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ΙΙρό τοϋ νεκρού τού Βίκτωρος Ούγκώ βαρυπενθής προσέρ
χεται ή Γαλλία, άποδίδουσα τον τελευταΓον φόρον τού θαυ
μασμού προς την μεγαλοφυίαν, και άποχαιρετίζουσα ε
κείνον, έν τω όποίω τελειότερον έξεδηλώθη ή δύναμις τού 
γαλλικού πνεύματος κατά τόν αιώνα τούτον. 11 ρό τού νε
κρού τού Βίκτωρος Ούγκώ ή Γαλλία έτίμησε διά τού υ
στάτου τών θριάμβων τόν ποιητήν, δστις έλάμπρυνε τήν φι
λολογίαν διά νέας άχτινοβόλου ποιήσεως, τόν πολίτην, δστις 
ήρωίχώς ήγωνίσΟη κατά τών δυναστών ¿π’ερ τής ίλευβερίας, 
ιόν άνθρωπον, οΰτινος ή καρδία δέν έπαυσε παλλομένη διά 
τά μεγάλα χχί γενναία αισθήματα. Γεννηθείς περί τάς άρ- 
χάς τού παρόντος αίώνος, ό Ούγκώ άπό νεαρωτάτης ηλικίας 
ή ρέα το έπιδεικνύων τά σπέρματα τής μεγαλοφυίας του, χα- 
ταπλήττων τούς περί αύτόν, καί προχαλέσας τήν γνωστήν 
εκείνην έπίκλησιν τού Σατωβριάνδου. Ώ ς συγγραφεύς, ή- 
ψατο πάντων σχεδόν τών ειδών τής φιλολογίας, καί έν πάσι 
τούτοις παρήγαγεν έξοχα έργα. ’Έγραψε ποιήματα, μυθιστο
ρήματα. δράματα, φιλοσοφικάς, ίστορικάς xaj χριτιχάς με
λετάς. Μεταξύ τών μυθιστορημάτων αύτού ή Παναγία 
τών Π αρισ ίω ν  κρίνεται ώς ή ωραιότερα εικον τού ζοφερού 
μισαίωνος, χαί οί “Αθλιοι ώ; ή συγκινητιχωτέρα κοινωνική 
εποποιία τού 19ου αίώνος. Έκ τών οραμάτων αυτού ό Έ ρ -  
ritrj/c έκραταίωσε σταθερώς τήν δόξαν τού συγγραφέως του 
καί κατέρριψε τέλεον τά είδωλα τής παλαιας κλασικής σχο
λής. Μεταξύ τών έπτακαίοεκα τόμων τών ώδών αυτού, έν 
αίς συγχέονται άναμίξ πάντα τα ηδη τής ποιησεως, λυρα 
καί δράμα καί διήγησις, ύπερέχουσι λόγω ύψους τής επι
βολής οί θρΰ.Ιλοι τ&ν α ιώνων, είδος κυκλικού έπους, 
έν ω άναπαρίσταται ή Ιστορία τής άνθρωπότητος, άπό τού 
πρωτοπλάστου μέχρι τών ήμερων ήμών. Ώς_ αρχηγός Σχο
λής, ΰπήρξεν έν Γαλλία 6 διαμορφωτής τού ρωμαντισμού, 
άπό τής νεαρωτάτης δε ήλικίας μέχρι τού γήρατος αυτού, 
εκτός τής παγκοσμίου ίπιδράσεως ήν έσχεν έπΐ τής φιλο
λογικής άναπτύξεως, ύπήρξεν ό ύπογραμμός τεσσάρων γενεών 
ποιητών καί συγγραφέων, περιστοιχούντων καί διδασκόμε
νων έξ αυτού, Έν τή πολιτική αί πρωται αυτου δοξασίαι 
υπήρξαν φιλοβασιλική , ώς ζωηρώς έχφαίνεται έν τοίς πρώ- 
τοις έργοι; αύτού· με τέπειτα ό μοναρχικός εγένετο φιλελεύ
θερος Βοναπαρτικός. μέχρις ού διεμορφώθη εις αγνόν μύστην 
τών δημοκρατικών ιδεών, άμειλίκτω; πατάσσοντα άπό τού 
τύπου καί άπό τού βήματος τους έ̂πιβουλευομένους τήν 
ελευθερίαν τής πατρίδο; του. Διό ύπήρξεν εκ τών πρώτων 
προγραφέντων άμα τή δια πραξικοπήματος ανόδω εις τον 
θρόνον τού Γ' Ναπολέοντος, καταδικασθείς εις εξορίαν, κατά 
τό 1851. Ό  Ούγκώ εύθαρσώς ύπέστη τήν καταδίκην, δια- 
μείνας έπί είκοσιν όλα έτη έξόριστος έν νήσιρ τιν! τού Α 
τλαντικού, αποκρουσας ύπερηφανως προταθείσαν αμνηστείαν, 
καί έπανελθών εις τήν πατρίδα άμα τή πτώσει τού Ναπο
λέοντος. Ώ ;  άνθρωπος, ήγειρε πολλάκις φωνήν κατά τών
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προλήψεων, έπροστάτευσε τούς πάσχοντας καί τούς άδικου- 
μένους, ανθρώπους καί λαούς, πολλάκις έμεσίτευσεν παρά 
τοίς ισχυροίς ύπέρ τής ζωής καταδίκων εις θάνατον, οΰχί 
δε σπανίω; ηγεμόνες είσήκουσαν τοιαύτας παρακλήσεις 
αυτου. 'Ενός εξ αυτού -ήν χάριν επέτυχε παρά τώ 
βασιλεί τής Γαλλίας, κατά τό’ 1839, δΓ ένός τετρα
στίχου. Άλλ’ ώς άνθρωπον, δειναί συμφοραί έπληξαν 
αυτόν ιδίως έν τή οικογένεια. Ό  αδελφός αύτού πα- 
ρεφρόνει κατ’ αύτην τήν εσπέραν τών γάμων τού ποιητοϋ, 
καί μετ’ ολίγον άπέθνησχεν. Ή  κόρη του έπνίγετο μετά 
τού συζύγου της έν τώ Σηκουάνα' ό εις τών υιών του άπέ- 
θνησχεν έν τή εξορία, καί ό έτερο; κατά τήν ύπό τών Γερ
μανών πολιορκίαν τών Παρισίων ή σύζυγός του είχε προ 
πολλού έγκαταλίπει τήν ζωήν, χαί άπασα ή στοργή τού 
πρεσβύτου συνεχεντροΰτο επί τών δύο έγγόνων του, τού 
Γεωργίου χαί τής ’ Ιωάννας. Ά λλ ’ έν μέσω τών πολιτικών 
χλυδώνων χαί τών βιωτιχών συμφορών ό Βίκτωρ Ούγκώ 
ήδυνήθη νά τηρήση μέχρι βαθυτάτου γήρατος άκεραίαν καί 
ύψίστην τής διανοίας αύτού τήν δύναμιν· καί δ,τι θά συνέ- 
τριβεν ίσως άλλην τινά κρασιν, δΓ αύτόν έγίνετο αφορμή 
νέας εργασίας καί ποιήσεως.

