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'Τπό τον τίτλον ■ T i  πηδαλιούχα άεροπόρα · ό διαπρε
πή; γάλλος αεροναύτης Ι’ άστων Τισσανδιέ περιλαβών εις 
τόμον έξέδωκε πάντα τα άφορώντχ εις τα πειράματα τής 
δια του ηλεκτρισμού αεροπορίας, τα εχτελεσθεντα κατά 
τό," 1884 Χαι σημειούντκ σπουδαίου σταθμόν εν τή ιστο
ρία τής αεροναυτική;, άπό τού κατά το 1881 εν τή ή- 
λεχτρική εκθεσει μιχρού πηδαλιούχον αερόστατου μέχρι τού 
τελευταίως κατασκευασθέντος ύπό των Renard χαι Krebs 
χα! ύψωθέντος μετά τοσαύτης επιτυχίας τή 8 Νοεμβρίου
1884. Κατά τόν Τισσανδιέ τό ζήτημα τής διά τού ηλεκ
τρικού πηδαλίου διοιχήσεως τού αεροστάτου είνε πλέον 
ζήτημα χρημάτων άλλ' όπως πρχγμχτοποιηθή ή ναυπήγη- 
σις άξιων λόγου αερίων σκαρών χρειάζονται κεφάλαια, ά- 
τινα δεν δυνανται να διατεθώσιν ιδιωτική πρωτοβουλία.

Άπό τού ■ Κωμικού Μελοδράματος » των ΙΙαρισίων έδι- 
δάχΟη τό τελευταΓον μουσικόν εργον « Μία Νυς τής Κλεο
πάτρα; ο τού Γάλλου μελοποιοΰ Βίκτορος Μασσέ, δπερ χα- 
τέλιπεν άποθανών. Ή  υπόδεσις τού μελοδράματος, όπερ 
μιγάλως επέτυχε, έμπνευσθεΓσα έχ τίνος αιγυπτιακού διη
γήματος τού Θεοφίλου Γωηιέ, Εχει ώ; έζής : Τό ακτινοβο
λούν θαυμάσιου κάλλος τής Αιγύπτιας βασιλίσσης άνάπτει 
βίκιον και άφρον πάθος εν τή καρδία τού Μανασσή, πτωχού 
άλιέως, όστις άκουσίω; εξομολογείται τό μυστικόν του. Ή  
Κλεοπάτρα.συγχκτκτίβετα! να ίχανοποιήση επί τινα; ώρας 
τον Ερωτά του έπί τώ δρω νά άποθάνη τήν επαύριον ό Μα- 
νασσής. ΈκβΓνος δέχεται τόν φοβερόν όρον. Άλλά την ε
παύριον, δταν ή Κλεοπάτρα συγκεκινημένη έκ τού άληθού; 
χαι ήρωίκοΰ αυτού αισθήματος διανοεΓται νά σώση τόν τα
πεινόν εραστήν Sv είχε καταδικάσει, ό Μανασσή:, μχνΟά- 
νων τήν έπάνοδον τού Αντωνίου, επιστρέροντος όπως άνα- 
κτήση τήν Ερωμένην του, ρορα τό διά τόν θάνατόν του προ- 
ητοιμασμένον δηλητήριου και άποθνήσκει πρό των ποδών 
τή; ΑιγυπτΙας. --·τ.,.|ί -

— Έν τώ ’ Ωδείω των ΓΙαρισίων έβιδάχβη δρϊμά τι τού 
Άλρό.σου Δωδέ ■ ή Άρλεσιανή η, δπερ παρασταθέν πρό 
δωδεκαετίας άπό τής σκηνής τού Vaudeville είχε γείνει δε
κτόν μετ’  αδιαφορίας. Τουναντίον ή υποδοχή ήτις έγένετο 
έσχάτω; εις αυτό παρα τού κοινού ύπήρξε θέρμη. Το δρα- 
μα κρινεται ώ; περιέχον πολλας τών αρετών τής γραρίδος 
τού έπιρανούς μυθιστοριογράρου, άλλά και πολλας σκηνικά; 
ελλείψεις. ’ Ιδίως δ’ έξέπληξε τού; πολλούς τό ϊδιάζον έν τώ 
προσώπω τής Άρλεσιανής, ήτις αν και παρέχη τό ονομα

. χύτη; τίτλον εις τό δρίμα και άτι’  άρχης μέχρι τέλους όλε - 
θρίω; Επιδρά έπί τών σκηνών αυτού, ουδαμώς παρίσταται 
πρό τών θεατών εν τω δράματι.

— 'Τπό τόν τίτλον · Ή  ιδιωτική ζωή τού Βολταίρου έν 
Delices καί Ferncy " έξεδόθη εν Παρισίοις βιβλίον, πολυ 
τό διαρέρον ίβία παρέχον εις τού; άσχολουμένους περί τήν 
Ερευναν τού παρελθόντος αίώνος. Έν τω βιβλ,ίω τουτω πε- 
ριέχοντκι ή Ιστορία τών τελευταίων είκοσιπέντε έτών τού 
βίου τού Βολταίρου έν πολυάριθμοι; έπιστολαΓς είτε αυτου 
τού ρ.λοσόρβυ εϊτε τών ρίλων του, αΓτινες τό πρώτον ήδη

δημοσιεύονται. Δι’αυτών καθίστανται γνωστά-! πλεΓστχι οσα- 
λεπτομέρεια: και άνέχδοτα τής ζωής τού ριλοσόρου.
_ —  Ό  γνωστός συγγραφεύς Arsène Iloussnyc Εγραψεν είς 

τέσσκρκς^τόμους τάς «Εξομολογήσεις· του, τών όποιων έξε- 
δόθησαν άρτι οι δύο πρώτοι. Λί Εξομολογήσεις πιριλαμβά- 
νουοι τα^απομνημονεύματα τού συγγραρέως, μετά πλείστης 
χάριτος εκτιθέμενα, έπί τής ριλολογικής, καλλιτεχνικής, και 
κοινωνικής κινησεως εν Γαλλία. Εις τους πρώτους δύο τό
μου; περιέχοντκι τά τής γενεάς τού 1830 και τής μεγάλης 

j ρωμαντικής σχολής, εϊκονίζονται δέ αί ρυσιογνοιμίαι τούΟύγ- 
χώ, Βαλζάχ, Μυσσέ, Δουμά, και άλλων.

