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ΤΟ Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α 

"Ετεκεν ή φαύλος δημοσιογραφία 
και γνήσιον αυτής τέκνον, τό μυθι-
στόρημα, όπερ δίκην ίοβόλου οφεως 
έπηξε την φωλεάν αύτοϋ έν άπά-
σαις ταις εστίαις ανευ σχεδόν εξαι-
ρέσεως. Τίς δώσει μοι άλγεινήν ώς 
Ιερεμίου λύραν, ίνα αρκούντως θρη-
νήσω όσας έπι τής απαλής των νέων 
καρδίας ήνέωξεν ανιάτους πληγάς, 
όσα επώδυνα κατήνεγκε τραύματα 
των μυθιστορικών αναγνώσεων ό 
επάρατος δαίμων; 

Φθεγγόμενος γυμνήν τήν άλή-
θειαν, τάσσω έν πρώτη μοίρα τάς μυ-
θιστορικάς εκείνας αναγνώσεις αΐτι-
νες από σκοπου προς ήθικήν έκλυ-
σιν γραφεΐσαι, υπό τό πρόσχημα τοϋ 
ήδέος και τοϋ τερπνού έξεγείρουσιν 
έν ταΐς καρδίαις των νέων μιαράς 
ορέξεις, κτηνώδη πάθη προ τής ακα-
τασχέτου ορμής των οποίων κύπτει 
μαραινόμενον τό άνθος τής παρθέ-
νου νεότητος. 

Τοιαύτα έν τούτοις μυθιστορήματα 
άποτελουσιν ώς έπι τό πλείστον τό 
κόσμημα των τε δημοσίων και ιδιω-
τικών αναγνωστηρίων, είσι δέ ό αχώ-
ριστος ημών φίλος όν γρηγορουντες 
περιθάλπομεν έν τοις κόλποις ημών 
ύπνοϋντες δέ σφίγγομεν περιπαθώς 
ύπό τό προσκεφάλαιον. 

Δυστυχώς έν τη σχολή ταύτη τών 

μυθιστορικών αναγνώσεων έγαλου-
χήθη σχεδόν άπασα ή σύγχρονος 
γενεά αμφοτέρων τών φύλων, άδο-
λος, άφιλόπατρις, άνευ ευγενών αι-
σθημάτων, ρέπουσα προς τάς ήδονάς 
και τήν ήδυπάθειαν, άνευ δράσεως, 
νωχελής, σεσηπυια. Που ή φιλοπα-
τρία, ό αγνός έρως, τό ευγενές υίϊ-
κόν αίσθημα; Φεϋ! άπαντα ταϋτα 
άπεξήρανεν ή έκ τών μυθιστορημά-
των εκπεμπόμενη ρυπαρά λυσσώδης 
αύρα! 

Συγκρίνοντες την ήμετέραν έπο-
χήν προς έκείνην τών γεννητόρων 
ημών, οΰδεμίαν εύρίσκομεν σχέσιν, 
ουδεμίαν παραβολήν. Ποτισθέντες 
είς τά διαυγή νάματα υγιών γνώ-
σεων, σοβαράς διδασκαλίας, οι πατέ-
ρες ημών ήκμασαν άείποτε διά τής 
αύστηρότητος τών ηθών, τής ε υ α γ -
γελικής άπλότητος και τών χριστια-
νικών αισθημάτων, λευκότριχες δέ 
διεφύλαξαν έπι του ερρυτιδωμένου 
αυτών μετώπου άμίαντον την παρ-
θενικήν αγνότητα. Εις την αθά-
νατον εκείνην, πλην φεϋ! παρωχη-
μένην, έποχήν δόξα και τιμή! ’Αφ’ 
ής όμως εισέβαλεν παρ' ήμιν τών 
μυθιστορικών αναγνώσεων ο πνιγη-
ρός αηρ, έκτοτε η έκλυσις και η δια-
φθορά. Του αθεμίτου καρπου ή γευ-
σις ήνέωξεν τους οφθαλμούς τών 
τέκνων διατελούντων έτι έν νηπια-
κή ηλικία, ή άθωότης τρωθεισα έπτε-
ρύγισεν άπό τής απαλής τών νέων 

καρδίας, αντ’ αυτης ο έπηξε την 
φωλεάν της προώρως ή κακοήθεια. 

Τών άνηθίκων μυθιστορημάτων ό 
άμετρος σωρός φαίνεταί μοι προ τών 
οφθαλμών ώσπερ ρυπαρόν βορβο-
ρώδες έλος, ούτινος τά μεμολυσμένα 
ύδατα έμπεριέχουσιν άπαντα τά μι-
κρόβια τά ύπονομεύοντα τήν τε διά-
νοιαν και τήν καρδίαν ημών. Πρό 
τών μεμολυσμένων τούτων υδάτων 
περισφιγγομένη ή μεγίστη τών νέων 
μερίς, ώς διψαλέα έλαφος ζητεί νά 
κατασβέση τών παθών τήν άσβε-
στον φλόγα, τό άδάμαστον πυρ. 
ΙΙλήν, παράδοξον, μετά τήν άνά-
γνωσιν πεφιλημένου μυθιστορήμα-
τος, έν ριπή όφθαλμου καταβρο-
χθισθέντος, έσκυθρώπασεν ή νεά-
νις, ό δέ μοιραξ τέως εγκρατής ήρ-
ξατο βαδίζων τήν άγουσαν προς τό 
όνειδος και τήν άτιμίαν. ’Η γαλήνη, 
ή χαρά και τό μειδίαμα άπέπτησαν 
άνεπιστρεπτεί άπό τοϋ εύδαιμονος 
οίκου, οι γονείς συνόφρεις ματαίως 
εζήτησαν τό αίτιον τής απροσδο-
κήτου μεταβολής, ενω ο πονηρός 
όφις ηκολούθη το καταστρεπτικόν 
του έογον λανθάνων υπό τήν χλόην. 
Αίφνης ήμέραν τινα κρότος ισχυ-
ρός, έκπυρσοκροτήσαντος όπλου 
ένέσπειρε τον τρόμον είς τους οί-
κουντας. Βιασθείσης πάραυτα τής 
θύρας, προ τών έκπλήκτων όφθαλ-
αών τών μετά φρίκης δραμόντων 
γονέων απεκαλύφθη θέαμα σκλη-
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ρόν, άποτρόπαιον. Ό πεφιλημένος 
υίός έκειτο έκτάδην παλαίων προς 
τον θάνατον, εγκαρσίως δε ό ηθικός 
αύτουργός της θλιβερας σκηνής, 
τό μυθιστόρημα οπερ έπεγράφετο : 
"Τελευταιαι ’Επτστολαί Ίακώ-
βου "Ο ρτ ι ς". 

Εάν αί γραμμαί ημών αύται ήδύ-
ναντο νά περιέλθωσιν είς χείρας τών 
γονέων εκείνων όλων, ών ή ζωή 
ένεκεν τών τέκνων τυγχάνει άχθος 
άφόρητον, θά έλέγομεν αυτοις : Θέ-
λετε πράγματι νά σώσητε άπό βε-
βαίου κινδύνου ύμάς αυτούς και 
τά τέκνα σας ; 'Επιθυμειτε άναθρώ-
σκουσαν και πάλιν έν τώ οίκω υμών 
την πρώην γαλήνην, τήν άδολον 
χαράν : Πατάξατε άπό τής προσφι-
λούς εστίας τον πρώτιστον ύμων 
έχθρόν, πέμψατε ές κόρακας τό 
μυθιστόρημα. 

Πατρεύς. 

Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 

Ηδη ότε πλήρως ηύκρινίσθησαν τά 
εκλογικά αποτελέσματα τής 16 Απριλίου, 
τό γενικόν άποτέλεσμα τής εκλογικής πά-
λης είνε πλέον ή καθαρόν. Ό κ. Θ. Δη-
λιγιάννης προβάλλεται έπιτακτικώς ύπό 
τοϋ ’Εθνους. Ή τοιαύτη ενδειξις είνε σα-
φής καί άναμφίρρηστος διότι θριαμβευτι-
κωτέραν νίκην ουδείς βεβαίως προσεδόκα 
υπέρ οιουδήποτε πολιτικού κόμμαιος. 

Ό κ. Θ. Δηλιγιάννης κατίσχυσε πλειο-
ψηφών όλων τών άλλων μερίδων όμοΰ 
προστιθεμένων. Ή νίκη ην κατήγαγε σχε-
δόν απ' άκρου εις ά́κρον έν τω έκλογικώ 
πεδίω ήτο πανωλεθρία διά τους αντιθέτους 
καί ή πρωτεύουσα ήτις πραγματικώς δεν 
ανέμενε τοιαΰτα αποτελέσματα έν τω συν-
όλω των, κατελήφθη ύπό ευλόγου κατα-
πλήξεως. 

Ή ήμετέρα έφημερίς, ξένη προς κομ-
ματικάς άδυναμίας καί πρός προσωπικά 
συμφέροντα, ατενίζει προς τόν πανδήμως 
αναδειχθέντα νέον Πρωθυπουργόν μετ' αμε-
ροληψίας καί έφεκτικότητος. Όμολογου-
μεν ότι ήθελεν εϊσθαι εύάρεστον δι' ήμας 
καθήκον, εάν παρείχετο ήμϊν δικαία εύ-
καίρία τιμητικών υπέρ αύτου λόγων διά 
τήν μετ' άγρύπνου προσοχής καί αΰστη-
ρας διαχειρίσεως τής έξουσίας, τής έμπι-
στευθείσης αυτω πανηγυρικώς ΰπο τοϋ 
ελληνικού λαοϋ, άνόρθωσιν τών δημοσίων. 

Τό μέγιστον όμως γεγονός τής 16 Α-
πριλίου είνε ή άποτυχία σχεδόν πάντων 
τών διακεκριμένων πολιτικών ανδρών, στε-
ρηθέντος ούτω τοϋ 'Ελληνικοϋ Κοινοβου-
λίου κατά τήν προσεχή περίοδον τών έπι-
φανεστέρων αύτοϋ μελών. Ύψίστην δέ πα-
ρήγαγε συγκίνησιν ό αποκλεισμός άπό τοΰ 
βουλευτικού αξιώματος τοϋ κ. Χ. Τρι-
κούπη, έπαυξηθεισαν έκ της έν τω έπισήμω 

αύτοϋ όργάνω δηλώσεως ότι μή ανήκων 
ήδη είς τό Κοινοβούλιον θά άπέχη τής 
πολιτικής, καί ότι συνιστα εις τους οπα-
δούς αύτου όπως συνταχθώσι και πολι-
τευθώσιν έν τή Βουλή καθ' ήν έκαστος 
ήθελε σχηματίση πεποίθησιν περί τής συμ 
φερούσης είς τό ’Έθνος πολιτείας. 

