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(ADVERTISEMENTS.)

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ Τ11Ν ΒΟΥΤΗΚΤΠΝ

C. Ε. ΗΕΙΝΚΕ,
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

79, Great Portland St. London.
Εϋοποίεϊ τοΰ; ίθιακτήτα.; ττ).ο:ωνΙ ίμπό- 

ρο\ι;, πλοιάρχου; ζτλ. κτλ., οτ. ποκλα1. β·λ· 
τιώοοις έγένοντο έζ τω καλό/' μα'.'. ιη;κεγα- 
λή; καί τή λοιπή ένουμαοία *οϋ  β.ι Γηκτοϊ·, ήν 
γέρων ούναται νκ μένη οσοζ πλιιό ιερόν λέλει 
εν τω υοατι, προ; ίζΛγωγήκ πραγμάτων, 
σπόγγων και μαργαριτών έζ ιον βυθού τή; 
θαλάσση;, πρό; οί τούτο.; n ro; κατασκευήν 
θεμελίων λιμένων ή γεωυρων πρό; ΐπιοκευήν 
αυτών.

^Τα£εω; μετάλλιον ίν τή ’Αγγλική εκθέσει τού 1851 καί ίν τήΤαλ- 
tore-’t? *855.  ’Υποβρύχιο; μηχανικό; τή; ’Αγγλική;, Τ·κ1ί.ική;, 'Βωτ- 
'•ί'ι , Οορτογαλλική;, Καναύική; lliiiSia Βραζιλιανή;

otxis λνυθερνήσιω;.

Ο ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ 

ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ 1861 ΤΟΥ ΟΥΑΙΤ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ.

Έθεωρήθη ύπό περπίου διαζοσίων ιατρών ώς ή άποτείε· 
σματιχωτέρα ίγεύρεσις είς τήν θεραπείαν τής έντεροχοίλ.ης. 
λίρησις χα/υβοίνου ελατηρίου, πολλάκις επιβλαβή έχοντας 
αποτελέσματα, δέν γίνεται’ είναι απαλόν υπόθεμα περϊ τό 
σώμα δεδεμένον, ενώ ώς άνθισταμένη δύναμις υπάρχει τό 
προσζ εγάλαιον καί τό π ρον ο μιοΰχον μ ο· 
χ λ ί ο ν εύχολώτατα χαί εγγύτατα προσαρμοζόμενα, ώστε 
ούδαμώς φαίνονται' δύναται οέ τις χαί Χοιμώμενος νά φέργ. 
Περιγραφήν δύναταί τις νά λάβη άμα αιτήσει, /.αί ό επί
δεσμος άποστέλλεται διά τού ταχυδρομείου, άν άποσταλη 
πρός τόν έργο στασιάρχην Mr WHITE, 228, Piccadilly, 
London, ή περίμετρος τού σώματος, δύο δακτύλους κάτω

θεν του ισχίου.
Τιμή έτεροπλεύρου επιδέσμου 16σ., 21., 26σ. (]δ. ζαί 31σ. 6£·
Τιμή αμφιπλεύρου 31σ. 6ί., 42σ., καί 52σ. G<?.
Τιμή δμφαλιχού έπιδέσματος 42σ., καί 52σ. G£.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΔΙΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΓΟΝΑΊΌΣ, κτλ.

Δι’ έξογχωμένας φλέβας καί διά πάσας τάς εξασθενήσεις /.αί εξογ/.ώσει 
τών /.νημών, εξαρθρώσεις /.τλ. Έιναι πορώδη, λεπτά καί εύθηνά, /.αί 
γοροΰνται ώς τά συνήθη περιπόδια. Τιμή 4σ. 6ο., 7σ. G., 10σ. καί 16σ 
έκαστου.

JOHN L HITE, έργοστασιάργης.
228, Piccatilly, London

ΩΡΟΛΟΓΙΑ BENSON

Χρυσά πωλούνται άπό 4 εως 100 γυινέας.
’Αργυρά » » 2 » 50 »

Τά ώΰολόγια στέλλονται πανταχού όι’ έξόδων τού ώρολογοποιού 
Αι-ύθυνσις 33 ζαί 31, Ludgate Πίΐΐ, London Ε. C.

Παραγγελία·, δύνανται νά σταλώσι ζαί πρός τόν Κ.

J. Ε O’BRIEN, 33, Brompton Square.

JOHN GOSNELL & Co. (πρώην Price & Gosnell
Ώροσ/αλούν τήν προσοχήν τού /.οινού είς τά άχόλουθα μύρα-

Τού JOHN GOSNELL & Co., αί άρωματιχαί βρύσεις, πιεζόμεναι έ/.· 
γίρουν γλυ/.υτάτην ευωδίαν.

Τού JOHN GOSNELL & Co., ή διϋλισμένη λεβαντίς συνιστάται διά 
δωμάτια ασθενών ζαί ώς ή καλλίτερα ζαί γνησιωτέρα τών δσων έξ άν- 
θέων, γίνονται.

Τού JOHN GOSNELL & Co., τό γνήσιον καί μελανόν σαπούνι τού 
Ούίντζωρ είναι οί/.ονομι/.όν καί παλαιόν. Έξαλείγει τήν xox/.ινάδα καί 
σ/.ληρότητα τού δέρματος, ζαί ζαθιστα αύτό λειον καί λευκόν.

Τού JOHN GOSNELL &Co. Έύγεν'ες άρωμα είναι τό εύγενέστερον—
Τό ΕΥΓΕΝΕΣ ΠΑΧΥΜΕΡΟΝ (πομάδα') συνιστάται διά τήν ευωδίαν 

του ζαί τήν τής αύξήσεως τής χόμ-ης επιρροήν του.
Τό ΕΥΓΕΝΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ διαιρημ. ώς τό χαλλίτερον ζαί μαλαχτιχώτερον
Τοϋ ΓΑΡΙΒΑΛΔΙΙ Π ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ είναι τό έ/.λ.εχτότερον μ,ύρον-
Tc-ύ JOHN GOSNELL & Co. ή ^ύμη διά τούς δδόντας είναι ήχαλ- 

He.*ipx  όλων τών χόνεων, ασπρίζει τούς δδόντας, προστατεύει τόν σμά/.· 
τον καί δίδει ευωδίαν είς τό στόμα.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΒΑΦΠ ΤνΣ ΚΟΜΗΣ βέβαια νά. σχηματίσ/ι χά.Οε είδους 
μελανού ή μαλ.ί γυσι/.ού χ; ώμα.τος. Δέν βάπτει τήν κόμην χαί δέν ’έχει 
δυσωδίαν.

Τού JOHN GOSNELL & Co. προνομιούχος βούρτσα ταυτοχρόνως 
παστρεύει καί λαμπρύνει τήν χόμην.

Στέλλονται χατάλογοι παντού χαΐ διαταγαΐ έχτελούντα\ Κατασκευά
ζονται 12, Three King-Court Lombard St. London,

ΤΟΙΣ ΕΜΓΙΟΡΟ1Σ KAI ΠΛΟΙΟΗΤΚΤΑΙΣ.
Παρισίων χαί A ο ν δ ί ν ου χαθρεπτών / α ί ο ίχ ιαχών 

επίπλων έ ρ γ ο ς ά σ ι ο υ, 398 καί 399, Oxford-street, London W. 
συστηθέν τό 1822. Ό CHARLES NOSOTTI προσχαλεϊ τούς έπιθυμούντας 
να. έπιθεωρήσωσι τά χεχρυσωμένα οίχια/.ά έπιπλα άρίστης χατασχευήί 
συοίστάμενα έχ χαθρεπτών τού τοίχου ζαΐ τής τραπέζης παντός είδους 
τραπεζών διπλών χαί μονών, χωμών, χαθεχλών, γραφείων, χορνιζών 
είχόνων, ανθοδοχείων, χτλ. χτλ. Τό /.ατάστημα τούτο απέκτησε μεγίστην 
φήμην διά τάς άρίστας ποιότητας τών πραγματειών του. Οί πλοιοχτήται 
ιδίως δγείλουσι νά έπιστήσωσι τήν προσοχήν των έπί τών έπίπλων τού 
χαταστήματος τούτου, χατασχευαζομένων πρός στολισμόν των αιθουσών 
καί δωματίων τών πλοίων. Είσοδος, 398 καί 399, Oxford-street. W. 
’Εργοστάσιο/, 3 χαί 4, Great Chapel-street, ζαί 102, Dean-street 
Αια.ταγα.ϊ πρέπει νά στέλλωνται πρός τόν Κ 

J F. ΟΈΚΙΕΝ, 3 Brompton Sq. S. W London
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αφού έζ τής συζητήσεως ή όέν πείσθή το ύπουργείον ν’ άπβσύρη τήν πρό- 
τασίν του, ή όέν πεισθή ή Ύμετέοχ Μεγαλειότης διά νά πχρχδεχθή, 
πρέπει όυοΐν θάτερον συντόμως νά προέλθη, ή ή παραίτησις ολοκλήρου 
τού υπουργείου, έσ? όσον όλ.όκληοον έχει ή άναόέχεται τήν πρότχσιν, ή 
τον υπουργού άν ήναι αύτη τής ατομικής τούτου πεποιθήσεως μόνον, ή 
ή ταχεία ύπογραφή τή; ποάξεω; ύπό τής Ύμετέρχ; Μεγαλειότητος, άν 
τό ύπουργείον ή ό ύπουργος άπολχύη είσέτι την εμπιστοσύνην Της.

Κατ’ αύτόν «όνον τόν τρόπον δύναται κατά το σύνταγμα νά διχτη- 
ρηθή ή ένωσις της νομικής μετά τής πραγματική; τών ύπουργών ευθύνης, 
καί τό πρόσωπον τοΰ ηγεμόνες νά ύπάρξη ιερόν ζαΐ απαραβίαστο·) ούχϊ 
μόνον είς τό ψυχρόν γράμμα τοΰ συντάγματος, άλλά καί εί; τα αισθή
ματα τής αγάπη; καί τοΰ σεβασμού εί; τήν συνείδησιν ολοκλήρου τοΰ 
έθνους.

Πρέπει νά πιστεύση η Ύμετέρα Μεγαλειότης, οτι πολύ εβλαψε τήν βα
σιλείαν η έπικρατήσασα ιδέα, οτι οί υπουργοί ενεργούν πάντοτε ζατ’ α
πόλυτον θέλησίν Της' εις τοΰτο συνετέλεσε και ή εκλογή τών προσώπων 
καί αί αστόχαστοι εκφράσεις ύπουργών, οίτινες θέλοντε; νά δικαιολογή- 
σωσι τά; πράξεις ή ελλείψεις των απέδιδαν αύτά; ρητώς είς την απόφασιν 
τής Ύμετέρας Μεγαλειότητας.

Σκάνδαλα τοιαύτη; φύσεως είναι προωρισμένα νά παύσωσι διά τής συ
στάσεων αληθώς συνταγματικής κυβερνήσεως, οποίαν νομίζω, οτι είναι α
πολύτως αναγκαίο-) ή Ύμετέρχ Μεγαλειότης σήμερον νά συστήση, εάν βέ
λη τοΰ λοιπού νά ζή μετά τής σεπτή; Βχσιλίσσης άνευ τινός ανησυχίας, 
και ν’ άγαπώνται ανεξαιρέτως ύφ’ όλων τών Ελλήνων.

Γ'. Συνταγματικόν 'ίπουργείον ζαΐ ελεύθερα ύπουργική ενέργεια είναι 
ασυμβίβαστα μ'ε τήνύπαρξιν τοΰ ανακτοβουλίου, τό όποιον οέν είναι άλ
λο είμή εν οεΰτεοον ύπουογείον δλιγώτερον μέν επίσημον ζαΐ επιδεικτικόν, 
ισχυρότερο·) δέ τοΰ επίσημου ζαΐ φανερού, έφ’ όσον ζαΐ έζ τής απολύτου 
εκλογής τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος πηγάζει, ζαΐ άνεύθυνον έντελώς εί
ναι, ζαΐ πλησιέστερον κεΐται εί; την εμπιστοσύνην της.

Άπ’ όιοχής τη; συστάσεως αύτοΰ οί "Ελληνες τό ειόον μετά πολλή; 
Φυχοότητο; ζαΐ δυσαρέσκειας' διότι τό έθεώρησαν ώς τό μεσότοιχον τό 
χωοίΖον τόν αγαπητόν Βασιλέα των άπό τήν άμεσον μετ'αύτοΰ συνάφειαν 
ζαΐ σχέσιν εί; την διεύθυνσιν τών δημοσίων πραγμάτων, έντός τή; οποίας 
αύτό άπό ξένων συγκείμενον παρεμβάλ.λετο Διά τούτο πρό τής Γ'. Σεπτεμ
βρίου 1ϋ43 μεγίστη ύπήρξεν εί; τον τύπον ή κατ' αύτοΰ καταφορά χαί τό 
μ.ϊσος, τά όποια εκαμον επομένως έχρηξιν εις τήν μεταπολίτευσήν εκείνης 
τής εποχής, οπότε ζαΐ έπαυσεν έντελώς η οπωςόήποτε ενέργεια ζαΐ άνά.- 
μιξις αύτοΰ έπί τών δημοσίων πραγμάτων, οί δε Υπουργοί έτελείοναν τά; 
υποθέσει; τονν απ' ευθεία; εργαζόμενοι μετά τηςΎμετέρα; Μεγαλειότητα; 
χοιρί; νά μεσολαβή πλέον τό άναχτοβούλιον. Μετ*  ολίγον όμω; άπό τής 
διαλ.ύσεω; τής Έθνοσυνελεύσεως ζαΐ βαθμηδόν έπανήλθεν αυτό εί; τήν 
προτέραν Οέσιν του, άν ζαΐ εΐχαμ,εν είς τό έξη; τό Συνταγματικόν είδος 
τη; χυβερνησεω; χαθιερωμένον. "Επειτα πώς είναι συγγωρημένον ξένοι 
νά γνωρίζουν τά μυστήρια τής υπηρεσίας πολλάκις μένοντα άγνωστα είς 
τούς ζαθ’ αύτό 'Υπουργούς ;

Υπάρχουν ζαΐ άλλα ατοπήματα, τά όποια γεννώνται άπό την υπαρ- 
ξιν αύτοΰ διά την σχέσιν^ είς την οποίαν έμμεσο); ξρχεται έζ τής Οέσειός 
του ζαΐ μετ’ αύτών τών πολιτών, οίτινες γνο)ρίζοντες, οτι εί; αύτό υ
πάρχει πεοισσοτέρα εμπιστοσύνη καί μεγαλείτερα ισχύς προσρεύγουσιν εις 
τούς άναζτοβόύλους διά πάσαν ύπόθεσιν της υπηρεσία; τών Υπουργών 
χαί τών Βουλών. Τό τοιοΰτον εκτός οτι καταστρέφει την εύθύνην τών 'Τ 
πουργών, εις τού; οποίους τό Σύνταγμα άμετατρέπτοι; την επροσαιόρισε, 
μειόνει ζαΐ τήν πρός αύτού; ύπόληψιν, γέρει την πχράκρουσιν τη; υπουρ
γικής ένεργείας των έκ τών σγηματιζομενών ύπό τών άνακτοβούλων συμ
παθειών ζαΐ προστασιών, ζαΐ δυσκολεύει τά έργα των ένώπιον τών Βου
λευτικών συμάτων. Θεωρούνται μάλιστα οί 3Ανακτόβουλοι εί; τάς πρός 
τούς Γερουσιαστάς ζαΐ Βουλευτάς καθημερινά; σχέσεις των ώς έμ.πνεόμε- 
νοι ύπό τού πνεύματος ζαΐ τών πραγματικών διαθέσεων της ’Ύμετέρας 
Μεγαλειότητος διά την μεγαλειτέραν έμπιστοσύνην, την όποιαν απολαύουν 
παρ3 αύτής.

Έάν λοιπόν δέν καταργηθη τό Ανακτοβούλιου, τό όποιον ει; ούδέν άλ
λο συνταγματιχόν Κράτος υπάρχει^ άλλ’ όπου οί Βασιλείς οσάκις θέλουν νά 
γράψωσι διά τάς ιδιαιτέρας υποθέσει; το)ν μεταχειρίζονται ποόσωπον ού- 
δένα επίσημον χαρακτήρα γέρον^ ζαΐ ούδόλο); άναμιγνυόμ.ενον εί; την υ
πηρεσίαν τοΰ Κράτους· ή λαμβάνουν πρός τοΰτο ύπάλληλον τού 'Υπουρ
γείου τών Εξωτερικών, ουδέποτε δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι εΐσήλθομεν 
εις συνταγματικήν όόόν.

Δ'. Μεγίστης σπουδής καί μελέτης άντικείμενον, προχειμέν·ος εισαγωγής 
είς τόν συνταγματικόν βίον τόν καθαρόν, υπάρχει σήμερον καί ή άλλ.αγή 
στρατιωτικϊών τινων αξιωματικών τών άνακτρόων. Έάν τό ζήτημα τού
το έτέθη εις τήν έποχήν μας ύπό τών "Αγγλων 'Υπουργών πρός τήν Βασί
λισσαν τής Μεγάλης Βρετανίας*  διότι έθεώρησαν άναγκαίον τά παρ' αύτη, 
ύπηρετοΰντα έν τοίς ’Αναζτόροις Της επίσημα πρόσωπα τών δύο ρύλων 
νά ήναι τών αύτών ασονημάτων το>ν 'Υπουογών, διά νά μήν υπονίθηται, 
ότι άντιπρά.ττουσιν εί; τό πνεύμα Της, εργαζόμενα ύπέρ τού ετέρου κόμ- 
ματο;, τοΰ μένοντος έκτος τών πραγμάτοιν, εις τό όποιον άνήζον. Τούτο 
καθίσταται μάλλον άπαραίτητον σήμερον εί; τήν Έλλάοα ό)ς πρός τινα; 
αξιωματικούς τών ελληνικών ’Ανακτόρων, συνοικειωθέντες μέ τάς έξεις τού 
παρελθόντος συστήματος, τό όποιον έδημιοΰργησε παντοδαπά συμφέρον
τα είς τούς οπαδούς του, ζαΐ διά τούτο δυσ/.όλο)ς δυναμένους ν3 άπαλλα- 
χθιώσιν άπό τάς τοιαύτα; έξεις. Παρεζτός τούτου ύπάρχουν καί τινες κα- 
τέχοντε; νομοθετικήν θέσιν ές τή Γερουσία, οίτινες κατ3 ούδένα λόγον είς 
τό εξής συμφέρει νά έξακολουθώσιν, δντε; συνάμα ζαΐ ά.ξσωματικοί τής ε
σωτερικός υπηρεσίας τών άναχτόρων διότι έκ τής άτομιχότητός των, μή 
έχοντες τήν άνεξαρτησίαν την ύποτιθεμένην είς τούς Βασιλόπαιόας, αύτο- 
όικαίως συνεδριάζοντας είς τό σώμα τοΰτο. θέλουν θεωρεϊσθαι ό)ς πρός 
τήν ενέργειαν χαί τήν ψή^ον το>ν έμπνεόμενοι ύπό τοΰ πνεύματος τής Ύ- 
μετέρας Μεγαλειότητος. Επομένως ή κατά τού 'Υπουργείου όιαγωγή τών 
τοιούτων θέλει θεωρεϊσθαι ώς τό κατ’αύτού έζ τής άνοιτέρω πηγής δεδό- 
μενον σύνθημα ώς πρός τούς αντιπολιτευόμενους, χαί πρός τό σμήνος 
τών Γερουσιαστών, τούς οποίους τό παρελθόν σύστημα έστρατολόγησεν έ
τών όμογρόνων του. Φρονώ διά τά σημειο)θέντα ατοπήματα, ότι είς ού 
σένα συνταγματικόν Κράτος ύπήρξεν εποχή, κατά τήν οποίαν οί αξίωμα 
τιχοί τών ’Ανακτόρων έλάμβανον θέσεις ζαΐ εις τά Βουλευτικά Σώματα.

Άλλά ζαΐ άν ύπήρξέ που τοιαύτη, βεβαίως έχει ή τό σύνταγμα εί; τήν 
εφαρμογήν του παρεζρούετο ή αί συνταγματιχαί ίδέαι δεν ησαν είσέτι εν
τελώς ζαταληπταΐ ζαΐ τό ζήτημα τής πραγματιχής ευθύνης τών υπουρ
γών δέν είχεν είσέτι τεθή.

Προτείνων τήν αλλαγήν τινων αξιωματικών τών ανακτόρων οέν απαιτώ 
νά επιβάλω ούδέν πρόσωπον είς τήν εκλογήν τής *Ύμετέρας  Μεγαλειότητος, 
άλλ’ άιγ,ίνο) τήν εκλογήν είς τήν τελείαν εύχαρίστησίν Της, άρχει τά πρό- 
σωπα νά μή ήναι έκ τών ένοχοποιηθέντων άμεί αζλήτως εις τό παρελθόν.

Ε'. Μέγα πρόσκομμα ιρέρει πρός τήν έλευθέραν ζαΐ σταθεράν ενέργειαν 
συνταγματικής κυβερνήσεως ή κατάστασις τής Γερουσίας, όπως αυτή συν- 
επληρώθη έσχάτως άνευ ανάγκης διά τής προσθήκης 18 νέων Γερουσια
στών*  διότι ζαΐ πρό τής προσθήκης πλειονοψογία μεγίστη ύπήρχεν είς τό 
ζυβερνών σύστημα. Υπάρχει άρα άνά πάσαν στιγμ.ήν είς τό άνωτέοο) 
σύστημα ή εύκαιρία νά ένώση τήν τρομεράν φάλαγγα του έζ τών τοιού- 
το>ν γερουσιαστών ζατά τού νέου ύπουργείου, έάν δέν ούδετερωθή αύτη 
κατά μέρος ύπό τινων νέων διορισμών, καθιστάμενων τής απολύτου ανάγ
κης οιά τήν εΐσαγοιγήν έντός τού σώματος αύτοΰ καί τοΰ πνεύματος τής 
παραδεχθείσης υπό τής 'Ύμετέρας Μεγαλειότητος μεταβολής. ’Αναγνωρί
ζω ρετά μεγάλης μου λύπης, ότι τοιαύτη προσθήκη, όσον περιοιρισμ.ένη 
καί άν γίνη, μέλλει πάντοτε νά έπαυξήση τάς δαπάνα; τοΰ προϋπολογι
σμού εί; τό δυστυχές ελληνικόν έθνος, άλλ’ εχω άπόφασιν σταθεράν νά 
φέρω άλλαχού τήν οίκο: ο μίαν ζαΐ διά τούτο δέν δύναμαι νά παραλείπω 
τοιαύτην ούσιώδη πρότασιν.

. Έκ τών μετά τήν όιάλυσιν τής προτέρας Βουλής εκλογών άρχεται 
εις τό Κράτος ή εποχή τοΰ γενικού ερεθισμού. Αί έκλογαί, όπως δυστυχώ; 

όιεξήχθησαν, άφήκαν τοιαύτας αξιοθρήνητους έντυπ'ώσεις, καί έγεννησαν 
τοσαΰτα πάθη κατά τής έξουσίας, ώστε ή κοινή γνώμη καί τό δίκαιον α
παιτούν επιαόνω» τήν άμεσον διάλυσιν τής ύπαρχούσης Βουλής ζαΐ έζλο- 
γάς νοαιμωτέρας άνευ ούόεμιάς έπεμβάσεως τής κυβερνήσεως, είμή μόνον 
τήν ύπ’ αύτής αύστηράν έπιτήρησιν τής ευταξίας. Έν τούτοις ζαΐ ό νόμος 
ώς ύπάοχει ζαΐ όπως εις τήν εφαρμογήν του όιεστραφη, συνειθίσας εί; τήν 
διαστροφήν τού; τε λαούς καί τήν έξουσίαν, ύπάρχει ού σμικρόν πρόσκομ
μα ποός όιεξαγωγήν καθόλου άμεμπτων εκλογών, άν προηγουμένως όέν 
ζητήσω μεν νά συντάξωμεν νόμον έγγυώ μενον τήν απόλυτον ελευθερίαν τής 
ψήγου καί τό γνήσιον αποτέλεσμα τή; εκλογής. Επιθυμώ όθεν μετά πά
σης Ουσίας νά συντελέσω εί; καταρτισμόν τού τοιούτου νύμου, οστις θέ
λει στερεώσει είς τήν Πατρίσα μου τό Σύνταγμα ζαΐ νά δώσω πρώτος έγώ 
είς αυτήν τό παράδειγμα έκλογ'ών αμέμπτων, συγκατατιθέμενος τούτου 
ένεκα νά κρατήσω προσωρινώ; τήν ύπάρχουσκν Βουλήν, εως ού γέρω είς 
πέρας, έάν δυνηθώ μετ’ αύτής μόνον τόν τοιοΰτον νόμον, μετά τήν εισα
γωγήν τοΰ οποίου εις τά βουλευτικά σώμ.χτχ, είτε γείνη αεκτός υπ’ αυτών 
είτε ού, νά ζητήσω παρά τής 'Ύμετέρχ; Μεγαλειότητος τήν έζόοσιν τού 
άφορώντος τήν διάλυσιν τη; διατάγματα;. '11 όέ έμφάνισις νέου περί εκ
λογών νόμου θεραπεύει ζατά τι ζαΐ τήν φιλοτιμίαν της, ώς καθιστώντας 
άναπόφευζτον πλέον τήν διάλυσιν της.

Το δεύτερον τούτο μέτρον τού νά κρατήσω προσωρινώ; τήν ύπάρχου- 
σαν Βουλήν πρός μόνον τόν σκοπόν τού νά καταρτισθή προηγουμένως καλ
λίτερος νόμος περί βουλευτικών εκλογών θέλει άπογασισθή όριστικώς έν ύ- 
πουργικώ συμβουλιω*  διότι τό θεωρώ τοσούτον βαθύ, ώστε δέν δύναμαι 
νά άναδεχθώ μόνος τήν πεοί αύτοΰ εύθύνην. Επομένως εννοώ άπό τοΰδε 
άμέσως νά θέσω απλώς καί χαθαρώ; ύπ’ οψιν τής 'Ύμετέρας Μεγαλειότη
τος τό τής δια.λ.ύσεώς της ζήτημα, ζαΐ νά θεωρήται oj; τυχαΐον έντελώς 
τό δεύτεοον.

Ζ'. Τό περί εθνοφυλακής ζήτημα ύπάρχει πρό τινων έτών το γενικόν θέ
μα τού ελληνικού έθνους. Σοοδραί συζητήσεις έγένοντο έν τή Γερουσία ύ
πό τών άντιπολιτευομένων, καθώς ζαΐ έν τώ έλ.ευθέρω τύπω. \4ν ζαΐ τό 
Ζήτχμα τοΰτο, όις αντικείμενο·) τοίν νομοθετικών Σ'ωμάτων υπάγεται κυ
ρίως είς τήν κυβερνητικήν αρμοδιότητα τού διαπεπιστευμένου ύπουργείου, 
τό οποίον χαΐρον τήν εμπιστοσύνην τή; 'Γμετέρας Μεγαλειότητος, ύποτί- 
θεται ότι θέλει έχει ζαΐ τήν σύναισίν Της έπί τού παρουσιασθησομένου νό
μου, μ9 όλον τούτο διά τόν σπουδαίαν σχέσιν του πρόζ τό Σύνταγμα, τήν 
δημόσιον τάξιν και τό μέλλον τού τόπου, πρέπει νά τεθή αύτό προηγού
μενοι; ύπ’ οψιν τή; 'Ύμετέρας Μεγαλειότητος, διά νά λάβω άπό τούώε τήν 
σύναισίν Της έπί τών αρχών, έπί τών οποίων γρονώ οτι πρέπει νά στη- 
ριχθή τοιοΰτο; οργανικός νόμος. Αί άρχαί αύται όέν είναι νέαι, άλλ’ αί 
ίδιαι έκείναι, έπί τών οποίων ή εθνοφυλαζή έθεμελιοιθη είς τήν Γαλλίαν έπί 
Λουδοβίκου Φιλίππου, είς τό Βέλγιον ζαΐ Πεόεμόντιον Ό νόμος ούιος πρέ
πει νά παραλαβή ολ.α; τά; ικανά; νά γέρωσιν όπλα ηλικίας, πρέπει νά λά
βη οπλισμόν καί μόριρωσιν οίονεί τακτικήν, βασίζομένην έπί τή; πειθαρ
χίας, πρέπει άναλόγοις τών εθνικών πόρων ζαΐ αναγκών νά άναπτυχθή 
ζαΐ ποέπει νά έχν κοινόν μετά, τού τακτικού στρατού προορισμόν καί ί
διον συνάμα. Ή εθνική αύτη δύναμις λαμβάνουσα άπό τόν διορισμόν τής 
κυβεονήσεω; τούς άνωτέοου; αύτής αξιωματικούς, θέλει παραλαμβάνει ζαΐ 
ό>ς ποογυμναστάς τόσον άριθμόν αξιωματικών, τού; όποιους κακή διοίχη- 
σις με τό δέλεαρ τού προβιβασμού <αί μέ τήν άχατονόμαστον έπιβάρυν_ 
σιν τού εθνικού ταμείου έρριψεν εί; τήν άργίαν.

ΙΓ. Καί ό δημόσιος τύπο; είναι έπίσης άντιχείμενον σπουδαίας προεξε- 
τάσεω; διά τήν μεγάλην επιρροήν, τ'ν όποιαν έν γένει έξασκεί πρός ελεύ
θερα καί συνταγματικά κράτη καί ιδίως είς τήν Έλλάοα, όπου ή πρός τόν 
έπαινον ζαΐ ψόγον φιλοτιμία άπεδείχθη άπ’ άρχής τού έθνιζού άγώνος 
μεγίστη.

Νόμος παρεσχευασμένος ύπό τό πνεύμα παρελθούσης εποχής κακώς διέ- 
πει τόν τύπον είσέτι έναντίον ρητής άπο^άσεο); τής έθνοσυνελεύσει·>ς τής 
Γ' Σεπτεμβρίου, ήτις καθαιρέσασα διά. τοΰ συντάγματος τάς ούσιο)δεστέ- 
ρας αύτού βάσεις, έθεσπίσατο ώς άπαραίτητον τήν άμεσον σύνταξιν νέου 
περί τύπου νόμου ζαΐ ζατέστησεν έντ’ αύτώ είς τό έξη; άμιρισβητούμενον 
τό κύρος τού ύπάρχονγο;, έξ ού ούκ ολίγα σκάνδαλα έπήγασαν είς τήν με
ταξύ έφημεριόογράφοιν ζαΐ αρχών περί τού άντικειμένου τούτου έριδα. 
Έτεοος όέ νόμος ζητών νά άναζωογονήση τον παλαιόν, συμ.πληρών τό έζ 
τής έπελθούση; μεταβολής περί τήν διαδικασίαν χάσμα έξεδόθη ύπό τοΰ 
τελευταίου ύπουργείου, καταπολεμηθείς ίσχυρώς ύπό τή; έν τή γερουσία 
άντιπολιτεύσεοις ζαΐ είσέτι πολεμούμενος ύπό τού ελευθέρου τύπου ζαΐ τής 
εθνικής τού έθνους γνώμης. Άμσ-ότεροι οί νόμοι ούτοι άπεσείχθησαν πρό- 
χειρον μέσον κατα,πιέαε'ως ζαΐ έζόιζήσεως είς τά όργανα τής έξουσίας, 
ζαί έντεύθεν ό ελεύθερος τύπος, μή ουνάμενος νά άνθέξη είς τούς σκληρούς 
όιωγμούς έξέπεσεν, έκτο; μικρών έξαιρέσΐ'ων, είς χεϊρας μή περιεχούσκ; 
ικανήν ηθικήν έγγύησιν, όπερ είναι μέγιστον συστύχημα είς τήν ηθικήν και 
πολ.τιζήν τοΰ έθνους άνατρβρήν. Τοιαύτη κατάστασις αύτοΰ δέν ύπησε- 
τεϊ άρρ.οδί'ω; τά. συμφέροντα, ούτε τής κοιν'ωνίας ούτε τής εξουσίας. Διά 
τούτο φρονώ έπάναγ/ες μετά, τήν συγκάλεσιν νέας βουλής νά έκδοθη έκ 
τών πο'ώτων νόμος πεοί τύπου, άπαιτοιν μέν τινα; έγγυήσει; ήθιζάς ώς 
πρός τά πολιτικά φύλλα, τά άνευ μακρών διαλειμμάτων δημοσιευόμενα, 
άΐγίνων δε άζώλυτον ζαΐ άνεπηρέαστον τόν έλεγχον τών κυβερνητικών πρά
ξεων καί τής δημοσίας δια,γ'ωγή; τής κυβερνήσεως ζαΐ τών ύπαλλήλων της. 
Τά εγκλήματα, τά όποια ό τοιοΰτο; νόμο; οφείλει νά. περιστείλη αύστη- 
ρώ;, πρέπει νά περιορισθοΰν εί; τάς εξής κυρίας κατηγορίας' ά) τά ζατά 
τού ιερού καί άνευθύνου προσώπου τή; 'Ύμετέρας Μεγαλειόνητος ζαΐ τής 
βασιλικής οικογένειας τής Έλλάόος*  β') τα ζατά τών ξένων ηγεμόνων καί 
κυβερνήσεων, γίλων τής'Ελλάδος' γ') τά πρός κοινόν σκάνδαλον ζατά τής 
δημοσίου λατρείας χαί ηθική;· ό') τά τήν ανατροπήν τοΰ καθεστώτος πο- 

, λιτεύματος προκαλούντα- έ) τά κατά τής όιαόόσεως ψευδών γημών πρό; 
διατάραξιν τής ησυχίας τών πολιτών ζαΐ τάς ζαθαράς μόνον συκοφαν
τίας ζατά τής κυβερνήσεως τών μελών αύτής χαΐ τών ύπαλλήλων της ς·') 
τά προσβάλλοντα τόν ίόκυτιχόν βίον.

Ούόέποτε παραδέχομαι ύπό τάς αορίστους κατηγορίας τής ύβρεως, λοι
δορίας χλευασμού, νά έμποόίζηται ό ακώλυτος χαΐ όσον ένεστιν απεριό
ριστος έλεγχος τών δημοσίων πράξεων καί τής διαγωγής τών ύπουργών 
καί τών ύπαλλήλων των. Οί ύπουργοί προωρισμένοι άπό τό σύνταγμα νά 
καλύπτουν τήν εύθύνην τού ήγεμόνος καί νά τώ ήναι άσπΐς όιά τής ιδία; 
τοιν εύθύνης, όγείλ.ολοι νά δέχοινται είς εαυτούς τήν έξάτμισιν τών πολι
τικών παθών, τά όποια είς ελεύθερα καί συνταγματικά κράτη συνήθως ή 
δημοσία συζήτησις καί ή πάλη τών κυβερνητικών ιδεών προκαλοΰσιν.

Θ'. Θέλει ίσως φανή παράδοξον είς τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα πώς 
μεταξύ τών προτάσε'ών μου επιθυμώ νά Τήν έπασχολήσω χαΐ περί αντι
κειμένου οικονομικού, τό όποιον άψορα τά κοινά καθήκοντα παντός ύπουρ
γείου. Άλλά μέχρι σήμερον τοσαύτη υπήρξε δυστυχώς ή περί αύτό δλι- 
γοιρία καί περιφρόνησις τών σημαντιζο>τέρων συμ,φερόντων, τοσαύτη ή 
ένθάρρυνσις είς τραπεζικά; κερδοσκοπίας πρός βλάβην τούτων, ώστε ήθε
λα παραλείψει Ιν τών πρωτίστων καθηκόντων μου, έάν όέν έζαμνα λόγον 
καί περί αύτοΰ διά νά δώσω νέαν αφορμήν σκέψεω; είς τήν 'Υμετ. Μεγα
λειότητα, όπως έμβλέψ-ρ έξ ύπ’ αρχής σπουδαιότερο·) ύπ’ αύτού μετά τής 
κυβερνήσεως της, άποδιδομένης εί; τό ζήτημα τοΰτο τή; προσηχούση; α
ναλογίας.

Τό ζήτημα τούτο οέν είναι τά οικονομικά τής Ελλάδος ώ; πρό; τήν 
κατάστασιν τών όαπανών τού προϋπολογισμού, αίτινες έξαρτώνται έχ τού 
πατριωτισμού τού νέου ύπουργείου νά περιορισθώσιν έντός τής πραγματι
κής ανάγκης, άλλά σχετικώς πρός τούς δημοσίου; πόρου;, οίτινες 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 όέν συνεμερίσθην τό φρόνημα έκείνοΓν, οίτινες άποφεύγοντε; 
συστημ.ατικώς τήν τακτοποίησιν χαί κανονικήν άπότισιν τού πρό; τάς έγ- 
γυητρία; τρεις δυνάμεις χρέους μας, κρατούν τό ελληνικόν έθνος είς Οέσιν 
τινα έξαρτήσεω; απέναντι εκείνων, και είς είδος χρεωζοπίας άπέναντ 
τής Εύρώπης. Ή γνώμη μου ύπήρξε πάντοτε, οτι δαείλομεν ημείς οί ίδιο 

νά επιζητήσω μεν τήν οριστικήν ταχτοποίησιν τών τοιούτων σχέσεων 
νά οίζονομήσωμεν διά πάσης θυσία; ποσόν, τό όποιον νά φέρεται ταχ-^ 
χώς έντός τού ισοζυγίου τοΰ προϋπολογισμού, χρησίμευαν είς τήν άσ- ι 
καί κανονικήν έζτέλεσίν τών συμφωνιών μας.

Καθ’ όσον όέ αφόρα τό παλαιόν δάνειον τό συνομολογηθέν έν Λονόί> 
έν καιρω τού άγώνος επιθυμητόν ήτο, άν σήμεοον έπαρουσιάζετο περί 
τού βάσιμος τις έλπίς*  μ’ ολον τούτο φρονώ, ότι είμπορών νά γίνουν J 
κίμαί περί τραπεζικών συμφωνιών μετά τών Όλζανόών, είς τούς όποιο 
πρό έτών περιήλθον αί όμολογίαι τοΰ δανείου, ίνα συντρέξωσιν εί; σϋστχ 
5σιν τραπεζών έν Έλλάδι, έκ τών ύποίων μέρος κέρδους τοΰ περισσ^ο^ 
έκ τού έν Όλλανόία σχετικού τοζου, όπου τά κεφάλαια είναι ζαί πολ^ 
ζαΐ τά εύθηνότερα νά χρησιμεύση απέναντι τών παραχωρηθησομένων πρ9 
νομί'ων πρό; άπότισιν βαθμιαίαν αύτών. Ένω τοιαΰται συμφωνίαι δύν^κ 
ται νά δώσουν αξίαν τινα είς εκείνο, δέν ύπάρχει καί φόβος διά τό 
ριωρισμένον τοΰ είς τόν σκοπόν προσδιοριζομένου κεφαλαίου νά ύψωθρ^ 
ει; μεγάλ.ην αξίαν χρεώγραφα πρό πολλού άπολέσαντα πάσαν πράγμα 
κήν αξίαν. Ή αύτή δοκιμή δύναται να γείνη καί είς άλλα μέρη τής Eupej 
^ης μετά πλουσίων τραπεζιτών, ένω ήχ.ουσα, ότι τοιούτου είδους προγ*  
σεις είχον γενή χατά τό 1836 ζατ’ εύθεΐαν ύπό τών χατεχόντων τό ό*  
νειον 'Ολλανδών, άλλά δέν είσηκούσ,θησαν.

Έξ όσων εξέθεσα περί έλπιζομένων μετά τών ’Ολλανδών η άλλου χρ^ 
τους τραπεζικών συμφωνιών διαπραγματεύσεων, καταφαίνεται ή άδιχΛ^ 
λόγητος ταχύτης, μέ τήν οποίαν ή τελευταία κυβέρνησις έψήφίσε τήν άν*.  
νέωσιν τού προνομίου τής ελληνικής Τραπέζης έπί 25 ακόμη ετη χαΐ 
χρέωσεν, άν όχι έχ τών μενόντων είς τόν νομοθέτην δικαιωμάτων πάντ^.. 
τε. άλλά τουλάχιστον κατά τήν θέλησίν της τό μέλλον τής Έλλάόος πχ. 
ραχωρήσασα άφθονα προνόμια άνευ άποζημιώσεώ; τίνος, άλλά πραγρ^, 
τική; ειρωνείας ώ; πρό; τήν παραδοχήν τών γεωργικών τραπεζώυ. Τοιαΰ. 
τη διαγωγή παρουσιάζεται τοσούτω μάλλον αξιόμεμπτος, όσω πρό όύο 
μηνών έπισήμως κηρύττεται ή μεταβολή τοΰ ύπουργείου, τό όποιον ώφε(. 
λε νά μή άποπερατώσ·ρ τοιοΰτον νόμον περί τήν λήξιν τής έξουσίας -Ου 
θετόν ώς φανεράν δυσχέρειαν διά τό άντιχείμενον τοΰτο τό νέον ύπουρ. 
γεΐον.

Καθ’ όσον αφορά τήν έκκαθάρισιν καί ταχτοποίησιν τών έσωτεριχζ,, 
χρεών, τών έπί τού άγώνος πρός τούς γενναιόφρονας κκί φίλ.οπάτριδας σ.- 
γωνιστά; συστηθέντων, οίτινες έθυσίασαν τάς καταστάσεις των είς τόν βω. 
μον τής άνεγειρομένης πατρίδος, καθίσταται καί αύτη απαραίτητος, «, 
θέλωμεν νά άνορθώσωμεν τήν εθνικήν πίστιν καί νά φανώμεν εύγνώμον^ 
πρό; τούς εύεργέτας τής πατρίδος, όπως εύρωμεν καί είς τό μέλλον μιμ^. 
τάς τούτων. Τακτική καί εύσυνείδητος έκκαθάρισι; θέλει τά περιορίσει^ 
αληθείς αριθμούς, ή δέ δοθησομένη αξία πρός νεκρά κεφάλαια θέλει προα. 
διορισθή άναλόγως τών μέσων τού έθνους πρό; ταχτικήν άπότισιν μετρ^ 
τόκου έπί άναγραφέντος παγείου εθνικού χρέους.

Τοιουτοτρόπως δυνάμεθα μόνον νά συστήσωμεν τήν δημοσίαν ήμώ, 
πίστιν, ώστε νά όυνηθώμεν πάντοτε νά εύρωμεν πρόχειρα καί εύθηνά κε
φάλαια πρός άνάπτυξιν τών εθνικών ήμών πόρων καί πρός οικονομία 
εκτάκτων αναγκών, τάς όποιας έκτακται περιστάσεις ενδέχεται νά γεν- 
νήσουν.

Ταύτα είναι, Μεγαλειότατε, τά ζητήματα, τά όποια ύποβάλλω εύσε- 
βάστως είς τήν σπουδαίαν σκέψιν καί μελέτην τής Ύμετέρας Μεγαλειότη
τος- έκ δέ τής εντελούς, έλευθέρας καί ειλικρινούς παραδοχής αύτών έξαρ- 
τάται το νά δεχθώ νά ύπηρετήσω τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα καί το 
έθνος μου εις τήν θέσιν, είς τήν οποίαν μοι έκαμεν ή'Υμετέρα Μεγαλειό
της τήν ύψηλήν τιμήν νά μέ προσκαλέση, ύποσημειοΰμχι επομένως μετά 
μεγίστου σεβασμού.

Έν Άθήναις, τη 12 ίανουαρίου 4862.
Τή? Ύμετίρας Μεγαλειότητος ταπεινότατος καί ευπειθέστατος υπήκοος

Κ. ΚΑΝΑΡΙ1Σ.Ό ^ημαρ^ος Έρμουττόλιτων, ό γνωστός διά top πα
τριωτισμόν, συνάμα δέ και διά τά συντηρικώτατα αυ
τοΰ φρονήματα, Εκδοτο τήν Εττομένην προκήρυξιν, ής 
τήν άνάγνωσιν συνιστώμεν τοΐς ττάσιν, ιδίως δέ τοΐς 
συυ/πατριώταις αυτόν.

'Ο λαός τής 'Ερμουπόλεως άποόοκιμάσας τά μέχρι τούδε εκβιαστώ 
'ς κυβερνήσεως μέτρα καί τήν τών αδελφών ήμών άλληλοσφαγίαν εν 
χυπλίω, έπέδειξ-ν ένόπλως τά αισθήματα του ταύτα συμγώνω; μέ τό 
νταγμα, άναθέσαν είς τόν πατριωτισμόν τών Ελλήνων τήν τήρησίν του·
Τό όημοτιχόν συμβούλιου παρεόέχθη διά σημερινή; ποάξεώ; του τά 

αισθήματα τή<. πόλεως, καί συνελθόν σήμερον έκτάτως έπεδοκίμασεν έπι
σήμως τήν εζφρασιν ζαΐ τά αισθήματα τού λαού, έχλέξαν έπταμελή επι
τροπήν πρός οιεύθυνσιν τής πόλεως ζαΐ τής ασφαλείας αύτής, λαβοΰσσι
πάντα τά πρός τούτο μέτρα.

Πλήρης τάξις έξησφαλίσθη ύπό τά πατριωτικά αισθήματα τή; έπιτρο- 
τιή?, ατινα συμμεριζόμένος καί ό δήμαρχος Έρμουπόλεως σάς τό ίναγ· 
γέλλει ευχαρίστως.

Σύνελθετε, συμπολϊται. είς τάς κατοικίας σας καί είς τά έργα σσς' 
διατηρήσατε ζαΐ ύμεις αύτοϊ τήν δημοσίαν τάξιν, καί άς ήυ.εθα βέβαιοι, 
οτι ό "ϊψιστος αγαπά τήν πατρίδα. Δοξολογία θέλει ψαλή έχ μέρους τού 
κλήρου είς τήν πλατείαν τής πόλεως ταύτης.

Συνελθωμεν πάντες, ινα όοξάσωμεν τόνΎψιστον καί ευχηθώ μεν ύκιο 
τοΰ μεγαλείου τής πατρίδος ήμών.

Έρμούπολις, τήν 28ην φεβρουαρίου 1862.
Α ΔΑΜΑΛΑΣ.

Έν τή άΧληΧογραφία τον ev Παρισίοις άνταποκρι· 
τον τον 'Εωθινόν Τ αχυδρόμου αναγίγνωσκα" 
μ€ν τά Επόμενα'

Αι ειδήσεις, αίτινες άφίχνοΰνται ενταύθα έξ Έλλάόος, καί τοι άντιφ«- 
τικαΐ, διότι ούδεμια αξιόπιστος εϊδησις όη^Βοσιεύεται ύπό τής ελληνική 
κυβερνήσεως, άποόειχνύουσιν ούχ ήττον άριδήλως, οτι ή στρατιωτική 
πανάστασις όέν κατέπαυσεν είσέτι, ζαί ότι ή έπανάστασις έπεχτείνεται. 
Έν Μονάχω πιστεύουσιν, ότι ό βασιλεύς καί ή αύλή θά άναγκασθώσΐ νλ- 
φύγωσιν, άφοΰ όέν φαίνεται ούδεμια τών προστατίδων Αυνάμεων πρό
θυμος νά πέμψγ τώ βασιλεϊ "Οθωνι στρατιωτιχάς δυνάμεις, όπως πολι- 
μήσωσιν υπέρ θρόνου, οστις κατεχόμενος ύπ’ αύτού θά άπαιτή εΐί 
μέλλον μόνιμον ξένην ύπεράσπισιν. 3Ανταποκρίσεις πολλαί ανταλλάσσον
ται μεταξύ τών μεγάλων Δυνάμεων περί τών ελληνικών πραγμάτων, 
μανθάνω, ότι ζατά μείζονα πιθανότητα θά έπιζρατήση ή πολιτική 
μή έπεμβάσεως, καί έν περιπτώσει καθ3 ήν ό βασιλεύς μετά τής οιύλίί 
ήθελε φύγει έξ Έλλάόος. Δύναμαι όέ νά προσθέσω, ότι ενώ αί επίσηρ0< 
εφημερίδες τών Αθηνών άναφέρουσιν όριστικώς, οτι οί ύπερασπιζόμ^01 
τό φρούριον καί τήν πόλιν τής Ναυπλίας εύρίσχονται είς μεγάλην απο
ρίαν, ίδιαίτερχι άφ' ετέρου ιπιστολαί διευθυνόμεναι πρό; τήν Σ ε μ 
φ ό) ρ τή; Μασσαλίας έπιβεβαιούσιν, ότι ή έπανάστασις πολύ άπέχει από 
τοΰ νά παύση, ζαί ότι σχεδόν όέν υπάρχει βασιλικό; στρατό;. Ό αντα
ποκριτής όέ τής Σ ε μ α φ ώ ρ διαψεύδει τά τελευταία έπίσημα τηλε
γραφήματα, τά σταλέντα είς Παρισίους.

Printed by Joseph Clayton, 17, Boiivcrie-strcct. in the Precinct® 
Whitefriars, in the City of London, and published by Charles Brad 
bury, at the Office, 14,York-street, Covent-Garden, in the Parish 
St. Paid.—Lon don. Thursday March 27? 1862
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
(ADVERTISEMENTS.)

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΗΝ ΒΟΥΤΗΚΤΠΝ

C. Ε. ΗΕΙΝΚΕ,
ΥΙ10ΒΡΥΧΙ0Σ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

79, Great Portland St. Londc-r.
Ειδοποιεί τούς ίδιοκτήτας πλοίωνt εμπό

ρους, πλοιάρχους κτλ. κτλ., οτι πολλαί £<λ- 
τιώσείς έγένοντο έν τω καλύ/ · μάτι < η; κεφα
λής καί τή λοιπή ενδυμασία ιού |3,ι Γηκτοο, ήν 
γέρων δύναται νά μένη όσον πλζιότ&ρον θέλει 
έν τώ ύδατι, προς έξαγω^ήν πραγμάτων, 
σπόγγων και μαργαριτών έκ ιού βυθού τής 
θαλάσσης, πρός δέ τούτος η ?ός κατασκευήν 
θεμελίων λιμένων ή γεφυρών προς επισκευήν 
αύτών.

Ο ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ 

ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ 1861 ΤΟΥ ΟΥΑΙΤ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ.

’Εθεωρήθη ύπό περπίου διακοσίων ιατρών ώς ή άποτελε- 
σματικωτέρα έφεύρεσις εις τήν θεραπείαν τής έντεροκοίλης. 
Χρήσις χαλύβδινου ελατηρίου, πολλάκις επιβλαβή έχοντας 
αποτελέσματα, δέν γίνεται' είναι απαλόν υπόθεμα περί τό 
σώμα δεδεμένον, ένώ ώς άνθισταμένη δύναμις υπάρχει τό 
προσκεγάλαιον καί τό π ρον ο μιούχον μ ο
χ λ ί ο ν εύκολώτατα καί εγγύτατα προσαρρ.οζόμενα, ωοτε 
ούδαμώς φαίνονται' δύναται δέ τις καί κοιμώ μένος νά φ*ργ·  
Ίίεριγραφήν δύναται τις νά λά.βη άμα αιτήσει, καί ό επί
δεσμος άποστέλλεται διά τού ταχυδρομείου, άν άποσταλή 
πρός τόν έργο στασιάρχην Mr WHITE, 228, Piccadi'jy, 
London, ή περίμετρος τού σώματος, δύο δακτύλους κάτω

θεν τού ισχίου.
Τιμή έτεροπλεύρου επιδέσμου 16τ., 21., 26σ. 6<L καί 31σ. 6ύ.
Τιμή αμφιπλεύρου 31σ. βό*.,  42σ., καί ξ)2σ. 6<?.
Τιμή ομφαλικού έπιδέσματος 42σ., καί 52σ. βδ.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΔΙΑ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ, χτλ.

Δι’ έξογκωμένας φλέβας καί διά πάσας τάς εξασθενήσεις καί εξογκώσει 
τών κνημών, έξαρθρώσεις κτλ. Είναι πορώδη, λεπτά καί εύθηνά, καί 
φοροΰνται ώ; τά συνήθη περιπόδια. Τιμή 4σ. 6ο., 7σ. 6., 10σ. καί 16σ 
έκαστον.

JOHN V HITE, έργοστασιάρχης.
228, Piccatilly, London

ΩΡΟΛΟΓΙΑ BENSON

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

Τά ωρολόγια στέλλονται πανταχοΰ δι’έξόδων τοΰ ώρολογοποιού 
Αιεύθυνσις 33 καί 31, Ludgate Hill, London Ε. C.

Τίαραγγελίαι δύνανται νά σταλώσι καί πρός τόν X.

J. F O BRIEN, 33, Bronipton Square.

JOHN GOSNELL & Co. (πρώην Price & Gosnell
ΪΙροσκαλοΰν τήν προσοχήν τού κοινού εις τά ακόλουθα μύρα-

Tab JOHN GOSNELL & Co., αί άρωματικαί βρύσεις, πιεζόμεναι έχ· 
φέρουν γλυκυτάτην ευωδίαν.

Τού JOHN GOSNELL & Co., ή διύλισμένη λεβαντίς συνιστάται διά 
δωμάτια ασθενών καί ώς ή καλλίτερα καί γνησιωτέρα τών όσων έξ άν- 
θέων. γίνονται.

Τοΰ JOHN GOSNELL & Co., το γνήσιον καί μελανόν σαπούνι τού 
Ούίντζωρ είναι οικονομικόν καί παλαιόν. ’Εξαλείφει τήν κοκκινάδα καί 
σκληρότητα τοΰ δέρματος, καί καθιστά, αύτό λεΐον καί λευκόν.

Τοΰ JOHN GOSNELL & Co. Εύγενέ; άρωμα είναι τό εύγενέστερον—
Το ΕΥΓΕΝΕΣ ΠΑΧΥΜΕΡΟΝ (πο/ζάαα) συνιστάται διά τήν ευωδίαν 

του καί τήν τής αύξήσεως τής κόμης έπιρροήν του.
Τό ΕΥΓΕΝΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ διαγημ. ώς τό καλλίτερον καί μαλακτικώτερον
Τού ΓΑΡΙΒΑΛΔΙΙ Π ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ είναι τό έκλεκτότερον μύρον.
TrD JOHN GOSNELL & Co. ή ^ύμ.η διά τούς δδόντας είναι ή καλ- 

λ^έρα όλων τών κόνεων, ασπρίζει τούς δδόντας, προστατεύει τον σμ.ά/.- 
τον καί δίδει ευωδίαν εις τό στόμα.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΒΑΦΙΙ Τ.νΣ ΚΟΜΗΣ βέβαια νά σχηματίσει κάθε είδους 
μελανού ή μαλί φυσικού χ; ώμ.ατος. Δέν βά,πτει τήν κόμην καί ό'εν έχει 
δυσωδίαν.

Τού JOHN GOSNELL & Co. προνομιούχος βούρτσα ταυτοχρόνως 
παστρεύει καί λαμπρύνει τήν κόμην.

