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Rug&mu pre Onor. Direcjiune Generali a 
Tel. ;i Post, s<5 bine-voiasci a ordona regu- 
lata distribuire a ^iaruluT nostru, pentru que 
multe reclame s’au ivit chiar da. la Abonafi 
que? mal Insemnaji, qua D. Xanthos, P. Sor 
doni, Giuvaras etc.

υποδοχήν ελαβε το διάταγμα τής δια-; ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΑ μαχόμενοι υπέρ τής έλευθερίας τοϋ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΑΕΛΤΙΟΝ.
*Η Άγγλιχή πολιτική εν ’Ανατολή 

κάπως δψοϊ κεφαλήν, χαι διά τοΰτο 
πλεΐστα περί τε Τουρκίας διαδίδονται 
χαί περί τοΰ υπουργείου Καταρτζ^ θρυλ- 
λοΰνται. Α ληθές δτι ό πράκτωρ τής 
‘Ρουμανίας Γχίχας ζωηράν συνέντευ- 
ςΐν περί τής πολιτικής τοϋ τόπου εσχε 
μετά τοΰ ύπουργοΰ τών εξωτερικών 
τής Πύλης* ά/ηθές δτι το υπουργεϊον 
προχθές ύπέστη ήτταν εις τό περί τής 
εγγείου προσόδου (rente) ζήτημα· ούχ 
ήττον δμο>ς ή ώρα τής πτώσεως τούτου 
δέν έσήμανεν έτι, μεθ’δσα καί άν δια- 
θρυλλώνται περί τής τοΰ Κ. Βρατιάνου 
εις τό Παλάτιον προσκλήσεως.

‘Η αυτοκτονία πολλούς άνδρας ά
νανδρους εις νΑδην προΐαψεν Ό Κιυστ. 
Γκίκας Άρειοπαγίτης ώδε, ό Βουλευ
τής Φρουμουσιάνος εν Μολδαυΐα καί 
άλλοι πολλοί ηύτοκτόνησαν.
(Λ «Γιο snicirin

avant le combat.» « ;0  αύτόχειρ ειν 
εΐς άνανδρος αύτομολών προ τής μάχης»

«Le suicide est une inort factice 
et honteuse» «‘Η αυτοκτονία είναι 
θάνατος κίβδηλος καί άτιμος» λέγει ό 
‘Ρουσσώ. ‘Ο 'ίδιος Voltaire λέγει «II 
n’y avait memo ties places dans les 
enfers pour les suicides» Ούτε εις 
τον Ά δ η ν  δέν ύφίσταται τόπος διά 
τούς αύτοκτόνους. » Ιδού που καταντά 
η άϋεΐα χαι ό υλισμός το εύγενές πλά
σμα τοΰ Ούρανοΰ.

Τοΰ Κ. Κομμουνδούρου τό ΙΙρό- 
γραμμα θάττον ή βράδιΟν εμβαίνει 
εις εφαρμογήν, κατά την γνώμην των 
σποΰδαίιον τής Εύρώπης δημοσιογρά
φων. ‘Η Βουλή τ^ς Ελλάδος συγκα- 
λεΐται τον Αύγουστον* κακήν εποχήν 
έςελέςατο ό Κ. Βούλγαρης, καί κακήν

σίς τήν καταγωγήν, εύπαίδευτος, ώ - ^ * 1' 
/ V 5 / ί\ Μ  ̂ί I iV α *1 n> * * f % γεννήσεώς των τους τοττους, γνωρίζοντεςΑυστρο-υυγγαρία διχογνωμία rspt ; , 4 I I

λυκι είσέτι τής ζωής του Sv-α, ό Κ. Χ’ '' ™  H<ax̂ xm
‘Ραγκαβής εύρε τά εκνομα-παρατράγφδα 
τής Βραΐλας καί τής Ό λτενίτσης τά 
πρώτο — μαΐσια. Ίδωμεν τ ί διατρέςει 
είς τάς ανακρίσεις, τότε άποφανθώμεν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΛΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
‘Ο ΙΙρίγκίψ Μιλάνος είσήλθε χθες έν 

θριάμβιμ καί παρατάξει* πλείστοι Έλ
ληνες καί Ίσραηλΐται χαιρετώσι τήν Α. 
‘Τψ. διά τοΰ ν Δεχεβάλοι>“ κυανολεύκου.

— Καθά άδεται ό δήμαρχός Β. 
Βλαδοϊάννος παρητήθη, άναπληροΐ δ’αυ
τόν ό άςιότιμος Ν. Ταταράνος, οςτις 
διεκρίθη εις πλείστας περιστάσεις καί 
εις πλεΐστα διοικητικά καί βουλευτικά 
αξιώματα

γϊίων τής ΙΙέατης·.

ΊΙ Στενή ‘Οροθεσία της ιΚλλάόας.

3 Ιανθάνομεν ζτι επεόόθη αναφορά τις 
εΐς τά ’Ανακτοβούλια τής Ευρώπης, φέρουσα 
υπογραφήν ’Αγραφιωτών, Σουλιωτών, Χει- 
μαρρίωτών v.rtl Νησιωτών, οΐτινες Ιςαιτοϋνται 
ι ψ Λ Ινωσίν των μετά τής Έ/Αάδος, διότι 
τών στενών ορίων Ινεκα, λεγουαιν ουτοι, ου
δέποτε έφησύχααεν, άλλ’ρυτε εφησυχάσει η 
χρηστή ‘Ελλάς.

‘Η αναφορά αυτη επερείδεται επί γεγονό
των ιστορικών, καθά τις διεβεβαίωσέ μας, οΓα. 

« 'ή  γερουσία (!) θεωρεί τήν £κτασιν χών
-  Λέγεται δτι, ό ΓΙοίγκιψ Δ. Γχίζα? MUdLxr.c Μ ύ * ΗΛ-~·*&— j—  r[  ̂ . 1 —r ‘ φυ-; νω μ Γ ^ ν^ Κ τη ν  Πραγματικήν υπαρςιν

νρότητι πρός τό ένεστός ‘ϊπουργεΐον, ‘Ελληνικής άνεςαρτησίας, το'σον σηααντχροτητι προς 
καί διά τοΰτο έπήλθε καί ισχυρά άν- 
τίορασις.

A? τιμαί τών σιτηρών ύψοΰνται

τη ; 
τικώς

άναγκαίαν ε ί; τήν έκτέλεσιν τών γενναίων 
καί υψηλών σκοπών τών προστατών τής 
Ελλάδος ‘Ηγίμόνων, ώστε δέν δΰναται νά

καθ’ έκαστη ν , καίτοι ό καιρός το^ιατρέςη χωρίς τάς ακολούθους παρα-
χερός προμηνύει άφθονίαν.
Σίτοι Α.' ΓΙοιότ. Βρλ. 1 12-122, Άρ. 83-88

• · » Ιρβ. 99-115, » 80-81
» . · Καλφ. 1 0 1 - 1 0 2 , » 81-82
» » » Μ«γΗρ. 120 μ

— Εις Γαλάζιον 2 4  πλοία διά φόρ 
τωσιν, εις δέ Γεώργεβον 15 .

Εις τά μέρη τής Ανατολής Λι
μός μέγας* ό ίδιος Μ. Βεζύρης ήνέ<|)ςε 
καταλόγους συνδρομών. Οί καλοί h  
ραηλίται έσπευσαν καί ές Εύρώπης 
καί ές Αμερικής είς συνδρομήν τών 
τασχόντων ομοεθνών των ώς και οι 

‘Ελληνες.
 —«»8̂ €©δ€ΚΒ

Ε 1 1 Ι Φ Υ Λ Α Ι 3
Έφεοπζρΐζ περ\ Αίγυπτον χαι τοϋ Σουεζιχοο 

* Λεφψ9ρου.
(άπαγγελ&εΐσα έν τώ Ά&ψαίω ρωμουνισύ). 

(όπο Θωαα A. llaoyioou).

(Κεφ. Α-ον (’Ίδί Αρ. ο).
ΑίγθΓΤθί, Aegyptus. Δύο έτυμολογώί ευρίσκω 

προβφορωτέρας τ«<> ένόμα-t τήί χωράς τούτης 
τήν μεν έκ τοΰ επιρρήματος α ιζζά ϊ (ώς παϊς= 
παϊς, δίφθογγος ευριοκομένη χωριατώς καί επί 
τής £') διφί)όγγου=έυ) πάντοτε, και γύπτος, gyp 
tus γύψος, ως τής γη> οΰσηί τιτανώόους ή καί 
άσβίβτώδους· τήν δε εκ τοΰ αυτοΰ επιρρήματος 
α ϊ ναι τοΰ ρήματος γόπτω, χύπτω, ώς τοΰ λαοΰ 
αύτής αείποτε χύψαντος τον αύχένα ύπο τόν ζο- 
γλν χολ τήν μάστιγά τών δυναστών. ΕΓ; Ιτερος 
αρχαίος συγγραφείς ένομα'ςει ταύτην ,.',ικοπτος> 

' δνομασ(α περίεργός τελίαν, ταύτοχρύνως δε καί 
σπουδαία· σπουδαία μεν, έπειδή Οεμελιοΐ τήν ά- 
νωτε'ρω γνώμην δτι ή αι ελέγετο καί at διαλε- 
λομένη, περίεργος δέ άφ’ ετέρου’ έπειδή ή λέςις 
χοπτος τη αρχαία ταύτη σημασία μόνον εν τη 
τών Δακορωμούνων γλώσση ευρισκεται, οιασω- 
ζομένη έν τ^ λέςει Copt, cop tor  καί έν rrt δνο-

μασίγ τών ΊΟαγερών τής Λίγύπτου οικητόρων λέ
γω, τών Κ οπτών.

Οί Αιγύπτιοι καλοΰαιν αυτήν Χεμι έκτοΰ Έ- 
βραϊκοΰ Χάμ, θερμός. Άραβιστι os καλείται JHuST, 
ές ού καί ή πρωτεύουσα Μισιρ (Κάϊρον, παρα- 
γόμενον κατ’ εμήν γνώμην από τοΰ ρήματος χ<αω 
ουχί δε έκ τοΰ Άραβ:κοΰ ε/,-Καγψά). Έβραίστ 
δε ονομάζεται Μισράΐμ, όνομα τοΰ δευτερότοκου 
υίοΰ τοΰ Χάμ καί Τουρκιστί ελ Ηαμπίτ (μαύρη
χώρα)· ...............................   ,

Ιΐροεϊπον ανώτεροι οτι ο λαος ουτος αειποτι 
ήκυψε τον αύ/ένα αυτοΰ υπό τήν μάστιγα τών 
δυνατών. ‘Υποστηρίζω τδ Οεμα μου τοΰτο δια 
τοΰ επομένου φρικτοΰ έπους τής ιεράς 1 ραφής 
" «Ααί είπε Λ'ώε, έπιχατάρατος Χαναάν, παϊζ
οιχετκί έσται τοΐζ άοελ,ψοίζ α')τοΰ  Ευλο
γητ'ος Κύριος ό Θε 'υς τοϋ Σήμ*) χα'ι εαται Χα 
va/LV παϊς οιχέτης al/τοϋ. ΙΙλατύναι ό θεος τψ  
Ίάφεΰ**) χατοιχ^σάτω εν τοΊς ο'ίχαις τοΰ Σημ 
χαι γενη^ήτω Χαναάν παϊς αυτοϋ » Γεν. Κεθφ 
στίχ. 25—28.

Καί)'α φαίνεται, ώ άςιότιμον Ακροατήριον, ή 
πατρική αί>τη τοΰ Νώε κατάρα, κατ’ αύβάδου

*) 2»μ, ι ΐ  ον βήμα, ύήμαϊνιΐ φήμην.
**) 'biii ft) κατά ΙΙίνόαςον Ίηηηός ό ;τ«Λοί Ααΐϊνοις. 

Jupiter.

τηρησεις της.
α ). Εις τήν Στερεάν ‘Ελλάδα αί άπο- 

σπώμεναι από τό ‘Ελληνικόν κράτος Έ- 
παρχίαι,.... εκράτησαν πολλάκις τον χεί
μαρρον τών κατά της ‘Ελλάδος συρρευσάντων 
κατά γην στρατευμάτων τής Τουρκίας. Είς 
τήν θάλασσαν, ή εννέα ετη άδιακόπως αίΓ 
ματονομένη Κρήτη, ή ακαταδάμαστος Σάμος, 
αί μετά ηρωικήν άντίστασιν καταοαμασθεΓσαι 
νήσοι τών Ψαρών, τής Κάσσου, υπήρξαν τά 
θαλασσινά προπύργια κατά τών Βυζαντινών 
καί Αλεξανδρινών στόλων.

