό τών । 
ξένων Δυυάαεων ώς πρόεδρος τής πραγματικής κυ- | 
βερνήσεως, ό δέ Ζουαρέζ ήν έστρατοπεδευμένος έν ι 
Βέρα, Δρούζ, καί έπϊ τέλους έπέτυχε τοσοΰτον είς τάς 
αλλεπαλλήλους κατά τοΰ άυτιπάλου αύτού έπιτυχίας, ώστε ή πόλις τοΰ Μεξικού έπεσεν είς τάς χείρας αύ
τοΰ, καί αί δυνάμεις τού Μιραμών διεσκορπίσθησαν 
καί μετεβλήθησαν είς ληστρικός συμμορίας, ώς αί 
τού έκπτώτου βασιλέως τών δύο Σικελιώυ έυ Νεαπό- 
λει. Ή κυβέρνησις τοΰ Μιραμών ώς καϊ αί προηγού
μενα» είχε παραδεχθή πολλάς υποχρεώσεις άπέυαυτι 
τών εύρωπαϊκώυ Δυνάμεων ώς πρός τάς χρηματικός 
άπαιτήσεις τώυ υπηκόων αύτών. Άλλ’ ού μόνον αί υ
ποχρεώσεις αύται δέν έτηρήθησαν, άλλά καί πολλαί 
βιαιοπραγία» διεπράχθησαυ, κατ’ άρχάς μέν ιϊπο- 
κωλυθέντων τών χρημάτων καθ’ οδόν, ένω έπέμ- 
φθησαυ όπως πληρωθώσιυ οι έχοντες δικαίας χρη
ματικός άπαιτήσεις, μετά δε ταΰτα άφαιρεθέντων διά τής βίας έκ τής οικίας τοΰ περσβευτοΰ τής Μεγάλης 
Βρεττανίας. Πρός δε τοίς άνομήμασι τούτοις πολλοί 
ξένοι, είρηνοποιόυ άγοντες βίου, καθείρχθησαν καϊ έ- 
δολοφονήθησαν έπϊ τή απλή ύπουοία, ότι έβοήθησαυ 
τήυ μίαν ή τήυ έτέραυ τώυ διαμαχομένωυ μερίδων. Ή 
Μεχάλη Βρεττανία έιυεχνώρισε τήυ κυβέρνησιν τοΰ 
Ζουαρέζ έπϊ τώ όρω τοΰ νά δεχθή τάς υποχρεώσεις 
τών προγενεστέρων κυβερνήσεων, καϊ νά θεωρηθή υ
πεύθυνος διά τάς βιαιοπραγίας καί τούς φόνους τούς 
διαπραχθέυτας πρότερον ύπό τών οπαδών τοΰ Μιρα- 
μών. Πρός δέ τούτοις ό λόρδος 'Ροΰσσελ ΰπεσχέθη 
τήν ηθικήν βοήθειαν τής Μεγάλης Βρεττανίας, έάν ή 
νέα αύτη κυβέρνησις έξησφάλιζεν εις τε τούς υπηκόους 
αύτής καϊ είς τούς ξένους τήν άπόλαυσιν έντελούς 
άνεξιθρησκείας. Περί απάντων δέ τούτων τών όρων αί 
πλέον εύχάριστοι διαβεβαιώσεις έδόθησαυ ύπό τοΰ 
νέου ύπουρχείου, καί ό έκεΐσε άπεσταλμένος Άγγλος 
πληρεξούσιος Κ. Ματθαίου έγραφε περϊ τής μεξικα- 
υικής κυβερνήσεως, ότι ό μόνος αύτής κίνδυνός έστι 
καθαρώς οικονομικός, καϊ ότι πάσα παρέμβασις τώυ 
ξένων Δυνάμεων είς ούδένα άλλον σκοπόν έπρεπε νά 
διευθυυθή ή είς τήν βελτίωσιν τοΰ οικονομικού τής χώ
ρας συστήματος, καϊ είς τήυ απαλλαγήν επομένως αύ
τής ά~ό χρεωκοπίας. Τόυ Ματθαίου δε διεδέχθη έτε
ρος Άγγλος πληρεξούσιος, ό Σίρ Γουάϊκ, όστις άμα 
τή άφίξει αύτοΰ είς Μεξικού ήλθεν είς λόγους μετά 
τοΰ Μεξικανού ύπουργοΰ, καϊ έγραφεν άμέσως πρός 
τήν άγγλικήν κυβέρνησιν έγγραφον πλήρες χολής καί 
άγανακτήσεως. Μετά δέ ταΰτα διέκοφαυ άποτόμως 
τάς διπλωματικός αύτοΰ σχέσεις μετά τής μεξικανικής 
κυβερνήσεως, καϊ έγένετο αίτιος τής παρούσης τών 
συμμάχων κατά τοΰ Μεξικού έκστρατείας.

