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Ίίθιχοπολιτιχή Έπιθεώρησις.
‘Η Ευρώπη κυμαίνεται, ώςτις θά

λασσα ήχήεσσα, δπό πνεύματος σφο
δρού, πνέοντος τοσοΰτον όρμητιχοίς 
άπό τοΰ 18 7 0 , ώστε τήν μέν αύτο- 
κρατορικήν πολύκλωνονδρΰν τής Γαλλίας 
έςερρίζωσε, τήν δέ βασιλικήν τ ή ς ’Ισπα
νίας πίτυν άπέκοψε, χαι αυτήν δέ τής 
Σαβοΐας εδσκιον πλάτανον χατασείει. 
ΕΓναι τό πνεΰμα τής Δημοκρατίας, δ
περ φυσά ήδη πρός βορράν καί με
σημβρίαν τής γεγηραχυίας ταυτης ’Η
πείρου, καί αναζωογονούν τάς καρδίας 
τών δίκην κτηνών ζιόντων έκεΐ λαών 
ύπότδ σιδηρόηλον ή χρυσόηλον σκήπτρον 
τών παραγνωρισάντων τήν αποστολήν 
των μοναρχών, έπαπειλεΐ άνατροπήν, 
μεταρρύθμισιν ή αναμόρφωσή απηρ
χαιωμένων πολιτευμάτων, κατ’ ούδέν 
«υπέρ τοΰ άληθοΰς καί ωφελίμου» τών 
νεωτέρων κοινωνιών συντελεσάντων.

Οντως! τί καλόν καί ώφέλιμον ή 
άνθρωπότης έκτήσατο διά τών αυτο
κρατοριών, τών βασιλειών, τών συν
ταγματικών μοναρχιών, δσαι τήν θέ- 
λησιν. τήν ιδιοτροπίαν καί τήν πα
ρασιτίαν εχουσιν ώς γνώμονα, τούς 
δέ νόμους, θείους τε καί ανθρωπίνους, 
άσυστόλως καταπατοΰσι; Ποΰ ή πρόοδος 
καί ή ευημερία τών ύπό τά πολιτεύ
ματα ταΰτα διαβιούντων λαών; ΙΙοΰ ή 
ήθική καί διανοητική άνάπτυξις τών 
κατωτέριυν κοινωνιών,· Ποΰ ή άντα-
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πρδς

ΦΡΙΔΕΡίΚΟΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ (Τεμάχιά).

 Τφ Μ. Φριδερίχψ. 20 Αδγούστου 1770

« ...  ‘Η Πρόνοια, δπως καταβάλη μοι τήν υ
περηφάνειαν δπδ τοσούτων εδμαρειών έξωδηκυΐαν, 
βούλεται ώσθ’ οί Τοΰρχοι άναχυριεΰσαι τήν ‘Ελ
λάδα, καθ’ 3 τοδλάχιστον θρυλλείται διά τών 
έφημερίδων.

Δι’ έμέ τοΰτό έστιν δλεθριώτατον συμβάν. ΟδχΙ 
διότι !χω  σπιθαμήν τινα γης έν ’Αθήνα ις ή έν 
Κορίνθφ: φεΰ ! ού κέκτημαι, ή έν Έλουητία· άλ
λ’ οίδατε όπόσον άγαλλάσομαι, si Ιβλεπον τους 
απογόνους τοΰ Σοφοκλέους χαι Δημοσθένους ή- 
λευθερωμένους άπ’ άγροίχου Πασά. Μεθηρμηνεύοι 
τ’ άν Ελληνιστί ή έξοίρετος ύμών άντίρρησις 
τοΰ συστήματος τής φύσεως, χαί έχτυπωθείη εν 
τινι ώραίφ πιεστηρίφ έν φ  ήν ποτε τόπψ.»

Τφ αυτώ α , Μαρτίου 1771.
Μισήσα» πάντοτε τους Τούρκους πιεστάς τής 

‘Ελλάδος,... Θλίβομαι λίαν δτι ή Α. Μ. καί ό 
Αδτοκράτωρ συν τοίς ‘Ενετοΐς ούπω συνεννοήθη- 
σαν τή έμή Αδτοκρατείρο  ̂ δπως διώξωσι τους 
Τούρχους άπδ τής Εύρώπης. Έσοιτ' άν τ’ απο
τέλεσμα μιας μόνης έχστρατείας- διανεϊμαι δ’ 
ίκαστος έξίσου....

Έπεποίθειν άν δτι δ πόλεμος ουτος ήτο λο- 
γιχώτερος τοΰ έν Ιτει 1756, δςτις οδδέ τήν 
χοινήν έννοιαν είχε.

Τώ αυτώ. <χ. Φεβρ. 1773.
« . . .  Είμί έβδομήκοντα καί έννεα έτών, καί 

έντδ; 4λίγου δγδοήχοντα. Ώστ’ ούχ ίδοιμι τήν 
ήν έπεθύμουν τοσοΰτον έμπαβώς καταστροφήν 
^ών Τούρκων, οΤτινες κλείουσι τάς γυναίκας και 
ού χαλλιεργοΰσι τά; ωραίας τέχνα;.

μοιβή τών πτωχών καί πενήτων ά- 
ριστοτεχνών, τών έφευρετών ή επι
στημόνων. τών άρετοστολίστων καί έν 
τίμων πολιτών; Ποΰ ή καταδίκη, ό 
στιγματισμός τών προδοτών, τών δια
φθορέων, τών άτίμων, τών λυμεώνων 
τής κοινωνίας άνδραρίων;

‘ Γπουργοί, προδόντες τά συμφέροντα 
τοΰ Ιθνουςκαί σπαταλήσαντες τόν πλού
τον αύτών ζώσιν άνέτως δπό τοιαΰτα 
πολιτεύματα. Στρατηγοί , παραδόντες 
είς χεΐρας τών έχθρών όλόχληρα τάγ
ματα, περιηγούνται άναιδώς χαί κομ- 
πορρημονοΰσι διά τήν άνανδρον συμ
περιφοράν των. Άνδρες έξωλέστατοι καί 
έθνοκάπηλοι διατελοΰσιν εύζωοΰντες 
καί καλώς θωπευόμενοι. Δυνάσται κα- 
ταδυναστευομένων υπηκόων εχουσιν 
ύπό τάς διαταγάς αύτών στρατούς, ους 
μεταχειρίζονται πρός κόρεσιν τής φι- 
λοδοςίας καί τοΰ τών παθών ταράχου 
των. Έμποροι άτιμοι, χρεωκόποι, άφοΰ 
έμύζησαν το αιμα τών π ιστωτών των 
ζώσιν Ιςαίρετα. Ισ&ίοπ/νοντες- α να ί^ η ν , 
ένώ οί καταστραφέντες ύπ’ αύτών οί- 
χογενειάρχαι θνήσχουσι καθ’ ήμέραν 
τρώγοντες μέλαν ψωμίον, πίνοντες μέ- 
λανα ζωμόν. *Η τάλαινα γυνή, νεάνις, 
χήρα ή ορφανή, έγκαταλελειμμένη καί 
καταπεπτωκυΐα πλειστάκις, χο>ρίς ποτε 
ούτε ‘Γπουργεΐα, ούτε έστεμμέναι Κε- 
φαλαί νά φροντίσωσι πρός ύπίστήριςιν 
αύτής.

Τη 4̂ ) Σεπτ. 1773.
«... ‘Ο Μουσταψας εχει πλείστους (τόπους)· 

ηύχόμην άν δπως άπηλλάττετο τοδ κόπου τοΰ 
κυβερνάν μέρος τι τής Εύρώπης. "Ο,τι καί άν 
ειπωσίν, είμι διηνεκώς τεθλιμμένος βλεπων Πα- 
σαν καταπατοδντα τήν κόνιν τοΰ Θεμιστοκλέους 
καί Άλκιβιάδου.

’Αληθώς οδκ οίδα πώς ή Αύτοκράτεφα βα- 
σιλίς ούκ έπώλησε τήν σκευοθήκην της δοΰσα 
καί τδν ύστατον αυτής δβολδν τφ ‘Τίψ αδτής 
Αδτοκράτορι, όμετέρω φίλω (έάν ώσι παρ’ ύμΐν 
έτεροις έταΐροι), Τνα πορευθή, έπί κεφαλής τίνος 
στρατιάς, περιμεΐναι τήν Αίκατερίναν Β-αν έν 
’Ανδριανουπόλει. Τδ έπιχείρημα τοΰτο έφαίνετό 
μοι τόσω φυσικδν, τόσφ εδμαρές, τόσφ κατάλ
ληλον, τόσφ &ραίον, ώστ’ οδ κατανοώ, ίνα τί 
οδκ έξετελέσθη.

22 Σεπτ. 1773.
’Αφίημι τάς ωραίας μου έλπίδας τοΰ ίδεϊν τοίις 

Μωαμεθανούς διωκομένους άπδ τής Εδρώπης, 
τήν δ’ εδγλωττίαν, τήν ποίησιν, τήν μουσικήν, 
τήν Ζωγραφικήν, τήν γλυπτικήν, άναγεννωμένας 
έν ’Αθήναις· ουθ’ υμείς, ουθ’ ό Αδτοκράτωρ θέ
λετε δραμεϊν είς Βόσπορον άφίετε τους ‘Ρώσ- 
σους ίνα μάχωνται είς Σιλυστρίαν, καί τήν Αδτο- 
κράτειράν μου ένισχυθήναι έπί τινα καιρόν έν τη 
χώρ ι̂ τοΰ Θόαντος καί τής Ίφιγενείας. Τέλος, 
οδ σταυροφορίαν ποιείτε, κρίμα μέγα!

Άπάντησις. 9 Όκτ. 1773 Πότσδαμ
« Εκπλήττεσθε διότι ό Αδτοκράτωρ κάγώ τε 

ούκ άναμιγνυμεθα έν ταΐς- ταραχαίς τής ’Ανα
τολής. ‘Ο πρίγκιψ Κάουνιτζ άπαντήσει άντί τοΰ 
Αδτοκράτορος- άποκαλυψει δ’ ‘Τμιν τά μυστικά 
τής πολιτικής αδτοΰ. ‘Ως πρδς έμέ συντρέχω 
πρδ πολλοΰ ταίς δραματουργίαις τών ‘Ρώσσων... 
ας άποτίω. δφείλετε δ’ είδέναι δτι σύμμαχός τις 
οδ προμηθεύει καί στρατδν καί χρηματικδν έν 
ταύτφ. ’Εμμέσως πως είμί έμπεπλεγμένος έν 
αδταίς ταΐς ταραχαίς διά τής ένώσεώς μου μετά

ΙΙνέε λοιπόν, ώ πνεΰμα λαοσόον, 
πνεΰμα τής «ισονομίας καί ίσοπολι- 
τείας,» πνεΰμα παραμ^&οΰν. τούς ά- 
πέλπιδας, ένθαρρΰνον τήν αρετήν καί 
στηλιτεΰον τήν κακίαν, άνακουφίζον 
τούς τών καλών έργάτας!.

Τό ήμαρ τής «άπολυτοφροσύνης» 
εδυσεν ή ήώς τής ,,έλευθοροφροσύ- 
νη ς“ άνέτειλεν. Τά σεσαθρωμένα Πο
λιτεύματα άνατρέπονται, άναμορφοΰν- 
ται? μεταρρυθμίζονται. Οί σωσίλαοι καί 
Επιστημονικοί Σύλλογοι άνενδότως είς 

τοΰτο έργάζονται. Οί τοΰ ώραίου φύ
λου Θίασοι Ιντε τη ’Αμερική καί είς 
τινας λαοκρατείρας τής Εύρώπης χώ
ρας άκαμάτως έπί τούτω συγκροτούνται. 
«‘Η σοφία καί άρετή, ή ήθική καί με- 
γαλοφυΐα» ώς ούράνιοι καί αιθέριοι δρο
μείς γίγαντες τοΰτο προανήγγειλαν I

Έ μποριχά Τηλεγράμματα.

Γαλάζιον. Οί άραβόσιτοι 206 - 2 1 6  γρ.
τό χοιλον. Μόλις χιλιάς κοιλών είς τάς ά- 
ποίίήκας έμεινΕ.

Βραΐλα. ’Εξαγωγή χριθής έφέτος περίπου 
τών 330 χιλ. κοιλών πρές 145— 160 γρ. 
τό κοιλόν. Τά σΐτα όλίγα έιτωλήθησαν 500— 
600 κοιλά πρός 266 γρ.

Βοϋόα-Π έστα: Αφθο\α προϊόντα: 28 έ
κατομ. έκατόλιτρα σίτου. 22  έκατομ. βρώ
μης καί 14 έκατομ. κριθής.