Οί άνθρωποι τών μερών αυτών μέ ποΓον 
όμμα θέλουν ίδεΐ, δτι αυτοί μέν οί προ-

β'). Εις τήν Στερεάν ‘Ελλάδα τά άπο-
φασισθέντα όρια δεν έςασφαλίζονται.... Εις 
τήν θάλασσαν, έπειοή έκτος τοΰ κράτους ή 
Κρήτη μένει, τό Αίγαιον πέλαγος άφίνεται 
έκτεθειμενον εις έχθρικάς επιδρομάς, καί πρός 
υπεράσπισίντου χρειάζεται στόλος ισχυρός...

γ ). Τά δύο τρίτα τοΰ κατά ςηράν στρα
τεύματος σύγκίΐνται σήμερον άπό τήν εκτός 
μένουσαν στερεάν ‘Ελλάδα...

Τής Κρήτης, τής Σάμου, τών Ψάρρών, τής 
Κάσσου, τής^-Χίου, τής Ικαρίας, τής Πά- 
τμου, τής Λέρου, της Κάλυμνου, τής Ά - 
στυπαΑαίας, της Καρπάθου, καί άλλων νήσων 
ή έγκατάλειψις έπιφέρουσίί Λίασκόρπισιν πολ
λών μαχίμων καί άπηλπισμένων άνθρώπω\ 
 τότε είς τό νεοσύστατοι κοά-.ος^^^

f t  (ο

ασφάλεια τοΰ εμπορίου;...
δ ). Αί άποσπώμεναι τής στερεας ‘Ελ

λάδος επαρχίαι, παραλαμβάνουσαι άπό έν- 
ναετή άγώνα κατά πολλά αύξημένον τό αύτο 
φιλοπόλεμον καί φιλελεύθερον πνεύμα, δέν 
θέλουν είσ&αι εις τάς θύρας τών δύο έπι- 
κρατειών υλαι καυστικοί περιμένουσαι τήν 
μικροτέραν περίστασιν διά νά μετανάψωσι καί 
αύθις τό πυρ τοϋ κατασβεσθέντος πολέμου;...

ε'). Έκτος τούτων τών δεινών έπακολου- 
θημάτων, τοιαύτη όροθέτησις θέλει επισύ
ρει άβρεύκτως εις τήν ‘Ελλάδα ενδεείς φυλάς 
άνθρωπον άνεστίων, άφινόντων μέ δάκρυα 
καί όδυρμούς τήν δουλωμένην γήν των. ’Α
δελφοί των οί εντός τοΰ κράτους "Ελληνες, 
συμπατριώται όρκωμένοι ένώπιον Θεοΰ καί 
ανθρώπων νά συμμερισθώσι τήν τύχων των 
θέλουν άνηλεώς τούς έγκαταλείψει νά άπο- 
θάνουν άπό τάς δεινοπαθείας, καί με τόν 
θάνατόν την ή τήν επίμοχθον ζωήν των,

υίοΰ διαιωνίζεται έκ τών άρχοιοτερων χρόνων καί 
μέχρι τής σήμερον, έπειδή έκτδς τών Βεδου- 
ίνων, τών τής ερήμου τούτων υίών, απογόνων τοΰ 
Σήμ, κατά τον Guillemia, οί Ιθαγενείς Κόπται, 
οί ΑϊΟίοπες μετά τών Φελλάχων, είσί δοΰλοι τών 
Σημιτικών καί ΤφαεΟιτικών φυλών, δηλονότι δοΰ- 
λοι τών ,Ααιανεν καί Ευρωπαίων.

‘Η μορφή τής Κυβερνήσεως ή τδ διοικητικόν 
πολίτευμα οιήρηται εις τρεϊς πρωτίστους κλά
δους, ιερατικόν, στρατιωτικόν καί ϊημοτικόν, ών 
αρχηγός ήτο βασιλεύς λεγόμενος Φαραώ (έκ τοΰ 
φρά=ήλιος κατά τήν Κοπτικήν διάλεκτον),1 ώς 
όνεώτερος Σουλτάνος τής ’Ανατολής (Sultau έκ 
τοΰ ’Αραβικού σελατάτ, ά'ρχων), καίτοι ό Φαραώ 
έκεΐνος περί πολλοΰ έποιεϊτο τήν δημοσίαν γνώ
μην τοΰ λαοΰ, οςτις πολλάκις δεν έπέτρεπεν αύ- 
τψ καί τήν συνήθη ταφήν, εάν αί κακία1, αυτοΰ 
υπερτερούν τάς άγα&οπραγίας, κρινόμεναι υπό 
ίεροί)υτών ήμφιεσμενων, κα&ημένων έπί πετρω
δών έδωλίων τοιούτων ή τηλικούτων, οία καΟο- 
ρώϋται σήμερον τά μαρμάρινα εδώλια τών ‘Ελ
λήνων ιερέων τής άρχαιότητος, άτινα άνεσκάφη- 
σαν πρό τίνος έπί τοΰ ίεροΰ τής άκροπόλεως τών 
’Αθηνών γηπέδου, ενθα ήτερατώοης τέχνη λαβοΰ- 
σα αισθητικήν πτήσιν μετεποιήθη ώς θείαν επι
στήμην διά τών αριστουργημάτων :ής Ελληνικής 
φαντασίας.

Ή δεσπόζουσα θρησκεία έν Αίγύπτψ ήτον ή 
είδωλοθυσία, ώς τοΰτο καταφαίνεται εις τά μέχρι 
τοΰδε εν-διαφόροις τόποις σωζόμενα αγάλματα καί 
σύμβολα, τοΰ λαοΰ τής Λίγύπτου θεοποιήσαντος 
σ/εδόν άπαντα τά ζώα, πλεΐστα πτηνά, διάφορα 
ερπετάύτε καί έντομα, φυτάτϊ καί βοτάνας, και 
άφιερώσαντος σηκούς τε καί ναούς καί πόλίΐς 
διά τήν λατρείαν αύτών καί τήν τροφήν αύτών 
πολλοί ομως Αΐγυπτολόγοι άρχαϊοι'τε καί ν«ώτε- 
ροί είσι γνώμης οτι οί ίερεις καί βασιλείς έπι- 
στέυον ώς ενα θεόν αιώνιον όπό τό σχήμα τής 
Σφιγγός, ής τό πρόσωπον παρίστα, κατά τους μεν, 
τόν "Ηλιον, κατ’άλλους δε τήν Σελήνην, όπόθεν 
καί οίζωγράφοι συνείθιβαν ζωγραφίζειν τους δύοί 
τούτους φωστήρας έχοντας οφθαλμούς καί ρίνα 
ώς ,,έκείνης τής Σφιγγός, τής τ,εθαμμένης κατά

%;^ρ; μ^ρ.ί*.3»δδε ολίγον μακράν τών πυρά- 
'μ’ίδών* τοΰ Γχιζίχ έν τγ; Νεκροπόλει τής Μέμ- 
φιδος.

Κεφ. Β-ον.
Άναμφίρρηστον όντως δτι ή πρώτιστη θρησκεία 

ή διά τοΰ Νώε διαδοθεισα εις τους υιους αυτοΰ 
εμεινεν ως ιερά τις παράοοσις εν τη καρδία κα̂  
διανοίφ τής αποικίας τοΰ Χάμ, άλλ’ ή ιοεα της 
θείας Μονάδος ή τής ‘Αγίας Ίριάδος καί ίοιως 
τής ένανθρωπήσεως χοΰ Θεοΰ, ώς άποδείκνυται έκ 
χών τριών όνομασιών τής θεότητος χοΰ Αμμων-
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νά έπιφέρωσιν άπιδημίας ή κλονισμόν είς τήν 
τοσάκις δεκατισθείσαν άπδ τδν θάνατον κοι
νωνίαν των; μέλη της έθνικής οίκογενείας 
δεν χρηζουσι περιθάλψεως; τά μέσα της 
περιθάλψεως αυτής τά ποια; ή έθνική γη 
ή τά χρήματα τοΰ ταμείου;... καί τότε τί 
έκέροισεν δ Έ λλην μετά ένναετή καί αιμα
τώδη πίλεμον, άφοΰ εις έρημίαν άπέμεινε 
με τά δ στα των φονευθέντων συγγενών του, 
καθιέρωσε νομίμως τά αιώνια δεσμάτου;.»

Τά υπόμνημα τοΰτο είχε δοθη ?ίς τάς 
τρείς συμμάχους δυνάμεις των 10  ’Απριλίου 
1830, φέρον υπογραφήν των άειμνήστων 
Γεωργίου Σ ισίνη, προέδρου της γερουσίας 
καί Παναγιώτοο Σούτσοο γραμματέως αύ 
της' εΐχε δέ σταλή ώς διαμαρτύρησ ις  κατά 
τοΰ έν Λονδίνω πρωτοκόλλου της γ. Φεβρ. 
1830. ‘Ωσαύτως καί έν τη" διακηρύξει τοΰ 
εν Λονδίνω Συμβουλίου, ήτις εδημοσιεύθη έν 
Ναυπλίω ‘Ελληνιστί καί Γαλλιστί (την ι8/3ο 
Αύγουστου 1830), περιέχονται τά ε -η ς : 

"Ελληνες ! τά της νέας σας τύχης άπο- 
περατοΰνται.

Ό βασιλεύς της ‘Ελλάδος δεν θά άργή- 
ση νά ελθη νά σύνδεση δ ίδιος τούς ίερω- 
τέρους δεσμούς μέ τδ έ'θνος· φέρει ~ρδς 
αύτδ την διχαίαν ελπ ίδα άσφαλεατέρων χαι
-λατυτερων ορ ίω ν .........

‘II διακοίνωσις αύτη φέρει υπογραφήν των 
περιφήμων διπλωματών Το.λίευράνδου, Παλ- 
μερσζωνος , Λιίβεν, χαι Ματουσχέβιτς.

‘Η αναφορά τελευτά ούτως:
Καί ναι μέν εύγνωμονοΰμεν είς τάς Μ. 

Δυνάμεις, ιδίως δέ εις τήν*Βασίλισσαν Βικτω
ρίαν καί τούς συμβούλους αυτής διά τήν τής 
‘Επτάνησου παράδοσιν, ούχ ήττον δμως, ε
πειδή το Ιργον ούπω συνεπληρώΟη, έπεθυ- 
μοΰμεν ώστε ήτε ̂ ’Ήπείρος καί ή Θεσσαλία 
ώς καί ή Κρήτη καί Σάμος μετά τής Δω- 
δεκανήσου νά ήθελον προσαρτηθ)?~ τη~ ‘Ελ- 
ΧάδιJx a l τότό, ή Όθοιμαν^ή ^.ύτοκρατορία 
ήθελεν έχει συμμάχους τους Έλληνας καί 
ύπερμάχους φυσικούς δλους τούς Γραικούς.

'Έπονται 103 υπογραφαί. 
Έλπίζομεν Τνα προσεχώς δημοσιεύσωμεν 

γαλλιστί τήν άναφοράν ταύτην, ώς ύπεσχέθη| 
ήμ ίν , καίτοι ύπο πάσαν Ιπιφύλαξιν καί 
άποδοκιμασίαν.

καιχοιρανου,Ρ  ουνατοΰ, αυστηρού, άτιμα 
μαστίζει » ν  άνανδρον καί άλλοίθωρον Θερ
σίτην Β των μυθολογικών χρόνων , τήν
αντιπολίτευσή, τούς συλλόγους  τούς ά-
πρεπείς χεχραγμοΰς  των οδών.

‘0  Αριστοφάνης είναι άντιδραστικδς (re- 
actionnaire) διβολισμένος. ‘Ο Θουκυδίδης 
δσον το δυνατόν άντιδημαγωγικος τον τρό
πον. ‘Ο Πλάτων μισεί τόσον τον ευτελή δχ- 
λον δσον καί δ Θιέρσος" δ δημοκρατικός ’Α
ριστοτέλης ανταλλάσσει τήν δημοκρατίαν, 
δταν άνταγωνίζηται συναντωμένη Πρίγχηπι 
ϊχοντι χαρακτήρα καί προτερήματα (avec 
un Prince de caractere et de talent):

‘Ο Κικέρων καί δ Αίβιός είσι δύο ά- 
ριστοκράται, οιτινες τω 1848 ήθελον λάβει

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ.

