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Ε 1 Δ Ο Π Ο I Η Σ Ε I Σ 
(ADVERTISEMENTS.)

Ο ΤΕΛΕ1ΟΠΟΙΙΙΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ

ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ 1861 ΤΟΥ ΟΥΑΙΤ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ.

ΈθεωρήΟη ύπό περπίου όια/.οσίο'ν ιατρών όις ή άποτελε- 
σμ.χτι/.ωτερα εγ&όρεσις είς την θεραπείαν της εντεροχοίλης. 
Χρησις χαλυβόίνου ελατηρίου, πολλάκις επιβλαβή έχοντας 
αποτελέσματα, ό'εν γίνεται’ είναι απαλόν ύπόοεμα περί τό 
σώμα όεόεμένον, ενώ ώς άνθισταμένη όΰναμις υπάρχει τό 
προσκεγάλαιον καί τό π ρ ο ν ο μ. ι ο ΰ χ ο ν μ ο
χ λ ί ο ν εύκολώτατα καί εγγύτατα προσαρμοζόμενα, ό οτε 
ουόαμώς (ραίνονται’ όύναται όέ τις καί κοιμώμένος νά ρ^ρη· 
ΪΙεριγραρην οΰναταί τις νά λάβρ άμα αιτήσει, καί ό επί- 
οεσμος άποστέλλεται οιά του ταχυόρομείου, άν άποστα/ή 
πρός τον εργοστασιάρχην Mr WHITE, 228, Piccadi-ly, 
London, ή περίμετρος τοΰ σώματος, δύο δακτύλους κά.’ω-

6εν τοΰ ισχίου.
Τιμή ετεροπλεύρου επιδέσμου 16σ., 21., 26σ. 6δ. ζαί 31σ. 6δ.
Τιμή αμφιπλεύρου 31σ. 6δ., 42σ., καί 52σ. 6δ.
Τι/ζή όμραλικοΰ επιόέσματος 42σ., καί 52σ. 6δ.

ΛΕΥΚΟΙ ΟΔΟΛΤΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑ1Τ11ΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΓΕΙΑΝ, 

ΚΟΣΜ11ΣΙΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΝ.

Έριστώ/ζεν τήν προσοχήν τοΰ 
κοινού τής ’Ανατολής έπί τών 
αρχαιότερων ζαΐ τελειότερων 
τούτων /ζηχανών τής ραπτικής. 
Είναι γρήσιμ.οι είς πάντα κλά- 
δον τής τέχνης, ήτοι εις τούς 
ΡΑΠΤΑΣ, ΥΙ1ΟΔ11ΜΑΤΟΠΟΙ- 
ΟΥΣ, ΜΟΔΙΣΤΑΣ χαΐ είς παν εί
δος ραπτικής. Πλέον τών 70,000 
εύρίσζονται είς καθημερινήν χρή- 
σιν εν 9 Αγγλία, ’Ιρλανδία, Σκω
τία, Γαλλία, Γερρ.ανία, Αύστρία, 
'Ρωσία καί αλλαις χώραις της 
Ευρώπης. Πάσα οικογένεια οφεί
λει νά ήναι κάτοχος ρ.ιας τοιαύ- 
της μηχανής’ διότι δι’ αυτής δύ
ναται νά ζατασκευάξη ό,τιδή- 
ποτε εργον τής ραπτικής δεκάκις

ταχύτερου ή διά της χειρός. Πας έργοστασιάρχης, όστις είσάξει τοιαύ
την ρ,ηχανήν έν τώ εργοστάσιο) του, θέλει κ.ροίσει περισσότερον η διά 
παντός άλλου τρόπου. Αί ρ.ηχαναΐ αύται κά/ζνουσι το αυτό ό>ς τής χει
ρός ρά·1ιμ.ον ζαί τό εργον αύτών άπεδείχΟη προτιμώτερον η της χειρός. 
Τοΰτο δέ απέδειξαν τά έν ’Αγγλία τοσαΰτα κατασκευασΟεντα φορέ
ματα, κτλ. κτλ.

"Εχο/ζεν τάς λαρ.προτέρας ρ.ηχανάς είς θήζας παντός εϊδους πρός 
οικιακήν χρήσιν, ών αί τιμαί είναι άπό λίρας 15 έως 20 έκαστη ς. Αί δε 
μηχαναί μας πρός χρήσιν τών ραπτών καί ΰποδηματοποιών πρός λίρας 
13 εως 15. Δίδονται δ’ όλαι ύπ’ έγγύησιν. Στέλλο/ζεν ρ.εΰ’ εζάστης μη
χανής καί οδηγίας έλληνισ^'. Τυπω/ζένας, καί ό αποτεινόμενος είς την διεύ- 
θυνσιν τής έφημερίδος ταύτης θέλει λάβει πληροφορίας περί της ιρήμης 
μας. Διαταγή συνοδευο/ζένη /ζεΟ’ ενός τραβίγματος επί τίνος καλής 
τραπέζης τοΰ Λυνοίνου, έκτελεΐται πχρχχρημ.χ. ΐΣιχτα.γχί όύνχντχι νά 
σταλώσι ζαί πρός τόν Κ. JOHN F. O’BRIEN ε ί ς τ ό γ ρ α εί ο ν της 
έ y η μ. ε ρ ί ο ο ς ταύτης. Μεγάλη ζατανάλωοις ούναται νά γίνη κατά 
τήν ’Ανατολήν τών /ζηχανών τούτων, άν άςιόχοεόίς τις ήθελεν άναοεχθή 
νά γείνη πσάζτωο ημών’ θέλομεν τόν έ^οοιάσει οιά /ζηχανών καί τώ πα- 
οαχωοήσει γενναίαν ύποτί/ζησιν τών άνωτέοω τι/ζών.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΔΙΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ, κτλ.

ΔΓ έςογζω/ζένας φλέβας ζαί διά πάσας τάς εξασθενήσεις καί εξογκώσει 
τών κνημ.ών, εξαρθρώσεις κτλ. Είναι πορώδη, λεπτά και ευθηνά, καί 
γοροΰνται ώς τά συνήθη περιπόδια. Τιμή 4σ. 6δ., 7σ. 6., 10σ. καί 16σ. 
έκαστον.

JOHN V. HITE, έργοστασιάρχης.
228, Piccatilly, London

I. Μ. SIKGER & Co. 72, Cornhill Ε C.

ΩΡΟΛΟΓΙΑ BENSON
Χρυσά πωλούνται άπό 4 έως 100 γυινέας.
’Αργυρά » » 2 » 50 »

Τά ωρολόγια στέλλονται πανταχού δι’έξόδων τοΰ ώρολογοποιοΰ 
Διεύΐυνσις 33 καί 34, Ludgatc Hill, London Ε. C.

Ιίαραγγελίαι δύνανται νά σταλώσι καί πρός τόν Κ.J. F O’BRIEN, 33, Brompton Square.
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Ο ΕΝ ΙΙΑΡΙΣΙΟΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

ΤΗ ΝΕΓΡ ΑΦΟΣ.
Ό σοφός καί 

έφημεοίδο; «τή 
τής έυ Παρισίοι: 
τάς έξή; λεπτομ

ηαουϊκός χρονικογράφος τή; παοισινής 
Κύριο; ΒερΘούδ Σάμ, δημοσιεύει περϊ 
ύπηοεσίας τού ήλεκτοικού τηλεγράφου

Έάν ποό τεσσαοκκοντα ΐτων,ελεγεν ει; του ικανότατου οιευυυντην 
τών ταχυδρομείων τή; Γαλλία;,

αΔύο ή τρία λεπτά Θά άρζέσωσι διά υά φΘκση αγγελία τις εζ 
Παοισίωυ εί; Μασσαλίαυ,»

Ό διευθυντής ήθελεν ανύψωση τού; όιαους.
Έάν πρό ιίκοσιν ετών έλεγε; αύτώ·
«’Αγγελία τις 5ά τυπωίί εΐ; τυτογοαγιζούς χαρακτίρα; εΐ; ΐΐασ- 

σαλίαν διά συσκευή; ένεργούση; ευ ΙΙαρισίοις,»
ΊίΘελε σέ χλευάσει.
Έάυ πρό δεκαπέντε ετών ελεγε; αύτώ- , . Μ .
«Διά τηλεγραφικήν τινα αγγελίαν συυιστααενην άπό είκοσι λεξεις 

9ά ίατανήτό; ένίαίήτοτε τί; Γαλλία; καί άιι πέ,ιζ·^; αύτήν, ?/>άγ- 
κα μόνον δύο.»

"ΙίΘελε σε έρωτήσει, έάυ τόυ έξέλαβε; ώ; ανόητου.
Καί δαως, άφού έπραγματοποιησε τά δύο πρώτα τώυ Θαυαάτωυ 

τούτων ό Κύριο; άυτικόαη; Βουζώ, έξετέλεσε ήδη άπό 1 ίανουαρίου 
τού i860 καϊ τό τελευταίου θαύμα, ούδευό; περί τούτου απορούν- 
το; ! ούδέρια; ίγηρερίδο; Ίόγον περί τούτου ποιούμενης !

Εκτός τούτων καί άλλα οιφελήματα πολλά έπευεχΘευτα εις τήυ 
τηλεγοαφικήν αλληλογραφίαν χρεωστούυται εί; τόυ έξοχου τούτου 
διευθυντήν. Ή εφαρμογή Τη; συσκευής τού Μόρς καί ό κανονισμός 
ύπηοεσία; παραδοξως συρπεπλεγμίνης καϊ καΘ έζάστηυ άπροσδο- 
κήτοις αναπτυσσόμενης, είναι σχεδόν ρ.ουαδικόυ εργον αυτού.

Έπειδή δέ ώαίλησα περί τής περιπλοκής τής τηλεγραφικής ύτη- 
ρεσίας, διά υά δικαιολογήσο» τήυ έκφρασίν ρου ταύτην Θέλω σάς 
πεοιγρό.'ΐιει τόν τρόπον, δι ού δυνάμεθα εί; τό έςή; υά διαυιυάζοι- 
μευ έπϊ τή τιμή τώυ δύο φράγκων ρ.ίαν ε; αυτών τών αγγελιών ε; 
είκοσι λέξεων συνισταρ-ένων.

Ό θέλων νά άποστειλϊ; τηλεγράφημά τι έντός τή; Γαλλία; η ει; 
τό έξωτεοικόυ, διευθύνεται εί; εν τώυ έυ ΙΙαρισίοις ευρισκομένων με
σαζόντων γραφείοιν, ή εί;

Γράφει τήν αγγελίαν τι

μεγάλη πρός παραδοχήν τώυ τελευταίων τούτων, καθότι^ 
έκ τριάκοντα συρμάτων Θά στοιχίση άπό Παρισιους δίς < 
izarofiti’iptov sw; sj καί διακόσια; χιλιάδα
ράνετε Λοιπόν όπόσα iza.TOfzjz-ipia «παιτούνται δι’ o).pj 
λίαν !

’Από τό δωματίου, όπερ σάς περιεγραψα, ό ηλεκτρισμό 
μ&υο; διά τών ζάλών καί τών τηρμάτων, φθάνει ioj 
σκευάς, έμπροσθεν τών όποίοιν εύρίσν.ονται, oj; ειπον 
ρεύοντες καθήμευοι και προσεκτικοί εί; τά σηρεΐα. τοι 
Τό ρεχρι τοΰδε πα.ραδεδεγρίνον έν Γαλλία σύστημα 
Μόρς*  είς τούτο έπηυέχθησαυ διάφοροι βελτιώσεις, α'ίτ 
σι τήυ χρήσιυ ταχυτέραυ, βεβαιοτέραν καϊ άκριβεστέραυ

Ίΐ παρασκευή τού Μόρς συντίθεται εν. συναρρογής 
όιρόλογοποιίας, ν.ινουρενη άπό βα.ρους τινός, άγουσαν ριν.ρόν τι σύ- 
στηρα. κυλϊυδρων έπαγωγώυ, δι’ oiv διέρχεται στενή τι; ταινία χζρ- 
τίου, ώς εί; ().αστρον (la minoia).

Έπί τού χαοτίου τούτου γράφεται συνθηματικόν αλφάβητου συυ- 
ιστάμευου έκ γρα.ρρών ή στιγρών κατά τό μάλλον καί ήττου 
σμιζρών.

"Οτε τό πρώτον είσήχθη είς τήν Γαλλίαν ή σ>/σκευη αύτη, τότε 
γλωττίς τι; κινούμενη ύπό τής ηλεκτρικής, κατέγραφευ έπί τού χαρ ■ 
τίου σημεία έκ γραμμών καί στιγμών συγκείμενα, άτινα έσχημάτι- 
ζον ειδός τι εντύπου άρόργου καί λίαν δυσανάγνωστου.

Οί Κύριοι Βρικετ, Διγυέύ ζαί Βωδόύάν έπιφορτισθίντες άπό τόυ 
Κ. Βουζόί νά Θεοαπεύσωσι τά άτοπα ταύτα, άπεφάσισαυ όλως τά- 
υάπαλιν.

Ώς εργαλείου έγγραφης παρεδέ^Οησαν δίσκον/αλζούν,προσηρμο- 
σμένον έπί δοκού κινουρ-ένη; ύπό τινων τών τροιών, καί όστις προ
μηθεύεται τυπογραφική; ρ.ελάνη; άπό κυλίνδρου έαπεριέ^οντος

Εκτός δέ τούτου αντί υά κιυήσωσι τόυ τροχόν διά τού μοχλού, 
άυήγειρου δι’ αύτού τήν ύπό τόν τροχόν ταινίαν τού χαρτιού.

Τό μήκος τώυ γραρ.μικώυ σημείωυ τών άπαρτιζόυτων τό αλφά
βητου έξαρτάται έκ τού χρόνου, καθ’ ου ο ριοχλος κρατεί τήυ υπό 
τόν τροχόν ταινίαν τού χαρτιού.

'11 διάρκεια αύτη ορίζεται άπό τού σταθυ.εύοντο; άντύ.όγο); τού

:πί τού όποιου ύπάρ/ει τυ- 
διά υά απόδειξη τήυ ojpav τής καταΘέσεως.

‘Ο άποδέκτης είσποάττει τά δύο γρά.γκα καί αποπέρπει τόυ άπο- 
στοάεα, θέτων συ'/χοόνω; τήν άγγελία.ν εντός σωλήνός τίνος εγο)- 
δια.σρένου έσωτερικώς ρέ ένα δίσκον. Άκο'λούθο)ς σφυρίζει άπαξ έκ 
συυθήυ.α.τος, κ.α.ί ό δίσκος αναβιβάζει τό χαρτιού είς το άνο) πάτο)-

σιαεύουτο; είς ριεταβίβασιν τάς αγγελίας.
Πρό; συγκεφαλαίωσιυ δέ λέγορ.ευ, οτι. ή ήλεν.τριν,ή τηίεγραγία. τή; 

συσκευή; τού Μόος συνισταται ώ; εφεξής.
Έκ αία; πηγής ηλεκτρισμού, ήτις είναι ή σ τ ή λ η·
Έξ ενός γνώμονας, όυομαζοαένου κ λειδίου, ορίζοντας τήυ με-

τάδοσιυ τού όεύυ.ατο;
ρ.εταλλικού σύοαατος,

Ο ΒΡΕΤΤ ΑΝ1Κ0Σ ΑΣΤΗΡ ^79
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τού; οφθαλμούς ά.ρνο· 
ρονοραχία εί; τό δασο; τι.; εταιρία, συστηθξΐσα έπίσης ύπερ τών ίματιουργών, ώ; φαίνεται, 

ύπο τινων διευθυντών τώυ μεγαλειτέρωυ καταστημάτων, πλήν αύτη 
είναι όλως διαφόρου χαρακτήρας· διευθύνεται έπϊ τή βάσει εμπορι
κών αρχών καί είναι αυτοσυντήρητος αγαθοεργός εταιρία ή ασφα
λιστική ζαιά τής άσθενεία; καί τού Θανάτου τώυ ίματιουργών.

τόσου

ύποωέρωσι χαλεπό); τάς 
πιστόλια, ώ; έγένετο δυ: 
τρόπο; τή; πυγρ.07.7.γΐ7,

μΑρΤΙΟΤ , 18S2.]

οσέΘηκευ ή κυρία Πολινιάκου έν 
σκοπεύσασα όρ.οίοι; άφήοεσε τό 
ή ααρζεσία ησΘανΘη ώς άν έφο-

αβίωτου ένεκα τής μεγάλη; άποοία; εί; ήυ ενρίσκοντο. Κατά τόυ 
παρελθόντα δεκέμβριου ό Σααουήλ Λώ έτέθη εί; τάς φύλακας έπί 
ενα μήνα, καί ή κατηγοοουυΤνη μ-τά τού νηπίου αυτής είσήλθευ εί: 
εν τώυ έν Αονδίνω πτωχοκοαειάου. Τή δέ 12η ίανουαρίου ό Σα-

ζ.γε τό 28ον ετο; τί; ίλ<.ζΐα; 
επτά ετών. Έγ,υνησα.ν οε τεσ~ 
)ανει, πλήν νηπίου τινός, όπερ

ΜΔΡΤ1ΟΤ 2H

ζθ- ■
OTE.TIV

μονομαχίαν τόυ

βαρισαό:

νω via?

αποποιηθώXQZZ".Z'-J

7.Θ' OV GL κάτΟΙΚΟΙ

Αλφρίδ
\σ

Ό Κ. Κ ό ό1 λ ■ληροφορηθείς περί τή:

και 
υ'/.ά;

άς όιαγοράς ι
·; ςί?ί 
.70Τίρ|

“όν 
ρ, 

’■ ti

(1739)· παρ: 
798)· πορόω-

^ορί'ζ; π 
y5iO« 
£ΐ/? ,·.'. 
;οϋ

ρόοου; τρόπου.,
II σπουδή τής ελληνικής γλιύσση; καί πιθανώς τιυ

δυσωδίας. Μετά 
ι, καί ή άρήτωρ 

οτι έφόυευσίυ αύτό, καί έπε-

τί/ι διά βρόχου, δι' ου προσπαθεί υά ο’υλλάβη τόυ αντίπαλου, όντα 
ώπλισμέυου Θιά μικρού άμφιστόμου μαχαιριού. Ιίαρίσταυται ·7έ 
προσεκτικώ; επιτηρουντε; οί εγχώριοι ν.α.ί 7.ν7.υ.γισνητήτο); απαι
τείται πλειοτερα έπιδεςιότη; έξ άμφοτέρων ή όση έπί τής πυροβο- 
λήσεω; διά πιστολίων εις άπόστασιν πολλόΐυ βημ.άτονν άπ’ άλλήλονυ.

τά; λέξεις ταύτα; έξηκολούθησίυ πάλιν έν φρίκη «ω ρήτίρ μου, ά 
θροίπόςτις είσήύθεν εί; τήν ^αύ.ΰ^ην ρας καί άπέτεμε τήυ κεφα/ 

φορτηγό; τι; άμαξα, είσήλθου 
καλύβη

τη; αςυωσιού
Οί καιροί εκείνοι παοήλΘου, ζαί έλ 
στιαυισρό; και ό πολιτισμός (μήπως

υά διαλύω:

θρωπον ίντιρ.ον, 
ότι εκείνο;, όστις εςέργετα.ι νικητή; είναι p.au 
σκοποοο).ία.ν είτε ό ίσχυρώτερος

παροοω /..·

άνεζωογουήθη έπί τή; δίκη; τού 
ουσίαν καί βάσιυ τή; μονομαχία.

Διηγούνται περί τίνος, ότι προσκληθεί: 
έφ’ ω ό αντίπαλο; έδήλωσευ, ότι Θέλει τη 
μερίδας. «Πράξου αύτό,» ειπεν ό προνοητικό 
«ζάλλιου υά γεμίσω δώδεν.ν. ε^ηυ.ερίδα.ς ή ρία.ν 
δεν i/ουσιν όλοι τόσην γνώσιν, άλλως δέυ 
μένα; τόσα.; πο'λυθρυϊ'λήτου; povoyayia.;. ? 
ριστατικά. δέυ ανακαλούνται εί; τήυ μνήμην 
μνείαν τή; λέξεως ταύτης ! φανταζόμεθα (3λέ 
χάυ καί του δούκα Αμιλτώνα ρ.ουομαχούυτα 
Χάϊδ ΙΙάρζ, τόυ μέν φουευόμευον εί; τόυ 
έντός τής άμάξη:

ου ’Ιάκωβου Φώξ καί τ 
ρ.ουορ.αγ;ούυτας (1778) 
/.·707 (1792), έδοζ τόυ αίδέσιαου Κ. ’Άλλ

ΠΤ

διευθυντήν, ό όποιο; τή·^ 
εγγοσ.ρει, ρ.-ττ: δέ ταύτα πεζοδρόμος τι; ιρίρει αυτήν εί; τόν επίτη
δες σ~7.0'υ.εύοντ7. δια υά τήυ διεκπεραίωση.

Καταλλήλως δίυόαασαυ, σάς βεβαιώ, πεζοδρόμου τόυ τελευταίου.

Σ Ο) ω
το; r?i7 τυπογρ7.'ρΐ7.ή; ρ.ε 
εν.τυπώσει.; ^ιά στιγυ.όί\ 
αίνου οι ίσοαερού; κιυή<

Ί1 τας/ύτη; τού ηλεκτρικού ρεύρ.ατο; ^^/.γίρ-.ι. ν.ννΧόγοί:
στ7.σεο); τών αγοζ/ώυ ζαί τώυ πεοιπετειώυ, έυ αις διατελοί

■ί ταινίας χαρτιού ανελισ'

ΙΓπ 
όυ σίρ ‘I’payzfoj 
ορ.7./ούντ7; ζί;'^ 

ρόστατα, τόν Κ. δέ Γραυπρέηυ καί Κ. Λαπϊκ (1 <808)· εδώ

(1835)· καί τό περί1 Ό

Μετά 
αγγελία;

έως πέντε συσζευας τού Μόρς. Έκαστη συσκευή έχει τόν 
υτά της καθήαενον, προσεκτικόν καί έτοιαον υά λάβη ή 
} τάς αγγελία;· έπιγοαφαί ρ.έ μεγάλους χαοακτήοα; δει- 
άσαυ γενικήν γοαμμήυ μέ τα; υποδιαιρέσεις αύτής.
ιθμεύωυ βάλλει είς κίυησιυ τήν παρασκευήν του. ’Ολίγα λε- 
:οζούσι διά υά τελ-ιουσρ τήυ έογασίαυ του, υ’ άποστείλη 
ην αγγελίαν είς τό άλλο άκρου τής Γαλλίας ή τής Εύοώπης. 
ταύτα δεύτερος πεζοδρόμος μεταφέρει τό πρωτότυπου της 
εί; εν τοίυ γραφείων, όπου αύτη καταχωοείται κατά τήυ

διά ρ.εσου 
νυ.ενου. ότι

Κα ού Μόο:
•ου.

αγγελιών είναι 
;; έζ τεσσάοο)7 Νόμοι

1J.GV O'J.7./IG)V , β ‘J
I8IJ

ρισάων ζαί Μασσαλία; 
» «X > · ' είκοσι λ

7. pipOV:

:οϋ νόν.ου- ά)λά τίποτε ά'/ΛοΙ 
;ν ά^οονα ταύτ;ν καί βα^βι 
'hr/0:inv. άποστρογή ποό; «ιέ 

ποό; τούτο ΐοίοο; σνν··:έ>ϊή

Τό αύτό 
ρ.ατα.

εΐ;
Ο διά δίσκου γραααατογόρου τηλέγραφος δίδει δώδεκα εω 
έσσαρας λέξεις άυά έκαστου λεπτόν.

ηυικη επευεργεια το 
σης, όστις άτρύτω;

βαΤίλ

ει; κοινού
ζαϊ άφού ρ-:αφρά.ση τού·

■ηλγρα.φος τού Διγνέύ αντιγράφει

την ει; zj7. 
φει*  άφοΰ δ 
σιν εί; ένα

Ποό; έκ*

περιζαλύψωσι καί σφοαγίσωσιυ αυτήν τήυ έγχειοίζου-

λέξεις ζατά λεπτόν.
IIερί-ργος είναι ή σόγκρισίς τής τα/ύτητος τού ηλεκτρικού 

γρύ.γου προ; τήο τη; στεοογραιρίσ.;.
Κατά τήν συνήύη απαγγελίαν, εστο^ καί προπαοασκευαο

Ο δ ου.

άγγελία.
'Ο μέσος όο·

πί/.Οη τήν Γζεταξύ 
οικίας εκείνου, π η

3,392 ύπαλλή-

II

ω ο ο ς.
αέσου όρου

ύφραδοΰς, όφΖΙλ-Ι
αλώ; τονισρένον και τακτι 
αυαπτύσση ταχύτητα ίσηυ 
τέντε αλεξανδρινών στίχων 
ιένου, κ.7.τά τόν αέσον όοον

ΪΙροσεποιηθη, ότι έπεθύ. 
f.;, ά'λλ έζήτησεν ώστε ο

είς ενέργειαν αλλόκοτου τι πλήν έπή 
γησιν τής μονομαχίας είς τό σύντ'Α 

■αθή έν κ.7.1.0’ρ τήςαί 
του π-λν συ'ζπλζζώΐ 
ν' αναφεοωτι τό π» 

ιν ρετά χαράς. Τί> 
δούξ ή οώτησε τί:

έριό ο.
Ομιλία:

ο δού. έδονκεν

’Αφού ήδη γυωοί 
φου, άς ϊδωυευ οποί

•ου

Εί; τό είσόγειου τής οικίας ύπάρχει εύρύχο>ρου δωαάτιον πλήο

η στρατού ολόκληρου

Καλοί κεκαλυμμευοι διά γούτο, πέρκα; καί πεοιτετυλιγμένοι δια 
ταινιών πεπισσωμίυων, ούς αί άλεξανδριναί ρορίο.ι, ρεταυι^α.ζουσι 
τόν ηλεκτρισρόν εί; το άνοίτερω δι^ράτιον, τού οποίου ή Οία είναι 
παρα.δ οξο;τάτη.

Οι τοίχοι κ-κοσμημένοι διά σιδηρών συρράτων ζαί διατεθηρίνοι 
κανονικώς καί γραγικόός, οροια.ζουσι προς ^οείς γίγαντώδεις άρπας.

Εκαστου σύρμα συγκοινωνεί ρετά τόόν εν Παοισίοι; ενα.εοίοίν ή 
υπογείων συρρ.άτοίν. Εα.ν οε ερπόδιόν τι συναυτηθή εί; τά πρώτα 
η δεύτερα, αρκεί νά ό)θήση τις ρ.ικρόν τι ε).α.τήοιον όλω; απλούυ διά

αποκκτα-

κζί άτινα, όαολογητέου, είσιν 
σύρματα ταύτα έπερειδόρ.ενα 
διάκρισιν τής κακίας, τής άμα

έπι πασσάλων, έκτεθειαενα εί:
Τά

11
άυά. έκαστον λεπτόν.
παράξη συνήθως δύο σχεδόν

Τήυ ακόλουθου πρ&ίΐαυ 
αατικοΐ ήσαν παρόντες.

« ΙΙώς! » ειπεν ό δον:

·7.ρ7.τ7. οί δύο άϊ»

μοσφαίρα: ϊξωτερι-

οιαζοπτουσιν εν ρ.ζρει. τήυ συγζοιυιουίαυ καί διαβιβαζουσι τά ση- 
ρΐΐϊα είς τρόπον αυωααλον διά τούτο άς ρ.ή u.u.'piijuWwj.zv^ οτι. (ί7 
7.7τΐ7,7.τχστ7.0ο}σί7 ηυ.ερτ.7 τινά διά τών υπογείιον, τά οποία είς ού 
δεν τώυ «τόποζυ τούτοζυ νπόζ-ινται. Δυστυχώς απαιτείσαι δαπάνη

νογραγία είναι επτάκις τουλάχιστον ταχύτερα.
είχε λοιπόν άποτελεσματα

Οθεν συνάγεται, οτι ζατά τάςιυ ή μετάγρασι; τών

ιτονοχτίρους ^.όγους, οιτινες άπαρτίζουσιυ άπαγγ-λίαυ εί 
είκοσι δύο άά.εςανΰρινών στιγρών, ή εκατόν τεσσαράκοντα 
/.τον πεντήκοντα άίςεων κατά λεπτόν, ή κατά κείρ.ενον εκ- 

:ού δα-φρασις αύτού απαιτεί’ χοόυου οκταπλάσιου ή

II τού Μ η υ ύ τ ω ρ ο ς στενογραφική ύπηρεσία γίνεται διά ρ.ε- 
διαρκείας τού έργου. Έζ τούτου έπεται εί- 

’καστος στευογράγος, άαα ρ.εταγράση τό 
κ νέου διά νά συυάξη ρ.ικρόυ ρ.ε'ρος τού

δός τι αλληλοδιαδοχής 
κλάσμα του, καλείται 
λόγου.

Ούτοκ, δέκα λεπτά α ποα-

Προσεχώς Οελο> σάς διηγηΘή τήυ ιστορίαν αγγελία; 
ζαΘ ην ήκμαζΐυ η Ζ77.εριο; συσν.ευη^ oj; επίση; ν.7.ί 
7Z7.l τεκνοποιήσει.; 7.; προσπσ.Οούσι. 77. επ-οέγν.'-ίσ^ εί: 
τού Μόρς- επειτα υεύουτες προ; τό p.u'/.oj καί κρίνου; 
γρονες Θέλοαεν ιόεί τί τό έγευρετέον καί έγαραοστέου,
κή τελεγραγία συαπορευΘ/ί ρ.ετά τού γραμματοκομισιού τα/υδοο- 
ριείου, πλήν τή; τα^ζύτητο; βέβαια.

αί

ο?ς αριστο-

Ιΐα.ραζαλ είΤΓ: ■ον «μ
πιο

μικρά πράγματα, καί συγχρόνω: 
πει να τό τελειοόσητε.»

οί α.ςιωρ.α.τιν.οί έδέησε καί πάλι-

ζαί το Α

Βο·Λω·χα;.
ηι\ύυασΘε υά πυροβολήσητε πρώτη,» ειπεν ή ζόυησα, 
νύηζ τ0’-ί σ/·07Γΰ’ύ, διότι έγοό δέυ Θέλω σφάλει.» 

σϊ n’z-joia τού ’
/!1 ίργί κ>Λ·>·£

^βίο··1 T0 J ωτο;. ττ·:·
Hi "<>■·' T®’r°·· _

‘II Θέσι; παυτό; εκδότου είναι τά μάλιστα κιυδυυώδης έυ ’Λγε- 
οινΧι ^που θ71 άυΟρ&Απος φιλόπονο; γράφων τόσα κύρια
αο9οα ρ.070ρ.7./εϊ 7.7ΐ τόσ7.; ρ.ουου.α^ίας καθ’ εβδομάδα. Έυ ’Αγ- 
γ)ίά όνοίως έΘεοφήΘη ενίοτε aoay/.atoj εί; ττ.; ε'ρηαερί^α; ειείνοίζ, 
^ινε; προσε?.τΐ7.7Ϊ είς τήυ τήρησιυ τής έννάτη;
τ<>ύ δεζο νά διατηρώσιυ ένα εκδότην αόυον καί ρ.ό-
.jV) διά άλλά φαυτάσΘητε όποιοι ήσαν οί καιροί

οπότε ο τοιούτος υπεύθυνο; εν.^ότη;

ματωυργών νεανιοων
Τό ρά^ιρον τοσοΰτον γΊ.ΐσ/οως π'κηοώνεται έυ 

γνναικες, αιτινες μετέρχονται τό έπάγγελμ.α τούτο, 
άτολαμβάνουσι τρία έο»; πέντε σελλίνια καθ’ έβδοαι 
^άζονται 12, 16—18 &>ρας καθημερινώς. Ό ρισθό; τή; ^ε'λονοποι 
ζύ.τοΰ διά τήυ θερινήν ήρεραν είναι άπό εξ εω; εννέα δηνάρια.' ή 
νποκαρίσοποίος oj; επί τό πλζΐστον πληοο^υεται εξ δηνάοια δι εν 
νποκάρισον ζαί τέσσαρα. εως πευτε δηνάρια δι εν ζεύγος πεοισκελίδο)ν. 
Αθλιεστερα ζονή τής το>υ γυναικοΐυ τούτων, ώυ αί πλείσταί εισι ά
ποροι υεάνιόες, δευ δύναται τις νά φαντασθή, ότι ύπάρχει ρεταζύ 
νύάη; τινός τά.ςεο); άνθρώπων επαγγε'λύορένοιν τοιόνδε ή 
ίτύ.γγεύρα. Αναγκάζονται υά εγείρωνται εις τάς τέσσαρα. 
πέντε τήυ πρωίαν /.ατά τό θέρος, 'ν’ άρχίζο)σι την βελόνην ή να πη- 
Ί'λίνοισι νά λα^οίσι οιαταγα; άπό τού; κυρίους το^ν, οιτινες ταΐςπαρί- 
χουσίυ εργασίαν. Εργάζονται άκαταπαύστολς μ·'χηι τού μεσονυκτίου 
/■άίz'jρ.ικροίς δωρ.ατίοι; πεντε η εξ όμού,ινα οίκονομήσοισι τού; άνθρα
κας καί τό φοΐς. Ο καθιστικός ούτος βίος καί ή 
κύ’^ι; τή; κεφολής ζαί τοΰ στήθους ραοα.ίνουσι 
σιυχή ταύτα θήλη, όσα διίγυγον έν τή ν·ότ< 
Πολλαί τούτο)ν ρ.ή υπογέρουσα.ι τοιούτον αβιωτ 
πονσαι τό ρ,έλλον /είριστον, δια.πρά.ττουσι καΘ 
καί άλλαι τρέπονται 
τώυ κοινωνικών μα; /

Φιλάνθρωποι Άγγλ 
αύτών προσοχή· 
ρωυ γυναικών

5J7T.

■01.070 ■

Άνέζαθευ ύπήρχε συγκοινωνία μεταξύ τώυ βοετταυιζώυ υήσοΓν 
καί τής ’Ανατολής, ‘II έξ ’Ασίας πιθανότατη καταγωγή τώυ λαών 
τής Ευρώπη; διετήρει άδιακόπως σχεσιυ τινά υεταξύ Ανατολή; 
Δύσε&ίς καί ούτε οί Γότθοι ούτε οί άρχαιότεροι Κ-λτοί άποικοι 
Εύοώπης φαίνονται λησμουήσαντές ποτέ τήν άνατο'λικήν αύτών 
τν.γωγήν ίο; άποδεικυύεται διά τώυ άρχαιοτάτωυ παραδόσεων
τε ’Ιρλανδών καί Σκανδιναβώυ. Άλλ’ έν rj ιστορία εύρίσκομευ δια
δοχήν διαγορών γεγονοτονν, συντελεσάντωυ είς

7 σΖ

ρείον, όθεν εξηγα.γε τήν γυναίκα καί τό τέκνον αυτού. Κατά τήν 
αυτήν δ’ημέραν άπήλθον άπαυτες εί; τήν οικίαν τού πατρός τού φο- 
υευθέντος συζύγου, καί άγ ού εγ-υράτισαν εκεί, επανή'/.θον εί; τήν 
πτον/ρκήν αυτών καλύβην, καί εκτοτε ούδέν ήκούσθη πεοί τού Σα
μουήλ Δώ. Φαίνεται δ’ότι τά τρομερά ταύτα κακουργήματα διεπρά- 
χθησαυ ύπό τής ελεεινή; συζύγου περί τό ρεσονύκτιον τή; 12η; προ; 
την 13ην ίαυουαί/ίου, ένώ> ό Σαυ.ουήλ εκοιαάτο έν τό) αύτώ /.οιτώνι 
ρετά τής δολοφόνου συζύγου. ΤΙ κατηγορουμένη τήυ πρωίαν τής 14ης 
Ιανουαρίου ύπήγεν εί; τήυ οικίαν τή; ρητρος αυτής καθηραγρίνη καί 
vj οίκτροτάτη καταστάσει. Είπε δ’ότι ό διάβολος πολλάκις πειράζει 
τούς ανθρώπου;, και παρακινεί αυτού; νά αύτοχειριασθώσι, καί ότι 
άνθρωπος τις επειρά/θη ύπ’αυτού καί άπέτιρε τήν κεφαλήν τού συ-

’A?c

’Γ
κλινήρης. Έυ τώ μεταξύ χοόυιρ διάφοροι άλλοι άπευυ'ύυθησαυ ® 
τοΰντες άδειαν πρό; ρουοραχία.ν, άλλ’ ό δούξ δέυ ήθελε υά 
ψη· πρέπει νά περιρίνωσιν, εΐπεν, έως ού ή παώτη ερις διορΜ 
Τίμεραυ τινά άπήυτησε τόυ πληγωθέυτα άξιωματιζόυ άυα.πι ,

« Πόίς I» είπε· « ζο 
δύυασΘε νά πολεαήση-

άλιυ έπί παδό;; αξιοί.ογα.! αύ’ριον 
καί υά τελειώσητε τό πράγρα.»

ιτέρου κ.α.ί άργ^^ΐζ 
υώπιον αΰτού τοΰζ γ

ότι ζύχα.ρΐστω; *τ  
:υ αύτώυ, άλλ’ik * 
περιπτώσεω; g.

έριο ο; ώς είς τό παράδ^ιγρ^ \
*’■ ' '"ι · -.«.■· ό 0$™·ει/ε το αποτελεσυ.α του w ν

Τότε ό δούξ προσε: 
> υά ρ.ουοαα^ήσωσι. 
υ ζαί έζπληοοί τή

ο εν ελαύε πλέον αιτησιυ περί αοεια; προ; μονομαχίαν.
Ό Κ Μαρκελλος, ανήο ευσειβής, προσβληθείς βαρβάρως 

φυγευ είς τόν Έισχελιέα, λέγων ότι ποιος τις επτυσεν αύτον 
προσώπου.

«Άπαγε xal νίψου» άπήντησεν απλώς ό άγανακτήσα; i

χου τώυ 'Ιεροσολύμων, όστις τώ εστειλε π'λείστα ηολύτιρα 
λ./.ά δ'όοα. 'Ο α.ύτος δέ βασιλεύς έςα.πέστειλε πρεσβείαν εί 
Ίυδίαις χριστιανούς καί ρετ ού πο/.ύ εύρίσκορεν, ότι είχε καταστή 
κοινή συνήθεια νά μεταβαίνωσιν εντεύθεν άνθοοιποι είς προσκ.ύνησιν 
τών 'Αγίων Τόπων. Έζ τής συνήθεια; δ'ε ταύτης γα.ίν-ται πιθανόν, 
ότι άρχεται ή χρονολογία τοΰ νέου έρπορίου τή; Βρεττανία; ρ.ετά 
τής Ανατολής καί έκτοτε δέν διεκόπη ή έμπορική σχέσις. Τά ταξεί- 
δια εί; τούς Άγιου; Τόπου; κατ’ άρχάς εΐχον διπλούν χαρακτήρα, 
τού προσνυνεϊν καί έρπορεύεσθαι. Ακολούθως όρω; περί τά τέλη 
τής ενδζκά.τη; έζατονταετηοίδο: ήρχισαυ αι σταυροφοοί ζι, α.'ίτινε; 
έπί δύο σχεδόν αιώνας διετήρουν άνοιζτήν οδόν ρεταξύ Ευρώπη; 
καί Ασίας, δι ή; πλήθη ανθρώπου πάσης τάξεως καί έπαγγίλμα- 
το; διαρκώ; έπήγαινου καί ήρχουτο. Περίεργαί τινε; ρσ.ρτυρίαι 
περί τής διαστάσεως,είς ήν τά άνατοίικά έρπορεύρατα /.ατά ταύτην 
τήν έποχήν εφθασαν, νά φέρωνται μέχρι τών άπο)τάτων ρερών 
τή; Ευρώπης, δύνανται νά συλλεχθώσιν έκ τώυ συγχρόνου έκθέσεοΓν. 
Μία πολύ περίεργο; ρνηρεία. εύρισκεται έν τοι; καταλόγοι; τού κοι
νοβίου τοΰ ά.γ. Άνδρέα έν Σκωτία, έν η άναγερεται, ότι Αλέξανδρος 
ό Α’, ότε έδωρήσατο ρίρος γή; εί; τήν εκκλησίαν τή; πόλεως ταύτη;, 
συνάμα έδωρήσατο καί ένα αραβικόν ίππον, όνπερ αυτό; συνείθιζε 
νά ίππεύη, ρετά τοΰ χαύινοΰ του, έγιππίου, ασπίδο; καί άργυρα; 
\όγχη;, ό>ραίας ξυστίδος ή ιππικού -καδλύρρα.το; καί άλλων τουρκι
κών όπλων διαφόρων ειδών. Διέταξευ ό βασιλεύς ούτος, ΐνα ό 'ίππο; 
αυτός στολισρένο; διά τή; λαρπρά; αύτοΰ ίπποστο).ή; άχθη είς τήν 
αγίαν Τράπεζαν τής εκκλησίας και ή ιστορική διήγησι; προσθέτει, 
ότι ή τουοκική πανοπλία, ή άσπίς καί 
ζαΐ έπεδεικνύεντο εί; τού; ά.νθοώπου;
όλων τών υ.εο'ων

■ηρησεν ε:
τόν

-.07 α αοτου εζειτο 
ύγνσ'ΐν.τος, ύ.πηίύε

. απέΘζνε, τό προσφιλ 
Ό ρ.άρτνς ούτος ούδέν

στυνου.ίας. Ένώ δ’ οί άστυυοαιζοί κλητήρ:I r ι 4 'Τ ■ · / 1
τόν αστυνομικόν σταΘαόν, ήοοιτησε τόυ μάρτυρα Κό- 

δλεν, έάν ό Σάα τώ όύτι άπέΘαυε, καϊ λαβούσα άπάντησιυ κατα-
πάλιν, έάν 7.Γ.

ρίς νά λαβρ ούδερ.ίαυ άπάντησιυ είς τήυ δευτέραυ ταύτην έρώτησιυ 
έξηκολούΘησεν είπούσα «Ναί, απίθανε! έγόυευσα αύτό! ’Αλλά τί

Λονδίνο». ’£

■αοα.καίοω; τά δυ-

το ότι. δι

υονευ

W.WJQ

τά;

.άγ

ιΐια πεζε 
π/ΐνέ; αύ

ραρτυρο 
οτι οί διάβολοί
τό νά αποτάαηυ.ετεοαινου εκ 

Ο Άλε^ανδοο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 
lloo/βϊ; εό(.7.7.σθη £70)πιο) τού καζουογοδικεί 
ιμένη Έεβέκζα Αοό, ζαί κατηγορουμένη, ότι άπ

j ///.υιόν εαου.» 
Ο ιατρό; Κ. Έ ο β ι υ σ · 

oofiav τής 14ης ίανουαρίου.
άπό τού λοιπού κορμού

θανατηφόρου; πύηγά; Εύρε δέ καί τό νήπιου φέρου Θα 
πληγήν επί τής κεφαλής· ό ιατρός ούτος εςεθην-εν, ότι έ-

E7rt 70 αύτό συνεκρότησαν έταιοία 
Τΐιασιν ύλικώς τε καί ηθικώς τά; π 

υεάνιδας, II πρώτη tgjv έταιρί'ύν τούτοιυ 
'^■ίωτέρω άναγέρορεν, όνοράζεται εταιρία πρός ύοήθει 

n za-t .jt:q T:^rj7Ta

'^στοκρα.τιύν, προεδρευορίνη ύπό 
ir->yo) εταιρία συγκροτεί ενιαύσιον ι 
"·ι^τι ·£ξΕΤφ (έν Λο>ίί>«), ζί

ύττέρ τούτων τών «ζαταπ·£εζο.ν.·'νο)ν ΐν.'ζτίονογό.ν.» 
θ< σκοποί τί; εταιρίας αντί; είναι κατά τά; έκθεσή; τών 

7>ΐτών αύτής οί ακόλουθοι·
Νά προτρίπη τούς διευθυντά; τών 

P-ktojv- 7τ:ρΙ0ρ[ζ·η έργα.σίαους ώοα: 
νατ,,^ ■ -'* ' . . ‘ *· ΛΡ/ηση ολοσχερως την εργασίαν κα.
^· Νά εττεκτείνη τό καλλίτερου σύστημ.α

Νά βοηθή είς τήν έυ.πόδισιν τών έπι^λα^ών κακών τών προ- 
‘G'/Ofij.. . 1 .. . * , ι• α , --70)7 του επικρα.τοΰντος συστήρατο; ποοτρέπουσα τά; γυ·

‘ ·*> ΐ·α ρή σπεύδωσιυ εί; τήν έκτέλεσιν τή; ληφθείση; έρυσ.σία: 
<«ιι νά η-... ΐ ' · - 1 -* -? · συνοραμη τα καταστήα.α.τα εκείνα.

