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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 

Φέρομεν εις γνώσιν τών κ.κ. συν-
δρομητών ημών οτι τά γραφεία τής 
« Αρμονίας » μεταφέρονται έπι του 
παρόντος έπι τής όδου Καρνεάδου 
αριθ. 5, μέχρι τής διασκευής τών 
νέων ευρυχώρων γραφείων. 

Επίσης παρακαλουμεν αυτούς 
οπως άποστέλλωσι την συνδρομήν 
αυτών άπ'ευθείας εις την Διεύθυν-
σιν, διά συστημένης επιστολής, 
επιταγής ή γραμματοσήμων. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

'Αείποτε ύπερμαχήσαντες διά τε 
του λόγου και τής γραφίδος ημών 
υπέρ τής κατισχύσεως του καλου 
τύπου και τών χρηστών αναγνώ-
σεων,έθεωρήσαμεν υψιστον καθήκον 
ίνα και διά τής ένεργου ημών δρά-
σεως επιδιώξωμεν έν τώ μέτρω τών 
ασθενών ημών δυνάμεων τήν έμπέ-
δωσιν τής διακαεστέρας ταύτης τών 
ημετέρων επιθυμιών. 

Πρός τουτο κατ' ουδέν έπιλήσμο-
νας τών υψηλών υποχρεώσεων άς 
ήθέλομεν αναλάβη απέναντι του 
κοινου, ενίσχυσαν αί ενθαρρυντικαί 
παροτρύνσεις ανδρών νουνεχών, ώς 
και αι έκ τών προτέρων δοθεισαι 
ημιν υποσχέσεις περι έκθύμου υπο-

στηρίξεως έν τώ σκολιώ τής δημο-
σιογραφίας άγώνι. 

ΙΙόρρω απέχοντες του νά κατα-
στρώσωμεν κερδοσκοπικάς επιχει-
ρήσεις, οιστρηλατούμενοι δέ ύπό 
σκέψεων ιδανικωτέρων, προέβημεν 
θαρρούντως είς τήν έκδοσιν τής πα-
ρούσης κοινωνικής επιθεωρήσεως, 
έχοντες δι' ελπίδων ότι πληρουμεν 
τοιουτοτρόπως τάς διαπύρους εύχάς 
απάντων τών έν Ελλάδι και τών 
έξω αυτής Ελλήνων Καθολικών. 

Και οτι αί ελπίδες ημών αύται 
δέν άπέβησαν ποσώς φρουδαι, προσ-
μαρτυρει αυτή αύτη ή γενική συμ-
πάθεια μεθ' ής έγένοντο παρά πάσι 
δεκταί αί πρώται ημών δημοσιεύ-
σεις. Αί σταγόνες ημών αύται κατα-
πεσουσαι έπι διψαλέου εδάφους άπερ-
ροφήθησαν αύθωρεί. 

Ουτω ή «'Αρμονία» διανύει ήδη 
τόν τρίτον άπό τής εκδόσεως μήνα, 
ασυστόλως βαδίζουσα έπι τών άρ-
χων αυτής, και ούδενός φειδο-
μένη οπως συν τώ χρόνω καταστη 
προσιτή και ευπρόσδεκτος εις άπά-
σας τάς τάξεις τών ’Ελλήνων Καθο-
λικών, ιδίως δέ τών νέων, ών τήν 
διανοητικήν μόρφωσιν και ηθικήν 
διάπλασιν περί πολλού ποιείται. 

Άλλ' ώσπερ ουδέν τό τέλειον έν 
τώ κόσμω τούτω, τοιουτοτρόπως και 
η « Αρμονία » ενέχει και τας ελλεί-
ψεις αυτής. Έκ τούτου όμως ουδείς 
δικαιούται ίνα κακίση ημας, απεναν-

τίας δέ έμφορούμενος τών χαλεπών 
περιστάσεων ύφ' ας διατελουμεν. 
και του δυσχερους της επιχειρή-
σεως, οφείλει ίνα τείνη ήμιν χειρα 
άρωγόν πρός ένίσχυσιν τών ημετέ-
ρων δυνάμεων. 

Έάν τίνες τών ημετέρων ανα-
γνωστών κρίνουσι τό έργον ημών 
έλάσσονος σπουδαιότητος εκείνης 
ήν οφείλουσι νά έχωσι συνήθως έρ-
γα παρόμοια, τούτους παροτρύνο-
μεν ίνα διά τής έκθύμου αυτών συν-
εργασίας και του δεξιού καλάμου 
των, καταστήσωσι τό ήμέτερον φύλ-
λον άντάξιον τών άρχων άς πρε-
σβεύει και του σκοπού ον ποοτίθησι. 
Προς εκείνους δε ων τον χρόνον 
άπορροφώσιν αί ιδιωτικαι μέριμναι, 
και άδυνατουσι τοιαύτην τινά νά 
παρέξωσιν ήμιν άρωγήν, διατυπου-
μεν θερμοτάτην εύχήν ινα μή άρ-
κεσθώσιν απλώς έπιστέλλοντες τήν 
συνδρομήν αυτών, άλλ' όπερ τό 
σπουδαιότερον νά συντελέσωσι διά 
τής προσωπικής αυτών επιρροής και δραστηριότητος υπέρ τής όσον οιον τε ευρυτέρας διαδόσεως του ημετέρου φύλλου, πεποιθότες οτι 
και ήμιν και τή κοινωνία θέλουσι 
παρεξη τας χρηστοτέρας των εκδου-
λεύσεων. 

Τήν εύχήν ταύτην έν ειδει παρα-
κλήσεως άπευθύνοαεν ιδία πρός ε-
κείνους οί'τινες αγωνιζόμενοι μεθ' 
ημών τόν καλόν υπέρ τής διαδό-
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σεως του χρηστού τύπου αγώνα, 
διορώσι σαφέστερον τά ευγενή ελα-
τήρια τά ώθήσαντα ημάς πρός έν-
σάρκωσιν γενικής ευχής, οία ύπήρ-
ξεν άείποτε ή ιδρυσις καθολικών 
φύλλων έν Ελλάδι. 

Ύπό τοιαύτας μόνον συνθήκας 
διαπρέπουσι τά κοινωφελή έργα και 
ύπό τοιούτους αισίους οιωνούς προ-
αγόμενα, ύπισχνουνται καρπούς ά-
γλαούς και ευέλπιδα τήν συγκο-
μιδήν. 

Τοιουτοτρόπως σύν Θεώ, εύελπι-
στουμεν οτι προϊόντος του χρόνου, 
τή ομοθύμω τών πάντων συνεργα-
σία, θέλομεν καταστήση ισχυρόν έν 
Έλλάδι τόν Καθολικόν τύπον, έν-
θεν μέν πρός άντικατάστασιν τών 
φαύλων δημοσιεύσεων δι’ αναγνώ-
σεων τερπνών και ωφελίμων, ένθεν 
δέ πρός δυνατήν βελτίωσιν τών κα-
κώς εχόντων έν τε τώ άτόμω, τω 
οικω, και και τή κοινωνία. 

Πατρεύς. 

Ο ΕΞΩ Κ Ο Σ Μ Ο Σ 

Ταραχαί έν Αρμενία. 
Συνελήφθησαν άνευ συμπλοκής 14 'Αρ-

μένιοι, οιτινες είχον έπιδράμη τά αυτοκρα-
τορικά σύνορα έκ του δήμου Μαχμουδή, 
κατεσχέθησαν δέ και τά πολεμεφόδια αύτων. 
Κατά τάς πληροφορίας του επιτοπίου ύποδιοι-
κητου, παρά τοις λησταις τούτοις, οιτινες 
έφερον έξωτερικώς μέν κουρδικήν στολήν, κά-
τωθι δε αυτής πολιτικήν, ευρέθησαν 11 πυρο-
βόλα Μαρτίνη, 1 ρωσσικόν συστήματος Βερ-
δάν, 6 πολύκροτα, 10 μάχαιραι και 975 πυρι-
τιδοβολαί, άμα δέ επιλήψιμα βιβλία, εικόνες 
και έγγραφα έξερεθίζοντα τά πνεύματα. Ό λή-
σταρχος εινε Αρμένιος, προ τριετίας δε με-
ταβάς εις Λονδινον και προσκολληθείς τω έκει 
άρμενικω ταραχοποιω κομιτάτω Χεντσάκ, 
κατήλθεν είτα εις Μασσαλίαν, όπου και ήγό-
ρασε μεν 3000 όπλα, άλλά δέν ήδυνήθη να 
ευρη και μέσον αποστολής αυτών και εισαγω-
γής εις τάς οθωμανικάς χώρας. Ταυτα ώμο-
λόγησεν αυτος ό συλληφθείς λήσταρχος. 

Σεισμοί έν Ήπείρω. 
Έκ του σεισμού του συμβάντος τήν πρώ-

την νύκτα τού Μαίου κατεκρημνίσθησαν έξ 
ολοκλήρου αί οικίαι ένδεκα χωρίων. Έν τω 
χωρίω Δραγάνι 80 άνθρωποι έφονεύθησαν και 
πολλοί έτραυματίσθησαν. Έκκλησίαι και σχο-
λαί δεν έμειναν. Οί κάτοικοι διανυκτερεύουσιν 
εν υπαίθρω άναμένοντες τό έλεος τής Εκ-
κλησίας. 

Τιμωρία αναρχικών. 
Έν Φλωρεντία έληξεν ή δίκη τών επτά 

αναρχικών, όσοι κατηγορουντο ώς συνένοχοι 
εις τον φόνον του Βάντη, έκδότου και ιδιο-
κτήτου τής εφημερίδος ό «Τηλέγραφος», 
διαπραχθέντα τή 1 Ιουλίου 1894 έν Λιβόρνω. 

Ο Ροζολινος Ρόμιτι, υποκινητής του εγ-
κλήματος, κατεδικάσθη εις είρκτήν μετά βα-
ρείας αγγαρείας, διά βίου, καί ό Όρέστης 
Λούκιζι, ο αυτουργός, καί ο 'Αμερίγος 

Φράγκι,κατεδικάσθησαν έκάτερος εις 30ετή 
είρκτήν. Οί άλλοι, Νέρι, Δαβέγγια, Λάζερι 
και Σιγρέρι ήθωώθησαν. 