Δι' έκατοστήν φοράν, απεδείχθη ότι ό 
τύπος έν Ελλάδι δεν εχει τήν έμπρέπου-
σαν ίσχύν. Αι περισσότερον διαδεδομέναι, 
αί σοβαρώτερον συντασσόμεναι, αι μαλ-
λον αναγινωσκόμεναι εφημερίδες, καίτοι 
ένεκολπώθησαν τήν ίδέαν τής 'Ανεξαρτη-
σίας, έθέρμαναν αύτήν, ένισχυσαν, διεφή-
μισαν, κατέστησαν πάγκοινον, ϋψωσαν είς 
σημαίαν μάχης και σύμβολον σωτηρίας, 
όμως ουδέν κατώρθωσαν, ούτε τήν έπιτυ-
χίαν εστω ένος καί μόνου έκ τών υποψη-
φίων τών ασπαζομένων τας άρχάς ταύτας, 
τοΰ λαοϋ προτιμήσαντος νά ψήφίση συν-
δυασμούς καί κορδόνι. 

Και είνε μεν αληθές ότι ή πρωτεύουσα 
δέν παρήλθεν αδιάφορος πρό τής κάλπης 
του Κανάρη, τοϋ Μεσσηνέζη, τοϋ Κιάππε, 
τοϋ Φλογαίτη, τοΰ Έσλιν, άλλ' ό πολύς 
λαός, ό λαός τών κομμάτων, έμαύρισεν 
ανηλεώς και αυτούς τούς μαλλον εκτιμω-
μένους έκ τών ανεξαρτήτων υποψηφίων. 
Αι 'Αθήναι άπέδειξαν ότι ή ίδέα τής 'Ανε-
ξαρτησίας, τής μή τυφλής ύποταγής εις 
τά κόμματα, ήνδρώθη και έλαβε σάρκα, 
προσβλέψασαι ούτω μετά στοργής εις πασαν 
τάσιν χειραφετήσεως άπό του άθλίου τής 
συναλλαγής καθεστώτος. Τοιαΰτα πρό-
σωπα, δυνάμεθα ανευ έπιφυλάξεως νά ίσχυ-
ρισθώμεν ότι ώφειλεν ή Αττική ν' απο-
στείλη αντιπροσώπους αυτής είς τήν Βου-
λήν* καί είνε άξιοι ίδιαιτέρων συγχαρητη-
ρίων οι γνήσιοι 'Αθηναιοι εκλογείς, ώς και 
οι άγρόται καί οί Λαυρεώται, οιτινες διά 
τών λευκών αυτών ψήφων τιμήσαντες τούς 
έγκρίτους τούτους άνδρας, τής τάξεως τούς 
ειλικρινείς λάτρας και τής άνυψώσεως τών 
πολιτικών φρονημάτων θερμούς θιασώτας, 
άπό τής συμμαχικής καταδρομής ισχυρών 
πολιτευόμενων στοιχείων, έτίμησαν έν τω 
προσώπω αυτών σύμπασαν τήν έπαρχίαν 
Αττικής. 

ΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ Υ Π Ο Υ 

Ή ’Εφημερίς των Συζητήσεων θεωρει 
βαρύ τό έργον τής ανορθώσεως το λαχόν 
εις τόν κ. Δηλιγιάννην : 

'Ο κλήρος εινε βαρύς βεβαίως και εργώδης 
ειπερ τις δέ και άλλος γνωρίζει τοϋτο ό κ. Δη-
λιγίάννης' άλλα. δέν είνε μικρόν έφόδιον και ή 
παρεχομένη αυτω κατά τα έκλογικά αποτελέ-
σματα υπό του έλληνικοΰ λαοΰ εμπιστοσύνη. 
Και αυτή δέ ή τιμή, οτι εις αυτόν αποτείνεται 
τόπος συντετριμμένος έκ τών συμφορών και 
παρ' αύτοΰ προσδοκά τήν βελτίωσίν τής κατα-
στάσεως. και αύτή ή τιμή. ότι πρωτος καλείται 
έπι τό έργον τής επανορθώσεως των μεγάλων 
σφαλμάτων τοΰ παρελθόντος, ένω έξ ενός κρα-

τύνει τας δυνάμεις του, μεγαλύνει έξ άλλου και 
τας υποχρεώσεις αύτου, πρός ταχείαν και ευ-
σταθή έκτέλεσιν των προσηκόντων. 

Ή ’Εφημερίς κατακρίνει τας άσχημίας 
τών εκλογών καί τών νικητών, φαίνεται δέ 
διατεθειμένη νά συναγωνισθή μεθ' όλων 
τών άλλων πολιτικών στοιχείων : 

Ήμεις αύτοι ειδομεν σεβασμίους κληρικούς 
άναιδως καθ' όδόν υβρίζομένους ύπό χυδαίων 
ανθρώπων, έπι τή υπονοία οτι δέν έφρόνουν τ 
τοΰ κορδονίου, πλειστάκίς δέ άπόπειραι προφα-
νεις προς συμπλοκάς, προκλήσεις και αιματο-
χυσίαι άπεσοβήθησαν υπό τής συνέσεως των 
προκαλουμένων. 

Τό μόνον φωτεινόν σημειον του ζοφερου θεά-
ματος εινε ή σκέψις, οτι τοιαύτη κατάστασις, 
μαρτύριον τής ήθικής του όλου κόμματος, οπερ 
άξιοι να κυβερνήση τήν χώραν, δέν εινε δυνα-
τόν ή ταχέως να. φέρη τήν άντίδρασιν. Ελπί-
ζομεν οτι τα υγιή και τ' άγαθά στοιχεια θα 
έξεγερθωσι κατά τοΰ έπαπειλοΰντος κινδύνου, 
τιμ.ήν δέ και καθήκον θα θεωρήσωμεν να συν-
εργασθωμεν προς τοΰτο μετά των στοιχείων 
έκείνων. 

Οι Καιροί, έκπληκτοι δια το άποτελε-
σμα, έπαινουσιν έν τούτοις τόν λαόν, οστις 

μεταξύ τών τριών μεγάλων κομματαρχων 
έξέλεξε τόν πλέον άκίνδυνον καί αβλαβή: 

Δέν ελπίζει παρ' αύτοΰ μεγάλα πράγματα 
ουδέ γενναία μέτρα και μεταρρυθμίσεις ριζικές 

έπι βελτιώσει και σωτηρία τής πολιτείας. Δέ'. 
φοβείται όμως παρ' αύτοΰ νέας έθνικάς συμΦοράς 
και στέργει τόν ακίνδυνον εις τό καθεστώς δέ 
προκείμενον. Έλπίζομεν προσέτι, οτι έκ τοΰ 
παρελθόντος διδασκόμενος, θ' άποφύγη τούς 
πειρασμούς τής παντοδυναμίας, τήν αισχράν 
συναλλαγήν και τήν διοικητικήν παραλυσίαν, 
ης παρέσχεν ειδεχθές παράδειγμα κατά τήν 
προηγουμένην πρωθυπουργίαν αύτου. 

Ή Πρωϊα ψάλλει, ώς εικός, τό θούριον 
τής νίκης : 

Τήν νίκην ταύτην τήν κατ' εξοχήν έθνικήν, 
δικαίως πανηγυρίζει ό εργάτης αυτής λαός, 
όστις από ταύτης προσδοκα ουσιώδη και ριζι-
κήν μεταβολήν τής σημερινής καταστάσεως του 
και ταχείαν κατά τό δυνατόν άρσιν τής κακο-
δαιμονίας και αθλιότητος τής τε έθνικής και 
τής κοινωνικής. Άπό τής ωραίας βασιλίσσης 
τοΰ Ιονίου πελάγους μέχρι τής παλλεύκου νύμ-
φης τών Κυκλάδων, άπό τής μεγαλόφρονος 
μεγαλουπόλεως τής Πελοποννήσου μέχρι τής 
αρχαίας πρωτευούσης αυτής, τής ετέρας εστίας 
της έθνικής δόξης άντηχοΰσιν οι παιάνες των 
νικητων ή Θεσσαλία όλόκληρος τήν αυτήν 
ψάλλει έπωδόν τοΰ θομρίου άσματος τής νίκης 
τής έθνικής πολιτικής μερίδος, πασαι αί μεγά-
λαι πόλεις τής Ελλάδος, αί ποωτεύουσαι των 
νομών έναμίλλως 'έβησαν έν τή έθνική νίκη, 
έφ' ή ήδη τελοΰσι τήν μεγάλην πανήγυριν. 

Ή Εωθινή, τό όργανον του κ. Τρι-
κούπη, αποδίδει εις τούς έως σήμερον αντι-
κοινοβουλευτικούς, τήν άποτυχίαν αύτου. 

Ή πολιτική ήτις από τίνος επιδιώκει τήν 
στρέβλωσιν του πολιτεύματος και ζητεί Βουλήν 
ανευ χομμάτων, χόμματα άνευ αρχηγών, άνε-
ξάρτητον Βουλήν υποδούλων διευθυνομένην δι' 
έπινεύσεων. αδέσποτον ποίμνιον προβάτων, όδη-
γούμενον δια τής ράβδου, ένόμισεν οτι ειργά-
ζετο υπέρ εαυτής ούτως εργαζομένη κατα τοΰ 
κ. Τρικούπη και άφαιρουσα δι' όλων των μέσων 
αυτής τας δυνάμεις εκείνου, όστις τοσάκίς έχρη-
σίμευσεν εις αυτήν ώς στήριγμα, τας μετεβί-
βασεν άκουσα εις τας χείρας ανδρός, τόν όποιον 
απεχθάνεται πλειότερον παντός άλλου, άντί δέ 
της κοινοβουλευτικής έκμηδενίσεως, τήν οποίαν 
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έζήτει, έγέννησε κομματικόν μεγαθήριον, πρό 
του όποίου ίσταται ήδη περίτρομος και συνε-
σταλμένη, αναλογιζόμενη το μέγεθος και τας 
συνέπειας του διαπραχθέντος σφάλματος. 

