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Η "ΑΡΜΟΝΙΑ" υψηλά κρατουσα το πρόγραμμα όπερ έταξεν ώς γνώμονα αυτης, παρασχουσα τρανώτατα 
τεκμήρια πνεύματος φιλοπροόδου και Καθολικου, άμκ δέ αείποτε ώς αι περιστάσεις το απήτησαν δείξασα οτι 
συναισθάνεται τήν άποστολήν αυτης, κατ' ουδέν λογισαμένη χρήματα και μόχθους, ούδ' αναμένουσα ουδεμίαν ού-
δαμόθεν υλικήν ωφέλειαν, άλλ' έδραιουμένη εις τήν ευρειαν αυτης κυκλοφορίαν, μετά χαρας, προκειμένου νά εισέλθη 
είς το δεύτερον άπο της εκδόσεώς της εξάμηνον, προκηρύσσει μέγα διαγωνισμόν. 

Δία τής αυξήσεως του άριθμου τών συνδρομητών διακαώς επιθυμει το μέν καταβιβάζουσα τήν τιμήν αυτής 
καταστή προσιτή είς παντας ανεξαιρέτως τους καθολικούς, το δέ κάλλιον ανταποκρινομένη εις τάς προσδοκίας και 
ανάγκας του καθολικισμου, κατορθώση οσον το δυνατον ταχύτερον νά έκδίδηται καθ' εβδομάδα. 

Ποιούμενοι έκκλησιν προς πάσας τάς Καθολικάς καρδίας, ιδία δέ προς εκείνας αις ανετέθη ή υψηλή τών πι-
στων διαπαιδαγώγησις, πεπείσμεθα ότι αι ειλικρινεις ημών αυται προθέσεις θέλουσιν ευρη ζωηράν ηχώ παρ' απασι 
τοις Καθολικοις, οιτινες θέλουσι δράμη μέ τήν συναίσθησιν εκτελέσεως υψηλου καθήκοντος και έργου θεαρέστου, 
οπως λάβωσι μέρος εις τήν ευγενή ταύτην τών Καθολικών αμιλλαν διά της μετά ζήλου συμμετοχής έν τω ήμε-
τέρω διαγωνισμώ. 

Πας συνδρομητής ή άναγνώστης τής «Αρμονίας" καλειται νά εγγράψη συνδρομητάς και αποστείλη τά ονό-
ματα και το αντίτιμον τών συνδρομών των είς το Γραφειον ημών. Προς τουτο αποστέλλομεν 'Αγγελίας τω αιτουντι. 

Ο Διαγωνισμός αρχεται άπο τής 1 Όκτωβρίου 1885 ήτοι άπο του δευτέρου εξαμήνου άφ' ής ημέρας εξε-
δόθη ή «Αρμονία" και λήγει μετά δύο μήνας ήτοι τήν 1 Δεκεμβρίου του αυτου έτους. 

Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

α' ) Ό εγγράψας ένα και μόνον συνδρομητήν δικαιουται νά λαμβάνη αμέσως μετά το πέρας τών «Φυλακών" 
του Silvio Peliico τής λαμπρας μας ταύτης επιφυλλίδος, αυτο τούτο το διήγημα έκ 200 και πλέον σελίδων είς 
βιβλίον καλλιτεχνικώτατα τετυπωμένον, ή τιμή του οποίου ωρίσθη είς δρ. 3,50. 

β' ) Ο εγγράψας πέντε συνδρομητάς θά λαμβάνη τήν «'Αρμονίαν" δωρεάν επί έν έτος, και τον Silvio Pellico. 
γ') Ο εγγράψας δέκα συνδρομητάς εκτος τής επί έν έτος δωρεάν λήψεως τής " Αρμονίας", και του Silvio 

Pellico, θά λάβη τήν ευχαρίστησιν και τήν ηθικήν ικανοποίησιν, νά ίδη και τήν εικόνα αυτου δημοσιευομένην εν 
ταις στήλαις τής «Αρμονίας" δι' εξόδων τής εφημερίδος μετά σχετικής βιογραφίας. 

δ') Ο εγγράψας τους σχετικώς περισσοτέρους συνδρομητάς εκτος τής δωρεάν επί έν έτος λήψεως τής 
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Ε Τ Ο Σ Α . -ΑΡΙΘ. 15. 



114 A P M O N I Α 
«Αρμονίας" και του Silvio Pellico, θά λαμβάνη και την 'Ιστορίαν τής Έλληνικης 'Επαναστάσεως 
του Σπυρίδωνος Τρικούπη εις τέσσαρας ογκώδεις τόμους αξίας δρ. 14. 

ε') Ό εγγράψας μετ' αυτόν τους περισσοτέρους ήτοι ό δεύτερος, θά λαμβάνη δωρεάν τήν «Άρμο-
νίαν" έπί έν έτος, τον Silvio Pellico, και όλόκληρον τήν σειράν τής Εικονογραφημένης Εστίας του ετους 
1894 αξίας δραχ. 8. 

Οι αποστέλλοντες εκ τών πληρωσάντων μόνον διά τήν πρώτην εξαμηνίαν τήν συνδρομήν αυτών διά τήν 
δευτέραν μέχρι τής 31 Οκτωβρίου, δικαιουνται και ουτοι να λαμβάνωσι τον Silvio Pellico, ώς περιλαμβάνει ό 
πρώτος όρος. 

ζ) Ώς συνδρομηταί προς εγγραφήν κατά τον διαγωνισμόν, λογίζονται εκεινοι οιτινες δέν υπήρξαν τοιουτοι 
μέχρι τούδε. 

η) Τά όνόματα τών συναγωνισθησομένων δημοσιευθήσονται έν τή «Αρμονία". 
θ') Οι οροι ουτοι ισχύουσι και διά το εξωτερικόν. 
ι' ) Αί εγγραφαί τών νέων συνδρομητών διά τήν δευτέραν εξαμηνίαν άρχονται άπο τούδε. 
Ευελπιστουμεν ότι ουδείς τών αξιοτίμων ημών συνδρομητών και αναγνωστών θέλει μείνη χωρίς νά λάβη μέ-

ρος είς τον Διαγωνισμόν. 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΑΝΗΘΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
Ο ΖΟΛΑ ΚΑΙ Η ΛΟΥΡΔΗ 

Ή ανάγνωσις μυθιστορημάτων άποτε-
λει σήμερον την τερπνοτέραν ασχολίαν τών 
επιδόξων λογίων. Μόλις η νεολαία, μετά 
τό πέρας τών εγκυκλοπαιδικων αυτης σπου-
δων, διασκελίση τόν ουδον του εκπαιδευ-
τηρίου, ρίπτεται αφελως και απερισκέ-
πτως εις τας αγκάλας της θεας του ρω-
μαντισμου, εν αυταις αναζητουσα καλλιέ-
πειαν, σοβαρότητα υφους και υψος ιδεων! 
Και εαν μεν αυτη περιωρίζετο μόνον εις τά 
αριστουργήματα των Σατωβριάνδων και 
Λαμαρτίνων, ουδεν θα ειχον να αντινάξω. 
Ουδένα ομως διέλαθεν, οτι παρά τό γόνι-
μον δένδρον της ρωμαντικης φιλολογίας, 
ανεβλάστησε νόθος παραφυάς κληθεισα ά-
ποκλειστικως πλέον σχολή ρωμαντική, ητις 
άμοιρος της μεγαλοφυίας των παλαιων 
ρωμαντικων και αποστέργουσα τας σωστι-
κάς αυτων αρχάς, απήλειψεν ολοσχερως 
εκ τών εργων αυτης παν ίχνος αίδους και 
ηθικής. Ατυχώς δε εις τόν βορβορώδη, 
τούτον πηλόν εναβρύνεται κυλιομένη αμέ-
ριμνος η νεολαία. 

Μάλιστα ! η ρωμαντική φιλολογία, η 
άλλοτε αιωρουμένη εις αιθέρια ύψη, σύρε-
ται τώρα βυθιζομένη εις ακαθαρσίας και 
ανηθικότητας, άπό τον Λαμαρτινον μετα-
πεσουσα εις τόν Σύην, Κώκ, Ζολαν κτλ. 
Ώς έκ τούτου σήμερον ειπερ ποτε δικαιού-
μεθα να απαγγείλωμεν τον επικήδειον εις 
την φιλομουσίαν δια τών εξης στίχων του 
Γάλλου ποιητου : 
"O fille d'Euripide, o belle fille antique 
«Ο Muse qu'astu faitde la blanche tunique.Pt-etresse ttu saint tempte, Oh ! que sont 

[devenus 
"Lesornements sacresque couvraient le 

[pieds nus, 
" Et les cheveux dores releves sur la tete? 
"Et la grave cothurne et la lyre poete ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"Tu les as echange contre des haillons 

[sales 

"Ton beau corps est tombe dans la fange 
[des Halles 

"Et la boucbe, oubliant l'idiome du miel 
"Qu'elle semblait puiser dans le concert 

[du Ciel 
"Ta bouche aux passions du peuple des 

[cendue 
"S'est onverte auxjurons de la fille perdue. 

Ή ανύποπτος νεότης κινδυνεύει να κα-
ταποντισθη, εαν μη εφοδιασθη, δίκην σω-
σιβίου, τών εξης σωστικων κανόνων παρε-
χομένων αυτη παρ' έμφρονος και πεπει-

ραμένου ανδρός. 
Κανών Α'. Είναι επιβλαβές παν έργον 

διαθέσεις εξεγειρον, εχούσας αποτέλεσμα 
πάθος τι η παράπτωμα, παρουσιάζον δε 

τη φαντασία πράξεις και λέξεις, ας θα απέ-
στεργέ τις να ιδη και ακούση πραγματικώς. 