Νέα ναυάγια. 
Το γαλλικόν άτμόπλοιον «Δόν Πέτρος» 

μεταβαινον εις Λαπλάταν έναυάγησε πλησίον 
του Βίγκο. Όγδοήκοντα έπιβάται ών οί πλεί-
στοι μετανάσται άπωλέσθησαν. 

Μεταςΰ των θυμάτων λέγεται ότι εινε και 
τις ’Έλλην λιθογράφος Γαϊτάνος Πυρομάλ-
λης όνόματι! 

Επίσης καί το άμερικανικόν άτμόπλοιον 
«Κόλμα» έναυάγησεν εις τάς άκτάς του Με-
ξικου, οι ναυαγοί ανέρχονται εις 16. 

Οί έν Φλ.ωρεντία σεισμοί. 
Φοβεροί σεισμοί έκλόνισαν κατ' αυτάς τό 

έδαφος τής Φλωρεντίας διασπείραντες τήν 
φρίκην και τόν τρόμον εις τους κατοίκους τής 
φιλησύχου πόλεως. Ευτυχώς τά θύματα 
ύπήρξαν ολίγα, πλήν αί ζημίαι ιδίως έπι τών 
οικοδομών ύπήρξαν αρκετά σοβαραί. Η κυ-
βέρνησις έσπευσε πάραυτα εις βοήθειαν τών 
σεισμοπαθών, ό δέ πρίγκηψ τής Νεαπόλεως 
διάδοχος του Ιταλικου θρόνου, έδραμεν έπί 
τόπου προς παραμυθίαν τών ύπό του σεισμου 
παθόντων αστών τής Φλωρεντίας. 

Η ΣΤΥΓΕΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ TOY ABBA 

ΠΑΥΛΟΥ ΔΕ ΜΠΡ0ΛΛΙ 

Ζωηράν έποιήσατο αισθησιν έν τώ κα-
θολικώ κόσμω, ιδίως δ’ έν Γαλλία, ή δο-
λοφονία τοΰ 'Αββα Δέ Μπρολλί, ήν τό 
Γαλλικόν περιοδικόν «Le Petit Jour-
na» ώς έξης περιγράφει: 

« Υπήρξεν εποχή καθ' ήν πλείστοι πα-
ρεπονουντο ότι ένέκλειον πολλούς εις τά 
φρενοκομεία, νύν δυσανασχετουσι διότι ή 
άρμόδιος άρχή εγκλείει ολίγους. 

Σπανίως παρέρχεται στυγερόν τι έγ-
κλημα χωρίς αί εφημερίδες νά μή ανα-
γράψωσιν ότι υποβληθείς ό ένοχος ύπό 
ίατρικήν έξέτασιν, ευρέθη πάσχων τά φρέ-
νας· θά ήτο χιλιάκις προτιμώτερον έάν οι 
τοιούτοι περιωρίζοντο εγκαίρως πριν η δια-
πράξωσι το έγκλημα. 

Στυγερά δολοφονία διεπράχθη προ ή-
μερων ύπο γυναικός ήτις προ πολλού είχεν 
άποδειχθή ότι έπασχε τάς φρένας. 

Τό θυμα, έκ πριγκηπικής οικογενείας κα-
ταγόμενον,αδελφός του Δουκός του Μπρολ-
λί,διατελέσας έπι δεκαπενταετίαν αξιωμα-
τικός του Γαλλικού Ναυτικου, ιππότης της 
Λεγεώνος τής τιμής, συγγραφεύς πλείστων 
αξιολόγων συγγραμμάτων, ήτο καλός και 
σεβάσμιος ιερεύς, άγαπώμενος έν τη εφη-
μερία αύτου έν τή όποία έδαπάνα μέγα 
ποσόν εις ευεργεσίας και έλεημοσύνας. 

Ή δολοφόνος αύτου εινε μονομανής τις 
τριάκοντα και πέντε ετών. 

Προ ήμερων είχεν άγοράση περίστροφον 
και ήκούσθη λέγουσα, 

— Δι' αυτού θά φονεύσω ή ιερέα η μο-
ναχήν. 

Συναντήσασα δε τον 'Αββα Παυλον, 
— Έλθέ, τώ λέγει εις τήν οικίαν μου, 

έχω νά σοι άνακοινώσω σπουδαιον τι. 
Ό δυστυχής ιερεύς, ουδέν ύποπτευό-

μενος, έπορεύθη έν τη οικία αυτής, κει-
μένη έν τη όδώ τής Παναγίας τών Αγρών. 
Δέν είχεν εισέτι άνταλλάξη τεσσαρας φρά-
σεις μετ' αυτής, ότε έξαγαγουσα έκ του 
στήθους περίστροφον, έπυροβόλησεν αύτόν 
ό ιερεύς ηθέλησε νά φύγη, πλήν καταδιώ-
ξασα έξεκένωσε καί τάς λοιπάς βολάς 
άφήσασα αυτόν νεκρόν. 

Ή δολοφόνος μετά τό έγκλημα πορευ-
θεισα εύρε τόν πνευματικόν αυτής, ιερέα 
Βουλλιά, εις ον διηγήθη τό συμβάν. 

Ό θάνατος του ιερέως Παύλου Δέ 
Μπρολλί εινε άξιοθρήνητος· τό θύμα τής 
παράφρονος έκείνης είχε διάνοιον έκτακτον 
καί καρδίαν άξιόλογον. 

Τι δέ θέλει αποβή ή δολοφόνος ; 
Τό είπον άνωτέρω· θά κλεισθη εντός 

φρενοκομείου, πλήν λίαν αργά. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Κλήρωσις λαχείου. 
Τήν παρελθουσαν τετάρτην έπι παρου-

σία πλείστων όσων αξιοτίμων κυρίων καί 
κυριών τής παρ’ ήμιν κοινωνίας, έγένετο 
ή κλήρωσις του ύπό ένίων έκ τών ημετέ-
ρων καθολικών έπιχειρηθέντος ευεργετι-
κου λαχείου. Τά χαριέστατα θυγάτρια 
Mizer Cosieck καί Chonchonette 
Calinsky συνοδευόμενα ύπό τών ευφυε-
στάτων μικρών Κόκου καί Ντίνου Βάση 
έξήγαγον έκ τής κληρωτίδος τους άριθμούς· 

Ή τύχη ηυνοησε κατά σειράν τούς ακο-
λούθους αριθμούς, 447 ανήκοντα εις τήν 
άξιότιμον κ. Έλένην Α. Σίμου, 383 Δε-
σποινίδα P. Amaduzi, 541 κ. Κλεμεν-
τίνην Σερπιέρη, 729 κ. Α. Μουτσόπου-
λον, 316 Δεσποινίδα ’Ιουλίαν Προβελεγ-
γίου, 500 Δεσποινίδα Λιλήν 'Αρμάου, 
544 κ. Κλεμεντίνην Σερπιέρην, 240 Μα-
ρίαν Μ. Ζάννου, 306 Μ. Δελιγιάννην, 
406 κ. ’Ιωάννην Σιώρην, 947 κ. Κλε-
μεντίνην Σερπιέρην, 397 Δεσποσύνην Ρ. 
Amaduzi, 225 κ. Μ. Σουλιώτην, 393 
Δεσπ. Eugenie Mullet. 

Ξένοι περιηγηταί. 
Τήν παρελθουσαν Τετάρτην διήλθον τής 

ημετέρας πόλεως 220 Ιταλοί περιηγη-
ταί έξ ών όγδοήκοντα Καθολικοί ιερείς, 
ύπό τήν ήγεσίαν του συμπαθους κληρι-
κού Πανιερωτάτου Αντωνίου Γρασέλ-
λη, χρηματίσαντος άλλοτε Αρχιεπισκό-
που Κωνσταντινουπόλεως νυν δέ Αρχιε-
πισκόπου Κολοσσών καί Γενικού Προϊστα-
μένου τών σπουδών έν τή έν Ρώμη Ουρβα-
νείω Σχολή. Οι ευγενείς ξένοι διαμείναν-
τες έπι μίαν μόνον ήμέραν άνεχώρησαν 
άποκομίσαντες μεθ' εαυτών τάς άριστας 
τών εντυπώσεων. 
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Έναρξις Βουλης. 
Πρό μιας έβδομάδος ήρξατο ή νέα 

Βουλή των έργασιών αυτής. Κατά πασαν 
πιθανότητα αι έξελέγξεις των έκλογών θα 
τελειώσωσι περί τα μέσα της ερχομένης 
έβδομάδος, και ούτω κατά τα τέλη του 
μηνός θα έχωμεν την νέαν Κυβέρνησιν ύπό 
την προεδρείαν του κ. Θεοδώρου Δηλι-
γιάννη . 

Τά εγκαίνια του υπογείου 
Σιδηροδρόμου. 

Την 29 τρ. μ. ήμεραν Τετάρτην έν 
στενω κύκλω ποοσκεκλημένων έγένοντο τα 
έγκαίνια της σήραγγος της προεκτάσεως 
του σιδηροδρόμου Αθηνών Πειραιώς. Έξω 
πλήθος άρκετόν έπί της όδου 'Αθηνας έκα-
τέρωθεν των σιδηρών κιγκλίδων και έπί 
της γεφύρας ανέμενε νά ιδη την διέλευσιν 
της πρώτης αμαξοστοιχίας καί την λήξιν 
της πολυθρυλλήτου ταύτης υποθέσεως. 'Η 
απουσία του κ. Στεφ. Ψύχα παρετηρήθη 
πολύ και έγένετο αιτία ιδιαιτέρων σχολίων. 
Τήν άπουσίαν του όμως ταύτην έπεξήγησε 
δήλωσίς τις του ίδίου δημοσιευθείσα έν 
ταις έσπεριναις έφημερίσιν έν ή δηλοι ότι, 
νυν οτε έλύθησαν τα δεσμά τής γλώσσης 
του θέλει έκδώση έν ιδιαιτέρω βιβλιαρίω 
όλα τά διαμειφθέντα έπί της υποθέσεως 
ταύτης έγγραφα, όπως το αξιότιμον κοινόν 
έν έπιγνώσει κρίνει τήν διαγωγήν αύτου 
και την του συμβουλίου του σιδηροδρόμου 
Αθηνών — Πειραιώς καί τίνων άλλων 
προσώπων. 

