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Μή δυνηθείσης τ?5ς Συντάξεως tv" 
έκδω ακέραιον άριΟμόν έν Βουκουρί- 
στίω, έκδίδωσιν ήμίφυλλον έν είδει π α - ! 
ραρτήματος έν Βραΐλα. Πεποίθαμεν ! 
δέ δτι οί φιλόμουσοι τών παριστριων 
πόλεων ομογενείς θέλουσιν υποστηρίζει 
το σπουδαΤον τοΰτο. φύλλον  ̂οπερ ώ ς 
καί εις αύτάς τάς Εύρωπαϊκάς πρω- 
τευούσας εύρεν ευμενή ή/ω.

« Le Memorial diplomatique» — «Le 
M essay er A" Orient» — « L a Revista 
European —  «2/ Avenir e/es Femmes» 
δργανα έκ τών μάλλον σπουδαίων, 
άτινα άναγινώσκονται καί είς αυτά 
τά  ’Ανακτοβούλια, ύπεστήριξαν τό φύλ
λον μας. Πολλοί δε Σύλλογοι καί δια
κεκριμένοι κάλαμοι ηλθον είς αρωγήν 
ήμών έκτραγωδδύντων τόν πανταχό- 
Οεν πολεμούμενον Ελληνισμόν.

Ιδίως δ’ έπικαλούμεθα τήν συνδρο
μήν του ώραίου τών Έλληνίδων φύ
λου, ύπέρ ού άκαμάτως άγωνιζόμε- 
θα, ίνα μή μείνϊ) όπίσω τοΰ Εύρωπάί- 
κοΰ καί 'Αμερικάνικου, άτινα Θ ι ά -  
σ ο υ ς  καί Συλλόγους κατηρτίσαντο 
πανταχοΰ, τήν ά ν ύ ύ ω σ ι ν  τ  ή ς γ υ -  
ν α ι κ ό ς έν είδει Σκαπανέων προπα- 
ρασκευάζοντα.

0  Λ : Π θ.Ο % ί3·^ .

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ.
Τόσα έτη παρήλθον, καί ούδεμιαν Κυ- 

βέρνησιν αληθώς πατρικήν εΐδαμεν άνα- 
βασαν τά υπουργικά της 'Ελλάδος εδώλια 
άπό της έποχής τοϋ νέου Σωκράτους, 8ν 
έφονεύσαμεν, ένώ τόν παλαιόν έφαρμακεύ· 
σαμεν.

Οΰτί περί έξίλληνισμοϋ τών ελληνικών 
έπαρχιών έμερίμνησάν ποτε οί μβγάλοι άν - 
δρες της 'Ελλάδος* ούτε περί πλοίων έμερί- 
μνησαν, άφοΰ ή Ε λλάς θαλασσία μάλλον 
ή χερσαία δύναμις έδημιουργήθη έκ φύ- 
σεως* ούτε περί προγονικής εύκλειας ποτέ 
έφαντάσθησαν.

Τούς ’Αλβανούς παρηγκωνίσαμεν τούς 
Βλάχους έκεΐ περιεφρονήσαμεν τούς νη- 
σιώτας καί Ίωνίους παρεβλέψαμεν· ,τοϋ ή 
έξελ)ήνισις τών πατέρων τοϋ έλληνισμοϋ 
’Αλβανών, ών ή γλώσσα £χει ρίζας όμη· 
ρικάς, ή δέ διάλεκτος λέξεις ποιητικάς; 
Ποϋ τά πλοΐα, παραπλέοντα καθ’ ήμέραν 
τάς νήσους, τάς άκτάς τής Ιω νίας, τά 
παράλια τοΰ Εύξείνου, εν0α πάλαι καί ήδη 
τσιαϋται άποικίαι πυρσοφώτεινοι καθιδρύ- 
θησαν; που τά εΛΛηνο',;*ιύα τών άύανα- 
των ποιμένων καί βοσκοπολιτών, άτινα έ- 
καλέσαμεν πρός έκπαίδευσιν;

Τά πάντα άφήκαμεν έρμαια τών ξένων 
καί άλλοπροσάλλων, καί τούτου ένεκα άς 
μή μεμψιμοιρώμεν μήτε κατά τοϋ Σλα
βισμού, μήτε κατά τοϋ βλαχισμοΰ· άς μή 
φωνασκώμεν μήτε κατά ‘Ρωσσίας, μήτε 
κατά βουλγαροβλαχικών προπαγανδών. Έκ 
της κακής κεφαλής μας προήλθον τοιαΰτα 
δεινοπαΟήμχτα, έκ τοϋ καπνοθυμιάστου Εγ
κεφάλου προύκυψαν τοιαϋται όλέθριοι συ- 
νέπειαι.

Αύτοί ούτοι οί Σέρβοι οιαμφισβητοϋσι 
τά πρωτεία έπί τής καλής καί πατριωτι
κής τών έσωτερικών διοικήσεως· τί λέγω ; 
ώς καί αύτοί οί Δάκες, ους ένασμενιζό- 
μεθα ινα καλώμεν ‘Ρωμούνους, άνταγωνί- 
ζονται πρός ήμάς έπαξίως: Στολίσκον πο

λεμικόν κατήρτισαν· σιδηροδρόμους άπό 
τοϋ ενός μέχρι τοϋ ετέρου πέρατος έπε- 
ραίωσαν καί περαιοϋσιν όλονέν ποταμούς 
καί χειμάρρους καθιστώσι πλωίμους* άλα· 
τωρυχεΐα καί πλακωρυχεΐα πρό έτών ί/.· 
μεταλλεύονταί' άστυφυλακάς και έθνοφυ- 
λακήν πανταχοΰ διωργάνωσαν. Καί εί ό λαός 
τή ί πλούσιας ταύτης /ώρας συνεκράτει 
τούς οϊακας τοϋ κυβερνητικοί σκάφους, 
μεγάλα £ργά ήθελον ώο; ποό καιρού ..χατ 
:ορθωθή.

’Ενώ ^ν Ελλάδι άν έ/.ηπον αί εύγενεΐς 
δημοτικαί καρδίαι καί έσπάνιζον τά έ'ξοχα 
καί μεγαλόνοα πνεύματα έν τή αλλοδαπή, 
είς μεγίστην στασιμότητα, νάρκωσιν καί 
έρήμωσιν ακόμη θά διετέλει καί αύτή ή 
πρωτεύουσα τής σοφίας, Ά λ λ ’ άς παύσω 
έκτραγψδών τά μεγάλα τών μεγάλων πο
λιτικών τής Έλλάοος λά$η· έ θάνατος τοϋ 
Άρσάκη άναγκάζει με νά πλέξω Ανθοδέ
σμην νεκρικήν μακρόθεν έπί τοΰ τάφου 
του. Ιδού αύτή:

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ.

«Tfj ΙΖ\ ’Ιουλίου 1874.
«Γαι* Δαχ(ης ’κάλυψε σαρχίον Άρσάκη.«

Άστήρ έωος καί φαεινός έ'δυσε προ
χθές τή 16-η ’Ιουλίου έν Βουκουρεστίοις.

Πολιτικός δημόφρων διπλωμάτης με - 
τριόφρων φιλόσοφος Αριστοτελικός· Ί α -  
τροχειροϋργος Ιπποκρατικός: Ιδού τά προ
σόντα τοϋ άθανάτου άνδρός.

ΦΓλόμουσος, φιλόπατρις, φιλεθνής ύπέρ 
τής 'Ελλάδος, ύπέρ τής Δακίας, ύπέρ τών 
πτωχών, Ιδού αί κατακοσμήσαται τόν άν- 
δρα άρεταί.

'Ροδοδάφνη αειθαλής έξ Ότχόβας (τής 
άνω Ηπείρου) τό άρωματικόν τών Έ λ ι-  
κωνιάδων γάλα έκμυζήσαία καί τό εύώδες 
τής Εύρωπαίας Σιβύλλης ροδόναμα άρδευ- 
θεΐσα, μετεφυτεύθη πρόεΗ καί ήμισείας πε
ρίπου δεκαετηρίδων έν τή πρωτευούσϊ] τής 
Δακίας, ένθα έτιμήθη καί έδοξάσθη.

’Έφερε ροδόδαφνα αειθαλή όγδοήκοντα 
καί έξ, όπότε ύπο πνοής σφοδράς λιβονό- 
του φυλλορροήσασα καί τειναχθεϊσα έ'πεσε 
μετά γδούπου κροτοφόρου, οστις καί τήν ά- 
κρόπολιν αύτήν τοϋ Περικλεούς έκ βάθρων 
διέσεισε.

Καί πώς; δέν ακούετε βογκήν τινα κλαγ- 
γίλαλον άπό τής πελασγίας τούς θεοδμή- 
τους βράχους, ήτις ώς λιγυρόφθογγος αύδή 
περιδονεϊ καί αύτόν τόν νυμφώνα τών ι 
οστεφών ’Αθηνών;

Εϊν’ ή θρηνφδης τής δύσεως τοϋ άστρου 
τής μεγάλης Ελλάδος α>δή, ήν ή γοργο - 
πετής φήμη άπό Καρπαθίων εις 'Ροδόπην, 
Ό λυμπον καί Παρνασσόν, δίκην φωτοπτε- 
ρύγου Αγγέλου, καταπτασα είς Αυκαβϊ]τόν 
έλιγυρώδησεν είς τόν μουσόλεκτον τών 
κορασίδων χορόν.

Ά !  ίδού νεάνιδες μελανειμονοϋσαι θρη- 
νολογοϋσι, δάκρυα τακερά ύπέρ τοϋ μεγά
λου Άρσάχη λείβουσαι!

Δακρυχέετε, Άρσακίδες καλλιπλόκαμοι, 
καί πέπλον μελανοκέντητον ρίψατε έπί τά 
τείχη, τά δώματα, τά άντρα, τάς πύλας 
τούς κήπους, τά δένδρα, τά άνθη τοϋ Παρ- 
θενώνός σας, δστις δίκην πυρσοϋ πυρσεύει 
τήν δούλην γην τοΰ Ίαπετοϋ/Ο Ιδρυτής τον  
Ά ρσαχκίον αηέ& ανε ! Θρηνήσατε, Ότχο· 
βϊται καί οί περίοικοι 'Αλβανοί, διότι 6 τήν 
εκκλησίαν καί τά Σχολεία τής ύμετέρας 
κώμης άνοικοδομήσας εύεργέτης άπέπτη 
ώς άετός τις είς ύψηλάς καλιάς.

Ναι έκεΐ είς τόν όλολαμπή Ό λυμπον 
έπέτασεν ό τήν ’Ελλάδα καί Δακίαν καί 
’Αλβανίαν ύπεραγαπήσας Ά ηόατολος .

Δέν θέλει τόν ούρανόν, δέν θέλει τόν 
Παρνασσόν. Έπεθύμησε τόν "Ολυμπον· ήτον 
ό καρδιακός παλμός του, άφότου έτερέτισε 

||τέ θεοκρίτειον έκεϊνο είδύλλιον ύπέρ τής 
ΐ ‘Ελλάδος του, τής μεγάλης όμως καί εύ 
i . ρέα όρια περικλειούσης, ούχί τής γωνιώδους 
ϊΐ, αύτής μ ετά  στενά όρια, ήτις ούτε δύναται 
\: νά χωρήση τούς άετιδεΐς της, καί διά τοΰτο 
[Ι '/κοιί'ΐάζονν, καί ά'λλοι πετώσιν εις τά ξέ- 
ί.,'*?-. - ίνίΐα καταλείπουσι τά όστα των, άλ- 
■ λβι θρηνοϋσι τό τής αιχμαλωσίας αιώνιον 

ήμαρ, τόν άρτον τής οδύνης έσθίοντες.
Κλαΰσον μέ γόους λοιπόν τόν ά'νδρα 

τον μέγαν, ώ Αλβανία τών Πελασγών 
χώρα, ή τούς σκαπανείς τής Ανατολικής 

| παλιγγενεσίας γεννήσασα.
Θρήνησον μέ κλαυθμούς, Ε λλάς φ ιλ 

ί τάτη, τόν σόν μέγαν πολίτην, εύχάς τώ έν 
Τριάδι Θεω άείρουσα όπως εύρεθώσι καί 
ετεροι μιμηταί αύτοΰ έν τή αλλοδαπή.

Όϊμοιρολόγησον μ' όδυρμούς καί σύ, ώ 
ί τοϋ Βοϊρεβιστα καί Δεκεβάλου και Βραγ- 
! κοβάνου γή, διότι άπώλεσας τόν έ'ξοχον, 
; τόν διακεκριμένον πολίτην σου, οστις πολ- 
I λάκις τούς οϊακας τοΰ σκάφους σου είς 
ί όδούς εύλιμένους ώδήγησε, καί δέν έπαυ ■
' σεν οίακοστροφών είμή τότε, όπότε έπεσε 
| θϋμα μιαιφονίας άνάνδρου ό τόν Καποδί- 
! στριαν τής Ελλάδος μιμησάμενος άείμνη- 
! στος Βάρβος Καταρτζής!
ι   ___ __________________________________

ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΤΗΣ ΒΡΑΪΛΑΣ.

