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«Φ ψι πάντων άνοητότατα τά νυν έν τ ο~ις παρ' ημίν τύποις γίγνεσθαι, το μ η .............  επιτηδεύειν ανδρας γυναιξί ταυ τ ά ................ ώς δει παιδείας τε χαι τών άλλων δ,τι μάλιστα
χοινωνε'ιν το θηλυ γένος ψ ΐν  τω τών ά ξ ε ν ω ν  γένει». _ Πλατ. Ι4κ>1 Γυναιχών ’Αγωγής.

«[Ιατρός τε χαί Μητρδς χαί τών άλλων προγόνων «πάντων τιμ,ιώτερον έστιν η Πατρις καί σεμνοτερον χαί άγιώτερον... καί ί-έβεα9αι δει καί μάλλον υπειιβΓν χαί Οωπεόειν Πατρίδα χαλεπαίνουοαν ή πατέρα.»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ι ‘Η άλλαγή τοΰ ‘Υπουργείου έν Σερ
βία έπ ί τδ ειρηνόφιλον έπέδρασε λ ίαν 
έπ ι τή ν  φιλοπόλεμον τοΰ ώδε ύπουρ- 
γείου πολ ιτικήν καί έδωκεν αφορμήν 
τ ψ  ά ντ ιπ ο λ ιτευο μ ένψ  τ υ π ψ  Τνα σχο- 
λ ιάση πολυειδο'>ς τά  Σερβο—Ρ ω μυνιχά  
πράγματα καί πολεμήση τδ φαναριο>τι- 
κδν στοιχεΐον, δπερ ά να ζη  δή8εν έν 
τ-β ένεσ τώ ση  τής Δαχίας Κ υβερνήσει.

•Η ά π ά ντη σ ις  του Βουλευτήρίου είς 
τδ ‘Ηγεμονικόν Δ ιάγγελμα, μ εθ ’ δλην 
τή ν  ίσχυράν ά ντ ιπ ο λ ίτευσ ιν  εύγλώ ττο ιν 
Ρητόρων, έψ η φ ίσ θ η  δπδ 5 6  κατά 1 2 . 
Ούχ ήττον δμως πρ ομ ηνύετα ι θ υ ελ 
λώ δ η ς είς τδ Γερουσιαστήριον.

Τδ υπουργεΐον τή ς Ελλάδος έργά- 
ζετα ι σ υντό νω ς εις έκπερα ίω σ ιν π λ ε ί-  
σ τω ν νομοσχεδίων σιδηροδρομίας, δ- 
δοποιΐας, να υτ ιλ ία ς  καί μεταρρυθμ ί- 
σ εω ς τοΰ Έ κπα ιδ ευτ ικο ΰ  συστήματος.

ΙΊερΙ τή ς  μεταρρυθμ ίσεως τοΰ δι
δακτικού συστήματος πρδ πολλοΰ ά - 
π ε φ ά ν θ η μ ε ν , άποστείλα ντες π λε ΐσ τα  
ά ν τ ίτ υ π α  τ ο ύ  Δεχεβά/Μυ τ ώ  άρμοδίφ 
Οπουργείψ· δπερχαίρομεν δέ διότι ό 
Κ. Βαλασόπουλος είσήγαγε τή ν  έκ- 
μ άθησ ιν τή ς  ’Ο θω μανικής πρδς πλε ίο να  
εύχέρειαν τή ς  έ ξελλη ν ίσ εω ς  τώ ν  Ισ
μ α η λ ιτώ ν , σ υγχ ώ νευσ ιν  δέ το ύτω ν οις 
καί τ ώ ν  ‘Ρ ω μ α ίω ν  κατά τδν μ εσα ίω να .

Οί φ ιλανθρω π ικο ί έν Γ α λα ζ ίψ  και 
Βραΐλα Σύλλογοι π λε ΐσ τα  άγαθοερ- 
γήματα  π ρ ά ττο υ σ ιν  ή δ’ ‘Ελληνική

παροικία καί τδ Σ. ΙΙροξενεΐον τί 
πράττουσ ι μέχρι το ΰδε ; Ποΰ Σχολεΐον; 
ποΰ Ν αδς; ποΰ Σύλλογος ;

‘Η Ε π ιτρ ο π ή  Cosmico-Humanitaire 
ώνόμασε κατ’ αύτάς μέλη τή ν  ά- 
ξιότιμον Κ-αν α Α ίκατερ ίναν» χήραν 
«Κ οντομ ίχαλου» καί τούς Κ-ους Ν. 
Ά ν τ ύ π α ν  καί G. Rosetti. Α ντιπρό
σωπος ώδε τοΰ Κομητέτου τούτου 
έσ τ ίν  ή φ ιλ ελλη ν ίς  Κ-α Κόμησασ 

Zoe Ν. Rosetti, ή ς  αί άρεταί διεχρί- 
θησαν ε ίς  τε  τδν Κρητικόν άγώ να  

καί είς τόν Γαλλο-Προισσικόν.

Β ρ  α ΐ λ α .

Συμμεριζόμεϊ)σ. καθ’ ολοκληρίαν τοΐς ύπό 
τοΰ άςιολόγου Δουνάβεως πρό πολλοΰ γε- 
γραμμένοις, άτινα έ'χουσιν ώς εξής:

Έ ν  καί ήμισυ συμπληροΰται ϊζος  άφ’
δτου δ άγριος τής διχονοίας δαίμων, έπί
τών έρειπίων της έπερχομένης καταστροφής
καθήμενος, τόν άπαίσιον καί ειρωνικόν αύτοΰ
καγχάζει γέλωτα- Sv καί ήμισυ ετος, άφ’
δτου τά ΐίμαλφέστερα τής παροικίας ήμών
συμφέροντα' τό μέν υπό τών ιδίων ήμών
χειρ<«ν υποσκαπτόμενα, τό δέ παρ’ έχθρ 
TOO 6 Λ λ η ν ι σ μ ο υ  ο ί ί ο ρ Λ ε τ τ ΰ μ β ν α ,  ρ α ι ν ο υ σ ι ν

βεβαίαν καταστροφήν, ένω ήμεΐς οί διά κόπων 
καί μόχθων ούχί μικρών άνεγείραντες αυτά, 
ήμεΐς οί άλλοτε ώς παράδειγμα προβαλλό
μενοι είς τούς έν ‘Ρωμανία άδελφούς μας, 
διαπληκτιζόμεθα καί διχογνωμοϋμεν, καίτοι 
τήν έπερχομένην καταστροφήν πασιφανώς 
βλέποντες. Στρέψωμεν, πρός Θεοΰ! τό βλέμμα 
είς έτερον ένταΰθα σιοματεΐον, τό τής ‘Ελ
ληνικής ύπαλληλίας Σχολεΐον, δπερ, ώς

ων
εις

φάρος τηλαυγής ύψούμενον, έκπέμπει τάς 
σωστικάς άκτΐνάς του ώς καί μέχρις άπω- 
τάτων, καί Ινθα περί τούς 300 έλληνό- 
παιδας τά νάματα της μητρικής ήμών 
γλώσσης ποτίζονται. Στρέψωμεν τό βλέμμα 
ήμεΐς, οί διά παραμικράν αιτίαν άφίνοντες 
νά καταστρέφωνται τά τιμαλφέστερα τών 
συμφερόντων μας, χα.} έάν Ιχωμεν λιθίνην 
καρδίαν, άς μή μετανοήσωμεν καί δς μή 
συγκινηθώμεν, βλέποντες τ ί δύνανται ή δ- 
μόνοια καί ή αγάπη. Άρκεΐ, πρός Θεοΰ! 
πλέον, άρκεΐ ή έπί δεκαοκτάμηνον ύφισταμένη 
οιαίρεσις καί άκηδία. Συνενωθώμεν απαντες, 
τείνοντες άλλήλοις τήν χεΐρα, καί λησμο- 
νοΰντες λυπηρά παρελθόντα, σπεύσωμεν, 
έάν μη θέλωμεν νά ίδωμεν τήν προσεχή 
καταστροφήν απάντων τών φιλανθρωπικών 
τής παροικίας ήμών καταστημάτων, καί 
αυτήν δέ τήν τής παροικίας μας άποσύν- 
θεσιν, καί άκούσωμεν της φωνής τών έν 
‘Ρωμανία αδελφών μας λοιδορούσης ήμας, 
τής φωνής τής πατρίδος μας θρηνούσης, 
καί τής φωνής τών τέκνων μας καταρω- 
μένης ήμας διά τήν καταστροφήν. Σπεύσωμεν 
και ένωθώμεν? έάν θέλωμεν νά έπιτελέσω- 
μεν Ιργα μεγάλα καί γενναία, έάν όντως 
ήμεθα άςιοι υίοί τών προγόνων ήμών.

— Αίσχος δι’ ήμας τούς πρώτους έν ταΐς
παριστρ^οις άποικίας δόντας τό καλόν παειά- 
O '.'t 'f jx ’A *«> T 'j  Λ υ γ ι ο ν  <tsv ττ]  ενώσει fj
Ισχύς», άληθές πράγματι καταντήσαντας 
αίσχος, νά διαπληκτιζώμεθα περί μηδαμινών 
πραγμάτων καί νά έπιζητώμεν τήν * κα
ταστροφήν τής Παρδικίας ήμών, καί τοΰτο 
πρός κόρεσιν ατομικών παθών μας, ένω~ οί 
δπάλληλοι ήμών έν συνέσει καί όμονοία 
βαδίζοντες καί ούδόλως περί πρωτείων έρί- 
ζοντες, τήν τοΰ Έλληνος άποστολήν συ- 
νειδότες έκπληροΰσι ταΰτα. Έάν τι, κατά

καθήκον, πριν ή άρχίσωμεν. έκρίναμεν χρέος 
νά γράψωμεν, εύχόμεθα ινα ή ασθενής ή
μών φωνή ευρη ήχώ έν ταΐς καρδίαις τών 
φιλομούσων καί φιλογενών συμπολιτών μας.

Σ π ουδ α ία .

Άνταπόκρισίς τις Ικ Κωνσταντινουπόλεως 
πρός τήν Σύνταξιν «της Γαλλικής Δημο
κρατίας»  κοινοποιεί δτι δ Σουλτάνος δα- 
πανα ποσά δπέρογκα δπως τεθή ή Τουρ
κία έπί ποδός πολέμου. Ό Ναύσταθμος 
«της '■Αγίας Ε ιρήνης” έπληρώ&η δπλων καί 
πολεμεφοδίων, ών μεταςύ εύρίσκονται 300,000 
πυροβόλα R em inghton . Είς τό όπλοποιεΐον 
τοΰ D olm a-B a ch tch e  στελλονται δσον τά
χος έ ; ’Αμερικής 600,000 πυροβόλα. "Ε
τερον δπλοποιεΐον διά τά τηλεβόλα Krupp 
δσονούπω οίκοδομεΐται. Περιμένεται δέ δι
πλωμάτης τις γάλλος, δςτις θέλει διευθετήσει 
τά άνο ιχονόμψα  οικονομικά καί διοικητικά 
τοϋ Κράτους. Έν τούτοις δπως έςαπατήση 
τήν περιέργειαν τοΰ κοινοΰ δ Σουλτάνος 
διασκεδάζει θεώμενος άλεκτρο-κριο-μαχίας, 
έφ’ ω άρμένιός τις Ιλαβε δώρον 1000 
λίρας ώς δωρήσας τή μεγαλειότητί του 
κριόν κερασφόρον πολεμιστήν.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΑΝ Α.