νά πραγματοποιώ σι τού; σκοπού;
. *’ βοηθή νρησ.ατιζώ; τάς ά.πόοου: 
λ.^ς. ‘ k 1

^ir’ στ<ΖΛθ Εγκαίρως ιατρόν είς έχει 
π'-Μ'.ρα και φάρμακα καί πάσα

Φ J^'^-υχθώσιν οί σκοποί ούτοι τής 
^αατβιβλίου έυ τώ γραγείω τ.

γ και αί διευθύνσεις ενάρετων νεκνίδωυ άυευ ούδζαιά

τής τέζυον.

εδειξ;
7.1017.

οΰδεμίαυ λ

τοι αι περιστάσεις, ύγ ά

όη/ου.
Έκ

ώυ Αθη

ισήγ-το πιΘαυώς ες Ισπανίας, Σικί 
ς ’Ασίας κατά ρ.εγαλας ποσότητας.

'ινη;Ί ζκΐ ότε προσεκ)ήΘη 
δέυ ή ίυυήΘη νά έκφραση

ίνα / τάς εΐπεν, ότι καί 
το κατά τή; ζατηγο-

ή απόφα:

ράδαζΐ καί έκραύγαζ-υ είς πάσαν πλη- 
» ^Εροίτήσ'^το; ^ε τού 
ή 7.7.τηγοροΊρ.Ϊ7η εΐπεν, 
ϋ, καί όίύουυ αυτήν εις

πισκεφΘζί; ά).λοτε τή^ κατηγορουρ.ίυηυ εύρευ αύτήν πα 
φρέυκς, καί καΘ όυ /ρόυον εΰρίσκετο έυ τώ πτο^οκοα· 
ότι έξησΘενησαυ μεγαλ-ως αί διαυοητικαϊ αύτής δυυααει

βλαμαέυας, διό καί ίΘηκαυ αύτήν ύπό έπιτήοηοιν. Συχνότα 
ρώτα αύτόν περί Θρησκευτικών αυτικέψ-νων, καί ·_ζυ -.i,yz 
νά σοίόή ρ.ετά Θάνατον.

ζαί οί εύορκοι

τ'
। i j Λ ο j'j ;■ ω 7. σ 7' 
τόν ?>;.ον αύτής.
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II ΜΙΣΟΣ ΜΑΓΔΑΔΙΜΙ. (Ίαε σε?.. 182.)

Η ΝΕΟΤΕΡΑ Κ115ΙΟ11ΟΛ1Σ Τ1ΙΣ ΜΑΓΑΑΛ1Μ1Σ. ("iJs σε).. 182.)

Γ4Τ4ΣΚΕΤΗ ΤΗΣ Εσ. 
*ΑρΑΒΟΣΙΤΟΎ ΑΜΎ-

ΛΟΤ.
'Έι1 έκ τών ουσιωδέστερων 

σνστατικών τής τροφής, τής 
ττροίΡΧ0^1'^ ™ ^ώνοσπρί-

, είναι ή έίμυΧος, ή ΰΧη δη- 
γοΐ'ότη έκείνη, ήν περιέχου- 

ιν οΧοι οί φυτικοί καρποί : e< fl μικρών κόκκων ή 
σφαΐρι^^ον> μόΧις διακρινο- 
μ^ιων διά μικροσκοπείου, 
ίιΧΧο· μετ' εύκο~\ίας διά τοΰ 
{βατός ειποχωριζομένων ι'ιπό 
τά>ν ϊίΧΧαιν ουσιών, έν αις έμ- 
^εριέχονται τοσουτω μαΧ- 
\ον, καθότι είσίν άδιάΧυτα 
2ρ τω νύατι. Ή άμυΧος γοΰν 
αύτη χωριζνμόνη διά τοΰ ϋ 
δατο~ έκ διάφορων φυτικών 
κόκκων, παράγει έκ τών μέν 
τον σάγον, έκ τών δέ τήν τα- 
ττιόκκην καί εξ αΧΧων τήν 
κόλΧαν καί το αραρουτιον. 
Καίτοι ΰε αδιαΧυτος μενου- 
σα, ώ?· είπομεν, έν τω ύδατι, 
μετά την έφησιν όμως καθι 
σταται εϋπεπτος καί θρε
πτική τροφή. Εξάγεται δέ 
κυρίως αμνΧος, ώς γνωστόν, 
εκ τοΰ σίτου, τού όρυζίου καί 
ίίΧΧων οημητριακών καρπών' 
εΰρέθη όμως, οτι ούδείς του’ 
καρπ·ων τούτων παρέχει ιι 
φθονωτέραν καί έξαιρετωτέ- 
ραν τοιαύτηι, ώς ό αραβόσι
τος, τό προϊόν τοΰτο τής Ά 
μερικής, και όστις προ τής 
άνακαΧυήτεως αυτής ήτο ά
γνωστος εν τή Εύρώπη. Εί
ναι δέ ό αραβόσιτος δια τους 
κατοίκους τής Αμερικής ό,τι 
ό σίτος δια του; τής Ευρώ
πης, και το ορυζιον δια τυις 
ασιατικούς. Το φυτόν τοΰ α
ραβοσίτου παραγει ποΧυν 
καρπόν, ο κορμος αύτού προ 
βαίνει εις επτά ή οκτοί πο-

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΠΣ ΠΡΟΧΟΜΙΟγχογ ΑΡΛΓ,ΟΣΙΤΙΚΙΙΣ ΑΜΥΛΟΥ ΤΙ'Ν ΚΚ. Γ.ΡΑΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΕΣΙΣ

δωι» ΰψος, φέρει δέ δύο ειδών 
άνθη, τα μεν έν ιδιαιτέρα. 
κεΧύφη κατά τήν κόμην τής 
κορυφής, τα δέ είς τά πΧά- 
για τοΰ κορμού, φεροντα τάς 
μήτρας τοΰ καρπού' ΰπάρ- 
χουσι δέ διαφόρων ειδών α
ραβόσιτοι, διαφέροντες καί 
κατα τό μέγεθος τοΰ μητρο- 
φορου κώνου καί κατά τόν 
ογκον τών κόκκων, τόν αριθ
μόν αυτών καί τό 'χρώμα. 
Λέγεται δε, ότι φύεται ιίσπο
ριές και ιικαΧΧιεργήτως είς 
τά βόρεια μέρη τοΰ Μεξικού 
και εις τα νοτιά τών βραχω- 
οών ορεων τής'Αμερικής. Έν 
τουτοις καΧΧιεργείται τανΰν 
μετ' έπιμεΧείας είς TC τήν 
βόρειοι· καί τήν νότιον 'Αμε
ρικήν, άΧΧά τά υγρά κΧίμα- 
τα τών τροπικών είσι τά άρ- 
μοδιώτερα διά ταύτην τήν 
φυτείαν. ΚαΧΧιεργείται δέ 
έπίσης καί εις διάφορα άλΧα 
μέρη τής γής, ώς καί είς τάς 
νήσους τιίιν δυτικοιν Ινδιών, 
τας ιίνατοΧικάς Ινδίας, τήν 
Κίναν καί είς τά παράΧια 
τής Αφρικής, είς τινα μέρη 
μαΧιστα ή καΧΧιέργεια τού
του παραμιΧΧειται αετά τής 
τοΰ σίτου καί όρυζίου. Αί 
Ήν. ΠοΧ ιτεΐαι τής 'Αμερι
κής μοναι προάγουσιν έτη- 
σίως ιίραβοσίτου (100,000000 
αγγΧικίι μόδια. Κατασκευά
ζεται ί ν καί χάρτης έκ τών 
φυλΧων καί τοΰ άχύρου αυ
τού. ώς έξάγεται καί σάκ- 
χαριν έκ τής καΧάμης αυ
τού. Η έν ΆγγΧία κατανά- 
Χωσις τοΰ κόκκου τούτου μέ
χρι τοΰ 1856 ήτο δισήμαν
τος' ή κατιι τό έτος όμως ε
κείνο έπισυμβασα ασθένεια 
των γεεομηΧων ήναγκασε τούς 
'ΑγγΧιυς, ίνα άντικαταστή-

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΙ1Σ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ ΛΡΑΒΟΣΙΤΙΚ1ΙΣ ΑΜΥΛΟΥ Τ11Χ ΚΚ. BPAOVN ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΣ1Σ.
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σωσι την εΧΧει·φ·ιν αύτών Sta τοΰ αραβοσίτου, καθ' δ 
ϊτος μεγιίΧαι ποσότητες τοΰ ε'ίδονΐ εισήχθησαν εΐφ 
ΆγγΧίαν, ’έκτοτε όμως 1,800,000 κουάρτερ μόνον 
είσά^/ονται κατ' έτος- τοΰ ττοσοΰ τούτου όπερ τοΰ ημί- 
σεως προερχόμενου εκ τοΰ Εΰξείνου πόντου καί έκ 
της Μεσογείου. Και τα μέν άΧενρα τοΰ αραβοσίτου 
αόνου δεν κάμνουσι καΧον άρτον, άναμνγνύμενα δέ 
αετα tow έκ σίτου παρά^ουσιν άρτον θρεπτικώτατον, 
ώς περιέχοντα με^αΧειτερον ποσόν Χιπώδους νΧης 
παντός έίΧΧου σιτηροΰ. Ιδού δέ τα συστατικό. tow 
άΧευρωυ τούτων
Μία λίτρα ιϊΧεύρου ιϊραβοσίτου περιέχει·'

τ . ονγγι'αϊ
Υδατος ......... ,...........2
Αμύλου....................9
Λίπους ....................1
Στακτή?............................

Προς E^aytoy^v 6c ταύτης της ον(τιας εκ τον ειρα- 
βοσίτου καϊ προπαρασκενήν αυτής εις εδοιδιμου ειδοϊ 
οί ΆγγΧοι μετεχειρίσθησαν μετ' επιτυχίας μηχανός 
καϊ άτμόν, έξάγοί'τες έν εύκοΧία μεγάΧα ποσιι τοιαύ- 
της άμύΧου, θεωρούμενης ώς ΰπερτέρας πάσης ΆΧΧης 
έζα^/ομένης έκ δημητριακών καρπών.

Αί όπισθεν δύο τεθειμέναι είκονοχραφίαι παρουπά- 
ζουσι τό εσωτερικόν τοΰ καταστήματος τώ>ν ΚΚ. Βρά 
ουν καϊ ΠόΧσωνος έν ΠαίσΧεϋ, είς δ εξάγεται ή προ
νομιούχος άραβοσιτικη άμυΧος' ό δε τρόπος της προ- 
παρασκευής αύτής είναι έιπΧούστατος καϊ εΰΧηπτος. 
Ό πρός τοΰτο χρησιμεύων αραβόσιτος είναι ό στρογγυλοί ο έκ τών παραεουναβίων χωρών προαγόμενος' 
καϊ πρώτον μέν καταβρέχεται είς ύδωρ πρός ιιπάλυν- 
σιν καϊ εύκοΧωτέραν άποχώρισίν τής άμύΧου, ένω 
ταυτοχρόνως καθαρίζεται άπό πάσης εξωτερικής ακα
θαρσίας' άκοΧούθως, τιθέμενος εις μεγάΧας σκάφας 
είνωθεν τών μυΧοΧίθων, κατέρχεται ώς είναι νωπός 
καϊ έιΧέθεται, ώφ φαίνεται έν τή πρώτη εικονογραφία, 
μεταβαΧΧόμενος ούτως εις πηκτήν χυΧώδη ήμίρρευ- 
στον μάζαν, ήτις χύνεται έπειτα έπϊ μακρών κεκΧι- 
μενων τραπεζών, εΰρισκοαένων εις τό άνώγαιον τοΰ 
καταστήματος, ώς φαίνονται έν τή δεύτερα εικονογρα
φία, κατα δε τήν βραδεΐαν κάθοδον τοΰ ρευστού, κα
θ' όΧον τό μήκος tow κεκΧιμένω» έπίπέδοιν, ή μέν 
άμυΧος καθεζομένη μένει έπϊ τών σανίδων, Το δέ ρευ
στότερου μέρος μετά tow Χεπύρων, δίερχόμενον διά 
μακριάν σωΧήνων. χύνεται είς τάς ΰποδεχομένας αύτό 
κάτωθι δεζαμενάς, καϊ ξηραινόμενον μετάΧέθεται καϊ 
παΧείται διά τροφήν ζώων.

Ή κατακαθήσασα άμυΧος μεταφέρεται είς μεγά- 
Χους κάδδους, έν οΐς καθαρίζεται πΧειότερον δι’ έπα- 
νειΧημμενης έγχύσεως καθαρών ΰδάτων, μετά τήν 
καθάρισιν άφίνεται πάΧιν νά κατακαθήση, καί, μετά 
τούτο έζαπΧουμένη έπϊ σανίδων, ξηραίνεται είς συγ- 
κεκερασμένην θερμοκρασίαν, μεταφερομένη δ’ άκόΧού- 
θως εις Ιδιαίτερον κατάστημα, συνδέεται είς φακέΧΧους 
διαφόρων μεγεθών έτοιμος πρός χρήσιν.

το.ν ποοσώποιν, πρό; ά -Ιι,νύύνοντο. ΕΐσεπράχΟι; d' έκ τούτων o).mj 
τών έπιστούών ολικόν ποσόν 36,000,000 φράγκων, σναπεοιίαιεβα- 
νοαίνου καί τοΰ ποσού έκεΐνου, οπερ είσεπράχΰη έκ τών 313,408 
έπιστοάών, αίτινε; έπί προσθέτω πίποωρί κατεγράνησαν έν τοι; 3ι- 
δλίοι; καί αϊτινε; περιε’κίειον 521,800,679 γρ. Παραβαλάοντες ύέ 
τόν άριΰρ,όν τών έπιστοϊών τών παραλτιγΰεισών έν τώ γαΰλικώ τα- 
χυίροαείω — ρό; τόν τών έπιστοϊών έν το» άγγλικώ, παρατ>;ροΰαεν, 
ότι ό τών γχ).)Λχών είναι xu-κ τό r,'j.tTu αιχρότερο; τοϋ τών αγγλι
κών. Ίίου οί άοιΰαοί τών έπιστοάών καί το>ν εέσποαξεων άαφοτέρων 
τών ταχυίροαείων- 

_ .λ »

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ.γΐίΛΙ··'λεν άμέσως βοηθήσει τόν 
όμοις απορίαν καί ευ.π/η 
από τής τάφρου, έθώπευ

II οο.

ΑΝΑΚΑΛΥ'ΠΣ ΧΡΥΣΟΥ ΕΝ ΤΗ ΒΡΕΤΤ. ΚΟΛΟΥΜΒΙΑ.— Τό 
αεοο; τί; βρεττανικί; Κοάουαβία;, όπερ έχορήγ);σε σχείόν ό).ον 
τόν έξοουχθίντα iy-το; χρυσόν καϊ όπερ προώρισται νά έ^εΐ.κύσρ 
τήν —λοσοχίν το·”> κόσαου, ί;τινο; ρ-εχρι τοΰίε ίτο άναξία, είναι τ, 
νεωοτί άνακαλυφΟεΐσα χώρα καίουαίνι; Καοιβώ, ίτι; εχει εκτασιν 
500 ριλίων καί κεΐται έν τώ έσωτερικώ πρό: 
γον) τ 
Φράσερ. 
γηδίντο: 
0οι άριΟαοί.
π).<;σιάζουσιν όπωσοϋν

79
400

1021

ΑΙ 11ΜΕΡΑΙ ΤΙΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.— Είς εν τώυ έυ Βερολίυω μου
σείων ύπάοχουσιν έντός τή; αιθούση; τής περ'ε/οΰτης τάς άργσΑ.ό- 
ττ,τν.ς τών βορείων /ωρών αντίτυπα τώυ είδώλοιν, έξ ών έλατου τό 
δνου.α αί ήυ.έοαι τή; έυδομάδος, ό>; ονομάζονται παρά τοι; "Αγγλοι; 
καί πολλοί; τώυ ευρωπαϊκών λαών. Καί έκ ρ.εν τού ειδώλου τού 
Sun (Ίίλιου) προέρχεται τό όνομα Smul.-iv, ημέρα τού ΊΙλίου (Κυ
ριακή). Τό ειδοίλον τούτο παρίσταται εχον τό πρόσωπον όμοιου 
τού ήλίου, κατέχου φλογερόν τροχόν, καί άμφοτέρα; τά; χίΐρας έπί 
τού στήθους· ή πν.ράστν.σις αυτή σημαίνει τήν περί τόν κόσμου πε- 
ριαγωγήυ τού ήλίου. Τό ειδώλου τή; (Σελήνη;) Moon, έξ ού τό ό
νομα Mnndav (Δευτέοα), είναι ένδεδυμέυου διά βραχ/ο; φόρεμα · 
τος όι; άνήρ, καί κρατεί άνά χεΐρας τήυ σελήνην. Ό Tuisco, εξ ού 
ή Tuesday (Τρίτη), ήτο εί; τώυ αρχαιότατων καί δημοτικών Θεών 
παρά τοΐς Γερμανοί;, καί παρίστατο ένδεδυμένος δερμάτινα φορέ
ματα κατά τόυ παρ’ ο.ότοΐ; ίδιαξοντα τρόπον τής ενδυμασίας- πρός 
τούτου τήν )ν.τοείν.ν ήτο αφιερωμένη ή τρίτη ήμέρα τής έβδομάδος. 
Ό AVuden, έξ ού ή Wednesday (Τετράδη), ήτο ανδρείο; πρίγ- 
κιψ τών Σαξώυων. Τήυ εικόνα τούτου παρεκαλουν ίκετευτικώσ ύπέρ 
επιτυχίας τών όπλων. Ό ΊΊιοί*,  έξ ού Thursday (Πέμπτη), κάΘη- 
ται έπί κλίνη; εγων ύπέο τήυ κεφαλήν δώδίκα αστέρας καί κρατών 
διά χειρός σκήπτρου. Ό Friga, όΘεν Friday (Παρασκευή), παρί
σταται ξιφήοης κατέχων τό ξίφος τή δεξιά χειρί, καί τόξου τή αρι
στερά. Ό Seater, έξ ού Saturday (Σάββατον), έχει φυσιογνω
μίαν πουηοάυ, ποόσωπον ισχνόν, κόμην μακράν καί γενειάδα έπίσης 
μακράν. Διά τής δεξιά; φ·-ρίΐ κάδου υδατος, έυ ω ύπαρχουσιυ ό- 
πώρν.ι καί άνθη.

ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΤίίΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.— Σπανίως άυα.γράφοντ&.ι ύπό 
τώυ ιστορικών ή τώυ ποιητών τά βάσανα τώυ γυναικών, ζαί όμως 
είναι άξια ι/νείας. Έν σιωπή, πολλάκι; έυ μουαξία ή γυνή εχει υά 
ύποφέρη ακατονόμαστα βάσανα καί άρρητα κακά, δι’ ά ούδ-μία Θε
ραπεία, ούδεμία παοηγορία ύπάρχει έκτος τής έλπίδο; καί τή; υπο
μονής. Έν μίσ^ι τώυ όμοιων αύτή; δημιουργημάτων ενδέχεται ή 
καρδία τή; γυναϊκό; νά συμπιέζηται ύπό αγωνίας, καί όμως έξ α
νάγκης οφείλει νά μή δεικνύη κατ’ ούδέυα τρόπου τήυ εσωτερικήν 
Θλίψιν- έξ ανάγκη; ποεπει νά εγη φαιδρόν καί αδάκρυτου τόν όφ- 
Θαλμόν, ευκρινή καί τερπνήν τήυ φωνήν, μή τρέμουσαυ εκ συγκινή- 
σεως, έκ φόβου μήπως τό ισχυρότερου φύλον έπιβλέψϊ? βλο- 
συοώ; καί πεοίφοονητικοίς έπί τής άδυναμίο.; αύτή;.

ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΙΙΣ ΒΕΛΟΝΙΙΣ. — Περίπου πρό ενός ?του; 
ενώ παιδιού τού Κ. Καοόλου Τάωυος έκ Γρηνίκκη; τής Μασσακιου- 
σίττη; έτετοαπόδιζεν έπί τού πατώματος τής οικίας, οξεία βε/όυη 
είσέδυσευ είς τόν πόδα, ής μέρος άπεσυνετρί^, τό δέ υπόλοιπου έ- 
μεινευ έυτός τής σαοκό; τού παιδός διεγεΐρου πρό; καιρόν άλγος. 
ΙΙρό ολίγων ήμερων τό μεΐναν έντός τής σαρκό; τεμαχίου τής βελό
νη; έ^ήλΘευ έκ μικρά; πληγής πλησίον τού άγκώυος τού παιδός, άφ’ 
ού έπέρασε τό άπό τού ποδό; μ·ί%ρι τού βραχίονος διάστημα είς 
χρόνου όλιγώτερον τού έυό; «τους.

ΑΡΧΑΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ.— Αί βυΘοζόροι (βορβοροφάγοι), α; μετα- 
χειοίζουται υύυ ποός ν.άΟσ.ρσιν τή; κοίτης τού Σηκουάνα έν Λουγ- 
δούνω τής Γαλλία; άυέφεοου σχεδόν χί)ια. νομίσματα και μετάλ/ια, 
ών τά αρχαιότατα σύγζειυται έξ όοειχάλζου καί παριστάσι τά; κε
φάλας τού Ιουλίου Καίσαρο; ζαί τιυων έζ τών πρώτων 'Ροίμαίων 
αύτοκοατόρωυ. Πολλά άνήζουσιν εί; τάς βασιλείας Λουδοβίκου τού 
Θ', Λουδοβίυου τού ιβ', Καρόλου τού Θ', ζαί Ερρίκου τού δ'. Με
ταξύ τώυ εύρεΟεντων άργυοώυ νομι.σμάτο>υ ύπήρχου πολλά τών εζ 
),ι^ρών τού Λουδοβίκου ιδ', ζαί Λουδοβίκου ιέ. Σχεδόυ όλα ήγο- 
ράσΘησαν ύπό φιλαοχαίωυ.

ΤΙ1Ν 23ηυ, 2Βηυ καί 27ηυ τού έλευσομέυου μηυό; Ιουνίου μ.ε).- 
λει υά εοοτασΘή τρίτη φοοά είς τό Κρυστάλλινου παίάτιου ή μεγάλη 
έπέτειος εορτή τού Χάυδελ, ζαΘ’ήυ περί τάς 1,000 έζ τώυ όνομα- 
στοτάτωυ μουσικών όλη; τή; οικουμένη; θέλουσιν άποτελέσει τήν 
μουσιυ.ήν χορείαν.

ΕΦΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΙΣ ΑΓΡΑΣ. — ΠαρετηρήΟη ότι έξ όλων τώυ 
ζοίωυ ή λεοπάοδαλι; ζαί ό παυΘηο είναι τά. υ.ά'λλον αζιοσημείωτα. 
διά τήν ύπομουήν ζαί επιμονήν μεΘ’ ής κατασζοπούσι τήυ άγραυ αύ
τών. Παοααουεύουσιυ εί; ένέδοαν έυ τώ υ.έσω θάμνων πλησίον δα
σών, καί έπιπίπτουσιυ αίφυιδίω; πηδώυτα τρομερώς κατά, τόίυ τυ 
χαίω; διαβαινόυτωυ ζώων. Τόσον ταχεΐαι, τόσου όρμητιζαί καί 
έγκαιροι είυαι αί κινήσει; αύτών, ώστε ολίγα τώυ προσβαλλόμενων 
έζφ-ύγουσιυ. Όμοιάζουσι τήν γαλήν κατά τόυ τρόπου τού άλίσκειν 
τήυ άγραν. Πλησιάζουσι συρουτα χαμαί τήυ κοιλίαν κατά μήκος, 
όλισΘαίνοντα ήρεμα διά μέσου τώυ λοχμών καί Θάμνων, κρυπτόμε
να εί; τάγρους, ή ύποκρινόμενα τόν αδιάφορου ή τόυ κολακευτικόν, 
καιροφυλακτούσΐ ινα έφοομήσωσιυ έπί τώυ θυμάτων. ενός πη
δήματος προσ/.οΧλώνται είς τά νώτα τού ά.Θλίου κτήνους, όπερ α- 
λίσκουσι διά τού αριστερού ποδος καί τώυ όδόυτοιυ κατά τοόπον 
τοιούτου, ώστε είναι αδύνατου αύτώ υά ιξολισΘήση, έν ώ διά τού 
δεξιού ποδός εντός ολίγων δευτερολέπτου Υ.αταυ.ερματίζουσιν αύτό. 
Μετέπειτα έκμυζώσι τό αίμα, σπαράσσουσι μέρος τής σαρν.όζ, καί 
μεταφέρουσι τό πτώμα εί; τό εγγύτατου δάσος διά μέλλοντα γεύ
ματα. Ίΐ κ ε τ ά χ ή Θηρευτική λεοπάοδαλι; συχυάκις τιΘασσεύε- 
ται έυ Ινδία, καί χρησιμεύει εί; τήυ Θήραν τώυ αντιλοπών. Μετα- 
φέρεται είς είδος μικρού φορείου άλυσόδετο; καί τούς οφθαλμούς δε
δεμένους ΐυα μή, άμα πλτσιάζουσα τήν αγέλην, όομήση ύπέοπολυ 
καί θύτο> μή έκλέξη τό κατάλληλου ζώου. Όταν πρώτου λυΘή, δέν 
όρμά παρευθύς πρός τήυ άγραυ, άλλά μετά μεγίστης προφυλάξεως 
περιφέρεται είς τόν αγρόν ισταμένη κατά διαλείμματα καί προσε- 
κτικώς κρυπτομένη έως ού παοουσιασΘή ό ζαιοό; ό κατάλληλο;· τό
τε έξαζοντίζεται έπί τή; άγε'λη; μετ’ έκπληκτικής ευκινησίας, καί 
διά τή; ταχύτητος τών πηδημάτων καταφθάνει αύτά. *Λυ  όμως 
εί; τήυ πρώττ,υ απόπειραν, συυισταμίνηυ είς πέντε ή εξ εκπληκτικά 
πηδήματα, δέν έπιτύχη, παραιτούμενη τού σκοπού έπαυέοχεται ά
μέσως σν.υθρωπή είς τό φορείου.

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ.— Ημέραν τινα φίλο; τις, διηγεί
ται ταξειαιώτης, βλέπων εξω τού παοαθύοου είδεν άυΘρωπον, ήμι- 
βεβρεγμένου έκ μέθης, πίπτουτα εντός τάφρου πλησίον ναού. ’Ο
λίγα βήματα μαυ.ράν τού δυστυχούς αύτού άνΘρώπου ήτο υέον σκυ- 
λακιου, μή δυυάμενου υά έξέλΘφ τού υδατος. Πολύ φυσικώς ή πρώ
τη ιδέα ή έπελΘούσα εί; τόν νούν τού φίλου μου ήτο νά σώση τον 
άνθρωπον, αλλ’ επειδή είδιυ ίαπωυόν ιερέα έκ τής κατώτερα; τά- 
ξεως διαβαίνουτα πλησίον τού τόπου, δέυ κατέβαλε τόν κόπου νά

δυυήΘη νά ά.υαχαιτισΘή τού 
άλλον .’ διατί δίν τόν έλζύε 
σας, ήτίνισε ποός τόυ φίλου 
ποκριΘή. "Ωστε ήυαγκάσΘη

ας ίνα βοηΘήσωσι

Ό φίλος ιζου δ^ 
ϊυ ιαπωυόυ «καί 
πωνός, τούτο

οικείο· βορράν (ί Β.Α. ΐλάϊ-
’ί; παραλίας τί; 3οεττανικί; Κολουαίίας καί τοΰ ποτααοΰ 

Είναι άίύνατον νά ίώσρ τι; ακριβό εκΰεσιν τοΰ χορη- 
ύπό τί; Ρρεττανινί; Κολουαβίας χρυσού καί οί άκόλου- 

βασιζόαενοι έπί τών αύΰεντικωτάτων πΐχοουοοιών, 
εί; τό άϊ.τΑ·: 

χρντωρύχοι έξώρυξαν . , 
» » .
» » έν 107 ήμέραις, άπό
Ί τάλ.ηρα καθ' ημέραν........................

Τό όλου ποσόυ (ζαί σχεδόν όλου) 
έκ τής Καουβώ 

γουσωρύγοι, οίτινες είργάσθησαυ είς άλλα 
μέρη έπί 180 ημέρας, άπό 10 τάύ.ηρα 
καθ' ημέραν . ~

2000 χρυσωρύχοι άπό ο τάλ. 
καθ' ημέραν ....

Εΐσπ-ραξι; 
36,000,000 φρ.

Έπιστολαί
Γαλλικόν ταχυδρομείου 274,000,000
Βρετταυιζόν ταχυδρομ. 564,000.000

ΕΘΝΙΚΟΝ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ. — Μεταξύ τών έγγοάφωυ
>ν καΘυποβληΘέυτωυ εί; τά; Βουλά; τού Βελγίου είναι ζαί έν, όπιο

υος ειθΞ τόν μέθυσου εγερθίυτα, ηρωτησε τον φίλον μου μ.ετ έκτιΟ 
ξ-ως καί απορία; πτί είχε υά κάμη μετά τού άνΘρώπου, καί q(j 
τί ττροσενιαλεσευ αύτόν ; καί διά τινα λόγου επιθύμησε την 7τ«Ος/ 
σίαυ του ; ζαΘ’ ότι έκείνο; ήτο πτω/ός ζαΐ δέυ ήδύνατο ούδε τά J 
ταφή; ή τό διαβατηρίου υά. πληρώση.» Ό λόγο; δι’ ου ό ίαπ^ξ. 
έσωσε τό σζυλά.ζιου ήτο, διότι οί ίαπωυοί δέυ φονεύουσι κοοών^Ι 
κύνα, φοβούμενοι αή ή γυγή, τής ν.οροινης ή τού ζυυος ερχηται 
έκάστην ζαί ένοχλή αύτούς. *Ο  ίερευς δέν δύναται να βοηΘήση 
τώυ συμπολιτών του- άλλ’ ΐυα σώση τήυ ψυχήν ενός σκυλακίου J] 
χαρίστο); ήθελε ν.αταρρυπώσει τούς δακτύλους εντός βορ^οοώίΑ 
τάφρου.

ΤΟ ΕΙΣ ΓΕΛΩΤΑ ΤΡΕΠΕΙΝ ΤΙ KAI II ΕΤΟΙΜΟΣ AllOfcJ 
ΣΙΣ.— ΊΙ όλεΘοία κλίσις τού τοέπειυ εί; γέλωτα, ζαί τά έπιξ)«1 
και άυ?παυόοΘωτα άποτελέσυ.ατα τ< 
τοίμου ά.ποκρίσεω; είσιν αείποτε, : 
κης. Τό μή προσβζλλειν τιυά συυί- 
άρέσκειυ. Τό λυπεΐν τούς άλλους α 
τή; φιλανθρωπίας όις ζαί εί; τήυ κο 
υ.οίως καλόυ, τό άπίγειυ πάσης ποο

εζορυγθέν ποσόν 
............................926,680 τάλ.
................ ... . 600,000 »

U'y/X/V. V . . —, ------- ν t
πν.οέχει τά; έυτελεστέοας πληροφορίας περί τής καλ.ής καταστάσεως 
τώυ οικονομικών τού Κράτους, τής διαχειρίσεως αύτώυ καί αναφέρει, 
ότι τό τακτικόν έθυικόυ χ^ρέος άυαβαίυει εί; 495,370,932 φράγκα.

ΒΑΜΒΑΚ1ΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ. — Τήυ παρελΘούσαυ τετάρτου έδη
μοσιεύθη κοινοβουλευτική έκθεσις, έυ ή φαίνεται, ότι ή άξια τώυ 
βαα^ακίυωυ ύφασμάτων καί νημάτων τών έξαχθέυτωυ έκ τού Ίΐυω- 

ο------ --------------------------- ί., το>
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70, ίάστε ή αμνλος ίιοιπάρχη κατά Γ·0 Ο/t».
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Η ΝΗΣΟΣ ΜΑΓΑΑΑΙΝΗ KAI II KHMO- 
ΠΟΛΙΣ ΑΤΤΙΙΣ.

ΊΙ νήσο; Μαγδαλινή κεΐται άπέυαντι τή; βορείου ακτής τής Σαρ
δηνίας, δέκα περίπου μιλιά απέχουσα πρός δυσμάς άπό τού Μα- 
κρού Σάρδου, παρέχει δέ Θέαν μετά. τώυ συναδέλφων αυτής νήσων, 
τώυ έυ τοι; στενοί; τού Βονίφατίου ευάρεστου εί; τού; οφθαλμούς 
καί θελκτικήν εί; τήυ φαντασίαν. ΊΙ παλαιά πόλις τής νήσου ταύτης 
μόλις διακρίυεται, ή δέυεωτέρα, ώ; θρασεία τι; κόρη άποσκιρτήσασα 
άπό τή; άγοοίκου αύτή; γραία; τοογού τή; Γουάρδης Βέκζιας έπί 
τώυ ορίων, μετά τρόμον προσεγγίζει τά ν.υσ.υά ύ^ατα. ΊΙ Μαγ·?α- 
ζιυή αετά τα τελευταία συαβάυτα τή; Ιταλία; θέλει Θεοιρεισθαι καί 
ρ.υτ,υ.ουεύεσΟαι άπό τού; φιλεΙευΟέοους Ευρωπαίου; ό>; ρ.ία εκ τώυ 
γευετειρώυ τή; έλευΘερία;. Έπ’ αύτή; κεΐται, ojc φαίνεται έυ τή 
είκουογραφί» ήρ,ώυ, τού στοατηγού Γαοιβάλ^ου άπλουστάη} οίζο- 
οοαή ρυύριού ^.αυριτανικού, άυευ κοσρΐϊ;υ.ά.τωυ καί έπι^είξεοι; έξω- 
τερνκής) στερεά όριο); καί ακλόνητο;, ό>; τόυ κύριον αύτής. Οί κά ■ 
τοίχοι τή; Μαγ^αλιυής είσι πρωτότυποι τά ήθη, ού; πρωτότυποί είσιν 
ολοι οί κατοιζούντες ασύχναστους ή ολίγον ύπό ξένοιν συχναζοαένας 
χώρας. Αί ίύο παρακείριει/αι εικονογραφίαν ηυ.ών πσ.ριστώσιν, ή ρ.εν 
τήν νήσου απλώς, ή ίέ τήν νεωτε'ραυ κωαόπολιν τή; Μαγύαλινής.

Η ΝΗΣΟΣ ΠΡ0ΚΙ4Α.
ΊΙ νήσο; Ποοκίύα (ή αρχαία Προχύτη) κεΐται πρόςτό βορειοδυ

τικόν «κοου τού κόλπου τή; Νεαπολεω;, χωριζοαένη άπό τή; στε
ρεά; διά πορ9υ.ού έυό; καί ήριίσεος αιλίου πλάτους- διαρρήγυυται δέ 
ύπό πολλών κόλπων> οίτινες κα$ΐστώίσιν αυτήν σχήαατος ζωγραφι- 
κωτάτου, καί εχει ριήκο; ρ.'ευ τριών ριιλίωυ, πλάτο; δέ ενός καί ήαί- 
σεος. Τό βόρειον άκρου τή; νήσου τκύτης είναι ύψηλότερου καί ζω- 
γραφικώτερον τού νοτίου. Έπί δέ τή; κορυφής τού πρός υεσηαβρίαν 
προπετ^ύς αύτή; ακρωτηρίου εγείρεται φρούριου, ή Θέσις τού οποίου 
ήδη ρετεσχηαατισρ.έυου είς ρ.έγαρου βασιλικόν είναι εξαίρετος, 
καΘόΜ έξ αύτού φαίνονται έξ ενός αέν ό κόλπος τή; Νεαπολεως, 
άφ’ ετέρου δέ ό τή; Γαέττης- έπί δέ τών κατωφερ-ιών τού λόφου τού 
φρουρίου ρίχρ'- τ"θύ αίγιαλού εκτείνεται ή πόλις Ποοκίδα εί; σχήαα 
ααγιθεΛτρου, εχουσκ οπισΘευ αύτής καί έν τώ αεταξύ άυ.πελώυας, 
πορτοκαλεώνας καί κήπους δένδρων καρποφόρων. Αί οίκίαι ρχουσι 
τά; μεν στίγας επιπέδους, τάς δέ κλίμακας, όις είς πολλά ρ.ερη τή; 
Έλλαδο;» εκτός τών Ουρών αύτών. Πρός δέ τό βορειοδυτικού ά'κρον 
αύτής κατά τήν είσοδον τού πορΘμού έχει φάρου μετά πυρσού ακι
νήτου. Είναι δί ή νήσος πανταχού καλλιεργημένη, προαγουσα στα 
φυλάς καί καρπούς, τούς όποιους οί κάτοικοι 13,000 τον άοιΘμόν 
φίροντες καί πωλοϋντες είς τάς αγοράς τής πρωτευούση; προσπορί- 
ζονται τά πρός τό ζήν.

Γτηοοτατα.
■ό πρώτου

αυατοοφ:

'Λ 7Γ.ύ^·$| 
■ i «ϊιΟιιρ·, 
ί Ξίίίΐω; 1

'Άνθρωπος ορθής χρίσει 
ά τών άλλων ότε εκ τιυο; 
κατ’ αυτού- πλήν άν ή α;

ν ΐ^'ι 
। αποκοίσ·Γ. 
λίαν ociuf.

λεγόμεναι, ουδέποτε πρέπει υά. προφέροίυται. δημοσία, γελά τότε ο]*  
χί διότι εύχαοιστεΐται, άλλά διότι επιθυμεί υά αρύ'^η τήυ πο'ίΐ:'^ 
αύτού λύπην. Έάν ό σαρκασμός εγενετο παρά κυρίας αυτί υά φα·ΐ 
ότι συνησΘάνΘη, τούυαυτίον ποώτο; επαινεί αύτόυ, άλλ’ ούχ ήττο, 
άυαμιυ.υήσκεται αύτόυ έν τώ υ.έλλουτι ω; δείγμα κακευτοΐχείας, 0. ’ 
πότε όλη ή συναναστροφή έπε'/αθετο όλως τής ευφυούς άποκρίσΐο;| 
Ούδ' αί γυναίκες χαίρουσι προυόμιόυ τι κατά τούτο ώστευά έπιτρ> 
πωνται αύται: άποεπεζ; ή έγγικτιζοί λόγοι πρός τούς άύλλους, τούν»·,..'
τίου αύτό τούτο τό φύλου συυίστησι /όγου ισχυρόν υά μή ώσιυ 
κτά τά κ ε ρ τ ό μ ι α. αύτώυ ’έπη. "Οταν τό βέλο; είσδυάη εί; 
καοδίαν, δέν ανακουφίζεται ο τοωΘεί; έκ του συλλογισμού, onj 
τρώσασα χειρ ήτο Θηλυκή.

ΑΕΡΙΟΦΩΣ ΕΙΣ ΊΊΙΝ ΣΙΔΙΙΡΟΔΡΟΜΙΚΠΝ ΙΙΟΡΕΙΑΝ.—Ό ί 
Νιουώλλ έζ Βο.ρυος έφήρμοσ· υεωστϊ εί; πολλά; τώυ δι όδοιπόοοχ 
αμαξών τής έταιρίας τών έπαρχιώυ Λαγκαστρία; καί Ύόοκης τ,-, 
δι’ αερίου φωτισμόν τών άυ.αξώυ. ΊΙ Λουδιυαία καί Βοοειοδυτίζί 
εταιρία μέλλει έντός μικρού υά (λφεληθή τού τρόπου τούτου τού γκ 
τίζειν τινάς τών ταχυκινήτων άμαξιοίυ (trains), καί μεταξύ άθίνι 
είς τήυ μεταζύ Λονδίνου καί Χολυχαίδ γοαμμήν. Δυυάν.-ι ύδραν 
λικής συυΘλίψεω; ή απαιτουμέυη ποσότη; άεοίου πεοι/λείεται ιί: 
στενόν ν,ιοώτιον έυ τώ άυαξίω τού φύλαζο; εύοισκόαενον- ή δ'ίι 
τοιούτωυ φώτων ωφέλεια καί εύχαρίστησις τών έπιβατώυ έκΘειάζετα 
πο ρ’ όλων.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ.— Δέν δύναται υά ήναι δυστυχής ό αλΘοωπβ; 
έκείνο;, οστις έ/ει ζαΘ’ όλα; τού βίου τά; πεοιπετείας τήυ άγάπφ 
καί τό μειδίαμα τής γυναικό; συνοδούς. "Ανευ τούτοιν ό κόσαο; δυ
νατόν υά φαίνηται σκοτεινός καί μαλαγχολιζός, έχΘροί δυνατόν >a 
παραν.ολουθώσιυ αύτόυ, άΧλ' όταν έπανίργηται παρά τήυ έστίαη 
καί αισθάνεται τήυ τρυφεράυ ά.γά.πην τής γυυαιυ.ός, λησμου-ϊ τάς ρι· 
ρίμυας καί τά; ανησυχία;, ζαί είναι συγκριτιζώ; εύδαίμο>υ. Ούδΐ 
κατά τό ήμισυ ήτοιμασμέυος διά τό βιωτιζόυ ταξείδιου είναι έκεΐνά 
ό μή λαμβάνωυ μεθ' εαυτού φίλον τοιούτου, όστις έφ' οίαςδήτ.αα 
συντυχίας δέυ Θέλει λειποταζτήσει, όστι; Θέλει συαυ.ετέχει τώυ θ'ίί- 
‘Ιεωυ, επαυξάνει τήυ χαοάυ, άναπεταυυύει τόυ πέπλου άπό τή; βα- 
ρυαλγούσης καρδίας, ζαί έπιχέει ακτίνας ήλίου έυ μέσω τώυ σζο- 
τεινοτάτωυ σκηνών. Ούχϊ, άυήο τοιούτος δεν δύναται νά ήναι ζα- 
κοδαίμοιυ ό το'.αύτηυ έχωυ σύντροφον, οσου πένης, όσον περιφρονώ 
τος καί ύπό τώυ πολλών καταπατούυ.ευος καί άν ύποτεΘή.

ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΥΝΕ1ΔΗΣΙΣ είναι άυεκτίμητου άγαΘόυ, ήτοι σννεί- 
δησις ού μόνου ταχεία εί; τό διακρίυειυ τό κακόν, άλλά ζαί παρον
τικά υ άποφεύγη αύτό, ώς το βλέφαρου κλείει άκαριαίοις άποφεύγοι 
τήυ εί; τόν οφθαλμόν είσοδον καί αύτού τού ατόμου.

"ΟΤΑΝ έκπληοωθώσιυ κατά γοά.αμ.α αί έπιΘυμίαι ημών, πάυΤβα 
εύρίσζομευ λάΘο; τι, δειζυύον ότι αί έπιΘυυ.ίαι αύται ήσαν παν άλ
λο ή ο,τι έπεριμίνοαευ.

