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Τα χειρόγραφα δέν επιστρέφονται—'Αγγελίαι δημοσιεύονται μόνον έν 
τη τελευταία σελίδί.— Δια τας καταχωρίσεις ιδιαίτεραι συμφωνίαι. 

Ε Κ Λ Υ Σ Ι Σ Η Θ Ω Ν 

Αισθησιν όντως άλγεινήν υφι-
στάμεθα ψυχολογουντες έπί των 
εκάστοτε τεκταινομένων παρά τή 
ήμετέρα κοινωνία, και ή διάνοια 
ημών περιπίπτει, άκουσα εις θλι-
βεράς σκέψεις, εις ρέμβην μελαγ-
χολικήν. θλίβεται ύπερβαλλόντως 
ή καρδία ημών διορώσα έκει ένθα 
άλλοτε ήκμαζεν ή αρετή, η τιμιό-
της, ή ευορκος των ιδίων καθηκόν-
των έκτέλεσις, τό άγνόν πατριωτι-
κόν αίσθημα, βασιλεύουσαν ήδη, 
την άκολασίαν, τήν φαυλότητα και 
την έν γένει των τιμίων ηθών έκ-
λυσιν και διαφθοράν. "Απασαι αι 
κοινωνικαί τάξεις ύπό ένα βιουσι 
νεφελώδη ουρανόν, και τήν αυτήν 
εισπνέουσι μεμολυσμένην αυραν, 
ήτις ώς απαίσιος λιψ μαραίνει την 
διάνοιαν και γαγραινει τάς καρ-
δίας. Ουδεμία άμφιβολία ότι άρχον-
τες και αρχόμενοι φερόμεθα ασυ-
στόλως προς ένα και τό αυτό βά-
ραθρον. 

Ή ήμετέρα κοινωνία παρουσιά-
ζει όψιν σώματος σεσαλευμένας έ-
χοντος τάς αρθρώσεις ώς έν διαρκεί 
παραλυσία. Ό τύπος απηύδησε 
πλέον αναγράφων τάς εκάστοτε 
βδελυράς πράξεις, τά στυγερώτερα 
των εγκλημάτων άτινα καθ' ήμέραν 
λαμβάνουσι χώραν έν πλήρει όδω, 

μεσουρανουντος ήλίου. Μάτην οί 
άνθρωποι περιδεεις αίρουσι φωνήν 
άγανακτήσεως, μάτην επικαλούν-
ται παρά τών αρμοδίων σύντονα τά 
μέσα τής θεραπείας. Ή καταστρε-
πτική θύελλα και ό άγριος μυκηθ-
μός τών κυμάτων είς τοσούτον εξή-
φθησαν, ώστε ό εμπειρότερος τών 
πηδαλιούχων ισταται έν απορία α-
δυνατών ν' αναχαιτίση τό έν μέσω 
σκολιων υφάλων πελαγοδρομούν 
και κατά κρημνόν φερόμενον σκά-
φος. Προ τής οικτρας ταύτης τών 
κοινών καταστάσεως έκαστος λαμ-
βάνει ύφος φιλοσόφου, κοινωνιολό-
γου, υπαιθρίου ρήτορος και ώς άπό 
τρίποδος χρησμοδοτει τά προς θε-
ραπείαν, κατ'αυτόν, συντελεστικώ-
τερα μέτρα, προσομοιάζων τον άρχά-
ριον εκείνον ιατρόν όστις προ τής 
κλίνης τού ασθενούς μετά στόμφου 
περισσού θέτει τον μονύελον έπί 
τού οφθαλμού και έπι ποδός κατα-
στρώνει άπέραντον συνταγήν φαρ-
μάκων πριν ή διάγνώση τό πάθημα. 

Ή περί ου ό λόγος ανώμαλος 
αύτη κοινωνική κατάστασις, ουδείς 
δύναται νά τό άμφισβητήση, χρο-
νολογείται άκριβώς άπό τής επο-
χής εκείνης άφ' ης και ή κατάπτω-
σις τών θρησκευτικών πεποιθήσεων 
παρά τε τοις άρχουσι και αρχομέ-
νους. Ό αθεϊσμός, ή άρνησις ψυχής 
αθανάτου, αί κτηνώδεις του υλι-
σμού θεωρίαι, ιδού ή άπαισία σπο-

ρά ήτις ριζοβολίσασα έν τοις κόλ-
ποις τής κοινωνίας παρήγαγε τήν 
έκλυσιν τών ηθών. 

'Αποσβεσθείσης έν τη διανοία 
τών λαών τής υπάρξεως 'Όντος 
υπερτάτου, εξέλιπε συγχρόνως άπό 
τής συνειδήσεως και ή ίδέα τού 
αδεκάστου Κριτού. Πρό τής ατιμω-
ρησίας δε το έγκλημα ήγειρε θρα-
σειαν την κεφαλήν απειλησαν έξ 
ίσου τό μέγαρον του πλουσίου και 
του πτωχού την καλύβην. Αφού ή 
ψυχή συναποθνήσκη μετά τού σώ-
ματος, συνεπέρανεν κατά λογικήν 
ανάγκην ό άπατηθείς λαός. πληρώ-
σωμεν τό κενόν τής καρδίας ημών 
δι' επιγείων απολαύσεων, θεραπεύ-
σωμεν οπωσδήποτε τας ορέξεις ημων, 
κτήσωμεν ευτυχίαν πυρί και σιδήρω. 

Έάν λοιπόν ή κοινωνία δύναται 
νά όρθοποδήση μόνον δια τής άνα-
καινίσεως τών ηθών, έπισπεύσωμεν 
ταύτην ζωπυρουντες τό θρησκευτι-
κόν αίσθημα. Διδαχθέντες έκ τών 
υστέρων πεισθώμεν άπαξ διά παντός 
ότι μόνη ή θρησκεία δύναται νά συγ-
κρατήση τον άνθρωπον εις ην έμ-
πρέπει αύτώ περιωπήν. Έν τη σχο-
λή αυτής γαλουχείται ό χρηστός 
οικογενειάρχης, ό αγαθός πολίτης, 
ό άτρόμητος στρατιώτης, άπό τής 
θρησκείας άρυόμενος τήν εύλάβειαν 
προς τους νόμους, την άφοσίωσιν 
προς τό καθήκον, τήν άγάπην προς 
την άρετήν, τον έρωτα προς τήν 
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πατρίδα. Αύτη διϊσδύει μέχρι των 
περάτων τής γής και ύπό τό θάλπος 
τών πτερύγων της τά έθνη αναζωο-
γονούνται και βαδίζουσιν άπροσκό-
πτως την όδόν της ακμής, της δό-
ξης και τού μεγαλείου. 

Ανακαινίσωμεν όθεν έν τη καρ-
δία τού λαου τας χριστιανικάς πε-
ποιθήσεις, άποδώσωμεν τον θεόν 
εις τήν συνείδησιν τού άτομου, εις 
την οικογένειαν, είς την πολιτείαν, 
και τό άτομον, ή οικογένεια και ή 
πολιτεία, όψονται πάραυτα άναθάλ-
λουσαν έν τοις κόλποις της κοινω-
νίας την άρετήν, τήν τιμιότητα, τό 
άγνόν πατριωτικόν αίσθημα, τους 
συντελεστικούς τούτους παράγον-
τας τής εθνικής ευημερίας. 

Πατρεύς. 

Ο ΕΞΩ Κ Ο Σ Μ Ο Σ 

Ή Ρωσσία έν Κιέλω. 
Κατά διαταγήν του Τσάρου ό Μέγας Δούξ 

Άλέξιος, αρχιναύαρχος του Ρωσσικου ναυ-
τικου, θα πορευθή εις Κιέλ όπως παραστή 
κατά τας έορτας τών έγκαινίων τής διώρυ-
γος. Έπίσης ή 'Ρωσσία θέλει αντιπροσω-
πευθή ύπο τριών θωρηκτων. 

Ο Μέγας Δουξ Μιχαήλ 
και ό Αυτοκράτωρ Νικόλαος. 

Το πρακτορειον Stefani αγγέλλει ότι ό 
Τσάρος Νικόλαος απεφάσισε να συγχωρήση 
έξ όλοκλήρου τον Μέγα Δουκα Μιχαήλ όστις 
ειχε καθαιρεθή ύπό του Άλεξάνδρου ΙΙI, 
άπο του αξιώματος του ιδιαιτέρου σωματο-
φύλακος του Αύτοκράτορος και ύπασπιστου 
αύτου, διότι ένυμφεύθη τήν κόμησαν Moe-
remberg, ανευ τής αύτοκρατορικής άδείας. 

'Ο Μέγας Δουξ Μιχαήλ όστις διαμένει 
έπι του παρόντος έν τή Μεσημβρινή Γαλλία, 
θα έπιστρέψη οίκογενειακώς εις 'Ρωσσίαν το 
προσεχές θέρος. 
Τό τέλος του Σινοϊαπωνικου πολέμου. 

Ή απόφασις τής Ίαπωνίας 'όπως παραι-
τηθή τών αξιώσεων αυτής έπι τής Χερσο-
νήσου του Liao-Tong, του μήλου τούτου 
τής έριδος οπερ έπι μικρόν έσκίασε τον εί-
ρηνικόν τής Ευρώπης όρίζοντα, επέφερε με-
γίστην ανακούφισιν έπι τής τελευταίας ταύ-
της. ΥπήρΕε τωόντι θρίαμβος τής Ρωσσι-
κής, Γαλλικής και Γερμανικής διπλωματίας. 

Αι δύο μάλιστα δυνάμεις αυται δύνανται 
να καυχώνται οτι παρέσχον μεγίστην έκδού-
λευσιν εις τήν 'Ρωσσίαν, χωρίς ποσώς να 
έπιφέρωσι πραγματικήν τινα βλάβην έπι τής 
Ιαπωνίας. 

'Απόπειρα έκτροχιάσεως. 
Το τραίνον το κομίζον τον Βασιλέα τής 

Ιταλίας κατά τήν άπό Βενετίας εις Ρώμην 
έπιστροφήν του μικρου δειν να έξετροχιάζετο. 
Ο Βασιλεύς αισθανθείς τον ισχυρόν τιναγ-

μόν ήγέρθη έντρομος ζητήσας αμέσως πλη-
ροφορίας. Ευτυχώς ουδέν έτερον άπευκταιον 
έλαβε χώραν. Άμα τή αφίξει του εις Ρώ-
μην διέταξεν όπως γίνωσιν αύστηραί ανακρί-

σεις και κρατωσιν αύτον ένήμερον. Το γεγο-
νός τουτο ουδεμία ευρωπαϊκή έφημερίς ανέ-
νέγραψεν έκτος τής έν Φλωρεντία «Fiera-
mosca" έκδιδομένης. 

Ό θάνατος του Καρδιναλίου 
Ruffo-Scilla 

Μετα θλίψεως αγγέλλομεν τον θάνατον 
του Καρδιναλίου Ruffo-Scilla προ πέντε 
μόλις ήμερών έπισυμβάντος. H Α. Α. 
Λέων ΙΓ' μεγάλως έπί τούτω έθλίβη έκτι-
μών τας αρετας του ανδρός. 