— Άπέθανεν έν Γερμανία Εβδομηκοντούτης ό μελοποιός 
φερδινανδος Χίλλερ, μεγάλην φήμην άποχτήσας ιδίως ώς 
κλειδοχυμβαλιστής. Λίαν διαδεδομένοι είνε αί μουσιχαΐ 
αυτού σύνθέσεως διά κλειδοκύμβαλου. Ό  Χίλλερ ύπήρξε 
πρό; τουτοις συγγραρεύς, πλεΓστα γράψας περί τών άρορών- 
των τήν τέχνην του, έθεωρειτο δ’ έν Γερμανία ώς ό αρχηγός 
τών πολεμουντων τήν σχολήν τού Βάγνερ, κατά τών θεωρι
ών και τών Εργων τού όποιου πλειστάκι; άντεπεξήλθεν έν 
τή Έρημεριδι τής Κολωνίας.

— Αί γερμανικοί Εφημερίδες έδημοσίευσαν Εσχάτως υπο
λογισμόν τών κερδών, ών Ετυχεν ό Γχαϊτε δυνάμει συγγραρι- 
κού δικαιοίματος. Άπό τού 1795 μέχρι τού θανάτου αυτού 
ό ΓκαΓτε ύπελογίσθη δτι άπελαβεν έχ τών Εργων του 501, 
362 δρ. καί 85 λ. Άπό δέ τού θανάτου αύτού μέχρι τού 
1865 οι κληρονόμοι του άπέλαβον 580, 592 δρ. καί-20 λ. 
Έν όλω 1,081,955 δρ. 15 λ.

Ό  έν Σύρω ιατρός κ. 'Ιωάννης Φουστάνος δ:’ Εγκυκλί
ου αυτου πρός τους συναδέλρου; του γνωστοποιών δτι ή 
Διεύθυνσις τής έν Παρισίοις έχδιόομένης Εβδομαδιαίας ια
τρικής έρημερίδος «Semaine Mcdidalc· άνέθηχεν αύτώ
τήν σύνταξιν τακτικών Εξ Ελλάδος Επιστημονικών ιατρικών 
ανταποκρίσεων, άναχοινουσών πάσαν χατά τήν ’ Ελλάδα καί 
την Ανατολήν αξιόλογου καί σχετικήν πρός τήν ιατρικήν 
εργασίαν, ζητεΓ τήν συνδρομήν αυτών εις έκπλήρωσιν τής 
ανατεθείσης αυτώ δυσχερούς ταύτης Εντολής. Ή  τοιαύτη 
μετά τού εξωτερικού ταχτική Επιστημονική συνάφεια θέλει 
γείνει πολλής ωρελείας πρόξενος τή ήμετέρα πατρίδι, διότι 
ουτω θα γίνωντκι γνωστοί καί τών Ελλήνων ιατρών αί έρ- 
γασιαι, δημοσιευόμενοι εν μια τών διακρινομένων έν Παρι- 
σίοις ιατρικών εφημερίδων, οια εϊνε ή «Semaine Médicale·. 
Τού Εργου αύτού Εκαμεν ήδη αρχήν ό φιλόπονο; κ. Φου- 
στάνο; δι’  άνταποκρίσεως δημοσιευομένης έν τώ τελευταίω 
ρυλλψ τής είρημένης γαλλικής Επιστημονικής έρημερίδος, έν 
VJ προτασσων ολίγα περί τής Επιστημονικής παρ' ήμΓν και 
εν τή ’ Ανατολή κινήσεως, αναφέρει είτο έκ των Εργασιών 
τών Ελλήνων ιατρών πρώτον ίο·.ον τρόπον θεραπείας τή: 
διρθερίτιδος έραρμοζόμενον ύπό τού Ενταύθα ιατρού κ. 
Παπαζήση, καί δεύτερον περίπτωιιν τινά ανωμάλου Εγκυ
μοσύνη; παρατηρηθεΓσαν ύπό τού ιατρού κ. Καραλιβάνου.

Ό  χ. Φουστάνος αγγέλλει πρός τούτοι; ότι άναδέχεται τήν 
Εγγραφήν συνδρομητών είς τήν « Semaine Médicale ·,  ής 
ή̂  Ετήσια συνδρομή διά τήν Ελλάδα χαι ’Ανατολήν έν γένει 
εινε φράγκα 10 καί λεπτά 50.

— 'Τπό τού παρ’ ήμΓν κτηνιάτρου χ. Γεωργίου Ν- Πι- 
λαβίου. γνωστού ήδη έκ τής πρό τίνος έκδοθείση; '/.τ.-ϊο- 
Jnyîaç αυτού, άναγγέλλεται ή προσεχής Εκδοσις «Εγχειρι
δίου Κρεωακοπίας», συγγράμματος άρορώντος είς τήν έξέ- 
τασιν καί έκτίμησιν τών πρός διατροφήν τού ανθρώπου χρη- 
σιμευουσών ζωικών ουσιών, ούτινος παντελής ελλειψις ύπαρ- 
χει έν τή ήμετέρα γλώσση, καί διά τού όποίου καί πας μή 
είδήμων τών πραγμάτων θά δυναται νά άρυηται τάς άπαι- 
τουμενας γνώσεις πρός διάγνωσιν τή; καλής ή κακής ποιό- 
τητο; τών πρός διατροφήν ήμών κρεάτων.

— Τό έν Βερολίνω αύτοχρκτοριχόν γερμανικόν αρχαιολο
γικόν ινστιτούτου διώρισε τόν κ. ’ Ιάκωβον X. Δραγατσην 
άντεπιστέλλον αυτού μέλος. ,

— Ή  φιλοσοφική σχολή τού πανεπιστημίου αυθορμήτω
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προέτεινε νΰν εις το ύπουργεϊον τή; παιδείας, ένα διορίση 
καθηγητην τής συγκριτικής γλωσσολογίας έν τω πανεπιστη- 
μίω τον υφηγητήν αύτής κ. Γ. Χατζιδάχην. Ο σ τ ι ς  διά δια
γωνισμοί άποσταλεϊς εις Γερμανίαν έσπούδασε τον κλάδον 
τοϋτον τής φιλολογίας.

