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■τΒβρεδόθησαν εις τό ταμεϊον τοΰ εν Βραΐλα έλληνιχοΰ 
«ροΕι-είου φράγκα 572, άτινα χατά μην» θά είσφέρωσιν οί 
Κρίνοι όμογενεΓς: Σταμ. Βούχουρης φρ. 20, Ά ν . και Ά π . 
Πι/ν φρ. 50, Δ. ΓΙάσχος φρ. 20, Άνδρ. Θεοχαράτος 40, 
V. Καλαβρίας 10, Π. Μήλας 10, Π. Σ. Ρωμανό; 5, Ά .  
Κω.σταντινέσχο; 10, Μ. Σ. Σπάρτινης 20, Κ. Ήλιόπουλος 
ί, Π. Γ. Μονας 10, Κ. Π. Νικολάου 10, Γ. ΓΙαππαδιάς 10, 

Κωνσταντινέσχος 5, Μ. Διόμος 5, Ά χ . Ίωάννου 10, 
Λ. Δτμησιάνος 5, Γ. Καραγεώργης 5, Σ. Τσίγχας 5, Ά .  
'Αλείανδρής 5, Κοσμέτος Κουταβας 20, Α. Κατωμέρης 10, 
1’. Καλπαχίδΐ'ς 5, Π. Λεβέντη; 20, Δ. Λεβέντη; 10, Ν. Γ. 
ΙΙβοάχη; 20, Κ. Σταυρόπουλος 20, Γ. Κυριάκο; 5, Β. Νεό- 

; 10, Ί » .  Άντύπας 40, Ί .  Καρας 2, Μιχέλης Δάρειο; 
, Κβνστ. Κουζουλή; 50.
1 Βραΐλα, ώς γράφουσιν οί Σύλλογοι, γραΤά τις Ελένη 
ιτόλου Δημάδη, έξ Ίωαννίνων, παρουσιασθεΓσα εις τον 
οον τής Ελλάδος, είπεν αϋτΏ· —  «"Αχούσα, χύρ πρό- 

· * ,  πώ; εδώ μαζεύετε καράδες.—Να!, γερόντισσχ, τη άπήν- 
δ πρόξενος, άλλ1 οχι δι* ελέη, Τοιαΰτα δίδει ή έπι- 

«ρηιή τής χοινότητος.— 'ΗγραΓαδμως ύπερηφάνως τψ άπε- 
ώ δεν θέλω νά μοΰ δώσουν. τΗλθα νά δώσω.» 

ίίαγαγοϋσα έχ πανιού χρυσοϋν δακτύλιον, προσέθηκε- 
— •Πάρε αύτό, χύρ πρόξενε, για τά Γιάννινα, που τ ’ ίφη- 
** μικρή καί 'σαν τα θυμάμαι, 'ματώνει ή καρδιά μου. Εϊ- 
Μι φτώχιά, άλλο άπό αύτό δεν έχω νά σου δώσω. Ή  πλού- 
$>>ί *5 δώσουν τά διαμάντια του; για νά ’ λευθερωθοϋνε τά 
">4«νινι..

διευθυντή; τή; Β' έν ΠειραιεΓ δημοτική; σχολής χ. X. 
^*<*Τ«ωργακόπουλο;, επειδή τό σχολεΓον κατελήφθη ύπό 
ΤΚ στρατιωτική; αρχής προ; στρατωνισμόν, προσήνεγκε τήν 
™Ιαν αϋτοϋ οικίαν, Γνα χρησιμεύση ώ; σχολεΓον.

Β ε ? .* - ' ·  Κωστόπουλος έν ϊΐύργω έδήλωσεν, ότι προσφέρει 
‘τογαιον τή; έν θέσει ’Ανεμόμυλος οικίας του προς στρα- 

**'®μόν των εφέδρων.
, , Λευκάροι; τή; Κυπρου συνέστη έπιτροπή πρό; συλ-
'^Ρ*έράνων υπέρ των έθνικών άναγχών.
_« * «» Μαλέβ και Δαίρουτ όμογενεΓ; έπεμψαν δρ. 575 εις 

*’  Καιρω επικουρικόν σύλλογον, όπω; διατεθώσιν ύπέρ
•‘ Υ «όνους.
£Π γενιχή έπιτροπεία των έν Καλάμαις συλλόγων διένει-

Eg· * too εις οικογένεια; απόρων εφεδρων. 
ί» .a IfooTtxx συμβούλια Κ3λαμ«7ιν, Κέα;

άνά 2000 
το' οτρατόν.

Φ ΙΛΟ ΛΟ ΓΙΑ
Ε Π ΙΣ ΤΗ Μ Η , Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΑ

και Μυχόνου 
δραχμάς έκαστον πρό; αγοράν ήμιόνων

Έ ν τοΓ; ϋπομνήμασι τής Βερολινείου ’Ακαδημίας έξέ- 
δωκεν ό H. Diebs, δ γνωστός έκδοτης των Ελλήνων Δοξο- 
γράφων, αποσπάσματα τής περ'ι ΙΙολιτειών συγγραφής τοΰ 
Άριστοτέλους, εκ τινο; παπύρου έν Αίγύπτω εϋρεθέντος και 
άγορασθέντος ϋπό τοΰ μουσείου τοΰ Βερολίνου.

