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ΔΑΚΙΑ-ΕΛΛΑΣ 
’Εμπορική κρίσις έν τή άγορα μας 

(ί)ζ καί έν ταΐς άγοραΐς Βραΐλας, Γα- 
λαζίου, Γεοιργέβου· απραξία εις τούς 
τής μεσαίας τάξεως έμπόρους χαι έμ- 
πορομεσίτας* πενία εις τήν κατυιτέραν 
κλάσιν· επαιτεία είς τά δύσμοιρα τών 
πολιτικών περιπετειών θύματα· Ιλλει- 
ψις μέσων ώς καί ε?ς αύτούς τούς 
άγρότας χαί έργάτας: Ιδού ό οικονο
μολογικές πίνας τοΰ Κράτους. Έχθεσις 
δέ τις του πpqiyJv προξένου τής ’Αγ
γλίας Κ. Green παριστα αύτόν ζοφε
ρόν διά τούς έφεξής λόγους;

«Τό Ταμείον τοΰ Κράτους· παρου
σιάζει έλλειμμα 27  έκατομμυρια φρ. 
χρήζει δέ ετι 8  έκατομ. πρός ίσοστά- 
θμισιν τών οικονομικών, ήτοι 3 5  έ
κατομ.
«Το όημόόιον χρέος αναβαΐνονιΐς 161,104,775 fr. 
βνππάγα τ α ς  ίφι(ής χατ’ ft O f  τύχπς:

Jia TO ddytiov τον 64 <t(/. 2,061,000i n i  14 ίτη
67 » 3,050,600 » 16 -

Σ ιό η ρ ό ά ρ .  B«X»I>. —  refiipy. » 2 ,010 ,000  » 8 »
r i i p v f a t  .  1 ,414,000 » 7 ·

'E »r,x «  . . . . . .  .  8,000,000 · 18’/,.
X p io f μη  πάγιο ι·  .  1,000,000

Ή το ι Ό ).ι* ό ν  ΐ ν . 17,535,600

Πρός έλάττωσιν τοΰ γενικοΰ χρέους 
κατά 1 ι/2 έκατομ. φρ. παρουσιάσθη- 
σάν τινες κεφαλαιούχοι.»

Έκτός λοιπο')ν τραπεζο">ν τινων εμ
πορικών <ί>ς τής Banque Roumaine, 
ήτις διατηρείται μάλλον δι’ αγγλικών 
κεφαλαίων, τής Banque de Braila, 
ήτις· έπλήρωσεν άνά 8 τοΐς °/0 χ Ρ̂“ 
δος, τοΰ Credit Foncier Roumain, δι- 
δδντος 7 τοΐς °/0 έντός τοΰ Κράτους 
και 2 ι/% τοΐς °/0 έν τ ψ  έςωτερικψ, 
τής Societe Assigur. Dacia, ής αί 
πράξεις άνέβησαν ε ί ς ’7 1 5  έντός τριη
μέρου, οί λοιποί έμποριχοΐ οΓκοι μέχρι 
τής νέας είσοδείας κάπως διατελοΰσιν 
είς μεγάλη ν απραξίαν πρό τ.νο>ν έβδο- 
μάδο>ν.

— Γήν 8-ην ’Ιουλίου καί πάλιν 
συνήλθον οί πιστοιταί πρός συμβιβα
σμόν μετά τοΰ Κ. Γ. Βλαστοΰ ή 'Έ-

ΕΙΙΙΦΥΛΛΙΕ
Έφεοπερ'ις περ'ι Αίγυπτου χαι τοΰ Σουεζιχοΰ 

Λειβήϋρ ου.
{άπαγγελ&εϊσα έν τώ Ά&ψαίφ βωμουνίστί) 

(υπό Θωμά Α. Πασχίδου).
(Τδέ Αρ. 9).

Τψ Μ εγαλοφυή Κυρίψ Φερό. ό'ε Λεσαεφ.
Είς Α ίγυπτον, 

«Δράττομαι τ ή ί εδχαιρίαί οπως καί άπ’ βύ- 
Οίΐαί σοι δείξω τό άπειρον σέβα» χαί τήν ευγνω
μοσύνην μου παραπέμπων σοι τό λογίδριον τοΰτο 
έν τφ  όποι'φ έκφράζω τους πόδουί τή ί Έ λ-  
λα'δος μοο, χαί τό δποϊον είς τόν {οχυρόν Αύ- 
τοχρβτορα τ ή ί ισχυράί χαί γενναίαί Γολλιοί 
μου αφιέρωσα, έπιχαλουμενοί τήν ίσχυράν ά{>- 
£ωγήν του ώ ί Προστάτου τών ’Εθνικοτήτων καί 
τών άδυνάτων άντιλήπτοροί.

Nat. απέναντι σου, ω Λεοοεφ, ποΓοί δύναται 
να χρατησίβ τοί)ί παλμοΰί τήί καρδίαί του;

Τό ινδοξον ονομά' σου γλυχοπνέον, ώ ί εΰφρό-

νοισιν μεταξύ αύτών ένώπιον τοΰ Συν- 
δικείου (Syndicat)' έν τούτοις ό Κ. 
Βλαστός παρουσίασεν άναφοράν ύπό 17  
πιστωτών έξαιτούμενος αναβολήν, ένώ 
ήμεΐς έπιστεύομεν δτι ήθελε παρου
σιάσει, ώς έλέγετο, έγγυητήν ύπέρ 
πληρωμής εστω καί 8 5  τοΐς °/#, έπί 
15  μήνας, δχοις εύχαρίστως παρεδέ- 
χθημεν οί πλεΐστοι ?να είσέλθωμεν 
εις συμβιβασμόν, διότί τό Συμβιβα- 
στήριον (le Concordat), καθ’ ήμάς, 
δύναται νά παρουσιάση πλειότερα έ- 
χέγγυα είς τούς πιστωτάς ή τό ‘Ενω- 
τήριον (l’Acte d’Union). ’Επειδή δμο>ς 
δέν ύπήρχε πλειονοψηφία, ό δικαστι
κός έπίτροπος (le ju ge Commissaire) 
έκήρυξε τό ‘Ενωτήριον. "Ίδωμεν.

—  Ό Γαριβάλδης επεμψεν έχ Κα- 
πρέρας τήν έπομένην έπιστολήν τ φ  
στρατηγψ Βορδώνη διά τήν πενταχο- 
σαετηρ/δα τοΰ ΙΙετράρχου.

Καπρέρ^, 1 Ιουλίου 1 8 7 4 .  
’Ακριβέ μοι στρατηγέ.
De rivi inferno (Roma) un gran miracol Sa 
Se CRlSTO teco alliue non g'adire.

εχουσι οιαδόχους αθλίους τούς πυγμαίους 
δσοι σήμερον έπάγουσ*. τήν δυστυχίαν 
τής άνθρωπότητος.

α Evomov δμως τοιν ένδοξων τού- 
το>ν προδρόμων τής άνθρωπίνης έ- 
λευθερίας καί μετά τούτων δυνάμεθα 
εικότως Τνα ταςο^μεν τόν άοιδόν τής 
Λαύρας καί νά παγκόσωμεν , ύπό 
τούς οιωνούς αύτοΰ, ώς άντίθεσιν τοΰ 
κληρικισμοΰ, „τήν άδέλφιξιντών λαών» 
έξόχο ς̂ δέ τόν άδελφισμόν τής Γαλ
λίας καί Ιταλίας, προορισμένων ?να 
βαδίσωσιν όμοΰ έπί τήν ίδόν τοΰ έκ- 
πολιτισμοΰ.»

G. G aribaldi.

—  ‘Η ή μιεπίσημος “Ίρις·» χαί τοι 
δέν συμμερίζεται τήν περί παύσεως 
Προξενικής διχαιοδοσίας έν χρόνφ, ούχ 
ήττον δμυ>ς ακατ’ αρχήν» εΓναι σύμφο>- 
νος τ ψ  «Δεκεβάλψ.»

«Οί μεγαλοπρεπείς οΰτοι στίχοι του 
μ?γάλου ποιητοΰ τής· Βωκλούσης δει- 
κνύουσι τόν αντικληρικόν χαρακτήρα 
τοΰ αθανάτου αύτοΰ δαιμόνιου.

«Ό Πετράρχης, ο>ς ό Αάντης, ά- 
ναμφιβόλως, είναι εις τών ισχυρών έκ 
βάθρων σκαπανέων τοΰ τερατώδους 
κτιρίου τής δεισιδαιμονίας, είς εποχήν 
καθ’ ήν έξετασταί παντοίων ταγμάτων 
έτροχίαζον τήν άνθρωπίνην σάρκα μετά 
τοσούτου ζήλο*.», οΐον ήδύναντο εχειν 
οί άνθρωποφάγοι το'»ν Καραΐβων νή
σοι ν.

«Οί έτοιμάσαντες· τήν μεγάλη ν γαλ
λικήν έπανάστασιν άνδρες, είς ους ό 
κόσμος όφείλει τήν άθάνατον διακή- 
ρυξιν τών δικαιωμάτο>ν τοΰ ανθρώπου 
Βολταΐροι, Διδερότοι, Άλεμπέρτοι καί 
άπασα ή τών γιγάντοιν πλειάς ήθε- 
λον έρυθριάσει βεβαίοις, εί εβλεπον δτι

ΑΝΑΤΟΛΗ-ΕΛΛΑΣ.

«Δημοσίδύομεν ώδε δύο πσουδαιόχαια άρ
θρα, tuv τΑ ττρώτον §ν6;  διτΐλωμ^του ”Αγ- 
γλου, συμφωνοϋντο; καθ’ δλοκληρίαν τψ" έκ 
Παρισίων ήμετέρω σπουδαίψ φίλω, τό δ’Ι- 
τερον διπλωμάτου "Ελληνος, δςτις άνέγνω τά 
ίρθρα «τοΰ Δεκ&βάλου», τοΰ τήν ίααρ^(αν 
χαί ισοπολιτείαν άμφοτέρων τών ζωτικών 
στοιχείων σ^μβουλεύοντος.

‘Η 'Αγγλία xal ή  ιΡα>σσία.

’Αληθεύει πλέον δτι μεταςυ Λονδίνου καί 
ΙΙετρουπόλεως δέν ήδυνήθη Τνα έπέλθη συ- 
νεννδησις Ιπί τών της Κεντρικής ’Ασίας πραγ- 
ματων. Ιό Βρεταννικόν ‘Υποοργεΐον διεκή- 
ρυξεν δτι ούδεμία γίνεται συνθήκη είς τό 
μέλλον, καί δτι έκάτερον Άνακτοβούλιον άς 
φυλάξη τοϋ λοιποΰ τήν ένεστώσαν ήν κατέ
χει θέσιν. Τό «Καμπινέτο» Δισραέλη κα
τηγορεί τοΰ τής Πετρουπόλεως επειδή ήθέ- 
τησε τόν λόγον ένώ τφ~ υπεσχέθη δτι θ’ά- 
πεσύρετο τής Κίβας, χαι ώς έκ τούτου ή 
αγγλική Κυβέρνησις άποκρουει παν σχέδιον 
συμβιβασμού τή” ‘Ρωσσίφ είς τοΰτο τό μέρος 
τής ’Ασίας.

Επικρατεί δέ γνώμη είς τούς έπισήμους

συνοί αυρα Ζέφυρου πέριξ δληί τήί ύφηλιου 
ζωογονεί τουί βροτοΰί, προμηνυον τή άνΟρω- 
ποτητι πάσ )̂ τόν χρυσοΰν έχεΐνον αίώνα τών 
παναρχαίων χρόνων!

