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ΒΡΕΤΤΑΝ1ΚΟΪ ΑΣΤΕΡΟΣ.

Έν Αονδινω, ώς γνωστόν, ανοίγεται κατά τόν 
προσεχή μάίον ή ’Αλληλεθνής Έκθεσις· ό δέ 
«Βρεττανικός ’Αστήρ» προτίθεται νά δώση όσον 
οΐόν τε λεπτομερή αύτής περιγραφήν μετ’ έκλε- 
κτών εικονογραφιών.

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

’Επειδή δέ έκ τών πιεστηρίων του «Βρεττ. ’Α
στέρες,® ένεκα τοΰ πολυδάπανου, δέν εξέρχονται 
άντίτυπα πολλω περισσότερα τοΰ αριθμού τών συν
δρομητών αύτοΰ, κα'ι επειδή ό ανωτέρω νέος ορ
γανισμός τής έφημερίδος άρχεταιπρό τηςλήξεως 
του 2ου έτους αύτής, παρακαλοΰμεν τούς απαν
ταχού Κυρίους συνδρομητάς ήμών, νά ειδοποιή- 
σωσιν ήμ,άς,ή τούς πράκτορας ήμών πρό τής 8/20 
τοΰ τρέχοντος μηνός μαρτίου, έάν προτίθενται 
ή μή νά έξακολουθήσωσι τήν συνδρομήν αύτών 

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

ταγραφώσιν ώς νέοι συνδρομητα'ι,νά άναγγείλωσι 
τούτο κατά τήν αύτήν έποχήν· διότι· καί τοι τού 
τρίτου έτους άρχομένου τήν Ιην ίουλίου, οί νέοι 
συνδρομηταί, ίνα μή στερηθώσι τά καθέκαστα τών 
πρό τής εποχής έκείνης νέων συμβάντων ώς καί 
τά τής ένάρξεως τής Έκθέσεως, θέλουσι λάβει, 
άντί τής έτησίας συνδρομής αύτών, δεκατεσ
σάρων μην ώ ν φύλλα, ήτοι άπό τής 1ης μαΐου 
1862 μέχρι τής 31ης ΐουνίου 1863.

Παρατηροΰντες μετά λύπης τούς πλείς-ους τών 
συναδέλφων ήμών έλλήνων δημοσιογράφων πα- 
ραπονουμένους διά τάς καθυστερήσεις τών συν
δρομών αύτών, χρέος ήμών θεωρούμεν ν’ άπονεί- 
μωμεν τάς θερμοτέρας ήμών εύχαριστήσεις πρός 
τούς Κυρίους συνδρομητάς τοΰ «Βρετ. ’Ας·έρος,» 
οϊτινες, καί τοι πο7.υαριθμότεροι τών συνδρομητών 
πάσης άλλης ελληνικής έφημερίδος, καί τής συν
δρομής έ ξ ά ν ά γ κ η ς ούσης ύπερτέρας, ού δεις 
ούδεμίαν καθυστέρησε συνδρομήν. Ό «Βρετ
τανικός Άστήρ» θεωρεί καθήκον άπαραίτητον νά 
κηρύξη τούτο εις τρανήν καί μεγάλην ηθικήν — 
κανοποίηοιν έαυτοΰ τε καί τοΰ Πανελληνίου σύμ- 
παντος, εις πείσμα πασών τών γενομένων κατα
διώξεων, επίσημων τε καί άσημων.
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Η ΑΔΑΗ ΑΕθλΠΣ ΕΚΘΕΣΙΣ.

Προς (ϊσοδον προσώπου τίνος η παραΰοχην πράγ
ματος ε'ς την άΧΧηΧίθνη εκθεσιν ισχυουσιν οι εζής 
γενικοί κανόνες"I. Οΰδε'ις δύναται νά εισέΧθρ είς τό οικοδόμημα, εάν 
δεν φερη εισιτήριον.2. Εισιτήρια δε, ίσχύοντα διά ώρισμενηυ τινα πε
ρίοδον, και δι’ίδιάν τι μέρος τοΰ οικοδομήματος θα εκ- 
δίδο)νται'

αον) Τοίς έπιτρόποις των αποικιών καί των ξένων 
χωρών, άμα ουτοι ζητήσωσι τοιαϋτα απο τον γραμμα
τέα τών επιτρόπων τής Αυτής Μεγαλειότητας.

βον) Τοίς τελωνικοίς ΰπαλλήλοις, άμα ουτοι ζη- 
τήσωσι τοιαΰτα άπό τού? επιτρόπους τή? Αυτής Με- 
γαλενότητος διά το βρεττανικόν τμήμα.

γον) Τοίς έκθέταις καί άλλοι?, άφοΰ λάβωσιν ει- 
σιτήριον ίσχύον έπί μίαν ήμέραν διά τό βρεττανικόν 
τμήμα.

δον) Τοίς έκθέταις καί άλλοι?, άφοΰ λάβωσιν ει- 
σιτήριον ίσχύον πλείονας τής μιας ήμέρας διά τό ξέ
νον τμήμα.3. Έάν έκθετης τις έπιθυμή νά λάβη εισιτήριον διά 
τό βρεττανικόν τμήμα τής έκθέσεως, πρέπει νά ζη- 
τήση τοΰτο δύο τουλάχιστον ήμέρας πρότερον, ανα- 
φερόμενος πρός τόν επιστάτην τής κλάσεως, εις ήν α
νήκει, οστις πάλιν θά μεταβίβαση τήν αϊτησιν πρός 
τόν επιστάτην τοΰ βρεττανικοΰ τμήματος, έπισυνά- 
πτων έν τή αναφορά, ταύτη καί τα διάφορα αύτοΰ συ
στατικά. Καί έάν μέν ή αϊτησις γείνη δεκτή, τό ονομα 
αύτοΰ σημειοΰται έν τώ γενικώ καταλόγιρ, καί τό εί- 
σιτήριον παραχωρεΐται αϋτω.

ί. Ούδεμία αναφορά αλλοεθνούς έκθέτου γίγνεται 
δεκτή, είμή διά τοΰ επιτρόπου τής πατρίδος αύτοΰ.5. Έάν οί κατάλογοι αλλοεθνών έκθετων αίτούντων 
εισιτήρια ώσιν υπογεγραμμένοι ύπό τών επιτρόπων 
τής χώρας, εις ήν άνήκουσι, θά θεωρηθώσιν ώς έχέγ- 
γυα, καί έπί τή βάσει τούτων θα χορηγηθή τοίς έπι- 
τρόποις ό αίτούμενος αριθμός τών εισιτηρίων.G. Εισιτήρια δι έργάτας εις τό ξένον τμήμα θα έκ- 
δίοωνται τή αιτήσει τοΰ έπιτρόπου τής ξένης χώρας.

Ί. Καθημερινά εισιτήρια θά έκδίδωνται τή αιτήσει 
τών έπιστατών τών διαφόρων κλάσεων καί τοΰ έπι- 
στάτου τοΰ ξένου τμήματος.8. 'Αλλοεθνής έκθετης άπαιτών καθημερινόν εισιτή- 
ριον, δύναται νά λάβη αύτό, άφοΰ άπευθυνθή πρός τόν 
επιστάτην τοΰ ξένου τμήματος.9. Τά εισιτήρια πρέπει νά δεικνύωνται ού μόνον 
κατά τήν είσοδον, άλλά καί όταν ζητηθώσι.10. Τά εισιτήρια δεν δύνανται νά μεταβιβασθώσιν 
άπό προσώπου εις πρόσωπον. Έάν δε τοιαύτη τι? ά
πατη άνακαλυφθή, ό μεν φέρων αύτό έκβάλλεται έκ 
τοΰ οικοδομήματος, καί ό άνθρωπος, εις ού τό ονομα 
έξεδόθη, δέν δύναται πλέον νά λάβη άλλο.I I. Έαν ο φερων εισιτήριον τι εΰρεθή έν μέρει τινί 
τοΰ οικοδομήματος πέραν τών ώρισμένων ορίων, θα 
έκβληθή έκείθεν, καί θά άφαιρεθή άπ' αύτόν τό εισι- 
τήριον.12. "Οσοι φέρουσιν εισιτήρια όφείλουσι νά συμ- 
μορφώνται πρός τούς κατά διαφόρους καιρούς έκδιδο 
μένους κανονισμούς.1 3. Παραβίασις δε τών κανονισμών τούτων θά τι- 
μωρήται διά τής έξώσεως τοΰ παραβιάσαντος αυτούς 
ανθρώπου καί διά τής άφαιρέσεως τοΰ εισιτηρίου, δ 
εφερεν. ·14. Έάν τις άπολέση τό εισιτήριον αύτοΰ, οφείλει 
νά πληρώση 10 σελλίνια πριν η λάβη έτερον.15. Οί θυρωροί έσονται υπεύθυνοι διά πάν πρόσω
πον μη φέρον εισιτήριον έν τω οίκοδομήματι.1G. Ό επιτηρητής κλάσεώς τίνος θά θεωρήται υ
πεύθυνος διά τήν έν αύτή παρουσίαν ιινθρώπου τίνος 
άνευ άδειας.17. Πεις οστις άν εΰρεθή άνευ τής προσηκούσης ά
δειας έγγίζων ή μετακινών πράγμα άπό τοΰ ενός είς 
το έτερον μέρος τοΰ οικοδομήματος θά άπαχθή άμε- 
σως εις τήν άστυνομίαν.18. Ουδεις δύναται να έξαγαγη έκ τοΰ οικοδομήμα
τος δεμάτι ή φακελλον πριν ή τοΰτο ιινοιχθή καί έ- 
ξετασθή.19. Τό καπνίζειν έστιν αύστηρώς άπηγορευμένον20. Ή εισαγωγή φωσφορικών εις τό οικοδόμημά έ
στιν αύστηρώς άπηγορευμένη.2Ι. Οι υπάλληλοι καί οι ΰπηρέται τών έπιτρόπων 
οφειλουσι να παρευρίσκωνται ακριβώς κατά τάς ώρι
σμενας ώρας, καί νά έγγράφωσι τά ονόματα αύτών έν 
τοίς βιβλίοις.

Μέθη ή απείθεια είς τά? άνωτέρας διαταγάς θά 
συνεπαγη την άμεσον αποπομπήν τού μεθύσαντος ή 
παρακούσαντος διαρκούσης τής υπηρεσίας αύτοΰ.23. Η παραλαβή δώρων παρά τών υπαλλήλων η 
υπηρετών τώυ έπιτρόπων, θά συνεπάγη τήν άμεσον 
αυτών αποπομπήν έκ τής υπηρεσίας.

I evtzot κανονισμοί πρός εισαγωγήν τών 
έκτεΟησομένων πραγμάτων.I. Απαντα τα πράγματα πρέπει ιά παραδίδωνται 

εν τω οίκοδομήματι μετά τών αποδείξεων τών διαύτά 
πληρωθεντων φόρων ή δασμών,

2. Πράγματα καί μηχαναί θά γίνωνται δεκταί κατα 
τάς ώρισμένας ή όρισθησομένας ώρας.3. Οϋδεί?, πλήν τών αμαξηλατών, δύναται νά εί- 
σέλθη μετά φορτηγού ΐιμάξης" άλλά καί τοίς άμαξη- 
λάταις δέν θά έπιτρέπηται νά άπομακρύνωνται άπό 
τής άμάξης έντός τού οικοδομήματος.

ί. Πάν πράγμα στελλόμενον κατ' Ιδίαν πρέπει νά 
φέρη ευανάγνωστου τόν τε άριθμόν τής κλάσεως εις 
ήν άνήκει, καί τό όνομα τοΰ έκθέτου ή τών έκθετών.5. Υπάλληλός τις θά διορισθή, όπως έπιτηρή τήν 
έκτέλεσιν καί μεταφοράν τώυ πραγμάτων είς τάς θέ
σεις αύτών, καί οί επόμενοι κανονισμοί θά τηρηθώσιυ 
έυ τή διανομή τώυ πραγμάτωυ.

αον) Πάν δέμα άμα παραδοθή έυ τω οίκοδομήματι 
θά καταγράφηται έυ καταλόγω τινί μετά τού ονόμα
τος καί τής διευθύνσεως τοΰ πέμφταντος αύτό, καί θά 
προστίθηται ή τάξις, είς ήν άνήκει, καί έάν έλήφθη 
έυ καλή καταστάσει ή βεβλαμμένον.

βον) "Εκαστον δέμα πρέπει νά φέρη άριθμόν τινα, 
ϊνα έγγράφηται ούτος έν τώ καταλόγω, έν ω γίνεται 
η καταγραφή αύτών.

γον) "Απαντα τά δέματα θά μεταφέρωνται ώς οΐόν 
τε τάχιστα έκ τοΰ τόπου ένθα παραδίδονται είς τάς 
επι τω σκοπώ τούτω ώρισμένας θέσεις, καί μετά ταΰτα 
οί έπιστάται τής κλάσεως, είς ήν άνήκουσι ταΰτα, θά 
φροντιζωσι περί αύτών

δον) Έάν δέματά τινα παραδοθοισιν έν τή μή έπί 
τούτω ώρισμέυη θύρα, ή έάν έξαλειφθή έξ αύτών τό 
όνομα τοΰ πέμφταντος αύτά, θά φυλάττωνται επί 
τοπω χωριστώ.

εον) "Ινα γίνωνται ταχεΐαι απαντήσεις είς τάς κατά 
καιρούς γιγνομένας ΰπό τώυ έκθετων εξετάσεις, οί α
ριθμοί απάντων τών δεμάτων,τών λαμβανομένων κατά 
τήν ήμέραν, θά καταγράφωνται έν βιβλίω, περιέχοντι 
άλφαβητικώς τά ονόματα τών έκθετών, καί έκοιδο- 
μέικα άυά πάσαν εσπέραν.G. Έκάστη κλάσις θά έχη ένα έπιστάτην, ένα βοη
θού τοΰ έπιστάτου καί άριθμόν τινα υπηρετών, όριζό- 
μενον έκ τής άνάγκης τής κλάσεως, είς ήν άνήκουσιν.·7. Ό τόπος, ό παραχωρηθησόμενος εις έκαστον εκ
θέτην, θά σημειωθή καλώς έν τώ οίκοδομήματι.8. "Απαντα τά κιβώτια πρέπει νά μετακινηθώσιν 
υπο τών έκθετοιυ, άμα ούτοι διαταγώσιν ΰπό τών έπι
τρόπων νά πράξωσιν ούτω. Έάν δέ οί έκθέται δέυ θε- 
λησωσι να συμμορφωθώσι προς τάς διαταγάς τών ε
πιτρόπων μετά διορίαν δύο ήμερών τά κιβώτια αυτών 
θά πωληθώσι, καί τά έκ τής πωλήσεως αύτών προκύ- 
φτουτα χρήματα θά προστεθώσιν είς τά κεφάλαια τής 
Έκθέσεως.

Τρόπος τοΰ είσάγειν είς τό οίζοοόμχμα 
αποικιακά καί ξένα πράγματα.1. Ή παραλαβή απάντων τών ξένων καί άποικια- 

κών πραγμάτων θα ΰπάγηται είς τήν έξουσίαν τών τε- 
λωυικών υπαλλήλων, καί έάν γεννηθή δυσκολία τις 
αΰτη θά διαλύηται ΰπό τοΰ ανώτερου τελωνικοΰ ΰ- 
παλλήλου.2. Οι τελωνικοί ΰπάλληλοι καί οί ΰπηρέται αύτών 
θά λάβωσιν εισιτήρια, καί θά έχωσι τό προνόμιον νά 
είσερχωνται εις άπαντα τά τμήματα τοΰ οικοδομήμα
τος. όπου άν καλέση αύτούς ή ΰπηρεσία.3. "Απαντα τά οχήματα καί αί φορτηγοί άμαξαι, 
αί κομίζουσαι ξένα πράγαατα, θά είσερχωνται είς τό 
οικοδόμημα έυ τή όδώ Κρόμβελλ (Cromwell-road) διά 
τής θύρας C, πλήν τώυ ίμηχαυών α'ίτινες θά είσέρ- 
χωνται είς τό φάτνωμα τώυ μηχανών έν Gore-lane 
διά τής θύρας 1).4. Αί πραγαατεΐαι καί αί μηχαναί θά παραλαμβά- 
νωνται έυ τώ οίκοδομήματι κατά ώρας όρισθησομέ
νας μετά ταΰτα.5. "Απασαι αί πραγματεΐαι καί αί μηχαναί πρε'πει 
νά παραδίδωνται έν τώ οίκοδομήματι, άφοΰ πρώτον 
πληρωθή ο φόρος ή ό δασμός αύτών.G. Πάσα δε πραγματεία, στελλομένη κατ’ ιδίαν, καί 
πάν δέμα πρέπει νά φέρη διακριτικόν τι σημείου μετά τοΰ ονόματος τής ξένης χώρας ή τής αποικίας, έξ ής 
προήλθε, και τοΰ ονόματος τοΰ έκθέτου ή τώυ έκθετων.

Ί. Ούδεϊς, πλήν τών αμαξηλατών καί τών τελωνι- 
κών ΰπαλλήλωυ, θά δύνηται νά εισέλθη είς τό οικο
δόμημα μετά οχήματος ή φορτηγού τίνος άμάξης" καί 
είς αύτούς δε τούς άμαξηλάτας καί τούς τελωυικούς 
ΰπαλλήλους δέν επιτρέπεται νά άπομακρυυθώσιν άπό 
τής άμάξης έυ τώ οίκοδομήματι.8. Ή έκφόρτωσις τώυ άμαξών θά γίγνηται ΰπό τών 
ΰπαλλήλωυ τής Έκθέσεως, καί διάφοροι άριθμοί θά 
προσκολλώνται έπί τώυ δεμάτων ΰπό τώυ τελωνικών 
ΰπαλλήλωυ.9. Τά δέματα πρέπει υά παρουσιάζωυται άμα τή 
ιιφίξει αύτών είς τόν τελωνικόν υπάλληλον έν τή Εκ
θέσει, οστις άφοΰ ϊδρ ότι ό τελωνικός αριθμός καί τό 
όνομα τής χώρας ΰπάρχουσιυ έφ’έκάστου δέματος, θά 
πεμπη αύτά εις τόν έπί τούτω παραχωρηθέντα τόπον 
έυ τώ οικηματι.10. Ό υπαλλιήλος, ό έπιστατών έφ’έκάστου τμήμα
τος, θιι ίδη, έαν τά δέματα άνήκωσιν είς τό τμήμα 
αυτού, έαν υπαρχρ έπ’ αύτών προσκεκολληαένος ό τε
λωνικός αριθμός, καί έάν αί πραγματεΐαι τυγχάνωσ 
καλώς έναποτεθειμέναι. "Αμα δ’ αί πραγματεΐαι εκά. 

στης χώρας τεθώσιν έν τώ προωρισμένω αύται?ο έπίτροπος καί οί πράκτορες, οί διορισθεντες ΰπό ·»1 
ξένων έπιτροπών καί εταιριών, ή αύτοί οί εκθβτα/] 
φειλουσιν νά έκβάλλωσι τάς πραγματείας έκ τώρΛ 
μάτων, καί θέντες αύτάς όμοΰ, νά θέτουσιυ έπειτα. τά? εις τάξιν. Έπειδή δε αΐ ξέναι καί αί άποικιαΑ 
πραγματεΐαι θά μείνωσιν επι τινα καιρόν έν τοίς Η 
μασι πριν ή έξαχθώσι καί διαταχθώσι πρός e/c0eo.J διά τοΰτο οί πράκτορες θά διαταγώσι νά προμηθΛ 
θώσι πρόσκαιρα καλύμματα, ϊνα προλάβωσι τή&Ί 
πειλοΰσαν τήν καθαριότητα αύτών κόνιν.11. Οί ΰπάλληλοι τής Έκθέσεως, οί έπιφορτίσμήΛ 
τήν έπιτήρησιυ έκάστου τμήματος θά διατάξωσιν,^Λ 
άπαντα τά δέματα άμα κενωθώσι νά τεθώσιν είς gl 
σεις μετά ταΰτα όρισθησομένας.12. "Απαντα τά κιβώτια πρέπει νά μετακινώυγΛ 
υπο τών έκθετών ή τών πρακτόρων αύτών άμα λάβί 
σιν όττί τούτιρ διορίαν ΰπό τών έπιτρόπων τής ά.ΰη1 
Μεγαλειότητας.13. "Οσα κιβώτια δεν μετακινηθώσιν έντός δύο J 
μερών μετά τήυ χορηγηθεΐσαν προθεσμίαν, θά ττωχ,Ι 
θώσι, καί τά έκ τής πωλήσεως αύτής προκύφιονΛ 
χρήματα θά προστεθώσιν εις τά κεφάλαια τής 
θέσεως.14. "Οσοι τών έκθετών προτίθενται νά είιταγάγοο] 
ξέυας πραγματείας, ών ό δασμός έπληρώθη, όπως 
θέσωσιυ αύτάς μετά τώυ πραγματειών τής χώρας, 
είσι προϊόντα ή χειροτεχνήματα, πρέπει νά έ'χωσΐ 
έφ’ έκάστου δέματος προσηρτημένον εισιτήριον irepiJ 
χον τάς λέξεις «δασμός πληρωμένος,» καί πρός czttJ 
φυγήν πάσης δυσκολίας έν τή παραδόσει αύτοιυ κατβ τό τέλος τής Έκθέσεως, πρέπει νά έπιθεωροιυται id τοΰ έινωτάτου τελωνικοΰ ύπαλλήλου καθ’ δν χρόρο 
είσάγονται.

'Η Όρτβνσία ζαι οι υιοί αύτης.
ΊΙ ^ούχισσα Βασσάνου ποτέ ^ορόυ προς τιρ.τ,υ της 

λίίσης, ή Ό^τενσία, άν καί περίλυπος καί σκυ^ωπχ;, ά^η/.s J 
άνάκλιντρον καί συγκατένευσε νά στολισΟρ. 'II ωραία αυτής χόιαΙ 
ητις άπ)·£χτος ουσα ητο πο^ηρης^ ιατετayυ.ίυη κατά τόν άρ-π
γαϊου Ελλάνικόν τρόπον, καί ^«εκοσαεΓτο άνΘίνου στεφάνου. Τλ 
άυΟη ορ.ως ταΰτα ίεν ησαν φυσικά, άλζ’ έξ ά^ααάντων κατεσζευε.· 
σαένα. ΊΙ έσΘης, ην ίγόρει, συυίστατο έκ ροΊοχοόου ).·πτοτατου -J 
γάσρ,ατος πεποι/.ύ.αί^ου κύκ).ω ^ια σγηυ.άτωυ ^ζϊγάΖων aoJ 
ρών άνθέων όρτενσιών. Τό κράσπε^ον της εσθητος καί τό έπισυραιΙ 
ταύτης ησαν Λελεγνωαένα τ^ιά σχηαάτων ίων καί ρό^ων κατεσζΐνβ.1 
σαένων έζ πολυτιαων λίθων, καί άς τό στήθος αυτής ηστοαπτ-ο ά>.| 
θο^έσαη έξ ά^αρ,άντων καί ορτανσιών. Τό περιδέραιου καί τά ύ·ζ.| 
).ια συνέκείντο έκ της αύτης ^απαυηοας ύλης, καί έξεικόνιζον παρί.1 
u.ota άυθη. 'Ευ^-^υαίνη την \αρ.πραυ ταύτην στοίηυ, την ό)ς ίώοοϊΙ 
σταί.ίίσαυ την προτεραίαν ηαέραν παρά της υ,ητοός αύτης, είση).^| 
εις τήν αίθουσαν, παρεπου.ένων τώυ π).ουσίως εστολισυ.έυωυ γυν^Ι 
κών τε καί άνδρών της αύ\ης, ο'ίτιυις ν.αθην.ου εϊ/ον υά σννοίβύ.] 
σωσι τήν Βασίλισσαν είς τόν χορόν. Τό θέαυ.α ητο έζαίσιου, γοομ 
γινόρενον έζ τοΰ πλήθους τών yovaiAorj, άν.τιυο'οο'λουσώυ οιν. τώνI 
άίααάντων καί έκ τών λααπρών στο'λώυ τώυ άξιωαατιν.ώυ. Οί ucotI 
τής Όρτενσίας, οί κατ’αύτήν τήν στιγρ/ήν είσεοχόαενοι ΐυα άτϊογαι-1 
ρετήσωσι «τήν καλήν μητέρα,» εστάθησαυ αίφνης ώς άυ ζατα^ίψ-| 
βωθέυτες πρός στιγμήν έκ τής πολλής λάρ.^εως, καί επειτα έπ)]}· I 
σίασαν τήν μητέρα σχεδόν υ.ετ εύλαβείας Αύτή <?ε έγαίυετο ένώ-1 
πιου εαείνων ώς ευ τώυ ^αιυ.ουίωυ το>υ άραζιν.ώυ υυ/τώυ. Ίΐ Βασί·| 
λισσα είκασε τούς στοχασαούς τών υιών αύτή:, ών τά ανυπόλοιη I 
πρόσωπα ώ’αοίαζου άυεωγρέυον βι6).ίου, όπου πάν αϊσθηυ.α ήό'ύνατιΙ 
ν’άναγνωσ&ή. Όρεξασα τήν χείοα είς τόν ένα προέοη καί έν.άθηο&. I 
Ό ν-ώτερος, Λουδοβίκος Ναπολέων, ό τότε εξαετής τήν ηλικίαν, 
άή^θη είς τά γόνατα αυτής, ένώ ό Ναπολέων Αουοο^ΐν.ος, δύο fill 
πρεσβύτερος τοΰ αδελφού, ερενεν όρθιος πλησίον τής ρητρός, στη-1 
ριζών τήν ού^ότριγα αύτοΰ ν.ε^αλήυ έπί τοΰ οόρ.ου έζείνης, καΐ«·| 
τενίζωυ σύυνους πρός τήν ώγράυ εαείνης παρειάν. «Αί, Ναπολέων»! 
είτε τότε ή 'Ορτενσία έπιτιθερέυη τήυ λενζήν καί άβράν χείρα £«» 
τής κεφαλής τού πρεσβυτέρου υιού «δέν σοι φαίνεται ότι εΐααι ω
ραιότατα ένδεδυρένη σήρερον; "ΗΘελές ρε αγαπά όλιγώτερον άνί·Ι 
ρην πένησσα, άν δέν έφόρουν άδάραντας, άλλ’ απλώς ρ.όνον ρέ)^ I 
ενδυρα; άραγε όλιγώτερον ήθεΐές υ.ε αγαπά τότε;λ — «Ούχί, ρί*  
τερ,ν άπήυτησευ ό παΐς, σχεδόν ρεταβεβληρένος τό χρώρα εξ ορ
γής· καί ό ρικοός Λουδοβίκος Ναπολέων, ν.αθήαενος είς τήυ ποώ«*  
τής ρητρός έπανέλαβεν έν τρυφερά φωνή τάς λέξεις τού άδελφβί 
«Ούχί, ρήτερ! » ΊΙ Βασίλισσα ύπορειδιάσασα είπεν «άδάραν^Ι 
καί κορψαί έσθήτες δέν καύιστώσιν εύτυχείς τούς 'λαούς. Ίίρείς ζ® ί 
οί τρεις ήύέλορεν αγαπά άλλήλους έξ ίσου καί άν ούδέν τοιούτβ» 
είχορεν, άλλ’ εϊυ.εθα πένητες. Πλήν είπέ ροι, Ναπολέων, τί ή^ί 
πράξει, άυ ούδέν είχες, ζαί εαευες ρ.όυος είς τόυ ν.όσυ.ου, τί 
πραξει υά οιατηρήσ^ς σεαυτόν;» — «’Ίΐ^ελον γείυει στρατιώτη® 
άπήυτησευ ό Ναπολέων λάρπων τούς 6φ9αλαούς, «καί πολερήί® 
τόσον άνδρείως, ώστε ήθελον άυαγν.ασΟή νά ρε προβιβάσωσι' » 
«Καί σύ, Λουδοβίκε; Τί ήθελες ποάξει νά πορίζησαι τον έπιού^91 
άρτον;» Ό ριι/.ρός παίς είχε προσεχτικώς άχούσει τί είπεν ό άδβ 
φος, καί έφαίνετο είσέτι συλλογιζόρευος περί τούτου. Έγαίυετο ot*  
έθεώρει τόυ σάχχου χαί τό όπλου λίαν βαρέα δι’ αύτόν. Ένο/^Ι 
ότι ητο πολύ νέος ώς στοατιαιτης. «Έγοι» είπε, αετά τινα πνέυ^φ 
αήθε'λου πω).εΐ ανθοόέσυ.ας ΐωυ, ούς τόυ ρικρόυ έκείνου πένητα παίοί I 
τόυ ίστάρευον παρά τήν πύλην τού Κεραρεικού, είς όυ δίδει; 
τοτέ τι οσάκις διαβαίνης.» Οί παρισταρ.ευοι γυναίκες τε καί αυί^ 
άχούσαυτες τά λόγια τού παιδος έχιυηθησαυ είς άσβεστου 
διά τού ρικρού Λουδοβίκου τήυ απόκρισιυ. «Μή γελάτε, κυρί^1* 
είπεν ή Βασίλισσα ρετά σοβαοότητος, «δέυ ήτο άστείσαός. 
ρου ήτο υά δώσω είς τούς υιούς ρου υ.αθηυ.α, διότι είδον αυτο^ί 
έκύαρ.βωύέυτας έκ τής έκλζαύε'ως τώυ άδαυ/κυτων. Έυ γέυί^ W 
πρίγκιπες εχουσι τήν δυστυχίαν υά φαυταζωυται, ότι είναι 
σκευασρένοι έξ ύλης διαφόρου των άλλων άυθοώπωυ, χάι 
τούτου οτι οέυ έχουσι καθήκοντα πρός τούς λοιπούς τών

^■j-ζης τύγ^ης έπιθυυ.ώ υά. προγυ'λάςο) τούς υιούς ρου!» Μετά, ταΰτα 
c/ΐλήτασα ή Όρτευσία τά. δύο αύτής τέκνα ρετέβη ρετά. τής άζο- 
ύουθίας είς τόν Κεραρικόν· οι δέ δύο πριγκιπίσζοι έξηζολούΟησαυ 
^ζ-^τούυτες έπί τ^ολλ.ήυ όυραν πότερου, εύκολώτερου υά. κερδαίυη 
τίς τά. ποός το ζην γιυόρευος στρατιώτης, ή πωλώυ ία παρά τήυ 
πύλην τού Κεοαρικοϋ; — Ταύτα έκ τώυ άπορνηρονευράτο^υ τής 
βασιλίσσης Όρτενσίας, ρητρός Ναπολέοντος τού Γ'.

Ή έυ τοΐς ζωολογιζοΐς κήποις 
ρεγάλη πυθωνίς.

Μεταξύ τώυ ειδοποιήσεων τώυ δηροσιευορένων υπό τής Ζωολο·

α.εγάληυ πυύωυίδα έπωάζουσαυ τά οικεία αύτής ώά.» Όρ.ο- 
).ογούρευ, ότι ή είδοποίησις αύτή κατά τι διήγειρε τήυ εκπληξιν ή- 
£/.ώυ, διότι, άυαγυόυτες τό περί έρπετώυ κεφάλαιον τό δηροσιευύέν 
gi; τήυ τελ.ευταίαυ ?κδοσιυ τής Βρεττανικής Έγκυκλοπαι- 
§ία'ι εύοορευ ότι «ούδέν έρπετόν είναι γνωστόν, ότι επώασε τά 
εαυτού ώά.,» καί έπορένως δέυ εϊυ.εθα. προόιατεθειυ.έυοι πρός τοιαύ-

Τά υεωστί γραγ 
ρίγα, κύρος ευ 
δέυ προώδευσε 

τής Ζωολογικής Εταιρίας, ά'υτικρυς έυαυτίαυ προς 
υτα ύπό τού συγγραφέως, οστις υποτίθεται εχοιυ 
■ή έρπετολογία. Καί αληθές υ.'ευ ότι ή έρπετολογία 
:όσου, όσου αί λοιπαί έπιστήραι, ρενόντωυ ετι πολ-

έπωάσεως τώυ ερπετών ζήτηρα ειχεν όριστικώς λυθή τόσον, όσον 
ότι όλα τά οφιοειδή είναι ώοτόκα. ’Από τών ήρερών τού Πλινίου, 
τού ιστορούντο:, οτι νέοι βόαι τρέγουται έχ βοείου γαλαχτος,χαί ότι 
Ε>εζα τής αυθιχής ταύτης σγέσεως υ.ετά τής βοείας οίχογευείας ε).α- 
ζον καί τό ονορα βόας, οί ρεγάλοι καί ισχυροί οφ«ς ύπήρξαυ πάν
τοτε άυτικείυ.ενα ιζυστηοιώδη, καί, έπορένως, ουδόλως άπορον ότι 
αί γνώραι όιαοιέρουσι καί περί τά τής έπωάσεως.

ΊΙ Κ. ΠύΦωνος, ήτις αίφνης έγένετο ουου.αστου καί περισπούδα
στου θίυ.α έυ τώ ρεγαλω κόσρω τού Λονδίνου, όπου σχεδόν κα
θ’ έκάστην συαβεβηζός τι ή άνθρωπος άνυύούται είς έξοχου θέσιν 
ετοιαος νά παοααερίση όπόταυ νέου παρουσιασθφ θαύμα, είναι ρία 
τώυ αεγαλωυ ποικιλιών τής ρίγάλης οίζογενίίας [3όα. ΈγευνήΟη έυ 
τή Δυτική ’Αφρική καί ζρ άπο 11 έτών είς τούς ζωολογικούς κή
πους, καύ’ όυ χρόνου έζησεν εύτραφής, αύξάνουσα κατ’ έτος είς ρό)- 
ρηυ, κατά πλάτος καί ρήζος, καί νύν κατέστη αληθώς γίγας ρεταξύ 
τώυ δφεωυ τής Ζωολογικής Εταιρίας. Διάγει καλλιον ή τά λοιπά έν 
τοίς κήποις ζώα, ζώυτα έυ ρονήρει ρακαοιότητι έντός τώυ στενών 
καί δίκην φυλακών οίκηράτωυ, έυ ω ή ρεγάλη Κ. Πυ9ωνίς «χει και 
σύζυγον. Όρολογητέον, έυ τούτοις, ώς παραχρήαα φαίνεται, ότι δέυ 
παοατηοεϊται άπολαύουσα μεγάλης τιυός περιθα)^εως έχ τής συνα- 
ναστοοφής έκείνου. Ίσως, έπειδή ό συρβίος είναι συγκριτικώς πολύ 
αικοόσωαος, αύτή θεωρεί καί προσφέρεται πρός έκείυον μετά περι- 
γρουήσεως. Ιυγυ.ριυόμευος πρός αύτήν είναι νάυνος, παίζων, ούτως 
είπείν, ρετά πίσωυ έυ ω έκείυη καταβροχθίζει εικοσάδας ζώων. Είς 
έκαστου γεύμα καταφέρει δέκα άκραίους κονίκλους· καί τήυ τελευ- 
ταίαν φοράν ότε εϊδορεν τό άξιοσπούδαστον ζεύγος έυ χαίρω τού 
γεύρατος έβαλλε τέσσαρας κονίκλους είς τον έπιρήκη αύτής ςόμαχου 
έντός βραγέως γρόυου (πόσους κατεβρόχδισευ κατόπιν άγνοούρεν), 
ευ ω ό σύζυγος ού μόυου άπεμαχρύυθη τοΰ χονίχύου, άλλ ήτο έυτε- 
).ώς άυαίσθητος ένώπιον ελκυστικής καί νοστίρου νήσσης, ήτις έκλάγ-
γαζευ εμπροσθευ αύτού. Έυ τούτοις μή ύποτεθή, ότι ό άρρην δφις 
είναι άυίσχυρος· καί αύτός ό Ούωτερτών, όςτις έξηλθευ έχ σττηλαίου 
φέρων περί εαυτόν περιτετυλιγμίυου βόαυ ήθελεν ήττηθή καί άπο· 
^άνει ύπό τήυ πίεσιυ τοιούτου ερπετού· άπλώς λοιπόν μόνον δέλο- 
ρεν υά είπωρεν, ότι συγκρινόρευος πρός τήυ πυύωυίδα ό πύδωυ εί
ναι ρικρός.

Τό σηραντικόυ γεγονός τής ωοτοκίας συνέβη πρό εξ έβδοράδωυ. 
Η πληθωρική ζατάπασις τής οφεως έπροξένει ανησυχίαν. ΊΊνές υπέ- 
δεσαν,οτι είχε καταπιεί τό έφαπλωρα αύτής ζαί εντεύθεν προήλθε τό 
φύσζωρα*  έυ ω δέ έγίυετο σχε^ις άυ ηναι δυνατόν υά γίνη τι είς 
«ναζούφισιυ τού ρεγάλου αύτού ερπετού, αύτό έςέζρίνε, κατά τούς 
^ολογισρούς τού φύλαζος, περί τά 100 οιά. Ταύτα περιεζλείοντο 
ντο λευκής όισεί σκύτος ύλης, καί είχου περίπου· τό μέγεθος ώώυ 
Ζ^θς, τώυ πλείστων δυτών ρυπαρολεύζωυ καί συυδεδερένων διά 
Ρψβράνης. Μεταξύ τούτων ύπαοχουσι δύο ριζ.ρά ερυθρά ώά, καί 
^ολζά είναι βαθυλωτά, πιθανώς έχ τής μεγάλης θλί-^εως τού σώρα- 
Τ°; τής ό'φεως. Άξιοσ-ηρείωτου είναι, ότι αυτί ή άγθουος αύτή έκ- 
Χρισις άών, ούς δύναται υά ύποτεθή, υά εξάντληση τάς δυυάρεις τού 
ζώου, χοά έπορένως υά διεγείόη πείναν, έπήυεγκε ζατά τό φαιυό- 
Ρ~νου ολως έυαυτίου αποτέλεσν.α. 'Οπωςδήποτε, τό ερπετού δέυ ζ

ην συζυγου.

7°νς κονίκλους· ή θέα τώυ ζώων
^ρουκάλει εύαοέστω
^νθωνίδα’ πρ

ανύποπτο;
Λ7ρίως «ηορρι^Ιεί;. Έπ α/.λΐ:

ά^αι/φιβόΛω
πώ;

αύτόν οι
°Tt βίτως άττοστοεοοατΛ οοτιαα να εκπ/τοοι τα α<;τοικ>
■-^ηκοντα αβοήθητος. Άπαξ μόνου ειΰευ αυτήν ο φυ/.ας απούσαν 
^·° τής επωάσεως, και τότε, πριν ή προγθάση καί περιέ'λθη 

ίδρ καλλιον τά ώά, εκείνη είχε παλιυ 
^ί λόγ<,), όρ,οιαζει πολύ ποός γοα.ιαυ

^Σ^υσίωμέυη έκ ρητοική
■ί καί εθέλζγθοο·.

τάπ'έρί
ι°- ίσαυτα αύτήν. 'Αυ και δέυ υ.ποσιστως· s

θ£ τό 2'7 * . Λ ......
είναι πλησίον, ο ευ αυαγκαζεται υ αφιυη τα ωα πρ- 

εσιν τής δί·ψης. ’Αφ’ ού έκοιυοποίησε τά διαω-οόυτως πει 
ΛΧ’'δκαστα, ο φ>;,ας ευηρεστηύη να περι^ζΟη το zaovju 

®ιία> τήυ θύραυ αΐτΐχίνησε πϊγυλα.γμίυο>ς το έφάπλωρκ. 

υ λαιρου και

διότι πολλά

τώ όυτι, παοά τήυ παοαόεόεγμΛυηυ θ-ωοίαν τοΰ άυεπωχστου, ητο 
συυείλίγαέυη ή όέσποιυα ΙΙυΘωυι:, ρηδόλως έκ τής μαχράς ασιτίας 
'λεπτυυθεισα, έυ ώ ύποκατω τώυ χατωτατοίυ ε/.ίχωυ υπήρ/ου βό~ 
τουες ώονν, τιυ'ες μεν προόηλοίς όραταί ρεταξύ τώυ πτυχαιν της ε- 
λίχος, έτεοαι δέ, ώς ο φύλαξ ελεγε, κατά, μέρος μόνου εο\ρώυτο χα- 
'λυπτόυ.ευαι έκ τού σ&ιυ.ατος τής δφεως. Τινά τίόυ οιώυ ησαν ρυπα
ρούς λϊυκοποάσιυα, ίσως ένεκα αποσυυΘέσεως, ύπόθεσις ευισ/υομευη 
χαί έχ τής άναδιδορευης έξ αύτών καί έκ της οφεως όσρής. ΊΙ ρε- 
τακίυησις τού έφαπλώρατο:, καί τοι λίαν ή ρέμα έγένετο, άμέσως ή- 
ρέθισε τήυ πυθωνίόα. ΊΙ κεφαλή αυτής, κείμενη είς τήυ άχροτάτηυ 
έλικοειδή κοουφήυ είς θέσιν εύπαρατήρητού, αιγυης ήγέρθη' κατέστη 
ανήσυχος, έξηκόντιζε τήυ μακράν χαί τρέμ.ουσαν γλώσσαν μετά με
γάλης όοαής, καί ήθελε προσβάλλει τόυ φύλακα, άυ μή ούτος εχά- 
λυπτευ αυτήν καί πάλιν δια τού σκεπάσματος καί κατεπράύυε τόυ 
έοεΟισρόν. Πεοίεογου καί διδακτικόν άμα εσται νά. 'ίδη τις τό άπο- 
τέλεσυκ. Άυ.έσοί: απέναντι τού κλωβίου τής ΙΙυύωυίδος ύπάρχει 
ζωηοόυ τι μέλος τής οικογένειας τώυ έχιδνώυ,ήτις έποίάσθη τεχυητώ; 
είς τούς κήπους έξ ώοΰ τώ 1 860' καί ραυΟαυορευ, ότι καί ευ Ilapt- 
σίοις είς βόας έγευυήθη έξ ώού έκλ-πισύέυτος ύπό Οήλεως. Ίΐστε τού 
λοιπού ευκόλως δύναται ή Ζο>ολογική Εταιρία υά ελπιζρ αυςησιυ 
τής άξιολόγου συλλογής τώυ ερπετών*  καί, εί καί τά μέλη τής Έται- 
οίας δέυ υοστιυ,εύουται ι'σως υά διατηοήσωσιυ 100 πύΟωυας έυ τοίς 
κήποις, όαως ολίγοι υεαοοί πύθωνες ύέλουσιυ αυαρφιβόλως συυτε- 
λέσει είς ποοθυυ.οτέοαυ έπίσκεύιυ τώυ άπαραρίλλωυ κήπωυ κατά τήυ 
έπεοχοαέυηυ τής Άλληλ.εύυούς Έκθέσεως ώραυ τού έτους, καθ’ ήν ή 
πρωτεύουσα εσται πλήδουσα φιλοδεαρόυωυ.

Οί Άγγλοσάξωνες.
Ούδέν υ.αυθάνομευ έκ τής ιστορίας πρός δυσφηρίαν τού χαρα- 

κτήοος τού Άγγλοσάξοινος. ΚαΦώς είς άλλας χώρας έπί τής αύτής 
καταστάσεως τής κοινωνίας, καί αυτοί χάίνουσιν έπίσης είς μεγαλα 
εγκλήματα καί είς άγαθοεργίας καί ενάρετους πράξεις. Έυ γένει ό 
ό'λιγώτεοον επαινετός χαρακτήρ αύτών ήτο ό τρόπος καθ' ου ρετεχει- 
ρίζουτο τούς ύπηρέτας αύτών ή δούλους*  διότι ή ταξις αύτή μεταξύ 
τόίν Άγγλοσαξώυ'ωυ ήσαν είς κατάστασιν απολύτου δουλείας, ήδύ- 
υαντο υά πωλώνται ζαί ά.γοοαζωνται καί ούόεμίαυ ειχον προστα
σίαν παοά τοΰ νόμου εναντίων τών όεσποτώυ καί δεσποινών, οί'τι- 
νες ειχον έξουσίαν ζωής ζαί θανάτου έπ’ αύτών. Έκ τών έζζλησια- 
στικών κανόνων 6λέπορίν, ότι τουλάχιστον κατά τάς πρωίροτερας 
πεοιόδους τής άγγλοσαξωνιζής ιστορίας δέυ ήτο άσύνηθες είς τούς 
ύπηρέτας νά τιρωρώυται μέχρι θανάτου είτε ύπό είτε κατά προσ
ταγήν τών δεσποινών αύτών. Τιυές τών συλλογών τών παριστανου- 
σών τοπικά θαύαατα, ώς τού Άγ. Σουίδα έυ Ούϊνκεστέργ (κατά τήν 
δεκατην έζατονταετηρίδα) παρέχουσιυ ήρίν φριζώδεις σζηνάς τής 
σκληοάς χρήσεως, εις ήν αί δούλαι υπέκειντο. Διά συγκριτικώς ρη- 
δαιιινά καί ανάξια λόγου πταίσματα κατατεφορτόυουτο δι’ άλύσεων 
καί πεδών, χαί κα^υπεβαλλοντο είς παντοειδή βασανιστήρια. Πολ
λά τούτων έξειζουιζουσι περιέργως τόν οικιακόν βίου. Έπί τίνος 
πεοιστάσεως ή ύπηοέτις τοΰ Ταϊθίχη ή κωδωνουχρούστις τού Ούίν- 
κεστεο, διά παοαμιχρόυ πλημμέλημα έτέθη είς σιδηράς άλύσε*ς,  
χείοάς τε καί πόδας δεύ-ίσα καθ' όλην τήν νύκτα. Τήν ακόλουθον 
ήυ.έοαν έξήχθη τής φυλακής ινα τρορερώς δαρή, καί παλιν έβλή^η 
είς τά δεσυ.α· πλήν τήν έπιούσαν νύκτα έπροσπάθησε νά δραπέ
τευση, καί ποοσεφυγευ είς τήυ εκκλησίαν, ΐυα αίτήστρ άσυλου παρά 
τόν ναόν τού άγιου Σουίδα, διότι ούσα έν καταστάσει δουλείας, 
ύπ’ ούδευός νόμου έπροσχατεύετο. Έπ’ άλλης περιστάσεως υπηρέ
τρια τις έκλαπη άπό τού πρώτου κυρίου καί ρετέβη είς τήν κυριό
τητα άλλου κυρίου έν Ούίυσκεστερ. Κατόπιν ηλθέ ποτέ ό πρώτος 
κύριος είς τό Ούίνκεστερ, όπερ άκούσασα ή κόρη ρετέβη υά όριλήσ^ 
πρός έκείνου. Ότε ή κυρία αύτής ήκουσευ, ότι ειχεν όραθή ομιλού
σα αετά τίνος, διέταξε ν’άλυσσοδι^ή καί σκληρώς τιμ^ρηθ^. Τήυ 
έπορένηυ ήμέραν έξελΟούσης τής δεσποίνης χάριν έργασίας ή ιις τά 
δεσσά διατελούσα υπηρέτρια έδραπέτευσε καί κατέφυγεν ομοίως 
είς τό ιερόν τής εκκλησίας. Ά)λη δέ τις νέα ύπηρέτις είς τό Ούίν 
κεστερ, λαβούσα τά φορέρατα τού κυρίου αυτής, ϊνα πλύνη είς τόν 
ποταμόν, επεσεν είς τάς χ^ΐρας κλεπτών καί ύπεξήρεσαυ τά φορέ
ρατα. Ό κύριος άποδίδων τό δυστύχηρα είς τήν άρίλειαυ εκείνης 
τήν εδειρευ αυστηρότητα ζαί επειτα τήυ ϊθεσεν είς δεσρά, έξ ών 
ιδραπέτευσευ έπίσης ώς αί άλλαι. Έυ τινι ζωγραφία, ό παριστά- 
ρευος άνθροίπος αυτί νά δεθή τούς πόδας είναι προσηρροσρέυος είς 
στύλου κατ’ αλλόκοτου τινα τρόπον. ΊΙ επιρρέπεια, μεθ' ής αί κυ- 
ρίαι τώυ Σαξώυωυ ετιρώρουυ, έξειχουίσθη δι’ ένός τώυ ανεκδότων 
Γουλιέλρου τού Μαλρσβέρυος, όστις λέγει ήρίν, οτι όταν ό βασιλεύς 
Έ5ελο·'δος ήτο παϊς τοσούτον ήρ-θισέ ποτέ τήν εαυτού μητέρα, ώστε 
αύτη αή εχουσα μάστιγά εδειοευ αύτόν διά τινων λαρπάδωυ. είς 
το ιχίσου εύοεθεισών, καί τοσούτο δυνατά ώστε ερειυευ αναίσθητος· 
« Δι’ αύτόν τόυ λόγου τοσούτον έφοβειτο καθ' όλου τό λοιπόν τής 
ζωής του τάς λαυ.παδας, ώστε ούδέ τό φώς αύτών ύπιφερε υά ίδρ.»