— Ή  Εταιρία τής Λατινικής ’Ανατολής έξέδωκεν επι
γραφήν Itinera hierosolymitana ('Οδοιπορικά Ιεροσολύ
μων) βιβλιογραφικόν κατάλογον των περί τής Παλαιστίνης 
έργων προσκυνητών ή περιηγητών.Ό ήδη δημοσιευθεις πρώ
τος τόμος αναγράφει κατά χρονολογικήν τάξιν 430 συγγρα
φής των από τοΰ 15 μέχρι τοΰ 600 μ.Χ. εις Ιεροσόλυμα 
περιηγηθέντων και έτέρας 54 συγγραφής των αυτών χρόνων, 
πραγματευομένας περί τής γεωγραφίας τής Παλαιστίνης. Ό  
δεύτερος τόμος θά περιέχη κατάλογον των άπό τοΰ 601 μέ
χρι τοΰ 999 συγγραφών,

— Ή  Ουγγρική ακαδημία τών επιστημών άπεφάσισε τήν 
έκδοσιν σειράς τών κλασσικών συγγραφέων, ής τήν επιμέ
λειαν άνέθηκεν εις ιδίαν φιλολογικήν έπιτροπείαν. "Ηδη «δη
μοσίευση ό πρώτος τόμος τής σειράς ταύτης, περιέχων τόν 
Άνακρέοντα, έκδοθέντα ύπό τοΰ καθηγητοϋ Eni. ThewrewU 
de Ponor, μετά μεταφράσεως ουγγρικής.

— 'Τπό τοΰ Wilhelm Belsche ϊξεδόθη έν Λειψία ό Ha’S- 
-ioc, μυθιστόρημα ου ή ύπόθεσις Ιλήφθη έκ τών χρόνων τής 
πρώτης διαδόσεως τοΰ χριστιανισμοΰ. Συνήθως τά μυθιστο
ρήματα όσα περιγράφουσι τήν πάλην τοΰ χριστιανισμού προς 
τήν έλληνιχήν θρησκείαν σκοπόν έχουσι τήν εξύμνησιν τής 
νίκη; τοΰ νέου θρησκεύματος. Ά λ λ ’ ό συγγραφεύς τοΰ μυ
θιστορήματος τούτου άλλην έταμεν όδόν, και ό ήρως αύτοΰ, 
πλούσιος και μεγαλόνους 'Ρωμαίο; πατρίκιος, φλέγόμενος 
να εμβαθυνη εις τήν μελέτην τοΰ φιλοσοφικοΰ προβλήματος 
περί τοΰ προορισμού τοΰ ανθρώπου, προσωκειώθη τοΓ; χρι- 
στιανοΓς, α ί αρχαΐ δμως έφ’ ων έβασίζετο τό θρήσκευμά 
των δεν άνέπαυσαν τήν συνείδησιν αύτοΰ, τήν μόνην δέ δυ
νατήν λυσιν τοΰ μεγάλου προβλήματος εΰρεν έν τή φαίδρα 
λατρεία του καλοΰ και τής χαράς, έν τή αρχαία έλληνική 
θρησκεία. Τό μυθιστόρημα τοΰτο διακρίνεται τών πλείστων 
γερμανικών μυθιστορημάτων, ών ή ύπόθεσις είναι ειλημμένη 
έκ τής αρχαίας ιστορίας, διά τήν ψυχολογικήν αλήθειαν τών 
χαρακτήρων καί τήν ποιητικήν έμπνευσιν αύτοΰ.

—  Πλησίον τής Βιέννης έν τή θέσει τής ρωμαϊκής πά- 
λεω; Καρνούτου εύρέθησαν έν λιθίνή λάρναχι δύο κεχρωμα- 
τισμέν,αι προτομαι τών ρωμαϊκών χρόνων.

—  Έκ τή;· έκδάσεω; τών ’Απομνημονευμάτων τοΰ στρα
τηγού Γράντ,τοΰ άλλοτε Προέδρου τών Ηνωμένων Πολιτειών 
τή; ’ Αμερικής, ύπολογίζεται ότι θά ωφβληθήή χήρα αυτοΰ περί 
τά δύο έκατομμύρια δραχμών. Τό σύγγραμμα τοΰτο, άφιε- 
ρούμενον εις τόν Αμερικανικόν στρατόν, άποτελεϊται έκ δύο 
τόμων, η σελίδων 1200. Ό  πρώτος τόμος δημοσιευθήσετα: 
τόν προσεχή μήνα, ό δέ δεύτερος τόν μάρτιον τοΰ επομέ
νου έτους.

— Ό  πρός εισαγωγήν τοΰ Ευρωπαϊκού πολιτισμού εί; 
τήν πατρίδα των πόθος τών Ίνπωνων διατρανουται καί έν 
ταΓς προσπάθειας αυτών .πρός αντικκταστκσιν τών σινικών 
χαρακτήρων τής γραφής διά τοΰ λατινικού αλφαβήτου. Πρός 
τοΰτο συνέστη άρτίω; έν Τοκίω ή Εταιρία τών 'Ρωμαϊκών 
στοιχείων (’ Ρωμάγι Κάι), ήν άποτελοΰσιν 5500 εταίροι. Ή  
έταιρία αυτη εργάζεται, όπως χαταδείξη τήν άνάγχην τή- 
τοιαύτης καινοτομίας, εκδίδει δέ καί εφημερίδα διά λατινι
κών στοιχείων εκτυπουμένην, καί αγγελίας καταχωρίζει έν 
τα~; λοιπαίς ϊαπωνικαΓς έφημερίσι διά λατινικών έπισης 
στοιχείων.

— Εις τό κατάστημα τοΰ Υπουργείου τής Δημοσίας έχ- 
παιδεύσεως έν Βιέ.νη συνήλθε διεθνή; σύνοδο; πρός ορισμόν 
κανονικής διαπασών. 'Π  σύνοδος αΰτη συγχληθεΤσα ύπό τής 
αυστριακής κυβερνήσεως, συμμετεχόντων πάντων σχεδόν

, τών ευρωπαϊκών κρατών, σκοπεΓ νά αποφανθή περί τών έπο
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μένων ζητημάτων . ά.) Tic έστχι ό τόνο;, δστις δέον νά ό- ] 
ρισθή ώς κανονική διαπασών καί β') Τίνα μέτρα δέον ν ϊ  I 
ληφθώσιν, όπως μή μεταβληθή ό οϋ-ω κανονισθεις τόνος. 
Άπεφάσισε δ' ή σύνοδος, όπω; διαπασών όρισθή 6 τόνος, 
ου τό ύψος φθάνει εις 870 άπλας δονήσεις κατά δευτερό
λεπτου, έν θερμοκρασία 15 βαθμών τοϋ έτατονταβάθμου.