Περίεργον! ή κακώς έπληροφορήθημεν 
περί τοΰ Άν. Ζάππα  ή κακώς τό Σ. Προ- 
ξενεΐον έπληροφόρησεν ήμας, βασισθέν έπί 
ένδείςεων ούχί άκριβών. Καί πώ ς γάρ ου]

Τήν 11-ην άπεβίωσεν δ μακαρίτης, ά- 
πόντος τοϋ κ. Κωνστ. Ζάππα χ μ  παρόντων 
τών χχ. Κότσιου χαϊ Καλτσόγια. Τήν 13-ην 
τοΰ αύτοΰ γίνεται ή κηδεία, παρευρεθέντων

FOILLETON AL UDECEBALIJLII1U 

P E L E R I I T A G I U L

Ε. S. ARCHIEREULUI NEOPHYT SCRIBAN 
ETC. ETC. ETC.,

(Ye ^iSse No. 20. D ecela lu )

Dar p&r&sind acesta causS, perduta p6te pe tot-de- 
una pentru present sati l&sata indefereutismulul dacS, 
nu pus& §i la index, sa venim ca^sa ne intorcem la is- 
toria drumulul nostru, spunend o data pentru tot- 
de-una un adevSr care ne face pe cata durere pe a- 
tata §i ru§ine, ad ic a : ca Ortodocsil nostri asta^i nu
mai afi virtual biserice§tl ca a lta -d a ta ! .  Vorbim de 
cel biserice§tl, de nu vrel mai mult.

In fine par&sind yaporul, pe care nu cre$ ca Ί voiti 
mai dori in cu ien d ! .  Am e§it la  Ja fa  pe uscat unde 
am fost priim iti de egumenul monastirel sf. Morment 
§i pu§I intr’o miserabila localitate; aicea vrend ne- 
vrend am remas o nopte, neputdnd afla vre un ospel 
la  indemana §i in apropiere. In acdsta Monastire am 
aflat pentru prima 6ra, cd  A rapii o r th od o cs l nu  s e  
m a i tm b ise r ices c  p t  u nd e s e  litu rg iseq te in  limba  
q r e ca . . .

A doua $i unu betren dragoman rus, de nationa- 
litate arap, cu numele Fotie, ηϊ-ao  aflat cai §i asinl, 
piatind cdte opt francl de unul, cu o caravana com- 
pusa curat numai de crestinl ru§I, am plecat spre 
Ierusalim.

Dar fiind ca aicea, prea iubite Frate, am ajuns la 
Partea ΙΙ-a a epistolel, vS daii numai o descriere 
cat se v6 pota da o idee lamurita §i nimic mai mult.

PARTEA ll-a

No! pentru ca ne aflam anca la Ja fa  cred ca nu 
vom displace cand vom spune ce §i cum este ea.

Jafa  este vechea JopI, despre care vorbesce fap- 
tele S. Apostoll cap. IX. Mai to^i gecgrafii o pun in 
tre cele mai vecln ceta^i a St. scripturl. Ea este in- 
temeiata pe o inaitime, cea mare parte din stradele 
el sunt pavate scari§, a§a in cat umbland pe dinsele 
seu te sul seu te pogori, din causa neegalita^ix teri- 
mului de linga Marea.

Jafa  este un port al Ierusalimulul §i inchinatoril 
fac singurul §i unicul sea comercia.

Aicea Profetul Jona se imbarca spre a merge la 
Tarsis. Aicea Iram regele Tirulul trim itea corabil in- 
carcate cu lemne §i cu marmore pe care le trans
porta prin camile lui Solomon pentru construc|iaTem- 
p lu lu i; §i tot aicea St. Apostol Petru a facut mi- 
nunea cu Tavitha.

De aicl §i eu plecand, dupa trel, patru ore am a- 
juns la Rama sea Rarnla precum se (jlice asta^ll. A - 
cesta politie este vechia Arimathea, patria lui lo se f , 
care aa pogorit trupul Domnulul de pe cruce.

Spre apus de aicea este un turn inalt ruinat nu- 
mit turnul M artirilor. Spre Nord-Est, cale de o ora, 
se a fla  un sat L u d s e i iL g d a  Scripture!, unde St. Ap. 
Petru a viudecat pe Eneas de lepra §i unde ni se 
spuse c a  se a f la  biserica §i mormentul St. George.

No! e§ind din Rama cu diua> am caiStorit vre-o 
trel ore pe o campie cu bolovanl (pietre rotunde), 
apoi am ajuns la polele muntilor Judeel §i am ince- 
put a ne sui §i a ne pogori prin ace§tl muntl pe o
§osea facuta de bie^il ArapI, acum de curand, §i la
lumina unei luni frumose (era plina luna lui Iulie) 
§i pene in zorl de am ajuns In Ierusalim, §i 
am tras impreuna cu caravana intrega, in ospitalita- 
tea maretulul §i frumosulul stabilimentRosian, a caruia 
escelinte personal ne aa priimit cu tota afabilitatea 
§i cre^tinatatea fara nici un fel de interes.

Acesta calgtorie muntiSsa am facut’o n0ptea §i nu
am putut observa, nici satul Latronulu! adica a Lo-
trulul sea talharului pocait, care este pe v6rful aces- 
tor mun$I, nici valea §i satul lui Jerem ia, dar nici

pariul unde t£nSrul David culese cincl pietre §i cu 
una a ucis pe Goliath.

Privirea lerusalimuliri

Jerusalim ul de astadi numit de Mahometam E l-Cufi, 
adica cetate santa, este a§e$at pe duo! munti§ori, 
unul M ariah care pu|in se mai cunosce, §i altulSion, 
care in mare parte asta^i este lasat afara din zidu- 
rile  ce incongiora Santa Cetate.

Locuitoril indigenl ne-aa incredintat ca Ierusali- 
mul s ta  pe mai multe deluri seu movile, dar eu nu 
le-am putut observa in deosebl cate una-una.

Pe la  polele st. Ceta^i §i afara dintr’insa sunt re- 
numitele v a i ,  una spre rasarit a pariului Cedrilor nu- 
mita §i valea lu i Iosafat, ce desparte muntele Eleo- 
nulul de st. cetate. In acesta vale se a fla  §i gradina 
Ghethsimani, care iusemneza calcatore de olive, §i pe§- 
tera cea mare cu biserica mormeutului Maicel Dom
nulul, a lui losef logodnicul §i al lu i loachim î a 
Anel.

Spre mia^a-iji §i apus se afla va lea  p ld n ger e i. A§a 
in cat privita Santa Cetate de pe muntele Elionului nu
mit de ArapI lu r - e l -Z e tu l ,  §i anume de pe locul unde 
a plans Domnul cand aa p rev^ u t distrugerea §i pus- 
tiirea el, cine-va o vede incungiurata de ua amfiteatru 
de mun^i stanco§I, cari coprind o mare iutindere §i 
rechiama in am intirea Cre^tinilor suvenirile nu numai 
cele mai dulcl §i mai scumpe, dar §i cele mai triste 
§i du rer6 se !...

Privita st. Cetate de pe muntele Elionului o vede 
cine-va inca §i In tota intinderea el, care asta^I nu 
este mai mare de cat o suburbie a Bucurescilor din 
cele mai marl §i mai indesita in cladirl inalte §i spa- 
^iose, incongiurata cu un zid de stand de p?etra inalt 
ca de patru stanjenl romane^tl, de nu cum va mai 
bine, §i daca uli^ele ar fi larg l macar ca la noi, st. 
Cetate ar avea mai mare intindere; ele insa sunt forte 
strim te ! te inabugesc! .  Gradinile lipsesc cu totul.

Ierusalimul fara amintirile cele scumpe §i dulcl a1*



τών είρημένων καί άλλων μετά τοϋ κ. Κ. 
Ζαππα. Μόλις δέ τήν 23-ην τό ΠροξενεΓον 
Υπογράφει τήν περιουσίαν.

’■Εν τούτοις ή διαθήκη δέν Ιφάνη· τά 
όρφανά κάτω (χαι δεν είναι όλίγσ) έμαθαν 
ότι ή περιουσία εΓναι κολοσσαία, ένώ επί
σημον άντίγραφον τής άπογραφής, άποσταλέν 
ήμΐν έπισημως, υπολογίζει αύτήν είς χαρτία 
άςίας πεντήχοντα χιλ ιάδων γροσίων πα
λαιών καί εϊς μετρητά τρεις λίρας, δύο 
Βενετικά, 141 '/β φρ. καί τινα άίσημα νο
μίσματα.

— Οί Καρλισταί, ώ ς τίμ ιοι ληστα.}, ήχμα- 
λψτισαν δύο Κυρίας έκ Δακίας, τήν θυ
γατέρα τοΰ κ. Ballianu σύζυγον τοΰ Bey- 
zade Κ. Ghica καί τήν θυγατέρα τοΰ Μανρο- 
κορδάτου (έκ Μολδαυΐας) σύζυγον τοΰ B al
lianu· ζητούνται λύτρα 100 χιλ. φράγκα1 
έστα'λη όέ τω είς Πετρούπολιν πράκτορι κ. 
Φιλιππέσκω ινα μεσιτεύση παρά τή ‘Ρωσ- 
σία πρός άπελευθέρωσίν των. Τήν εΐοησιν 
ταύτην έμάθομεν έκ τοΰ Παλατιού’ αί κυρίαι 
αυται οιηρχοντο τών Πυρηναίων κατευθυνό- 
μεναι ωοε- ή μία τούτων έστίν έγκυος.

Τη 22 ένεστ. έόικάσθη ένώπ',ον τοΰ 
Πρωτοδικείου Ίλφόβου 6 κ. Μιχαήλ Βλαχλεί- 
ο/]ς μετά τών κ. κ. Γ. Μήτσουρα καί I. 
Νεραντζοπουλβ περί τοΰ κτήματος Κοντσεστίβ 
(Λομός Ιλφόβου), δπερ ύποθηκευθέν κατ’ 
άρχάς καί ειτα δημοπραθέν έμεινεν είς ονομα 
τοϋ κ. Μ. Βλαχλείδου έπί τιμη 132 χιλ. φρ.
Οί τελευταίοι διϊσχυρίσθησαν δτι τοΰ άνή- 
κοντος μέρους τοΰ Γ. Μήτσουρα ή πώλησις 
έγεινεν οίκονομική μεταςύ τοΰ υίοΰ y.ai τής 
μητρός Μήτσουρα. Έν τούτοις αί ένστάσεις 
αυται δπερβάσαι χαι τά δρ ια  της α ιδημο 
σύνης, άπερρίφθησαν καθ’ όλοκληρίαν ύπό 
τών κ. κ. Πρωτοδικών, έν ευθυδικία καί ά- 
μεροληψία αποφανθέντων.

Είς τό ΞενοδοχεΓον Βιέννης εΐς Κ....
OU τοΰνομα δεν Μ λομεν δημοσ ιεύσει αΧ-
δοόμενοι, έπωφεληθείς τής απουσίας τής
Μητρός έβίασε τό μονογενές αύτής θυγά- 
τριον άλλ δ τίμιος δέν __ ήν
ληνίς, καί μάλιστα έκ τών εΰ άνατεθραμ- 
μένων, ώς αί άρχαΐαι Λάκαιναι. Εΰγε τής 
μητρός και κόρης, αιτινες εδωκαν ^απίσματα 
τοΓς άτίμοις !

—  Ζητείται μία παιδαγωγός Έλληνίς 
ή και I αλλίς προς έκπαίοευσιν ένός κορασίου 
Ελληνικής οίκογενείας είς Σλάτιναν.