Ούχί τόσω ίΰαρεβτα καί οπως τά έφανταζό- 
υ.ώχ. 'Η Κπινότ-Λί τ -ic ιτολεω: έκ,λεκτα όν
τως [λέλνι απαρτίζεται. "Ολβιοι αρκετοί, φιλο- 
λόγοι, σπου^αιολόγοι καί ιατροί ούκ ολίγοι· εύπο
ροι, μεσΐται, άνάριθ[Λθΐ’ νπάλλϊίλοι, κερδώου καί 
λογίου Έρμοι! όπαοοί, πλεΐστοι ίσοι.

Αίσθημα άκααΐον, ζωηρόν, άκρατες με'/ρις εν
θουσιασμόν- πλην ή Έρινννς εΰρε κ’ έ^ώ το ίώ - 
μά της, καί επικάθεται ταράττουσα την αγριω
πήν κεφαλήν της.

7i(jp’ *('ί κόρακας, ιπ ά ρ α π !  Λεν σ ακούω, ούτε 
θέλω νά στρέψω τά όμματά μου είς τούς οπα
δούς σου, είς τούς θιασώτάζ σου, ο π ου μέ τούς 
όνυχας σου περισφίγγεις. Ειμ’ απλούς οδοιπόρος 
καί θεατής, εραστής δέ τών καλών έργων, όσα 
ο Τ'λληνισίΑο: ί$ώ όαονοών κατώοθωκε, καί ά-I I k 7
τινα ό ύπ’ άριθ. 9 ,ΐιχέβαλος ποιητικώς εςύμνηκε.

Δεν θ' αφηγηθώ εϊμη τον πόνον όπου αισθά
νομαι, διότι βλέπω μίαν τόσιο μεγάλην, τόσω 
καλήν κοινότητα νά γίνηται έρμαιο ν προσωπικο
τήτων, ενώ ώφειλον οί πάντες νά Ιργασθώσιν 
άπό κοινού πρός ©νίμην και τιμ·/ίν τη?.

Τις ό πταίσας, τις ό διακωμω^ησας η ό ε’κ- 
τραγωδησας τά ζιζάνια, ουδόλως εξετάζω, βίψας 
κάλυμμα μέλαν έπί τού παρελθόντος. ‘'Ερχομαι 
βάλλων κ ί τ ’ εύθύ εις τόν σκοπόν.

Είμαι δημοτικός, είμαι καινολόγος τοϋ λαού· 
άλλ’ ό λαός της Βραΐλας ε/ si αντιπρόσωπον 
ό πνευματικός του αντιπρόσωπος άπηλθεν είς 
Αλεξάνδρειαν- ώρα του καλη ! Ο πολιτικός ό

μως διατελεΐ ών ώδε- εϊν’ ό Κ. Μαυρομάτης, ό 
καλόν όνομα έν Ίσμαηλίω άποκτησας.

Εί; αύτόν λοιπόν αποτείνομαι, καί δι’ αύτου 
είς τό Κοινόν της Βραΐλας. Etv’ ή δεν είναι α
νάγκη θεραπείας τού κακού, διά νά μη γένη 
πληγη, και ϊσως πληγο γαγγραινώδης;

Ά ς  προσκληθώσι λοιπόν έπισημως όσον τά^ος 
όλα τά  μέλη, όσα, κατά τόν Κανονισμόν (!), 
Ι'χουσι τό δικαίωμα ού μόνον τού ψηφοφορείν, 
άλλ’, έν περατώσει, καί τού τροποποιεϊν τά  
τν/όν παράτυπα, άφοΰ μάλιστα υπάρχει λόγος 
ό μάλλον άποχρών, ό τής διαιρέσεως, ό'ςτις δ ί- 
δωσι τό δικαίωμα ού μόνον τροποποιησεως, άλλά 
καί άναδιοργανοόσβως, εις τά  της Κοινότητας 
Μέλη.

Ά ς  προβώσιν είς νέας αρχαιρεσίας μεθ’ ώρι
μον σκέψιν καί συνετήν κοίσιν, επειδή πρόκειται 
περί Συλλόγου, Παρθεναγωγείων καί πρό πάντων 
ττερί της Εκκλησίας.

Είς τών Φιλομούσων Συλλόγων κινδυνεύει άπό 
τούδε, ώς ό εύγενης Πρόεδρός του μ’ έγραφεν, 
άπαντώνμοι είς αίτησίν τινα περί συνδρομής 60 
φράγκων απέναντι 20 βιβλίων ρωμουνιστί συν
τεταγμένων διά τοιούτων αυτολεξεί φράσεων.

« Μίθ' ολην την άγαΟ-ην &έλησιν, ην ti’inutv
νά σάς σννδοήμω μ ίν ........................δέν δννάμί\9α
όμως νά διχ&ώμεν τά άποσταλίντα ημϊν βιβλία, 
άποτίοντις 60 Φράγκα, διότι και οί πόροι τον 
Συλλόγου γλίσ/ροι καί έντιλΰς είσιν, αί δε άνά- 
γκαι τοσανται, όίστε μόλις ίργαζόμινοι άνενδο- 
τως κατορ&ονμε,ν νά ε’παρκώμεν εις αντάς.

Το Παρθξν#·;ωγεΐον μετοικεί, διότι εϊν’ άνά- 
γκη άποτιτ ενοικίου καί ούχί ευτελούς έτη- 

I σίου κτ'/τ··, καθ’ ά έν τώ [Ιναγνωστηρίω τον 
Φιλομον'του Συλλόγου τόν ίδιον Κ. Πρόεόρον ί- 
δίοις ώσίν ηκούσαμέν λέγοντα, μολονότι ό άξιό- 

■ λογος νέος Κ . Ρουμπινής μας διεβεβαίου; τούναν- 
’ τίον (άπαντών είς τινας παρατηρήσεις μας αθώας),
] ότι τό Ταμείον τού έν λόγω Συλλόγου εύπορεΐ,
' οπερ έγκαρδίως επευχόμεθα.

Της ’Εκκλησίας οί Αευίται καί οί μουσικοί 
; /ορωδοί έκζητοΰσι τακτικήν μισθοδοσίαν καί τα 

κτικά συμβόλαια. ’Επιτροπή δέ ού'τε κάν προ
σωρινή ύφίσταται· ό δέ λ.αός, μεθ’ ό'λας τάς δια- 

j  βεβαιώσεις τών Συλλόγων, αδύνατον ινα έπαρ- 
| κεση με τό δεκάλεπτον καί φράγκον τήν μη- 
ί νιαίαν δαπάνην Ναοΰ μεγαλοπρεπεστάτου καί Μη- 

τροπολιτικού, ού ή Θέα μόνη διηγειρε τήν όρε-
ξιν καί αύτοΰ τού Κ. Μ.................ί'να καταστή-
ση ’Επισκοπήν (sic!) τοΰ Αουνάβεως.

'Ανάγκη λοιπόν καί ανάγκη im p er ieu s e  έπί- 
κειται όπως ληφθώσι μέτρα κατάλληλα πρός θε
ραπείαν τής πληγής ταύτης, καί εΐμεθα μάλλον 
ή βέβαιοι ότι καί αύτοί οί Κύριοι Πρόεδροι τών 
Συλλόγων θέλουσιν επιδοκιμάσει τά γραφόμενα 
μας, συνεργοΰντες οί ίδιοι είς συνδιαλλαγήν τών 

j διεστώτων.

Γαλάζιον, Ιουλίου a,/74.

Ε λληνική  πολιτεία- έ,απορικός κόσμος, 
άλλά φιλόκαλος. Καφφενεΐα όμοιάζοντα 
Αέσ/ας πρός συζήτησιν κερδώων ύποθέ- 
σεων. Καταστήματα εμβριθείς, σοβαρούς 
αν5ρας TvtptxAdiovta *.*1 ί ν  ελε ιπ ε  τό 
Επτανησιακόν γόητρον καί τό 'Ρουμελιω- 
τικόν θέλγητρον άπό τινας ύπαλλήλους, ή 
θελε τις είπεΐν οτι οί'Έλληνες μετεμορφώ- 
θησαν είς "Αγγλους.

Τα Δημητριακά είς τιμάς ύψωμένας, 
καίτοι άζήτητα έξ Εύρώπης- οί ναϋλοι έκ- 
πεσμένοι· οί μεσιτέμπορι άπρακτοϋσΐ' τό 
έμπόριον ούχί είς άκμήν. Ό λίγα ι πράξεις 
άραβοσίτου έγένοντο. Εσοδεία άρθονος έν 
Μολδαυία γενικώς' ή δέ πεσοϋσα ολίγη 
προχθές βρο/ή άνιζωογόνησε τούς δυστυ
χείς τής Βλαχίας άγρότας διά τά άραβό- 
σιτάτων, μαραινόμενα.

Ψες παρέστη II ΧΙΟΣ ΔΟΓΑΗ, ούχί 
ή σημερινή, άλλ’ ή έπί τών Γενουηνσίων. 
Οί ήθοποιοί ώς έπί τό πλεΐστον έπέτυχον 
άνέλπιστον τοΰτο καί πολλά καλά προμη- 
νϋον. Έπεκροτήθησαν, έπευφημήσθησαν ώς 
καί άπό τούς ξένους, τούς είδότας τά Ι 
ταλικά καί 'Ρωμουνικά δράματα. Μήπως 
το Βυζάντιον έμόρφωσί τούς νεωτέρους 
τούτους δραματικούς; τούλάχιστον είς ’Α 
θήνας δέν εΐδον είσέτι, ένώ κλαγγίζουσι 
τά όρη, άντηχοΰσι τά σπήλαια καί άντρα 
τών νυμφών άπό τάς τραγψδίας τοϋ Α ι
σχύλου, τοΰ Σοφοκλέους, τοΰ Εύριπίδου. 
Ά λλά  μήπως αί προκομμένα ι κυβερνή
σεις μας έφρόντισάν ποτε διά ν ’ άναστή- 
σωσι τήν δραματουργίαν, ή μήπως οί λό
γιοι μας ήσχολήθησαν περί τά δαιμόνια 
τών δαιμόνιων έκείνων νοών πρότυπα, άφ’ 
ών οί νεώτεροι δραματουργοί καθ’ έκά- 
στην έμπνέονται;

Έν τώ θεάτρω έκλεκτός κόσμος ύπήρ- 
χεν· άλλ’ έν τω παραδείσω κυρίως 5te- 
σκέδασε τό ώραΐον τοΰ Γαλαζίου φΰλον: 
Έλληνίδες καί Ίσραηλίτιδες, ’Ρωμουνίδες 
καί Βουλγαρίδες άπετέλουν σύμπλεγμα 
Δρυίδων τερψίκαρδον, οπερ έξεκαρδίσθη 
γελών περί τά μεσάνυκτα, τήν κωμψδίαν 
έπευφημοΰν τοϋ κ. Γεωργίου Καρατζιαλη, 
οστις άπόψε παριττα τον ΠεριτιΧανοιμε- 
νον Ιουδα ίο ν .

Πλήν όλίγου δεΐν έλησμόνουν τό 'FAX.



Ά ναγνω στήρ ιον  κομψόν, ευρύ, ώραΐον το ιδεών. Ούδέν παθητικώτερον καί. βεβαιότε- σοϋσαι είς μερικά θέματα βροχαί άνεζω- την άνθρωπίνην πρόοδον, πρός ήν ώθεΐ ήμάς δυ-
οίκημα, συγκοινωνούν τφ  ^Στρατιωτικοί ρον. '11 Ρώμη καί τα Παρίσια άδελφο- πύρωσαν κάπως τάς προσδοκίας τον άγρό* σαναποφεύκτω: ή τελειοποιητική φύσις.
—υλλογω , μεθ ου ό Ελληνισμός ήοελφο- ποιούμενα έν τη ιερά δημοκρατική κοινω-
ποιηθη. Ευγε σας., αξιωματικοί Δάκες φ ι- νία εΐναί τι ώραΐον. Αί έπευφημίαι υμών
λελληνες ! Δεχθητε ασπασμόν και σφίξι- οώσουσι τή τοιαύτη συναντήσει τήν ήν ε-
μον χΣΐρός φιλορωμούνου. Επιτροπή άρι- χει επισημότητα. Το Άβινιών, πόλις πα-
στολεκτος καλώς διηυΟετησε το Αναγνω- . πική σύναμα καί δημοτική, είν’ ενωτική
στήριον, ώ πλεΐστα μέλη ένεγράφησαν καί γραμμή μεταξύ δύο πρωτευουσών, τοϋ πα-
έγγραφώσιν. 'Άριστος οιωνός· καλά τά προοί- , ρελθόντος καί τοϋ μέλλοντος, 
μια. Ο κανονισμός τουτου άςιόλογος, οδέ Ήμεΐς εύ αντιπροσωπευόμενα ΰφ’ ύμών, 
σκοπός, ή τών ‘Ελλήνων παρεπιδήμων συγ- ι ώ άνδρες τής Βωκλούσης, εΐς αύτήν τήν 
κεντρωσις. εθνικήν τών δύο έΟνών πανήγυριν. Έστέ

Ό  Ναός κομψός, καλλιπρεπής, άριστα ; άξιοι ινα προσφέρητε τή ’Ιταλία τόν άσπα-
έζωγραφημένος, καί τοι ελλιπής είσέτι· πλήν σμόν τής Γαλλίας.
αρκετά καί τόσα, αφού είς Βουκουρέστιον Ουτω σχ εδιογραφεΐται ή μεγαλοπρεπής

του καίέκμισθωτοΰ διά τά μ«ρανθέντα ά- 
ραβόσιτα.

