
Α Α Κ Λ Φ Ι 2 Μ 0 2
ΤΩΝ ΛΑΩΝ 

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

FRATERNISATION
■Η

DK9 P e u p l e s  d ’ O b i e n o ;

Δ Ε Κ Ε Β Α Λ Ο Σ

ΚΦ Η Μ ΕΡβ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΚΛΙΛΟΜΕΜΙ \\Λ ΗΑ2ΑΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ.

χτΛ.

«Φη/u πάντων ά νοψ ίη η τα  τα νΰν έν τοΐς παρ' ψχν τόποις γίγνεσθαι, το ιάι 
x o w w v s t v  το u Y ) h )  γενοζ γ;/ιΊν t c o  τίον d o o i v a i v  γένεί»

Ον,- - ‘ . 1 . r * 9

ΜΕΘΕΞΙ2:
TOV ΩΡΑΙΟΙ* ΦΥΛΟΥ 

ΕΙΣ ΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

PARTICIPATION

DU BEAU SEXE AUX AFFAIBES D’ETAT.

iTTtrr,*,, , - ΊΓ-    , . w „. ncryjdtoetv ανδρας γονα,ξί ταότά . ώς dec παιδείας τε χα) των Γάλων δ τ ι  ηάλιστα
•  , ,  « . I  Μητρδί χ α ί  τ ώ ν  Λ Χ „ ,  * * * » · · ·  - >  « - * £ £ £ £ Z S & i E j i .  ,  ^

Πρός ζους Άςωτίμους Κ υρίους Σ υνίΐρομψάς.

Ι'ινώσκετε όποία δυσκολία υπάρχει 
διά νά έκδοθΐβ ένταΰθα έφημερίς Έ λ-  

• ληνική, ής έκαστος αριθμός στοιχίζει 
διπλάσια τών δσα πληρόνουσιν αί έν- 
τόπιοι εφημερίδες. Είς 1 3 0  φρ. άνα- 
βαίνουσιν αί δαπάναι έχάστου φύλλου 
τοΰ «Δεχεβάλου.» Σπεύσατε λοιπόν, 
παρακαλοΰμεν, τήν αποστολήν τ^ς έ- 
ςαμήνου ή έτησίας συνδρομής χαί θέ
λετε καθυποχρεώσει τήν Διεύθυνσιν 
προς διευκόλυνσιν τής έκδόσεως.

Ευγνωμοσύνης ΰφλημα 
Τω «άνο>νύμψ» έκ Παρισίων φιλο- 

πάτριδι, δςτις 2 5 0  φράγκα καί έπιστο- 
λάς ένθαρρυντηρίους είς τό δυσχερές 
τοΰτο εργον άπέστειλε μέσιμ τοΰ φ ι- 
λογενοΰς Κ. Λ. Καλενδέρογλου.

Τψ άςιοτίμω Κ-ω «ΓΙλάτοινι Νι
κολάου,» δςτις περίπου τών 2 3 0  φρ. 
δίά τήν εκδοσιν έπλήρο>σεν.

Ιψ  Κ -ψ Μ. Ξενοφώντι διά τήν εύ- 
γενή αρωγήν έν Γαλαζίω.

Ίω  Κ -ψ Α  Κανέτζω διά τήν
πρ όθυμ ο ν έ ν  Κ ρ ζ ϊό β ^  ό π ο σ τή ρ ιξ ιν .

‘Η Διεύδυνσις τοΰ «Δεχεβάλου.» 
άελζίον τζολιηχόν.

Ε λ λ ά ς .  Μέ^ας πολιτικός σάλος. Ό  
Βασιλεύς δυσηρεστημένος. Ό Τρικού- 
πης ήθωώθη δπό τοΰ Έφετείου. Ή 
άποστοχή πρέσβεων λέγεται προκλη- 
θεΐσα Ινεκα τών Ελληνικών μεθορίων.

’Ι σ π α ν ί α .  "Ενεκα τής τομής τοΰ 
σιδηροδρόμου μεταξύ Βαλεντίας καί Μα
δρίτης έπήλθε σύγκρουσις δυο άτμα- 
μα£ο~>ν φορτηγών. Είς τά πέρι- τής 
(Ιικαρδίας 1 5 0 0  Καρλισταί σχηνοΰσι.
Ό Μιρέτ, Σαβάλς χαί Τριστάνυ ίσταν- 
ται έκεΐ πλησίον, δπως κυιλύσωσι τάς 
έςοιΒεν ταχέως έρχομένας έπιχουρίας.

Τή 2 2  Αύγουστου τό πΰρ ήτο ζο>η-

FEU ILLETON
APERQU DE LA MUSIQUE ANTIQUE

OU

HELLENIQUE
III.

[Voir No. 13].
Les Hellenes, ou la race de Japheth, nommee 

par l’ancien barde, le Thebain Pindare, φυλή 
ΊακίτοvW, race Iapetonide, comme aussi Ja 
pheth se nomme par lui Ίαπετδς, nom qui 
probablement forma le Dieu des Latins J u 
piter, les Hellenes, dis-je, qui perfectionne- 
rent les beaux arts et les sciences, furent 
le premier peuple, qui initia le monde mo- 
derne dans cet art divin par l’invention des 
regies metriques, chroniques et rhythmiques. 
Harmonia ou Herminie, fille des dieux Mars 
et Venus, et epouse de Cadmus le Phenicien, 
apporta, dit-on, cet art celeste en Hellade, 
ainsi nommde a cause de sa lumiere, appelee 
anciennement Ελλη ou εΐλη, quoique les mo- 
dernes la nomment Grece ou Graecia, nom 
aussi ancien, derive du γραικδς ou γραϊκδς ro- 
buste ou vieillard, d’apres l’^tymologie du grand 
Oeconome, nom que portait aussi un descen
dant de Deucalion, qui s’etablit dans un cau-

ρόν, πλήν δλιγόωρον. Of Καρλισταί διηυ- 
θέτησαν τηλεβολοστοιχίαν μεγάλης δλ- 
κής· τό δέ πΰρ έπανήρξατο λίαν έν- 
τεταμένοις. Έπεσόν τινες νεχροί έκ 
τών Καρλιστών, πλήν περιέμενον νέας 
έπικουρίας. Οί κάτοικοί είσιν Αποφα
σισμένοι πρός άμυναν δράστηρίαν.

ΔιετάχΘη άνάκρισις διά τήν προ
δοσίαν τοΰ άστεος Σέοδέ-Ούργέλ, δπερ 
προύδόθη υπό φίλο)ν τινών ’Επισκόπου 
Καρλιστοΰ. ‘0  φρούραρχος έτυφεκίσ.θη, 
ή κατ’ άλλους· υπεβλήθη είς πρόστι- 
μον 1 6 0  χιλ. φρ. ή φρουρά ηχμαλο>- 
τίσθη. ‘Η Κυβέρνησις πληροφορηθεΐσα 
περί διοργανώσεως τοχοδιωκτικής τ ί
νος σπείρας κατά τοΰ ΓΙόρτου-Ψίκου 
(Porto-Rico-λιμήν πλούσιος) έλαβε τά 
κατάλληλα μέτρα πρός άναχαίτισιν. Έ- 
ςέδοτο πρός τούτοις διάταγμα δημεύ- 
σεως τών κτημάτο^ν δλων τών υπέρ 
τοΰ Καρόλου λαβόντων τά δπλα, δπερ 
έμιμήθησαν καί of Καρλισταί, άποστεί- 
λαντες μάλιστα καί ‘Υπόμνημα δικαι-
ολογητικόν πρός τάς· Δυνάμεις Εύρώπης 
τε καί Αμερικής. Αλλ7 α? Δυνάμεις
αυται έπισημοποίησαν πλέον τήν ά-
ναγνο>ρισιν τής Δημοκρατίας.

Ι τ α λ ί α - Α ύ σ τ ρ ο - Γ  ε ρ*μ α ν ί α. 
Μεταςύ τής ‘Υψ. Πύλης καί τοΰ Βα
τικανού δφίσταται διένεξις σπουδαιο- 
τάτη έ'νεκα τών Αρμενοκαθολιχών. ‘Η 
‘Ρωμαϊκή εδρα άπηύθυνεν «‘Υπόμνη
μα,» δι’οΰ υπενθυμ/ζει τή  ΓΙυλη δτι 
«καταπατεί τό Χάτ-Χουμαγιούν, άνα- 
μιγνυμένη εις ζητήματα καΟαρώς πνευ
ματικά,» καί δτι λησμονεί τήν επ ί
σημον διακοίνωσιν τής 2 7  Σεπτ. 1 8 7 1 ,  
ήν έπέδωκε τ φ  πληρεςουσίψ τοΰ Πάπα. 
δι’ής «ή ’Οθωμανική κυβέρνησις έμ- 
πιστεύεται τήν διοίκησιν τών πνευμα
τικών υποθέσεοιν τών διαφόρων Χρι-

ton d’Epire, pres de Dodone*) ού se trouve 
un peu plus loin le mont Greco, et dont la 
race, d’apres Duruy, colonisa l’ltalie inferieure’ 
appelee Graecia Magna.

Les premiers musiciens, cites dans Panti- 
quite mythologique sont: Apollon, ou Phoe
bus avec le choeur des Muses, les Heliconia- 
des ou les Pierides ses soeurs, filles de Ju
piter et de Mnemosyne, Mercure, Pan, Or- 
phee, Thubal. Orphee surtout, qui habitait le 
mont sacre d’Athos, et qui a ete foudroye 
par Jupiter et enterre a Dion, une de ces 
cinq villes Athoites, d’apres Diogene Laerte,*)

*) Le plus ancien oracle etait celui de Dodone en 
Epire: la, dans une for£t de chines, se faisaient en
tendre des voix prophetiques (rrpofft/yopoi καί μαντι/ .α ϊ 
d ftv e ι ,  φ ηγο ί, φ ν ί.λ ο μ α ν τ ι ία ) . . . .  Une tribu Pilasgique, 
les Selles ('/iJ./.ot-Helles) habitait la contree. C’etaient 
des hommes de cette race que, dans les temps les plus 
anciens, on choisissait pour etre les ministres du sanc- 
tuaire (υποψ ήτ«(). Ils etaient celebres par la rigueur 
de leur genre de vie «(Antiquitcs Grecques par M. Ph. 
Lebas). Dodone peut Stre placee a Gastritza, vers le 
sud-est du lac de Jannina.

*) Θ (ή ϊχ α  χ ( ν ΰ ο Ι υ ς η ν  τ ή ύ ' ‘Οςιφία μονΟ αι Μ α  φαν, 
“Ον x ta vev  νψ ιμ έόω ν  Ζενς ψ ολό ίν τν  β έλα . 
Orpheus hie positus cithara spectabilis aurea 
A Musis, trifido qui Jovis igne perit.

(Orphei Vita).

στιανικών Κοινοτήτων είς τάς Εκκλη
σίας α υτώ ν, συμφο')’νως τή  Συνθήκη 
τών Παρισίων.» Συνιστώμεν τ ό ‘Υπό
μνημα τοΰτο τοΰ Memorial Diploma
tique είς το Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον 
και την περι τοΰτο ‘Ιεράν Σύνοδον.

Ιοΰ Αυστριακού Κράτους παραδεςα- 
μένου όμοιους ή άναλόγους νόμους 
’Εκκλησιαστικούς ώς έν Γερμανία, με
γάλη άναστάτο^σις τών έπισκόπων καί 
^ήξις πολιτικο-εκκλησιαστική παντα- 
χόθεν προμηνύεται ού μόνον είς Αύ- 
στρίαν, άλλά καί και)’ δλην τήν Γερ
μανίαν.

