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Λήγοντο; προ-τεχ&ς του ΙΟ5'·' ίτους τΐ)ς  
« Ε στία ;», δσοι τώ ν  κυρίων συνοροαητών 
έπιθυαοΟσι νά έξακολουΟήσωσι λααβάνοντϊ; 
αυτήν καί κατά τό πρόσεχε; £το; παρακα- 
λοΟνται νά άποστείλωσιν έγκαίρω; τό άν 
τίτιμον τής συνοροαής αυτών, ί'να αή ίπέλ- 
θή διακοπή τή ; πρό; α6τού; αποστολή; τοΟ 
φύλλου.

Σ Τ Η Λ Η
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

*0 δήμος Ναυπλιέων (ψήφισε πίστωσιν χιλίων δραχμών 
προς αγορχν ήμιόνων διά τδν στρατόν. "Ομοίως καί άπαντες 
οί δήμοι τής επαρχίας Λαρίσης έψήφισαν πιστώσεις διςχιλί· 
ων δρ. έκαστο; πρό; τδν αύτόν σκοπόν. Ό  δέ δήμος Μυο- 
τουντίων τή; επαρχίας Ηλεία; έψήφισε χιλία; μέν δραχμές 
πρό; αγοράν ήμιόνων, έτέρας δέ χιλία; χάριν τών αναγκών 
τού πολέμου, αν κηρυχίή. Έπίση; (ψήφισαν 6 δήμο; 

' Όγχίστου δραχ. 700 ό δήμο; Όλυμπου δρ. 4 50 καί ό 
δήμο; Πύλου δρ. 500 πρό; αγοράν ήμιόνων.

Ό  δήμος Λετρινών (Ηλεία;) έψήφισε 5000 δρ. ύπέρ τών
εθνικών αναγκών πρό; τόν αύτόν δέ σκοπόν έψήφισαν ό
δήμο; Λαυρίου 3000 δρ, ό δήμο; Σαλαμίνα; 1300 δρ. καί 
δ δήμ.; Άρταιων χιλία; δρ.

Ή  λιμενική επιτροπή Μεσσήνη; έχορήγησεν εισφοράν χι- 
I λίων δραχμών δι1 αγοράν ήμιόνων ή άλλα; εθνικά; άνάγκας. 

Ή  εν Γαλαζίω επιτροπή κυριών πρό; συλλογήν εισφορών 
νπερ του "Ελληνικού ’Ερυθρού Σταυρού συνέλεξε παρά δια
φόρων όμογενών τή; πόλεως εκείνη; ώς πρώτην εισφοράν
6.284 δραχμάς.

Φ ΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

Εν τή δημοσία συνεδριάσει τής Γαλλικής Ακαδη
μίας τών «κιγραφών καί τής φιλολογίας 6 πρόεδρος άνήγ- 
Τειλεν τ£ν« νέα φ.λολογικά διαγωνίσματα ώρίσθησαν διά τά έ-

^πόμενα Αη. Έκ τούτων άναφέρονται εις τήν έλληνικήν φι
λολογίαν καί αρχαιολογίαν τά έξη;. Διά μέν τό έτος 1886: 
ή περιγραφή, κατά τά; μαρτυρία; τών συγγραφέων καί τά 
ύρχαΓα μνημεΓα, τής αγωγής καί παιδεία; τών Αθηναίων 
παίδων μέχρι τή; ηλικία; δεκαοκτώ έτών κατά τόν Ε’ καί 

, Δ1 αιώνα π.χ. 6') "Π έρευνα τή; νομισματολογία; τή; νήσου 
ίύρητη;. Διά δέ τό έτος 1887 ά) ή ιστορική καί κριτική έ-

ίετασι; τή; Μυριοβίβλου τού Φωτίου. 6') ή κριτική έξέτα- 
σις τών γεωγραφικών τοΰ Στράβωνος, γ') ή Ιστορία τών 
εικαστικών τεχνών, τή; άρχής, τή; προόδου καί τή; διαδό- 
σεω; αυτών παρά τοΓ; διαφόροι; λαοί; μέχρι τών χρόνων 
τοΰ ΠερικΧέους. Τό γέρα; τοΰ τελευταίου τούτου διαγωνί
σματος είναι είχοσαχισχίλιαι δραχμαί.

