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ΕΙ Δ Ο Π Ο I II Σ Ε I Σ
(ADVERTISEMENTS.)

ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛ1ΙΠΙΖΟΝ ΤΗΝ ΚΟΜΗΝ

ΕΑΑΙΟΝ ΤΟΥ ΡΟΟΥΑΑΝΔ

Π^Ορυ)^ττεΙ τ.·ν ^π·0 τ^; ΠΤΩΣΕΩΣ τ&ίζ τριχών χαΐ τη? ΛΕΤ- 
N2EQ2 αυτών- δυναμώνει /.αί καθαρίζει αυτήν άπό τής Π1ΤΤΡΙΔΟΣ, 

^αςαϊνου αυτήν απαλήν, εύςροιρον ζ·ζϊ όια^ανή. Εις όέ τήν ΓΕΝΕΙΑΔΑ, 
/ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ζαί τόνΜΥΣΤΑΚΑ τό ελαιον τούτο είναι παντός άλλου 

φωτερόν. Ίόίως όέ συσταίνετα.ι διά τήν κόρην τών παίόων, ώς έν- 
τ"ΎίΓ°'' Τ“5 Τη;’ ^«τασταϊνον αύτ/,ζ ΣΤΕΡΕΛΝ ζαί ΩΡΛΙΑΝ

’ll ” θ’ 7όροία 4 μι/.ρών, καί 12/ ή 'γΐάλη.
nJ r Τήτί“ KowlAND & Sons, 20, nation Garden, London.— 

'«■«( δι άδιίχς τω, ί,πό TOJ K J. ·\\\ Taylor L Κ-^ζύ^α, ζαί τώζ
ΑΚΕΗ Sc Hayden εζΠέ^α Κωνατα>τι>δυπ4).εωί

ΜΠ\ \ΜΙ ΤΗΣ ΡΑΙΙΊΊΚΠΣ
TOY SINGER.

72, Coknihll, London, E. C.

Έζίΐστώρεν τήν προσοχήν τοΰ 
κοινού τής ’Ανατολής επί τών 
αρχαιότερων ζαί τελειότερων 
τύϋτοίν //.ηχανοίν τής ραπτικής. 
Είναι γρ-ήτιμ.οι ώς πάντα κλα- 
Οον τής τέχνης, ήτοι είς τούς 
ΡΑΠΤΑΣ, ΤΠΟΔΙΙΜΑΤΟΙ1ΟΙ- 
ΟΤΣ, ΜΟΔΙΣΤΑΣ και είς παν ει- 
οος ραπτι/.ής. Ι1ώ:ον τών 70,000 
εύ,οίτζοζταί ·ί; ζαβη,α^οήν χρή- 
σι·/ ij’λγμ.ίχ, ’Ipi.xviix, Σζ«- 
τία, Γαλλία, Γερ/λανία, Αυστρία, 
'Ροισία καί άλλαις χοίραις τής 
Ευροιπης. Πάσα οικογένεια οφεί
λει νά -ηναι κάτοχος μιας τοιαύ~ 
χ'θν μηγαν/,ς' οιότι oC αύτής ού- 
ναται νά κατασκευά^η ό,τιοή- 
ποτε εργον τής όαπτικής όεκάκις 

ταχύτερον ή όιά τής χειρός. Πας εργοττασιάρχης^ οστις εϊτάξει τοιαύ- 
τ<ν ρ.ηχανήν έν τώ εργοστάσιο) του, Θέλει ζερόίσει περισσότερον ή όιά 
παντός άλλου τρόπου. Αί ρ.ηχαναΐ αύται ζάρ.νουσι τό αύτό ώς τής χει- 
οος ρά'-Ι/ίμον ζαί τό εργον αύτών άπεόείχΘη προτιμώτερον ή τής χειρός. 
Τούτο όέ άπέόεΐςαν τά έν ’Αγγλία τοσαΰτα ζατασζευασΘέντα «ορέ- 
ρ.ατα, ζτλ. κτλ.

"Εχορεν τάς λαρ.ποοτέρας ρηχανάς εις θήκας παντός εϊόους πρός 
οικιακήν χρήσιν, ών αί τιμαί είναι άπό λίρας 15 έως 20 έκάστης. Αί όέ 
ρηχαναί ρας πρός χρήσιν τών ραπτών /.αί ΰποο/,ματοποιών πρός )ίρας 
13 έως 15. Δίόονται ό’ ολαι ύπ’ έγγύησιν. Στέλλορεν ρεθ’ εκάστης ρη- 
χανής ζαί όόηγίας έλληνίσ’-! τνπωρένας, ζαί ό αποτεινόμενος είς την όιεύ- 
Ουνσιν της ίρ,ημερίοος ταύτης θέλει λάβει πληροφορίας περί της γημης 
μας. διαταγή τυνοόευομένη μεθ' ενός τ ρ α ο ί γ μ α τ ο ς έπί τίνος καλής 
τραπέζης τοΰ Λύνόίνου, έζτελεϊται παραχρήρα. Διαταγαί όύνανται νά 
σταλώσι καί πρός τόν Κ. JoiIN 1?· O'BRIEN είς τό y ρ α γ εϊ ο ν τής 
έ γ η μ. ε ρ ί’.ο ο ς ταύτης. Μεγάλη /.ατανάλθ)οις ούναται νά γίνη κατα 
τήν ’Ανατολήν τών ρηχανών τούτων, άν άςιόχρεώς τις ήΟελεν άναόεχΟή 
νά γείνη πρά/.το)ρ ημών" θέλομεν τον έ^οοεάσει οιά. μηχανών καί τώ πα
ραχωρήσει γενναίαν ύποτίρησιν τών ανωτέρω τιμών.

I. Μ. SINGER & Co.
72, Cornhill Ε C.

Ο ΤΕΛΕΙΟΠΟΠΙΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ΕΙΣ Τ1ΙΝΜΕΓΑΛΗΝ

ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ 1861 ΤΟΥ ΟΥΑΙΤ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ.

ΈΘεωρήΘη ύπό περπίου όιαζοσίο·ν ιατρών ώς ή άποτενε- 
σρατικωτέρα έ^εύρεσις είς τήν Θεραπείαν τής έντεροκοίλης. 
Χρήσις χαλυβόίνου ελατηρίου, πολλάζις επιβλαβή έχοντας 
αποτελέσματα, άέν γίνεται" είναι απαλόν ύπόόερα περί τό 
σώρα όεόερένον, ενώ ώς άνΘισταρένη όύναρις υπάρχει τό 
π ρ ο σ /. ε γ ά λ α ι ο ν ζαί τό π ρ ο ν ο μ. ι ο ύ χ ο ν μ ο · 
χ λ ί ο ν εύκολώτατα ζαί εγγύτατα προσαρροζόρενα, ό ντε 
ούόαρώς γα.ίνονταΓ όύναται όέ τις ζαί ζοιρώρενος νά γ'Ρ'(1· 
Περιγραφήν ούναται τις νά λ.ά.&η άμα αιτήσει, ζαί ό επι- 
οεσμ.ος άποστέλνεται οιά του ταχυορομείου, άν άποσταλη 
πρός τόν εργοστασιάρχην Mr IV11ΙΤΕ, 228, Ficcildli)}’, 
London, ή περίμετρος τού σώματος, όύο όακτύλους ζάτω-

Τιρή έτεροπλεύρου έπιόέσρου 16σ., 21., 26σ. 6ό. ζαί 31*.  6£·
Τιρή αμφιπλεύρου 31σ. Go., 42σ., καί 52σ. 6ό.
Τιμή ομ.γαλι/ού επιοέσμ.ατος 42σ., ζαί 52σ. 6ό,

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΔΙΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ, κτλ.

Δι’ Ιξΰγ/.ωμ-έναί fiiSa; r.xi iix πίαχ; τ«5 ϊξαιτϋεντ,ιεις ζαί Ιξογχώαιι 
Τώ-J χν-ημων, Ιξαρθρώσιΐί ζτλ Etaat πορώδη, ).επτά ζαί εύθηζά, ζαί 
αοροϋχτχι ώι τά συνήθν) ireptltolta. Τιμή 4σ. 6ο.,7σ. 6., 10σ· ζαί 16α 
εζαστο’Λ JOHN V HITE, ϊρ'μττατιχρχης.228, Piccatilly, London

ΩΡΟΛΟΓΙΑ BENSON.
Χρυσά πωΑοΰνταϊ άπο 1 εως 100 γνινίαξ.
Αργυρά » » 2 » 50 »Τά ώροϊόγιιι στίλλοζταί πανταχοΰ οι’ εξόδων τοΰ ώρο).ογοποιου 

ΔΐϊύΟυζσΐί 33 ζαί 34, Ludgate Hill, London Ε. C.
Πχρχγγε).ίχι δύνανται νά σταλώσι ζαί προς τόν Κ.J. Ε Ο’ΒΒΙΕΝ, 33, Brompton Square.



Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ. ΜΑΡΤΙΟΥ 27. μΑΡΤΙΟΤ 27, 1862. (; ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.
ΙΣΤΟΡΙΑ.

Μεταφέρσμεν εις τάς στήλας ημών μεταφρά- 
σαντες έζ τής όσχμέρα'. προβαινούσης ζαί άριστα 
ευδοκιμούσες «Ιστορίας τής έπαναστάσεως τοΰ 
έτους 1848,» του Κ. Γαρνιέρ Παζιές. τό ζεοά- 
Λάιον το πραγματευόμενοι περί φυγής τοΰ Αου- 
οοβίζου Φιλίππου.

Έάν τις έρωτηση ήμας, διατί τό κεφαλαίου 
τοϋτο μάλλον ή άλλο προύτιμ-ήσαμεν, θέλομεν 
άποζριΟή αύτώ, ότι τό δραματικόν του πράγμα
τος έΟελξεν ήμας. Έάν δέν πις·εύση τούς Λόγους 
ήμών, είναι ζύριος νά έξηγήση τό πράγμα όπως 
άγαπα ζαί βούλεται, έτι δέ χαί νά ύποθέστ;, ότ;. 
ιός διδακτικόν μάθημα έν τή παρούση έποχή τού
το μνημονεύομεν.— ’ΑρνούμεΟα πάσαν πρόΟεσιν, 
ζάλήν ή κακήν. ΆρνούμεΟα πάντα κρύφιον σκο
πόν, πονηρόν ή αγαθόν. ΔιηγούμεΟα απλώς τό 
πώς ό Βασιλεύς έφυγεν έν τω σωτηρίω έτει 1848, 
ότε ό γα/.Αικός στρατός τρίτην ήδη φοράν μετά 
τών Γάλλων ενωθείς έτρεψαν τά όπλα ζατά του 

Βασι- 
ίλλον- 

τες τήν Μασσαλιώτιδα (la Marseillaise), ής 
οι πρώτοι στίχοι άρχονται, ώς πασίγνωστον, έζ 
τώ/λέςεων «Δεύτε παιέες τής πατρίδες, έλήλυ- 
Οεν ή ήμερα τής δοξης! (Allons enfants de la pa- 
trie, 1c jour de gloire esf arrive !) »

ο.αζωμωόησαν 
λέως ζαί άπέυι .1 ϊίήα

'f 0,r.

Μετά τήν ομολογίαν ταύτην, έρρέτω ό παρεξή
γησών τόν λογισμόν ήμών, αστυνόμος ή ζριτής 
ζαί άν ή, γραμματεύς ή Φαρισσαΐος, τελώνης ή 
τελωνιζόμενος, δίκαιος ή αμαρτωλός. Αμήν.

II έζ Παρισίων φυγή τοΰ Αουόοοίζου 
Φιλίππου έν έτει Ί 848.

ιν.
Λουδοβίκος Φίλιππος· ό βασιλεύς τών Γάλλων, ή 

συμβία αύτοΰ βασίλισσα καϊ αι βασιλόπαιδες εΐχον 
φθασει εις Σαιντ Κλονό περϊ την 2αυ εσπερινήν ώ
ραν. Διετριβον έκεΐσε έπί μίαν ήδη ώραν, οτε εις έκ 
τών στρατηγών καϊ εις έκ τών διαγγελέων τοΰ Βασι 
λεως άφίκοντο τρέχοντες, ό μέν κατόπιν τοΰ δέ, καϊ 
αγγελλοντες, ότι λόγος έγίνετρ περϊ εκστρατείας τον 
παρισινού λαού κατα τον Σαϊντ Ιζ,λούδ. Πάραντα αί 
προπαρασκευαϊ της φυγής ήρξαντο. Δύο ήτοϊμάσθη- 
σαν λεωφορεία, ως μοναι ενρεΟεισαι αμαζαι, μ' όλας 
τας διαταχθεισας ζητήσεις υπο τοΰ δονκος τον Μοντ- 
πενσιέρ άμα τή βασιλίκι) άφίξει.

Ό Λουδοβίκος Φίλιππος καί η βασίλισσα Έμιλία 
παρουσιασθεντες ενώπιον της συνοδευσάσης αυτούς 
συνοδιας απεύθυναν αύτή ευχαριστήσεις θλιβερός 
και ευμενείς συναμα καϊ άπεχωρίσθησαν λαβόντες 
διαβεβαιώσεις συμπάθειας τοιαύτης, ήτις εθιξε τήν 
καρδίαν αυτών πλεΐον ή αι κολακεΐαι άπασαι τοΰ 
θρόνου.

Η οικογένεια απεσύρθη εις Τριανόν, ένθα μετέβη 
κατόπιν και η βασιλόπαις Κλεμεντίνα, ήτις καταφυ- 
γοΰσα επι μικρόν εις τον οίκον τοΰ 1C. 'Ιουλίου δέ Λα- 
στευρϊ, άπήλθε διά τοΰ σιδηροδρόμου. Άλλά. καϊ τό 
Τριανόν εφανη λίαν πλησιόχωρου τή πρωτευούση' διά 
τοϋτο και απεφασισαν νιι μεταβώισιν εις Ευ (Ειι), έν
θα νάάυαμείνωσι τήν ακολουθίαν τών συμβεβηκό- 
των. , ϋ στρατηγός Δυμάς δραμών είς Βερσάλλιαις 
ένωκιασε δύο άμαξας καϊ έδανείσθη χίλια διακόσια 
φραγκα απο τιιος φίλου του. Ευ τή σπουδή τής φυ- 
γης^ειχου λησμονήσει να εφοδιασθώσι διά χρημάτων' 
τά δέ αργύρια τών θηλακίων καϊ τό βάΧάντιον τής 
βασιλισσης τό περιέχον χρυσά τινα νομίσματα, συ
νήθως προωρισμέυα είς αγαθοεργίας, ήσαν οί μόνοι 
χρηματικοί πόροι τής βασιλικής οικογένειας.

Δαπαυησαυτες μίαν ή δυο ώρας είς τάς προπαρα- 
σκιυας ταύτης τής φυγής άπεχωρίσθησαν άλλήλων. 
Η βασιλόπαις Κλεμεντίνα και ο σύμβιος αυτής πρίγ- 

κυφ Αύγουστος τοΰ Σαξ Κοβούργ, τά τρία αυτών τέ
κνα και μια τών θυγατέρων τοΰ δουκός τον Νεμούρ 
αυαβαντες επϊ της μιας ιΐμαξης άυεχώρησαν πορευό- 
μενοι τήν είς Εύ φέρουσαυ οδόν. Ό Λουδοβίκος Φί
λιππος, η βασίλισσα, ό δούξ τοΰ Μουτπενσιέρ, ή δού- 
κισσα^ τοΰ Νεμούρ καϊ οί δύο αύτής υιοί, ώς έπίσης

?ί συνοδεύοντες αύτού; άνθρωποι άνέβησαν έπϊ 
τής ετερας αμαξης καϊ έπϊ τοΰ ενός τών δύο λεωφο
ρείων,πορευόμενοι είς Δρ;ΰ (Dreux), ένθα άφίκοντο 

εσπεΡαν· Και ούτοι μέν ήδύυαντο άπ' ευθείας νά 
φθασωσιν εις Ευ, άλλ’ ευσεβή τι αίσθημα εΐλκυε τήν 
ταλαιναν βασίλισσαν έπϊ τοΰ τάφου τοιν έαυτής τέ
κνων, όπως χύση έπ αύτοΰ τά έσχατα τοΰ αποχωρι
σμού δακρυα.. Λ

Εις Δρεΰ, έπϊ τοΰ υπερέχοντας τής πόλεως υφηλοΰ 

λόφου, κεΐνται τά ερείπια αρχαίου τίνος μεγάρου, ό
περ ιϊιακαινίσας ο Λουδοβίκος Φίλιππος ερκοδόμησευ 
έι αύτώ παρεκκλησίου καϊ οικογενειακόν τύμβον. Έ
κεΐσε κεΐται ό πρωτότοκος αύτοΰ υιός δούξ τοΰ Όρλε- 
ανς, ή αδελφή αύτοΰ Μαδάμ Άδελαΐδ καϊ ή βασιλό- 
παις Μαρία, ήτις νέα καϊ περικαλλής ούσα έτι ήρπά- 
γη ύπό τοΰ θανάτου, έκ τοΰ μέσου τών ωραίων τεχνών 
καϊ πάσης τής στοργής, δι ής περιεβάλλετο. Έυ τω 
μεγάρω έκείνω, έν μέσω τών τάφων έκείνων μεταβάς 
ό Λουδοβίκος Φίλιππος έζήτει καταφύγιου κατά τήν 
νύκτα τής 2ίης τοΰ μηνός φεβρουαρίου, τοΰ έτους 1848.

'Απεκοιμήθη εξαντληθείς μέν ύπό τών κόπων καϊ 
τών παθήσεων, ι’ιλλά τρεφόμενος είσέτι ύπό ιιπατη- 
λοΰ τίνος στοχασμού κουφίζοντας κατά τι τήν πικρίαν 
τώυ θλίφεων του' ήλπιζεν είσέτι, ότι ό έγγονος αύτοΰ 
κόμης τών Παρισίων ήθελε γείνει δεκτός, ώς διάδο
χος τοΰ θρόνου τής Γαλλίας. Ή άγγελία τής διακη- 
ρυχθείσης δημοκρατίας καϊ τής έκπτώσεως τής εαυ
τού δυναστείας έξύπνησεν αύτόν.V.Ή δουκισσα τοΰ "Ορλεανς καϊ ό κόμης τώο Παρι
σίων εΐχον ξευισθή έυ τω μεγάρω τών Απομάχων ύπό 
τοΰ στρατηγού Πετϊ (Petit), καί εγενοντο δεκτοί μνευ 
προθυμίας, έτι δέ καϊ μετά φυχρότητος ύπό τοΰ διοι- 
κητοΰ τοΰ καταστήματος, τοΰ στρατάρχου Μολιτώρ. 
Αί κυγκλίδες τοΰ μεγάρου έκλείσθησαν, άμα είσελ- 
θόντων τώυ προσφύγων. Οι Κύριοι Μορνάύ, Ιούλιος 
δέ Λαστεϋρϊ, 'Ροζιέρ δύ Νόρθ, ό στρατηγός Γουργώδ, ο δούξ δ’ Έλχιγγεν, δυο ή τρεις Κυριαι. ή άκολουθίμ 
τής δουκίσσης καί οί ευάριθμοι Έθνοφύλακες οί συν- 
ασπισθέντες αύτήν κατά την φυγήν της. συνθλιβό- 
μενοι περϊ αύτήν συνώδευσαν τήυ συμφοράν αύτής διά 
τής πιστότητός των. Μετ' ού πολύ νέα έπήλθον άτο
μα στολήν Εθνοφυλακής φέροντα. Τά έκθαμβα τών 
περιεστώτων ομματα μετά βίας άνεγνώρισαν έυ μεσιο 
τών νερελθόυτωυ τόν δοΰκα τοΰ Νεμούρ.— Ή μητρική 
καρδία τής δουκίσσης πάραυτμ τότε ένεθαρρύνθη περϊ 
τοΰ υίοΰ αύτής δουκός τοΰ Ζχιάρτρ (Chartre*).

Μετά τας πρώτας στιγμάς τής ταραχής καϊ τής 
συγχίσεως, έυ μέσω τών ιιδιακόπωυ ΐξεωυ καϊ ιιφίξεων, 
ήρξαντο σκεπτόμενοι περϊ τοΰ πρακτέου.

'Ήφειλον άρά γε νά καταβάλωσι τελευταίαν τινά 
προσπάθειαν, διακηρύττοντες τήν ιϊντιβαλείαν, 'ίνα 
σώσωσι τήν μοναρχίαν ; Ή δούκισσα τοΰ "Ορλεανς, 
ό κόμης τοιν Παρισίων καϊ ό δούξ τοΰ Νεμούρ ηύρί- 
σκοντο έυ τώ μεγάρω τοιυ 'Απομάχων' τά μήπω άπο- 
στατήσαντα στρατεύματα έστάθμευον έυ τή στρατιω - 
τική σχολή' ο ΟΒιλλωυ Βαρρωτ ήυ υπουργός τών έ- 
σωτερικών ή Βευσέυ (\ iueinnes), τό μόντ Βαλεριέν 
καί τα πρυτεταγμένα οχυρώματα κατείχουτο ύπό τοΰ 
στρατού’ πάντα ταΰτα ήσαν στηρίγματα έπιτρέποντα 
είσέτι τό έλπίζειυ. Οί Κύριοι Μορνάύ καί 'Ιούλιος δέ 
Λαστεϋρϊ άυεδέχθησαν, 'ίνα άπελθόντες συνεννοηθώσι 
μετά τοΰ Κ. Ο. Βαρρώτ.

Πάυτες ένθυμοΰνται, ότι ό Κ. Ό. Βαρρώτ δεν εΐχευ 
άναμείνει είφιξιυ όδηγιώιν, ΐνα πράξη. Άλλ’ ή άρνησις 
τοΰ Κ. Βερζτερ (Berger) καί αί τοΰ Δημαρχείου άφι- 
κι ούμεναι άγγελίαι εΐχον αποθαρρύνει αύτόν εντελώς. 
Μή φροντίζωυ πλέον είμή περί τής σωτηρίας τής δου
κίσσης τοΰ Ορλεανς, τοΰ κόμητος τώυ Παρισίων καϊ 
τοΰ ύουκός τοΰ Νεμούρ, είχε παρακαλέσει τούς Κυ
ρίους Άραγώυ, Λυνώ, Βιεςά καϊ Παγντέρρε (Pagnerre), 
'ίνα άπελθόντες διαφυλάξωσιν αύτούς άπό παντός κιν
δύνου. Κατόπιν δε ήκολούθησε καϊ ούτος τούς κυρίους 
έκείνους.

Οι άπόστολοι ούτοι τής έσχατης ώρας ύποστάντες 
το πρώτου δυσκολίας τινιις έν τή πύλη τοΰ μεγάρου 
τών Άπο/ιάχωυ, περιήλθον κατόπιν πλησίον τής δου
κίσσης. Ό Κ. Βιεστά διηγήθη τό ιστορικόν τών γε
γονότων. Ή δούκισσα ήκροάσθη μετ’ ένθερμου προ
σοχής, και τοι διατηρούσα τήυ κατ’ έπιφάνειαν γαλή 
νηυ τοΰ προσώπου αύτής. Έν τούτοις αί παθήσεις τής 
καρδιας της έπροδίδοντο δι έπιφωνήσεων σημασίας 
περιεκτικών' ιι Οποία τύφλωσις !.................Πολλάκις
»έγώ τό εΐχον είπεΐ!.................Ούδέν ήθέλησαν ν'άκού-
ισωσι! . ....................Καί λοιπόν ούδέν υπάρχει μέσον,
ιιεις σωτηρίαν τοΰ στέμματος τοΰ υίοΰ μου ;»Ό Κ. Βιεστά ε'ιχεν ήδη, παρά τήν στρεπτήν γέφυ 
ραν, διαβιβάσει πρός τήυ δούκισσαν τήυ συμβουλήν 
τοΰ Κ. Ό. Βαρρώτ, τοΰ να. ίππευση καϊ υά μεταβή είς 
τό Δημαρχείου. Τότε έπρότεινε προσέτι καϊ αλλα μέ
σα ένεργείας λέγων' «Τό παν δέν ιιπόλλυται. Άπό- 
νφασις ταχεία καϊ τολμηρά δύναται νά διαμένη τήν 
«τύχην καί να έπαναγάγη τήν ευπραγίαν. Ταχθήτω 
»η δούκισσα παρά τώ Κ. Ό Βαρριοτ, έν τω έπί τέΐτυ 
«εσωτερικών ύπουργείω' έκεί παρουσιασάτω πρός τόν 
«λαού και την Εθυοφυλακήυ τήν συγκινητικήν εικόνα 
«γυναίκας καί παιδός άπαιτουντωυ τά διαδοχικά δι- 
«καιώματα μοναρχίας φιλελευθέρου καί συυταγματι- 
«κής, και επικαλουμένων τής μεγαθυμίας τοΰ έθνους. 
«Χρείας δε τυχουσης, ναταψιτγέτω είς τήν στρατιωτι- 
«κήν Σχολήν ή είς Βενσέν, έν μέσω τών μήπω άπο- 
«σκηρτησαντων στρατευμιιτων, καϊ δοκιμασάτω δοκι- 
«μήν ύπερτάτην.«

Ό Κ. Βιεστά ένεποίησε μέν έντύπωσίν, άλλά δέν 
δεν έπεισεν.

Ο Κ. δε Μορνάύ είπε τή δουκίσση νά συμβουλή 
τόν Κ. Παγντέρρε. Άλλ’ ούτος θεωρών τά πράγμ. 
ύπ' όφιν ολως διάφορου τής τοΰ Κ. Βιεστά, ώμ^ 
γησε τοϋτο άνευ δισταγμού ούδευός. 'Άλλως τε ή 
νη εντολή, ήυ άυεδέχθη άπό τοΰ Κ. Ό. Βαρρώτ 
έπιβλέπειυ έπϊ τήν ατομικήν άσφάλειαν τής^ 
σης. Ήφειλευ άρα να άποτρίφη αύτήν τής είς τό , 
μαρχεΐον μεταβάσεως, ένθα ό κίνδυνος ήυ προφαε 
καϊ ένθα ούδεμία ύπήρχεν υπεράσπισες δυνατή, 
άσφαλέστατον πάντων ήν τό έφ' ώρας τιυάς διατρώ 
έν τώ Άπομαχείω καί τό άναμεΐναι τήν έκβασιυ ,· 
πραγμάτων. «Άλλά φρονείς, ότι δέν θέλουσιν 
«νά προσβάλωσιν ήμας ένταύθα ;« ήρώτησεν ή 
κισσα. Ό Κ. Κουρταίς, όστις συνεμερίζετο τό. φ, 
νήματα καϊ τήν γνώμην τοΰ Κ. Παγντέρρε άπεκρί) 
άπόκρισίν τινα έξ έκείνων, άςτινας έμπνέει είς Toj 
μεγαθύμους άνθρώπους ή θέα μεγάλων δυ~υχημά,τ^ 
«Αγνοοΰμεν τοϋτο, Κυρία μου, εΐπεν, τό μόνον 
«περ δυναμεθα νά βεβαιώσωμεν είναι, ότι, πριν ή 
«χρις υμών ιιφιχθώσιν, όφείλουσι νά πατήσωσιυ 
«τών νεκρών ήμών.«

Ή διάσκεφις διήρκεσεν έπί τινα είσέτι ώραν, 
ήν διαδοχικώς οί Κύριοι Άραγών, Λυνώ, δέ Μορι^ 
έξέθεντο τάς εαυτών γνώμας.

Διασκεφθεΐσα ή δούκισσα μετά τών ιιτόμων τή;1 
ραπείας αύτής καϊ συνδιαλεχθεΐσα μετά τοΰ δοι^ 
τού Νεμούρ έκήρυξεν, ότι δέν θέλει μεταβή είς τόβ 
τών έσωτερικών ύπουργεΐον, άλλ’ ότι θέλει άυαμφ^ 
εις τό Άπομαχεΐον.

'Η καρδία τής γρναικός υπάρχει ιιδιαλείπτως 
ωγμένη εις τήν τρυφερότητα καϊ είς τά ευλαβή α'ισί 
ματα. Έν μεσ<ύ τών περιπλοκών έκείνων, έν τήέ,Λ 
έκείνη, καθ' ήν έταλσντεύετο μεταξύ βασιλικού στί^ 
ματος καϊ εξορίας, ή δούκισσα έθλίβετο πικρώς, 
εγκατέλιπεν είς τό Τουίλερϊ φύλλου τι νάνου φοίνι^ 
και τινα σμικρά άλλα αντικείμενα, τά πάντα κει/ή 
λια τού δουκός τοΰ "Ορλεανς, τά πάντα βεβαίως τι 
ριαμματα τώρ έαυτής τέκνων. Έπεμφευ είς άι»α^. 
τησιν αύτών' ό δέ Έθνοφύλαξ Κ. Καβόσχ δέ Μιρ 
βίλ, εις έϊ τώυ Έθνοφυλάκων τώρ άντιστάυτων ιαά 
τής καταστροφής τών δωμάτων τοΰ πρίγκιπας, έκόρι 
σε ταΰτα πρός αύτήν.

Περϊ τήν 6ην εσπερινήν ώραν άφικόμενος ό Κ.’0, 
Βαρροττ έφαίνετο τεθλιμμένος καϊ ότι είχε λάβιι τρ 
οφθαλμών τά μέλλοντα δεινά. Έδραμεν, όπως e!t» 
ποιήση τήυ δούκισσαν τοΰ’Όρλεανς καϊ τόν δοΰκα τ» 
Νεμούρ, ότι ή προσωρινή κυβέρνησις έγκαθιδρύθη'α 
τώ Δημαρχείω, ότι ή φήμη τής είς τό 'Απόμαχέ® 
καταφυγής αύτών διέτρεχε τούς Παρισιους, καί 5η 
φάλαγξ ολόκληρος μαχητών παρασκευάζεται, ώς φι 
βαιωσαν αύτόν, νά πορευθή κατά τοΰ μεγάρου έκείΐΌΐ, 
Κατα τήν γνώμην αύτοΰ ούδεμία τοΰ λοιπού διεμινβ 
έλπϊς, καϊ πάσα συαπλοκή ούδέν ήδύνατο ιίλλο ναέ 
χη αποτέλεσμα, ή αιματοχυσίαν ανωφελή. Δεονηι 
να φεισθώσι τοΰ τόπου άπαλλάττοντες αυτόν άπόφ 
φρίκης άκάρπου σφαγής. Έπεραίωσε δέ τόν λόγοι 
αύτοΰ δούς μετά πολλής έπιμονής τήυ διπλήν ταίτηρ 
συμβουλήν τή δουκίσση, τούτέστι, υά μή έυωθή peri 
τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου καϊ ν' άναμένη.

Έκαστον τών παρόντων ατόμων έφαίνετο τότιί 
σχολουμενου περϊ έαυτοΰ καϊ τής σωτηρίας αύτοΰ.- 
Όποία τής ανθρώπινης καρδιας άθλιότης! Σπάνιέ 
εισιν οι κατά τών δυσπραγιών ισχυροί ιιναδεικνΰμ· 
νοι! Σπανιώτεροι δέ οί διαμέυοντες πιστοί 
και αφωσιωμένοι, μετά τ ή ν π τ ώ σ ι V.....

Η δούκισσα τοΰ "Ορλεανς, ό κόμης τοιν Παριειιν 
και ο δούξ τοΰ Νεμούρ έξήλθον τοΰ μεγάρου τών Άτι- 
μαΧων διά σμικρής τίνος θυρίδας έξαγούσης πρές'η 
βουλεβάριου. Ο Κ. δέ Μορνάύ έκράτει άπό τοΰ ftp' 
χίονος τήν δούκισσαν, ό Κ. Βιεστά τόν δοΰκα ταΰ^1' 
μουρ, ο δε Κ. δ Αραγών οδηγεί τόν κόμητα τών Πβ" 
ρισιωυ άπό τής χειρός. Δύο δέ ύπασπισταϊ εΐπονη· 
Διέβησαν τό βουλεβάριου μέχρι τοΰ αριθμού Ι-τή? 
οδού Μονσιού (Monsieur), κατοικίας τής Κ. δέ Μοι1· 
τεσκιοΰ, ήτις είχε προηγηθή αύτώρ.

Μετ' ού πολύ ή δούκισσα καϊ ό υιός αύτής άιαβφ 
τες επϊ μόνιππου αμαξης συνωδεύοντο ύπό τοΰ Κ· 
Μορνάύ, όστις ώδήγησεν αύτούς είς τό με'γαρον^ 
Λιγνό (Ligny). όπερ ήν ιδιοκτησία τοΰ Κ. ΜοντεΟ^'

Άυαχωρησάσης τής δουκίσσης, ό δούξ τοΰ Nef10^ 
εμεινε μόνος έν ταΐς όδοΐς, συνοδευόμενος ύπότών^' 
ριων Βιεστιι καϊ δ’Άραγέου, άυευ θεραπείας, άνιν11' 
συλου, μή γινώσκων τινι τρόπω νά διασώση τήν 
φαλήν του άπό τής άπεχθείας τοΰ λαού. Οί δύο 
κύριοι έσπευσαν νά φιλοξενήσωσιν αύτόν έν τή οιΚτ 
τοΰ Κ. Βιεστά, κατά τήν οδόν Μαδάμ. Ή νύξ 
θοΰσα έπροστάτευεν αύτούς διά. τοΰ σκότους της. 
βαίνοντας δέ δι έρήμων ένοριών άφίκοντο άγνώρι^0^ 
—Περίεργον έπιισόδιον τών άνθρωπίνων περιπετε^', 
Ό δούξ τοΰ Νεμούρ κατέλυσε τήυ νύκτα τη? 2ίηΓί· 
φεβρουαρίου εν τώ αΰτώ δωματίω. έν τή αύτή 
ένθα τήν προτεραίαν ό Κ. Παγντέρρε είχε κρυβή ® 
άποφυγήν τών άποτελεσμάτων ενός έντάγματος 
λήφεως................................. Σήμερον σοΰ, αύριον έμοΰ,· φ
δέποτε ενός .

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΓΓΑ1ΑΣ.
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^ρήλΘεν εν λεπτόν τή; &;οα;, καί ετρεξα ποό; αύτού;, καί πρό;

^■ϊου ύβρεις ή γρο 
^ουάϊτ, καί ό Γου: 
^εινε γ0·Λχόν. υ II

ΙΙν ό" ο ρ.τ·> Γαυά^οεν ύπό τόυ 
αε πλ’ζσιάζουτα, αοί είπε· «έιίώ 
, «ό'/ι, ό'/ι, υ.ή λε'γ<; τοιαύτα;

^άνη θτί ΐκινήΘη ολίγον έυ υ.·γάλγ; αγωνία, καί αφού ήγειοα 
a'JT0v,, κατεπεσε πάλιν έκ τώυ χζιρών ρου, καί έξέλαοου αύτόυ ρε- 

φρένου. Μ=“ά ταύτα ή Ιωάννα ζΘ^ζε τήυ %ειοα αύτή; εί; τόυ 
^πον αύτού, καί ειπ-υ, ότι ίν γουευρευο;. ’Εγειρα; καί πά- 
ζ,-ν αύτόν, πκοετήρ.ίίσα τό ύ.ποκάρισου. αύτού καΘρραγρέυου, καί το 
^ω,ρα αύτού ζ^τάψυ^οο^. "'Εκτοτε ού^ερίαυ έξεβαλε ^ωυήυ, καί 
ζ/ω ΐυ ρεγίστ/; είπου πρό; τό,ν κ^τϊγορούρενου· «Ίω-

ΐ^όυ,ευαες- υ τούτος. » Ποό; τ^ύτα ό κατηγορούν
pcvo; άπεκ.οί^1 ρτι εΐ/j δίκαιου, οιότι ό Χουάίτ ίρρησ§ κατ’ αύ- 
Τ°υ κρ-χτ^ν <7Ζά.λ·υΘοόυ τι εί; τήυ yjipy.. FyyjrjjpiCQj τόυ γονεινΘευνα 
^ι του κατογορούρευοΜ πρό πολλών έτώυ, καί ο>5έποτε ήκουσα

ΖΖτ·<7γορούρευου υά έκγράση απειλήν τινα κατά τοΰ Χον«ι*·  
ο φουευΘ-ΐ; πολύ ρωραλε<ώτερο; τού ^o,v?<y;, καί 5ευ, έξέπν.ευ,σςΜ 

άλλά ήρίσειαν ώραν ρετά τήυ πάλην. Ό Γουα^ευ ίν ν/η- 
καΘ’ην στιγρήυ είοον α’λτόν παλαιόν ζατά τοΰ Χουάϊτχ 

«Ιρι ^207.1,0^ qTI ό Χουάίτ ώρρησε ζρζτώυ. σκάλευΘρου εί; τήν

yjXtj'j. απως Ά.τυπτ,στ, τόν αλλά υοαίζω, ότι οέν έ-
ζτύπησευ αυτόν.»

Ό ίατοό; Κ. Α η σοί ν. « Ειν.αι ίατοο^ειοουογο; έυ Σαυίόουυ. Εί- 
ίου τό πτόύρα τού Χουάίτ περί τήυ 9<υ <ώοαυ τή; έσπε'οα; τού πα- 
ρελΘόυτο; σαβοάτου. Έξήτασα οε ττ'/.τ,'^γ,ί κερ'ι.
τούς τέτσαρ'/.ζ fjr/.y.~OkQ'j; ττρό; άρ>.7ζερ7.ν ζοϋ άοιστεοού ραστού. 
Είχε σ ή πληγή αύτη ρήζο; έυό; οακτύλου έξωτερικώ;, καί ό ΰά- 
κτυλό; ρου οέν ήδύνατο υά εύρη τό *3αΘο;  αύτή;. Τ1 όε ιίιεύΘυυσι; 
αύτή;· ήυ τοιαύτη,. ωσζε ΐΓίστεύω, qzl επροςεντ^ έκ τή; ραγ/αίοα; 
τή; παρουσιασΘΐίση; έυταύΘα πρό ολίγου. ΆπέΘαυε <?’ ό νεκρό; έξ 
αίρορραγία;, ποοελΘούση; έκ τή; ά'ιαρήξεω; εύρεία; τινά; ωλεοό; έυ 
τώ ρυ/ώ τή; κ'ζοΟία;, καί προξευητάση; άρεσον Θάνατον. Έλαβε 
$ε τήυ πληγήν έυώ ί'στατο καί έπαλαιέ.»

Μετά Ji τήυ καταΘ-σιν καί τώυ λοιπών ραρτύοων, ό άυακοιτή; 
αυεζεγαλαίωσε τήυ υπόΘεσιυ, καί οί εύορκοι έξε^ουτο τήυ έτυρηγο- 
ρίαυ «γόνο; έκ προρελέτη:» κατά τού κατηγορουυ.έυου.

Γερραυό; τι; καλούρευο; Ιωάννης BavJjpSaz, καί άγων τό 23ου 
δΤΟ; τή; ηλικία; αυτού, προσήγ'Θη εν^πιου τού λόρδου ιίηράργου, 
κατηγορούρευο;, ότι έξηπκτησε τόν ξευοοόχου Γουλλιίλρον Κιυνάρ, 
καί κατ&ικησεν εί; ζό χύζοϋ έπί τρ·ΐ; τ,αξρα^ /ώρί; νά
πληρών/} τό έυοίκιου, άναβαίνου εί; 13 σελλίνια.

Ό έυάγων έξ·:Θηκ? τά ίπόρευα· «Τήυ παρελΘούσαυ πΐ'ρπτηυ ο 
έυαγόρενο; ήζΘευ εί; τό ξ-υοοοχίίόυ ρου, καί ρε ήρώτησεν, |άν ?{- 
/ον (ϊωρατια Ji’^voiziov. 'Εδειξα, ό αύτώ έυ οωράτιου καί ήοώΐη'τα 
αύτόυ έάυ ει/ι να ρ.τακορίσζ; πράγρατά τινα. Ποό; ταύτα ό ένα- 
γόρευο; άπεκρίΘη, ότι ει/ευ εγζαταλείύ-ι άπαυτα το. εαυτού πραγ- 
ρατα έυ ζω σι^ηοο»?ρβιΐΛΧ'ρ uzaOyp, y.v.i. qzl ?.ρ.ελ)ε ya u.-zraytQp.i't(i 
αύ;ά εί; τό ξένοJo/εϊόυ ρου τήυ έπιούσαυ ήρέραυ. Αλλ’άπασα ή 
παρασκευή παρήλΘε, καί ό έυοικιαστή; τού Γνο>ρατίου ρου ούοΐυ ρε- 
τεκόρισε πράγρα. ’Έυ τιυι Ji συ·^ια)έξει αύτού ρετ’έρού ειπεν, ότι 
ήγάρασε πραγρατξία; τιυά; αξία; 100 λιρών, καί οτι εί/ε συυαλ 
λαγρατικήν 10 λιρών πληρωτέαν ρετά Jvo ήρέρα;. Μέ ήρωτησ» 
ποοσέτι πού ήδύνατο υά αυταλλαξη ξένα υορίσρατα, καί οιεύΘυυα 
αύτόυ εί; τιυα κολυρβητήυ. Έπί Ji τή 3άσει τώυ λόγων τςυτών 
παρέσ/ου αύτρ κατά τό σζββζτου καί τήυ άναγκαιαυ τρογήν. Άλ
λ’ έπειοή ρε'/ρι τή; <σπέρκ; "ού σαββάτου τά κατά τό λεγειν αύτού 
έυ τώ σ^ηροΓ^οοαικώ σταΘρώ έγκαταλειγΘέυτα πράγρατα J$v ϊρά 
νησαυ fti, ειπου εί; τήυ γυυαικά ρου νά έτοιράση τόυ λογαριασρου, 
καί υά ζητήση τήυ πληο&ίρήυ αύτού. Ά®ού J’ έυε/ειρίσθη ό λογα- 
οιασυ.ό; εί; τόυ έυαγόρευου, έξήλΘευ ύποσ/εΘεί; υά έπαυελ.Θη περί 
τό αεσουύκτιου, καί εκτοτε Jrv έπαυήλΘε πλέου. ΤΙ Ji^/tay^ αύτη 
τού έυαγοαευου αοι έπροξε'υησε ρεγαληυ άγαυάκτησιυ, καί άπεγά- 
σισα υά περιέλΘοι τά πέριξ τού ξ·νοοο/είου ρου y.ip\Q Μ τή έλ- 
πίοι ότι ήJυυά.'zηυ υά συναντήσω αύτόυ, καί καιά τύ/ηυ εύρου αύ
τόυ ευ τιυι οίυοποιλείο^. Άαέσω; J’ ήρ&3τησα τόυ οίυοπώληυ εάν ο 
'■'jy.yy'j.-y'jz ό'ίγ-ύ.εν αύζφ yp.o^ τι, καί έλαβον ωζ ν.Ίζά^ζτ,'ΐΐν^ ότι 
ού^ίέποτε ένεπιστευΘη αύτόν. 'Ο έυαγόν.ενο; ακόυσα; τά; έρ&3τήσει;, 
ά; άπεύΘυυου ποό; τόυ οίυοπώλ.ηυ, ήοξατο υά pi υβρίζη· οιό ήυαγ- 
κασΘηυ υά πapaJ&^σω αύτόυ ει; τά; /εϊ’ρα; τή; άστυυορία;.»

'Ο λόpJo; J^aao/o; ειπευ, ότι Jiv ύπήρ/ευ ήΘική τι; άρ^ιβολία 
περί τή; ένοχή; τού έυαγτρέυου, άλλ’ότι ελ-ιπου J-υστυχώ; αί νό- 
υ.ιαοι a“oJai;8t; πεοί τού ότι έξηπάτησε τόυ ευάγουτα. Έάυ ό έ- 
υαγόρευο; άπήοχετο καί εί; άλλα ρέοη καί επράττε τό αύτό, τότε 
Θά έτιυ.ωοείτο ύπό τού υόυ.ου*  άλλ’έν τή προζειρέυρ ύποΘέσει υπάρ
χει αία αόυη άπόυειξι;, ήτι; Jrv αοζεί έυοιπιου τού νόρου, Ο7;ω; 
αποοείξη, ότι ό έυαγόαευο; εζη Ji’ απάτη;.

Ό έυαγόρευο;, όστι; ούοέυ άπεζρίΘη Jιaρzoύση; τή; έξετάσεω;, 
άπελύΘη αετά ταύτα ύπό τού λόραου Jηpάpχoυ.

ΠροχΘέ; προσήχΘη ένώπιον τή; άστυνορία; τζρώ^ ζις ypau.y.7.- 
ζεύς zrtz ίυ.παρι/.Γ,ς ίζαιρία^ «'Εταιρία, τζρός ύπερά-
(jTZL'jL'j του έυ.ποοίου.» Ο ανΘοωπο; ουτο;, όνοραζόρευο; ΦρεΟερΐ- 
ζο; Φιλίππου, κατηγορείτο ότι έλαβε χρήρατα Ji' απάτης.

Κατ' άοχά; εξητάσΘησαυ οί ράρτυρες, καί
Ό uiv Έόόϊζο; Β άρτων είπε· «Τρ 7 η ίανουαρίου ό κατη- 

γοοούρενο; ήλΘευ εί; τό έρπόριζόυ ρου κατάστηρα. ώζ ypayyaziMZ 
τή; πρό; ύπεράσπισιυ τού έρπορίου Εταιρίας, ζαί ροι είπε υά κα- 
ταγοα^ώ ρέλο; αύτή; προσΘεί;, ότι έάυ κατεγραφόρηυ ρέλο; αύτής, 
Θά συυέλεγε τά Ja.viia. ρου πρό; 5 ζο?.ς "Εοωζα α’ αύτώ 11 
σελλίνια, καί έλαβον άντ’ο:ύτώυ έντυπου άπό-Ίειξιυ ετησίου avvJoo- 
ρής, καί J^00iv τά ζαΘέζαστα Jvo οαυείωυ, ορειλορέυων ροι ύπό 
τή; Κ. Βελλααύ καί τού Κ. Τάβεουερ. Μετά παρέλευσιν Ji τινων 
ήν.Ξθώυ ό κατηγορούρευό; ρε -πεσκέφΘη πάλιν, καί ροι ειπεν, ότι 
Jiv ήυυνήΘη νά λάβη ούοέυ παρά τή; Κ. Βελλιαρύ, καί ότι ελαβευ 
ενταλαα συλλήρεω; κατ’αύτής, Ji'o =Joiz? 7 σελλίνια καί 6 πενυας. 
Ά^ού Ji έπλήοωσα αύτώ ζαί τό ποσόν τούτο, ροί ειπεν, οτι ερβλλε 
υά λάβη ευταλαα συλλήύεω; καί κατά τού Κ. Ταβερυερ. ’Λείπατε 
Ji παοίστατο ύπό τό ουορα Τ’οβέοτο; Σίρ^ωυ.»

ΤΙ Ji Κ. "Αννα Βελλαρύ έξέΘηκε τά έπόρευα· «"ΐίρειλου τώ 
προεξετασΘέντι ράρτυρι 2 λίρας καί 5 σελλίνια, άτινα ελαβευ ό κα- 
τηγοοούρενος, καί ροι ε^Ιωκεν έγγραφου a-oJsiriv παραλαβής. Ό 
κατηγοοούυ.ενό; ροι ειπεν, ότι ω.υοραζετο ζαί ότι ελαβε
οιαταγήυ παοά. τού Βάρτουος, υά συλλέξη τά υπ ϊρού όγειλόρενα 
αύτώ χρήρατα.»

Ό Ji Κ. Θωράς Δόξων ειπεν· «Ειραι Jiiy0vvr^; τής Εται
ρίας, τή; γερούση; τήν έπωνυρίαν «'Εταιρία πρό; ύπεράσπισιυ 
τού έυ.ποοίου.»» Τιγυωσκω όε του κατηγορουρενου, καΘόσου εχρη- 
ράτισεν έπί τινα ypvyQv γραρρατεύ; ιςομ. Αλλ α.τζο τού παρελΘόν- 
το; νοεαβοίου απέλυσα αύτόυ τή; ύπηρεσία;, καί εκτοτε ούάερίαν 
εί/-υ έξουσίαν, όπω; συλλέγω συυοροράς έυ ανόρατι τή; Εταιρία;, 
οόώι Ά τυΆύ/ρ όώιιιύ. TWiC SV ώίό.ρατι κϋτί; 'Εταιρίας, 'll is 
παα^'ξία'ς&ΰσοι 'έντυπος «Kethljb Αβί Τ«ς έττ,σίου αυν-
οοοαϊςαΐν οΐρζι έμιρομενίαν αιτα-μνιττίραν τρύ παοί7βό·ρτ«; να- 
suS^iau. Ό ν.ατπμρούρ.ν.ιος άρια ύττ-ςοεσία;, υ,οι πα-
ΟΟ'Ττίατί τιιια; T«iy άποΈίΐίων ϊν τω γραγιΐω μου,
'/.■μ μοι »τι έΈιάμπι νά μϊταχιιριξοιμαι αύτάς ζαί εϊ; τό 
ι*;Ά«»·  ά'ΰ’ έτύπωσα εζτο?? νέα; αποίείΐει;, κώ.ύ tStayspO'j- 
τας twu πμοτίρν'ν. Ό ν.ατπμρού.μενος ούόίποτι παρουσιααί μοι 

Κίνα πϊτ,ρωθίντα ύπό τού Κ. ΤΜρτονος, ένώ ϊ ’έντυπος ά- 
πόφιξις τις παοαίαήίς τύν χρ'αματν,ν τούτοιυ ^έοει ζατωθεν ώ; 
ύπογοαιρτ,'} τάς εξΐς As^st;*  Αντί τού γριιμματεως Θωμά άίζονος.ν 
'Εγί> όαω; όευ εοων-α. αύτώ ποτέ τοιαύττ.ν τινά εξουσίαν, ζαίόσον
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ούτω καί εί; τήν Τ’ωσσίαν ή τή; πάλης tojv λί ουζ ί κω υ, JiaTzs- 
Jάσεις άργότέραι έξ ί'σου σπαραξιζα ο υιοί. ΚαΘ’όλα; ο- τά; ζυρια-

Ται εί; τήυ Μόσχαν, τήν αγίαν πόλιν, συναΘοοιζον.ενοι έπί τού πά
γου τού σχ-Jov ύπό τά τείχη τού Κοευ.λίυου ποταρού. ΧίλιαJz; 
Θεατόλν πληοούσι τά; όχΘα; τού ποταν.ού, καί πολλά στοατιωτικά 
αποσπάσρατα JiaT^povTi τήν εύταξίκν έν.πουίζοντα τό πλήΘο; άπό 
τού υά Jιaτaoάξη τήν έοοτήυ.

