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μίζουσιν ότι θά εύρωσι την χει-
ραφέτησιν αυτών. Όφείλουσι να 
αφαιρέσωσι τό δέλεαρ τοϋτο άπό 
τοσούτων εκατομμυρίων ανθρώπων, 
δέλεαρ οπερ πολλάκις μέχρι, τούδε 
έγένετο τό έλατήριον ανεπανορθώ-
των συμφορών έν ταϊς οΐκογενείαις 
οργάνων τετυφλωμένων υπό τών 
κακουχιών και τον συμφέροντος. 

Ή κατά τό έτος τοϋτο έν άπά-
σαις σχεδόν ταΐς πρωτευούσαις τής 
Ευρώπης επικρατήσασα νόμιμος έκ-
δήλωσις έν ταις τάξεσι τών εργα-
τών, αποδεικνύει ότι και ούτοι εκεί-
θεν, έκ τών άνω δηλαδή, άναμέ-
νουσι τήν σωτηρίαν. Προς τάς κυ-
βερνήσεις αποτείνονται διότι έπεί-
σθησαν ότι παρ' αυτών και μόνον 
δύνανται νά προσδοκώσι. Καθ' έκά-
στην καταφανέστερον ύπό τόν νό-
μον υποτάσσονται, διότι ΰπό την 
σκιάν τούτου έλπίζουσι την άνα-
βλάστησιν της ευημερίας αυτών. 
Προς αλλήλους τάς χείρας τείνουσι, 
διότι έν τώ ίδιαιτέρω συνασπισμώ, 
έν τοις άληθώς έργατικοις συνδέ-
σμοις και ταμιευτηρίοις, εύελπίστως 
άτενίζουσιν. 

Θ. Σ. 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ. Κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

Ή Διεύθυνσις τής "Αρμονίας" χαιρετί-
ζει τούς αξιοτίμους αυτής συνδρομητάς, 
προς ους απευθύνει θερμάς ευχαριστήσεις 
διά τήν υποστήριξιν και συμπάθειαν δι' 
ης περιέβαλον αυτήν. Τήν ίκανοποίησιν 
ταύτπν ως έπισφραγίζουσαν τάς ειλικρι-
νείς αυτής διαθέσεις εύγνωμόνως άποδε-
χομένη. εϋχεται δπως έν τω άγώνι αυτής 
εύδοκιμουσα, δυνηθή, έκδιδομένη συχνό-
τερον, ταχέως νά άνταποκριθή κάλλιον εις 
τάς προσδοκίας τών συνδρομητών αυτής 
άμα δέ και εις τον ύψηλόν δν προέθετο 
σκοπόν. 'Επί τω ζήλω τών άναγνωστών 
αυτής θαρρουσα, υπέρ τής διαδόσεως και 
ηθικής αυτής ύποστηρίξεως, και ευχα-
ριστουσα σφίγγει τήν χείρα ενός έκά-
στου αυτών. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 

H 1 Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΙ 0Ι Ε Ρ Γ Α Τ Α Ι 

Ή προ ολίγων ετών μετά φόβου 
υπό τών κυβερνήσεων και τών κοι-
νωνιών προβλεπομένη ήμερα τής 1 
Μαίου, ηρξατο τελευταίως και αύτη 
λαμβάνουσα νόμιμον χαρακτήρα, 
περιοριζομένη έν ένδείξεσιν εντός 
τών ορίων τών νόμων και της ελευ-
θερίας εκάστου έθνους. 

Οί έργάται αφ' ενός μεν διά της 
αναπτύξεως, ήν αί Ευρωπαϊκοί κυ-

βερνήσεις αμιλλώνται ποία εν μεί-
ζονι να παρέξη μέτρω, καλώς κατα-
νοήσασαι τό ώφέλιμον τοϋ έργου, 
άφ' έτερου δέ και διά της ιδίας πεί-
ρας ένεστερνίσθησαν ιδέας σωφρο-
νεστέρας. 'Επείσθησαν τέλος περί 
του ανώφελους τών επαναστατικών 
αυτών διαδηλώσεων, του αλυσιτε-
λούς τών γενικών απεργιών, ένεκα 
του αδυνάτου τής διαθέσεως μεγά-
λων χρηματικών πόρων, του μα-
ταίου τών απειλών, του κατ' αυτών 
και της ιδίας αυτών ζωής στρεφο-
μένου ανισχύρου όπλου, τής χρή-
σεως τής πυρίτιδος και δυναμίτι-
δος, και έτράπησαν τήν άγουσαν 
είς τήν λογικήν και, την διά ταύτης 
έπικράτησιν τινών, άλλως τε δι-
καίων, απαιτήσεων αυτών. Τό κοι-
νωνικόν τουτο πρόβλημα τό άρχή-
θεν ύποσκάπτον τήν γαλήνην της 
κοινωνίας φαίνεται ότι μόνον ύπό 
τών άνω δύναται νά λυθη. Αί κυ-
βερνήσεις όφείλουσιν έκ συμφώνου 
βαδίζουσαι, νά καθορίσωσι τό πο-
λύπλοκον τοϋτο κοινωνικόν ζήτη-
μα, όφείλουσι νά άρωσιν έκ τοϋ 
μέσου τόν κρϊκον τοϋτον τόν συν-
δέοντα τούς έργάτας μετά τής άναρ-
χίας, έν ή, κακώς σκεπτόμενοι, νο-
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Η Π Α Τ Ρ Ι Σ 

Αναμφισβητήτως πάν ο,τι έχομεν, πάν 
ο,τι είμεθα, και πάν ο,τι δυνάμεθα είναι, 
μετά τόν θεόν, ή Πατρίς. Τούτου ένεκεν 
οτε οι νομοθέται έπέβαλλον τήν προς αυ-
τήν άγάπην ουδέν ανήγγελλον ειμή τό παρά 
πάντων γνωστόν ήδη χρέος, ουδέν άνέ-
πτυσσον ει μη τό αίσθημα όπερ δίκην κω-
δικός οδηγεί τάς καρδίας. Και οί πρώτοι 
τής γης κάτοικοι ήγάπησαν τά σπήλαια 
αυτών, και οί άγριοι τής Αμερικής άγα-
πώσι σήμερον τά δάση των. 

Ή αγάπη δ' αύτη ητις άπό τής πλάσεως 
του άνθρώπου ένεφυτεύθη έν ταίς καρδίαις 
ώς τό έκλεκτότερον άνθος, τοσουτον άνε-
πτύχθη μικρόν κατά μικρόν ώστε ότε διά 
τών αποικιών και μεταναστεύσεων έγεννήθη 
τό βάρβαρον δικαίωμα τής κατακτήσεως 
και έξεδηλώθη ή ανάγκη τής υπερασπί-
σεως, και τό παλλάδιον τής πατρίδος κατέ-
στη ό ιερός βωμός έφ' ού οι άνθρωποι ώ-
μνυον ζωήν η θάνατον, τότε έν Έλλάδι 
μεν οί Εφοροι έκλελεγμένοι ύπό τής ελευ-
θέρας ψήφου τών πολιτών έκρινον αυστη-
ρώς τούς Βασιλείς, έν Ρώμη δέ ότε τό 
καθεστός διεκινδύνευεν ή Γερουσία έκαλει 
τους Υπάτους όπως ούτοι έπιφέρωσι τήν 
ήσυχίαν και είρήνην. 

Πλήν τό αίσθημα τούτο τής αγάπης 
τής πατρίδος έμπερικλείον έν έαυτω διτ-
τήν ιδέαν, άφορμήν παρέσχε τώ Α. θιέρσω 
νά διακρίνη δύο πατρίδας, ων ή μεν είναι 
ή γή, ό τόπος, τό έδαφος, ή δέ ή ηθική 
και δημοσία τάξις, αί μεγάλαι κοινωνικαί 
και πολιτικαί άλήθειαι. Έκ τής διακρί-
σεως ταύτης έκαστος ευκόλως νοεί οποίαν 
πατρίδα, η ευκρινέστερον, υπο ποίαν οψιν 
οφείλει νά αγαπά τήν πατρίδα. Δέν κατα-
βιβάζομεν ποσώς τό όσον φυσικόν τόσον 
και ιερόν χρέος τής αγάπης πρός τό πά-
τριον έδαφος έπι του οποίου και τήν ζωήν 
έλάβομεν και τήν άνάπτυξιν, και του 
όποίου αί γλυκείαι άναμνήσεις σχηματί-
ζουσι τόν έπίγειον ημών παράδεισον. Άλλα 
πρό τής Γεωγραφίας τής πατρίδος ημών 
δέν άπατώμεθα ισως άν προτιμώμεν τήν 
έθνογραφίαν αυτής, καθόσον μάλιστα άνα-
μιμνησκόμεθα τών λόγων του Θεμιστο-
κλέους ούτινος ή φρόνησις και ή πρός τήν 
πατρίδα αγάπη γνωσταί τυγχάνουσι. 

Και άν άπολεσθώσι, λέγει, αί 'Αθήναι 
ώστε οι Αθηναίοι να μή δύνανται νά λέ-
γωσι : «'Εδώ υπήρξαν" θά ζητήσωσι σω-
τηρίαν έπι τής θαλάσσης' ούχ' ήττον 
όμως όπου τά βήματα αυτών στρέψωσι θά 
είναι μετ' αυτών αί 'Αθήναι. Ταύτα δ' 
έλεγε διότι πρωτίστως ήγάπα εκείνος τήν 
πατρίδα έν τή επιστήμη, έν τη τέχνη, έν 
τω πολέμω, έπεθύμει άκεραίαν τήν τιμήν 
της και πλήρη τόν σεβασμόν αυτής παρά τοις 

πεπολιτισμένοις λαοίς. Πρωτίστως όθεν ό 
υπέρ τής πατρίδος πόθος τήν ήθικήν πρόο-
δον και τόν έκπολιτισμόν αυτής όφείλει νά 
άφορα, διότι κατά τόν Franck όστις δι-
καίως αρνειται τήν ύπαρξιν τών πολιτικών 
άρετών άνευ τών ήθικών, άνευ ηθικής ου-
δείς δύναται νά ειπη ότι αγαπά τήν πα-
τρίδα. 