— Τή 25 λήγοντος έπρόκειτο νά πανηγυρισθή εν Νυρεμ
βέργη ή πεντηκοστή έπέτειος τής στρώσεως του από Φουρθ 
εις Νυρεμβέργην σιδηοοδρόμου, τοϋ πρώτου σιδηροδρόμου 
τής Γερμανίας.

—  Τό ύπουργεΓον των δημοσίων έργων τής ’ Ιταλίας με
λετά να συνδέσει δια γέφυρας την νήσον Σικελίαν μετα τής 
ιταλικής ηπείρου. Κατά τό σχέδιον, δπερ έχ.·· ύπ’ οψιν, θά 
ζευχθή διά γεφύρας ό πορθμός τής Μεσσήνης μεταξύ Ganzivi 
καί Punía del Pizzo- έν τή θέσει εκείνη ό πορθμός έχε: 
πλάτος τεσσάρων χιλιομέτρων, τό δε βάθος τής θαλάσσης 
είναι 100 μέτρων. Τά θεμέλια καί τά τόξα θά κατασκευα- 
σθώσιν έκ γρανίτου, τό δέ ζεύγμα έκ χάλυβος· ό πυθμήν τής 
θαλάσσης θά σκαφή εις βάθος είκοσι μέτρων, θά ύπερέχκ, 
δέ ή γέφυρα τής επιφάνειας τής θαλάσσης δέκα μέτρα. 1

— Κατά τήν άρτίως δημοσιευθεϊσαν εκθεσιν των πεπραγ
μένων τοϋ Διοικητικού συμβουλίου τής Φιλεκπαιδευτικής 
εταιρία;, ό ολικός αριθμός των κατά τό σχολικόν έτος 1880 
— 85 ροιτώντων εις άπαντα τά σχολεΓα τής έταιρίας άνήρ- 
χετο εις 1846, ήτοι έν Άθήναις 1382, έν Κέρκυρα 194, έν 
ΈλευσΓνι 109, έν Μενιδϊω 80, έν Γαυριώ Άνδρου 35 καί έν 
Χοτακόβα 46. Έκ των εν τοΓς ένταϋθα διδασκαλειοις εκπαι- 
δευομ.ένων έπεράτωσαν τάς σπουδάς των 68, έξ ιόν έξετα- 
σθεισών κατά Σεπτέμβριον τοϋ παρελθόντος έτους έλαβον 
■πτυχίον πρώτης τάξεως 25, πτυχίον δευτέρας τάξεως 30 
καί τρίτης 13. Έ ν τώ  Άρσακείω διαιτώνται καί διδάσκον
ται σΰσσιτοι μέν 105, ήμισύσσιτοι δέ 87. Ή  περιουσία τής 
έταιρίας ανέρχεται εις δραχ. 1,265,476. 38. Κατά τό πα
ρελθόν έτος είσεπράχθησαν δρ. 315,548,71 καί έδαπα- 
νήθησαν δρ. 302.096 66, ώστε άπέμεινε περίσσευμα δραχ. 
13,452.05.

— Έξεδόθη εν Αλεξάνδρειά ό πρώτος άριθυός τής Me· 
ταρρυβηίσεως, έφημερίδος εβδομαδιαίας εις μέγα σχήμα, 
διευθυνομένης ΰπό τοϋ κ. Ν. Ίωάννου Λημνίου.

— Ό  υφηγητης του διοικητικού δικαίου έν τώ ’ Εθνικό) 
Πανεπιστήμιο) κ. Γ. I. Άγγελόπουλος, έξέδοικε τό πρώτον 
τεύχος του πρώτου τόμου »Συστήματος διοικητικού δικαί
ου.· Τό νέον τούτο έργον τού κ. Άγγελοπούλου διακρίνει 
σαφήνεια λόγου, ευμέθοδος διάταξις τής πλούσιας ύλης καί 
βαθεΓα γνώσις τής ήμετέρας νομοθεσία; καί των αναγκών 
καί των έλλείψεων τής διοικήσεως έν ’Ελλάδι.’ Τπ’  δψιν αυ
τού έχων τάς σπουδαιότατα; περί τοϋ αύτοϋ θέματος συγ
γραφές των αλλοδαπών καί πάσας τάς ελληνιστί γραφείσας 
ή μεταφρασθείσα; μονογραφίας, έκτίθησιν εύσυνόπτως τάς 
κυριωτάτας τών θεωριών καί γνωμών, ύποβίλλων ταύτας 
πάντοτε εις εμβριθή κριτικήν βάσανον. Ή  τιμή τοϋ πρώτου 
τεύχους άποτελουμένου έκ σ. 180 εις Rov σχήμα ι.'ιρίσθη διά 
μέν του; συνδρομητές δρ. 3. διά δέ τούς μή τοιούτους δρ. 4.

—Ή  ευπαίδευτο; δεσποινίς Καλλιόπη Λ. Κυπρί άδου έςέ- 
δωκε γλαφυράν μετάφρασιν έκ τοϋ αγγλικού τοϋ διηγήμα
τος τής Κραίηκ, Μία εϋγενης ΰ'παρήιC- Τό διήγημα τού
το έκ σ. 320 εις 8ον μικρόν τιμαται δραχμών δύο καί 
ευρίσκεται έν τώ  βιβλιοπωλείο) τής ' Εστίας.

