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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 
Βουχουρέστιον, 3 0  Αύγούστου, 1 8 7 4 .

Δημόσιά τινα όργανα έπετέθησαν, 
κατ’ αύτάς, χατά τοΰ έν Βουκουρεστίω 
«έν γένει» Προξενείου, «ιδία» δέ χατά 
τών τοΰτο διεπόντο>ν* ήμεΐς δμως, 
καίτοι δ Κ. ‘Ραγκαβής βραδέως μέν 
βαίνει πρός πραγματίωσιν τών τής 
παροικίας ήμών πόθων, ους άνέπτυςε 
μέν δ ίδιος δι’ εύφραδοΰς λόγου, έπε- 
κύρωσαν δέ οί τότε καί νΰν έγγραφό- 
μενοι δμογενεΐς, τ ψ  άκαμάτψ ζήλω  
τοΰ σεβαστοΰ ευπατρίδου Κ. Βουτάτη, 
βαρέως δέ φέρει «καταγγελίας τινάς, 
θεωρητικάς μέν πλήν κάπως ψηλα
φητάς,» σκιαζούσας τήν πανταχοΰ τής 
Δακίας, ώς έπληροφορήθημεν ιδίοις 
ώσί χατά τήν ένδον τής Βλαχίας και 
Βεσσαραβίας μηνιαίαν περιήγησιν, σχη- 
ματισθεΐσαν είκότως- υπέρ έαυτοΰ υπό- 
ληψιν, πεποιθότες δτι θέλει διορθώσει 
«τά τυχδν κακώς μέν Ιχοντα» ένταΰθα 
τε καί έν τοΐς Πρακτωρείοις, «έν ά
γνοια δέ βεβαίως αύτοΰ έξακολουθοΰν- 
τα,Β θέλομεν τηρήσειν αξιοπρεπή σι
γήν, ,,καί μάλιστα έν άλλοδαπή βιοΰν- 
τες,“ μεχρίσοΰ πεισθώμεν δτι ή πα- 
ράτασις αύτής Ισται έπιβλαβής τών 
‘Ελληνικών συμφερόντων. Τά έν Βραΐ
λα, καθά σπουδαίος τις άνήρ έν Φω- 
ξανίψ  διηγείτο ήμΐν, εΐς δυσαρεστον 
κατάστασιν* έλπΐς θεραπείας εμεινεν 
«είς τήν άμερόληπτον ουδετέραν με
ρίδα», ήτις άπαρτίζεται άπδ λίαν ά- 
ξιότιμα πρόσωπα, καί ήν όφείλει προ- 
σκαλέσαι δσον τάχος, πρδς χαυτηρία- 
σιν τής γαγγραίνης, δ αξιότιμος Κ. 
Επαμεινώνδας Μαυρομμάτης* άλλως 
ούδέν καλδν προμηνύεται ού μόνον διά

FEUILLETON
A P E R g U d e  la MUSIQUE ECCLfiSIASTIQUΕ 

in  comparaison a Γ 

HELLfiNIQUE 

Chap. I-er [Voir No. 13 et 14].

Cependant c’est une verite incontestie et 
incontestable que les anciens Israelites furent 
les principaux poetes et depositaiies sacres 
des hymnes et cantiques melodieux de la Di
vinity dans le temple du P ieu Triunique, d’a
pres son triple nom: Eloi, Jehova, Savaoth.

Les Patriarches des Hebreux jusqu’a la de- 
scente en Epypte, comme cela s’entrevoit dans 
la G en ese: Moise, comme l’atteste son sublime 
cantique: «Audite, coeli, quoe loquor,» Esa'ie, 
J6r0mie, Ezechiel, Joel, et tous les prophetes 
et rois d’Israel <5taient des musiciens, au mi
lieu desquels brille David le Chantre, Pro- 
phete et Roi, plutot glorieux pour son Psau- 
tier que pour sa royaute; David, «aux sons 
harmonieux de la lyre duquel l’&me recouvre 
le calme qu’tlle  avait perdu, l ’esperance re- 
nait, la paix et la vertu reprennent leur em
pire,» ce rejeton de Jess0, par qui «l’Esprit- 
«Saint s’est τένέΐέ, la voix s’est fait entendre 
«a toute la terre, et la terre serait le ciel,

τά τοΰ ίεροΰ ναοΰ, άλλά καί διά τά 
τών Μουσών καΟιδρύματα, καί)ά καί 
άλλοτε «δ Δεκέβαλος» έν παραρτήματι 
έγραψε* ποιοΰμεν εκκλησιν εις τήν συ
ν εσιν τοΰ έκεΐσε ύποπροξένου πρδς λή- 
ψιν τών δεόντων μέτρων, διότι πάσα 
είς τούπιδν βραδύτης έπιβαρύνει ήθι- 
κώς τοΰτον καί μόνον.

Τά τής Τούλτσης παρατράγωδα καί 
λίαν έξημμένα μέχρις άρών «καί κατ’ 
αύτής τής ‘Ενοισεως,» ένώ 0ύδέποτε 
ώφειλον «?να φεύγωσιν έ'ρκος δδόντων 
τοιαΰτα άσύνετα επη,» καί μάλιστα 
έν Τουρκία άπδ μέρους ‘Ελλήνων. Οι- 
μοι! ‘Ελλάς φιλτάτη, δποΐα προσεδόκεις 
καί δποΐα διατραγψδοΰνται λόγω άτο- 
μικών αντεκδικήσεων εις τε τδ έσω- 
τερικδν καί είς τδ έξωτερικόν! Πάντες 
δμως οί ευ φρονοΰντες άποδοκιμάζουσι 
τά τοιαΰτα, καί ούδέποτε άπδ μονο
μανείς καί μονομερείς, έπισήμους τε 
καί μή, έκφοβίζονται ή άποδειλιώσι 
περί τοΰ μέλλοντος τής μεγάλης Ία- 
πετονίδος φυλής, τής παλιγγενεσίας τοΰ 
Πανελληνίου.

—  Τά έν Γ«λαζίο> κατευοδοΰνται. 
χάρις είς τδ συνδιαλλακτικόν τών ά- 
παρτιζόντων τήν Επιτροπήν τοΰ Ναοΰ 
καί τοΰ Αναγνωστηρίου μελώ ν δ κ. 
Νομικδς μετατίθεται, καθά έμά&ομεν.

— ‘Ο έν Ίσμαηλίω  πρ. Κ. Πύρ
γος· παραπονεΐται, ώς μή προφθάς ινα 
είσπράξη τά νενομισμένα, ένώ κατη- 
ναλώθη είς δδοιποριχά καί ένοίκια* ή 
καλλίδμητος Εκκλησία δσονούπω πε- 

ραιοΰται.
— Έκ Παρισίων άνηγγέλθη δ τής 

φιλοπτοιχου . πρεσβύτιδος ‘ Ηγεμονίδος 
’Ελισάβετ Στιρμπέη καί τοΰ μεγαλο-

πολίτου Στεφάνου Γολέσκου θάνατος* 
τδν νεχρδν τοΰ Γολέσκου συνοδεύει 
πρεσβεία άπό Παρισίων μέχρι Nancy, 
έκείθεν δέ μέχρι Βουκουρεστίου ύπδ 
τοΰ Κ. ‘Ρωσσέττη άρχηγετουμένη. ‘Ώς 
καί αύτοί οί Γαλάται καί οί πολέμιοι 
πολιτικοί έθρήνησαν τδν νέον τοΰτον 
Κάτο>να.

‘Η Ισπανία δσονούπιο καθαίρε-
ται άπδ τούς θηριώδεις έπαναστάτας
Καρλιστάς, άντιστάντας λυσσωδώς ε-
νεκεν άπελπισίας έν τοΐς έσχάτοις,
πλήν άποκρουσθέντας- πανταχόθεν μετά
μάχας αίματωδεστάτας.___________ —

/ Τ. Γ. Φήμη δαιτρέχει περί έξορίας τοϋ
/συντάκτου τής «Ίριδος» οίκογενιακώς- διαμαρ- 
( τυρόμεθα στεντορεία τη φωνή' διά τήν κα- / 
\. ταπάτησιν τοΰ φιλελευθέρου τής Δακίαςy  
\Συντάγματος.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ.
‘Η Πύλη έξοπλίζεται πρδς τήν μικράν 

Άσίαν καί ’Αραβίαν λέγεται οτι αί σχέσεις 
μεταξύ αύτής καί τής Αγγλίας κάπως ψυ
χραίνονται· τά τουρκοπερσικά καί αιγυπτιακά 
ζητήματα έςωμαλύνθησαν* b Σουλτάνος λίαν 
περιποιητικές δείκνυται προς τδν Κεδίβην, 
τδν Σάχην τής Περσίας καί τδν βέην τής 
Τΰνιδοί. Μήπως Ιχομεν συμμαχικήν συνά- 
σπισιν τών δπαδών τοΰ Μωάμεθ δι’ ένδε- 
χόμενδν τινα πόλεμον; ‘Ο καιρός διδάσκαλος.

‘Η δημοσία έκπαίδευσις είς ’Ιαπωνίαν προο
δεύει γιγαντιαίοις βήμασιν ώσαυτως ό κα- 
τηχισμδς τών κατοίκων είς τόν χριστιανισμόν 
έξετάνθη είς ολας τάς πόλεις καί είς αύτάς 
χάς κώμας τοϋ Κράτους. Συνήφθη δέ φ ι
λολογικός σύνδεσμος μεταξύ του αρμοδίου 
τής ’Ιαπωνίας δπουργοΰ καί τοΰ τής Γαλ
λίας, ύφ’ ού καί έστάλησαν άρκετά βιβλία.

Είς Τουρκεστάν ταραχαί σοβαραί μεταξύ 
Σινών μωαμεθανών καί τών κυρίως Σινών 
υποθάλπονται δέ υπό του πρίγκιπος Κασ
γάρ, μεθ’ού τό Ουράνιον Κράτος θά Ιχη 
πόλεμον, αν δέν μεσάση ή μέγα ίσχύουσα 
καί πρωτουργός ‘Ρωσσία, ήτις βαθμηδόν ή 
χωνεύει τά μικρά έκεΐνα Κράτη ή διά τής

«si elle se rendrait docile a ses accords» d’a
pres M. de Sapinaud, ce celebre traducteur 
des Psaumes en vers frangais, qui imita A- 
pollinarius de Laodicee, le genie de la l i t e 
rature et po^sie antique, qui composa des 
poemes tragiques et lyriques ainsi que toute 
l’Archeologie Hebraique en rhythme hero'ique, 
dont le temps destructeur ne nous conserva 
que le Psaltere en vers Homeriques, chef- 
d’oeuvre de son genie vaste et erudit.

Ces chefs-d’oeuvre furent composes de cet 
auteur en meme temps avec ceux de Saint 
Gregoire, le celebre Homeriste, pendant un 
temps assez critique pour les Hellfenes Chre
tiens, parceque Julien l’Apostat, qui voudrait 
restaurer le Paganisme a tout p rix , par un 
d&ret illegal, leur defendait la litterature Hel- 
lenique, dont l instruction mel6e a la foi purt 
et celeste du Christianisme a produit les phi- 
losophes Clement et Justin, les S-ts Atha- 
nase et Cyrille, les grands Basile et Gregoire, 
les S-ts Ambroise et Jerome, les orateurs 
Chysostome et Augustin et tant d’autres ce- 
lebrites, comme S-te Thecle et l’ommisciente 
Catherine, qui par leur eloquence fluviale d£- 
truisirent le paganisme avec ses sacrifices 
humains, conserves, helas! jusqu’au 3-eme 
siecle de l’fcre Chretienne, d’apres ce que le 
grand Photius ecrivait, selon Plotin.*)

*) Έ ν */4Xe$av&()eia ν α υ ν  Ε λ λ η ν ικ ό ν , έν ω το 7 i a -

ηθικής αύτής προστασίας καθίστησιν ύπο- 
χείρια.

Αί έχθροπραξίαι μεταξύ ‘Τακούβ Χάν, 
έμίρ του Χεράτ καί τοΰ πατρός του, έμίρ 
τοΰ Καβούλ, ήρχισαν ήδη, ενεκα τής προ- 
τιμήσεως τοΰ δευτεροτόκου άντί τοΰ πρω
τοτόκου ώς διαδόχου. Ταύτά βεβαίως θά 
Ιχωμεν έν περιπτώσει καθ’ ήν δ Σουλτάνος 
ήθελε παραγκωνίσει τον Μουράτ έφφένδην 
καί άναβιβάσει, ώς προτίθεται, τόν υίόν του.

