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«Εδ γάρ ίστε, ώ “Ελληνες, δτι ω πλεΐστον διαφέρετε τών άλλων ανθρώπων, τφ πρός τε τούς θεούς εδσεβώς καί πρδς τούς γονείς όσίως καί πρός τήν πατρίδα φιλοτιμως Ιχειν».
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΑΕΛΤΙΟΝ,
Μεθ’ δλας τάς διαβεβαιώσεις τοΰ Μ. Αύ- 

τοκράτορος τών ‘Ρώσσων έν Λονδίνω κα! 
τοΰ Κόμητος Άνδράσσυ έν Πέστη, δτι ή 
ειρήνη τής Ευρώπης δέν θέλει διαταραχθή, 
μεθ’ ολα ταΰτα τά ’Ανακτοβούλια, διά παν 
άπροσδόκητον, έτοιμάζονται είς πόλεμον, καί 
διά τοΰτο καί δ υπουργός τοΰ πολέμου έν 
‘Ρωσσία καί δ στρατηγός K uhn  Ιν Αύστρο- 
Ούγγαρία έπιμένουσιν είς τάς έκτακτους δα- 
πάνας ύπέρ στρατού, οπλών, πολεμεφοδίων 
κλπ. μή έςαιρουμένου μηδέ τοΰ ύπουργοΰ 
τών στρατιωτικών τής Δακίας.

Έν τούτοις τά οικονομικά του τόπου ά
γουσα είς σκόπελον καί μόνος ό έφευρετι- 
κός ίσως νους του Κ. Μαυρογένη δύναται 
ν’άπολλά;/] τδν τόπον από τής κρίσεως, είς 
ήν δσονούπω περιέρχεται, μολονότι δ ίδιος 
εΐχεν είπεϊ είς τήν Βουλήν «δτι τω είναι άδύ- 
νατον νά έξεμπερδεύση το χάος είς 8 επε- 
σον τά οικονομικά.» Τοσαΰτα κεφάλαια άπο- 
θεματικά, ανεξάντλητοι πηγαί πλούτου έθ- 
νικοΰ, ‘Αλατωρυχεία ούδαμοΰ τής Άσίας 
καί Ευρώπης άπαντώμενα, Έκμεταλλευτικαί 
Δασών άχανών Έταιρείαι, Κτημάτων τοϋ 
στέμματος καί τών Μοναστηρίων, εντοπίων 
καί προσκυνημένων, εκατομμύρια καί δισε
κατομμύρια έν είδει προσόδων, μεθ’δλα ταΰτα 
ί  ·ίόπ*ς οΰτος δανείζεται ί ί  ονέν .άπο ,τής 
έποχής τοΰ Κούζα, καί ουδέποτε ισοσταθμί
ζει τό Παθητικόν μετά τοΰ Ένεργητικοΰ, 
χαΐ ιδίως πρό τεσσάρων έτών. ‘Ορίστε οι
κονομικών κατάστασις οδυνηρά καί άπογνω- 
στική! Τό οικονομολογικόν τοΰτο ζήτημα έ- 
κ/όνισε τάς πεποιθήσεις καί τών μάλλον δυ
ναστικών τής Δακίας άνδρών, οΤτινες ήδη 
ήρξαντο έννοήσαι «πή φέρεται τό σκάφος 
τής μαύρης Πατρίδος.

Τά τής ’Οθωμανικής Έπίκρατείας βαίνου- 
σι καρκινηδόν. Διαβεβαιοΰται δτι ού μόνον 
ή Βοσνία, άλλά καί το Μαυροβούνιον αυτό 
καί ή Δακία θέλουσι καταρτίσει ομοσπονδίαν 
Παρίστριον ίσχυράν, ώς προπύργιον τής Άρ
κτου, ήτις προσπαθεί καί τούς άδελφούς 
Βουλγάρους Τνα συνάψη καί συνδέση τη 
μεγάλη σλαβική" γενεά. Κατορθωθήσεται;

Είς τάς εύπεριστάτπς περιστάσεις άπόκειται, 
καί μάλιστα είς τήν έπιτυχή δδοιπορίαν τοΰ 
Κζάρου, τοΰ παντ? σθένει προσπαθοΰντος Τνα 
εκτός τής Γαλλίας έμπερδεύση καί τήν ’Αγ
γλίαν είς τά μηχανορραφήματά του- άλλ’ ή 
’Αλβιών μετά τοΰ Κοινοβουλίου καί δπουρ- 
γείου δέν κοιμώνται. Είτε ούτως δμως, είτε 
άλλως, τό ’Ανατολικόν ζήτημα είναι τό σπου- 
δαιότατον τών πολιτικών τής ’Αγγλίας καί 
‘Ρωσσίας μέλημα- καί τούτβ ένεκα ένώ τά 
χρεώγραφα τής Τουρκίας ήσαν προχθές είς 
μεγάλην δψωσιν έν Λονδίνω, Παρισίοις καί 
Βιέννη, ήδη άναγγέλλεται εκπτωσις, τοΰ 
Σαδήκ Πασά μή έπιτυχόντος είσέτι τήν πραγ- 
ματίωσιν τοΰ δανείου. Ά λλ ’ ένώ τοιαΰτα δ 
Κζάρος μελετά*, ή επίλεκτος νεολαία τών 
Διδασκάλων καί μαθητών εργάζεται μυστι- 
κώς πρός έφαρμο")ήν μεταρρυθμιστικών σχε- 
δίών Πολιτεύματος φιλελευθέρου. Άποσοβή- 
σεται πρός τό παρόν δ χίνδυνος; ουχ ήττον 
ή έσωτερική τής ‘Ρωσσίας κατάστασις δέν 
είναι δπως νομίζεται καθησυχαστική.

ΕΠΙΦΥΛΑΙΕ
Έψεαπερ'ι; περί Αίγυπτου χαι τοϋ Σουεζιχοΰ 

Λειβήΰρου.

{άπαγγελ&εΐσα Ιν τω Ά&ηναίο) βωμουνιστι). 
(δπδ Θωμά Α. ΓΙασχίδου).

(Κεφ. Ε-ον (Ίδέ Αρ. 4).

Έκεΐ είς ‘Ηλιοόπολιν δνομαζομένην σήμερον 
Ματαριέχ έπεκτείνεται οασίς τις μαγική μετά 
δένδρων άρωματοφόρων, μετ’ άνθέων άμαράντων, 
μετά πρασιάς άειθαλοΰς. Έξω τών έρειπίων τοϋ 
ναοϋ τοΰ Ήλιου, ατινα βλέπονται έκεΐ, δυο μνη
μεία ΐστανται άνθιατάμενα χατά τών αιώνων τοΰ 
πανδαμάτορος χρόνου- τδ εν έστιν δβελίσκος, δη
λονότι στήλη γρανίτου τετραγωνική, κάί>ετος καί 
υψηλή είκοσι μέτρων, υφ’ ου τήν βάσιν εδ- 
ρίσκεται κρυστάλλινη τις κρήνη, καί ου ή άρ- 
χαιότης άναβαίνει μέχρι τών 2,700 έτών π. X. 
ιερογλυφική δέ τις έπιγραφή μετεφρασμένη δπδ 
τοΰ "Αγγλου Brugsch περιέχει τά έφεζής’ «(Ό
ρος, ζωή τφ γεννηθέντι, βασιλεύς Αίγυπτου ά- 
νω-τε καί κάτω, Χεπερκαρα, δεσπότης τών διαδη
μάτων, ζωή τοΰ τεχθέντος, δ υίδς τοΰ Ήλίου, 
Οόσερστέσίν, άγαπητδς δπδ τών πνευμάτων τής 
πόλεως τοΰ ‘Ηλίου, άείζωος, ορνεον χροσοΰν, ζωή 
τοΰ τεχθέντος, θεός χαρίεις Χεπερκαρά ήγειρ*

Δ ΑΚΟΡΟΤΜ ΑΝΙΑ

Τά τής φίλης ‘Ελλάδος είς ούχί 'τόσω 
ευάρεστον κατάσταση» Ινεκα τής προμη- 
νυομένης θυέλλης τών έκλογικών, ήτις από 
τοΰδε ήρξατο. κατά τινα άνταπόκρισιν τών 
’ /Υθτνών. „ , .

Παραθέτομεν γαλλιστί τάς έπί τής διαλύ- 
σεως τής Βουλής καί τοΰ πολιτεύματος κρί
σεις σπουδαίου άνδρός, έρανισθείσας έκ τοΰ 
Messager d’Orient, σπουδαίας Βιενναίας 
έφημερίδος, ήν συνιστώμεν τοΤς συνδρομηταΐς 
ημών.

‘Ο ΠρΙγχιφ Μίλάνος, ύπέρ ού στρατιωτικά 
γυμνάσματα καί κινήματα έδόθησαν, ώς καί 
τοΰ ΣΤ', συντάγματος ή φερωνυμία «Μιλάν», 
άπέρχεταί περί το τέλος τής έβδομάδος είς 
τά ίδια, φέρων τάς εύαρεστοτέρας άναμνή- 
σεις.

Αί διπλωματικαί σχέσεις μεταςύ ‘Ρωσσίας 
καί Βατικάνου διεκόπησαν πρό τίνος έξ αι
τίας θρησκευτικών τινων διενέξεων, προελ- 
θουσών Ινεκα φανατισμού δ^θεν τών ρώσ
σων έπισκόπων, οιτινες βιαίως εί'λκυσάν τι-

νας ‘Ρουΰενίους είς τήν δρθόδοξον ’Εκκλη
σίαν. ‘0  Καρδινάλιος Άντωνέλλης άπεκρίθη 
αυθαδώς τω πρεσβευτή τής ‘Ρωσσίας έν 
‘Ρώμη Κ . Κάπνιτζ, δςτις κατά τηλεγραφικήν 
διαταγήν τοΰ πρίγκιπος Γορτσακώφ παρέλαβε 
τά διαπιστευτήριά του, καταλιπών τήν ‘Ρώμην.

Έκ τής Γενιχηζ Α ύστριαχης Άνταπο- 
χρίσεω ς  πληροφορούμεθα δτι δ διπλωμα
τικός τής Αυστρίας πράκτωρ καταγίνεται 
ένταΰθα δπέρ τών Ισραηλιτών, καί μάλιστα 
έκείνων, οίτινες έπαπειλοΰνται Ινεκα τοΰ 
νέου θεσμοΰ επί τών οινοπνευμάτων. Ευχής 
έργον ήθελεν είσθαι καί δ Κ. ‘Ραγκαβής 
νά συνέπραττε τφ  βαρώνι Calice ύπέρ τών 
Ε λλήνων, δσοί μάλιστα διατελοΰσιν ύπό 
τήν τοιαύτην πίεσιν.

‘Η Γαλλο-Ιταλιχη 'Ανταπόχρισις περιέχει 
άρθρον σπουδαΓον δπέρ τών τοΰ Τόπου δι
καιωμάτων, ατινα δήθεν ή Τουρκία κατα
πατεί, ένώ αύτά έςησφαλίσ&ησαν διά τοΰ 
KB-ου άρθρου τής Συνθήκης τών ΙΙαρισίων, 
ώς νέον τι φυλλάδιον «Les droits de la 
Roumanie bases sur les Traites» ανα
φέρει έν έκτάσει.

« Τα Δικαιώματα της Δακίας βασιζόμενα 
έπ ι τών Συνθηχών» τελευτώσιν ουτω, κατά 
τό J o u rn a l d e  B u ca res t .

«Είναι συμφέρον τής Ισορροπ ίας h  vr] 
Ανατολή όπως α ί Μ. Δυνάμεις Ηέσωσιν 
εις άβ,αονίαν τά οιχαιώαατα μ έ  τά γεγο
νότα. έπι το·) νΛτω Δουνάβεως, άναγνωρί- 
σωσι οε τάς πανόήμως υπ' αυτών χυ- 
ρυγβείσα.ς άρχάς τω 1856 χαι 1858, χαι 
ά,παιτησωσι την εφαρμογήν των.

