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ΔΚΙΑ-ΕΑΑΑΣ 
Ί ΐ εκλογή "ών Γερουσιαστών της 

Δακίας εληςε£ο~>ν πλείστων κυβερνη
τικών δντων, .ότι καθά φιλαλήθης πο
λιτικός έλεγέΰΐ, οΰτε αρετή πολίτου 
(virtutea ei/oa) έςαίρεται ένταΰθα, 
οΰτε συναίσησις δικαιωμάτων άστυ-

Περί τής ’Ανατολής χαί τών λαών (τής £λλάδος δλα τά 3λέ

χών έςασκεαι, δικαιούμενης τής Αυ
στρίας ?να ωνήσ-fl δτι «Δουλείαν καί 
άλυσους· χρ·,ει ό λαός τής Δακίας, οΰχί 
δέ Συνταγμχαί έλευθερίαν»*) Βεβαίως. 
Ποΰ οί άν;ίτρόσο>ποι τοΰ φιλελευθέρου 
Τύπου; Π> δ σύλλογος τών Δημοσιο
γράφων; οΰ ή σύνοδος πολιτών χαί 
αί συνδιψκέψεις; Ά λλ  όφείλομεν ση- 
μειώσαι.δτι εις τό Ξενοδοχείον τ 
μέγα, δι δ δ Κ. Herdan έδαπάνησε 
2 6  χιλ,λίρας, έγένετο προχθές συνά- 
θροισις .κλογέων δημαρχικών, οιτινες 

* έξελέςαΐο, κατά το λέγειν τής Pressp, 
τοΰ ήι^πισήμου τούτου οργάνου, τους 
τιμιωαρους και εδΰποληπτοτέροος πο- 
λίτας εοΰ άστεος Βουχούρου.

‘Η σύνταςίς τοΰ «Τηλεγράφου» ei>- 
ρίσκί τά πρόσωπα τής Press»* άςια 
μέν έμπιστοσΰνης, οΰχ ήττον δμυ>ς 
δέν «νοστιμεύεται» τόν Κ. Χριστοφήν 
Τιίρλέντην και τόν Κ. Ν. Ξανθόν» 
δότι οΰτοι άντηχοΰσιν είς τά ώτα ώς 
"Ελληνες μάλλον ή ‘Ρωμοΰνοι, καί τοι 
«πολιτογράφησαν.

Ποΰ δμως δ κατάλογος τών ακέραιων 
χαρακτήρο>ν και προσώπων τής ’Α ν
τιπολιτεύσεις ώς δημογερόντων ;

Περί δέ τών έν ‘Ελλάδι εκλογών, 
υπέρ ών πονοΰμεν. άντιτάττομεν μό
νην τήν σιωπήν απέναντι τών κατα
κραυγών τοΰ Ευρωπαϊκού τόπου, προ- 
σπαθοΰντος, l·/ αμαύρωση τόν ‘Ελλη
νικόν λαόν. ώς- δήθεν άναισθητοΰντα 
καί τούτον ή τυφλώττοντα καί δωρο- 
δοκούμενον υπό τών Κυβερνητικών.

αυτής επαναπαυόμενα είς τήν απάθειαν 
καί άμεριμνησίαν τιΰν πνευματικών 
αυτής αρχηγών, οιτινες πανταχοΰ καί 
πάντοτε λέγουσιν ώς καί οί Διπλω- 
μάται τής Ευρώπης ;

uAyez con fian ce en  la  hau te sa/jesse 
du  Su ltan , en  sa bienveiU ance p ou r tous 
ses  su je ts  d e tout cu lte  e t d e  tou te r e li 
g ion ]  VEurope C hretienne (sic) n ’a p a s  
m an q u e , e l l e  n e m a n q u era , a Vavenir, 
d' in s is ter  p o u r  que le s  r e fo rm es  p rom ises  
d ev ien n en t une v e r i t e .»

,,Έχετε εμπιστοσύνην εις τήν υ
ψηλήν σοφίαν τοΰ Σουλτάνου, είς τήν 
εΰμένειάν του υπέρ πάντων τών υ
πηκόων του πάσης λατρείας, πάσης 
θρησκείας. ‘Η χριστιανική Εΰρώπη 
(πά !) δέν Γλείψε, δέν λείψει, εΐς τό 
μέλλον, εις τό νά έπιμείνη δπως αί 
υποσχεθεΐσavpattdfyυθμίσεις καταστώ- 
σιν άλή^ ι# »

ΙΙότε δμως; καί διά ποίων μέσων; 
ούδέποτε οί Διπλωμάται οΰτοι 
’ I ■' Ο ν Ί ρ χα ι α π ε φ η ν α ν ΐ  ο.

Έ ν τουτοις οί λαοί τής ’Ανατολής 
ευαρεστούνται μάλλον μέ τό μοναρχι
κόν τής Τουρκίας πολίτευμα ή μέ τό 
Σύνταγμα τής ‘Ελλάδος, διότι άλλως 
ήδύναντο νά έπιποθήσιοσι τήν έ'νωσίν 
των, δπιος καί ή ‘Επτάνησος. Πόσον 
δμο>ς παραδοςολογοΰμεν !

Άλλά μήπως δέν έφάνησαν παρα- 
δοςολογίαι αί διαβεβακόσεις τοΰ συν
τάκτου της «Έλπίδος,» γράψαντος.

«Et quand nous d ison s la G rece , il n e 
f a u t  p n s  ou b lier q u e c ’est V Orient tout 
en t ie r  qu’il s ’a g it , ca r  c ’es t su r  la  G rece

μματα τών μοναρχίαν είμή δτε κατεΐδε τό άδυνα-

Z? ' T [Xf V λαΛν - ί ;  n w M p io w K  Δημοχρατί«.“
της _Κ/.Ααοο; lc«pi!U»«,v τό 34ν8ημ«, „<0 άναξ 9εωρίΤτ« W  ήμΐν ώ ς
το 0,κ«χ τ«4»  λ ίγ ,ον.. , 4 8ιε„8οντ^ „  μ^ η5 ^  ιΕται_

, Γ·,μω: δν ζαί οί S8* V  ρείαί  (Μλ’ έψέποτε -ζίελε χατα-
μεν.οι, οί έίάβΕλφ0( Βλ-ίχο:, οί άνο>ά- 8τ, j. δ,οίχγ.ο(ς τ0„ διαχ1νδϋ.
ΟεΑφο. 5.έΡρο, ζαί Βούλγαροι μέ τοί,^νεό* τά οομοέροντα τή;  ‘Εταιρείας,

τών

δ
κουμπ 
πο(5

-μ-.άροος Γραιχούς χαί Το6ρχ4ος6-|ή πλειονοψηφία j) ή παμψηφία ,  
φεροον Μοναρχίαν άπόλοτον, ό άρ-[μετ<χων τρέπεται πρ4ς τ» έπιφολ

η οί

επ ιφυλαγ-
^ηγος ομ0>ς τών δημοσιογράφων Ιγρα- J μένον αυτή δικαίωμα τής «άντικατα- 
φεν έν Α&ήναις τω 1 8 6 3  είς τήν ατάσεως·» λέγει τ ψ  Διευθυντή δσον 
« Ελπίδα,, „L ’Espdrance.“ |ϊνβστ1ν εΰπροσηγδρως, δτι δέΐ Ιχει

« C’est qu’on s e  f a i t  d es  illu sion s su r  | 
les  tendan ces m onarch iqu es du  p eu p le  I 
G rec. II n ’a vou lu  la m onu rch ie qvCen! 
voyan t I’im possib i ite  d ’etab lir la H epu- j 
hlique. *

Tous les G recs, a tre s ra r e s  ex cep tion s
p r e s , son t repub lica in s et d em o cra te s  au
fo n d  du co eu r: le  m ot g r e c  a r is to cra tie
est absent d e  n o tre d iction n a ire p o litiqu e
e t so c ia l , les  v ie i lle s  m oeu rs repu b lica in s
s e  son t con s erv es  en  G rece , m a lgre la
fo r m e  m onarcliique qu’e l le  a donn ee a son
gou v ern em en t* . . .  a ses ueux. la m onur
ch ie n e s t '  p a s  un b ien ja it , m ats un m al
n t'c e s sa ir e . »

Ά ς  συλλογισθή καλώς ό Προ)θυ-

χρείαν αΰτοΰ πλέον.“

πουργος τής ‘Ελλάδος επι τών κοιρ- ■ τοΰ Βορρά

J ελζίον Έμττοριχο-Πολιτικόν.
Το περί συνθηκολογήσεων έμπορικής άπ ’ 

ευθείας τοΰ τόπου καί τών δλλων τής Εΰ- 
ρώπης Κρατών Ζήτημα υποστηρίζεται δπό 
της Πρ. ‘Ρωσ. Αΰστ. ίσως δέ καίέν αύτη~ τή 
Διεθνεΐ Συνόδω τών Βρυξελλών, Ινθα πε
ρίπου τών 42 Κρατών άντιπροσωπεύονται, 
θέλει τεθή πρός συζήτησιν.

I ά ’Ανακτοβούλια τών τριών τούτων Δυ
νάμεων άπεφάσισαν, καθά δ «Διπλωματι-

-^αα,ίρεται, τήν σύντομον νο>. 
αυτοΰ τοΰ Ανατολικού /, r ; ,  Γ..λέτην,
καί τούτου ενεκα ή είς Βιέννην καί Έ μς
έπίσκεψις Μ. Δουκών καί τών Αύτοκρατόρων

διεγγράπτων τής «Έλπίδος» τοΰ ά ε ι-1 
μνήστου Αεβίδου φράσεων, καί άς συ- 
στήση τω λαοφιλεΐ βασιλεί τά άκό- 
λουθα, άτινα μόνον άντιγράφομεν, οΰχί 
δμο>ς έπινοοΰμεν

«L e souvera in  est r e g a rd e  chez n ou s 
co n m e  le g e r a n t  d ’une g r a n d e  societe·,... 
m ais le  jo u r  ou il s e ra it reconu it, que sa  
g estion  com prom et le s  in te r it s  d e  la  so 
ciete , la  m a jo r ite  ou Vunanimite d es  a c -  

que tous le s  r e g a rd s  d es p opu la tion s Chre- i^ onna r̂es a r e c °urs au d ro it d e  rem p la -

*'j Romanul de la 27 Iuniu 1874.

ΕΙΙΙΦΥΑΛΙ2:
Έψοπερις περι Αίγύπτου χαι τοΰ Σουεζιχοϋ 

Λειβή&ρου.
(άμγγελϋεϊσα έν τώ ’Αθηναία) βωμουνιστι).

■

(6πό Θωμα Α. Ι1«σχίδοο).
(Κεφ. θ '. (Ίδέ Αρ. 5)’.