Ταυρίς-Βεσσαραβία  : ‘Ικανοποιήθησαν οί 
γεωπόνοι καί άγρόται- έςαίρετος έν γένει εί- 
σοδία.

τής Αδτοκρατείρας τής ‘Ρωσσίας. ‘Ως πρδς δέ 
τδ ατομικόν μου, άπαναίνομαι τδν πόλεμον, φο
βούμενος μήπωϊ άφορισθώ ύπδ τών φιλοσόφων, j

‘ΐπάρχουσι μεθ’ δλα ταΰτα πόλεμοι δίκαιοι, 
καίτοι ού παραδεχεσθε αύτους. Εκείνοι, ους α
παιτεί ή αδθυπεράσπισίς, είσιν άναμφηρρίστως 
τοΰ γένους τούτου. ‘Ομολογώ δτ,ι ή δεσποτεία 
τών Τούρκων έστί οχληρά, χαί μάλιστα βάρ
βαρος. Κηρύττω δτι ή ‘Ελλάς κατ’ έξοχήν έστιν 
ή μάλλον αξία οίχτου έ£ δλων τών χωρών τής 
δεσποτείας ταύτης, άλλ’ άναμνήσθητε τής αδίκου 
άποφάσεως τοΰ Άρείου Πάγου κατά Σωκράτους, 
άναπολήσατε τήν βαρβαρότητα, η οί ’Αθηναίοι 
έχρήσαντο πρδς τους ναυάρχους αδτών, τοδϊ νι- 
κητάς έν ναυμαχία, ώς μήπω δυνηθέντας, έν 
τρικυμία, θάψαι τους νεκρούς αδτών.

‘Τμείς αδτοί λέγετε δτι ίσως πρδς άντίποινον 
τών Ιγκλημάτων τούτων δπεζυγώθησαν καί ηύτε- 
λίσθησαν ύπδ τών βαρβάρων. Έμοί έστιν Τν’ α
πελευθερώσω αδτοΰ;; Οίδ’ εί δ πρδς μετάνοιαν 
τεθείς δρος εληξεν, ή πόσοι μέλλει χρατήσαι; 
Εγώ ή σποδδς χαί xovt;, μέλλω άντιστήναι τοίς 
κρίμασι τής ΓΙρονοίας;

ί0 Βολταψος τφ  Βασιλεί Φριδερίχψ. 28 Όκτ· 
1773.

Οδ προΰτεινον ‘Τμίν, Μεγαλειότατε, είκοσιν 
έχστρατείας, προτείναμι άν μίαν ή δύο καί μό- 
νας· έτι δέ χατά τών έχθρών τοΰ ΙΗΣΟΓ ΧΡΙΣΤΟΓ 
χαί τών ωραίων τεχνών. Έλεγον. Προστατεύε1 
τούς Ίησουιτας, προστατεύσει βεβαίως τήν ΠΑΡ- 
ΘΕΪΝΟΝ ΜΑΡΙΑΝ κατά τοΰ Μωχάμεθ.

Άνέγνων τδ άρθρον πόλεμος, περί οΰ ή ‘Υ- 
μετ. Είρηνική Μεγαλειότης άγαθύνεται λαλήσα 
μοι- έστιν αληθώς δλίγον ύβριστικδν υπερβολή 
φιλανθρωπίας, πλήν παρακαλώ κρίναι δτι δλαι 
αύταί αί δβρεις ού δύνανται πεσείν ή έπί τών 
Τούρκων, τών άφιχθέντων έκ τής ’Ανατολικής 
άκτής τής Κασπίας θαλάσσης εως έγγύ; τής 
Νεαπόλεως, καί, καθ’ δδδν, κυριευσάντων τού;

’Αγγλία. Μετρία συγκομιδή είς δπαντα τά 
εί’δη.

Γερμανία. Δέκα τοΐς °/0 πλείων ή πέ- 
ρυσιν ή ίουδεία έφέτος.

Ιταλία. Μετρία ώσαύτως ή συγκομιδή 
κάκεΐ ώς καί έν Γαλλία.

Τελευταΐαι ΕΙόήσεις.
‘0  Βαζαίν έδραπέτευσε, μιμηθείς τάν ‘Ρο- 

χεφόρτ. 'Ηδη εύρίσκεται είς Γένουσαν.
—  Ταραχαι μεγάλαι είς Βολωνίαν τής 

’Ιταλίας καί φυλακίδεις έν ‘Ρώμη καί Φλω
ρεντία

—  ‘Η ’Αγγλία ούδετέρα μένει έν περι- 
πτώσει άναμί-εως τής Πρωσσίας είς τά ’Ι
σπανικά.

— Οί Δημοκράται ένίκησαν τούς Καρ- 
λιστάς πορθοΰντας τό Τερουέλ.

— ‘Εξακισχίλία τουφέκια καί τρία τηλε
βόλα Ιλαβον έσχάτως οί Καρλισταί πρός 
κατάπνιςιν τής θριαμβευοόσης Δημοκρατίας.

— ‘Ο Μητροπολίτης Σιβίου Προκόπιος 
Ίβάτσικοβιτζ έ£ελέγη Πατριάρχης Καρλοβι- 
τσίου.

— Περιμένεται ώδε S Πρίγκιψ Μαυρο- 
βουνίου τό Φθινόπωρον.

Ίί?άάς μου  σάχχον ϊνουοα ι χαι ϋρήνει\
Θρήνει ‘Ελλάς μου τήν βεβήλωσιν τοϋ 

πολιτικού σου θυσιαστηρίου! ’Ενδύθητι σάκ- 
κον άφοΰ πραιτωριανοί καί ήρωδιανοί κατε- 
ςέσχισαν τήν πολύτιμόν σου πορφύραν. Γενοΰ 
θρηνωδός ‘Ιερεμίας, άφοϋ βαρεία είναι διά 
σέ ή μάχαιρα τοΰ θεσβίτου! Έκνενευρισμένη 
ύπό τών παθημάτων έλειπόθύμησας πρό τοΰ 
ίεροΰ ^σματος τών Θρασυβούλων. νΕντεινε 
ήδη τά ώτα καί άκουσον τήν άνότιον μου
σικήν τών ίερέων τ^ς αίσχυνης!

Ιερούς Τόπους, καί ιδίως τδν τάφον τοΰ ΙΗΣΟΓ 
ΧΡΙΣΤΟΓ. ’Εν συνόψει, ωμοίαζον τφ ’Ερημίτη 
Πέτρφ, τφ κηρύξαντι τήν σταυροφορίαν. ‘Ο Αύτ. 
τών ‘Ρωμαίων, 8ν άγαπάτε, καί δςτις θεωρείται 
ώς δ ύμέτερος μαθητής, ούκ ήδύνατο παραπονη- 
θήναι κατ’ έμοΰ’ εδιδον αύτφ διά μιας χονδυλιαζ 
ώραιότατον βασίλειον. Ήδύναντο, καί μετά δε
καετίαν, παραστήσαι δραμα ‘Ελληνικδν έν Κων- 
σταντινουπόλει. ‘Ο Θεδς οδκ ηδλόγησε τούς σκο
πούς μου, καί ιοι χριστιανικούς· πλήν οί φιλό
σοφοι εύλογήσουσιν ύμάς έγείροντας μαυσωλείον 
τφ Κοπερνίκφ, καθ’ 8ν καιρδν δ δμέτερος φίλος 
Μουσταψας διδάσκει τήν φιλοσοφίαν τοΰ Άριστο- 
τέλους έν Σταμποΰλ. Οδ βούλεσθε άνοικοδομήσαι 
τάς ’Αθήνας, άλλ’ έγείρατε μνημείον τφ λόγφ 
καί τφ δαιμονίφ.

Ότε έξελιπάρουν ύμάς γενέσθαι άνιδρυτήν τών 
ωραίων τεχνών τής ‘Ελλάδος, ή παράχλησίς μου 
οδ προήλαυνεν Ιως τοΰ έξορκίσαι όμας πρδς τδ 
άποκαταστήσαι τήν ’Αθηναϊκήν Δημοκρατίαν. "Η
κιστα αγαπώ τήν κυβέρνησιν τοΰ χυνολογίου. 
Ήδύνασθε δοΰναι τήν κυβέρνησιν τής ‘Ελλάδος 
τφ χ. δέ Λέντουλους ή έτέρφ τινι στρατηγφ, 
κωλύσοντι τούς νέους “Ελληνας Τνα διαπράςωσι 
τοιαύτας μωρίας οιας οί πρόγονοί των. Άλλά 
τέλος, έγκαταλείπω τά σχέδιά μου. Προτιματ* 
τδν λιμένα τοΰ Dantzick τφ  τοΰ Πειραιώς· νο
μίζω δτι κατ’ οδσίαν ή ‘Τμ. Μεγαλειότες εχει 
δίκαιον, καί διι έν η καταστάσει διατελεί ή 
Εδρώπη, δ λιμήν τοΰ Δαντσίκ έστί συμφερώ- 
τερος τοΰ άλλου.

ίΟ Βασιλεύς τώ Βολτ αίρω.

26 Νοεμ. 1773.
Οί "Ελληνες, ύπέρ ών ένδιαφέρεσθε τόσφ 

ζωηρώς, είσί, λέγουσιν, τόσφ εδτελείς, ωστε ουδ' 
άςίζουσιν Τνα έλευθερωθώσι

Πλήν είπατέ μοι, πώ ; δύνασθε διεγείραιτήν 
Εδρώπην είςμά χας, μ;τά ιήν ήγεμινιιήν πφ ;



Ήδυνή&ηί νά έπιδείξη; έν τη~ Βουλή τά 
αΐτια τών δεινών σου. ‘Η φωνή σου, 
φωνή άνθρώπου μερικού, έξήρχετο γοερώς 
έκ τών βαθυτάτων έδρών ~9jc, Ιθνικής συ* 
νειδήσεως, οί δέ ένοχοι έταράχθησαν, ώς 
ταράσσεται ή θάλασσα πρό της βοής τών 
ανέμων, Ιφυγον, ώς δ Ιορδάνης Ιστράφη είς 
τά δπ/σω πρδ της τελέσεως τοΰ ίεροΰ βα- 
πτίσματος τοΰ Θεανθρώπου, έσύριξαν, ώς 
συρίζεί δ πληττόμενος δφις δ έν τή" φωλεα 
του θερμαινόμενος. Έπανήλθον δειμαλέοι και 
σοί έζήτησαν τήν πολιτικήν σου ομολογίαν. 
Τήν Ιδωκας. άλλά σοί άνταπέδωκαν χολήν 
μετ’ δξους βεβαμμένην, οΤνον άρωματώδη, ; 
ώς είς τους καταδίκους έπί Τιβερίων καί 
Νερώνων!!

Ίδέ τήν Ζάκυνθον, τήν ώραίαν, δσον καί 
ύπερήφανον, τήν ευώδη, δσον καί Ινδοξον. 
Κειται ώς πτώμα, έφ’ ου χορεύουσιν άσε*
βώς τά περιτρίμματα τής Έν .......... δ έξέ-
μεσεν δ κόλπος το ϋ ................Έ π ί τεσσαρά
κοντα Ιτη έπάλαιεν άνδρείως κατά τών ξέ
νων, έζη μέ έθνικάς άναμνήσεις, έτρέφετο 
με τδ έθνικόν μεγαλεΐον. Γοργή καί εύστρο
φος διεξέφευγε τάς παγίδας τοΰ ξένου. Ή 
φωνή της άντήχει λιγυρά ύπδ τούς θδλους 
τοΰ Ίονίου βουλευιηρίου, διαμαρτυρομένη υ
πέρ τών άπαραγράπτων αύτής δικαιωμάτων, 
άμυνομένη ύπέρ τής έθνικής δόξης. Άντέ- 
τασσεν είς τήν βίαν τήν ύπομονήν, είς τήν 
πίεσιν τήν καρτερίαν καί είς τούς κρότους 
τοΰ έχθρικοΰ τηλεβόλου, είς τήν άγριωπήν 
οψιν τής' ξενικής λόγχης, τήν στίλβουσαν 
πανοπλίαν τοΰ λόγου καί τής ίδέας, τδν θώ- j 
ρακα τής έλευθερίας καί τοΰ δικαίου. Νΰν 
αίωρεΐται υπερθεν αυτοΰ, προσβλέπουσα τήν 
Πνύκα καί τήν Φυλήν, ζητοΰσα άποκατά- 
ατασιν. μή εύρίσκουσα, διότι δ ναδς έμολόνθη j 
καί τδ ίερδν φραγγέλιον τοΰ Ίησοϋ  δέν εύρέ- ! 
iVvj βίαέτιΐ Ήδη ή φωνή της Ζακύνθου ε- 
πνίγη, έσίγησε πρδ τής επίβουλου λόγχης 
τοΰ Άντσουλίνου. ‘Η φωνή, ήτις άλλοτε δι’ 
άπλής άπηχήσεως διεσκδρπιζε τούς ξένους 
τούς μέν μέχρι Σκαμάνδρου, τούς δέ μέχρι 
τών Σκαιών πυλών, δέν θέλει άντηχήσει έν- 
τός τοΰ έθνικοΰ περιβόλου! Στρατιώται, ών 
ή λόγχη ήτο προωρισμένη διά τά Θεσσαλι- 
κά πεδία προωρίσθησαν νά άνορύξωσι τον 
τάφον τής Ηρωικής Ζακύνθου καί νά γεί- 
νωσι νεκροθάπται τής πολιτικής έλευθερίας.
Τ ί θά ήσαν οί Έπτανήσιοι άνευ τής λοιπής

φρόνησιν, ήν υμείς τε καί οί Εγκυκλοπαιδικοί 
Ικηρόξατε κατά τών πολεμιστών.