‘Η Ήγεμονίς κατέθηκεν έν τφ" Δημαρ- 
χείφ τής πόλεως ποσόν τι, ού οί τόκοι νά 
δίδωνται έτησίως ώς προίς τεσσάρων πτω 
χών κορασίων.

'Γαύτη τη' έβδομάδι άρχεται ή εθνική 
Πανήγυρις ή άγορά, ή έπιλεγομένη 
δηλ. τών Προπατόρων, καθ’ ήν άγοράζονται 
πλεΐστα σκεύη οικιακά καί δίδονται έλέη 
τοίς πτωχοίς καί δώρα τοίς σχεπκοίς. ‘Η 
εορτή αυτη έτελειτό ποτε μετά πομπώδους 
παρατάξεο)ς Έκκλησιαστικοπολιτικής, λα- 
βοΰσα αρχήν, καθά διαβεβαιοΰται, Ινεκα τών 
σωρών δστεων, ατινα καλύπτει ή πεδιάς

τής Κολεντίνης, άπό τής έποχής πολέμου 
αίματηροΰ μεταςύ Βλάχων καί Μολδαυών τοΰ 
ΙΕ', αίώνος, δπέρ ών άνεγινώσκοντο μνη
μόσυνα καί εύχαί κυρίως τφ~ Σαββάτω τών 
ψυχών p ro -m an ihu s (po -m ana -pou r les 
m anes), συνωδά τφ~ έθίμφ τής ’Ορθοδόξου 
Ανατολικής Εκκλησίας.

τοΰτον τδν δβελίσκον έν τή αρχή εορτής τίνος 
πανηγυρικής. "Εκαμε δέ τοΰτον ό χορηγών διά 
παντδς τήν ζωήν»).

Τδ δ’ έτερόν έστί δένδρον καλούμενον άραβιστί 
Saga-maria, είδος συκομωρέας σεβομένης όπδ 
πάντων καί δπ’ αυτών τών Κοπτών, τών δεσπο
ζόντων αύτδ καί φυλαττόντων διά περιβόλου 
τινός ένθα έφυτευΟησαν ά'νθη εύοσμα.

Τδ δένδρον τοΰτο έ'χει περιφέρειαν δκτώ μέ
τρων καί δψος δκτώ ποδών τδ στέλεχος αυτοΰ 
άπεξηράνθη, άλλ’ οί κλώνοί είσιν αειθαλείς· πε
ρίεργος έγενόμην ι'να χαράξω κρυφίως τδν φλοιδν 
αότοΰ, καί χαράξας έίήλθε γάλα ώς άπδ μιας 
συκής νωπής, τοΰθ’ οπερ δεικνύει δτι ό χυμδς 
είσέτι διαδίδοται είς τάς φλέβας αυτοΰ. ‘Γπδ 
τήν σκιάν τών εδρέων φύλλων τοΰ οενδρου τουτου, 
κατά τήν τοπικήν παράδοσιν, έπορεόθη ή Αει
πάρθενος Μαρία καί τδ θειον αδτής βρέφος ό 
'/ησοΰς συν τφ ίερφ μνήστορι ’Ιωσήφ, οπότε 
κατέφυγεν είς Αίγυπτον, οπως απαλλαγή δπδ 
τοΰ βρεφοκτόνου Ήρώδου, τοϋ ζητοΰντος άπο- 
λέσαι τδ παιδίον, άμα έπληροφορήθη δπδ τών 
μάγων περί τής γεννήσεως αύτοΰ, ώς οίδατε έκ 
τής ίεράς Γραφής· πλήθος επιγραφών έπιβεβαιοΐ 
τδ φιλαλήθες ταύτης τής παραδόσεως.

Ίχνη τής διαφυγής ταυτης, έντιμοι άκροαταί, 
δείκνυνται καί είς τδ άρχαίον Κάϊρον, έπι τοΰ 
μεγαλοπρεπούς καί δψηλοΰ φρουρίου τοΰ ‘Αγίου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
Κατά τήν έφημ. Romanul ή Πρωσσία 

ένήργει πρό πολλοΰ μετά τής Ουγγαρίας 
πρός Ινωσιν τής Δακίας μετά τής Ουγ
γαρίας.

«Ώς άπόδειςιν τών λεγομένων άναφέρει 
τήν προταθεΓσαν μυστικήν συνθήκην, δι’ής 
ή Αύστρουγγαρία καθίστατο κυρία τών ‘Η- 
γεμονειών.

«Τό δραμα τοΰ 1870, δι’ού ή Πρωσσία 
νικήτρια προσεκαλεΐτο ύπό τής ‘Ρωσσίας Τνα 
διαρρή-η τήν συνθήκην τών ΓΙαρισίων ώς 
πρός τόν Εύ-εινον ΙΙόντον, καί ή συνδίά- 
σκεψις τοΰ Λονδίνου δπως δοθη" τη Αυστρο
ουγγαρία ή δεσποτεία τοΰ Τστρου μέχρι τών 
έκβολών αύτοΰ.»

"Οπως δέ καταπολεμήση τήν κυβέρνησιν 
τό σπουδαΐον τοΰτο τής άντιπολιτεύσεως ορ- 
γανον προσκαλεί τό υπουργειον, Τνα οημο- 
σιεύση τάς εισηγήσεις τού πράκτορος Κ. I. 
Στράτ έν Λονδίνω καί τάς άπαντήσεις αύ
τοΰ πρός τόν Πρωθυπουργόν Κ. Καταρτζήν, 
έπειδή τοιαΰτα τινα Πρακτικά, είς Πολιτεύ
ματα Συνταγματικά, οέν πρέπει νά κρύπτων- 
ται, δπως δεν τά έ'κρυψεν ουτε ή Σερβία.

Άποδεικνύει πρός τούτοις τόν δόλον τοΰ 
πράκτορος ‘Ρωμούνου ώς πρός τόν Σέρβον 
Πράκτορα, διότι ένώ κατ’άρχάς αί δύο Κυ
βερνήσεις είχον συνεννοηθή διά τό ζήτημα 
τοΰ Δουνάβεως, αίφνης έπήλθε διχοστασία, 
άναγκάσασα τόν ύπουργον Σερβον Τνα εκζη- 
τήση την άποστολην όμοφρόνων πραχτό- 
ρο)ν είς Λονδϊνον, ώσεί δέν εύρίσκετο εκεί 
δ τής Δακίας άντιπρόσωπος, τοΰθ’δπερ ή- 
νάγκασε τόν Σέρβον Πράκτορα Τνα τηλεγρα- 
φήση, δτι ουδαμου ευρίσχει τόν πράχτορα  
Κ . Στράτ καί έρωτήση «π  σημαίνει τούτο;»

Τί σημ α ίν ε ι; έρωτά τό όργανον τούτο

Γεωργίου, έ'νθα δπήρξέ ποτε ναδς περικαλλής 
καί δψιτενής μετά στηλών γρανίτου έστιλβωμένου 
κατά τδν άριθμδν τών ημερών τοΰ έ'τους, έ£ ου 
Ιμειναν δλίγιστοι χαμαί κείμενοι έπί τόπου εύρυ- 
χώρου έγγΰς τοάτ<ι> τφ φρουρίφ, μεταποιηθείς 
είς τζαμίον.

Παρέκει δέ είς τδ δπόγειον ναοΰ τίνος Κοπτι- 
κοΰ δπάρχει τδ νυμφικδν έκεΐνο άντρον, τδ δρο- 
αόεν καί άρωματοφόρον σπήλαιον , τδ άσυλον 
τής άνυμφεύτου Νόμφης, ήτις έκρυβη σδν τφ 
θεοτέχει αυτής εως ου έτελεύτησεν ό ‘Ηρώδης 
καί έβασίλευσεν ό ’Αρχέλαος είς Ίουδαίαν. Ό 
δηγός τις νουνεχής συμπεριπατών μοι παρά τδ 
πανάρχαιον τοΰτο cppouptov ειπέ μοι, δτι πύλη 
τις τοΰ δψιστεγοΰς τούτου οικοδομήματος λέ
γεται μέχρι τοΰδε πύλη τοΰ Χριστοΰ.

‘Η παράδοσις αυτη έπιβεβαιοΰται, έντιμον ά- 
κροατήριον χαί έκ τής βιογραφίας διοικητοΰ τί
νος τής Αίγυπτου όνόματι ’Αφροδισίου, δςτις 
δπήρίε καί άρχιερεϋς τοΰ ναοΰ τής ‘Ερμουπό- 
λεως, ού μόνον δέ ούχ άφήκεν ίνα φονευθή τδ 
βρέφος τής Παρθένου ό Θεδς, δτε κατέφυγεν 
έκεΐ, άλλά καί πρώτος μετά τούς σοφούς τής 
Βαβυλώνος τους λατρευτάς τής θεότητος τοΰ 
ΙΗΣΟΥ, έπίστευσεν είς Αδτδν, ύστερον δέ έ- 
κήρυξε τδ Εδαγγέλιον είς Γαλάτειαν, Ινθα έτε- 
λευτησε τφ 70 έτει Μ. X.

Λέγει δήπου καί δ ίερδς Εδγένιος 6 Βούλ

γαρη» δτι χατά τήν έν Αίγύπτφ τοΰ Σωτηρος 
διατριβήν, τά είδωλα κατέπιπτον συντριβόμενα' τά 
έν αδτοΐς δαιμόνια έφυγαδεύοντο’ οί χρησμοί καί 
τά μαντεία έσίγων.... μιας Περσέας δένδρον 6- 
ψίκομον, πεφυτευμένον πρό τοΰ πυλώνος τής έν 
τή Θηβαίδι Έρμουπόλεως έκλινε τούς άκρο- 
τάτους κλώνους Ιως τής γης καί προσεκύνησε 
τδ νήπιον είσερχόμενον. Όθεν έ'πειτα ή φλοιοΰ 
μέρος ή κάρφος άκραίμονος, ή φόλλον έί αδτοΰ 
τοΰ δένδρου έγίνετο το;ς άσθενοΰσι διαφόρων 
νοσημάτων άλεξίτήριον... καί δτι έν τφ Ίάνεως 
πεδίφ διερχομένου τοΰ Σωτήρος έκλείσθη αδτο- 
μάτη ή πόλη ένδς μεγάλου είδωλικοΰ ναοΰ, ητις 
έπί πολύ ύστερον διά δυνάμεως ανθρώπινης δέν 
ήδύνατο ν’ άνοιχθή.

Κεφ. ΣΤ-ον.

Έκ τε τοΰ συμβόλου τοΰ Φοινικος καί έ ί αλ- 
λων γιγαντιαίων μνημείων, ώς αί πυραμίδες, ο 
Οβελίσκοι καί οι τάφοι, έν οίς κατετίθεντο τά 
βαλσαμωμένα σώματα, δνόματιμούμιαι, ατινα έ- 
ξέθαψαν άδεώς οί νεώτεροι Αίγυπτολόγοι ώς τινες 
τυμβωρύχοι, έννοεΐται δτι έν τή οοφτί κλάσει 
τής Αίγυπτου κατίσχυεν ή ιδέα τής αθανασίας 
τής ψυχής, μεταδοθεΐσα ειτα τοίς φιλοσόφοις τής 
άρχαιότητος καί θεμελιωθεΐσα μετά το πλήρωμα 
τοΰ χρόνου τής Χάριτος ύπδ τοΰ Σωτηρος τοΰ 
σόμπαντος Θεανθρώπου Π ΙΣΟΥ. Επ’ αδτοΰ τού



σημαίνει δτι δ διπλωματικός οΰτος Πράχ- 
τωρ , χαί τοι διοιτελών, καθ’ά ή Κυβερνη
τική Pressa διατείνεται, είς Λονδΐνον, ε&υ- 
σίασεν υπέρ τής Γερμανό-Ο υγγαρίας τα. 
μεγαλείτερα συμφέροντα τοΰ τόπου, έργα- 
σθείς ϊσως(1) έναντίον τών εισηγήσεων τοΰ 
υπουργείου, ώς είχεν έργασθή ίσως άνευ τής 
διαταγής τοΰ υπουργείου (!) τφ  1870, γε- 
νόμενος ταχυδρόμος τοΰ Ιίρίγκιπος Χοεντσό- 
λερν έν τω~ περί θρόνου τής Ισπανίας ζη- 
τήματι.

