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ΚΟΣΜΗΣΙΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΝ.

ΊΙ μοναδι/η αΰτη )·υζή oogvto- 
ζόνΐί είναι ανεκτίμητος οι ήν -προ · 
ξζ-^ζϊ ο ι α τ ή ρ η σ ι ν, ωραιό
τητα. β', T0U5 οοόντα<, ouvsc/ztv 
τά ου/α ζαΐ εύωοίαυ eij την Ανα
πνοήν. ΈςοζοΘοΐύει τό Τάοτα^ον 
ίζ τών όοόντων, ζαβαρίζβί αυτά 
ζαΐ διατηρεί τό σ/ζάζτον αύτών, 
οίοουσα αύτοΐ5

λευκότητα .μαργαρίτου.

Ίοΐίζτήται ROWLAND & SONS, 
20, Hatton Garden, London.— 

Εκ "r21 0Ι’“ίει“5 των K. J. W. TAYLOR ίχ Kipxipx, χχί των
■Aker & Hayden Πέ/sa ΚωνσταντοονπόΙ.εωί.

ΕΙΔ01Ι ΟΙΗΣ1Σ 
Τ Ο Γ 

BP ETTA ΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ.

Έν Λονδινω, ώς γνωστόν, ανοίγεται ζατά τόν 
προσεχή μάϊον η ΆλληλεΟνής Εζθεσις· ό δέ 
«Βρεττανιζός Άστήρ» προτίΟεται νά δώση δσον 
οίόν τε λεπτομερή αύτής περιγραφήν μετ’ εκλε
κτών εικονογραφιών.

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

’Επειδή δέ έκ τών πιεστηρίων τού «Βρεττ. Ά- 
στέρος,» ένεκα τού πολυδάπανου, δέν έξέρχονται 
αντίτυπα πολλω περισσότερα τοΰ αριθμού τών συν
δρομητών αύτού, και έπειδή ό ανωτέρω νέος ορ
γανισμός τής έφημερίδος άρχεταιπρό τήςλήξεως 
τοΰ 2ου έτους αύτής, παρακαλοΰμεν τούς απαν
ταχού Κυρίους συνδρομητάς ήμών, νά είδοποιή- 
σωσιν ήμάς,ή τούς πράκτορας ήμών πρό τής 20ής 
τοΰ προσεχούς μηνός μαρτίου, έάν προτίΟενται 
ή μή νά έξαζολουθήσωσι τήν συνδρομήν αύτών 

κατά τό τρίτον έτος τού Βρεττανικού Άστέρος.
Παρακαλοΰμεν έπίσης τούς βουλομένους νά κα- 

ταγραφώσιν ώς νέοι συνδρομηταϊ,νά άναγγείλωσι 
τοΰτο ζατά τήν αύτήν έποχήν διότι· ζαί τοι τοΰ 
τρίτου έτους άρχομένου τήν Ιην ϊουλίου, οί νέοι 
συνδρομηταϊ, ϊνα μή στερηθώσι τά καθέκαστα τών 
πρό τής έποχής έκείνης νέων συμβάντων ώς ζαϊ 
τά τής ένάρξεως τής Έζθέσεως, θέλουσι λάβει, 
άντι τής έτησίας συνδρομής αύτών, δεκατεσ
σάρων μην ώ ν φύλλα, ήτοι άπό τής 1ης μαΐου 
1862 μέχρι τής 31ης ίουνίου 1863.

Παρα.τηρούντες μετά λύπης τούς πλείς·ους τών 
συναδέλφων ήμών έλλήνων δημοσιογράφων πα- 
ραπονουμένους διά τάς καθυστερήσεις τών συν
δρομών αύτών, χρέος ήμών θεοιροΰμεν ν’ άπονεί- 
μωμεν τάς Οερμοτέρας ήμών εύχαριστήσεις πρός 
τούς Κυρίους συνδρομητάς τοΰ «Βρετ. Άς·έρος,» 
οιτινες, ζαί τοι πολυαριΟμότεροι τών συνδρομητών 
πάσης άλλης έλληνιζής έφημερίδος, ζαϊ τής συν
δρομής έ ξ ά. ν ά γ ζ η ς ούσης ύπερτέρας, ού δεις 
ούδεμίαν ζαΟυστέρησε συνδρομήν. Ό «Βρετ- 
τανιζός Άστήρ» θεωρεί ζαΟήζον άπαραίτητον νά 
ζηρύξη τούτο είς τρανήν ζαϊ μεγάλην ήΟιζήν ί- 
ζάνοποίηοιν έαυτοΰ τε καϊ τοΰ Πανελληνίου σύμ- 
παντος, είς πείσμα πασών τών γενομένων κατα
διώξεων, επισήμων τε ζαϊ άσήμων.
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α φοι-
αρα όέ καί τά έκπληκτικώτατα ένεκα 
ής ταύτα προκύπτουσιυ. Οι φιλόσοφοι 
:ην αργιν.ην αύτώυ αιτίαν ή νά προεί-

πωσιυ τουζαχιστου την αγιςιυ αυτα,υ. Βοή υπόκουφος ακούεται έπϊ 
τής έπιφαυϊίας τής γής, τό έδαφος, έφ’ ού πατοϋρευ, σείεται ύπό 
τούς πόδας ήρών, αύτό τό έδαφος, οπερ έστί τό άληΘες ερβληρα 
τής στερρότητος και οτκΘζρότητος κυρατίζει ώσπερ ή Θάλασσα*  τοί
χοι καί τείχοι, ναοί καί πύργοι δονούνται, καί, καΘ' όλου είπείν, 
πολυπληΘείς καί υεόδρητοι πόλεις, ζωροπόλιι; καί χωρία έυ ροπή 
όφΘαλρού ρεταοα'λονται εις άπι.ν. εριίπικ. Ό σεισρός ήλΘε καί

, άλλά τά ίχνη τής διαβάσεω; αϊτού ανεξάλειπτα Θά ρενω- 
οζ-ζς τάς ίπ-ο/ομίνν.ς yiviv.i. Ύ^ετευή όοη ίσοπεδούυται·

Αί

ο

ΟΙ
β.

να ποαςω κατα τους υορου, 
, , . οέν ’ίγω διζαίωρα νά

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ.
Φραγκίσκος Ιωσήφ Κάρολο:

χ Βεισ^άδευ ρεταςύ ενός Ιίαριι 
Έόόιέττας Λ,

•αοελΘόν φΘινόπωρον 
καί ενός Άγγζου, ε-

ρη σα;

χης και άλλου; 
Επί πάντων τ

σιν ει
κοιλάδες βνθεΓς ύψούυται, ΐνΘζ άλάοτε ησαν λίαναΓ ή γή χαίνει 
καί καταοροχΘιζιι πάυτας τούς έπ’ αυτής πατούντας καί άπαυ τό 
προσώπου τής φϋσεως αίφυι^ίως ρυταβαλλζτκι είς νέας πεοιά4ας,

Τά γενικά φαιυόρΐυα των ηφαιστείων εκρήξεων ι!ν«ι ®ύχ*  ήττον 
τοορερά. Πολλάκις, άλλ’ ούχϊ πολύ σ’υυιχώς, χαρηλαί καί ώ; ρα- 
κρόΘευ έρχόρεναι 5οκί, όροιαι T«F; τών κεραυνών, όπόταν ιίσβαλ- 
λωσιυ έυ τοίς έγκάτοις τή; γή;, ακούονται*  Θειο'ιδει; άναΘυριάσει; 
πζηρούσι τήυ άτροσφαίοαν*  ποταροί καί λίρναι έξαίφυη; ξηραίνον
ται· οτε γ·ύ .’ ό'οος, ρέχρι τού νυν κεκαλυρρενου ύπό αμπέλων ζαί 
καλλιεργούρευου ύπό ήσύχωυ καί φιλοπόνων έργατώυ, άρχετκι έξ- 
ΐρευγόρενου πυζζήυ στήλην καπνού έξικνουρίνην [Λίχ/Η τών ύψηλο- 

τοιβαδωυ τού άτροσφαιοιζού άέρος*  δρβοοι αίΘάλης άκο- 
} καλύπτουτες τήυ ^λάστησιν, ήτις καΘωραίζιι τήν έπιφά 
; γής καί έπί πάσι τό όρο; ανοίγεται καί έξεριύγιται ριύρα 
/ρός, όπερ κατακρηρυίζον τά δύσβατα καί κρηρυώδη ρέρη 

καταστρέφει κι;ί ενταφιάζει παν τό προστυχόν. ΊΙ Πορ- 
ω κατεστράφη ύπό σποδού, λιΘωυ καί ύγρού βορβόρου τού 
ίντος Βεσουβίου, ενώ τό 'Ηράκλειον άπώλετο ύπό ρναχας 
•ις δι*  άλλεπαλλήλοίυ εκρήξεων ύψωσε τήν επιφάνειαν τού 
τή; γής άπό 70—100 ποδών.

Ί) Βεσούβιος, τό πεβίφηρον ήφαί^ειον τής Μ. Ιταλίας καί έν τών 
•αεστείωυ όρέωυ τής Εύρώπης, κείται 
εαπό)εο)ς, 10 ρίλια Α. Μ. Α. τής ό- 
ζι ρετ’ ούδευό; άλλου όρους, άλλ' έ 
εδιάδοιν τής Καρπαυίας. Έχει πε-

'ροσε'^ιζούσης χα-

VZiav

ού ορρού
;. Δέυ σ*.

καί ήυτιυα πάντες οί υεκοοί επρεπε υά διέλΘ&ισιυ. 
ού ρεσαιώυος περί τή; Θέσεως ταύτης ήσαυ πάυυ 
εχυρέυαι. Ό Άδης νπετίθετο, ότι ί/.ειτο βαθέως 
οοους. ΜύΘό; τις λέγεται, ότι άνΘροιπός τις, ενώ 

ζιτ,ργετο τό πυρίπυοου αύτό όρο;, πορευόρευος ιίς Νεάπολιυ, ήζου- 
σε ζωκυτούς ζαί όλοφυοαούς. Μεταξύ δέ τώυ φωυώυ άυεγυώρισε 
τήν φωνήν τή; έαυτού ρητρός ζαί σηριιώσας τήυ ώραν εύρευ, ότι 
ήτο ή ώρα καθ' ήν έζείνη ιιχιυ άποΘάνει.

ΊΙ πρώτη εκρηξις άναφέριτοκ, ότι συνέβη τω 79 Μ. X.
Πλίυιο; άπεΘανευ, έκτεΘείς ιίς τάς άναΘυριάσεις έπί πολλήν ώραν 
χάριν τή; έπισίήρης. Έκτοτι δέ piypi- τούδε συνέβησαυ 56 εκρή
ξεις έκτο; πολλών άλλων ριζρώυ. Μία έκ τώυ τρορερωτέρων ήτο 
ή κατά τό 1538 συρβασα, ότε το Monte Nuovo ύψώΘη έν δια- 
στήρατι δύο ήρερών 413 πό*«ς*  έτέρα ή κατά τό 1631, ότε τό 
πυρίπνοου αύτ· όρος ιξερεύχΘη ζέον ύδωρ καί ή κατά τό 1855 έ
πίσης ήτβ φοβερά, ότε ποταροί λάβας έχύΘηταν περί τάς πλευράς 
τοϋ οοους καί κατέστρεψαυ τήν κωρόπολιν Κερκολον. Τότε έυυέα 
κώνοι έυήσνουυ άδιακόπως.

ΊΙ τελευταία δέ ίκρηξις τού Βισουβΐου, όστις ίσως καί τήν στιγ- 
ρήυ ταύτην, καΘ' ήυ γοάφορευ ιξερεύγεται,’ήογ 
κήν, 8 δεκερβρίου 1861. ’Ολίγα σηρεία τής τ 
ταστοοφής έδόΘησαυ, ότε αίφυιδίως περί την 1η*.
τό πυρίπυοου όρος εξέβαλε καπνόν καί φωτίαυ καί ό Πύογο; τοϋ 
Έλληυ·;, πόλις περιίχουσα 22,000 κατοίκων, έγένετο εντελώς έριί 
πιον. Μεγαλα ρήγ/.ατα ήνεώχΘησαν έυ ταίς όδοίς*  οίζ.ίαι διεσχί- 
σΘησαυ άπό τή; οροφής ρέχρι τώυ Θερελίωυ καί τινες κατεκόπησαν 
ούτως, ώστε τά διαχωρίσρατα εριιναν άυέπαφκ, διατηρήσαυτα τήυ 
εσωτερικήν αύτώυ διευΘίτησιυ. θάλαροι π. χ. έπεσαν κατά γήί 
σώοι ρετά τώυ κλινών*  «εΘουσαι ρετά τώυ πε’ριξ εδρών ζαί πολυ
θρόνων ζαί ρετά τώυ εικόνων καί άλλ&ιν κοσρηαάτων έπί τώυ τοί-

Ίΐ Θκλασσα άπεσύρΘη 20 πόδας ή, ίνα είπωρευ όρθότεοον, 
' ’ Λ . ΜαζρόΘευ τό Θέαρα ήτο ρεγαλοποεπέστα-
Έκ τον χρατηρος υ^ώθη ρεγαλοπρεπόΐς στήλη καπνού, άπλου- 
έπί τής κορυφής ώ; πελώριον άλεξιβρόχιον 5,000 ποδών ύ-

Έζ δέ τώυ χαρηλοτέροιυ στοράτωυ ύπέρ τόυ Πύογου τον 
Έλληνο; ύψώνετο ετερον παρόμοιον ά'ίεςι,ορό/j.ov καπνού, ούτινος ή 
ϊ.αβή είχευ ύψος ούχϊ ριζρότερου τώυ 10,000 ποδών. "Ορ.βρος αί-

ή γή ύψώΘη 20 πόδας. 
τον. 
ρε'υη

ρ'γ-pztav πεοί

καλουυ.ένου, ήύψηλοτερα κορυφή εχει 3,737 πο- 
;ν επιφάνειαν τής Θαλάσσης*  τού ίέ, τού κυρίως 
‘ίου, 3,919 ποό'ών.

Θαλής ύπό τοϋ άυέρου γερόρευος εκάλυψε πάσαν τήυ πε'ριξ χώραν’ 
πορτοκαλλια καί τριαντάφυλλα ελ«βου ευ καί τό αύιό χρόιρ.α καί 
τό Εδαφος τού Πύργου τού Έλληνο; έκαλύγΘη 4 1/2 οακτύλωυ τό 
βάθος εκ τής έξερευχΘείσης αίΘάλης τού πυριπνόου Βεσουβίου, ητις

οί; περιβολίοι; καί κήποι;. Εύ- 
υ, άλλ ή άπολεσΘείσα πεοιουσία

Ποί αυτού εζρηξιυ, ύπόθι

ζείρευην

εί; τών ώοαιο-

£Ζθή:

ύφ’ήράς ζείται

λ rt ον.ώννν.ος ποοιτεύονσα. οντν. υ.ίν. τών 
•ού ζόσρου, τής όποιας ούτε σ-ισροί, ούτε 
Γοϋδε έπετράπησαυ υά ρειώτοισι τά φυσικά 
ιαυ σχεδόν ποός Δ. καί εξ περίπου ρίλια

ά/.λη; καί άπασαι κατά διαφόρου; καιρούς 
ήφαιστ·ίου. Κατ' εύΘείαυ δέ γραρρήυ δι-

ό όφΘκλρό:
τού "Ελληνο; (I’urre del Grccu), περί ού Θα είπωαευ
<; ό/.ίγα ΐπϊ τ:υ παοόντος. Καααλδολη, υ.ιζοός παοά-

Προς Μ. Α. δέ ζ· 
ηφαιστείου, είναι ·; άναζαλυφΘ.

ττερυηστήρωυ τού οοους· 
απο τούς πρόπο'ίας τού

Έλληνος άνοικοδουηθή 
καί ή ααταιότης τών

λάβωσιν ώς ρα.Θήν.ατα τά
ioiov.

Περί έγζλιρατισροΰ τοϋ ανθρώπου.
Ό έπίτιρος γραρρο.τεύ; τής ΈΘνολογική; έυ Λουδίνω εταιρία

Έ 
β·:οω

Oil

ή χώοα αύτη ήτο σκηνή τών φο- 
καί ρολουότι αναφέρεται, ότι ή 

X., ορως τό έδαφος αύτού έδεί- 
ίβη έζρηξις. Ό Στοάβων, ysvvr.-

»ζυ ρεοος εστϊυ, άκαρπος 
κλάδας ραίνει σηοαγγώδεί; 
«τούτο καίεσΘαι ποότ-ρου ;

:ι Π. X. είς τά yzwji
voiov τ, Ούΐσσουίνυ
η τή; Καρπαυίας) όρος τό Ούεσσούίου, άγοοίς πεοιοι- 
(/ζα'οις, πλήν τής κορυφής· αύτη δ'έπίπιδος ρευ πο- 

•X. ,» .Λ.

πεοί

I παρελΘούσαυ τρίτηυ, 
σν.ού τοϋ άνΘρώπου, 
τωυ, ότι ή κοινή δόξα, ότι ό άνΘρωπ 
είς τούς Τοοπικούς ή εί; τού; Πόλου;
Καϊ ότι ρευ διάφορα φύλα άυΘρώπου εύρίσζουται έυ παυτΐ κλίρατι, 
είυαι άληΘέστατον, άλλά καί ή έλαχίστη έξέτασις τώυ διαφορών αύ
τώυ δεικνύει, ότι ό ^ιίτγνριορ.ός περί της χοοροπολιτι/.ης οηθ-ν ψύ- 
σεω; τού άνΘρώπου δέυ είναι τόσου ισχυρός όσου έκ πρώτης όψεως 
φαίυεταΓ οί ίδαυολόγοι, οί έγκαυχώρευοι έπϊ τή υπεροχή τού άυ- 
Θοώπου, έπιλαυΘάυουται, ότι ό πολιτεσρός είναι ό βοηθών τόν άν
θρωπον ύλικώ; εί; τό συρρεταβάλλεσΘαι επί τινα καιρόν πρός τά 
κλίρατα. "Ο,τι πεοί έγκλιρατισρού τώυ ζώων κατά καιοούς ήκούσα- 
ρευ, είναι κατά πολύ ύπερβολικόυ. Τά ερποδίζουτα ή έπιβοαδύυου- 
τα τόυ έγκλιρατισρού τού άνΘρώπου ήναι φυσικά, διανοητικά ζαί ή- 
Θιζά. ΊΙ τοοφή εχει άυαπόσπαστου σχέσιυ πρός τά. εν. τον ν'λίν.ατος 
προεργόν.ενν. αίτια, καΘάπερ καϊ ή τοπογραφιζή Θέσις τή; χο'»οα;, τό

λ _ λ > · ’ συγκριτικώς πρός τό επίπεδον τής Θαλάσ-

άςιοσπούίαστον συγγραφήν «Πεοί έγζλιυατι- 
Γ^είξας ^ι’ αοκουυτοις πειο

_ ρωπος δύναται έ1 I

σης, τό ποιου τί _ __
σότης τνύ φωτός, καϊ ή κατ’ εξοχήν επικράτησες άνέυ.ων

να

ευι

α της μ 
«υικηΘ.

αν

rav τά Φλεγοαία πεδία τώυ αρχαίων, 
τώυ Θεών ζαί γιγάντων ράχης, είς 
ύπό τών Θεών κατεκλείσΘησαν είς

νον (Avernus), ητιςάνέδιδε δηλητηριώδεις άυαΘυριάσεις, αί όποίαΐ 
έΘκυατωυαυ παυτα τά υπερπετώρευα αύτήυ όρνεα*  αύτόΘι ό γίγας 
Τυφώυ καΘείρχΘη ζαί αύτόΘι ήτο τό ραυτείου, οπερ τόν σοφόν Ό- 
δντσέα σ’νυεβούλευσε υά μή νπάντ. f·' σ’-—'— · r-■

ατό:

ητο η

. . . "Λ'·άπ'/.ώς ;ού γε&ιγοαφικού πλάτους καί ρήζου; έυνοουρέυου. Ίΐ έξέτα- 
σις τώυ άυΘοωπίυωυ φύλο^ν δεικνύει ήρίυ, ότι πάσα οικογένεια έρφα.ί- 
υει διάφορά; τινας, αίτινες άυαρφιβόλως άποδοτέαι κατά τινα τρό
πον εί; τάς περιαρπιχούσας κοσριζάς έπιδράσεις. Φυτά τινα προ- 
σιδιαζουσιυ εί; τινα; χώρας, καί αεταφυτευόρενα εί; άλλων κλιρά- 

-,λ—— -—‘ * ινται ή ζαί Θνήσκουσι. Τούτ'αύτό συαβαίυει καί 
Έν παυτΐ τόπω εύρίσκορεν αύτόυ ώογαυισαένου 
κλίρα, καί άν ρή είχι 

Όροίως εύρίσκορεν άλλοτε άλλην δεκτιζότχ 
παρά τοίς διαφόοοις φύλοις, συρφώυως τή διανοητική αύτώυ ανα
πτύξει· κατά τούτο δέ τήυ πασών ρεγίστηυ δύυαριν κέκτηται τό 
νοτ^ονέστατον ενρωπν.Ϊ7.όν φύλου. Έκαστου, εν τοντοις, φύλου πε 
ριορίζεται ύφ’ &>ρισρέυωυ τινών γεωγραφικών ορίων, άπερ άτιρωρη- 
τϊ δέυ δύναται νά ύπερπηδήσρ.

Ή γεωγραφική διασπορά τών νόσων καί τώυ εξεωυ ίχει σπου- 
δαικυ αναφοράν είς τό περί ού ό λόγο; Θέρα, καί όσου τό περί τον-

τον άυΘοωπου. 
apUOvia πρός

ο.

ον άοχιδουκό; Φραγκίσκου Καοόλ. 
ιαί κατά ταξιυ διάδοχος τοϋ 0οό: 
■ου τοϋ 1830. Είναι πασίγυωσ 
τού 1818 ό Φ·οδιυάυδος παοητ 
αυτού, οστις, εικοσαετής τότε, άυ· 

ήυίας τού Κράτους τήυ 2αυ δ-κερβρίου 1849. Βάρος το

φοϋ Φερδιναυδου 
νηΘείς την 18ηυ 
ιζετά τήυ έπαυα

ελευ είναι τοορεοόυ ! ’Αρκεί νά άπορακρυυ - 
οικαδε .... είς τήυ πατρίδα σας..................

'ήτι ύαείτ κατένετε αύτή υ, υαί ;
ύ; φρ:
>ζυδ1ώυ αργότερων
• ■ :Γαοχιώτου τή,------- .

αντίζηλοι ήρώυτο αύτής σφοδρώς. Έπειδή δέ οί καλό ρ ί ζ ι- 
ούτοί δέυ ύπέκρυπτου ποτώς ττ,ν άν. ° ’ ------ ·.

•η δέ εύδαίρωυ γυνή είχε πολλάκις ί 
£νέκοιυε προτίρησίν τινα εί; τόν δέ, ει 
. Δέν είναι απολύτως αδύνατου υά ι 
/ΗΛ ττηοσέ^ατε καλώς νά μή έρίζεσΘ:

:><υ.

ρά φαίνονται άποτελούυτα τόυ κανόνα, καί ρόυ 
υου έξαίρεσιυ παοουσιζζουσιυ οί ’Ιουδαίοι, περί 
γησις έδόΘη ύπό τού Κ. Λουκά Βάοκη, διισχυρ 
χία υπάρχει ού ρόνον είς τά έΘνιζά κέντρα, άλλ’ όροίως καϊ 
ζλίρατα αύτών, ζαί ότι οιουδήποτε φύλον έοχόρενον έζ κα 
κέντρου προάγεται εί; τό ρέλλον. Ούτω; ό 'Ιουδαίος δέυ έξ« 
έν Εύρώπη· ούδεϊς δρω; Θελει βεβαιώσει, ότι τό κζίρα τής 
στίνης Θέλϊΐ άορόζει είς τόυ Άγγλου ώς τό τής ’Αγγλίας άρι 
τόν ’Ιουδαίου. Έπί τέλους κατε'ζριυε τά καΘ' ήρέραυ ακουό^ 
σχέδια ποός άποικισρόυ καί πρός έξάπλωσιυ τών Άυυζο-Σ

διότι ρεγίστη δύναται νά γείν 
οριζουινωυ τών νόαωυ τών δΐ: 
κλιραπσρόν τού άνΘρώπου.

θήτ

° 'r-'/f/At-A
■L

αδε*  
:ξ ύ-

Ούχϊ, Κύριε, προκρίν&) καλλιου υά α ή συ λλ ο γίζω αα ι. . . . 
« — Άλλά καί πάλιν, σίο Άλβέοτε, ουδέποτε Θέλω παοηγορηΘή. 
«— Μίαν ρόυην λέξιυ, Κύοιε ! Έάν έξήρχετο ή ιζ έ λ α ι ·

Ό Γάλλος δέυ εϊςευρ·
,· U1 όν 3ά-

ραγρα είναι άξιου πολλή; προσοΛ, 
&>φέλ·ια είς τήυ άνΘρωπότητα 
όντωυ τόυ ούτω δή καλούρ-υο^ j

Τά ίΛ'ργι τά xopioj; προσβαλλόρευα ύπό αλγεινής συυολκή; 
αί γαστροκνηρίαι, ό αύχήν καί ό στόμαχος. Αί 
ναι αίφυι4ία εκΘισι; εις ψ’λχ^;, πότι; ψυχρών π 
γάλου καύσωυος καί έφι^ρώτεως, έ*?'·»4ή  ψυχρών 
ραχος ήναι αδύνατος καί ανίκανος υά πΐ·^τη ό τ. 
ταστατική; άρΘρίτιίος, καί ύπερέυτασις τώυ ρυό. 
ήυ περί στάσιν γενυάται άυτι4ραστικώς ένεκα τής 
σεονς τώυ ρυών. Πολλοί άνΘρωποι ύπόζειυται εί 
νολκήν, καί i4ioj; οί ιύερι'Θιστοι, έν ζαιρώ Θερρ? 
έπϊ τής κλίνης, καί ιδιαίτερου έυ καιρω τής ποο; 
είναι ρεγίστη, ή συυά.Θροισις ρυίζής ή έρεΘιστική; 
τικωτάτη, καί οί έκτείνουτες τάς κνήρας ρϋς ύ 
ίσορροπήσωσι τήν έζ τών καρπτήρων ρυών κατ 
Θούοαυ υπεροχήν. Ό νυκτερινός ψυχρός άτ,ρ εινο

Οτε οί κοίλοι εί

κυτο σηρειον
:φίδρωσιυ*  zc

αύτοκοατορίας εί:

εαυτόν διά τού αίρατος τού αντιζήλου του!»
βίοι τά τέλη τού παρελθόντος σεπτερβρίου αί έφηρερίδε; διηγή- 
j'/v, Άγγ)ος τις ηύτοχειριάσΘη είς Βεισβάδευ, ώ; άποζέσα; 
^χΐ.ας χρηρατικάς ποσότητας έυ τυχηροϊς παιγυιό'ίοι;. Άλλά τό 
γ}νός έκείνο προήλΘευ ούχϊ έκ χρηρατιζώυ ζηριώυ, διότι άυτι τής 
^}.εττας επενόρ^ηοεν ή Κ. Έρριέττα Λ....

Ιδού τό πώς ζαί τό διατί*
•^υπεοα.ν τινά έν Έρς ο Κ. Σαίυτ II...., ό Παρισινός (αρχαίο; ωυ 

*...α«ΤΓζός τών γενικών Επιτελών καί παοαιτηΘεί; υ.ετά τόν ίτα-
ττόλεαου), όρων τήν Κ. δε· 

ι* 7 ' , *.  > . '
>j\ εκ τ0'-' Γ2/7·?0
,:αβή είς τό Κούρχαους, ταρα*

)5ιί,εοόρίυος ύπό άκαΘέκτου ζηλοτυπίας, άρα αφικορέυων είς τήν 
ίάσεζ'κυ τού παιγνιδιού, επίθετο τό άκρον τή; βαχτηρίας αύτού έπί 

αίτίχ(| ‘7j ποδό; τού άντεραστού του, καί εστηρί/θη έπ’ αύτή;, ω; έξ ά- 
z-'zipiij ^ντίξίας δήΘευ, άπόφασιν έχωυ νά ρή άπολογηΘή, έάν ό Άγγλο; 
>ταυί; παρατηρήσεις. Άλλ’ ό Άγγλο; περιοιρίσθη υ.όνον

τ^Ι ιΐ'ά>’ρα··?, χ, «— Μή πί-ζε πεοισσότερον,...........pot ποοξενείς πόνου, καί έ-
κή; £Χ| άχ/π*·  Έν ώ ή Κ. Λ.. . συυοριλεί έκεί κάτω ρετά τώυ φίλωυ αυτής, 
'2Γζό>β) r άπορακρυυΘώρεν ήρείς έπί ρικρόυ, 
ΐ ά.ν:<^ ■Μσοιήσο'νΖν τάς ριιχράς υποθέσεις ήρά

ή ά.^ Λίαν καλώς!» Λέγει ό Γάλλος.
Άαα δέ άφιζορένωυ παρά τινι Θυρίοι, ό νησιώ 

ονται ύ η— Σύ υε άποστρέφεσαι, έγ<ΰ δέυ σέ άγαπώ, 
,,Λ·· ' —Ζτϊλλλ ά^απώιζευ τήυ αύτήν γυναίκα. Πρέπει

Ούαλλίας, ϊνα

υ:

•οδΐΐζυύίΐ ετι αάλλον, ότι δέυ δύυαραι νά άποφύγω τό 
ιαοαέυης άπαιτούαευου παο' έυ.οϋ· διαααοτύοοαα’. δ' ένώ- 
ότι, έάν ή τύχη άπεφάσιζε κατά σού, καί έάν δι’ ύπεκ

βά.σεώς ιζα; (Times),

.θεωοΎ,θτ, άΑίσρ.εν- 
τος άπό πάσης ποογευεστέρωυ ήγερόνωυ τού Κράτους παρα- 
δόσεως, καί έπιδεκτικώτερος τώυ έπιόόοιών τής άληΘείας καί τής 
δικαιοσύνης, τοσούτω ράλλου καΘ όσου, άναβαίυωυ τόν θρόνον, ύπε- 
σχέΘη διά τού παυδηροτέοου τοόπου νά παοάσχη έλευΘερίαυ κο:ι 
συυταγρατικήυ κυβέουησιυ είς τάς γώον,ς τον. Η ποώτη αυτού 
προκήρυξες περιείχε τήυ αζόλουΘου περικοπήν «ΙΙεπ-ίσρεΘα περί 
τής ανάγκης καί τής αξίας έλευΘέοωυ συστημάτων καί είσεοχόρεΘα 
μετά Θάρρους εί; τήυ όδόυ εύδαίρουος έπανοοΘώσεως τής Μοναρ
χίας. Έπϊ τή; βάτεως άληΘούς έλευΘ-ρίας, έπί τής 3άσεως ίσουο-

απο

τασις. Μ ή άυαπαυτική Θέσις τώυ uyJ 
τασεσιν αρκοϋσα αιτία έρεΘισροΰ. I 
αυώδει; ζεγόρενοι ρϋς προσβαζλοπΒ^

i,nirfn w. [W πο
1 · .............ί - <?-.*)·

c — Εστω, 
νος τής τύχης, 
τύρεσΘαι παυτΐ

οτε· αζζ -πειοη εγω εγενορη 
> ούίΐ» ίύν-ζτζ νά ·>'.=. άπζί·.ΐ<

ιπω τα πα^ 
; ευποδίση.

Κύοΐί

ού διαρκο-

θέ\ω θεωοήσει ύν.άς ώ; προδό-

« ίΐ ! τούτο πλέον ύπεοβαίυ-ι τά ρ.ετρχ ! άνέκραξευ ό Παρι
σινός ρας άπολέσας πάσαν ύπορουήυ, καί τοσαύτη αύΘάδεια ήΘΕλϊν

σ η Τ ε, ηοώτησεν α-

Ό Κ
; εύγε

11...., ρ’όληυ τήυ ειλικρινή αυτού πάΘησιυ, τήν ύπέρ 
ών εαυτού αίσΘηράτων τοαυώς συυηγορούσαυ, δέυ 
ύπορ.ειδιάση Θεωρών τόν παράδοξου φοράν, ήν τά

: εαν συνεΐλκουτο είς έν ζαί τι 
^ες, καί έυ γέυει έπιφερει βιαά 
•ό πά.σχου οργάνου, συρπάσχε 
ή αναπνοή καΘίσταται βραχώ 
συυολκής ήναι οί σαοκώα» 

συσπειοώρευοι καί συστοεφόρ.ευοι ιί;
ή τοιαύτη ^έ σκλήρυνσις γίνεται αίσΘητή εί; τρ

.— ,------- . .
«-— Λόγοι γυυαικός ρεγαΘύρ&υ, διότι ίσως ούδέυα έξ ήαώυ ά 

γι,τ.ί τοσούτον^ ώστε νά σν/χωρΎ-Ίρ αύτώ τόυ φόνου έζείνου, ον ά 
γαπά άοζούντως, ίνα Θρηυήση αυτόν!

Τ

'Αν έδρα ή; Κ. Έρρι
Λ

Είς τάς συνήΘεις πεοιπτ&λσεις, ό 
αίαι, οιίγερσις τών καταοεβληρέυοί·. 
άσκησιυ είναι αρκετή είς Θεοαπείαν

φνης εγειρόμενοι εις όρΘίαυ στάσιν, 
βιαίας έκτάσεως τής παΘούσζτ wrar

:εύΘεν πολλοί άνΘρωποι, am 
κής, Θεοαπεύονται αόνοιαί*  
Τούτ αυτό κατοοΘοϋται ί» 
ίυυάυ.ει άλλο>υ ιζυών, ω>ί 
καί οδυνηρόν αύυ. ΤΙ £«<

χειρός ή οιά καφφορούχου έλαίη
η οινοπνεύματος ώ:

• —Λοιπόν! Θέλ 
ζωήν σας;

α— ’Επ' έλπίδι τ 
Κ. Λ....... είρί έτοιρό

■ — Τότε ούυέυ 
ρέλ α υ. Άς έξέλ.Θω; 
τών π ε ι ο ώ υ, καί : 
ζοιβώς. Άρα δ' έπα

άοά γε διστάσει νά π;

ού ν ά σάς ξ

οον

σοβαρά; έκβάσεως τής ποιότης, τής διακυοευσα.σης τήν εαυτου ςωηυ 
zat κατανιζασά.σης εις Θάνατον αντεραστήν γευόρενου αντίπαλου. 
Κατευόησεν ο Γάλλος, ότε ούδεν ήδύνατο νά επιχείρηση ρετά τού 
φλεγρατιζού ρέν, λυσσώ/τος δέ νησιώτου έκεΐνου, χωρίς υά δώση

οοσέΘηζ

σουαοοτητο

ν^ργεια αζζων απορερακρυσρέυωυ υ.νών, ού ένεκα συλλέγεται χό 
συγκευτοούται αλλαχού ή έρεΘιστική δύυαν,ις, συχυάκις Θ-ραπίνιΓ 
καί εί; τούτο καί ρόνον πρέπει υ’ άποδώσωρευ τήν ευεργετικήν | 
νέργειαυ, ήτις λέγεται έπιγιυορένη έζ τής ισχυρά; σφίγξεως ράούσι 
Ο-ίον αίφνης δοαττορέυης. Το Θείου έπικοοτεί έυεζα τή; θερρ.όττ,πς 
της ζατεχούσης αύτό χειρός*  άλλ’ ή ρόυη ίαρατική αύτού δύναρί

οιεγιιρεται αιανιοία ρεταβολή

η Ζαύόανου

εοι

είναι τά ράλλου τελεσφόοα ρέσα*  συχυάκις δέ είναι®· 
ένωση τι; ρετά προσοχής τό λαύδανου ρεΘ' ενός r, χα 

τώυ προηγουρέυωυ έρεΘιστικώυ. Πρός τούτοι; ήέξωτί-| 
ρική έπίΘεσις Θερρότητος καί εύεξατρίστωυ έρεΘισράτωυ, ώς θιρ 
ρώυ φλαυελλών ή ραλλίνο>υ ύφασράτοίυ βεβρεγιζέυοΓΖ διά συνθιίΛ 
καφφορούχου χοέσρατος, έφάυησαυ ιδίως &>φέλιρα εί; πολλά; ττερί' 
πτώτεις. ΙΜεταφορά τής έυεογείας δΓ έρεΘισρού τώυ άκρων, ώς ο1* 
θερυ.ών πο^ολοντοων^ ή σινάπι σρών είς τού; πόδας, συχυάκις ώ^· 
ζησευ*  καΘόι; καί ή χοήσι; Θερρώυ, ραλακτικώυ καί άυωδύνωυ W" 
σνάτων, ών γ. παρτ'/οριν.τ, ^ύνν.υ.ις φΘάυει τήν εδοαυ τού σπατρ^ 
δια συυ.παΘητική; διαχύσεοίς, καί πολλάκις έπιφεοει σηυ.αυτικήν β*  
υακούφισιυ. Ό πάσχωυ οφείλει ετ». ίδιαιτέοως υά προσεχή περί 
τή; διαίτη: U:
ζολωτατη, καί ο’έυ τείυουσιν εί; διέγεοσιν τής άνωράλου έυερ/ειβ^ 
τού στοράχου, καΘότι ταχέως γεννάται εξι; ποός ύποτροπήυ ί· 
δυσκόλως έζριζούται.

Ύά κάλλιστα ποοληπτικά τού κακού ρέσα, οσάκις ή αιτία i'f^\ 
ται είς τήν φύσιυ τού άνΘρώπου, είναι τά τονωτικά, ζαί ή συνί^ί**,  
*'"*·  —Λ-·■ ' “ ϊσκησιυ όσην δύνανται υά
φέρωσιν. ■

ΊΙ αλγεινή συυολζή απαντάται ζαί ώς σύρπτων.α, άποτελοΰ» 
τών ^εινοτάτοίν συρπτοιράτουυ εί; τά διάφορα είδη τής κωλιζή; 
τής χολέρας, καΘ’ άς περιπτώσεις πρέπει υά Θεραπεύηται κ«*®  Τί£* 
περϊ τών νοο^ρ.άτων τούτων παραδεδεγρένα; ρεΘάδου; ΘεραπευτίΧ^|

ΑΕΡΟΣΤΑΤΙΚΟΝ ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΙΜΑ.— Κάτοικός τις τη; πόλί«' 
Βόστων τών Ήυοιρέυων Πολιτειών τής Άρεριζής άναβάς δι I 
στάτου ρηχανής έφωτογράφησε τό πανόραρα ολόκληρον τή; 7Γ°’ ι 
λεως εκείνης ρετά πάσης όσης επιτυχίας. Ή ρέΘοδος αύτη ούυ«τβ1 
νά εφαρροσΘη καί έπί τοπογραφικών καί χωοογοαφιζώυ οί^Ι^Β 
γραφιώυ ρεγάλων εκτάσεων καί ρά^/ςτα δ'ά στοατιωτιζήν 
παρόντος ζαί τού έχΘρσύ.

■αση:

ταύτης, ροί λέγ· 
χαρτιών ρετά τί 
ηαών....... »

>ά άυταναζλασΘρ 
ββάδευ;

(ΐή ή Κ. Λ... ύποπτευΘή. 
ΈξελΘόυτες διέτριψαυ

Τό

οε ποώτον

διαφόοου ρ.έρονς, ινα

ιι·’υου χοάνου παοελΘόντο;, εύρέΘησαυ άρ< 
μεγάλης αιθούσης τών στη/.ών, την στιγρ 
χαρτία τετελεσαένου παιγνιδιού.

«— ΈΡΥΘΡΟΥΝ! λέγει ό Γάλλος. ...
«— *Ας  είσε/θ'ωρ.εν !»
Καί άρφότεοοι είσήζΘου προσέγγισαν 

’ζ«ΐ τ ε σ σ α ρ ά κ ο υ τ α κεκυριευρέυοι ί

/.ν. οε τού συρπεφ<ωνη- 
:οοι ποό τής Θύοας τής

ρίας, επεκτεινοαενης ·πι των οικαίωρκτ»·/ υ/αι/ .,,, 
ίσοτιρίας όλων τώυ πολιτών απέναντι τών νόν.οινΊ ν.νχ 
σεως ίση; ρεΘέξεω; ει; τε τήυ άυτιποοσωπίαυ καί τζυ 
τό κράτος Θέλει άυυψωΘή είς τό αρχαίου αυτού ρεγαλεί 
άποζατασταΘή επαυλις πεοισκέπουσα τά διάφορά εΘνη, 
ύπό τό σζήπτοου τώυ πατέρων ρας». Καί όρως ή π< 
αύτού ύπήοξ-ν ή διαλυσι; τής έΘυικής άυτιπροσωπιζής 
ή δευτέρα ή κατάργησις τού άρχαΐον συυταγρατο; τή; Ουγγαρίας 
καί ή δηροσίευσις χάρτου, εί; τού οποίου τήν έφαρρογήυ ούδερία 
κατεβλήΘη φοουτις, όπως ποαγρατοποιηΘρ, καί '.όν όποιου κατά τό 
1831 άπέσυοε.

Διά τής αρωγής τού Αύτοκράτορος τής Έ-ωσσίας επέτυχε νά κα- 
ταβαζη τήν έπαυάστασιυ τής Ουγγαρία;, ένω ό στρατηγός 'Ραδέ- 
σζης έξησφάλιζε τήν υποταγήν τής Λορβαρδιας καί Βενετίας. Κα
τ’ αύτόυ δε τόυ τρόπον άποκτήσας έσωτεοικήυ ειρήνην, διεζήουξ· 
τόν σεπτέρΛριου τού 1851 δόγρα, καΘ ο άπ·'φαιυε τούς υπουργού; 
αυτού ύπευΘύυου; είς ρ.όνου εαυτόν καί ούχϊ είς άλλην πολιτικήν 
αρχήν, καί έσύστησευ5 ώς γνωστόν, καί διετέλτσευ έξασκόίυ. το αύτηυ 
απόλυτον καί άπεριόριοτον α^θν.ίρετΟν ν.ννέρνΓ,σιν τοϋ κράτους, 
οίαν έξασκούσιυ οί Μίουάρχοα τής Γής. Ί1 δε εξωτερική οοντον το- 
λιτική πρόθζ,Ίΐν ε/^οντα νά/.οιτο.στ^η τήυ Αυστρίαν, ώς τό κέντρου, 
περί ό υά στρέφωυταε τά τής Εύρώπης πολιτικά, έσταΘη, πρέπει υά. 
είπωρευ, άοκετά έπιτυχής. Καί υ.ζ.τ-ά τόυ τελευταίου δε ρετά τού 
Π-δεροντίου πόλερου, ή Αύστρίας, καίτοι άπολ.έσασα κατ’αυτόν καί

• · » >-· * - λλ— ..Λ../κΛ, e.,
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ράυ επιρροήν είς τά πολιτικά.
Βν.υαοίας Ελι

είναι ύπεοβολικόν
υ ε τ ε ήΘέλατε άοα αοί αιτήσει

:ριν; είπε ρε*  
«— Λοιπόν.

