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Ε Ρ Ν Ε Σ Τ Ο Σ Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ο Σ 

Μορφή σεμνή, ομοίωμα φίλον και συμ-
παθές ερείδεται προ ολίγων μόλις ήμερων 
αναστηλωθέν έν τη κοιλάδι τοϋ 'Αλφειοΰ, 
έκεΐ ένθα ποτέ τό ιερόν τοϋ Διός άλσος, 
παρά τούς κλεινούς τής Όλυμπίας χώ-
ρους! Ό Έρνέστος Κούρτιος, τρισευτυχής 
θνητός, ζών έτι, έν προτομή και άναβάθρω 
έξελθόντι έκ τών χειρών εκείνων ούς έφώ-
τισε και ών τήν χώραν έν παραλλήλω με-
γαλουργούσαν εΐδεν, υφοϋται έστεφανωμέ-
νος τήν κορυφήν. Ό Κούρτιος είναι, ο μέ-
γας τής ιστορίας τής αρχαίας Ελλάδος 
εξερευνητής. Γερμανός κατά τήν άκρί-
δειαν, "Ελλην κατά τήν έξαρσιν και χάριν. 
Τεκμήριον έστωσαν αί άκριβεΐς και γλα-
φυραϊ αύτοϋ μελέται,ή Αττική και Πελο-
πόννησος, ή Ακρόπολις και τό κλεινόν 
τής Παλλάδος άστυ. Έκεΐ ένθα ό χόρτος 
έφύετο ύπό τών καλλιρρόων τοϋ Αλφειού 
ρευμάτων αρδευόμενος, ώς νύμφη έκ τοΰ 
βυθοΰ τής θαλάσσης άναδΰσα ή ένδοξος 
Ο̂λυμπία απεκαλύφθη. Ή άνεύρεσις τής 

Νίκης τοϋ Παιωνίου και τοΰ 'Ερμοϋ τοϋ 
Πραξιτέλους, άν μή έτερον, άρχει πρός 
άπαθανάτισιν τοΰ Κουρτίου έφ'ού ολόκλη-
ρος αντανακλά ο θρίαμβος και ή αίγλη τής 
μεγαλεπήβολου επιχειρήσεως. Τοιούτους 
άναδείκνυσι ή Έλληνική Μοϋσα, ή τών 

Ελληνικών γραμμάτων λατρεία τούς μου-
σολήπτους αΰτης υιούς. 

Πλήν ό σήμερον ούτω ύπό της διεθνούς 
επιστήμης στεφανούμενος, ό ώς έν σύνο-

λον άρχαίαν και νέαν Ελλάδα τοσάκις 
άπό τής Πανεπιστημιακής έδρας διαλαλή-
σας, είναι και ένθερμος τής ελευθέρας Ελ-
λάδος φίλος. Όμιλει και γράφει τήν νεω-
τέραν 'Ελληνικήν γλώσσαν ήν έν τω κέν-

τρω τούτω τοΰ Ελληνισμού έξέμαθεν ώς 
γνήσιον τής Ελλάδος τέκνον. Έκεΐ άπό 
τοΰ ύψους τής Ακροπόλεως ένεπνεύσθη 
τήν ένθεον άγάπην και θαυμασμόν πρός 
τήν 'Ελληνικήν αρχαιότητα, εκεί ή νεα-
νική του φαντασία έφωτίσθη, έκεΐ τά τολ-
μηρά του συνέλαβεν όνειρα, άτινα σήμερον 
έκπληρωθέντα δι' άνεσπέρου αίγλης στέ-
φουσι καλλιστεφάνω Όλυμπιακη έλαια τό 
άθάνατον αύτοϋ μέτωπον. Τέκνα εκείνων 
ών τήν ιστορίαν έκ ζοφώδους ώκεανοΰ 
άνέδυσεν άρρήκτως έν ύπερβάλλοντι με-
γαλείω συνδέσας μετ'αύτών, φόρον ευγνω-
μοσύνης άποτίοντα, ύπό τάς εύχάς σύμ-
παντος τοΰ Πανελληνίου και τοϋ πε-
πολιτισμένου κόσμου έν Όλυμπία συρ-
ρεύσαντα, παρέδωκαν εις τήν άθανασίαν 
και ύπό τόν λαμπρόν τής ελευθέρας Ελ-
λάδος ουρανόν τό ένδοξον τής Γερμανίας 
τέκνον, τήν προσφιλή τη Ελλάδι μορφήν. 
Έκεΐ, τών Ελλήνων απόγονοι και σεις 
τής επιστήμης μΰσται, άποκαλυφθέντες 
γεράρατε τήν σεμνήν προτομήν, τό έ-
στεμμένον μέτωπον τοΰ πατρός τής Ό-
λυμπίας. 



Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α 

Ο Τ Υ Π Ο Σ 

Πλέον η άπαξ έτέθη ύπό την βάσανον 
ζωηρών συζητήσεων πότερον ό τύπος λυσι-
τελής μάλλον ή επιζήμιος τή άνθρωπό-
τητι, ευεργέτης ταύτης η όλετήρ ; Το κοι-
νωνικόν τούτο πρόβλημα διαφοροτρόπως 
σχολιασθέν και ποικίλας σχόν κατ' αντί-
θεσιν λύσεις έπαναφέρομεν και ήμεις σήμε-
ρον έπι τοϋ τάπητος σκοποϋντες ινα άμε-
ρολήπτως μελετήσωμεν αυτό, ούδόλως συγ-
κεκριμένας έχοντες βλέψεις, άλλ' έξ άντι-
κειμένου κρίνοντες και μάλλον εις ξένας 
άποβλέποντες χώρας έν αις ό τύπος έν ταις 
όλίγαις ήμών ταύταις γραμμαις έν μείζονι 
μέρει πιστώς έξεικονιζεται. 

Και όντως, έάν μέν άφ' ένος σταθμί-
σωμεν τάς έκ τοϋ τύπου προσγεγενημένας 
τή άνθρωπότητι ώφελείας άφ' έτερου δέ 
την βλάβην και τάς ζημίας, το άνάθεμα 
τής άγανακτήσεως ανέρχεται αυτομάτως 
έπι τών χειλέων ημών, κεραυνοβολούντων 
έξ 'ισου τήν τε εύφυα έφεύρεσιν και τον 
έφευρέτην αυτής. Άλλ' ουχί! Το άνά-
θεμα και τάς αράς στρέψωμεν μαλλον κατά 
τών άποστρεβλωσάντων τον ύψηλόν προο-
ρισμόν τοϋ τύπου ον κατέστησαν οργανον 
ύπόδουλον προς μετέγγισιν αίσχρών τάσεων 
και κακοβούλων άρχων. 

Την έφεύρεσιν του πολλού Γουττεμβερ-
γίου καταλογίζομεν και ήμεις μεταξύ τών 
σπουδαιοτέρων άνακαλύψεων τών σεμνυ-
νουσών την ανθρωπίνην διάνοιαν, άνομο-
λογοϋντες δέ τά έκ τοϋ χρηστού τοϋ τύπου 
χειρισμού υψηλά εύεργετήματα εις ταύτα 
κυρίως άποδίδομεν την άνύψωσιν τών εθνών 
προς την άκμην και το μεγαλειον. Δι' όπερ 
καθ'ήμας ή δημοσιογραφία ενέχει άνάλο-
γον πρός την πυρίτιδα άξίαν, δυναμένην 
νά χρησιμοποιηθή έξ ισου και πρός φρού-
ρησιν τής πατρίδος και πρός κατερήμωσιν 
αυτής. 

Έν κρείσσονι εποχή ό τύπος ύπό την 
αϋστηράν τών νόμων έπίβλεψιν διετέλεσεν 
άποκλειστικός θεράπων τών έπαγωγών 
γνώσεων και τής αρετής. "Αστρον τηλαυγές 
διαχέον ήρέμως τάς εύεργετικάς αύτου 
άκτίνας έπι τών λαών ών την πνευματι-
κην μόρφωσιν και ήθικοποίησιν μετ'άστρα-
πιαίας ταχύτητος κατειργάσατο. 

Ύμιν τοις μεταγενεστέροις έπεφυλάσ-
σετο το άποτρόπαιον θέαμα τύπου Έλευ-
θέρου,μαινομένου δίκην άχαλινώτου ίππου, 
ασυστόλως δέ καταπατοϋντος θειά τε και 
άνθρώπινα. Δυστυχώς σήμερον τό ισχυρόν 
τής δημοσιογραφίας όπλον κραδαίνουσιν 
ένίοτε χείρες κακοήθεις ών ό άκόλαστος κά-
λαμος διασπείρει έν τή κοινωνία την έριννύν 
και τό έγκλημα. Τις ό δυνάμενος ν ' άπα-
ριθμήση έστω και κατά προσέγγισιν όσα 
ό ανεύθυνος τύπος συνεσώρευσε θύματα έν 
τοις κόλποις τής οικογενείας και τής πο-
λιτείας ; Την πρός τό θείον άδιαφορίαν, 
την πρός τούς νόμους άσέβειαν, τά πρώτα 
τοϋ υλισμού σπέρματα, τον κοινωνισμόν 

και την αναρχιαν εσπειρεν εν τη τύρβη, 
και πολλάκις ηρδευσεν και ένίσχυσεν ό δη-
μοσιογραφικός κάλαμος ον σήμερον διέπουσι 
σατανικαί προθέσεις, ό σίδηρος και ή πυρίτις. 

Ματαίως πρός την φαϋλον δημοσιογρα-
φίαν αντεπεξήλθε πλειστάκις ο χρηστός 
τύπος. Παλαίων άνισον πάλην άμοιρων δέ 
τής τών ισχυρών υποστηρίξεως και προ-
στασίας μαραίνεται όσημέραι και φθισια. 

Τής θλιβερας ταύτης τοϋ συγχρόνου 
τύπου καταστάσεως πρώτιστοι έργάται 
άναμφισβητήτως εισιν αύτοι ούτοι οί μετά 
περισσής άστοχίας υπέρ τής δημοσιογρα-
φικής έλευθερίας πολυειδώς ύπερμαχήσαν— 
τες κατά μείζονα δέ λόγον οι ταύτην έκ-
θύμως χορηγήσαντες άφρονες τών εθνών 
ιθύντορες,ών τό άλλως τε όξυδερκές βλέμμα 
δέν ήδυνήθη νά έπισκοπήση τάς ούτω έπι 
τής κεφαλής τής πατρίδος των μακρόθεν 
συσσωρευομένας νεφέλας. Άλλα και ήμεις 
οί διά τοϋ όβολοϋ ημών ένισχύοντες όπωσ-
δήποτε την τόλμην και τό θράσος τής φαύ-
λου δημοσιογραφίας οϋχι έλάσσονα ένέχο-
μεν εύθύνην. Θλιβερωτάτη αλήθεια, άνε-
πίδεκτος αντιρρήσεων ! Ό ύγιής τύπος, 
τών χρηστών ό δημοσιογραφικός κάλαμος, 
κινει ήμας εις άνίαν εστίν ότε και εις άπέ-
χθειαν, τούναντίον δέ έμπαθώς καταβι-
βρώσκομεν διά τών όφθαλμών όλοκλήρους 
άνηθίκους σελίδας έν αις γλυκεια μεν πλην 
ψυχοφθόρος ή έντρυφή. 