Κανών Β'. Είναι επίσης επιξήμιον παν 
εργον φύσει τεινον να αναπτύξη υπέρ τό 
δέον την φαντασίαν εξάπτον αυτήν, καθότι 
αυτη, ου μόνον δεν έχει ανάγκην αναπτύ-
ξεως, αλλ' απ' εναντίας οφείλομεν νά την 
συγκρατωμεν και περιορίζωμεν αρνούμενοι 
εις αυτην ισχύν, την οποίαν θα εχρησιμο-
ποίει πρός βλάβην τών λοιπών διανοητι-
κων δυνάμεων. 

Κανών Γ' . Εαν επιθυμης να κρίνης ορ-
θώς περί της αξίας ενός οιουδήποτε συγ-
γράμματος, οφείλεις προηγουμένως να εξε-
τάσης τόν εαυτόν σου, εαν θα έστεργεν ώς 
πατέρα ή πνευματικόν διευθυντήν σου τόν 
συγγραφέα του έν λόγω έργου. "'Εάν συγ-
γραμμά τί, λέγει ό La Bruyere, άνυ-
ψοί τό πνευμα σου, εμπνέον αυτώ ευγενη 
και γενναια αισθήματα, μη αναζητήσης 
ποσώς έτερον κανόνα πρός στάθμισιν της 
αξίας του. Τό έργον έξ άπαντος ανήκει 
εις ικανόν και δόκιμον συγγραφέα." 

Πέποιθα οτι η ευελπις νεολαία δεν θα 
παρίδη, αλλα θα πραγματοποιήση κατά 
γράμμα πρός ίδιον όφελος τας συμβουλάς 
ταύτας. 

Δέν αρκεί ομως τουτο μόνον ! Άνδρες 
μεγαλεπήβουλοι, άνδρες φιλότιμοι και φι-
λόκαλοι εδει να συνέλθωσιν, οπως κηρύξωσι 
σταυροφορίαν κατα τών ανηθίκων μυθι-

στορημάτων, άτινα κατεπλημμύρισαν την 
Ευρώπην άπασαν μέχρις αυτης της Τουρ-
κίας και της 'Ελλάδος. Την σταυροφο-
ρίαν ταύτην δέον να ενισχύσωσι πάντες οί 
ακραιφνεις θιασωται τον χριστιανισμου, 
καταπολεμουντες μέχρις εξοντώσεως την 
πολυκέφαλον του ρωμαντισμου 'Ύδραν. 
Πολύ δικαίως ανέκραζεν ό de Maistre 
ότι " Έαν αι υπό τών αισχρων αναγνω-
"σμάτων απολεσθεισαι ψυχαί ενεφανίζοντο 
"πρό ημων απαξάπασαι, θα απεβαίνομεν 
"άναυδοι και εννεοί πρό του καταπληκτι-
"κου αυτών πλήθους. Έαν δε τα βιβλία 
"ηδύναντο να λαλήσωσι, θα ανεκοίνουν ημιν 
"τρομακτικάς αποκαλύψεις περί της ολε-
"θρίας αυτών επιδράσεως έπί τών ψυχών". 

Τυχαίως πρό ημερών εσχον ανα χειρας 
μυθιστόρημα, επιγραφόμενον η Λούρδη 
υπό Ε. Ζολα. Διεξερχόμενος δέ έν τάχει 
τας αηδεις και πλήρεις ειρωνείας σαρκα-
στικης σελίδας του, ανεμνήσθην τών λό-
γων συγγραφέως περιφανους λέγοντος ότι, 
"οσάκις συναντωμεν τοιουτον τί έργον, έν-
"τέχνως υποκρυπτον τό ψευδος υπό τόν 
"μανδύαν της αληθείας, οφείλομεν αυτο-
"στιγμει να προμηθευθωμεν την βιογρα-
"φίαν του συγγραφέως του". Δια της 
προφυλακτικης ταύτης προνοίας θά ανα-
καλύψωμεν τα αίτια, τά υποκινήσαντα 
πρός τοντο τόν γράψαντα, και θα πεισθώ-
μεν, ότι εις πάντα, ιδίως ομως εις τό περί 
ου ό λόγος μυθιστόρημα, εφαρμόζεται μέ-
χρί κεραίας τό υπό του Πλάτωνος περί 
Διογένους ρηθέν. «'Η ακρόασις αυτου ευ-
"φραίνει, μη λησμονήσητε ομως να ανα-
"βλέψητε εις τό βάθος του πίθου του". 
Πράγματι δέ εαν τις ερευνήση, έστω και 
κατ' επιφάνειαν, τό έργον του Ζολα, δέν 
δύναται άλλ' η να οικτείρη την ελεεινήν 
έμπνευσιν και τόν κακόν δαίμονα, τόν ωθή-
σαντα αυτόν πρός συγγραφήν του αριστουρ-
γήματος(;) τούτου της ρωμαντικης του 
ικανότητος. 'Αναντιρρήτως δι' αυτου επε-
δίωξε, συνωδα πρός τόν συρμόν, τό χρισμα 
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της απιστίας. Καθότι τί άλλο σημαίνει ή 
παράλογος αμφισβήτησις του δυνατου τών 
θαυμάτων, ή άρνησις τών υπερκοσμίων 
αληθειων, ή συστηματική διάδοσις του 
ψεύδους και της απάτης και έν γένει ή 
επιδίωξις της καταστροφης παντός ύπερ-
φυσικου. 

Σημειωτέον ότι, ενόσω τις διάγει βίον 
αληθους χριστιανου, είναι καταμαγευμένος 
έκ της θρησκείας ταύτης ουδέν άλλο εν 
α υ τ ή ανευρίσκων ειμή καλλονάς και παρη-
γορίαν. 'Όταν όμως, παρεκτραπεις της ευ-
θείας οδου, αθετήση τα ιερώτερα τών κα-
θηκόντων του, οταν λησμονήση και τας 
στοιχειωδεστέρας αληθείας τότε μόνον υπ' 
αιφνιδίου φωτός (;) καταυγαζόμενος φαν-
τάζεται οτί ανακαλύπτει έν τω χριστια-
νισμω πλανας, ψεύδη και ρυπαρότητας. 

Ό Ζολα ήθέλησε να απατήση, ηθέλησε 
να καταστρέψη! πλήν ωφειλε να μή αγνοη, 
ότι ακριβώς εις τουτο συνίσταται όλη η 
δύναμις τών ανισχύρων. Τί απητειτο λοι-
πόν πρός εκμηδένισιν τών υπό τής Θεο-
μήτορος τελεσθέντων παντοειδών θαυμά-
των ; Γραφίς δηλητήριον εξεμουσα κρα-
τουμένη υπό χειρός ασεβους και ιεροσύλου ! 

Εις τα έργα του Ζολα και ιδίως εις το 
τελευταιον του μυθιστόρημα εφαρμόζονται 
μετα πολλής ακριβείας οί περι τών έργων 
του Voltaire πχρχ τοΰ Victor Hugo, 
πριν ή χπολέσ-r, τό χρίστ'.χνίχόν χί'σθημχ, 
γρχφέντΕς επόμενο; στί/Ο'.: 
"Plein de ces chants honteux degout de 

[la memoire 
"Unvienx livre est la-haut sur une vielle 

[armoire 
"Par quelque vil passant dans cette om-

[bre oublie 
'Roman du dernier siecle, oeuvre d' i-

[gnominie ! 
"Voltaire allor regnait, ce singe de genie. 
"Chez l' homme en mission par le diable 

[envoye!... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

διατεθειμένος να υποστή, ησαν τα αίτια τα 
παρεμποδίζοντα αυτόν, να πιστεύση εις τα 
θαύματα της Λούρδης. 

Ποιουμαι έκκλησιν εις την συνείδησίν 
του. αυτός ό διακαής πόθος δι' ου προσ-
παθει να εκμηδενίση τα υπό της 'Αμιάν-
του Παρθένου απεργαζόμενα θαυμάσια, 
αυτή η μανία, δι ης πειραται να κατα-
σβέση την εν ταίς καρδίαις των χριστιανων 
πίστιν, είναι αγάπη, η μίσος προς την α-
λήθειαν ; Είναι πεποίθησις ή αυταπάτη ; 
Ο συγγραφευς αντιφάσκων προς εαυτον 

λέγει ότι είναι αμφότερα. Αλλ' η ταυτό-
χρονος παραδοχή και άρνησις του δυνα-
του των θαυμάτων συνεπάγεται πίστιν και 
έλλειψιν πίστεως πρός την παντοδυναμίαν 
του 'Υψιστου, οτί 2χ2 κάμνουν και δεν 
κάμνουν 4. 'Ας μας ειπη λοιπόν προη-
γουμένως, εαν πιστεύη εις την ύπαρξιν 
'Όντος υπερτάτου, αιωνίου, παντοδυνά-
μου, απείρου .... 

Πολύκαρπος Βεντούρας. 

φθοράν αποπνέοντα αισθήματα των μασ-
σώνων, οιτινες έπ' εσχάτων λαβόντες αφορ-
μήν εκ του ψηφισθέντος νόμου του επιβάλ-
λοντος υποχρεωτικήν την διδασκαλίαν της 
κατηχήσεως έν τοις σχολείοις, συνέλεξαν 
εκ των τριόδων τους αέργους προς ους η-
νωσαν και τα ολίγα λείψανα του επικρα-
τήσαντος άλλοτε μασσωνισμου, οπως δια 
της βίας και του εγκλήματος επιβάλωσι 
την γνώμην αυτών ώς κοινήν γνώμην. 
Πλήν μάτην επόνησαν! 'Η κοινή γνώμη η 
εκπροσωπουμένη παρα των επιψηφισάντων 
τον εν λόγω νόμον αντιπροσώπων του λαου 
εν τη βουλη εματαίωσε τα έκνομα αυτών 
σχέδια, ενός μόνον αποδειχθέντος δια μυ-
ριοστήν ήδη φοραν οτί οί μασσωνοι δεν δι-
στάζουσιν ουδε πρό αυτου του εγκλήματος 
αρκει μόνον οι σατανικοί αυτών σκοποί να 
επιτύχωσιν. 

