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ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Γ .  ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.
Μετ’ «γωνιώδη 

μοιραϊον όραμα, τό 
νεκε? συγκινήσει τήν 
άν&ρωπότητα έληξε, 
και βαρεία κατήλδ-εν 
έπ’ αυτό ή μέλαινα 
αυλαία του θανάτου.

Τη 15. Ιουνίου, 
μικρόν πρό τής με
σημβρίας, Φρειδερί
κος ό τρίτος εκλει- 
σεν εΐς αιώνιον ύπνον 
τα  βεβαρημένα υπό 
του πόνου βλέφαρα. 
Και ή .Γερμανία έγο- 
νυπέτησεν ολοφυρο- 
μένη προ του νεκρού 
αυτής άνακτος και 
συμπεν&ουντα προσ- 
ήλ&ον τά  έδ·νη πάντα 
τής γης, οΰχί τυπι
κής φ ιλοφροσύνης 
Ινεκεν, άλλ’ έν έγ- 
καρδιω καί αλη&εΤ 
Β·λίψει. Φρειδερίκος 
ο τρίτος ως έκ των 
προσωπικών αυτοϋ 
αρετών είχε προσέλ
κυση ήδη πρό πολ- 
λου. την αγάπην καί 
τήν συμπάθειαν καί 
τόν σεβασμόν καί 
υπηκόων καί ξένων. 
Άνερχόμενος ύπο αί
σιους οίω νους τόν 
καισαρικόν τής Γερ-
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και όντως σπαρακτικήν παρατασιν το 
συγκρατήσαν Ιπί μήνας όλους έν διη-

Κ Λ Η Μ Ε Ν Τ ΙΝ Η , Πριγκίπησοα του Κοβοι'ρϊο«·

μανίας βρόνον 9·« έχαιρετίζετο βεβαίως ως άξιος Άρχός τής 
τευτονικής ενότητος. Ή  αρχή αΰτου προσεδοκάτο ήρεμος

άμα καίπροοδευτική, 
έδραζομένη έπί τής 
ειρήνης καί τής έν 
τάξει έλευ&ερίας ‘Ο 
κλήρος δ’ όστις έτασ- 
σετο αΰτω υπό τής 
άπατηλώς προσμει- 
διώσης μ.οίρας, να 
πρυτανευση των ευ- 
ρωπαίων ήγεμ.όνων 
διάδοχος του γερα- 
ρου Γουλιέλμου γε- 
νόμενος έπί του χα- 
λυβδίνου πρωσσικοΰ 
9·ρόνου, ήν άληΟ·ώς 
ζηλευτός, καί όσον 
άξιος τόσον καί μα
κάριος ¿θεωρείτο πρό 
ένιαυτοΰ μόλις ό τής 
μ.οίρας έκλεκτός.

Ή  άν&·ρωπίνη 
καρδία σπαράσσεται 
υπό τής μεγίστης λύ
πης έπί τη δ·έα 0ν- 
τος ή π ρ ά γ μ α το ς  
έχοντος πλήρη τά 
στοιχεία υπάρξεως, 
δράσεως, ακμής, 0ν· 
τος ή π ρ ά γ μ α το ς  
όφελος παρέχοντός 
περί αυτό, πρωτεύον
τος έν κάλλει, κορυ-'· 
φουμενου έν αρετή — . 
καί υποκόψαντος είς 
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τον άκατάσχετον τής φδοράς νόμον. Ούτως αίσδάνεται μεί- 
ζονα την λύπην ό δεοί μένος γιγάντειον δρύν έν πλήρει βλα- 
στήσει και 8·άλλει συντριβέΐσαν ύπό λαίλαπος ή ό βλέπων 
άχαρι ταπεινόν δενδρύλλιον δμοίαν ύποστάν τύχην. Και ό 
προσατενίζων τά  λευκά συντρίμματα του Παρδενώνος καταυ- 
γαζόμενα ύπό τής αίγλης αττικής ήους μ.υχιαίτερον άλγεΐ ή 
δ ίστάμενος προ των λέπρων έρειπίυ>ν ένετικοΰ προμαχωνος.

Έ κ  τούτου παρέστη τραγικωτέρα προ των δμμάτων 
της άνδρωπότητος ή σκληρά και αδυσώπητος του ειμαρ- 
μένου τροπή ή έξελίξασα τό πολύπλοκον δραμα έν σειρά 
σπαρακτικών σκηνογραφιών από των κυανών ακτών τής Με
σογείου μέχρι τών· πενδίμων τειχών τοΰ έν Ποτσδάμη ανα
κτόρου. .

* *
*

Φρειδερίκος Γουλιέλμος Νικόλαος Κάρολος Ιγεννήδη 
τη 18. ’Οκτωβρίου 1831 έν τώ  νέω άνακτόρω παρά τή 
Ποτσδάμη, μόνος υίός του τότε πρίγκηπος Γουλιέλμου. Τήν 
μόρφωσίν του καί πνευματικήν άνάπτυ'ξιν ελαβεν ύπό τήν 
σοφήν οδηγίαν καί χειραγώγησιν των περιφανέστατων τής 
Γερμανίας διδασκάλο>ν; είς τον διάσημον αρχαιολόγον καί 
μύστην τής ελληνικής ιστορίας Έρνέστον Κούρτιον, κα8·η- 
γητήν εν τω πανεπιστημείφ του Βερολίνου, άνετέδη κατά 
τό 1844 κυρίως τό υψηλόν καθήκον τής παιδαγωγήσεως τού 
πρίγκηπος. Τό 1849 μεταβάς ύπό τήν οδηγίαν τού σοφού 
διδασκάλου του είς τό πανεπιστήμιον τής Βο'ννης έπεδόδη 
μετά ζήλου είς ίστορικάς ιδίως μ.ελέτας: άνηγορεόδη δι- 
δάκτωρ έν τοΐς πανεπιστημείοις τής Βόννης, Κοινιγσβέργης 
καί ’Οξφόρδης καί βραδύτερον πρύτανις τοΰ πανεπιστημείου 
τής Κοινιγσβέργης.

Έ ν  έτει 1849 εϊσήλδεν είς τό πρώτον σύνταγμά τής 
φρουράς. Προς έφαρμογήν των πρώτων πολεμικών του γνώ
σεων έπί τού πεδίου τής μάχης παρέσχεν αύτω αφορμήν καί 
ευκαιρίαν δ πόλεμος τού Σλέσβιγ-Χόλσταϊν έν έτει 18G4. 
Μεγάλην όμως πολεμικήν δόξαν έκτήσατο κατά τήν στρα- 
τείαν του 1866, ότε άνετέδη αύτω ή αρχηγία τού δευτέρου 
πρωσσικού στρατού. Προελάσας έκ των κλεισωρείων των 
Σιλεσιακών όρέων, ήρατο τάς νίκας παρα τω Ναχο'δ, Τράου- 
τεναου καί Σκάλιτς, καί ή έγκαιρος αύτοΰ έμφάνισις καί 
συμμετοχή τοΰ άγώνος έν τη κρισίμω μάχη τοΰ Κοινιγ- 
γραιτς,- έν&α έκυρίευσεν έξ έφόδου τό Χλούμ, τήν κλείδα 
τής δέσεως τού Βενεδέκ, είναι έν έκ των πολεμικών έχεί- 
νων κατορθωμάτων, άτινα περιεποίησαν αύτω άδάνατον έν 
τη ιστορία δόξαν. "Οσον δαρραλέως καί αν προσεχώρουν οί 
Πρώσσοι έκ Σαδόβας προς τάς τηλεβολοστοιχίας, μέ τάς 
οποίας ό Αυστριακός στρατηγός τά  ύψη έκείνα τού Χλούμ 
εΤχεν δχυρώση, δ άγων έμενεν αμφίρροπος, καί τδ λευκόν 
κωδωνοστάσιον τού Χλούμ,, κατά το φαινόμενον απρόσιτον, 
άνυψοΰτο αγέρωχον ύπεράνω των νεφελών τής πυρίτιδος: οί 
Αυστριακοί έμάχοντο μετ’ έκτακτου ανδρείας. Αίφνης ένέ- 
σκηξαν έξόπισ8·εν αί σφαίραι είς τόν όμιλον των στρατηγών 
καί αί φρουραί τοΰ Πρώσσου διαδόχου, ουδόλως άποκαμ.οΰ- 
σαι έκ τής ταχείας πορείας, άνέβησαν ακατάσχετοι τάς κο- 
ρυφάς καί Ινίκησαν μετά κρατερωτάτην των Αυστριακών 
άμυναν. Έ τ ι  έπί τοΰ πεδίου τής μάχης, προελαυνόντων 
είσέτι των γερμανικών στρατευμάτων έν σιδηρού ήμικυκλίω, 
δ βασιλεύς περιεπτύξατο τόν υίόν του καί παρέδωκεν αύτω 
τό παράσημον τής αξίας (pout le merite'. Τά κατά τόν 
πόλεμον τούτον συμβάντα του βίου του π’εριέγραψεν ό πρίγ- 
κηψ έν ίδιαιτέρω τεύχει, ώς έπίσης βραδύτερον έν' έτει 1889

τάς εντυπώσεις του κατά τό είς τή ν ’Ανατολήν ταξείδιόν του. 
Άμφότερα τά  έργα του ταΰτα έτυπώδησαν μ.όνονώς,χειρο’γραφα.

Ό  γαλλογερμανικός πόλεμος έν έτει 1870 έκάλεσεν 
αυτόν έκ νέου είς τό πεδίον τής μάχης: είς αυτόν εΤχεν 
άνατεδή ή γενική αρχηγία τοΰ τρίτου στρατού, ον άπετέ- 
λουν τά  μ.εσημβρινογερμ.ανικά στρατεύματα. Περί τοΰ στρα
τού τούτου έλάμβανεν ό γερμανικός λαός τάς ένδαρρυντν 
κωτέρας των νικών αγγελίας, έκ τοΰ άγώνος παρά τω 
Βάίσσενβουργ, έκ τής έν ΒέρΟ· μάχης, έν ή ό στρατηγός 
Μάκ Μαών μεδ' όλην του τήν ανδρείαν ύπέκυψεν είς τά 
γερμ.ανικά στρατεύματα. Καί πάλιν έν τή  κρίσιμο» μάχη 
τοΰ Σεδάν είς αύτόν καί είς τόν διάδοχον τής Σαξωνίας 
έμελλε ν’ άπονεμηδή ή δόξα τοΰ. κυρίως άγώνος. Ή  πτώσις 
τής Ναπολεόντειου αυτοκρατορίας, ή αιχμαλωσία τοΰ μ.εγά- 
λου στρατοΰ καί τού ίσχυρού μονάρχου είναι λαμ.πραί σελί
δες έν τω λευκώμ.ατι τών ένδοξων κατορδωμάτο>ν τού ήγε- 
μόνος καί στρατηγού. Κατά τήν πολιορκίαν τών Παρισίων 
δ Πρωσσος διάδοχος ένίκησε παρά τω νίΐΐβαδίανβ καί Μυηί- 
Γοι^υβ. Έ ν  Βερσαλία άνηγορεόδη τή  28. ’Οκτωβρίου-αρχι
στράτηγος δμοΰ με. τον πρίγκιπα Φρειδερίκον Κάρολον.

Τή 18. ίΐανουαρίου 1871, άφ’ ου ό βασιλεύς Γουλιέλμος 
άνεκηρύχ8·η αύτοκράτωρ τής Γερμανίας, έλαβεν ό Φρειδε
ρίκος τό αξίωμα τοΰ διαδόχου τού στέμματος τού Γερμα
νικού κράτους, τόν τίτλον τής Αύτοκρατορικής'Γψηλότητος 
καί μετά τήν υπογραφήν τής προκαταρκτικής συνδήκης τής 
ειρήνης έν Βερολίνο» τή 22. Μαρτίου τό μέγα παράσημον 
τού Σίδηρου Σταυρού.

Πολλακις κατά τά  τελευταία έτη άντεπροσώπευσε τόν 
αύτοκρ.άτορα, έν Βιέννη καί Στοκχόλμη, έν Μαδρίτη καί 
‘Ρώμη. Μετά τήν απόπειραν τοΰ Ν οδίΐίι^  άντεπροσώπευσε 
τόν αύτοκράτορα άπό τοΰ Ιουνίου μέχρι τοΰ Δεκεμβρίου 
1878 είς δλας τάς υποδέσεις τής κυβερνήσεως καί έν έτει 
1881 παρέστη ώς άντιπρόσωπος τοΰ αύτοκράτορος έν Πετρου- 
πόλει είς τήν κηδείαν' του αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας.

* **

Έννενήκοντα έννέα μόνας ημέρας βασιλεύσας Φρειδε
ρίκος δ τρίτος καί ταύτας έν διηνεκεΐ οδύνη, ούδέν ήδυνήδη 
νά έκτελέση άξιον αύτού. Καί μένει μόνον τής βασιλείας 
αύτοΰ ιστορικόν κειμήλιον ή δαυμασία έκείνη προς τον λαο’ν 
προκήρυξις, ήν διά τρεμούσης χειρός έγραψεν άνελδών είς 
τόν δρόνον. Ή  προκήρυξις Ικείνη ήτο τό εύαγγέλιον -τής 
έδνικής ειρήνης.

Αύτός δ ύπό τών άλγηδόνων καταπονηδείς ήρως, δ 
ίδών τούς άμαράντους τής ίδιας δόξης στεφάνους κατακει- 
μένους περί τήν έπιδανάτιον αύτού κλίνην, δ μετά τόσους 
άγώνας μή δυνηδείς νά κλίνη τήν έστεμμένην κεφαλήν !ν 
τώ κόλπω φιλοστόργου συζύγου, δεν ήδύνατο ή τής ποδη- 
τής ειρήνης τάγαθ-ά νά κρίνη υπέρτατα πάντων. Καί δεν 
ήδύνατο η ταύτην νά κηρύξη καί ταύτην νά εύχηδή τοΐς 
ύπηκόοις δ μάρτυς ήγεμών δ έν αίωνία ειρήνη καδεύδων νυν 
έν τω έκκλησιδίω τής Ποτσδάμης.

Ή  ίστορία δέλει εϊπη τον δίκαιον λόγον αυτής έν τώ 
μέλλοντι, δταν άπομαχδώσι τής λύπης τά  δάκρυα καί κατα- 
σιγάσωσιν οί τής προσφάτου συγκινήσεως παλμοί. Άλλ’ όσον 
δήποτε καί αν ήνε ή κρίσις αυτής ψυχρά καί αυστηρά, δεν 
δ·έλει ποτε δονηδή νά μή είπη, δεικνύουσα διά τού δακτύ
λου τόν τάφον Φρειδερίκου τού .τρίτου: Ένταΰδα κεΐται δ 
αγαδώτατος το»ν άνδρών καί ό δυστοχέστατος τών ήγεμόν,ων.
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ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ ΛΕΟΝΤΟΣ ΙΓ.,

Συμπληροΰντες τά  έν τή KXetol δημοσιευδ·έντα.(τόμ. Δ'., 
καί αριδ. 3) περί τού Ίωβιλαίου τοΰ Πάπα‘Ρώμης ΛέοντοςΙΓ., 
καταχωροΰμεν σήμερον ένταΰδα καί τόν παρα πόδας λαμ
πρόν καί σοφώτατον λόγον, όν είπε λατινιστί ή αύτοΰ μα
καριστής δ Λέων ΙΓ '., άπαντών πρός τό συγχαρητήριον 
προσφώνημα τών έξακοσίων περίπου Ούγγρων προσκυνητών 
άνδρών τε καί γυναικών πάσης τάξεως καί καταστάσεως 
τής Ουγγρικής πατρίδος.

Οί φιλομαδεΐς άναγνώσται τής Κ λα ο ίς  καί έν τή με
λέτη τών λόγων τούτων εύρίσκουσιν, άναντιβρήτως, πνευμα
τικήν ωφέλειαν, άλλά καί διαβλέπουσιν ευχαρίστως της 
χριστιανικής πίστεως τόν δρίαμβον έν ταΐς πονηραΐς ταύ- 
ταις ήμέραις τής άσεβείας καί τού έπικρατούντος υλισμού, 
τού δεινού τούτου πολεμίου πάσης δρησκευτικής έλπίδος 
καί πίστεως, καί επομένως πάσης άνδρωπίνης αξίας τε καί 
τιμής.

'Ο  πρός τόν άρχιερέα τής 'Ρώμης καί τής χριστιανικής 
πίστεως καί έκκλησίας άριστον πρόμαχον έκδηλωδείς παν- 
ταχόδεν τής οικουμένης είς τάς ήμέρας ταύτας άκραιφνής 
σεβασμός καί δαυμασμός, προξενεί, βεβαίως, χαράν καί πα
ρηγοριάν είς τήν καδόλου χριστιανικήν έκκλησίαν, ήτις πο- 
λυτρόπως καταδιώκεται υπό τούν έ/Ο-ρών τού Θεού καί τής 
κοινωνικής ευημερίας καί ευταξίας.

'Γπό τοιούτων άρχών έμφορούμενοι καί αμ.ερολήπτως 
σκεπτόμενοι περί το’ν καδ’ ήμας πραγμάτων, αλλά καί έν 
τη  περιστάσει ταύτη παραβλέποντες τάς, μή ποτ ώφελε, 
διαφοράς μεταξύ τών κατά τόπους καί έδνη χριστιανικών 
έκκλησιών, κοινοποιούμεν ώς έκ τού καδήκοντος είς τούς 
πεφωτισμένους καί βαδυγνώμονας άναγνώστας τής Ιίλειο ΐς  
τά  κατά τόν Ίωβιλαΐον τοΰ Πάπα Λέοντος ΙΓ -, έξ ών 
καταφαίνεται δ λαμπρός καί έξοχος χαρακτήρ τού αρχηγού 
τής Δυτικής έκκλησίας, τής έπί πολλούς αιώνας καί έν τοΐ 
μέλλοντι (δώη δ Κύριος) άγαπητής άδελφής τής ήμετέρας 
όρδοδ'όξου ανατολικής του Χριστού έκκλησίας.

Έ ν μεγάλη καί λαμπρά αίδούση τοΰ Βατικανού τής 
'Ροίμης, ύ Λέων ΙΓ '. Ιλεξε τάδε πρός τούς Ούγγρους προ- 
σκυνητάς.