Ή έιγγλική κυβέρνησις έδημοσίευσε τά διπλωμα
τικό έγγραφα τά άφορώντα τήυ άπό κοινού παρέμβα
σιν τής Αγγλίας, Γαλλίας καί 'Ισπανίας έν Μεξικώ. ‘ών έγγραφων δέ τούτων ούδέν μανθάνομεν νέου, I ειμή, ότι τό αγγλικόν ύπουργεΐου δέυ θά δυσαρεστηθή,

έάν ΐδη έν Μεξικώ νά ίδρυθή είδος κυβερνήσεως, πα- 
ρεχούσης διαρκείς καϊ έμμονους έχχυήσεις, πρός απο
τελεσματικήν ύπεράσπισιυ τώυ προσώπων καϊ τών 
κτημάτων τώυ ξένων, τώυ υποχρεωμένων νά διαμένω- 
σιυ έν Μεξικώ. Πλήν δέ τούτου, έκ τών ρηθεντωυ έχ- 
χράφωυ έξάχεται, ότι ούδεμία διαπραχμάτευσις έχέ- 
νετο μεταξύ τών συμμάχων κυβερνήσεων καϊ τής Αύ- 
λής τής Αύστρίας τείυουσα είς τό νά ένθρουίση έπϊ τοΰ 
μεξικαυικοΰ θρόνου τόυ αρχιδούκα Μαξιμιλιαυόν, καθ' 
ήυ περίστασιν οί κάτοικοι τής χώρας έκείνης ήθελαν 
κηρυχθή υπέρ τής μοναρχικής κυβερνήσεως. Πρεσβεία 
όμως Μεξικανών άπήλθεν είς Βιέννην, όπως προτείνη 
πρός τόν αρχιδούκα Μαξιμιλιαυόν τοιούτου είδους 
προτάσεις.

Γ ράφουσιυ έξ'Α χ ί ου Φραχκίσκου, ότι πρό τής 26;/ς ίανουαρίου ταχυδρόμος τις άφίκετο είς Άκαποΰλ- 
κον κομίζων την εΐδησιν, ότι ό ισπανικός στρατός ήτ- 
τήθη ύπό τώυ Μεξικανών έυ πεισματωδεστάτη μάχη, 
συυαφθείση έπϊ τής Εθνικής Γεφύρας πλησίον τοΰ 
Βέρα Κρούζ, καϊ διαρκεσάση πέντε ώρας.

ΓΑΛΛΙΑ.
(’Επιτολή τκ ίόιαιτ. άζληλογpayia; τοϋΒρεττ. ’Αστίρο;.)

ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ, τγ ΙΧη ϊα-ιουαρώυ 1862.
ήΑίεται, ότι ό Αύτοκράτωρ ελαβεν ύπ οφιν τκ; εύχάς, τά; έκ- 

φρασδεϊσα; ύπό τινων γερουσιαστών ύπέρ τί; ίυροσιεύσεω; τών 
συζητήσεων, τών γιγνορίνων κατά τάς συνεδριάσει; τή; γερουσίας, 
καί ότι ρετ’ ού πολύ τό άνο,τατον τούτο σώρα τού Κράτους 9ά εχρ 
ιδιαίτερον γραγιϊον έπί τώ σκοπώ τούτω, όπω; καί τό νοροδετικόν 
σώρα. Λέγεται δ’ όροίως, ότι θά διοργανωθρ ό στρατιωτικό; οίκο; 
τού πρίγκιπο; Ναπολέοντος, καί ότι έπί κεφαλή; αυτού θά τεθή 
στρατηγό; τι; τής ροίοας, ό γερουσιαστή; καί στρατηγό; Κώρτ.

