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ΑΑΕΛΦΙ2Μ02
ΤΩΝ ΛΑΩΝ 

Τ Η Σ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

FRATERNISATION

£>iSS P f iU P L E S  d ’O b I S N T

Κ Φ Η Μ Ε Ρ Ι 5  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  *->·. 
EKAiAOMENH ANA 1ΙΑΣΑΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ.

«Φημϊ πάντων άνοητότατα τά νυν έν τοΐς παρ' ί/μϊι/ τόποις γίγνεσθαι, τύ μη \ . 
χοινυινείν το θήλυ γένος ήμιν τώ τών άβρένων γένει».

<<ES γάο ίστε. ώ ’Έλλτινεί. δτι οι πλεΐστον διαιοέοε

ΜΕΘΕΞΙΣ
1ΌΓ ΩΡΑΙΟΓ ΦΤΛΟΤ 

Ε(Σ ΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

PARTICIPATION

DU BEAU SEXE AUX AFFAIBES D’ETAT

έπιτηδεύειν ανδρας γυναιξί ταύτά . . . . .  ώς Μ  παιδείας τε χαι τών άλλων δ,τι μάλιστα
Πλατ. Περί Γυναικών ’Αγωγής.

-Ε5 γάρ fats, ώ Έλληνες, δτι ο! πλεΐστον διαφέρετε τών άλλων άνθρώπων, τώ πρός τε «Ας θεούς εύσε^ώς χαί πρός τούς γονίΓ ό£  κ Γ ^ ^ ^ δ α  φιλοτίμως Ιχ«ν».

Πολιζαη χαι Άγρονομιχη εττοφις.
Τεσσαράκοντα χιλιάδες ανδράποδα 

ήλευθερώθησαν πέρυσι διά της έν Κί 
βα τών ‘Ρώσσων εκστρατείας, καί διά
ταγμα καταργήσεως της κτηνώδους άν- 
θρωπεμπορίας ό Χάν έςέδοτο, αναγκα
στείς υπό τοΰ στρατηγού Kauf'mann.

Διατί δμιος ή Δύναμις αυτη. φιλάν
θρωπος πρός ΙΙέρσας και Κιβιανούς, δέν 
έδείχθη τοιαύτη καί πρός τούς Κιρ-
κασιους, ους ήδύνατο νά αφήση εις
τά υψη καί τά άντρα τών Καυκασίων, 
μετά τήν κα&υπόταξίν τ ω ν ;

Στίφη τοιούτων ημιάγριων φυλών 
χατέχλυσαν τήν τάλαιναν Μοισίαν (Βουλ
γαρίαν), ήτις όντως «λεία Κιρκασιών» 
κατέστη εκτοτε* όρδαί ληστρικά» Ταρ- 
ταροκαυκάσιοι δίκην χειμάρρου κατα
πνίξου σιν ήδη τήν ώραίαν οιμοι! Θεσ
σαλίαν καί τήν Μακεδονίαν, ίσως δέ 
καί τήν ’Ήπειρον αύριον.

01 δέ προεστώτες τών πόλεων καί 
άστειον καί κωμών τής Θεσσαλίας διά 
τί δέν διαμαρτύρονται κατά τής κατα- 
πατήσεως «τ<ί>ν
» η χ ώ ν ,α δι' ώ ν  ύ&ετά·}ησαν τόν ΙΓί! 
α ίώ να  εις τούς κατακτητάς;

ΙΙοΰ ; Εΐς τόν δόξη καί τιμή πα- 
νηγϋρ'.σί)έντα προχθές Σουλτάνον. Είς 
τά Άνακτοβούλιατής Χριστιανικής Ευ
ρώπης, είς τόν Ευρωπαϊκήν Τύπον, 
εις τόν πεφωτισμένον τ^ς ’Αμερικής 
κόσμον.

Τοιαύτη ϊ ΐς  διαμαρτύρησις συντέ- 
τακται ήδη, καί ό εχο>ν σπινθήρα πα
τριωτισμού Γραικός άς· προσέλΟη εις 
τό Γραφεΐόν μας πρός υπογραφήν άλ
λως, ήμεις αυτοί δψόμε&α άργότερον, 
δτι αί συνέπειαι εσονται όλέ&ριοι διά 
τάς ομόρους Έλληνικάς Επαρχίας.

Είς ’Ανατολήν καί ‘Ελλάδα ή εσο
δεία προμηνύεται εφέτος καλλίστη, ά
φοΰ έπί τοσαύτα έτη τρομερά σιτοδεία 
έμάστισε τούς δυσμοίρους κατοίκους 
τής τελευταίας, τά πάνδεινα ύποστάν- 
τ α ς ; έν ’Αλγερία δμως άνεφάνη τό 
τρομερόν τών σπαρτών ί)έριστρον, ή 

άκρίς.
Ές Ευρώπης αναγγέλλονται πλεΐ- 

σται ζημίαν ού μόνον διά τά δημη
τριακά, άλλά χαί διά τά αμπελουργικά, 
Ιν τε τή  Γαλλία καί τή  Ιταλία <5̂  
καί έν αύτή τή ‘Ρωσσία είς πλεΐστα 
μέρη· ένώ δέ οί εχμισθωταί (areuda^i) 
καί οί ταλαίπωροι χωρικοί (|erani) τ ς̂· 
Δακ/ας ήλπιζον εφέτος εσοδείαν αφ
θονον, χάλαζα αστραπή βόλος καί αιχ
μηρά ώς ώόν περιστέρας χατέστρεψεν 
ένιαχοΰ τούς στάχεις τών σιτηρών εΐς 
άμφοτέρας τάς 'Επαρχίας.

Ιδού λοιπόν κατεστραμμένα» κατά 
τό πλεΐστον αί προσδοκίαι τών αγρονό
μων καί εφέτος, μολονότι περισσότε

ρον ενός κοιλοΰ δέν 
μ'.δή άφ έκάστου στρ
din fie-qu ire pogon)· τάλαινες χωρι- ολα̂ ς προφϋλβχήν 4φο>3ίαο6 χα1 πολιτιχδ{ 
χοί καί χωρίχαί , καί μάλιστα οίκ'ίγε- «ρατιωτιχώς. Αύτό τό Μαυροβούνιο» δέν εί-
νειάρχαι, οί'τινες έπωλήσατε καί τόν Ίαί τ1}ν r P°*uPT‘ov> φρούριον ισχυρόν, καί δ

' ■> , Q ‘Ηγεμών φρούραρχος μισθοδοτείται ύπό τής γνω-
χιτωνα σας προς αποτισιν τιον Βαρέων . . a ,  λ ,.,,,; = - - Γ , ,  .. . ' * , ,Λ ‘ I ι °τής Δυναμεως, χαι αμφοτεραι οιευθυνονται υπ
φόρων καί δασμών, ους σάς έπέβαλεν αύχής τής μισ9οδοτούοης, ΐνα έν κα-ρφ. εδίίετψ 
ή Κυβέρνησις! Τάλαινες αστο ί! οΓτινες ΧΡ7ΙσιίΑευ5σω,ιν ει’ί ™ν σκοπόν της. "Οσον ή ση-
a'j, , , „ μ*βία αυτών όψώ&η έν Εδρώπη, τοοοοτον ή
θαναγχασΒητβ νά έκποιησητε, οσοι οεν̂  τήί ιΕλλά8ος ήλαττώ&η) rp6 ΤΓα-ντων μ£τ, ^
εςεποιήσατε είσέτι, τάς γαίας έκείνας/ χελεοταίαν μεταπολίτευσιν.
άς ,,λό γφ  οίκτου δήί>εν“ ό Κογκαλνι-· -Ν,α'- Ψ̂κε, τήν τελευταιαν μεταπολίτευσήν, 

t , ν   ̂ ,  ̂ , , _ \ οιότι εκτοτε καί εως σήμερον ή ‘Ελλάς άπεκα-τσιανος χαι Σ-α σας «εδωρησεν» ενο): ' ; - , , „ ν .
* · ί τεστη  ανπ κ ε ιμ ενο ν  ελεε ινόν, μ  ολον δ τ ι εχ ε ι έν

TUpGCYjAOCTt ο ά ζ  STC(t)XyjGcj irpOGO)plVO)^ !| Α να το λή  τόν νοημονέστερον, τόν δρ α σ ιη ρ ιώ τερ ο ν

Δημοσίευόμεν σπουδαίαν έπίστολ^ν ■χαι TijV Μ·“λλον Επιχειρηματικόν λαόν· εχει εν 
* , λ ν , ,, , ‘ !σύντα·|μα, ήμπορεΐ νά είπη τις, ώς τό τοΰ Βελ-πολιτικου ανδρος εκ ΙΙαοισίων, ■ ■ \  , - , , ’ , , ,Γ 1 Τ10υι i£0t! ενψ ϊίς to οελγιον εφερε τους αγλαούς

,ος μάλα πολλά πλάγχθη“., . .
«Πολλών δ ανθρώπων ίδεν άστεα 

κ αί νόον εγνω ;ι εύχαριστοΰντες τούτψ,

καρποί;. 
ί>έσιν ει’ς

εί’ς τήν Ελλάδα εφερε τήν έλεεινήν 
εύρισκεται, ήτις δέν εχει όδοΰς πλήν 

έπιτηδείας διά τήν ληστείαν. Χα'ρις ομως εΐς τό 
 ̂ ‘Τπουργεΐον Δεληγεώργη τε'λος έλήφ&η μέτρον

Ol̂ wl λίαν εμβριΒώς άνελίττεί τα αί- ■ περί όδοττοιΐας·, μέτρα αληθή άν δέν τά ούδα-
τια τής κυβερνητικής έν ‘Ελλάδι κα- 
χεςίας.

Ιδού ή επιστολή.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
-Ί , --- .*

Αξιότιμε φίλε Κύριε ΙΙασχίδη 
Ιουνίου τη 12 π. 1874. ’&  Παρισίων.

Έχάρην άκρως ίδών σε Δημοσιογράφον μέ 
ήρεσε δέ τό τελευταϊον, τό χαί πραγματικόν(1). 
μέ κάμετε άνάμνησιν περί τών συναντήσεών μας 
Ιν τε Έλλάδι(2) καί έν Αΐγύπτψ χατά Κάϊρον(3), 
καί τέλος πέρυσιν έν Βιέννη κατά τόν καιρόν
τής Παγκοσμίου Έκθέσεως.........

Διά τής έφημερίδος σας προςπαθήσατε νά δια- 
δώσητε 5σον οίόν τε τήν πρός τόν ‘Ελληνισμόν 
αγάπην, νά ύπεκκαύσητε τό αίσθημα τοΰ πα
τριωτισμού παρά τοΐς άδυνάτοις καί τοΐς έν εύ- 
τυχίαις, δσοι είς τά έκεΐ παραδίδουν τη λήθη 
τήν πατρίδα.

Άλλά μέ ζητείς συμβουλάς καί κατάστρωσιν 
έπί τεμαχίου χάρτου τής λύσεως τοΰ ’Ανατολικού 
ζητήματος’ έννοεΐται, οτι ζητείς λύσιν άναφορι- 
κώς ώς πρός τόν ‘Ελληνισμόν, τό Πανελλήνιον.
Τό ζήτημα τοΰτο προεστρώσαμεν τψ 1821. Έως 
τότε έκοιμάτο, μ’ ολον δτι καί πρό τής εποχής 
ταύτης πα'λιν ήμεΐς απόπειρας ανεπιτυχείς έκά· 
μαμεν δίς κατά τόν άλλον αίώνα· μία ομως Δό- ή|χπορεΐ ν- εις τήν ‘Ελλάδα ενεκα τοΰ

μώσωσιν -οί δια'δοχ ί του αύτάτε καί είτι καλόν 
ά'λλο ή έποίησε ή έσχεδίασε καί δέν έπρόφθασε 
πραγματοποιήσαι- άλλά διατί εΐς τήν ‘Ελλάδα τό 
τόσον φιλελεύθερον σύνταγμα δέν εφερεν αγλαούς 
καρπούς ως έν Βελγίφ; διότι δέν το έκαπηλεύθησαν 
διά Νόμου περί εκλογής, δςτις άφαιρεΐ ο,τι τό 
Σύνταγμα έχορήγησεν.

ΕMtfMkUN ΖΗΤΗΜΑ-ΑΝΑΊIΙΛΙΚΟΝ
Παρίσιοι-αύθημερόν.