Ιην 8-ην ώραν 53 λεπτά II. Μ. 
τή ; 27-ης Νοεμβρίου (9 Δεκ.) διέρχεται

ακριβώς ή 'Αφροδίτη άπό τόν δίσκον τοΰ 
Ηλιου, παρατηρούμενη διά τηλεΰκοπί» αστρο
νομικού έκ Βουκόυρεστίου.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΓ ΜΟΓΣΕΙΟΓ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙ
ΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΓΑΓΓΕΑΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΑΙ Ο ΦΙΛΕΚΠΑΙΔ. ΣΤΑΛΟΓΟΣ «ΟΜΗΡΟΣ».

Τά όυο ταΰτα ευαγή καθιδρύματα τής 
όμολογουμένης Σμυρναϊκής φιλομουσίας δύ- 
νανται αναμφιβόλως νά θεωρηθώσιν ώς 

■-δυο ίσχυροί μοχλοί τής διανοητικής προόδου 
καί τοΰ έκπολιτισμοΰ τής καθ’ ήμας ’Ανα
τολές, ητις άνεκαθεν αποβλέπει πρός τήν 
ήμετέραν πόλιν ώς πρός κέντρον καί πυρήνα 
τής τοιαύτης άναγεννήσεως. Μέχρι τινός αί 
ομογενείς κοινοτητες τοϋ έσωτερικοϋ τών 

I ήμετερων έπαρχιών εζων βίον παντα'πασιν 
| υλικόν δ διανοητικός ήν τά μάλιστα παρη- 

μελημένος, καί διά τοΰτο τό έθνικόν αΓσθημα 
δέν ήδύνατο νά ζωπυρη τά στήθη έκείνων, 
έν ταΓς άρτηρίαις τών οποίων δέν έκυκλο- 
φόρει ουοέν αϋτοΰ συστατικόν.

Σήμερον ή διαφορά υπάρχει έπαισθητή·
άφ’ δτου ή θερμανθείσα ήμών καρδία ήρ-
£ατο παλλουσα, τό αΐμα άνεζωπύρησε καί
τά έσχατα τής ’Ανατολής άκρα, έφ’ ών ρα-
θύμως μέχρι τοΰδε καί νωχελώς άνεπαύοντο 
τα μέλη τοΰ ‘Ελληνισμού.

Η Σμύρνη δύναται νά καυχαται έπί τούτω 
ώς σημαιοφόρος πάσης εθνικής καί έκπο- 
λιτιστικής προσπαθείας. Διά τής πρό πολλοΰ 
ίδρύσεως διαφόρων Εκπαιδευτικών Καταστη- 
ματων απεοιωςε τήν νωθρότητα τοΰ πνεύμα
τος, διηγειρεν άμιλλαν καί φιλοτιμίαν εύγενή, 
έσπειρε τόν πρώτον τοϋ πολιτισμού σπόρον. 
Λαό τίνος οιά τής ίδρύσεως έτέρων φ ι
λεκπαιδευτικών καί άλλων, οΐον ό Σύλλογος 
«Όμηρος,., τό Μουσειόν καί ή Βιβλιοθήκη 
τής Ευαγγ. Σχολής ένισχύει ταΰτα πάντα 
καί ύποβοηθεΓ δσον ενεστι τήν άρςαμένην 
έκπολίτευσιν τής ’Ανατολής.

Παρακολουθοϋντες μετ’ εθνικού ένδιαφέ-
ρονι^ς έν=ργβι·*5Γ κ„ί τώ«
δύο τούτων άςιολόγων Σωματείων, σπεύδο- 
μεν  ̂ νά άνακοινώσωμεν τοΓς Άναγνώαταις 
ήμών μετ’ άκρας εύχαρισιήσεως τήν έκτε- 
λεσθεΐσαν ήδη άπόφασιν τής Εφορίας τοϋ 
Μουσείου καί της βιβλιοθήκης τοΰ δωρήσαι 
τη βιβλιοθήκη τοϋ Φιλεκπαιδευτικού Συλ
λόγου « ‘Ομήρου» έπέκεινα τών 300 τόμων 
έκλεκτών καί σπουδαίων συγγραμμάτων. 7’ήν 
άπόφασιν ταύτην τής έν λόγω ’Εφορίας

χειροκροτοΰμεν τοσούτω μάλλον έκΟύμως, 
καθ’ οσον δ Σύλλογος συμφώνως τω* κα- 
νονισμω αδτοΰ δύναται νά δανείζη βιβλία 

, τοις βουλομένοις καί έκτός τοΰ Καταστή
ματος, ένω τοΰτο απαγορεύεται ύπό τοΰ 
κανονισμού τής Βιβλιοθήκης τής Εύαγγ. 
Σχολής. Περιττόν ο ισως νά παρατηρήσωμεν 
ωδε δτι άμφότεροι οί κανονισμοί ουτοι' ϊ -  
χουσι πολλά τά τε ύπέρ καί κατά έν τη 
ά;τιθεσει τών οιατάςεων τούτων.

Όπωςδήποτε διά τής αμοιβαίας τών δύο 
Σωματείων συμπρά-εως καταρτισθήσονται 
δύο Βιβλίοθήκαι, δυνάμεναι νά έπιδράσωσι 
σπουδαίως έπί τών κοινωνιών ήμών, κα; 
μεΐ'ίστην να περιποιήσωσιν αύταΓς τιμήν.

Έκτός τούτου πληροφορούμεθα δτι ή Ε 
φορία τοΰ Μουσείου καί τής Βιβλιοθήκης 
καί προς τόν έν Ά ϊδινίω  Σύλλογον διανοείται 
νά πέμψη περί τούς 120 τόμους καταλλή
λων βιβλίων, δτ:ερ έπικροτοΰμεν έπίσης, 
παρατηροΰντες συγχρόνως, δτι ευχής ήθε
λεν εισθαι Ιργον, άν ύπήρχον κατάλληλα νά 
προσεφέροντο και πρός άλλας ομογενείς κοι
νότητας τπ> έσωτερικοϋ, καθώς καί πρός 
τό παρ ήμΓν Άναγνωστήριον τής «£Ομονοίας,» 
οΰ τίνος /j προοοος εσεται όμολογουμένως 
κοινωφελής, καί ύπέρ ής επομένως εύχεται 
πας είλικρινής φιλόμουσος καί ούδαμοΰ ού- 
δοποτε έπιθυμών τήν συγκέντρωσιν τών ύ- 
λικών ή ήθικών κεφαλαίων. (’Ιωνία).

?’au Iepadat nationalitatea, limba, credinta 
stramo?iasc&, afftra de nisce micl exceptiuni 
din causa multor vecu rl.

Albanesi (de §i nu tofl din nenorocire) in 
genere i?I iubesce rudele, con^ngeni, cuscri 
miresele, musele Patrie!; el sunt trunchiul 
stravechiu al Pelasgilor, de unde att rftsarit 
Greci. Daci, Illyrieni $i chiar Latini, dupre 
cum este probat de mai mulji scriitorl §i 
chiar de philologul nostru D. Hasdeu in «Cb- 
lunma lui Troian» aquest op interessant sj 
putem l̂ice unic in Dacia litterraria.

Albanesi sunt respandifl in Italia, Scotia, 
Caspia, Grecia, Dacia, ?i chiar in America ; 
ei f o r in t  comune ?i chiar ora?ele intregi in 
aquele parfl (ve^a-se D ecebalu  No. 1 iu ) ;

Dar l^send cu alta occasiune desvoltarea a- 
questel these no! scim qua chiar aqui in 
capitala ei numer^ peste 400 familil sau case. 
Numele de ’Αλβανός Albanu semnific^ alb 
λευκός, ασ-ρος, de la radacina pelasgica alb- 
alv-alf, ές οΰ Άλβΐίός — ’Αλβανία etc.

Dera ore tofl aque^tia sunt cu  fa c ia  a lb i 
(me fac (k) e barda) inaintea aquelor com- 
patnofi dê  jos, quari gemu inque din causa 
nerescumpararil chiar a p&mantulul lor sad 
a comunelor lor natale? Dupre nisce informa- 
tiuni particulare ale nostre respundem qua 
nu to|( ?’au implinit iuqug datoria loru cu 
s&nj;enie.

Paschides

QUESTIUNE MONASTIREASOA

Cre^tiuilor, dupa atatea distrugen pustiiri, in urmarea 
crime lor §i a iiirii-de-legilor poporului judeii, de sigur 
eft rernanea precum ςΐϊοο st. S crip tu ra : ca  o v ie  p a -  
ra sita , seu  ca  o p a z ito re  d e  p om e, mai ales eft el se
? , a?e l̂at Pe un de piatra, fara fonteni seu
lsvore, fftrft riuri, nrft pu|un, adapandu-se numai cu 
apa ploilor lunelor de iarnft conservata prin sterne 
§i tot restul anului este espus a r^ e lo ru  si ferbinte- 
lel-jr celor mai nelucongiurate; cu tote acestea, tre - 
cutul seu cel insemnat prin icona §i pogorirea lu i 
I e no van §i sfin^ema sa, prin via^a, patima, mortea si 
mvierea Domnului §i Dumne^leului §i Mantuitorului 
nostru ΙΣ. \Σ. ίϊ dft un drept de inchinare si vene- 
rare care nu’l pote avea nici o cetate omene-scft de 
§i pote pentru niuljimea pecatelor ?i a crimelor ’ fa- 
cute in tr’insul, chiar natura astft^ll s ’a revoltat in 
contra sa §i’i refuza bine facerile de mai nainte.

Aicea im-am adus aminte de prea iubita si neuitata 
mea l  atne, irumosft farft de esemplu Romftnia, si sus- 
pinand am l̂is :
. , 0  - 'c a t sunt de culpa?i, o ! cat sunt de crim inal! si 
iiigraJI ace! Romani strica{i §i monstruo§i chiar cari 
|JU ?I pre^uesc in  a d ev era ta  sa  va lo r e  pamentul Patrie! 
lor, pament care nu are sof iu lume nic! il iubesc 
cu 0 dragoste ce el m eritft! se jocft cu sortile patrie!
§i provocft nevehrea in tr’insa a tutulor destrftmatilor 
masomlor §i a atheilor lume! spre a o coplesi si a o 
i obi §i deprava, lucru care este ma! reu de cat morte 

0  ! Rom auilor! vo! ave^! cea ma! frumosa tera ca 
§i care nu se ma! afla, sub so re ; nu esagerez, cer-
cetaf! §i ve il vedea. Ea este un raifi pamentesc, si
daca se simte vre-o necomoditate, vre-un urit, vre-un 
reu e le  nu  v in  d e  ca t num a i d e  la  r eu l c a r e  e s te  in
*, ····Λ nu ca ave|! un raiu, vo! nu §tit! eft
traipi in tro  ^erft pe care mul|! o rivnesc si o pof- 
tesc ; binele in care ve afla^! v’a facut sft nu avet! 
me! mftcar idee de reul ce se aflft pe aiurea, insft bi
nele se simte ma! bine, numa! cand il perde omul 
numai atunc!, <lic, simte totft valorea lui. Adam nu- 
,Tia ! cand n’a ma! fost in Raiu a cunoscut §i a simfit

Αλβανία— Albania (Skepeiaria;.
, Intre compatriot marelul Skenderbey (τοΰ 
άΟανα'του I εωργίοο Καστριώτου^), aquelui Prin
cipe— Erou, quaruia trebuia se i se radice ua 
Statua in Acropola, se afla ?i in Eroica Da
c a  mulfi fi! al Albanie! (Άνω “Ηπειρος) din 
Georgea, Boibo^tifa, Drenova, Darda etc. pre
cum ?i din Berat, Premet, Hothova, Argyroi 
castru, Labov, Bethicuki etc. quari sunt res- 
pet,di|! in multe ora^e sate dacoromane.