ΠΟΛΛΟΙ είναι πλούσιοι άν καί πένητες, διότι εύχαοιστοϋυτ® 
είς ό,τι ΐχουσι, καί ζώσιν αύτάοκω;· άλλοι δέ παλιν, ζαί τοι έντ« 
μέσω τού πλούτου, είναι πραγματικό»; πένητες, ένεκα τής ά/.ορε· 
στον αύτώυ πλεονεξίας ή τής έπο»υειδίστου άσωτίας.

ΜΙΚΤΙΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ.— Εί; μικτήν συναναστροφήν εσο ε
τοιμότερο; ν’ αζούης ή υά όμιλης, καί δίδε αφορμήν είς τού; παρο^ 
τας νά λέγωσι πεοί ποαγμάτο»ν τής σφαίρας αύτώυ- ούτω πω; 
εκείνους Θέλει; εύχαριστήσ-t, καί σεαυτον πολύ πιΘαυόυ ολφελήσει ίχ 
τής συνομιλία; αύτώυ.

II ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠ1ΘΕΩΡΙΙΣΙΣ.— Κατά
τήν 23ην τού παρελθόντος μηνός άπεβίωσε πλησίον τού φρουρά 
Κρίττενδεν (Σέδαο-Βαλλ-ύ), ό έξ Ινδιών περίφημος αρχηγό; τϊ» 
Ούτάχης, όυόματι Πρετετνετ. Έπί δέ τού τάφου αύτού δέν εσφ»- 
γησαν ίπποι, ώ; επικρατεί ή συνήθεια κατά τόν Θάνατον έπισήρ^ 
νργτίγού' άλΧ άΧ)η τις τελετή όλ.ως ασυνήθης, ήν αυτός εκείνος πρ1* 
άποθάυη διέταξευ, ο»; άυτικατασταίνουσαν τήν Θυσίαν ταύτην. θ 
τρυφερός ούτος σύζυγος ά.πήτησευ, ΐυα ΘυσιασΘη εί; άνάμυησίν τον 
ή αγαπητή αύτού σύζυγος. ΊΙ Θέλησίς του έγένετο σεβαστή s* 
τέρα τι; γυνή έπεφορτίσΘη τήν έκτελεσιυ τή; εντολής του.

II ΛΙαχουνά-Τειχάχια είναι ή γνήσια ανεψιά τής χήρας, ή 
αύτη είναι Ηρακλείου αναστήματος ζαί έξοχου όιραιότητος. 
βούσα δέ είς χεΐρα; άυευ δυσταγμού τίνος τόυ ολέθριου πέλεζυν, *σ1 
δι ενός μόνου κτυπήματος, άπέκοψε τήν κεφαλήν τής άπκρηγ^Ρ'^^ 
Θείας της. Ό αρχηγό; έτάφη, κατά τά δόγματα τών Ινδών, WC ζ° 
πλησίον όρος, ή δέ ζαρατομηΘεΐσα σύζυγό; του, ιίς τήυ κάτωθι αν- 
ζύτού ζο»λαδα. ΈσυγχωρήΘη δέ μόνου υά ένταφίσσΘώσι τά σπ/^7- 
χυ·ι τής γήρας έν τω τάφω τού συζύγου αύτήτ·

ταγοαφής τίνος τής κα-
... ...... ζ Γαλλίας, πρό τίνος γε- 

<γίται ότι ή ό/ική αξία αύτού, ήτις κατά τό 1857 δέν 
τά 3,900,000 φρ., καί τό 1838 τά 7,200,000 φρ., 
';y Iηυ ίαυουαρίου τού 1860 εί; τό ακριβέ; ποσόυ τών

• αΟ ίΊ;·'} ! '■ ^^υ συρμάτων, τό όποιου τό 1887
•ζ’’ . ά· 33,703 χιλιόμ., καί τό 1838 εί; 38,322 χιλιόμ., 
■' ’ j γ. τό 1839 έπί μίαν διά.στασιν 4,003 χιλιόμ. 'ΌΘεν 
\ ότι τό έυ Γαλλία ολικόν μήκος τώυ τηλεγραφικών σ-νρμά- 
’ ;>Θασε τήυ Ιηυ ίαυουαρίου τού 1860 εί; τά 42,327 χιλιόμ. 

τ'·’\-ΕΛ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ. — ’Εν Στουτγάρίρ ξυλουργό;
-αοζπέυφθη εί; δίκην, διότι εκοπτε τάς μακράς κόμας τώυ κο- 

\ίωυ. Έυ τή οικία του, έρεύνης γευομέυης, εύρέΘησαυ δεκαπέντε 
Cvp«‘^·όζα.“0'·
• ΓΓΕ\ΝΔΙΟΔΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ. — ΊΙ έυ Λουγδούυω (Λυών) έ-

-ώοπή Δηναρίου τού Άγ. Πέτρου έσχάτως έπεμ-^ευ είς τόυ
200,000 φρ., ωυ τά. πλεΐστα συυελεχΘησαυ άπό τήυ λιμώτ- 

^ύυ5·αν εργατικήν τάξιν, ήτις μόνη παντού πιστή εί; τά δόγματα
^πικής εκκλησίας προθύμ.ως συνεισφέρει τό δηυάριου ύπέρ αύ- । 

-όν. θ-'70’ r^s μ^θόίυ, οτι ή εργατική ταξί; τής είρημέυης πόλεως 
)ΐ!ζώττίί ένεκα τής στάσεως τώυ βιομηχανικών καταστημάτιου, ε- 
^αΛ;υ, άμα άφί/θησαυ είς 'Ρώμην αί 200,000 φρ. τά; 20,000 

β^'Χ-^Q γευυαίαυ (!) παρά τού *Αγ.  ΓΙατρό; τού κη-
Ιύττουτος εαυτόν άυτιπρόσωπον τού ’Ιησού Χριστού. Έλπίζομευ δέ, 

ι ή δεύτερα αύτού γενναιόδωρο; πράξις θά ήναι ή παραίτησις 
^τού εκ τής κοσμική; εξουσίας, ήν έπιθυμούσι πάντες οι καύλοί

I χοίστιαυοί οί είς ένα άληΘειυόυ Πατε'ρα πιστεύουτες.
ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΚΟΜΒΡΟΣ ΜΟΝΟΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥ

ΡΙΑΚΗΝ- — Εί; ούδέν άλλο μέρος τού κόσμου φυλάττεται ίσως ή 
χνοιακή ώσπερ έν Άγγ/ία, όπου κατά τήυ ημέραν ταύτην τά πάντα 
γ.οπαζουσι, καί ό έξ άλλων μερών τής Εύρώπης ερχόμενος νομίζει 
αυτήν ώ; τήυ τού Μεγάλου Πάσχα τή; πατρίδος του. Μουσική; ήχο; 
ο5οααού ακούεται έυ Λουδίυαρ κατά τήυ ήμ.έραυ ταύτην, ενώ κατά 
τά; λοιπά; ήμέρας τής έβδομάδο; όπου καί άν στρέψη τις, θά ί'δη ή 
0ά άκούση μουσικήν συμφωνίαν ή έκπολλών οργάυοίυ ή έκ δύο μόνου 

‘ " ............£--“ -^· · —···*'*  Ίτζ/' Ζμ
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2,291,409

1500

2,700,000 τα)..

1,800,000 »
4,300,000

ίιαστήαατι τών έ:

Τώ

Τώ

3000 χρυσωρύχοι έξώρυςαν τω 1861 . .

Έν τώ άοιθαώ τούτω τών χρυσοιρνχων οέν 
οί ΐΟαγενεϊ; Ίνίοί, οιτινε; άρχίζουσι νά έξορύτ

^γκρο-.υ^^^γ ; ζ-
ιό όογαυου αυτού έμπροσθεν τιυο? οικίας. Τα εργαστήρια, παντο- 
ηωλεϊα., ζαχαροπωλ.εϊα. καί καφφευεϊα, είναι όλα ζεκλεισμένα, ώς καί 
αύτά ακόμη τά ζυθοπωλεία κλείονται, καί μόνον μετά τό τέλος τής 
Εκκλησίας περί τήυ Ιην μ μ. άνοίγουται καί μένουσι μέχρι τής 2α; 
ζαί παλιν κλείονται μ·έχρι τής 3ης, οτε πάλιν άνοίγουται μετά τώυ 
χ^φενείωυ ζαί ύποδέχονται τούς φοιτητάς αύτώυ. Άλλά τό θεά
ρεστου τούτο εθίμου καθιερώθη δυνάμει νόμων διαφόρων βασιλέων 
•έξ άοχαίο>ν χρόνων. ΊΙ πώλησις γάλακτος ζαί σζόμβρου (ίχΘύο:) 
ιυήυ.έοα Κυριακής μόνου επετράπη ύπό τού Κοινοβουλίου. Διά νό- 
uou Κάρολος ό IV περιώρισευ έτι αυστηρότερου τήυ εργασίαν καί 
τάς έμποοικάς ύποθέσεις παρά πάντα άλλον βασιλέα τή; 'Αγγλίας, 
άπο τώυ ήμερων τής Έπταρχίας κατά τήυ ημέραν τού Κυρίου, καί 
έξνίρεσις έγένετο μόνου «διά ζράξιμον ή πώλησιυ γάλακτος πρό τής 
ένυάτης ώρας π. μ. ή μετά τήυ τετάρτηυ ώραν μ. μ.» Έπί δέ Γουλ- 
λ.ιέλμου τού Γ' διά νόμου έπετράπη καί ή πώλησις σκόμ^ρου κατά 
τήυ Κυριακήν πρό ή μετά τή; έκκλησία;, ό δέ Γεώργιος Γ' μετά 
ταύτα συυεπλ.ήρωσε τήυ άδειαν ταύτην, ιπιτρέφας ΐυα φοοτηγαί

6,791,109

> 1833 . . .
i 1836 . . .
> 1837 . . .
:> 1838 . . .
Είσήχβίσαν ίί

τά; δοεττα.νικά; κατακτήσει; 
ά τελευταίων έτών r.ro ω; έξι

’Αξία ).ιο.
6,438,086
6,681,833
6,933,830

11,338,636

’Αξία λιο.
Τω 1839 . . . 14,713,812 
Τώ 1860 . . . 12,4 23,736 
Τώ 1861 . . . 11,618,350

συνπΐριάααυάνονται

........... .
’Ανατολικών Ίνοιών κατά τό αύτό

τα μιμί/'>«.*  <. >·» ----Γ —
οεται καί αύτώυ ή ό'ρεξι; ζαί ή επιθυμία, ϊνα γείυωσι πλούσιοι.

Ο Ε1ΣΑΧΘΕΙΣ ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΞ ΑΥΤΟΥ 
ΔΑΣΜΟΙ.—Ό καπνός έυ τή Μ. Βρετταυία καί Ίολαυδία είσαγεται 
καί έαποοεύεται παοά παντός, άοκεί υά άποτίση τόυ τ-λ.ωυικου δα 
σμόυ, έυω έυ Γαλλία, όις γυοιρίζουσιυ ήδη οί άυαγυόισται ήμών, τό 
μουοπόλιου αύτού, οστις φθείρει τούς πνεύμονας και δηλητηριάζει 
πολλούς, &>; άλλοτε μνείαν τούτου έποιησάμεθα, έχει ή γαλλική κυ- 

I βερυησις, ήτις άγοράζει, ποΧεί καί ικανά κέρδη έτησίω; εντεύθεν 
πεοιέοχουται είς τό δηαόσιου ταυ.είου τού Κράτους. Έπειδή άπό 
τιυο; καιοού ήρχισε υά γίυηται εισαγωγή και τώυ τουρκικών καί 
έλληυικώυ καπυοιυ εί; ’Αγγλίαν καί νέος τόπος ν.α.ταναύλώσεοίς έλπί- 
ται υά καταστώσιυ αί ό'λβιαι αύται βρεττανικαί νήσοι τού προϊόν
τος τούτου τώυ μερών μας, δέυ είναι ίσως άπό σκοπού υά δώσωμευ 
τήυ στατιστικήν τής είσαχθείτης ποσότητας τού καπνού εί; τήυ χώ- 
οαυ ταύτην κατά τά τελευταία ετη.

Τω 1861 είσήχθησαυ εί; τό Κράτος τούτο 20 σχεδόν εκατομ
μύρια λιτρών πλείω ή τώ 1 8ί> 1. Οί άκριβεΐ; άριΘμοί εχουσιυ ούτω;·

Τώ 1861 είστχΘησαυ........................... 30,743,963 λ.ίτραι
Τόί 1831 ■ ............................31,0 59.634 »

άααξαι νίοονσαι ιχθύ;, εχωσι τλν άίειαν νά ό'ίινωσι έν ήρέοκ 

Κνριακί;.
ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΛΟ .ΤΕΣ. — "Αγνωστο; είναι ή έποχτ, καί’ίν 

πρύΤΓ,ν γοράν .ϊτΧ/Οτ,τν.Ί οί τεχνητοί, όίόντε; έν Αγγλία. Έκ ονο 
δαω; π-ριόίων του ίραριατος τί; «Σιγοιστ;; Γυναικό;» έν έτει 1 609 
ώ; έκ τών φράσεων περί τών όοόντων φαίνεται, ότι τ. χρτ,νΐζ νΰ-

ό Ίΐνωμένον Βασίλειον έκ τών βοετταυικώυ 
χοουικόυ διάστημα αί

Τώ 1833.
Τώ 1836 .
Τώ 1857.
Τώ 1838 .

Ό ΓΕΝΙΚΟΣ Λενίι

Στατήρε;.
. . 1,611,377

. 2,233,162
. . 1.183,023
. . 1,717.240

Τώ
1859 .... 1,822,689
I860 .... 3,293,004
1861 .... 3,293,004

Γαλλίας έδημοσίευ- 
ν,ραχθεϊσα.υ καί καταυαλωΘεΐσαυ έζ 
το έτος τό λ.ήξαυ τήυ 3 Ι ηυ τού πα

ρελθόντος ίαυουαρίου. Έυ αύτή τή έζΘέσει παρατηρούμευ, ότι υύυ 
ύπάρχουσιυ έυ ένεργείγ- 348 ζακχαοοποιά καταστήματα, ήτοι 11 
πλείω τών τού ποοπαοελΘόντο; έτους. ΊΙ κατασκευασθεΐσα. ποσότης 
ζακχάρεως κατά τό παρελθόν έτος ήτο 139.202,616 χιλιόγραμμα, 
ήτοι πλέον τού αμέσως ποοηγουυ.έυου έτους 40,629,132 χιλιόγραμ
μα. ΊΙ έζ ζοκκινογουλίοιν ζακχαοις, ήτις έξοδεύθη ή έξήχθη τού 
Κράτους ήτο 106,300,503 χιλιόγραμμα, αΰξησις 41,747,733 
χιλιόγραμμων. ΊΙ παραδοΘεΐσα ποσότης άυαβαίυει εί; 27,288,219 
χιλιόγραμμα. Αί άποΘήκαι, αί πεοιέχουσαι τάς μεγαλείτερα; 
σότητας σακχάοεο)ς, ύπάοχουσιν έυ Παοισίοις, Λίλλη, Δουάη καί

Λυξησις τώ 1861 .... 19,694,309 «
Αί ποσότητες αύται έξεφοοτώθησαυ ζαί έτέθησαυ έυ ταίς έπί τού 

τω ά.ποθήκαις, όθευ έλήφθησαυ δι 'επιτόπιου καταυάλωσιυ υ.ετά τήυ 
άπότισιυ τού τΐλωυιζού δασμού τώ 1861, 34,673,790 λίτοαι, ήτοι 
σχεδόν επτά εκατομμύρια λιτρών πλέον ή τ 
τιζαί ποσότητες δι’ επιτόπιου καταυά).ο)σιυ·

Τω 1861...............................................

ό “Οττεο ά.ποτειυόμένος πρός τήυ ούζυγον αύτού λέγει· «Άγευες-α- 
του ποόσωπον ! καί όμως μοι δαπανά κατ' ’έτος 40 λίρας είς χοι
ρινά οστά.» "Ολοι οί όδόυτες της κατεσκευάσθησαυ έν Μπλάκ Φρί- 
ν.ρς κτλ. Σήμερον δέ ή όδουτοποιία είναι επικερδές έμπόριον καί 
πολλούς άυθρώπους έπασχολ.εί έπί πάσαν τήν Εύοώπηυ.

ΚΑΠΝΟΣ. — Ό ώοαιότερο; καπνό; τής γή; γίνεται έυ Άβάννα, 
άλλ’υπάρχει μόνου μικρά καί περιωρισμέυη ’έκτασις γής έυ Κούβα, 
ένθα ό καπνός αύτό; παοά.γεται· οιστε ό καπνό; τή; Άβάννα; δύ
ναται υά ήναι ωραίο; τήυ ποιότητα έν γένει, ό κάλλιστο; όμω; ό 
Φημιζόμενο; έπί πάσαν τήυ γην είναι ποοϊόυ μικράς έπιφαυείας τού 
εδάφους τής Κούβας καί έξοδεύετοι κυρίως έυ τή υήσω &j; δώρου 
καί μικρά ποσότης μένει είς γενικήν κατανάλ.ωσιν καί έμπόρευσιν | 
αυτού διά τό εξωτερικόν. Καπνός, ολίγου τι κατώτερος τού έξ Ά- 
βάυυης είσαγομένου έυ Εύρώπη, έρχεται έκ Τριυιδαδη; καί τώυ 
μεσημβρινών έπαρχιώυ τής 'Ρωσσίας. Ίστεον δέ, ότι καί ή βιομη
χανία μεγάλην ’έχει τήν επιρροήν έπί τής ποιότητας τού καπνού. 
Ευ ’Αλγερία, όπου τό κλ.ίμα είναι εύυοικώτατου, τά σιγάρα είναι 
ανάξια καπνίσεω; διά τόυ λόγον, ότι κακώς κατασκευάζονται. Πολλά 
σιγάρα, άτινα κατασκευάζονται έυ ’Αγγλία είναι καλλίτερα καί τών 
εξ 'λβάννα; ερχομένων καί πωλούνται μάλιστα εκείνα άντί τών τε
λευταίων- καθότι δέυ διαφέρουσι παντελώς τόν ό'ψιυ καί είναι πολύ 
δυσδιάκριτα τήυ γεύσιυ, εκτός βεβαίως εκείνων τής πρώτη; τάξεο»ς

'Αβάννα;, άτινα ούδέποτε πεοιέρχουται είς γενικήν καταυάάω· 
σιυ. Ούτω; οί καλοί μα; Άγγλοι κατασκευάζουσιυ αύτά τόσου καλά, 
ωστε καί τά πωλούσιν άυτ εκείνων,έφώυ κατά τήυ εισαγωγήν βαρύ-
τατοι δασμοί έπιοάλουται.

ΑΙ ΜΕΛ1ΣΣΑΙ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ.— Ναπολέων ό Λ', έπι- 
θυμώυ υά έχη βασιλικόν τι οικοσήμου άρχαιότερου τού λευκού κρί- 

λέγεται, ότι παοεδέξατο τήν μέλισσαν ένεκα τώυ άκολούΘωυ 
>όγων. 'Ότε ό τύμβο; τού Χιλδερίκου ήυοίχθη έυ έτει 1633, εύρέ
Θησαυ έκτος τώυ σκελετών τού ίππου του καί τού ύπηοέτου, τώυ ό- 
πλ.ωυ κτλ., πλείω τώυ 3Q0 όαοιωμάτωυ, άπερ οί Γάλλοι ύπέλαβου 

ήσαυ τών αελισσών καί τά όποια ήσαυ κατεσκευασμένα έζ ζα-
ΑΙ «μέλισσαι» λοιπόν αύται περιερράνθησαν 

όις έμβλημα τής ένεργείας καί δραστη- 
•ά μικρά ταύτα κοσμίματα, τά όμοιάζουτα τά;

^'λροτά.του χρυσού.
<7rt 'ή; βασιλικής έσΘήτο;
ρίοτητο;. Ελλά, τά μικρ<*  ------ , - -t— .
μέλισσα?, ήσαυ όαοιών.ατα άυθυλλ.ίοιυ ύποτειθεμ.ίνοιυ ότι προσεκολ.- 
ι . .· *

ώρίΟ/ίΤ'. 
Aovrloii 
?ου;, ό: 
νι-νκιανι

τόν όπλισριόν τών πο).ερ.ικών ίππων. Δράγαατα αύτών 
', ότε ό τύίλβο;' ήνοίχίι; έν Τουρνάη καί έστάΙυσαν πρό; 
ον τόν ΙΑ'. ΚατετέΟυσαν έν Βεοσαλϊίαι; έπί χίωροϋ έΐά- 
:ρ παοειΙε'χΟη παοά τον Ναποίεοντο; μ; τό άοχικόν uepo-

1831. Ίίού αί σχε-

34,673,790 λίτραι
27,703,687 »

6,968,103 »
ταϊ; άποίήκαι; ζ,το 

έ 1860, 64 ‘/2 ϊ-Μ·-

Αΰξησις τής καταυαλώσεω; τώ 1861 
Ή ποσότη; δέ ή μένουσα εί; τά δέματα έν 

τώ μέν 1861, 7 lf| εκατομμύρια λιτρών, τώ δί 
τομ.μύρια λιτρών.

ΕίσεπράχΘησαυ δέ έκ τών δασμών έπί τού ιίσαγθέυτος καπνού 
τώ 1861, 3,601,032 λίραι, ήτοι πλέον άπό τό 1S51 σχεδόυ έυ 
έζατομαύοιου λιοών. Παοατηοεΐται, ότι ή έτησία εισαγωγή τού κα
πνού αυξάνει άπό τού 1831, κατά μέσον όρου, κατά, ήμισυ εκατομ
μύριου λιτρών ζαί άν έξακολουΘή ν' αύξά.υη έτςσίως ή είσαγο^γή αύ
τού ούτως, οί άγγλ.οι τεί.ώυα.ι, όις υπολογίζουσι, θά είσπραξωσιυ μό
νου έκ τού δασμού αύτού επτά περίπου εκατομμύρια λιρών στερ

λινών τώ 1863.ΤΑ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ώρυχεΐα έυ Αγγλία είσί τά έν Άστλη, πλησίον 
τή; Δουκιυφιέλδη; έν Λαγκασάϊαρ, ών τινωυ τό βάθος είναι 686j υί- 

αρδώυ.
ΚΑΤΑ τόν ίανουάριου τού παρόντος έτους συυέβησαυ 1,046 πτω

χεύσεις έν τή ’Αγγλία, έξ ών αί μέν 343 ύπήγουτο εί; τήυ δικαιο
δοσίαν τώυ επαρχιακών δικαστηρίων, αί δέ 303 έν τώ τής περιφέ
ρεια; Λονδίνου.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΣ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΠΣ. — ΊΙ Κ. ΈσΘερ Στράϊκ, 
ήτις άπέΘαυεν έσχάτω; έυ Ούιγκφιέλδη εί; ηλικίαν 103 έτών, έγ- 
ζατέλειψε τρεις υιούς άγοντας, τόυ μέν τό 79ου έτος, τόυ δέ τό 77ου 1 
καί του τοίτου τό 73ον· 24 έγγόνους, 51 δισέγγονους καί 2 τρι

σέγγονους.
ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΕΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ.— ΊΙ ακόλουθος στατις-ι- 

ζή, άφορώσαι τήυ έυ Ιρλανδία ρωμαιοκαθολικήν έκκλ.ησίαυ, πρό τι- 
νωυ ημερών έδημοσιεύθησαυ. Ύπάρχουσιυ έν τή υήσω ταύτη 4 αρ
χιεπίσκοπου 29 έπίσκο-που 1,036 έυοοιαζοί ιερείς' 1,491 επίτρο
ποι καί 320 κανονικοί, ήτοι έυ όλοι; 3,080 κληοικοί οί ποιμαίυουτες 
τού; καθολικούς τής Ίρλ.αυδίας, ο>ν τινωυ ό ολικό; πληΘυσμό; ανα
σαίνει είς 4,490.383. 'ΡωμαιοκαΘολικαι δέ έκκλησίαι είυαι 2,339. 
ΊΙ σχολή Maynootli χωρεΐ 520 σπουδαστάς καί διαρκεϊ όλη ή 
σειρά τώυ μαθημάτων 8 έτη- εξέρχονται δέ ένιαυσίω; 60 σπουδα- 
σταί, ήτοι 2 έπί τοί; Ο/θ τών κληοικών, άριΘμός ικανός, πι- 
στεύοαευ, ν' άυαπλ.ηοώυη τάς ένεκα Θανάτων κευουμέυας θέσεις.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ. — Ί1 Έπε- 
τ η ρ ί ς τών Ταχυδρομείων έδημοσίευσε τάς έπομένας 
λεπτομέρειας περί τών έργασυϋυ τώυ γαλ.λικώυ ταχυδρομείων κατά 
τό έτος 1861. Από τής 1ης ίαυουαοίου αέχοι τής 31 δεκεμβρίου 
τό ταχυδρομείου ελαβε 274,900,000 έπιστολάς, έξ ών 2,1 19,498 
έπεστράφησαυ εις τό Γραφείου τώυ ΐΑεκρώυ 'Επιστολών ένεκα τώυ 
έσφαλμέυων διευθύνσεων. Έκ τώυ 271,000,600 επιστολών ησαν 
ποοπ-πληοωαέυαι 216,600,000, αί δε λοιπαϊ έπληοώΘησαν ύπό

Βαλενσιέυυαι;.
Ό ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ. — Ό πλούτος 

Άγγ/.ία; στ-υώ; συνδέεται μετά τώ^ υ.ετα/'λικώυ αυτής πηγών 
έτησίως δημοσιεύονται στατιστικαί πεοί τών έκμεταλλεύσεων 
κατσατάσεως αυτών εί; πληοοφοοίαυ ού υ.όνου τώυ κατοίκων 
άλλά τού κόσμου όλου, οστις έυτεύθεν άρύεται. 9Απαντα τά χρη
ματικά κεφαλαία, αί μηχαναί, οί μηχανικοί καί βιομήχανοι τή; 
Αγγλίας, θά έμεταυάστευου, έάν οί άυθοακε^ καί ό σίδηρος έξην- 
τλουντο, καΧ τά πάντα, θά είσήγοντο έξωθεν, άντί νά έξακολουθη νά 

I στέλλη τά έμπορεύματά της είς τάς άποικία; της καί στολίζη τούς 
όσημέραι πολιτιζομένους κατοίκους άποίτάτων χωοών διά τών β^·μ- 
ζακίυων καί μάλλινων ύφασμάτων, άτινα έξεογάζονται άγγλικαι 
χμΐρ^ς καί μηχαναί συυεογεία τών άυθοά.κοίν καί τού σιδήρου της.

Ό Κ. Ερρίκο; δέ λά Βέκη; έξετίυ,ησευ έυ τή πρώτη αύτού πα- 
ραδόσει, ότε ήυοίχθη τό Μεταλλευτικόν Σχολείου κατά μήνα υοίμ- 
fjpiov τού έτους 1831, τά μεταλλικά ποοίόυτα τής Μ. Βρεττανία; 
καί ’Ιρλανδία; εί; 24 Εκατομμ. λιοών κατ’ έτος, ήτοι τό 4/g περίπου 
όλης τής Εύρώπης μετά τώυ νήσων τούτων, ποσόυ μεγαλείτερου 
τριπλασίω; τώυ υεταΧλικώυ ποοιόντοιν τής 'Ρο>σσία; καί Πολωνίας 
καί τετραπλασίως τώυ τής Γαλλίας. Έν ταΐ; «Μεταλλιζαΐ; Στα- 
τιστικαϊς διά τό I860» τού Κ. Χούντου αί εκθέσεις δεικυύουσιν 
ολικήν αξίαν 37 εκατομμυρίων, εξαιρούμενων τών λίθων, πλίνθων 
καί παρομοίων υλών έζτιμωαενωυ έυ ταΐ; στατιστικαί; τού προη
γουμένου έτους είς 8 σχεδόυ εκατομμύρια λ.ιρώυ. Αί περί ανθρά
κων έκθέσεις τής Αγγλίας καΧ Ούαλλίας κατά τό έτος 1860 δει- 
κυύουσιν έκτακτου αΰξησιυ. Τώ 1839 έξωρύχΘησαυ 61-j εκατομ
μύρια τόυο)υ καί τό παοελ.θόυ έτος 69 εκατομμύρια τόνων καί μετά 
τών σκωτιζών άυΘράζων γίνονται 80 εκατομμύρια, έκτό; τεσσάρων 
έκατου.μυοίοίυ τόνων τετοιααέυοιυ άυθοάκοίυ, οίτινες αφίθησαυ ως 
άχρηστοι έυ ταϊς ά.θρακωρυχείοις. Καί κατά τήυ αναλογίαν ταύ- 
τηυ τώ 1870 Θά έξορυχΘώσιν 90,000,000. Τό ολικόν ποσόν τών 
άυΘράζων, όπερ έξήχθη τώ 1860 ήτο 6,788,000 τόνων, ολίγου τι 
μεγαλείτερου τού έξαχθέυτος κατά, ποοηγούμενού ’έτος. Μετά τους 
άνθρακας τά ούσιωδε’στατα με’ταλλά είσιν ό χαλκός, ό σίδηρος, ό 
ιζόλυβδο; καί. άλλα όουκτά, ών ή άξια δείκνυται διά τα δυο ετη 
1859 καί I860 ύπό τού Κ. Χούντου όις εξής·

■ - 1 Q Α Ο

Άνδρακ»;. . . 
ΣάΤορο;. . . . 
Χαλκό;. . . 
Μόάνδίο;. .
Κασσίτερο; .
"Αργυρο; . · 
ψιυίάργυρο; 
"Αλλα όουκτά

1 8 5 9. 
Ιίρ.

. 17,994,951
. 11,178,712
. 1,734,700 
. 1,410,093 
. . 929,390 
. . 138,407 
. . . 75,782 
. . . 93,000

τίς 
καί 
καί

τά S’jo ϊτη

1 8 G 0. 
).ίρ.

20,010,674 
12,703,930 

1,706,291 
1,417,413 

871,382

89,336
170,927

37,121,318
ΤΩ 1834 ό ήμερίσιος μισθός τώυ κτιστών, ξυλουργών καί πλιν

θοποιών ήτο 30 σελλίι/ΐα έν Μελβούρνω τής αποικίας Βικτωρία; (ιυ 
Αυστραλία), άλλά σήυ.ερου κατεβιβασΘη είς 9 σελ., διότι καί τά 
τρόφιμα έφΘήνηυαν, άτινα είναι ή κλίμαξ τής άυκβιβάσεως καί κα- 

ταβιβασεων τών έογατικώυ μισθών.

33,337,027
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Ο ΑΛΗ UAEEAE
ΗΤΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΟΤΗΣ, ΤΥΡΑΝΝΙΑ 
1ΣΤΟΡΙΚΙΙ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣ

Υ II Ο 
ΕΤΕΦΑίιΙΟΥ θ, ίίΈίΚιΟΥ»

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

ΚΕΦΑΛ. 1Δ'.
Η ΊΏΛΕΑ ΤΙ1Ν ΚΛΕΠΤΩΝ.Ο Χρηστός Μιλλιώνης έκ τον ορούς Τομαρου αν- 

ταλλαξας δι αργυρίου την Χάμκων καϊ τήν Χαϊνίτσαν 
επεστρεψεν είς τον Πίνδον, ένθα ησαν τα λεγάμε
να λιμεριά του.

Δύο τινα ησαν τά αίτια, τά τον περιβόητου τούτον 
άρματωλόν έξΆκαρνανίας είς Άκροκεραύνεια καλέσαν- 
τα' τό μεν, 'ίνα έκ του πλησίον διαπραγματευθή μετά 
των άρματωλών των αέρων τούτων περί της προσδο- 
κωμένης εκστρατείας Πέτρου τοΰ Γ'. της 'Ρωσσίας καϊ 
των Μαυροβουνιωτων' το δε, ίνα ιδη την αδελφήν του. 
μητέρα οΰσαν τοΰ ΒέΧιου καϊ Μιλίου.

Εν τη αφιξει του ενταύθα έττΧηροφορήθη. οτι ό πρώ
τος είχε συλληφθή καϊ καθειρχθή έν τώ δεσμώτη ρίω 
τοΰ Καρβουνάρι, καί οτι την επαύριον έπρόκειτο ν ά- 
ποκεφαλισθή ώς έπι προδοσία.

Δραστήριος, ανδρείος καϊ ώς πατήρ φιλών τόν 
Βελιον εν ακαρει διειδεν, οτι τδ μονον μέσον, οπερ 
ηδυνατο να σωση τον ανεψιόν του ήτον επιδρομή ακα
ριαία και απροσδόκητος κατά τοΰ χωρίου Καρβουνάρι,

Τον Χαρζαν αγαν, η σκληρότης καϊ τό τυραννικόν 
του οποίου ουχϊ μονον γνωστά ησαν, άλλά καϊ παροι- 
μιακα κατα. πάσαν την Ηπειρον, είχε γνωρίσει πρό 
δέκα έτών, όταν δηλαδή ητον αγάς της Παραμυ
θίας. Τρις ο Χρηστός Μιλλιώνης κατώρθωσε νά αίχ· 
μαλωτιση τον Χαρζαν ayav καϊ νά τόν μεταφερη είς 
τα Αγραφα' αφαιρών δέ έκάστοτε τό γιαταγανιόν του, 
δπερ καϊ φέρει ήδη, τόν ήνάγκαζε νά πληρόνη πλού- 
σια Χύτρα προς εξαγορασιν του. Εκτοτε ό αγάς τοι- 
οΰτον πανικόν έτρεφε φόβον πρός τόν ΜιΧΧιώνην, ώ
στε και έν τή ακοή τοΰ ονόματος του ηΧΧοιοΰτο η 
χροιά τοΰ προσώπου του. Τοΰτο καλώς έπιστάμενος ό 
Χρηστός ΜιΧΧιώνης προέτεινε πρός τόν περιαλγοΰν- 
τα ΜίΧιον νά ένεδρεύσωσι τόν άγαν, νά έπιπέσωσι κατ' 
αΰτοΰ, πριν ούτος δυνηθή νά έπικαλεσθή βοήθειαν, νά 
τον συλλαβωσι και νιι τον άνταλλάξωσιν έπϊ τέλους 
μέ τόν Βέλιον.

Τόβήμα τοΰτο ήτο τολμηρότατοι/, τοσοΰτω μάλλον 
καθοσον εις το Καρβουνάρι ήσαν κατά τάς ημέρας 
εκεινας εστρατοπεδευμενοι Τοΰρκοι υπέρ τούς χίλίους 
'πεντακοσιονς πίτα top ττασσαν τον Βερατίον, o&tl$ u- 
κούων τά τοΰ Πέτρου τοΰ Γ', καϊ θεωρών τόν γενικόν 
αναβρασμόντής ^Ηπείρου καϊ τήν προετοιμασίαν τών 
Χειμαρριωτων, οιεβη τον Αώον καϊ έστρατοπέδευσεν 
ενταύθα,~ διατάξας ταύτοχρόνως καϊ τόν άποκεφαΧι- 
σμον^ τοΰ Βέλιου πρός παραδειγματισμόν.

Ί ό ριψοκίνδυνου καϊ αποφασιστικόν τοΰ Μιλλιώνη 
σχέδιον έστέφθη ύττδ τής Χαμπροτέρας επιτυχίας, διό
τι ούχϊ μόνον τον ΒέΧιον ηύτΰχησε νά άπολυτρώση, 
αΧΧα και την σύλληψιν τής Χάμκως κατώρθωσε θραύ- 
σας πρός τοΐς άΧΧοις καϊ τά δεσμά ετέρου ένδοξου άρ- 
ματωλοΰ, τοΰ Νικοτσάρα είς θάνατον έπίσης όντος 
καταδεδικασμένου, διά τάς πρός τούς Μαυροβουνιώ- 
τας σχέσεις και τάς μυστικάς μετ’ αυτών άλληλο- 
ypaφιaς του.

, Ο Χρηστός Μιλλιώνης επεστρεψεν είς Ακαρνα
νίαν φερων μεθ' εαυτού τόν Χαρζαν ayav καϊ πλήρης 
χαράς ηΧπιζεν, οτι ήθεΧε τεθή έπι κεφαλής τών με
ρών εκείνων καϊ δυνηθή νά συνάθροιση αιώρας πόΧ- 

(ίΚο^ψξθνσ!) τήν προσδοκωμένήν εκστρατείαν 
του Κζαρου Πέτρου Γ'.

Τό τοιοΰτον σήμερον, μετά παρέλευσιν ενός αιώνας 
δυνατόν να φαινηται άστεΐου, ή οίκτου μάλλον άξιον 
και όμως κατα την εποχήν έκείνην Πέτρος ό Γ περιι- 
πτατο ώς άριστος οιωνός άπό όρους είς όρος καϊ άπό 
πολεως εις ποΧιν συνταράσσων τούς λαούς, διαφλέ- 
Ύ^υψάς καρδίας, έξάπτων τα πνεύματα καϊ άνασπών 
εξ ύπνου αιώνων ληθαργοΰντα πατριωτισμόν, ούχϊ 
υποδεέστερον ουδέ άναξιώτερον τής εποχής τοΰ 1821, 

μόνην τήν διαφοράν, δτι τότε τά πάντα ωθούντο 
υπο τής 'Ρωσσίας, τά πάντα ήσαν ΰπό τήν προστα
σίαν τής 'Ρωσσίας, τά πάντα έπράττοντο διά τήυ 
1 ωσσιαν καϊ τά πάντα κατεστράφησαν ύπό τής πο
λιτικής τής αύτής 'Ρωσσίας. Ό ρωσσικός μοχλός έ- 
χρησιμευσενεις τδ νά άνεγείρη μικρόν τι μόνον τόν 
βαρυν του τάφου λίθον, 'ίνα τον εγκατάλειψη πάραυτα 
βαρυτερον να καταπέση.

Παρακολουθούσες^ τόν λεοντόκαρδου άρματωλόν με- 
ταβαινομει^ εις το μάλλον τερπνόν, τό μάλλον περια- 
?ομεν°ν,κγ ποιητικόν έδαφος τής 'Ελλάδος, τόν ιερόνΤ κα'Οίκίαν τοΰ Απόλλωνος καϊ τών 
Μουσών. Αλλ εαν πιστεύσωμεν, 'ότι οί έπϊ τούτου ά 
ναβαινοντες ετυΊχανον θέσεως παρά τώ ναώ τής Μνη
μοσύνης ώς τοΰ τε Φοίβου καϊ. τών έπτά αδελφών εύ- 
νοουμενοι, εις τινα θέσιν οί πολυάριθμοι κλέπται καϊ 
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άρματωλοϊ οί κατά τήν έποχήν έκείνην τά υψιπετή 
ταΰτα όρη θαμίζοντες καϊ κατοικοΰντες καταταχθή- 
σονται;

Τό μέρος τοΰ Πίνδου, ένθα εύρίσκομεν ήδη τόν Χρή
στου ΜιΧΧιώνην avyKaOppevov μετά τοΰ Νικοτσάρα 
καϊ τοΰ παπά Ενθυμίου, είναι τό καλούμενου ’Άγραφα, 
ή αληθής φωλεα. τοη> αιθέριων κλεπτών' εστι δέ τδ 
μέρος τοΰτο ούδέν έτερον ή άπλοι διακίλαδισμοϊ τοΰ α
πέραντου τής Ηπείρου προμαχώνας. Διά υά άναβι- 
βασωμεν επι τούτου τόν άναγικόστην, διά νά άναβι- 
βασωμεν τούτον εις τα τραχέα καϊ δασιόδη ταΰτα ύψη, 
εξ ών εγγύτερα καϊ τούς άινθρεόπους καϊ τά διαδραμα- 
τισθησόμευα συμβάντα θέλει καταμάθει, ανάγκη νά 
μας επιτροπή να ποιήσωμεν μικράν περιγραφήν τώυ 
αλυσεων τοΰ Πίνδου.

Ο Πίνδος πατεΐ μεσημβρινούς μέν έπϊ τοΰ Κοριν
θιακού κολπου, έάν θεωρήσωμεν τόν Παρνασσόν ώς 
ενα τών ποοών του' άνατολικώς δέ έπϊ τοΰ ΜάΧιακοΰ, 
έάν τήν Οίτην ιός τόν έτερον. Τά δύο ταΰτα σκέ
λη συναντιόνται παρα τή αρχαία Δωρίδι καϊ έκεΐ 
θεν το σώμα τοΰ Πίνδου προχωρεί γιγαντωδέστερον 
προς βοράν ΰπό ποικίλας ονομασίας, άχρις ού άπολή- 

τ!) «pw Δαλματία παρά τω Αδρια. Ό φυσικός 
ούτος προμάχων διεχώριζέποτε τήν Μοισίαν, Παιονίαν 
καιΜακεδονίανάπότήνΤλλυρίαν καϊ Ήπειρον, τα ιών 
δέ τήν Έρζεγοβίνην ιιπό τήν Βοσνίαν, καϊ τήν Ήπει
ρον άπό τήν Μακεδονίαν καϊ Θεσσαλίαν. Καϊ τότε 
μειι α. βορειαι αύτοΰ άΧύσεις εκαλούντο Βέρτισκον, 
?κάρδον, Βόραξ καϊ αί ιιεσημβριναϊ Πίνδος καϊ Τυμ
φρηστός' τα νΰν δε αί μέν βόρειοι Πέρσεριν, Βόραξ, 
Καροπήτσα, Μανιάνου Πετρήτου, ?πυριδιών' αι δέ 
μεσημβρινοί Πιι οος, Τράμμων, Sμοληκα, Βασίλισσα, 
Μετσοβον, Κακαρδΐστα. Τζοτμίρίκα, Κοζιάνα, ?μό- 
κοβον, Ελο3ον, Άγραφα καϊ Μακρυνόρος. Άρα καϊ 
το παλαι και τα νυν το όνομα Πίνδος έδόθη μόνον διά 
την ευκολίαν τής γενικής περιγραφής, καθότι ούτε 
εκείνοι ούτε ήμεΐς ώνομάσαμεν μέ έυ όνομα ολας ταύ- 
τας τας αλύσεις.

Επι τίΐιν τελευταίων τούτων κλάδων τοΰ Πίνδου 
συναπηντωμεν ήδη τούς τρεις άρματώλούς.

Τά μέρη ταΰτα τίον Αγράφων, άτινα ό σημερινός 
χάρτης διρρεσεν εις τουρκικά καϊ ελληνικά Άγρα
φα, περιελαμβανον κατά τήν έποχήν έκείνην εξήκον
τα χωρία κατοικουμενα ολόκληρα ύπό χριστιανικών 
οικογενειών, υπ ανδρων ριομαλ'έων, φιλελευθέρων καϊ 
μάχιμων, φερόυτωυ τό καθαρώτερον αίμα τής ελληνι
κής φυλής και ώς φυλάκων έγρηγορούντων έπϊ τούς 
νεναρκωμ.ευους αδελφούς αύτοιν.

Πέντε χιλιάδες οίκογένειαι περίλαμβάνουσα. τριά
κοντα χιλιάι ας ψυχών, άπετέλουν τά λεγάμενα Ά
γραφα' εν τώ αριθμώ δέ τούτω συμπεριελ-αμβάνοντο 
και οί μονάχοι το>ν διαφόρων μονών, ώς τής Τατάρ- 
νας, τής Μούχας, τής Βράχας καϊ τών δύο Φραγκιά- 
ιτον, οιτινες ήττον ΰποτεταγμένοι εις τήν θρησκευτικήν 
αυστηρότητα παρηκολουθουν οίς αυτόχρημα κλέπται 
τας ένοπλους εκδρομας των λοιπών Αγραφιωτών.