Όρήρου. Οί ό.Θληταί Jiav.iToovv.ivoi ν.ε το βλίνυ.α, ποοκαλούνται 
Ji επαυειληρρένων δαναύσων ύνο-ωυ, χειοοκοοτούντων τώυ Θεατώ'.’5

«Μετά ταύτα σχηρατίζουται ολίγου κατ'ολίγου σώρατα έζ πεν· 
τήζοντκ έως εκατόν ατόυ.οιυ, οιοικούυ.ευα έκαστου υυ’ ενός πεοιω. 
υυρου ραχητού, καί ούτοις όλη ή έπιγάν-ια τού ποταρού καλύπτε
ται από συρρορία; ύιακεκοιρένων α.Θλητώυ έτοιν.αζον.-υωυ Jia. τήυ 
γενικήν πάλην.

»Οί Juo άοχηγοί έκάστου σώρατο; ρετά τά; ραζρόΘευ άπο^εινο · 
ρευα; ύβοεις πλησιαζουσιυ ό εϊ; τόυ ϊτεοου, καί άγού έξαντλήσωσι 
τήν Tzrtyr,'j zorj λο·.όα'π.ί>)νζ'Λ'21 IrziniNZO'jnvj ό y.z'j ν.ν.ζν. τού Ji, πει- 
prAy.-'jQt ν.ρ.οι^α.ίωζ, 0-άζ Ιτζί'ρίύ'Ληι yv.z'y.7.~v. τζαωτον y,rj- 
τζτ,ρ.αζα, οίτ. (T'j'jzpiyo'j^L πολλλακι; καί σιαγώυας ζαί οε.Θαλυ.οΰς 
έκβαλλο νσιυ.

υΈπειτα άοχίζεί γενική συρπλοκή ρετ ά?. ιστεύτου ραυίας τά Ji 
όπλα, ποέπει υά εϊτο>ν.ευ, άπκγοοεύουταΓ αλλ έπειβή τοίς έπιτοε- 
πεται υά οέοωσι εί; τά; J-ξιά; πύκτα; χάλυζα. ή τεράχιου ξύλου, 
ενίοτε συρβαίυει, όίσ“ε έκαστου κτύπην.α αυτών υά έπι^έοη ή Θοαύ- 
σιν τινός ρελους ή καιοίαυ πληγήν,

»ΤΙ πάλη Jiaoz-t ρέχρι; ότου οί Θεαταί αναχωρήσωσι· ταύτη; J5 
όιαρκούση;, συνεχώς άποσύοουσιυ έκτου πεοίου τής ράχης JojJ-za 
ή J5κaπivτε πτώαατα. Πεοί Ji τώυ ούκ ολίγων πληγωρέυωυ ράλ- 
λου ή ήττου καιοίω; aJιaγoooύσι καί τού; ά.ρίνουσιυ, ίύο: οί iJiot 
φοουτίσωσι πεοί εαυτών. Οί τετοαυρατισρένοι καί ή καΘηραγρε’υη 
χαών παριστώσι Θέαρα ωρικώοες. 'Όσου Ji Jia. τού; Θεατά;, ούτοι 
μαίνονται J^^ZeJoCovTs; άοκετά, πάντοτε όρως ρε τάξιυ καί ησυ
χίαν, Jioti πάσα όήξις έγειοου.ε’υη ρεταξύ τωυ τιρωρείται αύστη- 
ρωζ. Βεβαίως πρέπει υά επικρατή ή ησυχία ζαί ή κοσριότη; εί; 
τάς έΘυικάς έοοτάς τώυ Μοσκοβιτών.

«Έστεοου άπό τού; αγώνα; τούτου; τής απόκρεω, οιτινες είναι 
τό ώοαιότεοου καλλώπισμα αύτής, εοχεται ή τεσσαρακοστή, ήτι; 
zaJiJpuii ρίαυ περίaJoυ εγκράτειας καί νηστείας αυστηρά;, εΐ; τό 
ύιάστηαα τή; όποιας αόνου οί άπιστοι τολρώσι υά 0iaTZiJa.ao)7i.

»Δ'.αρζούσης τής τεσσαρακοστής, ό άληΘή; 'Ρώσσο; Jiv τρώγει 
ούτε κοίατα, ούτε ώά, ούτε γαλακτούχόυ τι φαγητού, καί ή ρόυη 
αύτού τοοφή, καΘ’ όλου τό Jia.aTflpa αύτής, καλ’ ήν ρόυου άπαξ τής 
ήρέοα; τοώγει συνισταται άπό άλευρου, όσπρια καί ίχΘύς Ji’ ε
λαίου ^ρουγορενους. Είναι βέοαιον, ότι y.'Azu. τό Πάσχα ανταρείβε- 
ται έζ τής υη^είας τώυ τεσσαοακουτα αύτώυ ήρερών, καί εντός οκτώ 
ήαεοώυ έπαυαγεοει εί; τήυ πρώτην του κατάστασιν τοί> ζαΘυστε- 
ρηρέυου στόραχον αύτού.

«Έιια σηρανη ό άυαγγέλλωυ τήυ άυάττασιυ ρίγα; κώίων, πάυ· 
τε; κάΘηυται εί; τήυ τράπεζαν, καί ζαταβροχΘίζουσιυ ώσεί έξ άόη- 
^αγίας επασχον. Εκαστην εσπέραν τώυ οκτώ πρώτων ήρεροίυ υ
πάλληλοι τή; άστυυορία; oJfl/ovvrs; ρεγαλας Φορτηγά; αραςα; πε
ριέρχονται είς τάς αγυιάς Jia υά γορτώσωσι τά Θύρατα τή; αυη- 
^ιαγίας καί κραιπάλης τού Π·ασχα. Ααος, εύγενεΐς, στρατιώται, ό- 
λαι αί τάξει; συγχέονται αύελ^ιζώς είς τήν ελεήρουα άραξαν, ή ο
ποία ησύχω; τούς ρεταγερει ρε^ρι. της φρουρά;, όπου ρευουσιυ εως 
ού άυαλαβωσι τά; Jvvapst; των, Jia υά έπιστρέώωσι κατ’οίκου καί 
έξακολουΘήσωσι παλιν έκ νέου τήυ κραιπάλην.

»Οί έν Tsi; άγοοϊς μείύοντες, έπειώή ούίείς φροντίζει περϊ αύ- 
τών, oi-jo^luys; αοίτωνται έπί ττ,ς χιάνος, χαϊ ποϊιοί έξ αυτών <Jsv 

εγείρονται πλέον.
νΤοιούτος είναι ό τρόπος τού ίιασζ.ίάζίΐν έν 'Ρωσσία, ώστ» 

ν^αίξοαίν, ότι ό γώρα αύτη §εΐται πρός ποί.ιτινφ ζαί άΆ.ιων 
αεγαλιαν μεταρρυθμίσεων.»



196 0ΒΡΕΤΤΑΝ1Κ0Σ ΑΣΤΗΡ. ΜΑΡΤΙΟΤ 27, 1862
μΑΡΤΙΟΪ 27,1862·] Ο Ι’.ΡΕΤΤΑΝ!Κ()Σ ΑΣΤΗΡ 1ί)7

Ο ΚΟΜΗΣ ΦΑΑΧΩΑΤ.
Ό κόμης Φλαχώλτ Δελα-Βιλλιαρ- 

δερτ,, ό ττρεσους τού αύτοκράτορος τώυ 
Γάλλων, ό άυτικαταστήσας τόυ κόμητα 
Δέ Πέρσι ^νύ παρά τή Αύλή τού 'Αγ. 
Ιακώβου, έγευνήθη είς Παρισίους τήν 
20 άπριλίου 1783. Διπλωμάτης επιδέ
ξιος, φίλος επιστήθιος ζαί ςτ,ριγμα τής 
Νεαπολεουτείου οικογένειας, άυεδεχθη 
κατά τό 7 ο έτος τής ηλικίας του ύπη- 
ρεσίαυ ούχ ήττον επίδοξον καί επί
μοχθου πάσης άλλης ύπευθύυου έυ τη 
κυβερνήσει τής πατρίδος του υπηρεσίας.

Ό πατήρ αύτού, στρατηγός έυ τώ 
γαλλίζω στρατώ έπί τής μοναρχίας 
τώυ Βουρβώυωυ, έκαρατομήθη έπί τής 
έπαναστάσεως· ή δέ μήτΥΐρ του, Siav.r.- 
χριμίνωυ προτερημάτων ζαί παιδείας

όμως επισημως υα φυγν? εκ τής 
λίας, όπου δέν επανήλθε πρό τού ] 
Καί μόλις κατά τό 1830 έπαν-)^"

θυγατέρα 
διακεκριμ 
Κέιθ. Το

pot Γάλλοι.
πολλοί άλλοι έπ 
γθη τά ποώτα

Δεχαπεντα,ετής δε γενόμευος ζατετάχθη 
είς σώαά τι Γάλλων εθελοντών καί 
συυώδευσε τόν πρώτον ύπατου είς τό 
πεδίου τού Μαρεγγου. Παρευρε'θη δέ 
καί είς πολλάς άλλας μάχας τής Αύτο- 
κρατορίας, οιον είς Αύστελλιτς, Φρή- 
λαυδ καί Βάγγραμ. Μετά δέ ταύτα 
έχρημάτισευ υπασπιστής τού στρατη
γού Μουράτου, τού Βερθιέ καί αύτού 
τού Ναπολεοντος. Τό δέ 1813 έπρο- 
βιβάσθη είς τόν βαθμόν αξιωματικού 
τού ιππικού ένεκα τής είς τήυ κατά 
τής 'Ρωσσίας έκστοατείαν άοίστης αύ
τού διαγωγής· κατά δέ τό αύτό «τος 
μετά τάς εκδουλεύσεις του είς τήν μά-
χην τής Δρέσδης είς τόν βαθμόν xwj- 
ματάρ-χ&Δ μετά τού τίτλου κόμητος. 3^ 
Παρευρέθη δε καί εις τήυ μάγτ,ν ττ,ζ -3 
Λειψίας ζαί τού Βατερλώ. Κατά δέ 
τάς τελευταίας ήμέρας τής έζατουθη· 
μίρου δυναστείας δυναστείας ύπεστή- 
ριξε σταθερώς τόν Λουκιανόν Βουο- 
πάρτηυ, συνηγόρων ύπέρ τών δικαιω
μάτων Ναπολεοντος τού Β'. Τά πολλά 
στρατιωτικά αύτού προτερήματα πε- 
ριεποίησαν αύτώ τήν τιμήν τού νά καταταχθή 
μαν.ρω ζαταλόγω τών ν.ντο'/.ρν.τοριν.ών στραττ,γ 
είσιν άναγεγραμμένα έπί τής θριαμβευτικής άψί 
τά Ήλύσια πεδία τών Παρισίων. ΊΙ πτώσις

11 ΑΪΤΟΥ ΕΞ0Χ0ΤΙ1Σ Ο ΚΟΜΗΣ ΦΛΑΧ11ΛΤ.

υψηλότεροι έκ τών κορυφών 
τοτυ θέαν μεγαλοπρεπή, περι- 
λαμβάνουσαυ τόν κόλπου τοΰ 
Άγ. Γεωργίου, τάς διακεκομ
μένος άκτάς, τά διάφορα άκρω- 
τήρια, την σεμνοπρεπή κορυ
φήν τοΰ όρους Λιβάνου, τάς άγριας· αύτοΰ φάραγγας. τούς 
σκοτεινούς αύτοΰ πιτυώνας, τας 
επ' αύτού πολυαρίθμους κώμας, 
τα έχυρα αύτοΰ μοναστήρια καί 
τας χιονοσκεπείς αύτοΰ άκρω- 
ρειας, εφ' ών επαναπαύονται 
νέφη.

^σιμεύει μόνον διά μικρά 
Ζλοΐα, τάδ( μεγάλα άγκυρα-
Ρολού σι πέραν αύτοΰ έν τω |ολ’’’?’ e‘? ΰδατα βάθους 6— I I

'Εκ τής πόλεως ταύ- .τό 1840 ίξωσαυ οί Άγγλοι
διά τή1' Ρια<' τονι' KaTtXovTa<: 
αύτήν τότε Αιγυπτίους.

Ιάατά τά τελευταία τρόμε pit
αυμβάντα έυ τή Συρία οί κά- Ζ
τΟικ°ι τής Βηρυτού Μαρωυΐται -
^οηθέυτες άνεχώρησαυ είς A- 
γ(ξάνδρειαυ, οί δέ κάτοικοι Εύ- 
ρωπαΐοι κατέφυγου είςτά πο- 
ξερικά ευρωπαϊκά πλοία τινι 
γρόπω ό Κ. Μουρέ περιγράφει .< '
τήν πόλιν ταύτην"«Ή θέα, λέγει, τής θέσεως rijf Βηρυτού κα.ί μάλιστα άπό 
τ|-)ς θαλάσσης είναι καθ' όπερ- \
βολήυ ωραία" τό άκρωτήριον,
’φ" ού κεΐται, είναι σχήματος ' x * Ac .
τριγωνικοΰ. ή κατά κορυφήν
ηωνία τοΰ όποιου έπεκτείνεται .Λ■
ύκίτρία μίλια είς τήυ Μεσό- :
Νίίον, και ή βάσις αύτού ορί-
ζεται άπό τούς πρόπούας τοΰ 4(/3<ίΐ'ου, έκ δέ τώυ πλευρών ή 
μέν δυτικονότιος είναι άμμώ- 
δης, όμοιάζουσα έρημου, ή δέ 
Ιντικοβόρειος όλως διάφορος. '\ «
Το παραθαλάσσιου σχηματί- 
ζεται έκ σειράς ιϊτάκτων καί
βαθέως διεσχισμένων βράχων, ' Λ
-καριστανόυτωυ μυρίας άλλο- ,l\w
κότους μορφάς. Έδώ βλέπει 
τις σπήλαια βαθέα καί σκότει-
νά, έντός τών όποιων κυλίονται . c.xV \'wS®τά κύματα μετά, βρηχυθμοΰ 
μακρόθεν άντηχούσης βροντής, 
εκεί άπορρώγες, βράχοι μεμο- 
νωμένοι καί μεγάλα βάραθρα, ττερΐ τά όποια ό λευκός άφρός 
τών κι μάτωυ άναπηδών είς ι- ψ-ος σχηματίζει ΰετόν, ού αί 
σταγόνες προσβαλλόμενοι ΰπο τοΰ ηλιακού φωτός άπαστρά- 
ττουσιυ ώς άδάμαντες, οπι- 
σθεν δέ τών βράχων τούτων τό 
έοαφος άνυψούμενον βαθμηδόν
ini ίυ μιλίου άφικνεΐται είς ϋ- ' - , <
ψος 200 ποδώυ, άνά μέσου δέ · ~ ---------------- -—"
τοΰτοιούτου παραθαλασίου κεΐ
ται ή πόλις, κατ' εμπροσθευ
μέν συγκειμέυη έκ πυκνώς συμπεπηγμέυωυ οικιών, πε- 
ρικυκλουμέυωυ υπό άθλιου παλαιού έτοιμορρόπου τεί
χους, καθ' οπισθευ δέ μέχρι τής κορυφής το>ν υψω
μάτων ύπό πλήθους έπαύλεωυ ζωγραφικωτάτωυ καί 
αγροκηπίων πολυδέυδρων, έπεκτεινομένωυ είς μήκος 
επ' άμφότερα δεξιά τε καί άριστερά" πορρωτέρω δέ 
τούτων φαίνονται τά δάση τών σηκομορέιον, καλύ- 
πτοντα όλας τάς εινωφερείας καί κατά διαστήματα 
ιωικίλούμενα διά τιυων ώραίωυ φοινίκων καί πένθιμων 
κυπαρισσίαν.

το διάστημά 
του ευυμφεύθη 
υην, τήυ μουογί 

μονήν ζληρουόμου Τ9* 
^άρχιυαυαρχου λόρό\ 
ίιου τής πολιτική; 
ιετά τήυ έπιστροφήντ^ 
ζ έσταί» ιπίτε.· ίνίρ3 
",ς στρ'/.τιωτι.ν.ηζ. Έυ 
ΰ.Ά.α pvj TJ/-JV., 
ά·ζτοτε τ, φτ.γάς to-j 
ίου τώυ 7Γ«ριοριστΐχ^ 
: νόμων. Διωρίσθη 
; είς Βερολίνου, καί Ε;.

Κατά ό 
διατριβή;

τικου ως το
Γερουσία ΰε:

Βιέννην
1842- 4;

T'c"' .u, κ/TQ T0j
Έπί Φιλίππου ήτο πρΟν> 
•ίς τήν οικίαν τού δουζ^ 
οτε έτιμήθη διά τού ς·^ 
όνος τής τιμής. Μετά 
ν τής Ναπολεόντειου <JU. 

■είας, φυσικω τώ λόγω, έπρεπε

ωυ θιασωτών αύ· 
Όίη τού ποέσβεω;

φίου του 1860.

S χαι ίζτοπ α^’σιωαΐ.
>'J ε>Τιμοτ^ 
'^'^ε αέ Ti 'tZl’jjj

Η ΒΗΡΥΤΟΣ.
ΊΙ Βηρυτός είναι πόλις πα

ραθαλάσσιος τετειχισμευη, κει· 
μένη είς κόλπου τινα της Me- 
σογειου, 5/ αιλια μακράν 
Δαμασκοΰκιιι τρία μιλιά ττρός 
νότου τοΰ ακρωτηρίου Βεϋρούι, 
Ό πληθυσμός τωυ κατοίκων 
αυτής αμφισβητείται, ί·π' αλ- 
λων μέν υπολογιζόμενος έκ 12 
χιλιάδων, ύπό δέ τοΰ Μουρμ 
ιός ιιυαβαίνων εις 45,000, εζ ωιι 
τό τρίτοι’ Μουσουλμάνοι, τάέί

δύο τρίτα Χριστιανοί, Ιουδαίοι καί ξένοι. Ή περιφέ
ρεια των Tetycop αυτής είναι τριών μιλιών, τά δέ εξα 
τούτων προάστεια ισομεγέθη τή πόλει. Ό λιμήν ττρ 
πόλεως ταύτης υπερασπιζόμενος ύπό τίνος μώλαι

Ο ΚΥΡΙΟΣ Δ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΠΣ.»Ή παλαιά πόλις, κειαενη παρά τόυ αιηιαλόν, κα
τακλύζεται ενίοτε ύπό θαλασσίων ύδάτων εν ωρα τρι
κυμίας, προερχόμενης άπό τοΰ βορρά. Ό μικρός αυ
τής λιμήν κεΐται μεταξύ ενός προεχοντος βράχου καί 
ενός μεμονωμένου πύργου. Τά τείχη τής πόλεως, τα 
όποια ποτέ δεν ήσαυ στερεά, είσί τήν σήμερον άχρη
στα, παρεμποδίζοντα δέ μόνον τό εμπορίου, διά το 
όποιου οί Τούρκοι άδιαφοροΰσιν. Αί οδοί αύτής εισι 
στεναί, σκοτειναί, βορβορώδεις, κακώς εστρωμεναι, 
όρθιαι καί σκολιαι, αί οίκίαι λιθόκτιστοι, έχουσαι αι

Ο ΚΎΡΙΟΣ Δ. ΒΕΡΝΑΡ- 
ΔΑΚΗΣ-

Δέυ υπάρχει αρετή ύφηλο- 
τέρα τοΰ πατριωτισμού" ό ύπέρ 
πατρίδος θυσιάζωυ ή θυσιαζό- 
μενος πάντοτε μετά ταΰτα έκ- 
τιμάται παρ' όλοις τοΐς εθνεσι 
παρ' όλων τών ιστοριογράφων 
ώς μύγας ευεργέτης τών επερ- 
χομέυων γενεών, ώς προστάτης 
τών συγχρόνων του, ώς άξιος 
κληρονόμος τοΰ ονόματος τώυ 
ένδόξωυ τής πατρίδος αύτοΰ 
ηρώων. Εύγενες τι ύπάρχει έυ 
τή καρδία τοΰ γνησίου πατριώ
του, όπερ χαρακτηρίζει αύτόν 
τών λοιπών ιίνθρώπωυ, αδιά
φορου ποια ή κοινωνική θέσις 
αύτοΰ" αρκεί υά. ήυαι ειλικρινής 
καί δέυ δύναται ή υά ύφωθή 
ύπεράνω τής λοιτιής κοινωνίας, 
καθότι, διανοητικώς περιστρε
φόμενος φυχή τε καί καρδία, 
προς μονού τό μεγαλεΐον τής 
πατρίδος παραδίδεται είς πράγ
ματα, απομακρυνόμενος τών 
μικρορραδιουργιών και τώυ ά
καρπων κενών φράσεων τών 
λοιπών άνθρώπων, αίτινες χρη- 
σιμεύουσι μάλλον ώς χρώματα 
τοΰ χαμαιλεοντειου αύτών χα
ρακτήρας ή πρός πραγματικήν 
τινα "κοινήν ή ιδίαν ώφιλειαν. 
Οί άναγνώσται ήμών, δέν άμ- 
φιβάλλομευ, ότι μετά τέρψεως 
ού μικράς θελουσιν ίδεΐ σήμε
ρον ενταύθα τήυ εικόνα ενός 
τών τοιούτων σπανίων άνδρώυ, 
ενός τώυ μεγαλειτέρων εύεργε- 

τών τί}ς Ελλάδος, οίτινες πολυταλάυτως (προίκισαν 
αύτήν μέ σχολεΐ ι, βιβλιοθήκας καί όπλα, τούτέστι 
τοΰ έν Πετρουπόλει κυρίου Δ. Βερναρδάκη. Άν σήμε
ρον μόριοι έλληνόπαιδες εύλογώοι τών Ζωσιμαδων 
καί Καπλανών τά ονόματα, (τι πλέον οίτε τής δού
λης καί έλευθερας Ελλάδος θελουσιν εύλογεΐ τά τοΰ 
Σίνα καί Βερναρδάκη.

Τήν εικόνα τοΰ περικλεούς τουτου άνδρός παραθέ- 
τοντες σήμερον, ούδεαίαν προτιθέμεθα νά δώσωμεν 
βιογραφίαν, καθότι καί τούτου ή βιογραφία είναι ως

II I X ΙΣΙΑ ΧΙΛ ΚΑΡΧΊΔΩΧ. i"ios π σε'"'?'.)



Ο ΒΡΕΤΤΛΝΙΚΟΣ ΑΣΤΤΙΡ.ή’τωι» ττΧείστωυ α’ιταταιττατων 'ΕΧΧήυωυ <ι~\ου~άτη' 
τοΰτ.στϊ «Κατα—αΧ(ύσαντ(? με του' Ιαίμουας, τά 
τεΧώΐ'ΐα καϊ τας ττροΧηφεΐΐ τί}; τουρκοκρατειαΐ, εξ- 
Γλ/’ου ΐ'ίκηταϊ, ίξηΧθοτ άντρες ελεύθεροι, άττε^ήμη- 
σαν εις τό εξωτερικόν καϊ (θησαύρισαν διά της αυτοί- 
τυχούσηγ ικανότητας.') Τοιαυτη είναι ή βιογραφία 
πάντων σχ((όν των πλουσίων ομογενών, ττλην ό τοΰ 
κυρίου Bepvapcάκη βίος (ξ(ρχ(ται τοΰ γενικού κανό
νας, άφ' ης (ποχης λαμβάνει, ούτως είττεΐν, πολιτικόν 
τινα χαρακτήρα καϊ γίνεται γνωστός είς τό Πανελ
λήνιον διά τοΰ (ξιδιασμένου αΰτοΰ πατριωτισμού, διά. 
των μεγαλεπηβούλων ΰπερ τοΰ μεγαΧείου της πατρί
δας σχεδίων του, άφ' ης εποχής ήρξατο εκκεΡων τους 
θησαυρούς του ΰπερ αΰτής. Πλεΐστοι άλλοι τοιν Ελ
λήνων επλουτησαν κα'ι ΰπι-ρεπλουτησαν, πλην ο πλού
τος αυτών έχρησίμευσε μάλλον, 'ίνα γίνωσιν ετι ασή
μαντοι ή ο,τι ήσαν πρό τής εποχής τοΰ πλούτου αυ
τών. Ευδαίμων καϊ τρισευάαΐμων ή Ελλάς, civ καϊ 
άλλα ώς τόν Βερναρίάκην γέννηση τέκνα' τό μεγα
λείου αΰτής τότε οΰΒεμία ανθρώπινος χειρ θέλει δυ- 
νηθή να κατακρατήση.

Η ΕΝ ΙΖΠΑΝΙΑι ΚΑΡΧΗΛΩΝ.

ούτος συγκοινωνεί μετά τοϋ ποταμού Σηγούρα 9ιί> τή; όιώρυγο; 
Λορζα;. Α-/ΐ·/.7./.ύγθτισχ-/ ο εζ νέου ποό τινων έτών i-j αυτή χαί τά 
όποια τό τι-λι.ν.ι ν. Καρχιό τιιζι i-ji-j.rj-.To μεταλλεία αυτή;. Ή Καρ 
χτ,όοι: αύτη, ζυριευδεϊσα jt-j τοϋ Σχυπίυνο; τό 2 ί 0 π. X., ζαδ' ην 
=-~o/i,-j -/m.T’j. ττ,-j υ.-j.o-.-joi'j.·. τοϋ Λι."ύου τ,-.ο η πλονσ'ωτέρα πόλις 
τοϋ κόσμου, ζατεόαγίσδη άζοζοΰ0..ί ύπό των Γότδων ή ό4 σημε
ρινή αυτή; επισημότη; α,ργιτυ,ι από Φιλίππου τοϋ IV. Περιέχει 9'1 
κατοίκους 33,000, ε; ο,-, οί πιιΐττοί είσϊν άζιεϊ; θΰ-ju-j, τγοι-ιο- 
τζοιοι ζαί ζατα.σζευασται ζαναβοπάνων. Σι9τ,ϊλ9μομιχ'ή όέ γοου.ατ) 
ν.τό τίς πόΖεω; τι/.ύττ,;. ΐ/αυμ.ί-.τ, uz.it τής γοαμμής τής Άλιζαντη; 
κατα το Αζοζσ.του. παρΐχει αυτί ευδεΐαν συγκοινωνίαν μετά τίς 
Μαόρίτης.

Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΤΗΣ ΟΥΑΛΛΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΝ
ΤΗΝ ΓΕΦΤΡΑΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑΝ 

ΕΙΣ ΚΑΝΑΛΑΝ. ·
, Έκ τών ένταίς υπ αριθμόν 200 καϊ 20 1 σελ'σι δύο 

εικονογραφιών η μεν παριστησι τήν τελετήν, καθ' ήν 
ο πριγκιφ· της Ουαλλιας κατά τήν είς Καναδόν έπί- 
σκε-φιν αΰτοΰ τω I860 εθεσε τόν τελευταίου ακρογω
νιαίου λίθον τής γιγαντιαίας στήλης, έφ' ής βαίνει ή 
επι τοΰ μεγάλου ποταμού τοΰ Άγ. Λαυρέντιου κυλιν
δρική γέφυρα Βικτωρία, ή δετήν κατά συνέπειαν προσ- 
άραξιν τοΰ τελευταίου ήλου έπϊ τοΰ κυλίνδρου αΰτοΰ.

Αποβας ο πριγκι-φ τήν 2’όην αΰγούστου I860 είς 
Μοντριλην τοΰ Καναδά, διηυθύνθη κατά πρώτον μεν 
είς τήν βιομηχανικήν έκθεσιν, ήν καϊ ήνέωξεν ακο
λούθως δε μετεβη εις τον μεγαλον σιδηρόδρομον 
Ι^ρουγκ, οπού μεγα πλήθος θεατιον περιέμενεν, ίνα 
ίδη τήν κατάθεσιν τοΰ τελευταίου ακρογωνιαίου λίθου 
τής στήλης τής γέφυρας Βικτωρίας. Παρά τή θέσει 
τής γωνίας, βΐ; ήν 'έμελλε νά τεθή ό λίθος, ήν έγει- 
γερμενον σανίδωμα, είνωθεν τοΰ όποιου έκρέματο ό 
'''ι^0’’ μ^'β-βάς <ε ό πριγκι-φ μετά τής συνοδίας αΰ- 
Ύ°ΰ^πι τοΰ σανιδώματος, ο άρχιτέκτων τ μ γέφυρας 
Κ. "Οδγης προσήνεγκε τιΰ πρίγκιπι άργυροΰν μυ- 

καϊ τό μεν αναγκαίοι' μίγμα τοΰ γύ-φου ήτο 
ηύη ΰπεστρωμένον, οΰχ ήτταν όμως λαβών ό πρίγκιφ 

eT,1 ΐ7Γί τ"^ μυστρίου διεσπόρπισεν αυτό έπϊ 
του ή^η έστρωμένου, είτα, κατενεχθέντος τοΰ λίθου, 
ε.,ληξεν αυτόν τρις δια ξύλινου σφυρίοι·. Συντελε- 
σθέντος δε τοΰ έργου, ξητωγραυγαϊ άνηγέρθησαν ά- 
πανταχοθεν.

Μετά ταύτα ό πρίγκιφ, άναβάς έπϊ σιδηροδρομικής 
αμαξης, ειήλθε τόν κυλινδρικόν σωλήνα μέχρι τοΰ 
κέντρου, ^όπου πεξεΰσας προέβη έκ μιας θυρίδος τοΰ 
κεντρικού πύργου, ινα κατοπτεύση τόν κάτωθεν ρέοντα 
ορμητικόν ποταμόν, περιεργάσθη δέ καϊ τάς έξωτερι- 
κας πλευράς τού κυλίνδρου, τοΰ όποιου τά δύο εκατέ
ρωθεν^ άκρα έφαινοντο ώς έκ της μακράς άποστάσεως, ως λήγοντα^ είς λεπτούς μετάλλινους καλάμους. Λεν 
εξεπλάγη δε τοσοΰτον διά τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου, 
οσον ι ια τήν σόλληφιν τής ιδέας τοΰ ότι τοιοΰτόν τι 
ήτο κατορθωτόν.

Ενταύθα τέσσαρες ήλοι είχον άφεθή άπροσήλωτοι, 
τους τρεις εκ τών όποιων τότε προσήλωσαν δύο έργά- 
ται, τον δε τέταρτον άργυροΰν τοΐτον αΰτσς ό πρίγ- 
κιφ-. Λαι τουτου δέ τοΰ έργου συντελ-. σθέντος όλη 
η συνοαα έπεραιώθη είς τό έτερον άκ,ον τοΰ σωλή 
νοτ, οπού ο Κ. Βλακουελ, εν όι όματι τής εταιρίας τοΰ 
μεγα ου 1 ρουγκ, προσήνεγκε τώ πρίγκιπι ώρσΐον 
χρίσουν μεταλλίου πρός άιάμνησιν τής πράξεως.

Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΤΗΣ ΟΥΛΑ ΑΙΑΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ.—Ό πρίγκιύ τίς 
Οΰα).ζία; άπιίιίάσβτς είς Αίγυπτου τίυ 1>;ν τοϋ λίγουτος αηυός, 
όπου ό «υτιαασόϊϋς ύπ’'Τ·'γζ5ο αΰτόυ, όις όιάίοχου τοϋ ίοετταυικοϋ 
ττίραντος, ϊ.ίτ.-ι ινο.ιπϊις. Ό rpiyzTp αυτός έπετζΐφ^η τάς Τΐυρν.μί- 
9ν.; και. άυίβη άβοί,9»τος εί; τίυ αεγάΰζυ, όπερ ίίόυτες οί "Αραβες 
•ςεπί-άγοταυ. Διά τοϋ τίά’γοάϊου όέ ααυϋ-ζυοα·υ, ότι τίυ 1 3<υ τοϋ 
αΰτοΰ ρ,ΤΙυός ό πρίγΖι-ί ά^ίζετο εις Σιούτ, όί·υ5υυόρ.ευος πρός τάς 
π»τ/ά; τοϋ Νείΰου.

Ο ΙΣΗΑΙΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ. — Κατ’ έπιστοζζυ τίυα ές Άΰεξαυ- 
όρ-ίας ό άυτι.βα-ϊί).ίΰς Τίς Αίγυπτου ίτο είς Καίοου πεοι τά αετα 
τοϋ ).ί?αυτο; ρπιπ. *11  αΰτοΰ ύ'^οάότος εκααε συαοωυίαυ αετά τίς 
εταιρίας, τίς άναΰαβοΰτος τίυ τοαήυ τοϋ Ίσίαοΰ τοϋ Σουέζ, ίϋα /ο- 
ρτ,γέττ; 30,000 άυόριόποιυ όιά τάς έπϊ τοϋ ίσ9ιζοΰ έογασίας ύπό 
τόυ όρου, ίϋα ί ιτάιρία τρέγρ τοϋ; αυόρώπους καί όίόρ είς τίυ ζυ- 
βε'ρνητιυ ρηυιαιου ρΐϊτόόυ 40 Φοάγ. όί’ έκαστου οί’τοαου. *Ο  πατσάς 
Οά πλςριόσρ αΰτοΰ; ώ; στρατιάιτας κατά τίυ ίκαυότητα καί τίυ έο- 
γασίαυ έκαστου καί άρέσως ίρχισε καί η τώΐογί), τ, υ,νΛ.ο-j ή τοα.- 
τοΰ.ογία τώυ 30,000 άυΟροίποιυ, οίτϊυες άααβάυουται έκ τώυ γω- 
pia-j. Μέ^ρι τοΰόε, ό>; λέγεται, έ/ορςγίΟςσαυ 10,000 άυΟρ. καί 
αετ οΰ πο).ΰ Οά ιίυρ.π).·<ρωθί όζόζλςρος ό άοιΟαός, ‘II έταιοία αύτη 
έαισθιοσευ έπίσρς, βοήθεια καί mvffpoup τί; κυβεουίσεοις τοΰ άυτι- 
βασιλίαις ίιόίεζα κασίς, ίτοι άραβας όικαστάς ποός 300 γοόσια 
έκαστου ϊξ αΰτώυ κατά ιιήυα, ?υα κατοϊκώσιυ ?υθα έυεογοϋυται αΐ 
ίργκτίαι έπί τοΰ ίσΟρίοϋ ζαί οίακέιιωσί τίυ όικαιοσύυηυ καί τιιλμ- 
ρςιαι τ-ή-j h9l-j.ii/.v αεταξύ τίιυ αίγυπτίοιυ έργατώυ. *11  έταιοία. 
έσΰστησευ έπί τοϋ ίσΟρ,οϋ καί σ/ολϊΐα όιά τίυ έκπαίόευσιυ τώυ εΰ- 
ροεπαίοιυ καϊ άράβουυ υε'ωυ ααγοτέροιυ τώυ γΰλ,οιυ. ΤΙ έταιρία λέγε
ται, ότι εςετεινε Τας εργασίας τ·ςς επϊ τίς πλευράς τίς κοιλάόσς τοΰ 
Νείλου, έϋΟα ίγόρασευ άζζας 3,000 άκρωυ γίς πρός ταίς 10,000 
άκρων σχεόόυ, άτινα ίγόρασε κατά τό παρίλόόυ «το; παοά τοΰ άν- 
τιβασιλ ως.

Κατά υεωτέρα; έπιστόλάς ές Άλεςαυόρείας αΐ έογασίαι όιά τήν 
τιρίν τοΰ Ιτ9μαν ίνεργηιται ρ.ετά ριεγάλί; όοαστίϊοιότςτος καί ?λ- 
πίζουσιυ, ότι ταχέως θ' άποπερατωΰή καί ί όιώουξ αυτί), ότι: έπί 
τοσοΰτον χρόνον ·<το ξίτςρια σπουόαΐον είς πολλας εΰοωπαϊκός κυ
βερνήσει,, αιτινες πολλαχώς καί πολυτρόπως έσχολϊαξον τά έντεϋ- 
δεύ προζύψουτα αποτελέσματα. Αί συγκοαιόαί έλπίξονται, ότι έσον- 
ται εννοίκαί. Τά νέα γεννήαατα εΰρίσζονται εί; έξαίρ-το-j ζατάστα- 
σιν καί αί ραάβακογυτεϊαι υπόσχονται ριγαλύΐς ΐπιτνγίας.

ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ.— Τό ξήτηχα περί"ένώσεως τών 
εν»εν καί ενδεν τοϋ ’Ατλαντικού ωκεανού χμρΰ-J :έογιτα·/ νά λαρ,βά- 
νωσιν ύπό σπουόαιοτε'ραν εποόιν άπό τίς τελευταίας άγγλοααεοικα- 
νιζ.ής όιαγορδς περί τίς ύποδέσεω; τοϋ Τρέντ εν τε τί Άρ,ερικί καί 
.ρ ΑΙ. Βρεττανια, Διό 0.νΘρινποι τά.θον ΐντανθα έκ τώυ ‘Ηυωριένοιυ 
Πολιτειών, ίνα συάκέ^δώσι περί τούτου ρετά τώυ έν ’Αγγλία εϊόι- 
κώυ προσώπων καί έδχίϊτως συρ,βούλια έπί σορ.βουλιων έγε'νοντο 
■/ΜΙ πώΪΜ.γώ; συνιζ-ήτεΤαν νδν τυλεγρνγι/.τ,ν συγκοινωνίαν τών όύο 
αΰτών χωρών. Τήν παρελδοϋσαυ όέ παρασκευήν πολυρελίς επιτρο
πή έκ τής παλαιάς ατλαντικής τηλεγραγιζή; εταιρίας έπεσκεοδ» τόν 
λόρόον ΙΙαλρερστώνα κατά τήν έν τ.ή ένορία Πικαόίλλζ) κατοικίαν 
αΰτοΰ, ϊνα όιακοινώσι; τόν σκοπόν τΐ)ς περί νέα; έπιχειρήσεω; εί; 
ενωσιν τών Ηνωρένων Πολιτειών ρετά τής Μ. Βοεττανίας όιά τηλε
γράφου καί ζητήση τήν συνόρορήν τής κυβερνήσεως. *0  λόρόο; 
Παλρερστουν ύπεόεξατο ρετά ρεγάλης γιλογρονήσεως τήν πολυρελή 
επιτροπήν ζαί παραόεχδεΐς, ότι είναι αναγκαίος καί λίαν χρήσιμος 
τοιοΰτο; ΰτϊαντιχός τηλίγραγος, ττ.ν συνεβούλευσεν, ίνα καδυποβαλη 
τάς προτάσεις έγγράγως εις την κυβέρνησιν, ήτις άρίσως δά τάς λά- 
βρ ύπ’ οψιν.

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ.— ΓΙολΙοΙ ύττοί/τουσίΛ οτι ·Γ, 
τό εφ z~j Ιούδας έκοΞν.ασίν έαυτόν, κατ’ ά/.ZGj; <^·

συζέα. Ό γράγ'-yj ζΐΣω; δνν ούναται τταοαο£χ9ίϊ
και άπορρί'Ι/η τό ως ρ.τ, γ.εγ.υτ,ρ.ί^ος είς τ'Λ τού Ίούία, 
ραοεγθρ ο- τό ^ivapo'J, όπερ οί τ,ρ.ίτερ^. ύ-οζόγοι

τα τά; ^-τιζολτ/οας ααοτυοίας.
ΒΡΟΧΕΡΑΙ ΙΙΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥ — Ευ yij-L ό άριθρός

!.0'j τ<; Οα/.ν.σ^^ς καί έλαγ J 
ν.ΐυ είς τό ίσωτερΐ7.ό\> . κ 
Ιοζαυοία; βοέχει 208

fiavia καί Φι)).α>ίία;, 132—153
ροπε^ίω τ?.ς Γερα^ίας 131 κα’ι έ> Πολωνία 158 ** Q.

ίιά^ωυ τού Βόλγα, έν Καζάυ/;, οοξ/ξι αόυου 90 ^us'zja; και εΐ- · 
εσωτερικόν τ<ς Σι^εοίας 00 ξαήοας κα9' όλου τό έτος. Έν τη 
κί; Εόρώπρ ^ρίγει Ίϊς τόσα; <αήοας όσα; έν τ< ανατολική Εύο^ 
και έν ’Ιρλανδία τρεϊς γορν.ς τόσον όσοΊ έν ’Ιταλία και τώυ μεφβ 
βρινοίν τχ;; Ίσττανίας.

ΤΑ ΗΤΑ ΤΗΝ ΙΙΙΠΠΝ.—Είναι καλόν σηαειου ένα'^ 
υά τό εν τό3ν ώτων ττρος τά ευ.πρός καί το ίτεοο> πρός 
πίσω, όταν πε^ιττατί?' ^ιότι τ, Οέσις τώ'} ojtojv έν άντιΘέτω disuflfl
σει δεικνύει, ότι προσέχει είς ~ά·} ό,τι συυ.^Ά.ί^ει περ'ι αυτόν 
κρατών τά ωτν. τ.ν.τ ά^τίΟετσ'} atrjQ-j'jiL'j όε-} άπο'/.άαεί. ’0)/^ 
τώυ ιππολυ κοι^ώνται χωρίς υά εχωσι τά ώτα αυτών κατά τήν£ 
νωτερω αντίθετου όι-ύ^υυσιυ καί τούτο ίνα λαρ,βάυωσι γνώσιυ 
πέριξ αυτών αυτικειριέυωυ. «"Οταν ίπποι r, Tt'j.iQ'}Qi,» λέγει ό ij. 
κτωρ "Αρνωττ, « 3α/?ίζο)σιυ έν άγέλ< τ?ιά νυκτό;, οί έν τ< έαπρ. 
σ9οφυλακρ ^ιευθύνουσι τα ώτά των προς τά έαποό;, οί έν τί ότι. 
σ^ο^υλακρ πρό; τά όπίσολ καί οί έν τώ κέντρω εχουσιν αυτά έτριψ. 
ρ.έυα πρός τά πλάγια, "Ολο; ό στρατό; φαίνεται, ότι ενεργεί oyL 
ύγ ένα και τόυ αυτόν σκοπόν, τοϋ νά φυλάττρ τ<ν γενικήν ά^.
λείαν.«

ΜΑΡΤΙ°Υ-7’ 1862.]

·ζγθΟΣ (Μπφα). — Το

πο-

παοασκευαϊόυ.ενου ποτ·υ, 
εκατον-

ϊιτςοίόο;· Γ.- ηρσ,-
’ ι.^τονταετηρίοος ^ην αρ-

^ττα είναι άο/.ούντως οτι σηυ.αντιν.α ζυθοποιεία ησαν7ί11θτ''ν ’ · , t v.,a-
έν'ργ1^ πΡι ζκτήσεω; υπο τώυ Χορααναων,

■■ ζαί εύρίσ/.ορί} /.ανονισρόν τινα είς τά περί διατιρησεώς τού 
ζ-'θον ποίν τού 1265. Πιθανόν είναι ότι η δι/.αστιν.η εξουσία είγε 
'·. αντην ίσ/ύν είς τά περί ζύθου, όιαυ ηρίσέίαν έ'/.ατονταετηρίδα 

'^-Λον είς τά πεοι άοτου. Οί Ζυθοποιοί έν τούτοις, όσον πολλοί ^ooTspw·' Λ , . »
‘· r/v /;σαυ, ΰέυ ελαβον προυοιζιούχου υίπλωρ.α είμ.η τό 6ου «το;

βασίλεια; Εορικου του τ· Κατα το 158ο υπηργον ει/.οσιν zt 
Υ. ^οποιοί, έν Αονδί.νω, Ούεστυ.ίνστ-ρ, καί τά προάστιια.
■\1ΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΕίΠΙΓΥΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ.— Εκ των γενορέ- 

.. fo-υυώυ παοά τώυ έπιστ^αόνωυ άνδοών τών σταλέυτωυ ύπό τξ;γ&>*  ei 1 * * ,
J0Vi0izi; ζυβιρζήσεως πρό; έξέτασιν τή; τοπογραφία; τή; Σπιτζ- 
R'oTTi. γαίσεται, ότι ζώα ύπάρχουσιο άγδονα εΐ; τά; παγ’τώόει; έ- 
ζ··ί·>α’ SLz βάδο; 1,230 όργυιώο.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΚΑ ΛΙΧΝΕΥΜΑΤΑ (ιζϊζελήζια). — Κατά, πόσον ή 
ορϊξι; τώζ έζατοαρ.υρίωζ στορ.άτωζ τοϋ Λοζόίζου έζόέ- 

. — «ι '/</■ ίτιμζύ/τ, αΰξάοουσα τόϋ ζατάλογοϋ τών έόωόίρ.ωο, μό-jm 
οΙ<λ φαο·«τία όΰναται οά εΐ-ζάση, ή έρευνητιζή γυσιζή έπιστήαη 

/ προ'ΐόη. Μέχρι τοΰόε ΰπευν.·/θτ,σν.·/ ότι τό ζρέας τοϋ ίππου ζαί 
. όνου είναι εξαίρετου. Γράγουσιν έξ Αυστραλία;, ότι έζεϊ έόηυ,ο- 

ιύδη ποιζίλου τι ζαί ετερογενές φαγιολ.όγιον. Εί; τό Μίλ.βοΰρνον 
;όόόη άϊιόλογον συυπόσιον, γρουτίόι τή; εταιρίας τοΰ έγζλιρ.ατισαοΰ 
-- συστηδείση; υπό τοϋ Κ. ’Εόουάρόου Οΰίλσωνος, οςτι; πολ.ϋ οιγέ- 

τήν άποιζίαυ τή; Βιζτορία; είσαγαγόνν εΐ; τον τόπον ξένα ζώα, 
Ι’ώ« τοΰ ζυνηγίου, ζαί ώόιζά πτηνά. Ή έταιοία, έν ή περιλααβάνον- 
’α1 ςτολλά ζαί όιάγορα δραστήρια μΰ.τ,, παρέδηζεν έπϊ τή; τρα- 
σέίη; τ1'·’“ ^7Ζώ.οιΚ πτί'·'“ 7 Τέ <Ρ'/7ιώ·όγιι>·) ττζριζ-
)άσία·/ι χαγχαρόον, οΰαλλάβον, όιόε
-/οιοον· ρεταξύ όέ τών πτηνών, ριέλ.ανα ζύζνον. 
ΰιτταζόν, φαλαρίδας ζαί ζυρβασιοφόρα πτηνά ζαί 
,τί άλιευδέντων ζαί άλατισδέντων ίχδύων τή; Αυστραλίας.

ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ. — Αύται, αί καί ζοινωνιζώς καί

Ο ΒΡΕΤΤΑΝ1ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.
είς τού; άνδοοίπου; ή ρνπαρότη;, ζαί πόσον ελκυστική είναι ή ζα- 
δαοιότη; ζαί ή φιλοκαλία, ήδελον ένόύεσδαι άπλούστατα ζαί καδα- 
ρώτατα ως τα ‘/.ρίνα τον αγρόν' η αν Οννανται να φορώσι οαπανη- 
οά ένδύρατα, πρέπει νά σπονδάζωσι περί την άρυ.ονιν.ην οιάταςιν 
τών γοο)υ.άτων, ην η φύσις οεΐ'/.νύει είς ο).α ανπης τά έργα. Κο^η 
δια/.οίνου,ένη περί την φύ.ο'/.αάία.ν ν.αι ενπρέπειαν δύναται νά στολί- 
σθη έ).7.νστΐ'/.ώτερον δαπανώσα ε} σεΏ.ίνιον δι άπάην έσθητα, ο'λί- 
γας ενώνονς ταινίας καϊ σειρήτια, '/.αί τοιαύτα 7.οσυ.ηαατν, οία όύ
ναται νά. σν'>ά.ίξη έ'/. τού 7.ήπον, η ό,τι άποτέάεσρα δύναται νά προ ■ 
ξενηση ν.όοη έπιδει/.τΐ'/.η '/.αταφορτοίθείσα 7.οσυ.ηυ.ατα. πο\υτίρ.ων λί
θων καϊ ένδύρατα πριγ/.ιπίσσης.

ΔΕΝ ^/.έποαεν ευκόλως τά οί/.εϊα ήυ.ών σφαλαατα· τά οξνδερ/.έ- 
στατα ον.υ.ατα δέν ^άέπονσι κατωτήο^ τών παοπών, ούα£ νπεράνο^ 
τον υ.ετώπον.

ΠΑΡΑΑΥΣΙΣ ΕΚ ΔΗΓΜΑΤΟΣ ΕΧΙΔΝΗΣ. — Ό Δο. Γαϋιών ε- 
πεα'^έν αξίαν 'λόγον /οινοποίησιν περί τών άποτε'λετράτων τον ν.έν- 
τοον '/.ερασΦόοον έγίδνης δηξάσης "Αραβα εις την οασιν τού Λαγ- 
γονάτ, 120 λεύγα; πρός ρεσηρ^ρίαν τού 9Αλγεριού. Μετά παρέ'λευ- 
σιν ενός αηνός, ότε η πάηγη εϊγε θεοαπενθη, ό παθών προσ-ν'/ήθη 
ύπό παραλύσεως είς τό αντίθετον ρ.έρος εις ό ύπηρχε τό '/.έντρον. Ο 
(Γ/γγραφενς αναφέρει ποά'λά. παοαδείγρατα τού περιέργου τούτον γε
γονότος της παοαλύσεως της έπεργορένης ρετά την δηςιν ερπετού 
τίνος και της έπιγενορένης εις τό αντίθετον ρέρος τού είς ο ενενλήθη 
τό δ^γρα.