—Ύπό τή; έπιτροπής έπί τών ’Ολυμπίων άπεφασίσθη τε- 
λευταΓον νά προκηουχθή ή "Εχθεσις τών ’Ολυμπίων διά τό 
1887. Έν προηγούμενη συνεδρία ειχεν άποφασισθή, Γνα 
γείνη ή προκήρυξις τών διαγωνισμάτων, περί ιόν πρό καιρού 
έγράψαμεν, ότι ή επιτροπή ώρ-.σεν. Τά διαγωνίσματα ταϋτα 
είνε πρώτον »Σύγγραμμα περί άναδασώσεως τή; Ελλάδος» 
καί δςύτερον ή συγγραφή δράματος ελληνικήν έχοντας ύπό- 
θεσιν, ληφθησομένην άπό τής ίσνορίας τών αρχαιοτήτων, μέ
σων ή καί τών νεοιτέρων χρόνων συμπεριλαμβανομένου καί 
αυτού τοϋ έθνικού ημών άγωνος. Αμοιβή τού συγγραφέως 
ορίζεται διά μέν τό πρώτον διαγώνισμα δραχ. 2,000. καί τήν 
δαπάνην τής έκδόσεως αναλαμβάνει τό ταμεΓον τής έπιτρο- 
πής. Δι ά δέ τό δεύτερον δραχ. 1.000. Ή  προθεσμία πρό; 
αποστολήν τών χειρογράφων λήγε: τή 27 Μαΐου 1887. Προ
σεχώς τό γραφεΓον τής έπιτροπής θέλει διανείμει το~ς αίτοϋ- 
σιν έντιπον πεοκήρυξιν περιέχουυον άπαντα; τούς όρους τών 
διαγωνισμάτων .

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΝοιμζρΙου 22, Πνρασνινΰ.

Ή  Βουλή έψήφισεν εις γ’ συζήτησιν τά επόμενα νομο
σχέδια :̂ περί χορηγίας έκτάκτου πιστώσεως δρ. 5 600 000 
επί τοϋ ειδικού προϋπολογισμού τοϋ 'Τπουργείου τών στρα
τιωτικών τής χρήσεως 1885' περί μεταβολών εις τό τελω- 
νιακόν δασμολόγιον■ περί χορηγίας πιστώσεως 200000 δρ. 
έκ τοϋ ειδικού προϋπολογισμού τοϋ ύπουργείου τών στρατι
ωτικών τής χρήσεως 1885· ομοίως 105,065 δρ. έκ τοϋ προϋ
πολογισμού τοϋ ύπουργείου τών ναυτικών- όμοίως δραχ.
363.6G5 έκ τοϋ τών εσωτερικών'όμοίως 30000 καί 24800και 
2500 πρός τόν αύτόν σκοπόν- όμοίως 100 ΟΟΟ̂ όρ. διά τήν 
έπέκτασιν τή; τηλεγραφικής συγκοινωνίας.

— Γην νύκτα τής 15 φθίνοντος έγένετο πυκνή κατάπτω- 
σις διαττόντων αστέρων, ής ή αφετηρία ήν μεταξύ τών α
στερισμών τής Ανδρομέδας καί τοϋ Πηγάσου. Ή  μεγίστη 
πυκνότης τής καταπτώσεων ήν περί τήν 8 ώραν, κατά τήν 
9ην όμως ηλαττώθη αΰτη καί περί τό μεσονύκτιον μόνον 
μεμονωμένοι διάττοντες κατέπιπτον. Κατά τήν ώραν τής 
μεγίστης πυκνότητας κατέπιπτον 600 διάττοντες κατά λε
πτόν,  ̂τήν 9ην όμως μόλις τό ήμισυ. ’Η λαμπρότης τών 
διαττόντων ήτο ώσεί αστέρων Δ ' τάξεως καί κατωτέρω* 
ολίγοι εϊχον μείζονα λαμπρότητα, σπάνιοι δέ Β' και όλίγι- 
στοι Α '.

— Ό  'Υπουργός τών στρατιωτικών ύπέβαλεν εις τήν 
Βουλήν σχέδιον νόμου, δι’ ού συνιστώνται 10 έ'μπεδα τάγ
ματα. Ό  δε τών ναυτικών σχέδιον νόμου περί ναυτική; 
στρατολογίας, καθ’ ό οί πλοίαρχοι τών έμπορικών πλοίων 
καλούνται μετα τής τάΕεως τών έφέδρων, εΐ; ήν ώς έκ τή; 
ήλικίας αυτών άνήκουσι, γενόμενοι δεκτοί καί έκουσίως προσ- 
ερχόαενοι. Τάσσονται δέ ώς δίοποι καθ’  ήν εχουσιν ειδι
κότητα. Οί διατελέσαντες πλοίαρχοι έπί πενταετίαν τουλά
χιστον, καλούμενοι ώς έπίστρατοι, κατατάσσονται ώς έπί- 
κουροι ανθυποπλοίαρχοι.

—  'Αρχηγός τοϋ τρίτου αρχηγείου τού στρατού, ού έδρα 
ώρίσθησαν τά Τρίκκαλα, διωρίσθη ό υποστράτηγο; κ. Πετι- 
μεζας, άνακληθείς έκ τής διαθεσιμότητος.

—  Ύπεγράφη νέα σύμβασις τής Ελληνικής καί τής 
Γαλλικής Κυβερνήοεως περί τής γαλλικής αποστολής τών 
δημοσίων έργων, ήτις διατηρεΓται μετά προσωπικού δεκα
πέντε υπαλλήλων.

—  Κατα την συνεδρίαοιν τής παρελθούσης δευτέρας ή 
Κυβέρνησις προεκάλεσε ψήφον έμπιστοσύνης τής Βουλής. 
Άποχωρησασης τής̂  άντιπολιτευσεως, όπως μή έπελθη σύγ- 
χυσις τής ψήφου αυτής καί τής ψήφου εκείνων οΓτινες θά έ- 
διδον ταυτην ύπό έννοιαν όλω; διάφορον, ή πρότασις τής 
Κυβερνήσει»; έγένετο δεκτή διά ψήφων 117 κατά 10, 12 
άρνηθέντων.

—  Τό Ίατροσυνέδριον απεφάσισεν, όπως τοϋ λοιπού αί 
έκ Σικελίας, 'Ισπανίας καί Τύνιδος προελεύσεις ύποβάλ- 
λωνται εΐ; πενθήαερον έπιτηρητικήν κάθαρσιν, αντί τής μέ
χρι τούδε επιβαλλόμενης ένδεκαημέρου έπιχολέρου' αί δέ έκ 
τής ’ Ιταλικής χερσονήσου έλ.ευθεροκοινωνοΰσι μετά ιατρικήν 
έπίσκεψιν.