Χρηστοί πολιται, άνανήψωμεν έκ τοϋ 
ληθάργου, πατάξωμεν την φαϋλον δημο-
σιογραφίαν, ένισχύοντες διά τοϋ όβολοϋ και 
τής συνεργασίας ήμών τον ύγια τύπον. 

Πατρεύς. 
-oot> 

ΛΕΩΝ 0 Ι Γ ' ΚΑΙ Η ΑΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 

Ό Άγ. Πατηρ απηύθυνε την κάτωθι 
σπουδαιοτάτην έπιστολήν πρός τον κ. Αί-
μίλιον Κέλλερ, Πρόεδρον τής Έταιρείας 
ύπερ τής άργιας τών εορτών έν Γαλλία : 

" Άγαπητόν τέκνον, ύγιειαν και άπο-
στολικην εύλογίαν. 

Λίαν ύπερηυχαρίστησαν Ήμας αι έπι-
στολαι ύμών και ιδίως έκείνη δι' ης πλη-
ροφορείτε Ήμας περι τής Έταιρειας τής 
έπιδιωκούσης την τήρησιν τής κατά τάς 
Κυριακάς άργίας. Βεβαίως ή Γαλλία ύμών 
βρίθει άγαθοεργών ίδρυμάτων άτινα συνέ-
στησεν ή γενναία δραστηριότης τών τέ-
κνων της' άλλ ' ιδιαιτέραν μνείαν ποιουμεν 
τής Έταιρειας ης υμεις προεδρεύετε ώς 
μιας έκ τών μαλλον διακρινομένων διά τό 
ευγενές και ίερον τοϋ σκοποϋ αύτης. 

Και όντως αύτη τείνει άπ' εύθείας εις 
την άπόδοσιν τής δικαίας και προσηκούσης 
τιμής πρός τόν Θεόν διά τής διακοπής άπό 
τής έργασίας τοϋθ' όπερ αύστηρώς επεβλήθη 
έξ αρχης τοϋ παλαιού Νόμου. 

Νϋν Ήμεις έπιδοκιμάζομεν τό κοι-
νόν έργον υμών, περιβάλλομεν διά τής 

ζωηροτέρας αγάπης, καθ' όσον ή περι-
φρόνησις τής άγιας ήμέρας τοϋ Κυρίου 
προξενεί κακά άείποτε μείζονα διά τε τούς 
ανθρώπους και τά έθνη. 

"Οσον δέ υμας, άγαπητόν τέκνον, και 
τούς συνεταίρους ύμών τοσούτω καλώς εμ-
πνευσμένους, δικαιότατον νά παραινέσω: 
Ημείς έπιθυμουμεν ινα ό,τι μέχρι τούδε 

έπράξατε αύθορμήτως, έξακολουθειτε τό 
αύτό πράττοντες τη προσκλήσει ήμών. Ειθε 
ό Θεός ευμενώς έπιβλέψη την διοργάνωσιν 
και την πολλαπλήν υμών έργασίαν υπέρ 
τών νόμων αύτοϋ. 

Ύμεις δ ' έν τή άποστολικη εύλογία ην 
παρέχομεν εις ύμας άγαπητόν τέκνον και 
εις όσους μεθ' ύμών συνεργάζονται εις το-
σούτον ώφέλιμον έργον,εύρισκετε την εύχην 
και τό ένέχυρον τής θείας χάριτος. 

Έν Ρώμη παρά τω ’Αγ. Πέτρω. 
Λέων ΙΓ’ . 

Ο ΕΞΩ Κ Ο Σ Μ Ο Σ 

Κατα τας τελευταίας ειδήσεις ή μεταξύ Κίνας 
και Ιαπωνίας ειρήνη συνωμολογήθη και υπε-
γράφη. Οι όροι οϋς διαλαμβάνει ή συνθήκη είναι 
οι έξης: 1) Άνακήρυξις τής Κορέας εις άνεξάρ-
τητον Βασιλειον. 2) Παροχή οριστική εις τήν 
'Ιαπωνίαν τής μεσημβρινής Μανσχουρίας, περι-
λαμβανομένου και τοΰ λιμένος Άρθουρ. 3) Πα-
ραχώρησις οριστική εις τήν ’Ιαπωνίαν τής 
νήσου Φορμ.όζης. 4) Ή ελευθέρα παροχή των 
λιμένων τής Κίνας εις τό διεθνές έμπόριον. 5) 
Άποζημίωσις έκ μέρους τής Κίνας καί διατή-
ρησις των κατακτηθέντων στρατηγικών σημείων 
υπό τής Ιαπωνίας μέχρις εντελούς αποσβέσεως 
τοΰ χρέους. Τέλος υπάρχει έν τή συνθήκη όρος 
συμμαχίας καί έπιμαχίας μεταξύ των δυο κρα-
των. Οι οροι ΰφ οϋς υπεγράφη ή μεταξύ Κίνας 
και Ιαπωνίας συνθήκη φαίνεται ότι μεγάλως 
δυσηρέστησαν τους κατοίκους τοϋ Ουρανίου Κρά-
τους. Κατά τά τελευταία εκείθεν τηλεγραφή-
ματα απειλείται έπανάστασίς κατά τής δυνα-
στείας έκεινης ήτις έτόλμησε νά άποδεχθή τόν 
ακρωτηριασμόν τής Κίνας. 

'Εν Ουγγαρία κωμοπόλεις τίνες κατεκλύσθη-
σαν ολοσχερώς υπό τών υδάτων. Οι κάτοικοι 
έγκατέλιπον τάς οικίας αύτων, αιτινες απείλοϋσι 
νά καταρρευσωσι. 

Ή πορεία των πραγμάτων άρχεται νά καθί-
στα περίπλοκον και άδηλον τό αποτέλεσμα τής 
έν Κούβα επαναστάσεως. 

Ό Αρχιστράτηγος Μαρτινεζ-Κάμπος έπι 
τοΰ όποιου στηρίζονται αι ελπίδες τής καταστο-
λής τών ταραχών έν τώ «αδάμαντι τούτω τών 
Αντιλλών" υπολογίζεται ότι μέχρις ότου σχη-
ματίση ακριβή ίδέαν περί τής καταστάσεως και 
άρξηται ενεργών θά παρέλθη εις έτι μήν.'Εν Μα-
δρίτη ούδεμ.ία αμφιβολία υπάρχει ότι οι έπανα-
στάται, βοηθούμενοι ύπό τών Ηνωμένων Πο-
λιτειών θά κυρήξωσι τήν ανεξαρτησίαν τής 
νήσου. Διαδίδεται επίσης ότι λαμβάνουσι τροφάς 
και πολεμοφόδια υπό τής μεγάλης ταύτης Δη-
μοκρατίας, ήτις παντι σθένει έν τω κρυπτώ θά 
επιχείρηση νά καταστήση όσον τό δυνατόν δυ-
σχερεστέραν τήν έντολήν τοΰ Μαρτινέζ-Κάμπος. 

Επί τοΰ παρόντος ή έπανάστασις περιορίζεται 
εις τά ορεινότερα μέρη τής χώρας. Φόβος όμως 
υπάρχει οτι καί ό λαός τοΰ κέντρου θά λάβη τά 
όπλα, ερχόμενος εις βοήθειαν τών επαναστατών. 
Εν ένι λόγω πολλά είναι τά μέλανα σημεία 

έπι τοΰ πέραν τής Ευρώπης έκτείνομένου 
ορίζοντος. 



Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α 
Τηλεγραφοΰσιν έκ Βιέννης ότι ή Βουλγαρική 

κυβέρνησις προτίθεται να προβή εις νέα διαβή-
ματα υπέρ τής αναγνωρίσεως του ήγεμόνος τής 
Βουλγαρίας. 

Τήν 10 τρ. μ.-ό Γάλλος ιερεύς βουλευτής 
Lemire υπέβαλε πρότασιν κατα τής μονομα-
χίας, ήτις δεν ελήφθη υπό σοβαράν έποψιν ατε 
πραγματευομένη περί αντικείμενου υπαγομένου 
ήδη υπό τήν έξουσίαν των νόμων. 'Εν τούτοις 
ή έπι τούτω συστασα επιτροπή φρονεί οτι ό 
βουλευτής Lemire δύναται να προκαλέση ψη-
Φοφορίαν έπι του αντικειμένου τούτου μεταρρυθ-
μίζων τήν πρότασιν αΰτοϋ και επιζητών όπως 
τό ΰπουργειον τής Δικαιοσύνης απευθύνη 'έντονον 
έγκύκλιον προς άπάσας τας Είσαγγελίκας άρχας 
του χράτους, συνιστών αυταις τήν ακριβή των 
νόμων έφαρμογήν κατα των μονομαχούντων, 
ή τουλάχιστον κατα των μονομαχιών εκείνων 
καθ' ας ήθελε ρεύση αίμα. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Μετά χαράς άγγέλλομεν τους αρραβώ-
νας τοϋ εν Αθήναις άριστου νέου κ. Άντ. 
Μαντσολίνη παραγγελιοδόχου, μετά τής 
εν Σύρω εύ ήγμένης δεσποινίδος Νικολέτας 
Ιωάν. Δαπόλα. Οι φίλοι και πάντες οί 
έκτιμώντες άμφοτέρας τάς οικογενείας εύ-
χονται έκθύμως υπέρ της ταχείας ενώ-
σεως των μνηστευθέντων και υπέρ έκπλη-
ρώσεως παντός πόθου αυτών. 