Έκτός του επεισοδίου τούτου, ουδέν 
έτερον έλαβε χώραν, περαιωθεισα ούτω ή 
πολυπαθής αύτη υπόθεσις. Άπό της ήμέ-
ρας δέ των εγκαινίων πλήθος πολύ έκ πε-
ριεργείας κατακλύζει τόν σταθμόν ζητουν 
οπως διέλθη διά της σήραγγος. 'Η ευτε-
λής δέ τιμή της διαβάσεως ήτις ώρίσθη εις 
πέντε μόνον λεπτά, μεγάλως συνετέλεσεν 
εις τήν συρροήν ταύτην, δι' ης ου μόνον 
καθίσταται τοις πασι δυνατή ή διέλευσις, 
άλλά και προσέτι έξοικειουται ό λαός πρός 
την τεραστίαν έκείνην οπήν, ήν τοσούτον 
χρόνον ώς τάφον προσέβλεπεν. 

H Χολέρα. 
Άνηγγέλθη τηλεγραφικώς εις τό ύπουρ-

γειον ότι χολερικά τινα κρούσματα έγένον-
το έν Ταρσω της Συρίας. Κατόπιν της 
είδήσεως ταύτης τό ίατροσυνέδριον έπέβα-
λει πενθήμερον έπιτηρητικήν κάθαρσιν εις 
τάς από Άλεξανδρέττας μή συμπεριλαμ-
βανομένης, μέχρι του άκρωτηρίου Ανεμου-
ρίου προελεύσεις. 

Η τουρκική κυβέρνησις, έπί τών αυτών 
προελεύσεων έπέβαλεν έπιχόλερον κάθαρσιν. 

H επιδημία της ευλογίας. 
Χθες έσημειώθησαν τέσσαρα νέα κρούσμα-

τα ευλογίας κατά τήν συνοικίαν Ψυρρή 
καί δύο άλλα εις τα Πετράλωνα. Οί προσ-
βληθέντες μετεφέρθησαν εις τό νοσοκομειον 
τών ευλογιώντων. 

'Άλλα δύο κρούσματα της επαράτου νό-
σου άνεφάνησαν χθες έν Πειραιει. Προσε-
βλήθησαν δύο μικραί κορασίδες ήλικίας 12 
και 10 ετών, ων ή μία νοσηλευθήσεται 
κατ' οικον ή δ' ετέρα μετηνέχθη εις το 
νοσοκομειον του Κανθάρου. 

Ώς έκ τούτου ό ενεκεν έλλείψεως δαμα-
λίδος διακοπείς εμβολιασμός τών κατοίκων 
άπο της χθες έπανελήφθη δραστηρίως υπό 
τών διαφόρων αστυϊάτρων. 'Υπολογίζεται 
ότι καθ' έκάστην οί έμβολιαζόμενοι ανέρ-
χονται τους πεντακισχιλίους. 

'Η Κυβέρνησις προνοουσα απέστειλε 
100 σωληνάρια δαμαλίδος εις Θήβας, Πά-
τρας, Τρίπολιν, Κέρκυραν Τρίκκαλα ένθα 
ώς ανηγγέλθη αυτή ύπάρχει απόλυτος ανάγ-
κη αυτης. 

Άναχώρησις του δουκός του 
Μεκλεμβούργου. 

Χθες έπιβιβασθείς του έν Πειραιει όρ-
μουντος αύστριακου ατμοπλοίου "Venus" 
απήλθεν εις Κωνσταντινούπολιν ό δούξ του 
Μεκλεμβούργου έξακολουθών τα ανα τήν 
Άνατολήν ταξείδια αύτου. 

Τόν ύψηλόν ταξειδιώτην προέπεμψαν 
μέχρι του ατμοπλοίου ό πρεσβευτής και ό 
πρόξενος της Γερμανίας. 

Μέγα Λαχειον. 
Σήμερον 1 Ιουλίου γενήσεται ή κλήρω-

σις του μεγάλου λαχείου τών Σιδηροδρό-
μων Ρωμυλίας καθ' ήν ό 1ος αριθ. κερδί-
ζει φρ. χρυσα 300,000 και 649 ετεροι 
αριθμοί κερδίζουσι διάφορα σπουδαια ποσα. 

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ 
(Φαντασία). 

Πρό αμνημονεύτων χρόνων πεφυτευμένη 
εις τό μέσον του δάσους ύψουται, δίκην 
πελωρίου φρουρού, ουρανομήκης έλάτη. 
Ό πέλεκυς του υλοτόμου ό ανευ οικτου 
δεκατίσας τα πέριξ δένδρα, έσεβάσθη τήν 
ζωήν αύτης και ήγάπησε τήν σκιάν της, 
γνωστή τοις πασι περιβάλλεται ΰπό αμε-
ρίστων συμπαθειών. 

Μή διότι κατ' έτος πρώτη χαιρετίζει 
τήν άφιξιν της ανοίξεως; Μή διότι ύπό 
τήν σκιάν της βλαστάνουσα ή χλόη, θάλλει 
ζωηρότερον έν τή, πυκνότητι αύτης ; ή 
διότι εις τούς πρασίνους πλοκάμους της 
πηγνυσι τό παλλάδιον αυτών οί τραγωδοί 
τών δρυμώνων; Ουδέν τούτων. Ή έλάτη 
ειναι τό δένδρον τών αναμνήσεων. 

Έκάστην ανοιξιν οτε ή χελιδών έπα-
νέρχεται εις τήν φωλεάν της, καί το δά-
σος περιβάλλεται τήν πρασίνην στολήν, τα 
δέ φύλλα αυτης φρίσσουσι εις τας γλυκείας 
πνοάς τών ζεφύρων, ατενίζει, οιονεί μει-
διώσα τα πρώτα άνθη, μαρτυρει περι τών 
πρώτων ερώτων. 

Πόσοι μέχρι τουδε έπανεπαύθησαν ή-
δέως έπί τών περιπλόκων ριζών της, ανω-

μάλως έξερχομένων του έδάφους. 'Ω ! 
πόσοι, πόσοι, διερχόμενοι ύπό τήν σκιάν 
της έλάτης αποτόμως έσίγησαν ινα ακού-
σωσι τό γλυκύ κελάδημα τών πτηνών, τό 
άσμα τών ζεφύρων, τήν φωνήν της ανοί-
ξεως καί τήν ετι γλυκυτέραν έκείνην καί 
τρυφερωτέραν φωνήν ήτις ήχει εις τας εί-
κοσαέτιδας καρδίας ! 

Οι κλώνοι αύτης κύπτοντες απαλώς 
ένωτίζονται τα τρυφερά αίσθήματα, τήν 
αμοιβαίαν τών όρκων ανταλλαγήν, τάς 
υποσχέσεις έκείνων οιτινες προτού έτι απο-
χωρισθώσιν όμιλώσι περί έπανόδου. 

Πρό του πικρού αποχωρισμου έγχαράτ-
τονται έπί του φλοιού δύο ονόματα, ενίο-
τε δέ καί σύμπλεγμα αρχικών, ήμερομη-
νία, ένθύμιόν τι έφ' ού ό αποχωρίζομενος 
ύπισχνειται ταχειαν έπάνοδον, ό απομένων 
πιστήν ανάμνησιν. 

Ό κορμός του δένδρου έκ τούτων κε-
καλυμμένος διαφυλάττει αυτα πιστώς, 
ίσως πιστότερον έκεινων οιτινες τα ένεχά-
ραξαν. Οιμοι ! πόσον ολίγοι έπανέρχονται 
ινα έπανίδωσι ταυτα ! 

Αί εικοσαέτιδες αύταπάται, πίπτουσιν 
όμου μετα τών φύλλων της έλάτης, απο-
σβένυνται μετα τού ασματος τών πτηνών 
τών ύποθαλπομένων ύπό τήν σκιάν της, θνή-
σκουσιν ώς ό χόρτος ό ξηραινόμενος περί 
τήν ρίζαν αύτης. Ό φλοιός έν τούτοις δια-
τηρει μετ' ευλαβείας τας αναμνήσεις ταύ-
τας ! 

Πλεισται τών χαραχθεισών αναμνήσεων 
διεσχίσθησαν καί άλλαι συν τω χρόνω μετα 
της έλάτης ηύξησαν. Τινές καταφαίνονται 
έτι νωπαί καί κρυσταλλώδης από τούτων 
έκρέει ό χυμός της ανοίξεως. 

Νομίζει τις οτι τό δένδρον θρηνεί μετ' 
αυτων! 
Βραδύτερον έν τω γήρατι θα έπέλθη ή 
στιγμή τών αναμνήσεων, καί ή διάνοια 
αναπολουσα τό παρελθόν ευχαρίστως θέλει 
συναντήση τας σελίδας ταύτας της ζωής τας 
τοσούτον ροδίνας. 

Καί ειτε προ πολλου ήδη οί όρκοι ημών 
έκεινοι έλησμονήθησαν, είτε πιστοί εις τού-
τους έπανελθόντες έκαθέσθημεν ύπό τούς 
θαλερούς κλώνους, ουχί ανευ συγκινήσεως 
θ' αντικρύσωμεν τήν γηραιάν έλάτην, το 
δένδρον τών αναμνήσεων. 

Ημέτερος έν Σύρω ανταποκριτής 
τυγχάνει ό αξιότιμος νέος και φίλος 
ημών κ. Αντώνιος Ρ. Πρίντεζης, 
εις ον δύνανται οί αξιότιμοι ημών 
της Σύρου συνδρομηταί να άπευθύ-
νωνται δια πάσαν πληροφορίαν είτε 
ανωμαλίαν περί την άποστολήν τού 
φύλλου, έτι δέ και προς έγγραφην 
νέων συνδρομητών. 