Άναγινώσκομεν είς τήν «Reforma,.»
. . .  «Έ ; όσιον βλέπομεν >.αί έκ τής ά-

ςιοθρηνήτου καί έρειπιώδους καταστάσεως είς 
ήν~~ περιήλθον τά Μοναστήρια παρ’ ήμΐν, 
διαβεβαιοΰμεν μετ’ δδύνης δτι η έχλαΐχευσις 
δεν άνζαζεχρίθη διόλου είς τον ~όΗον των 
ιδρυτών χαι των δωρητών ώ ς χαι αυτών 
των εχλαΐχευζών έτζειδη σχεδόν ολα τά 
Μ οναστήρια... ώς, χαι "‘χεΤνα. τά εχοντα 
ε ίσοδήματα μεγάλα, ό 'Άγιος Γεώργιος iy. 
τοΰ κέντρου τής πόλεως, ό Άγιος Στέφανος 
τής Μαύρης Βαφής, ή Πλουμπουΐτα ζαί 
τοσαΰτα άλλα εύρίσκονται σήμερον είς άθλίαν 
κατάστασιν, καί έρειπιοΰνται καθ’ ήμεραν

Τά πολιτεύματα χατά τους άρχαίους χλααιχούς.
‘Ο Κύριος Grenier, εΤς τών συντακτών 

τοΰ Constitutionnel, γράφει τά έφεςής περί 
τών κλασικών τής άρχαιότητος.

«Άλλοτε οι βασιλείς μας άνετρέφοντο 
μέ τήν άνάγνωσιν του Πλουτάρχου- ένθυ 
μούμεθα μάλιστα οτι ’Ερρίκος ό Δ', τδν με- 
τέφραζεν είς τήν νεότητάτου καί κάπως 
άρχηγδς τής οίκογενείας τών Βουρβώνων έ- 
κεΐθεν έσύναςε τά κινδυνώδη σπέρματα τοΰ 
δημοκρατισμού.

‘0  "Ομηρος ψάλλει τάς άρετάς ένδς

ιΡα συντηρητοΰ, αυτογενεσίου, τοΰ Άπίδος, λόγο ο 
γεννηθέντος, οό ποιηθέντος, καί τοΰ «νεύ
ματος θειου' ίδίως δέ τοΰ Σεράπιος τοΰ προσω- 
ποιηθεντος είς μόσχον άκηλίδωτον, σαρκουμενον 
άϊδίως έν Δαμάλει παρθένιο έν&έφ φυσήματ'. 
(το μυστήριον της Αειπάρθενοι), ήτις Ιτεκεν έκ 
Πνεύματος ‘Αγίου τον νοητόν μόσχον, τον θεόν 
υϊόν χαϊ Λόγον, κατά τδ δόγμα της ’Εκκλησίας 
ήμών), ώς καί τδ εΓδωλον τοΰ Όροο ώς βρέ<08ς 
έν άγχάλαις τής Ίσιδος, άγα'λματος φέροντος ό- 
τέ μέν ενα σταυρόν, δτέ δέ δόο, δτέδε τρεις σταυ
ροί);, ίδέαι άρχέτυποι σύμφωνοι οδσαι ταΐς τής 
ίερας Γραφής, αί'τινες μεθ’ αγιότητας διεσώθησαν 
είς τον έκλεκτδν λαδν τοΰ ’Ισραήλ, ήλλοιώθησαν 
ομως πάντ·/), καί αντί τοΰ ‘Υπέρτατου ίδανικοΰ 
τής θεότητος, οί Αιγύπτιοι έλάτρευσαν το κτη
νώδες έν ολη τίβ γυμνότητι αυτοΰ, καίτοι έ'.ς 
‘Ηλιουπολιν, άρχαίον άστυ ’Όν, κειμένην έπί της 
διώρυγος τοΰ Τραϊανοΰ, υπήρχε Σχολή ανώτατη, 
έν η έκτος τής ’Αστρονομίας, Άλγεβρας καί Μα
θηματικής οί σπουδασται έμυσταγωγουντο καί έν 
Tfl ύψηλη θεολογία, καί Ιπομένως έν τ^ οΐλη- 
ftiviQ έπιστήμη.

‘Ο ιδρυτής τής Σχολής ταότης λέγεται ύπα'ο- 
ξας δ τρισμέγιστος ‘Ερμής, ό δαιμόνιος ουτος φι
λόσοφος, ό έφευρέτης τής χημείας καί τής άλ- 
χημϊίας, ό μυσταγώγδς τών ιερέων κα! βασιλέων

μέρος είς τήν συνά&ροισιν έν δδώ Ροΐίίδτδί^χιορίς ούτε ή Κυβέρνησις, ούτε τδ Δημαρ
‘Ο Σαλλούστιος εΓναι δημοκράτης και

σαρικός. ‘0  Τάκιτος Όρλεανιστής. Διείδε το,
Ιμβρυον τοΰ συνταγματικού πολιτεύματος είς 
τούς Γερμανούς· έδίςασεν, έπί Νέρβα, τήν 
συμφωνίαν τοΰ Πριγκηπάτου καί τής έ 
λευθερίας. Τδ φανταστδν πολίτευμά του είναι 
διατρανωμένον είς τδ τής έποχής τοΰ Βα 
σιλέως Φιλίππου, τδ άναγινωσκόμενον έπί 
τών σωματοφυλάκων: ’Ελευθερία, Τάςίς δη
μοσία.

‘Ο Σουετώνιος είναι ώς δ συντάκτης τοΰ 
Φανοΰ (Lanterne), βαρύς, δχληρος καί ά~τήν 
(niais), πλήν οί λιβελλοί του δεν έχουν 
πέρασιν είς τάς κλασικάς ήμών σπουδάς.'

‘0  Βιργίλλιος καί ’Οράτιος, οί δημοκρα- 
τικωτεροι κλασικοί, είσι μοναρχικοί παράφοροι.

Άλλ’ ή έφημερίς Figaro σχολιάζει τ ’ 
άνωτέρω ούτως: Είναι ούχ ήττον άλτ)&ές 
δτι έκ τών κλασικών άναμνήσεων-Ιστωσαν 
καί άπλα δνόματα: Δημοχρατία Ά#ηνών,
Δημοχρατια Ί ’ω μαϊχη-ε-ά^ονται έντυπώσεις 
Δημοκρατικοί. £0  ‘Αρμόδιος καί ό Αριστο
γείτων, οί δύο Βροΰτοι, οί δεινοί £ωμαίοί 
δικτάτορες, ους συγχέομεν άσμένως  ̂τοίς 
Κ.-οις' Eearu-®9lltn fa r  ^
παρουσιάζονται είς τον δτοχϊσμόν σ ψ μ Γ .α -  

θητικώτεροι τοΰ ΙΙεισιστράτου, Καίσαρος καί 
έν γένει δλων τών έγκατεστημένων έςου- 
σιαστών.

Προς συμπλήρωσιν τών άνω προσθέτουν 
δτι δ Πλάτων άπεδέχετο καί έπη'νει υπέρ 
πάσας τάς διοικήσεις, τήν τής Κρήτης, κα 
Αακεδαίμονος, φοβούμενος τ ψ  άπύλυτον έ- 
ςουσίαν, δρρωδών την Άριστοχρατίαν κα: 
τζτοούμενος τήν άκρατον δχλοχρατίαν  δ δέ 
Μαβλή ώς υποσημείωσιν τούτων άποφαί- 
νεται λέγων, δτι δταν τις ζητή  νά χαταμΛΗη 
δττοΐον ττροχριτώτερον ιών τριών Πολι- 
τευμά,των: ή Μοναρχία, ή 'Αριστοχρατία 
η -η ’Ο γλοχρατία ; εΓναι τδ αύτδ ώσεί νά 
έρωτά, όποια πάθη δύνανται νά έπιφέρωσι 
περισσότερα ή δλιγώτερα δεινά, τά. τοΰ Βα
σίλειος, τά της Βουλής, ή τά τοΰ 'Ό χλου ;
(Διάλογος Φωνίωνος —  Μετάφ. τής Νεάνιδος 
Αίχπτερίνης Σοΰτζης έν Ίασίω).

τής Αίγύπτου, ώς ό Κομφύκιος τών Αότοκρατό- 
ρων καί Μανδαρίνων τής Κίνας, ω; Μωϋσής, ό 
μεγας τών ‘Εβραίων νομοθέτης καί δδηγδς τής 
ηθικής καί τής Ίσραηλιτικής πίστεως, ώς δ Πυ
θαγόρας, δδιδάξας τήν αθανασίαν τής ψυχής όπδ 
τδ όνομα τής μετεμψυχώσεως, ώς /αμόλίης, ό 
μαθητής αϋτοΰ μεταρρυθμιστής καί νομοθέτης 
τών Δακών καί Σκυθων, ώς δ Σωκρα'της δ φι
λόσοφος μετά τής πλειάδος τών άθανα'των αδτοΰ 
μαθητών, ό διδα'σκαλος καί τύπος τών αρετών 
καί τής σοφίας, ών άποταμιεοτήριον καί κρηπίς 
δπήρςεν ή ‘Ελλάς, ή αίγλήεσσα αΰτη χώρα, ήτις 
διεδωκεν εΐτα δεκαπλασίως τά φώτα αυτής τη 
Αίγυπτφ.

"Οπως λα'βωμεν ίδέαν τινα' τής υψηλής θεολο
γίας τοΰ πανσόφου τούτου ‘Ερμοΰ, δςτις ώνομά- 
σθη Τρισμέγιστος ώς άποκαλόψας τρεΤς μεγάλας 
Δυνα'μεις, ιδού πώς λαλεΐ εντινι πονήματι. «7/ν 
φως νοερον προ φωτός νοεροίϊ, χαι γν άεί νοΰς 
νοΰ αίτιος Χαι ούδεν ετερον γ ;  η vj τούτου ε- 
νότης, άει έν αύτφ ών, δει εν τψ  αύτψ νο'ί χαι 
φωτ'ι χαι πνεύματι πάντα περιίχων, εχτος τού
του >ϊεος, ούχ άγγελος, αύ daipor>, ούχ ούσία τις 

i h f  πάντων γάρ αύτος κύριος, χάΐ πατήρ, χαι 
ϋευς, χαι πάντα ΰπ αύτου χαι έν αύτφ · ο γάρ 
λόγος αύτου προελ&ων, παντέλειος ων, χαι γό
νιμος, χαι δημιουργός, έν γονίμψ φύσει πεσών,

χεΓον νά φροντίσωσιν υπέρ διορθώσεως καί 
συντηρήσεως αυτών, συνωδά τω πόθω τών 
θεμελιωτών καί δωρητών τών ’Αγίων Τόπων.» 

Ίδοΰ δε χαι Πίνας τών 
έχλαίχευ&έντων Μοναστηρίων τω 63.