ΣΤ ΑΤΙΣΤΙΚΑΙ.

____  199
πολέρου τώ 1793 .................... 239,350,118 ... 9,311,610

'Ολικόν χοέος /.ατά τήν Ιην φε-
^οοναοίον 1817, ότί τό αγγλι
κόν ταρείον ήνώθη
ρ-τά τού άγγλιν.ού................... 8 10,850,491 . . . 32,015,941

Άπό τήν 1<ν φεβοουαρίου 1817
αέχοι τής 5ζς ίοννίον 1819 ώ).ι-
γόςενσεν είς................................ 59,033,152 . . . 3,894,319

Τό όλΐ'/.όν χρέος '/.ατά τό 1849 791,817,339 . . . 28.121,622
Μεταξύ τού 1849 καί 1851 όλονέν τό χοέος ήλαττοντο. Τό ο

λικόν χοέος /.ατά τήν Ι ην ανγούστον 1854 ήτο 768,661,249 λίρ. 
Τώ 1854 πα'/ιν ηνξήθη διά δανείου διά τόυ /ατά τής ‘Ρωσσίας 
π όλε ρ ον, ώς καϊ τώ 1855.

Κατά τήν οίκονοαικήν ε/θεσιν τής 31 ραρτίον τού έτους 1857, 
άφ’ ότον ονδερία ουσιώδης α-ταβολή έγένετο, τό εθνικόν χρέος είχε 
τότε ώς εξής·

Κεφάζαιον. Έτήσιος τόκος
Λ ίο. καϊ έξοδα.

Λίρ.
'Ολικόν χοέος................808,108,723 ... 28,543,132

ΑΛΕΞΙΠΥΡΟΣ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ.— Ή τέχνη τού άνα- 
πνέειν πυρ, τού προγυλάττειν τό ανθρώπινον δϊρμα -/Μ.τκ τής δερ- 
ρότητο; τηζορινων ρετάλλων ή πεπυρακτωρένου σι9τ,ρου καϊ τού 
καδιστάναι ξύλινα οίκοόορήρατα άζαυστα ύπό πυοός ωαένεται, ότι 
ητο έν χρίσει έκ τών όρχαιοτάτων χρόνων. Διακόσια ετη ποό Χρι
στού ό Εΰνους έγένετο αρχηγός τών επαναστατών όούλων,όιότι άνέ- 
πνε- πύρ καί καπνόν άπό τού στόματός του ζαί ό Βαρχόχεβας, ό 
αρχηγό; τών έπαναστατησάντων Ίουόαίων έπί τη; βασιλείας τοϋ 
Άόριανοϋ,ήξίοι ότι ητο ό Μεσσίας άπό τήν όύναριν τού έξερεϊν γλόγας 
εκ του στόματος αΰτοΰ. Αί ίέρειαι της Διάνα; Παοασύα; έν Καπα 
όοκία, ώ; ό Στράβων λεγει, έκτήσαντο όηαόσιον σεβασρόν καδότι 
■περιπατούν επί άνηρρενωυ άνδράζων ζαί ζατά τόν Πλίνιον ή οίζο- 
γινεια Ιρπη εχαιρε τήν ζληρονοριζήν ίόιοζτησίαν εκείνην τήν ά'- 
ζαυστον, ήν εξετίδ-το έτησίω; ·ν τώ ναώ τοϋ ’Απόλλωνος έπί τοΰ 
ορούς Σοράζτους. Ό Παχύρερος όιηγεϊται, οτι εΐόε πολλούς ζατηγο- 
ρουρένου; άποόει.ινύοντα; τήν άδωότητα αυτών όιά ά·ή·ω; πεπυρα- 
zToipsvov σιόήρου ζαί τώ 10G3 οι ζαλόγηροι έπήγοντο ώς ααοτυ- 
ρίαν εν τή ρ=γάλη εζκλησία Λνγερωυ γερουτά τινα, όστις ύυίστατο 
άολαοώς ζέον υ9ωρ ζαί οτι επίσης, ως οί αυτοί αί9ίσιμ.οι άναιρίοο'ν- 
σιν, άπό τόν π υ δ ρ έ ν α τού λ έ 6 η τ ο ς, ό π ο υ ε ί χ ο ν 
δερράνει τ ό ϋ ό ω ρ πλ έ ο ν τ ο ΰ σ υ ν ή δ ο υ ; ! Ό Σύλλας 
όέν ήόύνατο νά πυρπόληση τόν ξύλινον πύργον τόν έγερδέντα έπί τού 
Πειραιώς ύπό τού Αρχέλαου· ζαί ό Καϊσαρ όέν ήόύνατο νά καύση 
τόν λαριζιον πύργον, όστις άυαργιβόλω; ζατεσζ-υάσδη αλεξίπυρο; 
όι άναλύσεω; στυπτηρία;. ‘Η χρήσι; χηριζών τινων δερράνσεων, ή 
κατάστασι; τοΰ τηκτού ρετάλλου τού Δαρκέτου, όπερ ‘ τήκεται έν 
ριζρζά δερρότητι ζαί ή έπίδεσι; εί; τού; πόόα; καταπλάστρων έξ 
ασοέστου (asbestos) ή ζατάβρεξι; τού όέρρατο; όι’ άναλελυρένη; 
στυπτηρίας ήσαν τά πρός τούτο ρέσα τής τέχνη; ταύτης. Καί ταύ
τα κατά τήν Ά ρ κ. τ ι κ ή ν Βρ ε τ τ α ν ι κ ή'ν ’ε π ιδ ε ώ ρησιν.

ΤΟ ΞΥΛΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. — Τό ξύλου, έ/ ού έσταυρώδη ό 
Κύριο; ηρών ’Ιησούς Χριστό;, γενικώς ετίστεύεται, ότε ζατεσζευά- 
σ^ϊ! )1ί_τ8σσ“1ο“'·' ίϊόώιυ ξύλου, σηραινόνΤων τά τέσσαρα ρέρη τής 
/ί, ή όλου τό ανθρώπινον γευο;· άλλά όέν συργωνοΰσι ποια ήσαν τά 
τέσσαρα ταύτα εϊόη, ή ποιαν δέσιν έκαστον αΰτών κατείχε ζαί 
ποίου ρίρο; αντιπροσώπευε. Τινέ; λέγουσιν, ότι τά τέσσαοα’άόιά- 
γδορα ξύλα ησαν ο γοίνιξ, ό ζεόρος, ή ελαία ζαί ή κυπάρισσος, έξ 
ου ό στίβος, , 1

«Ligna erneis palma, cedrns, cnpressns, oliva,» 
Αντί, τού γοίνιζο; ζαί τή; ελαίας τινες άξιούσιν,ότι ή τ·ρή αύτη ανή

κει είς τήν πεύζην^ζαί τήν πύξον, άλλοι όέ λέγουσιν, ότι όλόζληρος 
ζατεσζενασδη εκ ορυό;. ’ι·:ν τοϊς ρ ο ν α σ τ η ρ ί ο ι ; τ ή ς Ά ν α- 
τ ο Ζ < ς υττό r^r. ό Ια'λτ.γ

II ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ.—‘Εκ τών λίαν άξιοσςαειώτωϊ^ 
οίκογευεία; τών περιστερών είναι αί ρετανευστικαί η όίοιπορ» 
περιστεραι τ^ς ^ορείο'Λ '.χυ.ερνΑ.ΐ,ς, ών τινων ό άριθυ,ός 0ntp 
βολικό; καί απίστευτο;. Λυύουβών τώ 1<813 εί(?ε ρ.εταυάστενοί» 
τώυ πτϊ;νώυ τούτων έπί τώυ όχ^ώυ τοϋ ’Οχιού, ^τι; έξτϊκολούΘει^ 
τρεις Τ}υ.ίρν.ς. Άφήσα; ούο περιστεράς '}ά καταλαβωσι τετραγωΜ^ 
υιάροσ. γης, είδε'} ότι άγε).η σ^ηθροίσΟη συγ^ρεχη εξ 1,115,13ί 
000 περιστερών ac/.l επε^η ύπελογίσθη, ότι εν.άστη ιτερεστεράτ^ 
γει εξ ουγγίσ.ς ^τ,υ.τ,τριν.-Αών Ααρπώ} y.a.0' ήρέραν, ύπελόγισεν, όπ 
τοιαύτη άγέ'ίη γρε^άξετσι. 8,712,000 βούσελ τζ;υ ήρέραν. ’Evnvfo 
υπελογισ^ήτωσαυ πόσα βοϋσελ απαιτοϋυται εί; συυτήρ'ίσιν αυτί, 
καί αυ αί αλολπεκε;, αί γαλαι, οί αετοί καί ίέρακε; <?έν έτρ^γ» 
πολλά; έξ αυτώυ, ή φθαρά. Οά ητο ετι. ρεγ'Λειτέρχ εί; τού; καρπού;

ΛΗΔΗΝ.— Οί Γερρ.ανοί ει>αι ρεγαλειτεροι έρασταί τού πτφ« 
τούτου καί είναι ηοη γεγονός ά'ΐ.ηΟες, ότι, ότε ή προίσσυ/.η ζυβέρη;. 
σι; είς γρηρατυ/.ην άνάγν.ην περιείΟοΟσυ. έπρόν.ειτο νά '/,ό^τ; ρεαιΐ 
οένΟρσ. πλησίον της Κολωνία;, άτινα συνέχω; έπεσκέπτουτα παρά 
τών αηΰόνων, οί ττο).ΐται ηγόρκσαν τά 3έν§ρκ, ινα έρχωνται τάπω
να ταύτα κα’ι έκβάλλωσι τού; ριουσικού; αυτών ίχου;, οϊτινεςπΐ«· 
γράφονται Jia γραρρατων υπό τού Βεχστεινου ώ; έξης· 
Zozozozozozozozozozozozo zirrhading 
Hezczezezezezezezezezezez cowar ho-dre lioi 
Higaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigai,guaiagai coricordriopL

EPION TO ΑΠΟ ΞΥΛΟΥ.— Εί; τό νέον ρουσείον τών ζ^π» 
τού Κιού ύπάρχει οεϊγρια έρίον τού άπό ξύ)>ου (^αρ^αχίον) έξ 600 
σκολλύωυ συυιστάαενον καί σταθρίζον ρόνον ρίαν Ιίτρκν· τόσον 1ί· 
πτα>ς είναι κεκλεισρ.έυου! τό ρην.ος ό).ο)ν τών σχο).1ύων είναι 500000 
ύαρΟών η 250 ρ.ιλίων. Έκ τού νηρατος τούτον κατασχ-Λίάζονται b 
Ivo ία λεπτοϋφε'στατα ύγάσρατα, οίον ρονσ).ίναι, ν.αίούρενα ίώύ 
λεπτοϋφέ; «υφαντό; άηο.»

0—11 ΟΝΟΝ. — Τό άριστον πάντων έρεΟιστήριον είναι tow* 
γόνον, Ο τρόπος τού λααβά.νειν αύτό συνίσταται εί; τό είαάφΡ 
αυτό είς τό αιρια. Τούτο ^'ε ν.ατορΟοϋτα.ι τάγιστα ^ι εισπνοές 
γά).ου ποσού ν.αθαρού άέρος. Ή σωιζασκία ευκολύνει την άυαττνοΡ 
άερος άΆ η άναπνοη όξνγονοί τό αΐρ.α καί διεγείρει τον εγν.έγ^ 
εί; τον ΰψιστον CaOpov.

ΠΛΙΙΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΜΑΧΟΙ.—Ό καύ’ όλν την r.^ 
σύντονο»; εργασθεϊς άνθρωπος επανεργόρενος οϊ’/.αδε πρός γενρΛ^ 
ναι σ/.νΟρο)πός ενεν.α πείνης &3; η πειναλέα άον.τος, ΤΙ σύζυγο; 
υαλαρ,οάνει την ^υχικ^υ αυτού διάθεσιν, καί ολίγα λόγια αποτεί*®**  
σα πρός αυτόν φροντίζει υά ρ.η ^ραδύνη τό γεύαα. ’Εν τώ ptfiW 
τά τέκνα παραφύλαττουσιυ αυτόν προσεκτικώ;, χωρί; υά ένοχ^ 
διά. εροίτησεο)'}. Αφού άπορροφηθη ό ζ&»αό;, καί αύτό; κλίνρ 
οπίσο) καί σπογγίση τό στόρ.α, τότε επέρχεται ά.ναζ'Λογόνησίζ ·ι’ΐ 
καί η σύζυγο; λααβάυει την τό).ρην νά ερώτηση πεοι τών νέω> 
ηρερας. Οταν το οπτού βόειου '/.ρέας παοατεθη, η σύζυγος 
ν άίολεσχρ καί ίσως /.αί υά αστειεύεται· καί όταν έπί τέλους 
ρατεθοίσιν έπί της τραπέζης τά επιδόρπια τραγηρατα '/.αί αί 
ραι, τότε όλον το στράτευρα. εύθνρ.εΐ, καί τό πρόσωπον τού 
καί πατρός, τού είσελΟόντος εί; τόν οϊ/.ον '/.ατηφούς καί αγρίμι Ί1' 
νε.αι ηρ.ερον καί προσηνές, καί ακτινοβολεί όις τό ποόσωποντηί 
ρινης πανσέληνου. Οί παϊδες αισθάνονται πο).ύ την έπενέργεια^ 
πείνης '/αι συχυάκι;, έν ώ νορ.ίζορ.εν, οτι ^'λέπορεν τρορερά*  
άπόδειξιν της έντελού; διαφθοράς της ανθρώπινης φύσεως παρα^ 
παισί, Ο.έπορεν άπλώ; την φνσι/.ην ν/.φρασιν έπιθυρίας άρ^ 
γάύ.α/.τος.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΛΓΓΛ. ΒΙΒΔΙΟΝ.·— 
Οο'λοραιος δε Γραν€ί/).ης, όστις η/.ρασε περί τά ρέσα της^^*  
τέταρτης ε/.ατονταετηρίδος συνέγρα'^ε βι^.ίον έπιγοαγόρ^ 
Proprietatibus rernm, όπερ κατά πρώτου έτυποιθη είς τέτα^ 
φύλλου ύπό Καξτώυο; έυ ετει'148Ο. Μ-τεφράσθη άκολούΜ * 
την άγγ'λΐ'/.ήν ύπό Τρεβίσα καί ετνπώθη ύπό Ούϊυχίνου δε Ουόρ*?  
τώ 1507. 'Ο δό'/.τωρ Αιοδϊνος έν ταίς Τ υ π ο γ ο α φ ίχίί1 
Α ρ χ α ι ό τ ·< τ α ι ; λέγει, ότι τό πρώτου αύτό 3ιδ).ίον '^το 
νιας τυπογραφική; όιραιότητος καί '/.ορ^ότητος. * Η

^ΚΑΘ υπουργικήν διαταγήν είς τόν πρωσσικόν στρατόν 
οίοεται π;-.'ου βράντιον, ά'ηά καφφές, έξ ού θά λααβάνο^σι I

ίιιπορικώς λίαν όιφέλιαοι, είσήχβησαν τό πρώτον εις ’Αγγλίαν υπό 
τοΰ ’Αλορέδου (866 μ. X.). Έυοαοδετήδησαν όέ ώς δεσχό; κατά 
Μβ,Γζγήν Γρηγορίο·- τοϋζ' κατά τά 1078, όνορίαζόάέναι «ferine,» 
άαδ’ ά; οΐ ριοναχοί έώρταζον τήν εορτήν τοϋ προστάτου αύτών^ ά
γιου. Ή άπ-ιροπληδής συρροή λαοΰ συνετε'λεί ll; πώλησιν πολλών 
ίαπορευαάτων, κτλ. ‘Εκαλούντο όέ παρά τοΐ; "Αγγλοις «wakes» 
ίγρυπνίαι, διότι όιανυκτερεύων ο λαός τήν προεόρτιου εσπεραν ευ- 
όύιιει. Έρ.ποριζαΐ πανηγύρει; έγκατεστήδησαν έν Γαλλία καί ’Αγ
γλία ύπό Καρολοαάγυου ζαί Γουλλιέλρ.ου τοϋ καταζ.τητοϋ περί τό 
800 μ. X. εΐ; τό πρώτον, καί περί τό 1071 εΐ; τό όευτερον βασί- 
λειον. Αί. πανηγύρει; τή; Βωοαίρας, Φαλαίζης καί Λειψία; είναι αΐ 
πεοιγηαόταται έν Ευρώπρ

ΠΓΑΝΤΩΔΕΣ ΣΑΥΡΟΕΙΔΕΣ.—ΤΙ άνασζαγή ζεχωρε'νων όστέων 
νέου ζαί γιγαντώόου; σαυροειόοϋ; πλησίον τής Πολιγνύος, όπου ε- 
σζαπτον προ; κατασκευήν σιόηροόρόαου, άνηγγελδη εσχάτως ύπό 
τοΰ Κ. Βερδεράνόου. Τό ζώου, ώ; έκ τών οστών εικάζεται, πρέπει 
νά ήτο 90 ρ-έχρις 120 ποόών χακρόν, ζάί νά ΐζτ,σ- περί τό τέλος 
τής λεγοαένης Τριαόική; περιόδου.

ΓΑΛΑΙ ΚΑΙ ΚΗΠΟΙ.— Πάς φίλο; άαί δεραπευτή; άνδέων γινώ- 
σζει πόσον βλαβερά εΐ; τούς κήπους είναι ή είσοδο; τών γαλών, 
ίόίως όμω; γνωστόν είναι, ότι τό γϋτόν Οϋόενίφιλον (Nemopliila) 
όέν όύναται νά βλαστήση εΐυ.ή άπούσή; τής ρυλής αΰτής τών άρπα- 
ζτιζών. Συχνάζις έσηριειώδη, ότί ρόλϊς πρό μιά; έβόομά.όος είχε 
σπαρή τό γυτόν αύτό, ζαι όλαί της γειτονίας αί γαν.αΐ εγδασαν ζυ- 
λιόαεναι εί; όν τόπου έσπάρή· ζαί, εί καί οΰόερ.ίαν άπογέρει όσυ,ήν, 
αύται όιαζρίνουσαι έζχώυόϋσϊ τόν σπόρου έζ ριέσου τών άλλων σπό
ρων. Πρός όοζιαήυ έσπάρη μόνον εν τγ χ-ντρ/ρ γάστρας τεδειιζενής 
έν τώ μέσω πρασιά; χλόη; καί πολλώ πρότερον πριν τό σπέρμα 
όλαστήση, τοεϊ; ή τέσσαοες γαλαϊ παρετηρήδησαν συγχρόνως ζυλιό 
μεναι έπί της γάστρας. ϊΐς ό λογάς τής περιέργου ταύτης κλίσ-ως 
τής γαλής, έρωτά ή τών σ η μ έ ί ώ σ ε ω ν ζαί αποριών έγηαερίς ;

ΦΟΡΕΜΑ ΑΔΙΑίίΕΡΑΣΤΟΝ ΥΠΟ ΤΠΣ ΒΡΟΧΗΣ.— Διά τοϋ ά-
ζολούδου τρόπου όύνασαί οίονόήπότε φόρεμα νά καταστήοης αόια- 
π οαστον ύπό τοΰ ΰόατος· ?χει τουλάχιστον τό καλόν νά ήναι α
πλούς, καί ανευ πολλή; όυσζολίας ή όαπανη; όύναται έκαστο; νά 
όοζιμάση. Είς αίαν οΰγζίάυ λευζοϋ χτ,ρού λ.υοιδεντο; πρόοδε; ευ τέ
ταρτου γαλλουίου τερεβευδίνης, άγ ού καλώς μιχδώσι ζαί ζρυώσω- 
σιν, έμβύδισου τό ρ.άλλιυου ύφασμα ζαί μετά τούτο χρίμασο-j αύτό 
«ω; οΰ ξηρανδή.

ΕΛΞΙΣ.__ Πάυ ό,τι καλόν, όέν είσαι καί ελκυστικόν. Ό σίόηρο;
όέν ακτινοβολεί ώ; ό άόάμας καί όμω; είναι όιφέλιμο;. Ο χρυσό; 
όέν έχει τήν εύωόίαν τοϋ άνδόυς, καί όμως είναι πολύτιμος. Ουτω 
όιάφοροι άνδρωποι όιαφόρου; έχουσι χάρίτας, καί όιά να ήμεδα ι)ί- 
καιοι, πρέπει πρό; όλα; ν’ άποβλέπωμεν.

ΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑ
ΤΙΚΑ.— Ό άρτο; περιέχει όγόοήζοντα τοΐ; εκατόν δρεπτιζά μίρ?Γ 
τό ά'λευρον τριάκοντα τέσσαρα εί; τά εκατόν· οί φασήολοι εννενή- 
ζοντα όύο είς τά έζατόν οί κοινοί κύαμοι, όγόοήζοντα εννέα εις τα 
εκατόν· τά πϊσα, ένν-νήζοντα τρία είς τά έζατόν· αί φαζαϊ, έννενή · 
κοντά τέσσαρα εί; τά έζατόν αί κράμβαι καί τά γογγύλια, τά μάλ
λον ύόατώόη έξ όλων τών λαχανικών, όίόουσι μόνον οκτώ μέρη ςε- 
ρεάςΰλη: είς τά έζατόν· τά. όαυκία ζαί σπανάκια όίόουσι όεκατέσ- 
ααρα τοΐ; έζατόν- έν ω έζατόν όιάδε; '/εωμηίω·/ περιέγοσστ/ είκοσι 
πέντε όκάόας ξηράς ύλης.

ΩΡΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΣ. —Συγγραφεύ; τι; είπε· «Τά ά'νδη όέν 
είναι πρά γματα μηόαμινά, ώ; έκαστο; όύναται νά ϊό·ρ εκ τή; προ- 
1,οία;, ήν έλαβε περϊ αΰτών ό Θεό; απανταχού· οΰόέυ είναι άτελέ;' 
ουόέν γέρει τά στίγματα ύήκτρου ή χρωστήρο;. φυόμενα αιωνίως 
παρά τούς ποόποόας τών όρεων, καί επί τά λατομεία γρανίτου α
πανταχού ηναι άομονικώς όιεσπαρμέυα. Οί γονείς όέν γορούσι tj-j- 
ήδω; ρόδα είς τάς χομύιοθη'/.ας. Οί κακούργοι σπμνίω; ανατρεγου- 
πιν κναόενόράόα; έπί τών αυλώντών αγροτικών αυτών οικιών.» Αλ- 
^ο; όέ τι; λέγει· « Τά ά’νδη είναι καί όιά του; νέου; ζαί όιά τού; 
Υερουτας, όιά τού; σοβαρού; καί όιά τού; εΰδύμου;, ζαί όιά τού; 
ζώντας καί όιά τούς νεκρού;· όι’ όλου; έκτος τώυ ένοχων, ζαί όιά 
τ°ν; ένοχους, όταν μετανοήσωσιν.»

ΕΣΟ ΚΑΘΑΡΑ. — *Λν  αί νέαι έγίνωσζον πόσον βόιλυζτή είναι

ΤΟ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΧΡΕΟΣ. — Πεώ. τά ρέσα της 
17<ς έ/.ατονταετηρίδος, ·~ε ή άρ/η της ερπορί'/.ης πίστεως επα- 
γιούτο έν ταίς έρπορν/.αϊς ν.οινοτησι της Ιταλίας, Αγγλίας /.αί ΟΖ- 
άανδίας, αί '/.νυεονησεις της Ενοώπης βαθριδόν παρητηθησαν τού 
παλα.ιού έθους τού εν.νίαζειν αγαθοεργίας, βοήθειας 7.τ).. 
άπό τώυ /.ατοί/.ων, /.αί ηργισαν νά δανείζ'Λνται γρηρατα διά τάς 
δηίλοσίας άνά.γ'/.ας, ύπογρεούσαι το Κράτος νά πάηρώνη οι όσα ε- 
δανείσθησαν όίρισρ.ένον έτησιον τόαον ρ,έχρις ον τά γρηρ.α.τα. πλη· 
ρωθώσιν, η τό χρ^ς, ϊνα ρεταχειρισθώρεν την γάώσσαν τώίν οίν.ο- 
νουολόγοιν, Ί.ντοωθη. Έκ της έπογτ,ς ταύτης περίπου δ)αι αι κυβερ
νήσει; της Ευρώπης εϊγον ρι/.ρά. η ρεγάάα γ^ρεη. Κάρολο; ό Α'. της 
'Αγγλίας έδανείσθη ρεγάύ.ας ποσότητας χρηράτων έκ τών ν.ορρα- 
ταρχών, ά)7’ δία τά χρέη τον ίσ^έσθησαν ύπό της έπαναστάσεως 
καϊ ύπό τούς υιούς αυτού ε^.ήθησαν τα θερέ).ια σταθερού χρέους εν 
'Αγγλία. Έπϊ της εις τόν θρόνον άνα^άσεως ΓουΏ.ιέλρου τού Γ', 
τό έθνι/.όν χοέος ητο ρόνον 661,263 )ιρών καϊ ό ετήσιος τό/.ος 
39,855 ).ιρ. ' Κατά δέ τήν βασιλείαν αυτού τό σύστ^αα τής πί- 
στεο)ς έπεζετάθη έφ' απασαν τήν Ευρώπην’ αυτός γενναιως έοοηθει- 
το ύπό τών πάονσίοίν καϊ τών κατοίκων τών ττό)εων, α)'λά τού θρό
νον τον ρή στηοιζορ.ενου επ' 7.):ηρονορι/.ού δΐ'/.απύρατος, δεν ηόύ- 
νατο ώσπερ οί Στουάρτοι καϊ Ύούτορες νά εκβιαζρ τόν λαόν κατά 
τήν θό.ησίν τον καϊ επορένως άπήντα τά ετήσια, έξοδα, ν.α.τά. ρεγα 
υ,έοος, δανειζόμενος χρήρατα. καϊ υποχρεών τό Κράτος νά π'ϊ.ηρώνη 
τόν.ον διά ταύτα. Εί; το τε).ος τής βασιάείας τού I ουλ)ιεάρου τό 
χοέος ήτο 15,730,139 λίρ., καϊ ό έτήσιος τό/.ος διά τούτο, λίραι 
1,271,087. Άπό τών χρόνων δέ τούτων έξη/.οάούθει ή ανξησις 
τον χοέονς. Έν πά.ση άνάγ/η, οϊα τού ποάέρον, τής ρεγά).ης π):η- 
ρωρής χοηράτων διά τήν χειραφέτησιν τών Νέγρων, τού ί,ιρού εν 
Ίολανδία 7.τ).., ή άγγ'λν/.ή /.νΖέρνησις έδανειζετο χρήρ.ατα καϊ ύπο- 
θή'/.εν- τά αέΏ.οντα ρσοδά της, ϊνα πάηρώνη τούς τό/.ονς. Εν και- 
ρώ ειρήνης καϊ ότε ό τό/.ος ήτο ρΐ'/.ρός άπε).ύτρον pr/.ρά ρερη τού 
χρέους ή έσρ.ί/.ρννε τούς ετησίους τό'/.ους υποτιρώσα σνγ'λ.αταθεσζΐ 
τών δανειστών τό ποσον τού τό/.ον.

*0 κατωτέρω πίναξ έρο.νισθείς άπό τον «Πλούτου τών ΈΘνών» 
τοϋ ΐν.ιθ δεί'/.νυσι τά χρέη, άτινα έγένοντο έπί διαφόρων βασύ.ίων 
τής Άφγ).ία; από τοϋ 1689 ρεχρι τών τελευταίων ετών 18ο4. Τό 
εθνΐ'/.oj χοέος συνίσταται έ/. διαφόρων ειδών δανείων, ή χρειωγρα- 
φων ύπό διάφορα όνόρ.ατα. Τό ανευ χρεωγράφων χρΐός σύγ/.ειται 
έξ ορ.ολογιών τον Ταρείον έκδιδορένων άπό έτους είς έτος καϊ ετη- 
σίως άνανεονρενων ύπό τού Ύαρείου είς πάήρωσιν σιαφόρ&ίν αναγ
κών έπί ώοισρ.ένω τόκω ισω, καϊ γενι/.ώς ριν.ροτερω, τού τό/.ον τής 
ποοεξοφάήσεως έν τή έρπορι/.η χ^ρηρατι/.ή ά.γορα.

*0 πίναξ λοιπόν ούτος δείν.ννσι τά ν.εφάύ.αια τών χ,ρζών είς γ*ρεώ-  
γοαφα καϊ ρή καϊ τούς τό/.ονς καϊ τά έξοδα τής όιενθύνσ-ως.

Κίψάλοιου εις 
χρεώγραφα και μη

Λίρ.
~Κρίος έν τη έπαναςάσει τού 1689. . 6G 1.263 . . . 
Αϋξζσι; τού χρέου; έπί τής βασι

λείας 1'ονλλιέλρον τού Γ' ει; . . 15,730,139 . . .
Χοέος κατά τήν είς τον θρόνον α-

νάβασιν τής βασιλίσσης ’Άννης
τωΙΫΟ^. .............................. 16,394,702 ...

\ρέος έπί τής βασιλίσσης "Ανννης. 31,750,661 ...
Χοέο; κατά τήν είς τόν θρόνον ά- 

νάβασιν Γεωργίου τού Α', 1714. 54,145,363 ...
Έπϊ τής βασιλείας δε αυτού τό 

χρέος ώλιγόστενσεν είς ... . 2,053,125 . . .
Χοέος έπϊ τής διαδοχής Γεωργίου 

τοϋ Β', 1727. . /................. 52,092,238 ...
Χοέος άπό τής διαδοχής Γεωργίου 

τού Β'. αέχρι τής ειρήνης τών 
Παοισίων, 1763, τρία ετη ρετά 
τήν διαδοχήν Γεωργίου τον 1 . 86,/ / 3,192 , . .

Χρέος τώ 1763 ........................ 138,865,430 . . .
Έπληρώθη άπό τοϋ 1763 —

1775 καϊ ερεινε ....... 10,281,/9α . . .
Χοέος εί; τήν αρχήν τοϋ άρερι-

7.α.νΐ7.ον πολέρου έν ετει 1775 128,583,635 . . .
Χρέος έπϊ τοϋ άαΐρικανικού πο

λέρου . . . .* ..................... 121,267,993 ...
Χοέος είς τό τέλος τοϋ άρ.ερΐ7.αν. 
πολέρου................................. 249,851,628 .

Κατά τήν ειρήνην άπό τοϋ 1784
—1793 όΓλίγόστευσεν είς . . . 10,501,380 . . .

Χοέος είς τήν αρχήν τοϋ γαλλικού

ΟΛΟΣ Ο ΧΡΥΣΟΣ ΤΙΙΣ ΓΗΣ.— Ύπολογιζορένον, ότι έ/.άστη 
υίάοδα χουσούχον γής ?χει περίπου 2,000,000 λιρών, τότε όλος 
ό χουσός τής γής δύναται την.όρενος νά χωρηθή εν ν.ελλσρέω 24 
ποοών τετραγοινι/.ών /.αι 16 ποδών τό ύψος. Τόν ρέχρι τονοε εξο- 
ρνχθέντα έν Καλιφορνία καϊ Ανστρα'/ία χρυσόν σιδηρούν '/.ιΖώτιον 
εννέα τετραγοίνιν.ών ποοοϋν πλατύ καϊ εννέα ποδοΕ· υψηλόν δύναται 
/άλι^α νά. πεοιλα.^η τοσούτο υ.ι/.οος είναι ό κύβο; τοϋ κίτρινου με
τάλλου,όπεο εξέπληξε τόν /.όσρον καϊ άπειρους άνθρώπονς Οιψόίντας 
τοϋ χουσοϋ ϊθεσεν είς ν.ίνησιν.

Αί συνεισφορά! τών άνθρώποίν έπί τών χρόνο:ν τού Δαβί*Τ  διά. 
τόν ναόν ύπερέ&ησαν τάς 6,800,009 λ.ίρ. Ό ύπερβο)ικό; θησαν- 
οος τού ΔαβϊιΤ, όν σννέλεξε διά τόν ναόν, άνέβαινεν είς 889 έ'/.ατορ- 
ρύοια λιρών στερλινών, ποσον ρ,εγα)είτ-ρον τοϋ βρεττανι/.ού εθνικού 
χοέονς. Ό χρυσό:, δι ού ό Σολορών έ'/.άλ.υψε «τήν ίερα>τάτην θέ
σιν,» τόπον ρόνον τοιά'/.οντα ποδών τετραγωνικών, υπερ-βαινε τά 
38 έ/ατορρύρια λιρ. στερλινών.

ΑΡΧ1Ι ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΑΖΙΟΥ. — Ή χρήσι; τού γαζιού 
είσήχθη κατά πρώτον τώ 1792 έν Κόρνουαλ τής 'Αγγλίας εί; φοι 
τισαόν οικίας*  τώ δέ 1798 είς φωτισρ.όν ενός βιορ.ηχανι/.ον κατα
στήματος έν Σόχω*  τώ 1807 έν τώ ρωριαίοκαθο)ικώ γνρ.νασίω τού 
Στοννχούρστον τώ 1809. ‘II πρώτη εταιρία γαζιού εσνστήθη εν 
Λονδίνο), ένθα τώ 1855 ύπήρχον δ·/.απέντε όροιαι εταιρίαι είς φω
τισμόν τής ρητροπόλεως ταύτης καϊ κατά τό αύτό ετο; ανά πάσαν 
τήν Μ. Βρεττανίαν ήσαν πλ.είονες τών χι),ίων. Τώ 1824 /.ατηνα- 
λίσν.οντο 50,000 τόνοι άνθράκων εί; παραγωγήν γαζιού έν Λονδί
νο), τώ δέ 1851 μόνον ύφ’ ενός '/.αταστήρατος εγενετο χρήσι; προς 
τόν αυτόν σκοπόν 500,000 τόνο)ν. Τώ 181 / ή τιρή τον γαζιού 
έν Λονδίνο) ήτο 5 σε)., διά. 1000 κυβικούς πόδας καϊ τώ 1855 ητο 
4 1/2 σελ. Τό αίτιον τής ρεγάλης ταύτης προόδου καταφαίνεται, 
όταν παοατηοήσο)ρ.ίν πόσον τό φώς τού γαζιού είναι /.αθαρόν καϊ 
έλεύθεοον τού /ινδύνον τών πνρ/.αίών καϊ προ πάντων, όταν πα- 
ραβά).ωριεν τήν αξίαν τών κηρίων καϊ τού ελαίου πρός τήν τού αντι- 
καταστήσαντος αυτά γαζιού, ήτις σχετικώς είναι λίαν ριν.ρα.

ΒΑΡΟΣ ΚαΙ Υ'ΨΟΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΠΠΠΝ ΔΙΑΦΟΡίΐΝ ΧίϊΡίϊΝ.

Toicoi και (ξο - 
δα διβυθυΐ'σ·.

Λίρ.
39,858

1,271,087

1,310,942
2,04 0,416

3,351,338

1,133,807

2,217,551

2,634,500
4,852,051

380,480

4,471,571

3,088,836

9,500,909

•249,277

— Τό βάρος τών ανθρώπων κατά ρέσον όρον είναι
έν Βελ.γίω, (έν Βρυξέλάαις καϊ τοϊς περιχρύροις')....... λίτραι 140.49

Έν Γαλλία (έν Παρισίοις καϊ τοϊς περιχώροις) ό
άνήρ είναι. » 13β·89

Τό βάρος τοϋ "Αγγλου ζατά μέσον όρον (ληρδέν
έν Κανταβριγία) άπό 18—25 έτών ηλικία;. » 130.98

Τό ΰ-po; ζατά μέσον όρον τοϋ Βέλγου είναι πόό.όάζ. 5.6 3/10
Τό ϋίο; ζατά μέσον όρον τοϋ Γάλλου. “ 5.1

» ζαί τοϋ "Αγγλου. " 5.9 Ε

Τό ΰψο; όμω; τών γάλλων στρατιωτών εσμίζρυνε ζατά. τά τελιυ 
ταϊα ετη ζαί ηόη τό ανάστημα αΰτών είναι ζατά μέσον όρον 1.566 
μέτρα, ήτοι 6 πόόα; καί 1 I όακτύλων άγγλιζών, έ.ώ πρό πέντε 
έτών ητο 5 ποόών ζαί 4 όαζτύλων αγγλικών. Το όέ ϋύο; τών ς-ρ«- 
τιωτών τού αγγλικού πεζικού στρατού είναι 5 πόό.ζαί 6 όαζτύλων.

ΕΙΣ τό όιάστηιζα τώυ τριών έτών 1838—60 τό είσπραχδ-ν πο
σού έν τοΐ; τρισίν ηνωμένοι; (όασιλείοι; ’Αγγλίας, Σκωτία; ζαί Ίρ- 
λανόίσ- --ζ τελωνιζώυ όασμών, ταχυόρομιζών τελών και εγγείων 
?όοων έχει Ούτω;· ’Αγγλία, 149,524,475 λίρ: Σκωτία, 22,551,980 
)ίμ Ίολάνόία, 19,850,936, ίτοι έν όλοι; 191,82/,391 ζ·ρ.

* Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΤΩ 1861.—Έν στατιστι- 
ζαϊ; έζδέσεσιν έσχάτως όημοσ-ευδείσαι; ύπό τού ληξιαρχείου Λον- 
όίνου, παρατηρώ, ότι ζατά τό παρελδον ετο; έν Λονόινγ. μονού 
ένεννήδησαν 96,389 τέζνα (49,076 άρρευα ζαι 4 ι,31 3 δηλη) και 
άπέδανον 65,601 (33,014 άρρενε; ζαί 31,987 δηζει;,. Ο πζη- 

- _;ΰ-.,.-^όττ-ύπόουίζετοκατάταυ.εσατούτ.αρ-δυσμο; της μητροποΖ.ω; .αυτή, υπ.ζο/ι-,-ι ό.οηο: ’
ελδόντος έτους είς 2.815,138 ζ-ατοίζων, ες ων 1,31^,981 ησαν 
ά·όό=υ-'ζαί 1,502,157 δήλεις. "Οτε όέ έγένετο η ζαταγραγή τών 
κατοίκων κατ’ άπρίλ,ον τού 1861 ό πληδυσμό; τού Λονόίνου ενρεδη, 
οτι συνέκειτο έζ 2,803,989 ψυχών.

Ο μέσος όρος τής ζωή; τών άγγλων ναυτών εΰρέδη, οτι είναι 

27 ετη.
ΕΚ ΤΩΝ τελευταίω; όημοσιευδεισώνέζ.βέσεωυ μανδάνομεν, ότι τό 

βασιλείου “τή; Πολωνία; περιέχει 5,850,000 ζατ., έξ ών 600,000 
εΐσιν Ίουόαϊοι. Ή Βαρσοβία κατοιζεϊται ύπό 163,000 κατοίκων, 
μεταξύ τών όποιων 45,000 είναι Ιουόαϊοι. 
τών κατοίκων τοΰ βασιλείου τή; Πολωνία; τι 
ησαν τότε μόνον 2 1 3,000 Ίουόαϊοι εί; όλην

816,
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Ο ΑΛΗ ΙΙΑΕΕΑΕ
ΗΤΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, Α1ΙΑ0ΤΗΣ, ΤΥΡΑΝΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣΥΠΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Θ. EiENOY.

ΤΟΜΟΧ ΠΡΩΤΟΧ.

Κ.ΕΦΪΑ ΙΕ'.
ΕΝ ΔΗΜΩΔΕΣ ΑΣΜΑ.

Ο Χρήστος Μίλλιώνης δέν ήκολούθησε τούς μνη- 
σθεντας, άλλ’ έμεινεν, 'ένα έπισπεύση τήν συνάθροισιν 
πολλών παλληκαρίων καϊ σχηματίση ισχυρόν σώμα, 
δι ού ήδύνατο κατά τήν έναρξιν τής μελετωμένης έκ- 
στρατείας τοΰ Πέτρου Γ νά δώση άρωγήν πρός τόν 
Κζάρον, καϊ να άπασχολήση τούς Τούρκους τής Θεσ
σαλίας καϊ τούς τής ’Ηπείρου. 'Αποφάσισε νέαν εκδρο
μήν, οϊαν εϊδομεν είς Κάρβουνάρι, κατά τής 'Άρτας, 
τουτεστιν, 'ίνα συλλαβή τόν καδήν τής πόλεως εκείνης 
καϊ άνταλλάξρ αύτόν άντϊ λύτρων πλουσίων. Πρός 
τον σκοπόν τούτον δέν ειχεν άνάγκην συνδρομής ή μό
νον τοΰ πρωτοπάλληκαρίου του Ζίδρου. Πραγματικώς 
τήν αύτήν νύκτα, δτε ό Νικοτσάρας, ό Μιλιος καϊ οί 
λοιποί εγκατελειπον τα Άγραφα απερχόμενοι είς τό 
αντρον τοΰ Ρκοραντζή, ό ταβραλέος ούτος άνθρωπος 
κατεβη ώς νέφος τόν Άράκυνθον, δηλ. τά Τζουμέρκα, 
εκοιμηθη εν τω χωρίω Βρόντζα καϊ τήν έπαύριον περϊ 
λύχνων άφάς διέΒη τόν ποταμόν Άράκυνθον ή ποτα
μού τί)ς Αρτης καϊ είσέδυσεν άόρατος είς τήν άρχαίαν 
τών προγώνων ήμών Άμβρακίαν. Ό άθλός του έστάθη 
ραδιωτερος καϊ βραχύτερος έκείνου, όν ε’ίδομεν είς τό 
Κάρβουνάρι, καϊ διότι ή 'Άρτα συν τοίς περιχώροις 
αυτής κατα τήν έποχήν εκείνην έσπάνιζε πληθυσμού, 
μη περιεχουσα πλείονας τών δεκατεσσάρων χιλιάδων 
κατοίκων, εξ ών μόλις οί χίλιοι ήσαν Τούρκοι, οί δέ 
λοιποί χριστιανοί, καϊ διότι ή διοίκησις τής πόλεως 
υπηγετο καθ ολοκληρίαν είς τήν τουρκικήν τυραννίαν 
τοΰ καδη, ενός αγά καϊ τών έτι ώμοτέρων προε- 
στώτων της.

Ο Χρήστος Μίλλιώνης μετήνεγκεν είς τά ορη τών 
Άγραφων τόν σεβάσμιον καδήν καϊ τόν άγαν διά τοΰ 
ηρωικού βραχίονας του καϊ δι άνυπολογίστου ταχύ
τητας ει? τρόπόν ώστε όχι μόνον έκπλήξεως καϊ 
αγάναΚτησεως τάς καρδίας τών λοιπίάν τοπαρχών ένέ- 
πλησεν, αλλά καϊ τρομον μέγάν κα.ϊ μέριμνας ού σμι- 
κρας εν αυΤάις ενεσπειρεν. Έκτοτε έδιπλασίασαν τούς 
σωματοφύλακας των καϊ έθεντο άμοιβάς δαψιλείς διά 
την κεφαλήν τύΰ Χρήστου. Πρό πράντων ό πασσάς 
τοΰ Χάντζακιου τοΰ Δελβίνου διέταξε τόν μουσελί- 
μην, ήτοι τόν τοποτηρητήν Τϋυ, όπως μηδενός φει- 
σθή μεσου^ προς συλληψίν Του. Ό μουσελίμης διαβί
βασε τήν έντολήν ταύτην πρός τόν δερβέναγα Μουκτά- 
ρήν Κλεισούραν και τον προεστώτα Μαυρομμάτην.

, Ευ τόυτοις ο Χρήστος Μίλλιώνης επέτυχε τόν σκο
πόν του πληρέστατα' άντήλλαξε διά πλουσίων λύτρων 
τον Χαρζαν αγαν, τον καδήν κάϊ τόν άγαν τής "Αρτης, 
καϊ περιπλανώ μένος απο κορυφής εις κορυφήν τοΰ 
Πίνδου καταφρονεί πάσαν κατά τούτου χαλκευομένην 
πλελτάνήν.

Ο Μουκτάρ Κλεισούρας καϊ ό Μαυρομάτης δέν ή
σαν βεβαίως αυδρες δυνάμενοι νά προτάξωσι στήθος 
κατα τοιούτου υπερήφανου καϊ ρωμαλέου κλέπτου, 
ώστε προσεφυγον εις τόν δόλον συμπαρέλαβον είς 
τηνυπηρεσίαν αυτών Χουλεϊμάνην τινά 'Οθωμανόν, 
μεθ ού, έγνώριζον, ότι ό Χρήστος Μίλλιώνης είχε σχέ
σεις φίλικας, και ο~ις ηδυνατο νά τόν πλησιάση άνυπό · 
πτως. Τούτον λοιπόν έπεφόρτισαν νά τόν δολοφονήση.

Πριν ακολουθήσω μεν τον Χουλεϊμάνην, άνάγκη νά 
ειπωμεν ενταύθα δυολεξειςπερϊ τοΰ επαγγέλματος τοΰ 
Χρήστου.

Προ ενός αιωνος υπήρχε πολιτοφυλακή τις συγκει- 
μένη έκ χριστιανών, σκοπόν έχουσα νά καταδιώξη 
τούς ληστάς τών πόλεων καϊ τών λεωφόρων. Οί πο
λιτοφύλακες ούτοι έμισθοδοτοΰντο καϊ διετηροΰντο 
καθ' ολοκληρίαν δι εξόδων τών Ελλήνων, όθεν καϊ 
συνίσταντο άποκλειστικώς άπό "Ελληνας, οιτινες ώ- 
νομαζοντο άρματωλοί. Έν τω έπομένω κεφαλαία, θέ- 
λομεν γνωρισθή στενώτερα μετ’ αύτών' ένταΰθα δέ 
περιοριζόμεθα λέγοντες μόνον, ότι έκαστον σώμα έδι- 
οικεϊτο ύπό ενός καπετάνου καϊ ώνομάζετο άρματωλία 
υπαγόμενη υπο τάς διαταγάς τοΰ πασσά ή τοΰ μ.ουσε- 
λιμη, yj ev ελλείψει τοιούτων, ύπό τάς τών προεστώ- 
’Γ{ζν' Γ^α P‘ePV ταΰτα ήσαν ώς έπί τό πλεΐστον τά ορει
νά και δύσβατα τοΰ Πίνδου, τών Άγραφων, τοΰ’Ολύμ- 
που, κτλ.

Άπαυδησαντες οί Τούρκοι μαχόμενοι καϊ άείποτε 
ηττωμενοί' υπο των δεινών τούτων μαχητών, παρεδέ- 
χθησαν την ανεξαρτησίαν των μεταχειριζόμενοι αυ
τούς 7^πιωςκαι διαφορετικά αφ ό,τι μεταχειρίζοντο τούί λοιπούς χριστιανούς. Βαθμηδόν οί ορεινότεροι 
άπέρριψαν καϊ πάντα δασμόν, πάσαν ύπακοήν, πά
σαν άναγνώρισιν τής ύπάρξεως τοΰ κατακτητοΰ, ώς 
έπραξαν οί Άγραφιώται, καϊ τότε οί άρματωλοϊ ήσαν 
οί προστατεύοντες αύτούς καϊ κατά τών Τούρκων επι
τιθέμενοι.^ Εν άλλαις λέξεσιν αί φάλαγγες τών αν
δρείων τούτων πολεμιστών έπληροήντο έκ τών κατοί

κων τών τοιούτων χωρίων, όθεν καϊ έπωνομάσθησαν 
κλέπται' τό δέ έπίθετον άρματωλός συνεταυτίσθη βαθ
μηδόν μέ τό τοΰ κλέπτου.

Ό Χρήστος Μίλλιώνης ήλλαξε τόυ καδήν καϊ τούς 
άγάδες έπϊ τών όρέων τής Αμφιλοχίας, τούτέστι πλη
σίον τοΰ άμφιλοχικοΰ Άργους' έπειδή όμως ύποπτεύ- 
θη, ότι τόν ένέδρευον καϊ επειδή δέν ήκολουθεΐτο είμή 
ύπό ενός μόνου παλληκαρίου, μετέβη είς Τον Θύα- 
μον (α) τό πλησιέστερον, άγριώτερον καϊ έρημότερον 
ορος, επι τοΰ οποίου ήδύνατο νά κρυβή" τήυ δ’ έπΙΟΰ- 
σαν διημέρευσεν ήσυχος είς τό πλησιόχωρου πυκνόν 
καϊ φοβερόν δάσος τό καλούαενον Άστιβές, ούτινος τά 
δένδρα είς πολλά μέρη είσϊ τόσον χάμαίκλάδά, ώστε 
δεν δύναται τις όρθώς νά περιπατήση. "Ολου τό μέρος 
τούτο ανήκει εις τ>μ χώραν τήν γνωστήν ύπό τήν ι,νο- 
μασιαν Βάλτος, ήτις έκτος τοΰ οτι έστάθη δευτέρα 
καϊ κεντρικωτάτη φωλεά τών κλεπτών, δοξάζεται πρός 
τοϊς αλλοις ώς γεννήσασά τινας έκ τών περικλεεστέ- 
ρων κλεπτεον.