ό τό κοάτο; οίκτου 3αΘέ&>ς καί λησρονών τι 
«— Έάν τούτο έποάττετε, είπεν αύΘαδώ:

υαυ.^ιβόλως διερεθϊ'

.αίντ II

α

λέγεται περί αυτού, ότι όροια: 
του την άοχιδούκισσαυ Σοφίαν 
ροή iv τή πατοίδι αύτη; είσι τ

οποια: η ·πΐθ-

τούτο, ήΘέλατε pot αποδείξει, ότι είσΘε άνανδρο 
«—Ουτιδανέ! έπεφώυησευ εξο) εαυτού γευόρ 

ματικός τώυ Επιτελών, καϊ υ.ετά βίν.ς ν.ον.τονν.ζ

Η ΒΡΕΣΧΙΑ.
Βοέσχια, ή ρητρόπολις τής όρωυύρου αύτή έπαοχία;, κείτα 

:ή; πεδιαδο; τής ρεταξύ τού ποταρ.ού Μέζλα ζαί τής δίοιουγο; 
τροεοχορένης έζ τού ποταμού Κιέζη, καί χυυορέυη, εί; τόν ποτ 
Όγλιο, ζαι τής από Μαγέντης είς Σολφερινου πορείας. Ή ι 
ζύτη, περιφερείας τεσσάρων περιττόν ριλίων, είναι τετράγωνο:

·' · - : __ ·.. *____ 1 ■

«— Υγιαίνετε, ί 
σζει, ότι έγώ δέν ά“

Καί τότε ζυριευό: 
και κυραινόρενος ί· 
άβρότητος τής τιρή;

εσπέραν

Θησαν, ό 
ταβροχΘι:

α;

ό Κ. Σαίυτ Π.....  άπερακρύυΘη καί επλαυάτο
τολμών νό. έπανίδη τήυ Κ. Λ.... κατά τήυ

τόπιυ όδοιπόοοι έζ Βεισοάδευ έλΘόντες διηγή- 
τις Θεωρών πάσαν τήν εαυτού περιουσίαν κα- 

:ό τού παιγνιδιού, έπυοοβόλησε διά πιστολιού έν

γωυίαυ αυτής καί φρούοιου έπί )όφου. Είναι δέ όιοαίκ, καζώ; ωζο- 
δορηρένη και άζράζουσα πόλις, ζατοιζοναένη ύπό πληΘυσρού 
3ο,000 κατοίκων, ούσα επισκοπική και διοικητική ε^ρα τ7,ς επν.ρ- 
γιν.ς. ΊΙ αρχαία αύτη πόλις, ζυριευΘείσκ έξ εφόδου ύπό τώ'. Γάλ
λων τό 1512, άφέΘη είς λεηλασίαν πρός τού; στοζτιώτκς έπί επτά 
ίυ-ερας' άύλά τελευταίως έπί τή; δι’ αύτή; διόδου τώυ στρατευράτωυ 
τού Λουδοβίκου Ναπολέουτος ούδαρώς ύπέφ-ρε, ληφΘέυτωυ έκτά- 
ztojv προφυλακτικώυ ρε'τρωυ πρός τήρητιν ττ,ς πειθν.ργίν.ς καί τής 
τάξεως ρεταξύ τώυ δι’ αύτής δΐΐλΘοντωυ στρατιωτών*  t/ji δέ ή 
πόλις πολλά; ρεγάλας καί ωραίας εκκλησίας, οϋραίζορέυα; διά πολ
λών εικόνων αρχαίων τεχυτιώυ τής έυετικής σχολής. ΊΙ έυ αύτη 
παλαιά ρητροπολιτική εκκλησία είναι οίκοδορή τών Λογγοβαρδών 
τής Ζ' έζατουταετηρίδος, άλλ’ ή νέα είναι λαρποά. οίκοδορή*  ύπάρ- 
χουσι δέ πρός τούτοις έυ τη πόλει ταύτη καϊ διάφοοα παλάτια καί 
δηρόσια καταστήρατα περίφηρα, ρεταξύ τών όποιων διαζρίυεται 
ή ύπό τού καρδιναλίου Κουερίζη, έπισκόπου τής Βρέσχιας κατα τήυ 
Ι1Γ έκατουταετηρίδα συστηΘείσα δηροσία ΒιβλιοΘήκη, πεοιέχουσα 
20,000 τόρους ζαί τινα αξιόλογα χειρόγραφα.

Μετά τήυ ’Ρώρηυ ή Βρέσχια ίχει τόυ ρεγαλείτεοου άριΟ’χόν παρα 
πάτα,ν οι)άην ιταλικήν πόλιυ βρύσεωυ. Εί; τας οδούς ρόνον καί τάς 
πλατείας άριΘρούνταε ύπό τώ; 70 δηρόσιαι, παρεζτός άλλων έκα- 
τοστυών ιδιωτικών*  τό δέ ύδωρ αύτών προέρχεται έζ τώυ γειτω- 
υικών όρέωυ.

Εί; τήυ Βρέσχιαν πολλαι εύρέΘησαυ άρχαϊαι έπιγραφαί καί πρό 
τιυων έτών ωραίος αρχαίος ναό; άνεκαλύφΘη έκ τώυ άυασκαφώυ, 
όσης ύπετέΘη, ότι εί/εν άυεγερΘή ύπό τού Βεσπεσιαυού πρός άυα- 
ρυησιυ τής παρά τη Κοερόνη νίκης αύτού κατά τοϋ σταυρού τού 
Βιιελλίου. Έυ τώ ναώ τούτω άνευρέΘησαυ στήλαί τινες ραρραριυαι 
καί τινα άγαλρατα, έν οις ζαί τής ’Αφροδίτης.

Τό κλίρα της Βρέσχιας είναι εύζραές καί ύγιεινον, άλλ’ ύποκεί- 
ρευου εις αιφνίδιους Θύελλας. Μετά διαφόρους δέ κυβερνητικά; ρε- 
ταβολάς ή Βρέσχια προσηρτήΘη τό 1426 είς τήν Επικράτειαν τής 
Έυετίας. Τό δέ 1509 παρεχωρήΘη εις τούς Γαλ/ους διά τής έν 
Κάρβρκ συυΘήκης*  άποστατήσασα δέ προσεβλήΘη, ώς είπορευ ανώ
τερο», καί κυριευΘείσα έλεηλατήΘη τό 1512. ΆπεδόΘη δ’ άκολούΘως 
έυ νέου ει; τήυ Ένετίαυ, παρ’ J διέρεινε us/^ρι τον 1797, ότε έπα- 
υαστατήσασα προσηρτήΘη ύπο τού Βουοπαρτου εις τήυ Σιξαλπιυήυ 
δηροζοατίαν. Το δέ 1815 περιήλΘε ρετά τής λοιπής Λορβαρδιας 
είς τήυ κυριαρχίαν τής Αυστρίας, νυν δέ αποτελεί ρ^ρο; “ού τ.νω- 
ν-ίρον ιταλικού βασιλείου.

ο υ τ α 
ης ού- 

ίίούσα αύτούς τούς ε
αυτούς συυόντας. 
ς τόυ σίο Αζοέοτου.

π.00

Ή Κ
τύιότι εύρισκευ

Λέγει αύτη πρό: 
έλάχιστον ποάγυ.α.’ υ

υετα τίνος αποοια

νεν η Κ. παο’αύτοϊς. Τα χαρτια -κοπησα- 
» τό όν.τό) ττ,ς κούπα; (καρδίας, cceur).
ΕΡΥΗΡΟΝ ! λέγει ό β σ. γ ζ t έ ρ η ς.
Έμελλου υά άποΘάυω διά τής κ α ρ δ ί α

αίου

•·— Όπόσα έ y ά σ α τ ε ; ηοώτησευ ή Κ. περιέργως.
— Αγνοώ .... εΐκοσιυ ή τριάκοντα ε τ η ίσως!

■*-  Πώς;
θ σίρ Αλβέρτος Χαο οάονερ έγένετο άφαντος, άφ’ού ήτέυισε τήυ 

7Jvaiza, ήν έλάτρευε, ρετά δλερράτωυ, ωυ τό πλήκτρου τώφειλεν 
υά αίσΘανΘή ρέχοι; έγγάτοιν καρδίας, ώσαυεί οιαπερωρευης 

υ7Γ° Ρλερράτων όπλ>υ πυροβόλου. Αλλέν τη έλαφρότητι αυτής ή Κ. 
Α··.. άπεφάσισε υά υ.ή ένυοήση καί ίπίστρεψε παρά τάς ψθ//.ς αν-

Κυρία;. Ό δέ Κ. Σαίυτ Π.... παΘαιυόρευο; καί άπαρνηΘείς αύ- 
‘°Ρ·α.τοίς πάσαν άπέχΘειαυ κατά τού άνδρό; έκεΐνου, ου πολ/ακις 
ς·'ρα.·.ζϊ προκοιυόυενου ύπό τή; Κ. Λ..... , ιΑρααεν εις αναζόζηοιν

συυαυτήσας αυτόν ανέκραξε*
Σίρ ΆλβΆτε, ή σύρβασι; ήρώυ ήυ παίγυιου, παίγνιου πα- 

Ρ^φρου! ’Ελπίζω, ότι δεν σπουδάζετε............. δευ ρελετάτε...........

«— Άγγλος; ηοώτησευ ή Κ. Λ.... έυΘυρουρε'νη άκουσίως τήυ αί- 
ουιδίαυ άυαχοθοησιν τού λάτοεοι; αυτής. Γιγυώσκετε τό όνορ.ά τον ;

«— ΊΙ έφηρερίς τής Φράγκφορτ έρφαίυει αύτό διά ρόνων τώυ 

άρχικών στοιχείων σίρ Ε. X.
«— Πώς, ό σίρ Αλβέρτο; ήυ χαρτοπαίκτης ! έπεφώυησευ ή Κυ

ρία, χαρτοπαίκτης ήφανισρέυος! Ευτυχώς ουδέποτε συυέλαβον σκο

πόν υά του υυρφευΘώ !
«—Άλλ’ έρέ; είπεν ό Κ. Σαίυτ II.....
«— Ούδέ σέ ! νυρφεύοααι κατά τόυ προσεχή όκτώρβοιου τόν 

θ-ΐόν υ.ον υ.αρτ.έσιον δέ Σ... , οττις ?.γει εξό'Αοντα ρ.'εν ετών ήλικ.ίαυ, 
διακόσια; δέ χιλιάδας λίρα; έυιαύσιου είσόδηρα*  ή ύπόΘεσις είναι 
φ Θ ε ι α σ ρ ε' ν η (arrengee) άπό τόυ παρ-λΘόυτα χειρώυα.’»

Τοιούτου εσχε πέρας τό ιστορικού τούτο δράρα*  είς Άγγλος ά- 
πέΘαυευ, είς Γάλλος κατέστη γελοίος καϊ ρία γυνή έκορέσΘη δ ό ξ η ;. 
"Οσου διά. τον εξηκοντούτην Θείου, όρολογώ έγολ ό ταπειυώ; ρετα- 
φοάσας τό άυω διήγηρα, ότι δέυ ήΘελα υά ήραι ει; τήυ Θέσιυ του, 
καί πολύ όλιγωτ^ρου ρετά τόυ όκτώρβριου ρή·>α, εχωυ πάντοτε ποό 
όφΘαζρώυ, ότι δύναται τις νά πάθη εί; τά γ » ρ ά ρ α τ α, όσα ί-
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Ο ΕΝ ΟΤΜΡ1ΖΙΡ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΙΝΔΩΝ Σ1ΚΧ.

Ο ΕΝ ΟΤΜΡΙΖΙΡ NAOS ΚΑΙ Η ΠΑΡ' ΑΎΤΩι 
ΑΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΙΝΔΩΝ ΣΙΚΧ.

είς τήν ένεστώσαν αύτών κατάστασιν μόνον έπί τών χρόνων τού ’Ρουγ'/ετ 
Σίγχ οτε ή δύναμ.ις τών Σίχ-χ είχε ?θάσε: είς τον χο'λΟφώυα τού μεγαλείου' 
ούχ ήτζο, όμως χαί πρότερον ήτο τόπος μεγάλης συναγωγής ον. ου τού 
λαού τών Σίκχ, ά^ού μετά τός /αταχτήσεις τω, απέχτησαν πολιτιχήν 
τινα σημασίαν^ είς ον πριν ή ένωθώσιν είς τήν υποταγήν ενός μόνου Αρχη
γού, συνείθίζον νά συνέρχωνταε είς συνοιάσκε-άιυ άπαξ τούλάχιστον τού 
ενιαυτού, ήτοι κατά τήν πανήχυμιν τού 'Ραμά, οτε μετά τήν κατάπαυ
σήν τών βροχών ήόύναντο νά ένερ·/ώσι πολεμικά; επιχειρήσει;· καθότι, 
καίτοι εις έχαστος αυτών ηζα ανεξάρτητος και μ.εχος ούσιαστιχου τής 
δημοχρατίας των, κατενόησαν τάχιστα, art δεν ήδύναντο νά άσχωσιν 
ολοι χαί ήλπιζον, ότι ή είς τον ιερόν τούτον τόπον συναγω/ή, ή έκτέλεσις 
T6iv θρησκευτικών καθηκόντων καί τό σέβα;, τό όποιον ένεπνεε μία τοι- 
αύτη άγια θέσις, ήδύναντο νά. χαθυποδάν.ν.ο)σι τήν (ρι)αυτίαν έχάστου 
είς την υπέρ τής χοινής ευδαιμονίας σύντασιν. Ώνόμαζον δέ τας τοιαύ- 
τας συναγοιγάς Γουρουμούττα, ο πω; σημάνωσιν, ότι κατά τήν εντολήν

Κατά δέ τάς αλλη/.ο μ.αχίας αύτών μετά τών Μωαμεθανών περί τών 
πρωτεύων έν τώ Πουνζόιβ, τό Ούμρι~ίρ /.ατά. διαγόσους έποχάς πολλάχις 
έχυριεύθη ύπό τών τελευταίων χαί τά άγιαστήρια αυτού έβεβηλώθησαν. 
Άλλ5 ό 'Ρουγγί&υ Σίγχ όταν επιχείρησε τήν άνοιχοδομ.ήν τού ναού, έξε- 
οίκησετήν γζνομένην ταύτην |3εβήλωσιυ, έπενεγζώζ έκ Ααχώρης τάς λευ
κά; μ.αρμαρίνους στέγας τών μωαμεθανιχ.ών έκεισε ιερών, χαί γυμνώσας 
τον έν τή αυτί χώρα τάυον τού 31εχαγγίζη, όλων τών ωραίων αύτού ποι- 
χι'λμά.των, τά. όποια τήν σήμερον μαίνονται χοσ μούντα τό χατώγαιον 
τού ύαμπρού τούτου ναού, τό άνώγαιον τού οποίου είναι χ.ατ εσχευα,σ μ.ένον 
έκ χαλκού χεχρυσωμενού. "Ετι δέ χαί τό προαύ'λιον αύτού είναι έστρω- 
μ,ζνον οιά. λευκών πεποιχι/μένοιν μαρμάρων, μετενεχθέντων χαί τούτων 
έχ τού αύτού τόπου. Κατέστη όέ ό ναό; ούτος τό ωραιότερου χαί ζω· 
γρα<ριχώτερου θέαμα καθ’ όλα; τά; Ίνόίας· τά πλήθη τών προσκυνητών 
τών άδιαχόπως προσερχομέυωυ είς τόν ναόν, οί. όιραϊοι χαί ζωηροί τών 
γυυαιχώυ ιματισμοί, άνταυαχλωμενοι έν τώ τής δεξαμενής ύδατι, τώ 
αείποτε χυματιζομένοι υπό τής διηυε/.ούς χ.ιυήσεως τών πολλών έν αύτώ 
)ουομένων7 (έξ δ>ν οί άνδρες έξερχόμενοι χάΟηνται έπί τονν βαθμίδων9 χτε- 
νίξ,οντες τάς μαχράς το>ν χόμας^7 οί θίασοι τών ευλαβών χαί τών μαθη
τών αύτών ά,ναγινωζχόντ'ων τό Γρούντ., ήτοι τήν αγίαν βίβλον. Γ)ί ενια

χού άπαντώμ-νοι σχυθρωποί '\χά'/ζις7 πζριΖεΖλημ.έυοι έν κυανοί; /ζετ’ΰ. 
^ηλών περιστροιράων χαί ά/ΰσεων χαί χρί/.ων χαζυβόινων περί τοΰ;πή- 
χει; αύτών, οί μεγαλοπρεπείς τοιν Βραχμάνοιν ταύροι χαί τά σμήνη τ» 
περιστερών χατεσθιουσών τήν άγθονον χαθ3 έκάστην προδαύλομίνην a> , 
ταίς τροπήν. σΟζα συνάμα συντελούσα πρός τήν άδιάχοπον ποιχιϊΐχι 
τής άει παρα).ασσούσης ενταύθα σκηνή;.

Οί Γουοοϋ είναι οί πνευρ ατι/.οί οδηγοί τόίν Σίκχ. Άρζοϋν ό Δ' Γουροΰ. 
συναθροίσας τά; διαφόρους γραγάς τών προχατοχων του, κατέταξε»αν· । 
τάς είς βίΖλον ό δεϋαμ.ούχ χαί ό Ούγγούδ έπρόσθεσαν είς αύτό τάς ip I 
μοδιωτέρας συγγρα'ρά.ς τινων άχνων θρησ/.ευτιχών μεταρρυθμιστών' ό οι I 
τελευταίο;, συμπληρώσας τό δ'/ον διά. μιας προσευχής χαίτινων ίδίαι I 
αύτού παραχν.ήσεων7 άνεχήρυξ- τήν σύνα^ιν ταύτην έξοχον ίεράν βϋ'Μΐ. I 
Τό βισλίον τούτο χ.ίίται ήνεοργμένον έπί σχίμποδος, χ.εχαύ.υμμένου χρυ· | 
σούγάντο) έπιδ).ήματι7 χαί έπ’ αύτού βόειος ουρά (ασιατικόν τούτο ιρ- 
βλη/ζα κυριότητο;), τήν όποιαν ό πρό τής βίβλου ζαθήρενο; Γουρού με
ταχειρίζεται έκ δια'νειμμάτων όι; ρ.υιοσόβιον, ύπερθεν δε ύπάρχει παρα
πέτασμα έξ ύσγίνου βελούδου χρυσοχ.εντήτου χαί έπί τού εδάφους σωρΐία , 
τών προσ^ορο>ν τών πιστο>ν· διανέμονται δέ πρός τάς γυναίχας έξωθο 
τού ναού άνθη ηγιασμένα παρά τού ί-ρέως χαί α.δια'λείπτως ήχούσι τύμ
πανα χαί ).αγούτ"7 ένοχ/ούντα μαλύ.ον ή ήδΰνοντα τήν άχοήν7 συνούιΜ· 
μένα χαί ύπό σωνών άνθροίπίνων ά.συμγδινο>ν καί τούτων.

Η ΠΑΡΑ ΤΩ ΝΑΩ ΟΤΜΡΙΖΙΡ ΑΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΝ ΙΙΡΟΑΤΛΕΙΟΝ TOT ΝΑΟΤ.

φϊΒΡθΤΛΡίΟΪ 27, 1862. Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.

Θ
ΕΑ ΤΗ

Σ Μ
ΕΓΑ

Λ
Η

Σ Π
Λ

Α
ΤΕΙΑ

Σ ΤΗ
Σ Κ

Α
Λ

Κ
Ο

ΤΤΤ11Χ
.

Λ

ε J

? ε

CC

ε

Οχ ρ

Ρ. οσ

Ρ

Ρ'

Ρ »

Ρ' ο

Ρ·

ί?·

ο ο ρ^ ε

ς q 3
Β

Ρ

51

ε»

■4 a

Ρ

Ρ

SS.
Β

2, * 3 ο
Β. Ϊ.-S

Ο R 3

c- s -t 
=1 q £ Οχ 7 »

s ε.
rr^' q

Ρ

ε> ρ

5 Λ C

09
Ο >

. r’

Ο 4 S? 
e °

C- Η

<Γ
&

ο



434_ _ _____τοΰ ποταμού υπάρχει το κυριήτερον άποβασεως μέ
ρος τής ττόλβω', καϊ απ' αυτού ΐηραία τιροκυμαια επεκ
τείνεται προς βορρ&ν, κατά μήκος τής οποίας ύττάρ- 
χουσιν ώραίαι οίκοδομαϊ, έν αϊς το τεΧωνειον, τά νο- 
αισματοκοπεί>ν και άλλα τής κυβερνήσεως '■/ραφεία' 
ύπάρχουσι δέ και άλλα διάφορα άποβάσεεος μέρη, 
συ'/κοινωνοννι α μετά διαφόρων άΧλωυ μερών τής πο- 
Χεως. Κυκλική διώρυξ ορίζει τήν πόλιν κατά το βο- 
ρ:ιον αύτής ακύον, διαχωρίζουσα αύτήν άπο τοΰ προα- 
στί ΐου Λ ιτπόρΤ 'γραμμή δέ άπό τής όχθης τοΰ ποτα
μέ ~. η οι άπό τοΰ μέρους τής άποβασεως Βηβης- Ρος, 
διαιρούσα τήν πόλιν αέχρι τοΰ άνω κυκΧωτερούς δρό
μου θεωρείται ώς τό οριον μεταξύ έ'/χωριωυ και Ευ
ρωπαίων, τών μεν κατοικούντων τό βόρειον, τών δε 
τό νότειον ταήιια. Είναι δέ άξιου παρατηρήσεως, οτι 
πρό- τό -ών Ευρωπαίων τμήμα κατοικούσι και τινες β γ/> το Μουσουλμάνοι ώς και Ινδοί ταπεινής γε- 
νεάς. ενώ εϊς τό τών εγχωρίων Ινδών ούδείς ή ολιγι- 
στοι Xρισ-ιανοί. Αί όδο'ι τής ενορίας ταύτης, ως αι 
πασών τών ασιατικών πόλεων, είσϊ στεναϊ, αι οικιαι 
τών πλουσιότερων ύψηΧαϊ, καί τινες τετράγωνοι, 
εχουσαι ανοικτόν τι διάστημα καθ' έκάστην τών πλευ
ρών άπό 50 εως· 100 ποδών πλάτους, και αύται κατά 
τάς πανηγύρείΓ φωτοχεόμεναι παράγουσιν ευάρεστου 
άποτε'λεσμα, τό δε ετερον τμήμα είναι κατά πάντα 
ευρωπαϊκόν, διρρημένον εις πόλιν μετά διαφόρων 
ώραίων οδών, καϊ εις περίχωρον κεκοσμημίνον διά 
τών λαμπρών οικιών τών κυβερνητικών υπαλλήλων 
καϊ τών πλουσίων εμπόρων' ονομάζεται δε ή μερίς 
αΰτη Χοβριγγή, ή δε αρχιτεκτονική τών οικοδομών 
αύτής είναι ελληνικού ρυθμού μετά μακρών ώραίων 
εξωστών' ώς εκ τής εξωτερικής τών τοιούτων οικοδο
μών επιδείξεως, ή Καλκοΰττα συνήθως άξιούται τής 
επωνυμίας «ή πόλις τών παΧατίων». Μεταξύ δε τής 
ενορίας ταύεης καϊ τοΰ ποταμού μεσολαβεί εκτετα- 
μ'νον τι διάστημα, καλούμενου ιή πλατεία», έφ' ής 
κεΐται τό φρουρίου ΒίΧΧιαμ, το οποίου, λέγεται, οτι 
υπερβαίνει κατά τήυ έχυρότητα πάντα τών ’Ινδιών 
τα φρούρια. Τό σχήμα αύτοΰ είναι οκτάγωνου, πέντε 
εκ τών πλευρών τοΰ οποίου εισιυ έστραμμέυαι πρός 
τήν ξηράυ καϊ τρεις πρός τόν ποταμόν. Έθεμελιώθη 
δε ύπό τού Κλίβου, οστις έπεχείρησε τήυ άνέγερσιν 
αύτού εύθύς μετά τήυ μάχηυ τής Πχάσσης' συυετε- 
λεσθη δέ τό 1773 καϊ είναι ώπλισμέυον δι 619 τηλε
βόλων. Περιηγητής τις περιγράφει ώς άκοΧούθως 
τήν άπό τής πλατείας θέαν τής πόλεως'

ί'Ο δύων ήλιος, λέγει, ήδη διαχέει τάς ακτίνας αύ
τοΰ απο τών στιλπνών κορυφών ινδικού τίνος κεχρυ- 
σωμευου ναού, πρϊυ δέ ή κρυβή ό φλογώδης αύτοΰ 
μυύρος όπισθεν τής έκ φοινίκων ζώνης, εις τήν έρυ- 
θριώσαν άπόστασιν τής δύσεως, ας θεωρήσωμευ τά 
ώραΐα καϊ εκτεταμένα παλάτια καϊ τάς οικοδομάς, 
τας συνιστώσας τήυ Καλκοΰτταυ. Πρώτον κατά τήυ 
καλλονήν, τό μέγεθος καϊ τήυ θέαν 'ίσταται τό λαμ
πρόν οικοδόμημα τοΰ διοικητηρίου, περϊ δέ αύτό καϊ 
πέραν αυτού, ως λατρευουσαι τοΰτο, είσϊ σεσωρευ- 
μευαι αι εκατοστυες εκείυαι μικρότερων οικοδομών' 
αι Χεσχαι δηλονότι, αι των πλουσίων εμπόρων οϊκίαι, 
τά δημόσια γραφεία, τά παλάτινα ξενοδοχεία, τά με
γαλοπρεπή εργαστήρια, αι εκτεταμένοι άποθήκαι, αί 
εκκλησιαι και οι ναοί, τα οποία παυτα περιποιούσιυ 
εϊς τήν Καλκοΰτταυ τήν επωνυμίαν «ή πόλις τών πα· 
λατιωυ». II ώραΐα αΰτη θέα τών αρχιτεκτονικών καλ
λονών έπεκτείνεται έπΐ μήκιστου, εξευτελιζόμενη 
ανεπαισθήτως κατά τήν ρυπαρόν τώυ έντοπίω» πόλιν, 
ευ ή οι κωνικοί μιναρέδες καϊ οί τροΰλλοι των τεαε- 

αι υφοι νται ύπεράνω βορβορωδών καϊ στενών 
α· · ό και καταληγουσα εις τήν όμυχλώδη άπόστασιν' 

■ ε θεατής βλεπων κορρέννυται ύπό τής αφθονίας 
τοΰ πλούτου.»

Τοιαύτη είναι ή λαμπρά, ή ώραΐα, ή άπαράμιλλος 
πόλις Καλκοΰττα.

Έ c τών δύο ένταΰθα εικονογραφιών ή μέν παρίστησι 
τό ανώτατου δικαστηρίου, τά δημαρχείου, τό θησαυ- 
ροφύλακείου,τό διοικητηρίου καίτινας οικίας εμπόρων 
ή δέ, τήν στρατιωτικήν λέσχην, τά γραφεία τοΰ πυρο
βολικού καί τινα έαπορικά καταστήματα.

ΤΟ ΚΟΛΟΣΣ1ΑΙΟΝ κατίβττ,μα τϊ.ς προσεχούς οιεΟνοϋ; ΙνΛί- 
σεως ήσφα/ίσθη κατά τού πυρός ύπό τινο; πυρασφαλιστικής εται
ρίας τού Λονόίτσυ αυτί 400,000 λιρών στερλινών έπί ασφαλίςροις 
3.300 λιρών. Χίγΐται όέ, δτι πολλά ασφαλιστικά γραφεία Θά όια- 
υεμηθώσι τό άλικου ποσού τώυ 400,000 zip.

ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΟΣ τις έκ Βιέννης,έν Παρισίοις όιατρίβων, καΘυπε- 
βαλε νέου τιυά τοόπον πρός έπιτάχυυσιν τώυ πρός αύξησιυ τώυ φυ
τών όυνάαεων της άοούρας. Συυίσταται εις του υπόγειου αερισμόν 
όιά ύποστοώσεως σωλήνων είτε οχετών συγκοιυωνούντων $t οπών 
εις /ζερη τιυά αετά τής εξωΘευ άτιζοσφαίρας. Διά τού τρόπου τού
του λέγει, οτι επιταχύνεται θαυαασίως ή φυτογόυος ^ύυααις τής 
γής, καί πρός τούτο επιχειρεί υύυ έυ Παρισίοις πειράιχατα.

ΤΟ ΔΥΣΠΕΠΤΟΝ είτε ή 3αρύτης τού ύοατος εξαρτάται κυρίως 
εκ τών έυαύτώ περιεχομένων ανθρακικής τιτάυου (άσβέσου) καί θειϊ- 
κής τιτάνου (γύόου) καί άναλόγως τής περιεχομένης εξ αυτών πο- 
σότητος, είναι καί ιζάλλον ή ήττου δύσπεπτου. Οταν τό υϋωρ 
κρυσταλλώται είτε πήγυυται, τά άλατα αυτά κατακάΘηυται, ώστε 

1 τό χιονόνερου είναι πάντοτε έλαυρότερου, ήτοι εύπεπτότερου. Τούτο 
πιθανώς εξηγεί πώς τό πολύ ψυχρόν ύοο>ρ γίνεται εύπεπτου, ώς λέ
γεται, έυίοτε καί πριν ετε πήξη. "Ισως ή ^ιάταξις τών μορίων μι- 

καί αί άλατώ^εις ύλαι κατακά^ηυται κατά τι καί πριν 
ή τό ύίο>ρ άυαλάυη τήν στερεάυ μορφήν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ έκ Βουκουρεστίου ύπό όμερομτ/νίαν 30 ιανουαριου 
λε’γει, δτι ό καιρός ήτο ίριμύτατος καί πολλοί λύκοι κατέβησαυ εί; 
τά πεοίχωρα τής πολεως εκείνης. ’Αναφέρει μάλιστα, ότι περικαλ
λής τις γυνή έκ τής εζοχτ,; επεστρεφεν εις τήν πόλιν εποχούμενη, 
ότε οί ίπποι έξιππάσθησαυ, άνέστρεψαν τό όχημα καί λύκοι έπιπε- 
σόντες κατεσπάοαξαν αυτήν. "Αλλα όέ όέκα ή όώόεκα όμοια τοιαύ- 
τα φρικτά γεγονότα συνέοησαυ, λέγει ή είρημέυη έπιστοζή, εις τα 
μίρν εκείνα, έκ τών σαρκοφάγων εκείνων Θηρίων.

II «ΕΛΠΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» αναφέρει περίεργόν τι γεγονός τό εξής, 
όπεο συνέβη έν Νάυταις. "ΑυΘρωπός τις, λέγει ή έφημερίς αύτη, α 
ποΘαυών έβλήΘη έυ φερέτρω καί είτα μετεκοαίσθη έυ έυί τώυ εκκλη
σιών τής είρημέυης πόλεως, ίνα άυαγυωσΘ^ ή νεκρώσιμος ακολουΘία 
καί έυταφιασΘή ύπό τήυ μαύρηυ αύτού πλάκα. Ένώ όέ εκειτο έπί 
τού φεοέτοου έυ τώ μέσω τής εκκλησίας, αίφνης έκιυήΘη καί οιαρρή- 
ξας τό φέοετοου άυωοΘώΘη μετά 60 ώοό>ν λήθαργον ύγιής, ύγιέστα- 
τος καί έπορεύθη εις τήυ οικίαν αύτού καλ&ις εχων κατά πάντα.

ΛΥΡΑ ΕΣΚΓΜΟΕΝΤΟΣ.— Οί Έσκιμόευτες άγαπώσι τήυ μου
σικήν καί του χορόν, είναι έπιτήόειοι μηχανικοί καί αμέσως μι
μούνται παν δ,τι (Βλέπουσι. Παραόείγματος χάριυ, λέγει περιηγη
τής τις "Αγγλος έυ τώ συγγράμματι αύτού, εόειξα εις ένα λύραν καί 
μετά τινας μήνας έπισκεφθείς αύτόν έυ τή καλύβη του ειόου μίαυ 
λύραυ, ήν ό ίόιος είχε κατασκευάσει έζ σημόόας (όέυόρου), τάς όέ 
χορόάς αύτής έζ τώυ ένόέρωυ φώζης. Έρωτηθείς όέ με τί ττ4ν ί 
κα,ιζε, μοί ίόειξε μελιών τήυ κεφαλήυ τής εαυτού συζύγου, καί 
έξετάσας εύρου, δτι αι τρίχες τής κεφαλής τής γυυαιζός του καί αί 
τού τόξου (όοξαρίου) τής λύρας ώμοίαζου.

II ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΛΑΤΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΘΕΟΡΕΙΤΟ ΚΑΚΟΣ 
ΟΜίΝΟΣ.— Τό άλας κατά όιαφόρους έποχάς έθεωρείτο ώς ιερόν 
καί λαοί βάρβαροί ώρν.ίζοντο εις αύτό καί Θείας άπέόιόου τιμάς. 
Καί σήμερον ετι ή παλαιά όεισιόαιμουία περί τής «αναστροφής τού 
άλατοόοχείου» όέυ άπεόοκιμάσΘη έυτελώς, πλήν σχετικώς ώς πρός 
τήυ όύναμιυ αύτής κατά πολύ προγευεστε'ρας έποχάς, υύυ μικρού 
ύφίσταται καί όλίγηυ σημασίαν άποόίόουσιυ εις τό τυχαίου αύτό 
περιστατικού όσοι τώυ κατοίκωυ τής Μ. Βοετταυίας καί άλλωυ χω- 
ρών εχουσιν ακόμη τήν όεισιόαιμουίαν αύτήν, λείψανου τής |3αρβα 
ρότητος καί τής παχείας άμαΘείας παρελθόντων χρόνων. ’Αρχαίος 
τις συγγραφεύς άγγλος λέγει*  «Έάν λάβωμευ ύπ’όψιυ τήυ εις τό 
άλας άποόιόομέυηυ ιερότητα κατά τόν παλαιόν καιρόν, τήυ χρήσιυ 
αύτού έυ Θυσίαις καί ^απτίσμασι καί τήυ περί τού άόιαφθόοου αύ
τού πίστιυ, όέυ Θα έκπλαγώμευ άκούοντες, δτι ή τυχαία αναστρο
φή τού άλατοόοχείου έΘεωρείτο κακός οιωνός.» Ό Λεουάοόος Βίγ- 
γκης έυ τη είκόνει «Τό τελευταίου όείπνου» έζωγοάφισε Ίούόαν τόν 
Ίσκαριώτην άναστρέφουτα τό άλατοόοχείου, ώς οιωνόν τής προδο
σίας τού Κυρίου αύτού.

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥΘΕΤΕΙΝ.— "Οταν Θέλωμευ νά νουθετήσω- 
μέν τινα, πρέπει, ίνα καρποφορήση ή νουθεσία ήμώυ^ νά μεταχει· 
ριζώμεθα τρόπον καί έκφράσεις πραείας. 'II νουθεσία όέυ πρέπει 
νά καταπίπτη ώς ραγόαία βροχή ή χάλαζα καί υά έρεθίζη ή προσ
βολή έκείνου, πρός ον άποτείυομευ τάς νουθεσίας καί δυ έπιθυμου- 
μεν υά βελτιώσωμευ, έπανάγουτες αύτόυ εις τήυ εύθειαυ όόόυ τού 
καθήκοντος του, άλλ’ ήρεμα υά πίπτη ώςπερ ή όρόσος έπί τρυφερών 
και εύοσμων ανθέων, ή ώς αί μαλακαί υιφάόες χιόυος έπί τώυ λε
πτότατων κλάόωυ τών όέυόοωυ. ’Αληθές μέυ, δτι στ,μερον ολίγοι 
εΐσίν οί άκούοντες τάς νουθεσίας καί τάς συμβουλάς τώυ άλλωυ, πλήν 
αληθές επίσης έστίυ, δτι καί ολίγοι εΐσίν οί γυωρίζουτες του τοόπον 
τού υουθετείυ, υά συγκερυώσι όηλ. τό πικρόν μετά τού ήόέος καί τό 
τραχύ μετά τού πραέος καί εύπροσηγόρου. "Ινα κάμης ιατρικήν 
τευα έγχείρισιυ έπί τού σώματος, καί Θεραπεύσης τήυ πληγήν, πρέ
πει υά ησαι έπιτήόειος χειρουργός καί υά καμϊ?ς τήν έγχείρησιυ 
μεθ’ όλης τής τόλμης καί εύσταθίας, άμα όέ καί μεθ’δλης τής άβρό- 
τητος και πατρικής στοργής*  καί ώς ό άνεπιτήόείος χειρούργος αυ
τί υ άνοιξη π. χ. τόν οφθαλμόν τού βρέφους, καταστρέφει αύτόυ, 
αν στερήται τώυ εΐρημένων προσόντων, ούτω καί ό υουθετώυ, αυτί 
υά βελτίωση τόν νουθετούμενου, του παροργίζη καί άποκαθιστα αύ
τόν θρασυτερου καί έλαττωματικώτερου. *Η  εύπροσηγορία καί ή 
πραότης τού ήθους όύυαται καί τόν πεισματο^ίστατου άνθρωπον υ 
άφοπίίση και τιθασσεύση, ενώ τό τραχύ καί απότομου καί αύτόυ 
τόν εύαγωγότερου όύναται υά φέρη εις έξαψιυ καί Θυμόν. Έάν λοι
πόν θ-λωμεν, ίνα αί υουθεσίαι ήμώυ π ι ά σ ω σι τόπου, ανάγ
κη πάσα νουθετούντες να περιοριζώμεθα εις τό υά ύποόεικνύωμευ 
μετά γαλήνης καί ευπροσηγορίας τά ελαττώματα τώυ άλλωυ καί υά 
προσεχωμευ μή τυχόν Θίςωμευ τήυ φιλοτιμίαν αύτών, καί ποοπάυ- 
τοιυ τώυ εγωιστών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΦΏ.Σ. — Πολλάκις έμνημουεύσαμεν περί εφαρ
μογής τού ηλεκτρικού φοιτάς εις φωτισμόν τώυ πόλεων, αυτί τού κοι
νού αερίου τού όευτεραυθραζούχου ύόρογώνου, όπερ κοινώς γάζιον 
ή γάζ έπικαλούσιυ. Πολλά πειράματα έγένοντο τούτου καί έυ Πα
ρισίοις, καί έν Λουόίυω, καί εις άζλας πρωτευούσας τής Ευρώπης 
πόλεις, καί ίσως έυ βραχεί ίόωμευ τήυ παραόοχήυ τού φωτισμού

Ο ΒΡΕΤΤΑ ΝΙΚΟΣ ΑΣΤΙΗ■ ■ΦΕΒΡΟΪ \Ρ?ηυ ’27,186° ΦΕΒΡΟΓΑΡΙΟϊ27, 1862] Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
τούτου έυ άπάσαις τοίς έξευγευισμέυαις χώραις τού πλανήτου ή 
ιζώυ. ’ίΐφέλιαου νου.ίζομευ σύντομόν τινα περιγραφήν τής συσζευλ 
τού μηχανήματος τού παράγοντος τό λαμπρότατον τούτο φώς.

Το φώς τούτο παράγεται έκ τής απλής έφαρμογής τού ήλεκτρι. 
κού ό-υστού έπί τοιχοειόούς στήλη; καταπίπτουτος υόοαργύ, 
γύοου. Έυ δσω ή βολταϊκή σωρεία επενεργεί όιά τώυ συρμάτωΐ 
αυτής έπί τής στήλης τοΰ ύόραργύρου. τό φόϊς είναι άοια)ειπτον\ 
Αί φυσικομαθηματιζαί έπιστήμαι ϊέυ είχου μέχρι τούόε παρας^ 
εΐμή το φώς τό γευυώμευου έζ τής κατακαύσεοις τού φωσφόρου έυ?ώ 
τού οξυγόνου καί τούτο έΘεωρείτο τό φώς τό αμέσως μετά τό τοΰ ήΐ 
λίου φαειυότεοον. Τό έυ λόγω ηλεκτρικόν φώς είναι υπέρτερου αύτοΰ. 
α.ατά τε εντασιυ, λαμπρότητα, όιάρκειαυ καί ισομέρειαν, άνευ ού. 
όεαιάς κ.αταυαλόίσεως τής στήλης τού ύόραργύρου, καί μή έπιφέοο, 
όαπάυηυ άλλην, ή τήυ τής ηλεκτρικής σωρείας, τα άπαιτούν.ευ 
ποός κατάβοεξιυ αύτής οξέα καί ή ώς έζ τής χρήσεως προσγιγυο*  
μέυη τριβή.

ΊΙ συσκευή είναι άπλουστάτή. Δύο μόνου ώοειόή όοχεία συν·] 
χόμευα καί μία κενή ύαλίυη σφαίρα, μεγέθους εχουσα πορτογαλ. 
λίου καί πεοιέχουσα του ύόράργυρου, αποτελούσε τό ούριου το·? 
μηχανήματος υ.ίοος. Ό υδράργυρος ρεει έξ οπής σμικροτάτης, έυ. 
τό; κυπέλλου κατέχουτος τό κέντρου, όιά μέσου σωλήυο; ύαλίυου, έ, 
ω τό τριχοειόές νήμα τού ρευστού τούτου μετάλλου καταπίπτου θεο. 
μαίνεται εις βαθμόν μέγαν καί αποτελεί, ούτως εΐπεϊυ, άκατάκαυ. 
στον Θουαλλίόα. Τά συνεχόμενα μετά τής συσκευής σύρματα εΐσί;

। έπηργυρωμένα, περιβεβλημέυα όι’ελαστικού κομμίου, έπευόεόυμέυο^ 
ρξωθευ όιά λεπτής καυυάβεως καί ευλύγιστα ώς τό κοινόν νήμα.

Ίΐ άτένισις ποός τό φώς τούτο προξενεί τό αύτό σχεόόυ άπο. 
τελεσμα, οΐου ή ποός τόν ήλιου μεσημβριάζουτα. Διά τούτο καί ό 
τήυ συσκευήν όιαχειοιζόμευος θεωρεί αύτό όιά μέσου όύο κεχοω- 
ματισμέυωυ ύάλωυ, καί όρα τόν πυρήνα αύτού σμικρόυ όσου λε- 
πτοκάρυου. ’Αλλά τό φώς τούτο αυξάνει ή μειούται άναλόγως τη; 
έυτάσεως τής βολταϊκής σωρείας καί κατ’ αρέσκειαν τού όιαχειοι- 
ζομέυου τήυ μηχαυήυ, ήυ σφίγγει ή χαλαρόυει διά στρόφιγγας τινο; 
παρομοίου κλειόός κυμβάλου, δστις έυίοτε έπωθείται άπροσόοκήτω; 
καί έυ ταχύτητι άστεαπής.

Τό φώς τούτο έυ βαθυτάτω ζόφω τής υυκτός, άμα άθοόως ρίψη 
τάς ακτίνας αύτού έπί τώυ πέριζ καί ίκαυώς άπομεμακουσαέυω·; 
όυτωυ, καθιστά ορατά καί τά έλάχιστα άυτιζείμευα. "Οτε έυ Πα
ρισίοις έγένετο πείραμα έπί τής Θοιαμβευτιζής άψίόος τού Άστέοος, 
οί Θεαταί άυεγίγυωσκου έφηιζεριόας εις άπόστασιν 200 βημάτων· 
οί φανοί τού καιομέυου γαζίου έθαμβώθησαν τό πράσινον τών φυ
τών ίτερπε τήυ όρασιυ ώς έυ τώ φωτί τής ημέρας· δσαι όέ τώυ κομ
ψών κυριών όέυ είχου πεποίθησιυ εις τήυ ΐσχύυ τής εαυτών καλλο
νής κατεβιβασαυ έπί τώυ προσώπων των τούς έυ καιοώ υυκτός συν
ήθως έγειρομέυους πυκνούς πέπλους.

Πειράματα καθ’ έκάστην γίγυουται πολλά, καί έξόχως εις Παοι- 
σίους, ?υθα μέρος τής αύλής τού Τουϊλερί έφωτίσθη όιά όύο μεγάλων 
τοιούτων συσκευών. Εις τούς λιμένας πρό πάυτοιυ ό φωτισμός ούτο; 
ήθελευ είναι πολιτιμότατος τοίς εΐσερχομέυο/ς καί έξερχομέυοις πλεί- 
οις. Έλπίσωμευ, δτι ή τελειοποίησις καί παραόοχή αύτού εσουτα.ι 
σύντονοι, καί τοι άπαοεσκομέυωυ τώυ τριώυ τεταρτημόριων τού ω
ραίου φύλλου.

ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΙΑΠΛΝΟΙΣ. —Έζ παρατηρή
σεων επιβζβαιωμέυολυ ύπό τής πεΐοας ααταμαθόντες οί Ιαπωυοί, ότι 
ό μαγνήτης άποβάλλει τήν έλζτιζήυ αύτού όύυαμιυ σμεκρον πριν 
ή συμβη σεισμός, μέγα κατεσζεύασαυ μαγυητικόυ ίπποπέτα)ον κρα
τούν 3ιά τώυ όύο άκρων αύτού σιόηοούυ έλασμα. Τήυ συσκευήν ταύ- 
τηυ, ήυ έπικρεμώσιυ έπί μετάλλινου κώόωυος, όιατηρούσιυ έυ τω 
μάλα συγχυαζομέυω τόπω τής οικίας, ώς γνώμονα τού έπερχομέ- 
νου σεισμού, δστις, λεπτά τινα τής ώοας ποίυ έπέλθη παοαλύει, ώς 
έρρέθη, τήυ όύναμιυ τού ααγυήτου, τό ελασιζα καταπίπτει έπί τοΰ 
ύποκρεμαμέυου κώόωυος, ό όέ παραγόμευος ήχος ειδοποιεί τους 
κατοίκους τού οικήματος περί τού έπικειμέυου κιυόύυου, ’ καί τότε 
έξέρχουται όρομαίως καί σώζονται.

ΜΑΓΝΙΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ ΓΑΛΛΟΙΣ. — Και έυ μεν ’Ιαπωνία ό 
λόγος περί μαγνητισμού έπί άόραυώυ ούσιώυ, έυ όέ Γαλλία, περί 
ζωικού μαγνητισμού ή μεσμερισμοΰ, περί ού πολλάκις ελαλήσαμευ.

Πολλοί τώυ Κυρίων άναγυωστώυ ήμώυ γιγυώσκουσιυ, ότι μεγά- 
ληυ χαίρει ό μεσμερισμος ύπόληψιυ έυ Γαλλία, έυ Παρισίοις πρό 
πάντων, ένθα μεγάλοι καί μικροί, πλούσιοι καί πέυητες, λόγιοι καί 
αγροίκοι έπηρεάζουται ύπό τής άκαταυοήτου καί άυεξιχυιάστου 
ταύτης μαγείας· άλλ’ ολίγοι βεβαίως έπίσταυται, ότι καί ή εξουσία 
αύτή άυαγυωρίζει, ούτως εΐπείυ, τήυ έπευέργειαυ τού μαγνητισμού 
επί τώυ άποκρύφωυ τού άυθρωπέυου βίου. ΊΙ επομένη άπόφασις 
τού πρωτοόικείου τού Κολμάρ έπικυοοί τήυ τού πταισματοδικείου 
τού Μυλχούζ καί όύυαται έά παράσγτ, τό μέτρου τής άυεκτικότητος 
τής εξουσίας. Ίόού τό κύριου συμπέρασμα τής άποφάσεως ταύτης.