—Ό  πρωθυπουργός ύπέβαλεν εις τήν βουλήν σχέδιον νόμου 
περ: διαθέσει»; εθνικών γαιών, συμπληρωτικόν τού πέρυσιν 
ψηφισθέντος όμοιου νόμου , περί τών έν -.ή υπηρεσία διανυ- 
σάντων τά πρός απολαβήν συντάξεως άπαιτούμενα ετη ύπαλ- 
λήλων καί περι επιβολής προσθέτου φόρου έπί τοϋ καπνού 
50 λ.επτών κατ’ όκαν.

—  Παρασκευασθέντες άπεστάλησαν εις τό ΎπουργεΓον 
τών Στρατιωτικών οί πίνακες τών έφέδρων ύπαξιωματικών 
τών γεννηθέντων κατά τά έτη 1856— 58. Οί ύπαξιωματικοί 
ουτοι θα προσκληθώσι πιθανώς πρό τής κλήτεω; τών σειρών 
τής εφεδρεία; εις ά: ύπάγονται. όπως συμπληριίισωσι τά στε
λέχη τών συνταγμάτων.

—  Πεντήκοντα τρεΓς δόκιμοι έτίκουροι ιατροί άνεχώρησαν 
εΐ; Θεσσαλίαν. ’ ΞκεΤ θέλουσι τοποθετηθή εις διάφορα σώμα
τα νοσοκομεία καί θεραπευτήρια,

—  Ό  Ελληνικέ,; ’ Ερυθρό; Σταυρός πκρακληθείς ύπό τής 
έν Γενεύη άνωτάτης έπιτροπής, ήτις άνεκοίνωσεν αύτώ τήν 
αέτησιν τού σέρβικου ’ Ερυθρού Σταυρού, αποστέλλει όσο- 
νούπω 1,000 δραχ. εΐ; Σερβίαν καί 2,000 εις Βουλγαρίαν 
υπερ τών πασχόντων τραυματιών.
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Τ Ο Υ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ε Θ Ν Ο Υ Σ
άπό τώ ν άρχαεοτάτιυν χρόνων μέχρι τώ ν  καθ’  ήμδίς 

Κ , Π Α Π Α ΡΡ Η ΓΟ Π Ο ΓΔΟ Γ

Έξεδόθη τό Α ' τεύχος, συγκείμενον έκ 5 τυπογραφικών 
φύλλων, μετά μκκρού προλόγου τοϋ συγγραφέως, επί λαμ
πρού χάρτου εκτετυπωμένον.— Τιμή αυτού διά τούς έν Ά -  

\ θήναι; συνδρομητάς λεπτά 90.— Διά τούς έν ταϊς έπαρχίαις 
καί τή αλλοδαπή δραχ. 1.

Οί έκ τών επαρχιών καί τής αλλοδαπή; έγγραφόμενο. 
συνδρομηταί δέον νά προκαταβάλλωσι τό άντίτιμον 5 του
λάχιστον φυλλαδίων, ητοι φρ. 5. Τά φυλλάδια ταϋτα άπο- 

| στέλλονται αύτοίς έλεύθερα ταχυδρ. τελών. Λαμβάνουσι δέ 
ολόκληρον τό σώμα, ελεύθερον ταχυδρ. τελών, μετά τών πι
νάκων καί εικόνων, οί προπληρόνοντες με/κοκ δραχ. ί!0, 
ήτοι το η μι συ .περι.του της αρχικής τιιιης.

Τό Β' φυλλάδιον έκδοθήεεται εντός τή; προσεχούς έβδο- 
γ' μάδος.

Συνδρομηταί έγγοάφονται έν τω Βιβλιοπωλείο) τής 
• Εστίας».

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΤ' ΕΙΙίΟΜϊλ
ί άπό τώ ν  ά ρχα ιο τά τω ν  χρόνων μέχρι τής βασιλείας 

τοϋ  "οΟωνος 
Οπό ΣΙΙΤΡΙΔΩΧΟΣ II. ΛΑΜ ΠΡΟΓ

Έξεδόθη καί τό I" τεύχος π-ριέχον έν τώ κειμένω τάς
έξής εικόνας:^ "Ομηρος.— Ζεύς.—-Ήρα.— Ά ρης.— Άθηνά
επί αρχαίου αγγείου.— Ποσε δών έπί κορινθιακού πινακίου 

- —Κύπρια ’Αφροδίτη. —  'Αφροδίτη έκ Μυκηνών. — Μονομα
χία δύο ηρώων. —  ’ Αγγεία καί κοσμήιαατα έκ Τροίας. — 
Στοαί τών τειχών τή; Τίρυνθος. — Ό.Ιοσέ.Ιιδοι βίχότες 
εισίν α! έπόμιναι: Ό  βελδεβέρειος 'Απόλλων. — Ερείπια
της Τροίας εν Ίσσαρλί«. —  'I I  πύλη τών λεόντων έν Μυ- 

: κήναις.—
ΈχαστίΥ φυ ί./άιίιοκ τιμαται δραχμής. Οί 

εγγραφόμ-νοι συνδρομηταί δέον ν ϊ προκαταβάλλωσι τό άντί
τιμον 5 τουλάχισεον φυλ.λαδίων, ήτοι φρ. 5.

Ε Λ Λ Λ Σ
κατά τό  γερμανικόν τοϋ  'Ιακώβου Φάλκε 

υ π ο  Ν . Γ . Π ο λ ί τ ο υ .

Έξεδόθη καί τό I”  τεύχος, περιέχον τάς έ-ομένας εικόνας: 
Κορινθιακός κόλπος. —  "Ελληνες όπλΓιαι. —  Άποψις τών 
οημερινών Αθηνών.— Ό  Παρθενιών κατά τού; χρόνου; τοϋ 
Περικλεούς.— Μ κεφαλαίου. Εΐχδι-ες εκ παραρτήματι : 
^  Σπάρτη, ώς έφαίνετο τό πάλαι έκ Θεραπνών.—Ή  Φρύνη 
εν τώ δικαστηρίω.