-Helas si ta main chaste ouvrait ce livre 
[infame, 

"Tu sentirais soudain, Dieu mourir dans 
[toname, 

"Ce soir tu pencheras ton front triste et 
[reveur 

"Pour voir passer an loin, dans quelque 
[verte allee 

"Les chars etincelants a la roue etoilee : 
Et demain tu rirais de la sainte pudeur!" 
Οί αληθεις ευσεβεις υπό την σημαίαν 

της Παρθενομήτορος στρατευόμενοι, δέν 
είναι, ώς νομίζει ό συγγραφεύς της Λούρ-
δης, εύπιστοι εις τοιουτο σημειον, ώστε 
να δύναται ούτος να γελα εις βάρος των. 
Γνωρίζουσιν ότι ό καλός ούτος κύριος αρ-
νειται αλήθειαν καταφανεστάτην, ην δια 
τών δακτύλων του ήγγισεν : Δεν αγνοουν 
ποσώς την σπουδαιότητα τών συνεπειων, 
αιτινες θα απέρρεον εκ της μεταστροφης 
τοιούτου συγγραφέως, ειναι δε εντελως πε-
πεισμένοι, ότι αυταί αι συνέπειαι, αι τα-
ράσσουσαι τόν υπνον του Ζολα και επί-
βάλλουσαι αύτώ θυσίας, ας δεν ήτο καθόλου 

Τ Α Ε Ν Β Ε Λ Γ Ι Ω ι 

Παράδειγμα αξιοθαύμαστον πατριωτι-
κης αντοχης παρέχει ημιν πρό πολλου τό 
μικρόν μεν αλλ' ίσχυρόν Βέλγιον πρό του 
εισβαλόντος δίκην ορμητικου χειμάρρου 
μασσωνισμου, οστις κατορθώσας να εισδύση 
εις τό κράτος, μόνον την ηθικήν και ύλί-
κην έκλυσιν επέφερεν ωθήσας αυτο προς το 
χειλος της τελικης καταστροφής του. 

Άπό του 1830 ότε ό Κάρολος Rogier 
εκήρυττε πρός τον μαινόμενον οχλον την 
άρνησιν της υπάρξεως του Θεου και την 
ελευθερίαν της συνειδήσεως, έκτοτε ωσεί 
απαισία μοίρα επεκάθισεν έπί του γενναίου 
έθνους όπερ τόσους ήρωας εν τε τη θρη-
σκεία και τη πολιτεία ειχεν υποδείξει. 

Οί αυθάδεις νικηταί ου μόνον τα επαρ-
χιακά και δημοτικά συμβούλια κατέλαβον 
και τό σύνταγμα επέβαλον και βουλευτάς 
αντιχριστιανούς εξελέξαντο, αλλά και τας 
εκπαιδευτικάς έδρας εις χειρας τών υλιστών 
και αθέων έρριψαν, και εν γένει τους μι 
σουντας τό όνομα του Θεου περιέβαλον διά 
της ευνοίας αυτων. 

Τοιουτο εν συνόψει τό ολέθριον εργον του 
σατανικου μασσωνισμου ! Ευτυχώς ομως τό 
ιερόν πυρ της αντεκδικήσεως όπερ πρό πολ-
λου συνταράττει την Ευρώπην εισέδυσε και 
εις τό Βέλγιον, οί μέχρι τότε εν αδρανεία 
καθεύδοντες αφυπνίσθησαν τέλος και έπωφε-
λούμενοι του δικαιώματος της ψηφου κατέ-
δειξαν ότι ή πατρίς αυτων δέν ήτο κληρο-
δότημα τών μασσώνων, αλλ' ανηκεν επί-
σης πρός τους Καθολικούς τους αποτελουν 
τας μάλιστα την απόλυτον πλειοψηφίαν, 
οίτινες, λαβόντες τας ηνίας του κράτους εις 
χειρας αυτων, επανέφερον την τε ευνομίαν 
δια της δικαιοσύνης και την παλινόρθωσιν 
τών κακώς κειμένων. Τό τοίουτο δεν ηδύ-
νατο ειμή να εγείρη τα πλήρη φθόνου και 

Μ Ι Κ Ρ Α Ι Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ 

Άβρότητος υπαγορεύσεις. 
Παρακαλουμεν τας αξιοτίμους συνα-

δέλφους της πρωτευούσης και τών επαρ-
χιων όσαι έχουσι την καλωσύνην να λαμ-
βάνωσιν ειδήσεις ενίοτε δε και άρθρα ολό-
κληρα εκ της «'Αρμονίας", να έχωσιν 

επίσης τήν αβροφροσύνην να λέγωσι πόθεν 
τα αρύονται. 'Έκαστος πρέπει να σέβηται 
την περιουσίαν του αλλου ειτε υλική είτε 
πνευματική ειναι αυτη. Ουδεμία δε έν-
τροπη υπάρχει έν τη αναδημοσιεύει όταν 
αναφέρηται ή εφημερίς έκ της οποίας ή ει-
δησις ελήφθη, αλλως αποτελει παράβασιν 
τών στοιχειοδεστέρων δημοσιογραφικων κα-
νόνων, ουσα καθαρά κλεψιτυπία. 

Αιμίλιος Προσαλέντης 

Εις τας προθήκας του πιλοπωλείου του 
κ. Β. Κασδόνη, ειχεν εκτεθη έπί τινας η-
μέρας υδρογραφία του παρ' ημιν θαλασσο-
γράφου κ. Αιμιλίου Προσαλέντη. 'Η εικών, 
μεγάλου σχήματος, παριστα γυμνάσιον 
πυροβόλου επι καταστρώματος πολεμικου 
ατμοπλοίου. Περί τό πυροβόλον τετράς 
ναυτών ασχολειται εις την υπηρεσίαν τού-
του, έν ω εις τό βάθος φαίνονται έτεροι 
ναυται εις αλλα ασχολούμενοι. Τό θέμα 
εινε αληθώς χαριέστατον και κατα πρώτον 
βλέπομεν ζωγράφον 'Έλληνα ασχολούμε-
νον εις τον εσωτερικόν βίον του πλοίου, 
απεικονίζοντα δέ σκηνάς του καθημερινου 
βίου τών ναυτών, οιτινες τόσην ζωην, τό-
σην χάριν και τοσουτο θέλγητρον έχουσιν. 
Ό κ. Προσαλέντης κατα τουτο ακολουθει 
τόν Γάλλον υδατογράφον Bourjain, ος-
τίς περί τοιαυτα θέματα ασχολειται και 
κατέστη ηδη ονομαστός. 

Ό ημέτερος διάσημος ζωγράφος τυγ-
χάνει αξιος θερμοτάτων συγχαρητηρίων. 

Λαυρέντιος Καμιλιέρης. 
Έξ Ιταλίας επέστρεψεν εις Κέρκυραν ό 

νεαρός καλλιτέχνης Λαυρέντιος Καμηλιέ-
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ρης, εύδοκίμως αποπερατώσας εις τήν εν 
Νεαπόλει Βασιλικήν μουσικήν Σχολήν τας 
σπουδας του και λαβών μετα αυστηροτά-
την δοκιμασίαν τό πρώτον δίπλωμα. Έκ 
τών ιδιαιτέρων δέ πιστοποιητικών, άτινα 
έδωκαν εις αυτόν οί καθηγηταί του ρηθέν-
τος ιδρύματος, εξάγεται ότι ούτος είνε 
ικανότατος συνθέτης, άριστος κλειδοκυμ-
βαλιστής καί δεινός διευθυντής ορχήστρας. 
Ό κ. Καμηλιέρης προτου αναχωρήση έκ 
Νεαπόλεως παρέσχε δημοσίως δείγματα 
της ικανότητός του, χειροκροτηθείς από 
εκλεκτόν ακροατήριον. 

Τα θερμότατα ημών συγχαρητήρια εις 
τόν νεαρον καλλιτέχνην έφ' ώ ή μουσοτρα-
φής Κέρκυρα δικαίως δύναται να σεμνύ-
νηται. 
Αι 'Ιταλικαί Σχολαί. 

Κατ' απόφασιν της ιταλικής Κυβερνή-
σεως μετερρυθμίσθησαν αί παρ αυτής έν-
ταυθα διατηρούμεναι δημοτικαί σχολαί 
αμφοτέρων τών φύλων. Αί τρεις τάξεις 
του νηπιαγωγείου συνεχωνεύθησαν εις μίαν 
μόνον, ηύξήθησαν ομως κατα δύο τάξεις, 
συμπληρωθείσαι αί δημοτικαί σχολαί τών 
αρρένων και τών θηλέων αποσταλέντων 
τών διορισμων τών νέων διδασκάλων. 

Αίδ. Αντώνιος Ρουσσος. 
'Αφίκετο ένταυθα ό ευπαίδευτος έφημέ-

μέριος Πύργου-Καλαμών αίδ. Δον Αντώ-
νιος Ρουσσος, ον μετα χαρας είδον οί έν-
ταυθα πολυπληθείς αύτου φίλοι. Μετ' 
ολίγας ημέρας απέρχεται εις τήν γενέτει-
ραν Σύρον ένθα θέλη διατρίψη, επί μήνα. 

Μάρκος Πρίντεζης. 
Τήν παρελθουσαν, Κυριακήν απεβίωσεν 

έν εσχάτω γήρατι έν μέσω τών πολυπλη-
θών αύτου τέκνων ό πρό πολλών ετών 
ενταυθα έγκατεστημένος αξιότιμος κ. Μάρ-
κος Πρίντεζης, Σύριος τήν καταγωγήν. 
'H κηδεία αύτου έγένετο χθες έν συρροή 
κόσμου και ιδία τών ενταυθα Συρίων. Τα 
συλλυπητήρια ημών εις τα πολυπληθή 
αύτου τέκνα. 

ήδη, ό κόμης 'Έουλενβουργ πρέσβυς της 
Γερμανίας έν Βιέννη καί ό απεσταλμένος 
της Σερβίας Σίμιτς. 

