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«Φημ'ι πάντων άνηητότατα τά ν ΰ ν έν  τοΐς παρ' ήμΐν τόποις γίγνεσθαι, το μ η ................έπιτηδεύειν άνδρας γυναΐςί τ α ύ τ ά ...................ώς δε7 παιδείας τε χαι τών άλλων 8,τι μαλιατα
χοινωνείν το θηλον γένος ήμΐν τω τών Μψρένων γένει». Πλατ. Περί Γυναικών ’Αγωγής.  ̂ ^

« [Ιατρός τε καί Μητρος χαί τών άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν έστιν η Πατρ'ις καί σεμ,νότερον κο άγιώτερον... καί σεβεσΟαι δει καί μάλλον ύπεικειν καί θωπεΰειν Πατριοα χαλί-αινουσαν η πατέρα.

Ιίρύς τους Κ.Κ. Iwdpo/νητάς.
Ένώ ένοσηλευόμην έπί κλίνης ο

δύνης, αύτάδελφος περι πόθητος έξε- 
ψύχησεν είς τάς άγκάλας μου άπροσδο- 
κήτως, κατόπιν νοσήματος κεραυνο
βόλου χαΐ απίστευτου. Έκφράζων ουν 
τήν ευγνωμοσύνην μου πάσιν, ίατροΐς 
χαΐ έμπόροις, δσοι ηθικώς καί ύλικώς 
συνέδραμόν μοι έπί ταύτη τη νέα 
συμφορά μου, ειδοποιώ δτι ή έξα- 
μηνία τοΰ ,,Δεκεβάλου» τελειόνει είς 
τόν 26-ον αριθμόν.

Ό ‘Υπεύθυνος Συντάκτης θ . Α. Π·

—  ‘Η ‘Ελληνιχή Εκκλησία έκτή- 
σατο ήδη [ερέα εύπαίδευτον τόν Α ί- 
δέσιμον κ. Παναγιώτην Φιαμπόλην Ίθα- 
κήσων, χάρις τώ  φιλοχρίστω Κ. Λ. 
Καλενδέρογλου.

Τή 208-βρ ίου ή άςιότιμος οικογένεια
Κοντομιχάλ» έώρτασε τήν μνήμην
τοϋ ‘Α γίου Γερασίμου συν αρτοκλασία·
τ$ δέ 2 6  τοΰ αυτοΰ δ άξιότ. Κ. Σαβ-
βάκης Παπαδόπουλος έιόρτασε τόν Μ.
Μ. Δημήτριον, προσκαλεσάμενος τόν
πεπαιδευμένον Φιλέλληνα ‘Ιεράρχην
Νεόφυτον Εδέσσης Σχρίμπαν, δςτις
έπαύ·»άν= 3iah  : 9ίΥ ·5*'· ·’ ' *,·
είς Ανατολήν καί τούς ‘Αγίου? 1 οπούς
δδοιπορίας αύτοΰ.

— ‘Η νόσος αγχόνη ήρπασε'* άπό 
τοΰ μητοικοΰ φ εΰ ! χολπου τον αρε- 
τοστόλιστον μικρόν μαθητήν μας Νϊχον 
ΟΙχονομίδψ τήν 22  8-βρίου, άφήσαντα 
μέγα κενόν. ΤΏδε.

ELLADA
Camera nu §’a verificat inque deputafia; 

de aqueea nic! uii noutate seriosa in privinfa 
politicel cabinetulul actuale, quare tinde a 
schimba Charta Magna a edificiului national, 
dupre scirile diplomatice prospete quea que 
produse demissia a duo», trel Ministri patriot».

— Studenji U n iv e rs ity  Atheniane all re- 
clamat prin u& noua Proclamatie, formarea 
vechel phalange macedoniane; rectoratul ins$ 
g&si cu cale a Ί mal purta cu promissiunl 
ρέη& la constituirea ?i inceperea Lucrarilor 
Camerel. Aquesta questiune facu sS ca^a Mi
nisterul Deligeorge, ?i prin urmare suntem

FEU LLETO N___

mai mult de quat siguri qu6 se va resolva 
quat mai curend; un nofl organ sub numele de 
«Phalangx» se va redacta spre aquest scop.

— Juridicfiunea Consularia in Egypt, du
pre cum spuneam chiar in ua Conferinfa a 
nostra, s’a desfiinfat de ua quam data intr’un 
mod provisoriu; de aqueea §i Agentul diplo
matic al Greciei in loc se se intorca de a 
drept din Europa in Alexandria fu chiemat 
in Athena pentru a lua noue instrucfiuni a- 
supra aqueste! noue ordine de lucruri in fera 
lu! Ham,

No! am scris de multe or! in «D ecebalul» 
No. §i que bine ar fi a se desfiinfa §i aiquea 
ua asemenea Jurisdicfiune, ma! cu sema quffnd 
justitia in Romania se exercita a?a de bine 
qua §i in Europa de quatre mandatarii a- 
queste! NafiunI renascende. S’a intemplat ma! 
cu sem& ua polemica intre organul nostru §i 
un alt organ patriotic philoroman, quare a 
numerat multe nedrepta{I adique comise de 
quatre Curdle Jud ic iare ; din partea nostra 
ins8 suntem datori a expriine ua deplina sa- 
tisfacfiune §i mulfumire Judecatorilor Roman!, 
pentru qu6 cu occasiunea unu! Proces, jude- 
cat aqui in fera, ne am convins que se afla 
mulf! sacerdof! a! Themide!, quari i§! cunosc 
datoria lor sacra §i inalta lor missiune qua
tre nisce strein! que au avut recurs nu la 
Protec|iunea lor nationals qui la Protecfiunea 
{ere! osp italierl
clara chiar ma! de una^i in Gurtea Appela- 
tiva din Foc§an!, strigand tare in Pretoriul 
Curfi! «Se tra ia sca  Ju s t if ia  RomunieU  §i es- 
primend dorinfa de desfiin|area une! jurisdic- 
fiun! que nu ’§! ma! are loc de demult.

— Mare sensafiune f^cu in Grecia omori- 
rile demne de evul me^iu ale Turcilor contra 
Bravilor Muntenegren!; atat din causa aque
sta quat §i din causa questiune! de indigenat 
Grecia a comandat, noue arme §i reparafia na- 
velor cuirassate in Europa. p iaru l «M ellon» 
se pronun|a direct pentru rechiemarea Am- 
bassadorulu! Ellin din Constantinopole. Aque
sta agitare s’a ma! marit, quand s’a aflat quS 
in insula Cliypvos un Judecator turc a luat in ris 
religiunea C hristiana, batjocoren:l ch’.ar Santa 
Cruce a Dumne^eulu! lisus in Tribunal.

_  Se institue in tota Ellada Comitete ar- 
heologice pentru odorele prefiose a le anti- 
quita|i!, que se descopera pe aquel sol sacru 
spre imbogafirea Museulu! national din ca
pitals.

REFLEX1UNI
ASUPRA POETULUI DANTE,

ASUPRA ΡΟΕΜΕΪSALE
(R ifless ion i SulV A ligh ier i e i l  su a  P oem a). 

Con/erinta d e D -siora  Athenaida-Zaira-Pieromaldi 
D irectr ita  C om ite tu lu i C osm ico -um an ita r e te , e tc .

D ed ica ta  D -n ei C gn tess e i Zoe N. Rossetti r e p r e -  
s en ta n ta  C om ite tu lu i e tc .  e tc . e tc . 'Jin e)

A queia  que stud ia^a ^i in^ellege d iv ina 
Poem a p6te iubi cu am 6re quea que voiesce 
Dumne^eil §i Patr ia . Q u ad  Dante a fost an- 
ta iu l ξϊ quel mat mare mi^cator a l un ire i 51 
al tnv iere ! Ita i ie i .  El a p rega t i t  spiritu l 
politic, prin sunetele armoni6se insufland 
In mintea §i ac im ele  conceta|enilcr sg! a- 
m oru l vill a l  patr ie !  §i dorin^a concordiei 
na^ionale, in quare <̂ ice Snsu§!, « qua se se 
mal intorca Italia la vechea el marireU  

Divina drama a lu i Dante A ligh ier i, unui 
din que le  d’ antaiQ personnage a le R e- 
pab lice ! , descrie v iag iu l fantastic In aquele 
tre ! locuin^e ale sufletelor dupe m0rte.*)

*V Dante admite trel locuin|e ale viefe! fiit0re 
qua si Ecclesifi Apus6na, pe q u «  timp noT $1 Ecclesia 
Res&ritulul Ecumenica pr.imim doufi: B eau  ψ  la a u , 
P u rg a to r iu l nostru este lumea aqista que o petrecem 
cu snferinte. " ·

In aquest viagiO el se ’nal{S condus de 
Beatr icea sa, pan& la quea mat Inalta re- 
g iune a ceru lu ! contemplend essen^a Divina 
in etherul empyreii.

MulJI Italient 51 strein! incercara  a mic^o- 
ra  g loria  lut Dante, demonstrand qug el s’a 
adapat din lacurl Scandinare 51 din credin^e 
populare a le (ere! sale, saQ din a le India- 
nilor §i Musulmanilor 51 nu din primi poeji 
Greet ?i Latinf, descriind regate le  nevS^ute. 
D ira  ddqug fabula lu l OrfeQ 51 pogortrea lul 
Ulysse lu! Aenea in infern, descrise la  an
t i c ! ,  sunt combinate de ua asemenea id e e ,  
ddque in tirapi lu! nimenea nu se insinua in 
masa poporulul, fara ua petrecere in iadu or 
in curaptoritt, sad de u l  apparijiune cerdsca; 
d iq u e  Eccles i i le , dupe usurl, t§T expungft in 
acpun! rnysterele religiune! c a to l ic e , deque 
contimpurani se ! 5' insu^l maestrul lui Bru- 
netto Lat in i— a& scris un viagitl la trel Re- 
gatur! u lt ra lum esd , presupunend qua coudu- 
catore pe OvidiO, cum §i Ginguenfe nu s’a sfiit 
a ςΐίοε quS §’a luat pe Dante 51 a copiat for
ma—  $i que mai <lic ? . . .  Nu este opera Ge- 
niala de a ina l ja  in gradul de E pop ea  quea 
que avea quea mal aesthetica popularitatef. . . 
§ ’apo! nu este descrierea Infernulul, a Pur- 
gatorulul 51 a Parad isu lu !, quare intyparesce

// Ευρωπαιχΐ] Κοινωνία χαι ή  πολιτιχή.

Ή δψις τοΰ πολιτικού κόσμου ήλ- 
Λςεν, ή πορεία τών καιρών δλως με- 
Εβλήθη, τά μεγάλα συμβάντα διαδέ
χονται άλληλα δίκην άτμοΰ καί πα- 
ίάγουσι συνεπείας βαρείας, γενικάς καί 
ίπείρους, ών οί προηγούμενοι καιροί 
ίπανίοκ εσχον παραδείγματα. Δύο Κρά
τη έδημιουργή&ησαν κατ’ αύτόν τόν 
ϊίώνα καί έςέλιπον τό μεγαλείτερον 
1>ψ ήλιον, τό Άγγλιχόν κράτος, δεκά
κις μεΐζον τών τοΰ Α ! Ναπολέοντος 
καί τοΰ Μ. ’ Αλεξάνδρου , ισταται ορΒιον.
. Ό Α ! Ναπολέων άπήντησε μαχό- 
μενος κατ’ Εύρώπης χρυσόν αγγλικόν 
άποκτη&έντα δυνάμει τής αγγλικής βιο
μηχανίας. ΤΗτο πόλεμος μέχρι θανάτου 
μεταςύ στρατώνος καί μηχανής. ‘Η μη
χανή ένίκησεν, ό στρατών έν ι/ήθη είς 
Βατερλώ-Αλλ’ ή πρεσβΰτις ’Αγγλία έ
πεσε καί αύτή· συνετάφη έν τή βιομη
χανία. Είς τρία τέταρτα εκατονταετη
ρίδας μετεβλή&η δλοσχ-ερώς ή χιόρα

τάς ακμαίας της ποτέ δυνάμεις, μ=· τούς 
αστούς καί τούς εύγενεΐς άγρότας της· 
ή κλάσις τών αγρονόμων vnctuycrs, η 
ισχύς ποτε κ α ί  τό καύχημα τοΰ τόπου, 
τό stout yeomen οί εύποροι άγροτικοί 
άνδρες, έςέλιπον πάντα. ‘Ώς έν τ ή ’Η- 
πείρω, ή δουλεία τής μηχανής ο̂ ς καί 
ή τοΰ στρατώνος αντεκατεστη οια τής 
γεωργίας. ‘Η σύγχρονος Α γγλία  έστίν 
εύρύ τι πανδοχεΐον receptacle, είς ού 
τά μιάσματα συνεσωρεύθησαν ή ου- 
στυχής τώ ν βιομηχάνων πλη&ύς. Ή 
βιομηχανία κατεσθίει τούς ανθρώπους. 
‘Η πλουτοκρατία άντικαθίστησι τήν ά- 
ριστοχρατίαν, ταπεινουμενην δσημεραι. 
‘Η γή τής ’Αγγλίας είναι είς τήν ε
ξουσίαν τριών ή τεσσάρων δωδεκάδων

in Divina Poesie ua fysionomia originala , un 
caracter de novajiune, que o distinge dintre 
t6te poemele antice 51 modeme, qui adiinca 
moralitate a subiectulu!, pictura a moravu- 
rilor, censura aspra §i tnsuflejita a deprava- 
rit timpulu! sed, mustrarile viue ?i piquante 
contra o r !-quaru ! abus de autoritate , lndem- 
nSrile patriotice contra discordiilor c iv ile ; in 
tr’un cuv6nt —  ardinta 51 fer ic ita  idee de a 
teferi totul la  istoria secolu lu l seU, $i de a 
se servi de pictura lumel ceresc! spre a gasi 
esemple 51 a lovi reutatea aquesteia.