Είς τόν Νομόν τής Άνδριανουπόλεως αί 
έκραγεΐσαι έσχάτως ταραχαί Ινεκα τών άν- 
δραπόδων, άτινα οί νομάδες Κιρκάσιοι προς 
αίσχος τοΰ νεωτέρου πολιτισμοΰ έπιμένουσιν 
Τνα κρατώσι, καθησύχασαν λέγεται δτι διά 
χρηματικοΰ τίνος ποσοΰ θέλουσιν άπολυθή 

\ τής δουλείας ταύτης τά ανδράποδα ταΰτα, 
καίτοι περίπου τών 40 άρχηγών Κιρκασιών 
καί τινες είλωτες δέν πείθονται είς τόν συμ
βιβασμόν τοΰτον έν τούτοις ή ταλαίπωρος 
Θράκη ώς καί ή Μακεδονία κατήντησαν έρ
μαια τής θηριωδίας τών άγρίων τούτων 
στιφών.

ιΗ Τουρχία χαΐ οι π όρο ι αυτής.
Ποΰ οί καιροί καθ’ ους έπιφανεΐς πολι

τικοί έκτός τής φάλαγγος δημοσιογράφων 
άγγλων, (5ώσσων, γάλλων, γερμανών, συ- 
νεζήτουν σπουδαίως τδ Άνατολιχόν Ζήτημα 
ύπό τήν εποψιν τοΰ διαμελισμοΰ; ‘Ολο
κλήρους βιβλιοθήκας ήδύνατότις σχηματίσαι 
έκ βιβλίων καί τευχών τούτου άπό τοΰ 
1830 μέχρι τοΰ 185G: δ δεΓνα διϊσ^υρί- 
ζετο τήν Κωνσταντινούπολιν, δ δείνα άπήτει 
τήν Μικράν Άσίαν, έτερος τήν Αίγυπτον, 
καί, συνελόντι είπεΐν, έκαστη φυλή κάτοικος 
τοΰ κράτους τούτου έξητεΐτο τής έγέρσεως 
άνεξαρτήτου Κράτους.

‘0  Κριμαϊκός πόλεμος έτρΟποποίησεν ή 
έξηφάνισε τούς συλλογισμούς τούτους καί 
τά Ονειροπολήματα, διευκρινήσας τό Ζήτημα 
τής ’Ανατολής καί γνωστοποιήσας τά άληθή 
τής Εύρώπης συμφέροντα έν Τουρκία. Ού- 
δόλως πρόκειται ήδη περί διαμελισμοΰ- οί

Ainsi done Samuel, Solomon, H#ias le The- 
sbite, Ezechias, Esdras, le second Moyse, les 
trois fils-anges: Ananias, Azarias et Misael, 
qui etant je t is  dans la fournaise, sept fois 
brulee, chantaient et benissaient le Dieu Sau- 
veur, qui sous la forme d’un Ange rafraichis- 
sait l ’eau ardente en une ro&oe de printemps, 
merveille qui fit Nabuchodonosor d’ecrier: 
«Beni soit le Dieu de Sear ah, Misah et Al·· 
denago, qui delivra ses serviteurs.» De meme 
que Daniel, cet homme archange, qui jet6 dans 
la fosse des lions et sauve par l ’ange du 
Seigneur, chantait des hymnes, lorsque le roi 
Darius, le fameux grand seigneur d’Herodote, 
croyait le trouver devore, merveille qui P& fait 
ecrire un edit: «que dans toute Vetendue de 
«son royaume on ait de la erainte et de la 
«frayeur pour le Dieu de Daniel.» Pas plus 
que les sept freres Macchabeens avec leur 
brave mere Solomee, qui, etant tortures et 
rotis vivants pour la loi de Moise, chantaient, 
les bienheureux, le cantique de Moise*) C’est 
ce qui a fait que leurs cousins, les braves et 
vaillants Judas, Jonathant et Simon le juste, 
les Macchabeens, prennent les armes pour la

λα ιύ ν  o i 'Έ Ιληνίς τ ιλ ιτ α ς  ΐτ ίλ ο ν ν  τψ  Μί&^ιρ, &ιοντέ> 
τε α ν δ ρ α ς  καί π α ΐά α ς  χ α ΐ γυναϊ/.ας τ ο ΐς  δπ ).άγχνοις  
μ ά ν τ η ιό μ ιν ο ι .

(Photius in vita Athanasiu).
*) Yoyez la  Bible et son Histoire. p. 78.

delivrance du peuple elu, martyrise et op- 
prime par les payens, qui profanerent tout 
objet sacre et meme le temple du Tres-Haut. 
L’Histoire Sainte nous raconte assez de suc- 
ces de ces derniers rejetons royaux d’Israel 
contre Antioque et ses generaux, comme aussi 
la genereuse conduite de Ptolomee, son suc- 
cesseur, envers ce peuple plein d’abnegation 
et de resignation, dont la seule consolation 
etait d’adorer le Dieu de leurs Peres et d’of- 
frir des encensements a la Reine des Cieux.

Cependant pour ne pas exciter la curio- 
site de quelques impies ou bigots, qui ne 
croient pas ce que je  note ici sur la Reine 
des cieux, qui n’est que la Sainte et Irrepro- 
chable Vierge Marie, la mere de Dieu, comme 
je  l’ai demontre a un Israelite bibliothecaire, 
je  cite les passages du Prophete Jeremie, cet 
incomparable Tyrtee d’Israel, qui ecrivit avec 
des lettres ineffa^ables ce qui suit: 

leremie Ch. XLIV.
16. «Pour ce qui est de la parole que tu 

«nous as dite au nom de l’Eternel...
17. «Nous ferons certainement tout ce que 

«nous avons dit, en faisant des encensements 
•a la Reine des deux, et en Lui faisant des 
«aspersions comme nous et nos peres, nos rois 
«et les principaux d'entre nous, avons fait dans 
«les villes de Juda, et dans les rues de Je- 
«rusalem, et nous avons alors 6te rassasies



σπουδαίοι πάντες συμφωνοΰσι περί της διατη- 
ρήσεως της Τουρκίας ώς Κράτους Ανεξαρ
τήτου κατ’ Ανάγκην διά τήν Ευρώπην, I- 
πειδη  ούδεμία ζϋνύτης του χράτους τούτου 
είνα ι Ιχανη, άφ έαυνης, νά σχηματίση  
Κράτος, Ινιαι δέ τούτων άντίκεινται ταΤς 
έτέραις ζηλοτυπία πρός σχηματισμόν ‘Ο
μοσπονδίας.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, ή Δύσις 
οφείλει νά βοηθήση τήν Τουρκίαν, δσον I- 
νεστιν, είς tό Ιργον τής πολιτικής καί οι
κονομικής Αναγεννήσεως ήν έπεχειρήσατο 
πρδ 20 έτών, καί ήτις προβαίνει δλονέν 
πρός πρόοδον  ( ! ) .  ‘Η συνδρομή αυτη τής 
Δυτικής Εύρώπης είναι, άναμφιβόλως, έκ- 
δούλευσις πρώτον πρός τήν Τουρκίαν, χρη
σιμεύει δέ έκ δευτέρου είς γενιχήν εΐρήνεοσιν 
καί ευημερίαν  τής Ευρώπης ( ! ) .  Τις ήθελεν 
άρνηθή δντως, δτι ο? φυσικοί πόροι ένός 
Κράτους, έπιτηδείως έκμεταλλευόμενοι, παρέ- 
χουσιν ώφέλη είς τά περιστοιχοΰντα κράτη, 
ένώ Απεναντίας Αμελούμενοι ή κακώς έφαρ- 
μοζόμενοι, Απόλλυνται διά τον δημόσιον 
πλούτον τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου;

Ά λ λ ’ οί πόροι τής Τουρκίας είσί κακώς 
έγνωσμένοι καί μόλις ήρξαντο έκμεταλλευ- 
όμενοι.

Τό ’Οθωμανικόν Κράτος κατέχει έν ’Α
σία καί Ευρώπη Ικτασιν τετράκις μεγαλει- 
τέραν τής Γαλλίας, άπειρον δ’ άνάπτυξιν 
τών Ακτών έπί τοΰ Εύξείνου Πόντου, τής Ά -  
δριατικής, τής Έρυθράς καί τοΰ Περσικοΰ 
κόλπου. Ώς έκ τής γεωγραφικής δέ θέ- 
σεως δεσπόζει έπί τής διόδου τής κεντρικής 
καί βορείου Εύρώπης πρός τήν Μεσόγειον 
εΓναι δέ δ φυσικός δρόμος όλης τής έμ- 
πορείας τής Δύσεως έν ’Ανατολή. Κέκτηται 
πόλεις πρώτης τάξεως, Άποθήκας καί 
κέντρα σπουδαιότατα, άγρονομικά καί βιομη
χανικά’ ή πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολή, 
ύπέρ τό Ιν έκατομμύριον κατοίκους Ιχουσα, 
θεωρείται εικότως, Απο τών ιστορικών Ιτι 
χρόνων, τό κυρίωδέστατον ό'ριον τής ένώ
σεως μεταξύ τών δύο ήμίσεων τοϋ αρχαίου 
κόσμου. ‘Η ευδαιμονία τών πρωτίστων αύ
τής έπαρχιών, αΐτινες άλλοτε ήσαν αί άκ- 
μαιότεραι πολιτεΐαι τοΰ κόσμου, δείται συνε
τής μόνης έπιμείείας, αύξήσεως γεωργικοΰ 
λαοΰ, καθιδρύσεως ή άνανεώσεως δδών 
έμπορικών ή συγκοινωνικών.

Ή  διαφορά τών Τροπών πρός άναγέν- 
νησιν καί τών κλιμάτων ώς καί ή ποικιλία 
ή βασιλεύουσα έπί τής διαμορφώσεως, ή 
γεωλογική σύνθεσις καί αί κλίσεις τοΰ έ- 
δάφους παράγουσί τά ποικιλότερα μεταλ
λικά πλούτη καί σχεδόν άπαντα τά φυσικά 
ή έπίκτητα προϊόντα τών μάλλον άντιθέτων 
άποστάσεων.

«de paiD, nous avons et6 a notre aise, et 
«nous n’avons point vu le mai.

18. «Mais depuis le temps que nous avons 
tfcessi de faire des encensements ά la Heine 
«des Cieux, et de Lui faire des aspersions, 
«nous avons manqu6 de tout, et nous avons 
«έίέ consume par l’epee et par la famine.

19. «Et quant nous faisions des encense- 
«meDts ά la Reine des cieux, et que nous 
«Lui faisions des aspersions, Lui avons fait 
«des gateaux (χαυώνας), ou Elle etait repre- 
«sentee, et Lui avons-nous r^pandu des a- 
«spersions a l’insu de nos maiis.

25. «Ainsi a dit l’Eternel des ann^es, le 
«Dieu d’Israel, disant: Vous et vos femmes, 
«qui ont parl6 par votre bouche, touchant 
«ce que vous avez execute de vos mains, et 
«qui avez dit: Certainement nous accompli- 
«rons nos voeux que nous avons voue, en 
«faisant des encensements a la Reine des cieux, 
«et Lui faisant des aspersions, vous avez plei- 
«nement accompli vos voeux, et vous les avez 
« £xecute de point en point.»