Τήν άμυδράν ταύτην σκιαγραφίαν τής 
αληθούς πρός τήν πατρίδα αγάπης δίδον-
τες απλώς ήθελήσαμεν νά θίξωυ.εν ζήτημα 
τοϋ όποιου τό στάδ'.ον τοσοΰτον ευρύ ανοί
γεται πρό ημών. Δέν δυνάμεθα μεν ημείς 
νά άναπτύξωμεν λεπτομερώς τους λόγους 
δι' ους οφείλει νά άγαπάται ή πατρίς, 
δέν άναλαμβάνομεν νά ύπομνήσωμεν τον 
σεβασμόν ον πρός αυτήν όφείλομεν ώς πρός 
μητέρα και τήν ύπακοήν ώς πρός διδά-
σκαλον, καθ' όσον εξέρχεται τών ορίων 
ήμών' λυπούμεθα όμως διότι βλέπομεν 
τούς τε* όφείλοντας και δυναμένους νά φω-
τίσωσι τόν λαόν περί τοϋ πρωτίστου και 
ιερού αύτου καθήκοντος περί παν άλλο 
ασχολούμενους, έστιν οτε, και περί αδια-
φόρων καί ανωφελών τυρβάζοντας. 

Χρ-
οοσ-

AΙ EKΛΟΓAΙ 

ΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 

'Εν τώ προηγουμένω ημών αριθμώ κα-
τεχωρίσαμεν τάς κρίσεις του ημετέρου τύ-
που έπι τών εκλογών. Νυν θεωρουμεν καλόν 
και έπάναγκες όπως προσθέσωμεν έν ταις 
στήλαις τής " Αρμονίας " χάριν τών κυ-
ρίων αυτής αναγνωστών και τάς κρίσεις 
τοϋ Ξένου Τύπου. 

Ό Έσπερινός Ταχυδρόμος, έγκριτον 
τών Μεδιολάνων φύλλον, γράφει: 

Μόνη ή αγγελία ότι εξελέγησαν δηλιγιαννι-
κοί, τρικουπικοί, ραλλικοί, δεληγεωργικοί καθι-
στα δήλον ότι δέν έπάλαισαν αληθή πολιτικά, 
προγράμματα. Τα κόμματα συσπειροΰνται πέριξ 
προσώπων και ουχί προς ύποστήριξιν άρχων. 
Τίς δύναται νά όρίση κατά τι διαφέρουσιν οί τρι-
κουπικοί από των δηλιγιανικων ; Τρικούπης καί 
Δηλιγιάννης μετήλθον τας αύτάς κυβερνητικάς 
μεθόδους καί κατέληξαν εις τά αυτά αποτελέ-
σματα, έξωθήσαντες έπι μάλλον καί μαλλον εις 
όλεθρον τήν πτωχήν Ελλάδα. Ό Δηλιγιάννης 
έβιάσθη έν έτει 1892 ύπό του Βασιλέως νά 
απέλθη, αφοΰ περιήγαγεν εις δεινήν θέσιν τό 
βασίλειον. Ή βασιλική άπόφασις εκρίθη τότε 
μικρόν τόλμημα, διότι ή Βουλή ύπερεχείλιζεν 
έκ δηλιγιανιστών. Ουχ ήττον ό λαός έπεδοκί-
μασε τήν απόφασιν του Βασιλέως και έπεμψε 
πλειονοψηφίαν έξ ίσου ισχυράν υπέρ του Τρικού-
πη. Τι έπραξεν ούτος, οπως σώση τήν χώραν 
έκ τής χρεωκοπίας, είνε πασίγνωστον. Τά σφάλ-
ματά του έγένοντο αφορμή νά λησμονηθωσι τά 
σφάλματα του Δηλιγιάννη, κατά τάς ένεστώ-
σας δ' έκλογάς ό λαός επανέλαβε τό πείραμα 
του 1892. αλλά κατ' άντίθετον έννοιαν. Εάν ή 
έκβασις θά εινε αίσίωτέρα. θά ίδωμεν. Οί πλεί-
στοι ομως αμφιβάλλουσιν. Εν μέσω τών παν-

τοίων ομάδων, ων μνημονεύουσι τα τηλεγρα-
φήματα, υπάρχει μία, ήτις, καίπερ καθυστερή-

σασα πολύ τών δηλιγιαννίκών, συνέλεξεν ού μι-

κρόν άριθμόν ψήφων, μόνη δ' αυτη έκπροσωπει 
όπωσουν πρωτότυπον πολιτικόν πρόγραμμα. 
'Εννοουμεν τους "ανεξαρτήτους", έν οίς πρω-
τεύει ό ναύαρχος Κανάρης, έν των ενδοξοτάτων 
όνομάτων τής νέας Ελλάδος. Ό ναύαρχος υπο-
στηρίζει τήν άνάγκην βαθείας μεταρρυθμίσεως 
των κοινοβολευτικων θεσμών, πρωτοβουλία του 
Βασιλέως. Ώς μάλλον επείγουσα μεταρρύθμισις 
κρίνεται ή ανίδρυσις Γερουσίας πρός περιστολήν 
των παρεκτροπών τής μιας και μόνης αιρετής 
Βουλής. Τό μέλλον ΰπισχνείται ούχ ήττον κρείτ-
τονα τύχην εις τούς "ανεξαρτήτους", οίτινες 
μόνοι έκ τών έλληνικών κομμαάων φαίνονται 
αγωνιζόμενοι υπέρ προγράμματος ιδεών. 

Ή γαλλική ’Εφημερίς των Συζητή-
σεων ομιλεί έπι τό σκωπτικώτερον περί 
τών Ελλήνων, μεταπιπτόντων άπό του 
κ. Τρικούπη εις τόν κ. Δηλιγιάννην καί 
τανάπαλιν : 

Ενώπιον τής επιμονής, μεθ' ής ή χώρα επα-
νέρχεται εις τούς αρχαίους κομματάρχας, ή θέ-
σίς του Βασιλέως καθίσταται δυσχερής, έτι δέ 
δυσχερεστέρα ή θέσις τής Ελλάδος. Παρά τάς 
συνετάς δηλώσεις του κ. Δηλιγιάννη περί τής 

ανάγκης των οικονομιων και του συμβιβασμου, 
γεγονός άναμφισβήτητον απομένει, οτι αυτός 
είνε εις τών πρωτουργών τής ένεστώσης οικτρας 
οικονομικής θέσεως, δέν εινε δ' εύλογος έν τή 
πολιτική ή εφαρμογή τής ρήσεως " ό τρώσας 
και ιάσεται ". 

Ή Βελγική ’Ανεξαρτησία δέν εφαντά-
ζετο τοσουτον οριστικήν τήν ήτταν του κ. 
Τρικούπη, " πολιτικού ανδρός, όστις έπό-
ρισε τή Ελλάδι πολλά ετη σχετικής ευη-
μερίας και κατώρθωσε ν' ασφαλίση αυτή 
τάς συμπαθείας τών Δυνάμεων, όστις όμως 
δέν υπήρξε λίαν ευτυχής εις τάς περί τοΰ 
συμβιβασμου διαπραγματεύσεις ". Περί του 
κ. Δηλιγιάννη εικάζει, ότι ή πλειονοψη-
φία του θ' άποσυντεθή ταχέως και ότι, 
" αναδειχθείς σπανίως ευδόκιμος έν τή εξου-
σία, δέν θά δυνηθή νά διατηρηθή έπι πο-
λύ, έν μέσω τών οικονομικών δυσχερειών, 
άς διανύει ή Ελλάς ". 

Ό κ. Μπάουτσερ, έπιστέλλων έκ Σο-
φίας είς τόν Χρόνον περί του πορίσματος 
τών εκλογών, ελπίζει οτι ό κ. Δηλιγιάννης 
έν τω οίκονομικω ζητήματι δέν θά συμ-
μορφωθή πρός τήν γλώσσαν τών οργάνων 
του κόμματός του, " άτινα πέρυσιν αυστη-
ρώς κατέκρινον τάς παραχωρήσεις του κ. 
Τρικούπη πρός τους άντιπροσώπους τών 
κομιτάτων καί κατήγγελλον τόν πολιτικόν 
έκείνον άνδρα ώς λίαν έλευθέριον πρός τούς 
δανειστάς ". 

Ό γαλλικός Χρόνος επιχαίρει διά τήν 
ήτταν του κ. Τρικούπη. Ούχ' ήττον ένθυ-
μείται, ότι κατά τό 1892 ό Βασιλεύς 
ήναγκάσθη νά χωρισθή του κ. Δηλιγιάννη, 
ένεκα τής οίκονομικής πολιτικής του, εφι-
στά δέ τήν προσοχήν του εις τήν έκπλή-
ρωσιν τών πρός τούς δανειστάς υποσχέσεών 
του, τάς οποίας έδωκε πρό τών έκλογών. 

Οί Times εις τό πρό τών έκλογών άρ-
θρων της, έγκρίνουν τό πρόγραμμα του κ. 
Θεοδώρου Δηλιγιάννη. 

Πριν διδαχθώσι τόν σεβασμόν (λέγει) πρός τάς 
αναληφθείσας υποχρεώσεις, οί Ελληνες ματαίως 
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θα ζητήσωσι τήν συνδρρμήν των ξένων κεφα-
λαίων και οφείλουν να εγκαταλείψουν τήν ελπί-
δα, ότι αί Μεγάλαι Δυνάμεις θα παραχωρήσωσιν 
εις αυτούς νέας έδαφίκας εκτάσεις και πολιτικήν 
ΰπόληψιν. 

Οί Times κατά τήν εϋφυα φρασιν του 
γαλλικου ’Ηλίου, άποδεικνύουν ούτως εις 
τήν Έλλάδα, ότι ή εις τήν Κύπρον άγου 
σα διέρχεται έξωθεν του Χρηματιστηρίου 
του Λονδίνου. 

Ή "Ρώμη" της Ρώμης διηγουμένη τά 
κατά τά τελευταια ετη καί τας γενομένας 
προτάσεις πρός άναθεώρησιν του Συντάγ-
ματος επαινει τόν Βασιλέα έκλέξαντα τήν 
διά της διαλύσεως της Βουλής οδόν και 
τήν διεξαγωγήν των εκλογών υπό αμερο-
λήπτου υπουργείου. 

