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Μέγας σάλος· είς άπαντα τά ’Ανακ
τοβούλια, καί μάλιστα τά ’Απολυταρ
χικά, κατόπιν της γενομένης άναγνω- 
ρίσεως τοΰ νέου Ισπανικού πολιτεύμα
τος* ώς χαι αυτά τά Συνταγματικά Κράτη 
έν Ευρώπη ήρχισαν σπουδαίως ν’άνη- 
σΰχώσι περί τοΰ «βεβαίου τών πραγ
μάτων. θυελλυιδης άνεμος άπδ βο^ρά 
πνέει καί είς νέαν ταραχήν έμβάλλει 
τόν μέγαν έμπορικόν κόσμον, δςτις- 
έρωτά καρδιοκτυπών ποΰ, πόδεν ή 
δυσπιστία αυτη; διατί ή ψυχρότης αυτη 
μεταςύ δύο βορείων Κρατών τής Εύ- 
ροιπης, άτινα καί διά συγγενικών έ- 
σχάτως δεσμο')ν συνεδέθησαν; ςΗ κο- 
λοσσαία Αρκτος άνθρί)οΐ τάς τρίχας 
της κα: τούς όδόντας πρίει διά τήν 
έπίσημον τών μεγάλων τής ‘Υδρογείου 
σφαίρας Ναυτικών Δυνάμεων άποποί- 
ri°tv είς τό νά συμμετάσχωσι τής έν 
βρυςέλλαις Συνόδου· τούτου ενεκα ή 
άντικατάστασις τοΰ χόμητος Βρουννώβ 
διά τοΰ στρατηγού Σιουβαλώβ «>ς 
σβευτοΰ έν ’Αγγλία, πρός διασκέδασιν 
δήθεν τοΰ έν τίβ κεντρική 'Ασία πο
λιτικού σκοποΰ τής ‘Ρωσσίας τοΰ νά 
είσβάλλγ; καί κατακτήση τό Ίνδουστάν, 
και πρός κατεύνασιν τών φιλανατολι- 
χών(!)νΑγγλων, δτι δήθεν ή φαντασκόδης 
τασις τής ‘Ρωσσ/ας. κατά τήν διαθή
κην του Μ. Πέτρου*) στρέφεται περί

*) Ε πιστολή Πετρουπόλεως άπό της 10  Αδγ. 
πρδς τήν σύνταςιν του Memorial Diplomatique.
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L’art par excellence, l’art divin, la langue 
sonore des neuf Muses *) la milopee enthou- 
siaste des hymnes religieux s’inventa d’abord 
ou fut inspire a la louange du Tres-haut, ou 
du Dieu triunique, d’apres l’imitation des 
choeurs cdlestes, des genies des Hellenes et 
des Latins, des Ch^rubins et des Seraphims 
des Hebreux, des agathod^mons des Pheni- 
ciens et Egyptiens, des Perses et des Chinois, 
des Indes et des Arabes, en un mot la lan
gue harmonieuse des Anges de la Chr^tiente.

Voila ce que c’est que la Musique, mot 
derive de μΰσα, μοΰσα (muse), et de la ter- 
minaison ική (ique), qui signifie: art appar- 
tenant aux M uses ou a une M use (Melpo
mene), qui chantait des louanges ou des 
hymnes par la bouche emue ou par les le- 
vres mouvantes et aux yeux fermes, d’apres 
l ’etymologie meme du verbe μύω-daudo o 
m overe , fermer ou ^mouvoir, d’ou le mot μυ
στήριον mystere secret.

·) Varron qui ne regardait les Muses que comme 
des personnages alMgoriques, assure qu’il ne doit y  
en avoir que trois, puisqu’elles designent le chant qui 
ne s'exdcute que de trois manieres, ou avec la voix, ou 
avec les instruments a vent, ou avec ceux qu’on touche 
de la main. Ciceron dit qu’il n’y en eut que quatrej 
et puis revenant aux sentiments d’H&iode en admet 
neuf.

τήν χώνευσιν τής Κο>νσταντινουπό- 
λεως. ‘Η Γερμανία διά τοΰ μεγαλεπη- 
βόλου Βισμάρχ διοργανίζει μέγα περί 
Ανατολής σχέδιον, παραλαβοΰσα συνερ- 

γάτιδα τήν Αύστρουγγαρίαν, ΐσυκ δέ 
καί αύτήν τήν ’Ιταλίαν. ‘Η Γαλλία μο
λονότι παρασκευάζεται όλονέν εις1 έν- 
οεχομενον πόλεμον, ήθελεν είσθαι ασύ
νετος, ε ' έπεχείρε» ν αντεπεξέλθγ, κατά 
τής ΓΙρωσσίας, εστω καί άν αύτήν 
ταύτην τήν ‘Ρωσσίαν ήθελε παραλά- 
βει σύμμαχον. Ά λλ’ ή Τουρκία; ή αυ
τοκρατορία αυτη, ήτις καταρρέει οίκο- 
νομολογιχώς καί ήθιχώς, διότι κατα
πατεί ήδη καί τό διαδοχικόν σύστημα 
εναντίον τών Σοφτάδων καί Ούλεμά- 
δων, εξοπλίζεται τ^ είσηγήσει έκείνων, 
οίτινές την έποφ&αλμιώσι πρό πολλοΰ, 
έπιδυμοΰντες νά καταντήση οπως καί 
χατήντησε χρεωχόπος. ‘Η Ελλάς μή
πως χαθεύδει έπί στρωμνής· ρόδων χαί 
κρ ίνω ν; οί ίδιοι διπλωμάται άποφαί- 
νονται από τοΰδε δτι «δημοκρατική 
μερίς προασπίζεται» άλειφομένη είς
d^O iva π ρ υ ο ε χ η .  Ο Γ  Ο ' Λ ν χ ι , ω . ί λ υ ΐ  Κ Ο Χ ίφ

οί Βούλγαροί, άφοΰ έδιχονόησαν μέ τούς 
Φαναριώτας, ήρχισαν νά τά βάλλωσι 
μέ τούς Σέρβους καί Μαυροβουνίους· 
άλλ οί Σέρβοι δέν εύχαριστοΰνται μέ 
τόν Πρίγκιπα των. Of δέ πολεμικοί συ
νασπισμοί μεταςύ Δακών καί Μαυρο- 
βουνίων, κατά τάς μυστικωτέρας ει
δήσεις, άπέτυχον. Ψιθυρίζεται Έλλη- 
ναρμενική συνεννόησις έν ’Ασία καί 
Βουλγαρωμανική σύμπραςις έν Δακο-

II.
Tous les peuples eurent leurs Musiciens, 

leurs poetes, leurs bardes, leurs chantres, 
qui furent honores comme les rois, les ge- 
neraux ou les chefs de ces peuples, comme 
aussi le sont aujourd’hui parmi les nations 
civilisees.

Les Hebreux, les Indiens, les Chinois, les 
Arabes, les Perses employaient des instru
ments pour celebrer le Seigneur des Cieux, 
le Jehovach, le Sabaoth, le Jaon, ou pour 
psalmodier la Reine des cieux et de la Terre, 
d’apres J e r em ie e t  David, VIsis d es E gyptiens, 
l’Athene (Neith) ou la Minerve des Hellenes 
et Roumains, et les autres divinites des astres, 
du Soleil, de la lune, d’Apollon ou de Rhea, 
d’apres les payens.

Les As; yriens eurent aussi leurs chantres 
religieux qui inventerent entre autres le 
trigone , sorte de harpe, touche ou joue d’une 
ecaille souple nommέβ p lectre. Cependant ces 
noms sont helleniques, τρίγωνον, πλήκτρον, et 
leur emploi devait etre trop post.erieur, in- 
troduits probablement sous le regne du grand 
conquerant, l ’incomparable Alexandre.

En Chine Comfycius fut 1’initiateur de la 
Musique, quoique l ’inventeur de la ly r e  et de 
le gu ita r e  (λύρα καί κίΟα'ρα) se nomme parmi 
eux F o-h i ou Chin-N oug, contemporain a 
Noe.

Les Hiudous ont aussi Brahma, Nared et 
le sage Bherat, inventeurs de l ’art musical 
et des plus anciens instruments, qui se trou- 
vent parmi eux, nommes, vina, natac, rau gs  etc.

Les Pheniciens, ce peuple genial, cultivai- 
ent aussi l ’art musical dont l ’invention s’at-

Μοισία. "Ιδωμεν τ ί τέςεται τό έγκυμο- 
νοΰν έν όδύναις μέλλον;

Ό Κατολικός κόσμος είς μέγαν ά- 
ναβρασμόν διά τά Εκκλησιαστικά δια- 
τελεΐ, καί διά τοΰτο ό περίφημος Δοί- 
λιγγερ συγκαλεΐ Σύνοδον περί μελέτης 
τών προ>των αιώνων τής Χριστιανω- 
συνης και ενωσιν τών νεοκαθολικών 
μετά τών Ορθοδόξων άλλ’of παλαιο- 
κατολικοί μετά τοΰ Πάπα τ ί πράττου- 
σ ι; τεμάχιά τινα έπιστολ^ς εύγενούς 
και ζηλωτοΰ τών πατρώων φίλου ά
τινα παραθέτομεν παρακατιόν σαφη- 
νίζουσι τά περί τούτου.

Περαιοΰμεν τήν έπιθεώρησιν, άναγ- 
γέλλοντες εις τό δημόσιον τήν αύρινήν 
άφιςιν είς τήν πόλιν μας τοΰ μεγάλου 
τ ή  ̂ Ελλάδος Πολίτου Κ-ου Α. 4Ραγ^α- 
βη, δςτις χρυσοπόρφυρον σελίδα έν τοΐς 
χρονιχοις τής πολυτλήμονος Κρήτης- 
ενεγραψε διά τής έθνικωτέρας καί ίπ- 
ποτικωτέρας διαγωγής, ήν έπί τοΰ Ζη
τήματος τούτου έτήρησεν, έφ’ ής έ-
βάδισε καί ό Βούλγαρης, ήν δμως πα- 
ΐ'-’ ·17-1' · ο  acci ν ΰ ν  ψΐΆυτιαυι, t i p ,
Ελλάδος άνας πολιτικής συνέσεως- (!) έ
νεκα. ·0 Κ. ‘Ραγκαβής (πατήρ) δίαμε- 
νεΐ έπί τινας μόνον ήμέρας παρά τώ  
ύιω αύτοΰ Κ. προξένω· εΓτα δ’άπέρχεται 
είς ΒερολΓνον έπάςιος Πρεσβευτής τής 
φίλης ‘Ελλάδος.

Παρίσιοι. Ίοοίτίος. 1874.

‘2ς πρός τάς ΙκεΓ πέραν άσχημάόας, ή- 
θελον άναπτύξει τά άφορώντα την χαηη-

tribue, selon Sanchoni.tthon, a une femme Phe- 
nicienne, la fameuse S ido, fondatrice de la 
cite omonyme, situee pres de Tyr. Les in
struments Pheniciens etaient: p h en ic e s , na- 
blum, g iin gree , et d’autres.

La Musique des Perses se distingue aussi 
parmi les nations Orientales, par son rJiythme 
on ou so u l , comme aussi par leurs organes 
pathetiques, dont excelle le nay  ainsi que par 
leurs sons on tons varies, qui forment les a ir s , 
ou ousoids p ersan s.

