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Τή 25; τον παρόντος μηνός (ν.) μεγαλοπρεπώς θέλει έορ- 
τασθη tv Ιίαρισίοις ή ογδοηκοστή τρίτη έπετειος τής γεν- 
νήσεως τον ΒίχΤωρος Ούγχώ Siot συμποσίου, οΰτινος θέ- 
λουσι μετάσχει οί διαχρινόμενοι έν τοΓς γράμμασι, τή καλ
λιτεχνία, χαί τή δημοσιογραφία Τό διακριτικόν γνώριμα 
τής έν λόγω εορτής άπό των εορτών των παρελθόντων ετών 
επί τή αυτή ευκαιρία εΤνε ότι έκαστος των συνδαιτυμόνων 
θέλει εύρει Οπό τό χειρόμαωορον αύτού τό πρώτον τεύχος 
τής Οπό J.einunnyer χαί Bicbard έθνιχής εχδόσεως τών 
έργων τον μεγάλου ποιητού. Τό πρώτον τούτο τεύχος, όπερ 
θέλει κυκλοφορήσει την αυτήν ημέραν, θέλει περιλαμβάνει 
τάς Udet el Bailada μετά προσωπογραφίας, παριστω- 
σης τον Ούγχώ εικοσαετή, σπανίου δργου τον Dam man, 
τεσσάρων μεγάλων συνθέσεων, χαι 85 μιχροτέρων ζωγρα- 
φημάτων, όφειλομένων εις τούς διασημοτέρους Γάλλους χαλ- 
λιτέχνας, οιτινες, ό εις μετα τόν άλλον, πάντες θέλονσι προσε- 
νέγχει τόν φόρον τής τέχνης των πρός ευόδωσιν τής απαρά
μιλλου έχδόσεως, εν 7) τό μέγεθος τής δαπάνης, ή τυπογρα- 
φιχή πολυτέλεια, τό χάλλος τών χαρακτήρων χαι του χάρ
του, ή άξια τών είχόνων χαϊ ή εντέλεια τών χαλχογραφιών 
θέλουσι συνενωθή πρός μόρφωσιν του μεγαλοπρεπεστάτου 
μνημείου, οΰτινος ετυχέ ποτε συγγραφεύς άπό τής νπάρξεως 
τής τυπογραφίας. _ - _

Έκαστον τεύχος εις 4 » θα έχδίδεται χατα δεχαπενθη- 
μερίαν πέντε τεύχη άπαρτίζουσιν ένα τόμον εις διάστημα 
οχτώ έτών θέλει συντελεσθή ή εχίοσις, τής όποιας τα δύο 
τρίτ» περίπου θέλουσιν είναι έτοιμα διά τήν παγκόσμιον έχ- 
Οεσιν τού 1889, ώς ύπόδειγμα τυπογραφιχοΰ αριστουργήμα
τος τού Ιθ ’ αϊώνος. "Εχαστος τόμος θά περιέχν; πέντε μεγάλας 
ύδρογραφίας χαι τόσας μιχροτέρας εικόνας, όσα κεφάλαια 
ή ποιήματα περιέχω ό τόμος. Ούδείς ξένος καλλιτέχνης θά 
μετάσχη τού έργου, όπως έχτ) τούτο άποχλειστιχώς εθνικόν 
χαρακτήρα.

Ή  όλη δαπάνη τής έκδόσεως ύπελογίσβη εις δύο χαι 
ήμισυ έκατομμυρια δραχμών.

Μεγάλη άιτίθχσις ύφίσταται μεταξύ τού παρόντος χαι 
τού παρελθόντος έχ τή εκτιμήσει τής μεγαλοφυία;. Τούτο 
πρό πάντων καταφαίνεται έν τή συγκρίσει τού ύπερτίμαυ 
γήρατος τού Ούγχώ πρός τόν βίον έτέρων μεγάλων άνδρών̂  
πρός τήν λήθην χαί τάς στενοχώριας τού Κορνηλίου, τού 
άγαμον Κορνηλίου, ώς τόν άπεχάλουν περιφρονητιχώς, τήν 
περί τόν Μολιέρον αδιαφορίαν, ύπέρ ου, μετά ένός αϊώνος 
πάροδον, δεν εΐχεν έτι χατορθωθή νά συναχθή τό άναγχαιούν 
άργύριον πρός άνέγερσιν άνδριάντος, πρός τό σκότος, εν ω 
ήφανίσθη ό Σαίξπηρ, χαταλείπων άνέχδοτα είκοσι χαί £ν 
δράματα, μεταξύ τών όποιων ό MáxCfd, ό ’Offe-Moc, καί ή 
Τρ ικυμ ία . Μόλις μετά έπτά έτη έξεδόθησαν, τώ J623, εις 
έχδοσιν άμορφον, με άσυναφή σελιδοποίησιν, πλήρες παρα
λείψεων καί σφαλμάτων κείμενον, χαί πρόλογον τών εκδο
τών, εν τώ όποίω επιεικώς έτιτλοφόρουν «παίγνια· τα αθκ- 
νατα αριστουργήματα τού Σαίξπηρ I

— Ύπό τήν προεόρτιαν τού Λεσσεψ ετελέσθη έν Γαλλία 
ή δεύτερα ετήσια γενική συνέλευσις τού · Γαλλικού Συν
δέσμου ·,  όστις (δξυβείς κατά Δεκέμβριον τού 1883, σκοπόν 
έχει τήν ώς οΐον ευρυτάτην άνάπτυξιν τής γαλλικής γλώσσης 
καί διάδοσιν αυτής έν ταΓς άποιχίαις χαί τώ έζωτεριχώ. 
Τ »  πατριωτικόν τούτο σωματεΓον άριθμεΓ πλεΐστους οπαδούς* 
16-αύτού τμήματα λειτουργοΰσιν εν Γαλλία, 3 εν ’Αγγλία, 
χαί έτερα έν τή βόρεια Αφρική χαί τή ’ Ανατολή.

—- Μέχρι τούδε δύο ίθηκκν τήν ύποψηφιότητά των πρός 
πλήρωσιν τών έν τή γαλλική ’Ακαδημία χηρευουσών ιδρών 
ό l.éon Say, πρώην πρόεδρος τής Γερουσίας καί μέλος τής 
’ Ακαδημίας τών ηθικών χαί πολιτιχών επιστημών, χαί ό 
χαρίεις συγγραφεύς Ι'ουστάβο; Δρόζ.