Δια ταύτα ή πατρί; αυτού καί ζώντα έτι άπηθανάτισεν 
αυτόν, καί άποθανόντα θεοποιεί. Άμα τή είδήσει τής ασθέ
νειας πλήθος προαήρχετο εις τήν οικίαν του έρωτών περί 
αύτού, από τού προέδρου τής Δημοκρατίας μέχρι τού τε
λευταίου πολίτου. Ή  κηδεία αύτού τελείται δαπάναις τού 
“Εθνους,̂  δ νεκρός δέ εκτίθεται έπί ημέρας ύπό τήν θρ ια μ 
β ευτικήν  'Α ψ ίδα , τό μέγα τούτο οικοδόμημα έφ' ού απει
κονίζονται ύπό τής τέχνης αί πολεμικαί δόξαι τής Γαλλίας, 
καί δπερ ό ποιητής είχε ψάλει κατά τό. 1837 δι' απαρά
μιλλων στροφών.

Πρό τού νεκρού τού Βίκτωρος Ούγκώ προσέκλινε καί ή 
Ελλάς, προσχομίζουσα στέφανον άμαράντινον εύγνωμοσύνης 
καί θαυμασμού" θαυμασμού πρός τήν εύρείαν αύτοϋ διά
νοιαν, τής όποιας τά προϊόντα δέν άνήχουσιν εις τήν Γαλ
λίαν μόνην, εύγνωμοσύνης δέ πρός τόν μέγιστο» τών φιλελ
λήνων, εις 8ν ή άγωνιζομένη καί θριαμβεύουσα Ελλάς ένέ- 
πνευσε τά ωραιότερα ποιήματα, εις δν ή καταπονούμενη χαί 
απροστάτευτο; Ελλάς ένέπνευσεν αείποτε τάς Οερμοτέρας 
εκδηλώσεις, τάς ευγλωττοτέρας διαμαρτυρήσεις.

Έν τώ προσεχεί φύλλω τής 'Ε σ τ ία ς  θέλομεν καταχωρίσει 
περί Βίκτωρος Ούγκω άρθρον ύπό τήν έποψιν κυρίως τή; 
δημοτικότητας αύτού παρ’ ήμίν.

Ό  πρωθυπουργός κ. Θ. Δελήγιάννης άπηύθυνεν εις τόν εν 
Παρισίοις πρεσβευτήν ήμών τηλεγράφημα έπί τώ θανάτω τού 
Βίκτορο; Ούγκώ. Τό τηλεγράφημα τούτο έχει ώς έπεται : 

Μετά βαθείας λύπης έμάθομεν, ϊτ: ό Βίκτωρ Ούγκω απε- 
βίωσεν. Ό  Βασιλεύς, ό σεβαστό; μοι κύριος, ή Κυβέρνησις 
αύτού. ό Τόπο; ολόκληρο; συμμερίζονται τήν άπειρον θλ.Ιψιν 
τής Γαλλίας έπί τή άπωλεία τού μεγάλου ποιητοϋ, τού εΗό- 
χου πολίτου, τού προμάχου τής ελευθερίας τών Λαών. Άλλ ’ 
άν, παρά τόν γαλλικόν Λαόν ολόκληρον, συμπας δ πεπολι- 
τισμένος κόσμος θρηνή τόν’Βίκτωρα Ούγκώ, ό έλληνικός λαός 
θρηνεί έν τούτω τόν άρχαιότατον, τόν γενναιοφρονέστατον, 
τόν σταθερώτατον τών Φιλελ.λήνων. Διερμηνεύω εντεύθεν τα 
αισθήματα τού Ήγεμόνος μου καί τών συμπολιτών μου, πα
ρακαλώ·/ νά προσφέρητε τά συλλυπητήριά μου τή οικογένεια 
τού θανόντο;, νά παρακολουθήσητε τήν κηδείαν αυτού, καί 
νά καταθέσητε στέφανον έξ αθανάτων έπί τού τάφου αυτού. - 

— Ή  δέ οικογένεια Κανάρη έμήνυσεν εϊς Παρισιού; νά 
χατατείλή βαρύτιαος στέφανος έχ δάφνης έπί τού νεκρού τού 
Βίκτωρος Ούγκω τού ύμνητοϋ τών άθλων του πυρπολητου 
τής έλληνιχή; παλιγγενεσίας.
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Πρό τινων ημερών ένεχαινίσθη έν Παρισίοις διεθνής εχθε- 
σις άνθέων χα! φυτών, όργανωθείσα ύπό τή; Γαλλική; φυ- 
τοχομιχής 'Εταιρίας. '<■; χώρος τής έκθέαεω; ώρίσθη 
περίπτερόν τι έπί τών Ήλυσίων πεδίων. Τό έσωτερικόν τού 
περιπτέρου παρουσίαζ-ν εί; τά βλέμματα θελχτικωτατον 
βέαμα. αατεχόμενον ύπό διαμερισμάτων έν οίς εκτίθενται 
τά πολυτιμότερα δείγματα έχ τής χλωρίδο; τάση; χώρας, 
κα! ύπερμεγέθεις θάμνοι χα! όγχώδη φυτά. Τά κεκομμένα 
άνθη χαί τά όσπρια ήσαν τεθειμένα χαεά μέρος 6πο εύρείας 
οχηνάς. Τών χριτών, 120 τόν άριθμόν, οΐτινε; άπένειμαν 
βραβεία εί; διαφόρους έχθέτι;, προήδρευεν ό Λέων Σχίη, 
πρόιδρος τής φυτοχομιχής Εταιρίας. Μεταξύ τών χορηγών 
βραβείων χατίλέγοντο ό ύπουργός τής Έκπχ δεύτεως, 4 
ύπουργός τής Γεωργίας, 4 4ήμος τών Βερσαλλιών, ή βαρώ- 
νη Ρόσχ λδ, χαί ό Λέων Σαίη.