Γαριβάλόης.

‘Ο στρατηγός Δημοκράτης βασανί
ζεται πρό τίνος ύπό δεινών ρευματι
σμών, οιτινες ελαβον σοβαρόν χαρακ- 
ρήρα μέχρι «συγκοπής,» προςενήσαν- 
τα φόβον είς τούς περί αύτόν καί θο
ρύβους έμμερίμνους, ους έδημοσίευσαν 
τά φύλλα. Ά λλ’οί ιατροί, άκροασάμενοι
τούς παλμούς ττ,ς καοδίας ?i\?vrrmtrtM 
δτι τό δργανον τοΰτο ούδέν άνώμαλον
παρουσιάζει, ώς ένομίζετο. Καίτοι δέ
of πόνοι έμετριάσδησαν, ό ήρο>ς τής
Καπρέρας δέν δύναται άκόμη νά κι-
νήση τούς βραχίονας καί τούς πόδας. “

Din Romanul dupe «L ’Ordre Social.»
Γαλλία.

Περί τού ^ιψάσπιδος Βαζαίν οδτε 
καταδεχόμενα γράψαι τι διά τήν άναν- 
δρον αύτοΰ διαγωγήν έν τ ψ  πολέμψ  
καί έν τή καθείρςει. £Η κοινωνία θεωρεί 
λυμεώνα τής πατρίδος εν τοιοΰτον άν- 
δράριον, ού καί ή φυγή αύτή ενοχο
ποιεί τοσούτους γάλλους, οιτινες θέ- 
λουσι πάθει ύπέρ αύτοΰ. Έν τούτοις 
τό δημόσιον ταμείον τής Γαλλίας ώ-

fut c&ebre par ses hymnes sacres, qni furent 
la source des epopees, comme la Theogonie 
d'Hesiode, Vlliaae et VOdyssee d'Hom'ere, ces 
chefs-d’oeuvre de l’hellenisme heroique, pod- 
tique, mythique. Ces hymnes ont ete impri- 
mes en grec, latin et italien par M. A. Sal- 
vin i a 1747, mais le temps ne nous en con- 
serva que 80 seulement, adresses a plusieurs 
divinites, en commengant par Vencencement 
au Soleil (Solis sussimentum ) et fin issan t pa r  
la manne ά la M ort (M ortis mannam), dont 
p reced e un arome au Songe (Somnii aromata.) 
Linus, maitre u’Hercule, Musee, Thamyris, 
Chiron, maitre d’Achille, Amphion, I’inventeur 
du mode lydien, furent les plus habiles di
sciples du grand Orphee, le David des Hel
lenes.

Minerve la dcess ·, Harmonie, qui harmo- 
nisa la musique, deja repandue en Ionie et 
en Pelasgie avant l’avenement de Cadmus et 
de son epouse, Marsyas, Bacchus et les Si- 
renes, les Nymphes S;bylles, (mot derivd du 
Saba, Sapho, Sophie Σίβυλλα ή Σοφοΰλα la sage, 
d’apres le grand Oeconome) parmi les quelles 
brillait l’immortelle musicienne Sapho la Les- 
bienne, la dixieme Muse. Apres eux le sacre Ηέ- 
siode et le divin Homere.

Ces anciens rapsodes (ραψφδοί), comme les

φελειται περίπου τών 2 0  χιλ. φρ., ά
τινα  μέχρι τοΰδε ύπέρ τοΰ στιγματίου
τούτου έδαπάνη σε, καί ήθελε δαπανά

1 ^
αν είσέτι έκλειετο εν τω  κλωβω τοι
οΰτον άνθρωπόμορφον τέρας, δπερ ήδη 
έκτίθεται έκουσίως είς θέαν παγκό
σμιον, ένώ ώφειλεν έγκλεισθήναι έν 
τάφω  Ικτοτε καί ούχί έν δεσμωτηρίω  
όμοιάζοντι άνάκτορον.

Α ? γ υ π τ ο ς : ' Η  πατριωτιχωτάτη χα; 
άςιοπρεπεστάτη ’Επιστολή τοΰ φιλο- 
γενοΰς Κ-ου ’Αβέρωφ, μεγ ί στην έντύ- 
πο>σιν εν Εύρο>πτ̂  προύζένησε.

Πολιτιχη Έ πιϋεώρησις.
Α ντι κυρίου άρθρου δημοσιεύομεν 

το άκολουθον διπλωμάτου άρθρον περί 
τών σχεδίων τής ‘Ρωσσίας είς τήν 
Κεντρικήν Ασίαν, άπερ δ τε έκ 11α- 
ρισίων εύγενής φίλος έν τω  ύπ’ άρ.
8  «Δεκεβάλω» προέβλεπεν, ήμεΐς δέ 
έν τή Έπιθεοιρήσει τοΰ άρ. 13 , ά- 
νεπτύξαμεν.

Λ Γ Γ Μ δ  p o v v t  ι

«Οί άναγνώσταί μας έμυήθησαν περί τι- 
νων συμβάντων έν τη~ κεντρική Άσία, ά
τινα ουδαμώς μέν θέλουσιν εχει έπιρροήν 
οΐαν τά ’Ισπανικά καί θρησκευτικά της Γερ
μανίας, ούχ’ ήττον δέ παρέχοοσιν ένδιαφέρον 
τι, *αθ<5σον αί τύχαι της Ευρώπης, έν 
μέρει, άποφασίζονται έν τ«Γ άνοιχθέντι είς 
έκείνας τας χώρας άγώνι μεταςύ ’Αγγλίας 
καί ‘Ρωασίας.

Γινώσκεται δτι περί τά μεθόρια τοΰ νο- 
τιανατολικοΰ της ‘Ρωσσίας έσχηματίσθη κρά
τος μουσουλμανικόν, ανεξάρτητον, τό Κ ασγάρ , 
ου πρίγκιψ ή εμίρ ένεδύθη τήν σουλτανικήν 
τιάραν άναγνωρισθείς ύπδ τής ’Αγγλίας. ‘Η 
’Ινδική Κυβέρνησις εσιειλεν έκεΓ τδν κ. 
Φδρσιθ έπί κεφαλής πολυαρίθμου συνοδείας 
άςιωματικών τε καί σοφών, ήτις περαιώσασα 
τδν σκοπδν τής άποστολής διελυθη, τινών 
μέν τών αυτής μελών, τή" άδεί ι̂ τοΰ έμίρ,

sacres prophetes des Hebreux, comme ,'es 
bardes des Gaulois et les troubadours de ΓΟ- 
rient et de l’Occident parcouraient les con- 
trees, en chantant des epopees melodieuses 
et harmoniques. Apres, Archiloque, Olympe le 
phrygien, Terpandre, Tyrtee, Stesichore, Al- 
cee, Simonide, Anacreon, Pindare et d’autres 
genies grecs perfectionerent cet art celeste, 
comme aussi leurs successeurs : Aeschyle, So- 
phocle et Euripide, les dramaturges mdlo- 
diens, Pythagoras, Thales, et d’autres genies 
classiques, Timothee de Milet, Aristide Quin- 
tilien, qui dcrivit meme des livres sur la Mu
sique, Hephestion, Longin le philosophe, Cal- 
limaque et bien des maitres de l’Ecole Ale
xandrine, ainsi-que le pere de Cleopatre*) sur- 
nomme auletes (αύλητής), tous furent des mu
siciens, preuve les metres, les voyelles longues 
breves et bichrones et toutes les autres let- 
tres Pheniciennes, changees par les He llenes 
d’apres Herodote (E. 58), non seulement en 
voix, mais aussi en rliythnie, et dont se ser- 
vaient les poetes dans leurs Epopees harmo
niques ainsi que les pezographes dans leurs

*) Cette belle reine, pour qui «Thiophile Gautier» 
ecrivait que: «Si Phidias eut ete son contemporain, et 
s’il eut pu la voir, aurait brisi sa Vinus de d 
pit.·



μεταβάντων πρδς βορραν τοϋ ^ωσσικοΰ Τουρ
κεστάν, τινών δέ πορευθέντων πρδς το Κα- 
βούλ δπως φθάσωσιν είς τας Αγιλιχάΐ 
’Ινδίας.

Ή ‘Ρωσσία άρχηθεν έδείχθη δυσμενής 
προς τδν έμίρ τοΰ Κασγάρ, διότι ουτος ήν 
έπαναστάτης του Αυτοκράτορος τής Κίνας, 
μεθ’ ου διέκειτο φιλικώτατα' άλλά τής Άγ- 
γ)ίας άναμιγείσης είς τδ Κασγάρ, ή ‘Ρωσ
σία ήλλαξε πορείαν πλήν συνεπεία τής 
’Αγγλικής άποστολής περί ής έρ^έθη, τδ 
^ωσσικδν ανακτοβούλιου έσυνθηκολογησε τω 
έμίρ τοΰ Κασγάρ, ώςτε είς περίπτωσιν καθ’ 
ήν δ Αύτοκράτωρ τής Κίνας προσεπαθει 
άνακτήσαι τήν άπωλεσθείσαν επαρχίαν, άν- 
τιστήσεται ή ‘Ρωσσία.

Γά ’Αγγλικά τής ’Ινδίας φύλλα κατε- 
θορυβήθησαν διά τήν έπαμυντικήν ταύτην 
συμμαχίαν. Φαντάζονται δτι τά σχέδια τής 
‘Ρωσσίας Ισονται ουχί πρδς εισβολήν αυ
τής είς τάς Ινδίας, άλλά τάχιον ή βράδιον 
τείνουσιν είς κατοχήν μεγάλου τής Κίνας 
μέρους. Τήν δέ Κίναν στρατκυτικώς θεωροΰσι 
τοσοΰτον άδύνατον, ώςτε στρατδς έκ 15,000 
£ώσσων δύναται άνευ άντιστάσεως ινα ό
δευση πρδς τδ ΠεκΓνον ώς είς περίπατον.