,,'Η παρουσία υμών, τέκνα έν Χριστώ άγαπητά, είς τήν 
κατ’ εύδοκίαν Θεού εορτήν τής 'Ιερατικής ήμών πεντηκον- 
ταετηρίδος, έπαυξάνει, άληδώς, τήν ήμετέραν χαράν καί 
άγαλλίασιν καδότι διερμηνεύει αότη τά  αυτά άγαδά καί 
εύγενή αισδήματα καί φρονήματα, άτινα πρό μικρού ανέ
πτυξε μετά τοσαύτης άξιοπρεπείας καί ευγλωττίας ό ύμέτε- 
ρος αγαπητός πρωδιεράρχης καί καρδινάλιος ’Ιωάννης Simon. 
ΕΤναι ανέκφραστος ή παρηγορία, ήν προξενεί εις ήμάς, έν 
τώ μέσω τοιούτων δλίψεων καί ανησυχιών διατελουντας, 
ή εύγενής καί γενναία αυτη διαδήλωσις τής ύμετέρας καρ- 
δίας, έν ή άναμιμνησκόμενοι τους παρελδόντας χρόνους, 
άνευρίσκομεν την άρετήν τών ύμετέρων αοιδίμων προγόνων, 
τήν δαυμάσιον εκείνην άρετήν, δ ι’ ής ή Ουγγαρία εις τε 
τάς δυστυχίας καί τάς ευτυχίας, έμεινε πάντοτε πιστή καί 
ακλόνητος είς τήν πρός τόν σωτήρα ήμών 0εόν πίστιν, έλ- 
πίδα καί αγάπην, από τών εύδόξων έκείνων χρόνων, καδ:’ 
ους ο' υμέτερος μέγας απόστολος καί πρώτος χριστιανός βα
σιλεύς Στέφανος ό Α-, καταβάλλων τά  πρώτα δεμέλια τοΰ 
κράτους καί τής χριστιανικής βασιλείας τών Ούγγρων, έξη-

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΥΓΓΡΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΣ.

τήσατο καί έλαβε δ-αψιλώς τήν ευλογίαν καί τήν προστα
σίαν τής αγίας ταύτης έδρας τού κορυφαίου τών ’Αποστόλων.

Συγχαίρομεν ύμΐν άπό καρδίας, τέκνα έν Χριστώ άγα
πητά, διά τήν ζώσαν υμών πίστιν, τήν ειλικρινή άφοσιωσιν 
καί τόν σεβασμόν, πρός τήν άποστολικήν ταύτην έδραν, έξ 
ής ώς άπό πηγής πολυχεύμονος άπέρρευσεν ή ευτυχία καί 
ή ’Ισχύς τοΰ Ουγγρικού έδ-νους είς τούς παρελδόντας χρό
νους, ως είπε πρό ολίγου μάλα εύλυγως ό έπιφανέστατος 
ύμών πρωδιεράρχης.

Άλλ’ έστέ βέβαιοι, ότι τήν αυτήν δαψίλειαν τών πνευ
ματικών ευεργεσιών λήψεσδε καί υμείς είς τούς παρόντας- 
καί τούς μέλλοντας χρόνους, καδότι έν τή άγια εκκλησία 
τού Κυρίου καί δεοΰ καί Σωτήρος ήμών ’Ιησού Χριστού, 
ένυπάρχει χάρις καί ύύναμις πανσδενουργός, ήτις αμετά
βλητος διαμένουσα, καί μηδόλως υποκείμενη είς τάςάλλοιώ- 
σεις καί τάς μεταβολάς τών άνδρωπίνων πραγμάτων, παρέ
χεται ζωή», ιαχνν καί σωτηρίαν πρός τήν φιλόχριστον καί 
πιστεύουσαν άνδρωπότητα.

Άλλ’ οί έχδροί τής έκκλησίας τοΰ Χριστού άρνοΰνται 
πάντα ταΰτα, έπειδή δέλουσι ν’ άποξενώσωσι τάς ψυχάς καί 
τάς καρδίας τών άνδρώπων άπό τε τής χριστιανικής δρη- 
σκείας, καί άπό τών 'Ιερών αυτής λειτουργών. Τοΰ άντι- 
χριστιανικοϋ τούτου πολέμου καί ήμεις ύφιστάμεδ·α τάς λυσ- 
σοίδεις προσβολάς καί τάς εφόδους. Καί όμως, ώς τά  πράγ
ματα μαρτυρούσιν, αί βουλαί καί τά  τεχνάσματα των έχ- 
δρών τής έκκλησίας τοΰ Χριστού, άλλά καί της κοινωνικής 
τάξεως, ταυτοχρόνως, ματαιοΰνται καί μηδενίζονται" διότι, 
χάρις τώ Θεώ, μ.εταξύ τών χριστιανικών λαών υπάρχει ζώσα 
άφοσίωσις πρός τήν χριστιανικήν δρησκείαν τής αγάπης, τοΰ 
έλέους καί τών οίκτιρμών. Τό άγιον καί σωτήριον τούτο 
δώρον τής πίστεως, είναι βαδέως έρριζωμένον είς τήν καρ- 
δίαν τοΰ χριστιανικού λαού, διό καί είς τήν παρούσαν εορ
τήν τής πεντηκονταετηρίδος ήμών πανταχόδ-εν τής γης, διά 
λόγων ευμενών καί δώρων πολυτίμων, διετρανώθη ή αγάπη 
καί ή εύλάβεια τών πιστών, πρός τόν πρώτον έπίσκοπον τής 
χριστιανικής έκκλησίας. Καδ·’ δσον δ ’ άφορα τάς ήμετέρας 
έγκυκλίους έπιστολάς, ών πρό μικρού Ιμνήσδη έν .τώ προσ- 
φωνήματι αύτοΰ ο' ύμέτερος περικλεής πρωδτεράρχης, δια- 
βεβαιουμεν ύμας, τέκνα άγαπητά, ότι ταύτας άπεστείλαμεν 
πρός τούς άγιους έπισκόπους τής Ουγγαρίας, . ούχί μόνον 
κατά καδ·ήκον άποστολικόν, άλλά καί χάριν τής έξιδιασμέ- 
νης ήμών εύμενείας πρός τό ύμέτερον φιλό-χριστον Ουγγρι
κόν έδνος" δεωροΰντες τούς πολλούς καί φοβερούς κινδύνους, 
πρός ούς παλαίει καί αγωνίζεται ή χριστιανική αρετή,, πα- 
ρέσχομεν ύμΐν, διά τών υμετέρων άξιοσεβάστων 'Ιεραρχών, 
συμβουλάς καί παραινέσεις πατρικάς, άφορώσας τήν χρηστό
τητα τών ήδών, τήν αγιότητα τοΰ γαμικοΰ δεσμού, τήν 
έν φόβω Θεού άνατροφήν καί έκπαίδευσιν τής νεότητος, καί 
τήν ανάγκην τής χριστιανικής υπομονής καί καρτερίας, έν 
τφ  άγώνι τοΰ βίου. καί έν τω παρόντι καιρώ τών πειρασμών, 
τών σκανδάλων, τής άσεβείας καί τής παρομαρτουσης αυτή 
πάντοτε κακοηδείας!

Ου’δόλως δ ’ άμφιβάλλομεν, τέκνα έν Χριστώ αγαπητά, 
δτι αί σωτήριαι καί ειίαγγελικαί ήμών αυται παραινέσεις 
καί προτροπαί, προδύμως καί μετά ζήλου παρ’ υμών έκ* 
τελούμεναι, δά άποφέρωφι καί έν ύμΐν αγλαούς καί δαψιλείς
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τους καρπούς, εις τε  την πολιτείαν καί είς την οικογένειαν. 
Έ ν  τούτοις, ενεκα της πολλής δυσχερείας των ένεστώτων 
χρόνων, καί έπειδή αί αποπλανήσεις κα'ι αί τής αμαρτίας 
άφορρ,αι όσημέραι έπαυξάυουσιν, ευχόμεθα ύμϊν, τέκνα προσ
φιλή, όπως. άντλήσητε πίστίν καί ζωήν φιλόθεον έκ τής 
αυτής.-πηγής, έν- ή οί πατέρες υμών, έλλαμφθέντες υπό του 
ευαγγελικού φωτός, εύρον. πολλάκις .είς ώρας κρίσιμους, στή
ριγμα, άκράδαντον καί βουλήν νικηφόρου.

Προσπαθήσατε, λοιπόν, τέκνα- αγαπητά, ϊνα από τής 
Ίερας. ταυτης πόλεως, τής πρωτευούσης του καθολικισμού, 
καί από τών σεπτών τάφων τών αγίων αποστόλων, Πέτρου 
καί Παύλου, έμπνευσθήτε αισθήματα καί φρονήματα, επάξια 
τών υμετέρων προγόνων, καί οδτως απερχόμενοι είς τήν 
ύμετέραν πατρίδα,. φέρετε μεθ’ έαυτών έφόδιον. τιμιώτατον 
— αγάπην θερμοτέραν πρός τήν μητέρα ’Εκκλησίαν, μεί- 
ζονα άφοσίωσιν πρός. τήν άποστολικήν ταότην έδραν, καί 
δ-έλησιν άκλυνητον πρός τήν τήρησιν καί τήν έκτέλεσιν τών 
χριστιανικών εντολών. ’Ιδού ώραϊος καί πολύτιμος καρπός 

. τής έν 'Ρώμη ύμετέρας έλεόσεως, ’Ιδού λαμπρόν καί σωτή
ριον αποτέλεσμα τής οδοιπορίας υμών, εις τε τον κατ’ 
οίκον καί τόν δημόσιον· βίον καθότι είναι αναντίρρητου, 

' δτι τά  έθνη καί τά  κράτη ακμάζουσι καί ευδαιμονούσιν, 
ούχί τόσον-.δια.τής δυνάμεως τών όπλων καί · τών πλουτο- 
φόρων' έπιχειρήσεων, όσον διά τής θρησκείας καί τής χρι
στιανικής αρετής.

Συ δέ, αρχιεπίσκοπε καρδινάλιε, καί υμείς έπίσκοποι 
τής Ουγγαρίας,' αγαπητοί έν Χριστώ αδελφοί, εξακολουθείτε 
έργαζόμενοι.εύ8·αρσώς υπέρ τής σωτηρίας τού ύμετέρου χρι
στεπώνυμου πληρώματος, όπως ή Ουγγαρία, χάρις τη υμε- 
τέρα ευαγγελική άρετη καί τώ  ,θείω καί κατ’ έπίγνωσιν 
ζήλω, προκόπτη πάντοτε πρός τά  καλά, καί έπί μάλλον 
καθίσταται αξία τής αγάπης καί τών επαίνων τού χριστια
νικού κόσμου.

Ή δη  δέ, ώς· τεκμήριον τής ουρανίου χάριτος, καί ως 
μαρτύριαν τής,.ήμετέρας πατρικής εΰμενείας, έπιδαψιλεύομεν 
τήν άποστολικήν ήμών. ευλογίαν έπί τόν σεπτόν αύτοκρά- 
τορα καί βασιλέα τής Ουγγαρίας Φραγκίσκον ’Ιωσήφ, έπί 
τόν αύτοκρατορικόν αυτού οίκον, έφ’ υμάς, σεβάσμιοι αδελ
φοί, έφ’ .ύμας, τέκνα αγαπητά, τούς ενταύθα παρόντας, έπί 
τάς χριστιανικός υμών οικογένειας, καί έπί πάσαν τήν 
Ουγγαρίαν;“

Μετά -βαθύτατης εύλαβείας καί μετά. δακρύων θρη- 
- σκευτικής κατανυξεως, ήκουσαν τους πατρικούς τούτους λό- 
. γους οί παριστάμενοι, κλ,ίναντες δέ τδ γόνυ καί προσκυνή-, 

σαντες,. άπήλβον πλήρεις .χαράς καί ευφροσύνης, έφ’ ής ήξιώ- 
θησαν παπικής ευλογίας κάί προσλαλιάς.

Σπανίως δέ ή ανυπολόγιστος τής παποσύνης δύναμις 
διέλαμψε. τοσούτον λαμπρώς, όσον έπί τη ευκαιρία ταύτη 
τών διαδηλώσεων, ας προεκάλεσε χανταχοΰ ή πεντηκον- 
ταητηρίς ΐή ς ,ε ίς . 'Ιερέα, χειροτονίας του πάπα Λέοντος ΙΓ '. 
Τρανώς. νύν. άπεδείχθη οτι ό δεσμώτης τον Βατικανού, ό 
αθέατος είς το  πολύ. πλήθος μοναχός, άσκεΐ ού μόνον έπί 
τού καθ,ολ^κοϋ. χριστιανικού πληρώματος, άλλ’ έπί τού πε- 
πολιτισμέν.ου κόσμου σύμπαντος τό .πνευματικόν κράτος, 
όπέρ ήσκου.ν οί- διασημότατρι, ποντίφηκες του μεσαιώνος. 
Είναι δ ’ αναντίρρητου,. δτι ή απαράμιλλος αΰτη θέσις1 όφεί- 
λεται πρωτίστως είς τά  ατομικά προσόντα καί χαρίσματα 
του ένεστώτος Πάπα Λέοντος ΙΓ’., είς ά άνενδοιάστως δύ- 
νανται νά προσφέρωσι φόρον θαυμασμού καί έτερόδοξοι 
άκόμή. , Έξοχος ποιητής, έξοχος ρήτωρ, έξοχος φιλόσοφος

καί θεολόγος ό Λέων ΙΓ’., άνελθών είς τόν Παπικόν θρόνον 
έν κρισιμωτάτη στιγμή, ευρών δέ τήν παποσύνην είς έριδα 
πρός πάσας σχεδόν τάς πολιτικός έξουσίας τής εύρώπης, 
έμαρτόρησε καί άπέδειξεν έν πάσι τοΐς ζητήμασι χολιτικώ- 
τατον καί έμβριθέστατον νούν, καί κατώρθωσε, χωρίς νά 
θυσιάση αναφανδόν τά  δόγματα καί τά δικαιώματα τής 
παπικής έδρας, νά καταστη μέγας παράγων έν Ευρώπη συν
διαλλαγής καί ειρήνης. Ό  πανίσχυρος άρχικαγκελλάριος τής 
Γερμανίας Βίσμαρκ, είς αύτόν ανέθεσε τήν διαιτησίαν καί 
συνδιαλλαγήν έπιφυβου διεθνούς έριδος, μεταξύ ’Ισπανίας 
καί Γερμανίας, άλλα καί τήν σόμπραξιν αυτού έπεκαλέσθη 
τελεσφόρως καί εν έσωτερικαίς διαμάχαις. Έ ν Ελβετία , έν 
Βελγίω, έν Γαλλία, έν ταις Σλαβικαίς χώραις, έν ’Ανατολή, 
αί σχέσεις της καθολικής ρωμαϊκής έκκλησίας έκανονίσθη- 
σαν όμαλώτερον. αί δέ έκ τού Βατικανού όδηγίαι άποπνέου- 
σαι σύνεσιν καί ευαγγελικήν πραότητα, συνετέλεσαν παντα
χού γης είς κατευνασμόν τών παθώ ν αυτό δέ τό λαμπρόν 
παράδειγμα τού ασκητικού βίου καί τής Ιδιωτικής αρετής 
τού Λέοντος ΙΓ’., έπέδρασεν εΰεργετικώς έπί τής καθόλου 
ρωμαϊκής έκκλησίας.

Εΰλόγως λοιπόν αύλαΐ βασιλικαί, κυβερνήσεις, βουλαί 
έθνικαί, δημοτικά συμβούλια, καί σωματεία διάφορα, έπω- 
φελήθησαν τού έν 'Ρώμη ίωβιλαίου, όπως έκδηλώσωσι τά 
πρός τόν Πάπαν Λέοντα ΙΓ'· αίσθήματ«· έπρώτευσαν, φυ
σικά τω λόγω, έν τή  έκδηλώσει ταύτη αί καθολικαί δύνα- 
στεϊαι- πάντα τά  μέλη τού αύτοκρατορικού οίκου τών Άψ- 
βούργων έπεμψαν τω Πάπα δώρα πολυτιμότατα- θαυμάσια 
δέ λόγω μεγαλοπρεπείας, υπήρξαν τά  δώρα τών ο’ρλεάνων 
πριγκίπων τής Γαλλίας, άτινα έκόμισεν είς 'Ρώμην ό δούξ 
Άλανσών- ή τής ’Αγγλίας άνασσα Βικτωρία, έπεμψεν είς 
'Ρώμην μετά δώρων καί γραμμάτων συγχαρητηρίων, έκ
τακτον άπεσταλμένον, τον έκιφανέστατον καθολικόν ευπα
τρίδην τής Αγγλίας δούκα Νόρφολ’ άλλά καί έκ τής απώ
τατης Ασίας, μονάρχαι ήμιβάρβαροι άπέτισαν φόρον θαυμα
σμού είς τόν αρχηγόν τού καθολικού χριστιανικού κόσμου 
Βιακοσίων εκατομμυρίων ανθρώπων είς 35 εκατομμύρια 
φράγκων υπολογίζεται ή ολική αξία τών δώρων, άτινα έπέμ- 
φθησαν είς 'Ρώμην έκ τών πέντε ηπείρων τής -γης- ή δέ 
καλλιτεχνική αυτών αξία, είναι αυτό τούτο αμύθητος- ο,τι 
δύνανται νά παραγάγωσι τελειότερου αί καλαϊ τέχναι καί 
ή βιομηχανία, παρήχθη χάριν τού Πάπα 'Ρώμης Λέοντος ΙΓ’. 
Μουσεΐον δε μέγα θά  ήδύναντο νά πληρώσωσι τά  χρυσά καί 
αργυρά αγάλματα, τά  χρυσΟυφαντα άμφια, οί Πίνακες, τά 
λειτουργικά και ίερά σκεύη, τά  εμβλήματα, όσα έπεσωρεύ- 
θησαν έν τω Βατικανό». Λίαν δέ παραδόξως αί πλουσιώ- 
ταται προσφοραί ήλθον έκ τής Γαλλίας, οίονεί μαρτυρούσαι, 
έκ περισσού, παρά τήν λυμαινομένην τόν δχλ.ον τών Γαλλι
κών μεγαλουπόλεων ασέβειαν, όπόσον ύγι-ής είναι έτι ή ζύμη 
τού γαλλικού λαού, καί ¿πόσην δύναμιν διατηρεί τό άκρά- 
δαν.τον θεμέλιον τού κοινωνικού καθεστώτος — ή Χ ριστια 
νική ϋ-ρηακεία.

Απαραμίλλως δέ μεγαλοπρεπής έγένετο ή τελετή τού 
Παπικού Ίωβιλαίου τή  29. του Δεκεμβρίου 1887. 'Ο  ΛέωνΙΓ'. 
αθέατος συνήθως είς τό πολύ δημόσιον, κατήλθεν έκ τού 
Βατικανού είς τήν έκκλησίαν τού αγίου Πέτρου, όπως λει- 
τουργήση είς άνάμυησιν τής προ πεντηκονταετίας πρώτης 
Ιεράς λειτουργίας αυτού, ό απέραντος δέ ουτος ναός, ό με-' 

γιστος τών ναών τού χριστιανικού κόσμου, υπέρ τάς 50 χι
λιάδας ανθρώπων ύπερεχείλισεν έκ τού από χάσης γής συρ- 
βεύσαντος πλήθους- είς ίδιον θεωρείου κατέλαβον θέσιν οί
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τακτικοί και έκτακτοι αντιπρόσωποι των ξένων μοναρχών 
και κυβερνήσεων, είς έτερον θεωρεΐον οί ίππόται του τάγμα
τος τής Μεσίτης, καί είς τρίτον θεωρεΐον οί'Ρωμαίοι εύπα- 
τρίδαι, .αί δέσποιναι τής. ρωμαϊκής α’ριστοκρατείας. καί οί 
συγγενείς του Πάπα, δστις περιβληθείς τά  ιερά αύτου άμ
φια μετά τής κεκανανισμένης πομπής έν τώ νΟισκω, δν κα- 
τεκόσμ·/]σεν ή γραφίς τού Μιχαήλ ’Αγγέλου, είσηλθεν είς τον 
ναόν φερόμενος επί χρυσής έδρας· τήν κεφαλήν αυτοϋ έκό- 
σμει ή υπό τοίί αυτοκράτορος τής Γερμανίας δωρηθεΐσα 
μίτρα, είς δ'ε τον δάκτυλον αΰτοΰ έφωτοβόλει 6 υπό του 
μεγαλόφρονος Σουλτάνου τής Τουρκίας Άπτούλ Χαμίτ δω- 
ρηθείς δακτύλιος· ή άδαμαντοκόλλητος Τιάρα, ην έφόρει 
είς τήν λειτουργίαν ταύτην, ήν δ·αυμάσων δώρον τής πόλεως 
των Παρισίων· ό βαρύτιμος άμφορεύς δ ι’ όυ άπενίφθη τάς 
χείρας, έδωρήθη υπό τής βασιλίσσης τής Αγγλίας· τον χρυ- 
σοΰφαντον μανδύαν αυτού έκέντησεν ή ευλαβής αυτοκρά- 
τειρα τής Αυστρίας’Ελισάβετ- τά  σανδάλια του έκέντισαν 
’Ιταλίδες δέσποιναι- καί αυτά δέ τά  πτερά των στρου&ο- 
καμήλων, άτινα έκυμαίνοντο περί τον παπικόν θρόνον, Ιπέμ- 
φθησαν υπό βαρβάρου μονάρχου τής ’Αφρικής.