«Θειορούυτες, δτι ή χοήσις τής μαγυητικής ύπνοοασίας (so- 
mnambulisme magnetique), ώς μέσου πρός όιάγυωσιυ τώυ ά- 
σθευειώυ και άυακάλυψιυ τώυ όεάυτωυ ιαματικών φαρμάκων όέυ όύ
ναται καθ’ έαυτήυ υά Θεωρηθη ώς στοιχείου όολοκλοπίας (escro- 
querie)*  ότι τό ψευόές τώυ τοιούτων φαινομένων, τώυ έπικούοων 
τής Θεραπευτικής τέχνης, ούόαμώς άπεόείχθη ύπό τής επιστήμης' 
ότι...............»

"Αρα ή όικαιοσύυη καί ή επιστήμη (χυτή κηρύττουσιυ, δτι όύυα
ται υά ύπάργτ, ευ τοΐς άκαταυοήτοις φαιυαμέυοις τού μαγνητισμού, 
τί τό άληθές καί τό σπουόαϊου. ’Αλλά πού περιορίζεται τό άληθές; 
πού άρχεται τό ψευδές; Έλπίσωαευ, ότι καί έυταΰθα, ώς καί έν 
παυτί πράγματι γευήσεται πρόοόος. ........

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.— ’Λπασα ή προσοχή τώυ βαφέων έόόθη άπό 
τίνος εις τάς υεωστί άυακαλυφθείσας βαφάς τάς παραγομίυας έκ τής 
ύγροπίσσης τού γαζίου, καί πολλοί τώυ χημικών ά^ιαλείπτως κα
ταγίνονται έξετάζουτες τάς ΐόιότητας τής νέας ταύτης ουσίας, ευ τε 
τη Γαλλία καί τή ’Αγγλία.

Καί οί μέυ Γάλλοι έπεκάλεσαυ τήυ τερπνήν ταύτην βυσσίυην 
χροιάν Μ αγέυταν ή όέ τού "Αγγλου έφευρετού Καύλμαυ, ή ο
λίγον τής άλλης όιαφέρουσα, ώυομάσθη Διαυθιυή. ΊΙ έφευρεθεϊσα 
υγρά ουσία βάφει λαμπρά τά έρια, τήν μέταξαυ, τόν βαμβακα' 
τά ύ' ερυθρά καί τά ροδόχροά εΐσίν υπέρτερα καί τής βαφής τού 
πριυοκοκκίου. Καί ό κρόκος αυτός εκείνος παρέχει χροιάν άσθενή 
παραβαλλομέυηυ πρός τήυ τού νέου στοιχείου.

Πολλαί ίσως τώυ Έλληυίόωυ πολλάκις έψέλλισαυ τό χρώμα μα- 
γέυτα έυ άγνοια τού πράγματος. Ή άνω έξήγησις λύει τήυ απορίαν.

II ΑΓΙΑ ΓΡΑΦ1Ι περιέχει τό δλον 31,173 στίχους*  810,69? 
λέξεις· 3,556,480 ψηφία*  1,189 κεφάλαια*  66 βιβλία. ΊΙ λίξιί

γηθή ειρήνη μεταξύ τών πρός άνατολάς καί όυσμάς τής οικίας του 
κατοίκων.

Ο ΕΛΛΙΙΜΣΤΗΣ ΚΟΜΗΣ ΕΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΌΤΗ
ΤΆΝ. — Ό κόαης Γοοσβέυωρ λέγεται, δτι ήγάπα πολύ υά φαίυη- 
ται, ότι ήτο κάτοχος τής Ελληνικής γλώσσης καί έυ πάση ευκαιρία 
άυέφ-ρευ περιζοπάς ’Ελλήνων συγγραφέων. Έυ ετει 1788 έπί τής 
συζητήσεως έυ τη βουλή τώυ κοινοτήτων τού πεοί άντιβασιλείας ζη
τήματος άνέφερε μίαν περικοπήν έκ τού ά, φιλιππικού τού Δημο- 
σθέυους· πλήν εις εκείνην τήν περιστασιν ό είρημέυος ελληνιστής όέυ 
έπέτυχεν εις τήυ εκλογήν τού χωρίου. *0  Δημοσθένης μέμφεται τούς 
’Αθηναίους, δτι άντί νά προετοιμάζωνται όιά τόν πόλεαου, όαπανώσι 
τόν πολύτιμου αύτών καιρόν εις τό νά έοωτώσιυ, άν ό Φίλιππος ά- 
πέθανευ ή ασθενεί. Τό μέρος λοιπόν τούτο τού λόγου τού Δημοσθέ- 
υους άποστηθίσας ό κόμης έκ τού βήματος άρχισε· «Λέγεταιτι 
»καινόν; γέυοιτο γάρ άν τι καινότερου ή Μακιόών άυήρ ’Αθηναίους 
«καταπολεμώυ καί τά τώυ Ελλήνων όιοικών; τέθνηκ*  Φίλιππος; ού 
»μά Δι’, άλλ’ ασθενεί, τί ό ύμΐυ όιαοέοει;» Μετά τούτου ό’αμέσως 
έγερθείς ό Κ. Σιριόάυ όι’ευφυούς εΐοωυείας άπέόειξιν τό ακατάλ
ληλου καί δλως ανάρμοστου τού μνημουευθέυτος ελληνικού χωρίου 
εις τήυ περιστασιν έκείνηυ καί εκααευ τόν κόμην, ϊνα ηναι προσε- 
κτικώτερος τού λοιπού, καί έκλέγη κατάλληλα χωρία εις τάς περι
στάσεις. Ό Κ. Σεριόάν εκαμευ ποοσεκτιυώτερον τόν συνάδελφόν 
του, ημείς όέ άναφέρομεν τό περιστατικού τούτο, ϊνα κάμωμευ προ- 
σεζτικωτε'ρους εκείνους, οϊτιυες έν παντί τόπω καί χρόνω μνημο- 
νεύουσι γυωμιζά καί χωρία 'Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων, ά- 
τιυα όέν εφαρμόζονται έπί τού ποοκείυ,ίνου ζητήματος των.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΛ! ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ.— Γάλλος τις μαρκίσιος, τού ό- 
ποιου τό όνομα εύηοεστήθησαν άπό καλοσύνην υά μή όημοσιεύσω- 
σιν οί συυτάκται νομικών τινων έφημερίόων, άλλ’ οστις, λέγεται, 
οτι ανήκει εις μίαυ τώυ άριστων οικογενειών τής Γαλλίας, ένήχθη 
εσχάτως εις όίκην παρά τίνος προξευητού άπαιτούντος αποζημιώ
σεις όιά προξενεία, τά όποια υπέρ αύτού έυήργησεν. Αί έπί τής όί- 
κης γενόμεναι ανακαλύψεις όεικυύουσιυ ότι οί τυχοόιώκται όιεξά- 
γουσι καλήτερου τάς υποθέσεις των έν Παοισίοις παρ’ όσον φαντά
ζονται οί Άγγλοι ή οί Ίρλανόοί. *0  Μαρκεσιος, τού οποίου τά οικό
σημα είναι άνηρτημενα εις τήν έν Βερσαλλίαις πινακοθήκην τών 
Σταυροφόρων, άλλά τού οποίου τά ποός το ζην μέσα είναι στενά, 
όιήγαγε όύο ολόκληρα ετη όιαποαγματευόμευος μετά τίνος έξοχου 
μεσίτου πρός σύυαψιυ γάμον, δστις άφοΰ έσύστησεν αύτόυ εις όια- । 
φόρους οικογένειας άνευ επιτυχίας βαρυνθεις παρέόωκε τόν πελάτην
του εις’κυρίαν τινα κατέχουσαν μάλλον άσημου θέσιν εις τάς τάξεις । 
τού αύτού έτ\ αγγέλματος. Τήυ μεταφοράν ταύτην ΐπραξευ επί λόγω, 
δτι ό μαρκέσιος ήτο «σασρά καί όύσκολος υπόθεσις,» άπαραλλαζτα 
ώς όύυαται ιατρός τις πολλήυ εχων πελατείαν υά πεμψη του ευο- 
χλητζκόν ασθενή εις νοσοκομείου τώυ άυιάτων. Ή ένάγουσα, ήτις, 
έν παρόόω λέγομευ, αύτουομάζετο κόμησσα, λαβούσα εκ τού πλη
σίον τόν μαρκέσιου τόν ήδραβώνισβ μετά υεάνιόος αρμονίας όι αύ^ 
τόν καθ’ δλα*  άλλ’ ένεκα άνεξηγήτου τίνος αιτίας, τό συνοικεσίου 
έλύθη. Ούόεν, έν τούτοις, άπεθάρρυυε τόν μαρκίσιου, οστις μετά - 
βαίνωυ εις τής μεσολαβούσης τήν οικίαν προέτρεπευ αύτήν καί πά · 
λιυ υά όοζιμάση, φέοωυ αεθ' έαυτού αύτήν τήν φοράν καί τόν αό-λ- 
φόν του, κόμητα τόν τίτλου, έχοντα ομοίως άυάγκην πλούσιας γυ
ναίκας. Επί τούτω συνετάχθη συμφωνητικού, όι’ού ο μαρκέσιος καί 
ό κόμης συυεφώνησαν άαοιβαίως, δτι άν ή Κυρία....... επιτύχη υά
νυμφεύση αυτούς μετά γυναικών έχουσώυ 300,000 φράγ. εζάστη 
(ήτοι 12,000 λίρ.) ήθελε πληρωθή προμήθειαν 30,000 φρ. Εις τό 
συμφωνητικού ΐόίως έγίνετο μνεία όύο νεαυίόωυ ώς καταλλήλων υά 
έπιστευχθώσι. Παραόόξως πως ό πειναλέος καί πολλάκις άποροι- 
φθείς μαρκέσιος έυυαφεύθη μίαν τών ΐόίως μυημουευθεισών εις τό 
συμφωνητικού νεαυίόωυ. Μετά τόν γάμου ήρυήθη υά πληρώση τήν 
προμήθειαν, καί τό ζήτηυ.α ήγέρθη εις τό όικαστήριου άν ο γάμος 
έγένετο συνέπεια τώυ ποοσπαθειώυ τής έυαγούσης ή άν Οι άλ)ων 
μέσων, ’Απεόείχθη όέ, δτι άν καί ή πρώτη σύστασις έγένετο υπό 
τής έυαγούσης, όμως ό γάαος κατωρθώθη όι άλλης ακολούθου με
σιτείας, καί επομένως όέυ είχε όιζαίωμα υά λάβη τά 30,000 φρ., 
πλήν τό όικαστήριου «όωκ-υ αύτή 500 φο. καί τά εξοόα.

/.αί απαντάται έυ αύτή 46,2*27  φοράς*  ή λέξις Κύριος 1,8οδ. 
IIοό τής κηρύξεως τού Ευαγγελίου οί κάτοικοι τώυ άγγλοσαξω- 

υικών νήσων ήσαν εΐόωλολάτραι. Έυ Σκωτία έλάτρευου του "Αρην· 
έν Καρυουαλι'α τόν Έρμήν έυ Βαγγόρη τήυ ΆΘηυάυ· έν Μελόέυω τήν 
Νίκην κτλ. Έυ όέ Ύόοκη, εκεί δπου τανύυ ίσταται ο πεοιώυυμος 
αητοοπολιτικός ναός τού Άγ. Πέτρου εκειτό ποτέ ό ναός τού Έυ- 
υυού· καί έυ Λουόίυω τήυ θέσιυ τού υψιπετούς ναού τού Άγ Παύ
λου κατείχε' ποτέ ό ναός τής Άρτέμιόος. Έυ Ούεστμίυστερ, ένθα 
τανύυ ώς γίγας ίσταται ή άρχαία καί περίβλεπτος γοτθική οικοδο
μή, ή λίαν προσφυώς κληθεϊσα τό μνημείον καί τό μαυσωλείου τής 
’Αγγλίας πάντων τών αιώνων, εκειτο άυέκαθεν ό ναός τού’Απόλλωνος.

ΠΟΛΥΠΛΑΣΙΛΣΜΟΣ ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΙΜΑΤΗΝ. — Έυ Αμερική 
έπευοήθη καί εις Γαλλίαυ μετεκομίσθη μηχάνημα όυυάμΐυου υά πα- 
ραγάγη όωόεζακισχίλια αντίγραφα φωτογραφημάτων τήυ ώραν, έξ 
ενός μόνου άρνητικού έκτυπου, όιά μέσου συγκεκευτρωαέυου 
φωτός έυτος τής άπλουστάτή; ταύτης μηχανής. Έυ φύλλου κοινού 
χάρτου προπαρασζευασθέν ή έπιόεκτΓζόυ γινόμενου, ούς λίγου- 
συ οί φωτογράφοι, όΓ αλείψεως ΐωόούχου αργύρου καί άλλωυ αλά
των, έξετέθη εις τήυ ενέργειαν τής μηχανής και έν βοαχυτάτω χρο
νίζω όιαστήματι ένετυπώθησαν έπί τής επιφάνειας αύτού τριάκοντα 
άντίτυπα κατά πάντα όμοια τής άουητικής εΐζόνος. Ό έφευρετής τού 
μηχανήματος τούτου είναι ό Κ. Φουταίυ όέ Κινήεν Όχάϊο.

Ό επιδεκτικός χάρτης τετυλιγμέυος έπί κυ/ίυόρου, ώσπερ ό τού 
τηλεγράφου Μόρσε, στρέφεται εντός συνήθους φωτογραφικού κιβω
τίου, απέναντι τού άοχικού εκτύπου, ένθα πυκνόν φώς όιερχόμευου 
όιά τής άρνητικής ύαλου έκτυπεί τήυ έπ’ αύτής εικόνα έπί τού χάο- 
του, έν χρονίζω όιαστήματι 1/100 (τριών εκατοστημορίων) τού 
ό-υτερολϊπτου. Ό συμπυκνωτής φακός εχει 7 όακτύλωυ όιάμετρον.

Διά τού μέσου τούτου άντίτυπα εικονισμάτων χρησίμων εις βι
βλία άποζτώυται μετά πάσης δσης ταχύτητας καί ακρίβειας, ήυ 
ούό ή χαλκογραφία, ούό’ή λιθογραφία ήόυνήθη ποτέ υά προσέγγισή. 
ΊΙ όέ τιμή έκαστου καταβιβαζεται εί; 3 εκατοστά τού φράγκου 
άντί 150.

ΤΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΝ ΤΗΝ ΜΑΧ11Ν.— Αί νεώτεραι μάχαι εΐ- 
σϊν ελαττον θανατηφόροι ή αί τής πρώτης γαλλικής αύτοκρατορίας, 
ν' οληυ τήν τελειοποίησιν τώυ δπλωυ, τών μηχανημάτων καί τώυ 
τεχνασμάτων τού πολέμου.

ΊΙ κοινή γνώμη, ετι όέ και παοά τοϊς στρατιωτιζοίς αύτοίς, όο- 
ξαζει τό εναντίον, καί επομένως ούόείς συλλογισμός όύυαται υά κα· 
ταστρέψη τήν όοξασίαυ, ήτις έγένετο πασίκοινος, ότι τά νέα όπλα 
έξολοθρεύουσι στρατούς ολοκλήρους, έυ όιαστήματι ολίγων ωρών.

Γερμανός τις συγγραφεύς ευ τιυι πουήματι αύτού έπιγραφομένω. 
«Τό ιππικόν τού παρόντος αΐώυος,» ήρεύνησε τάς ζημίας τάς γι 
υομένας εις τούς στρατούς κατά τούς πολέμους τής πρώτης αυτο
κρατορίας, ένθα έχρώυτο δπλοις λείοις, καί τάς συμβάσας κατά τόν 
τελευταίου ιταλικόν πόλεμον, ένθα μετεχειρίσθησαν όπλα ραβόωτά.

Ίόού τά εξαγόμενα τών ερευνών αύτού.
Έυ Αύστερλιτς ή ζημία τώυ Γάλλων υπήρξε 14 έπί τοίς θ/0, 

ήτοι όεκατέσσαρα εκατοστημόρια τής ολικής αύτών όυνάμεως· ή 
τώυ 'Ρώσων τά 30 εκατοστά αύτών, καί ή τώυ Αυστριακών τά 44.

Έυ Βάγγραμ, οί μέυ Γάλλοι άπώλεσαυ τά. 13 εκατοστά αύτών, 
οί όέ Αυστριακοί, τά 14.

Έυ Μόσχα, οί Γάλλοι 0,37, οί όέ 'Ρώσοι 0,44.
Έυ Βάουτσεζ, οί Γάλλοι 0,13, οΐ όέ 'Ρώσοι καί Πρώσοι 0,14.
Έυ Βατερλό.·, οί Γάλλοι 0,56, οί όέ σύμμαχοι 0,31.
Έυ Μαγέντα, τήυ 4ηυ τού αηυός Ιουνίου 1859, οί Γάλλοι 0,07,

οί ^'ε Αυστριακοί 0,08.
Καί τέλος έυ Σολφεοίυοι,οί Γάλλοσάσόοι Ο,ΙΟ,οί όέ Αύ^ριακοίΟ,Οβ.
Το όέ λίαν περίεργου έυ τη πεοιπτώσει ταύτη είναι, ότι ή όύνα- 

μις ή μάλα καλώς ώπλισμέυη όιά ραβόωτών δπλωυ έπροξέυησευ <- 
λάττουας ζημίας εις τούς πολέαους αύτής, ή ή εχουσα τόν αρχαίου 
οπλισμόν.

ΜΑΧΑΙ ΜΕΛΙΣΣΩΝ. — Φρουούμευ οί πολλοί, ότι οί άνθρωποί 
εΐσι τά μόνα ζώα, ατινα άρέσκουται νά κατασφάττωυται πρός άλ- 
ληλα, και ατινα φοονούσιυ, δτι ή ύπερτάτη τιμή εξευγενισμένου ου- 
τος όέυ συυίσταται εις τό ελεύθερον καί κύριου είναι έυ τώ οϊζω 
αύτού, άλλ’ εις τό ραπίζειν του έαυτού γείτονα»

'Υπάρχει παροιμία, καί τοι εσφαλμένη, λέγουσα*  *οι  λύκοι όέυ 
τρώγονται πρός άλλήλους*»  άλλ’αί μίλισσαι, τά όντα εκείνα, ών ή 
φυσική ορμή προσεγγίζει τήυ εντελέχειαν, απομιμούνται τό ανθρώ
πινου γένος κατά τάς μάλα άλογους αύτού μανίας, ώς εχομεν πα
ράδειγμα βέγιστον έυ τω έπομέυω γεγουότι

Ό Κ. Έζοάς Δίβλ, κάτοικος λίαν γνωστός τίς πόλεως Λοκνεώτ 
(Όίο) τών Ίΐυοιμέυωυ Πολιτειών τής ’Αμερικής, δστις πρό ετών πολ
λών καταγίνεται άποκλειστικώς εις μελισσοτροφίαν, όημοσιεύει όιά 
τώυ έφημερίόωυ τάς έπομέυας λεπτομεοείας επί τίνος μάχης γευο- 
μέυης μεταξύ τώυ ζωυφίων τούτων.

Έβόομήκουτα είχε σμήνη μελισσών ισάκις όιαμεμιρασμ·’υα έζα 
τέρωθευ τής έαυτού οικίας. ΊΙμέοαυ τιυά θερμήν τού παρελθόντος 
Οκτωβρίου, περί ιήν 3ην εσπερινήν ώ.οαν, όρα τήυ οικίαν του πλη- 
ρουμέυηυ μελισσών εΐσεοχομένωυ όιά τώυ ήυεωγμέυωυ παραθύρων. 
Ίΐ οικογένεια αύτού ήυαγκάσθη υά. φύγη έκ τής οικίας. Ό όέ Κ. 
Δίβλ Θωρακισθείς καλώς όιά προσωπίδων καί χειροκτίων, εις άπο 
φυγήν τώυ κεντημάτων τώυ πορθητό>ν τής κατοικίας του, ήλθε καί 
έθεώρει αυτούς, ίνα καταμάθη, εΐ όυνατόυ, τό αίτιου τής συμφοράς 
ταύτης.

Ό Κ. Δίβλ παρίστατο εις μάχην καυουικωτάτηυ μεταξύ τών εν
τεύθεν καί εντεύθεν τής οικίας κατοικουσών μελισσών· φαίνεται όέ, 
οτι αί πρός άνατολάς ώκισμέυαι ήλθον καί έλαφυραγώγουυ έπί τών 
βλαστημάτων μέρους τινός τού λειμώνας, οπερ αί πρός όυσμά.ς ένέ- 
μουτο άποκ^ειστικώς. ’Εντεύθεν προέκυψε μάχη μανιώδης, καί απο- 
μίμησις τής αίαατηράς φρευίτιόος, ήτις φαίνεται οικεία εις μόνους 
τούς ανθρώπους, τά όντα ταύτα τά λεγάμενα περίυοα, ατινα κατα
γίνονται άόιακόπως πως όΓ αιτίας ματαίας υά έξολοθρεύωνται με
ταξύ των.

Περί τήν 6ηυ ώραν ή ήσ’υχία έφαίυετο Επανερχόμενη, αί όέ μέ 
λισσαι τών όύο στρατοπέόων έπαυήρχουτο εις τάς οικείας αύτών 
κυψέλας καταβεβλημμέναι ύπό κόπου. Τό εόαφος έκαλύφθη ύπό 
ζοιύφίων τεθυεώτων ή θυησκόυτων. Αί μέλισσαι άμα εΐσελθούσαι οΐ- 
καόε κατέστησαν σκοπούς καί προόπτας, εις επόπτευσιυ βεβαίως 
τού εχθρού. Δύο σμήνη κατεστράφησαν έξ ολοκλήρου, ό όέ Κ. Δίβλ 
Οέυ επαθευ άΐλας ζημίας. Ούόέτερον τώυ όιαμαχομένωυ μερών ενί- 
χησε, καί μόνη ή υύξ όιεχώρισε τούς μαχομέυους. Τήυ επιούσαν ό 
Κ. Δίβλ άπείρξατο τήυ έπαυαληψιυ τής μάχης, φράξας τάς εΐσόόους 
τώυ κυψελών. Ελπίζει όέ, ώς γράφει, οτι έυ τάχει Θέλει συνομολο-
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έόημοσίίυσε τήν άπογραφήυ τών έυ Παρισίοις πτω/ών. ευ ή παοα 
τηρούμευ, δτι ύπάοχουσιν εντός τώυ νέου όοίωυ τής υ.ητοοπό)εωτ 
ταύτη; 36,713 πτωχαί οΐζογέυειαι, πεοιλαμβάυουσαι 90,287 ά
τομα*  ώστε ή αναλογία είναι μεταξύ τώυ κατοίκων τών ΙΙαρισίωυ 
1 πτωχός πρός 18 κατοίκους. Έβεβαιώθη όέ όιά τής άπογραφής 
τού 1856, δτι ή αναλογία τότε είχεν, 1 πτωχός ποός 16 κατοίκους. 
Τώ 1791 ή άυαλογία είχεν 1 πρός 5 κατοίκους. Αί πτωχαί οίκο- 
γένειαι είναι πολύ άυίσως όιαυευεμημέναι εν ταις συυοιζίαις τώυ Πα- 
ρισίωυ. Αόγου χάριν ύπάρχουσι μόνου 2,903 πτωχοί έυ τή 1η 
νομική όιοιζήσει τής πόλεως, ήτοι 1 μεταξύ' 30, oixcv»; όέουται βοή
θειας καί συυόρομής, ένώ έυ τη 5η όιοιζήσει ύπάρχουσι 10,673 
πτωχοί, ήτοι 1 μεταξύ 10 κατοίκ&ιν έυ τή 13η 1 μεταξύ 7 καί 
έυ τή 2α όιοιζήσει τής γαλλική; μητοοπόλεως ύπάοχει μόνου 1 πτω
χός μεταξύ 4 8 κατοίκων.

Ο ΟΛΙΚΟΣ αριθμός τώυ πτωχοίν έυ Λουόίυω, κατά τήυ εσχάτως 
όημοσιευθείσαυ εΐόικήν πεοί τούτου εκθεσιν όιαταγή τή; Βουλή; τώυ 
κοινοτήτων, ήτο τήυ τελευταίαυ έβόομάόζ τού δκτωβοίου 1860, 
85,491· κατά όέ τήυ αύτήν έβόομάόα τού παρελθόντος δκτωβοίου 
1861 ό άοιθυός τών πτωχών, οιπυες έλάυ.βκνου βοήθειαν έκ τώυ 
υπέρ αύτών γευομε'υων φόοων, 87,329· ώστε εφέτος ηύ'ξησαυ J 
πτωχοί κατά 1838, ή-οι 2. 15 τοίς 0/0. Οί καθ' οληυ όέ τήυ ’Αγ
γλίαν καί Ούαλλίαν Βοηθούμευοι πτωχοί ήσαν κ^τά τήυ ε'ιρημέυηυ 
εκ.θεσιυ τήυ τετάρτηυ έβόομάόα τού Οκτωβρίου, τού μέν I860, 
769,508, τούόέ 1861, 813,233. Όθεν κατα τό> παρελθόντα 
δκτώβριου ό αριθμός τώυ έυ βοηθ-ία πτωχών ήτο έν ιτυγκρίσει πρός 
τόν τού 1860μεγαλ«ίτεοο; κατά 43,735, ήτοι αύξησις 5. 68 τοί; 
εκατόν.

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΙ1Σ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕ11Σ. — Ά- 
πεφασίσθη ήόη, ινκ ή μουσική όύναμις τής προσεχούς όιεθυοϋς εκ- 
θε'σεως τού Λονόίνου σύγκηται ούχί έξ όλιγωτέρωυ τό>υ 1,800 μου- 

! σικών όιαφόρωυ οργάνων, οϊτιυες θά παιαυίσωσι καθ’ ήν ήμ-'ραν θά 
γείνη ή μεγαλοποεπή; τελετή τή; άνοέξεω; τή; όευτέρα; ταύτης -κ- 
θίσεως έν Λουόίυω.

ΥΔΡΟΦΟΒΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΥΡΟΠΗΣ. — Έν τω 
υοαώ τού Σηκουάνα ήσαν τώ 1856, 75,446 κύυε; καί τώ 1837 ό 
αριθμός αυτών κατίβη μόνον εΐ; 6 4,408. Έυ Γαλλία άπαυτώντα£ 
όύο περιπτώσεις λύσσης μεταξύ έκαστου εκατομμυρίου κατοίκωνe 
Έν τώ κτηνίατρείω Άλφόρτης 42 λυσσώυτε^ κύνες εΐσήχθησαυ τώ 
1836- μόνου 12 τώ 1857 και 36 τώ 1838. Έζ τών 239 περι
πτώσεων ίύσσης άυαφεοΦμένων έν Γαλλίφ 156 ήσαν έπί άυόρών 
καί 61 έπί γυναικών. Έκ τώυ 228 ποοσώπων τών όηχθέυτων ευ 

Γαλλία
188 έόήχθησαυ ύπό κυνών.

26 ν » λύκων.

13 · * γαλών,
1 » » άλώπεκος.

ΊΙ έσχάτο»; όέ όημοσιευθείσα ίκθεσις έν Γαλλία άναφερει, οτι εκ 
Τών 181 περιπτώσεων λύσσης έπί άυθρώπων 40 συυεβησαν ό·- 
κέμβριου, Ιανουάριον καί φεβρουαριου- 44 μαρτιον, άπρίλιον καί 
μαΐον- 66 ΐούνιον, ΐσύλιον καί αύγουττον· καί 31 σεπτ-μβριον, 
δκτώβοιον καί νοέυ.βοιον. Έν ’Αγγλία καί Ουαλλία άπεθκυον εκ 
λύσσης 25 τώ 1851*  «5 τώ 1852· 11 τω 1853· 5 τώ 1856*  3 
τώ 1757 xai 2 τώ 1858. Έ» Ποίόσσία οί 9«·.χτο< έκ τί; αντί; 

άτϊί,ίέα; ησακ·
Τώ 18ί ί.......................... 20

. 184Ϊ.......................... 13

. 1846.......................... 28
‘Εκ τί αύστοιαζρ αΰτοζ^ατο^ϊα οί έξ ύ'?οοφ-»ίία; άποδκ.όντ·; 

ΐ,τκ»·
Άηό τον 1830—1838 .... 589

. 1839—1847 .... 449

Βαναοια άπέδα.ον 39 ά.Φοωποι ά?τό τον 18 4 4—1830.
Τώ 1831 ί ίιτΙί/ΛΚ αντο έπΐ'>«;κ«κώ; si: τό popstov

Τί; Γίρ(αα»ια;· κατά τίν έηοχί» έχεένην ονχί ό/.ί·,·ώτερα( 
τώ» 267 ntpiitTwTS'.)» ύίρο,οβία; παριΤΐρί^ΛΤα» sfri κννώ» τοΰ 
’Αν^ούργον καί τών ΛΊρεξ αΰτοΰ το—mv. ’Ατο τοΰ I 29—1834, 
33 πααχοντι; έξ ύίρο,οβέα; >λί,β»ιταν έντο; τον Μεγαζον Νοτο- 
κονεέον, έν Miza-w, έξ ών 19 ξταν άρρενε: καί 17 ΰίζεε;. Κατά 
τά ίτν ίί 1832,’33, ’36, ’37, ’47 καί ’50 ονίεί; «σίε.ί; έκ τί; 
αντί; άφ^ενεεα; έν τώ νοτοκοαείω εκείνο.· άζζά τώ 1819
ιϊτέ/9τίΤν.. Β- τώ 1838 4*  τώ Ιίόδί εΐτίτε;; 4· τώ 1831, 3 καί 2 
τώ 1830, ’35, ’37 καε 48. Έκ τών 33 τούτων άτβενών έξ ύίρο- 
,ο£ί«< 17 ξσαν μικρότεροι τών 13 ετών τίν ίίικίαν. Εί; ονί-να 
τώ» 33 τούτων άσΰενών ονμπτώαατα έ^ζνΐταν rpo τί; 1 3c; «μέ
ρα; κ«ί «ί; ονίένα έιτίζΰε ΰανατο; ττρο τί; 23s; ώρα; μετά τί» 
έ·ζ·ά<ιτιν τών πρώτων συμπτωμάτων. Ό οε Κ. Βονίεν, όττι; τννέ- 
λεξε τά; ανωτέρω π)ϊρο,ορί«;, λέγει, ίτι είό'ε τώ 18 43 έν τώ νο- 
αοκοαείω τών Βερσαλλιών πεοίπτωσίν τινα ϋ^ρογο€ί«;, ίξ ί; ό πα
σχών άπίΰανε 2 ώρα; μετά τόν έμ^άνισιν τών συμπτωμάτων. Έξ 
Λλων παρατειοίσεω» άναφερομένων ύπό τοΰ συγγρν.γίω: άποοειζνύ- 
εται, ότι οϋτι ί ψϊμωσι; ούτε ν φιιχρχ ύρχ τοΰ έτου; παρέχουσιν 
ασφάλειαν κατά τών ίίγαάτων τών λυσσώντων ζώων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ.

ΠΡΟ όέκα έτών ή Βρετταυική καί Ίρλαυόική Μαγυητική Τηλε
γραφική Εταιρία είχε τηλέγοαφον έκτειυόμευον τε/σαράζοντα μέ
λια, ένώ σήμερον εργάζεται όιά τηλεγράφου εκτεινόμενου ύπερ τά 
4,000 μέλια. Έπί τού παρόντος έν τή Μ. Βρεττανία καί Ίρλανόία 
άπασαι αί τηλεγραφικαί γοαμααι f/ουσι μήκος 15,000 μιλιών καί 
αΐ ετήσιοι εισπράξεις έκ τών τηλεγοαφικώυ μυυημάτωυ εί>αι περί
που 350,000 λιρών. ’Ευ Αμερική τό ολικόν μήκος τώυ τηλεγραφι
κών γραμμών είναι 4 8,000 μιλιών, έν όέ τή Εύρώπη 80,000 μιλ. 
καί έυ τη Αυστραλία όλίγου μόνον μιλιών, πλήν όσημέραι έπεκτεί 
νονται αί γοαμμαί. Καί τό ολικόν υ.ήζος τώυ τής ξηοάς τηλεγράφων 

δλου τού κόσμου είναι 150,000 μιλιών.
ΤΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΡΕΤΤΑΝΊΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ. — Τήυ Ιηυ 

τού παρελθόντος όεκεμβρίου τό έν έυεργεία βρεττανικόν ναυτικόν 
συνέκειτο έκ 337 πλοίων ήτοι όλιγωτέρωυ τών πρό ενός ?τους κατά 
24. Τά πλοία τής γοαμιζής ήλαττώθησαυ άπό 27 εις 22· τά μουό- 
ζροτα καί οΐ όοόμουες (κοοβέται) άπό 50 εις 4 1· αι ήμιολίαι καί 
κανονοφοροι άπό 106 εις 96· αΐ φυλακέόες τών λιμένων άπό 32 
U; 28*  τά έπιθεωρούυτα θαλάσσας, οπλιταγωγά καί σκευαγωγά άπό 
21 εις 20, άλλ’ ηύξησαν τά μικρότερα πλοία, τά όποια άκολουθούσι 
τά μεγάλα, άπό 48 εις 51*  τά όέ άκτωρά πλοία άπό 62 εις 63 
καί τά καταόρομικά άπό 62 εις 63. Επίσης έλαττούται εφέτος ό 
αριθμός τών αξιωματικών χαί τών στρατιωτών άπό 49,000 εις 
40,090, άλλ*  ό τών παίόων αυξάνεται άπό 2,000 εις 9,000- Οί 
ακταιωροί θά έλαττωθώσιν άπό 8,000 εις 7,850 μετά 1,150 μή 
άναφερομένων έν τοίς βιβλίοις τών πλοίων καί οι έμβάται θά ήναι 
ώς πρότερον 18,000. Όθεν ή ολική όύναμις τού τε στόλον καί τής 
άχταιωρίας περιορίζεται εις 76,000, άντί 78,200 άνόρών ψηφι- 
σθέντων τό παρελθόν ?τος. Κατά συνέπειαν καί ό προϋπολογισμός 
τών ναυτικών ήλαττώθη άπό 12,640,588 λιρ. ψηφισθεισών το πα

ρελθόν έτος εις 11,791,305 λιρών.
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Ο ΑΛΗ HAESAE
ΗΤΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΟΤΗΣ, ΤΥΡΑΝΝΙΑ.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣ

ΥΠΟ

ΕΤΕΦΛΒΓΟΥ Θ= EEPJOY.

ΤΟΜΟΧ ΠΡίΙΤΟΣ.

Κ Ε Φ A A. IV.
ΜΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑ.

Υπάρχει έν τή Ήπείρω κοιλάς τις εύρυλείμων και 
πασών τών ηπειρωτικών κοιλάδων εύρυτάτη, ή τής 
Δρινουπόλεως η τής Άργυρίνης (α) προς ήν ό Άλής 
διευθυνθη, και ένθα προσκαλοΰμεν τον έιναγνώστην νά 
τον ακολουθήση.

Η απέραντος αύτη όρολεκάνη, ήτις εσεται το θεα- 
τρον τόσων ιστορικών συμβάντων τής παρούσης ιστο
ρίας, περιβάλλεται ύπό τών μεγαλοπρεπεστάτων όρέων 
τής Περραιβιας και Χαονίας. Χιονοσκεπή ταΰτα κα
τα την εσχατην τον έτους ώραν παρέχουσι θέαν άγρι- 
ωτατην, καταπληκτικήν, συναμα δε και τεριφικάρδιον. 
Όποια πολυτέλεια φυσικών δαπέδων ! οποία απέραν
τος ροπογραφια ! οποία άνθη ! οποΐαι νομα'ι παντοίων 
ζωωυ οεν περικαλύπτουσι τήν κοιλάδα ταύτην! Ενίο
τε δε ί) δα-φίλεια τών ύδάτων κατακλύζει τά λειβάδια, 
τας υπαιρειας, τους δρυμώνας, τά χωρία καϊ τάς πό
λεις αύτής.

Εν τή κοιλαδι ταύτη, ήν ό Άργυροπόταμος διασχί
ζει κατα μήκος, κεινται το Άργυρόκαστρον, το Άιμπό- 
χοβον, το Δελβινακιον καϊ ιίλλαι πόλεις, τάς οποίας 
με τήν σειράν των επϊ τώυ ήμερων τοΰ Άλή θέ
λομεν απαντήσει. Δένδρα άμφισβητοΰντα τά πρω
τεία εν τή κοιλάδι ταύτη είσϊυ ό άμφιλαφής πλά
τανε ς, η υφηκομος λεύκη καϊ ή μυρίπνους πτελέα. 
Ενταύθα ο διαβαινων τας γυμνάς καί ήλιοπλήκτους 
οχθας τοΰ Αώου ευρίσκει άνάπαυσιν ύπό τήυ δρο- 
σεραν σκιάν τής δρυός, τής έλάτης καϊ τής φιλύ
ρας. Η αγρια ελαία, ή ροδοδάφνη, ή μέλια, ό πύ- 
ζος, η μηλέα και η κοκκυμηλέα (δαμασκηνιά') σχημα- 
τιζουσιν επίσης ενταύθα τήυ δευτέραυ χωρίαυ τώυ με
γάλων ηγεμόνων τοΰ φυτικού βασιλείου. Δέν προσθέ- 
τομευ το λευκου και μελαυ 'ίου, τάς άνεμώνας, τό κυ- 
νόρροδον καϊ τά τόσα ποικίλα καϊ πολυάριθμα άλλα 
άνθη, ατιυα στολιζουσι του αυτοφυή τούτου παράδει
σον ούτε οτι ο κοσσυφος, η κίχλη, ο τρωγλοδύτης καϊ 
ο κνιπολογος (τσυμπληταρα) εις ιιευυαου συμφωυίαυ 
μετά τών φλοίσβων και τωυ λοιπών τής άγριας ταύ
της και ήπιου φυσεως ήχων παρέχουσιν ό,τι τρυφη- 
λοβ> ο,τι ζωοποιού, ο,τι ρεμβώδες γονιμωτιιτη φαντα
σία δύναται υά ζωγραφίσρ.

κ Εζερχόμενος τής κοιλάδος ταύτης ό διαβάτης άπό 
το βορειοδυτικού μέρος, ήτοι απο τό ’Αργυρόκαστρου, 
αυαβαιυει στενήν, ανωφερή και δειραίαν ατραπού, εις 
την κοινήν τότε γλώσσαν δερβέυ καλουμένην, ήτις 
μετά^ μιας λεύγης οδοιπορίαν φέρει είς τό Γαρδίκιον.

Το^ Γαρδίκιον (βήκαϊ οί Γαρδικιώται έζ άμνημονεύ- 
των ετών έχαιρον είδος τι άνεζαρτησίας καϊ αύτοπο- 
ρευσεως, μη αποτασσόμενοι εις ούδένα, χάρις είς τήν 
ακραν αυτών βαρβαρότητα καϊ θηριωδίαν, πρός δέ καϊ 
εις το ευμετάβλητου τής θρησκείας αυτών.

Οι Γαρδικιώται, ιούς οποίους τινές τών περιηγητών 
θεωροΰσιυ ώς τήυ αρχικήν πηγήν τών Ζκυθοσλάβων 
τίόν κατα του δέκατου αιώνα τοσούτοι διάσημων είς

Ελλάδα, ήσαν άνεζαιρέτως όλοι Μουσουλμάνοι, ϊ7’’* τ79 β^αντινή? Αύτοκρατορίας ήσαν όρ-
θοδοζοι, επϊ δε τού Άλαρίχου οπαδοί τούτου, καϊ έπϊ 
τώυ Νορμαυδωυ και Καταλανών πάντες καθολικοί τό 
δόγμα.

Τό Γαρδίκιου ήτο πρωτεύουσα τής Άρβορίας (όθεν 
Κίβ Αρμπεριδες, έπωυομάζοντο οί τήν χώραν ταύτην 
οικοΰντες) τούτέστι τώυ τριάκοντα τριών χωρίων τής 
κοιλάδας τής Σκαρφίτζας, μεταζύ τοΰ ποταμού Παύ
λα και τής εις αυτόν εκβαλλουσης Πελίτσας ή Βελί- τσαφ. Πάντες οί κάτοικοι τής χώρας ταύτης ήσαν άν- 
ιρες μάχιμοι, υπερήφανοι, τραχείς, κερδαλαιόφρονες

{χ) Η ζοιζά; αντη τί5 Δ,ο^ονποζεωί, δώτι έ»ταύδα νπήρ
γ-~' x. ποζι; Άνο,οιανούποζιο, ζτισθεϊσα έπί Άδριανοΰ ζατά τό» Ώροχό- 
π<ο·ζ Τ, ΧΧ1 Ά).ως 16us-(st,eise;.(i) πεντήζοντα πέντε μΟ,ια μχχρίν 
τν.ς Αμαντίχζ /ζεοη/ζ^ιζοαζατοΗζώ; ζαί 24 /ζαζ,οά» τ·« Ν<ζο»ιπό;.εω5, 
.Τ™” Άργ,ροχά-,τριυ, δη).. τής αρχαίας

ν.Γ/ονη;. ο χ^ονος /ζετεβαζε τήν ο’»ο,αασία» ζοιζάς τήο’Α»ίρια»ον-
ει; χοΰάία τή; Apnwnilioii. Μέ τή» ίο'έα» ταύτη» σν/ζρο^ϊ 

ζαί ο δοχτωρ Holland, τό/ζ. Β', «λ 230. Γ

μμ ε»

Styopa Tapimx τώ ζαφί; έζείνω ε<5 τε το» Πίνο'ο» 
πζ<» ,ο περί ον ο ζό'/ο;, τό τοίοντο» rpxyixhx τί).θζ

λ;
------- ποζ5< τ^νίζη, αζταεήα,,β» τ 
εμχταοω-j μ^,·, μιτ^ xc(i Ήπεφωτώ». (Ποί.υβ. Β' ύ ) ίΠ
ζοπ.05 4). Ό Αί». κ. Ίωά»»η5 (Ber. Air Jone’s) liyn Sr, 
li’.pii φβι»ίζ<ά, παράτώόποίω «αίζοντ’α, τ,!;·. '—.-,

r,. . , < '« ‘·~τ, . ,(5 U.iJ.yl'JiXTjZ
‘ Ύ. τούτο, τ« ζαΐ.ού/ζενο» Φοοίζη ή Φοε-ΑΖίά, παρά
ζοιΖαοε του Δεζβίνου, ζαί ον μιχρά πριίρχιτχι Ιχ τούτον σύγχυσι,-.

τραυωτερον 
διαθέσεώς -,

καί φιλάργυροι' πλήν μάλλον φιλήσυχοι έσχάτως, μή 
προστρέχοντες είς τά όπλα ή όταν έβιάζοντο είς τού
το. Ησαν δέ συνδεδεμέυοι οιά αγχιστείας μετά τώυ 
πρωτίστων βέηδωυ τής Ηπείρου.

Το Γαρδίκιον έζηπλοΰτο έπϊ τοΰ προσκλινοΰς ενός 
αμφικωνικοΰ λόφου, τοΰ όποιου τήν μέν μίαν κορυφήν 
έστεφε δυσάλωτου, πλήν άπλούστατου φρούριου, 
τήυ έτέραν δέ χίλιαι τεθαμμέναι έντός κυπαρίσσων 
καϊ άλλων δένδρων οίκίαι. Ό λόφος ούτος βρέχεται 
περϊ τήν βάσιν του ύπό τής ορμητικής καϊ αμμώδους 
Βελίτσας, ήτις ώς φυσική τάφρος έπαυζάυει τό άχυ
ρου τοΰ χωρίου έκείυου, όπερ έπερείδεται έζ όπισθεν 
εις τας ΰπερνεφέλους διακλαδώσεις τώυ Ακροκεραυ- 
υείωυ.

Δεν ήδύνατο πραγματικώς ό οφθαλμός νά γοητευθή 
απο θέαν μεγαλοπρεπεστέραν τοΰ όρίζοντος τής αίθε- 
ρουπολεως ταύτης. Αί οδοί της ήσαν στεναϊ καϊ λίαν 
ανωφερείς, αί οίκίαι έφαίυοντο ώς ένθρονισμέυαι ή μία 
επι τής άλλης' τά δε τζαμία, οί μηυαρέδες καϊ οί σφαι
ρικοί θόλοι τώυ δημοσίωυ λουτρών ειυεπετάσσοντο ώς 
να ήμφισβήτουν τό ύφος τοΰ ίδιου κώνου.

Πεντε μιλιά μακράν τοΰ 'Αργυρόκαστρου είς τήυ 
μικραν κοιλάδά, ήν άνεφέραμεν, και ένθεν άρχονται αί 
γαΐαι τοΰ Γαρδικιου, υπήρχε τή έποχή έκείνη ευρύχω
ρου καϊ κεντρικόν καραβανσεράγι, καλούμενου Βαλεα- 
ρε η κατ άλλους τό Χάνι τώυ Κευτριίου. 'Ευ τούτω 
τω πανδοχείο) αγνώριστος κατέλυσευ ό Άλής τρεις η
μέρας μετά τήν μονομαχίαν του.