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

ΤΟΙΣ ΕΜΠΟΡΟ1Σ KAI ΠΑΟΙΟΗΤΚΤΑΙΣ.
II α ρ ι σ ί ω ν καί Λονδίνου κ α θ ρ ε π τ ώ ν κ α ί ο ί κ ι α κ ώ ν 

επίπλων έργοςάσιον, 398 και 399, Oxford-street, London W. 
συστηθεν τό 1822. Ό CHARLES NOSOTTI προσκαλεΐ τούς έπιθυμοΰντας 
νά. έπιθεωρήσωσι τά κεχρυσωμένα οικιακά έπιπλα άρίστης κατασκευή^ 
συ»ιστάμενα έκ καθρεπτών τοΰ τοίχου καί τή; τραπεζης παντός εί'^ίυ; 
τραπεζών διπλών καί μονών, κωμών, καθεκλών, γραφείων, κορνιζών 
εικόνων, ανθοδοχείων, κτλ. κτλ. Τό κατάστημα τοΰτο άπέκτησε μεγίστην 
φήμην διά τάς άρίστας ποιότητας τών πραγματειών του. Οί πλοιοκτήται 
ιδίως ογείλουσι νά έπιστήσωσι τήν προσοχήν των έπί τών επίπλων τού 
καταστήματος τούτου, κατασκεύαζαμένων πρός στολισμόν τών αιθουσών 
καί δωματίων τών πλοίων. Είσοδος, 398 καί 399, Oxford-street. W. 
’Εργοστάσιον, 3 καί 4, Great Chapel-street, καί 102, Dean-street 
Διαταγαί πρέπει νά στέλλωνται πρός τόν ΚJ F. O'BRIEN, 3 Bronipton Sq. S. W London
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Ο ΣΙΜΩΝ ΙΩΝ \Σ, 

δεκαπενθήμερος έν Λονδίνω.

— "Ηλθε ; Πού να μην είχεν έλθει! Καί ποΰ ήτα
νε τόσον καιρόν ;

Ό αναγνώστης έννοεί βεβαίως, ότι, «ό ττοΰ νά μην 
έϊχεν έλθει» είναι ό ταπεινώς ΰποσημειούαενος' αλ
λ' έχει ΐσιος και περιέργειαν νά μάθη, τίς ό έρωτών 
καί ό καταρώμενος.

«Δεινόν ή αμάθεια καϊ πολλών κακών τοϊς άνθρω
ποι; αιτία"η ιίπεν ό σοφός, καϊ είχε δίκαιον, μα το 
ένας είναι ό Ερμής! Μικρά μεν, ασυγχώρητος 
όμως θά ήτο άιιάθεια τό ίϊγνοεΐν τόν Μικρόμέγαν.Άλ
λ ό περί τύπου νόμος δέν μ αφινει να τον ονομάσω. 
Λοιπόν ;...................

Λοιπόν. Ό άνθρωπός μου εχει καί δέν έχει ηλι
κίαν, 'έχει καϊ δέν έχει ανάστημα, έχει καί δέν έχει 
κεφάλι, έχει καϊ δέν έχει καρδίαν, έχει καϊ δέν έχει 
γλώσσαν, έχει καί δεν έχει γενεια, έχει καϊ δεν έχει 
π α ρ ά δ ε ς' άλλ’ έχει οίησιν αλαζονίαν, υπεροψίαν, 
ματαιότητα καί άλλο τι θήλυ αγαθόν άγαθα αμοΰ 
πάντα πέντε ! Τούτον, διά τό ασκανδαλιστον, θέλω 
ονομάζει τοΰ λοιπού, τό Ν τ σ α ή λ ι κ ο, ή τό A ν η- 
λ ι κ ο.

Τώρα τόν γνωρίζετε.
Άλλ’ έάν έχητε καί ημείς περιέργειαν νά μάθητε 

«ποΰ ήτανε ό ίοΰλύί σας τόσον καιρόν, ο σάς λέγω, 
ότι ήμην εις τό άλλο ημισφαίριου' εις τάς 'Ομόσπον
δους χώρας, έν ωτ ι κ άς τε καϊ χωριστικός, έν
θα μετέβην εμπορικών υποθέσεων ένεκα. Θά με έρω- 
τήσητε ίσως, μέ ποιους έξ αίτιόν ήμην; Αποκρίνομαι, 
ότι ή/ιην έ ν ω τ ι κ ό ς μέ τούς ένωτικους καίχωρι- 
στ ι κο ς με τούς χωριστικούς, κατά τά συμφέροντα 
τοΰ εμπορικού οίκου, (ονλίαν έπαζίως ϊιντεπροσώπευον) 
άς άε ποτέ έποίησε, ποιεί καί ποιήσει το εμπορίαν. 
Ένωτικός καί Ανθενωτικός τής Αμερικής είναι πράγ
μα β.βαίως λίαν διάφορον τοΰ Έλλην καί Τούρκος 
τής Ευρώπης' καί όμως, πας όστις ετυχε κατ' αύτάς 
νά έπισκεφθή τό Συναλλακτήριον, Boyal Exehenge, 
κα τήν εμπορικήν λέσχην τί/ν επικαλουμενην Βαλτι
κήν, Baltic, είδε βεβαίως τήν χαράν έκχεΐλιζομενην 
άπό τών όμμάτων τών εμπόρων, όταν τό νεον τουρκι
κόν δάνειον έτιμήθη καί έδοξάσθη ! Ό εις συνεχαίρε- 
το τόν άλλον' χειρες δεξιαί συνεθλιβοντο μετά χει- 
ρώυ δεξιών ή προσετρίβοντο πρός χεϊρας αριστερός, 
είς δείξιν, ιϊπόδειξιν καί έπίδειξιν ιϊφάτου ευδαιμονίας! 
Τό δέ Α ν ή λ ι κό μου έβεβαίου, ότι οί Τούρκοι ήσαν 
τίμιοι άνθρωποι, καί ότι πάντοτε καί πανταγοΰ έπλή- 
ρωσα.ν τά χρέη των, ενώ οί απελεύθεροι "Ελληνες ά- 
παυστως επικαλούμενοι τήν Κυριακήν προσευχήν λέ- 
γουσιν, «άφες ήμΐν τά όφειλήματα ημών.» Δέν θα έ- 
θύμωνα τόσον, έάν τό Ανήλικο είχε νά κ ά μ η 
εις τό τουρκικόν δάνειον' άμε πώς να μή θυμώση κιι- 
νείτ, όταν τό ά κ α κ ο δέν εχει μηδε άσπρο ; ας κου
ρεύεται.

Ηλθον φίλοι μου είς τό Λονδίνου καί διέτριψα 13 
ήμ ":ρας' έπαθα, είδα καί ήκουσα περισσότερα, ιϊφό,τι 
εις όλην μου τήν ζωήν, τώρα που ζώ 28 χρόνια. Τί 
πρώτου ι α σίϊς ειπώ ;

Πρώτον μεν έκουευσα είς εν σπήτι τοΰ μεσημβρινού 
μέρους τής πόλεως, έν οόω λίαν περίβλεπτοι καί πε- 
ρια:ομ'.υτ), εάν οΰχϊ διά τά πλούτη καί τήν περιοπήν 
τώυ ένοικοΰντων, τουλάχιστον διά τήν καλλονήν καί 
τήν τρυφερότητα τών ένοικουσών έν αυτή. Ή οικοδέ
σποινά μου, Άγγλίς αμιγούς αίματος οΰσα, διατηρεί 
είσέτι χαραητηρι~ικα μαρτνροΰυτα ετι καϊ νΰυ τήν πρό 
τριάκοντα μαιών σαξωνικήν αυτής περικάλλειαν' μει
διά γλυκύτατα δεικνύουσα ιιπομεινάριά τινα πις-ών 
όδόντων, ώυ τά μεταξύ διαστήματα, παρό'.ιοια έπάλ- 
ςεων ενετικώυ φρουρίων, έκπέ μπουσιν ενίοτε ςαγόυας 
δρόσου αβρώς θιγουσών τό προσώπου τοΰ συνομίλου 
αΰτής. Ή άργυρόεσσα αυτής κόμη υπήρξε ποτέ ξαν
θή, οι δε υπόλευκοι οφθαλμοί της ήσαν άλλοτε ύπο- 
κι ανοι. Με εβεβαιωσεν, οτι έν τώ οίκω αΰ-ής θέλω 
ευρ.ι πάσαν περιποιησιν, ότι εσομαι λίαν, λίαν κο μ- 
φ ο ρ τ ά μ π λ (ανετως), ότι, ώς πρός τά έξοδα, είναι 
λίαν ρ α ι ζ ο ν ά μ π λ {ευσυνείδητος), ότι οΰδέν άπερ- 
ι·ά είς τον λογαριασμού τών ξένων αΰτής έ ξτ ρ α (έκ
τακτον), οτι το καθάρισμα τών υποδημάτων συνυπά- 
γεται είς τό ένοικιον, καί τα χειρόμακτρα, καϊ τει προ- 
σώφ-ια, καί αί σινδόνες, καί τά λοιπά λινά είσϊν είς 
βάρος αΰτής. Ινα δέ συιιπληρώση τήν μαγείαν, μοί 
ιιττευ, ότι τό πρώτου πάτωμα τής οικίας αΰτής κατοι- 
κ.ϊται προ δύο εβδομάδων ύπό τίνος Κυρίας λίαν ρε - 
σπεκταμπλ (άξιοτίμου). Ι'ό τελευταίου τούτο δε 
λεα ρ διηγειρε την περιέργειαν μου' ήρώτησα αΰτήν 
τι ει νοεί ά ξ ι ό τι μ ο υ λέγουσα ; καί μοί άπεκρίθη, 

< αύτη εχιι άμαξαν, ιπποκόμου καί θεράποντα γαλω- 
ΐ'ΰφόρου !» Εμαθαν κατόπιν, ότι έν Αγγλία πας ο έ- 
χεου χρήματα είναι ά^ιότιμος, άδιάφορου τό πώς έκέρ- 
έησεν αυτα, είτε ώς η συγκατοικός μου ρεσπεκ- τ α /ι π λ, είτε ως ο προξευητης τοΰ υίον τουρκικού δα
νείου, είτε τέλος ο>ς το Ανήλικόν μου.

Κατέλυσα λοιπού εις του οίκον τής Κ. ’Όλδφροτ, 
ένθα διέτρι-φ·α εβδομάδάς ολοκλήρους δύο. Τίρν πρώ- 
την ημέραν τά πάντα ήσαν έτοιμα, καθαρά, άνετα. 
Τήν δευτέραν έξέπεσαν κατά 30 τοϊς 0 (), καί έ- 

θλασα όλους τούς κώδωνας τής οικίας καλών τ>)ν αεί
ποτε καλού μόνην καϊ αηδέποτε έρχομενην ϋούλην. Ή 
τοΰ ά. πατώματος σύνοικός μου έποίει κρότον ιϊνυπό- 
φορου άνω τής κεφαλής μου, καϊ συχνακις μέχρι με
σονυκτίου {ενίοτε δέ καϊ μετά τό μεσονύκτιου)' οί ΰπη- 
ρεται αΰτής επαιζον μετά τής υπηρέτριας όλην τήν η
μέραν πρό τής θύρας τώυ ισογείων ύωματων μου' τα 
μουσικά όργανα, τά κυρίως λεγάμενα όργανα, ή τρο
μερά αύτη μάστιξ τοΰ Λονδίνου, έιπό τής 9 ης πρωινής 
μέχρι τής I I ης εσπερινής ώρας ιϊπαύστως ήχουυ προ 
τώυ παραθύρων μου' οί πλανήται πωληταϊ ιϊΰιαλει- 
πτως διαβαίιοντες τήν οδόν καϊ άδιαλειπτώς βοώντες 
έγκωμίαζον τό ποιόν τών εμπορευμάτων αΰτών' αι ίι- 
μαξαι ιϊδιακόπως διαβαίνουσαι έσειαν τόν οίκου καί 
έτάραττου τάς ίάλους τών παραθύρων καί τα έπϊ τών 
έπίπλωυ σκεύη, άτινα συγκρουόμευα πρός άλληλα 
ποικίλους ιϊνεπεμπου φθόγγους' ή δέ Μίσσις ”ϋλδ- 
φορτ τρις μεθυσκομέυη τής ημέρας τρις παρωξύυετο, 
έκραύγαζευ, ύβριζε τούς πάυτας, καί ήπείλει πάσας. 
Έάν προσθέσωμεν καί τήν όξυτάτην φωνήν τοΰ σκύ- 
λακος αΰτής καί τήν διαπεραστικήν κραυγήν τοΰ πα
παγάλου της, περιεγρά-φαμεν μικρογραφικώς τήν κα - 
τοικίαν μου, ήτις, πρός τοϊς άγαθοϊς τούτοις πάσιν, 
έχει απέναντι καί τόυ κώδωνα έκκλησίας τίνος σημαί
νοντα έπί ήμίσειαυ ώραν καθ' εκάστην ημέραν, είς σω
τηρίαν τής ψυχής τοΰ κτίτορος αΰτής. 'Ομολογώ έν 
καταυύξει χριστιανική, οτι έγώ βέβαια δεν έδεήθην 
πολύ υπέρ έιναπαύσεως τοΰ κεκοιμημόνυυ, ίσως ύε, έν 
τή ιιγανακτήσει μου, πλεονάκις τούναντιον έπραξα.

Γράψε, ιϊυ ’μπορείς, Κυρ Γίμω !
Τέλος ελειξευ ή εβδομάς καί ή Μίσσις Όλοφορτ 

μοί επεμψε τόν λογαριασμόν μου, έπϊ χάρτου εΰγε- 
νοΰς, διά τής αείποτε μαγειρείου άποζούσηςΰπηρέτιδος 
Σάρας'—Ένοικιον, 30 σελλίνια'—γαιάνθρακες, 8'— 
φώς, i·'— πλυστικά χειρομάκτρων, προσωψιων, κτλ. 3' — !') προγεύματα, ί ί' — 7κις τσάι, lOj — ελαίου 
σαλάτας, 2 — λεμόνια, I \'— μουστάρδα, 1'— λ αδ ο- 
ξειδοπίπερο (seasoning.··*),  Γ;- — πλυστικά τών 
παραπετασμάτων τής αιθούσης, 2'— καθάρισις υπο
δημάτων, 1’—ξυλάρια διά προσάναγμα, IV—3 κα
φέδες, 3 σελλίνια. Τό όλου, ί λίρας, 3 σελλ., 3 πί- 
ναις, ήτοι ! 16 περίπου δραχμάς, ρ.ή λογιζομενων τοτυ 
έξοδα·,υ τοΰ γεύματος, άτινα είς τό εΰθηνότατον τών έν 
Λονδίνω ξενοδοχείων, άποτελοΰσι τοΰλάχιστου 30 
δρειχμας.

Ή. λεπτομέρεια αύτη δεν είιαι ανωφελής τοϊς μη 
είδοισι τήν τερατώδη ταύτην πρωτεύουσαν.

"Εκαστος έννοεΐ, ότι ίδιου έγέο τόν ενσυνείδητον τοΰ
τον λογαριασμόν τής Κ. ’Όλδφορτ άνεβύησα και λα
βών έρυθροΰυ μολυβδοκόνδυλου ιϊφήρεσα παυτα τα 
περιττεύοντα' ιιλλ’ ή Κ. 'Όλδφορτ μαθοΰσα τού
το εισέρχεται άκλητος είς τήν αίθουσαν μου, ρίπτει 
ένώπιόν μυυ τόν λογαριασμόν της καί θεΐσα τιμ> αρι- 
στεραν ανάστροφου έ·κί τού αριστερού Ισχίου, κτυπά 
δια. τής δεξιάς στυβαροις έπϊ τής τραπέζης μου καί 
κραυγάζει' «έάν ήσαι εΰγενής, θελεις πληρώσει !» (ii Yun are gentleman, λ οη shall ρην/) Δέν έβράευνα νά 
έυθυμηθώ, ότι είμϊ εΰγενής, καί έπλήρωα α tis' χρυοά, 
αργυρά καί χαλκά νομίσματα. Έδωκα τάς λεγομέ- 
νας ν ό τ α ι ς, τοΰτέπιυ, ότι αναχωρώ τής οικίας' άλ- λ’ ώφειλον δυστυχώς νά διατρίψω, κατά νόμον, καί 
έτεραν εβδομάδα, καϊ ο νόμος ένταΰθα είναι λίαν αΰ- 
στηρός κατά τών ξένων καί λίαν επιεικής πρός τούς 
έντοποίους............ . Ή οικοδέσποινά μου λαβοΰσα τά
χρήματα με ήπείλησεν, ότι θέλει με έγκαλεσει είς το 
δικαστηρίου, ότι θέλει με καταστήσει καταγέλαστου' 
μέ έκάλεσε γλίσχρον, έπαίτην, ψεύστην καί ουτιδα
νόν, διότι ούοεμίαν συμφωνίαν, ώς έλεγευ, έποίησε 
μετ’ έμοΰ έξαιρέσεως περιεκτικήν ! Τί νά κάμτ/ς ;

Πάντα ταύτα γινώσκουσι μάρτυρες εωρακότες τρεις' 
είς "Ελλην, είς ’Ιρλανδός καί. μία Άγγλις' {οέιχϊ ή 
ρ ε σ π έ κτ α μπλ σύνοικος, ήν είσέτι δέν είχον ί&εΐ).

Εν τή περιγραφειση οικία κατοικήσας καθ όλην 
τήν έν Λονδίνω διαμονήν μου, περιήλθου τήν πάλιν, 
είδον, ήκουσα καί έπαθα τά ανωτέρω μνημονευθέντα. 
ώντινα έρχομαι περιγράψων έν πάσει ειλικρίνεια καϊ 
ιιφελεία. Πολλοί τών μή είύότων τήν ’Αγγλίαν θέλου- 
σιν ίσως αμφιβάλλει περϊ τής ακρίβειας τών λεγο
μένων μου, άλλά πάντες οί έν αΰτή διατριψαντές είσι 
μάρτυρες καλοί και ουτοι αρκοΰσιν.

’Άρχομαι άπό περιέργου τίνος συμβάντος, όπερ 
σπάνιον έν Λονδίνω δέν είναι.

Εσπέραν τινα ψυχράν τοΰ μακαριό, τή λήίει μαρ- 
τιου έπέστρεφον είς τόν οϊκόν μου πεζός άπό τού Ά- 
στεως έρχόμενος. Κατά τήν λεωφόρου Πικκαδίλλυ 
και προ τής οικίας τοΰ λόρδου Γ/αλμερστώνος συυήν- 
τησα Κυρίαν τινα εΰπρεπέστατα ένδεδυμέυην καϊ λίαν 
καλώς ύπό τής φύσεως πεπροικισμέυηυ, ήτις συυή- 
θροιζεν εκ τού πεζοορομείου χαρτία διάφορά άπό τοΰ 
χαρτοφυλακίου της πεσόντα. Κύψας καί εγώ χαμαί 
έβοηθησα τήν γυναίκα καί υπηρέτησα τήν καλλονήν. 
Ή γυνή μοι απεύθυνεν εύχαριστήσεις και ή καλλονή 
μοι επεμψε μειδίαμα διά μέσου τοΰ καλύπτοντας αΰ- 
TijV ασπλάγχνου μελανός πέπλου. Φυσικώτατου, ίσως ύε καϊ φρουιμώτατου ήν, νά χαιρετήσω καί ι ά αναχω
ρήσω' αλλ ο σατανάς πού μ'άφινε! ήρχισα λοιπού 
συνομιλίαν, περιστρεφομέυην είς τόυ εξής ιϊπλούστα- 
τον καί συναμα ιιθωοτατον διάλογου,

— Εισθε βέβαια, Κυρία μου, ότι δεν έχάσατε J 
νεν έκ τών έγγραφων σας;

— Ναι, Κύριε, καί σάς εΰχαριστώ καί πάλιν 
τόυ κόπου σας. 1

— Τό χρέος μου. Κυρία μου·
— Οΰδέν χρέος, Κύριε.
— Χρέος μου σάς λέγω, διότι κοπιώ κατ' εντολήν
— Τί έυυοεΐτε;
— Ό μακαρίτης ό πατήρ μου άποθνήσκωυ μοι 

φήκευ έντολήυ νά υπηρετώ πάντοτε τας Κυρίας, κλ 
πανταχοΰ.

— Λοιπόν δεν μέ έβοηθήσατε έκουσίως ;
— Κατ' άρχάς, όχι' κατόπιν ναι' καϊ τώρα είμ) j 

τοιιιος υά πραξιο προθύμως ό,τι άν μέ προστάζη·^.
— Άλλ’ έάν σάς προστάζω νά μέ άφήσητε 

καλήν νύκτα;
— θά άπειθήσω, διότι τούτο δεν περιλαμβάνετε 

εις τ>)ν εντολήν τοϋ πατρύς μου.
— Ιϊρός ποιον μέρος υπάγετε, Κύριε;
— Πρός βορράν, πρός νότον ...... όπου ιιγαττ^. 

τε, Κυρία μου.
— Σάς έρωτώ πού διευθύνεστε πρϊν μέ συναντήσ^,
— Είς τήν κατοικίαν μου, προς τό Κένζιγκτον, άλλα ....................
— Καί έγιο πρός έκεΐνο τό μέρος διευθύνομαι.......
— Λοιπόν δυυάμεθα νά συμβαδίσωμεν συνομιλώ

— Εισθε Γάλλος, Κύριε ;
■— Είμϊ 'Ισπανός, Κυρία μου.
— fl! Ισπανός!
Καϊ ούτως έπιφωνήσασα η Άρτεμίς μου έτέθη fij 

κιυησιν παρασείρουσά με είς τήν όδόντης, ώς τό 
την μελιτταν. Ώμιλήσαμεν περϊ διαφόρων πραγμ^. 
των' περί παγκοσμίου έκθέσεως, περί βιομηχανία; 
περί εμπορίου, καί, ώς είκός, περϊ τουρκικού δανεί™ 
όπερ ή ώραία Άγγλίς κατεδικασε πληρέστατα, ywpjj 
κάυ υά σεβασθή τά τοσαΰτα καί τηλικαϋτα συμφέ 
ρουτα τίόυ έμπορων καί τοΰ Ά ν ή λ ι κ ο ύ μ ο υ μα§ 
Μισώ> τούς Τούρκους, μοί έλεγε' τούς μισώ διότι είναι 
βάρβαροι μι/ έχοντες έκ τοϋ ιϊΐ'θμώπου ειμη τήν ετα· 
υυμιαυ' είσι τοσαϋται ιιγελαι κτηνών κυλιομένων 
τον βορβορον τής άμαθείας, τής ιιγριότητος, τής άττα» 
θρωπιζούσης τρυφής, οΐτιυες θεωροϋσι τίρ' γυναίκα ά 
κτήμα τοΰ ιϊνομός, καϊ καθ’ εκατοντάδας νυμφεύονται 
συμβίας !

— Αλλ’ο Κ. Λαϋάρδος δεν φρονεί ούτω, Κυρία /»», 
και οι πλεϊσται τών έντιμων βουλευτών σας έπικμ- 
τοϋσιν αυτόν................. τούς Τούρκους εγκωμιαζοντα.

— Ό Κ. Δαϋαροος είναι νευροσπαστον, όπερ οι ί· 
πουργοί ημών έθηκαν είς τό εττι τών εξωτερικών i-ovf- 
γεϊον, ϊνα λίγη, όσα αυτοί σεβόμενοι εαυτούς δεν 0· 
νανται νά είπωσι' νά κατηγορή ή νά έπαινή έκείνας, 
οϋς οί υπουργοί, ουδέ νο κατηγορήσωσιν ιϊτιμωρητί li- 
νανται, οΰύέ νά έπαινέσωσι, χωρίς νά γεινωσι κατα/· 
γελαστοί. Δέν είδατε, Κύριε, ότι ο κόμης 'Ροΰσαά 
απει'ρυγε να λαλήση περϊ Τουρκίας προχθές, καί αφή 
κε τόν Λαϋάρδον; . ....................

— Καϊ πόθεν όρμώμενος ό .Ααύάρΰος άΐ'αδεχ«Μ 
τοιοϋτον αισχρόν ρ ώλο ;— 100,000 λίραι στερλιναι. . .— 14λλ’ υι βουλευταί ; . ... .

— Ολοι εΐ'διαφερονται ΰλικώς 
καιρός νά άποχωρισθώμεν, Ιίύρΐι 
την τι/ν ΰιεύθυνσιν.

-—· Καί έγώ τι)ν αΰτήν πορεύομαι ουον.
— Καλά, πλήν πρέπει νά ιιποχωρισθώμεν.
— Διά παντός, Κυρία μου;
— δυϊ'άμεθα νά ένταμωθώμεν πάλιν.
— Δύναμαι άρά γε νά σΐις έπισκεφθώ; είμϊ άνθρΟ" 

πος τίμιος' οι Κύριοι γυνεϊς σας δέν θέλουσι ι νσα/Χ" 
στηθή ποιοϋι τες τήν γνωριμίαν μου.

— Είς τίμι οικίαν μου ί>έν δύνασθε νά ίέλθητε, ιινΡ 
κρίθη μειδιώσα ή Άρτεμίςμου, άλλά δυνάμεθα να<η 
ναντηθώμεί’ ανριον είς τούς κήπους τοΰ Κένζιγκτον·

— Ευχαρίστως ! είπέτε μοι μόνον είς ποιον μερ0^ 
και κατα ποιαν ώραν.

— Είς τάς δύο ώρας, περϊ τήν μικράν θύραν τ® 
Κουήρς 'Ρόδ, έάν δεν βρέχη.

— Άλλ’ έάν βρέχη; fl
— Τότε γράψατε μοι είς τήν διεύθυνσιν Μ. Π. *fl  

όφφις, Λλεξάνδερ πλές. καϊ ε'ίπετέ μοι πότε δνικκν" 
νά υπάγετε είς τό αυτό μέρος.

— Ναι, ιίλλ’έιιν υμείς δεν εΰκαιρήτε; ’Ιδού 
κάμω μεν' γράψατε μοι καϊ υμείς προς Σ· Ι· Γ*  
αυτό ταχυδρομικόν κατάστημα.

ίσιος

.... Άλλ’ άνιι 
έγιο λαμβάνω άτ

Κύριε.
■— Είς τό έλεος τοΰ Θεού, ακριβή μου ΚυρίΛ· Μ 
Έχωρίσθυμεν ! καϊ εθεώρουν ΐγοι εξ όπισθεν 

περικαλλή άνθρωπον, θαυμάιζων τό κυκαρίσσιον 
τής σώμα, τα στευώς διά κυπασσίου έπενδεδνμ^Λ 
και τ'ην απολλωνιαδα αυτής κεφαλήν, την χαρΜ,βΚ 
σειομένηυ υπό τήν σκιάν μέλανος πίλου έρυθράβ 
ροντος ρόδα. Συντόμως ή έπάρατος τοΰ ΛονΜε? 
ομίχλη μοΰ άπεστέρησε τοϋ οράματος, κώϊ 
ρώυ είσέτι, έάν οπτασία εναέριος ή σάρξ εττ/γειοίβ 
ή άνθρωπος, ι’ιττήχθου οίκαοε. Ή ο'κοο.σποινα 
βόα, ή δούλη έγέλα, οί ΰπηρέται ύιεπληκτιζοντ^Λ 
σκύλαξ ΰλάκτει, ό ψιττακός έκραύγαζε, ό £ϊ·^0,ΓΤ·

* !/·αλλε πρό τής θύρας τό ανυπόφορου αΰτοΰ μπίιι- 1 
ρο.' τ° όργανον έπαιάνιζε πρό το>ν παραθύρων μου j

1' αιώνιον αΰτοΰ μπ ιο ύ τ ι φουλ σταρ, ή δε σύνοι- 
‘°ο~ ρεσπ έ κτ α μπλ, βραχύ τι πρό έμοΰ αναβάσα είς 
Χ0.'όπερώκ αΰτής δώματα έκτυπα, έκρότει καί έψαλλε 
^νάμι1· Καθεσθε'ις παρά τήν ιϊδεώς καϊ ιϊπαύστως 
^βουσαν πυράν τής εστίας μου (αί οίκοδέσποιναι δεν 

\,ι άφίνουν ποτέ νά σβύση. . . .) εγραφον τάς όλίγας 
•β του θέματος σημειώσεις μου, οτε αίφνης ερχεται 

έπίσκεψίν μου ό καλός μου φίλος Σ., πρός όν ύιη- 
γήθην τήν ιιβεντ οΰ ράν μου, ήν μετ' αδιαφορίας ά- 
κοίισας είπε'

___  Διηγήσου ταύτα είς τινα έκ το>ν μερών μας, μί) 
(λθόντα ενταύθα, καϊ θέλει σέ έκλάβει ώς μυθιστοριο- 
,,ράφον, ένω έοόί καθ' εκάστην τοιαΰτα συμβαίνουσι, 
β οΐ ένταΰθα παρεπιδημοϋντες συμπατριώται μας, 

·β·ι μονον δεν αμφιβάλλουν, αλλ’ έκαστος αΰτών δύ- 
^ται νά συί διηγηθή, τας Ιδίας αΰτοΰ τ ύ χας, προ 
τών όποιων ι) α β ε ντ οΰ ρ ά σου δέν είναι είμή τε- 
τριμμίνη τις καί άκακος συνάντησις.

__ Μά ήτανε ώραιοτάτη ή Κυρία, φίλε μου !
__ "Ολαις εδώ είναι ώραιόιαταις '
.— Μά ήτανε Κυρία καθώς πρέπει, έιληθώς ρ ε - 

τήν έπιστολήν αου άόκνως αναμένονταν. Με ξ ε χ α- | 
σ ε ν ή σκληρά! ο Θεός νά τήν συγχώρηση.

Μεθ' ήαέρας τρεις ιϊπό τής ιϊποτυχίας μου, εθετον, 
περί τήν 8ην εσπερινήν ώραν, τήν κλείδα είς τήν έξώ- 
θυρου τής οικίας μου, όπως άνοίξας είσέλθω είς τήν 
καλύβην μου, ότε παρά πάσαν προσδοκίαν ακούω έξ 
όπισθέν μου φλοίσβον μεταξωτού ένδύματος καί 
στραφείς ορώ Κυρίαν ισταμενην καϊ έτοιμον νά είσέλ- 
θη. Πιστός έγώ είς τήν έντολήν τοΰ πατρότ μου, α
νοίγω τήν θύραν, υποχωρώ), καϊ διά τώυ χειρών άμφο- 
τέρων άφωνος καϊ εύσχημων προσκαλώ τήν Κυρίαν νά 
προπορευθή.

Είσήλθεν εΰχαριστήσασά με διά κινήματος τής κε
φαλής, καϊ πρώτον ήέη έγώ έβλεπαν τήν ανωθι τοΰ 
οωματιου μου κατοικούσαν ρ ε σ π ε κτ α μπλ σύν
οικόν μου. Είσελθώυ είς τήν αΐθουσάν μου και συγ- 
κεντρώσας τάς πρώτας έντυπώσεις τοΰ θεάματος, έ- 
πλήγηυ ώς ι’ιπό κέντρου οίστρηλατηθεϊς, άμα άνελογι- 
σθηυ, ότι στενόν κυπάσσιον, μέλανα πίλον καϊ έρυ- 
θρα ρόδα, έφερεν ή πρό έμοΰ ε’ισελθοΰσα σφηεώδης 
νεάνις. Παραχρήμα τότε δράττω τον πίλον μου, βάλ
λω τά χειρόκτιά μου καί άνά τρεις τας βαθμίδας τής 
κλίμακος άναβάς, κτυπώ τήν θύραν τής καλής μου 
γείτονος. Κρατούσα είσέτι όια τής αριστεράς τον με
λανά αΰτής πίλον ανοίγει τήν θύραν διά τής δεξιάς 
καϊ ίεοΰσά με, αναβοώ'

— Ώωωω !........
{Ή. συνέχεια προσεχώς.)

ΠΕΡΙ ΤΩΝ νΐΙΟΤΕΑΕΣΜ ΝΤΩΝ ΤΗΣ
ΔΙ V ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1ΙΟΡΕΙΑ.Σ.

Ίΐ έττέοηα ττ,ι τιάτ,ηι^π.μίν.; ίπ'ι τε,; v.-j'/J-Vfiaiv.; τού Ά·γ.ν.το; 
ό'/ΐ'.ο; εν.'. ιτ,'Αε, ποώί'Λ'ε. πβ; ν.ττ-,γε·p‘r;t πω.τϊ; tiI-jt)
τι; Ά ώαταοάξ.ς τέ,·ι Tjrrfir, τι,; ν-τράίν.; νείμμια·), οϊί ιί-.ν.ι βι- 
βα*?,>ς  οείζω-J τε; έξ ν.ισ.-rj τιίπωι «ιιιτιιιΐν.; ΐ—ιγιιαμίιτ,;. Όττί- 

»·/'■>; ό ϊτα-λ.ττ,; ιι·ι χίχττ,ται ττ.) χν.-ν.ττιΐ'ϊΐι τν.όττ,χ τΐ,; αυ- 
σι/.f,; όγιιίν.; /.Άτι ώα~εαίν.ττΐΊ άτι παντϊ; συναισόέν.ατο;, r, Siv. 
τΑτ.ιιόιϊαωχ πιιιΐν. νπετμΧΖιτν.ι νπιτζϊ-ΐτυ.χτν. v.ziCi-jv. η ο,τι τά 
έξ αΖΛων τρίηωι μεταχαμιθε,;.

At συ/vat όπί-/ιμει «ίιϊ εν τι·ν. συ?ηοθ'?οόαω εττιιτάθτ,τχν ίι; 
αντίν'ίζιζι; χχτν. -ιό -ζίάνν; τούτου τΤ,; τιιζίν.; ει; ν.νθιι,-ι-j; ίπω; 
ιτ,τιτζ ·νγΐ'·>; ϊχεντα;, α/Χ εττ,ιζ'Ανμίντν ζχ τιό Tjvrfiiv; 0βον, 
καθ’ ου -χιίνιν οιίργιντν.ι τΐ.; ύττουόζου;· το νγ.ζτιν γντιχΐν ν.πι- 
τ·).ΐσυ.α τό τταρά τούτοι; ΤΓ,ν.εΐ',Αυ τ.τι αιγνιτίν. ν.ϋζτ,τι; τΐ,; ένεο 
γεια; τΐ,; χ.χιών.;· τούτο οτ είνν.ι άξιου παιττ/ΐ,; ζνιχ'χ τΐ.; όογα- 
ν.ν:ΐ,', !ό/.ν.ιτ,; τΐ.;, οι; γνωττίν, ίπιγίχίαίντ,; έκ τε; ζπα.νζι'ϊχ,ιιν.ίντ,; 
χΆ τγινρχ; Οιζταράξΐο,; τΐ; έυΐργΐία; τΐ.; χ'/ινΐν.;. "Λνθρωπι; 
ουτο>; ιΰαίσβετο; (χ.ν.ί τιι μΐ. έξ ν.νάγχτ.; ν.Ε/ν.τι; ΐ. άζ).οι; νιττ,- 
μν.τώ9τι;) υγίσταται όιχΈ'/μχϊι; τοτούτου; μιχριύ; τρόμου; χν,τν. 
ττν.7'χν —ιιείν.ν, χν.ί ιτιτζ καϊ έκ ττν.νττ, ν.ττ.').χυτ«ιν ν.ίτίιιν, ιΐιν έκ 
τού οξύ»; σζριγαού τΐ,; ν.τμχρ'χςΐ,;, έκ τΐ,; ρ.εταυκτίοι; από αιζκξτ;; 
εί; άζαξ-κυ, έκ τί; ύπερυαζζούον;; χινΐ,τζω; τΐ,; άιζάξι;; όπόταν ’ό 
ν.ιυ.ν. « 9 ίη κο ο αίυου 'J ι ά ττ ζ 3 ί οιο,» κτλ. τούτο 3'ε Tiu.:- 
ρχν μ.ιΟ' 'όμίρχν επανά).ν.μΖανϊμ.ζνιν, ϊ3ΐω; ϊτν,ν ί ύλΟρωπι; ίν τώ 
ιζε’αξύ ζρόυοι τί; πριιϊνΐ,; καί τΐ,; έτττζρινΐ; ποο-ία; έοασ/οζίται 
πειί τχ; ϋτο9ζσζι; αύτού, ούναται πραγαατικώ; νν. καταστρ έπι- 
6).αβέ;. Έν ποζζοι; τών παοαίειγαατων ,ίεβαιούται, ότι ί έπανά- 
ϊ.τ,φι; αντί; τών παζν.ών τί; χχιόί'χ;, ν.ΰζιν.έντ, χ.ατν. τζ τυ/μίττ,τχ 
καϊ ε’ντασιν παρεκίνετε ποζ’ζού; τών έ/ίντιιν ζτέσιχ είτιτΐ,ρια νν. 
τταραιτζ,ύωτι "ί; καύ'εα-ρινί; πορεία; πρϊν τί; ζίξεοι; τί; πζςρ'ο- 
9ζίτε,; ποούΐπν.ία;.

Ό κόπο; όέ ό έπόρενο; μετά τνιν.τ·τν.υ.:ντ,ν καί σν/νάκ·; έπα- 
ναζαρ.οανορ..ν·ι;ν σιό<;οοόοον.ίαν ίεωοτ,τέο; οι; σύνύ-τον αποτέζεταα

7.7.17. ~7.yrQf) lrjrjT‘Q'JZ ~ CQ7' >7./.ZOV7 '·>7 77.
fji7.^op7. τού σώυ.ατος όργανα. Συγζοοτ-troit έκ τώ-j συνί~ίΐ.ώ7 τού 
u.fjyfjGO ibi'j p.'jirJj οττως 7u>T4or.7&j7t καί έ/ταναγάγωσί τήυ ίσορρο- 
τ:ί7.ν τ^ς σττονίυλίζιζς στή).τ;; καί κ^ατήσωσι τή> ζΐΦαζήν ισόρροποι· 
ξ/. τώυ ίπϊ τού εγν.ΐγκίου καί τού νωτιαίου υ.υί'λού έν-υτζώσ-ου’ 
πρότΟζς καί τά έκ ττ,ς Επισπ-ύσάως καί κακουχίας πρό; εύρζσιυ τώυ 

. κατα).).ή)κου άααξώυ, καί τ<; συ/υί;; υοητικ<; συυτουία; οπω; έν 
oi'jop.i'jo) ^.οα/υτάτω /οόυο) έκτελδσ^ώσι τά άπαιτούριευα, καί 
τό σύυοζου τώυ περιστασΐοιν, ώυ η σΌν^ρορπ) τείνει άυαγκαίω; πρό; 
•ςάυτζτιτιν τώυ τε νοητικών καί σο>αατικώυ ίυυααεωυ. Αί σκ/^ΐΐ;, 
περί ώυ όιά δοα^έοιυ οΐϊΖαυο’Δευ, εΓ·>αι. 3είαίω; άρκούται ει; τυυα- 
γωγήυ τού περί ού ό λόγο; συρ.περάσαατος, καί έυτεύ^ευ ευκόζοι; 
ούναται υά έξ^γηύ/; ό αίγας· άοιύυ.ό; τώυ παρα^ειγυ.ατωυ, έν οΐ; 
κάτοχοι έτ^σίορυ είσιτ<οίωυ ^υαγζάσ^/ίσαυ υά παραιτη^ώσι τί; συ- 
ν<^Ξία; τίς καί/ηαΐοιυί; αακοά; ποοεία;. Καί αΖΓζ9ώ; ίσ/υρό; ύ 
ιτν.ργει τζροζ 'νή.'ΐ/ΌΉΛ ότι τν. ττρασ'/ΐοό’χ-^α είς
τ/}7 ϋγίεΐ7.7 ωγελήυ.ατχ έ/. ττ,ς 5ιν.τοι^τ,ς έυ τί Γ?απαυ^&>;
καί έπιζζ,αίο); έξαγοοάζουται 'ίιά τί; ρ.ακοά; κα!>·.;ν.·ριυί; ύι ί/.ρρ.'Λ- 
των τζοοεί·/.'.

Ιίερί τού ποάγρ.ατο; τούτου παοΐτίοΓ,σε τά εξί; άξια λόγου εις 
τώ7 7.αρυιρ7.1.ων ιατρών τού Λουοίνου*  «Όοοιποοώυ συ^/υά πρό τι 
υωυ έτών» είπε, «ίιά τού εις Βοάϊτου άγοντος σιίηρο'ϊρόαου συνεί- 
ΟιτΛ 77. βλέπω πρόσωπχ τινα υ.εταξύ τώυ τακτικώυ έπιοατώυ τί; 
ίίρβρ.έ^ης yp7'j.p.c,'.. Ί'σ/ατως ελαοου α^οραίυ πα).ιυ νά σι<?ζ;ροόρο- 
ρ,ήσω έπί ττ,ς αύτλ: γ.οαρρί;, και εντεύθεν απέκτησα ριεγάζηυ πεί
ραν περί τάς αλλοιώσεις άς έπ.γίρζι ό γ_ρ07θς επί τώυ έυασ/οΖου 
α-νωυ ανθρώπων, rjt*  ο γιυώσζω κατά πόσου πρέπει '/αποδώσω τίυ 
|3αθαιαίαυ ρεταοοζίυ καί έτεροίωσιυ είς τίυ ίλικίαυ καί τά; βιωτι- 
κά; ρ.ζρίρ.υα;· όυ.οζογώ έυ τούτοις, οτι ουδέποτε ειόου ταξιυ ανθρώ
πων τόσου ταχίοις ίζικιουα-'νην, όσον οί περί ών ό λόγο; έπιβκται 
μαίνονται ίλικιωθ-υτε; έν «ίιαστίαατι ολίγων έτών. Τήν παρατή- 
ρησι.7 αυτήν έποί^σα χ&’ρΐ; νά s^/ω σκοπόν νά ερευνήσω υ.’η^ε τότε, 
y/6'J'e ρ.ιτά ταύτα περ'ι τούτου. Ί1 άλλοίωσι; τώυ προσώπων τοσού- 
το τα^£?α ήτο, όλστε άναγκαίω; έπ/στησε τήν προσοχήν ρου. καί ό- 
γεΐ'λω υά όαολογήσω ότι ή έπιγευορέυη έντύπωσι; ήτο πολ/ώ οια- 
yopo; τής έκ το;ν τοιοότων συνήθων «ακοών πορειώ:/. ΙΙεριττόυ νά

απέκταμπλ.
.— "Ολαις είναι κ α θ εος πρέπει καϊ ρ εσ π έ-

κτ α μπλ.
’Απελπισία! ό φίλος Σ., γνωρίζει καλώς τόν τόπον" 

καταστρέφει πάσαν ήδεΐαν ιϊπάτην τής φαντασίας μου" 
όπόφασιν έχω σταθεράν, νά μή διηγηθώ είς αυτόν τό 
αποτέλεσμα τής αυριανής συυεντεύξεώς μου, καϊ πα- 
ρα’ίαλω υμάς, Κύριοι άναγνώσται, μήν ε’ίπητε αύτω 
τίποτε.

Δύο έσήμαινεν όιρας είς τό Κένζιγκτων Πάλας τό 
ώρολό '/ιον, οτε ε!γώ είσερχόμην διά τής μικράς θύρας, 
πρό τής όποιας θάλλει παχύκορμος καστανέα. Ό μάρ- 
τιος έμειοία κατά τ'ην ΐόραν έκείνην, ό ήλιος αΰτοΰ έ- 
φώτιζε τά πολύχροα ενδύματα τών περιπατουσών Άγ- 
ηλίδων, ή δε ΰγρότης τοΰ εδάφους ΰπεχρέου αΰτας {ά- 
κούσας βεβαίως) νά έγείρωσι μετριοπαθέστατα τά 
κράσπεδα τών ενδυμάτων των, ύφ' ό>ν διέλαμπον αί έ- 
ρυθραί αΰτών κρινολιναι, καί ένιοτε αί ροδόχροες αΰ
τών περικνημίδες, εις, διά συστολήν, δεν ονομάζω 
κάλτ σ α ις.

Έν τω μέσω τών περιπατουσών Κυριών άνεζήτουν έγώ, ιπτάμενος περϊ τήν θύραν, τήν Κυπάρισσόν μου. τό στενόν αΰτής κυπασσιον καί τόν μέλανα πίλον μετά 
τών ερυθρών αΰτοΰ ρόδων. Φεΰ! πολλαϊ υπήρχαν έκεί 
κνπάρισσοι, πολλά κυπασσια, καί πολλά μαΰρα. κα- 
πέλλα μέ κόκκινα τριαντάφυλλα. Πώς νά διακρίνω 
τήν μάγισσάν μου; Έίήτουν βοήθειάν τινα παρ’αυτής, 
θεωρών άσκαρδαμυκτεϊ τάς διαβαινούσας' ιϊλλιι κόπος 
μάταιος, διότι όλαι αι Άγγλιυες ve θεωροΰσιν άσκαρ- 
ίαμυκτεί.

Κυρία τις οπωσοΰν πλησιάζουσα είς τά τής Κυπα- 
ρίσσου μου δεδομένα, ύστατο ή έπεριπάτει βραδέως, 
μηδένα θεωρούσα, καί διηνεκώς χαμαί νεύουσα. Μά- 
την έθεώρησα αΰτήν, μύτην έμειδίασα' ή σκληρά άπέ- 
στρεφε τό πρόσωπόν της, ό>ς αν μοι έλεγεν' «έχε με 
παρητημένην'» άλλά τό εξωτερικόν αΰτής δέν ώμοί- 
αζε πρός τό τής Καλυψοΰς μου, διότι αύτη έφόρει έ- 
πενδύτην έκ μελανού βελούδου, ίόχροα πίλον καϊ λευ
κόν πέπλ ν. Έπϊ μιαν όλην ΐόραν διε'τριψα έν τή ιι- 
ηωνια ταύτη, καί ιϊπελπισθείς ειπήλθον είς τά ίδια, 
Ίράψας πρός τήν έπιλήσμ.ονα Σειρήνά μου επιστολήν 
λίαν έπιτιμητίκήν, παραπονούμενος καί μεμφόμενος 
την μή έκπληρώσασαν τήν εαυτής ύπόσχεο ιν Άγγλίδα.

Την έπιοΰσαν, περιέργειας χάριν έρευνώ είς τό τα
χυδρομικόν κατάστημα καί ευρίσκω έπιστολόν αΰτής 
τας αύτάς ιϊπευθυνουσάν με έπιπλήξεις καί «ανοίκειον 
τοΰ ιπποτικοΰ χαρακτήρας» εΰρίσκουσσν τήν διαγω
γήν μου. «Έάν δέν ιϊπεθάνατε, Κύριε, τότε οΰδεμία 
}>αλλη αιτία ήύύνατο να σάς έμποδίσρ....... Έπί μίαν
^επεριμενα όλην ΐόραν εις τό ώρισμένον μέρος καί δέν 
"ήλθετε !! κτλ.»

Πώς έξηγεΐται τό πράγμα τούτο ; Φεΰ ! ιδού τά ά
τοπα τών νυκτερινών γνωριμιών. Καί οί δύο μετέβη- 
μεν εις τόν τόπον τής συνεντεύξεως, καί οΐ δύο άνε- 
ζητΐ)σαμεν ιϊλλήλους' ούδ’έγώ έγνώρισα τήν Κυπάρισ- 
σον μου, οΰδ’ή Κυπάρισσος τόν Πλάτανόν της! "Οπως 
και άν έχΐ), τό γεγονός δέν μαρτυρεί υπέρ έμοΰ, διότι, 

φαίνεται, ή νεάνις έν τώ φωτί τοϋ γαζιού άλλον 
(ιφε Σίμωνα, καί άλλον έν τή λάμψει τοΰ ήλιου Ίω- 
νφ-ν. Καί όμως, οί εωρακότες μαρτυροϋσι, καί αληθινή 
ίσβΐν ή μαρτυρία αΰτόόν, ότι καϊ ό Σιμών καί ό Ίω- 

εύμορφοίείσι τήν όψιν. Έπικαλοΰμαι τήν ιδίαν 
υμ.ο)ν μαρτυρίαν, Κύριε συντάκτα τοΰ «Βρεττανικοΰ 
έτερος.»

Τώρα, ποιος τών δύο έζημιώθη, ή Κυπάρισσος ή ό 
φλατανος; Τήνλύσιυ τοΰ αβρού τούτου προβλήματος 
αί>ιυω είς τόυ Χριστώνυμον φίλον μου, όστις, ξένος 

ουτος ών, ξένον δέν τιθελησε νά είσαγάγη είς τήν 
,ΐσΧην. Ούτος έκ πείρας τά τοιαΰτα είδώς, δύναται νά 
^οφασίσρ τίς τών δύο ήθελεν όλιγώτερον ζημιωθή 

βκ άποτυχούσης γνωριμίας τής ’Λγγλίδος καί τοΰ 
βπανοΰ. Έγώ δέ καί πάλιν έγραψα πρός τήν Μ. II.Λ·α μή λαβών άπάντησιν έπί ημέρας δύο μετέβην 
7υ Τρίτην είς τό ταχυδρομείου καί εύροντήν πρός αΰ

εϊπω, ότι ποο-ΐζι άπό τού ενός άκοου τού Λονδίνου εί; τό ετεοου 
καταυαλισκουτ υ ϊτου ή καί αακρότερου θρόνον, οιότι, όι; παντί; 
οι'οατι καί άυαρυιβόλω; αετ’ επιστασία; παοετήο/ισαν ή σπουδή, ή 
αγωνία, ή οορητική κίυησι;, ό θόρυβο; καί άλλαι φυσικαί ένο/λή- 
σεις περί τήν σιύζροοροαίαυ προσιοιάζουσιν εί; τούτο τό ει^ο; τί; 
άπό τόπου κιυήσεω;, καί σΐ'^οο^οοαία έπί αίαν ώραν, ^ιαυυορέυωυ 
πεντήζουτα ριζίων καθ’ ώραν, είναι έξ ίσου καυ.ατϊ]οά ώς ήυ.ισεία; 
ήυ.ε'οα; όνοιπορία.»

Εί; τήν αξιοσςρ.είοιτου ταύτην ορολογίαν άνίρό; ετούτο; ολοκλή
ρου 'όίου π-ίραυ καί τυ^όυτο; πολλών εύκαιοιώυ πρό; παοατήρησιν, 
ποοσθετέου τά γενικά συυ.πεοάσυ.ατα πλήθους ιατρών, έξ ών τής 
γυιύρη; άναγκαίω; συρπεραίυορευ, ότι ή κατ’ ί^ιαυ πειοα καθωύή- 
γζσευ αυτού; πρό; παραπλήσια περιγευόρευα Τούτοι; ετι συνομο
λογεί καί ή κοινή πασών τώυ τάξεων τή; κοινο^νία; ίύ'εα.

Είς τήν έκ τή; πείοα; ^ιεγερθεισαν έυτύπωσιυ καί εί; τά δυσά
ρεστα επακόλουθα δυναυεθα ίσως υ’ άποδώσωρευ τήν σ<μαντικήν 
έλαττωσιυ πεοι τήν εκδοσιυ έτ/ςσίιωυ είσιτ/;οίωυ, καθαπερ δείκυυται 
έκ τώυ έκθεσεωυ τή; ’Αγγλική; κυβε,ουήσεω;. Κατά ταύτα; ό αοιθ- 
αό; τών κατά τό 1859 κατόχων έτζ;σίωυ είσιτ/ςοίωυ έυ’Αγγλία καί 
Ουαλία ή-ο 33,322· ένώ τώ i860 ήλαττοΐθ/; ιαν εί; 30,500· άρα 
έλαττωσις σχεδόν 5,000 έυ διαστήροτι ένο; έτους.

Οι όια τε τήν εύοειαν αύτώυ πεΐοαν καί τήν γνώσιυ τώυ έξεων 
καί κράσεων tojv άνθοώπ&>υ δεινότεοοι νά λύσωσι το ζήτ^ρα τούτο 
φαίνονται σχεδόν ό’ζογνωυούντε;. Καί αυτοί οί έξοχοι χειρουργοί 
οί ήττου έντόνω; έκφρασαντε; γυώρηυ περί τής έπηρεία; τής καθ'ε- 
ξιν σιδ/ςροδρορία; έπί τώυ ύγιών οργανισμών εύρίσκουσι νυν τήν 
οίκείαυ πείραν συνάδουσαυ τοΐ; είρηαέυοι;. Ούτω λ. χ. ό Κ. Ιίαρ- 
τρίγγ/;;, χειρουργό; έν τώ νοσοκορείω King’s College εκφέρει, τρο
πολογούν τήν άλλως ευνοϊκήν αύτού γνώρ/ςυ περί τού θέρατο; τούτου, 
τά έξή; ρεταξύ τώυ παοκδε'γράτων, έν οι; άπήυτ'/;σε διατάραξιυ 
λειτουργία; άποδοτέαυ εις τήν έυ λόγω αιτίαν: 1) πρόσκαιρου παρά- 
λυσιυ τή; ουροδόχου κύστεω; έξ ύπερευτο.σεως· 2) κεφαλαλγίας· 3) 

’ίλιγγου- 4) πρόσκαιρου σκοτοδινίαυ· 5) ανικανότητα ή ρά)λον αδια
θεσίαν πρό; συνήθη διανοητικήν εργασίαν. Έπί τέλους ιατρός τι; 
σπούδασα; πεοι τά τής διαοκεία; τής ζωή; σχετικώς προ; τά τώυ 
βιασφαλισχικών εταιριών συρφέροντα λέγει, ότι πάντοτε έρωτα τού; 
ρέλλουτα; νά άσφαλισθώσιυ άν εχο>σι τήν εξιυ νά έπιχειρώσι ρακρά; 
ποοεία;, τούτο δε πράττει ού/ι άφοοώυ είς τό έυδεχόρενου δυστυ- 
χηράτωυ, άλλά πεποιθώ; ότι ή ύγίεια είναι πολύ πιθανόν υά β'ια- 
φθη έπί τέλους έκ τώυ ποοειώυ αύτώυ, καί πάσα επιρρέπεια πρός 
νόσου υά έπιδοιση καί αύξηση. Όυοραστός τις λογιστής έπληροφό- 
ρησευ ήράς ότι ή προσοχή τώυ λογιστών τώυ διαφόρων εταιριών 
διευθύυθη πολλάκι; προς τούτο.