Ή χρυσή άξίνη σου, ώ ά'ριστε Λεσσεφ, ψ\.ς 
-Λ ρείθρα τοΰ ιΜωϋσέωί έπιχύνει εΐς τήν Με
σόγειόν, χαί ήτΐί τοΰ Ουρανίου Κράτουί τάί 
σπανιότηταί άποχαθιστ^ δσονουπω xotvdi εΐς 
τουί απογονουί τοΰ Ίαφεί), Ισεται αι’ωνία 4ΐ ί  αί 
Πυραμίδεί αυται τών Φαραώ!

Αλλά φεΰ! αί Πυραμίδες αυται, α’ίτινεί άχρι 
τοΰδε Ιφερον έπί τών εόρέων ώμων των, μετά 
τοσηί ύπερηφανείαί, τήν βαρύτητα χαί τό με- 
γαλειον τεσσαραχοντα δλων αιώνων άκαμπτοι 
χαί άλυγιστοι, χαί aftivei εβλεπον μετ’ άλα- 
ζονείαί χαί περιφρονήσεωί παν εργον άνί)ρώπινον: 

αι Πυραμίδεί, λέγω, αυται κλίνουν σήμερον 
φεΰ! την άλαζόνα κεφαλήν των άπέναντι τήί 
τερατουργοΰ αυλαχόί σου χαί τήν όφρυν των τε- 
ταπεινωμένην μετά Οάμβουί Οεωροΰσιν!

Οι 1 ιτάνεί τήί αρχαιότητοί μέ τόν ουρανόν 
έριζοντες έξεσφενδόνιζον τά ορη δπωί τόν άδα- 
μάντινον τοΰ Κρονίδου θρόνον κατασυντρίψωσιν

άλλά τό φριχτόν σχήπτρον τοΰ ΓΙοσειδώνοί τό 
έσεβάσΟησαν: — Συ δέ αδθαδεστεροί έχείνων, 
τή στιβαρά χειρι σου τήν θαλασσοχράτειραν 
τρίαιναν τήί δεξίάί του άρπάσαί, τουί δρυμώναί 
χαί τάί φάραγγαί « ί; πέλαγη μεταποιεΐί, χαί τήν 
υδρόγειον μεταβάλλει ώ ί χομήτηί οϋρανομήχηί, 
τήν άθάνατον ίδέαν τών άθανά'των άλλ’ οδχί χαί 
ώ ί σε άχαταβλήτων Ναχάων χαί ΓΙτολεμαίων 
άθανατίζων ζωοποιεΐί, πραγματιών χρησίμωί χαί 
τελεσφόρωί Ιν γεγονόί ιστορικόν άναδείξαί!

Οί αθλοι τοΰ ‘Ηραχλέουί Sv μικρόν έπισόδειον 
ίσονται τή μεγαλουργφ διανοίγ σου, ώ παγκόσμιε 
Εϋεργέτα!

Αν δ Άρχιμήδηί έχεινοί έπί ^οσοΰτον αύδα- 
δίασεν, ώστε τήν Ιφαΐραν ολόκληρον διενοήθη 
νά τήν χινήση, σΰ όχι όλιγώτερον αδθα'δηί, τά 
αχανή στέρνα τηί εί» τεμά/ια διατέμνων, ήθέ- 
λησαί να δβίξ'Οί οτι τό ήμισυ αύτήί μετεχίνησαί, 
χαί τό χαιώρθωσεί θαυμασίωί!

Α! μέχρι τοΰδε ένεχαυχώμην δτι μόνη ή 
θαυματοφόροί μήτρα τήί Έλλάδοί γενν^ τέρατα 
καταπληττοντα τόν Κόσμον μέ τό έξαίσιον πνεΰμά 
των· άλλά καί ή εδγενήί βλέπω μήτρα τήί Γαλ-

κύκλους μας δτι ή χορηγηθεΓσα ύπό τής 
‘Ρωσσίας προστασία είς τούς έμπόρους τής 
έθνικότητός της είναι πρόφασις μελλόντων 
σχεδίων κατακτήσεως. Ε?ν άληθές δτι ή Βρε- 
ταννική Αυλή δέν άπήλπισε τοΰ ίδεΓν τάχιον 
ή βράδιον τήν δπό τής ‘Ρωσσικής Αυλής 
έκκένωσιν τής Κίβας- μεθ’ολα ταΰτα δέν 
πάρα φοβείται τήν κατοχήν αυτήν, έπειδή 
βλέπει δτι ή διοίκησες τής Κεντρικής Άσίας 
στοιχίζει βαρέα είς τήν ‘Ρωσσίαν χωρίς νά 
ισοστάθμιση κάν τό κέρδος μέ τάς δαπάνας.

Ά φ ’ ένός ή ’Αγγλική Κυβέρνησις έξακο- 
λουθεΐ τά δχυρώματα έπί τών δρίιον τής 
’Ινδίας· είναι δέ άρκβτά πλουσία ώςτε νά 
μισθοφορήση, έν ώρα άνάγκης, τούς γειτο
νικούς λαούς καί μάλιστα τούς ’Αφγανούς. 
Ό άντιβασιλεύς τής ’Ινδία; είναι δ καλλί
τερος φίλος μέ τόν Έμίρην τοΰ Καβούλ, 
αί σχέσεις των μάλιστα είναι αί πλέον Εγ
κάρδιοι· ‘Ως πρός τήν Περσίαν γνωστόν δτι 
ή πολιτική τοΰ Σάχου τόγε νΰν είναι δλως 
εύνοϊκή τή  Άγγλίηε. Έν ένΐ λόγψ, αί στρα- 
τιωτικαί προετοιμασίαι, τά Οχυρωματικά έργα 
καί αί συμμαχίαι τοΐς έντοπίοις πρίγκιψι είναι 
φύσεως τοιαυτης ώςτε ή ’Αγγλία κατ’ούδέν 
έχει νά φοβήται σχέδια κατακτητικά, δικαίως 
ή άδίκως, αποδιδόμενα τη~ ‘Ρωσσί^.

Ά φ ’ £τίρπυ, αΐ αχέσευ της ‘Ρωσσία: καϊ 
τής Κίνας περιπλέκονται βαθμηδόν. Έν Κίνα, 
ή άγγλική πολιτική, έναντία τή ήν άκολου- 
θεΐ είς τήν Κεντρικήν ’Ασίαν, κλίνει νά ό- 
ρέξτβ χεΐρα μάλλον ή νά πολεμήση τή ‘Ρωσ- 
σία. Τό μέλλον θέατρον τών άνδραγαθημά- 
των καί τών άντιζηλιών τής ’Αγγλίας, τής 
‘Ρωσσίας καί τών ‘Ηνωμένων Κρατών, θά 
ηναι δ Ειρηνικός Ωκεανός. Τό μέγα έκπο- 
λιτιστικον κίνημα τρέπεται βαθμηδόν πρός 
τό μέρος τοΰτο, καί εμπλέκει τήν πτώσιν 
τοΰ I ενικοΰ Κράτους, δπερ είναι πάρα μέγα 
καί παρα σαθρόν ώςτε νά μή διΐδη τήν ά- 
ποσύνθεσιν ή τόν διαμελισμόν του. Ίσως 
μαλιστα ή Κίνα θά ηναι τό μόνον δριον, 
Ινθα έσται έφικτή προσέγγισίς τις μεταξύ 
τής ’Αγγλίας καί τής ‘Ρωσσίας.

‘H συμψά ίω σις των χριστιανών πρός τους 
όθωμανούς.

Ές άλληλογραφίος τής 7 (19) ’Ιουνίου 
έ. ϊ .  έκ Τούλτσης πρός τήν έν Βραΐλα ! -  
φημερίδα «Συλλόγους» μανθάνομεν άσμενοι, 
δτι έν Τούλτση ίσημέραι προάγεται ή συμ-

λιάί μου, ή χρυσή αυτη κογχυλη, εδωσβ ττρ 
Κτίσει Ινα τοσοΰτον μέγαν χαί πολύτιμον μαρ
γαρίτην !

Βιαζομενοί παύω, ώ Αεσσεφ, διότι έπαναστατεΓί 
τοσοΰτον σφοδρώί τήν χαρδίαν μου τήν στιγμήν 
ταύτην, ώστε ή χειρ τρέμουσα άπό τά» δονήσεΐί 
δεν δύναται νά προχωρήσ ,̂ καί διά τοΰτο δέν 
σοι είπα πολλοστόν τι μέροί άπό δσα ήθελα χαί 
δσα άξίζεΐί.

Αλλ’ αί εΰχαί τών έθνών άγγελοι φύλαχεί νά 
σοι γενωσιν, ώ Θεσπέσιε Άνερ, Γνα ίδηί έστεμ- 
μένον μετά τήί ποθουμένηί έπιτυχίαί τό γιγαν- 
τώδεί χαί κοσμοσωτήριον τοΰτο Ίργον σου.

Ή μήτηρ τοΰ ’Αρχιμήδουί, πρωτεύουσα τψ' 
ένθουσιασμψ χαί τή ευγνωμοσύνη, θέλει σοι πλέξει 
μέ τά ί κρινοειδεΐί χαί άάπτουί χεΐράί τηί στέ
φανον αμαράντινον άπό τά εύωδέστερα άνθη τοΰ 
Παρνασσού τηί διά νά χοσμήση τήν θείαν σου 
κεφαλήν!

Οί δε δμοφυλοι μου, ο?τινε» άφωσιωμένοι σοι 
περισσότερόν ΐσωί δλων τών άλλων τών υπό τάί 
διαταγάί σου εργαζομένων, χαί πρό» οδ» μέ διαχε- 
χριμενην πατρικήν στοργήν προσηνέχθη» πάντοτ'·