Τό "Βημα" της Ρώμης λέγει ότι ό κ. 
Δηλιγιάννης έκτύπησε τόν κ. Τρικούπην, 
όπως αλλοτε ό κ. Τρικούπης τόν κ. Δηλι-
γιάννην. Είνε ή συνήθης διαδοχή τών επιρ-
ροών hodie mihi cras tibi (σήμερα 'γώ 
καί αύριον σύ). Ο κ. Δηλιγιάννης έκαμε 
άρκετάς δηλώσεις οτι εννοεί νά θεραπεύση 
τά κακώς κείμενα. 'Αλλά τό προηγούμε-
νον αυτου είνε κακόν' άς έλπίσωμεν οτι εις 
τό μέλλον θά έργασθή αλλως, διότι ή Ελ-
λάς ήτις προώρισται να διαδραματίση σπου-
δαιον έν τή Ανατολή πρόσωπον δέον να 
έξέλθη έκ της αμφιβόλου καταστάσεως εις 
ήν εύρίσκεται. 
Η " Πατρίς " του Βουκουρεστίου λέγει: 

Ο ελληνικός λαός εκλήθη υπο του ήγεμόνος 
του να κρίνη μεταξύ αποτυχόντος και έκδιω-
χθέντος Τρικούπη και εξιλεωμένου Δηλιγιάννη. 
Μέσος ορος δεν ύπήρχεν. 'Ο ελληνικός λαός ό 
ευπείθής και μέχρις άγαθότητος ευλαβής 'έπρα 
ξεν ο,τι κατά τήν 3ην Μαίου του 1892. Έδω-
κε τότε τήν ψήφον του καταπληκτικώς εις τόν κ. 
Ί'ρικούπην διότι τον ύπέδείξεν ό Βασιλεύς, έψή-
φισε και τώρα καταπληκτικώς υπερ του κ. Δη-
λιγιάννη, διότι ούτως ετέθη το ζήτημα μετά 
τα γεγονότα τής 10 'Ιανουαρίου έ. έ. έν τω 
πεδίω του Άρεως. 

'Ο "Νεολόγος" Κων]πόλεως δημοσιεύει 
έν τή έξ Αθηνών άνταποκρίσει του τά έξής: 

Ως έχουσι σήμερον τα πράγματα, πάντες 
παρα του κ. Δηλιγιάννη άπαιτουσι πορείαν πε 
ριεσκεμμένην. Είνε καιρός να επιδείξη νυν ολα 
τα πλεονεκτήματα του σοβαρου κυβερνήτου και 
να. δικαίωση τήν πεποίθησίν των Ελλήνων 
εκλογέων, οιτινες περιέβαλον αυτόν δια πλειο-
νοψηφίας αξίας λόγου Ενεργών ώς κυβερνήτης 
σοβαρός, ένωρίς θα έπισύρη και αυτών τών αν-
τιπάλων του τας συμπαθείας. 

Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ 
Ή France Militaire έδημοσίευσεν άρθρον 

μεγάλης σημασίας έν τω όποίω βέβαιοι οτι τό 
απροσδόκητον ταξείδιον του βασιλέως του Βελ-
γίου εις Γερμανίαν, 'Ιταλίαν και Ελλάδα προ-
ήλθεν έκ τής χειρίστης τροπής ήν έλαβεν ή υγεία 
αυτου. Ο Βασιλεύς Λεοπόλδος λέγεται ότι προσε-
βλήθη υπό έλαφρας αποπληξίας. 'Επι τή ευ-
καιρία ταύτη, ή άνω έφημερίς, εύχεται μακρόν 
βίον εις τον βασιλέα του Βελγίου, λέγουσα οτι, 
ό θάνατος αύτου δύναται να. ταράξη τήν ευρω-
παϊκήν ειρήνην, τήν οποίαν τοσαυτα συμβάντα 
δεν ηδυνήθησαν μέχρις ώρας να έπισκιάσωσι. 
Ή έπανάστασις θα έξερρήγνυτο εις τό Βέλγιον, 
ή Γερμανία θα επενέβαινε και ή Γαλλία τότε θα 
ήτο ηναγκασμένη να έξέλθη τής ούδετερότητος. 

Έν γένει ή France Militaire δεν προβλέ-
πει εις τό ταξείδιον τουτο σχέδια νέων γάμων, 
αλλά προοίμιον καταστροφών έπι του θρόνου τών 
Βρυξελλών και άπάσης της Ευρώπης, καίτοι δεν 
ύπάρχουσι δεδομένα έπί τών οποίων να στή-
ρίζη τας υποθέσεις της ταύτας. 

Το ταξείδιον τοΰ Προέδρου τής Γαλλικής Δη-
μοκρατίας έγένετο αιτία όπως έν Χάβρη δοθή 
ευκαιρία διεθνών φιλοφρονήσεων μεταξύ Γαλ-
λίας και Αγγλίας, αιτινες διήγειρον τό ενδια-
φέρον, ένεκα τών τόσων ζητημάτων άτινα ήγέρ-
θησαν μεταξύ Παρισίων και Λονδίνου. Εν 
'Αγγλικόν καταδρομικόν διέπλευσε τό στενόν 
τής Μάγχης όπως χαιρετίση τον Φήλικα Φώρ, 
όστις συγκινηθείς έκ της ενδείξεως ταύτης εξέ-
φρασε τήν έπιθυμίαν να άνταποδώση τήν έπί-
σκεψιν τής Αγγλίας έπί τοΰ Άγγλίκου κατα-
δρομικου "Αυστραλίας" . Βεβαίως δια τών μέ-
σων τούτων δεν θα λυθή ούτε τό Αιγυπτιακόν 
ζήτημα, ούτε τό του Νείλου, πλήν είναι πάν-
τοτε κατάδηλα σημεία τών ειρηνικών διαθέ-
σεων αιτινες κυριαρχουσι καί έν τω μέσω τών 
μετά τόσης σοβαρότητος και ζωηρότητος διεξα-
γομένων συζητήσεων. 

Ό Αρχιστράτηγος Μαρτινέζ Κάμπος κατά 
τας τελευταίας ειδήσεις ευρίσκει τήν κατάστα-
σιν τής Κούβας λίαν κρίσιμον. Κατ' αυτόν οι 
έπαναστάται ανέρχονται εις οκτώ περίπου χι-
λιάδας, ώπλισμένοι δι' όπλων τελευταίου συ-
στήματος, προερχομένων αναμφιβόλως παρά τών 
Ηνωμένων Πολιτειών. Η ειδησις ότι ό στρα-
τηγός ούτος έπληγώθη διαψεύδεται, άπ'εναν-
τίας δε τηλεγραΦειται οτι αυτός ό ιδίος προσω-
πικώς διευθύνει τας επιθέσεις του κατά ξηράν 
και κατά θάλασσαν στρατού. 

Ό μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας πόλεμος κιν-
δυνεύει να παρασύρη όπισθεν αύτου και τήν 
Εύρωπαϊκήν ειρήνην και ήσυχίαν. Κατά τας 
τελευταίας ειδήσεις όσημέραι καί περιπλοκωτέρα 
καθίσταται ή θέσις τής Ευρώπης. Διαδίδεται 
οτι αφ' ενός συνεμάχησαν ή Ρωσσία Γαλλία 
και Γερμανία όπως περιστείλωσι τας απαιτήσεις 

ται ώς όρνις έκκολάπτουσα ωόν. έπι του όποίου 
είνε γεγραμμένον " εις τό Κιέλ ! " και φορούσα 
πηλίκιον μέ τήν έπιγραφήν " εις τό Βερολινον " 
κάτωθι δε τα εξής. " Ή Γαλλική ορνις ήτις 
κατά τινα έποχήν έξεκόλαπτε τήν έκδίκησιν, 
νυν εκκολάπτει τι πολύ διασκεδαστικώτεοον". 

Η ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΡΩΜΗι 

(Τακτικοϋ ημών άνταποκριτοΰ). 

Τα τηλεγραφήματα ανήγγειλαν ύπουρ-
γικήν κρίσιν έν Οϋγγαρία. Κατ' αύτα, ό 
πρόεδρος τοϋ ϋπουργικοϋ συμβουλίου Βάμ-
φυ έψεξε τόν Νούντσιον τοϋ Πάπα ώς 
έπεμβαίνοντα εις τα έσωτερικά του κρά-
τους ζητήματα. 'Ο κόμης Καλνόκυ αναι-
ρέσας τα ύπ αύτου λεχθέντα έγένετο πα-
ραίτιος τής παραιτήσεως τοϋ Βάμφυ, ήν 
έπηκολούθησεν ή παραίτησις και αϋτοϋ τοΰ 
Καλνόκυ. 'Ο Αύτοκρατωρ ανέλαβε τήν 
έξομάλυνσιν του ζητήματος τούτου. Πλήν 
παρατηρουμεν ότι ή κατα τοϋ Νουντσίου 
του Πάπα παρατήρησις του Βάμφυ είναι 
όλως αδικος. Διότι πώς είναι δυνατόν ό 
Νούντσιος να μένη απαθής προ έσωτερι-
κών ζητημάτων ατινα θίγουσιν αυτήν τήν 
θρησκείαν ; H θέσις αυτού κατά τήν περί-
στασιν ταύτην ήτο ολως εξαιρετική διαφέ-
ρουσα των αλλων πρέσβεων τών ξένων 

τής Ιαπωνίας, αφ’ έτερου οτι η Αγγλία συνε-μάχησε μετά της Ιαπωνίας όπως έπιτύχη τήν 
έκπλήρωσιν όλων τών όρων τής ειρήνης δια-
βλέπουσα έν τή Ιαπωνία ισχυρότατον σύμμα-
χον έν τή Απωτάτη Ανατολή κατά τής Ρωσ-
σικής πλεονεξίας. 

Ηδη αγγέλλεται οτι περί τας 15 χιλιάδας 
Ρωσσικου στρατού απεστάλησαν εις τα Σινικά 
μεθόρια και πλοία εισιν έτοιμα πρός μεταφοράν 
πολεμικού υλικού έν η περιπτώσει ή ρηξις ήθε-
λεν εισθαι αΦευκτος έν τή άκρα Ανατολή. 

Μερίς τις του Γαλλικού τύπου δίετέθη δυσμε-
νώς όσον άφορα τήν άντιπροσωπείαν τής Γαλ-
λίας κατα τας έορτάς του Κίελ. Πρός άπόδειξιν 
της χλεύης ής άντίκείμενον γίνεται ή Γαλλία 
παρά τίνων Γερμανικών φύλλων, ή Autorite 
δημοσιεύει γελοιογραφικήν τινα δημοσίευσιν της 
Lustige Blatter, καθ' ήν ή Γαλλία παρίστα-

Δυνάμεων. 'Ελπίσωμεν ότι ή μεταξύ του 
Βάμφυ καί Καλνόχυ ερις ταχέως θέλει 
τραπή, επί τήν εύθειαν οδόν έπ αγαθώ τής 
θρησκείας του Αυστροουγγρικου Βασιλείου. 