— Και έν Βραΐλα ώς καί έν Γαλαζίφ 
το εμπόριον τών σιτηρών δέν ήρχισεν α
κόμη ζωηρόν, άλλ’ ούτε καί άγοραπωλ.η- 
σιαι καν έγενοντο πρός έυ,ψύχωσιν.

Αντί όμως τη; ένώσεως, τής αδελφοσύνης, 
τής προοόου, τ ί βλέπομεν;— πανταχοΰ τον την 
καθυπόταξιν (assujetisseinent) τ·?,: γυναικός κα-
θιερώσαντα νόμον ΐνα βασιλεύ/,..............

Είν εύκολον, όντως, είς γυναίκα πλ,όυσίαν, ά- 
γαπωμένην, περιστοιχουμένην ΰπ άφοσκόσειο; 
και θωπεία; ινα βΐπη: « Εϊ; τ ί καλόν τά δικαιώ
ματα; ή γυνή εχει ικανήν ελευθερίαν, ό κόσαος

! βαίνει καλώ; όπως είναι. νλλ ’ ας δοκΐι/.άσ·/·I , . ( / ( - ‘
νΐ γυνη αυτη συμφοράν τινα, ί  άπώλ.ειαν πατρός,

; μητρος, συζύγου, υίοΰ ού ή φροντίς διεσκεδαζε 
τας μέριμνας, τότε μόνον εννοήσει τ ί  έστιν όντως

όέν έχομε ν ούτε παρεκκλήσιον ‘Ελληνικόν, 
ούτε Σχολεΐον, ούτε Αέσχην, ούτε Ά να- 
γνωστήριον. Άφότου ό άείμνηστος Κατε- 
λουζος άπέΟανε, συναπέΟανε κα’ ο τών Τ.λ- 
λήνων έκεΐ συνασπισμός· ένώ δ’ ’Επιτρο
πή, έ'χουσα τόν κ. 'Ραγκαβήν πρόεδρον, 
συνεκροτήθη πρό δύο μηνών, ούδέποτε αύ- 
τή συνήλθε πρός συνδιάσκεψιν. Διατί; διότι

ομοσπονδιακή ’Ηπειρωτική Δημοκρατία. Α; 
μεγάλα.ι αυται, τών 
ποϋσιν ‘Ηνωμένα τή

Ό  Πετράρχης έστί φώς τής χρονίου 
περιοδείας του, ώραΐον δ’ έστι τό έκ τής 
αγάπης πηγάζον φως. ’Αγάπη γυναικός, 
θέλγε*’ ό κόσμος. Ό  Πετράρχης έστίν εί
δος τι Πλάτωνος ποιητοΰ1 κέκτηται τά λε-

ΣΠΟΥΔΑΙΑ.
<ι ’Επειδή πλείστοι ίσως άμφιβάλλουσι 

*Lερι ‘•ήί μετεώρου καταστασεως τής Εκ- ή ζωή διά γυκαΐκα παντέρημον; θέλει ίδεΐ καί
κλησιας τοϋ τόπου, όπιυς συνεχώς έν τω εννοήσει τά; διανοητικά; καί ήθικάς αθλιότητας
ύμετέρφ φύλλω άνεφέρομεν, δημοσιεύομ.ε\ πλείστων γυναικών ω; και τας της κοινωνίας,

ιοπικη Δημοκρατία. Αι ωόε την εσχάτως ημΐν σταλείσαν Πατριαρ- ’ ·'* ‘ · * ->φ*λμα.ων .<·>/
-, ~ , ,r ο | r . r μελών αύτής.Λάιον αναι/ΐίεις οιατυ- νίκην Επιστολήν ποος γνωσιν τών φιΛο- .r - , / . , ., , * ' · , 1 1 1 · i v J i  οπερ ηννυησεν ο Διεθνής των Γυναικών
ις Ε υρώπης Κράτη. , χρ ιστώ ν.»  «γι Σύνταςκ:». r-ir-y«r̂  , , jm , ,ν ,» 1' r ' 1 masoc. Λ,υτος οεν ycopt ĉi τ/,ν κοινωνίαν ει;

ίω α χ ΐ ίμ  ελέοι (-)eov Α ρχ ιεπ ίσ κ ο π ο ; ^Τ?*'όπεδα, «ίέν δημιουργεί ανταγωνισμόν
<TM.nu’0V:i0U MQ, Νέας 'tV.UVG, y.m ;A£Tef  ^  κα1 Vuv* « 4«* διαιρεί στοιχεία 
,,-,/ινδΓ ' σνμπ,.Η'ττονογι™, 4εν ,ητεΐ να κατακττστ,ται

Κ ω νοτα ΐ’ι
O ix ovu enx oc Γ/ατοιάοΥίΐς. > / , ί/5 „ , \, , . δικαιώματα γυναικών προ; βλάβην των ανδρών,

Αριθ. πρ. 2 0 6 2 ,  Έλλογιμώτατε κύριε αλλά, τουναντίον, ττοοστταθεΐ νά κατευναση‘ τόν

όέν εΰκαιροϋσιν οί κύριοι ’Επίτροποι. Ά λ λ ’ I πτόπαλμον τής καρδίας ούτως είπείν ώς 
άς προβή προσκαλών τούς τυχόντας μειο- καί τό άδυτον τοϋ πνεύματος, ‘Ο ερο_>τό—
νοψηφίας ό κ. ‘Ραγκαβής, άλλως ναυαγεί ληπτος ούτος διανοείται, έ ποιητής φιλο-
και παλιν, ηοε Κοινοτης θελει μεμψιμοιρεί σοφεΐ. Εν ένί λόγω, ό ΙΙετράρχη; έστί
τόν κ. ΙΙρόξενον, ώς νου,ίσαντα εύρεΐν με- πνεύμα λαμπετόεν.
μορφωμένους Ελληνας εν Βουκουρεστιψ, Ο Πετράρχης έστι σπάνιον παράδειγμα ί 
ενώ, έςαιρεσει τινών, οι πλείστοι είμεθα ποιητοϋ μάκαρος, διότι άντεγαπήθη εν ίβω, ι
αμόρφωτοι ή μάλλον ειπειν έκφυλοι καί προνόμιον ούπερ έστερεΐτο ο “Ομηρος, ό ί
ψοφοδεέστατοι. Αισχύλος, ό Σακεσπύρος. Ούτ’ έσυκοφαν- I

Τοϋ Βουκουρεσπίου ό Ελληνισμός είναι ' τήθη, ούτ’ έσυρίχθη, ούτ’ έλιθοβολήθη, Ό  ! 
επιπολαιος καί νεκρός. Τό ζώπυρον κεΐται Πετράρχης έ’σχεν έπί ταύτης τής γής τήν ί 
εν τή Προξενική αρχή· τά όμματα τών πα- αίγλην τοϋ κλέους, τό σέβας τών Παπών, j 
ριστοιων πόλεων υπερ τοϋ έθνισμοϋ καί τόν ένθουσιασμόν τών λαών, τήν άνθοβρο- ί
τής προοοου τοϋ Ελληνισμού είσιν Ιστραμ- χήν τών ρυμών, τάς χρυσας δάφνας έπί :
μενα προς τον κ. Κλέωνα. "Αν όιαψευ- τοϋ μετώπου ώς αύτοκράτωρ, τό Καπιτώ- 
σθώσι καί ηΟη αί προσδοκιαι του, ό άπο- | λιον ώς τις θεός. Εΐπομεν θαρραλέους τά- j 
φυλισμος επνιξε οια παντός καί τά ολίγα ληθές, οτι ή δυστυχία έφείσατο αύτοϋ. Αντί 
του ναυάγια, άφοϋ καί ιατροί καί διδακτό- | τοϋ πορφυρόχρου ομως τούτου μανδύου έ-

i ε·

θ ω μ ά  Α. ΓΙασχίδη, Διευθυντά τοϋ έν Βου- 
κουρεστίω Έλληνοδιδακτηρίου, τέκνον έν 
έν Κυρίω ήμών αγαπητόν χάρις είή τή 
αύτής Ελλογιμότητι καί ειρήνη παρά θεοϋ, 

Έν τώ πρός Η μάς υίίκώ αύτής Γράμ- 
ματι τής ζ τοϋ παρελθόντος Μαρτίου, ά- 
ναγνωσθέντι Συνοδικώς, εί’δομεν οσα είς 
πλάτος έκτιθησι περί τών εκκρεμών έν 
Δακία Ζητημάτων, τοϋ τε ’Εκκλησιαστικού 
καί τοϋ χΑίοναστηριακοϋ, ύποβάλλουσα τήν 
εύσεβοφρονα αύτής γνώμην περί τοϋ τρό
που τής λύσεως αυτώ ν άγασάμενοι τοίνυν 
τον χριστιανικόν ζήλον, ον μετά ζωηροϋ 
ένόιαφέροντος αναπτύσσει ύπέρ τής εύκλειας 
καί οόξης τοΰ οίκου Κυρίου, προηγουμένως 
μεν έκφραζομεν τή αύτής ’Ελλογιμότητι 
:ήν πλήρη εύαρέσκειαν τής Εκκλησία

υπάρχοντά ύφ όλου; τού; τύπους ανταγωνισμόν 
όν λεληθοτω; υφιστανται καί αύτοί οί άνδοε  ̂
ηθικώς.

Ο Διεθνή; Θίασο; έζαιτεΐται ποό παντό; τήν 
ισότητα τών δικαιωμάτων έν τη εκπαιδεύσει, 
επειΟη εστι πεπεισμενη ότι η γυνη οφείλει δια- 
νοητικώ; τε καί ηθικώ; νά η ίση τώ  άνδρί μεθ’ 
οΰ διανυσει τον βιον, καί επειδή μέλλει νά ή ή 
παιδαγωγό; τών τέκνων τη ;, πρέπει νά δύνητάι 
οπω; εκπληοίόση τήν σπουδαίαν ταύτην τάσιν!

Η ό ανάγκη αυτη εστιν άναμφίρρηστο;· εί; 
τάς μητρικάς ώλένα; τό παιδίον μανδάνει νά 
σκέττηται- ε’;  αύτη; δέχεται τά ; πρώτα; εντυ
πώσει;. . . .

Ο Θίασο; έξαιτεΐται τήν ελευθερίαν τοΰ ε«- 
γου διά τήν γυναίκα καί τό ίσον τοΰ μισθού 
έττ’ αΰτη τοΰ έργου τή τάσει.

Το Ιργον σώζει καί αναγεννά τά άτοαον τό 
εργον είναι ό μόνο; εφικτό; ό'οο; πρό; έξασφά- 
λισιν τή ; οικονομικής ανεξαρτησία; τής γυναικό;, 
ύν ον im ryam iσεζαι avrfi ΐνα τηω\σϊΐ την ά'ξιο-

ρες καί έμποροι όλονέν άποολαχίζονται.

Ο ΒΙΚΤίΙΡ ΟνΓΟΣ καί ό ΠΕΤΡΑΡΧΗΣ

Παρίσιοι τήν 18 Ιουλίου 1874.

Α ξιότιμε α νμ π ο λ ΐτά  μ ου ,

‘Η εύγενής καί γενναία πρόσκλησις, ήν 
ευηρεστηθητε άποστεΐλαί μοι, συνεκίνησέ 
με μέχρι βαθέων ψυχής· μεθ’ ολα ταϋτα 
θλίβομαι μή δυνάμενος έκεΐ έλθείν ενεκα 
τοϋ έκ βαρείας νόσου άναλαμβάνοντος μι
κρού μου υίοϋ.