Αύριον Πέμπτην έορτάζουσι τους αργυ-
ρούς αυτών γάμους, ήτοι την είκοσιπενταε-
τηρίδα άπό τής στέψεως αυτών, οί έκ της 
γερμανικής παρ ημιν παροικίας αξιοσεβα-
στοι Βαλεντίνος και Ρόζα Steingasser. 
Εύφρόσυνον τωόντι νά χαιρετίζη τις τοι-
αύτην μακρόβιον συζυγίαν καλών υπάρ-
ξεων, αιτινες καίτοι ξέναι την καταγω-
γην, άλλά διότι ένταϋθα αφιέρωσαν όλό-
κληρον τον βίον αυτών και Ελλήνων φίλ-
τεροι τυγχανουσι. Αι Αθήναι ιδιαιτέρως 
χαιρετίζουσιν αύτους έπευχόμεναι σύν τή 
"Αρμονία" όπως μετά τής αυτής χαράς 
και ευδαιμονίας πανηγυρίσωσι και τους 
χρυσούς αυτών γάμους. 

Μετά μακροχρόνιον νόσον αποθανών έκη-
δεύθη την παρελθοϋσαν Δευτέραν ό είκο-
σιπενταετής ανθυπολοχαγός τοϋ γαλλικοϋ 
στρατοϋ βαρώνος Αρθούρος Γκύλδεγκρον 
υίος τοϋ έκ τών πρώτων μετά τοϋ Βασι-
λέως Γεωργίου ένταϋθα έλθόντων Δανών, 
και έπι πολλά έτη διατελέσαντος ύπασπι-
στοϋ Αυτοϋ, βαρώνου Γκύλδεγκρον. Έπέ-
πρωτο οπως χάριν τής πασχούσης υγείας 
του έπιστρέψη εις την γεννέτειραν γήν 'ινα 
έν ανθηρά νεότητι έν τοις κόλποις αυτής 
παραδώση την ύστατην του πνοήν και έγ-
καταλίπη ήμιν παράδειγμα αληθούς χρι-
στιανοϋ, όστις άτρομήτως αποδεχόμενος 
τον θάνατον προθύμως υποβάλλεται εις τάς 
θείας βουλάς ώς οι παρευρεθέντες κατά 
τάς τελευταίας του στιγμάς έν συγκινήσει 
ώμολόγησαν. 

θλιβεράν ειδησιν μετεβίβασεν ήμιν ό 
τηλέγραφος. Ό έκ Τήνου έλκων το γένος 
και εις τών τά πρώτα φερόντων έν Σύρω 

ιατρών Ν. Ζαλώνης άπεβίωσε κατόπιν πο-
λυωδύνου νόσου, καταλιπών μέγα και αι-
σθητόν κενόν έν ταϊς τάξεσι τών τέκνων 
τής πατρίδος του ην έπι τοσαϋτα έτη διά 
τής επιστήμης και αρετών του έτίμησε. 
Ό διακεκριμένος ούτος τής έπιστήμης μύστης 
έσχε την τιμήν οπως έν τω προσώπω του 
'ιδη την πατρίδα του άντιπροσωπουμένην 
έν τή Έλληνική Βουλή, και πάλιν δ' εντός 
ολίγων ημερών διά τοϋ βουλευτικοϋ αξιώ-
ματος θά περιεβάλλετο υπό τών συμπολι-
τών αύτοϋ, άν μη ο θάνατος άφήρπαζεν 
αυτόν έκ μέσου τών άγκαλων τών πολυ-
πληθών φίλων, οίτινες έν τώ προσώπω αύ-
τοϋ έτίμων και έγέραιρον την έπιστήμην 
και πολιτικην άρετήν. Έκ τοϋ σύνεγγυς 
γνωρίσαντες και έκτιμήσαντες τόν άνδρα 
θαλερόν χύνομεν έπι τοϋ τάφου του δάκρυ 
ευχόμενοι αύτώ γαίαν έλαφράν. 

Την προσεχή Παρασχευήν, ώρκ 10 π.[Α. 
ψαλήσεται έν τώ ένταϋθα χαθεοριχώ ναώ 
τοϋ Αγ. Διονυσίου [Ανημόσυνον υπέρ ανα
παύσεως τής ψυχής τών συζύγων 
χαι Άννης Ρώσση. 

Λουιζοι. 

ΕΚΛΟΓΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ 

Πανταχού κίνησις. Πανταχού πυρετώ-
δης ερεθισμός. Απο τής πρωτευούσης μέχρι 
τών άπωτέρων χωρίων ασυνήθης και όλως 
έκτακτος οργασμός έπικρατει. Και έν ταις 
αιθούσαις και έν τοις καφφενείοις και έν 
ταις όδοις εν θέμα απασχολεί πάντας άπό 
τοϋ ανωτέρου μέχρις αυτού τοϋ εργάτου 
Έλληνος. Οιονδήποτε άλλο ζήτημα ετέθη 
κατά μέρος καί περί εν μόνον περιστρέφε-
ται άπας ανεξαιρέτως' ό 'Ελληνικός λαός 
και ό τύπος. Έν γένει αί έκλογαί, οι 
υποψήφιοι, οι συνδυασμοί, αί υποσχέσεις, 
αί ύποδοχαί, αί διαδηλώσεις, ό ένεκα τών 
προσεχών εκλογών σάλος συνταράσσουσιν 
άπ' άκρου εις άκρον τό ήμέτερον έθνος. 

Πειραθήτε νά προσεγγίσητε τά κέντρα 
τών τοιούτων συζητήσεων και τά ώτα 
υμών θά έμπλησθώσιν έκ των διαμαρτυ-
ριών τοϋ ίεροϋ τοϋ αγώνος ον έκαστος προ-
βάλλει ότι αγωνίζεται. Τό 'ινδαλμα τής 
πατρίδος παρίσταται πρό έκάστου,και χάριν 
αύτοϋ δίκην όλοκαυτώματος προσφέρονται 
αί άδιάκοποι συζητήσεις, αί δραστήριοι ενέρ-
γειαι, αί ύλικαι και ήθικαι θυσίαι. Ή οί-
κονομική τής πατρίδος άνάστασις, ή ήθικη 
αυτής πρόοδος, ή έν τω έξωτερικώ άπό-
δοσις τής πρός αύτην οφειλομένης έκτι-
μήσεως, ιδού τό πρώτον μέλημα, ιδού το 
ονειρον έκάστου "Ελληνος. Και είναι μέν 
πάντα ταύτα ιερά και προ αυτών ή καρ-
δία παντός Έλληνος πληρούται παρηγό-
ρου άνακουφίσεως, πλην έάν τις οφθαλμός 
θρασύς έπι στιγμήν ύπεισδύση εις τά παρα-
σκήνια κατά την έξέλιξιν τοϋ έκλογικοϋ 
τούτου δράματος πρός ό μετά παλμών το-
σούτου ένδιαφέροντος ατενίζει ο 'Ελληνι-
κός λαός, ίσως κηλίδες τίνες μελαναϊ θά 

άμαυρώσωσιν αυτόν σκοτίζουσαι την αί-
γλην και μειούσαι τον ένθουσιασμόν ύφ ' ου 
μακρόθεν διηγείρετο. Δεν έναπόκειται εις 
ήμας νά έπαναλάβωμεν τοϋθ' όπερ τοις 
πασι γνωστόν τυγχάνει. Έάν όμως έπι-
τρέπηται και εις ήμας έν τώ κοινώ συμφέ-
ροντι νά έκφέρωμεν γνώμην, νομίζομεν ότι 
δεν ειναι χρυσός παν ότι λάμπει, τοσούτω 
μάλλον καθ ' όσον ή πείρα ηδη καταφανώς 
άπέδειξεν ήμϊν ότι μέχρι τοϋδε δυστυχώς 
ούτε οι ενθουσιασμοί, ούτε αί δραστήριοι 
ένέργειαι, ουτε αί κατά τάς παραμονάς 
τών έκλογικών αγώνων ζωηραί διαμαρτυ-
ρίαι ήδυνήθησαν ν ' άπομακρύνωσιν την πα-
τρίδα ημών άπο τοϋ χείλους τοϋ οίκονο-
μικόϋ και πολιτικοϋ βαράθρου εις ον άπό 
στιγμής εις στιγμήν διατρέχει τόν εσχα-
τον κίνδυνον νά κρημνισθή, άνευ ελπίδος 
διασώσεως. Τουναντίον, τις οιδεν έάν ταϋτα 
πάντα δέν έγένοντο ώθησις έστω άκουσία 
προς το βάραθρον όπερ χαίνει προ τής πα-
τρίδος ημών ; Ούτε απαισιόδοξοι είμεθα, 
ουτε νά έπικρίνωμεν άναλαμβάνομεν τάς 
τε πολιτικάς αρχάς και τούς έκάστοτε ιθύ-
νοντας τάς τύχας ημών, ούχ ήττον ομως 
διστάζομεν ένεκεν 'ίσως τοϋ μεγάλου ημών 
πόθου όπως ιδωμεν την πατρίδα ημών ευ-
τυχή, διστάζομεν ν' άποφανθώμεν περί τής 
καταστάσεως ην θά παρασκευάση ή πα-
ρούσα έκλογιήη κίνησις και ή έκ ταύτης 
άναδειχθησομένη προσεχής κυβέρνησις τοϋ 
τόπου. 

Δυνάμεθα άρά γε, κρίνοντες έκ τοϋ 
παρελθόντος, νά έλπίσωμεν ότι θά έπικρα-
τήσωσιν αί ύγιεις άρχαι τής έθνικής πολι-
τικής, τής πολιτικής έκείνης ής κύριον μέ-
λημα είνε ούχι ή κομματική διαίρεσις, ούχι 
τό άτομικόν η τοπικόν συμφέρον, ούχι ή 
διά τής συναλλαγής έπι την έξουσίαν δια-
τήρησις, άλλ ' ή ένότης έν η, και ή δύνα-
μις, άλλά τό κοινόν τής πατρίδος ήθικόν 
και υλικόν συμφέρον, άλλ' ή διά τής αγά-
πης και εμπιστοσύνης τοϋ λαοϋ ύποστήρι-
ξις πρός εύημερίαν τοϋ όλου κοινωνικοϋ 
σώματος ; 

Θά υπερισχύση άρά γε τέλος το φρό-
νημα λαοϋ συναισθανομένου τάς ύψηλάς 
αυτοϋ υποχρεώσεις και έννοήσαντος ότι 
έπειδή ειπερ ποτε σήμερον ή πατρίς δια-
τρέχει άμεσον και αφευκτον κίνδυνον, από-
λυτον έχει άνάγκην όπως παντί σθένει 
εργαζόμενος δημιουργήση αυτή καθεστώς 
εύπρόσωπον και υγιές : 

Έν πάση περιπτώσει άπλήν μόνον εύ-
χην δυνάμεθα και όφείλομεν νά έκφράσω-
μεν, ινα τό μέγεθος τών δεινών και το βάρος τής κακοδαιμονίας όπερ δέσμιον πιέ-
ζει την πατρίδα ημών, έγείρη την συναί-
σθησιν τής μελλούσης κυβερνήσεως, ήτις 
εύελπιστούμεν ότι μετά πάσης θυσίας θέλει 
επιδίωξη την οίκονομικήν εύπραγίαν, την 
έν τώ έξωτερικω άνύψωσιν τοϋ οίκτρώς 
καταπεσόντος ελληνικού γοήτρου και την 
έν τώ έσωτερικώ έδραίωσιν τοϋ ημετέρου 
έθνους έπι βάσεων άσφαλεστέρων. 