Καθ’ ας έχομεν πληροφορίας δυνάμει 
νέου διαγγέλματος τοΰ Τσάρου, εις τό 
έξής οί καθολικοί Έπίσκοποι τής Ρωσσίας 
δέν θα ώσιν υποχρεωμένοι ινα του λοιπου 
ζητώσι τήν άδειαν τής Ρωσσικής Κυβερ-
νήσεως οπως παρευρεθώσιν εις Ρώμην. 
Έαν ή ειδησις αύτη εχηται αληθείασ θέ-
λει είναι νέον τεκμήριον τών φίλειρηνικών 
διαθέσεων του νέου Αύτοκράτορος καί εν-
δειξις εύνοίας προς τήν 'Αγίαν "Εδραν. 

Eύτυχεις λογιζόμεθα έπαναλαμβάνοντες 
οτι ή τελευταίως πρός τόν 'Αγγλικόν λαόν 
απευθυνθεϊσα έγκύκλιος του Πάπα έτυχε 
τής θερμοτέρας υποδοχής ού μόνον παρά 
τών Άγγλων καθολικών αλλά καί υπ' αυ-
τών τών Διαμαρτυρομένων. 

Ή πρώτη έφημερίς ήτις έγραψε περί 
τούτου ήσαν οι Λονδίνειοι Καιροί, τό αρ-
θρον τών όποιων κατά τήν στιγμήν ταύτην 
κάμνει τόν γυρον όλων τών ευρωπαϊκών 
εφημερίδων. Πασαι εν γένει αι 'Αγγλικαί 
εφημερίδες εύφημον ποιοΰνται μνείαν του 
έγγράφου τούτου λέγουσαι ότι "έγράφη 
μετά σπανίας δεξιότητος, ύψους ιδεών και 
πληθύος ίστορικών γεγονότων" καί ότι 
"Λέων ό ΙΓ' άπέδειξεν ότι είναι Ποντίφηξ 
σοφός καί συνετός, του όποίου τό πρός τήν 
Άγγλίαν ένδιαφέρον δέν χρονολογείται από 
τής χθές, άειποτε παρασχόντος άποδείξεις 

, άπείρους, αξιοσημείωτους και σοβαράς τής 
πρός τόν 'Αγγλικόν λαόν στοργής Αύτου". 
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Τά αποτελέσματα τής Εγκυκλίου ταύ-

της ήρξαντο ήδη καθιστάμενα αισθητά 
διά τής λογικής τής διακρινούσης τους 
’Αγγλους περί τήν συζήτησιν και τής πα-
παδοχής μετά τήν άπόδείξιν του όρθου. 

Μεταξύ τών υψηλών επισκεπτών τής 
Αιωνίας Πόλεως όφείλομεν ίδίαιτέραν νά 
ποιήσωμεν μνείαν του Αρχιεπισκόπου d´´ 
Haulst βουλευτου και διευθυντου του γαλ-
λικού καθολικου εκπαιδευτηρίου έν Παρι-
σίοις. Ό σεπτός ιεράρχης όστις ιδιαιτέρως 
υπό του Λέοντος ΙΓ' εκτιμάται, θέλει δώ-
σει λεπτομερείς ειδήσεις περί τής νΰν έν 
Γαλλία καταστάσεως τών πνευμάτων. 

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Έν τή διεξαχθείση εκλογική πάλη της 
16 Απριλίου ό κ. Δηλιγιάννης εξήλθε νι-
κητής διά καταπληκτικής πλειοψηφίας. 
Τήν νίκην ταύτην έν μέρει προεβλέπομεν 
ένεκα τής πανδήμου εκδηλώσεως τών αι-
σθημάτων τοΰ λαου, όστις συνεπεία ιδίως 
τής κατά τά τελευταία ταυτα ετη πολι-
τικής του κ. Τρικούπη, ήτις, όσον σοφή 
και άν ήτο, έκούρασε, φαίνεται, αυτόν και 
όλίγας τώ παρέσχεν ελπίδας μέλλοντος αί-
σιωτέρου, σύσσωμος εστράφη πρός τόν τότε 
γηραιόν άρχηγόν τής αντιπολιτεύσεως. 

Ειπομεν όμως ότι τήν νίκην ταύτην έν 
μέρει μεν προεβλέπομεν διότι δέν ήδυνά-
μεθα, ήμεις ιδίως οί έν άγνοία τών πολιτι-
κών μυστηρίων διατελούντες, νά γνωρίζω-
μεν ότι κατόπιν τής ένεστώσης καταστά-
σεως εις ήν περιήλθε τό έθνος, και πάλιν 
έν μια φωνή ό λαός θά έκάλει τόν θ. Δη-
λιγιάννην όπως άναθέση αύτώ τήν σωτη-
ρίαν του πανταχόθεν ήδη και πλέον ή 
ποτε κινδυνεύουσαν. Και είναι μεν τοΰτο 
ήδεια παρηγοριά δι' αυτόν όστις έν τω 
άκραιφνει αύτου πατριωτισμω βλέπει πέριξ 
αύτου σπεύδοντα τόν 'Ελληνικόν λαόν και 
παρ' αύτου και μόνου έξαιτούμενον τήν 
θεραπείαν, ώς ό ασθενής εκείνος όστις πρός 
ένα μόνον ίατρόν έχων πεποίθησιν, αδια-
φορεί περί τών άλλων, και προς αυτόν 
σπεύδει ώσεί λέγων "σύ οφείλεις νά μέ 
σώσης". Άλλ' οποίαν εύθύνην, οποίαν 
μελέτην, όπόσας ενεργείας, όπόσας τέλος 
θυσίας οφείλει νά καταβάλλη ούτος όπως 
δεόντως άνταποκριθή εις τάς υποχρεώσεις 
ας μετ' ολίγον κέκληται νά άναλάβη ; 
Δέν άμφιβάλλομεν περί τής θελήσεως και 
ικανότητος του μετ' ού πολύ ήγέτου τής 
κυβερνήσεως, άλλ' όμως επιτρέπεται και 
εις ήμας νά έκφέρωμεν τήν ιδίαν ημών 
γνώμην, ώσεί έν τω κρύπτω έξητάζομεν 
τήν συνείδησιν ημών. Εάν ή πορεία ήν 
μέχρι τοΰδε έβάδισεν όσάκις έπί βραχύ ή 
έπι πολύ διηύθυνε τά πράγματα, δέν άν-
τεπεκρίθη ούτε εις τάς ελπίδας ούτε εις 
τάς άνάγκας ημών, ούτε εις αυτά τά έν 
τοις εκάστοτε πολιτικοις του προγράμμα-
σιν ύπισχνούμενα, σήμερον ότε και ή θέσις 

ημών έδεινώθη και αί άνάγκαι ηύξησαν, 
έάν άκολουθήση τάς αύτάς άς και πρότε-
ρον αρχάς, θά έπίτύχη άρα γε ; θά έπι-
φέρη τήν τοσουτον τών δεινών ημών πο-
θουμένην θεραπείαν ; θ' άνταποκριθή εις 
τήν παρά του 'Ελληνικου λαου έκδηλω-
θεισαν αυτώ πεποίθησιν ; Η πρωθυπουρ-
γία αύτη διά τόν κ. Δηλιγιάννην απο-
βαίνει σοβαρωτέρα η ποτέ. 

Παρά πάντων ομολογείται ότι ουχί φα-
τρία, ουχί κυβερνητικά ηθικά και υλικά 
μέσα, ουχί τά ανάκτορα, άλλ' αυτός ό 
λαός έφερεν αυτόν έν ή θέσει σήμερον 
ύποδείκνυται. Ό λαός ούτος, ό άπό τί-
νος άρξάμενος νά χειραφετήται άπό τών 
προσωπικών κομμάτων άγρυπνον θέλει τηρή 
τήν προσοχήν υπέρ τής πορείας εκείνου 
εις ον άνέθετο τάς ελπίδας τής σωτηοιας 
τής κλυδονιζομένης πατρίδος του. 

Αί νέαι ημών άσθένειαι και νέα άπαι-
τοΰσι φάρμακα, τοσούτω μάλλον καθ' όσον 
τά παλαιά πλειστάκις ήδη απεδείχθησαν 
ώς ουδέν όφελουντα. 'Αλλά δέν διστάζο-
μεν νά πιστεύσωμεν ότι ό κ. Δηλιγιάννης 
βλέπων τό άπροχώρητον τών δυσχερειών 
εις ας περιήλθομεν, και πεποιθώς ότι τά 
μέσα οίς άλλοτε έχρατο πρός ουδέν απέ-
βησαν, και ότι ιδίως αύτη θά είναι ή τελευ-
ταία απόπειρα πρός έπανόρθωσιν τών κα-
κώς κειμένων, πρός άποσόβησιν του κινδύ-
νου ον διατρέχομεν ενώπιον τοΰ πεπολι-
τισμένου κόσμου, έσμέν βέβαιοι ότι δι' 
υπεράνθρωπου προσπάθειας και ανώτερος 
έαυτοΰ φαινόμενος έν τή πολιτική αύτου ίκα-
νότητι και έν τώ άγνώ αύτοΰ πατριωτισμω, 
θά έφεύρη πρόγραμμα τοιούτο, δι' ού και 
τήν πατρίδα θά σώση και τήν πρός τούς 
ψηφίσαντας αυτόν εύθύνην θά εκπληρώση 
και ευεργέτης του έθνους παρά τοις μετα-
γενεστέροις δικαίως θά κληθή. 

"Ιδωμεν άν αί ελπίδες ημών έπαληθεύ-
σωσιν. Ευτυχώς ήμέραι μόνον θά παρέλ-
θωσι και μετ' αύτάς ό λαός θά άκούση,ώς 
μετά δικαίων παλμών προσδοκά, τήν έλευ-
θερίαν και σωτηρίαν του ή τήν έν τοις αύ-
τοις και διά τών αυτών ήθικήν έγκατά-
λειψιν και έξόντωσιν αύτου. 

Χρ. 

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Καθ' ά διαδίδεται διωρίσθη εις τήν πρό 
μηνών χηρεύουσαν θέσιν τής Καθολικής 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών ό αίδ. Πατήρ 
De Angelis έκ του Τάγματος τών Μο-
ναζόντων του Άγιου Φραγκίσκου (PP. 
Conventuali) και ήδη γενικός γραμμα-
τεύς του αυτου Τάγματος έν Ρώμη. 

Έπιφυλασσόμενοι άμα ώς τουτο ορι-
στικώς ήθελε γνωσθή νά γράψωμεν έκτε-
νέστερον, άρκούμεθα σήμερον αναφέροντες 
μόνον τήν φήμην του διορισμού τοιούτου 
ανδρός, όστις πεποίθαμεν ότι διά τής ικα-
νότητος του, ήν άλλως άπέδειξεν έπί 18 

έτη διευθύνων την 'Εφημερίαν του Άγίου 
Αντωνίου έν Κωνσταντινουπόλει, και ώς 
ειδήμων τής γλώσσης ημών, θ' άνταποκρι-
θή εις την ύψηλήν και σπουδαίαν θέσιν ήν 
οφείλει νά κατέχη ή Καθολική Αρχιεπι-
σκοπή Αθηνών. 