*11 γαλλική κυβέρνησι; προτέθεται νά οίκοδορήση κρυστάλινον πα ■ 
λάτιον παρά τώ δασει τής Boulogne, κατά τό σχίδιον τού έν Σύ- 
δναρ άγγλ,ικού παλατιού.

*11 γενική έν Γαλλία γνώρη συρ^ωνει ρετά τού Μ η ν ύ τ ο ρ ο ς, 
ότι ό βασιλεύ; Βίκτωρ Έαρανουήλ όγείλει νά λάβη τά αναγκαία ρε
τρά πρό; άποκαταστασιν τή; νορίρου τάξεως έν τώ βασιλείω αύ
τού. ΊΙ δ'ε ανάγκη αύτη καθίσταται τοσούτον ράλλον κατεπείγουσα, 
καθόσον οί φιλήσυχοι πολϊται τη; ’Ιταλία; φοβούρενοι δικαίω; έκ 
τής έπικρατούσης έν τώ τόπω αύτών αταξίας, καθιστάσι τό ύπουρ- 
γεϊον ένοχον τών γιγνορένων έπιδείξεων. "Εστι δέ αληθές, ότι τό ι
ταλικόν ύπουργεΐον ην είς τήν άκρην νά άνακαλέσρ τόν Ματζίνην, 
ΐνα κερδήση τήν έννοιαν τού κοινού, ής φαίνεται έστερηρένον. Ό Κ. 
Βενεδεττης έπεφορτίσθη ύπό τού Αύτοκράτορος νά ύποδείξρ δραστη- 
ρίως εΐ; τό ύπουργεΐον 'Ρικαζόλη τάς ταραχά;, τά; διεγερθείσα; ύπό 
τής μερίδα; τού Ματζίνη, καί τά; καθισταρένα; όσηρέραι έπικινδυ- 
νωδεστέρα; τή Ιταλία. Είθε δ’ αί ειλικρινείς αύται συρβουλαί νά ρή 
άποβώσιν άγονοι! Ή Ρ e 1· s e ν e Γ a n z a έπιδοκιράξει τήν έγκύ- 
ζλιον τού βαρώνος 'Ρικαζόλη, λέγουσα, ότι ώφειλ-ν ό πρωθυπουργός 
τή; ’Ιταλίας νά δείξη κατά τήν προκειρένην περίστασιν ρεγάλην 
ένε'ργιαν καί δραστηριότητα. ΊΙ Εύρώπη δέν δύναται νά δεχθή, εϊ- 
ρή τά; κυβερνήσει; τά; δυνααένας νά άπορακούνωσι παν πρόσκορ- 
ρα εί; τήν ποαγρατοποίησιν τών σκοπών αύτών καί νά ώσι κύριαι 
τή; πολιτικής αύτών. Κατά τήν Γνώρην ή ιταλική κυβέρνησις ο
φείλει νά ρεταχειρισθη τά δραστηριώτερα ρέσα πρός κατάπαυσιν 
τών έν διαφόροις πόλεσιν έγερθεισών ταραχών, >αί νά έρποδίση 
πάσαν έκστρατείαν κατά τών εχθρών τή; Ιταλίας, τείνουσαν εί; τό 
νά προκαλέσρ πόλερον, καϊ σφετεριζορένην δικαίωρα άνήκον είς ρό- 
νην τήν κυβέρνησ.ν τού βασιλέως. ΊΙ δέ Έ θ ν ι κ ή Μ ο ν α ρ χ ί α, 
έφηρερϊ; τού βαρώνος 'Ρικαζόλη, έλε'γχει τόν πρωθυπουργόν τούτον 
ώ; μείναντα «,όιάιροραν είς τήν κατά τού Μεξικού έκστρατείαν, έξ ή; 
δύναται ποτέ νά λυθή τό ζήτηρα τής Ένετίας.

Λέγεται, ότι ή ’Αγγλία καί Γαλλία ήρνήθησαν έκ συρφώνου τήν 
συνδροαήν αύτών, όπω; πείσωσι τόν Πρωσσίαν καί'Ρωσσίαν νά άνά- 
γνωρίση το βασιλείαν τή; ’Ιταλίας- άλλά τούτο φαίνεται άπίθανον.