Ό Δρ. Δεβιλλιέρος, αρχίατρος τού ρεταξύ ΓΙαρισίωυ καί Αουγ- 
δούνου σιδηροδρόρου, ωφεληθείς τού ενώπιον αύτού εύρυτάτου στα
δίου παοατ-ηρήσεω;, άνέλυσε καί ήοεύνησε· ρετά πλείστη; όσης επι
στασίας τά νοσήρατα τών τήν εταιρίαν ύπηρετησάν tojv καί, εί και 
φαίνεται έξ έπαγγέλρατο; απολογούρενο; ύπέρ τη; εταιρία;, ούχ ήτ- 
του τά συρπεράσρατα εχουσι πολύ τό διάφορου. Ό Δο. Δεβιλλιέ- 
ρος, κατά ταύτα, εύρευ οτι τό δέκατου πέρπτου τώυ άρρατηλκτώυ 
καί θερμαστών ύπέφερον έκ παθήσε ου τού έγκεφάλου αυαγκαζουσώυ 
τούς άυθοώπους υά παύωσιυ έργαζόρενοι. Νόσοι δέ τών αρθρώσεων 
καί ρυώυ ποοσέβαλου περίπου τό τέταρτου τού όλου, καί συυίσταυ- 
το κυρίως εί; οσφυαλγίαν, παθήσεις τού νωτιαίου ρυελού καί ρυαλ- 
γίας. Μεταξύ δέ τών ουλάκοιν, έπιστατών καί λοιπών υπαλλήλων 
τώυ συυοδοιπορούυτωυ καί καθυποβαλλορέυων είς τήυ έπίδρασιυ τής 
παθητική; κιυήσεω; τού άορατο; περιγράφουται ίσάριθροι παθήσεις 
τού εγκεφάλου και τού υευοικού συστήρατος. Παρά τούτοις συρ- 
βαίνουσιυ ετι φλεγροναί τού έγκεφάλου καί τινα είδη νευραλγιών. 
"Ετεροι δέ ανεξάρτητοι παρατηρηταί έυ Γαλλία περιέγραψαυ πολλω 
Ρασιρώτερου είδη παθήσεωυ γινόαευα έκ τής σιδηροδρορία; καί πα- 
ραΓηρούρευα ρεταξύ τών φυλάκων.

Ό Κ. Ι\1αρτιυέτος περιέγοαψε κατά τό 1837 παθησιν παθαιυο- 
ρέυην ύπό τώυ ύπηοετών καί μηχανικών τή; άτραραξης ώς έπεται· 
«Το νευρικόν σύστηνα προσβάλλεται*  οι πασχουτε; γίνονται ισχνοί- 
τό σώρα ενοχλείται ύπό ξυσπασυ.άτωυ καί σπασρών καί ή διά
νοια έξασθευούται.» Είς τόυ Δρ. Μαρτινέτηυ τηλικαύτην έυ-ποίη- 
σαυ έυτύπο^σιυ τά είρηθέντα συρπτιύρατα, ώστε περιέγρα^ε ταύτα 
ώς συστατικά νέα; νόσου. Ό Δο. Δυσχϊένης άνήγγειλευ ώς άπατε- 
λεσρ.7. τώυ πεοι τήν ύγιείαυ τών σιδηροδοορούντωυ ύπαλλήλων ερευ
νών αύτού, ότι σ ή επί ττ,ς ύγιείας έπήρεια είναι κατ’ εύθύυ λόγου 
τή; διαρκεία; τή; υπηο&σίας.» «Τ1 επιβλαβής αυτή επήρεια» λέγει, 
«φαίνεται έκ τή; έπισήρου άπωλεία; ζωτική; δυνάρεω;· έκ τής ά- 
πωλβίας τή; ακοή;, τών ρευρατικώυ παθήσεων, ιδία κατά τό δεξιόν 
πλάγιον τού σώρατος· καί έπί τέλους έκ τώυ βαιώυ, συνεχών, καί 
έρρ.όυωυ αλγηδόυ.ωυ, τώυ συυοδευου.ευων έκ σηραυτιζή; αίσθήσεω; 
άδυναρία; καί αίν.ωδία;, τής καθιστώσης τό δαδισρα καί τήυ 6ρ- 
θόστασιυ έξ ίσου όδυυηοάς. Σηρειώσεω; άξιου είναι, ότι ένεκα τώυ 
συνετών π.οοφυλαξεωυ καί τής ρή ύπεορέτρου έργασία; οί Γάλλοι 
ύπηρέται τώυ σιδηροδρόμων ύποφέοουσι πολλώ ήττον τών "Αγγλων.

Έυ τοϊς σιδηροδρόροι; τού ήυωρένου βασιλείου τή; Μ. Βρεττα- 
νία; ύπ·7.ργουσΐ7 ύπερ τά εϊ/.οσι διαγόρα έπιτηδεύρατα, ών έκαστον 
συγκροτεί ίδιου έργου. Εί; ταύτα ασχολούνται περί τά; 100,1)00 
αυθοννπων, έυ οι; ύπάρχει πολλώ υ.είζωυ αοιθρο; ασθενών καί υπέρ 
τόυ ρεσου όσου, ή ό,τι παοά ταϊ; λοιπαϊ; ταξεσι “ή? κοινωνία;.

Έκ τόνυ γινομένων έοευνών παοά πασών τώ7 ρεγαλονυ σιδηρο- 
δοορικώυ έταιοιωο έπείσθησαυ/ ότι ρόνον εκλεκτοί άυδρε; είναι αρ
μόδιοι ποό; τοιαύτηυ ύπηοεσίαυ, καί ότι ρεταξύ τώυ επίλεκτων τού
των έπικοατούσιυ άτυχώς αί ειρηρέυαι δειυαί υοσοι. Ινα άντεχη 
ποο; τάς κακουχίας τή; σι^ηροδρορ.Γ/.ός υπηρεσία; ο άνθρωπος α- 
77.y7.Tt ού ρ.0707 εντελώς ύγιούς έςεως υά ήναι, άλλά καί ν ε ο ; τήυ 
ηλικίαν υά άρχηται τού ρργου. Ιίολλαχοθ-υ -ρρεθη, ότι άυδρες ύ- 
πέρ τά τοιακουτα ή πέντε κκΐ τριάκοντα έτη γεγουότε; άπεδείκνυυτο 
ανίκανοι ν' άνθέξο>σιν είς τούς σωματικούς καί διανοητικούς ρό
χθου; τών καθηκόντων αύτώυ· καί ότι αετά υ.7.7.ρα7 πεϊρ%7 αί έται- 
οίαι έδέησε υά περιορισθώσι λαρβαυουσαι ρόνον νέους καί ακραίους 
τήυ ύγιείαυ άυδρας. Τά έπιγιυόρευα αποτελέσματα έπί τώ7 αρ/ο · 
μέυων κατά τήυ μεσόκοπου ήλικίαυ τή; σιδηροδρομικής εργασίας, 
καθαπεο περιγράφονται ύπ’ αύτώυ τούτων τώυ ύπηρετούυτωυ, επι- 
βεβαιούσι τήυ ήδη ρυηρουευθεϊσαν παρατήρησιν. Τίλικισύνται τα.- 
/ίως. «Δέν δύνανται νά ύποφέρ/>σι, πονοκεφαλούσι, καί ά^ε σβύσε 
γηοασκουσι» κατά τήν γραφικήν έκφρασιυ ερπείρου μηχανικού α-
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ΟΙ ΕΛΕΤΘΕΡΩΤΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ται τ;

Λ . Λ

Ο ΠεΡΙ ΓλΜΟΥ ΝΟΜΟΣ LN I ΛΑΛΙΑ.— Τ

ηλιαία

7TCG j!z

οιασκ

Π ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΥΣΟΝ.

Βαυαοού

οιουτοι 77-οω κ ^ωτογοαωικρ.

ΕΝ ΛΑΓΕ

αοιοαζόου.

JivKUiv και 
f-kt;
'ttc.r-H ~pj·

πουυοια
Χειοοκοο

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΙ- 
ΣΤίλΝ.— Τέλο

Ποό-δοο;
/Τ06Ϊ

-co; ζ

Αιά

των τ.αυτα και
ov/t,j ει; του ζ,·ττάσας 

τό τεω:

18ό7 έυ Παοισίο»

πά« 
«σιν «ί

Λ)

«ύ a, 
θί 

Κζαρενδο>ν, ό ζόρδο;

αετα τό τεζ
9ου έπί τό αύτό έυ τη αύΟούτη "Εξετεο

,ηουαρο, απευύυυύεισαυ προςί- 
ι; πολιτϊία.ε; έζΐίυαι; καταργ-ΐτβ 
> διαβζτροιωυ καί οτι τού ζοιπ« 
ί άπέρχεται εί; ή άπό τάς Tbwp 

Πολιτεία; τής'Αμ.ερι/.ής ελευθίοως χαί ααωλύτως. Πάσαι αί αοχό
τού τόπου είδοποιήθησαυ παοά. τού υπουν/ού Κ. Σήουαοδ πεοί η; 
χαταοφήσεονς τ&νυ δια^ας-ηοίων, ιυα υ.ή έαποδίσωσιυ ούδένα ούδα-

χουυ 7^ 
^,.υυ0' :

■/.ευθεοω
ΤΙ

μού βου'/όαευον νά. ίίσέλθη εί.

ϋ οι ί

α γαζζικα οιχα-στηρια tfspiJ 
τ:ω; ταύτης άπορρηυθιίτγ^ 
■δοίχευ απόφασιυ άπαφοο^

r: Γ.7.υ.ι/Ί ου

ΒΑΣΙΛΙΚΟΊ ΧΟΡΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΝΑΚΤΟΡΟΙΣ 
ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΑΜΗΣ.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ Τ<ΙΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ

αι

δπως τιχήσωσι

ΐτέλουυ 9έαυ
οοσ'ΔΤ.οι

ϋιαφόοωυ έπ αργιών

>aasooa και α:

εχάθηυτο έπί άναχλίυτρωυ

Ούσάοου.

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣΑΠΟΖΗΜΗ

εω σΖωυ τώυ σιδτϊροδρόαωυ τού Κοάτου;.
υου υουζευτού δέυ ίτεΟη εις ■^ηυο'ύοοίαυ.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΝ*  ΤΟΥ ΒΑΜΒΛΚΟΣ
ΡΙΟ

0 πθλλθύ ΟωτοΟίΧΐίου ηχουαυα

δίκη έό'ικάσ9ρ καί

όιατ:

ίί ό.)^

κατά οίζΣαζ^
ΧΜ

ΡΙΟΝ ΔΕ ΖΑΝΕΙΡΟ.
ΤΙ πρωτεύουσα της ϊ^ρασιλίας 'Ρίο Δέ Ζαυ'ιρο κειται επί ποτα

μού τού αυτού ονόματος, ευ τώ αυχώ χ-εγάλου τιυός κόλπου. Αί 
οίζιαι αυτή; είσιυ ό>ς επί το πζεΐστου λιθόκτιστοι καί πλευδόκτιστοι· 
αί οδοί στευαί μεν καί 3ορβορώδει;, άλλά καλώ; εστρωυ.έυαν δχει 
δέ πληθ~- ~ - -

»; έπί το πλεΐστου λιύόκτισ; 
καί 8ορβορώδει;, άλλά καλ*

ρ.εγάλτ; όδό;, ή καλούυ.ίυη 'Ρούα 
διακλαδούυται κατ’ όρθας γωνία
Zojv κατά κανονικά; άποστάσει: 
υου παρα την ό/βηυ, γαίυεται όλου από

gjv 77 α'ρτροποΖιΤΓζή είναι 
s τη όγΟη -Ατΐίυζται η ^υοί.
ΐ Δ·ρ-ιττο, αι δέ κατώτεοαι οδοί 
π αυτή;, ύποτεμυοαεναι ύπ' άλ- 
Τό βασιλικόν άυακτοοου, κείαε-

5 Τ Λ ΤIΣ ΤI Κ A I.
V01

υ δια- 
κα.9ώ;

tfrjri'^pV νοΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ. —’Εάν ό 
Π ._· αακοάυ χοόυϊκήυ περίοδον εί; ενδελεχή ενέργειαν εύρίσζε-

'' ' ■ ,?? έ^κεοαζο 
xyu r) — '. J 
; όλαι αι ζοιπί

' τήυ νευρικήν

ί αυτή jj 
νυ'ζό'ι ρτα της J 
Έοχεγόρτου,

υπήκοο; έυ ξί^

ήρίου καί αγορώσρ τόυ σ«·ετερισχόυ όνόρ^

άρύοον Τζ»;

υίυοικού

συζύυ

οικα
ΚΑΤΑΓΡ1ΙΣΙΣ Τ£1Ν ΔΙαΒαΤΗΡΙΗΝ εΝ ΤΛΙΣ ΗΝΟΜΕΝΑΒ 

ΙΙΟΛΙΤΕΙΑΙΣ ΤΗΣ αΜεΡΪΚΙΙΣ. — Ύ> λόρδο; Λαϋου;, πρεσβαΛ 
έυ ται; Ήυωα. Πολιτεΐαι; της 'λαζοιζης eife

Ό0\
:ρχίζ·ι υά

ικανόν διά. τήυ τελείαυ διατροφήν τού

,-j rjyjf)or.\ro'j. Τούτο είναι : 
καί της άνοίβαία; χοήσε·.): 
θοωπί'τη δύναιζι; καταλλήλ

της αρυ.ουια; τή; ε- 
.’ζεοών τού σιόυ.ατο;. 
7, οοηΟ-ϊ ποός συυτη-

υ.υουσι ποο; άλλά κα9

γύυ καί τή; ίοχυοοτέοα; κράσεω;. ΤΙ 
ότι αί σωρ'.ατν/.αϊ καί πυ-υυ.ατικαι ά- 
διαδε'χ^υται άλλήλα;, ούσης επιβα

ΟΒΕΛΙΣΚΟΙ.
τ’ αογά.ζ ήγ·ί.

γοαυ.

γμ.εϊα. της τζ/υης γοησίμΐύουτα συναμα 
ευ αι: συνήθως έκτίζοντο η εί; μυημηυ 
προσώπου η συιυβάντο;, όπερ ηθίλου 

εί: τούς μετα'/ενεστίρους. Έστολίζουτο 
•ωυ έκγοαζόντοίν τόν λόγον ή τόν σκο- 
Αιγυπτο; επληθευ όοελίσζοις, οίτινες

ησο:υ πυ.υτες μονόλιθοι καί πολλοί έξ αύτών μ.ετ·7.ομίσθησαυ ΐΐς *Ρώ-  
υηυ καί άλλαχόσε. Οί δύο ιζέγίστόι όυελίσκοι ήγέρ9τ;σαν ύπό τού 
Σεσοόστοιδο; έυ Τίλισυπόλει, ωυ τιυοιυ τό ύψος ητο 180 ποδών· άμ- 
©ότεοοι δέ ούτοι αετερεοθησαυ ύπό Λύγούστου εί; ‘Ι'όιμηυ. Οί "Αγ
γλοι Οέλουτες νά τιυ,ήσωσι την μυημηυ τού -σχάτω; άπο9ανόντο; 
πρίγκίπο; Αλβέρτου, συζύγου της Γόασυίσσης Βικτωρία;, οστι; ένε- 
ύύχωσε πζοισσότεοου παντός άλλου τά; τέχυα; καί έπιστήυ.α; καί 
πρώτο; εδωκε τήυ πρωτουουλίαυ π-.οί άνευΞοσ-ω; κρυστάλλινου πα-
λατίου καί συστάσεο); ά).Ζ·<).εύνού;
1831, συνεισγεοουσι συυδοοαά; εΐ; 
τοιούτου άυδρό; καί υί/ρι. τούΊζ αι ■
σούυτα.ι εί; 42,0'10 )ιρ. στεοζινών καί ότημίραί ό άριΟυ.ός αύτών 
αυξάνει. ’Αλλ’ rjyipOr, ύυ.ίσως τό ζήτηρ.'Λ τί ρ.υηυ.ζϊου ν' άν*γερ9ή  
καί ή /Βασίλισσα '-οωτηΟεϊτ'Λ υ άπο^α.υΟη περί τούτουείπευ, δτι 
ζπιΟυυ.εϊ ρ.ουό).ιΟο: όυε).ίσ7.ος υύ. κατασκευασΟή εί; υ.υηυηυ τού συ-
ζύγου αύτή; καί στηΟη ευ "Αϊδ πάοκτυ, 
κρυστάλλινου παλατιού τώ 1851. Κα 
επιτροπή, Ινα γρουτίση περί της αυ-yit.

■ιαν

πουοοί

Ίοις qj pOGO'j τ
Ο7.ιτ·ο οικιών, αζλά καί υίζια 

αι έπεκτείυεται διά της άν 
π',οοευηαότες την ήλικίαυ

Ο/ίω;

μ.ήθζιαυ τοσούτωυ στου.ά-οΕν. Κατά τήυ πι 
παρίσταται θέαμα άζιοπαραζήοητου ευ τη 
άγόρά. τού Λονδίνου, ένθα οί ν.ηπουοοί γεί1 
στέζλουσι ταύτα έκ τών έξο/ώυ οιά. τώυ σ<

ιλεω:

ληθη

ΙΙΤΗΧΟΛΟΓΙα 1Ν ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΟΥαΛΛΙΑ. — Αί πεοί

•ί Ε?. 0 0

ν άττοδούό εί; τήν εζρτ;ξιν τού άαεοικαυίκοΰ ττοΖς 
ρεασε ρεγάλας τό εν.-όριον καί τήν /3ιου.η/αυίαν 
καί Γαζζία; καί /όιάδα; εργατών άγησεν άνευ ε 
Ιην ιανουαριου 1861 καί 1862 ό άοιύαό; τών π:

τών συλλεγοριευο^υ 
τους τούτου καί τ

απο

Κατά

αμα /.αι ασφαλής· η 
μόνου μιλίου πλάτους, 
τριών χαί τεσσά,οωυ 
ύπό παρεμοεοληαέυο^υ 
δ ιαφόρωυ καυουο στοιχιώυ 
σπαρμένος ό λιμήυ. Τί έυ 
μου καί μέοουζ * ή; πόλεοι: 
φρουοίου, ύποτίθησι δέ τόυ

0αλάσσ·τ7; είσοδο; εί; αύτόυ είναι
προς 

μιλίοιυ.
ραΟΐΟΚ

■ρα·

έλή&θη

ΤΙ πρό; δεξι 
ή αετ’ αυτήν τριοροωο; το ?νου. 

Τά προς δ-ζιαυ πλο
πρός άοιστεοάυ δ'· 

ι ό υαύσταθαος, τά 
/.ά καί όλκάδε; τή; 
ιι εί; ορμητήρια πρός δεξιάν καί

αυ.ίσω:

ρά, χίσιυ ύ'Λου; 7000 πσόώυ, αί οε επ αυτόύυ ατραποί άνίογ^· 
ει;^υ·^ο; 3000—3600 ποδών από της επαραυείας της Θαζασ 

οε υπό τούς πρόποδα; αύτών ραιυομέυη ξ-ηοά είναι η τή- υή

0-

Ο π).τ;δυσαό; τώ. κατοίκων ταυ Ί’ίον καί τώ. παοαστ’ίων αύτον 
ei; 300,000 ί 350.000, συ^.-ρό.^κ καί τών ίαύ'ων. 

μη Si κα^ε-^κοπζ-ί; έίρα το 'Ρίον κκί ?ίακ έκζαγικού σννί- 
ύριαν εΖ-ι οτ ττοζζά crurzzovf.-.i κκταττζ..·ν-.ζ . . .... ...

ορία;
9;

'/αί γώοας

Τ; υ,εγαζρ &'/*-■

γλίαυ, 7.7.1 
ίνα

ιυαι η χαλ

ώ Μ 77-
εί 077 α Συ ύ τ ο ρ ι, αναγγέλλει

νης ετα.ιρία.ς ζαι ε/.Οίτ-ι όποϊα καί όπόσα καλά Ού.
εις του τόπου εν.ΐϊυου καί όποια προβλεπουται κε'ρδτ? διά τού.

ίΙΦΕΛΙΑΙΟΣ ΔΙΚΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΡίΙΝΛΣ ΚΑΙ θΕΑΤΡΟΒΛ- 
ΑΙΟΝΑΣ.— Το παρελθόν σαββατου έδεκάσύη ευ τι.υι ^ι·/,77τηρί.ω τού 
Λουοίυου ^ί.7.ηΊ ης τίνος τό αποτε'Ζεσαα, υοαίζοαευ, συαφέοει ν' άυα- 
γείλωαευ εί; τούς Οεα.τροϊυας ν.α.'ι Οεατρο^άαουας3 ίνα υ.η έυ όαοία 
περιπτ'Λσει, ητις συχυάκι; συιζβαίνει, έοίζωσιυ άλλήλοι; καί καταυ-
'ώσιυ ει; τά δικαστήοια

Οεωο-ΐοις τού
οουαοίου έυοικίασέ τινα;

ένοικιασδεισώυ έδοώυ 
ετά τώυ λοιπώ;υ 9εα: 
ου υετά τό τέλο; της π

■ον άπόδειξιυ ©έρουσαυ του άριθ- 
διά τήυ εσπέραν έκείυρυ , on 
οβαν.όυο)υ φίλων του ζυθασευ ζις

:·υραι, αζζ ο ευαγ^ 
τειδή ov.oj; ό 0-ν:

33
πά;

δει;

?χει δίκαιου, κα9ώ:
;υ αυτήν 9ά ειχευ ιδίαν· διότι, όταν τ<; έυοικιάζρ 
ω δεάτρω καί πληρώτο αυτήν, ο θεατρώνης οφείλει υ

τ-ζου; της προιτης πατ,'^ς υ.ό 
άδικου καί καταδικάζεται εί:

ο :ο τι.

ο»;, ητις ητο 
εις ψυλάττου

α:

ευα όώσωσι ααοτυοίαυ.
u, Έκαστο; θεατοώυη. 
νόμου; και καυουισαούς 
ϊίς τό βεοτΓσάυ του. Εί;

9:ωοείοι; εδοι 
£fαν της παρα

μίαυ ή ούο
αζζ GO:

ρυήσεις ω· 
ΐΓ77θίαυ, ά- 
:αξειδιώτΒ{ 
νοόνων«

7.ραι μετά αεγαζωυ ζαταογνζσωσι το συστη 
τινα όποια /.αί όπόσα έαπόδια παρουσίαζα. 
πρώτη ή \\γγλϊ'α ευνόησε καί πρώτη εδωκ: 
παρά.ίύει^μα της χαταργησεοις.

Ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ.— Εί.«ι zrav ίυσαρ:στο>«;ίβ

αβαίνει, ύττό διαρκούν 
■ού άοχζ,^ού τή 
: τά; ϊταοαιζικοοτ/οα;

τρο;
•ύπό

0J.

σίκίατ, καί πάντοτε προσ.γουτα. υά έυδίδωβ 
ίδιοτοοπία; καί δια9έσει; τον. Όπόΐ» 
πόνων ατρύτων κερδίζ·^ τόυ άρτον τ» 

\ωη του είναι τό μόνου εοεισαα της otzoyivs^. 
ίστοται υά ύπο/ωρη αύτη ποΛαυις εις τάς ίάβ· 
; ή οεοαρυμυ.ίυη -/ίυαλή του καί τό κατα^)·^ 
•υρικόυ σύστηυ.α, ρίξουν αύτόυ ασθενή 7.ν.ιάΐ 
νου πρός εςα/.ολουθήσιυ τού εο'/ουτου. Άλλ’έ'/*

■κείνα;, κ 
καί κακό

ΐίκχοόυ

Χ7.Θ' 7.Ζ 0

/ατα^ρο/Οιζωυ στ,υβροπως τά έκζεζτδ- 
ό γεύαα, καί κατόπιν τά^ όπολοα;^ 

: του παοαττιοεΖ τάς κινήσει; του πά?«>
'έυ τολμώσι υ 
'κ?ίυου, τό όπι 
ν.αι,λ.γω τά:

lrf
> του 

αυτός μετά pi-'l'r 
στης -ύζυθεριότητος σ/.ορπίζζι τά γοήματά του εί; τά σγαιρι^^ 
καί -ίςίργ-ται τ9 φθινόπηοου εις περιο^ίας άγίυωυ -ήυ ^υοτ5Ι' 
κογέυειαυ του εις τόυ άτεοπη καί υ.ουοτουου ατύτης υιόν, fl·^1 κ

χατατ>θθυη

ύγ’ ης παταλααοαυν/^'· j 
υσίυ του, κοιί πώς /.a^^tpr 
υά ύπε-ζψζό'^ουυ τού 

οάτωο της
πος δέ τοιούτος ύπήν.οός μου. Δέυ ?.ποεπζ υά ^ο-λίαάιτη την μ^' 
γα ; Αύτη ηθελευ εΐσθαι ή ‘καταλληλότερα τιμοιρία 3ι αάτάα' διό·1 
ούυατνί. ποτέ ό τοιούτος υά άτσθαυθη^ ό,τι πας τις άλλος π?ρι^· 
ρ,ας άςιας ήθελε θίωμ,ησει ως την οαουτάτηυ τώυ ποινών ούυ^^ 
λέγω υά αιηθαυθη την ευτελή «λ.λεηλιυ τή; αεταξυ αύτού 
zavjvzoyj τέκνων του ευ.πιστοούυτ,ζ καί ποα'?υ.ατικζ; στοο'/η-')

τταιόια;

11

α:

Όάυουτα εί:

9ά αίσ9αυύή

r.A’i’

Ότε σ'λ)αα ααθ' ύπερ 
ποός διαυογ;τι.κήυ 

^ίσωυ.ευ καί ενισχύω 
'^'/.να.υίρ^'μ^ την άπαυ 
ί·Λϋ: ύτ7ερ?α·)>ό.ϊω: έρ 
ρασι; χοραγίΐτΜ, τν. : 
Ρ'.ίτνι· τί; ύγκι.ί; ίί 
pei ίξ:.σΟ=.οϋ., r.'M i 'p 
‘-,ά-Μ ~ν·’. ά.αγκαί«; “

ΠΘΡΗΣΚΕΙΑ. — Ί1

αι. ί. καί δΐάθεσΐ:

ό σύστηυ.α διά τοοτης ν.αί ύπν 
/.υ υζυοικήν δύναυιν. "Οταν δΐ

ζαί ή Θρησκεία επέρχεται έυ τω ρ.ίο 
uov, ίυα ποοαυαγγεί)ρ ύρ.ιν διαρκ'

δυσπ-εύία

οττο; ·πι τεζου; καθίσταται ανίκανο;, ιυα 
όσείς προς 7U'JTrlprl'TVj τό; υγιεία; του. 
ό Λευκόϊον άναφύεται αεταξύ τό; χιόυο; 
gj; ποόδοον.ο; τού ρό'^οο, τοιουτοτρόπως 

ύ εκ τώυ π·αύ/;'ζάτων καυΟ- 
οο;, καθ’ ό ό Ζααττρό; ήλιο;

ΣΚΕΤΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ.— Έγνώριτ 
ίχοεωκόπζισε καί ούτιυο; τά έπιπλα έδηνο: 
wro; τήυ κοιτίδα τού τέκνου του, το λεΤζυο·. 
τυϊηθίυτα, ^/υτε δάκρυα, άπελπιζόγευο; δι

■αονίαυ παντός έ'/'/βρ'7ου η πνευ· 
73 είναι η πενία έ'/.είυη, ητις σό

οστι;

ό ρ.ίλ).ου του. Ί’πάρ- 
ί-σαν τά ύπάοχοντά 

άλλ’ ζύρου '/.αύύιτίρ'Λυ ρ.ου- 
ςυ.ύ.τωυ τώυ ωαιδοώ; ρ.ετ’

τύ.οΰσιοι έθισαν την υ.άχαιοαυ της ο/υηρίας καί άσωτεία; εί; τά; 
χείοα; τών τέκνων των, ατινα αύζηθίυτα κατέστησαν ανίκανα πρό; 
πάν τι, πλήν τού υ.εθύίΐυ καί άσωτεύειυ. Πόσον λοιπόν ιύλο'/ημευη 
είναι ή δυστυχία, ήτι; άπαλάττει τά τέκνα τών κακών τούτων εξεωυ,
ai-τουσα αύτά εί; τόυ σκληρόν άλλ' άγαύόυ κόλπου της πτωχεία;, 
ήις iiy-i πρός ταύτα «Έργάζεσύε ! καί ή έργασία αποκα9ιστα αύ- 
τά ν.υθοώπους. >

ΠΡΟΣΕΧΩ θέλω ποάςει 
ίσι; ή ή συνείδησί; σου σοί ύπα· 

ά ο α υ τ α. Ουρείς ποτέ έσ/ημ.άτισε την εαυ 
αταχροόυ.ευο; τό π ρ ο σ ε / ώ) ς καί άπατο?.

ταλληλος καιρό;, ιυα οι καλυκ:; αυοίζωσιυ, 
πέσωσι, πίπτόνσι. αΥφ( 
ούοάυια. σώαατα· όποιαονοανόν- ίδ 

ζεύει ρεταξύ 
^ς έ^α./ίστης άυαυολό;· 
τι πλανήται, γυλάττουσι 
^εϊ; ρ.Σ/οι λεπτού εισί.
τών

•ού Πλάστου. Βοαδύτρ:

ίι; τά; έργασία; τή 
fp λιαόν, λοιυ.όυ κ 
^ρ«πο;, όπ&ις'ύήπο'

•ρογήυ εί;

ρεύει νά πρά- 
ύ η άΏ.ο)υ τύ- 
ιύτο>; αύτό; έ-

ου ο ευ. ιαν

υ συστύαατο;· (^ραούτης 
αύττ;;, δύναται υά έπινέ- 
;υ αυΟοωπότητα. 'Ο άυ-

\τη επιφέρει συυεγ^ώς τόυ δ- 
άοξο’ζαι οίκουον.ώυ, ή θέλ/ω

‘ρία πεαπτα τουλάχιστον το π ρ ο σ ζ / ω ς εί 
θ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΚΥΡΙΟΣ I. Ρ. ΧΙΝΔ,

“ών συναδε'λ^ωυ του έπί τού Λν.τν. τό 1S32 ά· 
ή Νεγζζτ; (the Nchu'n) έν τώ άστερισαώ 

έξτϊ^αυισΟτ? από της έυ τοϊς ούον.υοϊς 0·. 
το; κύριος εί; αεγίσττ;υ εύρίσκεται σύ; 
καί συνιστά τοϊς ν.'λτό/οις τηίετν.οπιύ.

jWq

ίσκοίΛΞνην ύπό τό; ί- 
i»'»sT5iv, οτι κατά τά 
ναι HO\Υ ΑΡΓΑ.

ν προσοχήν 
•ντο; άστί- 
>οου, οστι;
>. Ό ποοο-
•ρί τού φαι -

ΈΓΚΡΙΣΙΣ ΚΛΙΜΑΤΩΝ
ών ούοανώυ.
ό δυτικόν καί νότιου υ.ίρο. 
'.0 7ΐ.υ η ά'Λ τριύ.ΑΟντν. ήυ.ίοο..

/sice τής ’Ιταλία; καί νότια μέρη της Γαλλία;· αίυ.ά. 7.α· 
ίΓ,ζ- ν·Άήσεο)ς καί οιριαότητο; τών καρπών, η πρόοδο: 
^■ι) η δέ ιόοίμ.ασις ταχύτερα, έυ Βελγίω, Ι’αλλία καί 
fl av9i

'^‘ίοΐ; ■ΟυηΟΐα. ΟΟΤί

’fe- ‘όζοντα Τίν.Σοα7) λ. ~ .· 1* τ«ις προ>ται;
αι;

όποις διαιώνιση τήν μ.υήμηυ τού 
ίαυσζυ ; Έντ*ύ9»ν  έδό9ρ ά^οραή, 
ζαργβυτωυ ό^ελίστοιυ. Η ευ Αου-

8ίυορ ϊνοομαΟΐα.ία εγημεοϊς 'Λαλουμένη Ο ί κ ο δ ό μ ο ς 'έσπιυσε υά 
οώστ, τάς εζης πληρογορίας, άργομέυη ούτω· «Μεγάλη άγνοια «ραί
νεται, οτι Επικρατεί’ περί τού ριεγέ9ον; τώυ υπαρχόντων αρχαίων 
όυϊλίσκοΓν καί 'ίσως είναι ωφέλιμου υά όίώσωμευ ολίγο^υ τό ρ.έγεύο;. 
Τ) ύφηλότατος ευ Ρώμη καί, πιστεύοαεν, έυ όλη τή γή, είναι ό τού

που τοιουτο;

; και τι σι 
Νε'αΎόρ-

,υο:

είναι

ε; ποοα; και τ.σσαρας Οα.υ.τυλους κατα το μέρος, ευλα αρ/εται η 
πυραμίς' ζυγίζ·ι δέ 4 37 τόνους. Τό άλικου δέ ύ^ος αύτού μετά 
τού βάθρου είναι ίίϊ ποδών. Ό δεύτερο; δέ όυελίσκο; κατά τό 
ύφος είναι ό υύυ πρό τού ώβ.ου Πέτρου, τού όποιου τό μευ ύφος εί
ναι 81 ποδών, ή δέ πλατύτης της βάσεοις όζτόν τ. οδών και τεσσά
ρων οα/τύΐωυ. Ό τρίτος rls ό)ς ποός τό ύφος είναι ο Φλαρ.ίυιθ;,
ηιτι;
Ά’/.’ίΙ.Ί
-ζαΐ ό

Ό τού όο:υ; 69 ποδών

ουτω.

Πρώτρ έ^δον.άδι τού ίανουαρίόυ

Λύξΐίσί; 4 3/4 επί τοι; 0/0 
Κα*>.  τήυ τελευτκίαν δέ έβδοαάδα τ 
αύ·6)ν ώλιγόστευσεν ολίγου συγκοιτι

άλλά

Παρισιοι
πόδα; καί δύο δα-

186 1
1862

860,538
901,318

■ίου 1862 ό άρ·.9ν.ό;

οο;

;Ζου; τετραγωνικού;.»
ΤΛ ΟΛΙΚΑ έξοδα, ατινα έδαπαυήδησαυ 
,; I860 «61 εί; υαυπήγτίσιν πλοίων, 
ί. ευ τώ ναυτ/.κώ της Μ. Βοετταυία;, ήσαν
Π Π Μ’ΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.
Πρό τινων ή'/εοών ε^ηυ.οτιεύόη ί'/.θ-τις περί τού ΡρετταυιζΟύ

•αοούσαυ δύ-

ό οίκονοίΛϊκόν 
/, έ;οπ)ισαθν

ναυτικού,

λούδου.

ΛΙουόκροτα

Μικοά άταόττζοιο:
Κανουοφόοοι 
ΉαιοΖίαι

)

ελ όλης της ακοιοεια; 
ό αοιΟν.ος τώυ ατυ.οκι κα-

ί ί
κα9ειλκυσυ..υα έυ τή ύν.ζάσσρ ατμό 
έξ ώυ τά μέυ 4 I ί ίλικο^όρα, τά δέ 
ταύτα. κατατάσσονται ·1ς τάς ά/.ο-

λοία) έλικογόοα

ελικο^όοα

»
ζικο^όοοι

τοονήλατα
.λιχοψόοα

ΌίΤΖίταγοίγά καί σζευαγωγκ έλικογόρα 
"Ο υ ο ια τρ οχ-ήλατα

Θαλαυηγά -

Ποό; τούτοι;
θτ;οοι οακ

9
4

20
41

19
31

183

41
4
7

13
2
1
4

’Επί τού παοόντος ύπάογουτιυ έν τώ /Βοεττανικώ ναυτικοί καί 
τη άκταιωρική ύπςρεσια 66,850 νοιύται καί 18,000 ερ.βάται. Τά 
εί; πύηοωυ.ηυ της δυυαν.εω; ταύτης αναγκαία χρήαατα άναυαίνουυ 
εί; 3,078,121 λιρ. Τώ 1861 ό άριθυ.ός τώυ ναυτών ευ τε τω 
στόύοι καί τή άκται&>οική ύπηρετία ητο 59,000· ό9ευ εγετο; ό)λι- 
γοστεύδς ό άριθρ.ός αυτών κατά 3,850 άνδρώυ.

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟΝ ποσόν τών χρχαάτο)'/, όπερ πληρώνεται Sia λά
χανα καί οπωοιυ.α ευ τη ειδική ayopaL τού Λονδίνου τη όυου.αζο- 

αοα έζατοραύοια ζι- 
■ς εί; 600 λΐρ. κατ' ε· 
; αυτό τού .λουοίυου,

διά
εί.

Πρό ό

ραβληύή πρό; to. της άντιστοίχούστ;; έυδον.άό 
;ν; 1861.

Ιδού οί συγκριτικοί αυτών αρι9αο(..
Τελευταία ευδον.άδι τού ιανουαριου 186!

» » » 1862
Αύξησι; 2 3/5 0 0.

01
άυαγέοομίυ θεαρεστοτάτηυ καί παοα- 
ρικανού τινο; όυομαξομίυου Γίωρ. Π< 
όΊ ηυ μετ -ρ/Ο μέυ ου το έμπόριου έυ Λ ο 
άυήο ποό τινων ήα-.οώυ ιιπεύθυυξυ 
βρετταυίνή αυλή ποισ^εν 
κή; καί εί; τέσσαρα άλ

τών 41υω.υ.έυο)ν ΙΙο 
άξιότιρ.α ποόσωπο 
150,000 λιρών σ: 

ποιήσωσιν αύτών χοήσιυ εί; πζρ'ΘΛβιυ καϊ β·λ· 
τού /Ιονδίυου,οίτιν*;  διά τοιόυ/ί ητοιόυοε 'i.hyov 
δειαν. 'ev τή άρχή της επιστολή; λέγει, οτι

δτι τοίς διαόέττει

αν ποτέ προγ.ό·^η εί; 
χοήυατα, ικανόν p.it

ου σταοιου
Ιλπ0017.άς το

.Sr.

?ργα εκααευ άπό τού 1831 έν τή γεν*  
είναι πεοιττόυ υ αυαγ-ρωυ.ευ ενταύθα. 
δωοία άοκούυτω; δείζυυσιυ ό.τοία χριο

ου ζαοδίαυ.

919,999
9 5 3,110

και κεροήτρ

λτριωτών του. ’Επειδή δε 
διαύε'τει 13'1,000 λιρών 
ύτό; καί άλλα $·άο£στα 
>α αυτού πατρίδι, ά:ιυα

ό'ια.φ). ί

oziyμα παρά τιϊς "Αγγλοι;.
Ο ΚΑΠΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ.—Ό καπνός ποτέ δέν '/εί: 

"τό Λονδίνου. Έάν κατά όιραίαυ τιυά θερινήν ημέραν ρίφωμε 
υ.α έν. της κοουψης τού κΟυσταλλίυου παλα.τίου, τού ?ξω τι 
οίνου ευ ύφηλη τοποθεσία i^ovpivovj ίνα ίδωυ.εν άπαταν τ/ 
ταμέυηυ ταύτην ρ.τ,τρόπολιυ, u άνα/ράξωμευ ψυσικώς, «ι 
πω, ιδού ό κοιπυό;!» Τό αέλαν τούτο καί πυκνόν νέφος στι 
ύπό 500,000 — 600,000 σ:η/ώυ καπνού, άποδροόσζο: 
400,000 οικιών τού Λουοίυου καί έκπροσ-ωποϋυτο; τά αυθρ 
πεδία, ατινα όσημ.έρα.ι μεταβάλλονται εις έυα 'ρια. Πρό πέ·. 
τουταετηοΐ^ωυ ένεκα της έπιυλαδού; άτι 
πυού άπ-όπειραι έγένοντο, ίνα εμπο^ισ 
τώυ χρόνων Έδουάοδου τού ί·'. ^υ Λον 
ατινα έγεοουτο έκ τώυ πέοιξ δασών*  κ: 
οαο»; άνθρακες ήρχισαυ υά εισάγι^υται
•μυηται αύτών χρήσις. Άλλ’έπειδή ό καπνό; έπηρέαΖ- τήν δημο
σίαν υγείαν, τό Κοίνο^υύλιου άνεφέρθη εις τόυ βασιιεα, 
δίση την γοησιυ τών άυ9ράκων

αι

•χειοίζουτο ξύλα 
βασιλεία; αύτού

9αλασσρ; καταδικαζωυται εί; 
τργορηύώσιν Iftt τή αύτή αίτί

διά

ή άτν.οσγαϊοα τού Λονδίνου απήλλάγη τού πυκνού αυτών 
οστις σύν τή 6ρ.ίχ):η ήυόχλ-ι τού; ευαίσθητους καί άείποτε 

ούχου; καταίκίτν; της υ.ητροπόλ-οκ ταύτης έκ τών χρόνων 
/ ν.ου τού ηαταΛτητοϋ. Έπί της άποηαταστάσεως δε παλιν 

της βασιλείας είσήγοντο εί; Λονδίνου μόνου 200,000 λ-οήτωυ (αε- 
τρου) άνδρακων· τώ 1773, 500,000 λεβ.· ft; δέ τήυ άρχήυ τή; 
ευεστώσης ζ^ατΟνταετηυΗος 900,000 λεβ. καί τώ 185 5 εϊσή/θη- 
σο.υ διά ξ<οά; καί 9αλασσ<; 4,600,000 τόνων καί ?κτθ*«  ηύζητευ 
ή εισαγωγή αύτών εί; ίκατουαύρια. τόνων.

■υου.
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Ο ΑΛΗ UAESAE
ΗΤΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΟΤΗΣ, ΤΥΡΑΝΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣΥΠΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ θ. SENOY.

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

ΚΕΦΑΑ. 1ΣΤ'.
ΟΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ, (α)

Επικράτεια ΰπο τής φύσεως κτισθεΐσα ορεινή, δύσ
βατο?, δρυμώδης, μέ φάραγγας και Άντρα αχανή, μέ 
λειμώνας και κοιλάδάς ΰυσαλώτους, ποταμούς ορμη
τικού? και δάση πυκνά και λαβυρινθώδτ/, όποιανδι/πο- 
τε και αν εχη κυβέρνησιν, παρέχει πάντοτε αιτίαν 
και προτροπήν πρό? τινα απείθαρχα και αναρχικά 
πνεύματα τοΰ νά θηρεύωσιν καταφύγιου έν αύτή κατά 
τή? εξουσία? και τών νόμων. Ή Ήπειρο?, ή Ακαρνα
νία^ και ή Αιτωλία, ή Δωρϊς καϊ Φωκ'ις, ή Θεσσαλία 
καϊ ή Μακεδονία, χώραι έστολισμέναι διά τών Άυωθι 
τής,φύσεως δώρων έξ αμυημουεύτωυ χρόνων άπό Ήρα- 
κλεους και Θησέως αχρι τοΰ νΰν έφοιτώντο ύπό τών 
τοιούτων τολμηρών άνδρών, οΰ? οί μεν άπεθέωσαν, οί 
δε υποχθόνια τού αδου τέρατα έπίστευσαυ' καϊ έκ τού
των απέρρευσαν η μυθολογία, οί ήρωϊκοϊ χρόνοι καϊ 
τα έπικώτερα έτη ολοκλήρου τή? ιστορία? τοΰ ελλη
νικού γένους. Πόσου? θεού?, πόσα? θεότητας, πόσου? 
γίγαντας, οποίους τιταυας, οποία καλά καϊ κακά πνεύ
ματα jy φαντασία δεν επλασεν έκ τών σκιών άπλου- 
στατων ανθρώπων, οιτινες ώ? άγρια όντα κατέφυγον 
και εκρύβησαν έκεΐσε;

Η καταστασις αύτη εν τούτοις βαίνει ετι χείρον έν 
τω γενικώ άυαβρασμώ.

Οταν, επι τή? βυζαντινή? αύτοκρατορία? οί βάρβα
ροι εισεβαλον πανταχόθεν άλλεπαλλήλως. άλλοι 
μεν τούτων απεδιωκουτο και άλλοι μενοντες άπεχω- 
νεύοντο εντός τών εγκατοικων' άλλά όταν τόν κατα
κερματισμόν τή? αύτοκρατορία? έκείνη? διεδέχθη ό 
σκληρότερο? δεσποτισμός αμφιβολία δέν υπάρχει, ότι 
το κακόν έκορυφώθη μέν άφ' ενός, άφ’ ετέρου όμως έ- 
τραπη^ εις φάρμακου μοναδικόν κατά τών τραυμάτων 
καί σκάηράς ειμαρμένη?, Προσέτρεχον τότε είς 
τον βιον, τούτων ασθενείς, ήπιοι, άπειροπόλεμοι, άμέ- 
τοχοι μόχθων καϊ κινδύνων, δι ούδέν άλλο είμή διότι 
υ,π, αυ™1' ^Ρ^^ν ζωή? καϊ τιμής Ασφάλειαν. "Οταν ο αριθμό? τούτων έπολλαπλασιάσθη, ήρξαντο άνοικο- 
δο,μουντές, καλύβα? έκ καλαμών καϊ κλάδων καϊ συν- 
τομως επϊ τραχυτάτωυ όρέων, στειρών γεών, καϊ μερών 
αγριότατων, ένθα ό άνθρωπο? ούτε ύπό τής φύσεως, 
ούτε υπο τών χειρών του ούδένα έλπίζει πόρον ζωή?, 
ανωκοδομήθηοαν τόσα καϊ τόσα έναέρια χωρία καϊ 
τοσαυται υπερνεφέλειαι κώμαι νέα φέρουσαι ονόματα. 
Αι κλασικαϊ πόλεις καϊ τά ιερά έδάφη τοΰ παρελθόν
τος μεγαλείου έγκατελείφθησαν εις τήυ διάκρισιν τοΰ 
βάρβαρου.

Οποια ιστορία, όποια χρονολογία, όποια μητρώα 
οιασχιζοντα τοιούτον? σωρούς μελανών πέπλων καϊ 
αχρονολόγητων έρέβων δύνανται νά ίκανοποιήσωσι 
την ανθρωπινην περιέργειαν καϊ νά διασαφήσωσι τάς 
μεταβολας ταύτας τοΰ ελληνικού γένους ! Μηδέν τή 
αλήθεια, έκτος μυθολογικών εικασιών καϊ άβασίμων 
υποθέσεων., Η μόνη, άλήθειά έστιν, οτι ή σοφή, ή φω- 
τοδοτειρα Ελλάς έκ τοΰ ύψους τής λάμψεώς της ώς 

έβυθίσθη εις βαθεΐαν όμί- 
χλην, έξης ενθευ κακεΐθεν μετά χρόνον πολύν άνεφά- 
νησαν ολιγιστοι σπινθήρες φωτός ώς αί σχολαϊ τών 

τών Ίωαννίνωυ, τής Πάτμου, Σμύρνης, 
Χίου, Ζαγοράς, Λαρίσσης, Μοσχοπόλεως καϊ λοιπαϊ, 
οτε μεν μικράν λαμψιν διαχέουσαι, ότέ δέ πάλιν όλι- 
Μην αττξ-ίΧουσαι, αΊΤοσκίασι,ν,

Μεταβληθεις ό Έλλην είς τήν προτέραν αύτοΰ ά- 
γριαν πελασγικήν κατάστασιν καϊ ώς ιέραξ έκ τώυ ό- 
ρεων καθιπτάμευος έυέσπειρε φόβον καϊ πρός τόυ δε
σπότην κα'ι προς του δούλου, ούδεμίαυ ποιων διάκρι
σή επι τούτων, καϊ μόνον τό εύπορου αύτώυ έποφθαλ- 
μιων. r

Αόλ οι τοιοΰτοι λησταϊ, οί τοιοΰτοι Πιτυοκάμπται 
,77' θσαν 01 κλεπται οι αρματωλοϊ, μετά το>ν όποιων 
η η συναπαυτωμεθα. Πρός κατάπαυσιυ τοΰ τοιούτον 
κακού οι ευ ταΐς πόλεσιυ χριστιανοί διωργάνισαν εί
δος τι Εθνοφυλακής ή Πολιτοφυλακής. Έξελέξαντο, 

°ΎουΧαριΐ', T°VS νεωτερους καϊ άνδρειοτόρους, τούς 
εφόπλισαν, τους, εμισθωσαν καϊ τούς παρέταξαν είς 
τας πυλας των πόλεων καϊ είς τά στενά τώυ κοιλάδων 
προς αποκωλυσιν των λυμεόυων. Οί πολιτοφύλακες 
ουτοι κατα συνέπειαν πρέπει νά συυεςήθησαν. όταν ή 
ειρημενη ληστεία έκορυφώθη είς τόυ ανώτατου βαθ-

, («) Τό ζ«?άζ««, «ΰτσ, τ.ί; vape&l1jf /iuOt , ■
ti( τή, ίστο,οία,, Λαζίπτο,το^ ί™,- ‘τό 

ρτ.μω τ.7.7.7 ά,εο τούτου ό ά,α?,ώατη ,ά έ,,οήση' τό,
Ζαξαζτςοα του τ,ρωιι Χχί τό, τώ, ο'ίαΜοω, άου.ατω,ώ,

_Ο ΒΡΕΤΤΑΝΪΚΟΣ ΑΣΤΗΡ___
μου, όταν τά δεινά αύτής ένέπλησαν δακρύων τούς ί 
πάντας καϊ ά\λ>/ θεραπεία δίυ ΰπήρχεν ή >'] διά τώυ 
οπλών άποκρουσις αυτής. Καίτοι ούτοι δέν ήσαν έτι 
οι αρματωλοϊ. οιους τινες τώυ Ευρωπαίων ένησχολήθη- 
σαν νά καταδείξωσιν, άναβιβάζουτες τούτους μέχρι 
τής βαρβαρική? εποχής τών Ιλλυριοιυ και Ααρδάυων, 
διά τόυ λόγον, ότι ό Θουκυδίδης καϊ ό Πολύβιος ή ό 
Τίτος Λύβιος ζωγραφίζουσι τούτους και τούς Ητει- 
ρώτας και Χαονεΐς ώς έθνη άγρια ληστρικά καϊ πα
ραπλήσια τής ρηθεισης καταστάσεω?' ούτοι δέν ήσαι· 
ούτε οι πολιτοφυλακές ή ιιστυυομ,ικοϊ υπάλληλοι, τούς 
οποίους πάσα κυβέρνησις ήτον έπάναγκες νά διατηρή 
κατα καιρούς προς ιισφάλειαν τίου κατοίκων, καϊ τούς 
οποίους άλλοι μεν ιϊυαβιβάζουσι μέχρι τής ιϊλώσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλοι δε μέχρι τοΰ Γεωρ
γίου Καστριώτου, ιϊλλοι μέχρι Κωνσταντίνου τοΰ 
Πορφυρογέννητου καϊ άλλοι κατά τό δοκοΰν αύτώιν 
Ρ-εχρι χρονολογιών ιϊνυποστάτων. Αέυ ήσαν ούτε οί 
διωκόμενοι ύπό τώυ πολιτοφυλάκων λησταϊ καϊ νυκτο- 
κλεπται. Οι λεγόμενοι, αρματωλοϊ ή κλέπται ΐιπλ.ώς 
πρεπει νά έγενυήθησαν μικρόν πρϊυ τό ελληνικόν έ
θνος, ποτέ μεν αφ εαυτού όρμώμευου, ποτέ δέ ύπ’ εξω
τερικής πολιτικής προσωθούμενον έδοκίμασε νά θραύ
ση τα δεσμα του, τουτεστιν, ότε πρώτου έσπαργα,νώθη 
ευ μεσω τής γενικής υποταγής καϊ τής σκληρότητας 
τοΰ θηριώδους κατακτητοΰ ιδέα τής θραύσεως τώυ 
δέσμιου της οουλειας. Τότε οί έυ ταΐς πόλεσιυ "Ελλη
νες δια τιου τοιουτιον πολιτοφυλάκων ή έθνοφυλάκωυ 
απεβλεφαυ πρός τους εν τοίς όρεσιυ κλεπτας, ΐνα συ
νάμα φθασωσιν είς τόυ αυτόν σκοπόν. Είναι μάταιου, 
αν ειποιμεν, οτι -η ιδέα αύτη χρονολογείται πορρώτερα 

τ°ΐ’ παρελθόντος αιΰη'ος. Άληθαις κατά 
την ευαρξιυ τοΰ I ,00 άρχεται νά έκκλίυη ό κολοσσός 
τοΰ τυράννου, τα όζασθενηται καϊ νά μεταβαίνη είς 
Τ7/ν τρυφηληυ και καρυβαρή έκείνην κατάστασιν τοΰ 
ναρκοθευτος βόα, εν ή πας φιλομάχος κατακτητής, 
αφού ικανοποίηση τήν φιλοδοξίαν, τάς έπιθυμίας καϊ 
τα πάθη του, εξ αναγκης μετά βαίνει, τήν έπιτρέπου- 
σαν τότε μόνου πρός τόυ ιϊπηυδημένου καϊ χαμαϊ κεί
μενου ηττημένον ν ιϊνυφώση τήυ κεφαλιφ του καϊ νά 
δοκιμαση, να εγερθη. Εκ τοιαύτης καϊ μόνης εύγενοΰς 
ιδεας^ πρεπει αναυτιρριγτως να ωρμήθησαν άυδρες δα- 
παυήσαντες τόν βίου αύτών θηρεύοντες δόξαν καϊ άδιή- 
γητα ΰποσταντες δεινά, ώς σταυροφόροι μαχόμενοι 
υπέρ τής θρησκείας και υπέρ τωυ ασθενών αδελφιού 
των εις δακτυλια δρακουτος οφεως περιελισσομέυωυ. 
Αι πράξεις και οι ι/ρωϊσμοι τούτων τώ>υ άρματωλώιν 
φθάνουσι πρός ζ'^μας διά τωρ δημοτικών ασμάτων, ά
τινα εμπλεα εισι πατριωτισμού, άτινα ούΰέν άλλο ποι- 
οΰσιυ ή να ψαλ-λωσι τας κατιι τών αγάδων, τών βέη
δωυ, των πασσαδων, τώυ προεστώτων μάχας καϊ νι
κάς, αλλωςτε ή γλώοσσα, έυ ή ταΰτά εισι γεγραμμένα, 
είναι γλώσσα τοΰ δέκατου ογδόου αίώνος καϊ ούχϊ έ- 
ποχής ,μακρυτερας, γλώσσα μικρόν τι τετριμμένη ί
σως, άυαμφισβητήτως όμως παραγωγή τής τοΰ πα- 
τριάρχου, Ιερεμιου τής Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ 
Κορυδαλέως, τοΰ Καλλινίκου, τοΰ Χρυσάνθου Νοτα- 
ρα, Καρυόφυλλου τοΰ σκευοφυλακος, Μιγτροφάνους 
Μελετίου κ.τ.λ.