Τιμή αύτοϋ διά τού; Ιν Άθήναις συνδρομητάς δραχ. 
γ-— Αια τους έν ταΓ; έπαρχίαις καί τή αλλοδαπή δραχ.

».
έκ τών έπαρχιών καί τή; αλλοδαπής έγγραφόμενο: συν- 

7ηται δεον νά προκαταβάλλωσι τό άντίιιμον 3 του- 
εστον φυλλαδίων, ήτοι φρ. 5. Τά φυλλάδια ταϋτα ά-ο- 
λονται αυτοΓς έλεύθερα ταχυδρομικών τελών.

—  Εκ τ >̂ν συνδρομητώ-ν προκαταβαλόντες τό άντίτιμον 
ηδη εκδοθέντων 3 φυλλαδίων, άτινα άπεστάλησαν αύ- 
Τυρακαλοϋνται νά άποστείλωσι νϋν πρό; τό βιβλιοπω 

ι_μον Της ο'Εστίας· τό άντίτιμον τών επομένων 3 φύλλα 
??· 5, Γνα έξακολουθήση εγκαίρως ή πρό; αύτοςύ-' 
αολη τών φυλλαδίων.
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κ. V, lllancey. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν. Τιμή τοϋ 
Ημερολογίου τή; ’Ανατολής ώρίσθη φρ. 5, άλλα τό βιβλίου 
δέν έξεδόθη έ'τι. Δ ί Ί'ι .ΙοΛογικιι υπο τυπώσεις τού κ. 
Θερειανοΰ περιέχουσι 3 πραγματείας: ά) Τήν παράλληλον 
πολιτικήν καί φιλολογικήν άνάπτυξιν τών αρχαίων Ε λ 
λήνων. β') Τόν ’ Ελληνισμόν κατά λεκτικήν καί πραγμα
τικήν εννοιαν καί γ') Φιλολογικήν βιογραφίαν τοϋ Ίωάννου 
Ν. Οίκονομίδου.—Κυρία Δ. 1. Αί νεώταται και τελειότα
τα! ραπτικαί μηχαναί είνε α! ίχουσαι καί συγκεντρωτήν 
τής μυϊκής δυνάμεως. Κατασκευάζονται αύται έν Παρισίοις 
ύπό Pllilippe. Leoni.— κ. Κ. Κ  Πρέβεζαν. Έλήφθησαν 
παρά τοϋ κ. I. Β. δραχ. 21, 55, καί άπεστάλησαν πάντα 
τά ζητηθέντα εις ήν μα; σημειόνετε διευθυνσιν.— κ. Σ. Κ. 
Καλάμας. Συνεμορφώθημεν τή παραγγελία σας,— κ. Σ. Π. 
Αυλωνάριον. Έλήφθη τό ύπόλοιπον, άπεστάλησαν δ' ύμΓν 
καί τά ζητηθέντα.— Λντ/ίχειρι. I)·Δυστυχώς δέν δυνάμεθα 
νά τό δημοσιευσωμεν, · διότι εχομεν περί αύτοϋ τήν ιδίαν 
γνώμην, ην ειχετε καί σεΓς περί τών έργων τοϋ 'Ιουλίου. 'II 
ύπόθεσις δέν εινε άστοχος, άλλ’ ή έκτέλεσις, καί μάλιστα 
ή γλώσσα, παραβλάπτουσιν ό τι καλόν έχει εκείνη Πώς 
κρίνετε, λόγου χάριν, καί σεΓς τήν δ:' άσυνήθων πλατυσμών 
έν τή άρχή παράφρασιν τής συνήθους άρχή; τών παλαιών 
πρωτοτύπων 'Ελληνικών διηγημάτων : · Τό ώρολόγιον έσή- 
μαινε τήν δεΓνα ώραν ; »  Έλπίζομεν όμως, ότι δέν θά είνε 
τούτο τό τελευταΓου έργον σας, ώς λέγετε, ώς δεν εινε ίσως 
καί τό πρώτον. —  2) Ή  εις δύο τόμους έ'κδοσις τών 
συγγραμμάτων Ευγενίου τού Βουλγάρεω; πωλείται έν 
τώ βιβλιοπωλείο) τής »Έ σιίας- αντί 3 δραχ. 50. Ά λλα  δέ 
τινα έργα τού αύτοϋ συγγραφέως εύρίσκονται έπίσης έν τώ 
αυτώ βιβλιοπωλείο) —  κ. Ν. Κ. Βουκουρέστιον. Τά ζητη- 
Οέντα καί επιστολήν μας έχετε ταχυδρομικό);.— Κυρίας Π. 
Θ. Γ. Περατιάν, καί II. Ν. Β. Κεφαλληνίαν, κκ. Π. Α. 
Α. καί 1. Κ . Δ. Ι’ έΐσκ, I. Κ. Μασσαλίαν, Ν. Μ. καί Γ. Ν. 
Φ. Κέρκυραν, καί Π. Γ. Σ. Κυπαρισσίαν. Έλήφθησαν. Ά -  
ποστέλλονται δ’ ύμΓν τά ζητηθέντα. — κ. Δ. Γ. Βόνιτσαν. 
Ένεγράφητε εις άμφάτερα, εις μέν τήν 'Ιστορίαν διά φυλλά
δια 10·, εις δέ τήν Έ.Ι,Ιάδα διά φυλλάδια 9, άντί τών 25 
δραχμών. Άπεστάλη καί αντίτυπου 'Ημερολογίου.— κ. Γ. 
Δ. Δ. Λαμίαν. Δημοσιευθήσετα: εις προσεχές φύλλου. Τό 
σημειούμενον βιβλίου δέν ύπαρχει έν τώ βιβλιοπωλείο) τή; 
αΈστίαςη.—  κ Γ. Í1. Ιερουσαλήμ. Τό αυτό φαινόμενου 
παρετηρήθη καί ένταϋθα. — κ. Ν. Λ. Γ. Πάτρας. Τό μέν 
