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ΤΟ Χ ΑΡ ΙΣΜ Α  TO T ΟΕΟΤ ποίημα Γ. Δροσίνη. 
Σ Η Η Ε ΐα ίΕ ΙΣ .

Φ ΙΔ Ο Α Ο Γ ΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ, Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΑ

Ή  πραγματεία, ήν έξεδωχεν άρτι ό χ. Νικόλαος Πολί
της, αντικείμενου εχει τό Δ υ μ ο τ ι χ ί ν  α σ μ α  π ε ρ ι  το υ  ν « -  
χροΰ αι!εΜρο$, τό  αριστούργημα τούτο τή ; ήμετέρας δη
μώδους ποιήσεω; κοινότατου δέ παρά τώ  έλληνικώ λαώ, ώς 
μαρτυροϋσιν αί δημοσιευόμενα! έν τελεί τής πραγματείας δέκα 
έπτά αύτοϋ «αραλλαγαί, συνειλεγμέναι έκ διαφόρων μερών 
τής Ελλάδος. Περί τοϋ άσματος τούτου πολύς έγένετο λό
γος παρα τοΓς έν Ευρώπη σοφοΓς, ένεκα τοϋ μύθου αυτοΰ, 
κοινού παρά τε  τοίς Γερμανικούς λαούς καί, ύπό ομοιότατου 
τύπον τώ  έλληνικώ. παρά τοΓς Σλαβικούς έν ποιχίλαις πα- 
ραόλαγαύς, παραμυθίοις, και δημοτικούς άσμασι-γνωστή πρός 
τουτοις και ή όμοιότης αυτοΰ πρός τήν Λ ενύραν ,  τό περί
φημου ποίημα τοϋ γερμινοΰ Βύργερ. Τινές τών περ'ι τοϋ 
άσματος τοϋ νεκρού άδε"·φοϋ διαλαβόντων υπέθεσαν τούτο 
οθνεύον χαι παρείσακτον έν τή ήμετέρα ποιήσει ώς έχ τοϋ 
τραγικού και ζοφερού αυιοΰ χαρχκτήρος, άγνοοΰντες δτι εις 
πλεΐστα άσματα τής ήμετέρας δημώδους ποιήσεω; κατισχύει 
ό μελαγχολικός ούτος χαραχτήρ. Δύο δέ τών έν Ευρώπη έγ- 
κυψάντων περι τήν μελέτην τοϋ άσματος, έχτός καί άλλων 
πρό αυτών γνωματευσάντων ύπέρ τής σλαβικής άρχής τοϋ
χυψάν

ϊ *  1 . - Γ - ..................   - - Γ  - η  -------  —  -------
ααματος, οI κχ. Βόλλνερ κι\ Ψυχάρη;, εν ΐοίαις ττρϊγμα- 
τείϊΐς πβιρώνται να άποδείξωσι τό παρείσακτον αντοΰ δ:α 
λόγων, άττορρεόντων εκ της συγκριτικής ερεύνης -ών ασμά
των διαφόρων λαών, και περι τον ελεγχον και την ανασκευήν 
τών λόγων τούτων άσχολεΓται μέχρι τέλους τοϋ έργου του ό 
X. Πολίτης.
, 'Ο  μεν Βόλλνερ συγκρίνων πρό; τό ελληνικόν και τό πα

ρόμοιον τούτω αλβανικόν άσμα τά τον αυτόν τύπον φέρον-
Τίί   .  \   -X

- ν ν Λ 'λ ζ  5 ΐ ν 6  κ α ι  ο  η  σ ε ρ ο ι κ ο , .

Βατικώτερον δε και τολμηρότερου ό κ. 'Γνχάρης συμπεραί- 
**· ότι -ό σερβικόν άσμα είνε τό πρΏτον έξ ου έλήφθη τό 
ρουλγαρικόν, έχ τών Βουλγάρων τό παρέλαβον οί Άλ.βα- 

και τελευταύοι πάντων ο: "Ελληνες. Πρός τάς γνώμας 
τουτας 4 τ,μ.έτερτις μυθολόγο; άντιτάσσει τήν Ιαυτοϋ, καθ’ 
ην τό̂  μεν έλληνιχόν άσμα είνε τό πρωτότυπον, κατά μίμη- 
®'ν δε τούτου έποιήθησαν. ιδία και άσχέτως πρό; άλλήλας 
,'®?^*®θεύσαι, ή άλβανική παραλλαγή και ή βουλγαρική, 

,Τ*’, πηγάζει ή σέρβική κα’ι αί τών λοιπών σλαβικών μύθων 
« 'α σ μ ά τω ν  παραλλαγαί.

Μρος ύποστήριξιν τής γνώμης του ό χ. Πολίτης πολλά 
γροσαγει τεκμήρια. Μετά τήν άκριβή παράθεσιν τών ξένων 
ασμάτων, διά βραχέων χαταδεικνύων τήν ελληνικήν άρχήν