— Ό  διδάχτωρ τής φιλοσοφίας χ. Πανταζίδης ^τήσατο 
υφηγεσίαν έν τη φιλοσοφική σχολή των ασιατικών γλωσσών, 
ιδία δε τής εβραϊκής. Ή  σχολή εύροΰσα τδν κ. Πανταζίδην 
εχοντα τα πρός ύφηγεσίαν προσόντα, μή υπαρχόντων δέ έν 
τη φιλοσοφική σχολή εξεταστών ειδημόνων τής εβραϊκής, 
εξελέξατο τόν πρώην καθηγητήν και νυν αρχιεπίσκοπον 
Μαντινείας κ. Βίμπον καί τόν καθηγητήν τής Ιβραΐκής κ.
II. Παυλίδην, όπως κρίνωσι τήν διατριβήν τοΰ κ. Παντα- 
ζίδου καί ΰποβάλωσιν αύτόν είς τήν νενομισμένην προφορι
κήν δοκιμασίαν.

-    ----------

Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ
Μαέον 10,  Παρ αον ιν^.

Ό βασιλεύς έπανελθών έκ Κέρκυρας τήν παρελθοΰσαν 
Δευτέραν ένεκαίνισε δ·.ά λόγου τήν έ'ναρξιν τών εργασιών 
τής νέας βουλής. Έπ! τούτω έκτακτος χθές πατετηρεΐτο 
κίνησις πρό του βουλευτηρίου, ένθα πλήθος άνέμενι συζη- 
τούντων περί τών ρηθησομένων έν τω βασιλικω λόγιρ,καί πε- 
ριεργαζομένων τήν στρατιωτικήν παράταξιν κα! τά; φυ- 
σιογνωμίας τών είς τδ βουλευτήριον προσερχομένων άρχόν- 
των κα! βουληφόρων. Εντός δέ τής αιθούσης τών συνεδριά
σεων δ ηγεμών άνέγνω τόν λόγον αυτού, όστις, ώς άνέκα- 
θεν έπικρατεΤ έν τφ συνταγματικό! πολιτεύματι, εκφράζει 
τής Κυβερνήσεως αύτού τήν γνώμην, καί τών ύπουργών του 
έργον εΓνε, τοΰ άνευθύνου άρχοντος άναλαμβάνοντος μόνον 
τήν ευθύνην.... τής άζοστηθίσεως. Ό βασιλικός λόγος, ουνο- 
ψίζων την πολιτικήν τής Κυβερνήσεως, παρέχει τό σύν
θημα τής πρώτης έπισήμου πολιτικής διαπάλης έν τω τύπιρ 
καί τή βουλή κατά τήν συζήτησιν τής πρός αύτόν άπαν- 
τήσεως, μεταξύ Κυβερνήσεως καί άντιπολ'.τεϋαεως.

Είς τ ΐ  διάφορα βέ υπουργεία έργάζονται πρός’κατάστρωσιν 
τών οικείων προϋπολογισμών, λαμβανομένων ύπ’ όψιν τών 
οικονομιών, έ φ ' ών βασίζει τό πρόγραμμά της ή νέα Κυ- 
βέρνησιο. Καί έν μέν τω ύπουργεΐιρ τών ναυτικών ήγγέλθη 
ότι έργάζεται έξ άνωτέοων αξιωματικών έπιτροπή, καιαρ- 
τίζουσα τόν προϋπολογισμόν, διά τής περικόψεως τών δα
πανών, αΓτινες κρίνονται περιττά!. ’Εν παρόδιρ, τό ύπουργεϊον 
τών ναυτικών μας ενθυμίζει ότι αναμένεται, αν δέν κατέ- 
πλευσεν ήδη, είς Πειραιά τό όλλανδ.κόν άτμόπλοιον Κά- 
σζω ρ  κομίζον τά διά τούς άρτι ναυπηγηθέντας άτμοδρόμο- 
νας πυροβόλα συστήματος Κρούπ. 'Ομοίως χατηρτίσθη ό 
προϋπολογισμό; τού υπουργείου τής δικαιοιυνης, ούτινο; ή 
σημαντιχωτάτη οικονομία είνε, ώς έγνώσθη, ή χατάργησις 
πάντων τών πταισματοδικείων τοϋ κράτους, έκτός τοΰ τών 
’Αθηνών. Πρδς τούτοι; δημοσιεύονται καθ' έχάστην πλεΤσται 
ό'σαι μετακινήσεις, άπολύσεις, καί διορισμοί ύπαλλήλων.

•
Ά λλ1 έκεινο τδ όποιον απασχολεί πρό πάντων, καί όφεί- 

λει νά άπασχολή τό κοινόν, ώς θίγον αύτήν τήν φιλοτι
μίαν, εΐνε όποια τις τά/α ίκανοποίησις θέλε. άποδο ή είς 
τήν ύπό τών Βουλγάρων βάρβαρον προσβολήν τή; σημαίας 
μας κατά τα γ»ωστχ έχεΤνα διαδραματισθεντα έν Φιλιπ- 
πουπόλει. Ή  χυβέρνησις διαψεύδει τάς εκ τών βυζαντινών 
έυημερίδων ληφθείσας πληροφορίας περί τών λεπτομερειών 
τής αίτηθείαης έπισήμου ίκανοποιήσεως παρ’ σύτής έπί τίο 
λόγω ό’τι δέν έξηκριβώθησαν έτι ο! ύπέχοντε; τήν ευθύνην τών 
έν λόγω ασχημιών, οί'τινες κατά μέν τόν έν Φιλιππονπόλει 
γενικόν πρόξενον ήμών εΓνε οΐ Βούλγαροι, κατά δέ τήν 
Τουρκικήν κυβέρνησ.ν, αυτός ό κ. πρόξενος. 'Οπωσδήποτε ή 
άπόφασι; τή; Κυβρνήσεως αναμένεται άνησύχως καί μετά 
συγκινήσεως· ύπ,’ρ πάσαν άλλην περίστασιν όφείλει ένταΰθα 
ή Κυβέρνησις νά ένεογήση άξ ιοπρεπώς.