ΊΙ Ί’ώρη χαίρει άκραν ησυχίαν καί ή ύγίεια τού 'Αγίου Πατρός 
έβελ.τιώθη ρεγάλως. Τά δε δώρα τών καθολικών αύξάνουσι καθ’ έ- 
κάστην- ρία ρόνη οικογένεια τού Λουγδούνου επεμφε ποό; τόν άρ- 
χηγόν τη; καθολικής θρησκείας 100,000 φοάγκα.

ΊΙ ίρις ή άναφυεϊσα ρεταξύ Πρωσσίας καί Αύστρίας έν τώ ζητή- 
ρατι τή; γερρανικής Όροσπονδίας, έξακολουθεϊ έπασχολούσα τόν 
γερρανικόν τύπον. ΊΙ έφηρερϊ; τού Βερολίνου «ό ’Αστήρ» λε'γει, ότι 
ή Αύστοία ζητούσα νά έγγυηθώρεν αύτή τά; ιταλικά; αύτή; κατα
κτήσεις, ζητεί πράγρα άντιβαϊνον εί; τά συρφέροντα τή; Γερρανίας. 
ΊΙ δέ Έ θ ν ι κ ή Έφηρερϊ; τού Βερολίνου ρέρφεται τήν προ,σ- 
σικήν κυβέρνησιν, ό,ς ρή ένεργήσασαν δραστηρίως έν τώ σοβαρώ 
ζητήρατι τή; γερρρνική; Όροσπονδίας, καί προτρέπει αύτήν νά πη- 
ρήση τήν άξιοποέπειαν αύτής έν τώ πνεύαατι τού έθνους, καί νά ά- 
παντήση εί; τόυ αύστριακόν ύπόρνηρα διά πράξεων οριστικών. Ό 
δέΝεωτεριστήςτοϋ'Αρβούργου κηρύττει, ότι η συρ 
ραχία τή; Αύστρία; ρετά τών κρατών τού Ούρτζβούργου στερείται 
πάσης δυνάοιεως, ώ; ρή έχουσα ούδέν ηθικόν σττ.ριχμκ, καί ότι ή 
Πρωσσία θά άνατρέψρ τά σχέδια τών άντιπάλων αύτής. “Αλλη δέ 
παλιν έφηρερϊ; τού Βερολίνου προτρέπει τήν πρωσσικήν κυβέρνησιν 
νά ίδρύση άοχήν όντως έλευθε'ριον, ΐνα έλκύση τά; συρπαθεία; τού 
γερρανικοΰ έθνους. Κατά δέ τάς Βιενναία; έφηρερίδα; τά ϋπορνή- 
ρατα, τά άνταλλ.αχθέντα ύπό τή; Προ,σσίας καί Αύστρίας θά αύξή- 
σωσι ρεγάλως τάς άϊτιπαθεία; ρεταξύ τών βορείων καί τών μεσημ
βρινών γερρανικών κρατών, καί ούτε ή Πρωσσία, ούτε ή Αύστρία 
ρετά τών συρράχων αύτής θά ώφεληθώσιν εκ τής άναφυείση; εριδος. 
Άλλ’ ό άγγλικος τύπος, η τά κυριώτερα αύτού όργανα, λαρβάνουσιν, 
ώ; γιγνώσκετε, τό μέρα; τής Πρωσσία; έν τώ διπλωρατικώ αύτής 
άγώνι κατά τής Αύστρία; καί τών δευτερευόντων χερμανιχών χρν.- 
τών, καί έπιθυαούσι νά θέσωσι τόν βασιλέα Γουλλιέλρον επί χεχν.- 
λής τής φιλελευθέρου μερίδα; καί τού γερραυικού κινήρατος.