Εύδαίμων λογίζομαι διά τήν ήν τηρεί

γώ  προύτίμων τήν ράβδον τοϋ πλάνητος 
Ά λ  ιγκιέρη. Τφ ΙΙετράρχη έλλείπει τι τρα
γικόν, πρόσθετόν τφ  μεγαλείω τών ποιη
τών μέλαν τι διάδημα καί σημαίνον τήν 
ύψίστην τοϋ δαιμονίου νοός κορυφήν. ‘II 
ύβρις, τό πένθος, ή περιφρόνησις, ό διιογμός 
ούδαμώς τ.οϋτον έπείραξαν έν δόξη, ό ΙΙε-

ειτα οε έπιόαψιλεύοντες αύτή τάς έγκαρ-
όίους πατρικας ήμών εύλογίας έκδηλοϋμεν | πρίπειαν αντής xcu ή&ιχότητα.............
οτι ή  Ε κ κ λη σ ία  έπ ιφ υλάττετα ι ένεογήσαι ι °  Θίασο; εςαιτεΐται τήν ισότητα τών πολι-
έν καταλληλότερα  ε ύ κ α ιρ έ  τά  όέοντα πρός j .;'·,Χ·ών κα; «χονομικών δικαιωμάτων, έ π ισ τ ψ -

I ζόμενο; έπί τώ αίσθη'ματι τή ; ευθύτητας ό'πεο
T(i>V , λ. . . .  . 1  ̂ ι

κντησιν μετα τής ι 7“’· ετερα- ενόσω οε ο κ.ωοις ημο
οιαβεβακοσειος τής πρός αύτήν εύδιαθέτου θιερωσει τήν ισότητα τοΰ νόμου ώ ς προ; άμφό-

τραρχης ηττηθη υπο του Δαντου ως και , γ ν^μης καί πατρικής αγάπης ήαών Ή  δέ ; τε?α τα ί 3λα’  ̂ Tjrii ^ι*τελή ώ; τις
ή έςορία (τούτου) υπερτερεί τόν θρίαμβον j τοϋ 0£Q~ ά /a; τ - ^  1 ^  - άνήλιξ ή ^  interdit, ού παύσομεν ήμεΐς τε καί
ί  ̂ νίΙΜΛ(ΐ\ '  ̂  ̂ I ' f.l Wiro ΤΛ \)« β%·(έκείνου).

ΒΙΙνΤίΙΡ Ο ΤΓΟ Ϊ.
μετ αυτής.

ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Ά λλά  καί ό πρεσβευτής Ιταλός Νίγρας 
έξεφώνησε καλλιεπές τι λόγιον, κατενθου- 
σιάσαν τό πολυπληθές καί άριστόλεκττον 

μοι άνάμνησιν ή γενναία μεσημβρινή δη- ! άκροατήριον, τό διά τήν πεντακοσαετηρίδα
μοκρατία, ήτις έστιν ώς τις έμπροσθοφυ- ! τοϋ Πετράρχου είς τήν θελκτικήν κοιλάδα
λακή τής παγκοσμίου δημοκρατίας, καί είς ! τοΰ Ά βινιών συνελθόν.
ήν ό κόσμος ατενίζει, οσάκις παιανίζει ή j  _ _ _ _ _ _ _
Μ ασσαλ ιώ τις .

Η Μ αοοαλ ιώ τ ις  ειν’ ή φωνή τών με- 
σημβρινών· άλλά καί ή αύδή τοϋ μέλλοντος.

Μοι κακοφαίνεται δτι άπουσιώ άπό τοΰ 
μέσου υμών. Τϊλαζονευόμην οπως εύχηθώ 
έν όνόματι υμών πάντων τήν αίσίαν έ'λευ- 
σιν τών αδελφών, εκείνων, λέγω , τών γεν
ναίων Ιταλών, οιτινες έρχονται έορτάσαι
τόν Πετράρχην έν τή χώρα τοΰ Βολταί-
ρου. Ά λλά  κατανενυγμένος, παραστήσομαι 
καν μακρόθεν είς τάς δημοΟοινίας υμών, 
είς άς ό κόσμος ατενίζει. Ό  Πετράρχης, 
τό γλυκαυγές ζοφερού αίώνος, δέν 
τίποτε άπό τοΰ φωτός έν μέση ήμερα τής 
προόδου, έν μέσφ ΙΘφ αίώνι.

Μακαρίζω τό Ά βινιών. Τό Άβινιών είς 
τρεΐς άξιομνημονεύτους ήμέρας δώσει αί- 
γλήεσσαν τέρψιν. Ήδύνατό τις είπεΐν οτι 
ή ‘Ρώμη καί οί Παρίσιοι συναντώνται αύ-
τόσε. Ή  ‘Ρώμη ή άγιάσασα τόν Πετράρ-
χην, ή Αουτητία, ή καταβαλοϋσα τήν Βα· 
στιλλίαν. Ή  'Ρώμη ή τούς ποιητάς στέ- 
φουσα, ή Αουτητία ή τούς βασιλείς έκθρο- 
νίζουσα. Ή 'Ρώμη ή τό συνειδός πιέζου- 
σα, ή Αουτητία (Παρίσιοι) ή τον ζυγόν 
τοΰτον καθαίρουσα.

Ή  έ’νωσις αυτη τών μητέρων πόλεών 
έστιν.ενω σ ις υψηλή· είν’ ή συνάφεια δύο

οί φίλοι ήμών άπό τό νά διαμαρτυρηθώμεν. 
Φθάνομεν τέλο; εϊ; τά  πολιτικά έκδεδικασμέ- 

' (αωοό ’Απριλίου κδ .) ι να ^  τ0,~ Διεθ^οΰς τών Γυναικών Θιάσου δ ι- 
0  Κ ω νο τ κ ν τ ιν ο ν τ ΐο λ ε ιο ζ  εν Χ ώ . ε ν χ έ τη ς .  : καιηίματα έν όνόματι τής δικαιοσύνης, καίτοι ή

τοιαύτη δήθεν άπό μέρου; ήμών άπαίτησι; έγεί-

— Τό διεθνές τών Βρυξελλών Συνεδρίαν, 
έκλέξαν Πρόεδρον τόν 'Ρώσσον πληρεξού
σιον, άπεφάσισεν ΐνα τηρήση μυστικότητα 
έπί τών συζητήσεων.

— ‘Η Ιταλία ώς καί ή Πρωσσία, καθ’ 
ά αδεται, άναγνωρίσουσι τήν ’Ισπανικήν 
Δημοκρατίαν κατόπιν τών Καρλιστικών ώ- 
μοτήτιον.

— Καύσωνες ύπερβολικοί έν Έλλάδι. Έν

ΤΟ ΩΡΑΙΟΝ ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑι ΦΥAON.

ί)ύ μόνον εν ’Ιταλία, ένθα συνέστη ό Κοσμιχο- 
ΦάανΟρωπικός Σύλλογος, ούτινο; μέλη έσμέν 
χ.αι ήμεΐ;, αλλά καί έν Ελβετία πρό πολλοΰ 
ΰφίσταται ιών Γνναικών θ ίασος  (A sso
cia tion  In terna tiona le d es F em m es) ύπέρ τών 
δικαιωμάτων τοΰ θηλεω;. Πρόεδρό; έστιν /· Κ-α 
Μαρία Goegg, ή τι; έξεφώνησε λόγον ενθουν καί 
-ιβύλλειον ,ού παραθέτωμεν τινά τεμάχια πρό; 
τέρψιν τοΰ ωραίου τή ; Δακία; καί 'Ελλάδος φύ
λου, καί μάλιστα τών παριστριων πόλεων.

ρει εί; τινα μέρη ΐσχυράν άντιπολίτευσιν.
’Επί τη άντεκόικήσει ταύτη βαδίζοαεν ώ; καί 

αί άόελφαί ήμών τή ; Αμερική; καί τή ; ’Αγ
γλίας, αίτινες . . . .  καί μάλιστα αί πρώτ»ι 
όρέπουσιν ήδη τόν καρπόν τής εαυτών άφοσιώσεως.

Είναι άληθώ; περίεργον ή σπουδή τών δια
φόρων τοΰ συλλογίζεσθαι τρόπων έπί τής θειο- 
ριας τοΰ δικαίου τής γυναικός Ο ’Εγωιστή; π. 
χ. δεν έρυθρια κραυγάζουν, « 'Η γυνη' μου καί αί 
θυγατέρες μου έμβαλλόνουν τά  περιπόδιά μου 
και ούόέν άλλ,ο έπιθυμοΰσιν, ούσαι ευτυχείς.".,.

"Ετερος εγωισμός . . . ! συμφωνεί οτι πλεΐ- 
στα απαιτούνται πρός το επιτηδεΰσαι τά ; γυ-

« Μετά ζωηρας συγκινήσεως ανοίγω τήν συ- ν3“κ,α; 6!; το να ^^αστωσιν -.καναι προς =/.- 
νεδρίασιν. . . . ’Ανωφελές θεωρώ νά τό κρύψω, | ώ;  ·*>·λα όμω; δι-
ή παρουσία ήμών ώδε, τό άπασ^ολοΰν ήμάς θέ- καιωματα, είναι τρέλ.α, ανοησία..............
μα, τό παν δεικνύει ότι ή συνέλευσις ταύτης 
τής ήμέρας έστι μέγας νεωτερισμός, διαμαρτύ- 
οησις τις κατα τοΰ παρελθόντος, πέτρα άκρογω-

Αλλοι έγωϊσταί θέλουσι ττ̂ ό πάντων ΐνα έξα- 
σφαλίσωσι τη γυναικί ανατροφήν λαϊκήν, άπελευ- 
θεροΰντες αύτήν τής έςασκήσεως τών θρησκευτι- 
κών αύτής καθηκόντων άλλ’ ούτοι θέλουσιν ΐνα 
όεσπόζωσι τής γυναικός, χωρίς ήθικοΰ άγώνο; 
μετά τοΰ ίερέως, ον θεωροΰσιν, εικότως, φρικτο

Έπτανήσφ έθριάμβευσεν ή φιλελεύθερα με- νιαία μέλλοντος οικοδομήματος,
ρίς, ώς καί εις τινας νήσους. ’Εγκαινιάζουσαι διάταξιν γεγονότων καινοφα-

— Επιτροπή διεθνής όσονούπω συγκα- νδν» ^ργαζόμεναι εΐς τό ν’ άποσκορακίσωμεν τάς ;λετα ™  ^ωρουσιν, εικότως, φρικτόν
j,, Ι» ', ϊ  ' ' -, / < : αρχαία; άποπλανήσεΐί τών κοινωνιών απέναντι <ϋ’ τΡιτον επεμ6ηναι επι το οικοκυρειον των.

W  ίν  Β α νη ι ta .  την χολέραν „ „  τ «  | «  ^  , .  ^  ^  j Μ  οί ,ώ  ώ  , ;  «  ί ί ,  ™
αλλας επιοημιας. ; τ.,ν /ρ~σιν _ών προτ5ργ|[Λα'των ,JSe ’ ών ή φύσι; , ^ατ’· «ύθυτητος· δέν έννοοΰσιν ότι

— Θεωρείται βεβαία ή μέχρι Νοεμβρίου ί αύτήν έπροίκησεν, είς τήν ηθικήν καί διανοητικήν . πρόκειται περί όρέςεω; προσωπικής, ^άλλα 
διακοπή τών εργασιών τής Γαλλικής έθνο- αύτής άνάπτυςιν. Άλλ’ επειδή οιδαμεν ότι τό ! ~Ef!· 'οϋτέστιν ότι ή γυνή είναι «>· ώ;
συνελεύσεως. εργον ήμών δέν κρίνεται οΰτω καί παρ’ όλου τοΰ κ*1 *νν:Ρι £*'> κ*ι οτι τό δικαίωμα τή; γ^αι-

— Πολεμικώταται προπαρασκευαί έν Κίνα κόσμου, έπιδή γινώσκομεν ότι επικρίνεται κατά «**«Ρ ^ Λ !»  τοσοΰτον ίερα
κατά τοΰ γειτονικού κράτους Κασγάου· δ,Ι ! ™ ^  ^  αύστηρώ;, έπί άντιπολιτεύ- :  ̂ ^  ^

σει μή λογική, επι ειρωνεία ακάμπτω, βαίνω ' 
εΐ; έξήγησιν. . . . .

Ο άνήρ καί ή γυνή προωρίσθησαν έκ φύσεως ; 
ΐν’ άπςτελέσωσιν ενότητα. ’Οφείλουσιν άμφό τε- 1 
ροι νά πραγματοποιήσωσι τήν αρμονίαν έν τή 
ποικιλία, καί ώφειλον, τφ  συνδέσμω τών ποι- ί 
κιλών καί ιδιαιτάτων ένεργειών καί ιδιοτήτων, 
ΐνα έργασθώσι, yeto yeιρ ϊ, όπως πραγματιώσωσι j

σμύριοι στρατιώται κατέχουσιν ήδη δύο 
νομούς.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ.