‘Ο λαός είναι κυρίαρχος, λέγει τό άρθρον 21· 
έ£ αύτοΰ άπορρέει πάσα έςουσία, τό δέ 70 άρθ. 
λέγει, δέν ήμπορεΐ δ υποψήφιος νά παρουσιασθή 
πλήν είς τήν έπαρχίαν του, άλλ’ οχι καί δπου 
άλλοΰ ώς έν Βελγίφ καί έν Γαλλί^ καί παντοΰ 
αλλού1 τούντεΰθεν περιήλθεν ή αντιπροσωπεία 
είς χεΐρας μικρών ραδιούργων οϊτινες κατ’ έπαρ- 
χίας τούς υποδεεστέρους τυραννοϋν ανηλεώς, πρό 
πάντων διά τών εισπράξεων τοΰ φόρου, καί τούς 
δπουργούς άνωτέρω διά τήν συνδρομήν ήν δί
δουν εΐς τάς έκλογάς, ας διά τοΰ φόβου καί τής 
βίας έκβάζουσι χάριν ουτινος τοΐς προσφέρει 
πλεΐστα· 60 — 70 εκατομμύρια sivat αί χα- 
θυοτερήσεις- χαί δμως οί είδότες όμολογοΰν δτι 
οί -/ωρικοί έπλήρωσαν περιπλέον, ένώ οί ένοι- 
κιασταί άπαλλάττονται ύπό τής Κυβερνήσεως 
άπό τά χρέη των λόγιρ άνεχείας, εΐς τροπον 
ώστε άο’ ενός έγύμνονον τόν λαόν, άφ’ ετέρου 
Ικλεπτον τήν Κυβέρνησιν.

Τόν λαόν εφερον είς φθίσιν. Γεωργία δέν

ναμις ένήργει καί τότε καί ένεργεϊ χαί ενεργήσει, 
άλλά σήμερον μόνον έφθάσαμεν νά εννοήσωμεν 
τήν σημασίαν τής ένεργείας έκείνης τής Δυνά- 
μεως τήν έννοήσαμεν άρά γ ε ! άν κρίνωμεν έί 
δσων διαδραματίζονται έν ‘Ελλάδι, άπεχομεν πολύ.

, ’Αλλά πρός λύσιν τούτου τοΰ ζητήματος άπο- 
δύονται δύο γιγάντειοι δυνάμεις έν Μέση καί 
ένδοτάτη ’Aoiof. Δύο άλλαι Δυνάμεις έν μέση 
Ευρώπη, πριν παρέλθη δεκαετία, θά ελθωσιν εΐς 
χεΐρας. ‘Ο άγών τών δύω τελευταίων πόσον 
νομίζεις δτι θά εξάσκηση έπιρροήν έπί τής λύ
σεως τοΰ πρώτου; κατ’ έμέ μεγάλην δ Κολοσ
σός τής Τουρκίας καταρρέει- αί δύο έπαρχίαι 
‘Ρουμανίας (Μολδο-βλαχίας) άφ’ ένός πρέπει νά 
θεωρηθώσιν ώς άποκεχωρισμεναι ήδη" άλλ’ άν 
καί κεχωρισμέναι, δέν εύρίσκονται έν μέσψ τριών 
αύτοκρατοριών, αί δποΐαι διεμοιράσαντο τήν Πο
λωνίαν; ‘Η Σερβία πρέπει νά θεωρηθη ώς έμ- 
προσθοφυλαχή τοΰ Πανσλαβισμού, έμπροσθοφυ-

κατηραμένου φορολογικού συστήματος, του ε
πιδεκτικού πάσης τυραννικής καταθλίψεως καί 
καταχρήσεως. Τό 102 άρθρον διατάττει οσον
ενεστι την οιανομην της έθνικής γης καί τήν

(1) ‘Η χι? . Μ αιον  1453— It 74.
(2) Τώ 1867—68, οπότε  ημην γ ς α μ μ α τ ιν ς  τώ ν ιν -  

γινεβτέρων t ν Ά& ήναις Κ υρ ιώ ν , τ ϊίς  ε ν π α ιά ε ν τ ο ν , εν- 
βεβονς xa l εΰ/ενοΰς Ι ί-α ς  Φωτεινής Μ ανρομ ιχ ά λη  ο ν -  
βης Ι ΐ\ ο ϊα τ α μ ϊν η ΐ μ ετά  τώ ν έν&ουβιωάών xai φ ίλο- 
π α τρ ίδ ω ν  Κ υρ ιώ ν : Βα.6. Ά ρτ ίμη , Π ην ιλόπη ί 'Ράλλη, 
Μ α ρ ία ; Ε. Ιε'/.ηγΜ>ργη, Κ -ης Κ ανάρη , Κ ·ας Κ υρ ίά -
MOV Χ/.7Γ.

(8) Τώ 1870.

έκχαθάριαιν τών έθνίκών χρεών εσω καί ε«ω, 
χαί δμως παρήλθον Ιτη δέκα καί ούδέν μέχρι 
τοΰδε έπράχθη- τά δε χρέη αντί νά έλαττωθά- 
σιν ίσως πλέον ή κατά 100 έκατομμύρια ηύξύν- 
θησαν ά’νευ τών τόκων. Όπου εθιξεν ή χειρ τής 
Κυβερνήσεως, μετά τήν μεταπολίτευσιν, τό παν 
έίηράνθη- δπου δέν εφθασεν, έκεΐ θάλλϊΐ. Διά 
τοΰτο άν εΐς αυτό τοΰτο τό διάστημα εγεινάν 

“ τινες πρόοδοι, έ'γειναν κατά τό «ό βοϋς την α- 
μαξαν»' δσάκις έ'γεινε λόγος περί τών σπουδαίων 
γενικών συμφερόντων ώς π. χ. περί σιδηροδρό
μων, τούς μεγαλειτέρους έχθρούς ή έπιχείρισις 
ευρεν έντός τής ‘Ελλάδος- δ σιδηρόδρομος τής 
Λαμίας δέν επεσε πλήν άπό τάς προσ^ολάς τών 
αντιπάλων τής Κυβερνήσεως, δέν είναι δυνατόν 
Ιν ύπουργεΐον νά ένεργήση έν ‘Ελλάδι τι καλόν 
καί πρός τό κοινόν συμφέρον, χωρίς οί τρεις ή 
δύο έκ τών έντός τών υπουργείων νά μή το- 
κρημνίσωσιν χαί τό τοιοΰτον είναι δυνατόν είς

έαν ό έκλογικος νομο; τών Βέλγων καί τών Γάλ
λων ητο και εΐς την ‘Ελλάδα έν ένεργεία! άςιον 
περιεργείας είναι, φίλε, δτι οί έχθροί τής Δη-, 
μοκρατιας και φίλοι τών προνομίυν εν Γαλλί^ 
τωρα έπροτειναν τροποποίησίν τινα άναφορικώς 
ως πρός τήν έχλογήν τών άντιπροσώπων εΐς τόν 

ι νέον έκλογικόν νόμον, άνάλογον μέ τήν τοϋ ‘Ελ- 
ληνικοΰ έκλογικοΰ νόμου, άλλά πολύ φιλελευ- 
θερωτέραν ώς πρός τήν περιφέρειαν τής έκλογής, 
αλλα πολεμεΓται σφ οδρώς. Θαύμασον τόν δαιμό- 

| νιον νοΰν τών μισελευθερων τοΰ Έλληνικοΰ Ιθ- 
! νους. Μάθε, φίλε, δτι σήμερον μία δεκαετηρίς 
έ£ωοευμ$νη άνωφελώς ή έπιβλαβώς ΐσοδυναμεΐ 
με ενα αιώνα χαί ετι πρός όπισθοδρομήσεως 
’Ερωτώ σε τφρα ή ‘Ελλάς απέναντι τών Κύρο)- 
παικών περιστάσεων ώς άνωτέρω εΓρηται, καί 
ακόμη άπέναντι τών άλλων έν ’Ανατολή ’Εθνι
κοτήτων ποιον πρόσωπον διαδραματίζει; Καί 
μονος είσαι άξιος νά λύσης τό ’Ανατολικόν ζή- 
τήμα, δσον άφοροΐ τήν ήμετέραν ‘Ελλάδα. 1) Άλλ’ 
δ, τι πρέπει νά μας προ£ενήση θαυμασμόν εΓναι, 
δτι ένφ ή έλευθεροτυπία έν ‘Ελλάδι εΐναι άκρα*· 
ολαι αί έφημερίδες άνε υ διακρίσεως δέν πραγ
ματεύονται πλήν περί προσωπικών, άλλ’ όχι περι 
πραγματικών ύποθέσεων καί ζητημάτων: αί μέν 
εΐσί Κουμουνδουρικαί, αί δέ Βουλγαρικοί, αί δέ 
τοΰ Ζαήμη· άλλαι τοΰ Δεληγεώργη. Διατί δέ» 
γίνονται διατριβαί άναφορικώς ώς πρός τά έλατ- 
τώματα τοΰ έκλογικοΰ τούτου νόμου περί τών 
δλεθρίων αποτελεσμάτων αύτών; κτλ. δέν υπάρ
χουν άνδρες ίκανοί;

Πιστεύω τουναντίον ! άλλά διατί σιγοΰν; Δυοΐν 
πάραιτητον η"αρεσκόίτάι είς τα γινόμενα, ινα- ο'ι 
αύτών, άτοπων δντων, άνατραπώσιν οί δρώντες 
ταΰτα- άλλ’ είναι άμαρτία διά τόν λαόν- εχων 
τις τό δργανον, τό ισχυρόν οργανον τής δημο
σιογραφίας, τόσψ Ιλεύθερον, νά μή ποιήται χρή- 
σιν αύτοΰ χάριν τοΰ έθνους, χάριν τοΰ Πανελ
ληνίου, καί νά μή δι’ αύτοΰ έκριζώσωσι τήν 
τυραννίαν τών μισελευθέρων καί τυράννων, αλλά 
τούς ανέχονται, πρός έκδίκησιν τρόπον Ttva κατά 
τοΰ λαοΰ!

Πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι κάτι ύποκούπτεται, 
καί δμως ούδέν χρυπτόν 3 μή φανερύν γενή- 
σεται, χατά τό θέσφατον ρήμα τοΰ ‘Ιεροΰ Ευαγ
γελίου. Παρέλειψα δέ νά σε κάμω μνείαν περ{ 
‘Επτανήσου, ήτις καί μέχρι τούδε εύρισκεται ά- 
ναφομοίωτος τή λοιπή ‘Ελλάδι.

Περατώ ώδε τόν λόγον. Τήν λύσιν τοΰ Ά - 
νατολικοΰ Ζητήματος έν μεγάλφ θά διαδραμα- 
τίσωσιν οί δύο πελώριοι γίγαντες, οιτινες καί 
άν συνέσφιγξαν διά γάμου τούς δεσμούς τής 
φιλίας των, δέν έγκυμονεΐ διά τοΰτο δλιγώτερον 
ή άντιζηλία καί δ ύποπτος φθόνος, ών τό τέλος 
έννοεΐται. Έν Εύρώπη πάλιν τρομερόν δράμα 
έτοιμ^ζεται άναποφεύκτως. Τά δέ αποτελέσματα 
εσονται ώς πρός τήν λύσιν τοΰ Άνατολικοΰ Ζη
τήματος εύνόητα διά τά μικρά Κράτη καί διά 
τά αποσπάσματα τοΰ καταρρέοντος κολοσσού τής 
’Ανατολής μ’ δλας δσας προσπαθείας καί άν 
λαμβάνη ή Άλβιώνη διά νά τήν έπι . . . . , 
Έν δέ τή τρικυμία αύτή τή μεγάλη τί ποιήσομεν 
ήμεΐς οί μάλλον ένδιαφερόμενοι, οί Έλληνες, τό 
Πανελλήνιον, δταν ή μικρά ‘Ελλάς, τό «/7ά στ ώ» 
τοΰτο τοΰ Πανελληνίου εύρίσκηται τοιοΰτον οίόν 
σοί το περιέγρι/ψα; Μένω μέ φιλικήν άφοσίωσιν.
. . . Δέν σοι έξέθεσα δλα διά νά σε αποθαρρύνω, 
άπαγε ! έγώ έχω δι ελ.πιδος, οτι ολ.α θέλουν 
δ ιορθω θώ  διότι είναι χαιρύς πλέον χαι 
ΤΟ ΣΤίΝΓΑΓΜΑ EJNAI 0X1 ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΝ.

