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Οό[· ο»' ιο.Ι.Ιά, ά.Ι.Ι'ο! χρήσιμα ά>·αγι>·ώσκοι·τΐς ιΐσι σπονι'αίοι. 

(ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ).

ΆριστοΤδλονς ot'o:. (Συνέπεια. ίο. dp* 73).
ΠολλαΙ αίτίαι συνέτελεσαν είς κατάθλιψιν τών εσχάτων ε

τών τοΰ βίου τοΰ Άριστοτέλους. Πολύ έλύπησεν αυτόν πρώ
τον δ θάνατος τής γυναικός αύτοϋ Πυθιάδος, ομώνυμον κατα- 
λιπούσης αύτώ θυγάτριον. Μετά τό συμβάν τοϋτο δ ’Αριστο
τέλης συνέζη μετά φίλης τίνος τής Θανούσης δούλης, Έρπυλ- 
λίδος ονομαζόμενης, έξ ής έσχεν υιόν Νικόμαχον (Διομ. Ααέρτ. 
Ε. I. καί 13). ούχ ήττονα λύπην έπήνεγκεν έτι αύτώ ή πρός 
τον πρώην μαθητήν αύτοϋ ’Αλέξανδρον διακοπεϊσα φιλική 
σχέσις' τοϋτο δέ προήλθε έκ τοΰ Καλλισθένους, δν συνέστησε 
πρός αύτόν δ ’Αριστοτέλης, και δστις προσέκρουσε τώ βασι- 
λεΐ διότι έμίμφετο αύτώ τήν έπί τό άσιατικώτερον μεταβο
λήν τής διαίτης καί διαγωγής αύτού, παρρησιαστικώτερον λα- 
λών και μή πειθο'μενος αύτώ. Ό ’ \ ριστοτέλης ήλεγξε μέν τόν 
Καλλισθένη διότι δέν έτήρησε τάς παραγγελίας αύτοϋ τοΰ 
φέρεσθαι έσκεμμένως και εύλαβώς πρός τόν βασιλέα, δν συνό
δευε είς τάς εκστρατείας αύτοϋ, καί δμως προεΐδε τό αποτέλε
σμα δπερ συνέβη αύτώ ένεκα τής συστάσεως ταύτης. (Διογ· 
Ααέρτ. Ε.)· ιδού τι περί τούτου λέγει δ Πλούταρχος (Αλεξ. Η) 
« ’Αριστοτέλη δέ θαυμάζων έν άρχή, και αγαπών ούχ ήττον, 
ώς αύτός έλεγε, τοϋ πατρός, ως δι’εκείνον μέν ζών, διά τού
τον δέ καλώς ζών, ύστερον ύποπτότερον έσχεν, ούχ ώστε 
ποιήσαι τι κακόν, άλλ’ αί φιλοφροσύναι, τό σφοδρόν εκείνο και 
στερκτικόν ούκ έχουσαι πρός αύτόν, άλλοτριότητος έγένοντο 
τεχμήριον. » ’Εκ ρήσεως δέ τίνος τοΰ Άριστοτέλους (τοπικ. 
Γ. α. 7) άποδεικνύεται δτι ούδέποτε έπαυσεν αγαπών τόν πρώ
ην αύτού μαθητήν. Τό δέ παρά Διογένει Ααερτίω ιστόρημα 
(ε. 10) διωρθώθη έπιτυχώς ύπό τοΰ Stahr Aristolelia σελ· 133). 
Τό έτερον δέ μύθευμα,δτι δήθεν δ ’Αριστοτέλης δυσμενών ένε
κα τής ανωτέρω περιστάσεως συνετέλεσε είς δηλητηρίασιν τοϋ 
βασιλέως, ούδεμίαν έχει ύπόστασιν. Ό ’Αλέξανδρος, καθ’ άπά- 
σας τάς ίστορικάς μαρτυρίας, άπέθανε φυσικόν θάνατον, ούδείς 
δέ συγγραφεύς μέμνηται τού ονόματος τού ’Αριστοτέλους σχε- 
τικώς πρός τήν φήμην τής φαρμακόσεως, έκτος τοΰ Πλινίου 
(XXX. 53)· άλλά καί τό χωρίον τοϋτο τού Πλινίου δέν έννόη- 
σαν όρθώς οί τοϋ φιλοσόφου τούτου βιογράφοι, διότι ό Ρωμαί
ος τής φυσικής ιστορίας συγγραφεύς, θαυμάζων καί πανταχού 
σέβας μέγιστον πρός τόν ’Αριστοτέλη άποδεικνύων, έκτίθησιν 
άπ’ έναντ·ας όλως αντίθετον γνώμην ή δπως έξέλαβον αύτήν 
οί βιογράφοι δηλ. δτι ή φήμη ήν « magoa cum imfamia Ari- 
stotelis excogilfltum.

Ή έν 'Ελλάδι άρξαμένη κίνησις κατά τής Μακεδονίας μετά 
τόν Αλεξάνδρου θάνατον (323 π. ■/.) καθίστα διακινδυνεύουσαν 
τήν ησυχίαν καί ασφάλειαν τού Άριστοτέλους, φίλου τής Μα
κεδονίας θεωρούμενου.

Τό πολιτικώς κατηγορήσαι αύτοϋ ήν δύσκολον, διότι διετέλεσε 
τόσω πρός τοϋτο άσπιλος,ώστε ούτε τοϋ ονόματος αύτοϋ έμνη- 
μόνευσεν δ Δημοσθένης, ούτε άλλος τις σύγχρονος ρήτωρ, ώς 
μακεδονίζοντος. Όθεν οί εχθροί αύτοϋ κατέφυγον εις τά κατά 
τόν παρά Πλάτωνι Εύθύφρονα (Ι'ύθυφρ.3) εύδιάβολα πρός 
τούς πολλούς, καί σπανίως διά τοϋτο άποτυγχάνοντα μη- 
χανεύματα,ίτουτέστιν άπήνεγκαν κατ’ αύτοϋ γραφήν άσεβεί- 
«ς· έγένετο δέ κατήγορος αύτοϋ δ Ιεροφάντης Εύρυμέδων, ύ- 
■κοστηριχθείς ύπό τού Δημοφίλου, δυναμένου τότε παρά τώ 
δήμω. Κατηγορήθη δέ διότι άπεύθυνεν ύμνον πρός τόν φίλον 
αύτοϋ Έρμίαν ώς πρός θεόν, καί άπέδωκεν αύτώ καί άλλας 
θείας τιμάς (Διογ. Ααέρτ. Ε. 5), καί δι’ άλλα έτι τινά δόγματα 
αύτοϋ (Ώοιγ κ. Καλ. Α. 51). Κατιδών δ Αριστοτέλης 
κάλλιστα τόν κίνδυνον είς δν έξετέθη, έφυγεν έ; ’Αθηνών πρό 
τής δίκη;, καί έπορεύθη τώ 322 π. X. εις τήν έν Εύβοια Χαλ- 