Παντα ταΰτα τά χωρία εκαλούντο τότε ελευθερο- 
χώρια, ως μή μετεχοντα τής τά λοιπά μέρη μαστιζού- 
σης τυραννίας. Λλ,λ. οι αληθείς ούτοι κευθμώνες τού
των τών πεπλανημενων ιπποτών τοΰ ελληνικού εδά
φους ευρκσκοντο εν ταίς κοίλάσι καϊ τοΐς συσκίοις καϊ 
στεγανοΐς αλσεσι, τα οποία παρουσιάζονταιείς τόν πε
ριηγητήν ολίγον κάτω τοΰ Ζυγού άναχωροΰντα μεσημ- 
βρινιος εκ τής κορυφής τοΰ Μετσόβου τής καλούμενης 
Περιστέρι

.ννταΰθα^ ο Πίνδος οιακλαδίζεται είς δύο τεράστιας 
δειραδας, δια τών οποίων ρέει ό Άχίλωος, ήτοι ό Ά- 
σπροπόταμος, σχηματιζούσας τήν περικαλλή καϊ εΰ- 
ρυτενή κοιλάδα τήν τδ πάλαι τής Δολοπίας ή Παρα- 
χιλω'ιτιδος καλουμενην. Και ή μέν ανατολική δειράς 
φε'ρεί'Τό όνομα Κόζιακας, Τυμφρηστός καϊ ’Έλοβον, 
η δε δυτική Κακαροιστα, Τσουμερκα καϊ Μακρυνόρος.

Η ρηθεΐσα κοιλας, όιαχωριζουσα τήν άλλοτε Άθα- 
μανίαν τής Εστιώτιδος διαιρείται ήδη είς έξ μεγάλα 
τμήματα, τοιν οποίων οί κάτοικοι πολύ διάφορον κατά 
τούς ̂ χαρακτήρας' είσϊβέ ούτοι οί Μιτσοβΐται, οί Κα- 
λαριται, οι κάτοικοι τοιν χωρίων τής Τσουμέρκας πρός 
την ι.Ί-ξιαν όχθην τοΰ Αχελοιου, οί Άσπροποταμΐται, 
οι Κλεινοβιται και οι Αγραφιωται είς τ?)ρ αριστερόν.

Πλεων των έξ μηνόνν τοΰ ενιαυτού τά μέρη ταΰτα 
εύρίσκονται ύπο τας χιονας, παρουσιάζοντα κορυφάς 
κα^ιφΡ^'π'τ^ άληθίώς δυσαλώτους καϊ απροσίτους. Εν
ταύθα, λόγου χάριν,ύπάρχει τό 'Ραδοβίζιον παρά 
τα σημερινά ελληνικά μεθόρια, τό Εάμπροβον, ή Ά- 
λικη καϊ Μεσούντα, όροθεσίαι έξ ών ολιγάριθμοι 
ουνανται να ιιναχαιτισωσι τήν πορείαν στρατού πο- 
λΐ'ανορου. Ενταύθα εισι ή Ντούτσα, το Γκαβέλον, τά 
Κρανεια, το Κατά μπροστά καϊ τά Μανδριά τοΰ Χα- 
,.ικι, οροθεσιαι, αιτινες σήμερον έπρεπε νά ήναι έν τή 
μνημη και το στόμα καϊ τών μικρών παίδων, άν κατά 
την εποχήν εκείνην ύπήρχον ραψωδοί, 'ίνα ψάλλωσι 
τας ιπποτικας αψιμαχίας, τά άθλα καϊ τάς μονομα- 
Xia£ τωυ τοσωυ και τόσων ανδρείων, οιτινες ώς σκιαϊ 
ήβ ον και απήλθον αμνημόνευτοι, άφοΰ έκαστος αλη
θώς επληρωσε τόν πρός τήν πατρίδα ώόρον του.

'Οποία^πομπώδης ενταύθα φύσις ! Όποιος ό τοΰ 
Πίνδου ούτοςέριζών! ο τών Αγράφων ! ό τής αιθέριας 
ταύτης Ελλάδος!! τοΰ απροσίτου ασύλου τής ελευ

θερίας καϊ θρησκείας τοΰ τάλανος ελληνικού γευουςΛ Ό Πίνδος ό πατήρ τώι> ύδάτων άπάσης τής ΉπείροφΛ 
τής Θεσσαλίας, τής Μακεδονίας, τίνος τά ώτα I 
κρούει μετά θαυμασμού καϊ έκπλήξεως, τίνος τήν χ/,· 
θινον δέν μαλάσσει καρδίαν, τίνος τήν άπάτριδα κα\ I 
υπο τοΰ συμφέροντος καϊ τών παθών ιιεμαραμένην I 
ψυχ>/ν δέν καθαρίζει καϊ ένθουσιΰ ; Ή ναι ! ενταύθα I 
εκ τοΰ βάθους δάσους άργυφέων λευκών άναπηδίι ό I Σττερχ.·:/ δς, ίι'α σβέση τίμ·· πυράν τοΰ Ήρα/τλόους·.· 
ισχνός ήδη ώς μία πηγή αναπήδα ό τήν γήν τοΰ Δρύο- I 
πος ποτίζων' διαυγής δέ ιός τό κρύσταλλον καϊ μετ' ού I 
πολύ εύτραφέστερος είς τούς πρόποδος τοΰ Όθρυος I 
γινόμενός, εύρυκύμων, ρυακοφάγος καϊ ταχύς προφθά- I 
νει τάς άμμους τοΰ ΛΙαλιακοΰ κόλπου καϊ τώυ Θερμό- I στυλών.

Ανωτέρω ό Πηνειός ό τοΰ Τηθύος καϊ του Ωκεανού I 
νιος, ό τήν Περραιβίαν καϊ Πελασγιώτιδα διατρέχωι, I 
αναβρύει καϊ ούτος ώς ίύρώς έκ τινων πόρων τιΰ ίδιου I 
γιγαντώίους Πίνδου, σχηματίζεται εις εύκαταφρόνη. I 
τον οροχειμαρρον, καταβαίνει άνυπόπτως πρός τήν I 
μεγάλην τής Θεσσαλίας πεδιάδα καϊ τότε μόνον διά I 
μιάς, άμα εισελθη εις τήν άρχαίαν Έστιαιώτιδα, τήν I 
σήμερον χώραν τών Τρικάλλαιν, άπορρίπτων τό τα- I 
ωεινον αύτοΰ σχήμα άναδείκνυται ό Πηνειός τώυ Τεμ. I 
πώιν ο ποιητικός Πηνειός τοΰ Όλύμπον καϊ τής Όσ- I 
σης. Ή φύσις κατεσπατάλησε τήν μεγαλοδωρίαν τ>μ I 
εις τας κοιλάδας τούτου, τάς έπρο'ίκισε μέ δάση αι- I 
γειρων, πλάτανων, δρυονν, καστανώνων, έλαιιόνων' τάς I 
επροικισε μέ θάμνους ιασίνων, μύρτων, σχοίνων, κυ- I 
νορροδων καϊ άμαρύλλων' έδημιούργησεν είς έκάστην I 
στροφήν του, είς έκαστον ελιγμόν του, είς πάσαν τήν I 
όδοιπορείαν του τερπνούς βοσπόρους καϊ ροπογρα- I 
φιας μάλλον φανταστικός ή υπαρκτός, μικρούς κα· I 
ταρρακτας. λεκάνας Ιδιοτρόπους καϊ χείλη λιπαρωτά- I 
της εύφορίσ.ς.

Αχελώος, ό υιός τοΰ αύτοΰ πολυτέκνου Ωκεανοί, I 
αλλ' ον ή νύμφη Ναϊάς έτεκε, τι η ρ ϊ - καϊ ούτος έκ I τοΰ ΙΊινΰου. ’Εκρέει μικρός ρύαξ παρά τώ χωρίω Χα- I 
λικι πεντε ώρας μακράν τής κορυφής Περιστέρι, έρ- I 
πει παρα ταίς πλευραΐς τών όρέων, δέχεται ρύακας, I 
χείμαρρους καϊ άναβρυτικάς πηγάς, δέχεται καϊ τον I 
Ιναχον τοΰ Άκανθου τουτέστι τής Τσουμέρικας, καϊ I 
διατρεχων τήν κοιλάδα τής ΙΙαραχελω'ΐδος καϊ τήν I 
Αμφιλοχίαν εισβάλλει είς τό Ίύνιον πέλαγος παρα I τάς Εχινάδας.

Πάυτες οί κάτοικοι τών μερών τοΰ Πίνδου διαιρούν- I 
ται είς "Ελληνας, Άλβαυούς και Βλάχους. Αλλαχού I 
θελομεν ίδεΐ ποιοι οί Αλβανοί.

Οι Βλάχοι κατώκουν τό Ζαγόρι, τάς ΚαΧαρίτας καϊ I το Μετσοβον. Μετέβησαν δέ ούτοι, κατά τούς Βυζαν- I 
τινούς συγγραφείς (α), έκ τοΰ Δουνάβεως είς Θράκην, I 
Μακεδονίαν καϊ Θεσσαλίαν, είτε διότι αί χώραι αύται I 
παρεΐχον τόπον καταλληλότερονβοσκής διά τά ποίμνιά | 
των, είτε διότι ενταύθα ήσαν ασφαλέστεροι κατά τάς | 
εισβολας τοιν τόσων βαρβάρων. Διεκρίνοντο ταΰτα τά 1 
Βλάχικο, χωρία κατά τήν καθαριότητα, τήν τάξιν, τήν 1 
βιομηχανίαν καϊ τό έμπόριον τώυ ερίων, καϊ ύφασμά- I 
των. Αλλα τινες ήσαν οί'Έλληνες οί αληθώς καθαρόν J 
Ελληνικόν αΐμα εις τάς φλέβας των έχοντες ; ήσαν I 

ούτοι οι Λγραφιίσται, έν μέσω τών όποιων ήδη έρχό- I 
μέθα νιι διατρίψωμεν έπϊ μικρόν' τούτέστι τά έξή- | 
κοντά χωρία, άτιια προαναφέραμεν, έχοντα διά κε- 1 
φαλοχώρι τό Πετρΐλον έκ χιλίων οικογενειών, τήν 
μεγάλην Καστανίαν έκ πεντακοσίων, τό Φουρνά έκ τε- I 
τρακοσιων καϊ τά Άγραφα έκ πεντακοσίων. Μίαν ώ- ι 
ραν μακράν τοΰ χωρίου τών Άγραφων ήτον ετέρα μι
κρά κοιλας επτά μιλίων έκτάσεως βορειοδυτικίός, ά· 
ποληγουσα πρός τό χωρίον Πετρΐλον. ’Εν ταύτη είσϊ ί 
τα περιαδομενα κλεπτοχωρια, δηλ. ο Δεωντίτος, τό 
Αιάσκοβον, τδ Εμόκοβον τδ Φανάρι καϊ τδ Γαρδίια, 
εν ώ κατώκει καϊ ό άρχιερεύς τής Αίτσας καϊ τών 
Αγραφων.

Εν τώ χωρίω τούτω έντός καλύβης μάλλον ή οίκου 
έκάθηντο γευματίζοντες ό Χρήστος Μιλλιώνης, ό παπ
πά· Ευθύμιος, ό IX ικο-Τσάρσ.ς, καϊ έξ ή οκτώ έτεροι άρ- 
ματωλοι. Ο Χαρζαν αγάς ύστατο όρθιος καϊ υπηρετεί 
αυτους, αναστενάζων κρυφίως καϊ δυσανασχετοιν διά 
τιμ θεσιν του, πλήν έν τω φαινομένια καθ' όλα πρόθυ
μος και συνοικειουμει ος τον άναγκαζικόν καϊ ταπεινόν 
βιον του' ό δεσποσθεϊς αύτοΰ δεσποτισμός μετεβλήθη 
εις φυσικήν υπακοην καϊ προθυμίαν, ώσεϊ ποτέ νά μήν 
εστάθη ανώτερος τής θέσεως έκείνης. Ή ομιλία ήτο 
περϊ τοΰ Αλή καϊ περϊ τοΰ Βέλιου.

Ούτε δεισιδαίμων, ούτε εύπιστος είμαι, έλεγεν 
ο Νικο-Ί σαρας' πλήν πώς δύναται τις νά μή πιστείη) 
εις τα κακα καϊ τα καλά πνεύματα; πώς είναι δυνα
τόν να μη πιστεύτ) τις εις τινα τεράστια τών οφθαλ
μών του οράματα ! Ιδού τί συνέβη, καπετάν-Χρήστο. 
Αφοΰ διεχωρίσθημεν πάραυτα έγώ καϊ ό Βέλιος έτρε- 
ξαμεν εις τό Μαυροβοΰνι. Ενθυμείσαι, όταν όπισθεν 
του ναού τής Απολλωνίας ήκουσα τήν Άθίγγάνην συν- 
οιαλεγομενην μετά τοΰ Αλή καϊ ΰποσχομένην νά τον 
απάντηση εις το Μαυροβούνιον μετά πέντε ήμέρας; 
ο Βελιος εγνωριζε καλώς, ότι διευθύνοντο έκεΐ, ίνα ε- 
πισκεφθώσι τόν ιατρόν δε Αά-Αάνσην. Εύθύς λοιπόν 
ετρ,ξαμεν και ήμεΐς είς Μαυροβούνιον, πλήν έφθάσα-

(«) Νιζ/,τα;. /αΙΤΙχίίονϊνιν. Πχχιι,ι. IcTop.
A'JOc&'j. zv.t. 'Χννης Κοι/.νηνου

— Ό μαύρος ό Βέλιος ! τό βαρυόμοιρο τό κακοπα- 1 
θημένο παιδί, μηγάρις ξέρει κανεϊς τί άπογίνηκε; έλε- ί 
γεν ό Μιλλιώνης στρόφων τόν μύστακα.............

— Ή μάγισσα ή στρήγκλα ή Άτσιγγάνα θά Τον J 
εφαρμάκωσεν, είπέ τις τώυ παρακαθημενιον. Προ>- । , του απ' — του δίλί) .... ξέρο> γιο καποιαις κλεισούραις πού 
πέρνα . ... . τί; γρωνιζεις, καπεταν Χρηστό;

— Τήν είδα μια φορά καϊ πίό όμορφη τσούπα δε 
'ξέρω μέσα στή Μουσακιά' έχει ένα κορμάκι γιά δου 
λαμά, τό κεφαλάκι της 'σάν φεγγάρι, δυο ματάκια 
γλυκά γλυκά 'σάν αστέρια, καϊ δακτύλια γιά πένα 
κονδυλένια' μπορεί νά ξελογιάση έβδομηντάρι γέρο....

— Είς κακήν έποχήν θά μας λειψή ό Βέλιος .... 
πρέπει υά γράψης, κυρ Χρηστό, τοΰ Μιλίου ν' άφήση τδ πρωτοπαλλήκαρόν του στο Γαρδίκι καϊ νά ελθρ 
εδώ ό ίδιος νιι λάβη τδ πριοτάτον τοΰ ιιδελφοΰ τον, 
είπεν ό παππά Εύθύμιος.

— Ό Μίλιος, ό Μίλιος, ήκολούθησαν συγχρόνως 
διάφοροι φωναϊ τών συνδαιτυμόνων' καϊ ο αρματωλος 
ούτος έφάνη τωόντι εις τήν θύραν τής καλυβης.

■’*"·  "Ωρα καλή σας, αδέρφια καϊ σταυραδέρφια, ει- 
πεν ούτος λίαν σκυθρωπός καϊ άπηυδισμένος. . . . ωρε 
βρώμαγα, πάρε τήν κάππα μου καϊ σύρε τείναξέ την 
ψίχα νά στεγνώση' άρπαξε ούλη τή μπάρα καϊ τη 
βροχάλα τώρα πού κατέβαινα τδ κλεφτοχώρι, προ
σέθεσε πρός τούτον καϊ άποσπάσας ταύτην δί έλασι- 
κής στροφής τήν έρριψεν έπιτατικώς πρός τόν ταπει
νόν αιχμάλωτον, οστις προθυμότατα καϊ εύπειθεσατα 
τήν έδραξε.

— Καλώς τό Μίλιο .... καλώς τό παιδί μου .... 
έλα κάτσε κοντά μου .... τι χαμπέρια ιιπό τό Γαρ
δίκι . ... τί μοΰ κάνει ή Χάμκω καϊ ή Χαϊνιτζα ; η- 
ρωτησεν ό Χρήστος Μιλλιώνης.

■— Κακά, χαμπέργια, καπεταν Χρήστο, πάγει, εί
μαι γιά πάντα κολασμένος, γιατί πέντε βραδιαϊς δεν 
έκλεισα μάτι.

— Τί μοΰ λες, μαύρο παιδί ; . . .
— Ό Άλής .... άμ.' τό μάθατε πώς τή φορά ταύτη 

ή χαριτωμένη μπρος τά μάτια μου έσχισε το χάνι 
τοΰ Βαλεαρέ καϊ τόν έπήρε καϊ τόν ξεμάκρυνεν έκεΐ- 

. θεν; . . . έστοντας <ϊγκα~λά καϊ μέ τά χέρια μου έκλει- I δωσα τήν όξώπορτα καϊ μέ ταϊς πλάταις μου έςηλωσα 
; τήν άμπάρα.
• Ό νέος άρματωλός διηγήθη τότε μετά πολλής λε

πτομέρειας τήν πυγμαχίαν τοΰ Αλή και τα επίλοιπα 
j συμβάντα έντός τοΰ χανιού.

Ό παππά Εύθύμιος έχων κληρικήν ανατροφήν και 
άπατηθεϊς καϊ αύτός, ώς ε’ίδομεν, παρά τοΰ βει; τοΰ 
Τεπελενίου εις τήν μονήν τής Πολλίνας, είχε συμφέ
ρον νιι υποστήριξή, ότι πραγματικούς καϊ την φοράν 
ταύτην ή Παναγία τόν άπελευθέρωσεν. Ό Νικο-Τσα- 
ρας, οστις έδιδάχθη άρκετά ελληνικά γραμματα 
έν τή σχολή τής Άλασσώνος, ήττον δεισιδαίμων, έδι- 
σταζε νά πιστεύση' πάντες δε οί λοιποί έπίστευον και 
έθεώρουν τόν βέην προφυλαττόμενον ύπό σκεπήν α- 
νωτάτην.

— "Τστερα άπό τόσα ακούοντας διά δαΰτο το μπέη, τοΰτο μόνο βλέποντας πο>ς σάν μπορή κάθε φορά να 
φεύγη άπό μέσα άπό τά νύχια τής γάτας σαν ποντίκι 
όλους θά μας καταπόντιση. Έδώ> δέυ είναι μια, δεν εί
ναι δυο, δέν είναι τρεις .... είναι πρεπούμενο να βε- 
βαιωθή ό άνθρωπος' σάν τόν μεταπιάκωμεν να τ α- 
νάψης στή στιγμή μια κουμπουργια στο κούτελο και 
άν σκοτωθή πάγει καλιάιου, άν δέυ σκοτωθή πεφτομε 
στά ποδάρια καϊ τόν προσκυνούμε γιατί είναι ιϊληθινά 
χαριτωμένος.

Ή ομιλία τοΰ Χρήστου δέυ είχεν έτι τελειώσει, ό
ταν ήκούσθησαν έξω τής καλύβης θόρυβος καϊ φωναι. 
Οί χωρικοί συνώδευον τόν δυστυχή ήμιονοεμπορον 
Πολυχρόνην μετά τώυ δυο ανεψιών αύτοΰ τοΰ Κα- 
τσαντώνη καϊ Γεωργίου.

Ό Μίλιος άμα τόν είδεν έφρίαξεν' όταν δέ οι δυο 
ανεψιοί του έδιηγήθησαν μετά λεπτομέρειας τα συμ
βάντα αύτώίν έν τώ σπηλαίω τοΰ Γκοραντζή η ευπι- 
στία τοΰ νέου άρματωλοΰ μετεβλήθη είς αγαιάκτησιν 
καϊ επιθυμίαν έκδικήσεως, καϊ. μακράν τοΰ νά θεωρή 
πλέον εαυτόν άφωρισμένον, έθεώρει τόν επάρατον βέην 
ιερόσυλοι/ καϊ αξιον τών εσχάτων βασανων.

Ή διήγησις αύτη διεσαφήνισε καϊ πρός τους λοι
πούς τά τοΰ Άλή. Κατενόησαν τότε πάντες, ότι ούτος 
ένέπαιζε τήν θρησκείαν των μεταχειριζόμενος προς τοΰτο διά θαύματα τά τεχνάσματα τής Άθιγγάνης' προ 
πάντων δέ όταν έπληροφορήθησαν, ότι, καθ ήν ίοραν 
ό έμπορος τώυ ήμιόνων έςήρχετο τοΰ σπηλαίου συν 
τοΐς άνεψιοΐς του, μία νέα, ήτις κατά τήν περιγραφήν 
ούδεμία άλλη ήτον ή ή Ζιδρέ, είσήρχετο εντός τούτου, 
άπαντες ώς έκ συμφώνου ήγέρθησαν οργιλως και α
ποφασιστικούς νά βαδίσωσιν έκεΐ. Πάσα δεισιδαιμο
νία περϊ τώυ φασμάτων νηρηίδων καϊ κακών πνευμά
των διεσκεδάσθη πρός στιγμήν. ?φόδρα δέ ΰποθετον- 
τες ότι καϊ ό Βέλιος έπρεπε νά έκρατεΐτο έκεΐ αιχμά
λωτος καϊ ότι ή τύχη του έμελλεν ίσως να ήναι σκλη
ρό.ερα τοΰ άκρωτηριασθέντος Πολύχρονη, δεν αφήκαν 
νά παρελθη ούδέ ή ελάχιστη στιγμή, άλλά παραυτα 
επορεύθησαν πρός άπολύτρωσιν του.

("Επεται Κεφ. ΙΕ'.)

'^Δ^νήμέραι μετά τήν άναχώρησίν των έκεΐθεν.
. τούς ελάβαμεν κατά πόόας καί τούς έφθασα- ( 

ΠαΧ1 ττρόποδας τοΰ Τομόρου.. . . .
!LeV έίγούς έφτάσατε καϊ δέυ τούς πιάκατε ; διέκοψεν 
- ·Κηΰστ°ς Μιλλιώνης. r0 Τούς έφθάσαμεν, ήσαν τρεις' ό ^λΰ;ς, η Αθιγ-

κα\ ή Χεϊθα, ήτις πραγματικές είναι ή θυγάτηρ 
πασΰά τοΰ Δελβίνου, καϊ Αργυρόκαστρου καϊ 

^υθύνοντο νά παραδώσωσι βέβαια ταύτην πρός τόν 
^^τέοα αύτής άυτι αργυρίου. . , ,

Αοιπόν ! εκραξεν ό παππά Εύθύμιος, οστις ά
ψητος ΰπό περιέργειας είχεν ήδη έγκαταλείψει τδ 

^'αά καϊ όλος ώτίον ήκροάτο, ενώ τούυαντίον ο Χρή-
Μιλλιώνης έγίνετο σοβαρώτερος συνοφρυούμενος. 

σΤ°___Ό Βέλιος έσταμάτησε μέ τδ τουφέκι του τδυ Μλΰ και τθ’’ ''ά ταραδώση τά πιστόλιάτου.
Ό Άλήΐ έζήτησε νά αντισταθη, πλήν ή Άθιγγάνη τόν 

’ίπειθ'ε 710ραδώση. Ακολούθως ο Βελιος με διε-
υά λάβω καϊ τδ στταθί του, ττΧηυ τότε ό βέης ώς 

Τ’στρΊΤΓή τδ έσυρε καϊ είπεν. οτι δέν τδ παραδίδει, 
\ροσκαλών ταύτοχρόνως τόν Βελιον, ινα κτυπηθιοσι, 
^καϊ άν τ°ν Φοιιί^σθ τότε μόνον νά τό λάβη. Ο υπερη- 
^αίΌς Βελιος ούδόλως έδίστασεν, άλλά παραδωσας 
!-ρός με τδ τουφέκιόν του ήτοιμάσθη. Περιεργοτερον 
σάντων ήτον ή φρόνησις καϊ ή γενναώτης της Α6ιγ- 
^άνης· καλλίτεροι/ μάρτυρα δέν ήδύνατο ο /Ίλης να (gpi; καθ' ολην τήν Ήπειρον' έμεσολάβησεν αυτή να 
προλάβη τήν μονομαχίαν, πλήν 'όταν είδε τό ματαιον, 
pe τούς τρόπους της, μέ τούς γλυκείς λόγους της, και 
με τήν εύμορφιά της έμαλάκωσε πολύ τά πράγματα.

__  Καϊ έβαρέθηκαυ; ήρώτησεν ό Χρήστος.^
__ .'Ο Άλης έκτυπήθη ώς ιίληθες παλληκαρι, ωρ- 

μησε μάλιστα πρώτος έμμανής κατά του ^ξΰιου. 
Ένόαιζέ τις, δτι τά ξίφη των ήθελαν θραυσθή. Θυ- 
ξεϊς επί είκοσι λεπτά τής ώρας ήδυνήθη να τραυ- 
ματήση τόν έτερον καιρίως. r χ ,

_ Καϊ δέυ ήμπόρεσε, ώρέ, ό Βελιος να νικηση τά 
τσαλίμίά. του ; εκραξεν ό Χρήστος μετά πλεϊονος α- 
iropl&S· , ,. \ \

_Να διττοί την αλήθειαν, οιζ c(f)oβηvηv via το Kt'- 
φάλι τοΰ Βέλιου . . . . ό Άλης έπαιζεν ώς άδράκτι τό 
σπαθί είς τήν δεξιάν του καϊ έδείκνυε τόσην καρδίαν 
'όσην καϊ ό Βέλιος............. άφοΰ τέλος^έκουράσθησαν
καϊ έστάθησαν ολίγον νά ξεκουρασθώσιν, ή πονηρά 
Άθιγγάνη μέ τόν γλυκύ τρόπον της τά έσυμβιβασεν' 
(συμφώνησε νά μή παραδώση ο Αλής το σπαθί του, 
άλλά νά πλήρωσή πεντακόσια φλωρία, νά ΰπογραψη 
'έν προσκυνητήρι, νά φύγη εξω τής Ηπείρου, και ησυ- 
νάση ούτως ό τόπος._1 Γιάσου, Βέλιο..............άξιο άνηψίύι μου . ....
ΰδαΰτο είναι τδ καλλίτερου, υά παρατήση τη χώρα 
παρά παίρνοντας του τό κεφάλι, ήρθρωσεν καί τταλιυ 
ό Χρήστος εις τδ στόμα του.

— Ναι! άλλά, καπετάνιε, ακούσε τδ τε'λος. Άφοΰ 
εσυμφωνήσαμεν ούτοι έκαθήσαμεν νά φάγωμεν μερι- 
καΐς έλιαΐς καϊ ψωμί, όπου εΐχαμεν μαζή μας, πριν η 
Άθιγγάνη αναχώρηση διά νά ϋπάγη υά φέρη τά πεν
τακόσια φλωρία. Μόλις έκαθήσαμεν καϊ ή Άθιγγάνη, τά πνεύματα, ή Παναγία, δεν γνοιριζω ποιος, μάς ρί
πτει κατ'αρχάς και τους δυο εις φρικτα ξεκαρδιτα και γελωτας, όπου δέν ήδυνάμεθα νά κρατήσω μεν το σόμα 
μας καϊ μετά ταΰτα είς ενα γλυκύτατον καϊ αιμωδια- 
σμένον ύπνον. Τότε η κοίλη σου Αθιγγάνη πλησιάζει 
τόν Βελιον, άφαιρεΐ έκ τής ζώνης του τδ προσκυνο- 
χάρτι καϊ λαμβάνει οπίσω τα πιστόλια τοΰ Αλή. Ον
τας ετοιμάζεται νά μάς φονευση, η Ζιδρέ όμως τον 
εμπόδισε καϊ τότε έχωρίσθησαν. .... λλα το τρομε- 
ρώτερον είναι τό ιϊκόλουθον' την ίδιαν στιγμήν φθάνει 
είς ύψηλδς άνθρωπος μέ τινας φρικτούς σκύλους καϊ 
δύο άρκτους. Άφοΰ έδεσαν τήν Χείθαν επι της μιάς α- 
νέβη καϊ ή Άθιγγάνη έπϊ τής άλλης άρκτου καϊ ώς δύο 
ήμερα θηρία ταΰτα έπήδονν τον Τομίιρον και εγει- 
ναν άφαντα.

— Παρααύθια ή ψέματα, ώρέ κύρ Νίκο, μας που- 
λαγοράζεις, εκραξεν ό Ζίδρος τό πρωτοπαλλήκαρον τοΰ Χρήστου.

— Πράγματα καϊ συμβάντα, τά όποια είδου μέ τούς οφθαλμούς μου, άπεκρίθη ούτος λίαν σπουδαίως, άλλ’ άκροασθήτε τό τέλος. Μετά τινα λεπτά έβυθί- 
σθημεν είς τήν εσχάτην ληθαργιαν καϊ μα το φοις τής 
ήμέρας δέν δύναμαι νά εϊπω πόσας ώρας έκοιμωμι/ν 
όταν ήσθάνθην μίαν φλόγωσιν είς τούς πόδας μου, ή- 
τις άφήρει όλον τό βάρος έκ τής κεφαλής μου' ήνοιξα 
τότε τούς οφθαλμούς μου καϊ εύρον τούς πόδας μου γυ
μνούς έντός κάδου ζεστού ύδατος. Πλησίον ήτον ο υ
ψηλός άνθρωπος ό δαμαστής τών άρκτων. «Έγέρθητι 
και φύγε οσον δύνασαι τάχιστα,» μέ λέγει, «άν δέν 
θέλης νά χάσης τό κεφάλι σου*  ο Βελιος ζη και θα 
ζηση, ώστε μήν απελπίζεσαι νά τον ευρης.ν Μετά τους 
λόγους τούτους, χωρίς νά μοί δώση καιρόν ν αποκριθώ 
^γεινεν ιίφαντος. Ήγέρθην πραγματικώς και ανευ τών 
όπλων, διότι μοί τά είχον άφαιρέσει διευθυνθην εις 
τήν Πλέντζαν, όπου καϊ έμεινα τήν έπβ.οιπον νύκτα. 
Ελησμόνησα υά σάς εϊττω, ότι μόλις έκιιι:σα ν ανα- χωρησαι και μ' εφάνη, ότι είύον μιαν σκιάν ζητούσαν 
το μέρος, είς τό όποιον άπεκοιμ.ήθνμεν' ή σκιά αΰτη 
ωμοίαζε πολύ τόν Άλή, πλήν μί; έχων ουδέ τδ παρα
μικρόν όπλον άπέφνγα να πλησιάσω.

ΩΡΑΙΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
II ΣΧΟΛΙ1 ΊΊΙΣ ΣΟΜΟΜΕΣ1ΑΌ Κ. Ούάϊς, ό έπαξίως ι ιακριθεϊς 

, ,, . ( ΰπό τής κυβερνήσεως τεθεντι επι
όλους πρέπει άδαύτη νά πιτύχωμεν καϊ όχι^ ί σμη7Ι. κατά τήν άνοικοδομήν

τω πρωτω 
ϊωγραφια διαγωνί- 

τοΰ υιου Γουλιυτηρίου, 
μή επιτυχών ακολούθως προστάτας και ινθαρρυντάς 
μεταξύ τής υψηλής κΧάσειος τώυ κατοίκων τοΰ Αον- 
δίνου πρός έξάσκησιν τής περϊ τήν ζωγραφικήν τέ
χνην Ικανότητάς του, προήλθεν αυτόματος, ινα κόσμη
ση τό άνω μέρος τοΰ πρός βορραν τοίχου τής μεγάλης 
αιθούσης τοΰ πανδοχείου Αίγκολν διά μεγάλης εικο- υος, παριστανούσης τους αρχαίους τομοθέτας, από 
Μωϋσίως μέχρις Έδουάρδου τοΰ Α', τήν όποιαν και 
έξετέλεσεν είς ύφος μεγάλην αΰτω περιπο'.οΰν τιμήν, 
καϊ τούς όμοτέχνας αύτοΰ ένθαρρύνον πρός απο-ιολμη- 
σιν περϊ τά τοιαΰτα. Αί διαστάσεις της εικόνας εισι 45 ποδών πλάτους έπϊ 40 ΰψους κατά τδ κεντροί'' ως 
πρός τήν διάταξιν δέ τοΰ έργου φαίνεται «>ς απομι
μούμενου τήν περίφημοι’ τής σχολής τώυ Άθηνιον, τοΰ 
'Ραφαήλου εικόνα, τήν ιϊνακειμόνην έν τώ Βατικαυω 
τής 'Ρώμης, καϊ τής όποιας ώραΐον άντίτυπεν ευρίσκε- 
ται είς τό μέγαρον ?αουθουμβερλάνδ, τώυ προσώπων 
όντωΐ’ διατεταγμένων εις τρεις σειράς επι βαθμιδών διεστωσώυ άλλήλαις. Και έπι μεν τής πρώτης τής 
ΰπό τήν παραπληρωματικήν γοτθικήν θυρίδα παρι- 
στανται τρεις ίδανικαϊ μορφαι, ήτοι ή τής Θρησκείας, 
τοΰ Ελέους καϊ τής Δικαιοσύνης, θεωροΰμιναι ΰπό 
τοΰ ζωγράφου ώς ήθικαϊ τι;ς νομοθεσίας ίοιοτητες' 
έπϊ δέ τής δευτέρας ύττ’ αύτάς οί νομοθέται, έν οίς 
διακρίνεται ό Μωΰσής άτενίζων προς τους ουραίους 
καϊ δραττόμειος τάς πλάκας τώυ δέκα ιντολων, ι/τοι του πριοτοί' άποκαλυφθεντα κώδικα προς οοιμ/ΐαν του 
ανθρώπου. 'Εκατέρωθεν δέ τούτων καθηνται ως έν ιε
ρά συνόδω, πρός δεξιάν μέν αύτοΰ ο! μεγάλοι εθνικοί 
νομοθεται, ήτοι ο ίσχυρογνο.μο ν νΐυκοΰργος, ο άκαμ
πτος Δράκων, ό επιεικής Σίόλωυ, ό μυθώδης Μινως 
καϊ οί 'Ριομαΐοι Νουμάς καϊ Σερβιος Τούλλιος, προς 
αριστερόν δέ οί ασιατικοί και άφρικαι <ϊ νομοθε'ι αι, 
ήτοι ό Σάσωτρις, οστις ενταύθα παρίσταται ώς ερμη
νευτής τοΰ αιγυπτιακού νόμου καϊ οχι ώς κατακτητης, 
Ζωροάστρης ό Πέρσης, Κομφουκιος όΣιιης, και ο Ιν-. 
δός Μενού' έπϊ δέ τής τρίτης κατά τήν πέμπτην βαθ
μίδα ΰπό τόν Εβραίον νομοθετην ισταται ο Ιουστι
νιανός παριστών τόν μέγαν ιστορικόν κρίκον, του συν- 
δέοντα τήν εθνικήν έποχήν μετά τής χριστιανικής, 
καί παρ' αύτώ στηριζομένη έπϊ τοΰ ωμού αυτού η συ- 

' ζυγός του Αύτοκράτειρα Θεοδώρα, τό μονον θήλυ εν τη 
1 είκόνι πρόσωπον, τήν παρεισφρησιν του οποίου δεν 

δυνάμεθα άλλως νά έξηγήσωμεν είμή διά της ύποθε- 
σεως, οτι ή πραεΐα επιρροή αύτής έπενήργει επι τής 
αύστηρας προθέσεως τοΰ υομοθετου προς συγκερα
σμόν τοΰ ελέους μετά τής δικαιοσύνης' κάτωθεν δε αύτώυ κάθηνται δύο γραμματείς μετά τώυ πανδεκτών 
τοΰ κωδικός καϊ τό/ν διαταγμάτων, παρ αύτοΐς νομι
κός καϊ θεολόγος διαδίδοντες νόμους τής Αυτοκρατο
ρίας πρός τά βάρβαρα έθνη τοΰ Βορρά, τούς Λομβαρ
δούς δηλ.., τους Γότθους, τούς Φράγγους και Βρεττα- 
νούς. Ό μέγας Κάρολος ό Αύτοκράτωρ τών Φράγγων 
μετά ξίφους καϊ στέμματος 'ισταται απομεμονωμένος, 
καί όπισθεν αύτοΰ οί Άγγλοι Αλφρέδος και Ινας ό 
Βασιλεύς τώυ ΔυτικοΧαξώνων, καϊ πέραν αυτών η 
μορφή Δρυ'ίδου, αίνιττομένη τούς αρχαίους τών Βρετ- 
τανών χρόνους' έν τώ μεταξύ 8ε ο Αττίλας, «η μας"ΐξ 
τοΰ Θεοΰν,κατακεκλιμένοςπρόςτάοπίσω τής προ αυτού 
χορείας, διακρινόμενος τή μελαγχρινή οψει αυτού.

Πρός τήν δεξιάν γωνίαν τής είκόνος ΐστανται οι 
κομήτες Πεμβροκ καϊ Σαλίσβουρυ, οί αντιπρόσωποι τώυ βαρώνων τοΰ μεγάλου χάρτου μετά τοΰ αρχιεπι
σκόπου τής Κανταβρίας Στεφάνου Αάγκτωνος, προ- 
βαίνοντος πρός παράστασιν τώυ δικαιωμάτων τής 
Εκκλησίας, ήτις άντίκειται μέν πρός τήν τυραννίαν 
τής μοναρχίας, συνεργεί δέ είς τήν νομοθεσίαν' προς 
τήν αριστερόν δ' αύθις κάθηται μόνος Έδουάρδος όΑ , ό Άγγλος 'Ιουστινιανός, διακρίνόμενος άπό τοΰ δηλη
τηριασμένου τραύματος τοΰ βραχίονας του, τοΰ όποιου 
άπομάσσει τδ ρέον αίμα διά τί/ς μηλωτής του.

Άρχόμενος δέ τις άπό τών κάτω καϊ προχωριον 
απ'ιϊριστερίόν πρός τά δεξιά τής είκόνος μέχρι των 
άνω ευρίσκει ενα έκαστον των προσώπων εν τη οικεία 
αιΛών θέσει ώς ακολούθως' Τον Έδουάρδον καθή- 
μενον έν τή γωνία τοΰ προπέδου, επι τής αυτής δε 
γραμμής είς τήν δεξιάν γωνίαν τους κόμητας Πεμβροκ 
καϊ Σαλίσβουρυ μετά τοΰ αρχιεπισκόπου καϊ συνα
δέλφου αύτών Στεφάνου, έπϊ τής δευτέρας σειράς ίςά- 
μενονίπρώτον τόνγέροντα Δρυίδην μετ'αύτόν τόν’Ιναν 
καϊ τον μέγαν Άλφρέδον, τόν'Ατνίλαν κατακεκλιμενον, 
τόνμέγανΚάρολον ένχλαμίδι έσεμμένονκαϊ ξιφηφόρον, 
δύο γραμματείς τοΰ ’Ιουστινιανού, άντιγράφοιπας τον 
κώδικα καϊ τάς πανδέκτας, τόν Ιουστινιανόν μετά τής 
Θεοδώρας, μονάχον δεχόμενον τούς νόμους, ίερεα προσ- 
φέροντα αύτούς προς τάβάρβαρα έθνη, τόν Μωάμεθ και 
δύο άτομαπαριστώντατάβόρειατήςΕύρώπηςέθνη' έπϊ 
τής ανώτατης σειραςτόνΣέρβιον Τούλλιον, Νουμαν τον 
Πομπήλιον, τον Σάλωνα, τόνΔράκοντα, του Μίνω, τον 
Λυκούργον, τόν Μωύσή, τόν Σισω-ριν, τόν Ζωροα~ρην, 
τόν Πυθαγόραν, τόν Κομφούκιον καϊ τόν Μενού' κατα 
κορυφήνδέ τήν δικαιοσύνην, τήν θρησκείαν και το ελεος.
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0ΝΤΝ ΠΡΟΕΛΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜ. 
ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΒΡΑΑΜ ΛΙΓΚΟΛΝ.
ίαιι ΛίγκοΖν, ο νυν ποοεόοος 
λιτειών της Άμεριν.ης, ί'/εννήθη
/ίου 1809 εις την επαογΐαν της Κ

"Αοδαυ.. Ό πάπος αυτού, υ.εταναστεύ τθνΖ- Ο I I 7 I
178'2 απο της Βιργινιας εις ταύτην την ■- 

γί^, τό» Ίνύ'ών, ένώ έχι:πόυε
γαί«; του 
-«τήοα τ' 
,w u.=ra

Ήνωρ* νω7

άποΑανών
■ών όποίω:

όν, οιότι ένε 
fir, νά μαθί 
α μήνας. I\j
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^δοώθη απαίδευτο; σ/εδ 
αητοός του δεν ηδυνι

ΰγθ)άον ειμη μόνον Ο7.τ· 
^ογικώς τά έπαγγέλαατα 
ττοο^ρ-ίως εις τούς ποτά/.
σιππί. Τό 1.S30 άπελ^< 
Ίλλενόϊΐς, έπορίζετο εκεί 
Εογαζθιαεν0^ είζ τούς άγρι 
έν έργαστπρίω καί μετά 
).οντης εις τάγμα, σνντασ 
Σαλευ, όπως λαυη μέρος 
αον /.ατά ωυλών τινων ιν 
τού καλου/ζένου "MiZo.vo; Γέρακο;

στρατηγόν. 
γ.ατά)7.ητε c 
^ΰδης. Κ 
ώας εν τη 
(άρσεις pc 
•ζαλίσεις, 
νορικά ρει

δε ών γρον 
τών Ούιγγ< 
οίκον Κλεύ, 
Σύνοίον έ 
1849. Έ;

/QO17.

ο

εζεγρόσΟη ν.ατ αύτης. 
1854, απομανρ-^Οε'ις

ών Ον’ίγγων διά

Από δε τού 1849 ι 
τών πολιτικών, πει 
έξάσκησιν τού διν: 
Κατά δε τό 1854, 
τό άξίωρ.α γερουσίαν
Τώ δε 1856 τό ονοαά του έγάνη έπί νεγα'λης τού 
καταλόγου τών εκλεκτόρων της Ίλλινόης, τών φημσάι 
φρερόντου κατά τού Βουςζανάρ. Τό δε 1858 παρ.ψη 
τού όημοκρατια.ού κόμματος γερουσιαστής άντι τού 
ρετά τού όποιου διεγίλοι/είκησε την Θέσιν ζωηρότατα.

ΤΙ1Σ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΛΙΓΚΟΛΝ.Ο ΝΥΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΝ 11Ν. 11ΟΛΙΤΕ1ΠΝ

So'jy'ia;. 'Ακολούθως όμως αναδετγθάς ύπό ΖΓ,ςδτ,Λ 
μθ7.ρατι.7.τ,ς συν-'/εύτεως Λπόφτ,γος της προεδρία^ 
ήοέθη ώς τοιούτος.

Λίγ/ολνο;

7ό?ου

δύεται

ωοαίοι.