Η " Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α , , Ε Ν Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α ι 
(Τακτικου ημών ανταποκριτού). 

Την παρελθουσαν Κυριακήν 26 Μαίου 
κύψας υπό το δρέπανον πολυχρονίου και 
πολυωδύνου νόσου τον βίον έξεμέτρησεν 
ό Σεβασμιώτατος Άρχιεπίσκοπος Κερκύ-
ρας Εύστάθιος Βουλισμας, γεννηθείς τη 8 
Δεκεμβρίου 1819 έν τη νήσω Ίθάκη. Ή 
απώλεια του γεραρου Ποιμενάρχου βαθέως 
έλύπησεν ου μόνον τα πνευματικά Αυτου 
τέκνα αλλ' άπασαν τήν Κέρκυραν ήτις 
πάνυ δικαίως έξετίμα τα μεγάλα προτε-
ρήματα, τα περικοσμουντα τον άνδρα. Ή 
θεολογική παιδεία, ούτω πως απεικόνισεν 
Αυτόν ό έν τώ Κοιμητηρίω έκφωνήσας 
τον έπιτάφιον καθηγητής κ. Γ. Παπα-
γεώργιος, λίπαρά και βαθεια. Αι λοιπαί 
γνώσεις και μαθήσεις παντοδαπαί και ποι-
κίλαι. Ο νους οξυς και κεκτημένος όντως 
ακρίβειαν, όποίαν απαιτει ιδία ή τών μα-
θηματικών έπιστήμη, έν η διέπρεπεν. Α-
ρετή ακηλίδωτος. Καρδία χριστιανικω-
τάτη. Βίου σεμνότης και λιτότης άμα. 
αξιοθαύμαστος. Ελεημοσύνη ανεπίδεικτος. 
'Η είς τήν 'Εκκλησίαν άφοσίωσις άμετρος. 
Δραστηριότης και ένεργητικότης σπανία 
και ακαταπόνητος. 

'Ο μεταστας έτρεφε πάντοτε τας μαλ-
λον ευνοϊκάς διαθέσεις προς τήν Καθολι-
κήν 'Εκκλησίαν ής και τά έν ταις Ίονίοις 
νήσοις προνόμια δημοσία υπερήσπισε διά 
τής έμβριθους αύτου περί τών μικτών γά-
μων έν 'Επτανήσω μελέτης καταχωρηθεί-
σης έν τη Δικαστικη 'Εφημεριδι άρ. 18. 
έτος Β', της όποίας τόδε υπήρξε τό αυ-
του συμπέρασμα: "Κατά τά παρατεθέντα 
και ερμηνευθέντα κείμενα Νόμων και 'Εγ-
κυκλίων νομίζομεν ότι έν Κερκύρα δέν θά 
γινη πλέον αιτησις άκυρώσεως γάμου Λα-
τίνου άνδρός και Όρθοδόξου γυναικός. 
και έάν ποτε ηθελε παρουσιασθή τοιαύτη 
άρκει προς άπόρριψιν ταύτης ή έμφάνισις 
τής άπό 20 Ιουλίου 1862 'Εγκυκλίου 
του Ύπουργου". Άεί δέ έτήρησε και φι-
λικάς σχέσεις μετά τών ένταυθα αιδ. Κα-
θολικών Ιερέων ους καλούς φίλους αυτου 
απεκάλει. 

Τήν μεγαλοπρεπή αυτου κηδείαν, παρά 
του κ. Νομάρχου Κερκύρας επισήμως προσ-
κληθείς ήκολούθησε και ή Α. Π. ό Αρχιε-
πίσκοπος τής έν Κερκύρα Καθολικής 'Εκκλη-

σίας κ. Ε. Μπόνης μετά του περί αύτον Ίε-
ρου Κλήρου, όστις, άφικόμενος έν τω ναω 
τής Μητροπόλεως έν ώ έξεφώνει έπικήδειον 
ό ίεροκήρυξ κ. Πρίφτης, έγένετο δεκτός 
μετά τών εις το υψηλόν αυτου αξίωμα 
προσηκουσών τιμών ύπό τών μελών τής έπι 
τή κηδεία Επιτροπής, μεθ' ο ή πομπή 
έξεκίνησε. Μεταξύ δέ τών πολλών κατα-
τεθέντων βαρυτίμων στεφάνων ύπήρξε και 
ό τών Καθολικών 'Εταιριών μετά τής 
έπιγραφής: «Α Monsignor Vulisma. 
Ie Confraternite Cattoliche" - "Τώ 
Άρχιεπισκόπω Βουλισμα, αι Καθολικαί 
Άδελφότητες". Φ. Δ. Μ. 

Η Γ Υ Ν Η 

III 
"Αν ό φυσικός νόμος δέν κατώρ-

θωσεν έν τή πλήρει αυτού ίσχύϊ κα-
ταβάλλων τήν διαφθοράν νά κατα-
στήση κραταιάν τήν άρετήν, πολλω 
μάλλον έν τώ έθνισμω ό Ζευς και ή 
'Εστία, ου μόνον άνίσχυροι άπέ-
βαινον ίνα έμπνεύσωσι τό ορθόν και 
κωλύσωσι τον έξευτελισμόν της γυ-
ναικός, αλλά τουναντίον υπό τήν 
αιγίδα αυτών ένομιμοποιήθη παν-
τός είδους βιαιότης και έγκλημα, 
καθόσον οι θεοι ουτοι του εθνισμού 
διά τού παραδείγματος αυτών τήν 
κόρεσιν μόνον παντός πάθους και 
επιθυμίας έπέβαλλον,ώθουντες ούτω 
τον άνθρωπον είς τήν διαφθοράν 
και τήν γυναίκα ιδία πρός τήν άπώ-
λειαν παντός ίχνους αιδούς, δι' ής 
ή φύσις είχε κοσμήση αυτήν. 

Μόνη ή θρησκεία, άμα τή εμφα-
νίσει αυτής, ήδυνήθη νά μεταβάλη 
τήν οίκτράν θέσιν τής γυκαικός. 
Θρησκεία και πίστις! Ίδου ό κρι-
κος, ό συγκρατών και τήν γυναικα 
έν τη άρετη και διά της γυναικός 
τήν κοινωνίαν έν τή ευθύτητι. θρη-
σκεία και πίστις! Ιδού ή άγκυρα, 
δι' ής, σωθεισα άπαξ, άπολαμβάνει 
ασφαλούς κατοχης τής αρετής ή τε 
γυνή και ή κοινωνία. Θρησκεία και 
πίστις! Ίδου τέλος τό κέντρον, περί 
ο οφείλει νά περιστρέφηται ατενίζου-
σα ή γυνή, βεβαία ότι καί κατ' ελά-
χιστον παρεκκλίνουσα αυτού και 
εαυτή και τή κοινωνία έσεται πρό-
ξενος μεγάλων κακών. 

Δέν άποκλείομεν βεβαίως τήν γυ-
ναίκα άπό τής αναπτύξεως, άπό τών 
γραμμάτων, άπό τής προόδου τού 
πολιτισμού. Τουναντίον συνιστώμεν 
αυτή ώς ύυηλόν καθήκον τήν καλ-
λιέργειαν τών άοχών εκείνων τής 
τε έπιστήμης και τέχνης, αιτινες 
συντείνουσι προς τήν ευχερή έπί-
τευξιν τού προορισμού αυτής. Ούχ 
ήττον όμως δι' ής έχομεν δυνάμεως 
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φωνάζομεν, ότι δέν είνε ουτος ο 
σκοπός τής γυναικός, και ότι ταυτα 
πάντα άνευ τής θρησκείας, ητις 
πρώτη πρέπει νά έμπνέη τήν γυ-
ναικα, ου μόνον προς ουδέν ώφε-
λουσιν, αλλά και αφορμή δυνατόν 
νά καταστώσιν όλεθρίων αποτελε-
σμάτων, ως όλέθριον θ' άπέβαινε τό 
ξίφος είς τάς χειρας τού πα ράφρονο ς. 

Ή θρησκεία μόνη, παρέχουσα 
τροφήν όντως ουσιώδη διά τών αλη-
θειών εκείνων, έφ' ών έδραιουται 
ακλόνητος ή πεποίθησις η άγουσα 
άδιστάκτως πρός τήν γνώσιν και 
άποδοχήν της αρετής, δύναται νά 
συγκρατήση τήν διάνοιαν τής γυ-
ναικός ισχυράν και έλευθέραν πάσης 
δράσεως τού κακού. Ή θρησκεία μό-
νη, άποσπώσα τήν καρδίαν της γυ-
ναικός άπό τών τάσεων εκείνων, 
υφ' ών ένεποτίσθη άφ' ής ή πρώτη 
γυνή έγεύσατο του απηγορευμένου 
καρπού, και φλέγουσα αυτήν διά 
τών θελγήτρων τών ηθικών και, ύψη-
λών αρετων, ένσταλλάζει τήν μέχρι 
ηρωισμού ισχύν έν τή καρδία της 
γυναικός, καθιστωσα αύτην άγνήν 
και ισχυράν, τρυφεράν και εύθειαν. 
γενναίαν και καρτερικήν άνευ εγωι-
σμού ή ταπεινώσεως, άνευ κολα-
κείας ή ύπεροψίας. 

Ναί ! 'Η θρησκεία μόνη και ή πί-
στις περιλαμ βάνουσαι πάσαν γνώσιν, 
άναπτύσσουσι τήν διάνοιαν, έξευγε-
νίζουσι τάς τάσεις και τούς πόθους 
τής καρδίας, τηρουσιν ευθείαν τήν 
συνείδησιν, σπεύδουσι παρήγοροι 
και ανακουφίζουσιν έν τή δυστυχία 
καί στερρώβήματι άλανθάστως όδη-
γουσι τήν καρδίαν προς τήν όδόν 
τής τιμιότητοςκαι τής δικαιοσύνης. 

Έν οιαδήποτε κοινωνική θέσει ή 
γυνή, είτε ώς θυγάτηρ, είτε ώς σύ-
ζυγος, είτε ώς μήτηρ, ινα βαδίση 
τήν χαραχθεισαν αυτή όδόν έκτός 
του καθήκοντος και τής άρετής, έχει 
άνάγκην άπόλυτον τής θρησκείας. 
Αφαιρέσατε τήν θρησκείαν, και ή 
γυνή, είτε υπό τού εγωισμού, είτε 
υπό του φόβου και τής φυσικής αί-
δoυς, θά βαδίση μέν άπροσκόπτως 
την οδόν αυτής εφ οσον δύναμις 
τις δέν ωθήσει αυτήν προς τόν κρη-
μνόν. "Οτε όμως ή βιαίως ή ύπού-
λως δοθή ή ώθησις, ούαι εις τήν μή 
έχουσαν θρησκείαν! θ' άντιστή, θα 
κλονισθή, άλλ' επιτέλους θά πέση, 
ιν' άποδειχθή οτι ή γυνή άνευ θρη-
σκείας δέν δύναται νά είναι ενά-
ρετος. Χρ. 