Celle des Arabes et des A^thiopiens etait 
aussi plus ancienne que celle des Mahome
ta n s ,  parceque leur culte etait aussi plus 
eleve que celui des Musulmans, comme 1’at- 
teste le livre du juste Job*) qui vivait avent 
le Patriarche Abraham, ou se trouvent des 
passages entiers, attestant que les anciens 
Arabes, les descendants de Joctan, neveu de 
Sem, chantaient d es  hym nes ά la louange du  
Vrai D ieu , a qui ils parlaient tres-souvent, 
et que ce peuple Sdmitique connaissait bien 
dts arts et des articles de F oi et de Loi a- 
vant que le pseudo-prophete eut compile le 
Coran .*)

Les Mahometans emploient aussi dans 
quelques mosquees particulieres, ou habitent 
leurs Derviches, nommds M evlev is, et d’au-

*) «lob fut un emir ou chef Arabe, qui vivait 1700 
ans avant Jesu s-C h r ist , et qui, selon Philon, s’est ma- 
r ii a Dina fllle de Jacob».

*) La religion qui dominait alors da-s la terre d i 
Hus (A ethiopie) et dans celle de Cham (A egyp te ), έ- 
tait la religion qu’observaient Job et Jothor en Arabie, 
ressemblant a celle qu’observaient Melchisedek en Cha-
naan, qui fleurrissait en 1912  avant la naissance du 
D ieu-hom m e, et Abimelech en Palestine; elle dtait c’est- 
a  dire celle de Noti, des Patriarches et de tous les

λείαν , fjv ίχαμαν, τοΰ ήμετέροο Συντάγμα
τος, οχι τίσον ή Συνταγματική Συνέ/Ιευσις, 
οσον τινές έ ; αυτών, οΤτινες Ιμειναν καί έχ- 
τελεσται αυτοΰ καί διαμένουσι μέχρι τοΰδε, 
«άλληλοδιαδεχόμενοι ά',λήλους έπί δλέθρω 
τοΰ έθνους έντος καί άπογνώσει τών έκτ<5ς.«

Ά λλ’ οί εξω .— μετά τήν άνακουφισιν τής 
βαρείας πιέσεως καί ώς έκ τής έλευθερίας, 
ήτις άφίνεχαι τω ραγιά— ήρχισε μία πρίοδος, 
ητις βαίνει γιγαντιαίοις βήμασι πρέ πάντων 
ώς πρός τήν παιδείαν, ήτις έξαπλοϋται παν
ταχοΰ Ευρώπης τε καί Άσίας, καί ό κλή
ρος παρ’ ήμΓν τίθεται έπί χεφαλής ταυτης 
τής προόδου μετά τοΰ κοινοΰ, μεθ’ου συνα- 
οει άλλ’ ουκ άποίδει, ώς παρά τοΐς Κατο- 
λικοΐς, ώς βλέπομεν τοΰτο έν τη' καθέδρα 
τοΰ Πολιτισμοΰ, δπου 6 κλήρος άντιδροΓ ?* 
σχυρώς κατά τών προόδων τοϋ φιλελευθί- 
ρισμοΰ, Τνα διά τών ^διουργιών του μένη 
κύριος τής παιδείας τής νεολαίας, οπως τήν 
πλάση κατ’ είκόνα καί καθ’ έμοίωσιν αυτοΰ, 
δηλονότι μισαλλόθρησκον είς άκρον καί έν 
πασι φιλόπρωτον καί καταδιώκτιν μέχρι μα
νίας.

Καταρρέει τοΰ Πάπα ή δύναμις Ινθα γί
νεται φώς, καί όμως, δσοι έν ταΓ σκότει 
διατελοΰν, φορολογούνται απανταχού, καί
Υουαοΰν όεΰμα Πακτωλού διοχετεύουν εΐς 
‘Ρώμην. Ποία άντίί^εσις ώς προς τήν ιοίικήν
μας ’Εκκλησίαν, ήτις μένει έγκαταλελειμένη
υπό τών πιστών τοΰ ποιμνίου ! οί πιστοί δέ
οΰτΟι ούχί μόνον χρυσόν δέν φέρουν, άλλά
καί τήν έξόντωσιν αύτής μελετοΰν· «έχεΐνοι-
δά οΤτινες έπί αίώνας περιεθάλπησαν ύπ’
αύτής ώς τέκνα έν ΧΡΙΣΤΩ άγαπητά, ώστε
νά Την φέρωσιν είς τήν άνάγκην νά δπλι-
σθη~ άνωθεν προς δπεράσπισίν Της.

ΙΣΠΑΝΙΑ.
Άπδ τής 21-ης ’Ιουλίου δ Δεχέβαλος άνήγ- 

γεΛεν ?τι αί ωμότητες τών Καρλιστών Οέλουσιν

tres nommes hurleurs, quelques tympans ou 
flutes et d’autres organes, en chantant des 
versets du Coran avec des strophes et danses 
bacchiques, quoique tout Cila ne fut qu’une 
imitation des Perses et des Arabes.

Les Armeniens, race d’Aram, fils de Sem, 
cultivaient aussi leur musique sacree, plutot 
vocale qu’ instrumentale—(comme elle se con
serve jusqu’a present dans leurs temples sa- 
cres), trop distinguee par ses sons lamen- 
tables a cause des desastres, qu’ils ont sou- 
vent subi pendant plusieurs siecles, effet de 
sensibilite ou emotion sentimentaled’un peuple 
assez eprouve.

Quant aux Japonais, aux Mexicains et pres- 
que a tous les Americains indigeues et les 
sauvages de deux continents, l’Australie aussi 
non exceptee, l’histoire moderne nous apprend 
qu’ils chantaient on dansaient avec des in
struments originaux, comme sont les conques 
marines, les flutes de roseau, de bambou ou 
les  tambourins et d’autres, dont _on put voir 
quelques uns dans le Palais de l’Exposition 
Viennoise, quoiqu’onles ait deja assez'modifies.

Je  ne parle pas ici des anciens Romains, 
ce peuple fort et guerrier, qui 6tant en con
tact avec les anciens Pelasges et Pheniciens 
ont eu presque les m^mes divinites et par 
consequent la m6me rhythme musical.

jusfes de cette dpoque-la. (T rop h ee  d e  la  f o i  O rtho 
dnx e  p 39, 4o).

Les anciens Arabes done avaient du moins une con- 
naissance parfaite du Dieu verita b le , qu'ils a d o ra ien t  
en  e sp r it  e t  cn  v e r i t e ,  tandis que les Arabes actuels 
fussent devenus plus bestiaux que spirituels avec cette 
religion corporeile ou sensuelle que Mahometh et ses 
succeseurs leur ont impost (Voyez aussi VHistoire d e  
la  B ib le par L. N. R. Toulouse 1861).



έπιαπεύσει χήν άπδ μέρους τών Ευρωπαϊκών 
Δυνάμεων άναγνώρισιν τήί Ισπανική? Δημο
κρατία?. Ιά  κυριώτερα ’Ανακτοβούλια έπεστειλαν 
ήδη τάί έπί τούτφ διακοινώσεις των, χάρις εί? 
τήν πρωτοβουλίαν τοΰ Βισμαρκ- έν τούτοι? συμ
φωνώ; καί τψ  Διπλωματιχψ Μνήμονι οϋκ δλίγον 
εί? τοΰτο συνετέλεσε και ή έμβριδής έγκυκλιος 
xoG ‘Υπουργοΰ τών ’Εξωτερικών τή? ’Ισπανία? 
Κ. Ulloa, δςτις έξηκρίβωσε θαυμασίως τήν πο
λιτικήν τή? πατρίδος του, ποιήσας εκκλησιν εί? 
τήν πεφωτισμένων Εδρώπην Γνα θέση τέρμα έπί 
τοιαύτη? μετεώρου καταστάσεω? πραγμάτων μετά 
τήν άληί)ή έξιστόρησιν τών έσχάτω? λαβουσών 
χώραν αιμοχαρών σκηνών άπό μέρους στίφών 
άγριων, α ουχί βασιλεύ? άλλ’ αίμοβόρος δυνάστης 
δδηγεΐ κατά τή? πατρίδο? του, υποστηρίζει δέ 
διά παντοίων μέαων, θεμιτών τε καί αθέμιτων, 
τδ τάγμα τοΰ Λοίόλα, τδ όπ’ άντιχριστιανικών 
χαί ουχί χριστιανικών αρχών έμφοροόμενον.

Ίδο'υ λοιπδν, έκτο? τή? Ελβετία? καί μια? 
άλλη? εί? τόπον τή? ’Αθηναϊκή? δημοκρατία? 
Ιταλικής χώρας, δυο Δημοκρατίαι μεγάλαι κα'ι 
ίσχυραί καδιδρυδεΐσαι έν Εόρώπχ], κα'ι μάλιστα 
ei? χώρα?, ένδα τά ψεουδαλιχά χαί ίεροχρατιχά 
φρονήματα, δίκην δογμάτων ποταμού? αίμάτων 
χατά τδν Μεσαιώνα και κατά ταύτην Ιτι τήν 
έποχήν τοΰ πολιτίσμοΰ προδκάλεσαν υπέρ τή? 
τούτων έπικρατήσεως- άλλ’ ή τριέρετμο? τή? 
ΈλευδερΙας, τή? Ίσότψος, τή? 'Αδελφότητος 
Ναΰς μετά τοσούτους θαλασσίους κλύδωνας καί 
τρομερά ναυάγια προσώρμησεν ήδη είς λιμένα 
άκύμαντον αί ύφαλοι διά πυριτεκρήξεων κα- 
τεσυντρίβησαν’ οί σκόπελοι υπερεπηδηθησαν- αί 
χεραυνοφόροι λαίλαπες κατευνάζονται- τά θυελ
λώδη νέφη διασκεδάννυνται. Ή Δημοκρατία έ- 
θριάμβευσεν είς τδ πείσμα τών δεσποτών, είς 
τδ πείσμα τών ίεροκρατών έκείνων, οιτινες τδ 
Εόαγγέλιον τοΰ Θεανθρώπου μετεποίησαν, κατά 
τδ δοκοΰν αδτοΐς, άποδόντες τψ  Πάποι: Καίσαρι 
δσα άνήχον είς μόνον τδν Θεδν καί παρφϊήσαντες 
οίκτρότατα τά? άγιωτέρας καί θεμελιωδεστέρας 
τοΰ Χριστιανισμού θεοπνεύστους άρχάς.

‘Η άναγνώρισις τής Δημοκρατικής ’Ισπανίας 
ένέπλησε γενικής θυμηδίας τήν αίματόφυρτον 
χώραν τοΰ Γονζάλβου- ή χαρά αυτη έπηύξησε 
διά τής νικηφόρου άγγελίας τών Δημοκρατών 
κατά τής τών Καρλιστών σπείρας, ήτις δσονούπω 
χατατροποΰται, χάρις είς τά στρατηγικώτατα μέτρα
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είς Ικτέλεσιν.