ο

λαούς, ο μ.
υπέρ της ταπεινόνμ.ενη: 
την πεοίστασιν ταύτην

όλα
δουλείας

όντος δε καί κατά 
ό αντίπαλος αυτού

τερι τού ατόυ.ου 
Ό^ών καί 4 ία;

γο αναστημα τον, pad 
ον, την 7.εγα).ην αείπο' 
όπίσω εσταυοωυ.έναζ%

τό σώ- 
: ίυσα-

3

itZrzpt-

'Τ,οες τοϋ προτοιποο του εν καταστά- 
κςίας, καί rot οιάσ^ροι, δεν μαίνονται 
όν.ως υπό συγκενήσεως 3)χβώσιν εί;

ενέργειαν καί οί όρΘαλί 
δια.κριθη μεταξύ πολλών < 
εύ'Λ.ενεστάτων αΐσθηαάτο

ύ.είου άνδοό. 
ελαίνας αραι

ο ίγ ο απτόν, ο 
τού Ονε-^τερ 
ούδ&νός, ποίϋ μεγάΐην αίλ ν.ρίτττ,ς । 
αναλογίας, έα^αίνουσαν ρώμην ν.αΘ' ό). 
πτύςεις της, ότι ί'/,α όϊνα. oiiyov ό·

κεγολην δε προτγυώ; 
του, άλλά ίυσκολοπε· 
ίου την τού Κζέύ r, ττ,\

II ΠΟΛΙΣ ΜΙΑΦΟΡΛ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡ
ΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΗΣ.Ή 7τόλ/? Μιλφόρδ κεΐται επί τών κα

τωφερών ακτών κόλπου πρός τον βόρειόν 
αιγιαλόν τοΰ ομώνυμου αυτή ορμητη
ρίου, εις εξ μιλιών άπόστασιν άπό τής 
εισόδου αΰτοΰ μεταξύ δυο μυχών τοΰ ορ
μητηρίου, καλούμενων τοΰ μεν Οΰβερ- 
στον Πϊλλ, εξ ού έλήφθη ?} εν τή σελίδι 484 εικονογραφία ημών θεα, τοΰ δε Κά- 
στελ Πίλλ. Τό όρμητήριον Μιλφόρδ κα- 
τεσκευάσθη υπό Καρόλου Γρεβίλλου, 
όστις εκληρον&μησε τήν Θεσιν ταύτην άπό 
τοΰ σιρ Οΰιλλιαμ 'Λμιλτώνος, τοΰ όποιου

ετι ζώντος, ό λόρδος Νελσων επισκεφθεις τόν τόπον 
ειπεν, οτι ήδύνατο νά καταστή άριστος λιμήν. Τ) Κ, 
Κάρολος Γρεβίλληθ επι πολλά ετη ένησχολήθη περ'ι

Η ΕΝ ΣΠΡ1ΓΚΦΙΛΔ1Ι ΤΗΣ ΙΛΛΙΝΟΙΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΛΙΓΚΟΑΝΟΥ.
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την αναπτυζιν των -προτερημάτων τοΰ λιμένας τούτου, 
καϊ ο διάδοχος αΰτοΰ εττεμεινεν €ΐς την αΰτην ερευνάν, 
την οποίαν μετά τον θάνατον αΰτοΰ εζηκοΧούθησεν η 
χήρα σύζυγος- αύτοΰ. Έσυτήθη δε κατά πρώτον εν αΰτω 
νεώριου τηςκυβερνήσεως, το οποίον επειτα ενεκα δυσ
χερείων μετετέθη άπωτερω εις τεσσάρων μιΧίων άπό - 
στάσιν εις Πεμβροκ, δπου ωκοδομήθησαν άποθήκαι 
καϊ έκτισθησαν προκυμαΐαι ώς καϊ ναυπηγικά εργο
στάσιά. Εντούτοις ή παντελής ελλει-φις συγκοινω 
νιας διά ζηράς τής ΜίΧφόρδ μετ Άλλων πόλεων, ένώ 
απο παντός Άλλου όπωσοΰν αρμοδίου Χιμένος κατε- 
σκευάζοντο σιδηρόδρομοι, εμπόδισε τήν πόλιν ταύτην 
άπό τοΰ νά καθέζρ θέσιν εμπορικήν, καίτοι μεγάλας 
έχουσαν τάς έκ τών ύδάτων αύτής εύκοΧίας.

Ό νυν κύριος τής ΜιΧφόρδ, πεποιθώς, δτι ή πόλις 
αΰτη ήτο ή άρμοδιωτέρα θέσις πρός κατασκευήν δε
ξαμενών δι έμπορικά πΧοΐα, καϊ δι εξαγωγήν όλων 
των εμπορευμάτων τών δυτικών μερών τής 'Αγγλίας, 
ζητήσας εΧαβεν Άδειαν, ίνα κατασκευάση σιδηρόδρο
μον απο τοΰ εις Ζωνστόνην σταθμοΰ τής νοτίου 
γραμμής τής ΟΰαΧΧίας μέχρι τής ΜίΧφόρδ, δστις καϊ 
συνετεΧέσθη ήδη. Προσέτι ό αυτός κύριος δι ιδίων 
του αναΧωμάτων κατεσκεύασεν οδούς καϊ γεφύρας καϊ 
δύο προβόΧους, παρεκτός τοΰ φαινομένου έυ τή εικο
νογραφία, καϊ έπεκτεινομενου έν τώ Χιμένι έπΐ 700 
ποδών μήκος" του όποιον δμως μετά τήν κατασκευήν 
τοΰ σιδηροδρόμου έπρόκειτο νά έπεκτείυωσιυ επί 
πλέον, ώστε το μεγίστου τών ατμόπλοιων νά δύνηται 
προσέγγιζαν νά λαμβάνη μέχρι 4,000 τόνων Άνθρα
κας, και τουτους αμέσως άπό τώυ φορείων τοΰ σιδη
ροδρόμου. Παρά του πρόβολον δέ τούτον, άφοΰ κα- 
τασκευασθώσι καϊ αί μελετώμεναι δεξαμεναϊ καϊ προ
κυμαία) διά τά πλέοντα τόν 'Ατλαντικόν έμπορικά Ατ
μόπλοια, καθ'άς υά άποβιβάζωνται καϊ έπιβιβάζωυται 
τά έμπορεύματακαϊκατά τάςώρας τής άμπώτιδος Άνευ 
αναβολής, <5 λιμην ουτος θέλει κατασταθή βελτίω τοΰ 
τής Σαουθάμπτονος, πρώτου διά τήυ κατά 30 0,0 δια
φοράν τής τιμής τών ανθράκων, δεύτερον διάτήν οικο
νομίαν ευδεκα περίπου άιρωυ πλοΰ, καϊ τρίτον διά τήν 
ευκολίαν τής προσεγγίσεως καϊ τής έυ αύτώ εισόδου 
μεγάλων πλοίων κατά πάσαν παλίρροιαν. 'Εάν πρός 
τουτοις συμπληρωθη και 38 μιλιών σιδηρόδρομος, ο 
λιμην ουτος θελει συγκοινωνεί κατ' εΰθεΐαν μετά τής 
Μαγκεστριας και των μεγάλων εργοστασιούχωυ πό
λεων, παρέχων αΰταΐς τό οφελος ενός δευτέρου παρά 
του της Αιβερπουλ λιμένος,ελεύθερον τώυ κινδύνων τοΰ 
πορθμού τοΰ Αγ. Γεωργίου, τοΰ τρομερού Σάμ Βα- 
δρϊγ καϊ τώυ τόσου επικινδύνων βραχωδών ακτών 
τής Αγγλίας.

ΤΟΥ ΠΑ.ΙΔΟΣ
Ο ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΣΙΝ ΟΔΗΓΟΣ.

(συνέχεια).
Έρώτησις Τί είναι ροσχοκάρυα;
Από-κρισις. Οί πυρήνες καρπού αυξάνοντας έπί ρεγάλου τινός 

καί ωραίου δένδρου εις πολλας νήσους τών Ανατολικών Ινδιών.
Έρ. Ποΰ κεϊνται αί Άνατολικαί Ίνδίαι;
Άπ. Εις τήν ’Ασίαν.
Ερ. Ποός τινα κοινόν καρπόν ομοιάζει τό μοσχοχάρυον;
Αττ. Πρός τό -καρύδιον, όπερ είναι έγκεκλεισρένον ύπό τού αύ 

τού είδους σπογγώδους κελύφους άποσπασθίντος.
Ερ. Ανοίγει τό κελυφος αύτό εις τό εν άκρον όταν ό καρπό; 

ώριμάση ;
Απ. Μάλιστα· καί αγ ου τό κέλυφο; αυτό αφαιρεθή, παρουσιά

ζεται οιραιότατον τι κόκκινον πλέγρα, καλούρενον καλύπτρα 
(macis).

Ερ. Διατηρεί αυτό τό ώραϊον χρώμα ;
Απ. Ουχί- άγ ου εκτεθή εις τόν ήλιον καί ξηρανθρ, τρέπεται ε'ις 

υπόξανθου χρώμα.
Έρ. Τί είναι κιννάρωρον (— κανίλλα);
Απ. Ο άπεξηραρένο; καί ύπό τόν εξωτερικόν υπάρχων φλοιό; 

τών κλάδων είδους τινός ίάγνης.
Έρ. Ποΰ γύεται τό SivSpov αυτό;
Απ. Κυρίως εις τήν νήσον Κεϋλώνα, καί αποτελεί έν τών κυρίων 

άρθρων τού εμπορίου τής νήσου· άλλ’ ομοίως αυξάνει ε'ις τό Μαλα- 
βάρ καί εϊς άλλα ρίρη τών ’Ανατολικών ’Ινδιών;

Έρ. Ποΰ κεΐται ή νήσος Κεΰλών ;
Απ. Έν Άσία, εις τήν εϊσοίον τού κόλπου τής Βεγγάλης.
Έρ. Κατά τινα ώραν τού έτους άπογλοιοΰσι τά κινναρόίενίρα;
Άπ. Άπ’ άρχής τού Μαίου μέχρι τέλους τού ’Οκτωβρίου, πα- 

ρασχίζοντες τόν φλοιόν ίιά ραχαιρίου τίρνουσιν εις τεμάχια, άπιρ 
ξηραινόρενα συστέλλονται έν εϊίει βοστρύχων, καί τά ρικρότερα 
τεραχια ϋποκρύπτονται εντός τών ρεγαλητερων.

Ερ. Δοκιράζουσί τινες ρασσώντες τόν φλοιόν ίνα έξετάσωσι τήν 
ποιότητα αύτού;

Άπ. Μάλιστα· καί είναι λίαν ίυσάρεστον εργον· ολίγοι δύνανται 
νά πράζωσι τούτο πλέον τών ιίύο ήρερών κατά συνέχειαν· ίιότι α
ποστερεί τήν γλώσσαν καί τα χείλη πάτος ΰγρότητος.

Ερ. Μόνος ό φλοιός τού κινναροίένδρου είναι χρτ,τιμος;
λπ. Ουχί*  καί τά φύλλα, ό καρπός καί ή ρίζα, όλα άποφέρου- 

σιν έλαιον σηααντικής αξίας.
Έρ. Τί κατεσκεύαζον πρότερον έκ τού ελαίου τού έξαγορένου 

έκ τού καρπού; 1
’Λπ. Κηρία πρός χρόσιν μόνον βασιλέων- ή ευωδία 

τερπνό.
Έρ. Τί είναι καρυόφυλλα ;
Άπ. Γ’ 

ξάνοντος εις τάς Μολούκκας νήσους.
'ους οι Όλλανίοί πρός καλλιέργειαν 

:ήγαγον έπιαερδέστατον έρπόριον πωλούν-

τούτων ητο

Οί άνθογόροι όγθαϊ.μοί φυτού τών Ανατολικών 'Ινδιών αύ-

Άπ. Είναι τό καρύίιον ό,ραίου δένδρου ομοιάζοντας τόν φοίνιί 
(= χουρμαδιά}· είναι τό ΰψηλότατον καί λεπτότατον όλων τών j>Ou 
νικοειίών φυτών, καί καλλιεργείται καδ’ άπασαν τήν Ινδίαν χα01ϊ 
τού καρυδιού. “ Γ J

Έρ. Πώς παρασκευάζεται τό καρύίιον ;
Άπ. Ξηραίνεται καί τέρνεται εις τεράχια, περιτυλισσόυ.ενα ΐ 

πειτα εις φύλλον ρελανος πεπέρεως καί έπιπασσόρενα διά. κονί » 
άσβεστου- οί 'εγχώριοι μ,ασώσιν αύτό, ώ; μαστίχαν, τόσον πολύ 1 
ώστε τά χείλη αυτών γίνονται εντελώς ερυθρά, καί οί όδόντες 
λανες. '

Έρ. Καί δεωρούσι τό τοιοΰτον στολισαόν;
Άπ. Μάλιστα- καί φέρουσι μεθ’ εαυτών ήτοιρασρένον τό καρύΐ 

διον εντός δηκών, ό>ς όμεΐς τήν ταρβακοδήκην, προσφε'οοντες ό ε’- 
εις τόν άλλον- τούτο δε γίνεται καί παρά τών γυναικών ώς καί παμ. 
τών ά.νδρών.

Έρ. Θεωρείται ώς λίαν άγροϊκος ό άρνούρενος νά δεχθή; 
Μάλιστα.

Έρ. Τί είναι άνίσου σπέρματα ;
Τά σπέρματα ετησίου φυτού, βλαστάνοντος άγριου εις Af 

ής Ανατολή; χώρας· είναι πολύ γρό-

Τί προξενεί τήν διαφοράν αεταξύ έρυδρού καί λευκού οίνου ;
* Ούχί τόσον ή ποιότης τής σταγυλής οσον ή παρασκευασία

Πώς τούτο συμβαίνει;
Άν ό οπός (— τό ζουρά) τής έρυΘράς σταφυλής προσεκτι- 
επιαελώς έκπιεσύή καί άγε9^ νά ύποστρ τήν ζύαωσιν χω-

Άπ. 
αύτού.

Έρ.
Άπ.

Χ^στά άπό τών επιδερμίδων τών ραγών, τότε γίνεται λευκό; οίνος. 

Έρ· ’Ε“’’ λοιπόν, 
τά στέμ< 
ερυθρά;

Άπ. Βεοαίω.

λ«·, 
Έρ.

Έπί τού α ο λ, ύβδου ούδεμία βελτίωσες ορατή ε'λαΆε χώρα.ν, 
καί ή άγορά τείνει πρό; έκπεσρόν. Διάφοροι δέ πράξεις έγένοντο 
έπΐ ορειχάλκου ποό; λ. 17.5/—λ. 17.10/. αμέσως, καί λ. Ιι.Ιο.. 
διά τό ποοσεχϊ

τάστασιν.
είναι υπεστηριγμ: προτέραυ του

ρου είναι στα9-ρκ αεν, άλλα περί-

Άπ.

Η ΑΠΟ ΤΣΑΡΙΓΚΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ 
ΓΕΦΤΡΑ.

, Η εν τή όπισθεν εικονογραφία ήμών είκονιζομένη 
γέφυρα κατασκευάζεται πρός έπέκτασιυ τοΰ ιϊυατολι- 
κονοτιου σιδηροδρόμου άπό τής γεφύρας τοΰ Αουδίυου 
προς το Τσαριγκρος, όπου άνεγερθήσεται σταθμός 
έπΐ τής θέσεως τής αγοράς Ουγγεφορδ. Ό σταθμός 
ούτος θέλει εΐσθαι ισόπεδος τής όδοΰ Στράντ. Κατα
σκευάζεται δέ ή γέφυρα αΰτη έπΐ τής θέσεως τής νΰυ 
εκκρεμούς γεφύρας, ζευγνύουσα του Τάμεσιυ, έχουτα 
κατά τήν θέσιυ ταύτην πλάτος 1350 ποδών καϊ βάθος 30 ευ ίόρα πλημμυρίδας. Υποστηρίζεται δέ ή γέφυρα 
ύπο στηλών σιδηρών, έρειδομένωυ έυ τώ πυθμένι τού 
ποταμού, καϊ επ' αύτών θέλει βαίνει ή ολη κατασκευή 
τής γέφυρας, ιγτις θα συυίσταται έκ σιδήρου κατειρ- 
γασμένου. Είναι δε το πλάτος τής γεφύρας ταύτης 7 0 ποδων, επαρκές διά τέσσαρας γραμμάς δρόμου καϊ 
δύο κατά τάς πλευράς περιπάτων διά τούς πεζούς 
διαβατας. Θέλει έχει δέ ή γέφυρα αΰτη όκτώ καμά
ρας, εκάστη τώυ όποιων ή υποτείνουσα θέλει εΐσθαι 151 ποδών καϊ υ-φος άπό τής έπιφανείας τοΰ υδατος 
έυ πλημμυρΐδι 25. 'Αρχιτέκτωυ δ' αύτής είναι ό Κ. 
Ώξώ. Λέγεται, 'ότι ή γέφυρα αΰτη θέλει άποπερατωθή 
περί τά τέλη τοΰ τρέχοντος έτους ή τας άρχάς τοΰ 
προσεχούς.

Έρ. Κατέβαλον πολλούς ρ.όγθ· 
αύτού ;

Άπ, Μάλιστα· καί <ΤιεΠΖ. Τ» „ , ’ · · ’Γ
τες το εισος τούτο τού αρωρ,ατος εις τά ά7λα ?0νη ;

Έρ. Τί είναι π-περί;
Άπ,
Έρ. Πού φύεται;
Άπ, Εις πολλά ^έρη τών ΆνΆτοΆ-Λών Ινδιών.
Έρ. Πώς αύξάνουσιν αυτοί αί ρόγες είτε σφαιρίδια ;
Άπ. Εί; βότρυ; άπο είκοσι μέχρι τριάκοντα, καθόις η βότρυς 

τής σταφυ/.ής. Γ
Ερ. Τί χρώμα ΐχουσι;
A^‘, ^ατάρχ,αί χϊσ^ρσν, αλλ όταν οιριμάσωσι γίνονται ερυθραί 

και άγ’ ού ξηρανδώσι ρέλαιναι. ‘
Έρ. Τού αύτού θάμνου καρπός είναι τό ρε’λαν καί τό λευκόν 

πέπερι;
Άπ. Μάλιστα- διά μεν τό ρέλαν πέπερι αί ράγες άπλώς μόνον 

ξηραίνονται, έν ω διά τό λευκόν πέπερι ϊΑίγονται αί κάλλισται 
και αβλαβισταται τών ραγών, έρβρέχονται εις δαλάσσιον ύδωρ, 
καί επειτα ξηραίνονται εις τόν ήλιον.

Ερ. Τί τούτο έπιφέρει;
Απ. Συρρι-κνοι τήν επιδερμίδα, ήτις κατόπιν εύκόλως αποτρί- 

δεται διά τής χειρός, καί μένει ή ράξ λευκή.
Ερ. Τί είναι τό κόκκινου πέπερι;
Άπ,
Έρ.

Άπ. Εις τήν Ίαραίκήν καί άλλα μέρη τών λυτικών Ινδιών;
Έρ. Τί είναι γιγγίδερις ;
Άπ. ΊΙ ξηρά ρίζα καί ό εντός τής γής καυλός χαϊααοειδοϋς φυ

του. Ιίνομάσθη ούτως εκ τής όρεινής επαρχίας Γιγγής πρός άνα' 
τολας τή; Πονίιχέρρυος, όπου είναι άφθονου, καί καλλιεργείται κα
δ ολας τά; τροπικά; χώρας τής Ασίας καί 'Αμερικής.

Ερ. Πρός ποιον φυτόν ομοιάζει;
_ Απ. Το βρυουλου- ή κορβολογιοειίής ρίζα αύτού εκτείνεται έπί 

τής επιφάνειας τή; γής.
Έρ. Πώς μεταχειρίζονται αύτό οί Ίνίοί;

. /j7' Ν=ωσ,τι σ-νλί.εχθευ είναι τρυφερόν καί οΰτω πω; τρώγεται 
υπ αυτο,ν εις οξελαίου. 1

Έρ. Δέν διατηρείται ετι καί εϊς όξος έντός βαυκάλεων;
Λπ. Μάλιστα- καί είναι εξαίρετου καί θεωρείται άξιόϊογου ο

ρεκτικόν.
Έρ. Τί είναι σινάπαιου (= μουστάρδα);
Απ. Γίνεται εκ τώυ ήειοτριΖηθευτων σπερμάτωυ φυτού αύξάνον

τος άγριου καί πολλάκις καλλιεργουρένου, ότίερ ονομάζεται σινάπι.

Τί τό λ<70Ηίνον χαρύίιον βέτελ, οπερ,*άκούο«εν  
πολλάκις, ότι μασώσιν οί ’Woi;

II ξηρά ράξ είδους χαρερπούς Θάμνου;

Ο καρπός τού ωραίου φυτοϋ καψιζοΰ. 
Πού φύεται ;

Άπ.
γυπτον, Συρίαν καί αλλα:
σιυ.α εις τήν ’Ιατρικήν.

Έρ. Τι είναι καρ^άριω^ιον ;
Άπ. Τά σπέρματα φυτού τών ’Ανατολικών 'Ινδιών, μεταγερό. 

μένα εις Ευρώπην εις τά λοβία αύτών- είναι πολύ χρήσιαα εί; τήν 
’Ιατρικήν.

Έρ. Μεταχειρίζονται αύτά οί Woi άφδόνω; εϊ; τήν τροφήν;
Άπ. Μάλιστα- καί πολλάκις άναριγνύοντε; μετά τού βέτελ μα 

σώσιν. *
Έρ. Τί είναι κότινον ;
Άπ. Τό γνωστότατον μικρόν σπέρμα, τό συχνάκις μεταχειρι- 

ζόρενον ώς καϊ τό άνισον εί; τά κολλύρια καί τά’πλακούντια’ ααί 
λίαν εύχρηστου εις τήν ’Ιατρικήν.

Έρ. Τί είναι σπέρματα χοριάνδρου ;
Άπ. Τά σπέρματα φυτού ετησίου ρεταχειριζόρενα υπό τών οί 

νοπνευρατοπωλών, τών βοτανοπωλών καί τών σακχαροπλαστών.
Έρ, Τί είναι κροκόρριζο.;
Άρ. ΊΙ ρίζα φυτού τών ’Ανατολικών Ίυάιών, όαοιάζοντο- Τή» 

γιγγιβεριν, χρησιρο; καί εν Ί-.ίία κοα Εύρώπρ εί; τήν Ιατρική» 
καί εις άρτυσιν φαγητών. * 4 *3

Ερ. Εις τί κυρίους ^ρ'η^ιρ,ζύΐΐ awpspoy ;
Άπ. Εί; χρωρατισρόν βαίύξανδου ρεταξωτών καί βααβακ·οών 

φορερατων καί πρό; βελτίωσιν τού έρυδρού 
λόυδης. .

• Ερ. Γί είναι άρου ρίζα αροροΰτ};
_ Άπ. ΊΙ ρίζα φυτού αύξάνοντο; εί; τά; ’Ανατολικά; καί Δυτικά; 
Ινδίας- υπαρχουσι τρία εϊίη- τό εί; τροφήν μεταχειριζόμενον ί-, 
παιτεΐ πολυν χρόνο·; νά προπαρασκευαστή.

Έρ. ΙΙού καλλιεργείται άφΟόνως ;
Εί; τού; λαχανοκήπου; τών ’Ανατολικών Ινδιών.
Εκ τινο; περιστατικού προέρχεται τό όνομα ;

-- ----- j-εταχειρίζονται τόν χυμόν τή; ρίζη; 
τού αύτού φυτού ο’νοραζορένου γαλάγγα πρό; διι- 

λητηριασιν των βε).ών (— άρων, αγγλ).
Έρ. Τί είναι άραβόσιτο; η ινδικός σίτος;
Άπ. Δηρητριακό; καρπό; καλλιεργούρενος εν 'Λμερική, καί α- 

πογερων δυο εσοδιας κατ’ έτος- είναι χρήσιμος εί; κατασκευήν άρ- 
του, πλακουντίων, κτλ. Γ

Ερ. Είναι το εΰγορώτερον πάντων τών φυτών τών καλλιεργου- 
ρενων προς χρήσιν τού άνδρώπου ;

Άπ Μάλιστα- ιδίως εί; τό Μεξικόν καί τό Περού καί άλλα Οεο- 
μα Αίματα, οπού εις μονος κόκκος παράγει τ-τρακοσιοπόασίωνα 
ηοσονητοι, 1

Ερ. Τί είναι κρόκος (ίςςζ σα.φγορά') ;
Άπ. Τό στίγμα είτε τό εί; τό κέντρου τοΰ άνθους νηαάτιον βολ- 

βορριζου φυτου, το εχον χρώμα πορτοκαϊ.ο-ιδές. Τά άνθη σόλλέ- 
γονται κατα πάσαν πρωίαν εύβύς πριν άνοίξωσιν.

Ερ. Ποιον μέρος αύτών είναι εύχρηστου ;
. Απ'.. Τ° τ«'5 στίγματος έκκόπτεται, και το λοι

πού του άνθους απορρίπτεται- ξηραίνονται εντός γούρνου και σχη
ματίζονται ε’ις πΪΜ-κοϋντας.

Ερ. Πού κυρίως τώρα αυξάνει;
Άπ. Έν Ισπανία, Γαλλία καί Γερμανία.
Ερ. Τίς ή χρήσι; τού κρόκου ;
Λπ. Εξ αυτού παρασκευάζεται ξανθόν τι χρώμα, εύχρηστου εις 

την μαγειρικήν και βαφικήν καί ενίοτε εϊς τήν ’Ιατρικήν- διαλύεται 
εις τό ύοωρ.

Έρ. Τί είναι ιρι^ος ρίζα ;
Άπ. 'Ρίζα γνωστή εί; πολλούς έκ τής εύαρέστου άπ’ αύτής άνα- 

διδομενης οσμής, ήτις ομοιάζει τήν οσμήν τού Ιου (— μενεξέ}. 
Χρησιμεύει εϊς τό εϋωδιάζειν τήν διά τήν κόρην κόνιν καί δί άλλα; 
χρείας.

Ερ. Τί είναι γλυκύρριζα ;
Απ II ρίζα και ό οπός φυτού αύξάνοντος έν αφθονία βίς Αγ

γλίαν καί πολλά /Λίρη τής Ανατολής.
Ερ. Τί όνορ.άζεται ισπανική γλυκύρριζα ;
Α π. II ρίζα κ«ι ή τοϋ αύτοϋ ?υΤοΰ, βλαστάνει εις 

ρεγάλην ποσότητα έν Ισπανία.
Έρ.
Απ. Έν Εύρώπη.
Έρ. -· -
Άπ.

υπεστη ζύρωσιν ήτοι αυτόματον βράσιν.

μετά τό πάτηρα τών σταφυλών αφεδώσι καϊ
•φυλά νά βράσωσιν όμοΰ μετά τοϋ όπου, ό οίνο ς γίνεται

;■ άλλ' επειδή ύπάρχουσι λευκαί καί ερυθραί σταγυ-
•οΰτο επιφέρει 'επίσης διαφοράν τινα εί; τόν οίνον.

, Τί είδος οίνου καταναλίσκεται ραλλου εν Αγγλία;
Άπ. Τό λεγόρενον ερυθρόν πόρτ.
Έρ· Πόδεν έρχεται ό οίνος ουτος ;
Άπ. Έκ τού Όπόρτου, πλούσιας καί ωραίας πόλεο,ς εν Πορτο- 

α>ία· τό ονορια Iolkq'j έ^όθη έκ της πόΐεω;, εις ης τά. πέριξ κα>- 
).ΐ5ογεΐται η άαπε).ος.

Έρ. Πόσος χρόνοζ είναι άγ’ότου εις τόσην ύπόλη^ιν είναι τό ει- 
§ος Λύτο τού οίνου ένΆγγ7ία;

Άπ. Ούχί πλέον τών εκατόν έτών.
Έρ. Ά'πάρχει ειοος οίνου όνοααζόαενον λευκόν πόρτ ;
Άπ. Μά).ιστα· προέρχεται έκ Πορτογαλίας, και πρό τινων ετών

■ηΐο εύχρηστο·;, ά1).ά νύν σπανίως ζητείται.
('Έπεται συνέχεια).

ΕΜΠΟΡΙΚΑ

μη).Ο-

Άπ.
Έρ·
Άπ. Έκ τού ότι οί Wot ρε· 

άλλου τίνος είδους

Πόύ χεΐται ή Ισπανία.

Τί ίί-.αι οίνος;
’Ο οπός τών σταφυλών καί άλλων οπωρών, η φυτών, άφ’οδ

Έρ. Τί έπιγερει τόν ρεγάλην ποικιλίαν εις τό χρώμα καί τό 
ποιόν τών οίνων ; * *

Άπ. Αί διαγοροι ποικιλίαι σταφυλών, αί προερχόρεναι έκ τής 
ποικιλία; τής συστκσεω; τής γής, έκ τή; καλλιέργεια’; καί τού κλί- 
/ζατος, και ο ίόικζων τρόπος τίς ζυαώσεως.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 19 Μαρτίου 1862.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. — Σίτος. ΊΙ άγορά τών σιτηρών 
κατά τό διάστημα τής παρελθούσης εβδοράδος ήτον ήσυχος, ό δέ 
σίτος και τά. άλευρα ΰπετιμήθησαν -κατά σελλίνιον τό κουάρτερ. 
κριθή ήτο σταθερά- οΐ δε πίσοι καί κι 
ροι, καί ό βρώμας κατατεθλιρρένο;
αοτερ. ΊΙ αγορά τής Γαλλίας καί τών γειτνιαζουσών χωρών ήτο 
σταθερωτέρα καί βελτιωρένη- ή τή; ’Οδησσού όμως και τής Μεσο
γείου ήτο λίαν θολερά, ένεκα τών έκ τής Εσπερίας Ευρώπης προσ- 
γ·υου.ένων άπενθαρρυντικών ειδήσεων. ΊΙ παρακαταθήκη τής ’Οδησ
σού Υπολογίζεται εί; 550,000 κουάρτερ σίτου, 150,000 κουάρτερ 
αραβοσίτου, 35,000 κ. βρώμου, 80,000 κ. κριθή; καί 70,000 κ. 

βρίζης. , , , . ...
' ' Λί άπό τή; 6η; ίσταμένου αφίξεις αριθμοϋνται εις 71 φορτία, εξ 
ξ,υ 49 ήσαν σίτου, 9 άραβοσίτου, καϊ 1G άναρίκτων. Αι δε α- 
ναγγελ.θείσαι πράξεις ήσαν ώ; άκολούθως· 3 φορτία Γίρκα έπωλή
δησαν πρό; 45/—48/., έν Πολωνία; ’Οδησσού πρό; 4 4/., και εν 
ήλ-κτροεϊδούς Ίόβα; πρό; 53/6. Ώσαύτω; διά τήν στερεόν Εύρώ- 
πην εν φορτίου Βανάπη; πρό; 53.6, εν Δουνάβεως πρός -16/., καί 
2 Έουαελίας πρός 4 4/. Έξ φορτία άραβοσίτου πρός 31/—34/. 
Τοία φορτία κ.ριθής Ανατολικού πρός 23/9—24/3 τό κουάρτερ.

' Αίπωλήσεις τής παρελθούσης έβδοράδος άνέβησαν εί; 74,706 
ζουάρτεο σίτου.

ΣΠΟΡΟΙ.__ 'Π άγορά τώυ σπόρων ητο ^ραστιχωτέρα κατά την
παρε/Θούσαν έ^ι^οαάίϊα καί η ζητησίξ ?τι ρ,άλλον |5εζτίωρ.ενη. Επΐ 
ερυθρού ^ιηιΤίου ολίγαι πράξεις έγένοντο, ένεκα τού ^ύγρού καιρού, 
άλ,λ’αί τιραί ούδόλω; ήλλοιώδησαν. Τό καναβοΰρι ήτο παρημελη- 
μένον. ΊΙ άίρα ήτο σταθερά εϊς τάς προτερας τιμάς. Οΐ λινόσπο- 
ροι έξηκολούθονν σταθεροί καί αί τιμαί έβελτιώδησαν ολίγον- 
βάη; πωλούνται πρό; 65/6 καί Κ-κλκ.ούττης πρός 60/—61/. 
πανόσποροι καί έλαιόσποροι ά.πολ.αύουσι τών ΰ^ίστων τιρών- 
χούττης ραπανόσποροι τιμ.ώντα.ι 66/., Βορβάης βουζ-ράτης 
■κίτρινοι Σκίνδης 68/., Σήσαρον λευκόν 70 6 71/. καί φαιόν
ριγμένου 67/—69/., Μήκων 61/6 καί Νίγερ 53/. τό κουάρτερ.

▼ Λ Ν » » ? ----- /----- ξΐί,ν.ς.

. ΊΙ
,ύαρ.01 δολ.εροί καί εύτελέστε- 

καί έκπτωτο; κατά 6ό. τό κου-

Βοα- 
Ί’α- 

Καλ-

είναι θολερά εί; τά; τελευταία;

Κ Α.— Αί δι’ επιτόπιου κατανάλωσιν πράξεις 
προϊόντων ηλαττώθησαν ετι ράλλον κατά το 

',βδον.άδος. Αί δέ πρός εξαγωγήν 
κερδοσκοπική πράξις έλαβε 

οοαηθεύσεις έπί τοϋ παρόντος μικροί καί άί τιμαί τών 
>ν, τοϋ ν.αφφεως, τών αρωμάτων καί τοϋ νίτρου ύπε- 
τών δέ όρυζίων, τον κακάου καί τών ρουμίων εκπτω- 

ίίολλαί προελεύσεις έγένοντο κατά τό διάστημα τής έβδοράδος 
καί έτι περισσότεραι ρέλ.λουσι γενεσθαι μετ ολ.ιγας ήμ.ερας. Μ όλου 
τούτο μικρά ύποτίμησις προβλ.επεται· διότι αί παρακαταθήν.αι ή- 
λαττώθησαν πολύ καί ή χατανάλωσις καθ’ άλας τάς πιθανότητας Οε- 
λει έπεκταθή. Έπί τών βαφών μέτριαι πράξεις γίνονται, άλλ έπί 
κοκζινύλης έγένοντο περισσότεραι άγοράι εϊς ϋφηλ.οτέρας τιμα.ς. Τό 
ίσάτιον (λουλάζι) ζαί ό ϊνδόζροζος είναι θολερά καί ευτελέστερα.

_Πολλαί άφίξεις ΣΙΝΙΚΟΝ προϊόντων έγένοντο έζ Κίνα;, αλλ’ 
«ί πράξεις έπΐ τού τεΐου ηλαττώθησαν ουσιοιδώς χαί αι τιραί εξε- 
κλιναν περισσότερον. Ή άγορά τής μετάξης διατελεϊ σταθερά.

_'Π δολερότης έν τρ άγορα τών ΡΩΣΣΙΚίλΝ προϊόντων έπεξε- 
τάθη καί αί τιααί τών άλειρράτων καί τής καννάβεως εξέκλιναν.

_ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ προϊόντα ολίγου 'επίσυρον τήν προσοχήν 
τών εμπόρων καί κερδοσχόπων. Τά βαμβάκια όμως και τά. καπνά 
διετηρηθησαν σταθερά, άλλ’ ή τερεβινθίνη και ή ρητίνη έξέπεσαν έτι 
μάλλον. Έπί τών άποικιακών ραλλιων έγένοντο πολύ αξιοσημείω
τοι πράξεις, άλλ’ ούδεμία άνατίρησις έλαβε χώραν. =

ΜΕΤΑΛΛΑ. Μικρά μόνον άλλοίωσις έλαβε χώραν έν τή άγορα 
τών μετάλλων, ήτις, ώς έπί τό πλεϊστον, ευρίσζεται εί; πλ.ήρη θο- 
λ,ερότητα καί άπραξίαν. Οί κ.αταναλωτάι δεικνύουσιν άδιαθεσίαν 
πρός πάσκ'^ έπιχείρ.ς'ΐΓ;.

X αλ κ ό ς. Ζήτησις καλή υπάρχει (Ji’άγγλιζόυ, ζαΐ στκΟερόιη; 
^εγαλειτέρα άνεφάνη κατά τάς τελευταίας ήαίρας. Αΐ τρεχουσαι 
όαως πααι ειυαι 10^. τήυ λίτραν ίιά κατειργασαί'νον, ζα.ΐ λ 93 
—λ. 9ί τόυ τόνον οι’άκατέργαστου.

Ό σίδηρος είναι εις καλλιτεραν ζήτησιν, ΐοίω; οιά σώηρο- 
^ροιζικούς ράΛ^ους. Αί τιααί καίτοι είναι κατά τι στα^ΐρώτεραι ίβν 
ύπίστησαν ού^εαίαν άλλοίωσιν.

Τά Στέμφυλα

— ΑΠΟΙΚΙΑ 
έπί τών αποικιακών 
ίιάστηαα τής τελευταίας ταύτη; 
αγοραί ησαν ριικρότεραι καί ου^εαία 
χώραν. Λίπρ.
p.s'j

τοι. 1

ωρισαενη.
Ό λ ε υ κ ο σ ί δ η ρ ο ς είναι σταθερός εις τά; λ. 22.6/. 
Καί ό χ ώ λ υ ψ ύπεστηριγμένος εί; τάς προτερας τιμάς. 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ.— Νεό -κάστρου 18 Μαρτίου. (Έκ τής έγ- 

κυκλίου τού Κ. Ίωάννου Βάοκερ.) Οί υαύλοι έξακολουδούσιυ χαμη
λοί καί αδρανείς, μάλιστα δέ διά Λουδϊυου καί τάς παραλίους πό
λεις. Διά τήν Μεσόγειου όμ.ο>ς είναι αναλλοίωτοι, καί δι ίπιςρογήν 
έκ Μαύρης δαλάσσης κλπ. είναι εύαρεστότεραι. 'Υπάρχει δέ καλή 
ζήτησις διά αικοά πλοία έξ ’Αλεξάνδρειάς. Αί τιμαι τώυ γαιανθρά
κων μετά τώυ εξόδων ναύλου καί ασφαλείας εντεύθεν δι Αθήνας ει 
ναι 28/. ’Αλεξάνδρειαν 30 3, Άγκόυαυ 31/9, Άλικάυτηυ 30/9, 
Βαρκελόυαυ 32 3, Κογλιάριου 28/9, Κερκυραυ 28/3, Κωνσταυτι- 
υούπολιυ 28/3, Γαλάζιου 31/9, Γευούαυ 31/3, Νεάπολιυ 31/3, 
’Οδησσόν 29/9, Παλέρρου 29/9, Σμύρνην 28/3, Σύρου 28/. Τερ
γέστην 30/9, καί Έυετίαυ 33/. κατά τουου.

ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΊΙ αγορά, τών αλειμμάτων ήτον εί; λίαυ ασταθή 
•κατάστασιν ν.αθ όλου τό διάστηρα τή; εβδοράδος. ΊΙ άβεοαιότης 
ώ; πρός τήν κατάστασιν τών κατά, τήν 1 ίσταμένου πληρωθεντων 
άλειαυάτων διά συαφωυητικ&ΐυ παραδοτέων εντός τού μηνός, .πή- 
νεγκεν μ.ι-κράν τινα ανυπομονησίαν, καί μόνου ολίγαι επιχειρήσεις 
έγένοντο. Αί τιααί ήσαν θολ.εράι, αλλά -κατά τό τέλο; τής 'εβδομά
δας, βεβαιωδέυτο;, ότι τό ρέγιστου μέρος τώυ πωληδέυτωυ άλειρ- 
ράτωυ θα προμηθευθή, ή αγορά κατέστη σταθερωτέρα, καί τό Σάβ- 
βατου υπήρχαν άγορασταί πρό: 45/9 διά τόν παρόντα μήνα. Τήυ 
παρελβούσαυ Δευτέραυ ή άγορά ήτο σταθερά, 46/. έπληρώδησαυ α
ρέσω; καί διά τ'όυ αύτόυ μήνα, 46/. διά τόυ Απριλίου ρέ- 
χοι Ιουνίου, καί 48/. διά τόυ 'Οκτώβριον μέχρι Δεκερβρίου. Αυ
στραλία; βόεια 45/—45/3, Μεσηρβριυή.-Άρερικής 46/6—47/. ’Ο
δησσού βόεια 45/—45/6, προβάτεια 46/6, καί Άστεω; 46/. κα
θαρά μετρητά. Αί τιραί εί; Ιίετρούπολιυ ήσαν σταθεραί εϊς τά 48 
αργυρά. ρούβλ.ια έπί προκαταβολή, ή 45 '. προπληρωτέα όλα- οπερ 
μέ τό τρίχαν συνάλλαγμα, είναι ίσου περίπου μέ τά: ενταύθα τιμάς.

ΣΛΚΧΑΡΕΙΣ. ΊΙ άγορά βραδέως βελτιοϋται. Άγγλικαί τετριμ- 
μέναι μέχρι τού πλοίου τιρώυται 33/3—34/. καϊ Ολαυδικαΐ 31/3 
—33/. τόυ στατήρα.

ΜΟΛΛΣΣΑ. Λί πράξεις ηΰξησαν έπί τού είδους τούτου, καί ή 
τών Αυτικών ’Ινδιών έπληρώθη προς 14/6—16/. Τίυές πράξεις έπί 
Μελαδου έγένοντο πρός ·2ΑΙ—23/6, διά 10/4, δασμόν.

ΚΛΦΦΕΔΕΣ. Μεγάλη επιθυμία υπάρχει δι’άγοράς καθ'όδόν φορ
τίων. Έυ φορτίου Σάυτου έπωλήβη πρός 63/. διά γειτνιάζοντά τινα 
λιμένα, καί έτερον Άγ. Δορίγγου πρός 70/. Ί1 άγορά είναι δρα. 
στική καί αί τιραί σταθεραί. Καδαροί έγχώριοι Κεύλόυη; τιρώυται 
69/__ 73/. Έπίφυτοι 76/—81/. καλλίτερα; ποιότητο; 82/—90/.
Άυατολικώυ Ίυδιώυ 70/—100/. κατά τήν ποιότητα, Ί’ίου 50/— 
60/. πλυρέυο; 62;—74/. καί Μόκας καδαροί κοσκινισμένοι 115/ 
—126/. τόυ στατήρα.

ΚΑΚΑΟΝ. Πολλαί πράξεις έγένοντο ώς εξής. Γρενάδας προς 56/ 
—60/. Ύρενεδάδης ερυθρόν ποός 60/—66/. καί λευκώδες πρός 
55/—59/. τόυ στατήρα,

ΤΕΙΟΝ. ’Ολίγη διάθεσις υπάρχει πρός πώλ.ησιν. Αί δέ πρός ε- 
Ηαγοιγήυ πράξεις είναι περιωρισμεναι.

ΟΡΥΖ1Α. ΊΙ άγορά διατελεϊ ετι εις δολεράυ κατ κστασιυ, καί αι 
τιααί ‘έκπτωτοι.

Ν1Τ1ΌΝ. Καλκούττας έπωλήβη έν προσδοκία πρός 38/. ρέ τήν 
συνήθη ‘έκπτωσιν. Αί πράξεις όμ.ως έπί άφιγρένου είσί προωρισμε - 
ναι. Καλκούττας τώυ 6 τοϊς 0/0 ή ελαττον τιμάται 38/—38/6,καί 
άνω τώυ 6 τοΐς 0/0 37/—37/6, τόν στατήρα.

ΠΝΕΥΜΑΤΑ. Αί έπΐ τών ρουμίων πράξεις ηΰξησαν, άλλ α.ί τι- 
ραί διατελοϋσιν ‘έτι χαμηλαί. Αήουαρδς δόκιμα πωλ.οϋνται προς 1,6 
—1/6ή, φαιά πρόςΙ/Τ, Αεμεράρας πρός 1/7—1,8, ’Ανατολικών 
Ινδιών καί Μαυριτίου ποός A/S—1/6, 'ν-άι Ιαραϊζής πρός 2β 
5/. τό γαλλόνιον κατά τήν ποιότητα.

ΚΟΚΚΙΝΥΛ1Ι. Πολλαί πράξεις έγένοντο εϊς πλήρεις τιμάς. Χον 
δούρας άργυροειδής έπωλήβη πρός 2;4—3/. Μεξικανική πρός 2.5 
—2/6, καί μαύρη πρός 2,6— 2,8. τήν λάτραν.

ΣΕΛΑΧΟΣ χουσοειδής πωλείται πρός λ. 10—λ. 10,5, τόν ςατήρα.
ΚΑΝΝΛΒΙΣ. ΊΙ άγορά είναι άδρανής. Καθαρά ρωσσική τιμάται 

λ. 34.15/. καί Μανέλλα λ. 25—λ. 26. τόν τόνον.
ΛΙΜΝΟΒΑΦΗ (lac-dye) 15 κιβώτια έπωλήβησαν πρός 1/—1/2.
ΕΛΑΙΑ. Εί; έλλειψιν. Γαλλιπόλεως έπωλήβησαν πρός λ. 57. τό 

τούνιον, Κρήτης πρός λ. 54. καί Μαγαδόρας πρός λ. 52—λ. 52.10/. 
Γαλλιπόλεως έν προσδοκία δύνανται νά επιτευχβώσιν έτι εις τάς 
λ. 51. μετά τών εξόδων ναύλου καί ασφαλείας διά. τό Ήνωρενον 
Βασίλειον. Έν φορτίου Γιογίας,' φορτωτέον τόυ Μάϊον επωληβη πρός 
λ. 50.15/. καί Ζακύνβου έν καιρώ φορτώσεως πρός λ. 49.