τοϋ αλβανιχοϋ άσματος, διά μαχροτέρων ένίσταται κατά 
τών λόγων οΰς επιφέρει ό χ. Ψυχάρης πρός ύποστήριξιν 
τής ανωτέρω δοξασίας του, στηριζομένης εις τήν εξωτερικήν 
ομοιότητα φράσεων τινων τών έλληνιχών στίχων πρός σλα
βικά;, εις τή< έχθεσιν τοϋ μύθου και εις τάς ίν τώ  ασμα- 
τι αναπτυσσομένας έννοιας, Ή  βύναμις έπιχειρημάτων τινών 
του κ. Πολίτου εινε τούς πασι προφανής, ώς αί περ'ι τοϋ 
αριθμοϋ εννέα παρατηρήσει^. Ουχ ήττον και οί εσωτερικοί 
λόγοι οί προσαγόμενοι ίιπό τών κκ. Βόλλνερ χαί Ψυχάρη 
πρός βνίσχυσιν τών γνωμών αυτών, ώς τά περί κατισχύσεως 
τής αδελφικής στοργής, αισθήματος ίδιάζοντος παρά τούς 
σλαβικού; λαούς, σαθροί άποδείχνυνται διά τής μνημονεύσει»; 
ουχί ολίγων ασμάτων έχ τών ήμετέρων, μαρτυρούντων ότι 
τό  αίσθημα τής στοργής είνε καί έλληνιχόν κατ' εξοχήν αί
σθημα. 'Λλλά και ιστορικόν λόγον έπάγεται ό χ. Πολίτης 
συνηγοροϋντα υπέρ τής πρωτοτυπίας τοϋ ελληνικού άσμα
τος, τόν λόγον ότι ουδέποτε οί "Ελληνες παρέλαβο'ν τι έχ τής 
σλαβικής φιλολογίας, ήκιστα δέ άσματα δημώδη, Ινώ του
ναντίον συμβαίνει παρα τούς Σλάβοις. Τελευτών δέ άποφχι- 
νεται, διά νέων καί περισσών επιχειρημάτων, ότι τό έν λό- 
γψ άσμα υπάγεται εις τόν άκριτικόν κύκλον, τήν πρώτην δέ 
άρχήν αύτοϋ όφείλομεν νά ζητήσωμεν ούχί έν σλαβικούς πρι— 
τύποις, άλλ’ έν τή  αρχαία έλληνιχή μυθολογία. Τοιοϋτον εϊ- 
νε έν συντόμω άναλύσει τό περιεχόμενον τής περί τοϋ ά 
σματος τοϋ νεκρού αδελφού πραγματείας ταύτης, έν ή ό κ. 
Π ολίτη ; διά πειστικωτάτων λόγων αποδίδει εις τήν εθνικήν 
ημών ποίησιν, ώς γνήσιον τέκνου, §ν τών σεμνωμάτων αυτής.

Δ ιά  τό ' Ημερο .Ιογ ίον  τοϋ στρατηγού Γόοδωνος έπλη- 
ρώθησαν ύπό τών άγγλων εκδοτών εις τόν αδελφόν τοϋ 
συγγοαφέως 130,000 φράγκων. Τό ποσόν τούτο εινε λίαν 
ύπέοογχος τιμή και δι’ αυτήν τήν ‘Αγγλίαν. Παρισινός τις 
εκδότης ζητησας παρα τών άγγλων εκδοτών τό δικαίωμα 
τής γαλλιστί μεταφράσει»; τοϋ Ημερολογίου, πχρητήθη 
τών διαπραγματεύσεων, διότι τώ  έζητήθησαν πρός τούτο 75, 
0 0 0  φράγκων.

—  Εις τόν μαχρόν κατάλογον τών ήγεμόνων, ούτινες ενα- 
σχολούνται περί τήν φιλολογίαν περιέχεται καί ή βασίλισσα 
τής ’ Ιταλίας Μαργαρίτα, ήτις γράφει θεατρικά; κρίσεις έν 
τή  '  Β ρ η μ ε ρ ίΔ ι  τ η ς  Παρμαι: ,  έδημοσίευσε δέ προ δύο 
ετών ιδιαίτερον βιβλίου πραγματευόμενου περί θεάτρου.

—  ’Εδημοσιεύθη έν Βερολίνι» μελέτη «περί τών σχέσεων 
τοϋ μεγάλου Φρειδερίκου μετχ τοϋ Λεσιγκ καί τών ποιητών 
τής εποχής αύτοϋ». Κατά  τόν συγγραφέα τή ; έν λόγω με
λέτης, ό τρόπος δια τοϋ οποίου Φρειδερίκος ό μέγχς εφερετο 
πρός τούς γερμχνους φιλολόγους είνε πλήρης άντιφάσεων. 
Ά λ λ ο τε  μέν, έξεγειρομένου τοϋ ενδιαφέροντος αύτοϋ, προ- 
σεχάλει τούς γερμανούς συγνραφεύς εί; ιδιαιτέρας ακροάσεις 
καί συνωμίλει μετ’ αυτών, συγγράψας πρός τουτοις καί δο
κιμίου περί τής καταστάσεως τών γραμμάτων έν Γερμανία. 
Ά λ λ ο τε  δέ περιεφρόνει τήν γερμανικήν φιλολογίαν, μηδ’ 
αύτοϋ τοϋ Λέσιγκ καί Γχαύτε εξαιρούμενων. Α ί άντιφάσεις 
αΰται έξηγοϋνται έκ τοϋ ότι ό Λέσιγκ εϊχεν έχχύσει τήν 
σατυρικήν αύτοϋ χολήν χατά τών ύπό τοϋ μονάρχου προ- 
στατευομένων συγγραφέων, ούτινες άπεμιμοϋντο τούς Γάλ
λους. έκ τούτου δέ τό άόιάλλακτον μίσος έκείνου. τό έπεκ- 
τεινόμενον χαί επί .τής σχολής, τής όποιας άρχηγός ήτο 
δ έξοχος κριτικός.

—  Έ ν  τή βιβλιοθήκη τοϋ Πανεπιστημίου τής ΙΙάρμας, 
μια τών πλουσιωτέρων τής ’ Ιταλίας εί; πολύτιμα καί άρ- 
χαύα βιβλία, συνέβη έσχάτω; τοσούτι» ευρεύα κλοπή, ώστε 
παράδοξον εινε πώς αΰτη δέν άνεκαλύφθη ταχύτερου. Έ σχά
τω ; άγγλο; τις καθηγητής άφίκετο εις Πάρμαν, όπως ανα- 
διφήση χειράρραφόν τι τής βιβλιοθήκης, όπερ όμως ζητηθέν 
δέν εύρέθη. Ώ ς  έκ τούτου ό βιβλιοθηκάριος έπιστήσας τήν 
προσοχήν αύτοϋ επί τοϋ προσωπικού τών υπάλληλων του, 
άνεχάλυψε τόν δράστην τής κλοπής, όστις εινε 4 γραμματευ; 
αύτοϋ. "Ερευνα ένερηηθεύσα παρ’ χύτώ άπεχάλυψε πλείστας
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εκατοντάδας ύπεξαιρεθέντων βιβλίων, άτινα χαταγραφέντα 
άνήλθον etc 5,000.