‘Ο ΑΙών τών ΙΙαρισίων άποδίδωσι μεγίστην 
βδλόγως σημασίαν εί? τήν άναγνώρισιν ταύτην, 
διότι καθιεροΰται νεωτεριχόν δίχαιον ή αρχή 
Έί>νική? κυριαρχία?, ή? αί συνέπειαι εσονται 
μεγάλαι. Είθε νά ΐ() ύπέρ τοΰ καλοΰ τή? πασχούση? 
άνθρωπότητο? 1

Οί Καρλισταί άπώλεσαν εί? Ότέϊζαν 700 
στρατιώτας καί 1000 σάκκους άλεύρου. Έπί 
τής μεταξύ Μαδρίτης καί Σαραγόσας γραμμής 
κατέστρεψαν 4 γ3φυρας καί άνεποδογύρισαν είς 
τδν ποταμδν 4 άτμαμάξας- είς 4 έκατομμύρια 
ρεαλίων (2 Ικατ. καί 30 χιλ. φρ.) υπολογίζεται 
ή προκύψασα ζημία, 10 δ’ έβδομάδες άπαιτοΰνται 
πρδί έπανόρδωσιν τής συγκοινωνίας- μετά δέ 
ταότας καί χείρονας έτέρας ώμότητας χαννιβα- 
λιχάς έγκατέλιπον τδν νομδν Σεγόρβης. Τά Δη
μοκρατικά στρατεύματα κινοΰνται πρδς τήν Λαρ- 
ράγαν, δ βόρειος στρατός ένεδυναμώδη διά 17 
ταγμάτων, 20 τηλεβόλων καί 700 ίππων.

ΔΑΚΟ-ΡΟΪΜΑΝΙΑ.
Δελζίον Οϊχονομολογιχόν.

— Τά συναλλάγματα είς στασιμότητα καί 
Ικπτωαιν, μολονότι αρκετόν άργυριον κυκλο
φορεί, άψότου έκληρώθησαν τά δημόσια χρε- 
ώγραφα, αρκετόν δέ χρυσίον Ιφθασεν είς 
Ευρώπην άπό τόν δπερωκεανειον κόσμον.

Τή; οΔαχίας» τοΰ « ’Εγγείου Πιστωτη- 
ρ ίο ο » τών « ’Αγροτικών χρεωγράφων» ώς 
καί τών α Χ ρεογράφων τοΰ Κράτους» αί 
πράξεις Ιμψυχοΰνται, καί περιζήτητοι κατήν- 
τησαν οί τίτλοι των κατ’ αυτήν τήν έβδο- 
μάδα.

Είς ΣεβερΓνον ΣΓτος α.' ποιότ. 60— 65 
τό κοιλόν. Άραβόσ. 5 6 — 60.

Είς Γεούργεβον Σίτος α.' ποιότ. 8 6 — 92 
τό κοιλόν. Άραβόσ. 7 4 — 78.

Μόλις δέ 300— 400 κοιλών σίτου Ικφορ- 
τώσεις έγενοντο μέχρι τοΰδε, καί τούτου ε
νεκα ή άγορά ουχί ζωηρά, τό δέ μεγαλε- 
πήβολον ‘Ελληνικόν πνεΰμα ο6 μόνον είς 
Γεούργεβον άλλά καί είς δλα τά Παραδου
νάβ ια , νεναρκωμένον ?να μή εΐπωμεν νω- 

ίν.

Είς Γαλάζιον ώς καί είς Βραΐλαν ή κρι- 
θή έςέπεσε μέχρι 40. φρ. κ.

Τά σΐτα α.' ποιότ. 70— 75. Ή  ’Εξαγωγή 
άναβαίνει είς 4— 5 χιλ. κοιλών κριθής. Έν 
τούτοις είς Ίσμαήλιον αί τιμαί τής κριθής 
καί τοΰ αραβοσίτου λίαν ΰψωμέναι- ή βρώμη 
καί δ ραφανόσπορος είς τήν αυτήν σχεόόν 
τιμήν 40— 45.

’Εν ‘Ελλάδι μεγίστη άνΟμβρία καί τουτου 
Ινεκα σιτοδεία. Μόνον ή σταφιδοκαρπία καί 
ή έλαιοκαρπία κάπως είσί παρηγορητικά; δια 
τούς γεωπόνους.

Έν Δακία ή άνομβρία καί ή πυριφλεγής 
ατμόσφαιρα εκαυσαν τούς πλείστους άγοούς 
αραβοσίτων. ’Εξαιρούνται, ώς προείπομεν, 
νομοί τινες τής Μικρας Βλαχίας, τής Μολ- 
δαυ!«ς καί άπάσα σχεδόν ή Βεσσαραβία. Έν 
τούτοις ούτε σιτοδεία, οΰτε άκρίβεια προαγ
γέλλεται.

Είς Γεουργεβον καί Γαλάζιον πλεΐστα 
πλοΐα ‘Ελληνικά περιμένουσί πρό εβδομά
δων.

Τηλέγραμμα Βιενναίον.

— Είς Αύστρουγγαρίαν κατά 5 εκατομ
μύρια καντάρια έπηύξησεν έφέτος ή συγκο
μιδή τών σίτων. 12  έκατομμυρίων καντάρια 
σίτου έξάγονται έκεΐθεν έφέτος. Άνά 3 δ ε
κατομμύρια σίκαλις καί κριθή. ‘Ωσαύτως οί 
άραβόσιτοι προμηνύονται καλοί- μόνης τής 
βρώμης (βρώμος) ύπάρχει ελλειψις, καί τού
του Ινεκα δέν γίνεται έξαγωγή αυτής. Τρισ- 
χίλιοι γεωπόνοι παρήσαν είς τό άνοιγμα τής 
διεθνούς άγοροπωλησίας. Έκτών 4274 ζώων, 
άτινα έξετέθησαν είς έκποίησιν, μόνα 400 
Ι'μειναν άπώλητα- περίπου τών 800 ζώων 
προήρχοντο έκ Μολδουΐας.

«C urieru l d in  Ια  f t .»

L e beau sex e en  Suisse.
Tb ‘Ωραΐον έν ’Ελβεζίφ φΰλον.

' (Συνέχεια άριθ. 11 σ. 42 Δεχεβάλου).

«Οί λόγοι ουτοί... είσιν ήττον πειστικοί δτι 
δλαι αί γυναίκες δέν έκλήθησαν είς; τδ νά ά- 
ναπτύξωσι τήν δραστηριότητα καί τήν αγάπην 
των έν τή οικογενειακή έστία, ή διά τδν άνδρα 
δστις, λησμονών τήν άποστολήν του καί ζητών 
σήμερον παρά ποτε τήν ευδαιμονίαν άνευ συν
τρόφου τής καρδίας του, έκατομμυρια γυναικών 
συνεπώς άνεγκάζονται ινα σκέπτωντ«ι 6t’ έαυτάς, 
έργαζόμεναι, μοχδοΰσαι, άγωνιζόμεναι υπέρ τοΰ 
βίου.

Άφαιρουμένου λοιπδν τοΰ μέσου τής υποστη- 
ρίξεως, τοΰ τόσφ φρικτοΰ άγώνος τής ζωής καί 
διά πλείστους άνδρας, τί γενήσετόα ή γυνή καί 
τί γενήσονται έκεΐνοι, ών αυτή έστι τδ μόνον 
στήριγμα, δηλ. τών πρεσβυτών γονέων ή τών 
δρφανών; έπειδή άς μή έπιλαί)ώμεί)α τής τόσφ 
πολυάριθμου καί τόσφ σπουδαίας τών χηρών 
φάλαγγος.

‘Η στατιστική τών φρενοβλαβών κατέδειξεν 
δτι, μεταξύ τών γυναικών ή πολυαρι&μοτέρα 
κλάσις συνίστατο έκ παιδαγωγών, μεταξύ δέ τών 
άνδρών, έκ τέκνων άφεθέντων νέων, τφ Οα- 
νάτφ ή τη έγκαταλείψει τοΰ πατρδς, άνευ άλλου 
στηρίγματος ή τής άσβενοΰς μητρός τω ν! Βαρδ 
καί θλιβερδν μάδημα δο&έν τή κοινωνί^!

Θά έκπλαγήτε ίσως άναφέρουσα τά παρα
δείγματα ταΰτα υπέρ τών πολιτικών δικαίωμάτων- 
ισως ήτο καλλίτερον, καί>’ υμας, νά άνέφερον 
αδτά δμιλοΰσα περί άστυκών καί οικονομικών 
δικαιωμάτων: άλλά θά μ’ έπιτρέψητε νά ημαι 
έναντίας γνώμης, καί ίδου οί λόγοι μου.

Είναι ίστορικώς άποδεδειγμένον δτι, έν παντί 
καιρφ, αί προνομιοΰχοι κλάσει? αί εχουσαι τδ 
δικαίωμα τοΰ νομοθετεΐν, δέν έσκέφ&ησαν ή δι’ 
έαυτά? μόνον, μετα/ειρισθεΐσαι τά άτομα τών 
άλλων κλάσεων ώ? θήτα? καί υποχειρίου? εί? 
φόρου?, εί? ποινά? παντοία? καί εί? περίπαιγμα, 
έάν δψουν τήν φωνήν παραπονουμεναι.

Όσφ πλείονε? οί έκλεκτοί καί οί άπόκληροι, 
τόσφ μείζων ή δημοσία συμφορά. Σήμερον δμω? 
μεγάλη, μεταβολή έπήλθεν- Ικαστο? άνήρ, ίσο? 
έναντι τοΰ νόμου, εχει τδ δικαίωμα τοΰ έκλέγειν 
τοδς αντιπροσώπους αδτοΰ καί έκλέγεσΟαι δ ί
διος έν τοΐς τοπικοΐς Συμβουλίοις, ώστε τδ πνεΰμα 
καί τδ γράμμα τών νεωτέρων διέγραψαν τήν 
λέξιν χλάοις, άναπολοΰσαν έποχήν μανδρισμοΰ 
καί διαφέσεως άνδρών ώς έχ&ρών, άντικαταστασαν 
διά τής λέξεω? πολίτης, ήτις έξεγείρει έν αδτή

τήν ίδέαν τή? ίσότητο? έν τοΐ? δικαιώμασι καί 
καθήκουσιν.

Είς τήν πολιτικήν λοιπδν ψήφον, τόσφ δυσχερώς 
άποκτηθεΐσαν, δφείλουσιν οί ά'νδρες τήν αίσίαν 
μεταβολήν, ήτις τους συνδέει, συνενοΐ δπδ τους 
αδτο'υς νόμους- ή πο) ιτική ψήφος εκαμε νά 
παύσωσι πλεΐσται τρομεραί καταχρήσεις έξευτε- 
λίζουσαι τήν κοινωνίαν- χάρις τή πολιτική λοι- 
πδν ψήφφ, ή τή άλλως λεγομένη γενιχή ψηφο
φορία, λέξις κενή έωσοΰ καί αί γυναΓκες δέν 
συμμεθέξουσιν, έγένοντο αί πρόοδοι καί αί κοι
νωνικά! βελτιώσεις, ών άπολαμβάνομεν, αιτινες 
ομως, έπαναλαμβάνω, είσίν άνεπαρκεΤς.

Τδ φυσικδν ουν συμπέρασμά έστι τδ έφεξής... 
άπαιτοΰμεν τδ δικαίωμα τής ψήφου, διότι πασα 
βελτίωσις πραγματική πηγάζει έκ τής έξασκήσεω? 
τοΰ δικαιώματος τούτου- έπειδή καιρός έστιν "να 
μή ώμεν καί ήμεΐς κλάσεις- έπειδή αίσδανόμεΟα 
τήν άνάγκην τοΰ έκφράζειν τάς ίδέας ήμών είς 
τά συμβούλια, είς τους συλλόγους, πανταχοΰ 
δί)ι συζητεΐταί τι φιλάν&ρωπδν- έπειδή καί η
μείς βουλόμεθα ΐνα ώμεν πολίτιδες καί συμμε- 
τάσχωμεν τή τάσει τών άδελφών πολιτών μας!