—  Έξεδόθη στερεοτυπίας έν Λιψία ιυποις Τέϋβ.ερ τό 
δεύτερον τεΰχο; Συλλογή; τών ’ Ελλήνων σιλλογραφων 
( ΟοΓριιβοιιΙιιιη ροββϊβ ι·ρΐοΐΕ βΠΕΜβ Ιυιΐίΐΐιιηιΐ® ) μετι 
κριτικών και ερμηνευτικών σημειώσεων καί μακρών προλε- 
γομένων ύπό τού γνωστού φιλολόγου καί αρχαιολόγου Κουρ- 
τίου Βάξμουθ. Τό πρώτον τεΰχο; τή; συλλογή; ταυτη; έκ- 
δοθήσεται προσεχώς.

—  "II έν Βερολίναι ’Ακαδημία τών έπιστημών άνίθηκε 
τω καθηγητή τοΰ |ν Βρεσλαυία Πανεπιστημίου κ. Ι’βΓίβιΊι 
να μεταβή εις τα; Ίονίου; νήσου; καί μελετήση διάφορα γε
ωγραφικά ζητηματχ περι αυτών.

— Ύ πό τήν προεδρείαν τοΰ Αντωνίου ΙΙρούστ συνήλθεν 
έσχάτω; ή έπιτροπεία πρό; παρασκευήν τή; έι Παρισίοι; 
διεθνούς έκθέσεως του 1889. Άπεφάσισσ δέ νά ένεργήσή 
καταλλήλως, δπω; ή Βουλή ίγκρίνη τήν έκθεσιν καί ,ψηφϊ- 
σ»] τά; αναγκαία; πιστώσει;.

—  Κατά τό προσεχές έαρ γενήοεται έν Παρισίοις νέα 
ηλεκτρική έχθεσις.Όμοία έχθεσι; γενήσεται προσεχώς καί έν 
Πετρουπόλει, εν ταΐς αίθούσαι; τοΰ Πχιδκγωγικοΰ μουσείου.

— Έιτΐ τή έβδομηκοστή «πετηρΐδι τής γεννήσεως τοΰ 
Γερμανού ζωγράφου Άδόλφου Μέντσελ έπρόκειτο νά γείν^ 
τή 8 Λεχεμβρ!ου(27Νοεμβρίου; έν Βερολίνω έκθεσι; τών έργων 
αυτού. Έ ν Μονάχιρ δέ προανηγγέλθη ή κατά φυλλάδια έκ- 
δοσις αντιτύπων τών εικόνων τοΰ διασήμου καλλιτέχνου, 
μετά έρμηνευτικοΰ κειμένου. Τό δλον έργον άποτελούμενον 
έκ τριάκοντα φυλλαδίων θά τιμαται 750 δρ.

—  Ό  Αμερικανό; γερουσιαστή; βίβηίοπ), ό Κροίσος τή; 
Καλιφορνίας, άπεφάσισε νά ίδρύσνι Πανεπιστήμιον έν Πα- 
λω Ά λ ιω  τή; Καλιφορνίας. Πρό; τόν σκοπόν τοϋτον θά 
δωρήση κτήματα άξια; 25 έκατομμυρίων δραχμών, έδήλιοσε 
δ* ότι επιφυλάσσεται νά αυξήσν) τήν περιουσίαν τοΰ Πανεπι
στημίου τούτου μέχρι; 100 έκατομμυρίων δρ. Ώ ;  προσαρ
τήματα τοΰ Πανεπιστημίου συσταθήσονται καί γεωργική 
σχολή, καί έτέρα μηχανική, πρός δέ μουσεΓον, πινακοθήκη, 
σχολή τεχνών κλπ. Ή  έχπαίδευσι; θά παρέχηται δωρεάν, 
έπιτρεπομένη; τή; φοιτήσεω; καί εις γυναίκας. Θά χατα- 
βληθώσι δέ προσπάθεια:, όπως διά γενναίων αμοιβών καί 
μισθών αναλάβωσι τήν διδασκαλίαν τών μαθημάτων εν αυ- 
τώ οί επισημότατοι τών έν τοΓς Ευρωπαϊκοί; Πανεπιστή
μια:; καθηγητών.

—  Ό  Γάλλος μουσικό; Μκοσενέ παρασκευάζει νέου με
λόδραμα, ου ή ύπόθεσις έλήφθη έκ τοΰ Βερτέρου τοΰ Γκαίτε.

—  Γερμανός περιηγητή; άνεκάλυψεν έν Περσία άγνωστον 
τέως μεγάλην λίμνην, έχουσκν μήκος 26 μιλλίων. Ή  λίμνη 
αϋτη έσχηματ'.σθη πιθανώς έκ γεωλογική; τίνος μεταβολή; 
κατά τού; νεωτέρου; χρόνους.

