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Το νέον μυθιστόρημα, ·  Ό  μαρχήσιος Βιλλζμέρ », ούτι- 
νος μετάφρασιν άρχόμεθα σήμερον δημοσιεύοντες έν τή 
« 'Εστία », θεωρείται ώς ?ν τών ώραιοτέρων έργων τής Γεωρ
γίας Σάνδ, τών άνηχόντων είς τήν τελευταίχν περίοδον τής 
φιλολογικής αυτής παραγωγής· έξεδόθη δε κατά τό 1864. 
Ή  πλοκή αύτού είνε απλή, τηρούσα ομως άδιάπτωτον έως 
τέλους τό δραματικόν ενδιαφέρον, ή δέ έξεικόνισις τών χαρα
κτήρων καϊ αί λεπτά! τών αισθημάτων καί παθών αναλύ
σεις αναπτύσσονται μετά τής άπαραμίλλου εκείνης τέχνης 
και «λειότητος, ητις χαρακτήριζε·, τά πλεΓστα τών έργων τής 
περιώνυμου συγγραφέως. 'Εκ τού έν λόγω μυθιστορήματος 
ή Σάνδ έξήγαγεν ομώνυμον δράμα, δπβρ κατά τό αύτό έτος 
διδαχθέν από τής σκηνής τού 'Ω δτίον  ηξιώθη μείζονος Ετι 
επιτυχίας.

— Μετά πολλής έπισημότητος έτελέσθη ή εναρκτήριος τε
λετή τής παγκοσμίου έκθέσεως τής Άμβέρση; επί παρουσία 
τού βασιλέως και τής βασιλίσσης τών Βέλγων. Έν τή με
γάλη αιθούση τών έορτών τής έκθέσεως, ένθα ώδηγήθη έν 
πρώτοις ό βασιλεύς, ήκροάσθη τόν λόγον τού κ. l.JTIcn, 
προέδρου τής έπί τή; έκθέσεως έχτελεστικής επιτροπής, μεθ" 
δ έξετελέσθη μελωδία, έργον Φλαμανδού συνθέτου, ύπό 1400 
άοιδών καί μουσικών μετά μεγάλης επιτυχίας. Κατόπιν ύπό 
τους ήχους τών κανονιών, και τών μουσικών οργάνων ό βα
σιλεύς ίπεσκέφθη τήν έκθεσιν, καί έπισήμως έκήρυξε τήν 
έναρξιν αύτής. Τήν έσπέραν έν μέσω γενικής φωταψίας τής 
Άμβέρσης μέγα συμπόσιον 800 συνδαιτυμόνων έδόθη πρός 
τιμήν τής βασιλικής οικογένειας, παραστάσης έν αύτώ. Τό 
Βέλγιον αντιπροσωπεύεται έν τή εκθέσει ύπό 3,000 εκθε
τών, μετ' αύτό δέ ή Γαλλία κατέχει πλειότερον χώρον, άντι- 
προσωπευομένη ύπό 2,000 εκθετών.

—· Κατά τό τελεσθέν έτήσιον συμπόσιον τής εν Παρισίοις 
Ε τα ιρ ίας τ ΰ>ν λογιώ ν, έπί παρουσία τού υπουργού τής 
δημοσίας έκπαιοευσεως καί τού Λεσσέψ, ώμίλησεν ό νέος 
πρόεδρος τής έταιρίας ’ Ιούλιος Κλαρετή, προπιών έντέλει 
ύπέρ τού Βίκτορος Ούγγώ, τού Λεσσέψ, τού PnslClir, χα: 
τού υπουργού τής παιδείας. Κατόπιν ό υπουργός προέπιεν 
ύπέρ τού Ούγγώ, «τού μεγάλου διδασκάλου τής φιλολογίας·, 
είπε τινά ό Λεσσέψ, ό 'Αρσένιος Ούσσαί απήγγειλε σοννέ- 
τον πρός τιμήν τού Ούγγώ, Λεσσέψ, καί Pasteur, έν τέλει 
δ’ άνεγνώσθη καί έπιστολή τού έξοχου φυσιολόγου πρός τόν 
πρόεδρον τής έταιρίας.

— Διά τήν θερινήν έξαμηνίαν τού παρόντος έτους ενεγρά- 
φησαν είς τό Πανεπιατήμιον τής Βιέννης εν μέν τή Νομική 
Σχολή σπουδασταί 1,975, έν δέ τή ’ Ιατρική 2,169, έν τή 
θεολογική 221, και έν τή Φιλοσοφική 738. Κατά τό χειμε
ρινόν έξάμηνον ό αριθμός τών σπουδαστών άνήρχετο είς 5,721.

— Ό  πρίγγηψ τής Ούαλλίας, ώ; πρόεδρος τή; διεθνούς 
Έκθέσεως τών εφευρέσεων, παρέστη έν Λονδίνω κατά τήν 
έναρξιν ταύτης, μετά πολλών συμπαρισταμένων.

— Οι διευθυνται τών παρισινών εφημερίδων, συνελθόντες 
υπό τήν προεδρείαν τού κ. Ph. Jourde, προέδρου τού συνδι

κάτου τού τύπου, άπεφάσισα« όπως, καθ’ S καί τό παρελθόν 
έτος, καταρτίσωσιν αυθις έορτάσιμον έκθεσιν άνθέων πρός 
όφελος τού ταμείου τών θυμάτων τού καθήκοντος. Ή  έορτή 
θέλει τελεσθή είς τό δάσος τής Βουλόνης κατά τήν 6ην καί 
7ην 'Ιουνίου, διαιρούμενη εις ήμερινήν καί νυκτερινήν. 
Επιτροπή πρός τούτο συνέστη.

