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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
Βουχουρέστων, 7, 7 -βρ ΐου , 1874.

—  Γό ήγεμονικόν ζεϋγος διασκεδάζει είσέτι 
έν Λονδίνω καί είς τά πέριξ, περιμένον, ώς 
εικάζεται, τήν επάνοδον τής ’Ανάσσης δπως 
έπιστρέψη οϊκαδε.

—  Τό γενικόν τής έκπαιδεύσεως Συμβού- 
λιον έποιήσατο Ιναρξω τών έπί τών γυμ
νασιακών καί σχολικών προγραμμάτων συζη
τήσεων τήν α.' Σεπτεμβρίου.

—  Τό ‘Ελληνικόν έν Γαλαζίω λύκειον 
τοΰ διδάκτορος Κ. Μητροπούλου, κατηρτισ- 
μένον μεθοδικώτατα καί κατά τό νεώτατον 
τών έν Ευρώπη λυκείων σύστημα, ήρξατο τών 
μαθημάτων, ώς καί τό υπό τοΰ ευπαιδεύτου 
Κ. Βενιέρη πρό έτών έπαξίως διευθυνδμενον 
καί υπό φιλομούσου ’Εφορίας έπιτροπευόμε- 
νον ‘Ελληνικόν Έκπαιδευτήριον.

«Οί Σύλλογοι» λαβδντες αφορμήν τάς 
ΙΙροξενικάς άτασΐίαλίας α?ρουσι φωνήν ύπέρ 
τής βελτιώσεως τών κακώς έχδντων.

— ’Εν Βραΐλα έξεδόθη έκ τών πιεστη
ρίων τοΰ άρίστου καί καλλισυστάτου Τυπο
γραφείου τοΰ φιλογενοΰς Κ. Περ. ΙΙεστελμα 
τζιόγλου κομψοπρεπές ιταλικόν Τεΰχος « Versi 
d i A rturo G ra f» έπιγραφδμενον ό γνω
στός τω ΓΙανελληνίω Κ. Κλ. Παπάζογλου 
ποιείται τούτου βραχεΐαν μέν πλήν ποιητι- 
κωτάτην άνάλυσιν.

—  ’Εξαγωγή σιτηρών τήν έβδομάδα ταύ
την έγένετο διά τε τήν. ’Ιταλίαν καί τήν 
’Ολλανδίαν, ώς καί άλευρα διά τήν Κων
σταντινούπολή · αί τιμαί τούτων δσονουπω ύ- 
ψοΰνται, καί άς μή σπεύδωσιν οί έκμισθω- 
ταί προπωλοΰντες εί; τιμάς ευθηνάς. Τη- 
λεγραφικώς μανθάνομεν οτι κα! έκ Γαλλίας 
έγένοντο ζητήσεις. Τό φράγκον έξέπεσεν, έ
νώ τό φλωρίνιον καί τό σελήνιον δπερτι- 
μώνται.

—  Δυο έφημεριδογράφοι τ-ήν παρελθοΰ- 
σαν έβδομάδα έξυλοκοπήθησαν Ινεκα τοΰ 
«ώραίου» δημοσιογραφικού καλάμου των

FE U IL L E T ON
APERQU de la MUSIQUE ECCLfiSIASTIQUE 

en comparison a Γ 
HELLENIQUE 

Chap. III. [Voir No. 13, 14, 15].

Quel sublime langage d’une ν έ π ίέ ,  pure 
comme le crystal du Brasil, inebranlable com
me le mont Choreb, et claire comme l’eau 
distill^e d’Aristote 1’omniscient!

Ce langage veridique d’un noble Gaulois 
se confirme aussi par ces quelques lignes d’une 
correspondance recente d’Ahtenes, publiee le
10 AoM, 1873 dans le journal Yiennois «Le 
Danube.» Void le texte concernant la question 
du m^tropolitain d’Athenes, en suite de la 
mort regrettable de Monseigneur Theophile, 
ce vertueux prdlat d^c&te dernierement a A- 
thenes, apres avoir servi l’Eglise Grecque pen
dant plusieurs ann^es avec le plus ardent zele 
et avec de tels sacrifices reels, qu’on ne lui 
trouv&t que 15 drahmes seulement dans sa 
caisse de mdtropolitain.

«Plusieurs journaux d’Athenes ont demand^ 
«que le m6tropolitain d’Attique ne soit pas, 
«a vie, president du synode, en disant que 
«cela dtait contraire aux usages de l’Eglise 
«primitive. II faut, disaient-ils, que ces deux 
«dignities ne soient pas reunies dans un seul
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Πένθος βαρύ καί βαθύ, ώς μαΰρός 
τις πέπλος, έκάλυψε τήν Δακίαν έπί 
τη μετακομιδή τοΰ έν ΓΙαρισίοις τήν 
27  Αύγουστου τελευτήσαντος χαί τη 
7 Σεπτεμβρίου χηδευθέντος· έν τη δ- 
μωνύμω κώμη Γολεστίου άειμνήστου 
«Στεφάνου Γολέσκου.» IIολίται πολλών 
πόλευ^ν δι άλγεσιθύμων καί θλιβερών 
τηλεγραμμάτων. Έπιτροπαί τούτο>ν καί 
έτέρο>ν δπερκαρπαθείων καί Γαλατικών 
αστεων δι’ ανθοδεσμών νεκρικών καί 
έμβλημάτων τιμητικοίν. ‘Ρήτορες έπ- 
τάρριίΐμοι εύφράδμονες, πλέςαντες στε
φάνους άμαράντους τ ψ  άρετοστέπτψ 
πολίτη· Θίασοι άνδρών τε χαί γυναι
κών, πλήθη τε και φΰλα δίκην «με- 
λισσάων άδινάων» περιεβόμβουν θρη-
ν ® λ β γ « ν ν τ *  β?<5 τ λ ν  7 ύ:άν X <j Ζ ?,ί. Μ·

Γεωργίου τή ς  Π ρωτευούσης, ε νθα  είχε 
κατατεθή  δ νεκρός.

Μ ήπως ή ν  τ ις  άναξ ή ή γ εμ ώ ν ; ούχί! 
ήτο δημοκράτης π ο λ ίτη ς , κεκοσμημέ
νος άρεταΐς ά σ τυκα ίς , πολιτικα ΐς καί 
πατρ ιω τικα ΐς , καί θυσίάσας ν έω τα , βίον 
άγαμον καί περ ιουσ ίαν μετά τής π λ ε ι-  
άδος τώ ν  αύταδέλφω ν αυτού υπέρ  τοΰ 
άγαθοΰ τή ς Πατρίδος. "Ητο κλώνος εύ - 
θαλής τοΰ αείθαλοΰς ήρωϊκοΰ σ τελέ
χους τώ ν  Γολέσκων, ώ ν  ό ακράδαντος 
έπ ί τά πατρώ α  χαρακτήρ κ α τή ντη σ ε

παροιμκοδης, δ ήρωϊσμδς ένεγράφη είς 
τά χρονικά τής Δακίας άνεξιτήλοιςγράμ- 
μασιν άπο τής έποχής τοΰ ‘Ηγεμόνος 
ήρωος Μιχαήλ τοΰ Γενναίου, ή δ’άρετή 
καί δ αγνός Χριστιανισμός διέλαμπεν 
ώς πυρσός τις φαεινός.

‘Η γηραιά καί άξιοσέβαστος μήτηρ 
των Ζήνα, ώς άλλη τις Κορνηλία, ά 
παρηγόρητος είς τάς παρηγορητηρίους 
καί συλλυπητηρίους τοΰ ‘Ρουμανικού 
λαοΰ έκφράσεις διατελεΐ ούσα. Καί πώς 
ούχί; άφοΰ βλέπει ήμέραν παρ’ ήμέ
ραν έκλειπούσας τάς εύκλεεΐς καί φι- 
λοπάτριδας τοΰ Τόπου γενεάς; Πλήν 
δ λευκόθριξ στρατηγός Ν. Γολέσκος καί 
δ ένάρετος ‘Ράδος Γολέσκος, είσί παρ’ 
αύτη· οί δέ μεγάθυμοι φίλοι, Ί. Βρα-
* 1 JCet i  Κ  W <-»> j  |Α w W \S, 0 w f\  WV V  te U> Ψ

άλλων εύπατριδών περιστοιχβσι ταύτην.
Μή πτοοΰ λοιπόν, ώ σεβαστή Γύ- 

ναι! 'ϊπάρχουσιν έτι καρδίαι δημοκρα- 
τιχαί καί άνδρες φιλελεύθεροι, έκτός 
τών δύο Γράκχων σου, οϊτινες τά πάντα 
διακινδυνεύσουσιν ύπέρ τής πρψην  
εύκλείας τής ουραίας καί κλασικής Δα
κίας !

Γ αΐαν εχοις έλαφράν, άξιόμνητε Στέ
φανε! Α ίων ία ή μνήμη σου ! Ειθε εδροις 
πλείους τών σών αρετών μιμητάς έν 
‘Ρουμανία! θ. Λ. Πασχίδης.

«homme, et cela dans l’intifret bien entendu 
«de l’Etat. Un chef d’Eglise a vie peut de- 
«venir inquietant pour le pouvoir temporel; 
«mais un chef temporaire ne peut faire la 
«moindre opposition a l’Etat. Vous voyez de 
«la la difference enorme, qui existe entre nos 
«institutions religieuses et les votres. Chaque 
«Eglise est independante de l’autre, mais vas- 
"sale de l’Etat. Nous avons toujours ignore la 
«funeste theorie des deux pouvoirs, et nous 
«ne permettons pas aux pretres (comme aussi 
«eux ne le permettent pas a l’Etat) de s’oc- 
"cuper des affaires du pays.

«En outre, notre pr^tre est p£re de famille 
«et citoyen; il ne resoit pas de mot d’ordre 
«d’un pretre Stranger, et est lui-meme tres- 
«jaloux de son independance Nous n’aurons 
«done jamais a nous occuper de la separation 
«des deux pouvoirs. L’Eglise libre dans l’Etat 
«libre n’a pas ete inventee par Cavour; elle 
«existe ab antiquo dans l’Eglise d’Orient. II y 
«a plus; l’Eglise est tellement independante 
«que celle d’un autre Etat n’a rien a y voir. 
«Toutes les nations orthodoxes sont unies sur 
•le terrain religieux par une communaut^ de 
«croyance, et rien de plus. La theorie du chef 
«visibli est d ’invention romaine. Le chef de 
« l’Eglise Orthodoxe est J esu s-C h rist ; C’est 
un chef invisible, qui ne gene guere nos prd- 
«lats et qui ne dispute pas a Cesar le scep- 
«tre du pouvoir temporel.

 "Nos pr&ats... ont une grande qualite:
«ils sont tolerants et ne refusent pas de s’as- 
«seoir a la meme table que les sectateurs de 
«Vishnou ou de Brahma. Un prgtre intolerant 
«en Grece est un phenomene aussi rare qu’un 
«pretre tolerant chez les nations catholiques. 
«II me serait difficile de rechercher les causes 
«de cette tolerance, qui fait le plus grand 
«honneur a la race hellenique. La source n’est 
"pas dans le Christianisme, tel que l’a fait 
«■le m oyen age, tel que nous le voyons au- 
«jourd’hui chez les Catholiques et les Prote- 
«stants.»