—  ΊΓπό τοΰ V ivien  de Sain l-M ertill συμπληρωθέντες 
έξεδόθησαν δύο καί ήμισυς τόμοι τού ix  τεσσάρων τόμων 
άποτελουμένου ·Νέου λεξικού παγκοσμίου Γεωγραφίας·. 
Το  έν λόγω λεξικόν χρινεται ώς έπαρκοΰν etc πάσας τάς 
αξιώσεις, συντασσόμενον μ ίτ’  έπιστημονιχής ακριβέ [ας, 
όποιο σήμερον άπαιτεΓται διά τα γεωγραφικά βιβλία. Τά 
έν αύτώ εκτενή άρθρα περιλαμβάνουσιν έν ταϋτώ τήν τε 
φυσικήν καί πολιτικήν γεωγραφίαν, πραγματεύονται έν μέ- 
ρε; έθνογραφικά αντικείμενα, παρέχουσι περιληπτικήν ιστο
ρίαν των χωρών και επαρχιών αυτών, άρχαιολογικάς περι- 
γραφάς των πόλεων xat των σημαντικωτέρων δέσεων, ώς 
χαέ πληροφορίας περί των φυσικών προϊόντων έχάσιου ιό- 
που, περί τής βιομηχανίας xat τοΰ εμπορίου. Έ ν  τέλε: 
καταχωρίζονται βιβλιογοαφιαι περί πάντων των έν Γαλλία 
xat αλλαχού δημοσιευθέντων έργων, των πραγματευομένων 
περί τόπω · xat λαών.

—  Δραστηρίω; διεξάγεται έν ΙΙαρισίοις ή έργασία περί 
τήν έχδοαιν τών «Κοινοβουλευτικών αρχείων·, συλλογής 
περιλαμβανοϋσης τ ι ς  έν ταΓς ΓαλλιχαΓς Συνελεΰσεσι συζη
τήσεις άπό τού 1787 μέχρι τοΰ t860. Ή  δημοσίευσις τών 
αρχείων, άποφασισθεΓσα πρό εικοσαετίας τή  πρωτοβουλία 
τής τε Γερουσίας και Βουλής, άνετέθη εις δύο ειδικούς 
πρός τοιαυτην έργασίαν ανδρας, όποΓοι 6 διευδυντής τοΰ 
γραφείου τώ ν  πρακτικών xat ό έφορος τής βιβλιοδήχης τής 
Βουλής. Έ νεχα  τών εύρειών αϋτοΰ διαστάσεων το εργον 
διηρέθη είς δύο μεγάλας σειράς τήν μέν άπό τοΰ 1787 — 
1799, τήν δέ άπό τοΰ 1799 — 1860. Έχτός τώ/ κοινοβου
λευτικών συζητήσεων, ή συλλογή θέλε: περιλάβει πάντας 
τούς λόγους, τά  ΰπομνήμιτκ καί τάς έχβέσεις, αΓτινες δέν 
εχουσ συμπεριληφθή έν τώ  ίπισήμω Μ ην ντορ ι .

—  Ή  έχδοσις τοΰ έχατοστοΰ φυλλαδίου τοΰ N ord  und 
Süd, ένός τών πρωτευόντων γερυανιχών περιοδικών, συνω- 
δεϋδη διό τής ειχόνος τοϋ διιυδυντοΰ χαι αρχισυντάκτου 
αυτού Παυλου Lindau, ώς καί δι* αξιοπερίεργου λευκώμα
τος, περιέχοντος σκέψεις, ληφθείσας έχ πάντων τών έν τώ 
φύλλφ συνερναζομένων. Πρός καταρτισμόν τοΰ λευκώματος ή 
βιευβυνσις τοΰ περιοδικού άπηΰδυνεν άμισον πρόσχλησιν πρός 
τούς έν αύτώ συνεργάτας συγγραφεΓς. οΓτινες πάντες σχεδόν 
άπήντησαν εις τήν πρόσχλησιν. Τών καταχωρίσεων τών 
ζώντων επεται κατάλογος τών νεκρών συνεργατών.

—  Άπεβΐωσεν άρτι είς τάς έλώδεις χώρας τοΰ Κογκό, 
αΓτινες καί τοΰ Λίβιγχστον χατέστρεψαν τήν ζωήν, ό έχ 
Βερολίνου εξερευνητής 'Ριχάρδος Boehm, ό τελευταΓος έπι· 
ζήσας τών μετασχόντων τής άτυχούς εκδρομής, ήτις άπεστά- 
λη κατά τό έτος 1880 ύπό τοΰ βασιλέως τών Βέλγων πρός 
έξερεύνησιν τοΰ έσωτεριχοΰ τής άνατολιχή; ’ Αφρικής. Ά φ ’ 
ού ειδε τους συντρόφους του σφαγέντας, πυρποληβεΓσαν τήν 
καλυβην του, χα'ι χαταστραφέντας τούς καρπούς μαχρας και 
ενδελεχούς έργασίας. έκρκτειτο αιχμάλωτος ύπό ιθαγενούς 
τίνος άρχηγοΰ έν νοοώδει χώρα, ενδα καί άπέδανε. Διακε- 
κριαένος μαθητής τοϋ έν Ίένη  χαθηγητοϋ Haeckel μή ύ- 
περβάς ετι τό τοιακοστόν έτος τής ηλικίας του, δά παρεΓχεν 
άναμφιβόλως σπουδαίας υπηρεσίας είς τήν επιστήμην, αν 
έζη.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

l 'erenli A f r i  Adelphoe Texte latin publié avec 
un commentaire exp licatif et critique par Frédéric 
Pleseis κτλ. Paris, lib ra irie  K lincksierk 11, Rue de 
L ille . 1885 —  ό. φρ.

M . Fab i Q u in t i l ian i  Iustitutionis Oratoriae  liber 
decimus. Texte latin publié avec un commentaire 
exp lica tif par I. A. Hild κτλ. Paris, Klincksicck χτλ. 
1885. —  φρ. 3,50.