Παρακαλουνταί οι εν τω εσωτερικώ 
και εξωτερίκω κ. κ. συνδρομηταί της 
"'Αρμονίας" να ειδοποιωσι τό γραφειον 
οσάκις παρατηρωσιν ανωμαλίαν περί την 
αποστολήν του φύλλου. 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Ν Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν 

Λόγου άξια συμβάντα τήν παρελθουσαν 
έβδομάδα δύνανται ν άναγραφώσι τα άφο-
ρώντα εις την έναρξιν τών έργασιών τής 
Βουλής καί τινος κοινωνικού δράματος λα-
βόντος χώραν, έν μέση όδώ Σταδίου παρά 
γυναικός ήθικώς άδικηθείσης κατ' άνδρός 
συμμορφωθέντος, άλλως τε, πρός τήν κα-
θόλου έθνικήν ημών ανατροφήν, ήκιστα 
έρειδομένην έπί τήν θρησκευτικήν ιδέαν. 
ασεβήσας πρός ταύτην καί συνεπώς προς 
τήν Πολιτείαν τήν αδίάσπαστον τής Θρη-
σκείας άδελφήν. Περί του τραγικου τούτου 
γεγονότος του ουχί καί τόσω σπανίως λαμ-
βάνοντος έν Ελλάδι χώραν δεν μακρηγο-
ρουμεν προτιμώντες την έν Ελλάδι κατα-
στασαν αβλαβή και αθώαν πολιτικήν συ-
ζήτησιν καί λέγομεν αθώαν διότι μηδείς 
έχέφρων, ουδ έπί αστειότητι τίθεται είς τας 
μετ' αγανακτήσεως παρα τών έν τή Βουλή 
αντιπροσώπων του 'Ελληνικου λαου συζη-
τήσεις, ενστάσεις περί δωροδοκίας, παρα-
νόμων κατά τας έκλογάς πράξεων, διοικη-
τικών έπεμβάσεων κλπ. ότι προέρχονται έξ 
αγνής έκτιμήσεως καί αμιγους συναισθή-
ματος δικαίας οργής. Ή πολιτική άπαν-
ταχου, αδυνατουντες να έξαιρέσωμεν καί 
χώρας ευρισκομένας εις αλλο ήμισφαίριον, 
κατήντησεν θαυμασία. ήθοποιία τής όποίας 
οι πρωταγωνιστουντες ήρωες ειναι και οι 
πρωθυπουργεύοντες. Ισως πολλάκις ή πο-
λιτική αυτη ήθοποιία απαιτει αλλαχου 
πολυδαπάνους προετοιμασίας διά τήν εκά-
στοτε έκτύλιξιν τών διαφόρων σκηνών, αλλ' 
ευτυχώς ένταυθα στερουμένων τών πολι-
τικών μας τοιαύτης πρός πολυτέλειαν τά-
σεως έκτυλίσσονται τά πάντα έν μακαρία 
απλότητι καί άδελφικη συμπνοία. 

Αι έπί τών πολλαπλών εκλογικών έξε-
λέγξεων τών οικείων έν τή Βουλή τμημά-
των έργασίαι έληξαν ώς καί αι έν όλομε-
λεία έργασίαι του νομοθετικου έπί τών εκ-
θέσεων τών τμημάτων ώσαυτως μη υπο-
λειπομένου πλέον ή τής ενάρξεως τών κοι-
νοβουλευτικών συζητήσεων τών όποίων θέλει 
δώση τό σύνθημα ό προϋπολογισμός του 
Κράτους όν θά σπεύση η νέα Κυβέρνησις του 
γηραιου πολιτευτου κ. Θ. Δηλιγιάννη νά 
ύποβάλη καί ώς ζήτημα έμπιστοσύνης. Όπως 
κάν ή, ό κοινοβουλευτικός άγών, θά ή ειπέρ-
ποτε καί άλλοτε αναίμακτος ίσως καί χλια-
ρός όφειλομένου τούτου είς τήν συνωμοσίαν 
τών στοιχείων τής Φύσεως ήτις σκορπί-
ζουσα άνά τάς κλεινάς Άθήνας τόν άφρι-
κανικόν της καύσωνα ταχέως θα κατευνά-
ση τά λικνιζόμενα τρόπαια καί προσδοκώ-
μενα ένίων ρητόρων νικητήρια καί θά ωθήση 
τούτους είς άπολαύσεις παραθαλασσίων 
καλλονών ή τερψιθύμων τοιούτων ύπο αμ-
φιλαφεις σκιάς δροσερών δασών. 

Περαίνοντες το δελτίον άναγράφομεν 
οτι έν τή σήμερον πρός έκλογήν τακτικου 
προέδρου γενομένη συνεδρία τής Βουλής 

εξελέγη τοιούτος ό υπό του κόμματος τού 

κ. Θ. Π. Δηλιγιάννη υποδειχθείς κ. Άλ. 
Θ. Ζαίμης, λαβών ψήφους 148. Αι διά-
φοροι όμάδες τής αντιπολιτεύσεως ύπέδει-
ξαν έκ συμφώνου ώς πρόεδρον τόν κ. Άνδρ. 
Αύγερινόν λαβόντα ψήφους 41 ριφθέντος 
καί ενός λευκου ψηφοδελτίου. 

Αμέσως μετά τήν ψηφοφορίαν τής Βου-
λής ή ένεστώσα Κυβέρνησις έπεμψεν είς 
τόν Βασιλέα τήν παραίτησιν αυτής, μεθ' ο 
προσκληθείς ό κ. θεόδ. Δηλιγιάννης πρός 
σχηματισμόν τής Κυβερνήσεως άνήλθεν 
έπί τούτω είς Δεκέλειαν καί ύπέβαλε τόν 
κατάλογον τών νέων υπουργών, οιτινες όρ-
κισθήσονται τήν προσεχή Τετάρτην. 

Δ. Ζ. 

Η ΑΡΜΟΝΙΑ" ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 
(Τακτικου ημων ανταπορκιτου) 

Ό Διευθυντής του Γαλλικου ίεροσπου-
δαστηρίου τής 'Ρώμης άποσταλείς παρά 
του Λέοντος ΙΓ' όπως εξετάση τήν κατά-
στασιν τών 'Ανατολικών Εκκλησιών καί 
αντιληφθή οιαν έντύπωσιν έπροξένησεν ή 
Αποστολική Αύτου Εγκύκλιος Prae-
clara, διήλθε πρό τίνων ήμερων εντεύθεν 
κατευθυνόμενος εις Κωνσταντινούπολιν. 

Οι έκ Σμύρνης προσκυνηταί οιτινες πρου-
κειτο νά πορευθώσιν είς 'Εφεσον κατά τάς 
τετελευταίας του Μαίου ήμέρας, δέν θά 
άναχωρήσωσιν είμη μετά τήν παρέλευσιν 
τών κυνικών τούτων καυμάτων. Επί του 
προκειμένου οφείλω νά υπενθυμίσω ότι οι 
Σμυρναιοι νομίζουσιν οτι ή Παναγία διήλθε 
τάς τελευταίας της ήμέρας έν Έφέσω. 
Ή Α. Πανιερότης Α. Tιμόνης 'Αρχιεπί-
σκοπος Σμύρνης καί Αποστολικός Διαχει-
ριστής άπάσης τής Μικρας Άσίας θά τι-
μήση διά τής παρουσίας του τάς έκατον-
τάδας ταύτας τών ευσεβών πιστών. 

Οι αίδέσιμοι πατέρες Λαζαρισταί ήγό-
ρασαν ήδη έκτεταμένον γήπεδον έν τή 
πόλει ταύτη διϊσχυριζόμενοι οτι έν τω 
χώρω έκείνω εύρισκεται ό τάφος τής ΙΙα-
ναγίας. 

Ή Γαλλική σημαία σκέπει ήδη διά 
τών ώραίων αυτής χρωμάτων τήν πόλιν 
ταυτην τής Εφέσου, έπί πολλοίς τίτλοις 
προσφιλή, ήτις μετ' ου πολύ θέλει κατα-
στη τό έντευκτήριον χιλιάδων ξένων προ-
σκυνητών. 

Κατά τά μέσα τής προσεχούς έβδομά-
δος άφικνειται ένταυθα ό αίδεσιμώτατος 
Πατήρ Αρσένιος Γενικός Προεστώς τών 
Βασιλειανών έν Ρώμη ομου μετά του αίδ. 
πατρός Άπουσία του αύτου τάγματος. 
Σκοπός τής άφίξεως αυτών είναι ή ιδρυ-
σις καταστήματος Ελληνικου ρυθμου. Τό 
νοσοκομειον του Αγ. Ρόκκου μετά τής 
ώραίας αύτου μικρας Έκκλησίας θά δοθή 
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αύτοις ύπο του Πανιερωτάτου Αρχιεπι-
σκόπου Σμύρνης όπως ίδρύσωσι τό εύεργε-
τικόν τουτο καθίδρυμα. 

'Αγγέλλεται επίσης ότι ή Α. Μακα-
ριότης ό "Ελλην Πατριάρχης του Φανα-
ρίου άνέθηκε είς τους διασημοτέρους Έλ-
ληνας Θεολόγους τήν έντολήν όπως άπαν-
τήσωσιν είς έκάστην παράγραφον τής Πα-
πικής Εγκυκλίου. Ειθε τό 'Άγιον Πνευμα 
νά έπιφοιτήση αύτοις καί ίδωμεν ούτω 
στεφουμένους τους ευγενείς μόχθους και 
ύψηλάς έπιθυμίας του ένδόξου Ποντίφηκος 
Λέοντος. ΙΓ' 

Σμυρναιος. 

Η "ΑΡΜΟΝίΑ,, ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ 

Ό "Πατριώτης" Ζακύνθου διά τής χα-
ρακτηριζούσης αύτόν έπιχαρίτου καί απε-
ρίττου γλώσσης αναδημοσιεύων τήν εσχά-
τως έν τή "'Αρμονία" καταχωρηθεισαν 
ειδησιν περί του νέου Καθολικου Αρχιε-
πισκόπου Αθηνών, καί τής προαγωγής 
του αίδεσιμωτάτου Μιχ. Ριβέλλη εις Οί-
κιακόν 'Ιεράρχην τής Α.Α. Λέοντος ΙΓ',ώς 
έν προοιμίω έπιπροσθέτει τα έξης ατινα εύ-
χαρίστως καί ήμεις αναγράφομεν, εύγνω-
μονουντες τώ "Πατριώτη" Ζακύνθου δια 
τας κολακευτικάς φράσεις ας αφιέρωσε τή 
" 'Αρμονία". 