— Ό  Dr. P e i r i p  επιχειρών τελευταίου άνασχαφάς έν 
Αίγύπτω χάριν τού άπό ’Αλεξάνδρειά? εις Ιίάΐρον σιδηρο
δρόμου, επτά μίλια μακράν τού Γέ-χέλ-Βκρώδ, ανεκάλυψεν 
εκτεταμένα ερείπια πόλεως, άτινα νομίζει τής Ναυχράτεως, 
πόλεω; άναφερομένης ύπό τού ’Ηροδότου. Κατά τήν γνώμην 
του βέ ή πόλις αϋτη δεν έχειτο παρά τόν Νείλον, όπως ανα
φέρει ό ιστορικός.

— Έν Ρωσσία πρόκειται νά γείνν, μεταρρύθμισις σπου
δαία τής γυμνασιακής παιδεύσεως. Παρετηρήθη τουτέστιν 
ότι δ αριθμός τών χαλουμένων κλασικών γυμνασίων εϊνε 
σχετιχώς μέγας, χαί ότι υπέρμετρος εινε ό αριθμός τών νέων 
όσοι παρασκευάζονται δι1 αύτών άποχλειστιχώς διά τήν 
πανεπιστημιακήν παίδευσιν. Ένεκα τούτου γίνεται σχέψις 
όπως χαταργηθώσι πολλά τών γυμνασίων τούτων χαί άντι- 
κατασταθώσι υπό πολυτεχνικών καί βιομηχανικών σχολείων, 
ώς πρωτότυπα δε τών σχολείων τούτων τό ύπουργεΓον τής 
παιδείας τής Ρωσσίας έλαβε τα βιομηχανικά σχολεΓα τής 
Σουηδίας, έστάλη δϊ αΰεόθι καί ικανός αριθμός εύφυών νέων 
πρός έχπαίδευσιν, οίτινες θέλουσι χρησιμεύσει επιστρέφον- 
τες ώς διδάσκαλοι.

— Έν Βαρκελώνη παρασκευάζεται νά τελεσθή μεγαλο- 
πρεπεστάτη φωνητική μουσική συμφωνία, ή; θά συμμετά- 
σχωσιν ΰπερ τους 50 μουσικούς συλλόγους καί πλεϊονες τών
5,000 άοιβών. Επειδή δ! έν τή πόλει δεν ύπάρχει ικανός 
χώρος νά περιλάβη τούς άοιδους καί άκροατάς αυτών, ή 
συμφωνία θέλει τελεσθή εις τό ίπποδρόμιον, εν φ έγίνοντο μέ
χρι τούδε αί ταυρομαχίαι.

< ’ II  γ ιΛοσοφ ία  rov KnioH  ιταρά Π Λ ω τίτΐύ .ι Τοιού- 
τον φέρει τίτλον ή έπι ΰρηγεσία διατριβή, ήν επ’ εσχάτων 
έξέδωκεν ό κ. Γ. Μ. Βιζυηνός, καθηγητής τής φιλοσοφίας 
παρά τοΓς ενταύθα γυμνασίοις, καί γνωστός τώ παρ’ ήμΓν 
κόσμω τών γραμμάτων. Ή  μελέτη αύτη, χατέχουσα 125 
σελίδας* σύγκειται, έκτός τού προλόγου, έν ω ό συγγραφεύς 
όμιλεΓ περί τής καθ’ όλου φιλοσοφικής μεθόδου τών νεοπλα
τωνικών και τού έπισημοτάτου αύτών Πλωτίνου, τού ποιή- 
σαντος τά βιβλία τών Έννεάδων, καί αναλύει συντόμως τά 
έργα τών συγγραψάνιωκ περί τή ς-  καλολογίας αυτού Γερμα
νών καί Γάλλων σοφών, άτινα τώ έχρησίμευσαν ώς πηγαί, 
— εξ έπτά κεφαλαίων, έν οίς μέτά την κατά τό πνεύμα τής 
νέας έπιστήμης διαέρεσιν τής καλολογίας τού Πλωτίνου, άπο- 
τυποΓ χαί διευκρινίζει τά τού καλολογικού αυτού συστήμα
τος, όπερ ύφ’ άπάντων τών περί αυτού πραγματευθέντων 
θεωρείται ώς μεσάζον μεταξύ τής παλαιας χαί τής νέας τού 
καλού επιστήμης* διότι όπως ή φιλοσοφία έν γένει, ούτως 
ή καλολογία τών νεωτέρων έθνών άρχεται άφ’ ου σημείου 
χαταλείπει αυτήν ό ΠλωτΓνος. Τά χεφάλχια ταύτα πραγ
ματεύονται περί τού αντιληπτικού τού χαλού οργάνου, περί 
τής συμβολικής σημασίας τού καλού, περί τής οντολογίας, 
τής μεταφυσικής τού χαλού, τής κριτικής τού χαλού δυνα- 
μιως, χαί τού τεχνητού καλού, κατά τάς δόξας τού Πλωτίνου.

Έν τή πραγματεία τκύτη, μετά έπιστημον.κής ευσυνειδη
σίας έπεξειργαομένη, καταφαίνεται τού κ. Βιζυηνού ή πρό- 
θεσις νά μή έτταντλάβη ό,τι οί άλλοι ειπον περί τής καλο
λογίας τού Πλωτίνου, άλλά σαφώς καί εύλήπτως να ιχθέση 
τι αύιός εύρεν έν αύτή είρημένον καί πώς τό έννόησεν. Έν 
δε τών μάλλον έπαινετέων έν τή διατριβή ναύτη προσόντων
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δυναται να θεωρηθή ή επίτηδες ϊτρός οριστικήν διευχρίνισιν 
των μέχρι τούδε χαχώς ή ασαφώς, χατά τόν χ. Βιζυηνόν, 
έρμηνί^ββνεων εν τΫ) χαλ'Λογία των νεοπλατωνικών περισύ- 
ναξ;ς χαί σημείωσις απάντων σχεδόν των σχετικών πρ;ς 
αυτήν χωρίων έχ τών 'Κννεάδων τού Πλωτίνοψ* οΟτω απλο
ποιείται χαι διευκολύνεται τό ϊργον των μετ’ αυτόν επί τοϋ 
αυτου θέματος έργασθησομένων.