Έπανελήφθησαν πρό τινο; αί ένεκα τοΰ θανάτου τοΰ 
αοιδίμου Γενικού εφόρου τών αρχαιοτήτων Παν. Σεαματα- 
κη διακοπείσαι άνασκαφαί έν τή Άχροπόλει τών Άθν,νών, 
πρό; τό βόρειον τείχος μεταξύ τών Προπυλαίων και του Έ - 
ρεχθείου. Κατά τό παρελθόν έτο; έν ταί; άνασκαφαί; ταύ- 
ταις, ών κύριος σκοπέ; είναι ή κάθαρσι; τοΰ χοίρου εκείνου 
μέχρι τοΰ βράχου, άπεκκλύφθησαν έπιγραφαί τινε; καί α
νάγλυφα μικρού λόγου άξια’ άλλ’ ή συγκομιδή τών φετεινών 
ανασκαφώ ν προμηνύεται άφθονωτέρα και πολυτιμότερα. 
Μέχρι τοΰδε εύρέθησαν πολλά τεμάχια αρχαίων αγγείων 
μετά γραφών, χαλκα τινα σκεύη, τρείς χεράμιαι κεφαλαί, 
χαλχοΰν ει’δώλιον Γοργόνο; ή Έριδος, τεμάχιον κεράμου 
μετά κεχρωματισμένη; αναγλύφου παραστάσεαϊ; γυνοικός’ 
έπί άρμα-ο;, κολοβόν, καί επιγραφαί τινε; αρχαϊκοί. Άλλα 
τά σπουδαιότατα τών εύρημάτων είναι ά) χαλκοΰν άγαλ- 
μάτιον, ύψους 15 περίπου ύφεκατομέτρων, βαίνον επί βα· 
σεω; τριγώνου, άπεικονίζον δέ γυναίκα διά μέν τή; αριστε-
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ρας χειρός κρατούσαν πτυχήν τού χιτώνος κατά τόν μηρόν, 
προτείνουσαν δέ πΓό; τά έμπροσθεν τήν δεξιάν χβΓρα, ήτες 
τό πάλαι έχράτει ίσως ανάθημά τι, καί 6 ) πλίνθος τετρά
γωνο; έκ κεράμου, πάχους 0,055 πλάτους 0,51 καί μήκους 
0,385. Ή  πλίνθος αΰτη είνα: δυστυχώ; κολοβή, άποτελεΓ- 
ται δέ έκ τεμαχίων συναρμοζόμενων εξ άνίσων τό μέγεθος. 
’ Εντός πλαισίου διαγραφομένου διά δ-.πλή; γραμμή; φοινι- 
κού χρώματος σώζει άρκούντω; ευκρινή παράστασιν πολε- 
μιστοΰ βχίνυντο; πρός τά αριστερά, φέροντας κράνος καί 
προτείνυντο; τήν ασπίδα διά τής άριστερα; καί έτοιμου όν- 
τος εις έπίθεσιν διά τού αόρατος, όπερ κρατεΓ δια τής δε- 
ξιας- Ή  κεφαλή, κατά κρόταφον απεικονισμένη καί τό γυ
μνόν στήθος ή ό Θώρτξ, διότι μήπω κχθχρισθείσης τής πλίν
θου δεν διακρίνεται επαρκώ; ή γραφή, είσί κεχρωματισμένα 
διά βαθέο; ερυθρού χρώματος. Δυστυχώς ελλείπει μέγα 
μέρος του σώματος άπό των μηρών καί κάτω. Εκατέρωθεν 
τής κεφαλή; εντός τού πλαισίου είναι έπιγεγραμμένα γράμ
ματα, καί τά μέν αριστερόθεν είναι εξίτηλα ή τουλάχιστον 
δυσανάγνωστα νύν, δεζιόθε» δ’ ά»αγι·.ώσκεται ή συνηθεστάτη 
έν τοίς αρχαίοι; άγγείοις επιγραφή ΚΑΛΟΣ. Ή  πλίνθος 
αυτη, αν μάλιστα συμπλ.ηρωθή ευρισκομένων και των έλλει- 
πόντων τεμαχίων, είναι μνημεΓον πολυτιμόγατον διά τήν ι
στορίαν τής αρχαϊκής γραφικής.