Ίδου, Κυρίαι καί Κύριοι, ή εκί)εσις τών άρ- 
χών υπέρ ών εργαζόμενα. ‘Τπερασπιζόμεθα τήν 
αδτονομίαν τής γυναικδς, θέλομεν ΐνα αναγνωρί
σω-’. καί σεβασ&ώσί τήν άτομικότητά της- τοΰτο 
πράττομεν έν δνόματι τής ίσότητος καί τής ή- 
9ι/.ής, έλπιζομεν δ’ οτι υποστηρίξετε ήμας διά 
τής επιδοκιμασίας δμών καί συνδρομής.

1δ προτιθέμενον εργον έ^ται άπειρον Ινεκα 
τών άποτελεσμάτων αυτοΰ- άλλ’ έπίσης καί τδ 
στάδιόν έστιν άπειρον πρδς έκτέλεσιν τούτου- 
καί μεθ δλον τδ δάρρος ήμών ίκανώς δεδοκι- 
μασμένον, δφείλομεν δμολογήσαι, οϋκ οίόαμεν 
εί φδάσομεν είς τδ ποθούμενον ή πράξομεν παν 
δτι έστιν άναγκαΐον- εΐμεδα δλιγάριθμοι ώς πρδς 
τδν έπιδιωκόμενον μέγαν σκοπόν τά μέσα ήμών 
είσι περιωρισμένα πρδς ένέργειαν δραστικήν, 
τούτου δ’ Ινεκα έξαιτούμε&α τής συνδρομής ά- 
πασών τών γυναικών, κατά τδ ένδν αύταΐς καί 
κατά τά μέσα, ών διατίθενται.

Εδχήν ποιοΰμαι, Κυρίαι, ώστε άπασαι υμείς 
αί παριστάμεναι ώδε νά ησΟε έν τφ μέλλοντι 
ώς άπόστολοι τής μεγάλης ταύτης ίδέας, καί 
ώστε αί έν τή άλλοδαπή ουσαι άδελφαί ήμών 
τύχωσι πλείονος βοηδείας καί συνδρομής διά τήν 
χορηγουμένην ήμΐν υπ’ αυτών δραστηριαν συ-

«Μετά δε τήν άνάγνωσιν χα\ άπαγγελϋαν 
ποιχίλων επιστολών χαί λογιδρίων έχ πολλών 
πόλεων ευρωπαίχών τε χαί άμεριχανιχών, άνα- 
φοριχώς τοΰ διχαιώματος της γοναιχός, ό Κ. 
Faucon έν δνόματι τής άντιπροέδρΗ Κ-ας Faucon 
κατανυγείσης άνέγνω τά έξης:

... «Κύρίαι, Κύριοι, πρδ τής λήξεως τής ή
μέρας ταύτης παρεκάλουν ήμας ΐνα μετ’ έμοΰ 
άπευί)ύνητε τά ειλικρινέστερα καί άξιεπαινετώτερα 
ευχαριστήρια τή Κύριοι Goegg, προέδρφ.

ΙΙρδ δεκαοκτώ ήδη μηνών είς σύ/οδον τινά 
τών άντιπροσώπων τή? ‘Ομοσπονδία? τή? Ειρήνη? 
καί τή? ’Ελευθερία?, ήμε&α δλίγισται δντω? 
μετά τή? Κυρία? Goegg. Ήτο τυχαϊον; οδχί 
βεβαίως- δ σκοπδς δν έπεδιώκαμεν προσείλκυεν 
ήμας πρδς τήν ήώ τής έλευδερίας καί τής 
προόδου. Υνοήθημεν-. δ διεδνής τώι/ γυναικών 
Θίασος ίδρύδη μεταξύ τριών προσώπων. Ή  Κυρία 
Goegg έπεφορτίσδη τήν διεύδυνσιν. ‘Ο Σύλ
λογος ήμών έπηύξησε, προώδευσεν, οδχί άνευ 
προσκομμάτων, κακής δελήσεως, καί πολέμου 
άπδ τών άντιπάλων- άλλ’ ή υπομονή, ή καρ
τερία, ή νουνέχεια τής Κυρίας Goegg έδρι- 
άμβευσαν.

Εδχαριστήσωμεν αδτή πάντες καί παρακαλέ- 
σωμεν ΐνα έξακαλουδήση "ιήν διεύδυνσιν ταύτην, 
ώς μή δυνάμεναι κάλλιον αδτής- ύπδ ταύτην 
τήν διεύδυνσιν έπαύξησε τών διασωτών μας δ 
άριδμός: πανταχόδεν ή πρόσκλησις μας είση- 
κουσδη καί άνταπεκρίδη.

‘Η εκδεσις ήμών εδωκεν ίδέαν τής άξίας ή
μών- άξια μή έδρεύουσα είς τά πρόσωπα ήμών, 
άλλ’ είς τδ μεγαλεΐαν τοΰ έργου, όπέρ ου άγω- 
νιζόμεθα. ‘Ο άγων κατά τών προχαταληψεων, 
αΐτινες μέχρι τοΰδε κατήντησαν τήν γυναίκα δν 
χωριστδν, έπελήφθη σπουδαίως, μή άμφιβάλ- 
λουσαι έπιτυχεΐν τδν δρίαμβον διά τής δδηγοΰ 
ήμών Κυρίας Goegg.

Εδαρεστηθήτε ουν, προσφιλής Κυρία, έξακο- 
λουδοΰσα τήν άφιλοκερδή ταύτην διεύδυνσιν, ής 
ή μόνη άμοιβή δι’ ύμας εσται έν τούτοις ή έν- 
δόμυχος εδχαρίστησι?, ήν δοκιμάζει πά? έργάτη? 
τοΰ άγαδοΰ».

Της Κ-ας G oegg άντευχαριστησάσης εύαισΜή- 
τως τάς συναδέλφους έπί τψ  τεχμηρίψ της φι
λίας χαί Εμπιστοσύνης 8 παρέογον α ύ τή , η 
συνεδρίασις διελύ&η.

«Τδ μέγα Συμβούλιον τοΰ Σβίτζ έν ’Ελβετί^ 
παρεχώρησε ταΐς γυναιξί τδ έκλογικδν τοΰ δη
μαρχείου δικαίωμα.» χατά τδν « ‘Ρωμοΰνον.»

L’Aphrodite (Venus de Milo).

C’est Vamour qu i donna na issan ce  a  
la  S cu lp tu re. C ’est p ar l ’am our divin 
du Dieu C r6ateu r que le  p rem ier 
hom m e fut e re £ , se lon  Son im age  
infin ie; e t pu isque l ’hom m e ne Lui 
p aru t p as  s i p a r fa it  en b e a u te , en 
v o ila  cre^ e  une seconde ro p ie in f in i-  
m ent b e lle : la  f em m e , ce ch ef-d ’oeuvre 
des m ains in ta c t i le s  du T res-H au t.

Ecoutons M. Al. M acedonsk y, le  poete 
re d a c te u r  du jo u rn a l « OltuU, ce qu ’il 
e c r iv it  en- vers  sub lim es sur ce  su jet 
le  27 Ju ille t en lan g u e  sonore et v i- 
b ran te .

Femeia.

Quand Dumne^leu din chaos facu lumea s6 
Pe cerul astrul dilei inflacarat sui 
§ i firmamentu-albastru cu coma’i lumin0s£ 
Qua ’ntr'o betdia d’aur indata ’nv61ui.

Ve^end tnse nutura quS e abia ’nceputa 
^’aquesta lurne quare, c’un semn a ’ntemeiat, 
Zimbind Dumne^eii ^lise: «Natura e ’nca muta! 
«Lipsesce que-va inque spre a fi §i ruai placuti 

«Poema que-am creat!»

Atunc'l El dete viafa din diva sea zlmbire 
La florl cu dulcl arome, l ’al unde! lin susur, 
La grane cu spic d’aur, l’a ventulul ^optire, 
La lacurile-albastre, l’al frunijelor murmur!

V6^end ins6 natura qu6 e abia ’nceputa 
^’aquesta lume quare, c’un semn a ’ntemeiat, 
Zimbind Dumneijeii (Jise: «Naturj e ’nca mut&l 
«Lipsesce que-va inqu6 spre-a fi §i mal placuta 

«Poema que-am creat!»

Deci El crea atuncea pe leul quel sSlbatic, 
Pe passerile tote que ’n aer sbora lin,
Pe repedea gazela cu mersul nebunatic 
§ i pe-amorfitul §erpe cu fioros venin.

V6^end ins6 natura qu6 e abia ’nceputa 
^’aquesta lume quare, c’un semn a ’ntemeiat, 
Zimbind Dumnedeii dise: «Natura tot e mut&l 
«Lipsesce que-va inqu6, spre-a fi $i mal plaiuta 

«Poema que-am creat!»

Atuncl El crea ’ndat& dup6 a Sea figuri 
Pe om que va fi rege a tot que a format 
§i Ί incSrca de darurl, §i fara de m6sura 
Imagina^iunea in parte i-a mal d a t !

V6$end inse natura qu6 e abia ’nceputa 
^’aquesta, lume quare, c’un semn a ’ntemeiat, 
Zimbind Dumnedeii ^ise: «Natura tot e muta! 
«Lipsesce que-va inca spre-a fi §i mai piacuta 

«Poema que-am creat!»

Ded El chiama amorul cu viia lui scauteie, 
Speran|a §i Credin^a: Angelici fericiri!
§ i le ’mpreuna tote spre-a nasce pe F em eie , 
Consolatore dulce a triste! omeniri!

^’atuncl v6^end natura quS este complectata 
§ ’aquesta lume quare, c’un semn a ’ntemeiat 
Zimbind Dumnedeii $ise: «F em eia e fo rm a ta . 
«Poema mea acum a e ’n  f in e  term ina ta :

«Sublimul e creat!·»

M ais la  p rem iere fem m e  d£chue, en 
v o ila scu lp te e , tissue , p e in te  d es  d o ig ts  
du m em e Dieu, la  V ierge Im m a cu lee , 
la  b eau te  incom parab le , la  N ym phe 
p ro p rem en t d ite , la  reg en ^ ra tr ic e  du 
Cosm os, nou rrie  d e  l ’am bro is ie  dans 
le s  S a in ts  des S a in ts , dans l ’A utel in 
access ib le  du tab e rn ac le  HebraVque. 
C e sont le s  deux L iv res  S acr0 s , qu i 
nous le  d isent, e t nous n’adm ettons 
aucun e co n testa tion  sur ce tte  v e r ity  
in co n testab le , sur c e tte  croyan ce in 
d u b itab le .

L a  creatio n  d o n e , qu i ne s ign ifie  
que la  scu lp ture d ’un s im ulacre anim £, 
d ’une sta tu e  de  c h a ir ,  v iv ifi^e p ar 
l ’en sre  d iv in , le  sang, et re ssem b lan t 
a  Son Scu lp teu r ce leste  p ar le  souffle 
d ivin, l ’am e , v o ila  l ’o r ig in e  de la  scu lp 
tu re  chez le s  ancien s.

