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ΤΟΥ ΡΟΟΥΛΑΝΔ TO KALYD0R
ΒΙΑΙΑ ςυνθεςις προς λευκανςιν KAI ABPOTHTA

ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ.
। Ή σύνθεσις αυτή ει>αι κατεσκευασμένη ανατο
λικών βοτάνων, μ.ή εχουσα ουοε/ιίαυ /ζεταζζιζήν 
σύ/Λ/Λίςιν. Διεκρίθη προ πολλού σι’ην προςενεϊ λευ
κότητα καί απαλότητα επί τοΰ δέρματος. Ό μ.ετα- 
χειριζόρ.ενος τήν σύνθεσην ταύτην ζαί ζατά τά λοι
πά. μέρη τού σώ/ζατο; προγυλάττει γενικώς τήν επι
δερμίδα αύτού άπό πάση$ ένοεχο/ζένης y/οχώσεω;, 
ζαΐ ούοέποτε ό μετ αχεί ριζό μένος αύτήν δύναται νά 
υπο^έρη εκ τών εξανθημάτων ζαΐ πάντων τών τοι- 
ούτων επιδερμικών νοσημάτων. 'II έζλεζτή επομένως 
ευωδία αυτής ζαΐ τά λοιπά προτεοήματά της καΟι- 
στώσιν αύτήν ετι άνωτέραν πάσης άλλης τοιούτου 
είδους συνΟέσεως.

ι Τήν επιτυχή ταύτην ιύνΟεσιν διά. τά είρημένα 
άποτελέσματά της μεταχειρίζεται όις ζαΐ ή βασί- 

ν κ λισσα βικτωρία, ή βασιλική οικογένεια καί ή ζα-
Ίό σα,< ^’/’ώπην αριστοκρατία.

^wland & Soxs, 20, Hatton Garden, London.— 
KK jT' °' τω» ύπό τοΰ K. J. W. TAYLOlt L Κιρχύρα, f.xl τώ» 

& Hatden έν Uipx Κωναταντινουπόλ&ω^
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BPETTANIKOY AL Τ Ε Ρ O S.

Έν Αονδινω, ώς γνωστόν, ανοίγεται κατά τόν 
προσεχή μάϊον ή ’ΑλληλεΟνής "ΕκΟεσις· ό δέ 
«Βρεττανικος Άστήρ» προτίθεται νά οώσχ δσον 
οίόν τε ή.επτοριερή αύτής περιγραφήν μετ’ εκλε
κτών εικονογραφιών.

Καταχωρήσαντες μέχρι τουοε τάς σπουοαιοτέ- 
ρας εικονογραφίας τών παρελθόντων, ϊνα 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 τοΰ «Βρεττ. ’Α
στέρες,» ένεκα του πολυδάπανου, δέν εξέρχονται 
αντίτυπα πολλω περισσότερα, τοΰ αριθμού τών συν
δρομητών αύτου, καϊ έπειδή ό ανωτέρω νέος ορ
γανισμός τής έφημερίδος άρχεταιπρό τής/.ήξεως 
τοΰ 2ου έτους αύτής, παρακαλοΰμεν τούς απαν
ταχού Κυρίους συνδρομητάς ήμών, νάείοοποιή- 
σωσιν ήμάς,ή τούς πράκτορας ήμών πρό τής 8/20 
του τρέχοντος μηνός μαρτίου, έάν προτίθενται 
ή μή νά έξακο/έουθήσωσι τήν συνδρομήν αύτών 

κατά τό τρίτον έτος του -< Βρεττανικου Άστέρος.
Παρακαλοΰμεν έπίσης τούς βουλομένους νά κα- 

ταγραφώσιν ώς νέοι συνδρομηταϊ,νά άναγγείλωσι 
τούτο κατά τήν αύτήν έποχήν διότι· ζαί τοι τοΰ 
τρίτου έτους άρχομένου τήν Ιην ίουλίου, οι νέοι 
συνδρομηται, ϊνα μή στερηθώσι τά καθέκαστα τών 
πρό τής έποχής έκείνης νέων συμβάντων ώς και 
τά τής ένάρξεως τής Έκθέσεως, θέλουσι λάβει, 
άντι τής έτησίας συνδρομής αύτών, δεκατεσ
σάρων μ η ν ώ ν φύλλα, ήτοι άπό τής 1ης μαΐου 
1862 μέχρι τής 31ης ΐουνίου 1863.

Παρατηρούντες 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 Οερμοτέρας ήμών εύχαριστήσεις πρός 
τούς Κυρίους συνδρομητάς τού «Βρετ. Άς-έρος,» 
οιτινες, ζαί τοι πο/,υαριθμότεροι τών συνδρομητών 
πάσης άλ7»ης έλ/^ηνικής έφημερίδος, και τής συν
δρομής έ ξ ά ν άγ ζη ς ούσης ύπερτέρας, ούδεϊς 
ούδεμία ν ζαθυστέρησε συνδρομήν. Ό «Βρετ- 
τανιζδς ’Αστήρ» θεωρεί καθήκον άπαραίτητον νά 
κηρύξη τούτο έΐς τρανήν ζαϊ μεγάλην ήθικήν - 
ζανοποίηοιν έαυτού τε ζαϊ τού Ιΐανε/Αηνίου σύμ- 
παντος, είς πείσμα πασών τών γενομένων κατα
διώξεων, έπιοήμων τε ζαϊ άσήμων.
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ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΓΡΆΦΟΥ.

Περί τά τέλη τής παρελθούσης εκατουταετηριδος 
υπήρχεν έν τώ παυεπιστημειω της Βολωνιας περιώ
νυμός τις διδάκτωρ της ανατομίας, ονοματι Γαλβα- 
νης (Galvani), ουτινος ή σύζυγος συυέπεσεν ημέραν 
τινα ν άσθενήση ολίγου, δι ό ό αγαθός αύτης άνήρ, 
ώς ιατρός, διέταζε νά δοθή τή πασχούση ολίγου βα- 
τράχειος ζωμός' μη περιορισθεϊς όμως είς την διατα
γήν μόνον, άνέλαβεν ό Ιδιος την κατασκευήν τοΰ ρωςι- 
κοΰ τούτου ποτού, καθότι, ευτυχώς διά την επιστήμην, 
ό σοφός διδάκτωρ δέν ήσχύυετο Καταλειπωυ την έ
δραν του νά κατέρχηται μέχρι τοΰ μαγειρείου και συμ- 
μερίζηται μετά τών υπηρετών τΛ ταπεινά αύτών έργα. 
Πορισθεϊς Ικανόν αριθμόν τών άυαγκαιούντωυ πρός 
κατασκευήν τοΰ ζωμοΰ ζωωυ, ήρζατο νά κατατεμνη 
ταΰτα, οπότε, πρός μεγίστην του εκπληζιυ παρετήρη
σεν, ότι καί περ τών βατράχων έυτελώς νεκρών δυτών, 
τά διάφορα μέλη αύτών συυεστέλλουτο ή έσφάδαζον, 
άμα τή έπ’ αύτών προσψαύσει τής μαχαίρας του, 
Πλείονες τοΰ ενός, βεβαίως, μάγειροι παρετήρησαυ 
τήν σπασμωδικήν ταύτην κίνησιν πρότερον, ούδείφ ό
μως ώς του Γαλβάνην ήρεύνησε τας αίτιας καϊ τούς 
λόγους τοΰ εναργούς τούτου φαινομένου. Το αττοτε- 
λεσμα τών παρατηρήσεων του έπεισεν αύτόν, ΟΤΙ τδ 
αίτιου ηλεκτρικόν ήτο, και οτι ή εκ τής επαφής τοΰ 
μετάλλου έπισυμβαίνουσα συστολή τών μυώνων, προ- 
ήρχετο έζ αοράτου τίνος δυνάμεως, ήτις εκτοτε έλαβε 
τό όνομα τοΰ έφευρετοϋ, άποκληθεΐσα, ώς γνωστόν, 
γ αλβανικόν ρεύμα. Περιορισθεΐσα κατά τι ή 
έκ τών βατράχων παραγωγή ι ού είδου? τούτου τοΰ η
λεκτρισμού, πολλά πειράματα έγένοντο προς αυεύρε- 
σιν νέων και προσφορωτέρων μέσων, δι ών νά προσ- 
πορίζωυται τό ρευστόν ή ρεύμα τούτο' δ δε Βόλτας α- 
νεκάλυψευ, οτι έάν άνΤΙκαθίστα τήν μάχαιραυ δι ολί
γου ψευδαργύρου (zinc) τούς δέ τών βατράχων μυώ
νας διά τεμαχίου υφάσματος, νοτισθέυτος προηγουμέ
νως δι όζεος, ήδύνατο ν' άποφέρη τό αύτό αποτέλεσμα. 
Ή έντός όζέων διάλυσις τών μετάλλων, ήτις μετά ταΰ
τα άνεκαλύφθη, άπετέλεσε τάς βάσεις τής βολταϊκής 
και γαλβαυικής στήλης. Ό ηλεκτρισμός <5 προαχθείς 
έκ τοΰ τρόπου τούτου έπέφερε τό αποτέλεσμα τοΰ κο- 
μίζειν ήμΐν άφ' όλα τά μέρη τής γης τας συυοπτικας 
πλήν νευρώδεις έκείνας ειδήσεις, άςτιυας ύπό τήν έπι- 
γραφήν «Τηλεγραφήματα» άναγιυώσκουσιυ οι άνα- 
γυώσται ήμών μετά μεγαλειτέρου έυδιαφέροντος. Έαυ 
έκπληκτικόν οΰκ έστιν, ότι ή μυστυριώδης αΰτη αύτε- 
νεργός ουσία, είς ήν πάυτες δίδομεν τό όνομα ήλεκρίτ 
σμός, ήδυυήθη νά συλλεχθή πρός του σκοπού τοΰ με
ταδίδει» ειδήσεις, δέυ θέλει έπίσης άπορον εισθαι έάν 
είπωμεν, ότι οί 'Αμερικανοί ήσαν οί τό πρώτου χρησι- 
μοποιήσαυτες τήυ έφεύρεσιν ταύτην, οΰτω πως, δύστε 
άπετελέσθη ο τηλέγραφος, ο~ις έυ ταΐςΉνωμέναις 
Πολιτείαις, πρό τής έκρήζεως τής έπαυα~άσεως πλειο- 
τέρας έργασίας είχ^ν, ή έυ πάση άλλη χώρα. Ό συν
ταγματάρχης Σάφφναρ, έυ τω περί τηλεγράφου έγ- 
χειριδίω του λέγει, ότι ό άριθμός τών έυ τή πόλει τής 
Νέας Ύόρκης διαπεμπομένωυ τηλεγραφημάτων συυε- 
ποσοΰτο καθ' έκάστην είς 2,430, ή είς 739,000 κατ' έ
τος. Είς πάυ μέρος τής άρκτώας ηπειρωτικής Αμερι
κής όμοίαυ ένέργειαν έχουσι τά τηλεγραφεία. ΈυΣιυ- 
σιννάτη (πόλις τις απώτατη πρός δυσμάς) όπου πρό 
ήμισείας καί τι πλέον εκατονταετηρίδας δέν ΰπήρχου 
είμή όλίγαι καλύβαι έκ κορμών δένδρων, ό τηλέγρα
φος είσήχθη ήδη γενικώς είς τάς υποθέσεις τών κατοί
κων, ό δέ άριθμός τών έκ τής πόλεως ταύτης έκπεμ- 
πομέυων ήμερησίως τηλεγραφημάτων αναβαίνει είς 950. Την ασκού μόνην ταχύτητα καί τήν προσδοκωαε- 
νηυ οικονομίαν έπί τών αμερικανικών τηλεγραφικών 
γραμμών δέυ δύναται τις όλοσχερώς νά ύπουοήσρ εί 
μή μεγαλας και πρακτικας έσχευ γνώσεις ώς πρός 
τάς εργασίας τοΰ ηλεκτρικού τηλεγράφου, ουτινος οί 
έργάται καί τηλεγραφηταί έφθασαυ είς άζιοθαύμαςον 
τελειότητα. 'Εν Σιυσινυάτη παραδείγματος χάριν δέυ 
ύπάρχουσιν γραφικα εργαλεία δι ό τά μηνύματα λαμ- 
βάνονται γενικώς διά τοΰ ήχου, ώστε οί τηλεγραφη
ταί πρέπει ν' άναγινώσκωσι τήυ προφερομέυηυ γλώσ
σαν ΰπό τοΰ μυστηριώδους τούτον άγγελιαφόρου, ή δέ 
πείρα άπέδειζευ, ότι τό ούς καθίσταται βασιμώτερον 
τοΰ συνήθους μηχανισμού. Όπόταν όμως μέρος γραμ
μής τίνος δεΐται έπισκευής, ό έργάτης, άμα άφιχθείς 
εις τήυ θεσιυ ένθα ή δυσκολία έπίκειται, χράται τήυ 
γλώσσαν αυτί τών ώτων' συγκρούει δύο τών συρμά
των έπί τώυ στύλων, θέτει τό έυ τούτων άνωθεν τής 
γλώσσης αύτοΰ καί τό έτερον κάτωθεν αύτής, καί λαμ
βάνει επί τοΰ ουρανίσκου του τό τηλεγράφημα,όπερ δι
έρχεται $ιά τή> ΊΡαμμής ταύτης. Οί βολταϊκοί σφρυγ- 
μυι γίνονται αισθητοί καθ ολοκληρίαν, αί δέ στιγμαϊ 
και υποστιγμαι διακρινουται ώς πρός τόν χρόνον διά 
τής αφής. Η ευτελεια αΰτη έτι μάλλον προέβη' δια- 
βεβαιοΰται, αύθεντικώς, ότι τηλεγραφητής τις έλαβευ 
ειόησιν εκ μεμακρυσμενου τηλεγραφείου παρατηρώ» τούς σφυριγμούς τών νεύρων τής γλώσσης ετέρου τίνος, 
οστις έφερε τά σύρματα προσηλωμένα έπ’ αύτής κατά 
του προπεριγραφέυτα τρόπου. Τέσσαρες τώυ πέντε 
αισθήσεων δύνανται νά συντελέσωσι πρός τόν σκο
πόν τοΰ συλλέγει» τηλεγραφικός ειδήσεις.

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.
Πρό είκοσιπέντε έτών έστάλη διά τοΰ ηλεκτρικού 

τηλεγράφου τό πρώτου έυ ταίς έφημερισι καταχωρη- 
θέυ μήνυμα. Τό τηλεγράφημα τοΰτο διευθύυθη προς 
τήυ «Ούασιγκτώυειον "Ευωσιυ,» καί διελάμβανεν έκ- 
θεσιν περϊ τής έκ τοΰ έυ Βρούκλυν ναυστάθμου καθελ- 
ζεως\τής πολεμικής λιβυρυίδος ή Άλβ α ν ί α. Το τη
λεγράφημα έστάλη ύπό τοΰ Άλεζάυδρου Τζους, ενός 
τώυ δραστηριωτερων μελών τοΰ Συνεταιρικού Τύπου τής Νέας 'Τόρκης (*).  Ό Κύριος ούτος έδημοσιευσε 
πρό τινων έτών σπουδαιότατου τι πόνημα, περί τής 
έυ 'Αμερική προόδου τής τηλεγραφικής τέχνης πραγ
ματευόμενου, καϊ έζεφρασευ Ιδέας τιυάς έπϊ τώυ δυσ
κολιών, άςτιυας ό Συνεταιρικός Τύπος προσεπάθει να 
έζάζη ύπέρ τών διαφόρων έφημερίδων προς πραγμα
τοποίησή τοΰ συστήματος εκείνου, όπερ έυ Αγγλία 
άποκλειστικώς παραδεδομέυου είς τάς χείρας τοΰ κυ
ρίου Ιουλίου 'Ροΰτερ έστιν. Κατά τάς αρχάς τώυ ερ
γασιών τοΰ ηλεκτρικού τηλεγράφου τά μηνύματα ε- 
λαμβάυοντο μετά μεγάλης έπιφυλάζεως καί αρκετού 
δυσταγμοΰ, τά δέ έζοδα υπέρογκα ήσαν καϊ αι παρα- 
χωρούμεναι εύκολίαι ύπό τών τηλεγραφικών εταιριών 
δέυ ήσαν ποσώς έυθαρρυυτικαί. Ό Συνεταιρικός Τύ
πος όμως συνησπίσθη, έπ έμεινε καϊ έπί τέλους έπε- 
τυχεν εντελώς. Αί έφημερίδες τής Νέας 'Τόρκης ήσαν 
οί έυθερμότεροι καϊ έλευθεριώτεροι πάτρωνες τοΰ νέου 
συστήματος τώυ τηλεγραφικών ειδήσεων. Κατα τηυ 
έκρ^ζιν τοΰ μετά τοΰ Μεζικοΰ πολέμου ή διοργάυωσις 
του Συνεταιρικού Τύπου γενικώς παρεδέχθη, τά εζο- 
δα όμως κατέστησαν ΰπερμετρα. 'Ημερήσιοι έφιπποι 
ταχυδρόμοι συνηντώυτο κατά διαφόρους εκατοντάδας 
μιλίων, συναρμόζοΡτες οΰτω τούς κρίκους, ο'ίτινες ά- 
πητοΰυτο πρός κατάρτησιν τής διά τάς τηλεγραφικάς 
διακοινώσεις άλύσεως. "Οτε δέ πάλιν τδ τηλεγραφι
κόν σύρμα έζετάθη μέχρι Πορτλάνδης, έυ τή πολιτεία 
Μαίην, ο Συνεταιρικός Τύπος, άπέστελλευ ταχυδρό
μου άπό Άλιφάζ, κατά τήυ άφιζιν έκαστου άτμο- 
πλοίου είς Άυυάπολιυ, άφ’ ής έτερον άτμοκίυητου με- 
τέφερεν είς Πορτλάυδην τήυ άγγελίαΡ, ήτις εντεύθεν 
πάλιν έπεμπετο διά τοΰ τηλεγράφου είς Βόστων ή 
Νέαν 'Τόρκην. Ή δαπάνη πρός έπίτευζιυ τής αποστολής τών ειδήσεων τούτων συνεποσοΰτο εις 1,000 
περίπου τάλληρα δι έκαστου άτμόπλουυ. Οι αναγυώ- 
σται ήμών θά παρετήρησαυ βεβαίως ένίοτε είς τά έζ 
Αμερικής τηλεγραφήματα, ότι ή Περσία, ή άλλο τι 
άτμόπλοιον έιφίχθη έζωθεν τοΰ Καπ-'Ραίης, καϊ οτι 
παρεμποδίσθη ό πλοΰς του ή τ’ άυάπαλιυ. Εϊς δε τών 
συγχρόνων άγγλων πρό τινων μηνών έγραψε σφοδρό- 
τατόν τι καί πολέμου προκλητικόν άρθρου, ώς μαθών, 
ότι ενός τώυ άτμοπλίων τούτων παρεμποδίσθη ο πλοΰς. Ό άρθογράφος ούτος διεμαρτυρήθη κατά τής αναιδούς 
καϊ άσκοπου ταύτης παραβιάσεως τών δικαιωμάτων 
τής βρεττανικής σημαίας ύπό τώυ έφοπλισμένωυ πει
ρατικών πλοίων τώυ Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμε
ρικής, άποδεικνύων τήν βλάβην τών έμπορικώυ συμ
φερόντων, ήυ τινα τοιαΰται έχθρικαϊ πράζεις προεκά- 
λεσαυ, καϊ προλόγων, ότι πολλαί πρός τούτοις παρα
βιάσεις, ώς τήυ τοΰ Τ ρέντ ήδύναυτο νά έπισυμβώσιυ 
άν ή βρεττανική κυβέρνησις δέν έλάμβαυε τά πρόσ
φορα ένεργητικά μέτρα πρός περιστολήν τής έπανα- 
λήψεως τώυ τοιούτωυ διερεθιστικώυ κινημάτων. 'Η
μείς όμως δυνάμεθα νά διαβεβαιώσω μεν τόν σύγχρο
νου μας τούτου, οτι ή παρενόχλησις αΰτη τών βρεττα- 
νικώυ πλοίων έζωθευ τοΰ Κάπ-Ραίης δέυ είναι ικανή 
αίτια, ινα έπιφέρη πόλεμου μεταζύτώυ δύο τούτων χω
ρών, καθότι έκτος τοΰ 'Αγίου Ίακύνθου, τοΰ λεηλατή- 
σαντος αοπλα πλοία, τά πλοία έκεΐνα άτινα παρεμ
πόδισαν τόν πλοΰν τής Περσίας καί Αραβίας είναι 
μικρά και ταχύπλοα άτμόπλοια άυήκουτα είς του Συνε
ταιρικόν Τύπον, άτινα δέυ έζέρχουται 'ίνα έυεργήσωσιυ 
ερευνάς επι τών ουδετέρων πλοίων καί λάβωσιν έκ τών 
καταστρωμάτων των τούς άγγελιαφόρους, ώς έπιτρύ
πους δήθεν τώυ 'Ανθενωτικών, ή άλλους άυτιπροσώ- 
πους, αλλ ινα παραλάβωσι τά έγγραφα, άτινα οί έν 
Λιβερπούλη καί Κουειυστάουν πράκτορες πεμπουσιν 
αυτοις κατα την αυαχώρησιν έκάστου ταχυδρομικού 
ατμόπλοιου. Τά τοΰ Ατλαντικού μάλιστα άτμοκίνη- 
τα παρεμποδιζόμενα δέυ έλαττοΰσι τήυ ταχύτητά των 
ουοε προς στιγμήν, άλλ’ ό πλοίαρχος θέτει τά έγγρα
φα εντός κασσιτέρινής θήκης, εφ' ής μικρά τις σημαία 
προσκολλαται, ίνα τήυ καταστήση ορατήν, καϊ τήν 
ρίπτει εκ του πλοίου του, άμα πλησιάσαντος αΰτόν 
τοΰ μικρούς ταχυπλόου, όπερ λαβόυ τήν θήκην, τρέχει 
με όληυ την δύναμιν τοΰ ιιτμοΰ αΰτοΰ πρός τήυ ζηράυ 
και διευθύνει τά έγγραφα πρός τήυ Βόστωυ ή Νέαυ 
Τορκηυ, οπού δημοσιεύονται δύο καί τρεις ένίοτε ημέ
ρας προ τής εκείσε άφίζεως τώυ έκ Κούναρδ ή Ίνμάν 
και άλλων γραμμών τοΰ ωκεανού φακέλλων.

Κατα τας αρχάς τής έγκαθιδρύσεως τοΰ περί συλ
λογής ειδήσεων συστήματος, πολλαί δυσκολίαι, ώς

( ) Συ-κατεριχ^ς Τύ^ος κ«),.ίται εταιρία τις έιι Άρεριχρ, ίίτι; 
ιχοιισα εί; τάς χυριωτέρα; χαί έρποριχωτέρας πόϊεις τού χόσμου 
όποχαταττ-ήρατα χαί πραχτορεΐα, λααβάνει έζ τβύτων καί ίιευβύ- 
νει τρό; ταύτα, οιά τού ττΰ.εγράγαχ, τάς νεωτερα; ε'ώ'έαει;, αιτινες 
διανέμονται εις ετάτας σχεδόν τάς εφτιμερίδας τού τόττον. Ά.ττε- 
χϊί.θτ, δ ούτοι γαίνεται έκ τού σχνεταιρισροϋ καί τ^ς όαόγοονο; 
συγκαταθισεοις τού Τύττου έν Αμεριχρ,όιτω; άνατεθρ η ττρορτ.Οευσι; 
τού σπουδαίου τούτου άρθρου, τ/τοι τύν έν ταί; έ'ρτ,αερίαι ζατα/ω- 
ρουμένων τη).εγραγ>ιμάτΜν, είς τήν εταιρίαν ταύτην.
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προανεφέραμεν, άυεφύησαν. Αί νέαι έργασίαι τής τη~ \ 
λεγραφικής τέχνης έπροκάλεσαυ τήν σύστασιν σώαα. I 
τός τίνος «.τηλεγραφικών μηνυτόρων,» εις ουτινος τήυ 
διοργάνωσιν τά μάλα συνετέλεσεν ο κύριος Αλέζαυ- 
δρος Τζόνς. Νέον σύστημα στενογραφικόν ή συμβ^Ά 
λικόυ παρεδέχθη πρός του σκοπόν τοΰ συντέμνειυ τά 
μηνύματα, άτινα τηλεγραφικώς έπέμπουτο. Τοσοΰτου 
δ' έτακτοποιήθη τό σύστημα τοΰτο, ώστε παραλαβαί 
προϊόντων, πωλήσεις τε καϊ τιμαϊ τώυ κυριοτερων ει
δών τώυ δημητριακών καρπών, ζωοτροφιών καί άλλων 
ύλώυ ήδύναντο νά πέαπτωνται ήμερησίως έυ είκοσι λέ- 
ζεσιν, αιτινες άυτιγραφόμευαι έπετταπλασιάζουτο καί 
έδεκαπλασιάζοντο πολλάκις. Ακολούθως είσήχθη άλ
λο μάλλον γενικευθέυ περιληπτικότερου σύστημα τδ διά συμβολικών σημείων’ κατά δέ τό 1847, ό'τε ή 
Νέα Ύόρκη, ή Βαλτιμόρα, ή Βόστων, τό Βούφαλον, ή 
Σινσιυνάτη, ή Νέα Όρλεάνς, καϊ ό Άγιος Λουδοβίκος 
συυεδέουτο δια σιδηροδρομικών γραμμών, οί μυστη
ριώδεις ούτοι χαρακτήρες έπέμπουτο είς δύο καί τριών 
χιλιάδων άπόστασιν, μεταδίδουτες πλήρεις ακριβείς 
καί σπουδαίας έμπορικάς ειδήσεις. ΟΙ διευθυνταί τών
τηλεγραφικών γραμμών βλέπουτες έκ τής γιγαντιαίας 
έπαυζήσεως τών εργασιών των τήν καλήν υποδοχήν, 
ήθ ήζιώθη ή νέα αΰτη μέθοδος τοΰ τηλεγραφεΐν, έφαυ- 
τάσθησαν, ότι δέυ πληρόυονται έόταζίως, δι δ άπεφά- 
σισαν είς τό μέλλον νά μή τηλεγραφώσι πλέον διά 
τώυ συμβολικών καϊ περιεκτικών τούτων λέζεων κατά 
τήυ προϋπάρχουσαυ διατίμησιυ, άλλ’ επειδή πέντε 
γράμματα, κατ' αναλογίαν, άπαρτίζουσιυ έκάστην αγ
γλικήν λέζιυ, όλα τά έυ τοΐς τοΰ Συνεταιρικού Τύπου 
τηλεγραφήαασί στοιχεία ώφείλον ν' άριθμώσι, τό δέ 
άθροισμα τούτων υά διαιρώσι διά τοΰ πέντε πρός εϋ- 
ρεσιυ τοΰ αριθμού τώυ έν αύτοΐς λέζεων, άναλόγως δέ 
νά πληρόυονται. Οί συνεταιρικοί προμηθευταί τώυ ει
δήσεων άπεφάσισαν καϊ ήδη υά μή καταβληθώσι, διό 
προσήλθον είς τόν αγώνα, είργάσθησαν καϊ έμόρφω
σαν νέου κώδηκα. Άνεδίφησαν τά λεζικά καί ευρον 
δλας τάς λέζεις τάς μή ύπερβαινούσας τά πέντε γράμ
ματα, και εις έκάστην τούτων εδωκαυ κατά βούλησιν 
σημασίαν τινα. Τό συμβολικόν σύστημα κατελάμβα- 
νευ όγδοήκουτα σχεδόν σελίδας ογδόου (octavo). Ίδόυ- 
τες οθευ οί διευθυνταί τών τηλεγραφικών γραμμών, 
ότι ύπεσκελίσθησαυ κατά τήυ άπόπειράυ των ταύτην, 
συνήλθου έκ νέου καί έκήρυζαυ, ότι έκάστη αγγλική 
λέζις, κατά μέσου όρου, έκ τριών γραμμάτων απαρ
τίζεται’ έπειδή όμως άλλαι άνταγωνιζόμεναι γραμμαί 
ήνοιγοντο περιττή έκρίθη ή έφεύρεσις νέου τριγραμμά- 
του κώδηκος. Μεγάλι) εΰφυής άμιλλα άυεπτύχθη πρός 
τελειοποίησιυ τώυ συμβόλων τούτων. Άπλαΐ μόνον 
άγγλικαί λέζεις ήδύναντο νά είσαχθώσιν, α'ίτινες ώς 
έκ τής θέσεως, ήυ κατεΐχου διάφορου σημασίαν έλάμ- 
βαυον, ώστε έκάστη τούτων ήδύνατο υά μεθερμηνεύη- 
ται άυτϊ έζ άλλων. 'Ύποτεθεΐτο, λόγου χάριν, ότι έ- 
προκειτο περί τής καταστάσεως τών αλεύρων (flour)· ή πρώτη έκ συμφώνου άρχομένη λέζις ήθελεν έκφρά- 
ζει τήυ κατάστασιυ τής αγοράς—ούτως, «beby» (βρέ
φος) έδήλου, ότι «αί άγοραί είσί υεναρκωμέυαι, οί δέ 
ιιγορασταί δέυ εισέρχονται έλευθέρως είς τάς ύψηλο- 
τέρας ζητουμένας τιμάς.» Δευτέρα λέζις άρχομένη έκ 
συμφώνου, άλλ’ έχουσα διάφορον σημασίαν, ήθελε 
δεικνύει τήυ τιμήν· ούτως, ή λέζις «cake» (πλακοΰς) 
έδήλου, ότι ή άζία καθαρού Genessee τής Αλβανίας (έν 
Αμερική) ήτο ί τάλληρα καί 50 λεπτά. Τρίτη δέ τις 
λέζις άρχομένη έκ φωνήεντος έσήμαιυε τήν ποιότητα. 
Τηλεγράφημά τι, οπερ άφήρεσε πάσαν τήυ τώυ διευ
θυντών τοΰ τηλεγράφου υπομονήν, είχεν ώς έπεται' «Bad came aft keen dark aclie lain fault adopt,» όπερ 
μεθερμηνευόμενου κυριολεκτικώς είς τήυ γλώσσάυ μας 
λεγει: «Κακόν ήλθευ όπισθεν όζύ ζοφώδες άλγος έπι- 
κείμενου σφάλμα προλαμβάνει.» Έν τω τηλεγραφή- 
μάτι τούτω βλέπομεν,ότι έννέα μόνον λέζεις ΰπάρχου-
σιν, ή συνέλεζις όμως τών απλών καί άσυναρτήτων 
τούτων λέζεων άπετέλεσε τήν άκόλουθον έκτεταμέυην 
άγγελίαν, τήν δημοσιευθεΐσαυ δι έκατοντάδωυ έφημε- 
ρίδωυ έκ Νέας 'Τόρκης πρός τήυ Νέαν Όρλεάνς, καί 
εχουσαν ώδέ πως’—«Αγορά αλεύρων' τά κοινά καϊ ε
κλεκτότατα άλευρα τών δυτικών μερών είναι είς έκπε- 
σμόν καί είς μετρίαν ζήτησιυ διά τε τήν επιτόπιου κα- 
τανάλωσιν καί τήν έζαγωγήν 8,000 βαρέλια έπωλή- 
θησαν πρός 5 τάλληρα καί 12 λεπτά. Σίτος πρώτηθ 
ποιότητας, έπιζήτητος’ ή άγορά σταθερά' κοινός σΐτοί 
άζήτητος, μετά τάσεως πρός έκπεσμόν' έπωλήθησαν 4,000 βούσχελς (μέτρον περιέχον 4 κοιλά) πρός 1 τάλ- 
ληρου καί ·| 0 λεπτά. Σιτηρά' αί έζωτερικαί ειδήσεις 
ήστατωσαν την ιιγοράν' οΰδεμία ουσιώδης πώλησις ε- 
γενετο, ή μόνη έστιν 2,500 βούσχελς πρός 67 λεπτά.» 
Ειδήσεις τοΰ κοινοβουλίου διεδίδοντο έπίσης διά ανα
βολικού τίνος συστήματος, πάσα δέ τεχνική ή συνοδι
κέ] φράσις είχε τό αντιστοιχούν αυτή σύμβολου έν 
μια λέζει έκ τριών ή πέντε γραμμάτων. Ό κύριος 
Τζόνς λέγει μέ πολλήν αφέλειαν, «όπόταν συγκεχν 
μενας τινας ειδήσεις έλαμβάνομευ κατεβάλαμεν πά
σαν δυνατήν προσπάθειαν, ίνα άνακαλύψωμευ τά δια- 
τρέχοντα καϊ δημοσιεύσωμεν αύτά όσου έυεστι εύλη- 
πτότερου. Ευ τινι περιστάσει 'όμως περιεπέσαμεν εις 
δυσάρεστου τι σφάλμα. Δημοκρατικόν τι μέτρον, ού
τως ειπεΐν, εληφθη ποτέ, ευθύς δ' άμα άυαγγελθέντος, 
ότι ό 'Ρεβέρδυς Ίόνσωυ, δημοτικός τις τής Μαρυλάν-

ΜΑΡΤ1ΟΤ 13, 1862.ΓΆ)γόρθη 'ίνα όμιλήση έπ’ αΰτοΰ, τά σύρματα έτε- 
y’at> ίίς ένέργειαν. Προσεπαθήσαμεν νά μαντ^ύσω- 

έκ τών συγκεχυμένων συμβολικών σημείων τής 
t(V σταλείσης ήμΐν αγγελίας, τί δημοτικός τις ήδύνα- 
“^υά είπη κατά τοΰ μέτρου τούτου' έπειράθημεν διά 
□° αχέωυ νά κάμωμευ τό έντιμου τοΰτο μέλος νά ε'ίπη 
ν' ’ αύτοΰ σοφούς τινας λόγους, καί κατεχωρησαμεν 

επιούσαν οΰτω πως τήυ εϊδησιν ταύτην εις τας τής 
Τ,,'λεως έφημερίδας, ών προμηθευταί ε'ίμεθα. Άμα ό- 
^Μς άφιχθέντος τοΰ άτμοπλοίου μέ μεγάλην μας δυ- 
^ρ^σκειαΐ1 έμάθομεν, οτι ό κύριος Ίόνσωυ, άυτϊ νά 
^αμαρτυρηθή κατά τοΰ προρρηθέυτος μέτρου, έζ έναν- 
τίας ΰπεστήριζευ αύτό. Έκτος τούτου έλάβομευ επι
βολήν τινα τοΰ έυ Ούασιγκτώνι μηνύτορός μας, οστις 

^ς παρεκάλει ίνα μή ποτέ παρεκτρεπόμεθα, καθότι 
’’λλως θέλει χάσει τήν ΰπόληψίν του καϊ καταστρα- 
ε^σιν αί υποθέσεις του. Ουδέποτε πλέον μετά τήυ 
).(ρ[στασιν ταύτην,» λέγει ό κύριος Τζόνς, «έλάβομευ 

τόλμην ν’ άποπειραθώμεν παρόμοιόν τι.» Έυ τού- 
‘ςΟίς όμως, έναντίον τής διαβεβαιώσεως ταύτης, πολ- 
χάκι1) έκπληκτικαί τινες ειδήσεις διαδίδονται διά τοΰ 
Τηλεγράφου,α'ίτινες βραδύτερου καταδείκνυνται άυυπό- 
graroi ώς ή άντιπολίτευσις τοΰ κυρίου Ίόνσωυ προς 
τ'ο νομοσχέδιον, οπερ ΰπεστήριζευ. Έυ 'Αγγλία ο κυ~ 
οιος Ροΰτερ έκπληροΐ πρός πάσας τάς έφημερίδας 
τό καθήκον, δπερ έυ Αμερική ιϊυέλαβεν ό Συνεταιρι
κός Τύπος. Ή ισχύς, ήν ώς έκ τούτου ό κύριος ούτος 
φέρει είναι μεγίστη. Έάν δ' αληθές έστιν, ότι ο τυ- 
ΐϊος έζασκεΐ τέταρτης τάξεων έπιρροήυ έπί τώυ ΰπο- 
βίσεων τοΰ δημοσίου καί τής κυβερνήσεως τής Άγ- 
γλίας, ό κύριος Ιούλιος Ροΰτερ πρέπει νά έζασκή 
επιρροήν πέμπτης τάζεως έπϊ τοΰ κράτους, καθότι έ
χει ΰπό τήν έζουσίαν του, ώς έκ τής άυατεθείσης αυ
τά υπηρεσίας, πάντα τά ισχυρά καϊ ουσιώδη μέρη τού 
τύπου τής χώρας' όποιαν δέ άζίαυ αί έφημερίδες ε’ττι 
των ήμερων μας ήθελαν έχει άνευ τηλεγραφικών ει
δήσεων )

Ή τοσοΰτου άυυπομόνως προσδακωμένη έζ Αμερι
κής είδησις, διαρκούσης τής προσφάτου Άγγλοαμερι- 
κανικής έριδας, ή άφιχθεΐσα δηλονότι άπόφασις τής 
κυβερνήσεως τής Οΰασιγκτώυος περϊ τής άπελευθε- 
ρώσεως τώυ μεσημβριυώυ απεσταλμένων, έγυώσθη 
εν 'Αγγλία τό πρώτον διά τώυ «τηλεγραφημάτων τοΰ 
'Ροΰτερ.» Οί άλλοτε τοσοΰτου δραστηρίως καϊ άυυ- 
τομόυως προθυμοποιούμενοι τις πρότερον υά λάβη 
νεωτέρας καϊ ιδιαιτέρας ειδήσεις συνάδελφοι ήμών 
έφημεριδογράφοι, ένεπιστεύθησαυ ήδη είς τήυ διάκρι-I σιν καί δραστηριότητα τοΰ κυρίου 'Ροΰτερ τήυ φρουτί- Sa τοΰ παράσχειν τή χωρά διά τώυ στηλών των τά 
«τηλεγραφήματα,» άτινα κοινά εισι προς όλας τας έ
φημερίδας, α'ίτινες, ώς πρός τοΰτο, γενικώς τήν αΰτήν 
νπόληψιν χαίρουσιν.

01 ΕΡΓΑΤ ΑΙ ΤΩΝ Π API ΣΙ ΩΝ Κ ΑΙ Η Λ Α VH- 
ΑΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ 1862.Ή τών έργατών έπιτροπή τοΰ Γάλλων διά τήυ έυ 

Αουδίνω εκθεσιν τοΰ 1862 έδημοσίευσεν άρτίως τδ 
ακόλουθου προσφώυημα προς τούς έυ Παρισίοις έρ- 
ηάτας'

«Ή έν Λονδίνω παγκόσμιος έκθεσις άρχεται τήυ 
προσεχή \ηυ μα'ΐου 1862. Έυ διαστήματι δεκαετη
ρίδας τρίτου νΰυ προτιθέμεθα ν’ άποδυθώμεν είς άγώ- 
υα, είς όν τά μέν έθνη συνεισφέρουσι τά άζιοθαύμα- 
στα έργα τής βιομηχανίας αΰτών, καϊ οστις έζ ανάγ
κης έζεγείρει τήυ άμιλλαν ταΰτοχρόνως καί τήν ευ
φυΐαν τών παραγωγών, καϊ έπαυζάνει το αμοιβαίου 
σέβας καϊ τήν φιλίαν μεταζύ τών λαών. Πεποιθότες 
περϊ τών έυτεΰθεν προελευσομένων άφθονων ώφελη- 
μάτων είς όλον τόν ήμέτερον τόπον, άν οί χειρώυακτες 
ήδύναντο υά λάβωσι μέρος είς τήυ μεγάλην ταύτην 
βιομηχανικήν πανήγυριυ, καθυπεβάλομεν, έν όνόματι 
πολλό)ν έκ τών ήμετέρωυ συναδέλφων, εις τήν εγκρι- 
σιν τοΰ πρίγκιπας Ναπολέοντος, προέδρου της αυτο- 
κρατορικής τών Γάλλων έπιτροπείας, σχέδιον περϊ 
δίευκολύυσεως τής είς Λονδΐνον μεταβάσεως έργατώυ 
Έ>ν έκλεχθησομένωυ έν αύτοΐς έζ έκάστου κλάδου 
βιομηχανίας, μέλλοντος υά έπιδείζρ έργα. Τό σχέ
διον αύτό έγένετο παραδεκτόν' ώστε αί έργατικαί 
βάζεις μέλλουσι νά έχωσι συμβουλευτικήν ψήφον 
(ις τά οικονομικά τοΰ 1862. Τό όφελος έργατικών 
Επιτροπών, καθ’όυ χρόνον ή βιομηχανία δεν δύναται 

συλλέζη άρκούσας πληροφορίας είς τρόπον, ώστε 
“α μεθαρμόση έπί τό βέλτιον τάς έκ τώυ νέων έμπο- 
Ρϊκών συνθηκών έπιγενομέυας μεταβολάς, ήναι άναα- 
Φισβήτητου. Άπαντα τά έπαγγέλματα βεβαίως θέ- 
ό-ουσι φίλοτίμως άποδεχθή υά έκπροσωπευθώσιυ έυ 
τ9 παγκόσμιό» εκθέσει, τά μέν 'ίνα έγερθώσιν έκ τής 
Ταπεινής ή ΰποδεεστέρας καταστάσεως, έν ή τυγχά- 
νουσιυ όντα, τά δέ ίνα διατηρήσωσι τήυ κατεχομέυην 
Υπεροχήν καϊ έμπεδώσωσι τήυ περϊ τήυ βιομηχανίαν 
*αι τάς καλάς τέχνας φήμην τοΰ γαλλικού ονόματος.