Ενθυμείται ό ιϊναγυώστης ότι, οτε ό νέος βέης άπε- 
χωριζετο τών δυο ήμιναρκωμένων άρματωλέον, έσυρε 
το ζιφος, όπως φονευση άμφοτέρους αύτούς. Όποιον 

δείγμα τής φιλέκδικου καϊ αίμοχαροΰς 
)υ! Και όμως τό κίνημα τούτο ούδαμώς

διεζεφυγε την οζύνοιαν τής Άθιγγάνης' ήσθάνθη αύτη, 
όπερ διόλου δέν ιϊπέδειζεν, άνιαράν πληγήν έυ τή καρ- 
δία αυτής, διότι ή πράζις αύτη, δι ενα τόσω νέου μεί- 
ρακα, προεδιοευ αστατου έγωίσμον καϊ σκληράν καϊ 
βυσσοφρονα φυσιν, περϊ ούδενός φροντίζουσαν είμή 
περϊ εαυτής μόνον.

Ο Αλής ευ τούτοις δέν έφρόνει τά αύτά' διότι μα
κράν τοΰ νά αίσθάνηται μεταμέλειάυ τινα δι ό,τι έδο- 
κιμασε νά πράζη, τουναντίον ήδημόνει καθ' εαυτού καϊ 
της Αθιγγάνης, διότι δεν ήκολούθησε τήν ορμήν τής 
καρδιας του, όπως πέμφη είς τόυ αιώνιον ύπιον τόν 
Βελιον ενώπιον τοΰ οποίου έγγράφως προσεκίνησε, καϊ 
όστις έπώλησε τήν μητέρα καϊ αδελφήν του.

Πραγματικώς, οσον απεμακρυνετο τοΰ έδάφους έκεί- 
νου κατατοσοΰτον ρσθανετο τον καρκίνον τής έκδικήσεως 
εγγιζοντα τακεντριατου επϊ καρδιας του. "Οταν τέλος 
εφθασε τάς όχθας του Αώου πλησίον τοΰ Τεπελευίον, 
αντί να διαβή ταυτας καϊ τρέζη πρός τό Γαρδίκιον ώς 
εμμανης^εστραφη εμπρός οπίσω, καταφρονήσας οδοι
πορίαν ωρών πολλοτάτων, προτιθέμενος νά έκτελέση 
τον αποτροπαιον σκοπον του κατά τήν νύκτα έκείνην. 
Αναλογι^όμενος, ότι τό φάρμακου τής ντατούρας έμελ
λε να κράτηση εις νεκράυ κατάστασιν έπϊ είκοσιτέσ- 
σαρας ώρας τους δυο εχθρούς του μετ' αίμοδιφοΰς χα
ράς επεστρεφεν, ιυα τούς δολοφονήση έπϊ τοΰ έδάφους 
τή’! μονομαχίας. Πληυ οποία έστάθη ή απορία του, 
όταν αφιχθεις εκεί μετά το μεσονύκτιον δέν εύρε ούτε 
του Βελιον ούτε τόν Ντκοτζάραν. 'Ιδέα τέρφεως διήλ- 
θε^ τής φαντασίας του, οτι κατεβροχθίσθησαν ήδη ιϊπό 
τα αγρια θηρία' πλήν ή ιδέα αύτη έν άκαρεΐ διελύθη, 
καθότι ανελογισθη οτι, άν τοιούτον τι συνέβαινεν, έ- 
πρεπεν αυαμφιβο.-.ως να μεινωσι τά όπλα τώ>υ ιϊρμα- 
τωλών, ή τά ράκη τώυ ένδυμάτωυ των. Ήρεύνα λεπτά 
τιναετι φηλαφώυ εν τω μελάνι τής νυκτός σκότος, 
οτε ακούει μακροθεν κροτον βημάτων καϊ διακρίνει άν
θρωπον αναβαινοντα του Γομαρον. Ή καρδία τού βέη 
κατεδειλιασευ' ενομισεν οτι ήτον ο Βέλιος καϊ ήρχετο 
κατ αυτού εστράφη λοιποί, καϊ ώς νά μήν είχεν οδοι
πορήσει έπϊ ώρας κατά τήυ ήμέραυ έκείνην, ήρχισε 
δρομαίως νά τρέχη ώς τωόντι νά έδιώκετο.

^ Ειτιομεν, οτι ο Αλής ήτον ανδρείος, καϊ τοιούτον τόν 
ειδομευ εις την μετά τοΰ Βελιου μονομαχίαν του' άλ
λ' ή άυδρία του ήτον άνδρία τής φιλοτιμίας καϊ τής 
ο^υθυμιας και ουχϊ ως τ) αληθής, φυχρά, αδιάσειστος 
και λεοντόκαρδος ανδρια τοΰ ιιρματωλοΰ.

Ερεθιζόμενος ο Αλής, μυκτηριζόμενος ένώπιον άλ
λων και περιφρονούμενος έμεθύσκετο υπό τοΰ θυμού 
P‘eXPi παραφροσύνης καϊ τότε δέν έσκέπτετο πλέον 
περί της ζωής του, αλλ επεπιπτε κατά τού έναντίου 
του ως λυσσώδης κυων’ δέν είχεν όμως τήν φυχράυ 
αφοβιαν τής καρδιας τού Χρήστου Μιλλιώνη ή τού 
Βελιου, οιτινες, άν εγνώριζον οτι δέκα έχθροί τωι ήσαν 
κεκρυμμενοι είς τό πέριζ σκότος, μακράν τοΰ νά δει- 
λιασωσι και εγκαταλειφωσι τό πεδίου τής τιμής, ή
θελαν τουναντίον μετά χαράς τούς ιχνηλατήσει, νομί
ζοντας, τήν εύκαιρίαν τής νίκης καταλληλοτέραν.

Ρ Αλής είχε συναθροίσει τινάς τώυ ακολούθων του 
και αφησας αυτους ευ τω σπηλαίω τοΰ Γκορατζή διευ- 
θύνθη πρός τό πανδοχείου τοΰ Βαλεαρέ, σνναπαντή- 
σας ολίγον μακραν εκεΐθεν καραβανιού έκ πεντήκοντα 
άλλων απερχόμενων έζ Αργυρόκαστρου είς Αυλώνα. 
« Καί Μουσουλμάνος τω καιρώ έκείνω, εΐπομεν 
ότι εν τη Αλβανία μεταζυ τών Μουσουλμάνων και 
τών χριστιανών το νυν θρησκευτικόν σχοινιού τό το
σοΰτον διαχώριζαν αυτούς δέν ύπήρχεν,όπως γνωρισθή 

Ο είς παρεδέχετο ή ένεδύετο πρός καιρόν, άναλόγως 
τών περιστάσεοιν, τήν θρησκείαν τοΰ άλλου καϊ έν τώ 
ιματισμώ τώυ μαχητών εκείνων δέν ύπήρχου αί δια
κρίσεις, αιτινες έυ τοίς έπιλοίποις τής Τουρκίας μέ- 
ροις διέκρινον τόν δούλου ράγιάν άπο τόν αύθεντην 
Τούρκον.

Το καραβάυιου συνίστατο έκ χριστιανών καϊ ολί
γων Μουσουλμάνων. Κατά τήυ τότε συνήθειαν άμα 
τοϋτο κατευωδοΰτο είς ενα σταθμόν, τό πρώτον πράγ
μα, όπερ ώφ αγιοταφΐται έποίουν ήτο νά προσκυυή- 
σωσι καϊ εύχαριστήσωσι τόν Θεόν, εΐτα υίφωσι τάς 
χείρας καϊ τούς πόδας των. Ό Άλής ιϊνεμίχθη μετά 
τών χριστιανών, οί δέ πανδοχείς οί όντες Γαρδικιώται 
ούδεμίαν έλαβον υπόνοιαν, έπειδή ούτος ώμίλει τήυ 
Ελληνικήν ώς άληθής Ήπειρώτης. Δειπνοΰντες μετ' 
ού πολύ ήρχισαυ κατά φυσικόν λόγον τήν ομιλίαν 
περϊ τής μητρός καϊ άδελφής του. Ή καρδία τοΰ Άλή 
ήρζατο τώρα νά πάλλη σφοδρώς.

— Την συνελαβαν εις τό Καρβουνάρι καϊ όχι είς τό 
Τεπελένι, διέκοφεν ό υπηρετών πανδοχεύς ήλιοκαυ- 
μένον πραγματευτήν ήμιόυων, όστις έλεγε τά έζ άμά- 
ζης κατά τής Χάμκως καϊ τού Άλή. Είναι παραμύθια, 
προσέθεσε, νά πιστεύετε, άρχοντες ότι ή Χάμκω καϊ 
ο Άλής ήδύυαντο μετά τόυ θάνατον τοΰ Βελή βέη νά 
ζήσωσι πλέον έντός τού Τεπελενίου, άφοΰ τό κόμμα 
τώ>ν έυαντίων των ΰπερίσχυσε καϊ ιιφού άπώλεσαν πά
σαν τήν έκεί έπιρροήν των μετά τήν αύτο>ν ήτταν. Άν 
έπϊ μίαν στιγμήν κατώκουν τό Τεπελένι, ήθελου 
αυθημερόν συλληφθή καϊ παραδοθή χωρϊς οί Γαρι'ι- 
κιώται καϊ Τεπελενίται νά τεθοισιν είς τόσα 'έζο· α καϊ 
φροντίδας, διά νά τούς συλλάβωσιν ιιλλ' ή Χάμκω μέ 
τά πλέον διαλλεκτά παλληκάρια τής Χουχογκόρας 
καϊ τής Παλέστας είχε τήν φωλεάυ της πότε έπάνω 
είς τά βουνά τής Μέρτζας καϊ πότε είς τά τής Παλέ
στας καϊ ιϊπο έκεί ώϊ λύκαινα κατέβαινεν, όταν ό κό
σμος δεν τήν έπερίμενε καϊ έλυμαίνετο τά χωρία. Πο
τέ δέν ένθυμούνται οί άνθρωποι άλώπεκα μεταζύ ορνί
θων νά 'έκαμε περισσοτέραν θραΰσιυ άπό ταύτην. Άν 
ειπής μάλιστα οί Άμπέριδες καϊ τό ΰποκάμισόν των 
ήθελαν δώσει διάνα έλευθερωθώσιν ιϊπό τοιαύτην γυ
ναίκα. Έντός δέκα ημερών κατέκαυσευ έζ ολοκλήρου 
τόσα χωρία, ταΐς Ζουλιάτες, τό Πλιζάνι, τήν Λεβεν- 
τίτσα καϊ τό Λεκδοΰσι.

— Ελπίζω, έκραζε θερμότερου ό ζωέμπορος, οτι 
θα περάσωσι καϊ αύτήν καϊ τά παιδιά της άπό τό 
στιαθϊ καϊ καθαρισθώσι διιι παντός οί δρόαοι.. φαν- 
τασου μία τοιαύτη λύκαινα τί λυκόπουλα θά έγένυησε 
πού από τώρα είναι οί πρώτοι μουλαροκλέπταις τής 
Αρβανιτιάς.... Πρό τριών μηνίόυ οί δύο ιινεφιοί μου 
μετέβαινον είς Αύλώνα, καθώς έγώ υπάγω τώρα, έ- 
χοντες τριάκοντα έκλεκτά μουλάρια πρός πώλησιν 
καϊ καθ' οδόν τούς συναπαντά ό Άλής είς μίαν ρευμα- 
τιαυ πλησίον είς τήυ Τριβλιάβα, μίαν ώραν μακράν 
απο τήν Βοηοΰσαυ (Αώου), τούς δένει όπισθάγκωνα καϊ 
τους αρπάζει όλα τά ζώα' έπειτα στέλλει τόν ένα καϊ 
ζήτα δέκα χιλιάδας γρόσια διά λύτρα, άλλως ήθελεν 
άπεράσει ιϊπό το σπαθϊ ζώα καϊ άνθρώπους.

— Τί σκυλί ! είπε μετά ζωντανού τρόμου είς έτερος 
έμποροπλοίαρχος, οςις μετ' ένδιαφερούσης προσοχής 
ηκροάτο.

— Να μ' ένθυμήσθε, άκριβοί μου, τό σώμα του πο
τέ δέν θά λυώση, μετά πλείστης δεισιδαιμονίας προ- 
σεθεσεν είς ίερεύς ποιων πολλάκις τό σημεΐον τοΰ 
σταυρού.

— Τί ηλικίαν έχει;... δέν πρέπει νάήναι μεγάλος, 
διότι ή Χάμκω λέγουν, οτι είναι άκόμη νέα καϊ εύμορ
φη, είπε πάλιν ό έμποροπλοίαρχος'

— Δεν είναι ούτε είκοσι έτώυ καϊ είναι έως έκεί έ ■ 
πάνω έν θηρίον μαύρος ώς Μανιάτης, αίμοβόρος καϊ 
φαρμακερός.... δέκα χιλιάδάς γροσια μοϊ κοστίζει τό 
σκυλί, τό τέρας, προσέθεσευ ό έμπορος τών ήμιόνων 
βαθέως άναστενάζων.

— Μαύρος !... άμ' ή Χάμκω είναι ώς τό κρύου νερό 
δροσερά καϊ άφράτη, εΐπεν ό πανδοχεύς πανούρηως 
μειδιωυ' εδροσισεν ολους τούς Γαρδικιώπας... άν ειπής 
μαλιστα δια τήν Χαΐυίτζα κάθε εσπέρας γίνεται πό
λεμος ποιος Γαρδικιώτης πρώτος νά εύτυχήση.........

Τό αίμα τοΰ Άλή έπαγώθη, έπαυσε τήν κυκλοφο
ρίαν του, τό λογικόν του έθορυβήθη καϊ τά όμματά του 
ούτε έβλεπου ούτε διέκρινον Τούς ένώπιόυ του' τοΰ έ- 
φαίνετο ότι ολόκληρον τό Χάνι τοΰ Βελεαρέ περιε- 
στρεφετο ενώπιον του. Εν τουτοις ή καρδία του έπαλ- 
λεν άπό δονισμούς σφοδρούς, άν καϊ τά χείλη του δέν 
ετολμων τήν έλαχίστην λέζιυ νά προφέρωσι.

— Τάς δυστυχισμένας τάς γυναίκας!.... καϊ θέλεις 
βαρβαροτέραν μεταχείρισιν !... τούλάχιστον είναι πα
ρηγοριά, οτι οί Γαρδικιώται είναι Τούρκοι καϊ οχι 
χριστιανοί, άλλως ήθελου έχει άρκετήν αιτίαν ό παα- 
σάς τοΰ Δελβίυου καϊ ό τής Παραμυθίας νά φήσωσι 
είς τήυ σούβλαν ολίγους χριστιανούς, είπε δεκαπεν- 
ταετής νεανίας μετά τόλμης ού τής τυχούσης. Ό Άλής 
έρριφε πρός τούτον βλέμμα έκφραστικόν, ΐυα σιωπή- 
ση, ώσεϊ να έγνωρίζετο ήθη μετά τούτου.

Αι στριγγλαι καλα να παθωσιν .. . έχουν αρκε
τού κόσμου καϋμένηυ τήν προβειάυ ... ό Θεός ήζεύρει 
πόσους άλλους ώς έμέ έχουν ζωματισμένους' τώρα θά 
ήσυχάσωσιυ οί δρόμοι καϊ θ' άνοιχθή τό έμ.πόριον, έ- 
κραζευ ό κτηνέμπορος άποτεινόμενος πρός τόυ παΐδα

Γ,ίτα στρέφων πρός τόυ ζενοδόχον, άλλά προς τον Α- 
\ή όποιαν ποινήν έδοσαν ; . . . υποθέτω θά τον εστει- 
\αυ είς τό χαμαμι τοΰ Γαρδικιού νά τριβή τους λουο- 
ιιένους.

— Τόυ Άλή !. . . άμ' του Άλή δέυ τον συνελαβον... 
ι·άτα ! .. . ό Άλής είναι τώρα τό θαύμα όλης τής Η
πείρου .... τόν συνελαβον πρώτου είς τό Καρβουνάρι 
πριν συλλάβωσι τήν μητέρα καϊ αδελφήν του' τον ε- 
δραζεν άπό τόν λαιμόν εκείνος ο φοβερος χειααρριω- 
της ό Μίλιος, τόυ έφερεν είς τό μοναστήρι τής Πολ- 
λ'ινας, του έκλεισεν είς ένα κελλί... καϊ λέγουν ότι κα- 
τέβη η ίδια ή Παναγία, τοΰ ήνοιζε, τόυ έζεβαλε και 
τόυ ιϊφήκε υά φύγη. .... ούδεϊς τώρα δύναται να ειπή 
πού εύρισκεται. Ό Βέλιος, ο Μιλιος, ο Χρήστος 
Μιλλιώνης καϊ ό παπά Εύθύμιος οί τέσσαρες τής οι
κουμένης περιφημότεροι άρματωλοϊ, ακόμη και ένας 
νέος άλλος άραατωλός, όστις λέγουν οτι θά γείνη ο 
πλέον μεγάλος όλων ό Νικοτσάρας, διεσκορπίσθησαν 
ό είς έπάνω είς τό Μαυροβοΰνι, όπου είναι ο φράγκος 
ό ιατρός τοΰ πατρός του, άλλος έπήγε νά τόν ζητηση 
είς τόυ Όλυμπον καϊ είς τό ποτάμι τοΰ Βαρδάρι (του 
Άζιόυ), άλλος είς τό Μέτσοβο καϊ ό Χρήστος Μιλιώ- 
νης μέ τόν πτωχόν Χαρζάυ αγά έπεστρεφτεν εις τα 
παλτά του λιμέρια τοι' Αρμυρόν καϊ του Βάλτου.

— Τί λέγεις ! λοιπόν ό Άλής δέυ είναι τώρα στο 
Γαρδίκι ; 'έκραζευ ύήτηλοφώνως ό πραγματευτής τών 
ήμιόυων κτυπώυ μετά κρότου τό γόνατου... μην εχης 
λάθος ; έγώ ήκουσα, ότι συνελλήφθη καϊ ότι τον έχουν 
καϊ αύτόν τώρα είς τό Γαρδίκι.

— Ψεΰμα' όποιος σέ το είπε λεγει ήτευματα, καθό
τι καϊ έγώ είμαι Γαρδικιώτης και κάθε ουο η τρεις 
ημέρας υπάγω καϊ κοιμούμαι είς το Γαρδίκι καϊ γνω
ρίζω τί λαμβάνει έκεί χώραν... ό Άλής σοι είπον, οτι 
πραγματικούς συνελήφθη πρώτος' πλην ολο το μονα
στήρι ομολογεί, ότι ή Παναγία τοΰ ανοιζε να εζέλθη 
είποΰσα είς τούς καλογήρους, οτι τό παιδί τούτο θα 
γείνη μέγας καϊ τρανός άνθρωπος.

—Άϊπάρθενε καϊ θαυματουργέ μήτερ τοΰ Θεοΰ Θεο- 
τόκε χαριτωμένη, σύ μονή δυνασαι τοιαΰτα ναπραζρς 
είς τόν κόσμον θαύματα, έκραζεν ο ιερευς πολλας με
τάνοιας ποιων, κλίνας δέ τό μέτωπον διά τινα λεπτά 
είς τό στήθος άπεστήθιζε ρητά καϊ τροπάρια.

— Κακή δουλειά αύτή ! έγερθεϊς ωχρότατος έκ τοΰ 
ενώπιον του φαγητού ό κτηνέμπορος καϊ σπογγιζων 
τούς μύστακάς του έκραζευ' κακή δουλειά, άν αύτος ο 
μούλαροκλέπτης είναι άκόμη είς τά βουνά . .. αύριο το 
πρωί θά φύγωσι τ άνήφ-ιά μου άπό τό Μοσχολούρι 
μέ είκοσι άλλα μουλάρια διά τον Αύλώνα. Ό άγιος 
Αθανάσιος ό προστάτης τών πτωχών ζωων νά δώση να 
μή περάσωσιν άπό τά Δερβένια τής Ζουχόγκορας, όπου 
είναι ή φωλιά τούτου τοΰ διαβόλου' ποΰ θά εύρω πα
λιν τόσας χιλιάδας γρόσια νά τά έζαγοράσω!

— Δές έχει? φόβο, κύρ Πολύχρονη, ό Άλής έχει καϊ 
γνώ)σιν καϊ προγνωστικού' άν ελευθερωθη απο το μο
ναστήρι τής Πολλίνας, δεν είναι αυοητος να μεινη 
πλησίον είς τό Τεπελένι, ή εις το Γαρδίκι, όπως και 
πάλιν συλληφθή. Θά διέβη τήν Βοηοΰσαυ καϊ θ’ άνέ- 
βη τόυ Πίνδου' είναι πολλά μιλιά μακράν απ εδώ 
τώρα, εΐπεν ό μεΐραζ, όστις πρό ολίγου είχε λαβει το 
μέρος τής μητρός τοΰ Άλή.

— Έγώ πάλιν είμαι τής έναυτίας γνώμης, μέ φω
νήν βαρείαν σοβαρώς εΐπεν ό έμποροπλοίαρχος, χαι- 
ρεκάκως ζητών νά έπαυζήση τούς φόβους τοΰ κτηνεμ- 
πόρου, έγώ πιστεύω τούναυτίον, ότι ο Άλής πρεπει να 
τριγυρίζη έδώ πλησίον καϊ όχι νά έφυγε' πολύ πιθα
νόν υά ήναι είς τήν Βαυέτζα ή δυτικόίς είς τα βουνά 
τής Μάγιας, διότι είναι αδύνατον υά αισθάνεται τήν 
μητέρα καϊ άδελφήν του άτιμαζομένας καϊεΰρισκομένας 
είς τοιαύτην θέσιυ καϊ ούτος νά κάθηται μακράν. Τού- 
ναντίον θά συνάθροιση όσα παλληκαρια δύναται, θα 
γυμνώση καϊ θά ληστεύση όσα καραβανια πέσουν εις 
χεΐράς του, "να συνάζη περισσότερα φλωρια' καϊ αν 
συλλαβή τά μουλάριά σου, Κύρ Πολύχρονη, φοβού
μαι, ότι τήν φοράν ταύτην, θά σέ κάμη νά πλήρωσής 
άντϊ δέκα τριάκοντα χιλιάδάς γρόσια.

— Έχεις δίκαιον, έχεις δίκαιον, κ έγώ είμαι τής 
αύτής γνώμης ζύων τήυ κεφαλήν προσεθεσεν ο κτηνεμ- 
πορος. . . τώρα όλα μου τά σχέδια ματαιοΰνται' του
λάχιστον νά μήν ήσαν τ’ άυήήτιά μου μαζή μέ τά μου
λάρια τό κακόν δέν ήτο τόσω μεγάλον .... ιίρχοντες 
προτείνω. . . .

— Τόν γνωρίζεις τον Άλή, κύρ Πολύχρονη; τόυ εί
δες καμμίαν φοράν ; τί είδους άνθρωπος είναι; ηρωτη- 
σεν ό πυρίπυους Άλής μετ' αδιαφορίας.

— Άν τόυ γνωρίζω ! άν τόν είόα ! ιιπεκριθη ό ημιο- 
υοέμπορος , .. καλλίτερα νιι μή τόν έγνωριζα . . . τόν 
είδα διαφόρους φοράς' είναι, ώς σας είπον, ένα θηρίου 
ώς έκεί έπάνω, μέλας, ισχνός με βούλημενα ομματα, 
μέ τρομερά μουστάκια καϊ μέ σκέλη έσχισμενα οπού 
Άς μίαν πηδησιάν πέρνει είκοσι ποδάρια. Είναι αλή
θεια οσα μάς εΐπας διά τήυ Χάμκω καϊ τήν Χαϊνιτζαν, 
επειτα στραφείς πρός τόν ζενοδόχον ώς να μη κατε- 
δέχετο νά έχη περισσοτέρας ομιλίας μετά, τούτου ή- 
ρωτησεν.

μετά επτά ημέραςς . . . άν έγνώριζευ ή Άθιγγάνη μου 
τά διατρέχοντα ήθελε κάθε άλλο αφήσει καϊ τρίζει 
πρός βοήθειάν μου' μήπως καϊ τώρα δέν ένασχολήται 
δι’έμέ; υπάγει νά ιινταλλάζη τήυ Χέϊθα διά δέκα χιλ. 
φλωρια, τά όποια θά ήναι αρκετά νά έζαγοράσω τήυ 
μητέρα καϊ αδελφήν μου καϊ νά έκδικηθο) ταΰτα τα τέ
ρατα τούς Γαρδικιώτας.... Ή Χέϊθα! ήΈμινε!! οποία 
καλλονή! όποια σεμνότης!... ή άθωότης βασιλεύει εις 
ολον τό αγγελικόν προσώπου της, είς τό βάδισμα της, 
είς τήν συμπεριφοράν αυτής καϊ εις αύτούς τους όνυ
χας τών δακτύλων της δύναται τιςνά τήν άναγνώση!... 
είναι θυγάτηρ τοΰ πασσιι τοΰ Δελβίυου! καϊ Άργυροκα- 
ζ'ρου ή αγαπητή θυγάτηρ τοΰ Καπλ'αν-πασσα! τοΰ πασ
σά τού Σαντζακιού, τοΰ Δελβινου, και τοΰ Αργυροκα- 
ς'ρου, μιάς τών κραταιοτέρων έπαρχιών τής Ηπείρου, 
συγγενούς τών ίσχυροτέρων βεηδων τοΰ Βουθρωτοΰ. τής 
Παραμυθίας καϊ τών Ίωαννίυων πρό πάντων δε γεί
τονας τούτων τών θηρίων τών Γαρδικιωτών. Ή Χέϊθα, 
ή Έμινέ, έγεννήθη Μουσουλμάνο, έινετράφη Χρί- 
στιανή καϊ ήδη έπιστρεφει πάλιν είς το Κορανίου. 
Ό Καπλάν-πασσάς καλλίτερου εχ_ει δεκάκις νά κρε· 
μάση τον Βελιον παρά νά τοΰ δώση τήν θυγατέρα του. 
Άς τόν άγαπα όσον θέλει ή Χέϊθα, διότι δεν είναι αμ
φιβολία, ότι τόν άγαπα, πρέπει νά ύπανδρευθή ένα 
ομόθρησκόν της βέην. Καϊ ποιον ε'ιλλον θά εκλεζη η 
έμέ ό όποιος έγνωρίσθην ήδη μετ'αύτής καϊ πρεπει να 
έκαμα καϊ έντύπωσίν τινα είς τό πνεύμα της κατα^ το 
διάστημα τής έκ Μαυροβούνιου οδοιπορίας μας, ο ο
ποίος έφείσθην τόσον γενναίως τής ζωής τοΰ εραστου 
της' έγώ, τοΰ όποιου ό πατί;ρ ήτό ποτέ βέης εις 
τό ίδιον Δελβινον, ό όποιος...... αδύνατον να μη
έπροζένησα μικράν τινα έντύπωσίν είς την καρ
δίαν της ! τούτο πλέον αύτή τό γνωρίζει καλλίτερου 
μου, διότι ό έρως καϊ ό ήλιος είναι δύο εήωτιαι που 
ποτέ δέν έκβάλλουσι καπνόν . . . καϊ μ ολον τούτο 
πρέπει νά αίσθάνηται μικράν τινα ζήλιαν δια την κα
τ άκτησιν μιάς τοιαύτης έζόχου είς τόν νοΰν και εις τα 
κάλλη νέας ώς τήν Ζιδρέ ! . . . άλλά τήν Ζιδρέ ! φεΰ 
τήν Ζιδρέ ! τήν πιστήν, τήν άφοσιωμένην. τήν εκδι
κητικήν καϊ πολυμήχανου Ζιδρέ !! Θεσις δεινή και 
άνοικονόμητος! όποιας δήποτε καϊ άν με αποδώση εκ
δουλεύσεις ή δυστυχής αύτη Άθιγγάνη, και την ίδιαν 
της ζωήν πρός άνύφωσίν μου άν έκθεση, αδύνατον, 
άδύνατον καϊ πάντοτε έιδύνατον νιι τήν κηρυζω νόμι
μόν σύζυγόν μου. Ίσως δυνηθώ νά πράζω τοιούτον τι 
μετά τόν θάνατον τής μητρός μου, άφοΰ νυμφευθώ δυο 
ή τρεις θυγατέρας μεγάλων πασσάδων καϊ ιϊναβώ εις 
τι ΰΨος και κερδήσω μεγάλον πλούτον, τότε ναι, διότι 
ό,τι τις πράζη τότε έχει λίαν καλώς' πλήν έγώ ο Βελή- 
Ζαδές, εις τών πρώτων βέηδων τής Αλβανίας να νυμ 
φευθώ πρώτην τήνΆθιγγάνην καϊ μάλιστα όταν ο κο
σμάς γνωρίζη, ότι ήτον ή παιδίσκη τοΰ ιατρού του πα
τρός μου καϊ ήδη ή παλλακίς μου !! όταν ή μητηρ μου 
ούτε τ’ ονομά της θέλη ν άκούση .... άδύνατον! . . . 
άδύνατον νά τήν νυμφευθώ πρώτην ! έχε υγείαν Αλή, 
έχε υγείαν δόζα, έχε υγείαν μεγαλείου! άν πρα- 
ζω τοιούτον τι............... όχι' ούδεμία θυγάτηρ, ώς
όρθώς εΐπεν καϊ ό πραγματευτής τώυ ήμιόνων, ου- 
δεμώα θυγάτηρ βεζύρου, ή πασσά, ή βοϊβοδα θα 
μέ νυμφευθή, αί σχέσεις μου θά μείνωσιν εκεί ο
πού είναι, θ’ άποθάνω ώς δισήμαντος δερβισι/ς η φα ■■ 
κίρης, όστις έκαμε πολύν κρότον καϊ πολλούς γυρους 
χωρϊς άποτέλεσμα καϊ έπεσε χαμαί ιιποκαμωμενος 
καϊ άπνους έν τώ μικρω κύκλω του, εν τω μικρω <^α- δίω του. Φεΰ άνοικονόμητος θέσις! είς όλίγας ημέρας 
ή Ζιδρέ θά έλθΐ), θά φέρρ πλούτη, θά ελευθερωσρ ί
σως διά τών έπιστημίέν της τήν μητέρα καϊ αδελφήν 
μου άπό τήν άτιμίαν καϊ ένώ ήδη είναι συζυγος μου, 
ένω αισθάνομαι ότι πολύ τήν άγαπώ δεν δύναμαι να 
τήν κηρύζω σύζυγόν μου............ Ή όχι! όχι! .... ποτέ
δέν πρέπει τοιούτον τι νά πράζω ! ήφανισθην δια παν
τός' τούναντίον πρέπει όσον ταχιον νά εκλεζω μιαν 
σύζυγον καϊ νά μήν άφήσω ή σχέσις μου μάλλον να 
ριζώση. Οί οφθαλμοί μου έπεσαν έπϊ τής Έμινε .... άς προσκολληθώ είς τον πασσάν τοΰ Δελβινου εις την 
αύλήν του διά νά έπιταχύνω τον σκοπόν μου πριν έτε
ρος προλάβη . . . έπειτα δέν είναι ή Ιδία Ζιδρέ, ήτις 
πρώτη ώμολόγησεν ότι δέν πρέπει τις νά συλλογιζηται 
τά ρόδα τά πίπτοντα έκ τής τρικυμίας ; . . . καυμενον 
ρόδον ! ή γέννησές σου είναι ή τρικυμία σου και ουδεν 
άλλο... άλλ’ ή Άθιγγάνη είναι έκδικητική πολυμήχα
νος καϊ σοφή γυνή, είναι υπερήφανος και ζηλότυπος 
ώς γαλή, civ έννοήση τοιούτον τι, ποιος δύναται να 
προίδη τήν έκδίκησιν της ; δέν μέ τό είπε πολλάκις, 
ότι, άν προδώσω τόν έρωτά της θά μεταχειρισθή όλας 
τάς μαγείας της νά παίδευση καϊ έμέ καϊ τήν αντερα- 
στριάν της διά κολάσεων ζωντανών; καλόν ήτο να ή- 
δυνάμην νά μεταχειρισθώ πρός όφελος μου τας επι- 
στήμας της, τήν σοφίαν της’ πλήν όταν δεν δύναμαι 
τούτο νά συμβιβάσω, τί άλλο μετρον έχω ή νά προ- 
φυλάζω έμαυτόν καϊ τήν σύζυγόν μου καϊ τα τέκνα 
μου, έκβάλλων έγώ πρώτος ταύτην ιϊπό τήν μεσην, αν 
ή χρεία τό καλέση, πρϊν νυμφευθώ) τήν Χέϊθαν ; . . . 
σκληρά ειμαρμένη, ττώς περιπλέκεις τά ιινθρωπινα ! 
μήπως δύναμαι νά πράζω άλλως; Άν πρέπη έγώ και 
ή Έμινέ νά ζήσωμεν είς τόν κόσμον είναι έιδύνατον 
καϊ ή Ζιδρέ νά ζή συγχρόνως, διότι τό πρώτον όπερ

—Άμ' -φεύματα,.. τοιαΰτα πράγματα λέγονται πο
τέ φεύματα' άν εχης διάθεσιν έλθέ εις τό Γαρδίκι, 
όταν υπάγω έκεί, νιι τάς ίδής μέ τούς ίδιους οφθαλ
μούς σου.

— Μά' πώς είναι δυνατόν οί Γαρδικιώται υά μετά- 
χειρισθώσι τήν σύζυγον καϊ τήν θυγατέρα τοΰ βεη με 
του τρόπου τούτον; ήρώτησεν είς τρίτος, όστις άχρις 
ώρας έτρωγε καϊ έπινε κατα κόρον μηδενα προφέρων 
λόγον.

— Μήπως τό Γαρδίκι δέυ είναι γεμάτο ιϊπό βέη- 
δες !. . . υπάρχει άλλη τής Ηπείρου πόλις νά έχη τό
σους βέηδες; ύπερηφάνως ιιπεκριθη ό πανδοχεύς.

— Αοιπόν έννοεΐς με τα σωστά σου, ότι οί Γαρδικι- 
ώται ήτίμασαν τήν περιφημον Χάμκω καϊ τήν νεωτα- 
την θυγατέρα της, περισσότερου έντόνως ήρώτησεν ο 
ίδιος άνήρ.

— Άν έννοώ ! ... τί ένυοώ !. . . εδώ όλην την ημέραν 
τάς έχουν φυλακισμένας καϊ άμα νυκτώση δύο Γαρδι- 
κιώτες τάς λαμβάυουσιυ άπό τάς δύο χείρας καϊ τας 
περιφέρουσιυ άπό όδοΰ είς οδόν καϊ όποιος θελ,ει τας 
νυμφεύεται διά τήυ νύκτα έκείνην (α).

— Εντροπή καϊ μεγάλη έυτροπή είς τους Γαρδίκι · 
ώτας ! καϊ έγώ είμαι Γαρδικιώτης, άν καϊ γεννημένος 
είς τό Αργυρόκαστρου, άλλά δέν δύναμαι νά μή τούς 
κατηγορώ)... πολύ ήτο καλλίτεροι νά έφόνευαυ τάς δυ
στυχείς γυναίκας παρά μία τοιαύτη διηνεκής άτιμια. 
Έπειτα δέν συλλογίζονται, οτι η Χάμκο) ήναι θυγάτηρ 
τοΰ βέη τής Κοννίτσας καϊ συγγενής τόσων βέηδωυ, 
οιτινες θά έκδικηθώσι μίαν ημέραν τό Γαρδίκι ;

Τοΰ Άλή οί οφθαλμοί ήσαν έμπλεοι δακρύων καϊ 
μία μόνη λέζις του κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ήθελε 
τόν προδώσει' κατέπνιγε λοιπόν θλίφεις, αναστεναγ
μούς, δάκρυα καϊ έκδίκησιν είς τό στενόν τοΰ πεπιε
σμένου στήθους του.

— Όποιαν άτιμίαν ; .. . . ώς ή Χάμκω νά μήν ήναι
μέ τό όνομα ή αισχρότερα τής ’Ηπείρου γυνή καϊ συ- 
νειθισμένη είς τά τοιαΰτα. Μήπως αύτη ή άρπυια δέν 
έφαρμάκευσε τήν άλλην τοΰ Βελή σύζυγον καϊ τά παι
διά της; άποτόμως καϊ όργίλως έκραζεν ό πραγμα
τευτής τών ήμιόνων. "Οσον διά τήν Χαίυιτζα, κατα 
τό μπουμπούκι καϊ τό λουλούδι, άπό τοιαύτη μη
τέρα τοιαύτη θά έκβή θυγάτηρ, Ποιος συλλογίζεται 
τοιαύτας σκύλας, τών όποιων ή ζωή τοιαύτη ήτο πάν
τοτε .,, μήπως ό Άλής δέν είναι νόθος.... τον Άλή, 
τόν Άλή ; τόν μουλαροκλέπτην τόυ Άλή, να μού συν- 
ελάμβανον καϊ έδιδου τήν ζωήν μου καϊ ολον τόυκόσμον... 
αύτος ό’Αλής... ήζεύρετε καϊ έν άλλο πλέον περίεργον, 
οπού άκοσμος δέν γνωρίζει; είναι νόθος τοΰ ιατρού Λάν- 
ση, ό όποιος ημέρα νύκτα ήτο μέ τήυ Χάμκω είς το χα
ρέμι τοΰ Βελή βέη... ό Άλής τώρα ένυμφεύθη μίαν μά
γισσαν κατσιβέλλαυ τής τελευταίας τάζεως άπό τόν 
δρόμον μέσα, διότι τοΰ ΰπεσχέθη μέ τάς μαγείας της 
καϊ τάς προφητείας της νά τόν κάμη πασσάυ τοΰ Βερά- τι..... ή Χάμκω τό ήκουσε καϊ έπήγε νά σκάση, διότι ή
Κατσιβέλλα ήτο δούλα τοΰ ιατρού διά πολλά έτη καϊ 
κάτι παραπάνω καϊ γνωρίζει καλώς, οτι, αν κυριευση τό Τεπελένι ποΰ έχει μούτρα νά φέρρ τοιούτον ήτιμα- 
σμένον υίόυ έκεί μέ τήν Άτζιγγανα του επϊ κεφαλής 
τώυ άλλων βέηδων' καϊ ποιος βέης ή πασσιις θά τοΰ 
δώση τήν άδελφήν ή θυγατέρα του είς γάμον νά συγ- 
κατοικήσρ μέ μίαν βρωμογύφτισσαν.

Ό Άλής είς όποιανδήποτε άλλην περίστασιν δεκά
κις ήθελε περάσει τό γιαταγάνιόν του είς τήν καρδίαν 
τούτου' ήσθάνετο, ότι, άν ή συνομιλία έκείνη έζηκόλού- 
θει περισσότερον, δέν ήθελε δυνηθή πορρώτερα να 
κρατήση εαυτόν τελειώσας λοιτιόν τό δείπνου ηναφε 
καπνοσύριγγα καϊ έζήλθεν εις το περιαυλίου οια να 
καπνίση' πλήν έζήρχετο, ίνα δώση ελευθεραν εζο- 
δον είς τά δάκρυα του, έλευθέραν ροήν είς τούς συλ
λογισμούς του, ϊυα μή άκροάται τούς λόγους έκεινους, 
έκαστος τών οποίων βαθύτερον μαχαίρας έπλήγονε^ το 
στήθος του. Έκάθισεν έπϊ ενός λίθινου έδωλίου καϊ έ- 
βυθίσθη είς τους άκολούθους συλλογισμούς, εζ ωυ 
πρώτον ήδη έκτυλίσσεται ένώπιον μας τοΰ Άλή ο 
εύμετάβλητος έλα ττικός θηριώδης χαρακτήρ.

«Ποιος είναι ούτος ό μουλαρεμπορος! αν πεση εις 
τάς χεΐράς μου πρέπει υά τω δώσω μιαν ποινήν ο- 
μοίαν τών συμφορών τής μητρός μου, προς τας οποίας 
τόσου ούτος ό κάκιστος άνθρωπος χαιρεκακεί. Είναι 
άρα δυνατόν οί Γαρδικιώται, όσω βάρβαροι και αν 
ήναι, νά μεταχειρισθώσι τόσω κτηνωδώς δύο δυστυ
χείς γυναίκας, τάς οποίας ή τύχη τών όπλων παρε- 
δωκεν είς χεΐράς των; ώ Προφήτα! ή ατιμία αύτη εί
ναι τής έσχάτης θλίφεως καϊ άπελπισίας' αδύνατον 
ή υπερήφανος μήτηρ μου πλέον νά ζηση! τι λέγω !... 
άν άληθεύωσιυ όσα άπόφε ήκουσα, οί ’ίδιοι Γαρδι- 
κιώται μετά τας αίσχρουργιας των βεβαίως θα τας 
φουεύσωσι. Πού είναι )) Ζιδρέ !.. . θα είναι εδω αετα 
επτά ημέρας; .... επτά ήμέραι! τί μέ ωφελεί; τις οι- 
δεν ιιν ή δυστυχής μήτηρ κώϊ ή άδελφή μου ύπάρχωσι

(α) °0).οι οί του Άχη το -χ-ρί χτιμώτ-,ως
τ“Τ)ζ μήτρας av.1 του άττδ τούς Γχροί/.ΐ'Δτχς, ο Αΐοεσ. Κ.
Τ. S. ίσως stvxi ό μ.&'λ).ου χρ.ιρο).τι7ΐτος·) οιοει τχς χυτχζ
ηλτιρο'ρορίχζ^ τόυ.. Β'? σΐλ·103. (ilciiry Holland, τόρ. Β. σε), 15.)
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θα πράξη είναι νά έυωθή μέ τον Βέλιου! ... Ο Βε- 
λιος ! ό τρομερός εκείνος άνθρωπος ειυαι ικανός ως 
τόυ Χρήστου Μιλιώυην μιαν νύκτα εκεί όπου θα κοι
μάμαι ήσυχος, νά είσδύση εις την πολιν, εις την κα
τοικίαν μου, εις τόν κοιτώνα μου, να με φονευση ! . . . 
Άρα έλησμόνησευ, ότι η Αθιγγανη καθ ον χρονον, εγω 
έμονομάχουν διά τήυ ζωήν μου αυτή τον εκαλει, ωραίε 
μου καί άνδρεΐέ μου Βέλιο! ώραϊέ μου καί παλληκαρά 
μου Βέλιο!! Αί τώρα εννοώ ! τώρα ένόησα δια τι οεν 
με άφησε νά τόν φονεύσω ! . . . πρέπει να τής ήρεσε 
πολύ . ... με είχεν είπεί, ότι έμελλαν να κοιμηθώσιν 24 ώρας και δέν ε'ιχου άπεράσει δώδεκα και ούτοι ε- 
ξύπνισαν καϊ έφυγαν α
π' εκεί" ποιος άλλος 
τουςέξύπνησε ήήδύνατο 
νά τους έξυπυήση ή αυ
τή. ... Άυ τούτο είναι 
αληθές, ή Ζιδρέ αγαπά 
τόυ Βέλιου ήΖιδρέ είναι 
άπιστος, ή Ζιδρέ πρέ
πει νά ζήση όσου μόνον 
τήν έχω ανάγκην, καϊ 
άμα ΐ'δω τήν ώραν, άμα 
πλησιάση ή στιγμή να 
υυμφευθώ τήυ Έμιυε 
τότε πληρώνει την προ
δοσίαν της ώς τής πρέ
πει και συγχρόνως λαμ
πρότατα εκδικούμαι τόν 
περίφημου αύτου Βόλι- 
ον, όστις κατα πολλας 
νύκτας θά όυειρεύηται 
τήν Ζιδρέ και τήν θυγα
τέρα τού πασσά τού 
Δελβίυου.»

Τοιαύτα διευοείτο ό 
'Αλής απομακρυνόμενος 
άπό τό πρώτον θέμα τής 
λύπης αυτού, τούτέστι 
τά δεινά τής μητρός καϊ 
τής αδελφής του' τοιαύ
τα λέγομεν διενοείτο έ- 
χων κάμινον πεπυρωμε- 
υην ανθράκων τήυ φαν
τασίαν, τήυ ψυχήν καϊ 
τήν καρδίαυ του. ότε, ώ 
τής φρίκης, ό πραγμα
τευτής τώυ ήμιόνων πλη 
σιάσας τούτου έξ όπι
σθεν καϊ αύθαδώς κτύ
πων τόν ωμόν του, τω 
λέγει μετά, μεγίστης οι
κειότητας'

— Παιδί μου, παιδά
κι μου, είζεύρεις ότι εύ- 
ρισκόμεθα εις τον οκτώ 
βριου μήνα καϊ οτι κά 
μυεί εν φρικτόν ψύχος 
απόψε ; ....