χίδα, έ’^α οί εκεί διατρίβοντες πρός μητρός συγγενείς αύτοϋ, 
καί ό έπικρατών μακεδονισμός, παρείχον αύτώ προστασίαν και 
ασφάλειαν. Έκ τής διαθήκης αύτού εξάγεται δτι είχε καί κτή
σεις τινας έν Χαλκίδι (Δ. Ααέρτ. Ε. 14)· κατά μαρτυρίας μά
λιστα τινας φαίνεται λίαν πιθανόν οτι μετέβη είς Χαλκίδα 
πρό τοΰ θανάτου τοϋ ’Αλεξάνδρου (Στράβ. Γ. 448. Διογ· Λα- 
έρτ. Γ. 1) Έν σωζομένω άποσπίσματι επιστολής τού Άριστο- 
τέλους πρός τόν φίλον αύτού Αντίπατρον έκτίθενται οί λόγοι 
τής έξ ’Αθηνών αποδημίας αύτοϋ· έδήλωσεν δτι τό Άθήνησιν 
ένδιατρίβειν εργώδες, είπε δέ καί τό 'Ομηρικόν εκείνο έπος

Όχνη έπ’ βχνη γηιάσκιι, σϋκνν δ’ έπί σύκφ.
έλέγχων έκ τούτων τάς τών ’Αθηναίων συκοφαντίας· α·νιπτόμε
νος δέ τόν τοϋ Σωκράτους άδικον θάνατον καί τόν καθ’ εαυτόν 
κίνδυνον ειπεν, δτι άπέλιπε τάς ’Αθήνας ού βουλόμενος «’Αθη
ναίους δίς έξαμαρτεΐν είς Φιλοσοφίαν » (Εύς·. είς· Όδυσ. Η. 
120. Αίλ. Π. Ίστορ. Γ. 36. Ααέρτ. άνωτ). Επειδή δέ οί άρ- 
χαϊοι μνημονεύουσιν ά π ο λ ο γ ί α ς ά σ ε β ε ί α ς τοϋ Άριστο- 
τέλους, είκάζουσί τινες δτι ίσως έστειλε τοιαύτην τινά έκ Χαλ
κίδος κατά τής κατηγορίας τών εχθρών αύτοϋ. Ό Άθήναιος 
φαίνεται άμφιβάλλων περί τής γνήσιότητος αύτής (Άθην. ΙΕ. 
16. σελ. 696 ιδ. καί Φαβωρ. παρά Διογ. Ααερ. Ε. 9, λόγον 
δικανικόν λέγοντα ταύτην). ’Επειδή δέ δέν ύπήκουσεν είς τήν 
πρόσκλησιν τοϋ Άρείου Πάγου άπέβαλε πάσας τάς αύτώ ψη- 
φισθείσας τιμάς καί δίκαια (Αίλ. Π. ίστ. ΙΔ. 1) καί άπών κα- 
τεδικάσθη είς θάνατον. Ήκολούθη έν τοσούτω διδάσκων έν 
Χαλκίδι καί μελετών άθορύβως,καί ώδε άπέθανε Αύγούστου άρ- 
χομένου τώ 322 π. X. (μικρόν πρότερον τοϋ Δημοσθένους, τό 
ζήν καταλύσαντος κατά τόν 'Οκτώβριον τοΰ αύτοϋ έτους), εξή
κοντα καί τρία έτη βιώσας, ούχί δέ έκ φαρμάκου, ώς τινες 
ειπον άλλ’ έκ χρονιάς νόσου τού στομάχου (Διογ. Ααέρτ Ε. 
10 Διονυσ. β. Αριστοτελ. 5. Censor. <le 1) Ν. 14). Τό δέ λε
γόμενον δτι έγένετο αΰτόχειρ έστι μϋθος· δτι δέ έόριψεν εαυτόν 
είς τόν Ευριπον μή δννηθείς νά άνεύρη τάς αίτιας τής γινομέ- 
νης έκεί παλίρροιας ούδόλως υπάρχει πιθανόν, εί καί ύπό πολλών 
λέγεται. Τά λείψανα αύτοϋ μετεκομίσθησαν είς τήν Πατρίδα 
αύτού Στάγειρα, 'όπου άπέδιδον εις τήν μνήμην αύτοϋ τιμάς 
Ήρωος, δι’ έπιτελέσεως ετησίων εορτών. Πρό τοϋ θανάτου αύ- 
τοΰ, κατ’ αΐτησεν τή; σχολής αύτού, συνέστησε συμβολικώς 
έκ τών δύο μάλιστα διακριθέντων μαθητών αύτοϋ Μενεδή 
μου τοϋ Ροδίου καί Θεοφράστου τοϋ έξ Έρισσού, (τής Λέσβου) 
τόν τελευταίου ώς διάδοχον αύτοϋ είς τό Αύκειον, (έπαινέ- 
σας δηλαδή τόν Ρόδιον καί τόν Λέσβιον οίνον, είπεν δτι ήδύ- 
τερος ήν ό τής Λέσβου, Gellius xiii. 5) Είς τόν θεόφραστον 
άφησεν έτι διά τής διαθήκης αύτού τήν πλουσίαν αύτού βιβλιοθή
κην καί τά πρωτότυπα τών ίδιων συγγραφών. Έκ τής διαθήκης 
δέ ταύτης, δεικνυούσης ούχ’ ήττον τόν πλούτον ή τήν φρόνιμον 
καί συμπαθή διάθεσιν αύτοϋ πρός τούς οίκογενεϊς καί τούς δού
λους αυτού, έξάγεται οτι ό ποιητός αύτού υιός Νακάνωρ καί 
ή γνησία θυγάτηρ ΙΙυΟιάς, έτι δέ ή Έρπυλλίς καί ό έκ ταύ
της γεννηθείς αύτώ υιός, έπέζησαν αύτοϋ· έκτελεστήν δέ τής 
διαθήκης απέδειξε τόν φίλον αύτοϋ ’Αντίπατρον,(έπίτ ροπον 
είναι πάντων καί διαπαντός)