‘Ημεΐς άπιστοϋμεν περί τών ευρέων τού
των ^ωσσικών σχεδίων* αυτή κατέχει τοσω 
άπειρα έδάφη έν ’Ασία, ώςτε άδυνατοΰμεν 
έννοήσαι δτι μεριμνήσει καί περί νέων κα- 
τακτήσεο>ν. Ε π ιθυμεί ίσως Τνα παγιωθη 
ή δεσποτεία της έν τη Κεντρική ’Ασία. 
Ε π ’ αύτω~ τω' σκοπώ” άρκεΤ Τνα περιστοι- 
χήται υπδ πριγγίπων καί λαών φίλων. ‘Ο 
νέος πρεσβευτής είς [Ιεκίνον πιθανδν δτι 
Ιχει εισηγήσεις Τνα συστήση τω Κινεζικοί 
Κράτει πορείαν ευμενή άπέναντι τοϋ έμίρ 
τοΰ Κασγάρ. ‘Η (5ωσσική Κυβέρνησις βε- 
βαιοΰσα αύτω~ τήν ήσυχον κατοχήν τής 
χώρας του, πάγιο? τήν έπιρ^οήν καί διευκο-
ItW; τηη εμπορίου της μίαν θέσιν, ήτις έ- 
πιτρέψει αυτή" Τνα συναγωνισΟη' σπουοα»υ*
τη~ άγγλικη έμπορία

Οί "Αγγλοι άπδ μέρους των έκαιροφυ- 
λάκτησαν δπως έπωφεληθώσι τής φιλικής 
καί έμπορικής συνθήκης, ήν συνωμολδγησαν 
τω~ έμίρ τοϋ Κασγάρ. Ή  Κεντρική ’Ασιατική 
τοΰ ’Εμπορίου ‘Εταιρία έστειλε τδν κ. ‘Ρώσ- 
σελ, Ινα τών εγγυητών της, είς ‘Υαρκάνδ, 
μετά πραγματειών, έν αΤς καί άτμομηχανάς 
άραβοσίτου. ‘U Κ. ‘Ρώσσελ προηγείται τής 
συνοδείας τών πραγματειών έπ’ έλπίδι τοϋ 
συνομολογήσαι έπωφελε?ς συναλλαγάς. ΠλεΓσ- 
τοι δέ βιομήχανοι καί χειρώνακτες ές ’Αγ
γλίας έμεσίτευσαν παρά τψ~ έμίρ, διά τοΰ 
Κ. ‘Ρώσσελ, δπως δ ιορίση Ινα έπίσημον 
έν ’Αγγλία αντιπρόσωπόν του. ’Απέναντι 
τής ένεργείας ταύτης τών Άγγλων ευχερώς 
ΙςηγεΓται, διατί ή ‘Ρωσσία ήλλαξε πολιτικήν 
μετά τοΰ έμίρ τοΰ Κασγάρ.

meilleures oeuvres, ecrites en rhvtkme ancien, 
ef, les bardes, compositeurs ou chantres dans 
les temples anciens, d’apres les modeles d’Or- 
phee, le premier hymnographe des divinites 
imaginaires jusqu’a la derniere lueur payenne, 
eclipsee, depuis que l ’Aurore rayonnante de 
l ’Evaugile, illuminant l ’intelligence humaine, 
eclairat l’iime et purifiat le coeur, pour n’a- 
dorer que le Dieu Triunique -en esprit et en 
verite et ne se prosterner qu’a Lui seul et non 
devant des idoles, qui representaient souvent 
des divinites imprudiques, d’apres leurs memes 
poetes religieux.

Cette observation m’est survenue des mon en- 
fance, quand enseignait feu Anastase Saclella - 
r iu s, le celebre Gymnasiarque de Smyrne et de 
Jannina, cet astre de l ’Epire qui succeda aux 
grands genies et m aitres : Eugene B u lgaris, 
Nicepkore Iheotohi, Aesope le philosophc, Ba- 
luno , Lampros, P salidas, Cuma, le grand 06- 
conome, etc. cette P leiade hellenique, qui avec 
H elias M eniate, Adamante Coray et Nicodeme 
VAthonien cette Hyade ^tincellante, regen^- 
rerent les lettres et les sciences de l ’Hellade 
renaissante, ensevelie jusqu'alors a cause du 
grand et desesperant nauirage des Grecs, au 
jour nefaste du 29 Mai 1453, jour de jeun, 
de plenrs ameres et de lamentations Iere-

Είς ’Αφγανιστάν προετοιμάζονται μέγιστα 
συμβάντα' ώς ο^δατε, διχόνοια βασιλεύει έν 
αύτή” ταύτη τη οίκογενεία τοΰ έμίρ. ‘Ο 
πρίγκιψ ουτος κατέστησε τδν δευτερότοκον 
υιόν τ ίυ  διάδοχον τοΰ θρόνου έπί βλάβη τοΰ 
πρωτοτόκου υίοΰ αύτοϋ, Κυβερνήτου τής 
Έράτης, θέλοντος Τνα τεθη~ υπδ τήν προ
στασίαν τής ‘Ρωσσίας. ‘Η τοιαύτη καταστασις 
ανήσυχε? έπίσης τήν δημοσίαν γνώμην έν 
’Αγγλία.

Αυτά είσί τά παρέ^οντα δυσπιστίαν με
ταςύ τής ’Αγγλίας καί ‘Ρωσσίας μεγάλην 
περιμένομεν δέ Τνα ίδωμεν δποίαν φασιν 
θέλουσι λάβει τούντεΰθεν, συνεπεία τοΰ 
διορισμού τοϋ κόμητος Σουβαλώβ έν Λον- 
δίνω έπί σκοπω~ συνεννοήσεως τών δύο κρα
τουντών τής Ά σίας μεγάλων Κρατών.

----------—ee&®€®iasiuj -——-----

’Ερανιζύμε&α εχ τής ϊψ ημ . «01 Σύλλογο:.»

(’Εμποριχά) Βρα?λα τή ι */,ι6 Αύγ. 1874.

Ούδέν καλδν έκ τής Εύρώπης περί τών 
σίτων καί κατά τδ δκταήμερον τοΰτ?. Αί τιμαί 
μάλιστα καί αί διαθέσεις έστράφησαν έπι 
χείρω. Έν Αγγλία ίδίως ή υποτίμησις τών 
έγχωρίων καί ξένων σίτων υπήρςε σπουοαία. 
Ά φ ’ έτέρου, κατά τήν διεθνή έν Βιέννη ά- 
γοράν, ΰπελογίσθη δτι ή έςαγωγή σίτων έ; 
Αύστρουγγαρίας κατά το 1874-187ι> έσται 
έκ 1 2 ,000 ,000  κανταρίων, δηλ. άνωτέρα 
τών 1,250,000 Κοιλών-Βραΐλας. Πανταχό- 
θεν τής Δυτικής Εύρώπης αί αύται έςακο- 
λουθοΰσι καλαί ειδήσεις περί τών έκε? είσο- 
διών, αΤτινες πάσαι άπέβησαν καί άφθονοι 
καί ώραιόταται. Ταΰτα πάντα άνάγκη νά λη- 
φθώσιν ύπ’ δψιν παρ’ ήμ?ν Τνα μή έπελθω- 
σιν ανυπολόγιστοι ζημίαι. ’Επαναλαμβάνομεν 
οτι άπαιτεΐται φρόνησις, καί φρόνησις μεγάλη 
καί ένταΰθα καί είς τούς λιμένας τοΰ άνω

(Η 3? ν/» ι olW 01
κερδοσκόποι δέον νά μή λησμονώσι δτι ή 
Εύ(Λόπη δέν εχει άνάγκας έφέτος καί τότε 
μόνον θά ύπάρςη στάδιον επιτυχών εργασιών, 
δταν αί ένταΰθα τιμαί £χωσι τήν δέουσαν 
άναλογίαν πρός τάς τιμάς τής Εύρώπης.— 
Οί άναγνώστα^ βλέπουσι παρακατιδν τάς γε· 
νομένας κατά τδ δκταήμερον τοΰτο πράςεις, 
άς, κρίνομεν καλδν νά σημειώσωμεν, πάντες 
έθεώρησαν άκριβωτάτας, καί έφ’ ών ουδό
λως πρέπει νά βάλωμεν βάσιν.

Σίτοι. Έπωλήθησαν περί τά 1000 κλ. 
είς τούς έγ^ωρίους μύλους γρ. 270'297 Λ 
59/61 Ίι τά μέν ξηράς, τά δέ Όλτενίτσης, 
ταΰτα λαμπράς ποιότητος. Έδόθησαν καί 
περί τάς 2000 κλ. Όλτενίτσης διά τδ έ£ω- 
τερικδν Λ. 59 6 1  γρ. 272;288, καίπερίτά 
500 κλ. Γιουργιέβου Λ. 59 γρ. 260/270. 
Πράγμα μας καταβαίνει άρκετδν καί διά ξη-

miaques pour toute ame orthodoxe, comme 
cela aurait ete decide par le Metropolitain 
d’Attique feu Theopbile, si la mort causee 
d’une amertume tres-profonde pour les af
faires Ecclosiastiques de l’Orient, ne nous 
l’enlevait pas du sein de la cite des Isocrate, 
Xenophon et Pericles, de qui les lumieres 
etincelees par la foi Chretienne en Jesus- 
Christ crucifio, civiliserent tous les peuples 
de l’Occideut, ou la morale, la vertu et la 
piete jaillissent dans les coeurs humains, ces 
temples du Dieu vivant, en meme temps que 
les lettres, les sciences, les Beaux-arts et 
l’enseignement religieux dans les temples de 
la sagesse.

CHAPITRE I-er.

Definitions de la Musiqne.

La Musique est un don des dieux, d’apres 
Plutarque et Athen^e. C’est la science du 
chant (carmen μέλος) et de ses parties qui 
accompagDent le canto (Aristide Mus. I).

La Musique est une imitation de modes 
m eillturs ou p is des liommes (Platon Lois 
p. 172).

C’est nn art des plus anciens dans l’ame

| ρας καί διά νεροϋ, άλλά παρατηροΰμεν δτι J 
οί έκ μικρας βλαχίας σ?τοι είναι άθλιέστατοι.
Λ. 50/53 οί^πλειστοι μαλουράτοι, σικαλάτοι j 
καί άκάθαρτοι.— Παλαιοί έδόθησαν περί. τά j 
700 κλ. Γίρκα γρ. 225 Λ. 95, πραγμα μα- ί 

λουράτον, διά τδ εξωτερικόν. Γίρκαι νέαι ε- 1 
δόθησαν περί τά 600 κλ. είς τούς μύλους 
γρ. 270^295 Α. 59 61, καί Ιχομεν άρκετάς 
διαθεσίμους.

Κ ρώαί. ’Επ’ αύτών έγένοντο πολλαί αΰθις 
πράξεις, άλλ’ είς τιμάς χαμηλοτέρας. Έδό
θησαν περί τάς 7000 κλ. γρ. 1 5 1 Ί7 3  καΐκια 
Καλαρασίου καί Όλτενίτσης Λ. 40/46, και 
γρ. 169/186 ξηρας Λ. 43/50. Σήμερον εΓ- 
μεθα έτι ψυχρότεροι, διότι καί ή άνω άγο- 
ρά φέρει πολύ πραγμα καί διά ποταμοϋ 
φθάνουσι πολλά καΐκια , καί οί ναύλοι τών 
άτμοπλοίων είναι 7/— 7/3 έντεΰθεν και 5Ό 
άπδ Σουλιναν, καί έν Αγγλία αί τιμαί ϊ -  
χουσι μόλις 31/6. "Ο, τι εΐπομεν συνέβη, 
φοβουμεθα δέ δτι θά κλίνωμεν πλειοτερον, 
διότι πολύ πραγμα εύρίσκεται είς χε?ρας τών 
κερδοσκόπων, οΤτινες θ’άναγκασθώσι νά έν- 
δώσωσινεπιτέλους. Παρακαταθήκη κλ. 8000 
περίπου.

’Α ραβόσιτοι. Έ ν άκρα ήσυχία, άφοΰ έν 
Α γγλία  έχουσι 35/6 μονον. Ονομαστικώς 
τδ είδος ένταΰθα γρ. 210/215.

Βρώμη. Έρχονται άμάξιά τινα καί έπλη-
ρώθησαν γρ. ^ δ 'Ι Β ΰ .

Ναύλοι πλο?ιον έν άκρα ήσυχία.

Navigajiune cu Vap0re pe Dunare etc

D e m u lte  o n  am  rS d ica t q u e s tiu 
nea desp re infiin^area unel Societa{;i 
d e  nav iga^ iune cu V apore na^ionale 
pe aq u este  fluviurt, unde a curs de 
s tu l san ge  crestin esc  in tim pul g lo -  
rio^ ilor D om nitori a l D aco-R om Sniei;
cu .tote aq u e s te a  vocea nostrS n a gS - 
sit echo de  quat quand  e ra  m in iste
ru l patriotuluT §i nafionalu lu f D-nu I 
B rStianu , q u are  a in fafi^at un a s e 
m en ea  P ro iect la  C am era  sp re  de li 
b e ra re  cu doue cjile in a in tea  c&dereT 
se le  re g re tta b ile .