— 'Γπό του χ. Δημητρίαυ Κόχχου αγγέλλειαι ή προσε
χής ίχδοσιτ των δυο αύτοϋ ποιημάτων ·  Κατακλυσμός . καί 
• Δευτέρα^ Παρουσία », των πρό τίνος άναγνωσδέντων έν τώ 
φιλολογιχφ Συλλόγιρ ΓΙαρνασσφ.

Δί περι ιού Φροβελιανοϋ παιδαγωγικού συστήματος όμι- 
λίαι της Κυρίας Αικατερίνης Λχσχαρίδον αί γενόμεναι έν 
τ“  Φ^αλογιχώ Συλλόγω ΙΙαρνασσώ έληξαν τόν παρελθόντα 
μηνα. 'Λ?' ου έπανειλημμένως και μετά πολλής σαφήνειας 
λογου χαι χαριτος_ ανέπτυξαν ή έλλογιμωτάτη διευθύντρια 
χαι χατεδειξε τας αρετάς τοϋ λογιχωτάτου τούτου παιδαγω
γικού συστήματος, χαί τάς έχ τής εφαρμογής αυτού προσδο- 
χωμενας̂  ωρελείας,  ̂ ηΟελησεν ώς κατακλείδα των ομιλιών 
αυτής να δείξη μέρ_η τινά τής Φροβίλιακής γυμναστικής 
ιοιω; ως οε.γμα του τρόπου τή; εφαρμογής τοϋ συστήμα
τος.  ̂Και δη το παρελθόν Σάδδατον έν τή αιθούση τού ύπ’ 
αυτής αξίως βιευθυνομένου Παρθεναγωγείου, έν όμηγύρει 
φ.λομουσων κυριών καί λογιών άνδρών, έξετέλεσαν πρώτον 
μέν τα νήπια άπλούστερά τινα καί σύμφωνα πρός την μι- 
χραν αυτών ηλικίαν γυμνάσια μετά άκριδείας καί παρρησίας 
ηνδυσχόλως θά εζήτει τις παρ' αυτών, ϊπειτα δε μαθήτριαι 
των ανωτέρων τάξεων, εν χορώ άδουσαι καί έρρύθμως κινού
μενα., εξειελεσαν μετ’ άπαραμίλλου δεξιότητας και εΰστρο- 
φιας τριάκοντα εννε* βλα σχήματ3. συνιστάμενα ελιγμών 
πολυπλόκων σχοπιμώτατα συνηρμολογημένων, τής διευθυν- 
τρίας_ευγενώς επεξηγούσης και έρμηνευούσης τά έκτελούμενα. 
ι οιαυτα δε σχήματα δύνανται αί μαθήτριαι νά σχηματίζωσι 
και μοναι των κατ’ ιδίαν επίνοιαν. Τό εύφρόσύνον τούτο 
θέαμα ακουσίως πως άνεκάλει «ίς τή. φαντασίαν τού θεατού 
τους παιδικούς λεγομένους χορούς, τούς γινομένους τάς ήμέ- 
ρας ακριβώς εκείνα;, οΓτινις άντιπαραβαλλόμενοι πρός τού; 
Φροβελιακους χορούς, ώς χάλλιστα δυνάμεθα νά όνομάσωμεν 
την φροβελιαχήν γυμναστικήν, είνε ο τι ή νύξ πρός τήν ήμε
ρον, προωρως παρεχτρέποντες χαι δηλητηρ,άζοντες τάς τά
σεις του παιδιού, αναγχαζομένου παρά τήν ηλικίαν αύτοΰ 
να μιμητά. αδεξίως και νά πιβηχίζη άνευ της ελάχιστης 
καν ωρελείας. Έν ω τουναντίον οι Φροβελιακοί χοροί, απόρ
ροια σοφής καί μελετημένης άρχής, ϊχουβ. πάντα τά καλά 
τα παρα του είδους τουτου τών άσκήσεων προσδοχώμενα, 
συνηθιζοντες τον χαίδ, δ,* Τοϋ συνοδεύοντος αύτούς άσμα- 
,01 'r ' τ4 '* ,6λ*,\ ’ !“ν οΰτοϋ ϊργον μετ’  ακρίβειας χάΐ εύ- 
•ρυθμίας. ΙΙαν,ός επαίνου ε.’νε άξια ή Κυρία Λασχαρίδου 
πάση δυνάμει απο πεντα_ετίας_ ευδοκίμως άγων,ζομένη πρός 
εισαγωγήν και παρ’ ήμΓν τού μόνου παιδαγωγικού συστή
ματος, β. ου συμφωνως πρός τήν φύσιν τοϋ παιδός επιτυγ
χάνεται ό σκοπος της αγωγής αυτού, τουτέστιν ή βαθμιαία, 
σκόπιμος και_οσον ϊνεστ.ν άρμονικωτάτη τιλειοποίησις όλων 
των σωματικών και πνευματικών καί ήθ,χών δυνάμεων τού 
παιδός.

Π. ι. φ .

Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ
8 *ttfnofln, ΠπρβΤϊΐνζ.