52 Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α 

Η ΕΝ ΤΩ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, 
Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ 

Μετά χαράς και πατριωτικών παλ-
μων εχαιρέτισε το πανελλήνιον την 
έναρξιν της έν τω Ζαππείω Μεγάρω 
Διαρκούς Βιοτεχνικής Εκθέσεως. 
Ή δι' ιδιωτικής ολως πρωτοβουλίας 
διενεργηθεισα άξιέπαινος αύτη έπι-
χείρησις, προσμαρτυρει τρανώς τάς 
προόδους ας έποιήσαντο κατά τά τε-
λευταία ταύτα έτη έν Ελλάδι, σχε-
δόν άπαντες οι κλάδοι τάς ιθαγε-
νούς βιομηχανίας. 'Ιδια δέ ή επι-
πλοποιία,η υφαντουργική,ή βαφική, 
η οίνοπνευματοποιία, η κατασκευή 
τών ταπήτων, αί τοσούτον ύστερή-
σασαι κατά τήν τελευταίαν Όλυμ-
πιακήν 'Έκθεσιν νύν αξιοπρεπώς 
αντιπροσωπεύονται, έφαμιλλόμεναι 
αετά τών Ευρωπαϊκών. Ή επιτυχία 
της πρώτης ταύτης περιόδου παρ-
έχει ημιν τά εχέγγυα ότι έν τη μελ-
λούση χειμερινη περιόδω πάν ότι 
παρήγαγεν ή Έλληνική ιδιοφυΐα 
και δραστικότης έν ούτω βραχεί 
χοονικώ διαστήματι, θέλει έν μεί-
ζονι αφθονία άντιπροσωπευθη πλή-
ρως ικανοποιούν τους άτρύτους μό-
χθους τών διοργανωτών της εκθέ-
σεως, αναδεικνυον ούτω την Ελ-
λάδα πολλω άνωτέραν τών άλλων 
τού Αιμου κρατών. 

Η Γ Υ Ν Η 

II 
Περί της γυναικός ελέχθη : " ουδέν καλ-

λίτερον, ούδέν χειρότερον", δι' ού άποδεί-
κνυται ότι παρ' αύτης έξαρταται κατά 
μέγιστον μέρος τό καλόν καί τό κακόν καί 
εις τον άνδρα καί εις τήν οίκογένειαν καί 
εις τήν κοινωνίαν. Και όντως, ουδέν καλ-
λίτερον της γυναικός ήτις νοουσα τό ύψος 
καί τήν αξίαν της αποστολής αύτης έκτε-
λει αυτήν συμφώνως προς τούς νόμους της 
εύθείας συνειδήσεως, ουδέν καλλίτερον της 
γυναικός ήτις θρήσκος καί τιμία μεταδίδει 
εις τα τέκνα αυτης τας ιεράς αρχάς της 
τε θρησκείας και τιμιότητος, ουδέν τέλος 
καλλίτερον της γυναικός ητις όλον τόν βίον 
αυτής διελθούσα χριστιανικώς καί κοινω-
νικώς ενάρετος παρίσταται καί άμωμος 
ενώπιον Θεού καί ανθρώπων. 

Ουδέν όμως χειρότερον της γυναικός 
ήτις παραγνωρίζουσα τήν ευγενή αύτης 
αποστολήν, μετα ψυχής κλινούσης προς 
τό κακόν, μετά καρδίας ψυχρας καί αναι-
σθήτου πρό τών παλμών της πίστεως καί 
της αρετής, μετα διανοίας κεκαλυμμένης 
υπο τού έλαττώματος καί του εγωισμού, 
εισβάλλει δια της ισχύος της θελήσεως 
αυτής εις τήν διάνοιαν, εις τήν καρδίαν 

τού ανδρός ή όπως παρασύρη αυτόν μεθ' 
έαυτής εις τήν όδόν της διαφθορας ή όπως 
ακολουθήση αυτόν πρός τό βάραθρον τού 
πταίσματος. 

Δικαίως έλεγεν ό Όράτιος πρός τούς 
Ρωμαίους "μάτην προσπαθειτε, δέν θ'απο-
φύγητε τήν καταστροφήν ήτις άπειλειται. 
Ή Ρώμη εινε κατεστραμμένη διότι ή γυνή 
έν αυτη εινε διεφθαρμένη". Διαφθείρατε 
τήν γυναικα καί ου μόνον την κοινωνίαν 
θα καταστρέψητε, αλλά καί αυτης της 
θρησκείας τας βάσεις θα κλονίσητε. Εξε-
τάσατε τήν ίστορίαν. 'Όπως ή 'Εκκλησία 
δια της έναρέτου γυναικός προσεπάθησε 
καί προσπαθεί να συγκρατήση τό θρησκευ-
τικόν αισθημα καί τήν αρετήν έν τή κοι-
νωνία, ούτω καί οί έπιδιώξαντες ή έπιδι-
ώκοντες τόν διαμελισμόν ή τήν έξόντωσιν 
της τε αρετής καί θρησκείας, πρός τήν 
γυναικα έστρεψαν τα βλέμματα αυτών. 
Οί δύο τελευταιοι αιώνες μαρτυρούσιν 
έναργώς περί της αληθείας ταύτης. Κατ' 
αυτούς ή ανθρωπίνη αύθάδεια έκάλεσε τήν 
μάλλον φρικώδη απόπειραν κατά τού έρ-
γου τού χριστιανισμου. είσέδυσεν εις τα 
σπλάγχνα τού πνεύματος τού συντηρουν-
τος τήν πίστιν, καί άφου τω αφήρεσε τήν 
ήθικήν, τό κατέστησεν αρχήν διαφθορας. 
ή δέ γυνή, ήτις ήτο ό εύεργετικός άγγελος 
της έκκλησίας, εντός τών χειρών τών άπο-
θούντων τήν τε άλήθειαν καί άρετήν, απέβη 
ό απόστολος της διαφθοράς καί πλάνης. 
Καί εινε μεν αληθές ότι δέν περιεπλάκη-
σαν εις τα δεσμά της πλάνης, είμή αί φέ-
ρουσαι ηδη έν έαυταις τό σπέρμα της δια-
φθοράς γυναικες, άλλ' ή άπομόνωσις τού 
μολύσματος ήν αδύνατος, ούτως αύται 
μόναι ήρκεσαν ινα μεταδώσωσι τ' άποτελέ-
σματά του εις τήν καρδίαν τού ανδρός 
έτοίμου πάντοτε νά διαπράξη τό κακόν 
όταν τό παράδειγμα της γυναικός τόν έλ-
χύει δια της γοητείας αύτης. Τις δύναται 
ν' άρνηθή ότι ή διαφθορά τών ήμερων δέν 
προέρχεται κατά μέγα μέρος παρά της 
ολέθριας φιλοσοφίας της αμφισβητήσεως 
καί αρνήσεως τών αληθειών έφ' ών βασί-
ζεται ή κοινωνία ; Ή ασεβής κατάργησις 
του Μυστηρίου του γάμου έν Γερμανία, 
Ελβετία, καί Αγγλία,ή νομιμοποίησις τού 
διαζυγίου όπερ εινε καί ό άναγκαιος παρά-
γων της πολυγαμίας καί της μοιχείας, 
ιδού τά μέσα δι' ών άφ' ού άφηρέθη από 
της γυναικός ή αρετή, άχαλίνωτος ή κοι-
νωνία αφέθη εις τόν κρημνόν της διαφθο-
ρας. Άνεφάνη τό απαίσιον αυτό φασμα 
κρατουν εις χειρας την δαδα της επανα-
στάσεως κατά της αληθείας καί αρετής, 
καί ύπό το σκήπτρον του Σατανα παν 
ώραιον καί ιερόν όπερ ή θρησκεία άφθόνως 
είχε σκορπίση, απωλέσθη. πλήν τότε τό 
αιμα τών αδελφών άκράτητον έρρευσε κα-
λύπτον τήν γήν, καί τά τεμάχια του απο-
συντεθέντος πολιτισμού έφαίνοντο τήδε κά-
κεισε έρριμμένα. Τό ομολογεί ή Γαλλία έν 
τη άναμνήσει της Μαργαρίτας της Βα-
λουας, καί της Ίωάννας της Άλβρέτ, οτε 

αι ώραιότεραι αυτής πόλεις κατεστράφησαν, 
αι έκκλησίαι κατεδαφίσθησαν, οί τάφοι 
έσυλήθησαν καί πλέον του ένός έκατομμυ-
ρίου Γάλλων αδίκαστοι επεσαν πληγέντες 
ύπό τών αδελφών αυτών. Τό γνωρίζει ή 
Άγγλία έν τή άναμνήσει τής Ελισάβετ 
καί Άννης Βολίνης, καί θα έπεθύμει ινα 
αι σελίδες τής ιστορίας έν αις περί αυτών 
ποιείται λόγος ουδέποτε ήνεώγοντο. Άφαι-
ρέσατε τήν άρετήν από τής γυναικός και 
κατεδαφίζετε την κοινωνίαν, συγκρατή-
σατε ένάρετον αύτην καί ή κοινωνία θά 
ορθοποδήση. Άλλ' ή γυνή ανευ θρησκείας 
δέν εινε ενάρετος. Περί τούτου προσεχώς. 

Χρ. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ 

Η Καθολική Φιλαρμονική Πατρων.— 
Δωρεά υπέρ τών Όλυμπιακών αγώνων. 

Τακτικού ημων ανταποκριτου 
Μετά χαρας άλλοτε οι ανταποκριταί 
του τύπου τής πρωτευούσης μετέδωκαν εις 
τό κοινόν τήν εύφρόσυνον ειδησιν τής έν 
Πάτραις καταρτίσεως Μουσικής Σχολής 
ύπό τού έν πασι ρέκτου εφημερίου ημών 
Δ. Πέτρου Βιτάλη. 

Ή Σχολή αύτη πρό πέντε περίπου μη-
νών αθορύβως λειτουργούσα παρέσχεν ήμιν 
άπροσδοκήτους έκπλήξεις, καί οί ημέτεροι 
καθολικοί έν ζωηρά συγκινήσει άκροάζονται 
τά έν τω περιβόλω του ναου παιανιζόμενα 
πρώτα έμβατήρια τών νάνων μουσικών 
μας, δικαίως άποσπώντων τών παρευρισκο-
μένων τάς χειροκροτήσεις καί τά θερμά 
συγχαρητήρια. 