«Elle est dans le Christianisme primitif, 
«dont nous avons conserve un certain nombre 
«de traditions, traditions qui se confondent, 
«jusqu’a un certaint point, avec celles des 
«anciennes r^publiques de la Grece. Chez 
«les Grecs on ne verra jamais de lutte pour 
«la libertd de conscience; cette liberte existe 
«de fait et de droit; et personne ne s’avise- 
«ra de vous demander, si vous priez Dieu 
«en sanscrit, en Grec ou en fran^ais (quoique 
«nous pr^fdrions toujours la lanque sublime 
«des dieux, qui seule peut reproduire les sen- 
«timents les plus sublimes et les plus c0- 
«Iestes.)»

Le Christianisme perfectionna la musique 
vocale helleno-hebraique par son adoption dans 
les temples et les Eglises primordiales pen
dant les premiers siecles. M. P. A. Cap, ce

Νεώταται Ειδήσεις.

Εκ Παρισίων άγγέλλεται ή καταδίκη 
τών θεσμοφυλάκων τοΰ δραπετεύσαντος στρα
τηγού είς φυλακήν έξάμηνον, δίμηνον καί 
τριακονθήμερον.

- Έκ Βαϋδννης τηλεγραφοΰσιν οτι δ 
‘Ρώσσος καΐσαρ Ιγραψε συμπαθητικήν έπι- 
στολήν τω οόν Καρδλω, τής φώκης δάκρυα 
χέων έπί τοις δεινοΓς τής ’Ισπανίας.

Έκ Βερολίνου διαψεύδεται ή εϊϊησις 
δτι ή Δανιμαρκία διεμαρτυρήθη κατά τής 
έκδιώξεως τών είς Σλέσβιγ διαβιούντων Δα
νών. Καί μήπως ήθελεν είσακουσθή ή δια- 
μαρτύρησίς της;

—  ‘0  μέγας δούξ διάδοχος τοΰ θρόνου 
τής ‘Ρωσσίας διωρίσθη στρατηγός τοΰ ιπ
πικού καί άρχηγός τής πολιτοφυλακής.

—  Έν Σερβία μέγας άναβρασμός ύπδ- 
κωφος κατά τοΰ Σέρβου δυνάστου, δςτις δια
σκεδάζει δδοιπορών μετά μεγάλης σννοδίας.

Έ ζωτεριχή Έπι&εώρησις.

Νέφη μέλανα, δλοσκδτεινα έθδλωσαν κατ’
αύτάς τόν πολιτικόν ορίζοντα- τά νέφη ταΰτα
συνεκρούσθησαν , συνεθλίβησαν, συνεσφίγ- 
^νησαν εκ της συσφιγ;εως προυκυφε σέλας
τι ή μάλλον ψευδδφως πρός έπισκίασιν τοϋ
άληθοΰς φωτός.

Τό ψευδόφως τοΰτο προέρχεται άπό τής 
συναφείας τών τριών μεγάλων τοΰ Βορρά 
’Ανακτοβουλίων, άτινα συνεδέθησαν εσχάτως 
πρός έφαρμογήν τών τριών καταχθονίων τής 
Άπολυτοφροσύνης άρχώ ν:

«Δεσποτεία— Τυραννικότης— Κραταιδτης» 
κατά τοΰ λαοσόου φωτός τής Δημοκρατίας, 
ής αί τοΰ Ευαγγελίου άκράδαντοι άρχαί: «Έ - 
λευθερία-Ίσότης-’Αδελφότης» πνέουσιν ώς 
αύραι δροσόεσσαι έπί τούς τελθλιμμένους 
λαούς, έπί τά χαταπιεζόμενα έθνη.

Ά φ ’ ένός ή Αυστρία τόν δυασμόν άκολου- 
θοΰσα καί τήν Μεττερνίχειον διπλωματικήν

c&ebre Ecrivain, mentionnait, il y  a 25 ans, 
dans sa livraison sur la Musique. que meme 
Jesus-Christ, notre Sauveur et Dieu, chan- 
ta it sur la Sainte Croix, hors les Saints A- 
potres, les S-ts Martyrs et tous les S-ts Peres 
et Abbes des premiers siecles, qui peuple- 
rent les profonds deserts de l ’Egypte, Aethi- 
opie, Nubie, Numidie et Syrie, en chantant 
des louanges a la divinite de N. S. J esu s- 
Christ.

Les Chants ou Cantiques Orientaux des 
Eglises subsistaient aussi dans l ’Occident ju- 
squ’au Vl-eme siecle, grace a cet eveque 
genial, S t Amlroise de Mediolanes, qui les 
introduisit, en conservant aussi les principaux 
modes de la musique Hellenique.

«Le Te-Deum, qu’il composa, dit M-r P. 
«Α. Cap, a l’occasion de la conversion de S-t 
«Augustin et qui s’est conserve jusqu’a nos 
«jours, est l’un des monuments les plus re- 
«marquables et les plus precieux du chant de 
« l’Eglise primitive.»*)

La vivacity des accents, Texpression des 
voix diatoniques, les tons sublimes, graves 
et serieux de la m£lodie, la sublimite du lan
gage sonore de cette Muse divine de la Sa
voie, font vraiment de cette melopee le chef

*) Ce Te-Deum. d e  S -t A m broise s e  ch a n te  a u ss i 
d a n s  p lu s i e u r s  E g lis e s  O r ien ta tes , a  V occasion d es  
f e t e s  r o y a le s  ou  p r in c i e r e s  e t  m em e im pS ria les ta n t
en  G rece  qu ’en  B u s s ie  e t  en  D acie .



άνασκαλίξουσα διαλύει τούς προστατευτικούς 
τών ’Εθνικοτήτων Συλλόγους, φιμόνει τά 
στόματα τών λειτβυργών τής άθανασίας· άφ 
έτέρου ή Πρωσσία τήν Ευρωπαϊκήν δικτα- 
τωρίαν σειούσα καταδιώκει τούς Δανούς άπό 
τοΰ Σλέσβικ, έπορχοΰται τής Γερμανίας ά- 
πάσης, δεσμεύει τούς έλευθερόφρονας έπι- 
σκόπους, τούς άντιτείνοντας είς τά προστά
γματα τής Αύτοκρατορίας· ή δέ 'Ρωσσία, 
δπό τό πρόσχημα προστάτιδος τοΰ νεωτέρου 
πολιτισμού καί τής δρθοδοξίας, εισχωρεί είς 
άπαντα τά ’Ασιατικά καί Ευρωπαϊκά Κράτη, 
έξασκούσα κατακτητικήν καί πιεστικήν έπή- 
ρειαν, άναστατοΰσα διά της πολιτικής αδτής 
καί αύτά τά άδελφά Ιθνη τής Ευρωπαϊκές 
χώρας καί τήν διαίρεσιν πανταχοΰ ένσπεί- 
ρουσα.

«Ποία Δύναμις λοιπόν κατά ταύτην τήν 
«κρίσιμον στιγμήν εΓναι ίκανή ν’ άντιταχθη 
«κατά τής τριπλής αύτής συμμαχίας τών 
« ’Ανακτοβουλίων τής Βιέννης, Βερολίνου, 
«καί Πετρουπόλεως»; κράζομεν καί ήμεΐς με
τά τοΰ διπλωμάτου τοΰ M em oria l D iplo
matique?

Τί βυσσδδομοΰσιν αί Ιτεραι ’Ηπειρωτικοί 
καί θαλάσσιοι τής Εύρώπης Δυνάμεις άπέ- 
ναντι τοΰ τρομεροΰ τούτου, ίσως δέ τελευ
ταίου συνασπισμού γεγηρακυιών Αυτοκρατο
ριών ;

Τί σκοποΰσι νά πράξωσι τά Δυτικά καί 
’Ανατολικά Έ θνη ;

Είς ύμάς, ώ ’Αγγλία, Γαλλία καί ’Ιταλία, 
έναπόκειται Τνα άπό κοινοΰ ένεργήσητε κατά 
τής τοιαότης άνανεώσεως τής «ίεράς τοΰ 
1815 συμμαχίας.» ‘ΥμεΤς δύνασθε, έπε- 
ρειδόμεναι έπί τής ίσχυος τών λαών, οΐτι- 
νες ποθοΰσι τήν έλευθερίαν καί ευημερίαν, 
7να άνατρέψητε τά κατακτητικά, δεσποτικά 
καί πιεστικά των σχέδια.

Δέν συμμεριίόμεθα τής ίδέας τοϋ Συν
τάκτου τής διπλωματικής έφημερίδος, «δτι 
ή Γαλλία» έπομένως δέ rr Αγγλία» καί « Ι 
ταλία» όφείλουσιν Τνα περιορισθώσιν είς ά- 
πλάς θεατρίας. Ά λλ ’ ούτε πάλιν συμβου- 
λευομεν πόλεμον διά τών δπλων- ουχί· άλλά 
πόλεμον διά τών φώτων, πόλεμον διά Συλ
λόγων ’Επιστημονικών, Πολιτικών, Φιλολο
γικών, δι’ έςαπλώσεως τών σωτηρίων τής 
‘Ενότητος καί ’Ελευθερότητος ίδεών, δι’ I- 
φαρμογής τών ίερωτάτων καί άκραδάντων 
τοϋ ‘Ιεροΰ Χριστιανισμού δογμάτων, δι’ ’Ε- 
φεσπερίδων καί συνεδρίων ύπέρ « ‘Ενώσεως 
τών ’Εκκλησιών» καί καταργήσεως τών ά- 
πολυταρχικών καί πιεστικών τοΰ Δεσποτισμοΰ 
άρχών.»

Διά τοιούτων δδών καί δραστηρίων έπί 
τούτοις ένεργειών ή τριπλή αυτη έπίφοβος

d’oeuvre de la musique icclesiastique des 
Occidentaux, freres jadis trop sinceres des 
peuples Orientaux.

Ce n’est que vers le commencement du IX-e 
siecle que les Chants E cclesiastiques en Occi
dent furent accompagnes par des orgues, assez 
connus en Orient, mais jamais employes dans 
les offices divins de notre Eglise Orthodoxe. 
D’apres M. Cap, ce n’est que Copronyme, 
qui le premier en envoya un orgue a Pepin, 
et ensuite le Calife Aroun al-Raschid un autre 
a Charlemagne, qui re^ut aussi du Pape A- 
drien deux musiciens a cet effet. C’est alors 
qu’on inventa et le discant (dichant) double 
chant, qui donna naissance a l’harmonie mo- 
derne.

Ce fut le Pape GrSgoire, qui enfreprit l’in- 
novation du systeme musical, conserve jusqu’ 
a son epoque; et c’est pour la propagation 
de son nouveau systeme, «tres-mal accepte 
d’abord par les peuples Occidentaux,» qu’il 
itab lit des ecoles publiques.

C’est aussi par lui que ce systeme eccle- 
siastico-theatral s’introduisit en Angleterre, 
adopts ensuite successivement dans tous les 
autres Pays. «Ce pape, dit M. Cap, appliqua 
«au rituel les meilleurs chants, hymnes ou 
«psaumes qui restaient de l’antiquiti. II eut 
«n^anmoins (continue ce savant), le tort d’ef- 
«facer les dernieres traces du rhythme grec 
«que Saint Ambroise avait conserve, ce qui

συμμαχία καθίσταται άνίσχυρος· διά τής άν- 
τισταθμίσεως τών τριών τούτων Λατινίδων 
Δυνάμεων, τής συνασπίσεως τών Δυτικών 
Έθνών, τής άοελφίςεως καί ίσοπολιτείας 
‘Ελλήνων, ’Οθωμανών καί λοιπών έν τη" Άνα 
τολη~ λαών, δ κοινός· κίνδυνος άποσοβεΐται- 
τά λαοσόα τής καλώς Ιννοουμένης Δημο
κρατίας δόγματα στηρί<Γθνται εν τε τή Γαλ
λία καί έν τή Ισπανία- καί αυτά δέ τά Συν
ταγματικά έν Ευρώπη Νολιτεύματα, μεθ’ 
δλα των τά σαθρά θεμέλια, δύνανται νά βα- 
σιλεύωσιν ετι είς ενια Κράτη.