Τό μέγα γεγονός τής ίδδομάδος είνε ή έν τή Βουλή ήτ
τα του υπουργείου Τρικούπη, καί συνεπώς ή άάό τής 'έξ0υ- 
σίας_απ,χωρησις αυτου μετά τριετή περίπου διαμονήν έ, 
αυτν·,. Ιο γεγονος, επελθον μάλιστα εν στιγμή »,9* ήν ου
δόλως προσεδοκατο, συνεκλόν,σεν ι’σ-,υρώ; τήν πρωτεύουσαν 
καί οπού της έλληνιχης γής μετήνεγκεν αύτό ό τηλέγραφος, 
o i Ô T j  πρωτην  ̂φοράν από τής μεταπολιτεύσιως κυδέρνησις 
κατωρθωσε να παραμείντ, τοσοϋτον καιρόν έν τοΓς πράγμασι 
καί δια Χεχηρυγμένης πολιτικής ,ά ίλπύση ε,’ς έχυτήν χε- 
χηρυγμίνας συμπάθειας άντιπαθεί,^. Ή  συγκίνη,ι;
μετεδοθη από του βουλ.υτηρίου, άφ’ ής στιγμής διεσπάρη 
απο <η*μ«Τθς ,.ς στόμα μεταφερομέ.η ή μ,γ-.χή γίξις 
¿zreaer, oí οέ φίλοι της αντιπολ τευσεως διεκήρυξαν ταύτκν 
δια ζητωκραυγών καί παντοειδών εκφραστικών διαχύσεων 
και περιφωτον χ,ί πολυχρ,τον β,ά βεγγαλικών πυρσών πε-

ριήγαγον ταύτην μέχρι τής οικίας τού αρχηγού τής άντιπο- 
λιτευσεως εκείθεν δι' έλιγμών καί σταθμών μέχρι τών ά*α- 
χτόρων Άλλά μέχρι τής στιγμής καθ’ ή» γ'ράφομεν, τό 
μο,ον 3εδαιον ει.ε οτι ή νίκη ,ής άντιπολ.τεύσεως είνε 
αοεδαί_α_ίτι ενεκα τής δ.’  ελάχιστου αριθμού ψήφων ύπερο- 
χης αυτής *ατ_α την αξ-ομνημόνευτον συνεδρίασιν τής πέμ- 
πτη; Φεβρουάριου, καί ταότης κατ’ έπιφάνειαν, άφοΰ ύπε- 
λογίσθη απων εκ τής συνεδριάσεως άξιοσέδαστος άρ.θμός 
κυβερνητικών βουλευτών. 01 μή εύαρεστούμενοι έκ τής 
νέας τροπής τών πραγμάτων κατέφευγον οϊ πλείστοι ει’ς τήν 
παλαιαν ημων πρόληψιν περί -τή; ήμέρ,ς Τρι·.η:ι χ, 9. ίν 
το_υπουργε<°ν ηττηθη, ώς αποφράδος καί άπεπειρώντο παρά 
τοις αλλο.ς να χαρ,κτηρ'όωσιν ώς δυσόίω.ον τήν νίκην διά 
την αντιπολίτευσιν. ·. / .■ ,

Χαραχτηριστιχώτατχι ησαν αί «πί τής: οδού ίϊτβδίου 
φωταψιαι ένός φαρμακείου, ένός οινοπωλείου, καί ένέςι κα
πνοπωλείου. Τά τρία έν. τώ βίω ήμων στοιχεία, ό κακ,ό<, ό 
οίνος και ή κ,νίνη, δτινα ούσιωδέστερον ήσθάνθησαν τό βά
ρος των οικονομικών μέτρων τήί κυβερ.ή'σεως, οίονεί καθή- 
χον αυτών έκριναν νά ρήξωσι φώς -  παρ’ ίλίγόν έγράφομεν
κραυγήν—αγαλλιασεως. Καί συγχρόνως νά ύπενθυμίσωσιν
εις την μελλουσαν ̂ κυβέρνη,,ν 5τ. καθήκον- έχει καί αύτη 
εις ανταπόδοσιν να επαναφίρή τβ πρώην καθεστώς. Πρωτο- 
τυποτατη ητο κφ: λίαν φαίδρα αισθήματα προύκάλει ή ύπό 
τα ανάκτορα δί’ έπτανησίακής παπτά^άο έν επικάίρως 
αυτοσχεδιασθέντι ασματι έμετρος. ούτως ει'πεΓν, διαδήλω- 
σις· αλλ αφ έτέρου αμετρον θλΓψιν προύκάλει ή θέα τής 
ταλαίπωρου ελληνικής σημαίας, ένθουσιωδώς ύψουμένη; καί 
κυματιζουσης υπέρ τάς χεφαλάς τών διαδηλωτών- μετεμορ- 
φω_θη. ε,ς _χομματάρχην έκόν ίκον ,ό σεπτόν σύμβολον 
του εθνικού ήμών βίου τό ϋπεράνω πόση; κοινοβουλευτικής 
πλειονοτητος και πολιτικής διαπάλης.

—Λ
Ά λλ · ϊχι μόνον_αί πολιτικαί άπόκρεω, άλλά καί ή τε

λευταία Κυριακή των θρησκευτικών άπόκρεων, καί ιδίοκ ό 
επίλογος τούτων, ή καθαρά Δευτέρα, έωρτάσθησαν μετ’ έξό- 
χου ζωηρότητας και υπό λαμπρόν ήλιον. ’Αλλά τό κυρίως
αξιον σημε,ωσεως  ̂ε.νε ότι έπϊ τή εύκαιρία τή; έφετινής έορ- 
της των «ον .Ιονμ ω γ  ένεκαινίσθη ή νέα σιδηροδρομική 
γραμμή απ _ Αθηνών μέχρι Λαυρείου, μετάγουσα τούς φι- 
λεορτους εις ™ευαερα χωρία τού ’ Αμαρουσίου καί τής 
Κηφισσιας. Προ>τη αυτη ήμέρα αθηναϊκής πανηγύρεως, 
καβ ην εις την διάθεσιν τών κατοίκων τής πρωτευαύσης 
ετίθεντο τέσσαρα ολα σιδηροδρομικά κέντρα, σημειοϋσα 
αξιομνημόνευτο·, σταθμόν έν τή προόβω τής σ-υγκο.νωνίας
π> «  V - ΐΑ’ '”  ϊ τ ι  Χ“ λ=εί·«·. ύλλά καί τόσον όσημέ-
ρα »  ρ ε Α τ ι ο ν τ α : .