«Μέ μεγάλην χαράν ξαναδημοσιεύομεν 
τό ακόλουθον αρθρίδιον από τό λαμπρόν 
περιοδικόν άνάγνωσμα "'Αρμονία", τό 
όποιον ειναι λίγος καιρός που άρχισε να 
στολίζη τόν φιλολογικόν όρίζοντα τών 
Αθηνών. Τό αρθρον αυτό δείχνει σάν κα-

θαρός καθρέπτης πόσην ύπόληψιν χαίρεται 
είς τα υψηλά κέντρα τών Αθηνών καί πό-
σην τιμήν είς τήν αγιωτάτην έκκλησιαστι-
κήν κορυφήν τής Ρώμης ένα πρόσωπον 
σεβαστόν, τό όποιον ήγάπησε και έξετίμη-
σεν ολόκληρη ή Ζάκυνθος, διότι τό είδεν 
αγγελον βοηθόν καί παρήγορον εις τας 
μαύρας ήμέρας τής καταστροφής της. 
Ναί ! ή κοινωνία τής Ζακύνθου θυμαται 
καί θα θυμαται πάντοτε μέ αγάπην καί 
μέ βαθύν σεβασμόν τόν έντιμώτατον καί 
εύεργετικώτατον Δόν Ριβέλλην, ό όποιος 
ώς φωτεινόν μέλος τής τοπικής επιτροπής 
τών βοηθημάτων, δέν έκλεισε καί μάτια 
καί καρδιά είς τας θλιβεράς ταλαιπωρίας 
καί στερήσεις τών πτωχών κατεστραμμέ-
νων πατριωτών μας, όπως τόσοι καί τό-
σοι άλλοι μεγαλώνυμοι, παρά έχόρτασε 
τήν πειναν, έσκέπασε τή γδύμνια, έπαρη-
γόρησε τή δυστυχία σαν αληθινός από-
στολος του Χριστου, χωρίς να έξετάζη αν 
οι δυστυχείς που έκατάφευγαν είς τό έλεος 
του ήσαν καθολικοί η ορθόδοξοι, χριστια-
νοί ή αλλόθρησκοι. Ποτέ δέν θα λησμο-
νήση, ή Ζάκυνθος τας πραγματικώς εύαγ-
γελικάς αγαθοεργίας του Δόν Ριβέλλη εις 
τας ήμέρας τών συμφορών της. καί δια 
τουτο ο "Πατριώτης", ώς πιστός αντίλα-
λος τών αίσθημάτων τών συμπολιτών του, 

ξαναδημοσιεύει μέ μεγάλην χαράν τό άρ-
θρον τής "'Αρμονίας", τό όποιον τιμάει 
αξια καί δίκαια ένα πρόσωπον τόσον σε-
βαστόν και άγαπητόν, διά τό όποιον θα 
τρέφη πάντοτε σεβασμόν και εύγνωμοσύ-
νην ό τόπος μας". 

Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Σ Ι Σ Τ Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ε Ω Σ 
ΖΑΚΥΝ80Υ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

'Εν προηγουμένω ημών φύλλω 
είχομεν άναγράψη ότι η Ρώμη άνέ-
θηκε προσωρινώς και μέχρι κοινο-
ποιήσεως νεωτέρων διαταγών την 
'Αποστολικήν Διαχείρησιν της Ζα-
κύνθου και Κεφαλληνίας εις τόν 
αίδεσιμώτατον Μιχ. Ριβέλλην, Δια-
χειριστήν τής ενταύθα Αρχιεπισκο-
πής. Νυν δια του τελευταίου ταχυ-
δρομείου η Α. Α. Λέων ΙΓ' δι' έγ-
γράφου πρός τόν αιδεσιμώτατον Μ. 
Ριβέλλην έκοινοποίησεν αυτώ τήν 
υπό του ίερου Συνεδρίου προ πολ-
λού ήδη ληφθεισαν απόφασιν περί 
προσαρτήσεως τής Επισκοπής Ζα-
κύνθου και Κεφαλληνίας υπό τήν 
διοίκησιν τής Αρχιεπισκοπής Κερ-
κύρας. 

'Από τής εποχής του Πανιερω-
τάτου Σταρίτα, Επισκόπου Ζακύν-
θου, άποβιώσαντος έν Νεαπόλει τής 
Ιταλίας ένθα και διέμενεν, ή Δια-
χείρησις τής Επισκοπής ταύτας εύ-
λόγως ανετέθη ώς νήσος του Ιο-
νίου πελάγους, έκτος ελαχίστων πα-
ρεμπιπτόντων χρονικών διαστημά-
των, εις τήν Άρχιεπισκοπήν Κερ-
κύρας, μέχρις ού τελευταίως ή 'Αγ. 
"Εδρα ανέθηκε ταύτην είς τόν έκ 
Κερκύρας καταγόμενον και άρτι 
άποβιώσαντα Έπιτετραμμένον έν 
Ελλάδι και Αρχιεπίσκοπον 'Αθη-
νών Πανιερώτατον Ιωσήφ Ζαφφι-
νον. Νυν δε πάλιν, ώς ανωτέρω 
λέγομεν, δια νέων αυτής διαταγών 
ή Επισκοπή Ζακύνθου και Κεφαλ-
ληνίας επανέρχεται είς τό πρώην 
καθεστός ένουμένη μετά τής Αρ-
χιεπισκοπής Κερκύρας, ήν μετά 
πολλού ζήλου και συνέσεως ποι-
μαίνει ό Πανιερώτατος Ευαγγελι-
στής Μπόνης. 

Ό ενταύθα Καθολικός κόσμος 
μετά χαράς ηκουσε την απόφασιν 
ταύτην δι' ης έξασφαλίζεται οριστι-
κώς πλέον ή διαμονή έν Αθήναις 
του αίδεσιμωτάτου Μιχ. Ριβέλλη, 
ον άείποτε περιέβαλε διά τής αγά-
πης και έκτιμήσεως αύτου. 

Η ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΛΟΡΕΤΩ 

( Έκτάκτου ημών άνταποκριτου). 
Τήν Τετάρτην, 29 Μαίου, ό πατήρ 

Τονδίνης του τάγματος του 'Αγ. Βαρνάβα 
ώμίλησε περί τής ενώσεως τών Εκκλη-
σιών. Έν τή ιδρύσει και προόδοις τής 
Παγκοσμίου 'Εταιρίας του Αγίου Οίκου, 
προωρισμένης όπως έξεγείρη καθ' άπασαν 
τήν υφήλιον τήν ευλάβειαν πρός τό σε-
πτότερον του κόσμου προσκυνητήριον, ό 
ρήτωρ ειπεν ότι διαβλέπει τήν πραγματο-
ποίησιν τών λόγων εκείνων του πατρός 
Σουβαλώφ "Ή Μαρία θά είναι ό κρίκος 
της ενώσεως τών δύο Εκκλησιών". Λαμ-
βάνων κατόπιν άφορμήν έκ του μέρους 
όπερ έλαβεν ή Παναγία έπί τής έκκλη-
σιαστικής αγωγής του συναδέλφου αύτου, 
απέδειξε τήν ταύτοτητα τής πρός τήν 
Μαρίαν πίστεως άπάντων, ίδία δέ τήν 
ακραν εύσέβειαν τής Έλληνορωσσικής έκ-
κλησίας πρός τήν Παρθένον. Αι ρωσσικαί 
Έκκλησίαι τής Παναγίας παρουσιάζουσι 
τό αυτό θέαμα πίστεως καί εύλαβείας οιον 
και αι ήμέτεραι. Έν τοις λειτουργικοις 
βιβλίοις τών Ελλήνων καί 'Ρώσσων κα-
θιερώθησαν ίδίαίτεροι τύποι προκειμένου 
περί τής Μαρίας, προσευχαί ίδιαίτεραι έν 
τή ιδίως λεγομένη λειτουργία. Ώς σα-
φώς ό αείμνηστος Καρδινάλιος Newman 
παρατηρει, ή Μαρία διατηρει παρά τω 
λαω τήν λατρείαν του Ίησου Χριστου, 
καί άπόδειξις έστω ή 'Ρωσσία. Ώς δέ 
δέν έδίσταζε νά κηρύττη ό Πανιερώτατος 
Πλάτων Μητροπολίτης του Κιέφ, έκαστος 
χριστιανός οφείλει νά έπιθυμή την ένωσιν. 
Εάν ή έπιθυμία αύτη αχρι τουδε δέν 
έπραγματοποιήθη, προέρχεται έκ τού ότι 
έν τοις λαοις ώς καί έν τοις άτόμοις πολ-
λαί άλήθειαι πολλάκις έπί μακρόν χρόνον 
διατελουσι έν λανθανούση καταστάσει, μέ-
χρις ού έπέλθη ή στιγμή τής συγκομιδής. 
Ουδείς δύναται νά άρνηθή, τήν τελέσφορον 
έπίδρασιν τής πίστεως πρός τον Χριστόν. 

Ή ένωσις διατελει έν τω γίγνεσθαι, 
διότι αποτελεί ουσιώδες καί άναφαίρετον 
του χριστιανισμου στοιχειον. 

Τήν ένωσιν ταύτην ό ρήτωρ κυρήττει 
ώς συμβολιζομένην έν αύτω τούτω τω γε-
γονότι τής αυτομάτου μεταφορας του Α-
γίου Οικου από τής 'Ανατολής μέσω του 
έθνους εκείνου όπερ φιλοξενεί έν τοις σπλάγ-
χνοις αύτου τόν 'Αντιπρόσωπον του Ίη-
σου Χριστου, έπί πλέον δε εκεινο οπερ 
άλλοτε επετυγχάνετο δια του προς τον Αγ. 
Τάφον ενδιαφέροντος, της ενώσεως τούτέ-
στι τών χριστιανικων λαων και κατευ-
νάσεως τών φιλοδοξων αυτων αμιλλων, 
του' αυτο δύναται και σήμερον να επι-
τευχθη δια του 'Αγίου Οίκου του Λορέ-
του. 'Αγαθός βεβαίως προάγγελος τούτου 
τυγχάνει έκεινο όπερ διά μόνης τής πί-
στεως καί ένεργείας αύτου κατώρθωσεν ό 
πτωχός "Αγιος Φραγκισκος έξ 'Ασσισίου 
διευθυντής τής Παγκοσμίου Έταιρίας του 
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'Αγίου Οίκου. Τα έθνη απαντα αμιλλών-
ται ποιον λαμπρότερον καί μεγαλοπρεπέ-
στερον του αλλου, να έξωραίση τόν μέν ή 
τόν δέ των της Μητροπόλεως ιερών βωμών, 
σχεδόν άπαντα αντιπροσωπούμενα έκει 
δια των στεμμάτων αυτών. Έαν αι Λο-
ρετιναί λιτανειαι μεγαλοπρεπώς συμβολί-
ζονται ύπό του διδασκάλου Maccari έν 
τοις θαυμαστοις στεφανώμασι του θόλου, 
ή Γερμανία επίσης ανέθηκεν εις τον διδά-
σκαλον Sett τήν έντολήν να συναγωνισθή 
μετ' αύτου δια σειρας έργων την Μαρίαν 
αφορώντων έν τω βήματι του χορου της 
αύτης Έκκλησίας. Ούτω ή Mαρία θέλει 
καταστη σχεδόν κέντρον της ανθρωπότη-
τος άναλώμασι του έθνους έκείνου, όπερ 
έπί έπιστημονικαις αξιώσεσιν έ-
ρειδόμενον απηρνήσατο καί απέρ-
ριψεν μακρότερον πασης αλλης 
τας περί αύτης αποκαλυφθείσας 
αληθείας. 