Τά χατά τήν παρελβοϋσαν Παρασκευήν τελεσθέντα γυ
μνάσια ταξιαρχίας σαΐνεται ότι έξαιρέτως ηύδοκίμησαν καί 
προυκάλεσαν εκφράσεις εύαρεσκείσς τοΰ παρασταθέντο;

στρατηγού Βοσσέρ πρός τούς σωμυτάρχας. Ή ιετασχοΰσα 
τών γυμνασίων δύναμις περιελάμβανε πάντα τά τάγματα 
τοΰ πεζικού, πλήν ενός, δύο τάγματα μηχανικού, κα' τό 
τών εύζώνων, έν όλω όκτ >· τάγματα. ‘Από τής ί πρωι
νής ώρας τά σώματα ήααν έτοιμα πρός κίνησιν, καί περί 
τήν 1 '/ε .“ · I1- επέστρεψαν είς τάς στρατώνας των. Έξε- 
τέλεσαν δέ έν ταΤς άσκήσεσι τό ύπό τού άρχηγού »  Ζεμ— 
βρακάκη έκτεθέν σχέδιον πλαστής μάχης, ά'μυνης καί έπι- 
θεσεως. Προσεχώς θέλουσιν έκτιλέσει γυμνάσια σκοποβολής 
άπαντα τά τάγματα τοϋ όρεινού κα! πεδινού πυροβολικού.

Οί έμποροι καί βιομήχανοι Πειραιώς ταρασσόμενοι έκ 
τής κρίσιμου καταστάσεως τής Πειραϊκής άγορας καταγί
νονται εύλόγως περί τήν έςεύρεσιν φαρμάκων καί τρόπων 
πρός θεραπείαν καί απαλλαγήν έκ τού κακού. Είκοσαμελής 
έπετροπή εκ τούτων παρουσιάσθη τήν παρελθοΰσαν Δευτέ - 
ραν πρός τόν διοικητήν τής Έθνιχή; Τραπέζης, εΓτα δέ πρός 
τόν πρωθυπουργόν, ύποβάλλουσα τά τού κινδύνου κα! προ- 
τείνουσα μέτρα πρός άποσόβησιν τούτου Ό  κ. διοικητής τής 
Τραπέζης όλίγας ελπίδας παρέσ/ε τή επιτροπή περί πλη- 
ρώσεως των αίτουμένων ύπ' αυτής, πλείονας δέ ό κ. πρω
θυπουργός. Πρό; τούτοι; οί έμποροι καί βιομήχανοι Πει 
ραιώς άπεφάσισαν τήν συγκρότησιν βιομηχανικού καί έμ- 
πορικοΰ συλλόγου έν Πειραιεϊ.

*0 από τίνος έν ΙΙειραιεϊ λειτουργών τροχιόδρομος έπε- 
κτείνει τάς γραμμάς αυτού 'Π νέα γραμμή άρχομένη άπό 
τής σιδηροδρομικής γεφύρας Πειραιώς διήκει μέχρι τού νέου 
Φαλήρου, έκεΐθεν δέ διά καμπής πρός τό παρά τήν Μουνυ- 
γίαν έαρινόν Οέατρον Τσόχα άπολήγει είς τό τελωνεΐον. 
Εικάζεται ότι κατά τό θέρος θά ήνε αποπερατωμένη ή νέα 
διακλάδωσις, ήτ.ς έκτός τών ευκολιών, τάς όποιας θά πρόσ
θεση είς τήν συγκοινωνίαν* θέλει παρέχει Χαί εΰάρεστον θέαν,
καθ’ ό σιρωθησομένη κατά μήκος παραθαλασαίας όδοϋ.• ■

Ό  νέος διευθυντής τής 'Αστυνομίας, άμα άναλαβών τήν 
αρχήν, ήρςατο έργαζόμενο; μετά δραστηοιότητος, ήτις αν 
δέν έχη αιτίαν τήν πολλάκι; παοατηνηθεϊσαν έν άρχή έπί- 
βειξιν ϋπερμέτρου ζήλου έ«άσ-ου νεήλυδος είς τό άξίωμα 
τούτο, εΓνε πολλών έπαίνων άξία. Δύο ουσιώδη ζητήματα, 
τό τής ύγείας κα! ήθιχή; τής πολεως, έπέσπασαν σύντονον 
τήν δραστηριότητα αύτού. ραγδαΤαι δέ καταδιώξει; ένηργή- 
θησαν κατά γαλακτοπωλών, άρτοπωλών, χαρτοπαικτών, καί 
υπόπτων γυναικών, έκάστων ύποβληθέντων είς άναλόγους 
ύποχρ'ώσεις.

Έν τούτοις, κακή μοίρφ, αί πρώται ήμέραι τής διοιχή- 
σεως τού κ. Διευθυντού έσημειώθησαν ύπό άπροσβοκήτων 
κα! θλιβ.ρών συμβάντων έν τή ήμετέοα πόλει. * Ανριαι συμ- 
πλοχα! χαί επιθέσεις έγένοντο είς διάφορα μέρη τής ιτόλεω;· 
άλλ' ίδιως χατεπλάγημεν ύπό τού τβλεσθέντος εγκλήματος 
κατ’  άξιοτίμο ι καί φιλήσυχου πολίτου, τού φαρυακοποιού 
κ. Α. Βασιλείου, ουτινος δ-.άστη; δέν εΓνε τις έξ έπαγγέλ- 
ματος κακούργος, άλλ’ άνήρ. καλήν κατέ/ων κοινωνικήν 
θέσιν, καί τό δεινότερον, γυναικάδελφος τού παθόντος. Αίτια 
τού Ιγχλήαατος λέγεται δίκη τις μετκξύ άαφοτέρων, τήν 
όποιαν έσ/άτως εΓχε κερδίσει ό χ.Βσσ:λείου*άλλά τό παράδο
ξον εΓνε ότι 6 έγχληματίας άσέθη ήσυχος νά άπελθη κρα
τών τό ρεβόλβεο άνά χε'ρας, έν πλήρει ημέρα μή αυλλη- 
φθείς έτι- μεταξύ δέ τών δύο μόνον άνθρώπων, τών ίδόν- 
των αυτόν έξελθόντα τιύ τόπου τής έκτελέσεω; 6 εΤς εΓνε 
χλητήρ!