Χρ. 
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Ο ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΡΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. Π 0 Λ Ι Τ 0 Σ 

Καθ ' ά γράφουσιν ήμιν εκ Σύρου μετ' εύ-
χαριστήσεως ήκούσθη ότι επίσκοπος εις την 
αυτόθι πρό πολλού χηρεύουσαν έδραν διω-
ρίσθη ό έκ Κερκύρας εύπαίδευτος Κανονικός 
αίδεσιμώτατος Θεόδωρος Α. Πόλι-
τος. Ή εκλογή αύτη παρά πάσι τοις 
γνωρίσασι τόν άνδρα έποίησε την άρίστην 
έντύπωσιν. 

Κατα την ήμέραν τοϋ Πάσχα έτελέσθη 
ύπο τοϋ Γενικού Τοποτηρητοϋ αιδ. δον 
Αντ. Παλαιολόγου έν τώ μητροπολιτικω 
ναώ τοϋ άγ. Γεωργίου ευχαριστήριος δο-
ξολογία εις τόν "Υψιστον έπι τη άναρρήσει 
εις τόν έπισκοπικόν θρόνον τοϋ σεβασμ. Θ. 
Α. Πολίτου, κατά τό τέλος δέ τής δοξο-
λογίας έψάλη ύπό τοϋ χορού ή ευκτήριος 
δέησις Domine- salvum fac Episco-
pum nostrum Theodorum e.t.c. 

Προς τούτοις συνελθόν τό Δημοτικόν 
Συμβούλιον άπεφάσισεν έν συνεδρία και 
απέστειλε τηλεγραφικώς τώ νέω αύτοϋ Ποι-
μενάρχη τό έξης συγχαρητήριον ψήφισμα : 

Αίδεσιμώτατον Κύριον 
Θεόδωρον Πόλιτον 

Εις Κέρκυραν. 
«Δημοτικόν Συμβούλιον παμψηφεί και 

λαός Σύρου συγχαίρει 'Επίσκοπον αύτοϋ". 
Ό Δημαρχος 

Α. Ρούσσος. 

Αυθημερόν δ ' ελήφθη ή πρός τόν δήμαρ-
χον Σύρου έξης τηλεγραφική άπάντησις : 

" Λίαν συγκεκινημένος ευχαριστώ Δή-
μαρχον, Δημοτικόν Συμβούλιον και. λαόν 
έπι συγχαρητηρίοις εύχαις". 

Πόλιτος. 

Ή έν Σύρω έκδιδομένη συνάδελφος 
"Ανατολή" ανήγγειλε τόν διορισμόν τοϋ 
νέου Επισκόπου ώς έξης : 

"Μετά μεγάλης χαράς ήκουσεν ό λαός τής 
Σύρου έπίβεβαιωθεΐσαν έκ Ρώμης τήν ειδησιν 
του διορισμού ώς επισκόπου Σύρου του πολυ-
μαθοΰς και δια πολλών άρετων πεπροικισμενου 
κληρικού Σεβ. κ. Θ. Α. Πολίτου, Κανονικοΰ 
και Γενικοΰ Τοποτηρητοϋ τής Άρχιεπισκοπής 
Κερκύρας. 

Τό όνομα του αρχιερέως τούτου έγένετο άπό 
πολλού χρόνου τό αντικείμενον των περί διο-
ρισμού έπισκόπου Σύρου συνδιαλέξεων, τέλος δε 
φαίνονται πληρωθεϊσαι αί προσδοκίαι πάντων, 
δι' όπερ θα άριθμωμεν πλέον άνυπομόνως τήν 
παρέλευσιν των ήμερων μέχρις ότου φθάση ή 
ποθητή τής έλεύσεως αυτοΰ ήμερα, καθ' ήν 
μεγάλη παρασκευασθήσεται τω νέω ιεράρχη 
τής Σύρου υποδοχή". 
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(Τακτικού ημών ανταποκριτού). 
Έν Ρώμη τη 16 ’Απριλίου1895 

Ευχαρίστως αποδεχόμενος τήν παρά τής 
διευθύνσεως τής «Αρμονίας" ανατεθεί -
σάν μοι έντο'λήν όπως άπό τού κέντρου 
τούτου της Καθολικής κινήσεως καθιστώ 
ενήμερους τούς φίλους αυτής άναγνώστας 
τών κυριωτέρων και μάλλον ενδιαφερόν-
των γεγονότων, θέλω προσπαθήση τό έπ' 
έμοι οπως ανταποκριθώ έπαξίως τοϋ ύψη-
λοΰ σκοπού τοϋ υμετέρου αξιολόγου φύλ-
λου. 

Αρχόμενος οθεν άπό σήμερον τών τα-
κτικών ανταποκρίσεων μου έπιστέλλω τάς 
έκ τής τελευταίας έβδομάδος περισυλλε-
γείσας ειδήσεις : 

Το θέαμα του θρησκευτικού ενθουσια-
σμού έν Ρώμη κατα τάς ημέρας τής Με-
γάλ,ης Εβδομάδος συνεκίνησεν ώς πάντοτε 
και αυτούς τους μάλλον αδιαφόρους. Οι 
αχανείς τής "αιωνίας πόλεως" ναοί δεν 
ήδύναντο νά περιλαβωσι τό άπειρον τών 
πιστών πλήθος, όπερ άθρόον συνέρρεεν όπως 
συμμετάσχη τών Εκκλησιαστικών τελε-
τών. Ιδίως δ' ή έκτακτος συρροή τών 
στρατιωτών και αξιωματικών, και ή αυ-
θόρμητος έκδήλωσις τών χριστιανικών τοϋ 
στρατοϋ αισθημάτων, ού μόνον παρεμύ-
θησε και ένεθάρρυνεν, άλλά πλείστας προσ-
έτι παρέσχεν ελπίδας υπέρ τής κοινωνικής 
παλιγγενεσίας, και εξεγέρσεως τοϋ πρός 
το θρησκευτικόν φρόνημα πνεύματος, όπερ 
τά μέγιστα συντελεί εις την εύημερίαν τών 
εθνών. Προ τής έκτακτου κατά το έτος 
τούτο συρροής δέν ήδυνήθην νά μη άνα— 
μνησθώ μετά λύπης τής εποχής εκείνης 
καθ' ην ό Σεπτός τοϋ Βατικανού δεσμώ-
της προ τοϋ γονυκλινοϋς Ρωμαϊκού λαοϋ 
έν ύπερβαλλούση μεγαλοπρέπεια, ήγειρε 
την δεξιάν ένισχύων την άφοσίωσιν και 
πίστιν τών ευσεβών τής Ρώμης χριστια-
νών διά τής Αποστολικής Αύτοϋ ευλογίας. 

Επικειμένων τών βουλευτικών εκλογών 
ήγέρθη και πάλιν τό ζήτημα τής συνδιαλ-
λαγής μεταξύ Βατικανού και Κυβερνή-
σεως. Τό ζήτημα τοϋτο καταλλήλως ύπό 
τοϋ φιλελευθέρου τύπου χειριζόμενον σκο-
πον έχη όπως παροτρύνη τούς Καθολικούς 
'ινα άπόσχωσι τής ούδετερότητος και αδια-
φορίας ην μέχρι τούδε πρό τών καλπών 
έτήρησαν, άλλά τά πρός τοϋτο επιχειρή-
ματα οϋδόλ,ως δύνανται νά έπηρρεάσωσι 
την πεποίθησιν τών Καθολικών ήν κατά 
διαφόρους περιστάσεις και εσχάτως ακόμη 
δι' επισήμου λόγου Λέων ό ΙΓ' ενίσχυσε. 

Βεβαίως ό τηλέγραφος άνήγγειλλεν ήδη 
ύμιν τον διορισμόν τοϋ αιδεσιμωτάτου Κα-
νονικού Θεοδώρου Πολίτου ώς Επισκόπου 
Σύρου διατελέσαντος μαθητού τής ένταϋθα 
Ούρβανείου Σχολής. 

Γεγονός άξιοσημείωτον διά τον ήμέτε-
ρον αιώνα είναι ή παρά τοϋ Δημοτικού 
Συμβουλίου τής πόλεως Clermont λη-
φθείσα άπόφασις, όπως άνεγερθή έν μιά 
τών κυριωτέρων τής πόλεως ταύτης πλα-
τειών, μνημειον πρός τιμήν τοϋ Πάπα 
Οϋρβανοϋ ΙΙ και Πέτρου τοϋ Έρημίτου, 
έπι τή ευκαιρία τής ογδόης έκατονταετη-
ρίδος τής πρώτης Σταυροφορίας. 

Διαψεύδεται ή κυκλοφορήσασα ειδησις 
περι τών αρραβώνων τοϋ Διαδόχου τοϋ 
Ίταλ,κοϋ θρόνου, πρίγκηπος τής Νεαπό-
λεως, μετά τής πριγκηπίσσης Κλεμεντί-
νης, θυγατρος τοϋ Βασιλέως τοϋ Βελγίου. 

Ό καρδινάλιος Βώγαν έπιστρέψας έκ 
Ρώμης εις Λονδΐνον άνήγγειλλε την όσον 
οϋπω έκδοσιν νέας εγκυκλίου τοϋ Πάπα έπι 
διαφόρων θρησκευτικών ζητημάτων άφο-
ρώντων τούς έν Αγγλία Καθολικούς. 

Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ι Δ Η Σ Κ Ι Α Π Π Ε 

Μεταξύ τών διακεκριμένων και σεβα-
στών ανδρών τών ύπό τοϋ χειραφετηθέν-
τος έκ τών προσωπικών κομμάτων λαοϋ 
προταθέντων υποψηφίων διά τάς προσε-
χείς βουλευτικάς έκλογάς, διαπρεπή κατέ-
χει θέσιν ό έγκριτος παρ' ήμιν νομομαθής 
κ. Αριστείδης Κιάππε, ούτινος και μόνη 
ή αγαθή φήμη και τό έντιμον παρελθόν 
άποτελούσι τίτλους ακραιφνούς εκτιμή-
σεως και έμπιστοσύνης. 