Μ -φιον “Αγιος Ι'αόργ ιος  ο Νέος ΐν  Β ο ν κ ο ΐ’ζΊΰτίο ις. 
» 'Ρ ά ιίο ν -Β ό ό α  (Α γίου  «
» “Α γιος Ά /Ιανάβιος (Β ο νχο νρ ο ν )  »
« Μ ιχαήλ-Β όό 'α  ( ομ . ) ·
» Σ ).α τά ( ιιο ν  [Π(ΐχ. Ά ).ιξα νδ ( ΐιΐα ς ) »
>’ 2ctifavxa(tiov'HnU(>ti [xiav Π ατίφων) »
» ’Λ γίοςΊ ιοάννης  » (τ ο ν  7Τ(>οφ. Ή λιον) ·
» Σ τα ν ρ ο υ π ΰ Ι ιι ι ΐς  (Ποιγύινιαν',ς) · *
*» Έκχληΰίιχ l  (Μ ολνβ ίίοϋ'λεηάΰ ι:ον) *
» ‘Λ γϊαΛ ίχαt e q iv a  (Θ ιοβ α ό ΐς ιι Σ ιν α ίν ) ·
■ Ά γ ,Σ π ν ρ .(π α λ α ιό ς )  Γ/ρχ:'Α ).ιίανάρ(ίας ■
,. Αί-ά).<ιν Σ π νφ ον  » όμ . «
t U).ονμ ττον ίτα  “Α γιον Ό(>ο? {Α&·ως) »
" Β α χ α ^ ίό τ ιο ν  'Α για Σ ιω ν  (7ίξ»«(ίαλημ) ■
* K o t f io td iv io v  “Αγιον O f oc (Ά&ω;) ·
μ JVeyy.otdTtov (1Υομος’1).φόβ*ι'1ϋΐ}ός“Α&οις "
» Π λ α τα ρ ίίτ ιο ν  ( » » ) » “·4#ο»{ "
» Γ κφονϊον  ( » * ) Η » »
« Κ ομ ά να  (Ν ομός Τ5).άόχας) · “
» Κ αότϋ ιός ιΧ ι ( » ■ ) » ■
» Μ α(*τζινίι·ιον (Ν ομός ΤΙ^ηχάβης) Σ ίν α ιο ν  Ορος 
» Mi/jit π  ( » » )  Π ατίρω ν (Ή π ίίρου  ι
» Έ άνον (Σ κήτη  Ααβιχ.ον θ ιό ΰ α λ ία ς )  Β ο ν ζ α ϊο ν
» ΚοΛ ρΐνιον (Ά γ ιον  OpoVf) n
» Ν οντϋ ίτο ν  (Α αόιχον θ ι(!6 αλ .) Ν ομ .Α ημποβ ίτΰα
» Γολγο&α (Ί ίρο 'ν  Μ ιτ ιώ ρ ιν )  ·

Β οντό 'ίο ν  ( » » ) »
~ cto t;. · ϊ {Μάριον, K ak tixa)

'Ρήμνικον  i ’r*(I'ίΤ.
Β α β ίν ιο ν  Ή πειρον (Μ -ρ ιον Ζ ή ' Ρ ή μ η χ ο ν

Σ α ρ ά τ .
'Ρήμνιχον 'Ιεραν Σ ιν α  (Α ραβ ία ) Ρημνιχον 2 .αρά τ  
Σ λ ο μ π ο ζ ία  Ά γ ιον  Ό ρους (Α οχ ιιά ρ ιο ν ) Μ α 

χ ΐά ο ν ία  'Ρήμνιχον Σ α ρ ά τ . 
Β ονχ οβάχόου  Ά γ ια ‘Όρας (Ν ομός Αόλ'^ον)
Ζ ή τ ια  Ά γ ιο ν  Ό ρους Ν ομός J u i^ o v )
'Γ όβα  Ά γιου  Ό ρόνς Ν ομός Aoi^'ov) 
Κ α λ ο ν ϊο ν  Ά γ ιου  ’Όρονς ( 'PuH araTtio*) 
Χ οταράν ιο ν  Ά γ ίουΌ ρνς (Ρ ιο μ α να τϋ ιο ν )
Κλοχοτι5 ιόβον Ά γ ιον  Ό ρους (Κ ο ν τλ ονμ ο υΰ ίο ν

C ΟΧτον)
“Α γιος Ιω άννη ς *Ά γίας ‘Λ ναϋταΰιας* (θε ίίϋά )

Χονίχη) Φ ω ίάν ιον
Μ ΰρα Σ ο β ίγ ια  «Μ αχ ίύον ία ς»  (Π ο ίτ να ) Φω-

ξά ν ιον
Β υ ζα ν τ ιν ή  ·θ ρ ά χ η ς  (Μ. τ ο υ  Γένους Σ/ο).ι':

Φ ο ιίάν ιον
'Ρ αχηχόβα  Ίεροΰ Ά&ω Τ ιχοντβ ιον  (Μολ-

(fai'ta).
Σχήτη  Ι 'ρ π τ ό ίν ιο ν  » Τ ο ν το β α  (M o ld a v ia )  
Π ρίτΰιΛτα (π ά ν τ ιμ ο ς  θ ιο τό χ ο ς ) Γ α λά ξ ιο ν  ι 
ΈχχΙ. *Α γιος Ν ικόλαος (Σ ίνα ιο ν  Όρος, Γ αλάζιο ι·

(M o ld a v ia )  
Φ ιόχ ίτΰ ιον  (Σ ίν α ιο ν  “Ορος) Β α ιίλ ο ν ϊο ν  (Μολ

ό α  v ia )

έν γονίμω ΰδατι, εγγυον το ύΰωρ άπέδειςε (καί 
,ταΰτα είρηκώς, ηυςατο λεγων)· ουρανόν όρχίζοι 
οε, #εοΰ ρεγάλου σοφόν εργον, ϊλεως εσο' φ χ ί-  
ζω σε φωνήν ΙΙατρος, t y  έφΰέγςατο πρωτίστψ , 
iέγoJ τον μονογενή Λόγον αυτού.η (Τρόπ. Όρθ.)

Ούχ δμοια'ζει ή παραθεσις αυτη, έντιμον Άκρο- 
ατήριον, ώς ή παρα'θεσις τοΰ υίοΰ τής βροντής 
έν τφ Εδαγγελίφ; Έν τούτοις δ φιλόσοφςς οΰτος 
Ιζη 2,δ 13 άπδ κτίσεως κόσμου, ή 20 αίώνας 
πρδ Χριστοΰ, καί άγα'λλομαι άγγέλλων υμΓν, δτι 
ή είκών αυτοΰ μετά καί ά'λλων εικόνων φιλοσο
φικών καί Σιβυλλείων, έζωγράφηται έν Βουκου- 
ρεστίοις έπί τοΰ έξωτερικοΰ προμετωπίου τής ’Εκ
κλησίας τών ‘Αγίων Πάντων (Bfcerica tuturor 
Sanfilor).

Κεφ. Γ-ον.
Είς ‘Ηλιούπολιν, τον ναόν καί τήν άκρόπολιν 

τοΰ ‘Ηλιου, ώς καί έν Άθήναις, τίβ Άκροπόλει 
καί τφ  ναιό τής ’Αθήνας, τής θεας τής σοφίας, 
τής αρχαίας ,Νείθ τών Αιγυπτίων, ή τής Ίσιδος 
έκ τοΰ διπλοΰ ίς δύναμις).^Είς τδν ναδν τοΰτον, 

λέγω, τοΰ ‘Ηλίου καί αότδς ουτος δ Ιωσήφ, δ 
πάγκαλος ψυχήτε καί σώματι, ώς ών οό μόνον 
ωραίος, αλλά καί τύπος αρετής, έπορεύθη καί 
ευρε θυγατέρα τινά ίεροθυτου, τήν ώραίαν Άσινέθ, 
οΰτω δέπως ή Σημιτική φυλή έσυγγένευσε τγ] 
Χαμιτικγ] φυλτ,, δπως δυνηθή άναγειννηθήναι καί

■-----

CHRONIQUE

«Nous remercions nos confreres de Bu- 
carest pour le bon accueil de notre feuille 
et surtout M . U lysse d e M arsillak  pour 
ses lignes encourageantes, qu’il avait bien- 
voulu inserer dans le numero 384 de son 
organe «le J o u rn a l d e  B u ca r e s t·

M. Marsillak a bien merite tant de sa 
patrie, *ce foyer des genies, qu’autant de 
la Daco-Roumanie, dont il a su defendre 
les inter6ts et soutenir le prestige & l ’e- 
trauger.

Pour ce qu’il ajoute concernant le beau

έκπολισθήναι ή δεδουλωμένη έκείνη χώρα, τοΰθ’ 
όπερ έπεχειρήσατο καί έςετέλεσεν ή φίλεργος καί 
ποιμαντορική γενεά τοΰ ’Ιακώβ, ήτις μετωκηοεν 
έν όλοκλήρφ έπαρ^ία δνόματι Γεσέμ, μεταβαλοΰ- 
σα αυτήν είς έπαρχίαν παραδείσιον, καλλωπισθεί- 
σαν δι’οίκοδομημάτων καί μεγαλοπρεπών μνημείων- 
έπειδή πρδς τά μέρη εκείνα, ώ Εντιμο^ Άκρο- 
ατήριον, εύρίσκονται τά αρχαιότερα αιγυπτιακά 
μνημεία άπδ τής έποχής τών δυναστών Ύσκων, 
δηλονότι άτφ τής έποχής των ποιμένων, κατά τδν 
ιθαγενή ιστοριογράφον Μανεθώνα.

’Εκεί ωσαύτως έν ‘ΗλιουιΙίλει καθ’ έκα'στην 
εκατονταετηρίδα έπέτα τδ ώραιότερον καί θαυ» 
μαστότερον καί θελκτικώτερον συμβολικδν πτηνδν 
δ Φ χ Γ ινδςτις προτοΰ γενέβθαι ολοκαύτωμα τω 
‘HXtfp. Vip γεννήτορι αύτοΰ, κατά τήν μυθολογίαν, 
διηυθυ^ετο πρδς τούς δρυμώνας τών βαθειών τής 
Ζαχα'ρας καί ’Αραβίας έρημων, έκεΐθεν έλούετο 
είς τά υδατα τής ’Ερυθρας θαλάσσης, είτα ιπτά
μενος πρδς τά δψη τών δρέων, Χωρήβ καί Σινα, 
τούτων τών δύο ιερών βράχων τής Πίστεως, ε-' 
δρεπε κλάδους δένδρων αρωματικών καί θυμια- 
μοιτικών, ους έπεσώρευεν έν τφ ναφ τής ‘Ηλιου
πόλεως, καί άδων τδ συγκινητικώτερον άσμα? 
τδ συγκινοδν καί αύτούς τούς άγριους τής έρημου 
θήρας, άνέβαινεν έπ’ αίιτοΰ τοΰ άρωματοφόρου 
σωροΰ, έδάκρυεν άτενίζων πρδς "Ηλιον, καί έν

Φλωρίότιον (ΣΙ-αιΟν *0 >̂o?t - Μαλδιχvia
Λ ο ρ π ρ ο β ίτ θ ο & *  ) » »

Λ ιποβίτΟ ονΜ  » -
Β (()ζθ νμ Χ 0 ι6 ν  ¥ Β α κ ά ο ν  -

Φ φ ονμ ο νΟ ΐιια  » «  ·

KaGivu xai Πφέχΰιςα * » »
Ραόοΐ'χάνθν » «. w
Τ ΐόλαον  ( Ά θω ς ) Λ υι·.ύςS eά μ χ 6s -
HoV/Ct).fltOa m m u
Bt'OT(JlT(ja · m m
Π ςυβοτα  » Λ’ομυς Σ ο νχΰάβα ς  «
t je o d o ip iv to v  m m ΒοτηΟ ανί»  ·
Β η ^ νοβ η (Γ α λα τΰ ς ),Ά θΐϋς Ί αα ΐον  » 
Accqojv Β ό ό α  {ΤθίΧ(χχ6ονϊ(χ-/1χ(ιύηο).ις) Ίάό»οψ

ι (Μ υ).όαν ίας) 
Γ κ ό λ ια  ( * ως)  *  *1<χ6ιον »

Β α φ β ύ ϊο ν  Μ m m  Η
mAy\ος Σ ά β α ς  Ί ί^ ο ό ά λ ν μ α  £<4yioi Τ ύ π ο ι )  Ί ά ό ιο r

(Μ ο ).ό  α ν ία ς ) .
"Α γιος Ι ω ά ν ν η ς  Χ ς ν ό ο ύ χ ο μ ο ς  ( Ά γ ιο ι  Τ ό π ο ι )  

Ί ά ό ιο  ν ( Μ ο / .ά α ν ϊα ς ) 
Ι\/ ιχορ ΐζ6α X(jv6oΟχ ο μ ό ς  { ^ A yto iT o rto t) Ί ά ό ιο ν

(Μ ο ).δ  α ν ί α ς )
Β α ^ ν ο β δ χ ιο ν  Χ ρν (5 ό6 χ ομ ο ς  C A yiot Τ ό π ο ι) * Ι ά 6 ιο ν

(Μ ο λ ό  α ν ία ς )  
Α ά νχο ν  Χ φ ν ό ο ό χ ο μ ο ς  *Α γ ιο ν  'Ο ^ος Ί ά ΰ ιο τ

(Μ ο λ ό  α ν ία ς )  
Τ ρ ε ις  ' Ι α ρ ά ρ χ α ι  (ϊν& α x a t χ ο  ΐ έ ρ ό ν  l i i t p a v ο ν  
χ η ς  1Α γ ία ς  Ι Ι α ρ α ό χ ίν ^ ς  Α&ν>ς) Ί ά ύ ιο ν  M o t.ό .  