Aquest! brav! fli de demult intreprin^end 
negociu p e  cred in fd$ i caracter (bessa ia bessa-

^curat pelasgic ‘f’aii iormat capitalur! mar! si 
xaolossale sEftrl, aretenause Kni ilintr’cn^i forte 
folositor! nu numa! Patrie! lor qui chiar ta
re! adoptive ?i ospitaliere, quare ?’ai1 ales o 
din causa jugulul odios din Arabia mahome- 
the'na.

Ei doteza ora?ele, cetafile, satele, catunele 
Albanie! cu Scoli, Biseric!, ?i chiar cu giami!, 
fontene, apeduce !ji.drumur!: Ghici, Christachi’ 
Zappas, Arsaki, Euthymiu, Pauga, Themely ?i 
al|! sunt verhovnici or! §i cum genero§! intre 
ma! mulf! bogaf! materialist!, quari insa nu

tota valorea lui. Reul care s’a inradacinat in no! ne 
lace cam necontemt sa nu ma! simtim binele si fru- 
mosul prea lubite! nostre patri!, ?i prin acesta sa ne 
desprectum, sft ne urim, sa ne persecutftm, cu alte 
voibe sft ne perdem pe no! §i |era nostrft! Dar fit! 
f ,gUl'! ca 0 per<Jend’o asta^i, nu o ve^I m alputea 
afla m tota lumea acesta de sub sore. Nu in desert

f  f T V 8nt/ U 0Chiii lu]r Decebal> ,narele T ra ian au  
fost durat pod peste Dunftre ?i ne-afl asigurat un
pament care nutre§te o lume in rftsftrit ?i in Europa

Romanilor! lasa j! urele ?i imperecherele,

Pe VOl!·· flU V6 iUa^  dl,Pa du§- am! vo§ti ce cauta sa ve prade, nic! dupa urletele
destrftmatilor de fllosofi§t!, sceptif! ?i atheist!, cu care
dm nenoiocire sau  iniectat oflcinele v0stre ; Tinet! la
(era vostra, la credinfa-v6 ?i la elementul vostru ca
la  v iaja vostrft, cfic! fftrft de acestea nu este viata...

Romamloru! ve ma! repet. fugip de distrftmati! ce

S i  PT '  , Ca Sii ave^  iu oficiolaturilevostre omen! soli^i, era ma! ales C re tin !, fugit! de
cosmopoht1 de athe! a cftror patrie sunt e! insis!.

U cat sunt de periculo§i pentru or! ce terft din lu- 
me ace?ti denaturat!, cu cat ma! virtos pentru Ro
mania! Da, scumpft Romanie! multe milione cliel- 

 ̂ tu cu cre§terea §i nutrimintul unor asemine vi- 
pere care te mu?cft din tote parfile ?i te inveniuezft 
tot mai mult ce m erge! Romanie! Romanic! fug!, 
^ic, de dinsele §i de lupii ce! imbrftcat! in pe! de o! 
earn cu duiumul nftvftle§te la  tine de tote partile lu- 
mei, se gudurft inaintea ta ca se te ademiuescft, spre

L L est T - T a te fnta ?i a te rob,'>la A *ac asa , mai ieu  de cum pa^e poporul judeu, cu Egip-
Babi onul §1 m finit cu Robia eierna, venita d n 

partea cetafei E te rn e l. .  ’
Altmmtrele, vnnd nevrind, ve! ajunge ?i tu se plang! 

fftrft de mengftere ca ?i poporul judett langft o ruinft 
de zid ant.ca din Ierusalim (NB.) §i ancft de o ve! 
ave §i pe acesta ! . .

In $iarul „T h ra cia„ Θράκη din Con
stantinopole s’a cetit cu atenjie un arti- 
col intitulat « Q uestiunea M on a stir es cd » 
Pi in aquel articol se indemnft Patriar- 
chul cu top Chiriarchi Comunitfttilorfl re 
ligiose atftt din Orient quftt §i din Ru- 
nielia §i Arabia qua s6 se adresseze gu- 
vernulu! Princiar, quare a ma! trimis, 
milostivinduse, prin votul unanim al A - 
dunftrilor Legiuitdre, ajutore pe la ma! 
multe Monastir! din Santa Agora (mun
tele Ά θ ω ς ;. No! am exprimat de de
mult asemenea opinie, scriind quelor com
petent! §i priimind re3puns quare l’am §i 
publicat in D ecebalu , pentru gftsirea u- 
nu! mod pacific spre uft deslegare equ i- 
tab ila , quftc!, dupe cum ma! scrisesem In 
uft bro^urft recentft, chiar un Principe 
pagan, Kedivul Egyptulu!, a trimis de 
multe or! ajutore S -te ! Monastire din 
Muntele Sina, ma! cu semft pentru quft 
in el se nutresce uft multime de sftm6n-

(NB). Cand am vetfut cum se bocesc jidovi la zidul cel

Apoi, de §i natura Palestine! de astftd! nu ma! este 
c& a Pftmentulu! Hanaan al anticitftti!, nici ca a ρ ΐ

de stanc! Ebraic, ne am implut de indulosire si am cerut
Λ Τ ^ β ^ ίϋηβϊ lor’ "e care ca'ld cetit’o am plTns de m iiai Eaca (,lecl testul E l:

Rabinul ςΐϊοβ: Pentru Palaturile pustiite.
oporu resp .: §edem in deoseb! pldngem.

» pentru Biserica derimata.
• §edem in deosebi. &...

pentru zidurile ce au ca^ut.
> ?edem in deoseb! ?i &
> pentru marirea n6stra ce a trecut.

?edem in deoseb! §i &... 
pentru barbi^i nostri cel mar!, car! au perit 
?edem in deosebi iji & ...
pentru nestimatele nostre petre, arse in 
mcendiu.
?edem in deoseb! 51 &... 
pentru abatuti! din cale Preoti! nostril 
?edem in deosebi §i &... 
pentru dispretuifii irapsrati! nostril... 
Sedem in deoseb! ?i &... 
rugamu ne tie, Domne, milueste Sionul. 
Aduna pe fii! Ierusalimulu!.
Giabe^te, Mantuitorule, gribe^te pentru

Vorbe^te pentru Ierusalim. 
itnbrace-se Sionul in frumusefe -i maretie 
Cauta Domne cu bunetate spre Ierusalim 
Se ma! revie imparatia in Sion.
Mangae, D0mne, pe ce! ce plang pentru 
Ierusalim.
Se intre pacea §i fericirea in Sion.
Inalfe-se (^nca odatft) toiagul si puterea 
in Ierusalim.

nus a(i ^ fn r ° i  ί  ? gl ^  lui D™ n^lett; Insft tu nu e?t! 
m iri m l r  adev6.rafa ,cale, prin care se sue rugftciunile 
muritonior catre cel vechiu de ςΐϊΐβ I Παλαώς τών ήμερών.

e! serios se capef! ceea ce ceri ? intra prin u?a lui IS.
s? · Mesia’ in care s’au plinit tote Scripturile
Ι ρΓ ι!  !  ι acesta u?a de ve! intra cu cerere la Dum-
^h% -kr - a «  pal Une ’ ve]i aJ lin8e la scopul lu! Israil al
a e t td f  Ipmr CaUti· CacI sir)« ura fiinta ce poteasta^li legitim se mizlocesca cu succes intre pacatosi si
Dumne^eQ este IS. HS. Vino dec! cu sufletul / cu trupul
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Arabe, locuitore dep’imprejurul seu. 
Suntem siguri qua guvernul unui Prin
cipe Chrestin §i onorabilele Corpuri He- 
gislative se vor gr&bi a impSciui consciin^a 
poporuluT pios din aquesta blagoslovitS, 
J0ra, fac6nd a se rasipi ua negura mare 
quare aplana pe orizontele el, §i quare 
semana qua un blestem sail ua hula din 
partea aqaelor S u flete G en erose , quari au 
donat §i dotat aquele S a cre  L o ca q u r i: 
pin Ierusalim, Sina, Alexandria, Anthio- 
chia §i Rumelia.

f its  estractul aquestui artico l:
«T&cere mortala acopera de demult 

aquesta mare questiune, §i insa§i Daco- 
romania dupe trecerea at'atorii am, nu 
ramine pote atat de indeferenta quanoi, 
qua Ecclesia nosra, quare din nenorocire 
dupe que a incurcat alte questiuni, la 
a quarora solifiune putea sa se occupe 
se consuma cu ele, predaud uitarii aquesta 
cu totul seriosi questiune. Opinia thro- 
nulilor Patriarcale §i Comunita^ilor sacre 
fusese de la inceput que Patriar§i E - 
cumenici quei dinjurma nu cunosc nici 
fondul questiunei, nicl necesitatea urgenta 
a resolvarii sale dupre un mod demn 
pentru ambele par|i.

Suirea actualui Patria ch.
Ioachim pentru a doua 6ra a reiuoit 

ori §i cum speranfele §i quelor l’alte thro- 
nuri Patriarcale, quad in persona lui nu 
numai qua recunosceu ua abilitate §i 
perspicacitate, dara credeu qua Sanctitatea 
sa cunosce aquesta questiune mult mai 
bine de quat tofi precedessori §i succe- 
sori se i; §i pentru qua chiar in tiinpul 
Patriar^iei sale d’autaiQ ajunsese sS de- 
vie in starea aquesta m isera , ‘to|i spe- 
raii qu6 pe de o parte era sS se ia  me- 
suri seriose spre a concentra pre quei 
l’atyt Patriarchi §i Kyriarchi §i a consa- 
cra basole unel solu^iuni adm issibile, cr 
pe d’alta put6 sa faca uuQ pas quatre 
guvernul Princiar sau de a drept sau prin 
represintantele Dacoromaniei indirect.

Din fatalitate insS nu s’a facut pan’a- 
cum nici un pas serios despre aquesta 
questiune, a quareia solujiune era sa glo- 
rifice patriarchia lui mai mult de quat a 
treia lui Anthimus. Guvernul roman quare 
sa justifica a nu se ingriji de aquesta, 
nici ua data nu a aretat ver ua indeffe- 
ren^a sail conduita pufin demna la un 
guvernamftnt chrestin ; din contra sun
tem siguri qua doresce ua solujiune 6re 
quare, spre a se debara ssa  atat de art. 
ΧΙΙΙ-Iea din Conveniiuuea Parisians quat 
§i din indatoririle hot&rite prin Protoco- 
lul de la 19 Maiii 1804 etc. etc.