Ό κ Κιάππε τυγχάνει μία τών έξοχω-
τέρων δικαστικών προσωπικοτήτων.'Επι 
πολλά έτη διατελέσας Νομικός Σύμβουλος, 
σπάνιον' έπι άκεραιότητι και εύσυνειδη-
σία έπεδείξατο χαρακτήρα. Εντιμότατος 
άνήρ και θετικών άρχων άείποτε ύπηρέ-
τησε τά συμφέροντα τής πατρίδος' ή φωνή 
του. ή αγνότητα και άκλόνητον πεποΐθη-
σιν άποπνέουσα, πολλάκις ύπερεμάχησε 
τοϋ δικαίου και τής άληθείας' μετά σπα-
νίας δεξιότητος πραγματευόμενος τά ζω-
τικώτερα τών ζητημάτων, και μετά παρα-
δειγματικής εύσταθείας ακολουθών τάς 
έθνοσωτηρίους αύτοϋ αρχάς, ουδέποτε 
προσεκολλήθη εις πολιτικήν τινα μερίδα 
άτε πολέμιος πάσης προσωπικής συναλ-
λαγής. 

Τό ύπέροχον όνομα τοϋ κ. Άρ. Κιάππε, 
άπολάμβάνον άμερίστου τού σεβασμοϋ και 
τής ύπολήψεως ολοκλήρου τής κοινωνίας, 
παρουσιαζόμενον ήδη έκ τής έκουσίας α-
φάνειας εις τήν πολιτικήν κονίστραν, 
απαλλάσσει ημάς πάσης περαιτέοω συστά-
σεως, υπέρ τοϋ ανδρός ούτινος ή εκλογή 
θέλει τιμήση τήν έπαρχίαν Αττικής, ίδια 
δέ τό 'Ελληνικόν Κοινοβούλιον. 

Πρόσωπα τοιαύτης άξιας και τοιούτου 
παρελθόντος, εισερχόμενα εις τήν Βουλήν 
παρέχουσι πλήρη τα εχέγγυα δράσεως κοι-
νωφελούς πρός άνόρθωσιν τού καταρρέον-
τος πολιτικού οικοδομήματος και αναχαι-
τίσεως έκ τού ολέθρου εις ον ένεκεν τής 
κυριαρχούσης πολιτικής συναλλαγής, κα-
κή τη μοίρα, τό ήμέτερον έθνος βαίνει. , 

Τήν υποψηφιότητα τού κ. Κιάππε τιθε-
μένην κατά τόν παρόντα έκλογικόν αγώνα, 
ύπό τών ύπό ανεξαρτήτων φρονημάτων 
έμφορουμένων συμπολιτών ήμών.συνοδεύ-
ουσιν αί διάπυροι εύχαι όλων τών υγιών 
τής πόλεως στοιχείων, στηρίζουσι δέ αί 
συμπάθειαι και ή εμπιστοσύνη τού λαού 
όστις έν τώ προσώπω τοιούτων ανδρών 
επιζητεί φιλότιμους, αξιοπρεπείς και σθε-
ναρούς αντιπροσώπους. 



Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΕΝ ΡΩΜΗ 
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ΕΡΓΑ ΠΑΡΕΡΓΑ 

Πω πώ πώ ! . . . Δεν τό έπίστευα εις αυτόν 
τόν βαθμόν, ένόμιζα ότι κάτι θα συμβή δα και 
εις έμέ δια νά μή αποτελώ έξαίρεσίν του γενι-
κού κανόνος, αλλ' όχι και τόσον πολύ ! Ειδετέ 
ποτε μερικούς άπό εκείνους τους νέους που άρ-
χίζουν τό ρητορικόν των στάδιον ή εις δικα-
στήρια ή άλλου ; Ειδετέ ποτε κανένα άπό τους 
διδασκαλίσκους έκείνους οι όποιοι δια πρώτην 
φοράν αναλαμβάνουν κατά τάς εξετάσεις να 
ομιλήσουν ενώπιον των γονέων των μαθητών, 
ενώπιον του παρέδρου τοϋ χωρίου, του εφημε-
ρίου και έν γένει ενώπιον των χωρικών έξοχο-
τήτων ; Επίσημος, φοβέρα στιγμή ! Σηκώνε-
ται, στρέφει τήν κεφαλήν δεξία και αριστερά, 
πρός τό άκροατήριον, δια τοϋ δακτύλου διόρ-
θωνει τόν λαιμόν τοϋ ϋποκαμίσου δια ν' άφήση 
έλευθέραν τήν φωνήν ώσαν επρόκειτο ν' άκου-
σθή εις τα πέρατα τής οίκουμενης, βήχει Ολί-
γον, λαμβάνει εν τεμάχιον χαρτιού έφ' ου έχει 
γράψη τό λογοδρίόν του και . . . θέλει ν' άρ-
χίση. Άλλα κάτι τόν εμποδίζει. Χούμ, χούμ 
ακούεται, ξηροβήχει και πάλιν, σταυρώνει τους 
πόδας δια να στηρίξη τα γόνατα εις τήν πρό 
αΰτοϋ τράπεζαν, έφ' ής άκουμβα και τάς χεί-
ρας, διότι ασυνήθης τρεμοϋλα τας κάμνει να 
λυγίζουν, αποθέτει τό χαρτί, το άναλαμβάνει 
και πάλιν, καταπίνει δια να βρέξη τόν λαιμόν, 
δια τής γλώσσης βρέχει τα χείλη του τα όποια 
έξήρανεν ή έσωτεριχή ταραχή, στρέφει έν 
βλέμμα ώς να έζήτει ύποστήριξιν καί . . . έπι 
τέλους ! αρχίζει μέ πνιγηράν φωνήν : Φιλόμου-
σον ακροτήριον (έφαγε το α από τήν συγκίνη-
σιν) ευγένιοι Κύριοι ! (διά να κλίνη προς αυτούς 

δεν παρετήρησεν ότι τό χαρτί γράφει ευγενείς 
άξιόμιτοι γονείς! (αυτή ή τρέμουλα μεταβάλλει 
και τας θέσεις των συλλάβων !) ας εινε, δια τοϋ 
αΰτοϋ τρόπου ομιλεί έως ότου έξαντληθή ή ρη-
τορική δεινότης του. "Οταν τελείωση δέ, ω αν 
τόν βλέπετε ! έπι τοϋ προσώπου του ζωγραφί-
ζεται ή εΰχαρίστησις, ή εσωτερική ίκανοποιησις. 
'Εν τούτοις σοβαρός δέχεται τα συγχαρητήρια 
και ευχαριστήσεις τών φιλομούσων ακροατών 
και σεβαστών γονέων και νομίζει ότι ήδη έγέ-
νετο τό πρώτον βήμα τής δράσεως του εν τή 
κοινωνία ! Τι κρίμα να μή εύρίσκηται εις μίαν 
μεγάλην πόλιν, να μή έχη πλέον ανεπτυγμένους 
άκροατάς, νά μή έκφωνή τα λογίδριά του, διά 
τά όποια τόσους ίδρωτας 'έχυσεν, από τίνος με-
γάλης έδρας ! και διατί οχι και από αυτής τοϋ 
πανεπιστημίου ; Ποιος θα έγραφεν ώραιότερον ; 
και ιδέαι και γλωσσά καί απαγγελία, όλα αρι-
στουργήματα ! Και ό διδασκαλισκός μας διέρ-
χεται τήν άργίαν τών παύσεων με τας λαμπράς 
αυτάς ιδέας, με τά υψηλά σχέδια τα οποία πλάτ-
τει ή ευφάνταστος διδασκαλική φαντασία του ! 

Δεν κακογλωσσω, ξεύρετε ; Τουναντίον, ανέ-
φερα έν παράδειγμα διά να ειπω τι συμβαίνει 
και εις έμέ. Πρώτην Φοράν παρουσιάζομαι να 
όμιλήσω, δηλαδή, να γράψω πρός τούς φιλο-
μούσους άναγνώστας, πρός τας φιλομούσους καί 
ευγενείς (δεν πρέπει, βλέπετε, να λείπη τό έπί-
θετον αυτό από τό ώραΐον φϋλλον) αναγνώ-
στρίας. Και από . . . όχι βέβαια φόβον, άλλ' από 
συγκίνησιν υποθέτω, ή πέννα τρέμει και διστά-
ζει να γράψη, ένω ή χειρ μου εινε σταθερά. Αι 
ιδέαι πλημμυροϋν ώς ωκεανός εις τήν κεφαλήν 
μου και διαδέχονται ή μία τήν άλλην, καί έρ-
χονται καί φεύγουν ώς τα κύματα τής . . . Μαύ-
ρης θαλάσσης. Και τί συμβαίνει ; ότι τό σκοτος, 

ή τρικυμία με έχουν τόσον ζαλίση (έμέ μάλιστα 
ποϋ υποφέρω ενίοτε εις τήν θάλασσαν), ώστε δέν 
έχω τί νά ειπω καί κινδυνεύω νά ναυαγήσω !... 
άν ήδη δεν έναυάγησα. 

Άλλα διατί ν' άποθαρρύνωμαι ; γενναιότης ! 
καί έγω ώς ό διδασκαλισκος έκεϊνος άφοϋ βήξω 
καί λάβω έπίσημον στασιν αρχίζω : Φιλόμουσοι 
αναγνωσται καί άναγνώστριαι ! θαρρών έν τή 
ευμενει ΰμων υποστηρίξει (καί έδώ βήχας, συγ-
κίνησις καί μεταβολή ποδός) θαρρών, λέγω, 
ευελπιστώ διά το μέλλον (έμού βεβαίως). 'Άν 
σήμερον δια πρώτην φοράν δεν σας ευχαρί-
στησα, σας δίδω τόν λόγον μου καί έστέ βέ-
βαιοι οτι προϊόντος τού χρόνου θ' άνταποκριθω 
εις τάς προσδοκίας υμών καί θά προσπαθήσω να 
συνεργασθώ και πέραν των δυνάμεων μου έν 
αρμονία μετά τής Αρμονίας κατά τόν ϋψηλόν 
αυτής σκοπόν χάριν έμού πρώτον και ΰμων δεύ-
τερον, ών διατελώ ταπεινότατος μέχοι τού τέ-
λους τού κοσμου. 

Σπίρτο. 

Η " Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α , , Ε Ν Π Α Τ Ρ Α Ι Σ 

H έβδομάς τοΰ Πάσχα.— Αφιξις Καθο-
λικών μετά Φιλαρμονικής Αθηνών. 