Κχταλήγει δέ ώς εξής : 
Μακράν τοΰ βωβοΰ βήματος τής Βουλής, τοΰ 

στερουμένου συγχρόνως τοσούτων ρητόρων και 
πολιτικών άνδρων και έκτος της αιθούσης έκεί-
νης, έν τή όποια έπι δεκαετηρίδας άντήχησεν 
ή φωνή αυτών, ό αποτυχών αρχηγός και οι 
ήττηθέντες οπαδοί, δίδουσι προς αλλήλους τας 
χείρας, έν τή υπερηφάνω συναισθήσει καθή-
κοντος έντίμως έκπληρωθέντος και μίαν άπευ-
θύνοντες προς τό έθνος ευχήν, όπως μηδέποτε 
θρηνήση δια τήν πραξιν τής 16 Απριλίου. 

Ο 
ΜΑΙΟΣ 

Χαίρε τών μηνών χαριέστατε ! 
Χαίρε μειδιώσα νεότης τοϋ έτους!.. 
Χαίρε ευθυμία και άγαλλίασις τής 
θνητής ζωής ήτις ομοιάζεις πρός 
τό αιώνιον έαρ ! 

Χαίρε ώ Μάιε ! Διαυγής λάμπει 
κατά τήν έπάνοδόν σου ή αμέτρη-
τος ουρανία καμπύλη του αίθερίου 
ζαπφύρου, ένθα βλέπω όρχουμένους 
τους μαρμαίροντας αστέρας τής νυ-
κτός, και ώραιον τόν ήλιον έπανα-
φέροντα την ήμέραν και έκχέοντα 
χρυσίζοντας χειμάρρους άκτίνων. 

Χαίρε ώ Μάιε! άλλοι μέν τέρπον-
ται ύμνοΰντες τόν ΰετώδη ’Απρίλιον, 
έγώ δέ μόνον τάς γαληνίους ωραίας 
ημέρας σου, τήν ήδείαν αύραν σου 
και τόν θωπευτικόν μορμορυγμόν 
τών ρυακιών σου αγαπώ.Έγώ προ-
τιμώ τήν λυγιράν βοτάνην τής χλο-
αζούσης πεδιάδος, τους ύψικεφά-
λους στάχεις τής ευρείας κοιλάδος, 
τάς κληματώδεις κατωφέρειας τών 
λόφων και τάς εκτάσεις τών βουνών 
έστεμμένας υπό τής καστανέας και 
τής ελάτης. 

Χαίρε ώ Μάιε! έγώ σε προτιμώ 
με τό μειδίαμα τών ανθέων σου ότε 
ή δρόσος τής αυγής τά περικοσμεϊ 
ώς δια πολυτίμων λίθων, οτε ή εσπε-
ρινή ακτίς δίδει αυτοϊς τό φίλημα 
τής αγάπης, και ότε ή πλήρης τής 
εύωδίας των ατμόσφαιρα αποκοιμί-
ζει τήν φαντασίαν εντός επιγείου 
παραδείσου. 

Χαίρε ώ Μάϊε ! Έγώ σέ προτιμώ 
οτε μυροβόλος και άνθοστεφής προ-
βάλλεις προ του ποιητου και άφαρ-
πάζων αυτόν έν τή μέθη τής καλλο-
νής σου, νέους ορίζοντας τω ανοίγεις 
ένθα οί τής ποιήσεως φθόγγοι ήδέως 
άντηχουσι. 

Χαίρε ώ Μάϊε ! έγώ σέ προτιμώ 
πλέον ή όσον τά χείλη δύνανται νά 
έκφρασθώσι, διότι και είς τάς μεγα-
λοπρεπείς πόλεις και εις τους λει-
μώνας και ε ι ς τ' άγρια δάση και 
έπι τά όρη και έπι τής θάλασσας 
και πανταχού σέ ακούω έπαναλαμ-

βάνοντα τό ώραιον "Ονομα πρός ο 
άφιέρωσας σεαυτόν. Τά πολυειδή 
και ευοσμα ρόδα σου, τά πάλλευκα 
κρϊνά σου σχηματίζουσιν ευώδεις 
και θαλλεροϋς στεφάνους έπι τών 
βωμών εκείνων πέριξ τών όποιων αί 
γλυκύφθογγοι άηδόνες σου ώς νέοι 
άγγελοι έπαναλαμβάνουσι μετά τών 
Χριστιανών τόν ούράνιον ύμνον 

"Χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία." 
Χρ.-

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΡΩΜΗι 

(Τακτικοΰ ημών άνταποκριτοΰ). 
Ευχαρίστως βλέπομεν ενταύθα όλως 

εκτακτον έξέγερσιν τοϋ θρησκευτικοϋ αι-
σθήματος, καί ιδίως κατά τήν μεταφοράν 
τής Άγ. Μεταδόσεως εις τους ασθενείς. 
'Ο λαός έν συγκινήσει ακολουθεί προσευ-
χόμενος και αποδίδων ούτω τόν όφειλό-
μενον σεβασμόν προς τον Σωτηρα αυτού. 
H δέ κυβέρνησις ήτις είχεν απαγορεύση 
δι' εγκυκλίου τας επισήμους ταύτας μετα-
φοράς, ήδη παραβλέπουσα αναγνωρίζει οτι 
δια μιας εγκυκλίου δέν δύναται ν' ακυροί 
τούς έν ίσχύι νόμους. Φαίνεται δ' άσπα-
ζομένη τήν ιδέαν τοϋ Μακιαβέλλη όστις 
απεκάλεσεν ανοήτους τούς νομίζοντας ότι 
δύνανται ν' άφαιρέσωσι τό θρησκευτικόν 
αίσθημα άπο λαόν εν αυτώ βιώσαντα. 

Οί Λονδίνειοι "Καιροί" δημοσιεύουσι 
τήν έπιστολήν τοϋ Λέοντος ΙΓ'. πρός τόν 
Άγγλικόν λαόν. Έν αυτή πρός τοις αλ-
λοις ό Πάπας λέγει οτι έπεθύμει πρό πολ-
λού ν' απόδειξη τήν ειλικρινή αγάπην του 
πρός τήν άγγλικήν φυλήν δι' ίδίαιτέρας 
πρός αύτήν εγκυκλίου.Άναμιμνήσκων τας 
ενδείξεις τής πρός τήν Άγγλίαν στοργής 
τών ανέκαθεν άκρων Ιεραρχών τής Ρώμης 
άπό τής εποχής τοϋ Γρηγορίου τοΰ Με-
γάλου, ομιλεί περί τής όσημέραι αύξούσης 
ανάγκης τής ενώσεως τών όμολογούντων 
την χριστιανικήν πίστιν ώς τό μόνον μέσον 
ύπερασπίσεως κατά τής προόδου και τής 
διαφθοράς τών ήμερων ημών. Ώς συνέ-
πειαν ταύτης άναφέρω ότι ό αγγλικανός 
Επίσκοπος τοϋ Ούόρσεστερ ανήγγειλεν ότι 

σκοπόν έχει να διορίση ήμέραν τινά ήν 
ν' αφιέρωση είς ίδιαιτέρας προσευχάς υπέρ 
τής ενώσεως τοϋ χριστιανισμοϋ. ’Η από-
φασις αύτη ελήφθη τή έπιδοκιμασία του 
αγγλικανοϋ Αρχιεπισκόπου τοΰ Καντορ-
βερύ. Καθ' α δέ λέγεται τό παράδειγμα 
αυτοϋ θ άκολουθήσωσι πολλοί τών ανω-
τέρων έκκλησιαστίκών έν Αγγλία. 

Έπι τή εύκαιρία τής συνεδριάσεως τοΰ 
εθνικού κόμματος, ήτις θα λάβη χώραν έν 
Βορδώ, οί σύλλογοι τών μοναρχικών νέων 
έν Γαλλία προτίθενται να δωρήσωσι τιμη-
τικήν σπάθην, αριστούργημα τέχνης, εις 
τόν Δοϋκα τής Ορλεάνης, κομισθησομένην 
υπο ιδιαιτέρων επί τούτω εκλεγέντων αντι-
προσώπων. 

Έν Ούγγαρία έξακολουθεί ή μεταξύ 
τής Βουλής καί τής Γερουσίας ερις έπι τοΰ 
νομοσχεδίου τοΰ άφορώντος τήν αναγνώ-
ρισιν τοϋ Ίουδαϊκου θρησκεύματος. Τό νο-
μοσχέδιον τοΰτο, ώς γνωστόν, τροποποιη-
θέν ύπό τής Γερουσίας απερρίφθη ύπό τής 
Βουλής, ήτις επιθυμεί αυτό ακριβώς ώς ύπό 
τής Κυβερνήσεως έξεπονήθη. Είναι δυσχε-
ρές να προίδη τις τό πέρας τής πολιτικής 
ταύτης διαμάχης. Ουδόλως δ άπίθανον 
να έξέλθωσιν έκ ταύτης νικηταί οί Εβραίοι 
οΐτινες είναι πολυπληθείς έν Ούγγαρία. 
Ολίγη σκέψις έπι τής αντισημητίκής εξε-

γέρσεως ήτις πλυμμηρει τήν Εύρώπην. 
ώφειλε να διδάξη εις τούς Έβραίους φρό-
νησιν και μετριοπάθειαν έν ταις χώραις 
έκείναις ενθα ούδ' ή θρησκεία οΰδ' ή πα-
τρίς ανέχεται αυτούς. 

Ό ΙΙρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρα-
τίας κατά τήν έν Rouen ύποδοχήν αύ-
τοϋ ούτως αντεφώνησε τόν προσφωνήσαντα 
Έπίσκοπον Sourrien : 

"Ευγνωμονώ ύμΐν, Πανιερώτατε, δια τάς 
άπευθυνθείσας μοι εύχάς. Πολλάκις έπα-
νέλαβον : ή σημαία τής Δημοκρατίας είναι 
αρκούντως εύρεϊα όπως σκιάση άπαντας 
τούς έπιθυμοϋντας αύτήν, οιωνδήποτε φρο-
νημάτων και θρησκείας. Χαίρω, Πανιε-
ρώτατε, διότι συναντηθείς μεθ' υμών μοί 
δίδεται ή εύκαιρία όπως ευχηθώ υπέρ τής 
ενώσεως απάντων τών Γάλλων και τοϋ 
μεγαλείου τής πατρίδος αυτών". Οί λόγοι 
ούτοι τοΰ Εύτ. Φώρ, ηυχαρίστησαν τόν 
καθολικόν έν γένει τύπον. Είναι πλέον και-
ρός όπως τούς λόγους διαδεχθώσι τά εργα 
υπέρ τής τοσούτον ποθούμένης ένότητος 
και ειρήνης του γαλλικοϋ έθνους. 