φιλίωσις χών ‘Ελλήνων καί Τούρκων. ‘Η τοΰ 
’Ανατολικού ζητήματος λύσις σκοπόν εχει 
τήν πραγμάτωσιν της έλευθερίας έν τη Τουρ
κική πολιτεία καί τής ίσόχηχος τών δικαιω
μάτων έν τοΓς διαφόροις λαοΐς τής Τουρκι
κής πολιτείας, έπομένους τήν άδελφοποίησιν 
τών μελών τής πολιτείας χαυιης. Ο σκοπός 
βιναι ίερός καί πρέπει νά ή σεβαστός παρ 
Έ λ λ η σ ίτ ε  καί Τούρκοις, καί πάσι τοΐς αλ- 
λοις λαοΐς, πάντες δέ πρέπει νά έργάζωνται 
καί μελετώσι καί ιδία καί κοινή περί τοΰ 
σκοπιμωτέρου τρόπου^ οι’ ου δύναται νά κα
τορθωτή δ άγαθός ούτος καί κοινή ώφέλι- 
μος σκοπός. ’Επί μακρόν χρόνον έπισχευθη, 
δτι ή τοΰ σκοποΰ τούτου πραγμα'χωσις δύ- 
ναται γενέσ&αι μόνον οιά τής βία καιΐυπο- 
τάςεως τών μωαμεθανών υπό τους χριστια
νούς- πολλαί δέ πολλάκις άπόπειραι γενό- 
μεναι ήστόχησαν τοΰ σκοποΰ, οιότι καχα τής 
βίας άνχεχάχθη ή βία, ή ύλική δέ δύναμις 
τών χρισχιανών δέν ήν κρείσσων χής χών 
μωαμεθανών. Καί δυναχή οέ εί ήν ή δια 
τοΰ πολέμου καί χής καχακχήσεως έπίλυσις 
τοΰ ζητήματος, φευκχέα εΓναι, ώς άσυμφο- 
ρος, διόχι λίαν δλεθρία πασιν άποβήσεχαι 
τοΐς λαοΐς καί δαπάνης χρημάτων οεΐχαι 
μεγίσχης καί αίμάχων παμπόλλων. Οΰχε οε 
ή ‘Ελλάς καχώρθωσε ν’άναδειχθή πρόχυπον 
έν χη Άναχολή' βασίλειον άγαδής διοικη- 
σεως καί ευδαιμονίας, Τνα προσελκυσ/j πρός 
ίαυχήν τούς λαούς της  Άναχολης. Ή  ίσχο- 
ρία δέ διδάσκει ήμάς πώ ς έλυθη άλλοχε το 
Άναχολικόν ζήχημα έν χη~ καχά χήν ’Ανα
τολήν ‘Ρωμαϊκή αύχοκραχορία διά χής βα
θμιαίας συμφιλιώσεως καί συγχωνευσεως χών 
‘Ελλήνων καί ‘Ρωμαίων είς ουδεχερόν χι 
μίγμα, δπερ έκλήθη Βυζανχινόν έθνος, έςελ- 
ληνισθέν τά πολλά βραδιον και μαλισχα επι 
τής βαρβάρου έπΟχής χής Γουρκοκραχίας. 
Πολλοί τών Τούρκων Ιχουσι κοινήν τήν κα
ταγωγήν πρός τούς "Ελληνας και τους άλ
λους λαούς τής ’Ανατολής, άπόγονοι δνχες 
ix παχρός ή μηχρός ή καί παχρόθεν καί 
μητρόθεν χρισχιανών διά βίας τουρκισθέντων 
ουχοι δέ συνεκεράσθησαν μεχά χών ε ; Α- 
αίας έπιδραμόντων άλλά και άν υποτεθη 
(δπερ άδύνατον ή τουλάχιστον παντη απί- 
θανον), δχι ύπάρχουσι καί τινες Γοΰρκοι ά- 
μιγεΐς τήν καταγωγήν, καί ουτυΐ οιά ':ής έπί 
4— 5 Ικατονταετηρίδας έγκληματίσεως προ- 
σεκτήσαντο τάς ιδιότητας τών προκχητορων 
χρισχιανικών λαών. ‘Ο χρόνος λοιπόν Ιπεχέ- 
λεσε χό μέγισχον μέρος χοΰ ίργου τής ά- 
δελφοποιήσεως τών λαών τής Ανατολής 
άπόκειχαι δέ χη διανοητική καί ηθική άνα- 
πτυζει νά έπιχελέση χό λοιπόν τοϋ Ιργου, 
διδάσχουσα πάνχας τούς λαούς δτι είσί παν- 
τες άνθρωποι, ίσα καχα χό φυσικόν Οικαιον 
Ιχοντες δικαιώματα. "Οταν περι τουτου πει- 
σθώσι καί οί δυνάσται (διότι οί δυναστευό
μενοι συνοίδασι βεβαίως τοΰτο ενεκα τής κα- 
ταπιέσεως) καί μεταβάλωσιν είς δετόν τόν 
φυσικόν νόμον, τό ζήτημα έπιλυεται, οί διά
φοροι λαοί έν δμονδία καί άγαπη κοινοπρακ- 
τοΰντες κτήσονται ευημερίαν καί ευδαιμονίαν

καί τόπον πρδς άνοικοδόμησιν ναοΰ αύτοΐς δωρή- 
σας, χαί παντοίας άλλας εδεργεσιας ποιηαας, δί 
δπερ χαι απαν τδ Πανελλήνιον αέ ευγνωμονεί- οί 
δμογενεΐς μου, λέγω, Ελληνες, χυκνοι τή; με
γαλοπρεπούς διώρυγάς σου, θέλουν διασαλπίζει 
χαθ’ απαντα τά Κράτη τών δδάτων τήν άπειρον 
δόξαν οου !

Σύγγνωθι μοι, πρδς Θεοΰ, ω ευγενές Γαλλε! 
άν δπερεπήδησα τά συνήθη δρια μιας έπιοτολής, 
μή δυνηθείς νά χρατήσω τους παλμούς τής χαρ- 
διας μου.

Είοαι αρκετά μεγάλος διά νά συγχωρής!
Διαμένω μέ άπειρον σέβας καί υπόκλισιν,
Βουχουρέστιον Ό άφωσιωμενος δούλος σου 

τή '/, 3 Σεπτεμβρίου 1866. Νιχόλαος Αντυπας.

‘Ως πρδς δέ τήν άρχαίαν Διούπολιν των έκα- 
τομπυλων Θηβών, D iospolis magna, ής τά έ- 
ρείπια περικλείουσι 3G χιλιόμετρα, κειμενην 620 
χιλιόμετρα μακράν του Κάιρου, περιορίζομαι ει- 
πεΐν βτι αί γενόμεναι έκεΐσε άνασκαφαι ώς καί 
έν ’Ασσυρία θεμελιοΰαι τήν γνησιότητα τών 
πιριγραφών τοΰ ‘Ηροδότου, του Διοδώροο Σι-

έπί αιώνας άγνωστον έν τή Τουρκική έπΐ- 
κρατεία- ό χρόνος δέ καί ή παιδεία θελου- 
οιν έςακολουθήσει τό Ιργον τής κατεργασίας 
τών γνώσεων καί βαθμηδόν θέλουσιν r£ρει 
τούς λαούς από χαμαιζήλων θρησκευτικών 
διχονοιών καί διαιρέσεων.

Ιδού λύσις άγαθή κοινή μέν ωφέλιμος, 
άνεπιδεής δ’αίματηρών θυσιών, χρόνου μό
νον δεομένη. ’Εκθύμως ευχόμεθα, Τνα οί 
λαοί τής ’Ανατολής καταλείποντες τάς μω- 
ράς διχονοίας καί έριδας, είς δς έχθροί έ- 
πίβουλοι έποφθαλμιώντες τήν κτήσιν τών χω 
ρών αυτών ώθοΰσιν αύτούς, έργασθώσι κοι
νώς πρός κατόρθωσιν τοΰ άγαθου σκοποΰ 
τής άδελφοποιήσεως καί έςισώσεως πάντων 
τών μελών τής Τουρκικής πολιτείας.

Ί ίφημ . «Βουλή,»
 --------

Σ π ο υ δ α ία .

—  Διά τό ζήτημα τών Σποραδών ά- 
πεστάλησαν έκ τής νήσου Σίμης οι Κ-οι 
Κιραμόπουλος, Περίδης καί Χατζή Χρηστός 
δπως μετριάσωσι τό έπιβληθέν είς τά Δ ω 
δεκάνησα τελωνιακόν σύστημα, έναντίον χών 
φιρμανίων τοΰ Σουλτάν Σουλείμαν και πάν
των τών χορηγηθεντων αυτοΓς δικαιωμάτων, 
άτινα άπό τοΰ 1869 βαθμηδόν τοΐς ά- 
φαιροΰνχαι.

—  ‘0  Κ. ’Ιωσήφ L a p ie r r e , άρχαΐος 
δικασχής εν Κωνσχανχινουπόλει, άποδίδωσι 
χόν έν Βαλατά φόνον τοΰ έλληνόπαιδος είς 
κύνα λυσσαλέως δήςασαν τό παιδίον, δπερ 
έπείραζε τούς σκύμνους της. « S i  non e 
v e ro , e ben  tro v a to »  λέγει παροιμία τις 
’Ιταλική. Πώς δμως συμβιβάζεται δ φόνος 
τω" πνιγμω '-, άδηλον  καί χ ρ υφ ιο ν !

— Ό ένσκήψας λοιμός είς Βαγδάτ (Βα- 
βυλών) Ιπαυσε πρό ένός περίπου μηνός.

— ’Εκτός τής σιτοδείας καί τών επι
δημιών, αΤτινες μαστίζουσι τήν δύσμοιρον 
’Ανατολήν, έςερράγησαν ήδη καί πλεΐσται 
πυρκαϊαί. ’Επικαλούμεθα καί ήμεΐς τήν συμ
πάθειαν υπέρ τών δεινοπαθούντων Τενεδίων 
καί Γαλατίων, άνακηρύττοντες ευεργέτην τής 
Τενέδου τόν Μητροπολίτην τής Μιτυλήνης 
διά τήν έ ; ίδίων του γενομένην προσφοράν 
δισχιλίων όκάδων παςιμαδίου.

—  Αί έλαΐαι έφέτος προαγγέλονται άφ 
θονοι, καί τούτου Ινεκα έ-έπεσον τά έλαιό- 
λαδα· άπ’ έναντίας τά σιτηρά ούχί χόσω 
ευάρεστα και εύθηνά έν Σμύρνη καί είς 
πολλά χής Μικράς ’Ασίας μέρη,

—  Έκ χών μέχρι χοΰδε γενομένων ά 
νασκαφών μειαζύ Δαμασκοΰ και Ιίαλμυρας 
άνεκαλύφθησαν έρείπια έκχεχαμένα έ.ιί γη 
λόφου χινός , ύφ ’ δ κεΐχαι δπόγειον, ου οί 
τοΐγοί είσι κεκαλυμμένοι Έλληνικαΐς έπιγρα- 
φαΐς δισχιλίων περίπου έχών.

— Μεχαςύ Γαλλίας καί ’Αμερικής καχηρ- 
γήθη ή χοΰ διαβαχηρίου διαχύπωσις. Τοΰ 
Αοιπον οί πολΐχαι ’Αμερικανοί Ισονχαι έλεύ- 
θεροι νά είσδύσωσιν είς χό 1 αλλικόν εοαφος 
καί περιφέρωνχαι έπί τή  άπλή· διαδηλώσει 
του όνόμαχός χων καί χής έθνόχηχος καί

χελιώτου χαί τοδ Στράβωνος, τών εδχλεών τού
των αετών τής ιστορίας, ώς καί τήν άληθεπειαν 
τής ‘Ιερας Βίβλου έπί τοΰ Θέματος τής Αίγυπτου. 
Πλήθος Σφιγγών, άπειράριθμοι οτήλαι, θυσιαοτή- 
ρια, άγάλματα, προπύλαια, πυλο,νες καί Ιτεραι 
τεράστιοι περιέργεια* ρχηματιζουοι την σπου- 
δαιοτέραν αρχαιολογικήν μελέτην, κα! απορώ 
διατί κυβέρνησις πατριωτική δέν έμερίμνησεν ά- 
ποστεΐλαι έκεΐ άξιον αντιπρόσωπον οό μόνον διά 
τήν αρχαιολογικήν έπιστήμην, δπως Ιγραφον 
πλειστάκις τή άξιοτίμφ Συντάςει τοΰ ΨουμΟυνου, , 
ώς καί τψ διοικητικψ Συμβουλίψ τήί αυτοΰ ‘1ψ. 
τοΰ Καρόλου, Ϊνα όπερασπίσωνται τήν ρωμυνιχήν 
ΈΘνικότηca συνεχώς παραγνωρισθεΐσαν έν έκεί- 
νοις τοΐς μερεσι,

Τά μάλλον διακεκριμένα ?ών β/)βών μνημεία 
είσιν δ ναδς τοΰ Λοΰξορ, δ ναδς τοΰ Γκουρναχ, 
ένθα κεΐται καί δ τάφος τοΰ μεγάλου Σεσώστρι- 
δος, τοΰ είσβαλόντος είς Δακίαν, κατόπιν τής 
είοελεόσεως τών Σκυθών καί τών Κιμμεριων 
(καίτοι ό Πολύβιος μετά τοΰ Στράβωνος δέν 
συμφωνοΰσι τψ ‘Ηροδότψ καί Διοδώρψ οπ’ αύτην 
τήν Ιποψιν), δ δψηλδς καί ήχηρδί Κολοσσός

έπί μόνη τη~ έπιφυλάςει, ήτις έπεβλήθη 
καί είς άλΑας χώρας, δχι οι δδοιποροΰνχες 
δφείλουν Τνα παράσχωσιν, έν καιρω~ έκζη- 
χήσεως άσχυνομικής, χήν δικαιολόγησιν τής 
χαύχότηχος καί έθνόχητός χών δι οίουδή- 
ποχε τίτλου.