Ό Αριστοτέλης ήγάπα καθ’ ύπερβο'λήν τόν τοϋ σώματος 
καλλωπισμόν· ήν δέ ίσχνοσκελής καί μικρόμματος καί τραυλός 
προφέρων λ αντί ρ, καί μωκία δέτις ήν περί τό πρόσωπον αύ
τοϋ, άπερ άπήρεσκον τώ Πλάτωνι (Αίλ. II. Ιστ. Γ. 1θ. Διογ. 
Ααέρτ. Ε. I. Censor άνωτ), καί δι’ά σκώπτεται έν άρχαίω τι- 
νί έπιγράμματι (Άνθολ. 552. Τόμ. Γ. 176. έκδ. Jacobs). Τά 
περί τοΰ ήθους, τών διανοητικών δυνάμεων, τών προτερημά
των, τής Φιλοσοφίας καί τών συγγραμμάτων τοϋ περιφανούς 
τούτου άνδρός έκτεθήσονται ?ν ίδίω άρΟοω.
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πρασίνου τέϊ, καθώς καί έκ τού υπολείμματος τό όποιον μένει 
κατά τήν άπόβρασιν αύτοΰ, ώς καί διά τής συμμίξεως άλλων 
φυτών, κατασκευάζουν τό πλινθοειδές τέϊ, δίδοντες είς αύτό 
σχήματα όμοιάζοντα με τάς πλίνθους, άποξηραινόμενον δέ έν- 
τός κλιβάνων ονομάζεται τούτο κεραμιδωτόν τέϊ. Ό αύτο- 
κράτωρ τής Κίνας δίδει τούτο τό τέϊ ώς μισθόν είς τά μογγο
λικά του στρατεύματα, καί δι’ αύτών καί τών νομαδικών στρα
τευμάτων κυκλοφορεί τό τέϊ άντί νομίσματος. Τά έθνη ταΰτα 
κατασκευάζουσι έκ τούτου έμού μεθ’ άλατος, βουτύρου καί 
αλεύρου τά πλέον ποικίλα φαγητά, χρήσιμα πρός βρώσιν καί 
πόσιν 'Ενεκα τή; μεγάλης χρήσεως, ήτις φαίνεται έκ τής 
κατόπιν έκθέσεως περί καταναλώσεως τού τέϊ έν Ευρώπη, γί
νονται άπειροι νοθεύσεις αύτοΰ, διά τής προσθήκης διαφόρων 
φύλ?.ων άρωματιχών φυτών, αϊτινες πολλάκις δίδουν είς κακόν 
τέϊ διά τής προσθήκης τού βιτριόλου τοΰ χαλκού, Vitriolo di 
Cupro, άλογόπτερα καλούμενον, τό χρώμα τοΰ πρασίνου τέϊ. 
Τοιοΰτον νενοθευμένον τέϊ άποκαθίσταταται λίαν έπιβλαβές 
έπί τής ύγείας, καί πρό ολίγων τινών έτών εκατόν κιβώτια 
τοιούτου δηλητηριασμένου τέϊ, διά τοΰ άλατος τούτου τοΰ 
χαλκού (άλογοπέτρας) πρός ευτυχίαν τής άνθρωπότητος έξω- 
λοθρεύθησαν Τοιαΰται άξιοτιμώρητοι δηλητηριάσεις δύνανται 
εύκόλως ν’ άνακαλυφθώσιν, έάν έντός τοιούτου υπόπτου άπο- 
βράσματος τοΰ τέϊ έντεθή ράβδος στιλπνοΰ σιδήρου, ή λεπις 
τοΰ μαχαιριού· υπάρχοντα; χαλκοΰ περιβάλλεται άπό λεπτήν 
στιβάδα μεταλλικού χαλκού ή λεπίς αυτή.

Κατανάλωσις. Τό ποσόν τού τέϊ τό οποίον καθ’ έκα
στον χρόνον είς τόν πεπολιτισμένον κόσμον καταναλίσκεται 
δύναται νά έξαχθή έκ τής άκολούθου περιέργου στατιστικής.

Ή μεγάλη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένη; καί τής ’Ιρλαν
δίας, καταναλίσκει τεσσαράκοντα μέχρι τών τεσσαράκοντα έξ 
εκατομμυρίων λίτρων. II Άγγλοβόρειος ’Αμερική καί αί δυ- 
τικαί ’Ινδίαι 2,500,000 λίτρας· ή Κέα ’Ολλανδία 2,500,000. 
Ή Άγγλοινδία καί αί άνατολικαί νήσοι 2,000,000. Αί Ήνω- 
μέναι Πολιτεϊαι 7,000,000. 'Π 'Ρωσσία 10,000.000. Ή 
Γαλλία καί αί άποικίαι της 500,000 λίτρ. Έλεύθεραι πόλεις 
τής Γερμανίας 150,000 λίτρ. Ή'Ολλανδία καί αί άποικίαι 
της 1,000,000. Ή Βελγία 400,000. Ή. Δανημαρκία Σβεκία 
καί Νορβεργία μέχρι τών 300,000. Ή Ισπανία καί Πορτο- 
γαλλία 100,000. Ή ’Ιταλία 500,000. Ή δυτική ’Αμερική 
500,000. Ή δέ Γερμανία μέχρι τών 600,000.

Έάν ύπολογισθή κατά μέσον όρον ή τιμή τής λίτρας τού τέϊ 
πρόςδραχμ. 6, προστεθούν δέ άλλαι 600,000 λίτραι δι’ έκεΐνα 
τά μέρη, τά οποία έντός τής στατιστικής δέν περιελήφθησαν, τό 
ποσόν ΐοΰ διά τοΰτο τό προϊόν είς τήν Κίναν εισερχομένου 
άργύρου άναβαίνει εις δραχμ -113,100,000.

Ξ. Λάνδερερ.

ΙΓοΓκϊααΣ ’
Αρπαγή παιδιού ύ π’ άετοΰ τών Άλπεων. 

'Ελβετός τις χωρικός, πατήρ τριών τέκνων, διήγε τό θέρος 
έν μια τών καλυβών εκείνων, έν αί; οί τών τής κώμτ,ς Βώδης 
κοιλάδων κάτοικοι άποσύρονται, ϊνα βοσκίσωσι τά ποίμνια 
αύτών έπί τών όπισθίων τού όρους· ημέραν τινα κατελείφθη τό 
μικρότερον τών τριών παίδων μόνον μετά τών άδελφών αυτού· 
μόλις τά τρία ταΰτα παιδάρια κατελείφθησα* ύπό τής μητρίς 
αύτών, ήρξαντο τρέχοντα καί φαιδρώς πηδώντα έπί τών βράχων 
έπανακάμΐασα είς τό οίκημα ή μήτηρ καί μή ευρούσα τά τέ
κνα τη; αυτόθι έκινήθη πρός άναζήτησιν αύτών, καί τέλος 
μετά πολλούς κόπους εύρε τά δύο μόνα έξ αύτών, τοΰ τρίτου 
καί μικρότερου άφανισθέντος· μάτην έπροσπάθησεν ή μήτηρ 
όπως έκ τών εύρεθέντων δύο μεγαλητέρων τέκνων της άνακα- 
λύψη τι, τού μέν μεγαλητέρου εύήθους όντως, τού δέ μικρότε
ρου άλαλου· τέλος αί έκφραστικώτεραι τού εύήθους χειρονομίαι 
έδωσαν άφορμήν τή μητρί όπως ένοήση ότι τό μικρόν εΐχεν άρ- 
παχθή ΰπό γείτονός τίνος ή φίλου· τοΰτο δέ συχνάκις συνέ- 
βαίνε, λίαν προσφιλούς τοΰ παιδαρίου όντος παρά τή γειτονία- 
άλλ’ ή νύξ έπήλθε, ούδεμία δέ εΐδησις περί τοΰ παιδιού. Τήν 
επαύριον οί δυστυχείς γονείς έξήλθον πάλιν πρό; άναζήτησιν 
τοΰ τέκνου αύτών μόλις δέ μικρόν τή; καλύβης αυτών μα- 
κρυθέντες εϊδον άετόν ιπτάμενον υπέρ τάς κεφαλάς αύτών ό 
μέν εύήθης παίς ήρχ-.σε νά δεικνύη έκ νέου τήν χαράν αύτοΰ, 
ό δ’ άλαλο;, ώς καί τήν προτεραίαν είχε πράξει, νά συνωθή- 
ται πρό; τόν πατέρα του καί νά κρύπτη έκ τοΰ τρομου το 
προσώπου -.ου έν ταΐς χερσίν αυτού, όπως μή ίδη τό φοβερού
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Άρετά πολύμοχθε γένει βροτείω,
Θήραμα κάλλιστον βίω, 
Σάς πέρι, Παρθένε, μορφας 
Καί Οανεΐν ζηλωτός έν Έλλάδι πότμος 
Καί πο'νους τλήναι μαλερούς, άκάμαντας. 
Τοΐον έπί φρένα βάλλεις καρπόν τ’ άθάνατον, 
Χρυσοΰ τε κρέσσω καί γονέων 
Μαλακαυγητοΐο τ’ ύπνου.
Σοϋ δ’ ένεκ’ έκ Διός Ήρακλέης
Λήδας τε κούροι πο'λλ άνέτλασαν, έργοις 
Σαν άγορεύοντες δύναμιν 
Σοΐς τε πόθοις Άχιλευς 
Αίας τ’ Αίδαο δόμους ήλθον. 
Σάς δ' ένεκα φιλίου μορφας 
Καί Άταρνέως έντροφος 
Άελίου χήρωσεν αύγάς· 
Τοί γάρ αοίδιμος έργοις- 
’Αθάνατοί τέ μιν αύξήσουσι Μούσαι, 
Μναμοσυνας Ούγατρες 
Διός ξενίου σέβας αυξουσαι, 
Φιλίας τε γέρας βεβαίου.