Ενταυθα ό ρήτωρ έξωδίκως 
παρατηρει ότι ή αδυναμία της 
επιστήμης όπως αρνηθη, τήν με-
σολάβησιν πνευματικων καί α-
φανων δυνάμεων έπί γεγονότων 
αναμφιρρήστων συζητήσεως, με-
ταξυ τών όποίων ή έξαφάνισις η 
μετακόμισις υλικών πραγμάτων, 
έστω και εις μεμακρυσμένας απο-
στάσεις, (ίδε Aksakoff, Ani-
mismus und Spiritismus II 
σελ. 551—564) η αδυναμία εί-
πεν αύτη, αφαιρει από της επι-
στήμης τό δικαίωμα της εκ τών 
προτέρων απαρνήσεως της αυ-
τομάτου μεταφορας του Αγίου 
Ο'ικου του Λορέτου. 'Αφ' ού 
απέδειξε τουτο, δηλών μετα του 
Βενεδίχτου XIV, ότι έπί τοϋ 
παρόντος ζητήματος δέν πρόκει-
ται περί πίστεως, ό πατήρ Τον-
δινης έπραγματεύθη περί τών 
θαυμάτων ήτοι περί της θείας 
χάριτος έπί τών διανοιών καί 
καρδιών, δι' ης ό θεός εύαρεστει-
ται να ύποδεικνύη τό ποοσκυνη-
τήριον του Λορέτου ώς εν έξ έκείνων τών 
έκλεκτών της καρδίας του, έν ω κύριος 
τών δώρων Αύτου, εύαρεστειται εύκολώτε-
ρον να είσακούη, ώς άλλοτε έν τώ ναώ 
της Ίερουσαλήμ, τών δεήσεων τών πι-
στών. Ουδεμία όθεν προσευχή εν όνόματι 
του Ιησου, καί επομένως μαλλον εύπρόσ-
δεκτος, δύναται να απευθυνθη προς τόν 
Θεον από του προσκυνητηρίου τούτου ή 
έκείνη ήν ό ίδιος Σωτήρ απηύθυνε κατά 
τον τελευταιον Δειπνον " ολοι εν εστω-
σαν". Άπο του 1880 έψάλλετο έπι τούτω 
λειτουργία τό πρώτον Σάββατον έκαστου 
μηνος. Ο πατήρ Τονδίνης εύχεται οπως 
τα ιδρύματα ταυτα πολλαπλασιασθώσι δι' 
αντιπροσώπων έκάστου έθνους, ιδία δ' έ-
κείνων ατινα ιδιαίτέρως κήδονται περί της 
ενώσεως τών Έκκλησιών. Ό τύπος, ειπε, 
πλείστον ήδύνατο οπως καταστήση τόν 

'Άγιον Οικον "προσκυνητήριον της 'Ενώ-
σεως τών Έκκλησιων" ένθα ό Ιησους 
Χριστός διαρκώς προσφερόμενος όλοκαύ-
τωμα προς τόν Θείον αύτου Πατέρα θα 
έμεσίτευε υπέρ αυτης. 

Ένταυθα ο πατήρ Τονδίνης, εκφράζει 
την τολμηράν ελπίδα οτι εντός μικρου 
χρόνου μετά τών καθολικων προσκυνη-
τών θέλουσιν ενωθη και οι διεστωτες 
ημων αδελφοι, υπο την ηγεσίαν τών 
Ρώσσων η Eλλήνων Έπισκόπων. 

Έν βραχει μέν αλλα μετ' ιδιαζούσης 
ολως χαριτος δια τό κατάλληλον του πράγ-
ματος, άνέφερεν ό ρήτωρ οτι ό Άγιος 
Οικος τό πρώτον έστη έν τη χώρα τών 
Σλαύων, καί επέστησε τήν προσοχήν του έκ-
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λεκτου αυτου ακροατηρίου, εις τήν γνώμην 
του Έπισκόπου Stroesmayer και αλ-
λων σοφών ανδρών έξ αύτης της 'Ρωσσίας 
καταγομένων, υπερ της 'Ενώσεως τουτέ-
στι τών Έκκλησιών και της δια του Ευαγ-
γελίου κατακτήσεως της 'Ασίας. Έν τω 
έπιλόγω δ' αύτου ύποδείξας τήν αποτε-
λεσματικότητα τών δεήσεων τών πτωχών, 
τών πάντοτε τω Ίησου αγαπητών,απαν τό 
ακροατήριον τη προτροπή αύτου, ανέπεμ-
ψεν εύχας πρός τόν Πλαστην απευθύναν 
τρις τό "Χαιρε Μαρία" υπέρ της Ένώ-
σεως τών Έκκλησιών. 

Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ 

Αυριον καλειται οπως αναλάβη τας ήνιας 
του κράτους ό δια της έτυμηγοριας του 
Έλληνικου λαου ένδεδειγμένος Κυβερνή-
της αύτου. 

Αι τελευταιαι έκλογαι μετα τήν έπελ-
θουσαν έθνικήν συμφοραν ένειχον σπουδαιον 
χαρακτήρα. Έργον ημών δέν ειναι σήμε-
ρον να υποδείξωμεν τους έπαπειλουντας τήν 
πατρίδα κινδύνους,καθόσον περί τούτου πε-
ρισσώς διεφωτίσθη η κοινή γνώμη. Ούδένα 
βεβαίως λανθάνει οτι διανύομεν περίοδον 
έθνικής κακοδαιμονίας, τα δέ γεγονότα 
είναι τοσούτον καταφανή ώστε έναργώς 

διακρίνει αυτα και ο μαλλον α-
πείρος όφθαλμός. Ή νομισματική 
κατάπτωσις, ή κοινωνική έξα-
χρείωσις και ή έπικρατουσα α-
φρων και βδελυρα διοίκησις κα-
ταδείκνυσι και ήλίου φαεινοτερον 
τήν έπί μακρόν χρόνον έκμετάλ-
λευσιν της αγαθοπιστίας του 
λαου και τήν έγκόλπωσιν έπίβλα-
βών αρχών,αντικειμένων πρός τας 
παραδόσεις, τόν χαρακτήρα καί 
τήν κανονικήν ανάπτυξιν της α-
τυχους ημών χώρας. 

Τι συνέβη, τι έγένετο μέχρι 
της σήμερον, τουτο περιττόν και 
ανωφελές να έπαναλαμβάνηται. 
τό γινώσκομεν παντες. Ή δια-
δοχική αναμασησις της χρεω-
κοπίας, ήτις διανύει πλέον τό 
στάδιον της ώρίμου ήλικίας της, 
ή έκ νέου παρέλασις της έπιστρα-
τείας, ήτις προ πολλού έγή-
ρασε, ή συστηματική έπανάλη-
ψις τών περι έκνόμου και έκφαυ-
λισμένης διοικήσεως καθ' έκά-
στην έκτυλισσομένων, ή αφύπνι-
σις παρελθόντος τόσον έξόχως 
ασημαντου, συντελουσιν εις τας 
απαραιτήτους προς βελτίωσιν τών 
κακώς κειμένων σκέψεις μόνον 
κατά τουτο, οτι αποδεικνύουσι 

γενεάν συγχρόνων Ελλήνων ού μόνον άδυ-
νατουσαν να δημιουργήση γόνιμον παρόν, 
αλλα καί ανίκανον να διδαχθη έκ τών κατα-
φανών πλημμελημάτων του παρελθόντος. 

Σήμερον οτε πάντες οι εξ υψηλοτέρων 
αισθημάτων έμπνεόμενοι πολιται, από τών 
έκλεκτών ους ή κάλπη ανέδειξε μέχρι του 
έσχάτου έκλογέως, πάντες λησμονουντες 
τα ταπεινότερα πάθη, οσα εις τό ύψιστον 
σημειον ανήγαγεν ό έκλογικός όργασμός, 
ψυχροί ηδη καί άπαθεις ας κύψωμεν 
τήν κεφαλήν και ας σκεφθώμεν έν ήρεμία 
περί του προσεχους μέλλοντος, οπερ ουτε 
τόσον χαρμόσυνον εινε οσον οί παιανες τών 
διαδηλώσεων, ούτε τόσον λαμπρόν, όσον ή 
ροδαλή ανταύγεια τών καέντων πυρσών. 
Και μετά τήν διασκόρπισιν τών παντοει-
δών θυμιαμάτων και λιβανωτών ανανή-
φοντες έκ της μέθης οί πατέρες του Ε-
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θνους, ας παραιτηθώσι πλέον όλης τής 
αποσκευής τών κενών λόγων και τών με-
γάλων υποσχέσεων, ας άνευθύνως έν ώραις 
πολιτικής περιοδείας μετά στόμφου έξε-
στόμιζον καί έπιδιδόμενοι εις τήν θετικήν 
έργασίαν της άνορθώσεως, όλως διάφορον 
της θορυβώδους έργασίας της καταδαφί-
σεως, ας άποβλέψωσιν εις έν και μόνον, 
τήν σωτηρίαν του κλυδωνιζομένου πολι-
τικού ημών σκάφους. 

Πλην πασαί αι αποτυχίαι έπιφανών 
αντιπάλων, όλος αυτός ό όγκος της νίκης 
καί του θριάμβου, όν έδωκεν ό έλληνικός 
λαός εις τό πολιτικόν κόμμα, του όποίου 
ήγειται ό κ. Θεόδ. Δηλιγιάννης, παρέ-
χουσι βαρείας καί σοβαράς υποχρεώσεις 
καί εύθύνας, ών αδιστάκτως πεπείσμεθα 
ότι πλήρη έχει συνείδησιν ο έμπειρος πο-
λιτικός ανήρ, όστις από της αύριον ανα-
λαμβάνει τόν βαρυν τουτον αγώνα και το 
έπαχθές φορτίον τοσαύτης ευθύνης. 

Μαλλον λοιπόν πάντων περίφροντις οφεί-
λει να κύψη τήν κεφαλήν ό νέος Κυβερνή-
της του τόπου, κατερχόμενος από τών 
χρυσών νεφελών εις ας ανύψωσεν αυτόν ή 
υπέρμετρος λατρεία τών πιστών εις τό 
ακανθώδες και αχαρι έδώλιον της πρωθυ-
πουργίας, και ωθούμενος ύπό μόνης της 
αμετατρέπτου βουλήσεως ότι αναγκαία 
και αναντιρρήτως αναπόφευκτος τυγχάνει 
ριζική τις έπί τό λογικώτερον και λυσιτε-
λέστερον τών εθνικών ημών πραγμάτων 
μεταβολή. 

Εύελπιστουντες ότι ή νέα Κυβέρνησις, 
έκπροσωπουσα φιλελεύθερον έθνικόν κόμμα, 
θέλει διακριθή έν τή πολιτική παλαίστρα 

καί παράσχη εις τό 'Έθνος έχέγγυα κυ-
βερνητικής καί πολιτικής βελτιώσεως, όπως 
τα συμφέροντα της πατρίδος τραπώσιν 
όμαλωτέραν όδόν καί παγιωθή τό δημό-
σιον συμφέρον, άνεγερθή δε ή καταρρεύ-
σασα πίστις καί τό γόητρον της Ελλά-
δος, θεωρουμεν πρό παντός έπιβαλλόμενον 
καθήκον να ύποδείξωμεν ότι ανάγκη να 
καταπέση τό παρελθόν, τό συντελέσαν εις 
τήν βαθμιαίαν του Εθνους καταπτωσιν 
καί παρακμήν, να λησμονηθή, τουτο εντε-
λώς, να παραδοθή μόνον εις τας κρίσεις 
τών χρονογράφων καί ώς σεσηπός παύση 
του λοιπου αναμιγνυόμενον εις τα της 
πολιτείας. 