— Εκδρομή εις 'Ιτέας. 
Αι έορταί τού ΙΙάσχα διεξήχθησαν έν 

πληρεστάτη τάξει, έν γένει δέ ζωηρά 
ύπηρξεν ή κίνησις κατά την έβδομάδα 
ταύτην έν τω ένταϋθα Ναώ τοϋ άγ. Αν-
δρέου. Την ήμέραν της Μεγάλης Παρα-
σκευής τον λόγον έπι τών ΙΙαθών του 
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SILVIO PELICCO 
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ΚΕΦ. VI 
"Οτε τέλος έπερατώθησαν αί άνακρίσεις, καί ουδέν υπήρχε τό απα-

σχολούν τας ώρας μου, τότε άκριβώς ησθάνθην τό βαρύ τής απομονώ-
σεως μαρτύριον. 

— Μοι επετράπη ή Ιερά Γραφή και ό Δάντης' ό γραμματεύς έθηκε 
εις τήν διάθεσίν μου όλόκληρον τήν βιβλιοθήκην του, συνισταμένην έκ 
μυθιστορημάτων τινών τοϋ Σκουδέρη, τοϋ Πιάτση και άλλων χειροτέρων. 
Άλλ' ειχον τό πνεύμα λίαν τεταραγμένον καί δέν ηδυνάμην να τό 
απασχολήσω εις οιανδήποτε άνάγνωσιν. Καθ' έκάστην άπεστήθιζον καί 
ώδήν τινα τοϋ Δάντου. Άλλά το γύμνασμα τοϋτο τοσούτον μηχανι-
κώς τό έποίουν ώστε πάν άλλο κατ' έκείνην τήν στιγμήν έσκεπτόμην 
η τους απαγγελλόμενους στίχους. Το αυτό μοι συνέβαινε προκειμένου 
περί οιουδήποτε άλλου βιβλίου έκτός τής Άγιας Γραφής. Το θειον τοϋτο 
σύγγραμμα όπερ πάντοτε έσεβάσθην, άκόμη και ότε ημην άπιστος, τό 
έσπούδαζον νΰν μετά μεγαλειτέρου σεβασμού ή ποτέ. Άλλα πολλακις 
παρά τάς καλλίστας διαθέσεις μου τό ανεγίνωσκον σκεπτόμενος τας δυ-
στυχίας μου καί ό νους μου έπτερΰγιζεν έξωθεν αύτοϋ. Όλίγον κατ' ολί-
γον κατώρθωσα νά μελετώ αυτό μάλλον επισταμένως και καθ' έκαστην 
μάλλον έπαισθητώς νά γεΰωμαι τών θείων αύτοϋ διδαγμάτων. 

Ή άνάγνωσις αύτη δεν μοι ενέπνευσε ποσώς τήν κακώς εννοουμένην 
εΰλάβειαν ήτις καθίστά τόν άνθοωπον φανατικόν. Τουναντίον μοι εδίδασκε 
νά αγαπώ τον Θεόν καί τούς ανθρώπους, νά επιθυμώ τήν δικαιοσύνην, 
νά μισώ τήν άδικίαν συγχωρών είς τούς αδίκους.'Ο χριστιανισμός επηό-
ξησεν έν έμοι ότι υγιές διά τής Φιλοσοφίας άπέκτησα, καί ενίσχυε δια 
λόγων υψηλότερων και επιχειρημάτων ισχυρότερων. 

Ή επιθυμία μου όπως όσον τό δυνατόν περισσότερον εύρίσκωμαι ηνω-
μένος μετά τοϋ Θεοΰ δέν μοι ητο άντικείμενον ούτε κόπου ούτε φόβου, 
άλλά παραμυθίας καί ευχαριστήσεως. Μή λησμονών ότι ό Θεός εινε 
πάντοτε πλησίον μας, ότι εινε εντός ημών ή μάλλον ήμεις εντός έκείνου, 
ή έρημία καθ' έκάστην έχανε τό φρικώδες αυτής δι' έμέ : «Μή δέν εύ-
ρίσκωμαι εν αρίστη συντροφιά;" έλεγον κατ' έμαυτόν. Και ύπέμενον, 
εψαλλον, καί έσΰριττον μετ' ευχαριστήσεως ενίοτε δέ καί τρυφερότητος. 

— Μήπως, έσκεπτόμην, δέν ήτο δυνατόν νά απέθνησκον καταληφθείς 
ύπό τίνος ασθενείας ; όλοι οι συγγενείς και φίλοι μου οιτινες θά μέ έθρή-
νουν έπι τούτω, δεν θα επαυον τέλος συνειθισαντες είς την άπουσίαν μου ; 
Αντί τάφου μέ κατεβρόχθησε φυλακή' διατί λοιπόν ν' αμφιβάλλω ότι 
ο Θεός δέν θά τούς παρέξη τήν αυτήν δΰναμιν καί το αυτό θάρρος ; 

Ενίοτε υψουν τούς οφθαλμούς πρός τον ούρανόν και άπέτεινον τάς θερ-
μοτέρας τών ευχών. Ειχον στερράν άπόφασιν ότι ο θεός δέν θά έγκα-
τέλειπεν ούτε αυτούς ούτε έμέ. Και δέν ήπατήθην. 

ΚΕΦ. VII 
Ουδείς υπάρχει ό αμφιβάλλων ότι ή ελευθέρα ζωή εινε προτιμωτέρα 

τής ζωής ένος δεσμώτου. 'Εν τούτοις, καί εις αυτάς έτι τάς δυστυχίας 
τής φυλακής, όταν τις άναλογίζηται ότι ό Θεός είναι παρών, ότι αι ήδο-
ναί τοΰ κόσμου είναι παροδικαι, ότι ή ευτυχία συνίσταται έν τή συνει-
δήσεί και ούχι έν τώ εξω κόσμω, δύναται τις νά ευτυχή. 'Εγώ τουλά-
χιστον έν βραχυτέρω διαστήματι τοϋ ένος μηνός δέν λέγω ότι ήμην 
ευχαριστημένος έκ τής καταστάσεώς μου. αλλά καί δέν παρεπονούμην 
—θα αναπνεύσω, ειπον, μέχρις ού μοί απομένει πνοή, όποτε δέ θά μοι 
την αφαιρέσωσι, θά κάμω ότι καί πάντες οι ασθενείς όταν φθάνωσι εις 
τάς τελευταίας των στιγμάς : θ' αποθάνω. 

Προσεπάθουν νά καλύπτω τας ελλείψεις καί σιενοχωρίας, παρέχων 
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Κυρίου έξεφώνησεν ίταλιστι μετά πολλής εύ 
φραδείας ό αιδ. δόν Α. Ρούσσος, συγκινήσας 
μέχρι δακρύων το έκκλησιαζόμενον πλήθος. 

Την Κυριακήν τοϋ Πάσχα ή συρροή ήν 
πυκνότατη επίσης, χαρμοσύνως δ' έτελέσθη 
ή δοξολογία καθ' ην ή πρό μηνών συστασα 
μουσική τών Καθολικών κατά πρώτον έμ-
φανισθεισα ενώπιον τής ημετέρας κοινω-
νίας, άνέκρουσε διάφορα εμβατήρια, άπο-
σπάσασα δικαίως απάντων τών παρευρε-
θέντων τά θερμά συγχαρητήρια. 

Κατά τό έτος τοϋτο, χάρις εις τάς ώρι-
μωτέρας τών κατοίκων σκέψεις και εις τά 
αυστηρά μέτρα τής αστυνομικής αρχής, δι-
ήλθον παρά προσδοκίαν αναίμακτοι αί ήμέ-
ραι τού Πάσχα και ό κατά τά παρελθόντα 
έτη κατά την περιφοράν τών επιταφίων 
δεινός χαλκουνοπόλεμος σχεδόν εξέλιπε, 
άξια δ'αναγραφής εινε ή απαλλαγή τοϋ 
τόπου έκ τοϋ Βαρβάοου τούτου εθίμου. 

Την παρελθοϋσαν Δευτέραν κατέπλευ-
σεν εις τόν ήμέτερον λιμένα τό άτμόπλοιον 
"Κρήτη" κομίζον περι τά 300 μέλη τής 
"Φιλαρμονικής Εταιρίας Αθηνών" άτινα 
έτυχον ένταϋθα θερμοτάτης υποδοχής. Αί 
μουσικαί τοϋ Παναχαϊκού Συλλόγου και 
τής ημετέρας Φιλαρμονικής άνακρούουσαι 
ενθουσιώδη εμβατήρια έχαιρέτισαν τούς 
Αθηναίους άποβιβασθέντας διά λέμβων 
μυρσινοστολίστων έν τώ μέσω τών ζητω-
κραυγών άπειρου πλήθους. Ηγουμένου τοϋ 
Λαβάρου της Φιλαρμονικής Αθηνών μετέ-
βησαν εις τό Δημαρχειον κάτωθεν τοϋ 
οποίου ό χορός έψαλλε τόν υμνον τής Ε 
ταιρίας, ό δέ Δήμαρχος κ. Α. Κοντογούρης 
προσεφώνησεν αυτούς ευχηθείς τό ώς "εύ 

παρέστησαν". Μεθ'ο διηυθύνθησαν εις τό 
κατάστημα τής Φιλαρμονικής Πατρών 
και είτα εις τό τοϋ Παναχαϊκού Συλλόγου 
προσφωνησάντων τών προέδρων αυτών. 

θά έθεώρουν ώς δημοσιογραφικήν παρά-
λειψιν την μη άναγραφήν τής ούχι καλής έν-
τυπώσεως ήν παρήγαγε παρ ' ήμιν ή έλλει-
ψις τοϋ μουσικού σώματος (banda) τής Φι-
λαρμον. Αθηνών ή άποδοθεισα εις τά υπέρ-
ογκα έ'ξοδα άτινα άπήτει ή έλευσις αύτοϋ. 