Χρεωστοΰμεν προς τους Κυρίους Φοριέλου Σεριδάυ 
και top κυμητα Μαρκέλλαν ευγνωμοσύνην διά τήν 
συλλογήν τώυ ασμάτων, τά όποια μάς διετήρη- 
σαν, ανευ τώυ οποίων είς μεγαλειτόραν ’ίσως ά
γνοιαν ήθέλαμεν είσθαΓ άλλ’ ούτοι, ώς ξένοι, δέν τ’/δύ- 
να^° έμβατεύσωσιν είς πολλά μικρά περιστα
τικά, ες ώυ οι αυτόχθονες μιάς χώρας πορίζονται πάν
τοτε τήυ ιστορίαν των.
, Κ" Φ°Ρ'έό·ον ό Χρήστος Μιλλιώνης καϊ
οΖίδρος υπήρξανκατάτάς άρχάς τοΰ 1600 καϊ τόάσμα, 
όπερ έν τω παρελθόυτι κεφαλαίω ε’ίδομευ του Χρή
στου Μιλλιώνη, είναι ασμα ^Τήέτώυ, τούτέστιυ 134 
έτώυ προ τοΰ ελληνικοΰ άγώυος, όπερ θέτει τόυ πε
ριώνυμου εκείνον τώ>υ Άγράφωυ κλέπτην τουλάχι
στον μίαν ^καϊ^ ήμίσειαν εκατονταετηρίδα πρό τοΰ 
Αλή πασσά το>ν Ιωαννίνων. Σφάλμα μέγα, όπερ 
σήμερον έκαστος κατανυοει ευκόλως, διότι άμφίβολον 
είναι, άν κατα την έποχήν έκείνην πολλά αύτώυ τώυ 
ίδιων χωρίων τώυ Άγράφωυ υπήρχαν, άφ’ ού ούδ’ έπϊ 

Ύ^ν χαρτών ΰπάρχουσιν, ούδ’ είς τάς περιηγήσεις τώυ 
ξένων περιηγητών, ούδ’ είς αυτήν τήυ γεωγραφικήν έκ- 
ueacv τον Μελέτιον.

ΕνΤ0βΤ'01? ό ελληνικός άγων είναι όμολογουμέ- 
νως απορροια τής αρετής τών τοιούτων άνδρών, καϊ 
επειό7) πρόκειται ένταύθα νά γνωρισθώμευ έίί τοΰ σύ
νεγγυς μετά τώνρωμαλέων τούτων, άνάγκί) νά εϊπω- 
/lev 7T6pL αντο)ΐ> οΧίγας Χ,ςζζις.

Άν οι αρματωλοϊ, ■>; οί περιαδόμενοι κλέπται, ΰπήο- 
Χουκατα την ευαρξιυ τοΰ τουρκικού ζυγού, εΰρίσκουτο 
δε εις αοιαλλακτου κατά τών Τούρκων πόλεμον, έχου- 
τες δια σύνθημα τάς λέξεις θ ρ η σ κ ε ί α, έλευθερί α 
η θ α ν α τ ο ς, ως ευρισκομεν τούτους περϊ τάς άρχάς 
Τ7)? παρούσης εκατονταετηρίδας, Ά,υ, λέγομευ, ούτοι ΰ- 
πήρχον πριν τοΰ I ^00, πιος ήτο δυνατόν τόσοι περιη- 
γηταϊ πρό πάντων δέ ό Σουεδός, J’ Όσων, ό Wilder, 
ό δόκτωρ Σπών, ό σϊρ Jhon Chardin το 1674, ό 'Ρο
δόλφος τό 1687, ό δόκτωρ Λινέος τό 1740, ό Κορυή- 
λιος λε Μπρέν τό 1703, ό Παύλος Δούκας το 1701, ο 
Φελιξ Βωζούρ τό 1787—1797, ή ό Μαρτίνος Κρόύ-

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 3,186?.

ιτιος είς τήυ Τουρκογραικίαν του, ή ό Δημήτριος Καν- 
τέμηρος τό 1680 καϊ. τόσοι Άλλοι διελθόντε? ολας τάς 
ακρας τοΰ οθωμανικού κράτους καϊ τά ελάχιστα αντι
κείμενα περιγράήεαντες καϊ ιχνογράφησαντες μέχρι 
καϊ αύτώιν τώρ ειδών το>ν έλαίων, άς εκάστι/ έπαρ\-ία 
παράγει, μέχρι καϊ αύτώυ τώυ στολών καϊ σανδαλίωυ 
τώυ Τούρκων καϊ Ελλήνων, πώ>ς ήτο δυνατόν, λ.έγο- 
μεν, πάυτες γενικώς Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί,’Ιτα
λοί και Σουηδοί νά παρέλθωσι τούς τοιούτους έν κα
ταφρονήσει καϊ ούδέν μ,νημουεύσωσι; Προ πάντων δε 
οι Ενετοί, οιτινες τοσαύτα? τότε κατείχαν πόλεις είς τα παράλια τής Ηπείρου, εί? τόν Άμβρακικόυ κόλ
πον καϊ εις τήυ Αιτωλίαν καϊ ’Ακαρνανίαν τά? παυαο- 
χαια? των άρματωλών τούτων ι στία? ; Τινι τρόποι οί 
ίδιοι ολιγιστοί "Ελληυε? συγγραφείς τώρ μερών εκεί
νων, ώς ο Μελέτιος καϊ ό Προκόπιος ό Μοσχοπολί- 
της τή~ άνω Αλβανίας, περιγράφ αυτές καϊ τά ελάχι
στα δερβένια, άτινα είς μεταγενεστέρους χρόνους ύπο 
τουτιον τίον ιιρματωλών περικλεή κατέστησαν, ούτε 
καν μνείαν περϊ τούτων ποιούνται ; Τινι τρόπω οί είς 
τά διάφορα μοναστήρια μονάχοι ώς τής Πολλίνας, 
τώυ Μετέωρων, τώυ Άγραφων, τοΰ Άθω, έκ τώ>υ όποιων 
αρκετοί κατά τό μάλλον καϊ ήττου επρεπε υά γνωρί- 
ζωσι τήυ γραφήν, ποτέ δέυ διεφύλαξαυ απλήν επιφυλ
λίδα, ή έγραφαν έπιστολάς πρός τούς "Ελληνας τών 
πόλεων περϊ άρματωλών μνημονευούσας ; τέλος τινι 
τρόπω οί καταφυγόυτες είς Βιέννην, Ένετίαν, Τεργέ
στην, Λειφίαν καϊ άλλα τής Εύρώπης μέρΐ] (α), ένθα 
και ο τύπος καϊή γραφή ήτον εύκολος καϊ συγγνωστή, 
τίποτε, τίποτε, ουδέ κάν λέξιν περϊ άρματωλών έ
γραφαν; (/3). Όχι· ήδι; μετά πλε νος πεποιθήσεως 
επιβεβαιοΰμευ ότι οί Αρματωλοϊ δέυ έγεννήθησαν εί- 
μη συγχρόνως ή τούλάχιςου μικρόν τι πριν τής πρώ
της ιδέας τής θραύσεως τώρ δεσμοιν τής δουλείας. 
Kara τήυ έποχήν εκείνην οί αυτόχρημα λησταϊ καϊ 
οι καταδιώκοντες τούτους πολιτοφύλακες, ωφελού
μενοι εκ τής όπλοφορίας καϊ ον (TKX^pciycoyi.Kov 
αντών βίον, (ος εκ (τννθημ,ατο^ σνν^ιαΧ€,χθέντ€^ earpe- 
φαν την ανδρίαν καϊ τό εύζωνον καϊ ριφοκίνδυνον αυ
τών εις σκοπόν ΰφηλότερου,τόυ π ατ ριωτ ι σμου. τόν 
εθνισμού' μετεβληθησαν είς αληθείς πλανωμίνους 
ιπποτας, of)? άρματωλους ή κλεπτας έπωνομάσαμευ. 
Απαντες ουτοι οι περιαδόμενοι έζησαν πολιτικώς 
και υπήρξαν κατα το μάλλον καϊ ήττου μόνον έντός 
10 7) 80 ετώρ, οτε ό ήρως τής ιστορίας μας έξ ενός 
τους ενηγκαλισθη και ιιφ ετερου διά τής έντεχυεστέ- 
ρας πανουργίας τούς κατέστρεφε, μικρόν τι ώφελήσας 
τον σουλτάνου, άφρόυως δέ ούτος καϊ δικαίως μετά 
τήν εξαλειφιν τούτων Καταστραφείς.

Αλλά τις εγραφε τήυ Άγραφιάδα, τήν ραφωδίαν 
τουτεστιν όλων εκείνων τώυ άπείλητικώυ ασμάτων, 
ατινα ως βρυχηθμοί διεσπειρου τόυ τρόμον είς τόν μέν 
και ενεφυσων τον πατριωτισμόν είς τήν μεμαραμέιορι 
καρδίαν τοΰ ετέρου, άτινα ώς έλεγεΐα άηδόυος ένεθου- 
σιαζου και εσι;μαινου εις τά ώτα τοΰ κοιμωμένου τήν 
ωραυ τι/ς εγερσεως, άτινα ώς λάλος φιττακός χιλιά- 
κις επαναλαμβανουσι τας αυτάς λέξεις τυραννία, 
ελευθερία, ελευθερία, τυραννία; Ταΰτα, 
λεγομεν, τά ασματα, ατινα διεφλεξαν τόυ οίστρου τού 
'Ρήγα καϊ ετεξαυ τούς κεραυνοβόλους έκείνου θου-" 
Ρ^υ’ΐ Άγνωστου καϊ έτι πλεΐομ τών Ιδίων άρματω- λώρ άγνωστον. Υπάρχει τοιούτον ομοιόμορφον είς τόν 
ρυθμόν, Την γλώσσαν, τό ύφος καϊ τήν στροφήν, ιόστε 
ι;θελε τις ειπει, οτι έποιήθησαν ΰπό τοΰ αυτού ποη;τοΰ, 
ότι απερρευσαυ εκ μιας καϊ μόνης φαντασίας, ότι έ- 
γραφησαν εις μιαν μόνην έπαρχίαυ' καϊ μολοντούτο 
το ενυμνεί τον Ολυμπον, το άλλο τους ήρωας τών 
Αγραφων καϊ το ετερον τον Βάλτον, τάς τρεις τουτέ- 
στιν εκείνα? φωλεάς τών ιϊρματωλίουτά πλεΐστα δια- 
φτρουσα? και κατά τι;ν προφοράν καϊ κατά τά ΐ'^θητών 
κατοίκων. Άρα δέυ τεκμαιρόμεθα, οτι ταΰτα έποιήθη- 
σαν έυτό? τώυ τελευταίων 70 έτώυ πριν τή? έπα- 
ναστασεο)? υπο ολίγων αγνώστων καϊ οτι το τε
λευταίου τούτων δεν έχει έκατουταετηρίδο? βίον 
ώ? ο Κ. Φοριέλος πρό? τινα απέδωσε ; Πολλά τού
των άπωλέσθησαν, καϊ αλλα πάλιν ίσως είς άρα- 
χνωδει?^ τινα? γωνία? μονών διασώζονται Άγνωστα. 
Πλήν εις πάσαν περίπτωσιυ δέυ είναι πιθανόν, ότι τοι- 
αΰται άναρχικαϊ καϊ έπαναστατικαϊ ίδέαι θά έφάλ- 
λοντοκαι εκυκλοφυρουυ κατά τόυ δέκατου έβδομον 
και δεκάσου ογδοον αιώνα έντό? τής Τουρκίας, ότε τό 
τουρκικόν γιαταγανιού έυ ροπή οφθαλμού διά τό μη- 
ScP e/coiTTG την κςφαληρ τον χριστιανόν, οτβ els τον 
ταΧαναΙ^ΧΧηνα Sev eircTpeireTo ούτε των αυτών χρω- 
μάτωυ ενδύματα μέ τόν έσχάτης τάξεως Μουσουλμά
νου να φέρρ
t, Ο Πουκεβιλ, οστις ευ τω φιλελληνισμοί αύτοΰ εχει μανίαν νά παράγη πάυ τι τώρ μεταγενεστέρων

(d Ό Ms^TWs i.7-j.-Tipu, izi ζζτά Ti; τή; πζοιί.ϋούο-ο,-ίχ«· 
το,τζιτη^Ιίοί 80,000 oi/.oyi-jiiM 1).).ι;·,ιχχί χχτί-μ-μ-, ρ.ό,ί, εϊ; Λύ.-,ίζ,· 

ort ό α,ριΰμΛς ζΐνχι τ&ράντιοζ !
(β) Ό ηιριηγητήί Sir-τωρ Έίουάοίο; Β^κου, (Travel.·', of E<bvar(l 

Brown σε)., οι—lio) ήτο ιί; τό, "Οζυ/ζζο, τό 1663, ότ-, ό σουζτά,οί 
Μ«χρούτ Χά, Δ· ίπ£σζί?9η τή, Θεσσζύία,, ζαέ ο'τζ,’ά,έίο ό ϊίιοί 
τζνοζ ϊίς τό ό'ρο;, ΙΙΐριγρζγζι /--τορ.ζ^ώί τή-j I-lzaz-Ll-j t^jta’J τότθΐ.-

T'jj τ'ν.ζ εχχτοτάοαί τών άττοοίωσάντων οτταοών του
£/. το·; λΆ του κόπου κατά τήυ άυά^ασ/υ, πλήν ούοέν x^s-
π.ώυ oy.iv.jt, οπε^ τοανοίί αποοείζνύϊ?, ότ£ τότε οέυ ΰπήοχου ουτο«.

ΛΠΡ1Λ’ηϊ ">> 1862·1 Ο ΒΡΕΤΤΑΝΪΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
οί ορεινοί κατά τούτων έπέπιπτον. Ό προεστως λοι
πόν, ό δημογερων, ή ό αρχιερευς είχε το αυτό συμφέ
ρον, οϊου καϊ ό πασσάς, ή ό καδής, νά αποδιωξη, α- 
φορίση, καϊ υά καταπολέμηση τον ορεινού. Άλ,λα το 
ασυλον τούτου ήτον φοβερού και απρόσιτόν, δι ο πό
λεμός έπρεπε νά γεινη διά τής αλωπεκής καϊ λεοντής 
συγχρόνως. Άλλως ό πασσάς, ό βέης. ό αγάς, γνωρί
ζοντας ότι οί προεστώτες ήσαν πάντί) άφοσιωμένα όρ
γανα, ωμότεροι δέ καϊ τούτων καϊ καταχθουιωτεροι, 
ούδεμίαν ύπο-φίαν είχαν και’ αύτών, δι ο σφήκαν τού
τους νά έκλεξωσι τούς καταλλιήλους προς τον σκοπόν 
των. Οΰτω λοιπόν οί ίδιοι Τούρκοι ώργάνισαυ, ή έξ ά- 
νιϊγκης έπέτρε-φαν τόν οργανισμον τών πρωτων Χρι
στιανών οπλοφόρων.

Αί σχέσεις τών Τουρκων και Χριστιανών εκ της 
έποχής ταύτης αχρις εκείνης, καθ ι;ν οι αρματω
λοϊ μετέβησαν είς διαφορετικόν στάδιόν, πρέπει να 
υπήρξαν άρμονικαϊ, άλλως τά σώυατα ταΰτα, ήθελου 
καταργηθή είς τά σπάργανά τωυ. Τιρόντι οι συστη- 
θέντες αρματωλοϊ πρέπει νά έστηλήτευσαν τήν λη
στείαν τών πόλεων καϊ τών οδεον, διευκολυνον την συγ
κοινωνίαν, καϊ έξησφάλισαν τό μικρόν εμπορίαν τής 
έποχή? έκείνης. . r , , ,

Είς τάς κατά τών πολειον επιδρομας των οι ορεινοί, 
ή οί αυτόχρημα λησταϊ, ονύεμιαν εποιουν διάκρισιν 
μεταξύ πλουσίου Χριστιανού και πλουσίου Μουσουλ
μάνου' ήτο λοιπόν επιθυμητόν υά στηλητευθώσιν οι 
τοιοΰτοι καϊ διά τήν ατομικήν ασφαλείαν και δια την 
ησυχίαν τών πόλεων. Βαθμηδόν, όταν ούτοι είτε ηλατ- 
τώθησαν, είτε πάλιν άπεσύρθησαν εις τα όρι; των καϊ 
ό πότης Έλ\ην ήμχισε νά στενάζη βαρύτερου ύπό του 
ζυγόν καϊ τούς ΰπερόγκου? φόρου?, διαφλεγόμευος ύπο 
πατριωτισμόν, πλήν ούτε λεξιν δυνάμενος να εκστο- 
μήση, ήρξατο να γίνεται ζηλωτής τοΰ ελεύθερον καϊ 
άνεξαρττρτον βίου τΐον κλεπτών, ήρχισε ν αποβλεπη 
πρός τούς πολιτοφύλακας, ιοςτού? μάνους, δι ών ηδύ- 
νατο νά έπιτύχη τού σκοπού του. Αγνωστον μεν το 
πότε, άλλά βεβαίως έκ τής πηγής ταύτη? άρχεται ή 
συαφιλίωσις τών άρματωλών μετά των κλεπτοιν. Του- 
τίστιν ό πολίτης μιάς πόλεως εξ αναγκης φνσικώς 
καϊ κρυφίως συυδιαλεγόμενος μετά του πολιτοφύλα
κας περϊ θρησκείας, έθνους, πατρίδος, ήρ
ξατο νά φυτεύη έν τι/ καρδία αυτού αισθήματα υψη
λότερα έκείνων, υπέρ ών έμισθοδοτείτο^ και ετρειρετο 
υπό τή? κοινότητας' στε δέ τις τούτων αναφλεγόμενος 
υπό τοΰ πατρκοτισμ.οΰ έπελανθάνετο τής εχεμυθιας 
καϊ yv(A>crTo^f βΧ^ττ^ν ΊΎ)ν ι€.
θέσιν και τήυ κεφαλήν του, ιΐπεσκίρτα έκεΐθεν κατα- 
φεύγων καϊ ούτος έπϊ τών ορεων, ένθα συνενουμενος 
μετά τών ληστΰ>ν, καϊ γνωριζών τα τρωτά και ασθενή 
τώυ πασσαδων, αγάδων και λοιποιν μέρη, ως εκ τής 
πολυχρονίου παρ’αυτοΐς υπηρεσία? του, έπέπιπτε κατα 
τούτων, ένίκα θαυμασίας νίκα?, καϊ εγινετο περιώνυ
μος εις τάς πόλεις καϊ τά χωρία, ένθα προτερον ι'/το 
γνωστός.

Ό είς μετά τόν Άλλον μεμυημένος ήδη τών μυστη
ρίων υψηλού σκοπού καϊ ατιεχθανομενος τους ίδιους 
κυρίους του (ληστάς καϊ λυμεώνας σκληρότερους τών τώρ όρέων), ούς ήτον ήναγκασμένος να υπηρέτη, εγ- 
κατελίμπανε τόν μισθωτόν βιον, και εμιμεΐτο τους 
συντρόφους του. "Εκαστος έδραμε προς μιαν κορυφήν 
παρακολουθούμενος ύπ αρκετών παλληκαρίων, πολλοί 
δε συν τοίς ίδίοις πολιτοφύλαξιν αυτών στρατιώταις 
καϊ είναι μέν Άδηλον πότε τούτο έλαβε χώραν, δήλον 
όμως ότι ούχϊ απώτερα τοΰ 1763' ίσως τό ττολυ κατα 
τήν έναρξιν τοΰ 1/00. Εκτοτε οι αρματωλοϊ εγει- 
νον συνώνυμοι τοΰ κ λ έ π ται. Οι Τούρκοι ενοησαν
τό δεινόν τοΰ πράγματος, αλλ αργα ότε πλέον 
δέν ήτο καιρός νά το άναχαιτισωσιν. Οι προεστώτες 
ώς "Ελληνες καϊ ούτοι έν τώ κόκκω του έναπολειπο- 
μένου αυτοΐς εθνισμού, ήσθάνοντο μεν εξ ενός κόκκον 
χαράς, πλήν έξ άλλου έθλιβοντο βαθεως δια πάσαν 
πολιτικήν μεταρρυθμισιν δυναμενην να ελάττωση τα
πλούτ7/ και τήν εξουσίαν των" προσθες και το, ως μη 
ώφειλεν, έμφωλεΰον έυ μέρει είς τό ελληνικόν έθνος 
πνεύμα τής διχονοίας, καϊ θέλεις πεισθή, ότι εκτοτε 
τά σώματα τών άρματωλών ήρχισαν^ να παραλυωσι 
καϊ νά έκκλίνωσιν έν ταΐς πολεσι, να μεταβιβάζων- 
ται είς τά ορη, νά στρεφωνται καθολικώς κα.α τώρ 
Τούρκων μόνον καϊ τώρ τουμκολατρών.

'Αρκούντως ήδι; πληροφορουμεθα, ότι επι τών φυσι
κών προμαχώνων, καϊ των φυσικών οχυρωμάτων ωρ- 
γανίσθιιαύτοαάτως έτέρα τάξις, ανδρείων, τολμηρών, 
πατριωτών και φιλελεύθερων, έχουσα σχεσεις και συμ
πάθειας πρό? τούς υποτελείς και ασθενείς, και^εκ τού 
αύτοΰ αισθήματος όσημέραι διαφλεγομενους Ελλη
νας τών πόλεων.

Τά αποτελέσματα, καϊ αί συνέπειαι τής είρηαένης 
καταστάσεως, ήθελου εισθαι αμεσα και λυσιτελή, αν •ή Τ. Π. ταχέως cep κατέφευγεν εις τάς δυνάμεις της. 
Τούτέστι τότε άνεφάνησαν οί δερβεντζή-μπασίδες 

ί δερβέν αγάδες, αξιώματα τά όποια δέν άπαντώμεν 
πρότερον,καϊ ών τινων τά χρέη ήσαν παραπλήσια των 

— ποσυνθετομένων ήδη άρματωλών. Οι μεγάλοι ουτοι 
πιθεωρηταϊ τώρ λεωφόρων και στενών και οι υπαρ^η- 

’ εται τούτων εΐχον υπό τήν εξουσίαν των σωμάτιά Ο
θωμανών, ΐνα άντικρούωσι παν ενδεχόμενόν κίνημα. 
"Εκτοτε αρχονται αί ήρωϊκαϊ άψιμαχίαι, μονομαχιαι

ΤΓτώΡ Τρωικών χρόνων καϊ τής εκστρατείας των Αρ
γοναυτών, μέμφεται τόυ Δάσκαριν διά τό επίγραμμα, 
ήπερ άφηκε παραγγελίαν νά γραφθή έπϊ τού εν Σικελία 
,-άφουτου (αϊ. Άλλά τίς τρανωτέρα αποφειξις^των λο 
ηων ρας ή ό επιτάφιος ούτος ; « Ούκ ετι χουυ χευει 
πατρϊ? ελευθέριου» ελεγεν ό δυστυχής Λάσκαρί? και 
γοίούτοι αρματωλοϊ καϊ τοιαΰτα άσματα ήδυναντοποτε 
νά διατρέχωσι τότε έν τή καταδεεουλωμενη^ Ελλαοι ; 
ΊΙ λέξις άρματωλοϊ δέν είναι ελληνική, άλλ ά? μΐ) λη- 
σμονώμεν, ότι αχρις ώρας είς τά π ρο-σάγματα τοΰ ~ρα- ΤΟΰ αεταχειριζόμεθα τήν λέξιν ά ρμ, καϊ ότι οί φέρουτες 
'όπλα ή οί ώπλισμένοι, καθ' όυ χρόνου οί Ένετοϊ κα
τείχαν τάς πόλεις είς τά παράλια τής Ήπειρον καϊ 
Ιλλυρίας εκαλούντο είς τήν τότε κοινήν γλώσσαν άρ- 
μ α τ ω μ έ ν ο ι καϊ ά ρ μ ατ ωλ ο ι.

Είπομεν, ότι ό αρχικός σκοπός τούτων τών πολιτο
φυλάκων ήτο, νά διατηρώσι τήν κοινήν ευταξίαν, καϊ 
νά καταδιώκωσι τήν ληστείαν καϊ τούς νυκτοκλέπτας. 
Συνίσταυτο έκ σωμάτων αποκλειστικά)? Χριστιανών,^ 
καϊ ο μέν ιι οχηγος αυτών εκαλείτο κ απ ετ αν ος, οι δε 
στρατιώται του παλλ^ηκάρια, καϊ ό υπασπιστής η ΰ- 
παρχηγός τοότωρ πρωτοπαλλήκα ρου. Τό αξίωμα 
τού καπετάνου εκαλείτο επίσης π ρ οτ άτ ο ν' έκαστος 
δέ καπετάνος είχε τό μέρος τής στρατοπεδευσεώς του, 
καϊ έκεΐθεν έξεστοάτευε. Τό καπετανάτο του ήτο διαδο
χικόν πρός τόν υιόν του, όταν ούτος έφαίνετο αντάξιος 
τώυ ιϊρετών τοΰ πατρός του, τότε <’·; εκληροιόμει το 
ξίφος του. Ό οπλισμός τώρτοιοΰτωρ ήτον ό αυτός τώυ 
Ιδίων 'Αλβανών, τούτέστι το μακρόν τουφίκιον, ή καμ- 
πτή σπάθη, ή ιΐγχίστομος άκινάκη ή γιαταγάνιον, τα 
πιστόλια καϊ. τό χαρπίον. Είς τά. γόνατα έφεραν ερρογ- 
γύλας έλλειφοειδεΐς πλ.άκας, μικρόν τι φακωτάς, εξ 
ίιογόρου," ροφυλαττούσας συγχρόνωςτόμέρος τοΰτοτοΰ 
σώοατος, όπερ έκάλουν Τ σ απ ρ ά σσ ία, καϊ ια όποια, 
ώς αί σημεριυαι επωμΐδες των αξιωματικών, -ήσαν^ το 
σημείου 'τής τιμής, καθότι οσάκις έπρόκειτο περϊ ε
παίνου ή μομφής τίνος τσιυ παλάληκαριων τουτωτ, ελε- 
γον χαρά στάτσαπράσσιασου καϊ κ ρ ί a α 
σ τ ά τ σ α π ρ ά σ σ ι ά σ ο υ. Τό στήθος των ήτο τε- 
θυληκωμένου, καϊ τρεις σειραϊ αργυρών ή όρειχαλκί- 
νωυ σφαιροειδών κομβιων, συγχρόνως προεφύλατ- 
τον τούτο' τό δε πρωτοπαλλήκαρον, έκτελοΰυ συνήθως 
χρέΐ) μυστικοσυμβούλου ή γραμματεως, εφερεν εις 
τήν ζώνην καϊ άργνροΰΐ’ αελανο'έοχεΐου. ,Ή συυάθροισις τών άρματωλών μιας επαρχίας διά 
τινα σκοπόν, ή διά μίαν εκστρατείαν, εκαλείτο^ π α
γ αν ι ά' έπίσης δέ παγανιά εκαλείτο καϊ^ ή συΐάθροι- 
σις άρματωλών διαφόρων μερών είς ep μέρος τοΰΠίυ- 
δου, τοΰ Όλυμπου, τής Όασης κλπ. 'Επειδή^ δέ ίινα- 
φαίνεται ό αύτος σχεδόν οργανισμός τώρ τοιούτων πο
λιτοφυλάκων καθ' ίίπασαν τήν ευρωπαϊκήν Τουρκίαν, 
έκτός τής Πελοπόννησου, πιθανολογείται, ότι ό οργα
νισμός αύτώυ, κατά το μάλλον καϊ ήττου, εγεινε πα
ραδεκτός καϊ έφικτός ώς λ.αοσωτηριος εις απασας τας 
επαρχίας κατά τήυ ιδίαν έποχήν. Καϊ όμως, όταν 
άναβλέφτωμεν είς τήυ σύστασιν τούτων τών έθνοφυ- 
λεάκων, ήτις έπιτρέπει πρός τούς "Ελληνας τήυ ό- 
πλοφορίαν, μας παρουσιάζονται παραυτα τρία ουσιω
δέστατα ζητήματα, έσπαργανωμένα έν τή συστάσει τώρ τοιούτων. Πρώτον' τινα αίτια παρεκίνησαν τούς 
Τούρκους νά οργανισωσιυ ι; επιτρεφτωσι προς τους Ελ
ληνας τήν Άδειαν τής συστάσεως τών τοιούτων σωμά
των. Δεύτερον' ποια.·· κατά συνέπειαν ήσαν αι σχεσεις 
μ.ταξύ Τούρκων καϊ Χριστιανών μετά τήν τοιαύτην 
ένίσχυσιυ τού χριστιανικού στοιχείου. Καϊ τρίτον' 
τινι τρόπω τά σώματα τούτων -ιώ>ν άρματωλών συνε- 
γ'ωνεύθησαν εις ευ ονοαα. και πραγμα, τουτεστιν εις 
τούτους τούς κλεπτας, καθ οιν συνεστηθησαν.

Διά τό πρώτον, ή ανάγκη παρεκίυησε τούς Τούρ
κους νά έπιτρέιφωσι τόυ οργανισμόν τών Χριστιανών 
πολιτοφυλάκων. Είς τήυ κάθοδόν των οί Τούρκοι έ- 
πόρθησαυ τάς πόλεις, τάς εύφορους πεδιάδας, καϊ τά 
παραθαλάσσια τοΰ βυζαντινού Κράτους, πλήν ποτέ τα 
ορη, τα? νζφοτρητονς άκρωρειαζ, κηι> τα αν ανταΐς αν- 
τρα. Ό κατακτητής άνεμίχθι; μετά τοΰ κατακτηθέντος 
έν ταΐς πόλεσιυ, top έβασάνισε. τόν μετερρύθαισε, τον 
έχαύνωσε καθ’ όσου ήδύνατο, καϊ τέλος τον εδιοικει 
διά τών ιδίων του ανθρώπων, ήγουν διά των ωμότερων 
χριστιαυώιν προεστώτων καί τινων απονενοημένων του 
κλήρου οργάνων. Τά τοιαΰτα οίν χρήζουσιν άμφισβη- 
τήσεως υπάρχοντα μέχρι σήμερον.'Ο κατακτητής. λέ- 
γομεν, άνεμίχθτ) έν ταΐς πόλεσι. μετά τοΰ κατακτηθέν
τος, πλήν -ήγνόει τήν ύπαρξιν έτέρας τάξεως ανθρώπων, 
ήτις διεξέφυγε τήν δουλειάν.

Ή τάξις αύτη σύντομον? περιηλθεν εις αναγκας,όιοτι 
ούτε νά σπείρη ούτε νά Θερίση ήδύνατο έπϊ τοΰ γρανί
του, τοΰ σιενίτου καϊ τιου αλλωυ τραχέων λιθαιν τοινο- 
ρεων, ούτε τάς χιονώδεις έκείιας ακρας νά κατοική φί- 
ρουσα άπλά μόνον δέρματα' ιόστε ήρξατο την εις τας 
πόλεις έμφάυισίντης. Άλλά τάς πόλεις έμάστιζου, 
ώ? προείπομευ, ό πασσάς, ό βέης, ο προεστως, και ε
νίοτε ό άρχιερεύ?, οιτινες ήσαν οι πλούσιοι οι έκ τιον 
ιδρώτων τοΰ λαού καταπλουτοΰντε?' φυσικω τω λογω

Πύτε )ύή, 'ΰ ίέ,ε, ,'ζευυό/.·£,ο;
Εΰ,ϊτο υ.εό.ιχίζ,,, ά)).’ «χΰ-ται si-so Άχαιιϊ;
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καϊ συμπλοκαϊ μεταξύ τών άρματωλών καϊ τούτων. 
’Επειδή δέ οί μέν άρματώλοϊ, έπεπόλλαζον ώς έπϊ τό 
πλεΐστον εις τον Πίνδον, τα Ακροκεραυνεια και τον 
Όλυμπον, οί δέ υπό τούς δερβέν-άγάδες Τούρκοι ήσαν 
Άλβανοϊ, ανδρες μάχιμοι και αδιάλλακτοι τώρ Ελ
λήνων έχθροϊ, αί συμπλοκαϊ αύται φυσικω τω λογω, 
έπροξένουν χαράν καϊ θάρρος είς τούς ενδιαφερομέ
νους κατοίκους τών δουλών πόλεων, και οσι/μέραι έξυ
πνων καϊ έφώτιζον τό πνεύμα τών Χριστιανών. Η ο
θωμανική κυβέρνησις, ήτις έως τότε είχε διατηρήσει 
έμφρονα πολιτικήν, τούτέστι νά μή διορίση Αλβανούς 
πασσάδες είς τά μέρη έκεΐνα, ΐνα ούτοι αγόμενοι ΰπο 
τών αύτίόν κακών συστηματικώς, καταπιέσωσι^ τους 
Χριστιανούς, ήυαγκάσθι; ήδτ/ περϊ. το 1730 ή^ 1735 να 
όνομάση είς όλα σχεδόν τά σαντζακια τής Ηπείρου 
καϊΊλλυρίας ’Αλβανούς, οιτινες ήρξαντο αδιάλλακτον 
καταδίωξιν κατά τοον αρματωλών, και τών ελευθερο- 
φρόνων Ελλήνων, τής όποιας τα δεινά θέλομεν κα
τανοήσει έν τω παρόντι συγγράμματι ψηλαφητοτε-^ 
ρον, όταν φθάσωμεν τόν κολοφώνα τής ισχύος του 
ήρωός μας. ,

'Εν τούτοις, μετά τήν σύστασιν τού δερβεντζημπασι 
καϊ τών βαθμοφόρων του, ή έναπομένουσα ελληνική 
πολιτοφυλακή, ήγουν οί μένοντες αρματωλοϊ ^~o'i εις 
τούς προεστώτας καϊ τάς έπιτοπίους άρχάς, ούτε απο- 
συνετέθησαν, ούτεδιελύθησαν. Τα σώματα ταύτα ϋιεττ/- 
ρήθησαν ΰπο μισθόν, καϊ ήρχισαν νά λαμβάνωσι τήυ 
επωνυμίαν ήμεροι κλέπται^ ή προσ κυνητ οι 
κλέπται, πρός διάκρισιν τώρ αγρίων κλεπτών, ήτοι 
τών κλεπτών ή άρματωλών τών ορεων. Οι τελευταίοι 
ούτοι καθ'όαμάδας κατεσκήνουν, οπού εύρισκον περισ- 
σοτεραν ασφάλειαν,καϊ πλουσιωτεραν λείαν' καϊ τό μέ
ρος εκείνο τοΰ πρόσκαιρου σταθμού των εκαλείτο λι μ ε
ρ ι. 'Επειδή δέ τά Άγραφα, βαθμηδόν άποκατεστάθη- 
σαν ή φωλεά αύτώνt συνήθως έκαλοΰντο τ ά με γ άλα 
λ ι μέρια τών κλεπτών, τά κλεπτοχώρια.14λλά τίς ό χαρακτήρ τών τοιούτων, οποίος ο τρό
πος τοΰ ζην, καϊ ποιος ο σκοπος των ; *

"Αμα ό ήμερος κλέπτης έγένετο Άγριος κλέπτης, ή 
εύφωνότερον, άρματωλος, ενησχοχ.εΐτο να γεινι/ περι- 
κλεέςερος καϊ φοβερώτερος έν τή χώρα,^ ήρ πρότερον 
ούτος έφρούρει. Ή φιλοδοξία του ήτον η αυτή με τήν 
τοΰ είς πόλεμον απερχομένου στρατηγούς ήγουν νά νι- 
κήση, νά άκουσθή, να λαφυραγώγηση' επέπιπτε λοι
πόν κατά τώυ ποιμνίων και. τών κτημάτων τοΰ πασ
σά καϊ ά.δυσωπήτως έφόνευεν τους ανθρώπους του, 
άν άπήντα Αντίστασιν, τ; και ανευ τοιαύτη?, προς 
έκδίκησιν τοΰ αίματος συγγενούς του τινός,όπερ 
ούτος τυχόν είχον χύσει πρότερον' άφήρπαζενολόκληρα 
ποίμνια, καϊ θριαμβευων, επεστρεφεν ειςτα λιμερια 
του. Κατά τά φρονήματα ήτον "Ελλην^ καϊ ελεγεν, 
οτι όρθώς καϊ δικαίως έπραττε τό τοιούτον υπέρ του 
γένους, υπέρ τής θρησκείας" δι όπερ ειδομεν Τ7/ν λύσ
σαν αύτοΰ αίμοδιψωσαν μάλλον κατα των ποιμνίων, τώρ αγροκηπίων, των προεστώτων και μοναχών, την 
είδαμεν, λέγω, μάλλον αδυσώπητου καϊ άνιλεή κα
τ' αύτών ή κατά τών ίδιων Τούρκων.

Έκ τών διασωζομένων ολιγιστων χρονικών κατα
φαίνεται, ότι οί δυστυχείς ούτοι ήρωές μας κατεφρό- 
νουν καϊ τοΰ πασσά, καϊ τοΰ δερβεντζήβει; το κράτος, 
πλήν έφοβοΰντο τήν δολιότητα, και τους βροχους τών 
ομογενών των. Ούτοι προς ιδιοτέλειαν, και ινα απο- 
δείξωσι πρός τούς μεγιστάνας Τούρκους, ότι ουδεμιαν 
είχον μετά τών άρματωλών συνάφειαν, ότι η υποταγή 
καϊ ό ζήλος των ήτον Άπειρο?, ανεδέχοντο να απαττγ- 
σωσι, συλλάβωσι καϊ παγιδεύσωσι τόν περιαδόμενον 
κλέπτην, διά τής γλώσσης και τής θρησκεία?,, και 
παραδώσωσιν αύτόν, τόν μονον εναπομενοντα υπερμα- 
χον, τή? θρησκείας καϊ τής γλώσσης, πρός τόν ώμον 
τύραννον! Έν τώ Άσματι τού αειμνήστου άρματωλοΰ 
Μιλλιώνη, ώς τοιοΰτος Αποθανατίζεται ό προεστως 
Μαυρομμάτης.

Αί έκδρομαϊ τών άρματωλών εγενοντο συχνά κατά 
τών ιδίων ατόμων τίόν βέηδων, ιιγάδων καϊ πασσαδων, 
τούτέστι συνελάμβανον τούτους, καϊ δέν τους αττελευ- 
θέρουν, είμή άντϊ βαρύτατων λύτρων, ένίοτε δέ καϊ 
καθ’ ολοκλήρων χωρίων, τά όποια ειδοποιούν έγγρα- 
φως, ότι, άν δέν πληρώσωσι πρός αύτούς ποσότητά 
τινα χρημάτων, ήθελον τούς περάσει όλους, απο την 
κόψιν τής σπάθης, καϊ πυρπολήσει, τούς οίκους των. 
Έπανελάμβανον δϊς καϊ τρις τήν ιδίαν πρότασιν, και 
τέλος εθετον ταύτην είς ένεργειαν μετά, τοιαύτη? 
τόλμη? καϊ προφυλάξεως, ώστε σπανιω? ,απετύγχα- 
νον. Ούδέν δεινότερον άφ' ίτέρου τής τοιαύτη? θεσεως 
τών ταλαιπωρουμένων χωρικών., Εΰρίσκουτο, τότε έυ 
μέσω πυρών διασταυρουμένων" έαν ενεδιδον εις τας αι
τήσεις τών άρματωλών, ήπειλοϋντο ύπό τών Τούρκων 
καϊ τών δερβεντζίδων, οιτινες προσεδόκων τοιαύτην 
εύκαιρίαν, ΐνα είσέλθωσιν είς τά χωρία των καϊ πρώ
τοι τά λτγστεύσωσιν άν ήρνοΰντο, ήρχετο κατόπιν 
ή ποινή τών ληστών, ανώτερα των προσοοκιων των. 
Λυπηρόν ’ίσως νά είπωμεν. ότι ί] εχθρα, τών άρματω
λών ήτο βαθντέρα κατά, τοΰ κλήρου,, καϊ πολλάκις ιε
ρείς καϊ αρχιερείς ανάρπαστοι γενόμενοι έκ τωυ πό
λεων, ώς άπλά στρουθιά, μετηνέχθησαν είς τα λιμερια. 
ή είς τάς απροσίτους κρύπτας αύτών καϊ άντϊ μεγά
λου πλούτου έξηγοράσθησαν. Τούτο δέυ προήρχετο 
έκ περιφρονήσεως πρός τήυ θρησκείαυ, διότι τουναν-



τίου οί άρματωλοϊ ήσαν φιλόθρησκοι μέχρι δεισιδαι
μονίας, διετήρουυ τάς νηστείας καϊ τας εορτας των, ε 
■φαλλόν τάς ήμέρας τών κανόνων έκ στήθους διαφό
ρους ύμνους καϊ παρηκόλουθοΰντο συχνά ύπό τίνος 
ίερέως, όστις έλειτούργει υπέρ αύτών εις τα ερημοκλή
σια, προσηύχετο είς τά σπήλαια, και εξωμολόγει καϊ 
έκοινώνει αύτούς τών έιχρατων μυστήριων, αλλα διότι 
οί παπάδες τοσάκις τούς προεδιδον εντός τωυ ναών 
καϊ παρέδιδου αύτούς πρός τόν αλλόθρησκον, διότι 
έθεώρουν αύτούς τούς λιτούς καϊ ταπεινούς έυ τω έξω- 
τερικώ ποιμένας, φιλοκερδείς, φιλαργύρους, ύποκρι- 
τάς καϊ ραδιούργους έυ τω κρύπτω" τέλος διότι ο α
γράμματος άρματωλός έκαμυε τήν αύτήν διάκρισιυ 
μεταξύ έπαγγέλματος καϊ θρησκείας, οιαν ο πεπολι- 
τισμέυος ’Άγγλος δικηγόρος σήμερον έξασκεΐ, όστις 
έυ τώ διαστήματι μιάς έβδομάδος δύναται να ροφηση 
δεκάδων χηρών καϊ άρφαυών το αίμα, καλιού τούτο 
έπάγγελμα (business) καϊ τήν Κυριακήν με τήυ ιεαν 
διαθήκην είς τάς χεΐριις τρις νά προσ- 
έλθη είς τόν ναόν τοΰ άγιου Βαρνάβαία}, 
έξοδεύων δύο ώρας καθ' έκάστην.

Ή σκληραγωγία καϊ ό βίος τών άρ- 
ματούλών, έκτος τοΰ ότι είναι πρωτό
τυπος, είναι παροιμιακός καϊ απαρά
μιλλος, ένίοτε δέ παρουσιάζονται καί 
πάντη μυθώδεις. Ησαν ώκύποδες ώς 
οί τάρανδοι, λιτότατοι είς τήν τροφήν, 
μή γευόμενοι κρέας ή ίχθεΐς διά πολύν 
καιρόν, άλλ.’ άρεσκόμενοι είς τόν ξηρόν 
άρτον, τάς έλαίας, τά κρόμμυα καϊ τά 
άγρια χόρτα" καί τήν αέυ ημέραν πε- 
ριεφέροντο άγρυπνοι καί έτοιμοι εις 
προσβολήν ή άμυναν, τήν δέ νύκτα έ- 
σχημάτιζου διά κλάδων δένδρων είδος 
κοίτης ή καλύβης" ήγουν τό μέν θέρος ο 
άρματωλός έρριπτε τήν δασύτριχοι 
κόππαν του έπϊ τών κλάδων, έσχημά- 
τιζε κλίνην καϊ έκοιμάτο έπϊ τούτων, 
τόυ δέ χειμώνα καϊ κατά τάς βροχερός 
νύκτας έκάλυπτε πάλιν μέ τήν ιδίαν 
κάππαν του τούς έν είδει καλύβης ορ
θωμένους κλάδους καϊ έκοιμάτο ύπό 
ταύτην" έκοιμάτο δε άείποτε ένοπλος 
καϊ ένδεδυμένος τά αύτά ένδύματα, ά
τινα ούτε ήλλασεν, ούτε έλεύκαινεν, 
ούτε έξήραινέ ποτέ.

Όποιου άντιφάσκον έξωτερικόν ! έξ 
ενός μεν τό ρωμαλέου, τό άλκιμον, τό 
γέμον αρρενωπής καλλονής καϊ γνή
σιου ελληνικού κάλλους σώμα αύτοΰ 
έκαλύπτετο ύπό π,εακώυ χρυσίου καϊ 
αργύρου, ύπό πολυτίμου πανοπλίας, 
άφ' ετέρου δέ ή συστηματική ρυπαρό 
της του, ή μέλαινα καϊ ρακώδης φου 
στανελλα του, ϊφ’ ής καϊ έσπαγγίζετο 
καϊ ιϊπεμάσσετο, ή ώς μέλαινα χαίτη 
καλύπτουσα τοΰτον άχρι ζώνης καλλί- 
τριχ°ς πλήν παρημελημένη κόμη του,
συχυάκις οικουμένη ύπό φθειρών, καϊ τό ρυπαρόν καί 
σχεδόν μέλαν έκ τής ακαθαρσίας υποκάμισου του, 
άντεικονιζον προσπεποιημένηυ τήν έσχάτηυ πενίαν 
τώυ έν τοΐς καταγωγίοις τοΰ Λονδίνου λιμοκτονούντων 
πλασμάτων.

Αί βαθεΐαι καϊ βροχεραϊ νύκται ήσαν συνήθως αί 
τών έκδρομών αύτών" έγνώριζον τά στενά, τάς ατρα
πούς, τά άντρα, τούς κρημνούς, τά διαβατά τών ρυά- 
κων καϊ ποταμών μέρη, τήν γεωλογικήν καϊ γεωγρα
φικήν τοΰ έδάφους κατάστασιν κάλλιον παντός ετέ
ρου. Έμάχοντο ούχϊ μέ τακτικήν, άλλά κατά τάς 
περιστάσεις, όπισθεν φυσικών οχυρωμάτων ταμπού- 
ρίωνή μετηραζ ιω ν καλούμενων, άτινα συχνά ήσαν 
χειροποίητα έκ λίθων" έμάχοντο ώς έπϊ τό πλεΐστον 
άμυυτικώς ρίπτοντες τούς διώκτας αύτών εις αναπό
φευκτου φθοράν" έμάχοντο ώς άκροβολισταϊ ώχυρωμέ- 
νοι όπισθεν βράχων, δένδρων, χαράδρων καί ένίοτε τών 
ιδίων σωμάτων τώυ φουευθέντων έχθρώυ ή φίλων τωυ 
πυροβολοΰντες όρθιοι, ή γονυπετείς, ή έξαπλωμόνοι έκ- 
τάδην μέ τό ςήθος έπϊ τής γής καϊ γεμίζοντες τά όπλα 
των αυατετραμμένοι μέ τά νώτα έπϊ τοΰ έδάφους. Άνδέ 
απροσδοκήτως περιεκυκλοΰυτο ύπό τοΰ έχθροΰ τότε 
συσσωματούμευοι έπέπτιτου αεθ' ορμής κατ' αύτοΰ, 
καϊ το τοιοΰτον έκαλεΐτο γιουρούσι.

Τας ώρας τής άργίας των έξώδευου οί άρματωλοϊ 
εις σωματικας καϊ πολεμικός ασκήσεις, τρέχοντες, 
διώκοντες αλλήλους, παλαίουτες τις νά ρίψη τόν άλ
λον χαμαί, πυγμαχοΰντες, πηδώντες τάφρους, πηδώυ- 
τες τις νά φθάση ύψηλότερα τούς κλάδους τώυ δέν
δρων, τις υ αναβή επ' αύτών ταχύτερου, τις νιι λιγύ- 
ση του βραχίονα τοΰ άλλου, ή ν' έινοιξη τήν παλιίμην 
του. ρίπτοντες βαρυυ λίθου ή παίζουτες τόυ δίσκου, 
τούτέστι τήν λεγομένην ά μ ά δ α, σφενδουίζουτες λι
θάρια ή ρίπτοντες είς τήυ σκοποβολήν διά τοΰ τουφε
κιού ή τών πιστολίων" ήσαν δέ τόσον καλοί σκοπευ- 
ταϊ, ώστε είς άπόστασιν όγδοήκοντα βημάτων ήδύ
ναυτο νά έπιτύχωσιυ ώόν μόλις διακρινόμενον ή νά 
διαπεράσωσι τήν μολυβδοσφαΐραν μέσω κρίκου μι-

(α) 'Επίσημος το~ύ Λ.ον$(νου
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κρόυ τι μεγαλειτερου τής διαμέτρου τής ιδίας μολυ- 
βδοσφαίρας, όθεν είχον καϊ τήυ παροιμίαν υ ά π ε ρ ά- 
σ η ς τ ή ν μ π ά λ λ a α π ο τ ή ν θ ε λ ι ά. Τα τοιαΰ- 
τα νομίζομεν ότι ήσαυ έκφράσεις μάλλον κεναϊ ή 
πραγματικοί μ όλην την έπιτηδειότητα τώυ αρματω- 
λών είς τό σκοποβολεΐν, καθ' ότι ή ατέλεια τώυ 
τότε όπλων δεν ήδύνατο υά έπιτρέψη τοιοΰτον τι είς 
τήυ έπιτηδειότητά των.

Ύπέφερου τήυ δΐψαυ, τήν πείναν, καϊ τούς πόνους 
μετά συνειθισμένης έιδιαφορίας καϊ ιιπιστεύτου καρ
τερίας. Είς άρματωλός ήδύνατο νά όδοιπορήση δύο 
κατά συνέχειαν ήμέρας χωρίς ποσώς νά κοιμηθή ή 
φαγη τίποτε, η υα μαχηται δύο ημερονύκτια καϊ μετά 
τό διάστημα τοΰτο έπιστρέφωυ είς τά λιμέριά του καϊ 
εύρίσκων τούς άλλους ασκούμενους είς τάς προειρη
μένας ασκήσεις νά λάβη πάραυτα μέρος καϊ νά έξέλθη 
νικητής. Μία τώυ ΰψηλοτέρων αρετών τοΰ άρματω- 
λού ήτον, άν ποτέ συνϊλαμβάυετο ύπό τοΰ έχθροΰ 

δέρ 
βα-

καϊ μετεφέρετο είς τάς φύλακας, έπειδή απλώς 
άπεκεφαλίζετο, άλλ’ έτίθετο είς τά σκληρώτερα 
σανιστήρια, μία τώυ ύψηλοτέρωυ, λεγομευ, αρετών 
αύτοΰ ήτο νά ΰποφέρη ταΰτα χωρϊς νά έκφράζη πονον 
ή νά δεικνύη άλλοίωσιν προσώπου, άλλ’ άόωυ έθυικου 
τι ή έροπικόυ άσμα' όποιας στρεβλώσεις καϊ βάρ
βαρα μαρτύρια δέν ύπέφερον μετά καρδίας σιδηράς οι 
ανώνυμοι ούτοι τοΰ έθνους πρόμαχοι, οι προορομοι 
τής έιναγευνήσεως αύτοΰ! τούτου ένεκα καί έπροτιμων 
υά πίπτωσι πάντοτε είς τήυ μάχην, ή ζώυτες να α- 
φίωνται είς τήν έπιείκειαν τοΰ τυράννου' έάν δέ τις 
αύτών έτραυματίζετο καϊ έθεώρει αδύνατου υά διαφύ- 
γη τήυ ζώγρησιν, παρεκάλει τόυ συναρματωλου του 
υά τόν φονεύσρ, ίνα μή ζών πέση είς τας χεΐρας τοΰ 
τυράννου. Είς τήυ ακόλουθον στροφήν μεταγενέστε
ρου τιυός άσματος χαρακτηρίζεται τοΰτο ζωηρότατα.

ο Πού ’σαι ζ«λξ uoo vAilioz ζαΐ ττοί.υα’ΐνπτ,νίΊΐ;
Γύοισι πίσω πάοε ue, πάοι ιζου τό ζιρζΐι, 
Νά υ.ή τό πάο’ ό παγαζιά ζαί ό Ίτούγ ’χράπι·,:, 
Καί αοϋ τό πάϊ ’ς τά Γιάζαιζα τ’ Λζί πασσά τού σζύζλου.

Ό αρματωλός έθεώρει τωόντι εύτυχή εαυτόν, αν ά- 
πεθνησκε μαχόμευος, οθευ καί είς τάς εύθυμίας των 
ομιλοΰντες περϊ θανάτου έλεγου, καλό μολύβι, ώς 
να επροκειτο ο εις νά προτείνη είς τήυ ΰγείαυ τοΰ άλ
λου. Καϊ όμως μεταξύ τώυ κλεπτών ύπήρχε %ια ά- 
διαρρηκτός φιλία, ήτις καθίστατο σφιγκτοτέρα διά 
τής αδελφοποιησεως, τουτέστιυ έγκαταλιμπάνουτες 
οί πολιτάρχαι ή άρματωλοϊ τάς πόλεις αδουτες
’Σ ταίς -χώραι; σζζάδοι ζατοιζοϋν, ’ς τού; ζάιζπου; αί τού; Τούοζου; 
Χώοαι; Ιαγζάίια ζ’ ερτ,ρκαι; ΐχοιι-j τά πα).).ΐ)ζάρια, 

έγκατελίμπανον τόυ μισθωτόν αύτών βίον καϊ έυούμε- 
νοι μετά τών κλεπτών ωφειλου πρώτον νά συυδεθώσι 
διά τίνος δεσμού ισχυροτάτου, άφαιροΰυτος πάσαν 
μεταξύ τωυ υπόνοιαν, δι ήν τό πρίν διεφέρουτο, καϊ 
έμπνέοντος τήυ πίστιν καϊ ειλικρίνειαν. Ήρκίζουτο 
λοιπόν όρκους βαρυτάτους, έπϊ τοΰ σταυρού, έπϊ τοΰ 
εύαγγελίου, καϊ συχυάκις έινοίγοντες φλέβα τιυά τοΰ 
σώματός τωυ άντήλλαζον αίμα, τούτέστι διά τίνος 

πτερού ό εις ένεστάλασαεν έν τή αρτηρία τοΰ άλλου 
σταγόνας τινάς, αίτινες έγέννων τήν άδελφοποίησιυ, 
καϊ έκτοτε έκαλοΰντο πλέον ά δ ε λ φ ο π οι η τοι, ή 
σταυραδέλφια.

Ίσως θέλει νομίσει ο αναγνώστης, ότι άνδρες άπο- 
σκληρυνθέτες έν τοιούτω ήμιαγρίω βίω ήσαν έστερη- 
μένοι παντός εύγενοΰς αισθήματος. ‘Οχι ! εις άρμα
τωλός συλλαμβάνων ένα Τούρκον βεβαίως ή τόυ α
πέλυε διά λύτρων μεγάλων, ή τόν έφόνευε δι απλού 
θανάτου, πλήν σπανίως, ίνα μή ε’ίπωμεν ποτέ, τόυ 
έβασάνιζεν, έφαραόζων έπ' αύτοΰ τά φρικαλέα βασα
νιστήρια, δι ών οί 'Οθωμανοί έξεδικοΰντο τούς προ
δρόμους τής ελληνικής παλιγγενεσίας. Ό μόνος τρό
πος, δι’ ού ό συλλαμβανόμενος κλέπτης ήδύνατο νά 
διεκφύγη τοΰ σατράπου τήν οργήν ήτο νά γείνη μου
σουλμάνος' καϊ όμως εΐδομεν καϊ τόν'άπλούστερον τών 
άυδρώυ έκείνων νά ϋποστή μάλλον τό κάτεργον, τόν 
χοινικα. τα πεπυρωμένα σιδηρά, τήν έκδαρσιν, τάς «- 

κρωτηριάσεις καϊ παν έτερον φρικτούρ- 
γημα ή νά άρνηθή την θρησκείαν του, 
ή νά προδώση τούς συντρόφους του. Υ
πάρχει ακραιφνέστερος καϊ εύγενέστε- 
ρος τούτου πατριωτισμός ; δέν διακρί
νει τις έν τω άποσκληρυνθέυτι έκείνω 
σώματι ψυχήν άκεραίαν, υπερήφανου, 
ηρωικήν καϊ αρχών έιδιασείστων; ό 
κλέπτης όταν ώμνυεν είς τήν θρησκείαν, 
εις το τουφέκι ή είς τήν σπάθην του 
οιετήρει τόν λόγον του ώς βασιλεύς' 
καϊ άν άνεκά'λυπτέ τινα τών συνοπα- 
δώυ του παραβιάζοντα τόν όρκον ήτο 
πρός τούτον καταφρόνησις μεγίστη ίνα 
διαμείνη έπϊ πλέον μετ' αύτοΰ. Τό αύ
τό συνέβαινε καϊ πρός τόν καταφρο- 
νοΰντα τά ιερά ή τήν θρησκείαν' ήγουν 
άν είς τούτων έσφετερίζετο ή ΰπεξήρει 
έκ τίνος ναού ή έρημοκλησίου σκεύος τι 
έκκλησιαστικόν, έκτος τοΰ ότι άπεπέμ- 
πετα τής συμμορίας του, παρεδίδετο 
συχνά καϊ πρός τούς Τούρκους, παρά 
τών όποιων ούδέν έτερον πεοιέμενεν ή 
τόυ διά βασάνων θάνατον.