'Η σύγχρονος αυτη συνάθροισις τόσων 
εξεχόντων προσώπων επιβεβαιοι τας υπονοίας 
ότι τα πράγματα της Ευρώπης εφθασαν εις 
τοιουτο σημειον ωστε θα τύχη ανάγκη της 
μεγαλειτέρας ψυχραιμίας και καλής θελή-
σεως, ινα μή ταραχθή ή ευρωπαϊκή ειρήνη. 

'Εν Κωνσταντινουπόλει. 
Μας γράφουσιν εκ Κωνσταντινουπόλεως 

υπό ήμερομηνίαν 6 τρ. μ. : 
«Σήμερον τήν πρωίαν περί τήν 10ην ωρ. 

προ μεσημβρίας έτελέσθη έν τή εκκλησία 
του Μπουγιούκτερε (Buyktere) μνημόσυνον 
υπερ αναπαύσεως του προ τινων ήμερων απο-
βιώσαντος πρέσβεως τής Ίταλίας κ. Κα-
ταλάνη. 

Παρήν τό Διπλωματικόν σώμα, αί αρχαί, 
τό προσωπικόν της Ίταλικής πρεσβείας, ή 
Ιταλική παροικία και πλήθος λαου." 

σταθμόν συνώδευσαν τους απεσταλμένους ό 
Δήμαρχος και ο Φρούραρχος. Εις τών πο-
λιτών αποχαιρετων αυτούς ηυχήθηυπέρ της 
ενώσεως τών εκκλησιών Ρωσσίας και Ά-
βυσσινίας. 

Ο Τσάρος απένειμε παράσημα εις τους 
απεσταλμένους. 

'Εν Κίνα. 
φοβεράς 

Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ 

'Εν 'Ισχλ. 
Είναι ακριβώς τό μέρος τουτο τό οποιον 

κατά τήν στιγμήν ταύτην έλκει τήν προσο-
χήν της Ευρώπης ή τουλάχιστον τών Κυ-
βερνήσεων και τών έφημερίδων. 

Άρκετός αριθμός προσώπων υψηλών και 
βαρυνόντων εις τήν συνείδησιν της εύρωπαϊ-
κής ειρήνης συνηθροίσθη έν τω τόπω τούτω 
τών λουτρών πέριξ του Αυτοκράτορος της 
Αυστρίας και του Βασιλέως της Ρουμανίας. 

Εν 'Ίσχλ έπορεύθησαν ό πρίγκηψ Χοεν-
λόε, Άρχιγραμματευς της Γερμανίας, ο κό-
μης Γολουφόβσκη ύπουργός τών εξωτερικων 
της Αυστρίας, ο κόμης Κηλμάνσεγ πρωθυ-
πουργός της Αυστρίας, ο βαρώνος Βάνφυ 
πρωθυπουργός τής Ουγγρικής Βουλής και ο 
κ. Καλέϋ υπουργός τών Οικονομικων. 

Επίσης θα υπάγωσιν, έαν δέν έφθασαν 

Ο τηλέγραφος ανήγγειλεν ημιν 
σφαγάς τών ευρωπαίων ιεραποστόλων λα-
βούσας χώραν έν Κίνα ύπό φανατικων ιθα-
γενών. Πλειστοι ιεραπόστολοι και καλόγραιαι 
έπεσαν θύματα του μαινομένου οχλου. 

Αί Κινεζικαί αρχαί απεδείχθησαν ανίκα-
νοι πρός τήρησιν τής τάξεως. 

Αί Δυνάμεις απέστειλαν στόλους. Ο πρέσ-
βυς τής Αγγλίας απήτησε τήν εις θανατον 
καταδίκην τών ενόχων. Αί 'Ηνωμέναι Πο-
λιτειαι καίτοι ουδείς 'Αμερικανός εφονεύθη 
έν τούτοις απήτησαν ικανοποίησιν δια τας 
καταστροφείσας Άμερικανικάς μονάς, απε-
βίβασαν δε και στρατόν. 

'Εν 'Aβυσσινία. 
Ύπο τόν τίτλον τουτον αι φίλα φρονουσαι 

τη Ιταλική κυβερνήσει εφημερίδες αγγέλ-
λουσιν ότι έν συμβουλίω μεταξύ Κρίσπη, 
Βλάνκ, Μοτσέννη και του στρατηγου Βαρα-
τιέρη απεφασίσθη περί τας αρχας του 'Ο-
κτωβρίου ό πόλεμος κατά τής Αβυσσινίας. 

Πρός τουτο θα αποσταλωσιν 20 χιλιάδες 
ανδρων μετα 48 πυροβόλων. 

Εκ τούτων θα ήναι 5,000 λευκοί, 8,000 
ίθαγενεις αβυσσινοί, 3,000 έκ τών συμμά-
χων έν 'Αφρική χωρών, και 4,000 έκ των 
εντοπίων κινητων στρατευμάτων. 

Ο στρατηγός Βαρατιέρης θα διευθύνη 
τήν εκστρατείαν και ό στρατηγός Αριμόν-
δης θα διαμένη μεταξυ Κασσάλας και 'Ατ-

βάρας εχων σώμα έκ τρισχιλίων ανδρών. 
Έν τούτοις υπάρχει ή ιδέα ότι ουδέν απε-

φασίσθη και ότι αι ειδήσεις αυται δέν ειναι 
αληθεις. 'Ίδωμεν. 

'Εν Μαρόσκω. 
Επισήμως ανεκοινώθη ότι επήλθε πλή-

ρης συμφωνία μεταξύ Ίσπανίας καί Άγγλίας 
όσον αφορά τήν υπόθεσιν του Μαρόκου και 

Η "APMONΙA,, ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 

Τακτικου ημων ανταποκριτου. 
17 'Ιουλίου. 

'Η απάντησις του αιδ. πατρός 'Αρσε-
νίου II ηγουμένου τής έν Κρυπτοφέρρη 
μονής τών Βασιλειανων εις τήν ποιμαν-
τορικήν επιστολήν του έλληνος Μητροπο-
λίτου Σμύρνης πανιερ. Βασιλείου,ήτις έδη-
μοσιεύθη υπό τής αξιοτίμου " Αρμονίας" 
μεταγλωττισθεισα εις τήν Γαλλικήν εδη-
μοσιεύθη υπό τής έν Κωνσταντινουπόλει 
εφημερίδος Levant-Herald και τής έν 
Σμύρνη, εκδιδομένης γαλλικης τοιαύτης 
Impartial. 

'Η "'Αμάλθεια" ελληνική Σμυρναϊκή 
έφημερίς ποιούμενη λόγον περί τής απαν-
τήσεως ταύτης, λέγει: «Δεν δυνάμεθα ή 
να εκφράσωμεν τήν λύπην ημών δια τήν 
χρήσιν τής λέξως λιβέλλου, τίτλου δοθέν-
τος εις τήν έπιστολήν του Μητροπολίτου 
ημών ύπό του αιδ. πατρός Αρσενίου)). 

Ή "'Αμάλθεια" απαταται. Ό αίδ. 
πατήρ Αρσένιος ουδόλως μετεχειρίσθη έν 
τή απαντήσει αυτου τήν λέξιν λίβελλον. 
Ή λέξις αύτη αναμφιβόλως εγράφη ύπό 
του ανταποκριτου του Levant-Herald, 
κακώς εννοείται μεταφρασθείσα. Εις από— 
δειξν δέ τής αληθείχς τών ανωτέρω, προ-
καλουμεν τήν " Αμάλθειαν" όπως έν τή 
επισήμω απαντήσει τήν έν τω ύπ' αριθ. 
13 φύλλω τής Αθηναϊκής " Αρμονίας" δη-
μοσιευθείση ανεύρη ημίν τήν λέξιν ταύτην. 

'Επίσης ή "Άρμονία" Σμύρνης έλ-
ληνική και αυτη εφημερίς, ύπεσχέθη εις 
τους αναγνώστας αυτής ότι θέλει απαν-
τήση έν καιρώ τω δέοντι εις τήν επιστο-
λήν ταύτην του πατρός 'Αρσενίου. 

οτι αί σχέσεις τών δύο τούτων εθνων ειναι φιλικώταται. Σχετικώς πρός τήν είδησιν ταύ-
την αγγέλλεται ότι αγγλικός στόλος συγκεί-
μενος έκ πέντε θωρηκτών και τινων τορπιλ-
λοβόλων απέπλευσε πρός τα μέρη του Μα-
ρόκου. 

'Εν Πετρουπόλει. 
H αποστολή τής 'Αβυσσινίας ανεχώρησεν 

έκ Πετρουπόλεως τήν 8 τρ. μ. Εις τόν 

Δραστηρίως εργάζονται έν τω Πατριαρ-
χείω τής Κωνσταντινουπόλεως πρός σύν-
ταξιν τής απαντήσεως εις τήν εγκύκλιον 
Praeclara του σοφου Λέοντος ΙΓ'. Καθ' 
ας έχω πληροφορίας, ή απάντησις αυτη 
θα γραφη Ελληνιστί και Λατινιστί. 

Άνυπομόνως αναμένοντες τήν απάν-
τησιν ταύτην μή παύσωμεν δεόμενοι ίνα 
τό 'Άγιον Πνευμα επιφοιτήση τοις αρχη-
γοίς τής ελληνικης διεστώσης Έκκλησίας 
ινα απαντήσωσι δια τής αυτής αγάπης ε ι ς 
τήν πλήρη αγάπης πρόσκλησιν του 'Άκρου 
'Αρχιερέως Πάπα Λέοντος ΙΓ' λέγοντος: 
«Αδελφοί διεστώτες, η καρδία 'Ημών εί-
ναι ανοικτή δι' 'Υμας, απαντήσατε δια 
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τής αυτης αγάπης έν Χριστώ ήτις εμπνέει 
και 'Ημας". 