—οοο—

Π=ρ'ί τεϊου.
Ή καλιέργεια τοΰφυτοΰ τοϋ παρέχοντος τό τέϊ είναι μία έκ 

τών σημαντικωτέρων πηγών τής ευπορίας διά τάς μεσημβρι- 
νάς επαρχίας τή; Κίνας, ώς καί διά τά εισοδήματα τής αύτο- 
κρατορίας. Άπό τόν τέταρτον αιώνα έξετάθη είς τήν Κίναν ή 
καλιέργεια τοΰ φυτού τούτου είς τοσοΰτον βαθμόν, ώστε μυριά
δες δλαι ανθρώπων καταγίνονται εις τήν καλιέργειαν αύτοΰ· 
είς τήν σύναξιν καί ξήρανσιν τών φύλλων καί άλλων ομοίως 
πράξεων άναγχαιούντων, μέχρις ου τό τέϊ καταστή έτοιμον 
πρός μετακο'μισιν είς Ευρώπην. Ή χρήσις τοΰ ποτού τούτου 
είς τήν ιδίαν Κίναν έξετάθη είς τοσοΰτον βαθμόν ώστε καί είς 
τό άθλιέστερον χωρίον εύρίσκονται τεϊοποιεϊα· καί είς τήν ’Ια
πωνίαν ώς καί είς τήν Κίναν ή πόσις τοϋ τέϊ άπό χιλιάδας 
χρο'νων ύπάρχει τό έθνικόν ποτόν, καί τούτο άποκαθίσταται 
είς τούς κατοίκους μεγίστη άνάγκη. Είς τήν Ευρώπην είσήχθη 
τω 1666 διά τών 'Ολλανδών, οϊτινες τό μετήνεγκον έκ τής 
Κίνας. Τά διάφορα είδη του τέϊ, τά όποια εύρίσκονται είς τό 
έμπόριον, παράγονται ώς έκ τοΰ διαφορετικού τρόπου τής άπο- 
δρέψεως τών φύλλων, έκ τής καλλιέργειας τής γής, έκ τής 
έποχής τής τών φύλλων συλλογής, ώς καί έκ τού τρόπου 
τής συστροφής αύτών. Τά φύλλα τού θάμνου τούτου, τά συλ- 
λεγόμενα κατά τόν Μάρτιον δτε είναι είσέτι μικρά, δίδουσι τό 
καλήτερον είδος. Τά τόν Απρίλιον μήνα ήδη μεγαλήτερα όντα, 
είναι δευτέρας ποιότητος, καί τά κατά τόν Μάϊον συλλεγο'μενα 
κατωτέρας ποιότητος. "Ινα δοθή είς τά φύλλα τό σχήμα ύφ’ ο 
βλέπομεν τό τέϊ έμβάπτονται ταΰτα είς ζέον ύδωρ, έξ ού τα
χέως έκβληθέντα άφίνονται νά ξηρανθώσιν όπωσοΰν. 'Επομένως 
τίθενται είς είδος σιδηοοΰ τηγανιού, όπου διά τής άνακυκλί- 
σεως αυτών διά τής χειρός λαμβάνουν κυλινδροειδές σχήμα· 
διά τής πρώτης πράξεως, δηλ. διά τής είς ύδωρ έμβάψεως, 
στερούνται τά φύλλα τής ναρκωτικής των δυνάμεως, καθότι 
ή χρήσις τών προσφάτων φύλλων έπιφέρει ζάλην, καρυβαρίαν, 
ναυτίασιν καί συμπτώματα ναρκωτικής δηλητηριάσεως· διά δέ 
τής ξηράνσεως προσλαμβάνουν τά φύλλα ταΰτα, ώς ό καφφές, 
τήν ευωδίαν καί τό εύχυμον. Πριν δέ άποσταλοΰν είς τήν 
αλλοδαπήν, διά νά άποκατασταθή τό τέϊ μάλλον εύοσμον, ανα
μιγνύεται τό ξηρανθέν τέϊ μέ τά εύοσμα φύλλα άλλου τίνος 
φυτού όνομαζομένου Caniinclia Lasanqua, καί τέλος έγκλείεται 
εί μ.κρά κιβώτια καί μεταφέρεται είς τό εύρωπαϊκόν έμπόριον. 
Οί ίδιοι Κινέζοι διακρινουσι πάμπολλα είδη, καί οί περί τό έμ
πόριον τοΰτο καταγινόμενοι, ονομαζόμενοι Τεϊγνώσται, διακρί
νουν τήν ποιότητα έκ τής γεύσεως καί τής οσμής, προσδιο- 
ρίζοντες συγχρόνως τήν αξίαν έκάστου είδους, καθώς υπάρχουν 
καί οίνογνώσται, οϊτινες κατά τήν γεύσιν καί οσμήν τοΰ οίνου 
δύνανται νά διακρίνωσι τήν ηλικίαν καί τήν ποιότητα αύτοΰ, 
ώς καί άλλοι έπιτηδεύονται είς άλλα. Οί Ευρωπαίοι διακρίνουν 
κυρίως δύο είδη πρώτον, τό π ρ ά σ ι ν ο ν είδος καίτόμέ- 
λαν ήφαιόν είδος, έν ω οί έμποροι διακρίνουν πάμπολλα 
είδη, έπονομάζοντες ταΰτα έκ τού τόπου, έν ω τό φυτόν κυρίως 
καλλιεργείται, ή έκ τού λιμένος άφ’ού έξάγεται.