Φ ρ ο ν α ύ ό α  ( ω ρ α ία )  χ ο ν  Ί ιρΟ ν Σ ιν ά  ·  »

—  Τδ Ταμείον τών Παρακαταθέσεων 
(Cassa de Depuneri) έδημοσίευσε τήν γε
νικήν Λογοδοσίαν τοΰ π. έτους, ές ής έςά- 
γεται, δτι τδ μέν ενεργητικόν καί αί κατα
θέσεις άναβαίνουν είς 111,741,366 περίπου 
τδ δέ Παθητικόν είς 33,470,928. "ΰσθ’ 
εύρίσκεται Κεφάλαιον 7 8 ,2 7 0 ,9 9 4  (φρ). 
ΕΓναι δέ τδ μόνον Ευεργετικόν Ταμείον, δα- 
νείσαν δχι μόνον Δημαρχεία καί ‘Εταιρείας 
τοΰ Τόπου, αλλά καί αύτδ τδ Ταμείον τοΰ 
Κράτους περίπου τών 12,226,098 νέων 
λεΐων (φρ). Ύπερχαίρομεν δέ, διότι εν μέλος 
έντιμον καί φιλολόγον, δ Κ. ’Αναστάσιος Κα- 
λενδέρογλους, δίκαιοί τήν καλήν δπόληψιν 
ήν χαίρονται δλοι οί κλάδοι τής οίκογενείας 
τοΰ Φιλοχρίστου Κ. Λαζ. Καλενδέρογί,Ου.

DAC0-R0MANIA
A llU fl idtXfiCfj "ft Χο '̂ίΛηΙν ί̂ fit; rtu ireoC?

cinat a exprima hommagiele profunde Altejei 
Sale Principelui MILAN, fi tot de m  data 
a Ί ruga se se  arete m  numal filellen qui .ft 
filo-israetit tn frunw sa  $i generosa  SERBIA.

•Ψ

___ ___ ______
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sexe, nous sommes plus que stirs que notre  
d ev is e  «P articipa tion  du  beau sex e aux 
a ffa ir es d ’E ta t” trouvera du retentisse- 
ment aussi dans ce pays-ci, corame il a 
dejit commence & le trouver en Europe, 
grace a l’initiative du beau sexe Ameri- 
cain.

Publicara cu pliicere u2L diatribft a D-liri
C. Ό. A ricescu , prin quare se apara un 
Arhiereii erudit, quare inpreunS, cu repo- 
satul seii frate F ilaret Scriban, cu frafi 
con|i Rosetti §i cu que! l ’atyl campion! 
al Dogmelor Bisericei Orientale s’att lup- 
tat peutru a sciipa, d e  f t  nu  s'a scfipa t 
d e  tot, nava Bisericei locale din valurile 
e r e s i i lo r  §i in o va fiu n e lo r  Cuziste (quare 
Inqua sgu du e ed ific iu l na tiona l §i so cia l 
a l aquestet fe r i)  bine meritand de la 
Patria injeleptulul N cgoe Voevoda s i a 
lu l t fte fa n  quel M arc.

Nu ne induoim assemeaea quatu§i de 
pu|in quS inalfi M anda ta rl al na^iunei 
Dacoromilne vor sci a recompensa servi- 
ciurile §i sacrificiele unul ilustru Episcop 
fala Jerel in streinatate pentru operile 
sale, dupre cnm o attesta luminatul F ila 
ret M etropo litu l M osqad , Abbatele Guette 
vestitul tbeolog a l Franciel §i atAte alte 
sommitfyl celebre iutre philologl §i theo 
log! ai Eclesiel ortbodoxe.

B eda cfiu n ea

«■Roy pc D. M inistru Cultelor sa  cer ce tes e  
«n isce  dossare d in  M in isteru l seu  in  quare f i -  
«gu resd  m an  scanda lurl d in  parted  fam iU el 
<iScribanilor; a lt-fe lu  aque§tl om enl stm t ca- 
vpabiti §i en erg id , d er  v io len fl in trigan fi.

«S cribani sunt din  aquei om en l quart m crg  
«cum  hate venitil; q uad  sub M in isteru l B rd - 
vtiam i organ isa  bande d e bcltduft, quare aveii 
«sa s e  unesca cu  quelle o rgan isa te in  B itcu- 
*rescl\ d er qudnd a  ven it un m in ister albu , 
«■aqueqti omenl, o rgo lio ft §i sem efl, s'au  ap le- 
« cut; s i aquesta a  finut quat a  fin u t $i fo r fa  
«a lb ilor.

«Εύ Cam p r iv it  tot d ra u m  qua om enli quel 
m al funesjti p en tru  aquesta ferra . Le am fa -  
cu t multe n ea junsuri, d e §i e l m i-αύ  d ed ica te  
ca r l l  in  1869 §i 2870. In  fin e, dupe que s’a 
votat legea  p en tru  num irea E piscop ilor, uft 
Scriban (N eofytu) str igd  in  S en a t : Eresie /»

D. C ogd ln icenu  A rhiereu l 
N eofit S criban .

D. Cogalnicenu, in epistola sa de la 28 
Iuniti 1857 catre reposatul 1.1. Filipescu, re- 
produsii !n opera C orresponding secreta  la 
No. 23 (pagina 28), recomandii pe parintele 
Neofyt Scriban gua  quel mal en ergic campion 
al causel, adiquii al unirei, §i ruga pe Filipescu 
a 1’ pune in relatiune afat cu partidul unirei 
qu&t iji cu eommissari puterilor garante.

Αροϊ tot D. Cogalnicenu, in §edinfa Came 
rei de la I-iu Martie 1872 (1) trata pe a- 
quela^i Arh. Neofit Scriban qua fu n e s t  fe r r e l 
§i qua iesuit.

Aquesta contradijiune m’a facut a promite 
in nota corespun^&toie de la pag. 39. qufi 
voiu trata aquestl questiune deosebit.

A(jli viu a’mi implini aquesta sarcina In in- 
teresul adevarului. In ijedinfa AdunSrii de 
la I-iu Martie 1872 ('Monit, No. GO) cu oc 
casiunea interpel&rei D-lui N. Ionescu, rela
tive la espulsiunea mal multor elevl din se- 
minarul central, D-l Cogalnicenu a \lis, intre 
altele, despre frafi Scriban:

«Αψΐ esista  in ferra  nostra  sp in tu l id tra  
«montan sau i e s u i t i c ; s i rep resin tan fi aques- 
<d e l scole iesu itice se  num esc in  M oldova f a  
«milia Scribanilor.

*) Din er0re typografica s’a piie data 1870 In nota 
■de la pag. 39 a operei citate mai sus.

τώ αμα έκ τοΰ rupivou καί καοοτιχοΰ τούτου 
διοκου έπετατο άκτίί, ή άκτίί μετεβάλλετο ύς 
οηνΟήρο, ό 3s οπ'.νθήρ εκαιε τάί αρωματικά 
υλ«ς, καί ό Φοινίς έκαίετο. Έκ τής τέφρα» δ 
μω; τ&ΰ μυστηριώδους τούτου ττηνοΰ έγεννατο 
σκώλης, ό σκώλης ένεκολλάπτετο εϊί ώδν  ̂τδ ώδν 
έθλάττετο, καί ιδού άνέίίορεν ετερος ΦοΓνιξ ώ 
ραίο;, χρυοοπτέρυγοί, μεταςόπτιλοί, διαδηματο 
φ'όροί, πόδας εχων λευκοί»» ώ» τήν χιόνα, οπω 
Οαυμάξηται ενα αιώνα Ιν. υπδ τών μακα'ρων με 
ρόπων, οΐτινες εσχον τήν ευτυχίαν ΐνα ιδωαι τοΰτον 
οΰτω δέ αιωνίως συνέβαινεν δ θα'νατος καί ή ά 
ναζωγόνησις τοΰ Φοίνικος, όπόί)εν έλήφθη υπι 
πολλών σοφών ώς σΰμβολον τής αθανασίας καί 
άναγεννήσεως τών έθνών καί τών γενεών τής ϋ· 
δρογείου σφαίρας.

‘Ο Τα'κιτος έν τφ . εκτψ βιβλίφ τών χρονικών 
^ναφέρει σπουδαιότατα δτι δ Φοΐνις άνεφοίνη έν 
Αίγόπτιρ έπί τής υπατείας τοΰ Παύλου Φαβίου 
καί τοΰ Λουχίου Βιτελλίου, ούδαμώς άμφιβάλλων 
περί τής περιοδικής αύτοΰ επιστροφής.

‘Ο Σχολιαστής Σολίν προσθέτει οτι, είς τδ 
τελευταΐον Ιτος τοΰ Η-ου αίώνος εΐς Φοΐνις έ 
πιάσθη έν Αίγύπτ<ρ καί έφερθη είς ‘Ρώμην έκ 
τεθείς δημοσίφ· κατεστρώθη δέ πρακτικόν περί 
τούτου, κατατεθέν είς τά αρχεία τής Δημοκρα
τίας. Καί πώς μή πιστεΰσαι τοΰτο μετά τήν πε

P&rintele arliiereu. Scriban quare la Martie 
1872 era loc|iitoru de Episcop la Arge§, a 
>rotestat indata contra aquestor attacuri ne- 
eale, atat catre Tre?edintele Camerei, prin- 

tr’uS telegrammii de la  22 Martie, cum 
printr’ua adressS, catre D. Ministru de culte 
§i prin alta adressft CcLtre S. sa Mitropolitul 
primat, cu data din 6 Apriliu No. 263, 1n 
quare reluteza, in mod victorios, allega|iunele 
neesacte ale D. Cogalnicenu.

Iieproducem in estract acele protestari; 
Que din vechim e, netnul S criban ilor a fo s t  

occupa t cu B ise r ica  §i cu i^cola; .fu n  nepot 
a l seii a f o s t  ran it qua m ititar‘ in  lupta de 
la  Costangalia, d in  quare i  s ’a  ·?* causat 
n w r tea ;

« Qu6 sfida p e  D. Cogalnicenu a pu tea  p ro -  
ba in  mod fo rm a l , quS fam ilia  S cribanilor 
a  rep res in ta t v ru a  data in  Rom ania Scola 
icsm tica ;

« Que d o ssa relc cita te d e D. C ogalnicenu  
sun t in c ld p id te ; 6r D. N, Crefulescu, la 
quare D. sa appeltya , nu p o tc a l f a c e  Ua 
crim a qua om  drep t p en tru  que a p rotested  
cu  Camera §i Senatid con tra  votu lu l unci 
m ajorita fi serv ile , vot rela tiv la num irea E pi
scop ilo r d ’a  drep tu l d e ca tre p id erea  esecu tivd ;

«Que N eofyt S criban a p rocu ra t flscu lu l, 
p r m  J ) .  M inistru d e Culte, 1300 gattr. din  
pu n ga  sa  p en tru  repararea  ca thedra let d e la 
curtea d e Arge§ii; qi atfi 1300 ga lb . d in  v cn - 
(parea v ite lo r E piscop iel d e A rgent;

«Quat d esp re p retin sele scanda le cde S cri
banilor la Socola, N eofyt S criban possedd  fto- 
vetfi fa vo ra b ile  p en tru  Scribani din  pa rtea  a 
douol M itropo lifl; ia r  d esp re dossaru l d e la  
M -rea Nemfu, aquella c  in  fav'orea sa: quad  
a su sfim d  denm itatea starefu lu l Neonil, qua· 
r e  a cdflut αροϊ v ictim a in tr ig e lo r s i lacom iei 
de bani a quellor in tcressa fl, dupe p leca rca  sa 
d 'a coh .

«Que daque Scriban ar f t  fo s t  culpabil, Var 
f i  lovit M inistru  Cogalnicenu la 1869 qudnd 
era  a tot-putinte.