— Συγχρόνως τή Ιίαρισινή, ήνοίχθη καί έν Λον
δίνω ή έτησία καλλιτεχνική έκθεσις, ητις έφέτο; κατέχει 
πρός ταίς παλαιαΓς τρεΓς νέας αι'θούσας τής βασιλικής Άκα- 
δημίας, ένεκα τής πληθύος τών έκτιθεμένων έργων, ατινα 
όμως χρίνονται πτωχά κατά τό ποιόν. Ώς πάντοτε, τό 
κλειστόν μέρος τής έκθέσεως άποτελούσιν αί προσωπογραφία!' 
αί ύδατογραφίαι διακρίνονται διά τήν μετριότητα αυτών, καί 
τα έργα τής γλυπτικής διά τήν πτωχείαν τοιν. Κατ’ άρχαΓον 
βρετανικόν έθιμον, αϋτοί οί άγγλοι καλλιτέχναι, άποστέλ- 
λοντες τά έργα των εις τήν έκθεσιν, όρίζουσι τήν τιμήν 
αυτών, εγγράφοντες ίδιοχείρως ταύτην έπί τών καταλόγων.

— ’ Δπέθανεν έν Παρισίοις ό Régnier, εις τών αρχαιό
τερων καί διαπρεπεστέρων ηθοποιών τής Γαλλικής Κωμω
δίας. Κατά βητήν τού άποθανόντος εντολήν, δέν άπηγγέλθη- 
σαν λόγοι έπί τού τάφου του, ουδέ στρατιωτικοί τιμαί τω 
άπεδόθησαν, 5ν καί έφερε τό παράσημον τής Λεγεώνος τής 
τιμής. Ό  Régnier περέστη τό πρώτον είς τό κοινόν, Γν’ 
άπαγγείλη έμμετρον ευχήν έπί τή γεννήσει τού βασιλέως  
τής 'Ρ ύ μ η ς , τού υιού τού Μεγάλου Ναπολέοντος, υπήρξε 
δέ γνωστός διά τήν λατρείαν του πρός τόν Μολιέρον, ώς καί 
ό μαθητής αυτού Coquelin, όστις έν τώ ,Χρότω τών Παρι- 
σίων απηυθυνε θερμόν αποχαιρετισμόν πρός τόν αποθανόντα 
διδάσκαλον.

— Ό  ’Ιταλός Salvatore Sacerdote έϊημοσίευσεν έν Βο- 
λωνία βιβλίον περί τού μεγάλου τής 'Ιταλίας πατριώτου 
Μαντσίνη, θεωρούμενου ώς καλλιτέχνου καί λογίου,

— Έξεδόθη άρτι έν Γερμανία είς τρίτην έπιδιωρθωμένην 
καί έπηυξημένην έκδοσιν ύπό τού Ίωάννου Scherr, καθη- 
γητού τού πολυτεχνείου, ή «Παγκόσμιος ανθολογία·, περιέ- 
χουσα τά ποιητικά αριστουργήματα «άσης εποχής καί παν
τός έθνους, μεταφρασμένα είς γερμανικούς στίχους ύπό τών 
δοκιμωτερων ποιητών.

— Οί Γερμανό: συνέστησαν Εταιρίαν πρός άνοιχοδόμη- 
σιν τού πύργου τής Άϊδε/βεργης, του επιφανούς μνημείου 
τής έποχής τής ’Αναγεννήσεως, όπερ έν έτει 1689 κατηδα- 
φίσθη έν μέρει ύπό τών στρατιωτών τού Λουδοβίκου ΙΔ'. 
Μέχρι; ου συλλέξη τό άναγκαιούν πρός άνοιχοδόμησιν ποσόν 
ή ίταιρία καταγίνεται εις δημοσιεύσεις ίστορικων ερευνών 
περί τού πύργου χμί τής κατασκευή; αυτού.

— Έν τώ φρενοκομείο: τού Cliarcnlon έτελεύτησεν ό 
’Δνδρέας Ζίλλ, καλλιτέχνης, οΰτινος αί γελοιογραφία!, αρι
στουργήματα πρωτοτύπου σατυρικής ευφυΐας, είχον καταστή
σει τό όνομά του δημοτικώτατον. Κατά τό 1880 προσβληθείς 
ύπό παραφροσύνης, μετηνέχθη είς τό φρενοκομεΐον, όθεν μετά 
τινα καιρόν έξήλθε θεραπευθείς. Κατά τό 1882 άπέστειλεν 
είς τήν έκθεσιν εικόνα, παριστώσαν i r a  τρ ε λ λ ο ν  αλλ' έ
νεκα τή; λύπης τήν όποιαν ήσθάνθη ιδων τό έργον του κα
κώς καταταχθέν ύπό τών κριτών, έπαθε πάλιν ύπό τής 
νόσου, μέχρις ου εύρε τόν θάνατον εσχάτως έν τώ φρενο
κομεία).

— Δέκα καί πέντε νέοι Τούρκοι, έκ Σμύρνης καί Μικρός 
’Ασίας κυρίως, μετέβησαν είς Βερολΐνον πρός σπουδήν δια
φόρων επιστημών.

— Έν τή νήσω ’Ιάβα έγένετο έκρηξις τού ηφαιστείου 
Σμέροε, προξενήσαοα μεγάλας χαταστροφάς είς τάς έκε~ 
φυτείας τού καφέ. Καί πλήθος δέ ανθρώπων κατεστράφη ε* 
τής έκρήξεως.

— Έν έτει 1886 γενήσεται μεγάλη εθνική καλλιτεχνική 
έκθεσις έν Μονάχω έπί τή έκατονταετηρίδι τού βασιλέως 
Λουδοβίκου τού Α’.

— Ώ ς γνωστόν, πρό πολλού είχον γείνει δοκιμαί έν ’Ολ
λανδία πρός αλλαγήν τού συνήθους μέλανος χρώματος, τών 
τυπογραφικών στοιχείων κα: τού χάρτου τών τυπουμένων βι-
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βλίων. Ώ ς χρώματα δε κατάλληλα έξελέχθησαν τό βαθύ 
κυανουν των γραμμάτων Επί ανοιχτού πρασίνου χάρτου, οϊ 
λόγο·, δε της έχλογής των χρωμάτων τούτων Εβασίζοντο έπ'ι 
τής υγιεινής του οφθαλμού. ΤελευταΓον τυπογραφείόν τι εν 
Βερολίνο) εξέδοτο βιβλίον χατά τό υπόδειγμα των 'Ολλαν
δών .Φυσικήν 'Ιστορίαν τής Βερολινίδος·. Ό  νεωτερισμός 
ούιος τής τυπογραφικής λέγεται ότι θέλει διαδοβή ταχέως 
εν Γερμανία.