Άπόίτινος τών τάρφων^τούτων μερών ό Χρήστος 
Μίλλιώνης ήδύνατο ούχί μόνον Τα πέριξ μέρη νά κα- 
τοπτεύη, ιιλλά καϊ τόν Άμβρακιακόν κόλπϋν αύτόν. 
Ητον σχεδόν εσπέρα, όταν είδε λέμβον άποβιβάσα- 

σαν ανδρα υψηλού άναστήματος καϊ πάραυτα άπο- 
πλευσασαν πρός τήν διεύθυνσιν τής Αρτης.

Ό ιϊποβιβασθεϊς άνήρ μακρόθεν έφαίνετο ώς άρμα- 
τοιλος καϊ διευθύνετο δέ πρός τό ' όσος. Άφικόμενος 
εις αύτο άνεγνωρίσθη ύπό τοΰ Χρήστου Μιλλιώνη ώς 
ών ο φίλος αύτοΰ Χουλεϊμάνης.

— Είναι ό Χουλεϊμάνης, έκραξε διατάξας συγχρό
νως το πρωτοπαλλήκαρόν του νά προχωρήση καϊ 
προσκαλέση αύτόν έκεϊ.

Ο Χουλεϊμάνης, όστις δέν ήγνόει τά ίχνη του άρ- 
ματωλοΰ, προσεποιήθη ότι δέν έγίνωσκεν, ότι ούτος 
διετριβεν έκεϊ, δι δ καϊ έρρίφθη είς τάς άγκάλας τοΰ 
Χρήστου άδελφικώτατα.

Ό Χρήστος Μίλλιώνης τόν ήσπάσθη είς τό στόμα, 
ερω τών αύτόν ποΰ διευθύνετο.

Έκ τοΰ τρόπου τούτου γίνεται γνωστόν, οτι ήσαν 
στενοί φίλοι καϊ ότι ούδεμία θρησκευτική διάστησις- 
διεχώριζεν αύτούς.

— Αμ ποΰ πάς τέτοια ώρα ;....... κάθησαι υά φάμαι
ψωμί αντάμα, Χουλεϊμάνη !

— c με φέλέψης, καπετάν Χρήστο;
— Δίγη ψητϊ γίδα καϊ ενα κομμάτι κίτρινο σάν τό 

φλωρϊ αβγοτάραχο... έχω καϊ μία τσότρα κρασϊ τής 
Καστανιάς.

— Γειάσου ώρε Χρήστο !..... θά μέ γέψης σάν βα
σιλέα, είπεν ό Μουσουλμάνος.

— Ηρε Ζίδρο, φέρε τό γιόμα πρϊν υυχτώση, είπεν 
ο Χρήστος πρός τόν άνθρωπόν του.

Μετ ου πολύ ένθροιισθέντες καϊ οί τρεις έδείπνουν 
φιλικωτατα. Ο Χουλεϊμάνης ώμίλει πρός τόν Χρή
στου μετά πολλής εύθύτητος καϊ ύπήρχεν είς τούς 
τρόπους του ύφος μαρτυρούν χαρακτήρα μάλλον αλη
θινού άρματωλοΰ τής εποχής εκείνης ?) δολοφόνον. 
Κατα τους λόγους του, κατά τούς τρόπους του ό Χου
λεϊμάνης έφαίνετο τωόντι εφάμιλλος τοΰ Χρήστου 
κλέπτης και εμαρτυρεΐτο, οτι ή οίκειότης έκείνή ήτου 
αποτέλεσμα συντροφικού πολυχρονίου βίου, αποτέλε
σμα προηγοϋμένης φιλίας, ήν έτρεφον πρός άλλήλούς. 
Χυνδιελέγοντο, έπινον καϊ έτρωγον φιλικώς μέχρι 
πρωίας, όταν ο Χουλεϊμάνης ήρώτησε τόν Χρήστου.

— Πόσα έπήρες, καπετάν Χρήστο, διά τόυ καδήν 
καϊ τούς άγάδες.

— Ο καδής... μόσκος στά γένεία του, Χουλεϊμάνη' 
εσκασε οιακοσια πενήντα φλουριά' ό αγάς τής Άρτας, 
λιβάνι στο σαρίκι του, εκατόν πενήντα, κάϊ ό Κούδρ 
πασσάς τής Αρτας έμέτρησε μουκρίζοντας σάν τό δα
μάλι πεντακόσια φλουριά διά τόυ Χαρζάυ άγάν. "Ολα 
μαζή έννίακόσια, καγχάζων απεκρίθη ούτος.

— Ερχεσαι νά συυτροφιάσωμεν καϊ υά μεράσωμευ;
~r Γιατί όχι....... μά όχι σέ τούτη τή δουλειά, άπε-

κριθη ο Χρήστος γελών, έχοντας νά χυθώ μέσα σέ 
άλλο ενα κονάκι κείθε μέσα άπο τ’ Άγραφα, ποΰυαι 
με φλουρί καϊ μέ μπριλάντια κτισμένο... σά θές σμί
ξομε και τότες μεραζουμε σάν άδέλφια καϊ ξαγοραΐς 
και άλλα πλιάτσικα...

Ο Χουλεϊμάνης έμβατεύων είς τήν έν τω προσώπω 
τοΰ Χρήστου ειλικρίνειαν έσίγα διά πολλήυ ώραν.

— Χτή πίστη σου, Χρήστο, μετά ταΰτα ήρώτησε, 
για πες μου ένα πράγμα... άλήθεια πώς ό Μόσκοβος 
έσμιξε τους Μαυροβουνιώτας μέ τόσο άσκέρι καϊ τό
σους οφικιαλους λόχους ;

Αλήθεια πρεπει νά ναι, γιατί όσα παιδιά δικά 
μας κσ.τεβαινουυε απο παύω άπο τό Βεράτι τό βεβαιό- 
ν°υυε..... λευε κάθε λογής πράμματα' πώς έχει πολ
λούς δραγόνους, καϊ σόσα πλεούμενα τριάντα βομ- 
βαρδες και χιλιαις γονδολες άποκάτω άπό τόν άρχι- 
θαλασσίου Μεντσικωφ' καϊ φθάυοντας ό άρχιθαλάσ- 
σιος με τής βοηθειαις τής μεγάλαις θ’ άρχε'ψη ή υείλα.

Να σοΰ πώ, Χρηστό . . . νά, σοΰ τό λέγω μέ οΰ-
ληνε τή καρδία μου' μαγαρι νάρθη μιά ώρα προχοΰ

(α) Ο Θυα/ζοί, ζαζού/ζενος χεΐταί επί ζών
ορίων της Άχχρνχνίας της γώρα,ς τών ’Αγραιων (έθνους ^-νεζχρτητου 
της Αζχρανίας). (Θουζιο. 111. 106) Οί 3Αγραϊοι μετχταϋτα, ε'χυ- 
ραύθηταν υπό τών 3ΑΛ·χρνά.νων χαί 3Αθηναίων ιζαρα τού Δη/ζοσθένους. 
Ό Πβζύοίο; rovj θι^ρύ. ούχί άλλά ^^βά/5θυ>.

για νά ξεστρώση και στρώση τοΰτο τό βιλαέτι καθώς 
πρέπει, πόΰ γίνε σά τής μουρλής τά μαλλιά Καϊ οΰΤβ 
αφέντη, ούτε βασιλιά, ούτε βεζύρη πιά κανένας μα<! 
ψηφάει έδώ κάτω στην 'Αρβανιτιά, χωράφια
έχεις έλιαϊς, ή καστάνιαίς ; είναι τό ίδιο σάν νά τάχη^ 
ΚΑΪ νά μή τά όρίζης.

•— "Εστοντας τέτοιος ένας κριτής σέ ττόΐά μεριά θά 
■Π·»}?, Χουλεϊμάνη, αρχίζοντας ή σωφρόνησις.... πές μου στο Μουχαμέτη σου απάνω, πές μου, σάν άδέρφ1α 
ποΰμαστε.

— Μαζή σου, καπετάν Χρηστό, μαζή σου. Βάλε νά 
πιοΰμαι στήν ύγειΛ τής λεότεργιας.

— Άφερουμ, Χουλεϊμάνη, χύσε ώρέ, καπετανόπου- λο, χύσε και γέμιζε τό ποτήρι προτοΰ ν' άδειάζη.
Ο οίνοχόος, δστις ήτο νέος τήν ηλικίαν, άρρήμων 

και σοβαρού ήθους, έγέμισε κύβην κολοκινθίνην, καϊ 
την προσήυεγκευ αυτήν εις· τόν Χρηστόν.

— Πάρτην, Χουλεϊμάνη .... μπέσα γιά μπέσια 
αδέρφια για αδέρφια .... γιά πάντα αδέρφια . . . . νά 
πιής καϊ να πιω άπό τό ίδιο κολοκύθι καϊ νά χύσου- 
μεν στο χώμα όσο περισσέψει' καϊ άν ποτέ μπορέση 
το χυμένο Κρασϊ ύστερα άπό ένα χρόνο νά βγή πά
λιν άπό τήν γην καϊ μετάρθη μέσα σέ τοΰτο τό κολο
κύθι, τότε νά σπάση ί] αδελφοσύνη μας.

Χύυ τοίς σπουδαίοις τούτοις λόγοις ό Χρηστός Μιλ- 
λιωνης επιε μέρος τοΰ οίνου καϊ έτεινε τό ποτήριον 
προς τον Χουλεϊμάνην. Ούτος έλαβε τήν κύβην μετά 
χειρος δισταζούσης, τήν έκράτησεν εναέριον μακράν 
τύΰ στόματός του καϊ θεωρήσας μετά θαυμασμού καϊ 
συγχρόνως μετά πολλής γενναιότητας τόν άρμάτωλόυ 
είπε σειων τήν κεφαλήν.

— Χρηστό, ώρέ αδελφέ! θά σέ γελάσω σάν μιά 
φορά άγκίξω τό ποτήρι τοΰτο εις τά χείλια.

'Ρίψας δέ τοΰτο πάραυτα είς τό έδαφος έκραξε'
— Μά τό Κοράνι ποΰ πιστεύω, Χρήστο, σ' αγαπώ 

καϊ θέλω τό καλό σου.... άκουσέ με καϊ θά σοΰ πώ 
ούλη τήν αλήθεια . . . είμαι στελμένος άπό τόν πασσά 
καί τό μουσελίμη νά σέ κρυφοσκοτώσω ... μά σάν τι- 
μημενος οχτρός καϊ αληθινό παλληκάρι ποΰ είμαι τέ
τοιο πράγμα άπό πίσω δέ καταδέχομαι νά το Κάμω.., 
προσκύνα, ώρέ καλέ μου Χρήστο τό βασιλιά . . . προ
σκυνά το σουλτάνο καϊ νά σέ μεγαλόσουμε νά σέ κά- 
μώμε τον πώ μεγάλο άρχοντα τής 'Άρτας . . .

— Ό Χρήστος, ΧουλεϊμάνηI δέ προσκυνά ούτε 
σουλτάνο νά τόν καμης. Άναπηδήσας ώς δορκάς καϊ 
δράξας τό τουφέκιόν του... γειάσου, γείάσου, ώρέ Χου- 
λεϊμανη....... είσαι τό πρώτο άληθινό παλληκάρι ποΰ
βλέπω μέσ τούς Τούρκους... κρίμα άτή ρωμιοσύνη νά 
μη σεχη... προσκύνα ώρέ Χουλεϊμάνη, τό Χρηστό, 
προσκυνά και τή Παναγία του σά θές υά σώσης τή 
ψυχή σου. „

— Ποτέ όσο πιστεύγω στο Μουχαμέτι μου τέτοιο 
πράγμα δε θα το κάμω.... τραβίξου, Χρήστο.... κάνε 
νά φυγή ό παραγυιός σου, νά μείνωμευ οί δυό μας νά 
πάλαιψουμε καϊ οποίος σκοτώσει τόν άλλο.

—Μιά συμφωνία, Χουλεϊμάνη, πρϊν πώ τοΰ Ζίδρου 
νά μισέψη' άν μέ σκοτώσης νά μή μοΰ κόψης τό κε
φάλι, ιϊλλά πάρε τό τουφέκι μου τό διαφημισμένο 
μου μιλλιωνη γιά γνώρισμα πώς έσκότωσες τόν 
Μιλλιωνη... τό καπετανόπουλο ό Ζίδρος θά βλέπρ 
απο μακριά καϊ άν δέν βαστάξης τό λόγο σου θ' άρθή 
καϊ δάΰτος ή νά τόν φάγης ή νά σέ φάγη... άκοΰς, κα
λό παιδί μου Ζίδρο;...

— Ακούω, λακωνικώς απεκρίθη ούτος στρύπτων τόν 
μυστακα καϊ θεωρών τόν Χουλεϊμάνην μετ' απορίας 
συνάμα δε καϊ περιφρονήσεως.

— Μα τό Κοράνι, άμόνω καϊ στέργω στο παζάρι, 
μετά πολλής ς-αθερότητος καϊ άνδρίας απεκρίθη ούτος.

— Ζίδρο, έλα νά φιλιθοΰμε... ποιος ξέρει, ό χάρος 
μπορεί να σκόπευε νά μέ πάρη καϊ αν ήναι τέτοιος ό 
ορισμός του καλώς ν' αρθη καϊ καλώς νά όρίση... πά
ρε σϋ το καπεταυαλίκι καϊ τό πρωτάτο μου... νά καϊ 
φανερωτικό γνώρισμα τό χαϊμαλί αον.

— Άμ' ό χάρος ποΰ κοτάει ν' άρθή σέ τέτοιαις ώ- 
ραις... τα ψάρια θά ζωντανέψουνε άπό τό τιγάνι, 
μετά πεποιθήσεως είπεν ό Ζίδρος.

Ό Χουλεϊμάνης έζήτησε νά τόν φίλήση καϊ ούτος, 
πλήν ό Ζίδρος καταφρονητικούς τω είπε'

— Μακριά, παλιότουρκε, άπ' έμενα... τούρκικα χεί
λια έγώ δέ φιλώ, μαγάρι άς ήναι καϊ τής πλό ομορ' 
φης τουρκάλας σας... άνθρωπος όπου δειψα νά πιή τό 
αίμα τοΰ αδελφού του δέν θ' άγγίξη τά βρομόχειλα 
του ς~ά δικά μου... γειάσου, καπετάν Χρήστο, θά βιη~ 
κλίζω άπό πάνω άπό κείνη τή ραχούλα, κύτταξε καϊ 
παστρεψέ τον προτοΰ ν’ άυασάνω, ελεγεν ό νέος Ζί
δρος άπομακρυνόμενος.

Ό Χουλεϊμάνης τόν έθεώρησε μετ' οργής, ώς άν κα
ταφρονεί αύτόν.

— Μή τόν συνερίζεσαι, είναι παιδί μόνον ε'ικοσι- 
πεντε χρόνων, μέ πολλή καρδιά καϊ άπόφασι πλήν μι 
λίγη πόρεψι τοΰ κόσμου... άλλο άπό βουνά καϊ κλα
δί το ζαβάλικο δέν είδε, καϊ στον καϋμό του άπάνα) 
νά μή πάθω κρένει έτσι δά.

— Ας κουρεύεται.... τό τζίμπημα τοΰ σπούργητα, 
αίμα δε βγάνει, είπεν ό άνδρεϊος Χουλεϊμάνης... έπει
τα μετά φλεγματικού καϊ άταράχου καρτερίας στρε- 
ψας πρός τόν άρματώλόν προσέθηκε' πώς ορίζεις να 
πολεμήσωμευ ;

_ "Οπως ορίζει ή άφευτιά σου ποΰ βάλθηκες να με 
κοτώσης··· δοκίμασε μέ ο,τι θέλεις... μέτί;νπάλα, e τά κουαπουρια, με το καρυοφύλλι...

_"Οπως άρέση τής αφεντιάς σου, έτονθόρυσεν ό 
^ουσουλαάνος.

Ό Χουλεϊμάνης εγίνετο σκοτεινότερος κατά τήν 6- 
ψιν, εκράτει τό τουφέκιόν του είς τάς δύο του χεΐρας 
καϊ μ^ °μμα ίέρακος ήκόλούθει τάς κινήσεις τοΰ Χρή· 
σΤου Μιλλιώνη.

"Ητον άνήρ θεωρητικός καϊ τά χαρακτηριστικό, του 
έμαρτύρουυ εύγενειαν ψυχής, ήτις άλλως τε καταφαί
νεται καί έξ αύτής τής διαγωγής του. Τουτεστιν έξα- 
•κοσταλεϊς ύπό τοΰ προεστώτος τής Αρτης Μαυρομ- 
μάτη ααϊ τοΰ Μουκτάρ Κλεισούρα νά δολοφωνήση. 
•κροετοίμησεν ώς ό συνταγματάρχης Γκριλλιώι^να 
γύση τό αίμά τοιήύπέρ τοΰ Ερρίκου Γ είς μονομαχίαν . 
μετά τοΰ δουκός τών Γουϊσίων; πλήν όχι καϊ νά γίνη 
δολοφόνος. Ίσως, άυ ή θρησκεία ώς φραγμός μέγιςος 
ξέν ύπήρχεν ένταΰθα, ό Χουλεϊμάνης Καϊ ό\Μίλλιώνης 
ήδύναντο νά συμβιβασθώσι χωρϊς ή περιαδομένη αΰ
τη μονομαχία νά λάβη ποτέ χώραν' πλήν άμφότεροι c 
μετά τάς φιλικάς αύταιν προσρήσεις έπϊλήσμονες γε - . 
νόμενοι παντός δεσμού φιλίας κατεκορέσθησαν ύπο ( 
θρησκευτικού καϊ εθνικού ένθουσιασμοΰ καϊ ούδεϊς έ- ■ 
τερος μάρτυς ήδύνατο νά προλάβρ τήυ μονομαχίαν ί 
κατ' εκείνην τήυ στιγμήν, ή ό θάνατος. >

Εΰρίσκοντο είς τήν πεδιάδα τοΰ Αρμυρού, ής τό έ
δαφος παρέχει ορίζοντα εκτενέστατου διά μονομαχίαν.

Ό Χρήστος Μίλλιώνης ιιφήκε τό σαρίκιον νιι πεση 
από τήν κεφαλήν του, καϊ ή ψαρά αύτοΰ κόμη έχύθη 
όπισθεν έπϊ τών νώτων αύτοΰ. Ητον άνήρ πλησιάζωυ 
τό εξηκοστόν έτος τής ηλικίας του, πλήν όποια ηλικία 
ύπό τόν βίον έκεΐνον ήδύυατο νά δείξη τά χαρακτηρι
στικά της ; Τήν φοράν ταύτην ό Χρήστος Μίλλιώνης 
ούτε ορμητικός ήτον ούτε σκληρούς λόγους έφερευ είς 
τά χείλη, ώς ό'τε τόν εϊδομεν συλλαμβάνουνα τονΧαρ- 
ζάν άγάν, άλλ' έπϊ τοΰ προσώπου του διεγράφετο ή α
ταραξία, τό άδυσώπητον άποφασιστικόυ καϊ ή ακα
ριαία μελέτη τιυι τρύπιο νά καταβολή τόν άντίπαλόυ 
του. Ό οφθαλμός του ήτο τό μυστικοσκόπιον τών ο- 
ρεινών τούτων άνδρών, ήτο πράος σταθερός καϊ προ
σηλωμένος ούχϊ είς τάς κινήσεις τοΰ Χουλεϊμάνΐ] άλλ’ είς τά ομματά του' ήκολούθει δηλ: τάς κόρας τώυ ο
φθαλμών τοΰ Τούρκου καϊ ήτον έτοιμος νά. προσφυγή 
είς τήν σπάθην, τά πιστόλια, τό τουφέκιον, εις οιαν- 
δήποτε κίνησιν εκείνος ήθελεν εκλέξει. Ωραιότερου υ
ψηλότερου καϊ ενθουσιωδέστερου θέαμα τούτου άδύ- 
νατου ό ιιυδρεΐος υά έπιθυμήση ποτέ νά ϊδη. Ό θάνα
τος με τάς μέλαιυάς του πτέρυγας ΐπτατο είυω τής κε
φαλής άμφοτέρων, έξήπλονε τό φοβερόν του δρέπανου 
καϊ έπϊ τών δύο καί όμως ούτε ωχρότης, ούτε πελι
δνόν έκάλυπτε τάς παρειάς των, ούτε ό ελάχιστος 
σπασμός τά χείλι; των, ούτε ό μικρότατος σκαρδα- 
μυγμός τά βλέφαρά των, ούτε ύ; ελάχιστη πνοή έξήρ- 
χετο έκ τοΰ στήθους των.χίσταυτό ώς δύο άνδρεΐα παλ- 
ληκάρια, ύψαύχευες, αρρενωποί, θεωροΰντες ό είς τόυ 
άλλον ώς ό ύπερήφανος λέων τής Λυβίας βλέπει τον 
τής Ζαχάρας, όταν μετά τούτου συναπαντηθή καϊ μελ- λ>; υά φίλονεικήση τήν είς τό πλευράν του λέαιναν})

"Ολου τοΰτο τό δράμα δέυ διήρκεσεν είμή μόνον ο
λίγα λεπτά' δέν ήσαν είμή πέντε μόυου βήματα μα
κράν ό είς τοΰ ιίλλου καϊ ό Χουλεϊμάνης έφαίνετο, ότι 
έπροτίμα τήυ διά τοΰ τουφεκιού μονομαχίαν. Ή αλή
θεια είναι, οτι είς ήν θέσιν εύρίσκετο δέυ ήδύνατο πα
ρά υά μεταχειρισθή τό είς χείριις του τουφέκιον, διό
τι έφοβεΐτο μή, καθ’ ήν ώραν ούτος προσφυγή προς 
τήυ σπάθην, όΧρήστος μεταχειρισθή τό μίλλιώνιτου. 
"Τψωσε λοιπόν τοΰτο είς θέσιν σκοπεύσεως. Τήν κι- 
νησιυ ταύτην ήκολοήθησεν ό άρματωλός τώυ Άγρα
φων μετ’ άφράστου άκριβείας καϊ πρϊν ό κρότος τώυ 
δυο τουφεκίων φθάση είς τό ύψωμα, ένθεν ό Ζίδρος 
μετά πάλλούσης καρδίας έθεάτο τήν φοβέραν ταύτην 
μονομαχίαν, ό Χουλεϊμάνης καϊ ό Χρήστος Μιλλιώ- 
υης έπεσαν νεκροί είς τό έδαφος, ό είς διά τής βολής 
του διαπεράσας τήυ καρδίαν ό δ’ έτερος το μετώπου 
τοΰ άλλου.

Περιττόν νά περιγράψωμεν τήν λύπην, τήν ιιδημο- 
νίαν καϊ τήν άπελπισίαν τοΰ Ζίδρου. Τό έθνος έυ τή 
κρισιμωτέρα αύτοΰ στιγμή έστερείτο τόν Ττολυτιμοτε- 
ρον καϊ πατριωτικώτερου άυδρα, έστερείτο μιαν των 
πρωτίστων αύτοΰ στηλών, ίγτις ’ίσως, άν δέν έπιπτε, 
δέυ ήθελευ έπίτρέψει είς τήυ τίγριυ τής ’Ηπείρου τον 
Άλή νά φθάση ποτέ είς τόνσκοπόυ της, νά φθάση προς 
τό ύψος της. Περιττόν νά περιγράψωμεν καϊτό πένθος 
όπερ τ; εϊδησις τοΰ θανάτου έπροξέυησεν είς όλας τας 
δούλας πόλεις καϊ τάς έλευθέρας άκρωρείας. Τοΰτο 
δύναται τις ν’ άναγνώση είς τό επόμενόν δημώδες α- 
σμα τό μέχρι σήμερον ετι μετά δακρύων ψαλλόμενου 
ύτΓο τώυ βουκόλων καϊ ποιμένων άμφοτέρων τών τουρ
κικών καϊ ελληνικών Άγραφων.

Τρία πο'ϋ.άζια ζά5ου·ζταν 'α~.τ, ράνι ’στό ϊ.ιαίρι.·
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.ί κοινωνιζαί αεταβολαΐ. 
ΰ κοινού, θεωρούαεν, οτ

νιοτε ϋπονοιαις, 
οοξοζόπων ίυ-

ΙΜζτε ’στό 
•Μάς είπα·. 
Κ’ έπηρε ( 
Κι’ ό Μου

'■ υ.

.7.1 Ί

πής, είς τόυ διά ττυρ 
σοι έξήλθου τής ναοί 
Έπολέμησαυ άπελπι 
ιππότου Γιώυζ, τ-ε·- 
ποϊνάριΟρον τού έ; 
χέυα ύπό τόυ ζυγόν 
άκοιβί 
οτι οί

οίίων.

ν ανυττερολ^του τίνος ω^ιοτζτος 
ζης δηλονότι πολλών κυριών, ΰ’!τ 
εν τιυι έζζλζσία, όνυυζρόυ θκνκτ- 
ζζς των θέσεως ζαί έπελήρθζσαυ

ό την apyjfjyioL'j τού
άνίριαν, άλλα καταβλζθευτες υπό το

; ττεοιω- 
οί Ρώσ-

υίαν

ύτοι Τάταοοι σύ^;

οοωη·

ις οιζοις προς 
ροσθέσωρ.εν, 
αν έυ 'Ρωσ- 
ώς υέ^ος ά

ς ζαλού καί ώοαίου, καί ύπέποε^ου 
όπισθεν τωυ εύοωτιώυτα πτώαατα

Έ:

καί διεφθαρμέυας πόλεις, ΐυα ευδεικυύωσι τήυ όοόυ όι η; όιήλθου. 
Αί αλλεπάλληλοι αύται έπιδρομαί εφερον τόυ λαού τούτου εις φρι- 
κώδη κατάστασιν καί έθεσαν αδιάβατου διάφραγμ.α επι τής προό
δου του. Κατά καιοούς, ό ταλαίπωρος ούτος λαός έδράττετο των 
δπλωυ, περιοριζόμευος είς άμυντικήυ θέσιν, καί ήγωυίζετο ινα ύ- 
πεοασπίση εαυτόν έκ τών εισβολών τών απηνών εχθρών του, αι 
ποοσπάθειαί του δμως είς ματηυ άπεβαινον. Μεταξύ τών πατριωτών 
iiai-M-J, ώτινε; iyipO/iTaj προ; ΰπιράσπιοι·ι τί; πατρώο; τω·ι, οί 

οοτήσα; τΐ,-j πιρί- 
ττι; ώίπρεψο εί; 
■ρηράγεται, ότι η-

Τό μουαδιζώτερου ίσως γεγουος, καθ δσον αφορά 
αυτοκρατορίαν, είναι ή μεταγευεστέρα αύτής, σ 
παρελθόν, πρόοδος. Εν τώ διαστήματι τών ύύο 
των εκατονταετηρίδων ή Έωσσία ήρξατο εξασ; 
κατά τι έπιοοοήν έυ Εύρώπϊ}. Εις Κζάρου του Πε' 
έπικληθέυτα Μέγαυ οφείλεται ή αρχή τής ρωσσικ 
πραγαατικότης απαρτίζει τήυ μεγάλην τ·ύ έθνους τούτου όύυαμιυ. 
Πρό τής βασιλείας δμως τού μεγάλου τούτου άνορος τός Ρωσσίας, 
πεοί ού έκτευέστερου έπραγματεύθημευ εν τιυι προηγουμέυω φύλλω, 
τό έθνος τούτο αικρού \0yov άξιου ητο.

ΊΙ Εύρώπη, ώς γενικώς ήδη δεσπόζεται, κατωκείτο τό αρχαίου, 
ύπό τώυ οικογενειών εκείνων, αίτινες μετευάστευσαυ, κατά μεμα- 
κρυσμέυας περιόδους, πρός δυσμάς. ΊΙ τελευταία δμως τώυ μετα- 

οιτινες έγκατεστάθησαυ έπί 
Έπί όχτό) περίπον

μόυου παρελθόυ
:ούσα σπουδαία:

■pLQ^Q'J.

'ζάλλου άςιοσζ-ζϊίωτοι είσιν, Αλεςανόρος, ο σ 
γζρ.ου ρ.άχην τού Νεύα, ζαί Δζρ.ήτριος ό Δ' 
r<v αάχζυ τού ΤαυάϊΓ7ος. 'Ο Δζαήτριος ουτο 
του αό γυωρίζωυ νά συγζερυα τό ρασιλικου ; 
εικείας, ό ίιαυέιζωυ τό δίκαιου αιζερο/ήπτως, 
ττ, ν.νλ τώ'Ί υπηκόων του.» Αί γυο3σεις του, λέ
γεται, ιζιζραί ησαν, η ευθύτης όαως τού χαρκκτηρος του καί ή α- 
γαθότης της καοοιαςτου αυεπλήρουυ την ελλει^ιυ της παιδείας καί 
ηξίωσαν αυτόν επιγαυούς θέσεως ρ.εταςύ wv ρ.ουαρχώυ της Ρωσσίας.

Άλλά κατερχόαευοι τόυ ρούυ της ρωσσικη: ιστορίας ού ίυυά- 
μεθα παρελθεΐ’ν έυ σιγή Ίωάυυηυ του 1'., δστις ιστόρηται, ώς ό α
ληθής θεαελιωτής τής υ’εωτέρας ρωσσιζής αυτοκρατορίας.

Τό πρώτου ?ργου, δπερ Ιωάννης ό Γ'. επεχειρίσθη καί δπερ 
κατόρθωσε ρ.·τά ιυύο Πεινάς εκστρατείας, ητον ή κατάκτησις τής 
επαρχίας τής Κα-ά.υης, τό ακόλουθου, ητον ή καθυποταζις του Νο- 
βογορόίου, είς δ έπίσης έπέτυχε προσαρτήσας τήυ τε πόλιν ταύτην 

' ι είς τό ϊ^ιου αύτού κράτος· λαβών σέ τόυ 
κατοικούν τούτων, ά^ήοεσευ άπ’αύτών καί 

•ό πεοίφηαον ώρολόγιου τής πόλεως των, ό
πεο εθεσευ εν τιυι πύργω πρό τού Κρεαλίυου, ινα χρησιαεύη tzo- 
νον δπως καλή ιόν λαού εις τά θρησκευτικά του καθήκον ta. Τό τρί
του τό καί ριάλλ·ν ίυσχερες ζατόρθωαά του ητον ή καταστροφή 
τής ύπό τόυ Άχρ.έτηυ αεγαλης η χρυσής παρεμβολής όπερ ζπε^ζΐ.- 
ρίσΟτ,, VJ7. έκ^ικηθή ίιά τήυ προσαφθεισαν αύτωύοριυ ύπό τού Χάν 
τούτου, δστις άπήτησευ καί έξ αυτού εγγράφως τήυ αυτήν τώυ προ- 
7.7T'j'/jm'j του υποταγήν. 'Ο Ιωάννης επτυσευ επί τού προστάγματος 
καί τής τού Άχμέτου σγρ7.γίοος, καί απέκτειυε τούς πρεσοεις του 
πάντας πλήν ενός, ούτινος έφεισθη τήυ ζωήν, ινα κου.ιση τήυ εϊϋησιν 
πρός τόυ κύριόν του, δστις έκμαυής είς τό άκουσμα τούτο γευόμευος 
ήοξατο υά προετοιμάζηται ίνα εκίικηθη κατά τό επιόυ έτος· φοβη
θείς δμως έκ τώυ γευομέυωυ καί ύπό τώυ 'Ρώσσων προετοιμασιώυ, 
δπως ^εχθώσιυ αύτόν έπί τού "Οζα, ύπεχώρησε πρός καιρόυ, καί 
ελαβευ ακολούθως τήυ έκτενεστεραυ όσου τήυ (Jia τής Λιθουανίας, 
άφ’ ής γώρ7.ζ προσε^όν.ν. βοήθειαν*  εν τούτοις οί Ρώσσοι συναντή- 
σαντες απόσπασμά τι τής παρεμβολής κατεστρεψαν αυτό καί υπε- 
στρε^αν είς τά ι>λα, οπότε οί Νογάϊοι Τάταροι συντυχόντες άλ- 
λαχόσε τόυ Άχμέτηυ, κατετρόπωσαν άπασαυ αύτού τήυ παρεμβολήν 
καί άπέκτειυαν τόυ ί’^ιου έυ τή μάχη. Άλλά καί ό σύμμαχος αυτού 
Κασίμιρος ό Δ'., (Γευ άπέφυγε τήυ οργήν Ιωάνυου τού 1'., ούχί μό · 
νου ενεκεν τού πολέμου τούτου, άλλ’ έπειοή άπεπειράθη υά ίηλητη- 
ριάση αύτόν, 3ι ό είσβαλώυ ευ τή χώρα τού βασιλέως τούτου τής 
Πολωυίας έπέτυχε τήυ έκιίίκησιυ. ‘Ο ισχυρός καί φιλόδοξος ούτος 
ήγεμών συυωμολόγησευ πρός τούτους συυθήκας καί συμμαχίας μετά 
τού Πάππα, τού Σουλτάνου, τού βασιλέως τής Δαυιμαρκιας και Πο
λωνίας, καί τής έυετικής δημοκρατίας, καί έίέχθη πρέσβεις παρά 
πάντων τούτων*  ούτος ήτο ό οικειοποιηθείς τόν τίτλου, Μεγας ΙΙγε- 
ιζών τού Νοβογορόίου, Βλα^ιμίρου, Μόσχας καί άπάσης 'Ρωσσίας, 
καί ό αεταβαλών τό σήμα τού άγιου Γεωργίου (Jia τού μελανός δι
κεφάλου άετού, μετά τόυ μετά τής Σοφίας γάμου του, Έλληυάύος τιυός 
ποιγκηπέσσης έζ τού βασιλικού αίματος τών Παλαιολόγωυ τής Κων
σταντινουπόλεως. Πραγματικώς Ιωάννης ό 1 δύναται υά ονομα- 
σθη ό αληθής θεμελιωτής τής υεωτερας ρωσσικής αύτοκρατορίας. Ό 
‘Ρώσσος ιστορικός Καραμσΐνος, περιγράφει, τούτου, ούτως· <<Κα ί 
περ μή ώυ τύρν,ννοζ, ό "γγουός του, ελαβεν δμως ύπό τής φύ- 
σεως τραχύτητάτινα χαρακτήρας, ήν έγνώριζε υά μετριάζη οιάτής 
ίσχυράς θελήσεώς του. ’Ευ τούτοις λέγεται, δτι άπλούυ τι βλέμμα 
τού Ίωάυυου, οπότε κατείχετο ύπό οργός^ τ^ύντ,το υά ρί'^η ασθενή 
γυναίκα είς λειποθυμίαν δτι οί ίκέται έφοβούντο υά πλησιάσωσι τόν 
θρόνου του, καί δτι ακόμη οί ομοτράπεζοι του βούάρόοι, οί μεγι- 
στάνές του srpsp.O'j ένοιπιόν του·» τό απεικόυισμα τούτο $έυ πα
λινωδεί μέ τήυ οιαν.οίνωσί^ του πρός τούς ίοίους βούάρίους, οπότε 
ούτοι άπήτησαυ υά ίοθ^ τό στέμμα είς του ίγγουόυ του Ιωάυυην, 
δν άπεκλήρωσε πρόζ ydptv υιού του τιυός εκ τής σευτέρας συζύγου 
του, εχουσαν ώς έπεται*  «Θά Οο^σω εις τήυ Ρωσσίαυ οίουίήποτε 
θελήσω.» Είς άζρον νοσερός πρός τό γήρας αυτού καταυτήσας άπέ- 
θανευ κατά τό 1305, βασιλεύσας τεσσαράκοντα’τρία ετη καί επτά 
ιζήυας.

’Ιωάννης ό Δ'., ήτου ό πρώτος ρώσσος μονάρχης, όστις έλαβε τόν 
τίτλου τού Κζάρου. Ούτος είναι ό γενικός άποκαλούμενος οιά τού 
έπιθέτου, «ό Τρομερός,» τίτλος, ου φαίνεται άρμο^ίως έκτήσατο. 
Μετά τόυ θάνατον τού Ίωάυυου οί 'Ρώσσοι περιήλθου είς πόλεμον 
μετά τώυ Πολωνών, ατελεύτητοι 7.7.1 77ί7.ιρρ7.στοι τ^ρτ,γνλ ίπη- 
7.ολούΘτίσα.ν. Έπί τέλους, κατά τάς άρχάς τής ^εκάτης έβοόμης ε
κατονταετηρίδας ό θρόνος έμεινε κενός ^ιά τής φυγής τού Κζάρου, 
οί άέ βούάο^οι ή οί εύγενείς, έξελεξαυτο ώς μονάρχην τωυ Μιχαήλ 
τόν 'Ρωααυώφ®, έξ ού κατάγεται ή νύν βασιλεύουσα αύτοκρατορική

εινάς έζστοατείας, ζτ 
■ό ακόλουθον, ζτον η

gov.ctj τη

τού Τανάϊίος (Δον) πρό 2,300 περίπου 
ε7.7.τοντ7.ετίιρί^7.ς οί Σλάβοι ούτοι, ή είοι 
άγοιου καί βάοβαρου βίου, μετά σφοόράς κλίσεο^ς πρός τάς y.7.yuz 
7.7.Ϊ τούς 7.7.1 άνευ μεγάλης φρουιίΟος πρός 7.7j\LipyiL7.'j τής
αρετής καί ηθικής. ΊΙ φυλή αύτη κατέκτησε μέγα μέρος γής, όπερ 
ν.ποτε)εΐ (jT/p.ipO'j, ώς γνωστόν, τήυ Ευρωπαϊκήν Ρωσσιαν, αλλά 
(Jkv καθί^ρυσέυ αξιοσημείωτους ^ιαμουάς ρέχρι τής πέμπτης εζα- 
τουταετηοί^ος-, δτε at έπαρχίαι τού Νοβογορόό’ου καί τής Κιεφης 
ήρξαντο υά έξερχωυται τού σκότους καί υ άπολαμ-βάνωσι φήμην ως 
πλουσιαι καί έμπορικαί. Τό κυβερνητικόν σύστημα, κατά τον χρό
νου τούτου, εντελώς δημοκρατικόν ητο, αλλ ό απλούς ουτος τρόπος 
τού κυβερνάν πάραυτα μετεβλήθη άμα τού πλούτου καί τής ισχύος 
αύξησάσης. Διχόυοιαι άυεφύησαν μεταξύ τώυ μάλλον ισχυρών τού 
λαού τούτου, οιτινες ίιαιρεθέυτες είς φατρίας δ*ιεμάχουτο  περί τών 
πρωτείων, αέχρις οτου ή πραγματική δ’ύναμις τού έθνους τοσούτον 
έξήσθέυησε ^ιά τώυ τμηματικών τούτων διαιρέσεων, ώστε δεν η- 
δύυατο υά προςγίρη 9ττ.ΰερν.ν ά.ντίζίττ.'ΤΓ» 7.7.ττ. τών εξο^τερικών ε
φόδων καί λεηλασιών φιλαρπάγωυ καί δοξομαυώυ γειτόνων. Ευ τοι
αύτη καταστάσει δύτες, οί προπάτορες τώυ νύν Έώσσωυ προετρα- 
πησαν ύπό τίνος τών προυχόντων τού Νοβογορόδου, 1 οστομίσλου 
ζαλουμέυου (τού πρώτου δημοτικού ύπουργοϋ, ου τίνος τ όνομα α- 
υαφέρ-ται έν τή ιστορία τής δημοκρατίας), ίνα ζητήσωσι παρά τωυ 
ομόρων Βαράγγωυ ηγεμόνας. Κατά συνέπειαν δε τής αίτήσεώς τωυ 
ταύτης, τρεις αδελφοί Έούρικος, Σιναίος καί Τρούβορος καλούμενοι, 
συυήυεσαυ ίν’άυαλάβ&ίσι τάς ήυίας τού κλυδωυιζομευου τούτου 7.ρά- 
τους, καί έγκατέστησαυ έν αύτώ, δπερ διαυεμηθέυτες άυέλαοου έ
καστος τήυ κυριαρχίαν μιας ηγεμονίας. Δύο ?τη δμως μετά ταύτα 
ό μεν Σιναΐος χαί Ύρού^οοος άπεβίωσαυ, ό δέ Έούρικος έυώσας τας 
ηγεμονίας τούτων ρ.ετάτού Ι^ίον χράτους, εΟερ.ε).ίοάσεν όντως εκτοτε 
τήυ ρωσσικήυ μοναρχίαν έν Νοβογορόδω, ένθα οί απόγονοι αύτού 
έπί επτακόσια ετη εφεοου τό σκήπτρου.

ώυ διαδόχωυ τού Έουρίκου είς ρόνον εςό^οίς περιχ).εϊ]ς 
Γος δ’ ?στι Βλαδίμιρός ό Μέγας τής άρχαίας Μοσκοβίας.

Αιαρχ.ούσΤις τός βασιλείας αύτού ό χριστιανισμός τό πρώτου εισή- 
χθη είς τό κράτος του, ή δέ φυσική ώμότης τού χαρακτήρας του 
μοναδικώς επιρρεάσΟτι ύπό τών πράων έυτολώυ τής ίεράς ήμών θρη
σκείας*  προζειμένου περί καταδίκης κακούργου τιυός, λέγεται, οτι 
έδίσταζε φοβούμενος τήυ θείαυ 0pyrtv, 7.7'1 ελεγεν*  «Όποιος ·γώ ειμί, 
ινα τόυ δμοιόυ μου καταδικάσω;» Προσεπάθη πρός τούτοις νασκε- 
δάση τάς προλή ψεις καί δεισιδαιμονίας τ<ώυ ύπηζόα)υ του διά τής 
διαδόσεως τώυ φώτοιν, τής έμψυχώσεώς τής παιδείας καί τής καλ
λιέργειας τώυ μηχανικών τεχνών. Ό Βλαδίμιρός έπαξίως ετιμάτο 
ύπό τής χώρας του, ή δέ έκκλησία κατέταξευ αύτόν ευ τώ χορώ τώυ 
v.yitov' τό παοά$ειγυ.7. ορως τούτου δέυ έπέφερε μεγάλην βελτίωσιυ 
εις τήυ κατάστασιν τώυ ύπηκόο^υ του, ούδ άνήρευ εξ αύτών τά βάρ
βαρα ήθη το>υ, άτινα καί τότε ετι ήζμαζον.

Αί βασιλειαι τώυ ακολούθων ροναρχων ριχρόν τό έυδιαφέρου καί 
ποικίλου παρέχουσιυ. Οί βασιλείς ούτοι επολέμουυ καί έώρταζου*  ο εν 
ε^νώριζ,ον α)ύ.ο είμή τό μαυιωδώς μάχεσθαι ή τό θορυβοδώς πα- 
υηγυρίζειυ, έυ ω οί ύπήκοοί των παρίστανον τήυ αθλιότητα τώυ 
λαών, τώυ έυ τή παλαιά περσικρ έπιτομή τής γευικής ιστορίας πε- 
ριγοαφομέυωυ, τούτέστιυ, έγευυώντο, έταλαιπο^ρούυτο καί απεθνη- 
σζου. Κατά τό 1223 Τάσχας ό υιός τού Ζύυχιδος Χάυ, μεταυα- 
στεύσας υ.ετά τώυ Τατάρων του δυτικώς ώδήγησευ αύτούς έκ τώυ 
παραλίων τής Κασπίας πρός τάς οχθας τού Βορυσθέυους (Δυείπερ).

Μεταξύ

ρεία σπουοαίου εύρε πρόσκομμα παρά τώυ Μοσκοβιτώυ, οιτινες 
δμως μετά πεισματωίεστάτην καί απελπιστικήν μάχην, καθ' ήν ό 
ηρωισμός καί ζήλος των καρτερικώς άνεπτύχθη, ήυαγκάσθησαυ να 
ύποχωρήσωσι μετ’ άκαταλογίστωυ ζημιών, οί αέ τροπαιούχοι Τα- 
ταροι καταοιώκουτες αύτούς είσέβαλου είς τήυ πρωτεύουσαν. Ερη- 
μούντες tJca πυρός καί σιδήρου οί Τάταροι τήν χώραν κατά συ-

οικογένεια.
Άπό ττ,ς i/J-vyc,· τού 'Ρωααυυώ^, νέα έπο^ή άρχεται έυ τ< ρωσ, 

σικζ ίστοοία, σι’ ο οιακόπτοριευ ενταύθα επί τού παρόντος τό θεαα 
ύποσχόριενοι νά έπαυέλθωρ.εν έπ’αύτού προσεχώς.
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Παρά τοΐς άρχαίοις αί ποιότητες τοΰ δένδρου, ή θέ- 
σις τοΰ άνθους, ή ετυμολογία τοΰ ονόματος αύτοΰ, διή- 
γειρον εις τήν ζωηράν φαντασίαν τών ανθρώπων τών 
παλαιών εκείνων χρόνων μύθον τινα ή τερπνήν καϊ α
πλήν ιστορίαν, ήτις έτύγχανε παρ’ αύτοϊς άσμένου υ
ποδοχής καϊ προθύμως έπιστεύετο. Πάντες οί ποιη- 
ταϊ οί καλώς ύμνήσαντες τά άνθη έθηκαν στερεά θε
μέλια περί τής καλής αυτών φήμης· καϊ έλαβον αύτά 
ταύτα τα ονοματα καϊ επίθετα, άπερ αύτοϊ εφήρμοσαν 
έπΐ τών φυτών, οϊον «ήδύπνοοι καϊ ανθηροί.» Ο! Πέρ- 
σαι συνθλίβουσι τά εαυτών αισθήματα έντός τών ς-ο- 
ματων τών ανθέων, καϊ διατάττουσι τάς άνθοδέσμας 
γραμματικώς. Εις όλα τά εξευγενισμένα έθνη τά άν
θη είναι οΐ τύποι καϊ τά σύμβολα τής έρασμιότητος, 
τής αθωότητας καϊ τής ακμής τοΰ ιιναμφισβητήτου 
κάλλους.

"Οτε πρώτον έφάνη άναδύουσα έκ τοΰ άφροΰ τής θα
λασσής ή 'Αφροδίτη, ρόδα λέγεται ότι έβλάστησαν 
συγχρόνως άπό τής γής, καϊ αί Χάριτες σπεύσασαι 
εις θεραπείαν αύτής έστεφαν τά? κεφαλάς αύτών διά 
τοΰ νέου άνθους πρός τιμήν τής νέας θεότητας. Τά, 
τότε φυεντα ρόδα ήσαν λευκά, καϊ ούδέν είχεν άλλο 
σι χρώμα μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Άδώνιδος, οτε σπεύ- 
δουσα ή Αφροδίτη ανυπόδητος πρός βοήθειαν τοΰ έρα- 
στοΰ αύτής έπάτησεν έπΐ ρόδου πληγώσαντος διά τών 
ακανθών τον πόδα, καϊ επειδή έκ τοΰ αίματος έκηλι- 
δώθη τό ρόδον έκτοτε διετήρησε τό κόκκινου χρώμα.

Τά δέ περϊ Ναρκίσσου μυθολογούμενα έχουσιν 
ούτως’

Ό Νάρκισσος ήτο νεανίας έκ Βοιωτίας, περϊ ού Τει
ρεσίας ό χρησμωδός προεΐπεν, ότι έμελλε νά ζήση 
ευδαίμων μέχρις ού ϊδη τό εαυτού προσώπου, αύτό ο- 
περ ηθελεν εΐσθαι ολέθριου εϊς αυτόν. "Ενεκα τής έ- 
ξαισιας καλλονής η νύμφη Πχιο ήράσθη αύτοΰ δαι
μονίως, πλην εκείνος ώλιγώρει τοΰ έ-ρωτρς, καϊ αύτή 
ετήκετο έκ τούτου έως ού καιήντησε νά μή έχη βμή 
τήν φωνήν, ιϊλλά καϊ ταύτην τόσον άμθενή, ιόσγε μό 
λις ήδύνατο νά προφερρ τήν τελευταίαν. συλλαβήν 
πασης φρασεως. Ο Νάρκισσος, φλεγό/ιενος έκ δίφης 
ένεκα κυνηγίου μετέβη νά πίρ ύδωρ έκ διαυγούς καϊ γα- 
ληνιαιου ποταμίου, εκεί δέ κατά πρώτον προμεΐδο τήν 
εικόνα αύτοΰ αντανακλώμένην έκ τής έπιφαυείας τοΰ 
ΰδατος. Τοσαΰτον ηύχαριστεΐτο βλέπων τήν ιδίαν 
αυτού εικόνα, ώστε ούδέποτε ήθελε ν' άπαμακρυνθή έ- 
κεΐθεν εως ού έκτμκεϊς μετεμορφώθη ύπό τώιρ Θεών 
εις τό φερώνυμου άνθος.

Ο Τάκιΐ’θος, ών ωραίος καϊ χαρίεις, τοσαΰτον έτι- 
μάτο ρπο τοΰ 'Απόλλωνος, ώστε ό Ζέφυρος, όργισθεϊς 
διά τήν φυχρότητα καϊ άδιαφορίαν τοΰ μειράκιου, ά- 
πεφάσισ’ε τήυ καταστροφήν αύτοΰ- Ημέραν τιυά. οτε 
ο Απόλλων καϊ ο Ύακινθοτ έπαιζαν τόν δίσκον (τά? 
αμάδας), ό Ζέφυρος, κεκραμμένος μεταξύ τώυ έρμρ- 
δών νεφελών, διευθυνρ δια, τής πνοής αύτοΰ τρο υπα 
τοΰ Άπόλλ(ΐινοί ριφθέντα δίσκον κατά τής κεφαλής 
τοΰ δυσμοιρορ ημίθεου, οστις αμέσως έπεσε νεκρός. 
Αεινην ήσθανθη θλίφ-ιν ό θεός ήλιο?, «:αι πρός ιιρά- 
μνησιν τής καλλονής καϊ τής χάριτρς τοΰ θύματος εί
πε υά φύωνται οί υάκινθοι έκ τοΰ αίματα, αύτοΰ.