«Que, dcquS S criban i au f o s t  fu n eq ti Eo- 
mdniel, fa p te le  dovedesc, §i v iitoru l va spune 
fa r e  p a r t in i r e ; e l  in se se  cr ed  da torl a enu- 
mera in tr e c e r e :

«Que p r im u l Catechism cu  littere latine, 
typ er it la 1837, s i d ed ica t M etropolitrdul 
Veniamin, este d e N eo fy t Scriban. p e  cand

D. Cogalnicenu scr ia  cu  littere kyrillice.
kQu& tot aquest N eofyt S criban a inthem e- 

iat S cole la F a lticen l f i la Nemfu, tiparind  
multe ed rti b isericesd* )

«Que M itropolitu l Veniamin H afacut elo- 
g ie  in  p recu vdn ta rea  P idaliu lu , iypa rit la 
N em fu ; ?i M etropolitu l M iclescu , in  m emo
r ia l dat la  1857 Com issarilor E uropenl;

«Que a serv it  a]>rope 30 de am  qua p ro -  
f e s s o r e  de theologie §i filosofie in in stitu tid  
Vasilian d e la Socola s i la Academic, cum  
ξ ί la Nemfu F a lticen i.

«Que F ila ret S criban ,fra tele l id  N eofyt( 
a fon d a t 12 S cole Catechetice, f&td o  costa  
vrhtC p a r a :

nQuH nun multe Qiare d in  fer ra , in tr c quart 
Secolu l din B u cu resct d e la 1857 INo 54.) 
a m enfionat de serv ic ie le  adusc B isericei, S co- 
le l $i S tatuM  roman de f r a f l  S cribani:
. Qm in  P rotocolele tratatulu l d e la Paris 
p len ipotcn tieri P rderilor ga ran te au m enfio
nat de Neofyt· S criban in  mod Unguijitor 
p en tru  d in su l;

«Quit p ersecu ta t d e Vogovide, N eofyt S cri- 
ban a  ven it in B u cu r e s c l la  1857, qua rep re·  
sen tan t al Unionistilor de p este M ilcov, f a  
lum inat p e  represen tan fi P u terilor ga ra n te , 
mal a les p'alil Rusiei, in  p r iv in ta  d orin p lo r  
Romanilor, exprimate d e A dumrile ad-ho~ 
in  fa lele d e 7 $i 9 Oct. 1857 :

Que in  tine, in  adunarea ad -hoca  M oldova , 
ambi Scribani au, votat, a la tu rea  cu  1). Co- 
qalnicenv, qucle p a tru  base a le existenfe* nos- 
tre politique fi sociale.»

Intr’adevar despre concursul energic que 
parintele Neofyt Scriban a dat to re ! sale in 
questiunea Unirei, insuiji I) Cog&lnicenu a 
recunoscnt aquesta in epistola sa qu&tre 1.1 
Filippescu de la 28 Iuniti 1857, recomandandu’l 
cu drept cuvint, qua quel mal energic lupta- 
tor al Unirei,

Ddque D. liasile, comisarul Russiei de la 
1857, va publica intr’uil <Ji mem oriele sa le , 
urma?i no^tri sc vor incredinja pe deplin 
quat a contribuit Arhiereul Scriban spre a 
convinge pe represintantul· Russiei, que era 
ostil Unirei, qu i prin adhesiunea sa la do- 
rinfele Rom&nilor, Guvernul Rusesc va face

Sa se ve^la Poesia «-La Unirea Romanilor· 
publicatfi de P&rintele Neofyt Scriban in fo- 
ia Zimbru din 185G+

SC se ν έφ ί discursul {inut de arhim N. 
Scriban in questiunea Ebreilor.+)

Asseminea §i discursul seii de la 29 Au
gust 1858 qu&tre alleg&tori din Ia?I*)

Cum §i sa lu tarea  R om m iel pentru $ioa 
de 24 Ian. 1859.*)

In fine discursul pronunfat in audul Dom- 
nitorulul in $ioa de de 12 Dec. 1861, cand 
s’a proclamat Unirea la Iassi.*)

Tote aquestea vorbesc in favurea Par. Arh. 
Scriban, î Γ recomandS. terrel in destul qua 
adev&rat p&stor al Bisericei, §i qua Roman 
adevarat. (urnuil.il fin cle).

ριγραφήν, ήν περί αυτοΰ ποιεί; <·ιΚστ'ι /ιέγας, λέ
γει οΰτος, ώςτις αετός, ή κεφαλή αυτοΰ φέρει 
πτερά ύψούμενα εις σχήμα κ ώ νο υ- δ λαιμός αυ
τοΰ π ερ ιβ έβ λη τα ι πτερώμασι, καί ό αόχήν αύτοΰ 
λ ά μ π ε ι ώς δ χρυσός· τό δ’έπίλοιπον αϋτοΰ σώμά 
έστι πορφυρόχρουν, εκτός τής ούρας έφ’ής τό 
κυαίΗνν έσ civ άνάμ ικ το ν τ<;> ροδό/ριρ.»

‘Ο δέ ιερός Κλήμης ’Αλεξάνδρειάς δ ζών περί 
τά 190 μ. χ. γράφει πρός Κορινθίους.

«Μάθετε δτι υπάρχει έν Αραβία πτηνόν τι μο
ναδικόν είς τό είδος αυτοΰ" καλείται δε Φοΐνις, 
C-Q εκατόν έ'τη, καί δτε έστίν έγγ’υς τοΰ θανέΐν, 
προάγεται δ ίδιος είς τήν βαλσάμωσίν του- συλ
λέγει σμύρναν, -θυμίαμα καί Ιτερα αρώματα, καί 
εύτρεπίζε*. φέρετρον δδμηρόν, είς δ περικλείεται 
έν καιρψ εύθέτφ καί αποθνήσκει. Ότε δέ κατα- 
ναλίσκεται ή σάρξ αυτοΰ, γενναται σκώληξ τις, 
ζών τγ] σκυλεύσει τοΰ Φοίνικος καί πτερυγοφο- 
ρεΐ- δπότε δέ καθίσταται λίαν ισχυρός πρός πτή- 
σιν είς τόν αέρα, αίρει τόν τάφον ενθ’άνάπαύεται 
την νεκρικήν τοΰ πατρός αύτοΰ σορόν καί με 
τακομίζει έ£ ’Αραβίας μέχρι τής ‘Ηλιουπόλεως 
έν Αίγύπτφ. Διαπερά τόν αέρα έν πλήρει μεσημ
βρία όπ’ δψιν πάντων τών κατοίκων, κατατίθησι 
τό ?ερόν φορτίον έπί τοΰ βωμοΰ τοΰ Ήλιου καί 
ΐπταται. Οί ιερείς συμβουλεύσάμενοι τήν χρονο
λογίαν ύπελόγισαν δτι τό φαινόμενον τοΰτο άνα-

un act de tnaltii politics.

*) fjii anume: 1. C atih is  cu littere latine, 187S
2. Codul Canonelor bisericesci, nurait Pidalion 1844
3. Istoria Universala a I’atrie!, pe scurt. 1852
4. Dublu parallel u tntre Biserica orthodoxa, ?i €on- 

[esiunelc apuseuc. 1852.
5. Unirea iji neunirca Princlpatetelor Romftne 1856
6. Folusele Unirei, 1856.
7 . Necessitatea Clerului In Societate. 1859.
8 . Clerul romSn In fa<;a articol. 56. din Conveu|i- 

imea de la  Paris. 1859.
9. Defectuositatea proectului de lege relative ia 

Cleru 1860.
10. Metlioda d’a inv^Ja limba ellena, In 2 vol. 1861
11. Kespuns guvernului fi synodului, 1865
12. Apararea adevarului ’̂a dreptului, 1866
13. Apologia adevarului, 1866,
14. Resturnarea ultemelor retaciri a aparitorllor 

uecanonicitajei . 1867
. 15. Refutarea soiismelor synodului, 1867.

16. Cuvinte Bisericesci la  differite occasil 1868,
17. Iucerciri poetice, 1870,
15. Scurta istorie despre Mitropolifri Daciei, 1867
19. Orajiune funebrala ImmormantarearepoBatului 

Scarlat Rosetti 1872.
20. M&rgaritarele Sintului Ilrysostom (traducere) 

1870.

Α ’. Διάλογος n tp i Προξενικών.

Πολλοί μας αναγκάζουν νά γρο£ί>ωμ3ν ο:ά 
χί νά μή συγζροτήσωμεν μίαν Κοινότητα 
καί ήμεΓς έδώ, 5πως οι άςιίτιμοι και δτρηροι 
τών ‘ΕλληνίΟων Μουσών λάτραι Γαλαζίου^ 
Βραΐλας, Γεωργέ (3ου, Όλτενίτσης, Καλα- 
φατίου, Μουγουρελίου κλ~· οι ο ντος  γνήσιοι 
'Ι ίλλψ ζζ, ο ί το ιερόν ιών ‘Ι'.στιάοων ~ΰρ 
α~ο τών βωμών ζ^ς ΠατρΙόος ε ΐ:  τάς εδ- 
γενεις χο.ρυΐας των &άλζοντες χα). ά νά - 
-ζοντες έν ir] ξενία.

Που δμως νά συγκεντρωθώμεν; ΙΙς ν) 
Προξενέϊον; άλλ’ έκεΓ, ελ·γε τις, καθ’ η
μέραν άνα-παρα-όια-ουζητουνται: ‘Avaxorai, 
’Εξελέγξεις Χογαριασμων, ζροσω ζιχα ΐ χρα - 
τήοεις, άποψάοεις Άρείοο Πάγου, Τσ.μειαχά 
(>τ:έρογχΜ. ασύναχτα (!) , έρανο ι ί>τ:ερ λι- 
μοχτονοάντων1 Ελλήνων χαί ‘Ελλψίδων (sic!) 
μνημόσυνα οτΐ'ερ ψυχών αύτηχτονηϋέντων 
(s ic !) έρανοι υτίερ Iβνιχών έορτών, κ)~. 
ίδστε τά μέλη της Συγχλψου fta. έ/χοι- 
(ραΐνονται α τλ  τάς αγορεύσεις·.

Εϊς την Έχχλησίαν; Ά λλ ’ ώς οιίατε, 
εΐπέ τ ι ;  δλλ&ς, Ίνκκλησίαν Ελληνικήν ά- 
ποκλβιστικώς δέν αχομεν, καί άν ελειπεν η 
τοί ψιλοχρίσζου Κ. λαζάρα  Κ αλενδίρογλπ , 
ήθέλομεν έκκλησιοί^εσΟαι ή είς" Ηαρατσίαν, 
ή ζϊς τήν Λουθηρανήν, καί τοι υπάρχει, έ- 
λέω Κούζα, καί ή τοΰ ‘Αγίου Ίωάννου 
γνησία ‘Ελληνική.

Εις την Λέσχην; άλλ’ άφότου άζέθανεν 
δ άείμνηστος Καταλοΰζος, ουτε Λέσχην, ουτϊ 
αίθουσαν ~ρδς συγκέντρωσιν εχομεν ‘Ελ- 
ληνισμοΐί.

‘Ορίστε λοιπόν δυσκολία, καί μία άπό τάς 
μεγαλειτέρας, τό νά μήν Ιχη τις τόπον συγ- 
κεντρώσεως, μήτε που νά σκεφθη" καί συ- 
ζητήση τά αίτια καί τά μέσα θεραπείας 
της ηθικής καχεςίας μας.

Έ πειτα, άπεκρίθη τις εύσαρκος, πρός τί 
ή συγκέντρωσή; Διά Σύλλογον, Ναόν, Σχο-

νεοΰται άνά πασαν πεντακοσιετίαν »
Κεφ. Δ-ον.

Έν τψ ναψ τούτφ τήςΓ_ιΗλιουπόλεως καί έν 
έκείνιο τής Μεμφιδος, ενθα. ελατρευετο η λατρεία 
τής Να?θ, ήν οί "Ελληνες μετωνόμασαν ’Αθήναν 
οί δέ ‘Ρωμαίοι Minerva, ημείς δέ οι χριστιανοί 
τό ιδανικόν τής θεάς ταύτης τής πανσοφίας καί 
τής παρθενίας έπροσωποποιήσαμεν έν τιρ πραγ
ματική) τής ’Αειπάρθενου χαί πανσοφοδότιδο? Θεο
τόκου, τής λατρευομένης υπό τών αρχαίων ‘Ε
βραίων, ώς βασιλίδος τοΰ Οδρανοΰ, κατά τήν ρή
τραν τοΰ μεγάλου προφήτου ‘Ιερεμίου, τοΰ άνα- 
βοώντος έν τρισίχωρίοις τοΰ μδ.' κεφαλαίου.

«Καί ώς διελείπομεν θυμιώντες τη Βασιλίοση 
τοΰ Οδρανοΰ ήλαττώθημεν πάντες καί εν ρομ
φαία καί λιμφ έςελείπομεν.»