• ·

"Ετερον λυπηρόν γεγογός εΓνε ή έν τιρ Μενδρεσέ συμ
πλοκή. ή έπίθετις τών καταδίκων εναντίον τών στρατιωτών, 
διότι έπέμεναν νά μετρήσωσιν αυτούς, ό πυροβολισμό; τή; 
φρουράς, ό φόνος ενός καταδίκου, καί ό τραυματισμός δύο 
άλλων.

Απίθανε προχθές ένταΰθα ό Έ μ μ η νονη 2  Ζταρα  νι'όησ 
Ικ Ρεθύμνης τής Κρήτης, εν τών τελευταίων λειψάνων τοΰ 
ύπέρ ανεξαιτησίας άγώνος, διακριθείς καί τιμ,θε’ ς έν Κρή
τη, Πελοποννήσιρ. Ναυπάχτφ καί Φαλήρψ, τάσεις δέ δημο
σία δαπά-η. Ή κηδεία του εγένιτο μεγαλοπρεπής, καί ά- 
πεδάθησαν είς τόν νεκρόν α! όφειλόμε .α; οτρατιωτιχαί τιμαί.
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κ. I. Ν. Ίστοριχώς δέν εΓνε άποδεδειγμένον. Γνωστόν 
μόνον ότι συνεπείφ τού γεγονότος έχείνου άπέστη χαθ’ όλον 
τό έπίλοιπον διάστημα τής έν τώ άγώνι συμμετοχής.— 
X Κ. I. Μ. Πάτρας. 5—6 μέχρι τέλους· άλλ’ άνάγκη υπο
μονής.— χ ·  Α. X. Σουλινάν. Έλήφθησαν· εϋχαριστοΰμεν.— 
Τ α χη χω  άναγγώστι/. Τά τού Καμίλλου Φλαμμαριών 
ιδίως, ατινα δύνασθε νά προμηθβυθήτε Χαί ένταΰθα, παρά 
Βίλμπεργ ή Ηπέχ. Αυτός ούτο; έπί τού προχειμένου άναφέρει 
ότι έχ τών φαινομένων αστέρων ο: πλησιέστεροι πρός τήν 
γήν άπεχουσιν ήμών διάστημα κατα εν έχατομμύριον πολ
λαπλάσιον τής άποστάσεως τού ήλιου. Είς τήν άντίληψιν 
τού άνθρώπου δεν εΓνεεϋχολ·ς ή χατανόησις τοιούτωναποστά
σεων· οί δέ αστρονόμοι όπελόγισαν ότι, έάν σφαίρα χανονίου 
άνεχώρει έκ τού πλανήτου ήμών διατρέχουσα 500 μέτρα κα- 
τά παν δευτερόλιπτον, θά έχρειάζετο "να φθάση είς ένα τών 
πλησιεστέσων ήμών αστέρων, 9,500,000 ετη ! — κ. Π. Β. Σ. 
Κάλυμνον. 5 φρ. ό τόμος. Πωλοΰνται κα! χωριστά έκαστος· 
όθεν δύνασθε νά άγοράσητε ίσου; έλλείπουσιν ήμϊν πρός 
συμπλήρωσιν τής σειράς σας.—κ. Κ. Μ. Βαγδάτιον. Ένε- 
γράφη κα! 6 κ. Σ. Π. έφ’ ώ  σάς εύχαριστοΰμεν. Τά ζητη- 
θέντα δύο φύλλα άποστελλομεν μετά του τής "Εστίας.» Λε- 
πτομερεστιρον σπαντώμεν ταχυδρομικώς. — κ. Δ. Β. Α λε
ξάνδρειαν. Τά ζητηθέντα καί έπιστολήν μας λαμβάνετε 
ταχυδρομικώς. — κ. Λ. Σ ’Αλεξάνδρειαν. Οί ζητηθέντες 
τόμοι άπ-ιστάλησαν. Τό άντίτ.μο- εύαρεστήθητε νά παρα- 
δώσητε τίρ κ Δ. II. — Φ ίλω Μ. Νομίζομεν ότι όρθή εΓνε 
ή έκτίμησις- «"Ο,τι μέ παρηγορεΓ και μέ στηρίζει εναντίον 
τής περιφρονήσεως τήν όποιαν ενίοτε υφίσταμαι ύπό 
τίνων μεγάλων ή όμο'.ων μου (λέγει ό '-8 Ππιγότε), εΓνε ή 
σχέψι; αδτη, τήν όποιαν κάμνω κατ' έμαυτόν* Οί άνθρωποι 
αύτοί πιθανώ, δ*ν περιφρονοϋσιν έμέ άλλά τήν θέσιν μου, 
καί έχουν δίκαιον, διότι εΓνε πολύ άσημος. Βεβαίως θα μέ 
έλάτρευον έάν ήμην ύπουργός. "Ας αίσθανθώσ.ν ότι μετά 
μικρόν θά καταλάβω τήν θέσιν, καί αμέσως άρχίζουν ο! 
χαιρετισμοί, αί φιλοφρονήσει; «*— ' Ε ν ά ζο τζ ι, Τόν συντά
κτην άγνοούμεν. Τό αύτό θέμα θέλει πραγματευθή βραδυ- 
τεοον καί ή «Εστία». — κ. Ν- Μ. Α Σύρον. Έν Παρισίοις, 
άλλ’ άγνοούμεν τήν διεύθυνσίν του. Τποθέτομεν ότι καί ή 
έπιγραφή άπλώς του όνόματός του άρκεΓ ΐνκ φθάση τό 
γράμμα είς χεΤράς του. — κ. Ν. Σ. Άνω Βώλον. Τό άντί- 
τιμον άμφοτέρων Ινεχείρισεν ήμ'ν έκτοτε ό κ. Γ. Β. Άν- 
τίτιμον « ’Ατ. Λύρών» δύνασθε νά άποστείλητε ταγυδρομι- 
χώς έντός συστημένης επιστολής. — κ. —· Β. Βραΐλαν. Έ- 
πιστολα! καί επιταγή έλιφθησαν ενηργήσαμεν δέ συμ- 
φώνως τή παραγγελία σας. ΆπάντησΙν μας έχετε ταχυδρο- 
μικώς.—Κυρίαν Ε. Π. Τήνον χαί χχ. I. Μ. Δ. Μάντσεστερ,
I. Δ. Γ. Λευκάδα. Ε. Ν. Ξ. Πειραιά, Π. Σ. Ταγανρόγ, ϋ. 
Μ. Κ. Πρίγχιπον, Κ’ . Δ. Λουτράκιον, Γ. Γ χ .  Άρταν. Σ. Κ. 
Μεσολόγγιον καί Π. Κ. X. Ζάκυνθον. Τά ζητηθέντα άπε- 
στάλησαν.—Ευθνφ ροη. ’Ορθά μέν κατ' ουσίαν, τά όποια 
όμως ουδέποτε συνεμερίσθη καί ή κοινωνία. 'Από τού Πο- 
σειδίππου γράψαντος:

Τήν γλανίδα πάντες, ώς έοικεν, ούκ εμέ, 
προσηγόρευον· ουδέ εΓς νύν μοι λαλεΤ, 

μέχρι τού Ναστραδίν-Χότζα, πο.ήσαντος τόν γνωστόν περί 
τής γούνας του μύθον, ή αυτή άπεδόθη πάντοτε σημασία 
είς τήν εξωτερικήν περιβολήν’ ώ; βλέπετε, πολυ δίκαιον 
έχει ό Μηηΐε33ΖΖ.ι.— κ. Κ. Α. Μεσσήνην, ά) Λέγεται ότι 
ό λίθο; έξ οΰ ήτο κατεσκευασμένον τό μνημε'ον ήτο πο
ρώδης, έκ τής έξατμίσεω; δέ τής είς τούς πόρους είσχωρου- 
σης κατά τήν νύκτα δρόσου προήρχετο ό άναδιδόμενος ήχος" 
6’ ) Φρα-Διάβολος ήτο ληστής ’ Ιταλός διαβόητος διά τά 
παράτολμα κατορβωματά του, συλληφθείς υπό του πατρος 
του Βίκτορος Οϋγκώ, στρατηγού οντο;" τούτον ύπόθεσιν έχει 
καί τό γνωστόν φερώνυμον μελόδραμα· γ') ‘ Τποθέτομεν 
ότι μετάφρασις αύτού έξεθόθη έν περιοδικφ τινι συγγιάμ- 
ματι ύπό τόν τίτλον ·Τά μυστήρ α τής Φραμασσονίας».— 
κ. I. Φ. Σύρον. Ευχαρίστως, 'βς πρός τάς συ-δρομας έχει 
κιλώς. — κ. Ε. Γ. Π. ’ Ρεθύμνην. Τα ζητηθέντα άπεστά- 
λησαν. Είς έπιστολήν σας άπηντήσαμεν ταχυδρομικώς.— 
Φΐ-έησιίγ-ω .-το^ιγ ι ). ΕίμπορεΤτε νά τό σοστήσητε είς τού; 
αρμοδίους. Αλλαχού υπάρχουν ειδικά! απαγορεύσεις. Του
λάχιστον άν ήτο δυνατόν νά έφηρμόζετο τό έν ’ Αγγλία έν 
χρήσει είς τά τοιαυτα δημόσια υέρη τού όχλου. Έκεΐ επι
γράφεται πιρά τήν θύραν άπαγόρευσις τοιαύτη : Παρακα

λούνται οί εισερχόμενοι νά άφίνωσι τά μτχκίρια τ,ινπαρά 
τήν είσοδον- οϋτω δέ προλαμβάνονται τά άτοπα. — S v r-  
i p o f t i i t t ) .  Τά σηυειούμενα ß βλία δέν ύπάρχουσιν είς τό 
γραφειον ήμών. Έκ τών συλλογών πληρέστεροι εΓνε ή τού 
Άραβανπνού περιέχοισα Ηπειρωτικά «σματα, καί ή τόϋ 
Passow. Κρητικών ασμάτων Συλλογή τιύ Γιανναράκη. — 
Υ*. Shokiug, βέβαια' άλλά πώς νά άντιχατασταθή ; . . 
Ευφημοτέραν άλλ’ άγνωστον ενταύθα λέξιν έχουσιν ο! Ρου- 
μελιώται, όνομάζοντες τό «Γδος αύτό τού ίματ.σμοϋ Z v r -  
τρ ό γ ι.— Φ ι.ΙοζζγχΜ . Φοβούμεθα ότι Οά βραδύνη έπί πολύ 
άκόμη. Κατά τήν γνώμην διάσημου τεχνοκρίτου, Γνα μυηθή 
τις είς τό κάλλος τής τέχνης, δέον νά μυηθή προηγουμένως 
είς τό κάλλος τής φύσεω; καί τού βίου αύτοΰ. Τούτο δέν κα- 
τορθούται άνευ έπαρχους άλλης γενικής μορφώσεως χαί άνα- 
πτύξεως. Όποια δέ εΓνε αϋτη παρά το'ς πλείστοις τών ήμε- 
τέρων ; — κ. θ. Μ. Α. Χαλκίδα. Έλήφθτσχν. — κ. Π, Ν. Γ. 
βς πρός μέν τήν αξίαν του συμφωνούμεν. Έπ'-εικέστερον 

δέ θά τόν κρίνετε χαί σε": ενθυμούμενοι ότι ή κολακεία 
εΓνε ή δύναμις τών μικρών.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Greek Folk-songs fron the Turkish provinces of 
Greece, ή δούλη 'Ελλάς: Albania, Thessaly (nol yet 
whulv free), and Macedonia: Literal and metrical 
Translations by « - u c y  m . · » .  G a r n e t t ,  classified, 
revised, and edited, with an historical introduction on 
the survival of Paganism. By J o h n  e .  S t u a r t  

G l e n n i e .  Loucon, 1885 Elliot Stock. (Δημώδη άσματα 
τής δούλης Έλλάδο:, τής 'Ηπείρου, τής βεσσαλίας (τών 
μήπω εξ όλοκλήρου έλευθερωθεισών έπαρχιών) κα! τής Μα
κεδονία;. 'Εμμετρως κατά λέξιν μεταφρασίέττα ύπό Λον· 
χ ίας Μ . I. Γapver, καταταχθέντα, έπιθεωρηθέντα καί 
έκδοθέντα μεθ' ίστορικής εισαγωγής περί τών έν Έλλάδ. 
λειψάνων τής πολυθε'ας ύπό ’ /ω. Ζ . Σ τΙοναρζ Γ .Ιε η .) 
8ον σ. XXXI, 260.