Μύθοι του 'Ρόδου.
Τό ρόδου, ήτοι τό κοινώς καλούμενου τριαντάφυλλου, χαίρει τήν 

εύνοιαν τών ανθρώπων, άρρ-ίυωυ τε και ύηλέων, έξ άρχαιοτατωυ 
χρόυωυ καί εύοίσκεται σχεδόν είς πάσαν χώραν τού βορείου ήρι- 
σφαιοίου ευ τε τώ πα'λαιώ καί υ:ω κοσμώ. Τά είδη αύτού, όις ζαί 
αί διαφοραί, είναι πολλά καί δύσκολου νά διακριθώσι. ΙΙόσον πο
θητόν άνθος ήτο καί τό παλαι τό τριαντάφυλλου, φαίνεται έζ τής 
κατωτέοο) ωδής τού Άνακρέουτος, ήν είς τό εύοσαου τούτο άνθος 
συνέθετο, λέγωυ, ότι τό ρόδου είναι άνθος τών Ίόρώτων

«Τό ρόδου τό τώυ Ερώτων ”
Ά ναρίξωρεν Διουύσω·
Τό ρόδου το καλλίφε/λου 
Κοοτάφοισιυ άρρόσαυτες, 
ΙΙίνωαεν άβρά γελώντες. 
'Ρόδου, ώ φέριστου άνθος ! 
'Ροδου είαρος ρέληρα- 
Ί’οδζ ζαί θεοϊσι τερπνά.

Καί άλλοι ποιη;αι έξύρνησαν α?ιο διά της ποιητι/.η; ίςυτώ; λύ-^

ρας· ό δέ Ανακρέων.έν τή πρός τήν εαυτού λύραν ωδήν, λέγει οτι 
ή ίδική του

’Έοωτα αοΰυου ήχεϊ.
Μόνους "Ερωτας άδει.

Οί Ί’ωραΐοι ύπερηγάπωυ τά τοιαντάφυλλα. ΊΙ Κλεοπάτρα ύπε- 
δεξατό ποτέ τόυ Αντώνιου είς εν τών συαποσίων της έυ δωρατίω, 
ούτινος τό εδαγος παχέως ήτο έστοωυ.υ.έυου διά ροδοφύλλων· καί ό 
Αντώνιος αύτό:, άποθυήσχωυ παοεζάλεσε τούς οικείους αύτοΰ, ΐυα 
ρόδα περιρράυωσιυ έπί τοΰ τύρβου του. Οί Ί’ωραΐοι στρατηγοί, 
οιτινες ειχον κερδήσει άξιόλογόν τινα νίκην,είχου τήυ άδειαν νά ?χω- 
σιυ έπί τών ασπίδων έγλυρρένα ρόδα. Τό ροδόνερου ήτο παοά ταϊς 
'Ρωυαίοις κυρίαις ποθητόν άρωμα καί*αί  πολυτελέσιεραι καί πλου. 
σιώτεραι αύτών μετεχειρίζουτο αύτό καί έυ τοϊς λουτροϊς των. Έν 
δέ τή Ανατολή τό ρόδου άείποτε ήτο ευυοούμ.ευου παρά ταϊς ποιη- 
ταϊς. ΙΙαοιστάνουσι τήν άηδόνα άδουσαν διά τον έρωτά τη; καί 
πολλοί ωραίοι στίχοι παοήχθησαν έζ τού μ,ύθου τούτου. Είς ευ πε
ρίεργου ποίημα, στίχουογηθ'ευ ύπό τού πεοιφή.αου ΙΙέοσου ποιητού 
Άττερ, καί έπιγοαφόρευου τό «Βιβλίου τής Άηδουο:,« όλα τά πτη
νά έρφαυιζουται ένώπιον τού Σολορώντος καί χατηγοροΰσι τήυ άη- 
δόυα έπι διαταράξει τής ησυχίας αύτών διότι

«Δευδοέωυ έυ πετάλοισι καύεζορένη πυχιυοϊσι, 
"Ητε θαμά τρωπώσα χέει πολυηχέα φωνήν,» 

γοεράν και συγκινητικήν δι’ όλης τής υυκτός ώς παράφρων ζαί βε- 
βακχευμέυη. Ίΐ άηδοίυ προσάγεται, εξετάζεται καί άθωόυεται ύπό 
τοΰ σογοΰ Σολορώντος, βεδαιώσασα τοιούτον νομομαθή δικαστήν, 
ότι ή δεινή πρός τό ρόδου άγά.πη γέρει αύτήν είς παραφροσύνην καί 
τόυ αναγκάζει νά όλοφύρηται καί διαρρηγνύηται διά τόσοιν συγκι
νητικών καί σπαραξικάρδιων κλαυδρών ζαί όδυρρών, έφ' οίς ζαί 
ρόυοις κατηγορείται. Οί δέ ή μ. έτεροι Ύοΰρκοι πιστεύουσιυ, ότι 
ρόδα άυεφύηοαν έζ τού ίδρώτος τού Μοχαρέτ ζαί διά τόυ λόγου 
τούτου ουδέποτε πατοΰσι ροδόγυάλον ή ύπογέρουσιυ έυ τοιούτου υά 
κεΐται ζατά γής*  έπί δε τού τυρβίου λίθου τής νεάυιδος έ/.είυης, 
ήτις άπίθανευ άγαμος, γλύγουσιυ έπίσης καλύίγε'λλου ρόδου.

’ll I ούτα Πέρκα.
ί

Ό περιεργότατος καί λίαν χρήσιμος ούτος χυμός, ό>ς καί τό ιν
δικόν κόρρι τό έπικληύέυ καουτσούκ ή ελαστικόν κόρρι, είναι ποο- 
ϊόν δένδρου τινός λίαν άφθονου τώυ δασών τής Αυστραλίας, ρολις 
πρό δεκατριών έτών γνωστόν τοϊς Εύρ<ωπαίοις γευόρευου. Τό πα- 
ράγου αύτό δένδρου ίχει ύψος 60 μίχρις 70 ποδών καί διάμετρον 
2—3 π.

Είς σύναξιν τού κορρίου τούτον οί ιθαγενείς κόπτουσι τά ράλα 
ανεπτυγμένα δένδρα, χαράττουσι τόυ φλοιόν κατ'αποστήματα δέκα 
ή δεκαπέντε δακτύλων καί θέτουτες ύπό τάς χαραγάς κόγχας κοκ- 
κοκαρίο>υ ή άλλα δοχεία συυάζουσι τόυ γαλακτόευτα χυρου, όστις 
εξέρχεται, άρα τού φλοιού χαραχύέυτος. Τόυ χυμόν τούτου μεταγ- 
γίζουτες είς ινδικά; καλάρας, όστις ρεταφερόρευο; οϊκαδε βράζεται, 
όπως απαλλαγή τώυ υδατωδών στοιχείων καί συμπαγή. Ί1 βράσις 
αύτη είναι αναγκαία προκειρευου περί ρεγάλων όγκων έτοιραζο 
μένων είς εξαγωγήν- άλλ’ή έξατρησι; τού υδατώδους μέρους τής ου
σία; ταύτης γίγνεται καί άνευ τής συνδρομής τού πυρός είς μικρούς 
όγκους· έάν άέ σρικρά τι; ποσότη; προσφάτους έξηγρευου χυρού 
ραλασΟή έυ τ£ χζιρί, εντός ρικρού συρπηγυύεται, ώ; καί ό διά τής 
βράσεως παρασκιυασίείς.

Ό χ’υρός ούτος είς τήν καθαράν αύτοΰ κατάστασιν χρώμα εχει 
υπόλευκου, έξ ού καί φυτικόν ελεφάντινου υπό τινων έπε- 
χ*λήθη'  άλλ'ο είς το έμποριον ακατέργαστος διδόμενος χρώμα εχει 
υπόξανθου, ώς έκ τών έν αύτώ έρπεριεχορέυωυ τριμμάτων τοΰ 
γύ.οιοϋ· καθαρίζεται δέ ευκόλως δι απλής βρώσεως.

Χιλιάδες τόνων αύτού ζορίζονται εί; ’Αγγλίαν κατ’ έτος, δι όυ 
κατασκευάζονται παυτοία χειρόπλαστα έκτυπα, αγγεία, σίφωνες, 
έρβαδες, τράπεζαι, γραφεία, κωρριτήρια, κιβώτια, έργαλεΐα μαθη
ματικής, φυσικής, χηρίας, ετι δι καί ιατρικής καί άλλα πολλά, κτλ. 
Υπάρχει δ< λίαν χρήσιμος είς σωλήνας τών ύποβρυχίωυ τηλεγρά
φων, είς τήν χειρουργΐαν, προς συνοχήν τών τεθλασμένων όστέοίν 
ή τώυ κεχομμίυων σαρκών, καί είς πλείστας άλλας τού βίου άυαγκας.

Κατά τά τρία πρώτα ετη τής άνακαλύ^εως τού χυρού τούτου, 
έκόπησαν έυ Αυστραλία 70,000 δένδρων, παραγαγόυτα προϊόν 
70,000 πικούλων.

Νωπός έτι ών ό χυμός ούτος είναι ελαιώδης τήυ άφήν, ζαί βυρ- 
σώδης τήυ Οσμήν. Έντός ζέοντος οινοπνεύματος μίνει άυ·πηρέαςος, 
άλλά διαλύεται ταχέως έντός ζέοντος τερ-ουυθελαίου ή ναγθης καί 
ρευστής ασγά'λτου.

Κολλητικόν ρίγρα άριστου είς φίρωσιυ πίθων, αγγείων, φιαλών 
κτλ. γίγνεται διά τής μίξεως ίσων μ ε ρ ώυ γούτα πέρκας, άσφαλ-
του καί όητίυης.

Όσάζις λαβή τις χ,ρϊίαυ νά μ-ταχειρισθη τόν χυμόν τούτου, άρ
χει νά pi'j/p έντος ζέοντος ύδατος τόν έυ χερσϊυ σκληρόν βώλον ζαί 
έν βραχεί καθίσταται εύπύ.αστος ό>ς ή ζύμη, καί επιδεκτικός πά
σης ρορφής καί παντός τύπου.

Μία έζ τώυ παραδόξο>ν φυσικών ιδιοτήτων τού χυμού τουτου 
είναι ή έπευέογεια τού ζέοντος ύδατος είς βαθμόν ούχί ανώτερου 
τώυ 1 30 Φζραγχαίτ. Γνωστού, ότι ζατά φυσικόν νόμον, πάν σώμα 
θερμαινόμενου διαστελλεται καί ψυχραινόμενου περιστέλλεται κατ’ 
όγκου- ή γούτα πέρκα απ' εναντίας πιριστέ'λλεται θερμ.αινομίνη 
καί έλαττοΰται κατ όγκον.

Τό εύπλαστου τής ουσίας ταύτης ύπηγόρευσ» τούς Μαλα ους υά 
κατασκευασωσι μαστίγια., άτινα πεοιε'λθόυτα είς τάς παραλίους πό
λεις τής Αυστραλίας καί έξετασθέυτα ύπο Ευρωπαίων έπήυεγκου τήυ 
άυακαύυψιυ τής χρήσεως τής σήμερον απαραιτήτου ταύτης ούσίας, 
ήτις αποτε'λεϊ έρπόριον ρίγα, παρέχουσα εργον έπιζερΟές είς χι
λιάδας άνδρώπωυ πολλών. Ίδιοι; είδορεν δμμα.σιυ άνθρωπον κα- 
τασκευασαντα έν διαστήυ.ατι δέκα 'λεπτών τής ώρας κιΰώτιου κομ
ψότατου, στεγανόν καί αδιάβροχου. Έν (3ραχυτέρω δε χρόυω κα
τασκευάζονται φύλλα γούτα πέρκας λεπτά ώς ό λεπτότατος ταχυ
δρομικός χάρτης, ή χονδρά μ.εχρι τριών τεσσάρων, η όέκα δακτύλων.

Οί προς διοχμτευσιυ ύδατος γουΤαπίρ ινοι σωλήνες, < ς μέρη ο
πού δέν τρίβονται ή πατώντν.ι, είσι λιν.ν αιαρκιϊς χαί άσυγκρίΤωι 
ίύθηνότεροι Τ/ΰ ρολύβδον*



148
ΩΡΑΙΑΙ ΓΕΧΝΑ1.
Ο ΜΕΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΓΡΟΣ.Ή μικρά αΰτη ωραία είκών τοΰ ζωγράφου Χϊκ, και 

τοι άνευ ττολλής έττιδειξεως, έχι-ι εύάρεστόι1 τι, προερ
χόμενου έκ τής άπλουστάτης ανεπιτήδευτου «αι άνευ 
βεβιασμένων έπεισοδίων διαχειρήσεως τής ci αυτή 
παρισταυομενης άγροτικής σκηνής. Καθυρών τις την 
εικόνα ταύτην, φαν
τάζεται. οτι αισθάνε
ται την δρόσον καϊ ο
σφραίνεται την ευω
δίαν νεοθερισμένου α
γρού. Καϊ ενώ φαίνε
ται εν αύτή ζωηρότατα 
έκφραζόμενον τό θελ- 
γητρον τής ραστώνης, 
ουδόλως αττ αυτής ελ
λείπει δρασις, άλλ' 
απεναντίαςγέμει ζωής 
καϊ κινήσεως. Ή νεει- 
νις, ήτις δι ελαστικού 
βήματος και καλώς 
διευθυνομενης χειρός, 
ωθεί απ' έμπροσθεν 
της τά σεσωρευμένα 
δράγματα, είναι φυ- 
σικωτατη καϊ ζωηρό
τατη. Έπίσης εττιτη- 
δείως έζωγραφισμειαι 
είναι και αί όπισθεν 
αυτής κατα κρόταφον 
φαινόμεναι γραία καϊ 
νεάνις' ούχ ήτταν δε 
καϊ ή τοπογραφία τής 
παραστάσεώς έστιν 
ωραία, έχουσα πρός 
δεξιάν μικρόν ιι δά
σος και πρός αριστε
ρόν άπωτάτην θέαν 
επαύλεως άλως αγγλι
κής. Καϊ περϊ τοΰ χρωματισμού ο’ αύτοΰ δύ
ναται νά ε'ίπη τις, οτι 
είναι κατα πάντα 
προσφυέστατος πρός 
τα εικονιζομενα, ήτοι 
αβρότατος καϊ ιίρμο- 
νικώτατος.

Η ΝΗΣΟΣ ΟΤΑΙΤ.
Πολλοί είσιν οί έ- 

πισκεπτόμενοι τήν νή
σον Ούά'ίτ διά τε τα 
μεγαλοπρεπή και αλ
λόκοτα σχήματα τών 
απόκρημνων παρα
λίων αύτής βράχων, 
καϊ διά τήν εσωτερι
κήν αύτής καλλονήν, 
ήτις, ώς πρός τήν σμι- 
κράν τής νήσου εκτα- 
σιν, δέν είναι υποδεέ
στερα άλλων μερών 
τοΰΒασιλείου. Τό κλί 
μα τής νήσου ταύτης 
είναι ήπιον, καϊ μάλι
στα κατα τας κοιλά
δας καϊ τα περισκεπή 
νότια αύτής μέρη. Α- 
πόδειξις δέ τής γλυ- 
κύτητος τοΰ κλίματος 
είναι αί επ' αύτής ύ- 
φηλοφυεΐς μυρσΐναι 
καϊ τά γερανια διατε- 
λοΰντα θαλερά ανευ προφυλάξεως δι όλου τοΰ χει
μώνας' φαίνονται δέ καϊ μέλισσαι ενίοτε βόσκουσαι 
τόν Ιανουάριον πρός τό όπισθεν ή τό μεσημβρινόν 
μέρος τής νήσου. Πρέπει όμως νά ε’ίπωμεν, ότι κατά 
τά διάφορα ύφώματα καϊ γήπεδα και τούς διαφόρους 
λόφους καϊ αίγιαλούς αύτής παραλάσσει άναλόγως 
τών θεσεων καϊ τό κλίμα, δι ήν αιτίαν καθίσταται 
επιτήδειος τόπος διαμονής άσθενών καθ' όλον τό έτος. 
'Ημείς όμως ένταΰθα δέν θέλομεν ένδιατρίφ·ει έπϊ 
των γενικών προσόντων καϊ προτερημάτων τής νήσου, 
αλλ επι τινων μόνον μερών αύτής, τών είκονιζομένων 
εν τή απέναντι ημών εικονογραφία καϊ πρώτον έπϊ 
τής κώμης Σαγκλίνης.

Η κώμη Σαγκλινη, εννεα περίπου μιλιά άπέχουσα 
άπό τής πόλεως 'Ράϊδ, κεΐται είς ύφος 300 ποδών 
απο τής θαλασσής επι τοΰ χείλους τοΰ χάσματος 
Σαγκλινου Χαϊν, βάθους κατά τό στόμιον αύτοΰ -00 
ποδών, και επεκτεινομενου μέχρι τοΰ αίγιαλοΰ είς 
μήκος όνος τετάρτου τοΰ μιλίου, προφυλαττομένη κάλ- 
λιστα υπο τώυ όπισθεν αυτής κατωφερείων. Είς τό 
βάθος δέ τοΰ χάσματος ρέει μικρός ρύαξ, όστις, κα- 
τερχόμ νος απο ύφ ους -0 ποδών, μετά σφοδρόν ΰετόν 
σχηματίζει είδος καταρράκτου. H θέα τής θέσεως

ill·. ΤΕΧ.—Ο ΘΕΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΓΡΟΣ.

Ο ΒΡΕΤΤΑ ΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.
| ταύτης είναι ζωγραφικωτάτη' τά δένδρα, οί έν τή κοι- 
) λάδι τοΰ χάσματος θάμνοι, οί άναμέσον τώυ φυλλω

μάτων καϊ τής χλόης τοΰ κισσού καϊ άλλων ερπιστι- 
κών χόρτων ερυθροί καϊ κίτρινοι βράχοι, οι κατα τας ι πλευράς διεσπαρμένοι, ώσπερ φωλεοί αγροτικοί οί
κοι. παρέχουσιν άφθονου είς τούς ζιογράφους ύλην.

Ύπό τό όρος δέ πάλιν τής'Λγ. Αικατερίνης ΰπάρ 
χει βαθύ τι σχιισμα, καλούμενου Βλακγαγγ, εισδυου 

έυ τώ βριιχω μετά μικρού πρός τα όπισθεν καταρ
ράκτου, καταπίπτοντος άπό ύφους 80 ποδών έπϊ λε
πτού στρώματος σιδηρούχου άμμου, καϊ ύπερθεν τοΰ 
καταρράκτου ύφοΰται μεγαλοπρεπές όρος τής Ά χ. 
Αίκατερίιης είς ύφος 769 ποδών, αί δε πλευραϊ τού 
σχάσμιιτος είς τινα μέρη ύφοΰνται είς 400 πόεας. 
Ή δε τοΰ όλου θέα είναι άγρια καϊ γυμνή άυευ ίχνους 
φυτείας' όταν δέ τά ύδατα τοΰ καταρράκτου είσϊν έξωγ- 
κωμένα καϊ ειφθονα, ή θεα αύτοΰ απο τής θαλασσής 
είναι έκπληκτική.

Η κώμη δε Βοντζώρτζ. ένδεκα περίπου μέλια ιιπε- 
χουσα άπό τής 'Ράϊδ, κεΐται έπϊ ωραίας θέσεως' αι 
οικιαι αύτής είσιν ωκοδομημέναι είς γωνίας περισκο
πείς, έχοι σαι τάς ράχεις αύτών έπϊ βράχων, τα δέ 
μέτωπα πρός τήν θάλασσαν' φωτιζομεναι μεν ελευ
θερίας ύπό τοΰ ήλιου, προφυλασσόμεναι δέ άπό τοΰ 
καύσωνας αύτοΰ ύπό πυκνών δένδρων. Περί δε τά 
μέσα τής κατωφέρειας τοΰ όρους ΐδρυται ή νέα έκκλη- 
σια, οίκοδομηθείσα τό 1848, απλής μέν άλλά κομ- 
φής οικοδομής, ρυθμού νορμανδικού, Ή δέ παλαιά 
έκκλησία τής κώμης ο "Αγ. Βονιφάτιος ή παριστανο- 
μένη έν τή οίκονογραφία ημών καϊ ήδη διατελοΰσα 
ι’ς άχρηστίαν, είναι καϊ αΰτη νορμανδική οικοδομή
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άξιοπερίεργος μετά άπλουστατου πρεσβυτερίου καϊ 
πυλώνας' σώζονται δέ έπϊ τώυ πρός βορράν τοίχων 
αύτής ίχνη τινα άρχαιων εικόνων' περικυκλουμένη 
ύπό ωραίων δένδρων, έχει τήν αυλήν αύτής κατάώυ- 
τον ύπό πρασιώιν ίων εύοσμων.

Ή άπό τής θαλάσσης θέα τής πόλεως 'Ράϊδ, είς 
τάς κατωφέρειας τής όποιας φαίνονται πυκνώς πεφυ- 
τευμένα δένδρα, είναι έμφαντική. ΊΙ πόλις αύτη 

είναι διρρημένη είς 
άνω καϊ κάτω ένο- 
ριαν. ή ανω, ήτις εί
ναι καϊ ή αρχαιότερα, 
ωνομαζετο τό πάλαι 
'Ράί ή Λα-ρϊσχ, πυρ- 
ποληθεΐσα ύπό 'Ρι- 
χάρχου τοΰ Β', ήτο δέ 
μία έκ τώρ θέσεων, 
έφ' ών έτηρεΐτο σκο
πιά 0·.α την άοφά- 
λειαν τής νήσου. Αί 
ούοι αυτής εισιν ώ- 
ραΐαι καϊ πλατεΐαι, 
έξ ών ή άρίστη είναι 
ή Τερράς, ωραίας κα
τ' έμπροσθεν έχουσα 
θέας.

Οίκίαι δε καϊ έπαύ- 
λεις άδιακόπως κτί
ζονται κατά διαφό
ρους διευθύνσεις, καϊ 
δεν υπάρχει άμφιβο- 
λια, ότι εντός ολίγων 
χρόνων ή 'Ράϊδ θελει 
αποκατασταθή ή με- 
γαλειτερα τής νήσου 
πόλις. Ό πρόβολος 
τής πόλεως ταύτης έ- 
πεκτειυεται επί ήμι- 
συ μίλιον καϊ έπεκει- 
να εις τήυ θάλασσαν, 
καθιστάμενος ούτως 
έξαίρετος περίπατος, 
έχων έκ διαστημάτων 
καθίσματα, τά μέν α
σκεπή τα δε σκεπα
στά άνωθεν.

Είς απόστασιυ 15 
μιλιών από τοΰ νέου 
λιμένος κεΐται ή Βαν- 
τνώρ, ήτις κατά τούς 
τελευταίουςτ  ριάκοντα 
χρόνους κατέστη ση·\ 
μαντική, ούσα τήν σή-' 
μερου ή κυριωτέρα πό
λις τών οπισθίων τής 
νήσου. Κεΐται δέ έπϊ 
θέσεως ζωγραφικωτά- 
της έν τώ μέσω ω
ραίας περιχώρου. Ή 
έκκλησία τής Βαν- 
τνωρ καϊ τό πρεσβυ
τέριου αύτής έκτίσθη- 
σαυ δαπάνη ενός και 
μόνου άνδρός, τοΰ κυ
ρίου Χαμβόρω, καιε- 
προικίσθησαυ ύπατου 
ίδιου. Είς δέ τόυ Μ- 
γιαλόν αύτής βρίθου- 
σιν οστρακόδερμα και 
ζωόφυτα.ΤΟ 1ΙΛΙΑΚΟΝ ΣΥΣΤΗ-

τού αο-/κριτιχοΰ piyi- i 
0ους τών πρωτίστων ανΠ- 

ΖΞίυένων του τ;).ίαζου συστήρ.ατος, ύπό0ες σγν.ΐρν.ν Γ?ύο ποίώ*  
ό'ίάρ.ετρον έλουσαν, zstuav/jv είς το χέντρον πε^άΟος ζαί παρι· 
στώσΛν τόν /;ζιον· κόζζος σενάπεως ζείρ.ενος είς άπόστασιν όγδοΐ*  
ν.οοτα. ίύο πο'ίών, παριστά τόν Έρα^ν*  πίσον, είς άπόστασιν 
ποό'ών, 0ε),ει έζπροσωπεϊ ττ,ο 'Αγρο^ίτην' ετεροο πίσον, ού/ί επ^' 
σΘ/?τό5ς ρ.εγαλείτερον ζαί κείμενον ρ.αζράν 215 πόοας, θέλει πα/>1' I 
στα τήν Γήν. 'Ο Άρ^ς είναι άζόαη δλιγώτερον ρ.εγαλοπρεπΛί, 
^ιότι κεφαλή ζαρ^οβελόνης, τιθερ.έν/] είς άπόστασιν 627 ποδών, 
δύναται άζριβώς νά έξειζονίσ^ τό σ/ετίζόν αύτού ριίγεθος*  ζαί τρ^» 
Λεπτοί ζόζζοι άυ.ρ.ου, ρ.'/./.ρά.ν 500 πόδας, δύνανται νά δώσασιν ί” 
νοιαν τινα τής θέσεως ζαί τό?ν διαστάσεων τής Εστίας, Παλλάδο*  j 
ζαί 'Ήρας. Μέτριου δε ρ.εγέθους πορτοζάλλιον, είς ενός τέταρτά 
αιζίου άπόστασιν, παριστα τόν Δία*  ζαί ρ,ιζρότερον πορτο/.ά)^οη J 
είς σχεδόν ήρ.ίσεως ρ.ιλίου άπόστασιν, τόν Κρόνον*  καί ό αποιτατ^.^ 
πλανήτης τού Έρσχε'λου περιστέλλεται είς ζεοάσιον, κινούρ.ενον ε*»  I 
άπόστασιν τριών τετάρτων ρ.ιλίου άπό τής κεντρικής σφαίρας 
παριστάισης τόν "Ηλιον.

—Έβεοαια»θη, ότι σιδηρά τηλεγραφικά σύρριατα, διερ/όρε*®·  
πλησίον χαλκείων, σιδηρουργείων, καί τοιούτων ρ,ερών, ένθα πολύ» 

υπάρχει καπνός, ταχέως όξυδούνται. Τούτο λεγεται, ότι πρέπε> 
αποδοθη είς το έν τω ζαπνω θειώδες όξύ· τό άνθραζικόν οξύ 
ζα.πνοϋ επενεργεί ρ.ετριώτερον έπί τού σιδήρου.

ΜΑΡΤΙΟΥ 6, 1862.

ΘΕΑ! ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΤΑΙΤ.
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Α·
Ο ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ—Υπάρχουν ήδη λόγοι ικα

νοί, ίνα πιστεύσωαεν, ότι νέαι άπόπειραι μετ οϋ πολύ θά γείυωσιν 
εί; ευωσιυ τής ’Αγγλίας μετά τή; Άαερική; καί ταύτην τήν φοράν 
μ=τά. μεγαλειτέρωυ ελπίδων επιτυχίας, καθόσον θά. εχωσιν ύπ’ οψιν 
τά έλαττώαατα τού πρώην βυθισθέντο; καλωδίου έν τώ Άτλαυτικώ 
ωκεανώ, όπερ δέν άντέσχεν έπί πολύυ χρόνον κατά τών κυμάτων 
τού ωκεανού αύτοϋ. ΊΙ τελευταία άγγλοαμερικανική διαγόρα περί 
τή; ύποθέτεως τοΰ Τ ρ έ ν τ κατέδειξεν εί; τήν αγγλικήν κυβέρνη
σή όπόσου αναγκαία είναι ή τηλεγραφική συγκοινωνία των ενθεν 
καί ενθεν τοΰ ’Ατλαντικού χωρών. Έάν ηλεκτρικός τηλέγραφο; ύ- 
πήρχε μεταξύ τώυ δύο ηπείρων, Ευρώπη; καί Αμερικής, ή πο)ύ 
ζοοτο: διαφορά τού Τ ρ ε υ τ βεβαίως δεν ήθελε συνεπάγεται παρά 
τοί: λπεοηγαυοις ".Αγγλο».; τοιαύτα: ζαί τηλικαύτας ανησυχία; καί 

ών ναοτυοεζ έγευόαεθα καθ’ όλου τό διαστημα τής ύγιστα- 
αζυη: κείνη; διαφορά; καί τοσαύτας σημαντικά; δαπανα;, ά; ή 
αγγηκη κυβέρνησις έδϊησε νά καμη εί; πολεμικά; παρασζευά; καί 
εξοπλισμούς καί τέλος ήθελεν εμποδίσει τήν ύποτίμησιν τής έν αμ 
γοτέραις ταΐ; χώραι; περιουσίας καθ’ έκατομμύρια λιρών.

ΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.— 
Πρό τινων ημερών έξεδικάσθη εν τινι τών αγγλικών δικαστηρίων 
δίκη περί τού υπευθύνου ή μή σιδηροδρομικής εταιρίας ώς πρό; 
τήν απώλειαν πολυτίμου πράγματος διαβιβασ0 εντός άπό τόπον εί; 
τόπον ύπ' αύτής. Κύριό; τι; εστειλε πολύτιμον εικόνα διά τοΰ Με
γάλου Βορείου σιδηοοδοόμου. Ταύτη; ιήν αξίαν άνήγγειλεν εί; τό 
γοαφείον τή; έταιοία;, ότε παοε’δωκεν αυτήν, πλήν δέν έπεβλήθη 
μεγάλη πληρωμή διά κόμιστρα ανάλογα τής αξία;, αλλά μικρά ώ; 
διά πάντα τά έμποοεύματα. Ή είκών καθ' οδόν εβλάβη, άλλ' ή ε
ταιοία ήονήθη τήν άποζημίωσιν έπί τω λόγω, οτι μολονότι ή άξια 
προανηγγέλθη καί ητο έπ’ αύτής γεγοαμμένη, όμω; διεδι^άζετο ώ; 
τά συνήθη έαποοεύματα καί έπβαευω; έπληρώθη δίά μετακόμισιν 
ώς έκεΐνα. Τό δικαστήριον όμως εί; ό είχεν είσαχθή ή δίκη, έπε- 
δίζασεν, ότι ή έταιοία, επειδή παοεδέξατο τήν αξίαν τή; είκόνος, 
πρέπει ν’ αποζημίωση τον ιδιοκτήτην αύτής, όστις προανάγγειλα; 
τήυ αξίαν αυτής, ήτο ποόθυμο; καί νά πλήρωσή τά ανάλογα κό
μιστρα.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ ΜΕΤΟ
ΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. — Κύριό; τις άπετάθη πρό; ν·αν τινά εταιρίαν 
ζητών πεντήκοντα μετοχάς, συγχρόνως δέ έσώκλεισεν έν τώ γράμ 
ματί του 50 λίρας καί παρεκάλει, ίνα τό όνομά του καταγραφή έυ 
τώ βιβλίο» τών μετόχων. Πριν ή όμως καταγραφή εί; τό βιβλίου 
καί παραχωαηθώσιν αί μετοχαί, αυτό; αποσύρει τήν αιτησίυ του 
καί απαιτεί τήν προκαταβολήν αυτήν, ήτοι τά; 50 λίρας. *11  εται
ρία άπεποιήθη νά έυδώση εί; τήν αιτησιν αύτοϋ καί προέβη υά τώ 
παοαχωοήση τά; μετοχάς κατά τά άοθοα τού καταστατικού τη; 
Ίΐ διαγόρα αύτη έφέρθη εί; τ© δικαστήριον, όπερ δίκασαν τήν ύπό· 
θεσιν, έπεδίκασεν ότι, επειδή ή άνακλησις τής περί μετοχών αίτή- 
σεώ; του έγένετο έγκαίρω; πριν ή γείνη νόμιμος μέτοχος, ή εταιρία 
πρέπει νά επιστρίψη τήν προχαταοοίήν εί; τόν ένάγοντα άνευ α
ναβολή;.

ΒΙΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΙΝΔΙΑΙΣ ΧΙΙΡΕΥΟΥΣΟΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.—"Αμα 
ή νέα χηρεύση έν τή Ινδική, τά χρωματισμένα αυτής φορέματα, τά 
αργυρά καί τά χρυσά στολίδια οφείλει κατά τόν έπικοατοΰυτα αυ
τόθι νόμον ν' άποβάλη πάντα διά παντός καί υά έυδυΟή άπό τής η
μέρας τής χηρεία; της λευκά" καί δέν τη έπιτρέπηται νά γορίση 
στο'ίΐδιον απολύτως ούδέν μέχοι τού τέλους τού τοιούτου αβίωτου 
αυτής βίου. Ή ήμερησία αυτής τροφή απλοποιείται εις έν καί μό
νον φαγητού καί τούτο μαγειοευόμ-νον ιύς οίόυ τε άπλούστατα. Αυ
στηρότατα τή απαγορεύεται νά φάγη κρέας παντός είδους. ’Εκα
στη χήρα υποχρεούται υά μαγειρεύ^ ή ίδια τό φαγητόυ της καί υά 
άπέχη δύο ημέρας κατά μήνα άπό πάσαν βοώσιν ζαί πόσιν. 
KaG’ άς ημέρας αί καυστικώταται ήλικιακαι άζτινες άποξηοαίυουσι 
ποταυ.ού; καί λίμνας καί φρύγουσι τά φύλλα τών δένδρων, τά δυσ
τυχή ταύτα θύματα βαρβάρου νόμου λειποθυμούσι καί λαχανιάζου- 
σιν έκ πείνης καί δί'ύης. Έάν δέ άποθάυωσι κατά τάς ημέρας τής 
άπολύτου αύτόϊν νηστεία;, ολίγον ύδωο τότε έπιχέεταε είς τά ζα 
τάξηρα αυτών χείλη, ίνα άπλώς ύγράνη ταύτα. Δέν εχουσιυ αι 
δυστυχισμέυαι αύται χήραι ελπίδα τινά αλλαγή; τοιούτου βίου 
εφ όσου ζήσωσεν εν τώ ζόσαο» τούτω α~ο τής πριότης ήυ.έοας τής 
χηρείας των καί ή παραβαίυουσα τάς διατάξει; τού τρομερού τούτου 
νόμου ύφίσταται αύστηράυ ποινήν, εί καί ό πεοί χηρεία; άυο>ΐΐοη- 
μέυο; υόμο; δέν είναι άλλο τι ή τιμωρία ζαί διά βίου βάσανο; είς 
τήν άτυχή εκείνην γυναίκα, ήτι; έπέποωτο ν’ άπολέση τόν πρώτον 
καί τελευταίου αυτής σύζυγον. Σοφός τις βραχμάυ, ό διευθυντής 
τού έυ Καλκούττη Σανσκριτικού Κολλεγίου άνενδότω; καταγίνεται 
νά μεταβάλη τήν καταστασιν ταύτην τών χηοευιυσών γυναικών 
δι εισαγωγής νέου νόμου, δι’ ού νά έπιτρέπηται είς τάς χήοας νά 
έρχωυται καί είς δεύτερον γάμον μετά τόν θάνατον τοΰ ποώτου αύ
τών συζύγου. Εύχόμεθα, ινα ό ύπό φιλανθρωπικών αίσθημάτ<ων όρ- 
μώμευο; βραχν.άν αυτός δυνηθη νά πραγματοποίηση τον νέον περί 
τού γάμου τών χηρών νόμον καί ούτως άπαλλά.ξη τάς άσποο*>οοους  
χήρας τής ’Ινδικής έκ τών τίω; ύφισταμένοιν παο’ αυτών βασάνοιν, 
οι’ όπερ καί αιωνάως θά ρ.νηυ.ονεύο)σι τό ονου.α αύτοϋ αετ απείρου 
εύ'/νωυ.οσύνη;.

ΕΘΙΜΟΝ ΓΑΜΟΥ.—"Οταν ό Μουατα-Καζέντης έρωτεύηται θήλύ 
τι πλάσμα είτε έκ τών προσωπικών αυτής καλλονών ά; αυτός ίδίοις 
όμμασιν είδεν είτε έξ εκθέσεων περί τών ελκυστικών προσόντων τής 
νέας, διαταττει, ίνα αύθ<ωρεί περιορισθη εί; δύίυ.άτιον^ όπου βιά
ζεται νά φαυεροιση όλα τά πρόσωπα^ ων τινο>ν αύτη ήοάσθη ρί/ρι; 
•ν.είνου τού χ)οόυου τής ζι»ής της· ταύτα δέ διά νόαου τού Μουάτα 
αμέσως φονεύονται καί πάσα ή περιουσία αυτών δηαεύεται. ’Αφού 
οε οί άνθρ'ωποι αυτοί άρθώσιν εκ τού μέσου δι ύύ/ηλοϋ άξιο:υ-ατικού 
τού παλατιού, όστις είναι άμα καίποώτος διεκπεοαιωτέ;; τούν διατά
ξεων τού ήγεμόνος, ή νέα αύτη παρθένος ή εί; τό ακαθεκτον πάθος 
αύτού πεσούσα, στέλλεται είς τό χαρέμιον, ένθα πολλαί άλλαι γυ
ναίκες είναι, καί γίνεται καί αύτη μέλος αύτοϋ. ΊΙ έμφανίσις τής 
νέας αύτοϋ συζύγου εν τώ χαρεμίω είναι σημείου, ότι θάνατοι διε- 
ποαχθησαν κατά προτολπωυ, άτινα ίρυ,ίσο); ή άρ.υ.ίσω; ποότεοον 
ήρασθησαν όήθεν τοϋ νέου τούτου μέλους τυύ χαρεμιού του.

ΝΟΜΟΣ ΑΙ ΓΛΟΣΑΞ11ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ.— Τό λίαν άξιοσημεί&ί- 
τον καί σημαντικόν γεγονός έν όλη τή ιστορία τόϋ εαπορίου τό)ν 
’^’/'λοσατώνων είναι ό γ.υοωθει; νόυ.ο; έπί τή; βασιλείας ’Αθελ- 
στάνου περί τά μέσα τής δέκατης έκατουταετηοίδο; a. X. δι' ού 

κατετάσσετο πά; ευ.ποοος, οστι; ήθε).ε κάμει τοείς πλους δι’ ίο ίου 
πλοίου καί ωοοτίου επϊ άυαπ·πταμέυηυ θάλασσαν, εις τήυ τάξιν 
τών εύγενών. Ό σκοπός βεβαίως τού νόμου τούτου οεν ητο ά) to; 
ή νά ευ.-^υ/ωτη καί άυαπτύξη τήν ναυτιλίαν, ή; τά θέμεθλα είχε 
θέσει ό Άλφοέδος, όστις καί εκαλει τό ναυτικόν φυσικόν δεςιον βρα
χίονα τή; Άγγ/.ίας.
’ ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΛΛΟΚΟΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ. — Οί ιδιάζουτες συρμοί 

πεοί τήν ενδυμασίαν οι; έπί τό πολύ έγεννήθησαν εκ τή; αναγζη; 
τοϋ άποκρύπτειν φυσικά; τινας δυσμορφίας. Παραόείγματο; χάριυ, 
τά ποτέ φοοούαενα πέδιλα, άπολήγονχα εί; οξύ, δύο ποδών μηζο; 
εχοντα καί τοσούτον οχληρά όντα ώστε ητο άνάγκη νά προσόενων- 
ται είς τό γόνυ δι’ αλύσεο^ν, είχου έπινοηθη κατά τόν μεσαιώνα 
ύπό Ερρίκου τού Ιΐλανταγέυητος, δουκό; τού Άνυιού πρό; σύγζρυ- 
•piv ύπεομεγ θου; έκφύματος άυαπτυχθίντο; έπί τοΰ ετέρου τώυ πο
δών. Κάρολο; ό τή; Γαλλίας είσήγαγε τάς μακρύς, ποδήρεις εσθή- 
τα; αντί των βραγιών ενδυυ.άτων ποό; σύ'ρζ.ρυ/".ν των παραρ.ορ- 
αων αυτού κνηαών. Φοαγκίσκο; ό ά., τοαυματισθίίς τήυ κεφα/ήν εν 
ΓΙαυία εζειρε καί κόμην καί πώγωυα, καί παραχοήμα -γέυοντο άφα 
υ’ι; αί έυ Γαλλία καί 'Wyy'ii.a γενειάδες. Ό παχύσωμο; βασό.ΐύ; 
Έόοίκος τής ’Αγγλία; έμιμήθη τόν βασιλικόν y-.ίτονα αυτού, ου ενι
κά μέγα; ό'ιηγέοθη γογγυσμός παρά τοΐς Βρεττανοίς. Τήν προ; τον 
βασιλέα δυσαρέσκειαν εδειξαυ κατά τοιοϋτον τρόπον ώστε αυτό; εί
πε ποτέ ytlritv^ οτι οί ύπήαοοι αύτοϋ φαίνονται περί π'λείονο; ποιού
μενοι τάς γενειάδα; ή τά; ζεφαλάς, αστεϊσμό; απαίσια οίωυιζόμενο:, 
διότι ό βασιλεύ; αύτό; ούδόλο;; έφάνη φειδόμενο; τώυ κεφαλών τοϋ 
λαού.

Ωραία τις κυρία έκ τή; αυλής Έδουάρδου τού ς'. τής ’Αγγλία; 
έπενόησε τάς τεχνητά; έλαια; πρό; κάλυόιν κηλίδο; εύρισ>:ου.ενη; 
έπί τών άλαβαστοίνων αυτή; ωμοπλατών· καί επί πεντήκοντα ετη 
αί νεαοώταται καί έοασαϊώταται γυναίκες τή; Εύροίπης ήναγκάζου- 
το υά καλύπτωσι τό χρώμα τή; κόμη; αύτών διά πυκνή; πάστης, 
διότι ό δούξ 'Ρισχιελιεύ; μή θέλ-ων υά φαίυηται ή πολιά αυτού κόμη 
έφεύοε το άπεχθέ; καί άθλιον εθο; νή; γρήσε'»; τή; αμυλοκόυεω; 
(πούδοας). *Εν  καί μόνον καλόν έθος άυεφύη έκ τή; ανάγκης τοϋ 
σκεπαζειυ τά; σωματικά; «τελείας, καί τούτο είναι άξιου ίόιαιτίρας 
μνεία;· ειυαι ή παρά τή' αύτοχρατορίσση; 'ϊωσηγίνη; επινόησι; τοϋ 
ρινουάχτρου, ν.ε'/.οσυ.ηυ.ενου χυν.ύω διά τριχάπτου. ΊΙ Γωσηφίυα 
είχε τερηδονώδειζ όδόντας. Τήυ σήυ.ερον όσοι Γ^ηραιότεραι αί yvvai- 
κε; σύξάυουσι, τόσω κομψότεροι γίνονται οί όδόυτες· κατ’ εκείνα; 
δμω; τάς ήυ.ίρας τής πρώτης γαλλικής αυτοκρατορίας ή όδουτοποιη- 
τική τέχνη ήτο εις τά σπάργανα. Πρό; σύγκρυψιυ λοιπόν τής φυσι
κής έλλείψεως ή αύτοχράτειρα εχόρ.ιζε πάντοτε άνά χεϊρας ρινό- 
μ.αχτοον ίζ ύγάσυ.ατος βατίστα, κεκοσμημέυου διά πολυτιυ.ου τριχά.- 
πτον συυδιαλεγομέυη ύψωνεν άκαταπαύστοις τούτο πρό τοϋ προ
σώπου, παοά-'/ουσα. ούτως είδος νεγίϋη; ότρ.ηράς. Ε^χ2 δε πλήθος 
πολυδάπανων ρινομάκτρων, καί ήτο βεβαίους ή πρ'ήτη '/υνή ή τόλ
μη σασα υά δαπανήση πεντήκοντα λίοας άγγλικάς δι’ έκαστον ρινό- 
υ.αν.τοον. Έκτοτε όαο>ς ϋπεοεοησαν αυτήν εί; τήν σπατάλην οί οπα
δοί τού συρμού.

ΑΡΣΕΝΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΜΑΤΑ.— Αί κυρίαι 
ουδέ κατ’ ελάχιστου βάλλουσι κατα νουν, ότι ή δηλητήριο; ύλη, το 
άρσευίκόν, υπάρχει ποάλά/.ις είς τά χοσυ.ήυ.ατα. ^Αυ τούτο εγίυο>- 
σκον, ήθε'λον εύχαριστεϊσθαι εί; όλιγώτερα ζωηρά χρώματα, καί ή- 
θεί.αν άυαμφιβόλοις άποβάλλει τά επιδεικτικά, εκείνα πράσινα ενδύ
ματα καί κοσμήματα. Εί; δώδεκα φύλλα τεχνητά εύρέθησαν δια 
χηυική; άναλύσεω; κατά μέσον όοον δίν.α κόκκοι ζευκοϋ αρσενικού 
(πουτιζοφαομάκου). Έκαστο; στέφανο; έκ τεχνητών αυθεω/, έζ το;ν 
φορουμέυων εί; τού; χορούς ζαί τά θέατρα περ^αυ.ύάνει πενήντα 
τοιαύτα φύλλα. Ώστε πάσα κυρία φέρει έπί τής κόμης πλέον η τεα- 
σαοάχοντα κόκκου; λευκού άοσενιζού, ποσότη;, ήτι; λαμβανομενη 
εί; καταλλήλου; δόσεις είναι αοζετή νά δηάητηριάση είχοσιν αν- 
θοώπους.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΒΟΥΧΕΡάπεβίωσεν άγων τό εννενηκοστόν πρώ
τον έτος τής ηλικίας· ό κορυφαίος βιολιστής, άυθροιπος όςτιζ έπί τών 
ημερών αύτού έπεκράτει μεταξύ τών μουσικών, ώ; ό ΙΙαγανίνης. 'Ο 
Μενδελσών λέγει, μετά πόση; όοέξεως καί περιέργεια; ήζολούθει 
παυταχοΰ οπού ύπήρχ-ν ό Βούχζρ. *0  καλλιτέχνης ίσως ητο πολυέ
ξοδος ό>ς καί ενθουσιαστικός. Ποό δύο ετών ένεφανίσθη είς τό κοινόν 
άπαξ, ίνα συλλέξη όσα άφρουως είχε κατασπαταλήσει. Τό μάθημα 
τούτο έστω ποό; διδασζαλίαν εχείνων, οίτινες άγθόνως χερόαίνοντε; 
ζατασπα.ταλώσιν α.ύτά άγοόνο);. *0  Βούχεο 'υμοίαζε πολύ Ναπο- 
λέοντα τόν ποώτον, καί διηγούνται, ότι ένεδύθη ποτέ ο>ς ό μι κ ρ ό ς 
δ ε ζ α. ν εύ ς καί επαρουσιάσθη ενώπιον επισήαου άνδρός δρεγομέ- 
νου νά λάβη ιδέαν τινά πεοί τή; φυσιογνιομία; τοΰ Ναπολέουτος.

ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΕΑΙΚΟΣ. — Τό δργανον 
τούτο ήτο γνωστόν εί; τού; ποογόνου; ήμών. Ίΐ άντΖητική ελιξ είτε 
κοχλία; τού Άρχιμήδου;, ή ο ελιχοχίνητο; χύ).ινδρο; προ; άντ'λησιν 
ύδατος, ετ>ευοεθεϊ; τώ 236 π. X. είναι είσέτι εύχρηστο;, καί γίρει 
χαί σήμερον τό ουομα τού φιλοσόφου τούτου. *11  δύυαμις τής έλιζος 
είναι εκπληκτική, χαί ϋπε).οΓ/ίσθη, ότι άν ή άπόστασις ρ.εταζύ δύο 
σπειρών ελιχος ήναι ήαίσεως δακτύλου, καί τό μήκος έκαστη; χειρο
λαβή; δώδεκα δακτύλων, ό κύκλο;, όν περιγράφουσι περιστρεφόμε- 
υαι, θέλει είσθαι έβδοιζήκοντα πέντε δακτύλων· ζαί επου.ενο);, 150 
γοοά; μεγαλήτεοο; τοΰ ήμίσεως δακτύλου, ήτοι τή; άποστάσεω; ρ.ε- 
ταξύ τώυ δύο σπειοών Ώστε, είς άνθοωπο; δύναται βοήθεια τοι- 
αύτης ε'λιχο; νά πίεση ή νά υ-ύούση τόσον, όσον 130 άνθρωποι ήδύ
ναντο νά ποαξο)σιυ άνευ ελιχος. Ί1 δύναυ.ι; αυξο.νει ζατά λόγου τή; 
πλησιάσεω; τώυ σπειοών ζαί τού μήκους τώυ χειρολαβών. Ή έλιξ 
κατόπιν είσήχθη εί; τά έλικοκίυητα ατμόπλοια.

ΚΥΡΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ ΠΡΟ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΩΝ. 
— Παλαιό; τι; συγγραφεύ; εχείνη; τής εποχή,ς π-piyράγοιν τήν εν
δυμασίαν τών γυναικών τού συομού έν καιοώ δημοσίοιν τέρψεων 
(1341 μ. X.) λέγει· «< Εί; τάς διασκεδάσει; αυτά; φοιτώσι κυρίαι 
τής «νωτάτη; ταξεο>; κΐ/ί εξαίσιας ώραιότητος. Ειυαι έυδεδυμέυαι 
χιτώνα; μέρο; μεν τούτο, μερο; δε έχεϊνο τό χρώμα χεγ^ρο)ματισμέ
νους’ αί έπιωμίδε; (τά σπαλέττα) αύτών είναι βραχείαι, τά τή; κε
φαλή; καλύμματα αξιοσημεκύτω; μν/.οά, καί δεδεμένα περί τάς γ.ζ- 
φαλάς δια ταινιών αί ζώναι χαί τά Ουλάχια είναι πεποιχι)μ.ένα διά 
χουσού κο.ί αργύρου· καί φορούσι βοαχέα ξίφη, καλούμενα πρότερον 
εγχειρίδια, ολίγον τι χατωτέρω τής οσγύος.^Ιππεύουσιν έπί τών ώ- 
ραιοτίρων ίππων λαμπρώ; έστολισμένων· ζαί έν τοιαύτη στολή ζαλ- 
πά.ζουσι πέραν έδώθεν πρός εύρεσιν ίπποτιχό>ν ά-γώνο^ν.»

ΑΤΜΟΙ1ΛΟ1ΟΝ ΥΦ’ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ' ΝΛΥΙΠΙΓΗΘΕΝ. — 
Περί τής ακολούθου λίαν άπιθάυου διηγήσεως υπεύθυνος είναι ή γαλ
λική ΐγημερις τών Συζητήσεων «Ό βουλόμενος δύναται νυν νά

ίδη εί; τήν δεξαμενήν τή; οπλοθήκη;, πλησίον τή; πλατεία; τή; Β-χ- 
στίζλης μικοόυ τι άτμόπλοιον, τοϋ οποίου ή ιστορία εχει ουτω. Τό 
πλοίου αυτό, έχου πλέον τώυ 73 ποδών μήκο; καί 9 ποόώυ πλάτος 
έναυπηγηθη εί; τού; yr'/.όγου; τή; Βελβίζλης, πλέον των πευτε 6γ, 
δοωυ τού μιλίου μακράν τή; δεξαμενή; τοϋ Παυτίνου, εί: ή> επί τέ^ 
ζου; καθειλκύσθη α)λ’ ό,τι παραδοξώτερου, οτι κκτεσκ-υασθη υφ 
νός, όςτι; ήτο ζο.ί ίχυογράφος, καί μηχανικός, καί χαλκ-ύς, καί ξυ- 
ζουογό; κτλ., καί όςτι; άν και εζπαιδευθείς <»; ημερομίσθιο; χρυσό' 
γόος, φαίνεται ότι εχ φύσεο); είναι μηχαυουργός. Παρατηοεϊταί τι 
έκτακτον εί; τό πράγμα, ότι εί; χαί μόνο; ά'νθρωπο; ήδυνήθη νά. 
σχεδιάση άγ' έαυτού άνευ τή; παοαμικοά; βοήθεια; άλλου τά οιάφο- 
ρα μέρη τού πλοίου καί νά συυαομολογήση μόνο;· άλλ’ ο θαυυ.ασμός 
αυξάνει, όταν Οΐο^οηθη, ότι τό πλοίου, όπεο εί; το ναυπήγιον εστά- 
θμίζε 5,000 χιλιόγραμμα, 7,000 χιλιόγραμμα σταθμιζούση: τή; 
έσ/αοας, μετζτοπίσθη εί; τήν δεξαυενήν τού ΓΙοντίυου επί τιυο; τρο. 
χοφόοου άοματο; κατασκευκσθέυτο; ύπό τοϋ πεοινουστατου τούτου 
μηχαυοποιοϋ εί; τρόπον τοιούτου, ώστε νά ύπερβη οζα; τά; ουσζο- 
λία; οσας τυχόν ήθελεν απαντήσει, &); ανωμαλία; τοΰ έδάγους, )ο. 
ξϋτητα; τοϋ δοόμου, ζτλ. Ή άπό τόπου κίυησι; έγένετο άνευ δυ
σκολίας καί τό ατμόπλοιου καθειλκύσθη. εί; τήν δεξαμενήν τοϋ Παν- 
τίυου, όπου νυν είναι ποοσωοαισαένον.

NEON ΠΡΑΣΙΝΟΝ ΧΡΩΜΑ. — Πράσινου χρώμα, όχι κατώ
τερον τού χατασχευαζοαίνου άπό τό δηλητηοιώδε; άοσ-νιχόν, γίνε
ται διά τήξεως 59 μερόιυ κασσιτεοου μετά 100 μερών νι.τρ'χή; σό
δα; έντός χώνης, καί ζφ’ ού ψυχοαυθή διαλύεται τό τακ’ευ εί; διά- 
λνσιν καυστική; αμμωνία;. Τό διαυγές μέσο; τής δια'λύσεως αναμι
γνύεται τότε μεθ’ ύδατος χαί ποοστίθε^αι ψυχρά διαζυσι; θειϊκού 
χαλκού. ’Εκ τούτου κατακάθηται έουθοαχίτρινον κατακαθισμα, όπ-ρ
πάυνόυενον καί ξηοαινόμευου αποτελεί όιοαιου πράσινου χρώμα.

ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΦΘΙΣΕΩΣ.— Έπί μία; τώυ τελευταίων συνε
δριάσεων τής έν Παρισίοι; ’Αχαδηυ.ϊας τής ιατρική: ό Δρ. Πιορρύ; 
άνεγνο) περιγραφήν τή; φθίσεω;, καί συυεπέ,οανε τόν λόγον προτεί- 
υα: τά έξη;· Πρό»τον, ότι ή πνευυ.ονιχή γυμ,ά.τοισις είτε ιοίως γθίσι; 
είναι συνδυασμός παντοδαπών φαινομένων. Δεύτεοου, ότι ύ ευ υπάρ
χει ού:ε δύναται νά ύπάοξη είδιχόν γάρμαχον εναντίον αύτής. Τρί
τον, ότι μήτε τό ιώδες, μήτε τό βάμμα τούτου, μήτε τό χύ.ώριον, 
μήτε τό θαλάσσιον άλας, μήτε ή πίσσα είναι άντιγθισιχά γάρμαχα, 
ώ; τιυε; ήξίωσαν. Τέταρτον, άν καί δέν ύπάρχουσιν ειδικά γάρμα- 
χα ζατ αύτής τής νόσου, ϋπάοχουσιν όμως συστήματα θεραπείας 
δυνάμενα νά νιχ.ήσωσι τήν πα.θού.ογιχήν χατάστασιν τήν συνιστώσαν 
τήν διαταραχήν. Πέμπτου, προς θεραπείαν τών γθισιχών πρέπει αί 
Ιδιαίτεραι παθήσεις έξ ών ύπογίρουσι νά σπουδασθώσι, '/νωσθώσι 
καί πολεμηθώσι διά τών καταλλήλων μέσων. Έκτου, τό φυματίου 
τό είς τούς πνεύμονας δέυ είναι δυνατόν νά ίαθή δι οίουδήποτι 
γνωστού ίατριχοϋ, άΧ/ά. ποοφύλαξις τής ύγιείας δύυαται υά προλάβρ 
τήν άνάπτυξιν αύτού.

ΠΑΙΔΕΣ. — Διευοήθης ποτέ πόσου αυεξάοτητοι τώυ περιστάσεων 
είναι οί παϊδες ; Πόσον τά τέκνα τού πένητος είναι έξ ίσου εύδαί- 
μ.ονα εγοντα ευτελές τι άθυρυα, ή κολλύριου τι, ώς τά τοϋ πλουσίου 
εχοντα πζήθις άθυραάτων έκλεχθέντωυ έκ τώυ πεοιφημοτέρωυ ερ
γαστηρίων ; ’Ευνοείς πόσον ευκόλως οί παϊδες άγάΧ.ονται εί; οίαν- 
δήποτε ν.ατάστασιν καί άυ εύρεθώσι, άγαζζίασιυ καί ευθυμίαν ήν οί 
ηλικιωμένοι πραγαατιζώ; δύνανται υά ζηλεύσωσι ; Μόνου άφ’ ού 
μαθωσι τά εί; τόν χόσυ.ον υευοαισμένα ζατά συνθήκην καί άποτυγ- 
χάν&>σι υ’ άπολαύσοισι ό,τι εί; τόν ονθα^μόν τών ανθρώπων θεοίριι- 
ται σπουδαϊον άρχονται σπαρασσόμενοι τήυ χαρδίαν καί δυσαρέ- 
σζεία ζαί δυσθυμία έπέγει τόν τόπον τή; εύλογημένη; έχείνη; προ- 
τέοα; ζαταστάσεως.

ΧΡΩΜΑ.— Κο.Οώ; όλα τά. κοινότατα πράγματα, ούτω καί τήν 
καλύπτραν τή; ιώραιότητο;, δι ή; πρός ευχαρίστησήν ήμών περίυάΐ- 
λεται ή γύσις, δέν έζτιαώαεν άοχούντο)ς. Τό ζωηοόν γοώμα τοϋ 
μανδύου, δι ού περιστοιχίζεται ή γή, τοσοϋτο έναρμονίως τέρπει 
τήν οπτικήν ήμών αίσθησιυ, ώστε, χαθό)ς ή μουσιχή άομονία, όταν 
έπί πολύυ χρόνον έξακολουθή, παύεται παοάγουσα εντυπώσεις διά 
τής ήδύτητο; αύτής άν μή κατά καιοούς διακόπτεται ύπό ασυμφω
νίας. ’Αλλ’ ύπόθες άνθρωπον τυφλόν γεννηθέντα, καί εί; όυ ή όψι; 
τού εξωτερικού κόσμου, ή χά).).ιον, τά χοώματα ’έμειναν μυστήριον 
εί; αυτόν εω; ου ήλικιώθη καί κατέστη ικανό; υά διανοήται. Φαντά- 
σθητι τοιούτου ανθρώπου όφθαλν.όυ άπαλο.ττόυ.ευου έπί τέλους τή; 
τυφλότητο; ζαί δοκιμάσου νά φαυτασθή; τάς έυτυποίσει; αύτού. Ευ
θύς ό>ς αί έγχροοι αχτίνες προσ^άάωσι τήν ορασιν, γριχίασις διέρ
χεται τό σώμα αύτοϋ, καί διεγείοονται αί χινήσεις νέα; αίσθήσεως. 
"Ολα τά πίριξ προσβλέπει όίς εν όλου χεγροίμ,ατισμένον*  γή καί ου
ρανός, ξηρά και θάλασσα φαίνονται αύτώ ιλς έκτάσεως ποικίλων 
χρωμάτων. Τά πάντα είναι έγχοοα, καί τά. σχήματα τής φύσεως 
είναι δι’ αύτου χεχρωυ.ατισυ.έυαι έπιγάυειαι, οιν τά. άχρα συυίσταν- 
ται έκ τώυ πλησίον χρωαατωυ έπ’ άλληλα οντων. Κατοί καί πίριξ 
αύτοϋ εύρίσχεται έχτευή; πράσινη έπιγάνεια, καί ύπεράυω κυανού; 
πέπλο;· ζαί αισθάνεται, ότι τίποτε δεν δύυαται υά ήναι άρμοδιώτε- 
ρον δι αυτόν όσου τό ξο>ηηόυ πράσινου τής γής χαί τό γαύ.ηυιαϊον 
ζυαυούυ τώυ ούραυώυ. ’Λλζά ποιζί)λο>υ τά; εύρείας αυτά; έπιγαυείν.; 
τά; κυαυά; ζαί πρασίνου; (υλ-'π-ι μέρα ζαί σκιάς διαγορών γρωμά- 
των, τό ποργυοοϋν τ<ώυ ύπό τής έοείκης κεκαλυμμέυοιν κοουφώυ τών 
όοέωυ, τό πλούσιου μουσαϊζόυ τώυ φθιυοποριυώυ δασών, τό φαιον 
τών βράχων καί ερειπίων ή τό χί.ρινον τών χυμαινου.ίνοΓν σπαρ·' 
τών. 'Υπεράνω έυ χαίρω υυκτος βλέπει τό βαθύ ζυαυούυ σπινθηροβο
λούν έζ τού φο>τός τώυ αστέρων, ή τό άργυροειδέ; έκ τής άκτιυοβο· 
λία; τής σελήνης. "Ολα ταύτα είναι νέα δι’ αυτόν. Έπεριπάτησεν ειζ 
τήν γην έπί πολλά ετη, έγεύθη τού; καρπούς της, έγνώρισε τό ωφέ
λιμον πολλών πραγμάτων της, άλλ’ είσέτι δέν είχε καταλάβει τήν 
καλλονήν της. Είς τήν θέαν ταύτης μένει έζπεπληγμένος.

ΜΕΓΑΣ ΛΥΚΟΣ.—Πρό τινων έβδοαάδωυ είς τάς Λιέσσας (Νόρί) 
γεωργό: ονομαζόμενο; Αίαιζζύ; έφόυενσε μέγαν λύκον, πολλήν φθο
ράν έπευεγκόυτα έπί τρεις μήνα; είς τά πέριξ τών Άβεσυών,’Ιρελώ- 
υος καί Σολζεσχνατούς. ΊΙ άξια τώυ προβάτων καί άλλων ζώων γο-. 
νευθέυτων ύπό τού ζώου τούτου άπό τοϋ παρελθόντος θ '.ρους υπολο
γίζεται εί; 2,000 fp. Λύκος ασυνήθους μεγέθους συυελήφθη εσχά
τως παρά τήυ χώμηυ Πρίτ'ύηυ (Μεύσης) διά παγίδος στηθείαηΧι~ο 
τέζτουος, όνόματι ΙΊβρώυος. Τό ζώου τόσου ισχυρόν ήτο, άιστε, 
ο Γιδριώυ άπεπει.οάθη υά. γουεύση αύτό διά σκαπάνης, εθοαυσε το*  
πάσσαλον πρό: όυ ήτο ή παγί; (πνυδεδεμίνη, χαί ίσως ήθελεν φ' 
ποιήσει δεινήν βλάβην είς τόυ άυθοο^που, άυ υ.ή ούτο; ποολαοώυ Χ^' 
τέπληττε κατά κεφαλής τό ζώου. Το βάρος τούτου ήτο π-υτήνουτιλ· 
’χιλιόγραμμων, καί μήκος είχεν ενός μέτρου καί έννευήκουτα εκατό*  
στών άπό τής ριυό; μέχρι τού ά,/.ρου τής ούοάς.

ΣΤΑΤΙΖΤΙΚΑΙ.

ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ 18Γ>2.— Είς τό 
ποολαβόν φύλλου έδημοσιεύσαμευ τήυ έυ ένεργεία ναυτικήν δύυαμιν 
τή; "Μ- Βρεττανίας καί τόν προϋπολογισμόν αυτής, νύν δέ άναφέρο- 
ugv, ότι ή δύυαμις τή; ξηρά; όρίζετοι εί; 228,973 άξιωματικού; 
καί στοατιώτα; διά τό 1862 καί εί; 14,116 'ίππους. Έκ τή; δυ- 
νάυεο>; δέ ταύτης 85,323 θά ήναι έυ Ίυδίαις καί 145,450, ήτοι 
g94 όλιγώτεροι τώυ τού παρελθόντος έτους, έν τώ Ίΐυωμένω Βασι- 
σΐλειω καί ταΐ; άποικίαις. Ό υπουργό; τών στρατιωτιχ'ών αιτεί, 
ίνα ψηγισθώσι έξοδα διά τήν είρημέυην δύυαμιν 15,302,870 λίρ., 
ποσόυ μεγαλείτερου τού παρελθόντος ’έτους αατά 56,710 zip.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ τής γή; είναι 1,000,000,000, καί έζ τού- 
TWv 33,333,333 άποθνήσκουσι κατ' έτος, ήτοι 91,823 καθ’ήμε- 
οαυ, 3,730 καθ’ όίραυ και 60 κατά πρώτου ή δεύτερου λεπτόν. Ίΐ 
«πώ)εια δέ αύτη τών άνθρόίπων άυαπλ.ηοοϋται δι ίσου άοιθμοϋ 
γενυωμένο^υ.

ΈΞ ΕΚΑΣΤΠΣ χιλιάδο; ανθρώπων μόνου εί; φθάνει τό ΙΟΟόυ 
έτος σή; ηλικίας αυτού· έξ έκαστη; δέ έκατουτάδος μόνον έξ φθά- 
νουσιυ εί; τήυ ηλικίαν τοϋ 65ου έτους καί μόνου εί; έκ 500 μί'χρί· 
Τοΰ 80ού έτους τή; ήλιζία; αύτοϋ.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ τώυ εγγάμων άυθρώπονυ ειυαι προ; τούς άγάυ.ου; 
73 πρό; 100.

ΟΙ ΕΓΙ ΑΜΟΙ ειυαι μαχρο^ΐ'ώτεροι τώυ άγαμων καί ποό πάυτοίν 
Ιχεϊυοι τώυ εγγάμ.ωυ, οί όποιοι ειυαι γιλόπουοι καί άγουσι βίου έγ ■ 
ν.ρατή.

ΟΙ ΥΨΗΛΟΙ τό ανάστημά είσι μακροβιότεροι τώυ μικοού άνα- 
στήυ.ατ©; άυθοώπωυ.

II ΚΑΤΑ ΜΕΣΟΝ ΟΡΟΝ ζωή τώυ άνθριόποιυ είναι 33 τερίπου 
ετών. Τό εν τέταρτου έξ αυτών άποθυήσχει πρό τοϋ εβδόμου έτους 
τής ηλικίας*  τό έν καί ήμισυ πρό τοΰ 17ου έτους, καί έκειυοι, οί- 
τιυες, διεγυγουτε; το δρέπανου τοϋ θανάτου, ύπερ^αίυουσι τήυ ήλι- 
νίαυ ταύτην, άπολαμ.νάνουσιυ ευτυχίαν, ή; τίνος έστερήθησαυ οί 
π ο ο απ ο θ αυ όυτ ε ς.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ τών μέχρι τοΰ νυν γνωστών χαθομίλουμένoiv γλωσ
σών άνά παν τό πρόσιυπου τής γής ανασαίνει είς 3,061.

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΙ, ά; οί χάτοιχοι τη; γής πρεσ^εύουσιυ, 
«ναι περισσότεραι τώυ 1,000.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΤΟΥ ΛΟΝ
ΔΙΝΟΥ.— Τό Λονδίνου περιέχει 250 ψυγάς περισσοτέοα; σήμε
ρον παρ' όσας είχε χθες, ζαί αύριου θά ηεριίχγ 250 ψυχά; π-οισ- 
σοτίρας τών τής σήμερον. Πόλις ώς τό Βράϊτον, (περιέχου 75,000 
κατοίκων) προστίθεται κατ’ έτος <ίς τό Λονδίνου, ζαί πόλις, <ώς ή 
Μαγζεστρία fitya).·/), κατά πάσαν τετοαετίαν.

ΟΥΧΙ ΟΛ11 ΩΤΕΡΑΙ τώκ 71,000,000 ν.ατ ετοζ ί
περίπου 200,000 καί’ήυίοαυ, στίζονται ίιώ τών ταχυίροαείων 
τίς Μ. Βρεττανίας. Ο rjg αριθρός τών «^ιβλεο^αζίλλων,» έκτος 
τών lynpipiSwi τών ίιερχορε'νων νΰν 3ιό. τοϋ τ«χυιϊρο/*είου  Λον
δίνου, είναι περίπου 1,100,000 κατ’ έτος, %τοι αΰξοσις υεγαζειτί- 
ρα τοϋ ένός έκατοααυρίου ί 273 τοΐς Ο/ο, συγκρινορένου τοϋ άριθ_ 
ρού αύτοϋ πρός τόν τοϋ 1854.

II ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΞΥΡΙΣΜΑ.— 
Ύποβετε'αν,ότι άνίρωπος άρχεται τοΰ ξυρίζεσθαι κατά τό 17ον έτος 
τίς ηλικίας αυτού καί ε^ακοίουίεΐ τήν πρά^ιν ταύτην ρε^ρι τού 76ου 
έτους, εύρίοκορεν, ότι αύτό; έξυρα^ίσδ» 1 5,700 γορΰς καδ’όλον 
Τό ρεταξύ χρονικόν διάατ»ρα. Πηγαίνων είς τό κουρεϊον, ξυριζό- 
ρενος αύτόδι, καί έπιστρεφων τουλάχιστον αύτός Οαπανα ήρίσειαν 
ώραν rji’έκάστην ^οράν, ώστε άπό 17ου—76ου άπόλΐυσι χρόνον 
ίυο όλων ετών ρόνον 3ιν. τό ξύρισρα. Π).ι;ρονορίνον τού κουρίως 
πρό, όρίσειαν ^ραχρ’όν 3ιά παν ζνρισρα,ενρίσχορεν οτι τό έπί τον- 
τω 3απανόρ.ενον ποτόν ανασαίνει εί; 7,850 3ρ., ποσόν ικανόν, ί'να 
οίκοίορήσρ τις χορΑόν οίχίτχον « νά svvrnprAf έπί πέντε ετη έν 
αντώ τώ Λονδίνω άπολαρβάνων πάντων ρετά σώγρονος οιχονοαίας.

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ έτος 570 διάκονοι και 584 ί■.ρεϊς έχει- 
ροτουήθησαυ ύπό τώυ επισκόπων τή; άγγλιχανιχής εκκλησίας.

ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΣ δημ.οσιευθεισών εν Ρώμρ στατιστικών ύπό 
Τού στρατηγού τώυ Ιησουιτών φαίνεται, ότι ό ολικός άριθμός τών 
μελών τού τάγματος αύτών ήτο κατά τό τέλος τού έτους 1861, 
S-31, έξ ών 2,203 ησαν Γάλλοι τήν εθνικότητα.

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΣ1Ν, ότι περίπου 2,000,000 άνδρες καί παϊδες 
ί/ά.ζονται έυ τοι; διαγόροις ανθραχοίρυχείοις καί μ.εταλλωρυχείοις 

Μ. Βρεττανίας καί ’Ιρλανδίας, εν οί; άπό τινων ετών θάπτονται 
εκατοντάδας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Της μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. — Γενική «δετις περί 

τ°ϋ εξωτερικού έρπορίου τοΰ βασιλείου τούτου, πρό τινων ^αερων 
®όροσιενβεϊσα, ίείκνυσιν ούχί τόσον ευάρεστα τά έαποριζά άποτ·- 

-σματα τού 1861 έν σνγχρίσει αυτών πρός τά τού προπαρελθόν- 
Τ°ζ έτους 1860. Κατά τό έτος αύτό I860 ή όλική άξια πάντων 
των έξαχθέντων εμπορευμάτων ήτο 135,891,227 λιρών στερλινών 

ία· πάσαν χώραν τοϋ ήμετερου πλανήτου, ζατά δε τό παρελθόν έ- 
1861 ητο 125,115,133 λίρ., ήτοι ή όλιχή άξια τών πέρυσιν 

‘ξβχδεντων ρικροτέρα κατά 10,776,08(1 λίρ. Ή είρ^ρίνη εχΟεσ·.;

ν.-χριΖή καί λεπτουερί; πίνακα οεικνύοντα πόσυς αξίας άγ- 
7 ‘ΐ'ά ερ-ορευρατα εϊσήγαγεν έκαστη χ<·’>ρα ζαί Άριττν.νιχή άποι-

χία,χαί ποια τά. όλιγιύτερα ή περισσότεοα έυ συγκοίσει προ; τά τοΰ 

άμέσω; ποοηγουμένου έτους 1860. 'Ο πίναξ αύτό; ΐσ&ις ήθελε διε

γείρει τό έυδιαγίρου πολλο)ν έκ τώυ άυαγυωστώυ ημών, άλλ’ ένεκα 
τή; έλ.λείψεο»; τοΰ «ναγκαιοΰυτο; χώρου δηυ.οσιεύου.εν ενταύθα μό

νου τά μ-γαλείτερα ποσά, όσα αί όυομαστί άυαφερόμευαι κατωτέρω 
χώραι είσήγαγου, χαί όσα τινές χώραι, περί ών έγκειται' τι ίσως 
ένδιαγίρον έυ ήμΐυ, άπέτισαυ εί; τού; έυ τώ βασιλείω τούτω έξα- 

γωγεΐς εμπόρους κατά τά ετη 1860 καί 1861·

I 8 6 0. 1 8 6 1.
Άξια τώΐ’ ίξαχθύΓτων Ά^ία τώι> νξαχθίντ·

Χίρ. Χίρ,

Διά Βρετταυικάς κατακτήσεις . 43,664,836 ... 42,260,970

(συν ταΐ; Ίουίοις νήσοι; . . 345,055 ... 296,633)

V Γερμανίαν............. 13,191,513 ... 12,937,273

» Μ. ’Λαερικήν..........11,441,888 ... 10,490,574

ν *Ηυωμ.  Πολιτείας. 21,667,065 ... 9,058,326

V Γαλλίαν................................ 5,249,980 ... 8,896,282

» ’Ιταλίαν................................ 4,514,287 ... 5,789,980

» Έωσσίαν................................ 3,269,079 ... 3,045,902

ν Κίναν................................... 2,872,045 ... 3,11 1,157

» Τουρκίαν................................ 4,408,910 ... 2,988,443

» Αίγυπτον................................ 2,479,737 ... 2,278,799

» Συρίαν ζαί Παλαιστίνην. . 655,323 ... 876,035

» 'Ελλάδα.................................. 313,300 ... 286,392

» Μεξικού................................ 462,604 ... 583,710

» ΔΙολδοβλαχίαυ.................... 172,424 ... 1 18,399

ο Μαρόχχον............................ 171,424 ... 118,399

» Περσίαν............................... 31,586 ... 26,066

» Σιάμ.................................... 13,203 ... 33,999

Ίαποιυίαυ............................ » ... 43,100

Έκ τούτου τού άποσπάσματο; τοϋ άνοαιρημένου συγχριτιχοϋ 

πίυαχος τών έξαχθέυτο^υ εμπορευμάτων έκαστος δύναται δι’ άπλής 

συγζρίσεως τώυ ποσών νά πληρογορηθη ποιοι είναι οί ποώτοι καί 

χύριοι χαταναλ.ωτάί τών προϊόντων ζαί τής βιομηχανίας τής Αϊε- 

γάλης Βρεττανίας καί Ιρλανδίας.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΙΓΛΗΣ.

ΦΟΝΟΣ ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ.

Τήν παρελθούσαν εβδομάδα αυτοψία τις έγένετο έπί τοϋ πτώ
ματος νέας τίνος, χαλουμένης Σάρας Γκάφ, ήτις εύρέθη υεχρά έν τρ 
οικία μαίας τινός, ονομαζόμενης Χίυδ. Μόλις έξή/θη τό πτώιζα 
έκ τής οικίας τής ρηθείσης μαίας, χαί αμέσως έπίδειξίς τις τοϋ λαού 
συνέβη, ήτι; έπί τέλους ελαβε τόν χαρακτήρα πτώσεως. "Απειρου 
πλήθος συυηθροίσθη έμπροσθεν τής οίχίας τής Χίνδ, καί ήρξατο υά 
λιθοβολη καί νά συντρίβρ τά παράθυρα. Είς ολίγα δευτερόλεπτα 
άπασαι αί ύαλοι τών παραθύρων έθραύσθησαν, αί θύραι συνετρίβη- 
σαν, καί έάν οί άστυνομιχοί νύ.ητήρες δέυ παρενΐ^αινου, οί ένοι- 
κούυτες θά κατεστρέφοντο. Τήυ αυτήν δέ πρωίαν τής ημέρας καθ’ 
ήν ό λαό; ώ; μαινόμευος έγέρετο κατά τώυ αιτίων τού θαυατου τής 
νέας Γκάφ, ένταλμα συλλήψεως έξεδόθη ύπό τών άοχών ζατά τού 
Χίνδ καί τή; γυναικό; αυτού έπί φόνω, ζαί εμελλδ υά τεθή εί; εν
έργειαν Χιίτά τήυ άχόλουθου πρωίαν, άζλ’ ή άγαυάκτησις τού πλή
θους ήυάγχασε τήυ αστυνομίαν νά συλλαβή άυ.έσα)ς τού; ν.ατηγοοου- 
μένους, ού; όμως δέυ ήδυυήθη υά έξαγάγ^ έκ τή; οικίας προ τής 
νυχτός, ότε ή στάσις έπαυελήγθη έτι βιαιότερα. ’Εξήχθησαυ δ’ οί 
χατηγοοούμευοι ύπό τών αστυνομικών ύπαλλήλωυ διά τή; οπίσθια; 
θύρας, χαί έγχατέλιπου τήν οικίαν εί; τήν διάχρισιυ τού πλήθους. 
'Άπαντα τά έπιπλα κατεστράφησαν ύπό τού έκδίκησιν πυέουτος ό
χλου' εδραι, κάτοπτρα, τράπεζαι, γορέματα ζαί πάντα τά έυ τή 
οικία έρρίπτοντο έπί πολλά; ώρας είς τάς οδούς, καί μόλις πεοί τό 
μεσονύκτιου ή όρμή τού πλήθους κατεπραύυθη. Τό δε σάββατου οί 
κατηγορούμενοι προσήχθησαν ενώπιον τού δικαστηοίου, χαί δικα- 
σθέυτες έπί εχουσίω γόνω, εύρέθησαν ένοχοι. 'Η φουευθεΐσα ήν ύ- 
πηρέτρια άγγλίδο-, τινός κατοικούση; πλησίον τή; μαία; Χίυδ, καί 
άυαχωρήσασα έκ τή; οίχίας αυτής τη 4η λήγουτο; έγγυος, ύπήγευ 
απ' ευθείας ιί; τήν οικίαν τών κατηγοοουμέυολν. Τή δέ 1 <8η ειδο- 
ποιήθη ή άστυνομία, ότι ή κόοη έχειτο υεχ.οά έυ τή οίχία αυτών. 
Πολλοί δέ γείτονες προσχληθέντες, χα.τέθ-υτο ότι έγ' όσου χρόνον ή 
υεχρά έμευεν έυ τή οίχία τής ααία; ούδέν περί αύτής έγίγυωσχον, 
ούδ' ύπωπτεύθησάυ ποτέ τήν έν αύτη διαμονήν αυτής, Το πτώμα 
παρίστα φοβερόν θέαμα. Κατά τήυ ^κθεσιυ τριών ιατρών ό θάνα
το; τή; νέα; προηλθευ έζ γλογώσεω; προξευηθείσης έξ έξαμβλώ- 
σε&ις. Οί χατηγορούμινοι ούδέν άπήντησαν, όπως ύπερασπισθώ- 
σιν έαυτού;, διό παρεπέμγθησαυ είς τό χαχουργοδιχεϊου έπί φόνω 
έκ προμελέτης.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ.

ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ ΚΛΕΠΤΡΙΑ ΑΤΙΜΟΣ ΛΥΤΗΣ ΥΐΙΕΡΑΣΠΙΣΙΣ.

Τό παρελθόν σάββατου κόρη τις δέκα και εξαετής τήν ηλικίαν, 
ονομαζόμενη ’Ελένη Γουάστων, ήτις χαι άλλοτε είχε διζασθή ζαί 
καταϋικασθή επί χλοπη τώυ γονέων αύτής, χατηγορήθη πάλιν έπί

κλοπή ενδυμάτων τινων χαί 1 5 σε'λλιυάωυ άυηκοντωυ εί: τήυ κατή I
'/ορού Κ. Σόφιαν Αυστιυου. Αυτή ειπεν, οτι ποό τ.οιώ> εβδοναδων, 
περί τήυ 5ηυ ώραν σαββα-ου τινός, συυήυτησί τήυ ζατηγοοουνέυηυ 
ήτις ην πά.ντη άγνωστο; αύτη έν Leicester square. Ίΐ κατηγο
ρουμένη εζΖαιε ζαί παρίστα τοσούτον λυπηοάυ τήυ κατάστασιν αυ
τής, ώστε ή κατήγορο: συγζιυηθεΐσα, έλαβεν αυτήν αεθ' έαυτής, 
χαί ευδύσα.σα αυτήν καθαρόν ενδυαα παο-χώοησευ α.ύτή τήυ άναγ- 
καίαυ προς συυτήρησιυ αυγή; τρογήυ ζαί δων.άτιου ποο; κατοικίαν. 
Τήν δέ πρωίαν τή; επομένης ημέρας ή χα.τηγοοουυ.έυη άυε/ώοητε 
λαβοϋσα μεθ' έαυτής πολλά ενδύματα τή; κατηγόοου ζαί 1 5 σελλί- 
νια. ΊΙ κατήγορος είδοποίησευ άμέσω; τήυ άστυυου.ίαυ, καί η κα
τηγορουμένη συυελήφθη τήυ έσπέοαυ τής παοελθούση; πέαπτης. 
Καθ’ ήν δ’ οιραυ συυελήφθη έφερε τά ύποδήαατα καί τά έυδύαατα 
τής κατηγόρου, καί Έβραΐός τις παρουσίασευ ενδύματα, άτινα έλα- 
β-ν ώς υποθήκην πασά της κατηγοοουαέυης, δαυείσα; αυτήν 4 λί
ρας, ζαί άτινα άυήζον εί; τήν κατήγορον. Ίΐ μήτηρ τή; ζατηγοοου- 
μίυη; (οδήγησε τήν άστυυομίαν ιί; τό έογαστήριου τού Εβραίου, έυ 
ω είχε καταθέσει τά ζλαπέντα ενδύματα. ΊΙ κατηγοοουμέυη υπε
ρασπιζόμενη έαυτήν, διηγήθη λεπτομεοώ; τά μέσα, δι ών, ώ; εί- 
πεν, ή κατήγορο; έζήτησε νά δελεάσο καί μεταχειοίσθή αυτήν εί; 
άνηθίχους καί αισχρού; σκοπούς. Ίΐ δέ κατήγορος παρετήρησευ, 
ότι ή τοιαύτη ύπεράσπισι; ήν σχαυδαλοίδέστατου πλάσμα τής φαν
τασία; τή; κατηγορουμένης, χαί παρεχάάεσε τόν διχαστήν υά δια- 
χόψη τήυ έξέτασιυ μέχρις ού πληρογορηθη καλώς περί τού χαρα- 
κτήρος αυτή; τε καί τού συζύγου αύτής. *0  σύζυγο; τής χ.ατηγόοου 
ήν άλλοτε έπιλοχίας, καί παρητήθη, άφού έξεπλήρωσεν άριστα τό 
χαθήχον αυτού ό»; στοατιώτη;.

Μετά δέ ταύτα εξητάσθησαν οί άστυνομιχοί ύπάΧ.τάοι, οι'-ινες 
συνέλαβον τήν κατηγορούμενην, καί είπου, ότι κατά τήν ς-ιγμήυ τής 
συλλήψεως αυτή; δέυ έξίφρασεν ούδεμίαυ λέξιν έκ τών όσων έξέθηκε 
νύν έν τώ διχαστή οίω.

Ό δικαστή; Κ. ’Αρνόιλδ διέχοψε τήν δίχην έπί δύο ώρας, ιυα έ' 
ξετάση περί τοϋ χαοακτήρο; τή; Κ. Λΰστίυου, καί προσαγθείσης 
πάλιν τής χατηγορουμένης, άπεύθυνεν αύτη τάς εξής λέξεις*  « Δέυ 
δύναμαι υά μή παρατηρήσω, ότι ή δίχη αύτη έστί χειρων άπασών 
τών μέχρι τούδε διχασθεισώυ ύπ’ έιζού, άποδεικυύουσα δυστυχώς, 
ότι άμα γυνή τις έγχατά).είψη τήν όδον τής σεαυότητος καί τής αρε
τής, ουδόλως πλέον φροντίζει περί τιμής χαί άληθείας. Έξήτασα 
περί τού χαρακτήρα; τής Κ. Αύστίυου, καί έμαθον, ότι έστιν σεβα- 
σμιωτάτη καί τιμιωτάτη κυρία, και. ότι ή σημεοιυή κατάθεσίς σου 
έστί ψευδής. Συγκινηθεΐσα έζ τής δυστυχίας σου σέ ελαβεν είς τήν 
οικίαν αυτής, ζαί έζεί λίαν φιλαυθροίπω; σέ έθρεψε χαί σέ ευέδυσε, 
καί σύ άνταπέδωζες τήυ ευεργεσίαν χλέψασα αυτήν καί προσπαθή- 
σαοα νά αμαύρωσης τόυ χαρακτήρα αυτής διά τών ατιμότερων ύ
βρεων.» Κηρυχθείση; δέ τής κατηγορουμένης έ ν ό χ ο υ, ό Κύ
ριο; Δρυοιζϋ εξέγρασε τήυ λύπην αύτοϋ, διότι ή ύπο τοΰ νόμου οοι- 
ζομένη ποινή δέυ άυταποχρίυεται πρό; τήυ άτιμου ποάξιυ τή; κα
τηγορουμένη;· άλλ’ ί'να άπαλλά.ξη τήν χατήγοοου άπό τοϋ κόπου 
τού νά παρουσιασθή πάλιν ενώπιον τοϋ χαχουογοδιχείου, χατεδίχα- 
σε τήυ κατηγορουμέυηυ είς εξάμηνου ειρκτήν έυ τώ σωφρουιστηρίω.

ΑΓΩΓΗ ΤΙΣ ΕΠΙ ΚΛΟΠΠ ΚΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΙΝΟΣ 
ΚΛΙ1ΤΠΡΟΣ.

Προχθές έδικάσθη αστυνομικό; τι; χλ.ητήρ, χατηγορούμένος, ότι 
έχλεψε τό βαλ.άντιου γυναιχός τίνος περιέχου 13 σελλίνια εί; άργυ
ρον. Ίΐ ένάγουσα τ.εριέγραψεν έαυτήν ό)ς έγγαμου, καί όις παρι- 
στάνουσαν έν τοΐς θεάτροις, τού άνδρός αύτής ταξειδεύουτος. Κατά 
τήυ κατάθεσι.ν αυτής, έξήλθεν τήν πρωίαν τοϋ παρελθόντος σαββά- 
του έκ τής οίχίας αύτής, καί συυήυτησε καθ' οδόν τόν εναγόμενου, 
όστις μετά, τινων λεπτών συυδιά.λεξιν, παρεχάλεσευ αυτήν νά ζαβή 
φιάλην τινά πλήρη ρουμίου, καί νά πίη. Έυώ δέ έχεε ρούμιου εί; 
τό ποτηριού, έδωχευ είς τόν εναγόμενου τό βαλαντίου αύτής, καί έ- 
ζήτησευ αύτό μετά ταύτα. Ό εναγόμενος έπέστοεψ-υ αύτό· άλλ’ ή 
έυά.γουσα, άμα έπαυήλθεν είς τήυ οίχίαυ αύτής, άντί τών προτέρωυ 
έν τω βαλαυτίω άργυρών νομισμάτων,εύρε χάλκινα νομίσματα- διό 
ύπήγευ εις τόυ άστυνομιχόυ στάθμου καί παρέδωχε τόν έυαγόμευον 
είς τάς χεϊρας τής διχαιοσϋυης. Γευομέυης δ’ έρεύυης έπ’ αύτοϋ, εύ- 
ρέθησαυ μέν αργυρά τινα νομίσματα, άλλ’ ούχί τά άπολεσθευτα ύπό 
τής έυαγούτης.

Ό διν.ηγόρος τής ύπερασπίσεω; ήρώτησε τούς άστυυομιχούς ύ- 
παλλήλους, τούς έπιγορτ-σθέυτας όπως μά.θωσι πεοί τού -χαραχτήρο; 
τής έναγούσης, οποία ήν ή διαγωγή αυτή;, χαί οί άστυνομιχοί ύπάύ.- 
ληλοι άπεκρίθησαν, ότι όσα έξέθηχευ ησαν ψευδή. "Εμαθον δηλ., 
ότι έστιν άγαμος καί ούχί έγγαμος, ώς ειπεν, ότι δεν παρίστα εν 
ούδευί Οεάτρω, οτι ό άνθρωπος, μεθ' ού έζη βίον άνομον, ήν μέγα; 
άπατεόιν, καί οτι είχεν αείποτε σχέσεις μετά ληστών καί κακούρ
γων, Διάφοροι δ’ έπιστολαί έλήφθησαν έκ διαφόρων μερών χθέ; ά- 
ποδεικνύουσαι, ότι ή έυά.γουσα ήν φοβερά κλέπτρια, ότι τό αληθές 
αύτής όνομα ήν Πάρσους, καί ότι μετήλλαξε πλεϊστα άλλα ονόματα 
έν βραχεί χρονίζω διαστήματι, νύν μέν χαλουμένη Κασσευ, νΰν όε 
Βερσεϋ, καί ότέ μέν Κλάοενς, ότε δέ Βρούκιν και άλλοτε παλιν 
Αάΰονς.

*0 δικαστή; μετά ταύτα έκήρυξε τόν αστυνομικόν κλητήρα, όστις 
θζω&εϊται υπό τοίν συυτρόγ&)υ αύτοϋ ώ; εις τών χρηστών υέο)υ. α- 
0 ώ ο υ, χαί ή άπογασι; αύτη έχαιρετήθη ύ.το τών άζροατωυ διά 
ζωηοών καί παρατεταμέυων χειροκροτήσεων.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΜΗ (Public Opinion).—'Υπό τόν τίτλον τού
του δηαοσιεύεται αγγλιστί έυ Λονδίνω άπό τινων μηνών έφημερις, 
έκ 32 σελίδων συγκείμενη, ών τό μέγεθος είναι ολίγον τι μιζρότί- 
ρον τών τού Βρεττ. ’Λστέρος. Δίδει έπί παντός ζητήματος τάς 
γυώμας τού τύπου ού μόνον τού βρετταυιζού, άλλα σύμπαντο; τοϋ 
κόσμου, μηδέ τού ελληνικού, τουρκικού καί αραβικού έξαιρουμέυου' 
προ; δέ καί τών καλλίτερων έγημερίδωυ καί περιοδικών φιλολογικά 
άρθρα καί περίληψιυ τών γεγονότων τής ήμερα;. Έυ άλλοι; λόγοι; 
ή έγημερίς αύτη άξιοϋται τού είρημένου τίτλου ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΜΗ, 
ήτι; είναι χρήσιμος είς πολιτικού; καί διπλώματα;, δημοσιογράφου; 
καί φιλολόγους, εμπόρου; καί βιομηχάυου; χαί εί; πάντα; έχείυους, 
οϊτΐυε; δέυ δύνανται υά βλέπωσιυ άλλως τά; έπί τώυ ζητημάτων 
τής ήυ.έρας διαφόρους γυώμας τοϋ παγκοσμίου πολιτικού καί φιλο
λογικού τύπου. Ύιμά.ται 3 δηναρίων χαί δημ.οσιεύεται χατά σα.υ- 
βατόν έν 3 Savoy Street, Strand. (London).
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Ο ΑΑΠ HASSAE
ΗΤΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΠΛΟΤΗΣ, ΤΥΡΑΝΝΙΑ.
ΙΣΤΟΡΙΚΙΙ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ 1ΡΕΙΣ

Υ Π Ο

ΣΓΪΈΦΛ.£ύΟ ¥ ΗΞϊμ Ο'ϊ.' »

ΤΟΜΟΣ ΠΡίΊΤΟΣ.

ΚΕΦΙΑ. IB'.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ©ΛΥΜΑ.

Αφ'ής στιγμής ό κτηνέμπορος έγρονθοκοπήθη, έκο- 
ρυφώθη και ή περιέργεια έκάστου νά μάθη τις ό μι
κροί έκεΐνος νεανίας ο τα τοιαΰτα ποιήσας θαυμάσια" άλλ’ ό δόλιος Άλής, οστις ούοεμίαν ποτέ έσυνείθιζε 
νά λέγη περϊ εαυτού αλήθειαν, εύπρεπώς άπέφυγεν 
όλας τάς ερωτήσεις και διευθύνθη είς τήν κλίνην του.

Ό Άλής είς μιαν ροπήν όφθαλαοΰ ένόησε πόσον 
έ π ή ρ ε τόν αέρα, κατά την κοινήν φράσιν, όλων

Ό ίερεύς έν τούτοις πριν τόν καλονυκτήση τόν ήρώ
τησεν εις επήκοον πάντων, άν ητο χριστιανός ή μου- 
σουΧμανος.

— Δεν χωρίζω τόν ένα άνθρωπον άπό τόν άλλου, 
άγιε πνευματικέ μου, άπεκρίθη ό Άλής.