ΟΙ ΑΣΚΑΗΠΙΑΔΑΙ (Ή λος)

IΙλήν φεΰ! παρήλθον εκτοτε αιώνες 
δλοι, καί ή επιστήμη άνεπτύχθη, άλλ’ 
οί άνθρωποι έξακολβθοΰσιν είσέτι πρατ- 
τοντες, «πάντα, α τολμώσιν άδικως, 
φιλοχρηματίας άναπειθούσης, ή γοη- 
τευοόσης1 ήδονής», χαι ιδού ήμεΐς ή- 
ναγκασμένοι διά τοΰ έπιβαλλομένου 
ήμΐν τουτου άρθρου, μεστοΰ πικρών 
αληθειών , νά προκαλέσωμεν νέας 
συνοφρυώσεις καί άποκτήσωμεν νέους 
ίσως φ ίλ ο υ ς  έν φάλαγγι τών άγο)- 
νιζομένων παντοίως υπέρ ή μ ώ ν  διότι 
δ κατηγορών ώρισμένα πρόσο^πα α
ποκτά καί γνωστούς έχθρούς ένα ή 
δυο, ολίγους τινάς μόνον έν τω  φα- 
νερω· άλλ’ δ γενικώτερον δμιλών καί 
ούδένα καταδεικνύων άποκτά έν κρύπτω  
πολύ περισσοτέρους· πάντας εκείνους, 
ους ή συνείδησις αύτών έλέγχει, καί 
ών ή καρδια ταράσσεται είς τούς π ι
κρούς λόγους τής άληθείας, ήτις τούς 
έπιβαρύνει. Αλλ’ εστω!  άπέναντι αύ
τών άνυψοΰται ή κοινή γνώμη μέ co 
ύπερήφανον αυτής μέτωπον τό βλέμμα 
αύτής έκπέμπει άκτινας ένθαρρύνσεως· 
δθεν προχωροΰμεν άδιστάκτως, προς- 
παθοΰντες νά διερμηνεύσωμεν αύτήν 
δσον δέδοται πιστώς καί είλικρινώς· 
έπιΟυμοΰμεν νά όμιλήσωμεν διά τής 
φο^νής αύτής, νά έκφράσοψεν τά αίσθή- 
ματά της, τούς πόνους καί τάς προς- 
δοκίας της1, άποβλέποντες ούχί πρός 
τά υψηλά παράθυρα δλίγων τινώ ν εύ- 
νοουμένων τεκνίων τής τύχης, ή έκεΐ, 
δπου δ χρυσός και δ άργυρος συσ
σωρεύεται ποικιλοτρόπως καί έν αφ
θονία, άλλά πρός τό υπόγειον έκεΐνο, 
δπου δυστυχής μήτηρ θηλάζει ήμί- 
γυμνον τεκνίον έκεΐ, δπου ή σφύρα 
κατεργάζεται τόν σίδηρον, καί δ ίδρώς 
τοΰ έργατικοΰ μετο'^που καταρρέει έπί 
τοΰ άκμονος’ έκεΐ, δπου δ πρίοιν σχίζει 
τάςύλα τοΰ χρυσοπεποικιλμένου λίκνου 
ένός νεογεννήτου μεγιστάνος.

Έκεΐ στρέψατε, ώ Άσκηπιάδαι, τό 
βλέμμα· έκεΐ έπιστήσατε τήν προσοχήν 
ύμών καί συγκινήθητε.

Μή λησμονήσωμεν μάλιστα τήν ά- 
πάντησιν, ήν αύτός ό Ιπποκράτης 
εόον/ε πρός τόν Μέγαν Βασιλέα, προς- 
καλοΰντα αύτόν έν τη πρωτευούση 
του* άπάντησιν σχεδόν δμοίαν έκείνης·. 
ήν έοοικεν δ έσχάτως άποβκυσας πε

ρίφημος φυσιολόγος Agassiz πρός τόν 
Ναπολέοντα Γ'.

Οί άνδρες οΰτοι ύπήρςαν άληθεΐς 
μύσται καί εύγενεΐς τής- έπιστήμης 
δπαδοί· ένόουν τήν έπιστήμην, δποις 
πρέπει αυτη νά έννοήται, ινα αυτη 
μέν δσημέραι προάγηται, τήν δέ άν- 
θρωπότητα σπουδαιότερον ώφ ε λ ή . . . .

Ούχ ήττον έλπίζομεν δτι πολλοί 
παρ' ήμΐν ύπάρχουσι καί ύπάρςουσιν 
οί τοιοΰτοι. Καθώς δέ καθήκον ήμών 
θεο^ροΰμεν άπαραίτητον νά ύπερασπί- 
σωμεν τήν έπιστήμην κατά τής ά- 
γυρτίας, ο>ς δι’ ιδιαιτέρου θά πράςωμεν 
άρθρου, έν τω  προσοιπω τών έν τή  
Ανατολή άπό τίνος άποκαθισταμένων 

έπιστημόνων, καθώς, λέγομεν, καθήκον 
εχομεν ν’ άνυψοισωμεν τήν φωνήν 
ύπερ αύτών, καί κατά τών άναισχύν- 
το>ν έκεινο>ν τυχοδιωκτών, οίτινες έ- 
τράφησαν καί έπαχύνθησαν έν τή σκιά 
τής άμαδείας, δπως δ άσφόδελος έν 
ταΐς γωνίαις τών μνημάτων καί τοΐς 
ύγροΐς τοίχο ις το~>ν ύπογείων, τοιουτο
τρόπως καθήκον έπίσης θεο>ροΰμεν νά 
ύπομνήσωμεν αύτόΐς, οτι, διαφέροντες 
έκείνων ώς πρός τάς γνώσεις, δφεί- 
λουσι -νά διαφέρωσι καί ώς πρός τήν 
διαγωγήν, τά ήθη καί τά αισθήματα. 
'Ας δείξωσι καί αύτοΐς ετι τοΐς άπλου- 
στέροις ού μόνον διά τής θεραπευτικής 
ίκανότητος, άλλά καί διά συμπεριφοράς 
γενναίας καί φιλάνθρώπου, όποιαν τινά 
κατεργάζεται τήν ψυχήν καί μορφόνει 
τόν άνθρωπον ή ά/Ιηθής έπιστήμη, 
όποιον έπομένως άδιαπέραστον χάος 
υπάρχει μεταςύ αύτών καί έκείνο^ν, 
ών ή βασιλεία όσημέραι έκλείπει. 
Τότε δ’ έστωσαν βέβαιοι, δτι μετά 
μεγαλειτέρας έτι χαράς καί προθυμίας 
θά τείνοιμεν αύτοΐς χεΐρα άριογόν διά 
τών μέσων, άτινα προσφέρει ήμΐν τό 
δημοσιογραφικόν στάδιον.

Αάτρεις τής έπιστήμης διάπυροι, 
καί τήν προαγωγήν ταύτης παρά τοΐς 
λαοΐς τής καθ’ ή μ α ς ’Ανατολής θεωρή- 
σαντες άνέκαθεν ώς τό πρώτον ση- 
μεΐον τής προόδου, εύχόμεθα νά ί
δωμεν αύτήν άνεγείρουσαν τό Ινδοξον 
τρόπαιον τής νίκης της έπί τοΰ προ
πατορικού αύτής έδάφους· εύχόμεθα ν ’ 
άνεγείρη έκ νέου τόν κατηρειπωμένον 
αύτής οικον, έπανερχομένη έκ τής 
έςορίας έκείνης είς ήν τό μοιραΐον

τών έθνών πεπρωμένον καταδικάζει 
άνεςαιρέτο)ς οίανδήποτε πολιτικήν, φ ι
λολογικήν ή έπιστημονικήν άκμήν* 
πλήν όμο ς̂ άς άποβάλη, πρός Θεοΰ! 
τό υπερφίαλον, τό ιταμόν καί περι
φρονητικόν έκεΐνο ύφος, δπερ εΓνε 
τοσοΰτον άλλότριον τής έθνικής αύτής 
πηγής, καί δι ού, περιβαλλομένη νό- 
θον καί άντεθνικόν ένδυμα, έπαπειλεΐ 
ν άνάψη εν μέσω τών μόλις άναπτυσ- 
σομένων λαών τής Ανατολής, καί πρό 
πάντων τοΰ ‘Ελληνισμού, τήν κα
ταστρεπτικήν έκείνην πυράν, ήτις ή- 
φάνισε κατά τάς ήμέρας ήμών τήν 
πανεπιστήμονα Γαλλίαν.

‘Ημεΐς τούλάχιστον ούδέποτε θά έ- 
πικροτήσωμεν τήν πορείαν αύτής ταύ
την· καί άν έν τω  προσώπω ένός 
έπιστήμονος θεραπευτοΰ δέν άνακα- 
λύψωμεν τόν άνδρα τοΰ καλώς βου- 
λεύεσθαι καί έναρέτως ζην, τής θε- 
τικωτέρας καί ύψηλοτέρας καί σπου- 
δαιοτέρας ταύτης έπιστήμης, πρός ήν 
πάσαι αί λοιπαί καταλήγουσι καί ο
φείλουν ν’ άποβλέπωσιν, ούδέποτε θά 
είπωμεν δ,τι έλεςέ ποτε τω  Νέστορι 
ό Ιδομενεύς-, βλέποιν τετραυματισμένον 
τόν Μαχάονα:
«Ίητρόςάνήρ πολλών άντάςιος άλλων».

ΑΙ Δαχίοες (L e B eau  Sexe Roumairi).
Μετάξι) πολλών πεπαιδευμένων γυναιχών τή ς  

Δαχί'ας, αΐτινες διαχρίνοντοι έπί τού όροπεδίου 
τής φιλολογίας χαί τοΰ Παρναααοΰ τής ποιήσίως, 
καί ών Ιξέχει ή παγκόσ;ΐΛον ψήμψ  κεκτημένη 
Κ-α Aurelia Ghica ή Δώρα δ’ΐστριάς, ή πολΐτις 
τής Κεχρωπί'ας, δέν δονα'με&α ί'να παρε'λΟωμεν 
έν σιγτβ τήν μοοσοστεφή δεσποινίδα M arie De
m etre Ghica.

«Είναι νέος άστήρ έπί τοΰ ανδοΰντος τής φι
λολογίας όρίζοντος, λέγει δ Κ. Σ . . .  έν τ^ P ressa , 
πνεΰμα ποιητιχδν χαΐ εδγενές, τιμήν ποιοΰν τίρ 
ώραίφ φύλφ. Παρίσταται έν τφ Α'. Τόμφ v-Essais 
Poetiques» διά ροωδών, καί κρυσταλλορρότων 
ώς ή δρόσος τής ήοΰς ποιήσεων, εδωδών καί 
η6εων ώς τά ροΰα τοΰ Μαίοο. ‘Η μοοσοφιλής 
δεσποσύνη Μ. Γχίχα, ένδαρρυνθεΐσα τή εόμενεΐ 
υποδοχή τοΰ δημοσίου, ήν άπήντησαν αί πρώται 
αύτής ποιητικαί έμπνευσεις, έπησχολήΟϊ) ΐνα 
Ιγγραμματίαη δι’ έπών τάς στοργικάς καί θελκτι- 
κάς αναμνήσεις . .  . τους γλυκιπίκρους μυχίους 
πόθους, τά αίδέρια καί άγνά όνειρα, τά τήν ψυχήν 
πτερυγίζοντα καί είς δψηλάς σφαίρας τδν νοΰ·ν 
μεταρσιοΰντα.

Έπαινοΰμεν τοιαυτας εδγενεΓς καί έξοχους 
ασχολίας τοΰ ώραίου φυλου. ’Αντί τών ματαιολο- 
γιών καί ψυχοφ&όρων έργων, αί νεάνιδες Ιχουσιν 
αντιμέτωπαν έκλεκτδν χαί εύρυν λειμώνα έν φι
λολογώ χαί μουσική, έν σπουδαίαις καί σοφαΐς 
άναστροφαΐς, έν άφοσιώσει έπί αναπτύξει αλη&οΰς 
αγωγής, οικογενειακής τε καί κοινωνικής.

mentului fagaduin^ei al Scripture!, cand curge locuito- 
rilor miere î lapte §i pe cftnd Ea purta aceste nu- 
m ir i! . .  Natura Palestine! de asta^i nu mai are ne- 
mica atragator, afara de ideea sublima Biblica §i Cre§- 
tina. Totu§i Jidovii o r<5ga, o doresc §i o c e rc n fo c ! 
de §i dupa mine, nu vor mai pute capeta inderat ca 
jidovi nici o d in iora! caci nu pot desfiin^a Cre^tinis- 
mul §i un numeros popor ca Arapii ce o posedeza.