Τήν δημώδη ποίησιν τοϋ ήμετέρου λαού έγνώρισε πρώτο; 
τώ άγγλικψ δημοσίφ ό Ch. Brinsley Sheridan μεταφρά- 
σας εμμετρως τήν συλλογήν του Φωριελ, εν έτος μετά τήν 
έκδοσιν ταύτης. "Εκτοτε εί χαί έπιμελέστερον έμελετήθη- 
σαν τά δημοτικά ήμών ασματα καί πλουσιαι συλλογαί τού
των έξεδοθησαν ού μόνον έν Έλλάδι, άλλά καί έν Γερμα
νία καί εν Γαλλίφ, ¿λιγοστά τούτων μετεφράσθησαν άγ - 
γλεστί έν ταΤς -Έχλογαΐς» (1856) κα! έν τή «Έλλάδι» 
(Boston, 1869) τού C. C Fellon, έν τή περιηγήσει τού 
αίδεσιμωτάτου Τόζερ. έν ταΤς «ΈλληνικαΤς ώραις» τού 
Biackie (1874) καί έν τή «Ν’εοελληνική ποιήσει» τής Κσς 
Macphersou (1881). Τήν έλλειψιν ταύτην δαψιλώς άνα- 
πληροΐ ή προκειμένη συλλογή, ουγί δια τόν αριθμόν τών 
έν αύτή περιεχομενω, φσμάτων, 170 έν όλιρ, άλλά διά τήν 
επιτυχή έκλογήν τών προσφυεστάτων όπως παράσχωσιν 
έννοιαν πλήρη πάντων σχεδόν τών είδών τής δημώδο.ς 
έλληνικής ποιήσεως. Τά πλεΤστα τών μεταφρασθέντων α
σμάτων έλήφθησαν έχ τής συλλογής του Αρσβαντινοΰ καί 
έχ τής τού Passow τίσσαρα δέ. κατά λάθος Γσως ώς δη
μοτικά έχληφθέντα (εν σ. 129-132, 220-23!) εκ τών -Μνη-
μοσύνων» καί τής «Κυρά Φροσυνης» του Βαλαωρίτου. Δυσ
τυχώς ούδαμώς ελήφθη ΰπ’ όψιν ή πλούσια Συλλογή τών 
κατά τήν “Ήπειρον δημοτικών ασμάτων τού Χασιώτου, χαί 
τά έν τψ περιοδική! τού έν Κωνσταντινουπόλει έλληνιχοϋ 
φιλολογικού συλλόγου ήπειρωτιχά χαί μακεδονικά άσματα, 
έν φ έγενετο παρ’ άξίαν χρήσις τής συλλογής τού Άθ. Οι- 
κονομίδου (Άθ. 18811,.ήτις φέρει μέν τδν πομπώδη τίτλον 
«Τραγούδια τον Όλύαπου». άλλά περιέχει άσματα έκ προ
γενεστέρων συλλογών σταχυολογηθέντα, ων ένια είσΐ παν
τελώς άγνωστα το'ς περί τόν Όλυμπον οίκοΰσιν. Οϋτω τά 
άσματα, τά μεταφρασθέ.τα έκ τής συλλογής τού Οίκονο- 
μίδου, πλήν δύο, είσί γνωστά άλλοθεν τό έν σελ. 81 έλή- 
φθη έκ τής συλλογής του Μανούσου (τ. Β* σ. 71)· τό έν σ. 
111 έκ τής τού Passow (άρ. 408)· τό έν σ. 112 έκ τής τού 
Χασιώτου (σ. 169)· τά έν σ. 113, 116, 161 έκ τής τού 
Passow (ip. 409, 533, 335, 336)· τό έν σ. 175 έκ τών 
Λιανοτραγουιιών [ο. 173) καί τό έν σ. 254 έκ τής συλλογής 
τού Χασιώτου (σ. 123).
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Ή μετάφρασις όσον έίνεατ·. πιστή ούσα, άμιλλάται ταΐς 
άρίστ.ις τών ύπό τών Γερμανών Sanders, Kind, Passow 
χλπ. φιλοπο ηθεισών έμμετρων μεταφράσεων των δημοτι
κών ασμάτων τής Ελλάδος, είναι δ' άσυγχρίτως όπερτερα 
τών εί; τήν αγγλικήν μεταφράσεων τοΰ Sheridan. "Οπως 
Τερήση όμως τό μέτρον τοΰ πρωτοτύπου, δέν έδυνήθγ, νά - 
ποφύγρ ή μεταφράσχαχ πλατυσμούς τινας, πχραβλάπτοντάς 
κως τήν αφελή /άριν χαΐ έξχσθενοΰντας τήν δύναμιν τής 
έχφράιεως του πρωτοτύπου. Καί παρανοήσεις παρεισέφρησαν 
ενιαχού, εις ας άλλως π,ριπίπτουαιν άναποδράστως ο! έχ',τή; 
δημώδους έλληνιχής μεταφ ράζο'τις αλλοδαποί, διά τήν έλ- 
λειώ.ν έπαρχων βοηθημάτων πρδς πλήρη ταότης χατανόη- 
σιν. Οϋτω τδ σηκτα ( =  όταν, όσάχις) μεταφράζει sudden,
τό σε.ττη seven, τό τρ εμ ο ν π ά ζα  (βορράς) the muuntain- 
wind, το .το« η t a r  χιγχεΛηφρνΛα  who had lliick dark 
eyebrows χτλ. Φιλοτιμουμένη δέ νά διατηρήση πανταχοΰ 
ακραιφνή τδν έλλην:χίν τόπον χα! χρωματισμόν των ασμά
των, άπεργάζεται τήν φράσ.ν σκοτεινήν χαΐ άχατάληπτον· 
οΰτω λ. χ. Γιαννιοτοποΰλα λέγων ό "Ελλην εννοεί τήν εξ 
Ίωαννίνων χόρην. εν ώ διά τόν “Αγγλον τδ Yannetopoiila 
είναι άπλοΰν χα! έστερημίνον έννοιας χόριον όνομα' όμοίω; 
τό λεβέντης αποδίδεται αγγλιστί διά του Icvenlc, μεταγρα- 
φόμινον μάλλον ή μεταφραζομενον.