Τα παλληκάρια είς τόν πόλεμον έ- 
προτίμων νά άποθάνωσιν ή νά έγκατα- 
λειψωσι τόυ πληγωμένου ή κινδυνεύ- 
οντα αρχηγόν αύτών. Τό δέ χαρακτή
ριζαν τό μεγαλόψυχου τών άυδρώυ τού
των είς ανώτατου βαθμόν είναι, ότι έ 
νίοτε δύο καπετάνοι έξ αντιζηλίας δια- 
φερόμενοι, έν καιρω τής μετά τώυ Τούρ
κων συγκρούσεώς των έπεξεδύοντο παν
τός πάθους καϊ αύθωρεϊ τιθέμενος ό εις 
ύπό τάς διαταγάς τοΰ άλλου συνάμα 
έπέπιπτον κατά τοΰ κοινού έχθροΰ.

Έν τούτοις ύπήρχον περιστάσεις ή 
έποχαϊ τοΰ έτους, καθ' άς ό βίος τώυ 
ανδρείων τούτων είς τάς χιόνας τοΰ 
Πίνδου καθίστατο δυσφόρητος' καϊ τότε 

τίνος συνθήματος, ιϊφοΰ πρώτον έθα-πολλοί μετά
πτου τά όπλα τωυ ή έκρυπτου ταΰτα είς σπήλαια ή 
χαράδρας άπεχωρίζουτο είς άγυώστους καϊ μεμακρυ- 
σμένας πόλεις, συχνότερα δε πρός τάς Ιουίους νήσους, 
άμα εϋρισκον ευκαιρίαν νά διαπορθμεύσωσι τήν δια- 
χωρίζονσαυ τούτους θάλασσαν. Έκεΐ συυέλΐγου πο- 
λεμεφόδια, ζωοτροφίας, τά άυαγκαΐα τοΰ όρεινοΰ των 
βίου, συνεδεον νέας φιλικάς σχέσεις καϊ πρϊν τό έαρ 
διαδεχθή τήν ώραν τής δριμύτητος οΰτυι πάλιν ήσαν 
είς τά λιμέριά των. Δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν, ότι 
οι ανδρείοι ούτοι τά μέγιστα έφιλοςενοΰντο καϊ περιε- 
θάλπουτο παρά τών ποιμένων, τών βουκόλων, τών 
γεωργών καϊ όλων σχεδόν τών χριστιανών τής κάτω- 
τάτης τάξεως, οίτινες ούδέυ είχον νά ζημιωθώσι παρά 
τούτων, άλλά περιέμενον απεναντίας βελτίωσιν τής 
καταστάσεως των παρ' αύτών.

Ό απόκρυφος ούτος δεσμός, οστις έν αρχή φαίνε
ται αληθώς μία ανάγκη ή έν αίσθημα, προϊόντος τοΰ 
χρόνου έγέυνησε τό ιερόν αίσθημα τής ελευθερίας είς 
τούς ύπό τά βάραθρα τής δουλείας, πρός τούς όποιους 
ούδέποτε επετράπη παρά τοΰ δεσποτισμοΰ νά αίσθαν- 
θώσι τοιοΰτον τι πρότερον. Βαθμηδόν οί 'γονείς ήρ- 
ξαυτο νά διδάσκωσι τό αίσθημα τοΰτο πρός τά τέκνα 
των έζ απαλών ονύχων' και ύπάρχουσι παραδείγμα
τα, ότι εις τας πόλεις καϊ τά χωρία, ένθα ό αριθμός 
τών Τούρκων ήτο μικρός, οί παΐδες συναθροιζόμενοι 
καϊ διαιρούμενοι είς ομάδας, παριστώσας ή μία τό λι- 
μεριον ενός περιαδομένου κλέπτου, έιλλη άλλου καϊ 
άλλη άλλου συνέπαιζον έκμιμούμενοι τάς άψιααχίας, 
τάς συμπλοκής, τόν βίον αύτών καϊ τάς έκδρομάς των.

Φεΰ! τί άπέγειυε σήμερον ό χριστιανός τής δούλης 
Ελλάδος! τί ό τής έλευθέρας ! Οί "Ελληνες ύπό τόν 
ζυγόυ καϊ τήυ βαθυτέραν δουλείαν ήσαν ώς έστρατο- 
πεδευμένοι, έγρηγοροΰυτες καϊ έργαζομευοι διά τό με
γαλείου τής πατρίδος' τανΰν, φεΰ! λόγων πλησμονή 
καϊ σπανις πράξεων, δικαιολογοΰσιν έν με'ρει τήν γνώ
μην περιηγητοΰ τίνος άγγλου ονομάζοντας αύτούς 
σάκκουςλόγων.

’Ίσως ήθελέ τις έρωτήσει όποια ήσαν τά αισθήματα 
καϊ ή συμπεριφορά τών άναγώγων έκείνων κλεπτών
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πρός τό ώραΐου φιλλον ; άποκριυόμεθα, ότι ήσαυ πολύ 
ανώτερα τών νομιζομένων' όχι, βέβαια, ώς τό τοΰ 
Λουσινιάν πρός τήν Ματιλδην' πλήν εΐδομεν τούς κλέ- 
πτας φειδομένους τής ζωής καϊ τής τιμής τώυ γυναι
κών καί τών ιισπονδοτέρων αύτώυ έχθρώυ,δηλ. τούτων 
τών προεστώτων συνάμα. Όταν ό Σκηλοδήμος τής ’Α
καρνανίας συυέλαβε τήυ Ειρήνην θυγατέρα προεστώ-τος τιυός, είπε πρός αύτήν'

Κέρνα ρ’, Ειρήνη ρ’ ευρορφη, κέρνα ρ' όσον νά ®έξρ 
Όσον νά ενγρ αυγερινός νά πάγρ ή πούλια γεύρα 
Κι’ άπαΐ σε στέλνω σπήτί σου ρέ Si'/.v. παλληκάρια.
—Λήρο, ίέν εΐραιίούλά σου κρασί νά σέ ζεράσω· 
’Εγώ ραι νύρφη προεστών ζί άρχόντων θυγατέρα.

Όποιον τρανώτερον δείγμα 
τής εύγενοΰς τοΰ άρματωλοΰ 
πρός τήν νέαν συμπεριφοράς ; \ 
ΓΙλήυ ίσως εΐπη τις άν καϊ 
τωόντι ούτος ούδένα κακόν 
σκοπόν κατά τής ζωής καϊ τι
μής της δεικνύη, άλλά τού- 
ιαντίου τήν ειδοποιεί, ότι τής 
ήοΰς έπιφωσκούσης μέλλει νά | 
τήν έιποστείλη μετά δέκα παλ- 
ληκαρίωυ πρός τόυ προεστώτα, 
έν τούτοις τήυ διατάττει νά | 
τόν υπηρέτη, τήυ διατάττει ι ά 
τόν κερνά. Τοΰτο ήτο συνή- ί 
θεία, ήτις ένυπάρχει ετι είς [ 
πολλά μέρη τής Ανατολής' 
είς πολλά, λέγομεν, μέρη τότε \ 
καϊ νΰν είσέτι αί σύζυγοι, 
θυγατέρες, νύμφαι καϊ άνεψιαϊ ; 
είς τά συμπόσια ύπηρέτουν 
καϊ ύπηρετοΰσι προσφέρουσαι 
τόν οίνου πρός τούς άυδρας. 
’Αλλά ποιου τρανώτερον δείγ
μα τής έμπιστοσύνης τής Ει
ρήνης πρός τόυ χαρακτήρα τοΰ 
Δήμου ή οί ΰψηλόφρονες λό
γοι της;Λήμο, δίρ ιιμαι δονλά σον κρασί νά σΐ κνράσα, \ Εγώ μαι ΐ’ύμφη προεστών κ άρχόντων θυγατέρα 
Είς πάσαν άλλην περίστασιν, 
απέναντι διαφορετικού αύθέν- 
του, ποια γυνή άκούουσα, ότι 
συντόμως έμελλε νά έλευθε- 
ρωθή, δέν ήθελε συμμορφωθή 
μέ ταύτην τήυ άρματωλικήν 
έθιμοταξίαυ τοΰ κλέπτου, δέυ 
ήθελευ ύποκρύψει τήυ ύπερη- 
φάυειάυ της, καταπνίξει τήν 
άγανάκτησιν καϊ προσπαθή
σει διά παντός μέσου νά φαυή 
πρόθυμος καϊ υπήκοος πρός 
τούτου; Πλήν ή Ειρήνη, φαί
νεται, έγυώριζευ αρκούντως, 
ότι ή ιϊτομική αύτής άσφάλεια 
ήτον ιερά καϊ απεκριυετο τόσον 
άπτοήτως πρός τόν κλέπτην.

Ήθέλαμεν έξέλθει όλοτε- 
λώς τοΰ σκοπού μας, έάν έξε- 
τείναμεν περισσότερου τήυ ά- 
ναγκαιοτάτηυ ταύτηυ ιστορι- 
κήυ περιγραφήυ, άυευ τής ο
ποίας, τό έπαυαλέγομεν, ό ά- 
ναγνώσ της πολλάκις ήθελευ 
έκλάβει τό βιαιοπραγές καϊ 
σκληρού τινωυ προσώπων, ώς 
απλών ληστών καϊ κακούργων 
μάλλον ίδιου, ή ώς ηρώων καϊ 
μαχομένων διά τό γένος ώς έστάθηι--- —
ριαδόμευοι ΑΡΜΑΤΩΛΟΪ.

("Επεται Κεφ. ΙΖ'.)

θρησκευτικών άνδρών, 
ττάθησαυ ούτοι οι π ε-

ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΤΡ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΥΠΑΣΠΙ
ΣΤΗΣ ΤΟΎ ΣΤΡΑΤ. ΓΑΡΙΒΑΛΔΟΥ.

Ό στοατηγός Στέφανος Τούρ, ό άλλος Έγώ τού Γαριβάλβου, 
α.νηρ, ώς ό μέγας αύτού άρχηγός, μυθιστορικού παρελθόντος καί 
χαρακτήρος έξοχου, έγενυήθη είς τήυ Ούγγαρίαυ καί ανήκει είς εύ- 
γενήή καί μή τιτλοφόρου οικογένειαν. Είναι δέήδη 38 έτών ηλικίας, 
αψηλός τό ανάστημα, εύειδής καί διακεκριμένης εξωτερικής στρα- 
τίωτικής θεωρίας. Νέος ών ύπηρέτει είς τό στρατιωτικόν τής Αύ- 
αζρίας, άλλ’ ηύτομόλησε πρός τούς φιλελευθέρους κατά τήν περί- 
Ρ’ίμον γέφυραν τής Βουφφαλόρας.

Διεκρίθη δέ κατά τούς χρόνους τής νεότητάς του και διά τινων 
ίπ-ποτικών φιλανθρωπικών πράξεων πρός τε τούς καταδυναστευο- 
μένους όαογενεις του καί πρός τούς ’Ιταλούς. Ένω εύρισκετο είς 
Τήν ύπαρεσίαν τής Αύστρίας έυ τή ’Ιταλία, είς τήυ Βρέσκιαυ δια- 
δαίνωυ ποτέ οικίαν τιυά καί άκούσας οίμωγάς γυυαικώυ είσήλθε 
μετά δύο στρατιωτών εν αύιή, όπου εύρώυ τήυ οίκογέυειαυ είς χεΐ- 

κτηυωδώυ Κροατών, ήλευθέρωσευ έκ τώυ βαρβάρωυ έκείνωυ δύο 
Ωραίας νεάνιδας· ύπό άλλεπαλλήλων δέ τοιούτωυ περιστατικώυ 
^υγκαφθεϊς άπεφάσισε υ’ άφιερώση τήυ σπάθην του είς τόυ αγώνα

ελευθερίας, όταυ ήγέρθη ή Ουγγαρία κατά τής τυραννίας τώυ

Ο ΒΡΕΤΤΑΝ1ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ.
Ά'^βούργωυ. Καθ' όλου δέ έκεινον τόυ πόλεμον ήγωνίσθη γενυαίως*  | 
καί όταν έκηούχθη ό μεταξύ ’Αγγλίας καί 'Ρωσσίας πόλεμος προσ- 
ήυεγκε τάς εκδουλεύσεις αύτού είς τήυ ’Αγγλίαν, ήτις τάς έδέχθη. 
Άποσταλεΐς δέ είς τάς ηγεμονίας πρός έκλογήυ καί άγοράυ ίππων 
διά τό ιππικόν τώυ "Αγγλων, καί έκτραπεϊς ύπό μεγάλου πρός τήν 
έκπλήρωσιν τής τοιαύτης έυτολής ζήλου, προσέκρουσευ είς τάς έκεΐ 
τότε αύστριακάς άρχάς, παρά τώυ όποιων συλληφθείς είς Βουκουρέ- 

’ ζκισθεϊς κατεδικασθη είς άπαγχό- 
•ως τού "Αγγλου προξένου απελύθη 
φυλάκισιν έν καθύγοω ειρκτή, ήτις 
αύτού ύγείαν. Μετά ταύτα ό Τούρ 

Κριμαίαν περί τά τέλη τού πολέμου, παρευρε- 
της Τσεοναγιας. Μετά δέ τήν άποκατάστασιν 

; είς Κιρκασίαν καί γνωρισθεις μετά τού ήγε- 
:ίνου Σαφέρ βέη, ήσπάσθη τήυ ύπεράσπισιυ τού I

νισιν.

έποζεαζ 
βει; εί;

U.DJQ·

§ Η ΕΝ ΠΑΝΟΡΜΠ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

άγώνος τών Κιρκασιών, καί έπανελθών είς Αγγλίαν, κατέστη μέλος 
της έκέϊθι φιλοκιρκασεκής έπιτροπής. Νοσήσας δέ έπικινδύνως καί 
πάλιν άναρρώσας, τή συμβουλή τών ιατρών μετέβη είς τήν ’Ανατο
λήν, όπου ήσθένησεν έκ νέου, κλινήρης δ’ ών συνελήφθη ύπό κλε
πτών καί μή δυνάμενος νά γράψ/j έκειτο έγκαταλελειμμένος· αλ
λ’ ενώ οί φίλοι του έπεριμενον νά άκούσωσι τόν θάνατόν του, αίφνης 
έκραγέντος τού ιταλικού πολέμου, ή σάλπιγξ αυτού ήχήσασα είς τάς 
άκοάς τού άσθενούς, άνήγειρεν αύτόν τής κλίνης ώς έκ θαύματος. 
Φθάσας δέ είς Γενούην εγραψε πρός γΟ.οΊ του είς ’Αγγλίαν, οτι 
απήρχετο, ινα ένωθή μετά τού Γαριβάλδου, καί είς άκόλουθον επι
στολήν του πάλιν, οτι είς έξ ημέρας ηθε).ε φθάσει είς τό Μεδιόλανον, 
όπου πραγματικώς εύρέθη κατά τήν προσδιορισθεϊσαν ημέραν. Τά 

μετά ταύτα κατορθώματα τού άνδρός τούτου, πάντοτε προκιν- 
δυνεύοντος κατά τάς μάχας, είσϊν ίστοοικά. ’Επί τέλους όμως, πλη
γωθείς τον βραχίονα, ήθελεν όις έκ τής αδυναμίας του άπολεσθή 
είς τό πεδίον, έάν εύγενής τις Ίταλίς ίδούσα αύτόν δέν τώ παρείχε 
τήν συνδρομήν της. Καίτοι δέ τής πληγής του ταύτης ουδέποτε έν
τελώς ίαθείσης, ούχ ήττον όμως κατώρθωσε θαύματα είς τήν 
λίαν, άείποτε προμαχόμενος, άείποτε καταγινόμενος περί τόν όργα- 
νισιζόν τού στοατού, καί πάντοτε πιστός φίλος καί σύμβουλος τού 
Γαριβάλδου. "Εν τινι δέ μάλιστα περιστάσει 'ίσωσε τόυ στρατηγόν 
άπό άναπογεύχτου χινούνου, άποσύρας αύτόν είς στιγμήν, καθ’ ήν 
ή κατ’ αυτού έρχοαένη σφαϊοα ερριψεν είς τάς άγκάλας του νεκρόν 
τόυ παρ’ αύτώ ίστάιζευου στρατιώτην καί ετοωσε τό σκέλος τού Τούρ.

,ιζε-
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ΚΛΗΣΙΑ.
*Εζ Τών έν Πανόρρω αρχαιοτήτων ή ρά).).ον ιτιρίεργν; ζαΐ ή 

ράλλον ένίιαφέρουσα είναι ή Ιαρπρά ζαί ρεγαίοπρεπή; (3ασι}.ι.ιή 
έζζλ/ισία (Καπί)ΐα 'Ρεάύ.ε), ή οίζοίορή τής όποια; περιίαρβάνει 
τρεις ρυβρού; άρχιτεζτονιζού;, έλΐΐίνιζόν Sc)., σαραζηνιζόν ζαί ζατά 
φαντασίαν, συνουο.σροΐ ούτοι, οίτινες ρόνον είς Σιζεύ.ίαν ιιπαντώνται.

ΊΙ περιφορό; αύτη έζζλιςσία είναι προσςρτιςρένη είς τό βασιύιζον 
άνάζτοοον, τό όποιον είναι πελώριόν τι ζτίοιον, σνγζείρενον έζ 
ποιζίΖων ρυβρών οιαφόρων εποχών, άρχοαενων άπό τών χρόνων 
τών Νορρανίών. Ίΐζοίορήθι; S' αΰτις ύπό τού ποώτον Νορρανίού 
βασιλέως τής Σιζελίας 'Ρογέρου, σνντελεσθ-ϊσα τώ 1132. Έν»· 
σχολήβςσαν S' άναρφιβόλως πρός τήν αύτής άνέγερσιν έργάται Έλ- 
λςνε; άρα τε ζαΐ Σαραζι;νοί, καθότι αύτών ρί ρνθροΐ φαίνονται έπι-

άσιατιζό» ρεγαίορ- 
Τό πΖεϊστο-j [ζερό; 

τοϋ άρχιτεζτοζιζοϋ 
είναι ζαταζεζαΐυρ-

κρατεστεοοι τών τών Νοραανίών. Κα
τέχει οέ ό δ).ον ρι<κος τών πλευ
ρών τών ανακτόρων έπί τού τρίτον 
πατώαατος, υποκειμένων αύτή τών 
ρυλακών καί δωματίων τής οικιακής 
οικονομίας· εχει ^έ όλα τά χαρακτη
ριστικά μεγάλου ναού, ούσα τρισυπό
στατος καί σταυροειδής μακρού μέν 
λατινικού σχήματος, μετά βόλου όμως 
ελληνικού κατά τό αε’σον τής διασταυ · 
ρώσεως. Αί στήλαι τού καθολικού έ- 
λήρβησαν πιθανώς απο αρχαιότερων 
άλλων οικοδομών, καβότι τινές μέν 
είσιν έκ γρανίτου, τινές δέ έκ μαρμά
ρου, καί τά έπιστήλια αύτών δια^ε- 
ροντα άπ*  άλλήλων· τά ύπ’ αύτών δέ 
ύποστηριζόμενα τόξα είσϊν δζυτενή· 
αί βυρίδές είσι σμικραί καί όλίγαι 
πρός αποκλεισμόν μέν τού ήλίου, πα
ραγωγήν δέ σεμνοπρεπείας. Ή έξ α
μαυρού ξύλου όρογϊ] αύτ^ς είναι πε
ρίεργος, έξειργασμένη είς ύφος μαυ- 
ριτανικόν. Σύγκειται δέ έξ αστεροει
δών αλλεπαλλήλων ροργών /.κτά δι- 
π),άς σειράς ρετά p.r/.ρών σημαιών έν 
τώ μεταξύ καί έπιγραφών αραβικών 
είς τά πέριξ, καταλεγουσών τούς πρός 
ZQ'j ηγεμόνα αποδιδόμενους έξοχους 
τίτλους κατά τό 
ρημονικόν ύφος, 
τού εσωτερικού 
τούτου κειμηλίου
μένον υπό μωσαϊκών έπί χρυσού έ
δάφους, άτινα παράγουσι θαυμάσιου 
πολυτελές αποτέλεσμα, καίτοι ώς έκ 
τής άμυδρότ/;τος τού φωτός μή πα- 
ριστώντα πομπώδη καί λαμπράν έπί- 
δειξιν. ΊΙ γιγαντιαία ρορρη ή χατά 
τό ήμισυ φαινομένη άνωθεν τού θυσία-

ι στηριου παρίστησι τόν Παντοκράτορα. 
Τό έδαφος είναι έστρωμένον διά μαρ
μάρων ποικιλοχρόων σχηματιζόντων

| σχέδια. Ό άμβων είναι έκ γρανίτου 
Ι καί παρ’ αύτόν ΐσταται μαρμάρινος 

। λυχνία νορμανδικώς κεκοσμημένη. 'Η 
ι| βασιλική αύτη έκκλησία, τής όποιας 

τό έσωτερικόν βλέπει ό αναγνώστης 
έν τγ είκονογραφία ήμών, είναι άριστα 
διατετηρημένη. Παρά τρ έκκλησία δέ 
κεινται τό άμφιοφυλακεϊον καί τό χαρ
τοφυλάκων τών άρχιβίων τής εκκλη
σίας, έξ ών τά μέν είς ελληνικήν, τά δέ 
είς αραβικήν γλώσσαν, διαλαμβάνοντα 
τά τής έκκλησίας άπό τής πρώτης αύ-

| τής άνιγ έρσεως.I Ο ΝΑΤΣΤΑΘΜ0Σ THS 
d ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ.

Τό οπλοποιείου καϊ ό ναύ
σταθμος της Ν€απόλ€ως κέϊ,ν- 

ται πλησίον τον νέου φρουρίου καϊ τώυ βασιλικών 
ανακτόρων. Καϊ τό μέν οπλοποιείου έκτίσθη παρα 
τοΰ άυτιβασιλέως Μευόόζου τό 1577*  ό δέ ναύσταθμος 
ήρξατο υά κατασκευάζηται τό 1688 σ'χεόιοις Καρθου- 
σίου τινός μονάχου, όνόματι Βουαβεντοΰρα, οστις έν 
τή υεότητι αύτοΰ είχε χρηματίσει λεπτουργός τήν 

και Ακολούθως απέκτησε γνώσεις τινάς αρχι
τεκτονικής. Ούτος παρεκίνησε τόν τότε βασιλέα Δον 
Πέτρον τής Αρα^όνης, ϊνα έμπιστευθή εις αύτόυ τήυ 
κατασκευήν ναυστάθμου. Έπέμειυε δέ, ίνα κατα- 
σκευάση αύτόν όι έξορύξεως στενής τίνος θέσεως πέ
ραν τώυ ανακτόρων, εναντίον όλων τώυ όιϊσχυρισμών 
περϊ τοΰ ακατόρθωτου άλλων αρχιτεκτόνων. Ένω οε 
κατε^ίνετο είς τό εργον, τά πολλά συρρεύσαυτα ΰόατα 
κατέδειξαν τήυ απειρίαν καϊ ανικανότητα τοΰ μονα
χού, καϊ τότε ό άντιβασιλεύς παρέόωκε τό εργον είς 
τόυ άξιον ιιρχιτέκτονα Φραγκΐσκον Πιχιάττην, οστις 
συνετέλεσεν αύτό μετά μεγίστης έπιόεξιότητος. Ακο
λούθως όμως έγένοντο έν αύτω μεγάλαι καϊ αξιόλογοι 
πρ^σθήκαι καϊ μάλιστα μετά τήν έφεόρεσιυ τώυ άτμΓ~ 
κινητών. 'Ο ναύσταθμος ούτος συγκοινωνεί τήν 'ίμε
ρον μετά τοΰ στρατιωτικού λιμένος καϊ Si α^ ου Ρ'€Ία 
τής θαλάσσης.

ipi’QiWW
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Αποσπάσματα έχ τής «Συγχρόνου Τουρκίας» 
τοΰ λοχαγού Κυρίου Β. Νικολαίδου, 

τόμ. ά., σελ. 5.

Ή τρικυμία* —Άλλ’ άς .μάχην αί ποιητικαί αναμνήσεις τού 
παρελ.θόυτο; επικαλούνται τήν φαντασίαν ήμών· τό ένεστώς άσχο- 
λει καί επαναφέρει ημάς είς εαυτούς. Ό ζεφυρονότιος άνεμος κάμ
πτει τούςγογγίζοντας Ιστούς τού «Άσλανλιε» (δνομα τού πλοίου),τά 
δέ έξηγοιωμένα τής Προποντίδας κύματα προσβάλλουσι μεθ' ορμή; 
τά κεκμηκότα τού γηρεού σκάφους μέλη. Κυρίως έπί τή θέα τού α
πέραντου καί πρό τών χειλών τής χαιυούσης αβύσσου παραγιυόμε- 
νος άνθρωπος αισθάνεται εαυτόν ασθενή καί μικρόψυχου.

"Οσον ή καταιγίς έξαγριούται, τοσούτω μάλλον τό δνομα τοΰ Κυ
ρίου ποοφέρεται κατά πάσας τάς γλώσσας έπί τού καταστρώματος 
τού «Άσλαυλιέ·» ό κίνδυνος συνενοι καί συγχέει τά θρησκεύματα καί 
τάς φυλάς, Ίερεύς τις "Ελλην προστατεύει κατά τού είσβαλλοντος 
κύματος τό τέκνον έντρομου τιυός’Ιουδαίας,καί τό βλέμμα προσηλώυ 
πρός τήν κορυφήν τού "Αθω, βοά δλαις δυυάμεσΐ" «Σώσον ημάς, υιέ 
Θεού, ό έν κΐυδύνοις θαυμαστός !» Γυνή τις Όθωμανίς προσκολλά- 
ται έπί τών μακρών ενδυμάτων τού ιερέως καί παρακαλεΐ αύτόν, ίνα 
έπικαλεσθή τήν Μ ε ϊ ρ ά μ ά ν ν ά ν (τήν Παναγίαν). Ό Ίσραηλί· 
της, μ*  όλην του τήν μισσαλλοθρησκ-ίαν, άφίησι τόν χριστιανόν δε
όμενου αεγαλοφώνως, καί ψιθυρίζει καί ούτος ταπεινή τή φωνή τάς 
εαυτού παοακλήσεις. Αί ώραι παρέρχονται, ή υύξ έπήλθεν, ή δέ 
μανία τής τρικυμίας δέν έλαττούται. ‘Ο ’Οθωμανός ίερεύς, ουτινος ή 
βοοντώδης φωνή εις Κωυς'αυτιυούπολιυ τοίς πάσιν επέβαλλε σιωπήν, 
περιέρχεται είς άποθάρρυνσιν, άφίησι είς τόν βέβηλαν χρι
στιανόν τήν φροντίδα τού προφυλάξαι έν τώ μυχω τού πλοίου 
τάς ’Οθωμαυίδας γυναίκας καί τάς παρθένους, τούς θήλεις εκείνους 
τού μωαμεθανικού παραδείσου αγγέλους, άς ούδ αυτός ό ήλιος, ώς 
λέγουσιυ έν τρ9Ανατολή, προσέβαλε ποτέ διά βλέμματός του.

Καταλιπόντες ποός άριστεράυ ήμών τήν Ηφαίστειου νήσον Λή
μνον, δέν ήδυνήθημεν έν παρόδω τουλάχιστον νά χαιρετήσωμεν τήν 
γήν εκείνην, έν ή οί Αργοναύτα! είχον άλλοτε εύρη άξιάγαστον φι
λοξενίαν ........................ οτε δέ έπλησιάσαμεν πρός τό ακρωτήριου
Δρέπανου (έπί τής Χαλκιδικής όχθης), ενθεν έφαίνοντο τά μονας-ή- 
ρια τού 'Α γιου "Ο ρ ο υ ς, τότε μόνον ή θάλασσα ήρξατο γαλη- 
νιώσα· τότε τά κύματα καταπραΰνονται, καί ό άνεμος πνέει ήττον 
ορμητικός διά τών έξαρτήσεωυ τού πλοίου· μετ’ ού πολύ ή γαλήνη 
επανέρχεται,τό πυρόσκαφον επαναλαμβάνει τήν όρθίαυ αύτού σάσιν, 
πλέει ήσύχως καταλείπον έξ όπισθεν άργυρόεντα ολκόν, καί ιδού 
ημείς 100 μόνον μέτρων άπέχομευ τής παραλίας. ΊΙ άλυσσις η
χεί έπί τού εργάτου, ό δέ ελλην ναυαγός δεικνύει ήμΐν τόν λιμένα 
τής Φιγγιέρας, πρός τό βορειοανατολικόν τού Χιθωνίου ακρωτηρίου 
μέρος, απέναντι τών μοναστηρίων τού 'Αγίου Διονυσίου καί τού 'Α
γίου Παύλου, ών αί όγγώδεις οίκοδομαί, αί κοσμούσαι τόν Άθω,έν- 
θυμίζουσιν ήμίν, δτι δφείλομεν είς τήν θείαν Πρόνοιαν δέη σι ν «ύχα- 
ριστείας.

Έκαστος τών επιβατών προσπαθεί υά άποβιβασθ^ όσον τάχιον 
είς τήν ξηοάν· άλλ’ έκαστος συνάμα έπανήλθιν είς τό πρώην αύτού 
ήθος καί έπανέλαβε τήν πρώτην αύτού φυσιογνωμίαν,

Ό Ιμάμης, πάλιν Τούρκος γενόμενος, άνεκτήσατο πάσαν αύτού 
τήν άλαζονίαν, μόνην φροντίδαν έχει τήν διαφύλαξιν τών γυναικών 
καί τήν έπιτήρησιν τών ενδυμάτων αύτών, καί μόλις ενθυμείται τόν 
παρελθόντα κίνδυνον. «Όταν ό κίνδυνος παρέλθ/j, ό Άγιος χλευά
ζεται,» λέγει ό Ιταλός. (Passato il pericolo, gabbato il santo),

Ό ’Ισραηλίτης φαίνεται ρεμβάζουν καί λυπούμενος, διότι παρήλ- 
θον αί ώραι, καθ’άς ό φόβος άποκατέστησι τήν ισότητα μεταξύ τών 
πάντων...................

Οί χριστιανοί παντός δόγματος καί πάσης αίρίσεως φέρουσι τήν 
ευχαριστίαν έζωγραφισμέ·,ηυ έν οφθαλμοί; καί έγκεχαραγμινην έν 
ταίς καρδίαις αύτών· τό προσώπου αύτών στρέφεται πρός τόν Άθω, 
τά δέ φοιάσσοντα αύτών χείλη φαίνονται ψιθυρίζοντα δέησιν εγ
κάρδιον.

Ό "Ελλην ίεοεύς άαα πατήσας έπί τήν ακτήν αναβαίνει άς βρά
χου ύπερέχοντα τού κόλπου, καί στρεφόμενος πρός άνατολάς, άνα · 
βοά· «Σύ εί ό Θεός ήμών ό καταβάς είς ιμΐην καί τάς όδύνας λύπας 
τώυ πεπεδηαένωυ.»

Όποια μαθήματα έντός ολίγων ωρών καί οποία ύλη πρός διάσκε- 
ψιυ ! Ό αξιότιμος συνοδοιπόρος μου, ό φίλος μου ιατρός Κ. δέ Βα- 
ζ?άνυ, σφιγγών με τήν χεΐρα μοι λέγει μετά κατανύξεως· «Είδες! 
δρας ετι καί νύν ! Ό Θεός ΰπάρχει ΰπεοάυω τών πάντων ! Έν 
παντί καιρω, έυ πάση ώρα, ή θρησκεία, ή φωνή του δημιουργού λα- 
λούσιν εί; τήυ καρδίαυ τού πλάσματος ! ’Αλλ’ οποία ύπεοοχή τού 
χριστιανισμού έπί τών άλλων λατρειών ! Παραπλήσιος τώ θανάτω, 
χριστιανός δέίταΓ λυτρωθείς δέ, πάλιν προσεύχεται ! ΊΙ σωτηρία 
ώς καί ό κίνδυνος συυδέουσι τούς ομοθρήσκους τώυ ανθρώπων· έυ 
τοίς στέρνεσιν ήμών οίκούσι τά τρία μεγάλα χριστιανικά δόγματα· 
ή Πίστις, ή Αγάπη, ή ’Ελπίς!

Διά τώυ τριών τούτων λέξεων εύχερής καί ή ζωή, εύχερής καί 
ό θάνατος................. ...

ματάρχου, καί μετατεθείς αίφνης εις Κίναν, έγκατέλιπευ έυ ’Ινδία 
τήυ οικογένειαν αύτού έπι τη έλπίδι, δτι εμελλε ταχέως νά έπις-ρέψη 
έκείσε. Άλλ’ ένεκα τής έκρήξεως τού σινικού πολέμου, ό συνταγμα
τάρχης Τέμπελ ήναγκάσθη υά μείυη έυ Κίνα, διό ζαί εγραψε πρός 
την Κ. Τέμπελ υά έπιστρέψ/) μετά τών τιττάρων αύτής τέκνων εις 
Αγγλίαν, καί κατά μάρτιου τού 1860 έπεβιβάσθη έπί τού πλοίου 
Τραφάλγαρ, δπερ μετέφερευ είς’Αγγλίαν στρατεύματα. Στρα
τιωτικός δέ τούτων ιατρός ήν ό διδάκτωρ Λαίγγ, καί ώς τοιούτος 
ήδύνατο νά έπισκεφθή άπαντα τά μέρη τού πλοίου. "Εκαστος δέ 
στρατιωτικός ιατρός, είς όν ανατίθεται τοσαύτη εμπιστοσύνη, πρέ
πει νά δεικυύη τίμιου χαρακτήοα· άλλ’ατυχώς ό δόκτωρ Λαίγγ ω· 
φιληθείς έκ τής θέσεως αύτού έξηπάτησε τήν Κ. Τέμπελ. "Αμα δέ τό 
πλοίου άφίκετο είς Αγγλίαν, ό αδελφός τού συνταγματάρχου Τέμ
πελ ύπήγεν έπί τού καταστρώματος αύτού, καί ελ.αβε μεθ’ έαυτού 
τήυ Κ. Τέμπελ καί τά τέσσαρα αύτής τέκνα. Ή ύγεία τής Κ. Ύεμ- 
πελ έφαίνετο όπωσούυ προσβεβλημένη, καί πρός θεραπείαν αυτής 
προσεκλήθη ό Ιατρός της οικίας. Άλλ’ή έναγομένη ήρυήθη υά δεχθή 
αύτόν, ειπούσα, ότι έπεθύμει υά ίδη τόν στρατιωτικόν ιατρόν τού 
πλοίου Τ ραφάλγαρ, τόν δόκτορα Λαίγγ, δστις έγίγνωσκε κάλ- 
λιον τήυ νόσον αυτής. ΊΙ έπιμουή καί ή ανησυχία, ήν έδείκυυεν ή 
Κ. Τέμπελ, όπως ϊάη τόν 3όν.τορα Λαίγγ, καί ή νεανική ηλικία τού
του, διήγειραν μεγάλην υπόνοιαν εν τή οίζογενείο, έν η διεμενευ ή 
έναγομένη, καί έκ τώυ διαφόρων μέτρων, ά έλαβεν ό άδελφός τού 
συνταγματάρχου Τέμπελ, ήδυνήθη νά βεβαιωθη πξρι της απιστία; 
αύτής.

Έκ δέ τώυ καταθέσεων τώυ διαφόρων μαρτύρων άπεδείχθη, δτι 
ή έναγομένη παοεβίασε τήυ συζυγικήν πίστιν.

Ό Φρεδερίκος Τέμπελ είπεν· «Ειμί άδελφός τού συνταγ
ματάρχου Τέμπελ, καί διαμένω μετά της μητρός μου καί μια; ά- 
νυπάνδρου άδελφή; μου έν Έουγοάϋ. Ό άδελφός μου άνεχώρησευ 
έξ Αγγλίας έν ετει 1840, ζαί κατετάχθη είς τόν έν ’Ινδία άγγλικόν 
στρατόν. Έκτοτε δ’ εϊχομεν συχνήν πρό; άλλήλου; άυταπόκρισιυ, 
καί μαθών, δτι ή Κ. Τέμπελ έπεβιβάσθη μετά τών τεσσάρων αύ 
τή; τέκνων έπί τού πλοίου Τ ρ αφ άλγ αρ τήν Ήην ίουνίου 1860, 
άπήλθου είς Blackwall πρός συνάυτησιν αυτής, καί άναβα; έπί 
τού καταστρώματος τού ρηθέυτο; πλοίου, ?λαβα αυτήν μετά τών 
τεσσάρων αύτής τέκνων. Πριν ο έξελθωμεν ιλ τού πλοίου ή Κ. Τέμ
πελ μέ έσύστησε πρός τόν δόκτορα Λαίγγ, είπούσά μοι, δτι ήν ό 
στρατιωτικός ιατρός τού πλοίου. 'Εξεπλάγην δέ μεγάλως ίδών ύ- 
πάρχουσαυ μεταξύ αΰτών μεγίντην οικειότητα. ΊΙ Κ. Τέμπελ καί 
τά τέκνα αύτής διέμειυαυ εκτοτε έν τη οικία μου. Μΐτά δε ταύτα 
κατά τάς διακοπάς τώυ μαθημάτων τού σχολείου, ού τίνος προΐ
σταμαι, άπήλθον είς Παρισιού;· άλλ’ ήναγκασθην νά επιστρέφω α
μέσως τήν 2αν αύγούστου εί; ‘Ρουγβαύ, λαβών τηλεγραφικήν τινα 
εί’δησιυ παρά τής άδελφή; μου. Κατά τήυ νύκτα τήΓ 3η; αύγούστου 
ή μήτηρ μου μοί ε^ωτιι επιστολήν γίρουσαν τόν -χαρα/.τήρα τής Κ. 
Τέμπελ. ΊΙ επιστολή αύτη ήν τότε ανοικτή, καί πριν ή ιδω αύτην, 
ή Κ. Τέμπελ ήρπασε καί εσχισεν αυτήν. Ίΐρώτησα δ’ αμέσως τήν 
Κ. Τέμπελ, οποίον ήν τό περιεχομένου τής επιστολής, καί έκείνη 
μοι άπεκρίθη, δτι διεύθυνεν αυτήν πρός τόν πλοίαρχον τού Τρα- 
φαλγαρ Ταίλωρ. ’Επειδή δ’έγώ κατά τήν συυδιάλεξιυ ταύτην πα- 
ρινέβαλου τό ονομα τού δόκτορος Λαίγγ, καί είπαν, ότι εγο^ούμην 
μήπως ό ιατρός ούτος είχεν αθεμίτους μετ' αυτής σχίσιι; κατά τόν 
πλούν αύτών, εδειξε μεγίστην κατ’έμού άγαυάκτησιν. Τήυ δε 1 7ην 
αύγούστου 1850 υπήγαν εις Κανταβριγίαυ, καί εκεί είδου τόν 9ό- 
ατορα Λαίγγ, Τήν προτεραίαν ημέραν είχον συυδιάλεξίν τινα μετά 
τής Κ. Τέμπελ, καθ’ήν αύτη είπεν, δτι ό δόκτωρ Λαίγγ δέν διέ- 
γνωσε καλώς τήν ασθένειαν επί τού καταστρώματος τού πλοίου 
Τ ραφάλγαρ, καί δτι είπεν αύτή έάν συυεβουλεύετο άλλον ιατρόν 
περί τής ασθένειας αύτής, θά κατεστρέφετο. Άυτίστηυ δέ κατά τής 
ανησυχίας ήν έδιίκυυεν, όπως ίδη τόν δόκτορα Λαίγγ είπών, δτι 
τούτο ην άτοπου νά γείντ, παρά τήν επιθυμίαν τής μητρός μου. Ότι 
δ’είδου τόν δόκτορα Λαίγγ είπου αύτώ, οτι ή Κ. Τέμπελ ήν ασθε
νής, καί δτι ώφείλομεν νά συμβουλευθώμεν ιατρόν τινα περί τής νό
σου αυτή;· άλλά πρό τούτου έξέφρασα τήν επιθυμίαν μου τού νά 
λάβω τήν γνώμην αύτού περί τής νόσου τής Κ. Τέμπελ, καί να 
μάθω ποια μέσα μετεγμιρίσθη έν τώ πλοίω πρός θεραπείαν αύτής. 
Έξέθηκα δ αύτώ δ,τι ή Κ. Τέμπελ είπε περί τής μή καλής υπ’ αύ
τού διαγνώσςως τή; νόσου, καί εκείνος άπεκρίθη, ότι δέν ήδύνατο 
νά έννοήση τάς λέξεις ταύτας. Μοί ύπεσχέθη δέ υά μοί δώση έγ
γραφον τήν γνώμην αύτού περί τής ασθένειας τής Κ. Τέμπελ, καί 
έπαυήλθου είς ‘Ρουγβάύ τή 8η αύγούστου. Μετά δε τρεις ήμέρας 
Λασον επιστολήν παρ’αύτού, έυ η άυέφερε τά συμπτώματα τής νό
σου τής Κυρίας Τέμπελ έν τώ πλοίω, άτινα ήσαν «κόπωσις, με
λαγχολία καί ανορεξία,» καί τά φάρμακα, άτινα μετεχειρίσθη πρός 
θεραπείαν τή; νόσου. Είς ταύτα δέ προσέθηζευ, ότι επεμψε φιάλην 
τιυά πλήρη αρωμάτων πρός τήν Κ. Τέμπελ, (ήν κατά λάθος εθηζευ 
έν τώ κιβωτίω αύτού). Το αύτό δέ ταχυδρομείου έκόμισευ επιςο'/ήυ 
τινα πρός τήν Κ. Τέαπελ, ήυ άπεσφραγισα. Έυ τή επιστολή ταύτη 
ό δόκτωρ Λαίγγ ελεγε προς τήυ Κ. Τέμπελ, ότι ξπιμ^εν αυτή φιά
λην πλήρη άρωμάτωυ, ήυ ώφειλε υά στείλ^ πρότερον. Διά τού προ
σεχούς δέ ταχυδρομείου ήλθε μικρόν τι κιβώτιον, δπερ ήυέωξα ώς 
καί τήν επιστολήν. Περιείχε δέ φιάλην πλήρη υγρού τίνος πυρρού 
χρώματος. ΊΙ δέ επιστολή, ή συνοδεύουσα αύτό, περιείχε τά ε
πόμενα·

τού άδελφού μου, καί έπεστρεψ-ν είς ’Αγγλίαν κατά 
τού iSGO.»

τας ΚΡ7άς

Ό ιατρό; Τ αίλωρ άπίοειξεν, ότι άυαλύσας τό έυ τή πρΟίι.^ 
μονευθείσ/ι φιάλη υγρόν, εύρευ ότι τό μίγμα τούτο ήάΰνατο νά 
ξενήσο έξάμβλωσιυ. Ευ κοχλιαρίου ήυ ή πλήρης δόσις, και τό 
περιείχε διπλάσιάν δύναμιν τού συνήθους φαρμάκου. «Ήδύνατο 
υά γείυη χρήσις τού φαρμάκου τούτου,» είπεν ό ιατρός Ταίλ^-" 
«καί έυ άλλαις γυυαικείαις νόσοι;, άλλ’ούχί έν τοσαύτη ποσό^Ι 
καί ισχύι. ΊΙ συνήθης δόσις διά τάς τοιαύτας νόσους εποεπε να. ·*  
ήμισυ μόνον κοχλιάριου τρις ή τετράκις τής ήμέρας.»

Δεσποσύνη Τ

ιατρόν

λ. Διαμένω μετά τού αδελφού ι

ν,'χτα. Ιούνιο: τοΰ 1860, χο.ΐ άρέτοις εϊπεν ότι ή ΰγι,'^ 
.οσοεβλην.ένη. Παρεκίνησα S’ αύτί-,ν νν. oup.ooui.iu9j

iiii-j, αΖλ’ iv.lijn άτι έττιΟύυ.ιι ji y |
ιτέλεία κατά τκ έπτθυαία; αύτ^τ, I 

άτι -ή fi-ήτνρ pvj 6ά ιϊνσί,οεστείτο, έάκ ί'ίζεκ-ίν άλλο·? ίατοόν ϊ: 
οικία ήαΰν. ’Eviuuovuat 5’ίπειτα τόν -?ιά τού τα/υ-ίοοατίου ά'Βιϊ,' 
ίζικοοο Τί?ο; κιοωτιου ττίριε/ο?τος ετηστοζο? τινν. ζαε y<«z»;-z. ’A-qj - 
S' ά v.Silipi; (zou •«■ζεοζ>ε·ζ αύτό, είττο-ζ πρά; Tr,-J Κ. Τψ’τελ, on j 
στάλο τό ίατρικόκ μιτί οίο'/αϋν ττεοί τό; χόότ£ω.
αΰτοΰ, καί έκιίν’Ο είπ-εκ, άτι τούτο τ,ί v.Sj-juxr.j, 
typtcf/t πιρ'ι τοιούτου ττραγαατο; πρός τά-j οόχτορκ Α.αϊγγ. Tjj ^·. 
21ο αύγούστου 1860 άνε^<ύ^οσεν έζ τό; οικία; ό,αώυ, καί εκτο.- 
Siip.HJi υ.ετά. τό; έγγάαου άίελγό; fzou. ’ι;κ·ε 3' ίπε'τχίγβη-. αάτγΊ 
τό'ζ 13ο'ζ σιπτιρ^ρίατι 1860, καί eupo-j αΰτόζ πάσχουσκζ Su-j,;,- 
Τήν ίε 17ου σεπτεαβοίου παοετήοοσα, οτι fyoa-p-u επιστολήν Τ(ϊίΙ i 
flu |ζ.τά ταΰτα ίσχεσικ. Εΐ/ου ίιόσει ει; αντήο a.’jpo.'p'yi γαρχ^ 
ϊκα γρύψρ πράς τόυ άίελ})όν ιζου, καί άτι jzoi έιτέστοεψευ αΰτό £;’ 
So:, άτι (Ιιικον 3ύο φΜ.οι έξ αΰτοΰ. Ίΐρώτοσα αΰτήν πεοί τών 
φύλλων τούτων, καί έκείνη είπεν, ότι ίέν ά^ήρεσεν έκ τοΰ ΰοίέντο- 
αΰτ^ χαρτιού, εΐρή έν ρόνον φΰλλον. ’Επεισή ί'έγόι έπανέλαβον uET^ ' 
(3ι6«ιότζ(το;, ότι ελειπον 3ύο γΛ.λν., ή Κ. Τεριπελ εϊπεν, ότι εγράΑ. 
πρό; τόν ίόκτορα Βατερσβν, καί έπειο<; έζήτησα νά ι3ο> τήν γίζ" 
φείσαν επιστολήν, εσχισεν αυτήν ε'νοίπιόν ριου, άλλ'έγόι συνελεξα τά 
τρ.ήρατα αΰτό;, καί 5εί; αύτά πλησίον άλζόζειν, αντέγραφα άπασον 
τήν έπιστολήν. Διευίύνετο ό" κάτη ττρός τόν πλοίαρχον τοΰ πλοίου 
Τ ρ α φ ά λ γ α ρ, καί πιριιϊ/j τν. Ιττόριον.·

«Τό πάν «νιχΆύγΟη, ζαί τό. τέκνα αου άπεσπά.σΰησαν άπ’έαοΰ 
• Εϊν,αι ίέ νΰν κλινήρη;, ένεκα έξαρ.5λώσεω; συαξάση; uoi άοτίος' 
«καί πάσχω Seivoi;. Μία <?έ τώυ άίελγών ρ.ον ύιαυένει α-τ’ ίιζοΰ’ 
«θά ρε ύποχρεώσι;; τά ρέγιστα έάν νπάγη; εί; τόν'ίόκτορα Λαίγγ 
«καί τ'ίπτ,; αύτρι νά γρά’/ιρ πρό; τόν Φρεόερϊκον Τέρ.πελ, ότι εϊιζ» 
«άΰώα. Παρακίνησον αΰτόν νά γρά^ο, ότι έσπε'οαν τινά εύοισζό- 
«ριενο; ύπό τήν ίπίρροιαν τού πάίον; αύτοΰ, τίττ,/Ο··: εί; τό όωρά- 
«τιόν ρου, ότι ήγαυάκτησα ρεγάλω; Six τζ,ν διαγωγήν αΰτοΰ ταΰ- 
ντην, καί έξέοαΖον αυτόν τ.ΰ ίωυ,ατίου ρου. ’Οφείλει 3’ού ρόνον νά 
"7Ρ'^9 Ταύτα πρό; τόν Φρεΰερϊζου Τερπελ, άλλά ζαί νά έπιβεβαι- 
«ώσρ αυτόν περί τη; άδοιότητό; ρου, άλλο»; 5ά έναχΰώρεν άργό 
«τεροι εί; τό όικαστήριον, καί αυτό; Ox xaraSioiydij. Έάν S’ in- 

τόν 4'piScplxov Τέρπελ, ότι εΐρί ό.Οώχ, καί ότι ρέ κατί- 
• λαβιν αίρνιΐίω;, χωρίς ποτέ νά ένίαρρύνω αύτόν, τότε άργότεροι 
»ίά άπαλλαγώρεν τη; ευθύνη;, ζαίόσον οί συγγενεϊ; τοΰ συζύγου 
»pou Siv Οά βελήσωσι νά έκ9;σ·οσι τό ονορά ρου ενώπιον τού Si- 
<· Χ'χττιΐρίοι>. Δέν πρέπει προσέτι νά ίιεγείρρ υπόνοιαν τινα, ότι Ί- 
ν/ρ'χ^κ ν,ύτγ πιρ'ι τού άντικειρένου τούτον, ή ότι εραίέ τι περί 
«εροΰ, ζαί όγείλει νά υποστήριξή, ότι τό ιατρικόν, όπερ ροί έ^άλη 
«ΐέν ήν προωρισρενον Si ίρέ. ΙΙρό; SI ίέν πρέπει νά άναχωρήσι) 
«έκτό; οικίας, ίν ρ Ίιαρίνει, πριν ή άποίείξη, ότι είρί άδολα, καί 
«ότι ui κατίλαζεν έξ άπροόπτου έν τώ οωρατίω ρου παοά τήν Οί- 
«λησίν ρον. Έάν ίέ Siv npx^p ταΰτα άργότεοοι 9ά άπολεσίώαεν· 
«πρόκειται νυν περί ζ«ή; κ.αί βανάτον. Ύπαγε άρε'σω;, άγαπητέ 
«ροι ^ίλε, πρό; τόν SixTtpv. Λαίγγ, καί παρακίνησον αυτόν νά ί- 
«νεργήσρ τό πάν άρεσοις. Έάν Si σι έροιτνισρ τις πιρ'ι έαοΰ, είπε, 
«ότι ίίν γιγνοίσκει; τι περί ήρών. Μή εϊηρ; ότι ΐ^-αόχην οίχιίω; 
• πρός τόν Soxxopx Λαίγγ ρετά ττ,ν πρσ.ξιν αυτού, άλλ’ εϊπέ, ότι έ- 
«(Τείζνυον πρός αύεόν ϊχτοτι ρ··.γνύ.τ,ν ίννγ^ρόττ,τχ. Μή εϊπρ; προ- 
«σέτι, ότι εϊσήλΰεν εί; τό ίοιράτιόν ρου. "Ω ! Πόσον εϊααι ίνστν- 
“%ή;ί Πώς 0ά τελειώσρ τό πράγρα τούτο ; Ό Κύριο; ρόνο; οϊίε, 
«έάν ό σύζυγό; ρου Οχ ρέ Si/J)f, πνΧιν εί; τά; άγζάλα; αύτοΰ, καί 
»τί Οά άπογείνω άνευ αυτού καί τών τίκνοεν ρου ; Κατήντησα π«- 
• ράφρων. Μή είπη; ποτέ, ότι ερα0έ; τι περί έρού. ΊΙ πιστή ά.λ)ά 
«ουστυχή; υρών φίλη.»

Έν ΰίυτερα ίέ επιστολή, ίιευ·9υνορε'νρ ποό; τήν 3ισποσύντ,ν Τίιζ- 
πελ, ή Κ. Τέρπελ εγρα-ρ·ν ύπό ήρερορηνίαν 24 ίουνίου 1861 τά 
έπόρενα·

ΔΙΚΥΣΤΙΚΐ ΑΓΓΛΙ ΑΣ.

ΑΓΩΓΙ! ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΜΠΕΛ ΚΑΤΛ ΕΜΜΠΣ 
ΤΕΜΠΕΑ ΚΑΙ ΛΑ1ΓΓ.

Ό ’Ιωάννης Τεμπελ έξητήσατο άπό τό δικαστήριον τήυ διαζευξιυ 
αύτού άπό τής Έμμης Τέμπελ έπί λόγω μοιχείας, καί άπ/}τησευ ά- 
ποζημίωσιυ 500 λιρών άπό τόν παραβιάσαυτα τήυ συζυγικήν αύτού 
τιμήν Ιάκωβου Λαίγγ.