Αί έκ Κωνσταντινουπόλεως έπιστολαί άναφέρουσι περί τών σοβα
ρών έν Σερβία δυσχερείων, αιτινες άπειλούσι τήν ησυχίαν τού Ό- 
θωρανικού κοάτους. Έλέγετο δ’, ότι ή Υψηλή Πύλη ερελλε νά περ- 
ψη έκεΐσε ώ; επίτροπον αύτή; τόν Σαίδ Έφφένδην. ΊΙ Σκουπτσίνα 
έν ταϊ; πράξεσιν αύτή; θεωρεί, ότι ερεινεν έν τώ κύκλω τής αντο-
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-ρότειυε τήν έν τώ ύπουμ/είω παμαχάθησιν 
‘,πύρου Μηλιού καί τινων βουλευτών άπό τούς 
τών αγαθών νέων Δελιγεώργη, Κεχαγιά καί

‘ών γο)ρο^υλά/.ων, όσοι /υκλογοροΰσιν 
τάς έλευθέοας συν ομιλιάς τών πολιτών

ότι, επειδή τάπρΐ-, 
-.ίνοντο εις τχς περί- 
λατε της περαιτέρω 
Γέβαλε μόχθον.

Ισθη έκ τής

χυτό
Ρ>.έμρ 

ώς μέτρχ οε κυο

οΰ Βασιλέως, ξητ& 
άδειαν πόοοζ-

Ό όέ Κχνάρ/,ς εποχούμενος έιπευσεν εις τήν οίχίαν τοΰ Βούλγαρη, 
■ις ούοεμ.ίαν θέσην ΰπουργιχήν έόέχθη όό εαυτόν, άλλά τρεις έζήτησ- 
άλλους, μίαν όιά τόν γαμβοόν αΰτοΰ Νιζολούπουλον καί ούο όιά τού;

■οσθείς ταύτας·

Τήν αυγήν τής ακολούθου -ημέρας ο Κανάρης άπετχθη 
;ν, οστις όέν άπεποιήθη μέν τήν προσ'ρερομένην ύπο 
λ’ όρον άμετάτρ·

πούλων, Γρυπαρών χχί3Δλίξανόροπούλονν, καί τήν άνάπλασιν τοΰ 3Αρείου 
Πάγου καί τοΰ Έοετε'ου όι άντιχαταστάσ=ο)ς τών ά/.εραιοτέρων νομο
μαθών Ελλήνων προστεθέντων εις τά μή χηλιόωθέντα μέλη τών ούο

άς ’Αθήνας άπο)-

λθήνας αύτάς, 
Αστυνομίας εις

λαοΰ.
·/) Τήν άπό τής ’Εξουσίας έλευθέρο)σιν τών σήμερον όουλοπαοοίχων 

όημοτών οιά τής έπιόιορθώσεως τοΰ όη υ.οτι/.οΰ νόμου.
ο') Τήν σύστασιν γεωργι/.ϋ)ν Τραπεζών, τήν κατασκευήν οηαοσίων

c? °;’'% 
Ό-χ.θώζι 

7^>ης ρ J 
7υνοιαζεγομένου5

“"Ε.’Ζ0/4»*, Βα«Ι 
! ι.

Πλη> d -ζαυθανου.ευ

•οτε ου μικοος κιναυυο 
ται εις τήυ οθωυ.αυΐ7.·ήυ αυτο/.ρατορίχυ. Άλλ’ ό Βαυάλοβιτ: 
νά λαοη δραστήριου μ.ίρος έυ τώ κινήματι τών Μαυροβουνιωτών, 
διότι δυσηοεστήθη αίγάλως ·κ τής ·7.).ογής τού διαδόχρυ αυτού.

ΊΙ έγημερίς Ost D e u t c 11 c άυαγίρει, ότι επιθυμεί
νά ίίθη εις διαποαγυ.ατεύσεις υ.ετά τής οθωμανικής 7.ύοερνήσεο>ς, 
καί άγοοάση τήν νήσον 'Ρόίον.

Ό Ρ r ο C11ΓS eUT τώυ ’Αθηνών λέγει, ότι ή 
σις τής Ελλάδος ποέπει νά άποδοθή εις το στενό 

δυυάμεθα δυστυγοη.

Ο ΚΑΝΑΡΗΣ 
Κ A I 

ΤΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΣΧΑΤΩΣ ΣΥΜΒΑΝΤΑ.

•ών όημ.οσίων προσόδων, χαί 
ρισμόν τών εξόδων άπό είχοσιπέντε ε/.ατομμύοια όραγ^μών εϊς είχοσι. 