Οβελίαχοι, λέςις ‘Ελληνική, παραγομένη έκ 
tj ’Οβελός, είσί στήλαι τινες χάί)ετοι τετρά- 
-j-voi, υψηλαΐ, χξχαλομμένίϊΐ δε ίερογλοφιχαΐς 
έγραφοΤ: ■!; σχήμα άλληγοριχών αγαλμα'των· 
ΙίλλοΙ δβελίσχοι ωραίζουαι τάς πόλεις τής άρ- 

. (ΐίας χαί νέας ‘Ρώμης ώς χα; έτέρας πρω- 
Ιοοόσας εδρωπαϊχα'ς. ’Οβελίσκοι δμως οί δνο- 

Ααζόμενοι γης Κλεοπάτρας, τής ύστατης ταυτης 
βασιλίσσης της ’Δλεςανορείας, καταγωγής ‘Ελλη
νικής (ώς καί f t  ονομα αδτής δεικνύει Κλεοπάτρα 
χλέος τής πατρίδος) είσί δύο, κείμενοι προς τδ 
Δ. Ν. τής πόλεως τοο ’Αλέξανδρου, έ'νθα έξήνΟησεν 
δ ‘Ελληνισμδς, μετά τήν πτώσιν τής κυρίας ‘Ελ
λάδος, χαί έν Ιλαμ^αν τοσοΰτο  ̂ αστέρες φι
λολογίας, Ρήτορες, αστρονόμοι καί φιλόσοφοι, οί 
ίδρυσάντες ΐίήν περίπυστον ’Αλεξανδρινήν Σχολήν, 
ΐν  μεταξύ καί γοναΐχες ττάνοοφοι, ώς ανώτεροι,

tien n es son t atta ches, c ’e s t  d e la G rece 
qu’e lle s  a ttend en t le signed et le  mot 
d ’o r  d r  e. *

«Καί δταν λέγω μεν Ελλάδα, δέν 
πρέπει νά λησμονώμεν οτι πρόκειται 
περί άπάσης τής Ανατολής, διότι έπί

εφ8ην είπών, άλλά καί οί μεγαλόνοες Πατέρες 
τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, ώς ό Κλήμης, ’Α
θανάσιος, Κύριλλος, συγγραφείς χαί ρήτορες ά- 
παράμιλλοι, ώς χαί of πανεπιστήμονες ‘Ωριγένης 
χαί ετεροι δίκην ήλιων άνέτειλον. Είς έξ αυτών 
τών δβελίσκων έκ γρανίτου πορφυρό/ρου, 21 
μέτρων υψηλοΰ, καί 2,50 εδρέος, έστί κεκαλυμ- 
μένος υπο ιερών συμβολικών γραμμάτων. ‘Ο Ε
τερος κεΐται έπί αμμώδους γής έγγδς τι  ̂ είσάδφ 
δρομίσκου, δδηγοϋντος είς άνάκτορον ωκοδόμη-1 δι’ ής χαταβαίνομεν είς αυτάς· κάτω βλέπεται 
μένον ύπδ τής Κλεοπάτρας παρά τήν θαλασσίαν -θολοειδές τι στάδιο ν, παριστών πλείστους άγιους 
ακτήν, έξ ού εμειναν είσέτι τινά συντρίμματα έπιγραφαίς ‘ΕλληνικαΓς. ‘Ο θόλος ούτος εχει 
έπιπλέοντα τώ υδατι. σχήμα ναοΰ, ενθα διακρίνεται καί σταυρδς έζω-

’Εκεΐ έν Αλεξάνδρειά εύρισκεται καί ή στήλη γραφημένος μετά 14 προσκομιδών άνά έκάσ.την 
τοΰ Πομπηΐου, ύψουμενη έπί λόφου προς τδ Ν γωνίαν, καί 4 είς τδ βάθος μετά διπλών, σειρών 
Α., γρανίτης έρυθρόχρους ύψηλδς 32 μέτρων τήν μεν έπί τής δέ. Βαθύτερον δ,ιαβλέπεται Ούρα, 
καί εδρυς 2ι/2 πρότερον Ιφερεν έπί τής κορυφΰς ής άνοιγομένης δείχνονται ήμΐν κοιλότητές τινες 
αδτοΰ άγαλμα άρπαγέν έσχάτως ουκ οίδα ύπό σκοτειναί, svD.s suptoxovtat μνημεία ιερά τε Πα- 
τίνος· ή στήλη αυτη φ’κοδομήσθη ύπδ τοΰ διοι- ναγιάρια, έσκαμμένα έπί βράχου έκτεταμένου 
κητοΰ ’Αλεξάνδρειάς Ποπλ(ου πρός τιμήν τοΰ λίαν. Έκεΐ έπί τοΰ μεγάλος διωγμοΰ χατά τοΰ 
ΔιοκλητΙανοΰ, ώς μοιράσαντος σίτον χαί άρτον έν άναγεννωμένου Χριστιανισμού, έπορεύοντο προς 
καιρφ λιμοΰ τοΐς πτωχοΐς πολίταις. ‘Η έπιγραφή προσκυνήσω τοΰ Θεανθρώπου ’ΙΗΣΟΥ οί διάφοροι 
ή διαβλεπομένη πρδς τδ δυτιχδν πλευρδν, νΰν,αύτοΰ λατρευτοί πρδ τοδ έναγκαλισθήναι τήν 
δμως περιφαγωμένη περιείχε τάέξής: «Πρός τον ΰείαν ταύτην λατρείαν οί αύτοκράτορες καί λαοί 
όαιώτατον αότοχράτορα τόν πολιούχον Άλεζαν- [τοΰ αρχαίου Κόσμου.

cem en t qu’e lle  s e t a i t  reserve· , e l le  d it a  
son  g era n t , aussi p o lim en t que poss ib le , 
qu’e lle  peu t s e  p a s s e r  d e ses  s e r v i c e s .“

,,Όνειροπολοΰσι πολλοί έπί τών μο
ναρχικών δήθεν τάσεων τοΰ Ε λληνι
κού λαοΰ. Δέν ήθέλησε μοΰτος τήν

δρείας Δ&χλ.ψιανόν, τόν σεβαστόν Πο.... “Ε
παρχος Αίγυπτου άνέθηχεν.» Τοιαάτη έστίν ή 
γνώμη χαί τοΰ κυρίου ΙΛ Πεντάκη έξ Αλεξάν
δρειάς- καλείται Sa Άραβιστί «’Αμοΰδ ελ Σ α- 
βαρί)\ Προς τδ Νοτιοδυτικδν τής πόλεως πλη
σίον τής στήλης τοΰ Πομπηίου, κεΐνται αί κα- 
τακόμβαι, δηλονότι βαθέα τινα υπόγεια ώς σπή
λαια, λείψανα τ-οΰ αρχαίου χριστιανισμού έν Αί- 
ύπτιρ... Έστι δέ κλίμαξ τριάκοντα βαθμιδών,

Τήν 1 -ην ’Ιουλίου γίνεται κλήρωσις τών 
έγγειων χρεωγράφων (ob lig . dom en .) είς τδ 
‘Γπουο. τών Οίκον. ά;(ας φρ. 2,053 ,000.

Τήν 3-ην τοϋ αυτοΰ κληροΰνται και τά 
τής Κραϊόβης χρεώλυτρα.

Τήν 20 -ήν Αύγουστου είς Εόθαν γίνεται 
30-ή κλήρωσις τοϋ δημαρχικού τής Πρω· 
τευουσης δανείου.

Είς τδ ‘Γπ. τών Οικ. ωσαύτως δημο- 
πρατοΰνται οί επί τών πνευματευδών ποτών 
φδροι.

Τά δημητριακά είς στα'σιν περιμένονται 
δμως ές Ευρώπης ειδικοί άπεσταλμένοι κατ’ 
αυτήν τήν έ|3δομάδα· άς μή βιασΟώσιν δθεν 
οί Κ-οι άποθηκάριοι.

Είς Ταγγρέκ ήμιαγρίων ’Αφρικανών έπα- 
νάστασις- άλλ’ οί Καρλισταί της ’Ισπανίας 
είσι θηριωδέστεροι τούτων.

’Επί τής άκτής τής Μεσογείου έν τόπω κα- 
λουμένφ τανΰν Μεξ πρδς τύν ’Αλεξανδρινόν λι
μένα, διακρίνονται τέσσαρες δεξαμεναί έπί τίνος 
βράχου, εις ας έξέρχεται καί εισέρχεται ή θά
λασσα έλευθέρως. Είσί δέ τά λουτρά τής Κλεοπά
τρας. Άπδ τοΰ πρώτουφατνώματος μέχρι τοΰ 
τετάρτου τδ βάθος τοΰ υδατος βαίνει βαθμηδδν 
αυξον μέχρις Ι,δΟ. ‘Η ευκλεής αυτη ήγεμονίς 
κατείχε βεβαίως καί έκεΐσε έν τίβ γειτονία ά- 
νάκτορόν τιμεγαλοπρεπές, ενθα πλησίον εχειντο τά 
λουτρά ταΰτα.

Κεφ. 1-ον.

Τδ μεγαλείτερον δμως καί άξιοθαυμαστότερον 
εργον ήν ή λίμνη τοΰ Μοίριδος. ‘Ο τρίτος Ά- 
μενεμχας ή Άμέρες, καθ’ ‘Ηρόδοτον, χατεσχεύασε 
τδ εύφυές τοΰτο αριστούργημα περί τά 2680 ετη 
17. X. Τδ ονομα Μοίρις, εύρεθέν έπί τών έπι- 
γραφών, σημαίνει λεκάνην, χατά τήν γνώμην δύο 
χλεινών · οδοιπόρων, ών αί διηγήσεις εύρέθησαν 
γνήσιαι καί δλως σύμφωνοι ταΐς ίερογλυφιχαις 
έπιγραφαίς, μεθηρμηνευμεναι ύπδ τών νεωτέρων 
αρχαιολόγων ή λίμνη αυτη είχε περίμετρον 3600 
σταδίων, ήτοι λευγών 180. Έν τοι μέσω τής 
τεχνητής ταύτης λίμνης ήσαν δυο πυραμίδες, ί/.~
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ΕΛΛΑΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. _ Μ *  -  t

Τά πρόσφατα γεγονότα είς Κέρκυραν μ . | Κιϊχινί|Χ01 _ών όρχαίων, οί Γαριβάλδαι καί 
τοιςύ Ελλήνων πολιτών καί ‘Ελλήνων στρα-

,ΰ Συλλόγου, χαι νά ευρωμεν τακοΛου- ^  ^  τών δ_οίων, είς δλίγ* δευ-
ζατά τών διαρκών καί <*εν τοις δπλοις 1 έλεπτ3!  ̂ έσ?ατμέν0[ δλόχληροι
μενόντων,» ΐνα εΤπωμεν, κατ Ευριπ οην, , ήρημωμένβι πεδιάδες, κατεστραμ-

, 7 - . » c r  w rX k d x tc  έν άογί» καί όρΎίοις /  <r  ‘ . . .  , Α . _ ,  . Λ

τιωτών έν μέση ήμερα καί είς αύτάς^ τάς 
δδούς καί καταστήματα Ιπεισαν ήμάς ν?. 
φυλλολογήσωμεν τδ Πρόγραμμα καί Κα.α- 
στατικδν τοΰ έν ‘Ραβέννη Κοσμικο-φιλβνθρω- 
πικοδ Συλλόγου, και να εδρωμεν χ’άκόλου- 

θα
συμμενόντω ,
στρατών, οΤτινες πολλοίκις έν άργία καί όργίοι 
διαχελοΰντες γίνονται όργανα τυφλά τών Κυ
βερνήσεων πρδς διεκδίκησήν φατριαστικών καί
άτομικών παθών.

’Ιδού τί γράφει ό Σύλλογος ού'.'ος Ιν σελ. 
16· είς Ιταλικήν διάλεκτον

«Noi vorremmo militi nazionali atti a 
respingere un ingiust’ agressione; non 
armate permanent!, che in tempo di pace 
non servono che ad alimentarp I orgo- 
glio dei capi, ed a mitragiiare il popolo, 
quando oppresso da fcroce dispotismo 
osa reclamare i propri diritti. Noi vor
remmo generali che, pass&to ii bisogno, 
cessato il pericolo, in cui versava la 
patria, invece di poltrire neil’ ozio, neli 
inerzia: invece di trastuliarsi con rivi- 
ste, e passeggiate. tornassero alia vita

οί Βίςιοι τών ήμερων μα;, και κα!)ω, συμ
βαίνει έν Ελβετία καί ’Αμερική...