*+* 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Αί πρός ένωσιν άπόπειραι του λαού τής 
Κύπρου, όστις μέ όλον τόν πόθον, μέ όλην 
τήν φλέγουσαν έπιθυμίαν, τήν διαδηλου-
σαν τό έν αυτώ υπάρχον πυρ υπέρ τής 
μητρός Ελλάδος, τής ιδανικής εκείνης 
Ελλάδος, τής όποιας τό όνομα ενθουσιω-
δώς αντηχεί εις τάς άκοάς του, έξήγειραν 
και ύπεδαύλισαν τήν έθνικήν ιδέαν, τήν 
ιδέαν υπέρ τής έπικρατήσεως τών ευγενών 
πόθων τών Κυπρίων. 

Πρώτοι άνεπέτασαν τήν σημαίαν υπέρ 
τής κυπριακής ανεξαρτησίας και πρώτοι 
παρέσχον εαυτούς διερμηνείς τής κοινής 
γνώμης οι φοιτηται του Πανεπιστημίου. 

Προχθές λοιπόν αθρόοι συνήλθον εις τήν 
αιθουσαν τής Φιλολογικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου και έν μέσω ενθουσιωδών ζη-
τωκραυγών και εκκωφαντικών δύναται τις 
νά είπη επευφημιών υπέρ τής μετά τής 
Ελλάδος ενώσεως τής Κύπρου, απεφάσι-
σαν τά εξής : 

Α') Νά σταλή διά του αρχιεπισκόπου 
Κύπρου πρός τόν κυπριακόν λαόν ενθαρ-
ρυντική έκκλησις διά τόν ευγενή αγώνα, 
τόν όποιον ανέλαβε και συγχρόνως νά τόν 
συγχαρώσι διά τά ευγενή αισθήματά του. 

Β) Νά παρακληθή ή Βουλή τών Κοι-
νοτήτων νά λάβη ύπ' όψιν τά παράπονα 
τών Κυπρίων, και 

Γ') Νά σταλή επιστολή πρός τόν Μέ-
γαν Γέροντα, τον Γλάδστωνα, όπως ούτος 
μεσιτεύση υπέρ τής εκπληρώσεως τών πό-
θων τών Κυπρίων. 

Αί άποφάσεις αύται τών φοιτητών γε-
νόμεναι μετά εμβριθή σκέψιν, τιμώσι τήν 
φοιτητικήν νεολαίαν, ήτις κατά την περί-
στασιν ταύτην έθεώρησε καλόν νά σπεύση, 
πλήν "νά σπεύση βραδέως" ώς έκ της 
κρισιμότητας τών πραγμάτων και του 
προώρου αυτών, έπιφυλαττομένη όπως έν 
καιρώ τω δεόντι "σπεύση και ταχέως". 

Τό μέλλον ύπουργειον, καθ' όσον του-
λάχιστον άφορα τά πρόσωπα τά όποια θά 
άποτελέσωσιν αυτό, φαίνεται ότι είναι ηδη 
κατηρτισμένον. 

Κατά πασαν πιθανότητα θά συνίσταται 
έκ τών κ. κ. Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, 
Ν. Λεβίδη, Ν. Σμόλεντς, Δ. Πετρίδη, 
Φιλ. Βάρβογλη, Άλ. Ζαίμη. 

Μετά τούς υποψηφίους υπουργούς, εχο-
μεν τούς υποψηφίους δημάρχους. Μέχρι τής 
στιγμής ταύτης οί μνηστήρες ανέρχονται 
εις έπτά, ήτοι Λάμπρος Καλλιφρονας, Κ. 
Σταυρόπουλος, Παναγής Κυριάκος, Τιμο-
λέων Φιλήμων, Δ. Σηλυβριώτης, Δ. Μ. 
Καλλιφρονας και Ίω. Σωμμαρίπας. Βε-
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βαιουται δ' ότι ό κ. Δηλιγιάννης θά υπο-
βάλη εις τήν Βουλήν νομοσχέδιον δι' ού 
ή εκλογή τών δημοτικών συμβούλων θά 
γίνη οκτώ ήμέρας μετά την έκλογήν τών 
δημάρχων. 

Αί έργασίαι προς ανακαίνισιν του αρ-
χαίου Σταδίου, κατά τά σχέδια του κ. 
Μεταξά, θά άρχίσωσι μετά 12-15 ημέ-
ρας, αναμενομένου του Διαδόχου όπως 
ληφθή όριστική άπόφασις. Έπί του πα-
ρόντος ήρξαντο αί προπαρασκευαστικαί έρ-
γασίαι τής μετακομίσεως μαρμάρων ατινα 
πληρουσιν ήδη τόν εύρυν του Σταδίου χώ-
ρον προδίδοντα ζωήν και κίνησιν εις τό έπί 
τοσαϋτα έτη άναπαυθέν ένδοξον έδαφος. 

Καθ' α γράφουσιν ήμιν έκ Χίου, έλαβε 
χώραν τό εξής. Καθ' ήν στιγμήν οί ’Ελ-
ληνες κατά τήν περιφοράν τής Αναστά-
σεως, ής έχοροστάτει ο "Ελλην Μητροπο-
λίτης, διήρχοντο προ τής Δυτικής Μητρο-
πόλεως, ό καθολικός 'Αρχιεπίσκοπος Νικο-
λόζης διέταξε νά σημάνωσι τους κώδωνας 
και άνοίξωσι τάς θύρας τής Εκκλησίας. 
Συγκεκινημένος έκ τής πράξεως ταύτης ό 
Μητροπολίτης έστη καί έν μέσω πυκνο-
τάτου καί ευσεβούς πλήθους απηύθυνε 
βραχειαν τινά δέησιν υπέρ τής ενώσεως 
τών Εκκλησιών, επικαλεσθείς τήν ευλο-
γίαν του Ύψιστου έπί τε του Άρχηγου τής 
Καθολικής θρησκείας και έπί του 'Αρχιε 
πισκόπου Χίου. 

Ή σύγχρονος αΰτη εκατέρωθεν έκδή-
λωσις συμπαθείας, ζωηράν ένεποίησεν αί-
σθησιν έπί τών πιστών αμφοτέρων τών 
θρησκευμάτων, οίτινες έζητωκραύγασαν 

υπέρ τών πνευματικών αυτών ποιμένων. 
Τήν παρελθουσαν Κυριακήν έν τω έν-

ταυθα ναώ του Αγ. Διονυσίου έτελέσθη-
σαν οι γάμοι του άριστου παρ' ήμιν νέου 
κ. Α. Πάτση μετά τής εύ ήγμένης δεσποι-
νίδος Μ. Σέεμαν. Παράνυμφοι ήσαν οί κ.κ. 
Κάρ. Φιξ καί Π. Μόσνερ μετά τών αξιο-
τίμων αυτών κυριών. Τοις νυμφευθεισιν 
εύχόμεθα τόν βίον άνέσπερον. 

'Αφίκετο εις τήν ήμετέραν πόλιν ό 
Εφημέριος τής έν Βόλω Καθολικής Έκ-

κλησίας Αίδέσιμος Δον Ίωαν. Δαλέζιος. 

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
(Συνέχεια. ’Ιδε προηγούμενον αριθμόν). 

Μετα τήν περίφημον έκείνην δημοσίευσιν 
έπαυσε πλέον του να είναι δια τινας μόνον φί-
λους ό συγγραφεύς των Μεγάλων Μαθημάτων 
ήδη είχε καταστή γνωστός έξ ονόματος εις όλους 
τους κύκλους τών γραμμάτων. 

Άπό καιροϋ εις καιρόν, ανεγίνωσκέ τις εις 
τας εφημερίδας : 

"Ό Έκδότης Φ εθεάθη χθες εξερ-
χόμενος τής οικίας του κυρίου Χ Ή έκ-
τύπωσις τών Μεγάλων Μαθημάτων καθόλου 
άπίθανον να σχετίζηται μέ τήν έπίσκεψιν ταύ-
την . . . . Η 

'Η ώς έξης 
" 'Ο οίκος Blackson and Son τής Νέας Υόρκης προέτεινεν εις τον κύριον Χ. . . . τους 

λαμπροτέρους όρους όπως έπιτύχη τό δικαίωμα 
τής μεταφράσεως τών Μεγάλων Μαθημάτων. 
Ή Αμερικανική έκδοσις θα δημ.οσιευθή συγ-
χρόνως μετα τής Γαλλικής " 

Και αλλαχου 

« Ό συγγραφεύς τών Μεγάλων Μαθημάτων 
μικρου δειν να έπιπτε θύμα τυχαίου τινός συμ-
βάντος. Ή άμαξα αύτου προσκρούσασα έπι τοΰ 
τροχιοδρόμου ανετράπη. Πάντες οί τών γραμ-
μάτων φίλοι ενεγράφησαν εις τό βίβλίον τών 
επισκέψεων ευτυχείς ότι παρειχον ούτω δειγμα 
τών απείρων πρός αυτόν συμπαθειών των, ευ-
χόμενοι ίνα μή βραδύνη ένεκα του συμβάντος 
τούτου ή έκδοσις τών Μεγάλων Μαθημάτων..." 

’Εν ω οι μεν εθεώρουν την δημοσίευσιν των 
Μεγάλων Μαθημάτων ώς άπαρχήν φιλολογικής 
καταπτώσεως, οί δε έχαιρέτιζον αυτήν ώς αύ-
γήν νέας γραμματικής παλιγγενεσίας. Έπί του αντικειμένου επι του οποίου το έργον τουτο θα 
περιεστρέφετο διεδίδοντο, ώς έκαστος ευκόλως 
εννοεί, αί άντίφατικώτεραι τών φημών. Τό 
παράδοξον είναι ότι εις ούδενός τόν έγκέφαλον 
έπήλθεν ή ιδέα να έρωτήση, εάν πράγματι τό 
σύγγραμμα τουτο ύπηρχεν. 