— Πολλοί Βραχμάνοι έκ τής Ιερας πόλεω; Βεναρές παρά 
τή Γάγγη και εξ άλλων γειτονικών πόλεων άπεφάσισαν νά 
περιηγηθώσι κοινή τήν Ευρώπην, όπως σπουδάσωσιν εγγύ
τερον -.ας διαφόρους αυτής θρησκείας, τά πανεπισιήμια καί 
ανώτερα αυτής ιδρύματα κα'ι γνωρίσωσι τούς σημαντιχωτέ- 
ρους αυτής σοφούς. Οί περισσότεροι τούτων γνωρίζουσιν ήδη 
τήν αγγλικήν γλώσσαν. Πρώτος δέ αυτών σταθμός βέλει εί
ναι ή Ιταλία.

Μετά τού σημερινού φύλλου τής .'Εστίας, προσρέρεται 
τοΓς συνδρομηταΓς αυτής εις χωριστόν φύλλον καί μουσικόν 
παράρτημα, περιλαμβάνον ώραίο.ν ασμάτιον τού κ. Λ. Βι- 
κέλα, μελοποιημένου ύπό διακεκριμένης Έλληνίδος κυρίας 
έν Λονδίνφ οιατριοουσης.

— Έξεδόβησαν έν Τεργέστη ύπό τήν επιγραφήν ΦιΛοΛο- 
γ ιχ α ΐ ' Γ.τοτυ.τώσε.η αί έν τή έπιφυλλίδι τής «Νέας Η 
μέρας. πέρυσι χαι _εφέτο; ν.αταχωρισθεΓσχι τρεις διατριβαί 
τού κ. Λ. Θερειανού, αΐτινες τοσαύτην ένεποίησαν αϊσβησιν 
εις τό δημόσιον. Ή  πρώτη τών διατριβών τούτων πραγμα
τεύεται τήν παράλληλον πολιτικήν καί φιλολογικήν τών Ελ
λήνων ¿νάπτυξιν ή δεύτερα τδν ελληνισμόν κατά λεκτικήν 
καί πραγματικήν έννοιαν- ή δέ τρίτη, τόν φιλολογικόν βίον 
τού μακαρίτου I. Ν. Οίκονομίοου. Τό βιβλ-.ον σύγκειται εκ 
σελίδων τετρακοσίων ώ; έ’γγιστα.

— Έςεδόβη' αρτι εις ίδιον τεύχος ή Κάμμα, τό νέον 
δραματικόν έργον τού κ. Λημητοίου Κορόμηλα, όπερ εδημο- 
σιεύβη καί έν τω περιοδικώ τού Παρνασσού. Τό δααμα 
τούτο δέν πλέκεται περί έλαφράν τινα ύπόβεσιν είλημμένην 
έκ τού παρόντος χαί χαβ' ημέραν βίου, ώς συνήθως τά προϊ
όντα τής γονίμου  ̂Μούση; τού κ. Κορόμηλα, καί οί ήρωες 
αυτού δέν όμιλοΰσι τήν άφρόντιστον γλώσσαν τής οικογέ
νειας, άλλ' ούοέ τήν συνήθη καθαρεύουσαν τών εφημερίδων 
χχί πλείστων λογιών. Ή  Κάμμα είνε τραγωδία, τής όποιας 
ή σκηνή ύπόκε-.-κι έν 'Αγκυρα τής Γαλατείας έν έτει 215 
π. X.. γεγραμμένκ, δέ εις άπταιστους καλλιτεχνικούς ιάμ
βους έν γλώσση αρχαιοπρεπεΓ, άλλ’ ύπέρ τό δέον άσμενι- 
ζδύση εις παράταξιν ωραίων ίσως, άλλ’ ασυνηθών λέξεων, 
ειλημμένων έκ τού άκενώτου θησαυρού τής αρχαίας, αΐτινες 
ήχούσι παραδόξω; εις τά ωτα· τά γλωσσήματα ταύτα, καθ’ 
ημάς, εν ω ύπό καλλιτεχνικήν Εποψιν άποτελούσιν ίσως τήν 
δύναμιν τών στίχων τού κ. Κορόμηλα, άφ’ έτέρου είνε ή 
αδυναμία των, δυνάμενα ν’ άφαιρέσωσι πολύ έκ τής άκόπου 
έντυπωσεως τού δράματος επί τών ψυχών τών άκροωμένων. 
Ή  ύπόθεσις ελήφθη έκ τών 'Ηθικών τού Πλουτάρχου. Τής 
Κάμμας ερασθεί- ό έχ τών τετραρχών τής Γαλατίας ισχυ
ρότατος Συνώριξ, άποκτείνει τόν συνάρχοντα καί σύζυγον 
αύιής Σινκτον, όπως απόκτηση ταύτην. Εκείνη δε άπο- 
κρούσασα _ έν_άρχή τόν φονέα, είτα μαλάσσεται καί προς- 
καλεΓ παρά τώ 3ωμώ τής Άρτέμιβος, τής όποιας ίτύγχανεν 
ιέρεια, όπως έπισήμως παράσχη αύτω τήν έαυτής συναίνε- 
σιν. ΈκεΓ δέ μεταοάντα τόν Συνώριγα δεξιούται φιλοφρό- 
νως, καί δίδει να πίη δηλητήριο·/ ύπό μορφήν μελικράτου 
παρεσκευασμένον έν φιάλν;, ούτινος τό ήμισυ εϊχεν έκπίει 
πρότερον, καί εκδικείται ουτω τόν φονέα τού συζύγου, ίλα- 
ρώς καταστρέφουσα τόν βίον καί αΰτη.