—  ‘Η ύπερορία, φαίνεται, τοΰ Κ. Ζ. Σαρ
δέλλη είχετο άληθείας, διότι έδημοσιεύθη- 
σαν ήδη διατριβαί κατά τής τοιαύτης έξε- 
λάσεως. Μετά τόν «Δεκέβαλον,» αί έφημε- 
ρίδες C ourrier F in a n cie r , T elegra fu l, I io - 
m aru l, R eform a , «Θράκη» έντονως διεμαρ- 
τυρήθησαν κατά τοΰ άτόπου τούτου μέτρου1 
Ινιαι δέ τούτων κατεχώρησαν καί έπιστολάς 
τοΰ Κ. Σαρδέλλη, δςτις άπασαν τήν ευθύ
νην έπί τοϋ Προξενείου έπιρρίπτει, ένώ δ 
Κ. Διευθυντής τής ’Αστυνομίας, ω ένεφα- 
νίσθημεν, διεβεβαίωτεν ήμας, οτι έγένετο άπό 
μέρους τής Τοπιχής Κυβερνήσεως, έπιτιμη- 
σάσης προφορικώς δήθεν δίς τόν Κ. Συν- 

] τάκτην της 'Ίριδος.
Έν τούτοις μανθάνομεν άσμένως, δτι Ινε- 

κα τής ώς άνω είρηται άτόπου εξορίας έ- 
ξεδηλώθη συμπάθεια ύπέρ αύτοΰ καί συ
νεισφορά? προύκλήθησαν ένταΰθά τε καί άλ- 
λαχοϋ. Καίτοι δέ δέν δυνα'μεθα ν’άΓοφανθώ- 
μεν, άν τό μέτρόν τής έξελάσεως έλήφθη 
κατόπιν τών ών Ιγραψεν ή  ”Ιρις  κατά τοΰ 
Κ. ‘Ραγκαβή, ώς διατείνεται καταγγέλλων αυ
τοΰ δημοσίως έν έφημερίσιν έλληνικαΓς καί 
^ωμουνικαΓς ό Κ. Σαρδέλλης, ούχ ήττον ομως 
πεπείσμεθα δτι ή γενομένη άνασκευή είς 
τό τελευταιον της Ίρ ιδος  φύλλον ήτον ίκανή 
ΐνα διασκεδάση πασαν «άτομικήν» έστω καί 
«θρασεΐαν» κατά τδΰ Προξενικού προσώπου" 
υβριν, διαφυγοϋσαν τήν πτήσιν τοΰ δημο
σιογραφικού καλάμου τοϋ Κ. Σαρδέλλη.

'Όπως δμως πότ’δν εχη, «τό Σύνταγμα 
«τοΰ Τόπου άν καί έπιτρέπη τοΐς τούς οι'- 
«ακας αύτοΰ διέπουσιν Τνα χρώνται» ουχί 
δμως καί καταχρώνται «τοΰ δικαιώματος 
«τής έξώσεως ήμών τών άλλοδαπών,» ή 
Κυβέρνησις ώφειλε προβήναι είς παΰσιν τής 
Ίριδος, ώς τής φίλης Ιω ν ία ς  έν Σμύρνη, 
ουχί δέ καί έξορίαν άνδρός, πρό τοσούτων 
έτών διανύοντος έν ‘Ρουμανία καί τό καλόν 
αύτής δημοσιογραφικώς δπερασπισαμένου 
άείποτε, Ιως προχθές δέ καί ύπέρ αύτοΰ τού 
Κ. ‘Ραγκαβή συνηγορήσαντος.

«repandit de la monotoniu dans le chant Ec- 
«clesiastique.»

Cap. IV.
Denys, le grand Musicien, ecrit sur le 

rhythme et la prosodie des ouvrages classiques 
ce qui suit:

«C’etait une Musique aussi la science des 
«discours politiques, differant seulement de 
"Celle des odes et des organes par la quan- 
«tite, mais non par la qualite; car il y en a 
«du canto, du rhythme, du changement et de 
«la convenance dans ces mots-la.»

Ce musicien distingue fait aussi des cein- 
paraisons rhetoriques avec des vers poetiques, 
dont il trouve une exactitude des plus sur- 
prenantes.

Citons seulement quelques passages:
«Μήτ’ ίδιος εχθρας ρηδεμιάς Ινεκα» (Dem.) 

C’est un pentametre elegiaque, comme celui ci.
,,Κοΰραι έλαφροπόδων ίχνε’ άεφάμεναι.“

Τδν γάρ έν Άμφισση πόλεμον, δι’δνήλθε Φίλιππος. 
Ιών άλλων ‘Ελλήνων πολλάκις έστεφανώσ9αι. 
Aussi celui de S-t Jean Chrysostome:

Κάν τώνήλιακών ακτινών λαμπρότερα ουσατόχη.
,, Γοΰ καπνοΰ προσέφλεξε καί ήμαόρωσεν άπασαν.“ 
De telles comparaisons on trouve aussi en- 

tre les tragiques et les poetes modernes.
M etre trochaique (Aeschyle).

,, Ω βαΟυζώνων άνασσα, Περσίδων δπερτάτη, 
,,Μήτερ ή Ξερξοο γηραιά, χαϊρβ Δαρείου γόναι.“

ΕΑΛΑ2
...Έ κ τής ‘Ελλάδος προήλΟεν δ νέος πολι

τισμός μέ τάς έξοχους άρετάς ως καί μέ τάς 
ταρακτικάς κακίας του. Ή  αρχαία ‘Ελλάς μας 
έκληροδότησεν άμφότερα, τά τε παραδείγματα 
τοΰ άγαθοΰ καί τά τοΰ χείρονος. ‘Ο Πλούταρχος 
μας δεικνύει, τινες άνθρωποι δφείλομεν είσ&αι; δ 
Λουκιανός μας καί)υποβάλλει δ τι, δυστυχώς καί 
πρδς αίσχος ήμών, εΓμεί>α- διά καίριων μάλλον 
έλαττωματων, αμοχθεί καί σχεδόν άσυνέτως ά- 
πομιμουμεθα τήν αρχαιότητα. ’Εκ τής αρχαίας 
δημοκρατίας, αί νεώτεραι δημοκρατιαι δανείζονται 
τδ αυθαίρετον καί τδ βίαιον (l’abus et l’exces), 
τάς άλλοκότους καί μοχΟηράς ροπα'ς. Τοΰτο Οά 
ήτον άντικείμενον είδικδν σΓΓ«δαίας μελέτης- παραι
τούμεθα ομως τουτου, δπως άτενίσωμεν είς τήν 
ένεστώσαν ‘Ελλάδα, είς τήν άγα&ήν ή κακήν τύ
χην της καί μάλιστα είς τάς σχέσεις αύτής πρδς 
τδ σύνολον τών Εόρωπαϊκών συμφερόντων. Παρήλ&ε 
πλέον τής πεντηκονταετηρίδος άφότου άνεγεννή&η 
ανεξάρτητος, αύτόνομος" είναι κάμποσον διάστημα, 
καί έπιτρεπεται ήμΐν ινα τήν έρωτήσωμεν περί

χρ·η<3εως, ήνέποιήσα^ο τοΰ Ι&νικοΰ αύτής βίου.
Ποτέ δημοσιογράφος ή δδοιπόρος δέν γράφει 

περί ‘Ελλάδος χωρίς νά διαβεβαίωσή πρδ πάντων 
οτι αι ΓΙροστάτριαι Δυνάμεις, αί άποσπάσασαι 
αύτήν άπδ τους αιματηρούς τής Τουρκίας γαμ- 
ψώνυχας, τήν έπροίκισαν άνελευ&έρως, καί έ- 
δέσμευσκν τήν ένεργητικότητά της καί τήν άνα- 
γεννωμένην εύφυίαν της είς λίαν στενά δρια. Ή 
παρατηρησις αυτη ή μάλλον τδ παράπονον τοΰτο 
θά έδικαιολογεΐτο, έάν έβλεπε τις τή.< ‘Ελλάδα 
πνιγομένην Ινεκα τοΰ δχληροΰ περιβόλου μιας 
σμικρας χώρας. Πλήν ούδέν τούτων.

Ιά μέν δριά είσι στενά, άλλ’ οI κάτοικοί είσι 
δυσανάλογοι τφ τόπιρ· σημειοΰμεν δέ αίδούμενοι, 
δτι ή αύτη εχτασις, ψ ις  έν τή άρχα ιότψ ι 
περιελάμβανε πέντε ίχατομμύρια χατοίχων, περι
λαμβάνει ηδη μόνον £ν 'εχατομμύριον.

Εύρέα διαστήματα' είσι χέρσα- τδ δέ Κράτος, 
μεί}’ δλα τά έκτακτα ωφελήματα, τά προσφερό- 
μενα κίς τούς διχαιούχους, δέν ήδυνήθη νά κα- 
τατάίη δλας τάς λεγομένας έΟνικάς γαίας. Δέν 
έστρωσεν οδούς- δέν έδασοφύτευσεν ούδεμία πόλις 
ά^οσημείωτος άνεφάνη, Ικτδς τών θαλασσίων 
ΙΙατρών, Πειραιώς, 1’ύρου. ’ ί’ν τφ έσωτερικφ ή 
Σπάρτη, αί Θήβαι, ή Κόρινθος, τά μεγάλα ταΰτα 
δνόματά, είσι τρεις άσημοι καί πτωχαί κώμαι 
(χωρία). ‘Η βιομηχανία είναι σχεδόν μηδαμινή’ 
ή μάστιξ τής ληστείας ένσκήπτει μέ σκανδαλώδη 
έπιμονήν.

Καί έν τούτοις δέν ύπάρχει φυλή είς τδν 
κόσμον μάλλον προικισμένη τής Έλληνίδος φυ
λής, διατηρήσασα, καί έν τή παρακμή της, τούς 
περισσοτέρους τής συμπαθείας τίτλους. Νοήμονες, 
άπλοΐ, Ενεργητικοί καί έγκρατεΐς, καβίδρυσαν έφ’ 
δλων τών μεγάλων πλατειών (πόλεων) τής Εύ
ρώπης εύδαίμονας εστι δ’ δτε καί κολοσσαί«ς οίκ«ς. 
Διεσπαρμένοι, τηροΰσι πρός τήν άποΰσαν πατρίδα 
των τήν αύτήν άδιάτρεπτον άγάπην ήν ο? Ιου
δαίοι πρδς τήν πλανόβιον θρησκείαν των. Πληροΰσι 
δώρων τήν πατρίδα τω ν απαντα σχεδόν τά κτίρια 
τών ’Αθηνών, Πανεπιστημεΐον, Βιβλιοθήκαι, Νο
σοκομεία, Άστεροσκοπεΐον, Βοτανικός κήπος δ- 
φείλονται είς άτομικάς γενναιοδωρίας. Άλλαχοΰ, 
πορίζονται ταΰτα έκ τοΰ γενικού καί περιληπτικού

Vers trochaiques modernes (Manasse). 
,,Υίός Αίνείου γνήσιος Άσκάίίος τήν κλήσιν,“ 
,,’Απδ Κρεούσης γυναικδς τής θυγατρδς Πριάμου.11 
Des bimetres iambiques d’Aristophane, 

,,Δήμητερ, άγνών δργίων“
„ΥΑνασσα συμπαραστάτις“

Se formerent les vers de S-t Symeon le 
Metaphraste.