« ‘Ημείς θέλομεν ώστε άντί νά βραβεύσουν 
τούς έφευρέτας τών νέων βελονωτών (τη
λεβόλων) καί μυδροβόλων καί μηχανών πολε-

στρατοί, ηρημωμ 
μέναι πόλεις καί μνημεία. Άντί νά τιμώσι 
καί άποθεώσι τους Αίμοβόρους τών ’Εθνών, 
τούς λεηλάτας, τούς καταστροφεΐς τής εύ« 
ζ'οΐας τών λαών, ήμ'-ΐς θέλομεν ώστε νά 
άνταμειφθώσι καί βραβευθώσιν οί εΟεργέται 
τής ’Ανθρωπότητος. Ά λ λ ' έάν δζήλος τοΰ 
καλού, τοϋ δικαίου, τοΰέντίμου δέν ματχιωθη, 
διασκοπουμεν δμως είς τα άδυτα τοΰ μέλ
λοντος νέαν τι νά εποχήν όιά τους λαούς' την 
έ/ότητα δηλ. καί τήν ά'-ελφότητα. Το οόγμα 
τοΰτο καλώς άνεπτυγμένον καί έννοημένον 
θά ήναι ή Τερά Κιβωτός ήτις σώσει τάς 
μελλούσας γενεάς άπδ τά; σφαγας καί τδ 
'ί’ίμα.»

Ας κατασταλή ή αργία, ή χαύνωσις , αί 
γεννώιαι ιή ν ί π « ΐ ϊή ν » « ν  *ν. γ,
τήν θηριωδίαν. Οί στρατηγοί υ μ ι  άςιωμα τικοί 
άς διδάσκωσι τον στρατδν τά καθηκοντά >.ου, 
θρησκευτικά καί κοινωνικά. Ή  μήποι; ή Ελ
λάς δέν εχει τούς Ξενοφώντάς της, τούς 
Φωκίωνάς της, τούς Επαμεινώνδας της καί 
Ιίελοπίδας, διά νά χρησιμεύσουν ώ ; δπο- 
δείγματα τών στρατηγών, τών άςίωματικων; 
Έκπαίδευσις κατηχητική, καί ούχί σχολα
στική είς τούς ακαλλιέργητους νόας και χερ- 
σωθείσα; καρδίας τινών στρατιωτών, έωσοΰ 
διά νομοσχεδίου άντικαστη ή στρατιωτεία 
( le  m ilita rism e)  διά τής εθνοφυλακή; (G ar· 
de Nation ale)' άλλω ς, «ή βασιλοκολακεία 
τών έν άςιώμασιν, ή υπουργομανία τών πο
λιτικών άνδρών, ή στρατοφοβ α τώ* . ολι- 
:ών» είς βοίραθρον άγουσι τήν τής Δημο
κρατίας κοιτίδα, τήν θεσμοοότιοα τών σοφών 
Πολιτευμάτων γενέτειράν Ιΐατρίδα μα;.

ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

•Έχ τών άριστοτεχνικών τή; ωραία; I αλ- 
λίας εικόνων, 5 ;  περικλεείς ζωγράφοι είρ- 

(P rogram m a J e ll' Assoc. Cosm ico- U- j γατθησαν, διεκριναμενέν τ /j Biswai^ Ex
ν υ  I ν» »  Z-j-rrr.ir.ti n P u r t ?  Τ.0Τ, c ’

τοΰ Σατωβμά-δου «1 η 'est ή β η  d e  p lu s  
. la  j t .$ ch t r  d e s es  p a ssion s

qu’nn co eu r  d e qu\n<. annees.»  —  «06- 
δέν ώραιότερον έν τη- ?όσω τών παθών 
αύτής ή καρδία πεντεκίεκαέτις.»

Ζ'. Ο ΑΓΑΘΟΣ Σ,ΙαΡΕ ΓΗΣ.

’Απαράλλακτος ώς δ ί«σώνος, δ υπερ
τερών τδν Λευίτην κατά»£ πρακτικόν τοΰ 
‘Ιεροΰ Ευαγγελίου.

Η'. Η ΓΚΠΑΙΔΕΪΣΙΣ ΤΗ5\ΕΙΠΑΡΘΚΝ0ϊ .

‘ϊπ δ  τής Θεοπρομήτοροκαί Διδασκάλου 
τής θεόπαιδος Νύμφης, κα δ ή τών κα
θολικών παράδοσής τεκμαίραι, έφ’ ω καί 
ή βάσιλόπαις ΜΑΡΙΑΜ, τριί^ουσα, μόλις 
κρατεί κάλαμον είς τούς άδ',αντοβολοΰντας 
Αυτής κρινοδακτύλου;,

Θ'. Η ΜΟΥΣΑ Κ W Ο )1ΙίΤΗΣ.

νΑπελ-ις. δύσεχος, φεύγει ρομαιος πρδς 
;ά δρη· άλλ’ ή  Μούσα, άλ^τι γιγαντείω 
κρατεί τοΰτον.

Γ. Η ΑΠΟΘΓ-ΩΣΙΣ ΤΟΤ ΙΙΗΡΟΓ.

‘Ο Όμηρος δέχεται τδν σεβαχδν πάντων 
τώ ί Μεγάλων ά-δρών τής Ίλοίδος, τή ;

ί)ε3ει τάς έφεςής, έκποιουμένα; ήδη εν 
ίίαρισίοις:

Α'. ΊΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΪ ΣΩΚΡΑΪΟΓΣ. 
’Απεικόνισμα τή ; έν Φ αιορφ  ευρισκόμε

νη ; περιγραφής, καθ’ήν δ Σωκρά.ης λαμ- 
στέλλοντε; άντιπροσώιτους άςίους ν’άντιταχ- ^  x^ vS[0V ύπο τοΰ ύπηρέτου τών

man taria  p .  1*).
Συνιστώμεν τ’άνωτερω εί; τους φιλονόμους 

‘Επτανησίους, δπω; συζητήσουν αυτά μεταςύ&IC, c jiaoccijyitnw,      _  (-*!    - ι  ι ·
piivata, come i Cincinati presso gii των καί ουτω π<«>ς άπαλλάςουν τήν φίλην 
antichi, i Garibaldi ed i Bixio d6 nostri · Ελλάδα 5πο στρατιωτείαν τρομεράν, ά..ο- 
giorni, ο come praticssi in Svizzera
ed in America. θοδν κατά τοΰ μεσαιωνικού φεουοαλισμοϋ. (

 Noi vorremmo che invece
premiare gi! inventori di nuovi archibugii Ί — J r _ ,
(fucili ad ago) e cannoni, e machine (ίΕκατασπαράσσηται έμφυ/νίως. ‘Η Ιπτάστερος 
guerra, per mezzo delle quali, in poc i  ̂«Επτάνησος δέν ήνώθη μέ τήν φιλόστοργο^
secondi, restano trucidate intere armate.; μητέρα, ώς περιπαθής θυγάτηρ, διά ν’ άλ-  ̂ Θαλάσση Τνα
devastate campagne. distrutte ciita e λά;η μόνον ΙΙολίτευμα ατόμων. ‘Ηνώθη οιά Κα») ψ  ωρ >. μ ,Ι 
ironumenti. invece di onorare, e divi-!vdc χρησιμεύση ώς πυρήν πολιτισμοΰ καί|οιγήσιο τρικυμί,ουσα. ικονικωτατη, ω (pj 
nizzare j Carnefioi rfoile Nazionl, i sac -  | y^ xo; τών άλλων ομόρων τη· ΕΚμ^ι Έ -, ^ ρ α ο ^ ς .

θοΰν κατά τοΰ μεσαιωνικού φεουδαλπμοδ. jgv3sxflt παρουσία τών αύτοΰ μαθητών, 
I διότι ή αγαπητή καί μυριάκριβος Ιονική πο- ^_lvg; πρότερον άπέπεμψαν τήν δ/νθ-

fli λιτεία δέν ήνώθη μέ τήν ‘Ε/.λάοα δια να Ξανθίππην μετά τών θεραπαι-φυρομένην Ξανθίππην μετά 
νίδων καί παίδων αύτής.

Β'. ΤΟΝ ΘΕλΝΘΡΩΙΙΟΝ ΙΗΣΟΓΝ

cheggiatori, i distruttori del benessere 
dei popoli, noi vorremmo che si rimu- 
nerassero e premiassero i benefattori

παρ/ιών.
’ Ας δώτη λοιπόν τδ παράδειγμα πρώτη, 

προτείνουσα τήν πέριστολήν τοΰ στρατού είς
dell’ Umanita! Kla se desio del bene, δροφύλακας ή ληστοδιώκτας, καί τήν ά̂ντι- 
del giusto, e de Γ onesto non c’illude, i κατάστασιν δΓ ’Εθνοφυλακής, δπως ε,ήτη- 
scorciamo in seno de Γ avvenire una.aav καί οί φιλοπάτριδες φοιτηταί τού IΙα— 
nuova era per i pcpoli 5 la unione cio6, νεπισ:ημείου.
e la fratellanza. Questo domma bene 
sviluppato, e compreso sara I’Arca Santa, 
ch6 salver^ le future gererazioni dalle 
stragi e dal sangue » Δηλαδή.

« Ήμεΐς θέλομεν στρατιώτα; φιλεθνεΤ; ά- 
ξίου; ν' αποκρούσουν μίαν άδικον έπίθεσιν. 
ο/ι στρατού; έμμονους, οΤτινες εν καιρω 
ειρήνης χρησιμεύουν Τνα κορέσουν την α
λαζονείαν ιών άρχηγών καί νά μυδροβολοόν

Να:, εΐν ανάγκη, κ^ί άνάγκη μεγίστη, ώ?τε 
δ λαδς, ή νεολαία, άμφότερα τά φύλα, εί 
δυνατδν, νά έςασκώνταί είς γυμνάσια στρα- 
τ'ωτικα, ώ ; γίνεται καί έν Δακία καί έν ϊερβία 
καί έν Μαυροβουνίω. ‘Επτανησιώται, δειχθή- 
τε σεΓ; κάν τής ‘ ΙΟλλάδος σώσ:αι! ΕκεΓ κά
τω εί; κρύπτας άφανεΓς διαπράττονται υπό

Γ. ΙΙΕ1ΡΑΣΜ0Σ TOY KYPlOY I. X. 

‘Οπότε έπετίμησεν δ Κύριος τδν Ιατάν 
έπί τοΰ πτερυγίου ίστάμενον καί δεικνύντα 
τάς τής Γής βασιλείας

Λ'. ΙΟΝ ΘΡΗΝΟΝ TOY IEPEMIOY ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΑΛΩΣι.ΩΣ 1ΗΣ ΙΕΓΟΓΣλΛΗΜ.

‘Οπότε άναμιμνησ/ομενος ίΗΣ ΙΩΝ Οϊ - 
ΡΑΝΩΝ ΑΝΑΣΣ1ΙΣ θρηνολογεί ήρωελε- 
γειακώς τήν κατάπτωσιν τού Ισραήλ.

Ε'. ΤΟ ΤΕΛΚΥΤΑΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ HMAP 
Καθ’ 8 δ ύπατος Μούμιος είσήλθεν έν 

Κορίνθω, έρημω άνδρών καί εςανοραποόί,ε ι

ίτδ ώραΐον καί άσθενές φΰλον. ΙΙλεΐστοι πο- 
τινων στρατκυτώ^ «τουρκοσπερμάτων» op- ^  xa{ovxai ef- τάς φλόγας, ή δέ πόλις,

ύποστάσα τά άνήκουστα, κατεδαφίζεται ταί> 
σάλπιγςι καί πυρπολείται, δπότε καί τά

‘Ρώμης και τών νεωτέρων νόνων. 1δ 
συμπαν στέφει τούτον. ‘Ο ‘Ηρο>το; προς- 
φέρει λιβανωτόν ή δ’ 7λίάς χαΐ ί\υ δ ό σ ο ιια , 
παρα τούς πόδας αύτοΰ κεΐνται νοικταί.

ΙΑ'. Ο ΥΠΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟ ΘΕΟΥ.