* + *

τήν ‘Ελλάδα, έ'νεκα τοΰ δτι δ έκλογικος νόμος 
άφίνει εςω τής παρεμβολής δλου; τούς πεπαι
δευμένους, τούς ικανούς καί τούς τίμιους. Πόσα 
χαλά χαί αγαθά θά εΐχε τό έθνος είς θερισμόν,

‘// άαχ ΐα  χαι ή  Γραιχία. (ίΕ?2άς). 
Άναμφίρρηοτον οτι, της Δακίας υποτα- 

γίίσης vij ‘Ρώμη μετά τοσαύτας αίματηράς 
καί καταστρεπτικές μάχας καί δεχθείσης τέν

1) Ο εύγενής φίλος έννοεΐ τήν έπί χάρτου λύσιν, 
καί τοι καί ουτω πως ή λίσις προβληματική και 
δυσχερεστέρα καί αύτοΰ τοΰ γορδίου κομβου, δν 
μόνος ό Μ. Αλέξανδρος έκοψε.



Χριστιανισμόν ύπό τών Άποσχόλων τοϋ Βυ
ζαντίου, οί Τοποτηρηταί ή ‘Ηγεμόνες αύτής 
Τδρυσαν επί τών ζωγραφικών ορέων καί είς 
πολλάς πόλεις καί άστη καί άλση αυτής 
ιερούς ναούς ή Μονάς περιβλέπτους, ‘Ιεράς 
Σκήτας ή ‘Ησυχαστήρια, κατά μίμησιν τών 
έν τή πάλαι καί νέα ‘Ρώμη τοιούτων.

Τότε βεβαίως δ "Ελλην ή ό Γραικός, ών 
άνεξάοτητος, εύπορος Seal άτρόμητοο καί έν 
αύτη τή' κατακτηθείση χώρα του, διότι 6 
‘Ρωμαίος έβαπτίσθη Έ λλην καί δ Μέγας 
Κωνσταντίνος έοείχθη νέος Μέγας ’Αλέξαν
δρος ώς πρός τήν μεγάλην της συγχωνεύ- 
σεως πάντων τών ύπ’ αύτόν εθνών ιδέαν* 
τότε, λέγω , ό κάτοικος τής ήρωϊκής τοΰ 
Πύρρου γης, ή ό ώκύπους τοΰ Όλυμπου 
στρατιώτης, ή ό μέγας τής μεγάλης τοΰ 
Φιλίππου χώρας πολίτης, καί ό Θράξ καί δ 
Μοισός, άλλά καί ό *Ιων ή Δώρος ή Αί
ολος, ό Χριστιανός Έλλην τής Ελλάδος καί 
’Ανατολής δέν είχεν ανάγκην Τνα καταφυγή 
είς ξένας χώρας προς ζήτησιν άσυλου, έκ 
τός τών έμπορευομένων πρό άμνημονεύτων 
έτών εις τά ίίαραζόφεια καί ΓΙαρίστρια, είς 
τά Παραρρήνεια καί Παριβήρεια καί ΓΙαρα- 
τορ^ήνεια ρ.έρη, ών αί πλείσται πόλεις Έ λ- 
ληνίδος καταγωγής καί φωνής καλούνται καί 
ϊίσιν, άλλ’ 2ζη είς τήν πεφιλημένην πατρίδα 
του, ευχαριστούμενος καί ευχαριστών τον 
Τροφοδότην έν Τριάδι θ εόν εί δε καί δ τής 
Ά σίας κάτοικος ήχμαλωτίσθη πολύ' πρότε- 

• ρον ή δ τής ‘Ρωμυλίας δορυάλωτος οίμοί! 
πβσών, μεθ’ δλα ταΰτα βλέπων είσέτι τοΰ 
Σταυρού τό τρόπαιον κυματίων έπί τών τής 
‘Επταλόφου καί ‘Επταπυργίου φρουρίων κα'. 
έπάλξεων, τό δέ σκήπτρον τών Χριστιανών 
Αΰτοκρατόρων σειόμενον είσέτι κατά τών τής 
Πίστεως καί Πατρίδος πολεμίων, κατέφευγεν 
έκεί καί ευρισκεν αναψυχήν, βάλσαμον, παρα 
μυθίαν.

Ά λλ ’ άφοΰ, φ ε ΰ ! άνακτες χαί δοϋκες,
η τ η η — —« 1  «βΛ Μ Κ ΐίΤ '.τ '·»· ITT, λ ί *1 . if Α() /—

τιδες, παρθένοι κα! νύμφαι — "Ελληνες γ.α\ 
‘‘Ε λ ίψ ΐδ ε ς—υπερασπιζόμενοι τά Πάτρια καί 
τήν πόλιν τών Κωνσταντίνων, επεσον κατά 
τήν άποφράδα τής 29-ης Μαΐου τοΰ 1453, 
τά ναυάγια τοΰ ‘Ελληνισμού άδοντα λιγυρώς 
τό «*Επταλόφου όράων ττολίων κλέος, ου 
οα.ς Ά νάοοης*  « lid ' οΊσα.ν στυγερήν, ψρίττζ 
βαρυστενύχω ν» ζαλίμπλαγχτα  καί Ινδεν κα 
κείθεν περιπλανώμενα είς τούς Δεχα,εζ τΐ ς  
υδρογείου ούρανοσφαίρας ανέμους, κατέφυγον 
οίμοι! καί έν ‘Ρωσσία καί έν Αύστρία καί 
έν Ιταλία, εκτός τών λοιπών τής Ευρώπης 
καί ’Αμερικής τόπων— καί μάλιστα έν Δχ- 
κία, άφότου ό κατ’ άρχάς εύσεβής ‘Ράδος 
Νέγρος εφερεν ώδε, μετά πολλάς παρακλή
σεις, τόν Πελοπονήσιον Πατριάρχην τής Κων- 
σιαντινοπόλεως Νήφωνα, ον ό Βαγιαζήτ Β! 
διά το θαρραλέον τών φρονημάτων του εί- 
χεν άπαγαγεΐν είς φυλακήν τής Άδριανοο- 
πόλεως, περί τό 1480 πρός διόρθωσιν τών 
τυπικών καί κανονικών τής μετεώρου καί τότε 
ως καί νΰν ’Εκκλησίας τοΰ τόπου ενεκα τών 
αιρετικών ΓΙροπαγανδών.

Τοΰ Μεγάλου τούτου Νήψωνος τό πολί
τευμα είναι γνωστόν είς τούς ιθαγενείς· τό 
ο’ εύπαρρησίχστον αύτοΰ κατά τοΰ ‘Ράδου ‘Η- 
γεμόνος καί άκράοαντον είς τάς πεποιθή
σεις του άφήκαν έποχήν είς τά χρονικά τής 
Δακίας, οΤαν ό Μέγας Προφήτης καί Πρό 
ορομος κατά τοΰ ‘Ηρώδου έν Ίουδαία, δ Με
γας Χρυσόστομος κατά τής Ευδοξίας έν βυ- 
ζαντίω, ό Μ. Άβέρκιος κατά Θεοδοσίου έν 
Μεοιολανοις καί λοιποί ζηλωταί τής εύσε 
ββίας καί τής άληθείας ύπέρμαχοι εναντίον 
τών έστεμμένων κεφαλών, ους είθε νά έμι- 
μοϋντο καί οι σεβαστοί τής ’Ανατολής ση
μερινοί μας Κληρικοί.

Έκτοτε ουν καί μάλιστα άπό τοΰ συνετοΰ 
ήγεμόνος Νεάγκοε Βασσαράβα, τοΰ ίδρυτοϋ 
τής νέας ‘Αγίας Σοφίας έν Άρτζεσίφ, χρο
νολογείται η άφιερωσις πλείστων Μοναστη- 
ρίων τής Δακίας εις τούς ιερούς έκείνους Τό
πους, ους δέν κατέστρεψαν μέν οί Καλίφαι

καί Σουλτάνοι, άλλ’ ούχ ήττον έσύλησαν οι 
κατά καιρούς Μαμελοΰκοι και ετεροι τυραν
νικοί Τοπάρχαι.

Τήν διατήρησή λοιπόν τών ιερών τούτων 
Γαιών, έν αίς έγεννήθησαν ή θεοτύχος, ό 
Π ρόδρομος , καί αύτός δ θεάνθρω πος, καί 
έν αις τοσάΰτα στίφη Μαρτύρων ασμένως 
το αιμα αύτών ύπέρ τοϋ έν Τριάδι Θεοΰ καί 
τών πατρίων έξέχεαν, οι κατά καιρούς ευσε
βείς ‘Ηγεμόνες καί χριστώνυμοι προύχοντες 
Δακίας, Σερβίας, ‘Ρωσσίας προνοήσαντες α
φιέρωσαν πλείστας Μονάς μετά τών κτημα
τιών αύτών είς τούς ‘Αγίους έκείνους τό
πους.

’Εκτός δμως τής άφιερώσεως ίερά τινα 
καθιδρύματα έθεμελιώθησαν καί διετηροΰντο 
άπό τών ιδρώτων κληρικών ή λαϊκών τής 
Γραικίας, ώς «ό Άγιος Ιωάννης, δ Άγιος 
Νικόλαος τοΰ Σινά έν Γαλαζίω, ή Μονή τής 
Σταυρουπόλεως» καί ετερα- ούχ ήττον δέ 
καί πλείστα ές αύτών άναγράφουσιν ώς ευερ- 
γέτας ή οωρητάς ού μόνον ‘Ηγεμόνας καί 
αύλικούς, άλλά καί ίδιώτας ή ξένους άδια- 
φόρως, ώς τό. Βουζόϊον τών ‘Ιερών Μετε
ώρων, τά Πλ,αταρέστιον καί ετερα, άν δέν 
λανθάνω γράφων άπό μνήμης· έ’νια δέ τού
των έδωρήθησαν χάριν θυσιών καί ευγνω
μοσύνης, ώς- το Ράδου Βόοα είς τήν Μ. 
τών Ίβήρων διά τήν έκεί διάσωσιν καί πο
λυετή φιλοξενίαν τοϋ ήγεμονόπαιοος ‘Ράδου, 
δςτις έπηπειλείτο ύπό τών δυναστών κτλ. 
ή Βυζαντία εν Μολδαυΐα είς τήν Άί)ωΐτι- 
δα Μονήν τοΰ Γρηγορίου Ινεκα τοϋ πατρός

γύριον είς δλους τούς έν ανάγκη όντας πο
λιτικούς, Διοικητικούς, δικαστικούς άλλά καί 
στρατιωτικούς κλάδους. Οι «ο’αρπαγές» τοΰ 
πλούτου τούτου , τί εκαμον καί πώς εχρή- 
σαντο τοΰ «αναπαλλοτρίωτου καί ίεροΰ τού
του θησαυρού,» ον ένεπιστεύσαντο οί κλη
ρονόμο t τών μακαρίων έκείνων άνδρών έν 
χερσιν υπουργών, ώς αντικαταστατών τών 
‘Ηγουμένων Γραικών;

Τί Ικαμον!— ’Ερωτηθήτωσαν οί προεστώ- 
τες καί κληρικοί τών δημευθεισών Μονών :

Α ! ‘Η αξιοπρέπεια τών Εύκτηρίων οίκων 
ούδαμοΰ σχεδόν τηρείται επί πλέον.

Β ! Τά μνημόσυνα καί τά ελέη ύπέρ τών 
άεμνήστων Κτιτόρων έκόπησαν. Άρχιερατι- 
καί λειτουργίαι καί στρατιωτικοί παρατάξεις 
ύπέρ τής μνήμης τών άειμνήστων θεμελιω
τών τοΰ Κράτους τούτου πρό πολλοΰ δέν 
έτελέσθησαν προικώα δωρήματα καί άγα- 
θοεργήματα ούδαμώς ακούονται.