— Αί κατά τήν έβδομάδ* ταύτην πε-

Μεταξύ τών διαφόρων νιωτιριχών έπιχειρημά- 
των τινών προς άποκοίμησιν τή ; γυναικός προ
βάλλεται καί τό ότι ή γυνή, τό γενΰν έχον, 
είναι ό φύλαξ άγγελος τής οίκογενιακής εστίας, 
καί ότι εί αυτη έζήτει άποκτήσαι ετερα δικαιώ
ματα ήθελε αεταμεληθη.i  i I * '

(ακολουθεί)

δυντάκτης υπεύθυνο; Θ. Α. Πασχίδης. Τύποι; Π. Μ. Πεστεμαλτζόγλου.
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ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α Ε Κ Ε Β Α Λ Ο Τ
ΜΕΘΕΞΙΣ ΤΟΓ ΩΡΑΙΟΥ 

ΦΥΛΟΥ

ΕΪΣ ΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΑΡ. 11.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Μή δυνηθείστ,ς τ?5ς Συντάξεως tv" 
έκδω ακέραιον άριθμόν έν Βουκουρί- 
στίω, έκδίδωσιν ήμίφυλλον έν εϊδει π α - ! 
ραρτήματος έν Βραΐλα. Πεποίθαμεν ! 
δέ δτι οί φιλόμουσοι τών παριστριων 
πόλεων ομογενείς θέλουσιν υποστηρίξει 
το σπουδαΐον τοΰτο. φύλλον  ̂δπερ. ώς 
καί είς αύτας τάς Εύρωπαϊκάς πρω- 
τευούσας εΰρεν ευμενή ή/ω.

« Le Memorial diplomatique» — «Le 
Messager A" Orient» — « L a Revista 
European —  ccL’Avenir des Femmes» 
δργανα έκ τών μάλλον σπουδαίων, 
άτινα άναγινώσκονται καί είς αυτά 
τά  Ανακτοβούλια, ύπεστήριξαν τό φύλ
λον μας. Πολλοί δε Σύλλογοι καί δια
κεκριμένοι κάλαμοι ήλβον είς αρωγήν 
ήμών έκτραγωδούντων τόν πανταχό- 
θεν πολεμούμενον Ελληνισμόν.

Ιδίως δ’ έπικαλούμεθα τήν συνδρο
μήν τοΰ ώραίου τών Έλληνίδων φύ
λου, υπέρ ού άκαμάτως άγωνιζόμε- 
Οα, ίνα μή μείνϊ) όπίσω τοΰ Εύρωπάί- 
κοΰ καί Αμερικανικού, άτινα Θ ι ά -  
σ ο υ ς  καί Συλλόγους κατηρτίσαντο 
πανταχοΰ, τήν ά ν ύ ύ ω σ ι ν  τ  ή ς γ υ -  
ν α ι κ ό ς έν είδει Σκαπανέων προπα- 
ρασκευάζοντα.

0  Λ: Πθ.Ο%ί3·^.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ.
Τόσα έτη παρήλθον, καί ούδεμιαν Κυ- 

βέρνησιν αληθώς πατρικήν εϊδαμεν άνα- 
βασαν τά υπουργικά της 'Ελλάδος εδώλια 
άπο της έποχής τοϋ νέου Σωκράτους, 8ν 
έφονεύσαμεν, ένώ τον παλαιόν έφαρμακεύ- 
σαμεν.

Ούτί περί έξίλληνισμοϋ τών ελληνικών 
έπαρχιών έμερίμνησάν ποτε οί μβγάλοι άν - 
δρες τής 'Ελλάδος* ούτε περί πλοίων έμερί- 
μνησαν, άφοΰ ή Ε λλάς θαλασσία μάλλον 
ή χερσαία δύναμις έδημιουργήθη έκ φύ- 
σεω;· ούτε περί προγονικής εύκλειας ποτέ 
έφαντάσθησαν.

Τούς ’Αλβανούς παρηγκωνίσαμεν τούς 
Βλάχους έκεΐ περιεφρονήσαμεν τούς νη- 
σιώτας καί Ίωνίους παρεβλέψαμεν ,τοϋ ή 
έξελ)ήνισις τών πατέρων τοϋ έλληνισμοϋ 
Α λβανών, ών ή γλώσσα έ’χει ρίζας όμη- 
ρ·.κάς, ή δέ διάλεκτος λέξεις ποιητικάς; 
Ποϋ τά πλοΐα, παραπλέοντα καθ’ ήμέραν 
τάς νήσους, τάς άκτάς τής Ιω νίας, τά 
παράλια τοϋ Εύξείνου, ένθα πάλαι καί ήδη 
τσιαϋται άποικίαι πυρσοφώτεινοι καθιδρύ- 
θησαν; που τά έλληνο;;·;ν.ί,ζ τώ ν  άύανα- 
των ποιμένων καί βοσκοπολιτών, άτινα έ- 
καλέσαμεν προς έκπαίδευσιν;

Τά πάντα άφήκαμεν έρμαια τών ξένων 
καί άλλοπροσάλλων, καί τούτου ένεκα άς 
μή μεμψιμοιρώμεν μήτε κατά τοϋ Σλα
βισμού, μήτε κατά τοϋ βλαχισμοΰ· άς μή 
φωνασκώμεν μήτε κατά ‘Ρωσσίας, μήτε 
κατά βουλγαροβλαχικών προπαγανδών. Έκ 
τής κακής κεφαλής μας προήλθον τοιαΰτα 
δεινοπαθήματα, έκ τοϋ καπνοθυμιάστου Εγ
κεφάλου προύκυψαν τοιαϋται όλέθριοι συ- 
νέπειαι.

Αύτοί ούτοι οί Σέρβοι οιαμφισβητοϋσι 
τά πρωτεία έπί τής καλής καί πατριωτι
κής τών έσωτερικών διοικήσεως· τί λέγω ; 
ώς καί αύτοί οί Δάκες, ους ένκσμενιζό- 
μεθα ίνα καλώμεν ‘Ρωμούνους, άνταγωνί- 
ζονται πρός ήμας έπαξίως: Στολίσκον πο

λεμικόν κατήρτισαν σιδηροδρόμου; άπό 
τοϋ ενός μέχρι τοϋ ετέρου πέρατος έπε- 
ραίωσαν καί περαιοϋσιν έλονέν ποταμούς 
καί χειμάρρους καθιστώσ'. πλωίμους* άλα· 
τωρυχεΐα καί πλακωρυχεΐα πρό έτών εκ
μεταλλεύονται· άστυφυλακάς και έθνοφυ- 
λακήν πανταχοΰ διωργάνωσαν. Καί εί 6 λαός 
τής πλούσιας ταύτης /ώρας συνεκράτει 
τούς οϊακας τοϋ κυβερνητικοί σκάφους, 
μεγάλα |ργά ήθελον ωο; ποό καιρού ..zar 
:ορθωθή.

Έ νώ ^ν Έλλάδι άν έ/.-ιπον αί εύγενεΐς 
οημοτικαί καρδίαι καί έσπάνιζον τά έ'ξοχα 
καί μεγαλόνοα πνεύματα έν τή αλλοδαπή, 
είς μεγίστην στασιμότητα, νάρκωσιν καί 
έρήμωσιν άκόμη θά διετέλει καί αύτή ή 
πρωτεύουσα τής σοφίας, Ά λ λ ’ άς παύσω 
έκτραγψδών τά μεγάλα τών μεγάλων πο
λιτικών τής Ελλάδος λά$η· έ θάνατος τοϋ 
Άρσάκη άναγκάζει με νά πλέξω άνθοδέ- 
σμην νεκρικήν μακρόθεν έπί τοϋ τάφου 
του. Ιδού αύτή:

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ.

«Tfj ΙΖ\ ’Ιουλίου 1874.
«Γαι* Δαχ(ης ’κάλυψε σαρκίον Άρσάκη.«

Άστήρ έωος καί φαεινός έ'δυσε προ
χθές τή 16-η ’Ιουλίου έν Βουκουρεστίοις.

Πολιτικός δημόφρων διπλωμάτης με - 
τριόφρων φιλόσοφος Αριστοτελικός· Ί α -  
τροχειροϋργος Ιπποκρατικός: Ιδού τά προ
σόντα τοϋ άθανάτου άνδρός.

ΦΓλόμουσος, φιλόπατρις, φιλεθνής ύπέρ 
τής Ελλάδος, ύπέρ τής Δακίας, ύπέρ τών 
πτωχών, Ιδού αί κατακοσμήσαται τόν άν- 
δρα άρεταί.

'Ροδοδάφνη άειθαλής έξ Ότχόβας (τής 
άνω Ηπείρου) τό άρωματικόν τών Έ λ ι- 
κωνιάδων γάλα έκμυζήσαία καί τό εύώδες 
τής Εύρωπαίας Σιβύλλης ροδόναμα άρδευ- 
θεΐσα, μετεφυτεύθη πρόεΗ καί ήμισείας πε
ρίπου δεκαετηρίδων έν τή πρωτευούσϊ] τής 
Δακίας, ένθα έτιμήθη καί έδοξάσθη,

’Έφερε ροδόδαφνα αειθαλή όγδοήκοντα 
καί έξ, όπότε ύπο πνοής σφοδράς λιβονό- 
του φυλλορροήσασα καί τειναχθεϊσα έ'πεσε 
μετά γδούπου κροτοφόρου, οστις καί τήν ά- 
κρόπολιν αύτήν τοϋ Περικλεούς έκ βάθρων 
διέσεισε.

Καί πώς; δέν ακούετε βογκήν τινα κλαγ- 
γίλαλον άπό τής πελασγίας τούς θεοδμή- 
τους βράχους, ήτις ώς λιγυρόφθογγος αύδή 
περιδονεϊ καί αύτόν τόν νυμφώνα τών ι 
οστεφών ’Αθηνών;

Εϊν’ ή θρηνφδης τής δύσεως τοϋ άστρου 
τής μεγάλης Ελλάδος α>δή, ήν ή γοργο - 
πετής φήμη άπό Καρπαθίων εις 'Ροδόπην, 
Ό λυμπον καί Παρνασσόν, δίκην φωτοπτε- 
ρύγου Αγγέλου, καταπτασα είς Αυκαβϊ)τόν 
έλιγυρωδησεν είς τόν μουσόλεκτον τών 
κορασίδων χορόν.

Ά !  ίδού νεάνιδες μελανειμονοϋσαι θρη- 
νολογοϋσι, δάκρυα τακερά ύπέρ τοϋ μεγά
λου Ά ραάκη  λείβουσαι!

Δακρυχέετε, Άρσακίδες καλλιπλόκαμοι, 
καί πέπλον μελανοκέντητον ρίψατε έπί τά 
τείχη, τά δώματα, τά άντρα, τάς πύλας 
τούς κήπους, τά δένδρα, τά άνθη τοϋ Παρ- 
θενώνός σας, δστις δίκην πυρσοϋ πυρσεύει 
τήν δούλην γην τοϋ Ίαπετοϋ/Ο Ιδρυτής τον  
Άρααχκίον αηέ& ανε ! Θρηνήσατε, Ότχο· 
βΐται καί οί περίοικοι ’Αλβανοί, διότι 6 τήν 
έκκλησίαν καί τά Σχολεία τής ύμετέρας 
κώμης άνοικοδομήσας εύεργέτης άπέπτη 
ώς άετός τις είς ύψηλάς καλιάς.

Ναι έκεΐ είς τόν όλολαμπή Ό λυμπον 
έπέτασεν ό τήν Ελλάδα καί Δακίαν καί 
’Αλβανίαν ύπεραγαπήσας 'Λ πόατολος.

Δέν θέλει τόν ούρανόν, δέν θέλει τόν 
Παρνασσόν. Έπεθύμησε τόν Ό λυμ πον ήτον 
ό καρδιακός παλμός του, άφότου έτερέτισε 

Ι|τέ θεοκρίτειον έκεϊνο είδύλλιον ύπέρ τής 
ΐ Ελλάδος του, τής μεγάλης δμως καί εύ 
ί . ρέα ορια περικλε^ούσης, ούχί τής γωνιώδους 
>ι, αύτής μ ετά  στενά δρια, ήτις ούτε δύναται 
j νά χωρήση τούς άετιδεΐς της, καί διά τοΰτο 
[Ι '/κοιί'ΐάζονν, καί άλλοι πετώσιν εις τά ξέ- 
£ν#. - ivila καταλείπουσι τά όστα των, αλ

ί λβι θρηνοϋσι τό τής αιχμαλωσίας αιώνιον 
ήμαρ, τόν άρτον τής οδύνης έσθίοντες.

Κλαΰσον μέ γόους λοιπόν τόν ά'νδρα 
τόν μέγαν, ώ ’Αλβανία τών Πελασγών 
χώρα, ή τούς σκαπανείς τής Ανατολικής 

| παλιγγενεσίας γεννήσασα.
Θρήνησον μέ κλαυθμούς, Ε λλάς φ ιλ 

ί τάτη, τόν σόν μέγαν πολίτην, εύχάς τώ έν 
Τριάδι Θεω άείρουσα δπως εύρεθώσι καί 
έτεροι μιμηταί αύτοΰ έν τή αλλοδαπή.

Όϊμοιρολόγησον μ' όδυρμούς καί σύ, ώ 
ί τοϋ Βοϊρεβίστα καί Δεκεβάλου καί Βραγ- 
! κοβάνου γη, διότι άπώλεσας τόν έ'ξοχον. 
; τόν διακεκριμένον πολίτην σου, οστις πολ- 
I λάκις τούς οϊακας τοΰ σκάφους σου είς 
ί όδούς εύλιμένους ώδήγησε, καί δέν έ'παυ ■
' σεν οίακοστροφών είμή τότε, όπότε έ'πεσε 
| θΰμα μιαιφονίας άνάνδρου ό τόν Καποδί- 
! στριαν τής Ελλάδος μιμησάμενος άείμνη- 
! στος Βάρβος Καταρτζής!
ι  __ _______ ___________________

ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΤΗΣ ΒΡΑΪΛΑΣ.