Εις τά περϊ ανθέων ύπάγεται καϊ ό επαγωγός μύ
θος περϊ τής αρπμγής τής Π^ρσεφόνης, ήτις έπΐ τοΰ 
Νυσαιου πεδίου, συΐ’οδευομ 'νη ύπό τώυ ώκεανείων νυμ
φίον, συνέλεγεν άνθη’ σρνήθροιζε τό ρόδαν, το ίον, τόν 
κροκού, τον υάκινθον, καϊ ιοοΰσα νάρκισσου σπανίου 
μεγέθους καϊ ώρμιότητος ώρεξε τήν χεΐρα, ίνα συλλε- 
^κβ·'1 β°ύτον, ότε ήνεώ.χθη ή γή, καϊ ιϊναβάς έν χρρ- 
σ(Ρ όχήρ-α-τι ό Πλορτων συνέλαβε καϊ (ϊπήγαγεν αύ~ 
την. Η Δημητ^α, ή μήτηρ αύτής, ήκορσε τάς κρμυ- 
γας τής κόρης, αλλ' ήγνόει καϊ τόν ιϊπαγωγέα καϊ ττοΰ 
έφυγεν.Ό "Ηλιος όμως προδίδει τό μυστικόν καϊ 
λεγει, οτι τοΰτο έγένετο άδεια τοΰ Διός. Τότρ ή Δή
μητρα άηδιάσασα έλειποτάκτησευ άπό τοΰ ούρανοΰ 
καϊ κατώκησε μεταξύ τωο βροτών. ’Επειδή δέ δέν ή
θελε νά έπιτρέφρ εις τόν σίτον νά βλάστηση καϊ ή- 
πειλει οτι θελ$ι εξ>λοθρευσει τούς έπΐ τής γής ύπη- 
κόους τοΰ Διρς, ούτος παρακαλεΐ αύτήν νά έπανέλθη 
εις τόν ούρανόν, μγ ρ καϊ συγκατατίθεται έπΐ τω οροί 
τής άποδόσεφς τής θυγατρας αυτής, ήτις έπϊ τέλους 
έπανέρχεται άφ' ού όμως έφαγε ρφδιον δοθέν ύ,~ό τοΰ 
Πλούτωνος’ ού ένεκα ήναγκάσθη νά ύποστρέφ-η καί 
διατρίφρ τό τρίτον τοΰ ετουί μετά τοΰ υποχθονίου 
αυτής συζύγου, διότι ό Πλούτων κατώκει εις τόν "Α- 
δην. Ή αλληγορία έχει ούτως· ή Περσεφόνη είναι ό 
σπορος τοΰ σίτου, οστις σπειρόμενος εις τήν άρουραν 
μενει κεκρυμμένος εκεί έως ού βλαστήσας φαυή έπΐ τί}? επιφάνειας, καϊ αν καϊ δέν βραδύνει ίνα βλαστή- 
στ) το τρίτον τον €τονς, όμωγ (ιτγο τον ^ρονον της σττο' 
ρας μ&χρι, της τβΧ€ΐ,ας /Γ€στΜθ'βως τον στά'χνος τταρ- 
ePX€Tat> περι/πον τόσος χρόνος»

Τρέποντες τήν προσοχήν ήμών πρός τήν χριστια
νικήν εποχήν, εύρίσκομεν ότι οί ιερείς τής κατ’ άρχάς 
’Εκκλησίας συνέλεγον άνθη καϊ μετεχειρίζοντο αύτά 
έν τή λειτουργία. Δι έκάστην ημέραν είχον καϊ ίδιον 
κατάλογον άνθέων αφιερωμένων ει? τινα Ιδιαίτερον 
άγιον, διότι τδ άνθος ήνοιγε περίπου καθ' όν χρόνον 
έτελεΐτο καϊ ή εορτή τοΰ αγίου. "Εκαστος γινώσκει 
τήν κερκίδα, είδος αίγείρου ή λεύκης, πάντοτε τρεμού-

σης καϊ έττ αυτών των γαληνοτάτων ήμερων τοΰ θέ
ρους. Περί ταύτης Ιδού τι μυθολογείται’ οτι, ore ο 
αγγέλος τοΰ θανάτου έπλησίασε τον σταυρόν, έφ' ού 
εκρέματο « ό είΰως ττως αύξάΐ’ουσι τά κρίνα, » κατέ- 
θραυσε το έμπλεων χολής ποτήριον παρά τον πόδα 
τοΰ σταυροΰ, ή δε κερκϊς ή παρακείμενη, έξ ων μιας 
είχε κατασκευασθή ό σταυρός, φρίξασα έπΐ τω τολ- 
μήματι έκληρονόμησε διά παντός τάς τρόμον διεγει- 
ρούσας όδύνας τί)? θνησκούσης θεότητας.

Τό Τρίφυλλον, τό εθνικόν έμβλημα μιας των τριών 
νήσων τής Μ. Βρεττανίας, τής 'Ιρλανδίας, έχει τόν 
εξής περϊ αύτοΰ λεγόμενον χριστιανικόν μΰθον' Ό 
προστάτης τής ’Ιρλανδίας άγιοί Πατρίκιος μή δυνά- 
μενος νά καταστήση καταληπτήν εις τούς ακροατμς 
αΰτοΰ τήν έννοιαν τής λέξεως Τριάδας, έτρεφεν fV ά- 
πογνώσει τά βλέμματα πρός τήν γήν αϊτών, όπως 
εύρη μέσον τι καϊ δυνηθή νά φωτίση τούς «εθνικούς,» 
ότε κατοπτεύσας παρά πόδας μικρόν τριφύλλιον έδρε- 
φ·εν αύτό καϊ άνυφώσας έπέδειξε τά τρία φύλλα έΜ 
τοΰ στελίχαυΐ ώς τό έμβλημα τής διδασκαλίας αΰτοΰ 
πρός ευκολον κατάληφιν των ακροατών.

Περϊ δε τοΰ μικρού εκείνου άνθους τοΰ καλουμένου 
«Μή επιλανθάνου μου,» τοΰ έχοντας κυανοΰν χρώμα 
ώς τό τοΰ θερινού ούρανοΰ, καϊ χρυσοΰν οφθαλμόν λάμ- 
ποντα ώς ή ελπίς, λέγονται τά ιικόλουθα' Γερμανός 
τις ιππότης δ^εβά'ύιζε μετά τής έρωμένης παρά τάς 
όχθας τού Δουνάβεωζ, ότε ή ώρμία παρετήρησε κόρυμ- 
βον μυρσωτίδρς εις τό ρεύμα καϊ έξέφρασε τήυ έπι - 
θυμίαν νά είχεν αΰτόν. Μεθ' όλης τής Ιπποτικής προ
θυμίας ό ιππότης έν πλήρει στολή βαέδυσε και ρυν- 
έλεξε τό βραβειον' πλήν ή δίνη γοΰ ρεύματος καθ- 
ελκύσασα κατνβύθιμε τόν δύστηνον, οιττις βυθιζόμε
νος έρριφεν ςίς τήν όχθην πρός τήν κατασπαραχθεΐ- 
σαν τήν καρδίαν Ερωμένην τά άνθη μετά τών γνωΐών 
λέξεων «Μή έπ^ανθάνου μου!»

Τό δενδρον τη 7 σμίλακος, έτι κμϊ νΰν έν πολλαΐς 
αύλαϊς τών εκκλησιών τών Άγγλων άπαντώμενον, ρύ 
μάναν ώς τότ,ας τής αθανασίας εφυτεύ^το εκεί, άλλά 
καϊ 'ίνα τρ ττράς τόξα κατάλληλον ξύλον, καθ'όν χρό
νον ή τοξαναιία ήτα εις τον ^λαφών#, τά $$ ΐτρρο- 
βάλα ρπλις άγνωστα, διατηρήται και ά’αοφεύγη τήν 
άνη\οή χεΐρα τρβ ξυλοκόπου, καϊ μάναν κατά τινας 
καιρούς κΜ ΰπο τών προς τούτο ώρισμένων νά κό- 
πτητρι. -

Πρλλά τών πρρ δύο εκατονταετηρίδων δοθέντων 
ονομάτων τήν μεγάλην ΰπόληφιν, ήν έχαι-
ρον παρά τ$ λαφ τςρλλά τών φντών διά τάς ιαματι
κός αύτών Ιδιότητας, ώς χ· ή λιβανωτϊς, ρ αμάραν· 
τας, ό βασιλικός τής γής, κτλ-, άπερ καϊ μέχρι τούδε 
πολλαχοΰ τή? βόρώπηΐ έφαρμόςοντιμ παρά τών χω
ρικών έκ τταραδόσεως πρός διαφόρους χρήσεις.

Άλλ' άσαν ιιθαιμι και τερπναϊ καϊ civ ήνιμ αί περϊ 
ανθέων μυθολογίαι ταχέως ραϊ αύται παρέρχονται α
πέναντι τής ρΰτιμ καλουμένης « πορείας τοΰ πολιτι
σμού. >> ■■ r; ’ ρ ρ Q 1

σεων, επιεν ρεό' ήδονή; καί βραδέως. ΙΙαρετηρήίι;, ότι ϊδιαζόντΜέ 
κατεγίνετο νά ά'ζαλ,ύσ-ρ τήν σάκχαριν. '

Οί ένεκα υπ»ρεσία; ειδικού καθήκοντος είσερχόρενοι εις τό δ,„ 
ράτιον αυτού, παρευρεθήσαν εί; τήν τ;λ:νταίαν τα·ύη?ν άγρυπυίτ, 
καί ήκουσαν τόν ^υρολλάρδ άποκρινόρ-yqy εις όλ«; τά; άποτει>^Β 
ρίνα; αύτώ έροιτήσει; έν άδιαγορία κ«ί άταραξί^, ξ;; ονδεί; 1 
ρίδόλω; ένεχορίνο;ν ήδύνατο νά. πράί-j.

Ή ά-αρν,^ία Tgy ή ρβόΐιι; τ,ρ^ςπμ,ει^ρ.ί-μ, ούδ’ έπί άκαρί. 
εγκατέλίπεν αύτήν· (ιιτρέ; δίτι; ίόφμιιτ;» ότι j fl
σγυγρό; τον, *<4  rll ταχϊτίρ; έτμ φιμΆν βίϊ yoi, 
κίασι; νευρική, ούδέ σπασρός ούδεί; έ-άραττεν αυτήν.

Εκ τών ιατρικών πρρατβρήσεοτ; «πεδείχξ», ότι ό άνθρωπο; qj 
το; δέν ήτο έξ -έκείνοζν, οί'τινε; ί'χοντι τό πλεονέκτορα τού δ-σπό- 
ί?ιν έγ’εαυτών. Ούδήλω; έκπλήττ;; ήρα; ή ήθική αδράνεια τών zq. 
ταδίκων, καθότι ή τή; θελήσεω; άδνναρία έπί τών νευρικών γΖ(. 1 
νορινων άπεδείχθρ πλ/ιρέσεατα. Ό άνήρ ήτο ξντελώ; αναίσθητο-, Μ

'Q έν-ργήσα; τήν τύλλη^ιγ τού Λυρολλάρδ, ji«; ό τοτκντην δο-χ- 
στηριότητα καί σύνεσιν κατά τήν περιστασιν τούτην δείξα; είρη. 
νοδίκη; τή; επαρχία; τοϋ ήίοντονέλ, ήτον ά utq τού δικαστηοίον Ί 
διορισθεί;, ϊνα έπιτηρήτή τήν {κτέλεσίν τοϋ vqpqy.

',Τπάλλζ’ζό; τι;, ό?Τΐ; συρ'τρύ-ττοιν ρετ αύτρυ έπροσπάξ-ι, ότω- 
έπιτόχή έξορολόγησίν τινα άπό τού Δνρολλάρδ, Kf-τά τά; τελεν-·! 
ταία; αύτού στιγρά;, ύπεύείκνυ, πρό; ςόν ταλαίπωρου κατάδικου 
ελπίδα, ότι εί; άροιβήν τών όρολογιόίν του ήδύνατο ν’ άξιι.·θή «να. 
βολή; τινο;, ή καί. άργότερκ ρ,ταβολή; τή; ποινή;.

— Αί! όχι, άπε^ρίθή ό ^νρόΜ'ίρδ, προτιρώ ά'λλοι; πως, διότι 
ή τρογή εΐ;αι κακή -ί; τήν {ϊρκτήν! ,κεί θά ; τ κ α ν α τή; πείνη;! 
(j’y criiypi’iiis lie fain;!)

τύ: τού ^χταίίζ.ου· ό ok ArzozkioJ ζο
lia-j ΐΆιαμβιρ·.-^:, ώϊι ότκζις ίτρογφ-.τ» τό a'JOJ-ti άρ 
pi/.pi τι: ^ριχίατι; ί·ρν.ίτ·τι> ζ,ζτά τού; uumoz; αύτού.

—; (Ιουεί ή xapSix σορ i|j στόα^,χο; ί.-,ζτι9Τ(), τ,ρϋτι,
ό ιατρο;.

— ή?! οχι, δεν ε/ω τίποτε!
— Ι< ονόν-ι; ;
— ά/γ·, «γον αέ έδοικαν τόν β.βάμμ pq-j J
ΊΙ έπιρονή τον ήτο τοιαύτη, διττέ ούδιρίαν qpqioyiay ή-^νή^. 

qrav ν’ άποσπάσοιοιν άπό «}τόζ Οΐ »<?1?ϊύρΓ19! ί^τρ ίερεί; 
f'pjivav έπ'· pixpi’J '^τν. ρτι^ί ρ?τ’ αύτ^ν.

— Άργίδοζον υπάρχει, {άν Hiixs υ,μψμί^;.
— (ί « ί ό ρ ο>; Ρ i γ « ε f ν «ι δ ν σ j y Ζ ή <t ά, είπε ποιζάζι;, 

τό ν’άπούάνρ τι; 3 ·. if τού; ά'Ηο
c-ocay τςύ; γ ξ > ? ( τ. Q ρ ο

ϋπαΐνίτζόμΐνΟς $ιά

to-j ο ζ s ο ο ι q y ζ » A I <<l ?r t Τ fl I) υ, ςι rzosu- i 
p-O>JTi: τιχρϊτί,ρεςιΐΊ ιτί τού joy qp.plVi sjfts-
'/fSsu? Η??? έκ^ύσΐί,ιίτοΰ ΰ ? y τ 5

4ΐ?ττά τινα -ρλ τ/μ ι ιμ irpqirjiji ό 'ςμ/βίμ ττ,ν 
-ipsix-j τι,;· ό Λζ/οζζζοο ί, ^ί,ρχτι ·ΰττχί·ϊ, -/.μ
τοι ά-’,ια-μιιίγ^ Ttiiy -/.μ,-βυ «ΰτ'Δ υ.τό τ-ίτζ ί.-?α0Γ·1, pai τώνχει- 

άίρμν’ΐ οότίτν ίξ οκιτίτζ.

’.Vvrzoafjo; jrpq rqi-j πβίμ ταύ (ζο^ατ^;, yi-ό τί,ς
όίχ; τί; piqSipi'J ίτ-ίίμμ /.μ ^Ιίοιώβί; ζατά τι. Ό
4'<uozz-;.o«; Tqn ά' μ-;τά τ-«ο 3ύ» is- J

osoiv, I'iii.Or. εζτϊνί;, τρτιότγ OiKozs^z^^Uj έμτι ο jzrsJls- 
στέ; Oiyn-J ζύτόν έπί τόιζ -i-j ^0 γ.ν.γμ '

ΕΜΠΟΡΙΚΑ

Η ά-

ται βοα5έως. Ό τής Σουη5ίας είναι εις καλήν ζήτησιν, καϊ αί τιμαϊ 
σταθεοαί. Καλής ποιότητος τιμάται λ. 11.10/., εκ τώυ αποθηκών. 
Ό Σκωτικός χου5ροσί5ηρος 49/4^5.—49 6.

Ό ορείχαλκος εξακολουθεί τείνων πρός ύψωσιν. Οι κάτο
χοι ζητοϋσιν ή5η λ. 18.10/., τοι; μετρητοί;. Αιάγοραι πράξεις ε· 
γίνοντο κατά τό 5ιάστημα τής έο5ομά.5ο; πρός λ. 17.13/—λ. 
18.7 6, άλλ’ήσαν κυρίως κερ5οσζοπικαϊ, προελθούσαι έκ τής βελ- 
τιώσεως ττ,ς αγοράς εις rΑμβούργου, καϊ τής αύξήσεως τής ζητήσεως 
εις Γαλλίαν.

Ό ζ ί γ κ ο

ΛΟΝΑΙΝΟΝ, 26 Μαρτίου 1862.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. — Σίτος. Κατά τήυ παρελθούσαν 
'ί’ό’οαά^α. ή άγορά τώυ σιτηρών τ,το λίο.ν βε^αρυμίνη '/.αι ε/.πτω- 

'/.ατά 1/—2/. τό κουάρτερ. Ό #έ υγρός καιρός καϊ ή επαυά 
γγ-Λις τής ναυτιλίας μετά τών λιαένωυ τής Βαλτικής κατέστησε όύσ- 
^οίΐ/τον τόν ξενικόν σίτον καϊ έξησ&έυησε τάς τιμάς αυτού «·

Αί έξωτερικαϊ άγοραϊ κατά τό μάλλον ή τ,ττον εξέπεσα 
Νορά τών Παρισίωυ ήτο λίαν Οολ.ερά 7.α'ί αί τιααί τού σίτο
pSav αεχρι 3φρ. τά 157 κοιλόγρααυα. ΊΙ τοϋ Βελγίου ήτο σχε- 
ίόυ ήσυχος. Ή τής Άυ.βέρσης θολερά με μ.Γ/.ράς πράξεις· σίτος 
λξνλτόζ Ζίλαν'ϊίας έποδλήϋη πρός 61/., βρίζα Ό^σσοϋ πρός 35/., 
κοι^ή Σρ-ύρυης προς 27 6. Έν Κούρτραϊ δρ.ως αί τιααί ύύώΘςσαν 
έπϊ 1/θ τ° κουάρτερ· σίτος άρίστρς ποιότητος έπωλήθη προς 62 ., 
ή 0ρίζ<^ ίτον άναλλοίωτος. Έν Γέντη άνετιμτ,θρ’ άρίσττ.ς ποιότρ-

Ιπωλ.ρθτ, προς 65/6. Έν Βρυξέλλαις όαως μενει άναλλοάωτος. 
Έν'λαστεο^άμρ ολίγον τμϋ.οιώθτ,· Πολωνίας σίτος μεμιγμενος επω- 
Ϊγ,Θρ πρός 68/., Άαερικής πρός 58/6 — 61/6· ή κριθή καϊ ό βρώ- 
μ.ος ήσαν ήσυχοι. Ό σίτος έν ‘Ροττερίάαρ έξέπεσε κατά 6ο—]/. 
τό κουάρτερ· Πολωνίας έτιαάτο 64/9, βρίζα 4 2/6. Ευ Δάυζτκι 
ήσαν όυοααστιζώς 57/—62/., άλλ’ έυ ττ, έπικρατούσρ θολερά κατα- 
στάσει ή^ύυατό τις υά έκτελέσ/; παραγγελίας πρός 59/. έλ. α. πλ. 
Ή άγορά τής ’Οδησσού ήτο κατά τι βελτιωμένη ένεκα τώυ εκ τής 
δυτικής Εύοώττης αεταβιβασθεισόίυ ένθαρόυυτικοιτέρ<ωυ εί'λρσεων. ΊΙ 
τής Κωνσταντινουπόλεως ήτον ήσυχος, καθ’ όσον άγορα τάς πράξεις, 
ίλλ? ένεκα τής ύψωσεο>ς τοϋ συναλλάγματος αί τιμαϊ ύύώθησαυ επί
σης, πλήν αί ποάξεις ήσαν μόνου οι επιτόπιου καταυά.λωσιυ. Π τής 
Νέας 'Υόρκης πεοιεπεσεν εις πλ.τ,ρεστάτην νηνεμίαν ένεκα τώυ έξ 
Ευρώπης άγικνουμένων απεθανρρυντί'/.ών εΐ^τ,σεων.

Αί άπό τή; 14η; λήγοντος αγίξεις άνέΖ^σαν εις 15 γορτία, ών 
11 ήσαν σίτου, 2 άραβοσίτου καϊ 2 κριθή;. Αι 5ε πράξεις ησαν όις 
εξής' Μαριαυουπόλεως σίτος πρός 47/10 1 καϊ 48/., τεσσαρα φορ
τία Γίρκα ποός 45/9—47/6, καϊ έυ άρίστης ποιότητος πρός 49,6· 
Σαν5ομίοκα πρός 50/. καϊ 51/., Όοησσού Πολωνία 3 γορτία πρός 
43/—44/G, καϊ έυ αρίςι?; ποιότητο; πρός 49/6· Σαιοης πρός 
καϊ 35/.· τέσσαοα γοοτία ^Κμερι/.τ,ς πρός 52/6—53/6. Επίσης 
ίιά τήυ στεοάυ Εύρωπηυ, Σαυ5ομίρκας προς 50/6, Συρίας σκληρός 
πρός 4 0/3 καϊ Σαί5ης πρός 36/. Δύο γορτία άραβοσίτου πρός 32/3 
καϊ 33/. Τέσσαρα κριθής πρός 22 9 καϊ 23/6, καϊ 3,000 κουάρ. 
Δουυάβε&δς πρός 23,.

At πωλήσεις τή; παρελθούσης εβ5ομάόος 
•/.ουάρτερ σίτου. *11  5ε εις τούς κυριωτέρου;
Βρεττανίας εισαγωγή σίτου καϊ αλεύρου κατά τήυ εβ5ομά5α λήγου
σαν τήυ 12ηυ Μαρτίου άυέβη εις 1 40,028 κουάρτερ.

ΣΠΟΡΟΙ.— Ό υγρός καιρός οστις άπό τίνος έπικρατεϊ άυεχαί- 
τισε ττ,ν ζήτησιν 5ιά σπόρους. Ούχ ήττου όμως τό ερυθρόν μτ,^ιον 
5ιατηρεϊται σταθερόν. Τό 5έ λευκόν ήτον ανώμαλου κατά τάς τι
μάς. Τό τριγύλλιου περισσότερου ζητημένου. Τό καυαβούρι θολερόν. 
Οι λινόσποοοι έξακολουθούσι σταθεροί εις πλήρ-ις. τιμάς· Βομβάης 
τιμώυται 65/6 καϊ Καλκούττης 61/—62/. το κουάρτ-ρ. Οΐ ρα- 
πανόσποοοι ναι οί ελαιόσποροι είναι ζητημένοι εις ύόίστας τιμάς. 
Καλκούττης ραπανόσποροι τιμώυται 66/., Βομβάης Γουζεράτης 73/, 
γαιοϊ φ:ροζεπόρτ.ς 67 6—68/., κίτρινοι Ι/.ίν^ς 69/., Σήσαμου 
λευκόν 71/., γαιόν ή μεμιγμένου 61/—67/., Μήκωυ 62/., καϊ Νί· 
γερ 53/—53 6 τό κουάρτερ.

Τά Σ τ έ α γ υ λ α είναι εις πλ/,ρεις τιμάς.
ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΊΙ άγορά τών αλειμμάτων 5έν «5ειξευ ούσιώ5η 

τινά άλλοίωσιν, άλλ’αί τιμαϊ άνετιμήθησαν κατά 65. τόυ στατήρα. 
Έυ τούτοις ή επιτόπιος ζήτησις έξακολουθή μικρά, αί 5έ 5ι’ εξαγω
γήν ποάξεις ολίγαι. Τήυ παρελθοϋσαυ Δευτέραν ήσαν ήσυχα εί; τά 
43/. άαεσως, 43(6—46 . οιά τόν’Απρίλιον μέχρι τοϋ Ιουνίου καϊ 
48/. 5ιά τούς τρεις τελευταίους μήνας. Ό5ησσοϋ προβάτεια τιμώυ
ται 46/.. βόεια 4 5/—43Ζ3, "Αστεως 4G/. καθαρά μετ 
Πετρουπό/εως εΐ5ήσεις λέγουσιυ, οτι η αγορα τή; πόλεο>; 
σταθερά εις τά 48 αργυρά ρούβλια.

ΕΛΑΙΑ. Αί πράξεις έπϊ τών ελαίων ήσαν κατά τι μεγαλείτεραι. 
Γαλλιπόλεως έπωλήθησαυ πρός λ.57, Ισπανίας καϊ Τεργέστης προς 
λ.56, ’Ανατολής ποός λ.53, καί Μογα5όρας πρός λ.52 τό τούνιον.

— Α Π Ο I Κ 1 A Κ Α. — ΊΙ εισαγωγή αποικιακών προϊόντο^ν 
ήλατιώθη κατά τήυ παρελθοϋσαυ έβ5ομά5α. Αί προμηθεύσεις όμως 
ηΰξησαν, άλλ’ αί πράξεις έξακολουθούσιυ έπϊ τά χείρω καϊ αί τιμαϊ 
τώυ σακχάρωυ, τοϋ κακάου, τώυ όρυζίωυ, τού νίτρου καϊ τώυ αρω
μάτων έξέπεσαν μικρόν τι· τοϋ 5ε καγγέως 5ιατηροϋυται ύ·^ηλαϊ 
καί τών ρουμίων είναι ώς καϊ πρότερον,

___ΊΙ άγορά τών ΡΛΣΣΙΚίΙΝ προϊόντων έβελτιώθη ολίγον έκ της 
θολεράς καταστάσεως, εΐ; ήν είχε περιπέσει άπό τίνος. Τά αλείμ
ματα καϊ οι λΐ^όσποοοι άνετιυ.τ,θ^σαν, τ, 5έ κάυυαβι; καί τό λ.ίνον 
άπολαύουσι πλήοεων τιαών, καϊ. ό βύσσος είναι ζωηρός.

— Αί έπϊ τώυ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ προΐόντοιν πράξεις ήσαν περισ- 
σότεοαι καϊ αί τιμαϊ ύώηλαί. Ή τερεβινθίνη άυετιμήθη.

— Αί πράξεις επί τών ΣΙΝΙΚΩΝ προϊόντων ηΰξησαν καϊ αί τι- 
μαϊ τού τείου καϊ τής μετάξης ήσαν σταθεραί. At βαγαί επίσιης έ- 
βελτιώθησαν. Ή κοκκιυύλη καϊ ό άυθόκροκκος άνετιμήθησαν, τό 5έ 
Ισάτιον (λ.ουλά'/.ι), ό λιμνοβα^ή (lae-dye) ζαι ό ΐ.υ5όζροζζος μέυου- 
σιυ εις τάς αύτάς τιμάς. Αί. τιμαϊ τώυ μαλλί&ιν είναι ύ·//ηλαί. ζζζ

ΜΕΤΑΛΛΑ.—ΊΙ άγορά τώυ μετάλλων έ5ειξε σημεία ζωηρότητος 
και ύπάοχει μεγάλη έλπϊς, ότι ή ένεστώσα 5ράσις οεν θέλει εΐσθαι 
εφήμερος, ώς άλλοτε, ά/λά ^cap/.r,; '/αί προς tqv αγοράν γενικώς

78,736

Παρισίωι/

Μασσαλίας 
ί-ραγζγόρτι;; 
Βιέννης

^ρα.·/Όπρόθεσμα 
3 μτ,νών

πα

ταραπουα

ποινή του Δυαο/.Ζαρο.
THIRESA

'Ο Λααοζζάοί, ού τινο: τβ 3ί«τμ κζτ:χο;;ίήταρϊν ji; so τώο 
piVji-mrj Kuirj γμιπ», ίπϊέαω,τί ίιζ τί; zssa).i; του τά τ.
β-ού ϊγ-Αήρχτκ, «τινα v.ifTβτεςα-ι αύτόν τανύν άίια-j υά συιια?- 
ρΰτ.βΐ. εί; τάν Ιττορνεβ ^ατάΐογρν τών τοοα,ιοοιτάτοιν κζζ.ο-ήογΜυ.

ΊΙ φαντασία τοϋ ΐαού άτιιόβα πί-μοτι εϊς τού; τοιαύ-;; ^ύιεω; 
«·>5οοίπ·θυ;, τού; ν,χτ s-jt-j/Jx-j τπανίον;, έξαιοετιζα τινα χαοαζτ}- 
ριατι/μ τοϋ πριμι·\τιτ.υ.

'Οΐόζύίοον τά σόίιζα τού Λυαοϊύ.ά,οί ά-ετέζει τρανήν άποίειξιν 
ίιαψΐύίουταν τήν i<Jsav, ότι ό κακούργο; aiaysp-i τών αΏ.οιν άν- 
ίοοί—οιν. Τό ποότοιττον αύτού, όπιρ
τών ~α?όντο>ν κατίστοσαν άγριον καί σχείόν εβ./βι;, αιι ΰιερερε 
τού τών άζζοιν άνδοώιτοιν πν,ρϋ. οιά (αιά;, άναξία; λόγον ά^αύεϊα;, 
ήν άτταντα τι; ριόνον αεταξύ τών ξι; τά ίντ/ερέιτατα τή; οιγρο- 
τική; ζοιή; έργα καταγινορ.ΐ’νοιν άν6ροι“οιν.

Ό ΔναοΌ.άο'ϊ ώρ.οίαζε πρό; χοιρικόιι κτονόιίι; καί π«νούργον έν- 
ταυτώ· τό ίέ αάύ.α διακριτικόν τί; ^ναιογνωαία; του ου;ν.εϊον ήτον 
εΰήβειζ ι/άζύον ή ώαότκ;.

’Ίτοι; κατά τήν διάρκειαν τή; δίκκ; τά 3λε'ρ.ρατά του άπεκάί.υ- 
τττον στυγερότατα τινα· άλλ’ούδέν ά'Ό.ο εδωκε σοαειον προρανέ; τή; 
θιεοιωδίας του, τή; όετοία; άετόδειξι; είναι τά έγκζήαατά τον αύτά.

Άναδιβασβεΐ; έπί κμάξτ,ς ίττρωρ,μτ,: ν.χύρων ό κατάδικος, καί 
άνα/ο>οήσα; αεσούση; νυκτό; έκ τή; κωίλοπόλεω;, ε^ίασεν ει; τό 
ττοοσδιωοισδέν διά τήν έκτε'λεσιν τή; ποινής ρ-ε'ρος περί τήν 4 έωδινήν 
όζοαν. Μή οΰσκ; δέ τή; ειρκτής τού Μοντουέ). προαγορού εΐ; ύποδο- 
χήν αυτού, τόν παρακατέδεσαν εί; πήν αΐίουσαν τον δοραρ^είου, 
όπου άνεπαύύκ ολίγον. Ή πρώτ» αύτοΰ φροντίς ήτο νά Οεραάνη 
τού; πόδα; του. Τώ έδό?ο κύπελ.λον πύ.ήρε; καογέ, καί ποτήριον 
ίσπανιχοΰ οίνου’ ταύτα, όριλών περί τών αγροτικών αυτού ύπο9ε-

Ο καταόικο;, περι^τυξαρενο; πνευρατιζοϋ; του πατέρας, ! 
•ήρξατο άναδ'ζίνο>ν τήυ κζίρ«.-.«· α'ζν έ>?ι άνέδκ^ε τά; ^κύρίδα; ζα- 
ταίςγύεί; ύπό σκοτεαζινιάτΐΜ;, ρετ' άγφνί«; ^νϊήύι; νά βυ.ττ, εί; 
τό δαπεδον τού ΐκρι>,ρ«το;.

Εκεί επαιιοιρ^αίθή, επκζήζβ?υ εΐ; jay-όν καί έβοήίρτε ;όν δήριον | 
κατά τήν άπίαδύΤΐν τοϋ is-jviyoqv ^ύτού. Ούδέ; ύπήρξεν -επεισόδιο» 
«ϊ.ύο· ή δέ δικαιοσύνη έξρι^ρδεντεν.......

Ρ κρότο; τρ; κατςιπετοντι;; κοπίδος, όιργμρ·; εκρ-ζξικ κραυγών 
όροίοτυ πρό; έπικροτήτει;. 'Ράβδοι καί πίλοι πο».ί i^q^ujvqt πρό; 
τ« άνο; έδείήν-!?? έκδίκιιτιν ίκανοπρι-ρίεΐσαν.

Qi (ί,ΟΟΟ περίπου 6?«τ«ί, έν οί; ζμ αίγχ: άρΔρό; 
έγαίνοντο κατά τήν Ζμ/ριρτ,τΐΊ 'βρμμμ ρεύ’ εαυτών 
δί'ζούσα; τήν έκτίζες;» ρεγζζον δικαιοι,ύ.^; έ'ργου.

Εν τούτοι; ή κνριοιτεοα ρεταςύ τώυ oyvqpi}.!·^» γνώρή ήτον, ότι 
ο Δνζοίζαρί), ό π.'εροισα; κατά τήν ήρ·;ρ-ζν έκείνίν τό τίρρρα τών 
καζονργκγατοεν του, ήτο ράζ'ζον τερατΰλογίκ τή; γύσ-ο;;, ξ τέρα; 
τ<;; ροχύροία;, κ-ζτά τήν σνντ,ύρ σ'ίρασίαν τή; υέξεο,;.

ΊΙ αύτο !·ία τού κρανίου άπεκαζνύ-ν, έάν ούχί τήν πκν.-ειή ε).).ει- 
’β’ό, ςβ.ι.Γλ/ιτττ» τον σρικρότκτον όγκον τον ρυεΐοϋ· τό ρέτονπον 
ράζ'ζον άρβλύ, ρρδ-ρίαν εγ;ον εξοχήν- τό δέ όπισόόκρανον είναι σχε-

υματιζούς του

γυναικών, 
υτυπώσεΐζ

ις

11 άστυνοαικ:

υσίας λ.τ/γθίνζ 
τήν μεγάλην OUOOO'ti'. ί ι · και

ύπαλλή-

ΊΙ κεγαζή τοΰ.Δυροζ'λάρδ έστάλη εί; Τήν ιατρικήν σχολήν τή; 
Λυών, έντό; ιδιαιτέρου κιβωτίου διευύυυδεντο; εί; Μοντουέλ δι'έπί 
τούτω έγγράγου άδειας, ίνα ρηδαρού άνοιχύή υπό τών υπαλλήλων 
τοϋ έπί τών τρορίρων δκροτικου φόοου.

:ξακολου9εϊ λίαν σταθερός εις τάς λ. 23. 
... . . _ . . ο ς είναι λίαν τεθολωμ-ένο·. 

τώσι δυσκολίαν εις έπίτευξιν παραγγελιών.
οίσα.ουτιν αγοοαστας ονΟ
Ό 'Ισπανικός τινάται λ. 18.15 -

Ό ’Αγγλικός κασσίτερος

117.
Ό

, καϊ οί πωλ.ηταϊ άπαυ- 
Διά κοινόν λείου 5'εν εύ 

άς λ. 19.15. καϊ W. Β. λ. 21.5/.
-λ. 19
είναι εις καλήν ζήτησιν. Ό ξε- 

σταθερώτεοος. Τϊορθμών καλής ποιότητο; έπωλήθη πρός λ. 
:οϊς υ.ετρτ.τοϊς^ καϊ Βάγκας λ. 124.

καϊ πολλαί γορτολσεις 
Πολιτείας.

λ Ευ

είναι
πραςεως γενοιζίνης.

* ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ.— Ν ε ό ζ α σ τρ ο ν 23 Μαρτίου. (Έκ τής εγ
κυκλίου τοϋ Κ. Ί·»άννου Βάρκερ). Ί1 ν.γορν. τών ννΑ)\ων /ίτο στα.-

θησαν περισσότερον αιά Λο ^ϊναν καϊ τάς παραλίους πόλεις. Οί ναύ
λοι οιά τήυ Μεσόγειου έξακολου^οϋσιυ ώς καϊ πρότερου ιζ'ε τήυ ·ξαί-

■<το

Κοπενάγης 
Πετοουπόΐεως 
1\1 άκριτης 
Κ άδικος 
Λιβόονου 
Γ ενούη; 
Μιίάνου 
Νεαπόΐεω; 
ΠαΛί'οίΛου 
Μεσσήνης 
Λισοώνος 
’Οπόοτου
Τά έν κυκίο^οοία

25.25
23.50
25.50
118
13.95
13.93
9. 10

—32 1/2
—5a
—55

7 8—119
—14

3
48
48
25.55
23.50
23.30

120
120

90 ημερών

) ίραι 1 6,5 ί 8, ο 8 6.

52
’tza γοαιχιχάτια 
(0,150, 70 rh

1 2—32 
7/8—49 
5/8—48

—60
—55

3
7,8

3/48/4
1/8—40

—120 1/4
—120 1/2

ί—33
53 
παρελΘουσαν

ΑΓΟΡΑ ΑΙΒΕΡΠΟΤΑΗΖ.
*11 άγοοά τώυ ΒΑΜΒΑΚΙίΙΝ ήτον αδρανής κ 

έοό'οίζάιΤος, άλλ’ εν τελεί κατέστη σταΘεοωτέοα. 
ξαν τοαγεϊαν τινα τάσιν. Λέγεται οε ότι ό 
προΐαως 
τρεγοντο

ρεσιυ οτι οιά τ'/,ν Ιταλίαν ύ^ώθησαν κατά 10/., τό κήλ. Επιστρο
φής έκ Μαύρης θαλάσσης κλπ. καθώς καϊ έξ Άλεξαυ5ρείας είναι 
εΐ; βελτίωσιν. Αΐ τιο.αί τώυ γαιαυθοάκωυ μετά τώυ εξό5*ϊ>ν  ναύλου 
καϊ ασφαλείας είναι &>ς εξής. Διά τάς ’Αθήνας 28/9, 5ιά τήυ Αλε
ξάνδρειαν 30/3, 5ιά τήυ Άγκόυαυ 31'9, 5ιά τήυ Βαρχελόναυ 32 
5ιά το Καγλιάοιου 28/9, 5ιά τήυ ,Κωυσταυτιυούπολιυ 28 3, οιά τά 
Γά5ειρα 26/., 5 ά τήυ Γένουαν 31/3, 5ιά τήυ Λιβόρνον 30,9, 5ιά 
τήυ Μασσαλίαν 27 ., οιά τόυ Μελίτηυ 28/., 5ιά τήυ Μεσσίυαυ 
29,9, οιά τήυ Νεάπολιυ 31/3, οιά τό Παλέρμου 29/9, 5ιά τήυ 
Ί’αγούσαυ, 29 9, 5ιά τήυ Σύρου 28,3, 5ιά τήυ Τεργέστην 30/9, 
καϊ οιά τήυ Έυετίαυ 32 6, τόν τουον.

ΣΑΚΧΑΡΕΙΣ. Αί τιααί τής σα/.χά.οεως είναι ΐξησθευημέυαι· αι 
5ε πρός έξαγωγήυ παραγγελίαι περιωρισμέναι, καϊ αΐ τιμαϊ Ά.γ- 
γλί'/.ών τετριμμένοιν ελευθίοοιν μέχοι τοϋ πλοίου, είναι 33/—33,6. 
Αί Όλλαυ5ικαϊ όμως άνετιμήθησαν μιζοόυ τι καϊ ήθη είναι 31,6 — 
34 ., τόυ στατήρα.

ΜΟΛΑΣΣΑ. Είναι εις καλήν ζήτησιν πρός 14/6—16/., τόυ 
τήρα, 5ιά μάλασσαν Δυτικών Ίυ5ιώυ.

ΚΑΦΦΕΔΕΣ. Μ’όλας τάς ύ·γ/ηλά; τιμά; ό άγορά διατηρείται ς-α- 
Οερά. Αί 5ι’εξαγωγήν ή αι επιτόπιου γρτ.σιυ προμηθεύσεις είσϊ μό
λις ίκαναϊ διά τήυ ύπάοχουσαυ ζήτησιν. ΊΙ δέ παρακαταθήκη εις 
ποώτας καϊ δευτέοας χεϊοας είναι μετρία συγκριτικώς πρός ττ,ν 
τού παρελθόντος έτους. Έπϊ τού παρόντος ΐδιαιτεραί τινες πράςεις 
έγένοντο έπϊ άφιγμέυωυ καϊ καθ' όδόυ φορτίων, άλλά τά καθ εζας·# 
δ'ευ εγυωστοποιήθησαυ.

ΚΑΚΑΟΝ. Διάφοροι ποάξεις έγένοντο έπϊ τού είδους τούτου εις 
τάς προτέρας ύτοτιμηθείσας τιμάς.

ΤΕΙΟΝ. Τό τέϊον είναι άφθονου, άλλά μέτριαι πράξεις γίνονται 
έπ’αύτοϋ. Αΐ τιν.ο.ί είναι έξησθ-υημέναι ιδίως παρακατιυής ποιότη
τας. ΊΙ σταθεοότης όυ.ως διά τέϊον Κογγού εξακολουθεί με καλάς 
ποάξεις εις πλήοεις τιαάς. Τιμάται δι’ έξαγωγήυ 1 11—1/2 κατά 
λίτοαυ.

ΟΡΥΖΙΑ. ’Ολίγη διάθεσις υπάρχει δι’άγσράυ.
ΠΝΕΥΜΑΤΑ. Αί πράξεις έπϊ τώυ ρουμίωυ είναι αϋθις ενάρετοι, 

ά'λλ έπϊ τού παρόντος αί τιμαϊ είναι μέτριαι, μ’ όλου ότι ή παρα
καταθήκη ήλαττώθη. Δεμεράρας δόκιμα τιμώυται 1/7—1/8Λή- 
ουαρδς 1/61—1<7, ’Αυαυολιζώυ ’Ινδιών καϊ Μαυριτίου 1/5—1/6, 
καϊ Ίαμαϊζής κατά τήυ ποιότητα 2/8—4/4, άρίστης ποιότητος 
4 6—5/., τό γαλ)όνιου.

ΤΕΡΕΒΕΝΘ1ΝΠ 'Αμερικής εκκαθαρισμένη τιμάται ήδη 71/., 
Γαλλίας καϊ ’Αγγλίας 69/., μέ όλίγας αγοράς.

ΝΙΤΡΟΝ. Τό νίτρου έβελτιώθη ολίγον εσχάτως, Καλκούττας έ
πωλήθη πρός 36/6—36/9, ή μάλλον 37/—38 6, τόυ στατήρα.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ. — Μ α γ κ ε σ τ ρ ί λ 25 Μαρτίου. Ή άγορά. τώυ 
ύφασαάτοδυ καθίσταται όσηαέοαι θολερωτέρα. Πο/.λαϊ ολίγαι πρά
ξεις γίνονται καϊ αύται βεβιασμένοι τοι τρόπω όπως έξοικουομηθώ- 
σι. Τά νήματα διάκειυται λίαν κακώς καϊ ούδεμία πράξις λαμβάνει 
χώραν έυ τή αγορά αυτών.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.— Ή ζήτησις πρός έκτόκισιυ ητο πε- 
ριωρισμέυη κατά τό διάβημα τής εβδομάδας. Καλά έμπορικά γραμ
μάτια. εξετο'/.ίσθ/,σαυ πρός 2^—2^ τοϊς Ο/θ. Τό χρηματικόν είναι 
άφθονον καϊ πιστεύεται, ότι βραχέως ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας θά 
ελάττωση τόν νύν υπάρχοντα έκτοζισμόυ της εις 2 τοϊς 0/().

*0 δέ έκτοκισμός εις τάς κυριωτέρας τής Εύρώπης Ύραπίζεις εί
ναι ώς εξής·

Παρά τή Τραπέζη.
......4 τοϊς 0/0
....... 3
....... 3

Π/φά τη άγοοά. 
3j τοις 0 θ

ra τας ζρχας ττ,ς 
καί αί τιααί έ^ει- 
ρ.ερικαυικός άγ&ίυ 

Ιέλει λάβει τό πέρας αύτού, καϊ ότι πρό τοϋ τέλους τού 
έτους θέ'λομεν εγει προμήθειας εαεϊθεν. Λί πωλήσεις τής 

ς έπωλή- 
13ο. υ.εθτ,σαν πρός 13^. Ούπλ.άυ^ης πρός 12ίο. Μοβ*λ  

σαίας ποιότητο; 121$. 12£. 12>λ κατά λίτραυ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΠ ΣΤΑΦΙΣ. ΊΙ άγορά τής κορινθιακής σταγίδος ήτον 

ήσυχος κατά τό οιάστηνα τής εο^ομάοος. Πο/.λαϊ μ.ερί^ες έπωλή- 
Θησαν πρός 25/. ή παρακατειυή, καϊ πρός 32/—33/. ή άρίστη 
ποιότης. Έπϊ τής μέτριας ποιότ/ιτος ον^εμία ποαςις έγένετο, άλλ’οΐ 
κάτοχοι είναι σταθεροί εις τά 26/6—20/. τόυ στατήρα.

Αι χον^ροστάυυ^ες είναι εις περιωρισυένηυ ζήτςσιυ. 
Ύσεσμε έπωλήΟησαυ πρός 30/6. Σουλτανίνας καλής ποιότήτος είναι 
εις ζήτησιν, καϊ αία μερις νεονν ΙΙ-ρσίας έπωλήθη πρός 4 8/. Σαύο- 
νης ποοσγίρεται εις τά 42/—43/.

ΑΜΥΓΔΑΛΑ Σικελίας πωλούνται προς 50/. Τά τού Ίορίάνου ήυ 
παρηαελυαέυα.

ΣΥΚΑ Τουρκίας είναι σπάνια, καϊ ούοεμία πράξις γίνεται ελατ- 
του τώυ 40/. Καλαρ.ώυ πωλούνται κατά μι/.ράς μερίδας πρός 23/6, 
τόυ συατήοα.

ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ.— Νέου δείγμα τής αρετής καϊ τής 
τιαιότητος τού Έλλι?υος άυαγγέλλοριευ μετά ~χ^αράς εις τούς άυαγυώ- 
στας ήαών. Οί έυ Μαγζεστοία ΚΚ. Σκαολατος Μ. Μαυρογορ^άτος 
καϊ Σα., οί’τινες κατά τήν άξιογ.υ·<ρ.όνευτον έαποοικήν κρίσιν τού 
παρελθόντος έτους άυέστειλαυ τάς πλ7]ρωμάς των, εγάντ,σαν ά'/.ρι^εϊς 
όις ποός τον γοόνον τόν ύπό τών δανειστών των παοα/ωρ^θίντα, 
καϊ έπλήρωσαυ όλα τά χ.οέη των μετά τοϋ τόκου 5 τοϊς 0/θ. Τοι- 
αύται, τωόντι, πράξεις περιποιούσι τιρ.ήυ τοίς Έλλ^σιν ενώπιον τής 
Εύοώπης καί κάανουσι τόν ευρωπαϊκόν τύπου υά χέρ μ.ζ 
τόν γολην αυτού κατά τής άναζιοπαθούση
Πκτοι^ος.

Τβλών

ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ.— Έρρειίη τό παρ-'ίΟον σάΖΖατον^ οτι 
τό νίον τουοκικόν ίά^ειον Οί'λει εΐσθαι >..5,000,000 καϋαραϊ, αιτι- 
νες θέλουν συνοιιολογηΟή έυ Λουόίυω, και λ.2,000,000 έυ Κωυ- 
σταντιυουπόλει.

Ό ακόλουθος πίναξ είναι ό προϋπολογισμός τών έσόίων καϊ έξό- 
i&jy τής ΌΘωιζανικής αύτοκοατορίας ίιά τό ρτος 1862·

Έ σ ο $ α .
Έσοό'α τοϋ προϋπολογισμού τοϋ 1278 [1862] 
Νέοι yopot καϊ πρόσοδοι τό 1278 [1862] . . 
Μεί&ίσις τώυ έξόίωυ ίιαφόρωυ κλάδων ....

. Λ. 11,164,532 
. » 3,268,408
. » 685,680

Γενικόν
Γενικόν

ολικόν ποσό» τών έσόδων . 
ολικόν ποσόν τών έξόδων .

13,118,640
14,220,157

Ό αγγλικός χαλκός κατε'στ/; στο.θερώτερος, καϊ οί πωλ^ταϊ 
συγνα άπαιτοϋσι πλήρεις τιμάς. Κ,ατειργασμένος έπωλήθη κατά 
μόνον ελαττον τών ζεαομμ-ενων τιμών. ’Ακατέργαστος τιμάται λ. 
96. καϊ είναι πιθανόν, ότι βραδέως θ'άνα.τιμΤιθ^. *Ο  ξενικός χαλκός 
ίοελτιώθη έπίσης κατάτε τάς τιμάς καϊ τήυ ζήτςσιν. Βούρρα Βοϋρρα 
πωλείται ή«^ϊ7 πρός λ. 96—λ 97.10/. Μερίς τις έκ 50 τόνων έπω- 
λή9η ποός λ. 97. Καπούν^ας τψάται λ. 98. Χελίου λ. 90. (όυο- 
ριαστικώς), Ισπανίας λ. 98.