Είς εκείνους τους μεγαλοπρεπείς ναούς, λέγω, 
έπορεύθησαν πολλοί φιλόσοφοι καί νομοθέταί αρ
χαίοι, ΐνα ποτισθώσι τής αρχαίας καί ίερας 
κρήνης τής έπιστήμης καί φιλοσοφίας, ώς εφθην 
ειπών, τά νάματα.

Ίδοΰ δε πώς περιγράφει ιστορικός τις αρχαίος 
Γερμανός, κατά τήν μετάφρασή υπερδουναβείου 
τινός Δακορωμούνου τήν δίείσδυσιν τοΰ μεγάλου 
Πυθαγόρα είς τόν ναόν τήξ Μέμφιδος.

«Οί ιερείς συνώδευσαν αδτόν.« ίδάν δμως δ 
"Ελλην ούτος τό μεγαλοπρεπές οικοδόμημά, δπερ

1 . Ve$i aquea Poesie si In opera s’a tnctrc&r» po- 
l i t i c e  pag. 53.

2. Opu cit. pag, 198.
1. Idem, pag. 85.
4. ipem, pag. 28,
5. Vctli opera Cuvinte Bimricescl pag· 249.

ώ ί δ'ρος τι ήγείρετο έν τφ μέσα) τής έρημου 
καταληφθείς ύπό θιυμασμοΰ έφώνησε «Πώς χεΐ- 
ρες ανθρώπινοι ήγειραν τήν μεν έπί τής οέ τας 
σωρείας ταύτας τών βράχων; «Αί ήνωμέναι δυ
νάμεις, άπεκρίθη ό ίερϊΰς, δύνανται πάντα κα
θοδηγούμενοι υφ’ ενός στοχασμοΰ.»

«*Ηδη αί γιγάντειοι πτέρυγες τής πύλης του 
ναοΰ ήνΕ(ρχθησαν, ώς αί πύλαι τής βασιλείας τών 
σκιών. Εισήλθον, καί έν σιγή ΐσταντο παρά τάς ΰψη- 
λάςστήλας· θροΰς δέτις'δμοιος ψιθυρισμφ πνευμά- 
των^έφύσα λείως ύπό τους αχανείς θόλουςτοΰ ναοΰ.

« ‘Ρίγος κατέλαβε τόν νέον φιλόσοφον μέχρι 
φρίκης", καί επακοόμβησεν έπί τών τίιχών δακρυ^- 
ροών. Τότε δ’ίερευς τις έπλησίασεν αυτφ καί 
τφ  εΐπε, «Τί δακρύεις;» ’Αλλ’ ό Πυθαγόρας έ- 
σιώπα· μετ’ ολίγον δε τφ  άπεκρίθη «Ά χ ! άφε- 
τέμε! ή δέν αισθάνομαι έμαυτόν καταλαμβανό- 
μενον υπό τρόμου έν τή προσ εγγισει τοΰ Όν~ο( 
ου τό όνομα ου τολμώ έκφωνήσαί.»

«Εύτυχής συ, Υίέμου» τιρ ειπεν ο ιερεος έν 
τή ταπεινότητί οου! αότή οδηγήσει σε πρός την 
θεότητα, είς ήν ΰψώθη τό θυσιαστήριον τοΰτο. 
Σκεφθητι δτι δ ναός οΰτος προτοΰ έγερθήναι έκ 
βάθρων έπλάσθη έν τή καρδία τοΰ ανθρώπου. 
Σπόγγισον τά δάκρυα καί εδόδόθητι έν ειρηνη.»

(’Ακολουθεί).



λ$ΐον, Υπαλλήλους Προξενικούς (διότι ή- 
ξεύρετβ τό σπουδαΐον; δτε εΤπεν δ Κ. Α,, 
Κ. Πανάς καί δ Κ. Π απαδημψρόπουλος, 
μόνον χάριν ίπποτισμοΰ, δέν έγκατέλειψαν 
δλοτελώς τό Προξενείον, καί τοι κατα Μέντες 
έπισήμιος τήν παραίτησίν των <έ~ά τοΰ 
‘Αγίου Μ. Μ. Γεωργίου).

Π οιος όμως π ς ΐπ η  νά λάβι· Την Π % (οχοβονλΐαν ;
ΦνΰίΗΜ τω λόγο) ό Κ . 11(i0£evoit ά,τη'νΤη'ία.
Άλλ’ ό Κ. ‘Ραγκαβής μόλις ήλθε κι’άπήλ- 

θε καί αύθις επανήλθε πενθηφορών διά τον 
άωρον θάνατον κασιγνήτΒ μετά τής άξιοτίμου 
συζύγου του, καθά δέ ήκούσ&η εις του; κύ
κλους τών προξενικών υπαλλήλων (έπειόη  
πρέπε ι νά. γνω ρίζψε, κύριοι, εΤπεν δ προ- 
λαλήσας, δτι δμιλοι ΙατριχοΙ, καί όιπλωματι- 
χοΐ αυγχροτοΰνται καί μάλιστα μεταξύ τών 
ίξωσ&έντων καί παραπονεμένων καί έκείνων 
τών παράιτη&έντων) έσκόπει νά παραιτηθη' 
καί αυτός, αν ή ’Ανακτορική ‘Ελλάς δέν ά- 
ποφασίση Κυβερνητιχην ίπ ιχορήγησ ιν  ττρός 
άξιοπρεπή συντήρησιν τοΰ Γ ενικού Προξενείου 
της ‘Ελλάδος(;!)

'Α ς άφίσωμεν λοιπόν τά αϊτια τής μή συγ- 
καλέσεως τών ‘Ελλήνων τοΰ Βουκουρεστίου 
καί άς εύχαριστηθώμεν μέ τά καθεστώτα, 
μή έντρεπόμενοι μήτε τους Ίσραηλίτας, οΤ- 
τινες τρεις Συναγωγάς καί τρεις Σχολάς δια- 
τηροΰσι γενναίως, μήτε τους ’Αρμενίους, οΤ- 
τινες καί ’Εκκλησίαν καί Σχολείον καί Κοι
νότητα συγκροτοΰσι, μήτε τους άδελφούς 
Βουλγάρους, οϊτινες καί ναόν καί αρχιερέα 
καί Σχολήν Ιχουσιν, ενώ ήμείς ούτε κάν 
Ι ε ρ έα  νά βαπτίση τά τέκνα μας είς τήν 
γλώσσαν τών Μητέρων μας (άφίνω τους πα
τέρας διότι την εςέχασαν τόσα ετη), εχο- 
μεν, ουτε 1ν τρισάγιον ‘Ελληνιστί νά μας 
ρίψη άποθνήσκοντας, ένώ προθύμους ε ίς  προσ
φοράς γενναιοδώρους γνωρίζομβν καί 'Αρ- 
σάχψ , καί Ν εγρεπύνιψ , ν.αί Αερούσην καί 
Ξάνθον καί Τσερλέντην, καί Βουν/την καί 
τοσούτους άλλους εύπατρίδας.

Έλπίσοιμεν δμως δτι καί δ Κ. Πρωθυ
πουργός θέλει σπεύσει νά μεταποιήση τό 
Γενικόν τοΰτο ΙΙροξενείον είς Διπλωματικόν 
τής ’Ανατολής ΙΙρακτωρείον, ώς έν Αίγύπτω, 
επειδή περίπου τών 10 0  χιλ. ‘Ελλήνων, άς 
άλλοδαπήν διαβιούντων, θεωροΰμεν αυτό ώς 
πυρήνα του εθνισμοΰ μας, σεβόμεθα ώς βω
μόν τοΰ ‘Ελληνισμού μας, καί σεμνυνόμεθα 
μεγαλαυχοΰντες, δπόταν βλέπωμεν αυτό άκ- 
μάζον καί διαπρέπον χαί άνταποκρινόμενον 
είς τάς έθνικάς προσδοκίας μας.

Καί τότε; ώ τότε! ή άποικία τοΰ Βου
κουρεστίου θά ήναι ώς ή τόΰ Καΐρου, έπε- 
ραίωσε τόν διάλογοι Ενας Καϊριστής.

ΔΙΗΓΗΜΑ ΝΓΜΦΩΝ

«ΤΗτό ποτέ τις πο ιητής... ήτον ωραίος, 
τόσω ώραΓος, ώστε δλαι αί Μοΰσαι έμαίνον 
το δι’αύτόν. ’Επειδή συνείθιζεν, ώς οί ποιη- 
ταί, νά ύπάγη κάθε πρωΐ ν’άντληση νερόν 
από τά £είθρα της ‘Ιπποκρήνης, αί Μοΰσαι 
ήρχοντο καί τον έβΰήθουν νά γέμιση τήν 
υδρίαν του. Τάς ηύχαρίστει τόσψ έπιχαρίτως 
καί έδεικνύετο τόσφ γλυκύς καί τόσψ φιλο
μαθής ωςτε ή μία εξ αυτών τών Νηρηίοων, 
ή Ευτέρπη ή ή Καλλιόπη, τω~ εϊπεν ημέ
ραν τινά.

— Σύ είσαι τόσφ ώραΓος, τόσφ χρηστός 
ώςτε δέν Εμποδίζομαι νά σοι κάμω ενδώρον.

Τά έξερχόμενα τών χειλέων σου λόγια 
νά ήναι άνθη, διαμάντια ή πολύτιμοι λίθοι, 
έπί συμφωνία δμως ν’άφιερώθής είς τήν ποίη- 
σιν. ’Ιδού τό δώρόν μου.

"Οτε δ ωραίος Β έπανήλθεν είς τό οίκημα, 
είς έκδότης περιμένων τφ~ εϊπεν:— Είργά- 
σθετε δι’έμέ σήμερον;

—  Σάς ζητώ συγγνώμην, διότι σας ?κα- 
μα νά περιμείνητε, εΤπεν b ποιητής, καί 
δμ’ 2πός, έξήλθε τοΰ στόματός του Ιν μαρ
γαριτάρι «Τα φύλλα, τοΰ Φ θινοπώρου»  δύο 
ρόδα, «α? φ δ α ϊ χα ι χ ο ρ φ δ ΐα ι» καί Sv δια
μάντι « ‘// Παναγία των Παρισίων.

Τί βλέπω; εΤπεν δ έκδότης Ικπληκτος. Τοΰ 
Ιξέρχονται έκ τοΰ στόματος μαργαριτάρια κα! 
άδαμάντια.

Καί ό έκδότης έπορεύθη φερων μαζί του 
τούς θησαυρούς τ«ς άκενώτΗς τ ί  ποιητοϋ μας. 
Οτε έγνώσθη τοΰτο ύπο τοΰ δημοσίου, πλή
θος ήρ/ετο ν’άκούση τον Β. άφίνω δέ νά 
φαντασθήτε άν έσύναζον τούς εκ τών χει- 
λέων του πίπτοντας λόγους.

Ά λλ ’ ιδού πάραυτα τά εύγε τού δημοσίου 
διέστρεψαν τήν κεφαλήν τοΰ ποιητοΰ μας. 
Καθόσον ήρχοντο είς αύτόν οί κόλακες καί 
οί άρεσκοι, μαγνητιζόμενοι άπο τούς άδά- 
μαντας ους διέσπειρεν, ό Β ... κατέστη ύπερ 
ήφανος καί φιλόδοξος.

—  νΑ χ! πόσον καλώς λαλείς, τω' Ιλε- 
γον ! Αάλησον άκόμη. Λάλει πάντοτε.— ’Εάν 
ήθελες, προσέθετον, ήδύνασο νά ^ίψης πο
λυτιμότερα διαμάντια' υψωσον τήν φωνήν σου 
είς αντικείμενα πλέον λαμπρά!

—  Έν τη πολιτική" θά ήσαι ώς Πακ
τωλός.—-Έν τή κοινωνική οικονομία, μεταλ- 
λείον σμαράγδων.— Είς τά οικονομικά, δρος 
γρενάτου (Καρχηδονίου λίθδυ). Ό ποιητής 
δμως έλησμόνησε τήν σύστασιν τής Μούσης- 
δέν ήδύνατο πλέον νά εύχαριστηθη~ νά ήναι 
δ ποιητής τών ^ουβινίων καί τοπαζίων, ή- 
θέλησε νά γίνη πολιτικός, οικουμενικόν δαι- 
μόνιον, δ Ναπολέων τοΰ λόγου καί τοΰ στο- 
/ασμοΰ, ώστε δ κόσμος υποπόδιόν του νά 
ήρχετο νά πίη τόν άδαμάντινον ποταμόν τόν 
έκ τών χειλέων του ζέοντα.