ΙΙαρά τούς μαργαρόποδας τήςΠαρθενο- 
[μήτορος,ήτις Νύμφη τις έίαμβοϋται

:ή ώραιότητι καί τω κάλλει ή ύερκαλλή; 
καί λελ'υκανθισμένη. Κυανοροδδχρεον άπει-
κόνισμα τοΰ ΙΗΣΟΥ καί τής QEO’JKOY.

IB'. Η ΦΡΥΝΝΗ.

Ενώπιον τοΰ Άρειοπάγου, δικζομένη 
ύπδ τών Άρειοπαγιτών, ώς ή άθάνα?; καί 
αντί-ους αύτη, κατά τήν σωφροσύνην. Ιερά 
Σωσάννα.

ΙΓ'. Η ΣΑΠΦΩ.

'Απαράμιλλος έν τη πρό; ούρανούι ά- 
τενίσει, ά<έκφραστος εί; τούς τόνους, τΰς 
στόνους τής καλλικέλαδου καί έρωτοτόΰυ 
κιθάρα; αύτής

ΙΔ\ Η ΑΓΑΡ Κ \Ι Ο ΙΣΜΑΗΛ.

’Εν αύχμώδει καί καυστική έρήμω. έν 
ή άπαυδήσασα κα! άπελπίσασα ή ωραία 
δούλη περί τοΰ θανατιώντος δίψη παιδδς 
της βλέπει έκστηκυϊα άγγελον, δδηγοΰντα 
αύτήν παρά κρήνην κρυσταλλόρρυτον.

It'. Η ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΚΤΝΗΣΙΣ.

για τά μάλλον αΐσχιστα, ά;ια τής πυρίκαύ- 
Λ α , ο ν ί ΐ w  “ t'A .il"· · - · ·  · r -  r ι 1 , Γ , ,
τδν λαόν, δταν καταπιεζόμενος άπδ τόν ά- στου πεν:απολεως των Ιοοόμων και Γομόρ-
γριον δεσποτισμδν εχει τδ θάρρος νά  έκζητήση ^ων καταγγείλατε αύτά πρδ; παυσ ν είς τον J  ^  Ελληνικής μεγαλοφυίας

“ πεφωτισμένον κλήρον, Τνα διά κηρυγμάτων,/ 
έπ άμβωνος θεραπευθη ή γαγγραινα αυτη

τά δίκαιά του. ‘Ημείς θέλομεν στρατηγούς, οΤ- 
τινες μετά τ^ν παροδον τής αναγκης, μ^.ά 
τήν παυσιν τοΰ κινουνου, ά οιέτρεςεν η <.α- 
τρίς, άντί νά τεντόνο'νται εν τη αργία, εν 
ιή  χαυνώσεΓ άντί να οιασκεοα,ουν με π»-

λιποΰσαι σήμερον δ)ί και η λίμνη, 300 ποδών 
δψΜΚ μετρΓ<ύμϊνον άπο τή* υοατιοο έ.τιφανεία;, 
τοοοότοοί δέ πόδας· βάί)ους· έπί δέ τή; κορυφή; 
έκαοιη; ήτον άγαλμα κολοσσαΐον τοΰ ήλιου. ‘Η 
λίμνη τοΰ Μοίριδης συνεχοινώνει τφ  Νείλω δια 
τίνος διώρυγος εδρεία; 50 ποδων, και μακρα; 4 
λευγών- ή, τε λίμνη καί ή διώρυξ ήνοίγοντο καί 
έκλείοντο κατ’ ανάγκην. "Οτε ό Νείλος υπερεχει- 
λιζεν δπεομέτρω;, πλημμύρα δέ τι; τρομερά ή- 
πείλει τήν χώραν, ή λίμνη ήνοίγετο, τά δε 5- 
δατα ρέοντα έκεΐ δέν έ'πνιγον τά; πεδιάδα;., Οτε 
δέ ή υπερχείλισι; ήτον αδύνατο; καί έπη-ει- 
λεΐτο αφορία, διά τών διωρύγων |ή; λίμνης 
διε^έετο τρανδν υδωρ προ; ποτισμδν τών πεοιων.

Έ πί τή δεξιά ακτή τή; λίμνη; ταύτη; ήν δ 
λαβύρινθο;, ουτινος έμειναν έρείπιά τινα, μαρ- 
τυροΰντα τήν δπαρϊιν αυτοΰ, κείμενο; πλησίον 
τή; Άραινόη;, ήτοι τή; Κροκοδειλοπόλεω;, ένί)α 
τά ζώα ταΰτα προοεκυνοΰντο &; θεοί υπο τών 
κατωτέρων τοΰ λ/χοΰ τά«ε(ϋν. Ό λαβύρινΒο; ήτο

Γί>
ή θεομίσητος καί τρομερά τών σπλάγχνων, 
τής καρδίας τοΰ Ιθνους φαγέδαινα, ή ήθικη 
τής νεολαίας σφαγ· .̂

youv 12 όπερα α, καί οέν επετοεπον ινα εορ·η έ
ξοδον δ απας έκεΐ εισερχόμενος.

Ήσαν προ; τούτοι; χίλια υπόγεια προ; έν- 
ταφιασμδν τών βασιλέων, έν οι; έτρεφοντο και 
ιεροί κροκόδειλοι. Άπομιμησι; τουτου τοΰ Λα 
βυρίνθου ήτο καί δ τή; Κρήτη;, ούχί τόσον ο- 
μω; μέγα; καί τόσφ περιπεπλεγμένος, ένθα ήτο 
καί ό Μινώταυρο;, δ ύπδ τοΰ Θησέω;, βασιλέως 
’Αθηναίου, φονευΗεί; τφ 1236 Π. X. τή μ -̂ 
σολαβία τή; ’Αριάδνη;, ώ ; οιδασιν οί άπασχολη- 
θέντε; δπω;δήποτε έπί τή; μυθολογία;.

Μετάξι) έτέρων περιεργειών άξιων μνεία; 
εύρίσκετο έν ’Αλεξάνδρειά καί δ Φάρος ή Πύρ
γο;, έφ’ ου τδ υψο; έκρέματο φανό; τι;, ΐνα 
φωτίζη του; πλέοντα; έπί τών βρα'/ων τή; πα
ραλία;. ‘Ο φαρο; οΰτο; δ δ ου; τοδ'νομα αδ:οΰ 
καί εί; έτέρου; φάρου;, τδν τή; Μεσσήνης, τδν 
τοΰ Βοσπόρου καί λοιπών κατεσ·λευάσϊ>η ύπδ τοΰ 
περικλεούς άρχιτέκτονος Σωσ-ράτου, καταοιατα,η1 
τοΰ Φ.λαδέλφου Πτολεμαίου, 290 Π. Χ· δι’ ον

άναρπάζονται ή κατασυντρίβονται.
‘Η θέα μόνον άνατριχιάζίΐ τόν θίατήν.

ΣΤ. ΜΙΑ ΛΑΙΣ.

Έν ώρα ή βη;’ Εφβρ* δ> Επίλογον τδ

δε τ ή ;  άσβεστου τοΰ μαρμάρου έγένετο Επι
γραφή τοΰ δνόματο; τοΰ Πτολεμαίου' καιροΰ δε 
παρω χηκότος, ή άσβεστο; έ'.τεσεν, ή δ’ έπιγραφη 
τού ‘βασιλέως έξέλιπεν, μόνης μεινάσης τή; τού 
άρ χ ιτέκ το νο ;. Ή έποχή τοΰ ’Αλεξανδρινού Φάρου 
ήτο τδ έτο; 290 Π. Χ·

Κεφ. ΙΑ'.

Πρδ τοΰ περιγράψαι δμω; τδ Σουεζειον^ Λει- 
βηΗρον, το ένούν δύο ΐίαλάσσας, τήν Μεσόγειον 
καί Έρυθραν, ένθα έτελέσθη τδ θαύμα τής δια- 
βάσεω; τών υίών τοΰ Ισραήλ δπδ τήν οδηγίαν 
τοΰ Μωϋσέω;, πραξι; ιστορική άναφερομένη καί 
έν τή Ιστορία τοΰ Μανεθώνο; Τεροθύτου Αΐ- 
1 υπτίου καί διατηρούμενη μέχρι τοΰδε εί; τδ 
στόμα τού Βεδουΐνων καί Κοπτών, τών κα- 
τοικούντων τά παράκτια τού;ων τών θαλασσών, 
δφείλομεν εϊδεναι δτι ό Νε’/άω, εί; τών Φαραώ 
τή; Αίγύπτου 665 έτει II. X., έπεχειρίσατο τήν 
διώρυξιν τού Νείλου μετά τή; Ί ρυίίρά; προ;

νΑνω δ έκτακτος Άστήρ φωτοβολών τό 
σπήλαιον εντδς πύχοΰ ή Θεοτόκος καί δ 
μνήστωρ παρά τό λέκτρον τοΰ Θείου καί 
παγκάλλου βρέφους· γονυκλιχείς δέ παρ’ 
αύταΓ κομίζοντες δώρα δ Βαλτάσαρ, Μελ- 
χιώρ καί Κάσπαρ οί ΙΙέρσαι ούτοιΆστρολόγοι 
ήγεμονόπαιδες, ους δ ’Απόστολος θομάζ  
εϊτα έβάπτισε. Τά χρυσά δώρα δι»σώ-

ά·ακτόρων, κατ’ άριθμδν τών μηνών του έτους. | χιλιαδο, οραχμων.  ̂ , ,υκικν^,^ Ε| ταύττ; διώρυγος ή ‘Κταιρία τού Φ=ρδινάνδου δέ
καί διηυΗετημένον τακτικώ; δι’ άμοιβαία; συγκοι-|τοΰ μαρμαρου του \ί03ίψ  πρδ τοΰ σκάψαι τήν «αλασσίαν δ^ρυγα
νωνία; έν τφ έσωτερικφ. Χίλιαι καί πεντακόσια’· έΛιγραφη αυτη. ‘Ρ r χα-εσκ ύασε τήν διώρυγα τοΰ γλυκέος ϋόατος,
Λ . . » ,  χιχωριορέναι Μ  : W  ™  * » « & ” "·■ fc«M « « · « · “ «  > <

ήτις άρχεται άπδ τοΰ αρχαίου Κάιρου, ακολυθεΐ 
τήν άρχαίαν διώρυγα τοΰ Νεχάω, διασχιζεικοι- 
λάδας τε καί πεδιάδας εί; τινας τοπους ά,'ίους, 
εί; άλλου; εύφορου;, δπόθεν τδ δμμα τ» ο
δοιπόρου διαβλέπει καταπληκτικά; έρημου» τη; 
Βοόλβεη; καί τοΰ Οόαδάϊ έν τή κάτω Αίγύτφ, 
ένοΰται τή λίμνη Μαξαμάχ, δπόθεν βλέπεται ;αι 
ό σιδηρόδρομο; τοΰ Κάιρου πρδ; τδ Σουέ, ι -  
ραλλήλω; τή γλυχείψ δίώρυγι, κατευθυνεται 
τήν Ίσμαηλίαν, νέαν τινά πολιν, ήν περιστοεΐ 
άποστέλλων διακλάοωσίν τινα είς τήν Ισθμίν 
διώρυγα, έκεΐθεν καταβαινει προς τα έρειπια ιν 
αρχαίων γρανιτικών μνημείων τοΰ Σεραπεί, 
λαμβάνει παράλληλον γραμμήν τοΰ μνησθένι; 
σιδηροδρόμου, πεφραγμενος δέ μετά δένδρων κ, 
πρασιά; τεχνική; μάλλον ή φυσική; χύνεται παρ. 
τω Σουέζ, ένίϊα εδρίσκεται τ4 μέγα ί>δροδοχεϊα\ 
δλίγον άνω τοΰ θαλασσίου ΛειοήΗρου, δι^περώ; 
οΰτω πω; διάστημα μήκου; 19δ χιλιομέτρων 
μετά πλάτου; τοδλάχιστο* 14 μέτρων έπί τή; 
γραμμή; τού ϋδατο; καί βάθους τοόλάχιστον 
12<’,100 το“ Νειλφου στρώμματο;.