Έκ τού χειροτέρου είδους, τόσον τοΰ μελανός ώ; καί τού

πτηνόν όθεν ή μήτηρ κατενόησεν ότι τό τέκνον αύτής άφηρ- 
πάγη ύπ’ όρνέου τίνος. — ΙΙραγματικώς δέ τήν αύτήν έκείνην 
πρωίαν καθ’ ήν συνέβη ή αρπαγή τοΰ τέκνου, κυνηγό; τις πα- 
ρεφύλαττε μετά τοϋ πυροβόλου του παρά τή φωλεα αετού 
τινός, άναμένων δπως πυροβόληση κατά τού πτηνοΰ επανερ
χόμενου εις τήν φωλεάν αύτοΰ. Άναμείνας δέ ώρας τινας είδε 
εν τών φρικωδών τούτων πτηνών βαρέως ιπτάμενον έπί τών 
βράχων, διπλάσιον δέ τόν όγκον τοΰ συνήθους άετοΰ· μετά 
μεγίστης δ’ έπί τέλους έκπλήξεως καί φρίκης, έτι μάλλον πλη- 
σιάσαντος τοΰ άετοΰ, ήκουσε θλιβεράς φωνάς, καί τέλος διέ- 
κρινε τήν μορφήν μικρού παιδιού, κρατουμένου έν τοί; δνυξι 
τοΰ σαρκοβόρου πτηνοΰ. Δέν έδίστασε δέ νά πυροβολήση 
κατά τοΰ πτηνοΰ, ριψοκινδυνέυσα; ούτω νά φονεύση τό 
τέκνον, μή δυνάμενο; όμως ν’ άποφασίση άλλως πρός άπελευ- 
θέρωσιν αύτοΰ. Εύτυχώς δέ ή σφαίρα έβαλε τόν άετόν 
κατά κεφαλής, τό δέ παιδίον παρεδόθη τή μητρί αύτοΰ κατε- 
σχ:σμένον ύπό τών ονύχων τοΰ ορνέου, εύτυχώς όμως ούδεμιας 
τών πληγών αύτοΰ ουσης θανατηφόρου.

Έξοδα κυνηγού έν Αγγλία. ’Αδύνατον είναι 
νά φαντασθή τις είς πόσας δαπάνας ύπόκειται κυνηγός τις έν 
τή Μεγάλη Βρετανία. Άναγινώσκομεν τά εξής έν βιβλίω τινί 
έπιγραφομένω : Observations on Fox-Hunting (Παρατηρήσεις
- Λ« . >11.'._______ _
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τής Θήρας τής Άλώπεκος.
Ετήσια ίςοδα τοΰ κυνηγού.

Δεκατέσσαρες ίπποι ....................................
Τροφή τών κυνών (πεντήκοντα ζεύγη) 
Εφόδια, πυρίτις, μόλυβδος, κτλ.
Φόρο;...............................................................
Μισθός αγωγού, τών ιπποκόμων κτλ.
Όργανα, μηχαναί, παγίδες διά τήν Θήραν 
Έφίππια, σκευασίαι κτλ.
’Επιμέλεια τών ίππων, τών κτηνών 
Αγορά νέων κυνών .... 
Τ υχηρά......................................................
Στοιχήματα τού κηνυγού

(ΙΙλ'ον τών 60,000 δραχμ. κατά τό ήμέτερον νόμισμα).

Μανία ιδιότροπος. Περιηγούμενος ποτέ ό Κ. I)es- 
clozeaux τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν μετέβη καί είς έπίσκεψιν 
φυλακής τίνος, έμπεριεχούσης μετ’ άλλων συνήθων φυλακι
σμένων καί τινας φρενοβλαβείς· εις δ' αύτών, λίαν μέτριας 
φρενοβλαβείας, άπήλαυε είδουςτινός ελευθερία; έν τή φυλακή· 
πλησιάσας αύτόν ό περιηγητή; έχαιρετήθη πάραυτα ύπ’ αύ
τοΰ : Καλήν ημέραν, κύριε, εϊπεν πώς έχετε , —Κάλλίστα, 
ύμείς δέ; — 'Επίσης καλώς, άλλά τό πράγμα πρέπει ν’ άλ- 
λάξη πορείαν ·, — Τι είναι. — Βλέπεις τήν κεφαλήν 
μου·, —Διατί τοΰτο·, Ά ! δέν γνωρίζετε τήν ιστορίαν μου 
μοί άπέκοψαν τήν κεφαλήν, καθώς καί είς πολλούς άλλους· 
μόλις δέ ή έκτέ/εσις είχε τελειώσει, καί ό δήμιος είδοποιήθη 
ότι έκ πλάνης έκαρατομήθην· πάραυτα ουτος λαμβάνει έκ τού 
κανίστρου κεφαλήν τινα, δυστυχώς ούχί τήν έμήν, καί προσαρ
μόζει αύτήν έπί τού τραχήλου μου ώς βλέπεται είνε κάλλίςα 
προσκεκολλημένη .... Καί έπροσπάθει ό άθλιος νά δείξη 
ότι ή κεφαλή του έκρατεϊτο στερεώς έπί τών ώμων αύτοΰ . . . 
— Κρατείται καλώς, κύριε, ώ; βλέπετε* δέν φαίν3ται ποσώς, 
άλλ’ άδιάφορον, υπάρχει τι άτακτον δέν πρέπει νά έξακολουθή 
ούτως ή ύπόθεσις· οποία δυστυχία νά έχη τις ξένην κεφαλήν !

Άπήρχετο δ’ δπως διηγηθή τοΐς είσερχομένοις τήν ιστορίαν 
αύτοΰ. (Έκ διαφόρων άναγνώσεων). Α. Σ. Β.

—υοο—
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΚΟ ΙΝΩΣΙΣ.

Έκ Πετρουπόλεως τή 2 (14) Μαρτίου 1854. 
Α'ί·ρ 11 !

Τό έπισυνημμένον είς τό έγγραφόν μου τής 18 λήξαντος 
μηνός ύπόμνημα έφερον υμάς είς θέσιν νά κοινοποιήσητε είς 
τήν Κυβέρνησιν, παρ’ ή διατελεϊτε διαπεπιστευμένος, πιστήν 
συνάμα καί έμπεριστατωμένην έκθεσιν τή; αιτίας τής μετά 
τής Τουρκίας διαφοράς ημών, τών διαπραγματεύσεων, δι’ ών 
έζητήσαμεν νά φέρωμεν τήν Πόρταν είς δικαιοτέραν έκτίμη- 
σιν τών απαιτήσεων ημών, καί τών περιπλοκών, δσαι ακολού
θως άνεφύησαν ένεκα τής έμπαθούς παρεμβάσεως τών Μυστι
κοσυμβουλίων τών Παρισίων καί τού Λονδίνου, ώς καί τής 
εχθρικής θέσεως, ήν έλάμβανον ταύτα άπέναντι ημών, καθ’ 

ήν μάλιστα στιγμήν ώμολόγουν έαυτά ως ειρηνικούς μεσίτας 
μεταξύ ημών καί τής ’Οθωμανικής Κυβερνήσεως.

Επειδή τά πράγματα έλαβον σήμερον ύλην τήν σοβαρότη
τα, ήν έφοβούμεθα διά τήν ησυχίαν τής Εύρώπης, θεωροΰμεν 
ώ; καθήκον ημών πρός τάς Αύλάς, δσαι μέχρι τοΰδε έκριναν 
τάς πράξεις ημών άνευ προκαταλήψεως καί μεροληψίας, νά 
μή παύωμεν παρέχοντες αύταΐς τά διδόμενα, άτινα ύπ’ δψιν 
έχουσαι, δύνανται διά τής αύτής ακρίβειας νά κρίνωσι τήν 
θέσιν, είς ήν ήθελον νά φέρωσι τήν 'Ρωσσίαν τινες τών Μεγά
λων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, καθόσον άφορα τάς μελλοόσας 
πρός τήν Τουρκίαν σχέσεις αύτής καί τάς ύποχρεώσεις, δσαι 
διά τούτου έπιβάλλονται είς τόν Αύτοκράτορα.