Παρακολουθουντες κατά πόδας τας 
προόδους τής ανωτέρω Σχολής λειτουρ-
γούσης ύπό τήν έπωνυμίαν : "Καθολικός 
Θίασος ή Παρθένος τής Καρμήλου" ανα-
γράφομεν τας ακολούθους σχετικάς πλη-
ροφορίας : Ή ίδρυσις τής κοινωφελεστάτης 
ταύτης επιχειρήσεως όφείλεται αποκλει-
στικώς εις τόν Αίδ.Δόν Πέτρον Βιτάλην, 
ον πρός τουτο ώθησεν ή ιδέα τής περι-
φρουρήσεως τής ήθικής τών νέων καθολί-
κών μας, διά τής παροχής διασκεδαστικου 
κέντρου ιδίως κατά τάς έσπερινάς ώρας 
τής απασχολίας αυτών. Έπί του παρόν-
τος φοιτώσιν έν τη Σχολή περί τούς 50 
άπαντες καθολικοί τών πλείστων μή ύπερ-
βάντων τό δωδέκατον έτος. Ή διδασκα-
λία τής μουσικής ανετέθη εις τόν διακε-
κριμένον μουσικοδιδάσκαλον κ. Νικόλαον 
Γιακουίντον, όστις πλείστας μέχρι τουδε 
παρέσχεν ένδείξεις έξόχου ικανότητος και 
ευρείας μουσικής παιδεύσεως. Τήν συντή-
ρησιν τού ιδρύματος ανέλαβον δια κοινου 
εράνου οί έν Πάτραις ιταλοί ναυτικοί τη 
ευγενει συμμετοχή και πολλών άλλων έκ 
τών ημετέρων καθολικών. Ύπό τοιούτους 
άρίστους οιωνούς ό ημέτερος Καθολικός 
Θίασος θέλει άποβή μετ' ού πολύ τό 
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αγλάϊσμα της ένταυθα καθολικής παροι-
κίας, εάν δέ ό δαίμων της κακεντρεχείας 
ό άποπνίγων τάς ευγενείς επιχειρήσεις 
φεισθή του έργου του Δον Βιτάλη, τούς 
προσεχεις Όλυμπιακούς Αγώνας θέλει κό-
σμήση καί ή ημετέρα Μουσική κατερχομένη 
εις Αθήνας οπως άποδώση φίλικόν χαιρε-
τισμόν εις τούς αδελφούς μας Αθηναίους. 

Eυχαρίστως άναγγέλλομεν οτι ό ημέ-
τερος καθολικός Σύλλογος δια κοινής συν-
εισφοράς άπέστειλεν εις τήν ενταύθα Έπι-
τροπήν δραχ. 150 υπέρ τής τελέσεως τών 
Ολυμπιακών Αγώνων. Η ευγενής αύτη 

πραξις μαρτυρεί τά πατριωτικά αισθή-
ματα δι' ών εμφορούνται οι ημέτεροι κα-
θολικοί έφ' ω συγχαίρομεν άπό καρδίας 
αύτοις. 

μοτέρων ρητόρων έπροθυμοποιήθησαν οπως 
συμμεθέξωσι τών τελετών τούτων, διακο-
νούντων τών μαθητών τών κυριωτέρων τής 
'Ρώμης ίεροσπουδαστηρίων, έν ώ οί δια-
σημότεροι τών μουσικών τής 'Ρώμης έν 
κατανυκτικαις μελωδίαις εμελπον τάς ώ-
ραιοτέρας τών εκκλησιαστικών συνθέσεων. 

Ούτω ή Εκκλησία πάσα, άπας ό Κα-
θολικός κόσμος, αί τέχναι και έπιστήμαι 
συνεισέφερον πρός δόξαν τού Άγ. Φιλίπ-
που, δεόμενοι αύτου ίνα εξακολούθηση σκέ-
πών την Ρώμην και σύμπασαν τήν 
ύφήλιον. 

Καθ' άπασαν την 'Ιταλίαν, διεξήχθη 
πεισματώδης ό εκλογικός άγών, όστις σή-
μερον λαμβάνει πέρας, μετ' απιστεύτων 
τω όντι εκατέρωθεν προκλήσεων, ύβρεων 

Τινές φρονουσιν ότι άμέσως άπό τών 
πρώτων τής Βουλής συνεδριάσεων θά εγερθη 
πάλιν τό ζήτημα τής Ρωμαϊκής Τραπέ-
ζης και αί έκ τούτου ζωηραί κατά του 
Κρίσπη κατηγορίαι. Έν τοιαύτη περι-
πτώσει άδηλον τό μέλλον τής Βουλής και 
ή θέσις τής Κυβερνήσεως. 

Ό Αιδεσιμώτατος Πατήρ Γαετάνος Δε 'Άγγελις μέλλων Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
και Αποστολικός Διαχειριστής Νάξου θέλει 
χειροτονηθή τήν 14 Ιουλίου έορτήν του 
άγ. Βοναβεντούρα. Έπί τού παρόντος ό 
διαπρεπής ούτος κληρικός διατρίβει έν Λο-
ρέτω προσκληθείς όπως ποιήσηται σειράν 
ίερών ομιλιών. 

'Επίσης ο νέος 'Επίσκοπος Σύρου Αι-
δεσιμώτατος Θεόδωρος Α. Πόλιτος, ώς 
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' (Τακτικου ημών άνταποκριτου). 
Μετά πολλης επισημότητος έτελέσθη 

έν 'Ρώμη ή τρίτη έκατονταετηρίς άφ' ής 
ό απόστολος τής 'Ρώμης 'Άγιος Φίλιππος 
Νέριος παρέδωκε τήν άθώαν αύτου ψυχήν 
πρός τόν δημιουργόν αυτής. 

Οί κάτοικοι τής Αιωνίας Πόλεως, μηδ' 
αυτών τών φιλελευθέρων εξαιρουμένων, τρέ-
φουσι ζωηράν συμπάθειαν πρός τόν γε-
ραρόν ιεραπόστολον, όστις συνεδύασεν έν 
άρμονικώ συμπλέγματι τήν αγιότητα μετά 
τής ευθυμίας. 

Τήν άμέριστον ταύτην καί γενικήν 
συμπάθειαν τρανώς εξεδήλωσαν αί πάν-
δημοι έπακολουθήσασαι έορταί αιτινες θά 
διαρκέσωσιν έπί όλόκληρον εβδομάδα. Πολ-
λοί τών έκλαμπροτάτων Καρδιναλίων, 
Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων καί διαση-

ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ Μ Ε Γ Α Ρ Ο Ν 
ΕΝΘΑ Η ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 

και κατηγοριών. 'Όχι μόνον χρήμα άφθο-
νώτερον τού συνήθους έδαπανήθη ίδιωτι-
κόν και δημόσιον ! άλλά πολλαχου προσέτι 
και αιμα έμόλυνε τό συνταγματικόν τουτο 
του λαού δικαίωμα. 

Πλείστοι όσοι έξεφωνήθησαν λόγοι υ-
πουργών και υποψηφίων, πλήν επειδή αί 
αύταί υποσχέσεις και προγράμματα εκά-
στοτε κατά τάς παραμονάς τών εκλογών 
ρίπτονται εις τό μέσον, ό λαός ούδεμίαν 
εις τούτους έδωκε προσοχήν. Πείρα τριά-
κοντα και εξ ετών έδίδαξεν ήμιν οτι 
υπουργοί και βουλευταί ύπισχνουνται πάν-
τοτε ουδέποτε δέ τηρώσι τάς υποσχέσεις 
αυτών. 

Αί σήμερον διεξαγόμεναι έν Ιταλία 
έκλογαί ώφειλον νά ώσι καταδικαστικαί 
τής κυβερνήσεως, έν τούτοις ό Κρίσπης 
θά έξέλθη πλειοψηφών. 'Άδηλον ομως έάν 
ή πλειοψηφία αύτη θά συγκρατηθή έπί 
πολύ. 

οριστικώς έπληροφορήθην, πρόκειται νά χει-
ροτονηθή τήν 9 τρ. μ. έορτήν τής Άγίας 
Τριάδος, ύπό του Καρδιναλίου Vannu-
telli, εσται δέ εις τήν νέαν αύτου θέσιν 
περί τά τέλη του αύτου μηνός. 

Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

Μεταξύ τών τόσων άλλων κακιών άς 
έκληρονόμησεν ή πατρίς ημών άπό τής 
γηραιάς Δύσεως, τελευταίαν χρονολογικώς 
κατέχει θέσιν ή χίμαιρα του σοσιαλισμού. 
Και είδομεν έν όλιγίστω χρονικώ δια-
στήματι τούς πάντοτε τά καινά έπιζη-
τουντας 'Έλληνας, τούς άείποτε τήν κί-
νησιν έπιθυμουντας πολίτας, άνοίγοντας 
τάς άγκάλας, εύφορον παρέχοντες έδαφος 
εις τό σπέρμα του κοινωνισμου. Έν τώ 
άφανει οί πρωτοστάται σπερμοφόροι έρ-
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γασθέντες, κατώρθωσαν νά παρέξωσιν ήμιν 
έκπληκτικόν φαινόμενον οπαδών πολυπλη-
θών. Ό σοσιαλισμός έν Ελλάδι τήν έσπέ-
ραν τής 16 Απριλίου, καθ' ήν στιγμήν 
πάλλοντα τά Ελληνικά στήθη ανέμενον 
τά αποτελέσματα τών εκλογών, ούτος 
άνεμέτρα τάς δυνάμεις αύτου. Έξ χιλιά-
δες και έννενήκοντα οκτώ Έλληνες πολι-
ται έχοντες δικαίωμα ψήφου έν Αττική 
μόνον και Πάτραις,έψήφισαν υπέρ του ύπο-
ψηφίου του Σοσιαλιστικού Κέντρου Πλά-
τωνος Δρακούλη, και διά τής λευκής αυ-
τών ψήφου, ώμολόγησαν τήν πίστιν και 
άφοσίωσίν των πρός τάς αρχάς του σοσια-
λισμού. Φρίττει τις έκ του αποτελέσματος 
τούτου, πλήν πρό του άναμφιρρήστου τού-
του γεγονότος οφείλει νά άρη τάς χείρας 
ευχόμενος εις τήν μητέρα Ελλάδα κρεισ-
σον τό μέλλον, έξέγερσιν έκ τού λήθάργου 
αυτής, στιβαράν τήν χείρα όπως μή κα-
τόπιν και αύτη εύρεθή πρό του κοινωνικού 
τούτου ζητήματος του συνταράσσοντος και 
σκοτίζοντος τάς διαυγεστέρας τών δια-
νοιών και τάς κραταιοτέρας τών Κυβερ-
νήσεων. Οί Έλληνες οί φύσει σφοδροί έν 
ταις ίδέαις και φρονήμασιν αυτών, οί θερ-
μοί πάσης ιδέας απόστολοι, οί πάσαν ίδέαν 
έκ τής Δύσεως προερχομένην μετά κύρους 
έγκολπούμενοι, οί Έλληνες οί άτυχήσαν-
τες, ουδόλως παράδοξον νά ριφθώσι και 
ούτοι άφθόνως έν τή παραζάλη τών νέων 
τούτων θεωριών, έν τή ουτοπία τής ευτυ-
χίας, έν τή χιμαίρα τής πραγματοποιή-
σεως του σοσιαλιστικού συστήματος, παρι-
στάμενοι ούτω θεαταί κοινωνικής έπαναστά-
σεως υποβοσκούσης την ειρήνην του τόπου 