I ’ ! Είς Φιλολογικά κα! θεολογικά πονή
ματα τών Κληρικών ή τών Δημοσιογράφων 
τοϋ τόπου ούδ' οβολός δίδοται* είς ανέστιους 
και άπορους ή ταλαίπωρους πολίτας ούδέν 
άγαθοέργημα γίνεται. Ή μήπως ύπάρχουσιν 
ένταΰθα κάν Σύλλογοι Φιλανθρο^πικοί, ή ‘Ε- 
ταιρειαι Φιλολογικά!, ή ’Αδελφότητες δη
μοσιογράφων έντοπίων, ή Κομητέτα εύ- 
ποιΐας καί έλέους;

Οίμοι! χώρα φιλόξενε καί γενναία, οίμοι! 
εύκλεής τών Δακών Πατρίς, πώς κατήντη- 
σας λεία Μυσών καί Ινιρχασίων! Οίμοι! ή- 
ρωοτρόφε Δακία, τοΰ Δεκεβάλου, Νεάγκοε

αύτής ’Ιωακείμ, διότι ουτος άνηγορεύί}η εύ- Βραγκοβάνου Γή! ποίους Άβδηρίτας καί
άλλοπροσάλλους τινάς ύιούς, σπαταλώντας 
άναίδην τά δημόσια, έκτρέφεις καί έν τοίς 
κόλποις σου κατέχεις;

’Εγέρθητε ίεραί σκιαί τών Μεγάλων ‘Ηγε
μόνων, Στεφάνου τού άνδρείου, Μήρτσεα τοΰ

εργέτης τοΰ τόπου, έξαγοράσας ίοίω χρυ- 
σίω καί διά δανείων πλείστους αιχμαλώτους 
τοΰ τόπου.

Τά ‘Ηγεμονικά Χρυσόβουλλα καί Λωρη- 
τ ή ο ια  μονονουχί λαλοΰσιν ινα μή έπίκαλε
σθώμεν τάς μαρτυρίας καί τών άγαν μισελ- ^β'ρομητοο, Μιχαήλ τοΰ I ενναίου, Βραγκο- 
λήνων τοΰ τόπου ιστορικών. *βάνου τοΰ ’Εθνομάρτυρας καί τοσούτων άλ-

’ Λ 111 .a .--. ftpat:
‘Η Κυβέρνησις τοΰ ‘Ηγεμόνος Τίάιρόλου

έπ! τοΰ μεγαλεπηβόλου πρωθυπουργού Ίω . 
Βρατιάνου εΤχεν ύποσχεθή, £;ι ή πρώτη 
αυτής μέριμνα ^σται ή ειρηνική και συμ
βιβαστική λύσις τοϋ Ζητήματος τ)ύτου.

Διατί ή διαδεχθείσα τόν Κ. Βρατιάνον 
Κυβέρνησις δεν εςηκολούθησε χαράττουσα 
την αύτήν όδον ώς προς τό Ζήτημα τοΰτο;

Πώς ανέχονται Τνα κατατ:ατώνται άσυ- 
στό/Μς at ύ'στατοι θελήσεις καί διαθέσεις τών 
ευσεβών ‘Ηγεμόνων, τών μεγάλων υπουρ
γών καί Μπάνων τής Μολδοβλαχίας, τών 
φιλοχρίστων δωρητών καί Προσκυνητών τοΰ

λων _άνδρών οντ(«ί tspro-/, ιιττινες υιι,ερ ορ- 
θοοοξίας έπά7Λ.Γσατε καί φόβητρα τών δυσ- 
θέων είς αιώνας έδϊίχθητε!

Έξυπνήσατε, μακάριοι ψυχαί Μητροπο
λιτών καί έναρέτων τής Δακίας άνδρών, οΤ- 
τινες πάντοτε κα! πάνταχοΰ συνασπισμόν 
τών τής Ανατολής φυλών « έκηρύξατε καί 
τω ήρωικω υμών θανάτω ένδόξως έπε- 
σφραγίσατε!

1\αι.α*.εια^θ/  ̂».ε εις την γενετειραν ‘Υ*μων 
Πατρίδα, Τνα ϊ3ητε «οποία εκνομα κα! άν 
τιχριστιανικά διαπράττονται,» ένώ υμείς δι’ 
άρών, επιτιμίων κα! βαρέων αναθεμάτων ώς 
διά κλοιών τούς έπιζώντας έδεσμεύσατε, έάν

ίθνους τούτου, οΤτινες ενεγράφησαν χρυσοίς [ ̂ ^Ρϊ>:κλινωσιν ή έςοκείλωσι τοΰ ίερου, ο-
περ έχαράξατε, ΙΙρογράμματος.

Ά λ λ ’ έλπίσωμεν, δ’τι έλεύσεταί ποθ’ «ή- 
μαρ φαεινόν» καθ’3 όψονται καί ούτοι «είς 
Ον έξεκέντησαν.

θ. Α. Πασγίδτς.
/  —--------- —— \
Τα Σχειιχά Φιρμά,νια. χα). χάττι σερίψια. ΰ~ερ 

ισοτιμίας, Ιαοττολιτείας χαι ϊοαργία,ς τών 
’Λνατολιχών λ,αών

Πολλοί ένόμισαν δτι, δσα έγράψαμεν προ- 
χθες περί τής προσκλήσεως οΐουδήποτε άξιου 
άνορος είς «τάς ΙΙολιτικάς, Διοικητικάς καί 
Στρατιωτικάς άρχάς» του Οθωμανικού Κρά 
τους, είσίν έκτακτα καί ούχί έννομα καί δί
καια και από τοΰ στόματος τών ίδίων Σουλ
τάνων καί Βεζυρών άπαγγελθέντα καί ύπο 
σχβθεντα. Ιδού ποΰ βασιζόμεθα :

Α ! Είς τό 1 ανζιμάτιον τοΰ Σουλτάν Μετ- 
ζήτ, δπερ άνεγνώσθη είς Γκιούλ-Χανε τω 
1839, Νοεμ. 3.

Β! Είς το «Χάττι Χουμαγιούν» τού 1856. 
I !  Είς τό « ‘Υπόμνημα τού Φουάτ; « οπερ

γράμμασιν είς τάς αιωνίους τής Ούρανίου 
Ιστορίας οελτους διά τήν τοιαύτην αύτών 
άφιέρωσιν;

Δεν αρνούμείΐα ότι πλ-ίσται καταχρήσεις, 
πλείστοι λυμεώνες, πάμπολλοι βεβηλώσεις 
καί σφετερισμοί έγένοντο άπό μέρους Σατα
νικών μάλλον ή Χριστιανικών όργάνμν, ούχ 
ηττον δμως οί θεοσεβείς  Δακορωμοΰνοι δ- 
μολογοΰσι διαρρήδην διαπυνθανόμενοι:

Α ! Είς τί Ιχρησίμευσεν ή δήρ,ευσις καί 
συλησις τών Γραικικών Μοναστηρίων;

Β ! Είς τί ωφέλησε το δημόσιον δ έπέ- 
κεινα τοΰ «ενός καί ήμίσεως εκατομμυρίου» 
Ολλανδικών ξένος θησαυρός, άφοΰ ούτε ή 
κατάστασις τοΰ ίθαγένοΰς Κλήρου έβελτιώ- 
θη, ουτε «ή φιλολογία καί αρχαιολογία» τής 
Δακίας έκ τούτου έπηυξύνθη, άλλ’ ούτε νέα 
τις Ακαδημία Γραμμάτων προσετέθη;

Γ ! Ποια τά άγαθοεργήματα είς πτωχάς 
άριστοκρατικάς οίκογενείας, άφοΰ τά θυγά- 
τρια αύτών καταντώ σι ν Τνα ζήσωσι βίον ε
ταιρικόν, έλλείψει πόρων βιωτικών ;

ΙΙολλοί κατηγοροΰσι τούς Γραικούς Κλη
ρικού, ώς καταχραστας, αλλά τούλάχιστον εστάλη είς τήν Βασίλισσαν τής ’Αγγλίας τώ
ούτοι διετήρουν πέριξ τών Μονών πτωχάς 
οίκογενείας, συνετήρουν άξιοπρεπώς. τόν έγ
γαμον κλήρον εως τού κανδηλάπτου, έπλή- 
ρονον άδρώς τούς δημοσιογράφος, δικηγόρος 
καί δικηγορίσκου:, έμοίραζον αφειδώς τό άα·

1807, Φεβ. 18 
Δ! Είς τόν «λόγον τοϋ Σουλτάν Ά ζήζ» 

έπί τη συστάσει τοΰ Συμβουλίου τής Έ πι- 
κρατείας καί τοΰ Άνωτάτου Συμβουλίου τής 
Δικαιοσύνης τω 1868 Μαίου 10 .

ΙΙαροιλΐίΰομεν ετερα συσχετιχά χολ 
συν υποσχετικά έγγραφα.

«Α( σκέψεις, α ί  άποισχολήσασαι ά- 
‘ ποκλειστικώς το πνεύμα ήμών άπό 
«τής έπί τού θρόνου αίσιας ήμών ά- 
«ναβάσεως υπήρξαν ή βελτίωσις. . , . 
«καί ή άνα/.ουφισις τών λαών.»

«Οί θεσμοί ούτοι πρ έπε ι πρό ~άν- 
« τ ω ν  νά  τ ε ίνω σ ιν  ε ι ς . . .  τάς εγγυή - 
«σ ε ις , αί'τινες βεβαιοΰσι τοίς υπηχόοις· 
«ή μ ώ ν  πλήρη ασφάλειαν ^ωής, τ ιμής 
«χαι περιουσίας (Τ α νζ ιμ άτ).»

«Οί άναγχαΐοι χάνονισμοι «περί τοΰ 
«τρόπου τής παραδοχής·» εις τάς τά- 
« ;εις τού στρατού «τών μή Μουσουλ- 
«μάνων^ υπηκόων θέλει συνταχθή καί 
«δημοσιευθή ό'σον τάχιστα.·) (Χάττι- 
« Χουμαγιούν). “

,,ΊΙ αρχή τοΰ παραδεκτού τών ύ- 
«πηκόων τού Σου/τοίνου, άνευ διαχρι- 
«σεως θρ^σχείας. α είς ίλας τάς δη- 
αμΟσίας θέσεις.» πανδήμως διακηρυ- 
«χθεΐσα ύπο τής Αύτοχρατορικής Κυ- 
«βερνήσεως, έτέθη εχτοτε είς ένέρ- 
«γειαν ( !;)  Σήμερον δέ είναι γεγονός 
«τετελεσμένον (ποΰ; πότε;)» <

(‘Γπόμνημα τοΰ Φουάτ).
«Αεν είναι βεβαίως δυνατόν νά έ- 

«πιοφεληθώμεν, έν τω  νΰν αίώνι, έχ 
«τών θεσμών, δσοι χατά τούς παρελ- 
«9όντας χρόνους έτεθησαν πρός προ- 
«στασίαν τών συμφεροντοιν τών κ.ατοί- 
«χιον χαι τού τόπου. Τω οντι, έάν τά 
«αξιώματα καί οί νόμοι, οί καθιερω- 
«θεντες χατά τάς έποχάς εκείνας, άν- 
,,ταπεκρίνοντο πρός τάς άνάγκας τών 
„κατοίκων χαι το£ κράτους ήμών, ή- 
,,θέλομεν ευρίσχεσθαι σήμερον είς τήν 
„αύτήν θέσιν μέ τά μάλλον πεπολι- 
,,τισμένα καί ευνομούμενα Κράτη,“ 
(ό Σουλτάν Άβδούλ Αζήζ τή 10  Μαΐου 
1868).

Κατόπιν τοιούτων επισήμων διακηρύξεων, 
βεβαίως οί λαοί τής Ανατολής δ'καιοΰνται 
ν άπαιτήσωσι τήν ίσοπολιτείαν, δπως ο: Ούγ- 
γροι, οι Βοημοί, οί Κροάται, οί ‘Ρωμούνοι, 
οί Σλάβοι άπο τούς Αυστριακούς.

Άφοΰ οέ δ ίδιος Σουλτάν Ά ζήζ, ό διά
δοχος τοΰ Μωχάμεθ, δμολογεί δτι οί νόμοι 
τών παρελθόντων αιώνων, δηλ. «τό Σουννά, 
τό Ιτζμα-Ύ-Ούμμέτ” καί τό «Κυάσς» δέν 
ισχύουν πλέον, καί ουτε άνταποκρίνονται πρός 
τάς άνάγκας τών κατοίκων καί τοΰ Κράτους, 
καί δτι αυτά έκώλυσαν είς τό νά μή εύρί- 
σκηται τό ‘Οθωμανικόν Κράτος είς τήν αύ-, 
τήν θεσιν μέ τά Ευρωπαϊκά Κράτη, τότε 
τη αληθεία, ούκ οίδαμεν, διατί δεν έφαρ - 
μ.ό,ει επί τοΰ παρόντος κάν τάς άνωτέρω 
«διαταςεις·» άλλως δικαιούνται οι συγγρα
φείς λέγοντες, δτι « τά μεγαλείτερα εμπόδια 
τής προόοου τών ’Οθωμανών κεΐνται είς τό 
Κοράνιον,» τό διδάσκον «πόλεμον είς τούς 
άπιστους, πολυγαμίαν, μισαλλοδοξίαν καί πε- 
πρωμένον» είς τούς όπχοούς τοΰ Μωχάμεί), 
ένώ τό ‘Ιερόν Εύαγγέλιον διδάσκει «άγάπην 
καί είς αύτούς τούς έχθρούς, τίμιον γάμον 
καί προορισμόν^ είς τούς λατρευτάς τοΰ Θεαν
θρώπου.