,,Άπδ [ίυπαρών χειλέων,"
,,Άπδ άκαθάρτου γλώττης“
,,Δέζαι δέησιν, ΧΡΙΣΤΕ μου!“

De meme cette ode (Hexaspostilarion) 
,,Νΰν αί Δυνάμεις Ούρανών 
,,’Ανθρώποις συγχορεύσατε11 

S’est formie, d’apres ces vers d’Anacr^on. 
,,’Ερώ τε δήτα κ’ουκ έρώ 
,,Καί μαίνομαι κ’ού μαίνομαι.11 

Apollinarius de Laodicie, qui versifia, comme 
nous avons dit, le Psautere et presque toute 
le S-te Ecriture, composa aussi, d’apres l’o- 
pinion des plusieurs, les Eloges de la Mere 
de Dieu sur ceux d’Euripide et d’Anacreon.

En voila quelques extraits:
«'Αγγελος πρωτοστάτης ούρανόδεν έπέμφδη 
,,Κίπεΐν τή Θεοτόκφ τό χαΐρε.“
,,Καί σύν τή άσωμάτω φων·^“
,,Σωματούμενόν Σε θεωρών Κύριε,“
,,’Εςίστατο καί 'ίστατο,
,,Κραυγάζων πρδς Α ύ τ ή ν  τοιαΰτα."

Rliythmises, d’apres ceux d’Euripide: 
,,Πέμπετε τών δ’άπ’ οΓκων ή πνοαϊσι ζέφυρου

προϋπολογισμού- έν ‘Ελλάδι δμως, ή γενναιόδωρος 
ατομική πρωτοβουλία είναι παντοδύναμος, είναι 
διακαεστάτη.

Πολύτιμοι λόγοι, έχέγγυα έπαγωγά εύημερίας 
|0νικής. ’Επετρεπετο ίνα δνειρευθώμεν ύπέρ τοΰ 
μικροΰ τουτου λαοΰ, διανοητικώς προνομιούχου, 
καρπερόν εργον, εύστα&ή είρήνην, άναλλοίωτον 
σχεδόν εύδαιμονίαν, καί διά τής φιλολογικής ή 
αριστοτεχνικής διαδόσεως τοΰ φυσικού πνεύματός 
του, εΐδος ηθικής ήγεμονίας έφ’ δλης τής ’Ανα
τολής, άπδ τών δχθών τής Άδριατικής μέχρι 
τών τοΰ Εύίείνου Πόντου, τής Μικρας Άσίας, 
τής ’Ασσυρίας, τής Αίγύπτου. (Mem. Dipl.)

Νεώτερα.
‘Η Βουλή τής Ελλάδος, καίτοι συνελθούσα, 

δέν απετελεσεν δμως άπαρτίαν πρδς έναρξιν τών 
έργασιών της- βουλευταί πάρεισι περίπου τών 
60- οι δ’ έτεροι άπεισιν είς άγροτικά έργα. Ή 
μϊταρρύθμισις τοΰ Συντάγματος είναι τδ ήμερή- 
σιον έν ‘Ελλάδι Ζήτημα" έπί τούτφ δέ άπα- 
λείφονται ύπουργικοί τε καί άντιπολιτευόμενοι, 
παλαιουσι δέ πλείστοι δημοσιογραφικοί κάλααοι 
‘Η σταφιδοκαρπία άφθονωτάτη έφέτος και περι
ζήτητος, κατά τάς τελευταίας ειδήσεις- τών ’Ο
λυμπίων ή τρίτη περίοδος άρχεται τη Κυριακ η 
τοΰ θωμά τοΰ 1875, έφ’ ψ  καί γίνονται αί προ
παρασκευαστικοί έργασίαι. Δάνειον έκ 5 έκατομ- 
μυρίων δραχμών δσονούπω προτείνεται τή Βουλή 
πρδς συνομολόγησιν. Ή κατασκευή τοΰ σιδηρο
δρόμου τής Λαμίας έξακολουθεΓ. Τά ‘Ελληνικά 
μεθόρια ησυχώτατα, τών ληστρικών συμμοριών 
καταστραφεισών ή διαλυθεισών, κατά τόν Φάρον 
της ΌρΒρυος.

'ΊΟΙηνσ.αΙ 'Εφημερίδες.
Έχ τινο; σπουδαίου άρθρου τών 

«Καιρών,» έπιγραφομένου «Παρά τύν 
«ποταμόν Βαβυλώνος έχεΐ έχαθήσαμεν 
«και έχλαυσαμεν» άποσπώμεν τά έ- 
^όμενα:

‘Η ‘Ελλάς καί ή ’Ανατολή, ‘Ελληνικόν 
τύπον κα! πολιτισμόν φέρουσαι, Ιχουσιν έν 
τώ" φυσιολογικω δργανισμώ αύτών Ιμφυτον 
τά τής προόδου αίσθημα, ούδέν δέ πρόσκομ
μα τής προόδου έπήλθεν έκ τής έλλείψεως 
τ ώ ν  κομ,μ,άτουν. Παράδειγμα ίστα ι ή θρη
σκεία, άπο^οφήσασα έπί' πολλόύς αιώνας 
άπασαν τήν υπαρξιν τής ’Ανατολής. Καί ά- 
νεφάνησαν μέν πρόσκαιροι έν τη~ ’Ανατολι
κή' Εκκλησία διχόνοιαι, διελύθησαν δμως 
άνευ άποτελέσματος. Μολονότι έν τη~ ’Ανα
τολή' άκμάίουσι πέντε άνεξάρτητοι έκκλη- 
σιασ’;ικοί θρόνοι, διατηρούνται άπαρεγκλίτως 
ή πνευματική ένότης, άπαραβίαστα τά δόγ
ματα καί γνησία ή παράδοσις καί ή διδα
σκαλία τών ’Αποστόλων. ’Εκ της άνατολι- 
κής δέ θρησκείας έπήγασεν, έν τή πνευμα- 
τικη~ αύτής ένότητι, ή Ιλευθερία καί πάσα 
πρόοδος, ένω~ είς τήν Δύσιν, δπαρχούσης 
διοικητής ενότητος, παρήχθησαν πλεΐστα σχί
σματα κατακερματίσαντα τήν ’Εκκλησίαν αύ-

,,θοάς άκάτους έπ’ οιδμα λίμνας.
,,Δεΰρο καλεΐν νόμος ές χορόν 
,,’Ασπίσι καί λόγχαις ’Αχαιών-άνακτας 
,,‘Ελλάδος ένναέτησιν 
,,‘Αλίου προσέβαλεν 3ρμα.“
De meme: ,,Χαΐρε, δι’ ής ή χαρά έκλάμψει1, 
,,ΧαΤρε δι’ ής ή άρά Ικλείψει.
,,ΧαΓρε τοΰ πεσόντος Άδάμ ή άνάκλησις.“ 
D’apres ceux d’Hdphestion et d’At.henee:
,, Αγετ’, ώ Σπάρτας ένοπλοι κούροι.11 
,,Παντοιοις κεφαλήν άνθέμοις έρέπτομαι.“ 
D’autres cantiques ecclesiastiques se sont 

composes, d’apres le rhythme des vers anti
ques, selon le grand Oeconome:

Ode de VEglise.
,,Τδν προφήτην Ίωναν-έκμιμούμενος βοώ“ 

Pherekydes,
,,’ Ανδρεί πρόσχετε τδν νοΰν-έ$ευρήματι καινφ,1· 

Cantique de VEglise IIelUnique\
,,Οίκος τοΰ Εύφραθα-ή πόλις ή άγια,
,,Ιών Προφητών ή δόξα-εδτρέπισον τδν οΓκον,
,, ’Εν ω τδ θειον τίκτεται.“

Euripide Τρωάς (Troade).
,, Αεισον έν ^υΟμοΐς-Τδν Πεύκα; έν ούρείαι 
,,ί,εστδν λόχον Άργείων-Καί Δαρδανίας άταν. 

,,’Αρθείην δ’έπί πόντιον ‘
Ode d'Eglise Hellenique:

,,Ό ύπερυψουμενος τών Πατέρων Κύριος 
Hesiode (Theogonie).

,,Μοΰσαι Πιερίηθεν-άοιδήσι κλείουσαι.



τής, πολυκέφαλον καί συνταρασσομένην έν 
καταθλίψει καί σφαγαίς.

‘Ολόκληρος δ έλληνικός βίος άποκρούει 
τήν ύποδιαίρεσιν τοΰ κοινωνικού λόγου" δθεν 
τά πολιτικά κόμματα ουτε έλπίδας, ουτε 
φόβους, έγείρουσιν. Αί ύπάρχουσαι διαιρέσεις 
είσί καθαρώς προσωπικά!, ήτοι συμμαχία καί 
συνεταιρισμός συμφερόντων, ή έγωϊστική καί 
άνώμαλος κίνησις τών δποίων παράγει τήν 
αυτομολίαν καί νέων κομμάτων σύνταςιν.

Έκ τής άναλύσεως ταύτης άδιστάκτως 
συμπεραίνεται, οτι άνωφελής έστιν ή συζή- 
τησις περί μεταβολής Πολιτεύματος, ματαία 
δέ πάσα προσδοκία περί διορθώσεως τών 
κακώς έχόντων διά τής πάλης τών κομμά
των. ‘Η ‘ Ελλάς δέν είναι παρεπείσακτον πρό- 
σωπον έν τω~ χορω~ τών Έ θνών, Ουτε ά- 
νεφάνη έν τω κόσμω έκ τών περιπετειών 
τής άνδρωπότητος, άλλ’ εχει προαιώνιον 
ιστορικήν υπαρξιν, ίδιον τύπον, διακεκριμέ- 
νον χαρακτήρα- συνέχεται δέ μετά τής ολης 
ύπάρξεως διά πολυειδών δεσμών καί σχέ
σεων, κατακτήσασα αείποτε τήν υπεροχήν 
έν τω~ πνεύματι τών λαών καί έν τή δυ
στυχία αύτής είσέτι. Όθεν τρισάθλιός έστιν 
δ πολιτευόμενος καί δ διανοούμενος νά κυ- 
βερνήαη τήν ‘Ελλάδα , μή έπιστάμενος ά- 
κριβώς τήν ίστορίον της, τόν ίδιάζοντα χα
ρακτήρα, τά πάθη καί τά αίτια τής νόσου 
αότής- ή δ’Ιλλειψις τοιαύτης μελέτης έπι- 
φέρει τοσαύτας τραγελαφικάς συζητήσεις, ά- 
παρτιζούσας άληθή Βαβυλωνίαν.

Μίαν £χει άιίοστολήν δ έν ‘Ελλάδι πο
λιτευόμενος, τήν έφαρμογήν τοϋ άδιαιρέτου 
καί δμοιομόρφως έννοουμένου καθήκοντος. 
Ούδεμία άπαιτεΐται συζήτησις πρός άνακά- 
λυψιν τών κακώς έχόντων, άτινα ένώπιόν 
μας καταφαίνονται.

ΙΙρό παντός άλλου παραίτιον τών δεινών 
άπάντων, τής αποτυχίας τοΰ Συντάγματος 
καί τοΰ αμεταβλήτου τής Κυβερνητικής πο
ρείας έστί τό έπικρατήσαν παρ’ ήμΐν Εκλο
γικόν σύστημα, τό δποιον παρεοέχθημεν μέν 
άτελές έκ τής προλαβούσης δυναστείας, έτ 
τελειοποιήσαμεν δέ δι’ δλης τής έντέχνου 
κακοηθείας.