Romania insa este ftfrte atragetore pentru strainii 
ce o §tifi pre^ui dupre adevSrata ei valore, caci Ea 
este t in a ra , frumosa avuta §i forte pugin locuita. 
Lucru ce i i  causaze intrigi, zulepsiri, §i pisme do pe 
la ospe^ii §i pe^itorii neinvita|i. Romania odata per- 
duta de catre Romdni, νδ pute^i inchipui ce vor de- 
veni, ce vor ajunge ggj ce][ dosmerda^i §i stricafi. 
a carora in^elept?i strabuni de care ei nu mai sunt 
vrednici, se $ iceu : Paza buna trece primejdia rea.

Am citat acesta in^elepta macsima a vechimei, nu 
ca d<5ra ea pdte face vre un mare efect, caci noi am 
ajuns asta^i ca §i grecii vechi cand, in decadin|;a lor, 
i§i bateii jioc in public , nu numai de scriitorii lo r, 
-dar chiar §i de divinita^ile lo r ! . ,  gra^ie spiritului se

catre IS. HS. numai atunci cererile tale se vor implini. 
Societa|ile secrete prin care lucrezi de atata timp, nu ’fi 
vor rftdica nici impSrafie, nici prinfie, dar nici i(i vor zidi 
ceta|ile Iudeei §i anca cu atata mai pufin a Ierusalimu- 
lui 1 !. te asigur consciinfios.

colului de asta^i aceleT cumplite filosofie materialista
Dar fie ori §i cum, caci eii cat voiu putea, tot voiii 
striga la urechile impetrifilor; §i apoi este §ciu t, ca 
mai multe picaturi, cate-odata, gauresce chiar petrile. 
Ce sa ^licem insa §i ce sa speram, cand este evident 
ca : d in  S ion a e§it le g ea  §i cu ven tu l D om nulu l d in  
I eru sa lim , care precum credem §i precum ne asigura 
St. Scriptura, nu pot remane fara de roda buna, ori 
cat de tar l̂iO ?

Dupe acesta nepiacuta pote Digresie, pe care rog 
sa mi-o erta^i, se venim amendoi ca sa intram in St. 
cetate cum am avut norocirea de am intrat §i EQ 
insumi in fapta §i pentru prima ora, la 19 ale lunei 
lu i Iulie trecut, §i am mers drept la capitolul prin 
escelinfe sant, vreu sa ^ic la St. Morment al Dom- 
nului §i Mantuitorului §i Dumne^eului nostru IS. HS. 
§1 sus la  Golgotha, care asta^i in adever este Santa, dar 
care nu lasa nimica nici se impedica de ceva &nca 
de a pare trista, posomorita §i chiar inspaimantatore 
celor ce o contempleza cu credinfa cre^tina, §i am de
pus aici rugaciunile mele cele mai caidurdse §i mai 
duiose din cate am facut 111 via|,a §i in Biserica.

Santa Golgotha, care se nume§te §i Calvar, este 0 
stanca inalta cat 0 movila mare. Ea este crepata §i 
despicata, chiar a§a precum spune St. Evangelie, „ca 
pamentul s’a cutremurat §i ca petrele s ’aii despicat 
la restignirea Domnului»; sus de asupra ei este locul 
seii giiura, unde a fost infipta Crucea Domnului ado-

rata §i reverata etern de credincio^i, iara  de desub- 
tul g a u r i i , in intrul stancii, este locul capafanei lui 
Adam. Aici te sui din Biserica mare §i chiar din Al
tar pe vre 0 17 trepte; iara  cand prive^ti C alvaru l 
te impli de 0 durere §i tot odata de 0 spaima care 
nu se p6te spuue cu vorbe, ci numai sim|i cu inima 
§i la fa^ia locului! . .  Munte cu numele de Golgotha, pre
cum a pretins unii, nu se afla in Ierusalim.

Εΰ apoi a treea (Ji de la sosirea mea in S-ta Ce
tate §i de la Inchinaciunea mea la St. Morment §i la 
S-ta Golgotha, in tr’o ^i de Duminica, la  21, ale lu i Iu
lie trecut, am servit 0 st. leturghie chiar pe St. Mor
ment al Domnului. Iar in 22 fiind serbatorea M ariei 
Magdalina am servit’o sus pe acesta infrico§ata Gol
gotha impreuna cu Patriarhul §i cu alfi Arhierei. Pe 
care leturghie rog se 0 primesca Domnul DumneijleD, 
ca pe jertfele lui Abel, ale lui Noe, a lui Avram §i 
a altor Patriarhi. Amin.

E§ind din Biserica am scris urmatorele ve rsu ii de 
Mulfemire, pe care cre$endu-le ca nu’fi vor displace, 
cel puQin in totul, va citez aici cum urmeza:

ΚΑΦΦΕΝΕΙΟΝ
su διαθετειμενον καί καλώς περιποιημίνον 

ήνοίχθη κατ’ αύτάς έν τή δδω Beylik ύπό 
’ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΤ ΒΡΑΖΙΙ 

έντεΰθεν τής Γεφύρας.



Συγχαίρομεν τήν Δ-νην Μαρίαν Δ. Γχίχα καί 
διά τόν Β'. Τόμον. Heures de Loisir 8ν θεωροΰμεν 
ώς ανθοδέσμην εύώδη αισθημάτων θελκτικών 
ατινα εδρεψε δαψιλώς έκ τοΰ άνθοΰντος τών 
δνείρων τήί νεότητος λειμώνος καί Ιν τής μυ- 
χίοις τής εδαισθήτου καί αγνής καρδίας πτυχαΐς.

‘Ο Β'. ουτος Τόμος άφιέρωται ποιητικώς τή 
Δώρα ο'Ιστρία. Τδ πρώτον έπικόν άνθος έπι- 
γράφεται « Τό παρελθόν» (Le Passe) Δυο φιλα1 
άναμιμνήσκονταί τών ήδέων ωρών, τών ευαρέστων 
τής τρυφερας νεότητος δραμάτων, έρωτώμεναι: 
•Songes-tu maintenant a ce pass6 lointain,
„Qui se dresse a mes yeux comme une ombre bien chere? 
•Nous causious dans les bois, nous tenant par-la-main 
•Et buvions a  longs traits la  vie et la  lumiere.

Είτα, μετά πλείονας στροφάς έρωτικής καρ
δίας καί φαντασιώδους νεανικότητος, ή μία τούτων 
αναφωνεί:
«Un jour je  vis ton front plus p ile  que le mien,
«Et comme un passereau que menace l ’orage,
«Tu vins, toute troublee, appuyer sur mon sein 
«Ta joue en me disant: «Donnes-moi du courage!»

Τελευτά: δέ δ ιά  τ ώ ν  έ φ εξή ς  π ικ ρ ώ ν  έ π ώ ν  : 
•Qu’il ne reste plus rien de mes reves chfiris 1 
•Ils empoisonnent trop ma cruelle existence 
«Je veux dorinavant, debout sur leurs d6bris,
«Qu’ils gardent sous mes pieds un eternel silence 
•Mais toi, ma tendre amie, oh ! dis, repete encor 
•Que ta vie est charmante et telle qu’on la r6ve, 
•Et puis je  m’iteindrai, sans envier ton sort, 
«Comme le chant plaintif d’un eiseau sur la  greve.»

‘Ωσαύτως τδ έπος « ‘// Άνάμνησις» άφ’ ου 
άποσπώμεν :
•Adieu, doux reve, adieu, tu t’enfuis sans retour 
•Je t’aimerai toujours, premier songe d’amour,
•Dont la  presence aimee est si pleine de charmes 
•Changeait en volupt6 mes soupirs et mes larmes, 
•Mon regard, las d’errer dans un monde inconnu.»

«Συνιστώμεν ωσαύτως τά έπη» La Tristesse 
—Souvenir d’Ete —Roses fle tr ies  — Τδ λείριον· 
C’en est fa i t , δ mon D iem ,

Πλήν τί πρώτον καί τί ύστατον άνθος Ικ τών 
έπών δρέψωμεν ; ’Ιδού ωραία στροφή τοΰ «Loin 
de toi» :
«Je  pense it toi le jour, quand le bras de l ’aurore 
«Le soleil d£gag6 se montre & l’horizon,
•Et lorsque vient la  nuit, a  toi je  pense
«Et je  m’endors, re ra ise , en prononQant ton n om ...

‘Ωσαύτως λίαν ευφάνταστος καίευχρΒς ζωηρότης 
απαντάται έν τή πρώτη στοφή τοΰ «Son Nom»'. 
•Son beau nom, je le dis a l ’6toile qui brille,
•Au rossignol, qui chante au declin d’ un beau jour 
•Et je le dis encore tont bas, avec amour 
«Α l ’eau de la fontaine, a l ’eclair qui scintille....

Τέλος «L’Orphclin» «La Violette» είσιν έν- 
τυπώσεις καί εύαισθησίαι ποιητικαί ήβώσης καί 
λογάδος τών Μουσών καρδίας,

« ‘Ο Γ'. Τόμος τιτλοφορείται «Notivelles».
Paschides

Άναγίνώαχομεν εΐς την σπουόαίαν Έφημε 
ρ ίδ α  της  Α ίγυπτου « Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Ν Ε Α ”

Η ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ

«Προχθές Κυριακήν, δ ‘Ιεροδιδάσκαλος τής ή- 
μετέρας Κοινότητος, Γρ. Γώγος, ’Αρχιμανδρίτης, 
εί; τήν ίεράν έκκλησίαν τοΰ Εύαγγελισμοΰ, πλήρη 
ουσαν ευσεβών ακροατών, άφοΰ έξήγησε πρώτον 
μετά τής συνήθους αύτφ εύγλωττίας τήν άληθώς 
θείαν θαυμαστήν παραβολικήν άπάντησιν τοΰ Σω 
τήρος ήμών πρδς τδν Νομικδν τής ‘Ιερουσαλήμ, 
πειράζοντα τδν Χριστδν καί έρωτήσαντα «Διδά
σκαλε, τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;» 
άφοΰ ακολούθως κατέδειξεν άπό τε τοΰ δρθοΰ 
λόγου καί τής ιστορίας τής άνδρωπότητος τήν 
μωρίαν καί τήν αθλιότητα τών άρνουμένων τήν 
μετά θάνατον αιώνιον ζωήν, καί διά τοΰτο φρο- 
νούτων, δτι πρόγονοι αυιών είσιν οί πίθηκες καί 
οί ουραγκοτάγκοι, έπελήφθη τοΰ περί έλεημοσύ- 
νης θέματος, φθάσας είς τήν ευαγγελικήν ρήσιν 
«τις ουν τούτων τών τριών πλησίον δοκεΐ σοι 
γεγονέναι τοΰ έμπεσόντος είς τους λτβστάί; δ δέ 
εΤιτεν «ό ποΛ^σας τδ έλεος μετ’ αυτοΰ-» εΐπεν ουν 
αύτφ ό Ίησοΰς, «πορεύου καί συ ποίει δμοίως.» 
Καί ουτω περιώρισε τελευταΐον τδν λόγον άπο- 
δεικνύων τήν κατεπείγουσαν ανάγκην συστάσεως 
καί έν τή ήμετερ^ πόλει ‘Ελληνικής ΦιλοπτώχΒ 
’Αδελφότητος.