— Ούτε έγώ χωρίζω τόν ένα άνθρωπον άπό τόν άλ
λον, άπεκρίθη ο ιερευς, αλλ’ αι δυο θρησκεΐαι είναι 
διαφορετικοί ή μία τής άΧΧης.— Άλλ’ ή αίδεσιμότης σας δέυ μέ ήρώτησεν, άν τό 
Κοράνι είναι διαφορετικόν τοΰ Ευαγγελίου διά νά σοί 
ιιποκριθώ" με ήρώτησας άν ήμαι χριστιανός ή μου- 
σουΧμάνος καϊ εγώ άπεκρίθην, ότι δέν χωρίζω τόν ένα 
άνθρωπον άπό τόν αΧΧον. Άλλ’ άν ή αίδεσιμότης σας 
κάμνει διάκρισίν τινα μεταξύ τών χριστιανών 'Αλβα
νών καϊ τών μωαμεθανών ’Αλβανών, τότε δέν έχει α
νάγκην νά μ έρωτήση, διότι θά διέκρινεν ήδη τί είμαι.

—Όχι, μάτόν ζωοποιόν σταυρόν, μετά τής παππα- 
δικής τών χρόνων έκείνων άπλότητος είπεν ό ίερεύς, 
αή δυνάμενος βαθύτερα νά είσδύση είς τόν παυουργό- 
τατον νεανίαν. Όχι, δέν διακρίνω τί είσαι, διότι ούτε 
πρϊν αρχίσω μεν τό δεΐπνον ούτε αφού έτελειώσαμευ 
έκαμες διόλου τήν προσευχήν σου, διά νά σέ διακρί
νω τι είσαι.

— Πατερ μου, παρατηρώ, οτι πολύ αγαπάς τά έξω- 
τερικά σημεία, είπενό Άλήςμέπροσπεποιημένον σέβας 
μειδιών καϊ γινόμενος προς όλους ευπροσήγορος καϊ εύ- 
χάριςος... έγό>όμως φέρω τήνθρησκείαν έντός τής καρ
διάς μου καϊ όχι έπάνω είς τά ένδύματά μου, ώστε δύ
ναμαι νά προσευχηθώ] καϊ ό Θεός νά μέ άκούση χωρίς 
τά χέρια καϊ τά ποδάρια μου ώς κώδωνες νά τό γυω- 
στοποιήσωσιν είς τούς άλλους. Έσο καλός άνθρωπος 
είς τόν κόσμον, καλόγηρε, καϊ ό Θεός θα φωτίση έγ- 
καιρως τόν νουν σου, ίνα άκολουθήσης τήν αληθή πρός 
τόν παράδεισον οδόν. Έχε τήν συνείδησίν σου έλευ- 
θέραν, άγαπα τόν πλησίον σου, εσο μετριοπαθής, μή 
ζηλεύης τά υπάρχοντα τοΰ γείτονας σου, μή ήσαι εκ
δικητικός, μή δίδης αιτίαν δυσαρέσκειας πρός τούς άλ
λους, υπεράσπιζαν το δίκαιον τής άυθρωπότητος ώς 
τοΰ εαυτού σου, όταν οί άδικοι ερχωνται νά σέ βλά- 
"φωσι καϊ τότε χριστιανός ή μουσουλμάνος, είσαι πάν
τοτε άνθρωπος τοΰ Θεού. Τοιοΰτοι άνθρωποι, άγιεπά- 
τερ μου, ύπάρχουσι μεταξύ τών Χριστιανών καϊ μετα
ξύ τών Μουσουλμάνων" τούς τοιούτους λοιπόν προ
σπαθεί να διακρίνης καϊ όχι έκείνους, οιτινες κάμνου- 
σι τόν σταυρόν των ή γονατίζουσι πρός τήν ανατολήν 
καϊ κάμνουσι τό ναμάζι των. Άν τωόντι ήσαι ή ήμαι 
τοιοΰτος άνθρωπος, πάντα τάλοιπά χριστιανός ή μου
σουλμάνος, εσο βέβαιος ουδέ την ελαχιστην έχουσι 
σημασίαν ενώπιον του μεγάλου Θεού, μολονότι τοΰτο 
ίσως έπηρεάζει τά στρε-φόδικα κεφάλια τινών ανθρώ
πων, ώς ίεροκήρυξ μετά θρησκευτικής εύλαβείας είπεν ό Άλής.

—Άριστα, άριστα, ένθουσιωδώς έκραξεν ό νέος παΐς 
ον πρό ολίγου εϊδομεν είς τήν τράπεζαν.

— Αριστα, είπαν καϊ οί άλλοι χριστιανοί τε καϊ 
Μουσουλμάνοι, τών οποίων τόν φανατισμόν ή ομιλία 
αΰτη αρκούντως έκολάκευσεν.

Ο ίερεύς όμως, οστις ουδόλως ηύχαριστήθη είς τήν 
απαντησιν ταύτην εζήτησε νά έκτείνη περισσότερον 
την αμφισβητησιν, αλλ ο άλής άπέφυγε καϊ ευχηθείς 
ευγενέστατα τήν καλήν νύκτα είς ένα έκαστον έγκα- 
τελειπεν αύτούς διά τοΰ έπαγαγοΰ τρόπου του έν ά- 
πειρω θαυμασμω, και περιεργεία νά μάθωσι τις ήτο.

Μετά τινας ώρας τό χάνι τοΰ Βαλιαρέ παρεδόθη Ο
λόκληρόν εις τήν ησυχίαν, ή θύρα έκλείσθη έσωθεν 
και εξωθευ κατα την συνήθειαν" πρός περισσοτέραν δέ 
ασφάλειαν των ταξειδιωτων εις τών υπηρετών τοΰ 
πανδοχείου έγρηγόρει παρ' αυτή ώς σκοπός.

Μόνος ό Άλής δέν ήδύνατο νά κλείση τά όμματα αυ
τού κατά τήν νύκτα έκείνην καϊ μόνος έμενε πάλιν έν 
καμίνω συλλογισμών, έξυπνος ώς φάσμα μεταξύ τών 
ρογχασμών τών βαρέως ΰπνοττώντων καραβανιωτών.

<2 Ρ.ΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ;
Ενίοτε είς τήν ποικίλόφθογγον έκείνην ορχήστραν 
διεκρίνοντο οίμυκηθμοί τοΰ τετραυματισμένου πραγμα- 
τευτοΰ τών ήμιόνων, ό~ις, αισθανόμενος πόνους δριμυ- 
τάτους καϊ μή δυνάμενος έπίσης νά κοιμηθή, εμυκίϊτο 
ώς ταύρος ιιναμασσών είς τά χείλη τάς λέξεις κ α δ ή, 
π α σ σ a, α ύ θ έ ν τ α μου, καϊ άλλα τοιαΰτα, ως να 
ήτο τωόντι ένώπιον τοτυ τουρκικών άρχών αγορευων κα
τ' έκείνου, οστις έφερεν αύτόν είς τοιαύτην καταστασιν. 
Οί λόγοι ούτοι έν τούτοις άπέσπασαν τόν νέον βεην εκ 
τών περϊ τής μητρός, τής αδελφής, τής Ζιδρέ καϊ τής 
Έμινέ φαντασιοπληξιών του, είς τάς όποιας ακουσιως 
είχε πάλιν βυθισθή" τω έπενθύμισαν δε. ότι ο πραγ- 
ματευτής τών ήμιόνων, μακράν τοΰ νά έξακολουθήση 
τήι έπαύριον τό καραβάνι, σκοπόν είχε νά παραδώση 
τούτον πρός τούς περιφερόμενους έξωθεν τοΰ χανιού 
άρματώλούς διά τήν ησυχίαν τοΰ τόπου, όπως έπις·ρε- 
φη μετ' αυτού είς Αργυρόκαστρου καϊ δικασθή. Ή 
θέσις τοΰ Άλή άπεκαθίστατο λίαν κινδυνώδης, διότι, 
ό καδής τοΰ Αργυρόκαστρου τόν έγνώριζεν καϊ ητο 
ιιδιάλλακτος έχθρός του. Ήγέρθηλοιπόν, ένεδύθη και 
άνάφας τήν καπνοσύριγγα έπλησίασε τόν Άργον τοΰ 
χανιού καϊ τόν ήρώτησεν, άν ήδύνατο νά τοΰ κάμη 
ένα καφφέν.

— Μετά πολλής εύχαριστήσεως... ύστερον άπό ενα 
τοιοΰτον καυγάν βεβαίως δέν δύνασαι νά κοιμηθής 
ευτραπελως άπήντησεν ούτος.

— Ναϊ, ούτως έχει... πλήν τί πταιω έγω, ούτος ο 
μουλαράς ήλθε, χωρίς καν νά τόν γνωρίζω, καϊ με ε- 
φορτώθη" καϊ όχι μόνον τούτο, αλλά έζήτησε να με 
πιάση καϊ άπό τό καρίδι νά μέ πνίξη. Έκτύπησε πρώ
τος, τί έπρεπε λοιπόν έγώ νά κάμω; νά σταθώ ώς γυ
ναίκα μέ δεμένας τάς χείρας.

— Δέν έκτύπησε πρώτος, είπεν ό φύλαξ.. ολοι μαρ
τυρούν, ότι συ τόν έκτύπησας πρώ)τος" όπως καί άν ή- 
ναι, άν καϊ θά εΰρης ολίγον τόν διάβολόν σου, δέν φο
βούμαι νά καταδικασθής διότι ούτος είναι μεγαλείτε
ρος κατα τήν ηλικίαν καϊ διότι πρώτος έδοσεν αιτίαν... 
πλήν τό παν συνίσταται άπό τό ποιος είσαι. ...άνά 
ποδείξης, οτι είσαι άρχοντόπουλο, ό μουλαράς μόνον 
τα χρήματά του θά έξοδεύση νά ΰπάγη όπίσω είς'Αρ- 
γυρόκαστρον, διότι συνήθως πολύ όλίγην έμπιστοσύ- 
νην έχει ο μούλας ή ό καδής είς τούτους τούς πραγμα- 
τευτας τών ζώων" τούς θεωρούν ολους μασκαράδες καϊ 
άνθρώπους σκληρούς καϊ χωριάτας.

— Λοιπόν άληθώς έχει σκοπόν νά, μέ ένάξη αύριον 
εις το Αργυρόκαστρον; μετά μειδιάματος προσποιού
μενες άδιαφορίαν ήρώτησεν ό Άλής.

— ίΐ, δεν είναι αμφιβολία ! πρώτον διότι έκράτησε 
τρεις μάρτυρας τόν παπών, τόν έ μπ ο ροπλοία ρχο ν 
και τον αν θ ε ν τ η ν τοΰ χανιού, δεύτερον διότι διετά- 
χθην να μή σ'άνοίξω τήν θύραν, άν θέλης τώρα νά έξέλ- 
θης και τρίτον, διότι έπλήρωσεν ένα άνθρωπον νάΰπάγη 
νά φωνάξη τόν πρώ)τον καπετάνον, οστις φυλάττει τήν 
ησυχίαν τών τόπων εδώ πλησίον, διά νά ελθη. Άν ή- 
μην είς τήν θέσιν σου, ήθελον προσπαθήσει νά συμβι- 
βασθώ... θέσε κανένα νά τόν όμίλήση... είναι άνθρω
πος, οστις με ολίγα φλωρία λησμονεί όχι μόνον οσας 
τού έδωσας, άλλα καϊ άλλας τόσας" ούτοι οί μουλαρά
δες είναι συνειθισμόνοι νά τρώγουν ταίς ξυλιαΐς μέ 
τόσην ευκολίαν, μέ όσην τάς δίδουν είς τά δυστυχή 
ζώα, όπου έμπορεύονται.

Ό Άλής ύστατο σκεπτικός καθ' όν χρόνον ό θυρω
ρός ενησχολεϊτο κατασκευάζων τόν καφφέν εύρίσκων 
μεγιστην λογικήν είς τούς λόγους τοΰ υπηρέτου. Είχεν 
εις το βαλάντιόν του άρκετά φλωρία έξ όσων τοΰ είχε 
δώσει εις Μαυροβούνιου ό Δε-λα-Λάνσης, δθεν άπεφά- 
σισεν ανευ άναβολής χρόνου νά ζητήση ν' άκολουθήση.

— Λοιπόν έστειλε διά τόν καπετάνιον ;. ·. ποιος εί
ναι ο φυλαττων τα μέρη ταύτα άρματωλός; ήρώτησεν 
μετ ολίγον ροφών τόν καφφέν του ό Άλής.

-— Ό Μίλιος" είς έξ έκείνων, οιτινες συνέλαβον τήν 
Χάμκω καϊ τήν Χαϊνίτζαν, οπού καϊ άν ήναι τώρα θά 
φανή, άπεκρίθη ό υπηρέτης.

Μόλις ο Άλής ήκουσε τό όνομα τοΰτο καϊ ήσθάνθη 
τα γόνατά του παραλυόμενα, ή κύβη τοΰ καφφέ, ήν έ- 
κράτει, ετρεμεν εις τάς χεΐράς του" μετά φρίκης ού μι- 
κράς είδεν, οτι έκάθητο έπϊ τρομεράς παγίδος, ήτις έ
μελλε να δραξη τά μέλη του είς τήν έλαχίστην αυτού 
κίνησιν.

— Ο Μιλιος !, ,, έτονθόρισε .. . δέν τόν γνωρίζω... 
τι άνθρωπος είναι;

— Δεν ΐ)κουσας τόν Βελιον καϊ Μίλιον, τ' άνήφια 
τοΰ Χρήστου Μιλλιώνη, τά πλέον φοβερά παλληκά- 
ρια^ τής Χειμαρρας, τούς μοναδικούς άρματώλούς, 

’π^ΡιΦνθ·0ΤΐΡ°νς ημέρους κ λ έ π τ α ς; Ούτοι 
είναι οπού εκαθάρισαν τον τόπον άπό τούς άγριους 
κ λ ε π τ α ς και απο το τέρας τόν Άλή καϊ τήν δράκαι
να τή Χάμκω.

Ο θυρωρός μετεχειρίζετο τρις διακεκριμένος έπω- 
νυμιας, άγριος κλέπτης, ήμερος κλέπτης καϊ άρματω- 
λος, τάς οποίας λυπούμεθα, ίίτι δέν δυνάμεθα νά δια- 
σαφησωμεν ενταύθα, καθότι μόλις έτελείωσε τόν 
λόγον καϊ άνθρωπός τις έκρουσε τήν θύραν δίδων είς 
τούτον σημείου γνωρίσεως.

— Είναι ό Μιλιος .... δεν σέ το έλεγα, οτι οπού
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καϊ άν ήναι θά φθάση, είπεν ούτος έγειρόμενος διά # 
άνοιξη.

— Στάσου ! τοΰ είπεν ό Άλής δράττων τόν βραχφ. 
νά του" σάσου, μην άνοιξης άκόμα... έχω μίαν κατεπεί- 
γουσαν ΰπόθεσιν... πρέπει αέριον τό εσπέρας να εύρεθ^ 
εις τήν Αυλώνα... άν δέν ώμαιέκεί χάνομαι διά παντός 
καθότι υπάρχει έκεΐ πλοίου ενός θείου μου άναχωροΰυ. 
τος διά Βενετίαν, οστις μέ άφίυει έπίτροπον τοιν ΰπο. 
θέσεών του καϊ μέ περιμένει, 'ίνα μοι παραδώση διά
φορα έγγραφα καϊ χρήματα... αναθεμά του τον πραγ- 
ματευτήν τών μουλαρίων, 'όπου εΰρέθη άπόφε ενώπιόβ 
μου καϊ ήκολούθησαν όσα ήκολούθησαν. Άν μέ κουβά- 
λήσαισιν είς τό Αργυρόκαστρου καϊ μέ κρατήσωσι μίαν 
μόνον ημέραν χάνομαι διά παντός .... λάβε δέκα 
φλωρία ... καϊ 'όταν έπιστρεφω σοϊ δίδω καϊ άλλα εί
κοσι, καϊ κρύφε με ή άφησε με νά φύγω χωρϊς νά ρέ 
ιδή ο καπετάνιος ούτος.

Ό Άλής έθεσε πάραυτα τό χρυσίου είς τας χείρας 
τοΰ θυρωρού, οστις άμφιεταλαντεύετο τί νά πράξη.

— Κρύφου όπισθεν τής θύρας δια να μή σέ ίδή, έ- 
"φυθίρισεν ούτος. .,.ή πήγαινε καϊ στο γιατάκι σου 
καϊ κρύφου άπό κάτω άπό τό πάπλωμα καϊ έγώ θά 
τοΰ παραστήσω οτι ή παρουσία του είναι πλέον περιτ
τή, διότι έσυμβιβάσθητε μέ τόν μουλαράν καϊ θάπρο- 

• σπαθήσω νά τόν πείσω νά άναχωρήση" ώστε το πρωί, 
όταν δέν θά ήναι κανείς νά σέ συλλάβη άφίυεις τΐ> 
καραβάνι, λαμβάνεις άλλον δρόμον καϊ πηγαίνεις είς 
τήν δουλειά σου" ή εύκολώτερον δύνασαι νά συμβιβα- 
σθής μέ τόν μουλαράν, οστις θέλει καϊ δέν θέλει θα 
συμβιβασθή άφοΰ δεν θα. ΰπάρχη άλλος άρματωλός 
να σέ συλλάβη.

— Ναϊ, είπεν ό Άλής, κρύπτομαι όπισθεν τής θύ
ρας .... στήσου νά σβεσω τό φώς διά νά μή μέ ίδή 
κανείς, καϊ συγχρόνως μέ τήν λέξιν εσβεσε του λύχνον.

— Τί έκαμες ; είπεν ό θυρωρός.
Αι κρούσεις έδιπλασιάσθησαν καϊ μία φωνή ήκού- 

σθη έξωθεν λέγουσα καθαρώς.
— Τρεχα γρήγορα στή ρεματαριά καϊ πες στά 

παλληκάρια νά πλακώσουνε" είναι ό Άλ.ής, τόν άγνάν- 
τεφα άπό τή χαραμάδα τής πόρτας.

Ή φωνή αΰτη ήτο τοΰ Μιλίου καϊ δέν διέφυγεν 
ουδόλως τά ώτα τοΰ Άλή, ος-ις ήτο πλησιέστερα προς 
τήν θύραν" άγνοοΰμεν, άν τήν ήκουσε καϊ ό θυρωρός.

Τής θύρας άνοιχθείσης, ό Μιλιος, οστις έγνω αρ
κούντως τό πανδοχείου, έπροχώρησε διά τίνος ορμής 
πρός τά ένδον, φέρων τήν χείρα έπϊ τών όπλων" εΰρε- 
θεϊς όμως τόσον άνελπίστως έν τώ σκότει έκραξε πρός 
τόν φύλακα.

— Γιατί, ώρέ, έσβεσες τό κανδύλι;
— Ό άνεμος τό έσβεσε, καπετάνιε" άπεκρίθη ούτος, 
Ό Άλής τήν αυτήν στιγμήν, καθ' ήν ό Μιλιος ει

σερχόμενος καϊ έχων τά νώτα εστραμμένα πρός τήν 
θύραν, άκαριαίως καϊ άθόρυβος ώς ή ιδία σκιά 
του έξήλθεν έν τω περιβόλω πατών έπι τών ά
κρων τών ποδών του. Τοΰτο ουδόλως διεξέφυγε τά ομ- 
ματα τοΰ φύλακας" άλλ’ έπειδή ό Μιλιος συγχρόνως 
σχεδόν βροντωδώς καϊ έσπευσμέυως έκραξε «παραμέ
ρισε ωρε, νά μανταλώσω τήν πόρτα καϊ τον έπιάκαμε 
στο κλουβί» καϊ έπειδή διά μιας έκλεισε μετά πάτα
γου τήν θύραν ο έμφοβος θηρωρός έθορυβήθη άκρως 
καϊ ήγνόει περϊ τίνος ώμΐλει καϊ τί νά πράξη" κρατών δέ εις τήν παλάμην αύτού τά φλωρία τής δωροδοκίας 
δέν έτόλμα νά εϊπη, ίίτι έκεΐνος, δι’όυ ήρχετο, ήτον ήδη 
έκτος τοΰ κλωβίου.

—Άναφε, μωρέ, τή καντύλα . .. γλήγορα, μωρέ!,, 
εγω κουμπώ τής πλάταις πάνω στή πόρτα για νά μή 
μπόρεση νά βγή... νά ίδοΰμε, άν ή Παναγία θά τ’ ά
νοιξη άλλη μιά φορά γιά νά φύγη, σαν άπό τής Πο- 
λίνας τό μοναστήρι ;

— Ποιος, καπετάν Μίλιο; τώρα οπού καϊ αν έχη 
άναφ' ό λύχνος.

— Ποιός!!.. ό ’Άλής, ώρέ !!.. ποιος !.. τής Χάμ" 
κως ο γυιός, ώρέ παλαβέ, δέν τόν γρώνισες ;,. άπό 
ποτέ ήλθε δώ έγώ τόν γρώνισα άπό τήν χαραμάδα,

— \ Χήθεια ! !.. έυτροιιος έτονθόρισεν ό δυστυχής 
φύλαξ, οστις άνελογίσθη πάραυτα, οτι, όταν ό κύριος 
τοΰ πανδοχείου καϊ οί λοιποί πληροφορηθώσιν, οτι ο 
νέος έκεΐνος ήτον ό Άλής καϊ ούτος τοΰ έπέτρεφε νά 
δραπετεύση λαβών δέκα φλωρία, ή ιδία κεφαλή τον δέν ήθελεν έπαρκέσει πρός έξιλέωσιν πάντων,

— Αμ' φεματα, ώρέ ; ... άστόχησες, ώρέ, τό μπει) 
τής Τεπελένης; .... καϊ κανένας δέν τό άγυάτεφε δω 
μέσα αδαίτουε τό σκιέτι (παράπονο) τής χώρας ;

— Όχι, καπετάυιέ μου . .. πώς γίνεται έκεΐνος ® 
μικρός καϊ ξανθός νά ήναι ό Άλής ;,,. καί μολοντού
το πρέπει νά ήτο διά νά ρίφη είς τήν γήν μέ τρεΐί 
γροθιαϊς τοιοΰτον θηρίου ώς τόν πραγματευτήν τών 
μουλαρίων, έλεγεν ό υπηρέτης άυάπτων τον λύχνον.

Είς τάς ΰφηλοφώυους ταύτας ομιλίας τιυές τών 
ρογχαζόντων ήρξαντο νά έγείρωυται τοΰ ύπνου" καϊ ό
ταν ήκουσαν, ότι ο Άλής εΰρίσκετο κεκλεισμένος έκει 
καϊ οτι ήτον αυτός ούτος ό γρουθοκοπήσας τόν ήμιονο- 
κτημονα δια μιας ως υπό βροντής ουρανού ήγέρθησαν 
καϊ ήρξαντο ώς κύνες νά ίχνηλατώσιν αύτόν, άυάφαν- 
τες περισσότερα φώτα καϊ είσδύσαυτες είς όλας τ«ί

είς τό γεύμα μάς είπας, ότι έγνώρισας κατά πρόσωπον 
τόν Άλή, ότι πολλάκις τόν είδας, οτι είναι έν θηρίον 
έως έκεΐ έπάνω μελας, ισχύος, μέ βουλημένα όμματα 
μέ τρομερά μουστάκια καϊ με σκέλη έσχισμένα, ενώ 
ούτος είναι ίσα ίσα τό έναντίον . . . Άν δέν ήσο τοιοΰ- τος φεύστης, δέν ήθελες φαγει καϊ τόσα ς ξυλιαΐς.

— Αμ άφοΰ ή Παναγία εις μίαν στιγμήν έκαμε τό 
θαΰμά της καϊ του άυήρπασευ ιιπό τό μέσου μας, διό- ( 
τι ήλθεν ό Μιλιος, οστις τον έγνώριζεν, άυόητην νο- . 
μίζεις τήν Παναγίαν να τον άφήση ν' άκολουθή τό κα- . 
ραβάνι μέ τό ίδιάν του σχήμα, ένω έγώ τόν έγνώριζον 
καϊ ενώ) πρό ολίγων μόνον εβδομάδων μοΰ είχε κλέ- ■φει τούς ήμιόνους μου; ή Παναγία ήλλαξε τήνμορφήν 
του, τόν έκαμε νά φαίνεται εύμορφος καϊ τρυφερός, ένώ 
ήτον ύφηλός καϊ με'λας καί ώς δαίμων άσχημος .... τοΰτο είναι 'ίσα ίσα τό πλέον μεγάλου θαύμα.

Ή πνευματώδης άπάντησις τοΰ ήμιουοκτήμονος έ- 
σφράγισε τό στόμα οχι μόνου τοΰ μείρακος, οστις έ- 
φαίνετο παιδιού τολαηρόυ, πνευματώδες καϊ σκεπτι
κόν, άλλα καϊ παντός ετέρου.

— Τώρα ευνοώ) τήν κατάστασίυ μου, έπανελαβεν ο 
κτηυέμπορος ΰποστηρίζωυ τά έμπλαστρα τής πληγω
μένης κεφαλής του" τώρα έννοώ τήν έκτακτον καϊ θαυ
ματουργόν ίσχύυ τοΰ παιδός έκείνου. Ένώ ή θεωρία 
του ήτο παιδίσια καϊ ένόμιζα, ότι ολίγον έαυ τόν ήγγι- 
ζον μέ τό δακτυλάκι μου, ήθελε πέσει χάμω αίφνης 
άπήντησα γίγαντα" τοΰτο ήτο διότι υποκάτω τής θεω
ρίας έκείνης ήτο κεκρυμμένος ό ά,ληθινός Άλής, ό μέ- 
λας, ό τρομερός, ό Άλής μέ τά μεγάλα σκέλη καϊ τα 
τρομερά μουστάκια" άλλως τε ήτο δυνατόν ποτέ έγω, 
οστις τά έβγαλα είς κεφάλι μέ τούς πλέον άγριους 
καϊ ημέρους κλέπτας καϊ είμαι ό ίδιος αύτόχρημα 
κλέπτης, ήτο, λέγω, ποτέ δυνατόν νά πάθω τοιοΰτον 
κακόν άπό τοιοΰτον παλαιόπαιδου ;

— Τόσο χειρότερα δι εσέ, καϋμένε Πολύχρονη ! δι 
όσα είπες κατά τής μητρός καϊ άδελφής του" άν σύ ή 
τά άυήφιά σου πέσητε καμμίαν φοράν είς τας χείρας 
του, φαντάσου τί μαρτύρια θά πάθητε ... τι δουλειά 
είχες νά κάθησαι νά ύβρίζης καϊ φλυαρείς τόσα διά 
τάς δυστυχείς γυναίκας; περιστέρι όπου δέν ήτο δι έ- 
σέ τί σ' έμελλευ, άν ήτο κακοφημένον; 'έλεγεν ο παΐς 
'Αθανάσιος χαίρεκάκως έρεθίζων αύτόν.

Ό πραγματευτής τών ήμιόνων κατελάλησε παλιν 
άρκετά τήν Χάμκων καϊ Χαϊνίτσαν" πλήν τήν φοράν 
ταύτην ή δεισιδαιμονία προφθάσασα τόν νοΰν αύτού 
πάραυτα έσφράγισε τό στόμα του. Ένθυμήθη, ότι ο 
Άλής ύστατο άνω τής κεφαλής του καϊ του ήκουε... 
σείων τώρα τήν κεφαλήν έτονθόρισε.

— Δέυήξεύρω τίποτε !... δέν ήξεύρω τίποτε !... συγ
χώρησαν με, Παναγΐτσα μου, άλλην φοράν δεν το με- 
τακάμνω, καϊ έφίλει τάς χεΐράς του καϊ έκαμνε τόν σταυρόν του.

Διηγέρθη τότε λόγος πολύς διά τά όπλα τοΰ 'Αλή. 
Ό Μίλιος έζήτει νά τά λάβη είς τήν κατοχήν του, 
πλήν ό παυδοχεύς έλεγεν, ότι άνήκον είς αύτόν, διότι 
δέν έπληρώθη ΰπό τοΰ Άλή καϊ διότι πιθανόν ημέραν 
τινά ό Άλής νά συυθηκολογήση καϊ τότε ΰποχρεωθή 
ιιπό τόν καδή ή πασσάν νά τοΰ τά έπιστρέφη. ’Άλλοι 
πάλιν, μεταξύ τών όποιων καϊ ό 'Αθανάσιος Βαγιας, 
προσέφερου τιμάς μεγάλας, ίνα τά έξαγοράσωσι.

Τέλος ή Ήώς έφερε τό φιός, ό μέγας τής ήμέρας 
άστήρ άνέλαβε τήν περίοδον τής τροχιάς του καϊ τα 
όπλα παρακατετέθησαν διά παμφηφίας έν τώ μεγά- 
λω τζαμίω τοΰ Γαρδικιου.

Τό καραβανιού έξηκολούθησε το πρός τόν Αυλώνα 
ταξείδιόν του διά πολλάς ήμέρας, ούδεμίαν άλλην ομι
λίαν έχον ή τήν τοΰ Άλή, καϊ σπείραν είς πάσαν πολιχνών, παν χωρίου καϊ πάσαν πόλιυ, όθεν διέβαινευ, 
τό θαυματουργόν αύτού ονομα.

Κατά τήν έποχήν έκείνην καϊ είς έκεΐνα πρό πάν
των τά μέρη, ένθα βεβαίως ούτε τηλέγραφοι ΰπήρχον 
ούτε έφημερίδες, ό Άλής έξερχόμενος έκ τοΰ στόμα
τος τοΰ ενός άνθρώπου καϊ εισερχόμενος είςτό τοΰ άλ
λου διά τής αύτής ταχύτητας έξήρχετο συγχρόνως τε ■ 
ρατωδέστερος, θαυματουργότερος καϊ γιγαντωδέστε- 
ρος, έυσπείρωυ τοΐς πάσιν τρόμου καϊ συγχρόνως άκού- 
σιον ζήλιαν καϊ θαυμασμόν. Άκολουθοΰμεν ήδη αύτόν.

γωνίας καϊ τάς κρύπτας τοΰ πανδοχείου. Συντόμως < ξάντες ήσαν είς τό ποδάρι, κατά τήν παροιμίαν, με- · 
χρί καϊ αύτοΰ τοΰ άσθενοΰντος ήμιονοεμπορου. ।

_Μή σκιάζεσθε ώρέ, καϊ ό μπέης δέυ γλυτόνει" ι έρπάτε άρράδα άρράδα ,. . οξου πάλι κ)' αν ή Πανα
γία ^άς στραβώση ολους γιά νά μή τόν ξαγναντέ- 
φονμ^·

—Είσαι βέβαιος, ότι ήτον ό Άλής έκεΐνος ό ξανθός 
καϊ μικρέ>^ ■ · · ήρώτησεν ό ίερεύς έτοιμος νά πιστεύση, 
ζτι νέον θαύμα έμελλε νά πραχθή κατά τήν νύκτα 
εκείνην έν τώ πανδοχεία).

___-Άν ήμαι βέβαιος;... μοΰ φαίνεται, δάσκαλε μου, 
νρύς λιβανιαϊς μυρίζεις! !.. άμ' τόν είδα μέ τά μάτια 
ρον, παππά, άμ' τί εχει νά κάμη πώς ήτο ροΰσσος ξανθός) καϊ κοντούλης ; ... . ώρέ πορτιάρη, σύρε καϊ 
(Ιώρησε τό γιατάκι του, φέρε δώ τούς σελτέδες του μή 
καϊ ξαπόλυκε κανένα σημάδι τής μαργιόλας ό γυιος.

Ό θυρωρός έφερε μετ’ ολίγον τό ξίφος τοΰ Άλή, το 
γουφέκιον, τά πιστόλιά του καϊ έν δέμα ενδυμάτων έκ 
γων οποίων ούδέν ήδυνάθησαν ν' άνακαλύφωσι.

—■ Τούτο τό μαλαματοκαπνισμένο σπαθί καϊ τό ά- 
σηαοκαπνισμένο τουφέκι, που ή γή νά μή τό φάγη ε'.- 
ναι τού μπέη, ώρέ, εκραξεν ό Μίλιος μετά βεβαιότη- 
τος θεωρών ταύτα πανταχόμεν, ήμεΐς, δάσκαλε, γνω
ρίζομε τόν άγριο κλέφτη άπ’ τ' άρματα, καθώς τοΰ λό
γου σου μπορείς νά νώσης τά μαδημενα πτερούγια 
ώ; ποώ πετεινάρι παρθένειγαν...........έχουμε άλλαις
^ολλαϊς ιιγνωστιαϊς, μ' άπ' άρματα κάτσε κάτω, τά 
χομαι ποίό ξεσκολισμένα άπ' οτι τοΰ λόγου σου τό 
Κύριε έλέησον,

— Λοιπόν άφοΰ ύπάρχει μία μόνη πόρτα, άφού δέν 
υπάρχει παράθυρου, άφοΰ άμα έμβήκες έκλεισας τήν πόρτα με τάς χεΐράς σου, άφοΰ είς τήν μονήν 
τής Πολλίνας ή Παναγία διέταξε τόν παππά Ευθύ
μιον ν’ άνοιξη και νά του άφήση νά φύγη, αμφι
βολία δέν υπάρχει, οτι καϊ απόψε ή περιλαμπής 
καϊ άείλαμπής μήτηρ τοΰ Σωρήτος τόν έπήρεν είς τάς 
αγκάλας της.... κύτταζε δώ, Μίλιε, ένθυμήσου τούς λόγους μου, εβάλθηκες νά καταπονέσης άνθρώπους, 
επϊ τών όποιων έδωρήθη ή θεία χάρις... δέν θ' άργή- 
σης νά ίδής τό φρικτόν τέλος σου... ή ψυχή σου είναι 
απο τώρα τοΰ σατανά.

Ό Μίλιος, άν καϊ σταθερού χαρακτήρας, άν καϊ είχε μάθει παρά τοΰ άδελφοΰ του Βελιου τίνι τρόπω ό 
Νικοτσάρας ήκουσε τόν Άλή διηγούμενον όπισθεν τοΰ 
ναού τής στήλης τής Απολλωνίας πρός τήν Ζιδρέ τόν 
τρόπον τής δραπετεύσεώς του έκ τών χειρών τοΰ παπ
πά Ευθυμίου, 'ίστατο όμως ξιφήρης έν μ.έσω τού παν
δοχείου, σκυθρωπός καϊ βαθμηδόν έπηρ.αζόμενος ΰπό 
τής δεισιδαιμονίας, ήν οί λόγοι τοΰ ίερέως διε'χεον έπί 
τούτου" έξέβαλε τό φεσιόν του καϊ έκαμε πολλάκις τό 
σημείου τοΰ σταυρού. Ό ίερεύς, είτε διότι άμαθής καϊ 
ακρως δεισιδαίμων έπίστευευ άληθιός ο,τι έκήρυττεν, είτε διότι ένδιεφερετο άπαντες οί έκεΐ ευρισκόμενοι νά 
πιστεύσωσιν εις τήν θαυματουργόν δύναμιν τής Πα
ναγίας, μετά ζωντανής καϊ παραμεμορφωμενης εύπι- 
στίας έπανήρχετο εις τό αύτό θέμα, έπισφραγίζων, 
ότι ό Άλής άυελήφθη έκ τοΰ χανιού ΰπό ύπερανθρώ
που δυυάμεως. Τότε ήρξατο καϊ ό θυρωρός νά ΰποστη- 
ρίζη τό αύτό, όπως άπαλλαχθή θέσεως δεινής, καθότι 
οσον ή ώρα παρήρχετο τοσοΰτον ό Άλής άπεμακρύνε- το τοΰ πανδοχείου, κατά τοσοΰτον ή θέσις τοΰ δυστυ
χούς υπηρέτου καθίστατο έπ,σφαλεστέρα, διότι δέν 
ωμίλησε πάραυτα, οτε ήτον είσέτι καιρός νά συλλη- 
Ί>θή. Τό παραδοξότερον δέ ήτο ότι καϊ αύτός άναλογι- 
ζόμενος τήν ταχύτητα, τό άθόρυβον, τό σκιώδες καϊ τό 
τολμηρόν, διού ό Άλής έξήλθεν, ήρξατο νά πιστεύη οτι ° Άλής ώς άύλου τωόντι πνεύμα άυελήφθη καϊ 'όχι ώς 
άνθρωπος έν τή> σκότει έδραπετευσεν. Ούτος λοιπόν ό 
θυρωρός, Γάρδικιώτης ών καϊ 'Οθωμανός, ΰπεστήριζεν 
οτι μόλις ό Μίλιος έκρουσε τήν θύραν καϊ καπνός 
τις διεχύθη διά μιας έντός τοΰ χανιού ώς πυκνοτάτη 
°θιχλη· ότι τω έφάνη ή στέγη νά έσχίσθη είς δύο καϊ 
στηλη νέφους ταχεία ώς βέλος νά έξήλθεν έκεΐθεν.

Η διήγησις αΰτη έφερε τούς πάντας είς άδιέξοδα 
συμπεράσματα καϊ είς ούκ όλίγας έριδας, τόν δέ Μι
λίου εις φόβους, διότι ήσθάνετο, ότι δι άργύριον ΰπη- 
Ροτει τους Τούρκους κατά θνητού ΰπό τήν άμεσον προ
στασίαν τής Άειπαρθένου ήδη οντος.
, Εύρ μουλαρά, έβγήκες ό ποτό μεγάλος φτεύτης, ^πεν επι τέλους ό μεΐραξ, όν εϊδομεν πρότερον λαμ- 

Ρανοντα τό μέρος τοΰ Άλή καϊ οστις ένταΰθα είναι τό Ρ·«ρος να εϊπωαεν, ώνομάζετο 'Αθανάσιος Βάγιας. , .

("Επεται Κεφ. ΙΓ’.)

Η ΕΝ ΤΗι ΕΠΑΡΧΙΑι ΤΟΡΚ ΜΟΝΗ 
ΚΙΡΚΣΤΑΛ.

Τά έρείπια τής μονής Κιρκστάλ θεωρούνται οντα 
τά ώραιότερα. τώΐ’ έν τώ Ήν. Βασιλείω τής Αγγλίας 
τοιούτωυ. Κεΐνται δέ έν τή κοιλάδι τοΰ ποταμού Αί- 
ρου εις θέσιν ζωγραφικωτάτηυ καϊ είς άπόστασιν 
τριών μιλίων έιπό τής πόλεως Λήδης πλησίον τοΰ 
σταθμού Κιρκστάλ. Τήν μονήν ταύτην ώκοδόμησε 
τό 1 153 ’Ερρίκος δέ Λασσής, μέγας βαραινος τού Πον- 
τεφράκτου πρός έκπλήρωσιν εύχωλής, ήν είχε κάμει 
έν καιρώ έπικινδύνου άσθενειας του" προσεκάλεσε δε 
πρός ένοΐκησιν αύτής έκ τής μονής Φαουνταινς έιποι- 
κίαν μοναχώιν Κιστερσίων, προικοδοτήσας αυτούς καϊ 
διά σιτηρεσίων. 'Ύπό τήν προστασίαν τοΰ ισχυρού 
τούτου και γενναίου προστάτου των, ώς και υπο την 
τοΰ διαδόχου αύτού, οί μοναχοί ούτοι ού μόνον έκρα- 
ταιώθησαν, άλλα καϊ τά όρια τοΰ κτήματος αύτών 
έξέτειναυ έπϊ ικανήν έκτασιν" είτε όμως έκ τής άπρο- 
βλεφίας τών μοναχών, είτε έκ τής δυσκολίας τών 
χρόνων, ή μονή αΰτη κατά τό I 28 ί· εΰρίσκετο χρεω
μένη κατά λ. 5218. 15 ~δ. Πρός τά τέλη όμως τής 
εκατονταετηρίδας έκείνης ή κατάστασις τής μονής έπα- 
νωρθώθη, τοΰ χρέους καταβάντος είς λ. 160. Κατά δέ 
τήν διάλυσιν αύτής τό 15ί0 τό όλον έτήσιου εισόδημα 
αυτής έλογίσθη εις λ. 512, 13 IS. Έδωρήθη δε ΰπό 
'Ερρίκου τοΰ Η' πρός τόν αρχιεπίσκοπον τοΰ Καν- 
τάρβερρυ Θωμαν Κράμμερ, καϊ μετά διαφόρους πα- 
ραμοίφεις κυρίων, ή μονή καί τινα πλησιόχωρα αυ
τής κτήματα περιήλθον είς τήν κατοχήν τών κομητών 
τής Καρδιγάν, παρ’ οις διαμένουσιν είσέτι.

Έπέχουσι δέ τά έρείπια ταύτα έκτασιν γής, αη- 
κους μεν άπό νότου πρός βορράν 340 ποδών περίπου, πλάτους δέ άπό ανατολών πρός δυσμάς 445. Τά δέ 
τείχη περιλαμβάνουσι τετράγωνον μήκους 1 15 ποδών ε’πί 143 πλάτους. Ή κυριωτέρα είσοδος τής μο
νής κεΐται πρός τό δυτικοβόρειον τής έκκλησίας αυ
τής είς άπόστασιν 300 ποδών. Είναι δέ τό σχήμα 
τής έκκλησίας σταυροειδές μετά πυργίου τετραγώνου 
έν τώ κεντρω τής διασταυρώσεως. Τό πυργιον τοΰτο 
έσώζετο ολόκληρον μέχρι τοΰ 4779, οτε αί δύο αύτοΰ 
πλευραϊ καϊ μέρος τής τρίτης κατέπεσαν" ή κατα
στροφή 'όμως αΰτη, καίτοι λυπηρά, ηύξησε τήν ζωγρα- 
φικότητα τών έρειπιων. Τό σώμα τής έκκλησίας συνι- 
σταται έκ τοΰ καθολικού καϊ δύο κατά τάς πλευράς 
πτερύγων διαχωριζομένων διά παχέων στρεπτών στη
λών, ληγουσών εις οξείας άφίδας, έφ' ών σειρά θυρί
δων στρογγυλοθόλων. Ή θέα τοΰ έσωτερικοΰ έκ δυ- 
σμών είναι έξαίρετος, ούχ ήττον όμως καϊ έξ άλλων 
σημείων τό τε έσωτερικόν καϊ τό έξωτερικόν αύτής 
παρέχουσιυ είς τούς ζωγράφους θέας περιποθήτους 
πρός άντιγραφήν έν τοΐς χαρτοφυλακείοις αύτών, ή 

1 πρός άπομίμησιν έν ταίς είκόσιν αύτών. Ή πρός ανα
τολής θυρϊς είναι όξυτενής, ένω ή πρός δυσμάς νορ
μανδικής κατασκευής, καλώς διατετηρημενη. Ή εποχή, καθ' ήν ωκοδοαήθη ή μονή αύτη, φαίνεται, ότι ήτο 
μεταβατική, διότι άναμφιβόλως άμφοτεραι αι εν τώ 

. αΰτω σώματι τής έκκλησίας όξεΐαι, ώς καϊ αί κυκλο
τερείς άφίδες, έκτίσθησαν ταύτοχρόνως.

Είναι δέ άξιοσημείωτος ή άρχιτεκτονική τής όλης 
, οικοδομής δια. τήν αγνότητα καϊ απλότητα αύτής. Ή 

μεταξύ τοΰ άνατολικοΰ άκρου καϊ τοΰ πυργίου οροφή 
• ήν ώραϊσμένη δι άναγλύφων καϊ τόξων, πρό πολλοΰ 
. καταστραφέντων. Μνημείων δ' ούδ' ίχνος υπάρχει 
. έν τώ έσωτερικώ" σώζονται δέ έρείπια τοΰ τε εστιατο

ρίου καϊ τοΰ συνοδικού, ώς καϊ άλλων μερών τής οι
κοδομής, αλλά τά μάλλον περίεργά είσι τά τοΰ συνο
δικού, τό όποιον είναι δινρημένον διά διπλών άφίδων 
είς δυο μέρη, καϊ τό μεν πρός τά κελλία γειτνίαζαν 
έχει πρός τό κέντρου τμήματα στηλών, τό δε άλ
λο φαίνεται άστυλον" αί δέ έδραι τών μελών τής 
συνόδου φαίνονται κείμεναι κατά σειράν είς τά πέριξ.

Ή ζωγραφικωτάτη τών ώραιων τούτων άρχαίων 
έρειπιων χρεωστεΐται εις τήν ολιγωρίαν τοΰ άνθρω
πον καϊ είς τήν ώραϊστικήν δύναμιν τής φύσεως. Ό 
άνθρωπος έγκατέλιπεν αύτά είς φθοράν, ή φύσις όμως 
έδαπέδωσε τό μέν έδαφος αύτών διά χλόης καϊ άν- 
θέων, τούς δε τοίχους διά δαφιλοΰς βλαστήσεως κισ
σού. Είς τοιαύτην καταστασιν, ο'ίαν ούδ' ώνειρεύθη- 
σαν καν οί θεμελιωταϊ αύτής, ΐσταται ή μονή αΰτη 
τήν σήμερον, περικυκλωμένη ύπό καμίνων καϊ έργο- 
στασίων, άφ’ ων ούδέν άλλο εξαιτεΐται είμή προστα
σίαν άπό τής βίας, όπως άφεθή νά καταρρεύση άφ’ έ- 
αυτής κατάρρουν ζωγραφικόν.
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7Ϊ) ΕΝ ΝΟΡΟΠΧ ΓΗ- 

ΡΟΚΟΜΕΙΟΝ.
Μετά 

τών 
γονί 
ηηροκομ< 
νομ£ν ευ 
μεν {’>ς 
τήν ιστορίαν 
ματος αΰτοΰ, ι 
γηροκομείου ' 
ή μεγάλου πη, 
ταζν ™ν οια 
(Ιρωπικών κα
ιν τή άρχαια

όπου Ζουψφιλ- 
Δια- 

οΰ Η’,

τής εικονογραφίας 
όπτομένωυ χηνών διά 

. ένδιαιτωμεί'ους εν τώ 
^.::;-είω τοΰ Νόρουϊχ κρί- 
εν εύλογου να παραθέσω- 

οιαφέρουσαν καϊ 
τοΰ καταστή- 

τοΰ καλούμενου 
τοΰ 'Αγ. Γάίλς 
μυκομείου. Με- 
ιφορωυ φιλαυ- 

κατα-ηματων τών 
ταυτη πολει 

ευρισκόμενων τό κατάστημα 
τούτο είναι το ευρύτατου καϊ 
κοινωφελέστατου. Κειται δέ 
ΐντή ένορια τής Άγ. Ελένης 
κατά τήυ οδού Βισα,πγιτ. Νό- 
ρουϊχ> ήσυχου τινα καϊ 
παράμερου θ. οιι· είς μικράν 
ίτϊό του ποταμού αποστασιν, 
ττερικυκλωμενου υπό οικιών 
καϊ κήπων, ανηκουτωυ εις τό 
κατάστημα, ιός καϊ τό αρ
χαιότατο υ, 
ύπό τοΰ επ έου περϊ τ 
λυθέν Οε υπο Ερρίκου 
έσυστηθη εκ νέου διά προυο 
μιούχου διπλώματος 
άρδου τοΰ-.1" πρός 
σιν γερόντων ενδεών.

Τά δια τοΰ βασιλικού δι
πλώματος δωρηθέυτα τότε τοι καταστήματι τουτω κτή
ματα και οεκατα εχορηγουν 
ετήσιον εισυοημα είς αυτό 
λ. Ι·ί·2.19 2^,δ. Το ά-ι χικόυ 
όμως τοΰτο προικοδότημα ηύ- 
ζήθη έπειτα δια τής προσθή
κης 2 ο άλλων δωρημάτων, 
ώς ετι καϊ διά τής δωρήσεως υπό τής Βασιλίσσης Ε
λισάβετ το 13/2 τώυ κτημάτων του παντοπώλου 
Γεωργίου 'Ρεδμάυ, τοΰ καταδικασθευτος έπϊ προδοσία. 
Κατα δε το iS<*2  το ετήσιου εισόδημα τοΰ καταστή
ματος άνέβαιυεν είς έζ χιλιάδας καϊ τριακοσίας λί
ρας, παρεκτός περισσεύματος ευ τώ ταμεΐω έκ λιρών 1030. zheTcAei δε το καταστημα τοΰτο ύπό τήυ έπι- 
τήρησιυ τοΰ δήμου μέχρι τοΰ 18'36, οτε περιήλθευ εις 
τήν διεύθυνσιυ τοιυ γενικών έπιτρόπωυ τώυ φιλανθρω
πικών καταστημάτων.