Πιστευσατε 2τι έγκαταλιποΰσι τήν ‘Ελλάδα 
δορυάλωτον, καί δτι οδδείς Πρίγκιψ άρξεται τοΰ 
πολέμου πρδ τοΰ έπιτυχεΐν τήν πλήρη άφεσιν 
τών φιλοσόφων...

‘Ο Βολταιρος τφ  Βασιλεϊ.
16 Αδγ. 1774.

Έάν γοώμαι ή μή βλέπων την πατρίδα τοΰ 
‘Ομήρου λείαν τών έκ τής ακτής τής θαλάσσης 
τής ‘Υρκανίας έλθόντων Τούρκων, ους παρακαλώ 
οπως άγαΘυνΟήτε έκδιώξαι κα! θεΐναι Άλκιβιάδας 
άντ’ αδτών, ουτε πλεΐον, ουτ’ έλαττον γενησεται' 
οί δέ Τοΰρκοι οδδεν είδήσουσιν.

ιΟ ΦριδερΊχος τφ  Βολταίρφ.
Πότσδαμ. 8 Όκτ. 1774.

Ουτω πως σκέπτεται ή όμετέρα Αύτοκράτειρα. 
’Αρκεΐται Γνα έξαντλήοη τήν Πόλην. Έση λίαν 
μεγάλη ινα κατασυντρίψω τους έχθρούς της. ‘Η 
‘Ελλάς γενήσεται δ Tt δυνήσεται. Οί άρχαΰη Έλ
ληνες ανέστησαν έν ‘Ελλάδι. Κατάγεσθε εκ τής 
αποικίας τής Μασσαλίας. ‘Η νέα αδτη πατρίς ! 
τών τεχνών άποζημιοΐ ήμας τής μή ΰπαρχούσηί I 
πλέον.

Τοϋ αυτοΰ.
Πότσδαμ. 8 Σεπτ. 1775.

At Μοΰσαι βούλονται ώστε τά υδατα τοΰ j 

Πακτωλού ποτίσαι τήν υπώρειαν τοΰ Παρνασσού, j 
Πρέπει ΐνα έχη τις τροφήν δπως διδαχθη καί | 
σκέπτηται έλευθέρως. Διά τοΰτο αί Άθήναι ύ- I 
περτέρησαν τήν Σπάρτην ώς πρδς τάς γνώσεις j 
καί τάς άραίας τέχνας.

'Αποσπάσματα 'Αλληλογραφίας τοΰ I. di 
Βολταίρου μετά τής Αύτοχρατείρας Αίχατερίνης 

Φερναί (Ferney) 18 Μαίου 1770.
Αντ’ άπαντήσεως καταρώμαι τδν Μουσταφαν, 

καθικετεύω δέ τήν ΑΓΊΑΝ ΠΑΡΘΕΝΟΝ ινα βοη-

| χορείας τών ριζοσπαστών; Μαλτέζοι! Ά λλά 
s  πολιτικαί δμάδες γενόμεναι άπαξ Έπτανήσιοι, 

δέν γίνονται, δέν δύνανταί νά μείνωσιν έπί 
1 πολύ Μαλτέζοι. Έάν οί Έπτανήσιοι δέν προ- 

ωρίσ&ησαν νά εϊπωσι κατά τήν χαρμόσυνον 
τής Ένώσεως ήμέραν ώς ί  Συμεών— Νυν 
άπολύε ις  τόν όοϋλόν σου Δέσποτα,ι, δτι είδον 
ο ί ύφ&α.λμοί των τό σω τήρ ιόν Σου, άλλά 
θά Ιλθη, θά έλθη καί πολύπους καί τ:ολύ- 
χειρ Έριννύς, δπως έπιβάλη τδν κλοιδν είς 
τούς μήτρα) οίας καί μετ’ αύτήν. ή ίερά έ- 
λευθερία καλοΰσα είς τράπεζαν πολυτελή τά 
γνήσια τέκνα τ η ς !

Ίδέ, Ελλάς μου, τήν Κέρκυραν άλλοτε 
νύμφην ώραίαν ώς τάς ’Αθήνας σου. Ο έ
ρως της ήτο μέγας· άφήρεσεν ίδίαις χερσί 
τδν ϊβιον στέφανον, έξεδύθη τδν νυμφικόν 
χιτώνα καί έπέθηκεν έπί τής κεφαλής σου 
καί περιέβαλε τδ σώμά σου. ΟΓα υίϊκή ά- 

i φοσίωσις! Τέκνα άνευ καρδίας άγαπώντα τδ 
! χρήμα, ώς δ Ιούδας τδ άργύριον, μισοΰντα 
ί τήν δόξαν σου, ώς δ Σατανάς τήν άρετήν,
1 τήν άπεκάλουν μωράν, άλλ’ έκείνη είχε διά 
. σέ φιλήματα στοργής καί δί έκεΓνα, πτύ- 

σματα καί περιφρόνησιν. Ά λλ’ ήδη ! Έδωκε 
τά πάντα, οπως λάβη Sv, τήν έλευθερίαν *αί 
έλευθερίαν δέν είδε. Πόθοι τόσοι, αγάπη το- 

ι σαύτη Iμέλλον νά τελειώσωσιν είς Ιν πάτη- 
I μα κυνός! Τ9  Κέρκυρα! δέν άξιζεις ούτε Ινα 
ί κΰνα! ‘Ο κυων ένδς στρατιώτου είναι πο

λυτιμότερος τοΰ αΐματο; τών τέκνων σου! 
Έπολέμησας τήν Αγγλικήν δύναμιν περι- 
φρονήσασα τιμάς καί πλούτον; έζήνεις έ- 
σπέρας, πρωΐ καί μεσημβρίας ίνω σ ιν , πάν
τοτε ενωσιν, άλλ' ουτε θρίξ Ιπεσεν έκ τής 
κεφαλής σου. Σήμερον Sv κυνάριον έπάτη- 
σας καί τδ αΐμα σου έχύθη κατά γής ! Eivat 
δεινή ή θέσις σου καί ή άγωνία σου μεγί
στη, διότι αΐμα ’Αφρικανών δέν έχύθη διά 
κύνα, αΐμα Άβυσσινών δέν έχύθη διά κύνα,

Μ ο γ γ ίλ ω ν  κ«1  Τατοίρα>ν

τήν γήν διά κύνα! Πράγμα παράδοξον! Ζη- 
τοΰσί νά άντικαταστήσωσι τάς άειθαλεΐς έ
λαια; σου διά κυπαρίσσων καί τά εύοσμα 
fa σου διά νεκρανθέμων. Ά λλ’ ύπόμεινε, υ- 
πόμεινε.

Ίδέ τήν Ινδοξον πόλιν τών Αθηνών έκ- 
φράζουσαν τδ έλεύθερον φρόνημά της ύπδ 
τήν φοβεράν πίεσιν τοΰ Γρίβα. Λατρεόουσα 
τήν έλευθερίαν καί τούς έλευθέρους θεσμούς 
κ«τήλθεν ώς εΐς άνθρωπος είς τδν άγώνα,

θήσητοΐς πιστοΐς. Πέποιθαοτι μέτρα σωτήρια έλή- 
φθησαν έν ‘Ελλάδι, οτι δεδώκασιν δπλα τοΐς 3παρ- 
τιάταις, δτι οί Μαυροβουνιοι ήνώθησαν αδτοΐς, 
δτι τδ κατά τής τουρκικής τυραννίας μΤσος έμ
ψυχοί αδτοίς, δτι τά υμέτερα στρατεύματα δ- 
δεύοντα έπί κεφαλής των καταστήσουσιν αδτοδς 
άητιήτους.

1770 16/28 Μαίου, τής Αϋτοκρατείρας.
Τά στρατεύματα' μου ήνώθησαν τοΐς Έλλησ1 

ποθοΰσιν άνακτήσαι τήν έλευθερίαν των. 17 Φεβρ. 
Διηρέθησαν είς δύο σώματα, ών τδ μέν έλαβε 
τουνομα λεγεών Έώος τής Σπάρτης, τδ δέ 
λεγεών βόρειος τής Σπάρτης. .‘Ο πρώτο; κα- ι 
τέσχεν έν δλίγαις ήμέραις τήν Πασσα'βαν, τδ 
Βερδόνι και τδν Μιστραν, τήν άρχαίαν Σπάρτην·
Ό  δεύτερος προέβη πρδς άλωσιν τών Καλαμών, j 
τοΰ Αεονταρίου xai τής ’Αρκαδίας· η’χμαλώτισαν j 
δέ τετρακισχιλίους Τούρκους έν ταΐς διαφόροις 
ταύταις θέσεσιν παραδοθέντας μετά μικράν ά
μυναν. ‘Η τοΰ Μιστρα μα'λιστα όπήρξε πλέον 
σπουδαία ή αί άλλαι.

Τή 28η Φεβρ. εμαθον απέναντι τής Κορώνης 
δτι έλαβε τι χώραν μεταζυ ιών ‘Ελλήνων καί 
Τούρκων, κατά τήν δίοδον τοΰ Κορινθιακού 
Ίσθμοΰ. 'Αρχηγδς Τοΰρκος ή’χμαλωτίσθη κατ’ 
αδτήν τήν περίστασιν. Ίδου ή ‘Ελλάς έν τή ακμή 
ΐνα γενή έλεοθέρα, πλήν πολλοίI γε χαι δει, J 
μέχρις οδ φθάνει ?ίς τήν προτέραν βαθμίδα" έν j 
τούτοις ήδυνόμεθα άκούειν τά δνόματα τών τό- ι 
πων έκείνων, ?Γ>ν Ιναυλα ήσαν τά ώτα μας έν τγ 
νεότητι.

4 ’Ιουλίου 1770 τοΰ Βολταίρου. Εΐς Φερνάς.
.. . Φοβούμαι μή οί Τοΰρκοι ώσιν ισχοροί έν 

Πελοπονήσψ.
Τοΰτο ανησυχεί με διά τοδς άγαπητοδς Έ λ

ληνας· καί διά τά δπλα όμών τά νικητήρια, τά 
τιμαλφέστερα' μοι.

‘Η δπέρ Ελλάδος έκστρατεία υμών έστϊν 
άναντφρήτως τδ ώραιότερον ών έπεχειρήσασθε

I

δπως τανταΛώση τούς καπήλους της έλευ- j 
θερίας, δπως κηρύξη, δτι θέλει άρχοντας 
ελληνοπρεπείς, ούχί διοικητάς ‘Υρκανίας.’ Α- 
πέρριψε τά δώρα τής άτιμίας, ύπέμεινε τούς ί 
λογχισμούς βαρβαρικών δρδών. Ά λ λ ’ ή Φυλή, j 
έξ ής1 άλλοτε άνέθορε σφριγώσα ή έλευθε- 
ρία, ή Φυλή, ήτις Ιθρεψε τούς ανδρείους 
τοΰ Θρασυβούλου, ήτις ύπερηφάνως έ'βλεπε | 
τήν περικεφαλαίαν τών μαχητών τής δόξης 
ύπέστη σήμερον τήν φοβερωτέραν τών στρα
τιωτικών Ιπιδρομήν. ΈκεΓ τδ πρώτον ή αύ- 
θαιρεσία παρεμόρφωσε τής άληθείας τήν 
Ικφρασιν, έκεΐ ή βία έπνιξε τήν φωνήν τής 
έλευθερίας, ένω” ή Κρωπία έδέχετο τήν κό- 
προν τοϋ Άξελοΰ καί αί Άχαρναί έβλεπον 
άναποδογυρισμένην τήν ίεράν τής έλευθερίας 
κφωτόν. Ά λλά καί πάλιν έξήλθε τοΰ άγώνος 
νικήτρια, άλλά καί πάλιν ζητοϋσι νά παρα- 
μορφώσωσι τδ γεγονός, νά περικόψωσι τούς 
κλάδους τής νίκης, νά τούς παρουσιάσωσι μέ 
μίαν δψιν, διότι ή κυβέρνησις τρέμει παν 
αρτιμελές.