Έν τούτοις ή φήμη του συγγραφέως τών 
Μεγάλων Μαθημάτων ηύξανεν άπό στιγμής εις 
στιγμήν. Πολλοί φιλολογικοί σύλλογοι ένόμισαν 
καθήκον αυτών όπως τόν έγγράψωσιν έπίτιμον 
μέλος. Και αυτή ή κυβέρνησις έστενοχωρείτο 
διότι ουδέν είχε πράξη μέχρι τής στιγμής εκεί 
νης υπέρ άνθρώπου ούτινος τό όνομα έφέρετο 
άνα τά στόματα πάντων και όστις έμελλε νά 
άνυψώση τό γόητρον τής εθνικής φιλολογίας. 
Διώρισεν αυτόν έφορον τής Εθνικής Βιβλιοθή-
κης δηλουσα ότι δια τής θέσεως ταύτης έσκόπει 
όπως διευκολύνη αυτόν ινα φέρη εις πέρας τό 
μέγα έργον οπερ ειχεν άναλάβη. 

Δέκα και πέντε παρήλθον έτη αφ' ής ημέ-
ρας τό πρώτον έκυμάτισεν έπί τών τειχών ή 
περίφημος εκείνη αγγελία τών Μεγάλων Μα-
θημάτων. Τις δέν θα άνελογίζετο μετα σεβα-
σμού εκείνον περί του οποίου ηδύνατό τις να 
ειπη : 

— Είναι ό συγγραφεύς τών Μεγάλων Μαθη-
μάτων. Εργάζεται έπί δεκαπέντε ήδη έτη ! 

Σύν τώ χρόνω τό αίσθημα του σεβασμού 
απέβαινε καί βαθύτερον. 'Ο θαυμασμός ηύξα-
νεν αναλόγως όπου ήκουέ τις. 

ΕΠΙΦΥΛΛ1Σ ΤΗΣ "ΑΡΜΟΝΙΑΣ. 

SILVIO PELICCO 

Α Ι Φ Υ Λ Α Κ Α Ι Μ Ο Υ 

ΚΕΦ. XI 

Δια του διαδρόμου όστις έξετείνετο κάτωθεν τοϋ παραθυρου μου, διήρ-
χοντο από πρωίας μέχρις εσπέρας πλήθος δεσμωτών οδηγούμενοι εις τήν 
ανάκρισιν ύπό τίνος τών φυλάκων. Ώς έπί τό πλειστον ησαν άνθρωποι 
τής κατωτάτης κοίνωνικής βαθμίδος Μεταξύ αυτών παρετήρησα έν τού-
τοις τινάς, οίτινες δέν μοί έφαίνοντο κακουργοι Το θλιβερόν τούτο θέαμα, 
κατά τάς πρώτας ημέρας έπηύξανε τήν θλίψιν μου, πλην μετ' όλίγον 
χρόνον συνείθισα καί συνέτεινε μάλλον πρός ελάττωσιν τής φρίκης τής 
ερημίας μου. 

Παραπλεύρως τής ειρκτής μου ητο τό νοσοκομείον τής φυλακής ώς 
επίσης και τα δωμάτια τών καθειργημένων γυναικών. Τοιχος λεπτότατος 
με άπεχώριζε ενός τών δωματίων αυτών. Συχνάκις τα ταλαίπωρα ταύτα 
πλάσματα μέ παρηνόχλουν δια τών ασμάτων των ενίοτε δέ καί διά τών 
ερίδων των. Προς τό εσπέρας ότε πας θόρυβος εξέλιπε τάς ήκουον συνδια 
λεγομένας όμου. Έάν ήθελον ν' αρχίσω συνομιλίαν μετ' αυτών μοί ητο 
ευκολον. Έν τούτοις άπέσχον. Τίνος ένεκεν; ’Ενεκεν φόβου; ένεκεν 
ύπερηφανείας; έκ συνέσεως; η εκ δισταγμού μή συμπαθήσω προς γυ-
ναικας κατεσπιλωμένας ; "Ισως δι' όλα ταϋτα όμου. Ή γυνή ιστάμένη 
έκει ένθα οφείλει είναι δι'έμέ πλάσμα εξοχον! Να βλέπω αυτήν, να 

τήν άκούω. να τή ομιλώ, πληρει την καρδίαν μου ευγενών αισθημάτων 
άλλά καταβεβλημένη, άξιόμεμπτος, μέ συγκινει. μέ θλίβει, μοί άπαγοη-
τεύει τήν καρδίαν. 

Και έν τούτοις (τά έν τούτοις είναι άναγκαια οπως περιγράψη τις τον 
άνθρωπον) μεταξύ τών γυναικείων έκείνων φωνών ύπήρχον και τίνες 
τρυφε αί, καί αί φωναι αύται ησαν δι' έμέ προσφιλείς. Μια μάλιστα εξ 
αυτών ητο θελκτικωτέρα τών λοιπών, τήν ηκουον σπανιώτερον, ουδέ-
ποτε δ' έκ τών χειλέων της έξήρχοντο λέξεις κοιναι. "Εψαλλε πολυ ολί-
γον, ώς έπι τό πλείστον δέ τούς έξης τόσον συγκινητικούς στίχους : 

Chi rende alta meschina 
La sua felicita ? (*) 

Πολλάκις έμελπε Λιτανείας. Αί λοιπαί τήν συνώδευον διά τών φωνών 
των. Άλλ' έγώ είχον τό δώρον να διακρίνω τήν φωνήν τής Μαγδαλη-
νής μεταξύ τών άλλων. Ναι ή δύστηνος αυτη έκαλείτο Μαγδαληνή! 
"Οτε αί σύντροφοί της τή εδιηγώντο τας ταλαιπωρίας των, τας θλίψεις 
των, τήν δυστυχίαν των των συνεπάθει δια τά δεινά των, άνεστέναζε 
καί έλεγε "θάρρος, φίλη μου, ό Θεός οΰδένα έγκαταλείπει! " 

Τις ήδύνατο να μέ έμποδίση οπως φαντάζωμαι αυτήν ώραιαν και 
δυστυχεστέραν ή ενοχον. γεννηθεισαν διά τήν άρετήν, ίκανήν όπως εις 
ταύτην έπιστ έψη έάν κατα τύχην είχεν απομακρυνθή αυτής ; Τις ήδύ-
νατο να μέ ψέξη εαν συνεκίνούμην άκούων αυτήν, έάν τήν ηκροώμην 
μετά σεβασμού, έάν παρεκάλουν δι' αυτήν μετ' ιδιαζούσης όλως θέρμης ; 

Ή άθωότης είναι αξιοσέβαστος, αλλά πόσον και ή μετάνοια είναι 
άξια ύπολήψεως ! Ούτω συλλογίζόμενος έκατοντάκις έπειράθην νά υψώσω 
τήν Φωνην καί νά κάμω έξομολόγησιν αδελφικής αγάπης πρός τήν Μαγ-
δαληνήν. Μίαν μάλιστα φοράν προέφερον τήν πρώτην συλλαβήν του 
ονόματος αυτής «Μα . . . ! " πράγμα παράδοξον, ή χαρδία μο< έπαλ/ε 
ώς δεκαπενταετους ερωτολήπτου, καί έν τούτοις ημην τριάκοντα καί 
ενός έτους, ήλικία καθ' ην ελλείπουσιν οί παιδικοί ούτοι παλμοί. 

Δέν ηδυδήθην νά τελειώσω. Έπανήρχισα "Μα . . . ! " "Μα . . . !" 
ματαίως εκοπίαζον. Τέλος όργισθείς άνέκραξα «Μα . . . . νία όπου 
μ' έπιασε ! . . . 
(*) Τις θα αποδώση εις την δύστηνον, την ευτυχίαν της ; 
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— Είναι ήδη εικοσιν έτη... 
— Είναι ήδη είκοσι πέντε... 
— Είναι τριάκοντα... 
Ή ράχίς του έκάμπτετο ως υπό τό βάρος 

δόξης δυσβαστάκτου. Φαλάκρα ήλιοφεγγής έπέ-
τρεπε να φαίνηται τό κρανίον εκείνο εντός του 
οποίου έζωογονήθησαν τοσαυται ίδέαι. Έαν 
κατά τύχην εισήρχετο εντός καφφενείου όπως 
λάβη καφφέ. ό υπηρέτης κύπτων όπισθεν αύτου 
έλεγεν εις τους παρακαθημένους «είναι ό συγ-
γραφεύς των Μεγάλων Μαθημάτων" είχε πλέον 
φθάση εις το άκρον άωτον τής επιτυχίας. 

Όλίγοι ήσαν οι διερχόμενοι την πρωτεύουσαν 
διακεκριμένοι ξένοι, οιτινες δεν έζήτουν όπως 
τύχωσιν ακροάσεως παρα τω συγγραφεί ήμων. 
Τίνες μάλιστα έξ αϋτων τω αφινον ώς ένθύμιον 
τής διαβάσεώς των τίτλον τινά τιμητικόν ή 
παράσημόν τι. οπερ ό ηρως μας έδέχετο εν 
συναισθήσει τής άξιας αύτου. 

Πολλούς ή έλπίς και μόνη ότι ισως ήθελεν 
άφίερώση εις αυτούς σελίδα τίνα του βιβλίου 
του έφερεν έκ μακρυνων μέρων προς έπίσκεψιν 
αύτου. "Εβλεπε τις καθ' έκάστην πλυμμη-
ρουντα τον οικόν του τα νεώτερα των βιβλίων, 
τας πολυτελεστέρας των εκδόσεων, τα καλλιτε-

χνικώτερα των αντικειμένων, τα σπανιώτερα των κοσμημάτων. 
Οικειος τις του υπουργου, επιθυμων όπως τό 

ονομά του μνημονευθή εις τας άθανάτους σε-
λίδας των Μεγάλων Μαθημάτων, είπεν ήμέραν 
τινα εις τον ανώτανον τούτον ύπάλληλον. 

— Δεν εννοώ διατί άνθρωπος όστις έχει ήδη 
λάβη είκοσι πέντε παράσημα ξένων έθνων, να 
στερήται του εθνικού Μεγαλοσταύρου. 

—Έχεις μέγα δίκαιον, άπήντησεν ό υπουρ-
γός, πλην το πραγμα ευκόλως δίορθώνεται. 

Και ό συγγραφεύς μας κατετάχθη μεταξύ 
των παρασημοφορημένων. 

Πλήρης τιμών και ύπό τό βάρος τοσούτων 
έτων, ουδέν πλέον δυνάμενος να αναμένη έκ 
των δοξων του κόσμου τούτου, ό ήρως μας καθ' 
έκάστην έπιέζετο όπως τέλος δώση τό έργον 
αυτού εις τήν δημοσιότητα. Άλλ' οσάκις ή 

ομιλία περιεστρέφετο έπι του αντικειμένου τού-
του απήντα : 

— Υπομονή ! υπομονή ! έχω ακόμη πολλά, 
να γράψω. Είχε πλέον ύποσχεθή ότι θα εξέδιδε 
τό έργον του κατά τό τέλος του προσεχούς χει 
μωνος, ότε κατά τα τέλη τού τρέχοντος έαρος 
απέθανεν αίφνηδίως. 