Κατά τό 1833 ό αριθμός τών έυ αύτώ κατοικούντων,

Εουυ- 
'νοικη-

36 ΔΙΑ ΜΙΑΣ ΟΙ1ΤΟΜΕΝΑΙ ΧΗΝΕΣ ΕΝ Tli Γ11ΡΟΚΟΜΕΙ11 ΤΟΥ ΝΟΓΟΥ1Χ.

τρεφομευωυ καϊ ένδυομενων δαπάυαις τοΰ καταστή
ματος άυέβαινευ είς 200, ήτοι 103 άνδρας καϊ 93 γυ- 
ναΐκας, παρεκτός τοΰ διευθυυτοΰ καϊ δέκα υοσοκομωυ, 
α'ίτινες τρέφονται έπίσης καϊ πληρόνονται υπο τοΰ 
καταστήματος. Παραδεκτόοι έυ τω καταστήματι του- τω είσιν οί ηλικίας έτών υπέρ τα 63. Περιβάλλονται 
δέ ίμάτια χρώματος κυανοΰ βαθέος, καϊ λαμβατουσιν 
άνά έζ δηνάρια έκαστος καθ' έβδομάδα, τά όποια έξο- 
δεύουσι κατ αρέσκειαν. Ό μισθός έκάστης νοσοκόμου 
είναι λ. 3.6 κατ' ετος.^ 'Εσχάτως όμως ήλάττωσαυ 
τόν αριθμόν τών γηροκομούμόνων, καθότι μέγα μέρος 

των κεφαλαίων τοΰ και αγή
ματος άφωρισθη διά σκοπούς 
εκπαιδευτικούς, ήτοι πρός 
συντήρησιν τοΰ κοινοΰ τής 
πόλεως γραμματικού σχο
λείου, καϊ τοΰ νεωστι σιστη- 
θέντος έμπορικοΰ τοιοΰτον. 
Επικρατεί δέ έν τώ κατα- 
στήματι τούτω μεγάλη τα- 
ζις, καθαριότης καϊ ανάπαυ
σες, και τα είς τους ένδιαι- 
τωμενους προσφερόμενα έδώ- 
διμά είσι πάντοτε άρίστης 
ποιότητος.· Παρεκτός δέ τής 
συνήθως χορηγούμενης τρο
φής δίδονται αύτοΐς κατά 
προσδιωρισμένας ημέρας τοΰ 
έτους καί τά άκολουθα έκ
τακτα είδη, ήτοι'

Βοειου κρέας οπτόν μετά 
άρτου, σταφιδοπίτας καϊ 
ένός δηναρίου κατα τήν I ην 
Οκτωβρίου.

Χοιρινόν κρέας μετά κυά
μων έυ μια τών ημερών τοΰ 
ιουλιου.

Μοσχαριού κρέας οπτον 
μετ' άρτου, σταφιδοπίτας 
καϊ ένος οηναριου κατα το 
πρώτον σαββατον τοΰ αυ- 
γούστου.

Χηυ οπτή μετ άρτου, ~α- 
φιδοπίτας καϊ ένός δηναρίου 
κατά τήν 2\)ην σεπτεμβρίου.Χοιρειου κρέας οπτον κατα 
τό πρώτου σάββατου τοΰ 
υοεμβριου.

Μεγάλη παστελΐκα είς έ
καστου κατά τήν ημέραν τώυ 
Χριστουγέννων.

Έπτει ήμισυ δηνάρια πρός 
έκαστου τών άνδρώυ καϊ τώυ 
νοσοκόμων διιι καπνόν κατα

τήν 1 ην τοΰ έτους.
Περιπλέου τρία δηνάρια είς δώδεκα άτομα τά αρ

χαιότερα έν τώ καταστήματι κατα τήν αύτήν ημέραν.ζΐλλ’ »; 29»; τοΰ σεπτεμβρίου είναι »; επισημότερα 
ημέρα τοΰ έτους διά το κατάστημα τοΰτο, ή ήμερα δη
λονότι τής έφήσεως τώυ χηνών, καθ' ήν μέγα πλήθος 
περιέργωυ πάσης τάζεως έρχονται νά θεωρήσωσι τάς 56 ή 57 όπτομένας διά μιάς χήνας έπϊ ένός όβελοΰ, 
σχήματος κυλίνδρου ή κοιτίδος, συνισταμένου έκ δέκα 
ράβδων, έζ ών αί έζ φέρουσιν άνά εζ, αί δέ λοιπαϊ 
τέσσαρες άνά πέντε πέντε χήνας. Ή δέ διαίρεσες τοιυ

II ΕΝ TH Α11Ο1Κ1Α Ε1ΚΤ11Ρ1Α Κ'ΙΜΟΙΙΟΛΙΣ Ι1ΟΡΤΛΑΝΔ ΚΑΙ Ο ΚυΛΙΙΟΣ ΑΪΤΗΣ. (Tie onions·/.)
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μερίδων αρχεται κατά την μίαν ώραν μ. μ. Ό χην 
τίθεται έττϊ ζυΧίνου δίσκου εττιττέΰου, έττ αύτοΰ δέ κα
τέρχεται τετράστομοτ μάχακρα, διαιρούσα αυτόν είς 
τέσσαρα επακριβώς ίσα μέρη, εν έκ τών όποιων δί
δεται είς έκαστον άνδρα η -γυναίκα.

Η ΕΝ ΤΗι ΑΠΟΙΚΙΑι ΒΙΚΤΩΡΙΑι ΚΩΜΟΠΟ- 
ΛΙΣ ΠΟΡΤΛΑΝΔ ΚΑΙ Ο ΚΟΛΠΟΣ

ΑΥΤΗΣ.
Ή έπϊ τοΰ κόλπου ΠορτΧάνδ ομώνυμος αυτώ κωμο- 

πολις κεΐται, περϊ τά μέσα της μεταζυ Μελβουρνου 
καϊ Άδελαΐδος όδοΰ, άπεχουσα 231 μιλιά απο του 
μέν καϊ 300 άπό τής δέ. Είναι δέ μία έκ τών πρωτί
στων τής αποικίας Βικτωρίας κωμοπόλεων, ώς κατοι- 
κηθεΐσα τό 1833 υπό φαλαινοθηρευτών.

Είς είκοσι δέ μιλιών πρός άνατολάς άπόστασιν 
απ' αύτής κεΐται ή νήσος 'Ιουλία Πέρση, δύο μιλιών 
μήκους καϊ ενός πλάτους, ύφους δέ 200 ή καϊ 300 
ποδών, βρίθουσα φωκών. Είς τεσσάρων δε μιλιών 
άπόστασιν άπό τής πόλεως καϊ ενός απο τοΰ πέλα
γους κεΐνται οί ζωγραφικοί βράχοι τοΰ Λαυρέντιου 
έπϊ τής εισόδου τοΰ κόλπου.

Έχει- δέ ή κωμόπολις αύτη δύο προβόλους εις την 
θάλασσαν, τόν μέν παλαιόν 600 ποδών μήκους, τόν δε νεώτερον 9'10’ είσϊ δέ τά ύδατα είς άμφοτέρων τού
των τά τέρματα άρκετά βαθέα, ώστε ευκόλως δύναν
ται τα άκτοπλοϊκά πλοΐα καϊ τά ατμοκίνητα, πλη- 
σιάζοντα πρός αύτούς πλαγίως, νά άποβιβάζωσι τά 
φορτία των άκινδύνως καϊ ιινεζόδως. Ό λιμήν αύτής 
είναι έζαίρετος καϊ χωρητικός εκατόν πλοίων, έχων 
και μώλον διά ττροφύΧαζιν αύτών κατά τό άνατολι- 
κονότιον μέρος αύτοΰ, τό μόνον προσβαλλόμενου ύπό 
τών μεγάλων τρικυμιών’ θεωρείται δέ ώς ό άσφαλέ- 
στατος τών κατά τάς νοτιάς άκτάς τής Αύστραλίας 
καϊ άρμοδιώτατος πρός καταφυγήν τών πλοίων. ‘Η 
πόλις, άπό τών ακτών τοΰ κόλπου άρχομένη, έγείρεται 
έπί τίνος ομαλής άνωφερειας. Αί όδοϊ αύτής εισι σταυ
ροειδείς, έκτειιόμεναι έζ έινατολώυ πρός δυσμάς καϊ 
έζ άρκτου πρός μεσημβρίαν. Πρός τό νότιου δέ τοΰ 
παλαιού προβόλου μέρος κεΐνται τό τελωνείου, τό τα 
χυδρομεΐου, τό γραφείου τοΰ τηλεγράφου, τό δικαστή- 
ριου καϊ τό δεσμωτήριου, τά πάντα λιθόκτιστα. Πρός 
άνατολάς δέ πάλιν είναι τό στομίου τής γλυκείας 
λίμνης, ήτις, όρίζουσα τήυ νοτίου καϊ έυ μέρει τήυ 
πρός δυσμάς πλευράν τής πόλεως, παρέχει τοίς κα- 
τοίκοις άφθονον ύδωρ καϊ τοι? κυνηγοΐς πλουσίαυ 
Θήραν άγριορυίθων.

'Επϊ δέ τοΰ νοτίου ακρωτηρίου, οθεν έλήφθη ή έν 
τή ανωτέρω εικονογραφία ήμών θέα τής πόλεως, ύπάρ ■ 
χει ιστός, άφ' ού διά σημαιών άναγγέλλουσι τήυ αφι- 
ζιυ τώυ καταπλεόντωυ πλοίων, καϊ περιπλέον φάρος 35 ποδών ύφους. Αί δημόσιαι οίκοδομαϊ τής πόλεως 
πάσα·, εισιν ώραΐαι έκ λίθων κυανών. Καϊ αί έπιση- 
μότεραι αύτώυ είσιν αί άγγλογαλλικαϊ έκκλησίαι, 
τό τραπεζικόν κατάστημα «ή "Ευωσις», ή τράπεζα 
τής Αύστραλασίας καϊ τό ζενοδοχεΐον Μάκ. Ή πό
λις αύτη έχει κατοίκους 4000, κλίμα εύκραές καϊ 
έζαίρετα θαλάσσια λουτρά.

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΡΑ ΤΗ- 
ΠΟΛΕΙΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝΙ.

Τό λαμπρόν τούτο νοσοκομείου, τό άνεγερθέν δα
πάνη τοΰ δημοσίου, κεΐται έπϊ τής κατωφερούς παρα
λίας τής πόλεως Σαουθάμπτονος, 45 ποδας ΰπεράυω 
τής έπιφαυείας τής θαλάσσης· τδ μήκος τής κατά 
μέτωπον πλευράς αύτοΰ είναι 4424 ποδών καϊ τό 
ύφος 50’ προέχει δε τδ κέυτρον ιιπό τοΰ όλου σώμα
τος κ,ατά 420 πόδας. Τό κατ' έμπροσθεν τής οικοδο
μής μέρος, ώς φαίνεται έκ τής είκονιζομέυης προσό- 
φεως αύτής, είιαι διηρημενου είς δύο πατώματα ύφη- 
λά καϊ είς πρόσγαιον είς τό πρόσγαιου τούτο πάτωμα 
ύπάρχουσιυ αϊθουσαι δι’ άσθενεΐς στρατιώτας, καϊ κοι
τώνες τώυ υπηρετών καϊ έπιστατώυ. Είς έκαστον δέ 
τώυ άυω πατωμάτων ύπάρ-^ει καθ' όλου τδ μήκος τής 
οικοδομής μακρότατος προδομος, έχων κατά τά δύο 
άκρα βιβλιοθήκας. Τό κέυτρον συνισταται έκ μόνον 
έζ θαλάμων δι έζ άζιωματικούς' υπέρ τούτους δέ έυ 
τω δευτερω πατώματι ύπάρχουσι θάλαμοι διά τάς 
νοσοκόμους, καϊ υπέρ τούτους πάλιν άλλα δωαάτια 
πρός άποταμίευσιν παντός είδους ιιναγκαίων. Περιέ
χει δέ τδ μέρος τούτο τής οικοδομής καϊ οκτώ ιδιαί
τερα λουτρά, ώς καϊ μίαν μεγάλην κολυμβήθραν, ήτοι 
εύρύχωρον δεζαμενήν διά κολύμβημα. Αί πτέρυγες τής 
οικοδομής εισι διηρημέναι είς αίθούσας, καϊ ή μέν 
άρισερά πτέρυζ περιέχει δώδεκα προσγείους τοιαύτας, 
δέκα έζ είς τό πρώτου καϊ δέκα επτά είς τό δεύτερον 
πάτωμα. Ή δέ δεζιά δέκα τρεις προσγείους καϊ άνά

δεκαέζ είς τά δύο πατώματα, ήτοι συνάμα αίθούσας 90 μετά κλινών έυ αύταΐς 897, συμπεριΧήφει δέ καϊ 
τών είς τά όπισθεν τού καταστήματος 48 άλλων διά 
τούς ύπαζιωματικούς αιθουσών, όλος αύτώυ ό άριθ- 
μός συμποσοΰται είς 4 38 μετά κλινών έν αύταΐς 1065 
ενός έκαστου τώυ έν τω καταστήματι ένδιαιτωμενων 
έχοντας καθ' υπολογισμόν διάστημα χιορου απο 1 500 
έως 4900 κυβικών ποδών' υπάρχει δέ είς τά όπισθεν 
τοΰ κέντρου καϊ κήπος μέγας καλώς πεφυτευμένος καϊ 
έν αύτώ ώραία καϊ εύρύχωρος έκκλησία, φωτιζόμενη 
ύπό δώδεκα κατά τάς πλευράς θυρίδων. “Οπισθεν δέ 
τών πτερύγων είσϊ μεγάλαι αύλαϊ, περιέχουσαι τά 
μαγειρεία, τά ταμεία τών έδωδίμωυ, τά πλυστήρια, 
τούς κοιτώνας τώυ οικονόμων, τών ιατρών, καϊ αποθη- 
κας τών στρωμάτων κτλ.

ΤΟΥ ΠΑΓΔΟΣ
Ο ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΣΙΝ ΟΔΗΓΟΣ,

(συνίχαα).
Έρώτησις. Τί είναι ορυζα;
Άπόκρισις. Τό σπέρμα ποώάου; φυτού, αύξάνοντο; είς τήυ Ασίαν 

καί είς τινα άλλα μέρη τή; Αμερικής.
Έρ. Τί; τόπο; παράγει τούτο δύο γοράς τό έτος;
Άπ. Ίΐ Σινική, όπου σπείρεται τόυ Μάρτιον καί τόυ ’Ιούλιον. 
Έρ. Τίυο; πρό πάντων έχει άνάγκηυ το φυτόν αύτό ;
Άπ. ΆφΘουου ύδατος.
Έρ. * Αποτελεί τούτο τήυ κυρίαν τροφήν τή; κατώτερα; τάξεως 

τού λαού είς τήυ ’Ασίαν ;
Απ. Μάλιστα· καί γενικώς ονομάζεται έκεί πάδδυ.
Έρ. Εί; τινα όφείλουσιν οί Αμερικανοί τήν εισαγωγήν τού σι- 

τηοοΰ τούτου;
’Απ. Εί; τόυ Κ. Δυβοά, ταμίαν τής 'Εταιρία; τώυ ’Ανατολικών Ιν

διών, οςτι; έδωκε σακκίδιον πλήρες έκ τούτου εί; έμπορου τιυα έκ 
Καρολίνας.

’Ερ. Ποιου ισχυρόν οινοπνευματώδες ποτόν γίνεται έζ τής όρυζης;
Άπ. Το λεγόμενον άρράχ, ήτοι είδος ραχής, γίνεται εν μίρει έξ 

αύτή;.
Έρ. Τί είναι ζέγχρος;
’Απ. Μικρόν τι σπέρμα φερόμενον έκ τώυ Ανατολικών Ινδιών, 

εύχρτ;στον εί; τήυ κατασκευήν ή<?υσμάτων, άλλ’ έξίσου εξαίρετου εί; 
πάχυυσιυ τών ορνίθων καί άλλων κατοικία ίων πτηνών.

Έρ. Τί είναι βούτυρος ;
Άπ. ΤΙ παχεΐα ύλη τού γαλαζτο; εξαγόμενη έξ αύτού (Τιά γαυ- 

?.ισεως.
Έρ. Τί είναι γαύλισι; ;
Άπ. ΤΙ άνακίνησι; τού γάλακτο; εντός άγμίον όυομαζοαένου 

γαυλό;· τούτο άποχωρίζει τόυ βούτυρου άπό τό γιίν..
’Ερ. Τί είναι πίαο ;
Άπ. Τό έλαφρότατου καί κάλλιστου ρ.ίρος τοΰ γάλακτος· συλ'λί- 

γεται είς ττ,ν επιφάνειαν, καί έξαφριζόμευου άυακιυείται ίιά τού έα- 
βόΖου, καί ούτω; άπο^ωρίζεται έξ αύτού ό βούτυρο;.

Έρ. Τί είναι πηκτόν πΐαρ ;
Απ. Γίνεται έζτιΘεμενου τού γάλακτο^ εί; Θεου.ότητα χωρίς υά 

βράστρ, άφ’ ού πρότερον έμεινε ^ώίεκα περίπου ώρα;· τούτο γέννα 
πυκνόν τινα άφρόν, μάλλον στερεόν ή τό σύυηΰε; πΐαρ (καϊμάκι), κα
λούμενου πηκτόν πΐαρ.

Ερ. ΊΠετεχειρίζοντο οί ήμετεροι πρόγονοι ή οί Τ’ωμαΐοι βούτυ- 
ρου είς τήν μαγειρικήν αύτώυ ;

Άπ. Ού^ί· οί^άρχαΐοι συυβίθιζον εαυτούς εί; τήυ χρήσιυ καλού 
ελαίου· καί σημερου έτι ολίγου μεταχειρίζονται του βούτυρον εί; 
τήυ Ελλάδα, Τουρκίαν, ’Ιταλίαν, Πορτογαλίαν καί τά μεσηυ-βοιυά 
μέρη τή; Γαλλία;, οπού άφΟουεΐ ή έλαια.

Έρ. Τίνε; τόποι είναι περίφημοι ^ιά τόυ βούτυρον;
Άπ. Τί Αγγλία, ’Ιρλανδία καί Όλλανίία.
Έρ. Τί καλείται βούτυρο; είς τάς Ινδίας;
Άπ. Τό έκ τού γαλακτο; τώυ βουβάλων κατά μέγα μέρος πα

ρασκευαζόμενου γεΐον, όπερ υπερβαλλόντως ά.γαπώσιν όί Άραβες.
Έρ. Ηώ; γίνεται ό βούτυρο; εί; τήυ Χιλήν;
Άπ. Τό πΐαρ τίθεται εντός μεγάλων φλασκιών ή εντός άσκώυ, 

τά όποια βάλλονται έπι τώυ νώτων όνου, καί τό ζώου περιφέοεται 
εις αυλήν τινα καλπαζου, εω; ού ό βούτυρο; άποχο^ρισΰή.

Έρ. Τί είναι τυρό;;
Άπ. Γάλα ή άνόόγαλα πεπηγμένου όιά ύερμάυσ-ω; καί άνααί- 

ξεω; μετά πυτίας.
Έρ. Τί είναι πυτιά ;
Άπ. Ό στόμαχο; ύηλάζουτο; μοσχαριού, καθαριστείς καί γε

μιστεί; άλατος· ποσόν τι τή; άλμη; αύτή; χύνεται εί; τό θερμόν 
γαλα, όπερ πήγνυται.

Ερ. Πώς ό τυρό; λαμβάνει τό σχήμα, ιί; τό όποιον βλέποαεν 
αυτόν πωλούμενου ;

Απ. Τό πεπηγμένον γάλα συνΘλίβεται μέχρις ού ξηραυύί} οσον 
τό όυνατόν περισσότερον, άλατΐζεται, βάλλεται έντός τύπων, χαί 
παλιν συν0λίβεται σφιγκτά, ώστε σχηματίζει εί; τήν αγοράν κε- 
φάλαιον. Τό έκ&λιβόμενον υγρόν, ονομάζεται δορό; (— τσίοος, 
χουμάς).

Έρ. Τί; ό χάλλιστος αγγλικός τυρός;
Απ. Ό καλούμενο; τυρό; τού Στίλτωνος, γενόμενο; εί; τά; ε

παρχίας Χαντιγκτώνος, Λεϊσταρ, Έατλάνίη; καί ΝορΟάμπτωνος. 
। 1 ίνεται εξαίρετο; ένεκα τή; άφθονου νομής, έξ ής βόσκονται αί 

ίαμάλαι.
Ερ. Ποιον είόο; τυρού είναι κοινόν σχεόόυ εί; όλων τώυ Άγ- 

γ)ωυ τάς οικία;;
Λπ. Ο τής Κέσχιαρ καί 1’λώσταρ, καλούμενος ούτω; έκ τών ε

παρχιών, έξ ών προέρχεται*  τά τυριά ττ,ς επαρχίας Κέσχϊαρ είναι 
πο)λάκις τόσον μεγαλα, ώστε υπερβαίυουσι τό βάρος εκατόν λί
τρων έκαστον.

Έρ. Εί; τί σύυαται υά αποϋοθγ, τό έξαίοετου τώυ τυρώυ αύτώυ;
Απ. Εί; τόν χρόνου καθ'όυ διατηρούνται, εί; τήν άφΰονίαν τή; 

νομής τού τόπου, χαί είς τήυ διατήρησιν πολλών συγχρόνως δαμα
λών εις τροπον ώστε δύνανται υά τυροκομώσι διά μιάς άμέλξεω; 
χο’ρίς νά προσύέτωσι δευτέρας άμέλξεω; γαλα.

Ερ. Τί ειοο; αγγλικού τυρού Οίωρίΐ;αι σχεοου ?ΐσου κατά τήν 
ποιότητα πρός τό Ιίαρμαΐον;

’Απ. Τό γνωστόν νπό τό δυομα Κέδδαρ, τυροκομούμενο·#^» 
τήυ έπαρχίαυ Σαμερσέτηυ, όπου αί ά'φΰουοι υομαΐ περόαμβάυουσ|, 
καί είδό; τι χόρτου μιταδίδουτο; εί; του τυρου τήυ ίδικζουσαν 
στιμάδα.

Έο. Τί είναι παρμαΐο: τυρός ;
Άπ. *0  περιφημότερος τυρό;, τυροκομούμενος έξ ό)οκλήρο^ 

τού γάλακτο; δαμαλών βοσκομέυωυ εί; τήυ άφΰουου υομήν τή; Λομ. 
βαρδία;, πλησίον Πάομα; καί Ηαυΐα;. Τυροκομείται δέ κατ' ίδι^
τεοόυ τινα τρόπου μετά πολλή; έπιμελεια; καί προσοχή;, καί 
τύεται διά κρόκου (σαφφορά;).

Έρ. Τί άλλο είδο; τυοού είναι κατά τι όνομαστόν ;
Άπ. ‘Ο καλούμενο; τή; Γρυϊέρα;, πολίχνη; τή; Ελβετία; εί; 

επαρχίαν τού Φριβούργου. Είναι μίγμα αίγείου καί προβατείου 
λακτος καί λίαν εύχομον.

άρ.

τήν 
γά.

Έρ. Πόσου μέγΐύο; είχευ ό τυρό; ό οοθεϊς είς τήυ Βασίλισσα 
Βικτορίαυ ύπό τών κατοίκων τού χωρίου Ούέστ Πευ^άρδου.

Άπ. Είχευ εννέα ποδών περιφέρειαν, τριών ποσών καί ενός δα. 
κτύλου διάαετοον καί είκοσιδύο δακτύλων νάος. Έδούη δέ είς 
Βασίλισσαν τήν 19 φιβρ. 1841 είς το άνάκτορον τού Βάκιγχαμ,

Έο. Τί είναι γλίνα ;
Άπ. Τό χοιρινού λίπος, τό τηκόμενου καί φυλαττόμενου εί; 

στεις, καθαρισθείσας πρότερον υ.ετά πολλές προσοχής.
Έο. Εί; τί κνρίως είναι εύχρηστο; ;
Άπ. Εί; τήν μαγειρικήν, καί εί; τήυ ιατρικήν πρό; κατασκευή 

άλοιφώυ, κτλ.
Έρ. Τί είναι χοιρομήρια τή; Ούεστφαλία; ;
Άπ. Οί μηροί τού άγριοχοίρου καί τή; άρκτου καί τοιούτωυ 

γριών ζώων έλευ9·ρω; περιπλαυωμέυωυ καί κ.ΰ.ώς τρεγορ.έυο>υ.
Έρ. Έχουν ιδιαιτέραν τινά γεύσιυ;
Άπ. Μαλιστα· έπειδή έξετέύησαυ μηνά; τινα; εί; τόυ καπνόν τώ» 

καιζινάδων, όπου μόνον ξύλα καίουται.
Έο. Πόύευ Ονομάζονται χειοομήοια τής Ούεστφαλίας ;
Άπ. Έκ τού νομού τής Ούεστφαλίας έυ Γερμανία, περιφήμον 

δι' αύτά.
’Ερ. Τί είναι χοιρόπαστου ;
Άπ. Τά πλάγια αίρη χοίοου,αλατισμένα,έξηραμέυα καί καπνικά.
Έρ. Τί είναι Οϊα (ξζξ τσκί);
Άπ. Τά έξηραμένα φύλλα άειΰαλού; ύάμνου αύξαυοντο; εί; τή» 

Σινικήν, Ιαπωνίαν καί Σιάμ.
’Ερ Πού είναι αύτοί οί τόποι;
Άπ. Είς τήν Ασίαν.
Έρ. Τί; ή διαφορά μεταξύ πράσινη; θέα; καί με/.αινης θέας;
Άπ. Περιηγηταί τινε; λέγουσιυ, ότι δέυ ύπάρχει είμή ευ μόνο» 

είδος φυτού, καί ότι όλα τά πωλούμευα ει; τό έμπόριου είδη διαφέ- 
ρουσι υ.όυου καθ' όσου τά φύλλα συλλέγουται τρυγερά ή όταν αύξή. 

ί σωσιυ εντελώς, έκ τούτου, καί έκ τή; φύσεω; τή; γής, τής καλλιέρ
γειας καί τού τρόπου τή; ξηράυσεως προέρχονται αί κατά, τό φαι- 
υόμευον διαφοοαί.

Έρ. Συμφωυούσιν όμως, εί; τήυ γυιόμην ταύτην οί βοτανικοί;
Άπ. "Οχι· τινές νομίζουσιυ ότι ύπάρχουσι τουλάχιστον δύο είδη, 

διαφέρουτα κατά, τά φύλλα, καί ιδίως κατά τά άνθη αυτών ότι ή 
μέν μέλαιυα Θέα τή; Βοχέα; «χει άνθος σύνθετου απο έξ πέταλα, 
τή; δέ πράσινης θέας τό άνθος εχει εννέα πέταλα.

Τίρ. Τί; ή έπικρατεστέρα τώρα γνώμη ;
Άπ. "Οτι και ή αέλζιυα καί ή πράσινη θέα παοαγονται έκ τοΰ 

αύτού φυτού.
Έρ. Τί; πρώτο; είσ*ήγαγε  τήν Θέαν ταύτην είς τήυ Ευρώπην;
Άπ. 'Ολλανδό; τις έμπορο;, κατά τά 1610, ό;τι; Ιλαβευ αύτήν 

από τώυ Σιυών άυταλλαξα; ξηρόν έλελίσφακου.
Έρ. Εύχαριστήύησαν πολύ έκ τού φυτού τούτου;
’Απ. Μάλιστα*  καί (ύυόμασαυ αύτό τήυ Θαυμαστήν εύρωπαϊκήν 

βοτανην, άποδίδοντες αύτή πολλά; εύεργετικά; ένεογεία;.
Έρ. ’Εξάγονται κατ’ ?το; μεγαλαι ποσότητες φύλλων έλελισφα- 

κου, έξηραμένωυ ό)ς τά φύλλα τής Θέα;, καί μεταφέρουται ύπο τα>ν 
'Ολλανδών εί; τήυ Σινικήν ;

Άπ. Μάλιστα*  καί τοσούτο προτιμώσι αύτόυ άπό τήν Θέαν, ωςε 
αυτί μιάς όκάδο; έλελισφάκου δίδουσι τέσσαρα; όζάδας Θέα;. 

(Έπεται συνέχεια).

Φιγιανή έθιμοταξία.
Τό χωαιχώτατο» όλων τών εϊίών τοΰ σιβασαού, Ζ, ώς νοαίζη 

ότι πρίπιι νί τό όνοράσι, ταξιΐ'ΐιώΐΓ,; τις «τς; ίδιαοταξίας» Είναι 
τό Ε^ιαον τού άν ό ζύοιος παρν.τ:ιιττ,τε καί ττίττ,, οί ύπχρΕται όοεί- 
λ.ουσι νό. πρ«ξ <σι το ϊοιον. “Εν τοιούτον λίαν αιασζΕ'ϊαστιζόν πα- 
ρκοΕίγιζα και άναα^>ι€όλω; ίσ/νοώς άπο^Μχννον τΖν ίττιρονιήν ρΑ' 
τ,ς οϊ αλλόκοτοι αύτοί λαοί αίνουοιν εί; τά; πιρϊ opOti-j καί έσ^αλ- 
fi.'vou ίί.’α; των. Οί διασηρΛτιριι άνΰρις ίίίως ΐπιΟύριαυ» νά ελ- 
ίωτιν είς τό πλοΐόζ αα; και σν^.^άγωσι μιθ' όριΛν. Εί; προβεβιι- 
κώ; τϊ,-ί «Λικίαν τ,ρ/ιτο άρχιτά ηχ·ίά· ΐ,το, ώ; ύπίίιτί τι;, ρέγΛζ 
γιϊ,άριαχο; μεταξύ τών Φιγιανών, καδότι κατά πάσαν περίστασιν 
tfips-j ριί’ εαυτού ζεύγος υπηρετών. Οΰτω σννεδι; ήρε'ραν τινά 
ενώ συνεγεύετο ρεί’ ήρών νά εχωρεν καρπανίτην οίνον ό φίλο; 
ρας ένοστιρενετο τό ποτόν, καί ποτήριον ρετά ποτήριον ε,δασεν 
εί; τό στα<ϊιον τϋ; κρασοκατανύξεως, ώστε ίχαιρί τι; νά τόν βϊί- 
ττ-η. Έκαστος δύναται νά ,αντασβρ τό άποτέλεσρα· έιτ,γίρΟη -πο- 
λύ καί ηβελε νά χορεύση κτλ. καί έπί τέλους ότε εϊ; έξ ήρών ρετί· ι 
6η είς τό παράλιον νά τόν άποδιδάση, ήκουσε ρόνον ότι τίποτε 
άλλ.ο όέν ήίελε παρά νά συνοίευβρ κατ’ οίκον. Τρεις τον σννωίεν- 
σαρεν, καί ό'έν ρετενόησα τό κατ’ έρέ ίιά τούτο, ίιότι οΰίέποτ. 
έπί τής ζωής ρου έγέλασα περισσότερον. Μόλις ε’ίχορεν προβή όια- 
κοσίας όργυιά; ότε ή αΰτού ΰψηλότη; ναναγήσασα ί'πεσε προνρντα. ’ 
'Οποία οέ ή έκπλςξί; ρας ότε καταβάντες εΰρορεν καί τούς ίνο ύ- 
πηρετα; εί; τήν αύτήν κατάστασιν ! Ής Ji έκλονίζιτο αυτός, οΰτυ 
καί οί ύπηρεται. Μετά Λκφόρους πτώσεις καί εγέρσεις ό αρχη
γό; επεσεν εί; ρικρόν τι κοίλωρα, έξ οΰ προσεπάδησιν άπαξ ή έά ι 
νά έγερίρ ρετά ταΰτα ήοχισε δέσας τήν αίαν κνήρην έπί τή; έτέ- i 
ρας καί νπορειίιών νά οιηγήται ρακραν τινα ίιήγησιν, περί τών 
κατοοδωράτων του άναρφιβόλω; πραγρατενοαένην. Τόν παοετη- | 
poiu.iv προτιχτιχώ; ίτ.ί τινα χρόνον, καί τε'λο; άποκααόντε; έκ τον j 
γίλωτο; ηύχτίηρεν αύτόν καλήν νύκτα. Τό τελευταϊον ποάγρα, τό 
όποιον εϊ'ίιριν, στρί/ιαντε; τα νώτα, ήτο το όαοιοσχην,ατιστον τον j 
κυρίου καί τών ϋπηρετών. Τοιούτον είναι το λιγόρενον .^αλλε ί 
ραρικ,ι το περιεργότερον έξ όλων τών έί/ίρων έξ όσων ποτέ ιίό·*  
ό ταξειώτης.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 5 Μαρτίου 1862.

^ΙΡΙΠΤΡΙΑΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ.— Σίτος. Ή αγορά τώυ σιτηρών 
, Λ ’ Λναλααβάυη άπό τής θολερά; καταστάσεως, είς ήυ άπό 
ξ«το * · · 1

< ίί/£ περιπέσει. Τήν παρ-λΘούσαυ Δευτέραυ οι σιτοπώλαι ήδυ- 
έπιτύχωσιυ έυ σελλίυιον τό κουάρτερ περισσότερον. Ή 

διά κριθήυ ήτο καλή, άλλ’ αί τιμαί ούδεμίαν ύπέστησαυ άλ-
. οί κύααοι καί οί πίσοι έπωλήΘησαυ είς τάς αύτάς τής πα- 
.g0.j57j; έβδομάδος τιμάς. Ό βρώμος ήτο βραδυπώλητος καί αί 

«ύτού άμεταβλητοι.
Αί έξωΤ£ί°ικαι ^7οιΩζζί ολί-Ί™ ίλλοιώΘησαν. Ή τής Γαλλία; όμως 

, υπερβολήν θολερά καί έκπτωτος μέχρις 69φ. τά 137 κοι- 
. αναλογεί πρό; 43/. τά; 280 αγγλικά; λίτρας. Ή τού Βελ- 
, γ-ο πεοιωρισαέυη καί αί τιμαί εύχεοείς. ΊΙ τής Άαστεο^ά- 
, ά’/ζλ/οιωτο; και αριστη; ποιοτητο; σίτο; ιίολωυιας εμευευ εις 

; 6θ · κουάρτερ. ΊΙ τής 'Ροττερδάμης όμως ήτον εί; καλλιτέ- 
•/.ατάστασιυ καί ή τού Αμβούργου εί; γαλήνην. Λί τιμαί τού 

ευ Ουγγαρία ήσαν σταθεραί καί ύψητευείς. Εί; Πετρούπολιυ 
‘οί^’ ποιότητας σίτος έτιμάτο 43/., βρίζα 33/9, βρώμος 21 — 
22/· ούδεμία όμως πράξις έλαβε χώραν, διότι ή έξαγοχχή έμποδί- 

τ0’·' π“70υ«· Efc ’Οδησσόν ό παρακατειυός σίτος ήταν έκ- 
^τοί, ° καλλίστη; ποιότητας ήτον ύπεστηριγμένος ένεκα 

ιτ^άνεω; αύτού. Εί; Τεργέστην όμως έγέυ*  
ποό; τε τήυ επιτόπιου καταναλωσιυ καί τήυ

γ:'ίαυ εγχ,ωριος σίτος ετιμάτο 47—33/., αραβόσιτος Δου- 
γάοίω; 34 6, βρώμος Μαύρη; Θαλάσσης 18/—18/6 τό κουάρτερ·.
ΊΙ αγορά τού σίτου εί; Λισβόυα ήτο Θολερά· άπαλός σίτο; έτιμάτο 
59/6, σκληρός 37/., βρίζα 37 6, κριΘή 29/.

Αί άγίξεις άπό τής 20 λήξαυτο; άυέβησαυ εί; 59 φορτία, έξ ώυ 
39 ΐσαν σίτου, 11 άραβοσίτου καί 9 διαφόρωυ άλλων ειδών. Ό- 

ΐ foffov Γίρκα έπωλήθη πρός 48 , 49 , 49/6 καί 45/ δια το Κόρκ, 
γαΐγαυίου Γίρκα πρός 48/., Βεχάρα; πρό; 34/., Σαίδη; πρό; 36/6

. καί 38/., ‘Ρουμελίας πρός 43/6 καί 44/., Γαλαζίου πρός 
47/—48/. καί 44/6, Ίβραίλας πρός 44/6 καί 4 3/., ’Οδησσού

1 Πο)ωυια; πρός 43/---- 16/6, Σαυδομίρκα; πρός 53/., Ίόβα; ήλεκ-
τοοιιδή; ττρός 52/6, ’Οδησσού Γίρκα σκληρός διά τήν Εύοώπηυ 
τρός 52 6. Πέντε φορτία άραβοσίτου πρός 32 6—33/6. *Εξ  φορ
τία κριΘή; πρός 24/—24/6, καί έυ φορτίου βρίζης διά τήυ Εύρώ-

( ττ,υ πρός 33/6 τό 'κουάρτερ.

Αί πωλήσεις τής παρελθούσης έβδομάδος άυέβησαυ είς 78,092 
ζουάρτερ σίτου. Ή δέ εις τούς κυριωτέρους λιμένας τής Μεγάλη; 

I Βρεττανία; εισαγωγή σίτου καί άλεύρου κατά τήν εβδομάδα λήγου 
। αυτήν 19 Φεβρουάριου άυέβη εί; 83,424 κουάρτερ,

ΣΠΟΡΟΙ.— ΊΙ άγοοά τώυ σπόοων ήυ ήττου δοαστική παο’ό,τι 
| ίΐίρεπε υά ήναι κατά τήυ παρούσαν έποχήν, άπό τής παρελθούσης 
! όρω; Δευτέρας ήρξατο καλλίτερα ζήτησις και αί τιμαί ύπεστηρίχθη- 
। gav άλλ’άυευ πολλών πράζεοίυ. Αιάγοραι πράξεις έγέυουτο έπί ε

ρυθρού μηδίου εί; πλήρεις τιμά;. Τό λευκόν όμως μόλις διετήοησε 
τά; τιμάς του. Τό τριφυλλιού ήτον εί; τήυ αύτήν κατάστασιν. Ή 

! ο: «ίρα είς ζήτησιν καί τό καναβούρι λίαν Θολερόν. Οί λιυόσποοοι 
έπωλήΘησαυ ελευθέρους πρός 63/—63/6 τό κουάρτεο Βομβάης, καί 
προς 59/—60 . Καλκούττη;. Οί ραπαυόσποροι καί οί έλαιόσποροι 
ίξακολουθούσι σταθεροί' Καλκούττη; ραπαυόσποροι τιμώνται (λΓ/ 
—G4/6, Βομβάη; Γουζεράτη; 70/—71/., φαιοί Φεροζεπόρη; 63 6 
66 .. κίτρινοι Σκίυδης 67/6, Σήσαμου λευκόν 70/—70/6, φαιού 
ί ρεμιγμένου 67/ — 68/., Μήκωυ 61/., Νίγερ 52 . τό κουάρτερ.

Τά σ τ έ μ φ υ λ α ήσαν θολερά και αί τιμαί έτειυου πρός τά 
χάτω.

ααταίωυ έλπίδωυ τούς τε κατόχους καί τούς κερδοσκόπου;, καί μ*  
όλου ότι άυακουφίζουσιυ προσωριυώς τού; πωλητάς, έπάγουσι ταύ- 
τοχρόυω; διαρκή βλάβην έπί τής αγορά;, διότι αί'ρουσι πάσαυ πε- 
πείθησιυ περί τής βεβαιότητο; αύτής. Έπί τού παρόντος ούδεμία 
έλπί; βελτιώσεω; μονίμου ύπάρχει· διότι πάσα βίλτίωσις διά υά 
ήναι διαρκή; πρέπει νά γίνηται βαΘμιαίως καί σταΘερώς.

X α λ κ ό ς. Πολλαί ποάξεις εγενοντο έπί αγγλικού χαλκού είς 
τιμάς πολύ κατωτέρας τών ώρισμένων. II αγορά όμως εΐυαι λίαν 
σταθερά, καί οί άγοοασταί άπορούσι περί τού πρακτέου μή γιγνώ 
σκουτε; τί τέξεται ή έπιούσα. Οί πωληταί κάμνουσι συμφωνητικά 
απλώς χωρίς να όρίζωσιν ευ αύτοί; τάς τιμάς. Ό κατειργασμένο; 
πωλείται ΙΟ^δ. τήν λίτραυ περίπου καί ό ακατέργαστος λ.93 τόν 
τόνον. Ό ξενικό; είναι βοαδυπώλητο; καί οι κάτοχοι αβέβαιοι πε- 

! ρί τώυ τιμών. Βούρρα-βούρρα τιμάται λ.93.10—λ.96, Καπούυ- 
τκαί, Χιλίου λ.83, Ισπανία; λ.87.

) ι υ ο υ μέταλλο υ εΐυαι είς μ,ετρίαυ ζήτησιν πρός
ό'ας, όνομα·

Τό κ ί τ
81 δ. τήυ λίτραυ.

Ό δέ σίδηρος ωσαύτως είς μετοίαυ ζήτησιν, άλλ’ είς αναλ
λοίωτους τιμάς. Σουηδίας τιμάται λ.11.10 έκ τών αποθηκών. Σκω
τίας χουδροσίδηρο; έκπτωτο; εί; τά 49/—49 6.

Μόλυβδος. Ή ζήτησις διά μόλυβδου έμετριάσΘη πολύ καί 
οί πωληταί ήυαγκάσΘησαυ υά έκπέσωσι τά; τιμά;. Κοινής ποιότη
τας δύναται υά έπιτευχΘή ποός λ.20, καί καλή; ποός λ.21.3 . Ό 
’Ισπανικό; έξέπεσεν εί; τάς λ.19.3/, Τά λοιπά είδη μέυουσιν αναλ
λοίωτα.

ο οιαγοροι πρα
άλλ’ αί τιραί ρ· 
ραν ζήτησιν. Έ

Τρέχρυσαι τιμαί'
Μήδιον...............................ερυθρόν 43/—50/.,...λευκόν 36/—90 .
Τριφυλλόσποροι................................................ -............... — —
Καυυαβόσποοοι υ.ικοοί—σ. το κουάρτερ... 'Ολαυδικοί — σ. 50/. 
Κορίαυον... ό στατήρ ..................... . .......................... 16/— 18 .
Κάρου (σισάρι)............ .......................................................  26/— —σ.
Λΐυόσποροιτό κουάρ., Βαλτική; 50/—32/... Βομβάης 64/--------
Αιυοστέμφυλα κατά τόνου................... . ...Λ.9.10.—Λ.11.0
Ραπανόσποοοι’Ολλανδικοί..............................................—σ. —σ.
^ττανοστέμφυλα................................................... ...Λ,5.0. —·.6. 0

^ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ. — ΤΙ εισαγωγή αποικιακών προϊόντων 
ttov αυθις άσήααυτος κατά τήν παρελΘούσαν εβδομάδα καί ή άγο- 

μετρίως μόυου προμηθευμένη. Λί πρός επιτόπιου καταναλούσιυ 
πΡ'Χ5εις ήλαττώΘησαυ ολίγον, άυευ τίνος σχεδόν κερδοσκοπική; πρά- 
·εω5· Διάφοροι όυ.ως άγοοαί εγενοντο πρός έξαγοιγήυ καί αί τιμαί 
^αολουθοΰσιυ έτι σταθεραί διά σακχάρεις, καφφέ, τέίου, αοών.α.- 

Τά όρύζια όμως καί τό νίτρου υπετι-Τα) κάκαου κο 
^ησαυ μικρό' 
τι^ς έπί τώυ τ 

ίνδοκρόζκο 
°ά·<νύουσι με· 
τιΜ του βαμύακο. 
^Θεραί. Ό βύα 
** Ί ρ.τίυη ζατεσ:

ΜΕΤΑΛΛΑ.__ '
^ροτεραυ αυτής θολεράυ κ.ατα.στα.σιυ. ΊΙ τελευταία αυαφαυείσα 

^ροτη; ητου α.ποτύεσυ.α υ.ιάς τό>υ σπασν.οδικων ί/.ε·υωυ αυτιάοα-
Ι-Ρ ** καιρού ει; καιρόν ανεφαίυοννο κατά τό παρελθόν

’· Αι περιοδικαί καί έχήμεροι αύται δραστικοτητε; πληρούσι

ιαων

। περί τού μέλλοντος 
:, τής μεταξη; καί 
Γσο; ύπετιμήΘη ετι 
αΘησαυ αυίι; ΐύτ·λ·

οκκιυίλης καί άυθοκρόκκου 
; τής αγοράς πεποίθησιν. Αί 

τώυ αποικιακών ερίων είσί 
αάλ/.ον η δε τεοεβιυΘίυη

ΣΑΚΧΑΡΕΙΣ. Ή άγοοά είναι σταθεοά, άλλ.ά δέυ ύπάρχει πολλ 
ζήτησις οι εξαγωγήν. Άγγλικαί τετριμέυαι τιμώνται 33/6—34 ., 
καί Όλαυδικαί 31 3—33/. τόυ στατήρα.

ΚΛΦΦΕΔΕΣ. Είναι είς ζήτησιν διά τε τήυ επιτόπιου καταυάλω- 
σιν καί δι’ έξαγωγήυ. Αί τιμαί μέυουσι σταθεραί. Εγχώριοι Κεϋ
λάνη; τιμώνται 68 —72/., έπίφυτοι 76/—9θ/·» Ανατολικών ’Ιν
διών 70/—100/., Βραζιλία; 30/—62/., καί πλυμένοι 64/—74/.

ΟΡΥΖΙΑ. 'Υπάρχει μεγάλη διάθεσις ποός άγοοάυ, ά'λλ' αί τιμαί 
δέυ έβελτιώΘησαυ.

ΠΝΕΥΜΑΤΑ. Αί έπί τών ρουμίων πράξεις είναι ασήμαντοι καί 
αί τιααί μετοιασμέυαι. Ίαμαίκής τιμώνται 2 7—4/., καλλίστη; 
ποιότητο; 4/2—5/., Δεμεράρας δόκιμα 1 8—1 /9Ε, Αήουαρδς 
1/7/—1/7Τ, Ανατολικών Ινδιών καί Μαυριτίου 1;5|—-1/6 τό 
γαλλόυιου.

ΝΙΤΡΟΝ. Αί τιμαί τού είδους τούτου είναι έκπτωτοι. 35/6 έ- 
πληοώΘη τό τή; Καλκούττη;.

ΊΙ ΤΕΡΕΒΙΝΘΙΝΗ είναι περιωρισμίνη καί αί τιμαί αύτής τείυου- 
σι πρό; εκπεσμόν· πράξεις εγενοντο ποός 66/. τόυ στατήρα δι ά- 
αεοικαυικήυ.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΣ. ΊΙ αγορά εξακολουθεί όσημέραι βελτι- 
ουυ.έυη άλλ’ αί ποάξεις περιοίοίζον 
ποαγματος ποός 24/. τόυ στατήοα, 

‘ ΒΑΜΒΑΚΙΑ.— Λ ι β ε ρ π ο ύ ;

οΰ παρακατατεινοϋ

r ζήτησιν πρό; λ. 23. 
ύπάρχει δι ϋ.γη'ιι/.τι. 
κός είναι εί; καλλιτε- 

:κ τών αποθηκών,

Όρ ε ί χ α λ κ ο ς. Ίΐ αγορά τού μετάλλου τούτου εΐυαι αδρα
νής καί έκπτωτος κατά 5/—10 . τόυ τόνον. Οί κάτοχοι, όις προε· 
ωρώμεν, δέ? ήδυυήΘησαυ υά τηρήσωσι σταθερότητα. Αι τρέχουσαι 
τιμαί είναι όυομαστικώ; λ. 17.15.