Mais revenons sur notre su je t:
Nous ne pouvons pas aussi oublier les in

comparables filles d’Israe l: Mariam, la soeur 
de Moyse, Deborra, Judith, Esther, Suzanne, 
S-te Elisabeth, la mere du Saint Precurseur, 
S-te Anne, la mere et institutrice de la Vierge 
Immaculie, la mere de Dieu meme: Toutes 
ces Filles d’lsrael c c n ire  sussi tous les en-l

Ή Εύρωπαϊκή Τουρκία, ής ό πληθυσμός 
ύπερβαίνει τά 14 Ικατομμύρια, κατοικείται 
ιδίως ύπό Χριστιανών φιλοπόνων Ασχολου- 
μένων ώς έπί τό πλεΐστον είς Αγροτικά 
εργα. ’Εν Βοσνία, Βουλγαρία, ‘Ρωμυλία 
εύρίσκονται πεδιάδες τεραστίας ευφορίας, αι- 
τινες παράγουσιν, Ακαλλιεργήτως, έσοδείας 
ποικιλλούσας Από 20 μέχρι 30 Ανθ’ ενός. 
Ή δέ παραγωγή τινών έν Ά σ ία  έπαρχιών 
εΓναι μάλλον Αξιοσημείωτος- έν Μεσοπο
ταμία, ήτις, κατά τήν Βιβλικήν παράδοσιν, 
ήτον ή κοιτίς τού Ανθρωπίνου γένους, ή Α
ναλογία τών έσοδειών εΓναι 100 Ιως 120 
Ανθ’ ένός. Άπαντώνται δέ είς τάς πεδιάδας 
ταυτας νομαί (βοσκότοποι) πολύφοροι, Ινθα 
τά θρέμματα κριών καί χοίρων γίνονται 
παμμέγιστα. Έ ν Ήπείρω (καί θζσσο,λία) 
Απαντώνται κοιλάδες περίφημοι πανάρχαιαι 
πρός ίπποτροφίαν.

Οί δρεινότοποι Ιχουσι τερα'στίαν ποσό
τητα ούσιών δρυμωνωδών, πρίνους, πεύκας, 
καρυΑς καί δένδρα ύψίπρεμνα, Α'χοπα σχε
δόν. Είς τΑς ύπωρείας καί τΑ βαθέα λαγ
κάδια μεσημβρινά καλλιεργείται τό βαμ- 
βάκιον, ή μωρέα, ή έλαία καί Αξιοσημείωτα 
Ιτερα δένδρα καρποφόρα, συκαΓ, πορτοκαλ- 
λέαι, λεμονέαι, Αμυγδαλαί, βοδακινέαι, βερυ- 
κοκκέαι κτλ. Αί άμπελοι άφθονοι παρά- 
γουσαι άνεκτιμήτους οίνους έν ’Ανατολή", 
οιτινες έάν παρεσκευάζοντο κάπως καλλίτερα 
ήθελον χατέχει άξιοσημείωτον βαθμόν έπ> 
τών άγορών τής Εύρώπης.

Τά όρυκτολογικά πλούτη ώσαύτως σπου
δαία- Αρκεί νά σημειώσωμεν τόν σίδηρον 
μεγάλης ποσότητος καί Ανωτάτης ποιότη- 
τος, τόν Αργυροΰχον μόλυβδον, τόν χαλκόν, 
τόν όδράργυρον, τό δρυκτόν άλας, τήν 
στυπτηρίαν, τό θειάφιον καί τά πολυποίκιλα 
μάρμαρα καί γρανίτας. “Ισως δ’ ήθελον Α- 
νακαλυφθή καί τά Αρχαία τής Θράκης χρυ
σωρυχεία καί Αργυρωρυχεία.

Μεταξύ τών έξηρτημένων ύπό τής Ευρω
παϊκής Τουρκίας νήσων βλέπομεν τήν Κρή
τ η ν , κ έκ τη τα ι να υ τ ικ ό ν  περίπου 60Ό

πλοίων χωρητικότητος 32 χιλ. τόνων. Καλ
λιεργείται δ’ έκεΐ ή μωρέα, ή έλαία, ή 
πορτοκαλλέα, καί κατασκευάζεται τό εγνωσ- 
μένον διά~τήν έξοχόν του ποιότητα σαπώ- 
νιον. (έχτος της χρητίδος, ε ξ  η ς χ α ϊ τουνομα).

. ΕΑΛΑΖ
Άναγινώσκομεν έν τη~ «θρήχη,*  Ή Κυ- 

βέρνησις τής ‘Ελλάδος ηύδόκησε νΑ μετα- 
θέση καί τούς έφέτας οΓτινες έκήρυξαν τόν 
κ. Τρίκούπην Αθώον τής κατ’ αύτοΰ Αποδο- 
θείσης κατηγορίας- τά δέ ύπουργικά όργανα

fants bien eleves des anciens Hebreux etaient 
des psaltodes, comme les anciens chantres ou 
cantatrices, nomm^s chez les Hellenes άοιδοί, 
μελοποιοί, υμνψδοί ή ψαλτψδοί.

Parmi les odes, ces chefs-d’oeuvre de ροέ- 
sie, d’inspiration divine et melodique, brille 
l’Ode sublime, le cantique des affligds et des 
malheureux, la consolation des ames humaines 
et non bestiales, le corollaire du monde an
cien avec le monde nouveau, du cosmos te- 
stamentaire et du cosmos evangelique.

C’est l’Ode de la toute sainte Vierge Ma
rie (Θεοτόκος), ode intitulee par M. P. A. Carp, 
notre guide dans cet Aper§u: .

«-Le monument eternel de Son humilite et 
«de Sa reconnaissance, le tableau toucliant de 
«la P rovidence, qui eleve les humbles et con- 
«fo n d  la puissance orgueilleuse pou r proteger 
«le fa ib le  et secourir Vindigent.»

C’est Saint Lucas, le seul Evangeliste, qui 
nous conserva ce sublime cantique vocal, chan
ts toutes les matinees dans l’Eglise Ortho- 
doxe et Catholique. La voila, traduite textu- 
ellement, d’apres la version hellenique:

Ode de la S-te Vierge, mere de Dieu.
1. «Mon ame, magnifie le Seigneur, et mon 

esprit s'est rejou i en Dieu mon Sauveur.
H. «Puisqu’ 11 regarda sur Vhumiliation de 

Sa servante: et v o id  que desormais toutes les 
gen era tion s rriappelleront bienheuretise.

ύποστηρίζουσι, λέγει ό τηλέγραφος, τήν Α
νάγκην τής τροποποιήσεως τοΰ συντάγματος.

Δηλαδή τά ύπουργικά δργανα παρεφρό- 
νησαν καί ήθέλησαν ν’άποτελέσωσιν εύηχον 
αρμονίαν μετά τής μικροπρεπείας τής Κυ- 
βερνήσεως, ήτις ώς ίκανοποίησιν καί ένίσχυ· 
σιν τής βασιλείας ένόμισε τήν μετάθεσιν τών 
δικαστών!

Άφοΰ καυχασθε οτι Ιχετε πλειονοψηφίαν 
ήτις θά έπικυρώση δλα τά μεγάλα νομοθε- 
τήματά σας, Αφοΰ κραυγάζετε οτι διά νομι- 
μωτάτων έκλογών έτύχετε τής πλειονοψηφίας 
τοΰ Ιθνους, τίς ή Ανάγκη νά τροποποιήσητε 
σύνταγμα οπερ ούδέν πρόσκομμα φέρει είς 
τήν μεγαλουργόν σας πορείαν ;

Δέν σάς Ιφθασεν δτι πρός τιμωρίαν σας 
δ λαός εδραμε νά ταχθή ύπό Ασημους ση
μαίας, άς άλλοτε εύλόγως καί δικαιότατα 
κατεξέσχισε; θέλετε καί Μπουζέλους Ακόμη 
νά ?δητε δημοτικούς τοΰ λαοΰ σημαιοφό
ρους;

Α ί ένεστώσαι δυσχέρειαι τής ‘Ελλάδος 
προώρισται ίσως νΑ Αναδείξωσι τήν εύγέ- 
νειαν τού χαρακτήρος καί τήν πολιτικήν σύ- 
νεσιν τοΰ λαοΰ- ή λυπηρά περίοδος ήν διέρ
χεται σήμερον ή ‘Ελλάς πρόκειται ίσως ώς 
ύψηλή τις δοκιμασία, μέλλουσα νά καταστήση 
αύτήν ύπόδειγμα έπιτηδειότητος καί ύπερ- 
οχής μεταξύ τών έθνών τής Εύρώπης. Τό 
εύχόμεθα έκ μέσης καρδίας, καί έλπίζομεν 
δτι δ λαός αύτής άρπάζων τάς ΑκηΛιδώτους 
αύτοΰ σημαίας Από τών χειρών Αμφιβόλων 
τινών φίλων του, οΤπερ αύτοχειροτόνητοι προ- 
έβησαν Αρχηγοί του, έτ.ιβλητικός καί αγνός, 
Απηλλαγμένος ύπόπτων συμμάχων, θά δι- 
δάξη τοίς άρχουσι τό καθήκον αύτών, θα 
εΐπη αύτοΐς, άνευ περιελιγμών, δτι μαίνον
ται τροποποιήσεις τοϋ Συντάγματος δνει- 
ρευόμενοι, καί θά κατευνάση τα σφοδρά πάθη, 
τήν γαλήνην έκείνην έξαιτούμενος, ήπερ έκ 
τοΰ Αρμονικοΰ συνδυασμοΰ τής έλευθερίας καί 
τής τάξεως προέρχεται.

« ‘Ο ‘Ρωμοΰνος» δημοσιεύει ύπόμνημα 
λίαν σπουδαίον, φέρον ύπογραφάς πολιτών 
έθνικότητος δακορωμουνικής, δι’ου έξαιτοΰνται 
ύπό τού Αύτοκράτορος τής Αυστρίας:

Α! «Τήν άναγνώρισιν τής γλώσσης των» 
ώς γλώσσης έπισήμου «παρά τή ουγγρική""» 
είς δλα τΑ έσωτερικά τής Τρανσυλβανίας 
ζητήματα.

Β ! Τόν νέον πολιτικόν διοργανισμόν αύτής 
πρός ίκανοποίησιν τών τριών κυριωδεστέρων 
έθνοτήτων.

Γ ! Νέον έκλογικόν νόμον καί διορισμόν 
ύπαλλήλων δακορωμούνων είς̂  θέσεις.

Δ ! Πλήρη έλευθερίαν καί Αμοιβαιότητα

3. «Car le Τ out-Puissant η ΐα  fa i t  des gran- 
diosites, et Son nom est Saint, et Sa mise- 
ricorde va d'age en age sur ceux qui Le crai- 
gnent.

4. «LI deploya la fo r c e  de Son bras; II dis- 
sipa les orgueilleux p a r la pen see de leur 
coeur.

5. «LI renversa les dynastes de leurs thrones, 
et eleva les humbles; LI remplit de biens les 
affames, et 11 renvoya les riches a vide.

6. «11 protegea  Israel Son serviteur, en se 
souvenant de Sa m isericorde, comme LI en 
avait pa rle ά nos p eres, d Abraham et ά Sa 
posterite ju s  qu'aux siecles. Amen!»

Chap. II.
Les chants Ecclesiastiques de l’Orient con- 

serverent les cinq modes principaux de la 
Musique Hellenique*): le dorien, le lyd ien , 
le phrygien , Vionien et Veolien, d’ou l’Eglise 
Grecque (qui conserva les form es republi- 
caines de Vantiquite, son Patriarche Oecume- 
nique n'etant qu'un simple presiden t de la 
Republique Ecclesiastique, qui n'exerce aucune 
suprematie sur les autres 3 Patriarches d ’An- 
tioche, de Jeru sa lem  et d’Alexandrie, mais 
seulement une autorite temporelle dans un 
Conseil d'Archimandrites, d'Archidiacres, de

*) La Musique Ecclesiastique des Grecs a le mime 
rapport vers l’ancienne Musique que la langue moderne 
a la langue Hellenique (Adamante Coray. Lettres).

τής θρησκείας τών Φωμούνων έν Τρανσυλ
βανία.

Ε ! Αυτονομίαν τής γραικο-κατολικής ’Εκ
κλησίας κτλ

ΣΤ! Μισθοδότησιν τοΰ ^ωμουνικοΰ κλήρου. 
Ζ ! ’Ανεξάρτητον διεύθυνσιν δημοσιογρα

φικών δργάνων καί στοιχειωδών σχολείων.
Η ! Διορισμόν άνδρών έθνικότητος ρωμου- 

νικής είς τό Πανεπιστημεΐον τοϋ Clusch  είς 
ίσον άριθμόν ώς καί τήν γενικήν τής γλώσ
σης των παραδοχήν διά τά μαθήματα καί 
τάς έπιστήμας.

θ  ! Καθίδρυσιν Διδακτηρίων δημοσίων Α
γρονομίας, δρεσινομίας, βιομηχανίας κτλ.