Ό Ελληνικός λαός σαφώς καί πανδή-
μως έκδηλώσας έμπιστοσύνην πρός τόν κ. 
Θεόδ. Π. Δηλιγιάννην, έχει παρ' αύτου 
τήν άξίωσιν να μεριμνήση πατριωτικώς 
δια τήν ανάστασιν της χώρας έκ του υλι-
κού καί ήθικου θανάτου τόν όποιον έπή-
νεγκε τό καταδεδικασμένον και αμαρτωλόν 
τουτο παρελθόν, ευλόγως δέ προσδοκά παρ' 
αύτου ότι θα πρωτοστατήση υπέρ υγιεστέ-
ρων άρχων νέου εθνικου βίου καί υπέρ 
άνορθώσεως τών Ελληνικών συμφερόντων. 

Εύχόμεθα όλοψύχως όπως εις τήν περί-
στασιν ταύτην ό νέος Κυβερνήτης αναφανή 
αντάξιος της εμπιστοσύνης καί τών προσ-
δοκιών απάσης της χώρας καί μή διαψεύση 
τας έλπίδας του Ελληνικού λαου. 

Γργς-
Φέρομεν εις γνωσιν τών κ. κ. συνδρομητών οτί 

τά γραφεια της «'Αρμονίας" μετεφέρθησαν έπί 
του παρόντος επί της όδου Καρνεάδου αριθ 5, 

μέχρι της διασκευης των νέων γραφείων. 

Σ Υ Ν Ε Π Ε Ι Α Ι Π Α Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ 

(Διήγημα του γερμανικου ύπό της 
δεσποινίδος Ε. S.) 

— "Ω ! ό άθλιος ούτος κόσμος είνε πλή-
ρης μελαγχολίας! έλεγεν άναστενάζουσα 
ή ώραία δεσποινίς Φανή, θυγάτηρ του 
πλουσίου δικηγόρου Σόνδσφηλδ, καί έγερ-
θεισα της κλίνης της, έρρίφθη έπί της με-
γαλοπρεπους καθέδρας, ήτις έκει πάντοτε 
πρό τουπαραθύρου εύρίσκετο,παραδίδουσα 
έαυτήν εις μελαγχολικούς λογισμούς. 

Ο πατήρ της μόλις προ ολίγου χάριν 
της ύγείας του είχε προτίμηση τήν ήσυχον 
έξοχήν τής θορυβώδους πόλεως, γενόμενος 
ούτως αίτιος τής στενοχωρίας τής θυγα-
τρός αύτου, τήν οποίαν ή συννεφώδης καί 
ύγρα εκείνη ήμέρα ήρχετο να έπαυξήση. 

Λεπτή, πλήν διαρκής βροχή έπιπτε 
κατά μικράς σταγόνας, καθιστώσα τας 
οδούς τής μικρας πολίχνης Grawford, αι-
τινες αλλως τε δέν ήσαν καί πολύ καθα-
ραί, δυσβάτους δια τούς πεζούς διαβάτας. 
Τα δένδρα τής δενδροστοιχίας, τα όποια 
έξετείνοντο πρό τών οφθαλμών τής Φα-
νής, έκυπτον ύπό του άνέμου ριπταζόμενα, 
ώσει κλαίοντα καί ταυτα μετ' αυτής, ρί-
πτοντα έκ τών κλάδων αυτών τας έπικα-
θημένας σταγόνας έπί τών κεφαλών τών 
διαβατών. 

Η κανονική αύτη δενδροστοιχία έφάνη 
την ήμέραν έκείνην εις τα όμματα τής νέας 
κόρης μαλλον μελαγχολική ή ποτε, πάν-
τες δέ οι σπεύδοντες οπως άποφύγωσι τον 
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SILVIO PELLICO 

Α Ι Φ Υ Λ Α Κ Α Ι Μ Ο Υ 

ΚΕΦ. XX 
Διηγειτο τήν ίστορίαν ταύτην δί' ύφους οπερ πράγματι ενείχε πολύ 

το πειστικόν. Καίτοι δέν έπίστευον εις παν ότι ελεγεν, εν τούτοις δέν 
επαυον να θαυμάζω αυτόν. Πάντα τα γεγονότα τής Γαλλικής επανα-
στάσεως τώ ησαν γνωστά εν παση λεπτομερεία, ώμίλει περί αυτών μετά 
σπανίας τωόντι ευχερείας, αναφερων τα σπανιώτερα και περιεργώτερα 
τών άνεκδότων. Ειχέ τι το στρατιωτικόν έν ταις συνομιλίαις αυτου, 
πλην και τουτο δέν έστερειτο τής χάριτος έκείνης ήν προσδίδει συνήθως 
ή μετα τής καλής κοινωνίας συναναστροφή. 

— Θα μοι έπιτρέψητε, τω είπον, να φέρωμαι προς υμας ώς εις φί-
λον μή μεταχειριζόμενος τίτλους; 

— Αυτό τουτο καί εγώ επιθυμώ. Αν μή έτερον έκ τών δυστυχιών 
μου τούτων άπεκόμισα τό όφελος να περιφρονώ πασαν ματαιότητα. 
Σας βεβαιώ δ'οτι καυχώμαι περισσότερον διότι είμαι άνθρωπος ή διότι 
έγεννήθην βασιλεύς. 

'Από πρωίας μέχρι βαθείας νυκτός συνδιαλεγόμεθα, καίτοι δε έθεώ-
ρουν ώς κωμωδίαν τό υπ' αυτου παιζόμενον πρόσωπον, έν τούτοις ή 
ψυχή του μοί έφαινετο καλή. έντιμος και πλήρης επιθυμίας υπέρ παν 
τός ήθικου καλου. Πολλάκις ηλθον εις το σημειον να τώ είπω.—Συγ-
γνώμην, αγαπητέ μοι κύριε, ήθελον να πείσω έμαυτόν ότι είσθε ό Λου-

δοβικος XVII, αλλά σας ομολογώ ειλικρινώς ότι εναντία πεποίθησις κυ-
ριεύει τόν νουν μου. λάβετε τέλος καί ύμείς τήν παρρησίαν να όμολο-
γήσητε ότι προσποιειθε . . . 'Εκοπίαζον δέ προετοιμάζων ολοκλήρους 
νουθεσίας έπι τής ματαιότητος του ψεύδους έστω και οτε τό τοιούτον 
είναι άθώον καί αβλαβές. 

'Ανέβαλλον άπο ημέρας εις ήμέραν. 
Ήσθανόμην πάντοτε ότι ή έπιστηθιότης ημών ηυξάνετο κατά τινας 

βαθμούς, και ουδέποτε εσχον το απαιτούμενον θάρρος οπως έκτελέσω 
τό σχέδιόν μου. 

Οι φύλακες έπίστευον οτι πράγματι ήτο ό Λουδοβίκος XVII. και ώς 
ήσαν συνειθισμένοι εις τάς άλλαγάς τής τύχης, ουδόλως έφαίνετο αυτοις 
άπίθανον μη ήμέραν τίνα άνέλθη εις τον θρόνον τής Γαλλίας και ενθυ-
μηθή τότε τον ενθερμον αύτών ζήλον οπως ύπηρετήσωσιν αυτόν. Τούτου 
ένεκεν ήμιλλώντο τις άφθονώτερον να έπιδαψιλεύση αυτω εκδουλεύσεις. 

Εις τήν προθυμίαν ταυτην τών φυλάκων οφείλω την ευκαιρίαν οπως 
ιδω τό ύψηλόν τουτο πρόσωπον. Ήτο μετρίου αναστήματος, ήλικίας 
περίπου τεσσαράκοντα ή τεσσαράκοντα και πέντε ετών, μαλλον ισχνός 
καί φυσιογνωμίας καθαρώς Βουρβονικής. Πιθανόν ή κατα τύχην ομοιό-
της αύτη μετά του οίκου τών Βουρβόνων να ώθησεν αύτον όπως παίξη το 
θλιβερόν τουτο πρόσωπον. 

ΚΕΦ. XXI 
'Εν τώ δωματίω εκείνω έμεινα ενα περίπου μήνα καί τινας ημέρας. 

Τήν νύκτα τής δεκάτης όγδόης προς τήν τής δεκάτης έννάτης άφυπνί-
σθην ύπό του θορύβου άλύσεων και κλειδών. Ή πρώτη ιδέα ήτις διήλθε 
του νοός μου ητο οτι ήρχοντο όπως μέ κρεμάσωσι. 'Εν ω δ' εγώ 
συγχεχυμένος εβλεπον τα πρόσωπα τών εισελθόντων, ιδού ευγενώς προ-
χωρει ό κόμης Β . . . όστις μοί λέγει ίνα εύαρεστηθώ να ενδυθώ ταχέως 
όπως αναχωρήσω. 

Ή ειδησις αύτη μέ κατέπληξε, προς στιγμήν ειχον τήν εύήθειαν 
να νομίσω ότι μέ ώδήγουν εις τα σύνορα του Πεδεμοντίου.—Είναι ποτέ 
δυνατόν, είπον κατ' έμαυτόν τοιουτόν τι πέρας να λάβη ή φοβερά αυτη 
συμφορά ; θα επανακτήσω άρά γε τήν γλυκειαν μου έλευθερίαν ; Θά 
έπανίδω λοιπόν τους φιλτάτους μου γονείς, τους αδελφούς καί αδελφάς ; 
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αφιλόξενον εκείνον καιρόν έφαίνοντο αύτη 
χωρικοί ανευ άνατροφής. 

Τήν στιγμήν έκείνην ετέρα τις κυρία 
έπεφάνη εις τήν είσοδον τής δενδροστοιχίας 
βαδίζουσα προσεκτικώς καί κρατουσα τήν 
εσθήτα αυτής. Το διαπεραστικόν βλέμμα 
τής Φανής τήν ανεγνώρισε πάραυτα καί ή 
έκφρασις τής κακής διαθέσεως, ήτις ήτο 
επικεχυμένη έπί του προσώπου της, έφάνη 
ζοφωδεστέρα ! 

— 'Ω ! ή μις ΙΙραίς, ανεφώνησε γε-
λωτα, ή παρουσία της βεβαίως δέν συντε-
λεί πρός τήν ζωήν και κίνησιν του χωρίου ! 
Είναι μία αρχαιότης ! . . . 

Έν τούτοις τουτο δέν ήτο τό παν. 
Ή περιπατήτρια τής ήμέρας εκείνης 

δέν εύρίσκετο βεβαίως έν τω έαρι του βίου 
αυτής, άλλα καί ουδόλως ήδύνατό τις να 
είπη ότι ήτο προκεχωρηκυίας ηλικίας. Εις 
τήν δεσποινίδα Φανήν, ήλικίας 18 ετών, 
παν ον γυναικειον, εστω και κατα δεκα 
έτη πρεσβύτερον αυτής, τή έφαίνετο ότι 
ήτο παλίμπαις. 