Ούχί τόσω εύάρεστα καί οπως τά έφανταζό- 
υ.ώχ. 'Η Κοινότηί τ -ie ιτόλίως άπό εκλεκτά όν
τως μέλη απαρτίζεται. "Ολβιοι αρκετοί, φιλο- 
λόγοι, σπουδαιολόγοι και ιατροί ούκ ολίγοι· έ'μπο- 
ροι, μεσΐται, άνάριθμοί’ νπάλλϊίλοι, κερδώου καί 
λογίου Έρμου όπαοοί, ττλεΐστο', ίσοι.

ΑισΟχιχα άκμαΐον, ζωηρόν, άκρατες με/ρις έν- 
θουσιασμοδ· πλην ή Έριννΰ; εΰρε κ’ έ^ώ το <ίώ- 
μά της, καί επικάθεται ταράττουσα t r y  αγριω
πήν κεφαλνίν τ·/;:.

7i(jp’ *('ί κόρακας, ιπ ά ρ α π !  Λεν σ ακούω, ούτε 
θέλω νά στρέψω τά ό'μματά αου είς τούς οπα
δούς σου, είς τούς θιασώτάς σου, ο π ου με τούς 
όνυχας σου περισφίγγεις. Ειμ’ απλούς οδοιπόρος 
καί θεαττ,ς, εραστής δέ τών καλών έ'ργων, όσα 
ο Ί*'λλ·/)νισΐΑο: ί^ώ όαονοών κατώοθωκε, καί ά-I i k 7
τινα ό ύπ’ άριθ. 9 ,ΐιχέβαλος ποιητικώς εςύμννικε.

Δεν δ' άφνγν,θώ είμ/, τον πόνον όπου αισθά
νομαι, διότι βλε'πω μίαν τόσ<ο μεγάλων, τόσω 
καλήν κοινότατα νά γίνεται ερμαιον προσωπικο
τήτων, ενώ ώφειλον οί πάντες νά εργασθώσιν 
άπό κοινού πρός φήμην καί τιμήν τη?.

Τις ό πταίσας, τις ό διακωμω^ησας χ ό ε’κ- 
τραγωδησας τά ζιζάνια, ουδόλως εξετάζω, βίψας 
κάλυμμα μελαν έπί τού παρελθόντος. "Ερχομαι 
βάλλων κ ί τ ’ εύθύ είς τόν σκοπόν.

Είμαι δημοτικός, είμαι καινολόγος τού λαού· 
άλλ’ ό λαός της Βραΐλας έ/ει αντιπρόσωπον 
ό πνευματικός του αντιπρόσωπος άπηλθεν είς 
Αλεξάνδρειαν- ώρα του καλη ! *0 πολιτικός ό

μως διατελεΐ ών ώδε* είν’ ό Κ. Μαυρομάτης, ό 
καλόν όνομα έν Ίσμαηλίω άποκτησας.

Εί; αύτόν λοιπόν αποτείνομαι, καί δι’ αύτού 
είς τό Κοινόν της Βραΐλας. Etv’ ή δεν είναι α
νάγκη θεραπείας τού κακού, διά νά μη γενη 
πληγη, καί ’ίσως πληγό γαγγραινώδης;

''Ας προσκληθώσι λοιπόν έπισημως όσον τά^ος 
όλα τά  μέλη, όσα, κατά τόν Κανονισμόν (!), 
έχουσι τό δικαίωμα ού μόνον τού ψηφοφορείν, 
άλλ’, έν περατώσει, καί τού τροποποιεϊν τά  
τν/όν παράτυπα, άφού μάλιστα υπάρχει λόγος 
ό μάλλον άποχρών, ό τής διαιρέσεως, όςτις δ ί- 
δωσι τό δικαίωμα ού μόνον τροποποιήσεις, άλλά 
καί άναδιοργανοόσεως, είς τά  της Κοινότητας 
Μέλη.

''Ας προβώσιν είς νέας αρχαιρεσίας μεθ’ ώρι- 
[Λον σκέψιν και συνετήν κοίσιν, έπειδη πρόκειται 
περί Συλλόγου, Παρθεναγωγείων καί πρό πάντων 
ττερί της ’Εκκλησίας.

Είς τών Φιλομούσων Συλλόγων κινδυνεύει άπό 
τούδε, ώς ό εύγενής Πρόεδρός του μ’ έγραφεν, 
άπαντώνμοι είς α’ίτησίν τινα περί συνδρομής 60 
φράγκων απέναντι 20 βιβλίων ρωμουνιστί συν
τεταγμένων διά τοιούτων αύτολεξεί φράσεων.

« Μίθ' ολην τήν άγαΟ-ήν &έλησιν, ην ti’inutv
νά σάς σννδρκμω μεν ........................δεν δννάμε&α
όμως νά δεχθώ μεν τά άποσταλέντα ήμϊν βιβλία, 
άποτίοντις 60 Φράγκη, διότι και οί πόροι τον 
Συλλόγου γλίσχροι και έυτελεΐς είσιν, αί δε άνά- 
γκαι τοσανται, όίστε μόλις ίργαζόμενοι άνενδο- 
τως κατορ&ονμεν νά επαρκώμεν εις αν τάς.

Τό Παρθ?ν#-/ωγεΐον μετοικεί, διότι είν’ άνά- 
γκη άποτιτ ενοικίου καί ούχί εύτελούς έτη- 

I σίου κτ'/τ··, καθ’ ά έν τώ [Ιναγνωστηρίω τον 
Φιλομονσου Συλλόγου τόν ίδιον Κ. Πρόεδρον ί- 
δίοις ώσίν ηκούσάμίν λεγόντα, μολονότι ό άξιό- 

■ λογος νέος Κ . Ρουμπινής μας διεβεβαίου; τούναν- 
’ τίον (άπαντών είς τινας παρατηρη'σεις μας αθώας),
] ότι τό Ταμείον τού έν λόγω Συλλόγου εύπορεΐ,
' οπερ εγκαρδίως έπευχόμεθα.

Της ’Εκκλησίας οί Λευ'ίται καί οί μουσικοί 
; /ορωδοί ε’κζητούσι τακτικήν μισθοδοσίαν καί τα 

κτικά συμβόλαια. ’Επιτροπή δέ ού'τε κάν προ
σωρινή ύφίσταται· ό δέ λαός, μεθ’ όλας τάς δια- 

j  βεβαιώσεις τών Συλλόγων, αδύνατον ινα επαρ- 
| κέση με τό δεκάλεπτον καί φράγκον τήν μη- 
ί νιαίαν δαπάνην Ναοΰ μεγαλοπρεπεστάτου καί Μη- 

τροπολιτικού, ού ή θεα μόνη διη'γειρε τήν ope-
ξιν καί αύτοΰ τού Κ. Μ.................ί'να καταστη-
ση ’Επισκοπήν (sic!) τοΰ Αουνάβεως.

Ανάγκη λοιπόν καί ανάγκη im p er ieu s e  έπί- 
κειται όπως ληφθώσι μέτρα κατάλληλα πρός θε
ραπείαν της πληγής ταύτης, καί εϊμεθα μάλλον 
η βέβαιοι ότι καί αύτοί οί Κύριοι Πρόεδροι τών 
Συλλόγων θε'λουσιν επιδοκιμάσει τά γραφόμενά 
μας, συνεργοΰντες οί ίδιοι είς συνδιαλλαγήν τών 

j διεστώτων.

Γαλάζιον, Ιουλίου Q,/74.

Ε λληνική  πολιτεία- έ,απορικός κόσμος, 
άλλά φιλόκαλος. Καφφενεϊα όμοιάζοντα 
Αέσ/ας πρός συζήτησιν κερδώων ύποθέ- 
σεων. Καταστήματα έμβριθεΐς, σοβαρούς 
αν5ρας TvtptxAdiovta **1 ί ν  ελε ιπ ε  τό 
Επτανησιακόν γόητρον καί τό 'Ρουμελιω- 
τικόν θέλγητρον άπό τινας ύπαλλήλους, ή 
θελε τις είπεΐν οτι οί'Έλληνες μετεμορφώ- 
θησαν είς "Αγγλους.

Τα Δημητριακά είς τιμάς ύψωμένας, 
καίτοι άζήτητα έξ Εύρώπης· οί ναϋλοι έκ- 
πεσμένοι· οί μεσιτέμπορι άπρακτοϋσΐ' τό 
έμπόριον ούχί είς άκμήν. Ό λίγα ι πράξεις 
άραβοσίτου έγένοντο. Εσοδεία άφθονος έν 
Μολδαυία γενικώς' ή δέ πεσοϋσα ολίγη 
προχθές βρο/ή άνιζωογόνησε τούς δυστυ
χείς τής Βλαχίας άγρότας διά τά άραβό- 
σιτάτων, μαραινόμενα.

Ψες παρέστη II ΧΙΟΣ ΔΟΤΑΗ, ούχί 
ή σημερινή, άλλ’ ή έπί τών Γενουηνσίων. 
Οί ήθοποιοί ώς έπί τό πλεΐστον έπέτυχον 
άνέλπιστον τοΰτο καί πολλά καλά προμη- 
νϋον. Έπεκροτήθησαν, έπευφημήσθησαν ώς 
καί άπό τούς ξένους, τούς είδότας τά Ι 
ταλικά καί 'Ρωμουνικά δράματα. Μήπως 
το Βυζάντιον έμόρφωσε τούς νεωτέρους 
τούτους δραματικούς; τούλάχιστον είς ’Α 
θήνας δέν είδον είσέτι, ένώ κλαγγίζουσι 
τά όρη, άντηχοΰσι τά σπήλαια καί άντρα 
τών νυμφών άπό τάς τραγψδίας τοϋ Α ι
σχύλου, τοΰ Σοφοκλέους, τοΰ Εύριπίδου. 
Ά λλά  μήπως αί προκομμένα ι κυβερνή
σεις μας έφρόντισάν ποτε διά ν ’ άναστή- 
σωσι τήν δραματουργίαν, ή μήπως οί λό
γιοι μας ήσχολήθησαν περί τά δαιμόνια 
τών δαιμόνιων έκείνων νοών πρότυπα, άφ’ 
ών οί νεώτεροι δραματουργοί καθ’ έκά- 
στην έμπνέονται;

Έν τώ θεάτρω έκλεκτός κόσμος ύπήρ- 
χ εν  άλλ’ έν τω παραδείσω κυρίως διε- 
σκέδασε τό ώραΐον τοΰ Γαλαζίου φϋλον: 
Έλληνίδες καί Ίσραηλίτιδες, ’Ρωμουνίδες 
καί Βουλγαρίδες άπετέλουν σύμπλεγμα 
Δρυίδων τερψίκαρδον, οπερ έξεκαρδίσθη 
γελών περί τά μεσάνυκτα, τήν κωμψδίαν 
έπευφημοΰν τοϋ κ. Γεωργίου Καρατζιαλη, 
οστις άπόψε παριττα τον ΠεριτιΧανοιμε- 
νον Ιουδα ίο ν .

Πλήν όλίγου δεΐν έλησμόνουν τό Έλλ.



Ά ναγνοιοτήριον  κομψόν, ευρύ, ώραΐον το ιδεών. Ούδέν παθητικώτερον καί βεβαιότε- σοΰσαι είς μερικά θέματα βροχαί άνεζω - τήν ανθρωπίνων πρόοδον, πρός ην ώθεΐ-/1μά; δυ-
οίκημα, συγκοινωνοΰν τώ  ^Στρατιωτικοί ρον. '11 Ρώμη καί τα  Παρίσια αδελφό- πύρω σαν κάπω ς τάς προσδοκίας του άγρό* σαναποφεύκτως τ τελειοποιητική φυσϊς.
—νλλ ιηω , μεθ ού ό Ελληνισμός ήοελφο- ποιούμενα έν τη ιερά δημοκρατική κοινω-
ποιηθη. Ευγε σας., αξιωματικοί Δάκες φ ι- νία είναί τι ώραΐον. Αί έπευφημίαι υμών
λελληνες ! Δεχθητε ασπασμόν και σφίξι- οώσουσι τή τοιαύτη συναντήσει τήν ήν ε-
μον χειρός φιλορωμούνου. Επιτροπή άρι- χει έπισημότητα. Τό Άβινιών, πόλις πα-
στολεκτος καλώς διηυθετησε το Αναγνω- . πική σύναμα καί δημοτική, είν’ ενωτική
στήριον, ώ πλεΐστα μέλη ένεγράφησαν καί γραμμή μεταξύ δύο πρωτευουσών, τοϋ πα-
έγγραφώσιν. Άριστος οιωνός· καλά τά προοί- , ρελθόντος καί τοϋ μέλλοντος, 
μια. Ο κανονισμός τουτου άξιόλογος, οδέ 'Ημεΐς εύ άντιπροσωπευόμεθα ΰφ’ ύμών, 
σκοπός, ή τών ‘Ελλήνων παρεπιδήμων συγ- ι ώ ανδρες τής Βωκλούσης, εΐς αύτήν τήν 
κεντρωσις. εθνικήν τών δύο έθνών πανήγυριν. ’Εστέ

Ό  Ναός κομψός, καλλιπρεπής, άριστα ; άξιοι ινα προσφέρητε τή ’Ιταλία τόν άσπα-
έζωγραφημένος, καί τοι ελλιπής είσέτι· πλήν σμόν τής Γαλλίας.
αρκετά καί τόσα, άφοϋ είς Βουκουρέστιον Ούτω σχ εδιογραφεΐται ή μεγαλοπρεπής

του καίέκμισθωτοΰ διά τά μαρανθέντα ά- 
ραβόσιτα.