’ Εκτός τής συγκοινωνίας, προόδου πάντοτε δεΓγμα ε’ νε 
και τό υπό τινος_εφημερίδας άναγγελβϊν νέ,ν μηχάνηαα πρός 
παραγωγήν που ελαίου, δπερ έφεϋρεν 6 έν Ιίε.ρα,εΓ μηχαν,- 
κο; χ. Β. Βασ,λειάοης· τούτο μετά τών δύο έτέρων μηνα- 
νων προς αποξηρανσ.ν τής σταφίδος, περί ώ, πρό τίνος και
ρού εγένετο λογος εν τώ τύπω άποτελοϋσιν αξίαν σ,μειώ-
σεως βιομηχανικήν εργασίαν παρ’ ήμΓν, 5ν καί τών τοιών 
ή επιτυχία δεν εξηκριβώθη ϊτι. Ή  !ν λόγω-έφημερίς άρ,θμεΓ 
πλειστα οσα προσόντα τής έφευρέσεως τού κ. Βασιλε-.άδου, 
εξ ων διακρίνομεν, ως συγκεφαλα.οϋντα τά λοιπά 5τι τό 
εςαχθησόμενον ϊλ.αιον έσται άρίστη; ποιότητος, γευστικώ- 
τατον καί διαυγέστατον, καί προσέτι εύαπόκτητον καθ’ ί  
ευωνον. Κίνε αναντίρρητος ή εύιργεσία, ήν βύναται νά πα- 
ρασχτ,^το,ουτον ,«φυέ; μηχάνημα ει; τούς έλα.οκτήμονας, 
χαι μαλιστα εν ταΓς επαρχίαις, έ.θα λειτουργοϋσιν έτι τά 
προπατορικά καί τερατώδη έλαιοτριβεΓα. Μόνον τό «,λυ- 
σύλλαβον κ,ί δυσπραφερτον χ,ί δυσμνημόνευτον καί άχ άλ
λες ονομα _ δ.’ ου εβαπτίσθη βέ, είνε ίδιότης συνηγορούσα 
υπερ αντου.

Κατά τήν έοοτήν τών τριών Ιεραρχών τό γυμνάσιον Σύ
ρου έωρτασεν επιστ,μω; τήν πεντηκονταετηρίβα άπό τής συ- 
στάσεως αυτου. Τό γυμνάσιου Σύρου είνε ίν τών πρώτων 
συσταθέντων εν Έλλάδι γυμνασίων μετά τών τού Ναυπλίου 
XXI της Λιγίνης.^ήτ,ς έν τή εποχή τού άειμνήστου Κυβερ- 
νητου διετέλει ουσα η μητρόπολις τής έχπαιδεύσεως. Τό 
νεωτατον τών γυμνασίων εινε, 3ν βέν άπατώμεθα, τό τής 
Αμφισσης. Τοιαυται πανηγύρε,ς, έ, άνασχοπεΓται άπό
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επισήμου σταθμού τό μαχρόν παρελθόν διανοητικής εργα
σίας, καί αναπτύσσεται ψυχαγωγικόν τι θέμα εϊς_τους α- 
κροωμένους, έντυπούνται έπ’ άγαθώ εις τό πνεύμα τής σπου- 
δαζούσης νεολαίας, καί δυνάμεθα νά παρομο^άσωμεν αυτας 
πρό; τάς έχάστοτι εσπερίδας τών πλουσίων, ίν αίς οϊ οΐχοδε- 
σπόται λαμβάνουσ-.ν αφορμήν νά έπιβληθώσιν εις τό πνεύμα 
τών προσκεκλημένων διά τοϋ πλούτου χαί τοϋ κόσμου των 
αιθουσών των.

Ούδεις άγνοεΓ ότι τό έχατομμύριον τοϋ Βαλλιάνου, μεγα
λοπρεπής δωρεά φιλογενοϋς τέκνου, τή» όποιαν μετ’ ευγνω
μοσύνης άπεδέχθη ή πατρίς, διετέθη ύπέρ οικοδομής κτιρίου 
έθνικής βιβλιοθήκης, διότι απρόσφορος _ κα’̂  στενόχωρο; εινε 
ή νΰν πρό; τούτο χρησιμεϋουσα πτέρυξ έν τώ Πανεπιστημίω.
Ό  έν Βιέννη κλεινός άρχιτέκτων Χάνσεν, εις βν οφείλεται 
καί ή ήμετέρα περικαλλής Ακαδημία, παρεχληθη να χα- 
ράξή τό σχέδιον τοϋ ά.εγερθησομένου οικοδομήματος' ό 
καλλιτέχνη; εΰγενώς έξετέλεσε τήν παράκλησιν- ή έ̂χνη 
έν τώ δημιουργικώ αύτής πλούτω υπερβαίνει  ̂ πάσαν μεγα
λοδωρίαν έν τή πραγματικότητι* καί διά τό σχέδιον του 
Χάνσεν δέν άρκεΓ τό έχατομμύριον τού Βαλλιανου.

Οΐ διαγωνισμοί δέν εΐνέ τι ασυνήθες παρ’ ήμύν αλλά περι 
καθαρώς μουσικού διαγωνίσματος, 3ν μη τό πρώτον ήθη 
άλλά σπανίως έγένετο φρονείς παρ’ ήμΓν. Δια τούτο εγχβρ- 
δίως χαιρετίζομεν τό έν Κέρκυρα, τή κατ’ εξοχήν πόλει του 
μουσικού αίαθήματος, τελεσθέν τήν 27ί · π. μ. διαγώνισμα, 
τό ύπό τή; αύτόθι Φιλαρμονικής ’ Εταιρίας ίδρυθεν.  ̂I (ι 
μουσικά: συνθέσεις άπεστάλησαν έκ διαφόρων μερών, ετυ- 
χε δέ τού βραβείου ό .Χαιρετισμός εις τήν πατρίδα., τετρα
φωνία τού γνωστού έν Κέρκυρα μουσικοδιδάσκαλου κ. Δ. 
Ροδοθεάτου. Έπηνέθησα» δέ τρεΓς έττραι συνθέσεις, αί των 
κκ. Καρρέρ, Λαβοάγια, καί Γρεχ.