Έπι τής βάσεως ταυτης ανέπτυξε·/ 6 ποιητής τήν τραγω
δίαν του εις τρεις συντόμους άλλά συντόνους πράξεις, αΐ- 
τινες συγκινούσι τήν καρδίαν καί προδίδουσι την ευσυνεί
δητου μελέτην περί τά άναπαριστώμενα ήθη τών χρόνων Ε
κείνων, καί τήν ευστοχίαν τού γράψαντος περί τή·< αναγρα
φήν τών χαρακτήρων, εξ ων μετά τόν τής Κάμμας δραματι- 
κώτερος εφάνη ήμΓν ό τού πατρό; αυτής Λουερίου.

— Διατρίβει ενταύθα, άφιχόμενος έχ Βιέννης, ό διαπρεπής 
άρχιτέκτων κ. Χάνσεν, δ έκπονήσας τό σχέδιον διά τήν έκ 
τής δωρεάς τού κ. Βαλλιάνου άνεγερθησομένην βιβλιοθήκην. 
Τό οικοδόμημα εσχεδιάσθη κατά τόν ρυθμόν τής ’Ακαδημίας· 
σύγκειται δε ώς καί αΰτη έκ τριών μερών, τού κεντρικού 
οικοδομήματος καί δυο εκατέρωθεν πτερύγων συνδεομένων 
προ; αυτό δΓ υποστέγων στοών. Έν τώ κέντρα) τού κτιρίου

υπάρχει μεγάλη παραλληλόγραμμος αίθουσα, 26 μέτρων μή
κους και 15 πλάτους, ήτις θέλει χρησιμεύει ώς άναγνωστή- 
ριον. Τόν οροφον τής αιθούσης, φωτιζομένης άνωθεν δι* υά- 
λων εκ κρυστάλλου, ύποδαστάζουσιν είκοσι μαρμάρινοι κίο
νες ιωνικού ρυθμού, όχτω μεν Εκατέρωθεν τών μακροτέρων 
τού παραλληλογράμμου πλευρών, τέσσαρες δ' έκατέρωθεν τών 
βραχυτέρων. Εις τήν αίθουσαν ταύτην, ήτις θέλει χρησιμεύει 
καί εις τήν φύλαζιν τών πολυτιμότερων βιβλίων, φέρει ευρύς 
πρόδομος, αρχ.όμενος από εξωτερικής περίστυλου στοάς 
παρεμφερούς πρός τήν τής ’Ακαδημίας, τού; κίονας τής ό
ποιας επιστέφει αέτωμα έξ αναγλύφων. Αί εκατέρωθεν τού 
κεντρικού οικοδομήματος δύο αίθουσαί θέλουσιν άποτελέσει 
τήν κυρίως βιβλιοθήκην. ’Εκτός τών κυριωτέρων τούτων δια
μερισμάτων ύπάρχουσι καί αλλα χρήσιμα εις τά; λοιπάς τού 
ιδρύματος άνάγκας. Ή  διαθέσιμος έν τω κτιρίι») τής βιβλιο
θήκης ταυτης επιφάνεια πρός στήσιν βιβλιοθηκών είνε τοιαύ- 
τη, ώστε τά περιληφθησόμενα έν αύταΓς τεύχη δύνανται 
ν’ άνέλθωσιν εις 1,000,000. Α1 βιβλιοΟήχαι είνε σιδηραΓ, τό 
έδαφος δέ θέλει στρωθή διά μαρμάρου ή ψηφιδωτού. Πρός 
κατασκευήν του οικοδομήματος θέλει γεΐνει όσω τό δυνατόν 
όλιγωτέρα χρήσις ξυλείας, πρός αποτροπήν παντός έκ τού πυ- 
ρός κινδύνου. Κατά το σ/έδιον τούτο άνεγειρομένη ή βιβλιο
θήκη θά απαίτηση τήν δαπάνην 2,500,000, ώς γνωστόν δέ τδ 
ύπέρ αυτής διαθέσιμον ποσόν ανέρχεται μόλις εις 1,000,000. 
Ή  συμπλήοωσις άφϊεται συνεπώς εις τήν φιλογένειαν τών 
πλουσίων Ελλήνων ή τήν φιλομουσίαν τής χυβερνήσεω;.

—  Γενομένων τών αρχαιρεσιών τού συλλόγου Π αρτασ- 
σοί* διά τό έπιόν έ'τος. έξελέγησαν έπίτιμος μέν πρόεδρο; ό 
κ. Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ταχτικός ό κ. Τιμολέων 
Άργυρόπουλος. αντιπρόεδροι οί χχ. Άνδρέας Παππαδιαμαν- 
τόπουλος καί Τιμολέων Άμπελος, γενικός γραμματεύς ό κ. 
Μιχαήλ Π. Λάμπρος, ειδικός γραμματεύς ό κ. Γ. Χκλκιό- 
πουλος, ταμίας ό κ. Κωνστ. Κουτσαλέξης, διευθυντής τής βι
βλιοθήκης δ κ. Σταμάτιος Λ. Βάλβης καί έπιμΐλητής τού 
αναγνωστηρίου ό κ. Κωνστ. Παλαμας. "Εφορος δε τής Σχολής 
τών απόρων παίδων ό κ. Παν. I. Φέρμπος καί κοσμήτορες 
οί κκ. I. ’ Ανάργυρος, Κ. Μπαόίλης, I. Μίνδλερ, β. Μπαλτής, 
I’ . Λουρουτης καί Σπυρίδων Άντωνόπουλος.

Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ
Μαίου 3 , Παραβχι jîJ.