— Και έν Βραΐλα ώς καί έν Γαλαζίφ 
το εμπόριον τών σιτηρών δέν ήρχισεν ά- 
κόμη ζωηρόν, άλλ’ ούτε καί άγοραπωλ.η- 
σιαι καν έγενοντο πρός έιιψύχωσιν.

Αντί ό'μως της ένώσεω;, της αδελφοσύνης, 
τής προοόου, τ ί βλέπομεν;— πανταχοΰ τόν την 
καθυπόταξιν (assujetisseinent) της γυναικός κα-
θιερώσαντα νόμον ΐνα βασιλεύη..............

Είν εύκολον, όντως, εΐς γυναίκα πλ,όυσίαν, ά- 
γαπωμένην, περιστοιχουμένην ΰπ άφοσκυσειος 
και θωπείας ινα είπη : « Εις τ ί καλόν τά δικαιώ
ματα; ή γυνή εχει ικανήν ελευθερίαν, ό κόσαος

! βαίνει καλώ; όπως είναι. νλλ ’ ας δοκιαάστ·
I , . ( / « . / " 1 . 'η γυνη αυτη συμφοράν τινα, η άπώλ.ειαν πατρός,
; μητρος, συζύγου, υίοΰ ού ή φροντίς διεσκέδαζε 

τας μέριμνας, τότε μόνον εννοήσει τ ί  έστιν όντως

όέν έχομεν ούτε παρεκκλησίου ‘Ελληνικόν, 
ούτε Σχολεΐον, ούτε Αέσχην, ούτε Ά να- 
γνωστήριον. Αφότου ό άείμνηστος Ινατε- 
λοϋζος άπέθανε, συναπέΟανε /.α1 ό τών Έλ- 
λήνων έκεΐ συνασπισμός· ένώ ο’ ’Επιτρο
πή, έχουσα τόν κ. 'Ραγκαβήν πρόεδρον, 
συνεκροτήθη πρό δύο μηνών, ουδέποτε αύ- 
τή συνήλθε πρός συνδιάσκεψιν. Διατί; διότι

ομοσπονδιακή ’Ηπειρωτική Δημοκρατία. Α; 
μεγάλο ι αύται, τών 
ποϋσιν ‘Ηνωμένα τή

Ό  Πετράρχης έστί φώς τής χρονίου 
περιοδείας του, ώραΐον δ’ έστι τό έκ τής 
αγάπης πηγάζον φώς. Α γάπη γυναικός, 
θέλγετ’ ό κόσμος. Ό  Πετράρχης έστίν εί
δος τι Πλάτωνος ποιητοΰ1 κέκτηται τά λε-

ΣΠΟΥΔΑΙΑ.
<ι Έ πειδή πλείστο ι ’ίσω ς άμ φ ιβάλλο υσ ι 

*Lερι ‘•ή ί μετεώρου καταστασεω ς τή ς Εκ- ή ζωή διά γυκαΐκα παντερημον. θέλει ίδεΐ καί
κλη σ ιας τοϋ τόπου, όπως συνεχώ ς έν τώ  εννοήσει τάς διανοητικά; καί ήθικάς αθλιότητας
ύμ ετέρ φ  φ ύ λ λ ω  άνεφέρομεν, δημοσιεύομε-, πλείστων γυναικών ως και τας τής κοινωνίας,

ωτικη Δημοκρατία. Αι ωοε την εσχάτως ημϊν σταλεϊσαν Πατριαρ- ’ ·'* ' · ^φ/λμα.ων .(·>/
-, ~ , ,r  ο | r . r μελών αύτής.
λα ω ν αναι/ ΐίεις οιατυ- ν ίκ η ν  Ε πιστολήν ποος γνω σ ιν  τώ ν stAo- ,r -λ, , , , , ,

, , * · ■ , 1 1 1 · ΓΟ’Λ °περ ηννοησεν ο Λιεθνης τω ν Γυναικών
ις Ευρώπης Κράτη. , χρ ιστώ ν.»  «·£ Σ ύνταξις». r-ir-y«r̂  , , jm , ,ν ,» 1' r ' 1 m asoc. Λ,υτος οεν ycopt^ci τ/,ν κοινωνίαν ε ι;

ίο ια κ ε ίμ  ελέοι (-)eov Α ρ χ ιε π ίσ κ ο π ο ζ  στρατόπεδα, δέν δημιουργεί ανταγωνισμόν

w n u ’o va oK toK , Ν έας 'iV iuvQ , κ α ί  Γ * 1? * ’ ^  ^ιαιρεϊ *™7.εϊ*
' σνμπ,.Η'ττονογι™, 4εν ζητεί να κατακτήσηται

Κ ω νστα ΐ’ι
Ο ικουμενικοί. Π ατο ιά ογ ίΐς . > / ... , //9 „, , . δικαιώματα γυναικών προ; βλάβην των ανδρών,

Αριθ. πρ. 2062, Έλλογιμώτατε κύριε αλλά, τουναντίον, ποοσπαθεΐ νά κατευνάσω,' τόν

όέν εύκαιροϋσιν οί κύριοι Επίτροποι. Ά λ λ ’ I πτόπαλμον τής καρδίας ούτως είπεΐν ώς 
άς προβή προσκαλών τούς τυχόντας μειο- καί τό άδυτον τοϋ πνεύματος, ‘Ο ερο_>τό—
νοψηφίας ό κ. 'Ραγκαβής, άλλως ναυαγεί ληπτος ούτος διανοείται, έ ποιητής φιλο-
και παλιν, ηοε Κοινοτης θελει μεμψιμοιρεί σοφεί. Εν ένί λόγω, ό ΙΙετράρχηε έστί
τόν κ. Πρόξενον, ώς νου,ίσαντα εύρεΐν με- πνεύμα λαμπετόεν.
μορφωμένους Ελληνας εν Βουκουρεστίψ, Ο Πετράρχης έστι σπάνιον παράδειγμα ί 
ενώ, έςαιρεσει τινών, οι πλείστοι είμεθα ποιητοϋ μάκαρος, διότι άντεγαπήθη έν ίβφ, ι
αμόρφωτοι ή μάλλον ειπειν έκφυλοι καί προνόμιον ούπερ έστερεΐτο 6 “Ομηρος, ό ί
ψοφοδεέστατοι. Αισχύλος, ό Σακεσπύρος. Ούτ’ έσυκοφαν- I

Τοϋ Βουκουρεσπίου ό Ελληνισμός είναι ■ τήθη, ούτ’ έσυρίχθη, ούτ’ έλιθοβολήθη. Ό  !
επιπολαιος καί νεκρός. Τό ζώπυρον κεΐται Πετράρχης έ’σχεν έπί ταύτης τής γης τήν ί

εν τή Προξενική αρχή- τά όμματα τών πα- αίγλην τοϋ κλέους, τό σέβας τών Παπών, j
ριστριων πόλεων υπερ τοϋ έθνισμοϋ καί τόν ενθουσιασμόν τών λαών, τήν άνθοβρο- ί
τής προοοου τοϋ Ελληνισμού είσιν έστραμ- χήν τών ρυμών, τάς χρυσας δάφνας έπί :
μενα προς τον κ. Κλέωνα. Ά ν  όιαψευ- τοϋ μετώπου ώς αύτοκράτωρ, τά Καπιτώ-
σθώσι καί ηόη αί προσδοκιαι του, ό άπο- | λιον ώς τις θεός. Εϊπομεν θαρραλέους τά- |
φυλισμος έπνιξε οια παντός καί τά ολίγα ληθές, οτι ή δυστυχία έφείσατο αύτοϋ. Αντί
του ναυάγια, άφοϋ καί ιατροί καί διδακτό- | τοϋ πορφυρόχρου ομως τούτου μανδύου έ-

i  ε ·

θω μ ά  Α. ΓΙασχίδη, Διευθυντά τοϋ έν Βου- 
κουρεστίω Έλληνοδιδακτηρίου, τέκνον έν 
έν Κυρίφ ήμών αγαπητόν χάρις είή τη 
αύτής Ελλογιμότητι καί ειρήνη παρά θεοϋ, 

Έν τώ πρός Ή μας υίϊκφ αύτής Γράμ- 
ματι τής ζ τοϋ παρελθόντος Μαρτίου, ά- 
ναγνωσθέντι Συνοδικώς, εί’δομεν όσα είς 
πλάτος έκτιθησι περί τών έκκρεμών έν 
Δακία Ζητημάτων, τοϋ τε ’Εκκλησιαστικού 
καί τοϋ Μοναστηριακού, ύποβάλλουσα τήν 
εύσεβοφρονα αύτής γνώμην περί τοϋ τρό
που τής λύσεως αύτώ ν άγασάμενοι τοίνυν 
τον χριστιανικόν ζήλον, ον μετά ζωηροϋ 
ένόιαφέροντος αναπτύσσει ύπέρ τής εύκλειας 
καί οόξης τοΰ οίκου Κυρίου, προηγουμένως 
μεν έκφραζομεν τή αύτής Ελλογιμότητι 
:ήν πλήρη εύαρέσκειαν τής Εκκλησία

υπάρχοντά ύφ όλους τούς τύπου; ανταγωνισμόν 
ον λεληθοτως υφιστανται καί αύτοί οί άνδοε. 
ηθικώς.

Ο Διεθνής Θίασος έξαιτεΐται ποό παντός τήν 
ισότητα τών δικαιωμάτων έν τή εκπαιδεύσει, 
επειΟη εστι πεπεισμένη ότι ή γυνή οφείλει δια- 
νοητικώς τε καί ηθικώς νά η ίση τω  άνδρί μεθ’ 
ού διανυσει τον βιον, καί επειδή μέλλει νά ή ή 
παιδαγωγός τών τέκνων της, πρέπει νά δύνηται 
οπως εκπληοιόση τήν σπουδαίαν ταύτην τάσιν!

Η δ ανάγκη αυτη έστιν άναμφίρρηστος· είς 
τάς μητρικάς ώλένα; τό παιδίον μανδάνει νά 
σκέπτεται· ε’;  αύτής δέχεται τάς πρώτας εντυ- 
πώσει;. . . .

Ο Θίασο; έζαιτεΐται τήν ελευθερίαν τοΰ έ«- 
γου διά τήν γυναίκα καί τό ίσον τοΰ μισθού 
έπ’ αύτη τοΰ έργου τή τάσει.

Το Ιργον σώζει καί αναγεννά τά άτοαον τό 
εργον είναι ό μόνο; εφικτό; δοο; πρό; έξασφά- 
λισιν τή ; οικονομική; ανεξαρτησία; τή ; γυναικό;, 
Λ ον im r ya m iσεζαι avrfi ΐνα τηρ>[<τϊ; την ά ξ ιο -

ρες καί έμποροι όλονέν άποβλαχίζονται.

Ο ΒΙΚΤΩΡ ΟνΓΟΣ καί ό ΠΕΤΡΑΡΧΗΣ

Παρίσιοι τήν 18 Ιουλίου 1874.

Α ξιότιμε α υμ π ο λ ΐτά  μ ου ,

Ή  εύγενής καί γενναία πρόσκλησις, ήν 
ευηρεστηθητε άποστεΐλαί μοι, συνεκίνησέ 
με μέχρι βαθέων ψυχής· μεθ’ ολα ταϋτα 
θλίβομαι μή δυνάμενος έκεΐ έλθεΐν ενεκα 
τοϋ έκ βαρείας νόσου άναλαμβάνοντος μι- 
κροϋ μου υίοϋ.