'Η Α. Α. Μ. ό Σουλτάνος εχορήγησε 
τήν άδειαν εις τούς έν Κωνσταντινουπόλει 
πατέρας τής « Αναλήψεως" (Assom-
psionistes) ίνα ιδρύσωσι τα δύο νέα σχο-
λεία του Κατίκιοϊ και του Σταμπούλ, 
περί τών οποίων επραγματεύθην έν προ-
γενεστέρα μου ανταποκρίσει. 'Η έν Λυωνι 
εδρεύουσα εταιρία υπέρ "Διαδόσεως τής 
Πίστεως", απεφάσισε να έλθη αρωγός πρός 
ανίδρυσιν ανωτάτου εκπαιδευτηρίου η Πα-
νεπιστημίου σκοπός του οποίου θα ήναι ή 
τελεία μόρφωσις τών Ελλήνων Καθολι-
κών Ουνιτών ιερέων. H σχολή αυτη θέ-
λει εγκαθιδρυθή έν τώ μεγάλω κτιρίω όπερ 
προ τινων ετών ανήγειραν οί Αίδ. πατέ-
ρες του τάγματος του Ίησου έν Πέρα τής 
Κωνσταντινουπόλεως, γνωστόν νυν υπό το 
ονομα τής αγίας Πουλχερίας. Με τό κτί-
ριον τουτο συνδέεται ωραία τις εκκλησία 
εν ή θα τελώνται αί θειαι τελεταί κατά 
τό ελληνικόν εκκλησιαστικόν τυπικόν. 'Η 
ανωτέρα διεύθυνσις του σχολείου τούτου 
θα ανατεθη εις τους αίδ. πατέρας Βασι-
λειανούς τής έν Κρυπτοφέρρη Μονής, εις 
τούς οποίους θα δοθώσιν βοηθοί οί καλλί-
τεροι τών μαθητών του έν Ρώμη ελληνι-
κου ιεροσπουδαστηρίου του αγ. 'Αθανασίου. 

Σμυρναιος. Ο ΙΣΘΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΑΙ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ ΚΑΙ Τ Ο ΠΟΔΗΛΑΤΟΝ 
ποδηλάτου έχω δι-

"Μεα μεγίστης χαρας δημοσιεύομεν τό 
υπό τόν ανω τίτλον χαρίεν και επίκαιρον 
τουτο άρθρον χάριν τών αξιοτίμων ημών 
αναγνωστριών. Ή μελέτη αυτη προερχο-
μένη έκ γυναικείας λεπτής και νευρώδους 
γραφίδος, εύελπιστουμεν ότι θέλει τύχη 
ευμενους υποδοχής, επιεικώς δέ θέλουσι 
κριθή αι αξιότιμαι ημών καθολικαί συνερ-
γάτιδες, αιτινες δέν εδίστασαν να προσ-
φέρωσιν ημίν τήν γραφίδα αυτών, τήν 
οποίαν ημείς εύχαρίστως αποδεχόμενοι προ-
τείνομεν ώς παράδειγμα, επωφελούμενοι 
τής περιστάσεως όπως και πάλιν καλέσω-
μεν πρός συνδρομήν ημών απάσας τας 
Καθολικάς γραφίδας παρ' οιουδήποτε φύ-
λου και αν προέρχωνται αυται. 'Η "'Αρ-
μονία" θέλει έπιζητήση, ώς πάντοτε, 
ίνα έν ταίς στήλαις αυτής ένυπάρχη, αvα-
μεμιγμένον τό ωφέλιμον μετα του τερπνου". 

Είμαι βεβαία, φίλαι μου αναγνώστριαι, 
ότι παρατηρουσαι τόν ωραιον τίτλον τής 
" 'Αρμονίας" θα εσχηματίσατε είτε έν 
επιγνώσει είτε όχι, τόν εξης ακαταμά-
χητον συλλογισμόν : 

Εις παν ότι ευρίσκεται έν "'Αρμονία" 
μετα τής φύσεως έχω δικαίωμα. Αλλα 
το ποδήλατον ώς αναπτυσσον 'Αρμονικως 
το σώμα ευρίσκεται έν 'Αρμονία μετά της 

φυσεως, αρα επι του 
καίωμα. 

Πραγματικως ουδείς θείος ή ανθρώπι-
νος νόμος σας απαγορεύει τό ποδήλατον. 
Έν τούτοις γνωρίζω έτερον τι είδος νό-
μων τό οποιον ειναι κεχαραγμένον εις τα 
ενδότατα τής φύσεως σας, αποτελουν ού-
τως ειπείν είδος τι νόμου φυσικου, έπί του 
οποίου βασιζομένη θα αποδείξω, ότι το 
ποδήλατον δεν ευρίσκεται εν αρμονία 
μετα της γυναικός. 

Από του ύψους του όρους Σίναϊ δέν 
πρόκειται ούτε να στηλιτεύσω ούτε να κε-
ραυνοβολήσω. εαν είπω λέξεις τινας ψυ-
χρας, τουτο θα πράξω μόνον και μόνον έξ 
αγάπης πρός υμας. 

Πρό τινος χρόνου ζώ οχι ώς υμείς, αλλα 
μεταξύ υμών, ουδέποτε παύσασα να σας 
προσβλέπω με ομμα ανήσυχον. 

Νέα κυρία, είκοσι ή είκοσι και δυο ετων, 
εις τήν οποίαν εκουσίως θα έλεγον "ότι 
επλάσθης υπό τών χειρών αυτων τών Χα-
ρίτων" πώς είναι δυνατόν να αμφιβάλλης 
περί τής παρωδίας τήν οποίαν συ ή ιδία 
κάμνεις περί του αριστουργήματος αυτου 
τό οποιον καλειται εαυτός σον ; 'Όταν 
ποδηλατεις αναρριχουμένη επί του μηχα-
νικου σου τούτου δρομέως του προσφιλους 
σοι ποδηλάτου, είπε μοι που ειναι ή φυ-
σική χάρις τών κινήσεών σου, η κομψότης 
του στέρνου σου, ή χαρίεσσα τής κεφαλής 
σου στροφή, τα θελκτικά βλέμματα και 
χαρακτηριστά τα οποία σε διακρίνουσι 

τών λοιπών πλασμάτων ; 'Η ιππασία σοι 
αφίνει άθικτα παντα ταυτα χάρις εις τήν 
κυμαινομένην σου εσθήτα, εις την μεγαλο-
πρέπειαν και ευπρέπειαν τής στάσεώς σου, 
εις το εύκαμπτον σκήπτρον όπερ κρατείς 
έπί τής χειρός σου, ομοιάζεις πρός βασί-
λισσαν δαμάζουσαν ύπό τήν κυριαρχίαν 
της πάντα τα όντα. 

Επίσης ιππεύουσα έν μέσω τών δασών 
ή επί τών εξοχικων οδών τό βλέμμα τών 
διαβατών σε χαιρετα ευσεβάστως. 

Άλλά τό ποδήλατον και τα παρεπόμενά 
του ; ! Ω ! επίτρεψόν μοί να είπω ότι σέ 
μετασχηματίζει εις ον τό οποίον δέν τολμώ 
να είπω και περιγράψω. Πλήν είναι περιτ-
τόν διότι τό ακούεις παρά του πλήθους 
όπερ ίσταται πρό τής διαβάσεώς σου ψι-
θυρίζων λέξεις τινάς . . . 

'Αλλά δέν πρόκειται μόνον περί τών 
εξωτερικων σου θελγήτρων και τής ηθικής 
εντυπώσεως ήν παράγεις ποδηλατουσα, 
πρόκειται περί τών ιερωτέρων σου καθη-
κόντων και υποχρεώσεων τας οποίας έχεις 
αναλάβη πρό τών συγγενών σου και τής 
κοινωνίας όλοκλήρου. 

'Υπάρχουσί τινες, οίτινες μή κατανοουν-
τες τήν αποστολήν των έν τω κόσμω τούτω 
επιθυμουσι να χαρισθώσιν εις υμας λέγον-
τες ότι τό ποδήλατον είναι αβλαβές ή και 
ύγ:ές . . . άλλοι πάλιν σοβαρώτεροι διαβλέ-
πουσιν έν αυτώ άμεσον κίνδυνον . . . 

Συμβαίνει περί του ποδηλάτου ότι και 
περι τών λουτρών. Ό μεν των ιατρων 
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σας τα διατάττει διότι είναι του συρμου 
και διότι ολίγον ενδιαφέρεται περί της 
υγείας σας . . . ό δε ευσυνείδητος και κα-
λός επιστήμων θα σας τα απαγορεύση, 
έστω και αν διατρέχη τόν κίνδυνον να περι-
πέση εις τήν δυσμένειάν σας . . . 

Συ νεανις 13 ή 14 ετών νομίζεις ότι 
ένεκα τής ηλικίας σου ταύτης σοι έπιτρέ-
πεται να παραδίδησαι εις τα γυμνάσια 
εις τα οποία οί νέοι αδελφοί σου εκγυμνά-
ζονται ; 'Ώ ! οχι. έκαστον ον πρέπει να 
διατηρηται εις τήν θέσ:ν ήν ή φύσις έδω-
κεν αυτώ, όπως τηρήση, τήν αξιοπρέπειάν 
του είτε απόλυτον είτε σχετικήν. Ναι γε-
λας δία γέλωτος ήχηρου και δέν με εννοείς. 
Πλήν έγώ ομιλώ μαλλον δι' εκείνους οιτι-
νες έχουσι καθήκον περί τής ανατροφής και 
αναπτύξεώς σου. Πατέρες και μητέρες, οί-
τινες αγαπατε τα τέκνα σας, ειπέτε μοι, 
τι κερδίζουσιν αί νέαι σας πιθηκίζουσαι 
και απομιμούμεναι τους συνομίληκάς των 
νέους : Ένδυόμεναι σχεδόν ώς αυτοί, όμι-
λουσαι ώς αυτοί, ζώσαι ώς αυτοί, απόλ-
λυσιν όλην τήν γυναικείαν αυτών αξιοπρέ-
πειαν. Ποίος είναι ό νοήμων και σοβαρός 
εκείνος νέος οστις γνωρίζων τήν ιερότητα 

του γάμου θα συγκατανεύση να λάβη ως σύντροφον του βίου του μανιώδη τινά πο-

δηλατήτριαν : 
Μίαν έτι λέξιν προτου τελειώσω εις 

ύμας αίτινες θα είχετε δικαίωμα επί τής 
ευγνωμοσύνης τών γυναικών αν εσέβεσθε 
πλειότερον ύμας αυτας. Θα ήτο χιλιάκις 
προτιμώτερον εαν έν παντί και πάντοτε 
προηδρεύετε του οικογενειακου κύκλου δια-
τηρουσαι και έν αυτώ και εκτος αυτου τήν 

αξιοπρέπειαν τήν οποίαν απαιτεί ή ηλικία 
και ή φύσις σας. 