Ί Ι  πρωτομαγϊά έωρτάσθη καί Εφέτος μεθ' όλη; τΙ ς σ-.νή- 
0ου; ζωηεότητο;. Καί Εν μέν τή ρερωτευούση έτέλεσε τήν 
θριαμβευτικήν αυτή: πομπήν θορυβωδέστερον καί μαχρότε- 
ρον δ-.' άφθονου σπονδής οίνου καί ζύθου καί καταναλώσεως 
ευθυμίας καί ασμάτων χαί διασποράς άνθέων, πρό πάντων 
ρόδων καλλιφύλων καί ποικιλόχρων, ατινα φιλοστόργως έτή- 
ρουν καί ηϋξανον οί άθηναϊχο! κήποι διά νά τά χάσουν αίφ
νης εί; διάστημα μιας νυκτό; τού Μαίου. Εφέτος ό κύ
κλο; τής έο-τής ηύρύνθη. εκτός τών δ.αφόρων κέντρων άνά 
τούς αττικούς κήπους καί τά περίχωρα, περιλαμβάιων καί 
τά άπώτερα εκείνα μέρη. μέχρι τών όποιων άφικνείται τό 
εύεργετημα τού σιδηροδρόμου. Έν ταί; πλείαταις έπαρχίαις 
ή πρωτομαγίά έορτάζεται έκάστετι σεμνότερον οϋχί διά 
βακχικής παννυχίδος, άλλά δι' εωθινής Εκδρομής άνά τούς 
αγρού;, έξ ών συγκομίζονται ο! μέλλοντες μέχρι τού προσε■ 
χού; Μαίου νά κοσμώαι τούς Εςώστας ή τάς εξωθύρας των 
άπλοι χατά τό μάλλον ή ήττον έκ ταπεινών άγροτικώυ άν- 
ΘΕων καί χόρτων στέφανοι.

• ·
Ή Λ. Μ. 6 βασιλεύς προτέλαβεν ώς υποτρόφους Εκ τού 

Ιδ αιτερου αύτού ταμείου δύο ¿ρφανούς μαθητάς τής Στρα
τιωτικής Σχολής Εκ τών μικροτέρων τάξεων μέχρι; άποπε- 
ρατώσεως τών σπουδών των.

Έγκαθιδρύθη όριστικώ; 6 νέο; Διευθυντής τής 'Αστυ
νομία; κ. Κατσανδρής, δικηγόρος, πολλάκ-.ς Εκτεθείς ώς ύπο- 
ψηφιο; βουλευτής έν Άθήναις, καί τό πρώτον χχτέχων τήν 
σπουδαίαν ταύτην θέσ-.ν. ΊΙ Εκλογή ώ; Διευθυντοϋ, άτόμου 
πολιτευόμενου Ενταύθα από πολλοϋ, κατεχρίθη γ-νιχώς, Ε- 
κυρώθη δέ μετά μακράν καί μή-.ω σαφώς ήτιολογημένην 
προσδοκίαν.
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¡5£ νέοι κυβερνήτάι ήρξαντο Εργαζόμενοι Επί τών φορολο
γικών νόμων, τών όποιων Επηγγέλ βησαν ή τήν τροχοποίησιν 
ή τήν χατάργησιν. Πρός τούτο παρεδέχθησχν τό σύστημα 
πών κληθεισών ειΜιχωκ επ ιτρο .τϋν . Ουτω προκειμένη; 
τής άναθεωρήσεως τών Επί τής φορολογίας τού καπνού καί 
οίνου νόμων προσεκλί,θησαν εις τό ύπουργεϊον τών οίχονο-

Ϊικών, Εκτός ώριομένου κύκλου βουλευτών, καί πολΓται 
εωρηΟΕιτες ώς ειδήμονες περί τά τοιαύτκ ζητήματα, καθ' 

-8 χαλλιεργηταί καπνού, καπνεμποροι, οίνοποιοί. *0 κ. πρω
θυπουργός ώμίλησε πρδς αυτούς παραστήσας τάς άνάγκας 
τών μεταρρυθμίσεων καί επιχαλεσθείς τά φώτα καί τήν πεί
ράν των. Αί τοιούται συνεδριάσεις, καθ' δς διάφοροι γνώμαι 
χσ! κρίσεις Εξαγγέλλονται, Οέλουσι παραταθή μέχρι τής 
λήώεως όριστικής άποφάσεως.

Έγράφη ότι αναφορά Εκτενής συνετάχθη φέρουσα τά; 
ύπογραφάς πολλών, οπως έπιδοθή εις τήν Κυβέρνησ.ν, άνα- 
φορά καταγγέλλουσα τήν καταστροφήν ήν ύφίστανται οίπέριξ 
τών’Αθηνών Ιστορικοί καί Ενδοξοι λόφοι, χρησιμεύοντες ώς 
λατομεία. Ί Ι Κυβέρνησις παρακαλεΤται δΓ αύτής νά Εμπο- 
δίση τήν παραιτερω καταστροφήν, μεριμνήση δέ περί νόμου 
χροσ-ατεύοντος τά ιστορικά μνημεία κατά τοιαύτης ιερο
συλίας. Ένθυμούμεθα ότι πρό ετών οτε άσπλάγχν.ος κατε- 
χότ.τετο ό ίυκαβηττός, ή άκουσθείοα διαμαρτυρησις πολλών 
Επί τιρ βσρβάρψ άκρωτηριασμψ τού περικαλλούς λόφου είχε 
σταματήσει τότε τό εργον τής καταετροφής· άλλ' εχτοτε ου
δέποτε άνεκινήθη τοιούτο ζήτημα, ούδίμία έλ.ήφθη πρόνοια 
περί τών άπροστατεύτων, καί μετά τού Λυκαβηττού τόσοι 
δλλοι λόφοι, κειμήλια εθνικών άναμνήσεων. κατατεμαχίζον
ται ύπό τόν πέλεχυν τού λιθοτόμου ή χαταπατούνται αύθαι- 
ρίτως ύιτό οικοδόμων. Αλλαχού ή διατήρησι; τών εθνικών 
μνημείων καθίσταται κύριον μέλημα σωματ ίων πρό; τούτο 
μόνον Ιδρυόμενων καί μετ’ Ενθουσιασμού Εργαζομένων. Παρ’ 
ήμίν δέ. τών όποιων τά τοιαϋτα μνημεία είνε πολλάκις 
άσυγκρίτιρ τίρ λόγιρ ίστορικώτερα καί τ.μιώτ-.ρα Εκείνων τών 
ξένων, ή τοιαύτη μέριμνα Επρεπεν άπό πολλού νά ύφίοτα- 
ται άσυγχρίτιρ τώ λόγιρ ενθουσιωβεστερα καί μάλλον αποτε
λεσματική.