— ΐό  Άνακτοβούλιον τής Βασιγκχώνος 
έπεφόρχισε χόν πρεσβευχήν αύχοΰ Κ. Κού- 
σιγκ Τνα βιάση τήν Ισπανικήν κυβέρνησιν 
πρός ίκανοποίησιν χών ’Αμερικανικών οικο
γενειών, δσαι έφονεύθησαν άδίκως έπί χου 
άχμ. «Βιργίνιους·» χοΰχ’αύχό εΓ.ραξε καί ή 
’Αγγλία.

— Μεχαςύ χών Δημοκραχιών χής Χαΐχί]ς 
καί χοΰ ‘Αγίου Δομενίκου συνομολογεΐχαι 6- 
σονούπω συνθήκη φιλική κανονίζουσα χήν 
μεχαςύ αύχών εκκρεμή πολεμικήν διαφοράν.

— ‘0  Άρχ. Φραγκίσκος Ζαβιέρος δέ Με- 
ρόδη έκ Βρυξελλών άΓ.εβίωσε καχ' αύχας 
διακαοΰς Ινεκα ζήλου περί χάς ίδίας δαπα- 
ναις άνασκαφάς τής άρχαίας Βασιλικής (B i
s e r ica ) τών ‘Αγίων Μυρέου καί ’Αχιλλίου.

— Μεχαςύ Βελγίου καί Έλβεχίας έκλεί- 
σθη συνθήκη έκ παραδόσεως, άρχομένη άπό
χής 20 Ιουλίου.

— ‘Ο φιλόπαχρις Νίγρας, έκεινοσί οςχις
πρό πολλοϋ διαχελεΐ πρεσβευχής χής Ιχαλίας 
είς Παρισίους, και δςχις διά χής έπικής έ- 
κείνης ω’δής, ήν προσέφερε χή” Ευγενία πρ. 
Αύχοκραχείρα, έπειθανάγκασε τόν Ναπολέονχα 
Τνκ κηρυϊη πόλεμον χή Αυσχρίοι ύπέρ χής 
’Ιταλίας, μεγάλης καί εύρείας ήδη, έπορεύ- 
Οη Τνα άνχιπροσωπεύση χήν Ιχαλίαν είς 
Άβινιών έπί χη~ πενχηκοσαεχηρίδι χοΰ Πε- 
τράρχου. Είθε καί ή ‘Ελλάς νά εΓχε πολ
λούς πρέσβεις ώς χόν Κ. Νίγραν πανχαχοϋ!

— ‘Η Τουρκική Κυβέρνησις διέχα£ε νέαν 
άπογραφήν χών Μουσουλμάνων καί μή Μου
σουλμάνων υπηκόων χης, σκοπούσα Τνα εί- 
σά-η βεβαίως χάς πρό πολλοΰ ύποσχεθείσας 
μεχαρρυθμίσεις· χαίρομίν έπί χω μέχρω τού- 
τω, δπερ 'καί δ «Δεκέβαλος» προόκάλεσε.

(L e M em oria l D iplomatique).
—  Τά « ‘Ημερήσια Νέα» δημοσιεύουσιν 

έπίκλησιν συγκινητικωτάτην ύπό τά στοιχεία 
Γ. Λ. πρός τά «γλυκερά θάλη τής Κύπρι- 
δος,» δσα εύδαιμονοΰσιν εύζωδΰντα είς τήν 
άλλοδαπήν, έπελάθοντο δμως τών συγγενών, 
οΤτινες λιμοκτονοΰσι πρό 4 έχών άνομβρίας 
καί σιχοδείας Ινεκα. Καί ναι μέν προμηνύεχα{ 
έφέχος συγκομιδή δπωσοϋν άφθονος, ούχ 
ήτχον δμως αί καχαμασχίσασαι τήν εύκλεά 
ταύτην τών έρώτων λοιτίδα πληγαί χρήζουσι 
βαλσάμων λίαν ισχυρών.

ΑΤρομεν καί ^μεΐς άπό τής σκοπιάς χής 
Δακίας φωνήν ύπέρ χής σκηπχούχου Νήσου, 
έφ’ ής και άλλα μέν πάνυ άρχαΐα ‘Ελλη- 
νισμοΰ κειμήλια ό πανδαμάχωρ χοό,νος διέ
σωσε, διεφύλαςε δέ καί τήν ύπερκαλλεσχά- 
χην καί άμίμηχον χής « ’Ανάσσης χών Νυμ
φών» Θεομηχορικήν εικόνα «Ή  Παναγία χοΰ 
Κύκκου» καλουμένην, ήχις χέθειχαι έν δρο- 
σοβόλω καί άνθοφύχω Νυμφώνι, Ινθα ναός 
άρχαΐος «χής φιλομμειδοΰς καί πονχογενοΰς» 
Άφροδίχης ήγείρεχο άλλοχε.

Μεμνωνος, τδ Μεμνώνιον καί Ιτεραι θέσεις ένθα 
καθοραται τδ εδρυ πεδίον τών βράχων, τών xot- 
λάδων, τών άπο^ρώγων, τών ναών, μνημείων καί 
ανακτόρων τών άρχαίων Φαραώ, άποτελούντων 
δυο πόλεις, τήν τών νεκρών καί τήν τών ζώντων, 
χωριζομένας διά τοΰ κρυσταλλο^ρύτου ποταμοΰ 
Νείλου:

Ωσαύτως καί ή περιγραφή τοΰ Σεραπείου, ή 
τοΰ Αίγυπτιακοΰ Πανθέου, ενθα έθάπτοντο αί 
βόειαι θεότητες όπδ τδ συμβολικδν δ'νομα Σέρα- 
πις, συντεθειμένον κατά τδν ίερδν καί μέγαν συγ
γραφέα Κλήμεντα, έκ τοΰ Όσιρις καί Απις, καί 
δθί κεΐνται τά άγάλματα τών λαμπρών νομο- 
θετών, τών φιλοσόφων καί ποιητών ‘Ελλήνων, 
ώς τοΰ Πινδάρου, τοΰ Σοφοκλέους, Λυκούργου, 
Πλάτωνος, καί δπόθεν μετεφέρθησαν περίπου 
τών 6 ή 7,000 άγαλματίων, κατατεθειμένων έν 
τοΐς μουσείοις τών Παρισίων καί τοΰ Λονδίνου, 
?τερα δέ τοσαΰτα διηυθετήθησαν έν τψ μουσείψ 
Μπουλάχ έν Καίρψ. ‘Ωσαύτως ή περιγραφή 15 
πυραμίδων μικρών τε καί μεγάλων έν τή θέσει 
Σαχάρας, δπόθεν άρχεται ή φρικώδης έκείνη έ
ρημος, καί ένθα άνεχαλύφθη πρδ δέχα έτών δ-

Παράδοσίς δέ τις Ιτι διά σχομάτων πε- 
ριαδεχαι, δχι σύχή αυχη ή «Θεοχόκος» έν 
γή ούσα έπεσκέψατο :ήν Κύπρον, μεχά χοΰ 
«θεολόγου» χής ΙΙάχμου, καθ’δν καιρόν άρ- 
χιεπεσκόπει δ Ικ νεκρών άνασχάς δίκαιος Λά
ζαρος, ου ή κενή λάρνας έν χη~ Λάρνακι τής 
νήσου κεΐχαι ύπό χι άνχρον εΰσκιον ναϊδρίου 
φερωνύμου.

----------t™ as€>a>ai-*------------

θεω ρ ία ι περ ι τού Ωραίου φύλου h  Άνιζο/,η 
(T h eo r ies  du  B eau  sex e en Orient).*)
« ‘Η κοινωνική καχάστασις χών γυναικών 

ύπήρ-εν ά&λία παρά χω άρχαίω Άναχολι- 
κω κόσμω καί παρά χαΐς ‘Ελληνικαΐς καί 
‘Ρωμαϊκαΐς Πολιχείαις. Αύται δέν έλάμβανον 
ούδέν σχεδόν μέρος είς τόν πολιτικόν βίον, 
δέν έςουσίαζον ούδέν κυρίως, καί έθεωροΰντο 
ώς άνήλι/ες καθ’δλην χων τήν ζωήν. Ταύτό 
συμβαίνει καί σήμερον παρά τοΐς μή χρι- 
στιανοΐς λαοΐς. Παρ’ αύτοΐς δέν ύπάρχει συ- 
νοικέσιον. ΕΓναι εΓδός τί παλλακείας, καί μά
λιστα παρά «τοΐς Όθωμανοΐς,» οΤχινες λαμ- 
βάνουσι χόσας δσας δύνανχαι νά διαχηρή- 
σωσι γυναίκας. Μία χών μεγαλειχέρων ευερ
γεσιών χοϋ Ευαγγελίου εΓναι ή άπελευθέρωσις 
καί άνύψωσις χοϋ ήμίσεως άνθρωπίνου γέ
νους, δεδουλωμένου καί έςηυτελισμένου υπό 
τοΰ ετέρου, έπειδή άπέδωκε τη~ γυναικί τόν 
νόμιμον αυτή" χίχΑον νύμφης ή μηχρός, τήν 
άςίαν «ύχής χοϋ νά ή ευφυής καί έλευθέρα· 
έάν δ’έςεχάσωμεν δποίαν έπιρροήν αί γυ
ναίκες έςήσκησαν εΐς χόν νεώχερον κόσμον 
έπί χόν Πολιτισμόν καί χά ήθη, θέλομεν ίδεΐ 
πόσον δφείλει ή άνίίρωπόχης χω~ «Εύαγ- 
γελίω» ύπ’αύΐήν χήν Ιποψιν.

. . . ‘Η άνθρώπινος φιλοσοφία καχαστρέφει 
συνεχέσχερον καί χοι διαχεινομένη δχι με- 
χαρρυθμεΐ... ”

Τοιαΰχά χινα Ιγραφεν δ Κ . L. Bautain , 
μή είδώς δχι καί παρ’ ήμΐν αύχοΐς ένχαΰθα 
άπό χοΰ καιροΰ χών μεχαρρυθμίσεων 
Κούζα δμοιάζομεν μάλλον χοΐς Λουθήροις ή 
χοΐς Όρδοδόςοις χριστιανοΐς ενεκα «τοΰ πο
λιτικού γάμου» (nunta c iv ile ) , δςχις έκ δια- 
μέχρου έσχίν άνχικείμενος χω~ έκκλησιασχι- 
κω γάμω (nunta eccle s ia sticd ) , ού μόνον 
κατά τό διατυπωτικόν άλλά καί καχά χό νο- 
μοθεχικόν. Τό συνοικέσιον (m arita g iu l) έδώ 
καχήνχησεν ίνχως «συνάλλαγμα πηλλακείας 
μάλλον ή νομίμου συζεύςεως,» καί διά χοΰ' 
χο χά Δικασχήρια δέν προφθάνουσι νά έκ- 
δώσωσ^ διαζύγια καθ’ ήμέραν καί νά κρίνωσι 
χάς δλεθρίους χοΰ χοιούτου χραγελαφικοΰ νό
μου συνεπείας, αΤχινες, καθ’ δ έγράφομεν 
^ωμυνισχί έν χω ‘Οδοιπορικοί καί Αίγυπτο- 
λογικιο χεύχει, διέσεισαν χά κοινωνικά θε
μέλια, διερρη£αν τούς οικογενειακούς δεσμούς 
καί κατά κρημνούς άγουσι καί αύτό τό πο- 
λιτικοθρησκευτικόν τοΰ Τόπου Οικοδόμημα.

Ή  ’Α. Σ. δ Μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας, 
είς τοΰτο Ιχων αρωγόν τόν ‘Τψ. ‘Ηγεμόνα, 
Λίαν φιλευσεβή καί φιλορθόδοξον, θέλει οιχο-

*) L’extenaion des droits de la femme est le pria- 
cipe general de tous les progres sociaux.