— Μήπως μ' έκλαμ - 
βάνεις διά κανέν άπατά 
μουλαροανήψιά σου, ή 
κανέν άπό τά μουλάρια 
σου, παλιομουλαρα. .. . 
κάμε μου τήν χάριυ ιά 
μή τολμήσης υα μ εγ- 
γίζης άλλην φοράν.... 
ποιος σ' έδωσε τό θάρ
ρος ; ούτε σε γνωρίζω, 
ούτε μέ γνωρίζεις, έκρα- 
ξευ (ώς λυσσώδης κύωυ 
ό Άλής, όστις εκτός τοΰ IIP. ΎΕΧ.—II ΚΛΡΛΟΤΤΛ ΚΟΡΔΙϊΥ. ("la's σε). 144.)

οτι διεκόπτετο τώυ σπουδαίων αυτού συλλογισμών, 
ησθαυετο συγχρόνως τό αϊμά του έτοιμου υά τόν πυρ
πόληση εις την προσέγγισιυ τούτου τού άνθρώπου.

— Αμ σε το λέγω ψυχοπαίδι μου διά τό καλό σου, 
άυασπώυ τούς ώμους ψυχρώς ειπεν ουτος' σέ τό λέγω 
διά τό καλόν σου, παιδάκι μου, έπειτα, άν δέν θέλης 
ν' άκαύσης τήυ συμβουλήν μου, κακά καϊ ψυχρά καϊ 
ανάποδα, τόσου τό χειρότερου δι έσέ . . . σάυ έχεις 
παιδίσιο κεφάλι .... έχεις μάννα νά σέ κλαύση; 
ήρώτησευ τούτου είτα σοβαρώτερον.

— Αν δέν κοντινής τήυ γλώσσαν σου, χωργ,άτη 
μουλαρά, αμέσως θά εγερθώ υά τού τήν κόψω, διότι 
V χωργιατιά σου καϊ ί] αύθάδειά σου δύνανται υά προ- 
ξευησαισι πολλά εις πολλούς κακά. Χέ συμβουλεύω 
λοιπού νά κρημνισθής έιπ' εμπρός μου, διότι άυ άνοί- 

τ°· χείλη σου νά προφέρης ευα έτι λόγου θέτω είς 
ενεργειαυ όσα ήόη σε προλέγω, έγειρόμευος καϊ προσ- 
καλών αυτόν εκραξευ ο Άλής, υστις έδράττετο ήδη τής 
ευκαιρίας υά τιμωρήση τόν υβριστήν τής μητρός του.

— παλιόπαιδό ! οτε έξήλθες άπό τής όρνιθας 
τ αυγό, θά σηκώσης χέρι εναντίου μου; άμ πιάνω τό 
καρύδι σου και σε πνίγω έως δτου υά είπης αμήν ή 
α μ αν, διότι δε καλοξευρω ακόμη άν ήσαι χριστιανό- 
πουλο ή τουρκάκι, ύψηλοφωνως καϊ μετά καταφρο-

νήσεως μειδιών, πτύων συγχρόνως χαμαί, έκραξεν ι 
ούτος πλησιάζωυ μάλλον διά υά τόν φοβερίση ή νά I 
τόυ έγγίση.

Είς τήν άπείλήν καϊ τάς αμοιβαίας ύβρεις οι πλεΐ- 
στοι τοΰ καραβανιού, ετοιμαζόμενοι ν' εϊπέλθωσιν είς 
τήυ κλίνην, έξήλθου είς τό περιαύλιου, ούσης δέ λαμ- 
προτάτης τής πανσελήνου ήρξαυτο υά διασκεδάζωσιυ 
έρεθίζοντες άμφοτέρους πρό πάντων δε έμπαιζουτες 
τόν πραγματευτην τών ήμιόνων.

Έν τούτοις ό ’/ίλή?, όστις ούτε πραγματευτής ήτον, 
ούτε βιομήχαυος ούτε τεχνίτης, ούτε αίμα ραγιά εΐ- 

χευ εις τάς φλέβας του, ώς οί πλείστοι ούτοι καλοί 
καραβαυιώται, οίτιυες άλλο άπό λόγους κενούς καϊ 
γέλωτας δέν έγνώριζου, ιϊλλ’ ήτο κλέπτης τώυ ορίων 
καϊ άρματωλός τής έποχής εκείνης καϊ μάλλον είθισ- 
μένος είς τά κτυπήματα, χωρίς υά δώση πολύν καιρόν 
εις τούς κυρίους τούτους υά έξακολουθήσωσι δωρεάν 
διασκεδάζοντες δι αυτού, όρμο, κατά τοΰ πραγματευ- 
τοΰ τών ήμιόνων μετά περισσοτέρου θάρρους καϊ τρο 
μερωτέρας λόσσης έκείνης, μέθ ης είχευ έπιπέσει κατά τοΰ Βέλιου, τώ δίδει φρικτήν πυγμήν είς τόν δεξιόν ο
φθαλμόν, "δευτέραν είς τούς όδόντας, τρίτην είς τό σή- 
θος καί χωρίς ούδεμίαν υά λάβη άυταλλαγήν περιτυ- 
λισσει τό υψηλόν έκείνου σώμα μέ τούς δύο βραχίο
νας του, τοΰ θέτει μίαν λεγομένην τριαποδιάν καϊ 
τον έξαπλόνει μέ τά νώτα έπϊ τής γής. Δεν ευχαρι
στείται εις τούτο, αλλά τόν πατεΐ μέ τόν δεξιόν πόδα 
εις το στήθος καί μέ τό χονδρόν πέδιλον τού τσαρου
χιού τοΰ αριστερού τώ δίδει τρομερούς λακτισμούς 
εις το προσώπου.

— Σώσατέ με τόν δυστυχή, σώσατε με, άδέλφια 
, . . . φθάνει, αφέντη μου, φθάνει, ήμαρτον, συγχώρη
σαν με, σώσατέ με, έκραξεν ό πραγματευτής.

Κατάπληκτοι πάιτες είς τό φαινόμενου όχι μονού 
δέν έτόλμων νά πλησιάσωσι του Άλήυ, φοβερίζοντα 

ότι ήθελε αφήσει τούτον καϊ άρχίσει τόν έπεμβαίυουτα. 
να τούς χωρίση, αλλ' ούτε δία λόγων έτόλμων υα τον 
παρακαλεσωσι καθ' όσον έβλεπαν την φρενήρη αυτού 
λύσσαν. Ούτος δε, άφεθεϊς είς τήυ μανίαν τής έαυτού 
έκδικήσεως καί νομίζων οτι έκράτει ΰπεσκελισμέυου 
τινά τών Γαρδικιωτώυ, ήθελε φονεύσει τόν ήδη μυκαό- 
μενου πραγματευτήυ τώυ ήμιόνων, άυ τέλος ό ίερεύς, 
όυ είς τήυ τράπεζαν ε'ίδομευ, πλησιάζωυ δέν έκράτει 
τούς βραχίονας τον Αλή καϊ διά πολλών λόγων καϊ 
νουθεσιών δέν άπέτρεπε τούτον τοΰ άναποφεύκτου 
φόνου.

— Άυ κανείς άπό υ
μάς, οίτιυες λαμβάνετε τό μέρος του, έπιθυμή 
υά ελθη είς τόυ τόπον 
του, μολονότι είμαι ά- 
πηυδισμέυος, είμαι εδώ 
έτοιμος. "Οποιος τοΰ 
βαστά, άς πλησιάση' 
μέ τά χέρια, μέ τό σπα
θί, μέ τάς πιστόλας, μέ 
το τουφέκι, όπως θελει 
είμαι έδώ, τολμηρότερα 
εκραξευ ό Άλής άπει- 
λητικώς, ΰπερηφάυως 
καϊ βρουτωδώς, θεωρών 
καϊ αποτεινόμενος χω
ριστά προς ένα έκα
στον.

Οί δυστυχείς καρα- 
βανιώται, ούχι μόνον 
ώς άληθεϊς ραγιάδες κα- 
τέπιου τήυ προσβολήν- 
άλλά καϊ μέ τήυ σει
ράν του έκαστος εστρε- 
ψε τά νώτα καϊ εισήλ, 
θ εν εις τό πανδοχείου, 
λέγωυ παρηγορητικώς 
πρός τόν συνάναυδρόυ 
του «.ποιος γνωστικός 
καταδέχεται υά τά βά· 
λη μέ τούτου τον παρά- 
φρουα ;»

"Οσου διά τόυ δυστυ
χή έμπορον τώυ ήμιό- 
νων, καϊ τό προσώπου 
καϊ τό στήθος του ήτο 
μία ολόκληρος πληγή, 
έυ φρικτόν θέαμα. "Ε
λουσε λοιπόν τό προ
σώπου του δια. χλια
ρού ύδατος, τό έβαλ- 
σάμωσε, τό έσπαργά- 
υωσε είς φανέλας καϊ 
άλλα υφάσματα, και 
πανών άπήλθευ είς την 
κλίνην, παραγγέλλων 
νά κλεισθώσιν αί θύ- 
ραι τοΰ πανδοχείου, ινα 
αή φύγη ό νέος εκεί
νος, διότι έπροτίθετο 
τήν επιούσαν υά ένάξη 
τούτον ενώπιον τού κα- 
δή ή τών βέηδων τού 
Γαρδικίου.

("Επεται Κεφάλ. IB.).

ΛΕΙΨΑΝΑ ΕΚ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΝ 
ΤΟΎ ΦΡΛΓΚΛΙΝΟΎ.

Μεταξύ τώυ πραγμάτων, τά οποία είς διαφόρους j θέσεις άνενρεν ό πλοίαρχος Μακ-Κλιγτόκ, τον οποίον 
ή κυρία Φραγκλίνου είχεν ιϊποστείλει μετ' ΐίλλων έπϊ I τοΰ πλοίου Φώξ είς άναζήτησιυ τοΰ άυδρός της, όστις, 
εος γνωστόν, πρό χρόνων άποπλεύσας πρός έξιχνία- 
σιν διόδου κατει τόν αρκτικόν πόλον άπωλέσθη, με
ταξύ, λέγομεν, τώυ λειψάνων τής τοιαύτης ναυτικής 
έκδρομής τοΰ Φραγκλίνου, τώυ μετευεχθέντων είς 'Αγ
γλίαν, είσϊ καϊ τά έυ τώ άπέναντι πίυακι είκονιζό- 
μένα, ήτοι'1 κιβώτιου Ιατρικών. 2 ιιγγλικόυ πυροβόλου. 3 θήλαξ περιέχωυ σημαίαν. 4 φιάλη πυρίτιδας. Ο καταδυτική βελόνη. G έναυσματοκοιτείον. 7 βι~ 
βλιον προσευχής. 8τροχηλία. 9 διόπτραι. 10έ/>- 
γαλεΐου διά τόυ πάγον. I I θήλαξ. 12 θερμάστρα. 13 δακτύλιος. 14 όμματούαλια' τά δέ έυ τω πίνακι 
φαινόμενα άλλα είσίν όπλα τών Έσκιμωεντων.

ΟΠΨΑΙΠ ΕΚ'ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ.
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ΕΡΑΣΤΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΘΕΙΣ ΝΑ ΔΟΛΟΦΛΝΗΣΗ ΤΗΝ 
ΕΡΩΜΕΝΗΝ ΛΥΤΟΥ.

Προχθές έδικάσθη καί παρεμπέμφθη εις τό κακουργοδιζεϊον νέος 
τις, άγων τό δέκατου καί όγδοου τής ηλικίας αυτού έτος, καί κα
τηγορούμενος επί απόπειρα δολοφονίας κατά τής ερωμένης αύτού. 
Ή δίκη αύτη ήυ αξιοπερίεργος, καί μεγαληυ ταραχήν διήγειρεν έν 
τή γειτονία, έν η τό έγκλημα διεπραχθη.

ΊΙ νεάνις, ονομαζόμενη Έλίζα Δοουβέρρη, καί άγουσα τό εικο
στόν καί δεύτερον «το; τή; ηλικίας αυτής, σιέμενε κατά. χόν παρελ
θόντα δεκεμβρίου παρά τινι εύγενει άγγλω καλουμένω Λάκη, καί ό 
κατηγοοούμευος έπρότεινε νά νυμφευθή αυτήν, άλλ’ ή πρότασι; αυ
τού άπερριφθη ύπό τής Έλίζης. Ίΐ αποτυχία δ’ αύτη τοσούτον έ- 
πηοέασε τάς υοητικάς δυνάμεις τού μικρόνοος εραστού, ώστε ύπο- 
τίθεται, ότι άπεπειράθη καί προτερον δίς, όπως δολοφουήση τήυ Έ- 
λίζαν. Εσπέραν τινά κατά τά Χριστούγεννα, ένω ό Κ. καί ή Κ. 
Λάκη έκάθηυτο έν τή αιθούση, καί ή Έλίζα ήγέρθη ινα μεταβή είς 
τό παοακείμενου δωματίου πρός άναζτ.τησιν πράγματός τίνος, ήκού- 
σθη ή έκπυοσοκοότησις σιυοοβόλου τινός, καί ή σφαίρα εψαυσβ τό 
ούς τού Κ. Λάκη καί έθραυσευ όπισθεν αύτού τόν λύχνου καί τό 
κάτοπτρου. 'Αμέσως δ' είδοποιήθη ή αστυνομία περί τού γεγονότος 
τούτου, καί ό αστυνομικός ύπάλληλος Γουιχερ ύποπτεύθη καί συνέ
λαβε τόν κατηγορούμενου, άλλ*  επειδή ούδέυ έξήγαγευ έκ τών ανα- 
κοίσεωυ, ήυαγκάσθη νά απόλυση αύτόν. Τότε δ’ ό Κ. Λάκης ύπε- 
σχέθη άαοιβήυ SO λιρών είς τόν άποκαλύψουτα τόν άποπειραθέυτα 
τήυ δολοφονίαν κακούργου. Περί δέ τά τέλη τού ίανουαρίου ή Έ
λίζα άνεχώοησ-ν έκ της οικίας τού Κ. Λάκη, καί υπήγε νά διαμεί- 
νη μετά,,τώυ γονέων αύτή; είς τήυ εξοχήν, καί κατά τήν 1 3ην λή 
γούτος ό κατηγορούμενος άπεπειράθη πάλιν νά δολοφονήσω αύτήν. 
Τή 9η λήγοντος ό κατηγορούμενος άπήλθευ είς τήυ οικίαν τής κα
τηγόρου, καί έζήτησε νά ίδη αύτήν άλλ’ ή μήτηρ τής Έλίζης γιγυώ- 
σκουσα τά αισθήματα αύτής, είπεν, οτι δέν κατώκει έν τή αύτή 
οικία. Αίετά δύο δ’ημέρας περί τήν 7 1/2 ώραν τής εσπέρας, ένώ 
ή Έλίζα καί ή μήτηρ αυτής έκάθηυτο έν τώ μαγειρείω εχουσαι τό 
ποόσωπου έστραμμέυου πρός τόυ δημόσιον δρόμον, ηχούσαν τήυ 
έκπυρσοκρότησιυ πυροβόλου, καί δύο σφαιραι διήλθου ύπεράνω 
τόιν κεφαλιών αυτών καί έκτύπησαυ είς τόυ απέναντι τοίχου. Αί 
δύο γυναίκες διεσώθηταυ ώς έκ θαύματος έκ προφανέστατου κινδύ
νου· διότι έκάθηυτο πλησίον τού παραθύρου και είς τοιαύτην πρός 
άλλήλας θέοιν, ώστε αι σφαιραι, έάν διευθυνουτο ολίγου κατωτέρω, 
ήθελον διαπεοάσει άμφοτέρας. Πολλοί διαβάται είδου τόυ κατηγο 
ρούμευον περιπατούυτα έμπροσθεν τού παραθύρου τής οικίας τής 
κατηγόρου πρό τής ώρας τής απόπειρας, καί απερχόμενου εκείθεν 
έν μεγίστη σπουδή μετά τήν ώραν τής διαπράξεως τού εγκλήματος. 
Άπαυτες δ’ οί μάρτυρες ούτοι παρετήρησαυ, ότι ό κατηγορούμενο; 
έφτρευ όπλου τι ύπό τόυ έπενδύτην αύτού, καί γυνή τις ώρκίσθη, 
ότι διέκριυεν αύτό καλώς, καί ότι είδευ αύτόν προτερον ίστάμενον 
ακίνητου πρό τού παραθύρου τής κατηγόρου, και μετατοπισαντα 
άμα είδευ αυτήν. Ίί μάρτυς αύτη προσέθηκευ, on στιγμάς τινας 
μετά ταύτα, άφού άπεμακρύνθη είς αρκετήν άπό τού κατηγόρου 
άπόστασιν, ήκουσε τήυ έκπυρσοκρότησιυ όπλου τινός, καί στραφ-ί- 
σα, είδέ τινα τρέχοντα, όστις όιμοίαζε πρός τόυ κατηγορούμενον.

Μετά δε ταύτα έξητάσθη ό αστυνομικός ύπάλληλος, ό συλλαβών 
τόυ κατηγορούμευου, καί είπευ, ότι εύρευ έν τή οικία αύτού πιστο
λιού, όπερ ειχεν άρτίως κευιοθή.

’Αποπερατωθείσης δε τής καταθέσεις απάντων τώυ μαρτύρων 
τής κατηγορίας, ό κατηγορούμενος, όςις ειπ-'j άπϊώς, ότι ην αθώος, 
παρεμπέμφθη, όπως δικασθή είς τό κακουογοδικείον.

ΑΓ ΑΠΑΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΛΟΓΙΑ.
Τό παρελθόν σάββατου προσήχθη ένώπιόν τής αστυνομίας ώραία 

τις νέα καλούμενη 1\1αργαρίτα Δε'υτ, ήτις rtpvfiOc νά την διεΰ- 
θυυσιυ τής οικίας, έν η διέμευε. Κατηγορήθη δ’ ότι έλαβευ ύπό ^<υ- 
δή πρόφασιν χτήματα παρά τής λαίδης Καρολίνας Νήλδ.

ΊΙ κατήγορος όρκισθιϊσα, είπεν- «Χθές είσήχθη εις τήυ οικίαν 
μου ή κατηγορουμένη ύπό τής ύπηρετρίας μου καί είπεν, ότι ήν χή 
ρα μετά δύο ορφανών, καί ότι εστάλη πρός με ύπό τού ίερέως τής 
ί\ορ·’7.ς ημών, όπως δώσω αύτή χοηματικήν τινα βοήθειαν. Πρός δέ 
ή κατηγορουμένη μοι είπευ, ότι ό αίδέσιμος ίερεύς ίλαβεν επιστολήν 
παρά τής συζύγου αύτού, καί εμαθεν, ότι ήυ ασθενής. Δέν έπίστευ- 
σα δ είς τούς λόγους τούτους, έυθυμηθείσα, ότι ή κατηγορουμένη 
ήλθε πρός με καί κατά τό παρελθόν έτος, καί μοι είπεν, ότι 
μάτισευ υπηρέτρια, τού ίερέως τής ενορίας ημών, καί ότι ό ίερεύς 
ούτος εστειλεν αύτήν εις τήυ οικίαν μου. Κατά τήυ έποχήν έκείνηυ 
εδωκα τή κατηγορουμέυ/; 2 λίρας, καί δεν είδον αυτήν εκτοτε μέ
χρι τής χθές. ’Ενθυμούμαι δ ότι τότε μοι εδωκε ψευδή διεύθυνσιυ 
τής διαμονής αύτής, διότι καί περ πειραθεϊσα νά εΰρω αύτήν, 3iv 
ήύυνήθην νά αναν.αίΰ^ω ούδέυ ’ίχνος αύτής. Κατά μέν τήν πρώτην 
αύτής επίσκεψίν μοι είπευ, ότι ή μήτηρ αυτής εϊ/ε πρό πολλού ά- 
ποθάυει, ενώ χθές διέψευσευ αύτή έαυτήυ, είπούσα ότι ή γοαΐα αύ
τής μήτηρ -στί ζώσα. Ευνοήσασα δέ χθες, ότι ήυ φοβερά άπατεών, 
παρέδωκα αύτήν είς τήυ αστυνομίαν, άφού πρώτου εδωκα αύτή 2 
σελλίυια. Έδωκα δε κκτά τό παρελθόυ έτος τάς 2 λίρας, πιστεύου- 
σα, οτι εστάλη τώ όυτι ύπό τού αίδεσίμου ίερέως τής ένοοίας ήμώυ, 
καί ότι έμελλε νά είσό.θη, ώς ελεγεν είς τό νοσοκομείου. Ενθυ
μούμαι δε μάλιστα, ότι ιίπον αύτή τότε, «έάν ύπάγης είς τό νοσο
κομείου, έγώ θά λάβω μεγάληυ φροντίδα περϊ τών τεχνών σου·» 
άλλ’ άφού άυεκάλυψα τήυ απάτην, άυεζήπησα τήυ οικίαν αύτής, καί 
μόλις ήδυνήθηυ νά άνεύρω αύτήν γβές, ότε ήλθε νά έπαυαλάβη τήυ 
απάτην. Διό -θεώρησα χαθήαόν μου νά παραχώσω είς τάς χειοας 
τής δικαιοσύνης γυναίκα, ής ό χαρακτήρ έστι τοσούτον αισχρός 
καί επικίνδυνος έν τή άνθρωπίνφ κοινωνί^.»

Μετά δε ταύτα έξητάσθη ό αίδέσιμος Ιερεύς τής ενορίας, είς ήυ 
ανήκει ή κατήγορος, καί εποιήσατο τήυ έξή^ σύντομου κατάθεσιυ 
.-.Ουδέποτε έστειλα τήυ κατηγορουμένηυ είς τήυ οικίαν τής λαίδης 
Νήλδ, ουδ ειόον αύτήν προτερον. 'Ίίκουσα δ’, ότι ή γυνή αύτη 
ύπήγε καί είς άλλας οικίας, καί έζήτησε χρηματικήν συνδρομήν, εί
πούσα, ότι εγο) επεμψα αυτήν’ αλλ’, ό>ς προεϊπον, σήυ.ερον κατά 
πρώτον ααι ούδέποτε προτερον ειβον τό υύναιον.»

Μετά τήυ έξέτασιυ τού μά.ρτυρος τούτου, έξητάσθη καί ό συζλα- 
β&;υ τήυ κατήγορουιΐΐυηυ αστυνομικός υπάλληλος, οστις είπε· «κα
τηγόρησα τήυ κατηγορουμευηυ, ότι ελάμβαυε χοήματα δι’ απάτης, 
καί αύτη απεκρίθη, ότι ύπήγευ είς τήυ οικίαν τής λαίδης Νήλδ, ινα

λάβη έπιστολήυ τινα παρ’ αύτής καί είσέλθη είς τό νοσοκομείου· διό
τι επασχε τό στήθος αύτής.»

Λαίδη Νήλδ·— Χθες δέυ έξε'φρασεν ούδεμίαν λέξιυ περί τού νο
σοκομείου.

’Αστυνομικός ύπάλληλος.— Ίί κατηγορουμένη μοι είπευ, ότι ήυ 
χήρα μετά δύο τέκνων, καί ίκτοτε εααθου παρ’ αυτής οτι τά δύο 
ταύτα παιδία άπέθαυου,

‘Γπαστυυόμοτ.— Νομίζοι, ότι έξασκείς άπό πολλού ήδη χρόνου 
τό αισχρόν επάγγελμα τή; δι’ απάτη; άργυρολογίας.

Κατηγορουμένη.— Ούδέποτ’ ελαβου τά; δύο λίρας, περί ών λέ
γει ή κατήγορος.

’Γπαστυνόμος.— Θά άυαβαλο> τήυ δίκην σου επί μίαν εβδομάδα.
Ό ίερεύς τής ενορίας. — Δέυ θά δυυηθώ υά παρευρεθώ ενταύθα 

κατά τήυ προσεχή έβδομάδα ένεκα μακρού τίνος ταξειδίου.
Ύπαστ.— Τότε άυαγκάζομαι ν’ άπολύσω τήυ κκτηγορουμέυηυ.
Λαίδη Νήλδ’— Λυπούμαι πολύ, διότι τοιαύτη άπατεο» ήδυνήθη 

υά διαφύγρ τάς χειρας τής δικαιοσύνης. "Επραξα όμως τό καθήκον 
μου, έκθείσα εί; τό κοινόν χαρακτήρα λίαν επικίνδυνου.

Χάριυ διδασκαλίας των τταίδων και προς ποικιλίαν 
της ύλης προτιθίμςθα άττδ καιρού βις καιρόν να δήμο- 
σιζυωμ€ν τεμάχια τού αζιοΧόγου διδακτικού συγγράμ 
ματος τού ύττο τον τίτλον «Τού ςταιδδς ό προς μάθη- 
σιν οδηγός.»

Ούτ€ τδ ςύμίθοδον, συνοπτικόν και διδακτικόν συγ
γράμματος φθάσαντος ηδη την τρίακοστην πρώτην €Κ- 
δοσιν καϊ γεγραμμίνον πρωτοτύπως €ΐς την 'Αγγλικήν 
ύπο εύτιαιδςύτου Άγγλίδος, ovre τους γονοΐς είς διά- 
γερσιν τού πρός άνάγνωσιν ζήλου τών παίδων νομίζο
με άναγκαΐον νά διζγείρωμζν.

ΊΌΓ IIΛΤΔΟΣ Ο ΠΡΟΣ Μ1ΘΗΣΙΝ ΟΔΗΓΟΣ.
Έρώτησις. Τί είναι κόσμο;;
’Απόκρισις. ΊΙ γή έπί τής οποίας ζώμευ.
Έρ. Τις έκτισευ αύτήν ;
Άπ. ‘Ο παυταδύναυ-ο; και πανάγαθος Θεός.
Έρ. 'Υπάρχουσιν είς αύτήν πολλά πράγματα τ.ιρϊ τώυ όποιων 

επιθυμείτε νά μάθητε ;
Άπ. Ναι, ΰπάρχουσι πολλά.
Έρ. Έκ τίνοτ, λοιπόν, παρακαλόί, γίνεται ό άρτος;
Άπ. Έξ αλεύρου.
Έρ. Τί είναι άζευρου ;
Άπ. Σίτος αύ.εσθεϊς ύπό τού μ.ύ")ου,
Έρ. Εί; ποιαν βλάβην ύπόκειται ό σίτος;
Άπ. Είς τρία ήδη ασθενειών, ονομαζόμενα σείρικας, έρυσίβη καί 

άπσσβόλωμα.
Έρ, Τί είναι σείρικα; ;
Άπ. Όταν τά φύλλα τώυ φυτών καί ό καυλό; κιτριυίζωσι καί 

μα ραίνονται.
Έρ. Τί είναι έρυσίβη;
Άπ. Όταν ή χαύ.άμη καί ό στάχυ; προσβκλλωυται.
Έρ, Τί άπασβόλωμα ;
Άπ. "Οταν οί στά/υς, αυτί νά. ήναι μεστοί, γίνωνται μελάνες 

καί πλήρεις μαύρης κονεως ώ; ή άσβόλη,
Έρ. Τί είναι πίτυρου :
Άπ. Τό λέπυρου είτε δέομα τού σίτου. Ό μαύρος λεγόμενος άρ

τος γίνεται άφιυομένου τού πιτύρου εί; τό άλευρου.
Έρ. Μόνον έκ σίτου έγιυετο πάντοτε ό άρτο; ;
Άπ. Ούχί· εί; τούς προ’μνεσςίρους γ^ρόνους συχνότερα μετιγει- 

ρίζοντο χριθήν, βρόμην καί σίκαλχν πρός κατασκευήν άρτου, έπειδή 
ό έκ σίτου άρτος έθΐωρείτο τότε μν/ά'/.η σπατάλη.

Έρ. Μήπως καί τώρα οί πλ-ιστοι είς τάς έπαρχίας καί τά χω
ρία δέν τρέφονται έκ κοιθίυων άοτωυ ;

Άπ. Μάλιστα· καί έκ συνήθειας ποοτιμώσιν αύτούς ά.πό τώυ άρ- 
τωυ τών γινομένων έκ σίτου.

Έρ. Τί είναι τό άυ.υλον, ήτοι ή κόλλα τώυ υποκαμίσων ;
Άπ. Σίτος κοΛ·αβραχής έντός σκάφη; δι’ ύδατος καί έπί τινα; η

μέρας απλωθείς εις τόυ ήλιου.
Έρ. Τί γίνεται έκ τούτου ;
Άπ. Είς τόυ πυθμένα τής σκάφη; κατακά.θηται κατακάθισμα ω

σάν άλιυρου μυξώδες.
Έρ. Τί πράττουσι μετά τούτο ;
Άπ. Καθαρίζουσι καί ξηραίυουσιυ αύτό καλώς είτε εις τόυ φούρ- 

υου είτε διά τή; θερμότατος τού ήλιου.
Έρ. ΙΙοία ή χρήσις τούτου ;
Άπ. Νά καθιστώσι σκληρά καί άκαμπτα τά υποκάμισα καί ά).- 

λα γορίματα.
Έρ. Τίυκ άλλην φυτικήν ύλην μεταχειρίζονται αυτί τού σίτου, 

όταν >πάρχί7 τούτου ελλειψις ;
Άπ. Τό γεώμηλου (πατάταν).
Έρ. Τί είναι σεμίδαλις ;
Άπ. Άλευρου σίτου άπό τό ψιλόν κόσκινου περασθευ καί χρή

σιμου εί; θρεφιν τών άυαλαμβανόυτωυ έξ ασθένειας, καί είς κατα
σκευήν διαφόρων γλυκισμάτων.

Έρ. Τί είναι μακαρόνια ;
Άπ, Λεπτόν άλευρον σίτου, άιαμιχθεν μετά ).ευχώματος ώών· 

στέλλουται δέ εξ Ιταλία; καί Γερμανίας.
Έρ. Τί είναι μυρμηκέλλιου ;
Άπ. Τό αύτό μίγμα ώ; καί τά μακαρόνια, άλλά διαφόρου σχή

ματος.
Έρ. Πώς κατασκευάζονται καί τά δύο είς μακρά καί λεπτά νή

ματα ωσάν σκώληκες ;
Άπ. Βιαζουσα τήν ζύμην νά περάση διά πλήθους μιαρών τρυ

πημάτων ύπαργόντων εντός κιβωτίου, τό οποίου ομοιάζει τό τρυπη- 
τήριου τού μαγειοείου.

Έρ. Τίς ή διαφορά λοιπού μεταξύ μακαρουίωυ καί μυρμηκέλλιου;
Άπ. Τά μέν μακαρόνια διαπερώσι τρύπας πλατείας οίον αι φα- 

καί· τό δέ μυρμηκελλιον διέρχεται διά τρυπημάτων όσον τό δυνα
τόν υ,ιχρών, καί διά τούτο φαίνονται όις κλωσταί.

Έρ. ’Αρά γε τό ίδιου μύ'/μα, άλλ’ ύπό άλλο σχήμα, δεν πωλεί
ται εί; τά αρτοπωλεία καί παυτοπ&Ώ.-ΐα ;

Άπ. Μάλιστα· έν είδει λεπτών καί πλατειών ταινιών, τάς όποιας 
πολλοί προτιμώσι τώυ συριγγοειδώυ μακαρουίωυ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 27,1862 I
Έο. Πώς ονομάζεται τότε ; I
Άπ. Πάστη.
Έρ. Πόθευ φέρεται ; Ί
Άπ. Έξ Ιταλίας, καί είναι χρήσιμος είς ζωμούς καί άλ.λα πράγ. । 

μχιτα.
Έο. Τί είναι σίκαλις ;
Άπ. Είδος σιτηρού, τό οποίου άυαμιγυυόμευου μετά σίτου ήτό 

ποτέ πολύ εύχρηστου είς κατασκευήν άρτου.
Έο. Είς τί κυρίως χρησιμεύει σήμερον ;
Άπ. Είς τήυ άπόσταξιυ τώυ πνευμάτων.
Έρ. Τί είναι βρόμη;
Άπ. Τά σπέρματα είτε οί κόκκοι ετησίου φυτού γνωστού είς 

Ευρώπην.
Έο. Τί εννοείτε λέοντες ετήσιου γυτόυ ;
Άπ. Έντός ένός έτους αυξάνει καί μαραίνεται, ήγουν εϊμεθα ή. 

υαγκασμένοι νά. σπείρωμεν τόυ σπόρου ή υά φυτεύωμεν αύ"ό κατά, 
παν ?τος.

Έρ. Είς τινα κυρίως είναι εύχρηστος ή βρόμη ;
Άπ. Είς τήυ Ορί'-ύιν τώυ ίππων, καί είς κατασκευήν χόνδρου.
Έρ. Τί είναι χόνδρος ;
Άπ. Απλώς βρόμη ελεύθερα τών λεπύρων· είναι εύχρηστος είς 

κατασκευήν χουδροπτισάνης.
Έο. Τί είναι άλφιτα βρόμης ;
Άπ. Βρόμη ζλεσθείσα. Έζ τού αλεύρου τούτου χατασχ.ευάζονται 

πλακούντια καί διπυρίται.
Έρ. Τί είναι κριθή ;
Άπ. Τό λίαν γνωστόν είδος σιτηρού, τό μετά τόν σίτου πολυτΜ 

μότεοον o/.otv τών ά).λτων σιδηρών.
Έο. Πού αυξάνει ώ; ά'/ριον ;
Άπ. Εί; τήν Σικελίαν καί εί; άλλα μέρη τής μεσημβρινής Εύ- I 

ρώπης.
Έρ. Πού καί τί είναι ή Σικελία;
Άπ. Είναι οιραία νήσο; εί; τήν Μεσόγειον θάλασσαν.
Έρ. Εί; τί κυρίως χρησιμεύει ή κριθή έυ Ιΐύρώπη ;
Άπ. Πρό; κατασκευήν τής βύνη;, ήτις είναι κριθή βεβρεγμευη 

εί; ύδο>ρ έπί τρεις ή τίσσαρας ήμ ρας.
9[ύρ. Καί άοκεί τούτο μόνου ;
Άπ. Ούχί· έξάγεται καί άφίνεται εω; ού άργίσ/) νά βζαστά.υρ, 
Έρ. Τί γίνεται κατόπιν ;
Άπ. Ξηραίνεται είς Φούρνου τεΟερμασμενου δι’ άυθρακόκζου ή 

δι’ ανθράκων, ή δι’ άγύρ'ων. I
Έρ. Τί είναι άυθοάζοκκος (coke); 11
Άπ. Άνθρακες καέυτες εντός κ&κλεισμ·'υωυ φούρνων καί μετά. I 

βληθέυτε; εί; είδος τι τέφρας, χρησίμου όπου υπάρχει άνάγκη με- | 
γαλής θ-ρμόνητος άυεν χαπυοϋ.

Ί·’ρ. Τί είναι ξυύ.ά.νθράχες ;
Άπ. Ξύλα ήμιζεκαυμένα ή άπηυθρακωαιυα, άτινα σωοεύουται j 

είς στήλας ή σωρούς, καλύπτονται διά χορτοπλίνθωυ καί άνάπτον- 
ται· άλλ’ έπειδή ό αήρ δέυ δύυαται υά είσδύση έντός αύτών, καί ον. 
ται βραδέως.

Έρ. Είυοα οί ξυλάνθρακες χρήσιμοι είς τά διάφορα εργοστάσια ;
Άπ. Μάλιστα· όταν άπαιτήται ισχυρόν πυρ άνευ καπνού, ποο- 

σέτι είς κατασκευήν τής πυρίτιδα; κόνεο»;.
Έρ. Ποία ή χρήσις τής βύνης ;
Άπ. Χρησιμεύει εί; κατασκευήν τού ζύθου’ πρό; τούτο θερμόν 

ΰ9ωρ έκχέεται έπί τής ^ύνης- καί τό εντεύθεν προελθόν υγρόν άυού 
μείυη έπί τινα χρόνου ά.πο/μ·>ρίζεται καί καλείται γλεύκο;.

Έρ. Τί γίνεται μετά ταύτα ;
Άπ. Έπειτα βράζεται μετά, τιυω/ λυκίσκων, οίτινε; μεταδίδω· . 

σιν εί; τό υγρόν πιχ.ράν τινα γεύσιν, καί συντελούσιν είς τό υά έμ- 
ποδίζωσι τό οξύνισμα· μετέπειτα ύφίσταται τήν ζύμωσιν καί φυλατ- 
τεται εντός πίθου ή βαρελλίου. I]

Έρ. Τί ευνοείτε λέγοντες ζύαωσιν ;
Άπ, Ευνοώ τήν ενέργειαν εκείνην, ήτις γεννά 'υ}ιάζουσάν τινα 

όξείαν γεύσιν εί; τό υγρόν.
Έρ. ΙΙώ; αποβάλλεται ή γεύσις αύτή ;
Άπ, ’Ολίγον κατ’ ολίγου καταπαύεται άφ’ έαυτής· μετά τούτο 

επιπωματίζεται·το βαρό.λιου, καί ο ζύθο; κατασταλαζει καί είναι 
καλό; είς πόσιυ.

Έρ. Άπαιτείτοι παν εϊ^ος ζύθου χαί οίνου νά ύποστ^ ζύμωσιν; 
Άπ. Βέβαια· κκί ίνα ΐπιυοηθήσωσι τούτο μεταχειρίζονται προ-

1\ρ. Ίι είναι προζύμη ;
Άπ. Ί1 ύλη ή γευομένη έζ τή; ζυμώσεω; είτε βρασμού τού έκ 

τή; βύσης ρευστού. ।
Έρ. ‘Υπάρχουσι διάφοοοι βαθμοί ζυμώσεω; ; ,
Άπ. Μάλιστα- ό πρώτος βαθμός λέγεται οινώδης είτε οίυοπυευ- 

ματώδης ζύμωσι;· ό δεύτερο;, όξώδης, καί ό τοίτο;, σηπεδουώδης,
Έρ. Τί πράγμα είναι λυκίσκο; ;
Άπ. Είναι βί ά.π-ξηραμέυοι άυθογόροι οφθαλμοί ωραιότατου φυ

τού, όπερ αύξαυει περιτυύισσόμενον περϊ μαχρά ρα^αία.
Έρ. Πού ύπάρχουσιν οί κυριώτεροι αγροί οί παράγοντες τόυ λυ 

κίσκου ; ·
Άπ. Εί; τήν Ιπαργμαν τή; Αγγλία; ΚΈτ, καί πλησίον τού Φάρ- 

ναμ εί; τήυ επαρχίαν Σαρρέηυ.
Έρ. Τί ονομάζεται παρά τοΐς ”^Αγγλοι; π ό ρ τ ε ρ ;
Άπ. ‘Υγρόν πν.ρασχιυαζόμςυον <κ μελαίυης βύνης καλλιστα άπε- 

ξηραμενη; χαί έκ λνκίσζ&Γν, οι'τιυες έβρασαν διά προζύμης.
Έρ. Πόθευ ωνομάσθη πόρτερ ; 1
Άπ. Έκ τού πόρτερ ήτοι αχθοφόρου, διότι έπίυετο πολύ πρό 

μιάς εζατουταετηρίδος ύπό τώυ αχθοφόρων ζαί τού εργατιχού ϊαού 
έν γίνει διά τό εύωνον αύτού.

Έρ. Τό ύπό τό όνομα ζύθος ποτού ήτο γνωστόν εί; τούς άρχαιο- 
τίρους ;

Απ. Μάλιστα· διότι οί Αιγύπτιο·, χατεσχεύαζου ποτόυ τι ονο
μαζόμενου χ ρ ί θ ι υ ο ς οίνος, όςτις πιθανώς ήτο εί^ος ζύθου, 
τούτο δέ ήτο τό κατ’ εξοχήν αγαπητόν ποτόυ τώυ Άγγλο-σαξώνωυ.

Έρ. Μετεχειρίζοντο τότε τόυ λυζίσκου εί; τήυ παοασχευασίαν 
τού ζύθου ;

Άπ. Ούχί· πρώτου τά. ζυθοποιεία τώυ Κάτω Χωρών κατά τάς 
άργάς τής ^εχάτης τέταρτης εχατονταετηρίόος μετεχειρίσθησαν τόν 
λυκίσκου.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΛΟΝΑ1ΝΟΝ, 26 Φεβρουάριου 1862.

ΑΙ1ΜΗΤΡΙΑΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ.— Σίτος. Κατά τήν παρελΘούσαυ 
ζζο’ν-άδα ή άγορά τών σιτηρών διετέλει εί; λίαν θολεράν κατάστα-

Αί δέ τιμαι, ευ τισΐ περιπτώσεσιυ, ύπεγώρησαν κατά σελλί- 
,07 τό χουάοτεο. Αί παοακατοθήκαι τώυ έπαοχιακώυ άγοοών δει- 
•/ΰουσι συμπτώματα σμικρύυσεως καί κατά συνέπειαν έλπίζεται, 

;Γι τταοελ-υσομέυου τού Μαρτίου ή άγορά θέλει άυαλάβει καί αί τι- 
jOl'i θά βελτιοίθώσΐ' πολλώ μάλλον, έάν κατά τόν Απρίλιον ή Μάϊον 

εξαγωγή έγχωρίου σίτου διά τήν Γαλλίαν, μ*  όλου οτι, κατά 
-ίσαν πιθανότητα, θέλομεν εχει πολλά; άφίξει; έκ Βαλτικής, άυ.α 
rfc ναυτιλίας έπαναληγΟείτης, καθώς καί έξ ’Οδησσού, Δουνάβεως 
ώι Νέας Ύόρκης προϊούσης τής έποχής. Αί τιμαί είς τό έξωτεοι- 
7.όν ελάχιστου διέφερου. Εί; Γαλλίαν καί τά; παρακείμενα; χώρας 
^έκλιναν μάλλον. Είς Βαλτικήν, ενθεν πρό τού τέλους τού Μαρ- 
■n'cu δέυ προσδοκώυται αφίξεις έγέυουτό τιυες πωλήσεις είς τάς προ- 

περίπου τιμάς. Ίί αγορά τού Βελγίου ήτον ήσυχος. Ίί τής 
'Οδησσού θολερά καί έκπτωτος, ένεκα τώυ έκ τής Δύσεως μεταβι- 
6ασθεισώυ άπευθαρρυντικώυ είδήιεωυ. Ίί κερδοσκοπία έν Τεογέ-

έπαυσε σχεδόν ύπό τώυ έυτεύθ-ν καί έκ Γαλλίας θολερών είδή- 
κ·ωυ. ΊΙ αγορά τής Νέα; Ύόρκης έπηρεάσθη πολύ ύπό τών εύοω-

βάης Γουζεράτης 70/—71/., φαιοί Φεροζεπόρης 63/—66 ., κίτρι
νοι Σκίυδη; 67/., Σήσαμου λευκόν 70/ , φαιόν ή μεμιγμέυον 66'— 
68/., Μήκωυ 59/—59 6, Νίγερ 42/. τό κουάρτερ.

Τά στέμφυλα είναι θολερά καί αί τιμαί τείυουσι πρός έκ- 

πτωσιν.
Τρέχουσαι, τιμαί*

Μήδιον............................. ερυθρόν 43/—50/.,...λευκόν 56/—90'.
Τριφυλλόσποροι..................................................................  — —
Κανναβόσποροι μικροί—σ. τό κουάρτερ... Όλανδικοι — σ. 50/. 
Κορίανον... ο στατήο16—18/. 
Κάρον (σιτάρι)....................................................................  26'-------- σ.
Λινόσποροιτό κουάρ., Βαλτικής 50/—o*!).,.  Βομβάης 64/--------
Λινοστέμφυλα κατά τόνον ..................... . ........ Λ. 9.10. —Λ .11.0
‘Ραπανόσποοοι’Ολλανδικοί..............................................—σ. —σ.
‘Ραπαυοστέμφυλα........................................................ Λ.5.0. ζζζΛ.6. Ο

ςζζ ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ. — Ί1 άγοοά τών αποικιακών προϊόντων 
ήτον είς καλλιτέραν κατάστασιν κατά τήν παρελθούσαν έβδομάδα. 
Πολλαί άγοοαί έγένοντο δι’ έξαγωγήν μέ όλίγας κερδοσκοπικά; πρά
ξεις. Αί προμηθεύσεις ήσαν όλίγαι καί αί άφίξει; ασήμαντοι. Αί 
τιμαί τού καφφέως, τού τείου, τώυ αρωμάτων, τού κακάου καί τών 
πνευμάτοίν ήσαν σταθεραϊ, τώυ δέ σακχάρεωυ αυατετιμημέναι, άλ
λά τού νίτρου καί τού όουζίου ήσαν έξησθενημέυαι. Τά βαμβάκια, 
ή μέταξα καί τά μαζλία άπήλαυσαν ύψηλοτέρων τιμών. Αί δέ πρά
ξεις έπί τού βύσσου (jute) ήλαττώθησαν καί αί τιμαί αύτού έξέπε- 
σαυ, ένεκα τής μεγάΥλης ποοσδοκωαέυη; έσοδίας. 'Η κοκκιυήλη έπί 
τέλους έδειξε βελτίωσιν καί πολλαί πράξεις γίν 
τιμάς. Έπί τώυ όΥλλουν όμω; βαφώ·

παϊζώυ ειδήσεων.
Αί αφίξεις άπό τή; 13η;λήγουτο; άνέβησαν είς 74 φορτία, έξ 

ων 46 ήσαν σίτου, 10 αραβοσίτου, 11 κριθή;, καί 7 άυαμίζτωυ. 
Αίλαβούσαι χώραν πράξεις ήσαν ό)ς ακολούθως· 7 περίπου γορτία 
σίτου Οδησσού Γίρζα πρός -riSj—49/6 καί 50/., Ταϊγανίου Γιο 
ζα πρό; 50/., Πολωνία; Όδησσού πρός 46/., καί Μαρία*. ουπόλεως 
ή Βεοδιάνσκη; διά τόυ Απρίλιον ή Μάϊον πρός 48/., έπίσης 'Οδησ
σού σκύηρός διά τό έξωτερικόν πρός 47/. τό κουάρτερ. 3 φορτία 
άοαβοσίτου πρός 31/—3 1/., 4 φορτία κριθή; 23/9—24,6, καί έν 
κυά'ζωυ Βαρβαρίας προς 31/. τό κουάρτερ.