ΠΕΤ1ΈΛΑΙΟΝ. Τό είδος τούτο έλκει πολύ τήυ προσοχήν, αλ- 
λ’όλίγαι η ράλλον ούδόλως γίνονται πράξεις. Λδιυλιστον τιμά,ται λ. 
ΐγ__λ, 18. τό τούνιον, καί διύλισρενου 2/—2,6, τό γαλλ.όνιον.

ΤΕΡΕΒΙΝΘΙΝ1Ι Άρερικανική έπωλήθη πρός 64/., καί Γαλλική 
πρός 60/—60/6, περιλαρβανορένων τών δοχείων. Ρητίνη κοινή 
πρός 12/6—13/.

ΚΙΝΑΜΟΝ (κα,νέλλα). ΊΙ άγορά είναι εϊς απραξίαν.
ΚΑΡΝΑ (γαρύφαλλα) πωλούνται πρός 3/,δ. 3|δ. 3Ιδ. καί 3|δ. 

κατά λίτραν.
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥα τιρώνται 1/3—1/4, καί φλιοί μοσχοκαρύου 1/1 

—1/2, τήν λίτραν.
ΚΟΡΙΝΘΙΑ Κ1Ι ΣΤαΦΙΣ. Ή άγορά είναι ήσυχος άνευ τίνος αξιο

σημείωτου πράξεως.
ΥΦλΣΜ.ιΤΑ. — Μαγκεστρία 15 Μαρτίου. Π άγορά τών 

ύφασαάτων ήοξατο νά. βελτιοϋται μικρόν τι άπό τής παρελθούσης 
έοδοράδος Ζήτησις ύπάρχει διά τάς Ινδίας, καί οί υφασρατοποιοί 
ήδυνήβησαν ν’άπολαύσωσιν Ι/,δ. τό κορράτιον περισ ϊότερον, και 
τινες τούτων δέν ήρκέσθησαν εις τήν γενομένην ταύτην άνατίμησιν, 
άλλ’ 'εζητησαν μεγαλ.ειτέρ-κυ, καί κατά συνέπειαν άνιχαίτισαν τας 
επιχειρήσεις. Έπί τών νηράτων πολλαί ολίγαι πράξεις έγένοντο 
σήμερον, άλλ' ή άγορά είναι καθ’ υπερβολήν σταθερά, και αί τιραί 
άναλλ.οίωτοι. Πολλοί νορίζουσιν, oti αί έξ Αμερικής όιά τού «Νια
γάρα» σήμερον χομισθείσαι ειδήσεις, θέλουσιν ένεσχύσει πιρισσό-

τερον τήν αγοράν. Έπί τού παρόντος ού'ϊεαία προσφορά έγένετο 
δπως ίοκιαάσωσι τήν τάσιν τών τιαών. Έλπίζεται ίέ δτι ριετ’ ού 
πολύ οΐ άγορασταί Οά είσέλΘωσιν εις υ.εγάλας επιχειρήσεις, καθ ό
σον αάλιστα αί έξ Ινδιών ειδήσεις είναι ευνοϊκώτεραι.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ λΓΟΡα.— Ή πρός έκτόκισιν ζήτησις κατά τό 
ίιάσπηαα τής έβίοριά^ος ήτο καλή καί γραααάτια ευυπολήπτων εμ
πόρων έξετοκίσΘησαν πρός 2-·|—21 τοΐς 0/θ.

Ό έκτοκισαός εις τάς κυριωτέρας τής Ευρώπης Τραπεζεις εί
ναι ώς εξής·

Παρά τή Τραπέζρ. 
.......4 τοϊς 0/0 
...... 3 » »

Έν Παρισίοις.... 
Έν Βιέννη............
Έν Βερολίνω.......
Έν Φραγκφόρίρ. 
Έν Ά υστερ^άαη 
Έν Τουρίνω........
Έν Βρυξέλλαις.... 
Έν Άαδούργω, 
Έν ΙΙ-τρουπόλει ,

ΧΡΕΠΓΕαΦλ. Τά
Χθες ησαν 931J τοΐς /ζετρητοΐς 
πρ ιλίου.
2*̂,  2:Έ 2 k £ Λ 

8’ 2’ 4’ 2
Τά "Ρωσσικά, τ< 
3 τοι; θ,Ό, 62|. 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ.

’Λυ,στερδάμης

Παρά τή αγορά. 
3| τοϊς Ο/ο 
6 .

• 3| · “
2 » »

. 3 » »

. » ■

. 3 » .

. 2 · »

. 8 » »

‘Ροττερίάρ,ης 
Άαβερσης 
βουξελλών 
Αμβούργου 
Παρισίων

...... 2ί 
4-ϊ. ....·» Q 

,...4 
....Ο 
...·6ι
Αγγλικά χρεώγραφα βελτιούνται σταδερώς. 

καί 93J—94 διά τάς 10 ’α- 
Τά. Τουρκικά ήσαν 86|, Τά νέα 73£, 72|, 31, 

L. τά εγγυημένα, τών Α τοι; 0/θ, 103, 102 lf2 . 
■ών S τοϊ; 0/θ, 991, Λ- τών 4i τοϊς 0/θ, 93ί· τών 

Τά ’Ιταλικά 67. Καί τά Παρισινά 69φ. 60έκ.

(Μαρτίου 18.) 
βραχυπρόδεσρα 
3 ριηνών

11.16 1/4—16
11.18 1/4—18
11.18 1/4—18

3/4
3/4
3/4

» 25.47 1/2—50
• 25.47 1/2—50

13.8 —8 1/2
βραχυπρόθεσμα 25.22 1/2—27 1/2
3 μηνών 25.47 1/2—52 1/2

» 25.50 —55
» 118 7,8—119
U 13.95 —14
0 13.95 —14
» 9. 8 —9. 12
D 32 1/2—32 3/4
• 48 5/8—48 7/8

48 3/8—48 5/8
25.55 —57 1/2
25.50 —55
25.50 — 55

» 40 —40 1/4
» 120 —120 1/4
» 120 —120 1/2

90 ήυ.ερώ·; 52 3/4—52 7/8
52 7/8—53

Μασσαλίας 
Ι’ραγκγόρτης 
Βιέννης 
Τεργέστης 
Κοπενάγης 
Πετρουπόλεοις 
Μαδρίτης 
Κ άδικος 
Λιβόρνου 
Γενούης 
Μιλάνου 
Νεαπόλεως 
Παλέρμου 
Μεσσήνης 
Λισυώνος 
’Οπόρτου
Τά έν κυκλοφορία τραπεζικά γραρ.ιχάτια κατά τήν παρελδούσαν 

'εβδομάδα ήσανλίρ'κι 20,013,685, τό δέ μεταΆι-κόν χρηματικόν 
Ϊίραϊ 16 027,111.

ΑΓΟΡΑ ΛΙΒΕΡΠΟΤΛΗΣ.
ΒΑΜΒΑΚΙΑ. Αί ϊξ ’Αμερικής ϊ.ηγθείσαι ειδήσεις κατάτάς άρχάς 

τή; παρελδούσης ίοδομάδος, άπενθαρρυνττκαί λίαν οΰσαι, κατέδλι- 
ψαν πολύ τήν αγοράν καί έπήνεγκον εις τά Άρεκανικά βαρβάκια 
ύποτίρησιν —-JJ. κατά λίτραν. Τά Αιγυπτιακά προσεφέρδησαν 
έλευδέρως ύπό τήν αύτήν ύποτίρησιν, ένώ τά τής Σουράτης ‘έδειξαν 
πλείονα σταθερότητα, ένεκα τής ύπαρχούσης δίαύτά ζητήσεως. Εν 
τέλει τή; εβδομάδας ό τόνο; έβελτιώδη κατά τι καί ή αγορά κατέςη 
σταθερά ρέν άλλ’ έπί τή είρηρένρ υποτιμήσει. Ή ολική πώλησι; 
τής εβδομάδας άνέβη εί; 32,220 δέματα, περιλαρβανορένη; 3450 
Αίγυπτου πρό; 11 δ—2ίδ. τήν λίτραν.

ΜΑΛΛΙΑ. ΊΙ αγορά τών ραλλίων είναι ήσυχος καί, ρ’όλον ότι 
αί τιραί εϊσ: σταθεραί, συνεπεία. τής περιωρισρένη; παρακατα.θήνης 
υπάρχει Άλει^ις ζωηρότητες, καί αί ειδήσεις έκ τών εργοστασιού- 
χο>ν πόλεων εΐσίν άπενθαρρυντικαί.

ΕΛΑΙλ. Τά έλαια εΐσίν εις καλήν ζήτησιν μέ σταθιράς τιμάς. 
Γαλλιπόλεως τιρώνται λ. 58, Σικελίας καί Μελέτης λ. 56.10—λ.57 
τό τούνιον.

ΕΡλ'ΘΡΟΔΑΝΟΝ Σμύρνης τιράτζι 44/—47/. τόν στατήρα.
ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΊΙ ζήτησις περιωρισμένη καί αί τιραί έκπτωτοι. 

Π. ν.ίτρ. άάειμματοκηρία τιμώνται AT—48/., Βορείου Λρ.ερικής 
46/. τόν στατήρα.

ΚΟΡΙΝΘ. ΣΤΑΦ1Σ. Ή αγορά είναι ήσυχος καί οΐ άγορασταί 
προφυλακτικοί. Μερίς τις άρίστης ποιότητας έπωλήθη πρός 33/., 
κατωτέρας πρός 24/9—26/., καί ρεσαίας δι εξαγωγήν πρός 26/6 
τόν στατήρα. Διά μερίδα τινα Κόλπου καλής ποιότητο; άπερρίγ- 
δησαν 30/6.

Νον^ροσταφί^ες. Οί κάτοχοι τοιούτων ζητούσι περισ
σότερον τών όσων οί άγορασταί εισιν ενδιάθετοι να πάηρώσωσι και 
τούτο περιωρίζει τάς πράξεις. Διά Τσεσρε ζητούσι 31/ 32/. καί
Έλερέ 34/—35/. τόν στατήρα. 1,000 όοχεϊα σουλτανίνας Σμύρ
νης έπωλήδησαν έπί δημοπρασίας τήν παρελδούσαν Πέρπτην πρός 
41/—42/. τόν στατήρα.

ΣΥΚΑ. Διάφοοοι μερίδες έυ κιδωτίοις έδημοπραττήθησαυ πρός 
__ 32/. τόν στατήρα. Διά τά. τής Σμύρνης μεσαίας ποιότητας 

άπερρίφδησαν 41/.
ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ. ΊΙ παρακαταθήκη έξηντϊ.ήθη. Πολλαί μερίδες κοι

νής ποιότητας έπωλήδησαν έν προσδοκία α)Χ αί τιραί είσιν άγνω
στοι.

ΜΕΤαΛΛα. Ό χρονδροσίδηρος είναι σταθερός εί; τά. 49/3 τόν 
τόνον τοϊς μετρητοϊς πλ. μ. τοϋ πλοίου- Σταγγορδίας τιρ. λ.6.5/— 
λ.7.5/· ράβδοι διά -καργία λ.6.10/—λ.7· φύλλα λ.7.15/—λ.8.5/, 
καί στεφάνια λ.7.10/—λ.7.15/. τόν τόνον. Κασσίτερος 121/. τόν 
στατήρα. Λευκοσίδηρο; 21/3—21/6 τό κιβώτιου. Χαλκός έις φύλ
λα 11δ. τήν λίτραν καί εις πάτους ίί·-δ.
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ΑΥΤΟΥ.
Τό φυτό*  τούτο ιιναι έκτων χρησςαωτάτων, καί ιοίω; ειςτούςΣενας, 

άνατρεφοντας αύτό έζ βίαιων κα* παραφυάδων. Ί πάρχουσι περίπου 
βΟποιζΩΐαι, α»ά τό ξανθόν είναι τό κοινότατου. Οί τρυφεροί βλα
στοί θεραπεύονται πρός τροφήν, και όταν αύξήσωσι αε'χρι τεσσάρων η 
πέντε δακτύλων, βράζονται, άλαεύονται και σακχαρούνται. Αι ρί- 
ζαι τεανονται σχτ;ρατιζόριεναι είς φαντασιώδεις εικόνας ανθρώπων, 
πτηνών, πιθήκων, ή είς χειρολαβίίας φανών καί είς ράβδον ό τρέ
πονται είς ωοειδείς βακτηρίας ίδιά τούς προσκυν^τάς. Είναι εις χρή- 
σιν St όλους τούς σκοπούς, έν οίς εφαρμόζονται οί τών πραγματευ- 
τών πήχεις καί οί χάρακες τών ναυτικών, ήτοι είς μετακομισιν βα
ρέων, εις ύποστήριξιν, είς ώθησιν, καί είς μέτρημά μεταχειράζόαενον 
πνρώ τε τού τέκτονος καί τοϋ λεμβούχου· χρησιμεύει οιά τας δια- 
δοκίδας τών οικιών καί τάς πλευράς τών ιστίων, διά τούς τράγη- 
χας, τούς σωλήνας τών ύδραγωγών, καί διά λαβας καί π^ευρώζ αλι- 
ξυβροχίων καί ριπκδίων. Τά φύλλα τού καλαρίου αυτού προσράπτον- 
ιαι έπί σχοινιών καί κατασκευάζονται σκεπάσρατα κατά τής υ ρα
γής, σωρεύονται είς σωρούς ττρός σχηματισμόν λιπάσματος τών α
γρών, καί πλέκονται είς καλαρωτάς προς στέγασμα οικιών. Τερνό- 
αενον είς σχίζας καί τεμάχια (διαφόρου μεγέθους έξεργάζονται τό 
ξύλου αύτό είς καλάθια καί κάνιστρα παντοδαπών σχημάτων καί 
ορέξεων, περιστρέφεται είς καλώδια, πλέκεται είς σκηζας τών 
πλοίων, καί είς ψιάθους χρησίμους είς τά σκηνικά τού θεάτρου, και 
είς (διαφόρους θήκας πρός φύλαξιν πραγμάτων. Τά άποξύσρατα ο
μοίως διαλεγόμενα καί άποτελούντα στυππείον άναμίγνυνται ρετα 
τών τής ρατανίας, έτε'ρου ε’ίδου? ινδικού καλάμου, καί χρησιμεύουν 
είς στοίβασμα τών στρωμάτων. Τό βαρβόον παρέχει ς·ρωρ.υήυ πρός 
ΰπνου καί ανάκλιντρου πρός άνάπαυσιν περόνια πρός τό τρώγειν, 
σύριγγας πρός τό καπνίζειυ καί αυλούς πρός τέρψιν έκ τής μουσικής· 
δίδει ετι τό παραπέτασρα τό πρό τής θύρας κρεράρενου, τό σαρω- 
Ορον, τά πρό τής ιδίας άλεξίφλογα, (διάφορα εργαλεία, υποθέματα 
καί έπιπλα χρήσιμα πρός ευζωίαν καί διακόσμησιν τού οίκου. Τό 
έγ' ού κατακλίνεται στοώρα, ή έδρα έφ’ ής κάθηται, ή τράπεζα εξ 
ής τρώγει, ή τροφή, ή πρός ραγείρευσιυ καύσιμος ύλη, ή ράβδος 
Si ής διοικεΐται ό μαθητής, καί τό βιβ)ίον περί ό σπουδάζει τά πάν_ 
τα γίνονται έκ τού φυτού τούτου. Οί κατά μιχρόυ άποκορυφούμενο^ 
σωλήνες τού σ ά γ κ είτε οργάνου, καί τό τρομερόν έργαλείον τού 
ραβδούχου είτε χήρυχος, τό μεν ίνα κατακηλη διά τής άρρονίας, τό 
Ss ίνα έκφοβίζη, γίνονται ωσαύτως έκ τού βαμβόου*  ή πόρπη Si' ού 
έρπορπάται ή κόρη, καί τό σκιάδων τό σκεπάζον τήν κεφαλήν· τό 
χαρτίον έφ’ού γράφουσι καί ό κονδυλοφόρος, Si ού γράφουσι, καί τό 
κυτίον τό περιέχου τά κονδύλια.· ό πήχυς, δι’ ού ρετρούυται τά μή. 
κη, τό κοιλόν δι’ ού καταμετρούνται αί χωρητικότητες, ή ύδρία ή 
πρός άυτλησιυ ύδατος· ό φυσητήρ πρός φύση σιν τού πυρός καί τό 
αγγείου τό περιέχου τά πρός ευαυσιυ πυρός χρήσιμα· τό κλωβίου 
τού πτηνού, ό κάμαξ τού άλιέως, ό ύπό τού ύδατος περιφερόμενο- 
τροχός, η ύδρορρόα, τό ρ.ουότροχου άμάξων, καί τό χειροκίνητου 
φορείου, κτλ. όλα ταύται γίνονται ή τελειοποιούνται διά τού άξιολό. 
γου αύτού φυτού, ού ή χαρίεσσα δψις, όταν ήυαι ηύξηρέυου, είυα£ 
ανάλογος πρός την ποιχίλην χρήσιν αύτοϋ, όπόταυ χοπγ.

ΠΑΓΟί ΚΑΙ ΨΥΧΟξ
ΦΥΛΛΑΛΙΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΟΝ

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

(Δι’ οίκιακάς άνάγκαζ),

Διά τεχνητών ή φυσικών μέσων,
Οΰση; δλω; νέας έγαρμογής τή; γνωστή; αρχή; τοΰ 

έρβόλου τή; αντλία; καί επιτύχω; έφαρροσθείση; 
εί; τήν δηκτικήν μηχανήν καί τόν φήκτην οίνου 
τοΰ ASH.

Προνόμιο^ διά τήν μηχανήν εδόθη τόν^Ιανονάριον τοϋ 1861.) 
Τό φυλλάδιον άποστέλλεται έλευθέρως διά τοΰ τα- 

χυδρορείου έπί τή αιτήσει πρό; τόυ GEORGE SIMPSON
Μόνον κατασζευασκευαστήν τών ρηχανών, 

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

ΣΗΜ. Τ) φυλλάδιον τούτο δίδει ακριβή περιγραφήν 
τής μόνης έντελοΰ; ζαί άξιολόγου μηχανής τής παρα- 
γωγούσης πάγου (εις τά θερμά ζλίρατα) καί ταχέως 
^υχραινούσης τόν οίνον κτλ. όμου ή χ ω ρ ι σ τ ά.

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΚΑΠΝΟΣ πρό; 10/ τήν 
λίτοαν. Ό βαλλόμενος δύναται νά έχρ δείγμα, άρ’ ά- 
ποτανθή πρός τόν Κ Κ., 19, Shanncn Terrace, Broke 
Road. Dalston

ΤΟΙΣ ΕΜΠΟΡΟΙΣ KAI ΠΛΟ1Ο- 
ΚΊΉΤΑΙΣ.

Παρισίων καί Λονδίνου καθρεπτών 
καίοίκιακών έ π ί π λ ω ν ε ρ γ ο ς ά σ ι ο ν, 398 
καί 399, Oxford-street, London W συστηθέν τό1822 
Ό CHARLES NosOTTI προσζαλεί τούς έπιθυμούντας 
νά έπιθεωρήσωσι τά κεχρυσωρένα οικιακά έπιπλα 
άρίστη; κατασκευή; συνιστάρενα έκ καθρεπτών τοΰ 
τοίχου καί τής τραπέζης παντός είδους τραπεζών δι
πλών καί μονών, κωμών, καθεκλών, γραφείων, κορνι
ζών εικόνων, ανθοδοχείων, κτλ. κτλ. Τό κατάστηρα 
τούτο απέκτησε μεγίστην γήμην διά τάς άσίστας 
ποιότητα; τών πραγματειών του. Οί πλοωκτήται ιδίως 
δφείλουσι νά έπιστήσωσι τήυ προσοχήν των έπί τών 
επίπλων τοΰ καταστήρατο; τούτου, κατασκευαζομενών 
πρός στολισμόν τών αιθουσών καί . δωματίων τών 
πλοίων. Είσοδος, 398 καί 399, Oxford-street. W. 
Έργοστάσιον, 3 καί 4, Great Chapel-street, καί 
102, Dean—street. Διαταγαί πρέπει νά στέλλωνται 
πρό; τόν Κ.J F. O’BRIEN, 3, Brompton Sq. S. W. London

Ο ΒΡΕ ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.

ΕΙΔΟΠΟΙΙΙΣΕΙΣ.
(ADVERTISEMENTS.),

JOHN GOSNELL & Co. (πρώ^υ Pbice & Gosnell
Προσκαλοΰν τήν προσοχήν του κοινού et; τά ακόλουθα ρυρα

Τού JOHN GOSNELL & Co., αί άρωματικαί Τρύσει;, πιεζό,αεναι έζ. 
φέρουν γλυκυτάτην εύωδίαν.

Του JOHN GOSNELL & Co., ή διϋλισρένη λεβαντΐ; συνιστάται διά 
δωράτια ασθενών καί ώς ή χαλλιτίρα xxl γνητίωτέρα τών όσων έξ άν- 
θέων -/ίνονται.

Τοΰ JOHN GOSNELL & Co., τό γνήσιον καί ρελανόν σαπούνι τοΰ 
Ούίντζωρ είναι οιζονορικόν ζαΐ παλαιόν. Εξαλείφει τήν ζοζζινάο α ζαΐ 
σκληρότητα τοΰ δέρρατος, ζαί καθιστά αύτό λεί’ον ζαί λευκόν.

Τού JOHN GOSNELL & Co. Ευγενέί ά’ρωρα είναι τό εύγενέστερον—
Τό ΕΓΓΕΝΕΣ ΠΑΧΥΜΕΡΟΝ (ποράδα) συνιστάται διά τήν ευωδίαν 

του καί τήν τή; αύςήσεω; τή; κόρης επιρροήν του.
ΤόΕΓΓΕΝΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ διαφηρ. ώς τό καλλίτερου ζαί ραλακτικώτερον
Τοΰ ΓΔΡΙΒΑΛΔΗ II ΑΝΘΟΔΕΣΜ1Ι είναι τό έζλεκτότερον μύρον,
Τ/ώ JOHN GOSNELL &Co. ή εύρη διά τού; όδόντα; είναι ή ζαλ- 

Κ^έρα όλων τών ζόνεων, ασπρίζει τοΰ; οδόντα;, προστατεύει τόν σρ.άζ- 
τον ζαί δίδει ευωδίαν εις τό στόμ.α..

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΒΑΦΙ1 ΤύΣ ΚΟΜΗΣ ^εβαία νά σχηρατίσρ κάθε είδου; 
ρελανοΰ ή ραλί φυσιζοΰ χ, ώρατος. Δεν θάπτει τήν κόρην ζαΐ οέν έχει 
δυσωδίαν.

Τοΰ JOHN GOSNELL & Co. προνοριοΰχο; βούρτσα ταυτοχρόνω; 
παστρεύει ζαΐ λαρπρύνει τήν κόρην.

Στέλλουται κατάλογοι παντού ζαί διαταγαί έζτελούντα\. Κατασκευά
ζονται 12, Three King-Court Lombard St. London^

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΠΝ ΒΟΥΤΙΙΚΤΏΝ

C. Ε. ΗΕΙΝΚΕ,
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

79, Great Portland St. London.
Ειδοποιεί τοΰ; ιδιόκτητα; πλο.'ών, έρπό- 

ρου;, πλοιάρχου; ζτλ. ζτλ., οτι πολλαΐ ρ-λ- 
τιώσει; έγένοντο έυ τώ ζαλύ/'ραι 4 Γή; κεφα
λή; ζαί τή λοιπή ένδυρασία rou /3 ,ι Γηζτοί·, ήν 
φέρων δύναται νά ρέυη οουν 5Γλ:ι0Γΐρου Ji/si 
έν τω ύδατι, πρό; έςαγ&'}ήν πραγράτων, 
σπόγγων καί ραργαριτόίν έζ ιού βυθού τήζ 
θαλάσσης, πρός δέ τούιοις λ-ό; κατασκευήν 
θερελίων λιρένων ή γεφυρών πρό; έπισκευήν 
αύτών.

Α’. τάξεω; ρετάλλιον έν τή ’Αγγλικρ έζθέσει τοΰ 1851 ζαί εν τή Γαλ
λική τοΰ 1855. ’Υποβρύχιο; ρηχανιζο; τή; ’Αγγλικής, Γαλλικής, 'Ρωσ- 
σικής, ’Ισπανικής, Πορτογαλλιζής, Καναδικής, Περιβιανής, Βραζιλιανής 
καί Ινδικής Κυβερνήσ-ως.

BENJAMIN FOWLER & CO., WHITEFRIARS ST., FLEET ST. LONDON, 
KATASKEYASTAI ΠΑΝΤΟ2 ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΛΙΩΝ,

ΕΥΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ *Π  ΣΤΕΡΕΩΝ, ΔΙΑ ΒΑΘΕΑ Ή ΜΗ ΦΡΕΑΤΑ, ΕΝΤΟΜΑΣ, ΔΕΞΑΜΕ1- ΑΣ, κτ>., ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ, ΤΗΝ ΓΕΩΡΔΙΑΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Π/ΟΣ ΠΑΝΤΑ ΑΛΛΟΝ ΣΚΟΠΟΝ, 

ΚΑΙ ΕΝΒΡΓΟΥΣΠΝ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, ΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΣ, ΑΝΕΜΟΥ*!!  ΑΤΜΟΥ.

-Αρ. 82.—Τοΰ Φάουλ^ρ σφυρήλατοι σιδηραι 
και εύρετακόμιστοι άντλίαι χρήσιμοι cis τού$ 
εργολάβου; και ανασκάπτονται, οίουδήποτε μή- 
κου;, ϊχουσαι σωλήνας διαμέτρου 4 μίχρις 9 
δακτύλων.

■^ρ· 4.—Α,ί βΐλτιωθ^ϊσαι χυται καί. μρτέπειτα 
τρυττώμίναι άντλίαι διάγβνικοΰϊ σκοπούς με- 
τ οΡειχσλκίνων γλωττίδων κασσιτερωμένων ά
κρων, περιαιρετών ή μετά δέρματος διά με'σου 
2| δακτύλων μέ^ρι δ δακτ. διάμετρος σωλήνων.

88 και 89. Αί μέ δύο σωλήνας άντλίαι τοΰ 
Φάουλερ σφυρήλατοι σιδηραι καί φορηταϊ διά 
χειρός-η άτμού ενεργόΰσαι είς οίονδήποτε μήκος 
και βάθος. Διάμετρος σωλήνων 6 μέχρι 30 δακτ.

134.—Φορηταϊ ατμομηχαναϊ τής αρίστης νεω- 
τέρας κατασκευής προς αντλησι ν, πριόνισιν, πε
ριστροφήν, κτλ.δι ένοικίασιν ή πώλησιν.

7·—Προνομιούχοι άντλίαι τοΰ Φάουλερ μέ 
παραπλεύρους γλωττίδας καί ευκόλως επιδιορ- 
θούμ^ναι, άνχαλάσωσιν, μέ όρ^χαλκίνους κα- 
δίσκους. Μέγεθος 2J έ’ως 5 δακτ.

έθ.—Αί προνομιούχοι φορηταϊ πυροσβι-στικαι 
άντλίαι τοΰ Χόλμαν είναι υπερβαλλόντως άπλαι 
άπ τελεσματικαί και ισχνραϊ, ίίς πολύ μέτριας 
τιμ άς.

80.—Φορηταϊ. άντλίαι, σφυρήλατοι δι’ εργο

λάβους μετ’ όλισθαινουσών γλωττίδων. 4 μέχρις 
9 δακτ. διαμ. σωλήνων.

Σχήμα Α.—Λί βελτιωμέναι μικραι άντλίαι 
δι’ άγροκήπια καί ύποστέγονς κήπους, φέρουσαι 
τό ύδωρ όπου τάς διευθύνουσι μέ όρειχαλκίνους 
γλωττίδας. Άκρα διά μολυβδίνους περιαιρετούς 
η μετά δέρματος διά μέσου σωλήνος.

Σχ. Β.—Ωσαύτως άντλίαι, φέρουσαι μακράν 
τό ύδωρ μέ κρουνούς έχοντας ενώσεις κασσιτε
ρωμένους περιαιρετός ή έτοιμους διά χαμηλούς 
σωλήνας καϊ άκρα ομοίως.

38.—Φορηταϊ, σφυρήλατοι, σιδηραι ή χάλκι
νοι άντλίαι έπϊ τρίποδος μέ βελτιωθείσας γλωτ
τίδας καϊ ενώσεις μετ ευκάμπτου έξ ’Ινδικού 
κόμμεως σωλήνος.

19—Άντλίαι προνομιούχοι τοΰ Χόλμαν ώ- 
θοΰσαι μακράν τ'ο ύδωρ μετά δύο σωλήνων έξ 
ορειχάλκου, μετά θνρών είς τάς γλωττίδας, τρο
χού καϊ περιαιρετών χειριδών, όπως προμη- 
θεύωσιν ύδωρ εις δεξαμενάς οικιών κτλ.

23.—Όρειχάλκιναι ή σιδηραι άντλίαι διά βα- 
θεα φρέατα μετά τετραγώνων άκρων καί διαφό
ρων μηχανισμών πρός ενέργειαν.

26.—Φάουλερ όρειχάλκινοι ή σιδηραι άντλίαι 
με τρεις σωλήνας διά βαθέα φρέατα μετά ή άνευ 
μηχανισμού πρός κίνησιν δι ίππου ή άτμού. Τών

Σχεδόν πάντα τά άνω ε’ίάη τών αντλιών εισιν ΐτοιμ.σ. εί; εντελή κατάστασιν ή χ^ήζουσι /ζικ^ών προσθηκών,
Κοιτάλογ·ί /ιετ’ εκείνων στέλλουται έλεύθεσοι οιά τοί ταχυοοο/ζ-ίου.
*0 Βενια/ζΐν Φάουλερ καί Σα είσι κατασκευασταί αντλιών καί νίοανλικών /ζηχαυών οι« τήν 'Αγγλικήν ζυβεονησιν κ«ΐ τού; πρωτίστου; τή;’Αγγλία; καί 

αύτη; εργολάβου; σιάη^οά^ό/ζων καί λοιπών.

'ΜΑΡΤΙΟΙ 20, 1862.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΑΑΟΙΦΙΙ ΤΟΥ ΩΑΛΟΥΑΙΗ.
Aca TramoeiBei^ πόνους καϊ ακη όπουδήποτε τοΰ σώματος.

Ο πάσχων ωτερικώ; έςωτεριζήν επιζητεί θεραπείαν. Τω δέ εσώτερέ 
κώ; πάσχοντι φαίνεται απίθανος ή έξωτεριζή θεραπεία· καί δρω; τό ί, 
λα; διαπερα τό κρέας, οσονδήποτε παχύ ζαί άν η, ζαί αυτά έτι τά ός-g, 
Ούτω διά τής άλοιοή; ταύτη; δύνανται νά Οεραπευθώσι ζαΐ αυτά τά 
δότατα πάθη.

Διά κΐ’ημαΧ'γίας, στηθαΧ^ίας, καϊ χρονιά έλκη.
ΊΙ αλοιφή αυτή αείποτε, έθεράπευσε τραύρατα, πληγάς, έλκη, &j; άπο 

δεικνύεται υπό τών πιστοποιητικών τώυ ώς αθεράπευτων άποβληθέντωιι 
έζ. νοσοκορειων, καί όμως διά τή; αλοιφής ταύτη; θεραπευθεντων.

Δι επιδερμικά και σκουρβουτικά νοσήματα.
Είς ταΰτα ή αλοιφή πρέπει νά συνοδεύηται δια ζαταποτίων καθαρι·. 

στιζών τοΰ αίρατος, ενώ εκείνη έυεργεί έπί τοΰ δέρρατο;.
Δ ι ΰ δ ρ ω π α.

Τό νόσηρα τούτο σπαυιω; θεραπεύεται διά συνήθους θεραπείας. Πρέ
πει νά γείνρ άφθονο; χρήσις αλοιφής ζαΐ δραστήρια τρίψις τώυ πασχόκ- 
των ρερώυ, τούλά/ιστου δί; τή; ήρέρας πρό; έξουδωτέρωσιν τής παθή- 
σεως. Ό πάσχων πρέπει νά τρώγρ άφθόυω; ζωικήν τροφήν, νά οιατρ(.. 
€η οσον τό δυνατόν ε<; ύπαιθρον, ζαΐ νά λαρβάνη τά καταπότια κατα 
τά; εντύπους όοηγίας πρός έπίτευςίν τή; θεραπείας, έζτό; έάν ήναι εί5 
τοιαύτην ηλικίαν, ήτι; απαιτεί παράτασιν τή; θεραπεία; πρός εξά).^ 
<1ιν τοΰ νοσήρατΟς.

:Ωφεζοΰσι δέ ή τε αλοιφή καί τά καταπότια είς τά εξής νοσήρατα τούς 
ρευρατισρούς, τήυ ποδαλγίαν, τήυ πλευραλγίαυ, τήυ κεφαλαλγίαν, τούς 
πονολαίρους, τ' άποστήρατα, του καρκίνου, τού; λειχήνας, τά χέρεθλα, 
τάς ραγάδας, τά έςογκώρατα τών αδένων, τά; αιμορροΐδας, τούς ζ.ά 
λους, τά δήγματα τών ζωνιύπωυ, ζαΐ άζ/.ων οχληρών ρυιών, τήυ φί- 
στουλλαν, τά ζαύρατα, τάς δοθηίνας, τά περιζυιύρατα, σάέςανθήρατα 
τά; τυλώσεις, τά; γοιράδας, έ~ιδερμΐ7.ά -·οσήρατα, π/ηγάς, έλκη, χ«ΐ 
ζαθεξή

Τά καταπότια ζαί ή αλοιφή πωλουνται άς τό ζατάστηρα του ζαθη- 
γητοΰ Ώλλουαίη(Holloway)221 Strand, pres de Temple Bar, a Londres, 
ζαΐ παρά πάσι σχεδόν τοΐς έυτίροις φαρρακοπούλαις τοΰ πεπολιτισρένον 
ζόσρου.— Τιρή Ισελ. Ι^δ., 4σ. 6δ , 11 σ., 22σ., ζαί 33σ. έκαστον δο
χείου ζατά τό μέγεθος. 'Ο τά ρεγαλείτερα λαρβάνων έχει ρεγαλειτέραν 
ώφέλειαν. 'Οδηγίαι οιά τόυ πάσχοντα έ; οίουδήποτε νοσήματος προσ/.ο).- 
λώνται έυ έκάστω δοχείω.II Ο LLO W A Υ

ΧΑΠΙΑ ΚΑΙ ΑΑΟ1ΦΑΙ.
Ζΐ]τοϋνται Πράκτορες

Έν Έλλάδι ζαΐ όπου άλλου δέυ ύπάρχουσι τοιοΰτοι πρός πώνησιν τώ» 
δύο τούτοιυ περιφήρων ΐαρατιζώυ. ‘Όστις έπιθυρεί νά έχητήυ πραζτο- 
ρίαυ τοΰ Καταστήματος Holloway, 244, Strand, London, δύυαται νά 
άπευθυυθή ζατ' ευθείαν εί; τήυ άυωτέρο» διεύθυνσίν, συρβιβαζόρενο; περί 
τής προμήθειας.

σωλήνων ή διάμ.ετρόςέστι 2.j μέχρι 12 δακτύλων
75.—Προνομιούχο», άντλίαι τού 'Κόλμαν δι

πλής ένεργείας. κατάλληλοι είς κίνησιν δΓ ατ
μού ή ίππου. Σωλήνων διάμετρος 3 έως 15 δα
κτύλων. Λΐ άντλίαι αύται είναι εξαίρετοι διά 
πλινθοποιεία, εργοστάσια καϊ άλλους σκοπούς.

15.— Αντλίαι πεποικιλμέναι διαφόρων ειδών. 
Έ-ικονογραφίαι τών αντλιών τούτων μετά τών 
τιμών αυτών δίδονται.

18.—Βελτιωμέναι, ωθούσαι τό ύδωρ ή ού, όρει- 
χάλκιναι ή σιδηραι άντλίαι, επί σανίδων μετά 
κασσιτερωμένων, περιαιρετών ή μετά δέρματος 
διά μέσου κρουνών καϊ άκρων. Διάμετρος σωλή
νων 2 μέχ^ρι δ δακτύλων.

25.—Αί όρειχάλκιναι μέ δύο σωλήνας άντλίαι 
διά βαθέα φρέατα 2j μέχρις 6 δακτ. έχοντας διά
μετρον. μετά μηχανισμού πρός κίνησιν διά χει— 
ρός ή άτμού·

60.—Βελτιωμέναι ύδραυλικαί άντλίαι πρός 
άνύψωσιν τού ύδατος είς ικανόν ύψος, όπως εκεϊ- 
θεν καταπίπτη είτε ώς καταρράκτης ή νά άνα- 
βρνη ώς άπό τνηγής.

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

ΜΑΡΤΙΟΥ 20, 1S6 ΠΟΛΙΤΙΚΟΊ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΡΕΠΑΝΙΚ0Ϋ ΑΣΤΕΡΟΣ.
(ΑΥΙΘ. SO.)

189 β: )

Έκάστη φράσις έν ταΐς βασιλιζαΐς —ροσοωνή- 
σεσιν έν μέν ειρήνη έστί Ουρις, δι’ ής τδ έθνος κα
ταδύει εις τε τά έγκατα τής καροίας καί τήν πο
λιτικήν ενός συνταγματικού ήγεμόνος· έν δέ έμ- 
φυλίω πολεμώ, ότε ουτος είναι έπί κεφαλής 
τοϋ ενός μέρους, είναι δικαιολόγησις τοΰ 
άν ε υ θ ύ ν ο υ, ένοχοποίησι ς,σΛηθές σ κ ά ν- 
δ α λ ο ν.

Ή προσφώνχσις τοϋ βασιλέως Όθωνος ήθελεν 
ενρει χημικούς προς άνάλυσιν αύτής καταλ/.ηλο- 
τέρους ήμών εις Αθήνας, άν αί ’Αθήνα», ησαν έ- j 
λεύθεραι. Ιίλήν τίς πολίτες, τίς δημοσιογράφος 
έν Έλλάδι δύναται σήμερον άλλο τή Μεγαλειό- 
τητί του ή τδ «Σύ Κύριε» νά άντιπροσοωνήση ; 
Τδ άχάριστον τούτο καθήκον καί πάλιν πρδς η
μάς ανατίθεται, συν τούτω δέ άκουσίως κτώμεθα 
ίσως ενός βαθμού βαθυτέραν τήν βασιλικήν δυσ
μένειαν! ’Αλλ’ ώς καί άλλοτε είπομεν, ύπηρετοΰν- 
τες πιστώς τήν ά/.ήθειαν, τήν ΙΙατρίδα καί τήν 
Μεγαλειότητά του ούδέν ύπέρ ήμών φροντίζομεν.

Καί έν άρχαΐς ό βασιλεύς Όθων κα/,εΐ τούς 
υπαλλήλους, αξιωματικούς καί πολίτας, τούς μή 
τόν πο^ρωτέρω κατακρημνισμδν τοϋ συντάγμα
τος βουληθέντας ύπηρετήσαι, ανθρώπους ά - 
π ο σ τ ά τ α ς. Τουλάχιστον ό Πάπας Πΐος καί ό 
Φραγκίσκος τής Νεαπόλεως φαίνονται δικαιότε
ροι καλοϋντες τούς Καλαβρίνους καί Άπενίνους 
ληστάς σωτήρας, δι’ ών καί μόνων ή Ιταλία θά 
έπανέλθη καί πάλιν έντήπροτέρα ευδαιμονία της. 
Ή Μεγαλειότης του αναφέρει μετά Ολίψεως βα- 
Ουτάτης, ότι οί τοιοϋτοι άνθρωποι, πρδς τούς ο
ποίους είχεν έμπιστευθή τήν ούλαξιν τής άσφα- 
λείας τοΰ τόπου καί τής ισχύος τών νόμων .... 
όχι, Μεγαλειότατε, ούτε τήν φύλαξιν τής ασφα
λείας του τόπου ούτε τής ισχύος τών νόμ,ων ένε- 
πιστεύθης ποτέ πρδς τούτους, τουναντίον τά ένε- 
πιστεύθης προς τούς παρανόμως προβιβασθέντας, 
πρός τήν καταπατηθεΐσαν ιεραρχίαν, πρδς τούς 
νυν απρονόητους καί αναξίους ύπουργούς Σου, 
πρδς τά αλλόκοτα τών ψευδαφοσιωμένων πλά
σματα, πρδς τούς μυστικοσυμβούλους καί μυστι- 
κοαστυνόμους σου, προς τούς δημίους εισαγγε
λείς Σου. Αν ένεπιστεύεσο την ασφάλειαν τοΰ τό
που καί τήν ίσχύν τών νόμων προς τον ίδρύσαν- 
τα τδ σύνταγμα στρατόν, πρδς τούς ήδη ύπέρ 
τούτου καθειργμένους ύπουργούς, δικαστάς καί 
άνωτέρους ύπαλ7<ήλους, πρδς μίαν τούλάχιστόν 
έλευθέραν βουλήν, τοιαύτη δέν ήθελεν εΐσθαι σή
μερον ή ζατάστασις τής Έίνλάδος.

Όταν, βασιλεύ, έν μεσοΰντι ήλίω ό ίδιος διά 
τής δεξιάς σου χαλαρνώης τον ατμολέβητα τής 
συνταγματικής μηχανής, καί διορίζης έπιστάτας 
ούτε γρύ μηχανικής είδότας, μή αΐτιάσαι τότε 
πλέον τον κατασκευαστήν ταύτης, ή τούς ύποφέ- 
ροντας έκ τής τοιαύτης χαλαρώσεως.

«Προς περιστολήν τοΰ κακού καί ματαίωσιν 
τών ολέθριων τών αποστατών σχεδίων ή Κ υ- 

έ ρ ν η σ ί ς μ ο υ, λέγει ή Α.Μ., έλαβεν ήδη τήν 
«παίτουμένην πρόνοιαν κ.τ.λ.» Ή περιστολή τοΰ 
κακού, Μεγαλειότατε,ήθελεν έν άκαρεΐ παύσει, άν 
μονή ή Μεγαλειότης Σου έλάμβανε τήν άπαιτου- 
μενην πρόνοιαν· τουτέσι, άν έπαυες διά μιας τούς 
τοιούτους ύπουργούς καί είσήγαγες τούτους είς 
οικην. "Ηδη ότε άντί τοϋ ιατρού διορίζεις τόν ΐ- 
&ον δήμιον νά ϊάνη τί άλλο περιμένεις ή θάνατον 
τού ένος ή νίκην τοΰ άλλου ;

«Ούδείς έτερος τήν γενομένην είς τάς σημαίας 
ύβριν ήσθάνθη βαθυτέραν παρά τον καθ’ δλον τό

λοιπόν κράτος στρατόν μου» λέγει ή Μεγαλειό
της του.» Είναι δυσχερές, Μεγαλειότατε, όταν έν 
Έ/.λάδι ή ισχύς τών νόμων καί ή φύ’/ αξις τής 
ασφαλείας περιήλθεν, ώς προείπομεν, είς χεϊρας 
τοιούτων, είναι δυσχερέστατον έργον Σύ ό έπί τά 
ύψη καθήμενος νά είπης τίς ό πιστός πρδς τήν 
Μ ε γ α λ ε ι ό τ η τ ά Σ ο υ. Είθε νά μή ίοής ώ
ρας τής έσχάτης καταιγίοος, ώ βασιλεύ· διότι τό
τε ή βασιλική καρδία σου ήθελεν ανακαλύψει, οτι 
ούτοι οί λεγόμενοι πιστοί σου, ούτοι οί πάντων 
άπιστότεοοι ποώτοι θέλουσι σέ έγκαταλείύει. Οϋ- 
τοι, βασιλεύ, περιμένουν νά ίδωσιν εις ποιον μέ
ρος ή πλάστιγξ θά κ).ίνη, ίνα πρώτοι πηδήσωσιν 
έπί τού άλλου δίσκου της.