Ό  έν Παρισίοις έχδότης K lincksierk είναι έκ τών άναν- 
τιρρήτως συνεργουντων είς τήν άπό είκοσι περίπου ετών 
έπ’ αίσίοις άρςαμένη· έν Γαλλία οίονεϊ άναγέννησιν τών 
κλασικών σπουδασμάτων. Ό χ ι μόνον παρ’ αύτώ έκδίδεται 
τό ύπό τών καθηγητών Ο. Kicmuilll καί Em. Cbntclain

! διευδυνόμενον άξιολογώτατον περιοδικόν σύγγραμα Revue 
I de Philologie καί πλεΓστα άλλα φιλολογικά δημοσιεύματα, 

αλλα χαι σειρά όιη γερμανικών έργων γαλλιστί μεταπε- 
φφασμένων ύπό τήν έπιγραφήν Nouvelle  collection à Ρ 
usag; des classes, ήν πάση δυνάμει συνιστώμεν εις τούς 
ήμετέρους φιλομαθείς νέους καϊ περι ής μέλλομεν ιδία προ- 

I σεχώς νά γράψωμεν, Έ ν  τή σειρά ταύτη πλήν άλλων Ιξε- 
δόδησαν τό ’ Ορθογραφικόν τής λατινικής γλώσσης τοΰ 
Bramhach, ή Λατινική Φρασεολογία τοϋ Meissner, τό 
Έγχειρίδιον τής βωμαΓχής γραμματολογίας τού Hender 
(α ) χτλ.

Παρά τώ  αύτώ έχδότη έδημοσιεύδησαν χαι δύο έως 
τώρα -  ελπίζομεν δέ διι δεν θά είναι αί μόνχι—  έκδάσεις 
λατίνων συγγραφέων, τών τ ο ΰ  Te  ρ ε τ τ ί ο υ  χαι
τοΰ Δεχάτου βιβλίου τοΰ Κυιντιλιανοΰ, ώρισμέναι είς τούς 
φοιτητάς κυρίως, περί ών έκδόσεων Οά γείνη εύθύς άμέσως 
ό προσήκων λόγος χαι τάς όποιας χρίνομεν άξιον νά συ- 
στήσωμεν και είς τνυς ήυετέρους φοιτητάς όχι μόνον διότι 
έν κυταΓς αί  σημειώσεις είναι συντεταγμέναι είς γλώσσαν 
γαλλικήν, ήτις όπωςδήποτε είναι μάλλον οικεία τοΓς ήμε- 
τέροις, αλλά χαι διότι αί έκδόσεις αυται άχριβέσταται 
ουσαι καί ούτως είπεΓν ένήμεροι είς τήν σημερινήν τής 
επιστήμης και μάλιστα τής γερμανικής έπιστήμης κατά- 
στασιν, κομίζονται ύφ’ ημών πολύ μάλλον προσιτα'ι είς 
τούς ήμετέρους νέους ή αί γερμανικοί έκδόσεις χαι διά 
πολλούς άλλους καί ευνοήτους λόγους χαϊ διά τό άπλού- 
στερον αυτών καί σαφέστερον. Κατέχουσι δέ αί έκδόσεις 
αύται μέσην τινά θέσιν μεταξύ έχείνων, δς οί Γάλλοι όνο- 
μάζουσιν éditions savantes (ο!α·. a i παρά τώ  Hachette 
γνωστοί) και έχείνων, ας χαλοΰσι classiques ήτοι σχολικός.

Καί τήν μέν έκδοσιν τών Ά  le.lyiùir τοϋ Τερεντίου πα- 
ρεσκεύασεν ό κ. Fr. Plcssis, maître «le conférences τής 
λατινικής γλώσσης και γραμματείας έν τή Σχολή τώ/ 
γραμαάτων τοΰ Cacn, πρό όφθαλαών εχων τας τε άριστας 
τοΰ Τερεντίου έχδόσεις καί άλλα άξιόλογα βοηθητικά βι
βλία. Τήν δέ μετρικήν θεωρίαν, ήν ήκολούθησεν ό έκδοτης 
έν τή μετρική παρασκευή τοΰ κειμένου οφείλει, ώς αυτός 
όμολογεΓ Ιν  τώ  προλόγω, είς τόν καθηγητήν κ. L . Havet.

Ή  οικονομία τοΰ βιβλίου έχει ώς έξής Μετά σύντομον 
πρόλογον (5 σελ.), έπεται σημείωσις περί τών χειρογράφων 
τοΰ Τερεντίου, είς ήν ακολουθεί τό κείμενον (54 σελ ), επι
τάσσεται δέ επειτα τό  έρμηνευτικόν καί κριτικόν ύπόμνημα 
(114 σελ.) καί αναγραφή τών μέτρων (3 σελ.). Παραλείπον- 
τες μικροτέρου λόγου παρατηρήσεις, δς θά ήδύνατό τις Γσως 
νά έπενέγκη είς τήν τώ  οντι άξιόλογον έργασίαν τοΰ κ. 
Plcssis καί ών άλλως δέν θά ητο ένταΰθα δ προσήκων τό
πος, είς έν τι μόνον περιοριζόμεθα, δπερ βλέπομεν ότι καί 
ό κ. Martha παρετήρησεν έν τή  περί τοΰ βιβλίου χρίσει
(Revue de Γ  enseignement secondaire et de Γ  enseigne
ment supérieur τής 15 Φεβρουαρίου 1885 σελ, 77 έξ.ή. 
Λέγει δηλαδή ό κ. Plcssis έν τή ΑιΑ ι ισχα .Ι ία  (σελ. 1 τοϋ 
ύπομνήματος) ότι δ Κ . Φάβιος Μάξιμος καί ό Π. Κορνήλιος 
Αφρικανός, οί δυο υίοι τοΰ Παυλου Αιμίλιου ο! εισποι- 
ηθέντες ό μέν είς τήν Φαβίαν γενεάν ό δέ είς τήν Κορνη- 
λίαν, ά γ ο ρ α τό μ η ι  o v r fç , έπεστάτησαν τών είς τιμήν τής 
μνήμης τοΰ πατρός των τελ.εσθέντων ίπιχηδείων αγώνων
καί δή καί τής διδασκαλίας τών 'Atr.hjiSSr. Τούτο δέν 
είναι άκριβές. Οί υιοί τοϋ Παύλου Αίμιλίου έπραξαν ό,τι 
έκραξαν 0χ·. ο'>; άγηρανΑμοι,  άλλ’ ώς ν/ηί, οί δε Ιπιχή- 
δειοι έκιΓνοι άγώνες δέν ήσαν Α ημόσ ιο ι ,  άλλ’  ϋ ι ω τ ι χ ο ί -  
"Αλλως δέ σαφέστατα διδάσκει ήμας ό Άππιανός ( έν τοΐς 
ΚαρχηδονιχοΓς 11*2) ότι ό ΓΙ. Κορνήλιος ’ Αφρικανός ήτοι 
δ Σκιπίων ό Αίμιλιανός ούδέποτε ύπήρξεν άγορανόμος·
• Ένειστήκει, λέγει, άρχαιρεσία καί δ Σκιπίων (ου γάρ 
πω δι* ηλικίαν αυτώ συνεχώρουν ύπατευειν οί νόμοι) α γο -  
ra v o / i in r  μ ε τ ή η ,  καί ό δήμος αύτόν ij.-rarox ήρεΓτο·. 
Κ α τά  τίνα δέ περίστασιν Ιγένοντο ταΰτα, ό βουλόμενος 
νά μάθη ας αναγνώση τόν Άππιανόν.