Τής πρμπής ταύτης συμμετέσχον 9 καρδινάλιοι, ο Πα
τριάρχης τών ’Αρμενίων Κωνσταντινουπόλεως, ό καθολικός 
αρχιεπίσκοπος των ’Αθηνών σεβ. Μαραγγός, ό κομίσας τήν 
συγχαρητήριον έπιστολήν τού βασιλέως των έλλήνων Γεωρ
γίου, ;_>9 αρχιεπίσκοποι καί 108 επισκοπαί άπό των χριστια
νικών έθνών τών πέντε ήπείρων τής γής· δτε έπεφάνη · έπί 
τής υψηλής αυτού έδρας ό σεπτός πρεσβύτης, σκελετώδης 
τό σώμα, κάτωχρος ώς κήρινον ομοίωμα, υψών τήν δεξιάν 
χεΐρα καί ευλογών τό- πλήθος τών πιστών,' ή συγκίνησις 
τότε καί ή θρησκευτική κατάνυξις ύπήρξεν απερίγραπτος" 
αί πλεϊσται τών γυναικών έκλαιον γονυπετείς, οί δέ άνδρες 
άνευφήρ.ουν. Τό γλυκύ βλέμμα τού Πάπα μετ’ αγάπης 
έστράφη ιδίως πρός τό θεωρεΐον, έν ω ισταντο οι προσφιλείς 
αυτού ανεψιοί· ή συγκίνησις, αλλά καί ο κάματος ήσαν 
οφθαλμοφανείς έπί τής ιλαράς μορφής του · ή δ·εία αδτη λει
τουργία διήρκεσε περί τά  είκοσι λεπτά τής ώρας. Τό Τβ βουηι 
συνέψαλλον μετά τού χορού οί πιστοί' κατά δε τήν έξοδον 
τού Πάπα από τής έκκλησίας, άνενεώδησαν ένδ·ουσιωδώς αί 
διαδηλώσεις· αί γυναίκες εσειον τά  μανδήλια, οί ιερείς καί 
λαϊκοί υψουν τούς πίλους, καί άπό μυριάδων στομάτων έξ- 

. ήρχοντο έν πάση γλώσση τής οικουμένης αί ζητωκραυγαί, ζι'/τω 
ό Λ έω ν ΙΓ '., ζήτω ό ‘Ιερός ΙΙατήρ, ζήτω ο Π άπας βασιλεύς.

Έ ν  τή „Καθολική ένότητι“, έφημερίδι του Βατικανού, 
έδημοσιεύθη ή έξης εκ&εσίς, ήτις θά  άναγνωσθή ευχαρίστως 
υπό τού ελληνικού δημοσίου, καθύ μαρτυρούσα οποίας εξ
αιρετικής τιμής ήξιώθη υπό τού Πάπα ό ανακοινώσας αυτού 
τά  συγχαρητήρια τού βασιλέως τών Έλλήνων.

„Τού αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καταστήσαντος γνωστόν 
-είς τον ύπέρτατον Γίοντίφηκα, ότι. είχε λάβει τήν έντολήν 
νά έπιδώση τή Α. Π. αύτόγραφον έπιστολήν τού βασιλέως 
τών Έλλήνων Γεωργίου τοΰ Α'., ό άγιός Πατήρ οΰ μόνον 
παρέσχεν αύτώ ιδιαιτέραν άκρόασιν, αλλά καί άνήγγειλεν, 
ότι θά  άπεδέχετο αυτόν έν μεγάλη αύλική στολή, ίνα από
δειξη πόσον έχαιρεν έπί τή έκδηλώσει ταότη τής αγάπης 
τού βασιλέως των ‘Ελλήνων.’ Καί ουτω τή Σ4. Δεκεμβρίου, 
προσήλθεν είς τήν αίθουσαν τού θρόνοο ό πανιερώτατος Μα
ραγγός, αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών, συνοδευόμενος ύπό τού γραμ- 
ματέως τής έν Άθήναις έξαρχίας κ. Βραγιώτη. Καί έπι- 
δούς τό συγχαρητήριον γράμμα τού βασιλέως τών Έλλήνων, 
πρόσεφώνησε τάδε.

Μακάριώτατε Πάτερ! εόδαίμ.ονα λογίζομαι έμαυτόν έκ- 
πληρών τήν ύπό τού βασιλέως μου άνατεθεισάν μοι τιμη
τικήν έντολήν, καί παρουσιάζων τά  συγχαρητήρια γράμματα 
καί τάς εύχάς τής Α. Μεγαλειότητας, έπί τω ‘Ιερατικώ 
υμών Ίωβιλαίιρ. Καί έπί τή ευκαιρία ταυτη μαρτύρέϊται, 
Μακαριώτατε Πάτερ, ή άκρα έκτίμησις καί 6 σεβασμός τής 
βασιλικής οικογένειας τής Ε λλάδος πρός τό ύμέτερον 
πρόσωπον· άλλα δή καί ή βασιλική αυτής εύμένεια καί τό 
ένδιαφέρον υπέρ των καθολικών τού ελληνικού βασιλείου.“

Πρός ταύτα ό ‘Ιερός πατήρ άπεχρίθη.
„Το συγχαρητήριον τούτο γράμμα τής Α. Μ. τού βασι- 

λέως τής Ε λλάδος Γεωργίου τού Α'., ώς καί τά  άγαθ·ά 
αισθήματα, ατινα ένετείλατο όμΐν ίνα έκφράσητε καί διά 
ζώσης φωνής, χαροποιούσιν ήμάς τά  μέγιστα· άλλά τά  αι
σθήματα ταύτα, πανίερώτατε, ούδέν έχουσι τό καινοφανές- 
διότι γνωστά έγένοντο ήμΐν, ότέ ήξιώθημεν τής βασιλικής 
έπισκέψεως τής Α. Μεγαλειό.τητος. Τότε έπείσθημεν, ότι 
εϊχομεν έν το» βασιλεΐ τών Έλλήνων ‘Ηγεμόνα φίλον, τρέ- 
φοντα άκραν έκτίμησιν καί πρός τήν άγίαν έδραν καί πρός 
τό ήμέτερον πρόσωπον. Έ τ ι  δε τρανώτερον έξεδηλώ&ησαν 
τά  βασιλικά ταύτα αισθήματα, ότε ή μεγαλειότης τού βα- 
σιλέως ηύδόκησε νά διαβεβαίωση, ότι έδράττετο πάσης ευ
καιρίας, ίνα απόδειξη τήν πρός τούς καθολικούς Έλληνας 
υπηκόους εΰμένειαν αύτου· προσέθηκε δε τότε, ότι καί πρός 
υμάς, πανίερώτατε, έτρεφε μεγίστην ύπόληψιν, καί έπεθύμει 
νά φανή υμΐν αρεστός κατά πάντα τρόπον αί έπί τω ήμε- 
τέρω Ίωβιλαίω έκδηλώσεις είναι, βεβαίως, λίαν χαρμόσυνοι, 
προερχόμεναι από καθολικών 'Ηγεμόνων. Άλλ’ έτι άσπα- 
στότεραι άποβαίνουσιν αόται, προερχόμεναι έξ 'Ηγεμόνων 
μη καθολικών. Συγκεκινημένοι εύχαριστούμεν έπί τοΰτω 
τον Κύριον, είς όν οφείλεται πας έπαινος. Μεθ’ ημών δέ 
σογχαίρουσι καί συνευχαριστούσι πάντες οί έπίσκοποι καί οί 
απανταχού γής πιστοί καθολικοί- δέν θά  άμελήσωμεν ν’ 
άπαντήσωμεν είς τήν βασιλικήν έπιστολήν έπιφορτίζομεν δέ 
υμάς έν τούτοις νά έρμηνεύσητε καί διά  ζώσης φωνής 'τ η  
Α. Μεγαλειότητι τά  αισθήματα τής ήμετέρας έγκαρδίου 
εύγνωρ,οσύνης.“

Μετά τό προσφώνησα τούτο ό 'Ιερός Πατήρ συνδιελέ- 
χθη πρός τύν αρχιεπίσκοπον περί τών υποθέσεων τής αρχι
επισκοπής, έδέχδη δέ καί τά  παρουσιασθέντα αύτφ δώρα, 
έν οΐς, λαμπρότατον λεύκωμα περιέχον τάς φωτογραφίας 
τών αρχαίων ναών τών ’Αθηνών, δώρον τού αρχιεπισκόπου 
καί τού Ιερού' κλήρου- πλούσιον τάπητα, δώρον τών κα&ο- 
λικών Κυριών τοΰ Πειραιώς, λεύκωμα πλήρες θεσσαλικών 
φωτογραφιών, καί ποσόν. χρηματικόν άξιόλογον, υπέρ του 
δηναρίου τού άγ· Πάτρου. Μετά δέ τό πέρας τής έπισήμου 
ταύτης άκροάσεως, ό αρχιεπίσκοπος έπεσκέφθη τόν καρδι
νάλιον άρχιγρ αμματέα.

(Νέα 'Ημέρα Τεργέστης)·
ΙΓρό ενός δέ περίπου μηνός ή Α. Μ. ό Πάπας Λέων ΙΓ'., 

ενώπιον τού Σεβασμιωτάτου Azarian, πατριάρχου τών κα
θολικών Αρμενίων Κωνσταντινουπόλεως, καί ένώπιον πεντή- 
κοντα αρχιεπισκόπων, έπισκόπων καί ‘Ιερέων τών διαφόρων 
Ικκλησιών τής Ανατολής είπε τά  αξιοσημείωτα ταύτα λό
για „χαίρω υπερβαλλόντως βλέπων, ότι ό Ελληνισμός προσ- 
φέρεται σήμερον εύμενως καί φιλοφρόνως πρός τήν άγίαν 
ταύτην έδραν. Ή  θερμοτέρα εύχή μου εΐνε νά Γδω τήν 
ενωοιν τών άγιων έκείνων ’Εκκλησιών, αίτινες ήκουσαν τήν 
‘Ιεράν φωνήν τών Αθανασιών, τών Βασιλείων, τών Γρηγο- 
ρίων καί τών Χρυσοστόμων, των λαμπρών τούτων τής Έ κ-
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κλησίας Πατέρων, οίτινες αληθώς είσίν ή δόξα καί τό κλέος 
σύχί μόνον τής Ανατολικής, άλλά καί τής δυτικής έκκλη
σίας. Προς έπίτευξιν τής ίεράς ταύτης ευχής μου, καί. τής 
ευχής, άναμφιβόλως, πάντων τών χριστιανών, είμί πρόθυμος - 
να θυσιάσω παν 5,τ ι έξαρταται Ιξ έμού“ („La revue de 
l’Orient“, Nr. 11, Budapest. 11. Mars 1888).

Μεθ’ άπαντα ταύτα ευξοίμεθα, φίλε άναγνώστα, υπέρ 
τής έν Χριστώ ειρήνης, υπέρ τής ενώσεως καί τής αδελφικής 
αγάπης τών απανταχού γής αγίων τού Θεού έκκλησιών, 
ήτις βεβαίως’ γενήσεται, όταν κατά τό προφητικόν λόγιον,
7chji)-ui‘0-fj ή γι·ώοις_, χαΐ ψιοτισάώσιν οί πολλοί. Καί 
τοτε μετα τών άλλων, καί οί ορθόδοξοι πατριάρχαι καί

£> έν TreWcii τής Μοραβίας καθηγητής τών ελληνικών γραμμάτων καί σοφός καθολικός 'lepeCÿ τοΰ διδακτικοΰ τάγματος Scholarum  P iarum  Josephus 
Gustavus Gril lies, έποίησεν ελληνιστί τήν παρά πόδας Σαπφικήν ωδήν ¿ίς τήν πεντεκονταετηοίδα τοΰ ΙΙάπα Λέοντας ΙΓ '., ήν καί δημοσιεύομε·» ασμέ

νως εν τη ΙΟ ,ίίΟ Ϊ, πρός τιμήν καί έπαινον τοΰ έλληνομαδσΰς καί φιλελληνος κα^ηγητοΰ.

πνευματικοί αρχηγοί τής ορθοδόξου ανατολικής έκκλησίας 
θά  συγχαρώσιν αδελφικούς τόν αρχηγόν τής δυτικής ρωμάί- 
χής έκκλησίας, έπί τή πεντεκονταετηρίδι, ή άλλη έπισήμω 
αυτού εορτή, ώς καί αυτός 1 άμοιβαίως τούς αυτούς, έπί 
όμοια περιστάσει.

-Οί μεθ’ ήμάς, άνευ ουδεμιάς αμφιβολίας, θά  ϊδωσι καί 
τό χαρμόσυνον τού:ο γεγονός τής χριστιανικής αγάπης και 
τοΰ πολιτισμού, έπ’ άγα&ώ καί πρό; χαράν καί ευημερίαν 
τού χριστιανικού κόσμου.

Έ ν  Βουδαπέστη, μηνί Μαρτίω 1888.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΑΓΟΣ, Άρχιμα»δ?ίτης.

Γλύκιστον άλλων σελιου φάος, 
τό σο'μερον δή χρύσεον ήλι»9ες 

τοίνυν πο&εΰσι δαρόν άμιν, 
ομματι μειδιόον ηαρωπφ.

£ωσί>είς όναιό γ’, άρχιερεΰ Λέον,( 
τηλεκλυτών Δ  Πηκχιόνων τέκος, 

ίλβος Σύ πάντων Χριστιανών· 
πενταετηρίδα σάμερον γάρ

ύμνοΰμεν ίραΤς τάν δεκάταν λιτα'ίς 
τας ίερατείας ϊ ο ι  άολλέες, 

άγνδν φρενβν χάριν γέοντες 
χείλεος έκ καδαροΰ περισσόν

νεάφατον Θεό» γ’ έλεήμονι. 
δίκαιος ει γάρ αΐδέσιμος πατήρ 

ΰνατων απάντων, αέναος 
τόΐν χαρίτων γεράων τε παγά'

εΐρανοποιός μάν γέγονας βροτοΤς, 
εκκλασίας τε στεΤραν άγεις διά 

τας κυματώσεως ρο&ειίσας 
ρωμαλέα στα&ερά τε χειρί.

σοφώτατος γεροντο διδάσκαλος, 
φύάννεος δε καί φιλόμοισος ών, 

συχνόν γε μείνας ενδαδ’, όψέ 
τών μακάρων άποβα ’π ί νάσους.

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ν  Π Ο Ι Η Μ Α
ύπδ Γ Ε 2 Ρ Γ Ι 0 Γ  Π Α ΡΛ ΣΧ Ο Γ.

Έ πί τοΰ τάφου
τής Ελένης Φιλιχπότη, τό γένος Μεταξά, έκ μέρους τής μητρός αυτής κατά τήν ήμέραν τής εορτής της.

Με τή γιορτή σου έρχομαι λουλούδια νά σκορπίσω 
Στήν είοσμή σου κεραλή,
Καί μέ τό πρώτο μου φιλί 
Λύτο', νά σέ |υπνίσω.

Ευπνα, παιδί μου, νά χαρής σάν πρώτα τή γιορτή σου· 
Σήκω νά πλέξης τά μαλλιά,
Ν’ ακούσω τή γλυκειά λαλιά,
Ν ’ άναστη&ώ μαζή σου·!

Δέν &ά σοδ πώ, αγάπη μου, χρόνια πολλά νά ζήσης·
Μέ φ&άνει μόνο μιά στιγμή 
Ν ’ άνασηκώσης τό κορμί,
Στιγμή νά μου μιλήσης.

Θυμάσαι πέρσι; . . . Δυώ πουλιά σ’ εξύκνίσαν μαζή μου 
Μέ τά χιονάτα τους φτερά,
Κ ’ εγώ λουλούδια δροσερά 
Σοΰ σκο’ρπιζα παιδί μου!

Τώρα; τά πάντα πλάκωσε τής συμφοράς τό κΰμα'
Τώρα, σάν ίσκιος θλιβερή.
Λιβάνι φέρνω καί κερί
Στό έρημό σου μ νή μ α  .

Σήκω, παιδί μου· έρχομαι τέτοια γιορτή καί μέρα 
Νά τήν περάσωμε μαζή,
Ν ά  πώ  ή  κόρη μου πώς ζν,
Πώς εχω 'θυγατέρα!

(Τη 20. Μάίου 1881.)

Ναί, φως μου· μέ της χαραυγής τήν εμμορφιά στολίσου" 
Πάρε την πρώτη σου λαλιά,
Καί ξύπνα· — μόσχο καί φιλιά 
Σοΰ φέρνω τής μικρής σου.

Σοΰ μοιάζει, φώς μου, στή φωνή, σοΰ μοιάζει στόν άερα, 
Στό χαμογέλοιο τ ’ απαλό.
Σκύβω σ’ εκείνη καί φιλώ 
Ε σένα  νύχτα μέρα!

Πόσαις φοραίς τό ταίρι σου μέ τήν καρδιά καΰμμένη 
Βουβά τήν σφίγγει, τής μιλεΊ,
Κ’ είς έν’ ακούεται φιλί 
Λαχταριστό" „'Ελένη . . . . . .  “

Βαρειά κοιμάσαι, κο'ρη μου, στοΰ υπνου τήν αγκάλη· 
Ξύπνα· ό ύπνος ό βαρύς 
Χαλά τήν όψι, καί μπορείς 
Νά μ ’ άβρωστήσης πάλι!

νΛχ, Σποιος στής ζωής τό φώς τά δυώ του μάτια κλείση, 
Σ ’ αυτόν αρρώστια δέν χωρεΤ,
Καί τό σπασμένο δέν μπορεΤ 
Ποτήρι νά ραγίση..............

Αν ην αγάπη 4 θεός, στή χάρι του δεήσου 
Άλλη χρονιά νά μην ίδώ,
1ί’ έδώ, παιδάκι μου, έδώ: "
Νά κοιμηθώ μαζή του!
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ΝΕΚΡΙΚΗ «ΙΔΗ ΕΙΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΝ Γ .