«U ne jeun e  G recq u e , occup6 e d e  
son am ant qui se  sep a ra it  d ’e lle , pour 
en co n server la  m em oire , e s s a ie  d ’en



d ess in er l ’ im a g e  a la  fav eu r d une 
la m p e , et fa it en su ite la  copie d e  ce tte  
om bre d ess in ee , av ec  d e  l ’a r g i l le  pris 
d ans l ’a t i l i e r  de son p ere  Dibutades., 
p o tie r  d e  profession .»

C ’est aussi une an ecd o te , racon t^e 
p a r  p lusieurs au teu rs , qu i v eu len t nous 
d o n n er une id ee  su r 1 o r ig in e  de  la  
s ta tu a ire . Q uoiqu ’ il en so it, c e t a rt , 
im p arfa it chez le s  anciens peup les , 
perfectionn^ chez le s  H e lle n es , eut 
son o r ig in e  d es  tem ps le s  p lus re cu - 
le s , com m e aussi l ’a t te s te  la  B ib le  
sa c re e , ain si que p lu s ieu rs  h isto rien s 
p ro fanes.

M ais revenons sur notre su je t.
II s ’a g it  d e  Venus d e M ilo , s ta tu e  mu- 

t ile e , d eco u verte  en 1 8 2 0 , d an s c e tte  
lie  d e s  C yc lades et tran sp o rtee  a  
P a r is .

Ce tra v a il, ju sq u ’a p re sen t ig n o re  
p a r  le s  m odernes, est du au c iseau  
du ce leb re  P ra x ite le s , qu i fleurit vers  
la  CIV -erne O lym p iade .

C ette s ta tu e  est une de ces d eu x  
A ph rod ites, dont on rap p o rte  ce  fa it 
h isto rique :

« (P rax ite le s) a y an t fait deux sta tu es  
d e  ce tte  d£esse, l ’une v o ile e , l ’au tre  
nu e  e t regard £ e  com m e im pudique, 
le s  C n id iens peu scrup u leux  achete- 
ren t l a - d e r n ie r e  com m e su rp assan t 
l ’au tre  en perfection , et ils  la  p la c e -  
ren t d an s  une ch ap e lle  o u v e rte  dans 
tou tes ses  laces  afin q u ’on put la  vo ir 
sans em pechem ent de  tous c o te s .”

C ’^ ta it la  m em e s ta tu e  Uque le s  h a 
bitants d e  Coos n e v ou lu ren t p o in t a'che- 
t e r . ... quoiqu’ excellemment· tra va ille e  , 

p a r c eq u 'e l le  eta it n u e  e t p referm en t c e lle  
qu i e ta it  vo ilee. «(De VUsage d es  S ta
tu es  p ag . 4 0 8 ).

C e lle  d e  V 6 nus v o ile e  est la  Venus 
d e  M ilo, p arceq u ’e l le  re ssem b le  a  ce lle  
de C n ide d ’un m ode si frappant, s i 
£ c latan t, §i ex p ress if , que ce lu i qui 
r e g a rd e  atten tivem en t l ’une tro uve le  
m em e au teu r dans l ’au tre , com m e ce
lu i qu i l it  I 'llia d e  doit d ev in e r  aussi 
l ’au teu r im m o rte ld e  TO dyssee.

P rax ite le s  6ta it  un nouveau fonda- 
teu r d e  l ’E co le S ta tu a ire  a  A th en es, 
qui, d ’ap res  D iodore, a su  im p rin ter  au  
m arb re tous les  sen tim en ts. Sous son c i
seau  tout p renait d e  la  v ie , des g r a c e s , 
de  l ’expression  , d e  l ’i n e r g i e , du 
ch arm e , com me c e la  se voit d an s ces 
deux  chefs d ’oeuv re , la  Venus d e Cnidos 
e t la  Venus d e M ilos.

L a  p rem iere  s ta tu e , c e l le  d e  C n idos, 
dont on raco n te  que p lu s ieu r s  en tr e -  
p r en a ien t le  v o y a g e  d e  ce t te  t ie  u n iq u e- 
m ent y o u r  v o ir  c e  ch e f -d 'o eu v r e  d e  P r a 
x ite le s , rep resen te  la  d eesse  p re te  a  se 
b a ig n e r ; c e lle  d e  M ilos la  rep rd sen te  
com m e se decouvran t a  d em i, a  la  
so rtie  du bain , e t se  re g a rd a n t dans 
un m iro ir d e  c ry s ta l ou dans le  bou- 
c lie r  d ’a ira in  de  M ars .

C’est c e tte  s ta tu e  m u til£ e , q u e  le*
c ise au  trop  h ard i du feu M J e a n  
Cossos, un des p lus re g re tta b le s  s ta -  
tu a ire s  d e  la  nouvelle  H e llad e , e n tre -  
p rit d e  la  re s ta u re r  av ec  q u e lque 
succes, com m e ce la  a  6 t6 o b serve  l ’an- 
n ee p assee  dans le  P a la is  d e  1’Expo · 
sition  V ienno ise.

Th. A. P a sch id es .

' Αρχιτεχτονιχή (ΐδε Άρ. ίο ) .

Τό Πελασγικόν τείχος, οίκοδομηθέν 18 
αίώνας π. χ. περιγραφέν δπό τοΰ Παυσανίου 
ώς Ιχον μέτρα, 7 ,70 πάχος έπί 13 μ. ύ
ψους έν Τιρύνθψ. Τοιαΰτα Ttva άνάλογα

οικοδομήματα εύρίσκονται έν τοΐς ναοΐς της 
νήσου Gozo πλησίον της Μάλτης καί έν 
Ταραγόνη της ’Ισπανίας. ‘0  τρόπος ουτος 
είναι δ μάλλον συνήθης τούτου τοΰ συστή
ματος, δπερ άπανταταί άπό τής λίμνης τοΰ 
Βάν, κειμένης είς τό βάθος τής ’Αρμενίας 
μέχρι δυσμών τής ’Ιταλίας, Σαρδηνίας κα1 
τών Βαλεαρίδων νήσων. Άφήκεν ήμΐν ναοΰς^ 
τάφους, πολιτικά και ιδιωτικά κτίρια κα1 
άναρίθμους στρατιωτικάς οικοδομάς (Είσί δέ 
πέτραι άτύφ ιαι ούτως είπεΐν, έπωκοδομημέναι 
άτεχνως μέν πλήν έρρΰιΐμως καί κατά τάξιν 
τοιαΰταί τινες πέτραι δίκην βράχων εύρίσκονται 
καί άλλαχοϋ μέν, άλλά καί έν Ήπείρω κατά 
τούς γηλόφους ή τά δροπέδια Ζαγορίου καί 
Τζιουμέρκων, ενθα ύψοΰντο ώς σηκοί τινες 
ή βωμοί είς θεότητας Σ. Μ). Το σύστημα  
τούτο υπάγεται εΐς πέμπτην τάξιν βα&μο- 
λογιχήν τή ς  ’ Αρχιτεχτονιχής.

Έ πειτα αί πέτραι άρχονται νά γονιοτο- 
μώνται καί δρθοτομώνται, τοΰθ’ δπερ δεικνύει 
πολιτισμόν ήττον βάρβαρον καί έφεύρεσιν 
έργαλείων μάλλον έπιτηδείων. Κατά τό 
σύστημα τοΰτο Ιχομεν τά τείχη τών Μ υ- 
χηνών χαι την Πύλην τών Λεόντων.

Τά μέχρι τοΰδε μελετηθέντα καί σκιαγρα- 
φέντα Πελασγικά μνημεΓα εκτείνονται έπί 
ζώνης περιλαμβανούσης τό εύρος τής Δυ
τικής Άσίας, άπασαν τήν ‘Ελλάδα καί τήν 
κεντρικήν ’Ιταλίαν, καί δέν είν’ ώδε δλος δ 
’Αττικός κόσμος, πλήν, ώς είπομεν προηγου
μένως, τά πρώτα μνημεία έκ βράχων πρω
τογενών συγκείμενα Ιθεωρήθησαν δπό τών 
άρχαίων καί νεωτέρων κα&’δλας τάς βορείους 
έπαρχίας, εΐτα δέ έν ’Αφρική" έκτεινομένης 
άπό τής Αίγύπτου μέχρι τών πέριξ τής 
Καρχηδόνος- ούδέν δέ άπείργει ήμας τοΰ 
πιστεΰσαι, δτι είς τάς χώρας ταύτας, τας 
πρώτας οίκοδομάς διεδέχθη δευτέρα περίοδος 
ήττον χυδαία ώς πρός τήν έργασίαν τής 
υλης, καί χρησιμευουσχ ώς δίοδος μεταξύ 
τών πρώτων δοκιμίων καί τών τελειωτικών 
μνημείων, ών τά έρε(πια βλέπομεν σή^βρον 
εν τε τη' ’Ινδία καί τη~ κεντρική Άσία, έν 
τή" κοιλάδι τοΰ Νείλου καί είς τάς δάσεις.

Κατ’ έμήν γνώμην ή άρχική αυτη τέχνη 
παρήγαγε τό πυραμίδειον σύστημα, πε
λασγικόν ώσαύτως έπινόημα, μεταχειριζό- 
μενον ού μόνον έν Αίγύπτω, άλλ’ έπίσης 
έν Μεσοποταμία, Ινδίες καί έν αυτη' τη 
Σκυθία. Έν Άσία κυρίως δπάρχουσιν δ) ά
κληροι πόλεις , ω’κοδομημέναι κατά τό 
σύστημα τοΰτο, παρουσιάζον πολυαρίθμους 
περιβόλους συγκδντρωτικούς, οιτινες ήγείροντο 
άμοιβαίως οί μέν έπί τών δέ, είς τρόπον 
ώστε παρήγαγον τήν δψιν πυραμίδος. Οί 
περίφημοι κρεμαστοί τής Βαβυλώνας κήποι, 
έσχηματισμένοι δπό πλείστων άνδήρων, είχον 
έπίσης τήν αύτήν διαμόρφωσιν τέλος τεκ- 
μαίρεται δτι τοιαύτη τις ήτον ή πορεία τής 
άρχιτεκτονικής, δτε βλέπομεν δτι τά αρ
χαιότερα θρησκευτικά μνημεία τών Μεξικανών 
είσιν άπέραντοι πυραμίδες, άπλαΐ κατ’ άρ
χάς, κατά τάς Χαλδαϊκάς, καί τής κάτω 
Αίγυπτου. Ανευρίσκονται έπίσης έν τψ~ Με- 
ξικψ~ αρχαία πολιτικά μνημεία είς σχήμα 
Πυραμίδειον.

(Έ πεται τό τέλος).

Σπουδαιον.
\

Τη~ 14 Σεπτ. καί έφεξής συνέρχεται είς 
Βόνν σύνοδος συγκειμένη ύπ ’ άνδρών διαφόρων 
δοξασιών έπιθυμούντων τήν μέλλουσαν με- 
γάλην τής Χ ριστιανοσύνης  Ινωσιν. ‘0  σκο
πός τής συνόδου ταυτης έστιν ή έξέτασις 
τοϋ τυπικΰϋ τής πίστεως τών πρώτων 
αιώνων τής ’Εκκλησίας, καί τών δογμάτων 
καί θεσμών, οΤτινες έκρίθησαν ουσιώδεις καί 
άναπόφευκτοι ύπό τής Οικουμενικής ’Εκκλη
σίας Ανατολής τε καί Δύσεως πρό τοϋ 
μεγάλου χωρισμού. Ούδείς λόγος περί ένώ- 
σεως δι’ άπορροφήσεως ή συγχωνευσεως 
τών διαφόρων ’Εκκλησιών, άλλά περί παγιώ- 
σεωςκοινωνίας (com m union) έκκλησιαστικής

έπί τη~ βάσει τής ένώσεως έν άναγχαίοις 
εργοις  τη~ διατηρήσει τών ίδιοτήτων έκάστης 
’Εκκλησίας, ήτις δέν άλλοιοΐ τήν ύπόστασιν 
τής πατρώας πίστεως.