ΙΙροηγοΰνται τής έκλογής τά «ροσφέτια,» 
δι’ ών προκαταλαμβάνονται οί έν εκάστω δή
μιο δυνάμενοι νά σαγηνεύσωσι τάς ψήφΰυς 
τοΰ άίΚρου λαοΰ· έπέρχονται αί περί τής 
άποτελεσματικής ύποστηρίξεως πρός τάς έ- 
πιτοπίους άρχάς διαταγαί- παρακολουθεί ή 
έπέμβασις καί δ άποκλεισμός καί πρός συμ- 
πλήρωσιν, έν τή άδυναμία τών μέτρων τού
των, ή καλπονόθευσις. ’Ιδού άναδεικνυόμενος 
κομψός καί κραταιός δ τής πατρίδος άντι- 
πρόσωπος.

Les cantiques a canto propriutn  (idiomela) 
lessemblent aux chants Lyriques:

Les tropares ou cantiques modeles, Προσό
μοιο, les series odiques, Ειρμοί et d’autres can 
tiques ecclesiastiques resseinblent beaucoup 
aux strophes des anciens choeurs tragiques.

M. Athanase Pdtrides professeur, ayant e- 
crit quelques observations sur la Musique 
ecclesiastique, fait ces demandes-ci:

? Or notre Musique Ecclesiastique est-elle 
ancienne, et ses caracteres ou signes musi- 
caux (signa musica) sont-ils anciens? — Oui; 
parce qu’ils sont provenus des signes gram- 
mairiens connus par tous, le bref (u) et le 
long (—), qui dtaient la base principale de 
l’ancienne Prosodie des Hellenes, sur la quelle, 
d’apres Hephestion, se sont Edifies les pieds 
Bietriques de la poesie, comme le dactyle 
(—u u)i l’iambe (u—) etc. dont le dernier a 
dt<5 trop employe dans la poesie Hellenique 
du moyen age ainsi que dans la Musique. On 
pourrait reciter ici les melodies iambiques 
du Noel et de PEpiphanie etc. Έσωσε λαδν 
θαυματουργών Δεσπότης1 — ,,Στείβει θαλάσσης 
κυματούμενον σα'λον.“ Done les signes musi- 
caux sont les memes rhythmes de la Gram- 
maire, changes en diverses manieres, ainsi 
p. ex: le long (—) fut nomrnd dans la Mu
sique Eccldsistique δλίγον (—oligon), le bref 
(Τ) ίσον (V ison); mais ceux-ci etant changes 
ou rdformes produisirent ceux qui s’appellent

’Ex dk της σπουδα ίας έφημ. «ή Βουλή κ

Έρανιζύμε&α τά έξης;

«Ίων έθνωφελών καί ή νΰν κυβέρνησις δλιγω- 
ροΰσα μελετ^ ανόσια εργα. ‘Ο κ. βούλγαρης έκτδς 
μέν τής έξουσίας ευρίσκει λίαν στενά τά δρια τοΰ 
συντάγματος, άξιοι άπόλυτον έλευθερίαν τοΰ λέ- 
γειν καί κατ’ αύτοΰ τοΰ βασιλέως καί πράττειν 
πάντα τά άγοντα έπί τήν άρχήν, έν δέ τ-fl έ£ου- 
οία. άφόρητον δπολαμβάνει άκολασίαν τάς συν- 
ταγματικάς έλευθερίας, καί έπί ταΐς εύσχημοτά- 
ταις κατά τής κυβερνήσεως αίτιάσεσι δυσανασχε- 
τών. Μηχαναται ήδη, ή τούλάχιστον, εί μή έμ- 
παίζει τούς ενδιαφερομένους, φαίνεται υποσχόμε
νος νά έργασθίβ πρδς άνατροπήν τών συνταγμα
τικών έλευθεριών καί μετατροπήν τοΰ πολιτεύματος 
άπδ κοινοβουλευτικού είς μοναρχικήν συντεταγ- 
μένον, καί)' 8 ή βουλή καί συστηθησομένη τις 
γερουσία εσονται μορμολύκεια απλά βουλών, 
πράγματι δέ πειθήνια δοΰλα άπολύτ» δεαηοτισμοΰ, 
ώς τά συμβούλια τής έπικρατείας μηδεμίαν άσ- 
κοΰντα έπιρροήν έπί τήν καθόλου κυβέρνησιν τής 
πολιτείας. ΙΙρώτος δ κ. Βούλγαρης έκπεσών 
τής άρχής άφορήτους εδρήσει χαλινούς οδς συν- 
αινών νΰν φαίνεται νά τεθώσι τα> έθνει, είπερ, 
8 μή γένοιτο, ήθελεν έπιτευχθή τδ άνόσιον καί 
βέβηλον μελέτημα. — ‘Υπουργοί, σκέφθητε έν 
ειλικρινείς καί θετικότητι πνεύματος, τινα τά κα
κώς εχοντα καί ταΰτα διορθώσατε, μή μελετάτε 
δέ ή συναινήτε είς άνόσια Ιργα, μή έπιχειρήτε 
ν’ άνατρέψητε τδ πολίτευμα, πλανασθε δέ, εί υ
πολαμβάνετε έαυτούς πανίσχυρους. ‘Η έλευθερία 
τοΰ λόγου ούδέν έβλαψε, βλάπτουσι δέ τά κακά 
έργα τών λειτουργών τής πολιτείας- ούδέποτε 
βεβαίως έξηγοράσθη δ τόπος ΐνα παυσηται βλάπτων 
τδ έθνος, άλλ’ άείποτε έξηγοράσθη ϊνα παύσηται 
στηλιτεύων τά φαΰλα καί ύμνολογή τούς χρυσο- 
δότας ύπουργούς. ‘Η άθλώτης τών οίκονομικών 
δέν προέρχεται έκ τών συνταγματικών έλευθεριών 
ή έκ τής έλευθερίας τοΰ τόπου, τούναντίον ένεκα 
τής έλευθερίας ύφίσταται έκάστοτε κατακραυγή 
κατά τής νοσφίσεως ή σπατάλης τών δημοσίων 
χρημάτων ύμεΐς οί δπουργοί δέν θέλετε νά θέ- 
σητε ούδένα περιορισμδν έν ταΤς δημοσίαις δα- 
πάναις, τούναντίον έκαστος έξευρίσκει τρόπους 
δαπανών ινα τά πρδς τδ ζήν πορίζηται φίλοις 
αύτοΰ- έπί νΟθωνος τδ δημόσιον δέν έδαπάνα έπί 
κτήσει βασιλικοΰ οίκου, έπί έπισκευή αύτοΰ, έπί 
διατηρήσει θαλαμηγού κλπ. κλπ. Είς τάς νέας 
ταύτας δαπάνας ούδέν συνετέλεσεν ή εύρυνσις 
τών συνταγματικών έλευθεριών. Εί ή δικαιοσύνη 
κακώς έ'χει, ύμεΐς οί ύπουργοί πταίετε, διότι 
ούδέποτε έμεριμνήσατε περί προσόντων καθιστών- 
των άδύνατον ή δυσχερή τήν είς δικαστικ. ύ- 
πηρεσίαν εισαγωγήν καί προαγωγήν τών ανι
κάνων, δκνηρών καί φαύλων, τούναντίον δ’ έ
καστος τούς έαυτοΰ συγγενείς ή οίκέτας εισάγει 
είς τήν δικαστ. ύπηρεσίαν καί προάγει άδιαφορών, 
εί άνίκανοι, δκνηροί, καί φαΰλοι τυγχάνουσιν όν- 
τες. ί ί ή διοίκησις καθόλου έξεφαυλίσθη, πταίπσιν 
οί ύπουργοί καί ή αύλή, ατε μηδέποτε θέντες 
προσόντα καί δρους έπί διορισμψ, παύσει καί 
προαγωγή τών δημοσίων λειτουργών, μή ανε
χόμενοι δέ τήν εύορκον τοΰ καθήκοντος ύπδ τών 
δημοσίων λειτουργών έκπλήρωσιν, άμείβοντες 
τούς ούτιδανά όργανα πάσης παρανόμου καί κα-

dans la Musique ecclesiastique ,,πεταστή, ά- 
πόσ-ροφος, έλαφρδν“ petasti, apostrophe, ela- 
fron etc...“

Le grand Oeconome ecrit aussi sur ce sujet: 
„Dans quelques restes scr ip tiqu es , trouves 

en Italie et a Borne depuis deux siecles (un 
morceau de Pindare ecrit avec des signes mu- 
sicaux (τονισμένον ψαλτικώς) et une echelle 
musicale particuliere ou diagrainme), les sig
nes des voix orales et organiques se sont re
presents par des lettres (comme Γ, Θ, M, 
Ν, Ξ, I , Λ, T) et d’autres po in ts  liniaires; 
mais l’echelle a aussi les noms Equivalents 
αντίστοιχα, ecrits a gauche sur le coin: νήτη, 
μέση, ύπάτη, ύπερβολαίων δίάτονος, τρίτη συνημ
μένη, διεζευγμένη, προσλαμβανόμενος etc.*) Or, 
est-ce que les diagrammes musicaux de ces 
grammairiens Alexandrins etaient tout-a fait 
diffirents aux signes de nos accents et de 
ceux de la Musique des Hellenes ?

*) A. K ir ch e r i ,  M u su rg ia  Tom I. Lib. VII. Quest.
4. Compares: a u ss i P lu ta rq u e  su r  la  M usique. Tels
d o iv en t  e t r e  a u ss i le s  s ig n e s  d e  V ancienne M usique
E cc le s ia s t iq u e , d o n t e ta i e n t  com p o se s  ou  t o n is e s  le s  
p o em e s  h ellen iq u es, que K lerk  n ou s  a  en le v e  d e  P a t- 
m os v e r s  l e  com m en cem en t d e  c e  s ie c le  (M on iteu r 25 
F ev . 1803 e t  M ag. E n cy c l  Tom. V. p . 367. Voyez:
Β ιβ λ ίο ν  nefj't τη ς  ΓνηΰΙας π ροφ ορά ς  τή ς  'Ελληνικής 
Γλωόδης Τμ. Γ.’ Κεφ. Ε.' Προβ. Π οιητιχή . p a r  le  g r a n d  
O econom e).

κοήθους βουλήσεως γινομένους , τιμωροΰντες 
πολλάκις τούς τιμίους, ικανούς καί τοΰ καθή
κοντος ζηλωτάς δημοσίους λειτουργούς, διά βίας 
καί δόλου άποκλείοντες τούς έκλεκτούς τοΰ λαοΰ 
τούς έχθρούς τής αύλοκρατίας ή τών ύπουργών 
καί άναδεικνόοντες νόθους τοΰ λαοΰ άντιπρο- 
σώπους. Εί ή στρατιωτική πειθαρχία έξέλιπε, 
πταίουσιν οί ύπουργοί καί ή αύλή. άτε έξω- 
θοΰντε έκάστοτε τδν στρατδν είς άνόσια έργα 
καί έθίζοντες αύτδν είς τδ νηποινί κακουργεΐν. 
"Ινα ή αύλοκρατία, ή τδ κοινοβουλευτικδν πο
λίτευμα νοθεύουσα καί πειρωμένη ν’ άναδείξι;) 
μοναρχικδν, καταλυθ^, ϊνα ή καθόλου διοίκησις 
άναρρώσΐ[), είναι χρεΐα απόλυτος Έθνοσυνελεύσεως; 
Άλλά βεβαίως ή έχθρά καί έπίβουλος βουλησι; 
τής αύλοκρατίας, η δουλεύουσιν έκάστοτε διάφοροι 
ύπουργοί, δέν έπιδιώκει ταΰτα, άλλ’ έπιδιώκει 
τήν άνατροπήν τοΰ πολιτεύματος διά νοθεύσεως 
τοΰ κατά τδ άρθρον 107 τοΰ Συντάγματος νο
μίμου τρόπου τής συγκαλέσεως είδιχης βουλής· 
Άλλ’ ή εϊδίχή αυτη βουλή, μή ουσα Έθνοσυνέ- 
λευσις, άδυνατεΐ κατά τδ άρθρ. 107 τοΰ Συν
τάγματος ν’ άνατρέψι;) τδ πολίτευμα άναθεωροΰσα 
θεμελιώδεις τοΰ Συντάγματος διατάξεις- περί 
τούτου ήκιστα μέλει ττ() αύλοκρατίς. ’ Ιδωμεν 
μέχρι τίνος σημείου θέλει άνέχεσθαι τδ έθνος νά 
έμπαίζηται καί κολαφίζηται ύπ’ άνθρώπων άγνω- 
μόνων, ους ανύψωσε παρ’ αξίαν είς τά ύπατα 
τών άξιωμάτων.»