I ! ’Επιχορηγήσεις έκ τοϋ δημοσίου θη
σαυρού διά τά κατώτερα τοΰ λαοΰ σχολεία.

Επιστροφή έφ' άτμαμάξης.
Ίήν επαύριον ά-εχαφέτηοα zh Γαλα'ζιον, Ινθα 

ευρον καρδίαν γενναίαν τον Μ... Ξ ..., 8ν ήσπα'σθην 
φυγών, άφοΰ άνεπτυξαμεν μετ' αύτοΰ καί τίνος 
οπλαρχηγού τά αίτια της δυσμοφίας τής ‘Ελλάδος 
μέχρι μεσονυκτίου.

Γήν πρωίαν καθ’ ήν ή έωθινή αυρα επνει χρυ- 
οιζουσα τά ρείθρα τοΰ νΙστρου και δ αιθήρ έ- 
πορφυροΰτο άπδ τής ήοΰς τά ροδοκόκκινα ροοβο- 
λήματα, παρελαβον Μακεδόνα έκ τοΰ Γερμανικού 
Ξενοδοχείου «M uller» καί κατήλθον είς τόν 
σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου. Έκεΐ άπήντησα Κα- 
λυμνιον σπογγαλιέα- Ιφερεν είκόνα τών δυτών 
εκ Λονδίνου λιθογραφικήν, ατελή μέν πλήν λίαν 
έκφραστικήν. Μεθ’ ήμίωρον ημεθα πλησίον τής 
Βραΐλας- έν τγ] άτμαμα’ςη έσχετίσθην μετά στρα- 
τηγοΰ Φιλέλληνας άπομα'χου, ?ςτις συνώδευε τφ 
υιω του- άλλ’ ίδου ελλην, τό δνομα τοΰ νομο- 
θετου τής Κρήτης φέρων, άναβαίνει- ήτο κα
τάφορτος έφημερίδων ελληνικών καί ρωμουνικών. 
’Επανήρχετο έκ τών μεταλλείων τής Μολδαυΐας- 
άλλά και ειερος πλουσίου υίός φιλόμουσος ά- 
νήλθε συγχρόνως- ή συνδιάλεξις περιεστρέφετο 
περί τά έμπορικά καί δημητριακά, όπότε πέριξ 
ένός στάθμου είδομεν άσθμαίνουσαν Ναϊάδα τινά 
έκ τοΰ δρυμώνος, ήν αμέσως άνεβιβάσαμεν έν- 
τός. Ήτο Δακίς μελανειμονοΰσα, εύγενής, ώραία- 
μέλανες δφθαλμοί- μέλαινα κόμη. ‘Ελληνική ρίς- 
ρωμαϊκά ροδόχροα χείλη- ένομίσαμεν μετά τοΰ 
χ. Μ iwooi II. ο τ ι  ή τ ο  μ ό ν η -  οίλλ’ ύπερήλι'ί τις 
άναβαίνει συν αύτ^. ‘Η συνδιαλεξις μονότονος- 
πλήν τά βλέμματά της γλυκέα, ίλαρά καί συμ
παθητικά- έζήτησεν έφημερίδα- εδπερίστατος στιγ
μή ! δ συνοδοιπόρος μοι τη προσέφερε τήν Ανα
τολήν Orientu. Ιόήξιζεν έπειδή ήρχετο άπό τήν 
άνατολήν τών δρέων τοΰ Πεντελέου.

‘Ο τρίλογος άρχεται- δ συνοδός ήτο θεΐός της- 
δυσαρέσκεια διά τήν κακήν περιποίησιν είς τά 
λουτρά, τά δπό τοΰ Κ. Βορανέσκου διατηρούμενα 
κακή περίθαλψις είς τά τοΰ δωματίου, κακή 
τροφή είς τά τοΰ έστιατωρίου- άφ’ έτέρου δέ 
ακρίβεια παροιμιακή- διά τοΰτο προτιμώνται τά 
λουτρά τοΰ Σπά, τοΰ “Ισχλ, τοΰ Καρλεσβάδ, τοΰ 
Ζάϊζον. Τίς δμως πταίει; ή Κυβέρνησις, οί 
άριστοκράται, οί άγρόται, δσοι ούδαμώς ή ατε
λέστατα τό έαυτών συμφέρον γινώσκουσιν τοιοΰτοι 
ζωγραφικοί καί μαγευτικοί τόποι τής Δακίας ή-

protosynghelles et d'autres p retres laiques et 
moines, au quel il p reside) I’Eglise Orientale, 
je repete, forma ces quatre genres: le Diato- 
nique, le Papadique, le Chromatique, et VEn- 
harmonique.

L’echelle musicale des Hellenes anciens 
comme aussi les deux titracordes (ή Μου
σική κλίμαξ, αιτε δύο τετράχορδοι) furent a- 
d op tees par les celebres musiciens Orien- 
taux, Saint-Jean de Oamas le theologue, 
Saint-Come, Eveque de Maimou, Saint-Am- 
broise de Milan et tant d’autres hymnographes 
et poetes ecclesiastiques, qui brillent comme 
des Voiles etincelantes dans le firmament 
intellectuel de la Renaissance des lettres et 
des beaux-Arts, bannis, helas! depuis long- 
temps du sol sacre et classique de la belle 
Hellade, mais renouvelWs actuellement, grace, 
a Γ esprit civilisateur et regenerateur. Le 
rhythme et la melopee de l’Eglise Orientale 
equivalent aussi a ceux des anciens melo- 
diens et poetes de la Grece poetique, rh<5- 
torique et lyrique, comme nous allons le 
prouver par la citation de quelques mor- 
ceaux choisis.

Le livre sacre de S-t Jean Damaschene 
appele Octaechos (Όκτάηχος), parce qu’ il 
contient huit modes ou echos (airs) princi
paux de chants, en atteste la veracite de 
notre dcrit, comme aussi le Pentecotair (βΠεν-



τδ κοιλδν είς τούς δήμους. ‘Ωσαύτως τδ έμ- 
πόριον τοΰ ρακιού (fuica), ένώ άλλοτε κατεξω- 
δεύοντο χιλιάδες μέτρων (δεκάλιτρον-yadra), ή- 
λαττώθη έπαισθητότατα έφέτος, ώς καί ή έν- 
τόπιος βιομηχανία τών γεωργικών έργαλείων καί 
ή ζωοπολησία άπέναντι τών προηγουμένων έτών. 
Είς δέ τους λιμένας ή αδτη στασιμότης καί 
νάρκωσις ώς -ϊτρδς δλα τά είδη μέ μικράν τινα 
παραλλαγήν είς τά κριθάρια- δ καιρός ά'νυδρος, 
καί τά δργώματα πολλά δλίγα μέχρι τοΰδε.

Ή αγρονομία εΓναι ή πρώτιστη πηγή τοΰ Τόπου 
τούτου, καί κατά τδν Courrier Financier % 
τοΰ λαοΰ τής Δακίας απασχολούνται είς τήν α
γρονομίαν καί τήν βιομηχανίαν.

Έν καιρψ τής νέας νομοθεσίας τών άγροτών 
300 χιλ. στρεμμάτων ή πλέθρα 150 χιλ. περίπου 
διενεμήθησαν είς 414 χιλ. κατοίκους απέναντι 
άποζημιώσέως 32 έκατομ. φρ.

Γαιοκτήμονες άριθμοΰνται σχεδόν 650 χιλ.
Γή αρόσιμος καί γεωργουμένη τής Δακίας αριθμεί 
14 — 15 περίπου έκατομμύρια στρεμμάτων (ρο- 
gone). Γή δέ Ακαλλιέργητος ή χέρσος περίπου 
τών 7 εκατομμυρίων στρεμμάτων.

Παραγωγή σίτου έτησίως δύναται ν’ άναβή 
μέχρι τών δύο καί ήμίσεως έκατομμυρίων κοι- 
λών σίκαλι; 370 χιλ. κοιλών· αραβοσίτου 3 έ- 
κατομμύρια- κριθής Sv έκατομμύριον βρώμι, 300 
περίπου χιλ. κέγχρος έπίσης- πΐσα, φασήολοΐι I 
φακαί μέχρι τών 13 — 16 έκατομ. δκάδων- 
κάνναβι σχεδδν 2 έκατομ. ήμισυ δ’ έκατομμύριον ι 
λίνον- καπνόχορτον 4 έκατομ. χώιόμ. γεώμηλα 
μέχρι τών 10 έκατομ. δκάδ. χόρτον σχεδδν δυο 
έ*ατομμύρία άμαξαι.

 ........ ... Λ,α-·' Β WU-»"* --

Διάφορα σπουδαιολογήματα.
Μέ τήν περίστασιν τοΰ ταξειδίου τοΰ αδτο- 

κράτορος τής Αδστρίας είς Βοημίαν, μεγάλαι 
προπαρασκευαί γίνονται είς τδ βασιλικόν άνάκτορον 
τής Πράγας πρδς υποδοχήν τών συστημένων σω
μάτων καί τών πρεσβειών τοΰ βασιλείου τήν 7 
καί 8 Σεπτεμβρίου.

‘Η μερίς τών ΐσέχων έλπίζει δτι ή διαμονή 
τοΰ αδτοκράτορος έν τη πρωτευούση τής Βοημίας 
θέλει έπενέγκει αίσίαν λ.ύσιν τών συνταγματικών 
ζητημάτων, άτινα πρδ πολλοΰ άπεμάκρυναν τους 
Τσέχους άπδ τοΰ Βιενναίου Βουλευτηρίου.

Έπειδή δέ συνοδεύεται καί υπο τοΰ Άνδραση, 
έλπίζεται συνδιαλλαγή τις οδχί πρδς ανεξαρτησίαν 
τής Βοημίας, ώς τής Οδγγαρίας, άλλ’ έπί διοικη
τική καί δικαστική αυτονομία;, όμοία τής Γαλ- 
λικίας.

— Ό βασιλεύς τής Βαυαρίας έλθών μετημ- 
φιεσμένος είς Παρισίους προσέφερε τψ αστυνόμο» 
4000 φρ. πρδς διανομήν τών πενήτων τής πό
λεως.

— ‘Ο Πρίγκιψ Φριδερΐκος Κάρολος τής Πρωσ- 
σίας προσήνεγκε τφ πρίγκιπι τοΰ Μαυροβουνίου 
πολυτελή σπάθην είς άνάμνησιν τής έπισκέψεως 
τοΰ τελευταίου τούτου είς Βερολΐνον τφ 1869.

— ‘Η έν τφ έσωτερικψ τής Γαλλίας περιοδεία 
τοΰ Μάκ-Μαών άνεζωπύρωσε τά δημοκρατικά 
πνεύματα, έπενεγκοΰσα καίριον τραΰμα τή Βονα- 
παρτιστική μερίδι ώς καί αύτή τή μοναρχική είς 
έπαρχίας καί Νομούς, έ'νθα προσεδοκώντο πλεΐστα 
υπέρ τούτων. Ή Γαλλική δημοκρατία άπδ τοΰδε 
θεωρείται έντελώς καθιδρυμένη.

— Ή μή είσέτι άναγνώρισις τοΰ ’Ισπανικού

πολιτεύματος άπδ μέρους τής ‘Ρωσσίας άποδί- 
δοται είς τήν απουσίαν τοΰ πρωθυπουργοΰ 
Γορτσακώφ κατά τδν Bomdnul.

— Τή 29 Αδγούστου έκλεισεν έν Βρυξέλλαις 
τδ διεθνές συνέδριον αδθημερδν δέ προσεφέρθη 
πολυτελές δεΐπνον δπδ τών ξένων πληρεξουσίων, 
οΓτινες μετά τινας προπόσεις δπέρ τών βασιλικών 
κεφαλών άπεχωρίσθησαν.