Ά -άντησ ις  είς τον Βλάχον τοΰ RomCmul.
‘Η Έφημ. La R oum anie xae δ Romanul 

τής 13-ης ’Ιουνίου μεταφέρουσιν έκ τοΰ L e
van t T im es άνταπόκρισιν ενός Valaque ά- 
ναφορικώς «τοϋ υποτιθεμένου προσηλυτισμού 
μεταξύ τών Βλάχων τής Γραικίας» (p r e t in sa  
p rop a ga n d d  p r in t r e  Vlachi d in  T u rcia ) 
Ό Βλάχος ουτος λαμβάνει άφορμήν εκτινος’ 
διατριβής τής θ  ράχη ς , ήτις έμνημόνευε τοΰ 
είς τάς Επαρχίας εκείνα; βλαχισμοΰ.



Άπαντώμεν έν ολίγο ις, άφοΰ άμέσω; έ- {(σίαν τής κατακτη8είσης ’Α ν α τ ο λ ή ς^  τών
γράψαμεν άνασκευήν ^ουμανιστί, ήν καί ά- 
πεστείλαμεν είς τήν Άςιότιμον Διεύθυνσιν 
τοΰ Rom&nul, δτι: Τής γλώσσης τών Ε λ 
λήνων τά νάματα, άτινα δαψιλώς έποτίσ&η 
καί ό άοελφός Σλάβος ή Βούλγαρος καί έ 
φίλος ‘Ρωμοΰνος ή Βλάχος τής ‘Ρωμυλίας, 
ώς καί ό ’Αρμένιος ή ό "Αραψ άλλά καί 
αοτός δ Τούρκος τής ’Ανατολής, ουδέποτε 
δπ'/̂ ρςαν δηλητηριώδη διάτε τά θρήσκευμα 
καί διά τόν έθνισμόν οίασδήποτε φυλής- είδε 
άνεπαισθήτως καί άκουσίως καύτοΰ τοϋ ‘Ελ
ληνισμού οί ‘Ρωμαϊκοί λεγεώνες καί έτεραι 
αποικία! συνεχωνεύθησαν έν τω~ ήθικοπο· 
λιτικω αύτοΰ λουτρώνι, δπως άπαντα τά 
έ'Θν/j, φυλαί καί γλώσσαι ήδελφοποιήθησα 
έν τή ‘Ιερά τοΰ Χριστιανισμού Κολυμβήιίρα, 
ί  ‘Ελληνισμός κατ’ ούδέν εις τοΰτο επταισεν, 
άλλ’ οΰτε πταίει τανΰν, άν αί διάφοροι προ
σπάθεια! τών ςένων θρησκευτικών ή γλωσ- 
σολογικών Προπαγανδών «είς κέντρα λακτί- 
ζουσι,» μεθ’ δλα τά ισχυρά μέσα, ών δια
τίθενται.

‘Ημείς συνεζήσαμεν καί τοΐς άοελφΟΐς 
Βουλγάροις εις Ήπειρον καί Μακεδονίαν καί 
ένταΰθα, άλλ’ ούδένα υβριστικόν λόγον ά~ό 
μέρους εύγενώς άνατε&ραρμένων διδασκάλων 
κα» μαθητών Βουλγάρων κατά τής ‘Ελλά
δος άπαγε ! ήκούσαμεν άπ’ έναντίας εγκώ
μια υπέρ αύτής καί άσματα εθνικά τονισμένα 
κατά τό «ΤΩ λιγυρον καί κοπτερόν σ~αθί μου» 
βουλγαριστί καί σερβιστί είς τά ώτά μας άν- 
τήχουν, κοινόν τόν άγώνα, κοινάς τάς προ- 
σπαθείας. κοινά τά παθήματα τών λαών της 
Ανατολής άείποτε θεωροΰντες, και ύπέρ τής 
παλιγγενεσίας αύτών καί όμονοίας έργα'ο - 
μενοι,

Συνεβιώσαμεν καί τοΐς Βλάχοις τοϋ Πίν
δου, τοΰ ’Ολυμπου, τοΰ Αχελώου καί τοΰ 
I Ιελιστερίου- έν τούτοις ούδένα ές αύτών τών 
’Ηπειρωτικών, Θεσσαλικών καί Μακεδονικών 
φυλών ήκούσαμεν καθ’ ‘Ελλήνων καταφε- 
ρόμενον- τό δ’άληθές, ε{ καί τινες έ ;  αύτών 
διέπρεψαν έπί πλούτω , οπλοις καί διπλω-

Έλληνικών φώτων /αί γραμμάτων;
Ά λλ’ ώ γεννάδαι Προπαγανδισταί. καί νέο 

της ’Ανατολής Μακκιαβελισταί, έμπαί'ετε 
τήν Κυβέρνησιν, ής αί τάσεις ήδη άποβλέ- 
πουσιν είς τήν εντελή άπό της Πύλης α
νεξαρτησίαν έμπαίζετε δέ καί τούς αγαθούς 
Δακορωμούνους, οίτινες πιστεύουσιν είς δσα 
γράφετε, καί μάλιστα καθ’ον κοιρόν πλησιά- 
ζουσιν αί άφαιμάςεις τοΰ «Δημοσίου βαλαν
τίου διά τήν διδασκαλίαν της βλάχικης γλώσ- 
σης είς Σχολεία άνευ μαί)ητών καί είς δι
δασκάλους άνευ Σχολείων. »

IΙλήν έκουράσθημεν γράφοντες ρουμανιστί 
καί ελληνιστί διά τούς έμπαίκτας τούτους τής 
έί)νικης συνειδήσεως, οιτινες έκμυζώσι τόν 
μυελόν  της χώρας ταύτης, άφοΰ πρώτον' 
ήχαρίστησαν προς τήν γαλου^ήσασαν αύτούς 
καί έκπολιτίσασαν έκε? κάτω καί έδώ άνω 
θεοσδοτον τών ‘Ελλήνων γλώσσαν, οι’ήν καυ·> 
χώνται οί ευ άνατεί)ραμμένοι παΐδες της 
Δακίας, ώς 6 υιός τοΰ πρ. Γερουσιαστοϋ Κ. 
Φιλιππέσκου έν Γενεύη καί οί υιοί τοΰ Κ. 
‘Ρωσσέττη έν Παρισίοις Μήρτσεας καί Βην- 
τίλας καί τοσοΰτοι έ'τεροι έν Βερολίνω καί!

τηγωνίζετο, καί νικητής ουτω καί τροπαιοΰχος | λ « τα ι, οί Δάκες, οί ’Α μερ ικανο ί καί βλοι of
έ; τά οικεία άνέστρεβεν, οοα ές κολιτισιιόν τοΰ λ/ — - ι < ά -ι ι · * - * > >... , , , . , , _ j της αυβδως λαοί. Αλλ αρα γε οια την8»νους και αστυκοτητα, και ές βελτιωσιν της , . , . , „
χώρα;, γεωργού; τε λέγω καί παντοίου; τεχνή-ί /° ‘ W W *  τοδτο έσται έ -
τας, εκεΠΙεν έ; -ήν Δακιαν μετάγων, βία άγων j  εφαρμοστεον, εφ όσον υφίσταται
ένταΰί)α, αριστεία νίκης έν ειρήνη συντιδεμενο;, ί  δεσποτισμός. ή άμάθεια, ή δεσμοτυπία, 
ή καί πείϋων καί βουλομένου; έλι.'ίοι τοΰ κρείτ- ή τοϋ ωραίου φύλου έν τοΐς γυναικωνίτισι
? νοί.··· ,Α>·>·ά γάρ εϊμαρ το κ«ί τώ Δεκ.βαλω; κ?.ε(δωα[; (π2ρά τοΐς Ό&ωμανοΐς) καί ί
ατυχήσαι έν μέσαι; αΰτοΰ ταΓ; μεγάλαις προ- λ , ο -  ,   ̂ ' , .
a- > η/ Λ ,α , Τ , -*·η συμμέσεςις των ζωτικων της Ανατολήςθεσεαι χοι χατορθωμασι  Δΐχέβαλο; μέν ουν |  ̂ _ J  *Χ
νιχήβα; πρότερον πολλοίχι; έπί Δομετιανοΰ χα ι' στ0ΙΧε ων Πολιτείας εργο'.ς;
«ορολογήοα; τοΰ; ‘Ρωμαίου;... ήττήϋη τελ.ο; δείςει ήμ ΐν , έάν αί ίεραί άρ-
κατά χράτο; ΰπο τοΰ Μ. Τραϊανού, rspi τον Δ', χαί αυται δυνηθώσιν έφαρμοσ^ήναι έν τή" δε-
,ενιαυτόν τη; Β'. έκατονταε-.ηρίδο;, χαί επεσε δουλωμένη ‘Ελλάδι, έν τη" κλασική' Ά να -
μαχόμενο;, ή ώ ; ό Δίων φηοίν, dzογνοΰ; τών α.όνον ί  Τοΰρκίς έστιν ά π ί-

‘πραγματων και τοΰ τόν J ραιανόν έκ[3ιασααί)α!  ̂
έαυτόν οιεχρήσα το" κ«ί ΣαρμιγεΟοΰαα τά βα- j 
7'.λεια αΰτοΰ, παρά τό ποτα’μιον Στρεον υιεν νΰν 
καλουμενον, τό παλαι Σαργεντιαν κοιτά τον

υτος οεσπότης έπί τών Χριστιανικών άλ-
ων φυλών, ίνί)α τό Κοράνιον υπαγορεύει 

κατά τοΰ Ίεροΰ Ευαγγελίου, μή δυναμένου

ΓΙετρουπίλει καί Άθήναις.

Decefaalu.
/

οαυροί 
μαίων
Γ). Philippides).

Peste una sutii cetafi antice, populate §i 
bip'p eonstruite frumosa ant.ica Dacia nu- 
mera. nu mimai commerciul, si agricultura, 
qui cliiar litterile fiind inflorite acolo, dupe 
geogiafia ?i Harta lul Ptolomeu; deril le- 
giunele barbare le a diirimat v a t! tote, hrft- 
pind chiar luonumentele .si raanuscriptele Da- 
ciel eroice, dupre cum s’a intemplat î pe 
solul sacru al Greciei gloriuse.

Decebulul Daciel, quare a tnflorit la an- 
teiul secol al Erei* Crestine, este stimat, ]ien- 
tru noi, qua bravul Aratti al Greciei, §i de 
aquea ar fi ua ultare pena la ingratitudine, 
dequ6 nu se va immortalisa cu quel d’inaintea 
$i dupe densul, qua Voirevista, Radu Negrit, 
Mihnitt B ravu , qua S te f an ti-quel-M are si In- 
f.eleptul N eagoe Voevoda, qua Mat I tern B a s- 
sarahil si martyrul na|iunel Constantin B ran - 
covenu, pentru quari tera si locuitori ei se 
fdlesc cu drept cuvint.

Generalul aquesta §i rege s’a luptat. glorios, 
biruind ariniile sub Imperatul Domefiau iji 
supuind fie-quare Roman la un tribut de duol 
oboll, platit de orgolio^i sji ingamfatorl Ro-

ματία, έτιμήθησαν έςαιρετικώς καί τιμώνται imni ίη sPacia de doul-spre-^lece am.
>̂i deque fu invins de Traian, pre quare 

’au indumne^leit istoriografi al t6rel, nu malκαί μνημονεύονται είσέτι έντε τη” ‘Ελλάδι 
καί έν τη~ αλλοδαπή- ούχ ήττον ομως ού- 
δέποτε οΰτοι διι'σχυρίσίίησαν, δτι είσίν άλ- 
λδτριοι της φίλης ‘Ελλάδος ή νόθοι αύτής 
υίοί, ώς κηρύΐτουσί τινες έκεΐίΐεν καί έντεΰ- 
θεν αλλοπρόσαλλοι Βλάχοι, ους έν μέν τοΐς 
Διδακτηρίοις Ίωαννίνων καί ’Αθηνών περιε- 
θάλπομεν άδελφικώτατα- ώδε δ’ύπερεχάρη- 
μεν ίδδντες αύτούς έναγκαλισίΐέντας ύπό 
τών αδελφών Δαχορωμούνων καί ζώντας 
άνέτως, χάρις είς τήν ήδη λακτιζομένην ύπ ’ 
αύτών ‘Ελληνίδα γλώσσαν, ήτις τούς άνέ- 
δειςε φιλολόγους. Ούδείς φθόνος διά τοΰτο, 
ώ βέλτιστοι!