- ι .  ·
'Ο  Άναξ ο πολυπαθής, ον θρόνος ήν ή κλίνη,

Κ’ ή βασιλεία τής ζώής ύστατη άλγηδών,
‘Ο μάρτυςό'λιπόψυχων τή κεφαλήν τον κλίνει 

Καί καταλείπει ράθυμος τό σκήπτρον προ ποδών.
'Ο  τήν ειρήνην των λαο»ν χαρ.άξας έμβλημά τον 
Κερδαίνει την άτέρμονα. ειρήνην.τον θανάτου!

2.
νΩ„ μήτερ. Συ τον ήρωος, Σύ του Διός ή κόρη, 

νΩ 1'(ριΐ(χνία Πρόμαχος, θεά πολεμ.ική,
Κάτάθες'τήν ασπίδα Σου και τό μακρόν Σου δόρυ 

Καί κλΐνον γόνυ έν στοργή πρό τον .νεκρόν έκεΐ.
Μαόρας νεφέλας έπί Σε 6 ουρανός ,άς ρίψη,
Πέπλον βαρύν καίπένθιμον τήν όψιν'Σου νά κρόψη.

3·
Καί σε~ς, ξανθαι, γλαυκώπιδες τής Τευτονίας Μονσαι, 

Ευμολποι νόμφαι ποταμών, λειμώνων καί δρυρ.ών, 
Προσέλθετε λυσίκομοι, περιαλγεΤς, θρηνούσαι 

Νεκρόν έν τή  πορφόρα του τον Άνακτα όμών,
Νεκρόν αυτόν, του ήρωος τήν σπάθην έζωσμένον, 
Νεκρόν αυτόν, του μάρτυρος τό στέμμα έστεμμένον.

4. ’
ΓΙλήν άφετε, σείς άδελφάί, έν ενμενεΐ θελήσει,

Άπρ τής χώρας του φωτός τής τόσω μακρυνής.
Δάφνης κ1* έλαίας στέφανον χλωρόν νά προσκόμιση 

Μούσα πενθούσα κ’ ενδακρυς, παρθένος έλλήνίς.
Τον, νικητήν, τόν αγαθόν, τόν μάρτυν Βασιλέα 
Ά ς στέψη δάφνη.Παρνασσού καί αττική έλαια! .

Έ ν  Λειψία. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ.

-----------

Ι Δ Ι Ο Τ Ρ Ο  Π Ο Ι

Δεν υπάρχει - ευκολώτερον πράγμα εις τόν κόσμον τού
τον παρά νά άποκτήση τις τήν φήμην ίδιοτρόπου καί παρα
δόξου άν&ρώπου. Πρός τούτο δεν έχει κανείς ανάγκην 
πλέον νά-κατδική, ώ ςό 'Δ ιογένης, έντός πίθου ή έν πλήρεΓ 
μεσημβρία, πλη&ούσης άγδρας, με τόν φανόν νά ζητή άν
θρωπον ουτε, ως λόρδος τις, νά τοποθετήται πρό του κα
τόπτρου καί έν άνεσει ν’ άποκόπτη διά ξυροϋ τόν λαιμόν 
του όπως_·έννοήσγμ ποϊα συναισθήματα προξενεί 6 θάνατος 
έν πλήρει συνειδήσει ουτε,' μιμούμενος τό παρα'δειγμα του 
Γάλλου Ιστορικού ΜβζβΓκί, νά κλείη τά : παράθυρά του τήν 
ήμέραν καί νά έργάζηται υπό τό- φώς των λύχνων καί τούς 
έπισκεπτομένους αυτόν νά. συνοδευη απερχομένους μέχρι τής 
κλίμ'ακος μέ τόν λύχνον είς τό ,χέρι. μΆρκεΐ νά πηγαίνη 
μόνος τόν δρόμον.·τ.ου>'.καδ·’ ,έκάστήν: ήμέραν νά διέρχηται 
διά τής αυτής οδού -κατά ',τήν αότήν ώρισμένην ώραν χωρίς 
ποτέ νά σταματά καί νά συνομιλή μέ κανένα, είς τήν έκ- 
λογήν τής ένδυμασίας του νά προτιμά ώρισμένον τ ι χρώμα 
καί σχήμα, έν συντόμω, άρκεΐ μόνον νά μή συμμορφόνεται 
μέ τόν έπικρατουντα συρμόν καί νά Βεικνύη διά τής συμ- 
'περιφόράς του μικράν τινα περιφρόνησιν πρός τόν όμοιόμορ-

Nachruf ins Grab an Friedrich III.

1.
D er höbe H errscher, der zum  .Throu das K rankenlager halte ,

U nd  dessen Reich .— ein  Schm erzensreich — wie’s  nim m er eines gab, 
D er M ärtyrer, e r  bauch te  a u s; cs sank  das IJaupt, das m atte, 

N un liegt, d a  er in  F rieden  ru h t, beim  F u ss sein H errscherstab .
E r ,  d e r  dcu V ö l k e r f r i e d e n  hoch als sein P an ier geschwungen, 
H at ew’ge, sel'ge T odesruh nun endlich sich errungen!

2.
0  M u tter du  des held’gen M anns, o Götterm&id, du  hehre, 

V o r k ä m p f e r i n  G e r m a n i a ,  durch  K am pf ein F riedenshort,
S te ll’ ab  den schlachtgew ohnten Schild, lass ru h ’u die laDgen Speere, 

Und beug’ vereh rend  Deine Knie vor jenem  T oten  dort.
L ass dunkle  W olken nun  um Dich den Himmel schw er verhängen 
U nd düstern  T rauerflo r Dein H au p t verhüllend dum pf umeogen.

3· .

Blauäugige, blonde M usen Ihr, Germ aniens, e ilt vereinet 
Von F lüssen , F lu ren , W aldrevier, bered te  N ym phenschaar,

H erbei m it wallend, losem H aar, k lag t gram voll und  beweinet 
D e n  T oten dort im Purpurkleid , de r E u e r  H errscher w ar:

Den T o ten , dessen Heldenschw ert gezückt nun  n icht m ehr sieget, 
D en T o ten , de r m it D ulderk ron’ geschm ückt nun  v o r E u ch  lieget.

4.
U nd lasst es zu, Ih r  Schw estern trau t, m it holdigem Gem üthe, 

Dass aus dem fernen  M orgenland, wo E o s  früh  sich schwingt.
D er im m ergrüne L orbeerkranz, nebst Oelgezweig in  B lüthe 

Die jungfräuliche M use E u ch  von H ellas trau e rn d  bring t:
A uf dass das-edle Siegerhaupt, das D ulderhaupt, das schöne,
E in L orbeerreis vom Parnassos und a ttisch er Oclzweig.kröne!

D a r m s t a d t .  D eutsch von Aug. Rolfe.

( Α I Τ Ρ Ε Λ Λ 0 Ι .

φον καί μονότονον τύπον τής έποχής του, όπως αμέσως λάβη 
τόν τίτλον του Ιδιοτρόπου καί ουτω καταταχθή είτε με
ταξύ των μισάνθρωπων είτε μεταξύ των τρελλών. Τούτο 
συνέβη πάντοτε ε?ς όλας τάς έποχάς καί έκαστος πεπολι- 
τισμένος λαός έσχε τουλάχιστον ένα συγγραφέα, οστις ήσχο- 
λε~το μέ τό νά έκ&έτη τούς Ιδιοτρόπους, όσοι τω έφαίνοντο 
τοιούτοι, είς τόν γέλωτα καί τήν χλεύην των συγχρόνων 
τόυ κ(*ί των μεταγενεστέρων.

Ουτω π. χ. ό . 'Ρωμαίος ποιητής- Ίουβενάλης αναφέρει, 
ότι ό μέγας ποιητής Όράτιος δέν ήδυνατο ποτέ άλλως νά 
στιχουργήση εί μή ίστάμενος έπί του ενός ποδός. Γνωρί- 
ζομεν ωσαύτως ότι ό Γάλλος Μοια^βΓ. μόνον τήν νύκτα 
ήδύνατο νά συγγραφή, ότι ό ΝθδίΓοχ μόνον έν τή κλίνη 
ήτο είς θέσιν νά γράφη τούς άπαραμίλλους καί μέχρι τής 
σήμερον ανέφικτους μίμους του ότι ό Φερδινάν-
δος Ραϊμούνδος άνερριχατο έπί των.δένδρων, οσάκις ήσ&ά- 
νετο επιθυμίαν νά συγγράψη καί ότι ό Φερδινάνδος 8λπ1*γ, 
ωσαύτως Βιενναΐος ποιητής, μόνον έν τω ξενοδοχείω, παρά 
τω οινω ήδυνατο νά στιχουργή, καί είχε μάλιστα τήν συν
ήθειαν νά γράφη τάς ποιητικάς έκχύσεις τής ψυχής του έπί

f  ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Γ .  ΑΓΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
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των καταλόγων των φαγητών. Άλλως τε ¿μιμείτο είς πολλά 
τον Διογένη και μάλιστα τοσούτον έπιτυχώς ώστε, οτε με- 
τώκησε πο-re είς άλλην οικίαν, όλη του ή οικοσκευή συν- 
ίστατο είς ένα έξελκυστήρα ύποδημάτων και είς μίαν καπνο
σύριγγα, κατά δέ τον θάνατόν του (συμβάντα τό 1854 κατά 
τήν έκ του ξενοδοχείου είς τήν οίκίαν έπανοδόν του, έν 
ύπαίθρω ,έννοείται) ουδεμίαν περιουσίαν κατέλιπε, διότι τά  
ποιήματα του, γεγραμμένα είς άναριθμήτους καταλόγους φα
γητών,, είχε πωλήση όλίγω προ του θανάτου του είς ενα 
τυροπώλην — έννοείται μέ τό ζύγι.

’Ιδιότροπος τής έναντίας σχολής* δηλαδή της τάξεως 
των σχολαστικών, ήτο ό Σΐρ Έδουάρδος Βουρτών. 'Ο 
Αγγλος οδτος ήτο άνθρωπος του ωρολογίου, άνθρωπος ό 
όποιος Ισχεδίαζε μετά μεγίστης ακρίβειας έκ των προτέρων 
τήν κατά ώρας διαίρεσιν του βίου του καί κατά τήν διαί- 
ρεσιν ταύτην Ιρρύθμιζεν δλας του τάς πράξεις, απο της έκ- 
τελέσεως των οποίων ουδεμία έκτακτος περίστασις ήδύνατο 
νά τον άποτρέψη. „Κατά τό προσεχές γεύμα τό όποιον θά 
λάβω είς τό ξενοδοχείον σας μετά δυο έτη, δηλαδή τή 
17. Αύγουστου 1833, ώρα τρίτη μετά μεσημβρίαν, σας πα
ραγγέλλω από τοΰδε νά μου ψήσετε μίαν όρνιθα“, έλεγεν 
είς ένα ξενοδόχον, όστις τον ¿γνώριζε καί έκομένως έλάμ- 
βανεν όλα τά  αναγκαία μέτρα όπως ή παραγγελία έκτελε- 
σθή ακριβέστατα κατά τήν όρισθείσαν ήμέραν και ώραν. 

/Ε τερος Ά γγλος, ό Σίρ Θωμάς Πρυσε δ'εν ήδύνατο ποτέ νά 
άποκοιμηθή, χωρίς νά έχη είς τό πλευράν του τάς δύο λάρ
νακας τάς περιεχούσας τά  τεταριχευμένα λείψανα των δύο 
του συζύγων. Άλλος πάλιν Gentleman ήτο ό πλέον ανυ
πόφορος παραξενιάρης του κόσμου, έν δσω εύρίσκετο έκτος 
τής κλίνης του. Μόλις κατεκλίνετο είς τά  μαλακά του 
στρώματα έγίνετο άνθρωπος, ήρχιζεν αμέσως τάς πνευμα- 
τωδεστέρας συνδιαλέξεις μετά των οικείων καί ξένων. και 
ήσθάνετο τον εαυτόν του υπό τό έφάπλωμα τοσούτον ευ
τυχή, ώστε είς τήν άπόφασίν του, νά μή έγερθή πλέον έκ 
τής κλίνης, έμεινε πιστός έπί ολόκληρα 28 έτη.

'Ο  κατά τό έτος 1683 άποθανών υπουργός Colbert, είς 
τον όποιον πολλά οφείλει ή Γαλλία, δέν ευρισκεν ησυχίαν 
ούτε ήδύνατο νά έργασθή, άν δέν έβλεπε πλησίον του του
λάχιστον δύο γάτες. "Ενας σύγχρονος του υπουργού τού
του, ό Άββας τού Entragnes, είχε συνειθίση τόσον καλά 
είς τά  ράσα ώστε, άναγκασθεις έκ διαφόρων £  ’γων νά γέίνη 
κοσμικός, ένεδύετο γυναικεία φορέματα, διότι άλλως δέν 
ήδύνατο νά κινηθή. ’Εκ τούτου, και έκ του οτι ή συνήθης 
του ασχολία συνίστατο είς τό ράπτειν και κατασκευάζειν 
τάπητας, έλαβε τήν φήμην τής μεγάλης του ιδιοτροπίας, 
φήμην είς τήν οποίαν δέν ήδύνατο νά άφιχθή ο Πέτρος 
Κράμερ έκ Βερολίνου, όστις ¿θεωρείτο Ιδιότροπος, μόνον 
διότι θέρους και χειμώνος περιεπάτει ένδεδυμένος μέ λεπτό
τατα έκ λινής οθόνης ένδύματα, εφόρει ύψηλότατον καί ευ- 
ρύτατον πίλον, έφερε πάντοτε άλεξιβρόχιον κίτρινου χρώμα
τος, Ουδέποτε έθέρμαινε τό υπό τήν οροφήν .τής οίκίας δω- 
μάτιόν του, και έπινε μόνον υδωρ. Έ π ί πόσον χρόνον θά 
διαρκή ή φήμη τού άνδρός τούτου ώς προτύπου ιδιοτροπίας, 
ούδείς γνωρίζει, ότι όμως έν τή Ιδιότητι ταύτη δ άνθρωπος 
δύναται έπί μακρά έτη νά μείνη αλησμόνητος, εΐνε αναμφί
βολον. Οί κάτοικοι τής Ζυρίχης παραδείγματος χάριν .διη
γούνται ακόμη μέχρι τής σήμερον πολλά περί τού πρό εκα
τόν καί έπέκεινα έτών άποθανόντος Ίωάννου Κάσπαρ τού 
Ελβετού, άνδρός ίδιοτροπωτάτου, όστις εΤχε τήν συνήθειαν, 
νά έξέρχηται πάντοτε είς τάς οδούς με τον έπενδύτην του

. κοιτώνος καί ουτω ένδεδυμένος νά ύβρίζη τήν κυβέρνησιν 
και νά καταράται τον δήμαρχον.

'Ο  σύμβουλος τής βασιλικής Σαξωνικής πρεσβείας παρά 
τή αυλή τής Βιέννης Βαρώνος Villers (άποθ. 1886) άνήρ 
πνευματωδέστατος, έπί ευφυΐα, άγαθότητι και εύγενεία αι
σθημάτων, προσέτι δέ έπί θαυμαστή πολυμαθεία διαπρεπέ
στατος, εΤχε τήν πεποίθησιν ότι τό έπανωβράχι ήτο πολύ 
αναγκαιότερου άπό τό ¡¡πανωφόρι, και οσάκις έκαμνεν έπι- 
σκέψεις, πριν ή είσέλθη είς τήν αίθουσαν τής υποδοχής έξ- 
εδύετο τό Ιν ζεύγος των περισκελίδων, όπως οί άλλοι άπο- 
δόονται τον έπενδύτην, προς μεγίστην τέρψιν και ψυχαγωγίαν 
των έν τω προθαλάμω περιισταμένων υπηρετών. Φυσικω τώ 
λόγω ή συνήθεια αυτη περιεποίησεν αύτίΐ τήν φήμην άλλο- 
κότου ανθρώπου έπ’ ίσης ταχέως, όπως είς τόν R itter von 
Lueam ή προσπάθεια τού νά γενίκευση τό ανατολικόν έθι- 
μον, καθ’ ό οί έπισκέπται πρό τής είσόδου είς τήν αίθουσαν 
τής υποδοχής άποθέτουσι τά  υποδήματα. Προς τόν σκοπόν 
τής διαδόσεως τού εθίμου τούτου είχε πάντοτε έν τώ προ- 
δόμω τής οίκίας του μέγαν αριθμόν έμβάδων είς τήν διά- 
θεσιν των έπισκεπτών, άλλ’ ή προσπάθεια του εφερεν ολίγον 
αποτέλεσμα, διότι ή πρός τούς έπισκέπτας παράκλησίς του, 
νά κάμνωσι χρήσιν των έμβάδων, ήτο γεγραμμένη λατινιστί. 
Άν ό R itter von Lucarn ήτο τής γνώμης ότι έκαστος άν
θρωπος οφείλει νά έννοή λατινικά, δέν γνωρίζομεν, δυνάμεθα 
όμως νά βεβαιώσωμεν ότι έν άλλο πρότυπον ιδιοτροπίας, ό 
Πολωνός κόμης Σ-, έχων τήν ακράδαντου πεποίθησιν ότι 
οΰδεις δύναται νά διαχριθή έν τώ κο'σμω τούτω, μή γνω- 
ρίζων τήν Γαλλικήν, ύπέβαλεν όχι μόνον τούς ύπηρέτας του 
άλλα και όλους τούς χωρικούς του είς τήν αναγκαστικήν 
έκμάθησιν τής γαλλικής γλώσσης.