ημών. Τό ζήτημα τούτο ώς έν τών σπου-
δαιοτάτων οφείλει νά έπισύρη άμέριστον 
την κοινήν προσοχήν, οφείλει νά προκα-
λέση τόν δάκτυλον τής κοβερνήσεως όπως 
μή έξ αδιαφορίας ή μάλλον έξ απειρίας, 
ώς έκ του νέου του πράγματος δι' ήμας, 
καταστώμεν ήμεις αυτοί οι ηθικοί αυτουρ-
γοί και πρωταίτιοι τής σήμερον μέν έν τω 
άφανει και αθορύβως, αύριον δέ έν τω φα-
νερώ επισήμως και προκλητικώς εργαζο-
μένης εταιρίας τών Σοσιαλιστών υπέρ τής 
διαδόσεως τών άρχων αυτών. Έπί τού-
του θά έπανέλθωμεν και πάλιν. 

-*+* 

ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΣ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν 

'Ήδη οτε ευλόγως ή κοινωνία ήρξατο 
μετ' ενδιαφέροντος παρακολουθούσα τήν κα-
θόλου πορείαν τών παρ'ήμιν σωματείων, 
ών ή εργασία ευτυχώς άπό τινος προσέ-
λαβε σοβαρώτερον χαρακτήρα, αποβλέπον-
τες και ήμεις εις την επωφελή αυτών δρα-
σιν, μετ' εύχαριστήσεως άναλαμβάνομεν 
κατά τάς εκάστοτε κυριωτέρας συνελεύσεις 
και έορτάς τών διαφόρων Συλλόγων καί 
Έταιριών τήν άντιπροσωπείαν τής αξιο-
λόγου "'Αρμονίας" ίνα έν πάση δυνατή 
συντομία και ακριβεία καθιστώμεν ενημέ-
ρους τούς φίλους άναγνώστας περί τής έν 
γένει κινήσεως αυτών. 

Τής υποσχέσεως ταύτης ποιούμενοι από 

σήμερον έναρξιν άναφέρομεν χρονογραφι-
κώς ότι έπί τή ευκαιρία τής συμπληρώσεως 
του πρώτου άπό τής συστάσεως αυτου 
έτους ο ένταυθα οικογενειακός σύνδεσμος 
" Εύτέρπη " έξέδραμε τήν παρελθουσαν 
Κυριακήν εις τήν έξοχικήν τοποθεσίαν Γα-
λάτσι, ένθα ύπό τούς έναρμονίους ήχους 
τής μουσικής και τήν δροσεράν άγροτικήν 
αύραν παρέμεινε μέχρι νυκτός έν πλήρει 
ευθυμία και συμπνοία τών αποτελούντων 
αυτόν μελών. 

Η κατά τήν αυτήν ήμέραν εις Ελευ-
σίνα εκδρομή του "Όμίλου τών Φιλο-
τέχνων" πληρέστατα επέτυχε. Παρηκο-
λούθησαν αύτήν περί τούς 150, μεταξύ 
τών όποίων πλείσται λόγιαι κυρίαι και 
δεσποινίδες. 

Εκεί μετά τήν έπισκεψιν τών άρχαιο-
λογικών μνημείων, εδόθησαν ύπό τών ειδη-
μόνων αί δέουσαι εξηγήσεις περί τών έν τω 
Μουσείω φυλασσομένων άρχαιοτήτων. Η 
δεσποινίς Σεβαστή Καλλισπέρη, παρακλη-
θεισα ύπό πολλών, ανέπτυξε λεπτομερώς 
και μετ' εμβριθείας τά περί τής θεάς Δή-
μητρος και τών Ελευσινίων μυστηρίων. 
Μετ' αυτήν προσέθεσεν όλίγα τινά ό υφη-
γητής του Πανεπιστημίου κ. Σ. Βάλβης 
περί του ναού καί τής ιστορίας αυτού, 
μεθ' ο ό κ. Τ. 'Αμπελας εύχαριστήσας 
πρώτον έκ μέρους του Συλλόγου τούς όμι-
λήσαντας, ύψωσε τήν σημαίαν τής ευθυ-
μίας, ειπών ότι ή τράπεζα άναμένει "ινα 
φάγωμεν, πίωμεν καί εύφρανθώμεν δι' όλης 
τής ημέρας." 
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SILVIO PELLICO 

Α Ι Φ Υ Λ Α Κ Α Ι Μ Ο Υ 

Κατά καλήν μου τύχην μέ ώδήγησαν εις έτερον δωμάτιον. Έν ω 
δέ ωφειλον να είμαι ευχαριστημένος έκ τούτου, εν τούτοις ουχί ανευ 
θλίψεως άνεμνήσθην τής Μαγδαληνής. Οία αδυναμία! να συμπαθώ πάν-
τοτε προς τι, ανευ άποχρώντος λόγου. Εξερχόμενος του αθλίου εκείνου 
δωματίου έστρεψα το βλέμμα προς τό τείχος εκείνο επί του όποίου το-
σάκις ειχον στηριχθή, έν ώ ίσως σπιθαμήν τινα μακρότερον επί του 
άλλου μέρους έπηκούμβει ή δυστυχής αμαρτωλή. 'Επεθύμουν να ακούσω 
άπαξ ετι τούς δύο πλήρεις πάθους στίχους έκείνους : 

Chi rende alla meschina 
Sa sua felicita? (') 

πλην ματαία επιθυμία ! 'Ιδού εις έπί πλέον αποχωρισμός κατα τον 
άτυχη βίον μου. Δέν θα ομιλήσω έπί πλέον, ίνα μή καταστώ γελοίος, 
άλλ' ομως θα απέκρυπτον τήν αλλήθειαν έαν δέν ώμολόγουν οτι ημην 
μελαγχολικός επί πολλάς ημέρας. 

'Αναχωρών απεχαιρέτισα δύο τών παραπλεύρως μου κατοικούντων 
κλεπτών, οι όποιοι εύρίσκοντο έκει έπί του παραθύρου. Ό αρχηγός των 
δέν ητο παρών, ειδοποιηθείς ομως παρ' αυτών έδραμεν εκει, και μ' εχαι-
ρέτισε και αυτός. Ήρχισε δέ να άδη τούς στίχους: Chi rende alla 
meschina . . ."Ηθελε να μέ περιπαίξη ; Στοιχηματίζω οτι έάν άπηύ-
θυνον την ερώτησιν ταύτην εις πεντήκοντα, οι τεσσαράκοντα καί εννέα 
θα μοι ελεγον "Ναί".'Εν τούτοις, παρά τήν πλειοψηφίαν ταύτην, κλίνω 
νά πιστεύσω οτι ό κλέπτης έκεινος ήθελε νά μέ ευχαριστήση. 'Εγώ του-
λάχιστον ουτω το ενόμισα και ηυχαρίστησα αυτόν ούτος δέ έξάγων 

(̂) Τις θ' άποδώση εις τήν δύστηνον τήν εύτυχίαν της ; 

τήν χείρα ανα μέσον τών σιδηρών κιγκλίδων του παραθύρου, μ' έχαιρέτα 
μέχρις ου έστρεψα τήν κλίμακα οπως κατέλθω. 

'Ότε εύρέθην επί του διαδρόμου ή καρδία μου εσκίρτησεν εκ χαράς. 
Ό μικρός μου κωφάλαλος ήτο έκει υπο τήν στοάν. Μέ είδε, μέ ανεγνώ-
ρισε και ηθέλησε νά δράμη εις ύπάντησίν μου. Ή σύζυγος του φύλα-
κος — τις γνωρίζει διατί— τον συνέλαβεν απο του λαιμου και τον 
έκλεισεν εις τό δωμάτιον. 'Ελυπήθην διότι δέ ήδυνήθην νά τόν 
ασπασθώ, αλλά τα πηδήματα τα όποια εκαμε σκοπών να ελθη προς 
εμε, με συνεκίνησαν βαθέως. 'Ω! πόσον είναι ήδύ, τό ν'αγαπαται τίς. 

Η ήμέρα εκείνη, ύπήρξεν ήμέρα ύψίστων συγκινήσεων. Δεν ειχον 
κάμη δύο εισέτι βήματα καί εύρέθην κάτωθι του δωματίου έν τώ όποίω 
ητο κεκλεισμένος ό Τζώγια. "Καλήν ήμερα Μέλχιωρ" τώ είπον διερ-
χόμενος. 'Ήγειρε τήν κεφαλήν, και πηδών προς το παράθυρον έκραύ-
γασε "Καλήν ήμέραν, Σίλβιο!"— 

'Αχ ! δέν μοί επετράπη να σταθώ μίαν στιγμήν. 'Έστρεψα κάτω 
τής στοας, ανήλθον κλίμακά τινα και εύρέθην άνωθεν του δωματίου 
του Τζώγια. 