Εις τόν αίδέσιμον Πατέρα Woogel 
τοΰ τάγματος τοΰ Ιησοΰ απενεμήθη το 
παράσημον τοϋ Λέοντος τής Νεολανδίας 
παρά τής Κυβερνήσεως τών Κάτω Χωρών 
δια τάς υπηρεσίας ας παρέσχεν πρός τούς 
Όλλανδούς στρατιώτας κατά τήν έκστρα-
τείαν τοϋ Λουμπόκ. 

Υπερηφάνως ή Ρώμη έτέλεσε μεγαλο-
πρεπείς έορτάς υπέρ τοΰ ένδόξου αυτής 
ποιητοϋ Τορκουάτου Τάσσου, αί ποιητι-
καί τοϋ όποιου δάφναι ηύξήθησαν ύπό 
τήν σκιάν τής Ρωμαϊκής πίστεως. Άπο 
τής αρχής τών ποιητικών του δοξών διω-
κόμενος ύπο τών λαϊκών εξουσιών, κατέ-
φυγεν είς τό σεπτόν Βατικανόν ένθεν εξύ-
μνησε τούς ήρωας τής "Έλευθερωθείσης 
Ίερουσαλήμ". Έν τώ μοναστηρίω τοΰ 
Άγ. Όνοφρίου παρέδωκε το πνεΰμα, 
άκριβώς εκεί ενθα σήμερον νέοι στέφανοι 
αειθαλείς έστεψαν τήν λευκήν έκ μαρμά-
ρου κορυφήν του υμνητου του ευσεβους 
Γοβρέδου, κλείσαντες καί αύτόν και τούς 
ύπερ πίστεως ένδόξους αύτοΰ αγώνας. 

Απεστάλη εις Τύνιδα ό καλλιτέχνης 
Crauk έντεταλμένος τήν άνέγερσιν Μαυ-
σωλείου εις τόν αείμνηστον καρδινάλιον 
Lavigerie. 
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Πνοή Θεου σ' έγέννησε 
Στης γης τήν αγκαλιά 

Ροδόπλαστη παρθένα μου 
Χρυση πρωτομαγιά. 

Γιά σένα τετερίζουνε 
Στους κλάδους τά πουλιά 

Ροδόπλαστη παρθένα μου 
Χρυση πρωτομαγιά. 

Μέ τά φιλιά σου δρόσισε 
Της γης την ξηρασιά 
Ροδόπλαστη παρθένα μου 

Χρυση πρωτομαγιά. 

Τά άνθη σ’ έποθήαανε 
Ό κρίνος, η μοσκιά 

Ροδόπλαστη παρθένα μου 
Χρυση πρωτομαγιά. 

Τά μυρα σου διασκόρπισε 
Στη μαύρη μου καρδιά 

Ροδόπλαστη παρθένα μου 
Χρυση πρωτομαγιά. 

Ι. Μ. 

Ό Επίσκοπος τής Μαδρίτης έπι τή 
εύκαιρία τών εγκαινίων τοϋ άρτι συστα-
θέντος αυτόθι πρώτου Καθολικοΰ Συλλό-
γου τών Εργατών έξεφώνησε λόγον περί 
τοϋ κοινωνικοϋ ζητήματος, όπερ, ώς είπε, 
δέν θα λυθή η και δια της συμπράξεως 
τής Εκκλησίας. Κατά την έορτήν ταύτην 
παρήσαν ό υπουργός τών Στρατιωτικών 
καί αλλαι πολλαί επισημότητες. Ώς γνω-
στόν ό Πάπας θερμώς συνηγορεί υπέρ της 
τάξεως ταύτης τών έργατών ποθών όπως 
δια τής μορφώσεως και τής αναπτύξεως, 
κατανοήσωσι και ρυθμίσωσι άφ' έαυτών 
δεόντως τό μεγάλως άπασχολοϋν τήν κοι-
νωνίαν έργατικόν ζήτημα. 

Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Δεν γνωρίζομεν όποίαν έντύπωσιν έπρο-

ξένησεν είς τους πολιτικούς ημών τό θέαμα 
τών παρελθουσών ήμερων, έν τούτοις ανε-
πιφυλάκτως όμολογοΰμεν ότι ούχι άπαξ 
ήσθάνθημεν τό έρύθημα ανερχόμενον έπι 
τών παρειών ημών, την άτομικήν ημων 
άξιοπρέπειαν βαρέως τρωθεισαν, διότι ει-
δομεν τόν πολίτην ’Έλληνα, έστω και έπι 
στιγμήν μόνον, λησμονοΰντα τόν προορι-
σμόν αύτοϋ, περίφρονοΰντα τήν φίλοτιμίαν 
του και, έπιτραπήτω να είπωμεν, πω-
λουντα αύτήν τήν άνεξαρτησίαν του ώς 
ελευθέρου καί λογικού όντος. 

Καί φαινόμεθα ίσως υπερβολικοί εις τας 
εκφράσεις ήμών ταύτας διότι έν πνεύματι 
άμεροληψίας διελθόντες τήν έκλογικήν ταύ-
την θύελλαν δέν ποοσεβλήθημεν ύπό τής 
κοινής παραζάλης, καθόσον οτε ή εκλο-
γική παραφροσύνη έκύλιεν εις τήν δίνην 
αυτής τούς πλείστους, ήμεις έμείναμεν 
ακλόνητοι είς τήν έμπρεπουσαν έκάστω 
ανεξαρτήτω πολίτη θέσιν. 

Αλλά μή πας ζών έν Αθήναις δέν δύ-
ναται νά μαρτυρήση περί τοϋ όρθοϋ και 
δικαίου τών οράσεων ημών ; Μή δέν έβλέ-
πομεν καθ' όλας τάς συνοικίας τής πρω-
τευούσης ανθρώπους οιτινες άλλοτε δέν θά 
κατεδέχοντο είς τούς ήδη αχωρίστους όπα-
δούς των να ρίψωσι βλέμμα, νϋν δέ εισερ-
χομένους εις τά καπηλεια καί τά ύπόγεια 
καί μετά καρτερίας φέροντας τήν έν αύτοις 
δυσωδίαν και τήν άποτρόπαιον όψιν τών 
περί αυτούς καπηλικών αθυρμάτων ; Κατ' 
αύτάς είδομεν ανθρώπους κηρύττοντας και 

έπισφραγίζοντας τήν ισότητα δια τοϋ μει-
διάματος και τής δελεαστικής χειραψίας 
πρός τούς δήθεν φίλους ους μέχρι τής χθές 
άγνοοϋντες περιεφρόνουν και δι' ούς αύριον 
θά είπωσι μετά κυνικής αναιδείας " ούκ 
οίδα τόν άνθρωπον ". 

'Ερωτώμεν αν δικαίως ή όχι έξεχείλι-
σεν ή άγανάκτησις ημών διότι είδομεν 
λαόν όλόκληρον άλλοτε φιλήσυχον, θετικόν, 
άφιερωμένον εις τό έργον του, λαόν νυχθη-
μερόν μοχθοΰντα όπως κερδίση τόν άρτον 
αύτοϋ, λαόν τοΰ όποιου τα δάκρυα δια-
τηροϋσιν εισέτι καί θά διατηρήσωσιν ίσως 
τις οίδεν έπι πόσον, υγράς τάς παρειάς του, 
λαόν θρηνοΰντα τήν άπελπιστικήν θέσιν 
τής οικονομικής αυτοϋ ύπάρξεως, τήν παν-
τελή πτωχείαν του, σήμερον δέ ώς παρά-
φρονα, ύπό μανίας φερόμενον ! 'Εγκατέ-
λιπε τον οίκον του, έγκατέλιπε τήν οίκο-
γένειαν του, την εργασίαν του, διέρχεται 
τας οδούς ζητωκραυγάζων μέχρι διαρρή-
ξεως τών πνευμόνων του, παραφόρως έν-
θουσια, υβρίζει, τραυματίζεται καί τραυ-
ματίζει και διατί πάντα ταΰτα : διατί ό 
τόσος πάταγος ; είνε αρά γε έκδήλωσις πο-
λιτικών φρονημάτων, έξωτερίκευσις ενδο-
μύχων πεποιθήσεων, κραυγή προς ϋπερί-
σχυσιν τοϋ τής πατρίδος άγαθοϋ ; Παν 
άλλο η τοΰτο. Είναι ό δαίμων τών κομ-
μάτων, είναι τό αίσχρόν τής συναλλαγής 
συμφέρον, τό φοβερόν τοΰτο μέγα θηρίον τό 
κατασπαράξαν ύπο τους όνυχας αυτοΰ τήν 
έθνικήν ημών ύπαρξιν. 

Άλλ' είνε λοιπόν ανάγκη νά κατέρχη-
ται ό λαός μέχρι τής ταπεινωτικής ταύτης 
βαθμίδος, άφομοιούμενος πρός άγέλην προ-
βάτων ; "Αν ό ψηφιζόμενος είνε άξιος τής 
έπιστοσύνης του λαοϋ, ας ψηφίση αύτόν 
έκαστος κατά συνείδησίν, οί παράλογοι 
όμως ένθουσιασμοί, αί ύποβολιμαιαι εκδη-
λώσεις αισθημάτων, οί φατριασμοί, αί 
ύβρεις, αί λοιδωρίαι, αί αντεγκλήσεις, οι 
διαπληκτισμοί καί τά παρόμοια ας τεθώ-
σιν έκποδών. 

Ή ύπό τάς ανωτέρω όθεν συνθήκας διε-
ξαγωγή τών εκλογών είναι τό κύριον αί-
τιον τής αποχής άπό τών καλπών τών 
πλέον ανεξαρτήτων, τών μαλλον πεφωτι-
σμένων εκλογέων. Δυνάμεθα δια τής στα-
τιστικής τών ψηφοφορούντων, έν σχέσει 
πρός τους κεκτημένους τό δικαίωμα τοΰτο, 
ν' άποδείξωμεν ότι ουχί σμικρός είναι ό 
αριθμός τών πολιτών έκείνων οίτινες άπέ-
χουσι τοϋ ίεροϋ τούτου πρός τήν πατρίδα 
καθήκοντος. Αί ψήφοι αύται άνήκουσαι είς 
τούς μαλλον ανεπτυγμένους πολίτας, τούς 
μή συνδεομένους πρός άπώτερα ατομικά 
συμφέροντα, άπόλλυνται συνεπεία τής άπο-
θαρρύνσεως καί τής άπογοητεύσεως ήτις 
καταλαμβάνει τούς χρηστούς, τούς φιλη-
σύχους εκλογείς, ένεκεν τής τοιαύτης θλι-
βερας τών πραγμάτων καταστάσεως. 