Των μεταφράσεων τής Κας Garnetl προέταξεν ό έν.δό- 
της δύο εισαγωγικά; μελετάς, τήν μέν τεριέχουσαν πολι- 
τιχάς χαΐ γλωσσιχάς παρατηρήσεις, τήν δέ πραγματευομέ- 
νην περί τών έν Έλλάϊι λειψάνων τής πολυδε 'ας. Έν τή 
πρώτη διαλάμπει 6 χα! έν τή άφιερώσει του έργου εις τούς 
"Ελληνα; τής δούλη; Ελλάδος διατρανούμενος φίλελλη- 
νισμό; του γράψαντος, χα! σκέψεις διατυποΰνται συνεταί 
χαΐ έρδόταται περ! τοΰ πολιτικού μέλλοντος τής Ελλάδος, 
χαϊ περ! όμοοπόνδου ένώσεω; τών Έλ.λήνων χα! τών ’ Αλ
βανών, ύπέρ ής έχθύμως χα! δι’  άλλων διατριβών συνηγό
ρησαν ό χ. Glennie. Άλλ' ή δευτέρα μελέτη ελέγχει δυ
στυχώς τδν γράφοντα πανι,λ.ώς άπαοάαχευον εις τήν έξέ- 
τασιν τοΰ δέματος, περι οΰ πραγματεύεται. Άγνοων τάς 
πλείστας τών πρδ αύτ,ΰ όμοιων έρευνών. άποτολμχ γενι- 
χάς θεωρίας πλημμελεστάτχς χα! συνάγει έχ δεδομένων 
άναχριβών πορίσματα άτοπα χα! άδιχαιολόγητα. Οϋτω; όλί- 
γα έχ πολλών έχλέγοντες άρχούμεθχ να παρατηρήσωμεν 
αΰτή> ότι πάνθ’ όσα περ! Καβείρων γράφει άνατρέποντχι διά 
μόνη; τής όρθής έξηγήσεω; το! στίχου τοΰ δημώδους άσμα
τος (σ. 10), όν παρανοήσα; τηλιχούτον μυθολογικόν οίχο- 
δόμημα ήγειρεν εκ! θεμελίων σαθρότατων ότι ή γέννηαις 
τοΰ Βλαχάβα έχ τοΰ Όλόμπου χαϊ τής Όσσης είναι πλά
σμα τοΰ ποιητοΰ Βαλαωρίτου χα! ούχΐ δημώδης παράδοσ-.ς' 
ότι ό Αυγερινός δέν είναι the Dawn ( ή αύγή, σ. 8 ) άλλί 
the MornilliC-slar· ότι τήν άτοκίαν τής συσχίτίσεω; τοΰ 
άσματος τής Λιογέννητης χα! τοΰ Χχντζερή π?ός τόν μύθον 
τοΰ Ήνδυμίωνος χα! τής Σελήνης ήθελε προδήλω; διίδει, αν 
έμελέτα πάντα τά άσματα τοΰ άχριτιχοΰ χόχλου, τά όπα- 
γόμενα εις τόν χλάδον τής Λιογέννητης· τέλος οτι ή μόνη 
πιθανή έρμηνεία τής παρά Πλουτάρχφ παραδόσεως περ! τοΰ 
θανάτου τοΰ Πανό; έστίν ή τοΰ Mannhardl ( Wald-u.
(Fcldkulte τ. II. σ. 133 χ.έ). X. Γ. Π.

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  Κ Α Ι Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ_ _ _ _ _
Χωρ'ις εμένα δε ’μπορείς νά 'μπής στιγμή 
Σε σπίτι, έχχλησιά. σέ χάστρο ελευθέριος.
"Αν μοϋ χωρίσης τό χεφάλ.ι απ’ τό χορμϊ.
Λεν ήμπορεΤς ποτέ χωρίς εμέ νά ζήσης,
"Οπου χαι άν στροφής, έμενα θ' άπαντήσης.
Κι' είμαι χι’ εγώ τοΰ έαυτοϋ σου μέρος.
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Όταν τά δάση μ.ιά φορα εζοΰσα δροσισμένο, 

"Εμενα πάντα σιωπηλό.
Τέρα χωρίς χαμμιά ζωή, ξερό χαι νεκρωμένο 
Μέ τή γλυκύτερη λαλ,ιά"; τόν κόσμο αύτό 'μιλώ.
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Κύπρος—Κάπρος 
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Αύχήν—χήν.

ΕΝ ΤΩ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ Ε Σ Τ Ι Α Σ  ΠΩΛΟΤΝΤΛΙ 
ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ

Τοίς έν ταίς έπαρχίαις και τώ έξωτεριχώ άποχτέλλονιαι 
ταχυδρομιχώς τή προσθήκη τών ταχυδρομικών τελών, ταΰτ» 
δέ δηλοΰσιν οί εντός παρενθέσεων αριθμοί.
Β Α Λ Α Ω Ρ Ι Τ Ο Υ  ΙΑ). "Απαντα. Τόμος Α '  Δραχ. 
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δοσις Τ' 1885........................................  19—  (100)
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Άοχαία 1884........................................ 5—  (40)
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"Εκδοαις Β’............................................ 15—  (100)
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δων. Μετά ώραίων χαλκογραφιών............  2 25 (30(
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