Ίδέ πανταχοΰ· ό πόλεμος συνεκροτήθη 
μεταξύ τής έλευθερίας καί τής αυθαιρεσίας, ; 
άναμέσον τής τάξεως καί τής βίας. ΕΤς ά- 
πόβλητος τής στρατιωτικής Σχολής έτέθη 
ΰπεράνω πεπαιδευμένων υποστρατήγων, δπως 
ώθήση τδν στρατόν είς τδ έγκλημα, δπως 
πνίξη τήν φωνήν τοΰ βουλευτικού βήματος 

J καί συντρίψη τήν πολιτικήν έλευθερίαν. ’Ά 
φωνοι αυτοί, επειράθησαν νά δημιουργήσω- 
σιν άγέλην βωβών. Τδ βουλευτήριον θέλει 
πληρωθή ούχί ύπδ τών έκλεκτών σου, άλλά 
τών έπεισάκτων τής λόγχης καί τής δια
φθοράς· δέν θέλουσιν εΐσθε βουλευταί, άλλ’ 

j εικονικοί νομεις βουλευτικοΰ άξιώματος, δρ- 
παγες έλεεινοί καί θρασύδειλοι. Μετ' δλίγον 
θά άκούσης τούς υιούς τής βίας καί τής 
παρανομίας ουχί, ούχί λαλοϋντας, άλλά φω- 
νασκοΰντας περί νομιμότητος έν δνόματί σου, 
περί συντάγματος τό δποΐδν κατεσύντριψαν, 
περι έθνιχής άξιοπρεπείας, τήν οποίαν αύτοί 
ούτοι δέν Ιχουσιν. Ά λλά σύ άπόστρεψον μεθ’ 
δργής τό πρόσωπον άπό τοιούτων υιών, ο?- 
τινες έξήλθον έκ τοΰ πτώματός σου ώς οί 
σκώληκες, τής σήψεως· περικλείσθητι έντδς 
τής ίερας λάρνακος. ενθα τελετουργεΐται τό 
μυστήριον τής πολιτικής έλευθερίας. ‘Η ί- 
δέα δέν νεκροΰται, καί άν είς τά βάθη 
τοΰ Άδου κατέλθη, άνίσταται τριήμερος 
πάλλουσα τδ δόρυ καί σείουσα τήν κόρυθα.

εργον πρδ δισχιλίων έτών πλήν άλλ’ απαιτείται 
ιν' έπιτευχθή· ούκ αρκεί μόνη ή έίαίρετος τιμή, 
ή προσαπτομένη 6μΐν.

Ό αυτός τή αύτή.
Είς Φερνάς 20 Ιουλίου 1770.

... Έκ τών φόβων μου μεταβαίνω είς τάς 
παραμυθίας· έάν κλείσητε ειρήνην, . . . , τί γε- 
νήσονται οί πτωχοί μου "Ελληνες; Τί γενήσονται 
οί νέοι τής Σπάρτης λεγεώνες; Ά'.ανεοΰτε άναμ- 
φιβόλως τους Ίσθμιους άγώνας, έν οίς οί ‘Ρω
μαίοι έβεβαιώσαντο τοΐς Έλλησι τήν εαυτών 
έλευθερίαν δημοσίφ διατάγματι- τοΰτο δ’ έσται 
τδ πολυτιμότερον τοΰ βίου όμών έργον. Άλλά 
πώς διατηρήσει τδ κΰρος ή ύμετέρα διάταξις, ε{ 
μή άπολειφθώσι στρατεύματα έν ‘Ελλάδι;

Τής Αύτοχρατείρας. 
nfl· 22cf’Ιουλίου/2 Αδγούστου 1770.

Εκ τών Ελλήνων έξήρτηται τοΰ άναζωογονήσα'· 
τήν Ελλάδα. Έπραξα -αν τδ έπ’ έμο'ι οπωί 
κοσμήσω τοδς γεωγραφικούς χάρτας τή μεταςδ 
Κόρινθου καί Μόσχας συγκοινωνία

Οί προσφιλείς σοιΈλληνες απέδειξαν έν πλείσταις 
περιστάσεσι τήν άρχαίαν έαυτών ανδρείαν, τδ 
δέ πνεΰμα κατ’ οδδέν έλλείπει αδτοϊς.

Φερνάι 28 Αδγούστου 1770 ι;οΰ Βολταίρου· 
Ουδόλως θλίβομαι περί τής ‘Ελλάδος δι’ ήν 

μ’ έθορύβουν τόσφ. Νομίζω ύμας κυρίαν τοΰ 
Ναυαρίνου καί πλείστων άλλων θέσεων. Άτ.ίςευ- 
τον Οτι τά στρατεύματα υμών έίεκένωσαν τδν 
τόπον, ώς λέγεται, οτβ έμαχεσθε τους Τούρκουυ 
καταγήντε και θάλατταν καί άν μάλιστα ή 
διαίρset» τών όμετέρων δυνάμεων υπεχρέουάί 
δμας άναβαλεϊν ή μάλιστα καί καταλιπειν τήν 
κατάκτησιν τής ‘Ελλάδος, πάντοτε ή έπιχείρησις
αυτη υπερπληρώσει άν δμας δόίης |ίι’ δ’
έπετυγχάνετε Ϊνα φέρητε τήν φρίκην είς τάς 
πύλας τής Κωνσταντινουπόλεως, δδηγήσητε δέ τά 
στρατεύματα ‘Υμών μέχρι Κορίνθοο, καί έκπο- 
λίσητε τά χράτη υμών διά μεγάλου άρι&μοΰ

Τότε μεταβάλλει τούς Σαύλους είς Παύ- 
λους, τότε τήν δψιν της φεύγουσιν οί έργά- 
ται τοΰ δεσποτισμοΰ, ώς φεύγουσι τά παι- 
δία πρδ τών μορμολυκείων. Λάβε τότε τδ 
φραγγέλιον τοΰ ΙΗΣΟΥ καί πλήττε τδν Καϊά
φαν έν τω πραιτωρίω καί έκδίωκε τούς βε- 
βήλους, οΤτινες μετέτρεψαν τόν ναόν τοΰ Σο- 
λομώντος είς σπήλαιον ληστών! Ά λλ’ έάν 
δ συνήθης λήθαργος σέ καταβάλτ), έάν τά 
οργιά ένδς ίεροεξεταστοΰ καί ένδς άξεστου 
Δερβέναγα δέν σέ συγκινοϋσι, ρίφθητε είς τδ 
πέλαγος τοΰ Ταινάρου. ΈκεΓ θέλεις ευρει 
τήν ήσυχίαν χωρίς νά σέ ένοχλη~ ή άνωθεν 
άγριουμένη θάλασσα. Είναι προτιμητέα τής 
θαλάσσης τά βάθη, ή δ άήρ, δν μολύνει τδ 
μίσος καί τό πάθος. Είναι προτιμητέα ή 
βοή τών κυμάτων, ή δ τάραχος τών παθών 
τών υπουργών σου.

(Έκ της πατριωτικής Έφημ. Κ αφοί).

Έ ν Ανατολή" μέγας σάλος εις τούς «Μ β- 
σουλμάνους» διά τάς συνεπείας ένδεχομένου 
θανάτου τοϋ Σουλτάνου’ τοιοΰτος σά'.ος καί 
είς τούς «καθολικούς» δι’ ένδεχομένην τε- 

! λευτήν τού Πάπα.
 —m riB T - ii-----

Εντυπώσεις "Αγγλου έπ ι του Ίεροΰ *At9oj.

«Άποβιβαθέντες επί τής άκτής άνέβημεν 
διά κλίμακος μαρμαρίνης είς τά ερημητήρια 
ών εντινι ευρομεν μοναχόν τινα ζώντα πρό 
είκοσαετίας περίπου έπί τοΰ δρους Ά θω . 
ήτον Ήπειρώτης, ύπηρετήσας έπταετίαν είς 
τόν στόλον μας, ώς άπλοΰς ναύτης, καί ά- 
παυδήσας τής κινδυνώδους καί κοπιώδους 
ζωής, τής έπιθαλαττίου, έζήτησεν άσυλον 
έπί τής μαγευτικής ταύτης θέσεως.

Μ εθ’ άλμάτων χαράς δ’άπηύθυνεν ήμΓν 
τόν λόγον άγγλιστί. Άντί δέ τοΰ νά κατα- 
ναλώση τδν βίον τΟυ εν τή- μοναχική' ^α- 
στιώνη, ευρομεν αυτόν άπησχολημένον είς 
το νά δφαίνη ύφασμα έρίου χονδρόν, λίαν 
καλώς έπεξεργαζόμενον έπί τοΰ δρους Ά θ ω .

Τό έρημητήριον αυτοΰ ήτον άληθώς ώ- 
ραιον, συγκείμενον έκ δυο θαλάμων καί αί- 
θούσης· κληματίς τ ις , άφ’ ής έκρεμώντο 
σταφυλαί δλοπόρφυροι, εξετείνετο ένώπιον τής 
πύλης- κήπος κρεμαστός έπί βράχου παρή- 
γαγε διά τόν μοναστήν φυτά αρόσιμα καί 
ήδυτάτους καρπούς. Ήσθάνετο δ’έαυτόν ηί- 
χαριστημένον λέγων ήμ ΐν «ολον αυτό μοι

οΐχογενειών '‘Ελληνικών, έχοιτ’ άν ετι μέγα ό
φελος . . . ‘Ως πρδς έμέ, έπιθυμώ έσαεί ώστε 
ή ‘Υμ. Μεγ. ινα στεφθή είς Κωνσταντινούπολιν!

Προς τήν Αύτοχράτειραν.
14 Σεπτ. 1770.

Διότι εί ήτο Κυρίαρχος τής Κωνσταντινουπό
λεως ή ‘Υμ. ιΜεγαλειότης καταστήσει άν οσον 
τάχιον ώραίαν τινα ’Ακαδημίαν ‘Ελληνικήν. Έ - 
ποίουν δ’ άν Αύτή ΑΙχατερινιάδα τινά.

Οί Ζεύςεις καί οί Φειδίαι έπικαλύψειαν τήν 
γήν διά τών ύμετέρων εικόνων. ‘Η πτώσις τοΰ 
’Οθωμανικού Κράτους έπανηγυρίζετ’ άν έν ‘Ελ- 
λάδι. Αί δ’ Άθήναι έ'σοιντο καί αυθις κλεινή 
τις πρωτεύουσα.

‘// Ελλην ις γλώααα χαΗίατατο άν ή παγχόβμιος 
γλώσσα· πάντες δ' οί έμποροι τοΰ Αιγαίου IIε- 
λάγους Ιξαιτήσαιντο ίΕΙλ,ηνιχά διαβατήρια άπδ 
τής ύμετέρας Μιγαλειότψος.

Φερναί. Τοΰ Κ. δε Βολταίρου· 5 ΐ Σεπτ. 1770.
Ότε ώμίλουν περί είρήνης φοβούμενος αυτήν, 

δτε έλεγον δτι όπαγορεύσαιτε τοϋς ορούς, μα
κράν τής ίδέας διετέλουν δτι έγκαταλείψαιεν άν 
η ‘Υμ. Μεγ, τοίκ άνδρείους Σπαρτιάτας. Φυ- 
λάςοι με Κύριος, εί ΰπενόησά. τι’ αλλά μετά το- 
σαύτας νίκας, ουδαμώς άν έπετυγχάνετο ή χάρις 
τούτων ύπδ τοΰ αχρείου αύτών δεσπδτου- καιρδς 
δ’ έστιν ινα μή κτήσωνται έτερον κύριον ή τήν 
προστα'τιδα'μου, ή μάλλον Γνα <ΐ σιν έλεύΰεροι 
ύπδ τάς σημαίας αδτής. Νομίζω τά στρατεύματα 
υμών, τά άποβατικά, έπανελθόντα έν 'Ελλάδι....

Φερναί. Τού Κ. δέ Βολταίρου 12 Όκτ. 1770 
«Τολμώ πλεΐον είπεΐν, ή ‘Υμ. Μεγ. κτήσοιεν 

άν ήδη έν τφ τόπφ τούτφ τοΰ Φαραώ και τοΰ 
Μιουσέως. ’Ισραηλίτην ένθαρρυνοΰντα τήν έπα- 
να'στασιν καί δώσοντα ευθυναν δμΐν. Περιορίζομαι 
ουν ποιήσασθαι τάς έγκαρδιωτέρας εδχάς δπως 
ό προσφιλής Μουσταφας έκδιωχθή διαπαντός έκ 
ιών δχθών τοΰ Νείλου καί τοΰ Δουνάβεφς. 