Omeni! se mi§ca de simjiminte viue §i tha- 
lasOse 51 i l  place se se reilete anima lor, si- 
linjele lor, ta  pictura semenilor lor— ^ice un 
anonym —  quare a scris a$a de bine asupra 
ce leb r it l j i lo r  Parnassulu! nostru— fiind ua ne
cessitate pentru poetul ep ic  de a tnsufleji 
quadiele sale cu focul passiunelor 51 interes- 
selor -morale, agitatOre animelor §i firelor u- 
mane tntr'ua mi?care continue. To{! coropui- 
tori poemelor ad incercat se c o m p r im e  resor- 
tul aquestui interes, aniraa Epice! 51 a Dra- 
matice!; tot! o ad incercat intr’un period dat 
din analele lu .n esd  §i quea ma! mare paite 
dintr’an?! cretfura se o gasiasca in  passiunele 
resboinice, in atacul §i apgrarea imperiilor, 
in faptele s lngerivore ale unu! eroO biruitor;

οικογενειών. ‘Η ιδιοκτησία τοΰ δουκός 
Κλεβελάνδ κατέχει μ^κος επτά λευγώ ν  
6 μαρκήσιος Βρεδαλβάνης όδοιπορεϊ ή- 
μέραν δλόκληρον είς τά κτήματά του, 
διανύων τριακονταπέντε λεύγας (po^te) 
π ε ρ ί π α τ ο ν  έπί τής ιδιοκτησίας· του 
μέχρι τής θαλάσσης* ί  δούς Σουθερ- 
λάνδ χέκτηται τήν δμώνυμον κομητείαν 
του, έκτεινομένην άπό τής θαλάσσης 
τοΰ βορρά μέχρι τοΰ ’Ατλαντικού· ό 
δούς Δεβονσφ κέκτηται μεταξύ πλεί- 
στο^ν εθνικών κλήσεων (domaines) έν- 
νενήκοντα εξ χιλιάδας πλέθρα (acres) 
εις μόνην τοΰ Δερβύ τήν κομητείαν  
ό δούξ ‘Ρισχμόνδ εχει τεσσαράκοντα χ ι
λιάδας στρεμμάτων είς Γκούδβοδ καί 
τριακοσίας χιλιάδας πέριξ τοΰ φρουρίου 
Γορδόν. Έν Λονδίνω ό δούξ Βέδφορδ 
κατέχει πλείστας μυριάδας οίκων, τά  
δέ πλούσια γήπεδα τοΰ Βέστ-Ένδ ά- 
νήκουσι σχεδόν άπαντα τω  δουκί Βεστ- 
μίνστερ. ‘Η’Αγγλί’α βρίθει χρυσίου πά- 
σχουσα λειψανδρίαν.

« I f  -sb'i TT.rp -nαυτής οαπαναιπρος προμήθειαν πλουτ», 
δ κωφός ούτός πόλεμος είς δν παρα- 
δίδονται αί διάφοροι κλάσεις, καί δ α
γών, δ βραδύς μέν πλήν καταστρεπ
τικός, δ μεταξύ τών μελών μιάς καί 
τής αύτής κλάσεως, μιάς καί τής αύ
τής οίκογενείας, έπαπειλοΰσι τό έθνος 
κρίσιν σοβαράν, άναπόφευκτον.

‘Η κατάστασίς της δμοιάζει πλοίω, 
ένθα οί έπιβάται διήρηνται είς δύο· 
οί μεν πολυάριθμοι, πειναλέοι καί έ
τοιμοι είς καταβροχθισμόν, οί δέ ευά
ριθμοι εύπορώτατοι είς οδοιπορικά· άμ- 
φότεροι παρατεταγμένοι ώς είς πόλεμον 
μεταςύ τής στενωπής διόδου τοΰ πλοίου, 
τής χωριζούσης τούτους, καί άπό στιγ
μής είς στιγμήν περιμενεται συμπλοκή

Dante a apucat un drum mult d ifer it dara 
ma! sigur.

El a re inv ie ju it  in  lumea q u e a - l ’a lta isto
ria aquesteia §i in deoseb a contimpurani- 
lor se!. In viag iu l sed fantastic, pe fie-quare 
pas mifcator el urtnSresce pretntindenea na- 
{iunea sa, Toscana sa, Patr ia  s i ,  pe perse
cutor! se!, pre quet mar!, pre que ! nemernic!; 
nevoiele , r i t a c ir i l e  51 delicte le  timpulu! sed.

El deschide cu aq u is ta  poema quea  ma! 
vastS, ra rr ien l la  fantasia  fi la  s iint'mentu, 5' 
tnfaci?and tot-d 'auna noue scene de gr0za 51 
de duo^ie, tablour! polit ice ξί in te m p l i r !  do- 
mestice, caractere de ua energia ta re  51 a- 
necdote cu totul extraordinarie , te face a 
p linge, a tremura, a te in g ro ^ i . . .  i}i 6re nu 
este aqugsta g i u s t o  quare da opulu ! sed g r a 
dul unu! capo de arta, de arta  aquea quare 
insufld §i conduce pana l i t teratu lu !, penelul 
pictorulul 51 scalpelu l urma?ilor lui Fidias?

L a  intrarea in  locuinja durere! etem e el 
intalnesce umbrele quelor inreuta^T , nepa- 
sator! fi ticalof!, quar i ad trait fara infamie 
5i farX laud3— geniur! neharnicl, numite in- 
je lep j l  de etate, quari cunosc un ica  virtute 
aquea sleita modera^une quare ’ !  desminte 
de a fi viu!. Cu ua f6rte mica asprime s’aii 
pedepsit aqueia  a le quarora culpe rgman in



τών πειναλέων προς τούς εύρωτιώντας.
Έςετάσωμεν καί νοήσωμεν τόν αίώνα 

έν συνόλω. Τρεις δραματουργοί μά
χονται έπί σκηνής: «δ Βιομηχανισμός, 
δ Κοινωνισμός, δ Στρατιοπισμός» ‘Η 
φρίκη τοΰ Βαβεόφ Ιφερε τήν Γαλλίαν 
εις Αυτοκρατορίαν, ή δέ ςένη πολιτική, 
ή κΰσμοπολιτική, τοΰ Γ ! Ναπολέοντος 
έδημιουργησε τήν Πρωσσίαν τοΰ Β ίσ
μαρκ. Ό βιομηχανισμός παρήγαγε τόν 
νεώτερον στρατιωτισμόν κατεσκεόασε 
τήν πολεμικήν μηχανήν, ακουσίους αύ
τοΰ, έπειδή δ βιομηχανισμός φύσει άν- 
τίκειται τώ  στρατιωτισμω. Ά λ λ ’ ό α
ληθής έχθρός, δ ισχυρός καί θανάσι
μος έχθρός τοΰ στρατιωτισμοΰ, έστιν 
δ κοινωνισμός, δςτις έν τή οικονομία 
τής νεωτέρας ιστορίας, φαίνεται άν- 
τιστα&μίζων καί συγκρατών τ ψ  έτέρω. 
Bom mixta malis. ’Ά/λως, οί τρεις 
οΰτοι μεγάλοι δραματουργοί είσιν αδιάλ
λακτοι* δύναταί τις δμως γνωμοδοτήσαι 
άπό τοΰδε, δτι είς ούδένα τούτων α
νήκει τό μέλλον, ουτε είς1 τόν κοινω- 
νισμόν, δν εύνοοΰσιν αί πρόοδοι τής 
άρχήζ τής ίσότητος, ούτε είς τούς έ- 
τέρους δύο. Τό πρόβλημα τής εποχής 
ήμών δέν είναι πολιτικόν , άλλά κοι
νω νικόν δέν πρόκειται πλέον ώς άλ
λοτε τοΰ γνωρίσαι, πώς αί δυνάμεις, 
άλλά πώς αί περιουσίαι (τύχαι) δια- 
νεμηθήσόνται είς τάς νεωτέρας κοι
νωνίας. Έκθαμβοΰνται ένώπιον τοΰ 
στρατιωτισμοΰ, κροτοΰσιν έναντι τής
έπιτυγίας αύτοΰ. ‘Η άπότομος είς τήν 
Μ τρ ψ  εΐοποζ ένος ^ενΰίττερκτσοργσυ-
θαμβοΐ τούς θεατάς, νήπια άλλως, άν- 
θρωπίσκοι μέτριοι. Οιον θαυμαστόν θεά- 
μα! οια μεταλλαγή έπόψεως μεγαλο
πρεπής! ο?α άπλοποίησις θεατρική! Τό 
Ίαφέθειον γένος δέν καταλογίζεται πλέον 
έν τής ζώσι. Η κατάπληςις τής 18  
τοΰ Brumaire, ήτον δ στρατηγός Βο- 
ναπάρτης, σήμερον εΓναι ό στρατηγός 
Μόλτκε* τότε δ πρώτος 'Ύπατος, ήδη 
ό πριγκιψ Βίσμαρκ. Δίς κατά τοΰτον 
τόν αίώνα έζήτησαν δπως ποτ’ άν ή 
θαύμα- προσεκύνησαν τοΰτο!

•Η ιστορία έξήγησεν δλως καί λίαν 
άπλώςτήν πρώτην Αύτοκρατορίαν. Δέν 
ήτον ό λοχαγός, άλλ’ δ πολιτικός δςτις 
έπήνεγκε τήν πτώσίν της* διότι δ τοΰ 
Κράτους άνήρ ήτο κατώτερος τοΰ στρα-

persOnS 51 quea mai mare raanie a ceru lu l
supftra pre ingiuratori a l tu ia ..............  Astfel In
al doilea regat ift cura(3 pecatele prin pe- 
depse potnvite cu vetamarea qae  pricinuirS 
in societate, 51 nucnat la  aquesta theraa so 
c ia ls  se refera questiunele qnare in aquea 
trecere i f i  propune 51 disputa eminentul Poet.

El d’a pururea mare, d’ a pururea legat sieft 
vivifica P oem a, resp^ndind aquel interes ar- 
dir.te; ap leca t  de la intimele raporturt de 
P atr ia ,  de napa, de faptele indiv iduate fi 
contirapurane fl a lte le  cu scop de a rede- 
scepta atten jiunea lectoiu lut , us£nd de pu- 
tintele fi nelndoitu l bold a l  an imei 51 are- 
t in d  din timp in timp intre duiofi locuitori 
a t  iazerulut, nisce fiir {e nefericite quare  avura 
0re quare  virtute pe pament, quS d6ra et ar 
fi voit a iubi fi que et vgd cu un simf de 
pietate 51 gr6za de a fi prada supplic iuri lor 
giustij ie i eterne.

Unu din aqueste passagiuri escelente ne 
offera cint&torul nostru, qu&nd gU se s c e  pe 
Forinata di Uberti in mare cimitiriQ de mor- 
minte Infocate, uade se chinuesc culpabil i  
pentru eresiile  lor.