Είδέ καί έγράψαμεν πάντοτε κατά τών ί -  
παδών τοϋ ’Ανατολικού Μακκιαβελισμοΰ καί 
μάλιστα κατά τοΰ τεντωμένου έκεΐ είς τό 
Μ-ριον ‘Ράδου Βίδα έπράςαμεν τοΰτο, διίτι 
όποτε προσήλθον είς τήν φιλό-ενον ταύτην 
της Δακίας χώραν έ;αιτούμενοι, ώς καί ή- 
μώς οί δμώες, άσυλον, ί’πολιτεγράφησαν πρός 
έκμετάλλευσιν αύτης, συσταινδμενοι διά διη
γήσεων ανυπάρκτων καί καταπιέσεων φαν 
τασιωδών, δτι δήθεν 6 ‘Ελληνισμός δεσπό 
ζει τών άλλων φυλών εν ‘Ροιμυλία «διά 
ράβδου σιδηράς ή προδοτικής τών Φαναριω- 
τών», ώσεί μή ύπήρχεν αύ&έντης ό Σουλ
τάνος, άλλ’ ό Πατριάρχης ή ό Χρηστάκης 
Εφφένδης έν Τουρκία.

Έ πει:α . μήπως πταίομεν ήμεΐς, οί τόν 
‘Ελληνισμόν ώς έχπολιτίστι/.όν καί οιαπλα- 
στιχόν και ό/,μοχρατιχόν τής ’Ανατολής καί 
Ευρώπης στοιχεΐον κηρύττοντες, άν οι με
γαλόσχημοι οΰτοι οΰΰεν χατώρΰωχαν, άλ - 
Λ οΰτε χατορβώσουσι, μολονότι ή άζιόλογος 
πρώην καί νΰν Κυβέρνησις άξιόλογα  ποσά 
έν Βλαχοκλεισούρα, Τυρνάβω, Μεσσόβω, Βλα- 
τσίω κλπ. διέθεσεν, αί δέ ΓΙροπαγάνδαι πολ- 
λάς φαρέτρας παρεσκεύασαν κατά τών πα
νελληνίων άποστόλων, οίτινες έπιδιώκουσιν 
«νενδότως τήν παλινορ&ωσιν καί παλιγγενε-

putin ins6 §i Decebalu  s’a aretat destul de 
nobil §i m&rinimos, quad a preferat a fi si- 
ninis §i familia regala cu suita sa ?i cu te- 
saurul se£i sS se prapadiasca, de quat sfi ?i 
ve^ia frumosa §i eroica Dacia in sclavia; a- 
semenea nicl Daci nu s’au distrus de tot 
dupe atafl istoricl veclil ?i modern! tmpreuna 
cu D. Antoin d e Rocques, quare a .si finut 
ua conferinta espresii pentru a quest adever 
istoric in Atheneul Roman.

Due busturl a le lui Decebalu represinti 
pre aquest Eroii, sau purtand un coif Ery- 
gian cu ua barba pufin desa falfainda jiena 
la pept, sau drept, ganditor $i mandru, fru- 
mos la faciii, cu coma scurta, incununata, pe 
cre?tet cu diadema, cu tunica lungii §i cu 
opincl la picerl qua a le Eroilor Ja so n  si 
Theseu.

Asfel fiind eroul nostru, quare credea a- 
tuncl in dogmele lul Zamolxe, ,=ii prin urmare 
in a le lul Pytliagora qua ?i poporele Dacilor 
§i Gefilor, carora imperafia, putem conchide 
lesne qua si Daci de ua data sau putin dup6 
ThracienI iji Moesienl imbracLsara Cbristia- 
nismul, la quare a contribuit nu mal putin 
§i elementul roman, atat militar quat î po
litic, quare domina de demult preste cetafile 
principale ale Daciel eroice, pre quand na|ia 
propria s’a concentrat mal cu sema 10nga 
rlurile Oita, Topologu ?i Prutu, era capitmi 
cu rema§i|ele armatel s’au. refugit pe la 
mun^i Carpafilor, unde zidira orase §i ce-

Ειάήσεις Σπουδαΐαι.

Τηλεγράμματα έκ ΙΙαρισίων άναγγέλουσι 
τόν θρίαμβον τοΰ Συλλόγου τής Έθνδσυν- 
ελεύσεα>ς ύπέρ τοΰ Δημοκρατικού πολιτεύ
ματος ύπό τήν επταετή τοΰ Μάκ-Μαχόν 
ΙΙροεδρείαν, η συνηνεσε καί δ Κόμης Σαμ- 
βώρδ, ό μέχρι τοΰδε μοναρχικόν κηρύττων 
πολίτευμα έν Γαλλία.

Τοΰτο δ’έγένετο κατόπιν τών άςιοσημειώ- 
των τούτων τοΰ στρατηγού Προέδρου ρημά
των πρός ’Επιτροπήν τινα τοΰ Κ. Σαμ- 
3ώ

Δίωνα, κείμενη, άλίσκεται, αυτή τε καί οί υπό Η·7ιτ ί ~Vj I ραικοΰ. μήτε τού Βουλγάρου, μήτε 
τό Στρεον κατορωρογμε'νοι καί κεκρυμμενοι Οη-1 τοΰ Βλάχου ή Σερβου, ή Άομενίου Υνα 

L>p<>!, -αί ή Δακία έπαρχια ή νομό; τών ‘Ρω- · λάβη τούς οιάκας τής πολιτείας, 
ίων γίνεται. (Ve^l Ιστορία τή ς ‘Ρουμοι»νία; de ι if) ί '. , .  > \ » /■
Philinnifioo'i ' . υ  ψ ι  οιακλαδωσ-:ις

πανταχοΰ ού μόνον έν τ<ρ' άρχαίω Κόσμω, 
άλλά καί έν τω Νέω (’Αμερική). Τήν προΟ- 
την γνώσιν περί τοΰ εύγενοΰς τούτου Συλ
λόγου εδωκεν ήμΐν ή Έφημερίς Δεχέβαλος, 
δ φέρων ώς άρχήν « τ ψ  Μέίϊεξιν τοΰ 
ωραίου φύλου ε ις  τό της Πολιτείας καί 
τόν Άόελφισμόν ιών της  ’Ανατολής Λαών». 
Ο καλός πολίτης κόμης Κ. Ν. ‘Ρωσσέττης 
δπότε έπέστρεψεν έκ τής ίδοιπορία; του, 
ήν έπεχειρίσατο έπί τών ποιητικών έχείνων 
και ζωγραφικών θεσεων καί άστεων τής 
ωραίας Ιταλίας, ώς ή Ραβένν«, ή Φλωρεν
τία, ή Βενετία, ή Νεάπ?>λις, και τοσαϋτα 
Ιι,ερα καλλίκοσμα άστη, έγνωστοποίησε τήν 
—υνταςίν τοΰ Δεχε§αλου περί του Συλλόγου 
τουτου, μεθ’ οΰ έτέθημεν είς συνάφειαν.

ΠεποίΟαμεν δτι καί ένταΰθα έν Δακία 
ώς καί έι/ Ελλάδι καί τη~ ’Ανατολή ή 
φωνή ημών ώς καί τών έντίμων όργάνων 
R om ann l, R eform a , T elegra fu l, κλπ. εύ- 
ρησει ευηχον ήχώς* ύπέρ τοΰ Συλλόγου 
τουτου, δςτις άντιπροσωπεύεται ώδε ύπό τής 
εύγενοΰς Κομήσσης Κυρίας Ζωής Ν. ‘Ρωσ- 
σεττου ή ύπό τοΰ συντάκτου τοΰ «Δεχε- 
βάλου».

f’-σμεν υπερήφανοι ώς άνήκοντες είς τόν 
Ευγενή τούτον Σύλλογον τω διορισμώ” μέ
λους αντεπιστέλλοντος, δυναμένου καί ϊτερα 
επί καλοΐς καί τιμιοις ήθεσι διακρινόμενα 
Τνα συστήση μέλη, έν οΓς καί τούς συν- 
τάκτας τών είρημένων ’Εφημερίδων.

Προσφορά τις λίαν ευτελής έκ μέρους 
οίονδήποτε πολίτου ή πολίτιδος τής Δα
κίας, τής ‘Ελλάδος ή τής ωραίας ’Ανατολής 
εστιν δλως άσήμαντος δπως καταταγή" κα- 
ταγραφέν ώς μέλος τοιούτου τινός Συλλόγου 
Κοσμικο-φιλανθρωπικοΰ, ίδρυΟεντος ύπό τής 
χαριτοστολίστου καί αληθώς νέας Κορίννης 
έπί τοΰ ίεροΰ εδάφους τής ‘Ραβέννης, έ- 
κείνης τής άρχαίας, λέγω, πόλεως, ήτις άν- 
τηγωνίαθη πρνς τήν αίιυνιον πόλιν τής 
‘Ρώμης, ο δέ πρώτος αύτής εςαρχος ήν 
άςιος άνδάμιλλος τοΰ Ρωμαίου Ποντίφηκος 
μέχρι τοϋ 679 II. X.

v<-n ν  ι < ι  · < Nous sommes autorises de la part de notreΣύλλογος Κοσμικο-φιλαν^ρωπικος υπο ττ;ς Ε ,. , . η . . . , , ,  .. „
, 1 1, r  r 1 Estimable Directnce, la noble citoyenne Ro-

χαριεσσης χαί ευγενοΰς νεανιο.ς Μ ψ α ΐο ο ς  ^ ^  Athenais Ζ Fieromaldi, a exprimer 
Ζ αιρας ΙΙιερομάλοη , Ιορυτρίας καί Διευθυν- icj Ses remerciments cbaleureux pour le bon

:ooo.
«Άδεται ή άντικατάστασις τής λευκής 

σημαίας αντί τής τρίχρου- νομίζω δμως δτι 
οφείλω επ’ αύτοΰ τοΰ αντικειμένου ινα έςη· 
γηθώ: Έάν ή λευκή σημαία άπηωρεΐτο έ- 
ναντίον τής τρίχρου καί έκρέματο έπί πα- 
ραθύροι», τής ετέρας κυματιζούσης άντικρύ, 
τά μυδροβόλα ήθελον μόνα των έκραγή, καί 
δέν ήδυνάμην ?να έγγυηθώ οΰτε περί τής 
τάςεως είς τάς £ύμας τής πόλεως, οΰτε περί 
τής πειθαρχίας τοΰ στρατοϋ.

—  ‘Η Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας τών 
Ισπανών εγείρει μνημεΐον τω~ ανδρείοις πε- 
σόντι ύπέρ αύτής άρχιστρατήγω Κόγχςι.

—  ‘Η Δακία άριίίμεΐ τρία πλοΐα πολε
μικά- «τήν Άδτραπήν, τόν μέγαν Στέφανον, 
τήν ‘Ρουμανίαν.»

Σύλλογος Κοσμιχο-φιλαν&ρωπιχσς.

Έν Ραβέννη, τη~ εύκλεεΐ καί ά;ιοζήλω 
ταύτη πόλει, ήτις ίδρύθη ύπό τής αποικίας 
τών άρχαίων Θετταλών, συνέστη τω' 1870

τριας αύτοΰ. ‘0  σκοπός τοΰ Συλλόγου έστίν 
δλως κοινωφελής, επειδή ή ά;ιέπαινος αυτη 
δεσποινίς προσπαθεί ώςτε ό Κόσμος (il 
Hondo) νά διευθετηθή" ούχί διά πολέμου, 
άλλά διά τής Ηρ^σχείας χαί όιόασχαλίας, 
διά της  τόλμης χαι της ευστα,Ηείις, δια.

ta|uie, dupre istorici ψ ruinele que se mal τοΰ διχαίου καί της τιμώτητος, διά τής 
afla, dend numele lor chiar limbel Teutonice Ενότητας καί αδελφότητος.

pour
accueil de notre Article sur le Comite Cosmi- 
co-H umanitaire, que Mr. C. A. Rosetti, le 
noble doyen de la presse roumaine, Μ. I. 
Valentinenu, notre vieux collegue et ami, et 
M. Jean Fundescu, le d&nocrate distingue, 
ont bien voulu reproduire dans leurs organes 
sonores.