Τής εκδρομής ταύτης συμμετέσχον και 
ενιαι τών έν Αθήναις καθολικών οικογε-
νειών αιτινες την έπομένην έπισκεφθεΐσαι 
τά άξιολογώτερα μέρη τής ημετέρας πό-
λεως έξέδραμον εις την μαγευτικήν θέσιν 
τών Ιτεών, το Φάληρον τών Πατρέων. 
Περί την μεσημβρίαν παρεκάθησαν άπαν-
τες έν κοινώ γεύματι διεξαχθέντι έν πάση 
ζωηρότητι και χαρά, διαρκοϋντος δέ τού-
του προσήλθον εις Ιτέας και τίνες τών 
ημετέρων ιταλών μετά τών αλιευτικών 
αυτών πλοιαρίων, έπαυξήσαντες οϋκ όλίγον 
την γενικήν εύθυμίαν. Οί ημέτεροι έπισκέ-
πται έπωφεληθέντες τής περιστάσεως έξήλ-
θον εις θαλάσσιον περίπατον κατά τόν 
όποιον έρρίφθησαν πρός άλιείαν τά δίκτυα 
μετά πολλών προσδοκιών πλην ελαχίστων 
αποτελεσμάτων, ένεκεν τής επικρατούσης 
μικράς θαλασσοταραχής ύποβαλλούσης τούς 
φίλους Αθηναίους εις άκούσιον ψυχρολου-
σίαν τρέψασαν τούς ιχθείς εις άτακτον 
φυγην μεθ 'ήν πάντες έπετέθησαν εις άσφα-
λεστέραν λείαν άποτελουμένην έκ θερμών 
όβελίων άμνών, ών την έν σπουδή διαμέ— 
λισιν έπηκολούθησαν άδελφικαί προπόσεις, 
άσματα, καρροδρομίαι κτλ. άπαντα προ-

οίμια. . . . τών προσεχών Ολυμπιακών 
αγώνων. Έν τή αυτή δέ πάντοτε άδια-
πτώτω εύθυμία οί φίλοι έπισκέπται έπανήλ-
θον περί τό εσπέρας εις την πόλιν κατηυ-
χαριστημένοι, κομίσαντες τών εξοχικών 
ανθέων το άρωμα, διελθόντες δέ τάς κυριω-
τέρας οδούς ήνώθησαν μετά τών λοιπών 
μελών τής Φιλαρμονικής, διασκορπίσαντες 
την φαιδρότητα ει; την ήμετέραν πόλιν. 

Οί ξένοι ειχον κατάκτηση και τό τελευ-
ταιον έδαφος τών ημετέρων συμπαθειών 
αΐτινες έκφραστικώτερον έξεδηλώθησαν τό 
εσπέρας έν τω θεάτρω, καταμέστω εκλεκτού 
κόσμου. Το πρόγραμμα πλούσιον εις έργα 
λεπτής μουσικής διεξήχθη μετά πλήρους επι-
τυχίας, τό δέ άκροατήριον μετά την έκτέ-
λεσιν έκαστης συνθέσεως έξερρήγνυτο εις 
ζωηράς επευφημίας. Την έπομένην ήμέραν 
δι' έκτακτου αμαξοστοιχίας άνεχώρησαν 
οι Αθηναίοι έν ζητωκραυγαις τοϋ και πά-
λιν προς άποχαιρετισμόν αθρόως συρρεύ-
σαντος πλήθους, άποκομίζοντες, ώς δέν 
άμφιβάλλομεν, εϋαρέστους αναμνήσεις τής 
ενταύθα διαμονής των. 

Κατ ' αύτάς έδημοσιεύθη αξιόλογος με-
λέτη περι υγείας και ανατροφής τών νέων 
ύπό τών τελειοφοίτων τής ιατρικής κ. κ. 
Ίωάν. Βιαγκίνη και 'Ιωάν. Φασανέλλη. 

Τό βιβλίον τοϋτο ύπό τον τίτλον "Υγιεινή 
τών νέων" έκτυπωθέν φιλοκάλως έν τώ 
τυπογραφείω τής « Εστίας " εινε άπαραί-
τητον εις τούς σπουδαστάς τής ιατρικής, 
συνιστώντες αυτό ιδιαιτέρως και εις τόν 
οικογενειακόν κόσμον. 

εις τήν ψυχήν μου πάσας τας δυνατάς παρηγοριάς. Ή συνηθεστέρα τών 
παρηγοριών ήτο νά άναμιμνήσκωμαι τών αγαθών εκείνων άτινα εξω-
ράισαν τον βίον μου : άριστος πατήρ, αρίστη μήτηρ, αδελφοί και άδελφαί 
εξαίρετοι, οι δείνα καί δείνα φίλοι, καλή ανατροφή, ή προς τάς σπου-
δας κλίσις μου κτλ... Τις πλέον έμού έπροικίσθη διά τοσαύτης ευτυχίας; 
δίατί να μή ευχαριστήσω τον Θεόν, καίτοι ή ευτυχία μου αύτη εμε-
τριάσθη διά τής παρούσης συμφοράς μου ; Πολλάκις άναμιμνησκόμενος 
τούτων συνεκινούμην καί έκλαιον πρός στιγμήν, άλλά τό θάρρος καί ή 
χαρα μοι έπανήρχοντο αύθις. 

Άπό τάς πρώτας τής καθείρξεώς μου ημέρας ειχον απόκτηση ένα 
φίλον. Οΰτε ό φύλαξ ητο, ουτέ τις τών σκοπών, ούτε τις τών άνακρι-
τών. Έν τούτοις ομιλώ περί ανθρωπίνου τίνος πλάσματος. Ποίον ητο ; 
Εις κωφάλαλος πέντε ή έξ ετών. Ό πατήρ καί ή μήτηρ του ησαν λη-
σταί ύποκύψαντες εις τήν αυστηρότητα τοϋ νόμου. Τό δυστυχές όρ-
φανόν συνετηρειτο παρά τής αστυνομίας μετά τίνων άλλων τής αυτής 
κατηγοοίας. 

"Ολα αυτά τα ορφανά κατώκουν εις έν δωματιον ακριβώς έναντι τοϋ 
ιδίκοΰ μου, τοϋ όποιου εις ώρισμένας ώρας ήνοιγον τάς θύρας καί έξήρ-
χοντο όπως αναπνεύσωσι. 

Ό μικρός κωφάλαλος ήρχετο ύπό τό παράθυρόν μου καί μοί έμείδία 
και εχειρονόμει. Τώ έρριπτον τεμάχιον άρτου. Τό έλάμβανε καί έπήδα 
εκ χαράς, έτρεχε τό διεμοίραζεν εις τους άλλους συντρόφους του καί κα-
τόπιν ηρχετο νά φάγη τό αναλογούν αύτω μέρος ύπό τό παράθυρόν μου, 
εκφράζων τήν εύγνωμοσύνην του δια τοϋ μειδιάματος καί τών ωραίων 
του οφθαλμών. 

Τά άλλα παίδια μέ έβλεπον άπό μακράν, άλλά δέν έτόλμων νά πλη-
σιάσωσι. Ό μικρός όμως ούτος κωφάλαλος είχε ποιάν τινα συμπάθειαν 
προς εμέ, προερχομένην οχι βεβαίως έκ μόνου τοΰ αισθήματος τοΰ συμφέ-
ροντος. Ενίοτε δέν έγνώριζε τί νά κάμη τόν άρτον τόν όποιον τώ έρρι-
πτον καί μοί εκαμνε νεΰμα ότι καί αύτος καί οί σύντροφοι του ειχον 
Φάγη αρκετόν. 'Εαν συνήντα τόν δεσμοφύλακα έρχόμενον έν τώ δω-
ματίω μου, τω έδιδε τον άρτον όπως μοί τόν έπιστρέψη. Καίτοι έκτος 
τοΰ πενιχροΰ έκείνου τεμαχίου τοϋ άρτου ουδέν ήδυνατο παρ'έμοΰ νά 
αναμένη, εν τούτοις έξηκολούθει νά παίζη, νά σκιρτα πρό τοϋ παραθύ-
ρου μου μετά χάριτος όλως ιδιαζούσης, άγαλλόμενος ότι τόν έβλεπον. 

Άπαξ μόνον τώ επετράπη νά εισέλθη έν τώ δωματίω μου : μόλις μέ 
είδεν έδραμε, περιεπτύχθη τά γόνατα μου καί ερρήγνυε κραυγάς άμετρου 
χαράς. Τόν έλαβον εις τάς αγκάλας μου καί μοί είναι αδύνατον νά έκ-
φράσω μετά τίνος παρσφοράς μέ επλήρου θωπειών. Οία αγάπη εν τη 
μικρά ταύτη και αθώα ψυχή ! Πόσον θά έπεθύμουν νά τόν έδίδασκον 
καί έσωζον έκ τοΰ βαράθρου έν ώ ακουσίως καί έν αγνοία του διετέλει! 

Ουδέποτε έγνώρισα το ονομά τόυ. Αυτός ό ίδιος δέν θά ητο εις θέσιν 
νά μοί τό είπη. Ήτο πάντοτε εύθυμος καί ουδέποτε τόν είδον κλαίοντα 
ειμή άπαξ μόνον, δαρείς, αγνοώ τίνος ένεκεν, ύπό τοΰ φύλακος. Πράγμα 
παράδοξον ! τό νά ζή τις έν μέσω τοιαύτης σφαίρας φαίνεται τό άκρον 
άωτον τής δυστυχίας, καί έν τούτοις τό δύστηνον έκεινο παιδίον έφαί-
νετο απολαύων τοιαύτης ευτυχίας οίαν καί αυτοί οί πρίγκηπες θά έζή-
λουν. Βλέπων τοϋτο συνεπέρανα ότι ή δίαθεσίς είναι ανεξάοτητος τοϋ 
τόπου. Θέσωμεν πηδάλιον εις την φαντασίαν μας καί θά είμεθα ευτυ-
χείς σχεδόν πανταχού. Μία ημέρα ταχέως παρέρχεται' καί όταν τήν 
έσπέραν κατακλίνηταί τις άνευ πείνης καί οδυνών, τί ενδιαφέρει έάν ή 
κλίνη αύτη κειται μεταξύ τοίχων οιτινες καλοΰνται φυλακή, ή περικυ-
κλοΰται ύπό τοίχων ους καλοΰσιν οικίαν ή άνάκτορον ; 

Λαμπρός συλλογισμός ! άλλα τίνι τρόπω πηδαλιουχειται ή φαντασία ; 
Έδοκίμαζον καί πολλάκις έπετύγχανον θαυμασίως* ενίοτε πάλιν ύπερί-
σχυεν αύτη τής θελήσεως μου μετά τυραννίας, έκπλήττουσά με διά τήν 
αδυναμίαν μου. 