A scernem  aqu i aq u e l p ro iect, e la - 
b o ra t de Domnu D aniel P apa , A gen- 
tul m ai m u lto r C om pan ii M aritim e, 
§i p re lu c ra t de m at muty\ rornanK §i 
filo--rom ani in tim p de  tre t lunT, quand 
s ’a  ch e ltu it UcL suma d es tu l de rotund?1, 
qua de  130  N apo leon i in O spelu l 
C on cord iel cu ty p S r ire a  , im par{ irea , 
trad u ce re s  in lim ba francesS  etc. la  
1868 .

II suppunem  v ed ere i Onor. Ceta^eni 
§i p resse t sono re a  ^eret in g en e re

de l ’homme, d’apres Maxime le Tyrien, (Disc. 
XVIII).

Notre nature est s i bien fam ilia risee avec 
. les chants et les cantiques p leurant et grom - 
melant dont les c ils ne s'endorment que 
lorsque les nourrices qui les tiennent dans 
leurs bras, souvent absentees et retournees, 
leur dechantent des chants enfantins (S-t 
Jean Chrysostome. Homelie Ps. XII).

0 hommes bienheureux! (eerie Athenee 
dans le livre XIV. p. 630) e'est un tresor 
grand et sitr que la Musique pou r qui ont 
appris et qui en sont instruits; ca r elle fo rm e  
les moeurs et apaise les fu rieux  et les en- 
tetes.

La Musique guerit aussi les maladies.
«Τοος ίοχιακους «νόσους διατελεΐν, εί χα- 

ταυλίσοι τις αδτών τγ] Φρυγιστί αρμονία». (Ath.
Liv. XIV).

Theophraste en rapporte aussi le meme 
eifet sur quelques passions, comme la crainte, 
les extases etc.

«Τήν Μουσικήν πολλά τών περί τήν ψυχήν 
καί το σώμα γενομένων παθών ίατρεόειν καΟάπερ 
λειποΟυμους, φόβους, καί τάς έπί μακράν γινο- 
μενας έκστα'σεις.»

Zenovius Popp, le disciple du celebre pro- 
fesseur et gymnasiarque de Jassy, Lampros

sp re  a  se  lu a  in co n sid er.ire  $i adop- 
ta re , pentru  qu6 a r  fi ru§ine qua a lte  
S o c ie ta f i A u stro -U n g a re  §i ch iar O- 
tho m ane s6 se  bucure de  aq u es t pri- 
vilegiO ; e ra  frum osa §i c la s ica  Dacia 
s6 nu p o ssed e ua Societate cu Vapore 
nafionale spre p lu t ire a  nu num al a 
D unarei qui ch iar a  P ru thu lu i, O ltu- 
lut, S ire tu lu i etc.

Th. A. Paschides.

PROIECT
pentru

INKIIN^AREA UNEl SOCIETAXl AN ON I'M E

de

NAVIGAJIUNE CU VAPOARE.

destinate a infiinja

Un servicm  regu lat p e  Dunare fi alte n u n  
navigabile din Romania, intre litoralul lor 
$i orl-qw ire alt, precum  in exterior, 

sub numire.

de

NAVIGATIA NAJIONALE

ROMAN!

Re^edin|a Societ^el va fi in Romania.

Capitalul Societ£}ii.

Capitalul Societafel se fixeza la 10,000,000 
francl, imp^rtit in 20,000 ac^ii, in valore de 
quate 500 francl fie-quare actia. 0

Scopul Societajii.

a) A infiin^a î a intre^ine un serviciu re
gulat de naviga|iune cu un num6r sufficient 
de vapore, §i a face atat transports pasage-

| rilor §i paquetelor Guvernului §i a le parti- 
cularilor, quat transportul marfurilor de 
tot felul §i al productelor, cu vapore accele
rate, cu vapore de transport §i §lepuri, pre
cum î cu alte bastimente proprie la aquesta 
intreprisS.

Aqueste bastimente ale Societa^il vor face 
serviciul intre litoralul Dun£ren Roman î un 
altul, precum §i in exterior, farii prejudiciul 
comunica^iunilor exteriore a le 'j'erel.

Vaporele §i bastimentele Societafil vor purta 
pavilionul Roman.

Capitanii, Mecanicii §i jum6tate din equi- 
pagiii vor fi supu^i Rom&ni; era in lipsa strSini.

b) A infiin^a un Atelier pentru repara^ia 
ma^inelor §i a ^odierelor vaporelor.

Aquest Atelier stabilit in Romania va servi 
tot de ua-data $i qua ua Fabrica pentru con- 
struirea tuturor ma^inelor etc. necesare pen
tru marina nafionalS.

c) De a confecfiona un ^antieriti §i un Slip
per pentru reparafia propriilor s&e bastimente 
if i alte.

Du rata.

Durata Societ^h se fixe^a la 30 de an!

Photiades de Jannina, ecrit dans sa Metrique. 
dediee au dit Professeur du gymnase a 
Jassy, et editee en 1803, d’ou se sont tirees 
ces definitions, que le Grammairien Anglais 
Martin fait mention dans sa Grammaire phi- 
losophique des scienses, que la Musique 
possede la force merveilleuse de guerir la 
morsure veneueuse de tarantola, espece d’a- 
rachne, qui prive les sens, et cause des 
douleurs horribles faisant cesser meme le 
pouls;

Le medecin tache vainement a faire la 
guerison, ce n’est que le musicien qui puisse 
le faire revivre, en lui chantant divers chants 
jusqu’a ce qu’il en trouve un qui convienne 
au souifrant, qui commence alois a s ’emouvoir 
graduellemenent, en reglant le metre aux 
doigts, d l ’aisselle, aux pieds et a tout le 
corps; puis il danse en se levant jusqu’a ce 
qu’il recouvre toutes ses forces et facultes. 
Cela dure quelques jours jusqu’a sa conva
lescence (Gram. Anthime. Gas. Τ. I. Ch. VIII*).

La Musique apaisait aussi la colere (μήνιν)

*) Cette virite se confirme aussi par la Sainte E- 
criture, en nous rapportant un ipisode de Sattl, le 
premier Roi d’ Israel, qui par les accents toniques e1 
milodieux du prophete David etait apais^ du malut 
esprit, de qui il itait maintes t'ois poss^di.
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vernulu), grupurile §i chartia timbratft pe tote 
squelele, unde bastimentele sele vor aborda.

b) De a face a se transporta militaril in 
activitate §i civil! trimisji in misiune cu un 
sc3,^6ment de preciu, dup6 cum urm6zS:

De la oficerii a^e^lafl la I-ia clasa se va 
scftdea 50 la »/„.

De la sub-oficerii de la ΙΙ-a i se va sr.adea 
40 la %.

De la soldatii pe coverta i se va scadea 
50 la %,

c) De a face a se transporta paquetele par- 
ticulare ale serviciului postal in interior, des- 
par|indu-se un loc deosebit spre aquest scop 
pe bastimentele Societa$iI.

Guvernul va accorda ast-fel Societafil ua 
subvenjiune anuala pentru exactitatea servi- 
ciului seii postale.

d) De a face transportarea sarii guvernu- 
lul cu un sca^m ent de 25 la °/0.

e) Guvernul va fi representat linga Socie- 
tatea pentru formarea §i controlul bilantulul 
anual.

./) Societatea se obliga de a face a se trans
porta prin bastimentele sele armata in cor- 
purl, precum ?i efectele, bagagele $i mate- 
rialul lor, quand Guvernul ar fi nevoit. In a- 
quest cas estraordinar se va face un sca^g- 
ment de 40 la

g )  Guvernul §i Directorul Societafil vor fixa 
tarifa de nolis pentru passaged §i marfuri, 
reguland iji Itinerariul.

Statutele aprobate de Guvern vor avea ta- 
rie de lege pentru Societatea, cu ac|ionari §i 
cu particular^ quari vor fi in contact cu densa.

Inceputul operatiunelor S o c ie ta l va avea 
loc in termen de un an din (lioa, in quare 
anexatele aci statute vor fi aprobate.

Daniel Pappa.
BucurescK, *%« Decembre, 1868.

Έ χ π α ι δ ε υ τ ι χ ά .

Ό do'jq τής Ώμάλης, διανείμας τά βρα
βεία τοΰ Λυχείου τοϋ BesaiiQOn, απήγγειλε τόν 
δε τον λόγον εν μέσω άχροατηρίου έπευψη- 
μοΰντος.

«•‘1 φ’ οίονδήχοτε άστέρα ό ουρανός έγέννησεν 
ύμας- οίαιδήποτε χαί άν u>at τ?ς τόχτκ ?- 
διοτροπίαι είς έκαστον ύμών- οίονδήποτε στάδιον 
χαί άν έναγκαλισθήτε, άναμνήσθητε οτι διά τοΰ 
έργου, τοΰ έπιμόνου έργου, δυνήσεσθε δνομασθή- 
vat εύπατρίόαι, δυνήσεσθε έπαξίως έξυπηρετήσαι 
τήν πατρίδα. Άναμνήσθητε δτι πρδς έςάσκησιν, 
πρδςδιατήρησιν τών προσηκόντων τοΐς πολίταις 
έλευθέρας Πολιτείας διχαιωμα’των, οπως εσεσθε 
χαί δπως διαμενεϊτε αείποτε συν Θεψ- άνα
μνήσθητε δτι Γνα διατηρήσατε τή πατρίδι υμών 
τδ μέγα τοΰτο άγαθόν, τήν έλευθερίαν, δφείλετε 
τηρήσαι άείποτε τδν αύστηρδν καί ύγιά νόμον 
τοΰ καθήκοντος.

Τά δικαιώματα καί τδ καθήκον είσιν αχώριστα 
ή δ’ ιστορία, ής έπεισόδιά τινα ήρωϊκά εις τών 
διδασχα'λων ύμών άνεκάλει πρδ δλίγου, δείχνυσιν 
ήμΐν οτι ό αμελών τδ έαυτοΰ καθήκον καθίσταται 
δλιγομέριμνος τών δικαιωμάτων του. Τδ αίσθημα 
τοΰ δικαιώματος έξαφανίζεται μή oixtq έξασκοό- 
μενον, μή τρεφόμενον, μή ίσχυροποιούμενον τή 
ευσταθεΐ τοΰ καθήκοντος εφαρμογή.

Ίδοίι ή διδασκαλία, ήν δφείλετε άρυσθήναι 
έκ τών θρησκευτικών μαθημάτων, των διδασκα
λικών νουθεσιών, τής άναγνώσεως τής ιστορίας, 
Ικ τής σπουδής τών άμιμήτων προτύπων, ατινα 
άφηκεν ήμΐν ή άρχαιότης, καί Ις αυτής τής 
έρεύνης τής έπιστήμης, τής έμπνεούσης τψ  νοΐ 
καί τή καρδία είδος τι συνέσεως μαθηματικής, 
τή δέ διαγωγή παρεχούσης δρθότητα έπίσης 
ευκρινή ώς θεώρημά τι γεωμετρικόν.