Τό δέ δέκατον β βλίον τής Iustitutionis Oratoriae τοϋ 
Κυιντιλιανοΰ έξέδωκιν ό έν τη Σχολή τοϋ Poitiers καθη
γητής τών λατινικών γραμμάτων καί τής ρωμαϊκής άρχαι-

(ο ) Τό άξιόλογον τούτο Έγχειρίδιον, τό όποΓον είναι 
οίονεί μικρά σύνοψις τοΰ μεγάλου έργου τοΰ T eu ffe l, έχο- 

| μεν καί ύμεϊς έξελληνίση σχεδόν δλον κα! Γσως έκδώσωμεν 
αυτό μετ’ ου πολυ μετα τών αναγκαίων προσθηκών.

¿λεΕ-Λ-ΤΙΟΝ T H E  Ε Σ Τ ΙΑ Σ

ολογίας κ. ·Ι· Λ. H ild , γνωστός καί έξ άλλων αυτού φιλο
λογικών έργων. Μετά μικρόν προοίμιον, έν ω δίδει λόγον 

! περί τοΰ τρόπου, 8ν ήκολούθησεν έν τή παρασκευή τής περί 
j ής ό λόγος έκδόσεως, προτάσσει ό κ. Hild σπουδαιοτάτην 
| εισαγωγήν είς τόν Κυιντιλιανόν «20 σελ.), έν ή ούδέν φέ

ρεται περί τοΰ συγγραφέως άμάρτυρον, άλλά πάντα τά 
λεγόμενα πιστοΰνται διά τής άναγραφής τών πηγών έν 
πυχνοις ύποσελιδίοις σημειώμασιν. ’ Ακολουθεί* δ’  έπειτα 
τό κείμενον τοΰ δεχάτου βιβλ'ου έχον κάτοιθεν έκάστης 

! σελίδος τάς σημειώσεις άδράς καί πυκνός και κλείει τέλος 
τό βιβλίου πίναξ τών κυρίων ονομάτων καί τών κυρι- 
ωτίρων φράσεων, περί ων γίνεται λόγος έν τοΓς σημειώμα- 

! σιν. * 0  λόγιος εκδότης έλαβεν, ώς εικός, πρό οφθαλμών 
πάσας τάς πρό αύτοΰ έκδόσεις τοΰ Κυιντιλιανοΰ καθώς καί 

i όσα περί Κυιντιλιανοΰ έγράφησαν. Καί δυνατόν μέν "σοις 
νά ρηθή ότι ή έχδοσις αΰτη ύπεριερεΓ μάλλον κατά τό 
έρμηνευτικόν μέρος ή κατά τό κριτικόν, άλλ* άν τις άπίδη 
είς τήν μεγάλην σημασίαν, ήν, ώς γνωστόν, έχει τό περί ού 
ό λόγος βιβλίον ώς πρός τήν γραμματολογίαν μάλισια τήν 
ρωμαϊκήν, πρός δέ τουτοις τήν κατά τό πλεΓστον άκρί-
βειαν και τήν άληθινήν άςίαν τών έρμηνευτιχών σημειώ
σεων, ών ουκ όλίγαι οφείλονται είς τήν διδασκαλικήν πεΓ- 
ραν καί τάς προσωπικός παρατηρήσεις αυτού τοΰ εκδότου, 
δύναται άσφαλώς νά εΓπη οτι ή έχδοσις τοΰ κ. Ilild  πα- 

¡ ρέχει είς τούς φοιτητάς σπουδαιότατον βοήθημα, δι’ ο 
¡ πλεΓσταΙ οφείλονται αύτώ χάριτες. Οί άσχοληθέντις περί 
¡ τόν Κυιντιλιανόν καί πείραν λ.αβόντες τής δυσχερείας, ήν 

ή άνάγνωσίς του ούχί σπανίως έγείρει είς φοιτητάς μά
λιστα, αν στερώνται άρμοδίου έρμηνευτοΰ, δυνανται κάλ-

I λίστα νά νοήσωσι πόσον είναι πολύτιμον τοιοΰτον βσή-
ι θημα. Ευχ6 χε·οι καί πάλιν νά περιέλθωσιν κα! είς τάς χεΓ-

ρας τών ήμιτέρων νέων αί δύο έκδόσεις, πιρί ών σήμερον, 
πλέον Γσως τοΰ δέοντος διά τό Δελτίον τής *Ε  rztac, έμα- 
χρηγορήσαμεν, χαταπαύομεν τόν λόγον.

Σ. Κ. Σ.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
£iKTi|A5?tou 6 Π«ραβχιυ1|.

Ή  Ελληνική άτμοπλοίκή Ε τα ιρ ία  συνεβλήθη μετά τής 
Κυβερνήσεως όπως έπί άμοιβή 4 δραχ. κατά μίλιον μετα- 
φέρη^δΓ ιδιαιτέρου άτμοπλοίου έκ Βρινδησίου είς Κέρκυραν 
τό ευρωπαϊκόν ταχυδρομεΓον έν όσω διαρκοΰσιν αί έπιχόλε- 

ί ροι καθάρσεις Οί ταχυδρομικοί σάκκοι θά παραλαμβανων- 
ται ύπό τοΰ άτμοπλοίου άφοΰ πρότερον άπολυμανθώσι καί 
τεβώσιν εντός ιδιαιτέρου κιβωτίου έκ λευκοσιδήρου ύπό τήν 
«πιτήρησιν τοΰ έν Βρινδησίω Έλληνος προξένου Ουτω θά 

i προλαμβάνωνται όσω τό δυνατόν αί ένεκα ιών καθάρσεων κα
ί’· υυστερήσεις τών ταχυδρομείων.