Τό κ ύ τ ο ι ν ο ν υ. έ τ α λ λ ο ν εξαζολ ονθεϊ εις καλή? ζήτησιν, καϊ 
αί τιααϊ άυετΒαήΘησαυ κατά λίτραν.

eO σ ί £ τ, ρ ο ς είναι εις καλλιτέραν κατάστασιν. 'Ράβδοι τιμών. 
ται λ. 5.17.5—λ. 5.17.6. ελεύθεραι μέχρι τοϋ πλοίου έυ Λονίίνω, 
καϊ λ. 3, έν τοϊς εργοστασίοις. Ιταγγορ^ίας θολερός, άλλά βελτιού-

Έυ Παρισίοις... 
Έν Βιέννη..........
Έν Βεοολίνω.... 
Έυ Φραγζγόρ^η 
Έυ ’Αιζστεου.τι......21 
Έυ Τουρίυω..................4 ^
Έυ Βρυξέλλαις.............. 4
Έν ’Ααβοϋργω.............0
Έυ Ιίετρονπόλει.........6ι

ΧΡΕΠΓΡΑΦΑ. Τά ’Αγγλικά χρε< 
τοϊς καί 94 αιάλ/σαόν. Τά Τουοκι................ ...........Γ—.
εις 84?, τά οέ τοϋ 1858 εις 711, 72. Λί αετοχαϊ τών 
είναι 731. Τά 'Ρωσσιζά τών 3 τοϊς 0/θ τοϋ 1859 είναι 61^ 
τής Σαρο’ςυίάς τώυ 5 
σιν τό παρελθόν Σάββ 
ήσαν 69ρ. καϊ 82εκ. γθίς. 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ. (Μαρτίου 25.)

U

3J

3J

3

»

» ......... 8
:ώγραγα είναι 95^ τοϊς μετρη

τού 1854 
100 λιρών 

Τά
■οϊς 0/θ, 81. Τά ‘Ελληνικά ήσαν εις ζήτη- 
τον πρός 9J. Τά Παρισιαυά τώυ 3

» »

τοί; Ο/ο

Ά υ. στε ρ 9 άμ/] ς βρ αχυ πρόθε σμ α 11.16 1/4—16 3/4
» 3 μηνών 11.18 1/2—18 3,4

'Ροττερδάμης » 11.18 1/2—18 3/4
'Αμοερσιςς » 23.80 —33
βρυξελλώυ » 23.30 —33
‘Αμβούργου > 13.8 1,4—8 3/4

Πεοίσσευαα τών έσό?ων . . . . 

ο ί α.
Έξοία τοϋ προϋπολογισμού τοϋ 1278 [1862] 
Τόκοι, χρεώλυτρον κ).7Γ. τού νέου δανείου . . . .
Τόκος έπϊ τών 400,000 πουγγείο^ν ^ανεισ^εντων 

έν Τουρκία..........................................................
Τόκος έπΐ τοϋ άποϋ/υατος πρός παγίωσιν τοϋ 

νέου οανείου......................................................

Έ ξ

Γενικόν ολικόν ποσόν τών έξόδων

»

»

Τά

898,483

12,739,088
683,680

109,709

685,680

14,220,137

■ιβαΠοαενων γόροιν είσπρν.γβησόμ-νν.
Λ.

....................·....... »
Έκ καπνών 
Έξ άλατος 
Έζ Χαρτοσήριυυ . . . 
Έκ ©όσου έπιτηίεύυ.ατο και ^ικαιωυ.άτων

Έκ περισσεύματος τώυ προσόν ων Βακού^ς . 
Έξ άυ.έσου γόροιι έυ Κωυσταυτιυουπόλει . . 
Έκ (?ασώυ καϊ ριιταλλείων................................
Έζ τής έπαυξήσεως τών νέων τελωυιακών §ι-

καιωαάτων καϊ τών έαπορικών συρ.οάσεωυ 
Έκ τής γενικής αύξήσεως τοϋ «Verghi» . . 
Έκ τής αύξήσεως τώυ ^εζάτοιν........................
Έκ γόρον έπϊ τών ίππων................................
Έκ παρα^ωρήσεως γαιώυ (Tapous) . . .

457,120
548,344
182,848

182,848
137,136
91,424
43,712

914,240
228,560
342,840
43,712
91,424
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ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΣ

Ο npos ΜΑΘΗΣΙΝ ΟΑΗΓΟβ.

Έοώτησις. Πόθ«ν στέ).)εται τό st-Jo; τό Ziyo/zsi/oy Μα^είοας ;
Άπόκβισι;. Έκ τ<ς ΛΙα^είρν.ς ζαί τών Κ αναριών νήσων τών είς 

τόν ^όρ-ιον άτίσ.υτι/.όυ ωκεανόν αακραν τή; άζτή; τή; Αφρικής.
Έο. Θεωρείται αξιόλογος ό λευκός οίνος;
Άπ. Μάλιστα, ιΟίως άγ’ ού οι’ ενός ή ό*ύο  ταςεσΤίων είς τάς 

Ανατολικάς Ίνοίας ώοιαάσ-/;, δτι καλείται Μααείοα τών Ανατοζι 
κών Ινδιών.

Έο. Τί είναι Μονεαβασιτις Μαοειοα ;
Άπ. Λευκός και ύττεργ/υκυς οίνος ^ερόυ.ενος είς Αγγλίαν εκ τή; 

M'xfisip'x; καί τών Καναρίων νήσων, καί καλούρ.ενος συνήθως κανά*  
ρ?ιο; σάυ.ν.ο;^ π-ρί ού ποΕλα λέγει ό Σαικσπήρος.

Εο. Πού ηύ'ξανον αί άαπελοι αί παοάγουσαι τον ωοαΐον αυτόν 
οίνον;

Άπ. Είς τήν Κοήτιςν και είς τήν ΑΙονευ..3ασίαν· ρ.ετά ταύτα υ.ε- 
τεγυτεύΟησαν είς τάς Καναρίους νήσους.

Έο. Γίνεται πολύ έξ αυτού τού οίνου ;» , , , .
Απ. Ουχι· είναι τοσον σπάνιος, ώστε ολίγοι f/ουσι.
Έρ. Τίς πρίγ/.ΐχ ίπνίγη εντός πίθου πλήρους οίνου Μονει/.βασίτου;
Άπ. Ό οούξ Κλάοινς, αδελφός Έοουάρδου τού ό'.
Ερ. Πού κεϊται ή νήσος Κρήτϊ;;

Άπ. Είς τήν Μεσόγειον θαλασταν.
Έο. Τί είναι σχίρρυ ;
Άπ. Λευκός δυνατός οίνος γεοόρ.ενος έκ τής Ξ/;οάς, ού^/ί ρ.ακράν 

τής Σεβίλλης είς τήν ’Ανδαλουσίαν τής Ισπανίας.
Ερ. Εκ τίνος θεσεως κυρίως εξάγεται είς τήν αλλοδαπήν τό 

σχέρρυ;
Λπ. Έκ τού Κάδικος εϊτε Γαό'είρων.
Ερ. Πού κεϊται ο τόπος αυτός;
Άπ. Είναι πόλις ώχμρωρ.ξνϊ] ίν 'Ισπανία, έν τή Ανδαλουσία, ί- 

/ουσα καλόν λιρ.ε'να*  είναι τό κεντρον τού ισπανικού έυπορίου πρό; 
τήν ’Αρ.ερικήν καί τάς Δυτικάς Ινδίας.

Έρ. Δεν παράγουσιν εξαίρετους οίνους καί ή Ουγγαρία, Γερμα
νία, ή Ελλάς καί ή Τουρκία ;

Άπ. Μαλιστα*  οί περιφημότεροι είναι ό τή; Τοζκαίας, τού Χώκ, 
τού ’Ρήνου, τής Μοσελλης, ό θηοαϊκός, ό κύπριος, ό ζισαυ.ίτης, ο 
τής Κνωσσού ζτλ.

Έρ. Προσ-'^ουσι πολύ τούς οίνους αύτών οί Γερμανοί ;
Άπ. Μάλιστα· πολλοί τών εύγενώυ διατηρούσιν είς τούς οίνώνας 

ίσως πλέον τών εκατόν ετών ήλικίας.
Έρ. Καί δέυ άπώλεσάν τι έκ τής ποιότητα; οιά. τής πολυ- 

κ αρίας ;
Άπ. Ούχί’ εγειναν τόσον καλοί, ώστε ζαί μετά παρέλευσιν τόσου 

χρόνου έμειναν πάντη αβλαβείς.
Έρ. Είναι περίφημοι οί γαλλικοί οίνοι;
Απ. Μαλιστα*  ό άριστος είναι ό καμπανίτες, ών δύο ειδών ό 

ήσυχος καί ό άφοίζων,
Ερ. Τί είναι ήσυχος καμπανίτες οίνος ;
Άπ. Ό οίνος, όστις ύπέστ/j ολόκληρον τήν ζύμοισιν.
Έρ. Τί δε ά^ρίζων καμπανίτης οίνος;
Λ π. Ό έγζλεισθείς είς βονκάλια πριν τελειώσ/j εντελώς ή ζύμωσις.

Έρ. Τί είναι κλάρετ;
Απ. Αραιός και τά μάλιστα εύστομος ερυθρό; οίνος, γινόμενος 

π'/,σίον τής Βορδιγαλλης, όθ·ν καί βορίιγαλειος οίνος ονομάζεται.
Έρ. Τί καλούσιν οί Γάλλοι κατώτερα είδη τού οίνου τούτου ;
Άπ. Τόν συνήθη οίνου (vin ordinaire), όστις αποτελεί το 

κοινόν ποτόν τών εργατικών τάξεων έυ Γαλλία.
Ερ. Ειυαι όνομαστή ή Ιταλία διά τούς οίνους;

Άπ. Πάλαι ποτέ μάλιστα, αλλά, νύν οί οίνοι αύτής είναι άοαιοί 
καί κακοί.

’ ’ο. Δεν παράγει όμως καί έν καλόν είδος;
Άπ. Ναι, τό )εγόρ.ενον δάκρυ τού Χριστού*  γλυκύτατος ερυθρό; 

οϊ·ιΓ·; Trapv.yoyzvQ; εκ τώυ άρ.ττύ.οίυ τού ορού; Βεσουβίου.
Έρ. Τίς ήτο ό λεγόμενος Φαλέρυιος οίνος;
Άπ. Ό περίφημος οίνος ό εξυμνούμενος υπό των αρχαίων ποιη- 

τό»ν, ιδίως τού Βιργι/ίου καί Ο.οατίου.
Έρ. Τί είναι Κο^νσταντία ;
Άπ. Λίαν πυκνός καί γ)υκύς οίνος, γινόμενος είς τό άκροιτήριον 

τής Χρηστής Έλπίδος.
Ερ. ‘Υπάοχει καί ερυθρό. ο>; καί λευκή Κωνσταντία ;

Άπ. Μάλιστα*  κατασκευάζεται δέ περίπου οκτο) ρίλια ρα ιραν 
τής πόλεως εις ταύτώνυρου αγροικίαν,

'Ερ. Τίς ή αίτια, δι’ ήν αί σταγυλαί αυτού του υποστατικού νά 
ήναι τόσου οόραίαι ;

Άπ. Ιδιείζουσά τις ποιότης τής γής*  ό οίνος γίνεται ρετά ρΐγά- 
') (.ζ ΐτ.ιρ.ε^ζία.; καί προσοχής, ρή ρεταχειριζορένωυ τών ν.χτα.σ/. -,υν - 
οτώ.υ (/ύ'ίου ’/.αρτ.όυ^ είρή του ε.τ·'ίώ; ώριρου υ.ο.ί (/.υ'λΆυή.

Έο. Πότε το είδος τούτο τού οίνου είναι τέλειου;
Άπ. Εντός δύο περίπου έτώυ*  άυ γυλαχθή έξ ή επτά, έμβαλλϊ- 

ται εί: ζύυωσιυ καί αποβάλλει τήυ γεύσιν.
Έο. Τί καλείται οίνος σχιράζ;
Άπ. 'Ωραίος περσικός οίνος, τά ραλίστα ευ νπολή-^ει*  ή πόλις 

Σ/'ράζ κεϊται είς τερπυήυ καί εύγορον πεδιάδα, καϊ περιέχει τόσου 
πολλούς ωραίους κήπους, ώστε ϊτζουου.νΖζτ'/.'. ο tTziyno; παραοεισο; 
και αί Άθήναι τής Περσίας.

Έρ. Τίς λαός πίνει πάυτοτε ζεστόν τόυ οίνου ;
Άπ. Οί Σϊυαι, οίτιυες θεωρούσι ρεγάληυ εύγένειαυ τό υά συγχαρή 

τις αυτούς δια τήυ ικανότητα τού πίνειυ αρκετόν ποσόν.
Έρ. Τί όνοράζεται υοαγιόν (ζζζπυρήυ);
Άπ. Εξαίρετου καί εύστόραχον ποτόυ γιυόρευον έκ λευκού βοάυ- 

δυος καί έκ γλυκέων καί πικρών άρυγδάλωυ ρετ’ άλλων σπόοων.
Έρ. Πού γίνεται τό κάλλιστου πάντων ;
Άπ. Είς τήν Μαρτινίκαν, μίαν τών νήσσαν τοϊν Ανατολικών 

Ινδιών.
Έρ. Τί λέγεται ίπποκράτειον ;
Άπ. Πολύτιμόν τι ποτόν, έν χρήσει κυρίως εις βασιλικά συρ.- 

πόσια, έ^’ ών ό κορυφαίος διά χρυσού ποτηριού προέπινευ είς ύ- 
γίειαυ τού βασιλέως έυ καιρώ τής στε'-ρεως.

Έρ. Εκ τίνος συυέκειτο;
Απ. Έξ ερυθρού είτε ρε)ο.υο; ο'ίυου^ /.•υυ'/.ρ.ώρου, γιγγιβέοιως, 

καί άλλοίν άρωράτο>υ, οτραγγισθέυτωυ διά ρα)λίνου σάκζου, κατα

Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.
του αυτόν τοόπου καθ’ ου οί υεώτεροι πράττουσιυ επί τής κατα
σκευής τώυ πηκτωράτωυ (jellies).

Έρ. Πόθευ όιυοράσθη ίπποκράτειον;
Άπ. Έκ τού ονόματος τού σαζζου λεγορένου «τού Ιπποζράτους 

ή χειοίς» (—τό ραυίκιου), δι’ ού έπιέζετο*  τόσου δαπανηρόν ήτο, 
ώστε ουδέποτε προσεφέρετο πλέον ή άπαξ κατά τήυ διάρκειαν του 
συρποσίου.

Έρ. Τί είναι αϋιάντου συρόπιου ;
Άπ. Γλυκύτατου συρόπιου, γινόρευου έκ σακχάρεως καί οπού ·κ· 

χυλιζορέυου ?κ τίνος φυτού, όυόρατι άδίαυτου ή θρίς τής Α- 
φοοδίτης.

Έρ. Πού εύρίσκεται αύτό τό φυτόυ ;
Άπ. Είς τά μεσημβρινά ρϊρη τής Γαλ)ίας καί είς τήυ Μεσό

γειου· είναι χόρτου αύξάυον έπί πετσών καί παλαιών ερειπίων.
Έρ. Τί είναι ραταφία ;
Άπ. Ποτόυ στομαχικόν παρασκευαζόμενου δι' έγχύσεως βράυ- 

δυος έπί τών πυοήυωυ διαφόοωυ ειδών όπωοώυ, ιδίως κερασιών καί 
κοκκυρήλοιυ ή άορενιακών ρήλων, προσθέσει καί σακχάρ-ως, κιυνα- 
μ.οίαου, καουοφύλλοίν, καί ά/λουν αοωράτων.

Έο. Τί είναι σερβέτιον ;
Άπ. Είδος δροσιστικού ποτού, ώ; λειρ.ουάοο:, ytvoy.ivov έκ στα 

φίδωυ, είτε υ.ε).(το;, είτε ζυ).07.εράτωυ (τΣ^.χν.οουπίο»υ^ είτε ε; οπού 
λερ.ουίοίυ, 7.Ά τό. ρ.ό'κεστν. υ.τρ.πτ,τού εν ί\ί·χΰπτφ καί Τουρκία,

Ερ. Τί είναι βράυδυ ;
Απ. Οίυοπυευματώόες ποτόυ αποσταζόμ.ευου έκ τώυ αόυυάτωυ 

γαλλικών οί'υουν, τώυ ρή πουλουμένοιν.
Ερ. Τίς ή διαφορά ρεταξύ οίνου καί πνευμάτων ;
Λπ. Ο οίνος ύπέστη μόνον τήν ζύαωσιν, ένώ τά πνεύματα καί 

άπεστάχθησαν διά τού άΐεαουυ.ο;.
Ερ. Τί ένοειτ- λέγουτες άπόσταξιυ ;
Δω. Εννοόύ τήυ πράξιν εκείνην, δι ής άποσύροιρευ άνά σταγό

νας τό πυεύρα οίουδήποτε σα»ρατος διά πυοός τιθ-ρένου κάτωθεν 
είτε άνωθεν τό5υ αγγείων, έν οίς περικλείεται τό πρός άπόσταξιυ ύ- 
γρόν· το πνεύρα ή αλκάλιου άνυψούται είς ατροειοή κατάστασιν, 
καί ρεταβαίυει εις σωλήνα περιεστοιχισρένον ύπό ψυχρού ύδατος, 
οπερ συρ.πυυ.υοί τού; «.τρ.ού; ^εεογου.έυου; είς ύγρόυ στάζου κατά 
σταγόνας άπό τού επιστομίου τού άλεμβυκος.

Έο. Πόθευ έρχεται είς τήυ Αγγλίαν τό κάλ/ιστον βοάυδυ (δυ
νατή ρακή);

Άπ. Εζ Βορδιγάλλης, Λαγγεδόζης καί Άγυιούς*  έκ ταύτης Ερ
χεται τό γυιοστότατου βράυδυ το λ-'/όρ.ευου κονιάζ.

Ί·:ρ. Ποιου τό χρώρα τού βράυδυος, όταν λαρβάνηται άρέσως 
από τού άποστακτηρίου ;

Λπ. Λευκόν ό); τό ύδο>ρ· χρωματίζεται δέ τό ρέν έζ τώυ ΰρυί 
υω*.  βαρελίωυ έυ οίς φυλάσσεται, τό δέ έζ κεζαυρέυης σαζχάοεοίς 
καί άλλοιυ άβλαβώυ ύλώυ, έαβαλλομένωυ είς αύτό.

Έρ. Προσβάλλουσι τήυ ποιότητα τού πνεύματος αί είοηυέναι 
υλαι;

Άπ. Ούχί, ουδέ κατ’ έλάχιστου.
Έρ. Γίνεται βράυδυ άρ/.ετόυ είς τήυ Αγγλίαν ;
Απ. Μάλιστα*  άποστάζεται κυρίάς έκ βύνη; ή κριθής, αλλα θεω

ρείται ζατοότερου τού γαλλικού όι; πρό; τήυ ποιότητα.
’Ερ. Τί είναι 'Ολλανδίας ή άρκεύθου ποτόυ ;
Δ π. Οιυοπνευρα.τί'ώδες ποτόυ παοασζευαζόμευου έυ ’Ολλανδία, 

οπού αποστάζεται τό γνήσιον ποτόυ τής άοκεύθου, υοστιμιζόυευου 
δι’ αpzEυθιδ&Jυ.

Έρ. Πόθευ όνοράζεται παρά τοΐς Άγγλοι: Γενεύη;
Άπ. Εκ τής γαλλικής λέξεως geilielive, σηραιυούσης τήυ 

άοκευθου.
Έρ. Πόθευ φέρονται αί άρκευθίδες ;
Άπ. Έξ 'Ολλανδίας καί Ιταλίας.
Έρ. Τί καλείται παρά τοϊς Άγγλοις γ κ ί υ;
Άπ. Ποτόυ πνευρατώδες άποσταζόρευου έκ βύυ^;7 άρΆρκτιζό- 

ρ.ενου δι’ ε)ν.ίου τερε^ευθίυη;^ καί ποοσθήκη έγχύρατος o/.iyojv άο- 
‘/.ευθί^ωυ καί λυζίσκοιυ.

Ί’,ρ. Τί είναι ούίσζυ ;
Άπ. Δυνατοίτατον πνεύρα αποσταζόαενον έκ σιτηρών, πολύ ά· 

γαπητόυ καί εύχρηστον παρά τοϊς Καληδονίοις ζαί Ίρλανδοΐς.
Έρ, Έχει ίδιάζουσάυ τινα καπνού γεύσιν ;
Άπ. Μάλιστα*  τούτο προέρχεται έκ τής καυσίρου ύλης τής όνο- 

ραζορέυης π ο ά υ θ ρ a.y. ο ; :ήυ ρ.ετν.γεεοί'Ζουτν.ι ποό; θέου,αυσιυ 
τοϋ ά).ερ^υ/.ο;, και ήτις είναι είδος χορτοπλίνθου έκσκαφείσης έξ έ- 
λώόους γής.

Έρ. Έκ τίνος γίνονται τά παυτοδαπά ποτά τά γνωστά ύπό 
τά ουόρατα ΆΟώρ (χρυσού ύδο^ο), μαρασκίνου, κιρσχβάσσερ, ζτλ. ;

Άπ. Άπαντα συνίστανται έζ ραζής δυνατής άρο>ματισρένης διά 
τού άρωρατιζού έλαίου διαφόοων φυτών, ζαί έγλυζασρέυα διά 
σακχαοεως.

Έρ. Εις κατασκευήν τώυ τελευταίου όνομασθέντων πο~ώυ υ.ετν.- 
/εερίζουτν.ι οί Γερμανοί του όπου τώυ ν.ερ^.σί'^υ ;

Άπ. Μά)ιστα*  ιδίως είς τό τελευταίου, οπερ τιμάται πολύ έυ 
Γερραυίκ καί αλλαχού.

(Ακολουθεί).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.(ADVEKTISEMENTS.)
ΤΟΪΣ ΕΜΠΟΡΟΙΣ ΚΑΙ ΠΛΟΙΟΗΤΚΤΑΙΣ.

Π α ρ ι σ ί ω ν καί Λονδίνου καθρεπτών ζαΐ οικιακών 
επίπλων έ ρ ·/ ο ς- ά σ ι ο ν, 398 καΐ 399, Oxfonl-strcct, London W 
συστηθεν τό 1822. Ό C1IAHLES NOSOTTI προσζαλεϊ τού. έπιΟυρούντας 
νά έπιθεωρήσωσι τά ζεχρυσ&ψ.ένα οικιακά έπιπλα άρίστη$ κατασκευή/ 
συ^ιστάρενα έκ καθρεπτών τού τοίχου καΐ τής τοαπέζης παντός είδους 
τραπεζών διπλών ζαΐ ρονών, ζωρών, ζαθεκλών, γραφείων, κορνιζών 
εικόνων, ανθοδοχείων, κτλ. ζτλ. Τό κατάστηρα τούτο απέκτησε ρεγίστην 
φήρην διά τάς άρίστας ποιότητας τών πραγρατειών του. Οί πλοιοζτήται 
ιδίως όφείλουσι νά έπιστήσωσι τήν προσοχήν των έπί τών έπίπνων τοΰ 
καταστήρατος τούτου, ζατασκευαζορένωυ ποός στολισρόν τών αιθουσών 
ζαΐ δωρατίωυ τών πλοίων. Είσοδος, 398 ζαΐ 399, Oxford-sti’CCt. W. 
’Εργοστάσιου, 3 καΐ 4, Great Chapel-street, καΐ 102, Dean—street 
Διαταγαί πρέπει νά στελλωνται πρός τόν ΚJ F.O BKIEN, 3, Brompton Sq. S. W London
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ΚΑΤΑΠΟΤΙΑ ΩΑΑΟΓΑΙΗ.
Αδυναμία καϊ ατονία.

Τά θαυρώσια ταύτα καταπότια, ταχέως άναζωογονούντα τό σύστηρ^ 
αίρουσι πάσαν αιτίαν άδυναρίας καΐ ατονίας. Νέος ή γέρων, πλούσιος^ 
πενης, δοζιράζων τό περίφηρον τούτο ιατρικόν, έν ρραχεΐ άναλαρβάν^ 
δύναριν ζαΐ σθένος.

Βί/ζ, συνάγχ^η καϊ ασθμα.
Ο νοσηρά τι τοιούτον νοσών, λαρβάνων ολίγας οόσεις ζαταποτίω» 

καΐ επιτρίδων τήυ αλοιφήν έπί τού στήθους, εντός τριών ήρερών θέ),ε{ 
αΐσθανθή εντεύθεν piyzf. /.ν.τύ. τήυ ε-τχ’/γε)ίν.υ τού /.ocO.

Μητδρα καϊ θυ^ατδρΐς.
Είς τάς πράιτας τα καταπότια ταύτα είναι άνεκτίρητα εις τινα πεοώ. 

δον τής ζωής, ένισχύοντα ταύτας νά διέλθωσιν άδλαβώς τήν ζινδυνώδ» 
περίοδον τριών ή τεσσάρων ετών, ότε τοσαύται άπόλλυνται. Είς δέ trj 
νέας τό θειον τούτο φάρραζον δέν έχει άλλο ίσον. Πλείονες '·τ·.ττορ.ζ.ριιΛι 
περιί-χουτν.ι είς τός ίυτύπου; όότ,γίν.ς^ τό.ς συνοόευοϋτχς ί/.τ,ττου ζουτίον.

Ήτταρ, στόμαχος, ττνΐύμοί'ίς.

Τά καταπότια καΐ ή αλοιφή πωλούνται &ις τό κατάστηρα τού καθη- 
γητού Ήλλουαίη(Holloway)224 Strand, pres de Temple Bar, a Londres, 
ζαΐ παρά πάσι σχεδόν τοϊς έντίροις φαρροικοπώλαις τού πεπολιτισρένου 
ζ.όσρου.— Τιρή Ισελ. 1?,δ., 4σ. 6δ , 11 σ., 22σ., καΐ 33σ. έκαστον δο
χείου κατά τό ρέγεθος. 'Ο τά ρεγαλείτερα λαρβάνων έχει ρεγαλειτέραυ 
ωφέλειαν. Όδηγίαι διά τόυ πάσχουτα εξ οίουδήποτε υοσήρατος προσκον- 
λώυται έυ εζάστω δοχείω.

HOLLO W Α Ύ 
\ΑΙΙΙ\ ΚΑΙ ΑΑΟ1ΦΛΙ.

Ζι^τοΰνται Πράκτορες
Έυ Έύλάδι ζαΐ ό'που αλλού δέυ ύπάρχουσι τοιούτοι πρός π'ώ/ησιυ τών 
δύο τούτων ττερινήρων ίχμΆτιχών. "όστις έπιθυρεϊ υά. εχητήυ πραζτο· 
ρίαν του Καταστήρατος Holloway, 214, Slrarnl, Loudon, δύυαται vi 
άπευθυυθή κατ' ευθείαν εις τήυ ανωτέρω οιεϋΟυνοιυ^ ουρ/ύι'ύν.ΐόρευος περ 
τής προρηθείας. ιJOHN GOSNELL & Co. (πρώην I’lncr. & Gosnell

Προσκαλούυ τήυ προσοχήυ τού κοινού είς τά ακόλουθα ρϋρα
Τού JOHN GOSNELL & Co., αί άρωρατικαΐ ^ρύσεις, πιεζόρευαι εκ

φέρουν γλυζυτάτην εύωδίαν.
Τού JOHN GOSNELL & Co., ή διϋλισρέυη λεβαυτΐς συνιστάται διά 

δωράτια ασθενών καΐ ώς ή καλλίτερα ζαΐ γυησιωτέρα τώυ όσων έξ άν· 
θέωυ γίνονται.

Τού JOHN GOSNELL & Co., τό γνήσιον ζαΐ ρελαυόν σαπούνι τοΰ 
Ούίντζωρ είναι οικονορικόν ζαΐ παλαιόν. Εξαλείφει τήυ κοκκινάδα καΐ 
σκληρότητα του δέρρατος, ζαΐ καθιστά αύτό λείου ζαΐ λευκόν.

'Λύ JOHN GOSNELL &Co. Εύγευές άρωρα είναι τό εύγευέστερον— 
Τό ΕΓΓΕΝΕΣ ΠΑΧΙΆ! ΕΡΟΝ (ποράδα) συνιστάται διά τήν εύωδίαν 

του ζαΐ τήυ τής αύξήσεως τής κόρης επιρροήν του.
ΤόΕΥΓΕΝΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ διαφηρ. οίς τό /.α))ίτερθ'. /.αί ρ.ν.)α/.τι/.ώτερΟ' 
Τού ΓΔΡΙΒΑΛΔΙΙ II ΑΝΘΟΔΕΣΜΙΙ είναι τό έκλεκτότερον μύρου, 
Τ/ώ JOHN GOSNELL & Co. ή ζύρη διά τούςόδόντας είναι ήκα?.· 

ζ·>.έρα ο)'ωυ τώυ ζόυεων, ασπρίζει τούς όδόυτας, προστατεύει τόν σ/'.άζ- 
τον ζαΐ δίδει ευοιδίαυ εις τό στόρα.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΒΑΦΙ1 Τ.ίΣΣ Κ0Λ1ΙΙΣ βέβαια υά σχηρατίση κάθε ε'ΐοουί 
μ.ε)αυού ή ρακί φυσικού Λι νρ.ατος. Δέυ βάπτει τήν κόρην καί δεν έχί< 
δυσωδίαν.

Τού JOHN GOSNELL & Co. προνομιούχος βουρττα ταντοχρόνυΐ 
παστρεύει καΐ λαρπρύνει τήυ κόρην.

Στέλλουται κατάλογοι παντού ζαΐ διαταγαί έκτελούυτα*  Κατασκευα- 
ζουταν 12, Three King-Ccnrt Lombard St. London

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΒΟΥΤΗΚΤΩ»

C. Ε. ΗΈΙΝΚΈ,
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ79, Great Portland St. London·

Ειδοποιεί τους ίδιοκτήτας πλο.'ων^ έρ^ό- 
ρους, πλοιάρχους κτλ. ζτλ., δη πολναΐ *̂·'  
τιοισεις έγένοντο έυ τώ καλύ/<ρα; ι ιήςκ^" 
λής ζαΐ τή λοιπή έυδυρασία coop < τηκτοί·,η’ 
φέρωυ δύυαται υά ρέυρ οσ·. ν πλ:ιόιερον 
έυ τώ ύδατι, πρός έξαγο'γήυ πραγράτων, 
σπόγγων ζαΐ μαρχαριτώυ ιού βυΟοΰ 
θαλάσσης, πρός δΐ τούιο<ς π-ός κατασκευή” 
θερελίων λιρένων ή γε.υυ. 'όν πρός έπισκευη31 
αυτών.

Λ', τάξεως ρετάλλιου έν τή ’Αγγλική εκθέσει τού 1851 καΐ έυ τή Γαλ
λική τού 1855. ’Υποβρύχιος ρηχανικός τής ’Αγγλικής, Γαύλι/ήί, 'Ρω*'  
σικής, Ισπανικής, ΐίορτογαλλιζής, Καναδικής, Περιοιανής, Βραζιλιανή» 
καί ’Ινδικής Κυβερνήσΐως.
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ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ 
(ΑΡΙΘ. 91.) 

----- ------
λιγούλων αί αίμοχαρίαι, τό έπαναλί 
ούτε οί δαίμονες αύτοΐ τής κολάσεως 
ται νά συνδιαλάξωσι τόν Όθωνα μ 
ληνας. Οχι! ό κύβος τής τύχης έρρίφθη, ό βα
σιλεύς δηλ. τον έρριψεν δθεν άς ύποφέρη καΐ 
μόνος τάς φοβεράς <

Μή έρευνώντες έν 
τούς θριάμβους τών 
τευμάτωντούςχρήζοντας αλήθειας,ούτετήνσκλη- 
ράν διαγωγήν τού διοικητοΰ τής Ά μ α λ ί α ς, 
ήτις φεΰ τής καταισχύνης ! έναυπηγήθη έν Αον- 
δίνω, ίνα τούς Έλληνας κεραυνοβόληση· ούτε 
τό μέγα πένθος διά μίαν τών ήρωϊκωτέρων ψυχών ~ rr’**.  / ·> ~ __  __Δ_ C.. ??../._

/ώμεν έν έποχή ψεύδους καΐ άγυρτείας. Κυ- 
βερνήσας ό βασιλεύς Όθων διά τούτων καΐ μό- । 
νων τήν Ελλάδα, διά τούτων κατά τήν φοβεράν 
ταύτην τής κρίσεως ώραν ζητεί νά έξαπατήση 
^ην δυτικήν Εύρώπην, διαδίδων διά τών πρεσ
βειών καθ’ έκάστην νίκας φανταστικάς, συλλή
ψεις, κατάπαυσιν τής άδελφοκτονίας καΐ γενικήν 
αποδοκιμασίαν τών διαμαχομένων προς κατάρ- 
γησιν τής τυραννοκρατείας αύτού. ’Αλλ’ εύτυχώς 
gev είναι ή έποχή ούτε Βασιλείου τού Β', ούτε 
Κωνσταντίνου τού Μονομάχου καΐ τής Ζωής.

δύναται άτιμωρητεΐ σήμερον είς βασιλεύς 
νά έξορύττη τούς οφθαλμούς χιλιάδων ψυχών 
-/ωρΐζ νά γίνηται τούτο γνωστόν· άλλ’ ούτε πά
λιν νά στέψη προς γενικήν έξουδένωσιν τήν Σε- 
λερίναν Αύγούς·αν τού Βυζαντίου καΐ νά προβιβά
ζω τόν εύνοΰχον Στέφανον στρατάρχην. Ό Όθων 
χάΐ ή κυβέρνησις αύτού δύνανταινάμεταχειρισθώσι 
gta μίαν, δύο ή τρεις ημέρας τό είς τήν κατοχήν 
των ηλεκτρικόν σύρμα ώς ψευδαγωγόν τοΰ δό
λου αύτών πρός κατακάλυψιν τών διαδραματιζό
μενων κακουργημάτων, πλήν ό άτμός, ή άνά- 
πτυξις τής συγκοινωνίας, αί ίδιαίτεραι άλληλο- 
γραφίαι μετ’ ού πολύ τά πάντα φέρουσιν είς φώς. 
Καΐ τότε τί άλλο ή ανταμοιβή αύτών ή διπλή 
καταισχύνη; τί ό σκοπός ή έσχάτη προδοσία; τί ό 
χαρακτήρ ή τρανωτάτη άγυρτεία.

Ναί! τά πράγματα τής Ελλάδος μακράν τού | 
νά τελειώσωσιν άποβαίνουσιν όσημέραι σοβαρώ- 
τε^α- ή έπανάστασις μακράν τού νά έληξεν δια
δίδεται είς τά σπλάγχνα τού Κράτους άοράτως 
διά μικρών μέν ένθεν κάκεΐθεν έκρήξεων, πλήν 
δι’ύπονόμων βαθέων, άπειλούντων από ημέρας 
είς ημέραν τόν άρχαίτιον πάντων. Όσον ά- 
οθονώτερον τό πολύτιμον ήμών αίμα χύνεται, 
τόσον τό έθνος έξαγριοΰται καΐ ή γενική κατά 
τού βασιλέως απέχθεια κορυφούται. Ή σκοτεινή 
σιγή, ή νεκρική σιγή, ή φαινομένη άναλγησία 
τών ’Αθηναίων θά έκχειλήση έπί τέλους· διότι 
αδύνατον ούτοι είς τήν χύσιν τοσούτου αδελφικού 
αίματος, είς τήν ό'ψιν τόσων φόνων, είς τήν έν- 
ταφίασιν τόσων ηρώων νά μένωσιν ανάλγητοι, 
έπιδοκιμάζοντες καΐ εύχόμενοι τόν θρίαμβον τού 
μιαιοφόνου Όθωνος· ούοέ πάλιν τόσον άνανδροι 
δύνανται νά Θεωρηθώσιν, ώστε νά φοβώνται τούς 
όλίγους φρουρούντας τόν νέον Πεισίστρατον δο
ρυφόρους. Ή σιγή αύτών, 
τόν ίόιον μωρόν ’Αρκάδιον 
έξυπνήσει, έάν έκ ταύτης τ

;υ ήθελεν

'ομεν, οτι 
οεν ουναν-

ί.~ νίκα

έχρεωστούντο- ούτε τά συμβάντα τής Σύρου· ούτε 
τό τρισβάρβαρου θέαμα τής έκθέσεως τών νεκρών 
έπί τοΰ καταστρώματος τής ’Α μαλ ίας, έρχόμεθα 
είς έξέτασιν τού κυριωτέρου τής παρούσης κρί
σεως ζητήματος, οπερ πας "Ελ/.ην ήδη πρέπει 
νά γνωρίζη καΐ δπερ ή έφημερΐς αΰτη έν άρχαΐς 
τόσον ακροθιγώς έφήψατο, συστήσασα πάσαν 
ύπέρ τού θρόνου Θυσίαν, ί'να τό πάν διά τά πάντα 
μή κινδυνεύσωμεν. 'Γούτο δέ είναι, έάν φόβος 
έξωτερικής έπεμβάσεως ύπάρχη είς τήν ένεστιο- 
σαν μεταξύ τού έθνους καΐ τού δυνάστου πάλην 
καΐ ποιον τό αίσθημα τής ’Αγγλίας 
είς το θέαμα τοιούτων δεινών.

Καίτοι μή αύθεντικώς πληροφορούμενοι, νομί
ζομεν, δτι εϊμεθα καί αύθις είς κατάστασιν νά 
δώσωμέν τινας πληροφορίας, αϊτινες μηδόλως 
θέλουσι διαψευσθή. Ούοεΐς φόβος κατοχής ύπάρ- 
χει έκ μέρους τής ’ Αγγλίας ή Γαλλίας· ή Αύ- 
στρία καΐ ή Βαυαρία ήλλαξαν καΐ συναλλάσσουσιν 
ήδη έπιστολάς έπί τού αντικειμένου τούτου· πλήν 
όταν ή κοινή γνώμη ίδιωτικώς καΐ δημοσίως έγέ
νετο καταφανεστάτη έν ’Αγγλία, δτι είναι ύπέρ 
τώυ έλευθερομαχούυτωυ καΐ κατά τοΰ ΌΟω- 
υος, βεβαίως δέυ θά έπιτρέψωσιυ είς τήυ \ύ- 
στρίαυ ή Βαυαρίαυ υά πέμψωσι στρατού πρός 
τήυ \ύτοΰ Μεγαλειότητα. I ά άγγλογαλλικά 
πλοία ποοσοομοΰυται είς Πειραιά, ί'υα δώσωσιυ 
άσυλου είς τήυ βασιλείαυ έυ καιρώ φυγής· ί’υα 
άποτρέψωσι τάς Ίουίους υήσους πάσης συμμεθέ- 

| ξεως καΐ κατοπτεύωσι τά πρός τήν Τουρκίαν βή
ματα ήυ.ών, πλήν ούδένα ετερον έχουσι σκοπόν. 
Ή έπί τού έ/.ληνικού έδάοους άΎ·'λο·'α7.λική 
κατοχή έλαβε χώραν έπί τού κριμαϊκού πολέμου, 
δτε οί Έλληνες έκινοΰντο κατά τών Τούρκων, 
τότε συμμάχων, καΐ έφαίνετο ώσεί έκινούντο έμ- 
μέσως κατά τών ιδίων ’Αγγλογάή.λων άλλ’ ήδη, 
δτε έγένετο γνωστόν ένταύθα, δτι οί Έλληνες 
ζητούσι νά άνατινάξωσι τον βασιλέα αύτών διά 
μόνον τόυ λόγου, δτι αδίκως ένοχοποίησευ αύ
τούς προς τήυ’Αγγλίαν καΐ Γαλλίαν, δτι έπιόρ- 
κησεν πρός τάς εύεργέτιδας ταύτας δυνάμεις, 
προς άς χρεωστεΐ τό στέμμα του, καΐ δτι άποδο- 
κιμάζομευ τήν δολοφόνον καΐ αύστριακήν πολι
τικήν του, τίς; ό λόρδος Πάλμερστωυ! ό έλευ- 
θερωτής τής ’Ιταλίας Ναπολέων θά δώσωσι τό
σον προθύμως αρωγήν προς τόν Οθωνα!.’! Αλ
λά θέλει έρωτήσειτις, τίμέ/^λει γενέσθαι ό θρό
νος τήςΈλλάδος, άν ό βασιλεύςπαραιτηθή αύτού; 
ΟίΈλληνες θέλουν πάραυτα συγκροτήσει έθνικήν 
Συνέλευσιν καΐπροσωρινήν κυβέρνησίν,καΐθέλουν 
διά πλειονοψηφίας ζητήσωσι καΐ έκλέξωσι τόν 
μέλλοντα πρίγκιπα, όστις τοΰ λοιπού θά βασι- 
λεύση τών Έ’λ/.ήνωυ. Αί άποκλείουσαι έκ τού 
έλλ. Θρόνου τά τέκνα τών βασιλευουσώυ οικογε
νειών συνθήκαι ησαν απόρροια τών τής Βιέννης 
συνθηκών, αϊτινες, ώς γνωστόν, κατεσχίσθησαν 
έν ταΐς μάχαις τού Σολφερίνου καΐ τής Μαγέν- 
τας. Τούτων ούτως έχόντωυ, τό άδηλον μέ/Αον, 
δπερ πολλούς χάριν συμφερόντων ύλικών κάμνει 
νά φαίνωνται εύχαριστημένοι καΐ νά προτιμώσι 
τήν κατάσβεσιν διά πάσης Θυσίας τής οιαμαχο- 
μένης ύπέρ τής έθνικής ήμών βελτιώσεως έπανα- 
στάσεως, τούτο είναι ήττον άδηλον, ήττον έπί

καΐ Γαλλία

γοΐ περιδεείς ώς κακούργοι κοιριώνται έντδς τών 
ανακτόρων ή κανονοστοιχία τών ’Αθηνών εύρί
σκεται εντός τών ανακτόρων ή χωροφυλακή τών 
’Αθηνών εντός τών ανακτόρων! Ούαί! είς τοιαύ- 
Την κυβέρνησιν, ήτις μετέοαλε τό ανάκτορου εις 
στρατώνα καΐ διημερεύει έντος τοιούτου οικοδο
μήματος, εις έκαστον θάλαμον τού όποιου κρέ
μεται έν ξίφος τοΰ Δαμοκλέους. 11 οΰ θέλει λή
ξει ή κατάστασις αΰτη ; "Αν ό ()θων, ώς άλλος 
Όνόριος, έξέλθη νικητής, κατασυντρίβων τό έλευ- 
θερομαχοΰν τοΰ έθνους στοιχεΐον, ύπάρχει, έρω- 
σώμεν, έλ/.ηνική ψυχή, πιστεύουσα, οτι ό βασι
λεύς ουτος θέλει μεταρρυθμίσει εαυτόν είς τό 
μέλλον; 'Οτι θέλει δειχΟή ανώτερος άφ’ό,τι έ- 
οείχθη; Ότι Θέλει συνδιαλλάξει τούς συγγενείς 
Χαι φίλους τών όσων άδελφών μας άδίκωςτό αίμα 
έρρόφησε; ΙΙοτέ !!! Ποτέ!!! Μισητός καΐ τρισμίση- 
τ°ς θέλει αείποτε μένει έντός τής Ελλάδος. Όσον 
τα πράγματα περιωρίζοντο είς αύστριακάς ή γερ- 
μανικάς ψευδούποσχέσεις, είς λόγους κενούς, είς 
λογοπληξίας ή κωΛεττικάς άγυρτείας, οί Έλ
ληνες προσεδόκων, έμακροθύμουν, έσυγγνώτουν· 
πλήν τώρα, δτε ό βασιλεύς κατέδειξε τό αληθές 

χρώμα, τήν αίμοβόρον αύτοϋ ψυχήν· 
δτε παν προσωπειον άβροφροσύνης ά- 

περρίφθη καΐ τάς άπλας φυλακίσεις, παρα
νομίας, ληστείας, διεδέχθησαν φόνοι, μαύροι 
θάνατοι, αίματοχυσίαι, τών Νερώνων καΐ Κα- 

«ύτοϋ 
τώρα,

φοβον, ήττον καταστρεπτικόν τού βασιλεύοντος 
συστήματος, τού βασιλεύοντος έμφυλίου πολέ
μου καΐ τών άδηλων έκ τούτων δεινών. Αν ύ- 
πήρχε σκιά έλπίδος άπλουστάτη, ότι σύν τή λή
ξει τοΰ έμφυλίου τούτου πολέμου ό βασιλεύς 
Όθων ήδύνατο νά Οεραπεύση δΓ άπλουστάτων 
αγαθοεργιών τά τοσαΰτα προξενηθέντα διά τής 
έσωτερικής καΐ έξωτερικής του πολιτικής δεινά 
ήδη ραντισθέντα καΐ πάλιν μέ γενναΐον αίμα, πρώ
τοι πάντων ήθέλομεν άγορεύσει ύπέρ αύτού. Υ
πήρξαμε'? πάντοτε ειλικρινέστατοι φίλοι τού βα- 
σιλέως· προείπομεν τή Μεγαλειότητί του τά νύν 
συμβαίνοντα, άλλά τώρα, δτε ό θρόνος έμολύνθη 
διά μιαιφονιών τώρα, δτετό ζήτημα ήπλοποιήθη, 
τήν Έ λ λ ά δ α ή τον () θ ω ν α, τούτέστιν ότι 
ή Ελλάς άδύνατον νά ί'δη ημέρας καλλιτέρας, 
"Οθωνος βασιλεύοντος· τώρα, δτε όφθαλμοφανώς 
βεβαιούμεθα, δτι ούτος προτιμά νά διακινδυνεύση 
τό ς-έμμα καΐ τήν ιδίαν ΰπαρξίντου ή νά ένδώση είς 
τήν άλογον επιμονήν καΐ άλλάξη σύστημα· τώρα, 
δτε αί φωναΐ καΐ αί άραΐτών Ονησκόντων καΐ τών 
τετραυματισμένων, αί καΐ αύτούς τούς αψύχους 
λίθους συγκινούσαι, ούδεμίαν ποιούσιν ηχώ είς 
τά ώτά του, άλλά ό Βέτλανδ καΐ "Αρνετθά ήναι 
μέχρι τέλους κυβερνήται τών Έ7.λήνων, τυφλός 
καΐ μωρός πρέπει νά ήναι δ Έ7\λην ό έλπίζων νά 
ίοη τήν ηρωικήν Ελλάδα διαφορετικήν παρ’ δ,τι 
τήν κατέστησεν ό ήδη βασιλεύων.

Είπομεν καΐ αμαρτίαν οΰκ έχομεν ούτε παρα
φορά, ούτε έπαναστατικος πυρετός οδηγεί τόν κά
λαμον ήμών. Γνωρίζομεν, δτι γυμνοΰμεν τό φά
σμα καΐ έκ τοΰ έσχάτου αύτού χιτώνος καΐ δτι ό 
σκελετός φαίνεται μεθ’ δλης αύτού τής άσχημο- 
σύνης, δεικνύουν άπαντα τά οστά αύτού, ά’/ζλ’ άν 

ι τούναντίον, είς τόν αιώνα τούτον τών θαυμάτων, 
τό αύτό τούτο οάσμα ένσαρκωθή καΐ άναδειχθή 
άγγελος ώραΐος, ή χαρά ήμών καΐ πάλιν ένμέσω 
τής άπειρου δυσμενείας ύπερτέρα πάντων θέλει 

। εΐσΟαι, καθότι έν δυσοιωνία προείπομεν δεινά, 
άπερ, ήθέλομεν αΐσθανθή τήν μεγαλειτέραν άγαλ- 

j λίασιν, έάν μή ίδωμεν αύτά πραγματοποιούμενα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΙΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ, τί 26ζ; Μαοτίου 1802.

Αί κοινοβουλευτικά! συζητήσεις κατα τήν παρούσαν 
εβδομάδα ολίγον ενδιαφέρουσα τήν αλλοδαπήν σμι- 
κροΰ δέ λόγου άξια τά εσωτερικά πράγματα. Απ' ε
ναντίας τά εξωτερικά, κατ' άμφότερα τά ημισφαίρια, 
λαμβάνουσι χαρακτήρα λίαν σοβαρόν. Είς άπάσας 
σχεδόν τάς Επικράτειας μεγάλα κυοφορούνται έρ
γα, αί πλείσται διατελοΰ τιν έν ωδίναιτ, όλίγαι είσϊν 
αί μή συνταραττόμεναι, τινές δέ τούτων περιεληλύ- 
θασιν είς τήν παραμονήν τοϋ τοκετού.