Μία πρό πάντων ύποχρέωσις έγγίζει τήν συνείδησιν τής 
'Ρωσσίας ολοκλήρου καί τοΰ Ήγεμόνος αύτής. Ή 
ύποχρέωσις αυτή άναφέρεται είς τήν κατάστασιν τών υποκει
μένων τή Τουρκία Χριστιανικών Λαών, καθ’ ών ή Κυβέρνησις 
καί ό λαός ό Μουσουλμανικός, άμφο'τεροι έρεθιζόμενοι είς τόν 
φανατισμόν των καί πεποιθότε; είς τήν συμπάθειαν καί τάς 
συνδρομάς, δσας Χριστιανικαί Δυνάμεις τοϊς παρέχουσι διά 
σπουδής ούτως αδικαιολογήτου, καθ’ ών, λέγομεν, πιστεύου- 
σιν, ότι δύνανται σήμερον νά πράττω π τάς σκληροτέρας κα
κώσεις.

Τινές τών Λαών τούτων, καί ιδίως οί γειτνιάζοντες τήν α
νεξάρτητον 'Ελλάδα, ώθούμενοι είς τά έσχατα καί πάσαν α- 
πολέσαντες έλπίδα βελτιώσεως τής τύχης αύτών, έδραξαν τά 
όπλα, δπως άποτινάξωσι ζυγόν, άνυπόφορον καταστάντα.

Ή έπανάστασις αυτή, εί καί προβλεπομένη καί προαναγ- 
γελθεϊσα άπό πολλού χρόνου, έπασχολεΐ χαί συγκινεΐ σήμερον 
τά πνεύματα καί τόν Τύπον έν Εύρωπη, ένεκα τή; άκολούθου 
άντιφάσεως, ήν οί διατεινόμενοι, δτι θέλουσι νά σώσωσι καθ’ 
ημών τήν έξουσίαν τής 'Ημισελήνου καί τά δικαιώματα τού 
Σουλτάνου, μόνοι δύνανται νά μάς έξηγήσωσι. ’Ιδού ή άντί- 
φασις. Αί αύταΐ Δυνάμεις, α'ίτινες κηρύττουσι καθ’ ημών τόν 
πόλεμον, διότι ήθελήσαμεν νά διατηρήσωμεν τάς θρησκευτι
κής ασυδοσίας τών Χριστιανών τής Τουρκίας, λέγουσιν, ότι 
έχουσιν έπιθυμίαν, ϊνα κατορθώσωσιν, ώστε αύτοί οί Χριστι
ανοί νά άπολαύωσι τών αύτών άστυκών καί πολιτικών δικαι
ωμάτων, όσων άπολαύουσι καί οί Μουσουλμάνοι.

Δέν θέλομεν νά προφέρωμεν ολέθριας προγνώσεις. Άλλ’ αυ- 
ται αί βραδέως έπερχόμεναι σήμερον ύποσχέσεις καί ούτως 
ολίγον συνάδουσαι πρός τάς πράξεις έκείνων, οϊτινες τάς προ- 
κηρύττουσι, φοβούμεθα, δτι άλλο δέν θέλουσιν έχει άποτέλε 
σμα, είμή νά έξάψωσιν έτι μάλλον τούς καταδυναστεύοντας 
κατά τών καταπιεζομένων, νά προκαλέσωσιν αιματηρής αν
τεκδικήσεις, καί νά καταστήσωσιν έφεξής αδύνατον τήν ΰπο- 
ταγήν τών Λαών αύτών είς τήν Τουρκικήν δυναστείαν.

Το έφ’ ήμΐν, ούδέποτε έζητήσαμεν παρά τής Πόρτας ύπέρ 
τών Χριστιανών ύπηκόων της, παρ’ δ,τι ύπήρχε δίκαιον, κα
τορθωτόν καί έπικυρωμένον ύπό πράξεων τών Σουλτάνων αύ
τών. Άλλά, καθ’ ήν εποχήν άλλοι παρ’ ήμάς έρχονται καί 
διεγείρουσιν είς τάς χώρας ταύτας περιπλοκίς καί συμφοράς, 
όλοκλήρως βαρυνούσα; έπί τών 'Ομοθρήσκων ημών, καί ώθού- 
σας αύτούς είς πάλην άνισον καί αίματηράν, βεβαίως δέν 
δυνάμεθα νά άρνηθώμεν είς τούς παλαίοντας ομοθρήσκους μας 
τήν συμπάθειαν και τήν αρωγήν ημών (Notre assistance).

Έάν δέ ή έπανάστασις, ήν σημειούμεν, λάβη μεγαλη- 
τέραν έκτασιν έάν καταστή πόλεμος θανάσιμος καί 
χρόνιος, δπως ό πόλεμος τών 'Ελλήνων κατά τό 1821, ού
δεμία, νομίζομεν, Χριστιανική Δύναμις, είμή προσ- 
κρούουσα είς τήν συνείδησιν έαυτής, θέλει δυνηθή να συντέ
λεση, ώστε νά ύποκύψωσι πάλιν οί λαοί ουτοι είς τόν οθωμα
νικόν ζυγόν, ό Άυτοκράτωρ έπ’ ούδεμία περιστάσει θέλει άνε- 
χθή τούτο.(L’Empereur dans aucun cas ne sanrait s’y preter.) 
Δίαρκούντος τού πολέμου, καθώς x-ί ότε ή ειρήνη καταστή έ- 
φικτή, ή τύχη τών Λαών τούτων θ;λει εϊσθαι τό άντικείμε- 
νον τής μερ ίμνης τοΰ ΑΪ'ΓΟΚΙΆΤΟΡΟΣ. Έλπίζομεν 
έπίσης, δτι ο ΘΕΟΣ δέν θέλει ύπομείνει, ώστε, ένεκα άδικου’ 
κατά τής 'Ρωσσίας έχθροπραξίας, Ηγεμόνες Χριστιανοί νά 
συγχωρήσωσιν είς τούς στρατούς αύτών νά συντελέσωσιν εί; 
τήν έξόντωσιν (A I’oeuvre d’exterminatiou), ήν οί έν τω 
στρατοπέδω τού Όμέρ ΙΙασά συνηγμένοι άρνησίθρησκοι σχε- 
διάζουσιν άναμφιβόλως τήν ώραν ταύτην κατ’ έκείνων, οίτι
νες έλαβον τά όπλα ύπέρ τών εστιών των καί ύπέρ τής εκκλη
σίας των.
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Ύπό τήν εποψιν ταύτην, Κύρι?, όφείλομεν νά θεωρήσωμεν 
τήν έπανάστασιν τής ’Ηπείρου, ής περ αί δυναταί συνέπειαι 
μάς λυποϋσι* έπανίστασιν, εις τήν πρόκλησιν τής οποίας, 
ίχομεν ήσυχου τήν συνείδησιυ ήμών, οτι ούδέν έπράξαμεν, 
άλλά και τήν οποίαν άπό ημάς δέν έξήρτατο νά προλάβωμεν, 
μ’ δλην τήν επιθυμίαν ήμών.