Τφ διττψ τούτψ τοΰ έργου καί τοΰ καθήκοντος 
θεσμψ έσμεν πειθήνιοι. Τήν μαθητείαν αυτών 
ποιείτε έπί τών θρανίων τοΰ Λυκείου- έφαρμό- 
σεσθε δέ δτε ταχθήτε έν τοΐς στρατοΐς. Άπεκά- 
λεσχν ποτε τήν στρατολογίαν «ιρόρον του αί
ματος». ‘Ωραία φράσις, ουχί ομως καί δικαία 
ιδέα. "Αν λάβη τις χατά γράμμα τήν λέςιν, τδν 
λειποτάχτην δνομάσειε χρεωκόπον__

Οδχί, ούκ Ιστιν ίίψλημα τδ φέρειν δπλον έπ’ 
ώμων ή έφιππεύεπ έπί μάχης μετά τήν άπο- 
φοίτησιν. Έστι καθήκον έκ τών πρώτων, έκ 
τών ί ;ρών, τδ άμύνα.σΗαι περί πάτρης, καί μά
λιστα ύπέρ Γαλλίας ήν δφείλετε ύπεραγαπάν 
χαθόσον ύπέστη ύπέρπολλα.

Τδ Σχολεΐον τής τιμής εύρήσετε έν τψ  λόχψ. 
Τιμή! Πατρ'ις! ’Ελευθερία! IIόνος καί ΚαΆήχον! 
Μεγάλαι λέξεις άναπά)λουσαι τάς καρδίας ‘Υμών, 
ώς άνταποκρινόμεναι είς ετι μεγαλείτερα αισθή
ματα, αισθήματα έμφυτα, αναπτυσσόμενα, ισχυρο
ποιούμενα καθ’ έκάστην. Έλπίζω-πέποιθα!

Σχολισ,χά,

Αί έςετάσεις τής Ζωσιμαίας έν Ίωαννίνοις, 
Σχολής έπεραιώθησαν καί έφέτος λίαν έξαιρέτως, 
τών τε διδασκόντων καί τών διδασκομένων άντα- 
ποκριθέντων είς τάς προσπαθείας τών φιλότιμων 
έφορων καί τάς προσδοκίας τών φιλομούσων γο
νέων. ‘Η Σχολή αυτη σεμνύνεται έπί φήμη καί 
δνόμασι καθηγητών καί διδασκάλων, ού τήν τυ- 
χοΰσαν θεωρίαν καί πείραν τοΰ πρδ πολλών έτώνά- 
νενδότως καί άκαμάτως έςασκΒμένβ ύπ’ αύτών έπι- 
μόχθ« έπαγγέλματος κεκτημενων. Τά Μαθηματικά, 
‘Ιστορικά, ‘Ιερογραφιχά καί έν γενει τά έγκύκλια 
μαθήματα έκδιδάσκονται καλώς, χαί τοι πολλαχοΰ 
έλλιπώς· α[ έλλείψεις δμως αυται ύφίστανται καϊ 
είς τάς ’Αθήνας, καί είς αυτούς τούς Παρισίους 
καί τδ Λονδΐνον, καί τούτου Ινεκα Έκπαιδευτιχαί 
Έπιτροπαί συγκροτούνται πρδς μεταρρύθμισιν, Ε
νεκα τών πολυειδών καί πολυποίκιλων αναγκών 
y a )  γ υ / ό ^ : ω υ ,  Sic 6  v e tu r e p ^ C  α π β ιίτ β Γ  ^x fro X ire< jf* 0 i.

Πέρυσιν έν τψ Βιενναίψ ’Ρκθετηρίψ προσχλη- 
θέντες ύπδ τοΰ Γερμανικού Διδασκαλικού Συλ
λόγου ηύμοιρήσαμεν ΐνα έξετάσωμεν ίδίοις ομ- 
μασι τδ Εκπαιδευτικόν τών Σχολείων τής ’Ελ
βετίας, Σουηδίας καί ‘Ηνωμένων Κρατών σύστημα, 
επειδή ήλπίζομεν ίΐτι εν Βουχουρεατίψ, εν>(/α 
έπί τοσαυτα ετη (18) ύπερ τοΰ ίΕλληνιαμοΰ, 
χατ' όψειλγν, έπαλΰάααμεν δημοσία τε χαι ϊδίψ, 
γραψίδι τε  χαί διδαοχαλία, ή Βέλο//.εν χαΰιδρύσει 
ϊψέτος τελειωτιχον ‘Ελιχωνιάδων ενδιαίτημα , 
Ιξεπλάγημεν άφ’ ένδς έπί τή προόδψ τών έθνών/ 
τούτων, έλυπήθημεν δ’ άφ’ έτέρου έπί τή στα- 
σίμότητι τής ‘Ελλάδος ώς πρδς τδ Διδακτικόν 
σύστημα. Πολλοί κάλαμοι έμπειρότεροι καί ε
πιστημονικότεροι έσχεδιογράφησαν άληθώς με
ταρρυθμίσεις τινάς, ούχ ήττον δμως έλλιπεΐς 
αυται άπεδείχθησαν, ένόσω δέν άπλοποιηθή τδ 
σύστημα καί τροποποιηθή ή διδακτική μέθοδος, 
ήτις μέχρι τοΰδε ούδεμίαν πρόοδον πραγματιχήν 
έπήνεγκεν.

Ίδου λοιπδν καί Εν άπλούστατον σύστημα, δ
περ εύτόλμως καθυποβάλλομεν τω ‘Αρμοδίψ έν 
Ελλάδι ‘Γπουργψ πρδς έξέτασιν διά τά Πρω

τοβάθμια ‘Ελληνικά Σχολεία.
Α'. Κατάργησις τής άποοτηϋίσεως τεχνολο - 

γιχών, συνταχτιχών χ ο λ  άριΒμητιχών χανόνων^ 
καί παραδοχή μιας άπλουστάτης αύτών μεθόδο7 
δι’ άντιγραφής καί έφαρμογής.

Πρδς τοΰτο έπικαλούμεθα συναγωνισμόν τών 
Συλλόγων Βυζαντίου και 'Αθηνών πρδς ύποτό- 
πωσιν" Πανδιδακτικοΰ ούτως είπεΐν Βιβλίου διά 
πάντα τά Σχολεία.

Β'. ’ Αποσκοράκίσις πάντων τών νεοελληνικών 
βιβλίων καί παραδοχή μόνων τών είς άρχαίαν 
διάλεκτον γραφέντων πρδς άνάγνωσιν άπδ τής 
νηπιώδους ήλικίας.

Γ . Εισαγωγή τών γλωσσών, Γαλλικής, Γερ
μανικής καί τής ’Οθωμανικής είς δλα τά ΙΙρω- 
τοβάθμια Σχολεία- έκδίδαξις δέ καί αύτής τής 
Σλαυϊχής είς τά Δευτεροβάθμια, έπειδή δ Σλαυϊσμδς 
χατέχλυσεν ’Ασίαν τε καί Εύρώπην.

Δ'. Εισαξις τής Μουσικής καί τής Γυμναστικής, 
ώς παρά τοΐς άρχαίοις- διασκεδαστιχή δέ καί 
πρακτική Ιχνογραφία τών έν τή Γεωγραφία χα( 
Γεωμετρίγ έκτεθειμένων αντικειμένων, έν είδε 
σχεδιογραφίας χωρογραφικής καί άρχιτεκτονιχής,

Ε'. Μόνον τδ Μάθημα τής ’Εθνικής καί ‘Ηρας 
ιστορίας έπί χαρτών γεωγραφιχών έν γλώσση 
‘Ελληνική άποστηθιζόμενον.

ΣΤ'. Μία δίαιτα, και, εί δυνατόν, αυσσίτιοις, 
μία ένδυμασίά (χυανόλευχος), ή αύτή αύστηρά 
έπιτήρησις είς άπαντας τούς μαθητευομένους έν 
τοΐς Σχολείοις τοΰ Κράτους πρδς μόρφωσιν τών 
ηθών, πολλάκις φθειρόμενων κατ’ οικον ή έν 
£ύμαις καί άγυιαΐς καί παραβύστψ.

Ζ'. Περίπατος μαθητών τε καί διδασκάλου, έν 
καιροί Ιορτών καί παύσεων, πεζή, καί άνάβασις 
έπί λόφων, δρέων, έν πόλεσιν, έν σπηλαίοις, καί 
ίδίως έκεΐ, ενθα δ ‘Ελληνισμός τεράστια διεπρά- 
ςατο έν τε τή Άρχαιότητι καί τή Άναγεννήσει.

Η'. ’Ανά έκάστην τετραετίαν άγων χαί a b ia  
διανοητιχά χα'ι σωματιχά είς οίανδήποτε πόλιν 
τής ‘Ελλάδος έναλλάξ πρός συνάντησιν άπάντων 
τών Μαθητών Πρωτευούσης τε καί τών πόλεων- 
σύνοδος δ’ έτησία έν τή εόρ$ τοΰ Νομοΰ πάντων 
τών μαθητών τής ’Επαρχίας πρός έςάσκησιν.

θ '. Βαθμολογία δέ καί βραβεία διακρίσεως είς 
ηθικά καί σωματικά έπίκτητα προσόντα ώς έν 
τοΐς Στρατιωτικοΐς.

Κατεστρώσαμεν δ’ ένταΰθα τάς νομιζομένας 
παγίας βάσεις άληθοΰς καί γνησίου ‘Ελληνικού 
Διδακτηρίου, έπειδή πλείστοι ‘Ελληνόπαιδες α
πόφοιτοι καί τελειοδίδακτιι, καί τοι εικοσάδα έ- 
τών διανύσαντες έν πικρία καί μελέτη, έρχόμεθα 
είς αλλοδαπήν άνεπιστήμονες καί αγύμναστοι 
καί επομένως άχρηστοι, άν δέν εύμοίρήσωμεν 
μέσων πρός τελειοποίησιν ή συγγενών πρός πε
ρίθαλψή.

Άπδ τής Ζωσιμαίας Σχολής μεταβαίνομεν είς 
τήν ‘Ιερατικήν τής Νήσου τών Ίωαννίνων Σχο
λήν, ής πρώτος ιδρυτής δ φιλεΰνής πατήρ Άβ- 
βαχούμ. Είς τής Σχολής ταύτης τδ Πρόγραμμα 
ώς καί τών λοιπών ‘Ιεροδιδακτηρίων έτολμώμεν, 
εί έπετρέπετο ήμΐν, ΐνα έπιποοσθέσωμεν τάς ά- 
χολούθους γνωμοδοτήσεις.

Α'. Τοΰ Κατηχητικού καί ίερογραφικοΰ «λείων 
άνάπτυξις καί εφαρμογή έπί τά ήθη, ατινα έ
νεκα τής τών έθνών συγχρωτίσεως, άς το όμο- 
λογήσωμεν, διεφθάρησαν.

succesiν ί,  incepend din (,lioa quaud vaporele 
sale vor intra in lucrare.

Societatea reserva dreptul de a reinnoi 
termenul precitat

Privilegiurl.

a) Se conceda Societa(iI privilegiul esclu- 
siv de aquesta navigafiune pe termen de 30 
de ani, fai,-a qua Guvernul se pota acorda ua 
asemenea concesiune seu alia  la nicl ua So- 
cietate.

§i pentru qu6 aquesta Societate este quea 
danteiii Societate Naf.iom.la, quare se consti- 
tue in {era, numai ea singura se va bucura 
de tote privilegiurile §i avantagele nationale, 
que se acorda de Tractate §i de Dreptul in
ternational.

Ea are dreptul de a naviga nu numai pe 
Dunare §i pe quele-l’alte fluvil plutitori a le 
Romaniel, qui inqu6 ?i pe tote quele-l’alte rlurl 
que vor deveni plutitore pe viitor in inter
val de 30 de ani.