«■la Redaction du D ecebale».

D eutsch, Daytz.
Eata que scrie istoria despre aquestea: 
«Μέγιστο; δέ δή πόλεμο; ‘Ρωμαίοι; πρός τοΰ; 

Δαχοΰ; έγένετο, ών τότε Δεχέβαλο; έβααίλευν, 
δεινό; μεν συνείναι τά πολεμικά, δεινό; δέ καί 
πραξαι- έπελβεϊν εύστοχο;, άναχωρήσαι καίριος, 
ένβδρα; τεχνήτη;, μάχης έργάτης· καί χαλώ; 
μεν κα'ι v/xig χρήσασϋαι, καλώ; δέ καί ήτταν 
διαδεΐναι είδώ;- άφ’ οΰ δή χαί ανταγωνιστή;
ά-ιόμαχο; ‘Ρωμαίοι; έγένετο  Διέ[3αινεν άδεώ;
τόν "Ιατρόν χαί του; ‘Ρωμαίου; χακώ; άρχο-

‘0  Σύλλογος οΰτος κηρύττει πόλεμον 
κατά τοΰ πολέμου , κατά τού στρατιωτισμοΰ, 
κατά της ΰανατιχής ποινής, κατά τής μ ο 
νομαχ ίας: g u e r ra  a lia  g u e r r a , a l m ili- 
ta rism o , alia puna d i m or te , a l du elo :

‘Οποία εύγενής πρωτοβουλία! όποΐαι ή -  ΙΙρεοβευτής τής Γερμανίας ένΚωνσταντινουπόλει-

(7/ / έρμανιχή Πρεσβεία)

(V  A mbassade d'A llemagne) 

‘Ο-Βαρών Βερ9ερ (Verther), νεωσχί διορισθείς

θικαί καί εύαγγελικαί άρχαί, εςόχως είς λαούς 
άνακτήσαντας ήδη τήν ελευθερίαν, τό ά ρ -  j

_ ί καί περ διακεκριμένος διπλωμάτη; καί εί; ά'κρον 
ευγενείας έληλακώς, έχει 2μω; φήμην ορνέου 

j  προδρόμου πολιτικών τρικυμιών. Έ ω ; ώοε ή
χα ΐον  χλέος, τήν ά ρχα ία ν  Πατρίδα, ώς οί έζίσημό; έμφανειά του πάντοτε ουνωδεύΟη 

μένους ύπό τοΰ Σαρδαναπαλου Δομετιανοΰ κα- j  Ιταλο ί, οί Έλουήτιοι, οί Γερμανοί, οί Ι’α- λέμφ τινι. Τφ 1864, πολέμιυ έκραγέντο; μβ



ταξί) τής Δανιμαρκίας ά®’ ενός και τής Αυστρίας δώρον καί σιαλιον Περσικόν τής Κ-ας Μαλκόμ 
καί Πρωσσίας dtp’ έτεροί), ό Βαρών Βερϊΐερ ή- Χάν μεγάλης αξίας ένέδυον τήν κοσμοστάλιστον 
τον υπουργός τής Πρωσσία? είς Κοπεγχάγην. Τφ τοΰ εύειδοΰς καί δημοκρατικού Πριγκ'.πος Δακο- 
1866 δτε αί έχδροπραξίαι έξερράγησαν μεταξύ ρωμούνου σύζυγον.
11 ρωσσίας καί Αυστρίας, έληξαν δέ τή ήττη τής — ‘Η Ελλάς τβρατο δυο μετάλλια χρυσά α- η* 
τελευταίας είς Κένιγγρατς, δ Βαρών 8 ερί)ερ ή- κλάσεως διά τά φυτικά προϊόντα της, §ν άργυροΰν
τον υπουργός ΓΙρώσσος εις Βιέννην, τε/.ος τφ 
1870, καί>’ ήν στιγμήν έκηρύττετο πόλεμος τή? 
Γαλλίας κατά Πρώσσίας, ό Βαρών Βέρί)ερ άν. 
τεπροσώπεαε τήν τελευταίαν είς Γίαρισίους. ’Εκ
τός τούτου, ή παρουσία του έσημειώίΐη πάντοτε 
ού μόνον διά κηρύξΐως πολέμου, άλλά καί διά 
τίνος άλλης άςιοσημειώτου συμπτώσεως, ήγουν, 
ή χώρα παρ’ η (> Βαρών διετελει πρεσβευτής^

ρ-*ϊ κλάσεως 6ta συκαμινέαν άγνωστον μέχρ' 
τοΰδε έν Ευρώπη καί ’Αμερική καί μετάλλιον 
y - l t  κλάσεως διά τάς ελαίας έν τγ] Φυτουργική 
τής ωραίας Φλωρεντίας ’Εκθέσει. ‘Ο αντιπρόσω
πος αύτής Κ. θ. Όρφανίδης εβραβευ&η ιδίως 
διά τήν καλήν τών προϊόντων ταξιίίετησιν, ώς 
καί έν τγ Β'.ενναία Έκίΐέσει πέρυσι τοΰτο ύπδ 
πολλών παρε:ηρή!)η έν τή διευθετήσει τών δ-

‘Η ύπδ τών ’Αμερικανίδων άποπειραί)εΐσΛ j — Ό Πρίγχιψ Γρηγόριος ‘Γψηλάντης διατελίΐ 
στρατεία κατά τής έπιδόσεως τής με&ης δέν κα- ενταύθα πρό τ.νων εβδομάδων.
τευνάσίΐη. Είς διαφόρους τόπους, σύλλογοι λε- Έκφράζομεν τήν άγανάκτησίν μας κατ4

εσχεν, άμετακλήτοκ. ήτταν έπί -ού πεδίου τής ! ρυζτολογιζών καί βοτανικών τής φίλης ‘Ελλάδος
έ*!)εμάτων. Άποροΰμεν ομως, διατί δέν έστάλη 
δείγμα καί τοΰ ελληνικού θείου, δπερ έδοκιμάσί}η 
εύρε&έν ώς τδ αγγλικόν έσχάτως.

μάχης. «the L evant H erald».
Ή Τουρκική Κυβέρνησές μέλλει πληρώσει τδν 

>Ιούλιον τά ακόλουθα ποσά.
Αίρ. ’()&. 320,000 τοΰ δαι/είου τοΰ 1862.

». » 320000 » » » 18C3.
» » 240,000 » » » 1868.
»»  ». 71,300 » » » 1870.
» » 1,000,000 τοϋ γενικού χρεπς 5%
» » 587,500 τών ταμιακών γραμμ. 1872.

Τδδλονλ.δθ. 2,538,000 δύο ήμισυ περίπου έκατομ. 
Ό Φιλολογικός ‘Ελ. Σύλλογος άπέστειλεν:
Είς Μικράς Άσίας Ξχολάς λιρ. δί>. 140.

τών Νήσων » » 50.
Θεσσαλίας » » 70.
Μακεδονίας » » 765.
Θράκης « » 180.
Τδ ολον Λιρ. Όί>ωμ. 1210.

— Μετ’ εύχαριστήσεως μανθάνομεν δτι είς 
Ταγανρδκ τής Ταυρίδος ήνοίχθη καί αυΟις ή 
Ελληνική Σχολή, χάρις είς τδν έπαρχον τής 
πόλεως καί είς τάς προσπαίίείας τών ’Εφόρων» 
έν οίς πρωτεύει δ Κ. Φαλιέρος. ‘Υπερχαίρομεν 
διότι καί έκεΐ ώς καί έδώ έν Βουκουρεστίψ δια- 
κρίνεται δ φέρων τδ έπώνυμον τούτο Κ. Φαλιερος 
δςτις ίκανά ού μόνον ύπέρ συγγενών άλλά καί ύπέρ 
πολλών ομογενών απόρων ϊίτραξε και πράττει.

ΤΟ ΩΡΑΙΟΝ ΦΥΛΟΝ

Αί δημόσιοι θαλίαι ύπέρ τής ψηφοφορίας τών 
γυναικών, πολλαπλασιάζονται έν τιιϊ Ήνωμένφ 
Βασίλείφ. Διοργανίζεται δέ καί είς τάς πρωτίστας 
πόλεις τής ’Αγγλίας, ιδίως δέ είς τά μεγάλα κέντρα 
ώς και έν Ιρλανδία, έν Σκωτία καί έν τή χώρα 
τών Γάλλων.

Τδ προταθέν ύπδ τοΰ Κ. Κόβπερ Τέμπλ νο- 
μοσχέδιον, δπως αί γυναίκες παραοεχθώσιν ώς 
μαθήτριαι είς τά τής Σκωτίας Πανεπιστήμια έ- 
δημοσιεύίΐη ήδη.

Έν Ήπϊίρφ ένθυμούμεΟα δμως δτι ημείς 
συνεσπουδάσαμεν πλείσταις μαθητρίαις έν τφ 
Γυμνασίφ τών Ίωαννίνων ώςτε έν ’Ανατολή καί 
‘Ρωμυλία τδ τοιοΰτον νομοσχέδιον ήί)ελε γενή 
αυ&ωρεί παραδεκτόν.

"Ετερον νομοσχέδιον περί ψηφοφορίας τών γυ- 1 γιων Τόπων.
ναικών ετοιμάζεται είς Όςφόρδ. ’Επιτροπή Εξ 

— ‘Ο Γάμος του Πρίγχιπος Γρηγορίου Βραν- Κυριών, τής Κυρίας τοϋ Πρυτάννεως Μάρκ ΙΙα- 
χοβάνου μετά τής Δεσποσύνης Ψαλλούχας Μου- κισσόν προηγούμενης, Ιδωκαν ήδη τήν -'~
σούρου έκαμε κρότον είς Λονδίνον διά τήν όντως ί’Ανάλογον αΓτησιν έποιήσαντο αί Κυρίι

αναφοραν. 
3ίαι καί εις

πομπώδη καί μεγαλοπρεπή τών ’Ανατολικών 4-|τόν Δισραέλην, δστις είναι λίαν εύνοΰς ύπέρ τοΰ 
θών αξιοπρέπειαν. Πλεΐσται επισημότητες άμ- ί δικαιώματος τών γυναικών.
φοτέρων τών φύλων έκεί παρήσαν, έκάστη δέ Έ ν τφ Πανεπιστημείω τής Καμβρίτζης «:>- 
κυρία τής τιμής εφερε. μετάλλων μονογράμματι
« ϋ .  -Β». καί στέμματ·. μαργαραδαμαντίνφ. ‘Η 
νύμφη έφερε περιδέραιο·/ άδαμαντοβολοΰν μετά 
σταυροΰ αδαμαντίνου, ένώτια άδαμαντοπλοκα, 
καί στρεπτόν άδαμαντοκόλλητον μετά σμαράγδου 
έν τφ  μέσφ, ώς άνασσά τις τής Ανατολής.
Πέπλος ύπερκαλλής, άλουργόχρους καί κυμαυο-  m en and Work»
σιγαλός έκάλυπτε τάς άγαλματοειδείς πτυχάς καί; ‘Τπερχαίρομεν δέ, διότι έν τή άλλοδαπή, ώς

Εύχαριστοΰμεν τφ Κ. ‘Υπουργώ τών Δη
μοσίων έργων Πρ. Γ. Καντακουζηνφ καί τφ Δη- 
μάρχφ στρατηγφ Κ. Βάρβφ Βλαδοϊάννφ, διότι 
εύηρεστήθησαν ΐνα ένθαρρύνωσιν ημάς ύλικώς, 
καί τοι ξένους, είς τό φιλολογικόν έργον ώσαύτως 
καί τφ Διευθυντή τδΰ Τυπογραφείου τοΰ Κρά
τους Κ. I. Καντακουζηνφ, δςτις άνέλαβε τήν 

σαύτως τά μαδήματα δίδονται είς άμφότερα τά I ύποσ:ήριξίν μας παρά τφ πρω&υπουργφ Κ. Κα- 
φΰλα ταύτοχρόνως μετά τής μεγαλειτέρας ήσυ- j ταρτζή διά τήν εκδοοιν τοΰ Δεχεβάλου. 
χίας καί ήθικότητος. |—Τοίς άξιοτίμοις συναδέλφου έν ΆΟήναις, Σμύρνη

Έν Λονδίνφ δσονούπω έκδίδοται Ιφημερίς ύπδ καί Βυζαντίφ έξαιτουμείία συγγνώμης δια τήν
τής Μίσς Αιμιλίας Φαϊδφουλ έπ’ αύτφ τφ σκοπώ 
ύπό τόν τίλον « ‘// Γυνη χα'ι τί) εργον» « Wo-

γόμενοι «Σύλλογοι Έγχρατείας» έσχηματίσί)ησαν : τών Κ-ω , Μεταξα, Προξένου είς Βιέννην, καί τοϋ
Άρχιμ. Γενναδίου Αγιορείτου είς Κωνσταντι- 
νούπολιν, οίτινες, καί τοι έλαβον πέντε αριθμούς 
κατά συνέχειαν, μόλις τώρα αποποιούνται τό 
φύλλον, οί γεννάδαι καί εύγενεϊς(!;).