El descrie cumpetul seii militar, nepasarea 
lu l ;  indignarea sa pentru quS n’ati usat fi de 
alte m ijl0ce de forta spre a  l i i themeia feri-

τηγοΰ, ώ ς  έπ ίσ η ς  ήτο καί άσδενε 
στέρα ή μερίς τή ς δευτέρας Αύτοκρατο 
ρίας* Ταύτό συμβήσετα ι καί π ερ ί τώ ι 
Μ όλτκε καί Βίσμαρκ. Θέλομεν ίδεΐν δτ 
ούδέν μέγα ά λη θώ ς ύπήρχεν είς τό 
πρόσω πα τα ΰτα  έκτός τή ς τύχ η ς  κα 
τή ς έπ ιτυχ ία ς  τ ω ν . Τό πολεμικόν πνεΰμο 
κατέχει τούς π ά ντα ς  σήμερον* δ στρα- 

τιω τισμός τή ς Γερμανίας έμπο ιεΐ ταύτη  
τή  στιγμή  τή ν  φρ ίκην καί φδόνον τ ώ ν  
άλλω ν Δ υνάμ εω ν. Καλώς ποιοΰσιν ε- 
ξο π λ ιζό μ ενα ι, π λή ν  εστω σαν βέβαιαι 
δτι δ στρατιω τισμός δέν θά  η να ι «δ 
τελευτα ίος μοχλός» τώ ν  μελλουσών τής 
Ε ύρώ πης τυ χ ώ ν . Κ αταναλω θήσετα ι 6; 
ίδιος- «ή  ώρα φθάσει καθ’ ή ν  ά να γ - i  
κασθήσετα ι ινα  σταθή  ένώ π ιο ν  τής έν -  
δείας καί τή ς  ά π ελπ ισ ία ς  τώ ν  λα ώ ν ή 
ένώ π ιο ν  νεώ ν  έπ α να σ τά σ εω ν .»  Ιό μέλ
λον ή μ ώ ν  δέν ε ίνα ι οΰτε καθαρώς βιο
μηχανικόν καί ούχ ήττον ούτε στρα
τ ιω τικό ν καί κατακτητικόν* έγκειτα ι έν 
τή  Ή θικ?; καί διανοητική μόνον τάξει. 
("Ας ά τεν ίσ η  προσεκτικώ ς είς ταΰτ 
δ ‘ Ε λληνισμός.) «Δ ιπ λ . Μ νή μ ω ν.»

Αογίδριον συντεθέν ύπδ τοΰ Κ. Άδάμ Κ. 
Άν. καί έκφωνηθέν έπί τή  κηδεία τοΰ «Νι
κολάου ’Αθανασίου Πασχίδου» ύπδ Ί . Κα- 
ζάζη έν τω ναψ τοΰ Προφήτου Ήλιου.

«Κρείσσων θάνατος ύπέρ ζωήν πικράν, 
ή άρ(5ωστημα εμμονον.» «Σοφ. Σειράχ.»

ΓΙρίν άπαγγελθή" το προχείρως καί μετά 
συνοχής θλίψεως διά τδ άωρον καί αίφνίδιον
τοΰ θανάτου τοΰ άςιοδακρύτου Νικολάου συν- 
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άκροατήριον νά μοι έπιτρέψη νά είπω %  se foc , 0&„ς άοελφό;

\ ·*■ ν  ■> *· > /Τ i }· . .    . ,

ψιν άμόθητον, δ δέ άδελφός Νικόλαος, δν 
Ιχομεν υπ’ δψιν άπνουν, βαρέως cplpwv την 
διττήν ταύτην θλίψιν άπελπιζει καί ^ίπ- 
τεται καλπαστικώς πρδς τδ άλγος. Τδ άλνος, 
fj μερις αυτη τών ευαίσθητων καροιών, οεν 
έφείσθη καί τοϋ Νικολάου. Έκτοτε πάλη 
ηθική, διηνεκής άνεπαισθήτώς καί δσημέραι 
συνέτεμνε τάς ήμέρας τοΰ βίου τοΰ άτυχου 
τούτου νέου, άπαραμυθήτου, άπεγνωσμένου 
Νέος, μδλις διανύσας τδ 27-ον Ιτος τής ή- 
λικίας τουί καί φέρων έπί τοΰ μετώπου του 
ύπερηφάνως τρισκαιδεκατον στέφανον άνθέων 
πικρών σπουδής έπιμελους είς τε τήν Ζω- 
σιμαίαν Σχολήν τής γενετείρας Πατρίδος του 
καί ϊίς  τήν ‘Ριζάρειον καί Πανεπιστημιακήν 
τών ’Αθηνών. Ήτον άδύνατον νά ίαθη' έν- 
τελώς άφ’ ής στιγμής ήσθένησεν, ώς γινω- 
σκουσιν οί άναγνώσαντες τδν «Δεκέβαλον» 
τοΰ πάσχοντος ΙΙασχίδου αύταοέλφου του.

Καί έντούτοις δ νέος ουτος έν μέν ταΓς 
Άθήναις συνετάζατο πλεΤστα δσα εργα, λδ- 
γους τε καί συγγραφάς ανεκδότους, θαυμα- 
ζομένας ύπδ τών συμμαθητών του καί τών 
τελείοφοίτων τοΰ Πανεπιστημείου. Ένταΰθα 
δέ έκδιδά-ας μέχρι τοΰ ναυαγίου τοΰ ‘Ελλη
νικοί Διδακτηρίου ώς υποδιευθυντής, μετέ
φραζε μόνον καί άντέγραφε. Τά εργα αύτοΰ 
σώζονται καί μαρτυροΰσι τρανώς δτι έν τη~ 
καρδία του ^παλλεν αίσθημα υψιπετές καί 
ευφάνταστον, άγνδς πατριωτισμδς 8ν έθή- 
λασεν ώς γνήσιος "Ελλην άπο τους μαστούς 
Μητρδς Πελασγίδος καί ΙΙατρδς Θισσβλοΰ, 
δστις ύπηρέτησεν ύπδ τάς σημαίας τοΰ ά- 
νικήτου Γ. Καραϊσκάκη, άφήσας τοΰτον τδτε 
μόνον, δπότε στίφη άλβανότουρκα εισελασαντα 
είς Κανάλια ήρπασαν τήν ύπέρ Πατρίδος 
μάρτυρα αυταδέλφην του Ζωην, και άο^λ- 
φιδήν αύτοΰ Βασιλικήν, 9ς μεταβας δ ίοιος 
μέχρι τοΰ κέντρου τής ’Αλβανίας έςηγόρασε, 

( καί τότε είς ’Ιωάννινα άποκαταστας συνε-

Ίδού δθεν ήμεΐς σήμερον, φίλοι κα> συμ- 
πατριώται, συμμέτοχοι τής συμφοράς τοΰ 
φίλου Θ. Α. Πασχίδου, προπέμπομεν το λεί- 
ψανον, οπερ είς τέφρα καί δστα έσχληκδτα με
ταποιείται- πλήν άτενίσατε καί τήν γελόεσσαν 
γαλήνην, ήτις δεικνύει τδ πετάσαν είς τδν 
άφθαρτον κόσμον ήσύχως πνεΰμα, το χατ’ 
εικόνα Θεοΰ ποιηθέν. Τήν γαλήνην ταύτην 
ματαίως ζητεί τις έν τφ  φθαρτφ κόσμω.

Γη φιλόςενος τής ‘Ρωμανίας! καθώς έ- 
δέχθης μέχρι τοΰδε μυριάδας δούλων τε καί 
έλευθέρων ‘Ελλήνων είς τά μητρικά σου 
στέρνα, δέχθητι καί τόν Νικόλαον ’Αθανα
σίου Πασχίδην, δςτις πενθών έςελέςατο τήν 
γήν ταύτην ήν άγάπα πολύ, καί τοι λίαν 
άςενον πρδς τδν αύτάδελφόντου δειχθεΐσαν, 
κατόπιν τοιούτων τρομερών θυσιών καί δο
κιμασιών, δι’ άς κατήντησεν ώς έπαιτών.

Δεύτε λοιπδν δώμεν τδν ύστατον άσπα- 
σμδν καί συγχωρήσωμεν αύτδν δπως καί 
ήμεΓς τύχωμεν τής άφέσεως άπδ τοΰ Ούρα- 
νίου Πατρδς ήμών !_______________

δέν εΓμαι ούτε ές έπαγγέλματος ‘Ιεροκήρυς, 
ούτε Ικτακίός τις λόγιος- είμαι άπλοΰς πο
λίτης καί φίλος στενδς τοΰ Κ. Θ. Πασχίδου.

Πρδ δέκα δκτώ έτών διατελεΐ ώδε δ φίλος 
θωμάς Α. Ιΐασχίδης Ίωαννίτης, καλλιεργήσας 
άτυχώς τάς άνυποδήτους δι’ αύτδν πλήν 
χρυσοπέζας διά πολλούς έτέρους Μούσας, δ
πότε πέρυσι κατά προτροπήν του, αύταδέλ- 
φη φιλόστοργος μετά μελίφρονος φοιτητοΰ 
’Ακαδημαϊκού κατηυθύνοντο είς Βουκουρέ- 
στιον. ’Αμφότεροι είχον έγκαταλείψει τήν πα- 
τρωαν χώραν καί ήρχοντο οίμοι. δπως συμ- 
μερισθώσι τά δεινά τοϋ τότε ώς καί ήδη δει- 
νώς πάσχοντος άδελφοΰ των, βαλσαμιί>3ωσι 
δέ, είδυνατδν, τήν τρωθεΐσαν, καί ραγισθεί- 
σαν καρδίαν του. Πλήν φεΰ! ή μέν άδελφή 
μεθ’ έπτά, δκτώ Ημέρας τεινάςασα τδ σαρ- 
κίον, ώστις ορνις καλλικέλαδος τάς πτέρυ
γάς της, έπέτασεν είς ούρανδν, άφεΓσα θλί-

cirea ^ r r e l  sale; tn fine sympath ia  de u i  S -  
nima mare, pentru quS a scapat de la quel 
ingra ji fi a conservat Floreoja , qua  que l  mat 
frumos rronument al patriotismulut fi al vir- 
tu^ei sale ; quaci de fi se afla in cruda tn- 
prejurare de a  face resbel contra Jerrel lul 
ingrate, e l . i f i  resbuna generos prin a o scapa 
fi a muri depiirte de s inul el.

Dup6 aquesta Dante i^aresce umbra lut 
C av a lc an t i ; Cavalcanti cum i l  vede i i  quere 
§tiin$a despre fiu l seo, fi Dante intar^liind 
de a l  raspunde, el cuprin^tndu-se de ua 
pres im pre trista qua ar fi m urit  fiul sed, 
mbre el, mult m al sim{itor de mortea 
fiulul seQ de q u i t  de torture le  quele mai 
strafnice que sufferia in  infernti. Tabloti su- 
blim fi tot de ua data  pathetic ! descris cu 
ua ard6re fi ua eminen|a fara de asem anaie  
quare ’|ϊ japefce  m irarea  pentru tragica 
noutate a subiectului. Ast-felii i Dante ur- 
τηέζά. a presenta ne incetat privel iscile  quele 
mai teribile, ic<5nele que le  mai fantastice, 
passiunile quele mai puternice, u& miscare 
con tinu i fi progressiva, ua  nemarginire de 
plan, ua o r ig inalitate  de inventiune, de ma- 
chiua{iune, de interes viu. El ail lasat de 
u i  parte descrier ile  geografice, stahii le, Ar- 
piile, Cen tau i i i ,  F ur i i le  fi a d t e  alte genurl

Τή Ικτη δκτωβρίου άπεδήμησε, τή δ· 
Ιογδόη έκηδεύθη είς τδν ναδν Βουκουρεστίου 

αF oi§ ori” δ περιπόθητος μοι
Μ Κ Ο \Α Ο - ΛΗΛΝΑ-ΙΟΪ ΙΙΛ—ΧΙΛΙΙ-

’Ατυχές Νικόλαεΐ('ΐ') Καί δύο ήμέρας προ 
τοΰ θανάτου σου ύπηγόρευες έπιστολάς καί 
σύνταςιν είς τινα τών συμπολιτών σοι, καί 
πνέων τά λοίσθια Ιγραφες διά κρητίδος έπί 
τού μαύρου άβακος τοΰ Διδακτηρίου «Ζήτω 
ή ΙΙατρίς!»