Ό ζ ί γ κ ο ; μένει αναλλοίωτος μέ καλή 
ρ ο ;. Περιωρισμίνη ζήτησις 
ίυουσιυ άυ.εταβλητοι. 'Ο ξευι
ίάγκα; άυετιμ.ήθη εί; τά; λ.123 
πωληταί ποός λ. 125. ΠορΘμώυ άρίστη; ποιότητο; 

τιμάται λ. 117 —118.
Ό λ ε υ κ ο σ ί δ η ο ο ς βελτιοΰται, άλλ.ά πολύ βραδέως· διότι ή 

παοούσα ζήτησις δέυ είναι άοκετή όπως γεοη αποτέλεσμά τι εί; 
τήυ άγοοάυ.

Ό χάλυψ είναι έξησθενημέυος ευεκευ τώυ έκ ΓοΘεμβέργη; με
γάλων γενομένοΓν άγίξεωυ, άλλά προσ^οκάται μετ' ού πολύ β-λτίοι 
σις· διότι αί άφίξεις αύται είναι απλώς μεταφορά τής έκ Γοθεμ^έρ- 
γης παρακαταθήκης εί; Λονδίνου.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ. Τό είδος τούτο, όπερ μόλις πρό τριών ετών ά- 
νεκαλύφΘη έν Αμερική, καθίσταται όσημέραι έυ τώυ ούσιωδεστέρωυ 
στοιχείων τή; φιλοπουίας και τού πλούτου τού άνθρωπον. Θαυμά
σιου ώς ό χρυσός έυ Καλλιφορυία καί Αυστραλία παρέχει εργασίαν 
πολλήυ καί πλούτου άφΘουου εί; πολλά; τάξεις άυΘρώπωυ. ΊΙ έξα- 
γωγήτου μέχρι- τοΰδε δέυ είναι μεγάλη, άλλ’αύξάυει μετά τοσαύτη; 
ταχύτητος ώστε έκ ρόυωυ τώυ διά τού σιδηροδρόμου τής Φιλαδελ- 
φίας καί Έρίης γευομέυωυ γορτώσεωυ ^ύυατα.ί τι; υά σχηματίσ/; 
ιδέαν περί τή; τεραστίου αύξήσεως αύτή;. Τό 1859 ήτο 325 βα
ρέλια, τό 1860, 21,794, τό 1861, 134,927 καί του πρώτου 
μήνα τού 1862, 30,000, καί ούδεϊς όριστικώς δύναται υά προ- 
είπη μ-έχοι τίνος θ άναβ-J κατά τό τρέχου έτος· βέβαιον όμως είναι 
ότι Θά ύπερβή τό 1,000,000 βαρέλια· διότι πολλά φρέατα άυοί- 
γουται καί λέγεται μετά βεβαιότητο;, ότι μόνου τό τής Κρήα πα
ράγει 75,000 βαρέλια τόυ μήνα άτινα κάμυουσιυ 900,000 έτη- 
σίω;. Έυ Λουδίνω άφίχΘησαν ήδη 5,000 βαρέλια καί άυαμέυο^ται 
όσον ούπο) καί άλλα. Αί πράξεις είναι ασήμαντοι έπί τού παρόντος, 
καθώς συμβαίνει εί; όλα τά υεοεισα.γόμευα προϊόντα, άλλά βραχέως 
Θέλει κατασταθή ευ τώυ κ,υριωτέρωυ εί^ώυ τοΰ έμποοίου καί έφελ- 
κύσει περισσότερου παυτό; άλλου τήυ προσοχήυ τώυ κερδοσκόπωυ. 
Τιαάται δέ ήδη ένταύθα λ.16—λ.20 τό τούυιου ήτοι τά 232 γαλ- 
λόυια, άδιύλιστου, καί 2/—3/. τό γαλλόυιου διϋλισαέυου κατά τήυ 
ποιότητα καί βαρύτητα.

ΕΛΑΙΑ. Τά τής Γαλλιπόλεω; είς δεύτερα; χείρας τιμώνται λιο. 
36.10—λ.57, καθ' οδόν, περιλαμβαυομέυωυ τώυ έξόδ<ωυ, ναύλου 
καί ασφαλείας διά. τό 'Ηυωμ. Βασίλειον }.31, καί διά τό Κρουστάδ 
λ.31.10, Κρήτης τιμώνται λ.31 καί Μογαδόρας λ. 31.10 τό τού
υιου.

ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΊΙ άγοοά τώυ άλ-ιμμάτωυ ήτο λίαν ήσυχος κατα. 
τήν παρελθοΰσαν εοοομά^α. με μέτριας πράξεις· ή ζήτησις έκ μέ- 
οους τώυ εμπόρων ήτο μικρά καί όλίγαι μόνου παραγγελίαι έξετελέ- 
σΘησαυ. ΙΙολλοί άγοοασταί περιυέυουσι υά ίδωσιυ οποίαν ποοείαυ 
Θέλουσι λάβει αί τιμαί κατά τό διάστημα τού μηνά; πριν ή είσέλΘω- 
σιυ είς επιχειρήσεις. 'Υπήρχε δέ περισσότερα οιάθεσις διά πώλησιυ 
παραδοτέα τούς τρεις τελευταίους μήνας πρός Μ—17/6. Τήν 
παρελθοΰσαν Δευτέραυ ήτο σταθερωτέρα δι’ έτοιμου παράδοσιυ καί 
45/9 ποοσεγίοθησαυ διά τόν παρόντα μήνα, 46/. ζητούνται άυ.έ- 
σως, 46/. δια τόν Απρίλιον καί ’Ιούνιον, 46 9 διά τόν ’Ιούλιον μέ
χρι Σεπτεμβρίου, 47 6—47/9 διά τούς τρεις τε'/ευταίους μήνας. 
Βόεια ’Οδησσού έπληρώΘησαυ 43/., έτοιμα, προβάτεια 46/3, Με
σημβρινής Αμερική; 46 3, Αύστραλίας βόεια 44/6, και Άστεω; 
46/. καθαρά μετρητά. Αί τιμαί είς Πετρούπολιυ εΐυαι ήσυχοι είς 
τά 47// άργ. ρούβλια προκαταβολή καί 434 άργ. ρούβλια τοι; με- 
τοητοΐς παραδοτέα τόυ Αύγουστον.

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ.— Νεόκαστρου 4 Μαρτίου. (Έκ τής εγ
κυκλίου τού Κ. Ί&νάυυου Βάρκερ). Οί ναύλοι διά τήυ Μεσόγειου 
διατελούσιυ αναλλοίωτοι. ΊΙ άγοοά δι’ όλου; έν γίνει τούς λιμένας 
τώυ αποστολών, είναι λίαν άδραυεΐ;, ένεκα τή; έλλεί^εως πλοίων 
καί τή; σπάυεως παραγγελιών. Μόυου διά του λιμένα τή; Άλεξαν- 
δοίας διετηοηΘησαυ είς τά; λ.23 τό κήλ δι’ολόκληρου φορτίου γαιαυ- 
θοά.κ.ωυ καί λ.20 γαιάνθρακες δι’ έρυ,α. Λί τιμαί μετά τών εξόδων, 
ναύλου καί άσφαλεία; είναι ώς έξή;· Διά τά; 'Αθήνας 28,9, διά 
τήυ Άλεξάυδοειαυ 30/3, διά τήυ Άγκόυηυ 33/., διά τήυ Βαοκελό · 
υαυ 32 6, διά τήυ Κωυσταυτιυούπο/ιυ 28/9, οιά τά Γαδειρα 27/, 
διά τήν Γένουαν 31 3, διά τήν Λισβώυα 31 3, διά τήν Μεσσίναν 
28/9, διά τήν Μελίτην 27 9, διά τήν Νεάπολιν 30 9, διά τήν 
’Οδησσόν 28/9, δια τό Παλέρμου 29/9, διά τήν Σύρον 27/9, διά 

• την Τεργέστην 30,9, καί δια τήυ Έυετίκν 32/3. του τόνου.

ΊΙ άγοοά εΐυαι σταθερά, άλ- 
5^δ—ΙΟδ. τήυ λίτραυ, Αί

γυπτου ΙΟ^δ—ίδ^δ., Μαραυάμης 13^·
ΥΦΑΣΜΑΤΑ.— Μ α γ κ ε σ τ ρ ί α 4 Μαρτίου. Τί αγορά τώυ 

ύφασματωυ ητο καθ' ύπεροολήυ ήτυχος κατά τήυ παρ-λΘούσαυ εβδο
μάδα. Αί έξ Ίνδιώυ άπευΘαρρυντικαί ειδήσεις καί ή περί είρηυο- 
ποιήσεω; τού έυ Άμεοική έμφυλίου πολέμου προαίσΘησι; ήυάγκασε 
τούς άγοραστάς υά αποσ-υρθώσιν άπό τής αγοράς. Εί; τήυ αύτήυ 
καταστασιυ ήτο καί ή άγοοά. τώυ νημάτων, αλλ’ αί τιμαί αύτώυ ε- 
αευου λίαν σταθεραί. .

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.— Ή ζήτησις πρό- 
τήν παρελθοΰσαν ε^ομάΑα ήτο περιωρισμέυη, 
άφΘουου. Καλά γραμμάτια έκτοκιζουται πρό:

Ό δέ έκτοκισμό; εί; τά; κυριωτέρα; τής Ε 
ναι ώς έξής·

■ιαώνται

έκτοκισρόν κατά 
το δι γατ,ιικτιν.ίΐί

21 τοι; 0 ο·
ρώπη; Τραπέζει; ει-

Έυ ΙΙαρισίοις
Παρά τή Τραπέζη. 
....... 4 '-------τοίς 0/0

Έυ Βερολίνο)..........3 » » ..
Έυ Φραγκφόρδη.........2 » »
Έυ’Αμστερδαμρ........2^ » »
Έυ Τουρίνω................. 4s » »
Έυ Βρυξίλλαις.............4 » »
Έυ Άμβούργω............0 » »
Έυ Πετρουπόλει.........61 » »

ΧΡΕίΙΓΡΛΦΑ. Τά Αγγλικά χρεόγραφα 
μετρητοί; καί 931 διά τά; 10 Απριλίου. 
834, τά νέα όμως έξέπεσαυ εί; τά 72, 71 
4Ε τοίς Ο θ, 94|. Τά ’Ιταλικά επηρεα.σθ
τού 'Υπουργείου 'Ρικαζόλη καί έξέπεσαυ εί; τά 
ρισιαυά ήσαν 70φ. χΘές τήυ εσπέραν. 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ. (Μαρτίου 4.)

Ά αστερ δαμη ς β ρ αχυ π ρόθεσ μα

Παρά τή αγορά.
4 τοίς Ο,θ 
3 » »
3—31 „ 
21 τοίς » 
3ο»
3 » »
3 » »

» »
931—3 τοίς

8 
ιμώυται 
Τά παλαιά Τουρκικά 

, Γ. Τά Έωσσικα τώυ 
σαν ύπό τή; πτώσεως 

τά Πα-67ί—8

'Ροττεοδάυ.η

ίΐουξελλώυ

Παρισίων 
»

Μασσαλία: 
ψραγκγόρ·:

Τεργέστη; 
Κοπενάγης 
Πετρουπόλεως 
Μαδρίτης 
Κάοικο;
Λιβόρνου

βραχυπρόθεσμα

D

Μιλάνου
Νεαπόλεω;
Παλέρμου
Μεσσήνη;
Λισβώυο;
’Οπόρτου
Τά έυ κυκλοφορία τραπεζικά γ^ 

εβδομάδα ήσαν λίραι 20,047,640, 
λίραι 15,749,063.

ί/2
3/4

— 16 
1/4—18

18
—45
— 15

3/1—13.8 1/2
—20

11.16
11.18
11.18 1/2—
25.40 
23.40 
13.7 
25.13
23.42 1/2—45 
25.42 
118 
1-1.10
14.10 
9. 9 
32 
48 
48

8—1187/8
—15

—0. 12
1,2— !
5/8— :

30

5,8 
3/4
5,8

55
•50

25.47 1/2—50

90 ήμΕρώυ

40 — 1/8
120 —120 1/2
120 1/4—12 1/2
52 58— 3/8
52 5 8— 3/7

οκααάτια κ«· τξν παο.λθούσαν
τό δέ μεταλλικού χρηματικόν

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.(ADVERTISEMENTS.)
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

11ΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΒΟΥΤΙ1ΚΤΏΝ 
C. Ε. ΗΕΙΝΚΕ, 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

79, Great Portland St. London.
Ειδοποιεί τούς ίόιοκτ-ήταζ πλοίωνΐμπό- 

ρουζ, πλοιάρχους κτλ. κτλ.Ί ότι πολλαί βελ
τιώσεις εγενοντο ευ τω καλύ//μα, ι ς ής χεφα- 
λ.ή, και τή λοιπή ενδυμασία । ον ρ ,*.  ι'ηκτοί1, ή> 
γέρων δύναται νά μένη οουν πλιότερου )έλει 
έυ τω ύδατι, πρός έςα/ογήν πραγμάτων^ 
σπόγγων καί μαργαριτών I' ιοΰ της 
Θαλά.σσης1 πρός α·. τούιυ.ς η -ος κατασκευήν 
θεμελίων λ.ιμϊυωυ ή γενυρων πρός επισκευήν 
αυτών.

Α'. τάξεως μεταλλίου εν ττ, 'Αγγλική εκθέσει τοΰ 1851 καί έν τή Γαλ
λική τού Ιδύ.). 'Υποβρύχιος μηχανικός τής 'Αγγλικής^ Γαλλικής, ‘Ρωσ- 
αι/.ή;, 'Ισπανικής, ϋυρτογαλ.λικής, Καναδικής, ΙΙεριοίανής, Βραζιλιανής 
καί Ίυδιχή? Κυοερνήτΐως·
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Ο ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣ KAI ΕΚΤΕΘΕΙΣ ΕΙΣ TUN ΜΕΓΑΛΗΝ

ΕΚΘΕΣΙΝ TOY 1861 TOY OYAIT
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ.

Έθ'ωρήθη ύπό πβρπιου oixxosiw txrpuv ώς ή άηοτε/ε· 
σματιχωτέρχ έγεύρεσις εις την Θεραπείχ-j τής εντεροχοί).η;. 
Χρήσις χαλυβίίνου ελατηρίου, ποΠάχις επιβλαβή έχοντος 
άποτελέσ/ζατα, ίέν γίνεται· είναι απαλόν ύπόοε/χα περί το 
ouu.sc οεοεμενον^ ένω ώς άνΟιστα/ζένη ούνα/χις υπάρχει τό 
ιτροσχεγχλχιον καί τό π^ονο/ζιουχον μ. ο· 
X λ ί ο ν εύζολώτατα και εγγύτατα ττροσχρμοζόμενχΊ ώστε 
ουοχμΰζ γαίνονταΓ ίύναται οέ τις καί κοι/ζώ/ζενος νά ρέ^η. 
Πρ^ιγρα^ην ούναταί τις νά λάβη άαα αιτήσει, καί ό έπί- 
ΰεσ/ζος άποστέλλεται οιά τού τχγυορομείου^ άν άποσταλή 
προς τόν ίργοοτχσιχρχ^ν Mr White, 228, Piccadilly, 
London, ή περίμετρος τοΰ οώμχτος, ύΰο δακτύλους κάτω

θεν τοΰ ισχίου.
Τιμή ετεροπϊ.εύρου επιδέσμου 16»., 21., 26». 6ύ. και 31». 6».
Τι/χή ά/ζ^ιπλεύ^ου 31». 6<L, 42»., καϊ 52». 6ο.
Τι/ζή ό/ζ^αλικού έπιίεσ/ζατος 42»., καϊ 52». 6<L

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΔΙΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ, κτλ.

Δι’ εξογκωμένα^ φλέβας καϊ δισ. πάσας τάς εξασθενήσεις*  καϊ εξογκώσει 
τών κνημών, εξαρθρώσεις κτλ. Είναι πορώίη, λεπτά καϊ εύθηνά, καϊ 
γοροΰντκι ώς τά συνήθη περιπόδια. Τιμή 4». 6<L, 7». 6., 10»· καί 16». 
έκαστον.

JOHN V HITE, έργοστασιάρχης.
228, Piccatilly, London

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.
^ΑΡΤΟΙΤ 6,1862.]

ΑΛΟΙΦΗ ΤΟΥ ΩΛΛΟΥΑΙΗ.

ΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΤΟΥ SINGER.
72, Cornhixl, London, Ε. (’.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ

ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ.
(ΛΡΙΘ. 88.)

Δια παντοειδείς πόνους καϊ άκη οπουδήποτε 
τοΰ σώματος.

Ο πάσγων ωτερικώς εξωτερικήν επιζητεί θεραπείαν. Τω δέ εσωτερι- 
κώς πάσχοντι μαίνεται απίθανος ή εξωτερική θεραπεία- καί όμως τό ά
λας οιαπερα το κρέας, όσον δήποτε παχύ καϊ άν η, καϊ αύτά έτι τά όςά. 
Ούτω διά της αλοιφής ταύτης δύνανται νά θεραπευθωσι καί αύτά τά έν-

JOHN GOSNELL & Co. (πρώην Price & Gosnell
Π^οσκαλούν τήν προσοχήν τού κοινού εις τά ακόλουθα μ.ύρν:

Τού JOHN GOSNELL & Co. , αί άρωμχτι/.χί βρύσεις, πιεζόμεναι εκ
φέρουν γλυκυτάτην εύωόίαν.

Τού JOHN GOSNELL & Co., ή οιύλισ/ζένη λεβαντϊς συνιστάται διά 
οωμάτια ασθενών καϊ ώς ή καλλίτερα καϊ γνησιωτέρα τών όσων έξ άν- 
θέων γίνονται.

Γού JOHN GOSNELL & Co·, τό γνήσιον καϊ μελανόν σαπούνι τού 
Ούΐντζωρ είναι οικονομικόν καϊ παλαιόν. ’Εξαλείφει τήν κοκκινάδα καί 
σκληρότητα τού δέρματος, καί καθιστά αύτό λεΐον καί λευκόν.

Γού JOHN GOSNELL & Co. Εύγενές αρωμα είναι τό ευγενέστεοον—
Τό ΕΙΓΕΝΕΣ ΠΑΧΥΜΕΡΟΝ (πομάία) συνιστάται οιά τήν εύωόίαν 

του καϊ τήν τής αύξήσεως τής κόμης επιρροήν του.
ΤόΕΙ ΓΕΝΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ όιαγημ. όΐζ τό κα).).ίτερον καϊ μχ).α/.τιχώτερον 
Τού ΓΛΡ1ΒΑΛΔΙ1 Η ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ είναι τό έκλεκτότε^οον μ.ΰρον, 
Τ^ΰ JOHN GOSNELL & Co. ή ζύμη οιά τούς όόόντας είναι ή καλ- 

όλων τών κόνεων, ασπρίζει τούς οδόντας, προστατεύει τόν σρ.ά/.- 
τον καϊ δίδει εύωόίαν εις τό στόμα.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΒΑΦΙΙ ΤΚ.Σ ΚΟΜΗΣ βεβαία να σχηματίση κάθε είδους 
μελανού ή μ.αλι φυσικού χρήματος. Δέν βάπτει τήν κόμην καί δέν έχει 
δυσωδίαν.

Δια κυημαλγιας, στηθαλγίας, καϊ χρόνια έλκη.
Η αλοιφή αύτη αείποτε, έθεράπευσε τραύματα, πληγάς, έλκη, ώς άπο 

Οιίκνυεται υπό τών πιστοποιητικών τών ώς αθεράπευτων άποβληθέντων 
έκ νοσοκομείων, καϊ όμως διά τής αλοιφής ταύτης θεραπευθέντων.

Al ζπι,^ρμ,ικα καϊ σκουρβουτίκα νοσήματα.
Εις ταύταή αλοιφή πρέπει νά συνοδεύηται δια καταποτίων καθαρι·> 

στι/.ών τού αίματος, ενώ εκείνη ενεργεί έπϊ τού δέρματος.
Al ν δ ρ ω τγ α.

Τό νόσημα τούτο σπανιως θεραπεύεται διά συνήθους θεραπείας. Πρέ
πει να γεινν] άφθονος χρήσις αλοιφής καί δραστήρια τρίφις τών πασχόν- 
των μ.ερών, τουλάχιστον όϊ$ τής ημέρας πρός εξουδοίτέρωσιν τής παθή- 
σεως. Ο πασχών πρέπει νά τρώγη άγθόνως ζωικήν τροπήν, νά διατρί- 
βρ οσον τό δυνατόν εις ύπαιθρον, καινά λα/ζβάν/j τά καταπότια κατά 
τάς εντύπους οδηγίας πρός έπίτευξιν τής θεραπείας, έκτος έάν ήναι εις 
τοιαύτην ηλικίαν, ήτις απαιτεί παράτασιν τής θεραπείας πρός έξάλει- 
ψιν τού νοσήματος.

Ο,^ελούσι δε ή τε άλοιγή καί τά καταπότια εις τά εξής νοσήματα τούς 
ρευματισμούς, τήν ποδαλγίαν, τήν πλευραλγίαν, τήν κεφαλαλγίαν, τούς 
πονολαίμους, τ αποστήματα, τόν καρκίνον, τούς λειχήνας, τά χέυ.εθ/α 
τάς ραγάδας, τά εξογκώματα τών αδένων, τάς αιμορροΐδας, τούς κά 
λους, τά δήγματα τών κωνώπων, καϊ άλλων οχληρών μυιών, τήν <ρ(- 
στουλλαν, τά καύματα, τάς δοθηίνας, τά περικνώματα, σά έξανθήματα, 
τας τυλώσεις, τάς χοιράδας, επιδερμικά -‘οσήματα, πληγά:, 'έλκη, καί 
καθεξή

OJ Τμ inl ■

ουτων μηχανών τής
, . Γ·* η1

ΡΛΠΤΑΣ, ' 
ούς, μοδιςτα:

"is, Λτοι ee' 

υποδιιμΛτ^ 
ΤΑΣ ζζί εί.

οιν εν ’Αγγλία, Ιρλανδία 
τια, Γαϊ.ΐ.ία, Γερμανία,
•Ρωσία ζαί άλλαι; χώραι·' 
Εδρώπη;. Πάτα
λει νά ηναι κάτοχος μιζ. " 
ΤΤ.; μηχανή;· διότι δι’ 
ναται^ να αατατν.ευάξ^ ό ‘ 
ποτέ εργον τή; ραπταή; ’

Πά5 έργοοταοιάρχη;, ίσ7Ι -
θελει ν.ερδίτει περιοοότερον J1

ταχϋτζρον ή διά τή; γ^ζιρό;, 
τ'θν μηχανήν έν τώ έργοστχοίω του. 
παντ'ο; άλλου τρόπου. Αί μτ,χαναί 
ρό; ραψιμον ζκί τό εργον αυτών άπεδείγβη προτιμώτορον ή 
Τούτο δί απέδειξαν τά έν Αγγλία τοοαύτα ναταοχευανΟεντα

α; Λαμπρότερα; μηχανα; ει; θή/ια; παντό; είδου; J
<ιν, ών αί τιμαι είναι από λίρα; 15 εω; 20 ίζάστζ;. *3  

χρήσιν τών ραπτών ζαί ύποδηματοποιών πρό; J

θννοιν τή; ϊγημερίδο; τα 
μα;. Αιαταγή τυνοδευομ

θέλει λά'·
ιινόμενο; ε

ζαί πρό; τόν κ. John F. Ο’Βιηε

τ ο ; έπί τινο; Ζί^ 
ταγαί δύναντ^

Τού JOHN GOSNELL & Co. προνομιούχος βούρτσα ταυτοχρόνων 
παστρεύει καϊ λαμπρύνει τήν κόμην.

Στέλλονται κατάλογοε παντού καί διαταγαΐ έκτελουντα· Κατασκευά
ζονται 12, Three King-Court Lombard St. London,

Γά καταπότια καϊ ή αλοιφή πωλούνται ^ς τό κατάστημα τού καθη· 
γητού'Ωλλουαίη(Πο11θΛνηΛ·)224 Strand, prbs de Temple Bar, a Londres, 
και παρά πασι σχεοόν τοίς έντίμ.οις ιραρμακοπόίλαις τού πεπολιτισμένου 
κόσμου—Τιμή Ισελ. Ι’ό., 4σ. 65 , 11»., 22»., καί 33». έκαστον δο- 
χειον κατά τό μέγεθος. Ό τά μεγαλείτερα λ.α/ζ.βάνων έχει μεγαλειτέραν 
ωγέλειαν.^ Οδηγίαι διά τόν πάσχοντα έξ οίουδήποτε νοσήματος προσκολ- 
λώνται έν έκάστω δοχείω.

ΗΌ L LO W AY-
ΧΑΠΙΑ ΚΑΙ ΑΛΟ1ΦΑ1.

Ζητούνται Πράκτορες
Εν ΕΙ.λάΰι ζαί οπού α).)ου Siv υπάρχουν τοιούτοι τρος τΐύι'λ-^νιν τώζ 

οόο τουτω» ·περΎήμων ίχμιτι/ών. Όστι; im9up.a νχ εχγτήν πραχτο- 
ρίχντου Κχτχστήμχτ^ Holloway, 241, Strand, London, ούναται ζά 
απευθυζθ>ϊ κατ’ ίΰθάαν τήν ανωτέρω δαύΟνντιν, τυμξ^αζόμ.ίνο; πιρι 
τή; προμήθεια;. Γ'

τήν Ανατολήν τώ» μηχανών τούτων, ίν αξιόχρεο,; τι; ήθελεν όναέ·Α 
να γείνρ πράπτωρ ήμών θέλομεν τόν ί^δ.άοει διά μηχανών ζαίτώ^ 
ραχωρήοει γενναία·/ ύποτίμητιν τών ανωτέρω τιμών.ι. Μ. SIKGER & Co. 72, Cornliill Ε C.ΩΡΟΛΟΓΙΑ BENSON.

Χρυσά πωλούνται άπό 4 εω5 100 -/uizsaj.
’Αργυρά . . 2 . 50 .

ΤαώροΑά,,α οτέλλονται πανταχοϋ δί έξόδων τοϋ ώρολογοποιΛ 
Αιεύθυνσι; 33 ζαί 34, Ludgate Hill, London Ε. C.

Παραγγελίαι δύνανται νά σταλώσι ζαί πρό; τόν Κ.

J. F O’BRIEN,33, Brompton Square.

ΠΑΓίΧΚΑΙ ΨΥΧΟζ
> ΦΥΛΛΑΔ1ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΟΝ

ΠΕΡΙ ΟΛΩ2 ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΗΧ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑ
ΡΑΓΩΓΗΝ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΟΥΣ· 

(ΔΓ οίκ,ακάε άζάγζαν),

Διά τεχνητών η φυσικών μέσων,
Ούαη; ολω; νέα; έγαρμογή; τή; γνωστή; αρχή; τού 

έμ&όλου τή; αντλία; ζαί έπιτυχώ; έραρμοσθείση; 
εί; τήν ψηζτιζή» μηχανήν ζαί τό» ^ήζτη» δίνου 
τού ASH.

Προζομιοζ διά την μηχανήν έόόθη τόνΊανονάριον τον 1861.) 
Τό γυλλάδιον άποστέλλεται έλευθέρω; διά τού τα

χυδρομείου έπί τλί αιτήσει πρό; τόυGEORGE SIMPSON
Μόνον κατασκευασκευαστήν τών μηχανών, 

315, Oxford-St., πλησίον Harewood Gates, London.

ΣΗΜ. Tj ^υλλάδιον τούτο δίδει άκριτή περιγρα^ήυ 
Τής μόνης εντελούς καί άξιολόγου /μηχανής τής πχρχ- 
γωγούσης πάγου (εις τά θερμά κλί/ζατα) καί ταχέως 
φυχρχινούσης τόν οίνον κτλ. όμου ή χ ω ρ ι σ τ ά.

ΤΟΙΣ ΕΜΠΟΡΟΙΣ ΚΑΙ Π ΛΟΙΟ- 
ΚΊΉΤΑΙΣ.

Ua ρ ίσιων ζαί Αον δ ίν ου χαθ ρεπτών 
/αίοίχιαχών επίπλων έ ρ γ ο ς ά σ ι ο ν, 398 
ζαί 399, Oxford-street, London W., συατηβέ» τό 
1822. Ό Charles Nosorn προσχαλεϊ τοΰ, έπιθυ- 
μ.ούντα; νά επιθεωρήσωσι τά χεχρυσωμένα οίχιαχά 
έπιπλα άριστη; χατασχευη; συνιστάμενα έχ χαθρεπτών 
τού τοίχου χαί Tijs τραπέξη; παντό; εϊδ-.υ; τραπεζών 
διπλών χαΐ μονών, χωμών, χαθεχλών, γραφείων, χορ- 
νιζών είχόνων, ανθοδοχείων, χτλ. χτλ. Τό χατάστημα 
τοΰτο άπέχτησε μεγίστην γήμην διά τά; άριστα; 
ποιότητα; τοιν πραγματειών του. Οί πλοιοχτήται ίδίω; 
όγείλουσι νά έπιστήσωσι τήν προσοχήν των επί τώ» 
έπιπλων τοϋ χαταστήματο; τούτου, χατασχευαζομένων 
πρό; στολισμόν τών αιθουσών χαΐ δωματίων τών 
πλοίων. Είσοδο;, 398 ζαί 399, Oxford-street. IV. 
Ερ7οστασΙΟ», 3 ζαί 4, Great Chapel-street, ζαί 
10-, Bean-Street Διατα/αϊ πρέπει νά στέλλωνται 
προ; τόν κ. J F. O’BRIEN, 33, Brompton Sq. S.W

________  London

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΚΑΠΝΟΣ πρό; W/^v 
λίτοαν. Ό βονλόμενο; δύναται νά εχγ δείγμα, αμ: ά- 
ποτανθγ πρό; τόν κ. κ , 19, Shanncn Terrace, Broke Road, Dalsiton

BENJAMIN FOWLER & CO., WHITEFRIARS ST-LfLEETST. LONDON, 
KATASKEYASTAI ΠΑΝΤΟΧ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

El ΜΕΤΑΚΟΜ1ΣΤΩΝ Ή ΣΤΕΡΕΩΝ, ΔΙΑ ΒΑΘΕΑ *H ΜΗ ΦΡΕΑΤΑ, ΕΝΤΟΜΑΣ, ΔΕΞΑΜΕΓ ΑΣ, ζτλ., ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟ’ΤΑΤΙΛ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ, ΤΗΝ ΓΕΩΡΔΙΑΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕ1Σ KAI II/ΟΣ ΠΑΝΤΑ ΑΛΛΟΝ ΣΚΟΠΟΝ “ ’

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΣΩΝ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, ΙΠΠΟΥ, ΥΔΛΤΟΣ, ΑΝΕΜΟΥΉ ΑΤΜΟΥ.
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Αγγλίας xfld έκΤί»

Αρ. 82. Τού Φάουλερ σφυρήλατοι σιδηραί 
και ευμετακομιστοι αντλίαι χρήσιμοι είς τούς 
εργολάβους και ανασκάπτοντας, οίουδήποτε μή- 
*ου?, εχουσαι σωλήνας διαμέτρου 4 μέχρις 9 
δακτύλων.

Αι ^ελτιω^εϊσαι χυταϊ. και μετέπειτα 
τρυπωμένοι αντλίαι διά γενικού? σκοπούς με- 
τ ορειχαλκινων γλωττίδων κασσιτερωμένων ά- 

π,(Ρι^ρ^τών η μετά δέρματος διά μέσου 
JiaRlKT^oo1' με'^ρι· ? Sa.KT· άμετρος σωλήνων. 

οο και SJ. Αι με δύο σωλήνας άντλίαι τού 
Φάουλερ) σφυρήλατοι σιδηραί καϊ φορηταϊ διά 

ατμού ενεργούσαι είς οίονδήποτε μήκος 
και βάθος Αίαμετρος σωλήνων 6 μέχρι 30 δακτ.

134. Φορηταϊ ατμομηχαναϊ τής άρίστης νεω- 
τερας κατασκευής πρός άντλησιν, πριόνισιν, πε
ριστροφήν, κτλ.δι ένοικίασιν ήπώλησιν.

' ’ Προνομιούχοι άντλίαι τού Φάουλερ μέ 
παράπλευρους γλωττίδας καϊ εύκόλως έπιδιορ- 
L?^nnαt\fαl'λαλά?iω^t*,’ άρειχαλκίνους κα- 
δισκους. Μεγεθος 2| εως 5 δακτ.
• 01 —At προνομιούχοι φορηταϊ πυροσβεστικαϊ 
αντλίαι του Χόλμαν είναι υπερβαλλόντως άπλαί 
τίμ Τ^€σματικαι K£u ΐσχυραί, εί? πολύ μέτριας 

8θ. Φορηταϊ άντλίαι, σφυρήλατοι δι’ έργο-

:ίίζ;ζ

Μ· μ >■-■ ■>·■ >->·*■ ^·. -,.·

λάβους μ.€τ όλ,ισθαίνουσών γλωττίδων. 4 μέχρις 
9 δακτ. διαμ. σωΧήνιυν.
. Δ· Δί βελτιωμένοι μικραϊ άντλίαι
^ι. ?:7f3^KV1TLa' καί υποστέγους κήπους, φέρουσαι 
τό ύδωρ όπου τάς διευθύνουσι μέ όρειχαλκίνους 
γλωττιδας. Α,κρα διά μολυβδίνους περιαιρετούς 
ή μετά δέρματος διά μέσου σωλήνος.

, .Α- Ωσαύτως άντλίαι, φέρουσαι μακράν 
το ύδωρ μέ κρουνούς έχοντας ενώσεις κασσιτε
ρωμένος περιαιρετάς ή ετοίμους διά χαμηλούς 
σωλήνας και άκρα ομοίως.

38.—Φορηται, σφυρήλατοι, σιδηραί ή χάλκι
νοι αντλίαι επι τρίποδος μέ βελτιωθείσας γλωτ- 
τίδας καί ενώσεις μετ’ ευκάμπτου έξ Ινδικού 
κόμμεως σωλήνος.

1θ· Άντλίαι προνομιούχοι τού Χόλμαν ώ- 
θοΰσαι μακράν τό ύδωρ μετά δύο σωλήνων εξ 
°Ρζ^χάλκου, μετά θυρών εις τάς γλωττίδας, τρο
χού καϊ περιαιρετών χειριδών, όπως προμη- 
θευωσιν ύδωρ εις δεξαμενάς οικιών κτλ.

. θΡ^ιχάλκιναι ή σιδηραί άντλίαι διά βα- 
θεα φρεατα μετά τετραγώνων άκρων καϊ διαφό— 
ρων μηχανισμών προς ενέργειαν.

^■—^άουλερ όρειχάλκινοι ή σιδηραί άντλίαι 
με τρεις σωλήνας διά βαΟέα φρέατα μ«τά ή άνευ 
μηχανισμού προς κίνησιν δι ίππου ή άτμού. Τών

σωλήνων ή διάμετρός έστι 24 μέχρι 12 δακτύλων 
^■—Προνομιούχο', άντλίαι τού Χόλμαν δι- 

νΔης^ ενέργειαςt κατάλληλοι είς κίνησιν δι’ατ
μού ή ίππου.. Σωλήνων διάμετρος 3 έως 15 δα
κτύλων. Αί άντλίαι αύται είναι εξαίρετοι διά 
πλινθοποιεία, εργοστάσια καϊ άλλους σκοποί ς.

15.—Άντλίαι πεποικιλμέναι διαφόρων ειδών. 
Εικονογραφίαι τών αντλιών τούτων μετά τών 
τιμών αύτών δίδονται.

1θ·—Βελτιωμε'ναι, ώθοΰσαι τό ύδωρ ή ού, όρει- 
χάλκιναι ή σιδηραί άντλίαι, έπϊ σανίδων μετά 
κασσιτερωμένων, πιριαιρετών ή μετά δέρματος 
διά μέσου κρουνών καϊ άκρων. Διάμετρο? σωλή
νων 2 μέχρι 5 δακτύλων.

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

60.—Βελτιωμένοι υδραυλικοί άντλίαι πρός 
ανύψωσιν τού ΰδατος είς ικανόν ύψος, όπως έκεί
θεν καταπιπτη είτε ως καταρράκτης ή νά άνα— 
βρύη ως από πηγής.

86. Φορητοί άντλίαι μετά κεφαλών στερεών 
κατάλληλοι διά βάθη 30 μέχρι 200 ποδών, ών οί 
σωλήνες εχουσι διάμετρον 3 μέχρις 9 δακτύλων 
ενεργουσαι δια χειρός ή άτμού.

Ρύρισκόμεθα έν μεγαλείτερα ανησυχία ή πρό- 
, οο'ί ένεχα τ“7 ές Ελλάδος άφικνουμένων άν- 

©ατικων ειδήσεων, έξ ών αί μέν λέγουσιν, ότι 
' ϊαφύλιος πόλεμος προοδεύει, άλλαι δέ δλως τό 
ξαντών, οτι δηλ. κατευνάσθη, ότι τό σύστημα 
'λλα^ε και Β·ιχρα β'·α έπήνεγκεν ό,τι ή φρόνη- 
σ,- καί τό διορατικόν τής διπλωματίας ώφειλε 
ι'ί προλάβή πριν ή τά πράγματα φΟάσωσιν εις 
ζόν βαθμόν τούτον. Ή γαλήνη αΰτη, άν καί 
<ροζ πολλούς φαίνηται ώς φοίνιξ τής έπανερχο- 
ηένης τάξεως, ζαί παρά πο/.λών διερμηνεύηται

διατράνωσις του, ότι τό Έθνος δέν συνεμερί- 
σθγ; τών επαναστατών τό κίνημα, πρός ήμας δ- 
α,ΐύζ, οίτινες, ώς καί άλλοτε είπομεν, προτιμώ- 
«,εν νά βλέπωμεν τά πράγματα ύπό τήν μελανω- 
ςέραν αύτών έποψιν, διότι έν έναντία περιπτώσει 
κίϊσα άκτίς φωτός τό μετέπειτα μένει ύπέρ ήμών, 
πρός ήμας, λέγομεν, τούς πάντοτε Τειρεσίας 
οιωνών κακών, τοιαύτη γαλήνη είναι χείρων μιας 
γγιας τών κυβερνητικών στρατευμάτων ή μιας 
νίκης τών δυσηρεστημένων. Ήδη ότε έχομεν έ
νώπιον ήμών τά ονόματα τών άμέσως ή έμμέ- 
σως συμμεριζομένων τοΰτο τό κίνημα, καί τήν 
προζήρυςιν τής προσωρινής κυβερνήσεως, είμεθα 
είς κατάστασιν νά κρίνωμεν κατά πόσον έν τοίς 
απλάγχνοις τής ήμετέρας κοινωνίας at £>ίζαι τοΰ 
τοιούτου καρκίνου είναι έξηπλωμέναι, ζαί άν ή 
^ττα τών Ναυπλιωτών δύναται όλοτελώς νά τόν 
έκριζώση. Καυτηριάζων τις πρός καιρόν τάς ά- 
ναφυομένας ύπερσαρκώσεις μιας τοιαύτης ζωο
λόγου νόσου, τι άλλο έχει νά περιμένη ή τήν 
μετ’ ού πολύ άναφάνισίν της μετά πλείονος ορ
μής; Ούχϊ, άς μή κολαζευώμεθα έπί ματαίω, ότι 
ή 'Ελλάς δύναται μακρότερον δι’ όπισθοδρομικών 
μέσων νά κυβέρνησή καί προοδεύση.

Καί άποδοκιμάζομεν καί άποστρεφόμεθα τάς 
επαναστάσεις, πλήν έπανάστασις άπορρέουσα 
ούχϊ έκ τής φιλοδοξίας βασιλικόίν τινων μνηστή
ρων, διότι τοιουτοι εύτυχώς παρ’ ήμίν σήμερον 
οέν ύπάρχουσιν, ούδέ έκ μέρους τινών άπλών 
δυσηρεστημένων διλοχιών του στρατού, άλ)ύ ά- 
ναβρύουσα κατά τήν αύτήν ώραν είς πάσαν τάξιν 
τής ελληνικής κοινωνίας, τούτέστι μεταξύ ύπουρ- 
γών ύποψηφίων ή πρώην ύπουργευσάντων, με
ταξύ τών μεγαλοκτηματιών, τών άνωτέρων ζαί 
κατωτέρων οπαδών τής Θέμιδος, τοΰ μεγαλείτέ- 
ρου μέρους τοΰ στρατού ζαί τέλος μεταξύ τοιού- 
των πολιτών, οίοι έν ούδεμια υπέρ ή κατά ποτέ 
συναφεία ησαν μετά διεπούσης κυβερνήσεως, 
πλήν έπανάστασις, λέγομεν, τοιούτου είδους εί
ναι άξία σοβαροτέρας προσοχής τε ζαί μελέτης.

Ή έπανάστασις αΰτη άνεφύη έζ τριών άναμ- 
οισβητήτων αιτιών ά.) διότι τό νΰν ύπουργείον 
ota τής βιαιοπραγίας του έπάσχισε νά ζατασυν- 
τρίψή τό άρειμάνιον πνεύμα τοΰ Έθνους, μάλι
στα καθ’ δν χρόνον πάσα χώρα συνεταράσσετο 
υπέρ τών έθνοτήτων β'.) διότι έζήτησε συμμα- 
χιας μετά τών άδιαλλάζτων φυσικών έχθρών ή- 
μώε ζαί γ'.) διότι διά τών εισαγγελέων ζαί χω
ροφυλάκων μετέβαλε πάντα νόμον είς άπλήν σα
τραπικήν επιταγήν. Δεδόσθω, ότι ή έζραγείσα 
επαναστασις κατευνάσθη, ζαί τό αύτό σύστημα, 
«ι αύται πράξεις έπανέρχονται είς τήν ήμετέραν 
Κυβερνητικήν σκηνήν· έρωτώμεν ή τύχη τής Ελ
λάδος θέλει καλλιτερεύσει ή χειροτερεύσει ; Δε- 
νοσθω, ότι ή ένεστώσα κυβέρνησις έξήλθε νικήτρια 
Χ®ι τροπαιοΰχος κατά τοΰ κινήματος έζείνου, ή- 
τΐς ΐνα ζατορθώση τοΰτο πρέπει πρώτον νά βά- 
ψή τάς χείρας αύτής είς τό αίμα τών έαυτής Ου- 
Ρ-ατων, θέλει δυνηθή έπί πολύ έτι νά διατηρηθή ;

οπερ ζαί σζολιώτερον, ν’ άλλάξη πορείαν, νά 
«^ακτήση τήν άπολεσθείσαν έθνιζήν εύνοιαν ζαί 
τέλος νά έξιλεώση τούς πολυαρίθμους συγγενείς 
τε ζαί φίλ.ους ζαί τοσούτους όμόφρονας τών ά- 
^τυχόντων καί τιμωρηθησομένιον επαναστατών; 
λ?Χ1’ βεβαίως, ή μία οπή τοΰ ράκους ραπτομένη 
^ελει τανύση αύτό καί ούτω άνοιχθή περαιτέρω 
α/'λη μεγαλείτερα. Δεδόσθω όμως καί τό έναν- 
τιον, ότι δηλ. ή έπανάστασις δέν κατευνάσθη,

άλλ’ έπαντίας διαδίδεται, ότι ή κυβέρνησις έμ- 
βαίνει εις μεγάλα έξοδα, καί είς άπαντησιν αύ
τών καταφεύγει είς δάνεια, τότε τί τό προκυψό- 
μενον ; οι ζαίοντες ήδη σπινθήρες είς τήν πρώ- 
την τοΰ άνέμου πνοήν θέλουν άναφλεχθή, αί πυρ
καϊαί θέλουν έξαγριωθή καί τότε Κύριος άς φει- 
σθή τής Ελλάδος έκ τών σκηνών, δσας μόνον ό 
είδώς τήν ιστορίαν τών έμφυλίων πολέμων μας 
δύναται νά φαντασθή καί προΐδη.

Τούτων ένεκα είπομεν άνωτέρου, ότι ή γαλήνη 
καί ή στάσις αΰτη ού μόνον δέν είναι άγγελοι 
έλπίδων σωτηρίων, άλ.λά τούναντίον άγουσιν ή- 
μάς είς τό νά πιστεύσωμεν, ότι όσον ή έπιτυχια 
τών στρατευμάτων τής κυβερνήσεως βραδυπορεί, 
κατά τοσούτον αυτή θέλει περιπλεχθή έπί μάλ
λον καί μάλλον είς τόν ύπ’ αύτής κλωσθέντα μί
τον, έξ ου μόνον ή βασιλική χειρ διά τοΰ ψαλλι- 
δίου τής ’Ατροποΰ δύναται νά άπαλλάξη πάντας.

Τοιαύτη είναι ή λύσις τοΰ έΑληνικοΰ ζητήμα
τος, όπερ τόσον ήπλ.οποιήθη, ώστε και αύτά τά 
νήπια δύνανται σήμερον περί τούτου νά γνωμο- 
δοτήσωσιν, ότι δηλ. ίνα διατηρηθή ή ήσυχία τού 
τόπου, ϊνα παύσωσιν αί αίματοχυσίαι καί ίδη τό 
τάλαν έθνος ήμών φαεινοτέρας ημέρας, άπαλ- 
λαχθή δέ ό θρόνος τών άπειλούντων αύτόν κιν
δύνων, πρέπει οί περινούστατοι γόνοι Μιαούλη, 
Βότσαρη ζαί Κουντουριώτου νά παύσωσιν άνευ 
άναβολ.ής μετά τών ύπαλλήλ^ων βουλευτών τοΰ 
ζυβερναν τήν Ελλάδα. Χθές έδείξαντο ήμίν, άν 
ησαν ίζανοί νά πράξωσί τι, ώστε θέλει είσθαι τής 
έσχάτης μωρίας νά έλπίζη τις, ότι αύριον Οά ζα- 
τορθώσωσι ζάτι τι εύγενέστερον, άν όχι άνώτε- 
ρον. Καί άν ή έπανάστασις τοΰ Ναυπλίου ήθελε 
ζατευνασθή, τό έπιζρατοΰν ζυβερνητιζόν σύστημα 
δέν θέλει βραδύνει νά γεννήση δεινά έτι μεγαλεί
τερα, δεινά, ών τό τέλος ούδείς δύναται νά προΐ- 
δη ποΰ θέλει λήξει.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΒ]ΔΟΜΑΔΙΑ I Λ.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ, rj 5»> Μαρτίου 1862.Ούδέρ Ιν τω κόσμω, ούδεμια ev τί] γί} ανθρώπινη 
δύναμις δύναται επϊ πολύν χρόνον να προβάλληται 
πρόσκομμα κατά τής προόδον των πολιτικών κοινω
νιών. Οί νόμοι, οί επικρατοΰντες ev τω φυσικω κοσμώ, 
ισχύουσι καϊ ev τω ήθικω κόσμω, καϊ τοσούτον μει- 
ζων εστιν ή τάσις τον ανθρωπίνου πνεύματος είς τά 
πρόσω, 'όσον μείζονά είσι τα παρεμβαλλόμενα προσ 
κόμματα. Το παν κινείται περιζ ήμών καϊ οί αύτοϊ 
νόμοι, οίτινες διευθύνουσι τάς κινήσεις τών ουρανίων 
σωμάτων, διευθύνουσι καϊ τήν ορμήν τών λαών προς 
ίκπλήρωσιν τοΰ προορισμού αύτών. Λαμβάνοντες τήν 
δάδα τής ιστορίας, καϊ διερχόμενοι τάς τού παρελθόν
τος εποχάς, άνευρίσκομεν τήν άδιαλειτιτον ανάπτυζιν 
τού μεγάλου εκείνου νόμου, οστις ισχύει εν τή ανα- 
πτύζει ού μόνον τοΰ ατόμου καϊ τοΰ έθνους, αλλα και 
άπάσης εν ^ένει τής ανθρωπότητας. Ανθρωποι μέχρι 
χθες καϊ πρώην τόν δουλικόν ΰπομενοντες ζυ”/ον ώς 
κτήνη, (ίναπνεουσιν ήδη τήν τερπνήν τής ελευθερίας 
αύραν' άνθρωποι μηδεμίαν μέχρι τοΰδε τολμοιντες νά 
εκφράσωσι γνώμην κατά τού «ούτω βούλομαι, ούτω 
διατάττω» τών δεσποτών, ιϊποτολμώσι νΰν καϊ τα νο
μοσχέδια αύτών νά ιιπορρίπτωσι, καϊ την πλήρη ανε
ξαρτησίαν τής συνειδήσεως αύτών νά έιποδεικνύωσιν' 
άνθρωποι τέλος ύπό φοβερού πιεζόμενοι κυβερνητικού 
συστήματος μετά πολλάς ματ αίας ειρηνικός συμβου 
λάς, δράττονται τών οπλών καϊ επιφερουσι φοβέραν 
πληγήν κατά τοΰ ολέθριου συστήματος, τοΰ παρεμ
βαλλόμενου προσκόμμ.ατος εις τήν έκπλήρωσιν τών 
ιερών καϊ νομίμων αύτών πόθων. Ταΰτα δε πάντα 
πράττονται, ϊνα εκπληρωθή ό ιερός εκείνος νόμος,όπις 
ωθεί άκαταπαύστως τό άτομον, τήν οικογένειαν, τό έ
θνος καϊ σύμπασαν τήν ιινθρωποτητα, εις την πραγ
ματοποιήσω άνωτέρων τινών πολιτικιάν, θρησκευτι
κοί καϊ κοινωνικών ιδεών.