ΚΕΦ. XVIII 
'Αφ' ου εφερον τήν κλίνην μου, και άφέθην μόνος παρά τών φυλά-

κων, πρώτη φροντίς ύπήρξε νά έπίσκεφθώ τούς τοίχους. Ύπήρχον επι-
γραφαί τινες, άλλαι μέν διά μολύβδου, άλλαι δέ δι' άνθρακος καί άλλαι 
δι' αιχμηρού τίνος εργαλείου. Μεταξύ τούτων εύρον καί δύο χαριεστά-
τους Γαλλικούς στίχους, λυπούμενος διότι δέν τους άπεστήθισα, κάτωθι 
δε τήν ύπογραφήν ό Δούξ τής Νορμανδίας. 'Ήρχισα νά άδω αυτούς έπί 
του τόνου τής δυστυχούς μου Μαγδαληνής άλλ' αίφνης ιδού φωνή ιις 
πλησιεστάτη ήτις άρχεται να ψάλλη αυτούς δι' άλλου τινος τόνου. 
Μόλις ετελείωσε "Εύγε" άνέκραξα. Μέ έχαιρέτισε τότε ευγενώς, καί μέ 
ηρώτησεν έαν ήμην Γάλλος. 

—'Όχι, είμαι Ιταλλός καί όνομάζομαι Σίλβιο Πέλλικο. 
— Ό Συγγραφεύς τής Φραγκίσκης εκ Ριμίνων. 
— 'Ακριβώς. 
Κατόπιν τών συνήθων φιλοφρονήσεων καί αφ' ου έμαθε δια ποίαν 

αιτίαν ηυρισκόμην εις τάς φυλακάς, μέ ήρώτησεν εις ποιον μέρος τής 
Ιταλίας ειχον γεννηθή. 
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Μετά τόν θούριον του κ. προέδρου, έν-

θουσιασθέντες έκαθέσθημεν έν σπουδή περί 
τήν τράπεζαν. Ό πρό του ξενοδοχείου 
χώρος υπό τήν σκιάν καί τόν θρουν τών 
δένδρων έπληρώθη θορύβου, τήν μελέτην 
τών ερειπίων καί τας αναμνήσεις της αρ-
χαιότητος διεδέχθη διαχυτική ευθυμία καί 
φαιδρότης, προπόσεις δ'ήγέρθησαν παντα-
χόθεν ευφυείς, έπίκαιροι καί διασκεδαστι-
χώταται, πρωταγωνιστουντος του γενικου 
γραμματέως κ. Δημ. Καλογεροπούλου όστις 
κατα τήν κοινήν πάντων όμολογίαν κατέστη 
πλέον ό ανεξάντλητος ρήτωρ παντός φιλο-
λογικού σωματείου. 

Τό γευμα έπηκολούθησεν υπό τήν σκιά-
δα χορός εύρωπαϊκός καί ελληνικός εις όν 
έλαβον ίδιαιτέρως μέρος Έλευσίνιαι κόραι, 
μετ' αύτον δέ κατα παράκλησιν του προέ-
δρου κ.'Αμπελα, μετέβησαν πάντες εις τόν 
ναόν του χωρίου όπως παραστώσιν εις τήν 
βάπτισιν του νεογεννήτου θυγατρίου αύτου. 

Ή απέριττος εκκλησία του άγίου Γεωρ-
γίου μέ τό άδιακόσμητον λευκόν έσωτερι-
κόν, τάς ολίγας αυτής αγιογραφίας κατα-
λαμβάνεται έξ εφόδου ύπό τών έκδρομέων. 
'Αναγινώσκονται αί εύχαί έπί τής μικρας 
τήν όποίαν φέρει εις χειρας του ό τέως 
βουλευτής καί νυν δημοφιλής κουμπάρος κ. 
Γ. Κ. Ρώμας, ενώ αντιθέτως πρός τήν ήκι-
στα μελωδικήν φωνήν τών δύο ιερέων οί 
πλησιέστεοοι ψάλλουσι διά τετραφωνίας τό 
"Κύριε έλέησον" καί τό "Αμήν." 

'Η βάπτισις άπετέλεσεν έν τών ώραιο-
τέρων έπεισοδίων τής εκδρομής. Εις δη-
μοσιογράφος αναγινώσκει ώς κοινοβουλευ-
τικήν αγόρευσιν τόν 'Απόστολον. Ή νεο-

φώτιστος ώνομάσθη Ίουλία καί κατά πρό 
τασιν απάντων τών παραστάντων φιλοτέ-
χνων εδόθη αυτή και τό ονομα τής Δή-
μητρος, βυθισθεισα δέ εις τό ύδωρ και είτα 
μυρουμένη ήμιλλατο πρός τούς αυτοσχε-
δίους ψάλτας μέ τήν ίδικήν της φωνήν. 

Πλήθος μικρών χωρικών έξωθεν του 
ναού όρμα ιν' άρπάση τά νικέλινα κέρμα-
τα, άτινα ό έκ τής μυροβόλου Ζακύνθου 
ανάδοχος ρίπτει άπό τής θύρας. Απο-
τέλεσμα του αγώνος τούτου ύπήρξεν ή 
συνεχής επαιτεία πεντάρων και άπο τους 
θεατάς και μή αναδόχους, έγώ δέ πρός α-
ποφυγήν τής φορολογικής ταύτης διαθέ-
σεως προσεπάθουν νά πείσω πάντας καί 
πάσας, γνωστούς τε καί άγνώστους, ότι τό 
βάπτισμα τής Ιουλίας-Δήμητρος έθεώ-
ρουν ώς μυστήριον . . . 'Ελευσίνιον! 

Ό εσπερινός ημών περίπατος κατέλη-
ξεν εις τήν ίστορικήν παραλίαν ένθα εις δι-
κηγόρος, ποιητής καί συνάδελφος άπήγγειλε 
ποίημα υπό τόν τίτλον 'Ελευσίς-Σαλαμίς. 
Μετά δέ τήν δύσιν του ήλίου στρέψαντες τό 
βήμα πρός τόν σταθμόν του σιδηροδρόμου 
έπέβημεν τής άμαξοστοιχίας καί άνεχωρή-
σαμεν διά τας κλεινάς ημών 'Αθήνας, 
ενθουσιώδεις έκ τών ώραίων τής εκδρομής 
εντυπώσεων. 

Θεωρώ περιττόν όπως παραστήσω καί 
αναπτύξω τό χρήσιμον έργον τών Συλλό-
γων, εις ους κυρίως όφείλεται τό έν Ευ-
ρώπη παρά τοις πλειστοις αυτών έπικρα-
τουν φιλοπρόοδον πνεύμα, τό εις πασαν 
περίστασιν περιφανώς διατρανούμενον και 

όπερ εσχάτως λίαν αξιεπαίνως ένεκολπώ-
θησαν τά σοβαρώτερα τών παρ' ήμιν σω-
ματείων έν οις καί ό ένταυθα άπό τριών 
ετών αριστα λειτουργών Σύλλογος τής 
"Όμονοίας" ούτινος άπασαι αί μέχρι 
τούδε έορταί, ύπό οικογενειακήν καί καλ-
λιτεχνικήν έποψιν μετ' εξαιρέτου επιτυ-
χίας διεξαχθεισαι, τιμώσιν ομολογουμένως 
τούς σχόντας τήν πρωτοβουλίαν αυτών. 

'Επιφυλάσσομαι προσεχώς να έξάρω τόν 
πρακτικόν σκοπόν και τ' αγαθά άποτελέ-
ματα τών σωματείων έν γένει, καθόσον έν 
Ευρώπη ταυτα είτε οίκογενειακόν, ή έπι-
στημονικόν, ή καλλιτεχνικόν, ή φιλανθρω-
πικόν είτε οιονδήποτε άλλον προορισμόν 
έπιδιώκοντα, παριστώσι σπάνιον φαινόμε-
νον επιβλητικής δράσεως καί συνδέουσιν έν 
αρμονία δι' αίσθημάτων άμοιβαίας φιλίας 
καί εκτιμήσεως πάντας τούς εταίρους, ομο-
φώνως και έν αδελφική αγάπη έργαζομέ-
νους υπέρ τής προαγωγής και ευοδώσεως 
του ευγενούς αυτών σκοπού. 

Γιωργάκης. 

Ν Ε Α Ι Ε Ρ Α Κ A T H X Η Σ Ι Σ 

Ποιουμεν γνωστόν τοις ένδιαφερομένοις ότι 
εξεδόθη κατ' αύτάς, έν τω καλλιτεχνικω τυπο-
γραφείω τής "Εστίας" νέα Κατήχησις προς 
χρήσιν των έν Ελλάδι Καθολικών, ύπό του 
αίδ. Δον 'Ιωάννου Μάμου, ήν ο αείμνηστος 
Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών 'Ιωσήφ Ζαφφινος, ένέ-
κρινεν ώς τήνμόνην επακριβώς ανταποκρινομέ-
νην εις τας αναγκας της Ελληνικής νεολαί ας. Ή τιμή έκάστου αντιτύπου ώρίσθη εις λεπτά 
60. Πάσα παραγγελία συνοδευομένη υπό του 
αντιτίμου,άπευθυνθήτω εις το ήμέτερον γραφειον 

— Εις Πεδεμόντιον, είπον, είμαι έκ του Σαλούσου. 
Και ένταυθα ετεραι νέαι φιλοφρονήσεις επί του χαρακτήρος τών Πε-

δεμοντείων, ιδίως δέ περί τών ανδρείων του Σαλούσου κατοίκων και 
ιδιαίτατα τών Βοδόνων. 

Αι ολίγαι έκειναι λέξεις ήσαν τόσον λεπταί ώστε έδείκνυον άνδρα ευ-
γενή καί καλής ανατροφής. 

— Τώρα μοί επιτρέπετε, κύριε, να ερωτήσω και έγώ τις είσθε ; 
— Πρό ολίγου έψάλλατε μικρόν τι άσμα μου. 
— Οί ώραιοι εκεινοι στίχοι οιτινες εύρίσκονται κεχαραγμένοι έπί του 

τοίχου, είναι ιδικοί σας ; 
— Μάλιστα, κύριε. 
— Είσθε λοιπόν . . . 
— Ό άτυχης Δούξ τής Νορμανδίας. 
Την στιγμήν έκείνην ό φύλαξ διερχόμενος κάτωθεν τών παραθύρων 

. μας, διέταξε σιγήν. 
Ποίος είναι ό άτυχής ούτος Δούξ τής Νορμανδίας! έσκεπτόμην κατ' 

εμαυτόν. Δέν είναι αυτος ό τίτλος τον όποιον εδιδον εις τον υιον του 
Λευδοβίκου XVI ; 'Αλλά τό δυστυχές έκεινο τέκνον αναμφιβόλως απέ-
θανε.— Λοιπόν, ο γείτων μου θα είναι τις εκ τών δυστυχών έκείνων 
. οιτινες θά έδοκίμασαν όπως άναζήσωσιν αυτό. 