‘Η P resea  άπαντώσα κατηγορεί τό τής 
άντιπολιτεύσεως 8ργανον, ώς άποκαλοΰν προ 
δότην τόν Κ. Στράτ διά τής τοιαύτης γλώσ-

τημα ύπό τήν έποψίν των.»
«Οίδασιν ούτοι δτι ή δραστικότης τών ί-  

ςορίστων υπήρξε τόσω μεγάλη είς έκείνας 
τάς Συνδιασκέψεις, ώστε δ Λόρδος ΙΙαλμερ- 
στών καί είς αυτήν τών Λόρδων τήν Βου 
λήν έόήλωσεν δτι «εγνώρισε τόν Κ. Δη μ. 
Βραπάνον , h a  τών έπ ισήμων της ’Ρουμα
νίας άνόρών, κτλ. κτλ.

«"Ας χαταδείςωσι λοιπόν, δς δημοσιεύσωσ 
τά έπίσημα καί ήμιεπίσημα Πρακτικά, δι’ 
ών 0 Κ. Στράτ και οί δπουργοί αυτοΰ ύπε- 
στήριξαν τό ζήτημα καί διεφώτισαν τά ’Α
νακτοβούλια, καθ' δν τρόπον δημοσιεύει ή 

σης του- άλλ’ δ R om anul άνταπαντών κρά- Σερβία τά δπομνήματα τοΰ Πράκτορός της 
ζει· διατί λοιπόν δ κύρ ιος ουτος νά μ^ίκαί τοΰ υπουργείου της, καί άναγνωρίσομεν 
συμπράζΐ} χολ συμβαδ ίση  τώ συνάδελφο) 5τι ή Κυβέρνησις έτέλεσε τό καθήκόν της.

βούλια υπομνήματα, δι ών έξήγουν ΐό ζή- μεθ’ών ήτο προικισμένη ή έκπρεπής έκείνη είναι άπόδειξις δτι αί γυναίκες ήννόησαν επί

του Σέρβω, ένώ δ δπουργός (ϊωμοϋνος συ- 
νεννόηθείς τω~ Σέρβω ύπουργψ έκοινοποίει 
αυτω, δτι έπεφόρτισε τόν πράκτορα του Τνα 
ύπάγη είς Λονδΐνον καί συμμετάσχη τών 
σπουδαίων τούτων έργασιών υπέρ τοϋ τόπου 
(δςτις ένεκα τής τοιαύτης αδικαιολογήτου 
δλιγωρίας ίσως έδεσμεύθη, τοϋ νά μή δύ- 
νηται Τνα καταρτίση μίαν 'Ατμοπλοϊκην ‘Ε
ταιρείαν , ήν είχε προτείνει δτε Κ. Δανιήλ 
Παπάς καί Ετεροι έπί τοΰ υπουργείου Βρα- 
τιάνου; κατεξοδευθέντες μάλιστα υλικώς καί 
έκτεθέντες ήθικώς Σ. Σ.)

Ή  έφ. R om anul έξακολουθεί έρωτώσα: 
«Ήγωνίσθη δ Κ. Στράτ μετά τοΰ Σέρβου 

πράκτορος Τνα καταδει'ξη είς τόν Λόρδον 
G ranville το λάθος του;»

'Ήγωνίσθη παρά τοΓς πρέσβεσι τών άλ
λων Δυνάμεων, καί τι τω~ εΓπον έν γένει 
καί έν μέρει οί πρέσβεις τής ‘Ρωσσίας, Tup- 
κίας καί ’Ιταλίας-;»

«Άπήτησεν άπό τοΰ δπουργοΰ του ινα 
έκθέση τό ζήτημα καί τά δικαιώματα ήμών 
πρός άπάσας τάς δυνάμεις, καί τί περιέχ«- 
σιν έκεΤναι αί διακοινώσεις;»

«Έν τέλει δ Κ. Στράτ, μή παραδεχθείς 
έν τη  Συνδιασκέψει, διατί δέν δημοσιεύει τό 
παρουσιασθέν ήμιεπισήμως υπόμνημα είς ά- 
πάσας τάς Έγγυητρίας Δυνάμεις, ώς καί τό 
πρός τήν Τουρκίαν, ?να καταδείξη τήν ταυ
τότητα ήτις ύφίσταται μεταξύ τών συμφε
ρόντων αυτής τε καί ήμών;»

« ιΟ Κ. Στράτ, δ Κ. Έπουρεάνος καί ο? 
λαμπροί συντάκται τοΰ Τύπου οίδασιν δτι, 
είς τάς Παρισινάς συνδιασκέψεις, ήμεϊς ήμε- 
θα άπλοι" τινες Ιςόριστοι- μεθ’δλα ταϋτα ευ
ρομεν μέλη τινά τών Συνδιασκέψεων, άτινα 
έδέχθησαν τά ύπομνήματά μας καί έξέθη- 
καν αυτά είς τάς Συνδιασκέψεις ώς άπό 
μέρους των, καί οίδασιν ουτωπως ύποστη- 
ρίςαι τά δικαιώματα τών ‘Ρωμούνων.»

«Οίδασιν επίσης δτι οί ‘Ηγεμόνες τής 
Μολδαυΐας καί Βλαχίας δέν ειχον τό δικαί
ωμα τοΰ άποστεΐλαι άντιπροσώπους είς τάς 
Συνδιασκέψεις, άλλ’ Ιστελλον είς τά Άνακτο-

Αλλως, εϊμεθα ήναγκασμένοι ε^πειν, μετ'1 αχ 
σχους ν.ο'ι άλγους, δτι δ Κ. Στράτ μετά 
τών υπουργών του έχουμπώ9ηααν (s'au da t 
a fund ) όπως συντρίψωσι τήν Δακίαν διά 
τών Σιδηρών Πυλών, τών δοθεισών τη 
Γερμανο-Ουγγαρία, κα,τά τάς ληφ&είσας υ 
ποχρεώσεις. »

ΑΙ ΩΡΑΙΛΙ ΔΑΚΙΔΕΣ

F rum osele  R omane.
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θέματος Διόδωρος δ Σικελιώτης έγραφεν δτι: 
«Οί Αιγύπτιοι δλίγιστα έκτιμώσι τά έτη τοΰ 

βίου τούτου, τόν μετά θάνατον δμως βtoν, έν ω 
τά χαλά έργα αύτών άναμιμνήσκονται υπό τών 
ανθρώπων, έκτιμώσι λίαν. Διά τοΰτο δνομάζουσι 
του; οίκους αυτών Ξενοδοχεία, ως τών ανθρώ
πων κάτοικο ύντων έν αυτοΓς βραχύν τινα χρόνον, 
τούς δέ τάφους δνομάζουσιν αιωνίους κατοικίας, 
ώς τών νεκρών διαβιούντων άπειρον χρόνον είς 
τόν άλλον κόσμον. Διά τοΰτο είς μέν τάς οίκίας 
δλιγίστην μέριμναν κατεβαλλον, είς δέ τήν έγερσιν 
μνημείων μεγίστην.»

’Ιδού λοιπόν τό αίτιον τής οίκοδομής τών

Inseram aqui in limba ellena, quea mal 
respendM in tot Orientu, appelul nobilelor 
Domne, Doctorite a le societ&fil, quare qua 
nisce adeverate stranepote a !e Cornelicl, 
Teuta, Virgina §i atator alte dame Romane 
din antiquitate, arata intr’un mod ecla tan t, 
quat valoreza ua virtu te E vangelica, qua vir- 
tutea reposatei Annel D avila , victima abne- 
ga|iunei sale pentru ina lfarea fem ee l §i edu- 
ca fiunea orfanelor, in conformitate cu devisa 
nostrft scrisa pe fro n tisp ic iu l «Decebalulul».

Eta dar quel d’anteiii resunet, cum speram 
in numeral trecut (Clironique), relativ la quele 
scrise de «Jou rn a l de BucaresU  la quare iji 
«d ie Epoclie,» (liar german din capitala a re- 
spuns intr’un mod magulitor pentru P rin ci- 
p iu l nostru, pentru quare mutyumim D-lui Re
dactor A. P. Lieder. ,

’Ιδού ή πρόσκλησις. Κυρία !
«Γνωστή σας εΓναι ή μεγίστη άπώλεια 

ήν δλόχληρος ή ‘Ρουμανική κοινωνία έθρή- 
νησεν έν τω~ θανάτω τής έναρέτου ’Άννης 
Δαβιλά.

‘Η άπώλεια αυτη, Κυρία, ήτο σημαντι- 
κωτέρα διά τό φΰλόν μας, διά τάς άδελφάς 
μας, έπειδή ή πολυπόθητος νΑννα ΔαβιλΛ 
ύπήρξεν ή δραστικωτέρα καί μάλλον άςιόζη 
λος έξ έκείνων τών γυναικών, αΤτινες έπιβάλ- 
λουν έαυταΤς τήν βαρυτέραν καί εΰγενεστέ 
ραν άποστολήν: «τήν υψωσίν τής γυναικός 
διά τής διδασκαλίας καί άνατροφής, καί διά 
τής γυναικός, τήν υψωσιν τοΰ άνδρός καί 
ολοκλήρου τής κοινωνίας.» Αυτή άφιερώθη 
διά βίου είς τήν υψηλήν ταύτην άποστολήν.»

Μόνη ή άρετή αυτη, έκτός τών άλλων

γυνή, μας Ικαμε, Κυρία, ΐνα σκεφθώμεν ή 
μεΤς, αί σύζυγοι τών βωμούνων ίατρών τοΰ 
Βουκουρεστίου, τών άρχαίων τούτων μαθη
τών τής ’Ιατρικής Σχολής, περί τοΰ τρόπου 
δι’ου ήδυνάμεθα διάκονίσαι τήν μνήμην τής 
Άννης Δαβιλά? τόσον διά τήν ευγνωμοσύνην 
ήν τη' χρεώστε? δλόκληρος ή ρουμανική κοι
νωνία καί ίδίως τό ήμέτερον φΰλον, δσον καί 
πρός ένθάόέυνσιν καί άμιλλαν τών βαδιζόν- 
των έπ’ αύτής τής άκανθώδους καί άπο- 
θαρρυντικής δδοΰ τής άρετής, δπως ύποστώσι 
μετά μεγαλειτέρας αύταπαρνήσεως τόν έπώ- 
μιον αυτοΓς σταυρόν.

Ενομίσαμεν-δέ, Κυρία, δτι δ μάλλον εύ
θετος τρόπος έπ’ αύτω~ τω~ σκοπώ' ήθελεν 
εισθαι ή Ιγερσις μνημείου.

Πρός πραγματοποίησιν τούτου Ιδέησε ν’ 
άνοίςωμεν έγγραφήν γινώσκουσαι δέ τά εύ- 
γενή οΐα τρέφετε αίσθήματα, έτολμήσαμεν 
άπευθΰναι Ινα κατάλογον ύπέρ τής έγγρα
φης ταύτης, παρακαλοΰσαί ΐνα καλοθελήσητε 
συνδραμεΐν ήμας, διά τής πεοιφερείας τοΰ 
καταλόγου τούτου έν τφ  κύκλω τών ύμετέ- 
οων σχέσεων.