Έν ιϊπάσαις σχεδόν ταίς ευρωπαίκαίς έπικρατείαις 
παρατηροΰμεν ότι νεα πολίτικα ζητήματα καθ'εκάζ'ην 
αναφύονται καϊ ούδεν τών παλαιών λύεται. Ό τήν Ά 
μερικήν μαστίζων εμφύλιος πόλεμός φοβέραν έπη- 
ve<yKe πληγήν είς τό εμπορίαν καϊ τήν βιομηχανίαν 
τών δυτικών Δυνάμεων. Περϊ τά 3,000,000 ά^γλων 
εργατών στερούνται εργασίας ένεκα τής ελλείφτεως 
τοΰ βάμβακος, καϊ τής εντεύθεν έλαττώσεως τοΰ αρι
θμού τίόν βαμβακουργείων, και το ΐμπόριον τής Γαλ

λίας ευρισκεται εις στάσιμον κατάστασιν ένεκα τή’· 
παρατάσεως τοΰ εμφυλίου έν Αμερική πολέμου. Έν δε τή ιταλική χερσονήσω εξακολουθοΰσι ζωηρότερα1 
?/ προτερον αι επιδείξεις τοΰ λαού κατά τής κοσμικής 
τοΰ παπα εξουσίας καϊ κατά τής αυστριακής κατοχής 
τής Ένετίας, ώστε ήνάγκασε μεν τό ύπουργείον 'Ρι- 
καζόλη να παραιτηθή, θά άναγκάση δέ τό νέον υπουρ
γείου νά ένδώση εις τήν ακάθεκτου αύτοΰ ορμήν. Έν 
δε τή Γερμανία ή περϊ τοΰ σχηματισμού τής γερμα
νικής 'Ομοσπονδίας ερις μεταξύ Αύστρίας καϊ ΙΙρωσ- 
σιας καθίσταται όσημέραι περιπλοκωτέρα, καϊ αί μέν 
πρωσσικαϊ βουλαϊ άνεγνώρισαν ήδη τό ιταλικόν βα
σιλείου, το δέ πρωσσικού υπουργείου, καί τοι άρνού- 
μευου να συζητήση τό άυτικείμευον τοΰτο, διότι επη
ρεάζει, ώς λέγει, τήυ εξωτερικήν αύτοΰ πολιτικήν, τεί
νει όμως εις το υα αναγνώριση αύτό, καϊ έυ Αύστρία 
το ουγγρικόν ζήτημα δέν έλύθη εισέτι. Τά αύτά δέ δυ- 
ναμεθα νά εϊπωμευ καϊ περϊ τοΰ πολωνικού έυ 'Ρωσσία. 
ζητήματος, καϊ έάν έπϊ τέλους στρέφ-ωμευ τά βλέμ
ματα ήμών πρός τό μέρος τής ’Ανατολής, θά ίδαιμευ 
τάς μέν δύο χώρας τοΰ Μαυροβούνιου καϊ 'Ερζεγοβί
νης έξακολουθούσας πεισματωδώς τόυ υπέρ τής άυε- 
ξαρτησίας αύτών αγώνα, τήυ δέ Σερβίαν μεγάλους πα- 
ρασκευάζουσαυ έξοπλισμούς, καϊ τήν Ελλάδα πειρω- 
μευην να βελτιώση τόυ έσωτερικόυ αύτής οργανισμόν, 
καϊ τεινουσαυ είς τό υά έκπληρώση τόυ μεγαν αύτής 
προορισμόν.

"Γϊστε παν άτομον, πάσα οικογένεια, παν 'έθνος καϊ 
σύμπασα έυ γευει ή άνθρωπότης τείνει άκαταπαύστως 
εις τήν πραγματοποιήσω άνωτέρων τινών πολιτικών, 
θρησκευτικών καϊ κοινωνικών Ιδεών, καϊ ή 'Ρώμη, ή 
Ένετία, ή Βαρσοβία, ή Πέστη, ή Κωνσταντινούπολις 
καϊ τό Βελιγράδιόν είσι τοσαΰται πυραϊ, έν αϊς ό έ- 
λάχιστος σπινθήρ δύναται νά διαδώση τήυ φλόγα κα
θ' άπασαν τήυ Εύρώπην. Πολύ δέ φοβούμεθα μήπως 
ή παράτασις τοΰ έμφυλίου έυ ’Αμερική πολέμου περι- 
πλέξη είς πόλεμου καϊ τάς δυτικάς Δυνάμεις, καϊ μή
πως δεν έπαληθεύσωσιυ αί είρηυικαϊ διαβεβαιώσεις 
τοΰ αύτοκράτορος Ναπολέοντος καϊ τής βασιλίσσης 
Βικτωρίας, άς άνέγνωμευ έυ τοΐς λόγοις, ούς έξεφώ- 
υησαυ κατά τήυ εναρξιυ τώυ συνεδριάσεων τών κοι
νοβουλίων τώυ δύο τούτων Δυνάμεων.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ.
Κατά τήυ 27ην λήξαυτος έν τή βουλή τών λόρδων, 

ό κόμης Δ έ ρ β υ ήρώτησε, καθ' ά προειδοποίησεν έυ 
τινι τώυ προηγουμένων συνεδριάσεων, έάν ήυ αληθής ή 
παράδοξος καϊ έκδικητική προκιίρυξις ή άρτίως δημο- 
σιευθεΐσα έυ ταίς υεαπολιταυικαΐς έφημερίσιν. Ό εύ- 
γενής κόμης παρετήρησευ, ότι δέυ ήδύνατο νά άμφι- 
βαλη περϊ τής πραγματικότητος τοΰ εγγράφου, και 
περ ε’ιδώς τήυ δυσπιστίαν, ής ή εκθεσις αύτοΰ ετυχευ 
έν τή βουλή τώυ λόρδων. Ή προκήρυξις έδημοσιεύθη 
ΰπο τοΰ διοικητοΰ ίδιας τίνος έπαρχίας κατά τάς οδη
γίας, άς ελα3ε παρά τοΰ νομάρχου, καϊ διέταττε πάυ 
μέν έινθρώπινον νοΰν νά ά,ποσυρθή έκ τίόν γειτονικών 
μερών, τα δε δάση καϊ τά κτήνη νά καταστραφώσι, 
καϊ πας άνθρωπος φέρων μεθ'εαυτού τροφάς πλείουας 
τών άναγκαιουσών πρός τήν έπϊ μίαν ημέραν συντή- 
ρησιν αύτοΰ νά πυροβοληθή ώς ληστής. Τό αυστηρόν 
δέ τοΰτο μέτρον έμελλε νά τεθή είς ένέργειαυ δύο η
μέρας μετά τήν δημοσιεύσω αύτοΰ, καϊ έμελλε υά έ- 
κτελεσθή κατά γράμμα. Βεβαίως ούδευ ήδύνατο νά 
απαλλοτριώση τόυ λαόν τής ’Ιταλίας έιπό τής κυβερ
νήσεως τοΰ Τουρίυου, οσον ή πράξις αύτη. Διό έζή
τησε να μάθη, έάν ή άγγλική κυβέρνησις έλαβε πλη
ροφορίας τινάς περϊ τής προκηρύξεως ταύτης παρά τοΰ 
έν Τουρίνω άγγλου πρεσβευτοΰ σϊρ ’Ιακώβου Ούδσω- 
νος, καϊ, έυ περιπτώσει έναντία, έάν προσεκάλεσεν 
αύτόν να δώση λόγον διά τήν άμέλειαν ταύτην, ή έάν 
εσκοπει να άπευθύνη περϊ τούτου παρατηρήσεις τινας 
είς τήυ ιταλικήν κυβερνήσω. ,

Ο κόαης 'Ρούσελ έιπεκρίθη, ότι τοιαύτη τις προ 
κήρυξις έδημοσιεύθη έν έφημερίδι τιυϊ τοΰ Τουρίυου 
καλούμενη « ή 'Αρμονία, » καϊ άνηκούση εις την κλη- 
ρικήυ μερίδα, καϊ οτι ή έφημερϊς αύτη δέυ κατεδιώχθη 
ύπό τής ιταλικής κυβερνήσεως ένεκα τής έυ Ιταλία έ- 
πικρατούσης ελευθεροτυπίας. « Αί δε ΰποφίαι μου, » 
είπε, «περϊ τής μή γνησιότητας τής προκηρύξεως έπι- 
βεβαιοΰνται έκ τε τής έντελοΰς έλλείφεως άποδείξεωυ, 
καϊ έκ τοΰ ότι ούτε ο σιρ ’Ιάκωβος Ούδσων, ούτε ό 
πρόξενος ήμών έν Νεαπόλει έμαθέτι περϊ τής ύπάρ- 
ξεως τοιούτου έγγραφου. Πιστεύω δ’δτι τούτο ήν έιπλή 
ανατύπωσες προκηρύξεώς τίνος δημοσιευθείσης έν έτει 1810 ΰπο τής τότε νεαπολιτανικής κυβερνήσεως.»

Άπαντών δ’ό κόμης 'Ρούσελ καϊ είς έτέραν τωά έ- 
ρώτησιν τού κόμητος Δέρβυ, είπεν, οτι έπεμφτεν επί
σημόν τι έγγραφον πρός τόν σϊρ ’Ιάκωβον Ούδσωνα, 
δι ού έρωτα αύτόν περϊ τής γνησιότητας τής προκη 
ρύξεως. καϊ έάν παρά τάς προσδοκίας αύτοΰ μάθη, οτι 
ήν γνήσιου, βεβαίως θά άπευθυνη παρατηρήσεις τινάς 
περϊ τούτου είς τήυ ίταλικήυ κυβερνήσω. Μετά τινας
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τοΰ Άργάϋλ είπεν, ότι ήν έτοιμος έξ ιδιαίτερων αύτοΰ 
έπιστολώυ νά απόδειξη, ότι ή ρηθεΐσα προκηρυξις δεν 
ήν γνησία.

Μετά δέ ταΰτα ό πρόεδρος θεϊς έπϊ τής τραπέζης 
νομοσχέδιου τι περί της βελτιωσεως του περί σελη
νιασμού νόμου, εϊπεν, οτι εί? τδ έξής πρέπει νά ίδρυθή 
συμβούλιου τι πρός ΰπεράσπισιν τών υπόπτων και α
ληθώς σεληνιαζομέυωυ.

Ό λόρδος Λεονάρδος παρετήρησεν, ότι το νο
μοσχέδιου ήν μάλλον έπέκτασις ή βελτιωσις τοΰ υ
πάρχοντας τόμου, καϊ μετά τινας παρατηρήσεις, γενο- 
μενας ΰπό τοΰ λόρδου Κραγγουώρθ, ή προτασις εγε- 
νετο δεκτή, καϊ τό νομοσχέδιου αυεγνωσθη δια πρω- 
τηυ φοράν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 28ης ΛΗΞΑΝΤΟΣ.Κατά τήν συνεδρίασιυ ταύτην ό κόμης Σ α γ χώ π 
ήρώτησεν, έάν ήυ αληθές, ότι καϊ δεύτερος λιθοφόρος 
στόλος έβυθίσθη έν τω λιμένι τής Καρλεστόυης, καϊ 
ό κόμης 'Ροΰσελ άπήντησε μεν καταφατικώς, αλλα 
παρετήρησεν οτι ό ΰπουργός τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών Κ. Σήουαρδ έπεβεβαίωσευ αυτόν, ότι ή πριιξις 
αΰτη δέν θά έπαναληφθή πλέον.

Άναφερόμενος δ’ ό κόμης 'Ροΰσελ πρός την βάρ
βαρου υεαπολιτανικήν προκήρυξιν, περϊ ής έγένετο 
αΰτω έπερώτησις κατά τήν προηγουμέυην νύκτα, προ- 
σέθηκεν, ότι ό ίταλός πρεσβευτής έπεσκέφθη αΰτόν 
τήν πρωίαν, καϊ έπληροφόρησεν αυτόν, ότι τοιαύτη τις 
προκήρυξες έδημοσιεύθη ΰπό τοΰ διοικητοΰ νεαπολιτα- 
νικής τίνος έπαρχίας, άλλ' ότι ή κυβέρνησις τοΰ Του- 
ρίνου άπεδοκίμασεν αΰτήν.

Βουλή τών κοινοτήτων.Κατά τήν συνεδρίασιυ τής 28ης λήξαυτος ό Κ. Γ ρη- 
γ ο ρ ί ου έδωκε διορίαν,ότι κατά τήν παρασκευήν (~ην 
μαρτίου) έμελλε νά έφελκύση τήν προσοχήν τής βου
λής έπϊ τοΰ αποκλεισμού τών μεσημβρινών λιμένων 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, καϊ να ζητήση τα περϊ τοΰ 
Αντικειμένου τούτου άνταλλαχθέυτα ΰπό τών δύο κυ
βερνήσεων έγγραφα.

Ό λόρδος Π αλ μ ε σ τ ρ ώ ν άπαυτών εις τινας έ- 
ρωτήσει? τοΰ Κ. Γουάϋλδ είπε' Παρατηρήσεις έγένοντο 
πρός τήν κυβέρνησιυ τών 'Ηνωμένων Πολιτειών περϊ 
τοΰ ότι δέυ ήσαν έν χρησει τά τηλεβόλα τα ορισθέυτα 
διά συνθήκης πρός καταστολήν τής σωματεμπορίας 
έπϊ τών παραλίων τής Αφρικής, καϊ ό Κ. Σήουαρδ 
απήντησεν, ότι αι αυαγκαι τοΰ πολέμου καϊ ο απο
κλεισμός τών μεσημβρινών λιμένων τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών, ήνάγκασεν αΰτας νά άποσύρωσιν έκ τών 
παραλίων τής ’Αφρικής μέρος τής ναυτικής αΰτών 
μοίρας.

Ό Κ. Λ ι σ ρ α έλη ς ήρώτησε τόν πρωθυπουργόν 
τής Μεγάλης Βρεττανίας ποιαν οδόν έσκόπει νά βα- 
δίση ή κυβέρνησις κατά τήν 25ην μαρτίου έπϊ τής 
προτάσεως τοΰ Κ. Γουαλπώλ περϊ τής άυαθεωρήσεως 
τοΰ περϊ έκπαιδεύσεως κώδικας, καϊ ό λόρδος Παλ- 
μερστρών ειπεκρίθη, ότι τό περϊ δημοσίας έκπαιδεύ- 
σεως ζήτημά έστι τοσοΰτον σημαντικόν, ώστε οΰδε- 
μίαν έχει ή κυβέρνησις άντίρ'ρησιν εις τήν πρότασιυ 
τοΰ έντιμου βουλευτοΰ, όπως έξετασθή αΰτη ΰπό έπιτροπής έκλεχθησορ.ένης ΰπό τής βουλής. Μετά δέ τήν 
άπόκρισιν ταύτην τοΰ λόρδου Παλμεστρώνος ό Κ. 
Γουαλπώλ είπεν, οτι τή 25 η μαρτίου θά προτείνη, ό
πως έκλεχθή ΰπό τής βουλής έπιτροπή πρός έξέτασιν 
τοΰ σπουδαίου ζητήματος τής δημοσίας έκπαιδεύσεως.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 3τ; ΜΑΡΤΙΟΥ.Κατά τήν συνεδρίασιυ ταύτην ό Κ. Λαγιάρδος 
Απάντων πρός τόν Κ. Γρίφφεθ, εϊπεν, ότι ή Ιταλική 
κυβέρνησις ειδοποίησε τήν κυβέρνησιυ τής Αΰτής Με
γαλειότητας περίτινωυ προσβολών, γενομ,ένωυ έυ Με
λέτη κατά τοΰ προξένου τής ’Ιταλίας καί τινων ’Ιτα
λών κατα τήυ εορτήν τοΰ άγιου Παύλου ΰπό τινων αν
θρώπων, οιτινες ΰποτίθεται οτι ήσαν φυγάδες Νεαπο- 
λιτανοϊ, καϊ ότι έλήφθησαν τά αναγκαία μέτρα πρός 
πρόληφιυ τών τοιούτων πράξεων, καϊ πρός ύπεράσπι- 
σιυ τών προσβληθέντωυ προσώπων.

Μετά δέ ταΰτα έκλεχθείσης τής έπιτροπής πρός έκ- 
τίμησιν γής στρατιωτικής υπηρεσίας, ό Κ. Β α ιλλϊ έ 
φείλκυσε τήν προσοχήν τής βουλής έπϊ τοΰ κακού συ
στήματος τοΰ έπικρατοΰντος έν τή άφέσει τών αγγλων 
στρατιωτών, τών ΰπηρετούυτων έν ’Ινδία καϊ έν ταίς 
αγγλικαΐς αποικιαις, καϊ ο σϊρ Γούδ απήντησεν, οτι 
ή κυβέρνησις προΰτίθετο νά έλαττώση τόν άριθμόν 
τών έτών τής στρατιωτικής τούτων ύπηρεσίας' άλλ’ ή 
τελευταία αποστολή νέων στρατευμάτων εις Καυαδάν 
καϊ Νέαυ Ζηλανδίαν έπήνεγκε τήν αναβολήν τής έ- 
φαρμογής τοΰ σχεδίου τούτου.

'Οδέ σιρ Γ ου'ίλλούβυ έτι ρότεινε τήυ πρότασιν, 
όπως άπαντα τά χρήματα, τά άπαιτούμενα πρός ς·ρα- 
τολογίαν διά τήν ’Ινδίαν φηφίζωυται κατ’ ιδίαν, καϊ 
προπληρόυωυται ΰπό τής ινδικής κυβερνήσεως· άλλ’ ή 
προτασις αΰτη άπεκρούσθη ΰπό τοΰ σϊρ Λούΐς, είπόν- 
τος ότι τό οικονομικόν τοΰ σϊρ Γουϊλλούβυ σχέδιον 
ήν λίαν ανώμαλον καϊ περιπεπλεγμένου.

Μετά δε ταυτα ο Κ. X ε νλ ε ϋ ήρωτησε τόν ΰπουρ- 
γόυ τών οικονομικών όπόσα χρήματα προΰτίθετο νά 
έγείρη διά τήν έτήσιον στρατιωτικήν ΰπηρεσίαν' διότι 
επϊ τοΰ παρόντος νομίζει, οτι τδ κοινοβούλιου προσε- 
ΐ(λήθη νά φηφίση ποσόν κατά 985,000 λίρας πλέον

τοΰ ιιποιτουμένου διά τήυ στρατιωτικήν ΰπηρεσίαν 
τής χώρας.

Πρός ταΰτα δ’ό ΰπουργός τών οικονομικών απήντη
σεν, ότι τά οικονομικά τής ’Ινδίας διετάχθησαν ούτως, 
ώστε αί πληρωμαϊ είς τό κεντρικόν τής μητροπόλεως 
ταμείου να γίγνωνται ανα πάντα μήνα, καϊ να μή επι- 
βαρύνωσι πολύ τήν κυβέρνησιυ τής Αύτής Μεγαλει
ότητας.

Ό στρατηγός Π ή λ έφείλκυσε τήν προσοχήν των 
βουλευτών έπϊ τοΰ ότι ή βουλή τών κοινωτήτων δέυ 
είχε μεγάληυ έξουσίαν είς τά ναυτικά καϊ στρατιω
τικά έξοδα τοΰ κράτους, καϊ ότι άλλως εισήγοντο 
ταΰτα είς αΰτήν πρός φήφισιν καϊ άλλως έδαπανώυτο 
ύστερον.

Ό δέ σϊρ Λ ού ϊ ς είπεν, ότι ή βουλή είχε μεγάλην 
έξουσίαν πρός περιστολήν τών στρατιωτικών καϊ ναυτίλων έξόδων, καϊ τό χρηματικόν ποσόν, τό φηφισθεν 
δι ειδικόν τινα σκοπόν,δέν έδαπανάτο έντός τοΰ έτους, 
τό έπίλοιπον δέν ήδύνατο νά δαπανηθή χωρίς νά φη- 
φισθή 'πάλιι. Πρός δέ τούτοις, ή κυβέρνησις έσκόπει 
νά τακτοποιήση τάς έπιτροπας τών δημοσίων χρημά
των τοΰ παρελθόντος έτους, όπως ίδρυθή τακτικόν καϊ 
ομαλόν σύστημα.

Μετά δέ ταΰτα ό σϊρ Λού 'ϊ ς έξήγησε τάς έκτιμή- 
σεις τών δαπανών τοΰ στρατού κατά τό έτος 1862— 1863, είπώυ, ότι τά έξοδα τά ειπαιτούμενα διά τόν 
στρατόν τοΰ έτους τούτου Αναβαίνουσιν είς 42,800,000 
λίρας, καϊ ότι κατά τά τελευταία έτη ΰπήρξε σταθερά 
τις αύξησις τών στρατιωτικών έξόδων τής χώρας. Ή 
μέν πρώτη αύξησις, είπε, προήλθεν έκ τής γαλλικής 
έπαναστάσεως, ή δέ δευτέρα έκ τοΰ Κριμαϊκού πολέ
μου, οστις συνετέλεσε μεγάλως είς τήν Ανάπτυξιν τοΰ 
στρατιωτικού ήμών συστήματος. Διάφοροι πολιτικαϊ 
Ανάγκαι άπήτησαν τήν αύξησιν τοΰ στρατού ήμών είς 145,000 άνδρας. Άλλ’ό αριθμός ούτος όσον μέγας καϊ 
άν ή,δέυ υπερτερεί τόν αριθμόν, όν τά συμφέροντα τής 
χώρας ήμών απαιτοΰσιυ. Ό αριθμός τών έν ένεργεία 
άνδρών έυ τω 'Ηνωμένω Βασιλείω τής Μεγάλης 
Βρεττανίας καϊ ’Ιρλανδίας ήν 89,238' έυ Εΰρώπη 17,000· έν Άσία έξαιρουμένης τής’Ινδίας 8,185' έυ 
’Αφρική 7,233' έυ ’Αμερική 24,389' έυ Αυστραλία 12,000' έυ Νέα Ζηλανδία 3,965, καϊ έν Ινδία 75,899. 
"Ώστε ό ολικος αριθμός τών στρατιωτικών ήμών δυ
νάμεων αναβαίνει είς 227,000. Έζητήσαμεν δέ τήν 
αύξησιν τών έξόδων τοΰ στρατού ήμών, 'ίνα αναπτύξω- 
μεν τήν στρατιωτικήν ΰπηρεσίαν, καϊ τοΰτο καθίςαται 
δήλου έκ τής όσημέραι βελτιώσεως τών στρατιωτικών 
σκηνών, καϊ έκ τής τελειοποιήσεως τών στρατιωτικών 
νοσοκομείων. "Οθεν προτείνω τήν φήφισιν τοΰ αριθ-' 
μοΰ τών στρατιωτών δια τό έτος 1862—1863.Μετά δέ μακράν συζήτησιν ή προτασις έγένετο δε
κτή ΰπό τής βουλής, καϊ ή συνεδρίασις διελύθη.

ΓΑΛΛΙΑ.—Οί έν τή Γερουσία λόγοι τοΰ πρίγκιπας 
Ναπολέοντος έκέντησαν βαθέως τήν χολήν τής Αΰ- 
στρίας, καϊ ό έν Παρισίοις πρεσβευτής τής Αΰστρίας 
πριγκιφ Μετερνίχος έπέστησε τήν προσοχήν τής 
γαλλικής κυβερνήσεως έπϊ τοΰ Αντικειμένου τούτου, 
καϊ χωρίς καν νά περιμείνρ οδηγίας έκ τής κυβερνή
σεως αΰτοΰ, διεύθυνεν έπιστολήν πρός τόν Κ. Θουβε- 
νέλ, έν ή λέγει, ότι θά παρέβαινε τό καθήκον αΰτοΰ, 
έάν ώς αντιπρόσωπος τοΰ Αΰτοκράτορος τής Αΰστρίας 
παρά τή αυλή τοΰ Κεραμεικοΰ έτήρει σιγήν, ορών μέ
λος τι τής αΰτοκρατορικής οικογένειας έκσφενδονίζου 
πικρά? καϊ έπ αν ειλημμένα? προσβολάς κατά τής Αΰ
στρίας.

Πρός ταΰτα δ’ ό Κ. Θουβενελ Απήντησεν, ότι καθυ- 
πεβαλεν Αμέσως τήν έπιστολήν τοΰ πρίγκιπας Με- 
υίχου είς τόν Αϋτοκράτορα, καϊ ή Αύτοΰ Μεγαλειότης, 
ένω έκτιμα τό αίσθημα, όπερ ώδήγησε του πρίγκιπα 
Μετερυιχου έπϊ τοΰ προκειμευου ζητήματος, ζητεί νά 
απόδειξη σημαντικήν τινα. διάκρισίν έυ τή απαντήσει 
αΰτοΰ. Ή δέ διάκρισις αύτη συνίσταται είς τό ότι δύ
ναται γερουσιαστής τις, καϊ έάν ούτος ήυ συγγενής τής αΰτοκρατορικής οικογένειας, νά έκφωυήση έν τή 
Γερουσια οίονδήποτε λόγον βούλεται, χωρίς ή κυβέρ- 
νησις να ή ΰπεύθυνος διά τοΰτο. «Ή μόνη εΰθύνη,» 
απήντησεν ό Κ. Θουβενέλ, «τής κυβερνήσεως πηγάζει 
έκ τών έπισήμων πράξεων τής κυβερνήσεως, ών μόνα 
όργανα έν αμφοτέραις ταίς βουλαΐς είσιν οί ΰπουργοϊ 
άνευ χαρτοφυλακίου ή οί έπϊτροποι οί Ιδίως διορισθέν- 
τες, όπως λάβωσι μέρος έυ ταίς συζητήσεσι τοΰ γαλ
λικού κοινοβουλίου.»

Τήν δέ ΰστεραίαν (21ην λήξαντος) ό πριγκιφ Με
τερνίχος απεύθυνε καϊ έτέραν έπιστολήν, έν ή άφοΰ 
παραδέχεται τήν ειλικρίνειαν καϊ τό φιλικόν αίσθημα 
τής αΰτοκρατορικής κυβερνήσεως πρός τήυ Αΰστρίαν 
επϊ τοΰ προκειμευου ζητήματος, κηρύττει τήν ΰπόθεσιν 
λυθεΐσαν πρός κοινήν εΰχαρίστησιν αμφοτέρων τών 
κυβερνήσεων.

Οι ρηθέντες λόγοι τοΰ πρίγκιπας Ναπολέοντος διη- 
ρέθισαν μεγάλως τά πνεύματα έν Παρισίοις, καί τοι 
ο Κ Βιλλώλτ έκήρυξεν, ότι ή πολιτική τής αΰτοκρα
τορικής κυβερνήσεως δέν συνεφώνει μετά τοΰ πρίγκι
πας επι τοΰ ρωμαϊκού ζητήματος. Νομίζομεν δ', ότι ό 
πριγκιφ Ναπολέων γιγνώσκει κάλλιαν τάς προθέσεις 
τοΰ Αΰτοκράτορος ή οί ΰπουργοϊ αΰτοΰ.

Κατά τήυ λήξασαυ εβδομάδα τό υομοθετικόυ έν 
Γαλλία σώμα εΰρέθη είς κατ' εΰθεΐα,υ αντίθετου θέσιυ 1

Απέναντι τοΰ Αΰτοκράτορος. Ή Αΰτοΰ Μεγα\εί· 
είσήγαγεν, ώς γνωστόν, είς τδ νομοθετικού σώμα 2 
μοσχέδιον περϊ έτησίας συντάξεως τοΰ πρώην 3 
στρατηγού Μοντωβάυου, νΰν δέ κόμητος Παλικά^ 
διά τάς μεγάλας αΰτοΰ Ανδραγαθίας κατά τήν τε\^ 
ταίαν σινικήν έκστρατείαν. "Αμα τή εισαγωγή τούτο, 
μεγάλη άντιπολίτευσις έγεννήθη έν τω υομοθετι^ 
σώματι, καϊ ό κόμης Παλικαου έζήτησε δι έπΐσ3 
λής από του Αϋτοκράτορα νά αποσύρη το νομοσχ^ 
διού, άλλ’ ούτος άπήυτησε δι αΰτοργάφου επιστολή 
ότι δέυ αποσύρει αύτό. Διορισθείσης δε μετά ταυ^ 
έπιτροπής διά φήφων 182 κατά 34 πρός έξέτασιν 
νομοσχεδίου τούτου, συνεπέρανεν αΰτη έυ τή έκθεσή 
αύτής, ώς οί αυαγνώσται ήμών όρώσι κατωτέρω, 5η 
άπαντα τά απαρτίζοντα αΰτήν μέλη έπρότεινον όμ». 
θυμαδόυ τήυ απόρριφιυ τοΰ νομοσχεδίου. Ή πρόγ^ 
σις αΰτη τής έπιτροπής μεγάλην έπροξένησεν έν Γα\ λία συγκίνησιν, καϊ τά χρεώγραφα αμέσως έπεσα» 
Διό λίαν αυυπομόνως καραδοκοΰμεν τήυ μέλλονσβ, 
διαγωγήν τοΰ Αΰτοκράτορος. Η συζήτησις τής τμ 
τάσεως ταύτης άρχεται σήμερον. JΌ Μ η νύτ ω ρ τής παρελθούσης πέμπτης περι^Λ 
τήν ακόλουθον διαταγήν τοΰ ύπουργοΰ τής δημοσΆ 
έκπαιδεύσεως' «Έπειδή ό καθηγητής 'Ρευάυ, έν 
λόγω τώ έκφωνηθέυτι ύπ’ αΰτοΰ κατά τήν έναρξιν τί» 
παραδόσεων αΰτοΰ, έξέφρασε δόγματα προσβάλλανε 
τήυ χριστιανικήν πίστιν, καϊ δυνάμενα νά έπενέγκη 
σιυ έλεεινόυ έρεθισμόν, διά τοΰτο αί παραδόσεις αύ 
τοΰ διακόπτονται μέχρι νεωτέρων διαταγών.» Τήν $ 
διακοπήν ταύτην τών παραδόσεων τοΰ καθηγητοΰ 'Pf. ναν συνησθάυθησαυ μεγάλως οί μαθηταί' διό πολλο] 
άπήλθον έν μεγάλη έπιδείξει τήν έπιοΰσαυ ημέραν ώ 
τήν οικίαν αΰτοΰ, ίνα έκφράσωσιυ αΰτω τήυ λύπην, η, 
ήσθάναντο διά τήν παράλογον πράξιν τής κυβερνή. 
σεως, αλλά τινες αύτών συυελήφθησαυ ύπο τής αστ^ 
νομίας. Έπειδή δέ αί θρησκευτικοί δοξασίαι τοΰ 
θηγητοΰ 'Ρευάυ ήσαν γυωσταϊ είς τήυ κυβέρνησε, 
καθ’ όν καιρόν αΰτη διώρισευ αΰτόν, διά τοΰτο ή δια- 
κοπή τών παραδόσεων αΰτοΰ θεωρείται ώς νίκη τβι 
ύπεραλπείων, οιτινες εΰθύς έξ αρχής απεδοκίμαση 
του διορισμόν αΰτοΰ.

Κατά τήν έπέτειον ημέραν τής γαλλικής έπαναστί 
σεως τοΰ 1848 οχλαγωγικοί τιυες επιδείξεις έγενον^ 
έυ Βαστίλια καϊ περϊ τήυ στήλην τοΰ ’Ιουλίου. Ολί
γοι δέ αστυνομικοί κλητήρες ήρκεσαν, όπως διαλύσωσι 
καϊ καθησυχάσωσι τό στασιώδες πλήθος.

ΓΕΡΟΥΣΙ Α ΓΑΑΑΙΑΣ.;Κατά τήν συνεδρίασιυ τής 21ης λήξαντος ή γερου
σία συυεζήτησε τήν παράγραφον τής Απαυτήσεως ιφ 
αυαφερομέυηυ εις τήυ οικονομικήν κατάστασιυ τοΰ κρά 
τους. Οί δύο δέ ρήτορες, οιτινες έλαβον του λόγον ειτί τής παραγράφου ταύτης, δεν έφάυησαυ ευνοϊκοί είς τό 
σχεδίου τής αΰξήσεως τών φόρων έπϊ τής σακχάρεικ 
καϊ τοΰ άλατος.

Μετά δέ ταΰτα, ο Κ. Καστελβαϊόκ ήτιάθη τήν σιγήν 
ήν τδ σχεδίου τής απαυτήσεως τηρεί περϊ γεωργίας, 
και ο Βαρόσης άπεκρίθη, ότι ή κυβέρνησις, καί τοι 
προστατεύουσα άλλως τάς γεωργικά? εταιρίας, δέυ έύ 
ναται ποσώς νά παρεμβή είς του σχηματισμόν αΰτών. 
Καθ' όσον δ’ αφόρα του περϊ γεωργίας κώδικα, ούτος 
προοδεύει μέν, άλλ’ απαιτεί μακράν προπαρασκευήν.

Ό στρατηγός Δωμάς καϊ ό Κ. Μιχαήλ Σιεβαλιφ 
ώμίλησαυ ύπέρ τής 'Αλγερίας, καϊ έζήτησαυ διά τόν 
τόπου έκείνου οργανισμόν τοιοΰτον, έν ω ή έλευθερία 
νά κατέχη πλειονα τόπου ή νΰν. «Διατί,» εΐπον, «ό μιν 
Καλύβης νά έκλέγη τδ δημοτικόν αΰτοΰ συμβούλιου, 
οί δέ Εΰρωπαΐοι νά. μή έχωσι τό δικαίωμα τοΰτο ;> 
Είς τήυ έρώτησιν δε ταύτην ετοιμάζεται ή κυβέρνησις 
νά απαντήση προσεχώς.

Μετά δέ ταΰτα φηφισθεισών τών παραγράφων 3—9 τής άπαντήσεως, ό Κ. Βοϊσύ ήρώτησεν, έάν ή Γάλλιο 
ήδύνατο νά θαρρή είς τήν συυδροαήυ τής 'Αγγλίας ιν 
τή μεξικανική έκστρατεία, καϊ ό Κ. Βιλλώλτ άπήντη
σεν, ότι αί ύποχρεώσεις τών τριών συμμάχων Δυνά
μεων έκαυουίσθησαυ διά τής συνθήκης τοΰ παρελθόν- 
τως όκτωβρίου. Έν δέ τή συζητήσει περϊ τών ξένοι 
υποθέσεων ο Κ. Βουρκευέϋ ώμίλησευ ύπέρ τής κοσμι
κής έξουσίας τοΰ Πάπα, καϊ ή συνεδρίασις διελΰθφ

Κατά δέ τήν συνεδρίασιυ τής 28ης λήξαντος ό cpO" 
τηγός Γεμώ έπρότεινεν αντίρρησιυ πρός τάς λέξε^ 
τής απαυτήσεως τάς αναφερομένας είς τήν 'Ρώμην, 
καϊ έζήτησεν, όπως αφεθή τό ζήτημα έντελώς εις τφ 
σύνεσιν τοΰ Αΰτοκράτορος. Ό δέ Κ. Βονζώ ύπερασίΗ" 
σθη τάς έν τή απαντήσει έκφράσεις, ύποστηρίξας, °'1 ή έξάσκησις τής κοσμικής έξουσίας ήν έπιβλαβής τήν παπικήν κυβέρνησιν, καϊ παρατήρησα?, ότι το erj 
αετάβλητον τής ποντιφική? έξουσία? ήδύνατο νά γεί 
νήση διάφορα σχίσματα. jΜετά δέ τούτον ό Κ. Γκερ'ρουνιέρο? ανέπτυξε 
διάφορου? φάσει? τοΰ ρωμαϊ εοΰ ζητήματος, καϊ 
γαγεν, ότι μία τών απαραιτήτων αναγκών έστιν ή 1 τήρησις τής κοσμικής έξουσίας τοΰ Πάπα. Κατα 
γνώμην αΰτοΰ, ή Νεάπολις κατεκτήθη μάλλον ή ττρ0' 
σηρτήθη, καϊ τό κίνημα, οπερ μέχρι τής έποχή? , νης ήν μόνον έθυικόν, έπηκολουθήθη ύπό έπαναστα' 
σεως' «Επιδείξεις,» είπε, «γίγνονται νΰν έν διαφόρ01^ 
πόλεσι τής Ιταλίας, όπως άναγκάσωσι τήυ κυβερ^Ι

^^^^βασιλέως Βίκτωρος 'Εμμανουήλ νά προβή είς ι 
'ρώμην, τάλλά καθ' ήν ημέραν ό Βίκτωρ Έμμα- · 
-χ στεφθή έν τώ Βατικάυω, ό έρεθισμ'ος τοΰ λαού ■

" ’̂ωθήση αΰτόν είς τήν Ένετίαν' άλλ’ ή ιϊπελευθέρω- 
αΰτής έπρεπε νά προέλθη είς μεταγενεστέραυ τινά 
ίοδον έξ έντιμου τίνος συμβάσεως καϊ οΰχι έκ

', πολέμου. Αποκρούσε δέ πάσαν ιδέαν περϊ τής έγ- 
1 ταλείφεω? TV? 'Ρώμης είπώυ, οτι ή Γαλλία όφεί- 
X ι νά Αντισταθή είς τήν Ιταλίαν έπϊ τοΰ Αντικειμε- 

τούτου. Έποιήσατο δέ λόγον και περϊ τής ΰπερο- 
^Άςτής έν Τουρίνω συνθήκης, καϊ περϊ τών ιδεών ίτα- 
χικής τίνος 'Ομοσπονδίας, καϊ ΰπέδειξεν, 'ότι μόνος ό 

οφ/κιφ Ναπολέων διά τής εύγλωττου καϊ πειστικής 
(φτοΰ γλώσσης ήδυνήθη νά πείση τόν αΰτοκράτ ορα 
φραγκΐσκ >ν Ιωσήφ, όπως δεχθή τούς όρους τής εί- 
a/pTfi· , , , , , ,“ 'Ο δέ πριγκιφ Ναπολέων έκφρασας πρώτου τήν λύ- 

αύτοΰ διά τάς παρατηρήσεις τοΰ Κ. Γκερροννιέ- 
ηον είπεν' «Έυ Βίλλαφράγκα έξετέλεσα μόνον τάς 
Ιιαταγάς τοΰ Αΰτοκράτορος. Δέν ’έγκειται δ’ έν έμοϊ τδ νά ε’ίπω όποΐαι ήσαν αί διαταγαϊ αύται, ούδ’ όποια 
έατϊν η περϊ αΰτών γνώμη μου.» (χειροκροτήσεις).

Ό Κ. Γκερροννιέρος έξέφρασε τήυ λύπην, ήν ήσθά- j ν(το διά τόν ιιυταγωνισμόν τής παπωσύυης κατά τής 
’Ιταλίας, άλλ’ είπεν, ότι Ανάγκη πάσα ή 'Ρώμη να 
pfit’P τ°ν Πάπαν. «Έάν,» έξηκολούθησεν ό Κ. 
Ι’κερροννιέρος, «ή Γαλλία έπιτρέφη τοΐς Ίταλοΐς νά 
ίπάγωσιν είς 'Ρώμην, θά προξενήση φοβεράν πληγήν £ίς τάς συντηρητικός αρχάς, καϊ Ακάθεκτος έόθησις θά 
ίοθή έντεΰθευ είς πάν έπαναστατικόν στοιχείου. Ή 
Γαλλία οφείλει νά μείνη έν 'Ρώμη μέχρις ού ο ροΰς 
τών πραγμάτων έπενέγκη τήν δέουσαν συυδιαλλαγήυ 
μεταξύ τοΰ βασιλέως τής ’Ιταλίας καϊ τοΰ Πάπα. 
Έάν ό κόμης Καβούρ δέυ απέθυησκε, τό Αποτέλεσμα 
τοΰτο θά έπήρχετο πρό πολ.λοΰ.»

Κατά δέ τήυ συνεδρίασιυ τοΰ παρελθόντος σαββά- 
του έξηκολούθησεν ή συζήτησις περϊ τής απαυτήσεως 
τής γερουσίας, καϊ ό καρδινάλιος Δοννέτος αυτέκρουσε 
τάς εκφράσεις τάς αναφερομένας είς τήυ Αντίστασιν 
καϊ τό Αμετάβλητον τοΰ 'Αγίου Πατρός, Kti’i ΰπερασπί- 
σθη τήυ διαγωγήν τοΰ Πουτίφικος, οστις έφείλκυσεν , 
είς τό μέρος αΰτοΰ τόν τε Θεόν καϊ του κόσμον, αρνη- 
θεϊς νά παραδεχθή πάσαν συμφωνίαν μέλλουσαν νά 
καθυποτάξη τό δίκαιον είς τήν βίαν. Διό ό ρήτωρ έζή- 
τησε νά αποσταλή ή παράγραφος είς τήυ έπιτροπήν 
καϊ τροποποιηθή ΰπ’ αΰτής.

Ό δέ πριγκιφ Ναπολέων ΰπεστήριξε τήν παράγρα
φον είπώυ, ότι εινάγκη πάσα νά λυθή τό ρωμαϊκόν ζή
τημα, όπερ παρενοχλεΐ τήυ κοινήν γνώμην. «Χειρο
κροτώ, κύριοι», έξηκολούθησεν ό πριγκιφ, «τήν εύρεΐαν

• αάθησιν τοΰ έντιμου μου συναδέλφου Κ. Βουζάν' άλλ’ 
οφείλει νά μοί έπιτρέφη, όπως έξαγάγω έκ τοΰ λόγου 
αΰτοΰ τό συμπέρασμα, ότι ο Πάπας ώφειλε να βασι
λεύς έυ 'Ρώμη χωρίς νά κυβερνά. Άπεπειράθημεν νά 
εξαγάγωμευ τό συμπέρασμα τοΰτο πρό δυο ήδη έτών, ιΐλλ’ ατυχώς ι’ιπετύχομευ. Άλλά τοιαύτη λύσις,' όσον 
κακή καϊ άν ήυ, ήδύνατο νά γείνη δεκτή έπϊ τώ όρω, 
οτι άμφότερα τα μέρη συνήνουυ είς αυτήν. Άλλ’ έάν ο 
Πάπας λίαν πεισματώδης αρνήται, έάν λέγη «ουδέ 
θά συζητήσω κάυ τό αντικείμενου τοΰτο» τί. τό πρα- 
κτέου ; 'Υπολείπεται ήμΐν μία καϊ μόνη πράξις, ήυ έπι- 
θυμώ νά αναφέρω δημοσίως, καϊ αΰτη συνίσταται είς 
τό νά άποσύρωμευ τά στρατεύματα ήμών από τής 'Ρώ
μης. Δέχομαι δ’ έκ προκαταβολής τό είδος έκεΐνο τοΰ 
φόγου, οπερ έπειράθησαυ νά ρίφωσί τιυες έπϊ τών δο
ξασιών, άς προστατεύω, Αποκάλοΰυτες αΰτάς ριζικάς ή 
υπερβολικά? δοξασίας. Αδιάφορου δέ έάν αύται ώσι 
ριζικαϊ ή ύπερβολικαϊ δοξασίαι' διότι τό προκειμευου 
ζήτημά έστιν, έάν ώσιν όρθαί.»