βραχυτάτω χρόνω ό άνθρωπος, ό μή κατόχων έμ- 
^εδου μάθησιν περϊ τά τοΰ έπαγγέλματος, εσται ά- ^λοΰς άνθρώπειος μηχανισμός αρωγός τής μηχανής. 
Αναγκαίου άρα νά κατέχωμεν είδικάς γνώσεις, βοη- 
°βτικάς τώυ φυσικών κλίσεων καϊ διεγερτικός τής 
επινοητικής δυνάμεως τής ψυχής. Ό άνθρωπος όφεί

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
λει έπί μάλλον καϊ μάλλον ν άναπτύσση τήν γνω
στικήν αΰτοΰ δύναμιν, όπως γίνηται κύριος τοΰ έργα- 
λειου καί οΰχϊ δούλος αυτού. Είς τώυ έργατικών τήν 
έπιτροπήν έινετέθη ΰπο τής αΰτοκρατορικής έπιτρο- 
πείας τδ έργον νά φροντίση περϊ τής έκλογής τώυ 
έκπροσώπωυ, νά προκηρύζη τούς έκλεκτούς, νά αίτηση 
συυδρομας, υά διευθέτηση τα περϊ τής άναχωρήσεως, 
καϊ νά δεχθή τάς έγγράφους παραγγελίας τάς υπό τής 
αΰτοκρατορικής επιτροπείας δοθησομένας. Πρός έπί- 
τευζιν τοΰ προσδοκωμέυου σκοπού έκ τώυ ήμετέρωυ 
μόχθων πάσα αυτοπροαίρετος συνδρομή εσται εύ- 
πρόσδεκτος. Πάυτες λοιπόν οί καταυοοΰυτες τήν σπουδαιότατα καϊ ώφέλειαν τοΰ τοιούτου έργου έλθέτωσαν 
είς έπικουρίαν ήμών, συνεισφέράντες τάς γνώσεις καϊ 
καταδεικυύουτες τάς άνάγκας. Έμπρέπει είς τήυ άζιο- 
πρέπειαν τών έργατώυ ν άυαδεχθώσι τήυ δαπάνην 
τήυ έπιβαλλομέυηυ έκ τής αποδημίας τώυ απεσταλ
μένων αΰτών, καϊ έπιθυμητόν είναι νά γείυρ οΰτω το 
πράγμα, ώστε όσου τό δυνατόν διά πλείονος αριθμού 
νά έκπροσωπευθώσιυ αί διάφοροι βιομηχανίαι. Πε- 
ριερχόμενοι άπό έργαστηρΐου είς έργαστήριον δύναν
ται νά συλλεζωσι συνδρομάς έζ έκείνων, ούς δέυ κα- 
τέθλιψε σκληρώς ή έφετεινή απορία, καί προσθέσωσι 
τό συλλεχθησόμενον είς τδ ήδη είς τήυ έπιτροπήν τώυ 
έργατώυ παραδοθέν ποσόν 40,000 φράγκων παρά τής 
αΰτοκρατορικής έυ Παρισίοις έπιτροπείας. Προβώμευ 
δε είς τάς έκλογάς εΰτάκτως δεικνύουτες τήυ Αχρι τοΰδε 
έπιτευχθεΐσαυ πρόοδον μεταζύ τώυ έργαστικών.’Ιδίως 
θέλετε διευθύνει τήν έκλογήν ΰμών πρός τους δ,τι 
μάλιστα ικανούς καί ευυπολήπτους έυ ΰμΐυ καϊ κα
τ' έζοχήυ είς τους έκιδεζιωτάτους τών τεχνιτών, τούς 
δυναμένους υά τιμήσωσι τήν ήμετέραν βιομηχανίαν. 
Οΰτω φερόμενοι θέλετε δείζει εαυτούς άζίους ελευθερίας. »

Αυτόματός κ,αϋσις.
11 οό jxwtpou άπββίωσεν έυ Kstfc'va ('Ρωαάυα) κό^ησσά τις, δι#ό- 

ματί ητις st/t γΟάσει τό 62 έτος της ηΙίΑί'ζς άνευ τινός
σωιζατιζής άρρωστίΜς. Ό Θάνατος αύτ^ς, περίεργος τήν φύσιν, 
ριγρανεται ούτω. Νύκτα τινα Traaer^iftfav οί περί αύτήν, ότι παρα 
τό βιωΘός εγν-ίνετο μαίλον βαρυΰυμουσα και νυσταλέα άμίσωξ μετά, 
τό δεϊπναν χαέ όμως εμεινε τρεις ώρας συν^ια).εγομενη μετά ττ,ς 
Οα^αμϊ-,πόίου^ καί μετά ταύτα άναγνούσα τήν συντβη 
μετί^ϊ] εις ύπνου. Τήν άχό^ου^ου πρωίαν η ΰα).αμ/}πό1ος1 έκπζα- 
γιίσα ώς υή προσχίτβΐίσα κατά τήν συνήΘη ώραν υπό τής κο/ζήσσ/5;, 
βισή)Θεν εις τόν κοιτώνα καί προσεγώνησευ αυτήν. Ού^εμίαυ άπό- 
κρισιν λαβοϋσα καί ^ο^ιςΘίίσα υ.ή τι συνέβη, ήνέωξε τό παρά.Θυρον, 
οτε εμεινευ εντρου.ος έοούσα τό σώμα τςς ν.υρίας έν rj άκολούΘω ζα- 
ταστάσει. Ού^ί π/.έον τού ενός πτιγεως μακράν της κλίνης υπηργε 
σωρός τίγρας, ευ η εκειντο ίύο κνήυ.αι ολόκληροι άπό τού πο^ός αέ- 
γ^ρι τού γόνατος, καί δύο βραχίονες· ή κεφαλή εύρισκετο ρεταξύ 
τών κνηαών. Όλον τό λοιπόν τού σώματος ειγεν άποτεγο&ίθη, 
καί ή τέφρα εγγιζομέυη «Φίνε λιπαράν καί κακο'λδη υγρότητα έπί 
τών δακτύλων. Έπί τού πατώματος ητο ^υγμάριου άνιυ ελαίου, 
καί έπί της τραπέζης ϊσταυτο δύο κηροπήγια, ών τά κηρία είγου ά- 
ποβάλλει δλον τό στέαρ, άλλά τά πτίλια ερειναν άκαυστα. Τί κλίνη 
ήτο άβλαβης, τών στρωμάτων '/.ειμέυωυ ώς συνήθως μετά την έκ τού 
ύπνου έξε'γερσιν πάντα τά παραπετάσματα τής κλίνης ήσαν κεκα- 
λυμμενα διά υπόφαιου λιγνύος, ήτις εϊσέδυσε καί εις τινα συρτάρια 
καί κατερρύπωσε τά έν αύτοΐς λίνα. ΤΙ αυτή λιγνύς ευρε'Θη καί είς 
παρακείμενόν τι μαγειρείου χαΧυπτουσα τουζ τοίχους, τά έπιπλα 
καί τά μαγειρικά σκεύη. Έπίοης ό είς τό ταμιείον άρτος ήτο κεκα- 
λυμμένος υπ’ έκείνης, καϊ προσγερόμενος είς τούς κύνας δέν έγγί- 
ζετο. Είς τόν ύπερθεν τού κοιτώνας τής κομήσσης Θάλαμον τό κατώ
τερον μέρος τών παραθύρων ήτο κατερρυπωμένον έκ λιπαρού κιτρι- 
νο^ρόου υγρού. ‘Όλη δε ή πέριξ ατμόσφαιρα ήτο κεκορεσμένη έξ 
απερίγραπτου καί λίαν δνσαρέστου οσμής, καί τό πάτωμα τού Θα
λάμου έσκεπασμένον έζ πυκνής, γλίσχρας καί υπερβαλλόντως κολ
λώδους υγρασίας. Ή κόμησσα πρόδηλον οτι έγένετο πυρανάλωμα 
έκ τών ρνδον τού σώματος προελΘόντος πυρός. Ό Δρ Βιάγκης, ια
τρός έν τή ειρημένει πόλει, δημοσιεύσάς έπί τού περιστατικού τού
του φυλλαδιον, νομίζει ότι τό πύρ ήρξατο έν τοίς πνεύροσι, καί 
άυεπτύγθη έυ χαίρω ύπνου· ότι η χόμησσα^ εζεγερθεϊσα τού ύπνου 
έκ τού τρομερού άλγους, ήγέρΘη άναμφιβόλως ν’ άναπνεύση αέρα, 
Ισως προτιθεμένη υ άνοιξη τό παράθυρου, ά>λά μόλις άγήσασα τήν 
κλίνην έξεπνευσε διαβρωΘείσα ύπό τού πυρός. Ό μαρκέσιος Σκιπίων 
Μαφ^έης, ό περί τοΰ αυτού πράγματος γρά^ας^ "ί.έγει, οτι η χόμησ- 
σα συνείΘιζε νά τρίβρ τό σώμα αύτής διά καγγορούγου οΐνοπνιύμα- 
τος, σνγνάχις ποιούσα τούτου χρήσιν, κ«ί νομίζει ότι ή συχνή /,ρη- 
σις τού υγρού αύτού ήτο μία τών αιτιών τού Θανάτου. Σημειο>τέον, 
ότι τό περιστατικού τούτο άναγέρεται, κατα τινα ανταποκριτήν τής 
έ^ημερίδος «Σφαίρας,» συμβάν πρό 100 έτών ήτοι τώ 1763, καί 
επομένως ή νεωστί γινόμενη διήγησις είναι δεύτερα εκδοσίς. ’Οπωσ
δήποτε, παραδείγματα αυτομάτου καύσεως είτε αύτοπρησίας κα
λούμενης, δέν λείπουσιν έκ τής ιστορίας τής ιατρικής*  ή ίξήγησις 
όμως τού προβλήματος άν δηλ. άληΘώς ήναι αυτόματα, ήτοι άγ’ εαυ
τών άναπτουσι τά σώματα, ή άν άπαιτήται εξωτερικόν πύρ προς 
εναυσιν τού προδιατεθειμένου είς καύσιν ξώντος ανθρώπου, πρόκει
ται ετι καί νύν είς λύσιν.

Η ΕΝ ΘΡίΑΜΒΟι ΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΙΝ ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΤΟΤ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ.

"Οταν κατά τήν 7ην σεπτερβρίου τον έτους 1860 είσήλθεν ό 
στρατηγός Γαριβαλίης έν θριάρβω εϊς τήν Νεάπολιν, ίιευθύνθη κατά 
πρώτον πρός τό παλατιού, γευρατίσας ίε έυ «ΰτώ καί άυαπαυθείς 
έπί τινας ώρας, έπορεύθη έπειτα ρεθ’ όλης αυτού τής σννοίίας είς 
τόν ρητροπολιτιζόν ναόν Siv. τής ευρείας καί ρεγαλοπρεπου; όάού 
Τολίοο, καί έπανέστρεψε ίιά τής αΰτής είς τό παλατιού. Καθ’ δλην 
Sz τήν πορείαν αύτού εις τήν έκζλησίαν καί τήν άπ’ αυτής έπάνοάόν 
του ρίγα πλήθος ένθουσιώντος λαού έπλήρου τήυ όίόυ, ^οώντος ζαί
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«».αλάζοντος έυ εΰφροσώνΐ). ’Λαφότεραι αί πίευραί τίς όίοϋ 
ταύτης, ώς καί αί κατά τάς πλευράς όίοί ησαν κεζοσαηαέναι ύιά 
τριχρόων σημαιών, παριστώσαι δίαν πανηγυρικήν. Ή is κατά τήν 
αΰτήν νύκτα αιοιτο^υσία τής πόλεως, αί ρετά φανών καί λααπαίων 
λκτανίαι, ή πληΘΰς τών ό^εηράτων τώυ άιατρεχόντων άνω καί κάτω 
τήν όαόν Τολέδο σι όλης τής νυζτός, ζαί οί άλλαλαγροΐ τού λαού 
άπετέλουν αληθούς θριάρδου έπίίειξιν. "Ηθελε Sz ή σκΓ,-jr, αύτη 
αναοει^εθή ετι λαρπροτέρα, έάν ώς εκ τών πρώην περιστάσεων γι- 
λιάίες κατοίκων άέν ησαν απόντες, άλλοι είς τάς έξοχάς καί άλλοι 
εκτός τού Βασιλείου.

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΎ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΠΣ.

Ή ί» τή έπ. σελίδα δεύτερα εικονογραφία εΐκονίζει τινάς τών κα
τοίκων τού Βασιλείου τής Νεαπόλεως. Είναι δέ αξιοπαρατήρητος 
ή έπί Τών προσώπων αΰτών έρφαινορίνη βκθάΐα ρελαγχολία, ήυ 
Ο’λτε οΐ ήχοι τών άσζι συριγγών, οΰτε ή ύπερβάλλονσα χαρά, δι’ ής 
κατά τήν σύρφωνον τών ξένων ραρτυρίαν οί Νεαπολ.ιτανοΐ ύπεδέ- 
χοντο πανταχού τόν ελευθερωτήν αΰτών Γαριβάλδην, ήδυνήθησαν 
νά διαλύσωσι.

Ή έ» Τώ ρε'σω ίσταρε'νη γυνή ρετά τοσαύτης άπαυείας ζαί όα- 
θυρίας, φίρουσα άτηρελώ; κρεράρενον έκ τής χειρός της τό τύρπα- 
νον, είναι εν. Σϋρρ.ντου, ό πρό; άριστεράν αΰτής συριστής τής άσκο- 
σύριγγος έζ τών ’Αδρούσσων, καί ή όπισθεν αΰτοΰ καθηαένη έκ τή; 
Καράφφας.

Εϊς δέ τό αντίθετον δεξιόν μέρας τή; είζόνο; ή καθηρένη γυνή 
είναι έκ τής Ποτεύσης, ό παρ’ αυτήν καθήρενο; νέος έστιν αλιεύς 
τής Νεαπόλεως, ό είς τά όπισθεν ίστάρενο; ρετά τού πυροβόλου 
χωρικό; τής Καλαβρίας, καί ή φϊ'ρουσα τό νήπιου γυνή έζ του 
Βιγγιάνου.

ΑΙ ΠΎΛΑΙ ΤΠΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑ- 
ΠΟΛΕΩΣ.

*Η οικοδομή τού βασιλικού ανακτόρου της Νεαπόλεως ήρξατο 
κατά τό 1600 ττ, διαταγρ Φιλίππου τού Γ', έπί της άντιβασιλείας 
τού κόμητος Αεμός, σχεοέοις Δομίνικου Φοντανά, καί θεωρείται ώς 
τό αριστούργημα τού άρ^ιτεκτονος τούτου. Έκ τήζ προσόψζως 
αύτού, μήκους 520 ποδών, τό ανάκτορου τούτο φαίνεται διρρημε'νον 
είς τρία πατώματα, έκάστου τών όποιων αί στήλαί είσιν ιδιαιτέρου 
ρυθμού, ήτοι δωρικού, Ιωνικού καί συμμίκτου. Θυρίδες δέ τό πρώ
τον καί δεύτερου πάτωμα ε^ουσιν άνά 2ί· αί δέ τού προσγείου 
πατώματος, δωρικού ρυθμού, στήλαι σ^ηματίζουσιν ανοικτήν τινα 
στοάν μετά τριών εισόδων, έχουσών κατά τάς πλευράς στήλας έκ 
γρανίτου τής νήσου Γζίγλιο*  ή δέ κυρία αυλή έχει διπλήν σειοάν 
στοών.

Τό ηαλάτιον τούτο, πυρποληθέν έν μίρει κατά τό 1837, έπε- 
σζβυάσθη κατόπιν καί έπεκτά.Θη, ζαί μάλιστα κατά τό μ-έρος τό 
πρός τήν πλατείαν τού 'Αγ. Καρόλου, καθ’ ό μέρος έγυτεύθη κή
πος καί έστηλώθησαν έπί τής εισόδου αύτού δύο κολωσσιαίοι όοει- 
χάλκινοι ίπποι τέχνης ρωσσικής, δωρηθεντες πρός τόν βα.σιλεα τής 
Νεαπόλεως ύπό τού πρώην αΰτοκράτορος τής 'Ρωσσίας, όι: ενθύ- 
μ-LQ'j τβς χα.τά τό 1844 έπισκέόε<»ς αύτού και ύποδοχής έν ’Ιταλία.

ΆνεκαινίσΘη δ’ εσχάτως μετά μεγίστης μεγαλοποεπείας, κοσμη- 
θείσα δι’ έργων νεωτέρας τέχνης, καί ή μεγάλη κλίμαξ ή κατα- 
σκευασθεϊσα τό 1631 παρά τού άντιβασιλέως Όνάτου, ή γε'ρουσα 
πρός τά βασιλικά δώματα. Υπάρχει δε έν τώ άνακτόρω τούτω 
καί έκκλησία επίσημος διάτό έκ πολυτίμων μ.αρμ,άρων μετενεχθέν- 
των έκ τής έκκλησίας τής Άγ. Τεοεζης κατεσκευασμένον αυτής Θυ
σιαστήριον, όις καί διά τόν λύγδινον αυτής Ευαγγελισμόν, έργον 
τού λιθοξόου Φανσάγα. Αί δέ βασιλιζαί αί'Θουσαι κοσμούνται πρός 
τοίς ά)'λοίς καί δι’ ωραίων εικόνων. Κατά τό δεύτερον πάτωμα 
ύπάρχουσι τά ιδιαίτερα δωμάτια, έν οίς κατώκει ό βασιλεύς· παρά 
δέ τοΐς δο3μασι τούτοις ύπάρχει ή μεγάλη ιδιαιτέρα τού ^ασιλέως 
βιβλιοθήκη, συγκείμενη έξ οκτώ μεγάλων αιθουσών, καί περιέχουσα 
πολύτιμον συλλογήν έκτυπων καί πρωτοτύπων εικόνων τώυ έπιφα- 
νίστάτιον ζωγράφων, Είς άλλο δέ μ·ίρος τώυ δωμάτων τούτων 
υπάρχει ταμείου φιλοσογικώυ έργαλΐίωυ καί μηχαυών. Κατά δέ 
το πρόσγειου πάτωμα τού παλατιού ύπάρχει ή βασιλική οπλοθήκη, 
συυισταμέυη έξ άρίστης συλλογής αρχαίων πανοπλιών, έυ αίς δια- 
κρίνουται αί περικε^αλαΐαι καί αί ασπίδες τού υορμανδού βασι- 
λέως 'Ρογέρου, τού Α' Φερδιυάυδου τής Άραγόυης, τού Αλεξάνδρου 
φαρνέζου καί τού Βίκτορος Άμο.δαίου τής Σαβοΐας, ώς καί τό ξϊγος 
τό ύπό τού Φερδιυάυδου τού Α' δωρηΟέυ είς του εγγουου αύτού τόν 
δούκα τού Άγγισύ έπί τής εις του θρόνου τής 'Ισπανίας άυαβά- 
βάσεως αύτού.

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΟΎΣΑΝ ΤΗΣ ΕΙΣ ΝΕΑΠΟ
ΛΙΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΎ ΣΤΡΑΤΗΓΟΎ

ΓΑΡΙΒΑΛΔΟΎ.
Αΰτόπτη: τι; τώ» έν ταί; άγυιαϊ; τής Νιαιζό'ΐζω; γζνορίνων 

κατά τήϊ Βη» σιπτζμΰρίιν 1860, τήκ ίπαύριο» δηλονότι τής εί; 
τή» πόΖι» ταύτην είσόίου τού στρατηγού Γαρι6α).<?ου, περιγράφει 
αΰτΰ οι; ακολούθως’ «Αί αγυιαί τής ποίεως, λεγει, καί Άί«ι; έ) όόό; 
Τολέδο επληθον ύπό λαού έκβεξακχεοριίνον καί γρενιτιώντο; ύπό 
χαράς. Σννίστατο δ’ ούτος ώ; έπί τό πλεΐττον έκ τού συρφετού 
ο/λου ζαί έν μέρα ύπό πολιτών τή; αεσαίας τάξεως, περιφερόμενων 
μετά σηριαιών καί φανών ζαί κραυγαζόντων αζαταπαύστως, ύφτ.ϊη 
τή φωνή, «Ζήτω ο Γαριδάλίη;! Ζήτω ή Ιταλία! Μίαν θέλορεν τήν 
Ιταλίαν ! Ζήτω ό Βίκτωρ Έρρανουήλ! Έρρετωσαν οι Βουρβώνες.»

Έν τούτοι; πολλοί έζ τού όχλου χωρίς νά γνοιρίξωσιν ούτε τί 
ήθελον, ούτε περί τίνος έπρόζειτο, άίιαφόρως «υνίρρεον ζαί συνω- 
θούντο, ό>; τά κύρατα τής Χαρύβίεω;, οι μεν έν άμάξαις, οί όέ 
πεζοί, πάλλοντες ξίφη γυρνά ή ζυρατίζοντες σηραίας ζαί πίλους, 
ρεταξύ ίέ καί γυναίκας, άσζεπεϊ; εχΟυσαι τάς ζεφαλάς, λυτά; τάς 
κόρας, ατηρελώ; καί άζόσρως περιτρε'χουσαι έν ρανία ρέθης, άλ
λ’ άρεθυστοι συνεχαίροντο, ζαί έντ,γζαλιζόρεναι ήσπαζοντο άλλήλας 
συναπαντώρεναέ. Καί έν γίνει οί πάντες ώ; έν πολιτιζη αποζριω 
συνευθύρουν καί έπανηγύριξον άνευ ρεθυστιζών ποτών, ζαί άνευ 
έκτραχηλισρού είς ίριάα; ζαί άιαπληκτισρονς, διότι πραγματυιως 
ονό'ζν ήζολούθησε δυσάρεστου.
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ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ. — Μεταξύ τών απειραρίθ
μων εταιριών, αιτινες ύπάρχουσιν έν 'ΚγγΆσ., μία μεταξύ αυτών 
είναι και ή ‘Υγιεινή Εταιρία τών Κ υ ρ ι ώ ν, ης τίνος οί 
γοαμματεϊ; ίούκισσα Σουθερζαν^η; και }&ίδη Γ-ωργιάνα Κούπερ 
έτχάτω; άπηυθύνθησαν πρό; τά; φιλάνθρωπου; κυρίας τή; πλουσιω- 
τερας τάξεως τή; αγγλική; κοινωνίας, παρακαλούσαι αυτά; νά παύ- 
σωσι τού νά φορώσι τεχνητά άνθη καί στεφάνου;, ίνα ούτω παύση 
καί ή -/.ατοισ/.-υη Λυτών, ήτις έπασχολεί μίγαν αριθμόν νεανίοων, 
αιτινε; καθ’ ε/.άστην τοέχουσι τόν κίνδυνον ν’ άπολ·σωσι τό τιμά), 
φέστερον αυτών ποάγαα, τήν ζωήν των, έκ τού δηλητηρίου, οπερ 
ενυπάρχει έπί τών τεχνητών αυτών άνθ-'ων. Ό /.αθηγητης \όγραν 
βέβαιοί, ότι $ώυεκα φύλλα, λαμβανόμενα έξ ενός συνήθους πρασίνου 
στέφανου, υίίουσι οε'κα κόκκους λευκού αρσενικού. ’Ολόκληρος os 
στέφανο; έκ πεντήκοντα φύλλων περιέχει τεσσαράκοντα κόκκους, ή
τοι ικανήν ποσότητα νά δηίητηριάση είκοσιν ανθρώπους. Τά κορά
σια, άτινα κατασκευάζουσιν αυτά, λαμοάνουσι πάσαν δυνατήν προ- 
φνλαξιν, ίνα μή εισπνέω σι τήν κόνιν, τυλίσσοντα τά πρόσωπά των 
ό'ιά χειρομάκτρων, άλλ’ είναι εντελώς αδύνατον ν’ άποφίγωσιν αυ
τήν. Ύποθε'τομεν, ότι, εάν αϊ αυρίαι παύσωσι νά φορώσι τού λοιπού 
στεφάνους καί ενδύματα δηλητηριώδους χρώματος, θά παύση έξ α
νάγκης καί ή παραγωγή αυτών, όταν δέν Οά παρουσιάζωνται άγο- 
ρασταί. Μή ζητείτε πλέον, κυρίαι, φορέματα δηλητηριώδους χρώ
ματος καί αμέσως καί οί βιοαήχανοι αυτών παύουσιν, ή άν εις πεί
σμα εξακολουθώ σιν, ά; τά χαίρωνται μόνοι των. Έλπίζομεν, οτι ή 
παράκζησις αύτη τών γραμματέων τής είρημένης εταιρίας θά είσα- 
κουσθή παρά ταίς κυρίαι; καί αύται λαμβάνουσαι ύπ’δψιν τά θανα
τηφόρα αποτελέσματα τής έκ έξακολουθήσεως τής κατασκευής τοιού 
τού χρώματος ενδυμάτων καί άνθέων θά άποσ/ορα/.ίσωσι τό χρώμα 
τούτο καί θά έγχολπωθώσιν έτερον, /.ηρύττουσαι αύτό, ότι είναι τής 
μ ό δ α ς.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΙΙΣΕΙΙΣ TOY Τ14Χ.Ο-
ΛΙΝΟΥ.— Τήν παρελθούσαν εβδομάδα πλεϊσται κυρίαι τής ανώ
τερα; τάξεως τής κοινωνίας τού Λονδίνου, εχουσαι ύπ όόιν τό το- 
σαϋτα κακά προξένησαν μέχρι τούδε τριχολίνον εις τό γυναικείου 
αυλόν, συνεκοότησαν συαβούλιον ύπό τήν προεδρείαν ανδρός, ινα 
σκεφθώσι πώς καί διά τινων μέσων ν’ άποσκορακίσωσι τήν περαι
τέρω χρήσιν αυτού. Ό πρόεδρος πρώτος λαβών τον λόγον έξέθη- 
/.εν ίσχυροτάτους λόγους, οι ού; έθεώρει, ότι αί γυναίκες πρεπει νά 
μή φορώσι πλέον αυτό τό θανάτους, πληγάς καί ζημίας καθ’ ημέραν 
ποοξενούν εις αύτάς καί έπαινέσας τόν σκοπόν τών κυριών, Si δν 
συνήλθον εις τήν συνεδριασιν εκείνην, συνεοούλευσεν, ίνα πάσαι πά- 
σι τοΐς μέσοι; προσπαθήσωσι νά φθάσωσιν εις τό σκοπούμενον. 
Μετά δέ τό τέλος τού λόγου τού άρρενος προώρου, οστις έπεκαλέ- 
σθη τόν λόρδαν Παλμερστώνα, καί τάς ύψηλάς άρχάς ίνα συνδράμω- 
σιν εις τόν Θηρευόμενον σκοπόν, άνέλαβε τον λόγον κυρία, ή γραμ- 
ματεύς τής συνεδριάσεως καί αυτή ύπεσπήριξεν εύφραδέστατα τήν 
περαιτέρω χοήσιν τού τριχολίνου, άναφέρουσα γεγονότα καί πράγ
ματα καί ένδομύχως ηύχήθη, ινα έπιτευχθή ό σκοπός. Μετά τήν 
γραμματέα «ώμίλησαν καί άλλαι κυρίαι κατά τής χρήσεως τού τρι- 
yodvot), εκτός μιας, ητις σννη^όρησεν ΰπ'-ρ αυτού, είπούσα, ότι τά 
έκ τού πυρός προερχόμενα δυστυχήματα εις τάς κυρίας ένεκα αυ
τού δύνανται νά τ’ αποφεύγωσιν αύται παραδεχόμεναι άλεξίφλογον 
τριχολίνον. Πλήν ή μία μόνη συνηγοοία δεν ευρεν ήχού εις τάς πα- 
ρευρεθείσας, αιτινες όμοθυμαδόν έςεφράσθησαν κατά τού τριχολίνου 
καί εξέλεξαν επιτροπήν, ινα βάλη εις ενέργειαν παν μέσον τείνον 
εις τήν παύσιν τής χρησεως αυτού.

Είθε παύσωσιν αί γυναίκες τού νά φορώσι πλέον αύτό, όπερ ό - 
ποιας ύλικάς ζημίας προξενεί, γνωρίζουσιν καλώς αί φορούσα», αύτό 
εις απλήν έπίδειξιν καί ούτω άπαλλαττόαεθα άναγγέλλοντες θανάτους 
και σπαραξικαοδια δυστυχήματα διά τής ένημερίδος ταύτης.

ΕΥΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛ1ΦΟΡΝΙΑΣ.—'II Καλιφορνία είναι είςύπερ- 
βολήν εύφορωτάπη χώρα. Τά κτήνη είναι τόσον πολλά, ώστε δύνα- 
ταί τις να άγοράζη εις εύιελεστάτας τιμάς καί παν είδος καρπού 
καί προϊόντος τής γής εύρίσκεται εν αφθονία εις έφθηνήν τιμήν. Κα
τά τον φθινόπωρον ευτραφούς καί παχέως κτήνους έπωλήθησαν πρός 
3—5 τάληρα αί 112 λίτραι κρέατος· ίπποι άπο 10—15 τάληρα· 
χοίροι είςμικροτάτας τιμάς. Κριθή καλή καί καθαρά έν σακζίοις 100 
λιτρών πωλείται προς Ιο ταλ. τόν τόνον· σίτος πρός 30—33 τάλ. 
τον τόνον. ’Εξαίρεται σταφυλαί πρός 25—30 ταλ. τόν τόνον· γεώ
μηλα έξαιρετικώς εφέτος είναι ακριβά διά τήν περιωρισμένην καλ)ι- 
έργειαν αυτών καί πωλούνται πρός 2 1/2 εκατοστά τήν λίτραν, ήτοι 
εις διπλάσιάν τιμήν από τάς σταφυλάς.

ΜΛΛΜΑΙΣΟΝ, κατοικία ά/ορασθείσα ύπό τής Ίωσεφίνης τώ 
1798 καί ό τόπος, όπου κατέφυγεν αύτη μ-ιά τήν διάζευξίν της, 
εσχάτους ήγοράσθη ύπό Ναπολέοντος τού Γ'. Τώ 1815 Ναπολέων 
ο Α' μετά τήν μάχην τού Ούάτερλω κατέφυγεν εις Μάλμαισον, όπερ 
τώ 1826 ήγοράσθη παρά τίνος σουηδού τραπεζίτου καί τώ 1842 
ύπό τής ^ασιλίσσης Χριστίνας τής Ισπανίας. Ή τοιαύτας αναμνή
σεις εχουσα αύτη κατοικία πάλιν έπανήλθεν εις τήν Ναπολεόντειον 
οικογένειαν.

II δύναμις τών μυών τού ανθρώπου εξακολουθεί αύξάνουσα μέ
χρι τού τεσσαρακοστού καί πεντηκοστού τετάρτου έτους τής ηλικίας 
αυτού, ύστερον δέ ά'ρχεται βαθμηδόν έξασθενίζουσα.

ΤΟ νεωστΐ έφευρεθέν «γαζιον τοϋύδατος» ταχέως άντικατασταί- 
ν·ι τό γάζιον τού άνθρακος έν ’Αμερική. Τό γάζιον τούτο, ού τίνος 
73 μέρη παράγονται έξ ύδατος καί 27 μέρη έξ ελαίου, είναι ύφ’ ά
λας τάς επόψεις καλλίτερον τού γαζίου τού άνθρακος καί ένταυτώ 
ποζύ έφθηνότερον.

ΑΞΙΟΛΟΓΟΣ τρόπος τού αυξάνειν τό φώς τών έν ταίς όδοίς λύ
χνων εφευρεθη καί είσήχθη έν Βρυξέλλαις. Ίΐ νέα αύτη μέθοδος συ- 
>ίσταται εις σειράν υ.ζτα/άι/.ών κατόπτρων επι τού ανωτέρω μέρους 
τού λυχνου τεθειμένων εις τοιαύτην γωνίαν, ώστε ν’ αντανακλάται 
/.ρός τά κάτω έπί τήν οδόν τό φώς, όπερ πρότερον έπήγαινεν εις 
τά άνω.

ματος ή κόνεως, ήν πεο ό άνεαος ήδύνατο νά ρίπτη έπί τού αγγείου 
έκαλύφθη με μεταλλικήν πλάκα ή εκτεθειμένη έπιφάνεια καί μόνον 
μικραί δπαί έτουπήθησαν, ινα άνανεώται μόνου ό αήρ. ’Αφού ηύξη- 
σεν ούτως έπί πέντε ετη ή ιτέα έξεβλήθη καί εύρέθη ζυγίζουσα 109 
λίτρας καί τρεις περίπου ούγγίας. Τά φύλλα, άτινα επεσον από τό 
SivSpov κατά τό φθινόπωρου, δέν συμπεριλαμβάνονται εις τό είρη- 
μένον βάρος. Τό χώμα ίπειτα έξεβλήθη τού αγγείου, πάλιν εξηράν- 
θη έν τω κ)ιβάνω καί ύστεοον έζυγίσθη καί εύρέθη, ότι είχεν άπο- 
λέσει έκ τού πρώτου αυτού βάρους, δηλ. τών 200 λίτρων, μόνον 2 
ούγγίατ περίπου. Πώς τό δένδρου αύτό έτράφη έπί πέντε ετη έν τώ 
άγγείω ; μόνον διά τών δύο ούγγιών χώματος ;

ΑΡΓΓΡΙΟΝ έν τώ βαλαντίω σου σε καθιστά ευυπόληπτον, σοφία 
δέ εν τη κεφαλή σου σέ κοσαεί· καί τά δύο όμως έν ανάγκη θέλου- 
σι σε χρησιμεύσει.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΟΥ. — Εις τάς διαφόρους τού αν
θρωπίνου βίου σχέσεις ό άνθοωπος τών ημέρων καί εύγευών τρόπων 
έν γίνει έπιτυγχάνει τού σκοπού αυτού πριν ή ό άλλος κερδήση τό 
ποθούμευου διά σκαιάς καί άφιλόφρονος συμπεριφοράς.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΥΚΟΛΙΑ.— Επί τής Έκθέσεως τού 1851 
οί σιδηρόδρομοι, οί λήγουτες εις τά έν Λονδίνω τ έ ρ μ ο. τ α (termi
ni) διευκόλυνον τήν μετακόμισιν 40,000 επιβατών καθ’ εκάστην 
άλλ’ ή "Εκθεσις τού 1862 θελει εχει πλείονας ευκολίας, διότι οί σι
δηρόδρομοι τού Λονδίνου εκτοτε τοσούτο έπολλαπλασιάσθησαν, ώςε 
δύνανται αυτί 40,000 πλέον τών 140,000 ανθρώπων νά μεταφέ- 
ρωσιν καθ’ εκάστην ημέραν.

Ό ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΣΤΟΥ.— Ό Γρηγόριος Νύτσης έν τώ Κα
τά τ ο κ ι ζ ό ν τ ω ν ζωγραφίζει ώς έξης τόν βίον τού τοκιστού. 
«’Αργός καί πλεονεκτικός βίος ό τού τοκίζοντος· ούκ είδε πόνον 
γεωργίας, ούκ επίνοιαν εμπορίας· εγ*  ενός δέ τόπου κάθηται, τρέφων 
έπί τής εστίας θηρία· άσπαρτα αύτω βούλεται πάντα καί άνήροτα 
φύεσθαι· άροτρου ?χει τόν κάλαμου· χώραν, τόν χάρτην· σπέρμα 
τό μέλαυ· ύ-τόυ, ιόν χρόνον, αύξάνοντα αύτω λαυθαυόντως τήν τών 
χρημάτων επικαρπίαν· δρέπανόν έστιν αύτω ή άπαίτησις· άλως, 
ή οικία, έφ’ ης λεπτύνει τών θλιβομέυων τάς ούσίας. Τά πάντων ί
δια βλέπει*  εύχεται τοϊς άνθρώποις άυάγκας καί συμφοράς, ίνα πρός 
αυτόν ήυαγκασμέ>ως άπέλθωσι*  μισεί τούς έαυτοΐς άρκούντας, καί 
τούς μηδέν δανειζόμενους εχθρούς ηγείται· npoasSpsvsi τοϊς Siv.a- 
στηρίοις, ίνα εύρη τόν στευούμευον*  τοϊς άπαιτηταϊς καί τοϊς πράα- 
τορσιν ακολουθεί, ώς ταίς παρατάξεσι καί τοϊς πολέμοις οι γύπες*  
περιφέρει τό βαλάντιον καί δείχνυσι τοϊς πνιγομενοις τής Θήρας δέ
λεαρ, ίν’ έκείυω διά τήν χρείαν περιχήναυτες συγκαταπίωσι τού τό 
κου τό άγκιστρου*  καθ’ ημέραν αριθμεί, τό κέρδος, καί τής επιθυ
μίας ούκ έμπίπλαται· άχθεται πρός τόν χρυσόν τόν έπί τής οικίας 
αποκείμενον, διότι κεΐται αργός καί άπρακτος· μιμείται τούς γε&γο- 
γούς τούς από τών σωρών σπέρματα αίτοϋντας· ούκ άνίτ,τι τό-j ά-

Zpu’ov, ά).λ’ έκ χειρών εΐ; χείοα; «ετάγει. Βλέπει; γοϋν πλού
σιοί καί πολύχρυσον πολλάζι; ιζι;ίε έν νόρισυκ έχοντα έπί ττ,; οι
κία;, άλλ’ έν χάρται; τάς έλπίίας, έν όρ.ολογίαι; τήν ΰπόστασιν, 
ροίέν ϊχοντα καί πάντα κατέχοντα.»

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ τί; νέα; Καληοονία;, λέγει χειρουργό; τι; τοϋ 
αντοκρατοοικού ναυτικού Βουουαν-λτ,; τ’ ονου.α, οστι;, οιατρί·άα; 
παρ’ αυτοί; πλέον τών τριών έτών, λουνήβη νά τοϋ; γνωρίσρ κατά 
3α5ος, είναι ενγυεί; πλήν πλεονέκται οολιοι καί άγνοιιζον;;· προσέτι 
είναι ανεπίδεκτοι παντό; εννοίκοϋ αϊσϋςαατο;. Είναι δε εΐ; τοιοϋτον 
βαβαόν όκνοοοί, δ>στ=, καί τοι άναγνοιοίξοντεζ τήν ύπεροχόν τών 
Εΰοοιπαίων καί τά υλικά ο’ιρΐλ.ήαατκ, άπερ ηδϋναντο νά προσκτή- 
σωσι έάν έυιυώντο αυτού;, προτιροϋσι ρολαταϋτα νά ρ-όν ένασχο- 
λώνται ει; τίποτε, άνεχόυενοι ούτω τά; συνεπεία; τί; άργία;. Ποό; 
τούτο λέγουσιν οί ίδιοι, «επειδή οΰτω; ν, άλλω; πρέπει νά ύπο^έ- 
ρωαιν, κάλλιον τό πεινάν τ, τό έργαζεσίαι.»

Ο5τμ; αί γυναίκες έκεϊ είναι δοϋλαι· αϋταΐ χρεωστοϋσι νά γρον- 
τίζωσιν όχι ρόνον περί τών οικιακών, άλλ’ άκόρς καί περί τοϋν α
ναγκαίων ΐξωθεν προρηδειών, ένςσχολούρεναι σχεδόν ρόναι των 
καί εϊ; τήν γεωργίαν. Έπεται δέ έκ τούτων έξ ένό; ότι η 
τών γυναικών είναι πογλ ευεξία; διά τού; νέου; Καλςδονίου;, καί 
έξ άλλου ότι τό θεριτόν τς; πολυγαρία; είναι τό ρεγαλείτερον ποόσ- 
κορρα εΐ; τήν διάδοσιν τή; χριστιανικής πίστεως. «Ηέλεις τόν όλε 
9ρόν ρου καί ροί λέγεις νά λαρδάνω ρίαν ρόνςν γυναίκα» λέγου- 
σιν οί κάτοικοι τοϋ τόπου εις τού; ιεραποστόλους.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ Σ υ ν τα γ ρ ατ ι κ ή ν έγηρερίδα, ή Γαλλική κυδέρ- 
νησις έπαρουσίασεν εις τό συρβούλιον τής ’Επικράτειας νοροσχέδιον 
περί εισαγωγής γάρου έπί τών χηρικών γωσγόρων. _

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ διαδηλώσεων, αιτινες ελαβον χώραν εις ’Ρώ· 
ρην, ή έγηριρί; 51 έ λ ι σ σ α τοϋ Βορρά, άναγέρει τό έξή; συρδάν.

Κατά τήν έγςρερίδα ταυτήν, αί ’Ρωραϊαι φαίνονται πλέον δια- 
τεθειρέναι υπέρ τής ένώσεως άπ’ αυτούς τούς 'Ρωραίους. Καί πρός 
άπόδειξιν τής ειλικρίνειας των πλεϊσται έξ αυτών φέρουσιν έπί τοϋ 
στήβου; των ώς κόσρορα έζωγραφισρένην τήν εικόνα τού Βίκτωρο; 
Έρρανουήλ. Έν ρια ραλίστα τών τελευταίων παραστάσεων τού 
βεάτρου τού ’Απόλλωνος, τρεις έξ αυτών έπέδειξαν τούτο καλλήτερα.

Περικεκαλυρρέναι, ή ρία ρέ σάλιον έρυβρόν, ή άλλο ρέ λευκόν 
καί ή τρίτη πράσινον, εΐσήλδον εις έν έκ τών απέναντι πρώτων 
βεωρείων. Μόλις δε έκαβοσαν καί άρέσως έξεσκέπασαν του; ώρου; 
αυτών, ακολούθως έθεσαν ερπροσθέν των κατά σειράν τά σάλια των 
πρώτον τό ερυθρόν, ύστερον τό λευκόν καί τελευταίου τό πράσινον, 
ίνα εΐκονίσωσιν ούτω τήν τρίχρουν σαρδικήν σςραίαν πρός εΰχα- 
ρίστησιν τών θεατών καί αυτών τών ιδίων. Δυστυχώς όρω; δέν έ- 
χάρήσαν έπί πολύ, διότι χωρογύλαξτις έργανισθεί; εύσχήρως πρός 
αύτάς τά; παρεκάλεσε νά άποσύρωσιν αυτά άπ’ ερπροσθέν των καί 
παυσει ή τνιαύτη συροο).ιχή έπίδειξις.

ΛΝΑΓΚΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.— Κατά τινα γνώμην ό λόγ^ί 
τόσον τυχνότερον τής Sz^ta^ θραύεται ή αριστερά /.άννα τ0$

ξιάς· μετά τούτο γεμίζει πά'ίιν την αάνναν ταύτην, καί

Ζη).οοιάοοχοι βο).αί χωρίζουσι τό στυππίον από τή; πυι

Ss^. -/.άννα γεμίζηται, ώθήται συγχρόνως πρός τά /.άτω

εν τινι ζυθοπωΖϊίω, ότε ό κατηγορούμενο; είσηι.θε καί είπε· «Γάρ-

112 λίτρας. Ή όέ τού ένεστώτος έτους συγκοριύή συγκεγα- 
■ \'ϋται εις 197,830 λιτρ. καί τό τής έπερχορένης σνγκορι3ής έ

ιουνίω· καί μικρότερα ητο έν μέν τη Άγγ).ία—1 βαθ., έν Si τή

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΠΕΙΡΑ ΜΑ. — Διακόσιαι λίτραι χώματος έξηράν- 
ταν έν κλιβανΓρ καί μετά ταύτα έβλήθησαν έν μεγάλω πηλινω άγ
ω. ’Αζολ.ωίθ/.ν/· -λ Γ '· Λ’

____ W- ►■·>
τό εντός τού αγγείου τούτου χώμα μετά τού δέν- 
τιζετο Si όμβριου ή καθαρού ύδατος. 'II ιτέα ρι 
ί ήνθει*  καί ινα έμποδισθη ή προσθήκη νέου χώ-

ΓΡΑΦΟΥΣΙΝ εις τόν Τύπον, ότι οί κάτοικοι τής έν Βατιγνόλι; 
οδού τών Κυριών εσχάτως παρευρέθοσαν εις ρίαν έκ τών πλέον 
όδυνηοών σκηνών. Ό ζαχαροπώλ>;ς Μ. Ν... άποκατεστορένος εις 
τήν αυτήν όίόν καί προχωρςρένος ήδς τήν ήλικίαν, ό δυστυ
χής ρετά 3ραχεϊαν άσθένειαν άπώλεσε τήν σύζυγόν του· ό άπρόο 
πτος δέ οΰτο; θάνατος τώ έπροξένήσε τοσαύτςν λύπην, ώστε αίγνι- 
δίως τού έτάραξε τό λογικόν. Καθ'ήν δέ στιγρήν έρελλον νά άρωσι 
τόν νεκρόν τεθ-ιρένον εΐ; τήν είσοδον τής οικίας, ό Μ. Ν... άποσ- 
πασδεί; βιαίως τών χειρών, αιτινες έπειρώντο νά τόν έρποδίσωσι, 
έρόίγθι; έπί τού γερέτρου, τό όποιον άρπάσα; έκράτει ίσχυρώς εΐ; 
τούς βραχίονας καί άνθίστατο εις τήν έκροράν του. Τήν δέ επαύ
ριον ό ταλας ούτος έχασεν όλοτελώς τάς γρένας του, καί τήν επι
ούσαν ή/.ο'ί.ούθησεν αυτήν εις τόν τά.γον.

^ΥΤΟΚΤΟΝΙΑΙ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ.—Ό ρέσος όρος τών αΰτοκτονου- 
νων κατ’ έτος εν Γαλλία είναι 3,899, έξ ών ρόνον 842 είναι γυ- 
ϊ«ες. Αί πλεϊσται συρβαίνουσι τόν άπρίλιον, ράϊον, Ιούνιον καί

ειναι τεσσαράκοντα ρέχ,ρις εξήκοντα έτών, ’Εξ όλων 2,833 αν- 
οναύνται απαγχονιζόρ-νοι ή πνιγόρενοι, 271 διαπράττουσι τήν 
-ζειοίαν δι’ άσυνξίας εΐσπνέοντες καπνόν ανθράκων, 393 διά

ΚΑΤΑΒΑΣ1Σ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ. — Ει; τό «περί τών εις τά 5άση
ΕΠΙΝΟΜΙΣ.— Αί έφημερίίες της Βιέννης περιγράγουσι

τσοίεταν) 22 οακτύΐωυ.

j ει; τά νέφη στίγμα εςητάζετο, καί ο'λίαι ΰπήρχον περί τού

τκ).οπρεπες ζώον έκινείτο, ήρεμα καί άταράχω; ώς καταπλέει ζέμ-

λείω τούτω 267 έφημερίαε;· τώ 1831, 295· τώ 1841, 472· τώ 
1851, 563· αλλά τώ 1862 ό αριθμός αυτών άνέβη εί; 1,165 ε
φημερίδας παντός είδου; καί πάσης /.άάσεως ανθρώπων τής βρεττα-

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΓΡΑΦΙΑ.— Επί τοϋ παρόντος δημοσιεύονται έν τώ 
'Ηνωμε'νω Βασιλείω 1,165 εφημερίδες, έξ ών 815 έν ’Αγγλία· 33 
έν Ούαλλία· 139 έν Σκωτία· 1 3 ί έν Ιρλανδία καί 14 έν ταϊ; Βρετ- 
τανικαί; Νήσοι;. Εκ τούτων δέ όλων 43 δημοσιεύονται καθ’ή αέ
ραν έν ’Αγγλία, 1 έν Ούαλλία, 9 έν Σκωτία 16 έν ’Ιρλανδές καί 2 έν

II ΕΚΑΤΟΜΒΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΡΥΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΡΤΛεΙ 
— Ό σπαραξικάρδιο; θάνατο; τών 215 ανθρακωρύχων έχίηΛ 
ζήτημα, πότερον έξ ανθρακικού όξέο; ή έξ οξειδίου τού aygl 
προήλθεν ή ασφυξία, ή δηλητηρίασι; καί ό θάνατο;; ’ΕπειδήΛ

συζύγου έρριψιν εις τό πύα τήν όλςν StapiSa τών χειροζτϊ^ 
θύς ώς έαεινε ρόνη κατ’ οίκον. Έν καιροί όρως τού γεύρατο^, 
ρϊνης έξςγήσεως ριταΐύ αυτών, ’ΐραθ- ρετά ποΤίΐ,ς θύίψεω.Λ 
χο).ος αυτή κυρία, ότι έκαστον χειρόκτιον περιεϊχεν έν χι 
σρα 100 γύ.ωρινίων.» "Ωστε ένεκα τής όργύ.ότητος έστεογ 
λόγου έπινοαίδος.

ΣΠΑΝΙΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ.—Ή άζο^.

έφρόντισαν νά λάβωσιν αέρα έκ τού ανθρακωρυχείου, ίνα ίεζεάζη καί μαγεύη τήν ^υχήν τοϋ νεανίου. Φαίνεται ωσάν έρως

ΤΟ φυτόν τό παράγον τό lvSlaov είτε ίσάτκία (ζουζάκι) άνεκα-

ύζωιας τών diorum superiorum Sιάγoυσιv όίόιΜ

τοϋ θανάτου τό όςείοιον τοϋ άνθρα/.ος, στηρίζοιν τήν είκασίκ/Μ 
καί μό ■jvj ΰιοόρίυσυ τό, ότι τό άπό τώυ στορ.ό.τωυ έζβζύζον

της, καί ή μή παραμόρφωσις τή; φυσιογνωμία;, κτλ. δειζνύουβι 
λητηρίασίν διά τού ναρκωτικά αποτελέσματα φέροντο; άνθρα 
οξέος. Ταύτα περί τού ίατρονομικού τούτου ζητήματος διά

< - ο. — - - -

οιορισθεϊσα βασιλική επιτροπή πρό; 
ς περί πασών τών αιτιών τών έν -

ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΝΕΙΔ1ΙΣΙΣ είναι άνεζτίαίςτον αγαθόν, ίταΜ 
ίςσις ού ρόνον ταχεία εις τό Siaxpivsiv τό καζόν, ά).).ά καί 
τίκα ν' άπογιύγη αύτό, ώς τό β'λίγαρον κύείει άκαρι 
τήν εις τόν όνθαύ.αόν εϊσοίον καί αυτού τού άτόρου. 

ζ-x rr. ι ' Ν Ζ

ται ή^η.

ST ΑΤΙ2ΤΙΚΑΙ.

Πολλά μέρη τής 'Κγγ'άίας ύπέγερον μα/άον άπό τήν έ'λίει^ιν βροχή; 
καί τό όλον ποσόν τό συλλεχθεν έν τώ βασιλικώ άστεροσ/.οπ-άρ ήτο

πεσούσης βροχής ητο 15.07 οαν.τύλων καί έν τισι μέρεσιν ή ποσό-

ΚΑΤ’ ΑΚΡΙΒΕΙΣ στατιςιαάς ύπάρχουσι 5,000,000 Γερμανοίέν

ΣΧΕΔΟΝ 900,000 πτωχοί άνθρωποι, ήτοι 4 ^2 θ/ο

Ιρλανδίας, έπί τού παρόντος λαμβάνουσι

*Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ τών συμβάντων θανάτων έκ πνιξίμου καί τυχαί-

έφ’ όλου τού νύν έν υπηρεσία προσο>πι/.οϋ, ενώ ή θνητότης έξ ό
μοιων αιτίων έν τή εμπορική υπηρεσία είναι πολύ μεγαλειτέρα, ήτοι 
8—11 θάνατοι εί; τούς 1,000.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ.— Τά έσοδα τού ‘Ηνωμένου Βα
σιλείου κατά τό έτος τό λήξαν τήν 30ήν τού παρελθόντος σεπτεμ- 
βρίου ήσαν 69,806,160 λίρ. 16 σελ. καί 11 δην., τάδε έξοδα ά- 
νίβησαν εις 71,251,676 λιρ. 8 σελ. 7 δην., ώστε τά έξοδα ήσαν

φίσρ τούς τε πόρου; καί τάς δαπάνα; τού; Κράτους τούτου. 
ΕΔΑΠΑΝΗΘΙ1ΣΑΝ διά τήν ύπόθεσιν τού Τ ρεν τ 973,747 dp. 
ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ.— Κατάτήν " ζαταστα-

Το 1861 είχε

ΚΡΕΙ1ΠΏ.ΛΙΙΣ ΤΙΣ, όστις άπέθανεν πρό τινων ήμερων

ΕΚΖίίΠΥΡΠΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ.— Καθόσον αφορά τήν έ/.παί- 
δευσιν ή γενοαένη πρόοδος έν τή γώοα ταύτη έν Siaovr^^i ήαι-
σείας έν.α.τονταετηρί^ος είναι πάνυ αξιόλογο;. Τώ 1803 έκ πληθυ
σμού 10,250,000 κατοίκων, ό αριθμό; τών μαθητών έν όλοι; τοϊς 
έαπα^ευτηρίοις τοϋ βασιλείου δεν ύπεραίβαινε τά; 30,000, ήτοι 
ήτο μαθητή; 1 εις τού; 340 κατοίκου;. Τώ 1855 δμ&ις ό αριθμός 
τών μαθητευόντων εις τά αλληλοδιδακτικά σχολεία ήτο 1,001,974,

ξήζθε καί ρετά ρικ.ρόν έπανή'ίθε πάλιν, και ειπεν .έάν δέν ροί 3ώ- 
σης τά ένδύρατά ρου, θά σέ στείλω εις τόν 3ιάζο).ον.» Έξήλθον δ' 
έκ τής οικίας ρετά τού Γάρνερ και συνδιελεγόρεθα ΐξωθεν αυτής, 
ότε ό κατηγορούρ.-νος έζήτησε τρίτην γοράν τά. ένδύρατα αυτού. Ό 
δέ Γάρνερ άπεκρίθη αύτώ άπ-ιλητικώς, ότι δέν Οά λάβ-f τά ένδύ
ρατα, χωρίς νά π'νηρώτη τά χρήματα, άτινα έ/αεώστει. Τότε σ’ 
ό ζατίγορούρενος έκτύπησε τόν Γάρνερ διά ραγαίρας, καί ούτος 
έυώναξε «ρέ έωόν-υσεν ό κακούργος!» Ό Γάρνερ δέν έκτύπησε πο-

'Ο δέ ναύτης Γεώργιο; Πέτερσων έξέθηκε τά επόμενα· «ίστάμην 
ί τή; θύρας τού ζυθοπωλείου, καθ’όν χρόνον ό Γάρνερ έμαχαι-

όομητη κατά τού Γάρνερ, καί νά μαγαιρώση αυτόν. Ο Γάρνερ Οεν

ξέτασιν τών 3ϋο τούτων ραρτυρων προσεν'ίήθτ, ό 
Κ. 'Ρώς, όστις ειπεν, ότι θιήργετο πύησίον τον ξν-

ροντα καιρίαν πληγήν, έξ ή, καί άπεθανε τή 2η φ-βρουαρίου.

τήοουν υ.ι/.οόν ςενοοοχεϊον^ καί κατά τήν 2οην Ιανουάριου ό /.ατη-

άτινας εοωκα

σώ; τόν κατηγορούμενον, διότι δεν έκτύπησα, ουδέ εξύβρισα αύτον, 
αλλά μόνον είπον αύτω, ότι δέν ήδύνατο νά ζάβη τίποτε εκ τοϋ ξε-

II 3ε σύζυγος τού Γάρνερ έπεβεβαίωσεν, ότι ό κατηγορούρενος 
ύπήγεν εις το ξενοίοχεϊον τού άνορός αυτής, καί ίζήτησε τά έν3ύ· 
ρατα αυτού έν ρεγίστρ αγανακτήσει καί έν άζαθέκτω θυρώ.

τις εύρίθη πλέον τών 15,000,000, 
έ.'.εϊνο τό έτος ήσαν μόνον 1,485

1803 πρός τούς τώ 1855 ούναταί τις νά. aaiiSc εις ποιον βαθμόν

πόσον

Τώ 1833 ό αριθμός αύτοΐν ηύ’ξησεν εί; 18,01)0 καί ό ολικό; ά

είς τό ξΐ/αοοχεϊο/, καί ήπείλησε τόυ Γάρνερ ^ιά τώυ ).έξεωυ· «εάυ 
S'sv μοί οώση; τά ένεύματά μου, θά σέ στείλω εις τό> διάβολου ’»

Ό οέ άστυυομεκό; κληιήρ, ό συλλαβών τόν κατηγορούμενον εί
πε j, τη 29η ΐανουαοίου προσεκλήθην εί: τό μέρος ένθα, ό κατηγο
ρούμενο; είχε μαχαιρώσει το> Γάρνερ, καί εύραν τόν κατηγορούμε 
νον κατεχόμενον ύπό πολυαρίθμων γυναικών. Ο κατηγορούμενο; 
εΐπεν « άνθρωπό; τίς μέ έμαχαίρωσεν » ά)λ’ αί γυνχϊ/.ες, αί κρα- 
τούσαε αυτόν, ειπον «όχι, ^έν έμαχαιρώθη, άλλ’εμαχαίρωσεν άν
θρωπόν τινα.» Τότε S'· συνέλαβον τόν /.ατηγορσόμενον καί είσήλθον

- - V Λ «*  _·*

<υ 500,0(10, χαι τώ 1839 παρ-τηρήθη, ότι ό άριθρός

θη, ίνα τό συνταγρατικόν ίίκαιον παοα3ί3ηται καί έορηνεύτ,ται εν 
παντί έκπαισεντςοίω, όπεο ανοίγεται 3ιά τήν 3τ,αοσίαν έκπαί3ευσιν. 
Τά εξοία, τά οαπανηθίντα τώ 1853 οιά την 3ιατήρησιν τών στοι
χειωδών σχολείων, συνεποσούντο εις 32,273,479 ρηαν.ια.

ΈΝ ΕΚΘΕΣΕΙ, 3ηροσιευθείσρ τήν —αρελθούσαν έ"3ορά.3α, πα- 
ρατηρούρεν, ότι τήν ϊίην ΐανουαοίου τά αζήτητα ρεοίσρατα έν τΐ. 
Τραπέζρ τής Αγγλίας ήσαν 933,924 λίρ.

Ό ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΕΔΘΟΝΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΝ ΒΡΕΤΤΑ- 
ΝΙΚΟΙΣ Λ1ΜΕΣΙ.—Κατά τό 1861 εϊσήζθον ύπό διαγόρους σηραίας 
είς ,3ρεττ. λιρίνας 37,389 πλ.οϊα, χωρητικότητας 10,604,569 τόν.,

18 3 9. 1 8 6 0. 18 6 1.

γωρένον, Ήρεύνησα 3ε τόν κατηγοοούρενον, όπως εΰρω τήν ρα- 
γαιραν, οιής όιέπραξε τό κα-κούργηρα, αΰ.ά 3εν ήθυνήθην νά εΰροι 
αυτήν.

Μετά δέ ταύτα ό συνήγοοος τής ϋπερασπίσεως υπεράσπισε λίαν 
, ότι οί ξενοδόχοι, εις ών τήν

ούτος νά έπροξένζ,σε 
κής όιθούρενο; όρρή..
).ε νά έπεν-'γζρ ή πύηγή, ήν κατίγιρεν έπί τού Γάρνερ. Διό έζήτη-

ή ο,τι έπεριμένομεν.

Γερουσίαν καί τό Νομοθετικόν σώμα τή; Γαλλία;, ή παρούσα κατά-

συνανατ:

Sh

ρανες 7, Απόστολα 36.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΓΕΝΝΙΙΣΕΗΝ.— Κατά τό έτος

τίς σενοριλίας αυτών.
ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΧΡΥΣΟΣ ! — Οί κάτοικοι τής Avffl 

ζίας προτίθενται νά έπιΐείξωσιν εις τήν προσεχή ά)ύ.ή>.·Μ Ιη 
σιν παράστασίν τινα τών χρυσογόρων αυτών χωρών. Έίά® 
κατεσκευάσθη εϋρετακόριστος Οβελίσκος χρυσωθείς έπί τό

Μεταξύ ίέ τών ξένων σηραιών πλοίων ήταν 
1 8 3 9. I860.

Μετά δέ τήν άπόγασιν τών ενόρκων βαθεϊα σιγή έβασίλενσεν έν 
Tf αιθούση, καί ό κατηγορούρενος έρωτηθείς, έάν είχεν αιτιολογίαν 

.·ΐ. ττοινΫιτ. tiv ό λόοδο; δικαστής εαεζλε νά

18 6 1.
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αυτών πλεονεξίας ή τής επονείδιστου άσωτίας. 
ΜΙΚΤΗ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ.

ο’έ 497,624 άνθρωποι,' ώστε ό άριθρός τών γεννήσεων ύπερέοη 
τόν τών θανάτων κατά 304,974 ψυχών, αιτινες προσετίθησαν εις 
εον πϊηθυσρόν τής χώρας ταύτης. Σζ,ρειωνε’ον, ότι ό άριθρός αυτός 
τών γεννήσεων είναι ρεγαύ.είτερος συγκρινόρενος πρός τούς τών 
παρελθόντων έτών, ό 3ε τών θανάτων ευτυχώς είναι ρικρότερος. 
Κατά ρέσον όροι 2,200 τέκνα έγεννώντο καθ’ήρίραν, 91 καθ'όιραν 
απέθνησκην 3'ε 1,363 άνθρωποι κ?.θ’ ήρέραν καί σχε3όν εις κατά 
Γ·άν λεπτόν. Άίύνατον 3’ έστί νά εΐπωρεν κατά ποσον ή'/.αττώθη 
Ί ’ρυσική αΰξςσις τοϋ πλςθυσρού υπό τών ρεταναστεύσεοιν- καθότι

1S,9<8 I

'Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΙΙΛΕΥΣΑΝΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΚ ΒΡΕΤ- 
ΤΑΝΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ.— Κατά τό 1861 απέπλευσαν έκ βρεττα- 
νικών λιρε’νων 48,469 πλοία διαφόρων σηραιών, ών τινων ή χ,ωρη- 
τικότης ήτα 11,318,093 τόνων. Έκ τών άπεπλευσάντων δε τού-

δυρμού; ειπεν· «Είμαι παιδί ορφανόν, δέν ζχοί πατέρα, ϋεν ρχω 
μητέρα, αφήσατε με νά ζήσω. “Αμα τό πλοίον προσωρμίσθη, ύπή- 

Λ - - — · .λ ---------------\-------

παραχωρήσρ υ,ικρόν τι 3ωράτιον, όπως ρεινω εν αυτω οΖιγας ηρε- 
οας. Είχον ολίγα χρήρατά, άτινα άπέκτςσα έν τώ ϊ3ρώτι τοϋ προ- 
1 .*  ” . ζ π. * ' σι*'- ____ -2—ίτι An-jnrjf.i

τ’ άπού.εύσαντα κα-ά τό 1839 καί I860·
1 8 3 9. 1 8 6 0. 1 8 6 1.

Ρρεττανιζ.ών λιρένων ήσαν
1 8 3 9. I 8 60. 1 86 1.

τά ένίϋροιτα ρου. Μετά τρεϊ; δέ ήαέρας ό Γάρνερ pi itvw 18

τόν κουρέα, όν είχον πληρώσει τήν προηγουρένην ήρέραν. Βίε εθη- 
τησε δέ καί το κιβώτιόν ρου, καί ότε είσήλθον πάλιν τήν τετάρτην 
ήρέραν εις τό ξενοδοχείου αυτού ρέ ύβρισε, ρέ έκτύπησε καί ρέ “ε-

- «ι- wn-Tijyntzi.-

κόν τινα

εξ 800 τόνων

. Τήν πρώτην εξαμηνίαν πάντοτε μέχρι τούδε έγεννώντο πε-

η σκωτικής καταγωγής. Έν Σκωτία γεννώνται περισσότεροι, 
τοϋ

στου 1831. ΊΙ χρο 
εδωκεν καθ’ έκαστον άκ 
πλέθρου) γής, καί υπολογίζεται ότι ρόνον τό πέαπτον ρέρος 
άκρου έξερεταλ,λεύθη.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΑΣ ΕΝ ΙΝΔΙΑ. — Έκ τών νεωτάτων 
καταραίνεται, ότι ή πρώτη οηροσία πώλησις θέας (τσάι) ~ 
σης έν ’Ινδία έπρόκειτο νά γείνη έντός ολίγου εις 
νέαι συγκορι3άι είναι κυρίως εις Καχάρ, καί, ώς Ρ-ήνες έπί ό Ιούνιος καί ό ίεκε'ρβριος. Εν τώ α-

.71. 14 231 |

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΑΣ.

ΓΙ,οοχθΐς ΐίικάτθη Ιυώπιου τού χαζουργοίιζϊίου υαύτης τις, όνο- 
ραζόρινος Πατρίχαιο; isSipi, άγων τό 19ον έτος τίς «ύιζίας, καί 
καταγόαευος έξ Ίρύ.ανίίας.

τής κατηγορίας.
Ό ρΐυ Μωσςς Κόχευ ιιπν άιαρίυω έν τή ό^ώ τού άγιου Τίωρ-

U.0V, ότε ό Γαονερ ρέ ήρνήθη τήν άπόδοσιν αυτών καί ρέ εκτύπη-

Ό δέ λόρδος δικαστής θεις έπί τής κεφαλής τόν ρέΐ.ανα πϊζον 
ϋ νόρου· αλλά τοσούτον συνεκινήθη έκ 
ναύτου, ώστε ήναγκάσθη πολλάκις νά 
ιτινα κατέρρεον έκ τών όγθάλρών αυ

τού. .να ρή έγαρρόσω τό φοβερόν γράρρα
τού νόρου, λίαν επιεικείς σέ έσύστησαν, όπως σοί
3οθρ βασιλική χάρις.» Μετά δέ ταύτα κατεοίκασεν εί; θάνατον τόν 
ζατςγορούρενον, όν έξήγαγον λ.ειποθυρηρένον έκ τής αιθούσης οί 

εικαστικοί κλητήρες.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΟΤΠΣ, ΤΥΡΑΝΝΙΑ.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣ

ΥΠΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ θ. ΕΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

ΚΕΦΑΑ. ΙΓ.
η ΠΡΩΤΗ ΣΚΛΙΙΡΟΤΠΣ.

Διεκφυγών ό βέης τοΰ Τεπελενίου καϊ αύθις την τύ
χην τί}ς μητρός και αδελφής του, διέκρινευ έν τώ σκο- 
τει τής νυκτός τον υπηρέτην τοΰ χανιού, τον σταλεντα 
ΰπο τοΰ κτηνεσπόρου είς πρόσκλησιν τοΰ Μιλίου, και 
έπιστρέφοντα πάλιν, 'ίνα κάλεση τους άρματωλούς 
τούτου, ευρισκομένους είς πλησιόχωρον τινα ρευ- 
ματιάν. Όξύνους καϊ πανούργος ό Άλής κατενοησεν 
άαέσως, ότι ούτοι ενέδρευαν προς δυσμας, περί τας 
φάραγγας τοΰ χωρίου Λεβενίτσα, ένω ούτος έμελλε 
νά πορευθή μεσημβρινώς προς το άντρον τοΰ Γκόραν- 
τζή, ένθα άφήκε τούς ολίγους άκόΧούθους του. Τομο- 
νον, οπερ έσπάραττε τήν καρδίαν τοΰ ΰπερηφάνου βέη, 
ήτον ή άπωΧεια της σπάθης τών προπατόρων του, γνώ
ρισμα έφ’ ου ύπεστήριζεν την έκ τοΰ Γεωργίου Κα- 
στριώτου καταγωγήν του, καϊ άντϊ τής παραδόσεως 
τής όποιας προετίμησε τήν μετά τοΰ τρομερού ΒέΧιου 
μονομαχίαν. Έν τούτοις μ’ όλην τήν έκδίκησίν του 
κατά τοΰ κτηνεμπόρου, ή κατ’ αύτοΰ Χύσσατου ή
τον έτι βαθύτερα, διότι παρά τούτου προσεκΧήθη ό Μιλιος, διότι έκινδύνευσε νά συλληφθή καϊ συναμα, 
διότι παρεΧύετο σχεδίάν τι, οπερ είχε, άφ’ ού δέν ήδύ
νατο είς τό εξής νά είσέλθη είς τό χάνι όπου έμελέτα 
νά ένασχοΧηθή πρός άπελευθέρωσιν τής μητρός του. 
Άφ’ ής στιγμής ήκουσεν είς ποιαν αΰτη καϊ ή άδεΧφή 
του εΰρίσκονται κατάστασιν, ή ανυπομονησία, τοΰ να 
τρέξη πρός βοήθειάν των, έτράπη είς μανίαν. Περιέ
μενε τήν Ζιδρέν ώς τό μόνον έν τώ κόσμω τούτω αγα
θόν πνεύμα, ώς τόν μόνον φίΧον, τόν μόνον βοη
θόν, τόν μόνον ικανόν πρός τόν σκοπόν του, ίνα τόν 
βοηθήση' καϊ όμως έν τή άμειΧίκτω καϊ άδιαλλάκτω 
αύτοΰ καρδία, έν τή προδοτική αύτοΰ ψυχή διαρρήδην 
διήρχοντο αί καταχθόνιοι ύπόνοιαι, ότι ή Άθιγγάνη 
έμελλε νά γείνη τό μεγαΧείτερον τής προόδου του 
πρόσκομμα.

— Στο πόδι ! Πάνε..... καϊ σύ ΒεΧή Γκεκα, μή χά
νετε καιρόν' έκραξεν ό Άλής άμα έπήδησεν έντός τοΰ 
κατήφορου τοΰ χάσματος..... νά σάς ίδώ, σταυραετοί 
μου, νά πετάξητε είς τά δερβένια τής Σουχογκόρας 
καϊ νά μοΰ πιάκετε τά δύο έκεΐνα παιδιά πού έτσακώ- 
σατε τήν άΧΧη φορά μέ τά μουΧάρια........  αφήσατε τά
μουΧάρια νά κουρεύωνται, κάμετε ό,τι κάμετε θέΧω νά 
μοΰ φέρετε τά παιδιά μόνον έδώ, ποΰ αξίζουν όΧο 
φΧουρι... ΒεΧή Γκέκα, Χάβε τέσσαρα μόνον παΧΧη- 
κάρια μαζή σου καϊ φθάνουν.

Ό Πάνος ήτο χριστιανός' πΧήν, φαίνεται, ότι πρό 
ποΧΧοΰ καιρού διετέΧει ύπό τήν ύπηρεσίαν τής Χάμ- 
κως καϊ τοΰ Άλή' καϊ άμα ήκουσε τόν νέον κύριόν του 
διατάττοντα, ούδαμώς έχασε καιρόν, άΧΧά παραΧα- 
βοιν τόν ΒεΧή Γκέκα καϊ τρεις άλλους, καϊ έγειναν ά
φαντοι είς τό σκότος τής βαθυτάτης έτι νυκτός.

"Εκαστον άντρον τήν έποχήν έκείνην ήν φωΧεά πε
ριωνύμου τίνος κλέπτου' τινά δέ πάντη απρόσιτα, εφη- 
μιζοντο ώς κατοικίαι τών πονηρών πνευμάτων, νεράι
δων ή διαβόλων. Τό άντρον τοΰ Γκοραντζή ή τής Γκο- 
ράνας έδοξάζετο ώς κατοικούμενον ύπό νεράιδων, ότι 
εντός τούτου περιεκΧείετο έκτεταμένη λίμνη ΰδατος καϊ 
οτι αι αϋΧοι κάτοικοι αύτοΰ έφοίτων συνήθως τάς πέ- 
ριξ λιμναζομένας χώρας.

Ό Άλής (χάρις είς τόν πεφωτισμένου νοΰν τής Ά- 
θιγγάνης) ήτο κατά τάς νεαράς αύτοΰ ημέρας έΧασσον 
δεισιδαίμων ή ότε ήνδρώθη. 'Η Ζιδρέ κατώκησέ ποτέ 
δι ολίγον χρόνον τό άντρον τοΰτο, έδοσε διαφόρους συ
νεντεύξεις ένταΰθα πρός τόν έραστήν της, καϊ ό Άλής 
κατέφυγε καϊ έκρύβη πΧέον ή άπαξ έντός τούτου ά- 
βΧαβής, ένω μόνον ή ονομασία τοΰ σπηλαίου ήρκει । 
νά π ροξενήση τρόμον πρός τούς Χοιπούς ανθρώπους. 
Πρό πάντων οί κάτοικοι τοΰ ομωνύμου χωρίου είχον 
διασπείρει τοιαύτα τερατώδη καϊ φανταστικά διηγή- I 
ματα, ώστε ούδεϊς, μή φέρων είς τό στήθος άργυροΰν ' 
σταυρόν ή τινα βάϊα τής μεγάΧης έβδομάδος, καϊ μή 
σταυροκοπούμενος άεννάως ήμισυ τούΧάχιστον μίΧιον 
πριν πλησιάση έκεΐ, ήδύνατο σώος καϊ άβΧαβής νά 
διέλθη έξωθεν τούτου. Τέσσαρα σχεδόν μίλισ μακράν 
τοΰ Λιμποχόβου καϊ έξ τοΰ Άργυρο κάστρου έπεξέτει- 
νεν ή κοινή φήμη τό βάθος του μέχρι τής δευτέρας 
ταύτης πόλεως. Τωόντι έπιστεύετο τότε μωρώς, ότι οί 
τρεις άποτομοι βράχοι, έπϊ τών οποίων έγείροντο αί 
οίκιαι τοΰ’Αργυροκάστρου, έκάθηντο έπϊ τοΰ σπηΧαίου 
τούτου, ού τίνος ή είσοδος ήτον έξ μίΧια μακράν, καϊ 
ότι ή έπισκοπική αΰτη πόλις, ής τίνος τούς χριστια
νούς κατοίκους ήρχιζον τότε νά άντικαθιστώσιν οί νήν

οίκοΰντες αύτήν Τούρκοι, έκτεθειμένη είς την οργήν 
τών ύπ’ αύτήν έμφωΧευόντων πνευμάτων έμαστιζετο 
διηνεκώς ύπότής μανίας τών ύετών καϊ τών τρικυμιών, 
πρό πάντων δέ ύπό τής έπικρατεστέρας ξηρασίας καϊ 
άνυδρίας. Διά νά φθάση τις τήν επί τώυ βράχων εί
σοδον τοΰ άντρου έπρεπε πεζός ν’ άναβή την κλισιν 
αποτόμου χειμάρρου' έκείθεν δέ ήδύνατο νά καταδύση 
έντός τούτου διά προσκΧινοΰς έδάφους, έπϊ τοΰ οποίου 
ήσαν κεχαραγμέναι, άδηλον παρά τίνος καϊ ποτέ, ολι- 

| γαι βαθμίδες. Ή έκτεταμένη οροφή του, δώδεκα περί
που ποδών ύψους, κοίλωμα τραχύ, ανώμαλον και υ
γρόν, έστηρίζετο τή δε κακεΐσε ύπό χονδρών καϊ άκομ
ψων στηλών είργασμένων ύπ’ ανθρωπίνων χειρών. 
Πορρωτέρω όμως δέυ ήδύνατο τις νά. προβή έυτός τού
του, καθότι ύδωρ λιμνάζον, ούτινος τήν μυθολογικήν 
πηγήν εκα~ος κατά τήν εαυτού φαντασίαν ίσως αχρις 
ώρας πλάττει, παρουσιάζετο ώς θαλάσσιος κολπος. 
Έντός τοΰ ΰδατος τούτου διηγούντο οί ολίγοι είσδύ- I σαντες, οτι ύπάρχουσι στήλαι καϊ μαρμάρινοι τράπε- 
ζαι, αίτινες κατά τινα έποχήν τοΰ έτους, ότε τό ύδωρ 
έκ παλίρροιας άποσύρεται, γίνονται οραταί. Τινες τών 
περιηγητών τοΰ ΙΣΤ' αίώνος είπον, ότι ένταΰθα πρέ
πει νά ήτο τό μαντείου τής Δωδώνης πλήν ήπατήθη- 
σαν, ώς αλλαχού θέλομεν ίδεΐ. Έφημίζετο πρός τού-I τοις, ότι τό τρομερόν τοΰτο άντρου περιείχε διαφόρους 
άβυσσώδεις καταβόθρας καϊ οτι είς πυροβολισμός έν
τός τούτου παρήγε κρότον διαρκέστερου τοΰ πλησιε- 
στέρου κεραυνού, άντηχοΰντα άπό άκρου είς άκρου έπϊ 
πολλά τής ώρας λεπτά ώς νά κατεσπαράσσετο ή γή 
καϊ έκ τών σπλάχνων της νά έξήρχοντο παλαίοντα τά 
χθόνια τοΰ αδου τέρατα' κατεπληροΰτο έπίσης πρός 
συμπλήρωμα τής άπεικονίσεως τοΰ αληθούς ταρταρου 
τό άντρου τοΰτο ύπό τίνος άνθρακούχου καϊ ένίοτε θει- 
ώδους ομίχλης, ήτις ώς αιθάλη καπνοδόχου έπισωρευο- 
μένη είς τό προσώπου έδιδε μέλαιναυ χροιάν εις τόυ 
έξερχόμευον έκείθεν.

"Εκαστος δύναται νά έννοήση όποιου άπαραβία~ον 
άσυλου έχρησίμευε τοιούτου άντρου πρός τόυ Άλήυ, 
όστις, χάρις, ώς είπομεν, είς τήυ Ζιδρέ, άπορρίψας 
τήν δεισιδαιμονίαν τών συγχρόνων του είχευ αποσκο
ρακίσει έκ τής καρδίας του πάντα φόβον τώυ πνευμά
των καϊ τώυ άύλων γυναικών καϊ ωφελείτο έκ τώυ τοι- 
ούτων μύθων, ίνα δεσπόζη έπϊ τών άλλων.

Ό Άλής είχε ιαυπηγήσει καϊ μεταφέρει ένταΰθα 
πλατείαν σχεδίαν, δί ής έπλεεν είς τά βαθύτατα τού
του τοΰ κωκυτοΰ, όπου κρυπτόμενος όπισθεν τώυ έλισ- 
σομευων παρειών καϊ άοράτως πυριτοκροτών ήδύνατο 
ως άλλος Πλούτωυ νά κατακλουίση τό αχανές τοΰτο 
τής φύσεως ανάκτορου.

Άς σημειώσωμευ ένταΰθα χάριν σαφήνειας, ότι όταν 
ο Άλής ύπέστη μετά τής μητρός του τήυ τελευταίαν 
ήτταν ολίγου τι μακρά·ν τοΰ Τεπελενίου, ήτις τούς ή- 
ναγκασε να προσφύγωσι είς Καρβουνάρι πρός τόυ 
Χαρζάν αγά, δϊς έπειράθη υά τραπή πρός νότου καϊ 
υα καταφύγη είςτό άντρου τοΰτο, άλλ’ άπέτυχε, καθό
τι καϊ αί κορυφαϊ τής Σουχαγκόρας, καϊ αί όχθαι τού 
Άργυροποτάμου, καϊ τά στενά τοΰ Άρμπερίου έφυλάσ- 
σουτο ύπό τώυ έυαυτίωυ' κατέφυγε λοιπόν προσωρι- 
νώς είς Καρβουνάρι εως οτου βαθμηδόν μεταφέρη τό | 
ς·ρατόπεδόυ του είς τό άπρόσιτον τοΰτο καταφύγιου (α).

Ό Άλής άπηυδημένος άπό τάς διαφόρους αύτοΰ πε
ριπέτειας έπϊ τοσαύτας κατά συνέχειαν ήμέρας, έκοι- 
μήθη καθ’ όλην τήν έπιοΰσαν ΰπυον βαρύν καϊ διηνεκή. 
"Οταν έξύπυησευ εύρε τόν μείρακα Αθανάσιον Βάγιαν, 
ον έυ τω πανδοχεία) είδομεν, μετά μερίμυης καθήμενον 
παρα τω λιθίνω προσκεφαλαίω αύτοΰ.

— Έγλύτωσας τό σπαθί μου, Αθανάσιε ;.. . τ’ άρ
ματα μου ; ήσαυ αί πρώται λέξεις, άς τινας άμα ήνοι- I ξε τούς οφθαλμούς του τω είπε'

— ”Οχι... ολίγον έλειψε νά γείνη πόλεμος διά τ’ | 
αρματα σου... ο Μιλιος έζήτησε νά τά πάρη, ό παν- 
δοχεύς καϊ άλλοι έζήτησαν υά τ’ άγοράσωσι' πλήν έπϊ 
τέλους συνεφωνήθη νά παρακατατεθώσιν είς τό τζα
μιού τοΰ Γαρδικίου μέχρις οτου άποφασισθή όριστι- 
κώτερόν τι δί έσέ.

— Τί έννοεΐς όριστικώτερου ; . . . ποιος θ’ άποφα- 
σίση δί έμέ ; ... άν ό Άλής δέν άποφασίση διά τόν 
Άλήν περιμένεις οί άλλοι άνθρωποι νά άποφασίσωσιν 
δίαύτόν άλλο, ή νά κρεμασθή είς τήν ύψηλοτέραν έ- I λαιαυ τής Ηπείρου;

— Πώς έγεινες άφαντος άπό τό χάνι; . . . ποιαν 
ώραν έξήλθες ;

— Τήν στιγμήν καθ’ήν ό Μιλιος είσήρχετο π ατών 
εις τας άκρας τών ποδών μου όπισθέν του έξήλθου . . . 
η σελήνή είχε βασιλεύσει, τά άστρα ήσαν είς τά νέφη 
υποκάτω, ώστε έως νά είπής κιχ εύρέθην είς τό πρώ
τον κορφοβούνι.

— Καλά ! .. . τώρα καταλαμβάνω πώς «ό διάβολος 
γίδια δέυ έχει καϊ όμως πωλεΐ τό τυρϊ,» είπεν ό μείραξ 
μέ ύφος αινιγματικόν.

— Τί έννοεΐς ;
— Ό Μιλιος, ό παππάς, ό μουλαρέμπορος, οί κα- 

ραβανιωται, οι τοίχοι τοΰ χανιού καϊ έγώ ό ίδιος, ό-

(ζ) Ό στραττ,'/οι Γου).μί).μοι lloaomovp ii'/a, οτι αυνιίέ,γθη ϊ'ζαΟιν 
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στις τόσου σέ γνωρίζω, έπιστεύσαμεν ότι ή 
ήλθε καϊ σ’ έλύτρωσεν άπό τό χάνι έκείνο. Ί

Ένταΰθα ό μείραξ έδιηγήθη πρός τόυ Άλήυ τά J 
τήυ δραπέτευσίυ του συμβάντα.

Ό Άλής πρώτου έμεινεν έπϊ μικρόν σύνους, 
δέ ταΰτα ήρξατο νά γελά ΰψηλοφώνως.

— Ό φρόνιμος, όταν γελμ, Βάϊα, δέυ γελφ. 
τίποτε, σοβαρώτερον έπανέλαβευ ό Αθανάσιος,

— Πώς, θέλεις νά μή γελώ μέ τούτους τούς £ 
θεΐς καϊ στενοκεφάλους, είπεν ό Άλής, τώυ 
τήν άυδρίαν εις μόνος σπόρος δεισιδαιμονίας άβκ^ 
άποναρκώσρ καϊ καταστήση άχρηστου, οίτινες είς^ 
έλαχίστην άνθρωπίνηυ πράξιυ άναμιγνύουσι τήν θ 
σκείαν καϊ τήν α’ιωνίαυ θεότητα !! ,, . Αί ! οίαδψΛ 
και άν ήναι η παρούσα ελεεινή καταστασις τοΰ 
πιστευσόυμε, Αθανάσιε, δέυ άπελπίζοααι, όταυι τούς τοιούτους καϊ τά τοιαύτα' έπϊ τέλους θά ύψ^ I θά μεγαλυνθώ .... οχι, δέν άπελπίζομαι, είμ^ 
σέτι νέος .... στάσου πρός με πιστός, Άθαυάσώ 
κολούθησον τήυ τύχην μου καϊ θά ίδής, οτι τό άσγ 
τοΰ Άλή μακριιυ τοΰ νά έδυσε, δέυ άνέτειλευ είσ^.

— "Οστις φυσά διά υά κρυώσρ πρέπει υά φυσά 
διά υά ζεσταθή, άπεκρίθη ούτος μετά σιδηράς στ 
ρότητος, τώρα θέλω καϊ δέυ θέλω πρέπει μέχρι 
υάτου ν’ άκολουθήσω τήυ τύχην σου.