— Τδν προδόντα τήν άκρόπολιν Seo de Urgel 
φρούραρχον διά 200 χιλ. φράγκα μετά τινας 
ώρας οί Καρλισταί έφόνευσαν διά πολυκρότου 
κατά στήθος πρδς παραλαβήν τών χρημάτων. 
Τοιαΰτα τέλη εχουσιν αείποτε οί προδόται! Ή 
Γΐυκερδία (Puycerda) άνθίσταται γενναίως κατά 
τών Καρλιστών, οιτινες αΐρουσιν έκόντες ά'κοντε 
τήν πολιορκίαν. Ή Ισπανική Κυβέρνησις διεμαρ- 
τυρήθη έντόνως κατά τής δήθεν παραχωρήσεως 
τής νήσου Πορτο-Ψίχου είς τήν Γερμανίαν, ώς 
άντίτιμον τής ύπέρ τής άναγνωρίσεως πρωτο
βουλίας αδτής. Κατά συνέπειαν μεθ’ δσα καί άν 
έρρέθησαν περί ψυχρότητος μεταξύ τών Ηνω
μένων τής ’Αμερικής Κρατών καί τής Ισπανίας

j περί αδτοΰ τοΰ Ζητήματος ή περι άλλων δήθεν 
i έκκρεμμών, είσιν ανυπόστατα. ‘Η Κυβέρνησις της 
ι ’Ισπανίας προσπαθεί παντί σθενει δπως καταπαυση 

δ τά σπλάγχνα τοΰ έ'θνους κατεσθίων καί σπα- 
ράσσων άγριος έμφύλιος πόλεμος.

Τό ώραϊον φϋλον (Le beau sexe).

‘Ο Κ. ’Ιούλιος Φάβρος έν τη ' έφεσπερίδι 
«Περί τής καταστάσεως τών γυναιχών είς 
τάς δημοχρατιχά,ς χοινωνίας» προοιμίασεν δτι 
«τό συνδοάσαι τόν οίκογενειακον χαρακτήρα 
τω πολιτικοί , τό συγκρίναι τήν δημοσίαν 
δπαρςιν τη οικογενειακή, τδ καταδεΓςαι τδν 
λεπτδν, μυστηριώδη, πλήν βέβαιον ένωτικδν 
δεσμόν, είναι το νά θίςη τις πρόβλημα, ου 
ή έξέτασις άπαιτήσειεν ουχΙ άπλήν έφεσπε- 
ρίδα, άλλ’ ολόκληρον βιβλιον» ώστε, κατά 
τδν Κ. ‘Ρίχερ, άναλυοντα τήν σπουδαίαν 
ταυτην τοΰ βήτορος συνδιάλεξιν Α.' ή πο
λιτική υπαρζις καί ή της οίκογενείας είσί 
στενώς συνδεδεμέναι άλλήλαις. Β. η έπιρ- 
ροή τής γυναικδς, περιοριζομένη μάλιστα έν 
τψ~ έσωτερικω στενω αύτής κύκλω, έν ταΐς 
οίκογενειακαΐς σχέσεσι, δύναται £χειν είς τδν 
έξωτερικόν βίον άστυκδν ή πολιτικόν συνε- 
πείας δλεθρίας ή εύεργετικάς.» ‘0  Κ. Φά- 
βρος άποδείκνυσιν Ιτι οτι «ή ήθική ίσδτης 
«μεταςύ άνδρός καί γυναικδς» εΓναι άναμ- 
«φίρρηστος, άναπόφευκτος- ή δέ πολιτική 
ίσότης μέλλει ν’ άποκτηθη, μεθ’ δλας 
τάς άντιτάςεις, τούς σαρκασμούς, τήν ειρω
νείαν τινών ούχί σπουδαίων άνταγωνιστών, 
οΤτινες άναμασσώσιν έκεΐνο δπερ δ Κάτων 
ελεγεν: «Άλλαχοΰ οί άνδρες διατάσσουν τάς 
γυναίκας- ήμας δμως αί γυναίκες ήδη προ
σ τά ζο υν .»  ΕΙτα άναφωνει:

-«'Αν τις έςετάση τό μεγαλεΐον τοΰ βωμαϊ- 
«κοΰ λαοΰ έπί τής «Δημοκρατίας,» όφείλεt

θελον μεταβληθή έν Εδρώπη είς έξοχικάς έ- 
παύλεις έξαισίας- ήθελον σχηματισθή δρομίσκοι 
διά τών λόφων καί λοφίσκων εύσκιόδενδρόι- ή
θελον ίδρυθή λουτρά καί καταστήματα άγροτικά 
λαμπρότατα- δ δέ Τόπος ήθελεν έπωφελεΐσθαι 
τοσαϋτα ποσά έκατομμυρίων φράγκων, άτινα έν 
τή αλλοδαπή καταναλίσκονται γάριν υγείας. ‘Η 
Δακία κέκτηται λουτρά μεταλλικά περιζήτητα- 
πολλαί νόσοι μή ίαθεΐσαι έν Εδρώπη ίάθησαν 
ένταΰθα- μεθ’ δλα ταΰτα οδδεμία πρόνοια κυ
βερνητική ή ιδιωτική ή πολλά δλίγη έλήφθη 
πρδς άνύψωσιν καί φήμην τούτων ένεκα τής κα
κής έσωτερικής διαχεφήσεως.
J Άλλ’ έπανέλθωμεν είς τήν μελανείμονα Δα- 
κίδα μας- ήτο ζωηρά, άναγινώσκουσα τά νέα, 
ευχαρις άποτεινομένη πρδς τούς περιεστώτας, 
έλκυστικωτάτη, δτε ήνοιγε τους μεγάλους δφ- 
θαλμούς της καί συνεζήτει τά τοπικά ζητήματα 
μετ’ άφελείας καί άπονηρεύτου ήθους. Ευγέ σας, 
Δακίδες! έφώνησα- άρχεσθε καί ύμεΐς γενόμεναι 
καί δρέπουσαι τους καρπούς τής εδνομίας, παι
δείας, πολιτισμού καί οικογενειακής οικονομίας. 
Πόσον δμως έπεθύμουν νά εγραφεν έπί χάρτου 
τάς σκέψεις της, τάς αφελείς καί ζωηράς έκ- 
φράσεις της ώς καί τους θυμοειδείς κατά τών 
κρατούντων λόγους της διά τήν κτηνψδη κα- 
τάστασιν, διά τήν αναλγησίαν ύπέρ τοΰ άρο- 
τριώντος άγρότου, δπέρ τής άροτριώσης άγρότιδος.

Έν τούτοις έπλησιάσαμεν είς Βουζαΐον- έκεΐ 
ρέει δ δμώνυμος Ποταμδς, τάς πηγάς άπδ τών 
Καρπαθίων δρέων έ^ων" παρεκει τα χρυσοΰχα 
καί άργυροΰχα ανεκμετάλλευτα δρη, ενθα καί 
μέ) ας ήλεκτρος, μόνον έν Βρασιλίοι άπαντώμενος, 
εύρίσκεται. Όποια κυβερνητική απάθεια, ώς καί 
δ Κ. Κανέλλας εγραφεν έν τή έφημερίδι του τφ 
1870, περιγράφων ποιητικώς τά τοΰ νομού τού
του είκονικώτατα μέρη. Έν xq> βάθει Σκήται 
καί μονίδρια άμφοτέρων τών φύλων κατ’ ιδίαν, 
μεταξύ λειμώνων εδανθών καί δενδρώνων καρ
περών καί κοιλάδων χλοηφόρων καί δροσορρύτων, 
έν οίς νυχθημερόν θυμιάματα καί λιβανωτός, 
δεήσεις καί ψαλμφδίαι άγγελικαί πρδς οδρανδν 
άνατείνονται. "Α! δποΐα θέλγητρα μυστικά, όποια 
εκστασις άπερίγραπτος είς τδ βαθύνυκτον κελοί- 
δισμα τών ήδυμόλπων τούτων άοιδών, τών καλ
λιφώνων έστιάδων! Τδ Βουζαΐον εχει μυρίους 
περίπου κατοίκους, καί καταστήματα λατρείας 
καί σοφίας, έμπορίου καί βιομηχανίας, πλεΐστα, 
ών μεταξύ διακρίνετάι καί λέσχη καί Σχολεΐον 
‘Ελληνικόν πρός όνειδος τών Βουκουρεστιανών· 
Έκεΐ έκτδς τής αρχαίας καί περιφήμου Μητρο- 
πόλεως, υπό τοΰ Ματθαίου Βασσαράβα ίόρυθεί- 
σης, δπάρχει καί παλαιά τις Μονή τοΰ Βουζαίου, 
άνήκουσά ποτε είς τδ περικλεές τής Θεσσαλίας 
Δασικόν ή τών Μεγάλων Πυλών.

Έκ τοΰ Δασικοΰ κατήγετο δ άρετοστόλιστος 
Ιλλην ‘Ιεράρχης, Βησσαρίων δ μέγας, 8ν μετά 
σεβασμού καί εδλαβείας περί τδ τέταρτον τοΰ 
ΙΣΓ. αίώνος ύπεδέξαντο οί αδτόχθονες ηγεμόνες, 
προσενεγκόντες αδτφ διά της βίας πολυν χρυσόν 
πρδς άνοΐκοδόμησιν έκείνου τοΰ ιεροΰ Θεσσαλικοΰ 
Καθιδρύματος, τοΰ είς τάς δπωρείας τοΰ Κο
ζάκος κειμένου καί δίωρον άπέχοντος πρδς δυσμάς 
τής Τρίκκης. ΕΓτα μετά παρέλευσιν πλείστων έ
τών άφιερώθησαν τφ Δασικοί ήτε ρηθεΐσα Μονή 
τοΰ Βουζαίου καί ή έν Δημποβίτζη κείμενη τοΰ 
Νουτσέτου, αίτινες μετά τών άλλων έσυληθησαν 
Ιν καιρψ τοΰ έκπτώτου Κούζα άσυνεσι^ τών Έλ-

τηκοστάριον) ou le livre sacre, qu’on chante 
pendant cinquante jours, depuis la Resur
rection de N. S. Jesus-Christ, les douze 
Meneia (Μηναία) ou Lunaires, contenant des 
chants pour tous les saints celebres chaque 
jour du mois, ainsi que le Triode (Τριψδιον), 
un autre livre sacr£, chants pendant ie grand  
Careme et l’Horloge quotidien: tous ces li- 
vres-ci contiennent, outre un langage pur 
hellenique en louange de la S-te Trinite, de 
N. S. Dieu Jesus, de sa Mere immacul^e, la 
Reine des cieux et de la Terre, de la S-te 
Croix et de tous les Saints et Saintes des 
premiers siecles jusqu’a la chftte de l’Em- 
pire Byzantin, mais ils renferment aussi des 
tresors inepuisables du sublime ideal, du beau 
idanique, du sacrifice magnamme, de Vamour 
divin , d’ou, comme d’un foyer illumineux, 
s’elancent des etincelles brillantes d’une sa- 
gesse infinie, d’une foi inebranlable, d’un pa- 
triotisme pur et inalterable, d'un culte, qui 
a contribue, comme le dit M. Depping, beau- 
coup a maintenir les Grecs comme corps de 
nation: c’etait un lien, crie ce Monsieur dans 
son ouvrage «la Grece» (1823), entre les in- 
dividus, un moyen de p ropager la langue, les 
moeurs et les usages nationaux: ces moeurs 
et usages etaient en partie absurdes(!?), mais 
conform es ά Vesprit d e la nation. Si Home, 
continue cet ecrivain celebre, avait reussi a

λήνων ‘Ηγουμένων καί Κυριαρχών αδτών.
Καθ’ δν καιρόν άνεπόλουν ταΰτα μετ’ άλγους 

κατά μνήμην έφθάσαμεν άνεπαισθήτως πλησίον 
τοΰ Μεζιλίου, έτέρας κωμοπόλεως εδκατοΐκήτου 
καί καλλιδμήτου, δπόθεν αντίκρυ πρός άνατολάς 
βλέπονται αί κισσοστεφείς περίφημοι άμπελοι 
τοΰ Μεγάλου Λόφου (D ellu M are), ένθα τώρα 
περί τδν τρυγητόν μεταβαίνουσιν άνάριθμοι έκ 
πολλών Πόλεων καί έξ αδτής τής Πρωτευουσης 
οικογένεια;, τά Βάκχεια καί Διόνυσα τών αρ
χαίων άναμιμνησκόμεναι διά τών χορφδιών , 
ασμάτων καί καθημερινών πανηγύρεων. Πλού
σιος, ευγειος, έριβώλαξ τόπος! Πακτωλός καί 
νέα Καλλιφορνία ήθελεν εισθαι ή ώραία Δακία, 
εί εύρίσκοντο πατριώται γνήσιοι, φιλογενεΐς, φι
λόκαλοι καί έπιχειρηματίαι εν τε τή Κυβερνήσει 
καί τή Kotvomoi!