β') Τήν έλάττωσιν τοΰ γάρου τής άποδε/.ατώσε'ως άπό οέκα τοϊς έ; 
τόν εις πέντε οιά τά σιτηοά ήτοι όιά τόν επιούσιου άρτον τοΰ πειναλ

γ') Τήν άπό τάς είρκτάς λύτοωσιν τόσων επί πολιτιχοϊς δήθεν έγχλή- 
ισι χατχόεόιχχσμένων ή στεναζόντων εις αύτάς ύποόίχα)ν.
ο') Τήν" εΐσέλευσιν τής νοήμονος καί λόγιας νεολαίας εις τό στάόιον 

ιν πολιτικών Θέσεων, τήν έχ/.αθάρισιν τοΰ Πανεπιστημίου καί τήν 
επιχορηγήσεων έμ^ύχωσιν τόσων καλλιτεχνών παοημελ.ημένων.

έ.) Τήν εις χιλίους ΐόιώτας 3Αθηναίους άπόόοσιν τών οίχιών των, αίτι- 
; ήρπάγησαν εϊς τήν Πσωτεύουσαν άπό τήν σιδηράν χεϊρχ τής χυδερ-

Τοαπεζης.
Ως πρός τό προσωπι/.όν τοΰ υπουργιχοΰ Συμβουλίου του, προόιένεμεν 

ουτω καθ’ εαυτόν τά χχρτογυλ.άχια· όιά μέν τόν Δημήτριον Χρηστίόην 
ωριζε τό τής Γίίχονομίχς^ όιά όέ τόν Δημήτοιον Βούλγαοην τό τών Έσο>- 
τερι/.ών^ οιά όέ τόν Δτ,μητριόν Μαυρομηχάλην τό τών Στρατιωτιχών^ 
όιά οε τόν Θρασύβουλον Ζαήμην τό τών ’Εκκλησιαστικών καί ^ής’Εκπαι- 
Οεύσεοις, όιά όέ τόν Παναγκύτην Σοΰτσον τό τών *Εζωτεριχών*  όιά όέ 
τόν Παύλον Καλλιγάν ή τόν 3Αθανάσιον Πετσάλην τό τής Δικαιοσύνης.

Τήν οε όεχχτην ιανουαριου συνέθετα υπόμνημα όιαλαμβάνον τά εξής 
εννέα κεφάλαια καί έχπηγχζον άπό τό Σύνταγμα’

κ Τήν εΟραίωσιν ΙΙρωθυπουργίας υπουθύνου1 προτεινούσης τό 'Υ
πουργικόν Συμβούλων εις τόν Βασιλέα καί /ζεταλλατούσης κατά τό όο~ 
χοΰν τούς Υπουργούς.

» β .) Τήν ελευθεραν αύτής πορείαν, τοΰ Βασιλέως έχοντας μ.έν τό οι. 
χαίωμα τής συζητήσεως καί τής υπογραφής είς τζάν νομ.οσχέόιον χχί εις 
παν όιάταγμα, μή όυναμένου όέ νά άναβάλη αύτάς ε’π’ άορίστω χρόνο).

υ 7-) Τ»Γ' τής κυβερνήσεως άποχήν τοΰ ’Ανακτοβουλίου οντος 
σήμερον μυστιχοΰ υπουργείου, όεχομένου τούς Υπουργούς, τόν Νομάρ
χην καί τόν Διοικητήν τής Αστυνομίας, παραλαμΖάνοντος έν τοϊς γρα- 
^είοις του τά νομοσχέόια καί τά όιατάγματα, ύπισχνουμένου πολιτιχάς 
θέσεις, συζητητοϋντος καί άπογχσίξοντος τά πάντα· ό Βασιλεύς οε νά

ουοεμιας

ού αζορώ

παρούσης Βουλ
> ημέρας τήν οιορθωσιυ 
χι δικαίωμα τοΰ ύπουο-

■λευταίω χεγαλαίω Ό Βα

•ού έθνους καί τώντων τήν ’Εθνικήν
χν συμβόλαιόν εστιν ιερόν χαί άθιχτου

:νοησεν, οτι

ό εθνικού Συμ.-
ωθυπουργία

■ υυάθθ9ΐσΐς ισήμως εϊδοποιήΟη.