Καί ό κατά τό 1887 άποθανών δήμιος έν Κολωνία, 
Lerch, εΤχε τήν αλλόκοτου ιδέαν του. Είχε δηλαδή τήν 
άκλόνητον πεποίθησιν ότι ό καλήτερος καί άυαπαυτικώτερος 
τόπος διά ύπνον εΐνε τό φέρετρου καί όχι ή κλίνη, καί συμ- 
φώνως πρός τήν πεποίθησίν του ταύτην έπραττε μέχρι τέ
λους τής ζωής του. 'Ο  πλησίον τού Μονάχου εντός ενός 
λατομείου ένδιαιτώμενος ζωγράφος Dieffenbaeh δέν θέλει 
νά ήξεόρη τίποτε περί τού περιορισμού τής έλευθέρας κινή- 
σεως των ανθρώπων καί θεωρεί ώς μόνον ορθόν τόν κατά 
φύσιν βίον. Φορεΐ επομένως μακράν, μάλλινου ίμάτιον, ονο
μάζει τούς υποδηματοποιούς καί πιλοποιούς ανωφελή όντα 
καί ισχυρίζεται ότι ή άνθρωπότης θά  ηυξάνετο ίσχυρά καί 
άκμαία, άν έκαστος συνείθιζε νά τρώγη επτά λεπτών φάρον 
τήν ήμέραν καί όλίγας σταφίδας. Μεταξύ των ανθρώπων, 
οί οποίοι περιγελώσι τόν ζωγράφον τούτου διά τήν αλλό
κοτου ίδέαν του, εύρέθη καί τις δημαρχικός πάρεδρος· τής 
Βουδαπέστης, όστις θεωρεί τό βόειον βραστόν καί τά  γειύ- 
μηλα ώς τήν μόνην ευάρεστον διά τόν άνθρωπον τροφήν, τήν 
οποίαν όμως τροφήν πρέπει νά τρώγωσιν οί έχοντες ετήσιον 
εισόδημα δύο χιλιάδων φιορινίων. Ε πειδή  δέ αυτός έχει 
όλίγφ μικρότερου εισόδημα τού άνω όρισθέντος φοβείται 
μήπως άποθάνη έκ πείνης καί μίαν φοράν προσκληθείς είς 
αυλικόν τ ι γεύμα, άπήντησεν είς τήν πρόσκλησιν: „Δέν δύ
ναμαι νά έλθω ένεκα Ιλλείψεως των πρός συντήρησιν μου 
άπαιτουμένων μέσων “

Άλλου είδους ήτο ή ιδιοτροπία τού Ούγγρου έκείνου 
μεγιστάνας, όστις κατά τό ήμισυ άστικώς ένδεδυμένος .καί 
κατά το έτερον ήμισυ χωρικώς, περιεφέρετο αγέρωχος είς 
τας οδούς τής Βιέννης, είσήρχετο καθ’ έκάστην περί τή ν . 
ωραν τού γεύματος είς έν έκ των πολυτελεστέρων άριστο-
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κρατικών ξενοδοχείων ώπλισμένος μέ ενα καρβέλι ψωμί, διέ
τασσε μίαν υπερμεγέθη μερίδα ώρισμένου τινός φαγητού, 
πάντοτε τού αότού, έτρωγεν ολίγον, έδιδε το υπόλοιπον διά 
τού παραθύρου είς τόν τυχόντα διαβάτην, άφινεν έπί τής 
τραπέζης εν δουκάτον καί εΐτα άπεμακρυνετο.

Τούς μεγαλητέρους όμως ίδιοτρόπους άνέδειξε πάντοτε 
ή ’Αγγλία, όπου τό spleen ανέκαθεν έπαιξε τό μεγαλήτερον 
ρόλον. Άχόμη καί σήμερον λέγεται ότι ύπάρχουσιν έν Λον
δίνο» πολλοί πλουσιώτατοι εύχατρίδαι, οί όποιοι άρέσκονται 
νά ύχηρετώσιν ώς άμαξηλάται έπί μισθώ. Το αυτό ίσχυει 
περί έκείνου τού λόρδου, όστις λαβών ποτε τήν απόφασιν νά 
νυμφευθή τήν πρώτην τυχούσαν άγαμον γυναίκα ήν ήθελε 
συναντήση τη επομένη ημέρα έξερχόμενος τού οίκου του, 
πράγματι έξετέλεσε τήν άπόφασίν του ταύτην καί ένυμφεύθη 
μίαν ύπηρέτιδα μαγειρείου, ή οποία έλαβε τήν ευτυχίαν νά 
συναντηθή πρώτη 6π’ αότόϋ. Τό αυτό ίσχυει περί τής 
Άγγλίδος ¿κείνης, ήτις είχε τοσαύτην έξαιρετικήν άγάπην 
πρός τάς έπί των όρέων έκδρομάς, ώστε είς τό μετά τούς 
γάμους ταξείδιόν της ό σύζυγος βαρυνθείς νά τήν συνοδεύη 
άπό όρους είς όρος τήν έχωρίσθη πρό τής έπιστροφής έκ 
τού ταξειδίου τού άντιγάμου. Τά όρια τής ιδιοτροπίας εΐχεν 
ύπερπηδήση ό Παρισιανός έκείνος έμπορος, όστις ήρωτεύθη 
μίαν κηρίνην πλαγγόνα, όμοιάζουσαν ίσως τη άποθανουση 
συζύγω του· ωσαύτως ό Ούγγρος έκείνος γαιοκτήμων, όστις 
έπισκεφθείς ποτε θηριοτροφεΐόν τ ι ήγόρασεν άμέσως πέντε 
λέοντας καί ήρχισε νά τούς γυμνάζη. Είς τά  πρόθυρα τής 
παραφροσύνης θά εύρίσκετο βεβαίως καί ό Γερμανός έρω- 
τωδός Οΰλερίχος φόν Λίχτενσταϊν, όστις περιφερόμενος είς 
τάς οδούς μέ γυναικεία ένδύματα άνήγγελλεν είς τόν κό
σμον τήν έλευσιν τής βασιλείας, τής ’Αφροδίτης, ώς έπίσης 
καί ό άστρολόγος Καρδανος όστις άπέθανεν έκουσίως έξ 
άσιτίας, όπως έπαληθεόση ή προφητεία του οτι έμελλε να 
άποθάνη κατά τινα ύπ’ αυτού τού ίδίου όρισθείσαν ήμέραν. 
Έ ν  γένει δέ δύναταί τις νά εΐπη ότι πάσα έκδεδηλωμένη 
ίδιομανία είτε φαντασιοπληξία (κοινώς πετριά είτε βίδα), εξ- 
ερχομένη των όρίων τής άπλής ιδιοτροπίας, εΐνε σημείον νο- 
σηράς τού εγκεφάλου καταστάσεως. "Οταν π. χ. άκούωμεν 
ότι έν τφ  18 αίώνι πρίγκηψ τις  Σουλβόβσκυ, έπιθυμών έν 
ώρα θέρους νά κάμη έκδρομήν μέ τό ελκυθρον, μή υπαρ- 
χούσης χιόνος, έπέστρωσε τάς οδούς με σάκχαριν, ή ότι έβδο- 
μήκοντα έτη βραδύτερον άλλος τις μεγιστάν, συμπολίτης

καί ομώνυμος τούτου, εδρισκε τήν μεγαλητέραν εΰχαρίστησιν 
είς τό νά σχίζη τά  στρώματα των χωρικών του καί έπειτα 
νά τούς ξυλοκοπή έπί αμοιβή, τούς τοιούτους δέν δυνάμεθα 
νά όνομάσωμεν ίδιοτρόπους άλλα μάλλον τρελλούς. Τοι- 
ούτος θά ήτο βεβαίως καί ό ’Αμερικανός έκατομμυριούχος 
W hite, τού όποιου ή μεγαλητέρα έπιθυμία ήτο νά καρατο- 
μηθή άντί τού εσχάτως έν Παρισίοις άποκεφαλισθέντος δο
λοφόνου Πραντσίνη, καί τούτο έκ περιεργίας διά  νά ΐδη έπί 
πόσον χρόνος ό άποκεφαλισθείς διατηρεί τάς αισθήσεις του. 
Έ νώ  άπ’ έναντίας καθαρά ιδιοτροπία εΐνε ή τού Πάτ"Ιγγιν, 
υποδηματοκαθαριστού έν Denver, όστις ένώ ήδη έχει άπο- 
κτήση περιουσίαν εκατόν χιλιάδων δολλαρίων, μένει πιστός 
είς τό έπιτήδευμά του καί έξακολουθεΐ νά έργάζεται όλην 
τήν ήμέραν ώς λουστραντζής, λέγων ότι ό βίος τού ανθρώ
που δέν εΐνε πλέον τίποτε, όταν λείψη ή συνεισθισμένη έρ- 
γασία. Άξιομίμητον τή άληθεία, άλλά δυστυχώς τής υπο- 
νοίας τής τρέλλας ουχί παντελώς άπηλλαγμένον είδος ιδιο
τροπίας! Οί πλείστοι τουλάχιστον άνθρωποι δέν θεωροϋσιν 
αυτόν πολύ διάφορον έκείνου, όστις ήρχιζε τό γεύμα του 
μέ τά  έπιδόρπια καί ¿τελείωνε μέ τήν σούπαν· δέν θεωρού- 
σιν αυτόν άνώτερον έκείνου, όστις κατά μέν τόν χειμώνα 
έλαφρότατα ένδεδυμένος, κατά τό θέρος δέ περιβεβλημένος 
βαρυτάτην, πολυτιμοτάτην γούναν, διήγειρε τήν υπόνοιαν οτι 
θέλει νά έπαναφέρη είς τήν ζωήν τό έν Γαλλία κατά τον 
13”’ αιώνα ίδρυθέν έκεϊνο τάγμα, τού οποίου τά  κατά χι
λιάδας άριθμούμενα μέλη άμφοτέρων τών φύλων ύπεβάλ- 
λοντο είς όμοιας ασκήσεις, μόνον καί μόνον ίνα άποδείξωσιν 
ότι ή άγάπη κατορθώνει τά  πάντα.

„Δέν μού φαίνεται καθόλου θαυμαστόν, διότι ολος ο 
κόσμος εΐνε εν μέγα φρενοκομείον“, είπε φρόνιμός τις Άγγλος, 
μόλις ήκουσε τήν εΐδησιν ταύτην, καί προσεπάθει συγχρόνως 
νά κορδίση τά  πεντήκοντα ωρολόγια τής τσέπης, τά  οποία 
έφερε πάντοτε μεθ’ εαυτού. Άν είχε δίκαιον ή όχι, άγνο- 
ούμεν, γνωρίζομεν όμως μετά βεβαιότητος ότι πρό δύο χι
λιάδων έτών άνθρωπός τις, τόν οποίον ένεκα τών Ιδιοτρο
πιών του εΐχον έγκλείση εντός τού φρενοκομείου τής Πομ
πηίας, εΐπεν είς τόν ίατρόν, όστις ήλθε νά έξετάση τήν 
κατάστασιν τού πνεύματός του, παρόμοιόν τι: „'Ημείς οί 
οποίοι τηκόμεθα έν τω φρενοκομεία», εΐμεθα τόσψ ολίγον 
τρελλοί, όσον υμείς οί έξω εΐσθε άπηλλαγμένοι τάσεων, «ι- 
τινες διεγείρουσι τήν υπόνοιαν τής τρέλλας.“

Φ Ρ Α  Δ Ι Α Β Ο Λ Ο Σ .
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.

Μεταξύ τών γνωστότατων καί λίαν διαδεδομένων με
λοδραμάτων εκάστης όπως δήποτε μεγάλης σκηνής συγκα
ταλέγεται καί τό ώραιότατον καί μελιρδικώτατον τού Atiber 
μελόδραμα „Fra Diavolo“. Καί είς έκείνας ακόμη τάς πό
λεις, όπου ένεκα έλλείψεως θεάτρου ή έπί σκηνής παράστα- 
σις τού Ιργου τούτου εΐνε αδύνατος, είναι γνωστά τουλά
χιστον μερικά τεμάχια τού F ra Diavolo, πρό πάντων δέ ή 
λαμπρά αυτού εισαγωγή.

Ό πω ς είς τά  πλείστα τών έχόντων ιστορικήν τινα βάσιν 
μελοδραμάτων ή ίστορική αλήθεια Ιπισκοτίζεται καί παρα- 
μελείται, τήν δέ θέσιν αύτής καταλαμβάνει ή φαντασία, 
ουτω συνέβη καί είς τό F ra Diavolo: ή ύπόθεσις τού μελο-

δράματος τούτου είναι καθαρόν της φαντασίας αποκύημα, 
ούδέν κοινόν έχον μετά τής πραγματικότητος, πλήν τού 
ονόματος τού ήρωος. Ό  ήρως όμως ουτος, ό ληστής Φρά 
Διάβολος, πράγματι έζησεν.

"Ητο τό έτος 1798. 'Η  Γαλλική έπανάστασις εΐχεν 
άντικαταστήση τήν Γαλλικήν μοναρχίαν διά τής δημοκρα
τίας, της οποίας ό πρώτος ύπατος προσεπάθει, κατά τό φ«ι- 

"νόμενον τουλάχιστον, νά είάαγάγη τό δημοκρατικόν πολί
τευμα καί εις τάς λοιπάς χώρας τής δυτικής καί μεσημ
βρινής Ευρώπης. Τόν θρόνον άμφοτέρων τών Σικελιών 
κατείχε τότε Φερδινάνδος ό τέταρτος, άσθενής. καί φιλή
δονος ήγεμών, όστις έπροτίμα τήν διασκέδασιν του κυνηγίου-
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καί τάς ήδονάς της τραπέζης των περί της εύημερίας τής 
χώρας του φροντίδων, τάς οποίας άφινεν εις την υπερήφανου 
και έμπαθή σύζυγόν του Μαρίαν Καρολίναν, θυγατέρα της 
αύτοκρατείρας Μαρίας Θηρεσίας.·

'Γπό ασπόνδου μ-ίσους έυαντίον του Ναπολέοντος καί 
της Γαλλικής δημοκρατίας έμφορουμένη ή βασίλισσα προσ· 
ετέθη προθυμότατα είς την κατά της Γαλλίας συμμαχίαν 
της ’Αγγλίας, Πορτογαλλίας, Αυστρίας μετά της Τοσκάνης, 
Ρωσσίας, Νεαπόλεως καί Σαρδινίας. Ταχέως καί έν πάση 
σπουδή συνελέχθη έν Νεαπόλει στρατός Ικ του συρφε
τού παντός είδους κακούργων καί είς τον συρφετόν τούτον

πολλού άηδιάση τήν άθλίαν διοίκησιν της βασιλείας καί 
ήσπάζοντο μάλλον την Γαλλικήν δημοκρατικότητα. "Οτε 
αίφνης σπεύσας ό στρατηγός Championnet, διά τετραημέρου 
άγώνος, από της 20. μέχρι της 23. Ίανουαρίου 1799 κατε· 
τρύπωσε πρό τών πυλών καί έν τάΐς οδοΐς της πολεως τούς 
Λαζαρώνους καί διεσκόρπισεν αυτούς. Οι πλεΤστοι αύτών κατέ- 
φυγον εις τάς δυσπρόσιτους φάραγγας τών όρέιον Abruzzi, 
ή δέ Νεάπολις εύρε μετ’ ού πολύ ήσυχίαν υπό τήν προστασίαν 
τών Γάλλων και ή δημοκρατική μερίς τών πολιτών άνεκήρυ- 
ξεν ήδη τή 25. Ίανουαρίου τήν παρθενόπειον δημοκρατείαν. 

νΗδη όμως ένεφανίσθη ό γενικός τοποτηρητής τής Νεα-

Τό παρα τή  Ποτσδάμη άνάκτορον ΦΡΕΙΔΕΡΙΧΣΚΡΟΝ.

έδόθη ώς στρατηγός ό Αυστριακός αξιωματικός Μάκ, του 
όποιου δεν έβράδυνε νά φανή ή παντελής άνικανότης. Οί 
Γάλλοι έφεραν τόν στρατηγόν μετά τινα φαινομενικήν αυτού 
έπιτυχίαν είς τοσαύτην στενοχώριαν, ώστε ήναγκάσ&η νά 
ζητήση παρακλητικώς ανακωχήν. Είς δέ τήν παράκλησίν 
του ό Γάλλος στρατηγός Championnet μόλις συγκατετέθη 
έπί τώ δρω τής παραδόσειος τού φρουρίου τής Καπυ’ης 
(Capua) μέ δλα τά  τηλεβόλα καί τό υλικόν τού πολέμου 
καί τής πληρωμής δέκα εκατομμυρίων λιρών έκ μέρους της 
Νεαπόλεως, τούς όποιους δρους ό Μάκ καί παρεδέχδη.

'Ο  έπονείδιστος ουτος συμβιβασμός ένέβαλε' τόν λαόν 
τής Νεαπόλεως είς φοβεράν άγανάκτησιν. ’Εν τώ όχλω 
έξερράγη τρομερά Ιπανάστασις, οί Λαζαρώνοι γενόμενοι κύ- 
ριοι τής πρωτευούσης έπετέθησαν, φονεύοντες καί λεηλα- 
τούν.τες, κατα τών εύπορων τάξεων, αίτινες εΐχον ήδη από

πόλεως, ό ήγεμών Φαβρίκιος 'Ρούφφος, ώς πληρεξούσιος τού 
βασιλέως Φερδινάνδου καί ήρχισε νά διοργανώνη τήν έπα- 
νάστασιν τών Καλαβρέζων καί νά θέτη πέρας είς τήν παρθε- 
νόπειον δημοκρατίαν. Κατώρθωσε νά φανατίση τούς χωρι
κούς, τούς άλιεΐς, τούς έργάτας καί τούς Λαζαρώνους καί 
εΤχεν ήδη συλλέξη στρατόν ή μάλλον άτακτου στϊφος εκα
τόν χιλιάδων άνδρών, σχεδόν άποκλειστικώς ανθρώπων της 
χειριστής τάξεως, κακούργων, λιποτακτών καί άλλων καζαρ
μάτων, Ικανών πρδς παν ανοσιούργημα.

Τά πολεμικά συμβεβηκότα έν τώ μεταξύ χροσεκάλουν 
τούς Γάλλους είς τήν άνω Ιταλίαν, καί οί δημοκρατικοί έν 
Νεαπόλει ήναγκάζοντο νά βασισθώσιν είς τάς ιδίας των δυ
νάμεις. "Οτε έφθασεν ό Ρούφφος μέ τά  στίφη του ήδυνήδη 
ευκόλως νά καταστρέψη τήν δημοκρατίαν καί ν’ άποκατα- 
στήση έν Νεαπόλει τήν βασιλείαν.

ΚΛΕΙΩ.
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Πρό τής έπιστροφής δμως τού βασιλέως Φερδινάνδου 
άνέλαβεν ό ήγεμών έν ο’νόματι αύτού καί ως πληρεξούσιός 
του τήν διοίκησιν της χώρας. Ό  Ρούφφος έξήτασεν. δλους 
τούς κλάδους της διοικήσεως καί έποίησεν ολας τας έκ τ ις  
δέσεως τών πραγμάτων φανείσας αύτώ αναγκαίας καί σκό
πιμους διατάξεις. Τά δεσρ.ωτήρια ήσαν ύπέρπλεα κακούρ
γων καί πλήθος άπειρον καταδίκων, μεταξύ τών όποίιυν 
πολλοί είχον καταδικασθή είς θάνατον, περιέμενον τήν έκ- 
τέλεσιν τής δικαστικής άποφάσεως.

‘Ο ήγεμών διέταξε νά έμφανισθώσιν οί κατάδικοι ούτοι 
ένώπιόν του έπί παρουσία καί τού γραμματέως του' είς δι
καστικός υπάλληλος (οφείλε νά άναφέρη τό κακούργημα τού 
καταδίκου καί να έκδέτη τά  καδ·’ εκαστα τής διαδικασίας, 
μέθ’ ό ό ήγεμών έξέφερε τήν οριστικήν του άπόφασιν. Μέγα

πλήθος τοιούτων καταδίκων εΤχεν ήδη έξετάση ό 'Ρούφφος 
καί μόνον είς ολίγους, τών οποίων τήν θανατικήν ποινήν 
μετέβαλεν είς ισόβια δεσμά, εύρεν ολίγα τινά νά υπόμνηση, 
δτε νεανίας τις δεδεμένος όπως καί οί άλλοι με άλύσεις 
είσήλ&εν είς τήν αί&ουσαν, οδηγούμενος υπό δύο κλητήρων. 
'Ωραία μορφή καί ίσχυρόν, μεγαλόπρεπες ανάστημα, μέ μέ- 
λαιναν κόμην καί γενειάδα, μελάγχρουν πρόσιοπον καί βλο
συρούς μέλανας οφθαλμούς. Άφοβος καί μέ άνωρθωμένον 
μέτωπον ΐστατο, ένώ .ό δικαστικός ύπάλληλος άνεγίνωσκε 
τήν έκδεσιν τών κακουργημάτων του, καί ή ' απαθής τού 
προσώπου του έκφρασις έδείκνυεν ότι ουδέ τόν έλάχιστον 
είχε φόβον τού δ·ανάτου, τού οποίου τήν προσπέλασιν ύπε- 
μίμνησκεν αύτώ βεβαίως 6 άκατάπαυστος κρότος τών σιδη
ρών δεσμών του.