Έπιτρεψάτω μοι ή ‘Υμ. Μεγ. μόνον Γνα οϊκτείρω



ανήκει.» Καθημένου ύπό τήν κληματίδα, 
τά βλέμματά του έστρέφοντο έπί τοΰ άστα- 
θοϋς στοιχείου «τής άλός,» ήτις τω~ άνε- 
πόλει πλείστας άναμνήσεις καί τοί ένέπνεε 
μυρίας σκέψεις.

Τών ζωοτροφιών μας έξαντληθεισών, τοΰ- 
όέ Νικολάου ’Λνδρέου διαβεβαιώσαντός μας 
δτι ευρήσομεν νέας είς το Μοναστήριον τοΰ 
Αγίου Παύλου, έπήραμεν αύτήν τήν δδόν. 
Περιήλθομεν τά "Ορος μεταξύ τών πρινο- 
ορυώνων, τών θάμνων καί τών άνδραχνών. 
ο? καρποί πάντων τών δενδρυλλίων άναμε- 
μιγιμένοι μέ καλάμας λείας καί φύλλα «κισ
σού» στίλβοντα παρεΐχον δψιν σπινθηροβυ- 
λοΰσαν.

Τά Μρΐον τοΰ Άγιου Παύλου ω’κοδομη- 
μένον έπί βράχου κατείχε τοποθεσίαν άξίαν 
τής πτήσεως ζωγράφων τε καί ποιητών. 
Οικοδόμημα μέγα, αδτοφυές καί πανταχόθεν 
περιτειχισμένον άπο έξώστας, πλήν έκτι- 
σμένον (τότε) ούχί τόσω κανονικώς «(ήδη 
«άνέκπσται μεγαλοπρεπές κα 1 περίβλεπτον 
Σ. Σ).» Έκεΐ, λέγουσιν, «δ 'Άγίος Παύλος» 
έν τν~ είς Μακεδονίαν δδοιπορία του, Ιστη 
έπί τινα καιρόν «(Εί μέν καί δ Ούρανοβάμων 
«Παύλος, 6 τών έθνών ’Απόστολος, διέμει- 
«νεν έκεΐ, πιθανόν δτι δ’ώνόμάσθη ουτω, 
«διότι Ιτερός τις Παύλος, έξ Άνάκτων τοΰ 
«Βύζαντος καταγόμενος, καί είς άκρον σοφίας 
«έληλακώς, κατωκησεν έκεΐ οίκοδομήσας τό 
«περικαλλές τοΰτο άντρον, τοΰτο Ιχεται ά- 
«ληθείας ιστορικής. ’Ενδεχόμενον δμως άμ- 
"φότεροι οί ι^εσπέσιοι ουτοι καί ούράνιοι άν- 
«δρες καθηγίασαν τόν ^ωμαντικόν καί λίαν 
«ζωγραφικόν τοΰτον τόπον Σ. Σ).» Μοναχός 
άγριωπός £αβδοΰχος παρουσιάσθη θυρωρός· 
μας άνεβίβασε διά κλιμακωτής καί σκοτεινής 
διόδου είς τό ήγουμενεΐον, ενθα υπεδέχθημεν 
λίαν φιλοξένως. Περιμένοντες δέ τό πρόγευμα 
έπεσκέφθημεν τό Έστιατώριον, τήν καλλι- 
τέραν τοΰ Μοναστηριού αίθουσαν, ήτις πε- 
ριείχεν άμβωνα καί μεγάλας τραπέζας δρύι
νους' Ιντινι δέ γωνίοι διενέμετο είς τρυβλία 
ή άπλή καί λιτή μερίς τών μοναχών.

Άναβάντες δέ καί ετερα δωμάτια άνήλ- 
θομεν διά τοΰ περιπτέρου είς άρχαΐον πολύ 
δψηλόν πύργον, Ινθα κατωκησεν δ ιερός νέος 
Παύλος. Σιδηρά τις πύλη κλείει τόν πύργον 
τοΰτον, οΰ έν τω~ βάθει υπάρχει φρέαρ βαθύ, 
δδωρ γλυκίποτον βρύον. Έν τω δψοφυλα- 
κίω εΐδομεν λαγήνους μεστάς έλαίου, σακ-

τους χαμμένους "Έλληνα?, τους έχοντας τδ δυστύ
χημα Ϊνα άνήκωσιν είσέτι είς άνδρας λαλοϋντας 
τουρχιχά. Ταΰτα' είσι μικρά δήγματα άτινα υ
φίσταμαι έν τφ μέσψ των ήδονών άς μοι παρέ- 
χουσιν αί νίκαι υμών.

23 Όκτ. 1770. Ό αύτός. Φερναί.

Αί Αλαζομενα} ήσαν ποτε ώραιοτάτη πόλις: 
Ό ’Αλέξανδρος έπηύξησεν αυτήν οί Τοΰρκοι έ- 
δήωσαν άλλ’ υπο το σκήπτρον υμών άποκα- 
ταστήσαιτο ακμαία.

20 Νοεμ. 1770.

Διαθρυλλεΐται περί λοιμοΰ έν Γερμανία" φο- 
βοΰνται ταύτην, άπαιτοΰσι πανταχοΰ γραμμάτια 
υγείας-καί ούδαμώς σκέπτονται δτι, έάν συνέδραμον 
τή ‘Τμ. Μεγαλειότητι είς τδ έκδιώςαι τήτες τους 
Τούρκους εκ της Ευρώπης, ήθελεν έκδιωχθή 
§ιά παντός καί ή πανώλης άπ’ αυτών.

Φερν/ι 15 Μαίου 1771 ό αυτός.

... Κρατώ ΰπ αύτής (της πριγχιπέοοης του 
AschJcoff) τήν διδαχήν τοΰ ’Αρχιεπίσκοπου τής 
Τβέρης, Πλάτωνος, έκφωνηθεΐσαν Ινώπιον τοΰ 
τάφου τοΰ Μ. Πέτρου. Ό λόγος ουτος, ρηθείς 
τψ ιδρυτή τής Πετρουπόλεως καί τών ύμετέρων 
στόλων, υπάρχει, παρ’ έμοι γε xpix(j τδ ώραιότερον 
τών έν τφ κόσμφ μνημείων.

Έπειδή δ’ έχετε ήδη ενα Πλάτωνα έν Πε- 
τρουπόλει, έλπίζω δτι οί Κ-οι Όρλώφ κομήτες 
μορφώσουσι Μιλτιάδας καί θεμιστοχλεΊς έν Έλ- 
λάδι.

Φερναί. Βολταίρου (30 Ιουλίου, 1771).

Αληθές έστιν δτι έκυριεύσατε τήν Κριμαίαν 
απαααν; . . .  ‘Η ταχδπτερος φήμη, ή άπο βορρά 
? ίς  νοτον πετώσα καί ίιψίκενά τινα φέρουσα άπό

κ ους αλεύρου καί ιχθύς ξηρούς. Μοναχοί δέ 
άπησχολούντο Τνα τεμαχίσους στρύχνιΐ'σι καί 
χρυσόμηλα- οί καρποί οΰτοι μετά τών έλαιών 
άποτελοΰσιτά συνήθη χειμερινά προζωάρκεια, 

Έτοιμασθέντος τοϋ προαρίστου . . . .  μάς 
παρετέθησαν μύκητες έλαιόβραστοι, (5αφα- 
νάκια καί σφογγάτον μέ τυρόν , μαγηδανόν 
καί βουτυρον. Έπήλθεν εΐτα τό «πιλάφιον,» 
άντί δ’όπωρών βότρυς καί μέλι όσμής βρύου. 
Από τοΰ δψικορύφου διακρίνεται ή «Σκήτη 
τής ‘Αγίας Άννης» έπί τής κλιτύος τού 
‘Ιερού Αθω, ώσαύτως καί δ τρικόρυφος ’"Α
θως, Sv άναρριχάταί τις δυσκόλως Ινεκα τών 
αίχμών καί βραχοκρήμνων, άφ’ ών άκαν- 
θούται ή δδός καί Ινεκα τών βαράθρων, ά
τινα χανδόν πρό ποδών άνοίγονται. Πρός τό 
υψος τοΰ Παρεκκλησίου «τής Παναγίας» τά 
δένδρα παύουσι τοΰ αυξειν τά ιδιαίτερα φυ
τά τών δασωδών στεγών έκλείπουσιν ώσαύ
τως, η οέ κορυφή τοΰ "Αθω έστιν άκόσμητος 
φυτειών. Τά ήσυχαστήρια τής ‘Αγίας Ά ννης 
παρουσιάζουσι θέαμα μοναδικόν, «τερψικάρ- 
διον» διότι είσιν έσκαμμένα 50 ή 60 είς τούς 
«άντρώδεις» βράχους καίκηποπεριτείχιστα... 
Εκεΐ βλεπεται τό υδωρ «γλυκιφλοίσβως» άπό 

τών καταρρακτών καταπίπτον καί είσδύον είς 
δχετούς πρός ποτισμόν τών καλλιεργημένων 
γηπέδων, (5έον μεταξύ τών κατακάρπων κλη
ματίδων, καί άναστρέφον τούς τροχούς τών 
μικρών μύλων. Έκεΐ καταρράκται άνθόστε- 
πτόι καί κισσοστεφείς, ών τά φυλλώματα 
στρωννύουσι τούς πανταχόθεν διατετρημένους 
βράχους. Έάν τών μοναστών τά σπήλαια 
ήσαν όλίγω καθαριώτερα, τά άντρα καί σπή
λαια ταΰτα « ευωδίας άν Ιπλήρουντόν αιθέρα».

(Β εσσαραβ ία ) Ίσμαήλιον 28 Ιουλίου  1874.

Αστυ ευρύ, ερρυθμον, κανονικόν ναοί με
γαλοπρεπείς καί χρυσοκόσμητοι, λέσχη (Ca
sin o ) μοναδική, καθιδρυθεΐσα διά κεφαλαίων 
έλληνικών καί διατηρουμένη διά συνδρομητών. 
Εκκλησία ‘Ελληνική, έγειρομένη ήδη έπί 
γηπέδου άγορασθέντος έπ’ όνόματι τοϋ ‘Ελ
ληνικού Προξενείου, είς 8 καί υπάγεται, πρός 
άποφυγήν σκανδάλων, οΐα τά έν Βραΐλα καί 
Γεωργέβω. Τοΰτο δέ χάρις είς τήν πρόνοιαν 
τοϋ Κ. Έπ. Μαυρομμάτου. Πλεΐσται ‘Ελλη
νικά? οίκογένείαι, ζώσαι έν αρμονία μετά τών 
Σλαβικών καί Δακορουμανικών στοιχείων. Το 
ώραΐον φΰλον έκπαιδεύεται έν, Παρθεναγω-

νότοιί :φδς βορραν, διαλαλεϊ δτι ή Κριμαία ολό
κληρος τελεί υπο το σδν κράτος...

Άλλ’ έάν, μετά τήν άλωσιν τής Ταυρικής 
Χερσονήσου, είρηνεύσητε μετά τοΰ Μ°ο<?ταφα! 
τί γενησεται ή τάλαινα ‘Ελλάς; τί γενήσεται η 
ώραία αδτη χώρα του Αημοσδένους χαι Σοφο,- 
χλεους] Έσομαι δδυνώμενοο ές αεί, βλέπωκ τδ 
θε'ατρον τών ’Αθηνών μεταποιούμενον είς λαχα
νόκηπον, τδ δέ Αυκειον είς σταΰλον.

  Έάν ή Τ. Αδτοκρ. Μεγ. * ’ >( 1 γ "**ι· τηρηση την
ερσο^ησον,  ̂ω , είκά.ω^ sV πρ̂ 0(ρατον κεφάλαιον 

υπ0ρ ,,ων τής χώρας ταύτης Μου
σουλμάνων προσθέσει. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΪΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Η ΜΟΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ Η 
ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ, όύναται χα&ιδρϋοαι μέγα 
τι εμπόρων. ‘Τπήρ/έ ποτε τοιοΰτον μεταξύ τής 
Σκυθίας καί τής ‘Ελλάδος. Ό ’Απόλλων μά> ιστα 
έδώρησε τφ Ταρτάρψ νΑβαρι βέλος τι ά'γον 
αυτδν άπδ περατος κόσμου είς ετερον, κατά τους 
ραψφδους ήμών. Ει εΐχον τδ βέλος τοΰτο, διετέ- 
λουν οίν ήδη έν Πετρουπόλει, άντί τοΰ προσφέρειν 
μωρώς. άπδ τής υπώρειας τών Άλπεων τδ βα- 
θύμου σέβας καί τήν άπαρέγκλιτον άφοσίωσιν 
τή Κυριάρχφ τοΰ Άζώφ, τοΰ Καφφα καί τής 
καρδίας μου.