— Τό ενα χέρι νίπτη τ’ άλλο καϊ τά δύο τό 
σωπον, Αθανάσιε' ώστε ή τύχη μου τύχη σου ,, 
άλλά αδελφέ μου άς σκεφθώμευ τίυι τρόπω δύναρ 
νά λάβω τά όπλα μου όπίσω .... γνωρίζεις, οτι 
σπαθί μου είναι το σπαθϊ τοΰ Μουκτάρ Τεβελευή 
πάππουμου, όστις έπολέμησεν έυδόξως κατά τοΰ 5 
λεμβούργου (α) εις τούς Κορφούς, τό όποιου ό π 
μου διά τόσων φλωρίωυ κατώρθωσε νά τό κλέφ 
άπό το όπλοστάσιον, 'όταν ήτο βεης τοΰ Δελβίυου 
τώρα νά τό χάσω ούτω ; Τοΰτο μέ έσωσε, ώς σε I που, πρό τεσσάρων ημερών τήν ζωήν άπό τόυ Βέ 

| καϊ ολίγου έλειψε νά πάρη καϊ τό κεφάλι του.,, 
Άκουσέ με, Αθανάσιε, τό σπαθϊ αύτό είναι τοΰ Σ 
δέρμβεη, διότι ό πάππος μου το εχει άπό τόυ πατί 
του .... είναι σπαθϊ 'Ρωμαιϊκο καϊ νά πόση είς χί 
για Τούρκων; . . . θα αποτουρκεύση ώς έγώ, οστις (J 
χον χριστιανικόν αίμα είς τάς φλέβας μου καϊ ή ύ 
τηρ μου κρατοΰσά με διηνεκώς έυτός τοΰ χαρεμιού β 
κάμε σχεδόν Τούρκου (β).

Μία τώυ μεγαλειτέρων άδυναμιώυ τοΰ νέου βέη τ» 
Τεπελενίου, ήτις άυεφύετο τότε ώς κάλυξ είς τόν χ» 
ρακτήρά του, ήτο νά προσπαθή νά κάμη τούς περϊ αί I τόυ νά πιστεύωσι πάντοτε, οτι ήτον έκ φύσεως, έκ κα
ταγωγής, έξ ούρανοΰ προικισμένος διά τινινν άρετΐ 
άνωτέρων τών τών έπιλοίπων άνθρώπων. Άν ό ΆϊΛ 
έγυώριζε τά μετά τήν δραπέτευσίυ του διατρέξαντα aj τό χάνι τοΰ Βαλεαρέ πρϊν τής διηγήσεως τοΰ ’Αθανα
σίου ποτέ δέυ ήθελευ ομολογήσει πρός τούτου τάι 
τρόπω διεξέφυγευ, άλλά τούυαυτίον ήθελεν άυαιέά 
ύποστηρίξει, οτι ή Παναγία τόυ άνήρπασεν είς τώι 
κόλπους της' πλήν ήτο άργά, άν καϊ νεώτατος ήτο Χία 
όξύνους, ϊυα μή πέση είς τάς ιδίας του παγίδας.

— Ούδεϊς άλλος άπό τήυ Παναγίαν δύναται κ 
λάβη όπίσω τά όπλα σου, λακωνικώς είπεν ό παίς.

( — Τί λέγεις;
— Ούτως έχει . ... ό πανδοχεύς έσυμφώνησε η 

παρακατεθώ)σι τά όπλα είς τό τζαμιού τοΰ Γαρδικίβ) 
ώστε έννοεΐς, καθώς λέγει καϊ ή παροιμία, «οτανά 
φωνάζουν μεθυσμένον σκουντούφλα καϊ σύ τόυ τώ 
χον.» Μία φορά αφού έβγήκε ή φωνή είς όλην tif 
’Ήπειρον, οτι ή Παναγία σέσωσεν άπό τό μοναστήρ 
τής Πόλλίνας καϊ άπό τό χάνι τοΰ Βαλεαρέ, κάμντ 
μεν τρόπου, ώστε μία γυναίκα νά έμβη είς τό τσαμ'Μ 
τοΰ Γαρδικίου, νά προσποιηθή τήυ Παναγίαν καϊ Μ 
άφαρπάση τά όπλα.

Ό Άλής ήνοιξε τό στόμα νά προφέρη τό όνομα τΐ( 
Ζιδρές, όταν ό έπάρατος κτηνέμπορος έπανήλθε αά 
πάλιν είς τήυ μνήμην του. Έγκαταλιπών όθεν άτρο· 
μελέτητον τήν ομιλίαν έκραξε διά μιας.

— Αύτός ό Πολύχρονης ό μουλαροέμπορος Άέιν 
νάσιε, όπου είπε τόσα και τόσα κατά τής μητρός μΜ 
καϊ άλλα περισσότερα κατ’ έμού καϊ τής Άθιγγάνφι 
όστις μέ έκάλει είς έπήκοον πάντων νόθου τοΰ ιατρόν 
δέ Λά-Αάνση καϊ ήθελε νά δείξη, ότι γνωρίζει καη 
περισσότερα άπο τους άλλους, διότι είχε μέ κάτοιι» 
ίδικόυ μας σχέσεις, διηγηθέντα τούτω όλα ταντΛ 
άν έπιπτε είς τάς χεΐράς μου! ... . άχ πόσου έπεθ»· 
μουυ νά τόυ συυελάμβανου' ήθελα τοΰ κάμει τα χίζ 
ρότερα τοΰ κόσμου βασανιστήρια νά μέ είπή πόθεν Τ 
κουσεν όλα ταΰτα . . . καϊ αν.. .

— Βελή Ζαδέ μου, έδώ τούς έχω τούς μουλαρά' 
πόρους, ήκούσθη τότε ή φωνή τοΰ Πάνου, όστις κρΛ'
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τούς δύο ανεψιούς τοΰ Πολύχρονη έόθει τούτους 
Ενώπιον τοΰ Άλή.

_Καλώς τά παιδιά μου, βλέπω πώς μ' ειγαπάτε 
ολύ κα'ι πάλι μ' ένθυμήθητε, είπεν ό Άλής κατα- 
οαύνόμενος καϊ λαμβάνων ύφος γέροντας' είτα ~ρα- Αεϊς πρός τόν Πάνον. Τί έκαμες τούς δεκαπέντε ήμιό- 

νουΐ, Πάνο;..........................................................
__"Εστειλα τό Βελή Γκεκα εις Αργυρόκαστρο να 

ούς πώληση καϊ νά τούς ξεκάμρ είς ό,τι εύρη.
__ _ Κάλλιστα .... είσαι ο σκεπτικότερος σακελά- 

,ος όπου έγνώρισα .... κρίμα όπου έπαγγέλεσαι τόν 
χλέπτην .... καθήσατε, άρχοντόπουλα, καθήσατε 
ςαϊ θθ φοβήαθε ; ... . πεινάτε ; ... . διψάτε ; ... . 
κρυόνετε; .... θα σάς δώσω ό,τι έχετε άνάγκην ....

τοΰτο τό κονάκι αισθάνεται ολίγον ψΰχος κατ' άρ- 
-νάς, όστις δέν είναι συνειθισμένος είς τήν δροσιάν 
του' πλήν έπειτα τοΰ φαίνεται άναπαυτικόν ώς ό γυ- 
ναικωνίτης τοΰ βεζύρου τοΰ Βερατίου.

Οί δυστυχείς νέοι έκάθησαν συνθεωρούμενοι καί ά · 
φιοοΰντες τί νά πιστεύσωσιν ^ά τήν φιλοφρονητικήν 
ταύτην περιποίησιν τοΰ άρχιληστοΰ.

_Πώς λέγεσαι σύ ό μαυριδερός, ήρώτησε μετά 
διαβολικού μειδιάματος τόν νεώτερον.

.— Γεώργης Αγραφιώτη?.
.— Κάθησε, κύρ Γιωργάκι.... τι κάμεις καλά εί

σαι ; · · · άμ' πώς λέγεσαι ή άφεντιά σου, τό μικροκα- 
μ,ωμένο, ποΰ έχεις τήν φωνήν λεπτήν ώς μιάς κόρης 
καϊ χαμηλήν .... (a);

.— Κατσαντώνης.
.— Καί είσθαι Άγραφιώται; . . . έχετε πατέρα, μη

τέρα, άδελφούς άλλους;
— Μάλιστα, ε'ίμεθα πέντε άδελφοϊ .. . ό Γεώργης εδώ είναι <5 μικρότερος δεκατριών έτών καϊ έγώ ό με- 

γαλείτερος δεκαεπτά. . .
— Ό κύρ Πολύχρονης τί σάς είναι;
— Αδελφός τής μητρός μου, άπεκρίθη ό Κατσαν

τώνης, όστις έκτάτο ήδη τής έμπιστοσύνης αύτοΰ.
— Είς ποιον μαχαλά τοΰ Αύλώνος κάθεται καϊ ποΰ 

δύναμαι νά τόν εΰρω νά τοΰ στείλω εν γράμμα;
— Είς τής άγιας Παρασκευής, είς τό χάνι τοΰ 

Κλαπά.
— Κάποιος μοΰ είπεν, ότι είναι ο πλέον πλούσιος 

τοΰ χωριού σας, είναι αλήθεια ;
— Τό έναντίον, τά τεσσαράκοντα πέντε μουλάρια, 

τά όποια τοΰ ήρπάσατε ήτον ό,τι εις τον κόσμον είχεν.
— Ακούσε 'δώ, Κατσαντώνη, πρεπει νά ήσαι πλέον 

φιλαλήθης' άποστρέφομαι τά ψεύματα καί δέν θέλω 
νά ιϊκούω τοιαύτα, μετά μεγίςης σοβαρότητας είπεν ό 
Άλής . , . ό ίδιος ό θεΐός σου, τόν όποιον έλαβον τήν 
εύχαρίστησιν να γνωρίσω εις το χάνι τοΰ Βαλεαρέ 
χθές τό εσπέρας, μέ είπεν, ότι έχει διακοσίας χιλιά
δας γρόσια' έμφαντικώτατα προσέθεσε.

— Αλήθεια ! . . . διακοσίας χιλιάδας γρόσια!! η
μείς δέν γνωρίζομεν τίποτε .... πότε, καί ποΰ τά α
πέκτησε, καϊ ποΰ τά έχει κρυμμένα .... τόσον τό 
καλλίτερου, διότι ημείς τά πτωχά παιδιά ποΰ βό- 
σκομαι τά ζώά του είς τά λειβάδια μίαν ημέραν 
θά τόν κληρονομήσω μεν, γελών ούτος ώς νά μήν έπί- 
στευε τί τοΰ έλεγεν ό Άλής τολμηρότατα άπεκρίθη.

— Στάσου, μή τρέχης' έγώ είμαι ό πρώτος κληρο
νόμος, έγώ έχω τώρατά περισσότερα δικαιώματα είς 
τήν περιουσίαν του.

— Τοΰ λόγου σου; . . . πόθεν;
— Καϊ δέν γνωρίζεις ότι ό κλέπτης καϊ ό δυνατός 

νομίζουν ότι όλος ό κόσμος τούς χρεωστεΐ, τολμηρό
τατα έκραξεν ό Γεώργιος άποτεινόμννος πρός τόν α
δελφόν του.

Σ,υγχρόνως μέ τάς λέξεις ταύτας ό Αθανάσιος έ
φερε ράπισμα είς τόν αύχένα τοΰ παιδός λόγων πρός 
τούτον.

— Αύθάδη τσοπάνη, έάν θέλης νά γλυτώσης τό κε
φάλι σου έχε μέλι στο στόμα σου ή γράσα στο πουγ- 
γι σου'

Ούτος ΰψωσεν ομματα υπερήφανα καϊ τόν έθεώρη- 
σεν άτενώς παίζων καϊ κινών μέ ταραχήν τήν ρΐνά του 
ως νά τοΰ έδιδε νά έννοήση, ότι, μακράν τοΰ νά τόν 
πτοηθή ύπέφερε τήν ΰβριν μόνον, διότι ή φρόνησις τό 
επέταττευ.

— Ποιος άπό τούς δύο σας γνωρίζει γράμματα, ή- 
ρωτησεν ο Άλής, άπό τόν παρατηρητικόν νοΰν, ούτινος δέν διεξέφυγεν ή τόλμη καϊ ή ευφυΐα τοΰ παιδός.

— Γράμματα !. . . ποιος έχει άνάγκην άπό χρυσάς 
κορδέλας έπάνω είς αύτήν τήν βρομοκάπαυ του; είπεν θ Κατσαντώνης.

Ο άλαζών Άλής, οστις σχεδόν εΰρίσκετο τότε είς 
τήυ ιδίαν κατηγορίαν, διότι ούτε ν’ άναγνώση καλώς, 
°ντε νά γράψη έγνώριζεν, άν καϊ ώμίλει λίαν καθα- 
ρως τήν τουρκικήν καϊ ελληνικήν καϊ τοΰ οποίου 0 νους διηυγάσθη άπό τά μαθήματα τής Άθιγγάνης 
και τοΰ ιατρού δε Λά-Αανση, ήσθάνθη ότι οί λόγοι έ- 
κεινοι ήσαν έτέρα προσβολή διά τούτον καϊ ζωηρώς 
“πεκρίθη.

(«) Fauriel τό/ζ.. Β'. σελ 162.

— Ύπάρχουσι πολλοϊ άνθρωποι, νέε μου, υί όποιοι 
γεμίζουν τήυ φθειριασμένην κάππαυ των άπό μέσα μέ 
χρυσάς κορδέλας καϊ ούδεϊς τάς βλέπει ή τό γνωρί
ζει, καϊ οί όποιοι περιμένουσι μίαν μόνην πανύγηριν 
διά νά το δείξωσι' γυρίζουν τότε τά μέσα εξω τής κάπ- 
πας των καϊ φαίνονται βααμένοι είς τό χρυσάφι.

— "Οποιος κρύπτεται δί έν καλού πράγμα λοιπόν 
δεν έχει καλούς σκοπούς διά κανένα καϊ δέυ είναι κα
λός άνθρωπος ούτε ο ίδιος, είπε πάλιν ό μικρότερος 
τών άδελφών, θεωρών τόυ βέην, ώς νά μήυ εΰρίσκετο 
υπό τήν κατοχήν του.

— Βλέπω, ότι δέν θά τελειώσωμευ .... σάς ήρώ- 
τησα άν γνωρίζετε γράμματα, διότι ήθελα νά γράψετε 
μίαν έπιστολήυ πρός τόν θειον σας άπό μέρους σας 
νά έλθη έδώ νά συμβιβασθώμεν άλλ’ άφοΰ δέυ γνω
ρίζετε, τήν γράφει ο γραμματικός μου καϊ θέτετε καϊ 
οί δύο υποκάτω τήν υπογραφήν σας.

Γραμματεύς τοΰ Άλή ήτον ό ίδιος Πάνος, ό συλλα
βών τούς δύο άδελφούς' έξήξε λοιπόν έκ τής ζώνης του 
τό έπίμηκες μελανοδοχείου του καϊ ήτοιμάσθη νά 
γράψη.

— Δώσατε προσοχήν, παιύιά μου, εις ό,τι θα τοΰ 
υπαγορεύσω νά γράψη διά νά μή μοΰ λέγετε έπειτα, 
ότι έγραψα άλλα άντ ιίλλων καϊ έυαντίον τής άρε- 
σκείας καϊ τώυ διαταγών σας, ώς Κίλιξ μειδιών καϊ 
μέ ύφος πρεσβύτου είπεν ό Άλής' στραφείς δέ μετά 
ταΰτα πρός τόν γραμματέα ήρξατο ούτως'

κΆκριβέ καϊ πολυχρονεμένε μας θειε κύρ Πολύχρονη.
ίΗμεΐς τά δύο άνήψιά σου ό Κατσαντώνης και ο 

ιίΓεωργάκης εΰρισκόμεθα τήυ στιγμήν ταύτην εύτυχι- 
νσμένη καϊ μακάριοι είς τό πλέον λαμπρόν παλάτι 
»τοΰ Χριστοΰ καϊ Σωτήρός μας.»Ή Παναγία τή υυκτιά, όπου έπήρε τόυ Άλή είς 
»τούς κόλπους της άπό τά νύχια τοΰ κατηραμέυου καϊ 
νάφωρισμένου Μιλίου, έσήκωσεν άπό τό κρεββάτι 
»καϊ ημάς τούς δύο πρϊν άναχωρήσωμευ, καθώς 
»καϊ τά μουλάριά μας είς ένα χρυσόν σύννεφον καϊ 
υμάς εφερεν έδώ. Τό παλάτι όπου κάτοικού μεν, καϊ »τό όποιον θά σάς δείξη ό κομιστής τής παρούσης 
υμάς, είναι είς τό χρυσάφι, τό βελούδο καϊ τούς άδά 
υμαντας βουτημένο' έχει χιλιάδας άγγέλους διά ....

—· Τί πράγματα είναι αύτά όπου γράφεις, βέη; .. . 
τί θέλεις νά βλασφημήσης τήυ θρησκείαν μας; καϊ σύ 
τουρκογύρισμα, Άθανάσι, είσαι 'Ρωμ,ιός καϊ άφίνεις 
ούτω νά καταφρουή έμπρός σου τήν Παναγίαν, διέκο 
ψαν άμφότεροι οί νέοι ποιμένες μετά θρησκευτικής 
άγανακτήσεως.

— "Οποιος δέν βλέπει έμπροσθεν του πώς θέλεις 
υά βλέπη μακράν του, βέη μου, στραφείς ό Αθανάσιος 
είπε πρός τόυ Άλή ψυχρώς καϊ φλεγματικώς .... τα 
τσοπανόπουλα ταΰτα δέυ έυνοοΰυ τό πνεύμα καϊ τά 
θαύματα καϊ δέν ήξεύρουυ τί λαλούν .... σιωπή .... 
μή διακόψετε πλέον τόν βέην, διότι ή γλώσσα είναι 
μέλος τοΰ σώματος, τό όποιου εύκολα καϊ μέ μίαν 
ψαλλιδιάυ κόπτετε.

— Μή βιάζεσθε, παιδιά μου, μή βιάζεσθε καϊ θά 
ίδήτε, πώς είναι διά τό καλόν σας, διά τό λαμπρόν 
μέλλον σας ταύτα τά γραφόμενα .... λοιπόν προκομ
μένε καϊ διαβασμένε γραμματικέ μου, άνάγνωσε τήν 
τελευταίαν περίοδον νά ίδώ ποΰ μέ διέκοψαν ταΰτα τά καλά παιδιά.
υ’Έχει χιλιάδας άγγέλους διά , . . .
υ’Έχει χιλιάδας άγγέλους διά τήυ υπηρεσίαν μας καϊ 
»διά τήν ύπηρεσίαν τοΰ Τεπελενή βέη, είς τόν όποιον 
»όλοι ΰποτασσόμεθα, καϊ όστις θά άναδειχθή μέγας 
»τής Ήπειρον άφέντης» έξηκολούθησευ ό πονηρός 
Άλής «άλλά ό βέης έχει νά πληρώση ενα πολύ μεγά- 
»λον κανόνα πρϊν τόν άκολουθήσωμεν εις τα επουρα- 
ννιά του, δηλ. έχει νά σάς έπιστρέψη, θειε μου, οσα 
νφλωρία σάς έπήρε τήν τελευταίαν φοράν διά τά τρι- 
))άντα μουλάρια καϊ επίσης τά δεκαπέντε ταΰτα μου- 
νλάρια, τά όποια ήδη εχρμεν' ακόμη δέ νά σάς δώση 
Ίίμιαυ μεγάλην άποζημιωσιν, νά σάς φίλήση τό χέρι 
»καϊ σάς ζητήση σνγχώρησιν διά τό ξύλον, τό όποιον 
»σάς έδωσε καϊ τάς πληγάς, τάς οποίας σάς ήνοιξευ. 
»Άν δέν κάμη τούτο διά νά δείξη τήν μετάνοιάν του, 
νάδύυατον νά προχωρήση είς τό στάδιου τής δόξης 
»του. "Αμα λοιπόν λάβετε τήν παροΰσάν μας μή χά- 
νσετε καιρόν, άλλ’ ακολουθήσατε τόυ κομιστήν. Μή 
νφέρετε μαζή χρήματα, άλλά τουναντίον ένα μεγάλο 
νσακκϊ άδειου διά νά θέσητε δύο μεγάλους σωρούς 
νφλωριωυ, όπου σάς έχομεν ένταΰθα ήτοιμασμόνους’ 
»καϊ νά εύρήτε δύο καλά καϊ άξια παιδιά νά περιμέ- 
ν>νουν είς τήν Σουχαγκόραν διά νά υπηρετούν είς τό 
«εξής τά μουλάριά σας καϊ μάς άντικαταπήσουν, διότι 
νήμεΐς θά μένω μεν πλέον ώς άπόστολοι πλησίον τοΰ 
»άγίου Άλή καϊ δέν ήμποροΰμεν νά άνακατωθώμεν πε- 
*ρισσότερον είς τούς σταύλους σας. Τρέξε καϊ έλθέ 
νλοιπόν, άγαπητέ καϊ μακάριε θεΐέ μου όσο δύνασαι 
«τάχιστα διά ν’ άξιωθής καϊ τοΰ λόγου σου τ’ άγαθά 
«μας καϊ ίδής τό αληθινόν φώς τής ήμέρας.

«Θέτομεν έδώ τήυ σφραγίδα μας, τό γνώρισμά μας 
«καϊ τό σημείου τοΰ σταυρού.

«Οί αγαπητοί καϊ υπήκοοι άυεψιοί σου 
«ΚΑΤΣΑΝΤΩΝ1ΙΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ.
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ.»

— Ποΰ είναι ή βοΰλά σας; ήρώτησεν ό Αθανάσιος —- Έγώ τοιοΰτον χαρτί δέν τό υπογράφω, είπεν ό 
νεωτερος μετ’άδιστάκτου άποφάσεως.

— Ούτ' έγώ .... είναι όλου βλασφημία .... θέ
λει να έμπαίξη τήυ θρησκείαν μας, άλλως είσαι, βέη, 
πα, αφρων διά νά γράφης τοιαύτα πράγματα.

— Ζητήσατε τήν σφραγίδα καϊ τό γνώρισμά των, 
στραφείς είπεν ό Άλής μετά βλοσυρού βλέμματος 
προς τούς ανθρώπους του.

Ούτοι δια τής βίας έρριψαυ τούτους χαμαϊ καϊ τούς 
εληστευσαν παντός πράγματος, όπερ είχον έπανω 
των, άν καϊ μετ' άυδρίας καϊ τόλμης καϊ μέ κίνδυνον 
τής ζωής των άντέκρουσαν κατ' άρχάς τούτους οί δύο 
άδελφοϊ.

Κατά τήν έποχήν έκείνην έπειδή ή γραφή ήτο τό
σον άγνωστος πρός τ ούς χωρικούς, έκαστος ευρισκό
μενός εις έπάγγελμα είχε τήυ ίδικήυ του σφραγίδα, 
τήν όποιαν βυθίζωυ είς τήν μελάνην τήυ έθετεν υπο
κάτω τής επιστολής προσθέτων τό σημεΐον τοΰ σταυ
ρού, ομοίως καϊ είδος κονδυλιας (ζίφρας), τήν οποίαν 
ο Άλής άυεκάλυψεν έκ μιας έπιστολής τοΰ θείου των, 
ήν εύρεν είς τον θύλακα των.

Έλαβεν ακολούθως τήν έπιστολήυ ό Πάνος καϊ ά*  
νεχώρησε μετά τοΰ Αθανασίου Βάγια, όστις έμελλε 
να παρουσιασθή είς τόυ κτηνέμπορου ούχϊ ώς απε
σταλμένος παρά τώυ ανεψιών του, άλλ’ ώς κατα συμ- 
πτωσιν (καθότι έκεΐνος ουδέ τήν παραμικρόν υποψίαν 
είχεν, οτι ό παίς ούτος ήτον οπαδός τοΰ ληστοΰ τώυ 
ήμιόνων του) ίνα κατασκοπεύση τάς κινήσεις καϊ τα 
σχέδιά του μήπως ήθελε φέρει έκεΐ τούς Γαρδικιώτας.

Το σχέδιου έπέτυχευ άριστα καϊ είναι περιττόν να 
χρονοτριβίσωμεν ένταΰθα. Ό κτηνέμπορος έπίστευσε 
τα πάντα, διότι, έλεγεν, άν δέν ήτον υπεράνθρωπος χειρ 
δεν ήδύνατο νά έννοήση πώς οί ανεψιοί του ήθελον το- 
σον ταχέως πληροφορηθή τό έυ τώ χανίω τοΰ Βαλεαρε 
θαύμα' έξωμολογήθη πρός τόν Αθανάσιον Βάγιαν, ό- 
στις οχι μόνου τόν παρεκίνησε νά τρέξη, άλλά καϊ τόν 
παρεκάλεσε νά λάβη καϊ αύτόν μεθ' εαυτού, ϊνα ϊδη 
καϊ ούτος τό χρυσοΰυ παλάτιον.

Μετά έξ ήμέρας ό κτηνέμπορος ώς αληθής προσ
κυνητής ε'ισήλθεν έυ τή φωλεα τής θηριωδεστέρας τί
γρεως τώυ μερών έκείνων.

Μόλις ό δυστυχής προεχώρησε βήματά τινα εντός 
τοΰ άντρου, ένθα ό Άλής έκάθητο καϊ άμέσως ένόησε 
τήν δολορραφίαν καϊ τό άσύγγνωστον αύτοΰ σφάλμα. 
Δύο τών σκιπετάρωυ τού βέη τόυ έδραξαν καϊ έδεσαύ 
όπισθεν τούς βραχίονας αύτοΰ. Οί άνεψιοί του ήσαυ 
έπίσης δέσμιοι καϊ καθειργμένοι είς τό ένδότερου τοΰ 
άντρου.

— Μέ γνωρίζεις; μέ θυμάσαι διόλου; σ έτυχε να 
μ’άπαντήσης είς κανέν μέρος τής γής; τόυ ήρώτησεν ο 
Άλής, όστις όσου άυεμιμνήσκετο, ότι ούτος ήτον ή αι
τία τής παραλύσεως ενός ολοκλήρου σχεδίου του, του- 
τέστι τοΰ νά είσδύση έκ τοΰ πανδοχείου έυτός τοΰ Γαρ
δικίου άγνώριστος τήυ υύκτα τής πυγμαχίας του καϊ 
προσπαθήση νά έλευθερώση τήυ μητέρα καϊ άδελφήυ 
του, όσον ένθυμεΐτο τάς κατ’ αύτοΰ καϊ τής μητρός του 
φλυαρίας του καϊ τήν πολύτιμον σπάθην του, ήν φεύ- 
γων άφήκε, κατά τοσούτον έγένετο φρευόπληκτος.

— Ποΰ είναι τά μαύρα μουστάκια και τα σχιστά 
σκέλη, καϊ τά βουληαένα μάτια, κύρ Πολύχρονη; ε- 
περώτησευ ό Αθανάσιος Βάγιας άφεϊς κραυγήν καγχα
σμού.

— Άχ κατηραμένο παιδί.... λοιπόν σύ είσαι ποΰ 
τραβάς τό σχοινί τής φούρκας ;

Ό δυστυχής ήμιονοέμπορος, όστις δεν είχεν εισετι 
ίατρεύσει τάς πληγάς του, ήσθάνθη εαυτόν λουόμενου 
έκ ψυχροΰ ΰδατος, οί οφθαλμοί του έτυφλοΰντο και ο 
φόβος περιεφέρετο βαθύτερα έκ τοΰ στήθους εις την 
καρδίαν του, είς τά γόνατα καϊ εις ταΰτα τα οστά του.

— Έν πρώτοις θέλω νά μέ είπής, 'έκραξεν ό Άλής 
όρθούμενος καί σύρων τό γιαταγάυιόν του, θέλω να με 
είπής ποιος σέ είπεν, ότι ή μήτηρ μου έστάθη αισχράς 
διαγωγής ώς σύ τήν παρέστησας είς τό χάνι. Ή τιμή 
μιάς γυναίκας είναι τό ήμισυ τής ζωής της καί ή άρε- 
τή αύτής τό άλλο ήμισυ τής ΰπάρξεώς της. Σύ άμφό- 
τερα τά έκλεψας άπό τήν δυστυχή Χάμκω χωρίς καν 
αΰτη νά ήναι έμπρός καί χωρίς νά τής δώσρς τήν ευ
καιρίαν ν' άπολογηθή. Σ' έπταισέ ποτέ εις τι; τήν 
γνωρίζεις προσωπικώς ; .,, ώμίλε', τραχύτατε φλύα
ρε, παρά τίνος ήκουσας όλα ταΰτα ;... . δεν ήσαν τής 
φαντασίας σου έφευρέσεις ; άπό τινα τά ήκουσες ;... 
ποΰ είναι ή γλώσσά σου; είς τό χάνι έρητορευες ως 
ίεροκήρυξ καϊ τώρα έβουβάθης . ..

— Συγχώρησαν με, βέη μου, δέν τά έφεΰρον έγω,... 
ή κοινή φήμη... είμαι ό έσχατος τών άνθρώπων, είααι...

— Δέν σ' έρωτώ τί είσαι' ή κοινή φήμη ! έμμανέ- 
στερος έκραύγασεν, λέγε άπό ποιον τά ήκουσας, επε-
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ρωτησεν ό φοβερός βέης, δράττων το ώτίον, δεν ομι ■ 
λεΐς ;... ή μήτηρ μου ήτον εταίρα, έγώ νόθος ;... καϊ 
έν ροπή οφθαλμού έιπέκοψε το ωτιον εκ τής κεφα
λής του.

'Εζήζε φρικτήν φωνήν ό δυστυχής καϊ έκάθησεν έπϊ 
τοΰ έδάφους' πλήν ό Άλής ώς ύπό δαίμονος ιιδυσωπή- 
του άποδιώζας πάσαν λογικήν έκ τών φρένων του έ
κραζε'

— Πώς, βωμολόχε καί φιλοκατήγορε, φωνάζεις οια 
τοιούτον μικρόν πράγμα!.... φώναζε καλλίτερα, προσ- 
έθηκε, καϊ μετ' άπεριγράπτου ταχύτητας, τού απεκοψε 
καϊ τό έτερον.

Κατενόησε τότε ό δυστυχής κτηνεμπορος ότι αι ώ- 

ραι του ήσαν μετρημένοι καϊ οτι έπρεπε νά όμιλήση, 
αν δέν ήθελε νά ίδή τό ίδιον γιαταγάνιον νά διαπερά- 
ση έιπό άκρου είς άκρον τήν καρδίαν του. Λουόμενος 
λοιπον ύπό τοΰ αίματός του καϊ ώς ταύρος μυκώμενος 
εΐπεν

— φτάσου !. . . αμάν, βέη μου .'... άφες με νά ζήσω 
και σε λέγω τον άνθρωπον οπού μέ τά είπε.... τό γνω
ρίζω, έκαμα κακά έγώ χωρϊς νά ήμαι βέβαιος νά τά 
επαναλιιβω... ημαρτον.... αν με συγχώρησης τήν φο
ράν ταύτην όχι μόνον δέν θ' έινοίζω το στόμα μου 
ομιλήσω κατα σοΰ, άλλ’ όπου καϊ εύρεθώ θά λέγω 
καλόν όνομά σου.

— θα σοΰ κόψω καϊ τήν ρίνα, άν δέν σττεύσ^ς 
ομιλησης, έπανέλαβε μετ' ιϊπαθείας ό τύραννος.

— Ο Καπλάν πασσάς !... ό πασσάς τοΰ Δελβινου 
και Αργυρόκαστρου, βέη μου, μοΰ τά εΐπεν .... άπό 
τούτον ό καύμένος τά ήκουσα . . .

— Ό Καπλάν πασσάς !... πότε !... ποΰ !... όμίλει 
παλιάνθρωπε.

-Πρό δέκα ημερών ήμην είς Δέλβινον, τω έπώλη- 
σα δύο ίππους και μ έζήτησεν, άν έχω κανέια καλόν 
ήμιονον*  τω έδιηγήθην τινι τρόπω είχες συλλάβει 
τους ανεψιούς μου και τούς τριάκοντα ήμιόνους μου 
και τω υπεσχεθην, ιιν τους επανακτησω, νά τούς φέ
ρω έκεί νά διαλέζρ όποιον θέλει. Ή ομιλία περιε-ρά- 
φη τότε εις ύμάς' έγώ ούτε τ' όνομά σας έγνώριζον, ό 

πασσάς μέ εΐπεν ολα έκεϊνα τά ψεόματα καϊ μ' εόιη- 
γήθη πώς ή Χάμκω συυελήφθη ιϊπό τούς Γαρδικιώ- 
τας... τί πταίω έγώ ο καί μένος. όταν εις πασσά? όμι- 
λή οΰτω καϊ δίοη τοιούτον παράδειγμα ποΰ νά φαν- 
τασθώ, ότι ήτο ψεύστης διά νά μήν τόν πιστεύσω ;... 
ποΰ νά έγνώριζον, ότι ήσαν όλα παραμύθια. . . μήπως 
τά ελεγεν ένώπιον μου μόνον, τά έδιηγεΐτο ένώπιον δε
καπέντε άλλων.

Ό 'Αλής είς τούς λόγους τούτους εγεινε κάτωχρος, 
σύννους, άγριος, μασσοιν πολλάκις είς τούς όδόντας 
του τάς λέζεις «ο Καπλάν πασσά? !... ο πατήρ τής Ε- 
μινε τής Χείθας '. . . ούτος είναι τό 
καϊ τον ωνομασαν Καπλάν πασσαι

Άνευ περισσότερα? τώρα χρονοτριβής καϊ μετά αι- 
μοβορωτέρον τρόπου ιιπεκοψε καϊ τήν ρίνα τοΰ δυστυ
χούς Πολύχρονου, κράζων θριαμβευτικά?.

— Νά μ' άζιώση ό Θεό? νά κόψω κατ' αυτόν τόν 
τρόπον καϊ τήν κεφαλήν τούτου τοΰ Καπλάν πασσά, άς ήναι πασσά? . . . άς ήναι καϊ σερδάρης τοΰ Δελβί- 
νου... τώρα, άτιμε βωμολόχε, χρειάζομαι πενήντα χι
λιάδες γρόσια διά νιι άφήσω έσέ καϊ τους ανεψιούς 
σου νιι έζέλθητε ζωντανοί εντεύθεν. Έχεις τρεις ημέ
ρας άκόμη καιρόν, τήν τετάρτην θά κόψω πρώτους 
τούς ανεψιούς σου, θά σε αναγκάσω νιι ροφήσρς τό 
αιμά των καϊ έπειτα θιι ψήσω καϊ σε είς τήν πυράν 
καϊ μέ ολίγους άνθρακας.

Αί κραυγαϊ τοΰ δυστυχούς τούτου ήσαν σπαραξι
κάρδιοι, αί δεήσεις του θερμόταται καϊ οί πόνοι του 
βαθύτατοι. Ό δέ εινάλγητος καϊ αιμοδιψής βέης πρώ
την ήδη φοράν έγένετο τήν τοιαύτην ηδονήν, είς ήν οί 
τύραννοι ακολούθως ιιγάλλονται. Ήμοίαζε τίγριδα, ή- 
τις πρώτην φοράν γεύεται τό γλυκύ τοΰ ανθρώπου αί
μα και ησθάνετο, ίίτι κατα τήν ώραν έκείνην έζεδικεί- 
το τήν μητέρα καϊ άδελφήν του, έζεδικείτο κατά τών 
Γαρδικιωτών καϊ κατά τοΰ ανθρώπου τούτου, όστις το
σοΰτον επΧηγωσε τήν φιλοτιμίαν του είς έπήκοον πάν
των καϊ αιιετρεψε τά σχέδιά του.

Ό κτηνεμπορος ίδών τό μάταιον τοΰ νά έλαττώση 
τά λύτρα, άτινα μόλις άπασα ή περιουσία του έπήρ- 
κει να πλήρωσή, απεπεμψεν ένα τών ανεψιών του, ίνα
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φερί) ταΰτα. Και ιιληθώς είς τρεις ημέρας τά χρή 
τα έμετρήθησαν καϊ ούτοι εξήλθου έκεΐθεν μή πίστ^ 
οντες ούτε τούς ίδιους οφθαλμούς των, ότι ζώντες έζΆ 
θον. Μεμακρυνθέντες τοΰ σπηλαίου τοΰ Γκοραντξη · 
Κατσα ντώνης ειπεν είς τόν θειον του'

— Είς το όνομα τής Παναγίας, τήν οποίαν 
σον άναιδώς ούτος ο ακάθαρτος άνθρωπος έζί>, 
σεν, έχω νά έκβώ καϊ έγώ κλέπτης είς τά βουν^ 
καϊ άν τον ιίπαντήσω μέ τά όπλα είς χείρας είς ίσ0,| 
έδαφος καϊ είς 'ίσην θέσιν τότε θέλω τω δείξει τί 
ζει τό σπαθί τοΰ Κατσαντώνη. Έφερθη ώς γυνή, εΐχ^ 
είς τας χείρας του αόπλους ανθρώπους και ήτο πεας 

στοιχισμένος ιϊπό δεκαπέντε παλληκάρια καϊ μάς σ 
καμεν, όπως ήθελε.

— Καϊ έγώ ορκίζομαι είς τον υιόν τής Παναγία?, 
οτι άπό σι/μερον παύω τοΰ νά ήμαι ποιμήν" ή καρδία 
μου μοϊ λέγει, οτι έγεννήθην νά ζώ> έλεύθερος κλέπτη? 
είς τά βουνει καϊ όχι δούλος είς τούς αγρούς καϊ ταί 
πόλεις... κιιγώ κλέπτης θά πολεμήσω είς το πλευροι 
σου, Κατσαντώνη, διιι νά έκδικηθώμεν τήν ύβριν και 
τα μαρτύρια τοΰ θείου μας.

—-Κάμετε, όπως σάς φώτιση ό Θεός, παιδιά μου— 
έμεινα πλέον είς τον κόσμον χωρίς τίποτε... ό,τι εΐχον 
τά έπλήρωσα... έχασα καϊ τό ίδιον πρόσωπόν μου. Θα 
υπάγω άμέσως είς 'Ιωάννινα νά γίνω κανδιλανάπτφ 
εις μιαν έκκΧησίαν καϊ έκεί έλπίζω νά σώσω τάς άμαρ' 
τιας και τα κρίματα μου.

Κατά τήν στιγμήν έκείνην ή Ζιδρέ, παρακούουθαν- 
μένη ύπό δύο φοβερών κυνών, είσήρχετο έντός τοΰ αν' 
τρου τοΰ Γκοραντζή.

Καιρός ήδη νιι έπιστρέψωμεν είς τόν Χρηστόν άίν 
λιώνην.
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ΚΟΝ ΣΧΟΑΕΙΟΝ TOT ΣΙΡ ΖΑΜΣΕΤΖΗ
ΖΗΖΙΒΟΎ.

To Χαμττρου τοΰτο δείγμα τ?;? μεγαΧοδωρίας τ )ΰ 
σιρ Ζαμσετζή Ζηζιβόϋ τοΰ βαρωυέτου τής Πάρσης 
κατέχα περιφανή θεσιυ ευ τω μίσω τοΰ ττοΧυαυθρω- 
ττοτερου μέρους τής Βομβάης τής μητροποΧεως ταύ
της τής δυτικής πΧευράς των Αυ. Τυδιώυ. Το νοσο
κομείου τοΰτο αετα τής ευ αύτω ιατρικής σχοΧής 
είναι και θεΧει διά τταυτος είσθαι ή κορων'ις τώυ ευερ
γεσιών του. Οί καθηγηταϊ τής σχοΧής είσιυ οι ιατροί 
και οί γειροΰργοι τοΰ νοσοκομείου, τό όποιου συμπε- 
ριΧαμβανόμενού εν τω αύτω περιβόΧω χρησιμεύει 
και ώς σχοΧη πρακτική τών μαθητευόντωυ ευ τή ια
τρική σχοΧή.

'Ο θεμεΧιος Χίθος τοΰ νοσοκομείου τούτου εβΧήθη 
τήυ‘Αηυ ίανουαρίου 184-3 καϊ ήυεωχθη εις υποδοχήν 
ασθενών του μαΐου τοΰ !8ί·Ο, τ} οέ ιατρική σχοΧή 
συυετεΧεσθη τόυ οκτώβριου τοΰ αύτοΰ έτους.

Περϊ δε τής δαπάνης τής γευομενης είς τήυ οικοδο
μήν τωυ καταστημάτων τούτων ώς καϊ περϊ τώυ προι
κοδοτήσεων αύτών, ιδού τι ευ τω Χογιδρίω του ό έφο
ρος τοΰ καταστήματος κατά τήυ \δηυ μαρτίου τοΰ 1859, ημέραν τής διανομής τώυ βραβείων καϊ διπΧω- 
μάτων εις τούς επιδώσαντας μαθητάς, είπε*  ^Δευεχω 
Χόγους άποχρώυτας, ϊνα εκφράσο) τά εύγνώμονα αί- 
σθήματά μας προς του ζηΧου, ον ό σϊρ Ζαμσετζή 
Ζηζιβόϋ εδειξεν'ύπερ τής εύοεώσεως ταύτης τής σχο- 
Χής, καταβαΧων άπο τής συστάσεως αύτής κατά το 48ί·5 προς εξασφάΧισιυ εισοδημάτων δι αύτήν, προς 
ενθάρρυνσιν τών σπουδαστών, καϊ είς πρόβΧεφΊυ τώυ 
μεσωυ πρακιικής διδασκαΧίας ΰπερ τάς 49,452 ρου- 
πιων παρεκτος τώυ 150,000 ρουπίωυ, τάς όποιας εδα- 
πανησε δια τήυ οίκοδομήυ καϊ τήυ προικοδότησιυ τοΰ 
νοσοκομείου.

Ο ΓΑΡΙΒΑΑΔΗΣ ΕΝ ΤΩι ΝΑΩι ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 
ΠΙΕΔΙΓΡΟΤΤΑΣ.