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΤ ΤΟΠΟΪ.
‘Ο Οιχονομιχός Ταχυδρόμος (Αναγγέλλει δτι δ 

‘Γπουργδς τής Αγρονομίας προτίθεται νά παρου- 
σιάση είς τήν προσεχή τών Βουλών σύνοδον νο- 
μοσχέδιον περί Τραπέζης Άγροτιχής πρδς διευκό- 
λυνσιν ιδίως τών πτωχών αγροτών, οιτινες άπο- 
τίουσιν, έκτδς τών δυσβαστάκτων φόρων, καί 
τόκους όπερβολικους διά τάς χειμερινάς χρη
ματικός άνάγκας των, δπότε μάλιστα ή έσοδεία 
δέν εδδοκιμεΐ, καταθέτοντες παν δ τι κέκτηνται 
ώς ένέχυρον, μή έξαιρουμένων μηδ’ αδτών τών 
βψδίων των. Έπικαλούμεθα καί ημείς τήν αρω
γήν τοΰ ‘Γπουργοΰ τής ’Αγρονομίας ύπέρ τών 
χωρικών ώς καί τήν συνδρομήν τώι» κεφαλαιούχων 
γαιοκτημόνων καί έκμισθωτών, δπως τό σχέδιον 
έκεΐνο πραγματοποιηθή δσονούπω ύπέρ τοΰ καλοΰ 
τοΰ τόπου. ‘Π αύτή Έφημερίς είς πλείστους 
αριθμούς έγραψε καί περί νέας χτηματογραφίας 
(cadastre), έπειδή πλεΐσται χέρσοι άπό τής 
πρώτης κτηματολογίί/ς παρεδόθησαν είς τό άρο- 
τρον καλλιεργηθεΐσαι, ώς έκ τούτου £πεται δτι 
πρέπει νά ταξιποιηθώσι πρός διευθέτησιν τοΰ 
έγγειου φόρου τούτων τών γαιών. Έπί τούτψ 
έπικαλεΐται τήν μέριμναν τοΰ αύτοΰ ύπουργοΰ 
πρδς κατάστρωσιν νομοσχεδίου, ώς τοΰτο επραξαν 
καί άλλαι τής Εύρώπης χώραι, μή έξαιρουμένης 
μηδ’ αδτής τής Τουρκίας. Διά τοΰ τρόπου τού
του καί τό ταμείον ήθελεν ώφεληθή καί οί 
γαιοκτήμονες ήθελον δροθετήσει τά κτήματά των 
άπαλαττόμενοι τών αιωνίων δικών τής γειτνιάσεως 
καί τών ύπερόγκων δι’ αδτά έτησίων δαπανών 
είς δικήγόρους, δροθέτας καί δικαστήρια. Έπειδή 
δέ έπελήφθημεν τών οικονομολογικών τοΰ τόπου, 
παρατηροΰμεν μετά περιεργείας δτι ένώ τά έ
σοδα τοΰ μεταξύ Γεωργέβου καί Βουκουρεστίου 
σιδηροδρόμου αδξάνουσι, τά τοΰ ’Ιάσιου καί ‘Ρω- 
μανίου έλαττοΰνται, τά δέ τοΰ μεταξύ Βου
κουρεστίου καί Πιτεστίου αδξομειοΰνται έναλλάξ· 
Έπιβάται τών σιδηροδρόμων τούτων τής Δακίας 
έν τή τελευταία έξαμηνία τοΰ 1873 ήσαν 464,522, 
έν δέ τή α’. έξαμηνίοι τοΰ 1874, 457,864. — 
Αί Εφημερίδες τοΰ Τόπου μετά θλίψεως άναγ- 
γέλλουσι, διότι έφέτος δλίγη κίνησις καί άσή- 
μαντος έμπόρευσις πανταχοΰ ήκολουθησεν. δλίγοι 
άγορασταί παρουσιάσθησαν, αί δέ προσφερόμεναι 
τιμαί άναλόγως τών έξόδων, δσα άπαιτοΰνται 
ήδη πρός καλλιέργειαν τών γαιών, είσι μικραί, 
καθότι οί βραχίονες πληρόνονται άκριβώς. ‘Η 
τιμή τοΰ σίτου μόλις άνέβη είς 5Ά φλ. Αυστρ.

etendre son jou g  sur la Grece, une autre 
langue, d'autres habitudes se seraient intro- 
duites dans ce pays, la nation aurait cesse  
d ’exister. Le fa s te  corrupteur de Rome aurait 
empoisonne la simplicite du peuple Grec, et 
acheve de Vappauvrir. F esp rit national a 
lui-meme gagn e ά possed er un culte indigene; 
et si ce culte pourra it etre degage de son al- 
liage paien, et ramene, p a r des hommes de 
genie, ά la purete du Christianisme primitif, 
la Grece pourra it se fe l i c i t e r  de rHavoir ja 
mais reconnu la domination d'un ch e f d'Fg- 
lise etrangere, et d'avoir eu la sage politique 
de conserver une Eglise independante.

Mr. Depping, par la phrase «etre degage 
de son alliage paien» entendait en 1823 a 
sorcellerie. les vampires ou brycolakas. la 
songerie, et d’autres superstitions paiennes 
des temps anciens. decrites par M. Pouque- 
ville, qui existent aussi parmi les nations 
les plus civilisees, pas plus comme chez 
quelques demes ou communes de la Grece et 
de la Turquie Grecque, a cause du manque 
de l’instruction et du developpement du clerge 
national de ces temps-la, tandis qu’a present, 
grace a la liberte, cette deesse de POlympe 
celeste, il n’y a que quelques exceptions spora- 
diques parmi un certain nombre de vieilles 
femmes ignorantes (γραίδια), qui croient en 
ces superstitions.

Quant a son observation que le culte grec 
soit ramene a la purete du Christianisme 
primitif, quoiqu’il soit impossible que cette 
Eglise, pour la quelle meme Jea n  de Vol
taire, ce grand genie Gaulois, eerivait dans 
une lettre a Catherine ces mots ineffagables 
«Son E glise Grecque, la seule catholique et 
la seule veritab le»*) soit ramenee aux temps 
des Apotres. parce qu’il y avait d'autres e- 
poques, d'autres moeurs, ndanmoins nous con- 
statons pa r les pa ssa ges mem.es de cet ecrivain  
sa purete primitive, sa forme primordiale, 
son habit Apostolique et Synodal, parcequ' 
elle ne connait po in t cette usurpation du pou- 
voir temporel p a r  lep ou vo ir spirituel, comme 
exlame M. Dupping, qui f i t  le scandale, la 
honte, et la chute de VEglise Latine, et qui 
produisit, ajoutons-nous, la scission  actuelle 
de toute l ’Europe catholique, notre Eglise 
Orientale ne reconnaissant d’autre chef vi
sible et invisible, que le Dieu-Homme Jesus 
Christ, ce visible et invisible Soleil illumineux 
de tout l’Univers.

Mais cito encore M. Depping:
«Les Grs , ecrit-il, s’etonnaient comment 

un eveque e?e Borne, qui n'etait pa s p lu s  
qu'un Eveque d'Alexandrie, d ’Antioche, de 
Nicee, p ou va it usurper la suprematie sur la

*) Voir le No. 3 de notre journal "Λεχέβαλος» ainsi 
que sa traduction dans le No. is .

Chretiente eutiere, et se croire appele a do- 
miner et sur le c lerge et sur les laiques.» et 
plus bas:

«Non seulement ils trouverent le pouvoir 
papa l *un contre-sens dans la re lig ion », mais 
ils pensent aussi que c'est Vinstitution la plus 
inutile ; les Sept prem iers Conciles, disent-ils, 
ont reg ie tout ce qui concerne le d ogm e; ά 
quoi bon un chef, qui ne p eu t ni ne doit en 
retrancher ou y  ajouter la moindre chose? 
Quant ά la discipline ecclesiastique, c ’est une 
affaire que les Synodes sont charges de reg ler , 
et pou r laquelle ils  ne croient p a s avoir be- 
soin  d'un Pape.'»

λ C'est a se systeme, continue-t-il, que ΓΕ- 
g lise d'Orient doit de n’avoir jam ais ete te- 
moin du spestacle horrible d'un Alexandre 
VI sur le trone, et d'avoir ete exempte des 
gu erres sanglantes, causees pa r les pretentions 
des eveques Romains».

L’Eglise Orientale fut aussi exempte, a- 
joutons-nous, des Inquisitions ou Auto-da-Fe, 
ce qui a force M. Quinet dans son Livre 
«Les Vacances· d’ecrire aux Espagnols:

«Pourquoi ne combattriez-vous pa s  ά votre 
rang de bataille Vancien combat, pour Van- 
cienne E glise veritablement universelle, non 
de Borne, mais du monde, non dupape, mais 
du Christ?»



«άναγνωρίσειν δτι αί γυναίκες πολύ εΐς τοΰ- 
«το συνετέλεσαν... Κατ’ έκείνην τήν έπο- 
«χήν έκεΓναι άνετρέφοντο πολλω~ κάλλιον 
«τών θυγατέρωνμας. Άμφότερα τά φΰλα 
«συνήρχοντο ύπό τους αυτούς παιδαγωγούς, 
«παρεδίδοντο ταύτά μαθήματα, ή δ’άρρε- 
«νωπή αυτη Ανατροφή ήτον έξαίρετός τις 
είσήγησις είς τόν σπουδαΓον βίον. Αί νεάνι- 
*δες άνατρεφόμεναι ουτω καθίσταντο άξιαι 
«σύζυγοι έκείνων, άφ’ ών ή πατρίς άπη'τει 
«ανδραγαθίας χαί λαμπράς θυσίας. Ένώ δέ 
«είς τάς πλουσίας οίκογενείας αί νεάνιδες 
«τών πατρικίων δέν έξήρχοντο τών πατρι- 
«κών έστιών, αί πολίτιδες τοΰ δήμου έστέλ- 
«λοντο είς τά δημόσια σχολεία,... άποκτώ- 
«σαι ου μόνον τάς ίδίας γνώσεις άλλά καί 
«τ’αύτά προτερήματα. Αί οίκιακαί άρεταί των 
«ήσαν συγχρόνως ή τιμή καί τό θέλκτρον 
«τοΰ έσωτερικοΰ, δ σωτήριος χαλινός κατά 
«τής Ιλξεως τών παθών. Ουτω δέ πως συ- 
«νετέλουν είς τήν διάσωσιν τών άστυκών 
«ηθών. Έ νώ Ιν Εύρώπη, αύται διανύουσι 
«τόν βίον των είς αιώνιον άνηλικιότητα- τάς 
«άπομακρύνουσι τών υποθέσεων, άμελούσι 
«τήν διανοητικήν διάπλασίν των, τάς καθι- 
«στώσιν εύτρα,τέλους, Ιστι δ’δτε καί φαύλας· 
«περιφρονοΰντες δέ τά πραγματικά καί σπου- 
«δαΓα προτερήματα των, άποστεροϋσιν αύτάς, 
«άποστεροΰσι δέ καί τό Κράτος τής έργα- 
«σίας των καί συνδρο; ής. Έλαττοΰσι τήν 
«ένεργητικότητά των έπιβάλλοντες είς αύτάς 
«τάς άλύσους νομίμου δουλείας.»

Έν ’Αγγλία ή δεσποσύνη Ά ννα ’Ισαβέλλα 
R obertson , πρόεδρος τής ’Ιρλανδικής Ε ται
ρείας ύπέρ τής ψηφοφορίας τών γυναικών, 
έξελέγη ώσαύτως καί άντιπρόεδρος μιας δ- 
μοίας έν Λονδίνω Εταιρείας.

Έν Σκωτία 17 γυναΓκες έξελέγησαν μέλη 
τών Σχολικών Συλλόγων. ΕΓναι δμοκ πολ
λά όλίγαι συγκριτικώς τών άνδρών είς τούς 
έκλογικούς πίνακας μόλις τό τρίτον καί πέμπ- 
τον άπαρτίζεται ύπό γυναικών έν τούτοις 
πλεΓσται έ'λαβον ψήφους.