‘Η Τουρχία xai ο ί π όρο ι αυτής.

Μετά τήν Κρήτην, ή ‘Ρόδος, ή Κύπρος, 
Ινδοςος διά τούς έπιζητήτους έν Ευρώπη 
τε καί ’Ανατολή" πεντεειδεΓς οίνους της.

‘Η ’Ασιατική Τουρκία έκτενεστέρα καί 
πολυπληθεστέρα τής Ευρωπαϊκής ούδαμώς 
υποχωρεί κατά τήν ποικιλίαν τών άγροτικών 
προϊόντων καί τήν πολυπλήθειαν τών με
ταλλουργικών στρωμμάτων. Έν πλείσταις 
έπαρχίαις έπιπολάζουσιν ανθρακωρυχεία έπί 
τοΰ έδάφους άπιατεύτου βάθους- άλλαχοΰ 
^έουσιν ή νάφθα, δ άσφαλτος- έξατμήσεις 
δ’ άερόφωτος εύπρήστου τεκμηριοΰσι τήν 
υπαρξιν πηγών πετρελαίου.

‘Η βλάστησις έπί εύρέων έπαρχιών είναι 
άνηκούστου πλούτου- περιλαμβάνει δέ τάς 
έριτιμοτέρας δασώδεις ουσίας έπί τών δρέων. 
είς δέ τάς μεσημβρινάς καί προφυλαττομέ- 
νας τοποθεσίας, τά δένδοα καί φυτά τών 
θερμών κλιμάτων, λεμονέαι, πορτοκαλλέαΐ, 
φοίνικες, (ϊοδωνέαι κλπ. Αί πλεΐσται τών 
δπωρών μας είσίν αύτογενεΐς τών χωρών 
τούτων: τό βοδάκινον, τό δαμάσκηνον, τό 
κεράσιον, τό βερόκοκκον, τό σΰκον κλπ. Αί 
άμπελοι βλαστάνουσι δαψιλέστατα- ή καλ
λιέργεια τοΰ βάμβακος, τής όρύζης, τής 
κινκίνης, έπιτυγχάνει έςαίσια. ΟΓδαμεν τήν 
φήμην τής τών καπνών συγκομιδής. Έκεΐ 
ώσαύτως είν’ δ τόπος τών άνθέων, τών

Chap. Υ.
En finissant cet Abrege Historique de la 

Musique Ecclesiastique en comparaison a l’Hel- 
lenique, que je consacre aux savants theolo- 
giens de l’Europe ainsi qu’aux musiciens des 
Eglises Orientales, qui s’Erigerent et se con- 
stituerent toutes, d’apres le rnodele de la 
Sainte Sophie, Eglise vraiment celeste, mais 
convertie, helas I en mosquie, depuis tant de 
siecles, ecoules si lentement comme tant de 
goutt.es ameres que le souffrand prend pour 
sa convalescence, je m’adresse par l’exorde 
suivant a mes freres correligionnaires.

C’est trop regrettable pour l’Eglise d’O
rient ainsi que pour les artistes musiciens de 
la nation Helldnique de ne pas s’occuper se- 
rieusement sur la question musicale, dont la 
solution serait un triomphe pour l’antiquite, 
si admirablement regeneree sur le sol sacr6 
de la Grece actuelle, tant en Sculpture, qu’en 
Peinture et en Gravure sur bois, dans les 
beaux oeuvres des nouveaux Phidias, Poly- 
gnote et Eupompe, comme aussi dans les 
chefs-d’oeuvre de xyloglyphie, marmarogly- 
phie et galvanoplastique, quoique la Commis
sion representative de la Grece dans l’Expo- 
siti'on Yiennoise de l’annee pass^e n’ait pas 
tenu un compte exact des pauvres artistes 
et ouvriers Hellenes, assez sacrifies pour la 
dignite nationale.

Cependant esp^rons que le gouvernemen

^όδων καί ίδίως τών βαλσαμικώμ καί ευωδών 
φυτών.

‘0  αυτός πλοΰτος κα! είς τό ζωικόν βα- 
σίλειον ίπποι, αίγες, βόες, πρόβατα, χοίροι, 
κάμηλοι πολλαπλασιάζονται έπ’ άπειρον.

‘Η βιομηχανία αύτή μέ τάς πρωτοτύπους 
μηχανάς της ύφίσταται άνευ πολλοΰ μει
ονεκτήματος (άβλαβώς) τόν άνταγωνισμόν 
τών ευρωπαϊκών είσαγωγίμων. Είς έρήμους 
σχεδόν χώρας, ώς τό Διαρβεζίρ καί τήν 
μεταξύ τοΰ Τίγρου καί Εύφράτου, ή&ελον 
άρκέσειν ήτε καθίδρυσις άγωγών άρδείας 
(canaux  d ’ir r ig a tio n ) καί ή προστασία 
τών κατοίκων κατά τών είσδρομών τών νο
μάδων πρός άναλαμπήν τών άρχαίων εύκλεών 
τόπων, Ινθα έπήνθησαν άλληλοδιαδόχως 
τά κράτη τής Νινευΐ καί Βαβυλώνος, τά 
τών Πάρθων καί Περσών, ους οί "Αραβες 
τοΰ μεσαιώνος έκάλουν χήπον τοΰ χόσμου.

Αί πρώτισται πόλεις, ή Σμύρνη, ής δ 
λιμήν έξάγει έτησίως δΓ 180 έκατομμυρια 
πραγματείας, τό Ίρζερούν δέ πρός βορραν, 
ή Δαμασκός κα! τό Ά λέπ πρός νότον, είσί 
τά δρια τής συναφείας έμπορίου δραστηρίου, 
ένεργουμένου καθ’ δμιλον (carav an e ).

‘Ως καί αύτή ή άπόκληρος ’Αραβία, μέ 
τάς άχανείς έρήμους καί τόν φανατικόν όχλον 
της, εχει τά φυσικά πλούτη καί τό ειδικόν 
της έμπόριον. Εύρίσκονται δρυκτά πολύ
τιμα- πορφυρίτις, άλάβαστρος, μάρμαρον, 
ίνυξ, άχάτης, σμάραγδοι, θεΐον, νάφθα, 
άσφαλτος, σίδηρος, χαλκός καί μόλυβδος. 
Τά καλλιεργημένα μέρη τοΰ εδάφους παρά- 
γουσι τόν περίφημον καφέ τής Μόκας, τήν 
κασσίαν, τό άραβικόν κόμμι, τόν λιβανωτόν, 
τό βάλσαμον τής Μέκκας. Καλλιεργούνται 
ώσαύτως καί δπώραι, δημητριακά καί σακ- 
χαροκάλαμοι. Αί μαργαριταλιείαι τής ’Αρα
βικής άκτής είσιν ώσαύτως γνωσταί, Ινθα 
έγνώσθησαν άποθήκαι πτηνοκόπρου (guano).

Έλεγχος γενικός τοΰ έμπορίου τής Τουρ
κίας, δημόσιευθείς τω~ 1863, τής μέν έςα- 
γωγής παρουσιάζει αριθμόν 335 εκατομ
μυρίων, τής δ’ εισαγωγής 1,669 εκατομ
μυρίων. Στατιστική δέ πρόσφατος άναβι- 
βάζει πλέον τοΰ τριπλασίου τό ποσόν τοΰτο.

Έάν δ’ έςετάσωμεν τήν έμπορικήν κί- 
νησιν τών λιμένων, εύρίσκομεν, δτι έκτήσατο 
ταχυτάτην άνάπτυξιν. Τφ~ 1860 ή κίνησις 
ήτον ές 138 ,916  πλοίων χωρητικότητος 
7,530,504 τόνων· τω" δέ 1865 ήτον έ ; 
185,466 νηών χωρητικότητος 12,677,391 
τόνων.

Αυτοί είσιν οί πόροι τής Τουρκίας. Βλέ- 
πομεν δέ είς ποίαν ύπόκεινται βελτίωσιν 
καί μάλιστα παραγωγικωτάτην. Ή  συνδρομή

Hellenique ne tombera pas dans les m6mes 
inconvdnients pendant la future Exposition 
Amiricaine, en faisant arranger d’un mode 
regulier tous les oeuvres callitechniques et 
tachant a faire disparaitre bien des objets 
superflus, surtout ceux qui sont ornes de 
bonnets turcs et des ceintures arabesques, 
comme si les Grecs libres ne soient pas en
core debarassds des turbans, des calottes et 
d’autres turcoises, qui ne font que difformer 
la Nymphe pourprde de la Mediterainie, la 
nouvelle Hellade, qui comme *une reine 0 - 
rientale delate par sa beautd littdraire, arti- 
stique et scientifique, quoiqu’elle ne fdt τέ· 
compensee dignement par l’Aeropage Euro- 
pden.

Je n’ai tracd ces lignes-ci que pour l’ex- 
hortation de mes chers connationayx afin qu’ils 
soient plus attentifs a la nouvelle Exposition 
de Philadelphie, qui aura lieu le 7/ie Avril 
jusqu’au 7/1B Octombre en 1876, et qu’ ils 
exposent non seulement des objets des Beaux 
Arts et industriels, mais aussi des livres scien- 
tifiques et arclieologiques, surtout dans les 
Branches de Philologie, Peinture, Sculpture 
et de la divine Musique, tant antique que 
moderne, qui a ete employee et l’est aussi 
dans les temples sacrds, ou l’ou chante en 
langue des dieux et des deesses de l’Olympe 
cdleste.

Th. A. Paschides.



τών κεφαλαιούχων, Αείποτε άσφαλής είς 
χώρας πλουσίας, έςαρτάται φυσικώς έκ της 
πρόστασίας των συνδεόμενων συμφερόντων, 
έκ της οίκονομικής νομοθεσίας καί ίδίως 
έκ της καλής τών δημοσίων χρημάτων 
διαχειρήσεως. Τοϋθ’ δπερ εγνω ή Οθω
μανική κυβέρνησις, δημοσιεύσασα νέον νόμον 
έπ! τοϋ γενικοΰ προϋπολογισμού τοϋ Κράτους.