Τού "“ Αγγλου ίιροκήρυκος Σώμερίιλλ ή δευτέρα Ες 'Αθη
νών διάβασι; μετά τΐ,ν έχ Βόλου Επάνοδον αύιού δΕν ύπήρ- 
ξιν εύτυχής ώς ή πρώτη, ότί συνήργει ύπίρ άύτού τό καινο
φανές τής διά διερμηνέως διδαχής, τό ρητορικόν σθένος τού 
γέροντος, καί Επροστάτευον αυτόν οί περίβολοι τών αιθουσών 
τού Παρνααού καί τού 'Ωδείου. Κατά τήν δευτέραν άπόπει- 
ραν ήτύχησε τολμήσας νά Εκλέξη ώς στάδιον τής προτεσταν- 
τικής ρητορείας του τόν ύπό τούς στύλους τού Όλυμπιείου 
χώρον, Ενθα κατά σύμπτωσιν Ετερος συμπολίτης τού Σώ- 
μερβιλλ, ό αρχαιολόγο; Πενρώζ, καταγίνεται εί; πάντη άλ- 
λοίας μελέτα; καί άνασκαπτικάς άποπείρας. Λυτήν τήν φο
ράν ό αίδεοιμώτατο; προσέχρουσε κατά τής έξεγερθείσης 
.φιλοτιμίας τών ήμετέρων κληρικών καί ποιητών. Επί τέλους 
δ' άπειληθείς ήναγχάσθηνά διαχόψη τάς διδα/άς. αί όποίαΓ, 
αληθώς είπείν, δέν ήσαν τοιαύται, ώστε νά προκαλέσωσι φα
νατικόν ερεθισμόν καί άγριας άπειλάς.
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κ. Λ. II. Αλεξάνδρειαν. Τά σταλέντα διά τού κ. Τ. έλή- 
φθησαν, άπεστάλησαν δέ τά ζητηθεντα βιβλία. — κ. Σ. Σ  Κ. 
Αίτωλιχόν. Άντίτυπον ο Πάρεργων » άπεστάλη 'II μετά
φρασες τού « Γουλιέλμου Τέλλου » περιέχεται είς τόν θ’ τό
μον τί5ν Απάντων τού χ. A. P. P., όσ:;ς περιλαμβάνει χχί 
τά,ν μετάφρασιν τού “ Αάθαν τού Σοφού» τού Λέσιγγ καί τι- 
μάται δραχ. 6.—κ. A. X. Ρ. Βερολΐνον. Άπηντήσαμεν Εκ- 
τενώς.— *. U. Π. Ό Σπ. Τρ.κούπτ,ς Εγένετο ό πρώτο; πρω
θυπουργός τού Καποδιστριου, τω 1828, φέρων όμως τόν τί
τλον Γενικού Γραμματέως, χαταργηθέντων τών υπουργείων — 
'S r i  σν ¿ρομι-μρ. Πειραιά. "Ακατάλληλον.—χ. Κ. Κ.Τα- 
γανρώγ. "U χαθυστέρησ.ς έγενετο έχ παραδρομής. Τά ελλεί- 
ποντα ΰμίν φύλλα άπεστάλησαν, Εξακολουθεί δέ τακτικως ή 
άποστολή.— ’Λγεωγραφήΐω . Τό Μονακό είνε μικρά ήγε- 
ρονία παραθαλάσσιος, κείμενη παρά τά σύνορα τού γαλλι- 
*ού νομού Alpes—Maritiilies, μεταξύ Νίκαια; καί Βεντι-

μίλιας. Περιλαμβάνει Εκτασιν 15 χιλιομέτρων καί 6,000 
κατοίκους. Έν τή ήγεμονία ταύτ-η «ύρίσκεται τό διαβόητο1/ 
χαρτοπαικτείον τού Monte-Carlo.—x. I. Π. Ν. Πύργον. Εν
τός έπιστολής συστημένης είνε τό άπλουστερον.—χ. Β. Ν. Δ .  