Ή αγγλική τρίαινα, ή τά πάντα ανακινοϋσα, οϋδα- 
μοϋ μένει ξένη, ποϋ μεν παροτρΰνουσα καϊ έξάπτουσα 
τούς λαούς, ποϋ δε χαλιναγωγούσα και φιμοϋσα αυ
τούς, αείποτε δέ εϋερμον και ψυχρόν συνάμα πνέου-
σα.ν

Αί συνεδριάσεις τοϋ Κοινοβουλίου κατά τήυ 11ην 
καί τήν \Την τοΰ φθίνοντας νέαυ παρέχουσιν άπόδει 
ξιν τοϋ άμετρου έγωϊσμοϋ αύτής. Τό έπϊ τής ναυτι
λίας άλληλεθνες δίκαιου απαιτεί μεταρρυθμισείς τα- 
νϋυ συντόνους καϊ σπουδαίας" ή άπό I ύης τοΰ άπρι- 
λίου 1856 διακήρυξις των έυ Παρισίοις άντιπροσω 
πευθεισώυ δυνάμεων θέτει τά έμπορεύματα τώυ διαμι.- 
χομέυων δυνάμεων ύπό τήυ προστασίαυ τώυ ουδετέρων
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σημαιών, άλλ’ ή θαλασσοκράτωρ Αγγλία, ήτις ώς μη
δέν θεωρεί την κατάργησιν τώυ καταδρομών καϊ τών 
καταδρομικών πλοίων, κακίζει, καϊ οί δύο πρωθυπουρ
γοί αύτής, οί λόρδοι Πάλμερστων καϊ'Ροΰσσελ, καί 
τοι συΐ'ΐστώντες την τήρησιυ τών συνθηκών, δέν ίιττο- 
κούπτουσιν όμως ουδέ την αγανακτησίυ, ούδε την έπϊ 
τοΰ πράγματος τούτου κρυψίνοιαν αύτών. Τί δέ είπεΐν 
περϊ τών βουλευτών; η Βουλή διεσκεπτετο ώς αν μη
δέν ΰπήρχευ έθνος άλλο επι τοΰ σμικροϋ τούτου πλα
νήτου, όυπερ οι απαίσιοι γεωγράφοι Γ ή ν, και 
ούχϊ Αγγλίαν, καλοΰσι. 'Ρήτορες τινες η ρώτη
σαν, «έάν άληθώς ή Αγγλία, πολέμου τυχόντος, ήθε- 
»λευ εΰρεθή δεδεσμευμένη ύπο τής έν ΙΙαρισίοις δια- 
νκηρύξεως.» "ΑΧΧοι δέ άπαντώσιν, «ότι έν ώρα πολέ- 
»μου συνθήκαι δέν ΰπάρχουσιν», ώς άν ή διακήρυξες 
αύτη άφεώρα τά έμπορεύματα. έν καιρώ ειρήνης! Ό 
δέ Κ. Δισραέλης έμνημόνευσεν. ότι ό λόρδος Πάλ- 
μερστων αύτος έκεΐνος είχεν άλλοτε είπεΐ, οτι, έάν 
ή ΑγγΧία παραίτηση τό δικαίωμα τοΰ ζωγρίζειν τά 
πλοΐα τών έχθρών, (καίτοι ύπό ξένην σημασίαν), τότε 
περιορίζει τόν πόλεμου είς άνταΧΧαγήν διπλωματικών 
τινων διακοινώσεων, παραιτεΐ άπασαν τήν έαυτής 
ισχύν, έπιφέρει κτύπον ’ολέθριου είς τήν κυριαρ
χίαν της καϊ έκτεΧεΐ εργον αύτοχειρίας! Εύτυχώς 
ή συζήτησις αύτη άυεβλήθη, καϊ μένει είσέτι έλπϊς, 
οτι άπόφασίς τις φρόνιμος δύναται νά ιιετριάση τήν 
υπεροψίαν τών Άγγων, έπ' άγαθώ τών φιλαυθρώπωυ 
δογμάτων τής ημέρας.

Ή Γαλλία καταγίγνεται είς ρύθμισιν των εσωτε
ρικών αύτής πραγμάτων, άλλ’ άσχολεΐται Καϊ κ άπ ο
τε ς είς τά τών γειτόνων της τώυ πέραν Μάγχης, το>υ 
πέραν Μεσογείου, τών πέραν 'Ωκεανού' καίτοι δέ δια
τηρούσα τό περϊ ιϊπαρεμβάτου δόγμα, έξαιρεΐ όμως 
καϊ αύτη έξαιρέσεις τινάς, ίνα μή έξαίρεσις κανόνας 
γεινη, καϊ έπεμβαινει κομματάκι είς 'Ρώμην, είς 
Μεξικόν.

'Η Ιταλία ολονευ ενοποιείται' άλλά δυστυχούς καϊ 
έκεί τα προσωπικά έχουσιν έπήρειαν ούχϊ μικράν, οί 
δε ειντιπρόσωποι τοΰ ιταλικού Χαού αφέντες τήν κα- 
θαραν καϊ προφανή τού 'ΡικάζοΧη πολιτικήν, χρουο- 
τριβούσιν αναμένοντες τήν λύσιντής ά χ λ ή ς τοΰ 
σκοτεινού καϊ άδηλου προγράμματος τοΰ Ρατάτση. 
’Ιταλία μια καϊ ποΧιτικαϊ δυο δέν συμβιβάζονται. 
’Ας ίδωμεν.

Ή Αύστρία, ήτις ούδέποτε ήδυνήθη νά ρύθμιση τά 
έσωτερικά αύτής άπό τοΰ έτους 1848, καταγίνεται 
άνενδότως είς ρύθμισιν τών έ ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν. 'Ανα
μιγνύεται είς τά γερμανικά, ραδιουργεί είς τά πρω
σικά, έπεμβαινει είς τά δανικά, έχώθη {ώς ό 'Εβραίος 
εις το κουμέρκι) είς τά αμερικανικά, διέπει τά τουρ
κικά καϊ απαιτεί νά έπιβάΧη νόμον είς τά σλαβο- 
τουρκικά. Τις οίδεν, έάν δέν έχη καϊ κρυφίαν χεΐρα 
εις τα ιονικά..... Περϊ δέ τών έΧΧηνικών τίς αγνοεί,
οτι επϊ τέταρτον αιώνας διέπει αυτά ;

Η Πρωσία πλησιάζει νά άποσυνταγματισθή, πρϊν 
ή έντεΧώς συνταγματική γεινη. Ό βασιλεύς Γουλ 
ΧιεΧμος, «όστις νομίζει εαυτόν καταπεσόντα έκτου 
ουρανού με το στέμμα είς τήν κεφαλήν», δέυ υποφέ
ρει ΒουΧήν εχουσαν θέΧησιν, δέν χ ο ν ε ύ ε ι υπουρ
γούς έχοντας χαρακτήρα' τήυ πρώτην διαλύει, τούς 
δευτέρους κρατεί διά τής βίας είς τό υπουργείου, ή 
αποπέμπει κατ' αρέσκειαν, ώς άν ήσαν σωματοφύλα
κες του.

Ή Δανία Χέγει είς τάς γερμανικός δυνάμεις «μή 
επεμβαίνετε είς τά άλλότρια.» ·

Ή Σουηδία καϊ ό βασίΧεύς αύτής άπό κοινού άγω- 
νιώσιν υπέρ ευημερίας τής πατρίδος.Ή Παυαρία, ή Βυρτεμβέργη, τό Άνόβερ καϊ οί πε
ρϊ αυτας {καϊ έννοούμευ τούς βασιλείς αύτών) έκήρυ- 
ξαυ πόλεμον άσπονδου κατά τής γερμανικής ένότητος. 
Πάντες προσποιούνται τόυ συνταγματικόν, πάυτες ρί- 
πτουσι τήυ ευθύνην έπϊ κ αΧ ο β όΧ ω ν τινων υπουρ
γών, και πάντες δεσποζουσι κατά προαίρεσιν καϊ τυ- 
ρανυοΰσι κατά τό δοκοΰυ.

Μόνον ό έκΧέκτωρ τής "Ες ΚάσσεΧ έχει τό θάρρος 
τώυ πράξεων του, μόνος αύτος Χέγει, «δέυ αγαπώ, δέυ 
θέλω τό σύνταγμα !ο

Καϊ όμως όλοι εύρίσκουσι καϊ υπουργούς {υπευθύ
νους τε καϊ άνευθύυους) άυαδεχομένους τό βάρος τώ>υ 
πράξεων τώυ θείων αύτώυ κυρίων, καϊ στρατούς χέον- 
τας το εαυτών αίμα, ούχϊ υπέρ πατρίδος, άλλ’ υπέρ 
τύ>υ αφενταδων αύτώυ, ώς ιιν ήσαν άπαρτες σπεΐ- 
ραι ημερομίσθιοι, όμμάδες Ελβετών, καϊ ούχϊ στρα
τοί έθυικοί , . .

Φεΰ! οί στρατιωτικοί τής Γερμανίας δέν ζώσιυ έν 
ετει 4862' φωτίί 
έτους 1815, καϊ 484-8 δύναται υά 
αύτούς . . .

Η Ισπανία εδοθη οΧη είς έκκαθάρισιν τώυ λογα
ριασμών της , εισπράττει απο τούς Μαυριτανούς καϊ 
πληρονει τα οφειλήματα αύτής πρός τούς Γάλλους.

εισετι δεν κατεκτησε ούδέ μεξικανικάς χώρας, 
ουδέ μεξικαυικά τάλληρα.

Ή Ρωσσία εντρυφώ ευ μεταρρυθμίσεσι φιλελευθέ- 
ραις, μ ολον οτι οί γνήσιοι φίλοι τής πατρίδος καϊ 
του στέμματος, προεξάρχοντος τοΰ πρίγκιπας Δολγο- 
ρούκωφ, συμβουλεύουσιυ αύτήν, νά άρχίση τάς έλευ-

ονται ετι και νΰν ύτ:ό τοΰ ήλιου τοΰ 
μονον ή επαναληφις τών σκηνών τοΰ 
βαπτιση, να μυρώση καϊ νά άγιάση

θερίας έκ τής έλευθεροτυπίας, έκ τής άτομικης τών 
κατοίκων ασφαλείας, εκ τής καταργησεως τοΰ κνού
του, τώ>ν μαστιγώσεων, τοιυ φραγγελώσεων, καϊ 22 
άλλων έ ν υ ο μ ω ν εγκλημάτων.

Ή Κίνα προοδεύει εις τόν έξευγενισμόν. Κατά τήυ 
άΧωσιν τής πόλεως Χάγγ Κόω 400,000 φυχώιυ Μαν- 
τσούκωυ έσφαξαν οί άντάρται Τάϊπιγγς. ΈττΙ δέκα 
έτη έπικρατεί ι) αποστασία αύτη, καϊ θέλει έπικρατή- 
σει έπϊ'ετερα είκοσιυ, έάν οί βασιλικοί δέν ά ν δ ρ ει ω - 
θιΰ σ 7 ν.

ΑίΊυδίαι αί τοσαύτας δοκιμασίας ΰποστάσαι φαί
νονται τανΰν ήσυχάζουσαι, καί τοι τού πυρός ύποκώ- 
φως καίοντος.

Οι Πέρσαι οι άείποτε πολεμοΰντες καϊ άείποτε έρί- 
ζοντες, έρίζονται καϊ πολεμοΰνται ετι καϊ νΰν, νικούν- 
των τώ)υ βασιλικών πάντοτε, ώς πάντοτε συμβαίνει, 
οσάκις άπό βασιλικών καϊ μόνον αί άγγελίαι τών γι- 
γνομένων έκπορεύονται.

Οι Τούρκοι, οί εύδαίμουες Τούρκοι, έντρυφώσιυ ού- 
χι εν ασωτειαις καϊ άμαρτήμασι, ώς αί κακαϊ γΧώσ- 
σαι λέγουσιν, άλλ’ έν εγκράτεια καϊ άρετή, τούλάχι- 
στον κατά τό λέγειυ τοΰ έπϊ τών έξωτερικών υφυπουρ
γού Κ. Αάϋαρδ. Έπϊ τω δικαιώματι τούτω, ιδού, κη- 
ρυττουσι τόυ πόλεμου κατά τώυ Μοντενεγρίυωυ, δια- 
μαρτυρούμευοι ένώπιον Θεοΰ καϊ ιινθρώπων καϊ άπο- 
νιπτομευοι τας χείρας. Ίνα δέ ώσιν ήσυχοι άπό μέ
ρους τής ελληνικής γειτονίας, επεμφαυ πρός τά μεθό
ρια εκείνα άσ ή μαυτόντι σώμα στρατιωτικόν, έξ 
είκοσι χιλιάδων άνδρών συγκείμενον !...

Η Έλλας ειγωνιά τόν υπέρ τών όλων αγώνα είποΰ- 
σα και πάλιν, νύυ μάλλον παρ' άλλοτε ποτέ, τό πά
τριον αύτής άγαπητόν ρήμα, Τ ά υ, ή έ π ϊ τ άν !

ΓΑΑΑΙΑ.— Τέλος έπερατώθη καϊ ή συζήτησις τής 
προς τον λογον τοΰ στέμματος ιιπαντήσεως τού νοαο- 
θετικοΰ Σώματος.

Τέσσαρά τινα εγενοντο τά κύρια ζητήματα, έφ’ ών 
ηρεισθησαυ αί συζητήσεις' Ιον, περϊ τύπου' 2ον, περϊ 
εξωτερικών καϊ ιδίως περϊ ’Ιταλίας, Ηνωμένων Πο
λιτειών καϊ Μεξικού' 3ου, περϊ έσωτερικών καϊ ιδίως 
επι τών θρησκευτικών εταιριών" ίου, περϊ έμπορίου 
καϊ ιδίως περϊ γαλλοαγγλικής συνθήκης.

Ο τύπος, ο δύστηνος περιοδικός τύπος, ό άσπονδος 
eX^P°^ τών έχθρών τοΰ φωτός καϊ ό περιπαθής φίλος 
τής αλήθειας, ο πανταχοΰ μισούμενος ύπό τοιυ κακών 
κυβερνήσεων καϊ είς πείσμα αύτώυ ΰπεραγαπώμενος 
υπο τών κακώς κυβερνωμενων, ΰττεστζ; δειυά μεγάλα 
εν Ευρώπη, ύφίσταται έτι καϊ υύν είς τά πλείστα ευ
ρωπαϊκά Κράτη, καϊ μάλιστα τά γερμανικά, καϊ έμυ- 
κτηριασθτ) εσχάτως καϊ έν αύτώ τώ νομοθετικό) Σώ- 
ματι τής φωτοφόρου Γαλλίας, ύπό τοΰ φωτοσβεςακοΰ 
κόμματός τών κληρικών καϊ βουρβωνικών. Φεύ ! καϊ 
όμως, πάντες όσοι οί κυβερνώντες καταδιώκουσι τόυ 
τύπον εν όσω δεσπόζουσι καϊ καταφεύγουσιν ύπό τήν 
αιγιόα αύτοΰ, άμα πέσωσιυ, άμα κρημνισθώσιυ' ή έ- 
ναγκαλιζονται σφικτά του κορμού τού τυποφόρου δέν
δρου, πριν ή εις έξουσίαν περιέλθωσι, πάντες όσοι, 
οιοι δήποτε και άν ώσιν, υπουργοίτε, μεγιστάνες τε, 
βασιλείς τε, αύτοκράτορές τε, είτε έλέω Θεοΰ καϊ άν 
τυρανυιώσιυ, είτε βουλήσει λαού καϊ άν ιινάσσωσι. Τό 
δε πάντων παραδοξοτατου, ότι καϊ κυριεύοντες καϊ 
βασιλεύοντες προσέτι έφημεριδογρα-φοΰσιυ. Α! ΓΙα- 
τ ρί δ ε ς, οι Εωθινοί Ταχυδρόμοι, αίΒιευ- 
ν α ι α ι, ως και αυτ αϊ αι Γ ε ν ι κ αϊ Έ φ η μ ε ρ ί δ ε ς 
τι άλλο εισιυ ειμή φύλλα περιοδικά, έυ οις γραφου- 
σιυ υπουργοί, πρωθυπουργοί, ηγεμονίσκοι, ηγεμόνες, 
βασιλείς και αύτοκράτορές ,* Μεγα καϊ ένδοξον τό ό
νομα τής δημοσιογραφίας ! καϊ όμως δεινού, έπίφθο- 
νον, καϊ εκτεθειμένου είς τήν κακοβουλίαν τό>υ άρχόυ- 
των και συχνά εις τήυ ιιγενή, ανούσιον καϊ άνάλατον 
επικρισιν τώυ χυδαίων.

Ελάλησαμεν κατά τά προηγούμενα ήμών φύλλα, 
περί Ιταλίας καϊ τώυ άλλων μερών, έφ’ ώυ αί συζητή 
σεις τού νομοθετικού Σώματος περιεστράφησαν. Περϊ δε θρησκευτικών εταιριών αί συζητήσεις αύται, μ’όλην 
την ευγλωττίαν καϊ τήν φανατικότητα τοΰ Κ. Λεμερ- 
ετιέρ, άπεδειξαυ, ότι ι) τοΰ Σαϊντ Βενσέντ δέ Πώλ, η 
άλλοτε ποτέ ιερά καϊ ίεράν άποστολήν έχουσα, τήυ 
περιθαλ-φιν δηλονότι τώΐ) ένδεών, κατέστη τανΰν προ
παγάνδα κληρική, κυριεύουσα τό άγ ιον δη ν ά ρ ιον 
και καταπολεμούσα τήυ έλευθερίαν τώυ Χαών, παντα
χοΰ ένθα ι) δυναμις αύτής καϊ τά έξ έπαιτεία-, συναζό
μενα αργύρια ήδύυαντο νά έπηρεάσωσι....... Έυϊ λόγω,
)] εταιρία αύτη, ή άλλοτε όλως γαλλική, κοσμοπολΐτις 
γευομευη καϊ είς 'Ρώμην τό κέντρου αύτής ίδρύσασα, 
μετά την εγκύκλιου τοΰ Κ. Περσιγνύ, ελεγεν' «Ούδε- 
>7μια σωτήρια έκτος τής αυλής μου!» καϊ κατεδίωκαν 
ιος αιρετικούς παυτας όσοι έλετ^μοσύνην τοίς πτωχοΐς 
και τοις πευησιυ ηλεουυ, δι άλλης οδού καϊ ούχϊ διά 
τών άγιων αυτής χειρών. Ή A. Α. ό πάππας ένέ- 
κρινε βεβαίως τα τοιαΰτα' οί άπλοι καϊ εύπειστοι έ- 
πειθοντο, οι φανατικοί ωθούν, οί άρχιερεΐς ήγ ό ρ ευ ο ν 
επ εκκλησίας, και ή ελευθερία έκινδύνευε, καϊ οί λαοί 
περιεπλεκουτο εις αφανές δύκτιου, καϊ τά καθεστώτα 
υπεσκαπτοντο εν Γαλλία. Ό ύπεραλπισμός έπολέμει 
κατα τών φιλελεύθερων, ι) άντεπανάστασις ήγειρε κε
φαλήν κατά τής έπαναστάσεως........

Τό κακόν τούτο έπρολήφθη.

Περϊ δέ έμπορίου καϊ γαλλοαγγλικής συνθήκης, 0· 
αντίπαλοι τής έλευθερας έμπορειας οί λεγόμενοι προ. 
στατευτικοϊ (protcetiomihte^), ή απαγορευτικοί (pro- hibitionnistcs), έν οίς προεξήρχεν ό βουλευτής Κ. Που. 
γιέρ Κουερτιέρ, τοσούτω κατέκριναν τήυ έμπορΐκήυ 
ταύτην συνθήκην, ίόστε παρέστησαν τήν Γαλλίαν εν
τελώς πτωχεύσασαν καϊ τήυ γαλλικήν βιομηχανία» 
ολοσχεριώς ΐιπόλεσθείσαν. Καϊ όαως ούδέν έπραξαυ 
διότι έξ μηνών δοκιμή είς μεταβολήν ούτω ριζικήν, οΰ- 
δεμίαυ δύναται νά παράσχη πείραν' καϊ έάν ή Γαλ
λία ΰπε'στη πρός τό παρόν ζημίας τινάς, ό χρόνος κα\ 
Ι) όσημέραι, άμίλλης ένεκα, βελτιουμένη βιομηχανία 
αυτής, υπόσχονται ά.ποτελέσματα άριστα τής συνθή
κης ταύτης.

Ή άπάντησις έήτηφίσθη διά φτήφων 244 κατ’9. Κα
λού δέ νά μάθωσιν οί άναγνώσται υμών, ότι καϊ αυ
τός ό δικαστής πρόμαχος τών απαγορευτικών 
Κ. Πουγιερ Κουερτιέρ έιφήφισευ υπέρ, συν τοίς άλ· 
λοις 2 43!

Κατα τόυ ΰποβληθέντα είς τό νομοθετικόν Σώμα 
προϋπολογισμόν τοΰ έτους 1863, ό προϋπολογισμός 
τοΰ έπϊ τών έξωτερικίου υπουργείου άναβαίνεί είς 43 044,200 φράγκ., έυώ ό τοΰ έτους 1862 είς 4 1,133,930 
μόνον.

Εκ τού πρώτον τών δύο ποτΰν τούτων τό ύττουργεΓον ίκτταν«· 
εΐ; προσωπικόν αύτού 681,400, εΐ; υλικόν 230,000 ωρ. Οί 
αίσιοί τών οιπλωίζατικών και προξενικών υπαλλήλων άναβαίνουσι^ 
εΐ; 6,473,300.

Τήν 2ίηυ τοΰ παρόντος ό Αϋτοκράτωρ δεχθείς τήν 
επιτροπήν τού νομοθετικού Σώματος, έλαβε τήυ ά- 
παντησιν είς τόν λόγον τοΰ στέμματος καϊ ιιπεκριθη 
εκΦράζωυ τήν εύχαρίστησίν του πρός τήν Συυέλευσιν 
ταύτην τι>)ν αντιπροσώπων. Ώμίλησε περϊ το>ν κυρίων 
θεμάτων, περϊ ώυ διεπραγματεύθησαυ οί βουλευταϊ 
έυ ταΐς συζητήσεσιυ αυτών καϊ προσέθηκε' «Πέποιθα 
»ότι τα νομοθετικά Σώματα θέλουσι συνενυοηθή έν- «τελώς εις λύσιν τών προκειμένων ζητημάτων κα- 
ντ’εύχήν τής πατρίδος.»

Ή Βελγική Ανεξαρτησία λεγει, ότι η γαλλική 
κυβέρνησις, μή δυυαμέυη νά έξαγάγη άλήθειαν έκ των 
ολως άντιφατικών ειδήσεων τής 'Ελλάδος, πέμπει δύο 
αξιωματικούς τών επιτελών, ΐνα έπι τόπου έρευυήσωσι 
τα καθέκαστα καϊ ίδίοις όφθαλμοΐς ίδωσι τάς προό
δους τών βασιλικών καϊ τάς οπισθοδρομήσεις τώυ άν- 
τιβασιλικών.

ΙΤΑΑΙΑ. — Τό εξαγόμενου τής συυεδριάσεως του 
ιταλικού Κοινοβουλίου κατά τήυ Πηυ τοΰ φθίνοντας 
επασχολεί άπαύστως τόυ εύρωπαϊκοΰ τύπον. Έκάστη 
έφημερϊς έξηγεί τήν φτηφοφορίαυ αύτοΰ κατά τά έαυ
τής φρονήματα ή κατά τάς έμπνεύσεις τής πολιτικής, 
ήν προστατεύει. Οί δέ όρθιος κρίνοντας καϊ τά άληθή 
τής Ιταλίας συρ.φεροντα υπερασπιζόμενοι τήν άληθή 
τοΰ πράγματος σημασίαν έξηγοΰσιν. Ό νέος πρωθυ
πουργός ό έξαπίνης, ώς άλλοτε εϊπομεν, τούς ο’ίακας τοΰ σκάφους δράξας, μ’ όλου τό έκτεταμένον αύτοΰ 
πρόγραμμα δέν έσχε τήυ άπόλυτον πλειοφτηφίαν τής 
Βουλής, καί τοι λαβών 2 10 ψήφους υπέρ καϊ 80 μό
νου κατα. Τό γεγονός τούτο έχει ανάγκην έξηγήσεως.

Ό Κ. 'Ρατάτζης περιήλθεν είς τήυ πρωθυπουργίαν 
διά τής όδοΰ τώυ ραδιουργιών καϊ τοΰ κομματισμού. 
Ή Βουλή, καί τοι πλήρη έκφράσασα εμπιστοσύνην 
πρός τόυ παραιτηθέυτα 'Ρικάζολην, διείδε σαφώς, ότι 
τό νέου ύπουργεΐον, μ.ετά τήν έπερώτησιν μάλιστα τοΰ 
Κ. Καλλέγγα, δύο μόνον είχε διεξόδους έκ τής δεινής 
θέσεως, εις ήυ έτεθΐ] άμα καϊ περιελθόν είς τά πράγ
ματα' ή ψήφισμα έμπιστοσύνης τής Βουλής, ή διά- 
λυσιν αυτής. Τής συζητησεως διαρκουσης έπι τής έ- 
περωτησεως, προτεινεται ψηφοφορία υπέρ τής είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν έπανόδου' ό δέ Κ. 'Ρατάτζης, καϊ 
πάλιν έξ έφόδου έπιγενόμενος, λέγει' «Ναϊ, τήν μετά- 
βασιν είς τήν ήμερησίαν διάταξιν, άλλά τήυ ψηφο
φορίαν ταύτην θέλω θεωρήσει ώς ψήφισιν έμπιστοσύ- 
νης....» Ή Βουλή συυαισθανθεΐσα τήν έαυτής θέσιν 
καϊ ιδοΰσα, ότι διάλυσις έυ τη κρισίμω ταύτη τής πα- 
τριδος περιστασει κακόν ήυ μεγα, ψηφοφορεί νττέρ 
τού νέου υπουργείου καϊ άφίησιν αύτό υάπράξτ), 
ΐ υ α ι δ η. Ιδού πώς εξηγείται ή παραδοχή τοΰ προ·' 
γράμματος τοΰ Κ. 'Ρατάτζη πλειοψηφία τώυ άντι- 
προσώπωυ τής Ιταλίας, ών πολλοί, καθ’ ομολογίαν 
αυτών εκειυο)ν, κατεθετου τήυ ψήφου των νομίζοντες 
ότι μονον περί ημερήσιας διατάξεως προΰκειτο. ’Άλ- 
λοθευ πρέπει υά παρατηρηθή, ότι ή Βουλή άσμένως 
διεβαινευ είς τήυ ήμερησίαν διάταξιν, διότι έν τή έπε- 
ρωτήσει αυτου ο Κ. Καλλέγγας έξεφράζετο άτόπως 
περί τοΰ αύτοκράτορος τώυ Γάλλων' όπερ άποδεικνΰει 
απας πλέον, ότι οί εΰ φρουοΰντες τών ’Ιταλών άναγνα' 
ριζουσι πληρέστατα τήν άξίαυ Ναπολέοντος τοΰ Τ' 
κατά τε τό παρελθόν καϊ τό μέλλον τής ’Ιταλίας, άι 
πλεΐσται τώυ ιταλικών έφημεριδωυ οΰτω πως έξηγοΰ' 
σι τό γεγονός τής 17ης μαρτίου, 'όπερ είναι άξιου τοΰ 
τροπου, δι ού ο Κ. 'Ρατατζης άνέβη τήυ πρωθυπουργέ 
κήν έδραν.

Ή Βουλή συνελθούσα τήυ 22ην τοΰ φθίνοντας έξε- 
λεξατο δια ψήφων 4 29 πρόεδρου αύτής τόν ταξιάρχην 
Κ" Τεκκιου (ι ccchio), άντϊ τοΰ νΰν πρωθυπουργοΰντος 
πρώην προέδρου αύτής Κ. 'Ρατάτζη.

Ή έφημ- ή Γνώμη βέβαιοι, ότι τό έπϊ τιον έξω- 
,·οικών χαρτοφυλάκων προσηυέχθη τώ Κ. Τορρεάρ- ”

Φαίνεται, ότι ό Κ. 'Ρατάτζης ήρξατο νά κατανοή ~ 
άτοπου τοΰ πολυχρόου υπουργείου του.
Ό έπι τών έξωτερικών υπουργός άπεύθυνεν έγκύ- ' 

χλιον έπιστοΧήν πρός τούς απανταχού διπλωματικούς ■ 
τής Ιταλίας πράκτορας έξηγοΰσαν τήν πολιτικήν ό- < 
ξόν, ήν Ρ-ίλλει νά πορευθή τό νέου υπουργείου.

Τρία τινά εισι τά έν τώ έγγράφω έκεινω κύρια θέ- 
r-a" ά. ή ιιυαγνώρισις τοΰ ιταλικού βασιλείου καϊ ή .

τώ εύρωπαϊκώ συλλέγω άυήκουσαΑύτώ έδρα' β'. τό , 
ήωμα-'ϊκόν ζήτημα' γ'. τό έυετικόν ζήτημα.r Έπϊ τοΰ πρώτου, ή έγκύκλιος καταδεικυύει τά δι- ■ 
χώματα τής Ιταλίας, είς άναγνώρισιν αύτής ύπό 
^ασών τών δυνάμεων, καϊ ή εινήκουσα αύτή θεσις ώς 
υ,εγάλη εύρωπαϊκή Επικράτεια.
Γ Έπϊ τοΰ δευτέρου, έπιβεβαιοΐ τό δικαίωμα τής Ί- ταλίβς έπϊ τής 'Ρώμης, ήτις πρέπει νά γεινη κέυτρον 
γής ιταλικής κυβερνήσεως, καί τοι μένουσα εύρα τοΰ 
νοντίφικος·

Εαταφαίυει δ’έν τέλει τήυ άνάγκηυ τής λυσεως τοΰ 
ίνετικοΰ ζητήματος, κατά τάς εύχάς τής ’Ιταλίας, ό- 
πιρ έστι χρεία τής κοινής εύταξίας τής Εύρώπης, διότι ή παρούσα τώυ πραγμάτων κατάστασις είναι 
αυτόχρημα κίνδυνος τής γενικής ειρήνης

Άπεφασίσθη τέλος καϊ ή συγχώνευσες τοΰ μεσημ
βρινού στρατού μετά τοΰ τακτικού. Τό γεγονός τούτο 
εχει μεγίστην σημασίαν, ώς θέλομεν κατόπιν ανα
πτύξει.

'Η κληρική άπόφανσις (pronunciamento) έυ 
Νεαπέλει κατά τής κοσμικής τοΰ πάπα έξουσίας έ- 
παυξάνει μεγάλως, καί τοι μηδόλως ένεχομένης τής 
κυβερνήσεως καϊ τιόυ υπαλλήλων αύτής. Πεντήκοντα 
μοναστήρια καπουτσίνων έν ταΐς έπαρχίαις τής Σα- 
λέρνας καϊ τής Βασιλλικάτης υπέγραψαν άρτίως ά- 
ναφοράν καθικετεύοντα τόν πάπαν, ίνα έγκαταλείψη 
τήν κοσμικήν έξουσίαν,

Ό Κ. Λαβαλέτ άφίκετο είς Παρισιους κατ’ ιδιαι
τέραν τοΰ Αύτοκράτορος προσκλτ/σιυ.

ΠΡΩΣΙΑ.— Καϊ αύται αί κληρικαϊ έφημερίδες ό- 
μολογοΰσιν, ότι ό βασιλεύς Γουλλιέλμος δέν έγεννή- 
θη διά νά βασιλεύη έυ έτει 4862. Τό άπό 49ης τοΰ 
φθίνοντας διάταγμα αύτοΰ περϊ διατάξεως νέων έκλο- 
γών ούδεμίαν άφιησι τοΰ λοιπού άμφιβολίαν, ότι ο 
έν δεσποτισμώ καϊ αύθαιρεσία γηράσας Γουλλιέλμος 
δέν δύναται νά άλλάξη κατά τό 65ον τής ηλικίας αυ
τού έτος. Έπέστρεψεν άπλώς καϊ άνευ περιστροφών 
είς τό αύθαίρετον σύστημα, οί δέ νέοι υπουργοί ούκετι 
εδωκαν τόν όρκον τοΰ Συντάγματος, καί τοι έπϊ ήμέρας 
ολας 8 ΰπουργοΰντες! Διά τοΰ διατάγματος του έκει- 
νου, όπερ δι άποστροφήυ πρός τά τοιαΰτα δεν κατα- 
χωροΰμεν, διαιρεί ό βασιλεύς τής Πρωσίας πάντα τον 
πρωσικόν λαόν είς δύο μεγαλας διαιρέσεις τήυ τωυ εύ 
φρουούντωυ καϊ τήυ τών τυφλών καϊ κακόβουλων' την των δεσποτοφρόνων δηλονότι και τήν τών φιλελεύθε
ρων, οΐτιυες άποτελοΰσι τήυ άμετρου τοΰ έθνουν πλειο
νοψηφίαν.

Ή έπίσημος έφηαερϊς τοΰ βασιλέως έγκαλεΐ, δικά
ζει καϊ καταδικάζει τήν διαλυθεΐσαν Βουλήν, ώς αναρ
χικήν, ώς συγκειμευην έξ άτόμωυ έπαναστατικώυ, ιιν- 
τιβασιλικών, ώς έπισύρασαν έπ' αύτής τό μίσος τού έ
θνους καϊ ώς «ύποκύψασαυ υπό τό βάρος τοΰ έιναθέ- 
ματος, όπερ άπό τής γεννήσεώς της έλαβε !» Καϊ ό
μως ό λαός υπομένει είσέτι .... άλλ’ ό τύπος κατα- 
βοα καϊ έχθίστην έποίησεν υποδοχήν πρός τό νέου υ
πουργείου, όπερ σύγκειται έκ πλασμάτων τοΰ βασι- 
λέως δούλοι» ύπο κλίνε στ ατών.

"Απας ό ευρωπαϊκός τύπος διαρρήγνυσι τά ίμάτια 
αύτοΰ κατά τοιούτων όπισθοδρομικ'ών πράξεων τοΰ 
Ρουλλιέλμου' ό δέ άγγλικός, όστις είρωνίαυ μάλλον 
ή θρασύτητα μετεχειρίζετο είς τό λέγειυ του, χλευάζει 
τόν βασιλέα τής Πρωσίας πικρότατα.

Ίίόύ τά ο-ίό-ματα. τώ·> νέων ΰπουογώϊΐ τών άντιζαστιιτώντωτ τού; 
Κ. ’χου·οόοα).θ, ΙΙατώρ, Πούζίε^ι, Σχι^ίριου ν.νλ Βϊθ'>ου9.
Πίντε είσί τόν άριίνόν. Οί Κ. ρόν οέο Χέϋίτ, έττί τών οίκονοαικώυ· 
ό κόαης "Ιΐζενττίιττ, τ'ϊς γεωιγίας· καί ό Κ. Μύ).).εο, τών έκκίησικ 
στικώκ· ό Κ. εΐσζγγείεύς Λίττττε, τίς δ·.?.ν.ιοτ·ί·)τ,ς· ό άστνκόαος 
Ιάγγώρ, τώιι έσωτεοικώκ. Πάντες οί λοιποί Siiy.a-)7.-j εΐ; τά; Ιίρν.ς 
tm. ·

ΛΝΑΤΟΛΙΙ. — Είκοσι ίιά μινς κπίστιιϊ.ι ττρα.τιω~ω·) γβ.ινάα; 
πρό; τα ίλϊτ,νιχά μεθόρια τ, όθωμαναΐ] y.ti'jip-jr.ai;, Ιέγει ό τουρκαυ· 
ττοιακό; τιϋ.ίγρ'Μο;. Τίς τοΛιζα νά μτ, πιστεύτη, όταν δύο τοιαΰται 
«ντοκρατοοίαι μαρτορούπι; και τ,μεϊ; αΊαγ-Μ^όμιθα νά κλίνοψεν 
τόν αύχένα, καί τοι μι δυνάαενοι -jv. ίξτ,γίιτωμε» μτ,δέ τό πόθε-) οί 
δντμ.ύριοι ίϊτ,ρθτ,π').·), μτ,δε τό πόθε-y ώεβςσαν, μ,τ.δε τό ποΰ κατςυ- 
ϊίοθτ,τοί'). ’Αλλά y-ήπως κατά ϊ.άθο; ποιρεισέγρτ.τϊ τι μτ,δενι 
είλε'ον τοΰ ίίοντο; πρό; ίεςιά τοΰ αναγγελλόμενου αριθμού ; 
παράδοξο·), διότι τό λαν?άν·σ5αι άνβοώπινόν έστι, καί ό πάτ

π'χ.ρζϊσίγρτρ

/.ς υ.ό-
είναι άλάυύαστος. Άλλά καί ^ισχίλιοι πάλιν πολλοί φαίνονται, 

οια τούτο ’ίσως καί ή έ φ τ; μ ε ρ ί ς τής Κωνσταντινουπόλεως, εΐ; άρ-
τ^ν.τΓ,ς άαγίβοΐίας καί παντό; γελοίου, έκήουξε τήυ 22αν τού 

^υός, «ότι κατατροπωΘείσης τής ελληνικής έπαναστάσεως, άνεστά- 
ή αποστολή τού στρατού.» Ίΐ έξήγησις λίαν ευχερής· άλλ’ ήΰ-λευ 

εΖ«ι π έ ο ασ ι ν, έάυ άντϊ πεοί ι?ισμυρίωυ έγίνετο άπ’ άοχής λό- 
γοε μόνου περί ίισχιλίωυ. Καί οί βουλευταϊ αύτοί τής’Αγγλία; οί 
‘ϊ’ΞΤκ το^-ύτ·/;; προθυμίας πιστεύουτε; καί πας ό έπιΘυαώυ πιστεύει, 
^Τ'· 2.800,000 λιρ-ώυ στερλινών παρέχει ό τουρκικός προύπολογι- 
σμο: περίσσευμα, οευ ούυαυται νά πιστεύσωσιν, ότι ό τουοκικό; 
ζα ρ 7τ χ α > j ; δύναται ίιά μιάς υά έξαξ/; 20,000 άυ^ρώυ μα- 
Ζ^τώυ τακτικώυ.

Όπω: : O.V Tiaprr^OpO'J'J.zO'A.
L^-:‘jZ'.7r7.0'X.rh/rJC Ξΐς 70V

Περί τών καθ’ έκά 
ν τών Πασσάλων c

ήν ^εσιν του. ’Αλλά 3λ

γουαενως αναγγείλαμεν, εΈϊόόΟβ τέλος άάρ. 
τού Μοντενίγρου, ώς παόρησία όμολογήσαν

■ού Θεού.

λήλοις άντιφατικ πεοι
ουρκοαυστοιαζά καί πάνττς άλ· 
ς έπαναστάσεως τνεγοαρήμα-

ur.OL1 νων έλέη

« Tbieste, 21 mars.
« Lis nouvelles de Greco eont alarraantvs. L’insurrcction so pro- 

pairc. Lc bruit a meme corru de la fuite du roi, nv.ns il u’a pas ete 
coufirine

» I ne graade agitation reirne dans les lies loniennes.»
lletov εξαντών νά πιστεύσωμεν ; κατετροπώΘη τωόντι ή έπανά 

στάσις; άλλ’ έάν ή κατατοόπωσις αύτής τοσοΰτον ήν εύκολος, πρός 
τί τότε αί τοσαϋται άγοοεύσεις, αί παροτρύνσεις, αί προσφωνήσεις, 
καί πρό πάντων ή ποός τό ελληνικόν εύνος προκήρυξις τού Βασι- 
λέω; ; Τί; ύπήοξεν ό πεοινούστατο; υπουργό; ό συμβουλέυσα; τόν

τού έθνους καί νά ποοτάξη το σ: 
κατά του υπουργείου ριπτομε-j»)·

ού Β: ώς τό άπό 21 τ.

Έ). Λα-Jo:
ίαιρών ; Πρό; 
ΰ "Οθωνος, ότε 
ασιλε'ω; ; Ό-οι επανασταται 

πόσον ύλιβερά 
πόσον ήααοτον

/.ατικήν «ΊΙ Βαυαρία, 
ί άγγλικαί εφημερία ες, 
C ^ιά τών βαυαρικών <

)·ν ειτζτι Ζόγον -rn-L κατα το 
αποτελ.έσματα τώυ τοιούτ&ιυ ο 
σύυ.βουλοι ίόντες τό δικαίωμα εις του εύρωπαϊ 
τήυ Εύρώπηυ όλόκλποου, 

λείαν τού “Οιωνός προβλ’ρμο 
«ιζανικαΐ, αί γαλλικαί, αί 
»Αυστρίαν νά προστατεύσω;
»”Οθωυα· ή Αυστρία άπήντησεν, ότι ίι;

εποοτεινεν εις
στρατευμάτων

■ερί άπα-
■αβάτου ι^όγμα, έκηρύχύη ούΓ?ετέρα.» Αρα, περί καταλύσεως 
δυναστείας τού "Ούωνος πρόκειται; Δίκαιου είχευ ό σοφός, δ 

ι ελεγε· «Θεέ μου, ^ιεφύλαξόν us α.πό τών γΟ.ων u.O'J· όσου ίέ 
:ά τούς έχΘοού; μου άυαίέχομαι έγώ αύτό; τήυ φροντίδα υά <?ια-

"Επείτα, τίς συνεβούλευσε τόυ Βασιλέα, έυ μια τώυ ήμερώυ υά 
άποκ·/;ρύξη τούς έπαυαστάτας στρατιωτικούς, «εις ουςουοεποτε ΰίλίΐ 
οώσει τό έντιμου όυομα τού στρατιώτου,» καί τήυ επαύριου υά ν.τ,- 

αυ.νιΐ]<ϊτεία.ν ; Τί μέλλει γευεσύκι μετά τήυ άμυτΐστείαυ ; 0-- 
λουσιν αοά γε απολυθή τής υπηρεσίας οί στρατιώται καί καΰαιρε^ή 
τώυ βχθυϊών των οί ’.Αξιωματικοί ; άλλά δυνάμει τίυος νόμου ; 
Θέλουσιυ άρά γε πάλιν ^ιατςοςΰή εΐ; τήυ ύπ/ιρεσίαυ ; άλλά τότε τί 
γίγυεται ή βασιλική ύπόσχεσις ; Καί παλιυ μυημουεύομευ τήυ πα
ροιμίαν’ αόταν ?/^4ς τέτ^ους Φίλους, ίου; ε^ύρους τί τους Θελεις;»

Τάλαινα Ελλάς! άλλά καί τάλαυ Βασιλεύ, όση; τούς άλτ;ύείς 
φίλου; σου ουδέποτε ήκουσα; ! Τό εύυος οιεγείρεται κατά τών υ
πουργών σου, καί οί υπουργοί σου καΘιστωσι προβληματικήν τήυ 
βασιλείαν σου. Τό έθνος ζητεί υά σπαράξη στήΰη ένοχα, καί οί 
ύπουογοί σου προτάττουσι τό άυεύΰυυον στ

Λί χΘεσιυαί εφημερίαες τώυ Παρισίων 
βαιούσιυ, ότι ή έπανάστασις ό'ευ επαυσευ, 
υου ούυατο'.ι υά καυουοβολισ^ή οιά ξηράς, 
όχυο&ίματα ήλώύησαυ ύπό τώυ ^ασιλικώ·

α σου.
τού Λονδίνου $ιαβε-

ά εξωτερικά αυτού

:πιστο·

τσάζ-ο-
Θεσσαλίας μα^τής Λεω-
>τών του έν Κύβνω καί κυ-

θο; αύτοΰ εΐπών, «κτνπά.ε,» καί οτι ο ιοχο;.....................
οοβόλτισε κατά τοΰ γυμνοΰ ατήΐονς τοΰ σγαγίου ! Οχι! 
ίέν πιστεΰομεν τό στυγερόν τοϋτο άκουσμα I ’.νίννατον 
στοατιωτικός νά πυμο^ολήσρ κατά στήθους πμοσγεμομενου εΐ; όζο- 
καύτοιμα. "Οχι! ούδει; τοιν Ελλςνωζ επυοοβόλ-ςσε κατ αυτού! 
Καί έάν τοϋτο άλςίώ; συνέβη, Τοϋ,οκος ίν ό οιατάξα; τό πύρ βαθ
μοφόρο; καί τουρκόγυφτοι οί πυμοδολήσαντε; στματιώται. "Οχι !

' " ' νά. προσάφο τοιαύτην κηλϊία είς τήν
τόν ελληνικόν στρατόν. 'Η πράξις αΰ- 

καί επαναστάσεων· 
τών Ελλήνων, άτίμωσις 

ύ. Καί πάλιν όχι! "Ελ- 
οί συνάόελγοι αύτοΰ ήθε- 
ταοαόώσει αύτόυ είς αίώ-

ποτέ
Έλλην

'Ελλαόά, τοιούτον μώμον 
τη ήθελεν εισθαι χείρων πεντακοσϊών στάσεων 
είναι όολογονία της πατρίόος, όολογονία 
αιώνια καί ανεξάλειπτος τού ελλην. στρατό 
λην όέν επραξε τοιούτον αΐσχροΰργημα· 
λ ον τόν κάύσει ξώντα καί ή πατρίς ηϋελ. ' 
νιον ανάθεμα ! ’κάυ ό Λεωτσάκος εγονευίη,

__  Τά άρ.ερικανικιί εισι λίαν σπουδαία. Ό 
πρόείρος'Λίγκολν άπεύθυνε ποό; τό Συυίδριου διαγμϊμα προτεί- 
νων τήν Βαθαιαίαν άπελευθέρωσιν τών δούλων, αποξημιουμένων 
τών κυρίων αύτών ύπό τού όημοσίου θησαυρού. Τό ίιάγγελμα τού- 
το θέλομεν δημοσιεύσει προσεχώς. Ειόησι; άπό 12η; μαρτίου έα 
Νέα; 'Υόρκη; αγγέλλει, ότι ή Βουλή τών αντιπρόσωπων παρεόεχθη 
πληοέστατα τήν ποότασιν ταύτην. Δέν ήπατώμεθα προβλέποντες, 
ότι'ό άαεοικανικός‘πόλεμο; ήθελεν έπενέγκει τό θεάρεστον τούτο ά-

ποτέλεσμα.
Οί ’Ανθενωτικοί κατελύόυτε; εξαπίνης εΐ; τόυ λιμένα τή; Κούμ- 

βεολλαυιί μετά 8ύο τεΟωρα/ΛΊ^ίνων γρ-γχτών προσ^Μ/ον <?ιά τή; 
πρώρας τωυ ίύο ιστιοφόρου; ^ρεγάττα; όμοσπου^ικά; καί κατέ
στη εψαυ αύτάς.

Οί Όμοσπουοικοί πανταχοΰ νικώσι· νέας εκερό <σαυ νίκα; έυ Καν- 
σάς, έυ Βρύνσβικ, έυ Φλωρίίι, κτλ. ΊΙ Μαυασσά; έ/καταλειυΰείσα 
ύπό τώυ ’Ανθενωτικών κατελήγΰς ύπό τωυ Βορείων. Τούτο ει>αι 
σημείου μεγίστου άποί’αρρύυσεως. Ο πνταμος Ποταμάκ ςυεωχ>ς 
εΐ; τόν πλούυ. ΊΙ Λήυσβουρυ κατελήγύ/; υπο τών Όυ.οσπονύΓ/.^ν. 
Πάντα ταύτα μανθάνομεν εκ Νέας 'Υόρκης, άπό 12/;; τού γύινον- 
το;. Προσεχώς Θέλομεν λαλήσει ευ εκτάσει.

ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ TOT ΚΑΝΑΡΗ.

ή; Υ. ΙΙύλ/?:

οί όαο)

■τ;σεως, οτι 
ήν προρ-

ής Υ. ΙΙύλ<·

Λημοσίάνομευ σήμερον, Χα3όντξς έζ Αθηνώνt τάς 
προτάσεις τοΰ ναύτου Κανάρη, 8οθ^ίσας τη1» Α. 
Μ, τον βασιΧ^α, ore έκαΧέσθη παρ' αύτοΰ την ί 2ην 
ίανουαρίου προς σχηματισμόν υπουργείου.

Μεγαζειότατε!

"Η/.ουσα πρό ολίγου, ότι ευ μεγα 0νο/ζατοΰ υπουργείου τη^ συυταγαα- 
τικωτάτκς ’Αγγλία; ώμίλησευ ούτως εις ε·> συμποσίου· «Έάυ ή ΰπουρ- 
γιζή θεσις όέυ ητο ζηλευτή οι’ άλλο παρά οιά τάς τιμάς χαΐ τ’ άλλα 
ποοσωπι/.ά πλεονεκτήματα, τά όποια έξ αύτής γευνώυται, προκριτωτέρα 
δι' Ϊ'ωζ τίυ,ΐύί ά-jOρωπου ή'θελευ εισ9αι ή Οέσις ενός ταριχοπώλου καί παν
τός ά/ΰου πολίτου, ζώυτος τιμίως έκ τής εργασίας του.» Καί έγώ προσ- 
κληθείς ύπό τής ‘Γμετέρας Μεγαλειότητος, όπως χρησιμεύσω ώς πρόε
δρος του ύπουργικού Της συμβουλίου εις τάς κρίσιμους ταύτας τής πα- 
τρίοος περιστάσεις ειχον χρέος, εύρισκόμευος περί τό τελευταίου όριον 
του ρίου μου, υά ζητήσω υ’ απαλλαχθώ παυτός προσωπικού συμφέρον
τος ή πάθους, τό όποιου όύυαται νά ταράςη τήυ ψυχρότητα τώυ συλλο 
γισμώυ μου εις τήυ έκ9εσιυ τώυ μέτρων, τά όποια κατ’ πεποίθησιν ειλι
κρινή Οεοιρώ αναπόφευκτα οιά τήυ ησυχίαν καί ευδαιμονίαν τής Ύμε- 
τέοας Μεγαλειότητος, καί διά τήυ πρόοδον καί δόξαν τής πατρίδος μου.

Τήυ τοιαύτην πεποίθησιν έσχημάτισα, Μεγαλειότατε, παρατηρών καί 
σπουδάζων έπί πέντε έτη τό δημόσιον πνεύμα τώυ εντός καί έκτός τής 
Ελλάδος ομογενών, τώυ τελευταίων τούτων καί άλλαχόθευ καί άπό τάς 
οχθας τού Δουυάβεως καί τού "Ιστρου, καί άπό τάς τού Βοσπόρου τιμη- 
σάντωυ με μέ τός έγγράγους σκέώεις καί συλλογισμούς των. ’Εντεύθεν 
ειδον, ότι μεγάλαι απαιτήσεις έγεννήθησαυ, αποτέλεσμα τής έπί τοσαύτα 
ετη ύπό τού επικρατήσαντος συστήματος πιέσεως, καί τής ύπεκγυγής άπό 
τήυ γνησίαν καί ειλικρινή έγαρμογήν τού θευ,ελιώδους νόμου, είς τού ό
ποιου τήν γύλαξιυ έπί τής συνελεύσεως τής Γ' Σεπτεμβρίου ώρκίσθη ή ‘Τ- 
μετέρα Μεγαλειότης καί τό ελληνικόν έθνος.