Εύαρεστηθήτε νά κάμητε χρήσιν, όσων ανωτέρω υπαινί- 
ξαμεν εις υμάς, δπως έπαυορθώσητε τάς ψευδείς φήμας και 
τάς κακόβουλους εισηγήσεις, δσας καί κατά τήν περίστασιν 
ταύτην είσέτι Οέλουσι ζητήσει νά διαδώσωσι κατά τής 'Ρωσ
σίας καί τών προθέσεων αύτή:.

(Ύπογ.) ΝΕΣΣΕΛΡΩΔ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Καί ελληνιστί καί γαλλιστί (όπερ μάλιστα συντελεστικώ- 

τερον προς τόν σκοπόν τυγχάνει) έγράφησαν καί έδήμοσιεύθη- 
σαν διάφορα σπουδαία καί άκαταμαχήτου λογικής καί έπιχει- 
ρημάτων αναντίρρητων πλήρη άρθρα, είς άπόδειξιν ότι ή έπα- 
νάστασις τής ’Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας έγένετο αύθορμήτως 
υπό τών πολυειδώς καί πολυτρόπως βασανιζομένων κατοίκων 
τών χωρών τούτων, καί τά έπενεγκόντα ταύτην αίτια προείδον 
καί προεΐπον, καί ιδία καί έπισήμως,άνδρες τής πολιτικής εμ
πειρότατοι καί τής πορείας τών εθνών δεινότατοι γνώσται. 
Άλλ’ δμως τήν αλήθειαν ταύτην δέν πείθονται νά έννοήσωσιν 
ή μάλλον νά όμολογήσωσι καί άλλοι, καί τινες τών προεωρα- 
κότων καί προειρηκοτων αύτήν. Ό αίλουρος ποτέ, κατ’ Αίσω
πον, ούδόλως ήκουσε τάς απολογίας τοϋ άλεκτρυόνος είς τάς 
προσαπτομένας αύτώ κατηγορίας, άλλ’ επραξε τό έφετόν αύ
τώ, έπί τή φύσει καί τή ίσχύϊ αύτοϋ τό δίκαιον ευρίσκων, κατα- 
θοινησάμενος τόν άθώον. Οί τήν έπανάστασιν ταύτην βουλη- 
θέντες νά καταστείλωσιν, ίνα εύπρόσωπον αιτίαν εχωσι, διακη- 
ρύττουσι δημοσιογραφικά); καί άλλως δτι ύπεκινήθη αύτη ύπό 
τής αύλής τής 'Ελλάδος· άνάγωγοι δέ τινες δημοσιογράφοιτής 
Τουρκίας είς πρόσωπα αγνά καί ιερά άπευθύνουσι τάς κακοηθείας 
αύτών έξερεύγματα, άξια όντως τών ώνησαμένων τούς, καλά
μους αύτών ϊνα ουτω γράφωσιν. *Αν ή έλευθέρα 'Ελλάς καί 
ή δούλη έπίστευεν είς τούς λέγοντας ότι ύπεκινήθη καί ύποθάλ- 
πεται ή τών άδελφών ήμών δούλων Ελλήνων έπανάστασις ύπό 
τοϋ Βασιλέως καί τής Βασιλίσσης τής 'Ελλάδος, ήθελαν ού 
μόνον επαναστατήσει κατά τής Τουρκικής δεσποτείας οι απαν
ταχού τοϋ κράτους αύτής 'Ελληνες, άλλά καί αύτής τής Ελ
λάδος αί πέτραι αύτομάτως έκσφενδονισθή κατά τής κεφαλή; 
τών τυράννων, τών έκμυζησάντων καί τήν έσχάτην ρανίδα τοϋ 
αίματος τών ύπό τό άδικον καί απηνές κράτος αύτών Οιατε- 
λούντων ορθοδόξων ούδείς αμφιβάλλει ξένος καί άμέτερος δτι 
έν βλέμμα πατρικόν τοϋ Βασιλέως ΌΟωνος, έν μειδίαμα φιλό- 
τοργον τής Βασιλίσσης ’Αμαλίας ένθουσια καί σκγκινεΐ πάσαν 
ελληνικήν καρδίαν. Είς τά ιερά ταϋτα καί υπό παντός τοϋ Ελ
ληνικού γένους λατρευόμενα πρόσωπα άτενίζουσιν οί οφθαλμοί 
άπαξαπάντων τών απανταχού Ελλήνων, πάσης ύπηκοότητος 
καί χώρας μία Α ύτών φωνή παν τό ελληνικόν θέλει συγκινήσει 
καί συνταράξει. Δέν έκτεινόμεθα έπί τών αιτιών καί τής άγνό- 
τητος τής Ήπειροθεσσαλικής έπαναστάσεως, διότι οί μέν ομο
γενείς ήμών κά?<λ·.στα ταϋτα οϊδασι καί αισθάνονται, οί δέ 
αλλόφυλοι κ’ άν πεισθώσιν ού πεισθήσονται, διότι ού συμφέρει 
αύτοΐς τό γε νϋν εχον άλλως τε δεξειότεροι τοΰ ήμετέρου 
κάλαμοι, πει: ιζώτεραι καί εύφραδές-εραι γλώσσαι, έγραψαν καί 
έλάλησαν καί άκολουθοϋ -ιν ουτω ποιοΰντες καί ελληνιστί καί 
γαλλιστί περί τής ύποθέσεως ταύτης, καί ανέπτυξαν άποχρών- 
τω; τάς δι’ ολίγων καί ασθενώ; παρ’ ήμών σημειουμένας αλή
θειας,πρός φωτισμόν καί θεατρισμόν τών μή βουλομένων συνίέ- 
ναι Εΐθε ό Θεός τής χάριτος, ό συντριβών ώς σκεύη κεραμέως 
τούς μελετώντας κενά καί κατά τοϋ χριστού αύτοϋ συναγό
μενους, έπινεύσοι είς τάς καρδίας τών ισχυρών τό δίκαιον καί 
άρέσκον αύτώ, καί έλΟοι ή σωτηρία καί ή εύλογία αύτοϋ έπί τόν 
λαόν αύτοϋ. '

— Τά τής Θετταλομαγνησίας χωρία έπαναστάντα κατά τής 
Τουρκικής εξουσίας, άνέόειξαν αρχηγόν αύτών τόν παραιτηθέν- 
τα τής Ελληνικής υπηρεσίας καί παρ’ αύτοΐς μετά πολλών 
οπαδών μεταβάντα συμπατριώτην αύτών Κ Φιλάρετον πρώην 
Μοίραρχον. Η ΙΙροκήρυξις τών εϊρημένων χωρίων είναι λίαν 
συγκινητική καί άποχρώντως δικαιολογημένου τό κίνημα αύ
τών' έν τώ εξής ίσως φύλλω θέλομεν δημοσιεύσει αύτήν. 