ς ο/ίγας

Ελλάόα*  έπειδή δέ κατευεύσατε εις δλα τχΰι 
απαρτίζω τόν αριθμόν τών προσηχόν 

εις έγκρισιν της Ύμετέρας Μεγαλειό· 
ΰνχξιν λχοΰ άοιχ/.όπως συρρέοντος χχί ο
πούς αυτόν. «Άοελΰοι συμπο/ιτχι ! άνε- 

• έτε).είωσχν τά οεινχ σας· ό Ίίγεμ.'ών μέ 

υφημίας σας πρός τόν Βασιλέα, χχί δχι πρός εμέ. 
ός άλλου τήν ευταξίαν.» Πολύ τότε μέρος τοΰ πυ- 
πυλ.ώυος τών Άυαχτορίωυ διεχύθη άποστέλλον τό 
α/.τα. Άλλ’ έν άγνοια εκείνου (ώς ύστερον έγένετο 

ου διαγγελέως
:υαοβολΐ7.ώυ προσβληθΐ

Απευθύνθη επίσης πρός τούς δύο χληρονόμους τής Mauρομιχαλιχής οό- 
νς ’Αναστάσιον καί Δημήτριον, οίτινες οχι τήν ύπουργι- 
ιτριωτι/.ήν θέσιυ ^λέποντες εις τό υπουργεϊον τών στρα- 
Ί,ς εϊς του άλλ.ρν ύποχωροΰυτες έδέχθησαν αύτό μετά 
'Ελλάδα ζήλου καί χωρίς τίνος δρου.
ς /αί πρός τόν δημοτιχόν Δημήτριον Καλλι^οοναν, οσ- 
'θ)ρίς τίνος δρου έδέχθη τό ύπουρ/εϊον τών εσωτερικών, 

εΐπούν μάλιστα οτι χαί παραιτει αύτό εις όποιονδήποτε ό πρωθυπουργός 
έγ/.ίυει, λαμβάνει δέ άλλο χ.ατώτερον, το τής έχπχιδεύσεως, άν πρόκει
ται περί τίνος άνταγωνιστοΰ.

Παμήλθεν έν τούτοις ή μεσημβρία, χαί επειδή διά τάς συ μπάσας τήν 
προτεοαίαν μιχράς άταξίας ό μέν Βασιλεύς διέσπευόε τήν παρά τοΰ Κα- 
υάρη πρότασιυ τοΰ υπουργιχοΰ συμόουλίου^ ό όέ Κ,ανάρης ήγγειλεν αύτήν 
ώς έσομ.ένην αύθημερόν χατά τήυ τρίτον ώραν, εχραξε τότε εϊς του χοι- 
τώνά. του τούς άπό πολλών ετών ύπέρ τών χοινών συν εργαζομένους φίλους 
του Π. Σοΰτσον χαί Α. Πετσάκην λαβών οέ εις τήν χεΐρα τό έγχόλπιον 
ώρολ.όγιόν του χχί προς αύτούς α.υχιρωνήσας « άλλοτε περιμείνας τούς 
συμπυρπολητάς μου Υδραίους, διά ματαίαυ δαπάνην μιας ώρας έχασα 
τήν πυράχτωσιν τής 3Αλεξανδρείας καί διαχοσίων πλοίων τής Ύουρ/.ίαςι» 
έν ελλείπει τών Βουλγαρικών οπαδών Νικολοπούλου, Μαγγίνα καί Πλάτη, 
ύπηγόρευσε τά εξής ονόματα χαί υπουργεία’

« Κ. Κ,ανάρης, πρ'ωθυπουργος χαί γραμμ.ατεύς έπί τώυ Ναυτικών.
» Α. Μαυρομ.ιχάλης έπί τών Στρατιωτικών.
» Δ. Καλλΐγρονάς, έπί τών ’Εσωτερικών.
» Π. Σοΰστος, έπΐ τών ’Εξωτερικών.
» Μ Σχινάς, έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Έκπαιοεύσεως.
» Α. Πετσάλης, έπί τής Δικαιοσύνης.»

’Α^έΟη οέ άνοικτός ό τόπος τού ύπουργείου τών Οικονομικών, ίνα πληρωθή 
μετέπειτα. όταν ό κατάλογος γευή οριστικός.