Θά μας είπητε ότι ό λαός έχει ανάγ-
κην ν' άγηται μή δυνάμενος νά βαδίση 
μόνος. Θα μας ύπενθυμήσητε ίσως τό 
"ώσαννά" και τό "σταυρωθήτω" τών Ίου-
δαίων δι’ ού σποδεικνύετσι τις έστιν ό 
λσός. Άλλά τοΰτο δεν σημαίνει ειμή ότι 
οί άγοντες τόν λαόν οφείλουσιν ουχί να σύ-
ρωσιν αΰτόν ώς όργανον τυφλόν, άλλά να 
τόν φωτίζωσιν, ούχί νά διαφθείρωσι την 
συνείδησίν του, άλλά τούναντίον νά τώ 
ύποδεικνύωσι τήν όδόν τής αληθείας και 
τής εύθύτητος, ουχί ν' αγοράζωσιν αύτόν 
ώς πραγμα, αλλά νά τώ αναπτύξωσι τήν 
άνεξαρτησίαν έν τώ φρονήματι. 

Μόνον ύπό τοιούτων σωτηρίων άρχων 
αγόμενος ό λαός ού μόνον δύναται έαυτόν 
νά ύψώση έν τή σφαίρα τοΰ τε ορθοϋ και δικαίου, άλλά και τάς ασχημίας. ων δυ-
στυχώς γίνεται έρμαιον, άποφεύγων, δύνα-
ται ν’ άποβή παράγων αληθής και σπου-
δαιος τής ευημερίας τής πατρίδος δια τής 
λελογισμένης και ευσυνείδητου έκλογής 
έκείνων οιτινες και τήν θέλησιν και τήν 
δύναμιν έχουσίν όπως έργασθώσιν υπέρ 
αυτής. 

Χρ. 
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Δεν ήτο ακόμη τεσσάρων ετών και ή οικογέ-
νεια του προεμάντευε τον ύψηλόν του προορι-
σμόν. Ό πατήρ του θωπεύων την κεφαλήν αυ-

τοϋ έλεγεν " ’Α! είναι παιδί όπου κάτι θα κάμη". 
Κατ' αρχάς δεν έφανη ότι έμελλε να ανταπο-

κριθή εις τα προαισθήματα ταϋτα. Αι σπουδαί 
του υπήρξαν πολύ ολίγον έξοχοι. Εις το σχολειον 
έδειξε περισσοτέραν ικανότητα εις το παιγνίδι 
των σφαιρών ή εις τα μαθηματικά και τα λα-
τινικά. 

Έν τούτοις εις εκ τών θείων του έλεγεν ότι οί 
μεγάλοι άνθρωποι δέν ησαν πάντοτε καί επιμε-
λείς. Πραγματικώς ό χρόνος άπέδειξεν ότι είχε 
μέγα δίκαιον. 

Ό ήρως μας τέλος έγινε νέος,άνήρ, όποτε ήμέ-
ραν τινά έξηγέρθη τοϋ ύπνου με μίαν ιδέαν, 
ιδέαν ή όποια έμελλε νά είνε ό θεμέλιος λίθος 
της ζωής του. Είπε καθ' εαυτόν : 

— Θά κάμω κάτι τι ! 
Έσκέφθη έπι μακρόν έάν τό κάτι τι τοϋτο 

ωφειλε να είναι έπικόν τι ποίημα, κωμωδία ή 
φιλοσοφική πραγματεία. Το συμπέρασμά του 
ήτο ότι τό έργον του έπρεπε να είναι μέγα καί 
άξιον λόγου 

Ίνα τελείως προπαρασκευασθή απεφάσισε νά 
μή έξαντλή τάς διανοητικάς του δυνάμεις, προς 
τοΰτο δε ούδεμίαν του γραμμήν έδωσε πρός δη-
μοσίευσιν εις εφημερίδα τινά. Ό ήρως μας συνε 
κέντρου ότι είχεν οπως όλον όμοϋ το παραδώση 
εις την αιωνιότητα. 

Προτού άποφασίση περί τοϋ περιεχομένου, 
ένόμισεν άναγκαιον νά όρίση τόν τίτλον τοϋ συγ-
γράμματος. 

Τοϋτο υπήρξε μέγα ζήτημα δι' αυτόν. Δεν 
ηδύνατο νά εΰρη τίτλον άντάξιον τοϋ μεγαλουρ-
γήματος το όποιον είχεν ύπ' οψιν. Έν τούτοις 
επειδή άπέβλεπεν εις τα μαθήματα τά όποια ή 
ανθρωπότης θά έπορίζετο έκ τοϋ συγγράμματος 
του, λάμψις φωτός διήλθε τοϋ νοός αΰτοϋ. 

— "Α ! τό βιβλίον μου, συνεπέρανε, θα όνο-
μασθή "τά Μεγάλα Μαθήματα" . 

Λαμπρός τίτλος, όστις ουδέν έσήμαινε και 
όστις πολλά έλεγεν ! όστις τώ άφινε ελεύθερον τό 
στάδιον της έκλογής της ύλης, της περιγραφής 
τών ιδεών του καί τών μεγάλων του σχεδίων. 

Εις τους ερωτώντας : 
— Και ό υιός σας δέν κάμνει τίποτε ; 
Ό ευτυχής πατήρ άπήντα: 
— Αναμένετε. Θα κάμη κάτι τι. . . . . 
Εις τόν κύκλον τών φίλων και συγγενών δέν 

ώμίλο.ν ειμή μόνον διά. τό έργον το όποιον ό 
ήρως μας ήτοίμαζε' καί επειδή οι φίλοι του 
δέν είχον άκόμη αιτίαν ζηλοτυπίας έλεγον πολλά 
καλά περί αΰτοϋ. 

"Οσον αφορά αυτόν, περιεπάτει ανά τους δρό-
μους σκεπτικός, με ΰφος ανθρώπου ζητοϋντός τι 
Και πράγματι, έζήτεί τι ηδύνατο νά δώση εις 
τήν δημοσιότητα υπό τόν τίτλον έκείνον τον 
όποιον γνωρίζομεν. 

Εις πλούσιος μεγαλέμπορος τοϋ όποιου ή θυ-
γάτηρ ητο περιζήτητος δια τήν προίκα και τά 
προτερήματα της ήκουσε να ομιλώσι περί τοϋ έρ-
γου αΰτοϋ. 

— Είναι παιδί άξιας, έλεγεν. Ζητει ν’ άνα-
δείχθή καί βεβαίως θά τό έπιτύχη. Ιδού ό σύ-
ζυγος ό όποιος αρμόζει εις την θυγατέρα μου. 
'Εγώ δέν επιζητώ γαμβρόν πλούσιον : αρκει νά 
εχη την θέλησιν να κάμη κάτι τι. 

Έν ω ό μέλλων συγγραφεύς τών "Μεγάλων 
Μαθημάτων" έξηκολούθει νά ερωτά εαυτόν εΰ-
συνειδότως τι έμελλε νά πράξη, ιδού αίφνηδίως 
ώς εξ ούρανοϋ καταπίπτει προ τών ποδών του 
σεβάσμιος αριθμός χιλιάδων, συνοδευόμενος και 
άπο θελκτικήν σύζυγον. 

Ή αγαθή αύτη νέα ειδοποιηθεισα ότι έμελλε 
νά συζευχθή τον μέλλοντα συγγραφέα μεγάλου 
τίνος έργου, από της πρώτης ημέρας συνείθισε ν' 
άτενίζη αυτόν μετά θαυμασμού Ευτυχής εκείνος 
τόν όποιον ή σύζυγος του θαυμάζει ! Ή σύντρο-
φος τοϋ βίου του ούδεμίαν παρέλειπε περιποίησιν 
πρός έκείνον τοϋ οποίου ή κεφαλή περιείχε τά 
στοιχεία έργου τοσαύτης σπουδαιότητος. Οπότε 

ό σύζυγος της ητο μελαγχολικός και αφηρη-
μένος τώ έσ γχώρει λέγουσα : 

— Φαίνεται ότι τό έργον του δέν προχωρεί 
ως αυτός θά έπεθύμει. 

Έάν παρεπονείτο ότι έπασχεν άπό πονο-
κέφαλον : 

—’ Άλλά κοπιάζεις πολύ, τω έλεγε, δέν είναι 
ορθόν και δίκαιον. 

Και του άφήρει τά βιβλία και τάς σημειώ-
σεις, διότι απειρία τοιούτων, έκάλυπτον τό γρα-
φειον του, χαρτιά πανταχού ησαν διεσπαρ-
μένα . . . Διήρχετο όλοκλήρους ώρας έν μέσω 
αΰτων, αδιακόπως συλλογιζόμενος. Καίτοι όμως 
δέν έκαμνε τίποτε, μή νομίσητε ότι ήτο έν 
γνώσει τής ΰπ' αυτού εις βάρος του παιζομένης 
κωμωδίας. "Ω ! οχι ! ήτο όσον δύναταί τις νά 
φαντασθή ειλικρινής . . . ακούων καθ' έκάστην 
τους άλλους νά όμιλωσι περι αυτού, έπείσθη 
τέλος ό άνήρ, ότι πράγματι έπρόκειτο να κάμη 

κάτι τι. 
"ίνα δύναται να έργάζηται ήρεμώτερον ένω-

κίασε οικίαν τινά εις τήν εξοχήν. Έχει έρέμ-
βαζεν, έξαπλούμενος κάτω τών δένδρων, προσέ-
βλεπεν εις τόν οΰρανόν, καί καθήμενος παρά τάς 
οχθας τοϋ ποταμού προσεπάθει νά συλλάβη 
ίδέαν τινά... 

Ό χειμών παρήλθε. Οι φίλοι του εξέφρασαν 
τόν φόβον μή τυχόν ένεκεν τής μεγάλης φήμης 
τοϋ έργου κακεντρεχεις τινές συγγράφεις προ 
λάβωσι καί καταχρασθώσι του τίτλου τοϋ συγ-
γράμματος, έκδίδοντες έτερον βιβλίον ΰπό τόν 
αυτόν τίτλον. 