— Έτελέσθη èv Βερολίνω ύπ4 τής Εταιρίας τών γεω
γραφικών χα’. άνθρωπολογιχών σπουδών πανηγυρική συνε- 
δρίασι; ει; μνημόο-νον τοϋ έν θαλάεση έπ! του πλοίου 
Λαροο άποθανό'-τος Ϊιαστ.μου έξεριυνητοΰ τής "Αφρικής δό- 
χτορος Vachligal. Ή  συρροή ύ.-.ήρςε μεγίστη. Ί Ι χυβέρ- 
νησις παρίστατο έν αύτή διά τεσσάρων αντιπροσώπου έχ 
τοϋ υπουργ ίου τών εξωτερικών χαί τής δημοσίας έχπαι- 
δεύσεως. "Ο καθηγητής Vireliow άπήγγειλεν έκτινή λόγον, 
εν τψ όποίφ άπηρίθμησε τάς υπό τοϋ άποθανόντος προσε- 
νεχθείσας υπηρεσίας εις τήν επιστήμην.

— Ο! κληρονόμοι τοϋ μουσικοί Ριχάρδου Βάγνερ εξηγό- 
ρασαν άντί μ,ΟΟΟ μαρκών συλλογήν έβθοαήχοντα έπιστο- 
λών, γραεε σών ύπ' αυτοί πρ4ς τ4ν φίλο» του μουσικόν 
θίόδωρον Uhliir, αίτινες, ώς φαίνεται, περιέχουσι σπου- 
δαιοτάτας βιογραφικάς λ-ιπτομερείας πεο! Βάγνερ.

— Ό Άλφόνσος Νεβιλ., εις τών εξοχωτέρων συγχρό
νων ζωγράφων τής Γαλλίας άπέθανε. "Ô Νεβίλ δίέπρε- 
ψε πάντοτε εις τήν άπεικόν.σιν στρατιωτ,κών καί πολεμι
κών σκηνών, αύτ4ς δέ μετά τού Détaille θεωρούνται ώς οί 
ίιαπρεπέστιρο·. τής ζωγραφικής σ/ολής, ήτις ήκματε από 
τοί 1870. άρυσθείσα κυρίως τ ις  εμπνεύσεις αύτή-, άπό τοϋ 
τελευταίου γαλλοπρ οσσιχοΰ πολέμου. Τά έργα τοί Νεβίλ 
διαχρίνονται διά την άχρίβειαν χαί άλ.ήθειαν έν τ  συνθέ
σει, βιοτι 4 άτοθανών καλλιτέχνης δεν είχε ίδη τόν πόλ:- 
μον ώς παρατηρητής μόνον, ώς ζωγράφος, άλλ’ είχεν με- 
τάσχει αυτού καί ώς στρατιώτης. Τό άριστούργημά του. 
ουτινος έκτυπα όνναταίτις νά ?δη εις πάντα τα καταστή
ματα χα! τάς καλύβα: έτι τής Γαλλίας είνε « Τά τελευταία 
φυσίγγια ·  . είχών παριστϋσα τό εσωτερικόν οικίας, έν 
ή συνηθροίσθησαν >.{ τελευταίοι γάλλοι ύπερασπιστα! τοί 
άλωθέντος χωρίου, άναμένοντες τούς έφορμώντας Πρώσσους,

— Μετά τό τέλος τής Καλλιτεχνικής Έκθέαεω; τών Παρι- 
οίων θέλε: τελεσθή έν τψ Βι ιμηχανικφ μ»γά;ψ ή κληθεΤσα 
εκθεαις τής εργασίας, -εριλαμβάνουαα ποικιλότατα έργαια! 
προϊόντα. Έν αύτή κατηιτίσΟη τμήμα τών από 1870 βρα- 
βευθεισών εφευρέσεων, λίαν ελκυστικόν, καθ’ ϋ μέχρι τοίόε 
συνενουν όλως νέα εκθέματα ύπερπινταχοσίωυ έκθετων, 
δτινα θέλουν έκτελεΤ διαφόρου; εργασίας ένώπιον των επι
σκεπτών. 11.4; τούτο.; ή έκθεσις αΰτη διαι-.ουμένη εί; 
σπουδαίας χλάσεις επ πλ.οποι α̂ς, ήλεκτοισμοϋ, ύνιεινής, ά- 
μαςνπηγίας. θρεπτικών προϊόντων, προφορικής διδασκαλίας, 
χα! ίδια τεχνών καί μηχανών, περιλαιβίνουσα δε κα! ξένα 
τμήματα, εικάζεται ότ. θέλει είναι 4 στουίαιότεαο; σταθ- ; 
μός πρό τής άνααενομέ-ης παγκόσμιό έχθέσεως τοί 1889·

— Έν πληθυνσ συνεδριάσει τής ιατρική; 'Ακαδημία; 
έν Παρισίοις ό ίσοβ.ος αϋτής γραμματείς κ. Béclarü απήγ
γειλε αακρόν εγκώμιο' τοί Claude Bernard, έν ψ μετ' | 
έμβριθείας χαί χάριτος λογου εξετάζονται 4 Sto; καί τά έρ- I 
γα τοί μεγάλου φυσιοδίφου.