‘Ο γράψας τήν ρήτραν σοφδς «Σκιχς δ-
ναρ άνθρωπος» διετύπωσεν άκριβώς καί λα- 
κωνικώς τδ πολυπενθες καί πολύτΑαν τοΰ 
ανθρωπίνου βίου- δ δέ χαράςας τδ «Κρείσ
σων θάνατος ύπέρ ζωήν πικράν ή άρρώστημα 
εμμονον» άθάνατος Σειράχ απεικόνισε πισ- 
τώς τδν προκείμενον νεκρόν. Προχθές είσέτι, 
διαγελώντος τοΰ ούρανού καί έρυθρωποΰ ή- 
λίου άνατέλλοντος, ήσπάζοντο βαρυστόνως 
άμφδτϊροι οί άδελφοί* αύθημερδν δέ ήλίου 
δύναντος έδεχετο καί δέχεται ήδη τδν νε- 
κρικδν άσπασμδν. Οίμοι! τής άντιφάσεως τών 
βιωτικών !

î fe iuri de chinuri fi' chinui^i.
In frumosul c in tec  al treisprefleceleci unde 

descrie negra dumbrava spiritelor locu it6re  ai 
trunchielor, fi unde ese umbra nenorocitulu l 
Pietru de Vigne, secretarui lu l Frederic  al 
2- lea, te infiorezl q u ind  se descopere tr ista 
anecdoia a inocen|et î a nenorocirel sale . 
P iecu iu  fi in a l nouspie^ecelea s ty lu l  quel 
mai tare que l m al ag ita tor din t0te can- 
t e c e l e ; ia r  in  al doue ^ecl qeptelea de 
un ica frumuseje, unde noi vedem espres cu 
mare trasuri de penel statul politic de patru 
c e t ' j i  a le Romagnel §1 spiritul conductorelui 
de Montefeltro, consumat in tr ’ua flacare de 
loc, aqueia quare  Snteiii om de resbel î 
de Curte, apol frate in penitenja , se vede 
murind in focul etern, pentru que a svatuit 
j^re BOiiifatiu Octavu de a ’i  deschide ne· 
biruita fo r tere fa  di Palestrino. In quele  de 
pe u rm i  in Cantecul lut TJgotino, qua cum 
cn ua sfo:|a supiema a geniului inch ide  su- 
perbul cantec al Infernulul

In Purgatoritt Dante face a se stravedea 
ua  cortina m e^ia a R a iu lu i  fi luc iu l aquelu i 
f ; r i c i t  locaf in  m ijlocul durerosel temni|e. 
C h ia r  ^ngeri se pog0 r3 tn t0 ta  splendOrea 
lor, fiind cur,to< î nostri, cercetatori nostri, 
m in is t r i ;  acolo se canta qua fi in  cer aquele

DACO-ROMANIA.
Questiunea tratatelor intre P<5rt& §i Da- 

coromania ia  un caracter forte gray din 
<Ji in <jli. Turcia este v iclen i, de §i se pare 
liniscita, §i de aqueea ea se preg&tesce 
cu for^e navale, pedestre, cSlarescI §i se 
fortifica unde socotesce quS pote fi peri- 
col. Suntem cetafeni liberl, desinteresa^, 
de aqueea attragem atteii^iunea asupra a- 
questor pregiltiri, precum §i asupra unor 
§optirl que se aud de quatre mutyimea de 
Turd, quari aO cople§it capitala, §i quari, 
dupe tractatele vechl, nu pot §edea mult
ump ΐΠ ϊΐϋιιαμ u i ' k u ,  'γοΙλλΙ»ιλ nnn ΠΤΠ
in capital^; aque§ti Turci ins6 i§I facuri 
chiar culcu^uri aqui §i traiesc cu concu
bine chrestine, dupre cum ne am infor
mat, de un an intreg. Sper&m quS am 
vorbit destule spre a fi pricepu^I din par- 
tea queller competent. Chiar * P ressa*  
reproducend un estract al unui articol 
*C onspirafia d in  S erb ia » scrie qu6 Tur- 
c i i  conspira §i provoca Serbia trimi|6nd 
o^tiri in fruntariele el, dar no! adaogam 
que ea concentreza o§tiri chiar pe lungul 
Dunarei, amenin^and Romania, de §i a fost 
for|,ata a recunosce gre^ala prin libe/area 
Romanilor inchi§I intr’un mod ieni^arices c 
in Tulcea.

Assemenea rugam pre pre inaljatu l Me- 
tropolit F rim at §i pre Synodul local al 
Jerrei se ne spuie que s’a facut cu que
stiunea Bisericei Daco-rom&ne? Questiu-

ym nuri de binecuvintare fi de g io r i e , f i -  
cendute a resim{i negra ita  lor melodia. La 
au^lul aq estor cantece, pecatofi muncql pen
tru crimele lor se simjescd anque fi mat 
asup i i j i .

Aqueste umbre stralucinde fi variatele 
secpunl a le aquestui R egat  de expiare sunt 
nisce descrieri fi tablourl a le moravurilor 
fi usurilor istorie i secolulul seu atat de fe
cund in desordine raorala fi discordie po- 
litica. Sunt demne de admirat descrierile  
Franciscei de Rimini, a  Contelui Ugotino, 
a lut Farineta fi a lu i Montefeltro, pline de 
varietate, de afecpune §i de melancholie 
in quat cetm dule te im p lt de ua nesfarfita 
dulci|a, fi adese ort sim^esci î la c am i  pe 
g-enele ochilo'-, ve^end tr istul finit a l  lu i  
Manfredi, strania plecare a lui Buonconte î 
t rag ica  mo te a nefericitei Piei.

F rum use ji le  que curg din gura  poetulut 
sunt atate fi ast-fel de variate de la  tnceput 
fi p lna  la fine in qu^t infellegt sufletul no- 
bilat, in quare sbora gentille^a quea mat 
fina fi gustul quel mai delicat al Frumosulut , 
deschi^endu’ î noue orizonte de cugetarea 
noue s impminte 1e aoima de minte a- 
quelu i quare aspirS sus.

Calatoria m iiacul0sa a Poetulu i pafind,



nea este forte seridsa §i din quelle mai 
de capetenie ! este vorba de orthodoxia 
str&mo§esc&, de pravoslavnicia strftbuna, 
de Ecclesia Daciei, quare a fost siavita 
odiniora chiar in Synodele sobornicesci 
(Ecumenice), quare a fost onorata cu ve- 
nirea chiar a Patriar^ilor (mai cu sema 
in Ia§i), unde s’a |inut §i Synod general, 
§i unde s’ait decretat chiar Cai §i Eu- 
cydice quatre tote Bisericile orthodoxe* 
quare a fost in?tyat& chiar in rangul Pa- 
triarchiei, dequS uadata a venit uu Pa
triarch (N ifon quel p r e  san t in Tirgovi- 
§te) §i a §e$ut pe scauuul aqueste! 'J'eri;

Dec! intrebam que s’a facut cu Bise- 
rica Dacoromaniei ? Exista ua Hotarire 
a Bisericel Ecumenice cu tote quelle alfe 
B iserici §i Synodele Oriental! contra unor 
inova|iuni introduse in Codul Ecclesiastic 
al Daciei, «D iagnom a.»

S ’au app lana t o r e  aqueste in ova fiun t?  
S ’au in d rep ta t 6re n is ce  e r e s i i  h a sm a tice?  
S ’au s c r i s  P a tr ia r ch u M  §i S yn od elo r  d in  
O rient qua s e  s e  tr im ifa  ua a lta  Carte 
d es lega to r ia  sau  ua, C on tra -H otdrire p en 
tru  p u n e r ea  in  ca n on ic ita te a B iser ice l, 
D acorom dn ilor ? ua an ti-d iagnom a  ?

Asceptam un respuns, reclaraat de tota 
Terra, §i mai cu sema din partea a<iime- 
lor no bile, credinciose §i cu iubirea tra- 
di|ielor sacre d in  v ech im e  apucate de la 
strimo^i, mo§i §i paring genera|iunei ac- 
tuale.

H ota rirea  sau  D iagnom a  era tradusa 
in foia reposatului Conte S. Rosetti *Ee- 
s le s ia ,» din anul 1866. E i bine ! aquesta 
Hotarire (Parerej este un parete, quare 
desparte Biserica Orientaia cu Biserica 
Dacoromaniei.

P re - in a lfa tu l M etropo lit N ifon  este in 
drept a reclama ua cn ti-D iaanom a : alt- 
fel, B iserica fiica se afla inqug in ruptura 
cu Muma B iserica, nici cu Orthodoxia, 
nici cu Catholicismu, qui intr’un chip me
teor, quare pune pe ganduri pre ori-que 
cleric consciincios, pre ori-que Chrestin 
drept-credincios.

μένων. Όπόση διαφορά μεταξύ της αξίας τών 
άλλων βιβλίων καί τοΰ βιβλίου της άποκδλύψεως 
υπάρχει ! όποια άντίθεσις ισχυρά μεταξύ τών 
θύραθεν συγγραφέων καί τών θεόπνευστων ‘Α
ληθειών ! καί δικαίως- διότι έκεΐνοι μέν, οί θύρα
θεν φιλόσοφοι καί συγγραφείς, μή εχοντες φυ
σικόν κάλλος την αληθή εύσέβείαν, σπουδάζουσι 
νά φαίνωνται σεμνοπρεπείς διά τής συμπλοκής 
τετορνευμένων λόγων, καί καλλιεπείας λέξεων 
si 6έ ημετεροι Εύαγγελισταί ούκ είσι τοιοΰτοτ 
δ’.οτι υπό τοΰ θείου φωτός έλλαμφθέντες, καί 
άπεκδυθεντες τήν έξωτερικήν φαντασίαν, ήν έ- 
κεινοι ώς πέπλον περιεβάλλοντο, παριστώσι τό 
φυσικόν κάλλος, ούχί άκονώντες τήν γλώσσαν, 
ούδέ^διώκοντες τό|άνθηρόν καί έπιτετηδευμένον 
τής φράσεως, άλλ’ έπί ταΐς θείαις διδασκαλίαις

Νιχολάου Ά&ανασΙου Πασχίδου.

Α . Πΐ(/1 n*f άΧη&ιίας τω τ ΕναγγιΜ ων.

Πας δ έν διαφόροις τή; ψυχής διαθέσεσιν ά- 
ναγινώσκων τά ύπό τών τεσσάρων Εύαγγελιστών 
συγγεγραμμένα Εύαγγέλια θαυμάζει καί έκπλήτ- 
τεται οιά τε τάς έν αύτοΐς περιεχομένας ύψηλάς 
καί μεγάλας άληθείας, καί τά πάντα νοΰν κα̂  
λογον ύπερβαίνοντα μυστήρια· πανταχοΰ άνα- 
γινώσκων αίσθάνεται τήν αλήθειαν εύωδιάζουσαν, 
πανταχοΰ καθοραί φώς μεγαλοπρεπώς άς έκ θείας 
πηγής έπί τοΐς διηγουμένοις διαχεόρενον έν δλί- 
γαις λεξεσιν εδρισκει άκένωτον πλούτον νοημάτων 
καί ύψηλών διδαγμάτων άνευ έπιτηδεύσεως έρρι-

lnainte ajunge p£na la regiunea gloriel fi a 
luciului. Alocupunele que pn umbrele quele 
sante cu extasiatul caiator sunt nisce alu- 
siun! la spiritul secolului, la statul politic 
al nefeiicitet Italiei, la calamitSjile Florence! 
fi al stralucitulul sett proscris.

Ddr3 aqueste rearointir! nu schimba de 
loq augusta serenade a loca§urilor §i vi se 
descopera ingradat din dulcepi 51 calmare 
tn qudt lasa ία  repaos ilusiuaea simfurilor 
fi lirobagiul passiunelor.

Totui dispare quea que natura omulul are 
mai pamentesc in beatitudinea etetna, gra- 
dele supreme ale bucuriei, ale virtufe!, ale 
meritului, statiunele lor, rangurile lor, totul 
se espnma cu un limbagitt luminos de ua 
claritate pujin sail mai mult Intins 3, pufin 
sail mai mult espansiva de embleme fulge- 
rende, de danfurl, de canturl, de mijcarl, 5i 
de voc· symphonite, quare se in ^ ite sc , 5i 
ne esprima tdte Impreuna, pyrena armonia 
J* perpetua veselie a Paradisulul.