Μετά δέ τινας ειρωνικός λέξεις απευθυνθείσας πρός 
του Κ. Γκερρουυιέρου, ό πριγκιφ έξηκολούθησεν ώς 
έξης·«Τδ ρωμαϊκόν ζήτημα ιώφειλε να λυθή, καϊ τό πνεύ
μα τοΰ κοινού έπρεπε νά καθησυχάση. Μεγάλως άπη- 
σχολησε, καϊ μεγάλως έβλαφεν ημάς τδ ρωμαϊκόν 
τοΰτο ζήτημα. Δεν διστάζω δέ νά ε’ίπω, ότι έάν ή Γαλ
λία διά τοΰ οργάνου τοΰ Αΰτοκράτορος αΰτής λάβς 
αταθεράν τινα ειπόφασιυ, άπασα ή διέγερσις αΰτη θά 
καθησυχάση. Διά τής πράξεως δέ ταύτης ό Αύτοκρά- 
τωρ θά ώφελήση μεγάλως τήν τε Γαλλίαν καϊ σύμ- 
πασαν τήυ Εΰρώπηυ. Υπάρχει μία λέξις, κύριοι, ήυ 
θά παρέλειπον έκ τοΰ λόγου μου, έάν μετά λύπης μου δέν έβλεπου αΰτήν έκφρασθεΐσαν έκ τοΰ βήματος, καϊ 
αυτή έστιν ή λέξις «Έυετία.» Μεγάλη ταραχή έπι- 
κρατεΐ νΰν έυ αΰτη' αλλα μεγάλως απασχολεί ημάς («πι τοΰ παρόντος τό ρωμαϊκού ζήτημα, καϊ έπειδή ή 
Ενετία δέν μνημονεύεται έυ τή απαντήσει, δέυ θά ύ- 
^αινιχθώ οΰδέν περϊ αΰτής έυ τω λόγω μου. Ταΰτα δέ λεγων, δέν έννοώ, ότι δέυ θά ύπαιυιχθώ περί αΰτής έυ 
Ύ(Ρ μελλουτι, άλλ’ ότι ή έξέτασις τοΰ έυετικοΰ ζητή
ματος ούκ έστιν έργου τοΰ παρόντος καιρού. Δέυ προ
τίθεμαι νά είσέλθω είς τήυ ιστορίαν τοΰ ιταλικού τούτου ζητήματος έυ τοιαύτη έκτάσει, όπως προηγούμενοι 
τιυες ρήτορες έπραξαν, αλλά θά ανακαλέσω μόνου είς 
την μνήμην υμών τά γεγονότα τοΰ 1861. Ένδοξός τις 
Τολιτικός αΐ’ήρ Απίθανε, καϊ ό θάνατος αΰτοΰ ήν μ - γα δυεττύχημα, οπερ ήδύνατο νά προξενήση όλεθριω- 
τατας συνέπειας τή Ιταλία. Πώς δ’ έπραξευ ή κυβέρ

τοιαύτης τίνος έκκενώσεως, και την μεγίστην ευθύνην, 
ήν τοιοΰτον τι μέτρου θα έπιβάλη έπι τής κυβερνή
σεως. Όμιλώυ δέ περϊ συνδιαλλαγής τίνος μεταξύ 
τής ’Ιταλίας καϊ τοΰ Πάπα είπεν, ότι η μέν ιταλική 
κυβέρνησις, εΰγυωμονοΰσα πρός τον Αϋτοκράτορα καϊ τήν Γαλλίαν, έστϊ πρόθυμος νά δεχθή συνδιαλλαγήν 
τινα, αλλά τό μέγα πρόσκομμά έστιν ή 'Ρώμη. «Ή 
αυτοκρατορική κυβέρνησις, είπε, δέν απελπίζεται άπό

νησις τοΰ Αΰτοκράτορος; Ή κυβέρνησις τοΰ Αΰτοκρά- 
τορος, έμπνεομένη ΰπό δικαίας έκτιμήσεως τής πολι
τικής αΰτής θέσεως. ιινεγνώρισε τό βασιλείου τής ’Ι
ταλίας. Αΰτη δ’ ήν πράξις ανεκτίμητος. Ό Αυτοκρα- 
τωρ ουδόλως έδίστασεν εϊδεν, ότι οί έχθροϊ τής Ιτα
λίας ήδύναντο νά έπωφεληθώσιυ έκ τοΰ ολέθριου έκει- 
νου θανάτου, καϊ κατ’ αΰτήν έκείνην τήυ στιγμήν, καθ’ 
ήν ό θάνατος έκεΐνος ήδύνατο νά έπενέγκη πληγήν έπϊ 
τοΰ άγώνος, οΰτινος „ τόν θρίαμβον έπεβεβαιώσαμεν | τοΰ να ΰπερνικήση τήν απόλυτον ακινησίαν τοΰ Πά- 
πέραν τών ’Άλπεων, έδωκεν αΰτω τήν συνδρομήν έκει- "-'··— -Σ.. λ.·.—-. ά...α------
νην, ήτις συυάπτεται αετά τής εΰγνωμοσύυης, ήν ή Ι
ταλία αισθάνεται πρός τήν Γαλλίαν.» Μετά δέ ταΰ
τα ό πρίγκιφ Ναπολέων έπανέλαβε τάς λέξεις τοΰ | όπλα' φηφίζουσα δέ ή Γερουσία τόν περϊ 'Ιταλίας 
Ναπολέοντος ά, άς ηΰχετο όπως έπαναλάβη καϊ ό Να- ' ' “ ’ ' ~ “ ~1
πολέων γ. Κατά τό έτος 1808 ό Ναπολέων ά. είπε 
πρός τους εϊντιπροσώπους τών αρχαίων ρωμαϊκών ε
παρχιών τάδε’
αντικείμενα. Ή θεολογία, 

, - , , , _. . 
πνευματικός ΰποθέσεις, αλλα δεν παρεχει αυτοΐς το 
δικαίωμα ·
καϊ κυβερνητικοί? πράγμασιν. 
λία? χρονολογείται άφ’ ής ήμέρας οι ιερείς ελαβου εις 
τάς χεΐράς αΰτών τήν διοίκησιυ τών οικονομικών, τής υος Ιουβευέλ είσήγαγε τήυ εκθεσιν τής Επιτροπής 
Ιΐστυνομίας καϊ τοΰ στρατού.» ττεηϊ τηιι υηίΐ.Λπ-νεδιηυ. τηΰ πηητρίυηυτητ ενιαύσιον σύυ-

Μετά δέ ταΰτα ό πρίγκιφ Ναπολέωυ άνέγνω έγ- 
κύκλιόυτινα τοΰ Ναπολέοντος Α', έχουσαν ώς εξής'

«Θεωροΰντες, ότι ή σύγχυσις ή άναφυεΐσα μεταξύ 
τής πνευματικής καϊ κοσμικής έξουσίας, καϊ ΰφιστα- 
μένη έτι, ΰπήρξε πηγή διαφωνίας, καϊ πολλάκις ώθη
σε τούς πουτίφικας νά μεταχειριζωνται τήν έπιρροήν 
των έυ τή ΰπηρεσία κατά τών αξιώσεων άλλων' έπει- 
δή οΰτω τά θεία, τά φύσει αμετάβλητα, αναμιγνύον
ται μετά τών έπιγείων, άτινα φύσει μετ αβάλλονται 
κατά τούς διαφόρους καιρούς καϊ τά έθιμα, διά τοΰτο 
διατάττομεν.» κτλ.

Άνέγνω δ’ ακολούθως καϊάλλας έκφράσεις τοΰ Να
ι πόλέοντος Α', όπως απόδειξη, ότι ή παπική έξουσία 

ώφείλε νά περιοσθή είς μόνον τά πνευματικά πράγ
ματα, καϊ ΰπηνίχθη τήν περίφημου έπιστολήν τοΰΝα- 
πολέουτος Γ', (οτε ήυ πρόεδρος τής δημοκρατίας), τήυ 
διευθυνθεΐσαυ έκ τών έθνικών Ήλυσείων τή Ι8ρ αΰ- 
γούστου 1849 πρός του "Εδγαρ Νέύυ, καϊ περιέχου- 
σαυ τά έπόμευα'«Ή γαλλική Δημοκρατία δέυ έπεμφε στρατόν είς 
'Ρώμην, ίνα άποπυίξη τήυ άλευθερίαυ, άλλ’ ίνα καυο- 
υίση αυτήν.» κτλ. Μετά δέ ταΰτα ό πριγκιφ Ναπο
λέων διήλθεν άπασαυ τήυ πολιτικήν τής Γαλλίας 
πρός τήν 'Ιταλίαν άπό τής είς 'Ρώμην έκστρατείας, 
καϊ συνεπέρανεν ώς εξής'

«Καϊ τί ζητείτε νΰν; Ή ιταλική ένότης ίδρύθη, έ- |
ί--, ,, \ ”
Θάσον αφόρα τήν Έυετίαν δέν έξαρτάται έξ ήμών, άλλ’ ή 'Ρώμη έξαρτάται άφ’ ήμών, καϊ έσμέν άκούσιοι 
διαιτηταϊ τοΰ ρωμαϊκού ζητήματος, διότι διατηροΰμεν 
γαλλικά στρατεύματα έν'Ρωμη... Πάσα ταραχή έυ 
’Ιταλία θά έξαρτάται έκ τής καλής διαγωγής τή? γαλ
λικής κυβερνήσεως. 'Ύπάρχουσι δέ δύο μόνον μέσα 
πρός κατάπαυσιν τής ταραχής ταύτης, ή νά πέμφω- 
μεν γαλλικόν στρατόν διά μέσου τών ’Άλπεων, ή νά 
έγκαταλείφωμεν τους Αΰστριακούς νά πράξωσιυ, όπως 
βούλωυται! 'Υπάρχει άρά τις έυταΰθα συνηγόρων 
ύπέρ τοΰ τελευταίου μέσου, καί ΰπερ τής καταστροφής 
τής ιταλικής ενότητας; ( Οχι, όχι!) ’Επέστη ό και
ρός, καθ' όν τό ζήτημα τοΰτο πρέπει να λυθή, ώς βλά- 
πτον οΰ μόνον τήν Γαλλίαν καϊ ’Ιταλίαν, άλλά καϊ 
άπασαν τήν Εΰρώπηυ. Άποσύρωμευ τα στρατεύματα 
ήμών άπό τής 'Ρώμης. Εχω πλήρη πεποίθησιν, ότι 
ή λύσις τοΰ ιταλικού ζητήματος θά άποπερατωθή έν 
τή έννοια τής ίνότητος, ότι οΰδεμία άλλη λύσις έστϊ 
δυνατή ΰπό του Ναπολέοντα Γ', ώς οΰδεμία άλλη θά 
ήν δυνατή ΰπό του Ναπολέοντα Α', οτι ή πυευαατική 
δύναμις πρέπει νά ιιποχοιρισθή άπό τής κοσμικής 
δυνάμεως, καϊ ότι ή σκιά καϊ το δαιμόνιου πνεύμα 
τοΰ μεγάλου Αΰτοκράτορος θα εμπνεύση τας άποφά 
σεις τοΰ διαδόχου αΰτοΰ. >·

Μετά δέ τόν πρίγκιπα Ναπολέοντα ό Κ. Βιλώλτ 
είς ζήτημά τι τοΰ Κ. Βοϊσύ, είπεν, ότι θά έξηγήση 
σαφέστερον τήν πολιτικήν τής κυβερνήσεως έυ τιυι 
μελλούση περιόδω. Έπϊ τοΰ παρόντος δέ περιωρίζετο 
είς τό νά παρατηρήση, ότι ή πολιτική αΰτής οΰδέν 
είχε κοινόν μετά τών έυ τή Γερουσία ΰποδειχθέυτωυ.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ.Κατά δε τήυ συνεδρίασιυ τής παρελθούσης δευτέ- 
ρας ό Κ. Βιλλώλτ είπεν, ότι ή γαλλική κυβέρνησις 
έπεθύμει τήν Ανεξαρτησίαν τής Ιταλίας καϊ τήν Ανε
ξαρτησίαν τοΰ Πάπα. «Δεν πρέπει, είπε, νά έκπλητ- 
τώμεθα ούτε έκ τής Αντιστάσεως τό>ν μέν, ούτε έκ τής 
ανυπομονησίας τών δε' άλλ’ όφείλομεν νά περιμένωί 
μεν, όϊστε ή κοινή γνώμη, τα πράγματα, καϊ ή θευ- 
Πρόνοια νά έπενέγκωσι δυνατήν τινα λύσιν, καϊ έκ 
τούτου μόνον έξήρτηται ή ειρήνη ιοΰ κόσμου καϊ τών 
συνειδήσεων τών Ανθρώπων.»

Ό Κ. Βιλλιολτ ώμίλησε μετά ταΰτα κατά πολλών 
παραγράφων τοΰ λόγου τοΰ πρίγκιπας Ναπολέοντος, 
καϊ ιδίως κατα τών αναφεροιιενων εις τήν έκκενωσιν 
τής 'Ρώμης ΰπό τών Γάλλων. Απέδειξε τού? κινδύνους

πα, άλλ’ οί περικυκλοΰυτες τήυ Αΰτοΰ Άγιό τητα καρ
δινάλιοι καϊ λοιποί ίεράρχαι είσϊν έχθροϊ τής Γαλ
λίας, καϊ δέν πρέπει νά δίδωμευ αύτοΐς νέα καθ' ήμών

παράγραφον τής Απαντήσεως, παρέξει τω Αΰτοκρά- 
τορι τό δικαίωμα τοΰ νά προσφωι ήση σταθερώς του 
Άγιον Πατέρα διά τής γλώσσης τοΰ ορθού λόγου καϊ 

___ ____ τής πολιτικής.»
«Περιορισθήτω ό κλήρος είς μόνα τά θρησκευτικά Ζωηραϊ καϊ παρατεταμέυαι χειροκροτήσεις παρη- 2 °—Λ —-'-ι, ήν οί ίερεΐς σπουδάζουσι κολούθησαν του λόγου τοΰ Κ. Βιλλώλτ, καϊ ή περϊ

νηπιόθεν, δίδωσιυ αύτοΐς έξουσίαν είς τάς καθαρώς 'Ιταλίας παράγραφος έφηφίσθη ύπό τής Γερουσίας.X, Αλλά δότ πζρζχζ: ζζζτζζς Μετά δέ ταΰτα άπασα ή Απάυτησις έφηφίσθη διά
τοΰ Αναμιγυύεσθαι έν τοΐς στρατιωτικοί? φήφων 126 κατά 6 έυ μέσω τών κραυγών «Ζήτω ό Ή παρακμή τής Ίτα- Άυτοκρατωρ!»

Κατά τήυ συνεδρίασιυ τής 28ης λήξαυτος ό βαρώ- 
περϊ τοΰ νομοσχεδίου, τοΰ προτείνοντος ένιαύσιου σύν
ταξιν 50000 φράγκων είς τόν κόμητα τοΰ Παλικάου 
(πρώην στρατηγόν Μοντωβάυου). Ή έκθεσις αύτη 
αναγνωρίζει, ότι ή σινική έκστρατεία ήυ πρόσφατος 
απόδειξις τής δυνάμεως τών όπλων τής Γαλλίας καϊ 
τοΰ πολιτικού αΰτής μεγαλείου. Ό Αύτοκράτωρ έπι- 
θυμεΐ, κατά τό σύυηθες, ν' Ανταμείφη έπαξίως τάς 
έκδουλεύσεις τοΰ στρατού καϊ τοΰ στόλου. Πρός από- 
δειξιν δέ τούτου ή έκθεσις Αναφέρει τό νομισματόση- 
μον τό Απονεμηθέν είς τούς μετασχόντας τής έκστρα
τείας ταύτης, καϊ τό ότι άπαντες οί αρχηγοί αΰτής 
διωρίσθησαν γερουσιασταί. Τό νομοθετικόν σώμα 
λίαν προθύμως συνετέλεσεν είς τάς ένδείξεις ταύτας 
τής εΰγνωμοσύυης. Άλλ’ ή Έπιτροπή Αυαφερομένη 
είς τό ειδικόν νομοσχέδιου, τό καθυποβληθέν αΰτη, 
θεωρεί έαυτήυ ήυαγκασμέυην νά ΰποχωρήση είς τό 
γράμμα τοΰ νόμου, τό απαγορεΰον του σχηματισμόν 
διηνεκών συντάξεων. Μετά δέ ταΰτα ή έκθεσις συζη- 
τεΐ τό ζήτημα τοΰτο, καϊ λέγει προβαίνουσα' «Καθ'ήυ 
στιγμήν ή Έπιτροπή μέλλει νά προτείνη ύμΐν τήν 
φήφισιν νομοσχεδίου, έμπνευσθέντος ύπό εύμευεστά- 
των αιτιών, αισθάνεται βαθεΐαυ καϊ λυπηράν έντύπω- 
σιν. Γιγυώσκομεν, ότι τδ υομοθετικόυ σώμα θέλει 
μεθέξει τοΰ αισθήματος τούτου, ένω Αφίσταται έπϊ 

, ενός αντικειμένου από τών προθέσεων τοΰ Αΰτοκρά
τορος κατά τήν έπαύριον τής ήμέρας, καθ' ήυ ή αείποτε 

________, _____ ,, ____ ,, - γενναία έμπιστοσύνη τοΰ ήγεμόνος απέδωκεν ήμΐν 
ξαιρουμέυης μόνου τής 'Ρώμης καϊ τής Έυετίας. Κα- I πολλά τώυ^ ουσιωδών ημών προνομίων. Άλλ’ ένυμί-

■ - - · ■.>-<- - ”■ ' " σαμεν, ότι έπϊ ζητήματος θίγοντας θεμελιώδεις Αρχάς
χωρίς νά περιλαμβάνη αΰτοκρατορικήυ τινα πολιτι
κήν Ανάγκην, ή ανεξαρτησία τής γλώσσης ήμών εσται 
ή Αρίστη Απόδειξις τής ειλικρίνειας τής Αφοσιώσεως 
ήμών. Ή δε έκπλήρωσις τοΰ καθήκοντος ήμών διευ- 
κολύνθη έτι μάλλον διά τοΰ Αποτελέσματος τών φή
φων, οΰσών 182 κατά 34. Ή Έπιτροπή οΰδ' έπϊ μίαν 
στιγμήν έφοβήθη μήπως δέν ή ό ιϊληθής διερμηυεΰς 
τών αισθημάτων τής Συνελεύσεως. Διό όμοθυμαδόν 
προτείνει τήν απόρριφιν τοΰ νομοσχεδίου.»

ΙΤΑΛΙΑ.— Πρό πολλοΰ ήδετο ή πτώσις τοΰ υ
πουργείου 'Ρικαζόλη, καϊ τα τελευταία τηλεγραφήμα
τα έπεβεβαίωσαν τήυ φήμην ταύτην. Κατά τηλεγρά
φημά τι τοΰ σαββάτου τό υπουργείου παρητήθη καϊ ό 
βασιλεύς δέν έδέχθΐ) τήν παραίτησιν αΰτοΰ' άλλά κα
τά νεώτερα τηλεγραφήματα Αυετέθη είς του Κ. 'Ρα- 
τάτζην ό σχηματισμός νέου ύπουργείου, καϊ Απολείπε
ται νΰν ή συμπλήρωσις τοΰ αριθμού τών μελών αύτοΰ. 
Μέχρι τοΰδε δέ μανθάνομευ, ότι ό Κιαλδίυης καίτιυες 
άλλοι ήρυήθησαν νά ένωθώσι μετά τοΰ 'Ρατάτζη, καϊ 
ότι πιθανή -σύυθεσις τοΰ ιταλικού ύπουργείου εσται ή 
όξής-
Πρόεδ: τοΰ ύπουργί' συμβουλ'. Ό Κ. 'Ρατάτζης. 
'Υπουργός τών έσωτερικών 

τών οικονομικών 
τών δημοσίων έργων Ό Κ. Δεπρετης. 
τής γεωργίας Ό μαρκέ: Πεπόλης. 
τών ναυτικών Ό ναύαρ. Περσάυος.
τής δημοσίου έκπαιδ. Ό Κ. Μαντσΐνης.

Ό Κ. Κορδόβας. 
Ό Κ. Σέλλας·.» » » » »

Λέγεται δ', οτι ό Γαριβάλδης έσχε μακράν συυδιάλε- 
ξιν μετά τοΰ Κ. 'Ρατατζη κατα τήν παρελθοΰσαν δευ- 
τέραυ.

Ή ‘Ρώμη κατά τας παρελθούσας ήμέρας τών απο- 
κρέω εΰρίσκετο εις μεγίστην κίνησιν. Ό λαός ώφε- 
λούμενας έκ τών εορτών τούτων έποιήσατο επανειλημ
μένης επιδείξεις κατά τής ποντιφικής κυβερνήσεως, 
αϊτινες έθεωρήθησαν τοσοΰτον σπουδαΐαι, ώστε ό ςρα- 
τηγός Γκογιών διέταξε 3000 στρατιώτας νά καταλά- 
βωσι το Κόρσον καϊ να παραταχθώσιν ώς εις μάχην, 
ετι δέ πολλει τηλεβόλα νά τεθώσιν έν ταίς παρακεί
μενοι? όδοΐς. Τό αυτό δέ τηλεγράφημα αναφέρει, ότι 
ό γραμμιιτευς τής tv Ρώμη έθυικής έπιτροπής ανεκα- 
λύφθη, ότι σπουδαία έγγραφα εΰρεθησαν έν τή οικία 
μϋτοΰ έροχοποιοΰυτα ανώτερου τινα γάλλον αξίωμα-
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τικόυ, καϊ ότι 36 -πρόσωπα ένεκα τούτον έφυλακισ- 
θησαυ.

"Εν τινι τώυ τελευταίαιν συνεδριάσεων τής βουλής ό βουλευτής Μορδίυ>;ς ήρώτησε το υπουργείου, έάν έ- 
ρ.αθεν, 'ότι μεγάλαι προσβολαϊ έγ ένο ντο έν Μελάτη 
κατα τοΰ ίταλοΰ προζενου 'οπό των συμπατριωτών 
αύτοΰ. Ό δέ βαρώνος 'Ρικαζόλης άπήντησεν, ότι είχε 
λάβει πληροφορίας τινάς περϊ τοΰ ότι αί προσβοΧαϊ 
αύται εγέρορτο αύτώ ύπό τινων οπαδών της βουρβωυι 
κής μερίδος, καϊ ότι, έζήτησεν έζηγήσεις έπϊ τοΰ αντι
κειμένου τούτου άπό την αγγλικήν κυβέρυησιν. Ή δέ 
αρχαία φιλία της Αγγλίας πρός τήν Ιταλίαν εστιν 
εχέγγυον, ότι πλήρης ίκανοποίησις θά δοθή τω προσ- 
βληθέντι προζευω.

Αί διασκεδάσεις τών άποκρεω εφειλκυσαν απασαν 
τήν προσοχήν τοΰ κοινοΰ είς τήν βόρειον Ιταλίαν καϊ 
αί εφημερίδες είσι πλήρεις περιγραφής τώυ χορών τών 
δοθέντωυ ύπό τοΰ κόμητος Πασολίυη, διοικητοΰ τοΰ 
Μιλάνου. Τοιαύτην άνάπτυζιν κάλλους καϊ πλούτου, 
λέγουσιν αί ρηθεΐσαι εφημερίδες, ό κόσμος ουδέποτε 
είδε. Τινα τών γυναικείων ενδυμάτων έτιμώυτο 10000 
καϊ I ’000 φρ. Πας δέ χορός εν Μιλάνω θεωρείται, 
άφ' ής έποχής έζώσθησαυ έκεΐθεν οι αυστριακοί,ως πο
λιτική τις έπίδειζις ή εθνικός θρίαμβος.

Μεγάλη συγκίνησις διηγερθη έν Νεαπύλει κατά 
τήν παρελθούσαν παρασκευήν έκ τής έκρήζεως βόμ
βας τινός πλησίον τοΰ θεάτρου «Ό Αγιος Κάρολος.» 
Έθεωρήθη βεβαίως τοΰτο ώς έργου τής άντιδρώσης με
ρίδας' διότι ό λαός αμέσως έζήλθευ έκ τών οικιών καϊ 
διερχόμένος τάς οδούς, έφώναζε «Ζήτω ή Ιταλία» καϊ 
«Ζήτω ό Γαριβάλδης.» Παρομοΐαν δ’ έπίόειζιυ κατά 
τής παπικής κυβερνήσεως έποιήσατο καϊ ο λαός τή? 
'Ρώμης λαβών αφορμήν έκ τών εορτών τών άποκρέω,

ΕΑΑΑΣ.— Τό ττλεγράφημα τό διαβίβασαν ήμΐν 
πρώτον τήν εϊδησιν τής έν Ναυπλίω έπανας-άσεως τοΰ 
στρατού ούδόλως έζβπληζεν ήμάς' διότι ή έπανάστα- 
σις αΰτη ήν ή ολέθρια συνέπεια τοΰ διέποντος τήυ 
Ελλάδα κυβερνητικού συστήματος. "Εμελλε δ’ αύτη 
νά έκραγή συγχρόνως τή 16ρ φεβρουαριου έν ταΐς 
φρουραΐς τοΰ Ναυπλίου, τώυ Πατρώυ, τής Τριπόλεως, τοΰ Μεσολογγίου καϊ τώρ Αθηνών' άλλ' ένεκα έπι- 
στολών τινων περιελθουσώυ είς τάς χειρας τοΰ νομάρ
χου Ναυπλίας τήν 10»/ρ φεβρουαριου, έπεσπεύσθη ή 
έκρηζις αύτής καϊ έγένετο τήν 12ί?ρ τοΰ αύτοΰ μηνός. 
Αρχηγοί δέ τών έυ Ναυπλίιρ έπαναστατησάντωυ 
στρατευμάτων είσίν ό άντισυνταγματάρ-^ης Άρτέμις, 
όστις άυέλαβε τήν άνωτέραν αρχηγίαν, ο άυτισυνταγ- 
ματάρχης τοΰ πυροβολικού Κορωυαΐος, όστις ήυ κα- 
θειργμένος έυ τω φρουρίω καϊ έπερίμενε υά δικασθή 
έυ τώ κακούργοδικείιρ κατηγορούμενος, ότι μετέσχε 
κατιι τήν πολυθρύλλητον τοΰ παρελθόντος μαίου συυ- 
ομωσίαν, ό ταγματάρχης τοΰ πυροβολικού Ζιμβρα- 
κάκης, καί ό άντισυνταγματάρχης Βότζαρης, έζάδελ- 
φος τοΰ νΰν υπουργού τώυ στρατιωτικών.

Έυτή έπαναζάσει δέταύτη έτηρήθη μεγίπη τάζις,καϊ 
κατά τάς τελευταίας έζ 'Ελλάδος ειδήσεις, άκρα ήσυ 
χία επικρατεί έυ Ναυπλίω. Τά εργαστήρια ήνεώχθη- 
σαν τήυ έπαύριον τής έπαυα~άσεως,καϊ άκατος πολίτης 
προέβη είς τήν συνήθη αύτού έργασίαν. Αί άρχαϊ κα- 
θηρέθησαυ καϊ νέα προσωρινή δεκαμελής έπιτροπή 
συνέστη, ής μέλη είσι τά έζής πασίγνωστα καϊ εύϋ- 
ποληπτα πρόσωπα'

Μιχ. Ιατρός, Γ. Α. Πετμεζάς, Π. Ζαφιρόπουλος, 
Β. Κόκκινος, Τ. Ί. Ιατρός, Κ. Αντωυόπουλος, Γ. Αη 
μητριάδης, Κ. Πετζάλης, Ί. ΤΙαπαυαφιρόπουλος καϊ 
Π. Μαυρομιχιίλης, καϊ γενικός αύτής γραμματεύς ό 
Γ. Α. Ποσειδών. Απεύθυνε δ’ ή έπιτροπή αύτη προ- 
κήρυζιυ πρός τούς απανταχού "Ελληνας, εν ή λέγει, 
ότι τρία τινα ζητεί διά τής έπαυαστάσεως ταύτης, τού- 
τεστι,-ι ην ανατροπήν τοΰ ήδη υπάρχοντας κυβερνητικού 
συστήματος, τήν διάλυσιν τών βουλών καϊ τήν συγκά- 
λεσιυ εθνικής συνελεύσεως.

'Αμα ή κυβέρνησις έν Αθήυαις εμαθεν έκ τών επι
στολών, άς κατέσχευ ο νομάρχης Ναυπλίας, ότι τοι
αύτη τις έπαυας-ασις παρεσκευάζετο έυ Ναυπλία, αμέ
σως καθεΐρζε τόυ Καλλιφρουάυ, Πετζάλην, Αελιγιώρ- 
γην καϊ άλλους πολλούς, ιιπεσφράγισευ άπάσας σχε
δόν τάς έκ Πελοπόννησου έρχοαένας έπιστολάς, έ
κλεισε το πανεπιστήμιου καί τά γυμνάσια, δια- 
τάζασα πρώτον στρατ ιώτας νά φυλάττωσιυ αυτά καϊ 
υ αυαπληρώσωσιν έυ ταΐς παραδόσεσι τήυ άθώαν 
νεολαίαν' ετι δε διέταζε τάς έφημερίδας νά μή δήμο- 
σιεύωσιν άλλας ειδήσεις πλήν τώρ δημοσιευόμενων 
πρώτον υπό τής κυβερνήσεως, τούτέστι τών -ψευδών, 
αγνοούσα ώς φαίνεται όποιον γέλωτα όφλισκάνει κα- 
θ απασαν τήν Εύρώπηυ διά τής δημοσιεύσεως αντι
φατικών καϊ μή αληθών ειδήσεων. Αλλ' άπαντα ταΰ
τα εισι μηδαμινά παραβαλλόμενα πρός τήν μή ασφά
λειαν τής προσωπικής τώυ ανθρώπων έλευθερίας. Αέν 
δύυαται τις υά συυδιαλεχθή μετά τώυ φίλων αύτοΰ 
χωρίς να παρακολουθήται όπισθεν ύπό τής αστυνο
μίας, καϊ υ ιιπαγηται είς τήυ φυλακήν έπϊ τή έλαχί
στη υποψία.

Τήυ 16ί/ρ λήζαυτος ό βασιλεύς έπεθεώρησε καϊ 
προσεφώνησε έν Κορίνθω στρατιωτικήν δύναμιν 1500 όνδρώρ, καϊ τό εσπέρας τής αύτής ημέρας έπανήλθευ 
εις Αθήνας, άναθεϊς τήυ αρχηγίαν τής δυνάα,εως ταύ

της είς τόυ υποστράτηγου Χάν. Έκεΐθεν δ’ ό στρα
τός ούτος προύχώρησεν είς Άργος, καϊ έμελλε νιι προ- 
βή κατά τοΰ φρουρίου, όπερ ύπερασπιζετο φρουρά 1500—1800 άνδρών, καϊ ώχύρωσε καλώς ό δεξιός 
περϊ τά τοιαΰτα ταγματάρχης τοΰ πυροβολικού Ζια- 
βρακάκης.

Μέχρι τοΰδε έπανεστάτησαν αί φρουραϊ τώρ δυο πό
λεων τής Πελοπονήσου, Ναυπλίου καί Τριπόλεως, καί 
μεγάλη διέγερσις παρατηρεΐται είς τά πνεύματα τώυ 
Μεσσηνίωυ καϊ Μανιατών' διό καϊ ή κυβέροησις έπέ- 
στησε μεγάλως τήυ προσοχήν αύτής εις τα μέρη έ
κεΐνα, καϊ επεμψε τόυ γερουσιαστήν Αντώνιου Μαυ- 
ρομιχάλην όπως καθησυχάση τά πνεύματα τώυ κα
τοίκων, μή φειδόμευος ούδεμιάς ύποσχέσεως. Πλήθος δ’ ανθρώπων παρουσιάζονται είς τά ανάκτορα ζητοΰν- 
τες χρήματα όπως έγείρωσιν έθελοντάς. Είκοσι καϊ 
πέντε χιλιάδες δραχμών έδόθησαυ είς τόυ Γενναίου 
Κολοκοτρώνηυ, καϊ πολλαϊ άλλαι χιλιάδες είς άλ
λους, οΐτινες έκολάκευσαν τά φροΰδα σχέδια τής κυ
βερνήσεως.

Εκ τώυ ελληνικών έφημερίδωυ έρανιζόμεθα τήυ έ- 
πομένηυ πρός τό έθνος προκήρυζιν τώυ έπαυαστατώυ, 
ώς καϊ τας πρός τόυ στρατόν προσφωνήσεις τοΰ βασι- 
λεως καϊ τοΰ υποστρατήγου Χάυ.

Έ U ί ν ε ς !
’Η 23 Μαρτίου άνετεό.ε ηω.όρν. είς τόυ ιονάιτ, ηαώυ Πατρίδα, 

κατατυντριίεντο» κατ’ αύτόυ ίετρ-ώυ τ.σσάρων αιώνων ζαί ζατα- 
τιν.ττ,Οιίστ,ς τΐ,ς αισχρά; ήμισιϊ.ήνου, έτι; ΐρόϊ.υνε τόν γεννετειραν τίς 
ελευθερίας γίν. ΙΙόλύρο^δος ετζήν εύγενός άγών άπε'ίωκεν όαΐν τόν 
τιυ.τ.ν, τήν ελευθερίαν ζαί τόν ξωόν, ζαί τό έθνος ίριών έγγραφόν 
ζαί πάλιν εις τάς ίε'λτους ττ,; ζι,ιη; περιεζΰζλωτε τον όιά τών αιμά
των ζαί θυσιών του στςριχθέντα ϋπ’ αΰτοΰ θρόνον. Δυστυχώς όριως 
ξε’νοι όρπασαν τά θίρη όμών, ζαί λυριεώνες έλυριαίνοντο τούς ζαρ- 
πούς τών ζόπων μα;· τό έθνος έν μψ νυζτί ύψώ9ιι ώς γίγα; ζαί ό 
3 ΊΖρίου τοϋ 1833 ΐχαιρέτ/ισι τόν yO.ijv όρ-ών πατρώα ιΐτ τόν 
ζαταπεπλϊίγωρε'νςν πλήν όρωίζήν αύτός χεΐρα, ζρατοΰσα τόν συν- 
ταγρατιζόν χάρττ,ν· ώ πόσαι έλπίίε: άνεπτερώθιςσαν τότε ώ ποιας 
τό έθνος προσείώζα όριερας ! πλόν <μϋ, ίόΜΟχατάρατο; πολιτικό 
ριαιορόνον καί κακούργου σύσττ,μα, σύστιςρα έξανίραποί'ισρ.οΰ ζαί 
ίξαχριιώσιω;, σΰστοαα ώς σΰαυολον yipov, τόν άνορίαν ζαί τόν 
προίοσίαν, έρόλυνε Sta τός ύυσωύίας αΰτοΰ, τόν ρόλις πνεύσασαν 
αύραν τός έλευθερίας, καί ριχροΰ ίεΐν ζατέπνιγεν όράς, ό ρό ύπέ· 
γωσζεν ό έθνωσωτόριος τός 1 φεβρουαριου 1862 ςμίρα. Τό όρωϊ- 
ζόν Ναύπλιον ήρύων όύογούντων τό γενναία τός αΰτοΰ φρουράς συ
νάρτα, καί τό των πολιτών αΰτοΰ θελήσει, πρώτον ήρπασε τά όπλα 
ζαί πρώτον ζατέφερε ζαιρι'αν κατά τού συστήρατος πλ^γόν, έπι- 
σεϊον τόν σημαίαν τός έλευθερίας, έφ’ η; χρυσοί; γράμμασι φαίνον
ται αί τρεις έθνοσωτόριαι αΰται άρχαϊ.

1. Κατάπτωσις τού συστήαατος, πιστώς ΰπ^ρετουρένου ύπό τής 
Ρ'-Χ,ρι τοΰύε κυβερνήσεως, καί άναγόρευσις νέου έγγυωρε'νου τάς έ
λευθερίας τοΰ λαού ζαί τήν έφαρρογήν τών ετέρων όύο έπορένων 
άρχών.

2. Διάλυσις τό; όιά βίαιων μίτων κατασταθείσίς καί μίχρι τοΰ- 
ίε ύπαρχούστ,; Βουλής, καί

3. Συγζρότοσις έθυοσυνελεΰσεως ύπισχνο·>μίντ,; τήν ύπό τού έ
θνους ανάν.τε,σιν, των ζαταπατηθεισών αΰτοΰ ελευθεριών καϊ πλόρω- 
σιν παντός εΰγενοΰς ζαί έθνικού ήρών πόθου.

’Ανατείνετε οθεν συρπολϊται ίκέτιύας πρός τόν θεόν χεΐρα; ϋπ'ερ 
εΰοόύσεω; τού έργου ήμών καί παντί σθένει συντρέξατε ύπέρ τή; 
αναζτήσεως τών έλευθεριών σας, καί τής έγκαταστώσεως τός καλής 
πίστεο,ς καί τών υγιών άρχών είς τήν ώραίαν πατρώα μα;.

Ναύπλιον τήν 2 φεβρουαριου 1862.

’Π έπιτροπή
MIX. ΙΑΤΡΟΣ, Γ. Α. ΠΕΤΜΕΖΑΣ, ΠΟΑ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΛΣ1Λ. 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΓΕΟΡ. ΙΩΝ. ΙΑΤΡΟΣ, ΚΩΝ. Α. ΛΝΤΩΝΟΠΟΥΑΟΣ, ΓΡ. 
ΔΙΙΜΗΤΡΙΛΑΗΣ, Κ. ΠΕΤΣΑΑΗΣ, ΙΩ· ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΔΟΣ. Π. 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ. Ό Γ«,. Γρ,μματ,ύε

Γ. Δ. Ι1ΟΣΕΙΔΩΝ.

Προσφώνησες τοΰ Βασιλέως πρός τόυ στρατού.
«Μετά βαϋεία; ),ύπη; ίπ).ηρογορή9ην, ότι άνθρωποι, εί; τοΰ; ό

ποιους ύεν ΟεΖω νά §ώσω πλέον τόν έντιμον τίτϊον τού στρατιώτοη, 
τόν όποιον φέρετε ύρεΐς, ότι οί άνθρο,ποι ούτοι, λέγω, στασιάσαντες 
εκςλί^ωσαν τήν στρατιωτικήν τιμήν. Οί άνθρωποι ούτοι έγένοντο 
άπιστοι εις τόν όρκον, τόν όποιον εόωσαν ένιϋπιονθεοΰ καί ανθρώ
πων, έγένοντο άπιστοι είς τό σΰνταγαα καί τούς νόρους, οί όποιοι 
•π α.γαθώ ν.αι σωτηρία τής πατρώο; έπιβάλλουν είς τόν στρατιώ
την, ώς πρώτιστον καθήκον του, τήν πίστιν καί ύποταγήν είς τόν 
Βασιλέα, τόν ανώτατου "Αρχοντα τοΰ στρατού.

>· Καλέσας ϋμά; νά έπαναγίρτ,τε είς τήν υποταγήν τοΰ; άποστα- 
τήσαντα; σάς ΐνεπιστιύθτ,ν τήν τιμήν τού Έλλονικού στρατού. Διά 
τής πίστεο,ς ζαί τής ά.νόρία; σας θέλετε άποπλύνει τήν κηλϊύα, ήν 
από τινο; απεπειράθησαν νά προσάφωσιν είς τήν τιρήν μου.

»Μετ*άγαλλιάσεως  ίβ σάς αναγγέλλω, ότι άπάς ό πιστός ρου λαός 
προσγέρεται πρόθυμοι; νά συμπράξρ μεθ'ΰμών, άγωνιζομίνων ύπέρ 
τών ν.αθεστώτων, τά. όποια ύικαίως θεωρεί ώς τήν άσγαϊεστέραν 
'-γγύησιν τής ευημερία; αΰτοΰ έν τώ παρόντι καί τής δόξιι; του έν 
τω ρέλλοντι.»

Κατόπιν λαβών τόν λόγον ό αρχηγός τοΰ στρατο
πέδου είπε τάδε’

« Συρμερίζομαι τόσον έγόι, Μεγαλειότατε, ώς χαί άπαντε; οί ύπό 
τά; όιαταγά; μου κκ. άξιωματιχοί τήν άγανάχτησιν, ήν έξέφρασεν 
ή Υ. Μ. κατά τών έπιόρκων. ( Αποταθείς πρός τούς άξιωρατιζοϋς 
είπεν), είναι ούτω κύριοι; Ναί.' ά.πήντησαν ούτοι, ύψώσαντες τά ξίγ·η 
των. Βεβαιών τήν πίστιν τού υπό τήν όιοίχησίν μου στρατού πρό; 
τόν ανώτατου "Αρχοντα αυτού πέποιθα ότι θέλει άποίείξει τοΰτο καί 
είς τό ρέλλον αιά τής άνδρία; ζαί τού αόρατός του ύπέρ τής ήσυ- 
χίας, τάξεως, ζαί τού ΰψηϊού <·)ρόνου τής Υ. Μ. (Στραφείς πρός τού; 
ζζ. άξιωρατιζούς είπεν αύτοΐς), έξέφρασα κύριοι τά αίσθήρατάσας 
δια τών λόγων μου τούτο,ν; Ναί! άπτ.ντησαν άπαντε; όμογοίνω; ςεν- 
τορία τή φωνή υ^ώσαντες τά ξίφη των φωνάξαντες τρις «Ζήτω ό 
Βασιλεύς. ><

ΑΜΕΡΙΚΗ.—Θ ρίαμβοςτιόνόμοσπου^ 
κονν στρατευμάτων. Κατά χθεσινόν τε τη\*  
γράφημα τα ομοσπουδικά στρατεύματα προσέβα)^ 
τήυ ί·\ην λήζαυτος καϊ έκυρίευσαυ μετά τριήμερου 
σματωδεστάτηυ μάχηυ τό φρούριου Αουελσου. 
έυ αύτώ εύρισκομένη φρουρά, συγκείμενη έκ 15000 
δρώυ, καϊ διοικουμένη ύπό τώυ στρατηγών Βοΰκ^ 
Βούσρωδ καϊ Τζόνσονος, παρεδόθη υπόσπονδος 
πάντων τώυ έν τω φρουρίω ευρισκομένων πολεμ^ 
δίων, διαφυγόυτος μόνον τοΰ στρατηγού Φλόϋδ μ^ 500 ανδρώυ έν ώρα υυκτός. Προσεβλήθη δέ τό φρ^ 
ριου τοΰτο έκ τοΰ ποταμού ύπό έζ όμοσπουδικώυ 
νονοφόρωυ, καϊ κατά γήν έκ τών άνωτάτωυ αύτοΰ ον^, 
ρωαάτων, άτινα είχον καταληφθή ύπό τώυ στρατή, 
αατωυ τώρ ενωτικών. Ό μέν αριθμός τώυ έυωτικζΐ 
υποτίθεται, ότι άνέβαιυευ είς 40,000 άνδρας, καϊ 
τούτων 300 μεν έφονεύθησαν, 600 δ’ έπληγώθησαν 
και 100 ιιπωλέσθησαυ' ό δέ τώυ άυθενωτικών έστά 
αβέβαιος, άλλά καϊ ή ζημία τούτων έγένετο μεγίσ-^ 
Ό θρίαμβος ούτος τώυ όμοσπονδικώιυ στράτευμά^, 
έπροζενησεν ιιπερίγραπτου χαράν εις άπάσας τάς 
ρειους πολιτείας τής Αμερικής, καϊ ό διοικώυ αίπή 
στρατηγός Γράυ προεβιβάσθη είς τόυ βαθμόν toJ 
στρατάρχου. Ό όμοσπονδικός Σύλλογος ύπεδέχθη τ^, 
χαροποιόν ταύτην εϊδησιν διά ένθουσιωδεστάτων έπε^. 
φημιώυ. καϊ προετοιαασίαι έγίγυοντο, όπως παυη^ 
ρισθή ή\υίκη αύτη κατά τήυ 22αυ λήζαυτος.

Μετά δέ τήυ νίκην ταύτηυ ό πλοίαρχος Φούτ μ^ 
δέκα κανονοφόρων άνέπλευσευ έκ τοΰ φρουρίου Αόνυι\.
σου τόυ Κούμβερλανδ ποταμόν, όπως κυριεύσρ τό ά 
Τευνεσή φρούριου Κλαρκσφϊλδ, ένθα υποτίθεται, 5γ( 
οί ανθενωτικοί θά προτάζωσι νέαν αυτίστασιυ. Έξε. 
κένωσαν δ’ ούτοι έντελώς τό Βόουλιγγ Γρήυ, καϊ φαί 
νεται πιθανόν, ότι συυεκέυτρωσαυ άπάσας τάς δυνώ 
μεις αύτών έπϊ τοΰ Κούμβερλανδ ποταμού, ένθαί 
στρατηγός τών όμοσπονδικών στρατευμάτων Βοΰελ 
συνεκέυτρωσε δύναμιν 80,000 άνδρών.

Κατά τηλεγράφημά τι ληφθέυ έυ Νέ^. Ύόρκη έκτοι 
φρουρίου Μορρώ, μάχη τις συνήφθη πλησίον τής Σα· 
βαννάχης, «και τό φρούριου τοΰτο εύρίσκεται είς τή» 
ακμήν υά παραδοθή. Καϊ έυ Μισσουρία δέ οί ενωτικά 
κατεδίυκου έτι τόυ στρατηγόν Πράϊς, καϊ ήχμαλώτι· 
σαν πολυαρίθμους άζιωματικούς, ανήκοντας είς rm 
στρατόν τώυ άνθευωτικώυ.

Κατά τηλεγραφήματα έκ τώυ μεσημβρινών Πολι. τβιώυ ή ομοσπουδική σημαία έχαιρετάτο ένω προύγψ 
ρει πρός τά άνω τοΰ ποταμού Τεννεσή, καϊ οί ομό
σπονδοι συυήνεσαν είς γενικήν ιινταλλαγήν τώυ αίχ 
μαλώτων. Ό υπουργός τοΰ πολέμου έζέδωκε διατα
γήν πρός άπελευθέρωσιν απάντων τώυ πολιτικών κα
ταδίκων, πλήν τώυ κατασκόπων, άφοΰ ύποσχεθώσιν, 
ότι δέυ θά βοηθήσωσι τούς έχθρούς τής όμοσπονδικής 
κυβερνήσεως. Είς απαντας δέ τούς ούτως άπολυομί- 
νους και τηροΰντας τήυ ΰπόσχεσιυ αύτών θά δοθή πλή
ρης άμυηστία διά τήυ παρελθούσαν αύτών προδοσίαν. 
Αί δε έκτακτοι προσωποκρατήσεις θά γίγνωυται είς 
τό έζής μόνον ύπό τών στρατιωτικών άρχών.

ΜΕβ,ΙΚΟΝ.— Τό τελευταίου έκ Βέρα Κρούζηί 
ατμοπλοιον εκόμισεν ήμΐν τάς ειδήσεις, ότι ό Μιρα- 
μών καθείρχθη άμα τή άφίζει αύτοΰ είς Βίρα Κροίι- 
ζην κατά διαταγήν τοΰ πλοιάρχου Αουλλώπ, ρή ένι- 
τραπείσης αύτώ τής έυ τώ Μεζικώ άποβάσεως, καϊ ό
τι οι επίτροποι τώυ συμμάχων είχον έπιστρέψει έκ 
τήςπόλειος τοΰ Μεζικοΰ, τυχόυτες εύνοίκωτάτης υπο
δοχής παρά τώ Ζουαρέ. Ούτος έζήτησευ άπό τούς επι
τρόπους νά έλθρ είς διαπραγματεύσεις, ιιφοΰ πρώτον 
έπιβιβασθή είς τά πλοία άπας ό συμμαχικός στρα
τός, πλήν 2000 άνδρών, άλλ' εκείνοι άπερριψαν τή» 
αΐτησιν ταύτην. Παρεδέχθη δ'ό Ζουαρέ, ότι ή κυβέρ- 
νησις αύτοΰ δέυ έζεπλήρωσε τάς πρός τούς ζένους υ
ποχρεώσεις αυτής, καϊ ότι ήυ έτοιμος υά δώση νεα 
έχέγγυα περϊ τής έκπληρώσεως αύτΰιυ. Πληρεζούσιος 
δέ τις τοΰ Ζουαρέ συνώδευσε τούς έπιτρόπους τώυ συμ
μάχων, καϊ υποτίθεται, οτι είρηνικαϊ διαπραγματεύ
σεις ήρζαντο ήδη.

Ούδεμία δέ μάχη συνήφθη μέχρι τοΰδε, άλλά τα 
συμμαχικά στρατεύματα παρασκευάζονται υά προ- 
χωρήσωσιυ εις τά. έυδότερα τής χώρας, έάν αί αιτή
σεις αύτών άπορριφθώσιν. "Ωστε πάνυ ψευδές ήν το 
τηλεγράφημα τό λεφθέν έκ τοΰ ζΐγίου Φραγκίσκου, 
περϊ τής συυάψεως δήθεν μάχης τινός μεταζύ Μεξι
κανών καϊ Ισπανών, καϊ περϊ τής ήττε;ς τούτων. Αλ
λά κατ' έφημερίδα τινά τής Νέας Ύόρκης φοβέρα α
σθένεια έυέσκηψεν είς τόν συμμαχικόν στρατόν, και 
μεγαλαι λειποταζίαι έγίνοντο έν τώ ίσπανικώ στρατοί·

Λυπούμεθα, διότι ένεκα τής έπισωρεύσεως πολλή! 
ύλης δέν ήδυνήθημευ νά δημοσιεύσωμεν τήν άλληλο"1 
γραφίαυ τοΰ έυ Παρισίοις άζιοτίμου ήμών άυταποκρί" 
τοΰ κατά τάς τελευταίας δύο εβδομάδας.
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