— Έν Λονδίνψ πρόκειται νά συστηθή έτιρρόρυθμο; με
τοχική ί-αιρία, όπως ένοικιάζη εικόνας συγχρόνων καλλι- 
τεχνών, καθ' όν τροπον έν ικιάζονται οικήματα, έιαύλεις, 
όχήματα, καί κλειδοκύμβαλα,. Ή ιδέα τής έπιχειρησεως 
ταότης, ήτις έχ πρώτης όψ.-ως δ.ά τό πιωτοσανές αυτής 
φαίνεται παράδοξος, ανήκει εί; λίαν γνωστό, κεφαλαιού
χον, ό'στι; υίοΟέτη.σεν αύτήν, άφορών ε'ς τήν σα εώς έχδεδη-

λωμένην προτϊμησιν τών αγγλων πρός τήν χρήσιν μάλλον 
ή πρός τήν κτήσιν τών πραγμάτω'. Χιλιάδες ανθρώπων ί .  
Λονδίνω, οΐτινες ήδύναντο νά έχωσιν ίδίαν οικίαν, ζώσι 
βι" ενοικίου εί; οικήματα μετ’ επίπλων. Ό  “Αγγλος άναχω 
ρών έπί έν ή δύο έτη δέν διστάζει νά ένοικιάση τόν οίχον 
τών πατέρων τον. Ή αμχξχ, οί ί'πποι, ό ηνίοχος, τό κλει
δοκύμβαλων, τά βιβλία, τά περιοδικά τά όποια μεταχει
ρίζεται, είνε δάνεια. Διατί δέ νά μή δανείζηται μίαν ει
κόνα, έν άγαλμα, οπω; μίαν δμαςαν I Δ ότι ήρεσεν εί; 
αύτόν ημέραν τινά μία είχών, δέν είνε λόγος όπως χατα- 
δικασθή νά βλέπη ταύτην ίσοβίως. "Οθεν ή έν λόγω 'Εται
ρία θέλει αναλαμβάνει νά άνχνεο: τάς έπί τοί τοίχου ει
κόνας, οσάκις ζητηθή τοίτο ύπό τοί οικοδεσπότου. Καί οίτω 
δύναταί τις νά κατορθώση ιώστε νά διέλθωσιν έχ τοί οι'κή- 
ματός του εί; διάστημα ένός ή δύο έτών πάση; σχολή: 
καί παντός καλλιτέχνου έργα.

— Έν τφ Βατικανφ, έπ! παρουσία το ί Πάπα, πολλώ/ 
καρδιναλίων κα! πλήθους κληρικών, καθηγητών κα! ιερο
σπουδαστών έγένοντο α! είς τήν θεολογίαν εξετάσεις τριών 
ιεροσπουδαστών, "Ελληνας, ’Αρμενίου καί 'Ιρλανδοί, έπ! ζη
τημάτων προταθέντων εις αυτούς ύπό τριών έξόχων θεο
λόγων. Μετά τήν λτ,ξιν τών έπ! τρίωρον παραταθεισών έςε- 
τάσεων ό Πάπας συνεχάρη τούς έξετασθέντα; καί προσή- 
νεγκεν είς αύτού; χρυσά μετάλλια.

-     —  ----------

Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ
Μβίο« 17,

Μετά τήν επίσημον έναρξιν τών εργασιών τής βουλή; 
δια τοί βασιλέω; ηρξαντο κα": έξακολουθοϋσιν σ.ί προκαταρ
κτικά! αυτή; συνεδριάσει;, άνά πασαν πρωίαν. “Ηδη ή 
βονλή, διηρημένη εί; τμήματα, άσχολεΓται περι τήν έξίλεγ- 
ξιν τών εκλογών Ονδέν α;:ο. λόγον έπεισόδιον έσημεϊωσε 
τάς πρώτα; αυτή; ήμέρζς, έκτο; ζωηρώ' τινων, ουχί πρω
τάκουστων και τούτων, έκδηλώσεων περ! ελευθερία; το ί 
όρκου καί προόδου τή; δημοκρατία;.

•
« ·

Έν τή πολιτική έκαστη σχεδόν πράξι; τή; Κυβερνήσεω;
παριστατα: ύπό ταύτη; ώ; άπορρέουσα έχ. τή; διηνεχοί:
φροντίδο; τών οικονομιών. Δημοσιογραφικοί άγώνε; δριμεΓ;
συνάπτοντα: συνήθως μεταξύ άμφοτέρων τών μερίδων τήν
δριμντέραν μεταδυ αυτών συζήτησιν προΰκάλεσε τό θέμα
τή; όδοποιίας.Τ'.ί ζητήαατο; τής Φιλιππουπόλεω: οϋδεαίκ
οριστική διαπεραίωσις έγένετο έτι. Άπεφασίσθησαν καί έγέ-
τοντο οί διορισμοί τών νέων Νομαρχών.

• ·
*

Συγχρόνως με τά; συζητήσεις έπί τής ένάρςεω; ιών βου
λευτικών εργασιών ηκούοντο κάπου καί συζητήσεις έπί τοί 
νεου μηχανηματο:, του αποςηραίνοντο; τήν σταφίδα, ούτινο; 
έφευρέτη; είνε ό κ. Λ. Δαμασκηνό;. Εννοείται ότι ή περί 
αυτοί συζητησι; δεν ητο τοσω γενική καί ενδιαφέρουσα, ό-σ-·* 
ή περί τή; δεϊνο; λέξεω; τοί βασιλικοί λόγου ή περί τών 
λόγων τή; ακυρότητο; τών εκλογών ένό; δήμου τή; δεΓνα 
επαρχία;. Καί όμως έξευρεσι; τρόπου πρό; άποξήρανσιν τοί 
προϊόντος, όπερ άποτελεΓ κατ’ εξοχήν τόν πλούτον τή; Ελ
λάδος, αλλά συγχρόνως ύπό/ειται κατ’ εξοχήν εί; βλάβχ; 
και καταστροφά:, χωρίς ουδεμΐα ύπερ αυτοί προοδευτική 
επινόησε; νά συμπληρή τήν ευεργετικήν έπίδρασιν τής φύ- 
σεω;, ή νά έξασφαλίζη τοίτο άπό τών ιδιοτροπιών αύτή;, 
αη/άνημα τοιοίτο δύναται νά σημείωση σταθμόν προόδου 
καί απροσδόκητου άναπτυξεω; έν τή ιστορία τή; σταφιδεμ
πόρια;. Ό  κ. Δαμασκηνό: εινε γνωστό; διά τήν μετ’ επι
μονής προσήλωσιν αύτοί εί; έφευρέσει;. σκοπούσα; πρακτι
κήν καί γενικήν ωφέλειαν. Ειδήμονες κύριοι, πρό πάντων έχ 
σταφιδοφόρων επαρχιών τή; Πελοποννήσον, εί; ου; έν λεπτο
μέρεια έξέθηκε τα τοί μηχανήματος αυτοί, ώ; ύφ’ όλα; 
τά; έπόψει; ευεργετούντο; τήν παραγωγήν, άπεφάνθησαν περί 
τή; επιτυχία; αυτοί ώ: πιθανωτάτη;, υπολείπονται δε ήδη 
γενικώτερα πειράματα άνά τά; Ιπαρχία; ένώπιον καί άλλων 
σταφιδοκτημόνων. Γνωστόν ότι πρό ένός ή δύο έτών λό-ο;

Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  -Ε2ΔΧΙΑ.Σ:

είχε γείνει περί έπινοήσεω; αποξηραντική; μηχανή: τής στα- 
φίδος καί ύπό τίνος Κυρίου έκ Πατρών, άλλ’ όστις αξιών 
άνευ οΰδεμιας προτέρας δοκιμασίας τήν καλή τή πίστει υπο 
τοί Κράτους υίοθέτησιν τούτης, δεν ήχούσθη.

• ·

Έν τή τελευταία Καλλιτεχνική ’ Εκθέσει τών Παρισιων 
αί στρατιωτικοί άσκήσεις τών μαθητών ησαν τό θέμα τής 
έμπνεύσεως ένό; καλλιτέχνου· παρ’ ήμίν δέ έγένοντο εσχά
τως τό θέμα συνδιασχέψεως εν τώ ύπουργείω τής Παιδείας 
περί διατηρήσεως περιορισμοί ή χαταργήσεως αυτών. Αί 
τών χχ. γυμνασιαρχών γνώμαι περί τών στρατιωτικών α
σκήσεων υπήρξαν ποικίλα·., άλλων μεν γνωματευσάντων τήν 
άχρηστίαν αυτών, άλλων τήν εντελή χρησιμότητα, καί άλ
λων τήν ύπό όρους χρησιμότητα. Τέλος άπεφασίοθη ή δια- 
τήρησις τοί καθεστώτος, άλλ’ είς τρόπον ώστε νά μη παρα
βλάπτεται έξ αυτοί ουδέ κατά κεραίαν τό έργον τών οι
κονομιών.

Τά κλασικά πελάγη μας, εκτός εξαιρέσεων τινων, δέν 
προκαλοίσιν οϊτε τά; επικινδύνους άμίλλχς άτρομήτων δυ
τών, οΰτε τάς επιμόνους ερεύνα; πεπειραμένων φυσιολόγων· 
δ πυθμήν αυτών οΰτε εί; κοράλλια καί μαργαρίτα: αφθονει, 
ουτε περιέχει τόν μυθώδη ίχθυολογικόν κόσμον τόν πληρω- 
σαντα πρό τινο; έν τών Ευρωπαϊκών μουσείων. Άλλα τα 
βάθη τών θαλασσών μας προκαλουσών ένίοτε εθνική; οοξης 
αναμνήσεις, πλούσια ίσω; βάθη εί; μαχών ναυάγια καί τρό
παια, προσελχύουσιν ένίοτε φιλοδόξου; τινά; άρχαιολογου; 
ή ίδιοτρόπου; έξερευνητάς. Καί πέρισυ μέν εξερευνήθησαν 
τά ΰδατα τοί πορθμοί τής ΣαλαμΓνος, άλλ’ άτυχώς ανευ 
άποτελέσματο;· ήδη δέ αγγέλλεται ότι Γάλλο; τι;, απόγο
νο; φιλέλληνο; πεσόντο; έν τή ναυμαχία τοί Ναυαρίνου, 
προσφέρεται όπως ίδίαις δαπάναις άναζητήση εις τά βαθη 
τοί λιμένος τή; ΙΙύλου καί άνασύρη τά έν αυτοΓ; λείψα
να τή; ναυμαχία;, δωρήση δέ τά ήμίσηεις τό έθ'ος.

• ·
Στίφη άχρίδων έν Θεσσαλία χα! Καρυστία έπέπεσαν χατά 

τών άγρών μεγάλ.ην βλάβην προξενούσαι είς τήν παραγω
γήν. Τήν Θεσσαλίαν φαίνεται 8τ·. συχνά επισκέπτονται ο! 
φοβερο! οΰτοι έπιδρομεϊς. χα! μάτην εφέτος ήλπ.ζυν, 3λέ- 
ποντες άντιστάντα: είς τόν χειμώνα τούς χαρπιύς των, πα- 
ράτασιν τής ευτυχία;. Έν Καρυστία δέ αί ακρίδες συμπλη- 
οοίσι τό εργον τή; καταστροφής, ό'περ είχεν άναλάβε: ή τοί 
χειμώνος πολυομβρία κα! ή ξηοασία τοί έσρος Εύχόμεθα 
νά σταματήση έως εδώ ή θεομηνία, πρό τή; ώριμάνσεω; 
καί συναγωγής τής σταφίδος.

Λ * ·
Τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην έγένετο ή προαγγελθεϊσα γε

νική συνελευσις τών μετόχων τής εθνικής Τραπέζης πρός εκ
λογήν ύποδιοιχητοΰ αύτής.· ΊΙ συνελευσις παμψηφε’.^κα! 
μετ’  επευφημιών έξελέξατο υποδιοικητήν τόν χ. Παύλον 
Καλλιγϊν.