Μικρού δεΓν νά λησμονήσω τήν άνάφλεξιν τού πυριτιδοποι
είου τού παρά τά ΈλαιοτριβεΓα, ήτις έπήλθεν ώς επίλογος της 
έτέρας άναφλέξεως έν τώ πυριτιδοποιεία, τφ παρα τφ Λυκα_- 
βηττώ, καί ώς άπάντησις εις τά άρθρα τών^εφημερ.δων και 
τού; φόβους τών πολλών περί τού έπαπειλοϋντος την_ πολι» 
κινδύνου. Έπέπρωτο έχ τοΰ άτυχήματος τούτου νά οποθά- 
νωσι πτωχοί εργάται οίκογενειαρχαι. Του λόγου «  οντος 
περί τών επιδημικών αύτών άναφλέξεως. δεν πρεπει να σ,ω- 
πήσωμεν τήν έπίσημον πρός τό ύπουργεΓον αιτησ,ν του Διευ-
θυντοϋ τής ’Αστυνομίας περί άμο-.βή; πρός τούς γενναίους 
εκείνους, οΐτινες έν τή ,πρώτοι άνηρλέςςι έκινδύχευσαν υπερ 
τής σωτηρίας τής πόλε,ος. Ά ν  τό πράγμα εγίνετρ εν Γαλλία, 
δέν θά έλησμόκβυ. αύτους οΐ διαθέται τοϋ βραβετου Μοντυων.

. *' >*f
Ό  έκτακτο; πολιτικός οργασμός, όστις και' αύτάς επι- 

κρατεΓ έν τή πρωτευούση ενεκα τής κυβερνητικής κρισειο; 
μα; δικαιολογεΓ άπό πολιτικών άρξαμένους και εις πολίτικα 
τελευτώντας. Χθες αί Άθήναι παρίστων πρωτοφανές θέαμα 
διαδηλώσεων, συνωθισμοϋ χιλιάδων πολιτών, υπαιθρίων 
αγορεύσεων, έκτακτων στρατιωτικών μέτρων, συναθροίσεων, 
συζητήσεων, υπολογισμών, αγανακτήσεων, καί ενθουσιασμών. 
Τήν χβές τετάρτην δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι πράγματι έορ- 
ταζον α! Άθήναι. Διότι μόνη ή πολιτική παρέχει βςς τον 
έλληνικόν λαόν καί τήν σοβαρωτάτην ϊνασχολησιν και την 
καλλίστην ψυχαγωγίαν. ^ Λ ' Τ' /  '

 Τό παρελθοΰσο Δευτ’ρα άπεβίωοεν^ό ’ A . l e f i o c  íla J ·
.1:je, έκ τών άρχαιοτάτων καθηγητών τού έψ,ικοΰ Πανεπι- 
στημί-.υ. Γεννηθείς έν Ίωαννίνο,ς τώ 1809,1 έσποίδασ^τήν 
ιατρικήν έν Πίση, εΓτ» δ’ έν Φλωρεντία. Κατελθών **ς ’ Ελ
λάδα τψ 1832, διωρίσθη νομοϊατρό; Εύδο ας. μετά -υο οε 
ετη. ουσταθέντος τού Όθωνείου Πανεπιστημίου, ήλθίν εις 
’Αθήνας διορισθεί; έν αύτφ καθηγητής τής ιατροδικαστική , 
καί διδάξα; έπί 4-i συνεχή έτη. Ό  μακαρίτης Πάλλης υ
πήρξε καί συγγραφεός. Αί σπουδαιότεραι τών πραγματειών 
του οσα; συνέγ-.αύεν άπό του 1838 μέχρι του 188ο είνε : 
Περί διαλειπόντων έν Έ-.λάδι πυρετών. Περί του Χώματος 
τών ’ Αθηνών. It.pl τϊ.ς έν Έλλάδι χολέρας κατά τό 1.8θ4. 
Περί τού νευρικού συστήματος καί τών ένεργειων αυτου. 
Πεοί τού άρμόζοντος ήμΓν χολ,τεύματος. Ιίερί κάλλους. 
Περί χωρογραφίας τής Ή π ε ί ρ ι υ .  χαί » U « t;v ά γαλλιστί έν 
τψ γνωστφ περιοβικφ Le Spectateur d* Orient, ουτινος έ- 
γίνετο εΤς τών συντακτών.

— Πέντχ μόνον χιλιόμετρα ά-πομ«νουσνν όπως συμπλη-
ρωθή τό άπό Μιγάρ-ν εις Κόρινθον τμήμα τοϋ Σιδηροδρό
μου Πειραιώς Πελοποννήσευ. Έλπίζεται ότι εντός μηνίς 
θά τελειώθή , άν ό καιρός τό έπιτρέψη, ή έκ 59 μέτρων 
παρά τήν Κακήν Σκάλαν γέφυρα, οΰτω δέ περί τά τέλη 
τού μηνός Μαρτίου θά παραδοΐ'ή εις τήν χρήαιν τοϋ κοινού 
τό πρώτον μέγα τμήμα τού Σιδηροδρόμου άπό Πειραιώς 
μέχρι ΚορίνθοΟ.

— ”Ενεχα της χοταργήσεως το3 ε*σβγωγιχοΰ δασμού 
τής σταφίόος έν Ρωσόφ α! τιμαί αύτής ηύςήθησαν έν ΙΙά- 
τραις. Καθ’ όλα δέ τά φαινόμενα αί τιμαί αύται διατηρη- 
θήσονται, διότι καί έ; Ευρώπης ύπάρχ.ει ζήτησίς τις.

—Ή  πρός άποξτ,ρανσιν τής Κωπαίδος έταιρία πρώτη ήρξα- 
το έφαρμόζουσα τό τηλέφωνον εις μακράς αποστάσεις. Ή  
έταιρία αΰτη συνέδεσε τά εν Θήβαις γραφεΓα αυτής.μετα 
τών έν Καρδίτσή τής Κωπαίδος. Καίτοι η αποστασις εινε 
32 χιλιομέτρων,‘τό τηλέρωνο' λειτουργεΓ καλώς.