Πεποιθυϊαι περί τής άγαθοθελήσεως ύ- 
μών, παρακαλοϋμεν δμάς, Κυρία, δπως έκ
τός τής ένδομύχου τοΰ συνειδόυος ίκανοποι- 
ήσεως δεχθήτε ευαρεστουμένη καί τάς έγ- 
καρδίους ευχαριστίας τών έντίμως δποσημει- 
ουμένων.

Αδελφών υμών 
’Ιωσηφίνας Πετρέσκου Δοκτ.
Παυλίνας Βλαδέσκου »
Ελένης Δημ. Σεβερεάνου»
Βασιλικής Δραγκιέσκου »
‘Ελένης Νικουλέσκου »
Άλεξανδρίνας Βελεάνου »

Έλπιζομεν ότι καί οί ομογενείς Άσκλη- 
πιάδαι ώς καί πλεΓσται Έλληνίδες θέλουσι 
προθυμοποιηθή ινα συνεισφέρωσι τά προ-

ΟΟ
ν2Φ ■

τέλους καί παρ ήμΐν τήν ά-οστολήν των;
«Πρό τής- πολιτικής, Ιλεγεν ό Τουρβώτ, 

είναι, πρέπει νά ήναι ή άνατροφή.»
Ή  γυνή εΓναι ΣχολεΓον.
Ή  γυνή είναι ή οίκία, ή οικογένεια, εΓν 

ή έστία, καί αυτή μόνη κέκτηται τό μυστι
κόν τοΰ βίου.

Ή  γυνή ειν ή ίσορροπία, ή άρμονία- αύ~Γ( 
δέ μόνη άντικαθιστα τήν ήσυχίαν έν τη 
ψυχή τοΰ άγωνιζομένου άνδρός καί τφ~ δί- 
οωσι νέας όυναμεις διά νέους άγώνας.

Ας αναπτυχθη λοιπόν ή διδασκαλία ή 
ποιούσα τάς Δακίδας ?να γνωρίσωσι τήν ά
ποστολήν αύτών, καί ή Δακία θ’άναλάβη τήν 
άρχαίαν της ήθικήν, τήν άρχαίαν της Ινωσιν 
καί ίσχύν.

‘Η είρημένη πρόσκλησις μας δεικνύει οτι 
ή Άννα Δαβιλά, καί τοι νέα είσέτι, έ-επλή- 
ρωσε τήν άποστολήν ή δημιουργική ψυχή 
διειςέδυσεν είς τάς καρδιας τών θυγατέρων 
τής AayJac.

Χαίρετε ούν, ψυχαί ίεραί τοϋ ‘Αλεξάνδρου 
Γολέσκου καί τής Ά ννης Δαβιλά! καί γάρ 
ή Δακία δμών έξανέστη.

Ε Λ Α Α Σ
Τό Πρόγραμμα τοΰ Αλ. Κουμουνδούρου.

’Ιδού τά ζητήματα τοΰ πολιτικού τούτου 
άνόρός τής ‘Ελλάδος, δςτις, τρίτην φοράν 
ήδη προσκαλούμενος δέν έκθαμβου tat άλλά 
παρρησία λαλεΓ τφ" θρόνω:

1 °. '■ίΐς πρός την έξωτερικην ‘£Ιληνικην 
πολιτικήν.

Λ." « ‘Η διατήρησις φιλικών μετά τε τοΰ 
ομόρου Κράτους καί τών λοιπών έν τη~ ’Α
νατολή λαών σχέσεων, ή ειλικρινής μετ’ αύ
τών σύμπραξις έπί παντός 3, τι άφορα είς 
τά άμοιβαΐα διεθνή συμφέροντα χαί ή αυ
στηρά άποχή άπό παντός 3, τι δύναται νά 

’Ιδού δέ διά τίνων φράσεων συνοδεύει τήν κλον^  τήν δ[εθν^ αδτών ά[10ι^  έμπι.
καιρουμενα.

νομα συντεθειμένον έκ τής ’Αραβικής λεξεακ 
μώύ, υο(ορ καί τοΰ σανσκριτικού σηζ. σώς, aoj- 
&ε}ς, κεΐται τό Νειλόμετρον Μέκυας άραβιστί, 
δηλονότι στήλη τις δκτάγωνος, κεχωσμένη Ιν 
δεξαμενή ουγκοίνωνούση τφ Νείλφ, ε'χουσα ύ
ψος 20 πήχεων ώς έγγιστα μετ’ έπιγραφών τι- 
νων τοΰ Κορανίου καθ’ δλους τούς γύρους τή 
στήλης, καί μετά τών δνομάτων δλων τών Φα- 
ραώΧέν οΓς άριθμεΐται καί ό Βοναπάρτης, έπειδή 
οί Φίλλάχοι έκάλουν αυτόν 'Αμποήναπάρτε, δη
λαδή αότοκράτορα, Φαραώ,^ α τά  τήν μετάφρασιν 
τής λεξεως Άμπούνα, ήν Ιποιήσατό μοι ό αεί
μνηστος Κόμης Σ. ‘Ρωσσέτης. "Εκαστος πήχυς

πρόσκλησιν αυτήν δ συντάκτης· τοΰ ‘Ρωμού- 
νου Fy. ‘Ρωσέττης, συνωδά τ^ ήμετέρα άρχη.

‘Η πρόσκλησις αυτη γυναικών τινων πρός 
άπάσας τάς Δακίδας δέν είναι άρά γε ή 
ίρις, ή προαγγέλουσα δτι ή γη τής Δακίας 
δέν θέλει πνίγη διά τοΰ κατακλυσμού τής ό- 
λιγωρίας, τής άναισθησίας καί τοΰ διαζυγίου 
τής οίκογενείας;

”‘H πρόσκλησις αυτη, δι’ ής αί γυναίκες 
μας δεικνύουσιν ώς πρότυπον τήν θυγατέρα 
τών ‘Ρακοβιτζών' καί Γολέσκων, δέν είναι 
νεά άπόδειξις δτι αί ίεραί ψυχαί είσιν ά$ά - 
νατοι, καί δτι δέν έγκατέλιπον τήν Δακίαν αί 
ψυχαί τοΰ ’Αλεξάνδρου Γολέσκου καί τής 
Ά ννης Δαβιλά;

‘Η ύπενθύμισις αυτη καί ή πρόσκλησις 
πρός έξακολούθησιν δι’ άπάσας τάς γενεάς 
τοΰ παραδείγματος τής ’’Αννης ΔαβιλΛ, ή 
άποστολή ήν έξεπλήρου τοσοΰτον πιστώς δέν

πυραμίδων, τών γιγαντιαίων τούτων κτιρίων, ύ- * διαιρείται είς 24 δακτύλους γεωμετρικούς, δεικνύν- 
ψηλών ώς βράχων, μακρών ώς φρουρίων, εόρεων j τας τήν αυξησιν τών ύδάτων. ’Εάν τά υδατα υ- 
ώς λαβυρίνθων, ενθα διετηροΰντο ώς άνω έρρέθη | ψώνται όπεράνιρ τών 20 πήχεων τότε συμβαίνει

πλημμύρα, ΐό  Νειλόμετρον τοΰτο λέγεται ά- 
νακτισθέν ύπό τοΰ Σουλτάν Σουλεϊμάν κατά τόν 
Η', αίώνα τής Χριστιανικής έποχής.

Πρός τοΰτο τό μέρος κεϊνται καί at άποθήκαι 
τοΰ παγκάλου ’Ιωσήφ, ου τό δνομα διατηρείται 
μέχρι σήμερον καί είς άλλα Αιγυπτιακά μνη
μεία, ίδίως δέ είς τήν μεγαλειτέραν τοΰ Νείλου 
διώρυγα, τήν καλουμε'νην Άραβιστί Μτιάχρ-ελ- 
'/ουσοΰφ, δηλαδή θάλασσαν του Ίωσηφ, έκτει- 
νομένην έπί έκτάσεως ύπερμέτρου π«ραλλήλως 
τφ  ποταμφ Νείλφ, δς τις εχει Ιτι δέκα διώρυγας 
πλωίμους έκτός τών άναριθμήτων άλλων διωρύ

τά βαλσαμωμένα σώματα τών βασιλέων καί βα 
σιλισσών τής Αίγύπτου. Ταυτόν αΓτιον παρεκίνει 
τούς πλουσιωτερους έν άξιώμασιν ώς καί τούς 
προστύχους, ίνα οίκοδομώσιν όπόγεια συγκοινω- 
νοΰντα άλλήλοις ως νεκροπόλεις, άνασκαφείσας 
υπό τών Ευρωπαίων αρχαιολόγων, τών πλουτι- 
σάντων τά τε μουσεία τών Κρατών αύτών κα« τό 
Αιγυπτιακόν Μουσεΐον, τό κείμενον είς Μπουλάκ 
παρά τήν νοτιοανατολικήν ά'κραν τοΰ Κάιρου.

Είς Μέμφιδα (το άρχαιον Καιρόν), έκεΐ ένθα 
ή θυγάτηρ τοΰ Φαραώ εσωσεν έκ τών ΝεΛφιον 
δδάτων τόν πάνσοφον Νομοθέτην Μωυαην, ά

γων, τών άποςηραινομίνων ώς χείμαρρων είς τήν 
μείωσιν τών ύδάτων. Οί άπειροι καί εύρείς ούτοι 
σιτοβολώνες συγκεινται έ£ επτά τετραγώνων αύ- 
λών, υψηλών δεκαπέντε πόδας γεωμετρικούς. 
Έκεΐ δέ διετηρήθησαν υπό τοΰ Ιωσήφ, κατά τήν 
τοπικήν παράδοσιν σύμφωνον τή Βιβλική διηγή- 
σει, ή συγκομιδή τών έπτά έτών' τής εύθηνίας, 
ή διανεμηθεΐσα τοΐς Αίγυπτίοις καί τοίς γειτο- 
νικοΐς λαοΐς, κατά τά επτά έπακόλουθα έτη τής 
φρικτής σιτοδείας. ’Ολίγον ανωτέρω, έφ’ ύ'ψους 
τινός ώς μιας άκροπόλεως, έφ’ ής τήν κορυφήν 
εύρίσκεται τό κομψότεραν Αραβικόν τζαμίον (είς 
ου τό μέσον είναι έγγεγλυμμενος ό μεγαλοπρεπής 
τεχνικός τάφος τοΰ άναγεννητοΰ τής Αίγύπτου 
Μεχμέτ Άλή έκ τής Καββάλας τής Μακεδονίας, 
τής χώρας ταύτης, γονίμου μεγάλων άνδρών μου- 
σωτικών), κεΐται καί ή τεχνική Κρήνη τοΰ Ιωσήφ 
(τό φρέαρ τοΰ Ιωσήφ), έσκαμμένη έπί βράχου 
τοΰ φρουρίου. Ή σκοτεινή κατάβασις διαρκεΐ 
τρία ήμισυ λεπτά- τό βάθος αύτής έστιν 95 μέ
τρων υπό τήν άκρόπολιν. Είδος μαγγάνου στρε- 
φομένου υπό ζεύγους βοών εκτινάσσει τό υδωρ 
έως ά'νω ώς δι’ αντλίας. Γωνία τις σπηλαίου 
δεικνύει τάφον πανάρχαιον ή τοπική παράδοσις 
άποδίδωσι τοΰτον τφ παγκάλφ ’Ιωσήφ, ή δέ 
περιγραφή ίγυπτολόγων τινών άποδίδωσιν αύτόν 
έτέρφ Ίουσούφ, έπονομαζομένφ Σαλαδίν. ‘Η 
ιστορική έτυμηγορία δέν άπεφάνθη είσέτι.

στοσυνην.»
Β.' «Συναίσθησις τοΰ καθήκοντος ίσης 

εύγνωμοσύνης πρός τάς τρεις εύεργέτιδας 
Δυνάμεις, καί έξίσου φιλική συμπεριφορά πρός 
τάς λοιπάς.»