’Από τή: πρωία; τή; παρελθούσης Δευτέρας, έπ! δύο 
συνεχείς ημέρας έτελοϋντο αί έπ! σκοπόν βολής προαγγελ- 
θεϊσάι ασκήσει; τών ταγμάτων του πυροβολικοί- "Έκαστον 
τάγμα συνεκρότει πλήρη πυροβολαρχίαν" αί ριφθεϊσαι όβι- 
δε; ήσαν 48' α! ήμίσειαι αϋτώ · ήσαν έκ τών συνήθων, α! 
άλλοι δέ βολιδοφόροι. "II έπιτυχϊα τών ασκήσεων λέγεται 
ό'τι ύπήρξε πλήρης. Ό  σκοπό;, ει κα! εΤχε μόνον ένό; μέ
τρου διάμετρον, έβλήθη πολλάκις ύφ’ όλων τών ταγμάτων 
κα! διά τών συνήθων όβϊδων κα! έπ! τέλους έπεσεν. Εις τόν 
ρίψαντα τόν σκοτόν πυροβολητήν 4 παρ.ττίμενος έκεϊ που 
στρατηγό; Βοσσέρ προσίφερεν ώς άμο.βήν χρυσο'-ν δεκά- 
φραγχον,

τά παρά τά; οχθα; του γέροντος Ίλιααοΰ εστιατόρια χαί 
τάπαρά τ ϊ  κύματα τών ά,ίποτε νεαζόντων Ί ’αλήρων ξενο
δοχεία έπαναλαμβάνουσι τήν θερινήν αύτών άκμήν, έπα- 
ναβλέπουσι τού; αυτούς έπισκέπτας, πληοοΰντα; τών 
αύτών ώιΟύρων. ’Επίσης α! παρά τήν πλατείαν τής Όμο- 
νοία; έν τώ καφφενείψ Ζούνη παρεχόμεναι ψδικαί έσπερί- 
ίες προκαλοίσι πυκνήν συνάθροιαιν περιπατητών έπ! τθυ

ί πβριξ χώρου κα! θαμώνων πληρούντων πάντα τά καθίσματα 
άμφοτέρων τών παρακειμένων καφενείων. 'Αναμένονται 

γαλλικό! καί Ιταλικοί θίασοι, καί δύο ελληνικά! έταιριαι 
ηθοποιών θέλουσι πήξει παρά τόν Ίλισσόν τάς σκηνάς των. 
Μεταξύ τών νέων έργων, ατινα θέλει διδάξει έν τοί Οεάτρω 
τοϋ Παραδείσου 4 ύπό τόν χ. Αεχατσάν θίασος, καταριθ
μείται κα! τοϋ Σαίξπηρ ό Ρ ω μ α ίο ι χα ί Ίου Λ ι/ τα , όπερ 
τό πρώτον ήδη αναβιβάζεται είς έλλην.χήν σκηνήν.

   —  *----
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χ. I. Μ’ Ό  μέν τής Βιέννης μετά τών περιχώρων ύπε- 
λογίσθη κατά τήν άπογραφήν τοϋ 1880 εί; 1,103,857, ό 5έ 
τοί ΒεροΑί'ου κατά τό αύτό έτος ητο 1,118,630. 'Ιδίως τή; 
τελευταίας πόλεως προέβη ταχέως αύξόμενος ό πληθυσμό;. 
Έπί τοί ίδρυτοί τή; πρωσσική; μοναρχίας, μεγάλου έκλέ- 
κτορο; Φρειδερίκου Γουλιέλμου (1610— 1688), ό πληθυσμό; 
τοί Βερολίνου άνήρχετο είς μόνον 20,0000· έπί Φρειδερίκου
τοί Μεγάλου (1786) άνήλθεν εί;^ 14),000, ότε δ' άνέλαβ: 
τήν άρχην ό νίν βασιλεύων αΰτοκράτωρ Γουλιέλμος Α ’ 
(τώ 1861) οί κάτοικοι τοί Βεοολίνου ήριθμοίντο εί; 519. 
513* τφ 1867 άνήλθον εί; 702,437, τω 1875 ει; 968,63» 
καί τώ 1880 συνεποσώθησαν εί; 1,118,630. — Κυρίαν Α. 
Ν. Κ. Σύρον, λίακρά βιογραφία τής Σάνδης, γραφείσα ύπ. 
ύπό τοί κ. Λ. Βλάχου, έδημοσιεύθη έν τόμ. 1” , σελ. 13.' 
τής «Εστίας·,—κ. Β. Κ. Νεάπολιν. Άντί 10 φρ. έτησίω: 
ουνάμεθα νά σδ; άποστέλλωμεν μετά τοί τής «'Εστίας* καί 
τό φύλλον τοί «Ρωμηοίο.—χ. Γ. Κ. 'Οδησσόν. Ή  καθυ- 
στέρησι; πρός τόν εν Ποτίω χ. X. Γ. έπήλθεν έξ άτυχου; 
παραδρομή;. Άπεστάλησαν πάντα τά καθνοτερήσαντα· τά 
λοιπά άποστέλλονται τακτικώτατα. Τό διά τόν χ. Λ. ζη· 
τηθέν δέν εύρέθη δυστυχώ;. θύχ ήττον θά προσπαθήσωμεν 
νά άποστείλωμεν καί τοίτο άμα εύρεθΐ). κ.Ι. Φ. Σύρον 
Έλήφθη καί τό τέλος. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν^ _  φο, ■ 
τη τη  Π  ■ Έκ τών άρχαιοτάτων πανεπιστημίων τής Εύριί)- 
πη; εινε τό τής Πράγας, τό πρώιον έν Γερμανία ¡¿ρυθέ < 
τώ 1348, αριθμεί δέ σήμερον 2,000 φοιτητών. — κ. Σ. Β. 
Βραΐλαν. Τά βιβλία καί έπιστολήν μα; λαμβάνετε ταχυ- 
δρομικώς.—κ. Ν. Μ. Πειραιά. Μέλος τή; Γαλλική; Άχα 
δημία; έγένετο ό Ούγκώ τώ 1841. Προηγουμένως τρι; 
είχε θέσει ύποψηφιότητα, άλλ’ άπεκρούσθη, προτιμηθεντων 
άλλων. Περί τοί άλλου ούδέν γνωρίζομεν. — Πειρασ/ιω . 
Οΰδαμώ; παράδοξον, άφοί καί άλλοι, ευφυείς άΧλω; άνθρωποι, 
ύπέπεσαν εί; τήν αύτήν άνοησιαν, χυροίντες ουτω την Ofj- 

' θότητα τή; ισπανικής παροιμία; ότι «εό πνείμα καί ή ευ
φυΐα είνε συνώνυμα τής μωσίας, οσάκις δέν κυβερνωνται 
ύπό τοί όρθοί λόγου·.—κ.Μ. Κ. Κηφισίαν. Ύπάρχουσι, π>ή< 
ταύτη;, καί άλΧαι έκφράζουσαι τήν ιδέαν περί τού επιβλα
βούς τή; βροχής εϊ; τήν_γεωργίαν_χατά τόν Mito-, συνει- 
λεγμέναι ύπό τοί ειδικοί περί ταίτα κ. Ν. Πολίτου.