ΊΙ ιστορία μάς διδάσκει, ότι υπάρχουν είς τόν jSiov τών εθνών έποχαί, 
είς τάς όποιας ταύτα ύπορέρουν σχεδόν άγο/γύστως τάς παρακρούσεις 
τώυ υπαρχόντων θεμελιωδών νόμων έπί τής εφαρμογής των, καί επανα
παύονται είς μ,όνΎμ την υλικήν καί ηθικήν αύτώυ άυάπτυξιν, άλλ’ ότι ί- 
πειτα ακολουθούν άλλαι έποχαί, ζατά τάς οποίας ή κοινή γνώμη άπό μι- 
κράς άγορμζς αναχωρούσα, συμπτωματικάς τής έκρύθμου καταστάσιως, 
εγείρεται, καί ζητεί επομένως υά στηρίξη ζαί τάς πολιτιζάς τοΰ έθνους 
ελευθερίας.

Είς τήν επισφαλή ταύτην χρίτιν τώυ έθυών καί νόμιμον ζαί πολιτικόν 
είναι αί κυβερνήσεις νά έυδώσωσι, διά ν’ άπο^ύγουν μεγάλας ανωμαλίας, 
αί όποϊαι έπαπειλοϋν τήυ ήσυχίαν τών κοινωνοιών καί τήν άσοάλειαν 
τώυ Ορόνοιν.

Ουδόλως μέ λαυθάνουυ αί δυσκολία/, είς τας όποιας τίθεμαι, ζητών νά 
μεταβάλλω έξεις καί προλήψεις πεπαλαιωμενας, αιτινες έκυβέρνησαν τόυ 
τόπον έπί πολλά έτη, καί συνέδεσαν συμφέροντα διαγόρα, τά όποια εί
ναι έτοιμα νά συυωμόσουν κατά πάσης ριζικής μεταβολής όσον σωτηρίας 
καί άναπογεύκτου γαινομένης· ουδέ αγνοώ, οτι σμιλών τοιαύτην ειλικρινή 
γλώσσαν ενδέχεται νά δυσαρεστήσω καί τήν 'Γμετέραυ Μεγαλειότητα, 
τήν οποίαν επιθυμώ ζαί είναι καθήκον μου υά περιποιηθώ διά τήν ύ^ηλήν 
τιμήν, τήν όποιαν μ’ άπένειμε, ζαλέσασά με μετά πολλής εμπιστοσύνης 
είς τήυ άνωτάτην διεύθυνσιν τών πραγμάτων τής έπ/κρατείας, καί προσ- 
γέρουσά με θέσιν έως τώρα έπίγθουον καί τά μέγιστα ζηλευτήν δ/ά 
τούτο μικρόν έδέησε νά ζλονισθώ, καί νά ώγεληθώ άπό πρόγασί» τινα 
διά υά έκζλίνω τής προσζλήσεως καί ν’ άπογύγω τάς εξηγήσεις*  άλλ*  ό 
πατριωτισμός εκείνος, όστις ένέπνευσε τήυ σταθερότητά μου είς έποχάς 
κινδύνων τής ελληνικής άνεξαρτησίας, αυτός ό ίδιος μέ υπεστήριξεν είς 
τήν γενομένηυ άπόγασιν νά ομιλήσω μετά παρρησίας είς τήν Ύμετέραν 
Μεγαλειότητα, καί νά ζητήσω νά εκπληρώσω τό χρέος ρου καί πρός αύ
τήν ζαί πρός τό έθνους μου, προτείνων άνενδοιάστως τήν όλοσχερή καί 
τελείαν μιταρρύθμισιυ τού έπιζρατήσαυτος κυβερνητικού συστήματος διά 
τοιούτων μ.ίτρων^ τχ οηοϊχ ίγγυώντχι τήν πραγματικήν επάνοδον είς τήν 
συνταγματικήν όδόν διότι άνευ τής ειλικρινούς ταύτης μεταβολής έχω 
τήυ πεποίθησιν, οπού έγθασα/ τά πρά.γμ.ατα σήμερον^ οτι οΰτι έσωτερι- 
ζώς ή Ελλάς είς τό έξής δύναται νά ήσυχάσν; καί υά εύδα/μονήση, ούτε 
έξωτεριζώς υά δοξασθή.

Άγού άπαξ παραδεχθώμευ ώς άναγκαίαν καί άναπόγευκτου τήυ με
ταβολήν, έρχονται άγ’ εαυτών τά διαγόρα υ,ίτρχ., τά όποια απαιτούν
ται υά τήν στηρίξουν, καί νά τήν αποδείξουν ειλικρινή είς τό ελληνι
κόν έθνος.

Λ'. Έως τώσα τό ποοσωπικόν τών υπουργείων δέν έσχηματίζετο 
ζατά πρότασιν τού προέδρου αυτού, όσης έπρεπε νά γέρρ το ρ.ιγχ).ζίτε- 
ρον μέρος τής πολιτικής ζαί ηθικής εύθύυης απέναντι τής 'Γμετέρας Με
γαλειότητος καί τοΰ έθνους, ούτε περιείχεν έυ έαυτώ τήν άρμονίχν ζαί 
ενότητα τής άπογάσεως καί ένεργείας, αναγκαίας είς τόν γωτισμόν τής 
Ύμετέοας Μεγαλειότητος καί είς τήν εύόδωσιν τών κυβερνητικών πρά
ξεων, άλλ’ αί γυόίμαι έπαρουσιάζοντο ώς έπί τό πολύ οιηρημέναι έπί 
τώυ ούσιωδ-ττέρων ζητημάτων· επομένως ή διαγωνία καί διαίρεσις αυτή 
δεν έγερου άλλο, είμή νά συ/χίσουυ τήν όρθήν κρισιν καί τήν συνείδησιν 
τής Άρ-ζτίοχζ Μεγαλειότητος. ‘Ως πρώτον λοιπόν μίτραν άπαιτείται ό 
σχηματισμός τού υπουργείου κατά πρότασιν τού προέδρου αύτού, οττις 
έν όσω διατηοεί τήν θέσιν, εννοείται, ότι χαίρει τό δικαίωμα υ’ άκουσθή 
είς όποιας δήποτε έπ’ αύτού μεταβολάς ή ανάγκη τών περιστάσεων, καί 
ή διατήοησις τής ένότητος τού γρονήμ.ατος μεταξύ τών υπουργών ήθε- 
λον επιζητήσει.

Τοιαΰται μεταβολαί προϋποθε'τουσι τήν εμπιστοσύνην τής ‘Γμετέρας 
Μεγαλειότητος εξακολουθούσαν υά περιβάλη τό πρόσωπον τού προέδρου' 
διότι όταν ή εμπιστοσύνη κλουησθ^, άνάγκη τότε νά διαλυθή τό ύπαρχον 
ύπουογείον, ζαί υά σχηματισθή έτερον· άλλ&ις ή έλλει^ις τής εμπιστοσύ
νης άυευ αλλαγής άμεσου τού υπουργείου f£pp πρόσκομμα είς τευ έλευ- 
θέσαυ πορείαν τής κυβερνήσεως, ζαί ζημίαν είς τό έθνος καί είς τόν 
θρόνον.

Β'. ΊΙ σύστασις ύπουργεΐου συνταγματικού συνεπάγει άναγζαίως τήν 
..νωσιν τής νου.ιζής τών υπουργών ευθύνης μετά τής πραγματικής' άπε- 
ο^ίχθη είς πολλάς έποχάς ζαί περιστάσεις πόσον επικίνδυνον είναι τό νά 
ήναι χωσισμένη ή μία άπό τήν άλλην- διότι ή κοινή γνώμη τού έθνους, 
ζώντος υπό συνταγματικήν κυβέρνησιν, ούδέποτε πλαυάται ώς πρός τήν 
πραγματικήν εύθύνην· έκτός δέ άλλων κακών άναγαίνονται ενίοτε και 
γΆνχτι/.7Ί κεγαλαί, αί όποίαι παραλείπουν τήν νομικήν εύθύνην διά νά 
μεταβώσιν είς τήν προσβολήν ζατά τής πραγματικής, ζαί ρίπτουσιν οΰτω 
ιχ ίΟν/ι εις μεγάλας ανωμαλίας. Τοιουτου λυπηρού παραοείγματος έστά- 
(μ Τ.ρό iliyoo ουοτυχϊ); χαί -ή Έζλάί θέατρο-) Έπεται αρα, Ζτι απαΐ 
-,,οττ/1 έ')το) τυοτα.-/αατι/.οΰ ΰπου-',-εΐου ":ξττ=ι ---χ τ-,ι αγαιθ-» zac ελΐυθ,ρα 
ϊ,ίτμια- όέ) h-οω, ότι ή Ύ,αετίρα ίιίε/αίτιότι; οέν 'έχει διχαίωμα, χαί 

ΐ·-ιί)τι χά τυ-τ,τΐ μετά τοι·) ΰπουργι·») άπαντα τά μέτρα, τά οποία 
τϋ ύποΖάύύονται εί; τάμ ΐγπριοιν χαί ύπογραγό'-' Της, ά)·).' ίννοΰ, οι·
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άγοΰ έκ τής συζητήσεως ή δέν πεισθή τό ύπουργείου ν’ άποσύρη τήν πρό- 
τασίν του, ή δέν πεισθή ή Ύμετέοα Μεγαλειότης διά νά παραδεχθή, 
πρέπει δυοίυ θάτερον συντόμως νά προέλθη, ή ή παραίτησις ολοκλήρου 
τού υπουργείου, έφ’ δσον όλόκληοου έχει ή άναδέχεται τήν πρότασιν, ή 
τοΰ υπουργού άν ήναι αύτη τής ατομικής τούτου πεποιθήσεως μόνον, ή 
ή ταχεία υπογραφή τής πσάξεως ύπό τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος, άν 
τό ύπουργείον ή ό ύπουργός άπολαύη είσέτι τήν έμπιστο σύνην Της.

Κατ’ αύτόν μόνον τόν τρόπον δύναται ζατά τό σύνταγμα νά διατη- 
ρηθή ή ενωσις τής νομικής μετά τής πραγματικής τών ύπουργών ευθύνης, 
ζαΐ τό πρόσωπον τοΰ ήγεμόνσς νά ύπάρξη ιερόν ζαΐ άπαραβίαστον ούχί 
μόνον εις τό ψυχρόν γράμμα τοΰ συντάγματος, άλλά ζαΐ εις τά αισθή
ματα τής άγά.πης καί τοΰ σεβασμού είς τήν συνείδησιν ολοκλήρου τοΰ 
έθνους.

Πρέπει νά π?στεύση ή Ύμετέρα Μεγαλειότης, οτι πολύ εβλαψε τήν βα
σιλείαν ή έπικρατήσασα ιδέα, οτι οί υπουργοί ενεργούν πάντοτε κατ’ ά- 
πόλυτον θέλησίν Της’ εις τούτο συνετέλεσε ζαΐ ή εκλογή τών προσώπων 
ζαΐ χί αστόχαστοι έκγράσεις ύπουργών, οιτινες θέλοντες νά διζαιολογή- 
σωσι τχς πράξεις ή ελλείψεις των άπέδιδον αύτάς ρητώς εις τήν άπόφασιν 
τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος.

Σκάνδαλα τοιαύτης φύσεως είναι προωρισμένα νά παύσωσι διά τής συ- 
στάσεως αληθώς συνταγματική; κυβερνήσεως, οποίαν νομ.ίζω, οτι είναι α
πολύτως άναγκαιον ή 'Υμετέρα Μεγαλειότης σήμερον νά συστήση, έάν θί
λη τοΰ λοιπού νά ζή μετά τής σεπτής Βασιλίσσης άνευ τίνος ανησυχίας, 
ζαΐ ν’ άγαπώνται ανεξαιρέτως ύφ’ όλων τών 'Ελλήνων.

Γ'. Συνταγματικόν Ύπουργεΐον ζαΐ ελεύθερα ύπουργιζή ενέργεια είναι 
άσυμβίβαστα μέ τήν υπαρξιν τοΰ ανακτοβουλίου, τό οποίον οέν είναι άλ
λο είμή εν δεύτερον ύπουργεΐον όλιγώτερον μεν επίσημον χχί επιδεικτικόν, 
ίσγυοότερον δέ τοΰ έπισήμου ζαΐ φανερού, έφ’ όσον ζαΐ έζ τής απολύτου 
έζλογής τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος πηγάζει, ζαΐ ανεύθυνου εντελώς εί
ναι, ζαΐ πλησιέστερον ζεϊται είς τήν εμπιστοσύνην της.

Άπ’ άοχής τής συστάσεως αύτοΰ οΐ "Ελληνες τό είδον μ.ετά πολλής 
ψυχοότητος ζαΐ δυσαρέσκειας’ διότι τό έθεώρησαν ώς τό μεσότοιχον τό 
χωοίζον τόν άγαπητόν Βασιλέα των άπό τήν άμεσον μετ’αύτοΰ συνάφειαν 
καί σχέσιν εις τήν διεύθυνσιν τών δημοσίων πραγμάτων, εντός τή; όποιας 
αύτό άπό ξένων συγκείμενον παρεμβάλλετο Διά τοΰτο πρό τής Γ'.Σεπτεμ
βρίου 1ό48 μεγίστη ύπήρξεν είς τόν τύπον ή κατ’ αύτοΰ ζαταρορά χχί τό 
μίσος, τά όποια έ'ζαμον επομένως έκρηξιν εις τήν μεταπολίτευσιν εκείνης 
τής εποχής, οπότε ζαΐ έ'παυσεν έντελώς ή οπωςδήποτε ενέργεια καί άνά- 
μιξις αύτοΰ επί τών δημοσίων ποαγμάτων, οί δέ Υπουργοί έτελείοναν τάς 
υποθέσεις των άπ’ ευθείας εργαζόμενοι μετά τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος 
%θ)ρίς νά μεσολαβή πλέον τό ανακτοβούλιων. Μετ’ ολίγον δμως άπό τής 
διαλύσεως τής Έθνοσυνελεύσεως καί βαθμηδόν έπανήλθεν αυτό εις τήν 
προτέραν θέσιν του, άν ζαΐ είχαμεν είς τό έξης τό Συνταγματικόν είδος 
τής κυβερνήσεως καθιερωμένον. "Επειτα πώς είναι συγχωρημένον ξένοι 
νά γνωρίζουν τά μυστήρια τής ύπηρεσίας πολλάζις μένοντα άγνωστα είς 
τούς ζαθ’ αύτό 'Υπουργούς ;

Υπάρχουν ζαΐ άλλα ατοπήματα, τά όποια γεννώνται άπό τήν ύπαρ- 
ξιν αύτοΰ διά τήν σχέσιν, είς τήν όποιαν έμμέσοις ερχεται έζ τής θέσεώς 
του και μετ’ αύτών τών πολιτών, οιτινες γνωρίζοντες, οτι είς αύτό υ
πάρχει περισσότερα εμπιστοσύνη ζαΐ μεγαλειτέρα ισχύς προσρεύγουσιν είς 
τούς άνακτοβούλους διά πάσαν ύπόθεσιν τής ύπηρεσίας τών Υπουργών 
καί τών Βουλών. Τό τοιούτον έκτος ότι χαταστρεγει την ευθύνην τών Ύ 
πουργών, είς τούς οποίους τό Σύνταγμα άμετατρέπτο)ς τήν έπροσοιόσισε, 
μειόνει ζαΐ τήν πρός αύτούς ύπόληψιν, γέρει τήν παράζρουσιν τής ύπουρ- 
γιζής ένεργείας των έζ τών σχηματιζομένων ύπό τών άναζτοβούλων συμ
παθειών ζαΐ προστασιών, καί δυσκολεύει τά έργα των ένώπιον τών Βου
λευτικών συμάτο^ν. Θεοιροΰνται μάύιστα οί 9Αναχτό&ου1οι είς τάς πρός 
τούς Γερουσιαστάς ζαΐ Βουλευτάς καθημερινάς σχέσεις των ώς έμπνεόμε- 
νοι ύπό τοΰ πνεύματος ζαΐ τών πραγματικών διαθέσεων τής Ύμετέρας 
Μεγαλειότητας διά τήν μεγαλειτέραν εμπιστοσύνην, τήν οποίαν απολαύουν 
παρ’ αύτής.

Έάν λοιπόν δέν ζαταργηθή τό Ανακτοβούλιου, τό όποιον είς ούδέν άλ
λο συνταγματικόν Κράτος ύπάρχει, άλλ’ όπου οί Βασιλείς οσάκις θέλουν νά 
γράψωσι διά τάς ιδιαιτέρας υποθέσεις τ(>)ν μεταχειρίζονται πρόσωπον ού- 
δένα επίσημον γαοαχτηρα ιρέρον, χαί ούδόλως άναμιγνυόμενον είς την υ
πηρεσίαν τοΰ Κράτους· ή λαμβάνουν πρός τοΰτο ύπάλληλον ταυ 'Υπουρ
γείου τών Εξωτερικών, ουδέποτε δυνάμεθα νά είπωμεν, οτι είσηλθομεν 
είς συνταγματιχην οδόν,

Δ'. Μεγίστης σπουδής και μελέτης αντικείμενου, προκειμένη; εισαγωγής 
εις τόν συνταγματικόν βίον τόν χαθαρόν, ύπάρχει σήμερον χαί ή ά).).αγή 
στρατιωτιχ.ών τινων αξιωματικών τώυ άναζτρόων. Έάν τό ζήτημα τοΰ
το έτέθη είς τήν έποχήν μας ύπό τών Άγγλων Υπουργών πρός τήυ Βασί- 
λισσαυ τής Μεγάλης Βρετανίας’ διότι ‘θεώρησαν άναγχαϊον τά παα αυτή, 
ύπ-ηρετοΰντα έν τοΐς ’Αναζ.τόροις Της επίσημα πρόσωπα τών δύο ©ύλων 
νά ήναι τώυ αύτών Φρονημάτων τών 'Υπουργών, διά νά μήν ύπουιΟηται, 
ότι άντιπράττουσιν είς τό πνεύμα Της, εργαζόμενα ύπέρ τοΰ ετέρου χόμ.- 
ματοςλ του μένοντος έκτος τών πραγμάτοιν, εις τό όποιον άνήζον. Τοΰτο 
καθίσταται μά).'λον απαραίτητον σήμερον είς τήν Ελλάδα όις πρός τινας 
αξιωματικούς τών ε'λ'/ηνν/.ών Άυακτόρ'ωυ, συυοικειοιθέντες μέ τάς έξεις τοΰ 
παρελθόντος συστήματος, τό όποιον έδημιούργησε παντοδαπά συμφέρον
τα είς τούς οπαδούς του, καί διά τοΰτο δυσζόλως δυναμένους ν’ άπαλλα- 
χθώσιν άπό τάς τοιαύτας έξεις. Παρεζτός τούτου ύπάρχουυ καί τινες κα- 
τέχοντες νομοθετικήν θέσιν ές τή Γερουσία, οιτινες κατ’ ούδένα λόγου εις 
τό εξής συμφέρει νά έξαχο)ουθώσιν. οντες συνάμα ζαΐ άξιο,ματιζοΐ τής έ- 
σο>τεριχός υπηρεσίας τών άναχτόρων' διότι εχ τής άτομιχότητός το)ν, μή 
εγοντες τήν ανεξαρτησίαν την ύποτιθεμένην είς τούς Βασιλόπαιδας, αύτο- 
δικαίο>ς συνεδριάζοντας είς τό σώμα τοΰτο. θέλουν θεωρεΐσθαι ό)ς πρός 
τήν ενέργειαν χαί τήν ώή&ον τοιν έμπνεόμενοι ύπό τοΰ πνεύματος τής Ύ
μετέρας Μεγαλειότητος. 'Επομένως ή ζατά τοΰ Ύπουργείου διαγωγή τών 
τοιούτων θέλει θεο)ρεϊσθαι ώς τό κατ’ αύτοΰ έζ τής ανώτερο» πηγής δεδο
μένου σύνθημα ώς πρός τούς αντιπολιτευόμενους, χαί πρός τό σμήνος 
τών Γερουσιαστών, τούς οποίους τό παρελθόν σύστημα έστρατο'λόγησεν έ
τών όμογρόνων του. Φρονώ διά τά σημειωθέντα ατοπήματα, οτι είς ού 
δένα συνταγματικόν Κράτος ύπήρξεν εποχή, ζατά τήν όποιαν οί αξίωμα 
τιζοί το>υ Ανακτόρων έλάμβαυον θέσεις ζαί είς τά Βουλευτικά Σώματα.

Άλλά ζαΐ άν ύπήρξέ που τοιαύτη, βεβαίως έζείή τό σύνταγμα είς τήν 
έ’γαρμογήν του παρεχρούετο ή αί συνταγματιχχί ίδέαι δέν ησαν είσέτι έν
τελώς καταληπταΐ ζαΐ τό ζήτημα τής πραγματικής ευθύνης τών υπουρ
γών δέυ ειχεν είσέτι τεθή.

Προτείνο»υ τήν αλλαγήν τινων αξιωματικών τώυ άυακτόρωυ δέυ άπαιτώ 
νά έπιβάλω ούδέν πρόσωπον είς τήν έχλογήν τής Ύμετέρας Μεγαλειότητας, 
άλλ’ ά^ίυω τήυ έχλογήν είς τήν τελείαν εύχαρίστησίν Της, αρκεί τά πρό- 
σωπα νά μή ήναι έχ τών ένοχοποιηθέυτων άμείακλήτως είς τό παρελθόν.

Ε'. Μέγα πρόσχομμα γέρει πρός τήν έλευθέραν χαί σταθεράν ενέργειαν 
συνταγματικής κυβερνήσεως ή χατάστασις τής Γερουσίας, δπως αυτή ουν- 
επληρώθη εσχάτως άνευ ανάγκης διά τής προσθήκης 18 νέων Γερουσια
στών’ όιότι χαί πρό τής προσθήκης πλειονο^ογία μεγίστη ύπήρχεν είς τό 
ζυβερνοιυ σύστημα. Υπάρχει άρα άνά πάσαν στιγμ.ήν είς τό άνωτέοο) 
σύστημα ή ευκαιρία νά έυιόση τήυ τρομεράν φάλαγγα του έχ τ&)ν τοιού- 
το)ν γερουσιαστών ζατά τοΰ νέου υπουργείου, έάν δέν ούδετεοωθή αύτη 
ζατά μέρος ύπό τινων νέων διορισμών, καθιστάμενων τής άπολύτου ανάγ
κης διά τήν εισαγωγήν έντός τοΰ σώματος αύτοΰ χαί τοΰ πνεύματος τής 
παραδεγθείσης ύπό τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος μεταβολής. Αναγνωρί
ζω ρετά μεγά'/ης μου λύπης, οτι τοιαύτη προσθήκη, δσον περιωρισμένη 
καί άυ γίνη, μέλλει πάντοτε νά έπαυξήση τάς δαπάνας τοΰ προϋπολογι
σμού είς τό δυστυχές ελληνικόν έθνος, άλλ’ εχο) άπόγασιν σταθεράν νά 
γέρο) άνλαχοΰ τήν οίκο·.ομίαν καί διά τούτο δέυ δύναμαι νά παραλείψω 
τοιαύτηυ ούσιοίδη πρότασιυ.

Cf . Έκ τώυ μετά τήν διάλ.υσιυ τής προτέρας Βουλής εκλογών άρχεται 
είς τό Κράτος ή εποχή τοΰ γενικού έρεθισμοΰ. Αί έκ/ογαί, δπως δυστυχώς 

διεξήχθησαυ, ά^ήζαν τοιαύτας αξιοθρήνητους έντυπώσεις, καί έγέννησαν 
τοσαΰτα πάθη ζατά τής εξουσίας, ώστε ή κοινή γνώμη ζαΐ τό δίκαιου α
παιτούν έπιμόυως τήν άμεσου διάλυσιν τής υπαρχούσης Βουλής και έζλο- 
γάς νομιμ.’ωτέσας άνευ ουοεμιάς έπεμβάσεως τής κυβερνήσεως, είμή μόνον 
τήν ύπ’ αυτής αύστηράν έπιτήρησιν τής εύταξίας. Έυ τούτοις ζαΐ ό νόμος 
ό>ς ύπάρχει καί όπως είς τήν εφαρμογήν του διεστρα^η, συνειθίσας είς τήν 
διαστροφήν τούς τε λαούς ζαΐ τήν έξουσίαν, ύπάρχει ού σμικρον πρόσκομ
μα πρός διεξαγωγήν καθόλου άμεμπτων εκλογών, άν προηγουμένως δέν 
ζητήσο)μεν νά συντάξωμεν νόμον έγγυώμενον τήν απόλυτον ελευθερίαν τής 
Φήυου ζαΐ τό γνήσιου αποτέλεσμα τής έχλογής. ’Επιθυμώ όθεν μετά πά- 
σης θυσίας νά συντελέσω είς ζαταοτισμόυ τοΰ τοιούτου νύμου, οστις θέ
λει στερε'ώσει είς τήν Πατρίδα μου τό Σύνταγμα καί νά δώσω πρώτος έγώ 
είς αύτήν τό παράδειγμα εκλογών άμεμπτων, συγχατατιθέμένος τούτου 
ένεκα νά κρατήσω προσωρινώς τήν ύπάρχουσαν Βουλήν, έως ού αίρω είς 
πέρας, έάν δυνηθώ μετ’ αύτής μόνον τόν τοιούτον νόμον, μετά τήν εισα
γωγήν τοΰ όποιου είς τά βουλευτικά σώμ,ατα, είτε γείνη δεκτός ύπ’ αύτών 
είτε ού, υά ζητήσο) παρά τής 'Υμετέρας Μεγαλειότητος τήν έκδοσιν τοΰ 
άυορώντος τήν διάλυσιν της διατάγματος. ΊΙ δέ έμγάνισις νέου περί εκ
λογών νόμου θεραπεύει κατά τι καί τήν φιλοτιμίαν της, ώς καθιστώντος 
άναπόγευκτον πλέον τήν διάλυσιν της.

Τό δεύτερου τοΰτο μίτραν τοΰ υά κρατήσω προσωρινώς τήν ύπάρχου- 
σαν Βουλήν πρός μόνον τόν σκοπόν τοΰ νά καταρτισθή προηγουμένως καλ
λίτερος νόμος περί βουλευτικών εκλογών θέλει άπογασισθή όριστικώς έν ύ- 
πουργικώ συμδουλίομ διότι τό θεωρώ τοσούτον βαθύ, ώστε δέν δύναμαι 
νά άναδεχθώ μόνος τήν περί αύτοΰ εύθύνην. Επομένως εννοώ άπό τούδε 
άμέσως νά θέσω απλώς καί καθασοίς ύπ’ οψιν τής Ύμετέρας Μεγαλειότη
τος τό τής διαλύσεο»; της ζήτημα, καί νά Οεωρήται ό»ς τυχαίου έντελώς 
τό δεύτερον.

Ζ'. Τό περί εθνοφυλακής ζήτημα ύπάρχει πρό τινων έτών τό γενικόν θέ
μα τού ελληνικού έθνους. Σσοδραί συζητήσεις έγένοντο έυ τή Γερουσία ύ
πό τών άντιπολιτευομένων, καθοις και έυ τώ έλευθέρω τύπω. Άυ ζαΐ τό 
ζήττμα τούτο, ώς άντικείμευου τών νομοθετικών Σωμάτων υπάγεται κυ
ρίως είς τήν κυβερνητικήν αρμοδιότητα τού διαπεπιστευμένου ύπουργείου, 
τό όποιον χαϊρον τήν εμπιστοσύνην τής Ύμετέοας Μεγαλειότητος, υποτί
θεται οτι θέλει έχει καί τήν σύναισίν Της έπί τοΰ παρουσιασθησομένου νό
μου, μ’ δλον τούτο διά τόν σπουδαίαν σχέσιν του πρόζ τό Σύνταγμα, τήν 
δημόσιον τάξιν ζαί τό μέλλον τοΰ τόπου, πρέπει νά τεθή αύτό προηγου
μένως ύπ’ δ'Ι/ιν τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος, διά νά λάβω άπό τούδε τήν 
σύναισίν Της έπί τών αρχών, έπί τών οποίων ιρρονώ οτι πρέπει νά στη- 
ριχθή τοιοΰτος οργανικός νόμος. Αί άρχαί αυται δέν είναι νέαι, άλλ’ αί 
ίδιαι έκεϊναι, έπί τών οποίων ή εθνοφυλακή έθεμελιδ)θη είς τήν Γαλλίαν έπί 
Λουδοβίκου Φιλίππου, είς τό Βέλγιον ζαΐ Πεδεμόντιον Ό νόμος ούιος πρέ
πει νά παραλάβη ολας τάς ίκανάς νά ιρέρωσίν όπλα ηλικίας, πρέπει νά λά
βη οπλισμόν καί μόρ-ρωσίν οίονεί ταχτικήν, βασίζομένην έπί τής πειθαρ
χίας, πρέπει αναλογώ; τώυ εθνικών πόρων καί αναγκών νά άναπτυχθή 
ζαΐ πρέπει νά έχν· κοινόν μετά τοΰ τακτικού στρατού προορισμόν καί ί
διον συνάμα. ΊΙ εθνική αύτη δύναμις λαμβάνουσα άπό τόυ διορισμόν τής 
κυβερνήσεως τούς ανώτερους αύτής αξιωματικούς, θέλει παραλαμβάνει καί 
ώς προγυμυαστάς τόσον αριθμόν αξιωματικών, τούς όποιους κακή διοίζη- 
σις μέ τό δέλεαρ τοΰ προβιβασμού <αί μέ τήν άχατονόμαστόν έπιβάουν. 
σιυ τού εθνικού ταμείου έρρί'Ιεν είς τήν αργίαν.

1Γ. Καί ό δημόσιος τύπος είναι έπίσης αντικείμενου σπουδαίας προεξε- 
τάσ-ως δια τήν μεγάλην επιρροήν, τ'-j οποίαν έν γένει έξασκει πρός έλεύ- 
θεοα καί συνταγματικά κράτη ζαΐ ιδίως είς τήν Ελλάδα, όπου ή πρός τόν 
έπαινον καί ψόγον φιλοτιμία άπεδείχθη άπ’ αρχής τοΰ έθνικοΰ αγώνας 
μεγίστη.

Νόμος παρεσζευασμένος ύπό τό πνεύμα παρελθούσης εποχής κακώς διέ- 
πει τόν τύπον είσέτι εναντίον ρητής άπογάσεο)ς τής έθνοσυνελεύσεως τής 
Γ' Σεπτεμβρίου, ήτις ζαθαιρέσασα διά τού συντάγματος τάς ούσιωδεστέ- 
ρας αύτού βάσεις, έθεσπίσατο ώς απαραίτητον τήν άμεσον σύνταξιν νέου 
περί τύπου νόμου ζαΐ ζατέστησευ έντ’ αύτώ είς τό εξής άμ^ισβητούμενον 
τό κΰαος τού ύπαρχοντος, έξ ού ούκ ολίγα σκάνδαλα έπήγασαν είς τήν με
ταξύ έ'ρημεριδογρά'ρο)ν καί αρχών περί τού αντικειμένου τούτου έριδα. 
'Έτερος δέ νόμος ζητών νά α.ναζθ)ογονήση τον παλαιόν, συμπληρών τό έκ 
τής έπελθούσης μεταβολής περί τήν διαδικασίαν χάσμα έξεδόθη ύπό τοΰ 
τελευταίου υπουργείου, καταπολεμηθείς ίσχυρώς ύπό τής έν τή γερουσία 
άυτιπολιτεύσεως ζαί είσέτι πολεμούμενος ύπό τοΰ ελευθέρου τύπου ζαί τής 
εθνικής τοΰ έθνους γυδ)μης. Άμ^ότεροι οί νόμοι ούτοι άπεδείχθησαν πρό
χειρον μέσον καταπιέαεο>ς καί έκδιζήσεως είς τά όργανα τής εξουσίας, 
κα.ί έντεΰθεν ό ελεύθερος τύπος, μή δυνάμενος νά άνθέξη είς τούς σκληρούς 
διωγμούς έξέπεσεν, έκτος μικρών έξαιρέσεο>ν, είς χεϊρας μή περιεχούσας 
ικανήν ηθικήν ίγγύησιν, δπερ είναι μέγιστον δυστύχημα είς τήν ηθικήν και 
πολ.τιζήν τοΰ έθνους άνατροσήν. Τοιαύτη κατάστα.σις αύτοΰ δέν ύπηοε- 
τεί άρμοδίως τά συμφέροντα ούτε τής χχινο>νίας ούτε τής εξουσίας. Διά 
τούτο Φρονώ «πάναγνες μετά τήυ συγζάλεσιυ νέας βουλής υά έκδοθή έκ 
τών ποιύτων νόμος πεοί τύπου, άπαιτο)ν μέν τινας εγγυήσεις ήθικάς ώς 
πρός τά πολιτικά ^ύλλα, τά άνευ μακριών διαλειμμάτονν δημοσιευόμενα, 
ά^ίνων δέ άζώλυτον καί άνεπηρέαστον τόν έλεγχον τών κυβερνητικών ποά- 
ξεων καί τής δημοσίας διαγιωγής τής κυβερνήσεως καί τών ύπαλλήλων της. 
Τά εγκλήματα, τά. οποία ό τοιοΰτος νόμος δγείλει νά περιστείλ.η αύστη
ρώς, πρέπει νά περιορισθοΰν είς τάς εξής κυρίας κατηγορίας' ά') τά κατά 
τού ιερού ζαΐ άνευθύνου προσώπου τής Ύμετέρας Μεγαλειόνητος καί τής 
βασιλικής οικογένειας τής 'Ελλάδος· β') τα ζατά τών ξένων ηγεμόνων καί 
κυβερνήσεων, γίλων τής Ελλάδος’ γ') τά πρός κοινόν σκάνδαλου κατά τής 
δημοσίου λατρείας καί ηθικής' δ'^ τά τήν ανατροπήν τοΰ καθεστώτος πο
λιτεύματος προκαλοΰντα· έ) τά ζατά τής διαδόσεως ψευδών φημών πρός 
διατάραξιν τής ησυχίας τών πολιτών καί τάς καθαράς μόνον συκοφαν
τίας ζατά τής ζυβερνήσεο»; τών μελών αύτής καί τών υπαλλήλων της ς-’) 
τά προσβάλλουτα τόν ίδιοιτικόν βίον.

Ούδέποτε παραδέχομαι ύπό τάς αορίστους κατηγορίας τής ύβρεως, λοι
δορίας χλευασμού, νά έμποδίζηται ό ακώλυτος καί δσον ευεστιν απεριό
ριστος έλεγχος τών δημοσίων πράξεων καί τής διαγωγής τών υπουργών 
καί τών ύπαλλήλων των. Οί υπουργοί προωρισμένοι άπό τό σύνταγμα νά 
καλύπτουν τήν εύθύνην τού ηγεμόνας καί νά τώ ήναι άσπΐς διά τής ιδίας 
το»ν εύθύνης, οφείλολοι νά δέχο»νται είς εαυτούς τήν έξάτμισιν τών πολι
τικών παθών, τά όποια είς ελεύθερα και συνταγματικά κράτη συνήθως ή 
ύημοσία συζήτησις ζαΐ ή πάλη τών κυβερνητικών ιδεών προκαλοΰσιν.

Θ'. Θέλει ίσως ψανή παράδοξον εις τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα πώς 
μεταξύ τώ>ν προτάσε'ών μ.ου επιθυμώ) νά Τήν έπασχολήσω καί περί αντι
κειμένου οικονομικού, τό όποιον ά^ορα τά κοινά καθήκοντα παντός ύπουρ
γείου. Αλλά μέχρι σήμερον τοσαύτη υπήρξε δυστυχώς ή περί αύτό δλι· 
γιωρία καί περιφρόνησις τών σημαντ/ζωτέρων συμφερόντων, τοσαύτη ή 
ενθάρρυνσις είς τραπεζικάς κερδοσκοπίας πρός βλάβην τούτων, ώστε ήθε
λα παραλείψει Ιν τών πρωτίστων ζαθηζόντ&ιν μου, έάν δέν έ'ζαμνα λόγον 
καί περί αυτού διά νά δώ)σο) νέαν ά^ορμήν σκεψεως είς τήν Ύμετ. Μεγα
λειότητα, όπως έμβλέψη έξ ύπ’ άρχής σπουδαιότερον ύπ’ αύτοΰ μετά τής 
κυβερνήσεως της, άποδιδομένης είς τό ζήτημα τούτο τής προσηκούσης α
ναλογίας.

Τό ζήτημα τοΰτο δέν είναι τά οικονομικά τής Ελλάδος ώς πρός τήν 
χαταστασιν τών δαπανών τοΰ προϋπολογισμού, αίτινες έξαρτώυται έζ τού 
πατριωτισμού τού νέου ύπουργείου νά περιορισθώσιν έντός τής πραγματι
κής άνάγκης, άλλά σχετικώς πρός τούς δημοσίους πόρους, οιτινες ούδέπο
τε δύνανται νά λάβωσι μεγάλην άνάπτυξιν, έάν πρώτον δέν θεμελιωθή ή 
δημοσία πίστις έπί στερεών βάσεων είς τε τό εξωτερικόν καί τό εσωτερι
κόν. Ποτέ δέν συνεμερίσθην τό φρόνημα έκείνθ)ν, οιτινες άπο^εύγοντες 
συστηματικώς τήν τακτοποίηοιν καί κανονικήν άπότισιν τοΰ πρός τάς έγ- 
γυητρίας τρεις δυνάμεις χρέους μας, κρατούν τό ελληνικόν έθνος είς θέσιν 
τινά έξαρτήσεως απέναντι εκείνων, καί είς είδος χρεοκοπίας άπεναυτ 
τής Εύρώπης. 'Η γνώμη μου υπήρξε πάντοτε, οτι δαείλομεν ημείς οί ίδιο 

νά έπιζητήσωμεν τήν οριστικήν ταχ.τοποίησιν τών τοιούτων σχέσεων 
νά οικονομήσω μεν διά πάσης θυσίας ποσόν, τό όποιον νά φέρεται ταχ^ 
κώς έντός τού ισοζυγίου τοΰ προϋπολογισμού, χρησιμεΰον εί; τήν άσ^ / 
καί κανονικήν έκτέλεσίν τών συμφωνιών μας.

Καθ’ δσον δέ αγορα τό παλαιόν δάνειον τό συνομολογηθέν έν Λονδ/ 
έν χαίρω τού άγώνος επιθυμητόν ήτο, άν σήμερον έπαρουσιάζετο περί 
τοΰ βάσιμος τις ελπίς' μ’ ολον τούτο φρονώ, ότι είμπορών νά γίνουν ό ' 
κιμαί περί τραπεζικών συμφωνιών μετά τώυ 'Ολλανδών, είς τούς οποίο 
πρό έτών περιήλθον αί όμολ.ογίαι τοΰ δανείου, ινα συντρέξωσιν είς σύστ^' 
5σιν τραπεζών έν Έλλάδι, έζ τών υποίων μέρος κέρδους τοΰ περισσεύον 
έκ τοΰ έν ’Ολλανδία σχετικού τοζου, όπου τά κεφάλαια είναι ζαί πολ)' 
καί τά εύθηνότερα νά χρησιμεύση απέναντι τών παραχωρηθησομένων 
νομίων πρός άπότισιν βαθμιαίαν αύτών. Ένώ τοιαΰται συμγωνίαι δύνίΚ 
ται νά δώσουν αξίαν τινά είς έζεϊνο, δέν ύπάρχει καί φόβος διά τό πι 
ριωρισμένον τοΰ είς τόν σκοπόν προσδιοριζόμενου κεφαλαίου νά ύψωθ^ 
εις μεγάλην αξίαν χρεώγραφα πρό πολλού άπολέσαντα πάσαν πραγμαΤ( 
ζην αξίαν. Ή αύτή δοκιμή δύναται να γείνη ζαΐ είς άλλα μέρη τής Εύρ^ 
^ς μετά πλουσίων τραπεζιτών, ένώ ήκουσα, ότι τοιούτου είδους προγ^ 
σεις ειχον γενή κατά τό 1836 κατ’ εύθεΐαν ύπό τών ζατεχόντων τό 
νειον ’Ολλανδών, άλλά δέν είσηκούσ,θησαν.

Έξ δσων εξέθεσα περί έλπιζομένων μετά τών ’Ολλανδών ή άλλου κρ^ 
τους τραπεζικών συμγωνιών διαπραγματεύσεων, καταφαίνεται ή άδιχαιο 
λόγητος ταχύτης, μέ τήν οποίαν ή τελευταία κυβέρνησις έψήφισε τήν 
νεωσιν τού προνομίου τής ελληνικής Τραπέζης έπί 25 ακόμη έτη χαί ύτη. 
Χρέωσεν, άν δχι έκ τών μενόντων είς τόν νομοθέτην δικαιωμάτων πάντ^,. 
τε, άλλά τουλάχιστον κατά τήν θέλησίν της τό μέλλον τής 'Ελλάδος πα. 
ραχωρήσασα άγθονα προνόμια άνευ άποζημιώσεώς τίνος, άλλά πράγμα 
τικής ειρωνείας ώς πρός τήν παραδοχήν τών γεωργικών τραπεζώυ. Τοιαύ. 
τη διαγωγή παρουσιάζεται τοσούτω μάλλον άξιόμεμπτος, δσω πρό δύ9 
μηνών έπισήμως κηρύττεται ή μεταβολή τού ύπουργείου, τό όποιον 
λε νά μή άποπερατώσγ τοιούτον νόμον περί τήν λήξιν τής εξουσίας τον 
θέτον ώς φανεράν δυσχέρειαν διά τό αντικείμενου τοΰτο τό νέον ύπουρ. 
γειον.

Καθ’ δσον αφορά τήν έζκαθάρισιν και τακτοποίησιν τών εσωτερική, 
χρεών, τών έπί τοΰ άγώνος πρός τούς γενναιόγρονας κκί φιλοπάτριδας 
γωνιστάς συστηθέντων, οιτινες έθυσίασαν τάς καταστάσεις των είς τόν βω. 
μόν τής άνεγειρομένης πατρίδας, καθίσταται ζαΐ αύτη άπαραίτητος, 
θέλωμεν νά άνορθώσωμεν τήν εθνικήν πίστιν καί νά φανώμεν εύγνώμο^ 
πρός τούς ευεργέτας τής πατρίδας, δπως ευρωμεν ζαΐ είς τό μέλλον μιμη. 
τάς τούτων. Τακτική καί εύσυνείδητος έκζαθάρισις θέλει τά περιορίσει^ 
αληθείς άριθμούς, ή δέ δοθησομένη άξια πρός νεκρά κεγάλαια θέλει προν- 
διορισθή άναλόγως τών μέσων τού έθνους πρός τακτικήν άπότισιν μετρίον 
τόκου έπί άναγραφέντος παγείου έθνικοΰ χρέους.

Τοιουτοτρόπως δυνάμεθα μόνον νά συστήσωμεν τήν δημοσίαν ήμώ, 
πίστιν, ώστε νά δυνηθώμεν πάντοτε νά ευρωμεν πρόχειρα καί εύθηνάζι- 
φάλαια πρός άνάπτυξιν τών εθνικών ήμών πόρων καί πρός οικονομία 
εκτάκτων άναγκών, τάς οποίας έκταζται περιστάσεις ένδέχεται νά γεν
νήσουν.

Ταύτα είναι, Μεγαλειότατε, τά ζητήματα, τά όποια υποβάλλω εύσε· 
βάστως είς τήν σπουδαίαν σκέψιν καί μελέτην τής Ύμετέρας Μεγαλειότη
τος· έζ δέ τής εντελούς, έλευθέρας καί ειλικρινούς παραδοχής αύτών έξαρ- 
τάται τό νά δεχθώ νά υπηρετήσω τήν 'Ύμετέραν Μεγαλειότητα καί τό 
έθνος μου είς τήν θέσιν, εις τήυ οποίαν μοι έζαμευ ή Ύμετέρα Μεγαλείο- 
της τήν υψηλήν τιμήν νά μέ προσχαλέση, ύποσημειοΰμαι επομένως μετά 
μεγίστου σεβασμού.

Έν Άθήυαις, τή 12 ίανουαρίου 4862.
Τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος ταπανότατος καί (ντταΘίστατος υπήκοο·;

Κ. ΚΑΝΑΡΗΣ.

Ο βήμ,αρ'χρς ^ΕρμουττοΧίτων, ό γνωστός διά τον πα
τριωτισμόν, συνάμα δέ και διάτα συντηρικώτατα αυ
τού φρονήματα, έξεδοτο την ίττομ^νην ττροκήρυξιν, ής 
τηι· αναγνωσιν συνιστώμβν τοϊς ττάσιν, ιδίως δέ τοϊς 
συαττατριώταις αύτού.

Συ μ. π ο λ ϊ τ α ι !
Ό λαός τής Έρμουπόλεως άποδοκιμάσας τά μέχρι τούδε εκβιαστικά 

τής κυβερνήσεως μέτρα καί τήν τών άδελγών ήμώ>ν άλληλ.οσγαγίαν έ» 
Ναυπλίω, έπέδειξεν ένόπλως τά αισθήματα του ταΰτα συμφώνως μέ τό 
σύνταγμα, άναθέσαν είς τόν πατριωτισμόν τών Ελλήνων τήυ τήρησίυ τον- 

ίο δημοτικόν συμβούλιον παρεδέχθη διά σημερινής ποάξεώς του τά 
αισθήματα τή·. πόλεως, καί συνελθόν σήμερον έκτάτως έπεδοκίμασεν έπι
σήμως τήν εζφρασιν ζαΐ τά αισθήματα του λαοΰ, έκλέξαν επταυ.ελή επι
τροπήν πρός διεύθυνσιν τής πόλεως καί τής άσσαλείας αύτής, λαβοΰσσ» 
πάντα τά πρός τούτο μέτρα.

Πλήρης τάξις έξησφαλίσθη ύπό τά πατριωτικά αισθήματα τής έπιτρο- 
πής, άτινα συ μ μεριζόμενος καί ό δήμαρχος Έρμουπόλεως σας τό άντ/- 
γέλλει εύχαρίστως.

Σύνελθετε, συμπολϊτ«ι. είς τάς κατοικίας σας ζαΐ είς τά έργα σσς' 
διατηρήσατε καί υμείς αύτοΐ τήν δημοσίαν τάξιν, ζαΐ άς ήμεθα βέβαιοι, 
δτι ό Ύψιστος άγαπα τήν πατρίδα. Δοξολογία θέλει ψαλή έκ μέρους τοΰ 
κλήρου είς τήν πλατείαν τής πόλεως ταύτης.

Συυελθωμεν πάντες, ινα δοξάσο»μεν τόνΎψιστον ζαΐ εύχηθώμεν ύπϊρ 
τοΰ μεγαλείου τής πατρίδας ήμών.

Έρμούπολις, τήν 28ην γεβρουαρίου 1862.
Α ΔΑΜΑΛΑΣ.

Έν τη άΧΧηΧογραφία τού ev Παρισίοις άνταποκρι· 
τού τού Έ ω θ ι ν ο ύ Τ α^υδρόμου αναγιγνώσκο
με τά επόμενα'

Αι ειδήσεις, αίτινες άγικνοΰνται ένταΰθα έξ 'Ελλάδος, καί τοι άντιφα- 
τικαΐ, διότι ούδεμία άξιόπιστος εϊδησις δημοσιεύεται ύπό τής έλληνιχήί 
κυβερνήσεως, άποδεικνύουσιν ούχ ήτταν άριδήλως, δτι ή στρατιωτική <’· 
πανάστασις δέν κατέπαυσεν είσέτι, καί οτι ή έπανάστασις έπεκτείνεται. 
Έν Μονάχω πιστεύουσιν, ότι ό βασιλεύς καί ή αυλή θά άναγκασθώσΐ νί 
γύγωσιν, αφού δεν φαίνεται ούδεμία τών προστατίδων Δυνάμεων πρό· 
θυμός νά πέμψν) τώ βασιλεϊ "Οθωνι στρατιο^τιχάς δυνάμεις, όπως πολί' 
μήσωσιν υπέρ θρόνου, οστις κατεχόμένος ύπ’ αύτοΰ θά άπαιτή είς 
μέλλον μόνιμον ξένην ύπεράσπισιν. ’Ανταποκρίσεις πολλαί άνταλλάε^ον- 
ται μεταξύ τών μεγάλων Δυνάμεων περί τών ελληνικών πραγμάτων,^*  
μανθάνω, οτι κατά μείζονα πιθανότητα θά έπιζρατήση ή πολιτική 
μή έπεμβάσεως, καί έν περιπτώσει καθ’ ήν ό βασιλεύς μετά τής οιύλήί 
ήθελε φύγει έξ Ελλάδος. Δύναμαι δέ νά προσθέσω, ότι ένώ αί έπίσηρβΐ 
εφημερίδες τών Αθηνών άναφέρουσιν όριστικώς, ότι οί ύπερασπιζόμέ^1 
τό γρούριον καί τήν πόλιν τής Ναυπλίας εύρίσκονται είς μεγάλην απο
ρίαν, ίδιαίτεραι άγ’ετέρου έπιστολαί διευθυνόμεναι πρός τήν Σ ε μ χ' 
γ ώ ρ τής Μασσαλίας έπιβεβαιοΰσιν, ότι ή έπανάστασις πολύ άπέχει 
τού νά παύση, ζαΐ οτι σχεδόν δέυ υπάρχει βασιλικός στρατός. Ό αντα
ποκριτής δέ τής Σ ε μ α γ ώ ρ διαψνύδει τά τελευταία έπίσημ» τηλί- 
γραφήμ.ατα, τά σταλέντα είς Παρισίους.Printed by Joseph Clayton, 17, Bouvcrie-strcct, in the Precinct® Whitefriars, in the City of London, and published by Charles Bra^ bury, at the Office, 14,York-street, Covent-Garden, in the Panel» St. Paul.—London. Thursday March 27,1862