(’Ακολουθεί).

j



ζονται έν τοΓς κειμηλίοις τής ‘Ιερας τοΰ 
‘Αγίου Παύλου Αθωΐτιοος Μονή?, προσφ^ρ- 
θέντα ύπό τής Σουλτάνας Βαλιόέ έκ τοΰ 
Βυζαντινού Θησαυροφυλακειου.

ΙΣΤ. Η ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΣ.

Τών τεθλιμμένων Παραμυθία έπιγρα- 

φομέiVYl.

1Ζ'. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΩΝ ΤΗ ΜΗΤΡΙ ΑΥΤΟΥ.

‘Οπότε άσθμαίνουσα καί έν άγωνιώδει 
συνοχή' διατελοΰσα δίκην δορκάδος τάς ά- 
γυιάς τής ‘ Ιερουσαλήμ περιέτρεχεν, έκζητούσα 
τόν πεφιλη μένον άδελφιίον Αυτής και Νυμ
φίον (Ά  σμα ’Α σμάτων).

1Η. OL ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Ενώπιον τής ΑΓΙΑΣ ΤΡΙλΔΟΣ ύπέρ του 
αύμπαντος Κόσμου πρεσβείαν ποιούμενοι.

10'. Η ΠΑΝΤΙΜΟΣ τ ο υ  β α π τ ι ς τ ο γ  κ \ ρ  .

‘Ω; δώρον τή θυγατρί τής μοιχαλίδος 
Σαλώμη προσφερομένη. Φωτογραφία.

VII.

] Raconte-t-on un fait de haute intelligence, 
Une inspiration d’audace et de prudence,
Un mot sublime, un mot charmant 
De d&icatesse ou de divouement,
Oi\ Ton voit que le coeur est le soleil de

l’arne ?
Pour stir, le fait, le mot, le trait sont d’une

femme.
VIII.

C’est a 1’ombre des berceaux,
Frais eclos,

Que s’6panouit, δ fem m e I 
La plus merveilleuse fleur 

De bouheur,
Que puisse lfiver ton ame.

IX.

’Ειτ(ν!>μβίον £~'c τοϋ <παι>ροΰ
t r y  t v  B a t^ m x L u  θ α ν ο νΟ η : a v x a t i i - t n t  Α· Π αίχΙΛβ  

P ίχατερίνα ηδε \ημητρίοο Κωνσταντίνου 
Θυγάτηρ ’AHavaai'oo έχ Καναλιού 
Ά δίλφ ιόή  δέ Ζ ω ψ  έχείνηί τή ί ‘Ηρ«υίδος,
Ή τ ις  έκάη ζώ^α urep Πίστεως και Πατρίδος 
Είς έρ-βώλαχα ΦΗίαν έγγίκ Φαναριού.
Έ *»α  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΕΡΟΜ νΡ ΙΥ Σ άγχΗη.
Γέννη,χα Πό/eoji κλεινής χαί φερωνύμου
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΑΠΙ ΙΣΤΟΥ X \ΡΙ ΙΏΝΥΜΟΥ

ν Ιτει σωτηρίω τοΰ χλεινοΰ μαρτυρίου 
Τοΰ Αεομάρτορος Άγιου ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Κατέλιπεν είς Πάτρην Λνέτην έχ Περγάμου, 
Μητέρα. Δίοελφον σί)ν αδελφ-δή,

Ά μ φ ω  δ’ ήμας χαοιγνήτους μελίφρονας.
(ΈγεννήίΙη τώ αω/.ή" έν Ίωαννινοις) 
(θάνε τ φ  αα,ογΐ έν μέσφ Ποσειδεώνι)

Ah! si l’homme pouvait entendre 
Raison I ah I s’il savait s’y prendre 
La femme serait un aimant 
Soufle couiine la cire molle.

«Un nouveau journal en langue grecque 
vient lie paraitre a Bucarest sous ce titre 
ΔΕΚΕΒΑΛΟΣ. Le foudateur du Decebale est 
bien connu en Roumanie; il n’eu est point a 
faire ses preuves dans le journali-<me.

Si, grace a lui, les liens entre la Roumanie 
et la Grece sa resserrent chaque jour da- 
vantage; si les idies de fraternity »t de to
lerance trouvent. en lui un puissant ^cho, M. 
Th. A. Paschides aura bien merits de la 
Grece et de la Roumanie.

Quant au principe qu’il inscrit en tete 
de son Programme: «Participation du beau 
sexe aux affaires d'Etat» nous croyons que 
le beau sexe a mieux a faire que de salir 
(sic!) ses jolis doigts dans le journalisme et 
d’erailler (sic!) sa voix churmante a la tri
bune. (No. 385 1874).

«La Riponse a 6te faite d ins le No. 4. Red.

θεω ρ ία  περί Ίατριχής Ίατροο φιλευσεβους.

Que l’homme qu’elle attire irr£sistiblement, ! βλέμματαχί» άν (ϊίψωμεν έπί τή : άρ-
Α son gr6, par I'auiQiir, le regard, pirole, χ τ ί ι ;  ‘Ιστορίας, ί)ά μάθωμεν, Ατι ο? θελή-
Μ  / ι  , λτλ 11 n  Af»·/» c V i i jv i M i in t  I ,  I * nM 6tamorphr.serait en un 6tre charmant.
En cet fetre, le seul dont le regard enivre 
Le seul avec lequel il est doux de souff ir 

t !>oux de s’eg ycr et ue vivre.
I Doux de pleurer et de mourir I
I X.

Lor^que le conjugal navire 
Chivire 

Tenez pour certain, δ maris 
Marris,

Que c’est bien suuvent du pilote 
La faute.

PENSEES SUR LA FEMME 1)
Nous extrayons du Livre de la Sagesse de 

M. Antonin Roques les pensees suivantes sur 
la Femme.

I.
«Des d£fauts de la fem m e ana'ysez la somme 
„Et si vous n’ayez poin l’esprit fait de traver*, 
«Vous ne tarderez pas a voir que ses travers 
«Duivent, pour la plupart, fitre imputes a

l’homme.

Π.
Elle ne mange pas son pain dans la paresse, 
La fem m e au coeur vaillant, a l’austere renom; 
Active et vigilante, elle est de sa mtison 
L’espoir, l’honneur, I’orgueil, l’amour et

l’aliegresse.

in.
Quoiqu’en disent certains maris 

Mal appris,
Une bonne femme 
Est la joie et l’ame,
L’ordre et la raison.
Sans cette Jumiere
Ce soleil du coeur ·
Palais et ch'umiere 
Meurent de langueur.

IV.

σαντες νά ύπηρετήσω-η τήν άνΗρωπότητα
διά τών ’Ιατρικών έπιστημών, δ/ι μόνον
άπείρου; κόπους κατέβ·?λον πρός |3ελτ(ο>σ'ν
ή άνακάλυψιν τών Ιατρικών άληί/*ιών. άλλ’
άκομη, διά νά ν αΰται ά;ίαν έν
τή κοινή γνώμη, έπομένως νά ήναι πραγ-
ματικώς ώφελιμοι έν τή" κοινωνία, ήναγκ^-
σθησαν ν’άφοσιωιΐώσι καί ε?; άλλας έπιστή-
μας δυσχολοτοίτας, πολυχρονιωτάτας καί αδ-
τάς, καί μάλλον ή ήττον έπικινδύνους δι’
αύτήν τήν υπαρςίν των. "Οταν οί Αιγύπτιοι

, ,  . ^κμαζον είς τόν πολιτισμόν, αί ίατρικαΐ έ-
Nous rem erc io ns v ivem ent M ons.eur ^  ^  ^  ^

R o q u e s , le  p io fe s s e u r  ls to r ie n , e (^ ^ ot |v τ ~̂ χ&ινων(α T0)V| ά ήνωμέναι
ρ ο έ ιβ  en thousiaste , le  b ard e  Gaulo^s ^  έπε(δή έκ τ^ς θρη
pour ce  beau  recue il vers .f i0 sur la  ^  q[ ^ &ρωπ0[ ^  μ έ ρ

f em m e , _ άγαθόν καί δέν ήννόει ή κοινή γνώμη πώς
C es pensees a in s i que tout son ι ^ν <̂ρωπ0ί §^vaxat νά παλαίη με τόν ftava-

v re  e s tu n  essaim  d ’ab e ille s , qu i font· ^  σωτηρίας άλλου άνθρώπουμέ
du m iel sur l ’H ym ette , quoiqu a  y e n ! ------------------------  -------- ....
a it aussi quelques guepes contre le s  
m 0ch an cet6s, astuces e t p e rvers it6s 
lium aines. II im ite en p lusieurs pas

La fem m e aimee, a son gre nous abaisse,
Si son esprit est bas jusques a sa bassesse; 
Mais si grande est son ame et si noble est

son coeur, 
Des pics altiers ou dans son reve,
Son ambition nous (ileve
Nous n’atteignons jamais la sublime hauteur.

V.

La fem m e  est, quelquefois, un singulier
melange

Mais quind elle vent bien user de son pouvoir, 
Pour rendre qui l’adore esclave du devoir, 
Meilleur et plus beau qu’elle au ciel il n’est

pas d’ange.

VI

Parfois les yeux de la fem m e 
Out un eclat si pur une si douce flamme, 
Qu’elle semble dans un regard 
Donner la meilleure part de son ame.

1) Extrait du Nouveau Livre de la Sagesse 
de M. Antonin Roqites.

βπλα μόνον τών διανοητικών του δυνάμεων. 
Τουτου Ινεκα τό πολυπονον τής ’Ιατρικής 
έκαλύπτετο μέ τό μυστηριώδες τής τότε θρη
σκεία; διά τοΰτο καί οί Ίατρο? ήσαν καί ‘Ιε
ρείς ένίοτε δέ και βασιλείς" διότι ουτοι I 
χοντες άνάγκην καί τής θρησκείας πρός κυ- 
βέρνησιν τών λαών των, ήναγκαλίζοντο αυ
τήν μέ τά μυστήρια της επιστήμης- έζήτει, 
μ’ άλλας λέςεις, ή κοινή γνώμη νά έμπι 
στευθη τήν ζωήν της είί άνθρώπους Ιχον- 
τας τοιαύτβς καί τοσαύτας άρετάς, ώστε νά 
σανιϊναστρέφωνται άπ’ ευθείας με τους θεούς, 
7να λάβωσιν ές αύτών άμέσους διαταγάς πρός 
σωτηρίαν τοΰ δείνα ή δείνα άσθενοΰς.

Διαδοθέντος τοΰ Αίγυπτικοΰ πολιτισμού 
είς τά ‘Ελληνικά κράτη, διεδόθη καί ή ’Ια
τρική έν αύτοΐζ κεκαλυμμένη ύπό τήν αιγί
δα τής θρησκείας καί έςησκεΐτο ούτως αιώ
νας* 8θεν καί ίδιαίτεροι ναοί ήγέρθησκν είς 
τιμήν τοϋ άντιπροσωπεύοντος θεοϋ τήν ια
τρικήν ένώπιον τών άνθρώπων, άπεσταλμένου 
έπί τουτψ άπο τόν δψ ιστόν Θεόν οθεν και Ιζη 
δ ’ιατρικές κόσμος, ώς φίλος τών παντο
δυνάμων θεών, άπό τάς τιμάς καί προσφο
ράς τών άσθενών έν τοΐς ναοίς· τότε δέ ή 
έπιστήμη ήτον τωόντι ‘Ιερά έφαρμόζουσα τό 
τοΰ ‘Ιεροΰ Ευαγγελίου «οί έν τφ~ Ναψ δου- 
\εύοντες έκ τοΰ Ναοΰ τραφήσονται.»