—Μάης άβρεχο;, τρυγητής χαρούμενος.
—Μάη; άβρεχο; χρονιά ευτυχισμένη.

— ’ Σ τόν κατηοαμένο τόπο τό Μάη τό μήνα βρέχει, κτλ.
κ. Ν. X Λάρισσαν. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν. Τό φυλ- 
λον θέλομεν άποστέΧ.λε·. ύμίν κατ’ εύθεΓαν έκ τοί γραφείου
— Χιιια ίρα . Έκ τοί γραφείου ήμών παρακαΧεΓσθε να ζη- 
τήσητε τό άντίτιμον τον σ-αλέντο; ποιήματος. ’Επ' ούδε- 
μιδ πληρωμή εινε δυνατόν νά δημοσιευθή ίλη μη κατάλ
ληλο; εν τή «Εστία«.—κχ. Ε. Τ. Μυτιλήνην καί A. X- Σ. 
Τρίπολιν. Έλήφθησαν. —  χ. Μ ' Προφρόνως. άλλ' άδεξίω;. 
'Ο καλλίτερος τρόπο; ν’ άναμιμνήσκωμεν τά; παΧ.αιά; ευ
εργεσίας εινε νά κάμνωμεν νέας. — κ. Κ. Δ. Τή; έλληνικη: 
άντίστοιχος ή γαλλική; . Pierre qui roule il’ amasse pa
lle mousse ·.— tlape.Tuh'tuiû. Τό Σύνταγμα ήμών ρητω; 
ορίζει τήν έν τώ κτιρίω -οί Βουλευτηρίου συνεδρίασιν τή; 
Βουλή;· επομένως πασα έν άλλω κτιρίω ή τόπω συνιδρια- 
σις εινε άντισυνταγαατική καί άκυρος. Περ: -οί άλλου ζη
τήματος "δε έν Έγχειριδ. συνταγματικοί δικαίου Θ. Φλο- 
γαίτου μακράν ύποσημείωσιν έν σελ. 101, — κ. Γ Ε Ν- 
Ζάκυνθον. Άπεστάλη τό βιβλίου καί τό φύλλον, έν ω ή 
πραγματεία· τό σημειοΰμενον δέν έχει μεταφρασθή ίλληνι- 
στί. -κ. I. Κ. ’ Ιθάκην. Ένεγράψαμεν άμφοτερου; καί απε- 
στείλαμεν τά φύλλα. Τά; ευχαριστίας μας διά τήν Έ-λ'κην 
ύποστήφιζιν. Έγράψαμεν καί ιδιαιτέρως. —  *κ· I'· *· Κ
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Τήνον, Π. Ν. Π. Πάτρα;, Σ. Κ. Μεσολόγγιον χαΐ Φ- Μ. 
Π. Λονδίνον. Τα ζητηθέντα άπεστάλησαν. — χ Γ. Ζ. Βώ
λο». Δυνάμεθα »ά προμηθεύσωμεν ύμΓν το» χάρτην αντϊ 
δραχ. 13,50 και 1 δραχ. δικ ταχυδρ. τέλη. Ιστορία τή; 'Ελ
λάδος οποίαν ζητείτε είνε ή τού Petit de Jullcvillc συνο
πτική -La Grèce depuis la conquiteRomaine» *ai ή τοϋ
l)runet-de-i’rcsle. Διά την Βυζαντινήν εποχήν ύπάρχουσι 
πολλά! μονογραφϊαι εκτενείς, ή του Lebeau, al τών Ά γ 
γλων Γίββωνο; και Murait, μεταφρασμένοι εί; τήν γαλλικήν- 
Διά δέ τήν νεωτέραν εποχήν ή τοϋ Pouquevillc, τοϋ Γερ- 
βίνου και αλλαι. — κ. I. A. Τ. Ζάκυνθον. Άπεστάλη εκ 
νέου. "Η καθυστέρησες προήλθεν έκ τοϋ ταχυδρομείου 
έπιστρέψαναος ήμΓν το φύλλον σας μέ τήν επιγραφήν "Α γνω 
σ τος  ύστερον άπό δύο έτών ταχτικήν παράδοσιν ! — κ. Γ. 
Κ. Λ. Ραιδεσιόν. 'Ενεγράψαμεν και τον κ. Γ. Κ. Ευχαρι- 
στοϋμε» δ' ύμΓν διά τήν ευμενή ύποστήριξιν. Άπαντώμεν 
και ταχυδραμικώς.— κ. II. Î*. Κισνόβιον. Τα ζητηβέντα 
άπεστάλησαν. Τήν είσπρχξιν τής συνδρομής θέλομεν ενερ
γήσει χαθ’ ον τρόπον μάς σημειόνετε.— x. A. X. Τρίπολιν. 
Ένεγράφη ή κυρία Μ. II. Μ., έγράψαμε» δ’ ύμΓν ιδιαιτέ
ρως.—Fritz. 'Ενταύθα. Είνε τοϋ Ricbebourg.

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

Όπου σταθώ, σκορπίζω μ̂ χ γλυκάδα.
Τοϋ χάκου μ’ αγριάδα 

Μοϋ κόβει; τό λαιμό καί το κεφάλι : 
Γλύκα σκορπώ, κι’  ακόμα πε,ιό μεγάλη.

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Ε Τ Η Ρ Ι Ο Ν
19 Μαίου 1885

'Στα ϊδικά μου τα εδάφη 
’Όφβη τό πάλα: και έγράφη 
Υπερφυής τις οπτασία. 
’Εάν μέ άτοκεφαλίσης,
Κ’ έάν αλλέως μέ τον ίσης, 
Δύναμις είμαι θαυμασία 
Καί έν θαλάσση καί ξηρά· 
Δύναμις, δίδουσα πτερά.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ

1

Πύλη—ΰλη.

2

Ξυλινον μουσικόν δργανον.