Cu t0te aquestea mulfi criticl sunt in a- 
cord a judeca ua inferior itate 6re-quare tn 
alte cdntece, fiind quam marginita partea 
patheticft fi dramatics a epopeei, impove-

φιλοσοφοΰντες, καί ανακηρύττοντες τήν ένοικοΰσαν 
χάριν τοΰ Θεοΰ διά τής τών έργων καί θαυμά
των έπιοείςεως καί τής τοΰ βίου αύτών τε- 
λειοτητος. ΝαίΙ άλιεΐς δντες καί αγράμματοι 
εκ^ρυξαν καί οιεπράξαντο τοιαΰτα, οΓα ουδέ κατ’ 
οναρ έφαντάσθησαν οί πρό τούτων τών θείων 
ανδρών άκμάσαντες μυρίοι φιλόσοφοι. Πώς δέ 
ήούναντο να σαγηνεύσωσι φιλοσόφους διαφόρων 
συστημάτων καί δοξασιών, είμή εΐχον τήν ά'νω- 
θεν αντίληψιν ; πώς ήδύναντο νά προάγωσιν είς 
τήν διδασκαλίαν τοΰ Χριστού καθόλου εθνη 
διαφόρου αναπτυξεως, 5ν ή διδασκαλία αύτών 
δέν ητον ύπερτέρα τής έν ταΐς τών φιλοσόφων 
Σχολαΐς ; "Εν εκα λοιπόν τών θριάμβων τούτων, 
ους οι τοΰ Κυρίου μαθηταί έθριάμβευσαν κατά 
τοΰ αρχαίου κόσμου, ενεκα τής υπ’ αύτών άπο- 
σκορακισεως καί φυγαδεύσεως τών δεισιαιμονιών 
καί τής τοΰ νέου πνευματικού κόσμου διαπλάσεως 
τα συγγράμματα αύτών, τά ίερά καί θεία Ευαγ
γελία, έξέχουσι καί λίαν διαπρέπουσι πάντων 
τών ανθρωπίνων βιβλίων, καί ιστανται έν rg 
υφηλίψ, ώς λύχνοι καί πυρσοί άείφωτοι, δ^- 
δουχοΰντες καί φωταγωγοΰντες αύτήν. Διά δέ 
τό εξοχον τών έννοιών τών Εύαγγελίων, ετι και 
νΰν παρισταμένων ώς μήλων χρυσών έν δοτρα- 
κινοις σκευεσι ταΐς χερσί τών έθνικών έπί δλο- 
κλήρους αίώνας διαφυλαχθέντων, καί ώς έκ 
θαύματος διασω&έντων, καθίσταται τοσοΰτον 
σοβαρά καί μόνιμος ή αλήθεια αύτών, ώστε δ 
την αλήθειαν τούτων βουλόμενος σαλεΰσαι πρέπει
ν αρνηθι  ̂ την δλην τής πολυκυμάντου ανθρω
πότητάς ιστορίαν, και την συνεχείαν αΰτης μ ί/pt 
τών ήμερών ήμών. Μόνη αυτη, τούτέστιν ή έν 
τοΐς Εύαγγελίοις περιεχομένη αλήθεια μετέβαλε 
τό πρόσωπον τής γής, άποσοβήσασα καί διαρκώς 
φυγαδευουσα παν τό άπάδοναύτή. Καί άν παρα- 
λείψωμεν δέ τούς ά'λλβς αποδεικτικούς χαρακτήρας 
ους τά βιβλία τών ίερών έκείνων άνδρών φέρουσι, 
μονη ή άνάπλασις αυτη καί μεταρρυθμισις τοΰ 
βιου, τών έθίμων καί τών πολιτευμάτων τών 
ανθρώπων ούκ είσι τεκμήρια αλάνθαστα, δτι 
παν τό έν αύτ^ ttq βίβλψ τών Εύαγγελίων περιεχό- 
μενον εχεται αλήθειας άφιλονεικήτου, άκεραιότη- 
τος μεγάλης καί αξιοπιστίας θαυμαστής;

Έπεξελθόντες ύπό γενικήν έ'ποψιν τήν Αλή
θειαν τών εν τφ Εύαγγελίψ ίστορουμένων, δέον 
ν’ άναθεωρήσωμεν μερικώς, καί άποδείξωμεν ώς 
οιον τε πλατυτερον, τήν αλήθειαν ταύτην, τήν 
αποοεικνυουσαν τούς Εύαγγελιστάς φέροντας έ- 
χεγγυοτητος καί αξιοπιστίας τεκμήρια, καί διά 
τοΰτο μήτε άπατηθέντας, μήτε βουλομένους εΓτε 
δυναμένους ν’ άπατήσωσιν έν τή συγγραφή τοΰ 
βίου καί τών πρα'ξεων τοΰ θεανθρώπου Σωτήρος 
Καί δη πρώτον λέγωμεν, δτι ακριβείς πληροφορίας

rendul quS a intrecut lim itele apostoliei lui 
prin descrierea unui que nedat omulul de 
a imagina; adique ua veselie negrSita $i Sym- 
bolica opresce conceptul slabel ndstre inte- 
legeri—ei ^icgnd ; i  qua nu este tot d’auna 
inalt quea que trece preste sin fu l nostru 
conform termenelor Artel. Alp din contra 
afirma que Dante in aquest cantec mai mult 
de quat Poet el este un mare Profet, quare 
a strabatut prin Imaginafiune spaciurile ce- 
rescl deschidend muritorilor adeverul de un 
Ordin uuoQ, fiind mai presus î cu neasema- 
nare chiar de qudt aquei inalp Poep.

S ’a ^is que educapa nevoiosa a secolului 
nostru inspiranduse din studiul Divine! Poe- 
sie va afla ua inalta incelepciune in simju- 
rile poetice, va resfr^nge din aquele paginl 
scanteile sacre ale gemulul lui Dante, se va 
lnflacaia de santul aquel entusiasm pentru 
hinele ?i pentru Adeverul, se va adSpa de 
aquel simpment esquis al Frumosulul, epui- 
send mare cugeta'ri, pure mariri, nobile du- 
io^il î indemnind quatre fapte m3re(e, glo- 
ri6se; de aquea in tote pSrfile se recomanda 
studiul aqueste! poesie gniale.

I d Germania se im uljesc cathedrele pentru 
meditapa lui Dante : Vestitul Blanc il comen- 
teza la Halle.—Fauriel, Quinet Lenormant,

ίχοντες οί έκφάντορες ουτοι περί τοΰ ένανθρω- 
πήσαντος θείου Λόγου δέν ήπατήθησαν έν τγί 
διηθήσει, ως έπί τριετίαν αύτόπται μάρτυρες γε- 
νομενοι τοΰτε βίου καί τών πράξεων τοΰ θείου 
αύτών Διδασκάλου.

Πάντες όμολογοΰσιν, δτι εχομεν ά'μεσον άπό- 
δείςίν περί τής θεοτητος τοΰ Σωτήρος, τήν ιστορίαν 
τών ύπερφοσικώο γεγονότων τής ζωής αύτοΰ,. 
σογγραφεΐσαν δπό τών οικείων καί συγχρόνων 
του θείου προσώπου, ώς λέγει τις έξ αύτών. 
* 0  ψ  άττ' ά ργψ , ?) έωράχαμεν τοΐς 6<ρ&αλμοΊς 
φ ώ ν ,  δ εϊ)εασάμεθα, χαι αί γείρες ημών ίφη- 
«λάψψαν». (Ίωάν. Καθολ. Α'. α. I), καί περί 
τής αληθείας, τής ίστορίας λέγει ετερος. ,«"Οτι 
"nu σεσοφιβμενοις μύβοις ίςαχολουβήσαντες έγ- 
«νωρίσαρεν υμ'ιν τ ψ  τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοϋ 
«Χρίστου δυναμιν χαι παρουσίαν, άλλ' Ιπύπται 
"γεννηβεντες της εχείνου μεγαλειότητας» (ίίετρ, 
Καθολ. β .  α 16). Έχομεν ούτως ύπό έποπτών 
γενομένων τής τοΰ Κυρίου Ίησοΰ μεγαλειότητος 
ιστορίαν, καί ούχί μόνον μίαν, άλλά τέσσαρας, 
αιπνες είσι θετικαί, ά'μεσοι καί διάφοροι, πλήν 
τών λοιπών έπιστολών τών άλλων ’Αποστόλων, 
αιτινες αναφανδόν διακηρύττουσι καί διαβεβαιοΰσι 
τήν αξιοπιστίαν τοΰ Ευαγγελίου, καί ών έπιστολών 
ή |"νησιοτης καί τό κύρος άναντίρρητον διότι 
φέρουσι τήν σφραγίδα τοσούτων πόλεων καί 
χωρών, αιτινες ασμένως καί χαριεντως δεχόμενοι 
αΰτάς διωργάνουκ τά τών ένοικού^των ήθη.

Εκ τών τεσσάρων οέ τούτων Εύαγγελιστών 
των περί τών έν αύτοΐς πεπληροφορημένων πραγ
μάτων άναταξαμένων διήγησιν (διότι οΰτω τις 
έξ αύτών λέγει (Λουκ. α. 1), δ μέν τελώνης Ματ
θαίος και δ αλιεύς Ιωάννης έγένοντο αύτόπται 
καί μάρτυρες τών διδασκαλιών καί θαυμάτων τοΰ 
Ιησού, οί δ’ άλλοι δύο Μάρκος καί Λουκάς δ 

ιατρός ησαν ακόλουθοι καί συνεργοί τούτων τών 
ψηλαφησάντων τόν Λόγον τής ζωής, ών δ μέν 
Μάρκος εγραψεν, ύφηγήσει Πέτρου τοΰ Κορυφαίου 
τών ’Αποστόλων, δ δέ Λουκάς, ό ίστορικώτατος, 
ώς εκ τού έν τψ Εύαγγελίψ προλόγου διαδη- 
λοΰται, ην οίκειοτατος φίλος καί πιστότατος δ- 
παοός τοΰ ές αποκαλυψεως ούρανοβάμονος Γίαύλβ, 
καί εΐοε και έπεγνω τους ίδόντας τήν δόξαν κα! 
μεγαλοπρεπειαν τοΰ πρό Αίώνων ’Ρ]πηγγελμένου 
τοι» πατράσιν ημών Μεσσίου, τοΰ τήν κτίσιν 
^πασαν δια τοΰ λουτροΰ τής παλιγγενεσίας άνα- 
"καινΐσαντος καί λυτρώσαντος. Ούτοι δέ πάντες 
οί Εύαγγελισταί δέν έγραψαν ούτε κατά τούς 
αύτούς χρόνους, ούτε έν τοΐς αύτοΐς τόποις, ούτε 
συνελθόντες καί συνομιλήσαντες άλλήλοις, καίτοι 
πάντες έγραψαν μικρόν μετά τήν έν δόξη άνά- 
ληψιν τοδ Σωτήρος Χριστού’ ΓΙαραλληλίζ ον τις 
τά τέσσαρα  ̂τούτων Ευαγγέλια βλέπει τούς τέσ
σαρας τουτους Εύαγγελιστάς καί συγραφεΐς όν
τας πρωτοτύπους είς τό είδος αύτών καί ασχέ
τως απ’ άλλήλων γράφοντας· καί τψόντι δ μέν 
Ματθαίος π. χ. διαφερει τού Μάρκου κατά τήν 
τάξιν, καθ’ήν διηγείται γεγονότα τίνά, τά καί έν 
συνόψει ευρισκόμενα, έν ψ ό Μάρκος άφήγησιν 
τών συμβάντων τούτων διεξοδικωτέραν καί τακτι- 
κωτέραν ποιείται· ώσαύτως δέ καί οί λοιποί δύο 
Εύαγγελισταί. Καίπερ δέ πάντες διηγούμενοι τά 
κατά τόν έπίγειον βίον τοΰ Ίησοΰ δι’ άλλων λέ
ξεων καί φράσεων, καί κατά διαφόρους περιπτώ
σεις, ομως ουοεμιαν πρός άλληλους άντίφασιν 
εχουσιν- Άν οέ έξετέθησαν είς παρεννοήσεις τι- 
νας, αυται φαινομεναι μόνον και ούχί πραγματικαί 
είσι διότι τψ έπισταμενως διερευνώντι τά έν 
αύτοΐς ύ.τοδείκνυται ή άλληλένδετος τής άλη-

• Cicconi, Casella, l’â l explicat n Capitala 
Francief. Sidney, Smith, Macaulay, Brougham 
afl propagat sludiile lui Dante in Anglia. 
Chiar America ί$ϊ platesce tributul la inal- 
tul Poet prin immulfirea cathedrelor; fcra 
in Ialia numii doug! Una tn florenfa—alta 
in Eavena, unde zactt 6sele inqu2 tremuren- 
de de mania 51 iubirea Patrie! ale aquelul 
mare geniO, quare a dat in ν ϊέμ  sa un res- 
bel atat de crunt contra viciului social §i 
politic, 5» a inaljat cu versuri atat de su
blime virtntea civica î publisa.