πρώτον όχι, μόνον δέ τό Ημερολόγιου τιμώμενον μετά τών 
ταχυδρ. δρ. 1,20. —  Σ. .V. Δ. Κ)πολιν. Μήπως νομίζετε, 
ότι καί αί άρχαΤαι Έλληνίδες έχοειάζοντο όλιγώτερα διά 
τόν καλλωπισμόν των : Λάβετε τόν κόπον νά άναγνώσητε τό 
παρά Πολυΐεύκε: απόσπασμα τών Άριστοφάνους Θίσμοφορι- 
αζουσώυ, καί θά Γδητε μετά φρίκης όπόσην πληθυν κοσμη
μάτων καί φορεμάτων καί καλλωπιστικών σκευών έχρειά- 
ζοντο δια νά στολισθώσιν. Ά φ ’ ου απηρίθμησεν ό κωμικός 
ποιητής πεντήκοντα δύο έξ αύτών, έφρόντισε νά προσθέση 
ότι ό κατάλογος δέν είνε πλήρης, καί ότι απαιτούνται και 
«άλλα πολλά ιόν ούδ S» λέγων λέξαις».— κ. Ε. Π. Δ.'Ολτένι- 
τζαν. Έκ τοϋ χαρτονομίσματος είσεπράχθησαν δραχ. 16. ιόν 
δραχ. 6. διά τά σταλέντα ημερολόγια, καί δραχ. 10 δι’ 6 
φυλλάδια τής ΈΧΑάδας τοϋ Φάλκε. — κ. Σ. Κ  Π. Κέρκυ
ραν..—Έπί τοϋ παρόντος δεν τό θεωροϋμεν κατάλληλον.— κ. 
X. Δ. Πειραιά. Τό ισχυρότατου έκ τών ευρισκομένων έν τώ 
ενταύθα καταστήματι τών οπτικών οργάνων τιμαται δρ. 120 
μετά δέ τού έπερείσματο; αύτοϋ δρ. 1 45. Είνε δέ άπλοϋν τό 
τηλεσκόπιου.—  κ. Κ. Π. Θ. Πάτρας. Εις επιστολήν σας α- 
πηντήσαμεν ιδιαιτέρως, άπεστάλη δ' ύμΓν άντίτυπον Ημερο
λογίου.— κ. 11. Μ. Καχουλ. Έκ τών ρουβλίων εισεπράχθη- 
σαν δραχ. 9,80. Άντίτιμον τών ζητηθέντων βιβλίων, οί; 
προσετέθησαν "Απαντα Σουρή, δραχ. ! 1, 00. ’Οφείλεται 
ήυ,Γν υπόλοιπον δραχ. 1.80, α- εύαρεστήθητε ν’ άποστείλη- 
τ ε .—  Συνδρομητή Μ. II. Ό  μέσος όρος τής ταχύτητος 
τών αμερικανικών σιδηροδρόμων είνε μόνον 45 χιλιομέτρων 
καθ’ ώραν.— κ. Α. Α. Κ. Πύργον. Άπεστάλησαν.—  κ. X .
II. Πάτρας. Τάς ευχαριστίας μ.ας. Άπηντήσαμιν εις επιστο
λήν σας.— X '. Καί αν δέν εινε προδότης ό μεταφραστής, ώς 
λέγουσιν ο: ’ Ιταλοί, τό έργον τή; μεταφράσει»; ποιηαά-ων 
είνε δυςχερέστατον καί ενίοτε αδύνατον· οί δόκιμοι μετα- 
φρασταί νομίζουσι πολλάκις ότι κατορθοϋσι νά ύπερνικώσι 
τάς δυσκολίας, ύποκαθιστάντες έαυτους εις τού; ποιητάς, καί
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λεληθοτως προσφέροντες ε:ς τους άναγνώστας πρωτότυπα έρ
γα αντί μεταφράσεως. Γέρματός τις κριτικός λέγει ότι μόνη 
ή μετάθεσις τών λέξεων του άσματος Die Lorelei τοϋ "Δινε 
αρκεί" να καταστρέψη τή» αρμονίαν καί τί> γόητρον αυτού. 
Την γνώμην δέ ταυτην ήθέλησε, φαίνεται, να επικύρωση 
Έ λλη» τις, μεταφράσας έμμέτρως τήν Λορελάην. "Α ν άγνοή- 
τε τήν γερμανικήν, και τιμάτε τήν μ,νήμην τοϋ μεγάλου 
ποιητοΰ, μή άναγνωσητε τήν μετάφρασιν εκείνην· αν ό'μως 
ειξευρετε γερμανικά χα'ι έχετε άνα-ρ/ώση εν πρωτοτυπώ τό 
ασμα, αναγνωσατε και την ελληνικήν μεταφρασιν και θα δι- 
δαχθήτε πολλά.— κ. Γ. Φ. ’Οδησσό». Έλήφθησαν και ένε- 
γράφητε. Δ-.ά τό πλεονάζον άπεστάλη ϋμΓν άντίτυπον γελοιο- 
γραφικοϋ Ημερολογίου. Ώ ς  πρός τήν ύμετέραν αΐτησιν, θά 
προσπαθήσωμεν νά σας ευχαριστήσωμεν.— κ. Π. Γ. II. ’ Ο
δησσόν. Άπεστάλησαν 2 αντίτυπα "Ημερολογίου καί ό ζη
τηθείς χάρτης, οϋτινος τό άντίτιμον μετά ταχυδρ. δρ. 1,40 
παρακαλεϊσθε νά άποστείλητε.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ
1

Μέσ" ’ς τήν κρύα μου άγκάλη 
Τό σκοτάδι καί ή φρίκη πλέκουν πάντα συντροφτά. 

"Αν μ’  άλλάξης τό κεφάλι,
Ιλαμψε ποτέ ’ ς εμένα κ’ ελατρεΰθη ή έμμορφτά.