Ή ούσιωδεστέρα διάταξις τοΰ νόμου τού
του εΤναι ή καθυποβάλλουσα τόν προϋπο
λογισμόν είς τόν Ιλεγχον είδικής ’Επιτροπής, 
συγκείμενης ύπό προέδρου καί μελών διορι
ζόμενων μέν ύπό τοΰ ύπουργικοϋ συμβου
λίου, έκλεγομένων δέ μεταξύ τών υπαλ
λήλων τοΰ Κράτους καί τών αρμοδίων είς 
τά οικονομικά προσώπων, άπολαυόντων τής 
κυβερνητικής εμπιστοσύνης. ’Εντολή αύτής 
εΤν’ ή έξέτασις και συζήτησις δλων τών 
κεφαλαίων δύναται δέ νά καλέση έν τω~ 
μέσω τούς τε δπουργούς καί τούς λοιπούς 
υπαλλήλους πρός πληροφορίαν τών δεόντων 
έν ένί δέ λόγο) δύναται νά έξερευνήση καί 
έξιχνιάση τά πάντα πρός κατάδειξιν τοΰ 
ποσοΰ τών έσόδων ώς καί τήν άφορμήν 
τών δαπανών.

Έτερον μέτρον οικονομικόν, συμπληροΰν 
τό μνησθέν, είν’ ή παράτασις τοΰ προνο
μίου τής ’Οθωμανικής Τραπέζης, ήτις εσταί 
τό γενικόν ούτως είπεΐν θησαυροφυλάκιον 
τοΰ κράτους, άναλαμβάνον τήν ταμίευσιν 
τών έσόδων, τήν προμήθειαν τών προκα- 
ταβολώι πρός άπότισιν έγκαιρον καί εμ- 
πνευσιν έμπιστοσύνης τοΐς πιστωταΐς. ’Ε
πειδή δέ ή ’Οθωμανική Τράπεζα είναι κα
τάστημα κυρίως Ευρωπαϊκόν, εχουσα διευθυν- 
τάς σπουδαία πρόσωπα καί σχέσεις πολ- 
λαπλας, ή Δόσις τοΰ λοιπού θέλει λάβει 
μέρος είς τήν οικονομολογικήν τής Τουρκίας 
έξέλεγξιν. Ά λλω ς, άς εΐπωμεν, πρός τιμήν 
τής Τουρκίας, ή έξέλεγξις αυτη εσται ευ
χερής διά τής παραδοτιχης  τεμιότητος τών 
Τούρκων. Ή  Τουρκία έξεπλήρωσε πάντοτε 
τάς δποχρεώσεις της, πρό δεκαέ£ έτών 
άφότου προσέφυγεν είς δάνεια, άπέδιυκεν είς 
τούς πιστωτάς της έντόκως καί κατά χρε- 
ώλυτρα πλέον ή δίς τό δανεισθέν κεφάλαιον. 
Τά πλούτη αύτής έγγυώνται άδρώς περί 
τών πέντε χιλιεκατομμυρίων (cinq m il
l ia rd s ) , είς ά συμποσοϋνται έτησίως τά 
παντοίας φύσειος χρέη τη ς....

(‘Ο Διπλωματικός Μ νημών).

Λ1ΑΦΟΡΑ.
— ’Εκ τών 20 έπιστημόνων, οιτινες άπδ τοΰ 

1872 έστάλησαν έξ Αδστρίας είς τδν βόρειον 
ΓΙόλον έπί τοΰ πλοίου Tegettof, οπερ κατέλιπον 
είς τους πάγους κολλημένον, έπί τρεις δέ μήνας 
περίπου ώδοιπόρουν έπί έλκηθρου είς τάς στέπ- 
πας καί τά υψηλά έκεΐνα παγετώδη δρη, 19 
άνευρέθηααν, εΐς δέ μόνος άπώλετο. Οί ατρό
μητοι ουτοι παγετοπόροι προύχώρησαν μέχρις 
αποστάσεων λίαν άπομεμακρυσμένων, ας ούδείς 
θαλασσοπόρος μέχρι τοΰδε έπάτησεν, άνεκάλυψαν 
δέ γαίας ολως άγνώστους , όνομασθείσας όπ’ 
αύτών ΦραγχΊαχος Ιωσήφ' καίτοι δέ άναβάντες 
5,000 ποδών υψος δέν ήδυνήθησαν Γνα όροθε- 
τήσωσι τάς νέας παγωμένας της Αύστρίας κτή
σεις. Έντδς δέ τής έβδομάδος έπιστρέφουσιν
είς Βιέννην.______   -

— ·ΤϋΡαεροναυτης Duruof μετά τής συζύγου 
του άεροπορεΐ δι’ αεροστάτου άπδ τής 19/31 Αύ- 
γούστου καί μέχρι τής προχθές ούδεμία είβησις 
περί τούτων έλήφθη, άπολεσθέντος παντδς ίχνους 
τής αεροπορίας των. Τδ άεροπόρον σκάφος ά- 
νεχώρησεν άπδ Calais.

Κατά τδν Γαλάτην δ άεροναόϊηΓουτος διεσώ&η 
μετά τής συζύγου του είς τά παράκτια τής ’Αγ
γλίας έν πλοιαρίφ τινι άλιευτικφ, άφοΰ περιεπλα- 
νήθησαν έπί δεκάωρον έναερίως καί τετράωρον 
ίν θαλάσση. ‘Ο πρεσβευτής Γάλλος έκ Λονδίνου 
τηλεγραφήσας τήν διάσωσιν είς Καλα'ις ένέπλησε 
χαράς τους κατοίκους, οιτινες ήνέφξαν καταλόγους

μετά τήν ά'φι£ιν Ιξορίστων τής Σιβηρία» καί 
λοιπών μεταναστατών, Ιδέησεν fva ληφθώσι μέτρα 
ύπέρ τών φυγάδων τούτων, έφ’ φ και καθιδρύθη 
είς Λεμπέργ, τή συγκατανεύσει τής Αυστριακής 
κυβερνήσεως, «Σύλλογος έδνιχής προοταστίας» 
πρδς άποφυγήν μάλιστα πολλών απευκταίων καί 
τυχοδιωκτικών καταχρήσεων. ‘Ο Σύλλογος ου
τος ήρί&μει άπδ τοΰ 1870 περίπου τών δισχι- 
λίων μελών.

Τφ 1872 διενεμήθησαν όπδ τοΰ Συλλόγου 
τούτου συνδρομαί είς 354 περίπου άτομα, δούς 
έργασίαν μέν είς 148 απόρους, περίθαλψιν δέ 
είς 43 χήρας καί απομάχους καί έκπαίδευσιν 
είς 15 νεανίας- τφ 1873 διενεμήθησαν συνδρομαί 
είς 530· έπτά νεανίαι κατετάχδησαν είς τά σχο
λεία καί 59 άτομα είσήλθον είς υπαλληλίαν εύ- 
ρίσκοντο δέ έν τω ταμείφ έσχάτως περίπου τών 
16,970 φλωρινίων.

Πλήν μεθ’ δλας τάς φιλανθρώπους δια&έσεις 
τοΰ Συλλόγου τούτου αί τρεις Αόλαί τοΰ Βορρά, 
μετά τήν έσχάτην αύτών συνέντευξιν, συνεννοήθη- 
σαν δπως διαλύσωσι τδν έθνικδν τοΰτον Ιίολω- 
νικδν Σύλλογον, διότι διάταγμα τοΰ υπουργείου 
τών έσωτερικών τής Αύστρίας ήρώτησε τήν Ε
πιτροπήν, πότε διαλύεται δ Σύλλογος ουτος; καί 
δτι δέον νά κλεισθώσιν οί ισολογισμοί τούτου 
μέχρι τής 31-ης Ίαννουαρίου 1875.

Τοΰ Συλλόγου διαμαρτυρηθέντος, ού μόνον 
έπήνεγκε τήν ά'μεσον διάλυσιν αύτοΰ άλλά καί 
άπειλάς κατά πάντων έκείνων τών Πολωνών, 
δσοι κατέφυγον ώς μεταναστάται μή ίδόντες τδ 
φως έν Γαλλική, άλλ’ άλλαχό&εν δραμόντε; είς 
τά έκεΐσε. Τά μέλη τοΰ Συλλόγου έξ^τήσαντο 
τή Άνωτάτίβ Αύλή δπως άφεθή κάν έλευθέρα ή 
διανομή τών κεφαλαίων τοΰ Ταμείου είς τούς 
φυγάδας τούτους.

Καθά φαίνεται, άνανευΰται ή κατ’ εύφημισμδν 
καλουμένη ιερά συμμαχία τοΰ 1815.

«L e M essa g er  (ΤOrient»

Πλη&υσμός Δακίας.
Κατά τδν Διπλωματικόν Μνήμονα, ή ρουμα

νική (Δακική) φυλή υπολογίζει 10,200,000 ψυ- 
χάς, διαμοιρασμένος έν ‘Ρουμανία:, Αύστρο-Οόγ- 
γαρί(£, Τουρκία καί ‘Ρωσσία:. ‘Ο πληθυσμδς τής 
‘Ρουμανικής ‘Ηγεμονίας ανέβαινε, τώ 1841, είς 
3 έκατομ. 579,000 κατοίκους· τφ 1850, είς 
4,000,000· τφ 1860, είς 4,500,000' τφ 1873 
είς 5,000,000. ‘Υπολογίζονται λοιπδν 2,267 κά
τοικοι άνά έκαστον τετραγωνικόν μίλλιον γεωγρα
φικόν. Κατά φΰλον, λογίζονται 2,580,000 ά'ν- 
δρες, 2,420,000 γυναίκες. Διακρίνονται δέ 247,037 
Ίσραηλίται, 90,000 Σλάβοι, 50,000 Μαγυάροι 
καί 300,000 ’Αθίγγανοι. ‘Ο άριθμδς τών ξένων 
είναι 62,300, έξ ών 30,000 Αύστρο-Ουγγροι,
10.000 "Ελληνες*), 5,000 Γερμανοί, 3,000 'Άγ
γλοι, 2,500 Τοΰρκοι, 1,500 Γάλλοι, 300 ’Ιταλοί.
10.000 ’Αρμένιοι. ‘Η μετανάστευσις τών Ισραηλι
τών έκ Πολλωνίας, Γαλλικίας καί Ούγγρίας είναι 
διαρκής. ‘Η δ’ αποδημία είναι σχεδδν μηδαμινή. 
Οί ‘Έλληνες καί 'Αρμένιοι έπιδιδοΰσι κυρίως είς 
τδ μέγα εμπόρευμα- οί Γερμανοί, "Αγγλοι, Γάλλοι 
καί ’Ιταλοί έπιδίδονται είς έργασίας έμπορικάς 
ή άτμοπλοϊκάς, ή είσιν ύπάλληλοι σιδηροδρόμων, 
τραπεζών, καλλιτεχνών καί τεχνιτών. ‘Υπάρχουσιν 
62 πόλεις, κατφκημέναι ύπδ 950,000 κατοίκων. 
Αί άξιολογώτεραι πόλεις είσί: Βουκουρέστιον 
μετά 221,805 κατοίκων. ΊάσΙον, 90,000 κατοίκ. 
Γαλάζιον, 80,000 κατ. Βραΐλα, 28,000 κατ. 
Πλοέστιον 33,000 κατ. Κραϊόβα, 22,000 κατ. 
Βερλάτιον, 26,000 κατ. Τέλος ύπολογίζουσιν 
750,000 οίκογενείας γεωργικάς· 60,000 οίκογε
νείας βιομηχανικάς, 32,000 έμπορους, 24,000 
έργάτας, 23,000 υπαλλήλους, 4,000 διδασκάλους 
καί παιδαγωγούς, 450 δικηγόρους**), 300 ίατροί, 
176 χειροΰργοι, 100 φαρμακοποιοί, 250 μαΐαι, 
2,200 καλλιτέχναι, μουσικοί καί φιλολόγοι, 9,800 
ίερεϊς, 8,776 μοναχοί.