Γενομένης έν Πάλη τής Κεφαλληνίας εκλογής πρός α ·τι- 
κ ΐ'όστασιν τοϋ παραιτηθέντος βουλευτοΰ κ. Σκαλτσουνη. 
έξι γη τοιοΰτις δ κ. Άρδαβάνης διά μεγάλης πλειοψηφίας. 
Ό  ϊχλεχθείς θεωρεΓται ώς άνήκων είς τήν άντιπολίτευσιν.

*2ν Δεκελεία περατοΰται όσον οϋπω τό πρό καιρού άνεγει- 
ρόμενον μέγαρον, όμοιον τόν ρυθμόν καί τήν διαίρεσιν πρός 
Τ3 ν_έν Πετερχώφ τής 'Ρωσίας έπαυλιν. έν ή ή βασίλισσα 
ημών διήλθετά έτη τής παιδικής αύτής ηλικίας. Ά μ α  ώς

1— - — ν » -  rti. _ ,.ί,πσυντελεσθή τό κτίριον τούτο θέλουσι μετενεχθή έν αύτώ τά
οέκήμσ— --- β-—'--εε- -----... «— -  " i —· —·"*· ·■’'
Χατοικ

χήματα τής βασιλικής οικογένειας, ή δέ μέχρι τοΰδε είς 
«τοικίαν αύτής χρησιμεύουσα οικία θέλει μεταβληθή εις 

ίενώνα.

Καί κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα έγένοντο δυστυχώς 
■ Γ'Ρ ’ϊ,οέήσεις τών δασών. Τρία δάση ύπέστησαν κατά τό μάλ- 

"β* Τ· ήττον σπουδαίας βλάβας, έξ ών τό  κατά τήν θέσιν Με- 
I «βσόπιασμα, έκ 10,000 πευκών συνιστάμενον, άπετεφρώθη 
I «όόκληρον.

Συνέστη στρατιωτική επιτροπή έκ τών άνωτέρων αξιωμα
τικών κχ. Σεχου καί ΙΙουρναρα, προσληφθησομένου καί άλ
λου έκ Λαρίσσης, Γνα συνεργασθη μετά τουρκικής έπιτροπής 
έπί τής γραμμής τών συνόρων ποός τοποθέτησιν τών σημάτων 
αύτής κατ’  αποστάσεις, έν σχήματι πυργίσκων.

Έπερατώθησαν αί έξετάσεις πρός εισαγωγήν έν τή  Στρα
τιωτική Σχολή τών Εύελπιδων Έ κ  τών παριλθόντων εΓκοσι 
καί δύο, 14 νέοι έχρίθησαν ικανοί όπως είσαχθώσιν είς 
αυτήν.

• ·

Δια  Β. διατάγματος κανονισθεΓσα ή στρατιωτική στολή 
τών μαθητών τών γυμνασίων συνίσταται ά) έκ πιλίσκου ό
μοιου πρός τόν κοινώς λεγόμενον αυστριακόν, όχοντος τήν 
μεν πρώτην στεφάνην έφ’ ής τό γείσον καί τό ύποσιάγωνον 
έξ ερέας χρώματος κυανοΰ βαθέος, τάς δέ λοιπός έξ έρέας 
χρώματος μαύρου, φέροντος δ’  έν τώ  μετώπω έπί έθνοσήμου 
γλαύκα χρώματος κιτρίνου. β’ ) έκ χιτώνος χρώματος μαύρου 
έχοντος τό σχήμα σάκκου, καί έπώμια όμοια πρός τά  τοΰ 
πεζικού, γ ') έχ περισχελίδος χρώματος φαιού, ώς ή τοϋ πε
ζικού, μέ έπιρράματα έξ έρέας χρώματος κυανού βαθέος. 
Έ π ί τοΰ περιλαίμιου προσράπτεται διά στοιχείων τοϋ αλ
φαβήτου κιτρινοχρόων ό άριθμός τοϋ γυμνασίου, όταν ύ- 
πάρχωσιν έν τή  πόλει πλείονα τοϋ ένός

’Από τής παρελθούσης Τρίτης ήρχισεν είς Μέγαρα ό γε
νικός τρυγητός τών αμπέλων. Ή  έφετεινή έσοδείκ κατά 
ποιότητα ΘεωρεΓται άρίσςη, άλλά θέλει έλαττωθή τής περυ- 
σινής. Τό ολικόν ποσόν τής παραγωγής ύπολογίζεται ότι θά 
άνέλθη είς 1,200,000 οκάδων αντί 2,400,000 τής περυσινής. 
Ή  τιμή του γλεύκους ποικίλλει άπό 50 — 80 λεπτ. κατά 
μ π ό τ  σαν.

Κ α ί έν Πάτραις ή συγκομιδή τών άμπέλων δέν προμηνύε- 
ται πλουσία, διότι ή καρποφορία δέν ήτο άφθονος, παρέβλα- 
ψε δέ ταύτην καί ή παρατεταμένη ξηρασία. Ά λ λ ’  ή ποιότης 
τοΰ γλεύκους έσται άρίστη.

Κατά τόν λήξαντα Αύγουστον έγένοντο έν Άθήναις θάνα
τοι έν όλω 273. Έ κ  τών άποθανόντων ησαν 102 άρρενες καί 
111 θήλεις. Κατά  τόν προηγούμενον μήνα είχον συμβή 244 
θάνατοι, έπομένως ό Αύγουστος παρουσιάζιι αυξησιν 18 0)q 
περίπου.

Ή  Νομαρχία λαβοΰσα ύπ’  όψιν άναφοράν τής Δημαρ- 
χίας. τήν ίκθεσιν του έπί τοΰ φωτισμού έπόπτου, τήν 
διαταγήν τοϋ ύπουργεΐου τών Εσωτερικών καί τήν απο
λογίαν τοΰ διοιχητοΰ τοΰ συμβουλίου τής Ε ταιρίας τοΰ 
φωταερίου ώς πρός τΑς παρατηρηθείσας έλλείψεις τοΰ φω
τισμού τής πάλεως κατά τούς τρεΓς τελευταίους μήνας, έπέ- 
βαλε τή  έταιρία πρόστιμον έκ δρ. 750, πρός όφελος τοϋ 
δημοτικού ταμείου.