Έ ν Ελβετία «ή Σύγκοινος,» ‘Εταιρία πρός 
ύπεράσπισιν τοϋ δικαιώματος τής γυναικός, 
προοδεύει γιγαντιαίοις βήμασι. Φαίνεται δ’ δτι 
τό παράδειγμα του S chw y tz , Ινθα αί γυ
ναίκες άπέκτησαν τό πολιτικόν δικαίωμα, εύ*- 
ρήσει μιμητάς είς πλείστους Νομούς τής 
Δημοκρατικής ’Ελβετίας.

Έν τη~ Αμερική ώσαύτως μεγίστη δρα- 
στηριότης καταβα'λλεται οπως έπιτευχθη~ τό 
δικαίωμα τοΰτο είς εύρυνέρας διαστάσεις καί 
παρά πλείστων δημοκρατικών πολιτειών.

Έ ν Βενετία νέα έφημερίς «/« D onna» 
Ικδίδοται ύπέρ τής βελτιώσεως καί άνυψώ- 
σεως τοΰ ώραίου φύλου τής ’Ιταλίας Ιχου- 
σα άρχήν «Ανατροφή και έργασία» (E du
ca tion  et T ravail).

Έ ν ‘Ρώμη ή δεσποσύνη Βιργινία Σκαρ- 
πελλίνη άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοΰ Μετε
ωρολογικού τοϋ Καπιτωλίου σταθμοϋ- έν Νεα- 
πόλει είς 14 θέσεις τηλεγραφικάς εύρέθη- 
σαν άξιαι 21 γυναΓκες, καταθέσασαι τάς έ- 
ξετάσεις· έν καιρω δ’άνέσεως, δύνανται αύ- . 
ται ?να έπασχολώνται καί είς έργόχειρα παρά 
τό συνεχές έκάστω τηλεγραφείω έργοστάσιον 
ώσαύτως δύο δεσποινίδες, ’Αμαλία ‘Ριέλο καί 
Έμμα Βαλδίνη, άνέπτυξαν σπουδαίας παρα
τηρήσεις έπί τών βροχομετρικών σταθμών 
του Αούγκου καί Μοντεκκίου.

Έν ΓαλΛία είς πλείστους δήμους, έωσοϋ 
νομιμοποιηθή ή παραδοχή τής γυναικός είς 
τά τής πολιτείας, καταβάλλονται πλεΓσται 
προσπάθειαι πρός άναθεώρησιν τοϋ ΙΙολιτι- 
κοΰ κώδηκος, τό δέ περίεργον έν τω κόλπιρ 
τής Βερσαλλιανής έθνοσυνελεύσεως συνεζη- 
τήθη μεταςύ ετέρων καί το δικαίωμα τοϋ 
έξασκείν διπλήν ψήφον οί Ιγγαμοι, οί δ Ί -  
χοντες δύο ή τρία τέκνα τριπλήν.

(Αποσπάσματα τής σπουδαίας τών Παρι
σίων Έφημερίδος «Π A venir d es  F em m es» )

ΑΑΚΙΑ.
Φωξάνιον 24 Αύγούστου.

Πόλις εδρεΐα, δδοί δπωσοΰν ευρυ&μ,οι, οίκίαι 
λιθόκτιστοι ή κεραμόκτιστοι- ναοί πάμπολλοι-

κήποι δλίγοι, ίδίως δ’ δ δημόσιος κήπος, δ κα
λούμενος «rοΰ ‘Αγίου Ίωάννου» διότι όπισθεν 
κεΐται δ ομώνυμος Ναδς τής πόλεως, ένθα υ- 
ψοΰται άντί κωδωνοστασίου τδ πυροσκοπεΐον. «ιΟ 
Αγιος 'Ιωάννης·* ανήκε ttq εδαγεστάτίβ καί με- 
γαλοπρεπεΐ Μονή «της Αγίας Αναστασίας» Ιςω 
τής Θεσσαλονίκης· παρέκει κελαρίζει ωραία βρύ- 
οις ρέουσα ναμα δροσόρρυτον καί διαυγές· παρα- 
κατιδ; πρδς δυσμάς κεΐται τδ Μετόχίον τοΰ 
θεοβάδιστου Σινα «ό "Αγιος Νιχόλαος». ’Αρχαία, 
αξιοθέατα καί χλοηφόρα ίερά μνημεία- έντδς 
τοΰ Ναοΰ τοΰ ‘Αγίου Ίωάννου υπάρχει πετρο- 
λάξευτος ή τής Παρθενομήτορος είκών, σπουδαίας 
μέν πλήν οδχί καί τελείας τέχνης εργον.

Ήτο ν'υ£ ήδη δπότε είσήλθον είς τδν κήπον 
τδ ώραΐον φΰλον τότε μόλις συνηθροίζετο' τδ δ’ 
άνδρικδν ήκολουθει κατόπιν αδτοΰ δίκην άγέλης... 
Ά  ! ίδοΰ μελανειμονοΰσα, βοώπις καί μελανόφθαλ- 
μος κόρη ! είν’ έστιάς τοΰ περίφημου τής Ά γα- 
πίας πέραν τοΰ Ίασίου Παρθενώνος, πέλεια ίερά 
τοΰ ίεροΰ έκείνου άλσους, λειποτακτήσασα ώς 
καί Ιτεραι πλεΐσται μονα/αί άπδ πλεΐστα ίερά 
Παρθενοτροφεΐα Ινεκα τής άθλιας διαίτης καί 
τής μεγίστης τών άναγκαίων έλλειψεως άπδ τής 
συλήσεως τών εισοδημάτων τφ 1863ψ.

Τά όμματα πάντων έστράφησαν πρδς τήν με- 
λάνόπεπλον- περίεργον! τδ μελαν έχει έλκυστικόν. 
άλλως, ήξιζε τδν κόπον- ήτον άγαλμα Πραξι- 
τέλειον, τή μόνη διαφορά, δτι τδ Ιξωτερικδν, 
έκτδς τοΰ σεληνοφεγγοΰς προσώπου καί τών 
λευκοτάτων χειρών, ήν λελαξευμένον έπί έβένου 
ή μαυρου μαρμάρου. ‘Ο περίπατος άνεζωογο- 
νήθη· ή συνδιάλε&ς ένεψυχώθη’ νέα τινά πρό
σωπα μελανειμονοΰντα διακρίνονταί- είσι χατο- 
λιχοί τινες ιερείς προπαγανδιοταί* πρόκειται περ} 
προσηλυτισμοΰ ‘Εβραίου καί ‘Εβρα'ίδος Ιν Φω- 
ίανίφ- άλλά καί ’Αρμένιός τις άρχιθύτης πρδς 
έγκαινιασμδν ναοΰ τίνος Άρμενικοΰ άφίχθη έκεΐ. 
Μόνον τήν ‘Ελληνίδα γλώσσαν δέν ήκουσα, ένώ 
άλλοτε ή γλώσσα αδτη, καί έν οίκογενείαις, καί 
έν συναναστροφαΐς καί έν τοΐς ναοΐς έπρώτευεν. 
Ή έποχή έκείνη παρήλθεν άλλ’ ανεπιστρεπτί;

Έίήλθον τοΰ κήπου μετά τινα πολιτικδν μετά 
τοΰ πρφην Νομάρχον διάλογον, καί κατακλινθείς 
ένωρίς ήγέρθην άπδ πρωίας ΐν’ άναμνησθώ τών 
είς τά Περίοικα τοΰ Φωςανίου άμπελοφύτων 
κωμών, πολιχνών, εδαγών άμφοτέρων τών φυ
λών Μονών, 3ς οί ένδιαιιώμενοι δίκην ευλάλων 
τρυγόνων καί χελιδόνων κατψκουν πρδ άμνη- 
μονεύτιυν έτών. Έκεΐ πλησίον κεΐται κα! τδ 
περίφημον διά τοί>ς οίνους Όδοβέστιον, ώς τό 
Δραγααάνιον έν τφ ”Ολτψ.

Τδ Φωςάνιον άλλοτε άκμάζον ήδη βαίνει είς 
παρακμήν φόροι δυσβάστακτοι- δαπάναι πολλαί 
τε καί μεγάλαι- έμπόριον περιωρισμένον γεωρ
γική καί άμπελουργική, οδχί ώς άλλοτε άφθονοι, 
έπήνεγκον μαρασμόν. ‘Η αγορά τή  Κυριαχή, 
ένώ ουτε οί Διαμαρτυρόμενοι αότοί έπιτρέπουσιν 
άγοράν κατ’ αδτήν τήν ημέραν πλήν μήπως είς 
Φωξάνιον μόνον ; είς πλείστας πόλεις τής Δα
κίας τδ τοιοΰτον συμβαίνει- ή δέ Κυβέρνησις α
νέχεται τήν τοιαύτην τοΰ νόμου καταπάτησιν- ι
κανά ομως άλλοτε περί τουτου έγράψαμεν καί 
έν ρωμουνική διαλέκτω.

Τδ Φωζάνιον έχει περίπου τρισχιλίας οικίας 
έκτεταμένας, κατοίκους δέ άναβαίνοντας είς δισμυ- 
ρίους- άπδ τοΰ 63 όπάρχει καί Έφετεΐον διά 
τέσσαρας Νομούς γειτονικούς- ιστορική πόλις, 
διηρημένη είς δυο μέχρι τής ένώσεως τών ‘Η
γεμονιών, ών ύπήρχεν ή δροθετική γραμμή. 
Πλεΐσται αριστοκρατικοί οίκογένειαι Μολδοβλα- 
χικαί διεκρίθησαν καί μέχρι τοΰδε έν Φωξανίω. 
Γυμνάσιον ύφίσταται πρδ πολλοΰ- ήδη δέ κτίζεται 
καί θέατρον. ‘Η σιδηροδρομική ένωσις μετά τοΰ 
Γαλαζίου ή μετά τοΰ ‘Ι ημνίκου καί Βουζαίου 
ήθελον κωλυσει, κατ’ έμήν γνώμην, τήν παρακμήν 
τής πόλεως ταύτης. ’Ολίγοι οί Έλληνες έμειναν 
«υτόθι, καί διά τοΰτο ουτε πράκτωρ όφίσταται.

‘Ρήμνιχον Σ αρά ι 25 Αυγ. 1874.
Άστυ είς καλήν μέν θέσιν κείμενον, πλήν 

ύστερούμενον υδατος γλυκέος Ινεκα τών 
αλάτων, άτινα δ δμώνυμος ποταμός φέρει 
άπό τών γειτονικών άλατωρυχείων ή με
ταλλικών δρέων. Έ ν τω~ μέσω έγείρεται τό 
Σιναϊτικόν Μοναστήριον « ‘^ Παναγία του 
Σλάμ ‘Ρημνίχου»' άρχαΐον οικοδόμημα ά- 
νακαινισθέν έπί Καντακουζηνοϋ. Έ ν τν~ 
αίθούση τής ύποδοχής Ικειτο άνδριάς περί
φημος μαρμαρολάςευτος «δ Σαμψών καί δ 
Α ίωνο ‘Ο πρώτος, γίγας, κρατεΓ μεταξύ 
τών γιγαντείων σκελών του λέοντα φοβερόν, 
οδ άνοίγει τόν φάρυγγα καί διαρρήγνυσι 
ταΓς στιβαραΓς χερσί. ‘Ο άνδριάς ουτος, ύ- 
ποστάς φ&οράς καιρικάς, άνεπληρώθη ύπό 
τών £ώσσων διά γύψου- ήδη δέ, περίπαιγμα 
τών παίδων καταστάς, διότι έκεΓ μετεφέρ- 
θησαν τά ΣχολεΓα τής πόλεως, ώς καί τό 
ΔημαρχεΓον καί ετεραι άρχαί βραδύτερον, 
καλόν ήθελεν εΓσθαι ίνα δ νέος δήμαρχος 
Κ. Α. Μαρ^αριτέσκος έλάμβανε πρόνοιαν περί 
της διασώσεως τούτου.