Τώρα επιτρέψατέ μοί όπως δώσω τόν 
λόγον εις τόν Έρρικον Φουκιέ τόν διάση-
μον τουτον χρονικογράφον όστις εις όλα τα 
ζητήματα εξετάζει μετ' ακριβείας τα υπέρ 
και τα κατά. Κατ' εξαίρεσιν όμως περί 
του ζητήματος τούτου μας εμβάλλει εις 
σκέψεις όλως μελαγχολικάς. 'Ιδού τι λέγει : 

«Χωρίς να εισέλθω εις λεπτάς τινας 
εξηγήσεις, είμαι πεπεισμένος ότι τό γύ-
μνασμα τουτο είναι ολεθριώτατον δαι τήν 
υγείαν τών νέων θυγατέρων αιτινες απο-
βαίνουσι μητέρες στείραι. Δέν πρέπει δ' 
επίσης να παρίδωμεν ότι ό νεωτερισμός ού 
τος, εκτός του οτι απαιτεί ένδυμα άπρε-
πες και άχαρι, είναι έν βήμα περισσότερον 
εις τήν εξίσωσιν τών δύο γενών, τον κίν-
δυνον τουτον όστις απειλεί τήν κοινωνίαν. 
Παν ότι εξανδρίζει, ούτως ειπειν, τήν γυ-
ναικα, είναι δι' εμέ κίνδυνος. Πώς είναι 
δυνατόν είς τήν ούτω ενδυομένην νέαν κό-
ρην τήν ώς παράφρονα τρέχουσαν πρό 
τών σκωπτικων ομμάτων τών ανδρών, να 
μείνη έστω και ίχνος αίδους ; Τό γύμνα-
σμα τουτο δια μεν τας προκεχωρηκυίας 
ηλικίας γυναικας είναι γελοίον δια δέ τας 
κυρίας απρεπές". 

Δέν θα εγνώριζον, και έαν εγνώριζον, 
δέν θα ετόλμων ποτέ έγώ γυνή να ομι-
λήσω ουτω. 

Α. Ζ. 

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 

'Αξιότιμε κ. Διευθυντά της "'Αρμονίας" 
Έφημερίς τις εκκλησιαστική εκδιδο-

μένη έν 'Αθήναις υπό τόν τίτλον «'Ιερός 
Σύνδεσμος", καθ' ας έχω ειδήσεις εκ τινος 
φίλου μου έλληνος, επλήρωσε τας στήλας 
του 36ου αυτης αριθμου δια συκοφαντιων 
και σκωπτικων επιθέτων κατά τε του υμε-
τέρου ανταποκριτου Σμυρναίου και τής 
αξιοτίμου υμών εφημερίδος «'Αρμονίας". 
ελληνικής καθολικής εφημερίδος γνωστο-
τατης ού μόνον καθ' άπασαν τήν 'Ελ-
λάδα και 'Ανατολήν, αλλά προσέτι και 
εις μέγαν αριθμόν ευρωπαϊκών πόλεων. 

Έν πρώτοις παραπέμπω τόν « Ιερόν 
Σύνδεσμον" εις τήν απάντησιν ήν έδωκα 
εις τήν συνάδελφον « Αγάπην" ένθα θέλει 
εύρη και τό αρμόζον είς αυτόν μέρος. 'Αφ' 
ετέρου γνωρίζων ότι αι δί' ύβρεων συζη-
τήσεις είναι τα επιχειρήματα τών ασθε-
νών και τα οπλα εκείνων οίτινες ζητουσι 
δια πλείστους όσους λόγους τήν υποστήρι-
ξιν τής πλάνης πρό τής πολυτίμου και 
καθαρας αληθείας, υπόσχομαι είς τήν 
αξιότιμον ταύτην συνάδελφον να απαν-
τήσω είς τας ανακριβείας της δι' εύγενους 
και φιλανθρώπου σιωπής. 

Πάντες οί αναγνώσται τής αξιοτίμου 
«Άρμονίας", γνωρίζουσι καλώς ότι δέν 
στερείται όπλων όπως υπερασπίση τήν 
αλήθειαν, αλλ' επίσης υπάρχει έν τή συ-
νειδήσει ενός εκάστου ή πεποίθησις οτί ή 
«'Αρμονία" είναι φίλη τών έν τή κοινω-

νία απαιτουμένων αβροτήτων και επομέ-
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SILVIO PELLICO 

Α Ι Φ Υ Λ Α Κ Α Ι Μ Ο Υ 

Αι επ' αυτου και επί του αγνωστου υποψίαι μου είχον ήδη εκλείψη, 
και δέν έγνώριζον ακόμη διατί. 

Ό 'Ιουλιανός (ούτω πως ευηρεστήθη να υπογράψη ό σύντροφός μου) 
ήρχιζε τήν επιστολήν του δια χαριεστάτου προοιμίου και ωμίλει περί 
εαυτου και τής αλληλογραφίας μας ανευ ουδεμιας ανησυχίας. Ήστειεύετο 
κατά πρώτον ηδέως περί τής τόλμης μου και είτα ή ευφυολογία του 
ελάμβανεν υφος δηκτικόν. Τέλος, μετα εύγλωττον δικαιολογίαν περί 
τής ειλικρινείας, μοί εζήτει συγγνώμην, μή δυνάμενος νοερώς να κρύψη 
την δυσαρέσκειαν, ην ησθάνετο, αναγνωρίζων εν εμοί, ώς έλεγε. ποιάν 
τινα αμφιβολίαν πλήρη φόβου, εν ειδος χριστιανικης λεπτότητος ως 
πρός τήν συνείδησιν, ατινα δεν δύνανται να συμφωνήσωσι προς τήν 
αληθη φιλοσοφίαν. 

«Θα σας εκτιμω πάντοτε, προσέθετε, και ιδίως οταν δεν θα ηδυνά-
μεθα να συμφωνώμεν επί του αυτου ζητήματος. 'Αλλ' η ειλικρίνεια, 
ήν επαγγέλλομαι, μ' αναγκάζει να σας είπω, ότι 8έν έχω θρησκείαν 
και ότι τας αποστρέφομαι πάσας. Έκ μετριοφροσύνης ονομάζομαι 'Ιου-
λιανός, διότι ό χρηστός ουτος αύτοκράτωρ ητο εχθρός τών χριστιανών. 
εγώ όμως θα προββ πολύ περισσότερον εκείνου. Ό εστεμμένος εκεινος 
Ίουλιανός επίστευεν εις θεον και είχεν υπερβολικήν τινα αφοσίωσιν εις 
αύτόν. εγώ ουδεμίαν τοιαύτην έχω και ουδαμως πιστεύω ειςΘεόν. 

δι' έμε ή αρετη περιορίζεται ν' αγαπώ τήν αλήθειαν και τους έπιδιώ-
κοντας αυτήν και να μισώο,τι μοι απαρέσκει". 

Και εξακολουθων με τό αυτο ύφος, άνευ ουδεμιας αφορμης, εξεχύ-
νετο εις ύβρεις κατα του χριστιανισμου, επήνει μετά πομπωδών λόγων 
τό μεγαλειον τής αρετής ανευ θρησκείας και ελάμβανεν εναλλάξ ύφος 
σοβαρόν και αστειον εγκωμιάζων τόν αυτοκράτορα 'Ιουλιανόν ένεκα τής 
αποστασίας αυτου και τών φιλανθρωπικων αυτου προσπαθειων οπως 
εξαλείψη από του προσώπου τής γής παν ίχνος του Ευαγγελίου. 

Φοβούμενος κατόπιν μήπως προσέβαλε πολύ τας ιδέας μου, κατέληξε 
ζητών μοι συγγνώμην και καταφερόμενος κατα της συνήθως απαντώ-
σης ελλείψεως ειλικρινείας παρα τοις ανθρώποις. Μ' εβεβαίου και πάλιν 
περι της ζωηρας αυτου επιθυμίας του να διατελή εις σχέσεις μετ' εμου 
και μ' εχαιρέτα. 

Προσέθετε δ' έν υστερογράφω: «Τίποτε δέν φοβουμαι όσον τό να 
ομιλώ ειλικρινως. Δέν δύναμαι άλλως να σας αποκρύψω τας υποψίας 
μου, ότι ή χριστιανική γλώσσα, ην μεταχειρίζεσθε προς εμέ είνε πολύ 
κρυψίνους. Τα μέγιστα επιθυμω ιν' αποβάλητε τό προσωπειον. σας έδωσα 
τό παράδειγμα". 

'Αδυνατώ να εκφράσω οποιον παράδοξον αποτέλεσμα ή επιστολή 
προυξένησεν εις εμέ. 'Αναγινώσκων τας πρώτας γραμμάς ήρχισα να 
τρέμω ώς εραστής πλήρης πάθους. μοί εφάνη τότε ότι πεπηγυία χειρ 
μοί έσφιγγε τήν καρδίαν. Ό σαρκασμός ουτος επί τής λεπτότητος τής 
συνειδήσεως μου μέ επλήγωσε. Έλυπήθην σφόδρα διότι συνηψα σχέ-
σεις μετα τοιούτου ανθρώπου, εγώ. όστις τόσον αποστρέφομαι τόν κυνι-
σμόν ! έγώ, όστις τόν θεωρώ ώς τήν χυδαιοτέραν φιλοσοφίαν και ώς τήν 
μηδαμινωτέραν ευχαρίστησιν ! έγώ, όστις φύσει είμαι υπερήφανος ! 