Φερναί 6 Μαρτ. 1772 του Βολταίρου.

‘Ετερα δδύνη μοί έστιν, δτι οί Έλληνες είσιν 
ανάξιοι τής έλευθερίας, ήν άνεκτήσαντο άν, εί 
εΐχο* τήν ανδρείαν τοΰ σονδραμεΐν υμας. Ού 
θέλω πλέον άναγνώναι ουτε τδν Σοφοχλην, ουτε 
τδν "Ομηρον, ουτε τδν Δημοσθένη.

28 Αύγούστου 1772’ ό αύτός.

.... Θαρραλέως έξαιτήσομαι Αύτή, el άληθες 
έστιν, δτι έν Σιβηρία όπάρχεί εΐδός τι 'Ερωδιού 
καταλευκου, πτέρυξι καί ούρα πορίνοις, καί πρδ 
πάντων, εί αληθές έστιν, δτι διά τής ειρήνης

γείω, διευθυνομένω ένκλλάξ καθ’ έβδομάδα 
υπό Δακίοος- Ρωσσίδος-Γαλλίδος καί Έ λλη- 
νίδος, νεανίδων υψηλής καί καλής άνατροφής.

Πόσον έθέλχθην. όπότε πλησιάσας σύμ
πλεγμα τριών κορασίδων τοΰ Παρθεναγω
γείου, αΤτινες τά κυανόλευκα φοροΰσαι έκά- 
θηντο άμερίμνως έν τω' δημοσίω κήπω, 
συνδιαλεγόμεναι Ε λληνιστ ί! Ά λλ ’έκεΐναι ώ - 
μίλουν καί ‘Ρωσσικά, καί Γαλλικά καί ‘Ρω 
μανικά ευχερέστατα. Ευγέ σας, κορασίδες, 
άνεφώνησα καί ήρξάμην τοΰ περιπάτου μο- 
νολογών. Ά λλ’ ίδού φίλος γνωστός, ό τήν 
πανδαισίαν τής πεντηκονταετηρίδος τής ‘Ελ
ληνικής άνεξαρτησίας είς Γεούργεβον λογι- 
δρίω έξυμνήσας τω α ω ο α.' Τόν έπλησίασα, 
ήτον έκεΐ έγκάτοικος έν Ίσμαηλίω, Ινθα πλεΐ- 
στοι Έλληνόπαιδες, έλληνοτραφεΐς έν Ά θή- 
ναις, συνεκεντρώθησαν ώς είς πυρήνα πρός 
καταρτισμόν φιλεθνοΰς καί φιλομούσου Kot- 
νότητος.

Ναι, ή Κοινότης τοΰ Ίσμαηλίου άριθμεΐ 
φιλοπάτριδας καλούς καί πολλούς, οΤτινες θά 
περατώσωσιν έφέτος, ώς έλπίζεται, καί τόν 
ναόν, ίσως δέ καί Σχολεΐον άρρένων θέλου- 
σιν έγείρει, έάν αίσίως λυθη' τό τού Εμπο
ρικού Σχολείου ζήτημα, ύπέρ οΰ κολοσσαΐα 
κεφάλαια κατεβλήθησαν.

‘Η μουσική έπαιάνιζε τά συνήθη τεμάχια· 
τά φύλλα δμως τών δένδρων άνεμιζόμενα 
ετονθόρυζον ήχους ελληνικούς. Καί πώς ούχί; 
άφοΰ καί γυναίκες δημάρχων καί βουλευτών 
έλάλουν ‘Ελληνικά; Τάληθές, καλλδνή έξο
χος, κατά κακήν μου αϊσσ.ν, Ιλειπεν άλλ’ούχ 
ηττον ή αίδώς, ή άφέλεια, τά χρυσά πάτρια 
ήθη έζωγραφίζοντο έπί τών βοδοχρόων πα- 
ρειών τοΰ ώραίου φύλου. Ά ! ή Βεσσαραβία 
δέν διεφθάρη ώς αί άδελφαίτης.

Τό Ίσμαήλιον ήκμαζε πρό δύω δεκαετη
ρίδων σχεδόν ήτον όπρώτος βωσσικός λι- 
μήν ώς πρός τό έμπόριον τών δημητριακών 
καί άποικιακών. “Ηδη διατελεΐ είς παρακμήν, j 
καταντήσαν άγροτική μάλλον ή έμπορι/ή πό- j 
λις· άλλά μήπως τό Γαλάζιον, άν δέν είσα 
κουσθώσιν οί πόθοιτών κατοίκων, ους έν ά- 
ναφορά έξέθηκαν πρός τόν Ηγεμόνα τοΰ τό
που, δέν βαίνει είς παρακμήν; Ά λ λ ’ας παύ- 
σω, διότι ίκανώς έν άτμοπλοίω ωκτειρα 
Κυβέρνησιν, ήτ<ς ούδαμώς τ’άληθή τοΰ τό
που συμφέροντα έπεδίωξεν, ένω ήδύνατο καί 
τό Γαλάζιον Τνα άκμάζη ώς τό πρότερον, καί 
πόλις νέα έπί τής Μαύρης θαλάσσης, ώς

τοΰ Προυτου, ό μέγας Πέτρος ύπεχρεώθη ά- 
ποστελλειν έτηβίως Ιν τών πτηνών τούτων 
περιδεραίω άδαμαντίνφ είς τήν ’Οθωμανικήν 
Πύλην. Αί ήμέτεραι βίβλοι γράφουσιν δτι τδ 
πτηνδν τοΰτο ύφ’ όμών μέν καλείται Κράτσχοτ, 
υπδ δέ τών Τούρκων chuntjar.

Αμφιβάλλω λίαν, Κυρία, ώστε ή Τμ. Α. Μ· 
αποτίεΐ" φόρον έρωδιοΰ καί άδαμάντιον τω Αύ- 
θέντη Μουσταφά. Αί έφημερίδες θρυλλοΰσιν δτι 
Αύτή ήγόρασεν άδάμαντα τριών δ>ς έγγιστα ε
κατομμυρίων έν Άμστελλοδάμφ- έλπίζω δτι ό 
Μουσταψας άποτίσει τδν άδάμαντα τοΰτον υπο- 
γράφων τήν Συνθήκην τής ειρήνης, εϊ οΊδε 
γράφειν....

Σεπτ. 1772- ό αότός.

«Εί οί Έλληνες ήσαν άξιοι ών περ ύπέρ αύ
τών έπράξατε, ή ‘Ελληνιχη Γλώσσα εσοιτ' άν 
σήμερον η παγχύσμιος γλώσσα.

‘// Αύτοχράτειρα τώ Βολταίρφ.

'Εν Πετρουπόλει, τήν 20 Φεβρ. (3 Μαρτίπ) 1773.

... Άναγινώσκω έπί τοΰ παρόντος τά εργα τοΰ 
Άλγαρόττη. ’Αντιποιείται δτι δλαι αί τέχναι κα̂  
άπασαι αί έπιστήμαι έγεννήθησαν έν ‘Ελλάδι, 
Είπατε μοι, παρακαλώ, έάν τοΰτο έχηται αλή
θειας ; Πνεΰμα έ'χουσιν είσέτι καί έκ τών μάλλον 
εξημμένων πλήν τοσοΰτον κατεβλήθησαν ώστε 
δεν υπάρχει πλέον νεΰρον παρ’ αύτοΐς. Έν τούτοις 
ά'ρχομαι πιστεΰσαι δτι βραδύτερον ήδυνάμεθα 'ίνα 
τους θεραπεύσωμεν. μάρτυς ή νέα τών Πατρών 
νίκη κατά τών Τούρκων μετά τδ πέρας τής 
δευτέρας άνακωχής. ‘Ο κόμης Άλέξης μοι άναγ- 
γέλλει, δτι τινές τούτων διήχθησαν θαυμασιώτατα.

Τοίοΰτόντι συνέβη έπί τών άκτώ'ν τής Αίγύπτου, 
ου άγνοώ είσέτι τάς λεπτομερείας· ήρχε δέ τού
των πλοίαρχος Έλλην (ό Κανάρης Σ. Μ).

Ισ^εοίασεν ή Κυβέρνησις, νά Ιθεμελιοΰτο κάλ- 
λιστα. Οι έν Βασσαραβία άγρονόμοι διεμαρ- 
τυρηθησαν, καθά Ιμαθον, μέσω τοΰ Κ. Δε- 
σλίου, κατα τοΰ άντιτίμου τής γαιοκτημοσύ- 
>ίΐς, ήν εσχάτως αί Βουλαί έψηφίσαντο.

Τούλτσα, 29 Ιουλίου, 1874.
Κίνησις μεγίστη έμπορική Βούλγαροι, ’Ο

θωμανοί , Ελληνες, ίόού νά στοιχεία της 
πόλεως. ‘Ο Βουλγαρισμός έπικρατεΐς πλήν 
"ϊί ζητεΐ έκεΐ ή ‘Ρωσσία, άνεγείρασα δύω 
μοναστήρια καί ‘Ρώσσους μοναχούς συνοικί- 
ζουσα; Α! Διά τοΰτο ή μετάβασις τοΰ ΙΙα* 
τΡ°ς Μελχισεοέκ Ιξ Ισμαηλίου είς Τοΰλτσαν 
γνωστός δ έπίσκοπος τοΰ Δουνάβεως ώς πρός 
τόν φιλορωσσισμόν του. Ά λλά συν αύτω 
συνέπλει καί δ Κ. Γκέργζελυς, δ στρατηγός 
τής Βεσσαραβίας Νομάρχης. Ά .' τά πολι- 
τικοθρησκευτικά τής ‘Ρωσσο-Μπογδανίας σχέ
δια! Ό δέ Μητροπολίτης τής Τουλτσης Διο
νύσιος άπουσια είς τά λουτρά τής Κων- 
στάντσας. Μόνος δ Κ. Πηλείδης, δ καλός 
Έ λλην πρόξενος, αγρυπνεί έκεΐ διά τόν Ε λ 
ληνισμόν, άλλα καί έκεΐ πόσον καταπεπτω- 
κώς Ινεκα τών διαιρέσεων, τών διχονοίων! 
Ώ .' τήν κατάρατον Έριννύν, ήτις ώς όχεν
τρα τις έόηλητηρίασε τάς παριστρίους πό
λεις ! Γινώσκετε δμως τήν πηγήν αύτής; 
Είναι ή φιλαρχία. Ά.' ή φιλαρχία καί τά 
προεδρεία, άτινα έδίχασαν καί αύτήν τής 
Βραΐλας τήν Κοινότητα, καί διά τοΰτο, ώς 
ελεγον ώς τό ’Αναγνωστήριου τοΰ Κ. Ά λε- 
ξανδρίδου ένώπιον τοΰ Κ. Σαράτσογλου καί 
Κ. Γ'ωγου, άν εϊλιχρινώς ποθήτε τήν κα- 
θησυχασιν τών πνευμάτων καί τής Βραϊλια- 
νής κοινότητος τήν δμόνοιαν είναι τό νά πα- 
ραιτηθήτε δσον τάχος· πλήν ποΏ,ούγε χαι 
όεΐ. ‘Ο Κ. Άλεξανδρίδης, ίατρός καί πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου, φοβείται, μήπως χειρο- 
τερεύσωσε τά πράγματα διά τής παραιτή- 
σεώς του.

Αλλ’ S ν ο ΰ ς  fjio u  ποΰ  £φυγεν, ένω εδρι- 
σκόμην είς Τοΰλτσαν, θεώμενος τόν λιμένα 
της, τά καταστήματα' της, τούς ναούς της, 
καί ίδίως τόν θαυμάσιον τής Εύγγελιστρίας 
πλήν άτελείωτον Ναόν, έν ω καί έπίτροποι 
φιλόκαλοι δπάρχουσι καί εισοδήματα δέν στε
ρούνται. Α.' δ Ναός Ιχει εικόνας ‘Ραφαη- 
λείους, άς δδοιπόρος τις περιέγραψε Γαλλι- 
ατί είς Φλωρεντίαν μάλιστα ή είκών της 
Αειπαρθένου, πόσω ώραία! πάγκαλος, νυμ- 
φικωτάτη, έκείνη ή τοΰ Γαλαζίου, ή δέ τής

20 Άπρ. 1773’ ό Βολταιρος τή Αυτοχρατείρα.

Βαυκαλίζομαι δτι αί όμέτεραι βόμβαι έκρήξουσι 
κατά τών Τουρκικών κεφαλών, καί δτι δ Κ. 
Πρίγκηψ Όρλώφ έγερεΐ αψίδας θριάμβου, ούχί 
έπί τοΰ παγετοΰ, άλλ’ έπί τοΰ ‘Ιπποδρομίου τής 
Κωνσταντινουπόλεως· τότε δή τότε άναστήσονται 
έν ‘Ελλάδι Φειδίαι τε καί Μιλτιάδαι.