ΑΛΛΗ ΛΟ ΓΡΑΦ ΙΑ  ΤΗΣ ΒΕΤΙΑΣ

κ. I. Ν. Α. Ναύπλιον. Ένεγράψαμεν άμφοτέρους· το αντί- 
τιμον έλήφθη παρά τοΰ κ. Μ. Β-, εις 8ν παρεδοθησαν α! 
οΐκεΓαι αποδείξεις ώ; χαί τό ζητηθέν βιβλιον —χ. Φ- Μ. 11. 
ΛονδΓνον. Τά βιβλία χαί επιστολήν μας λαμβάνετε ταχυδρο- 
μιχώς.-κ. λ  Ν. Λ. Ί ’ποθέτομεν ότι σημαίνουσι : Επαρ
χιακόν ΕίρηνοδικεΓον κτλ.—κ. Θ. Δ. Σμύρνην. Εληφθη το 
άντίτιμον καί τών 3, α! δ’  αποδείξεις παριδόθησαν εις τον 
πληρώσαντα.—κ. Έλ. Ν. Πειραιά, ίίαί τό ήμέτερον συνταγ- 
μα, καθώς καί τά τών άλλων Κρατών, κηρυττουσι τόν βα
σιλέα άνεύθυνον έν γένει καί άπαραδίαστον, οί δε ποινικοί 
νόμοι, οίτινες προνορΰσι περί ϊδιαζούσης δικαιοδοσ.ας άλλων 
άνωτέρων τοϋ Κράτους λειτουργών, ουδαμώς μνημονευουσι 
τού βασιλέως. Οί ήγεμονόπα.δες όμως_ου μονον ευθυ,ονπα, 
δικαστικώς διά τάς παρανόμους̂  αυτών πράξεις, αλλα και 
υπάγονται εις τήν κοινήν ποινικήν δικαιοδοσίαν.—κ Κ. /. 
Ίσμαήλιον. Ένεγράφησαν πάντες χαί ή αποβολή.
Έγχαίρως δ* άπηντήσσμεν εις τας έπιστολας σας— *· Κ· »-· 
Μοϋγλα. Βιβλία όποΓα σημειόνετε δέν ύπάρχουσιν εις την 
έλληνικήν, καθ’ 8σον γνωρίζομεν. — τ ') ’ Η επιγραφή του 
ονόματος τής έφημερίδος άρκεϊ μόνον.—’ Βπ-ιπουρει<|>. Δι- 
καέως. νομίζομεν. . Εις καλός μάγειρος, ίλεγιν 6 Kaspail, 
άξίζει όσον δέκα ιατροί' είνε ό ’Ασκληπιός της πειφεω;. 
νάμανθάνωμεν δέ εις τάς θυγατέρας, καί τας_γυναίκας μας, 
ελεγεν άλλος, τή» τέχνην τοϋ μαγειρείου, είν_ε ως να βιδα- 
σκωμεν αύτάς κάτι καλλίτερον τής τέχνης του Οεραπευειν . 
τήν τέχνην τής ύγιεινής. -  κ. Ε. Ν. Α. Κέρκυρα». Η απο- 
στολή έξακολουθεΓ τακτικώς.- B ip tlx i. ■ Περι 
άδελφότητος Έλληνίδων διακον.σσών . (Έν τομω θ', αριβ.
212.).—Κυρίαν Α. Σ. Μυτιλήνην καί κ. κ. Κ. Π. Κέρκυραν, 
E. Τ. Σμύρνην, I. Φ. Κυπαρισσίαν, Α.,Τ. Φ. ' ,®ν*
0. Β. Φιλ.ππούπολιν. Α. Π. Μ. Παξους, A. N. I.
Μ. Σ. καί Β. II. X. Λάρ.σσαν, 1. Κ. Δ. Σύρον κ., Α. θ. 
Κέρκυραν. Έλήφθησαν.-χ. Κ. Ν. Δ. Λογαριασμός έπ.δεχο- 
μενο; πολλήν έλάττωσιν.— 'E riia tpepoperi) Σνγδ_ρο,ιη~ 
το ία . Τήν κρίσιν ευρίσκετε έν ταΓς Έντυπωσεσ. του σημε
ρινού Δελτίου.—ικ. Σ. Ν. Τσορλοϋν. ΉμεΓς ουδέποτε ηκου- 
σαμεν άποδιδομένην τοιαύτην σημασίαν εις το_ονομα Μιχά- 
λης.-Φ/.Γο. ΛΓ. Βεβαίως θά ήτο ζημία' αλλ όμως ο κόσμος 
οέν-θά μεταδάνλχτα έκ τούτου. ·Ειμαι πεπεισμένος, ελεγεν 
ό μέγας ΦρείδερΓκος, ότι πρό τής γεννήσει»; μου τα εν τω 
κόσαΓΓδαι.ον κάλλ.στα, καί ότι όμοίως θα βαίνωσιν όταν 
έπανέλθω ε.’ς τά έξ ών συνετέθην. Τί σημαίνει εις άνθρωπος, 
ϊν άτομον, παραδαλλόμενον πρός τα πολλά οντα τα ο.κουντα
τήν γήν ; — κ. X. Δ. ΙΙορτ-Σαίτ. Άπηντησαμεν ταχυδρο-
μ.κώς.-χ. Κ. Ν. Τρίκκαλα. Εγκαίρως εληφθη- K>“ 6,‘=“ · 
τ έρως σάς έγράψαμεν. -  χ. Δ. Π. Φιλ.ππούπολιν Η επ.- 
στολή σας έλήφθη. Ήδη αναμενομεν. -  χ. Τ. E. Ν. Μήπως 
διά τούτο ήλλαξε τό πράγμα ; Μονον οί Αγγλο. 
τε τήν ιδιοτροπίαν νά χαταλείπωσ. την Νίκαιαν (i-W , 
προσάρτησ,ν αύτής εις τήν Γαλλίαν, λέγοντες ότι .«λ.χόν 
κΤούχί γαλλικόν άέρα δ.ετάχθησαν ν’ αναπνέωσ.ν υπο του 
ιατρού των.



4 Δ Β Λ Τ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Ε Σ Τ ΙΑ Σ

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  Κ Α Ι Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ

Ζώα πεινίντα θεωρώ «μηρέ; μου.
"Αν γιί'ν,ς δήμιός μου, τί σΐ ωφελεΓ; 
Άχέφαλον, εγώ θά γείνω κεφαλή 
'Ενός αρχαίου χα! μεγάλου χόβμου.

2
Χωρίς μητέρα δεν θά μ’ άπαντήσης 
Ποτέ άλλ’  αν μέ άποκεφαλίσης,
Οΰχί, δεν αποθνήσκω- τουναντίον 
Τού; άλλους αποστέλλω εις μνημεΓον.

3
Ειν’ απευκταίος ηάντα, φριχτός ό ερχομός μου. 
Τον τράχηλόν μου μόνον μικρόν αν παραλλάξης, 

θά Γδη;—μή τρομάξεις—
ΠοΓον συχνό τό τέλος τή; «ηιοχέψεώς μου.