II Μεγάλη τής Πιεδεγρόττης Μαρίας εορτή, ήτις έσυστήθη προ 
εκατόν τριάκοντα περίπου έτών ύπό Καρόλου τού Γ' ποός άυάμνη- 
σιυ τής άπό τών επικρατειών αυτού έξώσεως τών Αυστριακών, συρ- 
πεσούσα κατά τήν επιούσαν της είςΝεάπολιυ εισόδου τού στρατηγού 
Γαριβάλδου, έπενήργησε μεγάλως εις τά πνεύματα τών όεισιδαι- 
μόνωυ Νεαπολιταυώυ ένεκα της παραδόξου συγκυρίας τών περι
στάσεων, της πρώην δηλονότι έξώσεως τών Αΰστοιαζών και της νύν 
φυγής τού τελευταίου τής Λύστρο-Βουοβωυικής δυναστείας τυοάυυου. 
Τήν ήρέραν ταύτην ό Γαριβάδλης κατά τό έθος τώυ Βουρβώυωυ 
έπορεύθη ρετά. τής συνοδίας αύτού είς τήυ εκκλησίαν τής Μαρίας 
Πιεδιγρόττης, άναμέσον τής καθ’ όλου τό διάστημα τής οδού παρα- 
τεταγμένης έθνοφυλακής καί.τώυ ζητοικραυγών τού συμπεπυκυω- 
μένου είς τάς άγυιάς λαού, καίτοι βροχής καταπιπτούσης ραγδαίας.

ΊΙ εκκλησία αύτη τής Άγ. Μαρίας Πιεδιγρόττης κείται παρά τη 
είσόδω τού σπηλαίου τού Ποσιλίπου· κατά δέ τάς παοαδόσεις τώυ 
εγχωρίων άυηγέρθη το 1353 έπί τής θέσεως αργαιοτίρας τιυός εκ
κλησίας κατά συνέπειαν οράματος όδηγήσαντος πρός άνακάλυψιν 
παλαιού τίνος εικονίσματος τής Παναγίας, τό όποιον εφελκύει πλή- 
6ος προσκυνητών κατά τήν ημέραν τής ρηθείσης εθνικής πανηγύρεως. 
Βλέπει δέ τις είς τό προ; άριστεράν τής εκκλησίας παρεκκλήσιον 
π)εϊστα άφιερώματα παντός σγτ,ρατος ζαί είδους, γενόμενα ύπό 
ασθενών θεραπευθέντων θαύματι τής είζόνος.

Ό Μορράς είς τό εγχειρίδιου του λέγει περί τής πανηγύοεως 
ταύτης, οτι είναι μία τών εκθέσεων εθνικού χαρακτήρο; καί ιματι
σμού, τοιαύτη οποίαν εις ούδέν άλλο ρέρος τής Ευρώπης βλέπεις τις.

ΚΑΤΟΠΤ1ΊΚΟΝ ΦΑ1ΝΟΜΕΝΟΝ. — Μεταξύ των περιέργων 
τών έπιδειζ^ί>των ζατά τήυ τελευταίαν έυ ΙΙαρισίοις εκθεσιν ύπήρ- 
γε καί ύπερμέγεθές τι κοϊ/ου κάτοπτρου, δι’ ού παρίστατο έκπλη- 
κτικόυ τι οπτικού θέααα. "Οταν τις ισταται πλησίον τού κατόπτρου 
και ποος αύτό απο^λέπη, ούδέν άλλο είκονίζεται ή μεγαλοπρεπής 
καί τερατώδης διατομή τής φυσιογνωμίας αύτού. Όπισθο^ωρών ο
λίγου, ήτοι δύο πόδας, βλέπεις τό προσώπου καί τό ανάστημά σου 
είς τήυ αληθή αναλογίαν, αλλ’ άνεστραμμένηυ την κεφαλήν πρό; τά 
κάτω. Οί πλείστοι τών θεατών, μή είδότες έτερόν τι, παρατηρούσι 
τά δύο ταύτα φαινόμενα καί άντιπαρέρχουται. Όπισθοδρόμησου 
ουως έτι απωτέοο), ίσταρ.ενος είς πέντε ή έξ ποδών άπόστασιν άπό 
τού κατόπτρου, καί ιδού βλέπεις σέ αυτόν, οΰγϊ την άνταυάκλασίυ 
σου*  ή έπιγινομέυη έντύπωσις είναι 0j; νά ρ.η ητο άντανάν.'/.ατις τών 
ά'/.τίνο)ν, αίκ αύτό; σύ ί σ τ ά ρ ε ν ο ς έ υ τ ώ ι α υ. έ τ ω α ε 
τ α ξ ύ σ ε α υ τ ο ύ κ α ί τ ο ύ κατόπτρου. Ί1 έντύπωσις προ
ξενεί σχεδόν τρόρον έκ τής αίφυιδίως διεγειρομένης ιδέας ύπερφυσι- 
κού τίνος δυτος· τόσον, έυί λόγω, έκπληκτιζόυ είναι τό φαινόμενου, 
ώστε καί άνθρωποι, εγκρατέστατοι εαυτών, ά/.ουσίω; θέλουσι άπο- 
8^ι)ι.άσει κατά τήυ πρώτην οψιν. Άυ ai.ooiv την Ζαν.τηρίαν σου τύ
ψης τόυ ά).λον σεαυτόυ, Ο.λεις ί'δει τούτου διαπερώυτα τό σώμά σου ϊ 
καί άυαφαιυόμευου είς τό έτερον ρέρος, ότε συγχρόνως ή είκών σέ 
τύπτει. Ό πρώτος τεχνίτης ό επιτυχών υά κατασκευάση τοιούτο ζά- 
τοπ-ρον έπαρουσίασεν αύτό είς ένα τώυ βασιλέωυ τής Γαλλίας, άυ 
καλώς ένθυμώμεθα, είς του Λουδοβίκον ιέ, ου θέσας είς τήυ κατάλ
ληλον θέσιν παρήγγεύ.ε νά. ξιφουλκήση και τύψη την οοων.ένην εί./.ό- 
υα. Ό βασιλεύς έπραξεν ούτως, άλλά Οέπωυ τήν άκμήν τού ξίφους 
ποός τό οικείου αύτού στήθος διευθυυομέυηυ, έόόιψε χαυ.αί τό ξί
φος καί έφυγε ορομαίος. Ευ τοσούτορ ό αστεϊσαός ούτος έφείλκυσε 
τήυ 7.ροστασίαυ καί εύνοιαν τού βασιλέως πρό; τον έγευρετην ό δέ 
βασιλεύς τοσούτο ησχύνετο είς τό μετά ταύτα δι’ ήν έδειξε δειλίαν 
ώστε ού'ύέποτε ηούνατο νά. Ιτοπτριοθή /.Ά πάλιν είς τό κάτοπτρου 
ή εις τόυ τούτου εφευρέτην.

ΤΟΥ Ι1ΛΤΔ0Σ
Ο ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΣΙΝ ΟΔΗΓΟΣ.

(συνέχεια).
Έρώτησις. Τί είναι σάκχαρου ;
Άπόζρισις. Ό οπός είδους τινός καλάμου, μεταζομισθείς πρώτον 

έζ τής Σινικής είς τάς Δυτικά; Ινδίας, οπού τώρα άχμάζιι.
Έρ. ΙΙού κειυται αί Δυτικαι Ίνδίαΐ;
Άπ. Είναι άθροισμα νήσοιν κειυ.έυο>υ μεταξύ Βορείου καί Με

σημβρινής Αμερικής.
Έρ. Είναι τό σάκχαρου έν άπο τά αοχαιότατα προϊόντα τής 

Ινδίας ;
Άπ. Μάλιστα*  καί αύτό τό σανσκριτικόν όνομα σουκκχάρ δει

κνύει προφανούς τήυ καταγωγήν τού εύρωπαιζού ονόματος σάκχαρον.
Έρ. Τίς έκ τών νήσων τών Αντιιών Ινδιών παράγει τόν ζάλ)ι- 

στου παυτώ> σάκχαρου;
Άπ. Ί1 Κούβα· καί πρός καλλιέργειαν τού αναγκαίου τούτου φυ

τού έφεοουτο κατ' έτος είς τήυ νήσον δούλοι έκ τή- Αφρικής.
Έο. Εξακολουθεί ετι τό απάυθρο^πον αύτό έμπόριου τής δου

λεμπορίας.
Άπ. Είς μέυ τά μέοη τά εξουσιαζόμενα άπό τούς Βοετταυούς ή 

δουλεία όλοτελώς κατηργήθη· είς δέ τά λοιπά ρέρη είτε επίσης ό'/.ως 
ν.ατηργηθη, είτε κατά πολύ ήλαττώθη, καί τούτο εγείνε ν.ατά ρίγα 
ρέρος διά τώυ μεγάλων προσπαθειών τής Αγγλίας.

Έρ. Έπλήρωσαν πολλά οί Άγγλοι πρός κατάργησιν τής δουλείας 
είς τάς βρετταυικάς αποικίας;

Άπ. Έπλήοωσαυ 20,000,000 )ιοών είς τούς ανοίονς τώυ δού
λων είς αποζημίωσιν πρός έλενθέρωσιν τών δούλοίν*  καί έκτοτε πολ
λά έδαπαυήθησαυ ποός παντελή κατάογησιν τής άλλαχού ύπαοχού- 
σης δουλεμπορίας.

Έρ. Τί είδος φυτού είναι τό σαζχσρ ο κάλαθου;
Άπ. ’Ομοιάζει μακρόν ραβδίου ή ζαλάμιον, οκτό) μ^'χρις είκοσι 

περίπον ποδόόυ υψηλόν, ?χον κατά κορυφήν θύσανον πρασίνων φύλ
λων, είς ώυ τό μέσου ύπάρχει άνθος.

Έρ. Πώς κατασκευάζουσι τό σάκχαρι έκ τού φυτού τούτου ;
Απ. "Οταν τά φύλλα άοχίσωσι υά μαραίνωνται, κόπτεται τό κα

λαμιού καί φέρεται είς του μύλον, ινα θραυσθη.
Έρ. Τί είναι μύλος;
Άπ. Σύγκειται έκ τριών ξύλινων κυλίνδρων, κεκαλυμμένοιν διά 

χαλύβδινων έλασμάτωυ, άπερ πιέζουσι καί έζθλίβουσι τον οπόν.
Έρ. Καί είναι τότε έτοιμος πρός χρήσιυ ;
Άπ. "Οχι· ποίπει νά. βρασΟη πολλάκις μετ’ ολίγης έσβεσμένης 

τιτάυου, λευζόιματος ό>ών, η άλλων ύλώυ καταλλήλο>υ πρός καθα
ρισμόν τού οπού, όςτις μετά τούτο γίνεται έν μέρ« πυκνότερο; ή 

| κρυσταλλούται.
Έρ. Τί ποιητέου αετά ταύτα;
Άπ. Άφίυετε υά κρυώση, καί ΜΓίΐτα βάλλεται είς βαρύλλια έπί 

τρεις περίπου εβδομάδας, καθ' όυ χρόνου τά ύπολειπόμευα καθάρ
ματα τού συροπίου, τά ονομαζόμενα μ έ λ ν. σ σ α ι ίξοχετεύουται 
είς άγγεια υποκάτω τιθέαευα.

Ερ. Τί μετά τούτο γίνεται;
Άπ. Εντιθέμενος είς βαρύλλια πέμπεται είς Ά-γγλίαν, Γαλλίαν 

κτλ. καί καλείται άυεξέργκστου σάκχαρου, όπερ είναι τό πρόστυ
χου μαύρου σάκχαρου.

Έρ. Λαγαρίζεται συχνάκις τό άνεξέογαστου σάκχαρον ;
Άπ. Μάλιστα, καί τότε τό λαγαοισθέυ αποτελεί δύο ποικιλίας, 

τό άργιλλοκάθαρτου καί τό κεφαλόσχημου είτε κωνοειδές σάκχαρι.
Έρ. Πώς παρασκευάζεται τό άργιλλοκάθαρτου σάκχαρι;
"Απ. Το άυεξέργαστου σάκχαρι μετατρέπεται είς συρόπιου, ά- 

φινόμενου έπί τινας ώρας νά σκληρυνθί} έντός τύπων ούτοι σκεπά
ζονται διά λευκού σακχάρεως, ον άνοιθευ στοιβάζεται καλώς ύγρόν 
άργιλλώδες χώμα ούτως, ώστε διαπερώσα διά τού τύπου ή ύγρό- 
της άφαιρει τό χρώμα άπό τού σακχαρον τούτο έπαναλαμβάυεται 
έως ού τό σάκχαρου γείνη σχεδόν λευκόν.

Έρ. Μίτέπειτα τί γίνεται;
Άπ. ξηραίνεται καί λίιοτριβούμενου είς κόνιν πωλείται.
Ερ. Ηώς παρασκευάζεται ή είς κεφαλαία σάκχαρις;
Άπ. Ή άυεξέργαστος σάκχαρις μετατρέπεται είς συοόπιον διά 

Οερρον ύπατος, διυλίζεται διά πάνινων σάκκο>ν, καί κατόπιν διά 
λειοτετριμμέυω^ άνθράκων τούτο καθιστά τό συοόπιον ύγρόν άγρουν.

Έρ. Τί έπεται μετά τούτο;
Άπ. Τό ούτω διυλισθέυ ύγοόν βράζεται καί χέεται είς τύπους 

κωνοειδείς τό σγηρ.α, όπου γίνεται σκληρόν καί λευκόν, τό δέ ποό- 
στυχου ρέρος έξοχετ-ύεται καί καλείται μέλασσα.

Έο. Τί είναι κάνδυου ;
Άπ. Είναι σάκχαρον βρασθεν μέχρι συροπίου καί καθαρισθέν 

επειτα χέεται έπί ραβδίσκων ή έπί νημάτων εγκαρσίους μικρών σκα- 
φίων τεθειμένων, καί όπτάται είς λίαν Οεορόν πυοιατήοιον.

Έρ. ΙΙού κατασκευάζουσιυ άφθονου κάνδυου, καί ποικίλοιυ γοο)- 
ράτων;

Απ. Εν Κωνσταντινουπόλει, όπου υπάρχει οδός σακχαροπλα- 
στώυ περίφημων διά τά γλυκίσματα αύτών. Αί γυναίκες σχεδόν ζώ- 
σιν έκ γλυκισμάτων τρώγουσαι απίστευτου; ποσότητας.

‘Ερ. Ιίόσους μαγείρους εχουσι πρός τούτο είς ύπηρεσίαν αί σύ
ζυγοι καί αί γυναίκες τού σουλτάνου ;

Άπ. Πευτακοσίους, δαπανώντας καθ’ έκάστην ύπέρ τάς δύο χι
λιάδας λίτρας σακχαρεως ! Είναι το πολυ-ξοδώτερον έξ όλων όσα έ- 
ξοδεύ-ι τό μαγειρείου τού σεραίου.

Έρ. Τί είναι τό κρίθινου σάκχαρον;
Άπ. Είναι σάκχαρου βρασθέυ είς ΰδωρ, εί; ό προστίθεται οπός 

λεμονιού· καί κατόπιν κυλινδείται καί συστοέφεται σχηματιζόαενον 
είς ράβδους.

Ερ. Είπατε όλα τά έζ τού σακχάρεως γινόμενα;
Απ. Ουχί· ή ρώρη (— ρούμι) άποσταζεται έκ τής μελάσσης 

ήτοι τού ακαθάρτου υπολείμματος τού σακχάρου, όπερ έξαφρίζεται 
έν καιρώ τής βράσεως του σακχάρου, ή έξοχετεύεταε έκ τών βα- 
ρυλλίων, έυ οις βάλλεται τό σάκχαρον.

Γ.ρ. Τίς τόπος είναι περίφημος διά τήν όώμην ;
Απ. II Ιαμαίκή, νήσο: είς τάς Δυτικά; Ινδίας κνήκουσα είς 

τούς Άγγλους.

Άπ. Ναί· έπί τού άγγλύγαλ/.ικ 
ταξί και έξήχθη σάκχαοι; εκ ρίζ- 
καί όπός έκβλιθίίς έκ τής σημύδα: 
όαοίως καθ'ου χρόνον τό καθ'αύτό 
πολέυ.ου υά προρηθευύώσιν.

'-^'Ζ^λί^

ΕΜΠΟΡΙΚΑ οα: ΐσί·. όυοααστιχώς 96. Ισπανία; 1. 88. καί Χό.ίο-J 1. 85 
• - - r , * > %. . .

ήν λίτραν τιμώμενου ήδη 9δ. καί

Έο. Τί είναι καφφές;
Άπ. Ό σπόρο; άειθαλού; θάιζνου αύξάνο 

Κεύλώυος, έν ’Αραβία καί ταϊς Άνατολικαί;
Έο, ΙΙού κείται ήΆοαβία;
Άπ. Έν 'Ασία.

ν.ος ευ τη νησω τ, 
και Δυτικαι; ΊυδίΚι.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 12 Μαρτίου 1862.
«•qilTPlAKOI ΚΑΡΠΟΙ.— Σίτος. ΊΙ κατά τήν παρελθε 

^Γχ=^0:Λάδα έπελθούσα μικρά βελτίωσις έυ τη ά.γορα το)ν σι~. 
** ^-οΐωοίσθη εντός σρικοών καί αθεμελίωτων ορίων, άτινα, 7

‘ή Ιπανελθών ύετώδης καιρός δύναται υά διασείση καί έπ

Έρ. Τί ειδο; καρπού είναι ό καφφέ;;
Άπ. Άΐριμος 6>ν είναι ράξ ερυθρά, ούχί πολύ αυομοία τού 

τέρου κερασίον όταν αί ράγες αύται ώριμασωσι συλλέγονται 
ξηοαίυουται είς τόν ήλιον έπί ψιάθων.

Ερ. Τί γίνεται έκ τούτου ;
Άπ. Τούτο συντελεί εί; τήν μετά ταύτα εύκολου αποβολήν To,j 

εξωτερικού καλύμματος είτε δέρματος τού σπορου βοήθεια μύζ^ 
καί μετά τούτο πάλιν αι ράγις ξηραίνονται.

Έρ. Τί άλλο είναι αναγκαίου υά γείνη ;
Άπ. Νά φρυχθ^, άλεσθί? καί βρασθή -ί; ύδωρ, ότε λαμβαυορ.^ 

τό γνωστόν αξιόλογου ποτόυ.
Έρ. Είς τινα. τών Δυτικών ’Ινδιών νήσον .το πρώτου έφυτΐύ^ 

κα.φφ·'ς;
Άπ. Είς τήν Ίαααίκήυ.
Έο. Ιίόσον καφφεν παράγει έκαστου φυτόν ;
Απ. Έν γίνει ούχί πλέον τών εκατόν τριάκοντα δραχμών 

ρου;· φυτόν όμως εύ’οωστου δύναται νά δώση καί τριακνσία; ή tj, 
τρακοσίας δραχμάς.

Έρ. Τί; τόπος θεωρείται κοινώς παρέχ&>υ τόυ άριστου καγγίν·
Άπ. ΊΙ έν ’Αραβία Μέκκα*  αυξάνει εί; τά ενδότερα τή; χώρα-, 

όθεν μεταφίρεται είς τόν λιμένα αυτόν ύπό καμηλών.
Έρ. ΙΙού κειιαι ή Μέκκα;
Άπ. Εί; τήν Έρυθράν θάλασσαν, ακριβώς είς τόυ πορθμόν τοΰ 

Βαβελμανδελ ήτοι τής Πύλης τών Δακρύων.
Έρ. ΙΙόθεν τό όνομα τούτο τό μελαγχολικόυ;
Άπ. Έκ τών δυστυχημάτων των συμβαιυόντωυ συχνάκις εί; τά 

ζακοδαίμονα πλοία.
Έρ. Τίς πρώτο; είσήγαγε τόυ καφφεν εί; Αγγλίαν ;
Άπ. Ό Κ. Δανιήλ Έδουάοδος, έμπορος έυ Τουρκία, κατά τό 

16*52·  αυτός έφερε μεθ’εαυτού υπηρέτην Έλληνα, όνόματι Πάσζαν, 
γινώσκου-α τόν τρόπον τής φρύγεως τώυ σπόρων, ζαί παρασκευή 
σίας τού ποτού.

Ερ. ΙΙού ποώτον έυ Λο·.δίνω ηνεώ/θη καφφενείου ;
Άπ. Είς τήυ Γεωργίου αυλήν, Λομβαρδού οδόν, παρά τού είρ/)- 

ρίνου Πάσχα.
Έρ. ’ΐίτο πάντοτε όνομαστή ή όδό; Λομβαρδού ;
Απ, Μάλιστα· οιυομάσθη δε fx Τίνος όμάδος λομβαρδώυ ’Ιου

δαίων, έγζατασταθέυτωυ έν ’Αγγλία έπί τής βασιλείας Έδουάοδου 
τού ά., καί ώυ έργον ήτο ό έπί τόκω δανεισμός χρημάτων.

Εο. Τίυες σήμερον ύπάοχουσιυ έκεϊ, καί έξαζολουθούσι πράτ- 
τουτες τό αύτό ;

Άπ. Τραπεζίται· τό όνομα τούτο ετυμολογείται έκ τής συνή
θειας των Ιταλών ’Ιουδαίων υά εχωσίυ είς τάς άγορά; εκτεθειμένα; 
τραπέζας πρό; αλλαγήν τραπεζικών γοαρρ.ατίων, κτλ.

Έρ. Τί είναι κιχοώιον ,
Άπ. Φυτόν νυρίως καλλιεργούμενου έν Ολλανδία καί Γερμανία· 

αύξανει έπίσης έν Αγγλία, καί αυτομάτως βλαστάνει έν Έλλάδι.
Έρ. Εις τί κυρίως εφαρμόζεται;
Απ. Αί ρίζαι τούτου ξηραίνονται καί παρασκευάζονται· μετά 

ταύτα άλήθουται καί μίγυυνται μετά τού καφφέ.
Έρ. Τί είναι κακάου;
Άπ. Τά σπέρματα τού φυτού του όνομαζομένου θεοβραιαατο; 

κακάου, αύξάνοντος εί; τήν Μεσημβρινήν Αμερικήν καί άλλα τρο
πικά κλίματα.

Έρ. Τό φυτον τό δίδου τό κακάον καί τό λεγόμενον κοκοζάρυον 
δένδρου, τό δίδον τό μέγα καί παχύ καρύδιον είναι τό αύτό;

Άπ. ”Οχι· άν ζαί «μνότερα φύονται είς τάς αύτά; χώοας.
Έρ. Τί είναι κοκκόγαλα (ςζζ τσοκο/άτα);
Άπ. Είδος πλακούντος ή σκληράς πάστης, ζατασκευαζομέυη; έκ 

τού πολφού είτε σαρκός τού σπέρματος κακάου, ήρέρα γρυγορένον 
καί μίγνυομένου μετά σακχάρεως, καρυοφύλλων, ζινυαμώμου, καί 
άλλων αρο>μάτ>»υ.

Έρ. Πού φύεται τό φυτόν τού κοζκογάλαζτο;;
Άπ. Κυρίως είς τήυ Βρασιλίαν καί τάς Δυτιζάς ’Ινδίας. Τό άν

θος είναι ό>ραιότατον· ό καρπός περιέχεται είς λοβίου, όμοιου πρό; 
σίζυου (ζζζ αγγούρι)· έκαστον λοβίου περιέχει είκοσιν ή τριάκοντα 
σπέρματα, ωσάν άρύγ^α'λα.

Έρ. Πώς παρασκευάζονται πρός γρήσιν αύτά. τά σπέρρατα;
Άπ. Φρύγονται κατά μικρόν, τύπτονται ζαί τρίβονται είς κόνιν.
Έρ. Πώς σχηματίζεται είς πάστηυ ζαί πλακούντια;
Άπ. ΔΓύδατος, ζαί έν ω έτι είναι Οερρον τό ρίγρυ. χύνεται ιν- 

τός όρειχα).κίνων τύπων.
Έρ. Τίς είσήγαγε τό ζοκζογαλα εί; τήυ Ευρώπην ;
Άπ. Οί Ισπανοί, έξ ού καί τό ισπανικόν ονοαα τού ποάγματος 

σημαίνει κόκκου γαλα. Τό ζαλλιστου φέρεται έκ Καραζκά. Πρέπει 
νά δαπανάται νέου έτι, διότι δέν διατηρείται αβλαβές πλέον τών 

δύο έτών.
Έρ. Πού κείται ό Καραχκάς;
Άπ. Είναι επαρχία τής Δημοκρατίας τής Βενεζουέλας έυ τη Μετ 

σημβριν^ Αμερική, όριζομένη πρός βορράν ύπό τής Καριββιανή; 
θαλάσσης.

("Επεται συνέχεια).

χτ· * * . λ · Λ 1Ί^χερικαί άγοραί ολίγου ήλλοιώθησαυ 
//δος. Έ τών 1

^°ΆΙ βελτιωμέναι.
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jsW-h'0·1· Και r‘

* ίτρός τά; rez- 

„(5ίίτ«ι ίζ’.
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·, ^-ο·νδαιοτ;ρ^υ l

Λί

II τή.

ζισθητή. Έυ τούτοι; 
Ή άγορά τής Όδησ

ΊΙ

ο όια

■ο;-

ς ποοσγενορ.ενο)ν απενν 
πτω γοι ιδίως τού παρα; 
ον αναλλοίωτο; ενεκεν 
>ύτοα ποοαγγέλλουσιν ε

si^ '7·Ί

^'λόοτεος
^ι.ονάρ'·-ρ·
^ άγίξϊΐ-τ άπό τής 27ης λήξαντος ήσαν 13 φορτία, ών 4 ήσα: 

άΐου, 3 άραβοσίτου καί 4 αυαμίκτοιυ ειδών. Αί δέ αυαγγελθείσα 
ρΟαξίΐ; ησαν &>ς ακολούθως· Σίτος Βερδιάυσκης έποΰ.ήθη πρός 33 
^1'ΐν.νίου Γίρκα 4 φορτία πρό: 47 6 καί 4.9/. τό κουάρτερ, Ό

Γίρκα πρός 49 . καί 4 9'6, Βαυάτ
νέας φορτώσεως προς 33/6, Μιλ.βαυκίη

’Οδησσού προς 48 6 καί 43/., Δουγζίρζ πι
φορτία άρ αβ ο σι του πρ ό ς 31 /— 3 2 / 9. I

29 9 καί Σαίδης πρός 3 1 /.
Αί πωλήσεις τής παρελθούσης έβδομάδο

χονχρτερ σίτου. ΊΙ δε είς τού:
| Βοίττανίας είσαγωγ 

ΤΖ7 τήν 26 Φεβοουί
ΣΠΟΡΟΙ.— Ί1 ά

α··/ βε)τίωσιν όλων 
ιή; ποιότητας τριγ·

ά 100 κοίλά.
,ηθεύ

ςς ποός 33/., Πολωνίας 
ρός 46 6 καί 44/. Πέυ- 
Κύααοί Βαρβαριας πρός

72,120

;βδομαδα λήγου ·

κολουΟεϊ ήσυχος ρ'ε ρικράν 
■.οίωρισρένην ζήτησιν. Κα 
πυ υ.'ε πλήοεις τιμάς. Το

Ό σ ί δ η ρ ο ς ουδόλως μετεβλήθη. Ό τής Σταφφοοδοίας όρω. 
.τιοΰται άλλά πολύ βραδέως. Ί1 ζήτησις διά ράβδου;
·. καλής ποιότητος ηύξησεν, άύύ' ού^ερία άνατίυ.ησι.ς 
ωτικός χονδροσίδηρος ήτου ήσυχος είς τά 49/. 49/1 
Ό μόλυβδος έξεπεσεν είς τάς λ. 19.13/. καί λ. 
ιότητα. Ό ισπανικός τιράται λ. 19.5/.

υ

ζ α λ κ ο ς είναι έκπτωτος καί άγθονος, πωλείται δέ μ 
δυσκολίας πρός λ. 17.10/. τόυ τόνου.
ο ς είναι σταθερός είς τάς λ. 23.
ός κ α σ σ ί τ ε ρ ο ς είναι άυαλλοιωτο 

κρόν τι βελτιωμένος. Ποοθμώυ έποίλήθη ποος 1 ι 
καί 1 18 μετά ποοθεσυ.ίας. Μάγκας πρός λ. 125.

Ό λ ε υ κ ο σίδη ο ο ς είναι είς ζήτησιν κυοίο;

Ό
ιζι-

διά τήυ Άμερι*-

άυυποστάτωυ, αϊτινε: ήνάγκασαν τινάς τών τά ρα).α ένώαγεοορέ- 
νων είς τήν τύχην τού προϊόντος τούτου, υά ^ιαψεύσωσιν αύτάς 
δι’ έφημεοίδος ζυκλοφορούσης κυρίως παοά τοϊς καταναύλωταϊς τού 
καρπού τούτου καί υά ελθωσιν καί μετ’ αύτ< 
τήυ ρηθείσαυ εκθεσιν είς άμεσον εξ/ 
ούτοι αντί ν άναιρέσωσι πανώήρω. νοείς πληοοφοοίας τωυ, 
..._____,__  ___ _ . . , ότι δηλ. αί παοατη-
ρήσεις των ούδέν άποτέλεσμα δύνανται υά φέοωσιυ εις τήυ άγοοάν. 
Άς μάς έπιτρέψωσιν οί ΚΚ. ούτοι υά τοίς παοατηοήσωμε^, οτι ά- 
πατώυται μεγάλως νορίζοντες ούτω· διότι τοιαύται πληοοφορίαι έ- 
πηοεάζουσι πολύ τά πυεύαατα τών ρεταποαττών καί καθιστώσιν 
αύτούς λίαν ποοφυλακτικούς. ΊΙ έσοδία τού 1861 παοαβαλλομέυη 
ποός τήυ τού 1860 είναι πολύ καί ούχί ολίγου α ι κ ο ο- 
τέρα ώς αυτοί διά τής εγκυκλίου τωυ απαραβλήτως -δημοσίευ
σαν· διότι ή τού I860 ήτου ύπέο τούς 52,000 τόνους, ένώ ή τού 
1861 ήτο υ.ονον 43,632, τούτέστι κατά 9,300 περίπου τόνους 
υικοοτεοα, δια^οοά λίαν ουσιώδης καί αποτελεσματική εί; τήν α. 
γοράν. "Οθεν συυ.υου'λεύου.εν τούς ΚΚ. τούτους, ότι οσάκις όηρο- 
σιεύουσιν εκθέσεις νά. κάρνωσιν άυτιπαοαβολήυ αυτών πρός τά πα
ρελθόντα έτη' διότι άλλως άντι υά διαφωτίζωσι τό κοινόν όίπτουσι*  
αύτό είς τό σκότος καέ φέοουσι τήυ αγοράν είς δυσάρεστου θέσιν.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ.— Μ α γ κ ε σ τ ρ ί α 11 Μαρτίου. Ίΐ άγορά τώ·.

Ό χ ά λ υ ύ διατελεϊ είς άποαξίαυ.
ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ. Ή ά.γοοά. τών άλειρράτ'ων ήτο σταθερά καθ' όληυ 

καί αί τιμαί έβελ.τιώθησαν, άλλ’ όμως δέυ έγένοντο 
:. Μερίς τις πω'/.ηθεϊσα τήν προότην ίσταρένου πάρε- 
•ό ρεγαύείτερον ρέρος ρένει άκ.όρη, καί πριν ή τούτο 
θά διατελή εί: κατάστασιν ασταθή. Τήυ παοελθούσαυ 
Όοά ό'εν ήτο τοσούτον σταθερά, καί κατά τό τέλος κα-

ποζζαι

Δευ

U1J019V KZ/.6U *■·';■"·/, ------------ 5 ·” .. .....................'Γ" ........-- , ,
Ή αίρα έπωλήθη είς τάς ποοτέοας τιράς. Οί λιυόσποροι έβ-λτιώ- 
Οίσαυ ζαί άυετιμήθησαυ ένεκα τής σρικρότητος τής παρακαταθήκης· 
Βοαβάης τιρ. ήδη 63;6 ζαί Καλκούττης 59/—60/. τό κουάρτερ. Οί 
όαπανόσποροι καί οί έλαιόσποοοι είναι όνοααστικοί καθ’ όσου α^ορα

τιαάς· Καλκούττης ραπανόσποροι αβλαβείς άρίστης ποιότητος 
ίννανται υ’ άπολαύσωοι 66/., Βομβάης Γουζεράτη: 72/., φαιοί Φε- 
οοζεπόοης 67/., κίτοιυοι Σκίνοης 6S/ , Σήσαζου λευκόν 70/6— 
71·'., καί φαιόυ ή ρεριγρίνον 67/—69/., Μηκών 61/—61/6 καί 
Νίγερ 33/. το κουάρτερ.

Τά σ τ έ ρ φ υ λ α έβελτιώθησαν καί αί τιραι άνετιρήθησαν κα
τά 3 . τόυ τόνου. Άμεοικής άοίστης ποιότητος είς ψάθας πωλούυται 
ΐζευθέοως πρός λ. 10.5 αλλά πολύ φοβούαεθα ότι ή βελτίωσις αύτη 
Jb θά ήυαι διαρκής.

ζζ Δ Π Ο I Κ I Λ Κ Α. — Δί έπί τώυ αποικιακών προϊόντων α- 
ροαί ποός τε έπιτόπιου κατανάλωσιν καί έξαγωγήν έσμικρίνθησαν 
ούσιωδώς κατά τό διάστημα τής έβδομάδος 
ϊ,πιν ρηδαριναί. Αί τιραι τών σακγαρεω·.
‘/Λκάου, τό>ν όρυζίων και τών ρουρίων ήσαν 
:οϋ ζαφφέως ή 
τοου περισσό- 
ίι’έξαγωγήν :

ρα:

.ποίλιου υ.έχοι ’Ιουνίου, 47/. διά τόν ’Ιούλιον υ.έχοι 
ου, 48 3—48 . διζ τούς τρεις τελευταίους ρ.ήνας. 
Αρερικής α'/.είρρατα έπωλήθησαυ προς ^ί·, Αύστρα- 
ις 43/—43 3, ’Οδησσού προβάτεια πρός 46/9—47/, 

ΐΐα πρός 43 6, Άστεως ποός 43 9 ζαθαοά μετρητά. Λί τιμαί 
Πετοούπολιυ διατηρούνται σταθεοαί πρό: 47J άργ. ρούβλια, άλ- 
το σ-υυάλλαγμα ύψώθη είς τά. 331 όπερ επήνεγκεν περισσοτεραν 
τησιν ένταΰθα διά τό τέλος τού έτους.
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ.— Ν ε ό κ άστρου 11 Μαρτίου. (Έκ τής εγ

κυκλίου τον Κ. I. Βαρκερ). ΊΙ θολερότης τώυ ναύλων έυ τή ήμετέ- 
ρα άγοοα έΈακολονθεϊ έτι, ράά.ιστα δέ δι’ επιστροφήν καί διά Λον- 
δίυου. Διά τήυ Μεσόγειον οί ναύλοι είναι αναλλοίωτοι μέ περισσο- 
τέραν ο οαστικότητα. είς ναυλώσεις γζννηρά.τ<ων έκ τής ΑΙαύοης Θα
λάσσης καί τής’Αλεξάνδρειάς. Λί τρέχουσαι τιμαί τώυ γαιαυθρά- 
κοιν ρετά. τών έξόδωυ ναύλου καί άσφαλείας είναι ό)ς έξης’ Διά τάς 
Αθήνας 28,9, διά τήυ Αλεξάνδρειαν 30/9, διά τήυ Άγκόυηυ 32/ 
—32/6, διά τήυ Άλικάυτηυ 30/9, διά τήν Βαρκελόυαν 32 6, διά

Μ

τώυ αρων.άτοίυ, τού 
ησθευην.έυαι, άλλ’ αί

Γταθεροί. Τά μαλλία ήσαν είς πολλήν ζήτησιν 
,τόπιον χρήσιυ. Λί βαφαί τεθολ.ο>μέυαι καί αί

εθευημέυαι, ένώ αί τής κοκκινύ'λης έτεινον ποό: ύψωσιυ μέ πολλάς 
τρίξεις.

— Αί έπί τών ΣΙΝΙΚΗΝ προϊόντο)ν ά.γοοαχ έγένοντο ρετά. πολ-
προφυλάξεων, άλλ’ ή πεπείθησις τών εμπόρων ήτου άκλόυητος, 

ζαί αί τιμαί τού τείου καί τής ρετάξης ^ιετηρήθησαν.
— Τά Ρ11ΣΣΙΚΑ προϊόντα έβελτιώθησαν, τά δέ άλείμματα άνε- 

τιρήθησαυ καί τό λίνου άπήλαυσε πλήοεωυ τώυ τιμών, ενώ ή ζήτη- 
<λ; διά κάνυαβιυ περιοιρίσθη καί αί τιμαί έξέκλιυαυ.

— Αί έπί τώυ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΝ προϊόντων πράξεις ήλαττώθη- 
^αυ καί αί τιμαί τού μέυ βάμβακος έξέπεσαυ τής δε 
Μι ρητίνης έξακο'λουθοϋσιν όσηυ.ίοαι έκπίπτουσαι. ζζζ

ΜΕΤΑΛΛΑ. — Κατά τήυ παρελθούσαν εβδομάδα ή 
αετάλλωυ διετέλει είς ούχί εύάοεστον κατάστασιν. Αί

ταυ ώς έπί τό πλείστου έντός ι 
^«ί προμηθεύονται μόνον διά 
λ?1? ού παρουσιασθή ευνοϊκωτ

°πό τής έπικοατούσης ζητή 
Χ^τηυ άφίυουσιυ ό)φέλειαν. 

είσέλθωσιυ ΐλευθερω; εί 
τΰώ-j τιμόιυ, αλλ επί τού

ρ.ισθεισών είοήσεων περί τής έπιβιβάσεως 
υ.άτωυ, καί κατά συνέπειαν ούδέν εχου.ευ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΙ1 ΑΓΟΡΑ.— ΊΙ έκτοκι· 
κωτέρα κατά τήν παρελθούσαν εβδομάδα, 
κίσθησαυ ποό; 2 —24 τοι: 0;/), ί 4 -1 1 Μ

Ό δέ έκτοκισμός είς τά 
ναι ώ; εξής·

ρα;

ίΤΟ

Έυ Παρισίοι:
Παοά τή Τραπεζη.

‘ τοίς*  0/0 ,1 3 τοίς Ο ο

Έν Βερολίυω................3
Έυ Φραγκφόρδη

Έυ Βρυξίλλαι;

2i 3

3
Έυ 'Αμβούργω...........Ο
Έυ Πετρουπόλει........6α

ΧΡΕ11ΓΡΑΦΑ. Χθέςτά’Α· 
καί 93'·—£ διά τήυ 10 Άπρ 
τά νέα 70 j, 711, 701, 71.
καί τά ’Ιταλικά, τών 5 τοϊς Ο θ, 67g 
70 φραγκα.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ.

Άυ.στερδάαης

8

λίου. Τά παλαιά Τουρκικά 83J καί 
Τά 'Ρωσσικά, τώυ 41 τοϊς Ο/θ, 93*·

αν 30 9, διά τήυ Αιβόουου 30 9, διά τήυ Μασσαλίαν 27 ., διά 
τήυ Μεσσίναυ 28/9, διά τήυ Μελίτην 28 '., διά τό Μάταρον 33 6, 
διά τήυΝεάπολιν 30 6, διά τήυ ’Οδησσόν 28/—28/9, δια τό Πα
λέρμου 29/9, διά τήυ Σύρου 28/., διά τήυ Τεργέστην 30/9, διά 
τήν Τουλόνηυ 29/9 ζαί διά τήυ Έυετίαν 32/6. τόυ τόνον.

ΣΑΚΧΛΡΕΙΣ. Αί ποό; έξαγοιγήν πράξεις ήσαν άτήραντοι κατά 
τήν παρε'/.Οοϋσαν ευ^ον.αύα καί οί τρέχουσαι τιμαί τώυ άγγλιζών 
τετριμμένων ελευθέρων ρέχρι τού πλοίου είναι 34/., ζαί Όλαυδιζών 
31 —33/. τόυ στατήοα. Αί θηοιαζαί είναι είς ζάλήν ζήτησιν ποός 
16/6—20 τόυ στατήρα.

ΚΛΦΦΕΔΕΣ. Μεγάλη ζήτησι; ύπάρχει ετι δι’ αγοράς καί αί τι- 
υ.αί είναι σταθεοαί. Κεϋλάνης εγχώριοι ζαθαροί τιμ-ώνται 70 — 
73 . Έπίφυτοι 76 —80 . ζαλλιτέρας ποιότητο; 8 4/—90 . Άυα- 
τολιζώυ ’Ινδιών 70 —100 . 'Ρίου 30/—60/. πλυμένος 62 —74/.

Άμβούργί 
ΙΙαοισίων

Μασσαλία.

ΜΟΛΑΣΣΑ 
άλλ’ αί τιυ.αί ι

υτοι πράξεις γίνονται έπί τού ε’ίδους τούτου, 
είς τά 14/6—16/. τόυ στατήρα διά κοινής 
μολάσσης Δυτικών Ινδιών. Πολλά συμφω- 

ολάσσης, Μιλάδου κυρίως πρό; 2ί/—25/.

αγορά τών 
δέ τιραι έυ 

περιωρίσθη
■ς ύπαρ/ούση; ζητήοεως. Οί άγορα- 
:ά.ς ν.α.τεπειγούσα.ς άνάγκας τωυ μέ- 
οα. περίστα.σις πρός συνορο'λόγησιν 
:ρικόν φορτώσεις είναι πλείονε; τών η

αγοράς παρακινούμενοι υπο 
αρόντος είσί λίαν ποοφυλακτ

ζβλητικάς έκθέσεις υ,ικοού 'λόγου αξίας. Έπί τών ·κτά-
—* ,.-σοαηθεύσεωυ θέλει γείνει ή προσήκουσα έκπτωσις καί 

“ιραί κατά ρέσον οοωυ Οέ'λουσιν έ'/αττοίθή, διότι άλλως θέλουν 
είσθαι δυσανάλογοι. Δέυ είναι δέ άπίθαυον, ότι αί παροϋσαι τιραι 

εζπέσωσιυ έτι ράλλον καί ίσως διά πολύυ χρόνου δευ θά ύψωθώ- 
σι* οιοτι το αέ'λάον τής ά.γοοά: ουδόλως είναι ευάρεστου.