ΚΕΦ. VIII 

'Εν τή δυστυχία μου. ελεγον κατ'έμαυτόν, είμαι εν τούτοις ευτυ-
χής, διότι ελαχέ μοι ώς φυλακή τό δωμάτιον τοΰτο, επι τής αυλής ταύ-
της, έν τή όποια εις εσσάρων βημάτων απόστασιν έρχεται ό μίκρός 
μου κωφάλαλος μεθ' ού ομιλώ γλώσσαν άφωνον πλήν τοσούτον γλυκειάν . 
’Ω ! τής ανθρωπινής διανοίας ! Όπόσα πράγματα διά τών ποικίλων 
τών βλεμμάτων καί τής φυσιογνωμίας έκφράσεων δέν έξεφραζομεν ! ’Ω ! 
πόσον ήσθάνετο ότι τόν ήγάπων οπότε έφιλοδώρει και περιεποιειτο τινα 
τών συντρόφων του ! Έφ' όσον καθίστατο τελειότερος εις το είδος τοΰτο 
τής συννενοήσεως, έπι τοσούτον ηυξανε τας προς εμε συμπάθειας του. 

(άκολουθει) 



24 Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α 

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 
ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ 

'Απρίλιος. 
Κυριακή τοΰ Θωμα. 
Αγίων Σωτήρος και Καϊου Ίερομαρτ. 
Άγ. Γεωργίου Μάρτυρος. 
Άγ. Φιδέλη έκ Σιγμαρίγκας. 
'Αγ. Μάρκου του Εύαγγελιστου. 
Άγ. Κλήτου Πάπα Μάρτυρος. 

Άγ. Αναστασίου Πάπα. 
'Αγ. Παύλου του Σταύρου. 

Άγ. Πέτρου τής Βερώνης Μάρτυρος. 
Άγ. Αικατερίνης έκ Σιένης. 

Κυριακ. 
Δευτέρ. 
Τρίτη 
Τετάρτ. 
Πέμπτ. 
Παρασ. 

Σάββ. 
Κυριακ. 

Δευτέρ. 
Τρίτη 

Απρίλιος. 
9 Κυριακή τοΰ Θωμα. Ευτυχίου μάρτυρος. 

10 Τερεντίου και Πομπηίου μαρτύρων. 
11 'Αντύπα ιερομάρτ.'Επισκ. Περγάμου. 
12 Βασιλείου τοΰ όμολογητοΰ. 
13 Μαρτίνου όμολογ. Πάπα Ρώμης. 
14 'Αριστάρχου Πούδη και Τροφήμου έκ 

των 70. 
1 5 Κρήσκεντος μάρτυρος. 
16 Των Μυροφόρων.— Αγάπης Ειρήνης και 

Χιονίας των αύταδέλφων. 
17 Συμεωνος Ίερομάρτυρος τοΰ έν Περσίδι. 
18 Ιωάννου μαθ.Γρηγορίου τοΰ Δεκαπολίτου 

Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Ι Ο Ν " Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α Σ , , 

Τοις φίλοις συνδρομηταις. 
"Οσοι έκ. των κ. κ. συνδρομητών ήμών 

των εν ταις Έπαρχίαις και Έξωτερικω 
έπιθιμοϋσι νά άναλάβωοι την άνταπόκρι-
σιν του ημετέρου φύλλου παρακαλουνται 
όπως δηλώσωσι τοϋτο προς την 

διεύθυνσιν της Αρμονίας 
Όδός Όμηρου αριθ. 1. 

κ. Β. Λ. Νάξον. Ελήφθη. Εύχαριστοΰμεν.— 
κ. κ. Γ. Π. καΙ Γ. Β. Συρον. Ελήφθησαν εύχα-
ριστοΰμεν. — κ. Ν. Μ. Συρον. Εύχαριστοΰμεν 
δια λίαν κολακευτικήν έπιστολήν* ευελπιστοΰ-
μεν έπι τή υμετέρα συνεργασία. — κ. Γ. Π. 
Τηνον. Άποστέλλομεν προσεχώς. Ενεργήσατε 
τα δέοντα. — κ. Α. Π. Συρον. Εύχαριστοΰμεν 
δια τας επιτυχείς ενεργείας σας. — κ. Α. Π. 
Ζάκυνθον. Άπεστείλαμεν συμφώνως προς τας 
οδηγίας σας. — κ. Δ. Μ. Σμύρνην. Εύχαρι-
στοΰμεν. Ελήφθησαν. Ένεγράψαμεν. Προσε-
χώς άποστέλλομεν.— κ. Γ. Δ. Κωνσταντινού-
πολίν. Δεν άμφεβάλλομεν. Ταχυδρομικως κα-
θέκαστα. —κ. Ν. Π. Σϋρον. Έλήφθη' εύχαρι-
στοΰμεν. — κ. Α. Ρ. Ρώμην. Εύχαριστοΰμεν 
πολύ. Φωτογραφίαι απεστάλησαν άπάντησιν 
αναμένομεν. — κ. Π. Σ. Θεσσαλονίκην. Σπεΰ-
σον. Εύχόμεθα καλήν έπιτυχίαν. — κ. Ζ. Μ. 
Πάτρας. Ενεργήσατε συμφώνως συνεννοήσει 
μας. Ζωηρά ή άνάμνησις τής εκδρομής. — κ. 
Β. Κ. Θήραν. ’́Ητο επόμενον.—κ. Μ. Σ. Νά-
ξον. Έλήφθη' εύχαριστοΰμεν. — κ. Ρ. Α. 
Σΰρον. Εύχαριστοΰμεν. Ταχυδρομικως καθέκα-
στα. — κ. I. Γ. Σ. Νάξον. Συνδρομή ελήφθη. 
Εύχαριστοΰμεν δι' ενεργείας. — κ. Π. Α. ’Άν-
δρον. Χαιρετισμός ελήφθη* ανταποδίδομεν ημε-

τέρους Φιλίκούς και εύχόμεθα ταχειαν έπάνοδον. 
— κ. I. Μ.Ένταύθα. Θα δημοσιευθή έν καιρω' 
σήμερον άκατάλληλον.— κ. Σ. Λ. Λαύριον. 
Δεν έπιθυμοΰμεν ν' άναμιχθωμεν εις τήν ύπό-
θεσιν ταύτην.— κ. Κ. Δ. Πειραιά. Δεν δυνά-
μεθα να συντελέσωμεν περισσότερον, ούχ ήττον 
θα προσπαθήσωμεν.— κ. Α. Κ. Ένταυθα. Τοι-
αύτας επιδείξεις άποφεύγομεν' στηριζόμεθα έπι 
γενικωτέρου ενδιαφέροντος.— κ. Χ. Δ. Θήραν. 
Άποροΰμεν έπι άφανεία' έπιθυμοΰμεν ζωηροτέ-
ραν δρασιν.— κ. Μ. Α. Πειραίά. Θα γράψωμεν 
εις Γερμανίαν ενθα ή έκλογή 'έσται βεβαίως 
επιτυχής. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Άλεξ. Φίσχερ. Γραφειον παραγγε-
λιών. Πλατεια Μητροπόλεως. 

Ντινβόρτ και Καβάδης. Κατά-
στημα μουσικών όργάνων καί τεμαχίων. 
Όδός Σταδίου 45. 

Πέτρος Βαλεριάνης. Διδάσκαλος τε-
τραχόρδου. ’Όδός Ναβαρίνου 30. 

Μιχ. Ξανθάκης. Χρωματοπωλειον. 
Όδός Ντέκα 13. 

Νικ. Γκάτ καί Μ. Γαβαλάκης. ’Eμ-
πορορραφειον. ’Όδός Γεωργίου Σταύρου 4. 

Ίωσ. Μανδουρλΐνος. Ραφειον. 'Ο-
δός ’Άσκληπιου 22. 

Γεώργ. Μακρυωνίτης και Νικόλ. 
Βεντούρης. Φερετροποιειον. Πλατεια 
Λουδοβίκου. 

Δομ. Δαλέζιος. ’Ώρολογοποιειον. 'Ο-
δός Πραξιτέλους 8. 

Παϋλος Τσίλιας. Πιλοποιειον. ’Όδός 
Αιόλου 112. 

Ζάννου και Ρώς. Κατάστημα οίνων. 
’Οδός Βουλης. 

Πέτρος Μόσνερ. Κλειθροποιειον. 'Ο-
δός Λυκούργρυ, παρα τη γεφύρα τοϋ υπο-
γείου σιδηροδρόμου (πλατεία 'Ομονοίας). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

'Ερνέστος Κούρτιος (μετ' εικόνος). 
Ό Τύπος. Ύπό Πατρέως. 

'Επιστολή Πάπα Λέοντος ΙΓ’ . Περί αργίας 
των εορτών. 
Ό έξω κόσμος. 
Κοινωνικαί σημειώσεις. 
'Εκλογικαί Σκέψεις. 

Ο Νέος Επίσκοπος Σύρου. 
Ή " Άρμονία" έν Ρώμη. 
Αριστείδης Κιάππε. 

Ο ναός τοΰ Άγιου Πέτρου. Είκών. 
Εργα Πάρεργα. 
Η "Αρμονία" έν Πάτραις. 

Ταχυδρομειον " Άρμονίας". 
Αί φυλακαί μου. Silvio Pellico. 'Επιφυλ-
λίς κατά μετάφρασιν εκ του Ιταλικού. 
Ήμερολόγιον. 

Α Ι Μ Υ Λ Ι Ο Σ ΓΕΓΕΡ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ 

ΕΝ ΟΔΩι ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

72.— Οδός ’ρμοϋ—72. 
’Εκτακτος συλλογή ειδών πολυτελείας. 

Μ Α Ξ Ι Μ Ι Λ Ι Α Ν 0 Σ Σ Ι Κ 
ΒΑΦΕΙΟΝ 

Οδός Καλαμιώτου αριθ. 19. 
Τελειότης, στερεότης και ποικιλία χρωματισμών. 

ΔΙΑ ΤΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ 
ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΦΩΤΑ 

’Υπό ευρωπαίου τεχνίτου εξ αρίστων ΰλίκών. 
Πληροφορίαι έν τω γραφείω τοΰ κ. 

Γεωργίου Λίβερτ, όδός Πραξιτέλους άριθ. 35. 

Ι. ΦΙΞ ΚΑΙ ΥΙΟΙ 
ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΟΝ Β. ΑΥΛΗΣ 

ΑΘΗΝΑΙ 

Ι Ω Α Ν . Χ Α Λ Α Β Α Ζ Η Σ 
ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟΝ 

Όδός Σταδίου άριθ. 41. 

ΠΕΤΡΟΣ Κ0ΠΠ0ΛΑΣ 
ΡΑΦΕΙΟΝ 

Όδος Καλαμιώτου άριθ. 48. 

Γ Α Σ Π . Δ Ε Λ Ε Ν Δ Α Σ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΟΙΝΩΝ 

’Οδός ’Αθηνας αριθ. 82. 
(Έναντι σιδηροδρομ. σταθμοΰ Προεκτάσεως). 

ΤΥΠ0ΓΡΑΦΕ10Ν ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1895 — 817. 
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