Τότε ό Π. Σοΰτσος, άκούων δτι ό Χ.ρηστίδης άπό τιυων ημερών έξέ- 
γρασε πόθον περί συνευτεύξεως καί συμβιβασμού του μετά τοΰ Καυάρη, 
άγνοοΰντος αύτοΰ συνηυτήθη μετ’ έκείνου καί τόν παρεκάλεσευ έν όνόματι 
τής πατρίδας νά πορευθτι αμέσως πρός τόν Κανάρην καί νά συμμεθέξη. 
τοΰ ύπουργείου. Ό Χρηστίδης συγκινηθείς, κατεπείσθη καί προήγγειλε 
τήν έλευσίν του’ ό Κανάρης ήσπάσθη τήν συνδιαλλαγήν κ.αί τόν περιέμε- 
νεν· άλλ’ έβοάσυνεν εκείνος, καί ήσαν ήδη ούο καί ήμίσεια ώραι.

3Εγάνη έπί τέλους ό Χρηστίδης- άλλ3 έζήτησεν έπιμόνως άναβολήν 
τής συστάσεως τοΰ 'Υπουργείου, ίνα συσκεγθή ώριμ.ώτερου μετά τοΰ γέ-

»ό Σπυρος Μήλιος, ό Βούλγαρης καί ό Ζαήμης νά γενώσι μέλη τοΰ'Υπουρ- 
»γείου, χυτοί όέ οί πέντε νχ εκλέξω σε τά λοιπά δύο.»
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ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛ1Σ, 17 γ-^ρουαρίου.

Ό έν Ναυπλίω στρατός επαναστάτησε ζατά της 
κυβερνήσεως· ό συνταγματάρχης Άρτέμης έπί κε
φαλής. Λέγσυσιν, οτι τό ταμεΐον περιήλθεν εις 
χείρας τών έπαναστατών, καί αί φυλακαί ήνεω- 
χΟησαν ύπ’ αύτών.

Ό στρατηγός Τσόζρης λέγεται, οτι ήγειρεν εις 
έπανάστασιν τό ’Άργος.

Έν ΆΘήναις έπροσωποκρατηθησαν οί κύριοι 
Καλιφρονας, Δελιγιώργης, Πετζάλης, Καλός καί 
Πολύχρονος.

'Έτερον τηλεγράφημα, άφι/χθεν ταύτην την στιγμήν 
προς τόν Βρεττ. Αστέρα, υπό τά πιεστήρια ευρισκόμε
νον, λέγει τά ακόλουθα"

ΟΙ έπαναστάται έσύστησαν εις Ναυπλίου προσω
ρινήν κυβέρνησιν άπό τόν Πετμεζαν καί τέσσαρας 
άλλους δικηγόρους.

Τά στρατεύματα των \ θηνων υπό τόν Ίωάννην 
Καραϊσκάκην άπήλθον πρός καθυπόταζίν τω^.|

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.
Μετά μεγίστης όσης θλί-φεως άναγγέλλομεν, ότι 

τό παρελθόν σάββατόν άπεβίωσεν έν Λονδίνω μετά 
πολυόδεινον ασθένειαν τριών έτών ή αγαθή και ενά
ρετος Αικατερίνη Λασκαρίδου, σύζυγος τοΰ Κύριον 
Γεωργίου Λασκαρίδου και θυγάτηρ τοΰ μακαρίτου και 
ευεργέτου τής Ελλάδος Κωνσταντίνου Ίπλιξή, λύπην . 
απαρηγόρητου άφήσασα εις τόν τεθλιμμένου σύζυγον, 
τά τέκνα και τους πολυαρίθμους συγγενείς και φίλους 
αύτής. Τοσοΰτον η ταλαίπωρος ΰπέφερεν έκ τής ασ
θένειας της, κλινήρης ούσα άπό ενός έτους, ώστε ό θά
νατος, καί τοι άωρος, όμως θειον ευεργέτημα δι αυτήν 
παρά πάντων έθεωρήθη. Αιώνια σου ή μνήμη, άζιομα- 
κάρητος Αικατερίνη ! γαΐαν έχρις έλαφράν !
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