Quat despre intinderea comunicajiunilor in 
exterior, Guvernul se obliga a da Societa|ii 
tot concursul cuvenit pentru negociarea §i in- 
cheierea convenfiunelor seii tractatelor nece- 
sare.

b) Pentru tot capitalul efectiv Guvernul va 
garanta acfionarilor in termenul sus aratat 
un venit de 8 la u,0, piatit pe fie-quare an, 
dequa venitul Societa|ii nu corespunde la a- 
qu^sta suma, dupe deduc|iunele proportionate 
facute atat ale cheltuelelor de administrare 
quat §i ale valorei primitive a diferitelor sele 
bastimente §i edificiurt.

c) Societatea va fi scutita de ο ιΐ-que plata 
vamaia seu de ori-quare alta taxa que ar 
putea preleva Guvernul, atat asupra vapore- 
lor §i bastimentelor el, $i asupra construirei, 
provisiunelor, reparatiunei, conservafiunei, 
carbunelor de pament precum §i asupra a tot 
materialul spre intrebuintarea esclusiva a lor, 
In fine asupra Atelierulul §i §antierulul.

d) Bastimentele Societafil se vor asemfina 
cu bastimentele de resbel, §i se vor bucura 
de aqueleasjl dreptuil ?i imunita|t.

e) Guvernul seii Coinuna se indatore^a a 
concede Societafii gratis trebuinciosele tere- 
nuri pentru stabilimentul ^antierulul, al Ate- 
lierulut, al agen^elov respective, spre constru- 
irea magasinurilor destinate pentru depositul 
carbunilor de pament, §i in genere pentru tot 
edificiul necesar spre serviciul SocietafiL

/) Guvernul se obliga a lua ac|ii de la So
cietate pentru a opta parte, l/8, din capita
lul fixat; se obliga asemenea de a face a se 
fabrica lucrarile sele maritime la Atelierul So
c ie t a l ,  fara qua se pota infiin|a vre un altul 
de quiit cu consimfimentul Societa^il preala- 
bile.

Societatea pote urea capitalul seu prin e- 
miterea de acfii nou6 spre a se imulti nu
meral bastimentelor sele; dera atunci se va 
quere consimtimentul Guvernului, precum §i 
garanfia prev^luta in aliniatul 6.

Obliga|iunele Societdjii.

a) De a face a se transporta gratis prin 
bastimentele sele depe^ele officiale ale gu-

d’Achille, qui touchait la guithare, en acom- 
pagnant ses accents par des chants harmo- 
nieux comme le versifie Homere dans son 
I liad e :

Φρένα τερπόμενος φόρμιγγι λιγείη,
Καλή, δαιδαλέτβ- έπί δ’ άργύρεος ζυγός ήεν. 
Τήν άρετ έ£ ένάρων πόλιν Ήετίονος δλέσσας
Τή δγε θυμόν Ιτερπεν...............................
La guitare de Timothee faisait aussi sauter 

Alexandre aux armes, en resonnant dans ses 
festin s ; elle l'apaisait, quant ce* musicien 
chantait un autre air, comme Saint B u stle  
le  Grand en rapporte dans son Discours in
titule Exhortation aux je tm es  gen s. «(Τιμό
θεος) ταύτη τοι (τή μουσική) και ’Αλεξάνδρψ 
ποτέ τό Φρυγιον έπαυλήσαντα έξαναστήσαι έπί 
τά δπλα λέγεται μεταξύ δειπνοΰντα- καί έπανα- 
γαγεΐν πάλιν πρός τούς συμπότας, τήν αρμονίαν 
χαλάσαντα». Plutarque rapporte aussi les memes 
effets de la Musique pour Antigenidas, ainsi 
que P on ticu s Cliamaeleon pour Clin ias le 
P yth a gor ien , comme aussi J e rom e  Magius 
pour un Cardinal general en Pannonie (Liv. 
IY. Ch. XIII).

Les Arcades surtout estimaient trop la Mu
sique, comme le dit Polybius (Lio IV. p. 
289), fortjant leurs fils d’apprendre cet art 
jusqu’a l’age de trente aus, et d’etre leur

compagnon perpetuel: '"Ωστε μή μόνον έν 
παισίν ουσιν, άλλά καί νεανίσκους γενομένους έπί 
τριάκοντα έτών, κατ’ ανάγκην σύντροφον ποιεΐν 
αύτών».

Les Atheniens en- etaient aussi les ama
teurs zeles de la Musique, comme le dit 
Aristophane le comique (Nuees ver. 958) 
Λέξω τοίνυν τήν άρχαίαν παιδείαν ώς διέκειτο. 
Ότ’ έγώ τά δίκαια λέγων ήνθοϋν καί σωφρο
σύνη νενόμιστο. Πρώτον μέν έ'δει φωνήν παιδός 
γρύξαντος μηδέν άκοΰσαι. Ι ΐτα βαδίζειν έν ταΐ- 
σιν δδοΐς εύτάκτως είς Καϊλαριστοΰ. Et tous 
les Hellenes en faisaient grand cas, d’apres 
Plutarque, Ciceron, Sixte, Lucien, Athenee et 
Polyaenus; meme les Metyleneens, maitres de 
la mer, imposerent une amende contre ceux 
des alliees, qui detournaient leurs enfants de 
ne pas apprendre la Musique, comme cela se 
rapporte par le Romain Aelianus. Pythagoras 
meme de Samos s’exerrait a la Musique, d’a
pres Jam vlichus, qui dit que: «Pythagoras 
considerait la  musique, comme contribuant 
beaucoup a la sante, si l’on s’en sert selon 
les modes convenables.»—« ‘Υπελάμβανε δέκαί 
τήν Μουσικήν μεγάλα συμβαλέσθαι πρδς υγείαν, 
άντις αύτή χρήται κατά τούς προσήχοντας τρό
πους» (Βίος Πυθαγόρ. Κεφ. XXVIII.)

Ni Socrate ne dedaignait pas a frequenter

vers Connon le Musicien, d’apres Platon dans 
Euthydeme. Platon aussi dans sa Republique 
le recommande, en ecrivant qu’il faut toucher 
la lyre dans l’age de treize ans, y rester (chcz 
les gu itha rod es) encore trois ans, et ni plus 
ni moins. «Λύρας μέν άψασθαι, τρία μέν ετη καί 
δέκα γεγονόσιν, άρχεσθαι μέτριος χρόνος έμμεΐ- 
ναι δ’2τερα τρία, χαί μήτε πλείω τούτων, μήτε 
έλάττω (Lois VII. j). 577).

Aristote montre meme aux jeunes gens, 
comment faut-il employer en Musique (Potilic. 
Liv. VIII Ch. V); les anciens appelaient les 
ehantres, moralisateurs ou moralistes. On- 
doit aussi consulter Aristoxene, Aristide et 
surtout Ptolomee et Plutarque, dans leurs 
traites sur la Musique, comme aussi Athenee 
dans son XV-eme livre, ainsi que Wossius, qui 
a recueilli plusieurs antiquites pour les quatre 
airs communs. Platon dit sur la musique ce 
que Proclus en mentionne pour lui.

D’apres les distingnes Lexicographes Mes
sieurs Schina  et Livadias la M usique, est 
1’art de composer des airs pour l ’agr^ment de 
l’ou'ie. La th^orie de cet art est la science 
des modes conformement a la melodie, le 
rhythme et 1’armonie.

Conclusion.
La musique done eta it deja, imposee, pour

ainsi dire, et instruite aux fils de Hellenes 
des leur plus fragile age et jusqu’a leur tren- 
tieme ann^e, d’apres les auteurs classiques 
mentionnes, qui furent aussi musiciens.

Puisse-t-il que cet art celeste soit intro- 
duit dans tous les Institute, afin que les ele- 
ves s’en servent par le rhythme et les metres 
pour l’etude des incomparables poetes de l’an- 
tiquite, dont les ouvrages devraient etre en- 
seignes des l’age de cinq ans. en conmentjant 
par des vers Homeriques, qui sont assez a- 
greables et melodieux, sans consumer leurs 
annees a apprendre par coeur des regies de 
Grammaire, d’Arithmetique et d’autres leQous 
Geographiques, les quelles pourraient etre 
recitees et appliquees seulement par des e- 
xercices continuels dans la lecture et ecriture 
amusante, comme cela se fait chez les Suedes 
et les Suisses, qui savent tres-bien a expli- 
quer les anciens dictons sages «M eilleur esf 
ce lu i qui sa it des lemons u tiles et non d es le_ 
gons superflu es»  «le bien n e se trou ve p o in t  
dans le nombreux, m ais dans le bien , le nom - 
breux.»

Th A. P asch ides.



Β'. Κλασικοποίησιν χαί άνάγνωσιν άπδ τής 
παιδικής ηλικίας πάντων τών διακεκριμένων πα
τέρων καί θεολόγοιν, ‘Ελλήνων χαι Λατίνων Πα
τέρων τής δρθοδόζου ήμών Πίστεως· άποστήδισιν 
δε ρητορικών περιόδων, τοΰ ‘Ιεροΰ Εδαγγελίοο 
χαί τών ’Αποστόλων κατά γράμμα τε καί πνεΰμα.

Γ'. Τήν διδασκαλίαν τής ‘Εβραϊκής, Γερμανικής 
καί Γαλλικής γλώσσης φιλολογικώς.

Περαίνομεν τά πόνψ φίλης πατρίδος, ής ούδέν 
γλύχιον, καθ’ "Ομηρον, γραφεντα, ύψοΰντες φω
νήν άσί)ενή καί ήμεΐς έντεΰθεν ύπέρ τοΰ ‘Ιεροΰ 
τούτου τής Νήσου Καθιδρύματος, αποτεινόμενοι 
ου μόνον πρδς τδν ’Ηπειρωτικόν τοΰ Βυζαντίου 
Σύλλογον, άλλά καί πρδς άταντας τους φιλογενεΐς 
καί ιβιλομούσους Ίωαννίτας καί Ήτ,ειρώτας. διότι 
άπδ μόνους ιερατικούς διδασκάλους καί λειτουρ
γούς παιδεία καί άρετή χατηρτισμένους, ώς έν 
τή Δύσει, έςήρτηται, κατά μέγα μέρος, ως χαι 
ό Ιατρός Κ. Κασσουλίδης είχεν όποδείζει πρό 
ετών δι' αυτοσχεδίου προτύπου, ή άναγέννησις 
τών ‘Ελληνικών φώτων έν τή 'Ανατολή καί ή 
άναλαμπή ή αιγλήεσσα τής φεγγοβολούσης τήν 
‘Υδρόγειον ’Ορθοδόξου Οικουμενικής ’Εκκλησίας.

ΑΙΑΦΟΡΑ.

Αί ήμιεπίσημοι έφημερίδες τής ‘Ρώμης 
άναγγέλλουσιν ώς θετικόν, δτι κατά τό προ
σεχές φθινόπωρον καταβαίνουσιν β?ς Ιταλίαν 
οί αύτοκράτορες τής Αυστρίας καί τής Γερ
μανίας δπως άνταποδώσωσι τήν έπίσκεψιν 
τοΰ Βασιλέως Βίκτωρος Εμμανουήλ καί δτι 
άπό τοΰδε διετάχθη ή έπισκευή τών έν 
Φλωρεντία άνακτόρων, Ινθα μέλλει νά κα- 
ταλύση δ αύτοκράτωρ τής Αυστρίας.

—  Ό διάσημος καθηγητής τής κλασικής 
φιλολογίας έν τω~ Πανεπιστήμιο) τοΰ Βερολίνβ, 
ΈρνέστΟς Κούρτιος, έδημοσίευσεν έν τοΐς 
«Πρωσσικόις Χρονικοις» πλείστου λόγου 
άξίαν Ικθεσιν περϊ της ’Ολυμπίας, ήν, με- 
ταφρασθεΓσαν δπό ευπαιδεύτου Έλληνος, 
κατεχώρισεν είς τό τής προχθές φύλλον 
ή «Κ,λειώ».