Κ·

Λ Υ Σ Ε ΙΣ

Νάξος—ναός 
2

Καρδία—Ιναρία

Α 0 Η Ν Α Ι Σ
ΗΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ  

Μ ΙΑ Σ  Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Η Σ  Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ε ΙΡ Α
Δ ιήγημ α  Ισ το ρ ιχ ο τ  ΦτpdtrárJov ΓρηγοροΒίον, 

μεταφρασθέν ϋηό ΣΠΤΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΤ.

Τό ίργον τοΰτο είνε έχ των χαλλίστων τοϋ διασήμου Γερ
μανού ιστοριογράφου Φερδινάνδου Γρηγοροβίου,δστις εν αϋτψ 
βΓ ΰφους άνβηροϋ χαι επαγωγού ιστορεί τόν πλήρη περιπε
τειών βίον της περιώνυμου Ευδοκίας, ήτις άπό ταπεινής χόρης 
Άβηναίου φιλοσόφου άνήλθί διά τής εϋνοΐας τής Τύχης εις 
τόν αυτοχρατοριχόν θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως, παρέχει 
δ’ άμα πιστήν και ώραίαν εΐχόνκ τής εν τή εποχή εκείνη 
χαταστάσεως τών ΆΟηνμν χαΐ άλλων τής ’Ανατολής πόλεων.

Αντίτυπα εϋρίσχονται εν τώ γραφείω τής · ’Εστίας· χα’ι 
πωλοΰνται αντι φράγκων 2 έκαστον. — Ταχυδρομιχώς άπο- 
στελλόμενα αντι φ. 2.20.

Πλήρης σειρά τοϋ * Αιώνος ·  τή; Γ' περιόδου ( άπό 
1 ’Ιουλίου 1880—30 ’ Ιουνίου 1884 ) καλώς δεδεμένη εις 
4 τόμους πωλείται εν τώ γραφείω τή; ·Έστίας· άντί 
δραχμών 160.

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
8 Φεβρουάριου 1885

Δάνιεα τής Κυζερνήσειυς Τ ρτχονσα  Τιμή. 
τών 120,000.000 τών 5 ·/. Φρ. χρ· 319 «Λ. 

00,000,000 τών 0 . . . 420. -
26.000.000 τών 6 . . . 400.—
25.000.000 τών 9 . . . 203.—
25.000.000 τών 8 . . . 260.—
10.000.000 Τών 6 . .  . 199.-
4.000.000 ,ών 8 . . . 251 .-
6.000.000 τών 6 · Δρ. παλ. 91.—

Κτηματικά! Όμολ. Έθν. Τραπέζης
τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ.

Πεστωτιχα Καταστήματα
ΕΤΑ1ΡΙΑΙ 

’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 
Τράπεζα Βιομηχανιχής Πίστεως · 
Άσφαλ. Εταιρία · Αρχάγγελος· » 
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ■ 
Σιδηρόδρ. ’ Αθηνών χαι Πειραιώς.. ·
Εταιρία Φωταερίου...................Δρ.
Έλλην. Πυριτιδοποιεΐον...........  Φρ.
’ Εταιρία Δημοσίων "Εργων...........■
Πανελλ. Άτμοπλ. Εταιρίας..........

Σ οταΧΛάγματα

ΛΟΝΔΙΝΟΥ—Τραπεζικόν 3μην.........
• 'Οψεως.. . .  

ΓΑΛΛΙΑΣ — ’Εθνικής Τραπέζης 3ήμ.
• Τραπεζικόν 3μην.

Ν ομίσματα

Είκοσάφραγχον. 
Λίρα στερλίνα . 
Λίρα οθωμανική

354.—

4950.— 
173—  
99.—

63 %. 
404.—

25.30
25.60

101«/*-
101.

20.8

22.97

Ι ΙΑ Ν Α Γ ΙΩ  ΓΟ Υ  I. Φ Ε Ρ Μ Π Ο Υ

Μ  Τ  β  O  I
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1884.

ΕΚΑΟΠΕ ΕΚΛΕΚΤΗ  — Τ ΙΜ Α Τ Α Ι Φ Ρ. 3 
ΕΚΔΟΣΙΣ Κ Ο ΙΝ Η ................................  1,50

Εϋρίσχονται ίν τοΓς βιβλιοπωλείοις Άνδρέου Κορόμηλα, 
Άνέστη Κωνσταντινίδου, Κ. Μπέχ, Βίλμπεργ, Ν. Β. Νάχη 
χαι εν τώ γραφείω τής Έ σ τ ία ί .

Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η Σ Α Ν  Α Ρ Τ Ι

Δ Η Μ  Η Τ Ρ Ι Ο  Υ  Β Ι Κ Ε Λ Α

Σ Τ Ι Χ Ο Ι
Ε Κ Δ Ο Σ ΙΣ  Ν Ε Α

Τ ό ιιο ς  καλλιτεχνικός έκ τώ ν  Κ α τα ο τη μ ά τω ν  Ά ν δ ρ έ ο υ  Κ ορόμ η λά  έκ οελ. ι ^ο.

ΊΓ ε ΐι. ί .“ Χ ΐ <>ρ»σιχμ.<δν ‘ ί . —  Π ω λείτα ι έν τοϊς βιβλιοπωλείοις Ά νδ ρ . Κ οροαηλΐ, Κ .  Βίλμ,-εργ, 
Κ .  Μ κ ίέ ,  Ά ν έσ τη  Κωνσταντινίδου, Γ .  Ά ντω νιάδου , Ν  Νάκν) καί έν τ ω  γραφείω τής « Ε σ τ ί α ς  λ . 

Εις τούς έν τα ΐ ;  έπαρχίαις καί τώ  έςωτερικώ συνδρομ.·ητ&; τ ή ;  « Ε σ τ ί α ς » ,  τού; άποστελλοντας τό  
τί|ΑΊ)μ.% δ·.α γραμματοσήμου, -έμ,ττεται τό  ¡¿ιολίον ελεύθερον ταχυδρ. τελών.

Έν Άληναι; IX τού τυπογραφιίου Άνδρέου Ινορομηλί 1881 — Β’, 991.