Νομίζω δ’ δτι δ Άλγαρόττης άπαταται διατει- 
νομενος, δτι όί Έλληνες έφεΰρον τάς τέχνας· έ- 
τελειοποίησαν μέν αδτών τινας, πλήν λίαν δψέ.

Ίπήρχε δ’ άλλως καί άρχαΐόν τι λόγιον, δτι 
οί Χαλδαΐοι έδιδαξαν τήν Αίγυπτον, καί δτι ή 
Αίγυπτος έδίδαξε τήν ‘Ελλάδα.

Οί δ’ “Ελληνες έξεπολιτεύθησαν τοσοΰτον βρα
δέως, ώστ’ ήναγκάσθησαν μαθεΤν τδ άλφάβητον 
έκ Τυρου, δτε οί Φίνικες συνήψαν έμπορίαν μετ’ 
αύτών καί ψ’κοδόμησαν πόλεις έκεί. Οί “Ελληνες 
ουτοι έχρώντο πρότερον γραφή συμβολική τών 
Αίγυπτίων(!)

Ετερον δείγμα πνεύματος έφευρετικοΰ τών ‘Ελ
λήνων, έστιν δτι οί πρώτοι τούτων φιλόσοφοι έ- 
διδάσκοντο έν Ίνδί^, καί δτι δ Πυθαγόρας έ- 
κεΐσε εμαθε τήν Γεωμετρίαν.

... Πρδ μηνδς ούδόλως έπίστευον οίκήσαι είσέτι 
τήν ήν έκθαμβοΐτε σφαίραν. Χάριτας άποδίδωμι 
njj φύσει, τή ευδοκηδάστο ισως ΐνα ζήσω μέχρις 
ου άποκαταστήτε έν τη πατρίδι τοϋ Όρψέως 
χαι “Αρεως, δηλαδή, έντδς τινών μηνών. Πλήν μή 
μ’ άργοπορήτε έπί πλείονα χρόνον....



ωραίας πύλης , πόσον έ£αισίας καλλονής! | 
Είν ή Νύμφη τοΰ τών Ασμάτων άσματος, 
ύπέρκαλλος, άςιολάτρευτος- τό δέ θειον τέ- 
κος, δ Θεός τών θεών, ύπερκαλλέστατος, εύ- 
μορφώτατος, ώς τις Ανας, έν ταΐς άγκά- 
λαις της κρινωλένου Μητροπαρθένου.

Άπομίμημα ΓΙανσελήνειον. Ό Πανσέληνος 
εΤν’ δ τοΰ Βυζαντίου ‘Ραφαήλ’ τί λέγω ; , 
δ ‘Ραφαήλ, ό Μιχαήλ Άγγελος χαί ιοσοϋτοι ! 
Ετεροι άριστοτέχναι τής Ιταλίας , άνευ τών 
Βυζαντινών εικόνων, αςτινας άπεμιμηθησαν 
τελειοποιήσαντες έν μέρει ουδέποτε ήθε- 
λον διακριθη καί δοξασθή. ‘Η έν Βιέννη 
τών Ιταλικών εικόνων ί,κθεσις τ άπεδειςεν 
ώς καί εις τήν Γλυπτικήν άν ήρε τά πρω
τεία, χάρις είς τους Φειδίας και ΙΙραςιτέ- 
λας, ών τά καλλιτεχνήματα έν πρωτοτύπω 
κέκτηται- Ινώ ή ‘Ελλάς πανυ δλίγα £χει, και 
ταΰτα ήκρωτηριασμένα. Ά λλ’ ή ‘Ελλάς μου | 
άν δέν έξέθηκεν εικονίσματα καί άγάλματα 
Αμίμητα είς Βιέννην, θέλει έκθέσει τοιαΰτα ! 
είς Φιλαδέλφειαν. Καί διά τοΰτο θάρρος, 
‘Ελληνισμέ/ πρδβαινε μέ βήμα γοργόν πρός 
τόν σόν δψηλόν προορισμόν !

Έν ταΓ άτμοπλοίω καί είς Γοΰλτσαν έ- 
γνώρισα τόν Κ. Νεοκλήν Καρυταινόν άπό 
τήν Ίσάκσην, λιμένα παριστριον κατω τής 
Τούλτσης. "Α! ιδού άγνός, σφριγών καί θαρ
ραλέος άνήρ δστις περιποιεΐ τιμήν είς τό 
δνομα τοΰ Έ λληνος!

Είς Τοΰλτσαν μ’ήρεσαν οί ’Οθωμανοί, οιδτι 
έςελληνίζονται- μ’ήρεσαν δέ καί αί Όθωμα- 
νίοές, διότι έςευγενίζονται. Δικαιούται δ γρά
φω ν είς Φλωρεντίαν, δτι δ ’ Ο9(ομο.νισμός 
βαίνει προς έχττολιτιομόν. Γά οημοφρονα 
αισθήματα καί ο ίσοπολιιισμός. ώς και τό 
Ισόνομον καί έχπαιδευτιχον λαμβάνουσιν έ- 
πέκτασιν μεγίστην έν Τουρκία. Ε ιθε!

Ά λλά παρ’ όλίγον νά λησμονήσω τό Ρένιον, 
τό opto ν τοΰτο, ούτως είπεΐν, τοΰ ΙΙρουθου 
καί Δουνάβεως. Έ κεΐ StateXei δ φιλότζα.τρ\.<Ζ 
'Κ. Βρανιώτης, διευθύνων τάς φύλακας τών 
άνηλίκων, ώς καί Ετεροι ίμογενεις- ωςτι φρου- 
ριον Ιγείρονται έκεισε αί φυλακαί, ών τα τεί
χη καλύπτουσι τά αίσχη τών άνηλίκων νε
ανιών- άλλά τά αίσχη ενίων κοινωνιών ποιόν 
άράγε δεσμωτήριον καλύψειε;

Μετά διάπλουν δκτάωρον σχεδόν από τοΰ 
Ίσμαηλίου, ενθα έσχετίσθην καί μετά τοϋ 
ζηλωτοΰ τών τατρο ίω ν  Κ. Πέταλα, τοΰ έ- 
πιτετραμμένου τά τής Αγγλίας πρό οεκαε- 
τίας έν Ίσμαηλίω, άπεβιβάσθην είς I αλα- 
Ciov.

Σπουδαία.

Κατά· τόν «Διπλωματιχόν Μ νήμω να» οι 
βουλευταί τής ‘Ελλάδος είσίν,

120 ‘Υπουργικοί. 25 Κομουνδουρικοί. 20  
Ζαϊμικοί. 10 Δεληγεωργικοί. 10  Δημοκρατικοί,

—  Τό ‘Ηγεμονικόν ζεύγος περιμένεται είς 
τά Μεταλλεία τοΰ Σλανίκ περί τά τέλη τοΰ 
Αύγουστου, έφ’ ω καί παρασκευάζονται τά 
πρός άποδοχήν.

—  ‘Η ‘Υψ. Πύλη άνενέωσεν έσχάτως 
τήν άςίωσιν τής τροποποιήσεως τών έμπο- 
ρικών συνθηκών, άς εΤχε συνομολογήσει ταΐς 
διαφόροις Δυνάμεσιν έν τούτοις ή Αυστρο
ουγγαρία πρώτη άπεποιήσατο λόγω δτι δέν 
έλη £ εν ή προθεσμία τής εμπορικής συμβά- 
σεως.

— Καίτοι δ ΙΙρίγκιψ Μιλάν ύπεδέχθη 
εύμενώς ύπό τοΰ Αύτοκράτορος ’Ιωσήφ είς 
Ίσχλ, τεκμαίρονται δέ πολλά ενεκα τής είς 
Βερολΐνον προσκλήσεώς του ύπό τοΰ Αύτο
κράτορος τών Γερμανών, δ λαός τής Σερβίας 
φύσει ευερέθιστος, ώς ό ‘Ελληνικός, δέν είν’ 
ευχαριστημένος, καί τούτου Ινεκα φόβος έ- 
πίκειται, μήπως άκούσωμεν άπροσδόκητόν τι 
εν Σερβία.

—  ‘Η Βουλή τής ‘Ελλάδος ήνεωχθη τήν 
25, τοΰ πρωθυπουργού άναγνόντος τό σύ- 
νηθες καί πολλά ύποσχόμενον έν τω~ μέλ- 
λοντι (!) βασιλικόν Διάγγελμα- έν τούτοις θύ
ελλα μεγάλη έν τώ” Βουλευτηρίω προμηνύε

Συντάκτης υπεύθυνος Θ. Α. ΐΐασχίδης.

ται άπό τοΰδε, μολονότι δέν εΐχον συνέλθει 
δλοι οί Βουλευταί κατά τήν Ιναρςιν.

—  Κατ’ έντολήν τοΰ Γεν. τής ‘Ελλάδος 
ώδε Κ. Προ; ένου πανταχοΰ τών ‘Ελληνικών 
έν Δακία παροικιών ένετάλη μνημόσυνον ύ- j  

πέρ τού μεγάλου άνδρός Ά ρσάχη ‘0  Συν
τάκτης τοΰ Δεχεβάλου διατελών είς τά 11α- . 
ρίστρια άμα τη~ αγγελία ταύτη έςέδοτο έν j 
Βραΐλα Ικτακτόν Παράρτημα μετά Νεκρο
λογίας, ού καί δευτέρα εκδοσις, διά τό περι- 
ζήτητον, έγένετο, πλείστων άντιτύπων δω
ρεάν είς τό Άρσακεΐον καί είς πλεΐστα Ά -  ι 
ναγνωστήρια τοΰ ’Εσωτερικού καί Εςωτερι* 
κοΰ σταλέντων ύπέρ τή ί μ^7]^ ^  έπισημου 
νεκροΰ, δςτις έτάφη «άνευ πομπής» είς τό 
Κοιμητήριον τοΰ Βέλλου και «άνευ ουοενος 
έπικηδείου,» κατά διαταγήν τοΰ συγγενολογίου, 
λίαν άνοικείως προσενεχθέντος, καί τοι ή 
περιουσία αύτοΰ κινητήτε καί άκίνητος,έκτός ■ 
18 χιλ. φλωρίων δοθέντων είς... καί τινων 
άσημάντων ποσών είς οικίας έκπεπτωκυίας 
άριστοκρατικάς, παρεχωρήθη δπασα είς τα 
οικογενειακά αύτοΰ μέλη.

  ‘Ο διδάκτωρ Κ. «Α ντώνιος ΙΙοθητός»
είς Μανσούραν τής Αίγύπτου παρουσίασε 
δοκίμιον 'Γδραυλικοϋ Κοχλίου (H elice H y- 
drau liqu e). ’Αρχιμήδειου προς άνατίνα- 
ζιν τοΰ υδατος είς υψος και μήκος, καί προ» 
άνακυκλισμόν αύτοΰ δι’ άρδευσιν, δρόσον καί 
γονιμότητα τής γής, καί μάλιστα όταν αυτής 
ό φλοιός καίηται Ιηραινόμενος ώς έν Δακία 
καί Συρία κτλ Όντως «εύεργέτης τής άν- 
θρωπότητος μέγας άνεδείκνυτ’άν δ πλούσιος 
έκεΐνος ( ce  r ich a rd - ld ),» δςτις ήθελε πα
ράσχει τω~ διδάκτορι τούτω τά μέσα τής 
ύποστηρίζεως πρός έγκαρτέρησιν καί τελειο- 
ποίησιν τοΰ δοκιμίου τ ο ύ τ ο υ .  Τοιούτους έ- 
φευρέτας ή άναδιφιστάς τών προγονικών έ
πιστημών καί μάλιστα τοΰ Μεγάλου Αρ 
χ ιμ ηδουζ  αί σοφαί Δημοκρατικαί Κυβερνήσεις 
βοηθούσιν- επειδή δέ ήμεΐς οί Ελληνες α- 
μοιροΰμεν μέν σοφής Κυβερνήσεως, εΰμοι- 
ροΰμεν δέ πλουσίων άνορών Ευεργετών, εί- 
ελπιζόμεθα οτι δ δόκτωρ Κ. Α. Ποθητός 
έμμένων θέλει τύχει τής ποθητής αυτω. 
ύπό τίνος· εύπόρου φιλογενοΰς συνδρομής. Τό 
έπί τούτω γαλλιστί καί έλληνιστι συντεταγ- 
μένον Φυλλάδιον, δπερ έστάλη ήμΐν μέσω τής 
άΐιοτ. Συντάςεως « τ ώ ν  Ημερησίων Νέων,» 
λαλεΐ εύγλωττότερον ήμών περί τούτου τοΰ 
κοινωφελεστάτου θέματος.