πίνας τής Σαχάρας ή δ κατάλογοί τών βασιλέων 
έν άριθμψ 53, ώ ί καί ή νεκρόπολίί, έν ή οί 
'Ελληνεϊ έφεΰρον τδν πάπυρον, papier γαλλιστί, 
das papier, Γερμανιστί, the peper ’Αγγλιστί, 
ώ ί καί τών πυραμίδων τοΰ Μασουρ, είί αί είρ - 
γάοθησαν οί άρχαΐοι ‘Εβραίοι, υπάρχει θεμα έρ- 
γώδεί δευτεραί τινόί Έφεσπερίδοί, έν η δια- 
πραγματευθήσονται καί άλλαι άρχαιότητεί ά- 
φορώοαι τήν Τέντυριν, Δϊντεραχ ’Αραβιστι, τδν 
ζωγραφικόν ναδν αδτήί, ώς καί τήν μεγάλην 
Άπολλονόπολιν, Apollonopolis magna, έν ή υ- 
πήρχεν δ περίφημος Ζωδιακδς κύκλος, έκτο- 
πισθείς καί μετενεχθείς είς Παριίίους τψ 1821, 
δ πότε δ Έλληνικδς Φοΐνις έκαίετο φεΰ! δλο- 
χαύτωμα έπί τής άχροπόλεως τών Θηβών τής 
Βοιωτίας πρδς άναζωογόνηαιν ςυμπάσης τής Ια* 
πετονίδος φυλής.

(Έςεφωνήΰτ} τή I ff. 'Απριλίου του αωογ. 
Έτυπώάτ] ρωμουνιατι μετά τοΰ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ 
χαί ΑΙΓΓΠΤΟΛΟΠΚ.ΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ τψ αωοδ'. 
άναλώμασιν ’Επιτροπής φιλομούσου καί Φίλο-
πάτριδος).

 -
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τομήσει καί τήν δίκερων ταύτην εχιδναν, ήτις 
κατέφαγε τά σπλάγχνα τοΰ Έθνους καί τής 
’Εκκλησίας, καταντήσασα τούς έντοπίους με
τεωρισμένους μεταςύ Άνατολικότητος καί 
λατινικότητος, μεταςύ χριστιανικότητος καί 
μοιαμεθανικότητος. ‘Ο πρό ενός περίπου 
Ιτους άποβιώσας έν ΙΙαρισίοις Κ. R enaud  
£γραφε περί της άπελευΟερώσεως της γυ- 
ναικός έν τη' ’Ανατολή' τά έςής:

«Είς Τούρκος, καλός ηθικολόγος, μή εί- 
δώς ίσως τι εκπολιτιστικόν, ήθεΛε δίίσχυ- 
ρισθή άναμφιβόλως δτι ή γυνή εί ήλευθδ- 
ροΰτο καί παρεδίδετο είς Ιαυτήν, ήθελε πα- 
ραδοθή είς τδν προστυχόντα. Έν τούτοις 
ή γυνή, έλευθερωθείσα τών φυλάκων της, 
ζή έν πολιτισμοί έλευθέρα καταδυναστεύσεως 
δλικής, τοϋ χαρακτήρός της έςευγενισθέντος 
διά τής έλευθερίας.

Ή  πεπολιτισμένη γυνή έστιν υπερήφανος 
καί αίδήμων πολλω~ πλέον ή ή γυνή τοΰ 
γυναικωνίτου (ha rem ). Έλευθερουμένη άπό 
τών δεσμών καί τής τοΰ άνδρος καταδυνα- 
στεύσεως, εί έγκατελιμπάνετο άκωλύτως είς 
τό ευπαθές εύεπήβολόν της (ά son  ta ct 
delica t), είς τό ήκονημένον εύαίσθητόν της 
(ά son  ex gu ise sensib ilite), δέν ήθελεν ά- 
νυψωθή Ιτι δψηλότερον, δέν ήθελε περάσει 
τήν πεπολιτισμένην γυναίκα κατά τό βαθύ 
τής άςίας τοΰ φύλου της αίσθημα;

Έκφραζόμενος ούτως δ Κ R enaud  ήτον 
δ πιστός μαθητής τοΰ νεωτερισμού, δ'στις 
Ιθετο τό άςίωμα τοΰτο: *

«‘Η εκτασις τών δικαιωμάτων τής γυναι- 
κός έστιν ή γενική βάσις δλων τών κοινιιΐι/ 
νικών προόδων.»

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τά εύρωπαϊκά φύλλα, άναφέροντα τόν 

άποκλεισμόν βουλευτών, μέγα σημαινόντων 
έν ‘Ελλάδι, προύςένησαν τήν χειρίστην είς 
τό έςωτερικόν έντύπωσιν, καί μάλιστα παρά 
τοίς Έλλησιν, οΤτινες οίδασι τί σημαίνει «έ
λευθέρα έςάσκησις» τών έκλογικών δικαιω
μάτων Έ λληνος πολίτου, δςτις ούδέποτε ή- 
νέχθη νά ζή®η ώς κτήνος καί ύπ’ αύτόν 
τόν σκληρότερον τοΰ κόσμου ζυγόν.

‘Οπότε δμως διεσαλπίσθη καί ή φυλάκι- 
σις άνδρών έλευθεροφρόνων , οΤτινες άπρο- 
καλύπτως τό φρόνημα έαυτών καί τοϋ έθνους 
έδημοσίευσαν διά τής έκθέσεώς αληθειών 
άναντιρρήτων, χωρίς νά καταφύγωσιν είς 
υπαινιγμούς άναστατικούς ή άνατρεπτικούς 
τών καθεστώτων, άλλά μόνον συμβουλευτι
κούς πρός θεραπείαν τών δείνών ^ιζικήν νά 
ύποδεί-ωσι, τότε τη' άληθεία ή άγανάκτησις 
τών φύσει έλευθερων Ελλήνων έκορυφώ- 
θη, καί ένώ πάντες έν άλλοδαπή η'μεθα 
«βασιλόφρονες,» ήδη καταντώμεν απαντες 
«δημόιρρονες ,* φόβος δέπί>:ειται μήπως 
καί αύτή ή έλευθέρα ‘Ελλάς κηρυχθή «δη
μοκρατική,» άν δέν δοθή ίκανοποίησις πλήρης 
τών καταπατηθεισών έλευθερΰτήτων.

‘Ο [Ιρωθυπουργός “Ελλην ώφειλε νά δι- 
δαχθή έκ τών προτέρων. δτι τότε μόνον τό 
βασιλικόν γόητρον ήθελεν Ιχει αΐγλην έκ- 
θαμβωτικήν, δπότε δ Ιπί τοΰ χρυσοπορφύρου 
τής ‘Ελλάδος θρόνου έπιβάς Ιλαμπεν έκ τών 
μεγάλων, τών στρατηγικών, τών άριζήλων 
άτομικών κατορθωμάτων του, ούχί δέ οπότε 
κολακεύεται ύπό τών αύλικών ήνιόχων, κα- 
λυπτόντων καί αυτά τά άπερ·.κάλυπτα, ώσεί 
διετέλει είσέτι ύπό κηδεμονίαν.

Γράφοντες ταΰτα δέν κηρύττομεν «δημο
κρατίαν» άκόμη, έπειδή οίοαμεν δποίας συ- 
νεπείας συνεπάγει έν ‘Ελλάδι τοιοΰτόν τι 
Πολίτευμα, οΐαν δ’εΰθυναν δφείλει ν’άναλάβη 
δ μέλλων άνήρ, δπότε ή κατάλληλος έπέλ- 
θη στιγμή" ούχ ήττον δμως , άν έςακολου- 
θήση τοιαύτη πραγμάτων δείνωσις, τοΰ Κ. 
Βούλγαρη πιεστικώς φερομένου πρός υπο
στήριξη» τής βασιλείας, ένώ ώφειλεν Τνα 
παντοιοτρόπως προσενεχθή δημοτικώτατα 
πρός τούς έκλογείς κοά τούς ανεξαρτήτους 
τής δημοσίας γνώμης γραμματείς, δπως παν

ίχνος καταδυναστεύσεως άπό μέρους τής Αυ
λής διασκεδασθή'· άν παραταθώσιν αί είς 
φυλακάς άπαγωγαί πολιτών έλευθεροφρόνων 
καί καταπατηθώσιν άσυστόλως ώς καί αύταί 
αί συνταγματικαί τοΰ ‘Ελληνικού λαοΰ έλευ- 
θερίαι, ουνάμεθα άποφανθήναι άπό τοΰδε, 
δ τι καί άπό τής έκδόσεως τοΰ «Δεκεβάλου» 
προηγγείλαμεν :

‘Όπως έν τή Όρθοδόςω τής Ανατολής 
Νηί ήμείς οί Έλληνες ουτε Καισαρισμόν, 
ούτε Μοναρχισμόν άνομολογοϋμεν.

Ουτω καί έν τή πολιτική" τής Ελλάδος 
Νηί' δήμον ‘Ελληνικόν συνετώς κυβερνώμε- 
νον άναγνωρίζομεν.

Ή  ‘Ελληνική Πολιτεία τοΰ αωκά-ίζωκζ'. 
άναγεννάται.

Μόνον δέ *Ανακτα Δημοκράτην είχομεν, 
Ιχομεν καί εξομεν τόν «Θεάνθρωπον.»

Η ΕΛΛΑΣ εύγνωμονοϋσα ΤΗιΑΜΕΡΙΚΗι. 
La G rece re conna issan te ά VAmerique.

Δημοσιεύομεν έκ τών «Ί ίμερησίω ν Νέων* 
δύο προσλαλιάς τοΰ Κ. Κοτρώνη καί Κ. 
Δελβέρογλου, αΤτινες έςεφωνήθησαν έπί τη 
έπετηρίδι τής άνεςαρτησίας τών ‘Ηνωμένων 
Πολιτειών (the S ta ted  Unites) τής ’Αμερι
κής είς τήν ’Αλεξανδρινήν επάυλιν τών με
γάθυμων Μακεδόνων (Κουρσόβου) Κ ινδυ - 
νέχων, ους ή ’Αμερικανική Δημοκρατία έ- 
νεκολπώθη ώς πολίτάς της.

Το πολυτελές καί πολυποίκιλον δείπνον 
ώμοίαζε μάλλον πανδαισία, οΤαν μόνον είς 
τάς Άραβικάς μυθολογίας άπαντα τις περι- 
γραφομένην ώς είκός. Είθε δέ νά έμιμοΰντο 
τούτους καί άλλοι βαθύπλουτοι "Ελληνες 
διά νά δείςωμεν καί εργω δτι δέν λησμο- 
νοΰμεν τάς Εύεργέτιδας Δυνάμεις, πολλοί" 
δέ μάλλον τήν Πολιτείαν τοΰ Βασιγκτώνος, 
Αίγκολνος καί Γράντ!

Έπικροτοΰμεν πρός τούτοις, διότι οί ά- 
ςιέπαινοι ουτοι άδελφοί, ών ό μέν εΤς διατελεΓ 
έν Φλωρεντία (Ιταλίας), οί δ’ ετεροι είς Αί
γυπτον, διακρίνονται ώς καί πρότερον με
ταςύ τών φιλογενών τής Άλεξανδρουπό- 
λεως εμπόρων.