Διά  βασιλικού διατάγματος ή γεωμετρική ύπηρεσία ύπή-
χθη είς τό  έπί τών εκκλησιαστικών καί εθνικών κτημάτων 
τμήμα τοΰ ύπουργεΐου τών οικονομικών. Κατα  τό αυτό 
διάταγμα, τό έκ γεωμετρών προσωπικόν τοΰ περί ου ό λό
γος γραφείου προσλαμβάνεται έκ τών έν ύπηρεσία γεω
μετρών 6Γ  άποφάσεως τοΰ υπουργού.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Τ Η Σ  Ε Σ Τ Ι Α Σ

κ. Ν. Δ. Κ Κέρκυραν, Λι* ίδια.τέρας επιστολή; παρέχο- 
μεν ύμΤν τάς ζητηθείσας πληροφορίας. Άναμένομεν άπάν- 
τησιν.— κ. Σ. Η. Βρα-'λχν. Ένεγράψαμεν τόν κ. I. Κ. πρός 
όν άχεστάλησαν κα! τά  άπό 1 Ιανουάριου φύλλα. Τάς ευ
χαριστίας μας διά τήν φιλικήν ύποστήριξιν. Εις τά άλλα
τής έπιστολής ύμών άπαντώμεν ταχυδρομικώς Έ ν ι  a v r -
ό ρ ο μ τίτΐ). Ά τυχώς δέν έχρίθη κατάλληλον.— χ. Ν. Α. Πύρ
γον. "Ενεκα τής μή έγκιίρου αποστολής τής συνδρομής. ΕΓ- 
ν ε δέ γενικόν τό μέτοον.— χ. Τ ’ . Βώλον. Τούτο θ ά  άποδείξ(, 
ή έφαρμογή τοΰ νόμου. ΙΙολλοί φρονοΰσι τουναντίον. Ό  χα.



πνός ή λ '«ν  έξ Αμερικής tip 1560, τήν χρήσιν S' αύτού έδί-
δαξε πρώτη ή ‘ Ισπανία, καί έχείθιν βαθμηδόν διεδόθη «ίς 
τάς διαφόρου; χώρας τής Ευρώπης.— κκ. Ν. Ε. Ν. Κάρυστον 
χχ! Σ. Σ. Χαλκίδα. Έλήφθησαν, —  Γ ε ω . ιο ιω .  Τήν άτελή 
νμών άπάντησιν εις τήν έρώτησίν σας συμπληροΓ άναχοίνω- 
σις άνωνϋμου τής «Ε σ τ ία ;»  ά-αγνώστου, χαβ’ ήν ή λέξις 
μ π ά μ ια  είνε τουρχική καΟαρώς· α! δέ λαθυρίδες τών άρ- 
χ ιίω ν  ούδέν άλλο ιίσίν ή τά χοινώς Λαθούρια,  είδος μπι
ζελιών χατωτέρας ποιότητος.— κ. Α. Σ. Ηράκλειον. Ά π ην- 
τήσαμεν τα/υίρομιχώς— Προμηθε ΐ.  ’Ανατολικός μΰθος 
άναχέρει ότι «ίς νομοθέτης βέλων νά άναχαινίση τό  πολίτευ
μα Κράτους τινός, όπως ταχύτιρον τό  έξαγάγη έκ τής δει
νής θέσεως, έν ή είιρίσκετε, έπολλατλασίβσε τους νόμους. 
Έ ν τίρ μεταξύ ήσθένησεν έκ τής έογασία;, ό δέ ιατρός του 
διέταξε νά δώαωσιν αύτφ διάφορα ιατρικά συγχρόνως.« — 
Δ ιο τί τόσα ιατρικά; έρωτα αύτ.ν ό άσθενή;.« — Διά νά α- 
νακτήσης ταχύτερον τήν ύγεΐαν σου. — Ά λ λ ’ αυτά είνε τό
σα, ώστε τά μέν 6ά  ματαιώσουν τήν ενέργειαν τώ ν  δέ.— Μέ 
αυγχωρεΐς, άπαντφ ό ιατρός· πιθανόν νά σφάλλω τιρόντι· 
άλλά, βλέπεις, ήΟέλησα κ’  εγώ  νά ένεργήσω τήν θεραπείαν 
τής άαθενείας σου, όπως αύ τήν τού Κράτους.— κ. Μ. Σας 
εύχαριστοΰμεν διά τήν άγαθήν έχτίαησιν, εύχαρίστως δέ θέ- 
λομεν τό δημοσιεύσει βραδύτερον,δΓ ελλειψιν χώρου έπί τοΰ 
παρόντος.— κ. Η. Α. Κ. Πρίγκ πον Άπεστάλησαν ταχνδρο- 
μιχώς.— χ· Λ .  Δ. Σ Βαρναν. Ό ς  ιδιαιτέρως έγράψαμεν 
ύμΓν, θέλουσιν άποσταλή διά τοΰ αυστριακού τής προσεχούς 
έβδομάδος.—  κ. X. Π. Καί ενταύθα οί φαρμακοποιοί έφήρ- 
μοσαν τό  μέτρον τούτο. Είνε άπλούστατον : άγγεΤα μεγά- 

1 λα, έν οίς εντίθεται ύγρόν κεχρωματισμένον καί ίπιαθεν 
άπλούς λύχνος πετρελαίου. Τό χρώμα όμω-. Ικάστης φιάλης 
είνε έν, άλλ ' οί 'Αμερικανοί κατώρθωσαν όπως διά διαφόρων 
Ενώσεων τό  χρώμα τό  διά τού φωτός άντανακλώμενον είνε 
σύνθετον. 'Ιδού δέ ή συνταγή. Εις τό βάθος τού αγγείου ένα- 
ποτίθετσι γλυκερίνη βαπτομένη κίτρινη διά χρωμικού δξέος, 
άνωθεν ύδωρ βαπτόμε ον έρυθρόν, κα! άνωθεν τούτου τερε
βινθίνη βαπτομένη κυανή. Ούτως έχετε τρία χρώματα.— κ. 
Α. Π. Πειραιά. Παρεδόθη εγκαίρως. Τό αποτέλεσμα θέλει 
γνωρίσει ύμΐν δι' επιστολής του ό κ. Α. Κ .— x Β. Σ. Πά
τρας. Έλήφθησαν. Σας εύχαριστοΰμεν.— T a x rijtiB a ra -  
γγ ιοσ τη .  Τό μέν πρώτον, ώς βλέπετε, μετά τού σημερι-ού* 
μετά δύο δέ ή τρεις εβδομάδας τά άλλο. Τό βιβλίον, ό'περ 
σημειόνετε, ύπάρχει έν τ ω  βιβλιοπωλείιρ τής «Ε σ τ ία ς · και 
τιμαται δραχ. 6 .