Αί ποιλήσεις τής παο-λθούσης έβδομάδο; άνέβησαν εί; 78,596 
κουάρτερ σίτου. Ίί δέ κατά τού; κυριωτέρου; λιμένας τή; Μεγάλη; 
Βρεττανίας εισαγωγή σίτου καί αλεύρου άυέβη εί; 96,670 κου

άρτερ.

Τρίχουσαι τιμαϊ τών καθ'όδδν φορτίων ττροσορμισθη- 
σ ο μόνων βΐς Κουΐνσσ άουν η ΦαΧμούθ διά διαταγάς, 
περιλαμβάνουσαι €^οδα, ναύλους, καϊ ασφαλείας 
μόχρι του Αιμόνος τη? εκφορτώσεως εν καλή κα- 
ταστάσεΓ 
Διά τό εξωτερικόν είναι 1/—2 

Σίτου Βερδιάνσκης 
» Μαριαυουπόλεω; 
» Ταΐγαυί 'υ 
» Γίρκα Όδησσού 
• Σαυδομίρζας 
» Όδησσού Πολ. 
» Βαυατ.
» Ουγγαρίας
• Γαλαζίου ι
■ Ίβραιλας
» Αΐγύπτου Σαίοη;
» Βεχάρας 
• Ένετίας 
» ΙΠιλβαυζίας 
» Ίΐλεζτροκοζζίνου 
• Αμερικής λευκού
* “ χειμερινού

Κριθής Όδησσού 
» Τ αϊγαυίου
» Δουνάβεως 
ι» Αΐγύπτου 

Αραβοσίτου Γαλαζίου 
• ’Οδησσού 
» Ίβοαέλας 
» Φοξωυία;
β Αμερικής μεμιγμίνου
* » αυτρίνου
» » λευκού

τό κουάρτερ 
ν.ϊ 492 Ιίτραι

αί 180 λίτραι

αί 492 λίτραι

αί 480 λίτραι

αί 
αί

αί

πεοισσοτεοου.

53/ —S3 6 
50 6—51,6

53/’ 
49/ 
53/

47/ —19/.
45/ —47/.
93/ -40/.
36/ —38/.

Βεχάοα; 
Μν-ζαγι

492
4 80

αί

ί.ιτραι 54/ —aa/. 
άίτραι 52/6—53/6

» 54/ —54/6

400 λίτραι

4 92 λίτραι

αί 4 80 λίτραι

αί 4 80 λίτραι

Βρίζης (σηκάλεως) Δουυαβεω; αί 480 λίτραι 
• ’Οδησσού · ■

τό κουάρτερ

Έρ. Τί είναι κοιθόχουδοο; ;
Άπ. Κριθή έλΐυθέρα λεπύρων καί 

ζου ς έσχηματισμέυη.
κρούς στρογγύλους χόχ- 

(Ά χολουθεί)

ΠΝΕΥΜΑΤΑ. 'Ρούμια καλής μέχρις άρίστης ποιότητος διατε- 
λούσιυ εί; καλήν ζήτησιν μέ πλήρεις τιμάς. Αεμεράρας δόκιμα τι 
μώνται 1/8—1/9 είς δοχεία, καί 1/10—1/11 εί; βαρέλια. Λή- 
ουαρδς 1/7—1 /71, ’Ανατολικών Ινδιών καί Μαυριτίου 1/6—1/θ^ 
δόκιμα τό γαλονιού. ΊΙ παρακαταθήκη είναι ετι μεγαλειτερα τής 
παρε'λθούσης έποχής, χαί αί τιμαί όλων τών ειδών έντελέστεραι.

ΝΙΤΡΠΔΙΙΣ ΣΟΔΑ πωλείται πρός 14/—14/3.
ΘΕΙΟΝ. Διάφορα συμφωνητικά έγένοντο διά μελλούσας φορτώσεις.
TEPEBEN1NU. Ασήμαντοι τιυες πωλήσεις έγένοντο εί; Αμερι

κανικήν πρός 66/6—67'. καί είς Γαλλικήν πρός Gif—Qof. τόυ

υουται πράξεις προφυλακτικω 
\ακίου), άυθοκοόκου καί ίνδο- 
’ινθήνη καί ή ρητίνη έξίπεσαν 
ματα ήσαν εύθηνότεοα. ζζζ

ΜΕΤΑΛΛΑ.— Κατά τήν παρελθούσαν εβδομάδα ή άγορά τώυ 
μετάλλων έδειξε πλείονα ζοιηρότητα πολλών προγενεςερων. ‘Υπάρχει 
δέ ιδέα, ότι αι τιμαί έφθασαυ του ύψιστου αύτώυ βαθμόν, καί οί 
άγοοασταί ήοξαντο νά προσίρχωυται ετοιμότεροι έυ τρ αγορα, οί 
δϊ πωληταΐ υά δειζυύωσι περισσοτίοαυ σταθερότητα, καί ένίοτε υά 
ζητώσιν ύύηλοτίοας τιμάς. Ίί εξαγωγή ιδίως διά τήν Αμερικήν 
αυξάνει όσηυ.έραι.

Χαλκός. Πολλαϊ πράξεις έγένοντο έπϊ αγγλικού χατειργασμέ- 
νου καί ακατέργαστου, αλλ’ είς εκπτώτους τιμάς. "Ηδη όμως ή α
γορά κατέστη σταθερωτέρα, καί οί πωληταΐ ζητοϋσι ύ^ηλοτέρας τι
μάς. Ό ξενικός είναι ήττον δραστικός καί μικρόν έκπτωτο;. Βούρρα 
Βούρόα έποΥλήθη κατά, τό διάστημα τής έβδομάδο; πρός λ. 97— 
λ. 97.10/. Καπούυδας πρός λ. 98— λ. 98.10/. 'Ισπανίας πρό; λ. 
88. καί Χελιού ποός λ. 88. έν Λιβεοπούλη.

Τό κ ύ τ ρ ι ν ο ν μ. έ τ αλλ ο ν είναι είς περισσοτέρων ζήτηιιν, 
καί ποΥλεΐται πρός δ^δ. κατά λίτραν.

Ό σίδηρος είναι είς καλήν ζήτησιν, άλλ 
παραγγελιών, ι 
μησιν τινα. Λί 
έργοστασίοις, υ

Ό Σκωτικό; χ ο υ δ ρ ο σ ί δ η ρ ο

Ό ’Αγγλικός ·.
τού λ

χοοχου ησαν

ΒΑΜΒΑΚΙΑ. Ή άγορά τουν βαμβακίωυ έυ Αι 
θεοά. Σουοάτης πωλούυται ποό; β^δ.—ΙΟ,^δ. 
12^δ.—13δ. καί Περυάμης πρός 12|δ.—13δ.

ΜΟΛΑΣΣΑ. Είναι είς ζήτησιν καί αί τιμαί σταθεραϊ εί; τά 14/6 
—16/6 τόυ στατήρα κατά τήυ ποιότητα. Πολλαί πράξεις έγένοντο 
έπϊ μάλασσα; Μιλάνου κυρίως πρός 24/—23/. τόυ στατήρα 10/4 
δασμόν.

ΚΑΚΑΟΝ. Παραζατινόυ πράγμα είναι εί; ζήτησιν.
ΕΛΑΙΑ. Έκ διαλειμμάτων γίνονται πράξεις είς τό είδο; τούτο, 

άλλ’ εί; πλήρεις τιμάς. Γαλλιπόλεως πωλείται πρό; λ.36.10—λ.57 
τό τούυιου, καί Μαγαδόρα; πρός λ. 51.10—λ.52.

ΝΙΤΡΟΝ. Καλκούττης έπωλήΘη έπί δημοπρασίας πρός 39/— 
40/., καί μία μερϊς άχρώματος πρός 38 6 τόν στατήρα.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΙΙ ΣΤΑΦ1Σ. Ί1 άρτίως άυσφυείσα ζήτησις έυ τη ά
γοοά τού εΐόους τούτου έξαχο'λουθεϊ μετά π'λείονος ζωηρότητος, άλ
λά περιο>ρίσθη είς παραχατεινόν πράγμα, καί πριν ή τούτο έξαυ - 
τληθή, δέυ φαίνεται ότι θά ζητηθή πολύ τό καλόν. Πολλαί ποάξει;

κατά τό διάσπημα τής έβδομάδο; έπί παρακατεινού είδου; 
'. τόυ στατήοα, καί έάν ή ζήτησις έξαχο'λουθήση ούτω έλ
η καταυάλωσις τού Φεβρουάριου, περιλαμβανόμενη καί τ^ 

, νά ύπερβή τήυ τού αύτού μηνός τού παρελθόντος έτους
κατά 400—500 τόνου.'. Σήμερον έπωληΘησαν έπί δημοπρασία; 
35 περίπου τόνοι Οαλασσοβε^ρίγμ.ένου προς 24/—28/. κατά τήυ 
ποιότητα.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ.— Μ α γ κ ε σ τ ρ ί α 23 Φεβρουάριου, 
τόΐν ύφασμάτων ήτο είς x.aJJ.iripav κατάστασιν κατά τό
τούτο όχταήμερου. Πράξεις τιυες έγένοντο έπί λεπτοπάνων, 
πά.νοπ καί ά)ά.ο)υ ύφασμάτ&Γν είς τιμάς ύψηλοτέρα; τών τή; 
θούτης έβδοΓχάδος. ’Υπάρχει δέ ζήτησις διά τινα είδη πα 
τύπου κχι τού Τ, άλλ’ είναι περιωρισμέυη. Οί άγορασταί άποδει- 
)ιώσι υά προσέλθωσιν είς τήυ αγοράν έλευθέρως, άυαμένουτες τάς 
έξ ’Ινδιών καί Κίνας ειδήσεις, αιτινες κατά τάς τών πολλών προσ
δοκίας εσονται εύαρεστότεραι. ΊΙ α.γοοά τό)υ νημάτο>ν ήτο λίαν 
πεπαγιωμένη σήμερον, καί τοι όλίγαι πράξεις έγένοντο ένεκα τών 
ύφηλών τιαώυ άς έζήτουν οί νηυ.ατοποιοί.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.— Διαρκής ησυχία έπεχράτει έν τή 
έκτοχιστική αγορα κατά τό διάστημα τής έβδομάδος, Χθές όμως 
ύπήοχε καλλίτερα ζήτησις καί καλά γραμμάτια έξετοκίσθησαν πρός 
2J τοίς Ο/θ. Έπί τού παρόντος δέν φαίνεται έπικειμέυη οΰσιώδης 

τις άλλόίωσις.
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ. Τά Αγγλικά χρεώγραφα ήσαν σταθερότερα χθες 

καί ύφηλότερα παρ'ό,τι ήσαν τήν παρελΘούσαυ εβδομάδα*  
στιν 934—J τοίς τε μετρητοίς και τή προθεσμία.
λαιά 85^—85, νέα 741, τών 100 λιρών 761—76 
τών 5 τοϊς Ο/θ, 103, 102J καί 103|. Γαλλικά τών 
70φρ. 60έκ. Τά Ιταλικά τών 5 τοΐς Ofo, 08Ί,

πρ-

■00;

ΊΙ άγορά 
:εΖίυταϊου 

μαχρο-

τούτέ- 
Τουοζικά πα- 

’Ρωσσιζά.
3 τοί; Ο/ο,

εκα τής σπάνε ως 
•ιτύχωσιν άνατί- 

■ρέχουσαι τιμαί είναι λ. 5.2 6— λ. 5.5/. έυ τοΐς 
:ί λ. 6. 'ελεύθερος μέ’χρι τού πλοίου έν Λουδιυω.

τιμάται 4 9/1|—49/9.

/.ι εύχεοίστεοος, καί αί τι ζαί αύ- 
’,ήτησις δέν είναι δραστική.

’ ύπεοβολήν ήσυχος, καί αί τιμαί 
ών άποθηκοΓυ.

Ό ζ ί γ κ ο ς είναι σταθερό; είς τάς λ. 23.
Ό 'Αγγλικός κασσίτερος είναι ήσυχος, ό δέ ξενικός δια- 

τελεϊ είς καλλιτέραν κατάστασιν.
Ό λευκοσίδηρος είναι σταθερός.
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ— Ν ε ό κ α σ τ ρ ο ν 25 Φεβρουάριου. Έκ τής 

έγκυκλίου τού Κ. Ίωάυου Βάρκερ. Οί ναύλοι έξακολουθούσι λίαν τε- 
θολωμένοι μέ όλίγας ή μάλλον άνευ πράξεων. Λί διά τήν Μεσόγειου 
είναι αύθις χαμηλότεοαι κατά 5/. τό Κήλ. Διά τήν Γένουαν έξέπε- 
σαν άπό λ. 22.10/. εί; λ. 22. διά Νεάπολιν άπό λ. 22.10/. εί; λ.

διά τούς άλ.λους λιμένας ύπάρχει σπάνις έκτος είς ευτελείς 
Αί τιμαί τώυ γαιανθράκων περιλαμβανόμενων τώυ εξόδων 

' ,έ. ; διά τάς Αθήνα; είναι 28/9, Αλεξάνδρειαν 
3/. Βαρζελόυαυ 32 6, Κωυσταυτιυούπολιυ 28/9,

μ ό λ υ β δ ο
20.S/

κατά τήυ παρελθούσαν

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ. (Φεβοουαρίου 25.)
Ά ιζστερδ άμης β ρ αχυ π ρόθε σμ. α 11.16 — 1/2

» 3 μηνών 11.18 1/4- 3/4
'Ροττερδάμης » 11.18 1/4— 3/4
Άυ.βέρσης » 25.10 --- 4- 1/2
Γίουξελλών U 23.10 —42 1/2
Αμβούργου » 13.7 3/4—8
Παρισίων βραχυπρόθεσμα 25.10 —17 1/2

» 3 μηνών 25.40 —45
Μασσαλίας » 25.42 1/2—45
Φοαγκφόρτη; » 118 5,8- 7/8
Βιέννης » 1 1.5 —10
Τεργέστης » 14.5 —10
Κοπευάγης » 9. 8 —12
Πετρουπόλεως Β 32 1/2— 5 8
Μαδ ρίτης » 48 5,8- 3/4
Κ άδικος D 48 1/2- 5,8
Λιβόρυου » 25.50 —55
Γευούης » 25.17 1/2—52 1/2
Μιλάνου ϊ» 25.47 1/2—52 1/2.
Νεαπόλεως » 40 1 ■ 1/8
Παλέρμου 
Μεσσήνης

» 120 1/4— 1 2
» 120 1/2— 3/4

Λισβώνος 90 ήμερων 52 1,4— 3/8
Όπόρτου * 52 3,8— 1/2

22.5/. 
τιμάς, 
ναύλου καί ασφαλείας 
30 3, Άγκόυηυ 31, (
Γάδειρα 27/. Γένουαν 31/3, Λιβόρυου 31/3, Μεσσίναυ 28/9, Με- ! 
λίτην 27 9, Νεάπολιυ 30 9, ’Οδησσού 28/9, Παλέρμου 29/9, 
Σύρου 28/. Τεργέστην 30/9 καί Έυετίαυ 32/3. τόυ τόνου.

ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΊΙ άγοοά τώυ αλειμμάτων κατά τήυ παρελΘούσαυ 
έβδομάδα ήτον λίαν ήσυχος, καί αί τιμαί «τι χαμηλώτεραι. Όλίγαι 
πράξεις έγένοντο έτοίμως δι' έξαγωγήν, άλλ' ή επιτόπιος ζήτησις ή
τον σμιχροτάτη, ένεκα τών μεγάλων προμηθεύσεων έξ Αμερικής. 
Τήυ παοελΘούσαυ δευτέοαν ήτο σταθερά είς τά 45/9—46/. διά τε 
τον Μάρτιον καί τόν Απρίλιον μέχρι τού Ιουνίου, 48/. έζητήθησαν 
καί έπληρώθησαν διά. τούς τρεις τελευταίους μήνας. Κίτρινα άλειμ- 
ματοχηρία π&Αούυται αμέσως πρός 43 9—46/. Αυστραλίας βόεια 
προς 4 4/9, Όδησσού πρός 45/. ομοίως προ^άτεια πρός — 
46/6, Μεσημβρινής ’Αμερικής πρός 46/6, Άστεως πρός 46/. του 
στατήρα καθαρά μετρητά. Αί τιμαί είς Πετρούπολιν ήσαν μάλλον 
χαμηλότεραι καί 47 J αργυρά ρούβλια, έδέχθησαυ διά τόυ Αύγου
στον έπϊ προκαταβολή, χαί 46 αργυρά ρούβλια προπληρωτέα όλα. 
Τό δε συνάλλαγμα ήτο 331.

ΣΑΚΧΑΡΕΙΣ. ΊΙ ζήτησις δι’ έξαγωγήν ήτο μεγάλη κατά τό διά
στημα τή; έβδομάδο;, καί πολλαϊ πράξεις έγένοντο είς Άγγλικάς 
τετριμμένα; πρός 33/6 έλεύθιραι μέ/,ρ1· τού πλοίου, και είς Όλαν- 
δικάς πρό; 31/—33/. τόν στατήρα.

ΚΑΦΦΕΔΕΣ. ΊΙ άγορά εξακολουθεί λίαν σταθερά μέ πολλάς πρά
ξεις’ άλλ' ολίγαι μερίδες ύπάργουσι ύιύ. προσγοοάν. Κεϋλάνης έπί- 
φντοι έπωληΘησαν πρός 76/—80/., Εγχώριοι πρός 70/—71 6, 
‘Βίου εί; πλήοεις τιμά:

ΟΡΥΖΙΑ. Αί
Βεγζάλης κοινά

24/ —24,6 
24/ —24/6 
23/6—24/ 
23/6—24/ 
34/ —34/6 
34/ —34/6 
33/3—33/6 
33 6—33 9 
32/ —32/3 
32/3—32/6 
33/ —33,6 
32/6—33/.
32/ —32/6 
33 6—34/. 
34/ —36/. 
34/ —36/. 
17/6—18'. 
17/6—18/. 
29/ —30/. 
27/ —28/.

» Ταϊγανίου 
Ελέμου (Dari) Συρίας 
Κέγχρου Δουνάβεως

ΣΠΟΡΟΙ.— ΊΙ ζήτησις δι’ ό)α τά ε'ί^η τών σπόρων έξακολουθεϊ 
^Ζ0?· Αρκετή ποσότης άγγλιχού μηόίου προσεγίρθη είς τήν ά- 
yrjpav έττί ταίς τιααίς τής παρε'λθούσης εοόομά.όος. ’Εξωτερικόν 
ζ<υκόυ είναι σπάνιου καί άκριβόιτερου. Τριφύλλων καλής ποιότητος 
α7Γϊίλαυσε καλών τιμών. ΊΙ αίρα ήτον άφθονος καί έκ διαλειμμάτων 
Ε7Γωλήθη e£; χάς ποοτέοας τιμάς. Τό καναβοΰρι ύπετιμήθη. Τό ή- 
^ύσσ.ρο είναι σταθεοόν. Οι λινόσποοοι είναι σταθεοοϊ καί αί τιμαί 

*«λώς ύπεστηοιγυ.ίναι’ Βομβάης πωλούυται ποός 63/. καί Καλζούτ- 

'ί προς 60/. τό κουάρτερ. ’Ραπανόσποοοι καί έλαιόσποροι εί>αι 
U7rsPZ£^^^uivoi‘ Καλζαύττη; όαπανόσποροι τιμώνται 64/., Εομ-

αί 480 ).ίτραι

ιπί τώυ όουζίωυ είναι ασήμαντοι, 
αν ποός 10 9 τόυ στατήρα.

Τά έυ κυκλοφορία τραπεζικά γραμμάτια 
εβδομάδά ησαν λίραι 20,129,010, τό δί μεταλλικόν χρηματικόν 
λίραί 15,894,105.

— Έτερον Ιταλικόν δάνειον έκ λιρών 1,338,000 διεπραγμα- 
τεύθη ενταύθα κατά τήν παρελθούσαν έβδομάδα καί εύρευ έτύίμως 
δαυειστά;. Εύτυχή τά έθνη, τά όποια χαίρουσι τοσαύ:ηυ πίστιν»

Τό δάνειου τούτο θελει χρησιμεύσει προς άποπεράτωσιν τού σι
δηροδρόμου τού ΑΙαραμμάυα, όστις θέλει διατρέχει ρ.εταξύ Λιβόρ- 
υου καί Χιαβόυης. Τό ολικόν δάνειου ήτο λίρ. 1,782,000, ά.λλά 
414,000 λίραι έ)ήγθησαυ εί; Ιταλίαν.
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QPAIAI TEXNAI.

Η ΚΑΡΛΟΤΤΑ ΚΟΡΛΕΥ.

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 27, 1862. I
ιΡ0ΥΑΡ10Υ 27, 1862 ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ LH (<b )

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

Ό καλλιτέχνης 'Σχλένσιγγερ έζέθεσεν είς την εν 
Πα ρισίοις τών ωραίων τεχνών έκθεσιν την εν σελ. 140 
εικόνα παριστώσαν την Καρλότταν Κόρδεϋ ζωγραφι- 
ζομένην εν τή ειρκτή ύπό τοΰ Χάουερ, μικρόν προ τής 
έκτελέσεως τής θανατικής αυτής ποινής. Ή Μαρία 
’Άννα Καρλόττα Κόρδεϋ ήν έκ τών επισημότερων γυ
ναικείων εκείνων χαρακτήρων τών ειναδειχθέντων κατα 
τας φρικτάς περιστάσεις τής μεγάλης γαλλικής έπα- 
ναστάσεως' γεννηθεΐσα εις Καών καί άνατραφεϊσα 
μετά πλείστης έπιμελείας, κατέστη διά τής παιδείας 
αυτής άρμοδιωτέρα είς τό νά χρησιμεύση ώς αγλαΐ
α μα τής κοινωνίας μάλλον ή ώς μάρτυς έζωδηκότων 
πολιτικών αισθημάτων. Άλλά φαίνεται, οτι αί φυσι
κά! αυτής τελειότητες καθίστων αυτήν άκρως ευαίσθη
του είς τας τυραννίας, έζ ών έπασχεν ή Γαλλία εις 
τόν καιρόν της. Άπεφάσισεν όθεν νά θανατώση τόν 
βδελυρόν Μαράτον, καϊ μετ’ ολίγον έζετέλεσε τήν ά- 
πόφασίν της ταύτην, μεταβάσα έπϊ τώ σκοπώ τούτω 
είς Παρισίους, έπϊ τή προφάσει φιλικής συνεντεύζεως 
μετά τοΰ αντικειμένου τής έκδικήσεώς της είσήχθη είς 
τον κοιτώνα τοΰ λουτρού τοΰ Μαράτου, κάκεΐ μετά 
σύντομον συνδιάλεζιν έβύθισεν έγχειρίδιον είς τό στή
θος τοΰ θύματός της, ή δέ πληγή τώ έπέφερεν έν τά- 
χει του θάνατον. Ή δέ νεάυις πάραυτα κρατηθεΐσα 
παρεδόθη είς τήν αστυνομίαν' καϊ οί μέν οπαδοί τί)? 
τυραννίας κατηρώντο καϊ περιύβριζαν αύτήν, αυτή δε 
ιπι τή πεποιθήσει τοΰ οτι ειχεν υπηρετήσει τά δι
καιώματα τής έλευθερίας, γαλήνιος καϊ ατάραχος 
προσεκαρτέρει είς τήν τρομερόν αύτής θέσιν τής είς 
θανατον καταδίκης της. Κατά τήν ήμέραν τής άνα- 
κρισεως ενώ ό μέν πρόεδρος τοΰ δικαστηρίου τήν ή- 
ρώτα, οί δέ ένορκοι ήκροώντο τάς απαντήσεις της, πα- 
ρατηρησασα αύτη μεταζύ τών ακροατών ζωγράφον 
καταγινόμενον πρός έζεικόνισιν τοΰ προσώπου της, ά
νευ ταραχής έστράφη μετά μειδιάματος καϊ εύαρε- 
σκειας προς τόν τεχνίτην, όπως καταστήση εύχερε- 
στεραν τήν έζεικόνισιν. Ό Κ. δέ Λαμαρτϊνος λέγει 
ότι, «ο τεχνίτης, οστις έπιπολαίως είχε σχεδιάσει τά 
χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου τής Καρλόττης Κόρ
δεϋ εν τώ δικαστήρια), ήτο ό Κ. Χάουερ ζωγράφος ού
τος καϊ άζιωματικός τής πολιτοφυλακής' οτι όταν 
αΰτη επανήλθεν εις τήν φυλακήν της παρεκάλεσε τόν 
δεσμοφύλακα νά συγχώρηση τόν ζωγράφου, ϊνα είσέλ- 
θη καϊ συντέλεση τό σχέδιόν του' ότι ό Κ. Χάουερ 
είσήχθη, καϊ ή Καρλόττα τόν ευχαρίστησε διά τήν 
συμπάθειαν, ήν έφαίνετο λαμβανων διά τήν τύχην της" 
ότι εκάθησεν έμπροσθέν του γαλήνιος' ότι έζέφρασε 
προς αύτόν τήν έπιθυμίαν της τοΰ νά διαβιβασθώσι 
μετά τής εικόνας της είς τάς έπερχομένας γενεάς καϊ 
τα όπερ τής έλευθερίας καϊ ύπέρ πατρίδας αισθήματα 
τής ψυχής της' ότι συνδιελέχθη μετά τοΰ αύτοΰ ζω
γράφου και περϊ τής τέχνης του, καϊ περϊ τών τρε 
χόντων τής ήμέρας, έτι δέ καϊ περί τής ήσυχου τής 
τοΰ νοός της καταστάσεως, είς ήν εύρίσκετο μετά τήν 
επιτυχή έκτέλεσιν τής πράζεως δι' ήν έμελλε νά πά
θη' ότι ώμίλησε καϊ περϊ τών νεανίδων είς Καών φί
λων της, παρακαλέσασα τόν ζωγράφον, ϊνα λάβη μι
κρόν αντιγραφον τής είκόνος, είς ήν κατεγίνετο, καϊ 
το πεμψη είς τήν είκογένειάν της' οτι είς τόν ζωγρά
φον δεν παρεχωρήθη πολύς καιρός, ϊνα τελειοποίηση 
το έργον του, καθότι διεκόπη υπό τής άφίζεως τοΰ δή
μιου, οτι μόλις ή Καρλόττα έλαβε τόν καιρόν, ϊνα ευ
χαρίστηση τον Κ. Χάουερ, καϊ κόψη μίαν τών πλε- 
ζίδων της, τήν όποιαν τώ έδώρησεν' ότι τό ατελές 
τοΰτο σχέδιον, τοΰ όποιου μόνον ή κεφαλή είναι τελεία, 
τό δέ στήθος ημιτελές, σώζεται είσέτι έν τή οικογέ
νεια τοΰ Χάουερ.))

Ό Κ. όμως Σχλένσιγγερ καλώς ποιών έζωγράφισε 
τήν Καρλότταν έν τή ειρκτή ίσταμένην κατέναντι τοΰ 
ζωγράφου Χάουερ, είκονίσας λίαν έπιδεζίως πραγμα
τικήν ηρωϊδα τοΰ πατριωτισμού, τής οποίας ή νεότης, 
ή ζέσις, ή αρετή καϊ τό έζοχον τών σκοπών της συνη- 
γοροΰσιν υπέρ αύτής κατά παντός έναντίου. Ό Σχλέν- 
σιγγερ συνηγόρησεν ύπέρ αύτής διά τής γραφίδας του, 
δια δε τής επιδεζιου διαχειρίσεως τοΰ αντικειμένου 
επληρωσε τον φόρον τής καρδίας του πρός τήν μνήμην 
τί)? ενάρετου νεανιδος, ής τίνος ή εκούσιος θυσία πε- 
ριεποίησεν αύτή τον τίτλον «’Ιωάννα δ' Άκρ τής έλευ
θερίας.»

(ADVERTISEMENTS.)
Ο ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ 

ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ 1861 ΤΟΥ ΟΥΑΙΤ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ.

θεν τοΰ ισχίου.

Έθεωρηθη ύπό περπιου οιχχοσίύ") ιατρών ώς ή άποτεζε*  
σματίχωτερα εαεύρεσίζ εις την θεραπείαν της εντεροχοί).·ης. 
Χρησις χα/.υΖΰίνοϋ έζατηώίου, ποζζάζ.ίς έτπβζαβήί έχοντος 
άποτεζέσ/ζατα, δέν γίνεται’ είναι άπα/bv νττόδεμα περί τό 
σώμα δεδεμένον, ενώ ώς άνθισταμένη δΰναμίζ υπάρχει τό 
π ρ ο τ κ ε ο ά. ζ χ ι ο ν /.αί το π ρον ο ριοΰχον ρο· 
χλίον ευχολώτατα ζαΐ εγγύτατα προσαρ μοζό μένα, ώστε 
οΰοχμώς φαίνονται' δύναται σέ τις χχί χοιμώμενος νά φέρη. 
Περιγραφήν δύναταί τις νά ζάβη χμχ αιτήσει^ χχί ό επί- 
δενμος άποστέύ.χεται διά τοΰ ταχυδρομείου, άν άποττα)./, 
προς τον εργοττχτιχργην Mr White, 228, Piccadilly, 
London, ή περίμετρος τού σώματος, δύο δαχτΰύ.ους χά.τω-

Τιμή ετεροπ/ εύρον έπιδέ&μου 10τ.,21., 26σ. Go. χχί 31σ. 6ο.
Τιμή άμ.φιπ).εύρου 31 σ. 6θ·, 42σ., χχί 52σ. 6ο.
Τιμή δμ^χ/ι/.οΰ επιδέομχτος 42σ., χχί ή)2τ. Go.

ΕΑΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΔΙΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ, κτλ.

Δώ έξογκω/ζένας c/εβας /.χί οιχ πχοχς τάς έςασΟενήσείς ζαΐ έξογζώσει 
τών χνημών, εξχρθρώαείς /.τ'). Τ,ϊνχι πορώδη, ζεπτά ζαΐ εΰθηνχ, χχί 
ιροροΰντχι ώς τα. συνηθη περιπόοιχ. Τιμή 4σ. Go., 7σ. 6·, 10σ. χχί IG^. 
έκαστον.

JOHN ' HITE, εργοστχοιάρχης.
228, Piccatilly, London

JOHN GOSNELL & Co. (πρώην Price & Gosnell, 
ϊϊροσ/.χ'λοΰν τήν προσοχήν τοΰ χοινοΰ εις τα. χχόν.ουΟχ μ.ΰρχ.

Τού JOHN GOSNELL & Co., αί αρο>ματι/χί βρΰσείς, πιε'^όμενχι έζ- 
ιρίρονν γλυζυτάτην εύωοίαν.

Τού JOHN GOSNELL & Co., ή διΰ).ισμένη ).εδχντίς σ·/νιστατχι διά 
όωμάτια ασθενών χχί ώς ή χχ).).ιτέρα χαί γνησιωτέρχ τών όσων ες άν- 
θίων γίνονται.

Τού JOHN GOSNELL & Co., τό γνήσιον χαί μελανόν σαπόΰνι τού 
ΟΰίντΖο>ρ είναι οιχονομι/.bv χαί πχ/.χιόν. Εξαλείφει τήν χοχχινχσα χα,ί 
σχληρότητχ τού δερμ.χτος, χαί χαθιστα αυτό λείαν χχί /.ευχόν.

Τού JOHN GOSNELL & Co. Έ-ΰγενες άριαμα είναι τό εΰγενέστερον__
Τό Ε1ΓΕΝΕΣ ΠΑΧΤΜΕΡΟΝ [πομ.χδαί^ συνιστχτχι διά τήν ευωδίαν 

του χχί τήν τής αΰξήσεως τής χόμης επιρροήν του.
Τό ΕΤΓΕΝΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ διχιρημ. ώς τό χα'λλίτεοον χχί μχλχ,χτιχώτεοον 
Τού ΓΑΡΙΒΑΑΔΙΙ II ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ είναι το ελεχτότερον μΰρον. ' 
Τρΰ JOHN GOSNELL & Co. ή ζΰμ·η διά τους οδόντας είναι ή χα).~ 

όλων τών χόνεων, ασπρίζει τούς όδόντχς, ποοστατεύει τόν σ/'.άζ- 
τον χαί δίδει εϋο)δ(αν εις τό στόμα.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΒΑΦΙΙ Τ.ώΣ ΚΟΜΗΣ βεδαίχ νά σχημ.χτίσχ] χχθε είδους 
μελχνοΰ ή μχ'λί ιρυσιχοΰ χ; <μχτος. Δέν ράπτει τήν χόμην χχί δεν εχει 
ουσωοιαν.

Τού JOHN GOSNELL & Co. προνομ-ΐοΰχας βούρτσα ταυτοχρόνως 
παστρεύει ζαΐ λαμπρύνει τήν χόμ.ην.

Στ-λζονταί κατάλογοι παντού καί διχταγχί έζτελούντα' Κατασκευά
ζονται 12, Tlireo King-Court Lombard St. London,

ΟΡΟΛΟΓΙΑ BENSON

Χρυσά πωλοΰνται άπό 4 εως 100 γυινέας.
’Αρμυρά > » 2 » 50 »

Τά ώρολόγια στέλνονται πανταχοΰ δί εξόδων τοΰ ώρολογοποιοΰ 
Αιεύθυνσις 33 χαΐ 34, Ludgate Hill, London Ε. C.

ΙΙαραγγελίαι δύνανται νά σταλώσι ζαΐ πρός τόν Κ.

J. F Ο’ΒΚΙΕΝ,33, Brompton Square.

ΤΟΙΣ ΕΜΠΟΡΟΙΣ Κ ΑΙ ΠΑΟ1ΟΚΊ ΗΤΑΙΣ.
Παρισίων χαίΛονδίνου χαθρεπτώιι χ αί ο ix ιζχων 

έ π ί π 1 ω V έ ρ ·/ ο ς- ά α ι ο ν, 398 χαί 399, Oxford street, London W. 
συστηβέν τα 1822. Ό ChAHLES NOSOTTI προΐχα/εϊ τού; Ιπιθυμού'.ταί 
•ία Ιπιθεωρτ,αωαι τά χεγρυαωμένα οΐχιαχά έ’πιπί α ά.ρίσττ,ι χατααχευχ; 
συπατάμινα Ιχ χαθρεπτώα τοΰ ταίχαν χαί τχ,ζ τραπέζτ,ς παντόί εϊδ'.υι 
τραπεζών διπχω·) χαί μονών, χωρών, χαΟεχνών, γρααείων χορνιΖών 
είχόνων, Ανθοδοχείων, χτ).. χτί. Τό χατάαττ,μα τοΰτο άπέχτησε με·ματν,ν 
ιρήμ.ην οιά τάς αριστας ποιότητας τών πραγματειών του. Οί πλοιοχτήται 
ιδίως δρείνουσι νά επιστήσωσι τήν προσοχήν των επί τών έπίπ/Μν τοΰ 
χαταστήματος τούτου, /ατασχευαζομένων πρός στολισμόν τών αιθουσών 
/.αί δωματίων τών πλοίων. Είσοδος, 398 ζαΐ 399, Oxford-strcCt. IV. 
Εργοττάσιον, 3 ζαί 4, Great Chapel-street, ζαί 102, Dean-street. 
Αιαταχαί πρέπει νά οτέίν.ωνται -προ; τον Κ. J F. O’BRIEN, 33, Brom- 
pton Square. S. W. London

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣ ΧΡ1ΙΣΙΝ ΤΩΝ Ρ.ΟΥΤΗΚΤΩΝ 

C. Ε. HEINKE, 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

79, Great Portland St. London.
Ειοοποιεϊ τούς ίδιοχτήτας πλοίων ίαπό

ρους, πλοιάρχους χτλ. κτλ., ότι πολ)αϊ β·:λ- 
τιώσείς έγένοντο εν τώ χαλύμμα ιι * χό^α- 
λής καί τή λοιπή ενδυμασία >οΰ β·>. ι'ηχτο'.1, ήν 
γέρων δύναται νά μένη όσ: ν πλζιότερον )έλει 
έν τώ υδατι, πρός έςαγο^ήυ πραγμάτων, 
σπόγγων καί μαργαριτών έ' ιοΰ βυθού τής 
θαλάσσης, πρός δί. τούιοις η -ός χατασχευην 
θεμελίων λιμένων ή γεγυρόιν πρός έπισ/ευήν 
αύτών.

Α . τάςεως μετάλλιον έν τή ^Αγγλιν.ή εκθέσει τοΰ 1851 καί έν τή Γαλ
λική τοΰ 1855. ’Ύποδρύχιος μηχανι/.ος της Άγγλιχής, Γαλ).ι/.ή: *Ρ ωσ. 
σιχής, Ίσπανιχής, Πορτογαλλιχής, Καναδιχής, Ηεριδιανής, Βραζιλιανής 
χαί 3\νδιχής Ε.υδερνήσ·ως.

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

'Βζσ/ζεν τά; >χμπροτέρχ; μτ,χτ,νά; εί; θτ,χχ; παντό; είδον; 
οίχιαχν,ν χρτ,τεν, ων αί τιμίι ε'νχι ά-.ό νίζ·χ; 15 έω; 20 έζάστζ;. Αί 
μ.ηγαναι μας πρός γρήσιν τών ραπτών ζαΐ ύποδηματοποιών πρός λίρ^ς 
13 εως 15. Αίδονται ό’ δλαι ύ”’ έγγύησιν. Στέλ'/ομεν μεθ’ έ/.άστης 
χανής χαί οδηγίας έλληνισ^'. ΐυπωμένας, χαί δ αποτεινόμενος είς τήν διιώ 
θυνσιν τής έγημερίδος ταύτης θέλει λάΖει πληροφορίας περί τής 
μας. Διαταγή συνοδευομένη μεθ’ ενός τραδίγματος έπί τίνος χ^. 
τραπέζης τοΰ Λονδίνου, έ/.τε/είται παρα/ρήμα. Δΰαταγαί δύνανται νΐ 
σταυώσι ζαΐ πρός τόν Κ. JOHN Ε. Ο’ΒΐΙΙΕΝ εις τό γ ρ α γ ε ϊ ο ν rijj 
ε γ η μ. ε ρ ί ο ο ς ταύτης. Μεγάλη χατανά.λωσις δύναται νά γίνη χατχ 
τήν Ανατολήν τών ρ.ηγανών τούτων, άν άξιόγρεώς τις ήθελεν αναδεχτή 
νά γείνη πράχτωρ ήμο^ν' θέ/.ομεν τόν έγοδΰάσει διά μηγ^ανών /.αιτώ πχ. 
ραγωρήσει γενναίαν ύποτίμ.ησιν τών ανωτέρω τιμών.

ΤΟΥ 

ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ. 
(Α.Ρ1Θ. 87.) 

----------——
«Ευχαριστήσατε έν όνόματί μου τή' 

^χακήν διά τε τόν πατριωτισμόν αύτή 
/ήλον, ον διετράνωσε, καί τήν άφοσίωσιν, ήν 
,έδειξε κατά τάς δυσχερείς ταύτας περιστάσεις», 
'γράφε μετά τήν μάχην τοΰ Βατερλώ ό μέγας 
Ναπολέων πρός τόν στρατηγόν Cronchy (I). 
Οί λόγοι ούτοι είναι εύαγγελικόν ρητόν δι’εκα
τόν μονάρχην, φρονοΰντα, δτι αδύνατον ά/.λως 
«ως, τ°ΰ στΡατο'ύ μόνον δύναται νά βασι- 
}εύη έπι τών εθνών. Ό έπι τοΰ στρατοΰ αύτοΰ 
βριζόμενος ήγεμών έξ ανάγκης πρέπει ή νά 
fyY] αύτόν εις άεννάους έκστρατείας, ή άκαταπαύ- 
στως νά παρέχη αύτω προβιβασμούς καί "-·Λ 
ηατα. Άμφότεραι αί περιστάσεις αύται 
χαί όλέθριαί ε ί σ ι ν ε ί ς σ μ ι κ ρ ό ν καί 
σύστατον έθνος- ί’‘ Λ ------ - Λ 
οιασμέναι εύνοιαι, 
Ζαταπάτησις τής ιεραρχίας

και τον

I. Μ. SINGER & Co.
72, Cornbill Ε C.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΔΩΡΕΑΝ.

ΚΑΤΑΠΟΤΙΑ ΩΑΑΟΥΑΙΙΙ, 
Αδυναμία καϊ άτ'υνία.

Τα θαυμ.άσια ταύτα καταπότια, ταχέως άναζωογονοΰντα τό σύστημχ, 
αίίρουσι πάσαν αιτίαν αδυναμίας χαί ατονίας. Νέος ή γέρων, πλούσιος ή 
~^νη/., δο/.ιμάζων τό π-ρίγημον τοΰτο ίατριχόν, έν βραχεί άναλαμθάικ 
δύναμιν καί σθένος.

Βηζ, συνάγχη καϊ άσθμα.
Ο νόσημά τι τοιούτον νοσών, λαμ.οάνων όλίγας δόσεις καταπότι»») 

και έπιτρίοων τήν άλ.οιοήν έπί τού στήθους, έντός τριών ήμερών Θέ).α 
αισθανθή εντεύθεν μέγα. δγελος χ.ατά τήν έπαγγελίαν τοΰ χ.αθ. *Ωλλουχίιΐ,

Μητέρες καϊ θυγατέρες.
Είς τάς πρώτας τά χαταπότια ταΰτα είναι άνε/.τίμητα είς τινα περίο- 

οον τής ζωής, ένισχύοντα ταύτας νά. διέλθωσιν άβλαβώς τήν ζινόυνώ^ 
περίοοον τριώ>ν ή τεσσάρο>ν ετών, οτε τοσα,ΰται άπόλλυνται. Εις όέ τβ> 
νέας τό θειον τοΰτο γάρμαχον δέν έχει άλλο ίσον. Ιΐλείονες λεπτομέρειαν 
περιεχονται εις τάς εντύπους οδηγίας, τάς συνοδευούσας έχαστον /.ουτίον·

Ητταρ, στόματος, Ίτνβύμον^·
’Ολίγα.ι δόσεις τών καταποτίων τούτων χαθαρίζουσιν έζ τής χολής τοι 

στόμαχον, έπαναγερουσι τήν λειτουργεία.ν τοΰ ήπατος ζαΐ τών έντερα^ 
καί χαθαρίζουσιν ούτω τό αίμα, ώστε ό πάσχων λαμβάνει νέαν τρόποι 
τινά ζωήν. Πρός διατήρησιν /.αλής υγείας πας τις πρέπει νά παίρη 
απαξ τής έοοομ.άδος μίαν δόσιν τόϊν καταποτίων τούτων. Παντα/ού γημΐ· 
ζονται ώς ανώτερα, παντός ίατριχοΰ.

Τά καταπότια τοΰ Ώλλουαίη χρησιμεύουσιν ώς άριστον αντίδοτο) W 
^άς εςήςάσθενείας, τούς παντοειδείς—υρέτους τό σ.σθμ.α,τά γολεοι/.ά νοσί*  
ματα, τούς άχώρας, τά έντεριχά νοσήματα, τόν χ.όλιχα, τάς έμυράξ^ 
τών εντερων, τήν γθίσιν, τήν ατονίαν, τον ΰδρωπα, τήν δυσεντερία 
τό ερυσίπελα.ς, τήν αταξίαν τών εμμήνων, τούς σπα.σμούς, τήν ποδά'/ρ^) 
τήν χεγαλαλγίαν, τήν δυσπεψίαν, τάς φλογώσεις, τόν 'ί/.τεοον, τήν ήιτχτί· 
τιδα, τήν πλευραλγίαν, τάς αίμ.ορροίδας, τούς ρευματισμ.ους, τήν δνοΟΊ" 
ρίαν, τάς χοιρά,δας, τούς πονόλαιμους, τήν λιθίασιν, τήν ευρίτιδα, ** 
είδήματα, τά έλ/.η, τά. άγροδισιαχα πάθη, τήν έλμινθίασι., τήν aoW 
μίαν έξ οίασδήποτε αιτίας χλπ.