‘Ο Κ. Π. Κοτρώνης ήγόρευσεν Ε λλη
νιστί ώς έ'πεται:

«Έν φαιδρή ταύτγι όιχηγύρει, τή συγκρο- 
τηθείση ύπο εδγενοΰ; Άμερικανοΰ πολίτου, έπί 
τη έπετείψ εορτή της άνεξαρτησία; τών ‘Ηνω
μένων Πολιτειών της ’Αμερικής, έπιτρέψατε, 
κύριοι, νά έκφράσω καί έγώ τά αισθήματα καί 
του; στοχασμού;, Gtcδ τών όποιων διαφλεγεται 
πας φίλος της προόδοο καί τοο πολιτ>.3μοΰ πρδ; 
τον μέγαν καί εόδαίμονα υπερωκεανειον έκεΐνον 
λαον, δστις διά τών μεγαλουργιών aotou έν ταΐς 
τρίβοις της τε έπιστήμης, του πολίτικου καί τοο 
πρακτικού βίου ήδυνή&η νά εκβια'ση τί>ν Οαυμαομδν 
καί νά προκαλέση έν τφ σταδίψ της διανοητικης 
προόδου τήν εύγενή άμιλλαν τοΰ παλαιοΰ κόσμου, 
άπδ too όποιου τηλικαύτη τδν άποτειχίζει ά- 
πόστασις. Όψίγονος θυγάτηρ τοϋ πολιτισμού έν 
τή ιστορική αναπτύξει της άνΟρωπότητος, ή ’Α
μερική άνέκυψεν έκ τοΰ βαί)υ^ρόου Ώκεανοΰ 
νύμφη ρωμαλέα, εύ'ρωστος καί μεγαλοπρεπής, 
προωρισμένη, ώ ; φαίνεται, ύπδ τής θείας ΙΙρο- 
νοίας νά μετεγχυση σπέρματα ακμαιότερα; ζωής 
είς τήν γεγηρακυιαν ήδη καί έξηντλημένην Ευ
ρώπην, μετ’ αυτής δέ συναγωνιζομένη τδν α
γώνα τοΰ έκπολιτισμοΰ, νά άνασυρη έκ τοΰ λή
θαργου τής άδρανεία; τούς λοιπού; τοΰ παλαιοΰ 
κόσμοο λαούς, οπως τούς ρυμουλκήση είς τά; 
νεα; τοΰ Οεωρητικοΰ καί πρακτικοΰ βίου Λεω
φόρου;, τά; όποιας προδιαχαραττει τδ σ&εναρδν 
καί κοσμοπολιτικδν πνεΰμα τής ’Αμερικανικής 
Συμπολιτείας.

‘Γπδ τήν ζωογόνον αύραν τή; έλ-.υί)ερίας, τήν 
όποιαν έκληροδότησεν ή μεγαλοφυία τών aDava- 
των θεμελιωτών αύτής, δ λαδς τών ‘Ηνωμένων 
Πολιτειών τής ’Αμερικής έποίησεν έν βραχυτάτφ 
χρόνω γιγαντιαΐα άλματα έν τφ έπιστημονικφ 
κόσμφ, κάί, τδ δή μέγιστον, ελυσε τδ μέγα κοι
νωνικόν πρόβλημα τής αύτοδιοικήσεω; τών λαών, 
διά τής απαλλαγής άπδ τών δυναστικών έριννόων, 
ύ:ιδ τών όποιων κατασπαρα'σσονται τά σπλα'γχνα 
δύο περικαλλείς χώραι τής Ευρώπης, ή μεγά
θυμος Γαλλία καί ή ίπποτική ‘Ισπανία. Πλήν ας 
έλπίσωμεν δτι ούχ ές μακράν κεΐται ό χρόνος, 
καί)’ 8ν καί οί λοιποί λαοί τή; ύφηλίου, μιμού
μενοι τά; άρετά; τής ’Αμερικανική; συμπολιτείας, 
θά χαιρετίσωσιν εϋ'&υμοι τήν άνατολήν τής με
γάλης ημέρας τής χειραφετήσεως έαυτών άπδ

παντδς ζυγοΰ, ον ύπέβαλε μέν 6 χρόνος, διατη- 
ροΰσι δέ σα&ραί καί πεπαλαιωμένοι παραδόσεις.

Ευτυχείς οί λαοί έκεΐνοι, οιτινες θά φδάσωσιν 
οσον ταχιον είς τδ πο&Γ,τδν τοΰτο τέρμα..

Προπίωμεν, κύριοι, ύπέρ τής άϊδίοο ευημερίας 
τοΰ εύγενοΰς καί φιλέλληνα; λαοΰ τών ‘Ηνωμέ
νων Πολιτειών τής ’Αμερικής».

‘Ο δέ Κ. Π. Δελβέρογλους άπήντησεν 
είς τήν πρόποσιν τοΰ κ. Reyuolds τά έςής 
άγγλιστί.

Κύριοι καί Κυρίαι,
Μετ’ άχρας εδχαρισ-ήσεως έπεφορτίσθην παρά 

τοΰ προκαλέσαντο; ήμα; φίλου κυρίου Κινδυνέκου 
νά απαντήσω εί; τήν πρόποσιν τοΰ εύγενοΰ; (no
ble) φίλου μα; Άμερικανοΰ πολίτου Generfll 
Reynolds, δστι; μετά τοσαύτης χα'ριτος, προέτεινε 
πρόποσιν εί; ύγείαν τών κατά τήν εσπέραν ταύ- 
την συνεορταζόντων τήν έπέτειον εορτήν τή; 
’Ανεξαρτησία; τής μεγα'λης ’Αμερικανικής Συμ
πολιτείας.

Κυρίαί καί Κύριοι,
Πιστός διερμηνεύ; τοΰ Άμερικανικοΰ πολίτου 

καί φίλου μα; κυρίου Κινδυνέκου καί τών άλλων 
μελών τών μετασχόντων τή; έσπερίδος ταυτης, 
απαντώ πρδς τδν εύγενή φίλον μα; General 
Reyuolds δτι, ή έΟνική εορτή τή; έπισήμου 
ταύτη; ήμέρα;, δικαίως ένδουσιαζει τήν καρδίαν 
παντδς Άμερικανοΰ πολίτου. Οι άθα'νατον άφή- 
σαντες μνήμην, οί ηρωικοί έκεΐνοι πρόμαχοι τής 
Αμερικανικής ’Ανεξαρτησίας, ώρμή&ΓίΟαν εί; τήν 
άπόκτησιν τή; ύπερτάτη; ταύτη; άνίίρωπίνου 
ευδαιμονία;, έκ τή; κοινωνικής αλήθεια; δτι τδ 
μόνον μέσον διατηρήσεω; πα'ση; ευδαιμονία; τοΰ 
άνΟρώπου πολιτικώ; τε καί άτομικώ;, είναι ή 
καλώ; έννοουμένη ελευθερία, ή ; άνευ ούτε κα
λόν τι διαρκεΐ, ούτε ψυχή; δυνα'μει; έκτιλύσ- 
σονται, ούτε φώτα έπί τή; κοινωνία; πολλαπλα- 
σιαζονται. Οί ένδοξοι έκεΤνοι ’Αμερικανοί πολΐιαι 
έν πλήρει αύταπαρνήσεί έαυτών υπέρ τή; Πα- 
τρίδο; των ένεσαρκωσαν τδ πραγματικόν έπί τή; 
θεωρία; τών μεγάλων έκείνων τή; αρ/αιότητο; 
διδασκαλων, δτι της χοινωνιχης πυραμίδος η μεν 
χορυφη είναι ή ελευθερία, βάσις δε ταύτης ή 
ισοπολ,ιτεία. Κατά τδ έτος 1783 έν ’Αμερική 
καί 1792 έν Γαλλία, ή άνβρωπότης χρεωστεΐ 
τήν οΐαν σήμερον χαίρει ευδαιμονίαν τής πολι
τική; ίσότητο;, καί τή; έλευίίερίας.

Οί Κινδυνεκοι σήμερον μέν πολΐται ’Αμερι
κανοί, γεννημένοι μέν Έλληνε;, συναισθάνονται 
μεθ’ δλων ήμών τών ‘Ελλήνων τήν όποιαν δφεί- 
λομεν πρδ; τήν ’Αμερικήν έϋνικήν ευγνωμοσύνην. 
‘Η ύπέρ τοΰ άγώνό; μα; συμπα'ί)εια, καί φιλαν
θρωπία τής μεγάλη; ταυτης Δημοκρατίας, έν ή- 
μέραις ανάγκη; μα; ετεινε τά; ευεργετικά; τη; 
χεΐρας. ‘Η εί; τά έρείπια τών Καλαβρύτων ύ- 
ψωί)εΐσα σημαία έχαιρετίσί)η ένδουσιωδώ; έν ’Α
μερική. ”Αν καί ή πολιτική των έσίγα, ή καρδία 
των έπαλλε!

Αί Άμερικαναί πολιτιδες, αί εύγενεΓς καί 
εύαίσδητοι έκεϊναι καρδίαι, σπεύσασαι τάς βοή
θειας των εί; τήν μαχομένην ‘Ελλάδα, έθρεψαν 
πεινώντα; μαχητά;, καί ένέδυσαν τά; γυμνά; θυ
μάτων χήρα;, καί τά δρφανά.

Τοιούτων ούσών τών αναμνήσεων αίτινε; στε
φανώνουν τήν σημερινήν έπέτειον έορτήν, οί 
κύριοι Κινδυνέκοι, οί τούτων δμογενεΐς, καί δλοι 
οί συνεορτάζοντε;, εύχαριστοΰντε; τδν γενναΓον 
φίλον μας Στρατηγόν Reyuolds, διά τά; οποία; 
μά; άπηύΰυνε φιλικά; έκφράσει;, εύχόμεθα αύτψ 
τε καί εί; του; συμπολίτα; του τήν έπί πολλά 
έτη έπανάληψιν τή; έπετείου ταύτη; έ&νικής 
έορτήί, καί προπίνομεν ύπέρ τή; εύδαιμονία; καί 
εύημεριά; τή; ’Αμερικανική; Δημοκρατία;.

Ζψω ή Αμεριχανιχη Δημοχρατία!
• --

Ί>·η Πάτμος».
Ευχαρίστως δημοσιεύομεν τήν σύστασιν 

τοΰ έν Πάτμψ Φιλΐ'/τζσ.ιΰϊυπχοΰ Συλλόγου 
«Αναγέννησις», καί παρακαλοΰμεν οιονδήποτε 
φιλόμουσον άνδρα οπως εύαρεστηθη” άπο- 
στείλαι έκεί οτι δήποτε βιβλίον φιλολογικόν 
ή έπιστημονικόν πρός καταρτισμόν τής Βι
βλιοθήκης, ήν έσύλησαν πλείστοί τε δσοι 
ήμεδαποί καί άλλοδαποί, θησαυρούς γνώσεων 
καί κειμήλια φιλοσοφίας καί άρχαιολογίας ού 
μήν δ’άλλά καί υψηλής Θεολογίας υπεςαι- 
ρέσαντες.

Γνωστόν βεβαίως παντί τω κόσμω υπάρ
χει δτι έκεί έν τω” άνθοφΰτω καί κρυσταλ- 
λορρύτω άντρω, ένθα κατωκει ποτέ Νύμφη τις 
Καλυψώ ή καλυκώπις Ναϊάς, συνέγραψε τήν 
’Αποκάλυψιν δ τόν άθάνατον Πυθαγόραν καί 
θείον Πλάτωνα ΰπερβάς ύψιπετής Θεολόγος, 
’Ιωάννης, λέγω, δ τής Παλλάδος καΟ’δοον

νήδυμον τό γλυκύτατον θηλάσας γάλα.
«ή Σύνταςις».

<f‘H έν τη~ λοιπή” ’Ανατολή" έπικρατοΰσα 
καί δσημέραι πολλαπλασιαζομένη τάσις πρός 
τά γράμματα καί τήν έθνικήν πρόοδον ώ- 
φειλε καί δικαίους νά προσέλκυση τήν προ
σοχήν τών, άλλως τε, μή υστερούντων τών 
άλλων έν τη~ φιλοτιμώ Πατμίων καί νά συρη 
αύτους προθύμους έν τη~ δδω~ τών φώτων 
καί τοΰ πολιτισμού, ήν απαντες οί τής Τβρ- 
κίας "Ελληνες μετά ζήλου έτράπησαν.