Εύδαίμων λογίζομαι διά τήν ήν τηρεί

γώ  προύτίμων τήν ράβδον τοΰ πλάνητος 
Ά λ  ιγκιέρη. Τφ ΙΙετράρχη έλλείπει τι τρα
γικόν, πρόσθετόν τφ  μεγαλείω τών ποιη
τών μέλαν τι διάδημα καί σημαίνον τήν 
ύψίστην τοϋ δαιμονίου νοός κορυφήν. Ί.Ι 
ύβρις, τά πένθος, ή περιφρόνησις, ό διιογμός 
ούδαμώς τ.οΰτον έπείραξαν έν δόξη, ό ΙΙε-

ειτα οε έπιόαψιλεύοντες αύτή τάς έγκαρ-
όίους πατρικας ήμών εύλογίας έκδηλοϋμεν | n^inuctv αντής χαϊ ή&ιχότητα.............
οτι ή Εκκλησία έπιφυλάττεται ένεογήσαι ι °  Θίασο; εςαιτεΐται τήν Ισότητα τών πολι-
έν καταλληλότερα εύκαιρέ τά όεοντα πρός j  .;'·,Χ·ών κα; οικονομικών δικαιωμάτων, εττιστηρι-

| ζόμενο; έπί τώ αίσθηματι τή; εύθύτητος ό'πεο
T(i>V , λ. . . .  . 1  ̂ ι

κντησιν μετα  τ"ης ι και ετερα· ενόσω οε ο ινωοις ημο
οιαβεβαιιοσεο^ς τής προς αύτήν εύδιαθετου θιερωσει τήν ισότητα τοΰ νόμου ώς προς άμφό-

τραρχης ηττηθη υπο του Δαντου ως και , γ ν^μης καί πατρικής αγάπης ήαών Ή  δέ ; τε?α τα ί 3λα’ 'r‘ Tjt}> ^«τελή ώς τ ι; 
ή έςορία (τούτου) ύπερτερεΐ τόν θρίαμβον j τοϋ 0£Q~ ά χα; τ - ^  - άνήλιξ η ^ in t e r d i t ,  ού παύσομεν ήμεΐςτε καί
(έκείνου).

ΒΙΙνΤίΙΡ Ο Τ Γ Ο ί.
μετ αυτής.

ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Ά λλά  καί ό πρεσβευτής Ιταλός Νίγρας 
έξεφώνησε καλλιεπές τι λόγιον, κατενθου- 
σιάσαν τό πολυπληθές καί άριστόλεκττον 

μοι άνάμνησιν ή γενναία μεσημβρινή δη- ! άκροατήριον, τό διά τήν πεντακοσαετηρίδα
μοκρατία, ήτις έστιν ώς τις έμπροσθοφυ- ! τοΰ Πετράρχου είς τήν θελκτικήν κοιλάδα
λακή τής παγκοσμίου δημοκρατίας, καί είς ! τοΰ Ά βινιών συνελθάν.
ήν ό κόσμος ατενίζει, όσάκις παιανίζει ή j  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Μ αοσαλ ιώ τις .
Η Μ ασοαλ ιώ τ ις  ειν’ ή φωνή τών με- 

σημβρινών* άλλά καί ή αύδή τοΰ μέλλοντος.
Μοι κακοφαίνεται δτι άπουσιώ άπό τοΰ 

μέσου ύμών. Ήλαζονευόμην οπως εύχηθώ 
έν όνόματι ύμών πάντων τήν αίσίαν έΤ,ευ- 
σιν τών αδελφών, έκείνων, λέγω , τών γεν
ναίων Ιταλών, οιτινες έ'ρχ&νται έορτάσαι
τόν Πετράρχην έν τή χώρα τοΰ Βολταί-
ρου. Ά λλά  κατανενυγμένος, παραστήσομαι 
καν μακρόθεν είς τάς δημοΟοινίας ύμών, 
είς άς ό κόσμος ατενίζει. Ό  Πετράρχης, 
τά γλυκαυγές ζοφεροΰ αίώνος, δέν χάνε ι 
τίποτε άπό τοΰ φωτός έν μέση ήμερα τής 
προόδου, έν μέσφ ΙΘφ αίώνι.

Μακαρίζω τό Ά βινιών. Τά Άβινιών είς 
τρεΐς άξιομνημονεύτους ήμέρας δώσει αί- 
γλήεσσαν τέρψιν. Ήδύνατό τις είπεΐν οτι 
ή ‘Ρώμη καί οί Παρίσιοι συναντώνται αύ-
τόσε. Ή  ‘Ρώμη ή άγιάσασα τόν Πετράρ-
χην, ή Αουτητία, ή καταβαλοϋσα τήν Βα· 
στιλλίαν. ‘Η 'Ρώμη ή τούς ποιητάς στέ- 
φουσα, ή Αουτητία ή τούς βασιλείς έκθρο- 
νίζουσα. Ή 'Ρώμη ή τό συνειδός πιέζου- 
σα, ή Αουτητία (Παρίσιοι) ή τον ζυγόν 
τοΰτον καθαίρουσα.

Ή  έ’νωσις αυτη τών μητέρων πόλεών 
έσ τ ιν . έ’νωσις ύψηλή· είν’ ή συνάφεια δύο

οί φίλοι ήμών άπό τό νά διαμαρτυρηθώμεν. 
Φθάνομεν τέλο; εϊ; τά  πολιτικά έκδεδικασμέ- 

' (αωοό ’Απριλίου κδ .) ι να ^  τ0,~ Διεθ^οΰ; τών Γυναικών Θιάσου δ ι- 
0  Κωνπτο.ντινοντιολεως εν Χώ. ευχέτης. : καιηίματα έν όνόματι τή ; δικαιοσύνη;, καίτοι ή

τοιαύτη δήθεν άπό μέρου; ήμών άπαίτησι; έγεί-

— Τό διεθνές τών Βρυξελλών Συνέδριον, 
έκλέξαν Πρόεδρον τόν 'Ρώσσον πληρεξού
σιον, άπεφάσισεν Ϊνα τηρήση μυστικότητα 
έπί τών συζητήσεων.

— ‘Η Ιταλία  ώς καί ή Πρωσσία, καθ’ 
ά αδεται, άναγνωρίσουσι τήν Ισπανικήν 
Δημοκρατίαν κατόπιν τών Καρλιστικών ώ- 
μοτήτοιν.

— Καύσωνες ύπερβολικοί έν Έλλάδι. Έν

ΤΟ ΩΡΑΙΟΝ ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑι ΦΥAON.

ί)ύ μόνον εν ’Ιταλία, ένθα συνέστη ό Κοσμικο- 
ΦιλανΟρωπιχός Σύλλογος, ούτινος μέλη έσμέν 
κ.αι ήμεΐ;, αλλά καί έν Ελβετία πρό πολλοΰ 
ύφίσταται ΑιιΟνης ιών Γυναικών θίασος (A sso
cia tion  In terna tiona le d es F em m es) ύπέρ τών 
δικαιωμάτων τοΰ θηλεως. Πρόεδρό; έστιν /· Κ-α 
Μαρία Goegg, ή τι; έξεφώνησε λόγον ενθουν καί 
-ιβύλλειον ,ού παραθέτωμεν τινά τεμάχια πρό; 
τέρψιν τοΰ ωραίου τή ; Δακία; καί 'Ελλάδος φύ
λου, καί μάλιστα τών παριστρίων πόλεων.

ρει εί; τινα μέρη ΐσχυράν άντιπολίτευσιν.
Έπί τη άντεκόικη'σει ταύτη βαδίζοαεν ώ; καί 

αί άόελφαί ήμών τή ; ’Αμερική; καί τή ; ’Αγ
γλίας, αίτινες . . . .  καί μάλιστα αί πρώτη  
όρέπουσιν ήδη τόν καρπόν τής εαυτών άφοσιώσεως.

Είναι αληθώς περίεργον ή σπουδή τών δια
φόρων τοΰ συλλογίζεσθαι τρόπων έπί τή ; θειο- 
ρια; τοΰ δικαίου τή ; γυναικό; Ο ’Εγωιστή; π. 
χ. δεν έρυθρια κραυγάζουν, « 'Η γJvη' μου καί αί 
θυγατέρες μου εμβαλλόνουν τά  περιπόδιά μου 
και ούδέν άλλ,ο έπιθυμοΰσιν, ούσαι ευτυχεί;.".,.

'Ετερο; εγωισμό; . . . ! συμφωνεί δτι πλεΐ
στα απαιτούνται πρό; το έπιτηδεΰσαι τά ; γυ-

« Μετά ζωηρά; συγκινήσεω; άνοίγω τήν συ- 6!; το να «*-
νεδρίασιν. . . . ’Ανωφελέ; θεωρώ νά τό κρύψω, | ·*>·λα δμως δ·.-
ή παρουσία ήμών ώδε, τό απασχολούν ήμά; θέ- καιωματα, είναι τρέλ.α, άνοησια..............
μα, τό παν δεικνύει δτι ή συνέλευσι; ταύτης 
τή; ήμέρας έστι μέγας νεωτερισμό;, διαμαρτύ- 
οησι; τ ι ;  κατα τού παρελθόντο;, πέτρα άκρογω-

Αλλοι έγωϊσταί θέλουσι ttuo πάντων ϊνα  έξα- 
σφαλίσωσι τη γυναικ ί άνατροφήν λαϊκήν, άπελευ- 
θεροΰντε; αύτήν τή ; έςασκήσεω; τών θρησκευτι
κών αύτή ; καθηκόντων άλλ ’ ούτοι θέλουσιν ϊνα 
ύεσπόζωσι τ η ; γυναικό;, χωρίς ηθικού άγώνος 
μετά τοΰ ίερέως, ον θεωροΰσιν, εΐκότω ;, φρικτο

Έπτανήσφ έθριάμβευσεν ή φιλελεύθερα με- νιαία μέλλοντος οικοδομήματος, 
ρίς, ώς καί εί'ς τινας νήσους. Έγκαινιάζουσαι διάταξιν γεγονότων καινοφα-

— Επιτροπή διεθνής όσονούπω συγκα- νδν’ ^ργαζόμεναι εί; τό ν’ άποσκορακίσωμεν τά; ;λετα ^ εω«»_ον ^ωρουσ-.ν, εικότω;, φρικτόν 
j,, ϊ  ' ' -, / < : άρχαία; αποπλανήσεις τών κοινωνιών απέναντι <ϋ’ τΡιτον επεμ6ηναι επι το οικοκυρειον των.

W  ίν  Β α νη ι ta .  την χολέραν , «  τ «  | «  ^  , .  ^  ^  j Μ  οί ,ώ  ώ  , ;  «  i i ,  ™ ^
αλλας επιοημιας. ; τ.,ν /ρ~σιν _ών προτ5ργ|[Λα'των ,JSe ’ ών ή φύσι; , '('ΧΤ'· τ7'ς a'Ar‘̂ ; ^θυτητος· έ̂ν έννοοΰσιν δτι

— Θεωρείται βεβαία ή μέχρι Νοεμβρίου ί αύτήν έπροίκησεν, εΐ; τήν ηθικήν καί διανοητικήν . Λνχ*Ρ&»τ«ι ™P‘ όρέξεω; προσωπική;, ^άλλα 
διακοπή τών εργασιών τής Γαλλικής έθνο- αύτη; άνάπτυςιν. Άλλ’ έπειδή οιδαμεν δτι τό ! ~εΡ!- 'ούτέστιν δτι ή γυνή είναι tv  ώς
συνελεύσεως. έργον ήμών δέν κρίνεται οΰ'τω καί παρ’ όλου τού ^ Ρ  *'') και οτι τό δικαίωμα τή; γυναι-

— Πολεμικώταται προπαρασκευαί εν Ινίνα κόσμου, έπιδή γινώσκομεν δτι έπικρίνεται κατά αναντι^ τ°; ’ τοσο’:ίτον U?K
κατά τοΰ γειτονικού κράτους Κασγάου' δ,Ι ! ™ ^  ^  αύστηρώ;, έπί άντιπολιτεύ- :  ̂ ^  ^

σει μή λογική, επι ειρωνεία ακάμπτω, βαίνω ' 
εί; έξήγησιν. . . . .

Ο άνήρ καί ή γυνή προωρίσθησαν έκ φύσεω; ; 
ϊν’ άπςτελέσωσιν ενότητα. ’Οφείλουσιν άμφότε- 1 
ροι νά πραγματοποιησωσι τήν αρμονίαν έν τή 
ποικιλία, καί ώφειλον, τφ  συνδέσμω τών ποι- ί 
κίλων καί ιδιαιτάτων ενεργειών καί ΐδιοτη'των, 
ϊνα έργασθώσι, γβρ γηρΙ, δπω; πραγματιώσωσι j

σμύριοι στρατιώται κατέχουσιν ήδη δύο 
νομούς.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ.

— Αί κατά τήν έβδομάδ* ταύτην πε-

Μεταξύ τώ ν διαφόρων νεοπερικών έπιχειρημά- 
των τινών προ; άποκοίμησιν τή ; γυναικό; προ
βάλλεται καί τό δτι ή γυνή, τό γενΰν έχον, 
είναι ό φύλαξ άγγελο; τή ; οίκογενιακή; εστίας, 
καί δτι εί αυτη έζή'τει άποκτήσαι ετερα δ ικα ιώ 
ματα ήθίλε μεταμεληθή.i  i I * '

(ακολουθεί)

δυντάκτης υπεύθυνο; Θ. \ , Πασχίδης. Τύποι; Π. Μ. Πεστεμαλτζόγλου.