Pentru binele dec! al Patrie! a$ dori qua 
aqu6sta Poema suveranS se se studieze cu
rat î esact in t6te frumuse{ele 51 nuanfele 
sale m.nupose, variate î nefinite sub pun* 
tul de vedere artistic, scientific, filologic 
politic, nu numa! pentru tota peninsula nos
tr i, der dequa s ar putea 51 in Dacia, Grecia 
$1 tn tot Oiientul subjugat cum 51 in Occi
dent, qua un studio, genial spre civilisapu- 
nea §i moralisarea lumei, aduc^ndu-ne aminte 
qu£ f0rte bine a observat profesorele Vincen
zo Pagano quS *noua civilisa fiune s ’a ince- 
pu t in Italia tn secolu l X lll- l ea  $i XV-lca 
quand Dante, San Tommaso, P ier delle Vigne 
Columbu, Galileu, Machiavclli, Buonarrotti, 
Raffaelo, Da Vinci, Cellini, Campanella, ait

θείας δλυσις,’  καί διά τούτο δέν δύνανται νά 
γυμνάαωσιν αύτούς αί παρεννοήσεις τής τών γρα
φόμενων^ αξιοπιστίας καί|αύθεντείας· άλλ’ εΓποι 
τις άν, δτι έκ,συνθήματος ύπέπεσον είς τάς φαι- 
νομένας ταυτας αντιφάσεις ή παρεννοήσεις- πολ- 
λου γε καί δει διότι.δέν ήδύναντοΛά έπινοήσωσι 
τούτο, χωρίς νά προδώσωσιν εαυτούς διά τίνος 
χοτά τά λοιπά πραγματικής,,άντιφάσεως. Πάντα 
Λοιπόν είσί φυσικά τοΐς Εύαγγελισταί;. καί μόνον 
η βέβαια πηγή τής Άλη»είας| έποίησεν αύτούς 
συμφώνους, άφ’ ού αί φαινομεναι αύτών Αντι
φάσεις άποδεικνύουσιν, δτι δέν έ'καμον συνεννόησή· 
«ρα σύγχρονοι ; δντες καί δπαδοί καί αύτόπτα'· 
;ο» U·
OiV ηπατηθησαν έν _τ  ̂ συγγραφή.

Φέρε Γδωμεν νΰν,^εί ήθέλησαν άπατήσαι άλ
λους, ή εί ήδύναντο τοΰτο πράξαι.

Άποβλέποντες είς τό είδος τής συγγραφής 
χαί είς τήν ηθικήν τών συγγραψάντων πολιτείαν 
ούοολως δυναμεθα ν’̂ άμφιβάλλωμεν περί τής 
αξιοπιστίας τών ύπ’ αύτών ιστορούμενων. Έμφυτος 
τοις ανθρώποις έστίν, δταν συγγράφωσιν ιστορίαν 
τινά, και μάλιστα δταν διηγώνται μεrάλα καί 
θαυμαστα εργα χρ^ζοντα άποδείξεως, ή θέλησις 
xai έπιθυμια τοΰ νά τύχωσι παραδοχής καί 
πίστεως παρά τών αναγνωστών ή άκροατών, πρδς 
τόν σκοπόν δέ τοΰτον μεταχειρίζονται λόγους 
αιτιολογούμενους, σκέψεις ίδ ιας  Χαί μαρτυρ(α, 
συσσωρευμένας Ικ τε τών συγχρόνων καί ‘άρ- 
χαιων· τοΰτο δέ τί άλλο σημαίνει, είμή τήν άμ- 
φ.βολιαν καί τδν φόβον, 8ν ε'χουσι μήπως δέν 
πιστευθώσι τά ύπ’ αύτών λεγόμενο; Τί άλλο ά- 
ποδεικνύει τοΰτο, είμή τήν δειλίαν,Γ μ ή π ω ς 6πο- 
ληφθωσιν ώς εύπιστοι καί μή ίκανοί νά διακρί- 
νωσι δι* της λογικής$στάθμης τήν αλήθειαν άπό 
τοΰ ψεύδους, τό πιθανόν άπδ τοΰ άπιθάνου; Ί 
δωμεν δέ τί πράττουσιν οί ήμέτεροι συγγραφείς- 
ουτοι θεωροΰντες ανωφελείς καί περιττάς τάς 
αποδείξεις καί αίτιολογίας καί μαρτυρίας άρέσκονται 
μόνον είς τήν ά,τλήν βεβαίωσιν καί τδ κήρυγμα 
του ^Ευαγγελίου, Γνα έπισύρωσι τήν πίστιν τοΰ 
Λαου πρός τά ύπ’ αύτών γραφόμενα' καί έν 
αυτη δέ τή ιστορία τοΰ μυστηριωδεστάτου, δλως 
ακαταλήπτου καί άνερμήνεύτου θαύματος, τής 
ένσαρκώσεως τοΰ θείου Λόγου έν τη ’̂ ειπαρ- 
θενψ Μαρία, τήν αύτήν μέθοδον μεταχειρίζονται
ν-ι! dJove) TJ,U 7vsxa i„ laT;ae ^γ<Ρ«λλοντα
xal διά του λογικού έρευνήσαι βουλόμενον ταΰτα 
έκφωνοΰσίν, ,ερχου χαι ΐδε»' καί δικαίως· ούτοι 
μ-ν γάρ έκφάντορες βουλευμάτων θεοΰ. τοΰ κα- 
Οοδηγήσαντος τόν κάλαμον αύτών, έκεΐνοι δέ 
συγγραφείς ανθρωπίνων πραγμάτων, δείγμα δέ 
ούχ ήττον θαυμάσιο* τής τών Εύαγγελίων άλη- 
ειας είναι δτι, έν τη διηγήσει τών πολλαπλών 

και παραδόξων θαυμάτων ούδεμία εύρίσκεται 
θαυμασμ» Ικφρασις, ούδεμία διηγηματική άρέσκβια, 
ούδεμια περιττή λεπτομέρεια, ούδείς παράσιτος 
πλατυσμός, ούδεμία, συνελόντι φάναι, φροντίς 
εΓτε δπως εύαρεστήσωσιν, εΓτε μήπως δέν πιστευ- 
θώσιν, άλλ’ άπλότης υψηλή καί πάσης περιερ- 
γίας περιφρονητική· προφανές έστίν δτι δέν έπι- 
νοουσιν ούτως οί άνθρωποι· είναι άπόδειξις ού 
μόνον είλικρινείας πρός πασαν έπιτήδευσιν άλ
λο ̂ ρ’.ας, άλλα καί τής άκραδάντου πεποιθήσεως, 
ήν περί της τοΰ Διδασκάλου αύτών θεότητος εΤ- 
χον^δέν διηγούνται τά θαύματα καί τάς θείας 
αυτου οιοασκαλίας, ώς εφθην είπών, δπως έξε-
γείρωσι τήν προσοχήν, ή γαργαλίσωσι τδ ούς, 
καί κολακεύσωσι τήν περιεργίαν ήμών, άλλ’ δπωί 
στερεωσωσι την ήμετέραν πίστιν, καί παράσχωοιν

aparut qua nisce comete stra lu cifere p e  ori- 
zontele lum esc.»

Din aquea epocS St£oa civilisapunei apuca 
alt drum, trecu spre a lumina cerul Fran- 
ciel, Germaniel, Angliei—era Italia uitend 
pre coryfei sei, remase tn intunerec.

Αροϊ e^ira Bacon , Copernic, Leibnitz, New
ton, Milton, Kant 5i alp genial! subliml 5i 
extraordinart; att remas inse î in Italia un 
cam injucifer 5i scanteitor in mijlocul nop- 
plor intunec0se, de unde stralucira douS 
lamp! luminende, Vico $i Alfieri.

In secolul nostru astrul civilisatoria ’̂a 
reluat cursul sett stralucitor, condus de Man- 
zoni, Foscolo, Monti, Gioberti, Leopardi, 
Rosmini, Cantu, Mazzini, Romagnosi, Gioia 
fi Guerrazzi,

Italia nu este asemenea tnapo! de nic! uS 
najiune, fi nici nu are nevoie de cugetarea 
de peste Alpe pentru a 5Ϊ cultiva Scienfele 
si Litterile; i !  ajunge se-51 pe privirea fixa 
in nemuritorul s6a Poet.



ήμΐν δτι τά όντως βέβαια καίάλί}θή αποοεικνυονται 
μάλλον διά τής άπλότητος καί γυμνότητος τοΰ 
λόγου. Τήν άφέλειαν δε ταύτην καί την ως έκ 
ταύτης προερχομένην αλήθειαν βεβαιοΰσι καί τα 
περί έαυτών καί τοΰ Θεανθρώπου Σωτήρος λε- 
γόμενα. Καί τψόντι έκφέρουσι τους χαρακτήρας 
αυτών ώς μή όντες αδτοί οί φεροντες τούτους· 
διηγούνται τό ταπεινόν τοΰ γένους αυτών λε- 
γοντες, δτι ήσαν άλιεΐς, τελώναι καί αμαρτωλοί 
τοιαΰτα δ’ έξαίσια θαύματα βλέποντες διασαλ- 
πίζουσι περί έαυτών δτι ήσαν άπιστοι, βραδείς 
τή καρόία και παχυλοί τόντε νοΰν καί τό πνεΰμα 
ταύτην δέ τήν αφέλειαν και απλότητα ώσαύτως 
φυλάττουσι και δταν περί τών θαυμάτων του 
Ίησοΰ άναφέρωσιν ούδέν πρός έπαινον τούτου 
λέγουσιν, ουτε πρός ύμνον τών πρός έαυτους 
ευεργετημάτων, ούδέ πρός ελεγχον καί μομφήν 
έκείνων, οιτινες έδιωξαν, έσταύρωσαν Τοΰτον, 
δστις πνίυματικά αγαθά τοΐς άνθρώποις έδωρη- 
σατο. Καί τοι δέ οί Ευαγγελισταί ήξευρον τήν 
πώρωσιν καί τό μΐσος καί τάς κακάς διαθέσεις, 
δσας εμελλον άπαντήσαι, αϊτινες ή'δη ήρξαντο 
περικυκλοΰσαι αύτοΰς, ή μάλλον είπεΐν, είχον 
έκχυθή κατά τοΰ προσώπου τοΰ Ίησου καί κατ 
αύτών, δμως βλέπομεν αύτους φυλάσσοντας παρά
δοξον ηρεμίαν, ουράνιον γαλήνην, καί παντε)ή 
άπουσίαν πάσης προφυλάςεως καί διασαφήσεως 
καί δικαιολογίας. ‘Ο τρόπος λοιπόν ουτος 8ν δέν 
ήδύνατο νά έμπνεύσ-fl, είμή ή δπερτάτη ειλικρί
νεια καί πεποίθησις παρέχει τψ  Εύαγγελιψ 
θαυμάσιον άληθείας χαρακτήρα' ή παντελής αυτη 
ελλειψις σκέψεων καί καλλιεπείας, ή απάθεια 
καί άπλότης αΰτη έν τή διηγήσει έκφανέστερα 
ποιεί τά γεγονότα καί περιβάλλει αύτά θαυμασιαν
όψιν αύστηρας ακρίβειας.

Έάν δέ λάβωμεν ύπ’ δψιν καί τόν βίον των 
συγγραψάντων τά ίερά Εόαγγέλια όπολείπεται 
ήμΐν άποδεΐξαι τελευταΐον, οτι καί ή προθεσις 
καί προα-ρεσις τών Ευαγγελιστών ήτο νά γρα̂ · 
ψωσι πάσαν τήν αλήθειαν, καί δέν ήδύναντο 
άλλως νά πράξωσι' καί πρώτον λέγωμεν περί
τοΰ βίου αύτών.