‘Η Π ατμός, αριθμούσα μεταςύ τών νΰν 
Ικπαιοευτικών αύτής καταστημάτων παλαιάν 
περιφανή σχολήν, ής ίδρυταί άναγράφονται 
ή γηραιά Βασιλική Μονή Ίωάννου τοϋ Εύαγ- 
γελιστοΰ καί οί μακάριοι, Μελέτιος δ Πηγάς 
Πατριάρχης Άλεςανδρέων, Μανουήλ ‘Τψη- 
λάντης, δ ποτέ ήγεμών τής Ούγγροβλαχίας 
Μιχαήλ Κ. Σοΰτζος καί άλλοι, συνέστησεν 
έσχάτως φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον ύπό τήν 
έπωνυμίαν ή « ’Αναγέννησις,» ού σκοπός 
εστίν ή διάόοσις τής παιδείας έν τή κοινω- 
ν(α τής ΓΙάτμοο, ή πνευματική καί ηθική 
άνάπτυςις τής έν τοίς σχολείοις φοιτώσης 
νεολαίας, ή βελτίωσις τών έν τή" νήσω υ
παρχόντων εκπαιδευτικών καταστημάτων καί 
ή σύστασις Παρθεναγωγείων.

Τό διευθυνον τόν σύλλογον τοΰτον συμ- 
βούλιον, συγκροτούμενον έκ τών προκρίτων 
κατοίκων τής Πάτμου, διακρινομένιοι» έπί 
φιλογενεία καί φιλομουσία, έγγυαται άπο- 
χρώντως ύπέρ τής μονιμότητας καί επιτυ
χίας τοΰ σωματείου τούτου, ές ού πολλά 
τά ευεργετήματα προσδοκά ή περικαλλής 
αυτη νήσος.»

Stim abilu l Domnu A. I. Arion 
Director al Casei de Depunerif §i 

Consemnajiuni.
Vrend a in cu ra g ea  o rga n u l nostru  filo ·  

rom dn  a h in e-vo it a n e trum ite iirm atorea  
ad resa  No. 8802 cu  anun ciu l d e m a i la 
va le  :

D -lu l O irecto ru  a l Ju rn a lu lu i E llen ii 
«D eceba lu .*

Ve r o g , in cep en d  d e la  9 ale co r en te i 
lun i sS p itb lica fi in  to te flile le  ( Dumini- 
ce le)  p r in  ftia ru l que adm inistra\l a ldtu- 
ra tu l anun ciu  a l C assei d e  D epuneri.

P riim ifl, etc.

ANUNCltT

Direc^iunea Cassel de Depunerl bnsatS. pe 
decisiunea luatil de Comissia de Privighere 
a aquestel Casse sub pre^edin^a D-lul Ministru 
de Finance, public^ in thcmeiultt articolelorfi 
46 coaibinat cu art. 50 din legea Cornpta- 
bilita^ii generale a Statulul qua antreprisa d i -  
direl Otelulul Cassei de Depuneri se adjii· 
deca de a^I Iuliu 9 21 la 10/22 August vii- 
tor adiqua peste 30 ςΐΐΐβ precise.

Concurenfa se va tine cu ot'erte s ig ik te .
Ofertele se vor pune s ig ik te in ^edinfd. 

publica que se va {ine in <;liua de 10 22 Au
gust in presenfa Couiissiunei de Privighere 
sau a representantulul que ea va desenma.

Planul definitiv ai Cladirei, caietui de 
sarcinl $i devisul se pot vedea in tote Al
lele in orele de §edinfe ^lilnice a le Cassel 
de Depunerl de la 11 ore anti-meridiaae peng 
la 3 post-meridiane.

Direc|ia : Aux. J. Abion.

’)’ Αρχιτεκτονική.
‘Η ’Αρχιτεκτονική έστι τέχνη τοΰ διευθε- 

τείν, οίκοδομείν καί στολίζειν τά δημόσια ή

1) Σημ. Τδ Πόνημά τοΰτο, έπεξεργαοδέν έπί 
τή βα'σει συγγραμμάτων σπουδαίων, είν έστο- 
λισμένον καί με σκιαγραφήματα γραφικώτατα. 
Έλπι'ζομεν δε δτι ό έπιστήμων καί λίαν φιλό- 
πατρις άρχιτέκτων έν Βυζαντίφ Κ. Κωνστ. Δη- 
μάδης ού μόνον θέλει συνδράμει δΓ αποστολή; 
σημειώσεων πρδς άποπεράτωσιν τοΰ έργου, άλλά 
καί πρδς άνατΰπωσιν αδτοΰ έπ’ ώφελεία τών 
καλλιτεχνών τή; ‘Ελλάδος, ήτις δυστυχώς στε
ρείται τοιουτων έπιστημονικών καί βιομηχανικών 
βιβλίων, ένώ καί ή Δακία αυτή προώδευσεν είς 
τοιούτου είδους βιβλία αριστοτεχνικά.
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A N U N C 1 U R Iιδιαίτερα χτίρια μέ τρόπον αρμόδιον είς τόν 
προορισμόν των. Ή λέξις άρχιτέχζων παρά- 
γεται έκ τοΰ Ιλληνικοΰ άρχω , χαί τέχτων. 
‘Η έτυμολογία αυτη δεικνύει άφ’ Ινός μέν 
βιομηχάνοος οικοδόμους, άφ’ έτέρου οέ άρ - 
χόν, άνδρα τέχνης καί έιτιστήμης, έφαρμό- 
ζοντα τάς ποικίλας αύτοΰ γνώσεις πρός έκ- 
τέλεσιν τοΰ συλληφθέντος σχεδίου—  Οί 
πρώτοι άνδρες, νομάδες καί ποιμένες κατ’ 
άρχάς, £ζων ύπο σκηνάς ή άθλίας καλύβας 
μή έχούσας ουδέν κοινόν τή Αρχιτεκτονική'· 
μόνον δτε ήρχισαν νά περιορισθώσιν έζή- 
τησαν τά μέσα τής οίκοδομής μέ τρόπον 
διαρκή, είτε μεταχειριζόμενδι τό ξύλον ή 
τήν πέτραν, είτε κατασκεαάζοντες κεράμους 
ξηράς είς τόν ήλιον....

Ή  άρχιτεκτονική έρείδεται .έπί τριών dp- 
χών άμεταθέτων ( im m u ab le s ) ; τοϋ ω 
φελίμου —  τοΰ άληβοΰς  και τοϋ ω ρα ίου ... 
Αυτή δεν είναι τέχνη μιμητική ώς αί ά- 
δβλφαί τη ς : η ζωγραφική  καί η γλυπτική.... 
‘Ως δ ποιητής ή δ μουσικός, 5 άρχιτέκτων 
δύναται νά κάμη μετάρσιδν τόν Θεατήν είς 
κόσμον ιδανικόν, δημιουργών μορφάς καί 
σχήματα άγν<υστα πρότερον.

Ό άρχιτέκτων δέν είναι λοιπόν, δπως δ 
χυδαίος νομίζει καί δπακ τό πιστεύουν δυς- 
τυχώς οί άμαθείς οί τόν τίτλον ύπεξαιροΰν- 
τες, άπλοΰς άρχός τεχνητών ή δ ίδεώδης 
χοσμήτωρ άθλίων οικοδομών αυτός περα~ 
τήν νεότητά του είς τήν σπουδήν της τέχνης 
του καί τών ώραίων μνημείων, άτινα οί 
προτητερινοί πολιτισμοί άφήκαν έπί τής έ- 
πιφανείας τής γης.

Ή πρώτη φροντίς τών λαών... ύπήρξεν
ή κατασχευή διαμονών  μέ δέρματα ζώων
ή καλυβών ωκοδομημένων μέ κλάδους, κα
λάμους ή κατωκουν είς σπήλαια καί βά- 
θέα ύπόγεια.

Αί πρώται θυσίαι, δς ή ‘Ιερά Βίβλος καί 
αί άρχαιότεραι παραδόσεις άναβιβάζουσι μέχρ 
τής δημιουργίας, έγένοντο έπί πετρών έστοι- 
βασμένων, καθιερωθεισών Ιφ ’ ύψηλών Τό
πων, κατά τήν μήτραν τής Γενέσεως, διά 
μεγάλα τινά συμβάντα.

Οί πρώτοι ουτοι βωμοί, όνόματι Βέ&ελ 
(ές ου Βηθλεϊμ . Σ. Μ), ήγέρθησαν είς 
Χαλδαίαν, Ίΐυδαίαν καί τήν Αίγυπτον... είς 
τήν ’Ινδίαν καί τήν μικράν ’Ασίαν, είς ‘Η- 
λιούπολιν, τόσον Ινδοξΰν διά τήν λατρείαν 

'τοΰ ‘Ηλίου καί τής μεγάλης σιδηράς θεότη- 
τος τών Συρίων. ‘Ο Λουκιανός άναφέρει 
θρόνον ή βωμόν ήλίου, έσχηματισμένον ύπό 
τεσσάρων χονδρών πετρών έν σχήματι τρα- 
πέζης. Είς Όρτωσίαν, έν Συρία, βλέπεται 
άκόμη οικοδομή τις δμοία, χαδιδρυμένη έν 
τω μέσω περιβόλου άνοικτοΰ εκ γραμμικών 
πετρών. ‘Ο Στράβων διηγείται δτι, όδοιπορών 
είς Αίγυπτον, Ιβλεπε τόν δρόμον του κε- 
καλυμμένον ύπό ναών άφιερωμένων τω θεω 
‘Ερμή καί συγκειμένων 6πό δύο πετρών αυ
τοφυών κρατουσών τρίτην. Ό Άρτεμίδωρος, 
άναφερόμενδς δπό τοΰ Στράβωνος, μας 
δεικνύει δτι έν ’Αφρική, παρά τήν Καρ- 
χηδόνα, ό θεός Μελκάρτ ή ‘Ηρακλής Φοι- 
νίκειος, ού ή λατρεία ήχθη άπό τής 'Γύρου, 
έτιματο έπί πετρών, τόν αριθμόν 3 ή 4; 
τεθειμένων τών μέν έπί τών δέ. Τό σύστημα 
τοΰτο χονδρής οίκοδομής, έφαρμοζόμενον, εί? 
τούς πρώτους σηκούς καί είς τούς περικυ- 
κλοΰντας αύτούς ιερούς περιβόλους, άφοΰ 
άνεπτύχί)η, ώς είδομεν, έν Ασία καί ’Α
φρική", έςετά'Ιη έν Εύραίπη άπό τών οχθών 
τής Μαύρης Θαλάσσης καί τοϋ Καυκάσου, 
οπου δ Κ. D ubois ix Νεουσιατέλης είδε 
μέγαν τινά άριθμόν, μέχρι του ’Ωκεανοΰ καί 
τών θαλασσών τοΰ Βορρά. ‘Ο Παυσανίας 
σημειοΐ έν Άργολίδι, καί δ Κ. Φουρμώντ 
είδεν έπίσης έν ‘Ελλάδι. Γνωρίζομεν πόσο, 
υπάρχουν έν Γαλλία, έν ’Αγγλία, έν Σβε- 
κία καί Νορβηγία, δπου δλα τά ?ργα τοΰ 
πρώτου πολιτισμών είσί γνωστά ύπό τό ό
νομα χελτικών μνημείων ή Δρυϊδικών. Ή 
’Αμερική παριστα πολυάριθμα παραδείγματα 
οικοδομών δμοίων, κατασεικνύντα πόσον τά 

Συντάκτης όπευθυνος θ. Α. Πασχίδης.

άρ;ιγενή Ιδνη παρουσιάζουν μεταςύ αύτών 
άναλογίας, δταν αυτά δημιουργώσι τάς τέχνας 
των.

Τό σύστημα τοΰτο χονδρής αρχιτεκτονικής 
καί πρωτοτύπου.... άφήκε μνημεία πολυποί*· 
κιλα δπως κλασιποιηθώσι καί είδικευθώσι.