’Απείρους κόπους κεκρυμμένους κατέβαλε 
καί τότε δ άνθρωπος πρός πρόοδον τών 
Ίατριχών έπιστημών, δτινες μάς Ιμειναν ά
γνωστοι κατά μέγα μέρος, πρός ύποστήριξιν 
τής πραγματικής προόδου τών ιατρικών έ
πιστημών είς τούς μυθώδεις αύτούς «ίώνας, 
άρκεΐ μόνον ν’άναφέρω ζα §;ής. ‘0  S w ed iau r  
λέγει, δτι «Εταιρία φιλολογική Γαλλική έν ταΓς 
Ίνδίαις εύρε χειρόγραφον άρχαΐον Ιατρικόν
όπεο μιεταφρασθέν Γαλλιστί εστάλη αύτω~ » 

*) Cette dame ingemeuse, savante et po- r r  τγ i t
 ̂ Ό-A* a έ5 αύτοΰ συνάγεται «δτι οί apvatot Ίνοοίlitique, qui nous a 6te notre Presidente a (fc»  ̂ ι  ̂ .  T , „

1867—1868 dms c ; beau Comite, sous le j πολλούς αίώνας πρ;ν τοΰ Ιπποκράτους, οχι 
patronnage de la tres-S te Vierge Mere de μόνον έγνώριζον τά άφροδισιακά νοαήματα, 
Dieu, preside honorifiquemment par la re in e j^ ^ i ^Χόμη καl τήν ίπιτυχή χρήσι^ κατ’
m™., «,* «Amiuui  ̂ ds ooa hosmtAs pt. vort.iis . - ,w\ / >

sag e s  le  s a g e  et incom parab le  Jesus 
Sirah , ce fleuve d ‘Eloquence physique, 
ce  treso r in6 puis *ble de p ie rres p re - 
c ieu ses, cach ees  d an s  un coeur b r il-  
laritin , ch aste  et incorrom pu.

E lies  se coucordent beaucoup a nos 
prin ipes sur la fem m e ,  sur ce tte  re ine 
de  la  natu re  c6le s te  e t te rre s tre , d i
v ine e t hum aine . C es p rinc ipes ont e t6 
poses en O rient d ep u is  que lques an - 
n£es par d es fem m es s^rieu ses com m e 
aussi p ar n o u s ; les jo u rn aux  et des 
jou rnaux  serieux  en sont nos tem oins; 
m ais le  p h an atism e, l'ig n o ran ce , le  
b arb arism e h e k s  ! ne nous la ls s 6 rent 
pas ach ev er notre oeuvre.

E st-ce que nous le  pourrons d ’ici 
dor£navant p ar T aide des filles de 
g 6m e, com m e le  sont M adam e D ora 
d 'Istr ia , M -m e Fh. M aurom ichali, *) 
M adam e A u re lie  , M~me C a th erin e  
G ardner, M -m e S p ea r , M -m e J. R ich er, 
M -m e Sapho  e tE m ilie  L eo n tias, M -e lle  
A th ena is, no tre  estim ab le  D irectrice , 
pour re fo rm er ou fa ire  re n a itre  l ’O rient 
classique, ce b eau  P ays  des F^es et 
N ym phes, d es G en ies e t d es  A ig le s?  
A vec la constance et la  p e rs6verence 
on peut ach ev e r le s  b e lle s  o e u v re s ; 
du m oins c est no tre  conviction .

Par m egarde nous n'avons pa s ju squ ’d 
present repruduit ce que le Journa l de B u 
carest a ecrit pour notre Decebale.

Olga et compose de ces beautes et vertus 
Helleniques, les temmes de tous les Ministres 
de la B^lle G ene; le secretaire de cp Comity,

αύτών, του ‘Υδράργυρου, κα·1ώς καί τήν μ ι-  

κράν ω φ έ λ ε ια ν  του, δίαν ταύτα κατήντων

μάτων ύπαρχόντων Ικτοτε είς πασαν κοινω
νίαν, δ άνθρωπος ήναγκάσθη ή άνακαλύψη 
έκ νέου τό μέρος αυτό τής Παθολογίας· μό
νον τω~ 1475. μ. χ. έφάνη τό πρώτον σύγ
γραμμα αύτών καί αυτό άτελέστατον. Ταύτό 
τοΰτο συνέβη καί είς δλους τούς άλλους 
κλάδους τών ’Ιατρικών έπιστημών.

Όταν δ πολιτισμός προώδευσεν είς τά 
‘Ελληνικά κράτη, καί αί μέν έπιστήμαι ήρ- 
χιζον ν’άναπτύσσωνται άνε;αρτήτως τής θρη
σκείας, ή δέ θρησκεία ν’ άδυνατη είς τάς 
καρδίας τών άνθρώπων, επομένως νά κα
θίσταται άνίκανος πρός ύπφασπισιν τών ια
τρικών έπιστημών τότε ή ^ιστήμη άφέθη 
είς τάς ίδίας δυνάμεις της καί έκινδύνευσε 
νά καταστραφη'· διότι δ άνθρωπος υλικός 
καί άυλο; δ>ν ζητεΐ άπό τούς ιδρώτας τοΰ 
προσώπου του ύλικήν χ ί! άύλον περίθαλψιν, 
ήν δέν εδρ'.σκε πλέον ύπό την αιγίδα τής 
τότε θρησκείας. Άλλ* οί μεγάλοι κίνδυνοι 
γεννώσι πολλάκις καί μεγάλους άνδρας εναν
τίον των1 κατ’ ευτυχίαν τής άνθρωπότητος 
καί $ο;αν του Ελληνικού έθνους·, δ μέγας 
ούτος άνήρ προωρίσθη «δ ‘Ιπποκράτης'· 
πρώτο; δ ‘Ιπποκράτης μετα;ύ δλων τών 
εθνών τ^; γής Ιδίδαςε δ τμοσίω; τήν ιατρι
κήν καί έμόρφωσεν αυτήν εί; έπιστήμην. ΕΓν' 
άληθές δτι τόν έβοήθησεν είς ^οΰτο καί ή 
έποχή τής γεννήσεώς του' διότι τότε καί αί 
άλλαι έπιστήμαι άνεπτύσσοντο άνεςαρτήτως 
τής θρήσκε ας δπό τό γενικόν καί άόριστον 
ό'νοματής φιλοσοφίας" ώσεί έτεινον αύται τότε 
χεΓρα συμμαχίας καί ειπον τό «άριστος ’Ια
τρός καί φιλόσοφος"» έπιτηδείως ήθέτησαν 
τό τότε σιωπηλόν γνωμικόν, δτι «άριστος 
ίατρός καί ‘Ιερεύς». Τοιουτοτρόπως ήνοιςεν δ 
‘ Ιπποκράτης τό νόμιμον στάδιον τών Ία- * 
τρικών έργασιών έν μέσω ?θνους άκμάζοντος 
είς τόν πολιτισμόν, άκμάζοντος επομένως καί 
είς τάς έπιστήμας. Έγέμισε μετέπειτα τό
ο ΐ ΐδ ιο ν  Sltco ftllX l”

κριμένης ίκανότητος, άπαντας Ελληνας κατ 
άρχάς, έκτείναντας τά δρια τών ιατρικών 
έπιστημών Πεσόντων τών ‘/ελληνικών κρα
τών δπό τήν δεσποτείαν τών 'Ρωμαίων, ή- 
κολούθησεν Ιπειτα δ ’Ιατρικός κόσμος τήν 
πορείαν τοΰ ‘Ιπποκράτους άνεςαρτήτως ϊής 
θρησκευτικής προστασίας.

’Αδύνατον εΤναι ν’άνθέξη χρόνους μαύρους 
Ιν μέρος τής κοινωνίας έργαί.όμενον ύπέρ 
τοΰ άλλου άνευ άπολαβής τινός ήθικ^ς μό
νον τούλάχιστον διότι ταύτην πάντες απαι* 
τοΰσιν" ώς καί δ Γδιος Διογένης δ αύταπαρ- 
νητος, τό παίγνιον καί ή διασκεδασις τών 
ύπερηφάνων ’Αθηναίων, άπήτει ήθικην ά- 
μοιβήν ήθελεν, ώστε τά φιλοσοφικά συ
στήματα τής έποχής του νά πίπτωσι μέ κρό
τον έν τή κοινωνίοί ένώπιον τοΰ έοικοΰ του 
διά τοΰτο καί τόν περί άνθρώπου δρισμόν 
τοΰ Πλάτωνος προσέβαλε τόσον δημοσίως 
καί έμπαικτικώς, ώστε έν τός τοΰ λαμπρού 
άκροατηρίου τοΰ Πλάτωνος, Ιπέτα;ε πετει
νόν μαδευμένον, λέγων «ίόου δ άνθρωπος 
τοΰ Ιΐλάτωνος.»

Ό Ιατρικός Κόσμος, άφοΰ έδήλωσε τη“ 
κοινωνία τό πολυχρονίως πολύμοχθον καί 
άναγκαιότατον Ιργοντου, έτιμήθη καί έδο;ά- 
σθη άπό τήν κοινήν γνώμην καί αύτών τών 
βασιλέων τών άρχαίων πολιτισμένων αίώνων. 
‘Ο "Ομηρος άναφέρει τούς άδελφούς Μαχάονα 
καί ΙΙοδαλείριον βασιλέα τής Τρίκκης, ως 
Ιατρούς τών ‘Ελληνικών συμμαχικών στρα
τών έναντίον τών Τρώων ‘Ο Βασιλεύς τών 
Περσών προσκαλέσας τόν Ίπποκράτην πρός 
κατάσβεσιν τής έπιδημίας ήτις έμάστι,ε τά 
κράτη του, καί τοι προσέφερεν αυτω μυρία 
τάλαντα (δείγμα δτι άντημείβοντο καί ύλικώς 
οί κόποι τών Ιατρών) έλαβεν δμως άπάν- 
τησιν δτι προτιμά τους Ελληνας δμοεθν^Τς, 
επίσης μ α σ τ ιζ ό μ ε ν ο υ ς  δπό τής πανωλους, 
παρά τούς πλουσίους Περσας και τον μεγαν 
των Κύριον. Ό  ‘Ιπποκράτης δέν ήδύνατο νά 
γράψη κατά τής αίσχροκεροίας ’Ιατρών, αν δέν 
υπήρχον καί νόμιμα κέοδη εν τή έποχή του.
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δι’ άδρών έξόδων Ίατρικάς σχολάς, αίσθαν- | 'Όσον τδ κατ’ έμέ, αποδίδω, κατά μέγα 
θεΐσαι τήν άνάγκην ιατρών πεπαιδευμένων j μέρος, τήν προετοιμασίαν της πτώσεως τών 
διά τους στρατούς καί τούς λαούς των. | Βυζαντινών εις τάς εμφυλίους θρησκευτικός

Έν τοσούτω ύπδκεινται καί αί Ιπιστήμαι 
νά πάθωσιν ή νά βελτιωθώσιν άπδ τάς ε
παναστάσεις τών έθνών, πολιτικός τε καί 
θρησκευτικα'ς. Πάσα επανα'στασις συγκειται 
άπδ δυο θεμελιώδη στοιχειά. 1° Τον υπερ
βολικόν Ιρωτα τοΰ σκοποΰ ον προτίθεται να 
Ιπιτύχη, καί 2° το υπερβολικόν μίσος κατά 
παντδς εμποδίου τής έπιτυχίας της. "Οταν δ 
Χριστιανισμός διεπληκτίζετο μέ χύσω τοΰ 
αίματός του προς έγκαθίδρυσίν του δέν ή- 
δύνατο παοά νά μισή τινας Άσκληπιάδας 
ύλολάτρας καί έπωδούς μάλλον ή ιατρούς.