"Οπως άποφύγη τοιούτον φοβερόν κτύπημα 
απεφάσισε νά τοιχοκολλήση τήν έξης είδο-
ποίησιν : 

!! Υπό τά πιεστήρια !! 
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

υπό Χ 
3 μεγάλοι τόμοι εις 8ov 

Τό όλον έργον : 18 δραχμάς. 
["Επεται τό τέλος] 

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ ΤΗΣ "ΑΡΜΟΝΙΑΣ, 

SILVIO PELICCO 

Α Ι Φ Υ Λ Α Κ Α Ι MOΥ 

Θά ήρΧετο τέλος ήμέρα καθ' ήν θά ήμην ό πατήρ, ό οδηγός του. 
Τις γνωρίζει άν μή τό τέκνον τοϋτο αύξήση ύπό τα βλέμματά μου ; 
Τι δύναται νά άποβή έχον τοσαύτην νοημοσύνην; Φεύ! ουδέν άλλο ή 
δεσμοφύλαξ τις ή έτερον τι παρόμοιον. Και δέν θά ήμην ευεργέτης του 
έάν κατώρθουν νά τώ εμπνεύσω τήν επιθυμίαν τοϋ νά αρέση εις τους 
τιμίους ανθρώπους, και νά είσάξω έν τή τρυφερά του καρδία αισθήματα 
αγάπης και ευγενείας ; 

Ό μονόλογος ούτος, ήτο φυσικώτατος. Πάντοτε εδοκίμασα ποιάν 
τινα κλίσιν πρός τά παιδία, καί το επάγγελμα τοϋ διδασκάλου μοι 
έφαίνετο θειον ! Τό έξεπλήρωσα έπι τινα χρόνον προς τόν Ίάκωβον καί 
Ίούλιον Πόρρον, νέους άρίστων ελπίδων, τούς όποιους ηγάπησα και 
θά αγαπώ πάντοτε ώς ίδια τέκνά μου. Ό Θεός μόνον γνωρίζει ποσάκις 
κατά τήν έν ταις φυλακαΐς δίαμονήν μου ή φαντασία μου ίπτατο προς 
αυτούς! πόσον έθλιβόμην μή δυνάμενος νά συμπληρώσω τήν άνατροφήν 
των . οίας ένθέρμους εΰχάς απηύθυνον προς τόν Πλάστην όπως τύχωσί 
διδασκάλου όστις να έξισοϋτο προς έμε όσον άφορα την προς αυτούς αγά-
πην μου! Πολλάκις έλεγον κατ' έμαυτόν:—Όποία τρομερά παρωδία 
είναι αύτη. Άντι τοϋ Ίακώβου καί Ιουλίου, νέων πεπροικισμένων διά 
τών ωραιοτέρων προτερημάτων άτινα δύναται ή φύσις νά δωρήση, ή 
τύχη μοι δίδει ώς μαθητήν ταλαίπωρόν τίνα κωφάλαλον, υιόν κλέ-
πτου ! . . προωρισμένον διά δεσμοφύλακα . . . 

Αι σκέψεις αύται μέ απήλπιζον, μέ έλύπουν. Άλλά μ.όλις ήκουον τάς 
διαπεραστικάς κραυγάς τοϋ μίκροϋ μου αλάλου, τό αίμα μου έβραζεν ώς 
πατρός ακοΰοντος τήν φωνήν τοϋ υιού του. Και αι κραυγαί του, και ή φωνή του αφήρουν απ’ εμου οιανδήποτε ταπεινωτικήν περί αυτου ιδέαν. 

ή του άφήρουν άπ' έμοΰ οιανδήποτε ταπεινωτικήν περί αύτοϋ ιδέαν. : άτινα δέν τολμώ νά όνομάσω' εις τά μέρη δ' ένθα δέν ύπή;χον είχό<ε; 

Είναι άρά γε σφάλμα του έάν το πρόσωπον του είναι κατεστιγμένον. 
έάν πάσχη, έαν είναι τέκνον ληστοϋ έκπτώτου τής κοινωνίας μέλους ; 
Πάσα ανθρωπίνη ψυχή, εν τω σταδίω τής αθωότητος, είναι πάντοτε 
αξιοσέβαστος. Οΰτω έσκεπτόμην. και καθ' έκάστην προσέβλεπον εις 
αυτό μετά περίσσοτέρας αγάπης, μοι έφαίνετο προοδεϋον κατά τήν 
διάνοιαν, και έστερεούμην έν τή ηδεία παρηγοριά δτι τέλος θά κατώρ-
θουν να εξευγενίσω τήν ψυχήν του. Άνελογίζόμην το εΰμετάβλητον τών 
ανθρωπίνων πραγμάτων, καί έλεγον κατ' έμαυτόν:—Τις οίδε άν μή 
έξελθών ποτε εντεύθεν δέν δυνηθώ νά παραλάβω το μικρόν τοϋτο παι 
δίον, νά θέσω αυτό έν τινι σχολή κωφαλάλων, καί ανοίξω οΰτω εις 
αυτό έτερον ορίζοντα έντιμώτερον έκείνου όστις τώ έπιφυλάσσεται ; 

Έν ω οΰτω απησχολούμην σκεπτόμενος περί τής εΰτυχίας του, δύο 
φύλακες ήλθον ήμέραν τινά ίνα μέ παραλάβωσιν. 

— Όφείλετε νά άλλάξητε δωμάτιον, κύριε. 
— Διατί ; 
— Φαίνεται ότι συνελήφθη κανέν άλλο μεγάλο κομμάτι . . . . και 

επειδή τό δωμά ιον τοϋτο είναι τό καλλίτερον.,.ό κύριος καταλαμβάνει... 
— Ήννόησα, είνε ό πρώτος σταθμός τών συλλαμβανομένων. 
Μέ μετέφερον εις τό απέναντι τής αυλής μέρος' πλήν φευ ! δέν ήμην 

πλέον επί τοϋ ισογείου οπόθεν θά ηδυνάμην νά ώμίλουν μετά τοϋ μικροϋ 
μου κωφαλάλου. Διερχόμενος τήν αΰλην είδον τό δυστυχές τοϋτο πλά-
σμα καθήμενον χαμαί, μελαγχολίκόν καί έκπληκτον! Είχεν έννοήση ότι 
μέ έχανε. Έν μια στιγμή ήγέρθη καί έδραμε πρός συνάντητίν μου' οί 
φύλακες ήθελον νά τό άπομακρύνωσι' τό έλαβον εις τάς άγκάλας μου, 
καιτοί δέ ρυπαρόν, τό ένηγκαλίσθην δις και τρις μετά τρυφερότητος. 
καί απεμακρύνθην απ' αΰτοϋ μέ τούς οφθαλμούς πλήρεις δακρύων. 

ΚΕΦ. IX 
Τάλαινα καρδία ! αγαπάς τοσούτον ευχερώς καί μετά τοσαύτης ζέ-

σεως, ύποκύψασα έν τούτοις Φευ ! εις όπόσας βασάνους, εις οπόσους απο-
χωρισμούς '. Βεβαίως ο τελευταίος ούτος δέν ύπήρξεν έκ τών ήκιστα θλι-
βερών, αισθανθείς αυτόν και έκ τοϋ μονοτόνου καί πενιχρού τής νέας 
κατοικίας μου. Έλεεινόν δωμάτιον, σκοτείνόν, ρυπαρόν, έχον άντι ύέ-
λων χάρτην έπι τών παραθύρων και τού όποίου οί τοίχοι ησαν κατερυ-
πωμένοι ύπό χονδροείδών εικόνων κατασκευασθεισών δίά χρωμάτων 
ατίνα δεν τολμώ νά ονομάσω' εις τά μέρη δ' ενθα δέν ύπήρχον εικόνες 
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Ύπό τον άνω τίτλον οί ένταΰθα εκδι-
δόμενοι "Καιροί" κατεχώρισαν έν τω φύλ-
λω της 29 ’Απριλίου τό έπόμενον άρθρον 
όπερ αναδημοσιεύομεν όλόκληρον : 

Τήν πολιτικήν αύτοϋ, τήν άποβλέπου-
σαν εις τήν ένωσιν τών εκκλησιών τής 
Ανατολής καί την ύποταγήν αυτών εις 

τήν έξουσίαν του, ό Πάπας Λέων έφαρμό-
ζει μετά νεανικής αληθώς δραστηριότητος 
καί επιμονής. Ίσχυρόν όργανον της πολιτικής 
αύτοϋ ό Πάπας Λέων εύρεν έν τω προσώπω 
τοϋ γάλλου καρδιναλίου Λανζενιέ, όν εμ-
πνέει αληθής πόθος ενώσεως θρησκευτικής, 
αγάπης χριστιανικής και φιλελευθέρας συν-
εννοήσεως μετά τών όρθοδόξων ανατολι-
κών εκκλησιών. Τό μεγαλούργημα βεβαίως 
συναντά ανυπέρβλητους δυσχερείας και α-
ποβαίνει φύσει σχεδόν αδύνατον άλλ'ή 
πολιτική του Πάπα Λέοντος, μεθ' όλα 
ταΰτα, αίρουσα βαθμηδόν τάς προλήψεις 
καί τάς αντιπαθείας, τάς όποίας δέκα αίώ-
νες έδημιούργησαν και ανέπτυξαν, θά πα-
ρασκευάση έν τή Ανατολή κατάστασιν 
αγάπης, ομονοίας και εμπιστοσύνης, άξίαν 
τής χριστιανικής αληθείας και τοϋ χρι-
στιανικοϋ πολιτισμού. Ό καρδινάλιος Λαν-
ζενιέ, ίδρυσεν ήδη έν Παρισίοις περιοδικόν 
θρησκευτικόν ύπό τόν τίτλον " Έπιθεώρη-
σις της Χριστιανικής Ανατολής", εις τόν 
διευθυντήν τοϋ όποιου άπηύθυνεν ό Γάλ-

λος καρδινάλιος έπιστολήν, ήτις άπείκονί-
ζει τόν σκοπόν τοϋ περιοδικού και τήν νέαν 
πολιτικήν τοϋ άρχηγοΰ τής Λατινικής Εκ-
κλησίας. 

