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των δύω Αγγλικών ναών ευρίσκο-
νται και δύο ναΐσκοι Καθολικοί και 
εις των Μεθοδιστών. Ζώσι δε οι 
άνθρωποι ενταύθα µεγαλοπρεπώς, 
και εις τούτο λαµβάνουσι τα µέσα 
από την καθηµερινώς αυξάνουσαν 
ευτυχίαν. Οι πολλοί ξένοι, οι οποί-
οι συρρέουσιν από τον παλαιόν κό-
σµον, συνεισφέρουν όχι ολίγον εις 
το να ζωοποιούσι τας ορχήσεις, τα 
κυνήγια, τας ιππηλασίας, τας εσπε-
ρινάς συναναστροφάς κλπ. Υπάρ-
χουν ήδη ενταύθα και δύω χρηµατι-
καί τράπεζαι, πολλά εργοστάσια και 
χειροποιΐαι, και ωραία ναυπηγεία, 
δια τα οποία φέρεται η ξυλική από 
την νέαν Σεηλανδίαν. Η ακµή της 
αποικίας φαίνεται ήδη εκ τούτου, 
ότι ετησίως εισάγονται Ευρωπαϊκαί 
πραγµατείαι 400,000 λιρών στέρ-
λιγγ. Μεταξύ τούτων ευρίσκονται 
βαµβάκινα και µάλλινα υφάσµατα, 
αργυρά σκεύη και λιθαργίλλινα, 
λωρία, λικόρια, αρώµατα, σαπώ-
νια ως και βούτυρον και τυρίον, 
και τελευταίον γυναίκες, αι οποίαι 
ζητούνται εκεί περισσότερον παρά 
εις ηµάς. Και µε την Καλκούταν δε 
και την Αµερικήν έχει ληψοδοσίαν 
η οργώσα εις την ακµήν νέα νότι-
ος Βαλισία. Από το ακρωτήριον της 
χρηστής ελπίδος έρχεται οίνος° η 
Βρασιλία φέρει τα προϊόντα της° 
η Κίνα ναγκίνια και µεταξωτά, τέϊ, 
πήλινα σκεύη κλπ. Και η εξαγωγή 
δε µαλλίων, γεννηµάτων, κρέατος, 
λίπους, δερµάτων αρχίζει να υπάγη 
επ’ άπειρον. Παρασιωπώµεν ότι τα 
καράβια, τα οποία αράζουν εδώ δι’ 
ανάπαυσιν και ζωοτροφίαν, εξο-
δεύουν πολύ πλήθος αργυρίου, το 
οποίον παραβλέπουν συνήθως οι 
πολιτειογράφοι, και όµως συντεί-
νει πολύ εις ωφέλειαν της χώρας. 

Προσέτι περιέχει η Συνδέη ανά-

µιγµα ανθρώπων, οποίον δεν ευ-
ρίσκεται ευκόλως εις άλλην πόλιν 
του κόσµου. Όχι µόνον Αγγλία, 
Ιρλανδία και Σκωτία φέρουν εδώ 
τους καταδίκους των αλλά και Γάλ-
λοι, Ιταλοί, παντοδαποί Γερµανοί 
υπό τύχης ενταύθα απορριπτόµε-
νοι ευρίσκουν εις την ωραίαν ταύ-
την χώραν τέχνας και ευτυχίαν. 
Φαίνονται ενταύθα Κινέσοι και 
Μαλάϊοι, Αφρικανοί και Οταχίτιοι, 
Ινδοί και Αµερικανοί, Βρασιλιάνοι 
και Ρώσοι. Ο ανθρωποφάγος εκ της 
Νέας Σεηλανδίας και ο πειρατής εκ 
του Ελληνικού αρχιπελάγους, τον 
οποίον εκαταδίκασεν εις εξορίαν το 
δικαστήριον της Μάλτας, συµπλη-
ρόνουσιν εντελώς την εικόνα των 
εθνών. (Ήτο ευφρόσυνον µετά δύω 
χιλιάδας ετών να αναγνώση τις ένα 
νέον Τάκιτον Νεολλανδόν και να 
περισσεύση όλας τα υποθέσεις, αι 
οποίαι γίνονται περί της αρχής των 
µεγάλων εθνών της Νεολλανδίας. 
Προσθήκη Βιµµέρου.)

Τα πέριξ της Συνδεής µας δείχνουν 
ωραία αγροκήπια, κατοικούµενα 
από τους ενδόξους πολίτας. ∆εν 
εµπορεί δε τις να αφήση τα περί-
χωρα της Συνδέης χωρίς να οµι-
λήσει περί της ΠΑΡΑΜΑΤΤΑΣ, 
ήτις µε όνοµα Ρόσε-Ιλλ εκτίσθη εις 
το κοµητάτον Κουµβερλάνδ παρά 
τον οµώνυµον λιµένα. Είναι πό-
λις µικρά αλλ’ επίσηµος δια τας 
µεγάλας χειροποιΐας των ρούχων. 
Έχει οίκον του κυβερνήτου, µεγάλη 
κρηνών αγοράν, σχολήν και κατά-
στηµα δι’ ανατροφήν και πολιτι-
σµόν των εγχωρίων και τελευταίον 
ωραίον αστεροσκοπείον, υπό του 
στρατηγού Βρισβάνη κτισµένον, το 
οποίον παρεδόθη εις τον περίφη-
µον αστρονόµον Ρούµκερ.