—  Ό  κ. "Γπουργός τής δικαιοσύνης, έγκρίνας τήν περί 
τούτου αίτησιν τή; ’ Ιστορικής καί εθνολογικής έταιρία; τής 
"Ελλάδος, διέταζε τού; παρά πλημμελειοδίκαι; εισαγγελείς 
νά περ.ισυλλέζωσιν άπαντα τά έν τοις γραφε'οις των εισαγ
γελιών, τών άναχριτΠν καί τών δικαστηρίων κατατεθειμένα^ 
πειστήρια, ιδίως δέ τά δπλα, όσα δέν είναι πλέον αναγκαία 
εις τήν ποινικήν δικαιοσύνην καί νά αποστείλωσι ταυτα εις 
τό ενταύθα μουσείο» τής έταιρία; εκείνης.

—  Έν Ιίαρδίτση τής Μεσσαλίας έξεδόθη νέα έβδομαδιαία 
έφημερίς θνσηαΛιΰντς, έν Συρω δε έτέρα έφημερί; ή Ά -  
Λήβειη-

—Έ ν ταΓς άνασκαφαΓς, αίτινες γίνονται έν Βοιωτία, ευρέ- 
θησαν δύο χαλκοί λέοντες άρχαίκή; τέχνη;, καί καλλίστης 
διατηρήσεως, λίθ-νον αρχαϊκόν άγαλμα Απόλλωνος και έπι- 
γραφαί βουστροφηδόν γεγραμμέναι. Έ κ  τούτων γίνεται πρός 
τοΓς άλλοι; γνωστόν, δτι έν τώ ιερώ εκείνο» τού Πτωου Α 
πόλλωνος υπήρχε καί ιερόν τής ’ Αθήνα;»

—  Τήν παρελθοϋσαν τετάρτην εγένετο έν τώ ενταύθα γερ
μανικό» αρχαιολογικοί ινστιτούτο» ή πρώτη συνεδρία, ήτις 
κατά τό έθος είνε αφιερωμένο εις τιμήν του μεγάλου Γερ
μανού αρχαιολόγου Βιγκελμάννου.—  Κατά τήν συνεδρίαν 
ταυτην ώμίλησε πρώτος ό διευθυντής τής σχολή; κ. Ουλρί- 
χος ΚαΓλερ περί τών παρ* αρχαίοι; "Ελλησι νεκροταφείων, 
ιδίως εν ’Λθήναις, τών οικογενειακών καί δημοσίων τάφων, 
τών επιτύμβιων στηλών, επιγραφών καί αναγλύφων, μετά 
πολλής χαριτος καί ευφυΐας χαρακτήρισα; την νεκρωσιμον 
τέχνη» και ποίησ.ν τών Ελλήνων. Μετ’  αυτόν ό ενταύθα 
Γερμανός αρχιτεκτοιν κ. ΔαΓρπφελ,δ, γνωστός δια τας εν ’Ο
λυμπία, Τροία, καί Τίρυνθοι εργασία; αυτού, έποιήσατο λό
γον περί τών τελευταίων εν Τίρυνθι ανασκαφών, ιδίως δέ 
τού άναφανέντος προϊστορικού μεγάρου. Τέλος δέ ό έν Βερο
λίνο» καθηγητής τή; αρχαιολογία; κ. Κόντσε, παρεπιδημών 
ενταύθα, εξέθηχε δια βραχέων μετά πολλής ευροίας λόγου 
καί σαφήνειας τά πορίσματα τών έν Πέργαμο» κατά τήν τε- 
λευταίαν έπταετίαν ανασκαφώ·» καί ιδίως τών κατά τά 
τελευταία έτη.
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Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
Ναιε*5είεο 29, Π «;κ*κιν$ .

Ή  Βουλή έψήρισεν ει’ς τρίτην ά»άγνωσιν τά επόμενα νο
μοσχέδια; περί κυρώσεω; τή; μετά τή; ’Εθνική; Τραπεζης 
συμβάσεως επί τη συνομολογήσει τού έκ 1*2 εκατομμυρίων 
επ’ αναγκαστική κυκλοφορία δανείου* περί έγκρίσεως συμ- 
βάσεως μετα τής εν Κωνσταντινουπόλει έδρευουση; άτμο- 
πλοϊχή; Έταιρία; Αιγαίου' περί τή; υπό τών νομαρχών 
έκδόσευ»; χρηματικών ενταλμάτων καί επιταγών* περί αδι
κημάτων κατα τής ασφαλείας τών υποβρυχίων καλωδίων 
περί προσθέτου φόρου 50 λ. κατ’  όκάν επί τού καταναλι-
σκομένου καπνού,

— Διετάχθη τό ένταύθα έδρεύον μηχανικόν τάγμα νά 
εϊνε έτοιμον, όπως αναχωρήση εις πρώτην διαταγήν.