"Μετά μακρούς αιώνας αδιαφορίας και 
λήθης, λέγει έν τή επιστολή του ό καρδι-
νάλιος Λανζενιέ, συμβάντα πηγάσαντα άπό 
τής Θείας Προνοίας εθεντο έκ νέου ενώπιον 
τής δημοσίας γνώμης τό ζήτημα τής επα-
νόδου εις τήν ενότητα τής χριστιανικής 
Ανατολής. ’Ολόκληρος ό κόσμος σήμερον 
στρέφει τά βλέμματα του προς τάς σεβά-
σμίας ταύτας εκκλησίας τήν κοιτίδα τοϋ 
Χριστιανισμοΰ, αίτινες διατηροΰσιν εις τάς 
αρχαίας αυτών λειτουργίας αναμφισβήτητα 
τεκμήρια τής ημετέρας πίστεως. Αι έκ-
κλησίαι αΰται έγένοντο άντικείμενον τών 
μεριμνων τοϋ Λέοντος ΙΓ' άπό τής ενάρ-
ξεως τής αρχιερατείας του' άλλ' άπό δυο 
ήδη ετών φαίνεται ότι απέβησαν ή κυρία 
και μάλλον προσφιλής τών ενασχολήσεων 
του. Τούτου ένεκεν ώφέλιμον πράττομεν 
έργον και κατ' εξοχήν έπίκαιρον ανταπο-
κρινόμενοι εις τον πόθον τοϋ μεγάλου Αρ-
χιερέως και ύποβοηθοΰντες τά σχέδια του, 
τιθέμενοι δέ εις τήν ύπηρεσίαν τής μεγά-
λης ταύτης θρησκευτικής υποθέσεως περιο-
δικήν έπιθεώρησιν, ήτις θά έργασθή νά 
διατηρήση μεταξύ ημών και τής Ανατο-
λικής Εκκλησίας τάς συμπαθείας, τάς 
ήδη λίαν ζωηράς και πλήρεις ελπίδων. Ή 
έπίθεώρησις αύτη θά παράσχω έκλεκτήν 
τροφήν εις τήν νόμιμον περιέργειαν, τήν 
οποίαν παρά πασιν έξήγειρεν ή αιφνηδία 
ανέλιξις τοϋ σοβαρού τούτου ζητήματος, 

οΰτινος αϊ συζητήσεις έπλήρωσαν αιώνας 
όλους τής έκλησιαστικής ιστορίας. Οφεί-
λομεν νά τό όμολογήσωμεν, ότι αγνοοϋμεν 
έν γένει την καταγωγήν τών χριστιανικών 
τούτων εκκλησιών, τά αίτια τοϋ χωρισμοϋ 
των, τήν νομιμότητα τών δογμάτων αυ-
τών και τής εκκλησιαστικής των τάξεως. 
’Η "Έπιθεώρησις τής Χριστιανικής Άνα-

τολής" θά καταρρίψη τάς αρχαίας ταύτας 
προλήψεις και εξαλείψη τάς αξιοθρηνήτους 
παρεννοήσεις. Κατόπιν τοσαύτης μακράς 
διακοπής έν ταις σχέσεσι μετά τοϋ κέντρου 
τής καθολικής ένότητος κατέστημεν διά 
μοιραίας τών πραγμάτων συνεπείας ξένοι 
προς τούς κεχωρισμένους αδελφούς ημών. 
Μικρόν κατά μικρόν έχαλκεύθησαν όλέ-
θριαι αποπλανήσεις περί τών αληθών αι-
σθημάτων τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας απέ-
ναντι τών κεχωρισμένων αδελφών. Συνέ-
λαβον ούτοι διά τό μέλλον τών εκκλησιών 
των δυσπιστίας, τας όποίας ατυχή τινα. 
γεγονότα δικαιολογουσιν ίσως κατά τό φαι-
νόμενον. Οΰτω δέ αυτά τά κάλλιστα τών 
πνευμάτων παρατηροϋσιν ότι αυτό τό ζή-
τημα τής ενώσεως τών εκκλησιών, τό τό-
σον ήδη λεπτόν, περίεπλέχθη ετι μάλλον 
ύπό δυσχερειών φαινομενικών μάλλον ή 
πραγματικών. 'Άς φωτίσωμεν όθεν εκείνους, 
οιτινες ποθοϋσι νά παρακολουθήσωσι τό 
θρησκευτικόν τοϋτο κίνημα έν τή Δύσει, 
ώς και έν τή Ανατολή, νά προσεγγίσωμεν 
τά πνεύματα εις τήν άλήθειαν και τάς 
καρδίας διά τής συμπαθείας, νά προκαλέ-
σωμεν εις άφοσιωσιν καί νά ωθήσωμεν εις 
τήν προσευχήν". 

ήσαν κεχαραγμέναι έπιγραφαί. Αι πλεισται περιειχον το επώνυμον, το 
όνομα καί τήν πατρίδα τών ατυχών έκείνων, ομού μετα τής χρονολο-
γίας τής απαισίας έκείνης τής συλλήψεώς των ημέρας. Τινές περιειχον 
βλασφημίας κατά τών φαυλοβίων φίλων, κατά τοϋ έαυτοϋ των, κατα 
γυναικός τίνος, κατά τών δικστών κ.τ.λ. Τινές ησαν βιογραφικαί περι-
λήψεις. "Αλλαι τέλος περιειχον ηθικά αποφθέγματα. 'Υπήρχον επί πα-
ραδεtγματι : 

«Ευλογώ τήν φυλακήν διότι με έ'καμε νά γνωρίσω τήν άχαριστίαν τών 
ανθρώπων, τήν αθλιότητά μου. και τήν άκραν του Θεού αγαθότητα" . 

Παρά τάς ταπεινάς ταύτας λέξεις ησαν κεχαραγμέναι αι εμπαθέστεραι 
καί βιαιότεραι τών βλασφημιών αίτινες ηδύναντό ποτε νά εξέλθωσιν εκ 
του στόματος άνθρωπου καλουμένου αθέου, επιτιθεμένου κατα του Θεου, 
λησμονοΰντος ότι είχεν ειπη ότι δέν υπάρχει Θεός! 

Μετά τάς στήλας ταύτας τών βλασφημιών, ειπετο έτέρα εναντίον τών 
άνάνδρων έκείνων (οΰτω τους απεκάλει) ους ή ατυχία καί ή φυλακή 
'καθίστων θρησκοφίλους. 

"Εδειξα τάς ασχημίας ταύτας εις τινα τών φυλάκων, έρωτήσας τις 
τάς είχε γράψη. 

— Χαίρω, μοι άπεκρίθη διότι εύρον την έπιγραφήν ταύτην. "Εχει 
τόσας πολλάς ώστε δέν ειχον τον καιρόν ινα την αναζητήσω. 

Και χωρίς νά προσθέση λέξιν ήρξατο να ξύη τόν τοιχον διά μίκροϋ 
μαχαιριού ίνα τήν αποσβέση. 

— Διατί τοϋτο; τώ είπον. 
— Διότι έκεινος όστις τήν έγραψε καί ό όποιος κατεδικάσθη εις θάνα-

τον διά φόνον έκ προμελέτης, μετηνόησε, και μέ είχε παρακαλέση να 
τώ κάμω τήν χάριν ταύτην. 

— Ό Θεός νά τώ συγχώρηση! ανέκραξα' καί τι είδους φόνον είχε πράξη; 
— Μή δυνάμενος νά φονεύση τόν έχθρόν του, έφόνευσε τό τέκνον αυ-

το , τό ώραιότερον πλάσμα τής γης. 
Κατελήφθην ύπό φρίκης. Είναι δυνατόν ή μυσαρότης να φθάση. μέχρι 

τοιούτου σημείου; Τοιοϋτον λοιπόν τέρας έγραφε δι' έκείνου του τρόπου 
ώς όν ύπέρτερον τών ανθρωπίνων αδυναμιών; Να φονεύση έν πλάσμα 
αθώον! έν παιδίον ; ! 

ΚΕΦ. Χ 
'Εν τή νέα μου κατοικία τή τοσούτον σκοτεινή και αποτροπαίω. 

εστερημένος τής συντροφιάς τοΰ φιλτάτου μου κωφαλάλου, είχον εντελώς 
καταβληθή. "Εμενον επί πολλάς ώρας έπι τοϋ παραθύρου μου όπερ 
έβλεπεν εις τινα διάδρομον πέραν τοϋ οποίου έφαίνετο τό παράθυρον τοϋ 
πρώτου μου δωματίου. Τις μέ άντίκατέστησεν έν έκείνω ; Διέκρινον άν-
θρωπόν τινα απαύστως εν αυτώ περιπατοϋντα έχοντα ΰφος άνθρώπου 
σφόδρα τεταραγμένου. Δύο ή τρεις ημέρας μετά ταύτα παρετήρησα ότι 
τω ειχον δώση τα απαιτούμενα προς γραφήν, καί έκτοτε καθ' όλην τήν 
ήμέραν έκάθητο γράφων έπι τίνος τραπέζης. 

Τέλος τον ανεγνώρισα καθ 'ήν στιγμήν έξήρχετο τοϋ δωματίου του 
όπως άνακριθή. ́’Ητο ό Μέλχιωρ Τζόγια. 

Ή καρδία μου υπέφερε. Και σΰ λοιπόν, ανερ, τοιαύτης υπερόχου 
αξίας, και συ έδώ ! 

Ή θέα παντός αγαθοΰ ανδρός, με παρεμύθεί. μέ εκαμνε να σκέπτω-
μαι. Τήν ζωήν μου θά έδιδον όπως σώσω τόν Μέλχιωρ Τζόγια, και έν 
τούτοις ή έκει παρουσία του, μέ ηυχαρίστει. 

Άφ'ού έπι μακρόν άκίνητος τον έθεώρουν, προσπαθών έκ τών κινή-
σεων αυτού να μαντεύσω έάν ητο ήσυχος ησθανόμην εαυτόν ισχυρότερον. 
εΰτυχέστερον, ήρεμώτερον Τοϋτο άποδεικνύει ότι ή παρουσία προσώπου 
υπέρ τοϋ όποίου αισθάνεταί τις αγάπην, αρκει όπως μετριάση τας οδύ-
νας τής ερημιάς. Τής ηρεμίας ταύτης πρό ολίγων έτι ήμερων ήμην χρεώ-

I στης ενός κωφαλάλου, νΰν δέ οφείλω αυτήν εις τήν μακρόθεν θέαν αν-
δρός προσφιλούς. 

Αναμφιβόλως ό φύλαξ τώ είχεν ειπη ποϋ διέμενον. Πρωίαν τινά ανοί-
γων τό παράθυρόν του, έκίνησε τό μανδήλιόν του ίνα μέ χαιρετίση. Τώ 
απήντησα διά τοϋ αΰτοϋ σημείου. "Ω ! οία ηδονή κατέκλυσε τήν ψυχήν 
μου κατά τήν στιγμήν έκείνην. Μοι εφαίνετο ότι ή απόστασις είχεν αρθή 
έκ τοϋ μέσου καί ότι εύρισκόμεθα όμου ! Ή καρδία μου έσκίρτησεν ώς 
έρώντος έπι τή παρουσία τής φιλτάτης του. Δια τών νευμάτων έπεχειρή-
σαμεν νά συνεννοηθωμεν και τωόντι έννοουμεθα πραγματικώς' αι κινή-
σεις αύται έσήμαινον ότι αι καρδίαι άμφοτέρων ησθάνοντο κατά τήν 
στιγμήν έκείνην τι δέ ησθάνοντο ήμεις καλώς εγνωρίζομεν. 