Ναύπλ.ον. Έγενετο συνψδά τη παραγγελίφ ύμών. — χ. Ζ. 
Άτυχώς οχΓ τούτο δ’ έσήμαινε χαί ή σιωπν.—χ. A .  Ν. 
« I I  ιΓ va pas de héros pour son valet de chambre » 
(κανείς δέν είνε ήρως Εμπρός είς τόν ύπτρέτην του) είνε λό- 
γιον ευφυούς γυναιχό; τού 17.’ αίώνος, τής κυρίας Comucl, 
παράφρασις δ' άλλως τού λεχθέντος ύπό τού Montaigne ότι 
“ 'Ολίγοι άνδρες ΕΟαυμάσθησαν ύπό τών ύπηρειών αύτώιν.— 
κ. Κ’ . Καί τό πράγμα άχατάλληλον καί ή μετάφρασις ίχι
άνεκτή. — Τα χπ χ ίΖ  ονκάρομj/rij. .Υ επο ιισμοζ (népo
tisme) Εσχηματίσθη Εκ τής λατινικής λέξεως nepos, ση- 
μαινούσης τόν άνεψιόν. Εμφαίνει δέ τήν έν ταίς δημοσίαις 
θέσεσι προτίμησιν αναξίων καί φαύλων Εταίρων χαί συγγε
νών.—χ. Γ. Α. Λάρισσαν. Έλήφθησαν. Σάς ευχαριστούμεν. 
Άπάντησίνμας Εχετε ταχυδρομικώς.— Xayer. Θέλομεν ζη
τήσει πληροφορίας χαί σάς άπαντήσει προσεχώς.—κ. Ε. Τζ. 
Μυτιλήνην. Έλήφθησαν, ιδιαιτέρως δ' άπηντήσαμεν εις Επι
στολήν σας.— κ. Λ. Μ. ‘Οδησσόν. Τό ζητηθέν φύλλόν άπε
στάλη τφ κ. Λ. X. Κ.—κ. θ. Κ. "Ομοιαι τό αχήμα ήσαν καί 
αί έπιστολαί παρ' άρχαίοις, τουτέσττ τετυλιγμέναι είς κύλιν
δρον. Είς τό άνω μέρος τού παπύρου έγράφετο πάντοτε τό 
όνομα τού έπιστέλλοντος κατ' όνομαστικήν, καί μετ' αύτό 
είς δοτικήν τό όνομα Εκείνου πρός Εν άπευθύνετο ή Επιστο
λή, ώς λ. χ. Ά ρ χ ν ζα ς  Α ιο ζνσ ίιρ , όπ-ρ Ενίοτε συνωδεύετο 
καί διά τίνος έπιθέτευ. Ή χρονολογία Ετίθετο είς τδ τέλος τής 
έπιστολής, έςωτεριχώς δέ έπεγράφετο πάλιν τό όνομα τού 
έπ στέλλοντος καί τού πρός ον έπεστέλλετο τό γράμμα.— χ. 
Γ.Κ. Κέρκυραν. Παρά τοίς Ενταύθα βιβλιοπώλαις δεν ύπάρχει 
τό ζητούμενον. Τα δελτία άπεστάλησαν ταχυδρομικώς. — Κφ 
A. Ν. Έπί άπλή παρουσιάσει Εν τρίτη οίχία ουδέτερον τών 
δύο μερών είνε υποχρεωμένοι, παρεχτός Εάν γείνη πρόσχλη* 
σις ρητή ύπό τού Ετέρου.—χ. A .  Ν. Κ. Πειραιά. Άπεστίλη- 
σαν άπαντα· τό άντίτιμον Ελήφθη. — χ. θ. Μ. Λ . Σύρον. 
Υπάρχει ή τού 1879, Εχδοθείσα έχ τού ‘Υπουργείου τών 
Εσωτερικών- άλλ είνε Εντελώς Εξηντλημένη.—χ. Φ. Δ. Κ. 
Πάτρας. Έλήφθησαν. Σειρά φύλλων άπεστάλη ταχυδρομι
κό);.— χ. Λ. θ. Κωνσταντινούπολιν. Ή εκδοσις διεχόπη πρό 
πολλού· άγνοούμεν άν θά έπαναληφθή. — ΦίΧω Λ/'.-Άελ- 
πτον ούδέν πάντα δ’ έλπίζειν χρεών.—χ. Σ. Α. Ν. ’Αποδί
δεται είς τόν άχαδημαϊχόν Villcmain. Οΰτος ήτο διάσημος 
Επί δυσμορφία, άλλά καί Επί ευφυολογία. Λέγεται δέ ότι είπε 
πρός τινα ώραίαν κυρίαν, πρός τήν ¿ποιαν άπέτεινεν Ερωτι
κά; φιλοφρονήσεις : « -  Αγαπάτε με, κυρία' κανείς δέν θά τό 
πιστεύαη. )
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Μέσα 'ς τόν χάρτην χύτ-αξε χΠ ίδέ με, αν δέν με ’ξεύρι̂ ς. 
Με βρέχει ή Μεσόγειος. “Αν τόν λαιμόν μου 'βγάλης,

ΚΓ άλλον λαιμόν μού βάλης,
Μόνον μεγάλος κυνηγός αν είσαι θά με ευρης.

2
Α ί τ ι γ μ α  β υ { α γ τ η · ο γ .

Πέφυκα σώματος ανθρωπίνου μέρος* 
ΰπερθεν τήν κεφαλήν χαι γάρ άνέχω.
Τήν χλήσιν συνισχα μοι πεντάς γραμμάτων. 
Τούτων διαγράψας τήν πρώτην δυάδα 
πτερωτόν εύρήσεις με οιωνόν δίπουν- 
τό δ’ αύ μετ’  αυτήν εκβαλών τρίτον γράμμα 
ύπείκον αρθρον είποις θήλεος γένους.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ

1
Χιών

2
Τά χρήμκεα.
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3 Μαιου 1885

Δ ά ν ε ι α  χ ϊ)ς  Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς  Τρέχουσα  Τ ιμή .

Τών 170,000,000 τών 5 ·/. Φρ- χρ· 346—
. 120,000.000 τών 5 » »  » 347·/,.
• 60,000,000 τών 6 · • 1 4M —
. 26,000,000 τών 6 . » · 398—
. 25,000,000 τών 9 . • · 258—
. 25,000,000 τών 8 . ■ * 256—
• 10,000,000 τών 6 · ■ · 198.50
• 4,000,000 τών 8 · ■ * 249— ι
• 6,000,000 τών 6 · Δρ. παλ. g i 
Κτηματικαί Όμολ. ΈΟν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετα Λαχείου φρ. ses

Π ι σ τ ω τ ι κ ά  Κ α τ ι α τ ή ρ ι τ ι

ΕΤΑΙΡΙΑΙ

’ Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος Δρ. ν. 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως · 
'Εταιρία Μεταλλοοργ. Λαυρίου . . ■ 
Σιδηρόδρ. ’ Αθηνών και Πειραιώς.. · 
Εταιρία Φωταερίου................. Δρ.

Σννα λλά γμ α τα

ΛΟΝΔΙΝΟΥ—Τραπεζικόν Όψεως.. . .
> 3μην..........

ΓΑΛΛΙΑΣ —ΈδνικήςΤραπέζης’Όψεως 
• Τραπεζικόν 3μην.

Ν ομ ίσμ ατα

4130—
159.—
91.50
61.50 

376—

20.25 26—  
101/«,. 
ιο ί «Λ

Ει'κοσάφραγκον.. 
Λίρα οθωμανική.