— ’ Επίσης διετάχθη τό 5ο» πυροβολικό» τάγμα <ά έτοι- 
μάση πρός άναχώρησιν μίαν έκ τών πυροβολαρχιών αϋτοΰ.

—  Ένεκρίθη ή προέκτασις τών τηλεγραφικών γραμμών ; 
Λαυρίου μέχρι Σουνίου* "Έδρας μέχρι τού ακρωτηρίου 
Ζυυρβα;· Ποταμού Κυθήρων μέχρι τού φάρου Μαυδαρίου* 
Άνδρου μέχρι τού φάρου τή; νήσου ταύτης* Καλαμπάκας 
Μ Η·έχρι Καλαρρυτών, 2) μέχρι Μαλακασσίου, 3) μέχρι 
Βολεμιστίου, 4) μέχρι; Άσπρη; ’ Εκκλησίας καί 5) μέχρι 
Μαυριλίου* Λαρίσης μέχρι Γουνίτσης καί 1’ριζάνου* Τυρ- 
νάβου 1) μέχρι Καρατζόλ καί 2) μέχρι Γριζόβαλι. ’ Ραψά- 
νη; μέχρι Νιζεροϋ, Αι’γάνη; καί Τσάγεζι. Εις τάς νέας 
ταύτας προεκτάσεις θχ συσταθώσι καί τηλεγραφικοί 
σταθμοί.

—  Τά υπουργεία τών Στρατιωτικών καί Ναυτικών διέ
ταζαν του; εν Ευρώπη άντιποοσώπου; αυτών νά έπισπεύ- 
σωσι τήν εκκίλεσιν τών δοθεισών παραγγελιών.

— Έδημοσιεύθη Β. Διάταγμα περί έκδόσεως εί; δημο
σίαν εγγραφήν τού ενός τρίτου τού πατριωτικού δανείου τών 
30 Εκατομμυρίων δραχμών. Ή  έγγραφή άρχεται τή 6η τρϋ 
προσεχούς Δεκεμβρίου, καί γίνεται έν μέν τή ημεδαπή 
παρά τοΓς δημοσίοις ταμείοις, τοΓς τελωνείο·.; πρώτης τα- 
ζεω; καί ταΓς τραπέζαις, έν δέ τή αλλοδαπή πατά ταΓ; προ- 
ζενιχαΓ: αρχαΓς τή; Έλλάδο; καί τοΓς ύποδειχθησομένοις 
υπό τού υπουργείου τών οικονομικών τραπεζιτικοί; κατα- 
στήμααιν. Ή  ολική άζία τών ομολογιών χαταβάλλετνι κατά 
τήν εγγραφήν επί προσωρινή άποδείζει, άνταλαχθησομένη 
μετέπειτα #Γ οριστικού τίτλου. Αί ομολογία! εκπροσωπούσι 
κεφάλαιον δρ. δέκα έκάστη.

— Οί τηλεγραφ'κοΐ υπάλληλοι οι ύπηρετούντες ώς έφε
δροι θέλουσιν άποτελέση λόχον τηλεγραφητών πρός υπηρε
σίαν τοΰ στρατού.

— Γνώμη τού ’ Ιατροσυνεδρίου ήρθησαν αί πενθήμεροι 
καθάρσεις τών έκ Σικελίας, Ισπανίας καί Τύνιοος προελεύ
σεων δια τα από τής 25 Νοεμβρίου εκ τών λιμένο»*» τούτων 
εκπλευσαντα πλ.οΤα* θα υπάκεινται δε τού λοιπού εις ια
τρικήν έπίσκεψιν.

—  Ό  υπουργός τών Στρατιωτικών διέταζε τήν αναστο
λήν τής διαταγής, δι’ ή; άπαντε; οίμαθηταί τή: Σχολής τών 
ϋπαξιωματικών έπανήρχοντα εις τά σώματα, εις ά άνήκον, ώς 
πρός τους μαθητάς τή; Β’ τάζεως. "Λπαντες οΰτοι προβι- 
βαζονται εις άζιωματικούς, 46 μέν εις τό πεζικό·», 37 εις τό 
οικονομικόν σώμα καί 8 εις τό Ιππικόν.