Δ ά ν ε ι α  τ ή ς  Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς  Τ ρ ε χ  

Τών 170,000,000 τών 5 ·/, Φρ. χρ.
» 120,000,000 τών 5 » ■> »
» 60,000,000 τών 6 ·  · ■
. 26,000,000 τών 6 . . .
. 25,000,000 τών 9 . . .
. 25,000,000 τών 8 . . ·

10,000,000 τών Η . . .
4,000,000 τών 8 ·  . .

• 6,000,000 τών 6 » Δρ. παλ.
Κτηματικαί Όμολ. Έβν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ.
Π ι σ τ ω τ ι κ ά  Κ α τ α σ τ ή μ α τ α

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

Συναλλά γμ ατα

ΛΟΝΔΙΝΟΥ—Τραπεζικόν “Οψεως----
3μην..........

ΓΑΛΛΙΑΣ —Έθν-.κήςΤραπέζης “Οψεως 
• Τραπεζικόν 3μην.

Ν ομ ίσματα

•οησα Τ ιμ ή .
346.50 
318__
109.50 
399.— 
260—  
256—
197.50 
247— «

92.50

361.50

3960.-
137.-
87.-
58.-

312.-

Εικοσάφραγκον. . 
Λίρα οθωμανική.

26.10 
25.95  

1.0 IV,- 
1.01% .

20.48
23.30

ΕΝ ΤΩ ΓΡΛΦΕΙΩ ΤΗΣ > ΕΣΤΙΛΣ ■ ΠΩΛΟΤΝΤΛΙ 
ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ.

Tote εν  ra te  επ α ρ χ ία ις  και r<3 εξιοτεpixia ά.τβ- 
στε 'λλον τα ι τα χυ όρομ ιχω ς  rij προσθήκη 20 λ ε π ζΆ ν  
Δια ταχνΔρ . τ ε λ η  ίχαα του .

X. ΑΝΧΙΧΟΥ 
Π. ΒΡΑΪΛΑ

4.—

Γ. ΔΡΟΣΙΝΙΙ
1 —
2 —  
2.50 
1 —  
2—

ΧΑΡΤΟΠΩΑΕΙΟΝ
ΧΊΓ-Α—Λ—Λ-Ή; κ α ι  ΚΟΤΖΙΑ

Έ ν  ’ ΑΟήναες, έ«1 τής όδοϋ Έρμοδ.

Άπαντα τα είδη γραφικής ύλης εις τιμάς μέτριας. Κον
δυλοφόροι παντός είδους, γραφίδες, σφραγίδες χαρχσσόμενκι 
ένταϋθα, επισκεπτήρια ίκτυπούμενα στιγμιαίως. Συνέστησε 
πρό πολλοϋ Μ η χ α ν ι κ ό ν  Φ λ κ ε λ λ ο π ο ι ε ι ο ν . °*εΡ τελειο-
ποιηθέν έσχάτως δία προσθήκης νέων μηχανημάτων κατα
σκευάζει καί προμηθεύει φακέλλους τελειοτάτου; εί; τιμάς 
εΰθηνοτέρας τών ευρωπαϊκών, Τό μέγα τοϋτο κατάστημα 
εινε τό μόνον προμηθεϋον κ α τά σ τ ιχ α  τοϋ γνωστού οίκου 
Edler καί Kriscbc τοϋ Άννοβέρου.

Έ Δ 3> χ' ’ Ε χ ε ι.............
Φιλόθεου χιιI Ε υ γεν ίο υ  ε π ι -

σ τ ο λ α ι .......................................
Ά γ ρ ο τ ι χ α ι  Έ π ισ τ ο .Ια ι ..........

• Ε ίΔ ό λλ ια ...................... ............ ..
• Τρεις ήμε'ραι fV  Τ ή κ ω ...........
. Σ τ α λ α χ τ ϊ τ α ι ...............................
» Ί σ τ ο ι  ’Α ρ ά χ νη ς ......................... 1.—

Α. Π . Κ Ο Υ Ρ Τ ΙΑ Ο Υ  01 μαθηχαι τον Ε υ σ έ β ιο ν . . . 1.50
• S i c  τήν  Θά-Ιασσαν....................  1.75
. ΠαιΔιχα Δ ι η γ ή μ α τ α ................ 2.—
• ΠαιΔιχοι Δ ιά λογο ι ....................  1.50

Φ. ΓΡΙΙΓΟΡΟΒΙΟΥ Ά θ η ν α ίς .  Μετάφρ. Σπ. Π. Λ άμ 
πρου ...........................................  2 .—

"ΑνΔρος χα'ι Κε'ως   5 . -
' Ακρίτας..............................................3.—
ΟΙ Περσα ι τον Α ι σ χ ύ λ ο υ . . . .  
Ό Δ οιπορ ιχά  Θεσσαλίας, Ή 
π ε ιρον  και Μ α χεΔ ονία ς . . . .
Ά μ ο ρ γά ς .......................................
Περ'ι ' Aιρομοιωσεισς τ&ν φι>-
rôlr........................................  2.—
Κάρολος Δ ά ρ θ ιν .......................  50
Μύθοι.............................................  1.50
Μελέτη ε π ι  τής ν ια ς  Έ λ λ η ·  

ν ιχ ή ς  . . · ■ · · . . .  ................... 2,50

Λ. ΜΗΛΙΑ ΡΑΚΙ!

Σ .  ΜΙ1ΛΙΑΡΛΚΙΙ

Π. I. ΦΕΡΜΠΟΥ 
Γ. ΧΑΤΚΙΑΑΚΙΙ

1 —

3—
3—

Τά έπόμενα άποστέλλονται ταχυδρομικώ; τή προσθήκη 
50 λεπτών 3Γ έκαστον.

Σ. Π. ΛΑΜΠΡΟΥ ’ ισ το ρ ικ ά  Μ ελετή μ α τα .......
Γ- ΒΙΖΥΙΙΝΟΥ Ά τθ ίΔ ες  Αυραι....................
A. MHAIAPAKH Κ υχλαΔ ιχά ............................
Ν. ΜΟΣΧΟΒΛΚΙΙ Το ί ν ’ ΕλλάΔ ι Δη μάσι ον Δί- 

χαιονε.-τι Τουρκοκρατίας

Δρ. 
5.— 
5 —
5.—

2,50

Έν Άθήναις εκ τοϋ τυπογραφείου «Άνδρέου Κορόμηλά* καί .Κοραή· 1885 — 24.