, —Ό'Υπουργός τών οικονομικών τής Αγγλίας Κ. Ι λάδστων, 
είς τήν έκ μέρους τής Βουλής γενομένην πρός αύτόν έυχαρί- 
σησιν δι’ δσα έξέφρασεν άισθήματα εις δημοτικήν τινα όμήγυ- 
ριν υπέρ τοΰ ελληνικού γένους, άντεπέστειλε τήν έξης επιστο
λήν, ήν έρανιζόμεθα έκ τοΰ Πανελληνίου

Έν Αονδίνω 2'.) Μαρτίου. 1854.
Πρός τόν Κύριον 11. Βάρβογλην, Πρόεδρον τής Βουλής. 

Κύριε.
Ελαβον γνώσιν μετά βαθέος σεβασμού τοϋ ψηφίσματος 

τής έν ΆΟήναις Βουλής, δπερ μοί έγνωστοποι/,Οη διά τής ύπο- 
χρεωτικής επιστολής ήμών τε καί τών αξιότιμων γραμματέων. 
Δέν στοχάζομαι δτι ειχον αποκτήσει κανέν δικαίωμα είς τήν 
διακεκριμένην ταύτην τιμήν ό μόνος τίτλος μου ώς πρός υ
μάς είναι δτι, όμοΰ μέ τούς συναδέλφους μου καί τούς συμπα- 
τριώτας μου έν γένει, ένδιαφέρομαι έγκαρδίως διά τό εύ είναι 
τής ελληνικής φυλής, είς τήν οποίαν οί χριστιανικοί λαοί έ
χουν τόσας ρεγάλας ύποχρεώσεις- ελπίζω δέ σπουδαίως δτι 
μ’ δλου; τούς κακούς οιωνούς, όσους ό παρών καιρός υποδει
κνύει, θά ίδωμεν τήν τύχην αύτής προοδεύουσαν καί στερεου- 
μένην διά τής θρησκείας, τής ειρήνης, τής βιομηχανίας, καί 
τής τακτικής άναπτύξεως ελευθέρων θεσμών. ’Έχω τήν τιμήν 
νά ήμαι, κύριε εύπειθέστατος κ.τ.λ. Α. Γλαδστών.

— Οί Μαυροβουνιώται μετά τήν διάβασιν τών Ί’ώσσιυν έξε- 
στράτευσαν πρός τήν Σκόνδραν

—Ό έν τή Βαλτική θαλάσση'Ρωσσικός στόλος σπάσα; τούς 
πάγους κατόρθωσε νά συγκεντρωθώ είς Κρονς·άδ· είναι δέ όλα 
πλοία 320· άφήρεσε καί κατεσύντριψεν δλους τούς φανούς, 
πασσάλους καί άλλα σημεία, τά όποια ή Ί’ωσσική Κυβέρνη- 
σις είχεν είς τό στενόν τοΰ Κρονστάδ πρός εύρεσιν τής δια- 
βάσεως τών στενών, ώστε καί αύτοί οί ίδιοι 'Ρφσσοι δέν δύ- 
νανται ευκόλως νά εΰρωσι τήν πορείαν.

—Τό Αυστριακόν έφερε τον Τεργεσταϊον Παρατηρη-.ήν μέχρι 
τής 22 τ. μ. (3 ’Απριλίου), δστις είς τό τελευταίου του φυλ- 
λον περιέχει τήν άκόλουθον τηλεγραφικήν άγγελίαν.

« Βιένη. 21 Μαρτίου (2 ’Απριλίου). Κατά τήν επίσημον 
εφημερίδα τις Βιένης οΐ 'Ρώσσοι έκυρίευσαν τήν Χίρσοβαν 
μετά τοϋ φρουρίου καί τό Βαμπαδάγ. Ούτως εις τήν εξου
σίαν αύτών ύπάρχει ολόκληρος ή Δόβρουστσα. Κατά 
'Ρωσσικάς δέ εκθέσεις οί'Ρώσσοι έκυρίευσαν έπίσης κατά τήν 
Τσάξ ν. ο

— Ό μετύ πάσης έπιμελείας, κοσμιότητος καί χρηστοήθει
ας τάς σπουδις αύτοϋ τακτικότατα έν τοΐς ενταύθα παιδευ- 
τηρίοις διαπεραιώσας, καί τά νομικά ιδίως έν τω ΙΙανε-ιστη- 
μίω Όθωνος παιδευθείς, κύριος Γεώργιος Στεφάνου Φιλιππί
δης ’Αθηναίος, άνεκηρυχθη άρτι διδάκτωρ τής ρηθείσας επι
στήμης, δούς λαμπράς εξετάσεις ένώπιον τοΰ συλλόγου τών 
αρμοδίων καθηγητών. Συγχαίρομεν τή ήμετέρφ Ηατρίδι άπο- 
λαυούαη όσημέραι νέους κε-οσμημένους παιδία καί αρετή, ών 
έν τοΐς ποώτοις καταλεκτέος έστίν ό περί ού ή σημείωσις αυ
τή χρηστός Κ. Γ. Σ. Φιλιππίδης- τήν μετριοφροσύνην δ’ αύτοϋ 
υπηρετοϋντε; περιοριζόμεθα είς τά ολίγα ταύτα, άντί πολλών 
ών άξιος πάντως έστίν.

—οοο —
ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΝ.

Ποιηθεί; ύπό τοΰ έν Καλάμκι; Διδασκάλου Κ. ’Αδαμάντιου Τωαννίδου 
Χαΐρε, γή, εΰαγγελίζου άνεκλάλητον χαράν
Κατά τήν ημέραν ταύτην τήν μεγάλην καί λαμπράν 
Σήμερον ό ταξιάρχης ούρανόθεν Γαβριήλ 
Άπεστάλη πρός ύαρθένον έ’κγονον τοΰ Ισραήλ. 
»Χαΐρε κεχαριτωμένη, λέγων, ότι ό θεός, 
»Έν τή μήτρα σου σαρκοΰται, γίνεται νΰν σός υιός. 

Ο έν οΰρανοΐς άμήτωρ νΰν άπατωρ έν τή γή 
Γεννηθήσετ’έκ γασ-ρνς σου, αειπάρθενε, αγνή. 

Σήμερον α’. προφητεία·. έκπληροΰνται ακριβώς, 
Μυστηρίων τοΰ μεγίστου τελούμενου εύλαβώς. 
Σήμερον σάρκα λαμβάνει άνθρωπίνην ό θεός, 
Καί ό άνθρωπος λυτροΰται, ών τό πριν αμαρτωλός. 
Κατά τήν αύτήν ημέραν ή σημαία τοΰ σταυρού 
Άνυψώθ’ εις τήν Ελλάδα κατά τρομερού έχθροϋ. 
Κ’ εως χθες ό "Ελλην δούλος, ώς έ:, ύπνου έγερθεΐς 
Σήμερον διεκηρύχθη ανεξάρτητος ευθύς.

ι "Οθεν και πανηγυρίζει προθυμότατα αύτήν,
Ταπεινώς καβικετεύων τόν τών όλων ποιητήν, 
θεέ, ένωσον καί σώσον τόν λαόν σου τόν πιστόν 
Ύπό ενα βασιλέα Όθωνα τόν έκλεκτόν 
Άλλον μέγαν Κωνσταντίνον νΰν άνάδειξον αύτόν, 
Κληρονόμον τών έκεινοο και τοΐς πάσι σεβαστόν.

Έν Καλάμαις. τήν 35 Μαρτίου. 185ί.
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