Ό συνήγορος τού ευάγοντος Κ. Τσέμπερς είπεν, δτι ή παρούσα 
ύπόθεσις ήυ λίαν αξιοπερίεργος. Ό έυάγων ήν άυτισυνταγματάρχης, 
καί διήλθε τό πλείστου τής ζωής αύτού έν Ινδία καί Κίνα, ένθα με
γάλως ^ιέπρε'Ρε περί τά στρατιωτικά. Τί? 23ρ νοεμβρίου 1844,δτε 

τό 21ου έτος τής ηλικίας, έυυμφεύθη τήυ έυαγομένηυ, ούσαυ θυ- 
γατεμ. αξιωματικού τίνος έν τώ εν ’Ινδία άγγλικώ στρατώ, καί κα- 
λουμευην -?5σ7ϊ·οσύυηυ Μάγδηυ. Μετά δέ ταύτα συνεζησαυ έυ δια- 
φοροις χωρά- Ίυδίαις, έυ αίς τό σύνταγμα τού Ίωάννου Τέμ- 
πιλ εμευιν, <υ μ-?^στ^ άγαπτ} καί ευτυχία, καί απέκτησαν τέσσαρα 
τέκνα. Εν ετει δέ vg57 ό ενάγων ίλαβε τόν βαθμόν τού συυταγ-

«Αγάπη μου!
»Λαβε εν κοχλιάοιου έκ τού πεμπομέυου σοι ιατρικού, καί έάν 

»δέν σε ένεργήση, έπανάλαβε τήν αυτήν δόσιυ μετά δύο ώρας. ’Αφού 
»λαβής τήν πρώτην δόσιν περιπάτησαν έπί τινας στιγμάς έυ τώ δω- 
»ματίω σου. Αί δύο δόσεις ?σουται άρκεταί, όπως έπενέγκωσι τό 
«ποθούμενου άποτέλεσμα· πρόσεχε δέ υά μή λάβης πλειότερου τού 
»ένος κοχλιαρίου άνά πάσαν δόσιυ. Έπεθύοιουν υά ήαηυ πλησίον 
»σου, άλλά δυστυχώς δέν δύναμαι. 'Οπωσδήποτε γοά^ον ταχέως 
»πρός τόν φίλτατόν σου.

»Ζ. Μ. Λ.»

Τή δέ 14η αύγούστου εδωζα τήν φιάλην ποός τόν έν Λουδίυω 
ιατρόν Ταίλωρ, καί μετά τινα; ήμέοας ίλαβου εκθεσιν τινα παρ αύ 
τού. Μετά δέ ταύτα συυεβουλεύθηυ του δικηγόρου μου, ζαί έγραψα 
επιστολήν τινα πρός τόν δόκτορα Λαίγγ, παρ’ού ίλαβου άπάυτησιυ, 
δτι ή φιάλη καί ή ουυοδεύουσα αυτήν έπιστόϊή δέυ διευθύυουτο ποός 
τήυ Κ. Τέμπελ, άλλά πρός άλλην Κυρίαν, καί δτι /.ατά λάθος διίυ- 
θύνθησαν πρός τήν Κ. Τέμπελ. Ένεκα δε τώυ συμβάντων τούτων ή 
Κ. Τέμπελ άνεχώρησεν έκ τή; οικία; μου, καί κατώκησε μετά τή; 
εγγάμου άδελφή; μου επί τινα; μήνα;. Έκτοτι δε συνενοήθην μετά

«’Α γ α π η τ ή ρ ο ι Ν ε τ τ α.
«Μόλις ελαοον τήν επιστολήν σου, καί αναγκάζοραι νά έκγοάσο» 

«άαε'σω; τήν λύπην ρου, 3ιότι χν.τΰ. τήν τελευταίαν ή’ζών συνίιάλε- 
«ξιν παρενόησε; τού; λόγου; ρον. Σοί ειπον ότι Siv εϊραι ένοχος, 
«ζαβόσον Siv προτ,σΟχνΟην τόν σκοπόν, όν είχεν ό <?όκτ«ρ Λαίγγ, 
«είσελβών τήν νύχτα ϊχιίντ,ν εί; τό ίωράτιόν ρου, καί οτε ίξύπνςσα 
«καί εΰοον αυτόν πλησίον ρου, καί ένόησα τόν σκοπόν αύτοΰ. πα- 
«ρεζαλεσα αύτόν νά εξ=-λ6ρ εζ τού οωρατίου ρου. Ώστε παραίέ- 
«χοραι ρόνον, ότι είρί ένοχο;, καθόσον ρόνον Siv άυτέταξα τήν 
»άντίστασιν, ην ώγειλον νά άντιταξω κατ’ αύτοΰ. ’Αλλά τήν 3ιντί· 
•ραν φοράν, ότε είσόλθεν εί; τό ίωράτιόν ρου ή«ην έξυπνο;, ««< 
«ήνάγζασα αύτόν οιά παση; άντιστάσεω; νά έξίλθη τοΰ ίοιαατίον 
«ρου, χωρΐς νά πράξη τι.«

Μετά ίέ ταύτα, ανεγνώσθη ή ζατάθεσι; τοΰ πλοιάρχου τον 
πλοίου 1 ρ αφ ά'/.y α ρ, ήτις είχεν όι; έξη;· « Κατά τόν πλούν ή,’ζών 
παρετήρητα, ότι ό 3όχτωρ Λαίγγ, περιεποιεϊτο ρεγάλως τήν Κ. 
Τέρπελ, ζαί ώρίλησα αΰτη περί τοΰ άντικειρένου τούτον, άλλ’ε
κείνη εϊπεν, ότι έγίγνωσκε πώ; νά προ^νλαχθη. Τόν ο’ε ράίον έ- 
γενετο θεατρική τι; παράστασι; επί τού καταστρώρατο; τού πλοίου, 
ζαί παρετήρησα, ότι ή Κ. Τέρπελ επιε πλ.είονα τον συνήθου; οίνον. 
Μετά παρελευσιν ο’ ολίγων ωρών είοον ρεγαζην ρεταβολήν έπί τού 
προσώπου αύτής, χαί ήρώτησα τήν αιτίαν τή; ρεταδολης ταύτη?» 
ότε αΰτη είπεν, ότι έν ριά τών προηγουρενων ννζτιών, ό ίόκτωρ 
Λαίγγ ήλθεν εί; άθέριτον ρετ’αύτή; έπιριξίαν, ότι είσϊλθεν εί; '··' 
ζοιτόινα αύτής καί όεντίραν φοράν, άλλά τότε 3ιά p-ya/.τ,ς «ντι- 
στασεω; ήίννήθη να εξωθήτρ αυτόν, ΊΙ Κ. Τέρπελ, ότι ύρισχίτο 
ύπό τήν έπίρροιαν τού οίνου ήγνόει τί επραττεν. Ώρίλησα προ; τόν 
ίόζτορα Λαίγγ περί τή; ύποθ.σεω; ταύτη;, ζαί ίλαβον εί; «πα·4

τησ··'ώ ούδέν δικαίωμα είχον υά έπεμβαίυω είς τάς διασκεδάσεις 
-ών άλλων. ΑΤετά δέ τήυ ομολογίαν τής Κ. Τε'μπελ, ώμίλησα πάλιν 
ποός τόν δόκτορα Λαίγγ, καί μοι είπεν, ότι όσα ήκουσα παρ’ αύ- 
Λ- ήσαν άληθή, καί ότι εκβληθεί; έκ τού κοιτώνος αύτής τήυ δ?υ- ***’ 1 . · , , , , , τ.-'οαυ φοράν, απεφασισε να παυσρ πάσαν μετ αύτής περαιτερ-ω 
σχί^· ”

Μετά δέ ταύτα, άνεγυώσθησαυ έπιστολαί τιυες τής Κ. Τέμπελ, 
άζ διεύθυνε πρός τόν σύζυγον αύτής, καί έν αίς έξεφράζετο διά τώυ 
βζλκτικωτέρωυ εκφράσεων.

‘Ο συνήγορο; τού ενάγοντας, άνακεφαλαιώσας τάς καταθέσεις τώυ 
μαρτύρων, εγεξε πικρώ; τήυ άτιμου διαγωγήν τού δόκτοοος Λαίγγ, 
οστις ωφεληθείς έκ τής εμπιστοσύνης, τής άνατεθείσης αύτώ ώς ία- 
τοώ τού πλοίου, έζήτησε υά εΰχαοιστήση τά αισχρά αΰτοΰ πάθη 
διά τής καταστοοφή; τής Κ. Τέμπελ, καί διά τής ατιμίας τού συ
ζύγου αύτής. ..................................................

Όδε συνήγορος τής ευαγου.ευης κατ-κριυε και αυτός αεγαλω; την 
διαγωγήν τού δόκτορα; Λαίγγ,καί είπεν,ότι ή κατάθεσις τής Κ. Τέμ- 
^ζλ. ήυ άλ.ηθής, τούτε'στιν, ότι ήμέραυ τινά επιε πολύν καμπανίτην 
οίνου,και ότι ό δόκτωρ Λαίγγ,οστις κατά πάσαν πιθανότητα ώθησευ 
αΰττυ είς τούτο, διά τούς σκοπούς αύτού, έπωφελήθη έκ τής έλεει- 
νής έκείνη; θέσεως, εις ήυ εΰρίσκετο ή έυαγομέυη κατά τήυ ενέργειαν 
ςοϋ επιβλαβούς αύτού ποτού, "ίίστ- υπελείπετο είς τούς ένορκου; υά 
κοίυωσιυ, έάν ή έυαγομέυη, μή ούσα ικανή υά άυτισταθη κατά τής 
έπιθέσεοίς τοΰ δόκτορος Λαίγγ, ην ένοχος τού εγκλήματος τής μοι-

ότε διηγήθη τά πάντα είς τόν πλοίαοχου τού πλοίου Τ ρ α φ ά λ γ α ρ.
Μετά δέ ταύτα, ό δικαστής άυα.κεφαλαιώσας τήν ΰπόθεσιν είπεν 

«Έυ τή προκειμένη υποθέσει ήγε'ρθη τό ζήτημα, έάν γυνή τις δύνη- 
ται υά θεωρηθή ένοχος μοιχείας, ήτις ΰπέπεσευ είς τό έγκλημα 
τούτο, άφού πρώτου επιε μεγάλην ποσότητα οίνου. Αλλά δέυ πρέ- 
πίΐ νά λησμουήσητε δ,τι πολλάκις είπου έπί παοοαοίων περιστά
σεων. Πολλάκις είπου τοΐς ένόοκοις, ότι εκούσιος μέθη δέυ δύναται 
νά συγχώρηση παρεπόμενόν τι εγκληυ.α. Πάσα γυνή ποέπει υά τηρη 
τό κόσμ.ημα τής γυναικείας «ίδούς, καί υά μή παραδιδηται είς ποτά, 
άτινα δύνανται νά καταστρ-'ψωσιυ αύτην. Άλλ’ έπί τής προκειμένη; 
ΰποθέσεως ή έυαγου.ένη ού αόνου εδέχθη τόν συυευαγόμενου αλτής 

καί έδείκυυε μεγίστην πρός αΰτοΰ οικειότητα 
■ε ό άδελφός τού συζύγου αυτής έξ· 
τοσαύτηυ μεταξύ αύτών οικειότητα. 
;ιυχίαυ, όπως ίδη πάλιν τόν συνι
κοι, υά αυαγυωρίσητε τήυ αιτίαν τού αίταυμ.

ζαί α1.
Έτι δέ

Διό πρέπει ΚΚ 
νου διαζυγίου, 
πίστιν.»

Μετά δέ τήυ

καί νά

500 λιρών πρό·

οί 'ίνοο/.οι έξέδουτο έτυ( 
.σαν του συνευαγόμενου

ΕΙΜΡίΜ

ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΊΙ άγορά τώυ αλειμμάτων ήτο σταθερά καθ’ όλου 
τό διάστημα τής έαδομαδος καί αί τιμαί αναλλοίωτοι. Μεγάλη τις 
μερίς κιτρ. άλειμματοκηρίωυ (περί τά 4,300 βαοέλια), ήτις έπί μα
κράν χρόνον εμευεν είς χείρας έξοχου τιυός έμποοικού οίκου, έπω
λήθη κατά τό διάστημα τής έβδομάδος, άλλ’ολίγον άποτέλεσμα έπ- 
ήυεγκευ είς τήν άγοοάυ. Ίΐ έπιτόπιος ζήτησις έβελτιώθη. Τό πα
ρελθόν Σάββατου αί τιμαί ήσαν 45/9 ή 46/. διά τόν Απρίλιον καί 
’Ιούνιον, καί 48/3 διά τούς τρεις τελευταίους μήνας. Τήυ παρελ
θούσαυ Δευτέραν ή άγορά ήτο ςαθερωτέρα καί αί τιμαί 46/—16 6 
έτοίμως, 46/. διά τόν Άποίλιου καί Ιούνιον, καί 48/3 διά τούς 
τρεις τελευταίους μήνας. ’Οδησσού προβάτεια τιμώνται 46/6, βόεια 

:αθαρά μετρητά. Λί έκ Πετρουπόλεως είδή- 
άγοράυ έκεΐ σταθερωτέραυ 38 αργυρά ρού- 

άτωυ προπληρωτέου καί 46/. τοίς αετρητοΐς.
ςςζ Α 11 Ο I Κ 1 A Κ Α.—ΊΙ ζήτησις άποικιακών προϊόντων πρό; 

επιτόπιου ζαταυαλωσιυ ολίγον μόνον ηύξησε κατά τό διάστημα τής 
έβδομάδος. λι πρός εξαγωγήν παραγγελίαι εισίν ετι ασήμαντοι καί 
οί κερδοσκόποι δέν θέλουσι υά είσέλθωσιν είς έπιχειοήσεις. Αι προ
μηθεύσεις ήσαν μεγαλ.είτεραι, καί αί τιμαί τών μέν σακχάρεωυ, τώυ 
όρυζίωυ, τού κακάου καί τώυ ρουμίων χαυ.ηλότεοαι, τού δέ καφ- 
φέως έξακολουθούσιυ ύψηλαί, καί τών άρωμάτων καί τού νίτρου εί- 
σίν ύπεστηριγμέυαι. At παοαδόσεις τών κυοιωτέοων ειδών δι επι
τόπιου καταυάλωσιν αύξάυουσι σταθερώς, άλλ’ εις τάς πρώτας χεί- 
ρας ευρισκόμενη παρακαταθήκη είναι γενικώς μ-γαλ.ειτέρα τής κατά 
τήν αύτήυ έποχήν τού παρελθόντος έτους.

— Ή άγορά τώυ Σ1ΝΙΚΏ.Ν προϊόντων παρίστησιυ άδραυή τήν 
δψιν, άλλ’ αί παραδόσεις εισι καλαί καί ή μέν μέταξα άπολαύει 
πλήρεωυ τιμών τό δέ τείου είυαι έξησθευηαέυου. ΊΙ ζήτησις διά βα- 
φάς ηύξησε καί αί τιμαί τής κοκκιυύλης καί τού άνθοκοόκκου ύύό · 
νονται, άλλ’ ολίγη διάθεσις ύπάρχει πρός πώλησιυ ισατίου (λουλα- 
κίου), Λίμνοβαφής (lac-dye), καί ίνδοκρόκου.

— Μεγάλη δέ ύπάρχει διάθεσις ποός έκποίησιν ΡΛΣΣΙΚίΙΝ 
προϊόντων καί πολλαί πράξεις έγένοντο είς λιυοσπόρους, άλλ’ όλίγαι

43 6, Ά 
σεις παου

ται 2/7—3/., Δεμεράρας δόκιμα 1/7—1/8,Λήουαρδς 16/—1/6^ 
Ανατολικών ’Ινδιών καί Μαυριτίου 1/5—1/6.

ΝΙΤΡΟΝ Άγγλικόν καθαρισμένου πωλείται πρός 41/—12/., 
Βομβάης πρός 36 6 καί Καλκούττας πρός 36/6—38/6 τόν ςατήοα.

ΠΕΠΕΡΙ. Διάφοροι πράξεις έγένοντο επί τού είδους τούτου ποός 
3|δ.—4δ. τήν λίτραν.

ΜΟΣΧΟΓΙΕΠΕΡΙ (Πιμεύτον). Έπωλήθη πρός 2^δ.—3|δ. κατά 
λίτραν.

ΤΕΡΕΒΕΝΘΙΝΙΙ. Ενρίσκεται ήδη είς εκπτωσιν. Αμερικής εκκα
θαρισμένη έπωλήθη 69/. τόν στατήρα.

ΕΛΑΙΑ. Αί πράξεις έπί τών ελαίων ήσαν μ-γαλ-ίτεοαι κατά τήν 
παρελθούσαυ εβδομάδα. Γαλλιπόλ-ως έπωληθησαν πρός λ.37 και 
Μαγαδόρας πρός λ. 53 τό τούυιον.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ. — Μ α γ κ ε σ τ ρ ί a. 1 ’Απριλίου. ΊΙ αγορά τών 
υφασμάτων είναι λίαν θολερά καί έκνενευρισμένη. Πράξεις μετά δυ
σκολίας γίνονται, καί άδεται ότι οί βιομήχαυοι προτίθενται νά βοα- 
χόυωσι τόν χρόνου τώυ εργασιών των. ΊΙ τών νημάτων άγορά εύ- 
ρίσκεται έπίσης είς δυσάρεστου κατάστασιν καί πολλά όλίγαι πρά
ξεις λαμβάνουσι χώραν έπ’ αυτών.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.— Ίΐ ζήτησις πρός έκτόκισιν κατά τήν 
παρελθούσαν εβδομάδα ήτο μα/άου σταθερωτέρα. Αί πράξεις όμως 
παρά τρ Τραπέζη τής Αγγλίας ησαν λίαν μέτριαι. Έν δέ τή έκτο- 
κιστικη αγορά, καλά γραμμάτια έκτοκίζονται πρός 2^ τοίς 0/θ.

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ. Τά Αγγλικά ήσαν θολερά χθές είς τά 931 τοΐς 
μετρητοΐς καί 93?—διά λ/σμόν. Ελαττωμένα νέα τώυ 3 τοίς 
0/θ, 92Γ—1. Τά Τουρκικά τών 6 τοίς 0/θ, 841, τά αύτά διά 
λ/σμόν 84^—84. "Ομοια νέα 71, τά αύτά διά λ/σμόν 71Τά 
'Ρωσσικά τού 1822, 99^—Γ. τά ’Ιταλικά τού 1861, 66§—1. 
Τά Παρισιανά 69φ. 83έκ.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ. (Απριλίου 1.)

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 2 Απριλίου 1862.

ΔΙ1ΜΙΙΤΡΙΑΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ.— Σίτος. Ή άγορά τώυ σιτηρών 
διατελεί ετι ΰπό τό κράτος τού ΰετώδους καιρού καί αί τιμαί έξα
κολουθούσιυ όσημέραι καταπίπτουσαι, ή δέ έπανάληψις τής μετά τής 
Βαλτικής θαλασσοπλοΐας δέν φαίνεται ότι θά άυαχαιτίση έπί τού πα
ρόντος τήν κατωφερή αύτών τασιν. Ίΐ αγορά τώυ Παρισίων ήτο 
λίαν θολερά καί έκπτωτος. Κατά δέ τό διάστημα τής έβδομάδος έ- 
γέυουτο πράξεις πρός $1φρ. καί 68φρ. του σάκκου τώυ 157 κοιλ.ο- 
γράμμωυ έπί εκλεκτής ποιότητος, πρός 66φρ. έπί καλής καί ποός 
6ίφ. καί 65φ. έπί άλλων ειδών. Είς Μασσαλίαν ό σίτος Ουγγα
ρίας έπωλήθη διά παράδωσιυ πρό; 37φρ. 50έκ. τάς 160 λίτοας, 
Γίρκα Άζοφικής πρός 34φρ., Θεσσαλονίκης πρός 30φρ., Σαίδης 
Αίγυπτου προς 21 φρ. Είς τόν λιμένα τής πόλειυς ταύτης είσήχθη 
σαν κατά τό διάστημα τής έβδομάδος 13,022 έκατόλιτρα σίτου έξ 
Ελλάδος, 31,179 έξ Ιταλίας, 20,4 10 έκ Τουρκίας, 720 έξ Αί
γυπτου κο:ί <‘>,471 έκ τώυ Παραδουνάβιων Ηγεμονιών. ΊΙ άγορά 
τής Άμβέρσης ύπετιμήθη κατά 6δ—1/. τό κουάρτερ. Έυ Γέυτρ ό
μως άνετιμήθη κατά σελλίνιου. Ίΐ άγορά. τής 'Ολλανδίας είναι υο'λώς 
προμηθευμέυη καί τό μέλλον τής νέας έσοδίας προσδοκάται βέλτιον. 
Ταύτα εκαμου τούς άγοραστάς να ώσι ποοφυλακτικοί. At τιυ.αί τού 
σίτου έν τη άγορα τής Άμστερδάμης είναι 43/—68/., έυ δέ τή τής 
Ροττερδάμης κατά σελλίνιου τό κουάρτερ ελαττου. Αί άγοραί τής 

‘Ελβετίας ά'λ/at μέν ήσαν άυατετιμημέυαι, άλλαι δέ έκπτωτοι. ΊΙ 
έπικρατούσο: γαλήνη έν τη άγορα τού 'Αμβούργου διεταράχθη ύπό 
τιυοιυ βεβιασμένων πωλήσεωυ γευομέυοίν είς έκπτωτους τιμάς, δηλ. 
1/6—2/. τό κουάρτερ ελαττον. Αί εντεύθεν θολεραί ειδήσεις άυέ- 
στεόαν τήυ τελευταίαν άυαφανιΐσαυ βελτίωσιυ έυ τή άγοοά τής Ό 
δησσού. ΊΙ άγορά. τής Τεργέστης ήτον ΰπεστη,οιγυ.ίνη α ολας τάς 
έκ τής δύσεως θολεράς ειδήσεις. Ίΐ δέ τής Έυετίας ήτον ξίς άπρα
ξίαυ καί αί τιμαί ύποκλιυείς*  έγχώοιος σίτος τιαάται 47/—53 ., 
αραβόσιτος 38/—41/6, Δουυάβεως 32/6—33/9, Βρώμος 16 3 — 
17/6 τό κουάρτερ. Αί αφίξεις κατά τό διάστημα τής παρελθούσης 
δεκαπενθημεοίας είς Λιβόονου άνέβησαν εις 115,000 κουάοτεο σί
του, άτινα κάμυουσι τήν όλην παρακαταθήκην 130,000 κουάρτερ. 
Τά φορτία ήσαν κυοάως έκ Δουυάβεως καί Α/γύπτου καί κατά συνέ
πειαν αί τιμαί τού σίτου άμφοτέρων τών μερών τούτων έξέπεσαυ 
οΰσιωδώς- δηλ. Δουυάβεως άπό 43 6—38/6, καί Αίγυπτου άπό 42/6 
-—31/6 τό κουάρτερ. Λί εξ Αγγλίας συνεχώς άγικυούμευαι θολε
ραί ειδήσεις είς Νέαν Ύόρκην δέυ επηρέασαν τάς τιαάς τόσον, όσον 
κοινώς ποοσεδοκάτο.

Αί αφίξεις είς τούς κυριιωτέρους λιμένας τής Μεγάλης Βρεττανίας 
κατά τήυ εβδομάδα λήγουσαν τήυ 19ηυ Μαρτίου άυέβησαυ είς 
84,030 κουάρτερ σίτου. Αί δέ παραδώσεις ci; 78,300 κουάρτερ.

ΣΠΟΡΟΙ.— Αί πράξεις έπί τώυ σπόρων άυεχαιτίσθησαυ πολύ 
ύπό τού διαρκούς ύγρού καιρού, άλλά τής παρακαταθήκης μικράς 
οΰσης αί τιμαί εμειυαυ αναλλοίωτοι. Τό καναβούοι έξακολ.ουθ-ΐ θο
λερόν καί ευτελές. Οί λιυόσποροι είναι σταθεροί καί αί τιμαί αυτών 
καλώ-ύπεστηριγμέναι· Βομβάης τιμώνται 63/6, καί Καλκούττης 
61/—G2/. τό κουάρτερ. Οί ραπαυοσποοοι καί οί έλαιοσποοοι είναι 
ΰπερτετιμημ.ίυοι. Καλκούττης ραπαυόσποροι πωλούνται πρό; 66/., 
Βομβάης Γουζεράτη; φαιοί Φεροζεπόρης 67/6—68/., κίτρι
νοι Σκίυδης 59/., Σήσαμου λευκόν 71/., φαιόν 76/—69/., Μήκων 
61/., καί Νίγερ 53/. τό κουάρτερ.

Τά Στέμφυλα είναι είς καλήν ζήτησιν.

— Αί πράξεις έπί ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΝ ποοϊόυτωυ έξακολουθούσι 
σμικρινόμευαι, ή δέ τερεβινθίνη καί ή ρητήνη εισίν εύθηυότεραι· τά 
καπνά όμως καί τά βαμβάκια ούδεαίαυ έπι τού παοόυτος ύπέστη
σαν οριστικήν «κπτωσιυ. ΊΙ άγοοά τώυ μαλλιών είναι σταθερά άλ
λ’ άνευ δραστικότητος. Ό δέ βύσσος θολεοός καί έκπτωτος, ςςζ

ΜΕΤΑΛΛΑ.— Ή τώυ μετάλλων άγοοά διατελεί, μετ’ανεκτικής 
σταθερότητας, τήν διά τού παρελθόντος φύλλου άναγγελθείσαν βελ- 
τίω τιν. Αί τιμαί ειδών τινων ύψώθησαν ένεκα τής αύξηθείσης ζη- 
τησεως, αί τών άλλων όμως μένουσιν αναλλοίωτοι καί οί μεταπω- 
ληταί απαντώ σι δυσκολίαν είς έκποίησιν έκτος έπί τιμαίς τώυ τρε
χούμενων εύτελεστέραις. Οί καταναλωται άγοραζουσι μετά π\είο- 
νος ελευθερίας καί ή ζήτησις δΓ εξαγωγήν είναι σταθερά. Αί έξ ’Ιν
διών πο.ραγγελίαι έξακολουθούσιυ άφικνούαεναι πεοιωρισμένως καί 
αί τελευταίαι ειδήσεις άγγέλλουσιν ότι ή άγορά έκεί είναι λίαν θο
λερά.

X α λ κ ό ς. Ό αγγλικός χαλκός δεικνύει πλείονα σταθερότητα, 
καί οί πωληταί ήδη άπολαύουσι πλήρεις τιαάς, μή θέλοντες νά κά- 
μωσιν ούδεμίαν παοαχώοησιυ' διότι ύπάρχει ήδη καλή ζήτησις διά 
τήν Γαλλίαν, καί δΓ επιτόπιου καταυάλωσιν. Ό ξενικός εξακολουθεί 
σταθερός μέ ύψωμένας τιμάς. Βούρρα-Βούρρα τιμαται λ.97.10/. 
Καπούνδας λ.99. Χιλίου λ.88 καί Ισπανίας λ.88—λ.90.

Τό κ ύ τ ρ ι ν ο ν μ έ τ α λ λ ο ν είναι είς καλήν ζήτησιν πρός Ι,δ. 
τήν λίτραν ελαττον τών κεκομμένων τιμών.

Σίδηρος. Ί1 άγορά τού σιδήρου είναι ετι δραστικ.ωτέρα καί 
ή ζήτησις φαίνεται σταθεοώς αύξαυομέυη διά σιδηροδρομικούς ρά
βδους. Αί τιμαί είσι σταθεοαί είς τάς λ 5.3/. ελεύθερος μέχρι τού 
πλοίου έν Ούαλλία. Έμπορευτικός σίδηρος είναι ήττον ζητημένος 
καί εύώνητος πρός λ.5 έν τοίς έργοστασίοις καί λ.3.15/—λ.5.17/6 
παραδοτέος ελεύθερος μέχρι τού πλοίου έυ τώ Ταμέσει, Σταφφορ- 
δοίας άρίστης ποιότητας είναι είς περισσοτέραν ζήτησιν Ύπάρ
χουσι δέ πλείστσι παραγγελίαι διά σιδηρόκαρφα. Τά στέφανα έξέ- 
πεσαυ εί; τάς λ.8.3/. Ό σκωτικύς χονδροσίδηρος τιμαται 50/— 
50/1Λ,ό τής Σουηδίας είναι περιωρισμέυος είςτάςλ.11.5/—λ. 11.10/.

Ό ρ ε ί χ α λ κ ο ς. Κατά τό διάστημα τής έβδομάδος έγένοντο 
περισσότεραι πράξεις έπί τού ορειχάλκου, πρός λ. 18.10/. έτοίμως 
καί πρός λ.18.10/—18.12 6 φορτωτέος έντός τού προσεχούς έ- 
αρος. Ίΐ άγορά είναι ήδη σταθερά, αλλά δεικνύει ήττουα δραστι- 
κότητα, καί οί πωληταί υ.έυουσι σταθεροί είς τάς τιμάς.

Ζ ί γ κ ο ς. Τό αεταλίου τούτο άνετιμήθη κατά 20/. του τόνου, 
ώστε αί τρέχουσαι τιμαί του είυαι λ.24.

Μόλυβδος. Ό μόλυβδος ούδόλως έβελτιώθη, -καί ή άγοοά 
διατελεί θολερά είς τάς προτέρας τιμάς. Ισπανίας τιμαται λ. 18.15/.

Κασσίτερος. Ό κασσίτερος είναι ήττον ζητημένος, καί οί 
πωληταί άπολαύουσι πλήρεις τιμάς ήδη. Ό εξωτερικός είναι ήσυ
χος, καί αρκούντως σταθερός. Πορθμών τιμαται λ.117 καί Βάγ- 
κας >.124.

Λ ε υ κ ο σ ί δ ή ρ ο ς. ’Ολίγη ζήτησις υπάρχει διά τό είδος τού 
το, εκτός πρός εξαγωγήν διά τήυ 9Αμερικήν.

X ά λ υ ψ. Τό είδος τούτο διατελεί είς άπραξίαυ, καί αί τιμαί 
είσιν ώς αί τής παρελθούσης έοδσμάδος, άλλ’όυομαστικαί.

ΣΑΚΧΑΡΕ1Σ. ΊΙ ζήτησις πρός εξαγωγήν δέυ είναι μεγάλη. Άγ 
γλικαί τετριμμένα! έπωληθησαν πρός 33/—33/6, έλεύθεραι μέχρι 
τού πλοίου, καί Ό)λανδικαί πρός 31/—32/9 τόν στζτήρα.

ΚΛΦΦΕΔΕΣ. Συνεχής ζήτησις υπάρχει τού είδους τούτου πρός 
επιτόπιου καταυάλωσιν καί εξαγωγήν είς τάς προτέρας τιμάς. Κεϋ
λάνης εγχώριοι καθαροί τιμώνται 'ί 1/—73/., Έπίφυτοι 78/—86/, 
καλλίτερου είδους 87/—92/.,'Ριου παρακατειυοί μέχρι καλών 52/ 
—62/. άρίστης ποιότητος καί πλυμένοι 65/—80/. καί Ανατολικών 
Ινδιών 70/—100/. κατά τήυ ποιότητα. Αί καφφέδες όμως τής Μόκ- 
κας είναι είς εκπτωσιν, καί ή μέλλουσα υ άγιχθή ποσότης είναι με- 
γαλειτέρα τής προσδακωμένης. Βραχύκοκκοι πωλούνται πρός 114/ 
—116/. καί μακρύκοκκοι πρός 113/—118/. τόν στατήοα.

ΚΑΚΑΟΝ. Αί τιμαί τού είδους τούτου είναι έξησθενημέναι. Γρε
νάδας τιμαται 54/—62/., Τρευιδάδης ερυθρόν 58/—96/. καί λευ- 
κώδες 52/—58/. τόν στατήρα.

ΤΕΙΟΝ. Πολλαί άγοοαί έγένοντο διά τήν ’Αμερικήν καί τήν Έωσ- 
σίαν εις τάς τιμάς τής παρελθούσης έβδομάδος.

ΟΡΥΖΙΛ. Βεγγάλης τιμώνται 9/—15/6, Μαδράς 11/—15/6 
καί άπαλόκοκκα 9/—11/. τόν στατήρα.

ΡΟΥΜΙΑ. Μ’ όλην τήν ιύθηνίαν τών ρουμίων όλίγαι πράξεις γί- 
νοςται επ’ αυτών. Ίαμαίκής κατά τήν ποιότητα καί δύναμιν τιμών-

Άαστερδάμης 
»

βραχυπρόθεσμα 
3 μηνών

11.16
11,18

1/2—17 
1/2— 3/4

'Ροττερδάμης 11.18 1/2—19
Άμβέρσης * 25.82 1/2—57 1/2
Βουξελλών 23.52 1/2—57 1/2
Αμβούργου » 13.8 1/4- 3/4
Παρισίων βραχυπρόθεσμα 25.25 —35

Β 3 μηνών 23.50 —55
Μασσαλίας » 25.50 —55
Φραγκφόρτης » 118 7,8—119
Βιέννης η 13.95 —14
Τεργέστης » 13.95 —14
Κοπενάγης 9. 10 —14
Πετρουπόλεω;' ■ 32 1/2— 3/4
Μαδρίτης » 18 7/8—49
Κάδικος Β 48 5/8— 3/4
Λιβόρνου 25.55 —60
Γ ευούης » 25.52 1/2—57 1/2
Μιλάνου η 25.52 12—5“ 1/2
Νεαπόλεως » 39 7/8—40
Παλέρμου » 119 3/4—120
Μεσσήνης » 119 3/4—120
Λισβώυος 90 ήμερων 52 3/4—53
Όπόρτου » 52 7/8—53
Τά έν κυκλοφορία τραπεζικά γραμμάτια κατά τήυ παριελθούιισαν 

έβδοαάδα ήσαν ).ίοαι 20,196,830, τό δέ μετα'λ).ιαόυ χρηματικόν 
)ίραι 1 6,812,798.

ΕΛΛ1ΙΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ.— Σήμερον, καθ’ήν στιγμήν παρα^ί- 
δοαεν εις τόν τύπον τό τής νομισματικής αγοράς μέρος, συνήλθαν 
οί Μέτοχοι τών Ελληνικών δαυ·ίων τού 182ί καί 1823, ίνα σκεφ- 
θώσι πεοί τών μέσων, τά οποία πρέπει νά λαβωσιν πρός έκκαθάοι- 
σιν τοΰ χοεους τό όποιον συνωμολογήθη διά τώυ δανείων τούτων. 
Τό άποτέλεσμα των διασκέψεων Οί'λομευ δημοσιεύσει διά τού ποο- 
σεχοϋς φύλλου μας.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ. ΊΙ εισαγωγή τού Τουρ
κικού δανείου έν τη δανειστική άγορα, ήτο το μέγα εμπορικόν και 
πολιτικόν αντικείμενου τής ε^ομά^ος. Χάρις είς τάς άφιλοζε ο 
δεις άγορεύσεις τού Κ. Λαύάρδου, άντϊ 5 εκατομμυρίων λιρών 
στερλινών, τά όποια έζήτησεν ή Τουρκία, 36 τη προσεφερου οί φί 
λοι της οί ^χγγΎοι. Κύτη όμως έπί τού παρόντος δέν εδέχθη είυ.ή λ. 
3,440,000 απέναντι τών οποίων έξ-'δοτο χρ-ώγραφα αξίας λ. 
8,000,000 πρός 68 τοίς 0/θ εξοφλητέα έντός 23^· έτών διά χρε- 
ωλύτοωυ 3 τοίς 0/θ κατ’ετος. Ό τόκος είναι 6 τοίς 0/θ ά*·λά  πράγ
ματι 11 toic 0/θ καί άρχεται άπό τής 1 Ίαυουαοίον τρέχοντος έ
τους. Ποός ασφάλειαν δέ τού δανείου τούτου είναι υπεύθυνοι δλαι 
αί ποόσοδοι τής ’Οθωμανικής Αύτοκοατοοίας, άλλά κυρίως ύποθη- 
κεύθησαν αί έκ τών καπνών, τού άλατος, τών χαρτοτήμων καί τών 
επιτηδευμάτων προερχόμεναι. Πολλοί θέλουσιν ίσως οίκτείρει τούς 
Άγγλους διά τό δάνειον τούτο ζαί μακαρίσει τήν Τουοκίαν, άλ
λ’ όταν μάθωσιν ότι εντός επτά ετών οί δανεισταί θέλουσι λάβει ό- 
πίσω τά καιφάλαιά των έκ μόνου τού τόκου αυτών θέλουσιν είπεί 
τάναντία.

ΑΓΟΡΑ ΑΙΒΓΡΠΟΤΑΗΣ.
ΒΑΜΒΑΚΙΑ. ΊΙ αγορά τώυ βαμβακίωυ ήτον κ.αθ'ύπεροούήν ήσυ

χος τήν παρε'λθούσαν εβδομάδα, άλλ’ αί τιμαί διετηρήθησαυ καλώς. 
Αι πωλήσεις τής έδδομάδος άυέβηοαν είς 23,ί80 δέματα. Καλά 
Ούπλάνδης έπωλήθησαυ πρός 12|δ. Αύρηλίας πρός 13^δ. Μοβί- 
λης πρός 13δ. μεσανής ποιότητας πρός 12^δ. 12^δ. και 12»δ. 
κατά λίτραν.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΙΙ ΣΤΑΦΙΣ. Πολλαί πράξεις έγένοντο κατά τό διά
στημα τής έβδομάδος έφ’ όλων τών ειδών τής κορινθιακής σταφίδος. 
Κεφαλληνίας άρίστης ποιότητας έπωύήθη έλευθέρως πρός 31/—32/. 
άλλά κοινής ήτο παρημείημίνη. Διάφοροι μερίδες μετοίας ποιότη
τας Πύργου έπωληθησαν πρός 26/—27/. καί παρακατεινή βρεγ
μένη πρός 25/. ή τού Αίγιου εξακολουθεί ετι ήμελημένη. Λί παρα
δόσεις τής έβδομάδος ήτον 125 τόνων.

Αί Τουρκικαι χονδ ροσταφίδες είναι είς ζήτησιν δι’ εξα
γωγήν προς 31/. όΊά τάς τού Τσεσμέ. Έλεμέ είναι σπάνιαι καί τι- 
μώυται 35/· Σουλτανίνες παλαιαι έπούήθησαυ πρός 42/.^ άλ"),ά νέαι 
Σμύρνης, ούσαι κατώτεραι, είναι δύσπρακτοι.

ΣΥΚΑ, Τουρκίας είναι σπάνια 40/. έπληρώθησαν τκ κοινά καί 
33/—60/. τά τής άρίστης ποιότητος. Τάπς πωλούνται πρός 19/, 

I καί Καλαμών πρός 24/. τον στατήρα,



224 Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ. [ΑΠΡΙΛΙΟΥ 3, 1862. ΛΠΡΙΑ1ΟΤ 3, 1S62
ΠΑΘΗΜΑ ΘΗΡΕΥΤΟΥ.

221 (δις)

«Μ’ έρωτας νά σοι εί'πω πώς συνέβη να ό.ευζανθη ή ζό^ιη ρου 
ώς χιών, ενώ ρέχ^ρι τον^ε «Γεν τταρη^.θον τριάκοντα πέντε χειαώνες 
της ή).ιχίας ρου. Έν ολίγαις λέξεσι θέλω σε διη'γηθή, επειόη είναι 
δψέ*  και κατά τάς εννέα ώρας πρέπει νά υπάγω να φυΐ.άςω ό>ς σκο
πός παρά τόν ποτααόν. ’CO.tyai έν τοσουτω στιφραί θϊλουσιν ευχα
ριστήσει τήν περιέργειαν σου.»

Έκαθήαεθα υπό τήν σκηνήν ήρών παρά τήν όχθην τού Ποτο- 
ράκου έσπε'ραν τινά περί τό τέ).ος τού νοερβρίου, δτε εις στρατιώ
τες ήοώτησε τόν Δίζ Χάνσωνα τήν αιτίαν, St ήν ή κόρη αυτού r~o 
σχεδόν πολιά. ’Επειδή εντός ολίγων λεπτών τής ώρας «ρελλε να 
προσχλε^ή, ΐνα φυλάξω φυλακήν, εσπευσεν εντός τών ολίγων αυτών 
λεπτών νά ίιηγηθή τό κατωτέρω ρνχρονευόρενον

«Ά£έ).φια, τινές έξ ύρών γίνώσκετε, ότι ζατά τά ίύο τελευταία 
ετη, μέχρι τού παρελθόντος αύγούστου, έίαπάνησα τόν χρόνον ρου 
εις τάς όυτικάς χώρας, θηρεύων βουβάλους και άρκτους * ζαΐ συλ- 
Ι.αρβάνων «?ιά παγί«Το>ν τόν κάστορα. Αλλά πρό ενός έτους τόν 
παρελθόντα σεπτέαβριον ά^^ίασα ζών εις τάς πεόια^ας ζαΐ παρά 
τάς λίρνας και τούς ποταρούς*  όρ.οιως ζαΐ ό Βΐλλ Σζόττ, όι οπερι- 
ίέσας τάς παγίδας ήρών έξεζίνησα (3ήρατι κροτούντι ίιευθυνόρενος 
πρός τά όαση πλησίον τής γραρρής τού Καναδά*  έπΐ ^εζα ήρ.έρας 
^ιετ»?ρήσαρεν τήν αυτήν ^ιεύθυνσιν κ ατευθύ πρός βορράν, καί εντός 
τού χρόνου αυτού άφήσαρεν όπισθεν ήρών δλας τάς αποικίας, καί 
ήρεθα, ώς ό κοινός λόγος λέγει «ρόνοι έν τή δόξη μας». Καί τί αξιό
λογου καιρόν τον εεχορεν, παιδιά! Τό κυνήγιον άφθονον, ζαΐ ή 
καρδιά ρας περιβόλων. Τήν ριεγαλειτε'ραν ανησυχίαν, τήν οποίαν 
συνήθως έίοκιράζορεν, ήτο έν καιρώ νυκτός, ότε at ώρυγαΐ τών 
λύκων τών (3λαπτόντων τό ίάσος ράς έξήγειρε τού ύπνου. Οπότε 
κατεκλινόρεθα <?ιά νά κοιρηθώρεν έσωρεύοαεν πολλά ξύλα εις τήν 
©ωτίαν και έκλειορεν τούς όφθαλρούς, βαυκαλούρενοι ύπό τού πρε- 
ζοτρίζοντος πυρός· πριν έξτ,ρερώσζ] έκαίοντο τά ξύλα· καί τότε 
έτόλρων ζαΐ έπλτ;σίαζον εις τό στρατοπέδου καί επλήρουν τήν νύκτα 
οιά τών αγρίων αυτών φωνών.

«Μίαν νύζτα, αδέλφια, ό Βΐλλ κ’ εγώ ενυκτώθιςρεν, ερχόμενοι 
εις τό στρατόπεδον. Είχοαεν οδοιπορήσει πορόωτερω καθ έκαστον 
ήαέραν ή όσον ειχοριεν κατά νουν· καί έφανταζόρεθα, οτι πρεπει νά 
ήαεθα σχεδόν δύο ρίλια ρακράν τού στρατοπέδου, οτε επήλθεν ή 
>ύξ μαύρη ώς "Ερεβος, διότι δλ<ν τήν ημέραν τάνεφη συνεσωρεύοντο. 
"Ηθελα πριν σκοτεινιάσω νά στρατοπεδεύσω, άλλ ό Βΐλλ ειπεν, οτι 
ήθελε νά κοιριςθή εις τόν πρώτον τόπον, αλλέως ουδόλως, ώστε 
έπροχωρήσαρ.εν, άν καί όρολογώ, ότι Ιτρερον τά σκέλη ρου όσον 
ήκουον τόν μακρόθευ ώρυγρόν τών "λύκων, ψαλλόντων τάς νυκτε- 
ρινάς αυτών προσευχάς.

»Έπΐ ήρίσειαν ώραν έπροβαίνορεν διά μέσου καί υποκάτω τών 
θάμνων όσον ήδυνάρεθα κάλλιον· καί άκριβώς οτε ηρχίσαρεν νά 
φανταζώρεθα, ότι ήρεθα πλησίον τού στρατοπέδου, κατετρορά- 
χθηρεν ύπό τρορεράς κραυγής εκ νέας αγέλης αιροοόρων θηρίων 
όσον τέταρτον ριλίου ρακράν ήρών άπεχόντων.

«Πρός δένδρον τι διά τήν ζωήν ρας!» έφώναξεν ό Βΐλλ, όστις 
ήτο ολίγα βήματα πρό ήμών· καί άρα εΐπών καί πράξας, έκρε- 
ράσθη εις τούς χαρηλούς κλάδους δένδρου όξύας, ής πλησίον ετυχε 
νά ήναι· Άναπηδήσας κ’ εγώ πρός τό αυτό δένδρον, ήν.οΊ.ούθησα 
τό παράδε^μα εκείνου, π\ήν ούδεΐς πολύ ταχέως, διότι ή εμπρο- 
σθογυ).αχή τής αγέλης ήρπαξε τεράχιον τής περισζελίδος ρου πρός 
ένθύμησίν, υποθέτω*  δεν έστάθην όμως νά δεχθώ τάς ευχαριστή
σεις δι’ αυτό, μέχρις ου εφθασα ένα κλάδον είκοσι ----------------------
περίπου πόδας ύ^ηλά από τού εδάφους.

»Ό Βΐλλ fμείνε νά ήσυγάση εις τούς κατωτέ
ρους κλάδους, άλλ’ευθύς ήκουσα αυτόν περιπα- 
τούντα πρός τά άνω, καί σχεδόν είχε φθάσει τήν 
θέσιν μου, όιε έξέβσλεν όξείαν φωνήν ζαΐ τάς 
λέξεις*

«Θεέ μου, *=πεσα!»  καί αμέσως ήκούσθη πάτα- 
^γος καί ό δυστυχής Βΐλλ ήτο εις τόν έλεον τών αι
μοφόρων τεοάτων.

»Μ·ζ κραυγή αγωνίας ήκούσθη καί τά πάντα 
έσίγησαν, εκτός τών ύλαγριάτων τών δαιμόνων, 
έριζόντων έπΐ τής γρικώδους ευωχίας. ’Εντός 
ολίγου τά πάντα έτελείωσαν, καί τότε ήδυυάμην 
νάϊδω εις τό σκότος τούς ^τρομερούς οφθαλμούς 
των εστραμμένους πρός εμέ.

»*ί1,  τί τρομερά νύξ! αφού έπΐ τέλους έγένετο 
ήμ,έρα καί οί λύκοι ϊγυγον, κατέβην τού δένδρου, 
καί τραπείς πρός τόν οίκόν μου, εφθασα ασφαλώς. 
Εις τόν πρώτον ρύακα, εις όν προσέβλεψα, είδον 
τήν κόμην μου ώς βλέπετε σήμερον πολιάν!» 
Ταύτα διηγείται στρατιώτης παθών έκ τού φόβου, 
ού ένεκα τά ριαλλιά τής κεφαλής του έγειναν εις 
ηλικίαν τριάκοντα πέντε ετών κατά^αρα.

ΠΑΓΟίΚΑΙ VYXCX
ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΟΝ

ΠΕΡΙ ΟΔΩΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΠΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑ
ΡΑΓΩΓΗΝ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΟΥΣ*  

(Δι’ οίκιακάς άνάγκας),

Διά τεχνητών η φυσικών μέσων,
Ούσης ολως νέας εφαρμογής τής γνωστής αρχής τού 

έμόόλου τής αντλίας καί έπιτυχώς έγαρμοσθείσης 
εις τήν ψηκτικήν μηχανήν καί τόν ώήκτην οίνου 
τού ASH.

Προνόμιον διά την μηχανήν έδόθη τόνΊανονάριον τον 1861.) 
Τό φυλλάδιον άποστέλλεται ελευθέρως διά. τού τα

χυδρομείου επί τή αιτήσει πρός τόνGEORGE SIMPSON
Μόνον κατασκευασκευαστήν τών μηχανών,

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

ΣΗΜ. Τό φυλλάδιον τούτο δίδει ακριβή περιγραφήν 
τής μόνης εντελούς καί άξιολόγου μηχανής τής παρα- 
γωγούσης πάγου (εις τά θερμά κλίματα") καί ταχέως 
^υχραινούσης τόν οίνου ζτλ. ό μού ή χ ω ρ ι σ τ ά.

ΧΡΟΆ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ.
Πολλοί ασυλλόγιστοι προθυμοποιούνται μά).).ον νά διατηρήσωσι 

και καλλύνωσι τήν χοο’.άν, ιδίως τήν τού προσώπου, ή νά έρευνή- 
σωσι τόν ζωικόν αυτών όργανισαόν καί κανονίσωσι τάς διαφόρους 
τούτου λειτουογιας. Τό πρόσωπον, τώ όντι, όταν δέν ρεταρορφώ- 
νηται τεχνικώς, είναι πολλάκις τό δεΐγρα τής υγιείας καί τής νόσου*  
τούτο δε είναι άλογου νά θεωρώμεν ώς τήν αιτίαν τών εις τό 
σώρα συαβαινουσών ρεταβολών, διότι απλώς έρφαίνει τό α π ο τ έ- 
λ ε σ ρ α τούτων. "£1στε δυνάρεθα πεποιθότοις νά ^εβαιώσωρεν οτι 
όλα οσα ραγειοεύουσιν οί έρπειρικοΐ, οί ρυροποιοΐ, οι πλανοδίαι ζτλ. 
ζαΐ προσφέρονται πομπωδώς καθ' έζάστηυ εις τό κοινόν εις εντύ
πους ειδοποιήσεις, ή εις φυλλάδας περιλαρβανούσας ειδικά άποοει- 
κτικά, ϊνα έξαπατήσωσι τό εύαπάτητον καί αμαθές πλήθος, ή ενίοτε 
και δέσποιναν τινα τής άνωτέοας τάξεως καί τού συρμού, ώστε ν 
ά'ρράσωσι «τάς καλλωπιστικάς αύτάς συνθέσεις,»» είναι θλιβερά 
παραδείγρατα ανθρώπινης άνοιας ζαΐ ηθικής διαφθοράς.

Πολλά καί διάφορα είδη έπεβλήθησαν, ούτως ε'ιπεϊν, ζαταναγκα- 
στικώς εις τό κοινόν ύπό αμαθών καί χρηρατολόγων ώς εχοντα πά
σαν ιδιότητα δυναρένην νά βεάτιώση τήν επιφάνειαν τού σώρατος, 
άλλ’ άτινα εν γένει εύρέθησαν συνιστάρενα έκ τών επιβλαβέστατων 
ρεταλλικών συστατικών, ούς τών διαφόρων σζευασιών τού μοίύ^δου, 
ύδραρ^/ύρου, αρσενικού, /.τ').. Πρός εκείνους λοιπόν, ών τά παρακ- 
ράσαντα πρόσωπα φαίνονται δικαιούντα τήν χρήσιυ τών κοσρηζι- 
κώυ, ή όσοι εχουσιν άρετάθετον άπόφασίν νά ρεταχειρίζωνται αυτά 
αντί νά φροντίζωσι περί τών ράλλον τελεσφόρων ρέσων πρός διατή- 
ρησιν τής ευανθίας τού δέρματος, ΐ’σ&ις είναι ώφέλιρον νά δείξωρεν 
δύο ή τρία άβλαβή έξωτερικώς εφαρμοζόμενα μέσα, μόνον και μό
νον ϊν άπομα.·/.ρύνο)μεν αυτούς τής γρήσΐ'ως αινδυνωδών ή γθορο ■ 
ποιών παοασκευασράτων.

Κατα τήν γν&ρην τού ρακαρίτου Δρ. Ούϊδερίγγου έγχυρα ρα- 
φανίδος τής ayρίας είτε κοχλιαρίδος εις γάλα αποτελεί εν από τά α
σφαλέστατα καί κάλλιστα καλλωπιστικά ή κοσρητικά.

Μία άλλη σζευασία πρός ζάθαρσιν τού προσώπου από προστα
τών έζανθηαάτοίν, είναι άν βοηθήται ύπό έ'λαγρών ιδρωτιλών ιατρι
κών, ό προσφάτως έκπιεσθεΐς οπός τού ά-.ιζώου, μΐ'^νΰμενος μ.-τ ίσης 
ποσότητας '/)υκέως '/ά).ακτος ή άνθο'/ά/αχτος.

Ό Καθηγητής ίίαλλάς συνιστά τό ύδωρ τό άποσταζόμενον από 
τών άνθέ'ων τής Nvinphaea Nchunbo, φυτού εγχωρίου εις τήν ’Α
σιατικήν 'Ρωσσίαν έπΐ τών τού Βόλγα, όπερ ρεταδίδει εύάρ-τ-ον μαλα- 
ν.ότητα. ζαΐ τρυφερότητα εις τό δέρρα τού προσοίπου ζαΐ τών χειοών.

Συχνή λούσις συντελεί όροίως εις παράτασιν τής νεότητας, και 
διατήρησιν τού εξωτερικού σκεπάσράτος. Εις τά ιατρικά αυτά 
προσθετέου καί τό ύδρόρελι παρασκευαζόρενον ρε'χρι συστάσεως 
άνθογάλακτος, ούτως ό'ιστε νά σχηρατίζηται είδός τι βερνικιού έπΐ 
τού δέρματος, οπερ όταν Ιδίως διαρρήγνυται ύπό τού ψύχους, πα- 
ρη'/ορεΐται πο)ύ έγαρμοζομένου τού είρημένου· καί άν προζενη ερε
θισμόν ή άνησυγίαν, ολίγον ψιλόν σίτινον άλευρου ή καθαρά τής κό
ρης κόνις, πρέπει νά. έπιπάσσηται έπΐ τών γειρών ή τού προσώπου.

"Ανευ έξαιρέσ-ως τό άριστον πάντων κοσρητικόν, κατά τήν γνώ- 
ρην ήρών, είναι ή έ γ ζ ρ ά τ ε ι α*  διότι, δι’ αποφυγής παντός εί
δους καταγρήσεα)ς, τό σώμα, διατηρ-t τόν φυσικόν αυτού τόνον, ή 
δε όμοιόμοργος κυκ).ογορία ό)ο>ν τών ρευστών 'γίνεται μετ ευκολίας, 
καί αί ειδεχθείς έκειναι έξανθήσεις, άς τοσούτον συχνά παρατηρού- 
μεν εις τά πρόσωπα τών νεωτέρων τής παρούσης γενεάς, έξ ολοκλή
ρου έξαλείφουται.

BENJAMIN FOWLER & CO., WHITEFRIARS ST., FLEET ST. LONDON 
KATASKEYASTAIIIANTOS EIAOYS ΑΝΤΛΙΩΝ,

El ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΩΝ Η ΣΤΕΡΕΏΝ, ΔΙΑ ΒΑΘΕΑ *11  ΜΗ ΦΡΕΑΤΑ, ΕΝΤΟΜΑΣ, ΔΕΞΑΜΕ1, ΑΣ, ζτλ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ, ΤΗΝ ΓΕΩΡΔΙΑΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Π2ΟΣ ΠΑΝΤΑ ΑΛΛΟΝ ΣΚΟΠΟΝ,

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ5ΩΝ ΔΙΑ ΧΕΙΡ02, ΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟ2, ΑΝΕΜΟΥ*!!  ΑΤΜΟΥ.

Αρ. 82. Τού Φάονλχρ, σφυρήλατοι σιδηρα-ΐ 
και ΐυμ.ζτακομ.ιστοι άντλίαι χρήσιμοι ec? τούς 
εργολάβους καί, ανασκάπτονται, οΐουδήποτε μή- 
κου;, εχουσαι σωλήνας διαμέτρου 4 μέχρις 9 
δακτύλων.