1-ον. Μακράν όρθιοι πέτραι, μεμονωμέ- 
ναι ώς όβελίσκοι, όνομαζόμεναι Πεουλ-βάν 
ή μεν-χ ίρ  (P eu lvan s ou m en-h ir).

2 -ον. Κρομλέχς (C rom lechs), μεγάλοι 
κύκλοι, ελλείψεις ή sp ira le s  έσχηματισμέναι 
ύπό βράχων όλίγον έπηρμένων.

3° Δόλμενς, τράπεζαι λίθινοι βασταζό- 
μεναι ύπό πλείστων βράχων όρθοτόκων.

4-ον. Διαγραμμισμοί ή άλωαί μή δεν- 
δροσκεπείς, πέτραι όρθιαι έν γραμμή ώς 
δένδρα κατέχοντα έπιφάνειαν άξιοσημείωτον: 
τοιοΰτον είναι τό θέαμα τοΰ Καρνάκ έν 
Βρεττανίο;.

5-ον. Στοίχοι κεκαλυμμένοι υπό μακρών 
σειρών παραλλήλων πετρών όιηυθετημένων, 
βαστάζοντες στοιβάδας τεθειμένας όριζον- 
τοειδώς πρός σχηματισμόν στέγης.

Τέλος αί στρατιωτικοί οίκοδομ αί τών 
πρώτων λαών φαίνονται δτι ήσαν λόφοι 
τεχνητοί. Τά πέριξ τών ’Αθηνών ή τοΰ 
Πειραιώς παριστώσιν είσέτι σήμερον πύργους 
τινας αυτοσχεδίους, οιτινες έβοήθησαν με- 
γάλως είς τόν τελευταΐον της 'Α νεξαρτη
σ ία ς  πόλεμον.

Οΐχοδομαϊ άρρυθμο ι. Μετά τό χονδροειδές 
τοΰτο τής ’Αρχιτεκτονικής σκαρίφημα πρέπει 
τις λογικώς νά θέση σύστημά τι μάλλον 
πεπολιτισμένον, τό Πελασγικόν, λαοΰ πρω
τογενούς τής άνω Άσίας, καθ’ Ηρόδοτον, 
δςτις διεσπάρη έπί τής Φοινίκης καί τής 
Μικρας Άσίας καί άπω'κησεν έν ‘Ελλάδι 
καί Ιταλία. Δείγματα Πελασγικά... εύρίσκον- 
ται είς τό βάθος τής Περσίας καί τής ’Αρ
μενίας καί είς δλα τά δυτικά δρια τής ’Α
σίας- διαπερών δέ τις εΐτα τήν Μεσόγειον» 
βλέπει τήν Αρχιτεκτονικήν ταύτην έγειρο- 
μένην καθ’ δλην τήν ‘Ελλάδα, Ινθ* τά 
μάλλον Αξιοσημείωτα μνημεία, έξιστορημένα 
ύπό τών άρχαίων ιστορικών, άπό τοΰ ‘Η
σιόδου καί ‘Ομήρου, άναβα (νουν κατά τάς 
παραδόσεις είς 18 αιώνας πρό τής εποχής 
ήμών . Αί μεταναστεύσεις τών Πελασγών 
έν Ιταλία μετέφερον έκεί τό σύστημα τοΰτο, 
τό είς Ικαστον βήμα συναντώμενον... Είς 
τάς έπαρχίας τοϋ κέντρου σχεδόν δλαι αί 
νήσοι τής Δυτικής Μεσογείου παρουσιάζουσι 
παραδείγματα, καί αί Βαλεαρίδες ώς καί αί 
άκταί τής ’Ισπανίας καί τής Γαλλίας δέν 
είναι έστερημέναι. Τέλος, έκτάκτως πως, οί 
ίχνογραφήσαντες καί περιγράψαντες όδοιπόρθ[ 
τά μνημεία τής Παλένγχας καί τής 11α- 
παίχλης πόλεων τοϋ Μεςίκοΰ πρό πολλοΰ 
καταστρα^-’.σών καί κατεχομένων ύπό δασών, 
μας δεικνύουν οικοδομάς δλως δμοίας μέ τάς 
τών Πελασγών. ('Ακολουθεί).

Κ Ο ΙΝ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η ·

Τήν 21 -ην ’Ιουλίου δίδοται «Μουσική 
συναυλία» ύπό τοΰ Έλληνος κιθαρφδοΰ Κ. 
«Σπυρίδωνος Διογενοϋς» είς τό Άθήναιον 
τής Πρωτευούσης δπέρ τοΰ άναξιοπαθοΰντος 
συγγενούς αδτοΰ ελλογίμου Κ-ου «Α. Ταμ- 
πακοπούλου.» ΙΙεποίθαμεν δτι ού μόνον λό
γω φιλανθρωπίας, άλλά καί φιλομουσίας I- 
νεκεν τό τοΰ Βουκουρεστίου κοινόν θέλει σπεύ- 
σει πρός άγαθοπραγίαν, ήτις άνταμείβεται δι’ 
αρμονικής μουσικής συναυλίας. Τό Πρόγραμμα 
δημοσιεύεται βραδύτερον.

E A U  Μ Ι ί \  A C U L E U S E
CONTRE LA C H U T E D E S C H E V E U X

INVENTEE ET PREPARER PAR

M-r N. Theodorides. Pharmacien. 

G rand ’ R ue d e  Vera No. 186.
Prix du ttacon 3 fr. avec un prospectus de 

la maniere de s’en servir. __

S ouven irs d e  la  M arqu ise d e  C aylus m  
d e c e s  p e tits  c h e f s  d ’o eu v r e  d e  la  littera tu re  
fem in in e .

Paris. L em erre . ed iteu r .
La Chine — Son Histoire, etc. 

p a r  L. Strauss.
Consul d e B elg iqu e.

A. Ghio— ed iteu r.

S’A DESCHIS:

„D A C I A“
Ospelul noii din quele mal splendide, dup6 

unu modii Angles, cu Restaurant $i Casin. 
magnefice, cu camere bine aranjate. De Ho- 
norabilul D. Lampru Vasilescu n a  cru^at 
nimic spre a transforraa un Hanil vechiu in
tr’un OspelCi frumos. Antreprenor este bunul 
?i nobilul ceta^nu D. Rosetti Georgescu.

D. Young, Doctor Dentist
Calea Mogo^oei, tn facia Caselor Castri^oia 

Consultarl de la orele 9 antimeridiane ρέηδ 
la 5 post-ineridiane.

Manualul Yenatorului
DE

C. C. CORNESCU

1. Opu forte instructive esercitativQ §i
interessant.

ΦΈΓΔΟΚΤΝΗΓΕΤΙΚΟΣ 

P seu d o -cyn eg e t ic .
2. Opii Arheologic §i satyric de A. I. 0 - 

dobescu, in form& de u& dialectics, intelectuala 
?i cu totul original^ spre a servi qua norma 
a manualuluf adeverat Cynegetic.

MANUEL EPISTO LAH jE
OU

RECUEIL DE LETTRES etc. 
[Prix un franc].

ΕΠΙΣΤΟΑΑΡΙΟΝ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΑΙ

INDICATORUL PRACTC
Λ /·Lh

POSTELORslTELEGRAPHELOR
IN

ROMANIA

ΟΛΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ
Ίων

ΤΑΧΥΛΡΟΜΕΙ2Ν ΤΗΛΕΓΡΑΦΩΝ
ΕΝ ΡΩΜΪΝΙΑ

DB

I. Α. Τ Ε S I Ο
PREfOL U» LRU NOU

(Ιν φράγχαν)

Έν Διπλοί τευχει 

Δ Ρ Ο ΜΟ Λ Ο Γ Ι Ο Ν

Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ο Ν
Έπί Χ(7)ν ?ερών μεταςύ

ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
Μαύρης, λευκής καί ’Ερυθρας 

Τόπων

Έφεσπερίς έπί τής πάλαι χαί νΰν 

Αίγύπτου 
καί

Περιγραφή του Σουεζείου Λ^ιβήθρου 
Άπαγγβλθείσα έν τψ~ Ά θηναίψ ^ωμυνιστί

όπό

θ . Α. Παβχίδου 
Τιμή τριών φράγκων.

A eijit de sub typar: 

iji ae afli de »0uija.re la tote lib ririe le  din Capitftii.

ITINERARIU LA  UN PELERlNAGIU
pe la

j CONSTANTINOPOLE, EGYPET, ARABIA, 

SYRIA,

INSULE MEDITERANE ATHENA

Precum §i descrierea

E G Y PT E T U L IJI S I  A C  AN A L U  LUI ISTH M ULUI SU E Z
Doritori unor asemenea esemplare se 

pot adresa ?i la D. Th. A Paschides, Strada 
Bucur No. 13. Pre^ul 3 lei nuol.

Γραμματίων χλπ.
Γαλλιστί (en Frangais). 

υπό
θω μά AS. Πασχίοου.

ΙΙΡΟΣ ΤΟΪΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥΣ Κ-ΟΓΣ ΣΪΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Νόσος, θάνατος τής φιλτάτης άδελφής Αικατερίνης σπαραξικάρδιος είσέτι, άσθένεία 

διανοητική άδελφοΰ Πανεπιστημιακού, ναυάγιρν Διδακτηρί», άφ’ ού καί Πρέσβεις καί 
Πρόξενο’, ήπάτησάν με «κεναίς δποσχέσεσιν» έπί 4 έπίμοχθα Ιτη , ούδεις δέ μεγα
λόσχημος Σύλλογος ήλθέ μοι είς ύποστήριςιν, σφετερισμός γραμματίων καί χρη
μάτων καί άπάτη Τυπογράφων, έφ’οΓς καί είς αύτήν τήν Κυβέρνησιν άνεφέρθην, 

κατέβαλόν με, καί τούτου Ινεκα δ «Δεκέβαλος» έχρεώθη μέ 2000 φρ.
Έ-αιτούμενος λοιπόν τής συγγνώμης σας, έλπίζω δτι θέλετε ύποστηρίςει τό 

φύλλον τοΰίο, άποστέλλοντες προθύμως τό ευτελές τής συνδρομής τίμημα.

θωμάς Ά θ. ΓΙασχίδης.

Χάρτης κυανόλευκος, όεικνυων τά μέχρι Πυρηναίων, "Αλπεων, Καυκααίων, κλπ., ορια̂  τής Αρ
χαίας ‘Ελλάοος, ώς καί τά ωραιότερα άγάλματα καί τους περίφημους συγγραφείς Αυτής είκονι- 
ζων πωλείται έν τφ Διδακτηρίφ μου.

ϋ - α
ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑ «ΔΕΚΕΒΑΛΟΪ»

Έν Δακορουμανίοιι................. φρ. 40
» Αδστρο-Οόγγαρία. . . .  » 40

Ήπειρο-θεοσαλο-Μακεδονί^. . » 20
» Βυζαντίφ, Σμύρνη κτλ . . » 22

Έν Έλλάδι.
» ’Ανατολή

. . . . δρ. 22 80
. . μίαν Ό&. λίραν
. . » Αίγ. λίραν

Έν Εόρώπη κα'ι j „ Άγγλ.λφαν
Τΐι I

» Aίγύπτq) . 
Εν Εόρώπη ι 
ο ’Αμερική,

ΔιεύΟυναις (Adresse) «Α l’Institut Hellenique- Th. A. Paschides Bucarest—Strada 
Bucur No. 13 ,

Αί έξάμηνοι Σύνδρομα! άρχονται τόν Μ. Μ. ?Αγιον I εώργιον και λήγουοι τον Μ. Λ1. 
".Αγιον Δημήτριον.

■ ύ
24. ’Ε θν ικό ν  Τυπογραφεΐον Κ. Ν. ‘Ραδουλέβκου. ‘Οοός ’Ακαδημίας 24