— Ιφ  Κ. 'Αναστασία) Ν. Βενιέρfj είς Γα- 
λάζιον, εύαρεστηθέντι ?να προσκαλέση ύμας είς 
τάς ένιαυσίους έξετάσεις τοΰ ‘Ελληνικού αύτοΰ 
’Εκπαιδευτηρίου, έπευχόμεθα έπιτυχίαν, Θρίαμβον 
καί στέψιν τών άτρύτων αύτοΰ κόπων, ους πρό 
χρόνων μετά τοΰ ετέρου συναδέλφου αύτοΰ Κ 
Μητροπούλου καταβάλλουσιν ύπέρ τοΰ έπανθοΰν- 
τος ‘Ελληνισμού είς Γαλάζιον, χάρις κίς τδν 
ζήλον τών φιλομούσων έκεΐσε ομογενών, ένώ η
μείς ώδε με τούς φοφοδεεΊς ούδέν κατωρθώκα- 
μεν έπί τετραετίαν, δαπανήσαντες 350 περίπου 
λίρας Όϋωμανικάς είς μάτην. Εκείνο δ' δπερ 
έκορύφωσε τήν άγανάκτησίν μας είναι δτι ούτε 
τά έξοδα περίπου τών 1000 ίσως φράγκων, ά- 
τινα έδαπάνησεν ό ζηλωτής ’Αρχ. Κ. Γρηγόριος 
Γώγος, δέν τώ έπληρώθησαν, καθά μανθάνομεν

— ’Αναγινώσκομεν είς τήν έφημ. τών Παρι- 
σίων «IJA venir d es F em m es» τάς έφεξής κρί
σεις περί τής έφημερίδος μας :

„La question des femmes nous semble de
voir se poser d’une fagon serieuse en Orient.

Un journal intitule Dekevalos (en fran$ais 
Oeccbale, vient d’etre londe a Bucarest. Ce 
journal, publie en grec moderne, a pour 
directeur M. Th, A. Paschides, fondateur de 
PInst. Hellenique de Bucarest, Le D ecebale 
a deux devises, qui en iudiquent tout I’esprit 
„F ratern isa tion  d es p eu p les  d'Orient 
,,Participation du beau sexe aux affa ires d'Etat·* 

Le nouveau journal se prononce en faveur 
du droit politique des femmes.

Τό Μέλλον τών Γυναιχών αναφέρει επειτα 
τερί πολλών άρθρων καταχωρουμένων είς τρεις 
γλώσσας, διότι ό Δεκέβαλος. άρχός Δακών, ένώ 
ώμίλει διάλεκτον Πελασγικήν, ήδη ήναγκάσθη νά 
μάθγ, καί Γαλλικά καί Λατινορωμαϊκά, ώς κα 
οί κάτοικοι τής Δακίας, έπισκεψάμενος τά άρ- 
χαϊά του Βασίλεια.

Nous remercions beaucoup la Kedaction 
de ce journal pour son encouragement bien- 
veiHant, ce que nous avons aussi fait pour 
M. Leon B ick er dans les premiers numeros 
du D ecebale, en repetant ici la recomman- 
dation de son beau journal „VAvenir des 
F em m es“ a nos amis et amies en Orient,

ηοη.
Είς Μισσισίπην έψηφίσθη νόμος, καθ’ δν ού- 

δείς δύναται νά έμπορεύηται ποτόν άνευ τής ά
δειας πλειονοψηφίας τών εφήβων άμφοτέρων τών 
φύλων.

Τοιοΰτος νόμος έδημοσιεύθη πρό δέκα έτών( 
είς Κάουσας, καί κατά τά δύο ετη καθ’ δ ήτον 
έν ένεργεί<£, ό αριθμός τών οίνοποτών ήλατ- 
τώθη έπαισθητώς.

Ή έπιρροή τών γυναικών έπιστώθη διά τοΰ 
εξής γεγονότος έν Ίνδιάνη (New Albani-Νέα 
’Αλβανία) πρό τινων ήμερών:

, i\vθpωπός τις είσέρχεται κράζων είς τι κα- 
πηλείον:

«Αί γυνάϊχες έρχονται [η άμέσως δέ τά παιγ
νιόχαρτα ρίπτονται, αί φιάλαι άφανίζονται καί 
δλοι. οί θαμώνες άποχωροΰσι λαθραίως, έξελ- 
Οόντες καί άπο τών παραθύρων, ΐνα μή τυ/δν 
διά τής θύρας είσέλθωσιν αί γυναίκες. Αί γυ
ναίκες δμως δέν ήλθον. Όπως δμως κα άν ή, 
οί ά'νδρε; έ'φυγον δλοι, κα:αλιπόντες κενόν καί 
έρημον τό καπηλειον.»

(W oman s  Jou rna l). Boston.

ΔΙΑΦΟΙΆ-’ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ.

— Τού άξιοτίμου Κ-ου Θ. Νεγρεπόντη άπο- 
δημήσαντος είς Εύρώπην, δ Κ. Στ. Βακάς αν
τιπροσωπεύει αύτόν επαξίως έν τφ τής Πρω- 
τευούσης Έμπορικφ Καταστήματι.

-  Ό πεφωτισμένος Ιεράρχηςης τής Δακίας
καί φιλέλλην Νεόφυτος Εδέσσης Σκρίμπαν άνε- 

j χώρησε τή παρελθούση Κυριακή είς Κωνσταν- 
I τινούπολιν, έκεϊθεν δέ είς προσκύνησιν τών ‘Α-

μή τακτικήν τοΰ φύλλου άλλαγήν εύχαριστοΰμεν 
δέ τοϊς Κ-οις Συντάκταις «τοΰ ’Ανεξαρτήτου 
Σχαπανέοκ» «της Βουλής» «τοΰ Κώδωνος» κλπ. 
διά τήν αυθόρμητον άρχήθεν αποστολήν τών

τφ Συντάκτη τής,διπλοΐδας τής ‘Ελληνίδος ταύτης καλλονής, ητις ί προεξάρχον τής άπελευθερώσεως τών έν τή ’Α- φύλλων, πολλφ δέ πλείον 
έλαμπε μεταξό τοσούτων ‘Ρωσσίδων. Γα) λίδων,, νατολή γυναικών κατατάσσεται καί τό ήμέτερον ) άξιολόγου έφημερίδος «τών Καιρών», δςτις ού- 
Ίσραηλιτίδων καί Άγγλίδων Νηρηΐδων. Κασχη- j ‘Ελληνικόν φύλλον «ό  Δεχέβαλος» (έκ τοΰ «Α- ' δέποτε έλειψεν ίνα στέλλη τό σπουδαίόν του ; 
μίριον βασιλικόν τής Βασιλισσης τών Βρεταννώ v en ir  d es F em m es .)» φύλλον είς τό ‘Ελληνικόν Διδακτήριόν μας.

Χάρτης κυανόλευκος, δεικνύων τά μέχρι Πυρηναίων, Αλπεων, Καυκασίων, vXr.., όρια τή ς 
χαίας Μ λλάδος, ώς καί τά ωραιότερα άγάλματα και τους περίφημους συγγραφείς Αυτής εικονί 
ζων πωλείται έν τφ Διδακτηρίφ μου.

ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑ «ΔΕΚΕΒΑΛΟϊ»

U

Λ . rrn I Έν Έλλάδι......................................δρ. 22 80Εν Δακορουμανια . . . , . φρ. 40  ̂  ̂ . . μίαν Ό δ. λίραν
»» Αύστρο-Ουγγαρια.^ . . . » 40 ,  ̂ Αίγύπτφ . . . .  » Αίγ. λίραν

Ήπειρο-Θεσσαλο-Μακεδονία. . » 20 >£ν Εύρώπη καί ( >( Ά'/γλ λίραν
» Βυζαντίφ, Σμύρνη κ τλ . . » 22 » ’Αμερική, κτλ. j

Διεύθυνσις (Adresse) «Α l’lnstitut Hellenique^ Th. A. Paschides Bucarest—Strada
Bucur No 13 , ,  , , , , , . . .

Αί έξάμηνοι Συνδρομαί άρχοντα; τόν Μ. Μ. Αγιον I εωργιον και ληγουσι τον Μ. Μ.
Αγιον Δημήτριον.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥΣ Κ-ΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Νόσος, θάνατος τής φιλτοίτης dosXcpijc Αικατερίνης σπαοαςικάρδιος είσέτι, άσθέν*« 
διανοητική άδελφοΰ Πανεπιστημακοΰ, ναυάγιον Διδακτηρί», άψ ου καί Πρέσβεις καί 
Πρό*$νοι ήττοίτησοίν με «κεναίς υποσχέσεσιν» έπί 4  έπίμοχθα ετη , ούδείς δε μεγα
λόσχημος Σύλλογος ήλθε μοι είς ύποστήριςίν, σφετερισμος γραμματίων καί χρη
μάτων καί άπατη Τυπογράφων, έφ’οίς καί είς αυτήν τήν Κυβέρνησιν άνεφέρθην 
κατέβαλόν με, καί τούτου Ινεκα δ «Δεκέβαλος» διεκόπη.

Έξαιτούμενος λοιπόν τής συγγνώμης σας, ελπίζω δτι θέλετε υποστηρίζει τό 
φύλλον τοΰ to, άποστέλλοντες προθύμωί το ευτελές τής συνδρομής τίμημα.

Θωμάς Ά θ. Πασχίοης.

MANUEL E P I S T O L A f ;ΛΙΤΕΛΙΑ1

IN D iC A T O R U L P R A C T IC
REOUEIL DE LETTRES etc.

POSTELOR siTELEG RAPHELO R
Its

Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ Ι Ω Ν ,  Σ Υ Λ Λ Υ Π Η Τ Η Ρ Ι Ω ΝROM ANIA

0ΑΙΙΓ02 ΠΡΑΚΤΙΚΟ-
τ ώ ν

TAXV4P0MEI2N **ι ΤΗΛΕΓΡΑΦΩΝ
EN PBUrNIA

DE

I. A. T E S  10

PREJUL UN LEU NOU

(fv φράγκον)

Γοαμματίων χλ~. 
Γαλλιστί (en Francais).

ύτ:ο

θω μά Αθ. Πασχίόου.

Έπι τών Εερών μεταξύ

ΤΡΙΩΝ Θ Α Λ Α 2 2 ίί Ν
Μαύρης, λευκής καί Έρυ&ράς 

Τόπων
Έ(£2σπερίς έπί τής τζάκαι καί νΰν 

Αίγυπτου
καί

ΙΙεριγραφή τοΰ Σουεζείου Λειβήθρου

N!-r Ν. Theodorides. Pharmacien. 
Grand' R ue d e P era No. 186.

Prix du ilacon 3 fr. avec un prospectus de 
la maniere de s’en servir.

A esit de sub typ ar:
§ i se alia de vin^are la  t0te librariele din Capital».

ITINERARIU LA  UN PELERINAGIU
pe la

Έν Διπλαϊ ζεύχεί 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Ν 

Ο Δ Ο Ι Ι Ι Ο Ρ 1 Κ Ο Ν

Άπαγγελθείσα εν τω~ Άθηναίω έωμυνιστί ; CONSTANTINOPOLE, EGYPEl, ARABIA, 
Ιπό ‘ SYRIA’

Θ. Α. Πασχίδου i n s u l e  m e d it e k a n e  a t h e n a

Τιμή τριών φράγκων. Precum §i‘ descrierea

   - - - - - - -  1 1 — —  e g  Y P T E T U L U I S I  A  CAN  A L U  L U IIST H M U L U I SU E Z
E A U  M I i \  A C U L E U S E Doritori unor asemenea esemplare se

CONTRE LA CHUTE DES C HEVEUX
INVENTEK ET FBEPARKE PAR

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

Ιυντακτης ύπευ&υνος Θ. Α. Πασχίδης. 24. ’Εθνικόν Τυπογραφειον Κ. Ν. ‘Ραδολέσκου. Οδόυς, Ακαδημίας. 24.