'Αφου ανέγνωσα καί τήν τελευταίαν λέξιν, έλαβον τήν επιστολήν με-
ταξύ του αντίχειρος και του δείκτου τής μιας χειρός, του αντίχειρος καί 
του δείκτου τής ετέρας και υψων τήν αριστεράν χειρα, απέσυρα ταχύ-
τατα τήν δεξιάν ουτως, ώστε είς εκάστην χειρα έμεινε τό ήμισυ τής 
επιστολης. 

Παρετήρουν 
αστάθειαν των ανθρωπίνων 

ΚΕΦ. XXXVII 
τα δύο ταυτα τεμάχια και διενοούμην 

πραγμάτων καιτο ψευδες 
προς στιγμήν την 
του φαινομένου 
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νως οτί δεν επιθυμει τας τοιούτου είδους 
συζητήσεις. 

'Όσον δε διά τα άρθρα μου τα προα-
σπίζοντα τήν αυθεντικότητα και τήν ορ-
θοδοξίαν τών καθολικων δογμάτων, διαμ-
φισβητηθέντων υπό της ποιμαντορικης επι-
στολης του Μητροπολίτου Σμύρνης Βα-
σιλείου και τής εν λόγω εφημερίδος, μη 
επιθυμων συζήτησιν αρξαμένην υπό τοιου-
τον ύφος γλώσσης απάδον πρός τον χρι-
στιανικόν χαρακτήρα, παρακαλω υμας 
όπως αναστείλητε τήν δημοσίευσιν αυτών. 

Εάν δ' υπάρχη ό μή πιστεύων οτί τά 
άρθρα μου απεστάλησαν υμι προς δημο-
σίευσιν, ας λάβη τον κόπον να διέλθη του 
υμετέρου Γραφείου, ένθα παρακαλω υμας, 
κ. Διευθυντά, ίνα αυτοπροσώπως θέσητε 
ταυτα εις τήν διάθεσιν αυτου. 

Δέξασθε παρακαλω, φίλτατε κ. Διευ-
θυντά, τήν διαβεβαίωσιν τής αμερίστου 
προς υμας συμπαθείας μου. 

Έν Σμύρνη τη 16 Αυγούστου 1895. 
Σμυρναιος. 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 

Τηλεγραφικόν πρακτορειον του Τόκιο 
είχε διοργανώση αντί μεγάλων χρηματι-
κων θυσιών κατά τήν διάρκειαν του Ία-
πωνοσινικου πολέμου, πληρεστάτην ύπηρε-
σίαν ειδήσεων. Νυχθημερόν δεν έπαυεν α-
νακοινουν εις τας εφημερίδας, αι οποιαι 
είχον γίνη συνδρομηταί του, πληροφορίας 
λεπτομερεις και ακριβεστάτας. Άλλ'ό-
ποία υπηρξεν η απελπισία του διευθυντου 

του πρακτορείου τούτου οταν είδε τα ιδιαί-
τερά του τηλεγραφήματα δημοσιευόμενα 
υπο εφημερίδων του Τόκιο, αι οποιαι δεν 
είχον εγγραφη συνδρομηται ! 'Υπώπτευσεν 
ένα των υπαλλήλων ότι κατεχρατο τής 
εμπιστοσύνης αυτου και ότι ουτος ήτο ό 
ανακοινων εις τας εν λόγω εφημερίδας τάς 
πολυτίμους ειδήσεις. Διά νά βεβαιωθη 
περι της αληθείας, διεβίβασε πρός τον ύ-
πάλληλον ον υπώπτευε ψευδη είδησιν έ-
χουσαν ως εξης : 

" 'Ιαπωνικά πολεμικά σκάφη συνηντή-
θησαν μετα γερμανικων. 'Εκατέρωθεν η-
τοιμάσθησαν αμέσως προς ναυμαχίαν. Κα-
νονιοβολισμοί τινες αντηλλάγησαν. εγέ-
νετο ούτω ναυμαχία εν μικρογραφία". 
'Αμέσως τα φύλλα τα μη συγκαταριθμού-
μενα μεταξύ των συνδρομητων εδημοσίευ-
σαν την παραδοξοτάτην είδησιν εις ειδικήν 
έκδοσιν ! Ό διευθυντής εβεβαιώθη ουτω. 
απέπεμψε τόν ένοχον και έτριψε τάς χει-
ρας εξ ευχαριστήσεως. Άλλ'εκεινοι που 
δεν ησαν καθόλου ευχαριστημένοι είνε οι 
εν Τόκιο γερμανοί πάροικοι. Έπέρασαν εί-
κοσι τέσσαρας ώρας φρικώδους αγωνίας, 
και η αγανάκτησίς των κατά του αυτουρ-
γου του δόλου τούτου ακόμη δεν κατε-
πραϋνθη! 

— Διατί, Δέσποτα 
ό Μεσσίας, επί όνου ; 

— Ε ! τέκνα μου, 
μαι να πράξω τουτο, 

δεν επιβαίνεις, ως 

αντειπε, δεν δύνα-
επειδή ηγοράσθησαν 

παρα του Δημοσίου διά να τους κάμη τε-
λωνοφύλακας. 

Ό Roquelaure, διάσημος δια το ευ-
τράπελον του χαρακτήρος του, ητο ασχη-
μότατος. Ήμέραν τινα συνήνησεν επαρ-
χιώτην τερατόμορφον αφικόμενον εν Βερ-
σαλλίαις προς διεξαγωγήν σπουδαιοτάτων 
υποθέσεων. Ό Roquelaure, αφου τω 
επεδαψίλευσεν πλείστας περιποιήσεις τόν 
επαρουσίασε και προς τόν Βασιλέα επιμό-
νως παρ' αυτου εξαιτούμενος όπως τω χο-
ρηγήση παν ό,τι εζήτει, καθότι ητο καθυ-
ποχρεωμένος με αυτον τόν άνθρωπον. Ό 
Bασιλεύς εισακούσας τας αιτήσεις του 
επαρχιώτου τόν απέλυσεν. αποτανθείς δε 
πρός τόν Roquelaure τω ειπε μετά προ-

φανους απορίας. 
— Ποίου είδους υποχρεώσεις έχεις πρός 

αυτον τόν άνθρωπον. 
— Ά ! Μεγαλειώτατε, εαν δεν υπηρ-

χεν αυτό το τέρας θα ημην εγώ ό ασχη-
μότερος των υπηκόων Σας. 

'Εφημέριος χωρίου τινος της 'Ιταλίας 
ανεχώρει εκ Φλωρεντίας επανακάμπτων 
επι ωραίου θυμοειδους ίππου εις την εφη-
μερίαν του. Μόλις έφθασεν εις τας πύλας 
της πόλεως, οι τελωνοφύλακες επιθυμουν-
τες να αστειευθωσι τω ειπον. 

αυτών. Προ μκρου εζήτουν την επιστολήν ταύτην μετά τοσαύτης επι-
θυμίας και τώρα την σχίζω μετ' όργης Προ μικρου ησθανόμην τοσου-
τον γλυκύ προαίσθημα έπί της μελλούσης φιλίας έμου μετα του ευτυ 
χους συντρόφου μου, τοσούτον σταθεράν εμπιστοσύνην έν τη αμοιβαία 
παρηγορία, τοσούτον μεγάλην διάθεσιν να τώ υποσχεθώ τρυφεράν αγά-
πην και τώρα τον μεταχειρίζομαι ώς υπερόπτην ! 

Έτοποθέτησα τα δύο ταυτα τεμάχια το έν έπί του ετέρου και λαμ-
βάνων έκ νέου αυτά μεταξύ του αντίχειρος και του 8είκτου της ετέρας, 
υψωσα πάλιν την αριστεράν και έσυρα τάχιστα την δεξίάν. 

Ήμην διατεθειμένος να εξακολουθήσω την αυτήν εργασίαν, αλλ' εν 
των τεσσάρων τεμαχίων εξέφυγε της χειρός μου, έκυψα να το λάβω 
και κατά το βραχύ χρονικόν διάστημα, καθ' ο έκυπτον και ηγειρόμην, 
μετέβαλον γνώμην και ηθέλησα ν' αναγνώσω έκ νέου την υπεροπτι-
κην εκείνην επιστολήν. 