Έαν ή Φανή ένόμισε καλόν να όνομάση 
τήν μις Πραις άρχαιότητα, όσον άφορα τον 
στολισμόν αύτης, ίσως είχε καί δίκαιον. 
Λυπουμαι πολύ — ιδία δέ παρουσία τών 
φίλων εμου αναγνωστριών — να ομολογήσω 
τουτο, διότι καίτοι ή μις Πραίς ήτο ενά-
ρετος γυνή καί έν πολλοίς χαριεστέρα τής 
πλουσίας κληρονόμου, όμως τό σχήμα καί 
χρωμα τών ενδυμάτων της, ώς επίσης καί 
ή κόμμωσίς της, είχον μείνη σταδίους όπι-
σθεν του σημερινού νεωτερισμού καί καλαι-
σθησίας, δίδοντες αυτή ύφος όσον δύναταί 
τις να φαντασθή άξιοπερίεργον. Τό μεγα-

λείτερον μέρος τών άνθρώπων έλησμόνει 
οιον ζευγος ώραίων βαθέως κυανών οφθαλ-
μών έκέκτητο ή δεσποινίς εκείνη, μετά πό-
σης άγαθότητος και γλυκύτητος μετεχει-
ρίζετο τούς ανθρώπους, και πόσον τό μι-
κρόν εκείνο πρόσωπον ήτο χαρίεν έν τή 
αρχαία εκείνη αμφιέσει. 

Η μις Πραις τα κατά τόν στολισμόν 
της παρελάμβανεν έκ τής πολύ πρεσβυτέ-
ρας αύτης αδελφής, ουδόλως φροντίζουσα 
περί τών έξω ανθρώπων, ους ή δεσποινίς 
Φανή άπεκάλει κόσμον. Εκείνη τούναν-
τίον τήν στιγμήν έκείνην έπανήρχετο έκ 
τίνος τών φιλανθρωπικών αυτής εκδρομών. 
H μικρά αύτη κυρία περιπαθώς ήγάπα 

τούς πτωχούς καί τούς πάσχοντας, εις 
τούς όποιους προ πολλου είχεν αφιερώση 
μέγα μέρος του βίου καί τών δυνάμεων 
της. ΙΙάντες έν τω χωρίω έγνώριζον τήν 
άγαθήν αύτης καρδίαν καί έτρεχον θαρρα-
λέως οπότε ή περίστασις ήθελε τό απαι-
τήση. 

Έπί του βραχίονός της έφερε κάλα-
θον σεβαστών διαστάσεων πάντη άχαρι, 
τουθ' όπερ καθίστα αύτη δυσχερέστερον 
του να αποφυγή τους γέλωτας καί σκώμ-
ματα τών μικρών αγυιοπαίδων. Διά τίνος 
παρόδου εισήρχετο ακριβώς νέος τις κύ-
ριος. Κατ' αρχάς ηθέλησε να χαιρετίση 
και διέλθη έπί τούτω έπισπεύσας τό βήμα, 
πλήν ρίψας έταστικόν βλέμμα έπλησίασε 
και συνωμίλησε φιλικώς μετ' αυτής. 

Ή Φανή παρετήρησεν αυτούς έκ του 
ύψους του παραθύρου της καί τούς παρη-
κολούθησεν έφ' όσον τη ήτο δυνατόν. 

— Α ! τον άνεγνώρισα, ήρχισε νά μο-

νολογή, είναι ό κύριος Βάρρεν, ό νέος ια-
τρός του χωρίου, περί του όποιου τόσος 
γίνεται λόγος τελευταίως. Ούτος είναι 
ικανός να περιπαίξη όλας τας γυναίκας 
τής πολίχνης ταύτης. Άλλ' όποιας σχέ-
σεις έχει μετά τής γηραιάς ταύτης γυναι-
κός, τήν όποίαν χαιρέτα ώς βασίλισσαν ; 
Ιδού, φαίνεται ότι επιθυμεί και νά τήν 
συνοδεύση, διότι τή αφαιρεί τό τέρας εκείνο 
του κανίστρου ! "Α! δέν είναι ταυτα κα-
λαί ενδείξεις δι' ένα νέον. Τις γνωρίζει, 
ίσως τήν συνήντησεν εις τινα καλύβην, 
ένθα αύτη έχει τήν μανίαν να περιφέ-
ρηται. . . 

Γέλως ζηλίας έσημειώθη έπί του προ-
σώπου της, συνοδευόμενος ύπό τίνος τής 
κεφαλής κινήματος, αμέσως δ' ώς αστραπή 
διήλθε του νοός της : 

— Τίνι τρόπω να γελάσει εις βάρος τής 
γηραιας εκείνης γυναικός. 

Ή Φανή Σόνσφηλδ είχεν αντιπαθείας 
διά τας γηραιάς κόρας, ίδια δε δια τήν 
μις ΙΙραίς. Έν τούτοις μαλλον παιδική 
πανουργία η κακή καρδία ώθησεν αύτην 
νά προβή εις τήν ακόλουθον πραξιν, χωρίς 
ποσώς νά άναλογισθή τας συνεπείας ταύτης. 

Ή θυγάτηρ του δικηγόρου Σόνσφηλδ 
έκέκτητο τό προτέρημα του ίχνογραφείν, 
όπερ μέχρι τής ώρας εκείνης μόνον χάριν 
παιδιας είχε μεταχειρισθή. Έγνώριζε νά 
απομιμήται τελείως τούς χαρακτήρας τής 
γραφής τών αλλων. Κατά τύχην τήν 
πρωίαν έκείνην λογαριασμός τις του ίατρου 
Βάρρεν είχε κομισθή παρά τίνος τών υπη-
ρετών της πρός τόν πατέρα αυτής. Ή δε-
σποινίς Φανή τόν ανεζήτησε, καί εύρουσα 

Οι κολακευτικοί ούτοι λογισμοί έβαυκάλίσαν στίγμάς τίνας την καρδίαν 
μου. 'Ενεδύθην ταχέως και ηκολούθησα τους συνοδούς μου, μη δυνη-
θείς να αποχαιρετίσω τόν γείτονά μου. Μοι έφάνη ότι ηκουσα την φω 
νήν του. λυπηθείς διότι δέν ηδυνήθην να τώ απαντήσω. 

— Που πορευόμεθα ; ήρώτησα τόν κόμητα, ανερχόμενος τό όχημα 
μετ'αυτου και τίνος σωματοφύλακος. 

— Δέν δύναμαι να σοι το ειπω μέχρις ού δέν απομακρυνθώμεν μίαν 
τουλάχιστον λεύγην άπό του Μιλάνου. 

Ειδον ότι ή άμαξα δέν ελάμβανε τήν προς την πύλην Βερκελίνην 
διεύθυνσιν, και απώλεσα πάσαν ελπίδα ! 

'Εσιώπησα. Ητο λαμπρά πανσέληνος νύξ. 'Έβλεπον τας προσφιλείς 
εκείνας οδούς άνά τας όποίας ευτυχής έπί τοσαυτα ετη περιεπάτουν, 
τας οικίας έκείνας, τάς μεγαλοπρεπείς έκκλησίας ! ! . . Τό πάν μοι 
ανεμίμνησκε μυρίας όσας γλυκείας αναμνήσεις. . . 

Ώ ! λεωφόρος τής Ανατολικής πύλης ! 'Ω δημόσιε κήπε, ένθα τοσά-
κις περιεπλανήθην μετά του Φωσκόλου, Μόντι, Λουδοβίκου εκ Βρέμης, 
Πέτρου Βοραέρη, του Πόρρου καί τών υιών αυτού, καί μετα τόσων άλλων 
φίλων θνητών, αναπολών ζωήν εύτυχη καί ωραίας ελπίδας ! 'Αναλογι-
ζόμενος ότι σας εβλεπον δια τελευταίαν φοράν, ώ ! πόσον έν τή ταχεία 
προ τών οφθαλμών μου παρόδω σας, ησθανόμην ότι σας ηγάπησα καί 
ηγάπων εισέτι ! ότε έξήλθομεν τής πύλης τών τειχών κατεβίβασα τόν 
πίλον μου μέχρι τών οφθαλμών μου και έκλαυσα απαρατήρητος. 

Άφήκα να διέλθωμεν πλέον ή μίαν λεύγην οτε στραφείς προς τον 
κόμητα Β . . . . 

— Νομίζω, είπον, ότι διευθυνόμεθα εις Βερώνην. 
— Ακόμη άπωτέρω άπήντησε' πορευόμεθα εις Βενετίαν, ένθα οφείλω 

να σας παραδώσω εις ειδικήν τινα έπιτροπήν. 
Έταξειδεύσαμεν ανευ διακοπής. καί έφθάσαμεν τήν 20 Φεβρουα-ρίου. 
Τον Σεπτέμβριον του παρελθόντος έτους, ένα μήνα προ τής συλλή-

ψεώς μου εύρισκόμην εις Βενετίαν καί είχον γευματίση έν πολυπληθεί 
και χαριεστάτη συντροφιά έν τώ ξενοδοχείω τής Σελήνης. Οία τύχη ! 

ώδήγήθην ακριβώς ύπό του κόμητος και του σωματοφύλακος εις τό ξε 
νοδοχειον τής Σελήνης. 

Ο θαλ μηπόλος κατεπλάγη βλέπων με εις τας χείρας τής εξουσίας. 

'Εχάρην έπί τή συναντήσει ταύτη, αναλογιζόμενος ότι ό θαλαμηπόλος 
ούτος θα ανήγγελλε τήν άφιξίν μου εις πλείονας του ενός. 

Άφ' ού έγευματίσαμεν μέ ωδήγησαν εις το παλάτιον του Δόγη, ένθα 
νυν τα δικαστήρια. Διήλθον κάτωθι τών προσφιλών έκείνων στοών καί 
προ του Καφφενείου Φλωριάν, όπου απήλαυσα τοσαύτας μαγευτικάς 
εσπέρας τό παρελθόν φθινόπωρον. ουδένα τών γνωρίμων μοι συνήντησα. 

Διήλθομεν μικράν τινα πλατείαν . . . έπί τής πλατείας άκριβώς έκει-
νης τον παρελθόντα Σεπτέμβριον εις επαίτης μοί είπε τάς παραδόξους 
ταύτας λέξεις :—Φαίνεται, κύριε, ότι είσθε ξένος, διότι έγώ δέν δύναμαι 
να κατανοήσω πώς όλοι οί ξένοι θαυμάζουσι τό μέρος τουτο' το κατ' έμέ 
εινε τόπος συμφορών, διερχόμενος μόνον έξ ανάγκης. 

— Σοι συνέβη εδώ ίσως κανέν δυστύχημα ; 
— Μάλιστα, κύριε, φοβερόν δυστύχημα! και δέν είμαι ό μόνος, ναι, 

δέν είμαι ο μόνος ! Είθε ό Θεός να σας φυλλάξη ! 
Και άνεχώρησεν έν βία 
Διασχίζων λοιπόν και πάλιν τήν πλατείαν έκείνην, δέν ηδυνήθην να 

μή αναμνησθώ τους λόγους του έπαίτου. Έπί του μέρους εκείνου ακρι-
βώς τό έπιόν ετος ηκούσα τήν εις θάνατον καταδίκην μου καί την μετα-
βολήν τής ποινής εις δεκαπενταετή είρκτήν ! 