Τό ωραιον φΰλον έν ’Αγγλία

αδρών συνεισφορών ύπέρ τοΰ Duruof. /
—Μετά τήν τελευιαίαν τήςΠολωνίας έπα^Λ^ΐάσιν, 

πλεΐστοι συμπολΐται πολεμήσαντες υπέρ τοΰ έθνικοΰ 
άγώνος ή υπερετήσαντες τοΰτον ώς πολιτικοί ύ- 
πάλληλοι, έπαπειλούμενοι ώς δπήκοοι ρώσσοι... 
κατέφυγον είς Γαλλικίαν... ζώντες έκ συνδρομών 
ιδιωτικών αύξυνθέντος δμως τοΰ άριθμοΰ τούτων

(εντριχός Θίασος ί>πϊρ τής ψήφου τών Γυναιχών) 
Πρδς τδν αρχισυντάκτην τής Έφημερίδος 

«τοΰ Μέλλοντος τών Γυναιχών»

Περί μικρών πραγμάτων άσχολοΰνται, τόν 
μήνα Αύγουστον πάντες σχεδόν μεταβαί- 
νουσιν είς έξοχήν ή είς ταξείδιον. Έν του- 
τοις, ΐνα έξυπνήση τό ένδιαφέρον νέων 
κέντρων, δ Θίασος θά Ιχη πολλάς συν
διασκέψεις είς διαφόρους πόλεις, Ινθα γί
νονται θαλάσσια λουτρά. Παρουσιάζονται 
ένίοτε, έν τω" ταξειδίω, περιστάσεις, ών έ-

*) *Ίόθ)ς μ όνον  ελεχίΡεροι εχΤος τω ν Γραιχοϊν, Α λ 
βανώ ν χ α ι M ctx idovoiv Σ . Σ .

**) Λ άθος βεβα ίο )ς1 ( h o t ι ε ίς μ όνον  το  Βαχαφέότιον 
άρι& μονντα» τ ο ό ο ν χ ο ι. Σ . Σ .

πωφελοΰνται οί φίλοι τής ψηφοφορίας τών 
γυναικών. Ούτως, διηγεΐτό τις κυρία, εύρισκο- 
μένη δμοτράπεζος πολλών ταξιδιωτών μεμ- 
ψιμοιρούντων κατά τής πολιτικής άπελευθε- 
οώσεως τών γυναικών. Δι’ όλίγων, άπέ- 
δειξεν δτι δέν πρόκειται περί γελοίου πράγ
ματος. Τήν έπαύριον, εΐς τών κυρίων τού
των ήλθε νά ευχαριστήση διά τάς δοθείσας 
έπεξηγήσεις. «Μ ’ έπληροφορήσατε, τη εί- 
πεν, δτι ή ψηφηφορία τοΰ γυναικών ούδέν 
άπάδον εχει». Έπειτα προσέθηκε- «εχω τήν 
τιμήν νά άποτελώ μέλος τών Δήμων, δέν 
έσκέφθην ποτέ καλώς περί τούτου' τοΰ 
λοιποΰ προσέςω.»

’Αλλά δέν πρόκειται πάντοτε Τνα πεί- 
σωμεν δτι καί ή συζήτησις δέν εΤναι άλογος. 
Έν προσφάτω αριθμώ τοϋ W esm in ster 
R eview , συγγραφεύς τις διακεκριμμένος είπε: 
«Περίεργον πραγμα, έν τη~ συζητήσει ταύτη, 
«οί άρρενες άντίπαλοι τής άπελευθερώσεως 
«τών γυναικών ήλλαξαν, φαίνεται, τό πα- 
«τροπαράδοτον υφος των ώς πρός τήν γυ- 
«ναΐκα. Αί γυναίκες προτείνουσι μίαν άρχήν, 
«οί άνδρες άντικρουουσι τάς λεπτομερείας, 
«ή μάλλον άναγνωρίζουσι τήν άρχήν καί 
«άποποιοΰνται Τνα προβώσι μέχρι τών νο- 
«μίμων άποτελεσμάτων. Αί γυναίκες ζη- 
«τοΰσι τό δίκαιον, οί άνδρες προσφέρουσιν 
«αύταΐς προνόμια. Αί γυναίκες φέρουσι λό- 
«γους, οί άνδρες άποκρίνονται δι’ αίσ&ημάτων 
«καί συμφερόντων. Αί γυναίκες άνασκευάζουσι 
«παραβόλους άποφάνσεις έναργέστα τα, οί 
«άνδρες έπαναλαμβάνουσι τάς άποφάνσεις 
«των άνευ έρευνης νέων άποδείξεων.»

« ‘Ικανή πλέον ή λογική τών λέξεων, ϊ- 
«λεγεν ή έφ. P a ll M all Gazette, άνχίπαλος 
«γνωστή· άπαιτεΐται ή λογική τών πραγ- 
«μάτων». Τουλάχιστον κάτι άξίζει ώστε ή 
λογική τών λέξεων νά ή πρός τό μέρός ή
μών. Βεβαίως, ή λογική τών πραγμάτων 
ούδόλως λείψει ήμΐν. Έξετάσωμεν τά ζη
τήματα ών έπιληφθήσεται τό Βουλευτήριον 
άναφορικώς τών γυναικών. Κατ’ άρχάς, τό 
F a c to r y  B i l l , τό σκοπεϋον τήν προστασίαν 
τής ύγείας τών έργατίδων είς τά ‘Υφαν
τουργεία, καί άπαγορεΰον τάς γυναίκας καί 
νεάνιδας τοϋ έργάζεσθαι πλεΐον τών δέκα 
ωρών παρ’ ήμέραν... Τό Βουλευτήριον έ- 
πελήφθη ωσαύτως τοΰ βουλεύματος (b ill) 
άναφορικώς τής τακτοποιήσεως τής δη
μοσίου λατρείας έν τη καθιδρυθείση Ε κ
κλησία τής ’Αγγλίας. Είναι νόμος παρέχων 
τό δικαίωμα είς τούς ένορίτας τοΰ άνα- 
φέρεσθαι, είς διαφόρους περιστάσεις, πρός 
τόν έπίσκοπον, κατά τοΰ τρόπου μεθ’ ου 
τελείται ή λειτουργία είς τήν συνοικίαν αύ
τών, δπως έμποδισθτ~ πασα καινοτομία άπό 
μέρους τοΰ έφημερίου έν τη τελετή". "Οθεν 
αί γυναίκες έκπληροΰσιν ήδη δλα τά κα
θήκοντα καί άποΛαμβάνουσιν άπαντα τά 
δικαιώματα Ινοριτών μήπως δμως ούτως 
έξασκήσουσιν έξ ίσου τό δικαίωμα τοΰτο; 
Ούχί, διότι δ νόμος ρητώς λέγει ένορίτης  
άνήρ καί ούχί Ινοριτις.

Ίδου βεβαίως ή λογική τών πραγμάτων! 
"Οτε πρόκειται περί Ιργου παρέχοντος τά 
προζωάρκεια, άφυμοιοϋσι τάς γυναίκας τοΐς 
παισί, ύποβάλλοντες αύτάς είς περιορισμούς

καί είς αυτούς τούς ίδίους άφορήτους· χορη- 
γοΰντες δμως νέα δικαιώματα τοΐς ένορίταις, 
λησμονοΰσιν έξ ολοκλήρου τάς γυναίκας.

Μεθ’ δλα ταΰτα άνεγνώρισαν εί; τάς 
συζύγους, τάς κατεχουσας γαίας ίδίας, τό 
δικαίωμα τοΰ ν’ άποτίωσι χρέη συνομολο- 
γηθέντα πρό τοΰ συνοικεσίου αύτών. Οί ά- 
ναγνώσται οίδασίν ισως δτι τω~ 1870 ό έπί 
τών ύπάνδρων γυναικών νόμος (The m a rr ied  
wom an's P ro p e r ty  Act) έπέτρεψεν είς τάς 
συζύγους κατέχειν, έν πλήρει δικαιώματι, 
δλα τά άποκΐηθέντα κτήματα διά τοΰ έργου 
των ή δι’ έτέρων περιστάσεων άπαλλάτ- 
τουσιν άρα τόν άνδρα τοΰ δικαιώματος τοΰ 
άποτίσαι τά χρέη άτινα συνωμολόγησεν ή 
γυνή πρό τοΰ συνοικεσίου, χωρίς δμως νά έ- 
πιφορτίσωσιν αύτά τη' γυναικί. Ήδη τό δι
καίωμα τής γυναικός άνεγνωρίσθη. Εΐπωμεν 
δέ μετά τοΰ μνηθέντος άρθρογράφου τοΰ 
W estm in ster R ev iew : « Βεβαίως, δι’ έκάστην 
«εύγενή ψυχήν, ή λέξις χα&ηχον Ιχει ση- 
«μασίαν ύψηλοτέραν τής λέξεως οιχαίωμο: 
«μόνον, τινά τών σπουδαιοτέρων καθηκόν- 
«των ούδόλως έκπληροΰνται άνευ τών όι- 
«χαιωμάτων, άτινα άνταποκρίνονται.

Τό περί ού δ λόγος άρθρον άξίζει τήν 
προσοχήν καί έπί άλλων είσέτι τίτλων, άλλά 
καί έπί τής μαρτυρουμένης ύπέρ τής ψήφου 
τών γυναικών συμπαθείας, έπί τούτου δέ καί 
μόνον έπασχοληθήσομαι. ΙΙεραιώ ούν τήν έ- 
πιστολήν μεταφράζων τήν έξης περίοδον:

«Μήπως δ υπό τών άνδρών κυβερνώμενος 
«κόσμος εΓναι πάροχος συγχαρητηρίων; Μή- 
«πως αί γυναίκες διστάσουσι πιστεΰσαι, δτι 
«μία συνεργασία , Ιστω καί έλαφρά, άπό 
«μέρους τούτων, μετά τοΰ ετέρου φύλου, 
«είς τά έθνικά συμβούλια, δέν θά ήδύνατο 
«καί ήδύνατ’άν είσέτι έκποδών ποιήσαι πλεΐ- 
«στα κακά;...» Λονδΐνον.

Δέχθητε κτλ.
H elene B lackburn  (γραμματεύς).

' ^  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ 
Ό Ιχοιν άνάγχην Διπλογραφίας εύ- 

μεθόδου, χαί διδασχαλίας με&οδιχωτά- 
της χαί βραχυχρονίου τών γλωσσών. 
‘Ελληνικής, Γαλλικής, καί Ιταλικής ά- 
ποτανί)ήτο) είς τήν Σύνταξιν τοΰ Δε- 
χεβάλου.

X n n u n c i u

Doritoii de a posseda in s tru c t  
methodica in forte scurt timp 
limbelor: Ellena, autica moderna, 
Romana, Francesa Italiana se se 
adresseze la Redactia Decebahilm.

Pentru studenfi de ambe sexe se 
afla instructor special de limba El
lena cu traduc^ia Romana sau Fran- 
:esa.

Θ. Α. Πασχίΰης.

INSCUNfARE 
Domna Marina Stefanescu, mo^a cu diplo

ma, se recomanda onorabilulul Public din Ca- 
pitala. Domiciliul seii vis-a -v is de Sf. Spyri- 
don-Podu BeyliL

Χάρτης κυανόλευκος, δεικνύων τά μέχρι Πυρηναίων, "Αλπεων, Καυκασιων, κλπ., δρια τής ’Αρ
χαίας ‘Ελλάδος, ώς καί τά ωραιότερα αγάλματα καί τους περιφήμους συγγραφείς άπεικονίζων πω
λείται έν τφ Διδακτηρίφ μου.
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