"Οτι δέ αύτδς ούτος δ Θεάνθρωπος ήγάπα 
τήν ιατρικήν, Άρχηγδς τών Ελλήνων ιατρών 
γενδμενος, άποδεικνύει καί τδ ‘Ελληνικόν Αυ- 
τΟΰ δνομα δπερ ένεδόσατο, ’Ιησούς*) κληθείς, 
ώς Ίατρδς ψυχών τε καί σωμάτων, διατρανοΰ- 
σιδέ καί οί θείο. Απόστολοι καί ’Ανάργυροι 
ιατροί οΤτινες έτίμων καί έςήσκουν τήν Ία- 
τρ«ήν ύπέρ πάσαν άλλην επιστήμην θερα- 
πεύοντες άσθενεΓς άνευ ούδεμιάς αμοιβής 
Είσήχθη λοιπον καί ή ιατρική έν τω' χρι
στιανισμοί, άναλαβοΰσα τον επιστημονικόν 
της μανδύαν 8θεν καί Ίατρικαί σχολαί ά- 
φιερώθησαν ε?ς τήν προστασίαν τοΰ δεΓνα 
‘Αγίου ή ’Αποστόλου.

Ευγνώμων λοιπδν νά ήναι δ χριστιανός 
είς τούς καθαγιασθέντας αυτούς ιατρούς, οΤ- 
τινες, αύταπαρνήτως μέχρι χύσεως καί τοϋ 
αίματος τω ν , ύπερησπίσθησαν μετά τής 
θρησκείας καί τήν ιατρικήν, έςασκοΰντες αυ
τήν χριστιανοί δντες έπί μόνη αμοιβή μελ- 
λούσης εύδαιμονίας. Νά σεβώμεθα λοιπδν 
τήν θρησκείαν ήμών τε καί τών πάτερων 
μας, διά τήν στέρησιν τών δποίων μάς πα- 
ρηγορεΐ τόσον κατανυκτικώς. Να εχωμεν ζύί- 
ηρώς έντυπωμένον Ιν τή διανοία ήμών τδ
δ ίδ α κ τ ιχ ώ τα τβ ν  έττί τοώ τω  π α ρ ά δ ε ιγμ α  τη ς

Γαλλικής Έθνοσυνελεύσεως τών 1789. Είναι 
γνωστόν οτι ή συνέλευσις αυτη συγκειμένη 
δλοκλήρως άπό Επιστήμονας άνορας καί 
χλήρον δρθοφρονοΰντα πολιτικώς έπί τής 
θρησκείας, έπιχειρήσασα έπανάστασιν , τήν 
πλέον αίματηράν καί πλέον ίσχυράν τοΰ κό
σμου, θέσασα χεΐρα σιδηράν κατά τών κα
θεστώτων πρός βελτίωσίν των, ή συνέλευ- 
σις αδτη δέν έτόλμησε παντελώς νά πράςη 
ή δμιλήση τι εναντίον τής θρησκείας· ύπε- 
στήριζε μάλιστα αύτήν διότι, καί τοι περι- 
στείλασα τάς καταχρήσεις τοΰ κλήρου, έγκα- 
θίδρυε συγχρύνως, διά τοΰ θρησκευτικοϋ Συν- 
τάγματός της, μητρόπολιν είς πάντα νομόν, 
έπισκοπήν είς πάσαν Επαρχίαν, Άρχιμαν- 
δρείαν είς πάντα δήμον, Εφημερίας έν πό
ση ’Εκκλησία, μισθόν τοΰ κλήρου, μ ή εν- 
νοών αυτόν γυμνώττοντα, πεινώντα καί ζώντα 
ώς επαίτην.*) Είς τά 1703, δταν ή £ηθεΐσα 
έπανόστασις έξώκειλεν είς ύπερβολάς αιμη- 
τηράς , ήθέλησε ν’ άντικαταστήση καί τήν 
θρησκείαν μέ άλλην πρωτοφανή λεγομένην 
«τοϋ δρθοΰ λόγου,» μή παραδεχομένην ούτε 
τήν υπαρξιν τοΰ Θεοΰ, τότε δ τρομερός Φομ- 
πεσπιέρ έν τω~ τρομεροί” Συλλόγω τών ’Ια
κωβίνων, πρός ύπεράσπισιν τής έπικρατούσης 
χριστιανικής θρησκείας, εΤπε μεταξύ τών άλ
λων, δτι «άν δέν δπήρχε Θεός, ανάγκη πά
σα θά ήτον νά έφευρωμεν Αυτόν.» Μέγα δί
καιον είς τούς λόγους του αυτούς είχεν δ 
‘Ρομπεπιέρ! θά ήτον έν τή" διανοία του 
ζωηρώς έντυπωμέναι αί νυκτερινοί σφαγαί, 
αί συμβάσαι έν Παρισίοις καί άλλαχοΰ, με
ταξύ καθολικών δυτικών καί διαμαρτυρουμέ- 
Μων'*) θά έφρόνει δτι οί θρησκευτικοί νεω
τερισμοί καί διενέξεις, μεμιγμένοι μάλιστα 
μετά τής ποντικής καί τών δπλων , είναι 
καταστρεπτικώτατοι γαί efy2 δίκαιον ή ‘Ι
στορία μας βέβαιοι τουτΟ·

διενέξεις· διότι αυται έκορυφώθησαν, είς τούς 
τελευταίους αιώνας των, τόσον ώστε άπερ- 
ρόφησαν τήν προσοχήν καί άσχολίαν τοϋ 
λαοΰ, τών μεγιστάνων, καί τών κυβερνών- 
τω ν  καί δέν εΐχον καιρόν ουτε διόθ-σιν νά 
τιμώσι πλέον έπιστήμας, τέχνην τοΰ πολέ
μου, ευημερίαν πατρίδοςκτλ. Τοιουτοτρόπως 
αυται, υποστηρίγματα τής πολιτικής ύπαρ- 
ξεως τών έθνών, έμαραίνοντο χαί ήδυνάτουν 
βαθμηδόν. Τοιουτοτρόπως οί Βυζαντινοί, δια- 
τηροΰντες, έπιμελώς τάς διατυπώπεις τής 
θρησκείας μας, παρέβησαν, μέ τάς διενέξεις 
των, άνεπαισθήτως τό πνεΰμα αυτής, ήτις 
καθιεροΐ έν ταΓς ίεραις «αρχαΐς» αυτής τήν 
άναπτυξιν τοΰ πολιτισμού.

Νά παραδεχθώμεν λοιπόν, δτι, τής θρη
σκείας μας έννοούσης τάς έπιστήμας, ιδίως 
τήν Ιατρικήν, χρεωστοΰμεν νά ζώμεν έν συμ- 
μαχία καί σεβαστή' είρήνη μετ’ αύτής έπ! 
άγαθω τής όνθρωπότητος.

Σπουδαία.

« 'Ο Ανατολιχός ’Αγγελιοφόρος» έν τη Αθη
ναϊκή αδτοΰ άνταποκρίσει αναφέρει δτι ό Κ. Βα- 
λασοπουλος, ‘Υπουργός τών Εκκλησιαστικών, 
σιινέλαβε τήν ιδέαν Γνα δπανδρεόση τήν παιδείαν 
με τον χλήρον, ΐνα νυμφεύση την επιστήμην 
as τήν ϋρ^σχείαν, έν άλλαις λέςεσι τήν μετα- 
ποίησιν τοΰ έφημερίου καί είς διδάσκαλον νυμ- 
φαγωγδς δέ έ'σται ό ίατρδς Κ. Κασσουλίδης.

Έπαινοΰντες καί ημείς τήν ιδέαν ταύτην οπότε 
είδομεν πραγματοποιουμένην, δφείλομεν δμως 
δμολογήσαι ώς αλήθειαν ιστορικήν, δτι ή ίδέα 
αυτη δντως άπεκυήθη δπδ τοΰ Κ. Κασσουλίδου 
πρδ τριών περίπου έτών, άποστείλαντος μάλιστα 
καί σχέδιον έπί τουτω είς ίοί>ς αρμοδίους έν 
Άθήναις· ώστε πράγματι χαιρόμεΰα διά τήν 
πρωτοβουλίαν αδτήν τοΰ ’Αριστοτελικού μάλλον 
ή ‘Ιπποκρατιχ-ϊΰ ίατροΰ.

—« Σάλπιγζ των Καρπαθίων» περιέχει δε- 
χάπηγυν έπίστολήν ί/. Μακεδονία; τή υπογραφή 
Guqun etc- δι’ ής καταφέρεται κατά της άπα- 
θει'ας τών Μακεδόνων Κ-ων Γερμάνη, Χατζιάδη, 
Βαρώνοη Σινα κλπ. καί τών μαζαρίτων Τοσίτσα, 
Στάμμου, Μουσίχου κλπ- διότι οδτοι είς τάς 
διαθήκαί των, γραφείσας ή γραφομέι ας είς γραι- 
χιχήϋ γλώσσαν καί οδχί είς χαραβ'λαχιχήν δέν 
άφίνουν ποσά πρδς διάδοσιν τών δακορουμανικών 
γραμμάτων. Καί ημείς πραγματικά ς άποροΰμεν, 
διατί οί εύλο^-ημένοι ouTot δέν αφιέρωσαν χρή
ματα πρδς διδίδοσιν Μαχεδονιχής διαλέκτου είς 
τήν Μακεδονίαν, ήτις κατήντησεν άλλο μήλον 
τής εριδος μεταςΰ τών τριών στοιχείων; ‘Ελ
ληνικού, Σλαβικού, ‘Ρωμουνικοΰ. "Αν ήσαν του
λάχιστον τρεις νόμφαι αδτά τά στοιχεία, 9ά ήτο 
βεβαίως πολυ καλλίτερον, έπειδή ποτέ δεν ή- 
θελον διαπληκτίζεσδαι μόναι των, άλλά Οά άνε- 
φέροντο είς τδν νέον Πάριν της Τρ )̂άδος. Νά 
δείξωμεν ποΤος είν' ό Πάρις αυτός; τδ θεωροΰ- 
μεν κάπως περιττδν ιιλήν άς τδ γράψωμεν: είναι 
ή Α. Μ. ό Σουλτάνος· καί άς κοπιάσουν νά κρι- 
θοΰν ο?τε "Ελληνες καί οί Σλαΰοι ώς καί οί ‘Ρω- 
μοΰνοι.

— Αί γυναΐχες είς υπηρεσίαν τηλεγραψιχήν. 
Γνωστδν δτι έν τε τή Εδρώπη κα! έν τή Α
μερική είσί Κράτη, έν οΓς παρεδέχδησαν καί αί 
γυναίκες έν τηλεγραφική υπηρεσία. Ίο παράδειγμα 
τοΰτο έμιμήί)η καί ή Γερμανία, μάλλον δμως δπδ 
οικονομικήν έ'ποψιν παρά φιλανθρωπικήν, διότι αί 
γυναίκες αυται, καί τοι έργάζονται δραστηριώτερον 
καί καλλίτερο·/ ή οί άνδρες, ουχ ήττον δμως 
λαμβάνουσιν ήμίσυ σιτηρέσιον. Τδ μέτρον τοΰτο 
καλδν ήΰελεν εΤσθαι νά έλαμβάνετο καί έν τιρ 
ώοαία Δακία, έπειδή πλεΐσται γυναίκες, ζώοαι 
βίον έταιρικδν καί δπδ πολλάς έπόψεις αίσχρδν 
καί άνήθικον, σήπονται αί τάλαινες έν νόσοις 
καί συμφοραΐς λιμοκτονοΰσαι ές τδ ύστατον. ’Επ’ 
αυτοΰ τοΰ άντικειμένου έν έκτάσει έγραψε κύριον 
άρΟρον ή έφημερίς τοΰ Ίασίου « C urrieru l din 
Ia$W  έμπεριέχον ίδέας Χριστιανικωτάτας, φι- 
λανθρωπικωτάτας· άλλ’ άκουουσιν αί Κυβερνήσεις, 
τί γράφουσιν αί ’Εφημερίδες; Τσως άκουσωσιν 
άργότερα.