2

Β ν ζ α τ τ ι α χ η τ  α ί η γ μ α .

Ζώοις μέν εις σκέπην τό πρώτον εύρέθην,
'Επειτα και άνθρώποις κατεσκευασθην.
Εί βούλες χλήσιν μαθεΐν τήν έμήν, ξένε, 
τρισόλλαβο; πενταγράμματος υπάρχει 
ουδετέρου κατά γραμματιστάς γένους.
Αριθμός των εϊρημένων μου γραμμάτων 
έπταπλασιασμός μέν των τριάκοντα, 
πενταπλασιασμός δ’  αυ των πέντε πελε·.
"Αν με στέρησης τοϋ πρώτου τοϋ γραμμάτων, 
άκρα γης γίνομαι τής Πελοπόννησου.
’Αλλά και δεύτερον ζημιώσας γράμμα, 
εαρινόν των εύοσμων λέγεις άνθος.
ΙίαΙ εις τό τρίτον τοϋτ' αυτό δράσας. ξένε, 
ό βούλει των ο»των πα'ηι κόσμω νόει.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ

1
Θούριος.—-ούριος.

2

Κέρκυρα— κυρά.

ΚΞΕΔΟ θΗ  Α Ρ Τ Ι

ΑΤΤΙΚΑΙ  Ν Υ Κ Τ Ε Σ
Τ Α  Α Π Α Ν Τ Α

Ε- Ν- Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ ΔΟ Υ .

Τόμος Α ’ .— Οι" Καλλέργαι.— Λουχας Νοταρας. Δρ. 4.— 
Τόμος Β".— Γαλάτεια.— Χίμαιρα.— Σκύλλα.—

Ύψηλάντης,— Σεμέλη.— ’Αμάλθεια. Δρ. 4.— 
Τόμος Γ '.— Εικόνες. —  Κύματα. —  Έπεχ 

πτερόεντα.— ΠαντοΓαι ποιήσεις.—-Δρά
ματα.— Παραφράσεις.—  ̂ Δρ. 4—

Τόμος Δ’.— ΙΙεριέχων τά πεζά έργα τοϋ ποιητοϋ Δρ. 4. 
Οί 4 τόμοι όμοϋ δραχ. 16. Έκαστος τόμος χωριστά δρ 

5. Διά τούς έν ταΓς έπαρχίαις καί τή αλλοδαπή ζητοϋντας 
επιβαρύνεται έκαστος τόμο; μέ ταχυδρ. τέλη, λεπτά 00.

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

22 Οδρίου 1885

Δάνειοι τής Κυβερνήσεως Τ ρ ί χ ο ν σ α  Τ ι μ ή .  

Τών 170,000,000 τών 5 ·/. Φρ. χρ. 335—
.  120,000,000 τών 5 . .  340.—
• 60,000,000 τών 6 · ·  ■ 408.__
» 26,000,000 τών 6 ■ ·  ·  352___
• 25,000,000 τών 9 » · ·  255.___
• 25,000,000 τών 8 · ·  » 248.—
• 10,000,000 τών 6 » »  ·  175.___
• 4,000,000 τών 8 » > ■ 220.
• 6,000,000 τών 6 » Δρ. παλ. 87._
Κτηματιχαί Όμολ. Έθν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 408.__

Πιστωτικά Καταστήματα

Ε ΤΑΙΡ ΙΑ Ι

’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 3.200—
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . .  Φρ. 60.—
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως » 60—
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ■ 56—
Σιδηρόδρ. ’ Αθηνών καί Πειραιώς.. · 285.—
Εταιρία Φωταερίου.................. Δρ.

Σ ν ν α Λ . Ι ά γ μ α τ α

ΛΟ ΝΔΙΝΟ Υ— Τραπεζικόν Όψεως  30.70
• 3μην  30.50

ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  — Εθνικής Τραπέζης Οψεως. 1.24 —
• Τραπεζικόν 3μην 1.21 —

Ν ο μ ί σ μ α τ α

Εΐχοσάφραγχον.................................  24.05
Λίρα οθωμανική............ ................ . 27.25

Χ Α Ρ Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι  ΟΝ
ΠΑΛΛΗ κ α ι  ΚΟΤΖΙΑ

’Επισκεπτήρια έχτυκοϋμενα σ τιγμ ια ίω ς

’Επί χάρτου αγγλικού άρίστης ποιότητος τά 100 δρ. 2.50.
’ Επί χάρτου γαλλικού δευτέρας ποιότητος τά 100 ■ 2. 

Έ ν τώ  αύτώ χαρτοπωλείω κατασκευάζονται ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 
έξ έλαστικοϋ (caoutchouk) ώραιόταται, έκτυπούμεναι διά 
μελάνης άνευ ελαίου καί πωλούμεναι εις έλαχίστην τιμήν.

ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ
Τό γνωστόν είκονογραφικόν περιοδικόν τό άλλοτε εν Πα- 

οισίοις έκδιδόμενον

ΥΠΟ I. Ιε ιδ . Σκυλιςςη .

Πλήρης σειρά αυτοΰ έκ 2 τόμων άποτελουμένη. ’Αντί 
I δραχμών 40 μόνον δραχ. 12— Ταχυδρομικώς άποστελλόμενον 
} δραχμών 14.

Λ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΤΛΟΤ 

Π Ο Ι Η Θ Ε Ι Σ
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ 

Τιμίται δριχμών 2.

X  Φ ΣΚΟΚΟΥ

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ I88R

ΠΩΛΕΙΤΑΙ έν τώ βιβλιοπωλείιρ τής « ’ Εστίας· άντί 
Ιραχμηΐ. Μετά τών ταχυδρ. τελών δρ. 1,20

Έ ν  Ά θή να ις  έ «  τοϋ τυπογραφείου τώ ν  καταστημάτων ΑΝΕΕΤη  ΚοΝΕΤΛΝΤΙΝΤΔΟΥ 1885 —  219.