Μέχρι τουδε πολλοί ισχυρίσθησαν ότι ήσαν ό Λουδοβικος XVII. καί 
ανεκαλύφθησαν ώς άπατεώνες, πώς λοιπόν έγώ ώφειλον να πιστευσω και 
εις αυτόν ; 

ΚΕΦ. XIX 
Καίτοι προσεπάθουν όπως μή έξέλθω του ορίου τής αμφιβολίας, έν 

τούτοις άκατανίκητός τις απιστία έβασίλευεν έν έμοί. Απεφάσισα να μη 
αποδείξω τι εις τον ατυχή έκεινον, οιονδήποτε μυθον καί άν επρόκειτο να 
μοί διηγηθή. 

Μετ'όλίγας στιγμάς πάλιν ήρξατο να άδη καί έπανελάβομεν την όμιλίαν. 
Εις τήν έρώτησίν μου περί τής ταυτότητος αύτου, απεκρίθη, ότι, 

πραγματικώς ητο ό Λουδοβίκος XVII καί ήρξατο μετά πάθους νά ύβρίζη 
τόν Λοτδοβικον XVIII θειον αύτου καί σφετεριστήν του θρόνου καί τών 
δικαιωμάτων του. 

— Άλλά τά δικαίώματά σας ταυτα, διατί δέν έξεδικήσατε κατα την 
μεταρρύθμισιν. 

— Τότε έγώ εύρισκόμην θανασίμως ασθενής έν Βολωνία. Μόλις άνέρ-
ρωσα εδραμον εις Παρισίους, παρουσιάσθην προ τών Μεγάλων Δυνάμεων, 
άλλ' οτι πλέον είχε γίνη ητο αδύνατον νά έπανορθωθή. Ό μόνος θείος 
μου δέν ηθέλησε νά μέ αναγνωρίση, ή αδελφή μου ήνώθη μετ'αυτου 
όπως καταπνίξη τήν κραυγήν μου. Μόνος ό καλός πρίγκηψ του Κονδέ 
μέ εδέχθη μετ' ανοικτών αγκαλών, αλλ' ή φιλία του ουδέν ίσχυε. 'Εσπέ-
ραν τινά έν τώ μέσω τών οδών τών Παρισίων επεχείρησαν νά μέ δολο-
φονήσωσι καί μόλις κατώρθωσα νά υπεκφύγω τών χειρών των. 'Αφ' ου 
δέ επί τινα χρόνον περιεπλανήθην εν Νορμανδία, επέστρεψα εις Ίτα-
λίαν καί κατώκησα εις Μοδένην. 'Εκει συνελήφθην καί ώδηγήθην εις τά 
όρια του δουκάτου τής Μοδένης, παραδοθείς εις την Αύστριακήν Κυβέρ-
νησιν. Προ οκτώ ήδη μηνών ευρίσκομαι έδώ τεθαμμένος, και ό Θεός 
μόνον γνωρίζει πότε θέλω έξέλθη. 

Δέν εδωκα πίστιν εις όλους αυτούς τούς λόγους του. 'Ότι όμως ητο έκει 
ώς έντός τάφου, ουδεμία αμφιβολία καί οντως έλυπήθην δι' αυτόν. 

Τον παρεκάλεσα νά μοί διηγηθή έν συνόψει τόν βιον του. Μοί διηγήθη 
μετά πάσης άκριβείας όλας τάς λεπτομερείας άς έγνώριζον περί Λουδο-
βίκου του XVII. "Οτι ριφθείς εις τάς φυλακάς νύκτα τινά ήλευθερώθη 
ύπο του πλήθους.Ήλίθιόν τί παιδίον, ονόματι Μαθούρν ετέθη αντ'αύτου. 
και αυτός απέδρα. "Εξω εις την όδόν, ανέμενε τέθριππος άμαξα έκ τών 
ίππων τής όποιας εις ητο ξύλινος, έντός του κύτους του όποίου έκρύβη. 
'Έφθασαν αισίως μέχρι του Ρήνου, καί ό στρατηγός . . . (μοι είπε το 
όνομα δυστυχώς όμως το έλησμόνησα) όστις εσωσεν αυτόν, έπί πολύ 
χρόνον τώ έχρησίμευσεν ώς παιδαγωγός καί πατήρ. Τον ώδήγησεν 
έκειθεν εις 'Αμερικήν. Έκει ό νέος βασιλεύς άνευ βασιλείου, υπέστη 
πολλά περιπετείας, υπέφερε τήν πείνην έν τή ερημία, ύπηρέτησεν ώς 
στρατιώτης, έζησε δεδοξασμένος. έν ω ητο ευτυχής παρά τή αυλή του 
βασιλέως τής Βραζιλίας, συκοφαντηθείς ήναγκάσθη νά φύγη. 'Επέστρε-
ψεν εις Εύρώπην περί τά τέλη τής Αύτοκρατορίας του Ναπολέοντος. 
'Εκλείσθη εις τάς Φυλακάς έν Νεαπόλει ύπό του Ίωακείμ Μουράτ, καί 
οτε πλέον ητο ελεύθερος νά διεκδικήση τόν θρόνον τής Γαλλίκς, κατε-
λήφθη εν Βολωνία υπό τής επαράτου έκείνης ασθενείας κατά τό διάστημα 
τής όποίας έστέφθη Λουδοβίκος ο XVIII. 

['Έπεται συνέχεια]. 
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 
ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ 

'Ιούνιος. Μάιος. 

Άγίου Ευγενίου. 1 Σαββ. 20 Των Κεκοιμημένων. 
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 2 Κυριακ. 21 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ. 
Αγίου Φραγκίσκου Χαρακίολου. 3 Δευτέρ. 22 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. 
Αγίου Βονιφακίου. 4 Τρίτη 23 Αγίου Μιχαήλ του όμολογητου. 
Αγίου Νορβερτίου. 5 Τετάρτ. 24 Αγίου Συμεωνος. 
Αγίου Αυγουστίνου έκ Καντουαρίου. 6 Πέμπτ. 25 Ευρεσις της τιμ. κεφαλής του Προδρόμου. 
Αγίου Κουαδράτου. 7 Παοασ. 26 Κάρπου του αποστόλου έκ των 70. 
Αγίου 'Επαρμίνου. 8 Σαββ. 27 Ελλαδίου ιερομάρτυρος. 
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ. 9 Κυριακ. 28 ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Πρακτικόν συμπέρασμα, υπό Πατρέως. 
Ό εξω κόσμος. 
H στυγερά δολοφονία του 'Αββά Παύ-

λου Δέ Μπρολλί. 
Κοινωνικαί σημειώσεις. 
Τό Δένδρον τών 'Αναμνήσεων. 

Ή έν τω Ζαππείω Μεγάρω Βιοτεχνικη 
'Έκθεσις. 

Ή Γυνή Π, ύπο Χρ. 
H «Αρμονία" εν Πάτραις. 
Το Ζάππειον μέγαρον. Εικών. 
Ή «Αρμονία" έν 'Ρώμη. 
Ό Σοσιαλισμός έν Έλλάδι. 
Κίνησις και δρασις Ελληνικών σωμα-

τείων, ύπό Γεωργάκη. 
Νέα Κατήχησις, υπό του αιδ. Δόν I. Μάμου. 
Αι φυλακαί μου. Silvio Pellico. Επιφυλ-

λίς κατά μετάφρασιν εκ του Ιταλικού. 
Ήμερολόγιον. 

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

Μ Ε Γ Α Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ν Ε Ν Ε Τ Ε Ι 1745 

2 2 Β Ρ Α Β Ε Ι Α Χ Ρ Υ Σ Α Κ Α Ι Α Ρ Γ Υ Ρ Α 

Χυτήριον Κωδώνων 
Αγαλματίων 

Εκκλησιαστικών σκευών 
κατ κοσμημάτων 

Κηροπηγίων 
Οικιακών χαλκίνων 

σκευών κ. τ. λ. 

'Αναλαμβάνει την έπι-

διόρθωσιν διαρραγέντων 

κωδώνων, κατασκευήν 

νέων, και άνταλλαγήν 

τοιούτων. 

Τ 

Μετριότης εν ταις τιμαις, ευκολία εν ταις πληρωμαις, υπηρξαν και θα είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 'Eργοστασίου. 
'Η διεύθυνσις της "'Αρμονίας" είναι η μόνη αντιπρόσωπος εν Έλλάδι καί 'Ανατολή. 

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

Ν Ε Α Ι Ε Ρ Α Κ Α Τ Η Χ Η Σ Ι Σ 

Ποιουμεν γνωστόν τοις ένδιαφερομένοις ότι έξεδόθη κατ' αυτάς, έν τώ καλλιτεχνικω 
τυπογραφείω τής «Έστίας", νέα Κατήχησις προς χρήσιν τών έν Έλλάδι Καθολικών, ύπο 
του αιδ. Δόν 'Ιωάννου Μάμου, ήν ό άείμνηστος Άρχιεπίσκοπος Άθηνων Ιωσήφ 
Ζαφφινος, ένέκρινεν ώς τήν μόνην έπακριβώς ανταποκρινομένην εις τας ανάγκας τής Ελ-
ληνικής νεολαίας. Ή τιμή έκάστου άντιτύπου ώρίσθη είς λεπτά 60. Πασα παραγγελία 
συνοδευομένη υπο του αντιτίμου, απευθυνθήτω εις το γραφειον της "'Αρμονίας". 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΛΙΝΟΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ ΟΔΟΣ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΑΡΙΘ. 5 

Αποθήκη Φανελλών του έν Σύρω 
Ατμοκινήτου Έργοστασίου Ηλία 
Α. Φουστάνου και Σα, Πανιών Σύ-
ρου και Δρηλίων Πειραιώς κλπ. 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 1895—852. 