«Ή  έπί τής ‘Ενώσεως τών ’Εκκλησιών 
’Επιτροπή «D oellin g er» .

Israelijii $ί Ecclesia Orientulm.

Din cau sa  un ei in tem p la r l n en o ro c ite  
§i cu  totul d e p len s , que s ’a p e t r e cu t  in  
C onstan tinopole m a i d e  u n a r li, publicCim 
d o iw  d o cum en te f o r t e  in te r e s sa n te  a le P a - 
tr ia rq ie l E cum en ice sp r e  a s e  v ed ea  qudta  
d iffe r en fa  ex ista  in tr e  O rthodoxismu $i 
C esarism u.

J Ĵta en cy c lica l
«R M  lucru e supersti^iunea ! Din nenoro- 

cire u& idea extravaganta a dominat preste 
tote poporele O rientului aprope que Iudei 
sorb adique sange um au , mai cu se m a  
clirestinesc, sau qua un que satisfacator 
sau pentru ura trad ifionaia contra chri- 
stianilor. D’aqui se intem pla quate ua data 
suposi^iuni §i amar&cium reciproce, quare 
turbura armonia sociala §i sym pathia cou- 
locuitorilor §i consupiiijilor unei §i aque- 
lea§i ^ern §i patrie , dupre cum quele que 
s’au au^it mai de una(li pentru rap irea, 
unor baie^i, au dat pretext unor asemenea 
banuieU  §i acusari. Νοϊ apostrofand aquesta, 
idea qua neprobabila, §i cousiderandu-o 
supersti^iune unor omeni pro§ti §i creduli, 
0  desaprobani. § i  credem que tot cliri- 
stianu, gandindu-se mai uman despre con- 
ceta^eni §i consupu§i nostri Israe li^ , qua- 
rora nici legea M osaica, nici desvoltarea 
§i c iv ilisarea  sociala actuaia justifica nisce 
asemenea superstijiun i, va stima in con- 
versa^iunea §i convie|uirea cu den§ii pe 
d ’u a  parte dem nitatea umana §i chipul
diviu §i an tiqu itatea lor istorica, era  pe
d ’a l t a  frumuse^ea m o r a ia  necomparabila §i 
m arirea perfecfiuiiei evangelice a Cere- 
scului inve^ator §i Salvador al nostru lisus 
Christos, quare a in te rn s  sub pedepsa 
geennel ch iar simplul m en saQ m ore, §i 
quare ordona iub irea §i omenirea quatre 
inam ici nostri prin aqueste ex p ress iu n i: 
«A§a sS lumineze lum ina vostra (adiqu6: 
a fa p t e lo r  v o s tr e )  inaintea omenilor, qua 
s6 ve<ja faptele v6stre quele bune §i s6 
m ariasca pre Tatai vostru quel din ce- 
ru r i.»  (M ath. V . 16).

£ qud §i uti alt& ep isto la  recentH.
«P re  in^elep^ §i domm representan^i a i 

na^iunei I s r a e lite !
Ve mul^umesc atat vou6 quat §i tu- 

turor connajionalilor vostri pentru quate 
expresiuui de fe lic ita r ! a^i bine-voit a  ex- 
prim a pentru mine §i pentru fn mei sp i
ritu a l!; M6 simt que nu sunt demn aque- 
stor expressiuni forte flatato rii pentru 
ind iv idualitatea mea, dera pentru qu6 ele 
se adresseza la  dem nitatea p atriarca ia  in- 
vestita mie, le  priim esc cu ua recunoscin^a 
affec^ionata.

Timpi supersti^iunelor §i a m isallodoxiei 
incet se tree cu daru l lu i Dumne^efl, §i 
fanatism ului religios succede principiul fl- 
ladelfiei §i convie^uirei sincere dupe Dum- 
ne^eii; quftci to^i avem §i marturisim  pre 
Dumne^lefi Tata, §i aquestu ia sim^im que 
suntem fii. Dequg aqueste idei se vor res- 
pendi quat de curend in differitele clase 
a le  aquestor doue antice na^iuni, ale qua- 
rora suntem stranepo^i, Israe li^  §i E lleni; 
deque cu sp iritu l omenirei se vor infra^i, 
dupre cum din t o t a  anim a dorim §i din 
tot sufletul uram noi §i predecessori nostri 
§i to^i ale§i na^iunei nostre, ecclesiastici 
§i nu, negre§it adeverata civilisa^iune §i 
adevfiratul progres vor domni la  noi cu 
t o t a  b u n a  a lor rodire.

Incredin^endu-ve despre prevederea que 
vom depune din parte-m i pentru §tergerea 
a t o t a  supersti^iunea §i pentru innodirea 
a legatu re lo r paciuice in tre desceden^i a 
dou6 na^iuni gloriose, I s r a e l i i  §1 E llen i, 
me rog s6 fi^i in te rp re t a i aquestor sim- 
fim inte §i dorinje a le  mele quatre tofi con- 
sangeni vostri.»

Νεώτεραι ε ΐάήσεις  έ ξ  ‘Ελλάδος.
— Ένεκα τής απουσίας τών πλείστων βου

λευτών, ή ‘Ελληνική Βουλή άρχεται τών έρ- 
γασιών της περ! τά τέλη Όχτωβρίου. Τδ περί 
Προξενικού άναδιοργανισμ,οΰ νορ,οσχέδιον τίθεται 
προσεχώς είς συζήτησιν.

— Τό Άρσακείον έπενδηφόρησεν έπί δωδε- 
καήμερον προσεχώς δέ τελείται μνημόσυνον υπέρ 
τοΰ έπισήμου νεκροΰ, δν ή ?σιο καί εξαι ‘Ελλάς 
ώς μέγαν άνδρα έΟρήνησεν.

— ‘Η ‘Ιερά τής ‘Ελλα'δος Σύνοδος, τη πρω
τοβουλία τοΰ Μητροπολίτου ’Αττικής καί Προέδρου, 
έξέδοτο ώραίαν τινα εκθεσιν περί Μουσικής 'Εκ
κλησιαστικής, σύμφωνον καθ’ δλα έκείνη ήν έξέ- 
δωκαν οί «Καφο ί» έν έπιφυλλίδι κατά Ίαν- 
νουάριον, καί ήν ήμεΤς έπεστείλαμεν Ιντεΰθεν, 
ής μετα'φρασιν γαλλικήν καταχωροΰμεν έν έπι
φυλλίδι πρός γνώσιν τών φιλαρχαίων καί φιλορ- 
θοδόξων Καθολικών τής Δυσεως, καί μάλιστα 
καθ’ δν καιρόν συζητεΐται τό περί ένώσεως τών 
Εκκλησιών Ζήτημα δπό τοΰ διάσημου Θεολόγου 
Δοίλιγγερ.

— Θέϊον (th<5) ευοσμον καί αρίστης ποιότητος 
άνεκαλύφθη πρό καιροΰ είς τά κλασικά δροπέδια 
τής ‘Ελλα'δος· άπορον δέ πώς δ Κ. Όρφανίδης 
οόδόλως περί τούτου άνέφερε, καί μάλιστα έν 
τή Φυτολογικη τής Φλωρεντίας ’Εκθέσει. ’Αλλά 
μήπως ή Ελλάς έμερίμνησεν Ϊνα στείλη είς τήν 
Προϊστορικήν τής Στοκχόλμης ’Επιτροπήν ένα 
αντιπρόσωπον;

— ‘Η δίκη τοΰ Κ. Τρικούπη είσέτι δέν ελαβε 
πέρας, τοΰ είσαγγελέως έφεσιβαλόντος αυτήν είς 
τό ’Εφετεΐον διά τά περαιτέρω- άλλά καί Ιτϊρ5ΐ 
έφημέριδογράφοι έφυλακίσθησαν ώς δποπτοι κατά 
τών καθεστώτων. Οίμοι! ποΰ κατήντησεν ή φίλη 
‘Ελλάς! ώς καί ή Δακία όπερτερεΐ σότήν, διότι 
ένώ τοσαΰτα καί τοιαΰτα μάλλον έξημμένα κατά 
τών κρατουντών ώοε γράφονται, ούδεμία προφυ- 
λάκισις δημοσιογράφου έγένετο.

— Ίδου αί περίοδοι, δι’ ας δ Κ. Τρικούπης 
ώνομάσθη ώς υβριστής, στασιαστής, κτλ.

«Μετά τά.πα& ήματα τοΰ 1862 τί&εται 
έχ νέου εις τό έθνος τό δ ίλημμα της υ 
ποταγής εις τήν Αύϋαιρεσίο,ν ή  τής Έ- 
παναοτάσεως».

«Τί δύναται ό λαός κατ’ αυτής (τής χα- 
ταστάσεως)·, Ούδέν άλλο ή νάέπαναστατήση.»

«Ή  ευθύνη άρα έπί τοΐς συντελουμένοις 
άνήκει άπασα είς τό στοιχεΐον, είς τό δποΐον 
διά τής διαστροφής τών συνταγματικών ή
μών θεσμών συνεκεντρώθη δλόκληρος ή 
έξουσία«.

« ’Ενόσω ή Βασιλεία προσφέρει τήν έ- 
ςουσίαν, τήν διάλυσιν καί τάς έπεμβάσεις, 
ώς βραβεΐον είς τάς έν βουλη~ μειονοψη
φίας».

« ‘Η εύθυνη άρα πασα τής καταστάσεως 
ταυτης άνήκει είς τούς παραβιάζοντας τήν 
Κοινοβουλευτικήν άρχήν τοΰ σχηματισμού 
τών κυβερνήσεων έκ τής πλειονοψηφίας τής 
βουλής».

«Ά λλοϋ Ιγκειται τό κακόν καί έκεΓ πρέπει 
νά ζητηθη ή θεραπεία”.

— ‘Ο ‘Υπουργός τής δημοσίας έκπαιδεύσεως 
διώρισεν ’Επιτροπήν καταρτιζομένην υπό τών 
καλλίτερων καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου, Γυμ
νασιαρχών καί καθηγητών Γυμνασίου πρός άνα- 
διοργά'νωσιν τής μέσης παιδείας, ήτις χωλαίνει 
τά μαλιστα, ανάγκης οδσης δυσαναποφεύκτου δ
πως είσαχθώσι καί άλλοι κλάδοι έπιστημονικοί 
καί διορισθώσι καί ξένων γλωσσών διδάκτορες, 
έπειδή οί τών ‘Ελληνικών Γυμνασίων απόφοιτοι 
είς άλλα τε μέν καί πολλά, άλλά καί ξένων 
γλωσσών άμοιροΰσιν, οδδαμώς δυνάμενοι ΐνα έ- 
παρκέσωσιν έν τή αλλοδαπή είς τάς βιωτικάς 
άνάγκας διά μόνης τής ‘Ελληνίδος γλώσσης, καί 
ταύτης άτελώς μαθητευθείσης.