—  ‘0  έν Παταυιω κλεινός καθηγητής 
Κ. Ευγένιος Φεράς έςέδοτο προ μικροΰ τόν 
τρίτον τόμον τής ύπ’ αυτοΰ είς τήν ίταλικήν 
γενομένης μεταφράσεως τοΰ Πλάτωνος, πε- 
ριέχοντα τούς λεγομένους θεωρητικούς διαλό
γους, ήτοι τόν Φαιδρόν, τό Συμπόσιον, τόν 
Εύθΰδημον καί τόν Μενέξενον. Ή  μετά- 
φρασις είναι δμολογουμένως έκ τών αρίστων 
προϊόντων τής καθ’ ήμας ιταλικής φιλο
λογίας, αί δέ προτεταγμέναι Ικάστου διαλόγου 
μακρόταται εισαγωγαί εΓναι ουχ! προοίμιαι- 
μόνη ή εις τόν Φαιδρόν είσαγωγή περιλαμ
βάνει 160 σελίδας! άλλ’ αυτόχρημα πραγ
ματείας έν αΐς διαλευκαίνεται καθ’ ολου 
και έπί μέρους μετά θαυμαστής σαφηνείας, 
Ιμβριθείας και πολ^ιαθείας δλον τό φιλο
σοφικόν σύστημα τοΰ ύπατου τών φιλοσόφων 
τής αρχαίας ‘Ελλα'δος.

—  Καταιγίδες καί πλημμύραι έπήνεγκαν 
πάλιν είς τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας τής 
’Αμερικής ανυπολογίστους καταστροφάς·. Πό
λεις δλόκληροι κατεκλύσθησαν, άνθρωποι 
πάμπολλοι έπνίγησαν, σιδηροδρομικά! γράμ
μα! κατεστράφησαν, ίδίως τήν μεγίστην 
βλάβην Ιπαθεν ή Πενσι>λβαvia, ένθα ούκ 

όλίγαι πόλεις ούτως είπεΐν κατεποντίσθησαν 
ύπό ^οΰ χειμάρρου.

— ‘Η Κυρία Λυδία Βέκερ έκ Μαγκεστρίας 
εΤχε προσενέγκη άλλοτε τω"* Γ’λάδστωνι ύ- 
πόμνημα ύπογεγραμμένον ύπό 18,000 γυ
ναικών τοΰ ήνωμένου βασιλείου, δι’ ού ό 
πρωθυπουργός παρεκαλεΐτο νά διενεργήση 
τήν είς τάς κυρίας παραχώρησιν τοΰ δι
καιώματος τοΰ ψηφοφορεΐν. ‘0  Γλάδστων 
έπέστειλε τήν δε τήν άπάντησιν. «Λαμβάνω 
τήν τιμήν νά αγγείλω ‘Υμΐν τήν παραλαβήν 
τοΰ ύπομνήματος. ’Εμμένω έν τη~ θεωρία, 
ήν πρό τινων έτών άνέπτυξα έν τω~ Κοι- 
νοβουλίω έπί τοΰ σπουδαίου τούτου θέματος, 
και χαίρω δτι έκ νέου έξηλείφθησαν άπό 
τής νομοθεσίας δροι τινες άδύνατοι. Περιορι- 
ζόμενος είς τήν γενικήν ταύτην θεωρίαν, 
έπιφυλάττομαι, άμα προσενεχθείσης μοι τής

! ευκαιρίας, νά πράξω τά είκότα έν τω~ Κοι- 
νοβουλίω . . . .  Έ λπ ί'ω , δτι τό πρόσφατον 
τής οίκογενείας μου δυστύχημα θά δικαιώση 
τήν μακράν σιωπήν μου» «Βουλή».

‘ Τζουργοφάγος δημοσιογράφος.

‘0  έν Μόσχα κ. Κατκώφ, αρχισυντάκτης 
τής έφημερίδος « Μ όσχα,» Ιρριψε μέχρι τοΰ
δε δύο υπουργούς, καί τρίτος δέ δσον ουπω 
πίπτει ύπο τό φοβερόν δπλον τής δημοσιο
γραφικής γραφίδος του. ‘Ο πρώτος ήτο υ
πουργός τής δημοσίας εκπαιδεύσεως τω 1864, 
καί ώvoμάCετo Γολοβίν. ‘Η πολιτική τοΰ 
ύπουργοΰ τούτου άν καί δέν ώμοίαζε με τοΰ 
Βαλασσοπούλου μας τά σχέδια, ποΰ τοΰ 
μπήκε καί καλά νά κάμη τούς παππάδες 
διδασκάλους, μολα ταΰτα ήτο αντίθετος πρός 
τάς πεποιθήσεις τοΰ γενναίου δημοσιογράφου. 
Τοΰτο ήρκεσεν δπως δ κ. Κατκώφ διακή
ρυξή έν τη~ έφημερίδι του δτι δ Γολοβίν 
δέν ήτο κατάλληλος νά διευθύνη τό ύπουρ- 
γεΓον τής παιδείας, καί δτι εΓναι έπιβλαβής 
είς τά συμφέροντα τοΰ Ρωσσικοϋ Κράτους. 
Τής πρώτης έπιθέσεως άποτυχούσης, δ κ. 
Κατκώφ έπανέλαβε σφοδρότερος τήν προ
σβολήν, διακηρύξας έν μιοΓ τών ήμερών δτι 
δ Γολοβίν, έξακολουθών νά κατεχη υπουρ
γικόν χαρτοφυλάκιον, Ιπραττεν Ιγκλημα κα- 
Θοσιώσεως. ‘Η λάβρος αυτη έπίθεσις τοΰ 
γενναίου δημοσιογράφου Ιφερε τό προσδο- 
κώμενον αποτέλεσμα. ‘Ο ύπουργός Ιπεσε.

‘0  δεύτερος ήτον ύπουργός τών Ε σω τε
ρικών τω 1865, καί ώνομάζετο Βολονιέφ. 
‘0 Μοσχοβίτης δημοσιογράφος εγραψεν είς 
?ν άρθρον δχι δσα γράφουσι σήμερον κατά 
τοΰ Βούλγαρη, άλλ’ απλώς έμέμφθη τήν 
έσωτερικήν διοίκησιν ήν ήκολούθει διά τής 
πολιτικής του δ Βολονιέφ, δστις θυμώδεις 
άπέστειλεν έπίπληξιν είς τόν κ. Κατκώφ, 
κατά δέ τάς διατάξεις τοΰ ‘Ρωσσικοϋ νόμου, 
ή έφημερίς (οφείλε νά δημοσιεύση παραχρήμα 
τό υπουργικόν διάταγμα, επί ποινή 25 ρ«- 
βλίων διά πάσαν ήμέραν. ‘Ο κ. Κατχώφ, 
πληρώνει τό πρόστιμον δηλ καθ’ ήμέραν 
25 ^ούβλια, καί δέν δημοσιεύει τό Ιγγραφον 
τοϋ ύπουργοΰ. Μετά 15 ήμερας δ ύπουργός 
έκδίδει δευτέραν έπίπληξιν αύστηροτέραν τής 
πρώτης. Ά λ λ ’ δ κ. Κατκώφ, πράγματι δη
μοσιογράφος συναισθανόμενος τήν δύναμιν 
καί τήν άξίαν τοϋ Τύπου, δέν δημοσιεύει 
ουτε τό δεύτερον Ιγγραφον. Πληρώνει δμως 
κατά τάς διατάξεις διπλοΰν πρόστιμον, του 
τέστι 50 ^ούβλια καθ’ έκάστην ήμέραν, καί 
τοιουτοτρόπως δέν έλέρωνε, ούτως είπεΐν, τό 
φύλλον του, δημοσιεύων τά υπουργικά έγ
γραφα τών κατ’ αύτοΰ έπιπλήξεων. ‘Η ύπό- 
θεσις αυτη Ικαμε κρότον, καί άμέσως χρη- 
ματααί σύνδρομα! αύθόρμητοι ήρχισαν ύπέρ 
τής πασχούσης έφημερίδος. Πλήρης όργής 
ό ύπουργός διά τήν τοιαύτην περιφρόνησιν, 
παύει τήν « ’Εφημερίδα τής Μόσχας» έπ’ j 

αόριστον. Τό μέτρον τοΰτο παρήγαγε μέγαν 
έρεθισμόν είς τά πνεύματα κατά τοΰ ύπουρ- j 
γοΰ, τοσοΰτον δέ ησδάνθη δ αύτ κράτωρ τό 
πράγμα, ώστε μετέβη αύτοπροσώπως είς 
Μόσχαν, δπου προσκαλέσας τόν κ. Κατκώφ, 
τόν προέτρεψε νά παύση τον κατά εοΰ ύ
πουργοΰ πόλεμον, μέ τήν δπόσχεσιν νά τόν 
ίκανοποιήση. Τοΰ δημοσιογράφου υποσχεθέν- 
τος, δ αύτοκράτωρ έπέστρεψεν είς ΙΙετρού- 
πολιν. Δύο ήμέρας ύστερον δ ύπουργός πο- 
σεκλήθη νά δώση τήν παραίτησίν του, δ
περ καί έγένετο. Τοιουτοτρόπως 'δέ Ιπεσε 
καί δ δεύτερος ύπουργός ύπό τά βέλη τής 
« ’Εφημερίδος της Μόσχας» τήν δ,τοίαν ή- 
ξευρε νά τιμά δ Ρώσσος συντάκτης κ. Κατ
κώφ, νά έκτιμα δέ καί νά ύποστηρίζη ή 
Ρωσσική κοινωνία.

’Ό τρίτος δέ καθ’ οΰ πάλιν έπέπεσεν, 
εΓναι δ νϋν ύπουργός τών Στρατιωτικών τής 
Ρωσσίας, δστις δνομάζεται. Μίλουτιν αίτία δέ 
εΓναι ή εξής. Στρατιωτικός- τις άπόμαχος 
έδημοσίευσε διά τίνος άλλης έφημερίδος άρ
θρα κατά τοΰ ύπουργοΰ τούτου παριστών

αύτόν ανίκανον νά κατεχη τήν σπουδαίαν 
ταύτην θέσιν, δπως συμβαίνει σήμερον παρ’ 
ήμΐν διά τον Γρίβα. Κατά τούς Ρωσσικούς 
νόμους, πάσα δημοσιογραφική δυσφημία, πα
ραγράφεται άμα παρέλθη τό Ιτος. Τήν διά- 
ταξιν ταύτην δμως τοΰ ‘Ρωσσικοϋ νόμου, 
άγνοών φαίνεται δ ύπουργός τών Στρατιω
τικών τής ‘Ρωσσίας εκίνησεν άγωγήν κατά 
τής έφημερίδος έκείνης τότε, άφοΰ πλέον 
εΓχον παρέλθει 6 μήνες, τούτέστι μετά 18 
μήνας άπό τής δημοσιεύσεως. ‘Ο κ. Κατκώφ, 
δστις σιμά τών άλλων Ιχει καί τήν άρετήν 
νά γινώσκη τά καθήκοντα πρός συνάδελφον 
δημοσιογράφον, έπιλαβόμενος τής περιστά- 
σεως, έπέπεσε φοβερός κατά τοΰ υπουργού’ 
λέγων δτι «"Ανθρωπος, άγνοών τούς στοι- 
χειωδεστέρους νόμους τής αυτοκρατορίας, εΓ
ναι πάντη άνίκανος διά ύπουργός.»