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

Πόσαις φοραίς μέ δάκρυα 
ζητούν τά  δάκρυα μου ! 

Πόσαις φοραίς έκλάψανε 
απο τα  κλαμματά ιιου I 

Ζωή δεν έχω, καί π ε τώ .. .
“Αν 'βγάλης τήν καρδιά μου, 

όλαις ταίς χάραις αποκτώ, 
κι’  άλλάζω τά  φτερά μου I

Μέ τήν πρώτη κεφαλή μου 
'βρίσκομαι εις τήν Τουρκία'
Μέ τήν άλληνε θά μ’  εύρης 
στρατηγό εις τη Ρωσσία*
"Οπου λάσπη, μέ τήν τρίτη 
εκεΓ βρίσκομαι κ’  εγώ' 
με την υστερνή ό μαύρος 
κινδυνεύω νά σφχγώ !

Έ ν  Πρεβέζη Κ . Κ.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

Άστυάναξ ("Αστυ— άναξ) 

2

"Ελεγχο;— έγχος

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
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Τών 170,000,000 τών 5 V« Ί ’ ρ. χρ. 3 )2 .—
120,000.000 τών 5
60.000.000 τών 6
26.000.000 τών 6
25.000.000
25.000.000
10.000.000
4.000.000
6 .0 00 .000

των
τών

9 
8
6 
8

τών 6  ·  Δρ, παλ.
Κτηματικοί Ό μολ. Έθν. Τραπέζης 

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ.

Π ισ τω τ ικ ά  Κ α τα σ τή μ α τα

Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Ι

Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 
Τράπεζα Βιομηχανικής ΠΙστεως · 
Ε ταιρία  Μεταλλουργ. Λαυρίου . . · 
Σιδηρόδρ. 'Αθηνών καί Πειραιώς.. · 
Ε τα ιρ ία  Φωταερίου...................  Δρ.

Σ α γα Λ . Ιά γ μ α τα

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Υ — Τραπεζικόν “Ο ψεως.. . .
* ύΒ-ην............

Γ Α Λ Λ ΙΑ Σ  — Εθνικής Τραπέζης Οψεως 
■ Τραπεζικόν 3μην.

Ν ο μ ίσ μ α τα

Είχοσάφραγχον. . 
Λίρα οθωμανική.

3 1 6 .-
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235. — 

90. 50

355 -

3 .4 3 5 -  
90. -  
70—  
50.50 
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25.35
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1 —
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Ι ίαγάραμα r iSr Ά Θ ι/υ Ά υ . Ιΐίναξ χαλκογραφημένος, 
νεωστί χαοαχθείς έν Λειψ ία, μήκους 0,85 μ, καί πλάτους 
0,20 μ., παριστώυ ώραίαν άποψιν τών 'Αθηνών. Τιμ, δρ.
2. Ταχυδρ. άποστελλόμινος δρ. Ζ.20.

Τά Ε . Ι . Ι η π χ ά  Γρηνιχά, έφημερ!ς έκδοθείσα έν Μεσο- 
λογγίιρ ύπό τού φιλέλληνος ’ Ελβετού Δ· I. Μάγερ άπό Ί α -  
νουρίου 182 i  μέ/ρι Φεβρουάριου 1826 κα! περιέχουσα 
λεπτομερή ιστορίαν τών έν τή  ήρω’ίκή πόλει συμβάντων 
κατά τό διάστηυ,α τούτο. ’ Αντί δραχ. 20 τιμ . μόνον δραχ. 7. 
Ταχυδρ. άποστελ. δο. 8,60.

Τά R an lA e to r  ziur Τρω ν .  90 πίνακες λαμπρώς κε· 
χρωματισμένοι κατά φύσιν, εις μέρη τρία. Α'. βηλαστικά. 
— Β'. Πτηνά. —  Γ'. Έ ρπ ιτά , ιχθύς, μαλάεια, έντομα, σκώ- 
ληκες κα! ακτινωτά. Μετ’ επεξηγηματικού κειμένου ύπό Ν. 
X. '/ποατολίδου, ύφηγητού τής ζιρολογίας έν τω  Πανεπι- 
στημίιρ. Σύγγραμμα ειδικόν διά τήν έν το'ς σ/ολείοι; καί 
κατ’ οίκον διδασκαλίαν. Ε'ς μέγα σχήμα, χαρτόδετον. Τιμ.
δραχ 25 μετά τα/υδρ. τελών δραχ. 27.

θ ρ η σ χ ε υ τ ιχ α ί  μ ε Λ έ ζα ι  ϋπό Δημ. Στ. Μαυσοκορδάτου. 
"Εκδοσις δευτέρα εις τόμους 5, Τιμή δραχ. 15. Μετά τα 
χυδρομικών τελών δραχ 17.

Έ ν τψ βιβλιοπωλείιρ τής « ‘ Εστίας· πωλείται ωσαύτως 
άντ! δραχ. 25 πλήρης σειρά τών'ύπό τοΰ Καποδιστρίιυ χο- 
πέντων νομισμάτων, συγχειμένη έξ ενός αργυρού φοίνιχος 
(1828), ένός χαλκού είκοσαλέππτου f!83 1 ), τριών δεκαλέ- 
πτω*. τριών πενταλέπτων κα! τρ.ών μονολέπτων ( 1828,
1830,18 .

Έ ν  Ά θή να ις  έκ τού τυπογραφείου-Ά<δσέου  Κοραμηλα· καί ·Κ ο ρ α η · A sE E T ti Κ α Ν Ε Τ Α Χ Τ ΙΝ ΙΔΟ ί 1885 —  157.