— ‘Ο δ’ ‘Υπουργός τής Δικαιοσύνης διώρισεν 
έπιτροπήν άριστων νομομαθών, συνεδριάζουσαν 
δίς έν τφ ‘Υπουργειψ τής Δικαιοσύνης όπό τήν 
προεδρείαν του, πρός σύνταξιν διαφόρων νόμων 
καί θεσμών, οιτινες έλλείπουσιν είσέτι ή άτελώς 
μνημονεύονται είς τους έν χρήσει ‘Ελληνικούς



κώδηχας, Ινώ χαί αυτή ή Δακία μετερρυΟμισε 
ν.αί συνεπλήρωαε πρδ πολλοΰ του; ’Εμπορικούς 
καί άστοχους αδτής Πίνακας.

Άμφότεροι δμως οί Κ. ‘Υπουργοί ώφειλον 
ϊν’ άπευΟυνΒώσι καί είς αλλοδαπήν, προσκαλοΰντες 
τά φώτα καί τήν Ιξιδεασμένην πείραν καί έ- 
τερων καλα'μων ‘Ελληνικών πρδς περαι'ωσιν τοΰ 
έργου- έπειδή άδυνατόν έστιν ϊ'να οί έντός τής 
‘Ελλα'δος διαμένοντες σκεφδΰσι χαί προβλεψιοαι 
περί πα'ντων τοσουτψ δέ μάλλον καθόσον ό 
καιρός έπείγει, καί μεί>αύριον προσκαλείται ή 
Ελλάς έν τοΐς Άγώσι τής Φιλαδελφείας, χαί 
ίσως οδδέ μνημης εντίμου αςίωδήσεται, ώς 
πέρυσιν έν Βιέννη, διά τό Νομολογικδν καί Εκ
παιδευτικήν αύτής σύστημα.

  —— ~ · --

ΑΙΛΦΟΡΑ.
— ‘Η αρχαιολογική τών ’Αθηνών ‘Εταιρεία 

ίλαβ ίν 9 χιλ. οραχμάς ύπό τοΰ φιλοφχαί,υ 
Κ. Σλίεμαν διά τήν γενομένην άνασκαφήν 
μ5τά κατεδα'φισιν τοΰ ένετικοΰ Πόργου παρά 
τά Προπύλαιά της ’Αθηναϊκής Άκροπίλεως.

—  Τό Δημαρχεΐον τών ’Αθηνών προς- 
λαβόν μηχανικήν έπιτροτ.ήν έςετά'ει τάς 
διαφόρους πηγάς τοΰ 6δραγωγείου πρός 
άφδονωτέραν ύδάτωσιν τής πόλεως.

— ‘Ο Βουλευτής Ευρυτανίας παρ’ δλίγον 
έστέλλετο είς τον αδην υπό χειρών άν- 
δροκτόνων.

— Έκλείσθη μετά τής ‘Ρωσσίαςταχυδρο
μική σύμβασις, άρχομένη άπό τής α ψ  ’Οκ
τωβρίου, ύπό τους αύτούς σχεδόν ορούς 
μεθ' ών έγένετο καϊ μετά τής Τουρκίας 
Ή  δ’ ‘Ελλάς εως πότε δέν πληρεςουσιοδοτεΐ 
τόν Κ. ‘Ραγκαβήν πρϊς δμοίαν σύμβασιν; 
ή άγνοεΐ δτι διά τε τάς έπιστολάς καί διά 
τάς έφημερίδας πληρόνομεν τά δίπλα έν- 
ταυθα καί τριπλά;

— ‘Ο ‘Γπουργός τής δημοσίας έκπαιδεύσεως 
διώρισε δύο έπιτροπάς. μίαν έν ΒβκΒρεστίω | 
καί έτέραν έν Ίασίω, πρός έϊέτασιν τών 1 
διδακτικών βιβλίων διά τά Δακορουμανικά 
Σχολεία- τη συμπράςε1 δέ τοΰ 1 Υπουργοΰ 
τών στρατιωτικών πάντες οί μαθηταί δ- 
ποχρεοΰνται ινα έξασκώνται στρατιωτικώς 
δίς τής έβδομάδος άπό τής 13-οΰς ήλικίας 
μέχρι τής 15-ετοΰς άόπλως, άπό δέ τής 
15-οΰς καί περαιτέρω ένόπλως. ‘Ημεΐς 
καυχώμεθα έκεΐ κάτω διά τόν Σωκράτην 
καί ΓΙλα'τωνα· έδώ δέ τούς έφαρμόζουσι, 
καθά φαίνεται. Ή  μήπως Ινεκα τοΰ ζη
τήματος τούτου τής εθνοφυλακής μόνων 
τών φοιτητών τοΰ Π ανεπιστημείου δέν 
έσχηματίσδη κοινή γνώμη έντος καί έκτος 
τής Ελλάδος κατοΙ τοΰ ‘Υπουργείου Δελη
γεώργη; Κοπιάσατε, Κ-οι ‘Υπουργοί τής ‘Ελ
λάδος, νά λάβητε μαθήματα τινα άπό τούς 
‘Υπουργούς τής Δακίας!

— Οί ‘Ηγεμόνες «νεχώρησαν διά τά 
λουτρά τής ’Αγγλίας. ‘Ο ‘Υπουργός τών 
Στρατιωτικών ελαβεν άδειαν άπουσίας τεσ
σαρακονθήμερον.

— Τό Ελληνικόν Προξενεΐόν στερείται 
πρό πολλοΰ γραμματέως ενεκα τής τοΰ 
πρώην τοιούτου παραιτήσεως, μή παρα- 
δεχθείσης, καθά ήκούσαμεν, έπειδή έν ‘Ελ
λάδι δυσκόλως δύναται νά εύρεθη~ άντικα- 
ταστάτης τοϋ κυρίου τούτου, δςτις άφήκε 
διά παντός τά διπλωματικά καί Ιίπιασε τά 
γεωργικά. Καί πώς ούχί; άφοΰ έπί τρία 
ήμισυ περίπου Ι'τη ήγωνίσθη γρομματεύων 
καί προξενείων τήν προκομμένην ε ΐώ  Κοι- i 
νότητά μας, Ιπειτα δέ εΰρε κτήμα προσο- j 
δοφόρον άδημοπράτιστον, δπερ καί ένοικίασε 
μετά τοΰ προσφιλούς αύτω~ κ. ταμίου, 3ν 
εΤτα έγκατέλιπεν, άβροφροσύνη; χάριν καί 
πρός μή βλάβην τών Ελληνικών συμ
φερόντων ;

—  Τά τής ‘Ελληνικής Κοινότητος ε?ς 
τήν αυτήν κατάστασιν- ουδ-μία πρόνοια περί 
συνελεύσεως τών έκλεχθέντων Ε φόρων δ 
δέ καιρός κατεπείγει- ούδεμία περί Σχολείου, 
περί Παρθεναγωγείου, περί Έκκλ?]σίας φρον- 
τίς- άλλ’ άν δέν θέλωσιν ΐνα συνελθωσιν 
οί ψηφισ>ι)έντες κύριοι Έφοροι, διατί δέν 
συγκαλειται καί πάλιν ή Παροικία πρός

Σ οντοχτης ότ.εύίΐυνος Θ. Α. ΓΙασχίδης.

νέαν έκλογήν; Ιως πότε ή τοιαύτη άδράνεια, 
ήτις χαι τα τής Βραΐλας κοινά ε ις  μετέωρον 
άφήχε χατάστασ ιν ; ’Ή μήπως δέν εχομεν 
φιλοπάτριδας καί φιλομούσους, οιτινες 36- 
νανται νά συνεισφέρωσιν αδρότατα όπέρ τών 
τοιούτων έθνωφελών έργων; Πολλάκις ό 
Κ-ος Ζάππας, οί αξιότιμοι ’Αδελφοί Πα- 
ναγιώτου, δ σεβαστός Βουτάτης, δ φιλο- 
γενής Κ. Δερούσης, δ Κ. Ξανθός, Έ π ι- 
τροπαί κτλ. έςεφράσαντο καί δημοσία καί 
ιδία, δτι είσί πρόθυμοι είς τοΰτο- διατί λοι
πόν δέν δίδοται πλειοτέρα καί έπιμονωτέρα 
ώθησις άπό μέρους τοΰ έντίμου Προξενείου; 
Έ ω ς πότε ή το ίαύ^  καχεκτική μόνης τής 
Βουκουρεστιανής κοινότητος κατάςασις; Οί Κ-οι 
Έφοροι οφε'λουσι νά γνωρίσωσιν οτι ύπάρ· 
χουσιν έν γωνία καί παράβύστω Βουκου- 
ρεστίου "Ελληνες καί φιλέλληνες πολύ καλ
λίτεροι καί γενναιοδωρότεροι άπό τινας μι- 
κρεμτιόρους κομπορρημονοΰντας καί φω- 
νασκοΰντας- πλήν άπητϊΐτο Τνα καταδεχθώσιν

r  Vn V '  1 -rοι ιοιοι να τους επισκεφθ^σι κατ οικον̂  
καί τότε ήθελον ίδεΐν δτι ού μόνον 6 — 7 
χιλ. φρ. ήθελον έγγραφή ε ΐς  τό χαρτί, άλλά 
χιλιάδες φλωρίων ήθελον μετρηθή έκΐ χει- 
ρός. ΙΙρός τούτοις άς μή  διαλάθη τόν Κ-ον 
‘Ραγκαβήν καί τοΰτο, δτι πολλοί τών προ- 
κατόχων αύτοΰ προξένων άφήκαν τήν χει- 
ρίστην ώδε έντύπωσιν, καί τούτου ενεκα ή 
έμπιστοσύνη δλοτελώς σχεδόν Ιλειψεν ούχ 
ήττον δμως ειμεθα βέβαιοι, δτι μόνη ή 
προσωπική αύτοΰ έμφάνεια ήθελεν έπενερ- 
γήσει λίαν έπί τών καλών τούτων καί ά- 
πλοϊκών χαρακτήρων. Χρειάζονται δμως δ- 
δηγοί, βάρος ήθικόν καί έπιρροήν κεκτημένοι 
καί ευυπόληπτοι, ους άνδρες άφιλοκερδεςς 
κα! άνιδιοτελεΐς ήδύναντο νά τους δείξ«>σιν, 
εί προσεκαλοϋντο δπό τοΰ ‘Ελληνικού Προ
ξένου.

—  « ‘Ο Πρωινός Κήρυξ» καταχωρεί μετά 
προλόγου διατριβήν τινα συν άναφορα εις 
τό αρμόδιον έν ‘Ελλάδι ‘Υπουργειον κατά 
τής άδίκου όή&εν παύσεως τοΰ έξωτερικοΰ 
κλητήρος κ. Γεωργακοπούλου ύπό τοΰ έν- 
ταΰθα Προξενείου ώς καί κατά τοΰ Κ. συν
τάκτου τής «Ίριδος» διά τήν κοινοποίησιν 
κτλ. ‘Ημεΐς ούδόλως άναμιγνύμενοι είς άτο- 
μικότητας, έπιποθοΰντες δμως Τνα μή δω
ρεάν διασύρηται έν Δακία καί ‘Ελλάδι δ 
νέος πρόξενός μας, είχομεν γνωμοδοτήσεν_ 
έπειδή συνέπεσεν Τνα έρωτηΟώμεν, δτι άφοΰ 
τό ΠροξενεΓον προέβη είς τό μέτρον τής 
παύσεως τοΰ ύπαλλήλου τούτου ώφειλεν 
Τνα προβή1 καί είς τήν πταισματοδικίαν ή 
είς τήν άποστολήν είς τό αρμόδιον ΓΙλημ- 
μελιοδικείον, είς τοϋθ’ οπερ εΓχε συγκα
τανεύσει- πλήν ούκ οιδαμεν διατί, εν εκ εν ειση
γήσεων άντιθέτων ίσως ή παρεξηγήσεων 
δτι δήθεν ειμεθα «συσπειρωμένοι, τό ΙΙρο- 
ξενεΐον μέχρι τοΰδε δέν προέβη είς τό μέ
τρον τοΰτο, τό άλλως νόμιμον, άφοΰ, καθά 
λέγεται, προεστάλη καί άλλη άναφορά δπ’ 
αύτοΰ τοΰ κυρίου «δλως προσβλητική» κατά 
τοΰ Προξενικοΰ ίδίως προσώπου.