—  Διαταγή τού ’ Γπουργείου τής δημοσίας εκπαιδεύσεως 
διακόπτονται οπού δέν ήρχισαν αί στρατιωτικαί ασκήσεις 
τών μαθητών τών δύο ανωτέρω» τάξεων τών γυμνασίω».

— 'Ποζάτο έν Γαλλία ή παραλαβή τών παραγγελθέντων 
όπλων Γκρα ύπό τής έπί τούτο» άποσταλείσης επιτροπής. 
Προσεχώς δε αρξεται ή αποστολή αύτών «νταύθα.

— Κατα τον δ ημοσιευθέντα πίνακα τών τελωνιακών εισ- 
πραζεων του μηνος Σεπτεμβρίου τού λήγοντος έτους αί εκ 
τής εισαγωγή; είσπράζει; άνήλθον εις δρ. 1,543,700, ήτοι 
κατά 12(1,580 επί έλαττον συγκρινόμεναι πρός τάς του 
αντιστοίχου μηνός τού παρελθόντος έτους· τό σύνολον τών 
τελωνιακών εισπράξεων καί τών έν τοΤ; τελωνείο:; είσπρατ- 
τομένων δικαιωμάτων άπό 1 Ίανουαρίου μέχρι τέλους Σεπ
τεμβρίου 1885 ανέρχεται εις δραχ. 15,592,880, τό δε -ών 
αντιστοίχων ιιηνών τού 1884 εις δραχ. 18,201,593, ήτοι 
αί τού έτους 1885 έλαττοΰνται τών τού 1884 εισπράξεων 
κατά 2.611,718 δραχμές.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
' Τ Ο Υ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ε Θ Ν Ο Υ Σ

άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών καθ’ ήμδίφ 
Κ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΓΛΟΓ

Έξεδόθη τό Β’ τεύχος, συγκείμενον έκ 5 τυπογραφικών 
φύλλων.

Τιμή αυτού διά του; έν Άθήναις συνδρομητάς λεπ. 90.— 
Διά τους ε·» ταΓς έπαρχίαις καί τή αλλοδαπή δραχ. 1.

Οί έκ τών επαρχιών καί τής αλλοδαπή; έγγραφόμεν». 
συνδρομηταΐ δέον νά προκαταβάλλωσι τό άντίτιμον 5 τού
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λάχιβτον φυλλαδίων, ήτοι δρ. 5. Τά φυλλάδια ταύτα άπο- 
στέλλονται αυτοί; ελεύθερα ταχυδρ. τελών. Λαμβάνουσι δέ 
όλόκληρον τά σώμα, ελεύθερον ταχυδρ. τελών, μετα τών πι
νάκων καί εικόνων, οί προπληρόνοντες μόνον δραχ. 30, 
ητο< ΓΟ ημισυ περίπου τής άρχιχής τιμής.

Τό Γ’  φυλλάδιον έκδοθήιεται τήν ΙΟην Δεκεμβρίου ε έ.
Ένδιαφε'ρουσα είδησις. Έ ν  τώ  έπομένω τρίτω τεύχει 

ολόκληρον κεφάλαιον τού δευτέρου βιβλίου θέλει δημοσιευθή 
νεωοτί έξειργασμένον Τοιαυτας ουσιώδεις μεταβολάς τού 
αρχικού κειμένου θέλει περιέχει πολλά; ή παρούσα έκδοσις.

Συνδρομηταΐ έγγράφονται έν τώ Βιβλιοπωλείο» τής 
«Εστίας·.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1ΙΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ
ά π ό  ι ώ ν  αρχαιοτί των χρόνων μέχρι τ ή ς  βασιλείας 

τ ο ΰ  "ΟΟωνος 
Οπό surpi.ia.YO s π. a .im iip ov

Έξεδόθη καί τό I "  τεύχος π,-ριέχον έν τώ κειμένω 'τάς 
έξής εί/.όνας; "Ομηρος.— Ζευς.— "Ηρα.—Ά ρης.— Άθηνα 
έπί αρχαίου αγγείου. —  Ποσειδών έπί κορινθιακού πινακίου 
—Κύπρια ’Αφροδίτη. —  ’Αφροδίτη έκ Μυκηνών. — Μονομα
χία δυο ηρώων. —■ ΆγγεΓα καί κοσμήματα έκ Τροίας. — 
Στοαί τών τειχών τής Τίρυνθος. —  Ό.ΙΟσεΆιδοι εικόνες 
είσίν αί έπόμεναι; Ό  Βελ.δεβέρειος ’Απόλλων. — Ερείπια 
τής Τροίας έν Ίσσαρλίκ. —  Ή  πύλη τών λεόντων έν Μυ- 
κηναις.—

"Εχασαν φυΛόάδιον τιμαται δραχμής. Οί 
εγγραφόμενοι συνδρομηταΐ δέον νά προκαταβάλλωσι τδ άντί
τιμον 5 τουλάχιστον φυλλαδίων, ήτοι δρ. 5.