'Εάν έπίστευον εις τας προλήψεις βεβαίως θα ηδυνάμην να αναμνησθώ 
τών λόγων του έπαίτου μετά σοβαρότητος, ισχυριζόμενος ότι ό τόπος 
έκείνος ητο τόπος συμφορων. Πλήν μή πιστεύων εις αύτάς αναφέρω 
απλώς τό γεγονός τουτο ώς παράδοξον συμβάν. 

Άνήλθομεν έπί του παλατιου. Ό κόμης Β . . . ώμίλησε μετα τών 
δικαστών, κατόπιν μέ ένεχείρισεν εις τούς δεσμοφύλακας, και αναχωρών 
τρυφεοώς μέ ένηγκαλίσατο. 

ΚΕΦ. ΧΧΠ 
Ήκολούθησα τον φύλακα έν σιγή. Άφ' ού άνήλθομεν κλίμακάς τινας 

καί διήλθομεν μέσω διαδρόμων τινών μέ ώδήγησεν εις τους Μολύ-
βδους διάσημον του κράτους είρκτήν. 

Ό φύλαξ ενέγραψε τό ονομά μου και μέ ενέκλεισε εις τό προωρι-
σμένον δι' εμέ δωμάτιον. 

(Έπεται συνέχεια) 
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ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ 

Ίούνιος. Μάϊος. 

Άγ. Μαργαρίτας βασιλίσσης χήρας. 10 Δευτέρα 29 Θεοδοσίας ίερομάρτυρος. 
Τρίτη της Πεντηκοστής. 11 Τρίτη 30 Ίσαακίου ήγουμ. τής Μονής Δαλματών. 
Λέοντος ΙΙΙ Πάπα Ρώμης. 12 Τετάρτ. 31 Έρμείου Μάρτυρος. 

'Ιούνιος. 
Αγίου Αντωνίου έκ Παδούης. 13 Πέμπτ. 1 Ίουστίνου μάρτυρ. φιλοσόφου. 
Παρασκευή τής Πεντηκοστής. 14 Παρασ. 2 Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως. 
Σάββατον τής Πεντηκοστής. 15 Σαββ. 3 Λοκιλλιανου μάρτυρος. 
Αγίας Τριάδος. 10 Κυριακ. 4 Των άγ. Πάντων. 
Άγ. Μάρκου Εύαγγελιστου. 17 Δευτέρα 5 Δωροθέου ιερομάρτυρος. 
Άγ. Βαρνάβα Αποστόλου. 18 Τρίτη 6 Ιλαρίωνος του νέου. 
Άγ. Ίουλιανής Φαλκονιέρης. 19 Τεταρτ. ? Θεοδότου ίερομάρτυοος. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

'Εκλυσις ήθων, κοινωνική μελέτη υπό Πα-
τρέως. 

Ο εξω κόσμος. 
Ή «Άρμονια" έν Κερκύρα. 
*H Γυvn (συνέχεια και τέλος) υπό Χρ. 
Κοινωνικόν δελτίον. 

Ή "'Αρμονία" έν Σμύρνη. 
Ή «Άρμονία" έν Ζακύνθω. 

Ή προσάρτησις της διοικήσεως Ζακύν-
θου και Κεφαλληνίας εις την έπι-
σκοπήν Κεοκύρας. 

H "'Αρμονία" έν Λορέτω. 
H νέα Κυβέρνησις. 
Θ. Π. Δηλιγιάννης (Εικών). 
Συνέπειαι πανουργίας, διήγημα έκ του γερ-
μανικου υπο της δεσποινίδος Ε. Σ. 
Αί φυλακαί μου. Silvio Pellico. Έπιφυλ-

λίς κατά μετάφρασιν έκ του Ιταλικού. 
Ταχυδρομειον της « Αρμονίας". 
Ήμερολόγιον. 

αυτόν έκαθέσθη έπί του γραφείου της. Κατ' 
αρχάς προσεπάθησε νά μιμηθή λέξεις τινάς 
προς έκμάθησιν, κατόπιν δέ έγραψε τήν 
έπομένην έπιστολήν : 

Φιλτάτη μοι δεσποινίς Πραις 
Επιτρέψατέ μοι να πλησιάσω υμας δια του 
τρόπου τούτου, διότι αισθάνομαι την ανάγκην 
να ανακοινώσω υμιν επιθυμίαν μου τινα εξ ης 
εξαρταται ή ευτυχία ολοκλήρου του βίου μου. 
Σας αγαπω, δεσποινίς, αφ'' ής στιγμης έσχον 

τήν ευτυχίαν να γνωρίσω υμας. Θα μοί επιτρέ-
ψητε νά ειπω ελευθέρως τήν διακαεστέραν τών 
έπιθυμιών μου ; Έπιθυμείτε να καταστητε σύ-
ζυγος άνδρός, του όποιου ή ζωή άνευ υμών θέ-

λει είσθαι άείποτε δυστυχής ; Θά τύχω άρά γε 
της ευτυχία5, ίνα τά αίσθήματά μου ταυτα ευ-

ρωσίν άπήχησιν έν τη καρδία υμών; Σας καθι-
κετεύω οπως δώσητε άπάντησίν τινα προς εκεί-

νον, οστίς κρέμαται μεταξύ της ελπίδος και του 
φόβου. 

Grawford, τή 11 Όκτωβρίου 189.. 
'Ιάκωβος Βάρρεν 

'Οτε έτελείωσε τήν έπιστολήν ταύτην, 
άνέγνωσεν αυτήν έκ νέου και ποιήσασα διά 
της κεφαλής σημειον πλήρους ικανοποιή-
σεως, διέταξε τόν ύπηρέτην νά στείλη 
αμέσως τήν έπιστολήν εις τό ταχυδρομειον. 

Έρριφθη πάλιν έκ νέου έπί του καθί-
σματος της οτέ μέν καγχάζουσα έπί τω 
κατωρθώματι της, ότέ δέ ανησυχούσα διά 
τάς συνεπείας τής πράξεώς της ταύτης. 

— "Ω! έάν τήν εβλεπον! έλεγεν, οίον 
χαράς μειδίαμα θά άνθίση έπί τής αρχαίας 
μις Πραίς, οτε κατά τό θέρος του βίου 
της, — ούτω ώνόμιαζεν ή Φανή τήν ήλικίαν 
της,—θά ιδη νά άνατέλλωσι και δι' αυτήν 
τά στέφανα του γάμου. Αναμφιβόλως θά 
είναι ή πρώτη φορά τής ζωής της, καθ' ήν 
θά δοκιμάση) τοιαύτην συγκίνησιν ! Και 
τι θά ειπη ή πρεσβυτέρα της αδελφή, τής 
όποίας ή ά.ποστροφή πρός τό ισχυρόν φύ-
λον ήτο τοσούτον γνωστή, όσον και ή άγα-
θότης τής νεωτέρας ; 

Ή μελαγχολία τής δεσποινίδος Φανής 
αμέσως υπεχώρησε πρό τών λογισμών τούτων. 

Αι προσπάθειαί της όθεν όπως έκδιώξη 
τήν μελαγχολίαν αυτής ειχον στεφθή ύπό 
επιτυχίας. 

'Ας άφήσωμεν αυτήν έν τοις λογισμοις 
της, όπως πορευθώμεν εις άνεύρεσιν ετέ-
ρας τινός οίκίας, κειμένης έν τω μέσω τής 
Grawford, τής κατοικίας του ιατρού 
Βάρρεν. 

[Έπεται τό τέλος] 

Φέρομεν είς γνώσιν του αξιοτίμου 
της Σμύρνης κοινου οτι ή «'Αρμο-
νία" ευρίσκεται εις το αυτόθι βιβλιο 
πωλειον του κ. Πέτρου Σ. Κα-
στώρ πωλουμένη κατά φύλλα. 

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

κ. Γ. Π. Συρον. Σας εύχαριστουμεν διά τήν 
φροντίδα. Θά προσπαθήσωμεν νά εύχαριστή-
σωμεν υμας και τούς λοιπούς φίλους αναγνώ-
στας. Παρακαλούμεν όπως συχνότερον λαμβά-
νωμεν ειδήσεις σας. — κ. Φ. Δ. Μ. Κέρκυραν. 
Άνταπόκρισις ελήφθη ώς και δελτάριον. Σας 
εύχαριστουμεν ύπερβαλλόντως. Φύλλον 1 Ιουνίου 
καθυστερήθη έν τοις γραφείοις του Ταχυδρο-
μείου ! ! —κ. Α. Ρ. Π. Συρον. Ελάβομεν δελ-
τάριον. Ένεγράψαμεν νέους συνδρομητάς. Εύ-
χαριστουμεν δια τήν δραστήριον άντιπροσω-
πείαν υμών. Άναμένομεν έτι μεγαλείτερα 
αποτελέσματα. Τήν έκδρομήν του υμετέρου 
συλλόγου θά παρακολουθήση ειδικός άνταπο-
κριτής τής "Άρμονίας". — κ. Α. Π. Λαύριον. 
Ελάβομεν συνδρομήν. Εύχαριστουμεν. Προ-
σεχώς γράψωμεν. — κ. Π. Β. Σμύρνην. Έπι-
στολήν άπεστείλαμεν. Έγκαίρως ληφθείσης τής 
άνταποκρίσεως καταχωρίζομεν ταύτην. Σήμε-
ρον γράφομεν εις κ. Π. Σ. Κ. συμφώνως ύμε-
τέραις όδηγίαις. Εύχαριστουμεν πολύ. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 

Παρακαλουνται οί έν τώ έσωτε-
ρικώ και έξωτερικώ κ. κ. συνδρο-
μηταί ημών οπως άποστείλλωσι την 
συνδρομήν αυτών άπ' ευθείας πρός 
την Διεύθυνσιν της " Αρμονίας " 
διά συστημένης επιστολής, είτε διά 
χαρτονομίσματος, η διά γραμματο-
σάμων οιουδήποτε έθνους, η όπως 
άλλως έγκρίνωσιν. 

B I B L I O G R A P H I E 

La Quinzaine. "Il nya pas de reve 
un peu noble dont Dieu ne favorise au 
moins la realisation partiell" et l' "union 
des intelligences et des coeurs dans le 
respect et l'amour du Christ" ce sont 
exactement le motus de la direction de 
la "Quinzaine" nouvellement parue a la 
capitate de France volume periodique 
superieur a toutes les Revues dans son 
genre, comprenant un Supplement mu-
sical et contenant 375 pages reguliere-
ment, dont les auteurs sont recrutes 
dans le monde entier et dans la pre-
miere classe. C' est une Revue Catho-
lique qui cependant ohticnt a associer 
la Religion, la Philosophie, I'Histoire, 
la Musique et la Poesie. Enfin, l'esti-
mable direction de cette excellente re-
vue la "Quinzaine" est le partisan d'un 
catholicisme mais pas si emporte au con-
traire bien informe. amie de la lumiere 
qui sort tou jours d' une discussion eclairee. 

D. Z. 

ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ 

Οί έπιθυμουντες νά έχωσι καλ-
λιτεχνικήν 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΝ 
άς μεταβωσιν εις τό 

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

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
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