— Είς πλείστους Νομούς τών Δήμων Ιΐίον, 
;Prahova, Cahul καί Vla?ca έπεσε τρομερά καί

Νείλον, τώρα δμως πολλοί τδν άέρα ώμοίασαν 
μέ τδν Χαμψίν ή τδν Λιβόνοτον.

— ,‘0  Κ. Ίω. ΒρατιάίΌς έξελέγη είς δύο 
Νομούς Γερουσιαστής· πλήν μόνον είς Δοροχόϊον 
έδεί/θη νικητής κατά τών Κυβερνητικών- πλεΐστα 
τη Λ ;;ρ ά μ μ α τα  έκφράζουσιν α δ τ φ  τά συγχαρη
τήρια, καί έπιτροπή επίτηδες έρχεται πρδς έπί- 
δοσιν τοΰ ψηφίσματος.

:— ‘Ο Θεατρικδς Σύλλογο: τοΰ Βουκουρεστίου 
προσκαλεΐ τάς Δραματικάς τοΰ Τόπου ‘Εταιρείας 
πρδς συνεταιρισμδν έπί παραλαβή τοΰ μεγάλου 
θεάτρου. Συνταςίς 12,000 φρ. χορηγείται τή 
μάλλον σπουδαιοτέρ^ Δραματική ‘Εταιρείοιι πρδς 
παράστασιν δραμάτων άριστοτεχνικών.

— Αί έκλογαί έν ‘Επτανήσψ καί ταΐς Νήσοις 
προμηνδονται μάλλον άντιπολιτευτικαί ή κυβερνη- 
τικαί- και άν θριαμβεδσωσιν δμως οί φιλελεύθεροι, 
οδδείς φόβος διά τήν Βασιλείαν, έωσοΰ ό βα- 
σιλόπαις Κωνσταντίνος παιδαγωγείται ‘Ελληνο- 
πρεπώς καί δημοκρατικώς μάλλον ή μοναρχικώς 
υπδ τών παιδαγωγών του, ώς μανθάνομεν. Λ 
la lonn e h eu re! Άφοΰ ή βασιλεία έννοήσει τήν 
σημασίαν τής λέςεως βασιλεύς έν Ελληνική 
γλώσση αρχαϊκή, ήτις δέν σημαίνει άλλον ή πο
λίτην διακεκριμένον, δςτις έν καιρψ πολέμου 
είχε καί άλλους βασιλείς μετ’ αδτοΰ, έν καιριρ 
δ’ είρήνης έδίκαζεν έπιλεγόμενος διχασπόλος, 
θεμιστοπόλος. Άλλά ποΰ b Λαδς τής ‘Ελλάδος 
ν’ άνοιξη τήν άρχαίαν ετυμολογίαν, άφοΰ καί 
αδτοί οί υπουργοί τήν έλησμόνησαν, καί μάλιστα 
άπδ τοΰ θανάτου τοΰ αοιδίμου Κ. Λεβίδου, τοΰ 
μέγα κενδν καί δυσαναπλήρωτον καταλιπόντος 
μειαξυ τών λόγοι τε καί πράγματι Δημοσιογράφων.

— ‘Ο Κ. Μάνος, διπλωματικός έν Αίγυπτφ 
Πράκτωρ, διατελεϊ ένταΰθα πρό τιν ον ημερών.

— Μετά λύπης μανθάνομεν δτι διάτινα παρα- 
τράγψδα ΙΙροξενικών υπαλλήλων διετάχθη άνά- 
κρισις, ώς και άλλοτε έιιί δμοίφ περιστάσει. 
Κοινή γνώμη έσχημάτισται ήδη. Λεπτομερείας 
διά τοΰ προσεχούς.

ΑΓΓΕΛΙΑΙ

I N D i C A T O R U L  P R A C T I C
AL

POSTELORs| TELE GR APHELOR
IN

ROM ANIA

ΟΛΙΙΙΌΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΊ
ιών

TAXV/iPOMEISN ΤΙΙΑΕΓΡΛΦ2Ν
ΕΝ ΡΩΜΥΝΊΑ

DE

I. A. Τ E S I 0
VREfDL UK LEU NOD

(εν φράγκον)

*) Έκ τοΰ Ίάομαι-ίώμαι. ίησις-Τη^ς Σ. Σ. βαρώ χαλαία, καταστρέψασα άγροδς τε -καί 
"Οπως άπαιτοΰσιν ΐνα ζή σήμερον δ κλήρος άμπελώνας ριζηδδν δι π.ρίο,ρ/ον, πρ,ιορομος 

έν τή Ανατολή. Σ. Σ. ‘ Τηί χαλάζης ήτον άήρ, μαΰρος^ώς νέφος με-
*) Κατά τήν τρομερήν νύχτα τοδ St. Barth£- ^αν ως r'PJ “° ' jJ

•limy. I τήν Δακία* ΑΓγυπτον ■ τον Δουναβιν,

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.
‘Η Κέρκυρα πρό τίνος έστερήθη ένδς πολίτου 

τά μάλλον δημοκρατικοΰ, τά μάλλον συμπαθη- 
«κοΰ, στηρίγματος οίκογενείας έκ τών μάλα 
διακεκριμένυν έπί αίσθήμασιν εδσεβέσι καί ·πά- 
τριωτικοΐς.

‘Η οικογένεια αδτη ανάγεται είς τάς ‘Ελλη- 
νικάς αποικίας τής εδάνδρου ’Ηπείρου, αϊτινες 
φωτοφόροι, γραμματισμένοι καί έκπολιτισμένα! 
μετέβησαν έν καιρφ τοΰ ‘Αλή Πασα είς Cagliari 
τής Σαρδηνίας.

Ναι δ Δημήφιος Καζάζης ήτον βλαστδς Η 
πειρωτικής οίκογενείας, βαπτισθείσης είς τά θεία 
καί έρυθρόχρυσα ρείθρα τής Όρθοδόςου ‘Ελλά
δος πρδ πολλών έτών έν Κέρκυρα, ζών καί περι- 
θάλπων τά λοιπά μέλη- άλλ’ οί στόνοι, αί θλί
ψεις, τά βάσανα έφερον -είς τδν τάφον πρόωρα 
τδν καλδν τοΰτον καί άξιόλογον πολίτην. Αίωνία 
σου ή μνήμη, Δημήτριε Κάζάζη!

’Εγνώρισα τους σοδς δύο έν Δακί^ αδελφούς· 
τδν ενα έν καιρψ εδδαιμονίας τω 63‘ τδν έτερον 
έν έποχή κακοδαιμονίας τώ 73. Μιμήθητε τδν 
Δημήτριον, φίλοι Κωνσταντίνε καί Ιωάννη Κα- 
ζάζη, είς τά φρονήματα' του, είς τάς άρετάς του. 
Ίδου ή παραμυθία διά τοδς έπιζώντας άδελφους 
καί άδελφάς- ίδου ή παρηγορία διά τήν φι- 
λόστοργον Μητέρα σας!

— Τή παρελθουση Πέμπτη 20 ’Ιουνίου έκη- 
δευθη δ πεπαιδευμένος καί φιλόπατρις Άρειοπα- 
γίτης Γεώργιος 'Αθανασίου, 6 εύγλωττος ουτος 
καί εδρύνους πολίτης, καταλιπών μέγα κενδν είς 
τδν κύκλον τών Νομομαθών τής τε Δακίας καί 
τής ‘Ελλάδος. Πλεΐστα καί άςίόλογα συγγράμματα 
είς Γαλλικήν, Δακικήν καί ‘Ελληνικήν γλώσσαν 
κατέλιπεν δ άοίδιμος, φέρων στέμμα ές 74 κρί
νων έπί τής φιλοσοφικής κεφαλής του. Γαίαν 
έχοις έλαφράν, φιλόπατρι, ευμαθές καί εδαίσθητε 
διά τά δεινά τής δεδουλωμένης Πατρίδος πολίταί

MANULL EPISTOLAIF[E
OU

RE0UE1L Γ)Ε LETTRES etc. 
[Prix un franc].

ΕΠΙΣΤιιΑΑΡίΟΝ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ

Γραμματίων χλπ.
Γαλλιστί (en Fran^ais). 

ύττ 6
θω μά Ad. Πασχίόου.

Εν Διπλω τεύχει 

Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο  ΓΙ Ο Ν

Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ο  Ν 

Έπί τών ίερών μεταςύ

Τ Ρ Ι Ω Ν  Θ Α Α Α Σ Σ Ω ΝI
Μαύρης, λευκής καί ’Ερυθρας 

Τόπων
1 Έφεοπερίς έπί τής πάλαι καί νΰν 
; Αίγόπτου

καί
I Περιγραφή τοϋ Σ ουεζείου Λ^ιβήθρου 
| ΆπαγγελθεΓσα εν τω~ Ά θηνα ίω  ^ωμυνιστί

ύπδ
θ . Α. ΙΙασχίδου 

Τιμή τριών φράγκων.

E A U  Μ Ι ί \  A C U L E U S E

CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX
INVENTEE ET PREPAREE PAR

Μ-r N. Theodorides. Pharmacien.
G rand ’ R ue d e P eru  No. 186.

Prix du flacon 3 fr. avec un prospectus rtf* 
la maniere de s’en servir.

A esjit de sub typ ar:
§i se afla de veni;lare la  tote librariele din Capita ϊδ.

[ IT IN E R A R Y  LA  UN PELERlNAGIU
pe la

CONSTANTINOPOLE, EGYPET, ARABIA. 
SYRIA,

INSULE MEDITEEANE ATHENA

Precum §i descrierea

E G Y PT E T U L U I S IA C A N A L U L U I IS T H M U L lil SU E Z
Doritori unor asemenea esemplare se 

pot adresa §i la D. Th. A. Paschides, Strada 
Bucur No. 13. Preful 3 lei nuoi.

Χάρτης κυανόλευκος, οεικνύων τά μέχρι Πυρηναίων, Αλπεων, Καυκασιών, κλπ., ορατής Αρ
ιας ‘Ελλάδος, ώς καί τά ωραιότερα αγάλματα καί τους περίφημους συγγραφείς Αύτής είκονίχαια

ζων πωλείται έν τω Διδακτήριο) μου.

Π- Ί
ΤΙΜΗ ΕΤΙΙΣΙΑ «ΔΕΚΕΒΑΛΟΥ»

D r

Έν Δακορουμανία..........................φρ. 40 ! Έν ΐ λ λ ά δ ι .........................   Sp._ 22 80
, Λ(\ » Ανατολή . . . .  μιαν Οθ. λίραν

» Αυστρο-Ουγγαρι^. . . . . .  40 I Αίϊύπτ(5; . . . .  >, Αίγ. λίραν
Ηπειρο-Θεσσαλο-Μακεδονία. . » 20 j  Έν Εδρώπη καί ( ’ λν-,λ Χιοαν
» Βυζαντίφ, Σμύρνη κ τλ . . » 22 » Αμερική, κτλ.)

Διεύθυνσις (Adresse) «Α l’Institut Helienique>. Th. A. Paschides Bucarest—-Strada
Bucur No 13 .

Αί έςάμηνοι Συνδρομαί άρχοντα τ,δν Μ. Μ. Αγιον I εώργιον και ληγουσι τδν Μ. Μ.
ν.Αγιον Δημήτριον. ώ

Συντάκτης όπευθονος θ. Α, Ιΐασχιδης.
!4. ’Εθνικόν Τυπογραφείον Κ. Ν. ‘Ραδολεσκου. Οδδυς, ’Ακαδημίας. 24.