  Έν ‘Ρωσσία μέγας σάλος μεταςυ
Κυβερνήσεως καί Εκκλησίας- προμηνύονται 
δέ σοβαρά συμβάντα διά τήν άναμιςιν τής 
πολιτικής άρχής είς τά τής πνευματικής, καί 
γνωστός έστιν ό παρά τοΐς Σλάβοις θρη
σκευτικός φανατισμός, όπότε περι τών πα
τρώων πρόκειται.

— Τά άραβόσιτα είς τό πλεΐστον τή ί Δα
κίας μέρος έμαράνθησαν- έςαιρουμένη; τή5 
Βεσσαραβίας, είς ήν ή είσοδεία είν έςαίρετος, 
καί τινων νομών τής Μολδαβίας, οί μόχθοι 
τών άγροτών έματαιώθησαν. Αί κριθαι είς 
τάς ΙΙαριστρίους πόλεις περιζήτητοι' μέχρι; 
180 γρ. άνέβη τό κοιλόν. Οί σΐτοι δμως είς 
στασιμότητα. Αί άμπελοι έν Δακία επαθον 
έν μέρει ύπό χαλάζης.

  ‘Η έσοδεία τοΰ βάμβακος καί τής δ-
ρύζης έν Αίγύπτω προμηνύεται αρίστη τά 
σΰκα καί αί σταφίδες ούχί τόσω έν άφθονία 
έφέτος έν Ανατολή'- αί έλαΐαι κατάκαρποι 
έν ’Ιωνία καί Αλβανία.

— Ή σπουδαία Έφημερίς τής Σμύρνης 
« ’Ιωνία» έπαύθη έπί Ινα μήνα ύπό τής 
Κυβερνήσεως, ήν έςύμνει ή σύνταςις αύτής, 
καθαπτομένη τοΰ Δεχεβάλου, ώς αγνώτος τών 
φιλικών μεταςύ ’Οθωμανών καί Ανατολικών 
λαών σχέσεων. «Ό  Διπλωματικός Μνήμων» 
κατηγορεί μιάς τοιαύτης Κυβερνήσεως, ήτις 
προσφεύγει είς τό μέτρον τών παύσεων δη
μοσίων όργάνων, άτινα κέκτηνται τάς συμ- 
παθείας τοΰ κοινοΰ.

Questiunea Bulgara.

Doiunule Reilactore,

Greii lucru intreprindenegre^itaquela quare 
se silesce acuui a aranja questiunea $isa Bul- 
gara, pentru qu6 vedem qu6, trecand timpul, 
in loc s6 se potoliasc^, din contra se aprind 
$i se inal^a patimile din ambele par^I. Aquesta 
o cunosce fie quine, quare urm&resce quele 
intimplate in Orient. Acum nu este questiune, j 
dequ6 Patriarhia este inamic^, Exarhiel §i vice 
versa, dar& despre ura, quare se pare in fie- 
quare ^i inten(Jendu-se intre dou6 na^ionali- 
tafl surori §i quare pote lua ία viitor marl 
proporjiunl §i avea consecin^e triste in genere. 
Deci de §i aquesta opera grea nu este a pu
terilor nostre, considerand cu frica ua asse- 
menea stare de lucrurl ticaiosa, nu ne in- 
duoim s6 radicam slaba nostra voce, rugand ; 
pre quel puternicl, pen6 quand mal este timp, j 
se aduca, cu tote sacrificiurile possibile, vin- 
decarea cuvenita. Asta^I, quilnd prin in|ele- 
gere pacifica se resolva marl questiunl poli- 
tice intre nafiunl inamice, este peste putin^a, 
socotim, de a nu se inventa un mod spre re- 
gularea unel questiuni existende intre nafiunl 
suroil omodoxe, conduse amthidouS de aque^I 
inv6|atura a lul Christos, ensa^I fontana a 
iubirei din lume. Quine are nedrept ?i quine, 
drept! — multe s’ati scris din ambele par(X 
dera §i dequ6 s’ar scri altele atate, starea 
lucrurilor va rgmanea tot aque§l. Din contra tre- 
bue s6 parasim calea alunecosa a cuvintelor, 
calea acusarilor, reprobarilor, §i s6 intram pe 
calea lucrurilor cu dorin(& §i decisiune tare 
qua s6 ajungem la un resultat mulfumitor. 
Este necessitate qua actualul glorios Patriarh 
§i Santul Synod, ne mai bagand de s6ma la 
strigatele, s6 se gandiasca matur §i curind 
despre aranjarea desavir^ita a aquestei dispute 
triste. §i pot fi, suntem sigurl, convin^l qu6 
§i Imper. Alexandru §i Generalul Ignatief, $i 
Russia intrega, precum §i tota grupa in^elepta 
§i practica a Ellenilor vor tresari de bucurie 
in $ioa in quare s’ar inceta aquesta disputa, 
qu<ire n ic l  nu  trebu ia  se esiste. Russia, ο ςΐϊ- 
cem cu curagiu, doresce progressul §i pro- 
speritatea tutor nafionalitafilor Orientale, farft 
escep^iune §i sunt to cm a l ridicull(!), quari sus- 
|in contrariul. § i dequ6 fiind provocata ’̂a 
aretat mahnirea sau indignarea sa, aquesta 
este, credem, cu totul naturaia. Pentru aqu£- 
sta, dupe noi, trebuie s6 radicam , v&hd tre - 
cu tu lu i §i se ^icem « to fi am  g r e s it , v en if i  se  
m drep tam  greq a le le nostre.·» — §i ertend unil 
pe al^il— §i Intfin^end raana amicaia unii cu 
al{i, s6 umblam in pace §i in concordie fra- 
t^sca, calea progressulul Christian. S6 transmi- 
tem diferenf a nostra de la  In. p. la Biserica lul 
C hristos  quare are p r in c ip u r l  sa cre , s6ince- 
teze §i nu s6 eterniseze disputele fiilor s6I. Am 
<̂is I § i ne rugam qua aqueste cuvinte simple 
§i neornate dera intime, s6 deslege limbele 
oratorice §i s6 misce vocl mal resunatore pen
tru grabnica aquesta afacere religiosa'iji na- 
tionaia.

(C lio). P. G.

Ε1Δ0Π01ΗΣΙΣ
Οί βουλόιχενοι ν’άγοράοωαι τά χαταχωρηθέντα 

δυίβόρετα βιβλία έν τω δπ’ άρ. 6. ..Δεκεβάλψ1* 
καί ύπό ήμ,ερορ.. 29 Μαίου άπευθυνθήτωσαν »ΐς

Βιβλιοπωλεΐον τών Κ-ων Const. lonijiu 
Clomp. Bucurescl, Strada LipscanI No. 7. Τοΰ
το δέ πρός οφελος τοΰ άγοραστοΰ.

Philologia.
Publicam aqui un articol, trimis de demult 

Onor. Red. "Columna luiTraian« asupra unui 
subiect forte interessant.

S tim ate D -le  B . H ajdeu .
«In eruditul D. V. op No. 12  i .  c. 

am cetit ud. diatribe «M un ten ia  zub P to- 
lomeii,, unde desvolta^i a§a de bine loca. 
lita|ile Daciel antice, descrise de Ptolomeu 
§i reproduse dupre un manuscript, que am 
avut §i eti fericirea de a ’l vede in orig ina l, 
nu ins6 111 « V atopedu» qui in «P an to - 
c r a t o r » u& altS, Monastire a Sacrulul Mun- 
te «Athos,»  in bibliotheca quaruia s’aQ 
pSstrat multe opurl antice, facute prada 
evenimentelor sinistre a le timpulul, de 
§i se mai cousarvS. §i alte destul de se- 
r i0se pentru un archeolog.

Se ven im  insS a su p ra  th e s e i , que m ’a 
fd cu t  a v e  s c r i e :

24. Εθνικόν Τυπογραφεΐον Κ. Ν.

Pentru a deriva finalul multor ora§e 
Daco-Thracice, resfoi^l mul^! autorl §i le- 
xicografl, quari nic! de cum nu ne au 
explicat nicl insemnarea finalulul dava, 
nicl a ^icerei theba, &·ήβη.

Permite^i-ml dar a veni §i βΰ, la rin- 
dul meu, pentru qu6 este vorba de ety- 
mologia mai multor ora§e cu nume θήβη, 
Theba, §i a spune onorabililor lectori al 
f6el D. V. erudite, quS aquesta (jlicere 
este Ebraica, §i qu6 insemnedS a rea  sail 
corab ia , de unde §i S ycr iu l lu i Noe se 
chiama ebreesce Thebotha (θηβω&ά).

Spre a v6 convinge despre aquest a- 
dever, stimate §i erudite D-le H ajdeu, eta 
que ne $ice D-nu T. P h ilip s  in Biblia §i 
istoria sa pag. 18.

«Thebes ou Theba siguifie «a r ch e .» Le 
«temple principal de cette ville parait avoir 
«et6 construit en memoire du deluge; un 
«ch&sse, en forme de bateau, etait l ’objet 
«le plus sacie des temples Egyptiens.» 
§ i mal la vale:

«Thebes est une ville, jugee digne d etre 
«citee dans l’Ecriture; elle y est appelee 
*N o-A m mun».— «populeuse— No (£).* 

De underesultaqug Theba (θήβψ& ήβαι) 
s’a numit din causa templului sgfl oval in 
forma de nav£.

Quat despre finalul dava  de §i nu pos- 
sed in bibliotheca mea car^l Celtice, cu 
t0te aquestea, dupe uS notice din Biblio
theca unui german, dava  s’a luat de la 
Celticul daw , quare qua §i sanscriticul daw  
insemne^a daru.

Priimifi, v6 rog, î incredinfarea stimel mele 
Cetafenul: Th. A. Paschides.

S tim abilu l Domnu A. I. Arion 
Director al Case! de Depuneri ?i 

Consemna|iunI.
Vrend a in cu ra gea  o rganu l n ostru  fi lo -  

rom dn a b in e-vo it a n e tram ite u rm dtdrea  
ad resa  No. 8802 cu  anun ciu l d e  m al la  
v a l e :

D -lu i D irectoru  a l J u rn a lu lu i E llenii 
«D ecebalu."

Ve r o g , in cep en d  d e  la  9 a le co ren te i 
lun i s e  p u b lica fi in tote ( lile le  ( Dumini- 
ce le )  p r in  flia ru l que adm in istra fl a ld tu - 
ra tu l anun ciu  a l Cassei d e D epuneri.

P riim ifi, etc .
ANUNCI ύ

Direc^iunea Cassei de Depuneri basata pe 
decisiunea luata de Comissia de Privighere 
a aquestel Casse sub pre^edinfa D-lui Ministru 
de Finance, publica in thcmeiulil articolelorii 
46 combinat cu art. 50 din legea Compta- 
bilita|il generale a Statulul qua antreprisa cia- 
direl Otelulul Cassei de Depuneri se adju- 
deca de a^I Iuliu 9/21 la 10/22 August vii
tor adiqua peste 30 $ile precise.

Concurenfa se va fine cu oferte sigilate.
Ofertele se vor pune sigilate in §edin$a 

publica que se va fine in fliua de 10/22 Au
gust in presenfca Comissiunel de Privighere 
sa& a representantulul que ea va desemna.

Planul definitiv al Cladirel, caietul de 
sarcinl §i devisul se pot vedea in tote $i- 
lele in orele de §edinje <̂ ilnice a le Cassei 
de Depuneri de la 11 ore anti-meridiane ρέηδ 
la 3 post-meridiane.

Direc|ia: Ant. J. Abion.

ΠΑΡΘΕλΑΓΩΓΕΙΟΝ
AI ΜI ΛIA 2 P O Y T U T O V

(Όδος Έμπορων Str. Negu^atorilor 4).
Ειδοποιούνται ολ άςιότιμοι ο?χογέν$ιαι 

τής Πρωτευούσης χαί τών θεμάτων, 
δτι τήν 16  Αύγουστου δρχονται τά 
μαθήματα τών χορασίο>ν τοΰ Διδακτη
ρίου τουτου, Σχολιαχά χαί Γυμνασιαχά.

Μεταςύ τών ξένων γλωσσών, Γαλ
λικής, Γερμανιχής καί Ιταλικής, παρα- 
δίδοται καί ή «Ελληνική·» ‘Ο αδςων 
αριθμός τών Μαθητριών κατ’ Ιτος ά -  
παλλάσσει τήν Διεύθυνση* πάσης συ- 
στάσεως.

Διά τά καθέκαστα υπάρχει Ιδιαίτε-

‘Ραδουλέβκου. ‘Οδός ’Ακαδημίας 24