Ή κηδεία του έγένετο επισήμως. Αντιπρό-
σωποι όλων των Σωματείων των Γραμμάτων 
παρηκολούθησαν πλήρεις θλίψεως Έπί του 
τάφου του εις έκ των συντρόφων του, ώμίλησεν 

ώς έξής: 
Κύριοι, 

Έαν τό ανατεθέν μοι έργον είναι εις άκρον 
βαρύ tacha penipilis, έν τούτοις δύναμαι να 
είπω ότι είναι και γλυκύ, dulcis est* διότι τι 
ήδύτερον ή να έρανισθή τις άπό πτώματος θερ-
μου εισέτι, τό παράδείγμα ζωής καταναλωθεί-
σης έν μελέτη ; Δια τής εργασίας και μόνης κατώρθωσεν ο παρ’ ημων νυν θρηνούμενος να 
ύψωθή εις τήν ύψηλήν ταύτην περιωπήν, po-
sitio magnifica, ήν πάντες έγνωρίσατε. Τό 
έργον όπερ ύπαινίττομαι είναι ανάγκη, κύριοι, 
να σας το ειπω; Ουχί, διότι ό τίτλος αυτού 
ίπταται έπι τών χειλέων ύμων Τό γνωρίζετε, 
ώς έαν τό άνεγνώσατε, ut lectilata, ως λέγει 
ό 'Οράτιος. Τό έργον έκεινο,κύρίοί, Οπερ έ-
μελλε νά αποθεώση τόν συγγραφέα του δυστυ-
χώς ό χρόνος δεν επέτρεψε νά δημοσίευθή. 
Άλλ' εργασία ολοκλήρου ζωής δεν οφείλει νά 
άπολεσθή. non perdere licet. Τα χειρόγραφα 
οφείλουσι να συλλεχθώσι, καί άποδοθωσιν εις 
τήν δημοσιότητα ήτις έχει μέγα δικαίωμα, 
summum jus, να άπαιτή αυτά. Οι έκτελεσται 
των τελευταίων θελήσεων του, executores 
voluntatis suae, όφείλουσί νά καταβάλλωσι 
πασαν φροντίδα όπως μή άπολεσθωσίν αί α-
θάνατοι, ύπ' αυτού γραΦεισαι σελίδες. Ουτω 
τέλος ό ένδοξος συγγραφεύς θά καθέξη τήν 
έμπρέπουσαν αυτω θέσιν έν τω Πανθέω των 
Γραμμάτων in litterarum pantheonem".... 

Συμφώνως προς τήν εύχήν ταύτην οί εκτε-

λεσται τής διαθήκης του ήρεύνησαν πανταχόθεν 
όπως άνεύρωσι τό άτελείωτον χειρόγραφον του 
μεγάλου τούτου έργου, πλήν δεν ευρον ειμή 
λευκόν τινα χάρτην έπί τοϋ οποίου ήσαν γε-
γοαμμέναι αί τρεις αύται λέξεις "Τα Μεγάλα 
Μαθήματα" και ουδέν πλέον. 

Ε Ι Σ Τ Η Ν Φ Ι Λ Ι Α Ν 

Πές μου θεά μου που νά ζητήσω 
άγνήν καρδίαν κι' είλικρινη ; 

Ποσον θά τρέχω γιά ν' άπαντήσω 
μίαν φιλιαν παντοτεινή ; 

"Ερως αν πλάττη δύο καρδίας 
που έχουν μόνον μίαν πνοήν, 

Τυφλός ειν' ομως και δέν γνωρίζει 
πώς νά ταις δώση μακράν ζωήν. 

'Αστραπιαίως φεύγουσα ρέει 
ψευδής φιλία, αίσχροκερδής, 

’Οταν ό κρίκος που την συνδέει. 
ήτοι τό κέρδος άποσπαθη. 

'Ρέει ό βίος κι' εις χάος πίπτει 
τυφλός φιλίαν παντου ζητών 

Μέ καθε μέσον νά αποκτήση 
πλήν αυτη φεύγει πάντα θνητόν. 

"Οπου ευθύτης άνευ του δόλου 
μίαν καρδίαν δέν οδηγεί, 

Έκει τό αισθημα τηςφιλίας 
ψυχρά του τάφου κρατεί σιγή. 

Χρ. 

ΚΕΦ. ΧΠ 
Ούτω έτελείωσε και το συμβάν τούτο μετά τοϋ δυστυχούς έκείνου 

πλάσματος' ομολογώ ότι εις αυτήν οφείλω εβδομάδας τινάς διελθούσας 
έν μέσω των γλυκυτέρων εντυπώσεων. Πολλάκις ήμην μελαγχολικός, 
καί ή φωνή της μοί έδιδε νέας δυνάμείς' συχνάκις αναλογιζόμενος τήν 
ποταπότητα και αχαριστίαν τών ανθρώπων, ώργιζόμην εναντίον αυτών, 
έμίσουν το σύμπαν, όποτε ή φωνή τής Μαγδαληνής ηχούσα αιφνη-
δίως εις τα ώτα μου, έπανέφερεν έν έμοί αισθήματα συγγνώμης και 
έπιεικείας. 

— Είθε, ώ άγνωστος δί' έμέ αμαρτωλή, είθε, να μή έχης καταδικα-
σθή εις αυστηράν τιμωρίαν. Είθε, έν οιαδήποτε ποινή καί αν ϋπέκυψας, 
να συντελέση αύτη όπως επανερχομένη εις τήν όδον τής εύθύτητος, 
αποθάνης προσφιλής εις τάς άγκάλας του Κυρίου σου. Είθε ! νά κλαύ-
'σουν επί τώ θανάτω σου, και σεβασθώσι το πτώμα σου, πάντες οσοι σέ 
έγνώρισαν, ως έκλαυσα καί σέβομαι έσέ, έγώ όστις δέν σέ έγνώρισα. 
Είθε, να έμπνεύσης εις οσους ήθελον σέ ίδη, τήν ύπομονήν, τήν γαλή-
νην, το σέβας προς τόν Θεόν. ώς τό ένέπνευσας εις έκεινον όστις σέ 
ηγάπησε χωρίς κάν νά σέ ιδη ! Ή φαντασία μου ίσως έπλανήθη πλάτ-
τουσά σε ώραίαν, αλλ' ή ψυχή σου, είμαι βέβαιος ήτο ώραία ! Αί σύν-
τροφοί σου ώμίλουν χυδαίως, συ μετ'αίδους και εύγενείας' έκειναι έβλα-
σφήμουν σύ ηυλόγεις τόν Θεόν . . . 

Παραπλεύρως τής φυλακής μου ητο έτερον δωμάτιον κατοικούμενον 
ύπό πολλών ανθρώπων. Τους ήκουον επίσης ομιλουντας. Ο εις εξ αυτών 
υπερτερεί τους άλλους επιβαλλόμενος κατά τας διαλέξεις. Ουχί διότι 
εφαίνετο μάλλον ανεπτυγμένος, αλλά διότι ητο ευγλωττότεοος και αυθα-
δέστερος. Οι δυστυχείς ! Ουδείς έξ αυτών έν τω μέσω τής συμφοράς των 
εκείνης προέφεοε ποτέ μίαν λέξιν ύπέρ του Θεου καί τής θρησκείας 

Ήμέραν τινά ό αρχηγός τών γειτόνων μου τούτων, μέ έχαιρέτισε και με ηρώτησε πως διηρχόμην την κατηραμένην εκείνην ζωήν. Τω 
άπεκριθην ότι καίτοι ητο θλιβερά, δέν ήτο ομως δι' έμέ καί ζωη κατη-
ραμένη καί ότι μέχρι θανάτου έκαστος άνθρωπος έχει καθήκον νά άνα-
ζητή την ευχαρίστησιν του νά σκέπτηται και αγαπά. 

— 'Εξηγήθητι. κύριε, έξηγήθητι. μοί απήντησε ζωηρώς. 

'Εξηγήθην, άλλά δέν έγενόμην καταληπτός. Και ότε τέλος μετά τε-
χνικόν τι προοίμιον ελαβον τό θάρρος νά υποδείξω ώς παράδειγμα τήν 
εύγενή έκείνην άγάπην ήτις έξεγείρετο έν τή καρδία μου επί τή φωνή 
τής Μαγδαληνής, ό αρχηγός έρρηξε κραυγήν γέλωτος. 

— Ί'ί συμβαίνει ; τι συμβαίνει ; ανέκραξαν οι σύντροφοί του. 
Ό άθλιος έπανέλαβεν αύτοις τους λόγους μου ειρωνευόμενός με. Οι 

γέλωτες απήχησαν έν χορώ, γενόμενος ούτω αντικείμενον γέλωτος. 
Έν τή φυλακή συμβαίνει άκριβώς ώς καί έν τώ κόσμω. Οί ερειδόμε-

νοι επί τής επιστήμης των, έπί τής ικανότητος καί εγωισμού των, νο-
μίζουσιν άφροσύνην τό νά συμπαθή τις εις τάς δυστυχίας έτέρου, ν'αγαπά 
καί παραμυθή, νά τρέφη τέλος αισθήματα τιμώντα την ανθρωπότητα 
καί τόν Πλάστην αυτής. 

ΚΕΦ. ΧΗΙ 
Τους άφήκα νά γελώσι μή αποκριθείς ουδέ λέξιν. Μοί απηύθυναν δις 

και τρις τόν λόγον. Έκράτησα σιωπήν. 
— Δέν θά έξέλθη πλέον εις τό παράθυρον 
—Φαίνεται ότι τον συνεκίνησαν πολύ οι αναστεναγμοί τής Μαγδα-

ληνής του. . . . 
— Θά προσεβλήθη δια τους γέλωτάς μας. . . . 
Τοιαύτα τινά είπον έπί μίαν στιγμήν, ότε τέλος παρεμβάς ο αρχη-

γός αυτών τοις επέβαλε σίγήν. 
Έξήλθον τότε είς τό πσράθυρον, νομίσας ότι ίσως ό αρχηγός είχε 

μετανοήση δια τα ύπ' αυτού λεχθέντα, έλπιζων να συζητήσω μετ αύ-
του. Πλήν ήπατώμην' οι χυδαιοι άνθρωποι αποφεύγουσι τάς σοβαράς 
συζητήσεις. 