Γ'.' «Ν’άνταποκρινωνται καθ’ δλοκληρίαν 
τά όργανα τής εξωτερικής τοΰ έθνους πδ- 
λιτικής πρός τάς ιδέας τής Κυβερνήσεως, 
ής έν δνόματι ένεργοΰσι, καί νά άπολαύωσι 
τής πλήρους εμπιστοσύνης αύτής.»

2 ”. ‘ώς πρός την ‘ Εσωτερικήν Πολιτικήν.

«Α.' Πρεσβεύω μετ’άκραδάντου πεποιθή- 
σεως, δτι έν τη~ πιστή έφαρμογή” τών συν
ταγματικών θεσμών έγκειται ού μόνον ή ά- 
παλλαγή τοΰ Τόπου άπό τής σημερινής κα
χεξίας, άλλά καί ή πολιτική τοΰ έθνους ά
νατροφή, ή βελτίωσις τών κακώς έχόντων, 
ή πρόοδος.»

Έξερχόμενοι τής άσφυξιώδους ταύτης δεξα
μενής, ένθα δφείλομεν έχειν άντί τοΰ Άριαδνεί« 
μίτου φώς κηρού προφυλαγμένου ινα μή σβύσ-Q, τό 
ο'μμα τοΰ οδοιπόρου βλέπει καί θαυμάζει τό 
θελκτικότερον πανόραμα δεςιά τε καί αριστερά 
καί έν κέντρφ, έπειδή πρός ’Ανατολάς διορά τά 
έρείπια καί τό πεδίον τής ‘Ηλιουπόλεως, πρός 
Δυσμάς τήν πόλιν τής Μέμφιδος ή τής Νεκρο- 
πόλεως, είς δέ τό κεντρον έκτεινομένην τήν πό
λιν τοΰ Καΐρου, τό μαγικόν τοΰτο άστυ τών χι- 
λίων καί μιας νυκτών, τήν καθεδραν τών Μου
σουλμάνων, τό πρώτον Τουρκικόν Ίσλαμπόλ, έ- 
πειδή έκεΐ μεταςύ έτέρων κτιρίων Μαχωμεθανι- 
κής θρησκείας, τής δεσποζούσης καθ’ δλην τήν 
Αφρικήν, υψοΰται μεγαλοπρεπές καί τό Τουρ

κικόν Ιΐανεπιστήμιον, ένθα τελειοποιούνται οι λα- 
τρευταί τοΰ Κορανίου, ώς καί τό πρώτον Μω- 
χαμεθανικόν Τζαμίον, τό κατασκευασθέν ύπό τοΰ 
’Αμρού, τοποτηρητοΰ τοΰ Όμάρ, κατά τόν ζ'. 
αίώνα μ. χ. καί κατακτητοΰ τής Αίγύπτου.

Κεφ. Ζ-ον.
’Εκειθεν ακούεται τονθορύζων καί κελαρύζων 

μακρόθεν, ώς όφις τις γοητευμένος καί τεράστιος, 
ό Νείλος, ό λευκός ποταμός, ό Γεών τής ιερας 
Βίβλου, ό πηγάζων άπό τών υψηλών τής Αι
θιοπίας δρέων, τών δρέων τής Σελήνης ή τοΰ 
Μωϋσέως, Γχεμπ'ελ Έλ-h αμάρ, καί δστιςένοΰται 
τφ ποταμφ τής ’Αβυσσηνίοις, Μπαγρ-άαράγ, πο-



Β.' «At συχνά! διαλύσεις τής Βουλής, άς 
δέν έπιβάλλει άνάγκη άναπόδραστος, άλλ’ α
πλώ ς κυβερνητικά! δυσχέρειαι, έκ κομματι
κών διαιρέσεων καί προσωπικών λόγων πη- 
γάζουσαι, κατ’ ούδέν συντελοΰσιν είς άρσιν 
τών δυσκολιών τούτω ν άπ ’ εναντίας δέ τάς 
αύξάνουσι, διότι πολλαπλασιάζουσι τά κόμ
ματα, έ-ερεθίζουσι τάς φιλοδοξίας, έξάπτου 
σι τά πάθη, κτλ. ‘Η σημερινή δυσα'ρεστος 
κατάστασις, είς ήν κλιμακηδόν κατήλθομεν 
μετά τέσσαρας τοιαύτας διαλύσεις, έ'στω τών 
λόγων μου μαρτύριον άψευδές.»

3°. ΑΙτίσ.ι της π ολ ιπ χης  χαχεξίας.

Α.' «Τό έκλογικόν ήμών σύστημα. Τούτου 
ή τροποποίησις έπί βάσεων, εγγυωμένων οδ 
μόνον τήν έλευθερίαν τών έκλογών, άλλά  
καί τήν άπαλλαγήν τών Αντιπροσώπων άπδ 
τών μικρών τοπικών συμφερόντων, τά όποϊά 
δεσμεΰουσι τήν έλευθερίαν καί τούτων καί 
τής Κυβερνήσεως, εΓναι άνάγκη ώμολογη- 
μένη καί κατεπείγουσα.»

Β. «Ή  προφανής και πανθωμολογημένη 
άντίθεσις (τών θεσμών) πρός τόν διοικητι
κόν όργανισμόν. Τό σύστημα τής διοικητικής 
συγκεντρώσεως καθίστησι τήν κεντρικήν έ- 
ξουσίαν καί τούς υπαλλήλους αυτής διοικη- 
τικώς παντοδυνάμους· διότι δλα τά συμφέ
ροντα, είτε άτομικά, καθόσον συνδέονται πρός 
τήν διοίκησιν, είτε δημοτικά, είτε έπαρχιακά, 
είσιν είς χεΐρας τής Κυβενήσεως χα ί τών 
δργάνων αύτής, κτλ.»

«Πρός άρσιν τής αίτίας ταύτης, ήτις δέν 
εΓναι έκ τών έλαχίστων, προτίθεμαι να προ
τείνω καί υποστηρίξω νομοθετικάς μεταρ
ρυθμίσεις κτλ.»

4°. Τό Κ υρ ιω δέστατον Πόρισμα.
« ’Αλλά πρώτιστα πάντων, Βασιλεύ, φρο

νώ δτι ή Κυβέρνησις, ή εχουσα τήν τιμήν 
τής ‘Ιμετέρας έμπιστοσύνης καί φέρουσα 
τό βάρος τής Κυβερνητικής ευθύνης, Απαι
τείται νά ηναι έντελώς έλευθέρα είς τάς 
ένεργείας της. Νόμιμοι καί υπεύθυνοι σύμ
βουλοι τοΰ στέμματός είσιν οί ‘Υπουργοί τοΰ 
Βασιλέως μόνον διότι είσιν δπουργοί, έκ τής

ήμΓν ?να σύμφωνοι τώ  συντάκτη τοΰ Βο· 
m dnu l, εϊπωμεν δτι καί 6 Κ. Δεληγεώργης 
Ιδείχθη «άληθής άνήρ πολιτικός καί ειλικρι
νής φίλος τοΰ βασιλέως,» είπών μάλιστα 
καί έν αύτη~ τη~Βουλή, «δτι ή έν γένει υ 
πουργική κοίσις έπιβαρύνει τήν νΰν Κυβερ- 
νησιν κατά πάντα, διότι κακώς καί παρανό- 
μως σκεφθεΐσα έπεδίωξε τήν διάλυσιν.»

‘Ο Τηλέγραφος διέδωκεν ήμΐν προχθές, 
δτι άπο τοΰδε ήρξαντο αί έκλογικαί ταρα- 
χαι εν ‘Ελλάδι. ‘Ο επίδοξος τής "Υδρας βλα
στός Κ. Βούλγαρης, Τνα κληθή έπαξίως 
σωστής τής βασιλικής ‘Ελλάδος, άς μην 
έπέμβη κυβερνητικώς είς τά έκλογικά, άλλ' 
άς αφίση έλευθέρους τους πολΓτας Τνα ψηφο 
φορησωσι, κατά συνείδησιν καί κατά τό δο- 
κοΰν αύτοΐς- άλλως αί συνέπειαι Ισονται κά- 
κισται διά τε τήν Κυβέρνησίν του καί δί 
αδτήν τήν βασιλείαν, ής τό γόητρον είσέτι 
λάμπει, μεθ’ δλα τά αδόμενα δτι τοΰ Κ 
Κουμουνοούοου ιό Πρόγραμμα εΓναι τό πρώ
τον Δημοκρατικόν έ'ναυσμα.

Ίδοΰ καί ή άπάντησις τοΰ Βασιλέως, ήν 
όημοσιευομεν γαλλιστί καί ‘Ελληνιστί, έπει- 
οή δέν είδομεν αυτήν είς έφημερίδας ’Αθη- 
ναϊκάς.

Reponse du Roi Georges
au P rogram m e de M. Comunduros.

«La politique exterieure est une politique 
de paix ou de guerre. J ’ai i’intention de main- 
tenir une politique de paix.

«Je ne puis rien decider en ce qui con- 
cerne des lois sur les quelles on ne connait 
pas encore I’opinion de la Chambre,

«Tous les idinisteres qui se sont succedes 
jusqu’ici ont joui d’une pleine liberte d’action.

«Cette liberte d’action, dans les bornes 
prescrites par les lois existantes existera 
aussi dans I’avenir a la condition expresse 
que la surete et I’ordre publics ne seront 
troubles ni a Afhenes ni dans les Provinces.

'Α πάντησις τοΰ Β ασιλέω ς  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ε ίς τ ό  π ρ όγραμ μ α  τοΰ Κ -ου Κομουνδούρου.

« ‘Η έξωτερική πολιτική εΓναι πολιτική 
είρήνης ή πολέμου. ’ Εχω τήν πρόθεσιν τοΰ 
διατηρήσαι πολιτικήν είρηνικήν.

«Ουδέν δύναμαι ν’ Αποφασίσω καθόσον
έλευθέρας έκλογής τυΰ Βασιλέως έκπηγά-1 άφορα τους νόμους, έφ’ ών άγνοει τις τήν 
ζοντες, φέρουσα άναγκαίως τόν χαρακτήρα γνώμην τής Βουλής.
τών άποκλειστικών Αυτοΰ συμβούλων , κτλ.

Ανάγκη προσέτι Ιχει ή Κυβέρνησις τής 
έλευθέρας ταύτης ένεργείας, Τνα προβη~ ά- 
προσκόπτως είς τήν δίοίκησιν. ‘Η έκλογή καί 
τοποθέτησις τών διαφόρων δργάνων τής διοι· 
κήσεως εΓναι μέσον άνευ τοΰ δποίου ού μό· 
νον ό πρός τήν έξουσίαν σεβασμός έλαττοΰ· 
ται, άλλά καί ή όπουργική ευθύνη, ή τό 
άνεύθυνον τοΰ Βασιλέως καλύπτουσα, άναι- 
ρεΐται, κτλ.»