Ε Λ Λ Α Σ
κατά τό ν ιρ μ α ν ιχ ό ν  τού  Ία κ ώ ό ο υ  Φάλχε 

γπο Ν. Γ. Πολίτου.

Έξεδόθη καί τό Γ’ τεύχος, περιέχον τάς έπομένας εικόνας: 
Κορινθιακός κόλπος. —  "Ελληνες όπλΓται. — Άποψις τών 
σημερινών 'Αθηνών.— Ό  Παρθένων κατά τους χρόνους τού 
Περικλεούς.— Μ κεφκλχΓον. Είχόνες εν παραρτηματι : 
Ή  Σπάρτη, ώς έφαίνετο τό πάλαι έκ Θερχπνών.— Ή  Φρύνη 
έν τώ δικαστήρια».

Τιμή αυτού διά τους !ν Άθήναις συνδρομητάς δραχ. 
5,10.— Διά τους εν ταΓς έπαρχίαις καί τή αλλοδαπή δ-.αχ.
1.75. _ '

Οί έκ τών έπαρχιών καί τή; αλλοδαπής εγγραφόμενοι συν- 
δρομηταί δέον νά προκαταβάλλωσι τό άντίτιμον 3 του
λάχιστον φυλλαδίων, ήτοι φρ. 5. Τά φυλλάδια ταύτα άπο- 
στέλλονται αΰτοΓς ελεύθερα ταχυδρομικών τελών.

Οί εκ τών συνδρομητών προκαταβαλόντες τό άντίτιμον 
τών ήδη έκδοθέντων 3 φυλ.λ,αδίων, άτινα άπεστάλησαν αύ- 
τοΓς, παρακαλουνται να αποστείλωσι νυν πρός το βιβλιοπω- 
λεΓον τής «'Εστίας· τό άντίτιμον τών Ιπομένων 3 φύλλα- 
δίαιν, φρ. 5, Γνα έξακολουθήση εγκαίρως ή πρός αυτούς 
αποστολή τών φυλλαδίων.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  Τ Η Σ  Κ Σ Τ ΙΑ Ε

κ. Ν. I. Π. Κωνσταντινούπολή». Έλήφθησαν. Εί; επι
στολήν σας άπηντήσαμεν τα/υδρομιχώς.—- Κυρία Α. Σ. Μυ
τιλήνην. Αυστριακά γραμματόσημα όχι. Ά λ λ ’  εινε ευκο- 
έον νά άποσταλή τό άντίτιμον καί διά χρυσού νομίσματος 
έντός επιστολής.—-κ. Μ. Π. Κωνσταντινούπολιν. Άπεστάλη- 
«*ν 3 αντίτυπα τού Α’  τεύχους διά τούς έγγραφέντας 3 
συνδρομητάς. Εις τα λοιπά τής επιστολής υμών απαντώμεν 
ιδιαιτέρως.— ΤαχειχΖ συνδρομητή. — Έιταύθα. Κατά 
την διδασκαλίαν τών ΣτωΤκών φιλοσόφων οί άνθρωποι δια- 