Τό ‘Ρήμνικον καλλωπίζεται δλονέν- οί κά
τοικοι άριθμοΰνται 6 —  7 κισχίλιοι- έν αύτω" 
ώς καί είς τούς περίοικους δήμους δπάρ- 
χουσιν ίκανοί Έλληνες έκμιτθωταί καί κτη- 
ματίαι. ‘Ο μακαρίτης Ίω . Δημόπουλος έκεΓ 
έσχημάτισε περιουσίαν κολοσσαίαν- πλήν 
άπέθανε νεόνυμφος πέρυσιν εύεργετήσας 
πολλούς έκ ‘Ρημνίκου.... Ιλληνας. Είς τήν 
αίωνιοτητα άπεδήμησε συνοδεύσας τόν πρω
τότοκον καί δ μεσαΓος άδελφός Ν. Δημό
πουλος, καταλιπών ίκανάς ιΛσότητΛς φλωρίων 
είς ‘Ιερά καί φιλανθρωπικά καταστήματα- 
αΙωνία των ή μ ν ή μ η ! Κληρονόμος τής 
περιουσίας ταύτης Ιμεινεν ήδη δ τριτότοκος 
άδελφός Άνδρέας Δημόπουλος.

Είς τά πέρι£ κεΐνται δύο άρχαΓα Μο
ναστήρια ‘Ρουμελιώτικα: τό Βαβένιον , ού 
ήγούμενος δ λευκόθριξ Διονύσιος ΖητσαΓος, 
βίον Νεστόρειον φθάς καί Ιτι ζών έπί τών 
δρέων τής Βούδας, καί τό Δεοουλέστιον, ού 
δ Κυρίαρχης ένάρετος Κωνστάντιος Ίωαν- 
νίτης άπεβίωσε τω~ 64 έν Βραΐλα, βαρέως 
φέρων τήν δήμευσιν τών ‘Ελληνικών τού
των καθιδρυμάτων, ών τά πλεΓστα ήρει- 
πειώθησαν.

Τό ‘Ρήμνικον Ιχει δδούς εύρείας καί λι- 
θοστρώτους άπό τής δημαρχίας τοΰ Κ. 
θωμα Μπαγδάτη· έλπίζεται δέ ήδη δτι ό 
Κ. Μαργαριτέσκος, ίκανήν πεΓραν κεκτημένος, 
θέλει βαδίσει τήν αύτήν καί καλλιτέραν 
πορείαν πρός έξεύρεσιν πόρων μονίμων τοΰ 
Δημαρχείου καί κατά συνέπειαν καλλωπισμόν 
τοΰ άρχαίου τούτου άστεος" έπειδή δέ τά 
υδατα τής πόλεώς εϊσιν αλμυρά, άς φρον- 
τίση τήν μετακόμισεν δι’ ύδραγωγείων (a- 
peduce) λαμπροϋ υδατος καί μάλιστα άπό 
τοΰ Τοπλιτσενίου καί τών πλησιοχώρων ύ- 
ψιλόφων- ουτω δέ πως θέλει κληθή ευερ
γέτης τής πόλεως.

Βουζαϊον, 27 Αύγουστου.
Πλήν άλλ’ είσέλθωμεν είς ΒουζαΓον ή 

πόλις μακροτενής, δενδρόσκιος καί περιε- 
ζωσμένη διά κήπων, λειμώνων καί ένός 
περιφήμου ποτέ Ιλους, όπόθεν έσαγήνευον 
τούς καλλιτέρους ίχθΰς τοΰ ποταμείου 8- 
δατος. Δεξιά ή μακρά γέφυρα τοΰ δμωνύμου 
ποταμού, δςτις πολλάς ψυχάς α ιό ι -ρο ΐαψ εν  
έωσότου γεφυρωθή- άριστερά ή 'Επισχοιτη 
τοΰ Β ουζα ίου , τό εύρύτατον καί τετρά- 
πλευρον άρχαΓον ήγεμονικόν καθίδρυμα, Ινθα 
έπεσκόπησαν γεραροί καί εύπαίδευτοι έλ- 
ληνισταί Επίσκοποι, οιτινες καί Τυπογρα- 
φεΓον συνετήρουν καί Θεολογικόν Διδακτήριον, 
σωζόμενα μέχρι “οϋδε.

Έν τω~ μέσω τής πόλεως μικρός κιγχλι- 
δωτός κήπος, δςτις δέν χωρεΓ ούτε κδν τάς 
ω ρα ίας  τής πόλεως, μόλις περί άφάς λύχ
νων έξερχομένας είς περίπατον άντικρύ 
« ‘Ελληνική Σχολή» «ή Έ νω σ ις», ής διευ
θυντής δ Κ. Καβαδίας, οςτις δυστυχώς s- 
νόσει. Μαθηταί μέχρι τών τριάκοντα- δι
δάσκαλοι δύο καί εΐς δποδιευθυντής μετά 
τίνος ύπαλλήλου άποτελοΰσι τό προσωπικόν 
τής Σχολής, μόλις κατά Μάϊον καταρτισθεί- 
σης. Έπί τής κεντρικής δδοΰ ΚαφφενεΓον 
μεταποιούμενον δσονούπω είς Λέσχην.

Έκεί ό Ελληνισμός σπουδαιολογδΓ περί 
δημητριακών καρπών καί νέων τής ‘Ελ
λάδος. 'Έλληνες ούκ δλίγοι, έμποροι, έκ- 
μισθωταί καί άγροτικοί, ών τό αίσθημα 
άγνόν, φιλόμουσον πλήν δλοι άνεξαιρέτως 
παραπονούμενοι διά τήν μετάθεσιν τοΰ ποωην 
πράκτορός των είς Πλοέστιον- προύτίθεντο 
νά μοι δώσωσιν άναφοράν ύπέρ τής άνα- 
κλήσεώς του είς τόν Κ. Κλ. ‘Ραγκαβήν, 
δν πανταχοΰ ήκουσα είς δλας τάς άποκέν-

τρους ταύτας Δακικάς πόλεις εύψημοΰμενον  
μόλις κατέπεισα τούτους οτι πρός τό παρόν 
εΓν άδύνατον, έπειδή ύποφέρει ή δπηρεαία, 
Ιπειτα άνάγκη μεγάλη πρός διευθέτησιν καί 
των του Πλοεστίου έλληνικών συμφερόντων, 
άτινα είχον έμπιστευ&ή είς υπάλληλον της 
Τοπιχης Κυβερνήσεως. Ή θέλησα νά γνω
ρίσω τόν νέον άςιόλογον πράκτορα, 8ν ήκουσα 
άπασχολούμενον καί έν τη~ πόλει περιφερό- 
μενον νύκτωρ καί μεθ’ ήμέραν πρός είίτπραςιν 
τών είσοδημάτων τοΰ Πρακτωρείου καί ά- 
ποφυλάκισιν τινών δπηκόων έκ τής ’Αστυ
νομίας.

ΈκεΓ άπήντησα καί τόν Κ. Γ Άργυρό- 
πουλύν, οςτις έπί πλεΓστα Ιτη άςηπρεπώς 
διηύθυνε τά πρακτωρεΐα Βουζαίου, Τελεορ- 
μανίου, Όλτου καί ‘Ρωμανατσίου, ήδη δέ 
ζη~ παρηγχωνισμένος δ βλαστός ουτος οί-. 
κογενείας άρχαίας άγωνιστοΰ εύπατρίδου, 
Ιχων μεθ’ έαυτοΰ καί τόν εύπαίδευτον Κ. 
Β. Άνδρονόπουλον, οςτις πρό έτών είχε 
διοργανίσει έξαίρετον σώμα ήθοποιών Ιλλή- 
νων είς τε τά Παρίστρια καί είς τά Παρα- 
πόντια μέχρι Ταυρίδος, ήδη δ’ έ-έδωκεν είς 
γλώσσαν άςιόλογον έν Βραΐλα τό σπουδαΓον 
δραμα τού Μοντεψιόρου.

Έντός μιας ήμέρας έγνώρισα πολλούς 
δμογενεΓς, οΤτινες προθύμως τόν δβολόν 
αυτών συνεισέφερον δπέρ τής συντηρήσεως 
τής Ελληνικής ταύτης Σχολής- Ιτεροι δέ 
συντηρούσι καί διδασκάλους χατ’ οίκον πρός 
έκπαίδευσιν άδελφών μικρών. Τό δέ περίερ
γον, οί μή τόσω εύπορούντες, ώς καί έν 
Ίσμαηλίω, Γεουργέβω κλπ. ούτοί είσιν οί 
μάλλον ΐνθερμοι ύπέρ τών πατρώων ζη- 
λωταί καί οί μάλλον τών πλουσίων προς- 
φέροντες διά τοιαΰτα φιλόμουσα καταστήματα.

Τήν έπαύριον αύτοσυστηθείς τυχαίως τψ 
νέω πράκτορι καί συνοδευθείς δπό τριών 
τεσσάρων δμογενών διηυθύνθην είς Πλοέστιον, 
Ινθα έγνώρισα τόν τοσούτω περιπόθητον 
είς τούς Βουζοϊάνους Κ. Θωμαν Πέτρου, 
καταγινόμενον ούχί ε ις  ε ισπράξεις , διότι 
άλλοι είσέπραξαν πρό αύτοΰ, μολονότι ούτε 
δπάρχουσι γνήσιοι "Ελληνες έν Πλοεστίφ, 
άλλ’ είς άπαντήσεις κατά Δημάρχου καί 
γενικοϋ είσπράκτορος κτλ. Τόν άφήκα θορυ- 
βούμενον καί διαμείνας κάκεΓ μίαν νύκτα ά- 
πήλθον είς τά ίδια, τυχών ώραίας θέσεως 
έν τη' άτμαμάξη καί μεταξύ συμπλέγματος 
δύο έπαφρ οδίτων Χαρίτων, 'Αγλαΐας καί 
θαλίας, διότι ή Ιτέρα μελανειμονούσα Δα- 
κίς, η  Ευφροσύνη, πρό πολλοϋ κατέλιπέ με 
λαβοΰσα τήν είς Βουκουρέστιον άγουσαν, 
δθι κάγώ μετά δίωρον άτμόδρομον Ιφθασα.

Θ. Α. Π ασ/ίόης. 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ 

'0  εχω ν άνάγκην Δ ιπλογραφίας ευ - 
μεθόδου, καί διδασκαλίας μεθοδικωτά- 
τη ς  καί βραχυχρονίου ^ ώ ν  γλω σσ ώ ν. 
Ε λλη ν ική ς , Γαλλικής, καί ’ Ιταλικής ά - 
π ο τα νθ ή τω  είς τή ν  Σ ύνταξιν τοΰ Δε- 
κεβάλου.

ANNUNCIU 
Doritori de a posseda instruc|ia 

methodica §i in forte scurt timp a 
limbelor: Ellena, antica moderna, 
Romana, Francesa §i Italiana se se 
adresseze la Redactia Decebalului.

Pentru studen|i de ambe sexe se 
afla instructor special de limba El
lena cu traducjia Romana sau Fran
cesa.

ANUNCIU

D irecpia  C assei de D epuneri, basat& pe ju rn a lu l on. C onsiliu  d e  
M in istri in ch e ia t in §edin{a d e  la  16  A ugust cu ren t, re la tiv  la  d a re a  
an trep rise i cl&direi lo ca lu lu i C asse i de D ep un eri, publica o a  doua 
lic ita^ iune pentru  acesto  sfir^it, q u are  va incepe de  la p rec iu l de 
doua-qleci §i doui 51 jum fitate sca^em ant din dev is .

A cesta  lic itap e  se va fine la  31 a le  cu ren te i luni A ugust, S am b ata , 
in lo ca lu l D irecfie i C asse i de D epuneri sub contro lu l C om issie i, quare  
p r iv eg h ez a  o p e ra f iile  C asse i seu a le  d e leg a tu lu i s6 u.

O fertele p ece tlu ite  q u a te  se vor depune la  aq u ea  § ed in ja  se  vor 
desch ide  la  o re le  1 postm erid iane .

Dup6 d esch id e re a  o ferte lo r nici o a lta  sup ra o ferta nu se va m ai 
prim i §i re su lta tu l va fi defin itiv asu p ra  aque lu ia  q u a re  va oferta sc a -  
cjem antul quel m ai m are .

In cas d e  a  nu se ivi nici un scaqlem ant peste  2 2 1/, sub dev is , 
an trep r isa  se  va aproba asupra personei ce a propus acest sca<J£mant.

Director: Ant. J .  Arion.
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