Ά λ λ ’ ή Μοΰσα τον έτιμώρησε διά αυτήν 
τήν επαρσιν καί εκτοτε και>’ ήν φοράν ήνοι- 
νε το στόματου διά νά όμιλήση, άντί τών 
πάλαι άδαμαντίων, έξήρχοντο όφίδια ώς αί 
ΠοιναΙ, ερπετά ώς τό Φριχτόν ετος, ή ρά
κη δυσπερίγραπτα ώς τό Έννενήχοντα τρία. 
‘Ο καθείς άπεστρέφετο, καί βλέπων άπέ 
καιρού είς καιρόν νά λα λ η" καί £ίπτη όφεί- 
δια καί άκάνθας, Ιλεγε στενάζων.

«Γίνεται αυτός δ άνθρωπος νά ήν’ αυτός 
ούτος δ βλύζων ποτέ μαργαρίτας τόσω*κα
θαρούς καί άδάμαντας τόσοι λαμπρούς;» 

ΗΘΙΚΟΝ (Επιμύ&ιον).
Άλλοι τό εϊπον, είμέθα άνόητοι· έπιθυ- 

μοΰμεν πλέον ή δσα δ θεός μας έδώρησεν. 
Ή  φιλοδοξία χάνει τούς άνθρώπους.

Τό πνεύμα δπερ θέλει νά επίδειξη τις 
βλάπτει εκείνον δςτις κέκτητάι ήδη τοΰτο.

Alfred Millaud.
(Figaro).

των
τήν κλασικήν ταύτην χώραν τών άλγεσι&ύμων
άναμνήσεων!

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΙαρακαλοΰμεν τούς Κ. συνδρομή τάς τής 
παυθείσης πέρυσι Κωνσταντινουπόλεως, δσοι 
κρατοΰσι χά γραμμάτια ίνα εύαρεστηθώσί 
νά μας έμβάσωσι τά χρήματα, επειδή πολ- 
λάκις ή έντιμος τής Θράκης Σύνταξις άπό 
τής πέρυσιν άπετάθη καί είς τά Προξενεία 
περί “ών ευτελών τούτων ποσών, ώσεί εί- 
χομεν είσπράξει αύτά, μή είδυία δτι δυσκόλως 
συνάγονται έδώ αί τοιαΰται συνδρομαί καί 
πολλάκις άρνοΰνται.

ΊΙ Σ ύνταξις τοΰ Δεχεβάλου.

Αί ( ο ρ α ϊα ι Βενετίάες.

Τό έθνικόν αίσθημα της ’Ιταλικής ‘Ενό- 
τητος είναι έπίσης ζωηρόν είς τάς καρδίας 
τών Κυριών τής Βενετίας, ώς είς τάς τών 
άνδρών Β^ετών, καί πας τις δύναται νά 
κρίνη περί τούτου έκ τής κάθωθι αναφοράς, 
έν ή άνδρικαί κόραι τοΰ Άδρίου έξέφρασάν 
ποτε πρός τόν Βίχτωρα Έμανουηλ τήν 
λύπην των, δτι δέν ήδυκίθησαν νά άπο- 
δείξωσι τόν πατριωτισμόν αυτών διά τής 
ψηφοφορίας.

Μεγαλειΰτατε,
«Οί άνδρες ένόμισαν εαυτούς σοφούς καί 

δικαίους, οπότε ένομο Πέτησαν δτι ή μερίς 
αυτη τοΰ άνθρωπίνου γένους, ήν τήν ώ- 
ραιοτέραν άποκαλοΰσιν, δφείλει νά ήναι μα
κράν παντός περί τήν διοίκησιν τών δημο
σίων περιστρεχομένου.

Αί γυναίκες τής Βενετίας δέν λαμβάνονος 
τό δικαίωμα νά έπικρίνωσι τόν τοιοΰτον νό
μον, άλλά διακκρύττουσιν ενώπιον τοΰ κόσμον 
δτι τό φύλον αυτών ουδέποτε ήσθάνθη βα- 
θύτερον τήν πικρίαν καί τήν καταφρόνησιν, 
ή έν τη” περιστάσει ταύτη, καθ’ ήν δ λαός 
προσκαλείται νά διακηρύξη, έάν θέλη νά 
ενωθη μετά τής κοινής πατρίδος ύπό τό 
ένδοξον σκήπτρον τής Τ. Μ. καί τών σε
βαστών αυτής διαδόχων.

Ά λλ ’ έάν ήναι έμποδισμένον είς τάς γυ
ναίκας νά καταθέσωσιν έν τη κάλπη τό 
νάί τοΰτο, δι’ ου ή ’Ιταλική ένότης θά τε- 
λεσθη ας μή κωλύσωσιν αύτάς νά προσπα-

θήσιοσι, νά φθάση τοΰτο μέχρι τών ποδών | comparative fournira aux nations en retard 
τής Γ. Μ. » un esemple qu’elles pourront et devTont suivre

Ά λλ’ άρά γε θά ίδωμεν καί είς τήν ώ-| . IV<?,Section t“chera ^examiner impar- 
, . * , , , „ > _  ̂ itiaument les causes de 1 megalith fraijpante

ραιαν Ανατολήν τα αισθήματα ταυτα οιατρα-: deg saIajres dang ]es braDches de travail
νουμενα μεταςυ τών Αοελφοτητων καί τών j garment accessibles aux hommes et aux 
Φιλανθρωπικών Συλλόγων πρός άνάπτυξιν femmes.
καί καλλιέργειαν πνεύματος, νοός, ήθών καί j De ce probleme pose_a, la IV® Section, res- 
έθίαων τής γυναικός, ής ή καρδία ε~αλλε1 sor  ̂ un programme tres vaste, mais qu’elle
καί πάλλει άείποτε διά παν Ιξονον, ώραίον. | rfduira aux <l uestions fondamentables, car 
c , , ,  , , . ,r - , , , '  plus une question est analysee et specialisee
υψηλόν και ευγενές ; Ελπισωμεν .εις τόν Κ  leg de Tetude sent scientifiques
άγαθοδαιμονα τοΰ αίώνος τούτου τών φώ- j st*irs_

δτι έλεύσεται ήμαρ λαμπετοεν καί διά | Cette section etudicra done:
1° L’etendue de la population en g&i^ra 

et la proportion numerique des femmes dans 
les divers pays.

2° Le mouvement de la population, e’est- 
u-dire le nombre des naissances, morts et 
manages,

3" Les conditions sociales qui amenent des 
niissances legitimes et illegitimes.

4° Les conditions du developpement rapide 
ou de la decroisance et de l’arret de la po
pulation.

5U le travail des femmes, ses difterentes 
especes et sa remuneration.

6° L’nfluence des differents facteurs sur 
i le travail et la determination de la progres
sion dans laquelle se developpe cellul des 
femmes,

7° La proportion de la mortalite parmiles 
ouvrieres et les tables comparatives par pro
fession.

8° Les conditions qui tendent a elever le 
travail des femmes au plus haut niveau.

La Section de statistique se procurera des 
collaborateurs dans tous les Etats et parti- 
culierement dans les grands centres ou s’ac- 
cumulent lesforces intellectuelles. Elle entrer 
en rapport avec les differents bureaux sta- 
tistiques americains ainsi qu’e'trangers; elle 
acquerra les meilleurs traites de statistique 
et, de temps en temps, elle convoquera des 
congres internationaux de statistique sur l’e 
ordre du Coaseil de controle.

Vt0 S ection .
I POUR LA BECHBBCHI HIBTOBIQUS DE LA QUESTION DBS 

DBOITS DE LA FEMME.

En etudiant historiquement le developpe
ment graduel de l’humanite, on arrive a con- 
naitre le role des lemmes dans l’etat social, 
et a juger les representants des deux sexes 
avec leurs missions, leurs agissements, leurs 
besoins et leur ideal.

On observe aussi dans toutes les periodes 
de l’histoire une lutte tantot ouverte, pour 
suivie par les femmes dans le but de leur 
affranchissement.

Ceux qui ont reflechi et ne se sont pas 
born^s a lire sinplement le recit des faits 
historiques, seront conduits a juger que la 
question des droits de la femme est un phe- 
nomene qui ressort du developpement histo- 
rique de l’espece. II s’ensuit que cette ques
tion doit etre etudide conformement aux don- 
nees historiques et presentee au public dans 
un ouvrage destine a repandre la connaissance 
de cette question.

Considerant chaque individu comme une 
unite sociale, la V« Section ne se propose 
pas d’ecrire lhistoire des femmes en poitisan 
avec premeditation les nobles avocats de leur 
cause; elle tachera de les representer, elles 
et leurs tendances, telles qu’elles etaient, 
sans cacher leurs fauses et sans meconnaltre 
leurs nobles aspirations.

Pour realiser ce programme, la V* Section

Ligue Internationale des femmes

I I I a S ection .

pour  l ’etude  db I,a question  c e  l a  pr o stitutio n .

Sublata causa, toliitur effectu s;

Considerant que la prostitution est une des 
plus grandes plaies sociales, et que pour lut- 
ter contre elle il importe de la connaltre comme 
lorsqu’on lutte contre les forces de la nature 
la IIP section de lafLigue Internationale des 
femmes se propose de s’occuper de l’investi- 
gation de ce flean social.

II,est une loi absolument vraie pour tous 
les phenomenes qui nous-entourent, u'ne loi 
juste au present comme au pass6 et au fu- 
tur, et qui se verifie dans les phenomenes 
les pies importants, les plus g<5neraux comme 
dans les plus minimes, e’est la lo ide conne
xion de cause a, effet.

Cette loi nous montre la voie a suivre dans 
l’etude de chaque phenomene de la vie soci
ale, et e’est en s’y conformant strictement 
que les membres de la IIP Section accorn- 
pliront leurs travaux qui se succederont dans 
l’ordre suivant:

10 Etude de l ’origine de la prostitution et 
de ses verses manifestations qui, de temps 
immemorial, ontete de deux sortes: prostitu
tion aristocratique, prostitution plebeienne. 
2° Division des prostituees en classes au po
int de vue economique.

3° Proportion des prostituees dans les di- 
verses classes: leur age, leur religion, leur 
nationalite.

4° Itecherches sur la duree moyenne de 
la prostitution.

5° Les maladies que la prostitution engen- 
dre et propage.

6° La prostitution parmi les femmes em- 
prisonnees: influence de ces femmes sur le
urs camarades de prison!

7° Le nombre des prostituees qui avaient i se procurera tous les ouvrages ecrits en diffe-
reutes langues, qui ont traitc ce sujet et qui 
ont rapport a l ’epoque pr^-historique, ainsi

quitte leur profession et ont repris des occu
pations nouvelles; quel genre d’occupation, 

Pour conduire cette enquete avec succes, 
la IIP Section riclam era l’aide des bureaux 
de statistique, des comitds sanitaires, et des 
personnes en etat de la renseigner.

IVe S ection .
S tatistique

La IVe Section de la Ligue a pour but 
d’etudier l’etat du travail des femmes et de 
leur salaire dans les differents pays, et de 
suivre le developpement des questions ouvrie
res en detail ainsi que l ’etude des diverses 
conditions sociales des femmee.

Les rechegches de cette Section formeront 
un tableau comparatif du travail des femmes 
ce tableau permettra de determiner dans quel 
pays ce travail, ses especes et ses resultats 
apparaissent !e plus prolitables; et son etude

que la luitte des femmes pour leur Emanci
pation dans l ’antiquite, dans le moyen-age 
et dans Jes temps modernes.

VIe S ection
BE LA PROPAGANDB

Etudier l ’esprit, la tendance et la force 
des Societes que les femmes ont formees 
jusqu’ici, tacher de trouver dans ces Societes 
un point d’appui afin d’agir de concert avec 
elles dans la direction de l’elevation de la 
femme, tel est le but que cette Section de- 
vra se proposer.

Apres avoir approfondi les causes radica- 
les qui ont d6truit les germes de l’affranchi- 
ssement des femmes ou produit un temps 
d’arret dans cette oeuvre, la Ligue cherchera 
quels sont les moyens de propagande propres 
a preparer les reformes. Elle s’appuiera sur 
les femmes les plus nobles et les meilleures 
sur celles qui appartiennent aux autres asso

ciations. «ΓAvenir des Femmes»
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