τιαάς τού χαλκού 
ι, τού δέ άζκ-εργά- 
αί παροϋσαι ώρισρε-

?·7ωυ όυ.ω:

όνον.ζατά λ. 4.10 . τόν τι 
'Ja-i τίρ.άί τού αεν ζατειογι 
®Χ·ατεργάστου λ. 98 ζατά 

στιγμής έγένετο η πρ&.ι 
γρικάς 6ίς θολεοάς ζαΐ τείνει ει; έζπτ'ωσιυ. Βοΰρρα 
^θίρ^ς ;ί; τάς λ, 93, άλλά. πράξεις γίνονται προ: .

(δασμός 10/4).
ΚΑΚΑΟΝ. Πολλαί πράξεις έγένοντο έπί τού εϊοους τούτου εί; 

τάς ακολούθου: τιράς. Τριυιδάδης έουθοόν ποός 60 —96/. λευκω- 
δες πρό: 57/—39/. καί Γρενάδας ποός 56/—63/. τό> στατήρα.

ΤΕΙΟΝ. Αί πράξεις μηδαμιυαί άλλ’αι τιμαί ολίγον μετεβλήθη- 
σαν. ΊΙ παρακαταθήκη υπερβαίνει τήυ τής παρε'/.θούσης τριρηνίας 
κατά. 800,000 λίτρας. Έπάρχουσι δέ καθ' όόον έκ Κίνας 28,033, 
466 λίτραι, ένώ κατά τήυ αυτήν έποχήν τού παρελθόντος έτους ύ- 
πήρχου 24,110,231 λίτραι.

ΟΡΥΖΙΑ. Αί τιμαί τών οουζίων οϊίγον ήάοιώθησαν ά\λ*  αί πρά
ξεις είναι λίαν πε.οιωοισμέναι. Κατά τάς τελευταίας γενομ-νας που
λήσεις αί τιυ.αί ήσαν ώς εξής. Βαλλάμης 9/—9/3, Βεγμέλης 15 — 
15 6, Καρολίνας 31/ — 32/. Ιάβας 21/—24/. του στατήρα.

ΠΝΕΥΜΑΤΑ. Μ’ ολου οτι αί τιμαί τώυ ρουρίων έξακολουθούσι 
μέτριασμέναι, αί πράξεις όμως είναι άτήρα.ντοι καί ή παρακατα
θήκη ρ,εγαλη. Λήουα.ρ^ς 8όκιρα τιρώνται 1/7—1 7^, Δεμεράρας 
1/8—1/9, Ανατολικών Ινδιών, Κούβας καί Μαυριτίου 1/6—1/6 Ε, 
καί Ταμαϊκής 2/8—3/. τό γαλονιού κατά τήυ ποιότητα καί τήυ 
δύυαμιν.

ΕΛΑΙΑ. Μέτριαι πράξεις γίνονται έπί τού είδους τούτου πρός 
λ. 56.10/—λ. 57. τό τούυιου δια τά τής Γαλλιπόλεως καί λ. 54.10 
—λ. 51.10/. διά τά τής Μαγαδόρας. Καθ’οδόν φορτία Γαλλιπό
λεως δύνανται νά έπιτευχθώσι ποός λ. 51. περιλαμβανόμενων τώυ 
έξόδων ναύλου καί άσφαλείας διάτό Ηνωμένου Βασίλειον ή λ. 51.10/. 
είς ρεριγρένα. βαοέ'λια διά τό Κρουστάδ. Είς Λιβερπούλην υπάρ
χει καίά.ιτέρα. ζήτησις, Γαλλιπόλεως ποΰ.ούντα.ι ποος λ.57.10/—λ58.

•οός λ. 36. Τά τής τελευταίας 
ίοκία προς λ. 35. καί Ύεργέ-

(Μαρτίου I I.)
βραχυπρόθεσμα 1 1.1 (·> — 16 1/2
ο μηνών 11.18 1/1—18 1 2

» 11.18 ί/4—18 1/2
» 23.13 —30
υ 2 3. i — 30
υ 13.7 1/2—8

β ο α/υπρ οθε σρ α 25.13 —2·>
3 υ.ηνών 28.45 —52 11’2

» 25.17 1(2—32 1,2
118 5 8—118 7/8

» 14.10 — 13
» 14.10 — 13
>> !>. 8 —12
Β 3 1— 7 8
• 18

48
5/8- 3/1
3/8— 1/2

23.50 —55
23.47 1/2—52 1/2

·» 23.17 1/2—52 1/2
U 40 — 1/8
• 121) —120 1 2
Μ 120 1/1—120 1/2

90 ήμερο)υ 52 3 ί— 7,8
• 52 3/4—53

Πετρουπόλεως 
Μαδρίτης 
Καδικος 
Λιβόρυου 
Γευούης 
Μιλάνου 
Νεαπόλεως 
Παλέρμου 
Μεσσήνης 
Λισβώυος 
Οποοτου
Τά έυ κυκλοφορία τραπεζικά, γραμμάτια 

έβδοαάδα ήσαν λίοαι 20,530,950, τό δέ 
λίραι 1 5.673,898.

υ.ετ α. λ ζι κο ν χ ο η ρατικ ο υ

Άγορά Αιβερπούλης.
ΒΑΜΒΑΚΙΑ. Αί έξ Αμερικής ειδήσεις περί έκβάσεως τώυ 'Ενω

τικών στρατευμάτων, έπήνεγκου μεγάλην έπίδρασιυ έυ τή ά.γορα 
τώυ βαρ^ακίων, καί ρ όλου ότι αί γνώμαι διαφέοουσιν ώς πρός τό 
τέλος τού ποάέρου, αί πράξεις περιεσταλησαυ. Οί άγορασταΐ δει- 
κυύουσιυ όλίγην διάθεσιυ πρός αγοράν, ένώ οί κάτοχοι φαίνονται ά- 
νυπόαουοι διά πωλήσεις. Αί τιμαί είναι ά.νώρΆοι. Σουράτης τιρών 
ται 61δ.—lOg^j Αίγυπτου 11 //δ—16δ. καί Βραζιλίας 121δ. τήν 
λίτραν.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΣ. Κατά τό διάστημα τής έβδομάδος υ
πήρχε πολύ καλή ζήτησις διά παραζατεινόυ πράγρα πρό; 24(6 — 
25/. Πύογου καί Τριφυλίας έπωλήθη ποός 26/6—27 . Μερίς Κε
φαλληνίας ποός 30/., διά. καλήν ποιότητα 
πήρα. Ί1 παρακαταθήκη συυίσταται κυρίω: ποιο1

Μεσσίνης, Μελί της ζαί 
ταύτης νήσου έπωλήθο

ης πρός λ. 
ΜΑΛΛΙΑ, 
ττος ρε πο__ - , ( , .
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΙΙ ΣΤΑΦ1Σ. ΊΙ Κορινθιακή σταφίς διήλθευ ήσυχου 
ν τελευταίαν ταύτην έβδοαάδα. ‘Ο μελιηδύς ούτος ελληνικός καρ- 
ς, δστις αείποτε δυστυχώς κα.ταπολευ.είται υπό παντοιοη ερ.πο- 
<ojv πεοιπετειών, ήοξατο άπό τίνος νά. καταπολ-ρήται καί ύπό ά- 
αωυ, άτινα, παοαδόξως πως διώκουτα τά ίδια συμφέροντα πρός 
,αβηυ τώυ κοινών, διαστρέφουσι τήυ αλήθειαν καί έξαπατώσι τό

ΊΙ άγορά είναι σταθερά· επιτόπιος ζήτησις είναι ευα-

υθα. κυοιωτέρωυ οί
κων, τών έρποοευου.ένων τό είοος τούτο,αναγινώσκορεν εκθεσιν τιν: 
τών έν Πάτραις ΚΚ. Βάοφ καί Σα., έπί τής έσοοίας τού 1861, τή; 
οποίαν οί ΚΚ. τή: εγκυκλίου συνώοευσαν ρετά. παρατηοησεονν ολω.

ο 7 α. γ ί$ ε ς είναι ωσαύτως είς καλήν ζήτησιν, ά'λ'λ'αί 
;ά.ς όποιας ζητούσιν οί κάτοχοι άνεχαίτισαν πολύ τάς 
μέ τιμώυται 32/. τόν στατήρα. Μερίς τις ρα.υροςα- 
ποοσεγέοθη είς τά. 22/. αλλ’οί άγοοοσταί δευ πλη- 

οόνουσιυ αύτά. Σουλταυίναι παλαιαί έξηντλήθησαυ σχεδόν. Σμύρ
νης υέαι έπωλήθησαυ πρό; 45/. τόν στατήρα.

ΣΥΚΑ. ΊΙ παρακαταθήκη τώυ Τουρκικών σύκων ήρξατο νά. έ- 
λαττούται καί αί τιμαί υά ύψόνωνται.

ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ. Ίΐ παρακαταθήκη ήλαττώθη είς 130 τόνους, καί 
αί τιραι βαθρηόόν ύψώθησαν. Πρώτης ποιότητος παλαιά έπωλήθη
σαυ προς λ. 19.10/. 'Ομοίως νέα πρός λ. 18.10/—19. καί καλής 
ποιότητος νέα είς σακκία ποός λ. 17.10/. τόυ τόνου. Χυτά πρός 
λ, 17. καλά ποός λ. 14.13/— λ. 15. κοινά ποός λ. 13 τόυ τόνου. 

αίου είδους έβελτιώθησαν ένεκα τής σπάνεως

ποα.

ιααι
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ΙΠΠΟΣΤΑΣΙΩΝ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.(ADVERTISEMENTS.) ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΔΩΡΕΑΝ.

To έν τώ ιώω Αονβρω πρότινος καιρού <τνΐ'τιλι- 
σθΐΐ> αϋτοκρατορικον ίπποστάσιου περιέχει την ττο- 
Χυάριθμον ιππείαν τον αΰτοκράτορος Ναπολε'ουτος 
συνισταμέυηυ εκ τελείων κυνηγετικών, πολεμικών 
και ταχυδρομικών 'ίππων. Είναι δε σχήματος τετρα
γωνικού, διαιρούμενου ΰπό τών αυλών Κώλαιγκουρ καϊ 
Βισκόντι. Καϊ τό μεν πρώτον τμήμα τό προς την 
αυλήν Κώλαιγκουρ υποδιαιρείται είς 1 ί κατατομας 
δι ίππους ιππασίας, καϊ τοΰτο είναι το μέρος το παρι- 
στανόμενον είς τήν εικονογραφίαν ήμών. Το ιππο
στασίου τοΰτο είναι κατεσκευασμέυου εκ δρνινου ξύ- 
λου, αί φάτναι δε αύτοΰ εξ ορειχάλκου, καϊ αί ποτΐ- 
στραι ΰποφαίου μαρμάρου, οι τοίχοι εισι κεχρυσω- 
μίνοι διά κίτρινου χρίσματος, στίλβοντας ώς τό 
στιλπνότερου τών μαρμάρων. Τό ύδωρ διά σωλήνων 
φερόμευον είναι πρόχειρον είς έκάστην κατατομήν. 
Ή δέ κάθαρσις τών 'ίππων γίνεται είς ιδιαίτερον χώ 
ρισμα, καλούμενου πλυστήριον. Έν τω τμήματι τού
τω τοΰ ιπποστασίου τρέφονται μετά τώυ άλλων καϊ 
ό περίφημος καϊ αρειμάνιος Βούκιγκαμ, έφ' οΰ ΐπ- 
πευεν ό αύτοκράτωρ κατά τήν έν Μαγέυτη μάχην, 
καϊ ό ωραίος Αίας, οστις εφερεν ασφαλώς τόν Αύτο- 
κράτορα διά τών κινδύνων τοΰ Σολφερίυου.

Μετά τό πλυστήριον υπάρχει στοά μήκους 100 
υαρδών καϊ πλάτους 15, έν ή 80 ίπποι έν δυσ'ι σει- 
ραΐς περιλαμβάνονται έν άνέσει καϊ έν ιδιαίτερα) χω- 
ρίσματι έκαστος.

Τά δέ πρόσγεια τών δύο άλλων πλευρών τοΰ πα
ραλληλογράμμου περιέχουσι τά αμαξοστάσια, τάς 
άποθήκας τώυ έφιππείων, τό σιδηρουργείου καϊ άλλα 
έργαστήρια. Καϊ το μεν ίπποστάσιου τοΰτο περιέχει 300 ίππους, τά δέ αμαξοστάσια 180 οχήματα διαφό
ρων ειδών. Τό ίπποστάσιου τοΰτο εΰρίσκεται ΰπό τήν 
έπαγρύπνησιν καϊ τήν διεύθυνσιν τοΰ στρατ. Φλευρή, 
έκ δέ τών επιστατών καϊ τών ιπποκόμων τιυες είσιν 
άγγλοι, καθότι οΰτοι θεωρούνται είδημονέστεροι καϊ 

εμπειρότεροι τών Γάλλων περϊ τόν ίπποκομίαν. Πα- 
ρα το ίπποστάσιου τοΰτο, έν ω ένδιαιτώνται άποκλει- 
στικώς οι πρός χρήσιν τοΰ Αΰτοκράτορος ίπποι, ΰπάρ- 
χει καϊ έτερον διά τούς τής Αύτοκρατείρας είς τήν 
οδόν Μονταίγνην.

Ο ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ

ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΤ 1861 TOT ΟΥΑΙΤ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ.

θεν τού ισχίου.

ΈΟεωρήβη ύπό περπίου ί«ακοσί&»ν ιατρών ώς ή άποτελε- 
σ/ζατίχωτέρα έφεύρεσις εις τήν Θεραπείαν τής έυτεροκοίλης. 
Χρήσις χαλύβδινου ελατηρίου, πολλάκις επιβλαβή έχοντας 
αποτελέσματα, δέν γίνεται’ είναι απαλόν ύπό δε μα περί το 
σώμα δεδεμένου, ενώ ώς άυθισταμ.έυη δύυαμις υπάρχει τό 
προσκεφάλαιον χαέ τό προνομιούχου μ. ο
χ λ ί ο ν εύκολώτατα καί εγγύτατα προσαρμοζόμευα, ώστε 
ούδαμώς φαίνονται’ δύναται δέ τις καί κοιμώμένος υά φέρη. 
Περιγραφήν δύναται τις νά λάβη άμα αιτήσει, καί ό επί
δεσμος άποστέλλεται διά τού ταχυδρομείου, άν άποσταλή 
πρός τόν έργοστασιάρχηυ Mr WHITE, 228, Piccadilly, 
London, ή περίμετρος τού σώματος, δύο δακτύλους κάτω

Τιμή έτεροπλεύρου επιδέσμου 16σ., 21., 26σ. 6θ· καί 31σ. 6ί.
Τιμή αμφιπλεύρου 31σ. 6^., 42σ., καί 52σ. 6ο.
Τιμή ομφαλικού έπιδέσματος 42σ., καί 52σ. 6ο.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΔΙΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ, χτλ.

Δι’ έξογχωμέυας φλέβας χαί διά πάσας τάς εξασθενήσεις καί έξογχώσει 
τών κνημών, εξαρθρώσεις χτλ. Είναι πορώδη, λεπτά χαί εύθηνά, καί 
φορούνται ώς τά συνήθη περιπόδια. Τιμή 4σ. 6ί.,7σ. 6., 10σ. καί 16σ. 
έκαστον. JOHN Ι-ΗΙΤΕ, έργοστασιάρχης.

228, Piccatilly, London

ΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

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

Έ^ιστώ/ζεν τήν προσοχήν τού 
κοινού τής Ανατολής έπί τών 
αρχαιότερων και τελειότερων 
τούτων μηχανών τής ραπτικής. 
Είναι χρήσιμοι είς πάντα κλα
ίω» τής τέχνης, ήτοι είς τούς 
ΡΑΠΤΑΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙ
ΟΥΣ, ΜΟΔ1ΣΤΑΣ καί είς παν εί
δος ραπτικής. Πλέον τών 70,000 
εύρίσκονται είς καθημερινήν χρή
σιν εν ’Αγγλία, ’]ρλαυδία, Σκω
τία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, 
'Ρωσία καί άλλαις γώραις τής 
Εύρώπης. Πάσα οικογένεια οφεί
λει νά ήναι κάτοχος μιας τοιαύ
της μηχανής’ διότι δι’ αύτής δύ
ναται νά κατασκευάζω ό,τιδή- 
ποτε έργον τής ραπτικής δεκάκις

ταχύτερου ή διά τής χειρός. Πας έργοστασιάρχης, οστις είσάςει τοιαύ
την μηχανήν εν τώ έργοστασίω του, Θέλει κερδίσει περισσότερον ή διά 
παντός άλλου τρόπου. Αί μηχαναί αύται κάμυουσι τό αύτό ώς τής χει
ρός ράψιμον καί τό έργου αύτών άπεδείχθη προτιμώτερου ή τής χειρός. 
Τούτο δέ απέδειξαν τά έν ’Αγγλία τοσαύτα κατασκευασθέντα φορέ
ματα, χτλ. κτλ.

ΚΑΤΑΠΟΤΙΑ ΩΑΑΟΥΑΙΗ.
Αδυναμία καϊ άτονία.

Τά Θαυμάσια ταύτα καταπότια, ταχέως άυαζωογουούυτα τό ούστηρΛ | 
αίρουσι πάσαν αιτίαν αδυναμίας καί ατονίας. Νέος ή γέρων, πλούσια 
πέυης, δοκιμάζωυ τό περίφημου τούτο ιατρικόν, έυ βραχεί άυαλαμΖά^ 
δύναμιν καί σθένος. S

Βηξ, συνάγ·χη καϊ άσθμα.
'Ο νόσημά τι τοιούτον νοσώυ, λ.αμ.βάυωυ όλίγας δόσεις καταποτί^ I 

καί έπιτ/νίβων τήν αλοιφήν έπί τού στήθους, έντός τριών ημερών θέ)1( 
αίσθαυθή εντεύθεν μέγα Οφελος κατά τήν επαγγελίαν τού καθ. ‘Ωλλουαίη I 

Μητάρεζ καϊ OvyaTepes.
Είς τάς πρώτας τά καταπότια ταύτα είναι ανεκτίμητα είς τινα περίο. ’ 

δον τής ζωής, έυισχύοντα ταύτας νά διέλθωσιυ άβλαβώς τήν κινόυνώίη I 
περίοδον τριών ή τεσσάρων έτών, οτε τοσαύται άπόλλυυται. Είς δέ rg. 
νέας τό θειον τούτο φάρμακου δέυ έχει άλλο ’ίσον. Πλείονες λεπτόμέρεισι 
περιέχουται είς τάς έντυπους οδηγίας, τάς συνοδευούσας έκαστον κουτίου. | 

Ήπαρ, στόμαχος, πνεύμονες.
Όλίγαι δόσεις τών καταποτίων τούτων καθαρίζουσιν έκ τής χολής το, 

στό/ζαχον, έπαυαφέρουσι τήυ λειτουργείαυ τού ήπατος κα.ί τών εντέρων 
καί καθαρίζουσιν ούτω τό αίμα, ώστε ό πάσχων λαμβάνει νέαν τρόπου 
τινα ζωήν. Πρός διατήρησιν καλής υγείας πας τις πρέπει υά παίρη 
άπαξ τής έβδομάδος μίαν δόσιυ τώυ καταποτίων τούτων. Ιΐανταχού φημ(Λ I 
ζουται ώς ανώτερα παντός ιατρικού.

Τά καταπότια τού "Ωλλουαίη χρησιμεύουσιυ ώς άριστου αντίδοτου ιί5 | 
τάς εξής ασθένειας, τούς παυτοειδεϊςπυρετούς τό άσθμα, τά χολερικά νοσή. 
μ.ατα, τούς άχώρας, τά έυτερικά νοσήματα, τόν κόλικα, τάς εμφράξεις । 
τών εντέρων, τήν φθίσιν, τήν ατονίαν, τόν υΟρωπα, τήυ δυσεντερίαν, | 
τό έρυσίπελας, τήυ αταξίαν τών εμμήνων, τούς σπασμούς, τήν ποδάγραν, 
τήυ κεφαλαλγίαν, τήν δυσπεψίαν, τάς φλογώσεις, τόν ‘ίκτερον, τήυ ήπατί. 
τιδα, τήν πλευραλγίαυ, τάς αιμορροΐδας, τούς ρευματισμούς, τήυ όυσου- | 
ρίαυ, τάς χοιράδας, τούς πονόλαιμους, τήν λιθίασιν, τήν ·. εφρίτιδα, τά 
είδήματα, τά έλκη, τά άφροδισιακα πάθη, τήυ έλμιυΘίασι., τήν αδυνα
μίαν έξ οίασδήποτε αιτίας ζλπ.

Τά καταπότια καί ή αλοιφή πωλούνται είς τό κατάστημα τού ζαθη· 
γητού "Ωλλουαίη(Holloway)224 Strand, pres de Temple Bar, a Londres, 
καί παρά πάσι σχεδόν τοίς έυτίμοις φαρμακοπώλαις τού πεπολιτισμενού 
κόσμου.— Τιμή Ισελ. 1£ά·, 4σ. 6ύ , 11σ., 22σ., καί 33σ. έκαστον όο· 
χεΐου κατά τό μέγεθος. Ό τά μεγαλείτερα λαμβάνων έχει μεγαλ.ειτέροα 
ωφέλειαν. "Οδηγίαι διά τόν πάσχουτα έξ οίουδήποτε νοσήματος προσχολ- 
λώυται έυ έκάστω δοχείω.

HOLLOWAY

ΧΑΠΙΑ ΚΑΙ ΑΑΟ1ΦΑΙ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»
ΤΟΥ

ΒΡΕΤΤΔΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ
(ΑΡΙΘ. 88.)

173 φ)

Ο ΕΝ ΒΕΡΤ ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΟΣ ΠΎΡΓΟΣ 
Ο ΑΓΙΟΣ ΕΔΜΟΎΝΔΟΣ.

Τό μεγαλοπρεπές τοΰτο καϊ εντελές δείγμα, νορ
μανδικής αρχιτεκτονικής, άνηγέρθη πιθανώς ΰπό τοΰ 
Αββά Βελδουινου' περιγράφεται δέ ΰπό τοΰ Κ. Τύμ- 
μου έυ τή ιστορία τοΰ Βερύ ώς τετράγωνος και τετραο- 
ροφος πύργος, έχων επάλξεις κατά τάς κορυφάς τών 
τειχών αύτοΰ καϊ πλατέα κατά τάς γωνίας αντιστη
ρίγματα, έξ ών το έυ τό πρός τήυ βορειοδυτικήν γω
νίαν κατάτρητον πρός φωτισμόν τής έσωθεν έλικοει- 
δοΰς κλίμακας. Ή κρηπϊς τοΰ πύργου φαίνεται είς 
·'>« ποδών βάθος άπό τής επιφάνειας τοΰ δρόμου, δει- 
κνύουσα οΰτω τδ ΰψος, είς ό άνυψώθησαν αί όδοϊ άπο 
τής ά’>εγίρσεως αύτοΰ, ήτοι τήν ποσότητα τής έπισω- 
ρευθείσης ύλης κατά τό διάστημα επτά εκατονταε
τηρίδων.

Τά τείχη τοΰ πύργου τούτου είο ϊ 86 ποδών ύψους 
καϊ 6 πάχους, τά δέ τέσσερα πατώματα διακρίυονται 
έξωθεν δι οριζοντίων καθ' ολας τάς πλευράς κορω
νίδων διαφόρων σχεδίων, ώς καϊ διά τοξοειδών παρα
θύρων. Ή κυρία είσοδος τοΰ πύργου ύπάρχει είς τήν 
δυτικήν αύτοΰ πλευράν διά θόλοσκεποΰς πυλώνας ΰ- 
ψηλού και εύρεος, έχοντας δύο άνά έν είς έκάστην 
πλευράν πυργιά τετράγωνα τριόροφα άπολήγοντα είς 
πυραμίδα. Ο πύργος ούτος ήδη χρησιμεύει ώς κωδω
νοστασίου τής έκκλησίας τοΰ Άγιου 'Ιακώβου, έχων 
κώδωνας δέκα. Άνεσκευάσθη δέ τό 1842 μετά μεγί
στης προσοχής πρός διατήρησιν τοΰ άρχικοΰ αύτοΰ 
χαρακτήρας.

"Έγομεν τάς λαμπροτέρας μηχανάς είς θήχ.ας παντός είδους πρός 
οικιακήν χρήσιν, ών αί τιμαί είναι άπό λίρας 15 έως 20 έκάστης. Αί ίέ 
μηχαναί μας πρός χρήσιν τών ραπτών καί υποδηματοποιών πρός λίρας 
13 έως 15. Αίδουται δ’ δλαι ύ^’ εγγύησιυ. Στέλλομευ μεθ’ έκάστης μη
χανής καί οδηγίας ελληνιστί ΤΙίΤ.ωμ.έυας, καί ό αποτεινόμενος είς τήν διεύ- 
Ουυσιυ τής έφημερίοος ταύτης Θέλει λάβει πληροφορίας περί τής φήμης 
μας. Αιαταγή τυνοδ ευο μένη μεθ’ ενός τρα&ίγματος έπί τίνος καλής 
τραπέζης τού Αϋνδίνου, έκτελεϊται παραχρήμα. Διαταγαί δύνανται νά 
σταλώσι χαί πρός τόν Κ. JOHN F. O’BRIEN είς τό γ ρ α φ ε ϊ ο ν τής 
έφημερίδας ταύτης. Μεγάλη κατανάλωοις δύναται υά γίυη κατά 
τήυ ’Ανατολήν τών μηχανών τούτων, άν άξιόχρεώς τις ήθελεν άυαδεχθή 
υά γείυνι πράκτωρ ήμών’ θέλομευ τόν εφοδιάσει διά μηχανών καί τώ πα
ραχωρήσει γενυαίαυ ύποτίμησιν τώυ ανωτέρω τιμών.

I. Μ. SINGER & Co.
72, Cornhill Ε C.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤίΙΝ ΒΟΥΤΗΚΤΟΝ

C. Ε. ΗΕΙΝΚΕ,
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

79, Great Portland St. London.
Είοοποιει τούς ίδιοκτήτας πλοίων} εμπό

ρους, πλοιάρχους κτλ. κτλ., οτι πολλαί βελ
τιώσεις έγένουτο έυ τώ καλύμμαιι ϊήςκεφα- 
λής καί τή λοιπή ενδυμασία Γού ρί Γηχτοί>,ήν 
φέρων δύναται υά μέυν) όσον πλειό ιερόν )έλει 
έυ τώ υδατι, πρός έξαγο^ήυ πραγμάτων, 
σπόγγων καί μαργαριτών ιού βυθού τής 
Θαλάσσης, πρός δί τούτοις η ~ος κατασκευήν 
θεμελίων λιμένων ή γεγυρών πρός επισκευήν 
αύτών.

Α'. τάξεως μετάλλων έυ τή ’Αγγλική εκθέσει τού 1851 καί έν τή Γαλ
λική τού 1855· ’Τποορύχιος μηχανικός τής ’Αγγλικής, Γαλλικής, 'Ρωσ- 
σικής, Ισπανικής, Πορτογαλλικής, Καναδικής, Περιβιανής, Βραζιλιανής 
χαί Ίνοικής Κυβερνήσεως.ΟΡΟΛΟΓΙΑ BENSON

Χρυσά πωλούυται άπό 4 έως 100 γυιυέας.
’Αργυρά » > 2 » 50 ■

Τά ωρολόγια στέλλουται πανταχού δι έξόδων τού ώρολογοποιού 
Διεύθυνσις 33 καί 34, Ludgate Ilill, London Ε. C.

Παραγγελίαι δύνανται υά σταλώσι καί πρός τόν Κ.J. F O’BRIEN,33, Brompton Square.

Ζητοΰυται Πράκτορίς
Έν Έλλάίι ζαί όπου αλλού δέυ ύπάρχουσι τοιούτοι πρός πώλησιυ των 
δύο τούτων περίφημων ιαματικών. "Οστις έπιθυμεί νά έχκιτήυ πρακτο- 
ρίαυ τού Καταστήματος Holloway, 244, Strand, London, δύναται νά 
άπευθυυθή χατ’ ευθείαν είς τήν ανωτέρω διεύθυνσιν, συμβιβαζόμενος περί 
τής προμήθειας.JOHN GOSNELL & Co. (πρώην Pbice & Gosnell 

Προσκαλούυ τήυ προσοχήν τού κοινού είς τά ακόλουθα μύρα'
Τού JOHN GOSNELL & Co., αί άρωματικαί βρύσεις, πιεζόμευαι έχ« 

φέρουν γλυχ.υτάτηυ ευωδίαν.
Τού JOHN GOSNELL & Co., ή διύλισμέυη λεβαντίς συνίσταται διά 

δωμάτια ασθενών χαί ώς ή χαλλιτέρα χαί γνησιωτέρα τών όσων έξ άν- 
θέωυ γίνονται.

Τού JOHN GOSNELL & Co·, TO γνήσιου ζαί μελανόν σαπούνι τοΰ 
Ωύΐυτζωρ είναι οικονομικόν χαί παλαιόν. ’Εξαλείφει τήυ χοχχ.ινάδα χαί 
οχληρότητα τού δέρματος, χαί καθιστά αύτό λείου χαί λευκόν.

Τον JOHN GOSNELL & Co. Εύ/ενές. άρωμα είναι τό εύγενέστερου-— 
Τό ΕΓΓΕΝΕΣ ΠΑΧΥΜΕΡΟΝ (πο/ζάόα) συνίσταται διά τήυ εύωόίαν 

του χαί τήν τής αύξήσεως τής κόμης επιρροήν του.
Τό ΕΓΓΕΝΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ διαφημ. ώς τό καλλίτερου καί μαλαχτικώτερο) 
Τού ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ II ΛΝΘΟΔΕΣΜΙΙ είναι τό έκλεχτότερου μύρου.
Tru JOHN GOSNELL & Co. ή ζύμη διά τούς δδόυτας είναι ή ζαλ- 

όλων τών κόνεων, ασπρίζει τούς δδόυτας, προστατεύει τόν σμάχ· 
του ζαί δίδει ευωδίαν είς τό στόμα.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΒΑΦΗ ΤϋΣ ΚΟΜΗΣ βέβαια υά σχηματίσω] κάθε εϊδου; 
μελανού ή μαλ.ί φυσικού χ; ώμ,ατος. Δέν βάπτει τήυ κόμην καί δέν έχει 
δυσωδίαν.

Τού JOHN GOSNELL & Co. προνομιούχος βούρτσα ταυτοχρόυωί 
παστρεύει ζαί λαμπρύνει τήυ κόμην.

Στέλλουται κατάλογοι παντού καί διαταγαί έκτελούυτα\ Κατασκευά
ζονται 12, Three King-Court Lombard St. London?

ΤΟΙΣ ΕΜΠΟΡΟΙΣ KAI ΠΛΟΙΟ- 
ΚΊΉΤΑ1Σ.

Παρισίωυ καί Λονδίνου καθρεπτώνκαίοίκιαχώ^ 
έπ ίπ λωυ έργος-άσιου, 398 καί 399, Oxford-street, London W. 
συστηθέυ τό 1822. Ό CHARLES ΝΟδΟΤΠ προσκαλεί τούς έπιθυμούντας 
υά έπιθεωρήσωσι τά χεχρυσωμένα οικιακά έπιπλα άρίστης κατασχευήί 
συυιστάμευα έκ καθρεπτώυ τού τοίχου ζαί τής τραπέζης παντός είδους 
τραπεζών διπλών καί μονών, κωμών, χαθεχλώυ, γραφείων, κορνιζών ει
κόνων, ανθοδοχείο», κτλ. κτλ. Τό κατάστημα τούτο απέκτησε μεγίοτην 
φήμην διά τάς άρίστας ποιότητας τώυ πραγματειών του. Οί πλοιοκτήτα< 
ιδίως δφείλουσι υά έπιστήσωσι τήν προσοχήν των έπί τών επίπλων του 
καταστήματος τούτου, χατασκευαζομέυων πρός στολισμόν τώυ αιθουσών 
καί δωματίων τώυ πλοίων. Είσοδος, 398 καί 399, Oxford-street. 
’Εργοστάσιου, 3 καί 4, Great Chapel-street, καί 102, Dean-street· 
Διαταγαί πρέπει υά στέλλωυται πρός τόν Κ.J F. O’BRIEN, 3, Brompton Sq. 8. W. London

Άλγος κατέχει ήμάς, άλγος σπαραξικάρδιον ( 
διατρέχοντας τήν ιδιαιτέραν έξ Αθηνών καί Ναυ- ; 
Λλίο^ αλληλογραφίαν μας, διά τδν έμφύλιον πό- . 
Χεμον καί τήν έν ΆΟήναις έπικρατοΰσαν τής τρο- 
3ατίας γαλήνην. “Οχι! δέν καταχωρίζομε·; έν

α έπιστολάς ανωνύμους, διότι οί ούδέν ίερδν 
εχοντες άφωσιωμένο·. άφευκτως θέλουν λάβει λα
βήν, ίνα πλάσωσιν, ότι ήμεΐς αύτοί συνετάξαμεν 
αύτάς πρδς έκθρόνισιν τοΰ Όθωνος. Άλλ’ ούτε 
πάλιν τολμώμεν νά καταχωρίσωμεν αύτάς μέ τά 
όνόματα τών γραφόντων. Άπαγε τοΰ νά πέμψω- 
μεν ήμεΐς είς τδ ικρίωμα τών δημίων εισαγγε
λέων τούς σφαδάζοντας κατά τήν αποφράδα ταύ
την ώραν τήν έσχάτην πνοήν μιάς έκπνεούσης 
συνταγματικής ύπάρξεως.

Ή θέσις τής Ελλάδος είναι τρομερά, είναι 
θέσις άπογνώσεως. Οί Έλληνες είς έμφύλιον 
πόλεμον τδ 1862!! καί αύτουργδς τούτου μό
νον δ διά κέρμα δβολοΰ πωλήσας τήν Ελλά
δα πρδς τό έλευθεροκτόνον μυστικοσυμβούλιον 
τοΰ Μετ3ρνίχου. Άλλ’ εύτυχώς Ιτι ύπάρχουσιν 
Έλληνες, οιτινες δέν θέλουν άνεχθή πο^ρωτέρω 
τήν Ελλάδα πα7<λακίδα ένδς Ός-ρογότθου ! Όχι! 
Όχι! Εΐπομεν άλλοτε, ότι προτιμώμεν νά μή βα- 
δίσωμεν βαθύτερα κατά τοΰ χειμάρρου, τήν δέ 
σιωπήν ήμών έξήγησεν έκαστος κατά τήν εαυτού 
ψυχήν καί τδνχαρακτήρα· πλήν όχείμαρρος ούτος 
έξήλθε τής κλίνης του, έπλημμύρησε πανταχόθεν 
καί έπαπειλεΐ τούς πάντας, ώς τότ« τδπροείπομεν. 
Ήθελεν είσθαι προδοσία τών δημοσιογραφικών ή- 
μώνκαθηκόντων τώρα, ότ« ή άνάγκη μάςτδ έπι- 
βάλλει, νά μήν έπανέλθωμεν έπί τής άληθείας, έπί 
τής αθανάτου άληθείας, ήτις ώς φβτοβόλος ήλιος 
καταπεσοΰσα τότε άκαριαίως καί μεθ’ όλων τών 
άκτίνων της έπί τών οφθαλμών τών έν σκότει κα- 
θημένων, τόσον χατεθορύβησε τήν όρασιν αύτών, 
όσον ανυπόφορος καί σκληρά τότε έφάνη ασκεπής 
ή αλήθεια.

Σύν ή Διά· τοιαύτη ήτον ή πρόρμησις τοΰ 
«Βρεττ. ’Αστέρος,» οστις άναπτύξας διά σειράς 
άρθρων τάς πράξεις τοΰ ήγεμόνος τής Ελλάδος 
καί τήν πολιτικήν αύτοΰ, άφ’ ής ώρας άνέβη τδν 
ελληνικόν θρόνον, κατεδείκνυε μεθ’ όλης τής ειλι
κρίνειας τάς μάνας έναπολειπομένας σαχτηρίουςτω 
βασιλεΐ οδούς, τουτές-ι νά βαδίση ΣΥΝ τω’Έθνει, 
ή τδ έθνος συντόμως ήθε/^ε βαδίσει ΔΙΑ τούτου. 
Υπήρχε πρό τίνος έποχή, καθ’ ήν ό βασιλεύς άν 
ήτον ειλικρινής πρδς τούς Έλληνας ήδύνατο ΣΥΝ 
αύτοΐς νά έξέλθη τοΰ κρατήρος έφ’ ου ό ίδιος ά
νέβη. Τδ έθνος ήδη φεΰ! άσπαίρει δι’ ένδς βασιλι
κού ολοκαυτώματος νά κορέση τήν πυράν, ήν ό 
ξένος Ήγεμών ήτοίμαζε διά τό έθνος.

Είναι βλασφημία παντός μισέλληνος, παντός 
πωλημένου άνόραπόδου, παντός άνάνδρου, άφιλο- 
τίμου καί δουλοτεχθέντος ραγιά, νά πιστεύη, 
νά κηρύττη, ή νά ψιττακίψη, ότι ή παρούσα αιμα
τοχυσία προέρχεται ένεκα τής άβελτηρίας καί ά- 
θλιότητος μόνον ήμών τών Ελλήνων, ότι τδ ς-ρή- 
νος, ή φλδς τής έπαναστάσεως μόνον έν Ναυπλίω 
ύπάρχει καί ότι καθειρχθέντεςύπουργοί,δικηγόροι, 
καί τόσοι άρις-οι πολίται δέν είναι τά σύμβολα τής 
άγαθοΰς καί έλευθερομαχομ,ένης μερίδος τοΰ έ
θνους. Ούχί ώ Έλληνες! ούχί αδελφοί! ή θέσις τής 
Ελλάδος είναι ούδέν άλλο ή αί παραριοναί έμφυ- 
λίου πολέμου, ού τίνος παγχαλκεύς είναι, ώς πρδ 
πολλοΰ έκηρύξαμεν, μόνος ό Όθων. Ναι, ούτος 
πρώτος έπιώρκησε, καταπατήσας τδ σύνταγμα. Τδ 
σύνταγμα ένδς έθνους είναι ούδέν έτερον ή έν ά- 
πλοΰν εμπορικόν συνάλλαγμα, ού τίνος άποδοχεύς 
έστιν ό βασιλεύς καί ώπισθογραφημένοι οί ύπουρ- 
γοι καί ό στρατός. Άν ό άποδοχεύς άθετήση τήν 
έαυτοΰ ύπογραφήν, καί άν σύν τοΐς ύπουργοΐς ζη- 
τήση νά άπατήση τδ δημόσιον, ό στρατός, ό φρου
ρός τοΰ δημοσίου, ό έσχατος ύπογράύας, δέν 
σφάλλει διαμαρτυρούμενος, δέν είναι έπιμεμπτος 
διότι πατριωτικής άνθίσταται κατά τοιαύτης μή 
έντιμου πράξεως.

Ό βασιλεύς διά νά καταπατήση τδ διά τής ά- 
ναγκης έπιβληθέν τή Μεγαλειότητί του σύνταγ-

μα, έσχημάτισε τετρανδρίαν έκ τών ύπασπιστών | . 
καί έπιστηθίων συμμαθητών αύτοΰ, δι’ ής ό ά - : 
ν ε ύ θ υ ν ο ς ούτος, ό απαραβίαστος ούτος । 
διέλυσε τάς βουλάς καί ώκοδόμησε βουλήν έκ 
χρεωμένων πρδς τδ δημόσιον δημάρχων καί άλ.- 
λων ύπαλλήλων κατεπάτησε τήν ίεράν καί είς 
τούς Άναμίτας αύτούς ιεραρχίαν τοΰ στρατοΰ 
καί έπλασεν άξιοφόρους τούς ήδη βαδίζοντας ώς 
ληστάς μέ γυμωήν ρομφαίαν νά χύσωσι τδ αίμα 
παντός "Ελληνος. "Οχι· τοιοΰτος βασιλεύς μα
κράν τοΰ νά ήναι ανεύθυνος, είναι τής κυριωτέρας 
εύθύνης, είναι τδ κέντρον άπασών τών εύθυνών, 
καί αί φυλακίσεις, αί καταπιέσεις, αί παροΰσαι α
νομία·., ή ένεστώσα τρομοκρατία άν καί έργον 
τών άλογευομένων ύπασπιστών, ύπουργών καί 
εισαγγελέων του, οΰς τδ έθνος ΔΙΣ κατελάκτισε, 
δέν δύνανται ή νά άποδοθώσι πρός τήν Μεγαλειό- 
τητά του, ήτις ΔΙΣ δι’ ένοχου έπιμονής, διά ριψο- 
κινδυνεύσεως τοΰ Έλλ. Θρόνου, καί τούς Έλ
ληνας καί τήν Εύρώπην καί αύτόν τδν "Υψιστον 
θεόν έμπαίζων διατηρεί αύτούς.