"Εκτοτε όσάκις τόν έβλεπον εκυμάτιζον τό μανδήλιόν μου. Μετ'ολί-
γας όμως ημέρας άνακαλυφθέτες μάς απηγορεύθη τό τοιούτον! 'Εν 
τούτοις έβλέπομεν αλλήλους και διά τών ομμάτων καί μόνον ελέγο-
μεν τόσα πράγματα ! ["Επεται συνέχεια]. 
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ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ 

Μάϊος. 'Απρίλιος. 
Άγ. Φιλίππου και Ιακώβου των Απο-1 Τετάρτ. 19 Παφνουτίου ίερομάρτυρος. 

στόλων. 
Αθανασίου Επισκόπου. 2 Πέμπτ. 20 Θεοδώρου όσ. του Τριχινα. 
Άνεύρεσις του τιμίου Σταυρου. 3 Παρασ. 21 Ιανουαρίου ίερομάρτυρος και τής 

δείας αύτοΰ. 
Μονίκης τής όσίας. 4 Σάββ. 22 Θεοδώρου του Συκιώτου. 
Πίου τοΰ Ε' Πάπα 'Ρώμης. 5 Κυριακ. 23 Γεωργίου μεγαλομάρτυρος. 
'Αγ. Ιωάννου. 6 Δευτέρ. 24 Ελισάβετ τής όσίας. 
Άγ. Βενεδίκτου Β . ΙΙάπα 'Ρώμης. 7 Τρίτη 25 Μάρκου του Αποστόλου. 
'Εμφάνισις Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 8 Τετάρτ. 26 Βασιλέως ίερομάρτυρος. 
Γρηγορίου τοΰ Ναζίανζηνου. 9 Πέμπτ. 27 Συμεωνος ίερομάρτυρος. 
Άντωνίνου Επισκόπου. 10 Παρασ. 28 Των έν Κυζίκω 9 μαρτύρων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Τό Μυθιστόρημα, κοινωνίκόν άρθρον ύπό Πα-
τρέως. 

Εκλογικά άποτελέσματα. 
Αι κρίσεις του τύπου. 
Ό Μάϊος, ύπό Χρ. 
Η "'Αρμονία " έν Ρώμη. 

Στην Πρωτομαγιά, ποίημα ύπό I. Μ. 
Έν πλήρει ανθήσει. Είκών. 
'Εκλογικά συμπεράσματα, κοινωνική με-

λέτη ύπό Χρ. 
Τά Μεγάλα Μαθήματα, διήγημα. 
Η Λατινική 'Εκκλησία. 

Αί φυλακαί μου. Silvio Pellico. Έπιφυλ-
λίς κατά μετάφρασιν εκ του ’Ιταλικου. 
Ποικίλα. 
Ταχυδρομειον " Αρμονίας". 
' Ημερολόγιον. 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 

Άγγέλλεται έκ Κάδικος ότι εργάτης τις 
εύρεν έπί τής άκτής τής Γιβιλτέρης χειρό-
γραφον τετυλιγμένον εντός δέματος έκ χόν-
δρου χαρτονίου περιέχον τά έξης : 

Επί του ατμοπλοίου Reina-Regente. 
" Τό πλοιον ήμών βυθίζεται σήμερον Κυ-

ριακήν, ώρα 2 1/2 μ. μ. τρία μίλλια άπό 
τής Accitunas. Παρακαλοΰμεν τήν Κυ-
βέρνησιν όπως παραγγείλη νά τελεσθή λει-
τουργία υπέρ αναπαύσεως τών ψυχών 
ημών. Τά κύματα είσβάλλουσιν άπό τής 
πρύμνης* καί εντός μικρού τά φώτα έσβέ-
σθησαν και τό πλοϊον έμεινεν άκίνητον. 
Χαίρετε διά παντός ! 'Ενθυμεισθε ημών 
καθ' όλην τήν διάρκειαν του βίου σας. 
Χαίρε πάτερ μου, χαίρε μήτερ μου, χαί-
ρετε τέκνα μου και σεις συγγενείς και 
φίλοι ! Δέν δύναμαι νά γράψω περισσό-
τερα. Ευρίσκομαι έπί τής γεφύρας, ήλθεν 
ή σειρά μου" . . . Juan Raminez. 

Ό Γλάδστων έπέστρεψεν εις Λονδίνον 
έκ του άνά τήν Νότιον Γαλλίαν ταξειδίου 
του, γενόμενος μετ' ενθουσιασμού δεκτός. 
Ίδιαίτερον χαρακτηριστικόν τής υποδοχής 

του ταύτης είναι ότι ουδείς λόγος έξεφω-
νήθη ! 

Μεταξύ τών άπειρων τηλεγραφικών συγ-
χαρητηρίων τά όποια έλαβεν ό αρχηγός, 
του κατά τάς έκλογάς ύπερισχύσαντος 
έθνικου κόμματος άναφέρομεν και τό έπό-
μενον έκ Πατρών : 

" . . . . . . . συνδυασμός κατήγαγεν έκ-
θαμβωτικήν νίκην. . . . . . . Ενθουσιασμός 
παραλύει χείρα μου . . . . 

’Ετερον τηλεγράφημα έχει ώς εξής : 
" Γραφή και φαντασία άδυνατουσι με-

ταδωσαι άμυδράν είκόνα αγομένης πανη-
γύρεως . . . . . . " 
Επίσης έκ τής " Πρωίας ", μεταφέρομεν 

επιτυχόντος βουλευτού Λευκάδος τό άκό-
λουθον ιστορικόν συγχαρητήριον : 

" Χαίρω νίκην μου, καθώς θά συνεργα-
σθώ μεθ' υμών, Εθνάρχα του γένους. " 

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

κ. Δ. Π. Πάτρας. Συνδρομή ετησία ελήφθη. 
Εύχαριστουμεν. — κ. Α. II. Grottaferrata. 
Αγγελία ελήφθη* ένεγράψαμεν.—κ. Γ. II. 
Ένταυθα. Βεβαίως εινε άνεγνωρισμένον υπό 
τής Αύστριακής Κυβερνήσεως* ΰποχρεώσατε φί-
λον σας να γράψη έπιστολήν εις ξένην γλώσσαν. 
— κ. Φ. Δ. Κέρκυραν. Συνδρομαί ελήφθησαν. 
έπιστολήν μετ' αποδείξεων ταχυδρομικως.— 
κ. Ν. Π. Συρον. Επιστολή ελήφθη* προσεχώς 
γράψομεν.—κ. Β. Ε. Βουκουρέστιον. 'Ενεγρά-
μεν συμφώνως υμετέρα οδηγία. Εύχαριστοΰμεν. 
— κ. Α. Σ. Κωνσταντινούπολιν. Δύνασθε να 
ζητήσητε πρόγραμμα κατ' ευθείαν παρά τής 
Διευθύνσεως.— κ. I. Μ. Πάτρας. Δι' έπιβάτου 
άπεστείλαμεν 100 σώματα βιβλίου* άναμένο-
μεν οδηγίας περί των λοιπών.—κ. Α. II. Συ-
ρον. Επιστολή ελήφθη. Συλλυπούμεθα εγκαρ-
δίως.—κ. Φ. Δ. Πειραια. Έχετε δίκαιον. Θά 
προσπαθήσωμεν νά έκπληρώσωμεν ΰμετέραν 
έπιθυμίαν. — κ. Α. Λ. Τηνον. Λίαν ευνόητον.— 
κ. Φ. Β. Χιον. Επιστολή ελήφθη* εύχαριστου-
μεν.— κ. Φ. P. Συρον. Δελτάριον έλάβομεν' 
3ος άριθμός απεστάλη. Άπάντησιν προσεχώς.— 
δ. Μ. Λ. Κέρκυραν. Ένεγράψαμεν φύλλα 
εστάλησαν.— κ. Γ. Δ. Ζάκυνθον. Έλησμονή-
σατε πάλαιαν αλληλογραφίαν.— κ. Θ. Γ. Σμύρ-
νην. Άφ' ού θεωρείτε αυτό κατάλληλον, πέμ-
ψατε ήμιν πρός δημοσίευσιν.—κ. I. Ρ. Ένταυθα. 
Σΰν τω χρόνω θα έφαρμόσωμεν τήν πρότασίν 
σας. — κ. Π. Δ. Θήραν. Συγχαίρομεν θερμώς 
έπι τή υμετέρα θριαμβευτική επιτυχία.— κ. Κ. 
Μ. ’Ενταυθα. Νομίζομεν ότι πλανασθε. Έάν 
δέν σας ηύχαρίστησε, τουτο δέν σημαίνει και 

ότι δέν ηύχαριστήθησαν.—κ. Ε. Κ. ’Ένταυθα. 
Ελάβομεν θριαμβευτικόν memorandum... 

αναγνωρίζομεν περιφανεστάτην νίκην σας. 

Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α Ι Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ 
Άλέξ. Φίσχερ. Γραφειον παραγγε-

λιών. Πλατεία Μητροπόλεως. 
I. Ντινβόρτ. Καθηγητής τής γερμα-

νικής καί γαλλικής γλώσσης. Μαθήματα 
διά τε αρχαρίους και προκεχωρηκότας. 
Όδός Μαυρομιχάλη, 15. 

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

Νικ. Γκάτ και Μ. Γαβαλάκης. 'Εμ-
πορορραφειον. Όδός Γεωργίου Σταύρου 4. 

Ίωσ. Μανδουρλινος. Ραφειον. Ό-
δός Άσκληπιου 22. 

I. Καλάρκος. Εύρωπαϊκόν έδωδιμο-
πωλειον. Όδός Αίόλου 117. 

Παυλος Τσίλιας. Πιλοποιειον. Πί-
λοι, άνδρών και παίδων. Συλλογή ψαθίνων 
τοιούτων. Όδός Αιόλου 112. 

'Αλφόνσος Λαμπέλ. Πιλοποιείον. 
Γίνονται δεκταί παραγγελίαι καί διά πί-
λους ίερατικούς. Όδός Αιόλου, 90. 

Νικόλ. Βεντούρης και Σα . Φερε-
τροποιειον. Πλατεία Λουδοβίκου. 

Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ 

Οί επιθυμούντες νά έχωσι καλ-
λιτεχνικήν 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΝ 
ας μεταβωσιν εις το 

Γ Α Λ Λ Ι Κ Ο Ν Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν 
ΙΩΣ. ΔΕΒΩΕ-ΚΟΝΤΑΛΔΗ 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
41 — ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—41 
Π Λ Α Τ Ι Ν Ο Τ Υ Π Ι Α 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 1895 — 826. 