Πάντες οί τοΰ Κυρίου Μαθηταί, πλήν δλιγω* 
τινών, πάντες μαρτυρικόν θάνατον ελαβον, παν- 
τες ύπέπεσαν είς τάς χεΐρας έκείνων τών όλε- 
τήρων τής άνθρωπότητος, οιτινες ήρέσκοντο, φευ 
της άνο ίας α ύ τώ ν ! β λ έπ ο ντε ί ρά*ν νρ^νι-,δόν , τό 
a&pm αθώων καί άκάκων νηπίων, οιτινες έτερ- 
ποντο βλέποντβς ύπό αγρίων θηρίων, πρός πλης- 
σμονήν τής άπληστου αυτών καρδίας, σπαρασσο- 
μένους έκείνους το'υς άνδρας, οιτινες έσκόπουν 
νά φέρωσι τήν ειρήνην καί άγάπην είς τόν κόσμον, 
τ ψ  χατάργησιν d i τοΰ πυρός χαι τοΰ σιδήρου, 
κηρύττοντες τήν θείαν καί ούράνιον αλήθειαν 
τοΰ Εύαγγελίου. «Βασανίζετε, χαταχρεουργειτε, 
συντρίβετε ήμας», Ικραζέ τις τών τότε δπαδών 
τοΰ Σωτήρος. «τοσούτφ ήμεΐς πλείους καθιστα- 
μεθα δσφ μάλλον ήμας θερίζουσι1 το γαρ των 
Χοιστιανών αίμα σπέρμα νέον Χριστιανών έστιν, 
ήμΐν δέ ούδαμώς έπωφελεΐ ή έπινοηθεΐσα ύμων 
ώμότης (Τερταλ. έν τή εαυτοΰ Ά πολογ.)»  Καίτοι 
δέ είς χεΐρας τοιούτων άνθρώπων ύπέπεσαν οι 
Απόστολοι τοΰ Χριστοΰ, προθύμως δμως εκυπτον 
τόν αυχένα ύπέρ τής άληθείας τοΰ Εύαγγελίου, 
μεγάλην άδιαφορίαν ύπέρ αύτοΰ έδείκνυον καί 
απλότητα, μηδέποτε άντιδρώντες κακά' λοιδορού- 
μενοι ηύλόγουν, διωκόμενοι ήνείχοντο, βλασφη- 
μούμενοι παρεκάλουν, κατακρεουργούμενοι καί λι- 
θοβολούμενοι έκραζον «φωνή μεγάλη, Κύριε, 
μή στήσης αύτοΐς τήν αμαρτίαν ταύτην!» (Ιΐραξ. 
των Άποστ. Ζ. 60), μωροί διά Χριστόν έγένοντο, 
άλλ’ ομως έθριάμβευσαν θρίαμβον μέγαν ον η 
άνθρωπότης §αυμάζει καί έκπλήττβται. Έδειξεν 
ή οικουμένη μέχρι τοΰδε τοιούτους άνδρας, 
τοιαΰτα υποδείγματα άρετής καί τελειότητος, 
παρουσίασεν ή ίστορία τοιούτους άτρομήτους ή- 
ρωας, ύπέρ τής άληθείας, καί 'μόνης τής άλη - 
ΰείας τής ούρανίου, θυσιαζομένους; ούδέποτε. 
‘Η άρετή λοιπόν τοΰ βίου, δ θάνατος ό μαρ
τυρικός τών Εύαγγελιστών καί ’Αποστόλων, καί 
τοσούτων άλλων μαρτύρων τά αίματα πλημμυρη- 
σαντα δίκην ποταμών ύπέρ τής αλήθειας τών (ε- 
γονότων, παρέχουσιν άναμφίλεκτον μαρτύριον τή·, 
αξιοπιστίας και έχεγγυότητος αύτών. (’Ακολουθεί)·

' Αναγίνώσχομεν ε ΐς  zdv ν,φοινιχα τής 
’Ανατολής» 

ΕΥΑΥΥΕΑΙΟΝ-ΧΡΙΣΤΟΣ 

(άβυσσος) Μωχάμεϋ-Κοράνιον.

Ε δρέθηιάν τινες ψιλό-ζόφοι τοΰ αίώνός 
μας συγκρίναντες τον νοη:ον τοΰ συμπαντος 
"Ηλιον Σωτήρα Χριστόν τω ψευδοπροφήτη 
της Ά ραβας, τόν φωστήρα παντός τοΰ κό
σμου τω καταστροφεΐ τής ’Ανατολής, τον 
φωτοδότην θεμελιωτήν τών νεωτέρων πο

λιτευμάτων τω“ φωτοσβέστη καί οιαφθορεΐ 
τής κοινωνίας.

’Αφέντες κατά μέρος τήν θεολογίαν επ 
αύτοΰ τοΰ ζητήματος, περιόρισθώμεν έν δ- 
λίγοις άριδήλοις τής ψηλαφητής άληθείας, 
άτινα ούδεμίαν άντίρρησιν δυνανται να οε- 
χθώσιν, άποδεδειγμένα ύφ’ οιουόηποτε φιλ
αλήθους, ύφ ’ οίουδήποτε πλεΐον ή ηττον πε
παιδευμένου. Έρωτώμεν ουν;

Τό Κοράνιον άνέδειςε τά νεώτερα με
γάλα τοΰ άρχαίου καί Νέου Κόσμου Εθνη 
ή το Εύαγγέλιον; Αί σωτήριοι τής Χρισ- 
τιανωσύνης £ίζαι άνεβλάστησαν αρχγε το- 
σαυτα άγλαόκαρπα καί εΰσκιόφυλλκ Κράτη, 
ή δ πέλεκυς άφ’ ένός καί δ οαυλός άφ 
έτέρου τής μωαμεθανωσύνης; Ό Μωαμε
θανισμός κατέστρεψεν εκ θεμελίων καί 
κατεμάρανε τά ώραΐα καί άκμαΐα ' Ελληνα
νατολικά καί ‘Ρωμαιοδυτικά Κράτη, έφ’ ων 
τά έρείπια ήγέρθη ή δεσποτικωτερα και φα- 
νατικωτέρα Δυναστεία, ή Ιρημωσασα τας 
έπαρχίας τής ’Αφρικής, Λιβύης, Άσίας, ‘Ρω
μυλίας καί νΙστρου, ή μεταποιήσασα τάς πό
λεις είς κώμας, τά άστη είς καλύβας.

Ό ΧΡΙΣΤΟΣ, δςτις ύψωσε τήν γυναίκα 
είς βαθμόν υψηλόν καί συνέζευξεν αύτήν νο- 
μίμως, κωλΰσας τήν πορνείαν καί τήν δια
φθοράν, τούς δυο τούτους καρκίνους τής οι- 
κογενείας, τών κοινωνιών τοΰ Εθνους δ 
ΧΡΙΣΤΟΣ, δ Θειος Σωτήρ, έχάραζεν έν τω 
Εύαγγελίω τάς άκραδάντους άρχάς τών πε* 
πολιτισμένων Κρατών, ή δ Μωάμεθ, δ ποιη- 
σας τήν γυναίκα άψυχον, κτήνος, και επι- 
τρέψας είς τούς άνδρας νά λάβωσιν «έπτά» 
τοιαύτας «δούλας» καί ουχί «συζύγους,» νο- 
μιμοποιήσας ουτω πως τήν μοιχείαν υπό το 
πρόσχημα τοΰ συνοικεσίου (ώς Ιπραςε και 
τό πεπτωκός πολίτευμα έν ‘Ρωμανία, έςα- 
κολουθεΐ δέ είσέτι ένεργοΰν καί τό ένεστος 
Πολίτευμα τοΐς άνόμοις νόμοις, ώς άπέ 
δει=εν ό έξοχος νομομαθής Κ. Βακοίλογλους- 
έν τω~ « ‘Ρωμούνω» τοϋ 1866), τήν δέ τυ
ραννίαν καί βίαν ώς θεσμούς Πολιτεύματος;

? Ποΰ κεΐνται οί στύλοι τής δικαιοσύνης, 
τής ίσότητος, τής προόδου, τής άρετής τοΰ 
άνθρωπίνου γένους —  είς τούς δπαοους τοΰ 
‘Ιεροΰ Εύαγγελίου ή είς τούς λατρευτας τής 
ύλης; — Είς τούς ύπερμάχους τής έλευθερίας 
ή είς τούς στρατιώτας τοϋ οεσποτισμοΰ; Ποΰ 
κατ’ άρχάς ήγέρθησαν Άκαδημίαι , Atoax- 
τήρια άμφοτέρων τών φύλων, Φιλανθρωπικά 
Καταστήματα, ναοί τής Αίωνιότητος καί τής 
’Αθανασίας; Είς τάς Χριστιανικάς Κοινωνίας 
καί Κυβερνήσεις, ή είς τάς Μωαμεθανικας; 
Τίνες οί πυρποληταί τών περιφημότερων καί 
αρχαιότερων βιβλιοθηκών ’Αλεςανορείας, ΙΙα- 
τμου, ’Εφέσου, Εδέσσης, Κωνσταντινουπό
λεως, κλπ. Οί τον «Θεάνθρωπον Ίησοϋν» 
λατρεύοντες ή οί Μωαμεθανοί, οί τήν υλην 
προσκυνοΰντες καί τάς σαρκικάς έπιθυμίας 
έπιδιώκοντες, ώς οί πλείστοι φεΰ! ες ήμών, 
έφ’ ω καί ήγειραν παγόδας, Ινθα διαπράτ- 
τονται τά μάλλον παράνομα καί παρά φύσιν
εγκλήματα;

Πλήν τί πρώτον καί τί τελευταΐον κατα-
στρώσωμεν ώδε, συγκρίνοντεο τάς ώφελείας 
τοΰ Χριστιανισμού καί τά κακά τοϋ Μωαμε
θανισμού, κακά άτινα ού δύνανται νά θερα- 
πευθώσι, κάν άπαντες οι Μουστιέροι, Λα- 
ϋάρδοί καί λοιποί μεταρρυθμισταί καί νομο- 
θέται τοΰ κόσμου ήθελον ένωθή ; Ουχί! οί 
Τούρκοι ουδόλως δυνανται νά έκπολιτισθώσιν 
έωσοΰ αί γυναίκες ϊστανται κεκλεισμέναι είς 
τούς γυναικωνίτας καί τά όικτυωτά, και οέν 
έπιτρέπεται αύταΐς ή σπουδή έπιστημών και 
έργοχείριον Ευρωπαϊκών. Δέν μεταρρυθμί
ζονται εύρωπαϊκώς, διότι οέν οιακρίνουσι την 
άρετήν άπό τής κακίας, τήν ήθικην , τής 
διαφθοράς, τό φώς, τοϋ σκότους, τήν άνθρω- 
πότητα άπό τής κτηνωδίας. Ούτοι δέν θέ- 
λουσι μεταβληθ^, έωσοΰ δέν παραδεχθώσι τά 
συστήματα τών άληθώς πεπολιτισμένων Κρα« 
τών, τοϋ θ’ δπερ άδύνατον έωσοΰ δ κώδηϊ 
τών άντικοινωνικών νόμων, τό Κοράνιον, δε- 
σπόίει πάντων τών νόμων καί θεσμών τοΰ 
Κράτους των.

Συμπέρασμα.
"Οθεν μόνον ή ρίζωσις τών Χριστιανικών 

Θεσμοθεσιών δύναται έίημερώσαι καί με- 
ταλλάςαι τά ήθη καί εθη τών Μωαμεθα
νών, ώς ποτε τών Σαρματών, Γότθων, I ε
τών. Γαλατών, Σκυθών, Δακών τοΰ άρχαιου 
κόσμου καί τών άγριων τοϋ νέου (’Αμερικής), 
έζ’ών συνεκροτήθησαν τοσαϋτα Κράτη Συντα
γματικά, φιλελεύθερα, Δημοκρατικά καί αυτά 
τά μοναρχικά, ενθα σέβεται δν ουχί Ετερόν τι 
τούλάχιστόν «τά άπαράγραπτα τοΰ άτόμου 
δικαιώματα.»