Τά καταπότια ζαΐ ή άλοιιρή πο)λούντα.ι «ις τό χατάστημ.α τού χα®’!' 
γητού Ώζζουαί·/;(Ilollowav)224 Strand, pres de Temple Bar, a Londrel, 
ζαΐ παρά πάσι σχεδόν τοις έντίμοις γαρμακοπώλαις τού πεπο'λίτισμί'^ 
χόσμου.— Τιμή Ισελ. 14^·, 4σ. Go , 11σ., 22σ., χαί 33σ. έκαστον 
χεΐον κατά τό μέγεθος. ‘Ο τά μ.εγαλείτερα λαμ.οάνων έχει μεγαλειτέρ1^ 
ώγελειαν. Όδηγίαι διά τόν πάσχοντα εξ οίουδήποτε νοσήματος προσ^" 
λώντα.ι έν έκάστω δοχείω.

HOLLO W A Υ
ΧΑΠΙΑ ΚΑΙ ΑΑΟ1ΦΑΙ.

Ζητούνται Πράκτορες
'Εν Έλλάδι ζαΐ οπού αλλού δεν ύπάρχουσι τοιοΰτοι πρός πώλη^ι^ 
ούο τούτων περιγήμ.'ων ια/ζατιζοίν. "Οστις επιθυμεί να. ίχητήν πρ^°*  
ρίαν τού Καταστήματος Holloway, 244, Strand, London, όύναται**  
άπευθυνθή κατ' ευθείαν εις τήν άνωτέρο) διεύθυνσιν, συμδιδαζόμί^οζ 
τής προμήθειας.

αςιω- 
δεινα'ι 
άρτι- 

άλλ’ ή δεύτερα, καθ’ χν αί έξε
α. έκτακτα παράσημα και ή 

ίας λαμβάνουσι χώραν, 
βράδιον η τάχιον θέλει φέρει τήν ζηλοτυπίαν, τήν 
^.χόνοιαν καί την άγρίαν έπανάστασιν. Φευ ! αί 
^νέπειαι της δλεθρίας ταύτης πολίτικης έν δυσ'ι 
υεριστάσεσι γίνεται καταφανής εις τήν Ελλάδα. 
Ό βαβαριχος στρατός προεκάλεσε τήν Γ' Σε- 
πτεμβρίο'-», τά δέ αλλόκοτα πλάσματα τοΰ νΰν 
στρατού, και αί άωροι προφυλακίσεις τών δυση- 
ρεστημένων προεκάλεσαν τήν ήδη παριστανομέ- 
νην ενώπιον μας σκηνήν.

Ποτέ ώως ήγεμών δέν κατεϊδε ψηλαφητότερον 
τήν ανάγκην της ’Εθνοφυλακής, δσον ό ήγεμών 
τής Ελλάδος. Είς Έθνοφυλακήν ύπό τάς βά
σεις, άς έν έκτάσει άλλοτε έδώκαμεν, στηρί
ζεται ή έλπις τοΰ έθνους, δ θρόνος, ή αλη
θής έφαρμογή τοΰ Συντάγματος, τό τέλειον 
ανεύθυνου τοΰ άνωτάτου άρχοντας- πλήν τοιαύτη

τική Εύρώπη παρακολουθεί τά διαβήματα ήμών, 
είναι ψηλαφητή, ϊνα μή τήν έννοήση τις. Μετα- 
με'ληθείσα, διότι ύπέγραψε τήν ανεξαρτησίαν τής 
Ελλάδος, μετ’ ανυπομονησίας καιροΦυλκτεί καί 
μέ ανοικτάς άγκάλας αναμένει τήν έποχήν, καθ’ήν 
ή Ελλάς, ώσπερ αί ίόνιοι νήσοι, ήθελεν έξ α
νάγκης προστρέξει είς τήν προστασίαν αύτής. 
Όποιαν άλλην διέξοδον θέλουσι λάβει τά πράγ
ματα, άν ό μικρός τοΰ Ναυπλίου σπινθήρ έγγίση 
τάς πέριξ αύτοΰ έμπρηστικάς ύλας; Ούαί είς τήν 
Ελλάδα, άν ό δαίμων τής έπαναστάσεως ύπερι- 
σχίση! τί τότε θέλει μείνει σεβαστόν; ούδέ τό 
πρόσωπον τοΰ άνωτάτου άρχοντος!!

’Εθνοφυλακή ούδόλως συμφέρει εις υπευθυνους 
ίιπουργούς, οιτινες δράττουσι τό χαρτοφυλάκων, 
ίνα εύχαριστήσωσι τάς ίοιοτελειας των, τούς συγ
γενείς των, μίαν σκαιοτάπην, ούτως είπείν, λι- 
ροδοξίαν, καί ρίψωσι μετά ταΰτα έπι τοΰ ήγε- 
μόνος πάσαν εαυτών ακολασίαν. I ις παρα πο- 
δας άκολουθήσας τήν πολιτικήν τοΰ νΰν ύπουρ- 
γείου δύναται νά είπη, δτι τά πραγματα δεν 
ίχουσιν ούτω; Τίς προεκάλεσε τήν ένεστώσαν 
χατάστασιν τών έμφυλίων πολέμων ; Καλύπτο
υν τούς οφθαλμούς, ινα μή βλέπωμεν- ούδεϊς 
έτερος ή οί υίοί τών αθανάτων Μιαούλη, Μάρκου 
Βότζαρη, Κουντουριώτη. Τή άληθεία σήμερον 
παραχινούιαεθα νά πιστεύσωμεν δ,τι καί ό έξ ’Α
θηνών ανταποκριτής τοΰ Χρόνου γράφει*  δτι 
ό βασιλεύς πρέπει νά άγνοή τήν κατάστασιν, είς 
ήν οί ύπουργοί του ίφερον τά πράγματα τής 
Ελλάδος.

Έν τούτοις ούτω δυστυχώς είναι- καί καθ’ήν 
’τιγμήν πάσα ελληνική καρδία, μακράν τών φα
τριαστικών παροξυσμών, ώς κηρός αναλύεται, 
°ρώσα τούς αδελφούς αύτής τόν μέν βυθίζοντα 
”®ν σίδηρον είς τό στήθος τοΰ ετέρου- καθ’ήν 
ατιγμήν πάσα ελληνική καρδία, έν άγνοια μα- 
Χράν εύρισκομένη, αναμένει έν δλίγοις ήλεκ- 
τρικοίς λέξεσι νά μάθη, άν οί σπινθήρες τοΰ Ναυ
πλίου, τής Τριπόλεως καί Ααμίας άναρριπισθέν- 

(δ μή γένοιτο) ήναψαν αληθή πανταχού πυρ- 
Χ«ιάν, ή Ελλάς, ή φιλτάτη ήμών Πατρίς, ή το- 
οουτους κινδύνους διαφυγοΰσα, τοσαύτας δου
λειάς διανικήσασα, εύρίσκεται ήδη είς τά χείλη 
7ου έσχάτου τών αβύσσων. Ούχί, ώ φίλοι καί ά- 
^ελφοί, δέν πρέπει νά τό άποκρύψωμεν ή περι- 
ήρόνησις, ή σιγή, ή κρύφιος χαρά, μεθ’ής ή δυ

’Ώ ναι, χρέος ήμών είναι είς τοιαύτας περι
στάσεις νά θεωρώμεν τά πράγματα ύπό τήν με- 
ή.ανωτέραν αύτών έποψιν, πάσα δέ άκτίς φωτός 
μένει, έν εναντία περιπτώσει, πρός οφελός μας- 
άλλ’ άς μή έπερειδώμεθα έπί ματαίων έλπίδων, ή 
φράσεων, ή έξ άπατηλών τηλεγραφημάτων, πλα
σμάτων τοΰ έπαράτου έκείνου συστήματος- εύρι- 
σκόμεθα μεταξύ ζωής καί θανάτου. Ημάς, τούς 
ά)Δοτε πρώτους τόλμηρώς καί μετά μεγίστης 
θυσίας προκηρύξαντας τόν κίνδυνον! τήν ένε
στώσαν κατάσταστασιν, κατέκριναν ώς άναρχι- 
κούς! Ή τρικυμία αύτη έφθασεν, ώς τήν προα- 
νηγγείλαμεν, άγρία καί απειλητική, τούς πάντας 
πανταχόθεν περικυκλώσασα, πλήν απλής τίνος 
τριόδου, δι’ής είμεθα έτι είς καιρόν νά διεκφύ- 
γωμεν τόν κίνδυνον αύτη δέ είναι ή πτώσις του 
ύπουργείου μετά τής διαλύσεως τής Βουλ.ής, ή 
κήρυξις τοΰ διαδόχου καί ή άποκατάστασις τής 
’Εθνοφυλακής, πλήν ’Εθνοφυλακή ούχί νά κατ«- 
συντρίψη τον ήδικημένον καί δυσηρεστημένον 
στρατόν, άλλά, μετ’ αύτοΰ συνδιαλαττομένη, νά 
προασπισθή τον άνώτατον άρχοντα, τό κέντρον 
τοΰτο τής βαρύτητος τοΰ Πανελληνίου, συνδρά- 
μουσα αύτόν, ϊνα άπαλλαχθή τών ολετήρων ύ- 
πουργών Του, καί σχηματίση αύτη Βουλήν έθνο- 
ψήφιον. Έπί τοιαύτης ’Εθνοφυλακής ό ήγεμών 
τής Ελλάδος θέλει ϊδει ήμέρας εύδαιμονίας, άς 
άχρις ώρας δέν είδεν, καθότι έναργώς θέλει βε- 
βαιωθή, ότι ύπό τής ’Εθνοφυλακής, τούτέστιν 
ύφ’ όλου τοΰ έθνους προασπιζόμενος, είναι πβλύ 
ισχυρότερος ή ύπό μόνου τοΰ ύπουργοΰ τών 
στρατιωτικών.

Είθε οί λόγοι ήμών νά εύρωσιν ήχώ είς τά 
ώτα τοΰ βασιλέως, είθε νά εύρωσιν ήχώ είς τά 
ώτα έκείνων, οιτινες ούδέ κατά τήν ώραν τοΰ 
παρόντος κινδύνου άποφασίζουσι νά έννοήσωσι 
τά εαυτών αμαρτήματα, καί είθε πάς Έλλην, έκ 
τοΰ δυσηρεστημένου μέχρι τοΰ άφωσιωμένου, κα
τανοήσει, ότι, άν, δ μή γένοιτο, ή έιζανάστα- 
σις αύτη γενικευθή, πρέπει έν τή άδιαλλάκτω 
αύτοΰ καρδία νά καταπνίξη πάσαν, κατά τών 
έναντίων του έχθροπάθειαν καί μνησικακίαν, εν
θυμούμενος, ότι ή Πατρίς άπόλλ.υται, ότι ανευ 
διαδόχου ή Ελλάς πίπτει έν άκαρεί έν τω βα- 
ράθρω, άμα στερηθή τοΰ έπί τοΰ θρόνου αύτής 
καθημένου.

Histoire des Deux Kestaurations par M. de Vaulabelle.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΠΣΙΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ
Κατά την συνεόρίασιυ τή? 19η? φεβρουαψου ό •’ου λοιπή? Κ. Μ ί λ ν η ? άνέγι ωσε δευτ·. ραν η )η ώοράιζ το 

νομοσχέδιού αύτοΰ ττιρϊ τοΰ κανονισμού τοΰ γάμου 
μετά τί)? άδελφί)? θανούσηΐ συζύγου. Ό μέν Κ. Λ υ- 
γ ών διιμαρτυρήθη κατά τάσης μεταβολής τοΰ έττι- 
κρατοΰντος νόμου, ό όε Κ. Κ ό λ λ ι ε ρ άττήντησεν, οτι 
τοιοΰτοι γάμοι ού μόνον άναφέρονται καϊ καθιεροΰνται 
ύπό της Άγιας Γραφής, άλλά καϊ έτελοΰντο συνήθως 
ύπό τών Έβραίοιν έζ άμνημονεύτων χρόνων. Πρός 
ταΰτα άντέλεζεν ό Κ. Β λ α κ β ού ρ ν, δούς άνίθετον 
ερμηνείαν είς τόν λεβιτικόν νόμον, άλλ ο Κ. "Εδλαμ 
άπέδειζεν, ότι οί τοιοΰτοι γάμοι δέν άπηδον ούτε εις 
την ηθικην, ούτε είς τόν νόμον τοΰ Θεοΰ. Μετά πολ
λά? δε συζητήσεις η βουλή διηρέθη, καϊ μετά την συ
νήθη ψηφοφορίαν, ή δευτέρα άνάγνωσις τοΰ νομοσχε
δίου έγένετο δεκτή διά πλειονοψηφίας ένδεκα ψήφων.

Κατά δέ το τέλος τί)? συνεδριάσεως ό σϊρ Κ α ί ρ ν ς 
ελαβε τήν άδειαν τής βουλής, όπως είσαγάγη νομο
σχέδιου πρός βελτίωσιν τοΰ νόμου τής Ιρλανδίας τοΰ 
αφορώντας τήν τελετήν τών γάμων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 21ίς ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.

Ό Κ. Γ ρ ί φ φ ι θ είπεν' «’Επιθυμώ νά μάθω παρά 
τοΰ ύπογραμματέως τοΰ υπουργείου τών έζωτερικών, 
έάν ό έν Τουρίνω Άγγλος πληρεζούσιος έπεφορτίσθη 
έσχατως όπως κοινοποιήση έκ μέρους τής βρεττανικής 
κυβερνήσεως πρός τόν βαρώνον 'Ρικαζόλην παρατη
ρήσεις τινας άναφερομένας είς τάς έπιδείζεις τοΰ λαού, 
τάς γενομένας έν Ιταλία κατά τής διατηρήσεως τής 
κοσμικής έζουσίας τοΰ πάπα, ή έάν τω όντι έποιήσατο 
τοιαύτην τινά κοινοποίησιν πρός τόν Ιταλόν υπουρ
γόν είτε κατ’ ιδίαν, είτε άπο κοινού μετά τών πληρε- 
ζουσίων τής Γαλλίας καϊ Πρωσσίας. Άζιοπερίεργος 
τις άνταπόκρισις άντηλλάγη έσχάτως μεταζύ τοΰ υ
πουργού τών έζωτερικών τής Γαλλίας καϊ τοΰ καρδι
ναλίου Άντωνελλη. ’Επιστολή δέ τις τοΰ καρδιναλίου 
ύπό ημερομηνίαν 18 ίανουαρίου, ήτις αναγνωρίζει τήν 

| προθυμίαν, ήν ή Γαλλία αείποτε έδειζεν ύπέρ τής 
Άγιας "Εδρας, περιέχει τήν έζής άζιοπερίεργον πα
ράγραφον'

«Ούκ έστιν αληθές, ότι υπάρχει διχόνοιά τις με
ταζύ τοΰ άνωτάτου Πουτίφικος καϊ τής Ιταλίας, και 
τοι δύναται νά ύπάρχη τοιαύτη τι? έν τω ύπουργειω τοΰ Τουρίνου.» Μόλις δ’ή παράγραφος αΰτη έ-γενετο 
γνωστή, καϊ αμέσως γενικαϊ έπιδείζεις συνέβησαν έν 
Ιταλία κατά τών έκφράσεων τούτιον τοΰ καρδιναλίου 
Αντωνελλη. Λιάφοροι δε πόλεις, ώς ή Φλωρεντία, ή 
Πάρμα καϊ τό Μιλάνον έδημοσίευσαν διάφορα φυλ
λάδια, έν οϊ? κηρύττουσιν ότι τό αίσθημα τοΰ Τουρι- 
νου έταυτίζετο κατά πάντα πρός το αίσθημα τής Ιτα
λίας. (Ακούσατε, ακούσατε).

»Ή ιταλική έν τούτοις κυβέρνησις έσχε τήν φρό 
νησιν τοΰ νά ψέζη τάς έπιδείζεις ταύτας, καϊ να πα- 
ραγγείλη πρός απαντας τούς νομάρχας τοΰ ιταλικού 
κράτους νά διατηρήσωσι τήν τάζιν καϊ τήν ήσυχίαι 
έν τώ ένθουσιώντι λαώ.

»Τό δημοτικόν συμβούλιου τοΰ Μιλάνου συνεβού- 
λενσε τούς πολίτας νά έκε^ρασωσι τα αισθήματα αύ
τών δι άναφοράς, καϊ νά άναγιωρίσωσι μεν τον άνώ
τατον Ποντίφικα ώς άρχηγόν τής ’Εκκλησίας, νά ά- 
ποκαλέσωσι δ' άμα τόν Βίκτωρα ’Εμμανουήλ βασι
λέα τής Ιταλίας. Ή άναφορά δ’ αΰτη έψηφισθη ύπό 
τοΰ δημοτικού συμβουλίου τοΰ Μιλάνου, άλλα δέν ή- 
ρεσεν είς τήν Γαλλίαν, καϊ έντεΰθεν διασαφήσεις τι- 
νες έδόθησαν ύπό τού Κ. Νίγρα τή αιτήσει τής γαλ
λικής κυβερνήσεως.» Ζητώ νά μάθω νΰν ποιαν διάγω 
γήν έδειζεν ή κυβέρνησις ήμών έπϊ τοΰ άντικειμένου 
τούτου.

»Τό έπ’ έμοϊ, έζετάζοντι καλώς τό ζήτημα τοΰτο, δέν 
μοϊ φαίνεται, ότι ύπήρχέ τι έπίφοβον εν τή θέσει ήν 
έλαβεν ό λαός ή ή κυβέρνησις τής ’Ιταλίας. ('Ακού
σατε, ακούσατε!) Λεν δύναμαι να φαντασθώ, ότι συ- 
νέλευσίς τις Άγγλων δύναται να αποδοκιμάση τάς ει
λικρινείς έπιδείζεις τών Ιταλών. (Ακούσατε).

»Αί σχέσει? μεταζύ τής Γαλλία? και τί)? Άγιας 
"Εδρας φαίνονται καλυπτόμενοι ύπό πέπλου πάντη 
ιδιάζοντας. Ή Άγια "Εδρα ιιπεύθυνεν έσχάτως πρός 
τους έπισκοπους τής καθολικής καϊ ρωμαϊκής έκκλη- 
σίας τήν διαταγήν, όπως συνέλθωσιτήν \ην μαΐου έν 
’Ρώμη, καϊπροβώσιν είς τήν έν τώ χορώ τών άγιων 
κατάταζιν τών μαρτύρων τής Ιαπωνίας. (Φαιδρότης). -ζ4λλ’ ή γαλλική κυβέρνησις έκήρυζεν, ότι έλυπεΐτο 
διότι ή τοιαύτη πρόσκλησις έγένετο ύπό τής Άγιας 
"Εδρας, τιροσθείσα, οτι ούδεϊς αρχιεπίσκοπος Γάλλος 
ήδύνατο νά λάβη διαβατήριον, όπως άπέλθρ εις
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Ρώμην, πλήν τοιν ιιναγκαζομένων νά έπανέλθωσιν 
εις τας δικαιοδοσίας αύτών.

»Μεγάλως δέ θά χαρώ, έάν μάθω σήμερον, ότι ή 
αγγλική κυβέρνησις ούδέν έπραξεν, όπως ένισχύση τήν 
δοξασίαν, ότι ή έσχάτως γενυμένη έυ τισιν ίταλικαΐς 
πολεσιν έκδήλωσις τής γνώμης τού ιταλικού λαού ε
δωκεν υποφιαυ τινα είς τήν Αγγλίαν. ( Ακούσατε !)

Λορδος Π αλ μ ε σ τ ρ ώ ν. "Εστιυ άληθέστατον, ότι 
ευ απάσαις σχεοον ταΐς πόλεσιν τής ’Ιταλίας έπικρα- 
τει παρα τω λαω ο ζωηρότατος πόθος τοΰ υά ΐδη τήυ 
Ρώμην τα καταστή κεντρική πρωτεύουσα τοΰ ιταλι
κού βασιλείου καϊ τήν κοσμικήν τού Πάπα έξουσίαν 
να παύση διά παντός (χειροκροτήσεις). Νομίζω δ’, ότι 
το αίσθημα τούτο ούδαμοΰ έδηλώθη δραστηριώτερον, 
ή εν αύτή τή πόλει τής 'Ρώμης (Ακούσατε, άκούσατε!) 
Η δε κυβέρνησις τής Αύτής Μεγαλειότητας δέυ έλα
βεν ουδεν μετράν επϊ τών έπιδείξεων τούτων, καί ού- 
δεμια οδηγία εδοθη πρός τόν Σϊρ Ιάκωβον Ούδσονα, 
όπως απευθύνη παρατήρησίν τινα έπϊ τοΰ άντικειμέ- 
νου τούτου εις τήυ κυβέρνησιν τοΰ Τουρίνου, καϊ δύ
ναμαι μαλιστα νά προσθέσαι, ότι ό Σϊρ Ίάκωβος Οΰδ- 
σων ουδεν εποιησατο ιΛή εαυτού βήμα έν τή ύποθεσει 
ταύτη. Ωστε πάντη άβάσιμός έστιυ ή φήμη, έάν ύ- 
'r7(tPW αυτή, οτι ο Σϊρ Ιάκωβος Ούδσωυ άπεύθυνεν 
απο κοινού μετά τών πρέσβεων Αύστρίας καϊ Πρωσ
σίας παρατηρήσεις πρός τόυ βαρώνον 'Ρικαζόληυ κα
τα τής εκφράσεως τοΰ έθνικοΰ αισθήματος τών Ιτα
λών. (Ακούσατε, άκούσατε !)
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Η συνεδριασις ήρξατο διά τής διαλύσεως σπουδαιό
τατης τίνος εριέος άναφυείσης μεταξύ τοΰ Σϊρ'Ροβέρ- 
του Πήλ καϊ τοΰ Δηοδονώγγ έκτης ύβριστικής γλώσ- 
σης, ήυ μετεχειρισθη ό πρώτος άκοτεινόμένος πρός 
τον δεύτερον κατα τήυ προηγουμένην συυεδρίασιυ. Ό 
βουλευτής Δηοδονώγγ έπεμφεν ενα τώυ φίλων αύτοΰ 
προς του Σϊρ Πήλ, ΐνα ζητήση έπεξηγήσεις περϊ τώυ 
φράσεων, άς μετεχειρίσθη όμιλώυ περϊ αύτοΰ. Έγερ- 
θεις δ ο λορδος Π αλ μ ε σ τ ρ ώ υ κατά τήυ συνεδρία- 
σιν ταύτην είπε' «Κατά τάς συζητήσεις τής παρελθού
σης συυεδριασεως ό άρχιγραμματεύς τής Ιρλανδίας 
Σιρ Ροβέρτος Πήλ έξέφρασε λέξεις τιυάς, αιτινες έ- 
θεωρήθησαν προσβλητικοί ύπό τού βουλευτοΰ Δηοδο- 
νωγγ,^ και τοι ουδεμιαυ προσοχήν έδωκε κατ' άρχάς 
εις αυτας. Αλλα μετά τήυ διάλυσιν τής συυεδριάσεως 
έμαθαν, οτι ό Δηοδονώγγ προντιθετο νά γράφη πρός 
τον Σιρ Ροβέρτον Πηλ, όπως ονομάση ένα τώυ φίλων 
αυτόν, και αμέσως έγραφα πρός τόυ έντιμου άρχι- 
γραμματεα τής Ιρλανδίας, οτι έάν ό Δηονοδώγγ έ
πραττε τοντο, παρεβίαζε τά προνόμια τής βουλής, καϊ 
επομένως αυτός ωφειλε νά άποφύγη πάσαν πρόσκλη- 
σιν.^ προσθεις αμα, οτι κατά καθήκον έμελλου νά εισ
αγάγω άμέσως τήυ ύπόθεσιν εις τήυ Βουλήν. Ό Σϊρ 
Ροβέρτος Πηλ ελαβε τήν έπιστολήυ ταύτην τήυ 

πρωίαν^ τού σαββατου, καϊ περϊ τήυ μεσημβρίαν έλα
βεν ετεραυ παρα του Δηοδονώγγ, έυ ή άινέ^νω, ότι ώ- 
φείλε^ να οριση ενα τώυ φίλων αυτού, καϊ ό άρχιγραμ- 
ματευς τής Ιρλανδίας κατ α'ίτησίν μου ώρισευ έμέ. Ό υττο τοΰ Δηοδονώγγ ορισθεϊς φίλος ταγματάρχης Γα- 
βιν ήλθε ΐξρός με τήυ πρωίαν τής δευτέρας, καϊ έγώ 
ειπον αυτω, οτι ο Δηοδονώγγ διά τής πράξεως αύτοΰ 
παρεβιαίε τα προνομία τής βουλής, καϊ ότι ώφειλου 
νά εισαγάγω τήν ύπόθεσιν είς τήυ Βουλήν, ΐνα αύτη 
ιιτιοφασιση περϊ αυτής.»

Μετά δέ ταΰτα ό πρόεδρος τής Βουλής προσεκάλε- 
σε τον βουλευτήν Δηοδονώγγ νά έκφραση τήν λύπην 
αυτού, ειότι παρεβιασε τά προνόμια τής Βουλής, καϊ 
υά έπιβεβαιώση αυτήν, ότι ή ύπόθεσις δέυ έμελλε νά 
καταστή σοβαρωτέρα.

Ο φίλος τού, Δηοδονώγγ ταγματάρχης Γ α βϊυ ά- 
ναστας απεκριθη προς τον προέδρου διά τώυ έξής λέ- 
ξεων^ «ό Σϊρ 'Ροβέρτος Πήλ κατά τήυ παρελθοΰσαν 
συνεοριασιν τής Βουλής ειπεν, ότι ή τελευταία έν Δου- 
βλινω συνέλευσις,ης πρόεδρός ήν ο Δηοδονώγγ, δέν 
συνεκειτο ειμή «εξ άυθρωπίσκωυ προδοτώιν,» οιτινες 
απεπειράθησαν να μιμηθώσι τούς κηπουρούς ήρωας 
του 1818, και οτι είς τας προσκλήσεις αύτής δέυ άν- 
ταπεκρίθη ούδεϊς άξιοσέβαστον προσώπου. Ό Δηοδο
νώγγ έζήτησε τήν συμβουλήν μου έπϊ τοΰ αντικειμέ
νου τούτου, και έγώ είπον, ότι αί κατ’ αύτοΰ έκσφεν- 
δονισθεϊσαι λεξεις ήσαν τοιαΰται, ώστε ούδεϊς έντιμος 
άνθρωπος ήδύνατο νά άνεχθή αύτάς- διό κατ’ εντολήν 
αύτού έπεσκέφθηυ τον Σιρ 'Ροβέρτου Πήλ, ΐνα ζητή
σω διασαφήσεις και απολογίαν, καϊ έλαβον ώς άπάν- 
τησιν, ότι οσα ειπεν ήσαν αληθή. Μετά δέ ταΰτα πα- 
ρεκαλεσα αυτόν να ονομαση ενα τών φίλων αύτοΰ, καϊ 
TTcpi την^ εσπεραν τής Κυριακής έλαβον παρ' αύτοΰ 
επιστολήν, δι ής μέ παρέπεμπε πρός τόν εύγενή λόρ
δαν Παλμεστρώυα.» Αφού δέ διηγήθη τά όσα έλέχθη- 
σαν κατα την συνεντευξιν αύτοΰ μετά τοΰ λόρδου Παλ- 
μεστρωυος, ώ,πεν ότι καί τοι τό πράγμα ήν δυσάρεςων

^7rPai6V όμως ώς φίλος τό φιλικόν αύτοΰ κα
θήκον.Ο πρόεδρος υπενθύμισε τήυ Βουλήν, ότι ό καταλ
ληλότερος καιρός, όπως λαβή τις διασαφήσεις περϊ τώυ λείεωυ, ας έκφέρει βουλευτής τις, έστϊυ ή στιγμή 
καθ ήν αι λέξεις αύται έκφράζουται. 'Επϊ δέ τής πα- 
ρουσης περιστάσεως τό πράγμα δέυ συνέβη οΰτω, καϊ

η ευκαιρία πρός έπεξηγήσεις παρήλθεν, ώστε κατα 
καθήκον προσεκάλεσε πάλιν τον βουλευτήν ζΐηοδο- υωγγ νά έκφραση τήν λύπην αύτοΰ, διότι παρεβίασε 
τα προνόμια τής Βουλής, και νά έπιβεβαιώση αυτήν, 
οτι η υπόθεσις Sep έμελλε νά προβή περαιτέρω.

Προς ταΰτα δ’ δ ζΐηοδουώγγ άπήντησεν, οτι θά 
ελυπεΐτο μεγάλους, έάν παρεβίαζε τά προνόμια τής 
βουλής. «Ό άρχιγραμματεύς τής ’Ιρλανδίας μετεχει- 
ρισθη,» ειπεν.«υβριζικήν πρός με γλώσσαν,ήυ δέυ ήδυ- 
ναμην να ανεχθώ χωρϊς νά περιάγω είς έμαυτόν τό 
στίγμα έκεΐνο. όπερ ήθελε μέ αποκλείσει άπό τής φι
λίας έντιμων άνδρών. Έζήτησα έπεξηγήσεις καϊ άπο- 
λογιαν υπο τον Σιρ Ροβέρτον Πηλ, αλλ ούτος ήρνή
θη αυτήν· ώστε φοβούμαι, ότι μεγίστη υπάρχει πονη
ριά εν τή διαθέσει καϊ τή διαγωγή αύτοΰ (ησυχία, η
συχία !) ,Ό πρόεδρος έπανέλαβεν, ότι πρόκειται νΰν τό ζή
τημα ούχϊ μεταξύ τοΰ Δηοδονώγγ καϊ τού Σϊρ 'Ροβέρ
του Πήλ, άλλά μεταξύ τοΰ έντιμου βουλευτοΰ καϊ αύ
τής τής Βουλής. "Ωστε τό έντιμον αύτής μέλος οφεί
λει να αναλογισθή την θεσιν αύτοΰ άπέυαυτι τής 
Βουλής.

Μετά δε ταΰτα ο Δηοδονώγγ έγερθεϊς πάλιν 
εΐπεν, ότι εδωκευ ήδη απολογίαν είς τήν Βουλήν διά 
την υπ αύτοΰ παραβίασιυ τών προνομίων αύτής, καϊ 
ότι η υπόθεσις δεν εμελλε να καταστή σοβαρωτέρα,

Αποπερατωθεισης δε τής έριδος ταύτης, ό λόρδος 
Π ά γ ε τ είσήγαγε τάς έκτιμήσεις τοΰ άγγλικοϋ ναυ- 
τικοΰ κατά τό προσεχές οικονομολογικόν έτος. Είπε δ’, ότι τά έξοδα διά τό 1862—63 έτος ύπελογίσθησαυ 
εις 11,194,306 λίρας, ένω τά τοΰ λήξαντος έτους άνέ- 
βησαν εις 12,640,588, ήτοι τά τοΰ μέλλοντος οικονο
μολογικού έτους έξοδα ήλαττώθησαν κατά 846,283 λ. 
Επρότεινε δέ νά διατηρήσωσιν είς τήν ναυτικήν υπηρε
σίαν 54.100 ναύτας, έξ ώυ 9,800 έν τή Μεσογείω, 12,200 έν τή βορείω 'Αμερική καϊ έν Μεξικώ, 15,200 
έν τοίς άγγλικοϊς παραλίοις, καϊ 17,200 είς άλλας 
απομεμακρυσμένας χώρας.

ΓΑΛΛΙΑ.—"Η τε γερουσία καϊ τό νομοθετικόν έν 
Γαλλια Σώμα συζητοΰσιν ήδη τήν άπάντησιν αύτών 
πρός τόν λόγον τοΰ αύτοκράτορος Ναπολέοντος. Σφο- 
δροταται δ εισίν ιδίως αί συζητήσεις αύται έν τή Γε
ρουσία. Ή άπάντησις, ή συνταχθεΐσα ύπό τής έπι- 
τροπής τής Γερουσίας συγχαίρει τόν Αύτοκράτορα, 
διότι εύρισκεται εις φιλικάς σχέσεις μετά τών ξένων 
Δυνάμεων, καϊ προβαίνει λέγουσα, «έλπίζομεν οτι ή 
εις Μεξικον εκστ ρατεια θά ικανοποιήση έντελώς τά 
συμφέροντα τών συμπατριωτών ‘ημών. Τά έπίσημα 
έγγραφα τά κοινοποιηθέντα έσχάτως είς τήν Γερου
σίαν άποδεικνύουσι πόσον μεγάλως έδικαιώθη ή Γε
ρουσία αυαθεσασα τήν έμπιστοσύνην αύτής είς τήν 
υμετεραν Μεγαλειότητα έπϊ τοΰ ιταλικού ζητήματος. 
Ή κυβέρνησις τής ύμετέρας Μεγαλειότητας λαμβά- 
νουσα ύπ' οφιυ τάς άλληλεθνεΐς άπαιτήσεις, δέν πα- 
ρεβλεφε τά συμφέροντα τοΰ καθολικισμού. Θά έξα- 
κολουθησητε, αναξ, εν τή πολιτική τής προστασίας 
και της συνδιαλλαγής, όπως θά έξακολουθήσωμεν νά 
έμπιστευώμεθα είς τήν πολιτικήν ταύτην θά δοκιμά- 
σητε δ’ άυαμφιβόλως τήν λύπην, ήν τω όντι αίσθανό- 
μεθα άπαντώντες,ότέ μέν ζωηράς καϊ ύπερβολικάς α
παιτήσεις, ότε δέ άντίστασιν καϊ άναισθησίαν. Άλλά 
αι συμβουλαϊ υμών εισι συνεταϊ, καϊ έν όνόματι τής 
συνεσεως ταύτης οφείλομεν νά μή άπαυδήσωμεν λέ- 
γοντες, ότι τά μέγιστα τών 'έργων δέν δύνανται νά 
εκτελεσθώσιυ άνευ πραότητας καϊ μετριότητας, όπως 
ίδρυθώσι καλώς, καϊ ότι οί ίερώτεροι πολλάκις αγώ
νες ριφοκινδυυεύουσι διά τών άκρων άρνήσεων, αΐτι- 
νες απαδουσι πρός τήν καλήν διοίκησιν τών άνθρωπέ 
νων πραγμάτων.»
, Αι περί τής απαντησεως ταύτης συζητήσεις ήρξαντο 
έν τή Γερουσία τήν παρελθοΰσαν πέμπτηυ. Ό Κ. 
Λαραβότ απήγγειλε λόγον υπέρ τών Πολωνών, καϊ ό 
Κ. Στουρέν έπεδοκίμασεν αύτόν. Μετά δέ ταΰτα ό 
Σεγγούρ Δαγουσώ έξέφρασε τήν λύπην αύτοΰ, διότι τό 
σχέδιον τής άπαντήσεως ούδέν άνέφερε περϊ τής έξου- 
σιας τής δοθείσης είς τήν εσωτερικήν διοίκησιν τοΰ 
Αύτοκράτορος, καϊ πρό πάντων περϊ τών μέτρων τών 
ληφθευτων κατά τής εταιρίας τοΰ Άγιου Βικεντίου 
Παύλου, καϊ περϊ τής προστασίας τής χορηγηθείσης 
είς τόν αχαλίνωτου τύπον. Ώμίλησε δέ καϊ κατά τής 
παραγράφου τής άναφερομένης είς τήυ 'Ιταλίαν είπώυ, 
οτι ή άπάντησις ήυ λίαν ευνοϊκή πρός τό Πεδεμόντιου 
καϊ αύστηροτάτη πρός τόυ πουτίφικα ηγεμόνα. Ό Κ. 
Βουργοΐγγ έξέφρασε τήυ έλπίδα αύτοΰ, οτι τό Πεδε- 
μόυτιον καϊ ή Αύστρία θά διαμείνωσιν έυ ειρήνη, καϊ 
ο καρδινάλιος Ματθαίου έζήτησε πλείονας έπεξηγή- 
σεις περί τώυ διπλωματικών έγγραφων τών άναφερο- 
μευωυ εις τό ρωμαϊκού ζήτημα, άτινα έκοινοποιήθησαν 
υπο τής κυβερνήσεως εις τήυ Γερουσίαν.

Κατα την συνεδρίασιν τής παρελθούσης παρασκευής 
ό Κ Πιετρης διεμαρτυρήθη κατά τών προσβολών τών 
γευομενών κατά τής διοικήσεως τών έσωτερικών καϊ 
ειπεν, ότι άμα ή Αύτοκρατορία είσήγαγε τά μεγάλα 
άλληλεθνή ζητήματα, οί είς τάς άρχαίας μερίδας άνή- 
κοντες^ άνθρωποι έσχημάτισαν άμέσως άυτιπολίτευ- 
σιν. « Η νεαπόλιτανική δυναστεία,» έξηκολούθησεν ό 
Κ. Πιετρης, «έστϊν ή έυσάρκωσις τής γαλλικής ευ-.

^ότι δικαιούμαι νά ε'ίπω έυ τή Γαλλική γέρου- ι 
1 ότι ή όκ τής Έλβας έπάνοδος τοΰ Αύτοκράτορος ।

^ξα και ούχϊ λυπηρά άνάμνησις τής πατρίδας^Λίετά τήν 'έκφρασιν τώυ λόγων τούτων τδ σώμα πε- 
"Χθευ είς τοιαύτην σύγχυσιυ, ώστε δέυ ήδύνατο τις

:^χέου νά άκούση τούς όμιλοΰυτας. Έπϊ τέλους δ’ έδό- « ό λόγος είς τόυ βαρώνον Λακρώς, όστις έξέθηκε τά 
' ’αενα" «Εΐχον τήν τιμήν νά συνοδεύσω τόν αύτοκρά- 
eirOpa Ναπολέοντα Ά είς μέρος τι τής θριαμβευτικής Τ°’τοΰ πορείας άπό Έλβας είς Παρισιους. Ουδέποτε 
., Αϋτοκράτωρ έπέτρεφε τοιαύτας άναρχικας, αντι- 

οίνωνικάς, καϊ απεχθείς έκφράσεις, ώς τάς «Κάτω οί
'Κ’ηενεΐς! κάτω οί ιερείς !» 'Εάν δέ τοιαΰται φράσεις 

’ξιφράσθησάν ποτέ, έξεφράσθησαν ύπό τώυ άσπουδο- 
τάτων έχθρώυ τής αύτοκρατορικής δυναστείας.»

Έπηκολούθησε δέ σφοδροτάτη συζήτησις ήτις έπι 
γελους κατήντησε προσωπική. Ό πρίγκιφ^ Ναπολέων 
^ηοσεπάθησε νά πραγματευθή περϊ τού ιταλικού ζη
τήματος, άλλά διεκόπη έπανειλημμέυως καϊ ήναγκά- 
σ0η νά καθήση. Ή δέ έπϊ τοΰ σχεδίου τής άπαντη- 
σ(ως συζήτησις άπεπερατώθη κατά τήν συυεδρίασιν 
ταύτην διά λόγου, έκφωνηθέντος ύπό τοΰ Κ. Βιλλώλτ, 
υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου. Ό Κ. Βιλλωλτ ωμι- 
Χησευ ώς εξής·

«Έννοω καλώς κύριοι, την επιθυμίαν ηυ εχει η γε
ρουσία όπως άποπερατώση τήυ παρούσαν συζητησιυ, 
και όμως ούδεϊς υπάρχει έκ τών ένταύθα παρόντων πι- 
στεύωυ, ότι ή κυβέρνησις μετά τά λεχθέντα θά μείνη 
σιωπηλή. (Άκούσατε, άκούσατε !) Ναί, κύριοι, ή Αυ
τοκρατορία άνεβλάστησε βεβαίως έκ τής έπαναστα- 
σεως, καϊ ότε ή Γαλλία έν έτει 1851 παρεδόθη είς τάς 
χείρας τοΰ Αύτοκράτορος, ώς καϊ έυ έτει 8ω, έπεθύμη- 
σε νά έξέλθη έκ τής λυπηρός θέσεως, είς ήυ αλλεπάλληλοι έπαναστάσεις εΐχον ρίήτει αυτήν έζήτησεν αυ
τόν όπως σώση αύτήν, καϊ άποδώση αύτή τήν άσφα- 
λειαν έκείνην καϊ δόξαν, ήτις είχε μεγάλως περιπλα- 
κή" διό πρώτου αύτοΰ καθήκου ύπήρξεν, ώς αυτός πολ
λάκις ώμολόγησε, νά ίδρύση πάλιν έπϊ τής βασεως 
αύτής τήυ κοινωνικήν έκείνην πυραμίδα, ήυ ουδεμια ε- 
πανάστασις δύναται νά σάλεύση.» (Παρατεταμευαι 
χειροκροτήσεις). ,

Άφοΰ δ’ ό ρήτωρ ώμίλησε περϊ τών διαφόρων πρά
ξεων τοΰ Αύτοκράτορος άπό τής άναβασεως αυτού εις 
τδν αύτοκρατορικόν θρόνου, συνεπέρανεν ώς έξής'

«Βεβαίως ό Αϋτοκράτωρ δέυ άποδοκιμάζει τήν έπα- 
νάστασιν, άλλά τήυ καθαράν, τήυ συνδιαλλακτικήν, 
τήυ συνετήν καϊ τήυ προοδευτικήν έπαυάστασιυ, ήτις, 
χάρις τή συνδρομή αύτοΰ, θά έπεκταθή απανταχού 
γής (έπευφημίαί). Ζητώ δέ μίαν μόνην χαριν απο την 
γερουσίαν, νά έγκατάλείφη δηλ, τάς ταραχας παρελ
θούσης περιόδου, καϊ νά έπίληφθή τής σπουδαίας υπο- 
θέσεως τής παρούσης στιγμής, ήτοι νά μή κατανάλω
ση τόν πολύτιμον αύτής καιρόν είς ματαιας συζητή
σεις, αιτινες ούδένα ώφελοΰσι.» (Ζωηραϊ και παρατε- 
ταμέναι χειροκροτήσεις).

Μετά δε τήν άγόρευσιν τοΰ Κ. Βιλλώλτ, ο πρόεδρός 
έπήρυξε τό τέλος τής συυεδριάσεως.

Τή δέ 25η λήγοντος ό πρίγκιφ Ναπολέωυ λαβών 
τόν λόγου διεμαρτυρήθη κατά τώυ έκφρασεων τοΰ Κ. 
Βοϊσύ διά τώυ έξής λέξεων' «Κατά τό παρελθόν έτος 
διεμαρτυρήθηυ κατά παρομοίων ύπαινιγμών, νΰν δ ε
παναλαμβάνω, οτι επιθυμώ νά ύπερασπισθώ την συν
ταγματικήν καϊ φιλελεύθερον Αυτοκρατορίαν. Ή Αυ
τοκρατορία αύτη δύναται νά άνεχθή τήν έλευθερίαν, άλλ’ ή ελευθερία αύτη πρέπει νά κανονισθή κατα την 
τάξιν τήν ίδρυθεΐσαν ύπό τού συντάγματος ήμών (χει
ροκροτήσεις). Πιθανόν άλλοι νά λησμονώσι τούτο, t άλλ’ έγώ, όστις ένεθυμούμην αύτό, ότε ό Ναπολέων ήν 
αιχμάλωτος ή εξόριστος, θά ένθυμώμαι αύτο ετι 
μάλλον νΰν, οτε τά καθήκουτά μου με προσηλουσι 
πρός τόυ Αύτοκράτορα καϊ τόν υιόν αύτοΰ. ΐΖωηραι 
καϊ παρατεταμέναι χειροκροτήσεις'1. Είς δέ τούς κα
τά τοΰ έμοΰ προσώπου γενομενους υπαινιγμούς απε- 
φάσισα νά άποκριθώ διά μόνης τής περιφρονησεως.»

Μετά δέ ταΰτα, άφοΰ πρώτον ό Κ. Κάρολος Δου- 
πέν, καϊ οί καρδινάλιοι Μορλώτ καϊ Ματθαίου μετά τοΰ κόμητος Σεγγούρ Δαγγεσώ ύπερασπίσθησαν την 
εταιρίαν τοΰ Άγιου Βιγκεντίου Παύλου, ή δεύτερα πα
ράγραφος της άπαντήσεως έφηφίσθη, καϊ ή συζήτη- 
σις άυεβλήθη.