Τό Πρόγραμμα τοΰτο άνελύθη δπό τών 
παγκοσμίων δργάνων τοΰ τύπου, εύρεθέν 
καθόλου συνοδόν ταΐς προσδοκίαις τοΰ Πα
νελληνίου' ουχ ήττον δμως έπιτραπήτω

ταμδς κυανοΰς, δ πηγάζων άπο τών δρέων Γκοζιάν, 
διαπηρών τήν Νουβίαν, διασχίζων δύο σειράς 
δ'ρέων, άφοδ ήγειρε δύο καταρράκτου Οδάτι Χαλφέ 
καί Χελάλ, διακλαδίζεται είς πλείστους ρύακας 
καί ρυάκια, καί σχηματιζων τρία στόματα, τδ 
Πηλουσιον (Ταμιατις), τδ Κανώπιον (‘Ραχΐτις) 
καί τδ Άλεξάνδρειον, έξ ών ήνοίχθη ή νεωτέρα 
διώρυξ Μαχμουτιέ, χύνεται έν τή Μεσογείφ, δια- 
περών στάδιον τεσσάρων χιλιάδων καί πεντα- 
κοσίων περίπου μέτρων καί περικλείών έν τη 
πηγή αδτοΰ υδωρ τρις δγκωδέστερον τοδ Δα- 
νουβίου, φ  δμοιάζει είς πλείστους τόπους, ιδίως 
δέ είς τδ Δέλτα, δηλονότι είς τά στόμια αδτοΰ, 
κατά τήν γνώμην καί τοδ μακαρίτου Κόμητος 
‘Ρωσσέττη, ίδρυτοΰ τοδ Αθηναίου. Έάν δέν έ- 
πότιζεν δ παραδείσιος ουτος ποταμδς τήν γην 
τής Αίγυπτου, ένθα Οδρανδς άνέφελος καί ήλιος 
πύρινος διαφλέγει καί αδτήν τήν άμμον, ενθα 
πνέει ότέ μέν δ φρικωδέστερος άνεμος, δ ποιων 
ι'να μυκώνται καί τρέμωσι καί αυτά τά α
γρίμια, ώς οί λέοντες καί οί λεοπαρδάλεις, στρου
θοκάμηλοι καί υαιναι τής έρημου, δ καλούμενος 
άραβιστί Σεμουν (δηλητήριον), ό σκεπάζων έ- 
νίοτε δλοκλήρους συνοδίας δδοιπόρων καί ζώα 
διά τής άρσεως μεγάλης ποσότητος κόνεως, σχη- 
ματιζουσης δρη άμμου, δτε δέ πνέει δ πνιγηρδς 
Ικεΐνος άνεμος ό καλούμενος Χαμσιν (πεντή- 
κοντα ή δδοΰς τοδ Χάμ) έν διαστήματι περιοδικψ

« Ολοι οί μέχρι τοΰδε διαδεξάμενοι δ
πουργοί άπήλαυσαν πλήρη Ιλευθερίας ενέρ
γειαν.

«‘Η έλευθέρα αδτη ενέργεια εντός τών 
διαγεγραμμένων υπό τών υφισταμένων νό
μων δρίων, υπάρξει ώσαύτως έν τώ" μέλ- 
λοντι έπί τω ρητω δρω δτι ή δημοσία 
άσφαλεια καί τάξις νά μή διαταραχθώσιν 
ουτε έν ’ΑΘήναις οΰτε έν ταΓς ’Επαρχίαις.»

•  —
D. COGALNICENU $1 ARH. SCRIBAN.

Despre conduita Pariutelui Neofyt Scriban 
in Adunarea ad-hoc a Moldovei, cercetand 
desbaterile aquelei Adunari aflam :

Qu6, in ^edinfa de la 7 Oct. (Bulet. No. ?>.) 
Santia Sa a votat quele patru punturl fuu- 
damentale;

Qufi, in ?edin|a de la 10 Oct. (Bulet. No. 4) 
a fost ales membru in Commissiunea ins&r 
cinata cu a§e(larea baselor viitorei organis rl 
a Principateior, coprinse in 12 punturl, si ci- 
titft in ^edinfa de la 15 Oct;

Qne pentru punctul al 6-lea (infiin|area u- 
nei Autorita|i Synodale Centrale pentru tre- 
bile Bisericel) parintele Neofyt Scriban a o- 
pinat pentru infiinfarea unei Autoritaji Sy
nodale cu atribu|iuni legislative î adminis
trative. § i la art. 5 (despre libertatea Cul- 
turilor in marginea Capitulatiilorj a opinat 
qua libertatea cu ltu rilo r se  f i e  cu  n ejicn irea  
R elig ie i §i a B ise r ic e l orthodoxe a terrel.

Opinia sa a desvoltat’o parintele Scriban 
in §edin|a de la 25 Oct. (Bulet, No. 6 ); $i 
discursul seu se pote vedea la Anexe (Su- 
plim. Bulet,. No. 6).

Iar la desbaterea puntului 6 (§edinfa din 
4 Noem.—Bulet. No. 9.) intre suscriitori a- 
mendamentulul presintat de Archim. Melhi- 
sedek, figurezii §i numele Archim. Neofyt 
Scriban; iji aquel amendament ^icea :

«Pe lenga cuvintele : In fiin fa rea  unei au- 
torita fi S ynoda le cen tra le p en tru  trebile du- 
hovn icesci, canon ice ψΐ d is c ip lin a r e , s6 se a 
daoge §i cuvintele unde va f i  represin ta td §i 
preo fim ea  fie-quareia Eparchii.»

§i aquest amendament a fost approbat §i 
de D. Cogalnicinu.

In privin^a puntului 9. (drepturl politice 
pentru pam6nteni de ori que religiune cres- 
tina) parintele Neofyt Scriban a votat cu alfl 
34 deputafl (intre quari §i D. Cogalnicenu) 
inlaturea aquestei questiuni, qua una que este 
de competin|a viitorei Adunari legislative (§e- 
dinfa din 14 Nov. Bui. No. 13.).

Assemenea a sus^inut parintele Neofyt Scri- 
)an in §ed. din 18 Nov. §i propunerea D lui 
Cogalnicenu pentru un nod §ir de questiuni 
de interes general, in numer de §6se; §i a- 
nume :

1. Complettarea Municipalitatilor §i a Co- 
munelor din tota |erra;

2. infiinfare de Consiliuri generale in tote 
districtele.

3. Instrucjiunea publica , gratuita §i obli- 
gatoria, in tote ora^ele §i altele.

4. Kegularea darii Principateior catre I. 
Porta.

5. Statornicirea rela|iilor cu Puterile Ga* 
rante, in cas de caicarea drepturilor Romane.

6. Questiea legii electorale. privitore la 
viitorea Aduuare legislativa (Bulet. No. 14).

Parintele Neofyt Serban a sustinut alatura 
cu I). Cogalnicenu ’̂aqueste questiuni :

Respunderea Ministrilor (Bui. No. 15.)
Respingerea Institufiunei Senatului (idem)
Ear in privinfa questiunei proprietafei, o- 

piniunea pariutelui Scriban a fost mai liberala 
de cat a D. Cogalnicenu, dupe cum attesta 
desbatterile din §edin|a de la 18 Dec. (Bui. 
No. 21).

in privinfa averilor Monastiresci, de pa
rintele N. Scriban, prin art. 7 din quele 12 
dorin{;e, exprimate de Comitetul cleru lu i, in 
Sedin|a de la 12 Dec. (Bui. No. 23) opina 
«qua fo n d u l E p iscop iilor , M onastirilor, S chi-

πεντήκοντα ημερών, ή μαύρη γη αυτη ήθελεν 
εΓοθαι άγονος, ξηρά καί δλως άκαρπος, καίτοι 
οί νεώτεροι αντιβασιλείς τής Αίγυπτου, τδ σπέρμα 
ίσως τοδ Μακετίμ, υίοΰ τοΰ Ίάφεϋ-, (δςτις I- 
δωκε τδ δ'νομα αυτοΰ τή Μακεδονία;) διά τής 
φυτείας διαφόρων δένδρων καί δενδρυλλίων ώς 
καί διά τής Σουεζείου Διώρυγος Ικαμον ΐνα κα- 
λυφθή ό οδρανδς άπδ νέφη ού μόνον δροσόεντα 
άλλά καί όέτεια καί χιονώδη έσχάτως.

Κεφ. Η-ον.
ΕΙπον περί πυραμίδων, καί βέβαιός είμι δτι 

οί πλεΐστο; έ£ υμών ουκ οί'δασιν Γνατί ώνομάσθησαν 
ούτως γιγάντειά τινα κτίρια. Πυρ-α-μουέ άραβιστί 
σημαίνει άκτΐνα ή πΰρ- ετεροι παράγουσιν έκ τοΰ 
περάμ δψος, ή έκ τοΰ πιχράμ-πιχαράμ, τόπος 
ιερός. Πυραμίς ελληνιστί παράγεται έκ τοΰ πυρ 
φωτία καί άμις άγγεΐον. Ή βάσις αδτής έστιν 
εδρεϊα καί ώς έπί τδ πλεΐστον τετραγωνική, 
περαιουμένη είς δίεϊαν γωνίαν, ώς μακρόθεν 
βλέπεται. ΙΙολλαί πυραμίδες ήσαν έν Αίγυπτφ, 
δλίγαι δμως έμειναν, ών τρεις κεΐνται έγγϋς 
τοδ αρχαίου Καίρου, 15 χιλιόγραμμα μακράν 
τοδ Γυζέχ πρδς Νότον. Αί πυραμίδες αυται διακρί- 
νονται τηλεσκοποόμεναι άπδ τοΰ ήμίσεως σι
δηροδρόμου τής Αλεξανδρείας πρδς τδ Κάϊρον. 
καταφαίνονται δμως μεγαλοπρεπείς άπδ τοΰ υ- 
ψους τής Άκροπόλεως τοΰ Αγίου Γεωργίου έν 

j Καίρψ, δπόθεν έκτείνεται είς δρίζων ποιητικός

καί θελκτικδς, καί ενθα άνηγέρθησαν ώς τρια 
ανάκτορα μαγευτικά έν τφ μέσψ αγόνου καί 
ξηράς πεοιάδος αί κολοσσαΐαι τρεις αυται πυρα
μίδες, τά διά χειρών ανθρώπων κατασκΐυασθέντα 
ταΰτα τεχνητά δ'ρη.

Ή πρώτη πυραμ'ς, ή καί μεγαλειτέρα, φκο- 
δομήθη δπδ τοΰ Χέοπος δώδεκα αιώνας Π. X. 
καθ’ ‘Ηρόδοτον, τδν δαιμόνιον τοδτον χαί φω
τοφόρο'/ άρχαϊον ιστορικόν ή δέ δευτέρα ύπδ 
τοδ αόελφοδ αυτοδ Χεφρέν' καί ή τρίτη κα- 
τεσκευάσθη ύπδ τοδ Μυχερψου. Είς τήν είσοδον 
τής μεγάλης πυραμιδος ό νεώτερος ποιητής τής 
‘Ελλάδος ’Αλέξανδρος Σοΰτσος έχάραξεν άνεξι- 
τήλοις γράμμασι. «Ζήτω τό σύνταγμα της '‘Ελ
λάδος ΰσον χαι αί Πυραμίδες.» Έκεΐ είσελθών 
κάγώ μετά δύο ’Αράβων έφώνησα «ΖΗΤΩ Η 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑ
ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.» ‘Ο συμμα
θητής καί φίλος Σπ. Βουργαρέλλης άντεφαιν/, τ 
τδ «Ζήτω» έκ τοδ στομίου τής ΙΙυραμίδος.

Ή περιφημότερα δμως Πυραμίς, ή μεταξύ τών 
επτά θεαμάτων τής άρχαιότητος άριθμουμένη, 
έτεθεμελίωτο έπί βράχου πέτρινου βάσεως τε
τραγώνου, 30 μέτρα όπεράνω τοδ Νεώφου στρώ
ματος· τδ έξωτερικδν τής οικοδομής ήτο κλίμα- 
κωτδν, δξυνόμενον έπί τή άναβάσει μέχρις δψους 
162 μέτρων (437 ποδών γεωμετρικών). Αί πέτραι 
άφ ών συνέκειντο ήσαν κολοσσιαΐαι, αί μικρό-

tu r ilo r  ψί B ise r ic i lo r  de m ir s i  fo rm ez e ua 
sin gu ru  casa, supusa con tro lu lu l Synodulul, 
qua p rop r ieta te a B ism ce i ,»  s’a unit apol si 
S&nfia sa cu amendamentul D-luI Cogaini- 
c^nu >i qua aquele fo n d u r l sa  fie adm inis
trate de M inist. Culttlor.·» î i aquesta s’a vo· 
tat ast-fel in ?edinta de la 21 Dec. (Bui 
No. 24.)

In fine Fra{ii Scribanl aft adherat la tote 
propunerile din Divanul ad-hoc al Moldaviei, 
cum se pote constata din desbatterile aquel- 
lei Adunari.