Άλλ’ άς έλθωμεν είς τδ δεινόν τής ήμέρας. 
"Οπως, ώ βασιλεύ! περιέπλεξας τά πράγματα ο
ποίαν περιμένεις ήδη διά τήν Ύμ. Μεγαλειότητα 
καί τδ έθνος λύσιν ; θέλεις νά λάβης παρ’ ήμών 
πομπάς, θυμιάματα, κολακείας, ψεύδη, ή νά άκού- 
σης τήν αλήθειαν τήν τεθησομένην σφραγίδα έπί 
τών σελίδων τής ιστορίας μας; Άν διά τών ό
πλων νικήσης,τότε ούαί είς τήν Ελλάδα! τότε νέαι 
καταπιέσεις, νέαι βιαιοπραγίαι, νέαι έπανας-άσεις, 
νέα θύματα· ώ πόσον ακανθώδης ό θρόνος σου! 
Μεθ’ οποίας ύπομονής θά ύπομένη πάλιν ό 
"Ελλην! οποία φρικτή καί πάλιν δπισθοδρόμησις 
διά τήν Ελλάδα !!! Άν όμως, ό μή γένοιτο, ό 
έμφύλιος πόλεμος έπεκτανθή, θά χυθή άφθονον 
αίμα, θά έξαντληθώσιν οί πόροι τοΰ έθνους, θά 
έπέλθωσι βαρείς δασμοί, βαρύτεροι φόροι, καί ού
δέν παράδοξον διά τής λόγχης καί τά κιβώτια 

, ταΰτα τής έθνικής τραπέζης ένθα ό πτωχός γε- 
( ωργδς παρεκατέθεσε τήν δραχμήν αύτοΰ, καίταΰ- 
. τα θά διαρρηχθώσι χάριν Σοΰ· πλήν τότε θέλει 

καί αύτδς ό σιγών σιγήν νεκρών χωρικός βοήσει 
πανταχόθεν βοήν απελπισίας.

Τά Αύστριακά όργανα ένασχολοΰνται νά κυμά- 
νωσι τδ φλέγμα τής δυτικής Εύρώπης, διαδίδον- 
τα ότι ό έμφύλιος ήμών πόλεμος είναι έπανάστα- 
σις τών χριστιανών τής Τουρκίας- έπανάστασις 
σκοποΰσα τήν διατάραξιν τής ειρήνης τής Εύρώ
πης, έπαπειλοΰσα τήν ακεραιότητα τοΰ ’Οθωμανι
κού κράτους. Τοιαύτη εινάι ή μόνη έμμεσος άρω- 
γή, ήν ή σύμμαχός Σου Αύστρία δύναται κατά 
τάς στιγμάς τοΰ λαίλαπος νά προσφέρη πρδς τήν 
Μεγαλειότητά σου, τουτέστι νά προσκαλέση δι’ 
άλλοτρίους λόγους μίαν κατοχήν. Άλλ’ όποια 
άλλη κατοχή δύναται νά έλθη σήμερον είς τήν 
Ελλάδα έκτος τών Βαβαρών; Ή ’Αγγλία καί 
Γαλλία έν τή δικαιοσύνη, έν τή άμεροληψία αύ
τών, έν τή άποδοκιμασθείση πολιτική πορεία τής 
Μεγαλειότητός Σου δέν δύνανται άλλως, ή νά 
θεωρήσωσι τδν έμφύλιον ήμών πόλεμον ώς τδν 
τής Αμερικής. Ούδόλως άνεμίχθησαν είς έκεΐνον, 
ούδόλως θά άναμιχθώσιν καί είς τδν ήμέτερον. 
Άλλ’ ή Βαβαρία ή διά συνθηκών σύμμαχος τής 
Ελλάδος, ή μόνη έ γ γ υ ω μ έ ν η τήν ακεραιό
τητα τής Ελλάδος, μηδέν παράδοξον, μηδέν τε
ρατώδες άν δέν ζητήσει νά πέμψη στρατόν προσ- 
κλήσει τοΰ συστήματος.

Καθορας ήδη όπόσον περιέπλεξας τά πράγμα
τα, βασιλεύ. Εκατέρωθεν ήναψας δύο πυράς, έάν 
τήν μίαν σβέσης πρδς σωτηρίαν Σοΰ, ή ετέρα θέ-

λεί πάραυτα διαδεχθη τάς έμπρηστιχάς ΰλας ινα 
χατασταθη μάλλον φθοροποιά διά τον τόπον. Kat 
μολοντούτο ονομάζεσαι ανεύθυνος, ιερός 
και οτε τδ αιμα τωνΈλλήνων χύνεται, σύ εκσφεν
δονίζεις λογίδρια του Βόμβα· ινα ένθουσιάσης 
ημάς πρός τήν άδελφοκτονίαν.

Συνεπείς είς δ,τιάχριςώρας έγράψαμεν,7^έγομεν 
πάλιν,Θεέ προφύλαξον και τήν τρίχα τοΰ βασιλέως 
μας! “Ας μή μυανθή ποτέ τδ δνομα ούδενδς"Ελλη- 
νος,δτι ήγγιξε τούτου,ούδεΐς ας μήάποπλανηθήϊνα 
μιμτίθή τούς πίνοντας τδ χυνόμενον, ένεκα τούτου 
ήμέτερον αίμα. Ό θρόνος τής Ελλάδος άπαιτβΐ 
πρός αποφυγήν ξένων έπεμβάσεων νά έχη έ ν α 
έπί τούτου καθήμενον. Έν τούτοις άν ή Μεγα · 
λειότης του δύναται νά κάμη διάκρισιν μεταξύ α
λήθειας καί κολακείας, καί δέν θέ)^7] νά ίδη τήν 
άγρίαν δψιν του άχρις ώρας ειρηνικού Έλληνος 
άγριωτίραν ή οτι ποτέ τήν έφαντάσθη, ειλικρι
νής καί πάλιν προσθέτομεν νά προλάβη διά μι
κρών θυσιών νά σώση έαυτδν καί όχι τήν Ελλά
δα· αί θυσίαι αύται πολύ πολύ ύποδεεστέρας τα- 
πεινώσεως φέρουσι τοΰ είς Κόρινθον ταξειδίου του. 
Ό βασιλεύς, οστις καταβαίνει έκ του θρόνου του 
καί δρομαίως τρέχει είς Κόρινθον, ίνα έκτείνη 
χεΐρα πρός τινας διλοχίας διοικουμένας άπό τά 
άπομεινάρια τών αξιωματικών καί ικετεύση αύτάς, 
ίνα μένωσι πιστοί, ίνα τούτον διασώσωσιν έκ τοϋ 
κινδύνου, ό βασιλεύς ούτος, λέγομεν, άν δέν ήναι 
ένοχος έπρεπε νά έχη περισσότερον βασιλικό > 
θάρρος, νά έκτείνη μάλλον τήν χεΐρα πρδς τδ α
γωνιών έθνος, νά ρίψη διά μιάς τδ προδοτικδν 
ύπουργεΐον, νά τδ θέση ύπό κράτησιν, νά διαλύ- 
ση τήν βουλήν, νά συς-ήση Έθνοφυλακήν, νά όνο- 
μάση τδν διάδοχον, νά χαρίσή γενικήν άμνη- 
στείαν καί νά σύρη ενώπιον του έθνους μόνον 
τούς κακούργους ύπουργούς καί εισαγγελείς,βπως 
δώσωσι λόγον δι’ δ σ α ήδη πράττονται. Ό μή έ
χων τό βασιλικδν θάρρος βασιλεύς οΰτω νάέξέλ- 
θη τής τοιαύτης έπικινδύνου θέσεως είναι συνέ
νοχος, καί άν δέν ήναι, διά του τρόπου τούτου 
άφ’ έαυτου του δεικνύει, δτι συμμερίζεται τάς εύ- 
θύνας τών ύπουργών του.

Άλ)?ώ βασιλεύ! άν ήδη ένασχολήσαι άφ’ ετέ
ρου υά δοκιμάσης τήν καρτερίαν τών πολιορκη- 
μένων, μάθε καί τοΰτο, δτι ό πολιορκούμενος 
Έλλην τοΰ Ναυπλίου είναι ό ίδιος τοΰ Μεσο
λογγίου, καί ή θέσις, πρδς ήν σήμερον τδν ώθη- 
σας, είναι ή αύτή, ήν ό Νότη Βότσαρης, ό Παπα- 
διαμαντόπουλος, ό Θέμελης εύρέθησαν· έχων 
δηλ. νά έκλέξη ένα έκ δύο θανάτων ό "Ελλην θά 
προτίμηση βεβαίως τόν τής τιμής ή τδν τής 
άτιμίας.Έλέξαμεν δ,τι καί πρδ δέκα μηνών. Διά
δοχον ό βασιλεύς δέν ονομάζει, διάδοχος έν τάχει 
θέλει όνομασθή. Έθνοφυλακήν ό βασιλεύς δέν 
ύποφέρει, Εθνοφυλακή έν τάχει θέλει συγκρο- 
τηθή. Σύνταγμα ό βασιλεύς δέν ψηφά, τδ Σύν
ταγμα έν τάχει θέλει άψηφίσει αύτόν. Ααδν ό 
βασιλεύς δέν σέβεται, ό λαός έν τάχει θέλει σε- 
βασθή Ε ΑΥΤΟΝ. Ταΰτα τότε έν συνειδήσει έκη- 
ρύξαμεν, τά αύτά καί τώρα κατά χρέος γρά- 
φομεν, ώς οί ειλικρινέστεροι φίλοι τοΰ Θρό
νου καί της Πατρίδος, καί ούχί ώς έχθροϊ τής 
Μεγαλειότητός του, δπως οί δουλοκόλακες μάς 
άποκαλουσιν· άν δμως ή συνείδησίς μας άπατη- 
θεΐσα ήμάρτησε γράψασα διαφορετικά, αί άραί 
τοΰ έθνους έπί τής κεφαλής ήμών, φθάνει μόνον 
Ο ΜΕΓΑΣ ΘΕΟΣ ΝΑ ΓΙΝΗ ΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ καί άπαλλάξη αύτήν έκ τών παρόντων 
δεινών.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Ε Β Δ Ο IS Α ΔIA ’ Α.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΙΪ, τ? 12»; Μαρτίου 1862.

At κοινοβουλευτικά! συζητήσεις περιωρίσθησαυ κα- 
τα την τρέχουσαυ εβδομάδα εις ζητήματα τό πλεΐστον 
εξωτερικά.

Η μαλα σπουδαία πρότασις ή έκπλήξασα το αγ
γλικού Κοινού κατά την συνεδρίασιν της 7ης μαρτίου 
υπήρξευ η τοΰ βουλευτοΰ Κ. Γρηγόρυ, όστις έφιστώιν 
την προσοχήν τοΰ Κοινοβουλίου έττι τοΰ αποκλεισμού 
των ανθενωτικών λιμένων τής ’Αμερικής προέτεινεν, 
όπως γεινη αΐτησις περί προσαγωγής πόσης τής την 
υπόθεσιν ταύτην ιϊφορώσης επισήμου αλληλογραφίας. 
Ο ρήτωρ ώμολόγησεν, ότι πάσα ή συμπάθεια αΰτοΰ εδεδοτο ταίς μεσημβριναΐς Πολιτείαις ταίς ΰπερ τής 
εαυτών ανεξαρτησίας άγωνιζομέναις. Παρήνειρεν έιξιω- 
ματικας μαρτυρίας άμερικανών νομοδιδασκάλων τει- 
νουσας εις απόδειξιν, ότι ό νΰν αποκλεισμός παράνο
μος εστι και άδικος, ώς άποδεικνύμενος ανεπαρκής, 
τουλάχιστον κατά τήν γνώμην τοΰ λόρδου Λάϋονς. 
Επι μακρόν δ’ άγορεύσας έχλεύασε πικρώς τάς υπό 

τοϋ Κ. Σηουαρδ δεδομένος έξηγήσεις, περϊ παραιτή- 
σεως τοΰ αποκλεισμού τής Τσιάρλεσταιν. Σφοδρίΰς δ’ 
υπερασπισθεις το δικαίωμα τοΰ χωρισμού τών Νοτίων 
απεφρνατο δογματικώτατα ειπών' «Ή διάστασίς εστι 
«δικαίωμα, ό χωρισμός πράγμα γεγονός, ή ενωσις 
»πράγμα αδύνατον.»

Ο Κ. Β έ ν τιγ κ υποστήριξε τήν πρότασιν τοΰ Κ. 
Γρηγόρυ, διϊσχυρίσθη επίσης περ'ι τοΰ ανεπαρκούς τής 
πολιορκίας, ωνομασε βάρβαρον πράξιν τήν φράξιν 
των λιμένων και επεκαλεσθη τήν άναγνώρισιν τών νο
τίων Πολιτειών, έπϊ τή βάσει τοΰ υπό τοΰ κόμητος 
Ροΰσσελ άλλοτε εκφρασθέυτος δόγματος, ότε περ'ι 
Ιταλίας επροκειτο, «ότι οί λαο'ι εχουσι τό δικαίωμα 
»του εκλεγειν τό είδος τοΰ εαυτών πολιτεύματος. » 
(πλήν τοΰ ίονίου, ώς έοικεν).

Ο Κ. Φ ο σ τ ε ρ απ' εναντίας θεωρεί τόν αποκλει
σμόν ώς πραγματικόν.

Ο Κ. Φέργυσων υποστηρίζει τουναντίον.
Ο Κ. Μ ίλ ν ε ς πέποιθεν, ότι ό αποκλεισμός είναι 

πραγματικός.
Ό Κ.Λίνδ σ αϋ ήσχολήθη νά απόδειξη τουναντίον.
Ό δε Γ ενικός Είσαγγελεύς διατείνεται,ότι 

η λαθραία υπεκφυγή πλοίων τινων ουδόλως έιποδει- 
κνυει την μή πραγματικότητα τοΰ αποκλεισμού' ότι ή 
Αγγλία οφείλει νά αναγνώριση τόν αποκλεισμόν, διό
τι ο αποκλεισμός έτέθη συμμόρφως πρός τό δίκαιον 
τοΰ ανθρώπου, καϊ ευθέως διατηρείται πανταχοΰ ύπό 
τής κυβερνήσεως τών Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατα συνέπειαν τών συζητήσεων τούτων, ή περ'ι πα- 
ρουσιασεως τής αλληλογραφίας πρότασις άπερρίφθη 
ανευ ψηφοφορίας.

Κατά τήν συνεδρίασιν τής 6ης μαρτίου, ό Κ. Κό- 
χραν έπερώτησεν, έάν ή κυβέρνησις έσχε πληροφο
ρίας περ'ι τής έν Ναυπλίω και άλλαχοΰ τής Ελλάδος 
εκραγεισης έπαναστάσεως, κα'ι έάν άπεστάλησαν έκ εί
τε πλοία, εις προςασίαν τών αγγλικών συμφερόντων.

Ο γνωστός δια τον φ ιλ ελλη ν ι σ μ ό ν τ ο υ Κ. 
Λαϋαρδ, ός κα'ι υφυπουργός έπϊ τών εξωτερικών, ά- 
πηντησεν, ότι ή κυβέρνησις δεν έχει περ'ι τούτου ει
δήσεις νεωτερας, κα'ι οτι δέν γνωρίζει άλλην έπανά- 
στασιν πλήν τής τοΰ Ναυπλίου.

Ό Κ. Κ ό χ ρ αν αιτεί τήν παρουσίασιν τών εγ
γράφων τών σχέσιν πρός τήν υπόθεσιν ταύτην έ- 
χόντων.

Ο Κ. Λάύαρδ άπήντησεν, ότι έγγραφα δέν ύ- 
πάρχουσι.

Ο X ρ ο ν ο ς έν τώ φυλλω αΰτοΰ τής Ί Οης τοΰ με- 
σουντος δημοσιεύει αρθρον κύριον, δι οΰ χλευάζει πι
κρότατα τον Κ. Γλάδστων έπϊ τοιν πράξεων του, ότε 
προ τεσσάρων περίπου έτών είχεν άποσταλή εις 
Επτάνησον, ώς έκτακτος άπεσταλμένος. Ό Χρόνος 
λαμβάνει αφορμήν έκ τής Κυανής Βίβλου, έν ή ΰπάρ- 
χουσι και τα αφορωντα το ιονιον ζήτημα επίσημα έγ
γραφα, άτινα δημοσιευθήσονται προσεχώις, και ών τά 
ουσιωδέστατα θέλομεν μετενέγκει εις τάς στήλας τοΰ 
Β ρ ε τ τ αν ι κ οΰ Αστέρας. Τό έν λόγω αρθρον 
πραγματεύεται περ'ι τοΰ άκάρπου τής αποστολής τοΰ 
Κ. Γλάδστων, λέγει, ότι ό περικλεής ούτος ελληνιστής 
φιλολογικώς μάλλον ή πολιτικώς ήρεύνησε τήν άνα- 
φοραν των Ίονίων, περ'ι ένώσεως αυτών μετά τής έ- 
λευθερας ’Ελλάδος, καί θεωρήσας, ότι ήλέξις «θέλη- 
σις» εσημαινε μάλλον διάθεσιν ή άπόφασιν, ΰπέβα- 
λεν εις την αγγλικήν κυβέρνησιν τήν αναφοράν τών 
Επτανησιων, καί περ άπάδουσαν πρός τά βρεττα- 
νικα συμφέροντα, ενω έοφειλε νά μή δεχθή αΰτήν. «Τί 
ήδύνατο να πράξη ή κυβέρνησις τής Βασιλίσσης;» λέ
γει το αρθρον' «Αμε. κα λιάσου,» άπεκρίθησαν οΐ 
Κερκυραΐοι' και ούτως ο Κ. Γλάδστων άνεχώρησεν, 
αφού εκορεσθη κραυγών «ζήτω ή ενωσις! κάτω ή 
προστασία !»

Και όμως, την αυτήν ημέραν, ίσως δέ κα'ι τήν αυ
τήν ώραν, καθ ήν ο δεινός αρθρογράφος ταΰτα έγραφε, 
τηλεγράφημα έκ Τεργέστης άφικομενον άνήγγείλεν, 
ότι μόλις συνέλθούσης τής νέας Βουλής τών Ίονίων, 
τήν i-ην τοΰ μεσοΰντος, ό πρόεδρος αυτής Κ. Χωραφάς 

έθετο τό ζήτημα, «εαν ή αντιπρωσώπευσις τοΰ επτα
νησιακού λαού παραδέχηται τήν περ'ι ένώσεως μετά 
τής ’Ελλάδος ιιπόφασιν.» Πάντες δε πιστεύουσι (και 
ήμεΐς άκραδάντως πεποίθαμεν), ότι οί έκπροσωπεύον- 
τες τον ιονιον λαόν γνήσιο» απεσταλμένοι αΰτοΰ έσον- 
ται πάμψηφοι εις τήν σωτήριον τής ένώσεως άπόφα- 
σιν. Είθε νά έπακουσθώσιν υπό τής κυβερνήσεως τοΰ 
Λονδίνου κα'ι να είσακουσθώσιν ύπό τής τών 'Αθηνών. 
Κα'ι ή «αβροφροσύνη» αυτί) εχει τά όριά της' ό έπϊ 
τών έξωτε ρικών υπουργός τής Αγγλίας οΰχϊ μόνον δέν 
δύναται νά κακίση, άλλ' απ' έναντΐας όρθώς κα'ι δι
καίως κρίνων θέλει κατανοήσει τό ορθόν κα! τό δί- 
κα'ον, εάν ό έπϊ τών εξωτερικών υπουργός τής 'Ελλά
δος απευθύνει πρός τόν έν Αθήναις πρεσβευτήν τής 
Μ. Βρεττανιας επιστολήν τινα ειλικρινή και άμικτον 
διπλωματικής στρυφνότητος λέγουσαν ώς εγγιςα τάδε'

« Τό απ' άρτι συγκροτηθέν ίόνιον Κοινοβούλιον τό 
»γνησίως έκπροσωπεΰον τήν αληθή θ έλη σ ι ν τοΰ 
»λαού (διότι έξ έκλογιον όλως έλευθέρων έκπορεύε- 
»ται), κα'ι πάλιν έψηφίσατο τήν μετά τοΰ ελληνικού 
»βασιλείου ενωσιν τώον Επτά Ίονίων νήσων, τώιν ό- 
ώλως Ελληνικών κατά τε γεωγραφίαν, ιστορίαν, κα- 
»ταγωγήν, θρησκείαν, γλοισσαν, ήθη καί έθιμα.

«Ή κυβέρνησις τής Α. Μ. τοΰ Βασιλε'ως εις δυσχε- 
»ρή όντως εύρίσκεται θέσιν βιαζομένη ύπό καθήκον- 
»κοντος ιερού, συνάμα δε καϊ αισθήματος ένθερμου, νά 
»παραβή τανύν κατά τι τους όρους τής αβροφροσύνης 
»καϊ τής συναρεσκείας, αιτινες οφείλονται εις δύναμιν 
νπροστάτιδα καϊ εΰεργέτιδα, οΐα ές-ιν ή Μεγάλη Βρετ- 
»τανία. Αλλ'όταν ε’ν έτει ! 862 έθνος ολόκληρον 
»βοά τό ΘΕΛΠ, όταν πατρ'ις έπιτάττη τό ΕΝΏ.ΘΗ- 
»ΤΕ καϊ όταν καρδία, συνείδησις, δικαιοσύνη, ή φύ- 
»σις αύτη τών πραγμάτων καϊ πάντα τά σωτήρια δόγ- 
νματα τής νέας εποχής ΰπαγορεύωσιν αυτό, όποια 
»κυβέρνησις δύναται ν' άντισταθή ή νά κωφίση, όσην 
»καϊ άν αίσθάνηται εΰγνωμοσύνην, ’όσον καϊ αν τρέφι) 
»σεβασμόν πρός τήν προστατίδα δύναμιν ;

»Ή ’Τμετέρα Έξοχότης, ήτις έπϊ τοσαΰτα έτη δια- 
»τριβει έν τω τόπω υμών, αρεστός εστι μάρτυς τών 
»α'ισθημάτων τών Ελλήνων καϊ τής κυβερνήσεως τής 
κέλευθέρας ’Ελλάδος" καϊ υμείς μόνος, Κύριε Πρέ- 
»σβυ, δύνασθε νά γείνητε ό άριστος διερμηνεΰς αυτών 
»παρά τή κυβερνήσει τής Α. Βρεττανικής Μεγαλειό- 
»τητος, καϊ νά. διαβιβάσητε αύτη τάς εΰχάς τής έλ- 
νληνικής κυβερνήσεως, τάς συναδούσας, τάς ταΰτι- 
»ζομένας μετά τοιν ευχών τού ίονίου λαού καϊ τού έ\- 
»ληνικοΰ έθνους σύμπαντος.

«Υμείς, Κύριε Πρέσβυ, ήθέλατε βεβαίως πρώτος 
«μεφθή τήν έλληνικήν κυβέρνησιν, έάν καϊ νΰν άβρο 
Αφροσύνης ενεκεν έσιώπα' υμείς γενείτε καϊ ό προιτος 
«μεσίτης ύπερ τής παραδοχής τής δικαίας αΰτής α'ι- 
«τήσεως.»

Δεν διϊσχυριζόμεθα, ότι έσχεδιάσαμεν τήν καταλ- 
ληλοτάτην τών διπλωματικών ιινακοινώσεων, άλλ' έ- 
πιμενομεν, λεγοντες, ότι ή έννοια τοΰ έγγράφου τού
του, ειλικρινής καϊ άδολος ούσα, κατ’ ούδέυ δύναται 
νά ταράξη τήν χολήν τοΰ κόμητος ’Ροΰσσελ, μηδέ νά 
παροτρύνη τήν απέχθειαν τοΰ Κ. Λάύαρδ, μηδέ καν 
νά διεγείρη τήν καταλιάν τών έχθροιν τής ελληνικής 
κυβερνήσεως. "Εκαστος, όσον κακώς καϊ άν διάκει- 
ται κατ αΰτής, θέλει ίδή, ότι οΰδεϊς υπουργός ελλην 
ήδύνατο νά σιωπήση έν τή παρούση περιστάσει, χω
ρίς να έπισύρη κατ' αΰτοΰ, έάν μή τήν άράν, τουλά
χιστον τό ανάθεμα ολοκλήρου τοΰ ελληνικού έθνους.

Ημείς χρέος δημοσιογραφικόν έκπληροΰντες έξε- 
φράσαμεν ενταύθα πάντα όσα τό Πανελλήνιον, ίος 
απο στόματος ενός, ήθελεν ε'ιπή πρός τήν κυβέρνησιν 
τής ’Ελλάδος καί τήν άπόφασιν και άπόφανσιν αυτής 
αναμενομεν, πρϊν ή έκτενέστερον έττι τοΰ θέματος τού
του λαλήσωμεν, πρϊν ή περ'ι τών διαθέσεων τής ιιγ- 
γλνκής κυβερνήσεως πραγματευθώμεν.

Πολλοί, έν ακακία βέβαια, πολλάς ιιπέδωκαν εις 
τόν «Βρεττ. ’Αστέρα» προθέσεις άλλοκότους' ό σοφός 
χρονος οσημεραι ιιποδεικνύει, ότι μίαν είχεν ό «Βρετ- 
ταιικος Αστήρ» πρόθεσιν, μίαν επιθυμίαν, τό συμφέ
ρον τής πατρίδος!

Κατά τήν συνεδρίασιν τής Βουλής τών Κοινοτήτων, 
τήν τοΰ μεσοΰντος, ό Κ. Λάύαρδ άπαντών εις έ- 
περωτησίν τινα λέγει, ότι ή αγγλική κυβέρνησις δέν 
είναι σύμφωνος ώς πρός τήν διακήρυξαν, περ'ι μελ- 
λούσης κυβερνήσεως τών Μεξικανοιν, καϊ ότι επιθυ
μεί μονον τήν έκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων τού Με
ξικού. Ο δε πρόεδρος Ζιουαρές φαίνεται διατεθειμένος 
εις διαπραγματεύσεις, καϊ έλπίζεται, ότι δέν θέλει υ
πάρξει χρεία καταναγκαστικών μέτρων.

ΓΑΛΛΙΑ.—Ή υπό τοΰ νομοθετικού σώματος άπόρ- 
ριψις τοΰ νομοσχεδίου, περί προικοδοτήσεως τοΰ 
στρατηγού Μοντωβάν, οϋδ' έτάραξε τήν χολήν τοΰ 
Ναπολεοντος, οΰδ' άπεθάρρυνε τήν κυβέρνησιν του. 
Την δ>ην τοΰ μηνός, ό πρόεδρος τοΰ νομοθετικού Σώ
ματος κόμης Μορνύ άνέγνω, έν δημοσία συνεδριάσει, 
αυτογραφον τοϋ Αΰτοκράτορος επιστολήν λίαν ευπρε
πή καϊ χαρίεσσαν, δι ής ήγγέλλετο ή υποβολή νέου 
νομοσχέδιου, θετοντος εις τί/ν διάθεσιν τοΰ ηγεμόνας 
χρηματικά κεφαλαία, οι εθνικώτν χρεωγράφων έν τοϊς 
βιβλιοις καταγραφομενα, καϊ χρησιμεύοντα τού λοι
πού εις αμοιβήν τών έξαιρετικώς έν πολεμώ άνδρα- 

γαθούνντων στρατιωτικά)!· τής ξηράς καϊ θαλάσα 
είτε διά συντάξεων, είτε διά προικοδοτήσεων, όρι 
μένων ΰπ' αΰτοΰ, πρόσκαιρων, ή ισοβίων, ή κλη 
νομικών.

Τήν 6ην τοΰ μηνός ό Μ η ν ύ τ ω ρ ανήγγειλε 
έπισήμως, καϊ τήν Ιην ιινεγνώσθη αΰτοκρατορι^ 
διάταγμα έν τή συνεδριάσει τοΰ νομοθετικού 
τος, δι οΰ άποσύρεται τό περ'ι προικοδοτήσεως Το· 
στρατηγού Μοντωβάν νομοσχέδιου. Ούτως έξισάσ^ 
ή διεγερθείσα αύτη διαφορά μεταξύ τών άντιπροσ<^ 
πων τοΰ έθνους καϊ τής κυβερνήσεως τοΰ Αΰτοκράτ^ 
ρος. ’4λλ’ ό γαλλικός τύπος παραπονείται, διότι ή 
ρις αύτη τών αμοιβών εις τούς στρατιωτικούς μώϊΔ 
εγκρίνεται καϊ οΰχϊ καϊ εις τούς άλλως πως άριστά 
όντας άνδρας. Ό Α ί ώ ν έρωτα μάλιστα, έάν οί Apn. 
γω, οί Δυπάιυ δε λ Εΰρε καϊ τόσοι ϊιλλοι είσϊ κατ^, 
τεροι τών Νίϋ, Σούλτ κτλ.

Τήν 6ην τοΰ μηνός ή επιτροπή τής Γερουσίας τα. 
ρουσίασεν εις τόν Ναπολέοντα, περιστοιχιζόμεν^ 
υπο το>ν πριγκίπων τής αύτοκρατορικής οίκυγενβ^ 
καί τών έν τέλει τοΰ αΰτοκρατυρικοΰ οίκου, τήν άπφ. 
τησιν τής Γερουσίας εις τόν λόγον τοΰ στέμματος 
Μετά τήν άνάγνωσιν αΰτής ό Ναπολέων ιιπήντησε·

«Κύριε Πρόεδρε,
» Ευτυχή αισθάνομαι εμαυτόν δια τήν όμοφωνίαι 

μεθ ής ή Γερουσία έψηφίσατο τήν ύφ' υμών παροο. 
σιαζομένην μοι άπάντησιν. Νέα τούτο έστιν ιϊπόδει 
ξις, ότι έν ταίς Βουλαΐς, ώσπερ καϊ έν τω τόπω, 
πλειοψηφία συντάττεται πάντοτε τή έμφρονι μερφ 
τή απωθούση τάς υπερβολικός γνώμας. Μετά τηι 
ζωηρότητα τών συζητήσεων, ειδον εΰχαρίστως τήν έμ
μετρον γλώσσαν τής άπαντήσεως, συγκεντροΰσαι ττερΐ 
εαυτην άπάσας σχεδόν τάς ψήφους καϊ έπιβεβαιαο- 
σαν οΰτιο τό γνωμικόν έκεΐνο τοΰ Βοσσουέτ τό λέγον 
Ή μετριοπάθεια ή βασιζομένη έπϊ τής αλήθειας ε’στ! το σταθερώτατον στήριγμα τών ανθρωπίνων πραη. 
μάτων.

«Δέχθητε τοίνυν τάς ειλικρινείς εΰχαριστήσεις μου 
διότι οΰδέν έστιν αίσιον τή εΰδεία καϊ εΰτάκτω πορεία 
τής κυβερνήσεως, ’όσον ή ένότης τών μεγάλων Σωμά- 
των τής ’Επικράτειας.»

Αί συζητήσεις έπϊ τής άπαντήσεως έν τω νομοθεςυ 
κω Σώματι έγένοντο ζωηρόταται, κατά τάς συνέδριά, 
σεις τής 1ης καϊ 8ης τοΰ μηνός. Πέντε έκ τών σφόδρα 
αντιπολιτευομένων βουλευτώτν, οί Κ. Ιούλιος Φάβρ, 
Δαριμών, Έμίλ. Όλιβιερ, Έρνίστος Πικάρδκα'ΓΕ- 
νων κατέθεσαν έπϊ τοΰ γραφείου τής Βουλής, ώς καΐ 
άλλοτε, τας τροποποιήσεις αυτών έπϊ τών διαφόραι 
παραγραφών τής άπαντήσεως, αιτινες ουδέ συζητήσι
μοι ήσαν οΰδε συνεζητήθησαν, καϊ αιτινες έχρησίμεν- 
σαν μάλλον ώς ιϊπλή κατά τής κυβερνήσεως διαμαρ- 
τυρησις. Έκ τής άναγνώσεως αυτών δύνανται οί περ'ι 
τά πολιτικά καταγινόμενοι νά κρίνωσιν, εις όποια ήλ· 
θον μέτρα οί τόν Ναπολέοντα άντιπολιτευόμενοι, και 
κατα ποσον έπροώδευσεν ή έλευθερία τού λόγου έν τώ 
γαλλικώ Κοινοβούλια). ’Ιδού αύται έν συνάψει'

Επϊ τής παραγράφου I.
«Ή εμπιστοσύνη τοΰ Κοινού δέν δύναται νά έπα· 

νέλθρ, είμή δι επιστροφΰς ειλικρινούς εις τό σύστημα 
τής ελευθερίας.

Ό τύπος πρέπει νά παύση τοΰ είναι μονοπώλιον 
υποβεβλημένου εις αφανή λογοκρισίαν άλλοιοϋσαν 
τήν διατράνωσιν τής κοινής γνώμης.

»Τό ορκωτόν δικαστήριον, τό μόνον αρμόδιον eVi 
πολιτικών πραγμάτων, οφείλει νά καταμανθάνη τβ 
δημοσιογραφικά έγκλήματα καϊ νά δικάζη αυτά δη
μοσία.»

... ‘Επειτα αίτοΰσι τήν ιϊπόλυτον ελευθερίαν τώ» 
έκλογών, τήν ανεξαρτησίαν τών δημοτικών άρχουν, τήν 
ακραιφνή ατομικήν έλευθερίαν, τήν κατάργησιν τον 
περ'ι δηαοσίας άσφαλείας νόμου, καϊ προσθέτουσΓ

«Τοιοΰτοί τινες είσϊν οί πρώτιστοι όροι συστήμο-’ 
τος πολιτικού καταγομένου ιιπό τών δογμάτων τοΰ έ
τους I 789. κτλ.»

Έπϊ τής § ί·.
«Έξαντλήσασα ή κυβέρνησις πάντα τά τής ΐΐει- 

θοΰς μέσα παρά τω πάπα, οφείλει τέλος πάντων να 
έξέλθη τής διφορουμένης εκείνης Θέσεως τής θανατη
φόρου εις πάντα τά συμφέροντα, νά κηρύξη ειλικρινή 
τήν πολιτικήν αυτής, καϊ νά μή έπιβάλλη τοΰ λοιτατ» 
προσκόμματα εις τήν νόμιμον έπιθυμίαν τών ιταλικά! 
λαών. ’Η κατοχή τής ’Ρώμης ή ούτως έπιζήμιος 
τά οικονομικά ημών δέν δύιαται πλέον νά εξακολουθή·1

Έπϊ τής 5. 1
«Ή Γαλλία δεν πρέπει νά έπεμβή εις τόν μαστι- 

ζοντα τήν 'Αμερικήν έμφύλιον πόλεμον' άλλά κηρψ" 
τει τρανώς, οτι ή συμπάθεια αΰτής δέδοται ταίς β0" 
ρείαις Πολιτείαις, ταίς προστατευούσαις τό δίκαιο» 
καϊ την ανθρωπότητα.

»’Η Γαλλία ελπίζει, ότι ή νίκη αύτιόν θέλει είτε- 
νεγκει τήν κατάργησιν τής άνθρωποδουλείας, κτλ.» |

Έπϊ τής S G- Ί|
«Μετά, λύπης όρώμεν άρχομέΐ’ην τήν κατά τοϋ λε

ξικού εκστρατείαν. Σκοπός αΰτής φαίνεται ή ιϊναμι 
ξις εις τάς εσωτερικός υποθέσεις ενός λαοί’ προτρ^ζ 
πομεν τίμ> κυβέρνησιν νά μή έπιδιώξη έκεΐσε ειμη Ρ^- 
νον τήν ίκανοποίησιν τώ>ν δικαίων ημών άπαιτήσεω»·1

Τήυ 9ιην τοΰ μηνός, παρουσιασθεϊς ό πρωθυπουργός ϊ 
Ρατάτζης ένώπιου τοΰ ιταλικού Κοινοβουλίου μετά । 
παντός τοΰ νέου ύπουργείου έξεθεσε τό πρόγραμμα 
αΰτοΰ, όπερ δι έλλειψιν θέσεως δέν δυνάμεθα να κα- 
ταχωρήσωμεν ολόκληρον. Είσϊ δέ τά ουσιωδέστερα 
αΰτοΰ μέρη τά εξής"

Τά πολιτικά ημών προηγούμενα, ειπεν ό νέος πρω
θυπουργός, έγγυώυται περϊ τής μελλούσης συμπερι
φοράς μας. Δέν θέλω υά ύποκρύψω τάς δυσχερείας 
καϊ τήν εΰθύνηυ τής θεσεώς μας. Ή ιϊποστολή ημών 
είναι τό όργανώσαι καϊ ενοποιείσαι τάς μέχρι τούδε 
κεχωρισμένας επαρχίας, τό έλευθερώσαι τας νταλίκας 
επαρχίας τάς μήπω συνταγείσας τω Ιταλικώ βασι- 
λείω. Έν ταίς έξωτερικαίς ημών σχέσεσι θέλομεν έ- 
πιζητήσει τήν αρμονίαν μετά τών λοιπών έθνών. Ή 
άπομονωτική πολιτική είναι άκατόρθωτος. Θέλομεν 
προσπαθήσει, ώστε μηδέν γεγονός, δυνάμευον νά έπη- 
ρεάση το μέλλον τής ’Ιταλίας, συμβή ανευ τής συμ- 
πράξεως τοΰ ήμετερου Κράτους.

Ώς πρός τήν Γαλλίαν, ούδέποτε θέλομεν λησμονή
σει, ότι εις τό χυθέν αίμα τών τέκνων της όφειλομεν 
κατά μέγα μέρος τήν ύμετέραυ άνάστασιν. Επίσης 
δέν θέλομεν λησμονήσει, οτι ή Αγγλία άείποτε ύπήρ- 
ξε Φίλος ήμέτερος. Κατά τάς σχέσεις ημών πρός τάς 
δυνάμεις θέλομεν διασώσει τήν ήμετέραν άξιοπρέπειαν 
καϊ ανεξαρτησίαν. Έπιθυμοΰντες τήν φιλίαν τών άλ
λων έθνών θέλομεν έιποκτήσει αΰτήν διά τής συμπε
ριφοράς ημών. Μή προκαλοΰντες οΰδ’ έν λόγω οΰδ' έν 
εργω θέλομεν αποδείξει, ότι δεν επιθυμοΰμευ να δια- 
ταράξωμεν τήν ειρήνην τοΰ κόσμου, επϊ τοΰ ρωμαϊκού 
ζητήματος. Θέλομεν ακολουθήσει τάς διασκέψεις τοΰ 
Κοινοβουλίου. Θέλομεν μεταχειρισθή τά ηθικά καϊ 
διπλωματικά μέσα. Τό ζήτημα τούτο έπροόδευσε με- 
γάλως διαρκούντωυ τών δύο τελευταίων ένιαυτών εν 
τή κοινή γνώμη, καϊ πρό πάντων έν Γαλλία.

Ό Κ. ’Ρατάτζης ιϊυαφέρει τάς συζητήσεις τής γαλ
λικής Γερουσίας και έγκωμιάζει τήν ιιγόρευσιν τοΰ 
πρίγκιπας Ναπολέοντος. Τά δε διπλωματικά μέσα 
περιορίζει εις τήν μετά τής Γαλλίας σύμπνοιαν. Περί 
δέ τών εσωτερικών πραγμάτων, τό ύπουργικου πρό
γραμμα αιτεί τήν χρηστήν συιιπραξιν πάντων των ι
κανών άυδρώυ. Παραδεχόμενου δε τό εθνικού πρό
γραμμα ύπόσχεται τήν έφαρμογήυ τών νομών καϊ των 
ημερησίων διατάξεων τών έψηφισμένων ύπό τοΰ Κοι
νοβουλίου, περϊ έθνικοΰ έξοπλισμοϋ. Υπόσχεται οίκο 
νομίαν εις άπαυτας τούς κυβερνητικούς κλάδους, πλήν 
τοΰ τών έξοπλίσεωυ. Θέλει παρουσιάσει τόν προϋπο
λογισμόν τοΰ έτους 1863 καϊ τήν κατάστασιν τοΰ δη
μοσίου ταμείου. Τελευτά δε επικαλούμενος συνδιαλ
λαγήν πάντων τών κομμάτων.

Ό Κ. Λάντσας αιτεί έξηγήσεις έπϊ τής ύπουργικής 
κρίσεως, ήτις προήλθεν άνεξαρτήτως τής ένεργείας τής 
κυβερνήσεως.

. Ό βαρών ’Ρικάζολης αποκρίνεται, ότι μ’ όλας τάς 
εΰνοίκάς αποφάνσεις τής Βουλής, διαφωνιαι τινες διε-

, μειναν. Τό ύπουργεΐον δέν ήτο βέβαιον, περϊ\τής έμπι- 
στοσύνης τής Βουλής καϊ τής έκ ταύτης προερχόμενης

. ηθικής έξουσίας. ’Επιθυμούν τό ύπουργεΐον νά άποφύ- 
γη διφορουμένην θέσιν παρητήθη. Μ' όλην δέ τήν έπι’-.

■ ϋυμίαν τοΰ Βασιλέως, τοΰ άναμεΐναι μεχρις αποφάν- 
σεως τοΰ Κοινοβουλίου, τό ύπουργεΐον ενόμισε δέον 
νά έπιμείυη. ('Επικροτήσεις έκτενεΐς).

Ό Κ. ’Ρατάτζης έπαινεΐ τήν ευθύτητα τών διαδηλώ
σεων τοΰ βαρίόνος ’Ρικάζολη.Ή συγκινητικωτατη αυτή 
συνεδρίασις, ήτις τιμά τά μέγιστα τήν Ιταλίαν καϊ 
πείθει τήν Εΰρώπην, οτι κατά πάντα είναι άξια τής 
ένδοξου ενότητάς της, διελύθη έν επικροτησεσι και α
λαλαγμούς χαράς.

Έπϊ τοΰ θέματος τούτου λαλοΰσα ή παρισινί) εφη- 
μερϊς τών Συζητήσεων λεγεΓ

«Πάσα πρότασις άπέβη εις μάτηυ" ή μια κατόπιν 
τής άλλης έκάησαυ καϊ δέν μένει είμή ή αιθάλη αΰ- 
τώ)ν. Περϊ τής ομοσπονδίας, ή Ραιμη είπε, « δεν 
θέλω.» περϊ τής έξαρχίας, ή ’Ρώμη είπε, «δεν θέλω.» 
Καϊ εις τήν έσχάτην πρότασιν, ο παπας αποκρίνεται" 
«Οΰχϊ, οΰδ' έγώ, οΰδ’ οί διάδοχοί μου" ουΟεποτε, ουδέ
ποτε !......... » Τοιουτοτρόπως, τό καλόν έξεπορεύθη έκ
τοΰ κακού, ή ιταλική ένότης έγένετο, και ο πάπας α 
κουσΐως ύπήρξεν ό πρώτιστος δημιουργός αυτής.»