Ή ‘Ελληνική καί ’Ορθόδοξος Κοινότης τών 
Άλεξανδρέων, είπε πρδς τοΐς άλλοις δ ρήτωρ τής 
’Εκκλησίας, άφοΰ τοσαΰτα χριστιανικά καί κλει
νά εργα διεπράξατο, καί τελευταΐον μάλιστα διά 
τής εύγενοΰς προνοίας καί της γενναίας χρημα
τ ική ς  ουνεισφοράς τών τε άξιοσεβάστων αυτής

Συντάκτης ύι

Ιπιτρόπων καί ευπόρων καί έντιμοτάτων αύτής 
Μελών, μόλις κατά τήν έναρξιν τών συνδρομώ ν 
άπήρτισεν ίκανόν χρηματικόν κεφάλαιον πρδς α- 
νέγερσιν εδρυτέρου τοΰ νΰν δπάρχοντος ‘Ελληνι- 
κοΰ ήμών νοσοκομείου, τοιαύτη φιλότιμος καί 
φιλόκαλος άλλά καί πλουσία Κοινότης μετά προ
θυμίας καί ζήλου θά έκτελέση καί τήν εδαγγε- 
λικήν έντολήν τής Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος, ήν 
ή μήτηρ ’Εκκλησία προβάλλει είς τά άγαπητά 
της τέκνα διά τοδ πατρδς ήμών καί ΠατριάρχΒ 
Αλεξάνδρειάς, δστις έσται ό πρόεδρος καί πρώτος 
εδεργέτης τής Α’δελφότητος ταύτης. Μετά ταΰτα, 
δ ίεροκήρυξ έν δνόματι τοΰ φιλανΟρώπου Θεοΰ 
καί τών δεινοπαθούντων ένταΰθα δμογενών έπε- 
καλέσθη τήν συνδρομήν καί άντίληψιν τών εδγε- 
νών καί φιλοχρίστων Κυριών τής ήμετέρας Κοι 
νότητος, δπως ώς μέλη καί ώς σύμβουλοι τής 
Φιλοπτώχου ήμών ’Αδελφότητος άποδείξωσι καί 
έν τή περιστάσει ταύτίβ τά χριστιανικά καί φι- 
λογενή αδτών αίσθήματα, έ'χουααι μάλιστα ώραΐον 
καί έπαινετδν παράδειγμα πρδς τοΰτο, τάς εύγε- 
νεΐς ‘Ελληνίδας τής Κωνσταντινουπόλεως, τών 
’Αθηνών, τής Σμύρνης καί πολλών άλλων ‘Ελ
ληνικών πόλεων. Διά τών φιλοπτώχων ’Αδελφοτή
των, πολλά δρφανά καί χήραι δυστυχείς, πολλοί 
άναξιοπαθοΰντες οίκογενειάρχαι ίνεκεν άσθενειας 
ή άλλης άνθρωπίνης ά&λιότητος, ειδον τά καλά 
Ιργα τών καλών τούτων χριστιανών γυναικών, καί 
ώς άγγέλους τής άγάπης καί τής εδσπλαγχνίας 
τοΰ θεοΰ ταύτας έκλαμβάνοντες, έδόξασαν καί δο- 
ξάζουσι τδν πατέρα ήμών τδν έν τοΐς Οδρανοΐς.

‘Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς 
Σωφρόνιος, καί)δ πρόεδρος τής έν τή ήμετέρα: 
πόλει ‘Ελλ. Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος διορίζει 
κατ’ αδτάς τδ διοικητικόν Συμβούλιον τής άδελ- 
φότητος, άπαρτιζόμενον έκ Κυρίων καί Κυριών 
κατά τδ πλεΐστον μέρος- έντδς δλίγου δημοσιεύε
ται δ Κανονισμός τής ’Αδελφότητος, καί άμέσως 
άρχεται ή έγγραφή τής έτησίου συνδρομής τών 
ένταΰθα φιλανθρώπων δμογενών είς τδ Μητρφον 
τής Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος.

Οί ομογενείς μετά πλείστης χαράς καί εδχα- 
ριστήσεως πρός τήν ’Εκκλησίαν τοΰ Χρίστου ή- 
κουσαν τήν μητρικήν ταύτην πρότασίν της καί 
^αράκλησιν- καί οδ μόνον διά τδν πρδς αδτήν 
δφειλόμενον σεβασμόν, άλλά καί διά τήν εδγενή 
καί χριστιανικήν αδτών προαίρεσιν,έκαστος, τό 
κατά δύναμίν, θά συνδράμη άναντφρήτως τό εδαγ- 
γελικδν καί άγιον τοΰτο Ιργον.

Μετά δέ τή ν  άπόλυσιν τής θείας λειτουργίας 
έν τή αδτή ’Εκκλησία δ αδτός ‘Ιεροδιδάσκαλος, 
εχων περί έαυτδν 300 μαθητάς καί 200 περίππ 
μαθήτριας τών έκπαιδευτικών καταστημάτων τής 
Κοινότητος, έξήγησεν είς αδτο'ύς μετά τής άπαι- 
τουμένης σαφήνειας καί άπλότη:ος, τήν περικο
πήν τοΰ ’Απόστολου τής ήμέρας- δ Παναγιώτα
τος Πατριάρχης παρέμεινε μέχρι τέλους τοΰ κυ- 
ριακοΰ μαθήματος, καί ηδλόγησεν ώς καλός ποι- 
μήν καί πατήρ καί τά μικρά καί άθώα ταΰτα 
τέκνα του, τά άρνία τοΰ Χριστοΰ, άτινα έν τή 
χριστιανική διδασκαλία καί ηθική, έκ τρυφερας 
ηλικίας παιδευόμενα, βεβαίως θά γίνωσιν εύσε- 
βέστεροι ήμών χριστιανοί καί άγαθώτεροι πολΐται.

-------—— —— ««wjrf.TS3ss.rassg»-*— ■'» -·-—■·  —

Αογίδριον έχφωνη&έν έν τη Σχολή 
Καλαφο.τίου τώ  1870. υπό θ. Α. Π.

Χαίρει ή καρδία τοΰ περιέργου δδοιπόρου, δ- 
πότε εισέρχεται είς περίβολον Μουσών, δπου παΐ- 
δες Χριστιανών δέν δκνοΰσι πορευόμενοι πρός 
τους χρήσιμόν τι επαγγελλομένους διδάσχειν, δ
που νεολαία άθώα δηλονότι τρέχει νά ποτιοθή 
τά νάματα τά ζωήρρυτα τής παιδείας. Ιίολλφ 
μάλλον δμως χαίρουσιν οί Βρυταί, εδεργέται καί 
συντηρηταί τοδ κοινωφελούς τούτου τεμένους, δταν 
βλέπωσιν δτι οί κόποι καί ίδρώτές των δέν άπέ- 
βησαν είς μάτην, καί δτι τδ Δένδρον τής σίφιας 
τό πολύκλωνον καί πολύφυλλον, παράγει καρπός 
άειθαλεΐς, εδόσμους καί άνθηρούς.

Φέρε λοιίτδν ίδωμεν, άν σεις τό στήριγμα καί 
ή προσδοκία τών γονέων καί οίκογενειών, οί δ- 
ποΐοι κάθησθε υπό τήν σκιάν τούτου τοΰ δένδρο 
καί δσφραίνεσθε τά μυροβόλα άνθη του αναπνέετε 
τήν γλυκεΐαν αύραν τών Μουσών, οσαι άπό τά 
σπήλαια τοΰ κυματοσιγάλου Τστρου φεγγοβολοΰσι 
C0 νεοσύστατον Καλαφάτιον.

Α.' ίδού πρώτος μαθητής πλησιάζει άπαγγέλ- 
λων τεμάχια "Ελληνος συγγραφέως. Ίδοΰ καί δεύ
τερος άναγινώσκει περίοδον Γάλλου καί Γερμανοΰ 
ποιητοΰ. Ίδοΰ καί τρίτος άποστηθίζει ρουμανικάς 
φράσεις έθνικοΰ συγγραφέως.

Ευγε, παΐδες ‘Ελλήνων, ‘Ρουμάνων, Σέρβων, 
Βουλγάρων κλάδοι 1 Σεΐς έχετε στεφάνους έπί 
τών μετώπων σας άμαράντους. Προσέξατε δμως 
μή τυχόν καί τους μαράνετε ! ’Ανοίγετε πάντοτε 
τά ώτά σας είς τά παραγγέλματα τής ίεράς τοΰ 
Χριστοΰ ήμών Πίστεως! Προσέχετε είς τά ά- 
ποφθέγματα τών ‘Ελλήνων Φιλοσοφων έκείνων 
τών άθανάτων. Προσπαθείτε νά μιμηθήτε τάς 
>υνος θ .  Α. Πασχίδης.

πράξεις καί τά κατορθώματα τών ένδοξων σας 
προγόνων.

Παραγγελίας καί νουθεσίας τής διαγωγής σας 
είς τό στάδιον τής ζωής σάς διδάσκουν οί ζη- 
λωταί τοΰ καλοΰ, οί ένθουσιασταί τών καλών 
έργων, οί φιλοπάτριδες καί φιλευσεβεϊς πρός τά 
πατρφα Διδάσκαλοι. Νάματα ήθικής καί διανοητι
κής προόδου σάς παρέχουσιν άφθόνως αί δρο- 
σόρρυτοι καί άνεξάντλητοι βρύσεις τών σοφών 
‘Ελλήνων. Κανόνα καί τάξιν τών διαβημάτων 
σας παρέχουσιν ή ’Εκκλησία, είς ήν πρέπει τακτι- 
κώς νά όπάγητε καί εδλαβώς νά άκουητε τήν 
ίεράν άκολουίΚαν χωρίς δμιλιών- κατά δεύτερον 
δέ λόγον καί τό Σχολεΐον, είς τό δποΐον πρέπει 
νά έπαναλαμβάνητε τά μαθήματά σας χωρίς ά- 
ταξιών καί θορύβου, άγαπώμϊνοι δ εΐς τόν άλ
λον ώς αδελφοί.

Ναι! εΐσθε άδελφοί, διότι δλοι ειμεθα απόγονοι 
τοΰ Άδάμ καί τής Ευας, τών πρωτοπλάστων- δλοι 
είμεθα εκγονοι τών υίών τοΰ Νώε, Σήμ, Χάμ 
καί Ίάφεθ, κατά τήν ‘Ιεράν Γραφήν καί κατά 
τους σημερινούς σοφούς ιστοριογράφους τής ΙΙα- 
ναγκοσμίου ιστορίας. Δέν πρέπει νά ύπάρχη 
διάκρισίζ μεταξύ "Ελληνος καί ’Ιουδαίου, Σέρβου 
καί ‘Ρουμουνου, Βουλγάρου καί θριγκός. Οί 
πάντες Ιν ειμεθα, κατά Παΰλον τόν Διδάσκαλον 
τών ’Εθνών.

Ήξεύρετε ποΰ πρέπει νά διακρινώμεθα; είς τά 
μαδήματα, ποΐος πρέπει νά όπερτερήση τόν άλ
λον διά τής μελέτης καί τής φρονήσεως, διά 
τής εδταξίας καί εδπειθείας είς τούς γονείς μας, 
διά τοΰ σεβασμού είς τούς μϊγαλειτέρους μας. 
Είναι δμω; άναγκαΐον ν’ άγαπάτε κατά χρέος  ̂
είναι εργον εδγνωμόνων τέκνων τής ’Ανατολής 
νά σέβησθε καί έκτιμάτε τήν ‘Ελλάδα, διότ[ 
αδτή μάς έφώτισε διά τών γραμμάτων, αδτή μας 
έστήριξεν διά τών νοητικών καί μεγαλουργών 
πράξεών της. Τό ομολογεί ή Γαλλία, ή ’Αγγλία, 
ή Γερμανία, τί λέγω; καί αδτή ή ’Αμερική.