Αρ. 4. Αί βσλτιωθιΐσαι χυτοί καί μετέπειτα 
τρυπωμ€ναι αντλιαι διά γενικούς σκοπούς με
τ ορειχαλκίι-ωυ γλωττίδων κασσιτερωμένων ά- 
*Ρων, περιαιρετών ή μετά δέρματος διά μέσου 
2ϊQoίT^λ·n,, ? δακτ. διάμετρος σωλήνων.

• S και 89. Αι μέ δύο σωλήνας άντλίαι τοϋ 
Φαουλίρ σφυρήλατοι σιδηραί καί φορητοί διά 
χειρος η ατμού ενεργοΰσαι εις οΐουδήποτε μήκος 
και βάθος. Αιαμ^τρος σωλήνων 6 μέχρι 30 δακτ.

134.—Φορητοί ατμομηχαναί τής άρίστης νεω- 
τέρας κατασκευής προς άντλησιν, ττριονισιν, πε
ριστροφήν, κτλ.δι ένυικίασιν ή πώλησιν.

7.—Προνομιούχοι άντλίαι τού Φάουλερ μέ 
παραπλεύρους γλωττίδας καί ευκόλως έπιδιορ- 
θούμιναι, άν χαλάσωσιν, μέ δρειχαλκίνους κα- 
δίσκους. Μέγεθος 2g έως 5 δακτ.

SO.—Asi προνομιούχοι φορητοί πυροσβεστικοί 
άντλίαι τού Χόλμαν είναι υπερβαλλόντως άπλοι 
άπ τίλ^σματικαί καί ίσχνραί, εις πολύ μέτριας 
τιμ άς.

80.—Φορητοί άντλίαι, σφυρήλατοι δι εργο

λάβους μετ ολισθαινουσών γλωττίδων. 4 μέχρις 
9 δακτ. διαμ. σωλήνων.

-■χήμ·0· Α—βελτιωμένοι μικροί άντλίαι 
δι αγροκήπια καί ύποστεγους κήπους, φέρουσαι 
το ύδωρ οπού τάς διευθννουσι μέ δρειχαλκίνους 
γλωττίδας. Άκρα διά μολυβδίνους περιαιρετούς 
ή μετά δέρματος διά μέσου σωλήνος.

2χ. Β.—’Ωσαύτως άντλίαι, φέρουσαι μακράν 
το ύδωρ μέ κρουνούς έχοντας ενώσεις κασσιτε
ρωμένος περιαιρετός ή ετοίμους διά χαμηλούς 
σωλήνας και άκρα ομοίως.

38.—Φορητοί, σφυρήλατοι, σιδηραΐ ή χάλκι
νοι άντλίαι επί τρίποδος μέ βελτιωθείσσς γλωτ
τίδας καί ενώσεις μετ ευκάμπτου έξ ’Ινδικού 
κόμμεως σωλήνος.

19·—Άντλίαι προνομιούχοι τού Χόλμαν ώ- 
θονσαι μακράν το ύδωρ μετά δύο σωλήνων έξ 
ορειχάλκου, μετά θυρών εις τάς γλωττίδας, τρο
χού καί περιαιρετών χειριδών, όπως προμη- 
θεύωσιν ύδωρ εις δεξαμενάς οικιών κτλ.

23.—Όρειχάλκιναι ή σιδηραί άντλίαι διά βα- 
θέα φρε'ατα μετά τετραγώνων άκρων καί διαφό
ρων μηχανισμών προς ενέργειαν.

26.—-Φάουλερ όρειχάλκινοι ή σίδηροι άντλίαι 
με τρεις σωλήνας διά βαθεα φρέατα μετά ή άνευ 
μηχανισμού πρός κίνησιν δΓ ίππου ή ατμού. Τών

Σχείόϊ πύ··>τα τχ άνω εϊο> τών άντΗών είσ,ν έτοιμχ εί5 έντ-ΐή χατάστασιν ΐ μικρών τιρονΟκμών.
Κκτάλαγοι /ζε*.* ’ έκζίυωυ ατέ).)ΰνται έ).ζύθζροί διά. τού ταχυδρομείου.
Ό Βινιχμίν Φχου^μ Χ«1 Sa t;cl ΧαΤΧσΧίνχστχί άντλκν ζζί ύο’ίαυΗχών μχχχνών δι« τήν Άγ/Ιιχήν ,.νίεον,,πν 

αυτής εργολάβους σιδηροδρόμων καί λοιπών.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

Λια παυτοει,δεϊς ττόνον^ και άκη όττου^ηττοτβ 
τού σώματος.

Ο πάσ/ων ωτεριζώ, εξωτερικήν επιζητεί θεραπείαν. Τώ όέ εσώτερέ 
κώς πάσχοντι φαίνεται απίθανος ή εξωτερική θεραπεία· καί ό/ζως τό α. 
λας όιαπερα τό κρέας, όσονόήποτε παχύ καί άν η, ζαΐ αύτά ετι τά όςά. 
Ουτω cix τής αλοιφής ταύτης δύνανται νά θεραπευθώσι ζαΐ αύτά τά 
δότατα πάθη.

Δια κνημαληίας, στηθά\^ία<;, καί -χρόνια ί'λκη.
ΊΙ αλοιφή αύτη αείποτε, έθεράπευσε τραύ/ζατα, πληφάς, έλκη, ώς άττο 

Οειζνυεται υπό τών πιστοποιητικών τών ώς αθεράπευτων άποβληθέντω» 
έκ νοσοκομείων, καί όμως διά τής αλοιφής ταύτης Οεραπευθέντων.

Δι ίττιόίρμικα και σκονρβουτικα νοσήματα.
Εις ταύτα ή αλοιφή πρέπει νά συνοδεύηται δια ζαταποτίων καθαρ{.. 

στικών τού αίματος, ενω εκείνη ενεργεί επί τού δέρματος.
Δ ι ΰ δ ρ ω 7Γ α.

Τό νόσημα τούτο σπανίως θεραπεύεται διά συνήθους θεραπείας. Πρέ- 
πει νά γείνη άφθονος χρήσις αλοιφής ζαΐ δραστήρια τρίψις τών πασγόν- 
των ρ.ερών, τουλάχιστον δΐς τής ημέρας προς εξουδωτέρωσιν τής παθή- 
σεοις. Ο πάσχων πρέπει νά τρώγη άφθόνως ζωικήν τροφήν, νά διατρί- 
οη οσον το ουνατόν εις ύπαιθρον, καί νά λα/ζβάνη τά καταπότια κατά 
τάς εντύπους όοηγίας πρός επίτευςίν τής θεραπείας, εκτός εάν ηναι εις 
τοιαΰτην ή/ικίαν, ήτις απαιτεί παράτασιν τή; θεραπείας πρός έξάλει- 
ώιν τού νοσήμα.τος.

Ωφελούσι δε ή τε αλοιφή ζαΐ τά καταπότια εις τά έξης νοσήματα τού; 
ρευματισμούς, τήν ποδαύγίαν, τήν π)ευρα)γίαν, τήν κεφαλαλγίαν, τούς 
πονο)α.ίμ.ους, τ αποστήματα, τον καρκίνον, τούς λειχήνας, τά χέρεθλα, 
τας ρα.γα.ο ας, τά ίςογκώματα τών αδένων, τάς αιμορροΐδας, τούς ζά 
λους, τά δήγματα τών κοινώποιν, καί άλλων οχληρών μυιών, τήν 
στουλλαν, τά καύματα, τάς δοθηίνας, τά περικνόίματα, τά έξανθήρατα 
τάς τυλώσεις, τάς γοιράδας, επιδερμικά νοσήματα, πληγάς, έλκη, καί 
καθεξή

Τά καταπότια ζαΐ ή αλοιφή πωλοϋνται ςίς τό κατάστημα του ζαθη. 
7ητούΉλλουαίη(Πυ11θλνην)224: Strand, pres de Temple Bar, a Londres, 
καί παρά πάσι σχεδόν τοις εντίμοις ιραρμακοπώλαις του πεπολιτισμενού 
κόσμ,ου.— Tt/ζή Ισελ. Ι^δ., 4σ. 6δ , 11 σ., 22σ., καί 33σ. έκαστον δο« 
χειον ζατά τό μέγεθος. Ό τά μεγαλείτερα λαμυάνων έχει μεγαλειτέραν 
ωφέλειαν. Όοηφίαΐ διά τόν πάσχοντα έξ οΐουδήποτε νοσήματος προσκολ- 
λώνται έν έκαστο» δοχείο».

II Ο L L Ο W A Υ
ΧΑΠΙΑ ΚΑΤ ΑΑ01ΦΑΙ.

Ζητούνται Πράκτορες
Εν Έλλάοι καί όπου άλλου δέν ύπάρχουσι τοιοΰτοι πρός πώλησιν των 
δύο τούτων περίφημων ιαματικών. ’Όστις επιθυμεί νά έχητήν πρακτο- 
ρίαν τού Καταστήματος Holloway, 244, Strand, London, δύναται νά 
άπευθυνθή κατ’ ευθείαν εις τήν ανωτέρω διεύθυνσιν, συμβιβαζόμενος περί 
τής προμήθειας.

σωλήνων ή διάμετρόςεστι 21 μέχρι 12 δακτύλων 
7ό.—-Προνομιούχοι άντλίαι τού Χόλμαν δι- 

πλής^ ένεργείας, κατάλληλοι εις κίνησιν δι άτ- 
μον ή ίππου. Σωλήνων διάμετρος 3 έως 15 δα
κτύλων. Αί άντλίαι αύται είναι εξαίρετοι διά 
πλινθοποιεία, εργοστάσια καί άλλους σκοπούς.

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

18.—Βελτιωμένοι, ώθούσαι τό ύδωρ ή ού, όρει- 
χάλκιναι ή σιδηραί άντλίαι, έπΐ σανίδων μετά 
κασσιτερωμένων, περιαιρετών ή μετά δέρματος 
διά μέσου κρουνών καί άκρων. Διάμετρος σωλή
νων 2 μέχρι 5 δακτύλων.

25.—Δι όρειχάλκινοι μέ δύο σωλήνας άντλίαι 
διά βαθέα φρέατα 2| μέχρις 6 δακτ. έχοντας διά
μετρον, μετά μηχανισμού πρός κίνησιν διά χει- 
ρός ή άτμού.

60.—Βελτιωμένοι υδραυλικοί άντλίαι πρός 
«> νύψωσιν τού ύδατος εις ικανόν ύψος, όπως έκεϊ- 
θεν καταπίπτη είτε ώς καταρράκτης ή νά άνα- 
βρύη ώς άπό πηγής.

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

καί τούς ποωτίττου.; τής 'Αγγλίας καί «χτό,

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ

ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ.
(ΑΡΙΘ. 92.)

------------------ .II ------------------------

θυοφυλακήν, τά πάντα· ούδέν δμως έν δσω έχει 
τήν ΐσχύν θά θέση εις έφαρμογήν. Άν δέ άναγ- 
κασθή σήμερον ή αύριον νά έζλέξη μεταξύ τού
των καί τής ιδίας αύτής ζωής του πάλιν τά παν- 
τα θέλει ύποσχεθή, πλήν ό βασιλικός του λόγος 
δμοιος έκείνου, δνπερ ύπέρ τής διατηρήσεως τού 
συντάγματος έοωκε, θέλει εισθαι.

Πρέπει τις νά ήναι τυφλότατος ή μισθωτός 
τούτου, ΐνα διαφορετικά βλέπη τά πράγματα.

Έτελείωσεν ή έπανάστασις ή ού ; παρεδόθη ή 
δέν παρεδόθη τό Ναύπλιον; Οταν ρίψη τις μι
κρόν βλέμμα εις τάς έν τω παραρτήματι τούτω 
έπιστολάς, εις τάς όποιας έξ ενός μέν καθορα 
τόν ηρωισμόν, τήν άνδρίαν, τόν πατριωτισμόν τού 
πεσόντος άνθους τού έθνους, τών τέκνων, λέγο
μεν, τών άξιολογωτέρων οικογενειών, τούς τό
σους πεπαιδευμένους αξιωματικούς τών Εύελπί- 
δων, έκαστος τών όποιων έν άλλη περιπτώσει θυ- 
σιάζων τήν ζωήν του ήδύνατο νά χαρίση ταύτο- 
χρόνως τήν έλευθερίαν πρός πεντακοσίους δού
λους αδελφούς μας· δταν, λέγομεν, έξερευνήση 
τίς τά παρά πάντων πενθούμενα ταύτα θύματα, 
έξ άλλου δέ τον τρισβάρβαρον καί κτηνώδη τρό
πον ών παοά πάντων καταφρονουμένων οθωνι
κών, τών πλείστων τούτων τυχοδιωκτών, αγενών, 
αργυρωνήτων, οϊτινες ήτίμασαν ώς τυμβωρύχοι 
τούς νεκρούς, έτυράννησαν τούς φυλακισμένους 
καί έγκαυχώνται, ότι διακόσιοι έπάτησαν έπΐ τών 
σωμάτων τριάκοντα ήρώων αδελφών των, τίς άν
θρωπος πιστεύει ότι ό ’Όθων ό εις μηδένα άλλον 
έχων τάς έλπίδας τής ύποστζρίξεώς του ή εις 
τοιούτους Βανδάλους, καί διά,τούτων μόνον έκών 
άκων άν μείνη εις Ελλάδα πρέπει εις τό εξής νά 
ζυβερνήση ; Τίς, έρωτώμεν, πιστεύει μέλλουσαν 
πρόοδον έπΐ τής βασιλείας του.

Ό ήρως τών όθωνιζών, ή μάλλον ό φονεύς 
τών νέων Μωραϊτίνη, Αεοτσάκου κα! Σκαρβέλη, 
είναι ό λοχαγός Τσήρος. Μαθητής καί ουτος πο
τέ τής σχολής τών Εύελπίδων, πλήν ανάξιος μα- 
θήσεως καί αγωγής άποβληθείς, αντί νά φορέση 
αξιωματικού έπωμίδας ώς άπλούς στρατιώτης έβ- 
ρίφθη εις έν τάγμα τού πεζικού. Ήδη ή ιδία τε
ράστια πρόοδος, ήτις τόν Γρυπάρην ζαΐ Μουντζου- 
ρίδην εισαγγελείς έποίησεν, άνέδειξεκ αΐ τον Τσή- 
ρον ζατά ξ η ρ ά ν ζαΐ θάλασσαν στρατάρχην. 
’Εννοεί τα νύν εύζόλως πας Έλλην, οτι τό μίσος 
τού Γχέγκα τούτου, όστις ούτε τήν ελληνικήν 
καλώς δύναται νά όμιλήση πρός τούς φονευθέν- 
τας νέους αξιωματικούς, στεφανωθέντας άλλοτε 
εις αγώνας, έξ ών ουτος κατησχυμένος έδιώχθη, 
ήτο βαθύτερα έβριζωμένον έν τή σζαιά ζαΐ φανα
τική αύτοΰ ζαρδία, ή άν ώδήγει τόν Κόγοη του 
κατά Τούρκων.

’Αλλά τοιούτοι τραγέλαφοι δέν είναι σπάνιοι 
εις τήν Ελλάδα· τό έθνος άφ’ ένός διά μεγίστων 
δαπανών, καΐοίπλούσιοι έντωέξωτεριζω ομογενείς 
άφ’ ετέρου διά τών άφίερώσεών των, ώζοδόμησαν 
σχολάς, έξεπαίδευσαν τοσούτους νέους, και δμως 
όχι μόνον πώποτε δέν έδόθη τό έλάχιστον στά- 
διον πρός τήν αληθή ικανότητα, άλλ’ ήδη βλέπο- 
μεν τήν πολύτιμον ταύτην νεολαίαν ώς έπιβώμιον 
συρομένην έπΐ τού βωμού, ω Θεέ! ύπό τίνων; ύπό 
τούτων τών ).ηστών, οΰστινας πρό δεκαετίας τά 
ανάκτορα τρέφουσι. Καί μόλον τούτο ύπάρχουσιν 
έτι άνανδρα ουτιδανά καθάρματα, άτινα καθ’δν 
χρόνον τόσον χύνεται αίμα, άν ζαΐ άζούουσιν, οτι 
αί ζατά τού Όθωνος άραΐ εξέρχονται έζ πασών 
τών τάξεων τής ελληνικής κοινωνίας και αί οί- 
μωγαι τών καθειργμένων πολιτών τής άνωτάτης 
τάξεως και τών πενθούντων συγγενών μέχρι Λον

Άν ζαΐ το έκ Κω'*σταντινουπό7.εως  τφεχτριχοΝ 
διεκοώωσεν ένταΰθα, ότι τό Ναύπλιον πα- 

ρεδόθη έπι συνθήκη γενικής άμνηστείας, έκτος 
§ά)δεχα αρχηγών, προς οΰς έδόθχσαν τά μέσα 
τής άναχωρήσεώς των, ύπάρχει ό'μως έν τή εΐοή- 
σει ταύτη ασαφές τι και άκατάληπτον, ώστε ούτε 
τό αγγλικόν κοινόν, ούτε ήμεΐς δυνάμεθα έτι νά 
δώσωμεν ολικήν πίστιν, τοσοΰτον μάλλον καθ’ δ- 
σον ή ελληνική κυβέρνησις άπεζώλυσεν, ώς γνω
στόν πάσαν πληροφορίαν καί σφετερισθεισα τά 
ελληνικά τηλεγραφεία άπατηλάς καί ψευδείς ά- 
χρις ώρας ειδήσεις ύπέρ αύτής διέδωκεν.

’Έστω οτι τό Ναύπλιον παρεδόθη, μήπως τά 
πράγματα τής Ελλάδος έτελείωσαν ; Έχειροτέ- 
ρευσαν τουναντίον εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε ζαΐ 
άν καταπαύση πάσα έν πάση της Ελλάδος γωνία, 
ή έπανάστασις, ό βασιλεύς Όθων καί ή βασίλισ
σα ’Αμαλία αδύνατον του λοιπού έπΐ τού θρό
νου των νά καθήσωσιν.

Ό Β ο ρ ρ ά ς διηγείται, οτι ούσης έφιππου τής 
βασιλίσσης ’Αμαλίας, ή μήτηρ του ανδρείου Αυο- 
βουνιώτου έξελθούσα εις τόν έξώστην, καί τάς δύο 
γεΐρας έπΐ τούς κροτάφους φέρουσα, καί τήν πο- 
λιάν έαυτής κόμην άναπετάσασα «τό αιμα τού 
τέκνου μου, σπαραξιζαρδίως έβόησε, νά πέση έπΐ 
τής κεφαλής σας.» Ή βασίλισσα τότε ώχρά, ώς 
συναισθανομένη τήν ενοχήν της, έπέστρεψεν εις 
τόν έαυτής στρατώνα, τουτέστι τά ανάκτορα, καί 
έκτοτε δέν έξήλθεν.

’Επίσης ό «Εωθινός Ταχυδρόμος» βέβαιοί, οτι 
καθώς περιέπλεξε, τά πράγματα ό βασιλεύς,αδύ
νατον εις τό εξής νά βασιλεύση χωρίς νά φρου- 
ρήται άπό ξένον στρατόν. Άρα ή αποτυχία τής 
άναχωρήσεως τού Όθωνος μάς έπαπειλεϊ μέ κα
τοχήν, ένω ή επιτυχία ούχΐ μόνον ήθελεν παρά 
πάντων έπιδοζιμασθή, αλλά καί μάς απαλλάξει 
τής κατοχής. Έν άλλαις λέξεσι, θεωρούσα ή 
Εύρώπη τήν ένεκα τού Όθωνος άδελφοκτονίαν 
ήμών, πρός κατάπαυσιν αύτής καί πρός συνταγ- 
ματισμόν τούτου προτείνει νά φρουρηθώμεν άμ- 
φότεροι.

Μακράν τού νά ύπάρχη τοιοΰτόν τι ή νά τό πι- 
στεύσωμεν,άναφέρομεν τούτο μόνον, ΐνα καταδεί- 
ξωμεν όποια έπικρατεί ένταύθα άθλια ιδέα περί 
τού βησιλέως ημών ζαΐ άν ήναι δυνατόν ποτέ ή- 
γεμών άπολέσας πάσαν έν τω έξωτεριζω ύπόί.η- 
ψιν, οΐκτειρόμενος καί κωμωδούμενος πανταγό- 
θεν, τώρα δτε καί τάς χεΐρας εις τό αίμα ήμών 
έβαψε καί ώς ένοχος κλείεται έν τω στρατώνι αυ
τού ή ώς ένοχος ύπό δορυφόρων φρουρούμενος 
εξέρχεται, άν ήναι δυνατόν, λέγομεν, νά έξαγάγη 
τήν Ελλάδα έκ τών δυσκολιών, εις άς τήν περιέ- 
πλιξεν, πολλω δέ μάλλον νά τήν μεγαλώση. Μά- 
την ! άπωλέσθη τό τερπνότερου τού "Ελληνος ο
νείρου, έματαιώθησαυ αί τόσαι πρόοδοί του, κατε- 
φρονήθησαν αί τόσαι άρμόδιαι περιστάσεις, μάς 
έγκατέλιπον οί τόσοι φίλοι μας. Πάντα δσα κακά 
ήδύναντο νά ένσζήψωσιν εις έν αρτισύστατου έθνος 
Χαΐ όπισθοδρομήσωσι τούτο πεντήκοντα τούλάχι- 
οτον ένιαυτούς τού σταδίου του, άθρόα ή Μεγα- 
λειότης του μάς τά έπιδαψείλευσεν.

Άς ίδωμεν μέχρι τίνος ή Ελλάς ακόυσα θά 
ψέρη έπΐ τών νώτων αύτής τοιοΰτον αναβάτην, 
*αΐ μέχρι τίνος θά ύπάρχωσιν άνθρωποι ονομαζό
μενοι Έλληνες τήν άναβάθραν του κρατοΰν- 
τε€· Ήμεΐς τό έπαναλέγομεν, ζαΐ έζατοντάκις άς 
μάς καλεσωσιυ αναρχικούς. Έξ όσων είδομεν καί 
δλέπομεν ό βασιλεύς Όθων, ώς δλοι οί άνανδροι 
Χαΐ δειλοί τυραννίσκοι, δύναται νά ύποσχεθή με
ταρρυθμίσεις, διαδοχήν, άλλαγήυ ύπουργείου, Έ- 

δίνου φθάνουν, ύπάρχουσι, λέγομεν έν μέσω τής 
’Αγγλίας όντα καλούμενα Έλληνες, άτινα μεθ’ού 
τρόπου έξέθεσαν κατά τόν κριμαϊκόν πόλεμον τό 
ελληνικόν όνομα, καί σήμερον πρός έξασφάλισιν 
τής γνωστής τοκογλυφίας των έπιθυμούσι μάλ
λον τόν έσχατον τού έθνους μαρασμόν παρά νά 
συνέλθωσιν εις εαυτούς ζαΐ έννοήσωσι τήν κατά
πτυστου αύτών θέσιν. Όχι! έπΐ τού παρόντος δέν 
άναφέρομεν τά ονόματα τών έσχάτων τούτων 
προδοτών, αλλά καί ποτέ δέν θά παρασιωπήσω- 
μεν αύτά, δταν έλθη ή προσεγγίζουσα ώρα.

"Οσον διά τά συμβάντα τής Σύρου καί τά εύ- 
γενή αισθήματα, άπερ οί πολ.ιται τής Έρμουπό- 
λεως διετράνωσαν, ταύτα δέν ήσαν διαφορετικά 
άφ’ ό',τι περιέμενέ τις έζ τής δευτερευούσης ταύ
της πόλεως τού Κράτους. Άν ή Σύρος ήτο πόλις 
στρατιωτική, ήθελε πολύ ταχέως φέρει εις πέρας 
τό κακόν. Έν τούτοις ό ένθουσιασμός τών ζατοί 
χων ύπέρ τών έλευθερομαχούντων, τό πένθος τών 
Κυριών οιά τούς φονευθέντας ήρωας, έκτος τού 
δτι εδωκαν άπειρον βαρύτητα εις τήν Εύρώπην 
διά τήν έπανάστασιν, έπεισε καί τόν ΌΟωνα οτι 
ή δυσαρέσκεια δέν είναι μόνον εις τόν στρατόν, 
άλλ’ δτι ολόκληρον τό έθνος τόν μισεί, άποδοκι- 
μάζει τόν τύραννον, καί έν τή γενική άοπλία κα
ταφρονεί άζρως τά τυραννικά τής Μεγαλειότητός 
του μέτρα.

Χρέος ήμών είναι, ΐνα εί'πωμεν δύο λόγους έτι 
διά τόν νέον Γρίβαν, άξιον γόνον τού πατρικού αύ
τοΰ ονόματος. Ό Θεός τής Ελλάδος διαφυλάξοι 
τάς ημέρας τού νέου τούτου, ΐνα χρησιμεύση εις 
έποχήν καταλληλοτέραν. Έκπληκτοι τωόντι, δι’ 
ήν έδειξε σταθερότητα φρονήματος, άνδρίαν, πί
στιν καί πατριωτισμόν, τί άλλο δυνάμεθα νά εύ- 
χηθώμεν πρός τούτον, δστις δύναται καί εαυτόν 
ζαΐ τήν πατρίδα μίαν ήμέραν έτι νά δοξάση;

Ή μάχη τών προχωμάτων τού Ναυπλίου έ- 
στάθη αιματηρά ζαΐ πεισματώδης· οί νεκροί τών 
όθωνιζών πρέπει νά ήναι πλεΐστοι· τούτο τινες 
τό άποδίδουσιν εις τήν αύτοπρόσωπον έμφάνισιν 
τού βασιλέως Όθωνος έν τω πεδίω τής μάχης. 
Τίς τό πιστεύει!!! άν τοιοΰτόν τι έλάμβανε χώραν 
ήθελε γείνει πάραυτα διά τών πρεσβειών γνως·όν 
εις τήν Εύρώπην άλλως τε, δέν ύπάρχει παρά
δειγμα εις τήν ιστορίαν ένοχου τυράννου τής κρυ
πτής αυτού έξερχομένου, ΐνα διώξη τάς δάφνας 
τών νικών. Οί τοιοΰτοι συνήθως κρύπτονται εις 
τά βαθύτατα τών ανακτόρων αύτών καί έκεΐθεν 
θέτουν τούς λοιπούς άνθρώπους νά άλληλοσφάτ- 
τωνται. Ό βασιλεύς Όθων, άν ήτον άνθρωπος 
διαφορετικής άνδρίας, είχε στάδιον λαμπρόν ενώ
πιον του τό 1854 ν’ άποθάνη ώς άλλος Κωνς-αν- 
τΐνος, δταν ύπέσχετο προς τούς παρά τής Μεγα
λειότητός του στελλομένους εις Θεσσαλίαν αξιω
ματικούς, δτι μετ’ όλίγαςήμέρας μέ τήν σημαίαν 
θά τεθή έπΐ κεφαλής των.

Όσον διά τάς λειποτακτήσεις πολλών χάριν 
τής άμνηστείας, ούδέν έχομεν νά εί'πωμεν ή δτι, 
άν αείποτε μεταξύ τών Ελλήνων δέν ύπήρχον 
αί διχόνοιαι, ή Ελλάς θά ήτο σήμερον τό 
πρωτεύον έθνος τού κόσμου, καί οί Ευρωπαίοι 
δέν θά έτόλμων νά μάς λέγουν αναξίους τύ
χης καθ^λιτέρας. Κύριος φωτίσοι τουλάχιστον 
ημάς διά τό μέλλον, καθότι ούτε τά όθωνικά έ
τελείωσαν , ούτε αί περιστάσεις θά έζλείψωσί 
ποτέ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ.

Έζ ΠΑΡΙΣΙΩΝ, Ίετράδν.

Αί εφημερίδες των Παρισίων δημοσιεύουσι το ακό
λουθου τηλεγράφημα.'

«Έζ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Ύρίτγ.
«Αί εκ Σύ^βυ ειδήσεις περί παρχδόσεως της Ναυπζίας είναι χβχσιμοι.
«Ή άκρόπολις ^ΪΙαλχμήδιον) είναι ικανή ν' άνθέςη έτι επί τέσσαρας 

μήνας.
«Οί έν αυτή 150 άνδρες μόνον μετά τού βασιλέως θέλουσι νά διχ- 

πραγματευθώσΐ’ καί ξητούσι τήν παοαίτησιν τού υπουργείου, τήν διάλυ- 
σιν τών Βουλών, τόν οπλισμόν τής εθνοφυλακής καί τόν διορισμόν τού 
όιαδόχου τού θρόνου.»



_____________________
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ.

ΕΝ ΛΟΝΛ1Ν11, τή ϊτ. ’Απριλίου 1862.

«'Όταν διψά ή αυλή σου, μή χέης έ'^ω τό ύδωρ,» 
είπεν ό Κύριο;’ και ή αύλή ημών διψά σήμερον. Θε- 
μι; αρα, Ίνα παριδόυτε; πρός ώρας τά αλλότρια, περί 
τώυ οικείων λαλήσωμευ.

Δίψα η αύλή ήμών, ναι, διψά, διότι καταφλεγεται ύπό δίψης ή πατρίς, και ό £ει>ος διαβάτη; αντί ΰδα- τος προσφέρει αΰτη όξο;, άντι τοΰ μάννα, χολήν, αντί τής απείρου προ; αύτόν τοΰ έθνου; αγάπη; ποτίζει το 
ιερόν τή; Έλλάδο; εδαφο; διά τοΰ αίματο; τωυ Ελ
λήνων, διά τοΰ αίματο; τών ευγενεστατων αυτή; μο
νών, διά τοΰ αίματο; ήρωϊκών απογόνων ήρώωυ πα
τέρων.

Ό μόνο; τοΰ αθανάτου Δυοβουνιώτου, τοΰ μετά τοΰ 
Διάκου έν ΘερμοπΰΧαι; πολεμήσαντο;, πίπτει υπο 
τήν μισαράν τή; ΙΊαυαρία; λόγχην καί αποθνήσκει 
αναβοών, ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ! Ό έν Θετταλία τό ελ
ληνικόν ονομα δοξάσα; ήρω;, ό έν Καλαμπάκα εξα- 
κισχϊλίου; φεύγοντα; "ΕΧΧηνα; καί τόν φεύμοντα αυ
τών στρατημόν Χατσηπετρον διασώσα; Σπαρτιάτη; 
Λεουτσάκο; πίπτει δολίω; τρωθεί; ΰπό των σφαιρών 
τοΰ μκέμμα Τσήρου. Οί υιοί αρίστων τή; ελληνική; 
πολιτεία; άνδρών, οί Σκαρβέλαι, οί Π ράίδαι, οι Μω- 
ραϊτίναι, οί Κορωναΐοι καί τόσοι άΧΧοι σφαμιαζονται 
κατά, τοΰ έπί τριακονταετίαν βεβηΧοΰντο; τό ελληνι
κόν έδαφο; παυαρικοΰ ζυγού μαχόμενοι, καί ΖΗΤΩ, 
Η ΕΛΛΑΣ ! κράζουσιν ΰπό των βιττελσβαχικών 
βλημάτων διαπερώμενοι, Ό δε επί ποΧυετιαν εν τή 
δυτική Ευρώπη έξευγενισθεί; πλοίαρχο; Βαλά
σκα; έπί τοΰ καταστρώματα; τή;Άμαλία; του ~οιβά~ 
ζα; τοΰ; νεκρού; αυτών, ώ; έν Άηγλία στοιβάζουσιν οι 

■κρεουργοί τού; εσφαμμίνου; μόσχου;, έξέθετο ει; τα 
όρ.ματα τών συμπολιτών, τών φίΧων, τών συγγενών, 
τών γονέων αυτών-τό τερπνόν τοΰτο θέαμα, εί; δόξαν 
τοΰ νικητοΰ Παυαρού καί εί; τιμήν τή; έν Λονδίυω 
ναυπημηθειση; φεργάττα; !

Ω ευμενή κόρη ευμενών γονέων θύγατερ Σοφία Τρι- 
κόύπη ! έπίστευέ; ποτέ, ότε ώ; ανάδοχο; τοΰ πλοίου 
έκείνου δραμόΰσα εί; τά νεώρια τοΰ Λονδίνου καί σπαί- 
ρουσα ΰπό χαρά; έκάλει; αυτό ’Αμαλία ν, έπιστευε; 
ποτέ, ότι ό «χρηστά; ιιξιωματικό;» ΒαΧάσκα; ήθελε 
ροι ,προσενέμκει, ώ; Απαρχά; τών ποΧεμικών άθλων 
τή; Αυαδεκτή; σου φ-ργάτα; πράξιΐ’ κρεοπωλικήυ αν
θρωπίνων σαρκών ; Καταράσαι βεβαίω; τήν ώραν ε
κείνην ! άλλά δέν μετανοεί; άρ,τ με τοιούτον διδοΰσα 
τή ιιναδεκτή σου όνομα ; διατί δέν έκάλει; αύτήν Τ ι- 
σιφουηυ, ή Άληκτώ, ή Μέγαιραν;.... Φεΰ ! πονεΐ, πο- 
νεΐ ή καρδία σου αγαθή έλληυόπαι;, και ιιπηΧιώτι; αύ
ρα φ·ρει μέχρι; ήμών τών πατρικών σου φίλων τοΰ; 
στεναγμού; τοΰ ελληνικού στήθου; σου' άλλά συμπο- 
υεΐ; μετά πάντων τών 'Ελλήνων καί συνθρηυεΐ; μετά 
πασών τών Έλληνίδων.

θρηνήσατε τοίνυν πάσαι α' Έλληυίδε; καί στενά- 
ξωμ.ν πάντε; οί "Ελληνες, διότι καί πάλιν ή φορά 
τώυ πραγμάτων ει; θρήνου; καί στεναμμ,ού; αγόνου; 
κατεδικασεν ήμά;. Ναι ! ή μισαρά τυραννία εΰρίσκει 
εισ τι προμάχου; εν Έλλάδι μισαρού;, καί ΰπερμά- 
χου; έν τή αλλοδαπή είδεχθεΐ;, τού; μέν δ ι απλήν 
πρό ; τόν πόλεμον κλίσι ν ένθέρμω; μαχομέ
νου;, του; δέ δια κ ν ι π ή ν μ α τ α ιό τ ητ α έθυοκα- 
τάρατον δεσποτείαν θειάζουτα;. Καί οΐ μέν καί οί δέ 
ουκ οιόασι τι ποιοΰσιν. Έλληνε; μή τό καλόν τή; 
Ελλάδο; έπιθυμοΰντε; δέν ΰπάρχουσιν ! Ύπάρχουσιν 
Έλληνε; τυφλόττοντε; ή έκ προκαταλήψεω; τό μέ- 
λαν λευκόν θεωροΰντε;, οίτιυε; δέν δύνανται έπί πολύ 
τοΰ λοιπού να διαμωσιν ει; το σκοτο; τή; νυκτό; ή νά 
κυλιωντ αι ει; την ιλύν τών προλήψεων, δολοφονοΰν- 
τ ς την πατρίδα και αυτοκτονουμενοι, ώ; μανιακοί 
παραφρονε;.

Νΰν ότε ό ήλιο; τοΰ ετου; -1862 έκ τοΰ άλλου ήμι 
σφαιρίου τροπαιοφόρο; επανερχόμενο; καί τήν ουρα
νίαν ασπίδα ωη; ελευθερία; έν άμκάλαι; φέρων φωτα
γωγεί τό ήμ'τερον ημισφαίριου, ότε πάντε; οί λαοί 
ΰπό τήν λάμψιυ αύτοΰ ώ; ιϊπό σώματα; ένό; έμείρον- 
ται ει; προσκυνησιν τήν ζωηφόρον εκείνην παρθένον καί 
ώ; απο στοματο; ενο; βοώσιν «έρρετω ή τυραννία ! 
» ιατασυντριβητωσαν οί τύραννοι ! καταποντισθήτω- 
ησαν οί θεοηλατοι οπαδοί καί ΰπέρμαχοι αύτών! άτιο- 
νλεσθητωσαν οι ολίμοι κακοί ύπέρ τών πολλών καλών! 
ι>αποθανετω ει; υπέρ τών όλων οι "Ελληνες, ο'ίτι- 
ν, οι πρώτοι των ελεύθερων τοΰ ήμετέρου ήμισφαι- 
ρίου Χαών όρώσι τά; λαμπρά; τοΰ Φοίβου ακτίνα;, δέν 
ίύιαν.αι να απαρνηθώσιν εαυτού;, νά λησμονήσωσι 
την ιστορίαν τιον,^ να αμαυρώσωσι τήν πατρώαν καί 
την ατομικήν αυτών εύκλειαν, νά θάφωσι τό λαμπρόν 
αυτών μέλλον, να δολοφονησωσι τήν μητέρα τών θεών 
και τών ηρώων^ πατρίδα των, καί νά άποκηρύξωσι τήν 
εαυτών άδελφήν, τήν περικαλλεστάτην καί έρασμιω- 
τάτην, την παρα πάντων, λογικών τε καί αλόγων ον- 
των, λατρευομένην^ ελευθερίαν, ήν ή Ελλά; ετεκεν, έ- 
βαστασεν, έμαλοΰχησεν, άνέθρεφε καί άνέδειξεν εί; 
τήν μήν απασαν. Όχι ! οί "Ελληνε; τοΰ ετου; 1862 
δεν είναι κατώτεροι τών Ελλήνων τοΰ ετου; 1821"

ΠΟΑΙΤ. ΠΑΡΑΡ. ΤΟΥ ΒΡΕΤΤ. ΑΣΤΕΡΟΣ.
πρώτοι τότε κατεσχισαν τα απάνθρωπα π αλ ιοχ α ρ- 
τ α τοΰ Μετερνίχου καί συνέθλασαν τάς βεβήλου; ά- 
λύσει; τοΰ οθωμανικού ζυμοΰ έκπλήξαντε; τήν ετι έν 
δουλεία στενάζουσαν Ευρώπην’ πώ; δύνανται τανΰν, 
ότε ή Εύρώπη έαυτήν καί τά έαυτή; έπαρνουμένη ακο
λουθεί τήν σημαίαν τή; ελευθερία; καί μόνον εί; 
τόν Βωμόν αύτή; θύει, πώ; δόναν; αι οί Έλλη
νες εαυτού; καί τά εαυτών διαφεύδοντε; νά έκπλήξω 
σι την Ευρώπην ΰπερ τυραννία; μαχόμενοι, ή τυραν
νίαν έν τή μητρί τή; έλευθερία; ΰποφέροντε;, καί τόν 
βέβηλαν ζυμόν τοΰ αύτοΰ Μετερνίχου στηρϊζοντε;;

Άλλ' όχι! οί "Ελληνε; βελτίονε; εαυτών μενόμενοι, 
πλεΐον ή άλλοτε ποτέ εί; τόν βωμόν τή; άχράντου καί 
αειπάρθενου έλευθερία; άπαύστω; θύουσιν. Άπαύστω; 
επί 28 όλα ετη καί διά λόμου, καί διά γραφή;, καί 
δι όπλων διαμαρτύρονται κατά τοΰ δυσειδοΰ; δεσποτι- 
σμοΰ τών Αϋστριακοπαυαρών. Έν έτει 1833 οί Ιτα
λοί βαρύθυμοι έκάθευδον, οί Ούμμροι έντρομοι έσίμων, 
οί Πολωνοί ιίπηυδημένοι ήρέμυυν, οί Βοεμοί, οί Κροει- 
ται, οί Σλάβοι, οί Λακέ;, πάντε; οί κατακεκτημένοι 
λαοί έν φόβω καί τρόμω διατελοΰντε; έν σιμή καί ιι- 
πραξία τόν καιρόν έξημοράζοντο' οί Γάλλοι αύτοί άπό 
καπνοΰ εΐ<· καπνόν περιπεσόντε; τήν δεσποτείαν τοΰ μή 
καρατομηθέντο; Λουδοβίκου Φιλίππου άνείχοντο' ή δέ 
λαοβόρο; Αυστρία, μεσοΰντο; τοΰ ευρωπαϊκού ήλιου, 
την κρακοβικήν δημοκρατίαν άσυστόλω; εί; τήν αυ
στριακήν αύτοκρατορίαν προσήρτει. Μόνοι οί "Ελλη
νε; τότε ήραν φωνήν κατά τή; αυστριακή; δεσποτεία;, 
καί κατέσφαξαν τού; οπαδού; αύτή; έν Αίχίνερ τή; 
Φθιώτιδα;, καί κατέσφαξαν τού; Παυαρού; έν Αιτω
λία καί κατέσφαξαν τού; Παυαρού; έν 'Ακαρνανία, έν 
Αχαία, καί έν άλλαι; χώραι; τή; ενδόξου Ελλάδος.

Ναι! οί "Ελληνε; έιδιαλείπτω; κατεπολέμησαν έν 
Έλλάδι τήν Αυστρίαν, τήν Παυαρίαν καί τού; απο
στόλου; αύτών. Έν έτει 1834· μενική έξερράμη έν Πε- 
λοποννήσω έπανάστασι;, οτε οί Παυαροί έσφάμησαν 
καθ' εκατοστύα; ή ήχμαλωτίσθησαν κατ' ακεραίου; λό
χου;, πωληθεντε; άνδράποδα έν Λακωνία, ώς ό ποιη
τή; αποθανατίζων τήν δόξαν αύτών έψαλλε λέμων’

« II Ήν.·σ. ι/ιι Ττιν.οβαν, Μαυοόβοννο·>, ή Μά·>Ό, 
Κι εκεί ϊΐι/.υίιριυ πΐΰ.τ.τι; εις §iSov.yp.i-j όε-j

Απο τοΰ ετου; 1835 μέχρι τοΰ 181-0 ούδέποτε έ
παυσαν αι ένοπλοι διαμαρτυρήσει;.Έν έτει 181-3 συν
έβη ή μεμάλη έπανάστασι; ή έπενεμκοΰσα τήν μετα- 

πολιτευσιν. Έν έτει 1847 καί 184-8, αί έπαναστάσει; 
τή; Εύβοια;, ΰπό τόν αθάνατον Κρεζιώτην’ ή τή; 
Φθιωτιδο;, τή; Λοκρίδο;, τών 'Αγράφων, ΰπό τού; έν
δοξου; άρχημού; Βελέντζαν, Κοντογιάννην, Παπακώ- 
σταν, Μπαλατσόν καί τόσσου; άλλους χρηστού; πα- 
τριωτα;. Εν έτει 1882 ή έπανάστασι; τή; Λακωνία;, 
υπο το πρόσχημα θρησκευτικού φανατισμού. Έν έτει 18-3-1- καί 18-55 μόνη ή παρουσία τών Αμγλομάλλων 
διεσωσε τήν παυαρικήν δεσποτείαν καί τόν δεσπότην 
αυτόν, και τοι μηδεμίαν έχουσα διάθεσιν πρό; τοιαύ- 
την σωτηρίαν.................Αί καθ' έκάστην ΰπό τών άμ-
μλομαλλων αρχηγών κατά τών έστεμμένων προσώπων 
γιγνομεναι τότε προσβολαί, οί ένοπλοι ΰπό τά παρά
θυρα τών ανακτόρων στρατιωτικοί περίπατοι, τά ςρρα- 
τιωτικα ασματα, αι ιιγέρωχοι αύτών απαιτήσει;, αί 
υπεροπτικαί τών πρέσβεών των αλληλοδιάδοχοι δια- 
κοινωσει; καί ανακοινώσει;, καί τέλο; ή συμπεριφο
ρά αυτού τοΰ στρατηγού Καλλεργη, ούδένα βεβαίω; 
eiX0V ακοπον, διασώσεω; μέτοχον. Καί όμω; 
αι Α. Μεμαλειότητε; έδωκαν τόπον τή ορμή, κατέπιον 
τα παντα αμομγύστω;, καί τοΰ κινδύνου παρελθόντα;, 
πάλιν κατα τών ταλαίπωρων Ελλήνων έξεθύμαναν, 
παλιν κατα τοΰ στορμή καί αγάπη περιβαλόντο; αύ- 
τα; ελληνικού έθνου; κατηνέχθησαν.

Ναι! αντί τοΰ ύδατος όξο;, αντί τή; στοργή; καί ά- 
γαπη; σταυρόν καί Αγχόνην προσήνεγκον τοΐ; "Ελλη- 
σιν ! Όνειδο; καί καταισχύνη ανεξάλειπτο; τοΐ; οπα
δοί; αύτιον!

Αγυρτεια, φεύΰο;, ΰπουλότη; καί δόλος έβασίλευ- 
σαν απο τοΰ ετου; I8S6 μέχρι τοΰ 1839, καί ιιδιακό · πως υπεδεικνύοντο πρό; τού; "Ελληνα;, προπαρα· 
σκευαι ιιρειμαυειαι κατά τών γειτόνων χωρών, πολλα
πλέ σιασμοι στρατού, οπλισμοί καί εξοπλισμοί, Έ- 
θνοφυλακαί, αύξησι; ορίων, άπελευθερωσι; δούλων ά- 
δελφίον καί άλλα αγαθά πολλά, καί μεγάλα. 'Επικα
λούμενα πρό; τοΰτο τήν μαρτυρίαν πάντων, ούχί τών 
μη ειόοτων καί πιστευόντων, άλλά τών ε'ιδότων καί έ- 
χόντων τό θάρρο; τοΰ λέγειν αδελφών Ελλήνων καί 
φιλελλήνων.

Εν έτει 1859 ήρξαντο τά ιταλικά. Οί "Ελληνε; 
και παλιν δελεασθεντε;, καί πάλιν έπίστευσαν, οτι 
μετά ΊΌν^ Οθωνο; ήύυναντο Συν ^νά πορευθώσι. Καί 
παλιν ο Οθων ενεπαιξεν αυτούς έπί τρία όλα έτη, καί 
παλιν^ οι αποστολοι της Αυστρία; έθριάμβευσαν, οί εναγείς στύλοι τοΰ εθνοβορου συστήματα; έτιμήθη- 
σαν, οι ανόσιοι εισαγγελείς αύτοΰ, οί αστυνόμοι καί 
οι δήμιοι επεζησαν, οί κατάσκοποι, οί ώτακουσταί, οί 
οι προδοται και οι συκοφανται ηύδοκίμησαν, οί δέ 
Ανιτοι και Μελιτοι συμ,παρακαθεσθέντε; μετά τοΰ 
Οθωνο; και τή; Αμαλία; έπί τοΰ αύστριακοπαυαρι- 

κοΰ σκιμποδο; ενεπαιξαν Θεόν καί άιθρώπου;, ερρι- 
■φαν εις τα; φύλακα; παντα; τούς Σωκράτα;,τού; Δη- 
μοσθενει;, του; Θρασυβούλου;, τού; 'Αρμοδίου; καί Ά- 
ριστογείτονα; τή; νέα; Έλλάδο; καί έσφαγίασαν τά 

ίερώτατα τών ελληνικών συμφερόντων εις τά ανιαρά 
τατα τή; Αυστρία; καί της Παυαρια; συμφέροντα, ι

Πονεΐ, πονεΐ, άσπαίρει καί συντρίβεται ή καρδία 
ήμών τών ε'ιδότων παντα τα ανήκουστα ταΰτα τής ττ(χ. 
τρίδο; δεινά' οί οφθαλμοί ήμών κατακλύζονται ΰπό 
δοκρύων, ή χειρ ναρκοΰται, ό κάλαμο; πίπτει άπό τώυ 
δακτύλων ήμών. "Ω πατρί;! αίμα, αίμα δέξαι ελληνε 
κόν άπό τών φλεβών ήμών, κέλευε άφειδώ;, καί δέχΟυ εις ολοκαύτωμα τήν ζωήν, τήν ψυχήν ημών, έάν θέλτμ άλλ’ έξιλεώθητι’ άλλ’ άπόκουφον τήν καταισχύνη» 
ήμών τπό προσώπου τών άλαλων έθνών! Δέκα ή πεν· 
τήκοντα ήσαν τόν άριθμόν οί προδιδοντες σε, καί πεν. 
τάκι; έγένοντο τοσοΰτοι οί χθε; σφαγιασθέντε;, 0[ 
ΰπέρ σοΰ καί κατ' αύτών μαχόμενοι ιιληθεΐ; υιοί σου. 
Κέλευσον, Ίνα μυριάκι; τοσοΰτοι έξ ήμών άποθάνω- 
μεν, άλλά μή ΰπόφερε πλέον χάριν τών ορφανών τέ
κνων σου. μητριόν μήπω νυμφευθεντα σε καί μηύί- 
ποτέ νυμφευθησόμενόν σε.

Φεΰ ! Και ομω; σώζονται είσέτι καί "Ελληνέ; τι- 
νε; εν τή αλλοδαπή, έπικροτοΰντε; τάς νίκα; τοΰ άτι- 
μαζοντο; την αγίαν ήμών μητέρα συστήματα;! Ε'μ 
τίνα νά κατατάξωμεν αύτού; κατηγορίαν; τί όνομά, 
σωμεν αύτού;; άποροΰμεν καί έξιστάμεθα ! Μηδέποτε 
ίδόντε; τήν Ελλάδα, μηδέ σπουδάσαντε; τά ελληνικό, 
πράγματα, μηδ' άναγνόντε; εφημερίδα, καί τήν Ελ
λάδα μετά τής βασιλεία; έν τή άμαθεία καί τή άνοφ 
αύτών συνταυτίσαντε;, «ένα βασιλέα ΰμνεΐν μεμαθή- 
κασι’Λ βασιλεύ; δι αύτού; ή Ελλά;, βασιλεύ; ή πα
τρί;, βασιλεύ; τό εθνο;, βασιλεύ; τό ελληνικόν όνο
μα, ο νόμο;, ή τιμή, ή περιουσία ή έθνική, τά πάντα 
βασιλεύ;, πλήν τοΰ εαυτών βαλαντίου, S- 
περ ηγείται πάντων καί προηγείται καί τοΰ βασιλέα; 
αυτού. Όμιλει πρό; αύτού; περί Συντάγματα;, περί 
ελευθεριών, περί νομοθεσία;, περί διαδοχή;, περί 'Ε
θνοφυλακή;, καί θέλει; εννοήσει, ότι κατώτεροί ε'ισι 
και τοΰ έσχατου τών βουκόλων τής Ελλάδος. Ευτυ
χώ; οι π ρ α ε ΐ ; τω πνεύματι ούτοι καϊ κενοί τή καρ- 
οία ήθικώ; μείρακε; άνδρε; εύαριθμότατοί ε'ισι καί δα- 
κτυλοδεικτούμενοι πανταχού, ένθα άν τύχωσι, παρα 
πάντων, μεθ' ών συντύχωσιν. Ίδιοι; ήκούσαμεν ωσί 
τινα έξ αύτών π ρόχθε; λέγοντα’ «Τί θέλουν πάλιν αυ
τοί οι μασκαράδε; κο.ί επαναστατούν;» καί οί μ α- 
σ κ α ρ ά δ ε ς ούτοι είσιν οί "Ελληνε; βέβαια, οί έν
δοξοι Έλληνε;, οιτινες χύσαντε; τό άγιον αυτών αίμα 
έδωκαν τοΐ; ΰβρισταΐ; πατρίδα, έθνικόν όνομα καί 
ελληνικόν διαβατηρίου. Οί μασκαράδε; ούτοι 
εισιν οι υιοί τών ενδόξων έκείνων Ελλήνων, οί'τινε; 
σήμερον ακόμη χέουσι τό πολύτιμου αύτών αίμα, Ίνα 
αρωσιν άπό τοΰ ίεροΰ τής πατρίδο; έδάφου; το βέβη
λου στοιχείου, ού ένεκα ή 'Ελλά; Ατιμάζεται, ό δέ 
Έλλην υβριστή; τώυ μαρτύρων εκείνων έχει τήν τι
μήν να διατελή έν Εύρώπη συνώνυμο; τοΰ δολο- 
κ λ ο π ο υ, όυ οι Γάλλοι Αποκαλοΰσιν escroe, οί Άγ
γλοι swindler, οί Γερμανοί bctriiger, οί’Ιταλοί scroc- conc, και άλλοι άλλω;. Άφίεμευ πρό; τό παρόν αυ
τόν και τούς ομοίου; αύτοΰ εί; τόν έλεγχον τοΰ συνει- 
δότο;, άλλ’ έπιφυλαττόμεθα, έάν πάλιν τοιαΰτα άκοίι- 
σωμεν, να παραδώσωμευ τά ονόματα αύτώυ εί; τήν 
κοινήν τοΰ έθνου; Αγανάκτησιν.

Αλλω; τε, έκ στόματο; κόρακο; έξερχεται κρά, και 
οι ολίγοι ούτοι κόρακε; κατ' ούδέν ζημιοΰσι τήυ χρη
στότητα τίόυ έν τή αλλοδαπή Έλλήνων, πρό; οι>; το 
εθνο; δικαίω; αποδίδει τιμήν καί ού; προσεικόυτα; 
σεβεται. Ol έν Κοινσταντινουπόλει "Ελλτμε; αναθε· 
ματιζουσι καί δημοσία παραδίδουσιν εί; «τό πυρ το 
εξώτερον" τά φύλλα τού προπηλακίσαντο; τού; νέου; 
αγοονα; τών Ελλήνων «Αγγέλου τών βυζαντινοον λαών,» κατακαίουσι πληθούση; Αγορα; τά φύλλα τή? 
βασιλιζούση; «Βυζαντΐδο;» καί κατά χιλιάδα; όρ- 
μωυτε; λιθοβολοΰσι τήυ οικίαν τοΰ ώς έκ θαύματα; 
διασωθέυτο; συντάκτου αύτή;. Οί έυ Τεργέστη "Ελ
ληνε; πενθηφοροΰσι διά τόυ θάνατον τώυ ΰπέρ πατρί
δο; πεσοντων νέων μαρτύρων. Οί έυ Οδυσσω, οί έυ 
τοΐ; παραδουνάβιοι;, οί έν Βιέννη, οί έυ Μασσαλία, οι 
ευ Σμύρυη καί πανταχού τή; γής "Ελληνε; θρηνοΰσι 
του; πεπτωκότα; καί καταρώυται τού; φουεΐ; αύτώυ. 
Οι έν ’Αγγλία συνέρχονται, ϊνα δημοτελώ; -φάλωσι 
μνημόσυνα ΰπέρ τών «κατά ξηράυ καί θάλατταν πε
σοντων νέων ηρωικών προμάχων τή; πατρίδα;.» Τι 
σημαίνει λοιπού, άυ εί; μωρό; έυ Λουδίυω, δύο άλαλοί 
ευ Τεργέστη καί τρεΐ; τουρκόπιστοι έυ Τουρκία απο
μιμούμενοι τά έυ Αθήναι; ευάριθμα τή; Παυαρία; 
Ανδράποδά βλασφημοΰσι κατιι τών ιερών καί ΰβρί' 
ζουσι τα θεία; Καταισχυνθήτωσαυ οί νέοι ούτοι Ε- 
φιάλται!