Cu drept cuvent dera Banul Alecu Baliga 
a ^is despre parintele Neofyt Scriban «que 
Sdnfia sa a fo s t  in  Clerti quea que a fost 
Panu in  civil, adique. sufletul UnireT.» 1).

Ei b ine! Assemenea fapte, demne de tota 
lauda, se pot qualifica ore qua fa p t e  d e ie- 
su it ? Se pote numi fu n e s t  (errei sa le un om 
quare a adus atate servicil §i Scolei, ?i Bi- 
sericei, ?i Statului ?

Las a respunde lectorul impartial; §i tre- 
cem la alte acusari, numal pu|in gratuite.

D. Cogalnicenu inculpa pe arhiereul Neo
fyt Scriban, in §edin|a Camerei de la 2 Mar- 
tie 1872, que «m erge dupe venturi, organ isend  
sub M in isteru l B ratianu bande d e bataufi, 
que aveii a se  uni cu  quele organ isate in B v -  
cu rescl.

D. Cogalnicenu a facut allusiune la un jur- 
nal din P itesc i, publicat in Bom&nul de la 
10 Noem. 18G8, ?? prin quare se instituia un 
Comitet de 15 persone pen tru  a f a c e  se dis- 
p a ra  p rin  o r i que m ijloce, opposifiunea reac- 
fionara contra B o^ iilo r ; dr in capul aquelul 
Comitet figura §i numele Arhiereului Neofyt 
Scriban, atunci loc^iilor de Episcop de A.'ge§.

Numele arhiereului Scriban figureza in a- 
quel Comitet de anarhi^ti f a r  a sc ir ea  sa : 
dovada protestul aquestuia trimis Redacfiu- 
nel Bomauului, §i despre quare menfioneza 
aquesta foie in No. de la 12 Decem. aquela? 
an (pag. I. col. III.).

Reproducem in intregul seft, darea de se- 
ma a Redacfiunei in privinfa aquesta :

«Fiind que pressa opposijiunel rev en i mai 
de-una^i asupra appelului ceta|enilor din Pi
tesci, accusend din  nuoH pe Episcopul de Ar- 
ge?, s6 ne implinim ua datorie.

«Eminen^ia Sa ne a scris, anque d e atunci, 
facendu-ne cunoscut que nu se afla in Pi
tesci, quand s’a facut aquea intrunire, s’a 
suscris appelul in questiune.

«Cetafenii din Pitesci, ne (^icea Eminenti? 
«Sa, ne au alles fa r a  a fi sc iu t noi nimic. 
«Sunt mdndru. adaoga Episcopul, de or i qu 
«su ffra gii ale cetafenilor; dera adeverul me 
«siksce a face cunoscut qu6 n’am assistat la 
«aquea intrunire; η'am cunoscu t n im ic des- 
«pre densa; f i nu sunt, nici in bine, nici in 
«reft, parta§ la aquel act.

«Occasiunea ne a lipsit a putea face cu
noscut quele que ne a fost comunicat Emi- 
nenjia Sa Episcopul; acum in se , quand U 
vedem  in prada attacurilor, ne implinim da- 
toria d’a face cunoscut faptul.»

Dup£ ua assemenea laaiurire a unui organ

1) Yeiji articolul Banulm Baliga, in foie volanta, 
cu data 18 Ian. 1867, qua respuns la  un articol din 
Trompetta No. 479 î 80, in quare parintele Scriban 
era accusat assemenea de iesuit.

τεραι ouoat 30 ποδών, γεγλυμμέναι θ^υμα- 
σίως, κίκαλυμμέναι δέ ίερογλύφοις... ‘Εκάστη 
γωνία είχε ταδτδν εύρος, ταύτδν δέ καί υψος. 
Ή κορυφή αδτής μακρόθεν έφαίνετο δξεΓα, καίτοι 
ήτο εδρεϊα 10 ή 12 πετρών. Είκοσιν έτη κα- 
τηναλώθησαν πρδς οικοδομήν τής μεγάλης ταύ
της πυραμίδας, 100 δέ χιλ. βραχιόνων είργάσθη- 
σαν μέχρις άποπερατώσεως αδτής.

Αί τέσσαρες πυραμίδειαι γωνίαι άνταπεκρίνοντο 
τοίς τέσσαρσι πρωτίστοις άνέμοις τής σφαίρας, 
καί ούτως έσημείουν τδν Ίσημερινδν τής Αίγύπτου.

ΐοιαδται σχεδδν πυραμίδες εύρίσκονται καί έν 
Μεξικψ, εχουσαι μεγάλην αναλογίαν ταΐς αί- 
γυπτιακαΐς· άλλ’ έκεΐ τά κτίρια ταΰτα δνομά- 
ζονται Τεοχάλλεις. “Οπως ποτ’ άν ή δμως ή 
έγερσίς τινων μνημείων έπιβεβαιοΐ τήν σχέσιν 
τής γενεαλογίας τοΰ νέου ήμισφαιρίου μετά τοΰ 
ημισφαιρίου ήμών, τεθεμελιωμένη μάλιστα χαι 
έπί τής διηγήσεως τοΰ Ξισούθρου, ιστορικού Με- 
ξικανοΰ, δςτις αναφέρει είς τι χωρίον τδν παγ
κόσμιον κατακλυσμδν, τδν έπενεγκόντα ίσοος βρα- 
δύτερον τδν άποχωρισμδν τής Χερσονήσου τών 
δυτικών Ινδιών (’Αμερικής) άπδ τής τών Ανα
τολικών ’Ινδιών (Άσίας).
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interesat in cestiune cade de sine acusa 
tiunea aqu&ta machiavelistica.

S6 cercetam acurn §i accusarea queD. Co· 
g&luic&iu face Arhiereulul Scriban qu§ , la 
votarea legil pentru numirea E piscopilor, S. 
Sa ar f l  strigat tn Senat eresie !

D6qu6 Archiereul Scriban este jeauit §i fu -  
nest ferrel sSle, pentru quS, qua cap al clerului, 
a protestat contra unel leg! anticanonice, a- 
pol sunt jesuifl ?i suscrisul, §i generalul Tell 
§i tofl membri din opposifiune din Camera 
§i din Senatul dupe 2 Maitt, quari au pro
testat §’au votat contra aquelei le g !; §i do- 
vada qu6 toJI aquestia au avut cuvent a pro
testa, este qu6 toti Ministri que s’ati succes 
dupe 11 Fevr. 1866. (intre quari §i D. Co- 
g&lnic6nu), iji chiar Camera a votat la 1872 
noua lege, prin quare s’a anulat legea antica- 
nonic& de la 1865.

£r dequ6 Archiereul Scriban &ΰ combatut 
§i dupe aqueea Synodul, §i a persistat a nu 
face parte dintr’ensul, causa este qu6 S anti a 
Sa il crede anque n ecan on ic ; ?i cu drept cu
vent : fiind qu6 trebuia supufl la ua noue al- 
legere §i aquel cap! al Clerului pre quari 
Voda Cuza il numise prin decret, in basa u- 
nel leg! desapprobata §i de guvernele §i de 
Camerile posteriore; aquesta era §i logic, §i 
canonic, §i le g a l; dr nu, pentru considerafia 
cut&rul prelat cu  in fluenza , sS se calce din 
nuoii Codul Ecclesiastic §i pactul fundamen
tal al Bisericei Apostolice.

Acum qu6 am dovedit in destul φ ιδ nu- 
ma'i passiunea a dictat D-lui Cogalnicenu a- 
quele attacuri nedrepte §i neleale contra Ar- 
hiereulul Scriban, in ^edinta de la 1 Mar- 
tiu 1872, s6 ne fie permis a observa Onor. 
M ajority! a Corpurilor legiuitore, quare a 
fost chemata a allege Episcop! in locurile va- 
cante :

Ore un Prelat erudit qua Arhiereul Neo
fyt Scriban, quare a adus servicii eminente

Unirei, iji Scolelor, §i B iser ic e i ; quare prin 
operile sale a luminat poporul; §i qu re in 
fine ad facut atate sacrificii; Un prela t care 
este chiar ua illustrafiune Europena 1) nu 
merita ore a f i  onorat cu  in crederea manda- 
tarilor fer r e l?

Εϊ bine ! deque mandatari |erei au pus pa - 
tima mal presus de adever, barbatl luminat! 
§i impartial! vor onora p’aquest erudit si pa
triot prelat cu stima §i recunoscinfa lor; cu 
atat mal mult qu6, sub Yoda Cuza, putea a- 
junge chiar Mitropolit, dequS ar fi voitu 
dupe 2 Maiu, s6 pomenesca in Mitropolie nu- 
mele lul Papa Pius IX , cu occasiunea pro- 
clamarii plebiscitulul, dupe cum ne assigura 
b&rba|i demnl de tota increderea.

I) Ve^li Biografia §i Portretul Archiereului Neofyt 
Scriban in «Extraits de I’Histoire Generate» Biograp- 
hique et genealogique de toutes les nations, en cours 
de publication a  Geneve — 1870.

Arhiereul Scriban s’a demis s in gu rla l8 65  
din postul de locotiitor de Episcop, protes- 
tandu, cu toti Romani quel intelligent, con
tra unul act al lul Voda Cuza, quare a fost 
una din causele c&derel sale.

N'avea de quat, se tacil Arhiereul Scriban, 
qua s6 fie a ill ca atyil, Episcop de Arge§, 
d£ra a preferat adeverul pe leng& un thron 
episcopal, in quare conscien^a s a , qua cap 
luminat al Clerului §i al Poporulul ortodox 
din aquesta |6rra, na’l permitea se se urce, 
cu condifiune d’a approba un act anticanonic 
§i antiapostolic §i prin urmare antichristian, 
quare a facut pre Arhierei Bisericei tonctio- 
narl al Puterel civile, slug! plecate ale Re- 
gimulul, urmele quaruia se ve^ura mal de u- 
na<Jl cu votarea incatenaril Pressel.

C. D. Aricescu.

iH όιάλυσις τής Βουλής

«La dissolution de ia Chambre par des mi- 
nistres s’engageant a donner leur demission 
le lendemain de la verification des pouvoirs 
du nouveau Pariement n’aurait aucune in
fluence sur les partis, n’en diminuerait nul- 
•emment l ’importanc numeriqne. Μ. M. De- 
ligeorges Comanduros, Zaimis, Bulgaris, hom- 
bardos, etc seraient r£elus avec un certain 
nombre de leurs partisans et, tout le monde 
le sait, aucun de ceux qui ont et6 une fois 
premiers ministres ne ccnvertira a devenir 
le coilegue subordonne de I’autre.

«Pour que les deux (trois H. R.) partis 
puissent se former, il faudrait non I’appari- 
tion d’un nouveau personnage, mais bien celle 
d’un nouveau principe sur la scene politique 
de la Grece. Quel sera-t-il ?  Ce n est pas k 
moi de le formuler. Cette apparition aurait 
pour premier resultaf de grouper les ele
ments conservateurs et de leur imprimer le 
niouvement d’unite d’action, qui leur fait de- 
faut aujourd’hui.

D’un autre cote, le nouveau principe ral- 
lierait autour de lui tous les hommes de foi 
ardente, qui entreraient dans la lutte avec 
la ferme resolution de conibattre avec achar- 
nement tout ce qui serait de nature a ar- 
reter I’elan du peuple, a diminuer sa con- 
fiance dans le role qui lui est assigne dans 
le monde oriental. Inutile de dire que je ne 
veux pas ni expliquer sur la forme du gou- 
vernement et que je mets toujours I interet 
de la Grece, de I’Hellenisme, bien au dessus 
des partis politic]lies. Tant mieux si les in- 
tdrets prives peuvent se concilier avec I’in- 
teret general. C’est le voeu de tous les pa-
triotes eclaires.