« ’Ανεξάρτητος Σκαπανεύς.»

Άρχιτεχτονιχή. (ϊοε Άρ. ίο  καί 13 ).

1 έλος τδ άνάκτορον τοΰ Λουςώρ καί ετερα ο- 
μοια παρουσιάζουσιν ήμΐν Ιτερον σοφώτερον 
σύστημα, τηρούμενον παρά τοΐς Τυ^ρηνοΐς καί 
αύτοΐς τοΐς Ελλησιν είς τδν Ιίαρίίενώνα λ. χ. 
καί παρέχον πλειονα στερεότητα. Εκ τούτου 
προΰκυψεν ό ’Οβελίσκος μή ών ή σχήμα πυρα- 
μίδβιον υψ?)λότερον, φ’κοδομημένον κατά τδ τε
τραγωνικόν σύστημα τών γωνιωδών πετρών.

Μετά βραχεΐαν περίοδον βλέπομεν Ιτερον τύ- 
π^ν ή σύστημα, διαφέρον μέν κατά τους διαφόρους 
τοπους, παρουσιάζον δέ αναλογίαν τινα τψ Δω
ρικοί τής ‘Ελλάδος ρυθμοί, δς«ς απαντάται οό 
μονον είς τήν Έπτανομβα τής Αίγύπτου, άλλά 
/.at είς αυτήν τήν Έλλώραν τής ’Ινδιών, τήν 
Περσέπολιν καί τδ Νασχιρουστάμ τής Περσίας, 
δπερ επεισε τδν περίφημον Αίγυκτολόγον Κ. 
Champollion ΐνα δνομάση τδ σύστημα τοΰτο 
Πρωτοδωριχι)ν (Dorique Priaiitif). «'/'Λ Ί'Λ- 
ληνιχυν δαιμόνων, γράφει ό Κ. Albert Noir, 
άνέτζτυςε τ ψ  πρώτην ιδέαν, χαι πλούτισαν αύτήν 
διά λεπτοτήτων παραμεληϋεατών ύπό τών Αι
γυπτίων διετύπωσε τήν πρώτην τής εΗνιχής 
αύτοΰ Άργιτεχτονιχής βάσιν.·»

Ό πρώτιστος χαρακτήρ τοΰ Δωριχου, λέγει 
δ αδτδς συγγραφεΰς, 8ν άντιγράφομεν είς τδ 
έγχειρίδιον τουτό, Ιστιν ή ευγένεια καί ή σο 
βαρότης τοΰ συνόλου, ή σπουδαία άπλοϊκότης 
τών λεπτοτήτων καί ή αφέλεια τών κοσμημάτων 
«ό Παρθένων, ή Άχρύπολις, ό ναός Pestum, 
ό ναός Agrigente (’Αχραγάντων) παρέ/ουσιν 
ήμίν τόν ώραιότερον τοΰ συστήματος τούτου 
τιm ow . ‘Ο τύπος ουτος ήν αφιερωμένος τοΐς 
Θεοΐς, ένώ τό Ίωνικδν σύστημα, μάλλον κομψδν, 
προώρισται διά τάς Οεαίνας καί τάς δευτερευούσας 
θεότητας. Ίδ Έρεχθεΐον καί ή Πολιάς ’ΑΘηνά 
είσιν Ίωνικαι.

Μετά τδν ’,ωνικδν ρυθμδν τής Ιωνίας, τής 
τοΰ ‘Ομηρου, ‘Ηροδότου κλπ. μητρδς πατρίδος, 
έρχεται τελευταΐον ό Κοριν&ιαχός ρυθμός, &ς 
έφευρεθεις έν Κορίνθω, τή εδκλεεΐ διά τε τδν 
ολβον καί διά τά αρχιτεκτονικά αύτής μνημεία 
ταύτΐ(] πολει. ‘Ο ρυθμδς ουτος απαντάται έν τιίϊ 
ναω του Αίολου (Πύργφ τών ’Ανέμων) καί τψ 
Μνημείφ του Λυσικράτους, ενθα καθοράται ή 
τελεία λεκτότης καί ή κομψή ‘Ελληνική συσκευή, 
ή έν εί'δει χάνητος άνθέων άναπεταννυμένη.

""Απασαι αί τελειότητες αυται, λέγει ό σοφδς 
άρχιτέκτων Albert le Noir, φερόμεναι είς χρή- 
σιν τών ρυθμών, άναδειχνύουσι τους Έλληνας 
αληθινούς διατάχτας τής Άρχιτεχτονιχής. έπειδή 
πρδ αύτών οιτε Αιγύπτιοι καί οί ’Ασιατικοί οό- 
δολως ήδυνήθησαν ινα διευχρινήσωσι κανόνα τινα, 
ένώ μετά τήν βάσιν τών ρυθμών έπί λογικών, 
ευκρινών καί άναλλοιώτων αναλογιών &πας ό

χόσμος έχαλύφθη μνημείο ις . ιδρυθεισι χατά- 
χανόνας».

()ί ‘Ρωμαίοι έχρήσαντο κατ’ άρ^άς τοΰ Έ - 
τρουριχοΰ συστήματος, δνομασθέντος Τοσχανικοΰ, 
είτα έτροποιτοιησαν τδν Κορίνθιον £υθμδν, έ- 
πονομασθέντα χα/.λωπισμόν σύνθετον, αποτέλεσμα 
συνδυασμοΰ ’Ιωνικό Κορινθίου, οΰ έφευρέται οί 
’ Ελληνες βεβαίως αρχιτέκτονες. Τδ τόξον τοΰ 
Τίτ«, τά Θέρμα τοΰ Διοκλητιανοΰ, τδ Βαπτιστήριον 
τοΰ Κωνσταντίνου παρεχουσιν ήμΐν ίδέαν τινά 
τοΰ συστήματος τούτου. Μετά δέ τήν έπί τοΰ 
θρόνου τής Κωνσταντινουπόλεως άνάβασιν τοΰ 
Μ. Κωνσταντίνου, έτερός τις ρυθμός ή κόσμος 
εισήχθη διά τά κτίρια τής πόλεως, δνομασθείς 
Βυζαντινός πρδς διάκρισιν. Πλήν μετά μακράν 
Ttva περίοδον έν Δύσει βλέπομεν διάφορα συστή
ματα κατά τδ μάλλον καί ήττον κομψοπρεπή ή 
άπλα, ώς τδ Λατινικόν, τδ γωνιοκόρυφον (ogival) 
καί ετερα μέχρι τοΰ μεσαιώνος, είς ου τδ τέλος 
Ιρχεται ή έποχή τής 'Αναγεννήσεως τών ωραίων 
τεχνών, ών μεταςύ απαντάται καί ή κανονική 
’Αρχιτεκτονική.

ίΗ Παναγία τών Παρισίων, τών Βούργων, 
τοΰ 'Αμιενς, τής Σιάρτρες, τοΰ 'Ρουεν, του 
'Ρέϊμς: είσί μνημεία ρυθμοΰ γωνιοκορύφου ή 
γοτθικού.

‘Ν ‘Αγία Σοφία, ή Άγια Ειρήνη, οι Άγιοι 
'Απόστολοι καί τοσαΰται ετεραι Έχκλησίαι εν 
τή ‘Ελληνική Τουρκία ώς χαί έν ‘Ελλάδι: είσί 
μνημεία ρυθμοΰ ή συστήματος Βυζαντινοΰ.

Έτερος ρυθμός, δ ’Αραβικός, εύφανταστότερος, 
έφευρέΟη έν Άσία καί ’Αφρική. Πρότυπα τής 
’Αρχιτεκτονικής ταύτης βλέπομεν μέχρι τοΰδε 
εν τε τή Αιγύπτιο καί Τουρκία καί έν ’Ισπανία 
είς τά τεμένη ή τάς παγόδας τής ’Ανατολής.

AVIS IMPORTANT #
Din causa plecarii se vinde de buna voie 

§i cu jiref moderat un loc situat in Suburbia 
Sfantulut Constantin, Strada Berze! No. 7. Do- 
ritorii se vor adressa la Proprietary E. Mar- 
covici domiciliata pe Strada Fontanel No. 83.

— > · » · »  φ  H i ..............- -

ΕΙΔ0Π01ΗΣΙΣ
Οί βουλόμενοι ν’άγοράσωσι τά χαταχωρηΟέντα 

δυσεύρετα βιβλία έν τω 6π’ άρ. 6. ,.Δεκεβάλω“ 
καί ΰπδ ήμερομ. 29 Μαίου άπευθυνθήτωσαν είς 
τδ ΒιβλιοποιλεΓον τών Κ-ων Const. Ionifill &,
Comp. Bucuresci, Strada Lipscani No. 7. Τοΰ
το δέ πρδς δφελος τοΰ άγοραστοΰ.

D. Young, Doctor Dentist
Calea Mogo^oei, in facia Caselor Castri?6ia 

Consultail de la orele 9 antimeridiane p6n& 
la 5 post-meridiane.

Π Α Ρ Θ Ε !ν Α Γ ί > Γ Ε Τ θ ^ Τ
A I Μ I A I A  Z  Λ Ο Υ Τ Ζ Α Τ Ο Υ

(‘Οδός Έμπορων Str. Negutatorilor 4).
Ειδοποιούνται αί άςιότιμοι οιχογένειαι 

τής Πρωτευούσης και τών θεμάτων, 
ήρχησαν άπδ τήν 16  Αύγουστου τά 
μαθήματα τών κορασίων τοϋ Διδακτη
ρίου τούτου, Σχολιακά καί Γυμνασιακά.

Μεταξύ τών ςένων γλωσσών, Γαλ
λ ικ ή ς , Γερμανικής καί Ιταλικής, παρα- 
δίδοται καί ή « ‘Ελληνική-·» ‘Ο αυςων 
άριθμ&ζ τών Μαθητριών κατ’ ετος ά- 
παλλάσσει τήν Διεύθυνσιν πάσης συ- 
στάσεως.

Διά τά καθέκαστα υπάρχει ιδιαίτε
ρον ,, Πρόγραμμα. “

Χάρτης κυανόλευκος, δεικνύων τά μέχρι Πυρηναίων, “Αλπεων, Καυκασίων, τιλπ., δρια τής ’Αρ
χαίας ‘Ελλάδος, ώς καί τά ώραιότερα αγάλματα καί τοί>ς περίφημους συγγραφείς άπεικονίζων πω
λείται έν τψ Διδακτηρίψ μου.

■ Q
ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑ «ΔΕΚΕΒΑΛΟΥ»

Έν Δακορουμανίι^......................φρ. 40
» Αύστρο-Ούγγαρί^. . . .  » 40

Ήπειρο-θεσσαλο-Μακεδονία. . » 20
» Βυζαντίψ, Σμύρνη κ τλ . . » 22

Έν ‘Ελλάδι. . . .
» ’Ανατολή . . .
» Αίγΰπτψ .

Έν ΕύρώπγΙ καί } . „ -Α U
» Αμερική, κτλ.)

. . δρ. 22 80 
μίαν ’Oft. λίραν 

» Αίγ. λίραν

ύ

Διεύθυνσις (Adresse) «Α l’lnstitut Hellenique« Th. A. Paschides Bucarest—Strada 
Bucur No. 13
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Συντάκτες υπεύθυνος Θ. Α. ΓΙασχίδης. 24. Έθνικδν Τυπογραφεΐον Κ. Ν. ‘Ραδουλέσκου. ‘Οδός μί’Ακαδηας 24