'Εκάθισα, επλησίασα τα τέσσαρα τεμάχια και ανέγνωσα. Τα άφησα 
εν η καταστάσει ευρίσκοντο, τα ανέγνωσα και πάλιν και έκαμα τας 
εξης σκέψεις : — Έάν δέν τώ απαντήσω, θά με εκλάβη συντετριμμένον 
ύπο της συγχύσεως και θά πιστεύση ότι δεν τολμώ νά παρουσιασθω εις 
τα όμματα τοσούτον ισχυρου 'Ηρακλέους. 'Άς τω απαντήσω, άς τώ 
δείξω ότι δεν φοβουμαι νά παραβάλωμεν τας θεωρίας μας. 'Ας τώ 
δείξω μετά πραότητος οτί δέν είνε εξευτελιστικόν το νά αποφασίζη τις 
ωρίμως και νάποφεύγη νά ένεργη οταν πρόκειται περί επικινδύνου υπο-
θέσεως και ετί μαλλον επικινδύνου διά πάντα άλλον η δί' ημάς. Νά 
μαθη ότι τό αληθές θάρρος δεν συνίσταται εις τό νά εμπαίζη την συνεί-
δησιν καί ότι ή αληθής αξία δεν ευρίσκεται έν τη υπερηφανεία. 'Ας τώ 
εκθέσω τον ύψηλόν λόγον του χριστιανισμου και την αδυναμίαν της 
απιστίας. Προσέτι, εαν ο Ιουλιανός ούτος δεικνύη ιδέας τοσούτον εναν-
τίας προς τας ιδικάς μου, έάν δέν μέ απειλη δια τών λυπηρών σαρκα-
σμων του. εαν σκοπή τόσον ευκόλως να μέ αιχμαλωτίση, δεν εινε του-
λάχιστον απόδείξις ότι δεν είνε κατάσκοπος ; 

- 'Όχι ! δέν ηθελον τό πιστεύσει. Ό 'Ιουλιανός δέν είνε κατάσκο-πος, αλλ' υπερόπτης. Ίσως στερείται του φωτός της χάριτος, όπερ τόν 
ενεργητικόν τουτον έρωτα της αληθείας δύναται νά μεταβάλη εις ευλά-
βειαν σταθερωτέραν της ιδικής μου Δέν θά ητο καλλίτερον νά προσευ-
χηθώ δι' αυτόν παρά νά οργίσθω καί νά θεωρήσω εμαυτόν καλλίτερον 

αυτου ; Τις οίδε εαν, καθ' άς στίγμάς εγώ έσχιζον την έπίστολήν του 
μετά τοσαύτης οργής, εκείνος δέν ανεγίνωσκεν έκ νέου τήν ιδικήν μου 
μετά καλοκαγαθίας καί έάν δέν ενεπιστεύετο εις τήν αγαθότητά μου, 
θεωρών με ανίκανον νά βλάψω εμαυτόν διά τών ειλικρινων αύτου λό-
γων ; Τις θά ητο πλέον ένοχος τών δύο. ό αγαπών και λέγων : «Δεν 
είμαι χριστιανός" ή ό έτερος ό λέγων : "Είμαι χριστιανός" καί μή αγα-
πών; Είνε πολύ δύσκολον νά γνωρίση τις άνθρωπον όταν έζησε μετ' 
αυτου επί πολλά έτη. καί εγώ ηθελον να κρίνω εκείνον εξ απλής επι-
στολής ; 'Εν μέσω τόσων δυνατων πραγμάτων. δέν ηδύνατο νά συμβή, 
ωστε, χωρίς νά τό ομολογώ εις εμαυτόν, ό άνθρωπος ούτος δέν ήτο 
ήσυχος έν τώ αθεϊσμώ του καί δια τόν λόγον τουτον μέ πρσυκάλει νά 
τον πολεμήσω, μέ τήν μυστικήν ελπίδα του ν' αναγκασθή νά προσχω-
ρήση ; 'Ώ ! εάν ηδύνατο νά γίνη ουτως! 'Ώ! μέγιστε Θεέ, εις τήν 
χείρχ τοΰ όποιου όλχ τά πλέον εύχρηστα ό'ργανα δύνανται νά χατα-
στώσί χρήσιμα, προτίμησόν με ! "Ω ! προτίμησον έμέ δία τό μέγα 
τουτο έργον ! 'Έμπνευσόν με δια λόγων αγνών καί ισχυρών, δυναμένων 
νά πείσωσι τον ατυχή τουτον, καί να φέρωσιν αυτόν εις θέσιν νά σ' ευ-
λογήση, άφου μάθη οτι μακράν σου δέν υπάρχει αρετή μή ούσα άν-
τίφασις ! 

ΚΕΦ. XXXVIII 
'Έσχίσα εις μικρότερα τεμάχια τά τέσσαρα μέρη τής επιστολης. έχώ-

ρησα προς τό παράθυρον, εξέτεινα τήν χείρα μου καί εστην θεώμενος 
τήν τύχην τών μικρών εκείνων χαρτίνων τεμαχίων διασκορπιζομένων 
ύπό του ανέμου. Τά μέν ίσταντο επί τής στέγης τής εκκλησίας τα δέ 
εταλαντεύοντο επί μακρόν έν τώ κενώ καί επιπτον τέλος επί τής γης 
Είδον αυτά τοσούτον διεσπαρμένα, ώστε δέν υπήρχε κίνδυνος νά ένω-
θώσι και ν' ανακαλυφθή τό μυστήριον όπερ περιέκλειον. 

'Έγραψα είτα εις τόν Ίουλιανόν καί έλαβον όλας τάς αναγκαίας φρον-
τίδας διά νά μή τόν λυπήσω. 

'Εγέλων διότι εφοβήθη βλέπων με φέροντα τήν φρόνησιν τής συνει-
δήσεως εις βαθμόν ασύμφωνον πρός την φιλοσοφίαν καί λέγοντα αυτώ 
ν' αναβάλη τουλάχιστον επί του ζητήματος τούτου τήν απόφασίν του. 

['Έπεται συνέχεια]. 

ΑΡΜΟΝΙΑ 
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ΔΥΤΙΚΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ 

Αύγουστος Αύγουστος. 
Βερνάρδου του ηγουμένου. 20 Τρίτη 8 Αιμιλιανου του ομολογητου. 
Ιωάννας Φραγκίσης. 21 Τετάρτ. 9 Ματθία του αποστόλου. 
'Ογδοας τής Κοίμ. της Θεοτόκου. 22 Πέμπτ . 10 Λαυρεντίου μάρτυρος. 
Φιλίππου Βενιτίου. 23 Παρασ. 11 Ευπλου του διακόνου. 
Βαρθολομαίου Άποστ. 24 Σάββ. 12 Φωτίου καί 'Ανικήτου τών μαρτύρων. 
Τής Καρδίας τής Θεοτόκου. 25 Κυριακ. 13 Μαξίμου του όμολογητου. 
Ζεφυρίνου Πάπα 'Ρώμης μάρτ. 26 Δευτέρα 14 Mιχαίου του προφήτου. 
Ίωσήφ Καλασακτίου. 27 Τρίτη 15 H Κοίμησις της Θεοτόκου. 
Αυγουστίνου του μεγάλου. 28 Τετάρτ. 16 Ανακομιδή εικόνος Ιησου Χριστου. 
Άποκεφάλισις του Προδρόμου. 29 Πέμπτ. 17 Μύρωνος μάρτυρος. 
'Ρόζας έκ Λίμας 30 Παρασ. 18 Φλώρου καί Λαύρου μαρτύρων. 
'Ραϋμόνδου Νοννάτου. 31 Σάββ. 19 Ανδρέου του στρατηλάτου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Προκήρυξις διαγωνισμου. 
Κάτω τά ανήθικα μυθιστορήματα — ο 

Ζολά καί η Λούρδη,υπο Π. Βεντούρα. 
Τα έν Βελγίω. 
Μικραί ειδήσεις. 
Ό έξω Κόσμος. 
Ή «'Αρμονία" έν Σμύρνη. 

Ό Ίσθμός της Κορίνθου, (εικών). 
Αι γυναικες και το ποδήλατον. 

Άνοικτή 'Επιστολή, υπο Σμυρναίου. 
Ποικίλα. 

Αι φυλακαί μου. Silvio Pellico. 'Επιφυλ-

λίς κατά μετάφρασιν εκ του 'Ιταλικου. 

'Ημερολόγιον. D A C I A N O C O L B A C H I N I Ε F I G L I 

Μ Ε Γ Α Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ν Ε Ν Ε Τ Ε Ι 1 7 4 5 

22 Β Ρ Α Β Ε Ι Α Χ Ρ Υ Σ Α Κ Α Ι Α Ρ Γ Υ Ρ Α 

Χυτήριον Κωδώνων 
Αγαλματίων 
Εκκλησιαστικών σκευών 

και κοσμημάτων 
Κηροπηγίων 

Οικιακών χάλκινων 
σκευών κ. τ. λ. 

Άναλαμβάνει την επι-

διόρθωσιν διαρραγέντων 

κωδώνων, κατασκευήν 

νέων, και ανταλλαγήν 

τοιούτων. 

Μετριότης εν ταις τιμαις, ευκολία εν ταις πληρωμαις, υπήρξαν και θα είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 'Eργοστασίου. 
Ή διεύθυνσις της «'Αρμονίας" είναι η μόνη αντιπρόσωπος εν 'Ελλάδι και 'Ανατολη. 

Πάσα πληροφορία και παραγγελία δέον να απευθύνηται πρός αυτήν. 
'Αποστέλλει οδηγίας, διαθέτει άνθρωπον έτοιμον προς αποστολήν εις οιονδήποτε μέρος προς προφορικήν συννεννόησιν. 

Ν Ε Α Ι Ε Ρ Α Κ A T H Χ Η Σ Ι Σ 

Ποιουμεν γνωστόν τοις ενδιαφερομένοις οτί εξεδόθη κατ' αυτάς, έν τω καλλιτεχνικω 
τυπογραφείω τής "Εστίας", νέα Κατήχησις πρός χρήσιν τών έν 'Ελλάδι Καθολικών, ύπο 
τού αίδ. Δον 'Ιωάννου Μάμου, ήν ό αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Άθηνών Ιωσήφ 

Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Σ Μ Α Ν Τ Ζ Ο Υ Λ Ι Ν Ο Σ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ ΟΔΟΣ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΑΡΙΘ. 5 

Άποθήκη Φανελλών του έν Σύρω 

ί 

Άτμοκινήτου 'Εργοστασίου 'Hλία 
Α. Φουστάνου καί Σα, Πανιών Σύ-
ρου και Δρηλίων Πειραιώς κλπ. Ζαφφινος, ενέκρινεν ώς τήν μόνην επακριβως ανταποκρινομένη εις τας ανάγκας τής Έλ-

ληνικής νεολαίας. Ή τιμή εκάστου αντιτύπου ωρίσθη εις λεπτά 60. Πασα παραγγελία 
συνοδευομένη υπο του αντιτίμου, απευθυνθήτω εις το γραφειον τής "Άρμονίας". ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 1895—928. 

ΑΡΜΟΝΙΑ 