"Οσον διά τάς επαρκείς στρατιωτιζάς δυνάμεις, 
αϊτινες ούδεμίαν κατά τδ λέγιιν σου, βασιλεύ, ά- 
φίνουσιν αμφιβολίαν, ότι έντδς δλίγου οί στασια- 
σταί θέλουσι παραοοθή, τά αύτά λέξιν πρδς λέξιν 
έξεσφενδόνιζεν καί ό βασιλεύς Φραγκίσκος, όταν 
το πρώτον ό Γαριβάλδης άπέβη εις τήν Σικελίαν. 
’Αλλά, βασιλεύ, άν ήσαι ειλικρινής εΐςτάςτοιαύ- 
τας εκφράσεις, ένθυμήθητε συνάμα, ότι τδ μίασμα 
τών έπαναστάσεων διαδίδεται ταχύτερον τής πα- 
νώλης καί προτιμότερον νά ζητή τις δραστηρϊως 
ό ίδιος τήν αποφυγήν τής μολύνσεως ή νά άνα- 
παύηται έλπίζων εις τάς θαυματουργίας τών περί 
αύτών.

Ή έπανάστασις δέν περιορίζεται, ώς είπας, 
Μεγαλειότατε, έν μόνω τω φρουρίω τού Ναυ
πλίου· ένυπάρχει καθ’ ολην τήν Έ/.λάδα, διότι τδ 
αύστριακοβαυαρικόν σύστημα ζατεκράτησε δλην 
τήν Ελλάδα· ένυπάρχει έν τή καρδία καί τούτων 

! τών άφωσιωμένων σου, καθότι καί ούτοι έπί τέ- 
| λόυς είναι "Ελληνες. Μή φρονής, ώ βασιλεύ, μη- 

δέ έστω, ώς προσφωνείς, παρηγοριά πρός σε, δτι 
οί Έλ?νηνες όμοφώνως άποδοκιμάζουσιν δ,τι ό 
στρατός τοΰ Ναυπλίου ζητεί σήμερον διά τών ό
πλων· τουτέστιν έ λ ε ύ 0 ε ρ ο ν σ ύ ν τ α γ μ α,διά- 
λυσιν τής πειθήνιου Σου βουλής, κρημνι- 
σμδν τού τ υ ρ α ν ν ι κ ο ύ Σ ο υ ύ π ο υ ρ γ ε ί ο υ, 
Έ 0 ν ο φ υ λ α κ ή ν, διαδοχήν καί λάμψιν τοΰ 
θρόνου σου. Όχι, μή άπατάσαι, βασιλεύ· οί Έλ- 
Ζ,ηνες είναι Έλληνες· Φοβούνται τήν έξωτερικήν 
έπέμβασιν, πλήν άμα τοιαύτη δέν ύπάρχη, τότε 
ή Ελλάς πρό παντός άλλου αντικειμένου! Μή 
έτι εύχαριστής έγκαρδίως, ώ βασιλεύ, τούς 'Έλ
ληνας, διότι έτι δέν έπαγιώθη, τουτές-ι διά τήν μή 
έτι έκφρασθεΐσαν κοινήν γνώμην, διότι ή κοινή 
γνώμη Δ ί ς έκρήμνισε τούς ύπουργούς σου καί 
ύμεΐς, Μεγαλειότατε, Δίς διά τοσούτου κινδύνου 
τούς ύποστηρίζεις.

Ό βασιλεύς τής Έλ/.άδος,λέγει, έταύτησε τήν 
τύχην του μέ τήν τύχην ήμών, δτι ή ευτυχία τών 
Ελλήνων είναι ή εύτυχία τής Μεγαλειότητός του, 
καί οτι τδ μέλλον του τδ μέλλον μας. Ούτως έ
πρεπε νά ήναι καί οί λόγοι ούτοι, τούς οποίους 
αυτολεξεί ό λόρδος Βύρων, δτε ήλθεν νά άποθάνη 
εις Μεσολόγγιον, ε ϊ λ ι κ ρ ι ν ώ ς έ ξ έ φ ρ α σ ε ν 
ήδύναντο νά ήλεκτρίσωσι καί τον έσχατον τών 
Έ)νλήνων κατά τήν άφιξιν τής Μεγαλειότητός 
του είς Ελλάδα· πλήν τα νύν, μετά είκοσι καί 
πέντε έτών μακράν βασιλείαν, δτε αί πράξεις, τά 
έργα καί τά διαδραματιζόμενα κακά έναργέστε- 
ρον πείθουσι τών πτεροέντων λόγων καί μελλου- 
σών ύποσχέσεων, τά νύν πόσον σκληρόν νά εί'πω- 
μεν καί ήμεΐς δ,τι καί δ πρίγκιψ Τα/.λιεράνοος, 
δτι «ή γλώσσα έδόθη πρδς τον διπλωμάτην, ινα 
κρύπτη τούς εαυτού στοχασμούς.»

«Δι’ ύμάς, λέγει ή ΑΙεγαλειότης του, κατέλι- 
πον ιδιαιτέραν ‘πατρίδα, γονείς, συγγενείς, άτά-

ζαι ανετον βιον.» Φιλοφροσύνη,^τωόντι, 
βασιλική, ά/.λ έρωτώμ,εν, τίς πρίγκιό τής Γεο- 
μανίας, τίς πρίγκιψ τών μεγάλων Δυνάμεων, άν 
τότε ήτον έπιτρεπτδν, δέν ήθελε παρατήσει τά α
γαθά του, ινα άναβή τον έπί σωρών τροπαίων ί- 
δρυόμενον τότε θρόνον, τόν έκ τοσούτων δαφνών 
καί μυρσινών κεκοσμημένον, τόν φέροντα τδ άρ- 
χαιότερον, τδ λαμπρότερον όνομα, τδ μάλλον εύ- 
ελπες μέλλον !! δυστυχώς σήμερον δέν δυνάμεθα 
νά είπωμεν τδ αύτό. "Οπερ δέ ή Μεγαλειότης του 
ονομάζει θυσίαν, καί έμμέσως τρόπον τινά ζητεί 
νά ρίψη κατά προσώπου ήμών ώς εύεργεσίαν, ή
μεΐς πιστοί εις τήν ά'.ήθειαν δνομάζομεν έσχ ά- 
τ η ν π ε ρ ι φ ρ ό ν η σ ι ν. Διότι ό βασιλεύς άφί- 
νων τούς γονείς καί τήν πατρίδα του, τούς άφή- 
κε κατά τον αύτδν τρόπον, ώς ήμεΐς οί "Ελληνες 
καθ’ έκάστην ποιούμεν, άποδημούντες εις τδ έξω- 
τερικόν· ώς πας πρίγκιψ μή προσδοκών στέμμα 
ήθελε πράξει, άν παρουσιάζετο προς τούτον ς*έμ-  
μα καί θρόνος ώς τής Έ/.λάδος.

Δέν έπιθυμούμεν μάλλον νά καταδύσωμεν εις 
τόν πυθμένα τού βασιλικού λόγου, πλημμυρούν- 
τος τών αύτών φράσεων, τών αύτών ιδεών, τών 
αύτών ύποσχέσεων,δσας ή πλάνος σχολή τούΜε- 
τερνίχου τούς γερμανούς πρίγκιπας διδάσκει· δέν 
δυνάμεθα όμως νά άπομακρυνθώμεν πριν Οεωρή- 
σωμεν δύο τινά χαρακτηριστικώτατα μέρη τού
του· ά) τον σκοπόν,δι’ δν προσεφωνήθη καί β') τδ 
ύφος του.

Ό σκοπός είναι νά διεγείρη έν τή καρδία τών 
βασιλικών τήν άφοσίωσιν. Έκ τούτου δέ τί ά'λλο 
θέλει προέλθει ή άνάφλεξις τού έμουλίου πολέ
μου καί βασιλεύσει ή άδελφοκτονία, δι’ ής ό ά - 
ν εύ θ υ ν ο ς εις εύθύνας όλύκληρον τδ έθνος θέ
λει ρίψει καί άληθώς ανεύθυνος έν τω προσώπω 
τής Ευρώπης θέλει δειχθή ; Συνυπογραφόμενος 
δέ μετά τών ύπουργών του έν τή προσφωνήσει 
ταύτη, τί τρανώτατον δείγμα ή οτι ό βασιλεύς 
σιδηροζαρδίως άπεφάσισε νά μή παραίτηση τού
τους μέχρι τέλους, ά7νλά τήν τύχην τοΰ ελληνι
κού θρόνου μετ’ αύτών νά διαζινδυνεύση ;

Καθ’ όσον αφόρα τδ ύφος, φεύ ! είναι ύφος ού
χί πλέον ήγεμόνος ανεξαρτήτου, έχοντος τήν 
καρδίαν έλευθέραν φόβου καί κρατούντο; τάς ήνίας 
τού κράτους μέ ανδρικόν βραχύονα, άλλ’ ήγεμό_ 
νος προς ον τά μελανά τού μέλλοντος νέφη διε
γείρουν σφοδράς ύπονοίας, ά/.λως τε δέν ύπήρχεν 
ουοεμια αναγζη χαριν μικρας στάσεως, ο ιοιος ο 
βασιλεύς νά καταβή τού θρόνου, καί προχωρών, 
καί άμφοτέρους τούς βραχίονας έκτείνων πρδς 
τον λαόν άπευθύνη τοιαύτην προςλάλιάν.

Καί διά μέν τδν σκοπόν ούδένας άλαλους θά εύ
ρη οπαδούς του ή τούς φρασιολόγους, τούτέστι 
τούς ετοίμους ύπογράφειν διαμαρτυρήσεις καί 
συγχαρητήρια, τούς κράζοντας μακρόθεν όλοι νά 
ύποφέρητε, καί νά σκοτωθήτε, ή όλοι νά έλευθε- 
ρο>θώμεν, καί οί όποιοι εις τήν βοήν τού τηλεβό
λου, όταν ή προςδοκωμένη έλευθερία άπαιτή Θυ
σίας καί κίνδυνον ζωής πρώτοι στρέφουσι τά νώ
τα άπό αύτόν. Μέ τούς τοιούτους ούτε ίδρύθησαν 
έθνη, ούτε ποτέ βασιλείς έστερεώθησαν. Όσον 
διά τδ ύφος ό βασιλεύς τής Έ/.λάδος όχι μόνον 
δέν ήθελεν εΐσθαι είς τήν ένεστώσαν κατηγορίαν, 
άλλα ήθελε, έφελκύσει τού Πανελ7<ηνίου τδν εν
θουσιασμόν, άν άντί τής τοιαύτης προσφωνήσεως 
έπραττεν έργα,τούτέστι έδωρεΐτο^άμνηστείαν γεν- 
νικήν, προσεκάλει τδ έθνος διά σχηματισμού νέας 
βουλής καί ’Εθνοφυλακής, καί έδείκνυε πρός τού
το τον διάδοχον τού έλλ.ηνιχοΰ θρόνου.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ EUIOEaPHSIS
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ.ΕΝ ΑΟΝΑΙΝΡ-, ττ, 19 η Μαρτίου 1 862.

Ό Κ. Αάϋαρδ, ουτινος τό όνομα διφορεΐται έν τή 
αγγλική γλώσση, καϊ οπερ οί Άγγλοι •χαριεντιζόμε
νοι βέβαια, στρεβλοΰσιυ έκ προθέσεως, ό Κ. Αάϋαρδ 
λέγομεν, οστις, φαίνεται, επιμένει να δικαίωση την 
στρέβλωσιν τοΰ ονόματος του, και οστις δοκεΐ, ότι 
διωρίσθη υφυπουργός έπι των εξωτερικών επι μονω τώ σκοπώ τοΰ έκθειάζειυ την Τουρκίαν καί το ·φιμυ- 
θίζειν τα τουρκικά πράγματα ενώπιον τοΰ αγγλικού 
Κοινοβουλίου, εύρε τέλος πάντων ευκαιρίαν κατά την 
συνεδρίασιν τής I ίης τοΰ παρόντος μηνός νά εκπλήρω
σή πρώτην ήδη φοράν, άφ’ δτου διωρίσθη, την ΰήτηλήν 
εντολήν, ήν άποκλειστικώς άνεδέχθη έν τω ένεστώτι 
ΰπουργείω.

Καϊ ημείς μέν όμολογοΰμεν έυ καθαρά συνειδήσει, 
ότι ό ειδικός οΰτος τοΰ άγγλικοΰ Κοινοβουλίου άνήρ 
είδικώς τό καθήκον αΰτοΰ έξετέλεσε" μένει δε εις τους 
άναγνώστας ημών τά κρίνοτσιν έκ τών παρα ποδας 
ολίγων άπανθισαάτων τοΰ υπέρ τής οθωμανικής Αυτο
κρατορίας εγκωμίου αΰτοΰ, κατα ποσον ο άλλοτε 
συγ καταταχθείς μετά τών ταγκαλάκιδων έύκνή- 
μις μαχητής πληροί είς τόν σκοπόν τοΰ διορισμού του.

Οί πανηγυρικοί λόγοι τοΰ πανηγυριστοΰ τής Τουρ
κίας Κ. Λαύάρδ ούδένα βεβαίως έξιππάζουσιν' άλ λ’ δ,τι καταπλήττει ημάς είναι αί αδιάκοποι έκεΐναι έ- 
πευφημίσεις τών άκροουμένων βουλευτών,οιτινες κατά 
πάσαν περικοπήν τοΰ λόγου αΰτοΰ αναβοώσι τό τε
τριμμένου εκείνο ακούσατε, ακούσατε, δπερ 
σημαίνει επιδοκιμασίαν τουλάχιστον, έαν μή καϊ έπι- 
κρότησιν. Άλλά τ ί ν ά γ έ νη, άφοΰ κατα τήν κοινήν 
παροιμίαν « ιιγαποΰσ’ ή Μάρω τό χορο ηύρε κι' άνδρα 
βιολιυτζή;»

Κατά τήν άνω μνησθεΐσαν συνεδρίασιυ τής Βουλής 
τών Κοινοτήτων ό Κ. Φρήλανδ έφείλκυσε τήν προσο
χήν τών βουλευτών επϊ τών επισήμων έγγραφων τών 
έν ετει 1861 κοινοποιηθέντων πρός τό Κοινοβουλίου 
έπι τών μεταρρυθμίσεων τής Τουρκίας καϊ έπϊ τής 
αποστολής τοΰ λορδου Χόβαρτ καϊ τοΰ Κ. Φόστερ είς 
Κωνσταντινούπολή. Έπρότεινε δέ, όπως α'ίτησις ά- 
πευθυνθή προς τήν Βασίλισσαν, αιτούσα άντίγραφον 
τής προς τήν Α. Μ. αναφοράς τών είρημένων κυρίων 
επί τ<ών οικονομικών τής Τουρκίας πραγμάτων καϊ 
πάσης τής Αλληλογραφίας μεταζύ ’Αγγλίας καϊ Γαλ
λίας, ώς πρός τήν άποστολήν τούτων.

Ό Κ. Λ ά ϋ α ρ δ λαβών τον λόγον έξέφρασε τήν 
χαραν αΰτοΰ, διότι έντιμόν τι μέλος τής Βουλής έυε 
διαφέρετο περϊ τών τουρκικών πραγμάτων καϊ παρεΐ- 
χεν αΰτω αφορμήν νά όμιλήση...... Άπεφήνατο, δτι τά
συμφέροντα καϊ ή ευημερία τής τουρκικής Αυτοκρα
τορίας ήσαν στενώς συνδεδεμένα μετά τών τής Αγ
γλίας' δτι ή διατήρησις τής Τουρκίας, ώς Κοάτος 
ισχυρόν, εύδαιμου καϊ ανεξάρτητον είναι φρόνιμος 
πολίτικη, ήτις αείποτε ΰπεστηρίχθη ΰπό τοΰ εΰγει οΰς 
λόρδου τοΰ νΰν ηγουμένου τής κυβερνήσεως τής Α. Μ., 
καϊ ήτις ι’όφειλε πάντοτε και ΰπό πάσης αγγλικής 
κυβερνήσεως υά ΰποστηρίζηται......

Λαλώυ δε περϊ τοΰ νΰν σουλτάνου, αποδίδει αΰτω 
πάσας τάςήθικάς καϊ πολιτικός άρετάς καϊ έξόχως 
τον διακαή πρός τήν εαυτού πατρίδα έ
ρωτα [καϊ εννοεί, φεΰ ! την χώραν, έφ’ ής έπϊ 400 
έτη διατελοΰσιν έστρατοπεδευμέιοι οί Άγαρινοί.)

Λεγει, ότι οι ΚΚ. Χόβαρτ καϊ Φόστερ, έρευνήσαν- 
τες λεπτομερέστατα τά οικονομικά τής Τουρκίας έυ 
Κωνσταντινουπολει, ένθα μεγίστας ελαβον περιποιή
σεις [τις αμφιβάλλει περϊ τούτου;) εΰρον τά πάντα 
ευ καλλιστη τάξει, καϊ δτι ό λεγόμενος ασθενής θυ.^ι μ·ονον δεν αγωνία, άλλ’ απεναντίας απολαύει 
ευεξίαν πληρεστάτην καϊ ΰπόσχεται ρώμην αδάμα
στου. Παντα οσα κατα τής Τουρκίας έγράφησαν καϊ 
πάσαι αί περϊ τών οικονομικών αΰτής διαδοθείσαι 
κακαι φήμαι ήσαν ανυπόστατα κακοβουλίας αποτελέ
σματα, και ότι μόνον ή απειρία ΰπαλλήλων τινων 
έπήυεγκεν ολίσθημα τ ά τινα είς τήν οικονομικήν 
διαχειρισιν, ένω το ισοζυγίου τοΰ προϋπολογισμού 
τών εσόδων καϊ έξόδων ήν προφανέστατου ! [Μόνον 
ο Κ. Ααϋαρδ δύναται νά εΐπρ τά τοιαΰτα). Οί δια- 
ληφθεντες δυο οικονομολόγοι εδωκαν οικονομολογι
κού τι σχεδίου λίαν σωτήριον είς τήν κυβέρνησιυ τοΰ 
° ουλτανου, όπερ ό Κ. Λάϋαρδ δέν δύναται νά δημο
σίευση πριν ή η Ύ. Πύλη παραδεχθή καϊ έφαρμόσγ 
αΰτό.......

Ο αξιότιμος φίλος μου, είπεν ο Κ. Λάϋαρδ, ήρώ
τησεν ^όποιας η Τουρκία εποίησε μεταρρυθμίσεις. 
απαυτο>, οτι η Τουρκία σπουδαίας μέχρι τοΰδε ένήρ- 
γησε μεταρρυθμίσεις, καϊ δτι πολλαί άλλαι ένερ- 
γοΰνται και προοΟευουσιν. II πρώτιστη αΰτών είναι, 
ότι ό νΰν σουλτάνος, άμα άναβάς έπϊ τοΰ Θρόνου, έξε 
λί-.,ατο τιμιώτατον άνδρα, του Άχμέτ Βεκΰφ έφένδην, 
διορία ας αΰτόν έπϊ τώυ β ακ ο υ φ ί ω ν! καϊ τόν έπι- 
δεξιώτατου Φουάτ πασσάν μέλος τής οικονομικής 
επιτροπής, οπερ ΰπόσχεται αύξησιν εισοδημάτων με- 
γιστηυ! [Είς πάσας ταύτας τάς έμβριθεστάτας δια- 
σαφισεις τοΰ επι τώυ εξωτερικών υφυπουργού, ακούον

ται αί συνήθεις φωναϊ τών κυρίων βουλευτών, hear, hear/ [ακούσατε!)
Δεν έλάβομευ είσέτι του έυ Κωνσταντινουπολει 

δημοσιευθέντα προϋπολογισμόν, είπεν ό Κ. Λάϋαρδ, 
άλλά τά ΰπό τοΰ τηλεγράφου αναγγελλόμενα είσιν 
αληθέστατα' τά εισοδήματα τής Τουρκίας ΰπερτε- 
ροΰσι τά έξοδα αΰτής κατ’ 800,000 λιρών στερλινών, 
[ήτοι 160,000,000 γροσίων!)' ότι τά μόνα δημόσια 
χρέη αΰτής σύγκεινται έκ 1 ί,000,000 λ. στ., οί δέ 
τόκοι αΰτών καί τών οικιακών όμοΰ χρεών μόλις 
άποτελοΰσι τό όκτακιστημόριον τών εσόδων, (hear, hear/)· ότι ο φορολογικός νόμος μ έλλ ε ι έκ θεμε
λίων νά ειλλάξη, (hear, hear/)- ότι αί οικονομικοί 
δυσκολίαι τής Τουρκίας είχον προελθεί έκ τοΰ μισα- 
ροΰ συστήματος τών ένοικιασεων, και ότι ο σουλτά
νος άπεφάσισε νά κατάργηση αΰτό, (hear, hear/), ίνα 
τά εισοδήματα απ’ εΰθείας εις τό δημόσιον ταμείου 
έρχωνται, (hear, hear/)· έτερον δέ λίαν οΰσιώδες μέ
τρον είναι ή έμπορική συνθήκη τοΰ σουλτάνου μετά 
τής ’Αγγλίας, δι ής, εντός ολίγων έτιου, ό φόρος επϊ 
τώυ έκκομιζομένων έκ τής Τουρκίας εμπορευμάτων, 
θέλει περισταλή άπό 12 είς 1 μόνου έπϊ τοΐς 0 (), (hear, hear/) Τά είσκομιζόαενα έμπορεύματα θέλουσι 
τοΰ λοιπού πληρώνει φόρου σταθερόν μονον 8 τοΐς 0 θ, hear, hear/) Φρονεί, ότι οΰδεμία άλλη χώρα σέβεται 
τάς συνθήκας, όσον ή Τουρκία, (hear, hear/). Οΰδεμία 
άλλί] χώρα είναι πλουσιωτέρα αΰτής είς προσόδους, 
άς δύναται τις υά κατανόηση, ιιμα περιτρέξρ διά τής 
φαντασίας άπό τής Βλαχίας καϊ Μολδαβίας μέχρι 
τώυ έκβολώυ τού Εΰφράτου, (hear, hear/) Είς αύξη- 
σιν τών εισοδημάτων έτράπησαυ εις μονοπώλια ό 
καπνός καϊ τό άλας, ’ένθεν μεγάλα έξελεύσονται εισο
δήματα, (hear, hear/) "Οτι συνεκεντρώθησαν τά έξοδα 
απάντων τώυ ΰπουργείωυ είς εν καί μόνου, το τών οι
κονομικών, καϊ ότι ό σουλτάνος έξει οΰτω πως ίσχΰν 
καϊ εξέλεγξιν έπϊ τοΰ δημοσίου πλούτου, (hear, hear/)Ό αξιότιμος φίλος τοΰ Κ. Λάϋαρδ ήρώτησε περϊ 
αστυνομικής μεταρρυθμίσεως, καϊ ό Κ. Λάϋαρδ άπαν
τα' λυπεΐται μέν, ομολογεί δέ, οτι ή άστυυομία ήν 
αναγκαία έυ Τουρκία οΰχι διά τους Τούρκους, άλλά 
διά τούς Χριστιανούς και τούς άλλοδαπούς' οτι τά 
κακουργήματα ήσα^ι σπάνια παρά τοΐς Μωαμεθανούς 
εν Κωνσταντινουπολει τοσοΰτον, όϊστε οί έργοστα- 
σιάρχαι δέν έθεώρουν μέχρι τίνος, άναγκαίαυ τήν 
επιθεσιυ κλείθρου έπϊ τώυ θυρών τώυ εργαστηρίων 
αύτών. Λυπεΐται μεν όμολογών, οτι πάντα τά ΐιξιο- 
θρήνητα κακουργήματα έπράχθησαν έν τοΐς προα- 
στειοις τής Κωνσταντινουπόλεως ΰπό Χριστιανών 
καϊ αλλοδαπών καϊ τοΰτο, διότι έκάστη ξένη δύυαμις 
έχει την έαυτής δικαιοδοσίαν ένθρονισμένην έν τω 
οθωμανικω Κράτει' ότι ή 'Αγγλία πρώτη παρητήθη 
τής απαιτήσεως ταύτης, ότι νΰν ύπάρχει έν Κωνσταν- 
τινουπόλει δραστήρια δικαιοσύνη έπϊ τών Άγγλων 
υπηκόων, καϊ ότι συνεργεία αΰτής οί Τούρκοι πλη- 
ροΰσι τον νόμον...... (hear, hear/ άνέκραξαν πάλιν οί 
μή είδότες καϊ πιστεύοντες βουλευταί.....)

Ό Κ. Λάϋαρδ πέποιθεν, ότι νέα εποχή, εποχή εΰη- 
μερειας καϊ ευδαιμονίας άρχεται διά τήυ Τουρκίαν, 
καϊ οι ΚΚ. βουλευταί άνακράζουσι πάλιν hear, hear / 
Αί δυσκολίαι εισι μεγάλαι, άλλ’ ή τιμιότης ύπάρχει 
Τζθεμελιωμένη έυ τω τουρκικω λαω. Οΰδεϊς δύναται 
να έγερθή καϊ νά ε'ίπη, ότι οί Τούρκοι δέν έπλήρωσαν 
τους τάκους τώυ οφειλήμάτων ή τά χρεώλυτρα αΰτών 
μέχρι σήμερον....... Οΰδέποτε έβράδυναν τάς πληριο-
μάς των.....  οΰδέποτε ήρνήθησαν...... Πάντοτε έπλήρω
σαν τακτικώς καϊ τιμίως! (Hear, hear/ άνεβόησαυ οί 
βουλευταί, καϊ έάν έρω τήσητε τούς μεριδιούχους τών 
τουρκικών δανείων, [έν οίς καϊ πολλοί "Ελληνες], θέ
λετε μάθει, ότι οΰδ’ έπλήρωσαν οΰδέ θέλουσι πλη
ρώσει....)

Ταΰτα καϊ τα τοιαΰτα είπών ό Λάϋαρδ Έφέντης έ- 
χειροκροτήθη έυ τή Βουλή. Ό δε έπερωτήσας ιιπέσειρε 
την περϊ προσαγωγής τών εγγράφων α'ίτησίν του οστις 
δέυ εννοεί, ότι κατά προηγουμένην συνεννόησιν έπε- 
ρώτησεν ό ’έντιμος βουλευτής Φρείλαυδ, είναι άξιος 
τής βασιλείας τών οΰρανών.

Ό δε Κ. Λάϋαρδ ΰπερέβη καϊ τόν περιώνυμον Μι- 
ρες, οστις έγραφε πανηγυρικούς, οτε τό τουρκικόν δά
νειον έξεχάλκευεν.....

Έρρέτω ό δυσπιστών! Ήμεΐς νομίζομεν, ότι ό συν
ήγορος τής Τουρκίας ωφεϊλεν, άντϊ νά διηγήται τά 
θαυμάσια ταΰτα, ίοσπερ διηγούνται οί τούς αγρίους 
τοπους τοΰ άλλου ημισφαιρίου περιηγούμενοι φαντα- 
σιολογοι, να φώτιση τούς άκροατάςτου αποδείξεων .’Αλ
λα δυστυχώς δι αυτόν τό φώς προέρχεται έκ τοΰ ήλιου 
και προξενεί θερμότητα" ό τουρκικός κολωσσός ο
μοιάζει προς ανδριάντα έκ παγετού κατεσκευασμένονι 
καθ ου και ο οξύτατος πέλεκυς αδυνατεί' άλλ’ άαα 
αι ηλιακαι άκτΐνες φωτίσιοσιν αύτόν, τότε τό κρυ
στάλλινου οικοδόμημα καταρέει καί- ό παγετός τρέ
πεται εις ύδωρ. Διιι τοΰτο καϊ ό Κ. Λάϋαρδ, ό καλώς 
γιγνώσκων τήυ ΰφήν καϊ σύστασιν τοΰ ειδώλου του, 
ούχϊ μονον αυτός άπομακρύυει το φώς άπ' αΰτοΰ, άλ
λά καϊ τοΐς αλλοις λέγει, ώς πάντοτε ετΐραξε τοΐς 
πασιν αποτεινόμενος, «μή, μή πρόσφερε τήν δά
δα!!»

Οί Τούρκοι κολυμβώσιν έν τή άμαθεία, έν τή δει
σιδαιμονία, έν τή βαρβαρότητι ώς οί βάτραχοι έν 

τοΐς τέλμασι τών ελωδών γαιών. Ο Κ. Λαύαρδ, θ 
καλώς τοΰτο έπιστάμευος, δέν δύναται είλικρινώς υά 
έπιθυμή τήν άποξήρανσιν τών ελών, διότι άποξηραν. 
θέντων αΰτών οί βάτραχοί του άπόλλυνται. Πάσαι αΐ 
προσπάθειαι αΰτοΰ καϊ τών όμοφρόνωυ αΰτοΰ περίο. 
ρίζονται είς λόγους καϊ πάλιν λόγους, οιτινες έν τι 
καϊ μόνον δύνανται νά έπενέγκωσιν αποτέλεσμα, τήυ 
επιτυχίαν τοΰ νΰν διαπραγματευομένον δανείου, όπερ 
έστιν έπίχυσις ολίγου ελαίου εν τή "φυχορραγούση 
λυχνία. Ό ζήσων όφ-εται.

Κατά, τήυ αΰτήν συνεδρίασιυ ο Κ. Γρίφιθ έπερώ- 
τησε τό ΰπουργεΐον, έάν πρόκειται και παλιν περϊ 
παραχωρήσεοίς Ιταλικών χωρών εις τήν Γαλλίαν. 
Ο Κ. Λάϋαρδ ιιπήντησεν ιϊποφατικώς είπών, ότι αί 
διαβεβαιώσεις τοΰ πρώην ύπουργοΰ Κ. "Ρικάζολη άπό 
μέρους τοΰ Βασιλέως καϊ τής κυβερνήσεως αΰτοΰ γε- 
νόμεναι διαβεβαιονσι τρανώς, ότι οΰδέ σπιθαμή γής 
δύναται τοΰ λοιπού νά παραχωρηθή έκ τής ’Ιταλίας 
καϊ εις τάς διαβεβαιώσεις ταύτας άρκεΐται ή αγγλική 
κυβέρνησις. Ήρνήθη όμως τήν προσαγωγήν τής έπϊ 
τοΰ θέματος τούτου έπισήμου Αλληλογραφίας.

Κατά τινα συνδιάλεξιν, γενομένην τήν εσπέραν τής 10;;ς· τοΰ μηνός έν τή Βουλή τών λόρδων, ό κόμης 
'Ροΰσσελ έξέφρασε τήν εαυτού γνώμην, καθ' ήν ή αμε
ρικανική άλληλομαχία θέλει έντός μηνών τριών τε
λειώσει δι ειρηνικού χωρισμού τών νοτίων Πολιτειών.

Κατά τάς άπό I ίης τού μηνός έξ 'Αλεξάνδρειάς τής 
Λιγύπτου ειδήσεις, ο πριγκιφ· τής Οΰαλλίας άναβάς 
τόν Νεΐλου είχεν άφιχθή τήυ 13ζρ> τοΰ αΰτοΰ είς Χίουθ.

ΓΑΛΛΙΑ.— Αί κοινοβουλευτικά; συζητήσεις είσϊ 
τα σπουδαιότατα τώυ γαλλικών πραγμάτων κατά τήν 
παρούσαν εβδομάδα. Οί πέντε σφάδρα αντιπολιτευό
μενοι, Φάβρε καϊ λοιποί ΰπεστήριξαυ τάς ΰπ' αΰτών 
προταθείσας τροποποιήσεις, άς κατά το παρελθόν ή
μών φύλλου εδημοσιεύσαμεν άλλ' άπασαι ιιπέτυχου, 
ώς ήυ επόμενου, άπορριφθεΐσαι ΰπό τοΰ νομοθετικού 
Χώματος. Έν τω ρωμαίκώ ζητήματι πολλοί τών ρη. 
τόρων διεκρίθησαν, οί πλεΐστοι υπέρ τής ιταλικής ε
νότητας άπεφάυθησαν καϊ αΰτο'ι οί σφόδρα παππαδό- 
φρονες, ήγουρώνου τοΰ Κ. Κέλλερ, έμετρίασαν τάς α
παιτήσεις των, συγκρινομένας πρός τάς τοΰ παρελ
θόντος έτους. Ό δέ Κ. Βιλλώλτ ό ΰπουργός άνευ χαρ
τοφυλακίου καϊ επίτροπος τής κυβερνήσεως, είς πλή
ρωμα τοΰ λόγου πάντων τών ρητόρων, άπεφάνθη εί- 
πων, «ότι οί λαοί άνήκουσιν εαυτοΐς, και οτι οΰδεϊς 
δύναται νά έπιβάλλη αύτοΐς θέλησιν.» Έάν δέ, προ- 
σέθηκευ ό δεινός ρήτωρ, έμμένωμεν είσέτι παραβιά- 
ζοντες τάς θελήσεις τοΰ ρωμαϊκού λαού, τοΰτο πράτ- 
τομεν διά λόγους άνωτέρους, οιτινες βεβαίως είσϊ 
πρόσκαιροι.........

Αί συνεδριάσεις τής ί Ιγς καϊ τής 12ης τοΰ μηνός 
έγένοντο σοβαρόταται. Έν αΰταίς πολλά έρρέθησαν 
καλα ΰπερ τών εθνοτήτων καϊ τής κυριαρχίας τώυ λαών 
και τιυες βλασφημίαι έξεστομήθησαν ΰπό τινων δου- 
λοφρονων, έν οίς διαπρέπει πάντοτε ό Κ. Κέλλερ, ό- 
στις παρέβαλε τήν 'Ρώμην καϊ τάς ρωμα'ίκάς χώρας 
προς ιδιοκτησίαν ανθρώπου, όν άπογυμυοΰσι διά τής 
βίας, ώς δήθεν μή εχοντα ανάγκην αΰτών. Ό Κ. Βίλ- 
λωλτ αντέκρουσευ είπών, ότι ή παραβολή αύτη ουδό
λως ήν προσφυής, διότι ή 'Ρώμη καϊ αί χώραι αΰτής 
άυήκουσι μόνου είς τούς 'Ρωμαίους, καί ότι έυ τή βρα- 
δύτητι ταύτη, οΰδ’ ή ’Ιταλία οΰδ’ ό πάπας εισίν οί ζη· 
μιουμευοι, άλλ’ ο ρωμαϊκός λαός!....

Ή συνεδρίασις τής ί ίης τοΰ μηνός κατηναλώθη ό- 
λοσχερώς σχεδόν είς οικονομολογικά πράγματα. Ό 
επι τής σακχάρεως καί τοΰ άλατος φόρος κατεπολε- 
μήθη υπο πολλώιυ, [ευνοείται πάντοτε, ότι αί συζητή
σεις αύται γίγυωνται έπϊ τώυ διαφόρωυ παραγράφων 
τής απαυτήσεως τοΰ νομοθ: Χώματος πρός του λόγον 
τοΰ στέμματος.) Πολλαί δε ιιναφοραί άπευθύνθησαν 
εκ διάφορων τής Γαλλίας μερών κατά τής νέας ταίι- 
της αΰξήσεως φορολογίας.

'Απασαι αί κοινοβουλευτικά’; αύται συζητήσεις εί- 
σι λίαν σπουδαία; καί διδακτικαί. Λυπούμεθα μή δν· 
υαμενοι να καταχωρήσωμεν αύτάς δι ελλειφιν τόπον.

ΙΤΑΛΙΑ.— Κρίσιμος, κρισιμωτέρα πάσης προγε
νέστερος είναι ή ένεστώσα θέσις τής αδελφής 'Ιτα
λίας ! Αι ραδιουργίαι, και αί σκευωρία; έρριφαν τό 
υπουργείου 'Ρικάζολη, τό μόνον εθνικόν ΰπουργεΐον το 
επαξιως αντιπροσώπευαν τήν εθνικήν πορείαν τού μο- 
γαλου ανδρός, τοΰ Καβούρ, όν η Ιταλία οΰδέποτε παυ
σει θρηνούσα. Τά προηγούμενα τοΰ νέου ύπουργοΰ 
Ρατατζη σμικράυ παρέχουσιυ έγγύησιυ είς τούς θερ

μούς θιασώτας τής ιταλικής ένότητος καϊ είς απορίαν 
φερουσι καϊ αΰτό το ιταλικόν Κοινοβουλίου, όπερπάμ- 
φηφον σχεδόν διετράνου τήν πρός τό πεπτωκος ΰπουρ
γεΐον εμπιστοσύνην αΰτοΰ. Ό Βασιλεύς αυτός έκεΐνος 
φαίνεται απορών διά τά γενόμενα, οί δέ μήπω άπελεν- 
θεριεθέντες ’Ιταλοί τής 'Ρώμης καϊ τής Έυετίας απο
θαρρύνονται άπολέσαντες τόν εΰθή, τόν δίκαιον καϊ τί
μιου 'Ρικάζολην, καϊ όρίΰντες έπϊ κεφαλής τής κϋβερ- 
νήσεως τόν 'Ρατάτζην, του αείποτε εχθρόν τοΰ αθα
νάτου Καβούρ, του καταπολεμήσαντα τά έθνοσωτή- 
ρια αΰτοΰ έργα, τον τρανώς άποδοκιμάσαντα τήν συμ
μετοχήν τοΰ Πιεμοντίου είς τήυ κριμαϊκήν έκστρα- 
τειαν [αφ ής η ιταλική αναγέννησις άρχεται), τόν 
ταδικασαντα την προσαρτησιυ τής Τοσκάνης, ενθον

ΜΑΡΤΙΟΥ 20,1862; ΠΟΑΙΤ. ΠΑΡΑΡΤ. ΤΟΥ ΒΡΕΤΤ. ΑΣΤΕΡΟΣ. 1910ις)
ί Εατο ή Ιταλική ένότης, τόν ΰπουργεύσαυτα κατά τάς 
ρ^βεράς ήμέρας τής Νοβάρας καϊ μετά τήν ειρήνην 

Βιλλαφράγκας, παραιτηθέντος τότε τοΰ Καβούρ.
Αλλά μήπως καϊ οί συνυπουργοϊ αΰτοΰ ώσι κρειττο- 

; Ό Κ. Κορδόβας, ό άνήκων είς τό πεπτωκος υ- 
πουρ'ί^01', συνωμότης κατά τοΰ 'Ρικάζολη, διορί
ζεται έν τω νέω ΰπουργός άνευ χαρτοφυλακίου. Πάν- οί λοιποί είσιν άσήμαντοι ή έπιλήφιμοι.

Τό καθ’ ημάς, καί ίσως οί πολλοί θέλουσι νομίσει 
τολμηρόν, προλέγομευ, ότι τό ΰπουργεΐον 'Ρατάτζη έ- 
ΰται βραχυχρόνιου. Ή Ιταλία καϊ ό βασιλεύς αύτής 
βέλουσιν έυ τάχει ίδεΐ, ότι ό 'Ρικάζολης, «ο θαυμα
στός γενόμενος μάλέλου δι όσα άπεσιώπησε κακά, έυ 

συνεδριάσει τής Ιης μαρτίου, ή δι όσα ώμολόγη- 
σε καλά ύπέρ τοΰ 'Ρατάτζη καί τών συντρόφων αύ
τοΰ,Λ είναι ό μόνος τής ήμέρας πολιτικός εινήρ ό δυ- 
νάμενος δια τής ακεραιότητας τοΰ χαρακτήρας αΰτοΰ 
καί πής ακλόνητου επιμονής του νά διευθύνη έπαξίως 
τούς ο’ίακας τοΰ ιταλικοΰ σκάφους εν μεσω τών πολυ
ετών καί πολύπλοκων σκοπέλων, έφ’ ών περιστοιχί
ζεται. Προλέγομευ όθευ, οτι ό 'Ρικάζολης θέλει έν
τός ολίγου έπανέλθει είς τήν πρωθυπουργίαν νικητής 
καί τροπαιοΰχος, καϊ λαμπρότερος εαυτού.

Πολλοί έθορυβήθησαν διά τά έν Γευούη πραττόμε- 
να καϊ λεγάμενα τών προβλεπτικών κομιτάτων,
καί έπερωτήσεις έγένοντο έυ τή Γερουσία. Ό Κ. 'Ρα- 
τάτζης απήντησεν, ότι αποδοκιμάζει τάς έν τή συνε- 
Χευσει τώυ μελών τοΰ κομιτάτου γενομένας αγορεύ
σεις, καί ότι θέλει τηρήσει τας ΰπό τοΰ προκατόχου 
του, ώς πρός τοΰτο, δεδομενας οδηγίας, πρός τάς έν 
Γενούη αρχάς. Ή κοινή ήσυχία δέν διεταράχθη, εί
πεν, άλλ’ έάν τοΰτο συμβή, τότε θέλει έπιληφθή δι
καστικών καταδιώξεων. Καταδεικνύει τήν ιινάγκην 
νέου νόμου ρυθμίζοντος τό δικαίωμα τώυ συναγωγών, 
οΰτινος τό σχέδιον μελετά ή κυβέρνησις.

Οί έυ ταίς υεαπολιταυικαΐς χώραις οικονομικοί υ
πάλληλοι τής κυβερνήσεως διετάγησαν νά καταγρά- 
φωσιν άπαντα τά κτήματα τών θρησκευτικών κοινο
τήτων, καϊ τών γυναικείων ομοΰ, οσηνδήποτε ιιντίστα- 
σιν καϊ άν άπαντήσωσιν, άλλά συνωδευμένοι πάντοτε 
ΰπό δύο ιερέων.

Έν Νεαπόλει συνελήφθησαν όπλα καϊ προκηρύξεις 
ανταρτών.

Νέος ήρως'Ισπανός, άντϊ τοΰ τουφεκισθέυτος Βορ- 
γέζ, έκστρατεύει κατά τής Ιταλίας.

Ή Ιταλική Βουλή διά μεγάλης πλειοφ·ηφίας έξέ
φρασε τήν εμπιστοσύνην αΰτής προς τό ΰπουργεΐον 
'Ρατάτζη.

ΑΤΧΤΡΙΑ.—Δύο όντων τωζ> κυρίων ζητηιιάτων τώυ 
έπασχολούντων τήν κυβέρνησιυ τής Βιέννης, τοΰ οι
κονομικού δηλονότι καϊ τοΰ πολεμικού, τήν μέν φρον
τίδα τοΰ πρώτου άνέθετο ό Καισ αροβασιλεύς είς τόν 
έπϊ τών οίκον, ΰπουργόν του, ν ά τ ά ξ ε μ π ε ρ δ έ φ· η, 
όπως δυνηθή μετά τής βιενναίας τραπέζης, τήν δε λύ- 
σιν τοΰ δευτέρου άνελαβεν αυτοπροσώπως. Καϊ τόν 
μεν Κ. Πλένερ άφίνομεν παρουσιάζοντα εις τήν Β ου
λή ν τ ώ V άντιπροσώπων τήν μετά τής τραπέ
ζης λεόντειου σύμβασιν καί τά παρεπόμενα αΰτη ούχ 
ήττον λεόντεια φορολογικά νορ.οσχέδιά του, άπερ άπό 
τοΰδε φαίνονται άπορριπτέα' του δε Φραγκίσκον ’Ιω
σήφ παρακολουθοΰντες είς τήν κατά τάς ένετικάς χώ
ρας περιήγησιν αΰτοΰ, ορώμεν προπαρασκευάζοντα, 
ασκούντα, ενθαρρύνοντα καϊ παροτρύνοντα τόν στρα
τόν αΰτοΰ είς νέας μάχας καϊ νέας δάφνας, οΰχί ώς 
τας εν Μαγευτα καί Χολφερίνω άλλ’ ώς τάς έν Νο- 
βάρα....... Ή Βερώνη άδιαλεΐπτως όχυροΰται' τά ο
χυρωτικά έργα πρό τών φρουρίων τοΰ περιωνύμου τε
τράπλευρου πολλαπλαστάζονται καί μεταρρυθμίζον
ται έπϊ τή βάσει νέου τίνος συστήματος. Νέα καϊ 
ισχυρά γεφυροκεφαλή κατεσκευάσθη έν Πολεσίνη, καϊ 
το μηχανικόν σώμα απαυστως εργαζόμενον άπεκδέχε- 
ται τήν τοΰ ηγεμόνας ι’ίφιξιν καϊ προσδοκά τήυ επι
δοκιμασίαν αύτοΰ.