—  Πυρκαϊά τρομερά διαρκέσασα περίπου 
τών 6 ώρών, άπετέφρωσεν εξ σειράς με
γάλων οίκιών, ήτοι 60 περίπου οίκήματα 
τής πόλεως Ίασίου, βλάψασα ίδίως τήν 
Ίσραηλιτικήν κοινότητα καί έν μέρει τήν 
Χρισιιανικήν τής « ‘Αγίας Παρασκευής» 
συνοικίαν τή 5/ι7 ένεστώτος.

—  Είς Βουζαΐόν διωρίσθη πράκτωρ δ 
άξιότ. Κ-ος ΙΙαπαλουκόπουλος, μετατεθέντος 
τοΰ μέχρι τοΰδε Κ-ου Θ. Πέτρου είς ΙΙλοέστιον 
Χηρεύουσαι πρακτόρων έλλήνων είσιν ή 
Όλτένιτσα καί ή Τηργόβιστεα.

«Urbanu» din BrSila.

N oua foie, que ap a re  de  duoe o ri 
pe sep tam anS  in B riiila . U ram  un 
succes s tra lu c it  nouluT co n frate  a l 
n o stru , §i cu <■ ta t m at m ult cu q uat 
p r in c ip iu r ile  dom nilo r rfd ac to rf  at

U rbanuM  em ana to t din aq u e f i fon- 
tana s a c ra  a C on cordk i e lem en te lo r  
O rientale. Sun tem  m andri, pentru  quS 
avem  co lup tS to ri pe aq u est tSrim  sa- 
lutariQ §i al{i confraft, q u a ro ra  m ul- 
|umim din an im a pentru lin iile  in - 
cu rS g ia to re , cu quare au  b ine vo it a 
in so ji t ra d u c e re a  unut a rt ico l po litic 
a l D ecebalu lu l.

Urbanul in No. 3, vorbind d esp re  
an n iv e rsa ra  ςϋ a  S o c ie ta fi l ' littera r ia  
B u lga rii, fondata la  25 Iulifl 1868  in 
B ra ila , sub p re^eden fa  D-lut N. f e -  
noff, d esv o lta  ua eloquen^a poetica  
assup ra l i t t e r a tu rd  que o ch iam a uZ ina  
a s c i i n f e h r , quare e s te  s in gu rd  capabila  
p e  ca lra  c iv ilisa fiu n e t a un i §i a in fra f· - 
p o p o r e le  d e  p e  U n iversii."

In privin^a p rim aru lu l U rbei B ra ila ? 
d e  $i R efo rm a  co m bate  ua asem en ea  
a le g e re  pentru  quS p rim aru lu  este 
g re c  d e  orig-ina, p arqug re d ac to re le  
R efo rm e i  se  tr a g e  d ire c t d in  sp ifa  
Ι11Ϊ Traian, suntem  convin$i qu6 D-nu 
A chille Z er len tis  va sci a co respunde 
la  a scep t^ r ile  ce ta fen ilo r  B railen t, 
fac6 nd a d isp are  o rl-q u e an im o sita te  
din p a r te a  aq u e lo r  domnT, q u a r i so - 
co tesc  que num al G reci rom anisafy 
sail fanario^t, q u a  M oruzi, Z erlen ti5 
Iam and is, T heoharis, p r im ar l a l G a- 
la ji lo r , B ra ile i, F a lticen i, N em ju, vor 
aduce tote r e le le  in aq u esta  ^ r a .

Νοϊ pe d ’ua p a r te  ne bucuram  p en 
tru  qu6 mul^t 4 â r '?^  n’a0  confien^a 
in aque§tf p u l  d e G reet , cum it ch iam a 
dom nia lo r , qua se  in v e fe  m in te sS nu  
s e  n a tu ra lisez e conna fiona li n o s t r i ; pe 
d ’a lt a  p arte  inse ne p a re  fo rte refl^ 
vSqlend p ro p ag a te  n isce asem enea 
id e i r e tro g ra d e , q u are  d esco n sid era  
p re ssa  rom an a in och i E uropen ilo r 
cu questiun i d e  personalita^ t §i in- 
d iv id u a lita ii, m ai cu s£ma in tre  aq u e ia  
qu ari trebuiaQ sa  fie s tirp ito ri u re lo r 
§i s t in g a to r i an im o sita tilo r in tre  po- 
ρ ο ΐϊ fra^T, in tre  napunt surorT.

— BB»9gnm

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟλ
Α 1 9 Ι Ι Λ Ι Α 2  Λ 0 Υ Τ Ζ Α Τ 0 Υ

( ‘Οδός Ε μ πό ρω ν Str. Negufatorilor 4).
Είδοποιοΰντοιι α l αξιότιμοι οίχογένειαι 

τή ς Π ρωτευούσης χαΐ τώ ν  θ εμ ά τω ν , 
δτι τή ν  1 6  Α ύγουστου άρχονται τά 
μαθήματα τ ώ ν  χορασίων τοΰ Δ ιδακτη
ρίου τουτου, Σχολιακά καί Γυμνασιαχά.

Μεταξύ τώ ν  ξ έ νω ν  γλω σ σ ώ ν , Γαλ
λικής, Γερμανικής χαΐ ’Ιταλικής, παρα- 
δίδοται χαί ή «Ε λλη ν ικ ή * »  Ό  αδςω ν 
άριθμός τώ ν  Μ αθητρ ιών κατ’ ετος α 
παλλάσσει τή ν  Δ ιεύθυνσ ιν  π ά σ η ς συ- 
στάσεω ς.

Διά τά  καθέκαστα ύπάρχει ιδ ια ίτε

ρον ,, Πρόγραμμα. “

Stim abilu l D omnu  A. I. Arion 
Director al Case! de Depuneri $i 

Consemnajium.
Vrend a  m eu ra g ea  o rganu l n ostru  fi lo -  

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

Ό-lu i B ir e c to ru  a l Ju rn a lu lu i E llenu  
«D eceb a lu .’1

VS r o g , in cep en d  d e  la  9 a le co ren te i 
lun i s& pu b lica fi in  tote fi ile le  ( Oumini- 
c e le )  p r in  flia ru l que adm in istra ft aldtu- 
ra tu l anun ciu  a l C assei d e  D epuneri.

P riim ifl, etc .

ANUNCltf

Direefiunea Cassei de Depuneri basat& pe 
dec'siunea luata de Comissia de Privighere 
a aquestel C.isse sub pre$edin^i D-lui Ministru 
de Finance, publica in theroeiulu articoleloru 
46 combinat cu art. 50 din legea Compta- 
biiitii^ii generale a Statuiul qua antreprisa da- 
direl Otelului Casse! de Depuneri se adju- 
deca de a^i Iuliu 9 21 la 10/22 August vii- 
tor adiqua peste 30 tfile precise.

Concurenja se va $ine cu oferte sigikte.
Ofertele se vor pune sigilate in §edinfa 

publica que se va Jine in (Jiua de 10,22 Au
gust in presen{;a Comissiunei de Privighere 
sau a representantuiui que ea va desemna.

Planul definitiv al Cladirei, caietul de 
sarcini §i devisul se pot vedea in tote 4 *· 
lele in orele de §edinfe (Jilnice a le Cassei 
de Depuneri de la 11 ore anti-meridiane ρέηό 
la 3 post-meridiane.

Direcjia: Ant. J .  Abion.

Ε1Δ0Π01ΗΣ1Σ

Οί βοολόμενο ι ν ’οΐγορά3α)σι τά  κ ατα χ ω ρ η ^ έντα  

δυσεύρετα  β ιβ λ ία  έν τώ  ύπ ’ άρ. 6 . ,.Δ 'χ ε β ά λ ω 11 
κ α ί όπί> ήμερομ . 2 9  M a iw  άπεοδον& ήτω σαν ε ίς  

το Β ιβ λ ιο π ω λε ΐο ν  τώ ν  Κ -ω ν  Const. Ioni^iu &, 
Comp. Bucuresci, Strada LipscanI No. 7. Τοΰ
το  δέ προς οφελος τοΰ άγοραοτοΰ

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

Consultari de la orele 9 antimeridiane penii 
la 5 post-meridiane.

ManiiaM Yenatorului
DE

C. C. CORNESCU
1. Opii forte instructivu, esercitativQ §i

interessant.
ΨΕΤΔΟΚΓΝΗΓΕΤΙΚΟΣ 

P seu d o - cy n eg e t ic .
2. Ορύ Arheologic §i satyric de A. I. 0· * 

dobescu, in forma de ua dialectica intelectuala 
§i cu totul originals spre a servi qua norma
a manualulul adeverat Cynegetic.

E A U  M I i \  A C U L E U S E
CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX

INVENTEE ET ΡΕΕΡΔΒΕΕ PAR

M-r N. Thiodorides. Pharmacien. 
G rand’ R ue d e P era  No. 186.

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

Χάρτης χυανόλευχος, δεικνύων τά μέχρι Πορηνο/ων, Άλπεων, Κοτυκαοίων, κλ̂ π., δρια τήί Αρ
χαίας ‘Ελλάδος, ώς καί τά ώραιότερα άγα'λματακαί τοος περίφημους συγγραφείς άπειχονΰων πο- 
λεΐται έν τψ Διδακτηρίψ μου.

H U .        □
ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑ «ΔΕΚΕΒΑΛΟΤ»

Έν Δακορουμανΐα..................φρ. 40
» Αόστρο-Ούγγαρία:. . . .  » 40

Ήπειρο-θεσσαλο-Μαχεδονία. . » 20
» Βυζανχίψ, Σμύρνη χτλ . . » 22

Έν Έλλοίδι..................................δρ. 22 80
» ’Ανατολή . . . .  μίαν ’Uft. λίραν

Αίγύπτφ . . . .  ” Αίγ. λίρανη
Έ ν Ευρώπη xai I Μ Άγγλ.λιραν

» Αμερική, κτλ. |

Διευδυνσις (Adresse) «Α l’lnstitut Hellcnique» Th. A. Paschides Bucarest Strada
Bucur No 13 , ,

Αί έςα'μηνοι Σύνδρομα! άρχονται τδν Μ. Μ. "Αγιον Γεώργιον χαι λτ,γουσι τον Λι. ΑΙ.
I ''/.γιον Δημήτριον. iiai

ΙΡ ί ^
24. ’ΙιΙΟνικον ΤϋΓ.ο^ρο^εΐον Κ. Κ. ‘Ρο^οϋλεοχου. Οίος Αχΐοτ^ρίβζ 24