Έν τούτοις ό αΰτ'ος πάπας, προσφωνώιν πρός τούς 
ιεροκήρυκας τής τεσσαρακοστής ειπεν’ «Αι εποχαι 
τών έπαναστάσεων είσϊν ώς αί άλώαι, ένθα ο Θεός 
αλωνίζει τόν σίτον αΰτοΰ" ο καλός σπόρος μενει, το 
δέ άχυρον ιιποχωρίζεται, 'ίνα π α τ η θ ή υπο τών 
π ο δ ώ ν κ αϊ β λ η θ ή ε ί ς π ΰ ρ.»

Τοιαϋτα έλάλησεν ό αρχηγός τής θρησκείας τής δο- 
ξαζούσης καϊ διδασκαύσης την ειρήνην, την ευσπλαγ- 
χνίαν, τήν έιγάπην, την ελεημοσύνην. Η η θρησκεία 
ήλλοιώθη, ή ό αρχηγός μαίνεται. 'Αλλ' ή θρησκεία ε- 
στϊν αναλλοίωτος ! άρα άποδοθήτω τω άρχηγω πάν 
ό,τι προσφέρει τοϊς υίοΐς τοΰ Θεοΰ.

Ή συνέλευσις τοΰ προβλεπτικού κομιτάτου έγενετο 
πολυαριθμοτάτη έν Γενούη κατά τήν 9ην τοΰ μεσοΰν
τος. ’Τπεριίνω τοΰ θρανίου τής προεδρειας κυμαίνονται 
αί σημαΐαι τής Ιταλίας καϊ τής Γαλλίας. Ό πρόεδρός 
Γαριβάλδης συγχαίρει εαυτόν όρων τούς αντιπροσώ
πους έθνους έλευθέρου, έθνους έπικροτουμένου ύπό τής 
οικουμένης συμπάσης.......... Έπεθύμει νά έβλεπε την

<βπϊ τών § 7 καϊ 8 κατακρίνεται ή σπατάλη τών 
οσ·[ων χρημάτων, ώς έκ τών εκτάκτων καϊ συμ- 
ηωτικών πιστώσεων' κηρύττεται,ότι μεταρρόθμισις ■ 

^χι,νορ·^0^ συστήματος δέν έπαρκεί εις θεραπείαν । °*'  /ίαχοΰ, άλλ’ ότι διπαιτεΐται ιϊληθής οικονομία. Έκ- 
άζεται θλίψις, διότι ή κυβέρνησις αναγκάζεται νά 

^βάλη νέους φόρους επιβαρύνοντας πρό πάντων τάς 
‘^ατι^σς τάξεις τής κοινωνίας.
^Έπϊ σή’ΐ § αίτεΐται ή συγκρότησες τών δημοτι- 

"ν συρ»β°υλίων Παρισίων καϊ Λυών, κτλ.
* βατά τήν συνεδρίασιν τής 7ης τοΰ μηνός, αί σπου- 
^φταται τών έιγορεύσεων υπήρξαν αί τοΰ μαρκεσιου 

jjteppo κα'ι ή τοΰ Κ. Πικάρδ.
•Q πρώτος αΰτών λαλήσας μετά τόν Κ. Γκυαρύ Δε- 

γώΚαϊυ,έπέλήφθη θαρσαλέως τοΰ περϊ τύπου ζήτηματος 
κα'ι έθρήνησε τήν διέπουσαν αυτόν δ ι κ τ ατ ω ρ ι α ν- 
'βσιθυμώ, ειπεν ό ρήτωρ, τήν παντελή έλευθερίαν τοΰ fiiffov’ άν δέν δύνασθε νά ύποστήτε αΰτήν, μή τοΰ λοι- I j περϊ τούτου λαλήσωμεν άλλά τότε έστε μετριο- 
<htK>v6<’ Ka'L θθ έγκαυχάσθε πλέον μηδέ περϊ τής ισχύοςI "σερ! τών δογμάτο>ν τοΰ 1789.Μετά τοΰτον ήγόρευσαν οΐ Κ.Κ. Λαφών δέ Σαϊντ 
Μ«>Ρ’ ° κ°μν!; δέ λά Τούρ καϊ ό βαρών δε Βωβερζερ I \αλήσαντες περϊ τής Αΰτοκρατορίας, περϊ Πολωνίας I βΚ· Ό Κ. Λαφών έσύγκρινε τήν άκατον τήν άλλοτε Ι (ορίσασαν τόν Καίσαρα πρός τό πλοίου το μετενεγ- I φν τόν Ναπολέοντα εις βοήθειαν τ5)ν κατακλύζόμε
νων τής Λυών, κτλ.

Αρξαμένης τής συζητήσεως τής § 1. ό Κ. Πικάρδ, I /ρ/όρευσε δεινότατα ύπέρ τής έλευθεροτυπίας. Συνα- I γβγών πάσας τάς κατα. καιρούς γενομένας π ρ ο ε ι- I ^οποί ή σεις τής έξουσίας κατά τών διαφόρων έφη- I μερίδων, άπέδειξε τό φρούδου τών κινησασών αυτας I αιτιών. Πολλάκις ό πρόεδρος διέκοψε τόν ρήτορα Ι προσκαλέσας αΰτόυ εις τά όρια. Πολλαϊ εγευουτο I γασμωδίαι, πολλά έπιφωνήματα καϊ πολλαϊ άντιρ- I ρήσεις ή έπιδοκιμασίαι" άλλ’ ό λόγος τοΰ Κ. Πικάρδ I άκποίησεν έντύπωσιν μεγίστην εις τήν Βουλήν, εις το I Κοινόν, εις τήν Γαλλίαν σύμπασαν καϊ τήν Εΰρώπην I ορού. Εσπέρας δέ έπελθούσης, ή συνεδρίασις άυε- I |3λη#η διά τήν 8ην μαρτίου.
Κατά τήν συνεδρίασιν τής 8ης ή συζήτησις έγενετο I ετι σφοδρότερα, άναλαβόυτος τόν λόγου τοΰ δεινοΰ I ρήτορος ’Ιουλίου Φάβρ. ’Ραγδαίος έπέπεσεν ό περι- I κλεής δικηγόρος κατά τής κυβερνήσεως. Άμα άρξά- I ρ,ενος τοΰ λόγου, ώνόμασε τήν ύπό τής έπιτροπής I ηνταχθεΐσαυ άπάντησιν, «σύνταξιν άξιωματικήυ.» I Ό πρόεδρος διέκοψευ, άντέλεξεν, ένουθέτησεν ό Κ. I Φάβρ έ.πέμεινεν έν πρώτοις, ό Κ. Όλιβιέρ ύπεστή- I ριξεν αΰτόν, έκάθησεν ό Κ. Φάβρ ειπών, ότι έιπαγο- I ρεύουσιν αύτω τό λέγειν. Έπϊ τέλους δε ήναγκάσθη I ιά όμολογήση έπϊ λόγιο τιμής, οτι έπικαλέσας σύν- I ταξιν ιιξιωματικήν, δεν ήννόει τήν ύπό τής κυβερνή- I εεως ΰπαγόρευσιν τής ιιπαντήσεως, καϊ ούτω πάλιν I άνέλαβε τόν λόγου. Θρασύς έγένετο καθ' ’όλου τό μή- I κος τής άγορεύσεώς του" προσέβαλε τήν κυβέρνησιν I πικρώς, ώς έπεμβαίυουσαυ εις τάς έκλογάς' κατεμυ I κτηρισεν αΰτήν, ώς δεσμεύουσαυ τον τύπον' ύπεστή- I ρίξε τάς ύττ’ αΰτοΰ καϊ τών τεσσάρων λοιπών συνα- I Άφωυ του έκφρασθείσας ιδέας έν ταίς μνησθείσαις I ιροπολογίαις, καϊ έκάλεσε τόν Αΰτοκράτορα Ναπο- I λέοντα «μ οναδικόν έφημεριδογράφον I τή ς Γ α λ λ ί α ς!» ώς δήθεν καθ' ΰπαγόρευσιν ή κα

ί τα συγκατάβασιν αΰτοΰ γραφομέυων πάντων τών έν I εν ταίς έφημερίσιν άρθριου.
Η συνεδρίασις έληξε τήν 6ην καϊ ώρας τήν έ- I «πέραν.
Ίπόνοιαί τινες καί ένδείξεις έδόθησαυ εί? τήν κυ- I βερυησιν περϊ μελετωμέυης τίνος έπιδείξεως. Κατά I «υνεπειαν έκρατήθησαν άτομά τινα έν ταίς έπαρχίαις' I εν ΐϊαρισίοις δέ ό 'Ρωμοΰνος Κ. Γανέσκος ό συυτά- I *της  τοΰ ΚυριακάτικουΤαχυδρόμου, ό λι- I 8ανωτόν καϊ σμύρναν καίων προ τών προθύρωυ τής I ^φηλής Πύλης.
0 θηριώδης κακούργος Δυμ.ολλάρδ, ό πολυαρίθ- Ι> αους υπηρέτιδας κόρας ιιποπλανήσας, παραβιάσας, I φονεύσας καϊ έυταφιάσας, περϊ οΰ ά.λλοτε έλαλήσα- I άψ, καταδικασθεϊς εις θάνατον έκαρατομήθη τέλος I (ις Μουτλυέλ τήν 8ην μαρτίου περϊ τήν 6ην εωθινήν I «>pav έυώπιον συναγωγής λαού πολυαρίθμου. Άπέ- I «ανευ ώς έζησευ" άπαθής δηλονότι καϊ ιιτίθασσος ώς I ν<ιινα.Ο έπϊ τών οικονομικών υπουργός Κ. Φούλδ δι άυα- I Φοράς του πρός τόν Αΰτοκράτορα καταδεικνύει τήν I ΛίΤυΧιαι' τ?ψ τροπής τοϋ έθνικοΰ δανείου. Τό ολον I \Τοΐς· 0/9, παλαιόν τε καϊ νέου, προστιθεμένου καϊ 

του ί τοϊς 0 0 άνέβαινεν εις 174,151,366 φράγκων, I τα 131,257,750 έτρίιπησαν. Ό Κ. Φούλδ λέγει, I °nl,KaTa'7l'l'eTai νά έξαλείψη άπό τοΰ μεγάλου βι- I 7Λ·ίου τής έγγραφής τά χρέη ί καϊ 44 τοϊς 0 θ, ών τό I Λθν μόλις συμποσοΰται σήμερον εις 42,893,61 6 φρ. I ! ί^ΑΑΙΑ.— Ή παραίτησις τοΰ Κ. Καρδόβα δέν έ- I yl'€To/ δεκτή έν δέ τώ νέω ΰπουργείω διωρίσθη ό έκ I ^°σκανης γερουσιαστής Κ. Πόγγις (1’oggi) υπουργός I χορτοφυλακείου. Βεβαιοΰται δέ, ότι ό Κ. ’Ρα- I ίΓ - επρότεινευ εις τόν στρατηγόν Δουράυδου νά I το έπϊ τών εξωτερικών ύπουργεΐον.

ιδέαν ταύτην τής αδελφικής ένότητος έκτεινομένην πέ
ραν τών ’Τίλστεο»’. Ό λόγος αΰτοΰ έπευφημίσθη μετ’α
λαλαγμών.

Ό Κ. Κουνε’ος λέγει, ότι ή παρουσία τοΰ Γαριβάλ- 
δου θέλει ιϊποδείξει εις τήν Εΰρώπην τήν ομόνοιαν τής 
ιταλικής δημοκρατίας, ής τό πρόγραμμά έστιν ή ε
κτέλεσες τής καθολικής ψηφοφορίας τής 2.6ης Οκτω
βρίου. Ή κυβέρνησις ουφειλευ, ιιντϊ νά έκπτοηται, να 
χαίρεται διά τήν ενωσιν ταύτην, κτλ.

Άναγνωσθεντων τών πρακτικών τής παρελθούσης 
συυεδριάσεως, χειροκροτήσεις έκάλυψαν τήν φωνήν 
τοΰ άναγιγνώσκοντος, ότε διήρχετο τον παράγραφον 
τόν σχέσιν έχοντα πρός τήν υπέρ άνακλήσεως τοϋ Μα- 
τσίνη άναφοράν, καϊ φωναϊ μεγάλαι ήρθησαν λεγου- 
σαι' Ζήτω ό Ματσίνης !

Έξ ιδιαιτέρων έπιστολ'ών έκ ’Ρώμης πληροφορου- 
μεθα, ότι ή παππαδοκρατία νέας ετοιμάζει ληστρικας 
έκδρομάς διά τάς νεαπολιτανικάς χώρας κατα το ε- 
περχόμενον έαρ. Και ημείς λέγομεν, νέα ετοιμάζει 
σφάγια εις τόν βωμόν τής έπαράτου παππαδικής κα- 
κεντρεχίας.

ΑΤΣΤΡΙΑ.—Οΰδέν νέον κακόν έν ταίς καισαρί" 
καις χώραις. Ή άναργυρία προβαίνει ιορυομένη" ή 
ένοπλος ειρήνη καταμαστίζει τούς λαούς και απογυ- 
μνοΐ τό δημόσιον" πάντες οί αΰστριακοϊ σκοποί κρά- 
ζουσιν όμοφώνως τό τίς εί ! καϊ πάντες λαμβάνουσι 
μίαν άπόκρισιν, τό «λαός ειρηνικός !» Πού θελει κα 
ταντήσει τό πράγμα; οΰδεϊς οίδε, διότι, οΰδεϊς επι
τίθεται, καϊ πάντες προβλέπουσι, διότι πάντες εις 
απραξίαν δοθέντες άφησαν τόν χρόνον νά θεραπεύση 
τόν ασθενή, όν οΰδεϊς ιατρός, οΰδέν φαρμακον ω
φελεί.

Έν τούτοις ό ασθενής, κατά τάς έκ Βερωνης αλλε
παλλήλους έπιστολάς, όχυροΰται περϊ τόν Παΰον. 
Πρόκειται μάλιστα περϊ έγέρσεως οχυρού στρατο
πέδου έν Πολεζίνη,' δι όπερ δαπανηθήσονται ΰπερ τα 
δέκα εκατομμύρια δραχμών.

Ό ΰποστρατάρχης Βένεδεκ έξέδοτο διαταγάς τας 
αΰστηροτάτας, όπως μεγίστην έφιστώσι προσοχήν οι 
φυλάσσοντες τά μεθόρια.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ.—Ή υπουργική κρίσις καϊ έν Βερο
λίνο) ’έλαβε πέρας" τό υπουργείου παρητήθη σύσσω
μου. Παρητήθη, πρόφασιυ εΰρόν ασήμαντου, τήν ύπό 
τής Βουλής παραδοχήν δηλονότι τής προτάσεως τοΰ 
Κ. Χάγγευ περϊ λεπτομερούς συντάξεως τοΰ προϋπο
λογισμού’ τούτο δέ, ίνα μή παραιτηθή, ένεκα μεγάλου 
τίνος ζητήματος, τοΰ περϊ στρατού ή τοΰ περϊ γ ε ρ- 
μαυισμοΰ. Τό παραιτηθέν υπουργείου έξεπροσώ- 
πευε μάλλον τήν θέλησιν τοΰ μήπω συνταγματισθέν- 
τος βασιλέως Γουλλιέλμου, ή τάς δοξασίας τής Βου
λής, τής κατά μεΐζον μέρος έκ φιλελευθέρων καϊ λίαν 
γερμανιζόντωυ συνισταμενης μελών. Επομέ
νως δέν ήδύνατο νά κυβέρνηση κυλινδούμενον έν μέσω 
φιλελευθέρας Βουλής, δεσποτικής Γερουσίας, δυσα- 
νασχετοΰντος λαού καϊ τυραννόφρονος Βασίλειος.

Ας ίδωμεν κατά πόσον έν Πρωσία ή θελησις τοΰ 
θεοστέπτου Βασιλέως θέλει ύπερισχύσει κατά τής 
θελήσεως τοΰ θεοπλάστου λαού. Έλεγετο καϊ λέγε
ται νΰν έν Βερόλίυφ περϊ διαλύσεως τής Βουλής. 'ϊΐλλ' ήλθεν άρει γε καϊ ό Βασιλεύς Γουλλιέλμος εις 
τοσαΰτα άνοιας μίτρα;

Τέλος πάντων έδημοσιεΰθη καϊ ή διακοίνωσις τής 
Αυστρίας καϊ Πρωσίας πρός του εκλέκτορα τής Ές 
περϊ συυταγματισμοΰ αΰτοΰ. Ή διακοίυωσις 
αύτη συμβουλεύει του άτίθασσου έκεΐυον ηγεμονίσκου 
νά παραδεχθή τό Σύνταγμα τοΰ έτους 1831.

Περίεργου πράγαα ! δύο δεσπόται καϊ δυσανασχι- 
τοΰυτες ύπό τό βάρος τοΰ είκωυικοΰ αύτίον συνταη- 
ματισμοΰ, συμβουλεύουσι τρίτου δεσπότηυ καϊ θαρ- 
σαλέως άπωθοΰυτα τόν συνταγματισμόν, υά γείνη 
συνταγματικός. Ή κοινή παροιμία έχει δί
καιου λεγουσα' «μή θεώρει τό τϊ έγώ πράττω, αλλα 
πράττε ό,τι έγώ συμβουλεύω σε.»

Είχομεν ήδη γεγραμμένα τά άνωτέρω ρήματα περϊ 
Βασιλέως τής Πρωσίας, ότε έλάβομευ τό επόμενου 
έκ Βερολίνου άπό TIj?? μαρτίου τηλεγράφημα" «Δια 
βασιλικού διατάγματος ύπό σημερινήν ημερομηνίαν 
καϊ προσυπογεγραμμενου ύφ' όλων των παλαιών υ
πουργών, πλήν τοΰ Κ. Βίθμαν Χόλβεγγ, ή Βουλή 
τώ>υ άυτιπροσώπων ΔΙΕΛΤΘΗ, αί δέ συνεδριάσεις 
τής Γερουσίας άνεστάλησαν. Οί βουλευταϊ άπεχω- 
ρίσθησαν τρϊς όμοφώνως βοήσαντες τό «Ζήτωό 
Βασιλεύς!» (Τ'αΰτά είχον έπιφωνήσει καϊ οί έ
σχατοι έν ’Αθήναις διαλυθέντες βουλευταϊ.)

Ή Γραφή λαλεΐ μόνον περϊ λαών ύπό τοΰ Κυρίου 
μωραινοαένων.

Τηλεγράφημα τής ! 1 ης μαρτίου έκ Φραγφόρτ άγ- 
γέλει, ότι ή ήμιεπίσημος έ φ η μ ε ρϊ ς τοΰ Κ ά σ σελ 
διατείνεται, ότι αί κυβερνήσεις τής Παυαρίας καϊ τής 
Βυρτεμβέργης συνεφώνησαν υά μή παραδεχθώσι την 
γαλλοπρωσικήν έμπορικήν συνθήκην, κα'ι να. άπευ- 
θύυωσι περϊ τούτου υπόμνημα πρός τό ανακτοβούλιου 
τοΰ Βερολίνου. Προςθέττει δέ ή έφημερϊς αΰτη, ότι 
καϊ αλλαι κυβερνήσεις δευτερεύουσαι (άνάγνωθι τρι- 
τευουσαι), σκοπεύουσι υά πράξωσι τ' αΰτόυ.

Ή αΰτή’Λέφημερϊς λέγει, ότι ή κυβέρνησις τού Βα-



176 (fr;) ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΑΡ. TOT Ρ,ΡΕΤΤ. ΑΣΤΕΡΟΣ. ΜΑΡΤΙΟΥ 13, 1862.

δεν μελετά νά διαμαρτυρηθή κατά τής προτασεο)ς^ τής 
Πρωσίας καί τής Αύστρίας περί συνταγματισμοΰ τής 
έλεκτορικής "Ες.

ΣΟΤΗΔΙΑ.—Καί ένταύθα ή ακάθεκτος δύναμις 
ελκει τούς λαούς πρός τήν ένωσιν καί τήυ έλευθερίαυ' 
τό δέ λίαν παράδοξου, οτι έυ Σουηδία ή κυβέρνησις 
αύτή, ό βασιλεύς αύτος προτείνει καί προετοιμάζει 
τήν άναθεώρησιν καί τήν βελτίωσιν τής συμβασεως, δί’|ής άλλοτε ήνώθησαν ή Σουηδία καί ή Νορβεγια.

Ή περί άλλαγής ύπουργεΐου φήμη διε·φευσθη αυ- 
θεντικώς.

ΑΝ ΑΤΟ ΑΗ.—Τηλεγράφημα, έκ Κωνσταντινουπό
λεως, έλθόυ θαυμάσια τά τουρκικά πραγματα παρι- 
στά, καί τόν σερδάρ Όμερ πασσάν νικητην και τρο- 
παιοΰχον έυ Έρτσεγοβίνη άγγελει. Τα παυτα εκυ- 
ρίευσεν ό ύπ’ αύτόν ένδοξος στρατός, λεγει το ηλεκ 
τρομαγνητικόν τής Τουρκίας σύρμα' το δε Διβανίου, 
ίδόν τήυ έυοχήν τώυ Μουτευεγρίνωυ εις τα επαναστα
τικά κινήματα, ώς έκ τών έσχάτως έυ τή Συνελευσει 
αύτώυ γενομένωυ έξηγήσεων, έγνωστοποιησε προς τας 
δυνάμεις, ότι άπεφάσισε νά θέση τέρμα εις το σύ
στημα τής φειδοΰς καί τής έπιεικείας καί να κήρυξή 
πόλεμου κατά τού Μοντευέγρου, καί νά εξολοθρεύση 
αύτό! Διαφυλάξη Κύριος ό Θεός τούς χριστιανούς 
άπό τής τουρκικής μαχαίρας' τούς Μοντευεγριυους 
πρό πάντων, οιτινες έπί δύο όλους αιώνας ακαταπαυ- 
στως υικώσι τούς Τούρκους. 'Ελπίσωμεν, οτι το εις 
τάς φλέβας τοΰ έκρέμ σερδάρη ρέου χριστιανικόν 
αίμα θέλει κινήσει αύτόν είς εύσπαγχνιαυ.

Καί ταΰτα μέν πάντα, κατά τά λεγάμενα τής Κων
σταντινουπόλεως.

Αί δέ έξ Αύστρίας ειδήσεις, κατ' αύτάς μάλιστα 
τάς λίαν τουρκοφίλους αύστριακάς έφημερίδας, τά- 
ναντία λέγουσι καί έπαναλαμβάνουσι, παριστωσαι 
τόυ Όμέρην ούχί μόνου μή κύριον τής αποστασίας, 
άλλά μή δυνάμευον νά έξέλθη πέραν τώυ καταυλι- 
σεών του' αί δέ πρός τούς άποστάτας προσφοραι και 
αί έμμεσοι ραδιουργίαι αύτοΰ, είς έπίτευξιυ λειποτα- 
ξιώυ, σφόδρα συυάδουσι^ πρός^τάς έξ Έρτσεγοβίυης 
αφικυουμένας ειδήσεις.

Εύτυχώς γιγνώσκομεν τό έυ Λουδίνω διαπραγμα- 
τευόμενον νέου τουρκικόν δάνειον, καί δυνάμεθα άκρι- 
βώς νά έξηγήσωμεν πρός τινα σκοπόν ή Κωνσταντι- 
υούπολις έπινοεΐ καί κηρύττει θριάμβους, ότε δεν 
ύπάρχουσιν είμή ραδιουργίαι τουρκοαυστριακαί. "Ο
ταν γείυη τό δάνειου (έάν γείνη), τότε ο τηλέγραφος 
τοΰ Βοσπόρου θέλει είπή τό τετριμμένου αύτοΰ καί 
άυαπόφευκτον γιαγγλισχ όλ υ τ ο ύ, καί ή έυ- 
τροπή διανέμεται έξ ήμισείας είς τούς έπινοήσαντας 
καί είς τούς πιστεύσαντας. όπως πάντοτε συμβαιυη.

Ό άντιβασιλεύς τής Αίγύπτου άνεβίβασε τόν αριθ
μόν τώυ είς Σουέζ έργατών είς 25,000 καί προτίθεται 
νά ιϊναβιβάση αύτόν είς 40,000, έάν χρεία ή. Ή διώ- 
ρυξ τοΰ γλυκέος ΰδατος έν βραχεί περατοΰται καί 
παραδίδεται είς τήυ συγκοινωνίαν. Ό άντιβασιλεύς 
σκοπεί νά μεταβή είς Παρισιους κατ' άπρίλιον' ό 
πρέσβυς τής ’Αγγλίας, καθ' ά λέγεται, προσπαθεί 
να άποτρέήτη αύτόυ λέγωυ, ότι κατα τό έρχόμευου 
έαρ τά πράγματα τής Άυατολής θέλουσι ταραχθή......

ΕΛΛΑΣ.— Οί έξ Αθηνών άυταποκριταί ήμών λε· 
γουσιν, ότι ή κυβέρνησις διέταξε τούς δημοσιογρά
φους πάντας, ΐνα μή δημοσιεύωσιν ειδήσεις περί τών 
Ναυπλιέων άλλας, πλήν τών ύπό τής έξουσίας άναγ- 
γελλομένων. "Επεται έντεΰθεν, ότι έκ τώρ ελληνικών 
έφημεριδωυ μόνον έπισήμους πληροφορίας δυνά- 
μεθα να μανθάνωμευ. Όμολογοΰμεν, ότι έν τή απο
ξενώσει ήμών ταύτη έπιθυμοΰμεν καί τινας άση
μους πληροφορίας. Αί έξ 'Αθηνών, Σύρου καί Πα- 
τρών επιστολαί παρέχουσιυ ήμΐν άσήμους πολλάς, 
αλλα πώς νά δημοσιεύσωμεν αύτάς άφοΰ άπασαι είσί 
σκανδαλώδεις; 'Ανάγκη λοιπόν πάσα νά περιορισθώ- 
μεν εις τηλεγραφήματα, έπίσημά τε καί άσημα, καί 
είς άλληλογραφίας ξένων έφημεριδωυ, οϊου άγγλικώυ, 
γαλλικών, γερμανικών καί άλλων.

Τηλεγράφημα έκ Μασσαλίας διϊσχυρίζεται, ότι οί 
Ναυπλιεΐς ούχί μόνον δέν πολιορκοΰνται, αλλ απε
ναντίας κατέχουσι τά πέριξ τοΰ φρουρίου, συμποσού- 
μευοι άπαντες είς 6,000 έθελοντών καί 2500 τακτι
κών στρατιωτών, καί λαμβάνοντες έκ Σύρου καθεκά- 
στην έφοδια καί τροφάς, μ' ολον τόν ύπό τής κυβερ
νήσεως επισημως κηρυχθεντα άποκλεισμόυ τοΰ άργο- 
λικοΰ κολπου. Το αύτό τηλεγράφημα λέγει, οτι ή κυ- 
βερυησις εκκενοΐ τας φρουράς τών έπαρχιών καί συν
αθροίζει στρατεύματα είς Αθήνας, ίνα κατόπιν άθρόα 
επιπεσωσι κατα τών έπαναστατών, καί ότι έυ Ή- 
πειρω καί Θεσσαλία, συυεταράττοντο οί λαοί.

’Επιστολή τις έξ 'Αθηνών άπό 21ης τοΰ άπελθόν- 
τος φεβρουαρίου πρός τήν βελγικήν έφημερίδα ό 
Βορράς έπισταλεΐσα παριστα οίκτράν τήν κατά- 
στασιν τής 'Ελλάδος. Έυ τή πρωτευούση, λέγει ό 

γράφων Γάλλος, σιγή νεκρική κατέχει τον λαόν' οτι 
κατά την έφοδον τών βασιλικών στρατευμάτων κατα 
τών άντιβασίλικώυ, εις τά προοχυρώματα αυτών, 100 
έφονεύθησαν στρατιώται βασιλικοί, και ο στρατηγός 
Χάν συν τω επιτελείο) αύτοΰ παρ' ολίγου εφονευετο, 
έάν ό σωλήυ της έν τω μέσω τοΰ κύκλον αυτών πεσού- 
σης βόμβας δέν ητο μακρότερος τοΰ δέοντος. Προσ 
θέτει δέ, ότι μόνη η δραστηριότης τοΰ άξιωματικοΰ 
Πετμεζά διέσωσε τό πυροβολικόν τώυ βασιλικών.

Ή αύτή έπιστολή λέγει, καί ό τηλέγραφος έπιβε- 
βαιοΐ, οτι άμνηστεία έδημοσιεόθη την 21 ην φεβρουα- 
ρίου διά πάντα έπαυαστάτην, όστις ήθελευ έγκαταλεί- 
■φει τό στρατοπέδου τών ιίντιβασιλικών καί προσέλθη 
είς την έπιείκειαν τοΰ βασιλέως, πριν ή γείνη εναρξις 
τοΰ κανονοβολισμοΰ κατά τοΰ Ναυπλίου. Όμολογοΰ- 
μεν, ότι δέν έννοοΰμεν καλοις τις ο μελλων κανονοβο- 
λισμός και πόθεν άρξεται, άφοΰ ήμισειαυ ώραν πρό 
τών τειχών τοΰ Ναυπλίου οί έπαναστάται διατελοΰ- 
σιν έν όχυρώμασιν. Είκάζομεν επομένως, ότι ο έν λόγω κανονοβολισμός άρξεται διά θαλασσής, όπερ δυσ- 
κολευόμεθα νά πιστεύσωμεν, ούχί διότι τό ύπουργεΐον 
υποχωρεί ένώπιον σφαγής αθώων γυναικοπαιδών, 
άλλά διότι τά πλοία μάλλον ή τα τείχη τοΰ Ναυ
πλίου ΰπόκεινται είς φθοράν.

Τηλεγράφημα έκ Τεργέστης άπό 6ης τοΰ μηνός, 
κομίζον ειδήσεις έξ ’Αθηνών άπό X ης λέγει, ότι δέν εΐ
χον έπαναλάβει οί βασιλικοί τήν κατά τών άντιβασι- 
λικών έφοδον, ιιναμένοντες έπικουρίας. Προσθέτει δέ, 
οτι ό Κ. Σπ. Τρικούπης διωρίσθη καί ό πρέσβυς τής 
Γαλλίας Κ. Βουρρέ έδέχθη, νά ΰπάγωσιν είς Ναυ
πλίου, όπως νουθετήσωσι τους έπαναστάτας. Ό γαλ
λικός τύπος δέν πιστεύει τήν παραδοχήν τοΰ γάλλου 
πρέσβεως" ημείς πιστεύομεν ότι ήθελε δεχθή, έάν 
τοιοΰτόν τι έπροτείνετο αύτώ, άλλ’ ότι ήθελε προτεί
νει όρους άπαραδέκτους ίσως υπό τής έλλην. κυβερ
νήσεως.

Τηλεγράφημα έκ Τεργέστης άπό 1ης τοΰ μηνός α
ναγγέλλει, ότι οί έπαναστάται απεύθυναν υπόμνημα 
πρός τούς αντιπροσώπους τών τριών προστατίδωυ τής 
Ελλάδος δυνάμεων διαμαρτυρούμενοι, καί ότι άπέρρι- 
■φαν όλοτελώς τήυ προσενεχθεΐσαν άμνηστείαυ.

Ό άγγλικός τύπος καί πρό πάντων ή υπουργική 
έφημερϊς τά Ή μ ερ ή σ ι α Χρονικά καταφέρονται 
πικρότατα κατά τής Έλλ. κυβερνήσεως καί ιδίως 
κατ' άυενθύυων προσώπων. Αί γαλλικαί έφημερίδες καί 
αί βελγικαί όμοΰ ούδενός τών κυβερνώυτωυ τήν Ελ
λάδα φείδονται. Ή βιενναία έφημερϊς, ό Τ ύ π ο ς, ά- 
ποκαλεΐ τούς "Ελληνας πάντας ληστής. 'Απορείτε;...

Ή παρισινή έφημερϊς, ό Τ ύ π ο ς, δημοσιεύει τη
λεγράφημα λόγον, ότι οί Ναυπλιεΐς άδιαλείπτως κα 
ταρτίζουσι τά οχυρωτικά και ύπερασπιστήρια αύτών 
έργα' οτι έν πά,ση έξόδω αύτών, ή έφόδω τών βασιλι
κών νικώσιυ' οτι κατά τά έξω τοΰ Ναυπλίου οχυρώ
ματα αύτών έχουσι κανόνια τεσσαράκοντα οκτώ, υλι
κόν, έφόδια καί τροφάς έν αφθονία, ένω οί βασιλικοί 
στερούνται πολιορκητικών μέσων. Τούτο δέν φαίνεται 
παράδοξον' διότι οί έπαναστάται κατέχουσι τό μονα
δικόν όπλοστάσιον τοΰ βλλ. Κράτους, οί δέ βασιλικοί 
έχουσι μόνον πεδινά κανόνια καί ταΰτα σμικρά.

Έλάβομεν καί άνέγνωμεν τήν ιστορίαν τής «ελλη
νικής ’Εθνεγερσίας» τοΰ Κ. Φίνλεύ. Ούδέποτε έθεω- 
ρήσαμεν σωφρονοΰντα τόυ άυδρα καί τοι όντα πολίτην 
ειρηνικόν, στρατιώτην άβλαβή, λόγιου άκακου, σύμ- 
βιου ήπιου. Ό εύλογημένος ξαυαμωράθηκε, καί 
αυτί, ώς άληθής υίός τής Άλβιώνης, άπαξ ξ α υ α μ ώ
ρα θ εί ς, νά αύτοχειριασθή κατα σώμα, ηύτοχειριά- 
σθη ηθικώς. Οί συμπατριώται αύτοΰ τό ομολογοΰσιυ' 
ήθέλησε νά γράφτη ιστορίαν καί 'έγραφε λίβελλον, μή 
έχοντα ούδε καν τό άττικόν άλας τής καθ' ήμών σα- 
τύρας τοΰ 'Αβούτ.

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ.—"Αμα συυεδριασάσης τής νέας 
Βουλής, ό πρόεδρος Λιβαδάς προσεκάλεσε τούς βου- 
λευτας να εκφρασωσι τας εύχάς των όπερ τής έυώσεως 
τών Ίονίων νήσων μετά τής Ελλάδος. Πεποίθαμεν, 
ότι τήν ώραν καθ' ήυ γράφομευ ή Βουλή έκήρυξε παμ- 
■φηφεί τήν ύτιέρ τής ενώσεως ΘΕΛΗΣΙΝ αύτής. Δόξα 
καί τιμή τοίς Ίονίοις ! Παραπέμπομεν τόυ αναγνώ
στην είς τό περί ’Αγγλίας κεφαλαίου τοΰ παρόντος 
παραρτήματος.

ΑΜΕΡΙΚΗ. — Τα τελευταία κατορθώματα τώυ 
Βορείων έπασχολοΰσιν άδιαλείπτως τήυ μεγάλούπο- 
λιν ήμών. Ή ίιλωσις τής νήσου Τόανοκ έυ τή βορεία 
Καρολίνη, τοΰ Σπρίγγφείλδ έυ Μισσουρί, τοΰ Βάου- 
λιγγ Γρήν έν Κεντούκυ, καί τώυ φρουρίων "Ευρυ καί

Δόυελσων έν Τέννεσει, παρέσχεν, ώς λέγεται, ύπέ 
τούς τετρακισμυρίους αιχμαλώτους είς τούς Όμοσπον 
δικούς, ανάλογου αριθμόν όπλων, εκατόν κανόνια 
πληθύυ έφοδίων καί τροφών. Αί ζημίαι αύται, ώς 
βαιοΰσιυ αί άλληλογραφίαι, άποτελοΰσι τό πέμπτη 
μόριου τής ολικής δυνάμεως τών 'Ανθενωτικών, οΐτιν^ 
φαίνονται άποκαρδιούμενοι. "Αλλοθεν, ό χρόνος 
θητείας μεγάλου μέρους τών έθελοντώυ αύτώυ λήγ(ι 
οι δε στρατιώται ούτοι υπό τό κράτος τοιούτον εύρ^ 
σκομευοι φόβου άρνοΰυται άνακατάταξιν' ή δέ μετρί(ί. 
πάθεια τής κυβερνήσεως τών Ήνωμ. Πολιτειών έπαυ. 
ξάυει τήυ είρηνοποιάν τάσιυ τώυ άνδρών έκείυων, 0£, 
τινες όσημέραι έπανέρχονται είς ενωτικά φρονήματα 
Τοιουτοτρόπως οί στρατοί τώυ Νοτίων καθ' έκάστιρ 
διαλύονται, άνευ μαχών,, άυευ οργής, οϊκοθεν καί έχ 
τής φύσεως τώυ πραγμάτων. Άλλ’ όπως καί άν έχ^ 
δέν πρέπει νά πιστεύσωμεν, ότι ή άπώλεια τών Νο
τίων άφίκετο είς τό τέρμα αύτής. Τπάρχουσιν είσέη 
προσκόμματα μέγιστα, άτινα οί Βόρειοι όφείλουσι 
νικήσωσι, πριν ή φθάσωσιυ είς τάς καθ' αύτό μεσημ. 
βρινάς χώρας, καί τοι ΰποτεθέντος, ότι δύνανται έν τά- 
χει υά ύποτάξωσι τάς μεσαζούσας έπαρχίας. 'Απαι
τούνται εισέτι μεγάλαι θνσίαι, μεγάλοι άγώυες, μ(. 
γαλαι και πολλαί υικαι, πριν ή οί 'Ομόσπονδοι εισ- 
έλθωσι νικηταί έν τή μεγάλη δεξαμενή τοΰ Μισσίσ- 
σιπή. "Αλλοθεν ή χρηματική κρίσις είναι μέγα δεινοί 
τοίς Βορείοις' διά τούτο καί ό έπί έπταετίαν ά,νεκλε- 
χθείς πρόεδρος τώυ Νοτίων Ίέφφερσων Δάβη προσ- 
φωνών έπί Συνεδρίου εΐπεν, ότι ή άναργυρία τών Βο
ρείων εΐυαι ό μέγας σύμμαχος τώυ Νοτίων, καί ότι ή 
άναγνώρισις αύτών ύπό τώυ ξένων δυνάμεων θέλει έ- 
πενέγκει νίκην καί θρίαμβον............... "Ας ίδωμεν.

Αί άπό τής 2\ης φεβρουαρίου έκ Νέας Ύόρκης ει
δήσεις είσίν ασήμαντοι καί τό πλεΐστου αδέσποτοι η 
αντιφατικοί.

Αί άπό τής 22ας τοΰ αύτοΰ λεγουσιν, ότι ό ύπατοι 
διοικητής τής πόλεως Κλάρκσβιλ παρεκάλεσε τούς 
Όμοσπονδικούς νά καταλάβωσι τήν πόλιν έκείνην, 
"Οτι τό νομοθετικόν συνέδριου τοΰ Τένυεση συυεκλή- 
θη, ιυα διασκεφθή περί έπανόδου είς τήν"Ενωσιν. Ά- 
δεται, ότι σώματα έκ πολυαρίθμων συγκείμενα άν
δρών ανθενωτικών έπιστρέφουσιν έκ Μανασσάς. Ή 
Κολοΰμβος δέυ έξεκενώθη.

Αί άπό 26ης ειδήσεις λέγουσι τάδε' Φήμαι άντιφα- 
τικαί διατρέχουσι περί έκκευώσεως τής Νάσχβιλ ύπο 
τών Ανθενωτικών καί τής κατοχής αύτής ύπό τών Ό- 
μοσπονδικώυ. Μάχη προμηυύεται περί τήυ Νάσχβιλ, 
Τρισχίλιοι έκ τώυ έυ Δόνελσωυ άλωθέυτωυ Μεσημ
βρινών ήτησαυ τήυ είς τά όμοσπουδικά συντάγματα 
κατάταξιυ αύτώυ. Φρονοΰσιυ οί είδότες, οτι ό παρέ 
τόυ Ποτομάκ ποταμόν στρατός θέλει έν βραχεί προ
χωρήσει.

Έτεραι ειδήσεις τής αύτής χρονολογίας λέγουσι 
Φήμη διεδόθη, ότι ή Νάσχβιλ έξεκενώθη άμαχητεί. 
"Οτι τό Συνέδριου παρεδέχθη τέλος τό περί τραπεζι
κών γραμματίων νομοσχέδιου.

Ό πλοίαρχος Γόρδων, ό δι ιίνθρωπεμπορείαυ δικα- 
σθείς καί καταδικασθείς δεν έπέτυχε χάριν, καί ά- 
πηγχονίσθη. Το μέτρου τούτο νέου έπιφέρει κτύπον 
κατά τώυ οπαδών τής δουλείας.

ΜΕΛΙΚΟΝ.— Αί τελευταίοι ειδήσεις, άς έκ Με
ξικού έχομεν φθάνουσι μέχρις 8ης φεβρουαρίου. Κα
τά πάντα τά φαινόμενα, ή διαφορά θέλει λυθή είρη- 
νικώς. Οί Μεξικανοί άδελφοποιοΰυται μετά τών Γάλ
λων, άλλά φαυατικώς καταδιώκουσι τούς 'Ισπανούς, 
καί αί δολοφονίαι δέν έλλείπουσι. Ή περί έπιδηρα- 
κής νόσου φήμη διαφ-εύδεται.

Ό πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών, άπαντων 
είς τήυ διακοίνωσιν τών τριών κατά τοΰ Μεξικού συμ- 
μαχησασών δυνάμεων συγχαίρει αύτάς, ώς μηδεμιαν 
εχούσας πρόθεσιν έπηρεάσεως έπί τοΰ κυβερνητικόν 
συστήματος τών Μεξικανών. Κηρυττόμενος δέ ουδέ
τερος, πρός τε τό Μεξικού καί τάς άντιπάλλους αυ
τού τρεις δυνάμεις, διατρανεΐ τήν πρός άμ,φότερα τέ 
μέρη φιλίαν αύτοΰ.
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