‘Η ‘Ελλάς διά τής θείας αδτής γλώσσης ά- 
πήλλαξε τήν ’Ανατολήν καί Δύσιν άπό τής κτη
νώδους βαρβαρότητος τών ’Αφρικανικών δρ'δών 
διά τοΰ Κλήρου καί τής αδταπαρνήσεως τών 
τέκνων της έσωσεν έν τή κιβωτ4> τής πίστεως, 
έν τή θεοτεύκτψ Έκκλησή, τά εθνη καί τάς φυλάς 
καί δέν ϊτοΰρχιααν, δέν έσκοτίσθησαν άπό τά 
δόγματα τοΰ Κορανίου, άπό τόν μεσαιωνικόν 
Δεσποτισμόν καί τόν φανατικόν τής Ιεράς ’Εξε- 
τάσεως (Inqu isifia ) καί τοΰ Λοϋόλα άντιχρι- 
στιανισμόν.

Πλήν δ καιρός δέν μ’ έπιτρέπει νά έξακο- 
λουθήσω τήν άπαρίθμησιν τών εδεργετημάτων 
οσα ή θεία Ελλάς, ένστερνισθεΐσα τήν άμώμητον 
είς τόν Θεάνθρωπον πίστιν, επραξεν ύπέρ δλης 
τής άνθρωπότητος. Είς τήν ’Ασίαν, είς τήν Λι
βύην, είς τήν Συρίαν, είς τήν ‘Ρωμυλίαν, Ταυρίδα, 
Δακίαν, είς δλας σχεδόν τάς άκτάς τής γής 
άπαντά τις ίχνη τοΰ ‘Ελληνισμοΰ, δςτις δέν είναι 
ή πολιτισμός εδαγγελικός, δι’ ου δοξάζεται δ 
Κύρως ήμών και Θεός ’Ιησοΰς καί τιμώνται οί 
μάρτυρες τής Πίστεως, οί μάρτυρες τής έλευθε
ρίας, οί μάρτυρες τής αρετής, ή τριστέλεχος 
αυτη κυπάρισσος, ής τά άειδαλή κλωνάρια εδ- 
σκιάζουσι τήν δφήλιον καί έμυροβόλησαν τά Ιθνη 
πάντα.

Πλήν τί πολυλογώ, άφοΰ καί ώ δ ί  τήν Ιγερσιν 
Ναοΰ καί ΐδρυσιν Σχολείου πάλιν είς "Ελληνα 
δφείλομεν, τόν Κ. Χατζή Παναγιώτην θεοδώρου, 
τό άγλαόν τοΰτο τών Άγράφων τέκνον, βοηθου- 
μενον ύπό τής έκλεκτής χορείας τών ’Εφόρων 
καί τοΰ πράκτορος καί δημοσίου Ίατροΰ συν τοΐς 
λοιποΐς πολίταις, ύφ’ ών άπαρτίζεταί ή ‘Ελλη
νική ένταΰθα Κοινότης ;

’Αναφωνοΰντες δθεν δλοι τό «Ζητω η Ι·'Λλάς\» 
«Ζήτωσαν τά εδεργετικά πανταχοΰ γής τέκνα 
αύτής !» έπισφραγίζω τόν λόγον διά τοΰ προφη- 
τανακτικοΰ πρός τούς παΐδας λογίου. «Δράξασθε 
παιδείας μήποτε δργισθή δ Κύριος, καί άπολεΐσθε 
έξ δδοΰ δικαίας.»

Η ΣΤΗΛΗ TOT ΤΡΑΙΑΝΟΤ Άρ. 8.
Περιέχει.

1 ‘Ο Τσεπέσης (δ ήγεμών,) καί ή Δρΰς: ’Ε
πικόν. Υ . Alexandri.

2 Νέα Λύσις τοΰ ’Ορθογραφικού προβλήματος. 
G. C. Fro 11ο.

3 ’Εξωτικά δημοτικά ’Αλεξανδρή. Em. Cre- 
^ulescu.

4 Περίληψις τών τριών περί Φιλολογίας μα
θημάτων Β. P. Hasdeu.

5 Διάβασις τής ’Αφροδίτης έπί τοΰ ‘Ηλιακοΰ 
Δίσκου. St. Mihailescu.

6 Στατιστική Ίατρο-στρατιωτική τοΰ Νομοΰ 
Πραχόβης. Ζ. Petrescu.

7. Δύο άνέκδοια χειρόγραφα τής στρατιωτικής 
ιστορίας. Β. P. Hasdefl.

‘Οδός ’Ακαδημίας No. 24. Τυπογραφεΐον Κ. Ν.

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α .

’Ορφανός τις ές ‘Ελλάδος ζ ψ ε ΐ τδν θβΤ<5ν 
του «Κωνσταντίνον Γερασιμόπουλον Καρπε- 
νησιώτην”, οΰτινος ή διαμονή έστιν δγνωστος.

’Εκ ‘Ρουχτσουκίου φίλος έλθών έκοινο- 
ποίησεν ήαΤν τά έ ςή ς :

‘0  Πασας, περίφημος γαλλιστής, ίσο- 
νούπω κατατίθησι τον θεμέλιον λίθον τοΰ 
Διδακτηρίου τών Όιθωμανίδων.

‘Ο κ. Σαρδέλλης Ιχει δγιώς προσπαθών 
Τνα διαδοΓ τον Ιλληνισμόν, καί τοι κατη- 
γορήθη ώς βωσσίζων έν τω~ «M essa ger  
d'O ri nt«,  ένώ κυρίως δέν έγένετο ή έ- 
πίσκεψις καί άντεπίσκεψις τούτου καί τοϋ Γ. 
ΙΙρο-ένου ‘Ρώσσου Κ. Machinine, 5ςτις 
[πποτικώτατα προσεφέρθη συν τω Ιλληνι 
διερμηνεΐ κ. I. Καρβουνίδη, παρ’ ω φιλο
ξενείται 6 ή μ. συνάδελφος.

Άναγινώσκομεν είς τδν · Τηλέγραφον» 
άρ. 798. ύπδ τόν τίτλον «Χ ρεω χοπ ία ι»

«Οΰτε Συμβιβασζ-fjpiov οΰτε 'Ένωτήρίον 
έγΙνετο είσέτι έν τψ~ Ζητήματι τοΰ Γ. 
Βλαστού, καί τοι δυο, τρία ΣυνδικεΓα διεδε- 
ξαντο ώίλληλα καί τοσαΰτα ποσά είς μα'την 
καί άδίκως έδαπανήθησαν πρδς διασκέδασιν 
τών δικαστών χομισσαρίων.

Διατί μία τοιαύτη βραδύτης; μήπως οί 
κ. Συνδικοι καί τής θεμιδος δπαδοί λησμο- 
νοΰσιν δτι τοσοΰτοι πιστωτα'ι έπτώχυναν έξ 
α ίτίας τών τοιούτων άναβολών; Ουτω πως 
πρέπει νά διαχυβεύωσι τά συμφέροντα ή
μών; Άπαιτοΰμεν τήν λύσιν τής προβλη
ματικής ταύτης χρεωκοπίας- άλλως θέλομεν 
κτυπήσει άφειδώς τούς αίτίους τοΰ έμποδίου 
μιάς άμεσου λύσεως.

Έ πειτα δ κ. Βλαστδς δέν δύναται Τνα 
ή χρεωκόπος, άφοϋ τό Ενεργητιχόν έστι 
3 ,889 ,708 φρ. τό δέ πα&ητιχόν άναβαίνει 
είς 2 ,104 ,470. Τοΰτ’ αυτό τό Έφετεΐον 
ώμολόγησε, νομίζω, δτι ή Κα χήρα Μύρωνος 
Βλαστού δέν δικαιοΰται Τν’ άπαιτήση πλεΓον 
τοΰ κατατε&έντος κεφαλαίου κτλ.

"Ας ένωθώσιν δθεν δλοι οί πιστωταί καί 
δίς σκεφθώσιν ώρίμ,ως διά τήν τοιαύτην 
φάσιν τη’ς ύποδέσεως διά νά τελείωση ά
πας, έπειδή «τό μαχαίρ ιον έμβηχεν ς' τό 
χόχχαλον«. Πολλοί πιστωταί μ’ έπεφόρτισαν 
προφορικώς Τνα προσδιορισδη ήμερα τις 
πρός συζήτησιν. Ά ς  κοπιάση λοιπόν οίος- 
δήποτε πιστωτής ευαρεστείται είς τήν ’Εμ
πορικήν τοΰ Καρακάση Λέσχην τη 6η 
Δεκεμβρίου 1874/ 1Εορτή τοΰ ‘Αγίου Νι- 
χολάου, dia τά περαιτέρω.

δι’ Ά&. Νιχολάου, Πασχίδης.

ΤΗΑΕΓΡΑΜΜΑΤΑ.
— ‘Ο δπλαρχηγώς Lozano έ ιο υ -  

φεχοβολίσΒη είς A lbaceta  δι έγκλη- 
ματα διε&νή.

— ’Εν Α ισαβώ νι έω ρτάσθη  ή ά- 
πελευ& έρωσις τή ς Πορτογαλλίας διά 
Δ οξολογ ίας  χαί φω τοχυσ ία ς .

— ‘Η Βουλή τώ ν  ’Α θ η νώ ν  προεδρευο- 
μένη υπό χοΰ χ. Ζάρχου έχελείω σε χάς 
διαλογάς. Τά Λαυριωχικά είς δψω σ ιν.

— ‘Η προσωρινή κυβέρνησ ις χής 
’Ισπανίας διαχελεΐ έν  ψυχρόχηχι μεχά 
χής Αυσχρο-Γερμανίας(?)

— Έ ν Κρήχτ[] ή έ λ ε φ α ν χ ί α σ ι ς  
δ ιαχελεΐ είς υφ εσ ιν .

— Έ ν Ιίαλα ισχίνη of ν Αραβες δρ- 
θόδοξοι δίαχελοΰσιν άσυνδιάλλακχοι.

—· Τό Ν. Σερβικον 6πουργεΐον π α 
ρουσιάσει χ-() Σ κ ο υ π  χ σ ( ν α έν διασχή- 
μαχι 4 0 9 η  μερω σχέδια περ ι έ- 
λ ε υ θ  ε ρ ο χ υ π  ί α ς ,  π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν  
δ ι κ α ι ω μ ά χ ω ν  καί  δ η μ ο χ ι κ ή ς  
α υ χ ο ν ο μ ί α ς. (Ζ ή χ ω  ή φ ι λ ε 
λ ε ύ θ ε ρ ο ς  Σ ε ρ β ί α  1).

—  Μεχαςύ ’Α μερικής καί Ισ π α ν ία ς  
ψυχρόχης ενεκα χής νήσου Κούβας.

— Μεγίσχη εκπχω σ ις  χώ ν δημ η- 
χριακών είς Ευρα>πην, έκχός χής Ά -  
ναχολής(?).

—  Β ι έ ν ν η .  Τά τραπεζικά 997. Τό 
δουκάτον 5, 25. Τό είκοσάφραγκον 8 ,2 9 '/ , 
Αί Lose 109, 40. Τά άργυρα 105, 80.

‘Ραδουλέσκου.