Η ελληνική έπανάστασι; τοΰ ετου; ί 862, ώς ή Α
νωτέρω χρονολογική σειρά αποδεικνύει, δέυ είναι πράγ
μα υεον ούδ' ανεξάρτητον, άλλά φυσική συνέπεια τή; 
κορνφωθείση; ακολασία; τών τυραυνουντων, καί α' 
διασπαστο; αλληλουχία τών κατά τοΰ ακολάο’τυυ 
συστήματα; διαμαρτυρήσεων καί αγώνων τοΰ έλληΜ' 
κοΰ έθνου;, τοΰ έθνου; ολοκλήρου !

Ματην οι Εφιαλται Αποκαλοΰσιν αυτήν στ pi1' 
τ ι ω τ ι κ η υ στάσιν, μάτην οί πάτρωνε; αύτώνΑν^ 
στριακοι ουομαζουσιυ αύτήν ρεμπελιό στρατιωτΐ-' 
κον. Είναι πρατιωτικοί οί έπί έγκλήματι καθοσιώσεω;. 
κρατούμενοι χρηστοί καί διακεκριμένοι πολΐται; εί
ναι στρατιωτικό; ο Καλλιφορνά;, ο Πετσάλη;, ο Χαλ-
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σιαστοΰ Δυοβουνιώτου. Την ευχήν ταύτην πασα άλη- 
θώ; ελληνική καρδία αυαπέμπει πρόςτόν δίκαιον Θεόν, 
καί ό δίκαιο; Θεό; δεήσει; λαοΰ ολοκλήρου δευ παρα
βλέπει !

Καί μήπω; ή θεία αύτοΰ δίκη δέυ ήρχισεν ήδη; καί 
τί είδους ζωήν ζή έν 'Αθήναι; τανΰν τό βασιλικόν ζεύ- γος ; φυλακίζει καί εξορίζει το αυθο; τή; αθηναϊκή; 
κοινωνία;, φονεύει τού; υιου; περικλεών Έλλήνων, 
παροτρύνει ειδελφού; κατ' αδελφών, γουεΐ; κατά τέ
κνων, υιού; κατά πατέρων, πληροί τήν πρωτεύουσαν 
χωροφυλάκων καί σ Β ί ρ ω ν, ενσπείρει τρόμον εί; 
τού; ψυφοδεεΐ;, (καί έπομενω; θάρσο; ει; τού; μεγα- 
θύιιου;) καταστρέφει τήν γεωργίαν, τό έμπόριον, μη
δενίζει τήυ βιομηχανίαν, έξοντόνει τό ναυτικόν, έκκε- 
νοΐ τό δημόσιον ταμείου, δεσμεύει τόν τύπον, παρα
βιάζει τό απόρρητον τώυ επιστολών, προστατεύει την 
προδοσίαν, αμείβει τήν συκοφαντίαν, τιμά τό ψεύδος, 
έμψυχοί πάσα; ένί λόγω τάς κακία;, καί περιστοι- 
χιζόμενον ΰπό εύαρίθμωυ τινων πλασμάτιου, κλείεται είς τά λυκαβετεια αύτού δώματα, τρεμει κατα παντα 
φλοίσβον φύλλου, κατά πάσαν πνοήν άνεμου, κατά 
πάσαν φωνήν ανθρώπου, Κοιμάται ούτω πω; διατελώυ 
ό βασιλεύ; Όθων ; προσεύχεται ίσως έυ τή κληρική 
αύτού εύσεβεία' άλλά προσεύχεται ώ; Λουδοβίκο; 
ό ιά. προσηύχετο...... καί άμα προσευχηθεί; διατάττει 
σφαγά;, εξορία;, κατοχά; ξένων ιδιοκτησιών, αμοι- 
βά; αγενών ανδραπόδων, καί πάλιν προσεύχεται’ καί 
μετά τήν προσευχήν γράφει εί; τά; γερμανικά; αύ- λάς τήυ Ελλάδα μεμφόμενο;, τού; "Ελληνα; κατα
λαλιάν καί κατά τώυ Ελλήνων αύστριακήυ αυτίληψιν 
επικαλούμενο;. Ειτα δέ πρό; τού; "Ελληνα; αύτού; 
αποτεινόμενο; έγκαυχάται, ότι δι αγάπην αύτώυ κα- 
τελιπε πατρίδα, συγγενεΐ;, βίου άνετου, τά πάντα καί 
ότι ή μόνη επιθυμία, τό αόνου ονείρου αύτοΰ είναι ή 
εύδαιμονία τή; Έλλάδο;!

Καί όμω; ή διαβεβαίωσι; αύτη κατ’ ούδέν έμπο- 
δίζει τού; "Ελληνα; τοΰ νά ένθυμώνται 30 έτών έξευ- τελισριούς, ένώ άπ’ εναντία; αί πάντα όρον ΰπερβά- 
σαι ιιθεμιτουργίαι τής κυβερνήσεώ; του ιίδιάλείπτω; 
παροξύνουσι τά πάθη εκείνα, άτινα, έπενεγκόντα τόυ 
θάνατον τοΰ Καποδιστρίου, ήμαύρωσαν σελίδα; τινά; 
τή; ιστορία; ήμών.

Ό βασιλεύ; Όθων δύναται ακόμη νά ζήση έν Έλ
λάδι, άλλά θέλει έξέρχεσθαι, ώ; τανΰν ποιεί, άπαξ 
τή; εβδομάδα; εί; περίπατον, συνωδευμέυο; ΰπό τριά
κοντα χωροφυλάκων καί έπιβλεπομενο; παρα τών 
ευαρίθμων φίλων του Τριστάυ λ'Έρμήτ, Φίλίπ δέ 
Κομμίν, καί τινων άλλων. Ή βασίλισσα 'Αμαλία 
δύναται καί αύτη ένίοτε νά έξέρχηται, εάν εχη τήυ 
γενναιότητα νά βλέπη τού; "Ελληνα; καί τα; Έλ- ληνίδας, ώς σήμερον συμβαίνει, αποστρεφοντα; τό 
πρόσωπον των καί μή χαιρετοΰντα; αυτήν. Έντο; 
ολίγου δέ και βασιλεύ; και βασίλισσα θέλουσι κατα
νοήσει, έάν μηκέτι κατενόησαν, ότι άνευ ξένων στρα
τευμάτων δέν δύνανται νά διατηρηθώσιυ έν Έλλάδι, 
ώς ορθότατα ομολογεί χθε; ο εκ Παρισίων ανταπο
κριτή; τοΰ «Εωθινού Ταχυδρόμου,» λεγων'The public despatches from Greece by no means accord with the official reports of foreign Ambassadors. They declare that King Otho can never reign without a foreign army. The whole of Greece is still in a state of revolt, although some of the leaders of the revolt have been bought.
οπερ πιστώ; μεταφραζόμενου σημαίνει’

«Αί ίδιαίτεραι έξ Έλλάδο; επιστολαί κατ' ούδένα 
τρόπον συμφωνοΰσι μετά τών επίσημων εκθεσεων 
τών ξένων πρεσβειών’ λεγουσιν, ότι ο βασι
λεύ; 'Όθων δέυ δύναται τοΰ λοιπού νά βασίλεύση 
άνευ στρατού ξένου’ ότι ολοκληρος η Έλλας ύιατελεΐ 
έτι καί νΰν έυ έπαυαστατική θεσει, μολονοτι τιυε; 
τών αρχηγών τής έπαναστάσεω; έξηγοράσθησαν.»

Πάσαι αί έξ Έλλάδο; επιστολαί ταύτά μαρτυ- 
ροΰσιν.

Άνήρ δέ κατά πάντα ιίξιοσέβαστο; καί συναμα λίαν 
συντηρητικό;, γράφων πρό; τινα τώυ μεγάλων γαλ
λικών έφημερίδων, λεγει’«L’excitation est si grande dans le pays epic de partout on m’ecrit <pue si nous avions quelqu’un qui put nous guider, nous nous leverions coniine un seul homme................. J’ai informe de cola Sa Majeste,mais...............vous savez qu’un destin s’attache aux roiset auxpeuples, et qu’ony est entraine malgre soi. La voix du sage est toujours entendue trop tard.«Itamener 1’entente cordiale entre le Roi etle peu- ple, voila ce que je crois le plus difficile. Ne eroyez pas que nous soyons pres du tenne de nos maux; an contraire, chaque actc arbitraire nous en eloigne, et je cra-ins quo nous no soyons plus pres de 1’abime, car il faut une grande force de caractere pour changer de systeme, et vous savez aussi bion que moi que les natures changent difficileinent............... »

«Ή εξαψι; τοσούτον εκορυφωθη εν τω τοπω, ώστε 
παυταχοθευ μοι γραφουσιυ, οτι εαυ ειχομεν τινα δυ- 
νάμενον νά μά; οδηγήστε/, ηθελομεν απαξ απαντε; ε- 
γερθή. ώ; είς μόνο; άνθρωπο;..... Ειδοποίησα περί τού
του τήν Α. Μεγαλειότητα, άλλά.... γιγνωσκετε ότι πε
πρωμένου τι προσκολλαται τοΐ; βασιλεϋσι και τοι; 
λαοί;, και πρό; τό πεπρωμένου τοΰτο έκαστο; ακου-

■\ισπέρη;< ό Λεληγεώργη;, ό Καλαμίδα;, ο Μιτσάκη;, 
' Παππαθανασίου καί τόσοι άλλοι; Είναι στρατιωτι- 

g'» ό δήμαρχο; Έρμουπόλεω; Δαμάλα; καί τό δημο- 
τικόυ αύτοΰ συμβούλιου, οιτινες διά πανδήμου καί τρα- 
ιιοΰ φηφίιτματό; των έκήρυξαν τό κίνημα τίΰνΝαυ- 
φλιέων κίνημα εθνικόν καί ιίπεκήρυξαν τήν κυβερνη- 
σι» τοΰ "Οθωνο; ; Είναι στρατιωτικοί οί διάσημοι καί 
^ρηνικοί Γάλάττη;, 'Ράλλη; καί σχεδόν πάντε; οί 
^Χουσιώτατοι τών έν Σύρω εμπόρων, οΊτινε; αφού ά- 
^αξ διετράνωσαν τά φρουήματά των καί έβοήθησαν 
γήν έπανάστασιν λόγω τε καί εργω, έκήρυξαν, «ότιοί 
Οχυροί δύνανται νά φυλακίσωσιν αυτού;, άλλ’ ότι ού- τ0ι ούδέποτε θέλουσιν ιιυεχθή τήν βασιλικήν κυβέρ- 
νησιν ;» Είναι στρατιωτικοί αι Κυρίαιτή; Σύρου, τών 
φθηνών καί τόσων άλλων πόλεων, αίτινες έυεδύθησαυ 
κατάμαυρα διά τόυ θάνατον τών νέων ηρώων ; Είναι 
στρατιωτικοί οί περιφανέστατοι τών Ναυπλιέων πο- 
χΐται, οί 'Ιατροί, οί Πετμεζάδε;, οί Ζαφειρόπουλοι, 
01 Κόκκινοι, οί Άντωυόπουλοι, οί Δημητριάδαι, οί Πε- 
τσάλαι, οί Μαυρομηχάλαι, οίτιυε; αποτελέσαντε; 
προσωρινήν κυβέρνησιν έν Ναυπλίω έξέδοντο τήν έ- 
(άοσωτήριον έκείυην πρό; τού; "Ελληνα; προκήρυξιν; 
Είναι στρατιωτικόν τό σώμα τών έν Καλάμαι; δικη
γόρων, οΊτινε; δι αναφορά; των πρό; τόν βασιλέα, ΰ- 
ττοβληθείση; διά τοΰ έν 'Αθήναι; Κ. Διομίδου;, αι 
τοΰσι τήν έφαρμογήν τοΰ Συντάγματα;, κηρύττοντε; 
τό κίνημα τοΰ Ναυπλίου έθνικόν; Τέλο;, είναι στρα
τιωτικοί αί χιλιάδε; τώυ έν ’Αθήναι; οίκούντων Έλ
λήνων, οΊτινε; περιφρονοΰυτε; τήυ τρομοκρατίαν καί 
το καμτσίκι τοΰ μοιραρχοαστυνομου Πλέσσου, ά- 
διαλείπτω; έπιδεικνύουσι τήν κατα τΰ; κυβερνήσεω; 
τον Όθωνο; καί τή; 'Αμαλία; έκχείλίζουσαν αύτώυ 
αγανάκτησιν; Ή μήπω; στρατιωτικοί είσιν οι ευ τάί; 
τριάκοντα έπαρχιαι; τοΰ ελληνικού Κράτου; τόν Παυα- 
ρόυ αποχθαινόμενοι έξηκοντακισμύριοι "Ελληνε;’ καί αί καταρώμευαι αύτόν εβδομ,ηκοντακισμύριαι Έλλη-
νίδε;;

Όλίγιστοι τούτων είσιν στρατιωτικοί έξ επαγγέλ
ματα;, άλλά πάντες ε’ισι στρατιώται καί φρουροί τοΰ 
Ευντάγματο;, διότι ή τήρησι; αύτοΰ αύτοί; ανετεθη. 
Τοΰ Συντάγματα; άπαξ παραβιασθέντο;, κατά τί ό 
έξ επαγγέλματα; στρατιώτη; διαφέρει τού πρόσκαι
ρου στρατιώτου; ολοι δέν είναι Έλληνες ; ολοι δέυ 
ωρκίσθησαυ τήυ φρούρησιν τοΰ Συντάγματα;; Τί; τότε τώυ στρατιωτών είναι ο προδού; τόν όρκου του, ό βοηθών τόυ επίορκον βασιλέα είς καταπάτησιν τών 
θεσμών τή; πατρίδα;, ή ο δια τοΰ αίματά; του εκβιά
ζω;· αύτόν είς τήρησιυ τοΰ πολιτικού συναλλάγματα;; 
«’Αλλά, λέγουσί τινε; λογική; άμοιροι, ό στρατιωτι- 
»κό; ώρκίσθη νά χύση το αίμά του ΰπέρ τοΰ βασι- «λέως»1 άλλά μήτοι δεν ώρκίσθη πρό πάντων να χύ
ση το άιμ.ά του ΰπέρ τή; πατρίδο; καί τοΰ Συντάγμα
τα;; 'Αθετήσαντο; τοΰ βασίλέω; τον έαυτοΰ όρκου, δέν είναι τάχα φυσική συνέπεια καί η ιιθετησι; τοΰ 
όρκου τοΰ στρατιώτου; Ό στρατιώτη; ώρκίσθη ΰπερ τοΰ βασιλέω;, διότι πρώτος ο βασιλεύ; ώρκίσθη ΰπέρ 
πατρίδα; καί τοΰ Συντάγματα;. Άμα έξωμόση ό βα
σιλεύ;, λύεται ό όρκο; τοΰ στρατιώτου. Τοΰτο είναι 
ίιρχή νομική, ήν ούδεί;, οσου καί άυ ή στρεψόδικο;, 
δύναται νά ειναιρέση. Ό γαλλικό; στρατό; πλεονάκι; 
έφήρμοσε τήυ αρχήν ταύτην κατά τώυ έπιόρκων βα
σιλέων του. Ό νεαπολιταυικό; στρατό; κατά μυριά 
όα; χθέ;, χθέ; ακόμη έτρεψε τά όπλα κατά τοΰ επι
όρκου βασιλέω; του. Ό βελγικό; ούδέν ήττον πρό 
έτών τριάκοντα έπραξευ. Ό οΰγγρικό;, ό βοεμικό;, ο πολωνικό;, ό αύστριακό; αύτό; εκείνο; καί οί πλεΐ- 
στοι τών μαλ.α πιστών καί μάλα πειθαρχουμένων 
ευρωπαϊκών στρατιωτών ταύτα έυ έτει 181-8 ένδόξως 
επραξαυ. Αΰριου 'ίσοι; θέλομεν ακούσει, ότι καί πάλιν ο πρωσικό; στρατό; ταύτα κατά τοΰ θεοστεπτου του 
επραξε. Διατί λοιπόν ό κατά τοΰ ελληνικοΰ στρατού ψόγος; άπ’ εναντία;, αϊσχο; αιώνιου εί; τού; ΰπερ τοΰ επιόρκου Όθωνο; πολεμήσαντα; "Ελληνα;!

Ό Όθων, προσφωνώυ αύτούς, έκάλεσε τούς άπο- 
στάτα; έπιόρκου; καί αναξίου; τοΰ στρατιω
τικού όυόματο;' καί οι τίμιοι καί πιστοί τή πάτριοι 
ντρατιώται καί τό ελληνικόν εθνο; ολόκληρου απο- 
ΐαλοΰσι τόυ Όθωνα έπ ίορ κου καί ανάξιον τοΰ 
βασιλικού θρόνου. Τί ήθελεν ε'ιπεΐ ό 'Όθων, 
εαυ τι; τώυ προσφωυουμευων έν Κορίνθω αξιωματι- 
τωυ αντί ω; νευροσπαστον νά ζητωκραυγάσω ΰψών 
Την σπάθην του, έθραυεν καί ερριπτεν αυτήν πρό τώυ 
ττοδώυ τοΰ αποστάτου άνακτο;, λέγωυ' «’Όχι! βασι- 
*λεΰ, οί άποστάται δέν είναι επίορκοι, διότι σύ πρώ- *τος ήθέτησα; τόυ όρκον σου», έρωτώμευ, τί ήθελεν 
αποκριθή κάϊ τί ήθελε πράξει ή Αύτοΰ Επίορκο; Με- ϊαλειότης; Ό αξιωματικό; ήθελε τιμωρηθή, θαυα- 
τωθή ίσως, άλλ’ ή Εύρώπη ήθελε δοξάσει αύτόν, ώ;

ετει 1818 έδόξασε τόυ τοιαΰτα είπόντα καί πρά 
ξαντα γάλλον συνταγματάρχην, ό δέ επίορκο; βασι- ^•εύς ήθελε λάβει τά επίχειρα τής έπιορκία; του. 
α Αλλ’ ή θεία πρόνοια αργεί μάδέ λησμονά’ °ιΤΐ δέυ έπέτυχε χθέ; θέλει έπιτύχει αΐιριον. «Τό αϊ- 
^μα τοΰ παιδιού μου έπί τή; κεφαλή; σα; νά πίση!» 
ΐκΡαύγασεν ή μήτηρ τοΰ πρό τοΰ Ναυπλίου σφαγια- 
°θέυτο; αξιωματικού Δυοβουνιώτου, αποτεινόμενη 
^Ρο; τήυ Αμαλίαν τήυ διαβαίυουσαυ πρό τή; ο'ι- 
^ΐα; τής θρηνωδουση; σεβαστή; συζύγου τοΰ γερου- 

σιως παρασυρεται. Η δε φωυη τών φρουίμωυ είσα 
κουεται πάντοτε πολύ α ρ γ ά.

»Τό έπαναγαγεΐν σύμπνοιαν ειλικρινή μεταξύ τοΰ 
βασιλέω; καί τοΰ λαοΰ μοι φαίνεται τό πάντων δυσ- 
κολωτατον. Μή πιστεύητε, ότι έγγίζομεν εί; τό τέρμα 
τών δεινών μα;’ απ' εναντία; πάσα αυθαίρετο; πράξι; 
απομακρύνει ήμά; απ' αύτοΰ, καί φοβούμαι μήτοι πε- 
ριεληλύθαμεν εγγύτατα τής αβύσσου, διότι απαιτείται 
ίσΧυρΑ χαρακτήρα; δύναμι;, εί; αλλαγήν συστήματα;, 
καί υμεΐ; κιιλλιον εμού γιγνώσκετε, ότι ή φύσι; τοΰ 
ανθρώπου δυσκόλω; μεταβάλλεται.........»Τοιαΰτα καί πολλά άλλα τούτων δεινότερα αναγι- 
γνώσκομεν καθ' έκάστην έν έφημερίσιυ, έυ επιστολαί;, 
εν ανταποκρίσεσιυ, ών δύω, δύω μόιον καταχωρίζομευ 
εν τω παρόντι φύλλω’ αλλά τί είπείν περί τώυ έκ 
Μονάχου γραφομένων; Μή τοι κάϊ ή γεννήτρια τοΰ 
Οθωνο; πόλις, («είς ήν άυέτω; ήθελε ζή») απεκήρυ- 
ξευ αυτόν ; ά; κρίνωσιν οι Αναγνώσται ήμών έκ τοΰ 
επομένου τηλεγραφήματα;.

«Munich, 30 mars.«L’annistice et I’ainnistie de Nauplie sont confir- mes; pourtant le retablissement de I’ordre en Greco est encore premature. Des bruits inquietans circulent it Athenes meme. La question du depart do la cour de cette eapitale parait meme avoir ete debattue.»
«Έν Μονάχω, τή 30 Μαρτίου.

»Καί ή ανακωχή καί ή Αμνης-εία τοΰ Ναυπλίου έπι- 
βεβαιοΰνται' κάϊ όμω; ή επάνοδο; τής τάξεω; έυ Έλ
λάδι είναι άωρο;. Φήμαι έπίφοβοι κυκλοφορούσε 
καί ευ αύται; τάί; 'Αθήναι;. Ή από τή; καθέδρα; ε
κείνη; αυαχώρησι; τή; Αύλή; φαίνεται μάλιστα συ- 
ζητηθεΐσα.»Καί όμω;, οί στύλοι τής όθονίνου βασιλεία; ούδό- 
λως όθονται’ δημιουργοΰσι κατηγορία;, γεννοισι ψεύ
δη, πλάττουσι τηλεγραφήματα καί τά πάντα κατ' ευ
χήν πρό; τού; κουτόφραγγου; αγγέλλουσιν.Ώ; 
καί αύτό; ό διά τόν ακαίριον αύτοΰ χαρακτήρα τιμώ
μενο; φίλέλλην αξιωματικό; Χάυ, είς τό αύτό ΰπέπε- 
σεν ατοπον, έυ τή περί αλώσεω; τώυ οχυρωμάτων έκ- 
θεσει αύτοΰ.

Έρύθησα φέρει εί; τάς παρειά; ήριώυ ή έπιυΐκειο; 
έκθεσι; τοΰ «διοικητοΰ τών κατά τά; Κυκλάδα; βασι
λικών δυνάμεων» γκέγγα λοχαγού Τσήρου! 150—200 
έφόυευσεν, έτραυμάτισεν καί ήχμάλώτισεν έπαναςά- 
τα; κάϊ δύο μόνον έφονεύθησαν έκ τών στρατιωτών 
του.............Πρέπει τάχα υά πιστεύσωμευ τάς έξ 'Α
θηνών έπιστολά; ήμών καί τόν ανταποκριτήν τοΰ 
Βορρά, οίτιυε; κατά διήγησιν αύτόπτου μάρτυρα; 
γράφουτε; βεβαιοΰσιν, οτι οί ήρωε; Λεουτσάκο;, Μω- 
ράίτίνη; καί Σκαρβέλη; έλθόντε; εί; συνδιάλεξιν με
τά τοΰ αρχαίου αύτών φίλου Τσήρου καί μή συμφω- 
νησαντε; απεσύροντο εί; τά όχυρώματά των, ότε ό Α
ξιότιμο; Τσήρο; διέταξε πΰρ καί έφόυευσεν αύτού; 
κατά νώτα πλήξα;; Δυσκόλευα μέθα νά πιστεύσωμευ 
τούτο’ καί όμω; πολλοί είσιν οί βεβαιοΰντε; αύτό. 
Μόνο; ό «χρηστό; Αξιωματικό;» Κ. Βαλάσκα; ήδύ
νατο να μαρτυρήση καί νά ε'ίπτ/, έάν τ'ο συυειθίζη, τήν 
αλήθειαν, διότι βεβαίω; ήρεύνησε τάς πληγάς τώυ 
νεκρών ΰποχειρίων του, ότε, ώς έπιδέξιο; 
ταριχηγό;, έστοίβαζεν έπί τοΰ πλοίου του, αντί 
θύνων, σώματα αδελφών καί συνάδελφων του. 'Αλλά 
δέν αίτοΰμεν πράγματα άπό τοΰ Κ. Βαλάσκα ανώτε
ρα τών δυνάμεων τοΰ Κ. Βαλάσκα’ λέγομεν όμω;, ό
τι ό Κ. Βαλάσκα; μέγα ήδύνατο νά ώφεληθή, έάν τα- 
ριχεύσα; τά σώματα τών θυμάτων του έπεμπεν αύτά 
ένταΰθα’ οί έν ’Αγγλία όμογενεΐ; πολλά; ήθελον πλη
ρώσει λίρα; εί; έξαγόρασιν το>ν ιερών εκείνων λει
ψάνων τών πρωτομαρτύρων τή; δευτέρα; έλληνική; 
έθνεγερσία;’ άλλ’ ίσως Απομιμούμενο; τους συνηλι- 
κιώτα; αύτοΰ Ότταντότα; σκοπόν έχει νά κρεμάση 
περί τόυ λαιμού του τα; κεφαλα; τών υενικημενων του, είς δόξαν αίωνίαυ τοΰ πατρικού αύτ >ΰ όνόματο;.

Πρό; δέ τού; άυδρα; τοΰ πολεμικού ήμών ναυτικού, 
(ούχί τόυ Κ. Βάλάσκαν) ΰπενθυμίζομεν, ότι οί γονεΐ; 
αύτών, τού Αθανάτου Μιαούλη ήγουμενου, τήν μονα
δικήν τοΰ έθνου; φρεγάτταν Ελλάδα έπυρπόλησαν 
ποτέ έυ Πάρω, ΐυα μή δεσποτοφρωυ χειρ βεβηλώσρ 
αύτήν' οί δέ τών πατέρων έκείνων υιοί σήμερον, τοΰ 
υιού τοΰ Μιαούλη ήγουμένου, τήν μοναδικήν τοΰ έ
θνου; ’Αμαλίαν έμόλυναν, τόν κατακτητήν τή; Ελλάδος προστατεύοντε;, κάϊ ιινθρώπινον μ α κ ε λ λτ ο αυ
τήν καταστήσαντε;. Τίνε; ήσαν τά αληθώ; «θαλασ
σινά πουλιά» τή; πατρίδο;, οί πατέρε; ή υιοί αυτών ;

Φεΰ! απηυδήσαμεν γράφουτε; καί ούδέ πολλοστη
μόριου τών δεινών τή; πατρίδο; εΐπομεν, και τοι έπί 
ώρα; όλα; οκτώ έν κλαυθμοί; καί όδυρμοΐ; μοχθήσαν- τες. Άλλά πριν τελειώσωμεν, άς έπαυεύρωμεν φαι- 
δρότητα προσώπου, τερψιν καρδία; καί μειδίαμα χει- 
λέωυ, ίνα εγκάρδιου καί ειδελφικόυ ασπασμού πεμ- 
ψωμεν πρό; τού; έπιζήσαυτα; τώυ ηρώων, τόυ άδιά- 
φθορον Άρτεμην Μήχον, του ατρόμητου Κορωνάίου, 
τόν φρόνιμον Ζιμβρακάκην, τόν αήττητου Γρίβαν καί 
πάντα; τού; λοιπού; προστάτα; καί προμάχου; τών 
δικαίων τοΰ έθνου;, πολιτικού;τε καί στρατιωτικού;, πάσης τάξεω; καί παυτός βαθμού, άπό γερουσιαστοΰ 
μέχρι κλητήρα;, άπό στρατηγοΰ μέχρι τυμπανιστοΰ.

Χαίρετε χρησταί Έλληνίδε; ! χαίρετε υμεΐ; αι ε
φάμιλλοι τώυ πα.τέρων, τών αδελφών καί τών συζυ-
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γα>ν υμών γευόμτναι! Περιφανής έπαινος απονεαη- 
θήτω ϋμΐν, εις δόξαν καϊ τιμήν της γεννησάσης υμάς 
αθανάτου γής ! Ή πατρϊς σεμνύνεται καθορώσα ϋμας' 
ό Θεός της 'Ελλάδος εΰλογεΐ υμάς διά των δύο άγιων 
αύτου 'χαρών. ,Σύ δε, ήρωϊς θυγάτηρ ήρωος ττατρός, συ Ελευθερία 
Μήνου, ήτις διά τοϋ ουρανίου σου ονόματος έστεγα- 
σες τόν νέου υπέρ πατρίδας αγώνα τώυ αδελφών σου 
καϊ διά τής άβράς, άλλά καϊ κραταιάς σου χειρός η- 
γειρας εν Ναυπλίω τήν σημαίαν τής διυτερας ημών 
εθνεγερσίας, δέξαΐ φίλημα σεβασμού, φίλημα όσιον, 
ιόίλημα αδελφικόν έκ τών άπό περατων έω- περά,ων 
τής γής αινούντων, εΰλογούντων και αγιαζοντων σε ελ
ληνικών χειλέων. _ r

Ακούεις ταύτα Μεγαλειοτατε Βασιλεύ ; ουχι ημείς,, 
άλλ' οί "Ελληνες πάντες, ούχ! οί εν 'Αγγλία, άλλ' οί 
απανταχού τής γης οικουντεςυιοί τηςΆΙεγαλης Βλλα- 
δος φρονοϋσι ταΰτα καϊλίγουσιν. Ε,τϊ ολοκληραετη σοι 
προλέγοαεν ταϋτα καϊ επ' άγαθω τής πατρίδας συν- 
εβουλεύομέν σε, λέγοντες' ιΒάδισον ΣΥΝ τω εθνει, η 
τό έθνος θέλει βαδίσει ΑΙΑ σοϋ.» Άλλ ουκ ηβουλή- 
θης συνιέναι, μή άκούων καϊ μή πι~εύων, «ότι η Ελ
λάς δουλοϋται, καθείργεται άλυσόδετος, φραγγελλοο- 
ται, άλλά παλλακϊς δέν γίνεται!! περιώρισας αυ
τήν έν τω παλατίω σου καϊ, ως άλλος Σαμψών ειπας, 
«άποθανήτω ή ψυχή μου μετ' αυτής !» Π υποχείριός 
σου Μήτηρ μας άπεδρα σήμερον, ώ Βασιλεύ ! και 
κατέφυγεν έν κόλποι? δέκα εκατομμυρίων τέκνων αυ
τής, καϊ πρώτος συ ρίψας βολήν κατά τοϋ Ναυπλίου 
υπόγραψα? τά διά τήν αλλοδαπήν διαβατήρια σου. 
Έν μόνον εχεις είσέτι καταφύγιου, έάν αληθώς προ
τιμάς τάς ι'ικιϊνθας τής Ελλά'ος ιιπο « τοϋ άνετου 
βίου*  τοϋ έν Παυαρία κ ελλίου σου' έν μονού σοι 
μένει μέσον, έάν ιιληθώς φρονείς, ότι ο Χαν, ο Βαλά- 
σκας, ό Σωτήριος Ιϊετμεζΐιτ, ό Τσήρος. ο Πλεσσας, ό Σαπουντσάκης καί τινες άλλοι αυτών όμοιοι δυναν- 
ται νά σέ ΰποστηρίξωσίν, είς πείσμα τοϋ έθνους σύμ- 
παντος' ίι άλυτου τάς τ ε τ α ρ ι χ ε υ μ έ ν α ς Βουλάς 
σου, κατάργησαν θαρσαλίως τό Σύνταγμα, μιμήθητι. 
κατά πάντα τον έζάδελφόν σου Βόμβαν καϊ ήγουμε- 
μευος τών εισαγγελέων, τόιν αστυνόμων, των σωμα
τοφυλάκων, τώυ υπουργών τών υπασπιστών και των 
δημίων σου, είπε μετά παρρησίας’ « Η βασιλική μου 
θέλησις είναι τοιαύτη ! βασιλεύω ελεώ Θεοϋ καϊ ποι- 
μανώ έν ράβδω σιδηρά!*

Ταϋτα πράξον, Βασιλεϋ, έάν όντως εχης καϊ επι
μονήν καϊ θελησιν’ άλλως, καλόν σου κατευόδιου ! 
διότι ό στέψας κα'ι χρίσας σε Θεός κήόεται τής Ελ
λάδος, καϊ πας ό κηδόαενος και αγαπών τήν Ελλά
δα, θεός ή θνητός δεν δύναται υά άγαπα τόν λυμεώ- 
να αυτής.

"ΕΛΛΗΝΕΣ, Ό Θ Ε Ο Σ ΜΕ& ΗΜΩΝ!

Τ ελ ε υ τ αΐ α ι ειδήσεις.— Ό βασιλεύς "Οθων 
δέν άνεχώρησεν είσέτι έξ Ελλάδος.

Έν τή παρά πόδας παρισινή ημών αλληλογραφία, 
ήτις καθ' έαυτήν είναι είδος τι πολιτικής έπιθεωρή
σεως, προσθέτομεν τά ουσιωδέστατα τώυ διά τοϋ τη
λέγραφου αφικομενων νέων.

ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ, τΐ, Ar, άπράίου 1862.«Ή ΰγιεια Πιου τοϋ Θ'. άκολουθεΐ κλονιζόμενη, αί 
δε περϊ μακροβιότητος αΰτοΰ κυκλοφοροϋσαι 
φήμαι είσι λίαν άντιφατικαί. Ή Ιταλική Έ ν ό- 
τ η ς επίτιμό τήν κυβέρνησιν, ώς μή άναθεΐσαν εις 
τόν στρατηγόν Γαριβάλδην τήν καθησύχασιυ τώυ νο
τίων χωρών. Ό έντιμος στρατηγός γράψας πρός τόυ 
κλήρου τής Νεαπόλεως έξορκίζει αυτούς, όπως γείνω- 
σιυ οι αποστολοι τής ιταλικής ενότητας, καϊ υπόσχε
ται αυτοΐς τήν άυτίληψιν τής κυβερνήσεως καϊ τήυ 
προστασίαν τοϋ έθνους.»

Ευ μια τώυ έπιστολώυ αΰτοΰ λέγει πρός τούς κλη
ρικούς' «ό Ιερεΰς δέν παύει τοϋ είναι πολίτης, ή δέ έ- 
»νότης καϊ τό μεγαλείου τής πατρίδος αΰτοΰ κατ' ού- 
νδέυ ζημιοΐ τον θρησκείαν. "Ιδατε τούς ιερείς τώυ Έλ- 
υλήυων, τώυ Πολωνών, τώυ Ούγγρων καϊ τόσων άλ
αλων φέροντας σταυρόν καϊ σημαίαν πατρώαυ υά προ- 
νπορεύωνται τώυ ΰπερμάχων τής πατρίδος καϊ υά έν- 
νθουσιάζωσιν αυτούς κατά τώυ εχθρών καϊ τώυ τυ- 
νράυυωυ.»

Το ιταλικού υπουργείου μετερρυθμίσθη ωδέ πως· Ό 
Κ. 'Ρατάτζης επί τώυ εσωτερικών καϊ πρόεδρος τοϋ 
υπουργικού συμβουλίου' οί Κ. Δουράνδος επϊ τών έ 
ξωτερικώυ, Ματτεούτσης έπϊ τής δημοσίας έκπαιδεύ- 
σεως, Κομφόρτης έπϊ τής δικαιοσύνης. Οί δέ λοιποί 
διατηροϋσι τάς θέσεις των.

<ι Η εφημερις τοϋ Αμβουργοο «Βούρσεγχαλ» προ- 
μηνυει τής υπο τής Ρωσίας άναγνώρισιν τοϋ ιταλικού 
βασιλείου, συνεργεία τής Γαλλίας γενησομένηυ.

« Η Ευετια διατελεΐ απαυστως υπο τό κράτος με
γάλου έρεθισμοϋ.

»Καϊ διατϊ ό ένΤουρίνω πρέσβυς τής Μ. Βρεττα- 
υίας άπεσύρθη είς τήυ εξοχήν του ; μήπως, ώς τινες 
διετείυουται, ή άγγλική πολιτική κλίνει πρός τήυ Αυ
στρίαν ;...

«Η γαλλοπρωσική εμπορική συνθήκη ύπεγράφη 

τέλος τήυ 31ην τοϋ ι^πελθόντος μαρτίου, συυενεσει 
τών 'Επικρατειών τοϋ Σολφεράϊν.

»Μία μόνη ιταλική φρεγάτα, ό Ά ρ χ η γ έ τ η ς, ά- 
πέπλευσεν είς Πειραιά, ιϊφοϋ αί μεγάλαι δυνάμεις α- 
πέτρεψαυ τήν κυβέρνησιν τοϋ Βίκτωρος Εμμανουήλ 
νά πεμψη μοίραν ολόκληρον.

»Ή περϊ υπουργικής μεταρρυθμίσεως φημη διεψεύ- 
σθη έπισήμως.

»Ή κατά τήυ Μεσόγειον μοίρα τοϋ γαλλικού ναυ
τικού έπανακάμπει είς Γουλών τήν 12ηυ τοΰ αρξα- 
μέυου, καϊ 6 πλοία αΰτής απέρχονται εις Σχιερβουργ, 
όπως συυοδεύσωσι τόυ αΰτοκράτορα Ναπολέοντα α
περχόμενον είς Λονδίνου, εις έπίσκεψιν τής παγκο
σμίου Έκθέσεως.

» Εν τω ιιγγλικώ Κοινοβουλίω έπερωτησαντος τοϋ 
Κ. Χόββαρτ περϊ τοϋ τουρκικοϋ δάνειου, ό λορδος 
Πάλαερστωυ ιιπήντησευ, ότι ή ’Αγγλία βοηθούσα την 
Τουρκίαν οΰδεμίαυ άναδέχεται εΰθύυηυ, αλλ οτι επα- 
γρυπνεί μόνον έπϊ τί)ς καλής διαχειρισεως τοϋ δάνειου.

>'Αί έξ Έρτσεγοβίνης άφικυούμευαι ειδήσεις και 
πολλά περιάδουσαι κατορθώματα τοϋ Ομερ πασα εισι 
λίαν αμφίβολοι, έτι δέ καϊ ολως αϋεσποτοι.

» Αί στρατιωτικαϊ τής Σερβίας προπαρασκευαι 
εισι μεγάλαι καϊ πολλαϊ.

Ή Δαλματία διεμαρτυρήθη κατά τής Αΰστριας, ώς 
προσβαλούσης τήν ατομικότητα αΰτής, διά τής συγ- 
χωνεύσεώς της μετά τής Κροατίας καϊ Σλαβονίας.

Ο βασιλεύς τής Πρωσίας, είς πείσμα παυτόςΓερ- 
μανοϋ, προσε γγίζει πρός τήν φιλίαν τής Αΰστριας.

Ή εγκύκλιος τοϋ έπϊ τών εσωτερικών υπουργού τής 
Πρωσίας περϊ βουλευτικών εκλογών είναι αποτρό
παιου κυβερνητικόν έγγραφον καθύβριζαν πασας τας 
τής νέας ημών εποχής άρχάς, καϊ θετόν υπερανω πάν
των τήν θεία στέψει καϊ χρίσει δεσπόζουσαν βασι
λείαν.

Α! τελευταΐαι έκ Νέας Ύόρκης ειδήσεις φθάνουσι 
μίχρις 20ής μαρτίου. Κατά ταύτας, ή παράδοσις τής 
Σάβαυυαχέπίκειται. Ο ί’Ανθενωτικοί έγκατέλιπον καϊ 
τήυ έσχάτηυ αΰτών θέσιν περϊ τόυ κάτω Ποτομάκ. 
Ή άλωσις τής Νηούβερν ύπό τέόυ'Ομοσπουδικών θεω
ρείται ουσα λίαν οΰσιώδης.

Ή 'Ισπανία έν βραχεί παραιτεΐ τήυ Τετουαυ, τοϋ 
Μαρόκου άποτ ίσουτος τά οφειλόμενα.

Αι τελευταΐαι έκ Βέρα Κρούτς ειδήσεις άγγέλλουσι 
την υπογραφήν συμβάσεως μεταξύ τοϋ προέδρου τοϋ 
Μεξικού καϊ τώ>ν συμμάχων εΰρωπαίωυ. Κατά συνέ
πειαν, τα μεν αγγλικά στρατεύματα έπανακάμπτου- 
σιυ εις ’Αγγλίαν, μέρος δέ τώυ ισπανικών απέρχονται 
εις Κούβαν, καϊ αί νϋυ πρός τό Μεξικού όδεύουσαι 
γαλλικαϊ έπικουρίαι δέν θέλουσιυ άποβιβασθή. "Επε- 
ται έκ τούτων πάντων, ότι ή τελειωτική έκβασις τών 
διαπραγματεύσεων οΰδόλως έστιν αμφίβολος. 'Επο
μένως, ό διά τόυ αρχιδούκα τής Αυστρίας Μαξιμιλια- 
νου ετοιμαζόμενος χρυσούς θρόνος υποχωρεί καϊ πά
λιν ενώπιον τοϋ τρίχινου θρονιού τού προέδρου Ζι- 
ουαρέζ.

Αι βασιλεΐαι πανταχοϋ άποτυγχάνουσιν.

Τας ακολούθους έπιστολάς καταχωρίζομευ ώς γραφι- 
κωτατας καϊ γεμούσας λεπτομερειών τών εσχάτως 
έυ Έλλάδι συμβάντων.

Α0ΗΝΑΙ, 9 (21) Μαρτίου 1862.

Βϊ?αί«; Οά Ιμάθσι sv πρί; ev ζαί μ,ιτχ πάτ/:; 2επτομιρ·ίχ; τά οιχ- 
τρίζζο,'έτχ ϊίς την δυστυχή λ. Έζεΐνο τό ότταΐον οεν γνωρίζε
τε, ε/.εϊνο τό οποίον χοιτιχτυνέτριβε τας χχρ^ίχζ χχί τών πλέον σζ^.ηοών, 
ε/.εΐνο τό όποιον τέ).θζ πχντονν οέν επεθύρουν ούτε χά'ν νχ σέ γρχ^ω είνχ.ι 
ό θχνχτος τοϋ Δυοοβυνιώττ;, τού Π. 'Μωοχϊτίνη, τού Λ.ευτσχχου χχί τού 
χτυχούς 'Αγ. Σχχρβέ)·η.

Είς την τεν.ευτχίχν μ.ον επί'το'λην σέ έμνημόνευον τό χίνημχ της Σύρου. 
'Έρχομχι τώρχ είς τχς λεπτόμ.ερείχ.ς /.χί τχ χχΟέ/.χστχ. ^Χμχ Ιχρχγεί- 
σης της στάσεως^ οί επχνχςχτχι εορχμον είς τχ εν τω λίμένι χτμ.οχίνητχ 
χχ,ί έξ χυτών χυριεύσχντες την αΚχρτερίχνη χνεχώρησχν Six την Ύηνον, 
οπο>ς ).χοο)σι τό ε/.εϊ χπόσπχσμ.χ χχί ορχμ.ωσι μετ' χύτου είς Κύθνον πρός 
χπε'λευθέρωσιν τώνεχει /ρχτουμένων πο).ιτι/.ών ύπο^ί/.ων χχί εχειθεν προσ- 
ορμισθώσιν είς Xx).xtox, οπού ώς γχίνετχι ησχν συνενοημενοι χχί ε).θωσι 
πρός τας ,Αθηνχς. Τό χπόσπχσμχ της Τήνου ηρνηθη νχ τούς Χλθ).ουθηση 
χχί η χρονοτριβή τοΰ τχζειοίου χύτου άπεβη ολεθρίχ, Κχθότι είχαν μεν 
χάψει τόν τηλέγρχγον τόν μετχξύ Σύρου χχι α).).χ την προΥίχν
της στχσεως είχεν χνχχωρησει έχ Σύρου τό χύστριχχόν ατμοχίνητον, τό 
όποιον ερερεν την εϊοησιν είς τχς ^Αθήνχς χχΐ χμέσως η χΆϊρνησις εχου- 
σχ πρόχειρον την -ρρεγχτχν 'Αμχ'λίχν έπεΖίΖχσεν επ’ χύτης στρχτόν χχί 
την εστεό.εν πρός χχτχάίωςιν τών χντχρτών. Έ>ώ λοιπόν χυτοί είγον 
πλέον ιρθχσει είς Κύθνον χχί ελευθερώσχντες τούς ύπού&.ους ε/.ίνησχν πρός 
την Κχλχίόχ, τούς πχρουσιχζετχι είς την είσοδον τοΰ λιμένας Κύθνου η

Αμχλίχ,'/ι χμχ την είοον επέςρεψχν πρός τχ όπίσω καί άποβίβασΟεντες 
^>χυρό)Οησχν είς ενχ λορίσ/.ον χχί επερίμενον τούς βχσιλίΛούς όάηγουμένους 
ύπό του λοχχγοΰ Τζηρου, όςις 3ιέτχζεν χμέσως την VpoSov' μετχ πεισμχ- 
τωόη χντίστχσιν έπεσε πρώτος ό Μωρχϊτίνης' ό Αεουτσχ/.ος βλέπουν αυ
τόν πίπτοντχ οιρμησε, τόν έγίλησε χαΐ λχ6ών 5ύο πιστόλια είς τάς χεΐρχς 
επέπεσε χχτχ τών βασιλικών ακολουθούμενος ύπό τού ΣχαρΖέλη καί ε- 
γονεύθησχν ·ηρο)ϊχώ; μχχόμενοι. Τοιοΰτον ύπηρξεν τό κίνημα της Σύρου 
χποληξχν είς τό μ χ χ ε). £ q ^ης ζηρχς ακτής της Κύθνου. Σέ γρά^ω χχί 
εν όσο) συλλογίζομχι νεκρόν τόν Μωραϊτίνην^ νεκρόν τόν ηρώα τού 1854 
Αεοτσάκον^ νεκρόν τόν καλόν καί γεννχϊον Σκχρβέλην αισθάνομαι λύπην 
άγχτον καί πόνον μέγαν, τόν όποιον όέν δύναμαι άλλως νά σέ εκγράσω πα
ρά παραβάλλουν αυτόν μέ εκείνον, τόν όποιον καί σύ θά αίσθανθης !' ^Ερ
χομαι τώρα είς τό ^χύπλιον, είς άλλην αίματηράν καί άτυχη σελίδα ! 
"Αμα ηλθεν ή είδησις της στάσεως της Σύρου, η κυβέρνησις διέταςεν αμέ
σως γενικήν επίθεσιν κατά τών οχυρωμάτων τών επαναστατών. Τήν 
πρόβαν της 3 μαρτίου εκινήθη ό βασ. στρατός. Τό πρώτον οχύρωμα τόν 
μύλον Ύαμ^ακοπούλου κατεϊχεν ό Αυοβουνιώτης μετά τοΰ ΊΧράίδη, τόν 
Έρογητην 'ϊΐλίαν ό Δ. Γρίβας, |τήν "Αρειαν ό Κορωναϊος, Άρτέμης και οί 
λοιποί. (Άμα οί Βασιλικσί έπροχώρησαν έως 500 μέτρα διετάχθη ύπό 
τού Χάν γενική έξοδος. Πολλοί εκ τών επαναστατών βλέποντες τό πλήθος 
των βασιλικών καί έχοντες ύπ'οψιν των τό διάταγμα τής άμνηστείας ίγ- 
κατέλιπον χάς θέσεις των καί ούτω οί δυστυχείς Πραίδης καί Αυοβουνιώ-

30 άνδρας πρός ύ:της έμεινον με 20· 
στευθέντων θέσεων 
τος, οί λέοντες μόνον έχουσι τ 
γάζ, ότε όομήσαντες οι βασιλ. 
τών αυτόν άπό τόν βραχίονα 
κέ ! ή ζωή σας δέν τρέχει ού'
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εί; τόν Πειραιά, όπου ερε,νε» ο'ύ.ίχα; ρόνον ζ,.'β 

Λ-τμτιιίχχ εί; τού; .νύύ,ου;. Άζύ’ε’νώ όύα τά προ»^ 
ρατα είχον ζυριευθ^ άπό τού; ^ασιζιζού;, ό Προ^ήτρ; 'ίΐζίπ; ά,τεϊχ» 
ορατωσώ;, ό όέ Γρίβα; οι;
Τίώτζν εί; τόν ά'ΰ.ύ.ον ε-.Οαρ ?»·

Opta? ζαι τη» -/ϊτζαιοψυχια,- άζίζραξε» «Μπράβο Γρίβα ! Μπράβο Γ ■ 
6α !· ό ο'έ Γρίβα; τού ΐγώ-χχξ.ν «Σ'τρατζ·/ί ! είπέ τού Υπουργού oooj, 

ατά τό χρέου του» οτε οέ τού ίΐπον »ά 
μείνω δ

■.υνο): Ό-

Οη εί;

Κορωνχϊον 0

/Άρον

καθότι ούδεί 
ς άληθ

Ουτάτην ί.ϋπη-χ χαί ύ: 
έπίνΟζ^όρζταν άπασ:

Έτέρα έπιστολή.
-Ζαλόντες τούς εν ΚύθνΎ _ 

150 βοηθούμενοι ύπό 200 χ' 33. Ό 
Τή» 

υρω Kupijp 
Ή άρχή ί.

αί Κυρίαϊ ειται sroipai

πεπειράθη νά τάς εμποδίοη, άλλ’ ούδέν κατόσθωσε, υ 
τάλογον ύπέρ τελέσεως μνημοσύνου, όπου μέχοι τής 
7PxT'°'J-) συνχθροισθή 2,000 τάλληρα, 'Η αρχή 
τήν καταστροφήν του, άλλ’ είς μ.άτη 
οι δχλαγοίγίας νά ζητήσουν τήν έκτέλ

Ε'ς Νάξον έγένετο επίσης ταραχή τ
Ει; Άβζ,να; ί-ί,τ,; ταρχχή, u μίρου; τώ; χωριχϋχ τώ» πίρίξ 

χωρίων- ci ρ.4» Λέχου» ότι τού; Αείυσα», οί οέ ότι iiatpcOi-jTi; εΐ; li, 
(-■' ώχυρώΟητα» οί ρέ» ΠεντίΑ»;», οί ο'έ εί; Ύνηττό».

Εί; Κω»ττα»τί»ούπο1ι» ήβέζζτα» »ά ζαταβ.βάτου» τά παράαηρα τή; 
ε»».·/;». πρεσβεία; ζαί νά θέτουν τα τώ» ανταρτών*  άγνοοϋρ.ε» τό άπο-

Ό ύπολοχαγός Μ,ακρής καί Αελιγεώργης άναγωρήσαντις άγ'όπου I- 
κρατούντο, είναι άγνωστον πού μετέδησαν.

Ώς εκ τής τελευταίας ταραχής τών 'Αθηνών ε/ένοντο συλλήψεις πο).· 
λαί, εν αίς καί τού πρώην βουλευτοΰ καί δικηγόρου Αιαμ.α.ντοπούλου χαί 
πο/.λών άλλων πολιτών, ών τά ονόματα είναι άγνωστα, ώς ενεογουαίνοιι 
έν μεγίστη μυστικότητι.

ΠΑΤΡΑ!, αϊτό 8 (20) Μαρτίο» 1862.
Εί; τό ΝαΰπΖίον προχθέ; ε^ονευθ»; τό ά'νθο; τού ριζροϋ στρατού ρα;, 

τοΰ όιά τοσούτων θυσιών ζαταρτισθέντο;! Ό όέ Βασιλεύ; παρίστατο εί; 
τί θλιβερόν τοϋτο θέαρα ! (αύτό όέν θά τό ίόή; εί; τά; ε^ηρερίό'ζ;.) Ά? 
ετέρου εί; Κύθνον όίλλ-η τγχγή τών ε’ζάεζτοτέρων άξιωρατιζών, ζαί οί- 
ζτρά ί.ΰσι; τοϋ ζινήρατο; τών εν Σύρω. Σήρερον πανταχόθεν ρθάνονει» 
εΐόή;ει;περί έπαναστάσεω; τή; Μεσσηνία; ζαί Λαζωνία;, ζαί όπου ιΐεί- 
τι r, έπανάτταει; όέν ΐζερράγη, ΰπίρχει όρος έ» πλτ,ρεε ^ρασρώ εί; ό- 
Ιων τά πνεύρατα, τ, όέ ρωρία ζαί ό ζαταχθονισρό; τή; εξουσία;, ίή 
α^3 ενό; σ^άίει άόπν.ου; σχεοό» ανθρώπου;, α.γ' ετέρου όιχ τή; όια'/ω/ήί 
Τη; τχύτ-η; γέρει εί; άχανάζτζσιν ζαί τού; γΰ.τ,τυχοτίρου; πολίτχ;, -/ΐι· 
νώσα τόν ύπατον έρεθεσρόν ! Οί σζραντιζώτεροι ποάϊται, οί πλέον άνι· 
ξάρτητοι ζαί γιλοπχτριοε;, ρίπτο-,τχι σήμερον άγείηόό» εί; τά; yilazi;, 
όιά νά όιχττιρτ,θ-^ μία -/.υβέρνητι; τών πλέον ε’ξηχρειωρένων ζαί ριει- 
θνών ανθρώπων. Μολονότι ή ζυβέρνησι; λέγει, ότι τά πράγματα τείνανε 
πΐέο» εί; τήν λύσιν τω», άποθαρ’ρυνθέντων τώ» εν Ναυπύίω, εύρίσζετ» 
ορω; πολύ -ήπχτημένο, διότι χαί μετά τή» άποζατάστασιν τώ» προ? 
ράτων, ώ; όλοι οί άνθρωποι οί γρονίμω; σζεπτόρενοι, χρινουν δεν ίλ 
μείνχ, ίνεχ.δϊχ-ητον τόσον ραταίω; χυθέ» έλληνιχό αίμα .

Έν ολίγοίζ, διάνα τελειώσω, είμεθα πολύ μαχράν του νά χοιρώρεί*  
ήσυχοι, τά όέ πράγματα όεινοϋνται ποίύ περισσότερο» παρά ζαταζράέ- 
νο-νται.

Η ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΡΤΙΟΥ.
Τό ετήσιον συμπόσιον,όπερ ώφείλε νά γείνη, ώςιτί- 

ρυσιν, έν Λονδίνω κατά τήν '2!όην Μαρτίου, έμφρόνω^ 
τταραΧείττεται εφέτος, ενεκα τοϋ εμφυλίου πολέμου. 
ήν ττεττυρωμένην κατάστασιν εΰρίσκονται τά πνεύματα 
κατα τοϋ βασιλέως "Οθωνος, τοιοΰτον συμπόσιο» 
ήθελεν άπολήξει είς άράς καϊ άποστροφάς μεν κατΛ 
τοϋ τυράννου, εις ζωηρός δέ εΰφημίας υπέρ τών πε- 
σοντων ηρώων. Πρός αποφυγήν τοιαύτης ύλης διά το 
αγγλικόν τύπον, έθεωρήθη ορθόν νά αή γείνη συμ 
πόσιον. Εΰχόμεθα έκ ψυχής το προσεχές έτος νά ε~ 
ορτάσωμεν τήν ^ην Μαρτίου συν τή βελτιώσει τώ» 
πραγμάτων μας, εις δόξαν τοϋ έθνους καϊ καταισχν 
νην τών ολίγων ασυνειδήτων οπαδών τής τύραννο*  
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