(έπειου τύ τέλος.)

3. ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ, πριγκίπησσα τού Κοβούργου (έν 
σελ. 167). 'Η  πριγκίπησσα Κλημεντίνη είνε θυγάτηρ Λου
δοβίκου Φιλίππου τού Όρλεόνου δστις κατείχε τόν θρόνον 
τής Γαλλίας άπό τού 1830 μέχρι τού 1848, έγεννήδη δέ 
τή" 3. Ιουνίου 1817 έν ΓΙαρισίοις. Τή 20. ’Απριλίου 1843 
συνεζεύχδη είς γάμον μετά τού πρίγκιπας Αύγούστου Λου
δοβίκου Βίκτωρος του Sachsen-Kobarg und Gotha, δουκός 
τής Σαξωνίας. Ουτος ήτο υίός πρίγκιπας Φερδινάνδου Γεωρ
γίου Αύγούστου τού Κοβούργου, οστις ένυμφεύδη τήν κλη
ρονόμον τού πλουσιωτάτου ουγγρικού ήγεμονικού οίκου τών 
Kohary, τήν πριγκίπησσαν Antonie, έγένετο Ούγγρος με- 
γιστάν (Magnat) καί προσέλαβέ τ.ό όνομα Koburg- Kohary. 
'Ο  υίός του απεναντίας, ό πρίγκηψ Αύγουστος άπέθετο αυ- 
θις τό όνομα Kohàry. Ηυξησε δέ σημαντικώτατα τήν πα
τρικήν περιουσίαν καί διά τής Ιδίας οίκονομίας καί διά τού 
γάμου του μ ετά . τής θυγατρός τού βασιλείας Λουδοβίκου 
Φιλίππου, καδ-ότι, ώς γνωστόν,. οί Όρλεάνοι άνήκουσιν είς 
τούς πλουσιωτάτους τών ήγεμονικών οίκων τής Ευρώπης. 
Έ κ  τού γάμου τούτου έγεννήδησαν τρεις υίοί καί δύο θυ
γατέρες, έκ τών οποίων ο νεώτατος καί ό έξαιρέτως αγα
πητός τή  μητρί εΐνε ό νυν ήγεμών τής Βουλγαρίας. 'Η  
πριγκίπησσα Κλημεντίνη συνδέεται διά συγγενικών δεσμών 
πρός πάσας σχεδόν τάς ήγεμονικάς αύλάς τής Ευρώπης, 
εΐνε φιλόδοξος, συνετή καί δραστηριωτάτη γυνή. Έ ν  τώ 
ήρέμΐ;» τού Ebenthal μεγάρω ένθα συνήθως διαμένει καί 
όπου ωσαύτως ό νυν ήγεμών τής Βουλγαρίας διήγαγε τό 
πλεΐστον τής νεανικής του ήλικίας, ή πριγκίπησσα Κλημεν
τίνη συνέλαβε καί διεξήγαγε τά  πολύπλοκα σχέδιά της πρός 
έκλογήν τού υίού της ώς ήγεμόνος τής Βουλγαρίας.

2. Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ. Είκών ύπο Gust. Courtois (έν 
σελ. 171). 'Ο ’Αρχιμήδης, τό έξοχον τούτο καί μεγαλοφυέ- 
στατον πνεύμα τής αρχαιότητας, έγεννήδη έν Συρακου'σαις 
περί τό έτος 290 πρό Χριστού, ήτο δέ συγγενής τού τυ
ράννου Ίέρωνος. Οί σύγχρονοί του άναφέρουσιν ότι ήτο πάν
τοτε τοσοϋτον βεβυθισμένος είς τάς μαθηματικάς του έρευ
νας καί ανακαλύψεις ώστε οί φίλοι του ήναγκάζοντο νά τώ 
ύπομιμνήσκωσιν, ώς είς μικρόν παιδίον, τάς απολύτους αύ
τού άνάγκας. Αί ανακαλύψεις του άναφέ^ονται καί είς τά 
καδαρά μαθηματικά καί είς τήν έφαρμογην αύτών έπί δια-

φόρων προβλημάτων τών φυσικών έπιστημών. Τήν μαθη
ματικήν έν γένει, καί ίδία τήν γεο>μετρίαν προήγαγε είς το
σοϋτον δ·αυμασίαν άνάπτυξιν καθ’ όλας τάς διευθύνσεις, 
ώστε μόλις μετά χιλιετηρίδας αί έπιστήμαι αυται ήδυνή- 
δησαν διά τού Λεϊβνιτίου καί τού Νεύτωνος νά προαχθώσιν 
είς μείζονα τελειότητα. Τοιουτοτρόπως τά  έξοχα πνεύματα 
συνάπτουσι φιλικώς τάς χεΐρας διά μέσου τών αιώνων. Κυ
ρίως· μιας έχιστήμης, τής μηχανικής, εΐνε ό ’Αρχιμήδης ο 
μόνος έφευρέτης καί δημιουργός. Τούς περιφήμους μηχανι
κούς νόμους τού μοχλού, τάς νϋν πασίγνωστους ιδιότητας 
τού κέντρου τής βαρύτητος τών σωμάτων, πρώτη ή μεγαλο- 
φυΐα τού Άρχιμήδους εξεϋρε καί κατενόησεν. "Οτε δια μη
χανής τίνος ήδυνήδη, μόνος, νά μετατόπιση μέχα πλοΐον, 
έν τή συναισδ-ήσει τής ίδίας μεγαλοφυίας διά τους ύπ’ αύ
τού άνακαλυφδέντας φυσικούς νόμους άνεφώνησε μετ’ αξιο
πρεπούς ύπερηφανίας τό περίφημου έκεΐνο: δός μοι πα στώ 
καί τάν γάν κινήσω (δός μου πού νά σταθώ, κάί δ·ά κινήσω 
τήν γην).

Εινε τοΐς πάσι γνωστή ή περίστασις, έξ ή,ς.έλάβεν, 
αφορμήν πρός άνακάλυψιν τού φυσικού νόμου, καθ’ όν τά  
είς ύγρόν τι έμβαπτιζόμενα σώματα άποβάλλουσι τόσον μέ
ρος έκ τού βάρους των οσον εΐνε τό βάρος τού ύπ’ αύτών 
έκτοχιζομένου ύγροϋ.

Έ κ  το~ν πολλών αυτού ανακαλύψεων καί έφευρέσεων 
άναφέρομεν μόνον τήν τών κατόπτρων, δ ι’ ών εκαιε τά  
πλοία τών έχδρών καί έκ τής οποίας έφευρέσεως ευρε τον 
θάνατον, τού οποίου τάς ολίγον προηγηθείσας στιγμάς πα- 
ριστα ή ήμετέρα είκών. Ό  ’Αρχιμήδης κάθηται βεβυθισμέ- 
νος είς μαθηματικούς υπολογισμούς καί διαγραφών γεωμε
τρικά σχήματα. Έ κ  τών σκέψεων αυτού μόλις υπό τού 
θορύβου τών όπλων καί τών κραυγών τών στρατιωτών άπο- 
σπασθείς, είπε πρός τόν στρατιώτην δστις εμελλε νά τόν 
φονεόση ,,μή μου τούς κύκλους τάραττε“ μεθ’ ό καί έθα- 
νατώ&η.

3. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Γ'., Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας, μετά 
βιογραφίας (έν σελ. 175).

4. ΦΡΕΙΔΡΙΧΣΚΡ0Ν, τό παρά τή ΙΙοτσδάμη άνάκτορον 
έν ω έγεννήδη καί άκέθκνεν ό αύτοκράτωρ τής Γερμανίας 
Φρειδερίκος ό Γ'.
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Τό π α ν ε π ισ τή μ ιο ν  τή ς  Ιΐονω νίας  (Bologna) εορτάζει τήν ) 2. Ιο υ 
νίου 1888 τήν εορτήν τή ; οκτακοσιοετηρίδο; του. 'Γ4 πανεστήμιον τοΰτο 
εινε τό αρχαιότατου του κόσμου καί περιεποίησε τή  Βονωνία παγκόσμιον 
φήμην. Πολλάκι; η’ρίδμησέ πολλά; χιλιάδα; (μέχρι 10,000) φοιτητών έξ 
όλων τών χωρών τη ; Εόρώπης, ιδία δε εκ Γερμανία;, ’Ισπανία;, Ουγγα
ρίας κτλ. Τό περίεργον εΐνε ότι έν τώ  πανεπιστημίω τη ; Βονωνία; Ιχρη- 
μάτισαν, ιό; μέλη καί καδηγηταί, γυναίκες αΤ τινε; πολλάκι; διέπρεπον τά 
μέγιστα έν tP¡ επιστήμη. ’Ακόμη κατά τά ; άρχά; του 18 αιωνο; ή  δι- 
δάκτωρ L au ra  Bassi έδίδασκε μαθηματικά καί φυσικά; έπιστήμα; καί 
έτι βραδύτερου κατείχε τήν έδραν τη ; ελληνική; γλώσση; καί φιλολογία; 
ή  καδηγήτρια Κλοτίλδη Ταμπρόνι, Κατά τού; αιώνα; του σκότου; καί 
τη ; βαρβαρότητο; έλαμπεν έκ του πανεπιστημίου του'του ή δ ά ; τη ; επι
στήμη; καί τό5ν πνευματικήν φώτων, ίδίφ δέ έκ τη ; νομική; σχολή;, έκ 
τή ; όποία; τό πανεπιστήμιον τη ; βονωνία; έκτήσατο τήν μεγαλειτε'ραν καί 
λαμπροτε'ραν αΰτοΰ φήμην. Έ κ  τη ; σχολή; ταιίτη; έλαβεν όλην αυτή; 
τήν άνάπτυξιν ή νεωτέρα του δικαίου επιστήμη και ή  έπιρροή των έκ β ο 
νωνία; νομομαδών όχι μόνον υπό έπιστημονικήν αλλά καί υπό κοινοπολι- 
τικήν εποψιν υπήρξε δΓ όλην τήν Ευρώπην καί διά ττν Γερμανίαν Εδίω; 
άνυπολογίστου άξίας.

Σ π α τά λ η  έ ρ γ α ιιχ ίό ν  δυνάμεω ν. Ή  υπό τών άνωτε'ρων τα'ξεων 
’ των αρχαίων Αιγυπτίων γενομένη σπατάλη τή ; ζω ή; καί των εργατικών 

τοΰ λαοΰ δυνάμεων είναι αυτόχρημα φρικώδη;. 'ίπ ό  τήν εποψιν ταΰτην' 
τη ; τοιαΰτη; σπατάλη; οί άρχαΤοι Αιγύπτιοι, ώ ; καί τά μνημεία αυτών 
μέχρι τη ; σήμερον μαρτυρουσιν, είναι μοναδικοί έν τή ιστορία. "Οπως 
συλλάβωμεν μίαν ιδέαν τή ; απίστευτου ταύτη; σπατάλη; των εργατικών 
δυνάμεων αρκεί νά άναμνησδώμεν ότι 2000 άνδρωποι επί τρία όλο'κληρα 
έτη είργάζοντο όπω; μεταφέρωσιν ένα μόνον υπερμεγέθη λίδον έκ τη ; νή
σου ’Ελεφάντινη; μέχρι τοΰ Σάϊ<· προσέτι δέ ότι ή διώρυξ τή ; έρυ&ρας 
θαλάσση; εστοίχισε 120,000 ζω ά; άνδρώπων καί τελο; οτι πρό; κατα
σκευήν μ ια ; μόνη; πυραμίδο; έχρειάσδη ή εργασία 860,000 άνδρώπων επί 
ε'κοσιν ολόκληρα έτη.

Ή  μ α χ ρ ο τά τη  δαχμονή υ π ό  τ ό  νδιυρ. Τό λεγόμενον ότι δύται 
δύνανται δήδεν νά μένωσιν έπί έξ καί επτά λεπτά .τή; ώρα; υπό τήν δά- 
λασσαν είναι λίαν αμφίβολον καί άπίδανον. Ό  μάλλον έξησκημένο; δύτη; 
Ιβουτιχτή;) έκ τών έξαγόντων μαργαρίτα; καί σπόγγου; έκ τη ; δαλάσση; 
δύναται σπανίω; νά μείνη υπό τήν έπιφάνειαν τή ; δαλάσση; περισσότερον 
τών δύο λεπτών, τό πολύ πολύ δέ επί τρία λεπτά τή ; ώρα;. 'Η  μακροτέρα 
διαμονή υπό τό υδωρ, η επισήμω; διά μαρτύρων άποδειχδεΐσα, εινε ή του 
κ. J .  Β. Johnson, όστι; έμεινεν ύπό τό υδωρ έπί τρία λεπτά τη ; ώρα; 
καί ολίγα δευτερόλεπτα.

Σ ιδ η ρ ά  π λ ο ία  χ α ϊ  π ν ξ ίς .  Ε ί ;  τήν κατασκευήν τών άτμοπλοίων 
ό σίδηρο; αντικατέστησε πολλαχώ; τό ξύλον, καί μάλιστα κατασκευάζονται» 
ώ ; γνωστόν, πολεμικά πλοία όλω; διόλου έκ σιδήρου. Τ ά  πλοία ταΰτα 
έχουσι μέν πλείστα προτερήματα, άλλ’ εν τούτοι; παρουσιάζουσι καί τινα 
ελαττώματα, ω ; παραδείγματο; χάριν τήν διατάραξιν ήν προξενεί ή έπιρ
ροή τοΰ σιδήρου έπ ί τή ; πυξίδο;, ή όποία διατάραξι; είνε τοσούτω μεγα- 
Χητέρα όσω περισσότερο; εΐνε δ έν τώ πλοίω περιεχόμενο; σίδηρο;, καί 
πρό; άρσιν τή ; όποία; οΰδέν μέχρι τοΰδε άσφαλέ; μέσον έξευρεδη.

Ή  έφημερί; „N autical M agazine“ φέρει έν έκάστω σχεδόν αριδμώ 
παραδείγματα τή ; έπιδράσεω; ταύτη; τοΰ σιδήρου έπί τή ; πυξίδο;· έσχά- 
τω ; δέ άνέφερε γεγονό;, καδ’ ο μικρά σχετικώ;. ποσότη; σιδήρου όλίγου 
δείν έγένετο όλεδρία καί διά τό πλοίον καί διά τό πλήρωμα: Τό άτμό- 
πλοιον „A m erica“ έπλεεν από Νέα; 'Γόρκη; πρό; Λιβερπουλην. Ε ίχε 
φδάση εί; τό H alifax τη ;  νέα; Σκωτία;, έπικρατούση; πυκνότατη; όμίχλη;» 
καί δ πλοίαρχο; εδωκε διαταγήν νά διευδυνδή τό πλόϊον πρό; σημείόν τι 
κείμενον 30 ναυτικά μίλια άνατολικώς τ ? ;  Ν έα; Φουντλανδία;, γνωρίζων 
μετά βεβαιότητο; ότι τό πλοίον κατά τήν διευδυνσιν ταύτην δά  έμενεν 
αρκετά άπομεμακρυσμένον άπό τή ; βραχώδου; άκτή;. Ή  διαταγή τοΰ 
πλοιάρχου έξεπληρώδη ακριβέστατα. 'Ο τε ομω; τή  επομένη περί τό εω-

δινόν λυκόφω; ο πλοίαρχο; άνέβη έπί τοΰ καταστρώματο;, είδε πρό; με- 
γάλην του έκπληξιν ότι τό πλοίον εύρίσκετο εντός χινο; όρμου περιβαλλό
μενου ύπό άποκρήμνων σκοπέλων διαφαινομένων ήδη διά μέσου τη ; πυ
κνή; νεφέλη;, έπί τών όποιων «κινδύνευε τό πλοίον από στιγμή; ε ί; στιγμήν 
νά κατασυντριβή. Ή  μηχανή άμέσω; έσταμάτησε καί μετά μεγίστη; 
δυσκολίας έξήχδη τό πλοίον εί; άσφαλέ; πέλαγος. — Πόδεν καί π ώ ; προ- 
ήλδεν ή Ικτροπή αΰτη από τή ; δοδείση; διευδύνσεως; Έ π ί  τή ; πυξίδο; 
εφαίνοντο τά πάντα έν πληρέστατη τάξει καί όμω ; ύπήρχεν άπόκλισι; 
είκοσι καί επέκεινα ναυτικών μιλίων. Μετά πολλά; έρευνα; άνεκαλύφδη 
ότι ή αιτία τής παρεκκλίσεω; ώφείλετο ε ί; μικρόν τινα σιδηρονν  σωλήνα 
τεδέντα, έν άγνοια βεβαίως τοΰ πλοιάρχου, ε ί; τήν πλησίον τή ; πυξίδο; 
εύρισκομένην καπνοδόχην.

Ό  ζω γρ ά φ ο ς  νβ η ιβ έ  χ α ϊ  ή δούχισσα  Α .  Ό  βραδυτερον τόσιρ 
διάσημο; γενόμενο; Γάλλο; ζωγράφος ν β π ε β ΐ, πριν ή γείνη γνωστός διά 
τών έργων του, είχε ζωγραφήση ποτέ τήν δούκισσαν Λ. Οί φίλοι τής δου- 
κίσση; δέν ή σαν ευχαριστημένοι μέ τήν εικόνα καί ίσχυρίζοντο ότι ουδό
λως τη ομοιάζει. Ό  ζωγράφο; ήτο έντελώ; πεπεισμένο; περί τη ; έπιτυ- 
χ ία ; τή ;  είκόνο; καί έλυπείτο πολύ διά τήν άδικον κρίσιν τών ειδημόνων 
τούτων, οΐτινε; έστέρουν αΰτόν τήν ελπίδα τοΰ ν’ άποκτήση περισσοτέρου; 
πελάτα; μεταξύ τών προύχόντων.