*Ας φιμωθώσι λοιπόν τά χαίνοντα στόματα 
τών ύλιστών φιλοτούρκων. Καί άν φαίνηται 
είς αύτούς φιλοσοφία τό σύστημα τοΰ Κο
ρανίου, άς άνεγείρωσι τζαμία καί παγόοας 
είς τιμήν τοΰ Μωχάμεθ εν τι~ Δύσει. ‘Ημάς 
δμως, οΤτινες λατρεύομεν τόν ήλιον τοΰ δ- 
ρατοΰ καί άοράτου σύμπαντος, μόνον ή χρι
στιανική Πίστις ζωογονεί, μόνον ή ’Ανατο
λική ’Εκκλησία, ή σωτήριος αυτη ναΰς δι- 
έσωσεν ήμΐν καί διασώζει τόν έθνισμόν, τήν 
γλώσσαν καί τάς άρχαίας Παραδόσεις· μό
νον ό Χριστιανισμός άνέδειϊεν ήμΐν καί α- 
ναδείξα θύτας τής άθανασίας, τής έλευθε
ρίας, τών φώτων, καί έχάραςε τήν δόόν την 
πρός κλέος καί άθανασίαν τά Έ θνη άγουσαν. 
Ν α ί! Ήμεΐς οί τής ’Ανατολής Χριστιανόι, 
οΐ Κεφαλήν τόν άθάνατον Θεάνθρωπον, ε- 
χοντες, ουχί δ’ Ινα θνητόν Πάπαν ώς οι 
Δυτικοί, 8ν έθεοποίησαν ώ ; άναμάρτητον, θέ- 
λομεν δυνηθή νά συμφιλιώσωμεν καί βαπ- 
τίσωμεν καί τούς ’Οθωμανούς εις την κο- 
λυμβήθραν τοΰ Χριστιανικοΰ Έλληνισμοΰ, 
διότι καί οδτοί είσι κλαοος ές ’Ανατολής, 
«έλαία άγρία,» κατά ΓΙαΰλον τόν Ουρανο- 
βάμονα, ήτις θέλει έγκεντρισθή «είς έλαίαν 
εΰκαρπον» ού μετά πολύ.

Συντάκτης υπεύθυνος Θ. Λ. ΙΙασχιδης.

TO SPAION ΦΥΑΟΝ·
"Αγγλία Κεντρικός Όμιλος.

(‘Εταιρείας ύπέρ ψηφοφορίας τών Γυναικών) 
Πρός τόν Κύριον άρχισυντάκτην τοΰ «Μέλ

λοντος τών Γυναικών.*·
’Εν τη~ τελευταία έπιστολη έκοινοποίησα 

υμΐν περί τινων άρθρων νομοθεσίας προ
σφάτου καταδεικνύντων «τήν άνά^κην τής 
πολιτικής άπελευθερώσεως όια τό ευ ε ναι τών 
γυναικών. * νΗδη άναγγελλω υμΐν νέον οεΐγμα 
προερχόμενον υπό ’Εφετείου.

Πρόκειται περί του δικαιώματος τών Μη
τέρων. Τις Ιχει τό δικαίωμα τής άνατροφής 
τών τέκνων; οί τής ζώσης μητρός ή οι ι,οΰ 
θανόντος πατρός (συγγενεΐς);Φύσει, οικαιοΰται 
6 έπιζών γεννήτωρ* δ νόμος δμως αποφαι- 
νεται ύπέρ τοΰ πατρός, κάν οΰτος άποθανη.
‘Ο νόμος δθεν παρέχει ένιότε θλιβερας συ
ζητήσεις, ές οΰ πηγάζει σαφώς το πρός τας 
μητέρας άδικον καί μάλιστα άν ή μητηρ 
πρεσβεύη έτέραν πίστιν ή ό πατήρ, δπότε 
δύναται νά συμβη δ, τι συνέβη έν Δουβλίνψ.

‘0  πατήρ—Κ. Κουλλινώ — ένεπιστεύσατο 
διαθήκη τά δύο τέκνα του είς τήν μέριμναν 
τοΰ άδελφοΰ του καί τής μητρός του, δπως 
άνατραφώσι «καθολικώς». Ή  χηρα «οιαμαρ- 
τυρομένη» συνέλαβεν ύπονοίας κατά τής δια
θήκης έπί τη~ περιουσία τοΰ συζύγου της, 
σκοποΰσα Τνα διατηρήση τά τέκνα της παρ’ 
αύτή. Έλειπεν δμως αύτη ή δέουσα γνώσις 
τής ήμετέρας νομοθεσίας, δ δέ νόμος ώφεί- 
λεν ΐνα έφαρμοσθή έν πάση αύτοΰ τη~ σκλη- 
ρότητι. Ή  πρωτότοκος θυγάτηρ άπεστάλη 
παρά 17) προμήτορι' δ δευτερότοκος, πεν
ταετής, μενεΐ π«ρά τη’ μητρί του έπί δύο 
άκόμην Ιτη' γενόμενος έπταετής άποσπασθη- 
σεται «τών μητρικών άγκαλών» ΐνα εμπι- 
στευθή" τω~ θείω του καί τη" προμητορί του. 
Τό παιδίον λοιπόν άνήκει μάλλον τω πατρί 
ή τη' μητρί, κάν ή μήτηρ μένη χήρα.

’Ανακοινώ ύμΐν καί σπουδαΐον «διά τας 
ύμετέρας άναγνωστρίας” τήν νεωστί καταρ- 
τισιν « ’Εμπορικής ‘Εταιρείας» (Trade So
c ie ty )  μεταςύ τών γυναικών Γριακόσιαι ώς 
Ιγγιστα νεάνιδες βιβλιοδέτριαι έν Λονδίνω, 
συνηταιρίσαντο ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Κ. 
H odgson  P ra tt— ίκανώς έγνωσμένου έν τοΐς 
τών έργατών Συλλόγοις— σχηματίσουσαι « ‘Ε- 

“Οδός ’Ακαδημίας No. 24, Τυπογραφεΐον Κ. Ν

ταιρείαν άμοιβαίας προστασίας.» ‘Η βιομη
χανία αυτη άπασχολεΐ έπτακισχιλίας γυναί
κας έν ’Αγγλία.

Έκ ΒριστόΑης ώσαύτως άναγγέλλεται περί 
τίνος δμοίας Εταιρείας’ μολονότι δέ είσί μό
νον προοίμια, ούχ^ήττον δμως τούτος μαρ
τυρεί τρανώς δτι αί γυναίκες «συνήδεισα» 
τήν έαυτών ίσχύν άποτελοΰσαν Ινωσιν καί 
δργάνωσιν» μεθ’ δσα καί άν διαλαλώνταί, 
κα ιά συνήθειαν, καί δτι θέλουσιν έςελθεΐν 
έκ τής άπομονώσεως αύτών έν ή μέχρι τοΰ
δε διετέλουν, καί ήτις Ιφερεν Ικπτωσιν τοΰ 
ήμερομισθίου αύτών, διό καί ύποφέρουσιν. ‘Ο 
συναλληλισμός, ή όργάνωσις, ό σύνδεσμος 
θέλουσι βεβαίως παραγαγεΐν άποτέλεσμα λίαν 
έπωφελές διά τό μέλλον τών έργατίδων, δ
πως έπι^φελήθησαι διά τούτων ήδη|καί τά 
σωματεία τών έργατών.

Δέχθητε, κτλ.............. ‘Ελένη Βλάκκβουρν
Γραμματεύς τοϋ Κεντρικού θιάσου κτλ.

‘Η θυγάτηρ τοΰ βαρώνου Άλφόνσου ‘Ρος- 
ay ίλδ ηύδοκίμησεν^είς^τάς έςετάσεις, έπιτυ- 
χοΰσα τό δίπΑωμα διδασκαλίασης. Λαμπρόν 
υπόδειγμα^διά τάς πλουσίας^Έλληνίδας ο- 
σαν δ'ακόπτουσι παρακαίρως τάς σπουδάς 
των,|μή μιμούμεναι κάν τάς^πλουσίας Δα
κίδας, ών τινες καί διπλώματα ποιητριών 
έκτήσαντο.

Ή  μαρκησία|Κάμδεν”καί μίος Αύγούστα 
Κάλβελ οιωρίσθησαν μέλη τής Βασιλικής 
Βοτανικής?’Ακαδημίας.

’Αγγλίς τις, ύπό τό ψευδώνυμον! G eorge 
E lliot, Ιλαβε 10 χιλ. λίρας στερλίνας ώς 
προκαταβολήν'ένός]σπουδαιοτάτου πονήματος.

‘Η Κ-α F a rr c e t t  δημοσιεύσει πόνημα περί 
Πολιτικής οίκονομείας.

Ειρηνόφιλος "Ομιλος, νεωστί|’ίδρυθείς ές 
Λονδίνω, προσφέρει 100 λίρας στερλίνας εςί 
γυναίκα συγγράψουσαν τό καλλίτερον τεΰχΛς 
περί τοΰ δ πόλεμος τί κακόν^παρέχει ταΐο 
γυναιςύ* ποιον δέ τό μάλλον συντεΐνον είς 
τό προλαβεΐν τοΰτον διά της αύτών έπιρ- 
ροής;

Ή  άγγλική έφημερίς G raphic άναγγέλλει 
τήν δημοσίευσιν σπουδαίων άρθρων τή έπι- 
γραή « ‘0  Νόμος καί ‘Η Γυνή» (La Lot 
e t la  F em m e).

T i -ηρώ-cov «><: καί το δεύτερον άθλον είς 
τάς έςετάσεις τοΰ Κολλεγίου τοΰ Αονδινείου 
Πανεπιατημείου ήραντο δύο συγγράφει νεά
νιδες.

Ή  Κ-α Χίλλ ιχνογράφησε τόν δσονούπω 
έγειρόμενον έν Έδιμβούγψ άνδριάντα τοΰ 
περιπύστου δόκτορος Λίβινγστον.

Έ ν ’Αμερική ή μιάς H aines διωρίσθη 
ποιμενίς θεολόγος τής κυριαρχικής Εκκλη
σίας τοΰ H allow il, ή δέ σεβασμία μίος Char- 
p in  κατέχει τήν Ιδραν τής πρώτης δμοίας 
Εκκλησίας τοϋ san  F ran cisco .

(Έκ τής σπουδαίας διά τάς γυναίκας Έ - 
φημερίδος). « V A venir d es F em m es.

• Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΓ ΤΡΑΪΑΝΟΥ» 

«Columna lui Traian.»
Μεταςύ τών διαφόρων δημοσίων τής Δακβ- 

ρουμανίας δργάνιον διακρίνεται έςέχον τό πε
ριοδικόν τοΰ φιλολόγου «Β . Π. Άσδαίου,» 
άριθμοΰν ήδη πενταέτιδα Ικδοσιν *Columna 
lu i T raian .» ‘0  Κύριος ‘Ασδαΐος, συγγρα- 
φεύς άλλων τε και πολλών πονημάτων και 
δή καί τής «Κριτικής τής Δακίας ‘Ιστορίας* 
βαίνει έπί τά ίχνη τών πρό αύτοΰ άκμα- 
σάντων φιλολόγων, καί νή τήν άλήθειαν ου- 
νάμεθα είπεΐν δτι ύπερβέβηκε τούτους είς 
πλεΐστα, ώς είδήμων ιστορίας έθνών τε, φ υ 
λών τε, γλωσσών τε καί διαλέκτων ούκ ευα
ρίθμων.

Τό υπ’ δψιν ήμών τεύχος τής ΣΤΗΛΗΣ 
ΤΟΤ ΤΡΑΪΑΝΟΥ No. 7. περιέχει τά έςής.

1. Νεάν λύσιν προβλήματος Όρθογραφικΰ 
ύπό Φρόλλου.

2. Άνταπόκρισιν άνέκδοτον κτλ. δπό *Ασ- 
δαίου.

3. Περί άπολεσθεισών άρχαίων συγγρα
φών τής Δακίας ύπό Καλλίμαχου Παπαδ.

4. Πηγάς ποιμενικής είς τούς ‘Ρωμούνους- 
φιλολογία δπό ‘Ασδαίου.

5. "Ορους άρίστης μεταφράσεως τών κλα
σικών δπό Όοοβέσκου.

6. Κηδεία καί δλοκύτωσις τών νεκρών 
ύπό Φήλικος.

7. Τή φωτογραφία ποιητοΰ τίνος ύπό 
Βερονίκης Μίκλε. (Ποίησις).

8. ‘Αλατωρυχεΐα Δακίας· οικονομολογικόν 
ύπό Γ. Τοτσιλέσκου.

9. Λεςιλόγιον ^ωμανο-ίστριακόν δπό I. 
Μαιορέσκου.

‘Ραδουλέσκου.