20.52
23.40

X  Α Ν Κ Ι Χ Ο Υ  

Ο. Β Ρ Α Ϊ Λ Α

Γ  Α Ρ Ο Σ ΙΧ Ι Ι

Ε Ν  ΤΩ ΓΡΑΦΕΙΩ Τ Η Σ · Ε Σ Τ ΙΑ Σ  · Π Ω Α Ο Τ Ν Τ Λ Ι  

Τ Α  Ε Ξ Η Σ  ΒΙΒΛΙΑ.

7oTc «V ra~c έπ α ρ χ ία ις  x a ) ri? έξω τερ ιχω  άπο- 
σ τέλ λ ο ν τα ι ταχνβρομιχβΑς zi] προσθήκη 20 λ ε :τ τΰ ν  
δια τα χνδρ . τ έ λ η  έκαστον.

4 ¡ .  Λ .

Έ δ α  χ ’  Έ χ ε ι ..................... 4.—
Φιλοθέαν χα ϊ Ευγενίου im -

σ το λ α ί.................................
’Α γρ ο τικ ά ) Έ π ισ τ ο λ α ί........

• Ε ιδ ύ λλ ια ..................................
• TprTc ήμέραι i r  Τι}νω.........
• Σ τα λ α χ τΤ τα ι...........................
• ' Ι σ τ ο ί  ’Α ράχνης.....................

Α. Π. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 01 μ α β η τα ΐ roí? Ε υσέβ ιον ...
• Ε ις τη ν  θα λα σσα ν.................
• Παιδικά δ ιη γ ή μ α τα ............. 2.—
• Π αιδικοί Δ ια λογο ι................. 1.50

Φ. ΓΡΗΓΟΡΟΒΙΟΥ Ά θηνά ίς. Μετάφρ. Σπ. Π. Λάμ
πρου ...............................  . .  2.—

Α. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ’’Ανδρος και Κέιας.................. 5.—
» ’ Ακρίτας.................................... 3.—
■ 01 Πέρσαι τον  Α ισ χ ύ λ ο ν .. .  .
• ’Οδοιπορικά Θεσσαλίας, Ή 

πειρον  χ α ϊ Μ α κεδον ία ς.. . .
» ’Αμοργός...................................

Περί Ά φ ομ ο ιύσεω ς τΆ ν ijiv-
z ~ r ........................................
Κάρολος Δ ά ρβ ιν.................... 50
Μδθ-.ι  ............................ 1.50
Μ ελέτη  έ π ι τη ς  νέας ’Ε λ λ η 

ν ικής . . .......  2,50

! .—
2—
2.50
1__
2—  
! .—
1.50 
1 75

Σ. Μ Π Λ Ι Λ Ρ Λ Κ Π

Π. I .  Φ Ε Ρ Μ Π Ο Υ  
Γ. Χ Α Τ Ζ Ι Α Λ Κ Ι Ι

1 —

3—
3—

2—

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΙΊΙ_Α—Λ__Λ_ΉΙ KA.! ΚΟΤΖΙΔ

Έ ν  ΆΟήναις, i s t  τής ύδοΰ Έρμου.

"Απαντα τά είδη γραφικής ύλης εις τιμάς μέτριας. Κον
δυλοφόροι παντός είδους, γραφίδες, σφραγίδες χαρασσόμενχι 
ένταΰβα. επισκεπτήρια έχτυπουμενα στιγμιαίως. Συνέστησε 
πρό πολλοϋ Μηχανικόν Φλκελλοποιιποχ. δπερ τελειο- 
ποιηίεν εσχάτως διά προσθήκης νέων μηχανημάτων κατα
σκευάζει χα'ι προμηθεύει φακέλλους τελειοτάτους εις τιμάς 
εύΟηνοτέρας των ευρωπαϊκών. Τό μέγα τοΰτο κατάστημα 
εινε τό μόνον προμηθεϋον κ α τά σ τ ιχ α  τού γνωστού οίκου 
Edler και Krischc τού Άννοβέρου.

Τα επόμενα άποστέλλονται ταχυδρομικώς τή προσθήκη 
50 λεπτών δΓ έκαστον,

Δρ.

Σ. Π. ΛΑΜΠΡΟΥ Ισ τ ο ρ ικ ά  Μ ελετή μ α τα   5.—
Γ· ΒΙΖΥΗΝΟΥ Ά τθ ίδ ε ς  Ανρα ι..................... 5—
Α. ΗΒΛΙΑΡΑΚΗ Κ υ κ λ α δ ικ ά ..................    5—
Ν. ΜΟΣΧΟΒΛΚΙΙ Το εν  Έ λ λ ά δ ι Δημόσιον Δ ί

κα ιον ε π ι Τουρκοκρατίας 2,50

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Τ  Β ΙΚ Ε Λ Λ

V Τ  I V Π I ^κδοσις νέα. Τόμος καλλιτεχνικός εκ σελ. 
Z l l l A U I  140. — Τιματα: δραχ. 2. Ταχυδρ. 2,20.

4 πνίί I! V Α Α Π ,\ Υ  ̂ «ύχοδιογραφ ί« γΙροντοι;
ilU 1 ΙίΙΙΔ  i l l l l  Λ J Χίου. Πρωτότυπον ελληνικόν διή
γημα. Τιμαται δραχ. 1 . — Ταχυδρομικώς άποστελλόμε- 
νον δραχ. 1,15.

,α  Μ Ι  ΙΟ ΥΛΕ ΤΑ , I 5 Ä
εκδοσιν.—Δραχ. 1. Ταχυδρ. 1,10.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΡΟΙΔΟΥ

I I  Α Ρ Ε  Ρ Γ  Α

Έκδιδόντος Αιψητρίου ’/. ΣταματοπονΛου, τελειόφοιτου της Νομικές.

ΤΟΜΟΣ Α '
Τιμαται δραχ. 2,75. — Ταχυδρομικώς άποστελλδμενος δραχ. 3. 

Πωλείται έν τφ βιβλιοπωλείο Κ. Βίλμπεργ καί έν τω γραφείω τ?ίς « Εστίας ».

’ Εν Άβηναις, ϊκ τού τυπογραφείου Άνδρέου Κορόμηλα lSWä — Β\ 1049.