Μέ ήρώτησε έάν ήμην εις τήν φυλακήν δια χρέη. 
— "Οχι, τω άπεκρίθην. 
— "ίσως διά τι κακουργημα, έννοειται, αδίκως καταδικασθείς; 
— "Οχι. άλλά διά λίαν διάφορον ύπόθεσιν. 
— Δί' έρωτα ; 

- ’Όχι. 
— Μή τυχόν ώς καρβονάρος ; 
— Άκριβώς δι'αυτό. 

(Έπεται συνέχεια]. 
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Μάϊος. 'Αποιλ.ιος. 
Αλεξάνδρου Πάπα 'Ρώμης μάρτ. 11 Σάββ. 29 Ίάσωνος και Σωσιπάτρου Αποστόλων. 
Άγίων Νήρεως καί συντρόφων μαρτ. 12 Κυριακ. 30 Ίακώβου του Αποστόλου. 

Μάϊος. 
Στανισλάου του 'Επίσκόπου μάρτ. 13 Δευτέρ. 1 Ίερεμίουτου Προφήτου 
Πασχάλεως Πάπα Ρώμης. 14 Τρίτη 2 Άνακομιδή λειψάνου Αθανασίου του μεγ. 
Ισιδώρου του Καλλιεργητού. 15 Τετάρτ. 3 Τιμοθέου και Μαύρας μάρτ. 
Ούβάλδου 'Επίσκόπου. 16 Πέμπτ. 4 Πελαγιας μάρτυρος. 
Ιωάννου Νεπομουκήνου μάρτ. 17 Παρασ. 5 Ειρήνης μεγαλομάρτυρος. 
Ούεναντίου μάρτυρος. 18 Σαββ. 6 'Ιωβ τού δικαίου. 
Πέτρου Καιλεστίνου Πάπα Ρώμης. 19 Κυριακ. 7 Άκακίου τοϋ Κοδράτου μάρτυρος. 
Βερναρδίνου του έκ Σιένης. 20 Δευτέρ. 8 Ιωάννου του Θεολόγου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Πρός τοις κκ. Συνδρομητάς. 
Η Α' Μαΐου ύπό Θ. Σ. 
Η Πατρίς ύπό Χρ. 

Αι κρίσεις του τύπου. 
Ό εξω κόσμος. 
Ή «'Aonoviα»έν Ρώμη. 

Τά μετά την 16 Απριλίου , ύπό Χρ. 
Ό νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. 
Κοινωνικαι σημειώσεις. 
Τά Μεγάλα Μαθήματα, διήγημα. 
Εις την φιλίαν, ποίημα ΰπό Χρ. 
Ο πτωχός ποιητής (Είκών). 

Αι φυλακαί μου. Silvio Pellico. Έπιφυλ-
λίς κατά μετάφρασιν εκ του Ιταλικου 
Ποικίλα. 
Ταχυδρομειον « Άρμονιας». 
Ήμερολόγιον. 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 

Νόστιμον μάθημα έδωσεν εις τήν απλη-
στίαν των κληρονόμων εύπορος κάτοικος 
της Βαρσοβίας, ονόματι Χαρκόβσκη. 

Ζών ούτος έπληρουτο κολακειών υπό 
τών μελλόντων κληρονόμων του, αποθνή-
σκων δέ κατέλιπε τήν έξ 800,000 ρουβλίων 
περιουσίαν του εις τους συγγενείς του, άλλ' 
έν τη διαθήκη του ευρέθη φάκελλος με ση-
μείωσιν νά άνοιχθη ούτος μετά διετίαν 
οπως γνωσθή εις ποίαν Τράπεζαν ήν κα-
τατεθειμένη ή περιουσία αύτου. 

Τελευταίως έληξε τό παρά του Χαρ-
κόβσκη ορισθέν χρονικόν διάστημα και συ-
ναθροισθέντων τών ανυπομόνων συγγενών 
αύτου, ήνεώγη παρά του συμβολαιογράφου 
ό έσφραγισμένος φάκελλος. Άλλ' όποία 
υπήρξεν ή έκπληξις ή άγανάκτησις και ή 
μανία τών πολυαρίθμων συγγενών του με-
ταναστάντος, οπόταν έν τω φακέλλω ευ-
ρέθη έπισκεπτήριον του Χαρκόβσκη μετά 
τής έξης επιγραφής: «Τά χρήματα μου 
ευρίσκονται έν τη κτηματικη τραπέζη τής 

Σελήνης. Ευχαριστώ τους αγαπητούς 
συγγενείς μου διά τήν υποκρισίαν και δι-
προσωπίαν αυτών προς έμέ. Παν ότι είχον 
συνεποσουτο εις 43,000 ρούβλια άτινα διέ-
θεσα ποηγουμένως υπέρ ανθρώπων τιμίων 
και ειλικρινών, οιτινες ουδόλως μέ έκολά-
κευσαν και ουδέν συμφέρον έξ έμου έπερί-
μενον. Παρακαλώ νά μή θυμώσωσιν οι συγ-
γενείς μου διά τήν άστειότητα ταύτην». 
Μετά τήν άνάγνωσιν του απρόοπτου τού-
του κωδικέλλου κατησχυμμένοι οι συγγενείς 
τοΰ αποθανόντος απεχώρησαν εις τά ίδια, 
βαρέως φέροντες το δοθέν αυτοις λυπηρόν 
μάθημα παρά τοϋ εύφυους τούτου γέροντος. 

Άπό τών τελευταίων εκλογών έν Βελ-
γίω, αιτινες ώς γνωστόν ήσαν υπέρ τών 
καθολικών, έπεκράτησεν ό συρμός του νά 
φέρωσιν ώς κομβία υποκαμίσων, και κρε-
μώσιν άπο τών άλύσεων τών ωρολογίων 
νομίσματα, φέροντα τήν εικόνα τών δυο 
τελευταίων Παπών. 

Οί κοσμηματοπώλαι του Βελγίου διά 
νά εύχαριστήσωσι τους πελάτας των έγρα-
ψαν εις τους κατόχους συλλογών νομισμά-
των, ζητουντες προς άγοράν τά νομίσματα 
του Πίου IX και Γρηγορίου XVI. Και 
ήγόρασαν τά άναγκαιουντα αυτοϊς πρός 
δέκα φράγκα έκαστον. 

Εκ τούτου προήλθεν ή φήμη έν Γαλλία 
ότι τά νομίσματα τών δυο Παπών έχουσι 
μεγίστην άξίαν, καθ' έκάστην δέ κάτοχοι 
τοιούτων νομισμάτων έτρεχον εις τά μου-
σεία, προσφέροντας τόν ανεκτίμητον θη-
σαυρόν και έλπιζοντες κέρδη αμύθητα ! 

σεχώς.— κ. I. Μ. Πάτρας. Άπεστείλαμεν δελ-
τάριον και τηλεγράφημα. Δωρον ελήφθη. Εύ-
χαριστουμεν. Άρθρον κατόπιν εορτής. Διά τό 
προσεχές.— κ. Α. Ρ. Πάτρας. Ευχαριστούμεν. 
Άναμένομεν άνυπομόνως. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΛΙΝΟΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ ΟΔΟΣ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΑΡΙΘ. 5 

Αποθήκη Φανελλών τοϋ έν Σύρω 
'Ατμοκινήτου 'Εργοστασίου Ήλία 
Α. Φουστάνου καί Σα, Πανιων Σύ-

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΑΡΜΟΝΙΑΣ, 

κ. Γ. Σ. Ναύπλιον. Άπεστείλαμεν έτερα. Τό 
λάθος του ταχυδρομείου. Ενεργήσατε παρακα-
λούμεν έγγραφήν νέων συνδρομητών. — κ. Π. 
Μ. Θήραν. Συνδρομή ελήφθη. Άπόδειξιν άπο-
στείλωμεν ταχυδρομικώς. — κ. Φ. Δ. Κέρκυραν. 
Σας εύχαριστούμεν πολύ. Προσεχώς έπιστολήν. 
— κ. Α. Π. Grottaferrata. Ταχυδρομική 
επιταγή ελήφθη. Εύχαριστούμεν. Ενεργήσατε 
έγγραφάς. Έπιστολήν άπεστείλαμεν.—κ. Ο. Κ. 
Ενταυθα. Συνδρομή ελήφθη. Εύχαριστούμεν. 
— κ. Ν. Π. Σύρον. Αποστέλλω βιβλία πρώ-
της Μαίου. "Ηργησα ολίγον ! Έπιστολήν προ-
σεχώς.—κ. Α. Δ. Σύρον. Χρήματα ελήφθησαν 
παρά Α. Μ. Εύχαριστούμεν. — κ. Α. Π. Ζά-
κυνθον. Ενεργήσατε υπέρ έγγραφων.— κ. Ι. 
Κ. Κωνσταντινούπολιν. Ελήφθη. Εύχαριστού-
μεν.— κ. Α. Δ. Λαύριον. Στερούμεθα ειδή-
σεων. — κ. Ι. Μ. Ενταυθα. Παρακαλουμεν νά 
διέλθητε του γραφείου μας.—κ. Ι. Π. Τηνον. 
Συνδρομή ελήφθη. Εύχαριστούμεν. Άπόδειξιν 
αποστέλλομεν.—κ. Α Ρ. Σμύρνην. Τέλος πάν-
των άνεπνεύσαμεν. — κ. Σ. Κ. Ένταυθα. Χει-
ρόγραφα άκατάλληλα πρός δημοσίευσιν.— κ. 
Μ. Ξ. Ενταυθα. Συνδρομή ελήφθη. Εύχαρι-
στούμεν.— κ. π. Α. Σύρον. Άπεστείλαμεν έκ 
νέου. Διωρθώσαμεν διεύθυνσιν. Έπιστολήν προ-

ρου και Δρηλίων Πειραιώς κλπ. 

Άλέξ. Φίσχερ. Γραφειον παραγγε-
λιών. Πλατεία Μητροπόλεως. 

I. Ντινβόρτ. Καθηγητής της γερμα-
νικής και γαλλικής γλώσσης. Μαθήματα 
διά τε αρχαρίους και προκεχωρηκότας. 
Όδός Μαυρομιχάλη, 15. 

'Αλφόνσος Λαμπέλ. Πιλοποιειον. 
Γίνονται δεκταί παραγγελίαι και διά πί-
λους ιερατικούς. Όδός Αιόλου, 90. 

Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ 

Οί επιθυμούντες νά έχωσι καλ-
λιτεχνικήν 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΝ 
άς μεταβωσιν εις τό 

ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΦΟΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΙΩΣ. ΔΕΒΩΕ-ΚΟΝΤΑΛΔΗ 
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Π Λ Α Τ Ι Ν Ο Τ Υ Π Ι Α 

ΤϊΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 1895—834. 