Je ne puis-je 1 avoue a ma honte com- 
prendre autrement la forme de deux (trois

N. R.) grands partis, destines a absorber les 
partis actuels. J ’ose meme dire que l’avenir 
appartient a I’homme politique qui, s’elevant 
au dsssus des mesquines considerations per- 
sonneiles, saura dire ce qu'il veut et vou- 
loir ce qu’il pent.

ΑΙΑΦΟΡΑ.

l0  Γάμος h  Μαυροβουνίω.

«Τελείται itvsu διακρίσεως' οί άνακτες 
ένίοτε λαμβάνουσι συζύγους ποίμενίδας, καί 
τ ανα'παλιν ουδαμώς παράδοξον είς πλούσιος 
Μαυροβοόνιος ?να έκδω” τήν κόρην του είς 
έκμισθωτήν ή έστιν δτε καί εΐς δπηρέτην.»

«Ά παξ οί νέοι εΐδον όλλήλους κ«1 ήρεσαν, 
τδ συνοικέσιον δεκτόν... ‘Ο ίερεύς είς άπό- 
κεντρόν τι δωμοίτιον Ιξομολογεΐ τήν κδρην . 
ειτα δημοσιεύεται δ γάμος... οί γονείς προ- 
σφέρουσι ταΓ νέω δρακα σίτου, άγγος γά
λακτος καί πλακουντιον άραβοσίτινον, έφ’ου 
έζωγρα'φηται ήλακοίτη, βελδναι καί ?τερα 
έμβλήματα τών οίκιακών αρετών.»

«Τά δροίγματα σίτου δηλοΰσι τήν αφθο
νίαν διά τών προσπαθειών της· τδ γάλα 
έξηγει τήν γλυκύ-ητα τοϋ χαρακτήρας και 
τήν αγνότητα τών πράξεων της· τδ πλα- 
κούντιον δηλοΐ τήν φιλεργίαν τοΰ οίκου.»

«Οί γεννήτορες τοϋ νέου στέλλουσι τη~ 
μνηστη~ πλακουντιον σίτινον, βότρυς ή φιοί- 
λας οίνου... ώς καί άγρονομικά έργαλεΓα.... 
ΕΤς πέπλος, δι’ ου καλύπτονται τό πρόσω- 
πον καί δ παρθενικδς κδλπος, δηλοΐ δτι ή 
μήτηρ Ιμαθήτευσε τήν κόρην έν τη μετριο
φροσύνη, καθαρίδτητι καί ευσταΟεία.»

«Μετά τήν νυμφαγωγίαν ή μνηστή με
ταξύ δύο άναδδχων διακειμένη τρώγει κατ’ 
ίδίαν.» (T e leg ra fu l) .

— Προς διευκόλυνσιν τών νομισμάτων έν 
τη~ ’Αμερικάνικη ’Εκθέσει τοΰ 1876 κόπτε
ται ·ημιτά.λληρον (d em i-d o lla r) έν ταΓς Ή - 
νωμέναις ΙΙολιτείαις, ατοιχίζον τό ήμισυ τοΰ 
5 φράγκου καί 5 δράχμου ή τήν μονάδα 
τοΰ αυστριακού φλωρινίου.

•— Ή  σπογγαλιεία τής Δωδεκανήσου (Σπο
ράδες) άναβαίνει έτησίως είς τρία εκατομ
μύρια φράγκων ‘Η 'Αγγλία ίδίως, Αύστρία, 
Γερμανία, ’Ιταλία έξοδευουν τά πλεΐστα σπογ- 
γάρια, άλλά καί εΐς ’Αμερικήν οόκ δλίγη 
γίνεται κατανάλωσις.

Μέγιστον ζωής κίνδυνον διατρέχουν οί 
δύται τών σπόγγων, ους άλιεύουν είς βάθος 
60— 90δργυιών καί έντός δύο, τριών λεπτών 
ώρας- διότι εάν μείνωσιν έπί πλεΐον έν τω~ 
πυθμένι τής θαλάσσης, τής άναπνοής παυ- 
ονσης, ακολουθεί αιμορραγία τρομερωτάτη, 
έπιφέρουσα πλειστάκις θάνατον. Μολονότι δέ 
εύρέθη μηχανή τών θαλασσίων τούτων δυ
τών, ούχ ήττον δμως άπεδείχθη ώς ήττον

κινδυνώδης ή φυσική ή ή τεχνητή βύθισις 
πρός σπογγαλιείαν.

Εις χημικός έν IIετρουπόλει άνεκάλυψε 
τήν τέχνην τής λευκάνσεως των σπόγγων, 
ήν έμυήσατο είς Καλύμνιον έπειδή- δε τό 
μυστικόν τοΰτο ήτον ώς μονοπώλιον, Ιτερος 
Καλύμνιος πληρώσας άδρόν ποσόν καί μα- 
θών τοΰτο ήλθεν Ιπειτα οπως διαδώση αυτό 
είς τούς συμπατριώτάς του' πλήν δ πρώτος 
μύστης δωρεάν μεταδιδούς αυτό, Ινεκα φι
λοτιμίας, έζημίωσε τόν έπί τούτω είς £Ρωσ- 
σίαν μεταβάντα καί συμφωνήσαντα.

Οί Τδιοι Νησιώται φέρουσι πολλάκις τούς 
σπόγγους τούτους είς τάς άγοράς ίή ς Ευρώ
πης πρός έκποίησιν Ινεκα δμως τών δα
σμών καί τής άμμου τών πλείστων σπόγγων 
προτιμώνται τά λευκασμένα τών Καταστη
ματαρχών. Πλεΐστοι ο’έμποροι στέλλουν έ- 
πίτηδες άνθρώπους καί άγοράζουν τό είδος 
τοΰτο άπό τούς ίδίους σπογγοδύτας.

Τό Πρωσσιχόν Κράτος χα ί έθνος.

«Μόνη ή μάθησις δέν άνυψοΐ άκόμη τόν 
άνθρωπον μέχρι τοΰ σημείου, δπως τήν ζωήν 
αυτοΰ έκθέση ύπέρ μιας ιδέας, υπέρ τοΰ 
καθήκοντος, ύπέρ τής τιμής, υπέρ τής πα- 
τρίδος· πρός τοΰτο ανάγκη τελείας άγωγής 
τοΰ ανθρώπου. Οΰχί δ Διδάσκαλος, άλλ’ ό 
παιδαγωγός, αυτό τό Κράτος, ήρατο τας ή- 
μετέρας νίκας τό Κράτος, δπερ έπί εςηκον- 
τα ήδη ενιαυτούς ήσκησε τό Έθνος σωματι- 
κώς τε καί διανοητιχώς πρός τήρησιν τής 
τάξεως χαι τής ακρίβειας, είς τήν πίστιν καί 
τήν εύπείθειαν, είς τήν φιλοπατρίαν καί τήν 
άνδρίαν » (Μόλτχε).

’Όντως είς αύτόν τόν μέγιστον στρατηγόν 
καί είς τόν τούτω δμοιον μέγιστον πολιτικόν 
Βίσμαρκ άρμόζουσι τά επόμενα έπη:

«ΤΩ Πατρίς, είθε πάντες οι ναίουσί σε 
«Ουτω φιλοΐεν ώς έγώ* καί £αδίως, 
«Οίκοΐμεν άν σε, κούδέν άν πάσχοις κακόν. 
Καθά φαίνεται, ή σοφία τών Ελλήνων 

ωχετο έκ τής κλασικής έκεινης Γης καί κα- 
τωκησεν είς τάς κεφαλάς τών άνδρών της 
Ευρώπης, Μόλτχε, θ ιέρσου, Βίσμαρχ, Γλάσ- 
στων, Καβοόρ  κλπ. καί διά τοΰτο βλέπο- 
μεν άνυψουμενα οι αυτών, εστω και π^πτω- 
κότα, Κράτη και Ιθνη, ώς μέχρι τής χθες 
τό Ιταλικόν καί Γαλλικόν, ένώ τό περιούσιον 
έθνος τής ‘Ελλάδος, δ βασίλειος λαός ^τής 
’Ανατολής, δέν έγέννησε προ πολλοΰ άνόρας 
τοιούτους, οιτινες έν κρισίμω ώρα, ώς αί 
σημερινά' περιστάσεις, να όείςωσιν δτι <ρί- 
λοΰσι τ ψ  Πατρίδα, συνασπιζόμενοι^ καί συ- 
σκεπτόμενοι περι τής σωτήριας αύι,ής οια 
τής άδελφοποιήσεως, άτομ'.χής τε καί γενιχής, 
καί διά τής συμπράξεως έπί τήν άνύψωσιν 
αύτής άνευ ζηλοτυπίας ή άλαζονείας.
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NAVIGATIUNE CU VAPORE PE DUNARE 
I T I N E R A R 1 U L U

CU INCEPERE DE LA 5 APRILIE 1874

In josu.

VAPORELE-ACCELERATE
St. Nou, PENE LA ALTE DISPOSlTIUNl 

In susu.
Plecarea din C on stan tin op o le  Yineri Mar|i 

dup6 amia^i.
» i. O dessa  Juoi.

» G ala fi Vineri la  4 ore diipS a-

» « G iu rg iu  Sambata si Mercuri 5 h
ore sera.

» R u sc iu c  Sambata si Mercuri la 
6 ore s£ra.

Sosirea la B azia s Luui si Vineri dup6 amia^i. 
» » Pe$ta  Duminica dimin6|a.
» » V ienna Luni sera.

Plecarea din Viena Dumineca la  6 1/., ore di- 
min0|a.

» » Petfta  Lum la  7 ore dimini^a.
» » B az ia s  Mar|i î Sambata la 9 ore

inainte de amia^li.
Sosirea la B u sciu v ii Mercuri §i Duinineca la

10  ore inainte de ainia^i.
« « G iu rg iu  Mercuri î Dumineca la

1 1 ore inainte de amia^i.
» » G ala fi Juoi dimineja.
» » O dessa  Sambata.
» » C on stan tin op o le  Juoi si Ijuni du-

p6 atnia^i.

O bserva tiun e. CalStoria la  Constantinopole se face prin drumulu de ieril de la Rusciucii la 
Varna, §i de aci cuV cjoru l Lloyd Austriacii;—aceia la Odessa, de la  Galati cu Vapornl rusescu. 
—Vaporele Societajii nostre de passageri, se numescu de acuma inainte Vi pore de 1 osta.

VAPORELORU-DE-PO^TA
CU INC EPERE DE LA 8 APRILIE 1874, St. Nou, PEKE LA ALTE DISPOSlflUNi

Plecarea din Vienna la  Peseta in t6te (Jilele la 
6'/2 or? dimineja.
Feijta  la  Or»o va  Marti î Vineri
1q β ΐ/  ΛνΛ  /■! i  m  i t in f ola  6 Va °re dimineja. 
S em lin -B e lg ra d  la O rlova  Mar(i, 
Mercuri î Sambata la 7 ore dim. 
O rfova  la G iu rg iu  Mercuri, Joui 
§i Dumineca la 6 ore dimineta. 
G iu rg iu  la G ala fi Juoi, Vineri §i 
Luni la  81/., ore dimineja.
G ala fi la  I sm a il Dumineca, Marti 
iji Juoi la  9 ore dimineja.

Plecarea din I sm a il la  G ala fi Luni, Mercuri 
§i Vineri la 8 ore diminija. 
G ala fi la G iurgiu  Dumineca, Luni 
§i Juoi la  8 ore diiflineja. 
G iu rgiu  la O rlova  Luni, Marti 
si Vineri la 8V, ore dimineja. 
O rlova  la B elg ra d -S em lin  Mer
curi, Juoi fi Dumineca diminija. 
Sem lin  la  Pe.-jta Vineri ψ  Luni 
la  6 ore diminefa.
Pe.fta  la  Viena in tote jile le  la 
6 ore s£ra.

B u cw resc i, 6 A prilie, 1874.
Inspectoratuiu Agentiloru Vaporeloru de nav!ga|iune, Galafi.