,,Μή λυπεΐσαι τόσον“ εΐπεν εί; τόν ζωγράφον εΤ; φίλο; του. „Γνω
ρίζω τού; άμαδεί; τούτου; καί φιλοψόγου; κυρίου;, οΐτινε; σέ ύποβιβά- 
ζουσι, μόνον διότι δέν έχει; μέγα όνομα. Ά φ ε; με νά φροντίσω έγώ περί 
τούτου. Είσάγαγέ με αυριον ώ ; ειδήμονα παρά τη δουκίσση καί έγώ εί- 
ξεΰρω τί δά  πράξω.“

Άνευ μεγάλων Ιλπίδων έπανεπαύδη ό ζωγράφο; εί; τήν υπόσχεσιν 
τοΰ φίλου του. Ουτος, μαδών ότι ή  δουκισσα είχε μικρόν τι κυνάριον, 
τό δποίον ύπερηγάπα, έβάσισεν επ’ αΰτοΰ τό σχέδιόν του καί είσήλδεν εί; 
τό μέγαρον τή ; δουκίσση; μέ τήν έπιδυμίαν νά Ίδη τήν εικόνα. Μόλις 
έφεραν αύτώ τήν εικόνα, ή όποία ήτο πράγματι μετά μεγάλη; επιτυχία; 
έζωγραφημένη, ήρχισε νά τήν έπαινή τόσον υπερβολικά, ώστε ήλδεν εί; 
σφοδράν φιλονεικίαν μέ τού; φίλου; τή ; δουκίσση;. Πρό; λύσιν τής φίλο- 
νεικίας ταύτη; έπρότεινε ν’ άναφερδώσιν ε ί; άμερόληπτον κριτήν, καί ώ ; 
τοωΰτον κριτήν έξέλεξε τό κυνάριον τή ; δουκίσση;. 'Ολοι έμειναν εΰχα- 
ριστημένοι μέ τήν πρότασιν καί ό κριτή; προσεκλήδη. Μόλις παρουσίασαν 
αυτώ τήν εικόνα, ήρχισε νά κινή τήν ουράν του καί νά έκδηλοΐ μέ παντα 
τρόπον ττν χαράν του, πηδών έπί τή ; είκόνο; καί καταγλείφων αυτήν με 
τήν γλώσσαν του. Π όντε; έμειναν έκπληκτοι έκ τή ; τρανή; ταυτη; άπο- 
δείξεω; περί τή ; τελειότητο; τή ; είκόνο; καί π α ; ψόγο; έπαυσεν άπέναντι 
τή ; άμερολήπτου κρίσεω; τοΰ κυνός, ό 8έ ζωγράφο; δέν έπρόφδανε νά 
λαμβάνη παραγγελία;. Ό  φίλο; του όμω; έγέλα ένδομυχω; έκ χαρα; έπί 
τή επιτυχίφ τοΰ σχεδίου του: είχε δωροδοκήση ένα ύπηρέτην τή ; δου
κίσση;, όπω; άλείψη τήν εικόνα μέ χοίρινον λίπος.

Μ ονομα χία  δύο δυσειδώ ν ήθ ο π ο ιώ ν. Περί δύο γνωστών Παρι
σινών ήδοποιών, έκ τών όποιων 0 εΤ; πρό πάντων διεκρίνετο έπί δυσμορφία, 
άν καί άμφότεροι ήσαν ασχημότατοι, διηγοΰνται τά  παρισιανά φύλλα τό έξη; 
άστεΐον: Ο ί ήδοποιοί ουτοι είχον έλδη ε ί; σφοδράν έριδα μεταξύ των, κατα- 
λήξασαν ε ί; πρόκλησιν μονομαχία;. Τ ή  επομένη πράγματι παρευρέδησαν 
άμφότεροι μετά τών μαρτύρων των ε ί; τόν όρισδέντα τόπον κατά τήν όρι- 
σδεΤσαν ώραν. —  ,,Μοί έπήλδε μία ιδέα“ λέγει ό έτερο; „δέν δύναμαι νά 
μονομαχήσω μέ σέ“ — Αιατί; — „διότι δέν δύναμαι“ . — Μέ προσεβάλετε 
καί οφείλετε νά μοί δώσητε ίκανοποίησιν. — „'Αν σα; προσέβαλα, σα; ζητώ 
συγγνώμην, άλλά νά κτιπηδώ  μαζη σα; δέν ειμπορώ καί εχω πρό; τοΰτο 
ϊσχυρότατον λόγον. — Ποΐόν λόγον, παρακαλώ; — Δέν σα; τόν λέγω, διότι 
δά δυμώσετε. — Σ α ; διαβεβαιώ . . .  —  Καλά λοιπόν, ακούσατε: ’Αν μο- 
νομαχήσωμεν, είμαι σχεδόν βέβαιο; ότι δά  σάς φονεύσω καί τότε δά  είμαι 
έγώ δ ασχημότερο; άνδρωπο; τοΰ κόσμου καί ΐσω ; ό χειρότερο; ήδοποιό; 
τή ; Γαλλία;.“  'Ο  αντίπαλό; του 8έν ήδυνήδη νά κράτηση τόν γέλωτα καί 
έπέστρεψαν άμφότεροι ε ί; τήν πόλιν φίλοι ώ ; πρότερον.
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Τό π ρ ά σ ινο ν  χ ρ ώ μ α  τή ς  θ α λ ά σ σ η ς ,  όπερ ενίοτε παρατηρέϊται 
εις τινα μέρη αυτή; άντί τοΰ κυανοΰ χρώματος δέν προέρχεται πάν
τοτε έκ μικροσκοπικών δαλασσίων φυτών. Παρά τά ; άκτά; λόγου χάριν 
τό λεπτόν στρώμα τοΰ δδατο; τόν καλυπτον τόν άμμώδη πυδμένα, φαί
νεται καδαρώ; πράσινον, ένώ τά έκεΐ φυτά δέν είναι τόσον πολυάριδμα 
ώστε νά έπιδρώσιν επί τοΰ χρώματος τή ; δαλάσση;. 'Ο  Γάλλο; φυσιο
δίφη; Poucliet παρέχει ήδη άλλην έξήγησιν τοΰ φαινομένου τούτου. Τα- 
ξειδευων ποτέ δ ιά  τοΰ ’Ατλαντικού ωκεανού παρετήρησεν έπί τη ; κυανή; 
δαλάσση; μεγα πλήδο; άκαληφών (Pelagia noctiluca), αιτινε; εν τώ  όδατι 
εφαίνοντο πράσιναι, Ιξαχδεΐσαι όμω; παρεΐχον κίτρινου χρώματος ίψιν. 
Τό πράσινον χρώμα λοιπόν προήοχετο έκ τοΰ συνδυασμόν τοΰ κίτρινου 
τών άκαληφών χρώματος μετά τοΰ κυανοΰ τή ; δαλάσοη;. Κατά τόν αυ
τόν τρόπον εκ τοΰ ουνδυασμοΰ τοΰ κυανοΰ μετά τοΰ κίτρινου χρώματος 
δεωρεΐ ó P ou ch e t παραγομε'νην τήν ένιαχοΰ παρουσιαζομένην πρασίνην τή ; 
δαλάσση; έπιφάνειαν. ’Εάν διαπλέοντε; τό πράσινον μέρος τη ; δαλάσση; 
συρωμεν λεπτόν τι δίκτυον, δά  συλλάβωμεν άπειρον πλήδο; μικροσκοπικών 
φυτών καί ζωυφίων, περιεχόντων υλην τινά κίτρινου χρώματος. ’Αν δέ 
πλύνωμεν κατόπιν τό δίκτυον, δά παρατηρήσωμεν έν τή λεκάνη κίτρινον 
ίζημα, προερχόμενον εκ τή ; κίτρινη; όλη; τών άκαλυφών. Ή  όλη αΰτη 
ήτι; ενουμένη μετά τοΰ κυανοΰ τη ;  δαλάσση; αποτελεί τό πράσινον αυτή; 
χρώμα, άναλυομένη έν τώ δδατι πρασινίζει καί εκείνα τή ; δαλάσση; τά 
μέρη όπου δέν ύπάρχουσιν ιδιαίτερα φυτά.

Τ εχνη το ί όδό ντες  ήσαν ήδη έν χρήσει παρά το ϊ; αρχαίοι;. Ό  Κι- 
κέρων αναφέρει εν τώ  περί νόμων έργω του (De legibus II, 24) άρχαΐόν 
τινα 'Ρωμαϊκόν νόμον τών δώδεκα πινάκων εκ τοΰ ετου; 451 π . X., κα8’ 
δν ήτο άπηγορευμένον τό καίειν ή  δάπτειν πολύτιμα χρυσά άντικείμενα, 
πλήν τοΰ χρυσοΰ 8ι’ ου έστερεοΰντο οί πρόσδετοι όδόντες. ’Ιταλοί άρχαιο- 
δϊφαι άνεΰρον έσχάτω; τοιούτου; τεχνητού; οδόντα; έν κρανίφ, άποκει- 
μένω εν τινι μουσείω τή ; Τοσκάνη;. 'Ο  τάφο;, έν ω τό κρανίον άνεκα- 
λυφδη, είναι κατά τήν κρίσιν τών ειδημόνων τή ; πέμπτη ; ή έκτης πρό 
Χριστοΰ έκατονταετηρίδος. Οί πρόσδετοι όδόντες είναι όδόντες ζώου, Ινηρ- 
μοσμένοι μεταξύ τών άνδρωπίνων όδόντων διά χρυσών ελασμάτων.

Ή  ή λ ιχ ία  τώ ν  άατάρα/ν. Ουτω; έπιγράφεται ή λίαν ενδιαφέρουσα 
μελέτη τοΰ διάσημου Γάλλου αστρονόμου Janssen, ήν έσχάτω; άνέγνω έν 
τή  ’Ακαδημία τών Παρισίων. Έ ξ  αυτή; σημειοΰμεν τά ; εξής άξιολόγου; 
παρατηρήσεις: 'Ο π ω ; ή γή, άποψυχομένη όλίγον κατ’ ολίγον, από τη ; πύ
ρινη; αυτή; καταστάσεω; εφδασε 8ι’ όλοκλήρου σειρά; διαφόρων άναπτύ- 
ξεω; βαδμίδων ε ί; τήν παροΰσαν αότη; κατάστασιν, οδτω καί ό ήλιο; καί 
οί λοιποί άστέρε; δά  ύποστώσιν όμοίαν τινά έξέλιξιν διαδοχικών μετα
βολών καταστάσεω;. Π ρό; προοδιορισμόν λοιπόν τή ; ηλικία; άστέρο; 
τινός, τό καταλληλότερον μέσον είναι ή έξέτασι; τή'; δερμοκρασία; αΰτοΰ. 
Άλλ’ ή  δερμοκρασία Ινός άστέρο; δύναται νά γνωσδή εκ τινων ιδιοτήτων 
τοΰ διά πρίσματος άναλυδένεο; φωτός του. Ή  διά τοΰ πρίσματος άνά- 
λυσι; τών άπό τινο; ουρανίου σώματος έκπεμπομένων άκτίνων διδάσκει 
ήμ ά ; όχι μόνον περί τή ; χημική; συνδέσεω; τοΰ σώματος τούτου άλλά καί 
περί τή ; δερμοκρασία; αυτού. 'Οταν τό σώμα άπλώ; δερμαίνηται, χωρίς 
νά ,εύρίσκεται ε ί; διάπυρον κατάστασιν, τότε έν τή αναλύσει τοΰ φωτός 
αΰτοΰ έλλείπουσιν αι λαμπροί, φωτεινοί γραμμαί καί φαίνονται μόνον αι 
σκοτεινοί (πορφυροί) γραμμαί τοΰ φάσματος, ένώ όταν τό σώμα εύρίσκε- 
ται ε ί; πυρίνην κατάστασιν, φαίνονται έν τώ  φάσματι αί Χαμπραί,. ίοει- 
δέϊ; ακτίνες. 'Οσω λοιπόν περισσότεροι είναι αί ίοειδεΐ; άκτϊνε; έν τή 
διά .τοΰ πρίσματος αναλύσει τοΰ φωτός ένό; άστέρο;, τοσοΰτον υψηλότερα 
είναι καί ή δερμοκρασία τοΰ άστέρο; τούτου. Τοιοΰτοι άστέρε;. ευρισκό
μενοι ε ί; διάπυρον κατάστασιν, είναι έκεϊνοι, τών όποιων τό φ ω ; φαίνεται 
ήμΐν λευκόν, κλΐνον πρό; τό κυανοΰν, καί τοιοΰτοι είναι έν τω οΰρανω 
πολυπληδέστατοι. 'Ο  δαυμασιώτερο; τών άστέρων τούτων είναι ό Σείριος, 
όστι; εχει τοσοΰτον έκτακτον μέγεδος, ώστε ή  διάμετρο; αΰτοΰ είναι δέκα 
!ξ φορά; μεγαλητέρα τη ; τοΰ ήλίου, καί 6 όποιο; πέμπει ύμΐν τοσαυτην 
ποσότητα φωτός, όσην ουδεί; έκ τών άλλων άστέρων. Έ κ  τή ;  άναλύσεω; 
τοΰ φωτό; αΰτοΰ βλέπομεν ότι περιβάλλεται ύπό πυκνή; έξ ύδρογόνου

άτμοσφαίρας, ΓΙερί τή ; παρουσία; τών μετάλλων, τά όποια έξ άπαντο; 
δά  ύπάρχουσιν έπί τοΰ Σεφίου, δέν δυνάμεδα νά βεβαιωδώμεν έκ τή ; 
άναλύσεω; τοΰ φωτό; αύτοΰ, διότι ή άκτινοβόλησι; τοΰ περικαλύπτοντο; 
αυτόν ύδρογόνου είναι τόσον ισχυρά, ώστε καλύπτει όλα; τά ; άλλα; άκτίνας. 
Κατά πδσαν πιδανότητα ό Σείριο; είναι ήλιος, ευρισκόμενο; έν τή πληρε- 
στάτη ακμή τή ; ένεργεία; του, ή  δέ άκμαία αΰτη ένέργειο του δά  δια· 
τηρηδή έπί άναριδμήτου; αί«να;. Έ ν  όμοία καταστάσει όπω; δ Σείριο; 
εύρίσκεται καί ό άστήρ Vega έν τώ άστερισμώ τή ;  λύρας. Μετά του; 
δύο τούτου; αστέρα; έρχονται, ε ί; τήν αΰτήν τάξιν άνήκοντες, οι πλεϊστοι 
τών κυανόλευκον φ ώ ; άπαστραπτόντων άστέρων, οΐτινε; είναι όρατοί διά 
τοΰ άοπλου όφδαλμοΰ. Δευτέραν τάξιν άποτελοΰσιν οί άστέρε; έκεϊνοι, 
οΐτινε; άποψυχδέντε; όλίγον έφδασιν η'3η ε ί; πυκνοτέραν κατάστασιν, ώ ; 
δεικνύει ήμϊν ή τών άκτίνων αύτών διά τοΰ πρίσματος ¿νάλυσις. Αντι 
τή ; πρότερον περιβαλλούση; αυτού; ύδρογονική; ατμόσφαιρα;, περιβάλλον
ται νΰν ύπό ταπεινοτέρου, ττυκνοΰ στρώματος άερίου τινός, συνισταμένου 
έκ τών μεταλλικών έκείνων άτμών, οΐτινε; παρατηροΰνται καί έπί τοΰ 
ήμετέρου ήλίου. Ό  ήμέτερο; ήλιο; ανήκει ωσαύτως ε ί; τήν τάξιν ταύτην 
τών άστέρων, οΐτινε; διατηροϊσι μέν είσέτι άκμαίαν τήν ηλιακήν αυτών 
ένέργειαν, τών όποιων ομω ; έχει παρέλδη πλέον ή  ηλικία έκείνη, ην ήδυ- 
νάμεδα νά όνομασοιμεν νεανικήν τών άστέρων ηλικίαν. Ο ι άστερε; ουτοι 
8έν εχουσι πλέον έκείνην τήν λαμπρότητα, τό κυανόλευκον εκείνο φώ;, 
όπερ χαρακτηρίζει τού; άστερα; τή ; πρώτη; τάξεω;· τινέ; μάλιστα εξ αυ
τών έχουσι φώ; κ.τρίνου ή  πορτοκαλλοειδοΰ; χρώματος. Εκτός τοΰ ήλιου 
τοΰ ήμετέρου συστήματος άνήκουσιν ε ί; τήν τάξιν ταύτην ό άρκτοΰρος, 
όστι; εύρίσκεται έν τή προεκβολή τή ; ούρα; τή ; μεγάλη; άρκτου ,'κα ί ό 
Άλδεβαράν, ό άποτελών τόν ¿φδαλμόν του άστερισμοΰ τοΰ ταύρου. Τελο; 
δυνάμεδα νά διακρίνωμεν αστέρας, οΐτινε; εχουσιν ήδη προβή ετι περαιτέρω 
έν τή αναπτύξει αυτών. Τών άστέρων τούτων τό φώ; εν τή δ ιά  τοΰ πρί
σματος άναλυοει αιίτοΰ δεικνύει εναργέστατα τά  σημεϊα άπαισίαςάποψύξεω;. 
Το ίοειδέ;, τό χρώμα τής σφριγώση; τών άστέρων νεότητος, έλλείπει παντελώς 
έν αότοϊς. Συγχρόνως 8έ παρουσιάζονται έν τώ  φάσματι σκιεροί λωρίδες, 
σημεία πυκνή; καί ψυχρά; άτμοσφαίρας. Τό φ ώ ; τών άστέρων τούτων εχει 
βαδύ κίτρινον χρώμα κλΐνον ένίοτε πρό; τό έρυδρόν. Ε ί;  τήν τάξιν ταύτην 
ανήκει δ έν τή άνω άριστερδ γωνία τοΰ Ώρίωνο; εύρισκόμενο; άστήρ.

Π ειρ ά μ α τα  π τ ρ ί  τή ς  λ επ τό τη το ς  τή ς  yeνσειος. Ο ί Γάλλοι φυ
σιολόγοι Δρ. Baley καί Δρ. Nichols έκαμαν διάφορα πειράματα έπί τή ; 
αίσδήσεω; τή ; γευσεως, έκ τών όποίων έξη'χδη τό λίαν ένδιαφέρον άπο- 
τέλεσμα ότι ή  αΐσδησι; τή ; γςόσεως είναι όξυτέρα καί λεπτότερα παρά 
τα ΐ; γυναιξίν ή παρά το ΐ; άνδράσι, διά τά ; αΰτά; υλας. Ουτω π. χ. αι 
γυναίκες αίσδάνονται τήν γεΰσιν τής δειική; κινίνη; εν άναλύσει ενο; μέ
ρους κινίνη; ε ί; 456,000 μέρη όδατος, ένώ οί άνδρε; δέν δυνανται να 
αίσδανδώσι τήν γεΰσιν τη ; όλη; ταυτη; είμή έν τή αναλύσει ενός μερου; 
αυτή; εί; 329,000 μέρη ΰδατος, καί μόνον τότε, όταν ή γεΰσις αύτών είναι 
έξαιρετικώ; άνεπτυγμένη. Ή  αΰτή διαφορά τή ;  εΰαισδησία; τή ; γεΰσεω; 
μεταξύ γυναικών καί άνδρών άπεδείχδη καί ε ί; πολλά; άλλα; υλας. Την 
γλυκύτητα τή ; σακχάρεω; π. χ  αίσδάνονται αί γυναίκες έν άναλύσει ενο; 
μέρους σακχάρεω; ε ί; 204 μέρη όδατος, ένώ οί άνδρε; αντιλαμβάνονται 
μόλις αυτή; έν άναλύσει ενός μέρους σακχάρεω; ε ι; 199 μερη υδατος. 
’Οξέων αντιλαμβάνονται αί μέν γυναίκες έν άναλύσει Ινό; πρό; 3280, οι 
δέ άνδρε; έν άναλυ'σει ένό; πρό; 2080. ’Αλκάλια αίσδάνονται αί γυναϊκε; 
μέν έν αναλύσει 1 :  129 οί δέ άνδρε; έν άναλύσει 1 :9 8 . Έ κ  τών άριδ- 
μών τούτων φαίνεται έναργώ; ότι ή  αΐσδησι; τή ; γεύσεω; εΐνε πολύ λε
πτότερα παρά τή γυναικί ή  παρά τώ άνδρί. Μίαν μόνην έξαίρεσιν άπο- 
τελοΰσιν αί άλμυραί ΰλαι, διά τά ;  όποία; ή  εΰαισδησία τή ; γεύσεω; τοΰ 
άνδρό; είναι τοσοΰτον ισχυρότερα, όσον άσδενεοτέρα εΐνε διά τού; λοιπούς 
χυμού;. Ή  εύαισδησία τή ; γεύσεω; παρά τα ϊ; γυναιξί καί τοΤ; άνδράσιν 
είναι πολύ μεγαλητέρα διά τού; πικρού; ή διά τού; άλλου; χυμούς, αν 
καί τοιαύτη σύγκρισι; τών χυμών πρό; άλλήλου; δέν δύναται νά δώστ) 
άκριβή αποτελέσματα Ινεκα τή ; διαφόρου τών υλών συνδέσεω;· ή σάκ· 
χαρι; π . χ. περιέχει πσλλήν ποσότητα όδατος. Τ ά  άνωτέρω πειράματα 
έγένοντο έπί 46 γυναικών καί 82 άνδρών.
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ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ.