Τό παρελθόν σάββατον ό κόμης Μορνύ άνέγνωσεν 
εις τό νομοθετικόν σώμα τδ σχέδιον τής άπαντήσεως 
τού σώματος τούτου πρός τον αύτοκρατορικον λόγον, 
θεωρείται δ' ή άπάντησις αύτη πολύ ύποδεεστέρα τής 
σπαυτήσεως τής γερουσίας. Ή επιτροπή έλεγχει το 
ΙΙεδεμόντισυ διά τάς άνυπομόνους αύτοΰ πολιτικάς 
εμπνεύσεις, έπιφέρουσα ότι σύν τω χρονω καϊ τή υ
πομονή ό σκοπός τού Πεδεμοντίου θά έκπληρωθή, καϊ 
σμφιβάλλουσα έν μέρει περϊ τοΰ δυνατού τής ταχείας 
συνδιαλλαγής τώυ δύο μεγάλων αιτιών, ών ο άνταγω- 
υισμος ταράττει απανταχού τό πνεύμα καϊ την συ- 
^ειδησιν, ώς ό Αϋτοκράτωρ εΐπεν έν τω λόγω αύτοΰ. 
Ην δέ τή τρίτη παραγράφω ή έπιτροπή έκφράζει τήυ 
λ είδα αύτής, ότι ό Αϋτοκράτωρ ουδέποτε θά έπιτρέ- 

'εαυτω, όπως ώθηθή είς πόλεμον ύπό «τώυ προλη- 
<ον, οΐτιυες δύνανται νά ώσιν αντίθετοι εις τε τά

φυίας καϊ θά βασίλεύη έφ’ όσον άνανεόυη τήν δόυβ 
αυτής έυταΐς πηγαΐς τής δημοκρατίας καϊ έλευθερΐ, Ό Κ. Πιετρης ύπεστήριξεν, ότι ό πάπας ώς κοσμ^ 
ήγεμών ύπόκειται είς τήν τύχην τών γειτόνων 
τών απολύτων δηλ. ηγεμόνων. Ό καρδινάλιος λωτ απεκρουσε τήυ διάκρισιυ,ήυ έζήτουυ υά ίδρυϊη 
μεταξύ τού γαλλικού κλήρου καϊ τοΰ κλήρου τώυ 
λων χωρών είπώυ, ότι ό γαλλικός κλήρος έχει 
καϊ μόνον πόθον, τήν ταχεΐαν δηλ. λύσιν τοΰ μεγί 
ζητήματος τής παπωσύυης, καϊ ότι ή λύσις αύτη ται να η τοσοΰτον ευτυχής όσον άπαντες οί άγ, 
και ειλικρινείς καθολικοί έπιθυμοΰσι. Μετά δέ t 
λογους τούτους τοΰ καρδιναλίου Μορλώτ ή συζήτη 
ετελειωσε, και ή πρώτη παράγραφος τής άπαντήσ, 
έφηφίσθη. Άναγυωσθείσης δέ καϊ τής δευτέρας πβ 
γράφου ό Κ. Λαροχεζακκελέν ύπέδειξε τούς κιυδύι 
τους προξενηθέντας ύπό τοΰ άναρχικοΰ τύπου, 
συζήτησις άυεβλήθη διά τήν έπαύριον. Κατά τηυ( τηυ δέ ταύτην συνεδρίασιν ό κόμης Περσιγνύ ώς, 
ρουσιαστής ύπαινιχθεϊς τάς κατ' αύτού γενομένας\ 
τα τήν προηγουμένην συυεδρίασιυ προσβολάς φ 
«Δεν θά έλθω είς προσωπικότητας' άλλ’ άφοΰ τις·( 
κυρίων γερουσιαστών ένόμισε καλόν νά μοϊ άποδό 
είδος τι ύβρεως και νά με άποκάλέση άτυχή ύπί^ 
γον (minister niallieureux) θά άπαντήσω μόνου, 
ζώμεν υπό κυβέρνησιν προελθοΰσαν έκ γενικής -φ·^ 
φοριας, καϊ όφείλουσαυ τό παν είς τήυ έθνικήν θέ. 
σιν ώστε δέυ δύναται ούτε νά άπολεσθή ούτε νά σ« 
υφ ενός ύπουργοΰ.

Κατα δέ τήυ συνεδρίασιν τής δευτέρας ό πρίγν 
Ναπολέων απήγγειλε λόγου ύπερβάυτα τάς έλπίδ 
τώυ ακροατών αύτοΰ. «Ό μαρκέσιος Λαροχεζακκάλή 
ειπεν ό πρίγκιφ «είσήγαγε πρόγραμμά τι κατάς 
επαναστάσεως. Τό έπ’ έμοϊ, υπερασπίζομαι τήν έ» 
ναστασιυ, καϊ είμϊ γνώμης, ότι πρέπει νά δοθή 
ζων έλευθερία είς τόν τύπον, άλλά διαφέρομέν « πρός τάς άρχάς. 'Τπάρχει μία. καϊ μόνη δικαιολο·} 
δια τήν ΰπαρξιν τής Αύτοκρατορίας, καϊ αύτη έσία 
οτι καθίσταται ή έφαρμογή τώυ άρχών καλώς έννο^ 
μένης επαναστάσεως. Δέν προύτιθέμην ποσώς # 
έλθω εις συζήτησιν έπϊ τής παραγράφου της άιαήι 
ραμένης εις τά έσωτερικά τοΰ Κράτους ζητήμαιι 
αλλ αναγκάζομαι νά πράξω ούτω μετά τόν λόγον τι 
μαρκεσίου Λαροχεζακκελέν. Προτίθεμαι δέ νά ΰτη 
ρασπισθώ κατά τοιούτων κατηγοριών ού μόνον ή 
κυβέρνησιν, άλλά καϊ τήν νέαν κοινωνίαν, θεωρώ τί 
μεν λ όγου τοΰ μαρκεσίου Λαροχεζακκελέν ώς ττμ 
γραμμα κατά τής έπαναστάσεως, τήυ δέ ΐδρυσιν ή 
Αύτοκρατορίας, όφειλομέυηυ είς τάς καλώς ένυοουιΰ 
νας άρχάς τής έπαναστάσεως.» Ό πρίγκιφ ύπαικ 
χθεϊς μετά ταΰτα τήν έριν μεταξύ τοΰ στρατηγέ 
Γκογιών καϊ τοΰ μονσιγνώρ Μερώδ, εΐπεν' «Έκέίη 
πρεπει να ζητησωμεν το μίσος κατά τοΰ ονόματος τ® 
Ναπολεοντος καϊ κατά τοΰ ονόματος τής Γαλλίας.! 
Ομίλών δέ περϊ τής ιδέας κληρονομικής τίνος δυιή ρ.εως^ έπανελαβε τας λεξεις τοΰ μεγάλου Ναπολέιη 

τος,, οστις ειπεν, οτι τό πνεύμα αύτοΰ δέν θά διαμείη 
πλέον μετά τώυ άπαγόνωυ αύτοΰ, άμα παύσωσιν ιΐη 
του υά ώσιν άξιοι τής άγάπης καϊ τής εμπιστοσύνη 
ενός μεγάλου έθνους, καϊ άνεκάλεσεν είς τήν μνήμη 
τών γερουσιαστών τήυ έκ τής Έλβας έπάνοδον τά 
Αύτοκράτορος, ότε διήλθε τήυ Γαλλίαν έν μέσω π"1» 
κραυγών' «Κάτω οί μετανάσται!» «Κάτω οί εύγενεΐς!! 
«Κάτω οι προδοται!» Εις τάς έκφράσεις ταύτας τοι 
πριγκιπος μεγάλη ταραχή ήγέρθη έν τή Γερουσ'ΐΛ, 
και πολλαί αιτήσεις εγενοντο, όπως ό πρόεδρος αίτίη 
προσκαλέση τούς γερουσιαστής νά τηρήσωσι τόξα 
και ήσυχιαν. Πολλοί γερουσιαστάί ένόμισαν, ότι ιν 
πε «κάτω οι ιερείς», παρακούσαυτες τήν λέξιν «trai- trcs», και εκλαβόντες αύτήν άντϊ τής λέξεως «pretresl 
Μετά δε ταυτα ο πρίγκιφ- έξηκολούθησεν ώς έξής 
«Εις εμε ή Αύτοκρατορία σημαίνει τήν δόξαν τή 
Γαλλίας εις το εξωτερικού, την κατάργησιυ τώυ «rw*  
θη^κων τού 1815 εντός τώυ ορίων τών δυνάμεων Km 
τών^πόρων^ τής Γαλλιας, καϊ τήν ένότητα τής Ίταλίας> 
εις ης την ελευθερίαν συνετελέσθησαν. Είς δέ τό έσατ, 
τερικόν η δόξα τής Γαλλίας έγκειται έν τή διατηρήαΆ της^ ταξεως δια τελείου συστήματος συνετών nm πραγματικών ελευθεριών, περιλααβαυουσών τήν έλες 
θεροτυπιαν και την απεριόριστόν δημόσιον έκπαίδ& 
σιν, ανευ θρησκευτικών συλλογών καϊ άυευ καταστή 
ματων, δυυαμενων νά έπαυαγάγωσιν ημάς είς τή 
θρήσκο μανίαν τού μεσαιώνος.», -^θδ,λοι δε γερουσιασταϊ ήγέρθησαν καϊ άνέκραξ^ 
αρκεί πλέον περϊ έπαναστάσεως, καϊ ό μαρκέσιά 
Λαροχεζακκελέν ανεφωυησεν*  «εύγε! εύγε! ΈντανθΛ 
ευρισκομεθα παλιν εις πληρη έπανάστασιν.»θ Β α ρ θ. Και τοιαύτη έστϊυ ή περϊ έπαναστ11·' 
σεως θεωρία σου ;

Ο π ρ ί γ κ ι φ Ναπολέων. «Ναί' υπερασπίζν 
ζομαι την επαναστασιυ καϊ σεμνύνομαι έπϊ τούτη· 
Ε’ιμεθα επαναστάται, έντιμοι έπαναστάται.»

Γ ε ρουσιαστής τις. « Ούκ είσιν έντιμοι οΐ 
πανασταται, οιτινες κραυγαζουσι «κάτω ή κοινωνία·1

Ετερος γερουσιαστής. «Οί τοισΰτοί 
δημαγωγοί και οχι έπαναστάται.»

Ο πρόεορος προσεκάλεσε τόν πρίγκιπα νά ήσυχα- 
ση, ο δέ πρίγκιφ άπήντησε' «Δέν δύναμαι νά ήσυχα·· I

πλοία πρός ένίσχυσιυ τής Μεξικανικής έκστρατείας, 
αλλ’ άπλιός ένόμιζε καλόν νά πέμφη όλίγας φρεγά
δας είς τάς άποικίας πρός ύπεράσπισιν τών ύπηκόων 
αύτής.

Κατά τήυ ’Ανεξαρτησίαν έπεξηγήσεις τινές άν- 
τηλλάγησαν μεταξύ τοΰ Κ. θουβενέλ καϊ τοΰ ιπποτου 
Νίγρα περϊ τώυ τελευταίων έν’Ιταλία έπιδείξεωυ τοΰ 
λαού κατά τής κοσμικής τοΰ Πάπα έξουσίας. Λέγε
ται δ’ οτι ό Κ. θουβενέλ ύπέδειξεν είς τήυ ιταλικήν 
κυβέρνησιν τό άτοπου τώυ τοιούτωυ έπιδείξεων, καϊ 
ότι ό ιππότης Νίγρας άπήντησεν, ότι ή κυβέρνησις 
αύτού καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν πρός καταςο- 
λήν πάσης έπιδείξεως καϊ πρός καθησύχασιυ τοΰ 
πνεύματος τοΰ ιταλικού λαού, αλλα δεν υπεσχεθη 
ότι ή Ιταλική κυβέρνησις θά δυυηθή υά έμποδιση τάς 
άναφοράς τάς πεμπομένας αύτή έξ απάντων τών με
ρών τής ιταλικής χερσονήσου, καϊ διαμαρτυρομενας 
κατά τής κοσμικής έξουσίας τοΰ Πάπα.

Ή έθνική έπιτροπή άπεύθυνε προσφωνησίυ τινα 
πρός τόν ρωμαϊκόν λαόν, εν η λεγει, οτι το ιταλικού 
έθνος οφείλει νά δείξη είς τήν Ευρώπην σταθεράυ έ- 
πιθυμίαν πρός άποχώρισιυ τής κοσμικής άπό τής 
πνευματικής έξουσίας τοΰ Παπα. «.Ειλικρινείς καθο
λικοί,» λέγει ή ρηθεΐσα έπιτροπή, «ώφειλου να ωσι 
πεπισμένοι, ότι ή σωτηρία τοΰ Πάπα ούδόλως θα α- 
πείληθή έκ τής άναχωρήσεως τών γαλλικών στρατευ
μάτων έκ τής 'Ρώμης, καϊ οι ρωμαίοι επρεπε να επω- 
φελώνται έκ πάσης εύκαιρίας, καϊ νά δεικνύωσι δι ει
ρηνικών έπιδείξεωυ, ότι εχουσι σταθεράν άπόφασιυ 
ν άποτελέσωσι μέρος τοΰ ’Ιταλικού βασιλείου υπό τό 
σκήπτρου τοΰ Βίκτορος ’Εμμανουήλ.»

Ό βαρώνος 'Ρικαζόλης έντινι τών τελευταίων συν
εδριάσεων έξέφρασε τάς εξής άξιοσημειώτους λέξεις 
περϊ τής έννοιας ήν έδειξεν έσχάτως ή πρωσική κυ- 
βέρνησις είς τόν ιταλικόν άγώνα' « τδ άναντίρρητον 

- τούτο γεγονός, όπερ απορρέει έκ τοΰ έθνους, τοΰ όντος 
• πιστοτάτου διερμηνεως των γεραανικων ιδεών, εστι 

προφανής άπόδειξις τής συνέσεως καϊ μεγαλοθυμίας 
τής πρωσσικής κυβερνήσεως, καϊ μέ έγγυάται, ότι αί 
έλπίδες περϊ φιλικωτέρας μετ’ αύτοΰ σχέσεως ταχέως 
θά πραγματοποιηθωσιυ.» Αι λε^εΐί αυται, εξελθου- 
σαι έκ τοΰ στόματος το» πρωθυπουργού τής ’Ιταλίας, 
δεικνύουσιν, ότι ή σχεσις τής ιταλικής και πρωσσικής 
κυβερνήσεως καθίςαται όσημέραι ςενωτερα, και προ- 
μηνύουσι τήν ταχεΐαν ύπό τής Πρωσσίας άναγνώρι- 
σιν τοΰ ιταλικού βασιλείου.

ΑΤΣΤΡΙΑ.— Ό Αϋτοκράτωρ προσέθηκε δέκα καϊ 
πέντε μέλη έν τή ’Άνω Βουλή, εξ ων εις εστιν ο κα
θηγητής Μικλόσιχ μή άνήκωυ εις άριστοκρατικήν οι
κογένειαν. Τδ μέτρου δε τοϋτο θεωρείται ώς έχέγγυον 
τής διατηρήσεως τοΰ διπλώματος τού φεβρουαρίου 
τοΰ παρελθόντος έτους.

’Άδεται, ότι ό αύστριακός στρατός θά ύποστή με - 
γάληυ έλάττωσιν, καϊ πολλοί ίπποι έπωλήθησαν ήδη. 
Άλλ’ άφ' ετέρου μανθάνομεν έκ τών βιενναίων έφημε- 
ρίδων, ότι έν Ένετία άνεκαλύφθη ύπό τώυ ύπαλλή- 
λωυ τής κυβερνήσεως μυστικός τις τύπος μετά πολ
λών εκατοντάδων άντιγράφωυ έπαναστατικών προκη
ρύξεων, καϊ ότι πολλαϊ έντεύθεν έγένοντο προσωπο
κρατήσεις. Καϊ έν Τεργέστη δέ τό πνεύμα τών κα
τοίκων φαίνεται διατεθειμένον κατά τής κυβερνήσεως. 
Άπό τίνος ήδη χρόνου παρατηρεΐται έντισιν έταιρίαις 
τής έμπορικής ταύτης πόλεως, οτι ουδολως λαλειται 
ή γερμανική γλώσσα, καϊ έντινι χορω δοθέυτι άρτίως 
ύπό τού διοικητοΰ παρευρέθησαν μόνον ολίγοι τινές 
ύπάλληλοι καϊ άξιωματικοϊ τής κυβερνήσεως.

ΕΛΒΕΤΙΑ.—Τήν ^ην λήγοντος άπεπεράτωσε τας 
συνεδριάσεις αύτής ή όμοσπονδικη Συυελευσις της 
'Ελβετίας. Τά δέ καθ’ άπασαυ τήν σύνοδον συζητη- 
θέντα ύπό τού σώματος τούτου ζητήματα δέν έσχου 
μεγάλην πολιτικήν σημασίαν,

Ή όμοσπουδική κυβέρνησις τής 'Ελβετίας έπεμ- 
φ·εν ύπόμνημά τι είς Παρισιους ύπό ημερομηνίαν 29 
ίανουαρίου, άπαντώσα πρός τδ ύπόμνημά τής γαλλι
κής κυβερνήσεως ύπό ημερομηνίαν 29 δεκεμβριου το 
άφορώυ τήν διαφοράν τήν ύφισταμέιην μεταξύ τών 
δύο κυβερνήσεων. Ή ελβετική κυβέρνησις εν τω υ- 
πομνήματι αύτήςλέγει. «Καίτοι ή συζητησις τούπρο- 
κειμένου ζητήματος είς ούδέν θα αγαγη αποτέλεσμα, 
δεν δυνάμεθα όμως νά διελθωμεν εν σιωπή το υπό
μνημα τού Κ. θουβενέλ ύπό ημερομηνίαν 28 δεκεμ- 
βρίου. Πεποιθότες είς τήν άλήθειαν τών έκθέσβων ας 
έλάβομεν, ύποστηρίζομεν έν πλήρει πεποιθησει την

συμφέρο ·~α ήμών καϊ εις τας ιδέα? τής εποχής, κα
θ' ήυ ζώμεν.» Τί δ' έυνοεί ή έπιτροπή διά τής λέξεως ι 
π ρολήφ εων άγνοοΰμεν έτι, καϊ περιμένομεν να , 
φωτισθώμευ έκ τώυ προσεχών περϊ τοΰ άντικειμένου 
τούτου συζητήσεων. Προς δε τουτοις η επιτροπή ελ
πίζει νά εύρη έυ τή έλαττώσει τώυ έξόδων τά μέσα 
πρός ισορροπίαν του προϋπολογισμού του Κράτους, 
εννοούσα. ώ? φαίνεται την ε\αττω<τιν τον στρατόν»

Κατά τον Μην ντο ρα η κν3ερνη(Τί$ τον Αντοκρα- 
τορος έζήτησεν έπεξηγήσεις άπό τόυ καρδινάλιου Άυ- 
τωνέλληυ περϊ τής ποιμαντικής έπιστολής τής προσ- 
καλούσης άπαντας τους καθολικούς επισκόπους εις 
'Ρώμην, όπως κανονήσωσι τους Ιαπωνους μάρτυρας. 
Πρός ταΰτα άπήντησεν ο καρδινάλιος, οτι η προσκλη- 
σις αύτη ήυ φιλική, τείνουσα είς τό νά δώση μείζονα 
βαρύτητα είς θρησκευτικήν τινα τελετήν' αλλ η γαλ
λική κυβέρνησις άπηγόρευσε την εκ τής Γαλλίας έ
ξοδον παντός έπισκόπον, πλήν τών αναγκαζόμενων να 
άπέλθωσιν είς τάς δικαιοδοσίας αυτών.

Ό Αϋτοκράτωρ τών Γάλλων άπεύθυνεν έπιστολήυ 
πρός τόν νέον κόμητα Παλικάον (στρατηγόν Μοντου- 
βάνον, άρχηγόν τής Σινικής εκστρατείας) αναφερομε- 
νηυ είς τήν πρότασιν, τήυ γενομενηυ υπο τής αυτο- 
κρατορικής κυβερνήσεως περϊ ετήσιου συντάξεως 50, 000 φράγκων, καϊ άποκρουσθεΐσαν ύπό τινων μελών 
τοΰ νομοθετικού σώματος. Ό κόμης εζητησεν απο του 
Αύτοκράτορα νά άποσύρη τό νομοσχεδιον, αλλ ό Αυ- 
τοκράτωρ άπήντησεν, ότι δεν θα αποσρύη αυτό, και 
προβαίνει δικαιολογούν αύτό διά λεξεων ολίγων δη
κτικών είς τά άποκρούσαντα αύτό μέλη υοΰ νομοθετι
κού σοιματος.

Επιστολή τις έκ Τουλών άναφέρει, ότι ένεκα τής 
έπιτυχίας τοΰ γαλλικού στρατού έυ Κοχιγκίνα τά 
γαλλικά έυ Κίυα στρατεύματα θά έπιστρέήτωσιν εις 
Γαλλίαν. "Ευ τάγμα τοΰ 102ου συυτάγματος τής 
γραμμής άφίκετο ήδη είς Τουλών, και ηξιώθη θριαμ
βευτικής ύποδοχής ύπό τοΰ πλήθους. Πολλά δε φορ
τηγά πλοία, φέροντα πολεμεφόδια έκ Κίνας περιμέ- 
νονται προσεχώς είς Τουλωυ.

Αέγεται, ότι ό έπίτροπος τών ανθενωτικών Πολι
τειών τής ’Αμερικής Κ. Σλίδελ ηξιωθη ακροασεως παρα 
τω Αύτοκράτορι Ναπολέοντι, καϊ ένεχείρισεν εις τόν 
Κ. θουβενέλ ύπόμνήμα, έν ω ύπόσχεται νά δώση τό 
όνομα καϊ τήν χωρητικότητα 400 πλοίων διαρρηξάυ- 
τωυ τόν άποκλεισμόν τώυ μεσημβρινών λιμένων τής 
Αμερικής. Διά τής πράξεως δέ ταύτης ό Κ. Σλίδελ 
έλπίζει νά άποδείξη τω Αύτοκράτορι το ανεπαρκές 
τοΰ άποκλεισμοΰ, τοΰ κηρυχθέντος ύπό ττ)ς κυβερνή
σεως τών Ηνωμένων Πολιτειών, και να πειση, ει δυ 
νατόν, αύτόν, είς τό νά λύση τούτου άπό κοινού μετά 
τής Αγγλίας.

Πρό τινων ημερών ό αρχηγός τώυ έν Γαλλια Φρη- 
μασόυων, ό καϊ στρατάρχης Μαγνάν, άνέλαβε τα κα
θήκοντα αύτοΰ έν μεγίστη πομπή και παραταξει. Ου 
δείςποτε άρχηγός τοΰ σώματος τουτου, εκΧεχθειί κατα 
τόυ συνήθη τρόπου ύπό τών συνάδελφων αυτού, ηξιώθη 
τοσαύτης ύποδοχής, όσης ό στρατάρχης ούτος τής Γαλ
λίας, όστις κατά τό «οΰτω βούλομαι, οΰτω διαταττω» ■ τοΰ Αύτοκράτορος έγένετο άρχηγός τώυ έν Γαλλία 
Φρημασόνωυ. "Απαυτες οί αδελφοί τοΰ σώματος πα- 
ρήσαν έυ μεγάλη τινι αιθούση, καϊ περϊ τους 400 ιιε- 
τέσχον λαμπρού συμποσίου. Ό στρατάρχης Μαγνάν 
προπίνων είς ύγείαν τοΰ Αύτοκράτορος, ειπεν, οτι ου- 
δεμία βολή πυροβόλου δύναται υά ριφθή έν Εύρώπη 
άνευ τής συναιυέσεως τής Γαλλίας. Μετά δε ταΰτα 
κατά τό έπίδορπου ό στρατάρχης ήγέρθη, καϊ περιελ- 
θών τήν τράπεζαν προσήνεγκε τήυ δεξιάν προς απαν
τάς τούς παροντας συνδαιτυμόνας, και εδωκε το ση 
μεϊου τής διαλύσεως τής φρημασονικής ταύτης συνε- 
λευσεως.

Κατα τάς ύπεραλπείους έφημερίδας ο εξαρχος τοΰ 
πάπα μονσιγνιώρ Χίγκς έλαβεν 57,000 γρααματια 
έπισκέφεως άπό τής άφίξεως αυτού ειί Παρισιους, 
καϊ έγραφε πρός τόν καρδινάλιον Αυτωυελληυ περί 
τής μεγίστης ταύτης έπιδείξεως, τής γιγνομένης ύπό 
τώυ πιστών τής καθολικής έκκλησίας τέκνων ύπέρ 
τής κοσμικής τοΰ άρχηγοΰ αύτής έξουσίας.

Επιτροπή, ίδρυθεΐσα έσχάτως έυ Λουγδούνω πρός 
συλλογήν τοΰ δηναρίου τοΰ Άγιου Πέτρου, συνέλεξεν 80,000 φράγκα, καϊ άπελθοΰσα είς 'Ρώμην ένεχείρι
σεν αύτά είς τήν Αυτου Παναγιοτητα.

ΙΤΑΑΙΑ.— Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα ο βαρώνος 
'Ρικαζόλης άπαντών είς ζήτημά τι τοΰ Κ. Άβεζανα, 
έκήρυξεύ, ότι ή κυβέρνησις δεν προντιθετο να πεμφη
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πραγματικότητα τοΰ γεγονότος, ότι τό ελβετικόν έδα
φος παρεβιάσθη. Λυπούμεθα δ’ όρώντες, οτι το γαλ
λικόν ύπουργείου, παραπλανηθέυ ύπό εναντίων εκθέ
σεων, δέν ήδυνήθη να φθάσρ είς την αυτήν μεθ' ημών 
πεποίθησιν, Έκ τής κοιυοποιήσεως τών περί τοϋ αν
τικειμένου τούτου ιινταλλαγέντων υπομνημάτων εξά
γεται, ότι ού μόνον ή γαλλική κυβέρνησις διέταξε νά 
άποκωλυθή διά τής βίας πάσα προσωπική κρατησίς 
έν τή κοιλάδι τής Δάππης (Dappes), άλλά καί διετή- 
ρησε τάς διαταγάς ταύτας, καί γάλλοι χωροφυλακές 
ένεφανίσθησαν έν τή κοιλάδι όπως έκτελέσωσιν αύτής·. Διό τθ όμοσπουδικόυ Συμβούλιου διεμαρτυρήθη 
κατά πράξεων, τεινουσώυ εις το να περιορισωσι το αυ
τεξούσιον τής Όμοσπονύιας.»

Ή ’Αγγλία έκοινοποίησευ εις τήν ελβετικήν κυ3έρ- 
νησιν, ότι έστί προδιατεθειμένη νά έλθη είς διαπραγ
ματεύσεις περί τής αμοιβαίας καταργήσεως τών δια
βατηρίων.

ΡΩΣΣΙΑ.—Επιστολή τις έκ Πετρουπόλεως παρέ
χει άνάλυσιν μακράς καί σπουδαίας τίνος αναφοράς, 
παρουσιασθείσης άρτίως τω Αύτοκράτορι υπό τών εύ- 
γενών τής Μόσχας. Έν τή αναφορά δε ταύτη έκτι- 
θευται τά μέγιστα κακά, τά υφιστάμενα’έυ τή διοική
σει τώυ δημοσίων πραγμάτων, καί τά πηγάζοντα ιδίως 
έκ τής ακόρεστου απληστίας καί αισχροκέρδειας απάν
των έν γένει τών υπαλλήλων τής κυβερνήσεως, άπό 
τοΰ άνωτάτου μέχρι τοΰ κατωτάτου. Ώς μόνην δέ θε
ραπείαν τών δεινών τούτων οί πρός τόν Αύτοκράτορα 
ιίναφερόμενοι εύγευεΐς τής Μόσχας θεωροΰσι τήν υπό 
τής κυβερνήσεως δημοσίευσιν τοΰ έτησίου προϋπολο
γισμού τοΰ κράτους (είς ό ή κυβέρνησις συνήυεσε), καί 
τήν άνευ αναβολής συγκάλεσιν έν Μόσχα, τώ κέντρω 
τής Αυτοκρατορίας, έθνικής τίνος καί γενικής συνελεύ- 
σεως, συγκροτηθησομένης [έκ βουλευτών, έξ εύγενώυ, 
και εκ γαιοκτημόνων, καί συζητούσης τά μέσα πρός 
έπιτυχίαυ κρείττουος διοικητικού οργανισμού.

Αι ρωσσικαί έφημερίύες θεωροΰσι τόν άρτίως δη- 
μοσιευθέντα ύπό τής κυβερνήσεως προϋπολογισγόν 
τοΰ κράτους ώς σημαντικωτάτην μεταρρύθμισιν. ιΈ 
καστος γιγνώσκει,» λέγει ή έφη μ ε ρί ς τής Πέ
τρο υ π ολ ε ω ς, «οτι τά οικονομικά ημών εύρίσκον- 
ται είς μή ευχάριστου κατάστασιν. Πολλά νομοσχέ
δια έπροτάθησαν, όπως άπαλλαγώμεν τής περίπλοκου 
ταύτης καταστάσεως" άλλ' άπαντα τά πρός τοΰτο λη- 
φθέντα μέτρα υπήρξαν άνεπαρκή. Ή δέ αιτία τής μή 
επιτυχίας τών νομοσχεδίων τούτων έστί πασίγνωστος, 
ή βελτιωσις δηλ. τώυ οικονομικών ήιιώυ πραγμάτων 
καθίσταται αδύνατος άυευ τής πλήρους ημών πεποι- 
θήσεως εϊς τε τό έσωτερικόυ καί είς τό έξωτερικόν. Ή 
'Ρωσσία έχει γιγαντώδεις υλικούς πόρους,καί είς οίασ- 
δηποτε περιπλοκάς καί άν περιέλθρ τό δημόσιου τα
μείου, ουδεις φόβος δύναται νά ΰπάρξη περί χρεωκο- 
πιας' αλλ’ ή έλλειφις πεποιθήσεως παραλύει δυστυ
χώς τας προσπάθειας τής κυβερνήσεως πρός βελτίω- 
σιν τής οικονομικής ήαών καταστάσεως. Ή δέ δημο- 
σιευσις τοΰ προύπαλογισμοό τοΰ κράτους θά δείξη 
την ειλικρίνειαν τώυ προθέσεων τής κυβερνήσεως, καί 
θά καταστήστε/ γνωστήν τήν κατάστασιν τοΰ δημοσίου 
ταμείου. Δια ταΰτα πάντα θεωροΰμευ τήν ύπό τής κυ
βερνήσεως δημοσίευσιν τού προϋπολογισμού ώς ση
μαντικήν μεταρρύθμισιν, ικανήν καθ’ έαυτήν υά έξα- 
γαγη ημάς εκ τής οικονομικής περιπλοκής, ήτις προϊ
όντος τον χρόνου καθίσταται ιιείζων.»

Εκ πολλών έκ Βαρσοβίας έπιστολών μαυθάνομευ, 
οτι εαν μή διαταραχθή ή παρούσα ησυχία τής πόλεως 
ταύτης, ό αύτοκράτωρ Αλέξανδρος β' θά έπισκεφθή 
αυτήν κατα τό έλευσόμενον έαρ.

Ό νέος αρχιεπίσκοπος τής Βαρσοβίας έξεώώνησε 
λογον, ευ ω παρεκάλεσε τόν λαόν νά άπέχρ άπό τού 
να ήταλλη ύμνους προσβλητικούς τή κυβερνήσει' άλ
λα να δεηται υπέρ τής πατρίδος. Προσέθηκε δ’ ό άρ- 
χιεπισκοπος, ότι έάν δύναμίς τις έλθη όπως άποκω- 
λυση υμάς άπό τοΰ νά δέησθε ύπέρ τής πατρίδος υ
μών, θά παρακινήσω υμάς νά ιιή ύπακούσητε.

Εν τινι επιστολή έκ Βαρσοβίας ύπό ημερομηνίαν ληγοντος άναγιγνώσκομευ τά επόμενα' «Αί δύο 
εκκλησιαι. αίτινες έμιάνθησαν διά τής είς αύτάς εισό
δου το>ν ένοπλων ρωσσικών στρατευμάτων κατά τήν 
i 5ηυ του παρελθόντος Οκτωβρίου καί διά τής έν ού- 
ταϊς συμβάσης συμπλοκής καί αιματοχυσίας, τεύτέ- 
στιν ή μητρόπολις τοΰ άγιου Ίωάνυου καί ή έκκλησία 
τοΰ ^ερναρδΐυου, ήνεώχθησαν πάλιν σήμερον έν μεγά
λη πομπή ύπό τοΰ αρχιεπισκόπου Φελίνσκου, καί

ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΑΡ. ΤΟΥ ΒΡΕΤΤ. ΑΣΤΕΡΟΣ.
άφιερώθησαν πάλιν είς τήν θείαυ λειτουργίαν. Με
γάλη δ’ ησυχία έπεκράτησε κατά τήυ τελετήν καί οί 
άπηγορευμένοι ύμνοι ούδόλως έψάλησαν. Παρήσαν 
δέ πολλοί άστυνομικοί κλητήρες καί πολυάριθμος 
στρατός. Ό άρχιεπίσκοπος παρεκάλεσε του λαόν υα 
μή δυσαρεστήστ) τόν αύτοκράτορα διά ματαίων επι
δείξεων, τει.νουσώυ μάλλον είς βλάβην ή είς ώφελειαν 
τώυ ιδίων αύτώυ συμφερόντων. Αέριου όλαι αί καθο- 
λικαί έκκλησίαι θά άνοιχθώσι, καί πλήρης άφεσις τώυ 
άμαρτιώυ τώυ μεταυοούυτωυ αμαρτωλών θά δοθή ύπο 
τοΰ άρχιεπισκόπου.» Μετά δέ ταΰτα ή έπιστόλη αυτή 
έξακολουθεΐ λέγουσα' «Ή κατά τής κυβερνήσεως άν- 
τίπραξις τού λαού δέυ έπαυσευ είσέτι. Οι κάτοικοι 
φέρουσι πε'νθιμου ένδυμα, καί έλπίζουσιν, οτι οί εύτυ- 
χεΐς διά τήυ πατρίδα αύτών καιροί ούκ έσονται μα
κράν. Είς τό θέατρου συχνάζουσι μόνου ρώσσοι, καί 
έπειδύ τά έξοδα αύτοΰ είσιυ υπέρογκα, θά κλεισθή πά
λιν, καί ή εταιρία θά διαλυθή.» "Ισως κατά τούτο οί 
Πολωνοί σφάλουσιυ έγκαταλείποντες έυ τών ολίγων 
αύτώυ εθνικών καταστημάτων υά παρακμάση' άλλ’ ού
δείς αύτώυ σκέπτεται πλέον περί διασκεδάσεως, και 
τά πνεύματα τώυ ένταΰθα κατοίκων είσϊν όμοίως δια
τεθειμένα, όπως τά τώυ κατοίκων τοΰ Μιλάνου κατά 
τήν τελευταίαν αύστριακήν κατοχήν, καί τοι τό απο
τέλεσμα δέν προσδοκάται έξ ίσου εύνοίκόν.

Κατά τήυ έπίσημον έφημερίδα τής Βαρσοβίας 1 43 
πρόσωπα κατεδικάσθησαν καί ύπέστησαν διαφόρους 
ποιυάς, διότι άνεμίχθησαν εις τάς ταραχάς, τας συμ- 
βάσας ιιπό τής ένάρξεως τής καταστάσεως τής πο
λιορκίας μέχρι τής 27 ίανουαρίου.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ.—Κατά τηλεγράφημά τι έκ Λΐ- 
σβόνης ύπό ημερομηνίαν 21ης λήγοντας νέου υπουρ
γείου έσχηματίσθη ώς εξής'

Πρωθυπουργός ό μαρκέσιος Δελουλές.
Τοΰ πολέμου ό υποκόμης Σαδαβανδείρας.
Τών δημοσίων έργων ό Σενώρ Χάρτας.
Τώυ έσωτερικώυ ό Σενιορ Βρααγκάμπας.
Τής δικαιοσύνης ό Σενιορ Δασίλβας.
Τών οικονομικών ό Σενώρ Δαβίλας.
Τών ναυτικών ό Σενάρ Μανδέζ 'Ρεάλης.
Κατα τό αύτό δέ τηλεγράφημα μεγάλαι θύελλαι 

συυέβησαν έυ Λισβόνη, καί ραγδαΐαι βροχαί έπεσαν.

ΠΕΡΣΙΑ. — Έπιστολαί έκ Τεχεράνης άναφέρου- 
σιν, ότι τά στρατεύματα τοΰ Σάχου έκέρδησαν καί άλ
λην σημαντικήν νίκην κατά τώυ Τουρκομάνωυ, καί ότι 
έκ τούτων έμειναν νεκροί έπί τοΰ πεδίου τής μάχης 
ύπέρ τούς 800. Έυ ταίς έπιστολαϊς δέ ταύταις έπι- 
βεβαιοΰται προσέτι, οτι μέγα περσικόν στρατοπέδου 
θά σχηματισθή κατά το έαρ έν Σουλτακέχη, καί τό 
βήμα τοΰτο τής περσικής κυβερνήσεως θά έμβάλη 
είς κίνδυνον τάς ύφισταμένας φιλικάς σχέσεις μεταξύ 
Σάχου καί Σουλτάνου.

ΜΑΡΟΚΚΟΝ.— Κατά τούς όρους τής ειρήνης, τής 
διομολογηθείσης ύπό τής 'Ισπανίας καί τοΰ αύτοκρά
τορος τοΰ Μαρόκκου, ούτος ύποχρεοΰται νά παραχω- 
ρήση είς . ούς 'Ισπανούς τμήμά τι γής περί τό φρού- 
ριον τοΰ Μελίλα. Φήμη δέ τις έπικρατεϊ νΰν, ότι οί, 
κατέχοντες τήν γήν ταύτην κάτοικοι Γκελάύαι άρνοΰυ- 
ται νά συμμορφωθώσι πρός τάς διαταγάς τοΰ αύτο
κράτορος. Έπειδή δέ μέχρι τοΰδε ο! Γκελάύαι περιε- 
φρόνησαν τούς απεσταλμένους τής αύτοκρατορικής 
κυβερνήσεως τοΰ Μαρόκκου, ό αύτοκράτωρ προτίθε- 
ται νά άναγκάση αύτούς διά τής βίας, όπως συναινέ- 
σωσιυ είς τήν έκτέλεσιν τής συνθήκης. Άλλ’ ούτοι έ- 
πικαλεο θέντες είς βοήθειαν τούς συμμάχους αύτώυ, 
οίτινες κατοικοΰσιυ έν 'Ρίφ, παρασκευάζονται είς 
άμυναν,

ΑΜΕΡΙΚΗ.—Αί έξ Αμερικής τελευταίαι ειδήσεις 
είσϊν όπωσοΰν σπουδαίοι, άυαγγέλλουσαι δύο έπανει- 
λημμέυας ρίκας τώυ 'Ενωτικών κατά τώυ Ανθενωτι
κών. Ό στρατηγός τών Ηνωμένων Πολιτειών Βου- 
ρουσάϊδ έκστρατεύσας πρό τίνος χρόνου πρός τά πα
ραλία τής βορείου Καρολίνας, κατέλαβευ ήδη τήν υή ■ 
σου 'Ρονόκην, τήυ κειμένην eiri τοΰ στομίου τοΰ Άλ- 
βεμαργκ Σάουνδ, καί κατέστρεήτεν άπαντα τα έν τοΐς 
ΰδασιν έκείυοις πλοΐα τών Ανθενωτικών. Μετά δέ 
ταΰτα προεβη είς τόν κόλπου τοΰ Βόσκουλαγκ καί 
προσβολών, έκυρίευσε τήν πόλιν Έλισάβεθ. Έπί τής 
θέσεως δύ ταύτης ή μάχη έγένετο σφοδρατάτη, χι- 
λίων άνδρών φονευθέντων καί πληγωθέντων έξ έκα- 
τέρωυ τών μερών. Τα όμοσπονδικά στρατεύματα μετά 
τήυ άλωσιν τής πόλεως Έλισάβεθ προύχώρησαυ έτι 
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περαιτέρω πρός τήν πόλιν Έδέυ, καί ήπείλουυ τ; 
Νορφόλκηυ, ένθα οί κάτοικοι κατελήφθησαν ύπό w 
υικοΰ φόβον. Διά τοΰ αύτοΰ δε άτμοπλοίου έλάβο^ 
τήυ είδησιν, ότι απεκοπη ή γέφυρα τοΰ ποταμού 
υεσή ύπό τών όμοσπουδικώυ στρατευμάτων, καί ονγ, 
διεκόπη πάσα συγκοινωνία μεταξύ τών ανατολική 
καί δυτικών μερών τής πολιτείας Τενεσσής' πρός 
ότι τά όμοσπονδικά στρατεύματα προσέβαλαν «αϊ i 
κυρίευσαν τό έπί τοΰ ποταμού Τενεσή φρουρίου 
Ερρίκος,» καί ήχμαλώτισαν τήν έν αύτώ φρουρά 
συγκειμένην έξ ενός στρατηγού καί 60 άνδρώυ. Ή j 
λωσις δέ τοΰ φρουρίου τούτου μεγάλας ωφελείας 
παράσχη τοΐς Ένωτικοΐς, ώς μέλλουσα υά άυοίξη 
πλοΰυ τώυ ποταμών Τεννεσσή καί Κουμβερλάνδου.

ΚΙΝΑ.— Τά πάντα έυ Κίνα διάκεινται καλώς, 
αί σιυικαί άρχαί δεικνύονσι μεγάλην φρόνησιυ έν rj 
διοικήσει τώυτε έσωτερικών καί τών έξωτερικών πραγ. 
μάτωυ. Οί έπαναστάται έκυρίευσαν τήυ Νίγγπον rj 
ϋη δεκεμβρίου' άλλ’έδειξαυ μεγάλην μετριότητα πρή 
τούς κατοίκους, καί μικράν προθυμίαν είς τό νά σν· 
υάφωσι φιλικάς σχέσεις μετά τών ξένων. Ό υαυαρ. 
χος Χώπ καί ό Κ. Πάρκης άυεχώρησαυ έκ Σαγγά^ 
είς Ναγκίνην, όπως σννεννοηθώσι μετά τών έκεΐ έπρ. 
ναστατώυ, οίτινες, ώς φαίνεται, έχουσι κακάς προλή. 
•φεις κατά τώυ ξένων, καί δέυ θά έπιτρέήτωσιν αύτοή 
υά είσέλθωσιν διά τώυ πυλών τής πόλεως.

Ό ποταμός 'Ταγγτζής κατέστη ή έδρα τοΰ έμπο- 
ρίου κατά τό μικρόν χρονικόν διάστημα, οπερ παρήλ. 
θεν, άφ’ότου διωμολογήθη ή ειρήνη τής Κίνας μετά των 
Άγγλο-Γάλλων, καί κατά πάσαν πιθανότητα αί πό
λεις Χαγκόον καί Κουκιάγγη θά καταστώσι κατά το 
επόμενον έτος κέντρα μεγάλου καί σταθερούς έμπα- 
ρίου. Ή Σαγγάη έστί πλήρης ανθρώπων άφικυουμί- 
νωυ καθ’έκάστην έκ τής είς τάς χεΐρας τών έπαυαςα- 
τώυ πεσούσης πόλεως Νίγγπου, καί θεωρείται ύπό 
τών αύτοχθόυων ώς καταλληλοτέρα χώρα πρός σω
τηρίαν αύτών άπό τοΰ δρεπάνου τών έπαναστατών. Δώ 
τοΰτο παρατηρεί τις, γράφει "Αγγλος τις έκείθεν, πολ
λούς γυμνούς καί δυστυχείς ανθρώπους προσερχομε- 
νους είς τήν ρηθεΐσαν πόλιν έκ τών παρακειμένων ε
παρχιών. Αί δέ βρεττανικαί άρχαί, αί διαμένουσαι έν 
τή πόλει ταύτη, ύπεσχέθησαν νά ύπερασπισθώσιν αυ
τήν καί νά άποκρούσωσι τούς έπαναστάτας, έάν τυχρν 
ποιήσωσιν έφοδόν τινα κατ’ αύτής.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ.

(Ιδιαίτερου πρός τόν «Βρεττ. Αστέρα).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 21 φιίοουαρίβυ.

Οί έν Ναυπλίω έπαναστάται διά προχηρύξεως 
παρά δέκα μελών ύπογεγραμμένης ζητοΰσΐ με
ταβολήν του συστήματος, διάλυσιν τών βουλών 
και συγκάλεσιν έθνικής συνελεύσεως.

Ό Βασιλεύς μετέβη εις Κόρινθον, ϊνα προσφω- 
νήση τόν στρατόν.

Μικρά συμπλοκή συνέβη εις Δερβενάκια.
Ό υιός τοΰ θεοδώρου Γρίβα ήγειρεν εις έπα- 

νάστασιν 2 τάγματα έν Τριπόλει. Ή κυβέρνησις 
άπέστειλε στρατόν.

Ή Μεσσηνία και άλλαι έπαρχίαι εύρίσκονται 
εις έρεθισμόν.

(Πρός τόν εύρωπαϊκόι τύπον.)
ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 24 tfiSpwapicv.

Αί παρισινα'ι εφημερίδες τής εσπέρας ταύτης 
δημοσιεύουσι τηλεγράφημα έκ Πειραιώς (;) άναγ- 
γέλλον, ότι οί έντω φρουρίω Ναυπλίου έπανας·ά*  
ται έζήτησαν, ϊνα τοΐς έπιτραπή νά έλθωσιν εις 
διαπραγματεύσεις, καί οτι ή έπανάστασις ούτω 
χαταπαύεται.

Πιστεύεται ότι ό βασιλεύς θέλει αλλάξει τό ύ- 
πουργεΐον καϊ διαλύσει επομένως τάς βουλάς.

Printed by Joseph Clayton, 17, Bouverie-strcet, in the Precinct o 
Whitefriars, in the City of London, and published by Charles Brad 
bury, at the Office, 14,York-street, Covent-Garden, in the Pariah 
St. Paul.—London. Thursday FebrnuTy 27.1862