Λέγεται ώς βέβαιον, οτι ή A. Α. Μ. σκοπεί νά ά- 
ττελθη είς Πάλαν καί Τεργέστην, καϊ αδεται, ότι κατά 
την 22αν τοΰ παρόντος μηνός, επέτειον ημέραν τής έ- 
τταναστάσεως τού έτους 1848, θέλει γείνει έν Βερώνη 
δημοτελής στρατιωτική εορτή, μείζων τής πρό δύο μη
νών γενομένης, καθ’ ήν καϊ Αΰτοκράτωρ καί στρα
τάρχης έκήρυξαυ, διά λόγων, τόν πόλεμου κατά τής 
ιιδίορθώτου ’Ιταλίας καϊ πάντων τών άγαπώντωυ αΰ- Τ,Ρ· Οί δε άρχιδοΰκες Φερδίνάνδος και Κάρολος πε
ριηγούνται επιθεωροΰντες τα οχυρωτικά έργα τής

Δαλματίας καϊ τελειοποιοΰντες αύτά κατά τα παρα
λία. Έάν πόλεμος δέν γείνη κατά τό έρχόαενον θέ
ρος, ή Αυστρία ή τρεφομένι; έκ τών χυμών τοΰ ίδιου 
αΰτής σώματος ιϊπόλλυται, πρϊν ή οί οφθαλμοί αυτής 
ίδωσι τό σωτήριον τοΰ Κυρίου.

Τά τής ΠΡΩΧΙΑΧ όσημέραι θολοΰνται. Τά μέλη 
τοΰ υπουργείου διατελοΰσιν εν μεγίστη διαφωνία και 
προλέγεται ή παραίτησις πέντε έξ αύτών. Ή κρίσις 
είναι σπουδαιοτάτη' ή Πρωσία έντός μικρού ή επανέρ
χεται είς τόν δεσποτισμόν, ή παραδίδεται είλικρινώς 
καϊ άμετατρίπτως είς του έιληθή συνταγματισμόν. Ό 
βασιλεύς Γουλλιέλμος οφείλει νά κατανόηση, ότι ο 
πρωσικός λαός σήμερον δεν ανέχεται τήυ διακωμώδι- 
σιν τοΰ Χυντάγαατος, ήν πολλοί άλλοι γερμανοϊ ηγε
μόνες καϊ ηγεμονίσκοι, Θεόν καί ανθρώπους έμπαιζον- 
τες, διαδραματίζουσι. 'Ραγδαίος ό εΰρωπαϊκός τύπος 
έπεπεσε κατά τοΰ Γουλλιελμου, καϊ ή κοινή γνώμη 
δέν νικάται εν ετει 1862.

Άπαίσιαι καί αλλόκοτοι φήμαι κυκλοφοροΰσιν έν 
Πρωσία' ό λαός απαιτεί τά εαυτού δικαιώματα, τήν 
κυριαρχίαν του' δέν υποφέρει τοΰ λοιπού να ήναι ιδιο
κτησία ανθρώπων, όσον θεόστεπτοι καϊ θεόχριστοι 
καϊ αν ώσιν. Είθε καί ό Γουλλιέλμος καϊ πάντες οι 
γερμανοϊ ηγεμόνες νά κατανοήσωσι τήν αλήθειαν ταύ
την, ήν σύμπασα ή λοιπή χριστιανική Ευρώπη κα- 
τενοησε.

Τηλεγράφημα έκ Βερολίνου ιιπό Ί 8γς αναγγέλλει 
τήν μεταρρύθμισιν τού πρωσικού ύπουργείου, περϊ ού 
Θέλομεν λαλήσει προσεχώς.

Ή ΤΟΥΡΚΙΑ, ήτις έβελτίωσε τά πάντα, καϊ ικα
νοποίησε τούς πάντας, καϊ τον Λάϋαρδ έφειτην ομοΰ, 
αυξάνει καϊ τόν στρατόν της κατά χιλιάδάς άνδρών 
τριάκοντα επί τοΰ παρόντος. Πολλαί εμπορικαϊ συν- 
θήκαι συνωμολογήθι;σαν, πολλαί έσωτερικαι βελτιώ
σεις ένηργήθησαν, πολλαί εικονομίαι έγένοντο, το νεον 
δάνειον εΰρίσκεται είς καλά νερά, ο στρατηγός 
Δερβής πασσάς έξεστράτευσε κατά τών Μοντενεγρι
νών, οί άποστάται φεύγουσι τρέχοντες, καϊ 'όμως ή 
Χερβία εθετο είς ενέργειαν τήν \3ην τοΰ παρόντος 
μαρτίου τόν νέου οργανισμόν τής Εθνοφυλακής, εις 
πείσμα τών διαμαρτυρήσεων τής Τ. Πύλης καί τών 
απειλών τής Αΰστρίας. Φαίνεται, ότι οί Χερβοι σκο
πόν δέν έχουσι νά άνεχθώσι τήν κατά τού Μοντενέ- 
γρου έφοδον τοΰ Όμέρ πασσά, οτι μάλιστα καϊ ή Βο
σνία άπεϊλεΐ, κοινή συνάρσει χριστιανών τε καϊ μωα
μεθανών. Δέν απαιτούνται στρατιωτικά; γνώσεις διά 
νά έννοήση τις, οτι ό Όμέρης είς κακί;ν θέλει εΰρεθή 
θέσιν, έάν άπαξ είσελθών είς τάς ατραπούς τοΰ Μαύ- 
ρου ’Όρους, προσβληθή έξ όπισθεν ΰπό τώυ Χέρβων 
καί τών λοιπαιν όμοφωνωυ λαών.

Αί άπό 'Ιδης του μηνός έκ 'Ραγούζης τηλεγραφικά’; 
άγγέλλουσιν, ότι αί διαπραγματεύσεις έπαυσαν, οτι 
ό μέν Βουκάλοβιτς συγκευτροΐ τούς άποστάταςτου 
ένΠρείσεικα, ό δε Δερβής πασσάς συνάγει τούς Τούρ
κους του είς Ζουβζί. Ό Πίβα Μίρκος άνηγορεύθη -ρα- 
τηγός τώυ Μοντενεγρινών.

Τηλεγράφημα έν 'Ραγούζης άπό 18γς λέγει, οτι οί 
Τούρκοι κατέλαβαν τό Γράχαβον' οτι μία μεραρχία 
αΰτών προεχωρησε προς το Ζοη το υπο τού Βουκαλο- 
βιτς κατεχομενον. Χυμπλοκη εγευετο, ης τα αποτε
λέσματα εισίν άγνωστα. Χθες συνεχείς ήκούοντο έυ 
’Ραγούζη κανυνοβολισμοί.

ΕΛΛΑΧ.— Τό άρθρου 107 τοΰ Χυντάγματος λέγει.
«Ή τήρησις τοΰ Χυντάγματος άνατίθεται είς τόν 

»πατριωτισμόν τών Ελλήνων.»
’Ιδιαίτερον τηλεγράφημα ήμών έκ Κωνσταντινου

πόλεως, άπό -14»/ς τρέχοντος μαρτίου, λέγει, καϊ αί 
εΰρωπαίκαϊ έφημερίδες έπιβεβαιουσιν'

«Οί κάτοικοι τής νήσου Χάρου μετά τοΰ στρατού έ- 
»νωθέυτες, ηγουμένου τοΰ άξιωματικοΰ Λεωτσάκου, έ- 
νπανεστάτησαυ. Ή στάσις τής Πελοπόννησου είναι 
» σπουδαιοτάτη.»

Τηλεγράφημα έκ Βιέννης, άπό Ι5ι;ς τοΰ παρόντος 
λέγει'

«Ή έυ Χύρω έκραγεΐσα έπανάστασις διεδόθη καϊ 
»είς άλλας πόλεις. Αγγέλλεται μ όλου τούτο, ότι αί 
ΓΑΘήναι διέμενον εισετι ακίνητοι.»

Ή έφημερϊς ό Β ο ρ ρ ά ς λεγει'
«Καί αί έπιστολαϊ καϊ αί εφημερίδες τώυ ’Αθηνών 

»έπιβεβαιοΰσι τά ρήματα ήμών περϊ τής σοβαρότη- 
>'.τος τών ελλην; ίων πραγμάτων. II επίμονη τής κυ- 
»βερνήσεως ευ τή άξιο ' τ - μπω όδω, ην επι τοσοΰτον 
»χρόνου πορεύεται' ή σκληρότης, ήυ αναπτύσσει, αντί

»τής προσδοκωμένης άμνηστείας' ή σχετική ασθένεια 
ναΰτής, ώς πρός τους επαναστάσεις τούς κατέχοντας »το μοναδικόν τοΰ τόπου όπλοστάσιον, καί πρό πάν- 
»των τούτων ή κορυφουμένη τοΰ έθνους δυσαρέσκεια 
νοσημέραι αΰξάνουσι του κίνδυνου. Καϊ όμως ή Έ λ- 
»π ι ς λεγει. ότι ήδύνατο είσέτι νά αλλαγή σύστημα 
»και υπουργείου, άλλ’οτι ήτο ανάγκη μεγίστης σπου- 
»δής καί ταχύτητας, διότι άνευ τούτου, ή κυβέρνησις, 
»κατα τον επιούσαν τής άλώσεως τοΰ Ναυπλίου ήμε- 
»ραν, ήθελεν εΰρεθή είς θέσιν ά β ρ ο τ ε ρ αν έκεί- 
»νης, άφ’ ής τανύν προσπαθεί, υά έξέλθρ διά μόνης 
»τής βίας.»

Ή παρισινή έφηυ,ερϊς, ό Τ ύ π ο ς λέγει'
«Οι κάτοικοι τής Χύρου έπαυεστάτησαν' πολλαί άλ- 

»λαι νήσοι ήκολούθησαν τό παράδειγμα αΰτών' κατα 
»τα μεσόγεια τοΰ βασιλείου μέρη τά έπαναστα- 
»τ ι κ α κ ο μ η τ ά τ α διέκοφαν τήν συγκοινωνίαν με- 
»ταξύ Πελοπόννησου καϊ Άθηυιον. ’Αναμένεται κίνημα 
»έντος τώυ Άθηνοιν αΰτών. Τό δέ πάντων παραδοξό- 
ντατου, ότι οί αΰστριακίζοντες άποδίδουσι τήν έπα- 
ννάστασιυ ταύτην τών 'Ελλήνων είς γαριβαλδικάς 
»καϊ ματσινικάς ΰπενεργείας /»

Αί αΰστριακαί εφημερίδες, έυ αϊς, ώς μή ώφείλε, 
καϊ ή Ά υ α τ ο λ ή κ α ί Δ ύ σ ι ς, τήν ’Ιταλίαν θεω- 
ροΰσιν ΰπεύθυνον, διά τά έν Έλλάδι γιγνόμενα. Ή
μεΐς θεωρούμευ ΰπεύθυνον άπ’ εναντίας, τήν Αΰ~ρίαν 
καί φρονοΰμεν, ότι πας τις συμμερίζεται το φρόνημα 
ήμών, εκτός έάν ΰποθέση, ότι ό έν Τουρίνω ελλην ε
πιτετραμμένος Κ. 'Ρώκ δημοκρατισθ εϊς και 
τοΐς ταραξίαις συγγενόμενος έκίνησε τήυ παρούσαν τών 'Ελλήνων έπανάστασιν, ήν οί Αυστριακοί χαρι
εντιζόμενοι στρατιωι ικήυ άποκαλοΰσι στάσιν.

Τηλεγράφημα έκ Βιέννης άπό Ι7γς τού μηνός, άγ- 
γίλλει διά Κωνσταντινουπόλεως, καί έξ ’Αθηνών άπό 
Ιίης τοΰ αύτοΰ, ότι ή Άρια καϊ πάντα τά προτεταγ- 
μένα οχυρώματα τών επαναστατών τοΰ Ναυπλίου, 
πλήν τοΰ Προφήτου Ήλιού τοΰ κινδυνεύοντας, έκυρι- 
εύθησαν τήν I 3ην ΰπό τώυ βασιλικών στρατευμάτων' 
οτι ό ταγματάρχης, ό Κορωναΐος καί πολλοί άλλοι ή- 
χμαλωτίσθησαν' ότι πολυάριθμοι στρατιώται λει- 
ποτακτήσαυτες έκ Ναυπλίου ήνώθησαν μετά τώυ βαί 
σιλικών.

Ό Βορράς τής ! 8ης τοΰ μηνός, ούχϊ μόνον δια- 
φεύδει πάντα ταΰτα, άλλά βασιζόμενος έπϊ ιδιαιτέ
ρων επιστολών αύτοΰ κηρύττει ταναντια λεγωυ, ότι η 
θέσις τώυ βασιλικών κατέστη λίαν δειυή, τοΰ έθνους 
ολοκλήρου συμμετέχοντας εις τήν επαναστασιν.

Τό αύτό τηλεγράφημα λέγει, ότι άτμόπλοιον ελλη
νικόν κομίζωυ 200 στρατιώτας, καϊ δύο πλοία, ώυ τό 
μεν γαλλικόν τό δέ άγγλικόν, άπέπλευσαυ έκ Πει
ραιώς κατευθυνόμενα είς Χύρου.

Τηλεγράφημα έκ Βιέννης τής 18γς τοΰ μηνός λέ
γει, ότι αί έσπεριυαϊ βιενναΐαι έφημερίδες αγγελλου- 
σιν, ότι οί έπαναστάται τής Χύρου έκήρυξαυ τον τριτό
τοκον υιόν τοΰ Βίκτωρος Εμμανουήλ βασιλέα τής 
Ελλάδος ΰπό τό 'όνομα. 'Όθων ο Β .

ΙΟΝΙΑ.— Δύο άριστοι πατριώται, οί ΚΚ. Ζερβός 
καϊ Μομφερρατος, οί έπϊ πολυετίαν ΰπό τής προστα- 
τιδος κυβερνήσεως καταδιωχθεντες και έπϊ επταετιαν εττί έρημων σχεδόν νήσων έξορισθευτες, δια τά εθνικά 
αΰτών φρονήματα, άνηγορεύθησαυ δι αυευφημιας, ο 
μέν πρόεδρος, ό δέ άντιπρόεδρος τού IB', ιουίου Κοι
νοβουλίου, οπερ άπεστρεήτε τό προσώπου αΰτοΰ απο 
τοΰ ΰποφΊ/φίου τής Προστασίας κόμητος Καρούσσου, 
τοΰ περιωνύμου διά τήν λίαν φ ιλ ο ξ ε ν ο ν αυτού δια
γωγήν ........ Οί εκλεκτοί τοΰ Κοινοβουλίου πρόε
δροι εισίν έκ τών σφόδρα θιασωτών τής ΕΝΩΧΕΩΧ, 
καϊ πάμ-φηφος σχεδόν ό λαός τής Κεφαληνιας έξελέ- 
ξατο αύτούς άντιπροσώπους αύτοΰ.

Τό δέ λίαν περίεργον καϊ παράδοξον συναμα είναι, 
ότι ό λόρδος αρμοστής Χίρ 'Ερρίκος Χτόρκς άδιστά- 
κτως ένέκρινε τήυ εκλογήν τών άκραδάντων τούτων 
άντιπάλων τής Προστασίας. Είκάζομευ έκ τούτων 
πάντων, ότι το περί Ενωσεως φρόνημα ερριζωθη α- 
ναποσπάστως έν ταΐς καρδίαις τών Ίονίων, καϊ ότι 
συνάιια καί ή προστάτις κυβέρνησις ήρξατο κλίνουσα 
τό ούς πρός τήυ εθνικήν τών Ίονίων ΘΕΛΗΧΙΝ. Και 
πάλιν άποτεινόμενοι πρός τήν ελληνικήν κυβέρνησιυ 
λέγομεν, ότι καιρός είναι ήδη νά ένώσγ τάς ευχας αυ
τής μετά τών τοΰ ιονιου λαού, ανευ καλύμματος, ανευ 
ΰπεκφυγών ή διπλωματικών συστροφωυ, και ενταυτω 
μετά πάσης όσης αβροφροσύνης.

Ό Αρμοστής εμπνεομενος βεβαίως υπο τής προ- 
στάτιόος κυβερνήσεως, κηρύξας κατά τήυ Ίην τοΰ πα-
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ρόντο’; μαρτίου πανδήμως την έναρξ’ν τοΰ IB . ιουνιον 
Κοινοβουλίου άττήγγοίλβ λόγοι1, —θνχι· δυνάμει δι
καιώματος, άλλα κατά συνήθειαν, εττικρατησασαυ, ως 
elite,— πλήρη μετριοπάθειας και σεβασμού, δν εττε- 
ράτωσεν είττών'

«Ελπίζω, οτι ή Βουλή θέλει πληρώσει τήν εντολήν 
»αυτής διά τοΰ γαλήνιου καϊ φρονήμου εκείνου φρο- 
»νήματος, ου άνευ πας κοινωνικός θεσμός πίπτει εις 
«αδράνειαν καϊ πάσα ανθρώπινη προσπάθεια μενει 
» άκαρπος.»

Ό πρόεδρος Ζερβός άπαμοιβόμενος είπε τάδε
«Ή Συνελευσις, ής τίνος ή ομοφωνος εμπιστοσύνη 

»έκάλεσέ με εις τήν προεδρείαν αυτής, ηκροασθη με »τά μεγάλης προσοχής τον λόγον της Τ. Εξοχωτη- 
»τος, δέν θέλει βεβαίως λείφει τοΰ λαβεΐν αυτόν υπο 
νσπουδαίαν καϊ ώριμον έξέτασιν, ίνα δυνηθή και α- 
ντταντήση προσηκόντως.

»Οί αντιπρόσωποι τών Επτά Νήσων εμπνεομενοι, 
«σήμερον μάλλον ή παρ' άλλοτε ποτέ, υπό τής ιερο- 
»τητος καϊ τής σοβαρότητας τώυ ύφηλών αυτών κα- 
νθηκόντων, θέλουσι πορευθή τήν οδόν αυτών εν ευσα- 
»θεία, εν δικαιοσύνη και εν ανεξαρτησία.

»Οί βουλευταϊ τής παρούσης 3υνελευσεως εκπο- 
»ρευόμενοι έκ τών ευγενεστάτων αισθημάτων και των 
κχρειών έλληνικοΰ λαοΰ, καϊ έκπροσωπεύοντες τα ε- 
κπικρατοΰντα τής εποχής φρονήματα θε'λουσιν αναμ- 
νφιβόλως τεθή έν έττόφει ΰφηλή προσπαθοΰντες, δ- 
»πως ή ευημερία τής εαυτών πατρίδας προοδεύση, η 
«τιμή αυτής προστατευθή, καϊ ή εθνική αύτών αποκα- 
ντάστασις έπιταχυνθή.

νΤοιαΰτα καϊ κατά τά δόγματατα ταΰτα πραττον- 
»τες άσμενοι έλπίζουσιν, δτι τό μέγα έθνος, όπερ ή »Τ. Έξ, αντιπροσωπεύει ένταΰθα, θέλει εκτιμήσει τήν 
«συμπεριφοράν αύτών καϊ θέλει συνδράμει εις την 
«πραγματοποιήσου τώυ ευχών των.»

"Οστις δέυ έλησμόνησε τά ρήματα τής διορισθεισης 
ελληνικής Βουλής, δύναται νά τά συγκρίνη προς τα 
λεγάμενα τής έκλεχθείσης Βουλής τών Ίονίων. Η
μείς οί ένθυμούμενοι ταΰτα πέμπομεν διάπυρου αδελ
φικής ευγνωμοσύνης ασπασμόν πρός τούς χρυσοστο- 
μους αντιπροσώπους τών αγνών έλλήνων τής Έπτα- 
υήσου, ώς άπό μέρους τοΰ Πανελληνίου συμπαντος.

ΑΜΕΡΙΚΗ. — Αί έκ Νέας Ύόρκης ειδήσεις ιϊφι- 
κυοΰνται μέχρι ^ης τοΰ μηνός. Άγγέλλουσιν, ότι ή 
Νάσχβιλ κατελήφθη υπό τών Όμοσπονδικώυ' φήμη 
διατρέχει, οτι οί 'Ανθενωτικοί παρήτησαν τήυ Κολόμ- 
βην άποχωρήσαυτες είς τάς νήσους τοΰ Μισσισσιπή 
ποταμοΰ. Ή μεραρχία τοΰ στρατηγού Βάγκ κατέ
λαβε τήυ Χάρπερς Φέρρυ, οί δέ Ανθενωτικοί άπε- 
χώρησαυ.

"Αδεται, δτι η Μυρφρείσβορου (Murfreesborough) 
περικυκλωθείσα ΰπό τών Όμοσττονδικών προτείνει νά 
παραδοθή, διατηρουμένων τών τιμών τοΰ πολέμου’ άλλ’ οι πολιορκοΰντες απαιτοΰσι παράδοσιν άνευ όρων.

Τήν αυτήν ημερομηνίαν αγγέλλεται έκ Νέας 'Τόρ
κης, ότι ή κατοχή τής Νάσχβιλ ύπό τών Όμοσπονδι- 
κών έπεβεβαιώθη έπισήμως. Ό πολιορκίαν τούς έυ 
Μυρφρείσβορου στρατηγός Βουέλ παρέχει αύτοϊς διή
μερου προθεσμίαν, 'ίνα παραδοθώσιν. Ό στρατηγός 
Βαγκς ηγούμενος όμοσπονδικοΰ στρατού διέβη τόν 
Ποτομακ ποταμού καϊ τον Χάρπερς Φέρρυ καϊ κατέ
λαβε τήν Βόλιβαρ καϊ τήν Τσιάρλεστωυ εκατέρωθεν 
τοΰ βχέυαυδβαρ. Οί Όμοσπονδικοϊ ούδεμίαν άχρι 
τούδε συνήντησαν άντίστασιν κατά τήυ πρός τά πρό
σω πορείαν αύτών. Αεπτομέρειαι περϊ τοΰ γενικού κι
νήματος τών Όμοσπουδικών δευ ΰπάρχουσι, διότι έυ 
Ουάσιγκτων άπηγορεύθη ή δια τοΰ τηλεγράφου διά- 
δοσις τών στρατιωτικών κινήσεων.

Οι Όμοσπουδικοϊ διέκόφαν πάσαν συγκοινωνίαν 
μεταξύ Πολούσκι καϊ Σάβανναχ καϊ ήγειραν τρία κα- 
νονοστάσια μεγάλης ολκής. Ό στρατηγός Κούρτης 
κατέχει τήν έυ Άρκανσας πόλιν Φαϋέττεβιλ, ήν οί 
Ανθενωτικοί επυρπωλησαν. Ό στρατός τοΰ Πράϊς ά- 
πεχωρησευ εις τάς ίνδικάς χώρας. Ή αποστολή τοΰ 
στρατηγού Σκώτ είς Μεξικόν άνεβλήθη.

Αι απο βης τοΰ παρόντος ειδήσεις είσϊν ασήμαντοι.

Έκ τοΰ ΜΕΞΙΚΟΥ ούδέν άχρις ώρας σπουδαίου. 
Οί σύμμαχοι διέμενον έν ηρεμία.

Ή παρισινή ήαώυ αλληλογραφία, ήν δι ελλειφιν 
τοπου παραιτοΰμεν, περιγράφει έυ λεπτομέρεια τά 
βουλευτικά, περϊ ών έυ οίκείω τόπω έυ συυόφει έμυη- 
ιιονεύσαμεν.

ΟΘΩΝ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Πλη σουοσηθέντες, ότι μεταξύ τών στασιαστών τής Ναυπλίας είναι 
πολλοί, οιτινες, άποπλανηθέντες η έκβιασθέντες, μετέσγον τοΰ στασιαστι- 
ζοΰ κινήματος, καί θέλοντες νά δ α^ιλεύσωμεν είς τούς τοιούτους τό ^α- 
σιλι/.όν ΊΙμών έλεος, έ”ΐ προτάσει τοΰ *Ημ  ετέρου υπουργικού Συμβου
λίου, ά.πουασίζομεν'

Α'.) Έζ τών μέχ,ρι τής στιγμής, *ν·θ' fa x-p'/S1'? ° κατά τού φρου
ρίου Ναυπλίας διά ξηράς η διά θαλάσσης κανονοβολισμ.ός, προσελευσο- 
μενων είς τάς Βχτιλίχχς 'Χρ/χς χ-το'Λρ.ορ.εο χυΝτ^τείχο αιχ το ‘ίγΛλτ, υ.χ 
τ-ης Ιτ/χττ,ς ^ροοοσίχς /.χί οτχοεΆζ
]Εις τούς στρχτιώτχς εν γίν-ι.
2·) Είς εκείνους τών ύπαςίο>/ζατίζών ρ-ί-^ρι τοΰ pxOu.o‘j τοΰ εττίλοχίου 

πεοίλααβανοαίνου, οσοι οέν ήθελον άποοειχθή ώς ένεογήσαντες κατά τήυ 
ττροτι·/οοιυ.ίοτιο wjo)υ.οτι/.τ,Ί συνετό/!τιο, χ/./ r,vx/7.xo0r,7X'j η Τΐχρετύρ- 
θητχο χί^ΐοΐ'Ας είς το οτχτιχττι/.'ο^ /.ivrltu.Xj /χί ίεν ήθελον άποοείχθη, 
ώς π(οθ7παθήσα>τες άζολούΟο>ς νά ε/ζποοίο-ωσί τούς οτχοιχττχς τοΰ νά 
ώΰελ<Οώσίν 1/ τής ΐΐχρούτης άυνηττείας.

Β'.) Έ-ι^υλαττόυ.εβα νά. έπεκτείνοξίζευ τήν (?ατιλιζήν Ίί/ζών συγζκ- 
τάδασίν /χί είς εκείνους 1/ των χςίΆρ.χ.τι/ώο^ άνθυπκσπ<7τών /χί χ)}.ο)ν^ 
οιτινες οιχ τών ενεργειών αύτών ύ~ερ Χπο/χτχστχτεΆς τής νορ.ίρ,οΌ τχ- 
ςεοις ήθελον οχνή χςίοι τής τινγ/.χτχΖχ-τεοίς τχότ/,ς.

Ό ΊΙ/ζετεοος επί τών Στρχτιθ)τι/ών ’Τιτοοργος (ΐε'/ει ο/,ρ.οτιεύο-ι /χί 
έζτελέ-ϊί τό ~χρον οιχτχγρ.χ.

Έν ΆΟήναίς, τήν 15 ^εβοουαοίου 1862.

ΟΘΩΝ.

Α. Γ. ΚΟΪΝΤΟΓΡΙΩΤΠΣ, Δ. ΒΟΤΣΑΡΗΣ, Μ. ΠΟΤΑΙΙΣ, Ε. Α. ΣΙ
ΜΟΣ, X. ΧΡΙΣΤΟ1ΙΟΤΛΟΣ.

ΟΘΩΝ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΙΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΠΡΟΣ ΊΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ.

Έλληνες,

Συ/ζβάν άςιοΘ(οήνητον οιετχρχςε τήν ήτυχίχν τοΰ Κρχτο'/ς '/χί /.χτε~ 
’τί/ρχνε τήν /χροίχν Μου.

"ΧνΟροι-οί τ<νες, έξ έζείνοιν εις τούς όποιους ειχον έα-ιττευθή τήν ©ύ- 
λαςίν τής άσταλείας τοΰ τόπου /χί τής ισχύος τών νό/ζοιν αύτοΰ, /χί τών 
όποίοιν τήν πίστιν ήχχυώντο ή ίερότης τοΰ op/o'j /χί το άαόλυντον τής 
στραταοτιζής Τίρ.ής, άΟετήσαντες ζαϊ τι/ζήν ζαί όρκον, ζαΐ πλανήσαντες 
τούς ύπ’ αύτούς, ύ^ωταν τήν ση/ζαίαν τής αποστασίας επί τοΰ φρουρίου 
Ναυπλίας, προζαλοΰντες εις τήν <^ίλην ή/ζών πατριόα τά δεινά τής στυ- 
γεοΆτέοχς o’/otv τών αναρχιών, τής στρατιωτικής ακολασίας.

Προς περιστολήν τοΰ κακού καί ραταιωαιν τών ολέθριων τών αποστα
τών σχεδίων ή Κυβέρνησις Μου ελαβεν ήδη την χπχιτουρ.ενην ποόνοιαν, 
καί, επειδή ούδεϊς ήσθάνθη ^χθΰτερον τήν ’/ενορ.ένην εις τχς σηρ,χίχς 
ΰοριν, πχρχ τον r.xfj1 o'i.ov τ'ο λοιπόν Κράτος στερεόν ζαί ά/.λόνητον εις 
τά καθήκοντα αύτοΰ διαρείναντα, καί τά αΐσθήρ.ατα αύτοΰ ταΰτα διά 
συχζινητιζών δηλούσεων διατρανώσαντα, πιστόν Μου στρατόν, αί επαρ
κείς στρατιωτιζαΐ δυνάρεις, χί τχγί^ς σνγ/εντροίΟεϊοχι ττερΐ τ'ο iipr^J-i- 

γΡ^υριονη o-o’j μόνον περιωρίοΟη τό άποστατιζόν ζίνηρα, οέδε/ζίαν 
αρίνουσιν άρ.σιβολίαν, ότι εντός όλίγου οί στασιασταΐ θέλουσι παοαδοθή 
είς τήν εξουσίαν τών νό/ζων.

"Ο,τι δέ ζατά τήν λυπηράν ταύτην περίστασιν ήδυνήθη ιδίως νά Μέ 
παρηχορήση, είναι βεβαίως, ώ Έλληνες, ή ομόφωνος άποδοζιρασία, τήν 
οποίαν τό άπονενοη/ζένον τοΰτο ζίνη/.<α παρ’ ύαίν άπήντοσεν, είναι ή 
άγανάζτησις τήν όποιαν διήγειοεν εις τάς ύυχάς όλων ύιζών, είναι ή πρό- 
ίυρ.ος συνδρομή, τήν όποίχν πχντχχόΟεν τιροοηνέγ/.χτε ύπέο τών vou.ojv 
χχί χχτχ τής χνχργίχς.

αΧί-Οχνομχι Λοιπόν τήν χνχγ/ην νχ οχς ευχχριττήτο) εγ/χρ^ίως, νχ 
επχινετω οτ,μοτίχ τήν 'ριλοπχτριχν σας, ζαΐ νά δηλώσω τήν όποιαν αι
σθάνομαι ύύηλο'^ροσύνην, ρασιλεύων τοιούτου λαοΰ.

«Ουτω πράςαντες, είς Έρ.έ μεν χπεοώ/.χτε οι/χιοτΰνην^ τά δέ αληθή 
υμών συμφέροντα έξετιμήσατε δεόντως. Γινώσζετε, ότι έταύτισα τήν τύ
χην Μου μέ τήν τύχην σας, ότι ή ευτυχία σας μόνη είναι εύτυχία μου, 
ζαϊ μέλλον Μου είναι τό εόι/όν σας μέλλον. Διά σας ζατέλιπον ιδιαιτέ
ραν πατρίδα, χονείς, συχχενείς, άτάραχον ζαΐ άνετον ^ίον. Ούδεϊς λο'/ι- 
σμός ξένος τών συμφερόντων σας προτήγγιτεν ε/τοτε τόν νοΰν Μου’ ού
δέποτε άλλο τι έμελέτησα είμή τό αγαθόν, τήν εύδαιμονίαν, τήν δόξαν 
ύμών. Καθώς όλοι υμείς, οΰτο) ζαΐ Έγώ άπ’ αρχής εγναιρισα, ότι ή γΐ).- 
τχτη /.χί χπ χίώνο>ν μεγχ/.όοοςος ήμών Πχτρίς προώριοτχι ΰπό τοΰ παν
τοδυνάμου Θεοΰ εις ευκλεή έν τώ μέλλοντι έθνιζόν βίαν’ ότι ούδαμοΰ δλι- 
γώτερον ή παρ’ ήμιν εΰρίτ/οντι λόγον ΰπχρςεως αί εσοίτεριχχί εοιοες χαί 
9ί εμγΰλιοι σπαραγμοί' καί ότι, αν πανταχού ζαΐ πάντοτε ή σύμπνοια 
και ή ομοφροσύνη σώξωσι ζαί μεγαλύνωσι τά έθνη, εις ήμάς αί αοετα'ι 
αοται ΰπχγορεόοντχι ΰπό τοΰ Γ'άίστου, τοΰ κρατούντας έν τή παλάυ.η 
Αύτοΰ τάς τύχας τών λαών έπί ποιντ) ακαταλόγιστου βλάβης.

«Διά τής οιαγοιγής σας1 απεόείξατε ότι, πάντα ταΰτα ^ρονίμως ζρί- 
νοντες ζαΐ εζτιμώντες, μόνον εις τήν τάξιν και εις τήν ευνομίαν, μόνον 
εις τήν ρχσυείχν τής οιχαιοσόν-ης ζαΐ είς την συνταγματιχήν ενέογειχν 
τών νομίμων τοΰ Κράτους εξουσιών ζητείτε ζαΐ ασφάλειαν ζαΐ ευεξία 
ζαΐ προοόον ζαΐ ότι οέν γινεσΟε παίγνιον οίχσοήποτε έζνόμου φιλοδοξίας? 
η ταραχοποιού πνεύματος, ώστε νά ζαταστρέύητε οί ίδιοι ζαΐ τήν ησυ
χίαν τοΰ παρόντος ζαΐ τάς ελπίδας τοΰ μέλλοντος.

«Έλληνες, εμμενετε είς τά φρονήματα ταΰτα, τά γενναία, τά εθνι
κά, τά άξια ύμών ορονήματχ. Περιστοιχίζετε έν αμοιβαία πίστει ζαΐ ά 
γάπ-ρ τόν Θρόνον, μετά τοΰ όποιου σας συνδέουσιν άδιαρ’ρήζτως οί όρκο 
τοΰ 1833 και 1844, ζαΐ τόν οποίον ή κοινή συνείδησις αναγνωρίζει ώς 
τήν άσγαλεστεραν έγγύησιν τοΰ εθνισμού σας ζαΐ τών πόθων σας, ζαί εσε 
βέβαιοι, οτι ό Βασιλεύς ύμών, ύπέρ τής ισχύος τών νόμων ποός μόνον 
τό χαλόν τοΰ λαοΰ άγρυπνων, συναισθάνεται ότι είναι πχτήο όλων τών 
Ελλήνων, ζαΐ οτι ή τοΰ πατρός φιλοστοργία τάς μέν άγαθάς πράξεις άν 

ταμείβει μετά Χ«ρ5>> λυπεϊται οε τιμωρούσα τχς ζαζάς, και τήν Τΐμ^ 
ρίαν ταύτην μέχρι τών τελευταίων ορίων τοΰ κοινού συμφέροντος π·0( 
στέλλει.

«Έν ΆΟήναις, τήν 17 ©εβρουαρίου 1862.

ΟΘΩΝ.
Λ. Γ. ΚΟΝΤΟΥΡΙΏΤΠΣ, Δ. ΒΟΤΣΑΡΗΣ,

Μ. ΠΟΤΑΠΣ, Ε Α. ΣΙΜΟΣ, X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛοχ,

«ΤΟ ΔΠΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ,

«Συγκείμενον άπό τον Πρόεδρον αύτοΰ Κύρ. Μιχαήλ ’Ιατρόν ζαΐ τ*  
πόση μ· ιού μένα μέλη.

«Συνεδρίασαν εν τώ λημαρχιχώ χαταστήμ.ατι, σήμερον τήν πρώττ^ 
γεδρουαρίου 1862 έτους, -ημέραν πέμπτην^ χαί ώραν 7 π. μ. τή 
χορική προσζ.λήσει του Κ. Δημάρχου Πολ. Ζα^ειροπούλου, καθόσον ό e’, 
τή πόλει ρρουρών στρατός τών διαφόρων σωμάτων, τεθείς ύπό τά οπλ^ 
από τήν 3 ώρχ.ν τής άμ.έσως παρελΟούσης νυζτός, όμοθυμαδόν έξεδήλ^ 
σεν ότι, χχταδιχάΚων τό παρελθόν σύστημα, τό χαταΟλίύχν τάς δια^ 
ρους ελευθερίας του έθνους, χποσ/ορα/.ίξει αύτό ζαΐ ζητεί διά τοΰτο τή, 
επάνοδον τών εθνι/.ών συμφερόντων, ζαταπατηθέντων πολυειδώς- 
θεωρούν, ότι τά αισθήματα ταΰτα τοΰ στρατού πηγάζουσιν άπό π^χ. 
γματιχήν αλήθειαν, ό δέ σκοπός τοΰ στρατού είναι έθνοσοιτήριος, ζ«5ό. 
σον, ζαΐ μετά τήν ένοπλον τοΰ στρατού συγ/.ρότησιν, αιετηρήθη ά.χχ, 
ραοειγμάτιστός χοινή ησυχία χαί \ αξις, όπερ χποδει/νύει, ότι ό έλλην

γεννχιον τούτον στρατόν, έ/.'ρράζει τάς εύγνοίμοσύνας του, έξ όνόματ^ 
τοΰ οποίου αντιπροσωπεύει άήμου, είς τον είρημένον στρατόν, τόν ’,χρ. 
χηγόν αύτοΰ Κ. Κ. Άρτέμην Μίχου, άντισυνταγματάρχην, και τού; 
Κ. Κ. άξιοιμ.ατι/.ούς, τους λαβόντας μέρος, /.αί πχραχαλεΐ τόν ’Αρχηγίν 
vy άναχοινώση τά αισθήματα ταΰτα του Συμβουλίου είς άπαντα τόν σοχ.

αΌ Κ. Δήμαρχος θέλει κοινοποιήσει άντίγρα·ρον τής παρούσης εΐ, τόν 
χχί συνενοηθή μετ' αύτοΰ περί τών τής άσγαλείας τής πόλεις

Τό Δημοτικόν Συμβούλιο?.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ MIX. ΙΑΤΡΟΣ, ΒΑΣΙΛ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ, NIK. Α. Λ01- 
ΖΟΣ, Μ. ΙΙΛΑΑΔΙΟΣ, Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΪΟΠΟΪΛΟΣ, Φ. ΣΥΛΑίΔΗΣ, ΝΚ. 
ΜΑΡΑΤΟΣ, Σ. Σ. ΔΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΩΤΣΟΝΟΠΟΥΑΟΣ.

’Ακριβές άντίγραρον αύθημ.εοόν.

Ό δήμαρχος Ναυπλιέων 
(Τ. Σ.) ΠΟΛ. ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΣ.

Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΙΙΤΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΙ ΤΩΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.

Σ υ μ π ο λ ί τ α ι ’.

ΊΙ φρουρά τής πόλεως Τριπόλεως, τής όποιας εχω τήν τιμήν νά ημα 
διοικητής, συ μ μεριζόμενη το αίσθημα τού έλλληνιζοΰ λαοΰ καί τοΰ γεν 
ναίου στρατού τήν άπόγασιν, άνέλαβε μετά πλείστης πεποιθήσεις νί 
ύποστηρίξγ τήν έ/τέλεσιν τών επιθυμιών τοΰ έθνους.

Ό ένταΰθα στρατός τής πατρίδας, συναισθανόμενος τήν απελπιστική» 
κατάστασιν, είς ήν εγθασαν τά πράγματα, χαί τό άνεπανόρθωτον αυτών 
διά τών νομίμων μέσων, συνεμ-.ρίσθη ένδομύχως ζαί συμμερίζεται τή» 
έκσρασθείσαν εθνικήν επιθυμίαν, ήτις είναι έπιθυμ.ία όλου τοΰ έθνους, 
περί τής πτώσεοίς του έπιχρατήσαντος φθοροποιού συστήματος έπί των 
δυστυχών μέχρι τούδε Έλλήνο>ν, τής διαλύσεως τής παρανόμου Βουλή?, 
καί τής συγζαλέσεως εθνικής συνελεύσεως, καί επιφορτισμένος τήν διαδή- 
λωσιν τούτων, ά,πεγάσισε νά ύποστηρίξη διά τής δυνάμεως τών όπλων 
τήν θέλησίν τού "Εθνους. ΊΙ έν μέσω τού ενταύθα ιερού ναού τοΰ άγιου 
Αημ.ητρίου χθεσινή ζατ’ έπχνάλη^ιν διαδήλωσις τών αισθημάτων σας, ο 
ορ/.ος, τόν όποιον σύμπαντες όμοθύμως έδώσχτε ένώπιον τής op.oojobv 
χαί αδιαιρέτου Ύριάδος, ΰπό τήν σημαίαν τής θρησχείας χαί τήν ευλογίαν 
τοΰ σεβασμιωτάτου αρχιεπισκόπου ήμών, τού οιλοστόργου ζαΐ πνευματι
κού τούτου πατρός μας, ογι μόνον άπέδειξε τήν ιερότητα τής άπο^ά- 
σεως, άλλ’ οτι ό ελληνικός λαός, λαός μεγαλουργός, δέν κινείται άπό τυ. 
χαϊα αίτια, άλλ', έμπν·όμ.ενος έχ σπουδαιότατων αιτιών, άπογασίζει ν' Α~ 
ποθάνρ ΰπ'ερ τής έλευθερίας.

Συμπολϊται ’. διά τά όποια εδείξατε τρανότατα αισθήματα, ύπέρ τή» 
υπό τήν διοίχησίν μου γενναίας φρουράς, σάς έ/.ιρράζο) χαί έχ μέρους «U' 
τής, ζαΐ έχ μέρους μ.ου τήν ίδιάζουσαν ευγνωμοσύνην μας. Προβαίνοντε» 
είς έκτακτα μέτρα, πρός πραγματοποίησιν τών έπιθυμιών σας, έπε/Λ- 
λούμεθα τόν πατριωτισμόν σας χαί τήν πατριωτι/.ήν σύμπραξίν σας, 
συσταίνομεν τήν ιρρόνησιν χαί τήν ίερχν ομόνοιαν, αίτινες άχοι zovii 
σάς έχαρα/.τήρισαν χαί αίτινες αείποτε έχαραχτήρισαν τόν έλλην^'1 
λαόν είς χρισιμωτίρας περιστάσεις, χαί άπαιτούμεν νά μή διαταρΧ'/.^ 
ή δημοσία άσγάλεια χαί τάξις, τήν οποίαν εχομεν χαθήχον νά διατηρώ 
σωμεν άπαρεγχλίτως, χαί θέλ.ομεν τηρήσει, διά. νά ιρθάσωμεν ούτως (ιί 
τό? ιερόν σ/.οπόν τής πατρίδας.

Είθε ό "Υ'^ιστος, οστις ουδέποτε έγχατέλειψε τήν Ελλάδα, νά έπΐ'έ^υ^ 
εις τήν πραγματοποίησιν τών ευχών όλου τοΰ "Εθνους.

Έν Τριπόλει, τήν 5 Φεβρουάριου 1862.

'Ο στρατιωτικός διοικητής ’Αρκαδία»
Λ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ.
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