'Ο  Ευρωπαίος των κατωτέρων κοινωνικήν τάξεων ήδύνατο νά μάδη 
παρά τοΰ ομοταγοΰς αύτω Ίάπωνος πολλά πράγματα, άφορώντα τούς τρό- 

. πους της εύγενοΰς συμπεριφοράς και εύπρεπείας. Δεν εννοοΰμεν βεβαίως 
την ευπρέπειαν εν τω ιματισμω. διότι η ενδυμασία των ’Ιαπώνων δεν 
συμβιβάζεται καδ’ όλου προς τάς ήμετέρας περί εύσχημοσύνης ίδέας, κα- 
δότι ουδέ κατά τονς μεγίστους δερινούς καύσωνας Μ  συγκατετιδέμεδα νά 
εξέλ&ωμεν εις τάς οδούς με μόνον τον περί τάς όσφΰς ζωστήρα. Τοσούτω 
μάλλον όμως εΤναι 'θαυμαστή ή των τρόπων άβρότης, μεδ’ ής τά γυμνέ 
ταΰτα σώματα πρός άλληλα συμπεριφερονται. Οτι προσαγορεύουσιν άλλή- 
λους πάντοτε με τ ίν  τίτλον ,,Σάν“ ιδηλ. Κύριε', Ιννοεΐτάι άφ’ εαυτόν, κα- 
δόσον καί τά παιδία ακόμη των Ιαπώνων εν τη μετ’ άλλήλων αναστροφή 
προσδέτουσι τον -τίτλον τούτον εις τά όνόματά των. Την κεφαλήν βεβαίως 
ουδέποτε άποκαλύπτουσι προ των όμοιων των, διότι ό ψιάδινος πίλος των 
στερεοΰται πάντοτε επί της κεφαλής των διά ταινίας δενομένης ύπό τόν 
πώγωνα·. Ιν τούτοις όμως δεικνύουσι τήν καλήν των δέλησιν του ν’ άπο- 
καλυφδώσιν, άπτόμενοι τοΰ πίλου διά της χειρός καί πολλάς αλληλοδιαδό
χους ποιόΰντες ΰποκλίοεις, ’Ακόμη καί εν τη ταχύτατη αύτοΰ πορεία δεν 
παραλείπει ό άμαξουλκός K uli νά χαιρετίση τόν συνάδελφόν του δι’ Ιλα-

?ρ ϊς  ύποκλίσεως, του δ  όπερ φυσικώ τώ  λόγω αναγκάζει καί τον Ιν τη 
μαξη όχούμενον ξένον εις άκούσιον άνδυπόκλίσιν. *

Άκουσίως αναγκάζεται τις νά παραβάλη τούς άνάρδρους φδόγγους καί 
τάς ουχί λίαν φιλοφρονητικάς λέξεις, μέ τάς ¿ποίας οί ήμέτεροι άχδοφόροι 
ζητουσι διόδον διά τοΰ .πλήδους, με τούς εύγενεΐς τών ’Ιαπώνων άχδοφό- 
ρων τρόπους όταν άκούση τδ ευγενές εκείνο ,,γομέν· ναζαϊ“ (δηλ. παρα
καλώ, συγγνώμην) ενός βαρέως φορτωμένου Κουλί, όστις άναγκάζεται ύπό 
αβροφροσύνης νά περιπατη Ιν μέσιρ τοΰ πλήδους δι’. ελιγμών με τό βαρύ 
επί τών ώμων φοοτίον του καί άλλοτε μ ίν  λοξοδρομεί. Ινα μη ενόχληση 
τά Ιν τη οδω παιζοντα παιδία, άλλοτε δε σταματά με όλον του τό φορ- 
τίον όπως θώση τάς άναγκαίας οδηγίας εις τον άγνοοΰντα τήν οδόν δια
βάτην, καί Ινίοτε μάλιστα, ί ν  τυχόν συνάντηση τινά προστάτην του, υπο
κλίνεται πρό αύτοΰ τόσον βαδεως, ώστε τά γεώμηλα, τά όποια κομίζει 
εντός κάδου επί τής ράχεω'ς του, κατακυλίονται εις τό έδαφος υπέρ τήν 
κεφαλήν του. Τά πρώτα μαδήματα, εις τά οποία υποβάλλεται ό μικρός 
Ίάπω ν, είναι διάφοροι άσκήσεις εν τω εύγενώς συμπεριφέρεσδαι. Όσάκις 
τά μικρά παιδία λαμβάνουσι παρά τίνος δώρόν τι, οίον γλύκισμα η ζαχα
ρωτόν, όφείλουσι πρό παντός νά συνειδίσωσι νά μή φέρωσιν αυτό αμέσως 
εις τό στόμα, αλλά κρατούντα Ιπ ί τών πολαμών τό δωρηδεν γλύκισμα νά 
δψώσι τάς μικράς των χεΐρας όπεράνω τής κεφαλής καί εΐτα νά ποιώσι 
βαδεϊαν ύπόκλισιν. Προσέτι 81 (καί τοΐίτο εινε ή  δυσκολωτέρα άσκησις, 
μέ τήν όποιαν οί γονείς βασανίζουσι καί τυραννοΰσι τά τέκνα των) όφεί- 
λουσι νά είσπνέωσι βραδέως τόν αέρα διά ^ιέσου τών ημίκλειστων χειλέων, 
ώσανεί ήσδάνοντο δριμύτατον ψΰχος, καί επειτα νά ΙξοιΒώσιν αυτόν εκ- 
πέμποντες συγχρόνως βραχύν τινα, ξηρόν καί βηχοειδή φδόγγον. Ή  άσκη- 
σις αδτη παρέχει κατ’ άρχάς είς τό παιδίον μεγάλας δυσχερείας, άφ’ ου

όμως κατορδώσει νά εκτελή αυτήν άπταίστως καί ελευδερως, εινε πλέον 
κάτοχος δ ι’ όλον τοο τόν μέλλοντα βίον ενός τύπου εύγενοΰς συμπεριφοράς, 
όστις πάσας σχεδόν τάς συνηδεις φιλοφρονητικάς εκφράσεις εις πασαν^πε- 
ρίστασιν είτε ολως διόλου άντικα'ο-ιστα είτε καί ενισχύει. Ό  τύπος ουτος 
χρησιμεύει ώς εισαγωγή εις πασαν συνδιάλεξιν (ώς π  γ. εις τήν περί τοΰ 

καιρόν συνδιάλεξιν, ήτις καί εν Ιαπω νία  δέν εινε όλιγωτερον έν χρήσει ή 
παρ’ ήμϊν), χρησιμεύει ωσαύτως ώς άκροτελεύτιον ευχαριστηρίου λόγου, ώς 
προοίμιον μιάς δικαιολογήσεως, ώς αναπληρωματικόν μέσον μ ι ϊς  καδυστε- 
ρούσης ίδέας, καί ιδία ώς χαιρετισμός. ’Οταν δυο γνωστοί συναντηδωσι 
καδ’ οδόν, οίασδήποτε τάξεως ή ηλικίας καί αν ήναι, σταματώσι κατ’ 
άρχάς μέ τονς πόδας μικρόν τ ι άπ! άλλήλων διεστηκότας, κάμπτουσι τά 
γόνατα, υποκλίνουσι βαδέως τό άνω ήμ>συ τοΰ σώματος, τρίβουσι τά γό
νατα διά τών χειρών καί Ιπιναλαμβάνουσι πολλάκις τάς υποκλίσεις, ειτα 
δέ ήρεμα άνορδούμενοι εισπνέουσι βραδέως τόν αέρα μέ ημίκλειστα χείλη 
καί εξωδοΰσιν αυτόν άκολούδως μέ ισχυρόν στεναγμόν, όμοιοι μέ φωνη- 
εσσας πλαγγόνας, τών όποιων εχει ήδη χαλαρωδη ϋ τήν φωνήν παράγων 
καί τάς κινήσεις μηχανισμός.

Τήν συνδιάλεξιν άρχίζουσι πάλιν μέ στεναγμούς καί βηχα: ,,σχιμπα- 
ρακου ο με νι κακαριμάζεν“ τοΰτ’ εστι μεδερριηνευόμενον: από πολλοΰ ήδη 
χρόνου δέν έμεινα εξηρτημένος Ικ  τών όμματων σας (δηλαδή: εινε πολύς 
καιρός όπου δέν σάς ειδα). Ή  άπάντησις εις τοΰτο εΤνε βαδύς στεναγ
μός άκολουδούμενος ύπό ξηροΰ βηχός· τοΰδ’ όπερ δηλοΤ: Ναι δυστυχώς, 
δυστυχώς επί μακρόν ̂ χρόνον Ιστερήδην ττν εύχαρίστησιν νά άναβλεψω 
πρός υμάς. — ,,ΙΙώς εχει δ χ ύ ρ ιο ς  σύζυγός σας καί ό Χ 'ψ ιος  υιός σας;“ 
'  Η  άπόκρισις εΤναι πάλιν στεναγμός καί βήξ, οΐτινες ίσοδυναμοδσι μέ τό 
„Ευχαριστώ δερμώς διά τήν Ιρώτησιν, καλώς.“ — „Άφ’ δτου τΰ τελευ- 
ταΤον έσχον τήν εύχαρίστησιν νά εξαρτηδώ Ικ  τών ¿ιαμάτων σας, εγίνετε 
πρεσβύτερος καί παχύτερος.“ Ή  άπάντησις καί παλιν στεναγμός μετά 
βηχός. δηλαδή „Ευχαριστώ δερμώς διά τήν φιλοφρόνησιν, ήτις δριως φο
βούμαι μήπως εΤνε αγαν κολακευτική“, καί ούτω καδ’ εξής μεχρις ου 
μετά πολλούς στεναγμούς καί υποκλίσεις άποχωρισδώσιν α ϊ ί ι ς  βήχοντες,

Έ ν  τη οικία ενεκα της καδαριότητος τών ψιάδων οί χαιρετισμοί γί
νονται τελειότεροι ή  εν τή άκαδαρσία τών όδών. Έ ν  τή οικία γονυπε- 
τοΰσιν Ιπ ί τοΰ πατώματος, τοποδετουσι τούς πήχεις καδ όλην των τήν 
εκτασιν μέχρι τών άκρων δακτύλων επί τής ψιάδου, καί κλίνουσιν επ’ 
αυτής τήν κεφαλήν ή τουλάχιστον τό άνω μέρος τοΰ μετώπου. Έ ν  τή 
δέσει ταύτη διαμένο^σιν άναστενάζοντες καί βήχοντες καί ψιδυρίξοντες, 
εως ότου ¿ναβή τό αίμα εις τήν κεφαλήν τοΰ ετέρου, όστις τότε εγείρει 
μετά προσοχής καί περισκέψεως τό μέτωπον επί τοσοΰτον μόνον, οσον 
άρκεΤ νά ίδη  άν ν άντικρυνός του άπηύδησεν· άν τοΰτο συνέβη, εγείρονται 
άμφότεροι βραδέως. "Αν όμως ό άλλος εύρίσκεται ακόμη εις τήν αυτήν 
δέσιν μέ το μέτωπον προσκεκολλημένον επί τοΰ εδάφους, τότε καί δ πρώ
τος πίπτει πρανής Ιπ ί τοΰ πατώματος, ΐνα μή ΰπερβλη&ή υπό τοΰ άντι- 
κρυνοΰ του κατά τήν ευγένειαν.

Έ κ  τ ή ς  β ρ α δ ε ία ς  κ α δ 'υ σ τε ρ ή υ ε ω ς  τ ο ύ  άριδ'ρ,ού τ ο ύ το υ , εσχορ.εν  τ ή ν  ευ κ α ιρ ία ν  ν α  δημ ο σ ιεύσ ω μ ,εν  τ ά  χ ε ρ ι  τ ο ύ  θ α 
ν ά τ ο υ  Φ ρ ε ιδ ερ ίκ ο υ  Γ '. ,  σ υ μ β ά ν τ ο ς  δ ύ ο  η μ έ ρ α ς  μ ε τ ά  τ ή ν  έν τ ω  π α ρ ό ν τ ι  φ υ λ λ α δ ίω  η μ ε ρ ο μ η ν ία ν .

κ. Ν. X. εις Θεσσαλονίκην. Τ ά  τεύχη άπε- 
στάλησαν, άναμένομεν δέ άπάντησίν Σας. — κ. Π. 
Λ. είς Άνάπαν. Συνεμορφώδημεν καί απεστάλη. 
— κ. Μ. Μ. είς Μελιτόπολιν. Καί τά τελευταία 
ελήφδησαν. — κ I, Κ. Τ ζ . εις Εαβάλλαν, Τήν 
άπόδειξιν τοΰ νεοΰ συνδρομητοΰ Σας Βά ευρητε 
Ιν  τω δέμαη. — κ. 1J, Σ. είς 'Αλεξάνδρειαν. 
Ελήφδησαν καί άνυπομόνως άναμένομεν ειδήσεις 

Σας. — κ. Γ . Κ. είς ’Οδησσόν. Θ’ άποσταλή, — 
κ. Γ. Δ. 1. είς Μαγορέλλον. Έλάβδμεν υπό οη- 
μείωσιν καί Σας εύχαριστοΰμεν. — κ. Σ. Δ. είς 
Κάϊρον. Τ ά  τεύχη 9 καί 10 Ιστάλησαν είς Μι·’

nia καί φροντίσατε τήν παραλαβήν των, |ν  Ιναν- 
τία όμως περιπτώσει γράψατε μας όπως άποστα- 
λώσιν ύμϊν άλλα. — κ. Α. Μ είς Άγχίαλον. Σάς 
εγράψαμεν, — κκ. Μ. Λ. είς ’Αλεξάνδρειαν, Π. Κ.. 
καί Συντρ. είς Σμύρνην, S . 11. είς ΙΙότι. Έ λή- 
φδησαν καί Σας εύχαριστοΰμεν. — κ. Α. Κ. εις 
Ιεροσόλυμα. Άναμένομεν άπάντησίν — κ. X. X. 
είς Μανσούραν. Έστάλησαν. — κ. Άδ. Σ. είς 
Ίσμάϊλιον. Σδς Ιγράψαμεν καί άναμένομεν. — 
κ. 1;·Ν. Σ. είς Φιλιππούπολιν. Ή  αποστολή τών 
περικαλυμμάτων άνεβλήδη παρά τήν δέλησίν μας 
Ιπ ί τινας ημέρας, καί ζητονμεν συγγνώμην. — κ.

Γ . Κ. είς Σωζόπολιν. Τ ά  νπό Κ αύτόδι εν τώ 
3 τής Κλειοΰς μας άρι'Ομω γραφένεα Ινδιαφέ- 
ρουσιν άλλον. — κ. Κ. Ζί εις Άδριανούπολιν. 
Τήν τελευταίαν Σας Ιλάβομεν καί Σδς εύχαρι- 
στοΰμεν; προςεχώς δε δά Σάς γράψωμεν καί περί 
τής γνωστής Σδς ύποδεσεως. — κ. Γ. Κ. είς Τρα- 
πεζοΰντα. Κατ’ Ιπιδυμίαν Σας δ’ αύξηδή ό προς 
ύμας άριδμός τών τευχών διό καί Σας εΰχαρι- 
στοΰμεν. — κ. Φ. Ζ . είς Σιάτισταν. Μή παραγγεί- 
λητε άφοΰ ή τιμή είναι τόσον υπερβολική. — κ. Ν. 
Α. Μ. είς Βιτωλια. Θά φροντίσωμεν. — κ. Β. Μ. 
είς Κάϊρον. Θά κάμωμεν τάς δεούσας παραστάσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φρειδερίκος Γ '.  Αύτοκράτωρ τής Γερμανίάς .(μετά είκόνος). —  Λόγος τοΰ ΙΙάπα  'Ρώ μης Λέοντος ΙΓ '. πρός τούς 
Ούγγρους προςκυνητάς ύπό Γρηγορίου Ι ’ώγου, Αρχιμανδρίτου. — Σαπφική ώδή είς τήν πεντεκονταετηρίδα τοΰ Πάπα Λέοντος ΙΓ '. ύπό τοΰ καδηγ. 
Oust. Grim . — Ανέκδοτον ποίημα υπό Γεωργίου Ιίαράσχου. — Νεκρική ώόή είς Φρειδερίκον Γ '.  ύπύ Γεωργίου Δροσίνη. — N acLruf ins G rab an  
F ried rich  III. Deutsoh von Aug. Boltz. — Ιδιότροποι καί τρελλοί. — Φρά Διάβολος (διήγημα ιστορικόν — συνέχεια!. — Πτνακοδηκη, ήτοι ερμη
νεία των εικόνων. — Ποικίλα. (Τό πανεπιστήμιων τής Βονωνίας. — Σπατάλη εργατικών δι^νάμεων, — Ή  μακροτάτη διαμονή υπό τό 5οωρ. — Σι
δηρά πλοία καί χυξίς. — .‘Ο ζωγράφος V ern it καί ή δούκισσα Λ. ~  Μονομαχία δύο δυσειδών η’δοποιών. — ’Επιστήμη καί Καλλιτεχνία. (Τό πρά
σινον χρώμα τής δαλάσσης. — Τεχνητοί όδόντες Ιν χρήσει καί παρά τοΤς άρχαίοις. — Ή  ηλικία τών άστέρων. — Πειράματα περί τής λεπτότητος 
τής γεύσεως.) — Τρόποι συμπεριφοράς τών ’Ιαπώνων. — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ.^ Κλημεντίνη. ϋριγκίπησσα τοΰ Κοβούργου (εν σελ. 167). — Γ0  ’Αρχιμήδης. Είκών υπό Gust. C ourtois (Ιν σελ. 171). 
— Φρειδερίκος Γ '.  Αύτοκρα'τωρ τής Γερμανίας (Ιν σελ. 175). — Φρειδριχςκρον τό παρά τή Ποτσδάμτι άνάκτορον (εν σελ. 177).
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