νονται εις ενάρετους καί φαύλους. Ό  ενάρετος ει·»ε αΰ-

τάρκης, διότι τήν ευδαιμονίαν αϋτοΰ οϋδέν δύναται οϊτε νά 
αύξήση, ουτε νά έλαττώση, ούτε νά ταράζη. Έκ τούτου τό 
αξίωμα αυτών nil ndmirari, nil metucre (μηδέν θχυμά- 
ζειν, μηδέν φοβεΓσθαι) καί ή παροιμιώδης στωίχή απάθεια- 
— κ. Γ. Ζ. Μοναστήριον. Ένηργήσαμε» συνωδά τή πα
ραγγελία σας.—κ. Κ. Ν. Ζάκυνθον. Σας εύχαριστοΰμε'ν. 'Ι
διαιτέρως άπαντώμε» εις επιστολήν σας κ. Ν. Ε. Β. 1’ούλ-
τσαν. Τήν έτησίαν συνδρομήν τής Saison, δρ. 22. δύνασθε 
νά άποστείλητε καί εις ρωσσικόν χαρτονδμισμα πρί.ς τό Βι- 
βλιοπωλεΓον τής «ΈστΙας,κ υπολογίζοντες τό βουβκιον πρός 
2,40, όσον Εξαργυρώνεται ενταύθα,—  ’ »4 να γνωστ ι/ τής 
• ΈΛΛάδος·. Αί έν παραρτήματι εικόνες ουδόλως είναι ά
σχετοι με τδ κείμενον ·ή  οικεία έκάστης Οέσις θά σημειωθή έν 
τώ πίνακι τών περιεχομένων. Ή  τής Φρύνης έν τώ δ καστη- 
ρίω ανήκε: εις τό περί τών γυναικών κεφάλαιον του συγ
γράμματος. ’Απεικονίζει δέ τήν έν τώ Άρείω πάγω συνν,γο- 
ρίαν τού 'Τπερείδου ύπερ τής Φρύνης, δικαζόμενης έπί άσε- 
βεία. Τά τής δίκης ταύτης αφηγούνται ό Ίϊευδοπλεύταρχος 
έ·ι τώ Βίω τών δέκα ρητόρων, ό θεασαλονιχης Ευστάθιος ίν 
ταΓς εις Ίλιάδα παρεκβολαΓς και ό Άθήναιος. « Ό  δέ ’ Vne- 
ρειδης, λέγει ούτος  ̂ συναγορεύων τή Φρύνη. ώς ούδέν ήνυε 
λέγω·», επίδοξοί τε ήσαν οί διχχσταί καταψηφισόμενοι, παρα- 
γαγών αυτήν εις τουμφανές καί περιρρήξας τούς χιτωνί- 
σκους. γυμνά τε τά στέρνα ποιήσας, τούς έπιλογιχούς ο’· 
κτους έκ τής οψεως αυτής έπερρητόρευσε δεισιδαιμονήσαί τ ’ 
εποίνσε τους δικαστας τήν ΰποφήτιν καί ζάκορον τή; ’Αφρο
δίτης έλέω χρησομένους μή άποκτεΓναι.»—κ. I. Τ. ’ Ιωάν
νινα. Σας ευχαριστοϋμεν. Ταχυδρομικώς άπηντήσαμεν εί; 
Επιστολήν σας.—  κ. Π. Δ. Φλωρεντίαν. Άπεστάλησαν διά 
τού Φλόριο μέσον Λιβόρνου, ή δέ φορτωτική ταχυδρομικώς. 
Τά έλάβετε ; — κ. Π. Α. Λ . Γέΐσκ. Έλήφθησαν xat ένίγρά- 
φησαν πάντες οί σημειουμενοι, πρό: ούς καί άπεστάλ,ησαν 
πάντα τά ηδη εκδοθέντα φυλλάδια, ώς καί τά ζητηθέντα αν
τίτυπα "Ημερολογίου.— Κυρία Σ Σ. Λωζάνην Σάς ευχαρι
στούμε·».— κ. X . Τ. Χαλκίδα. Έλήφθησαν άμφότεραι αί έπι- 
στολαί ύμων, άπεστάλη δέ τό ζητηθέν β.βλίον. Τό περίσ
σευμα 1 δραχ. κρατοΰμεν εις την διίθεσί» σας.— κ. Φ. Μ· 
Π. ΛονδΓνο·». Ή  επιταγή έλήφθη. Τά ζητηθέντα καί Επι
στολήν μας έχετε ταχυδρομικώς.— Κυρία Α." Τήν κατασκευ
ήν τών τεχνητών ανθέων παρελ.αβον πρώτοι παρα τών Σινών 
οί ’ Ιταλοί, έκ τούτων δέ έδιδάχθησαν ταύτην οί Γάλλοι πρό 
εκατόν πεντήκοντα περίπου έτών. — κ. M. II. ρέθυμνον. ’ Ε- 
νεγράψαμεν ύμας τε καί τόν y. Κ. II. καί άπεστάλησαν τά 
έκδοθέντα φυλλάδια. — κ. Γ. Ζ. Κέρκυραν. Σάς ευχαριστού
με·». Εις επιστολήν σας άπηντήσαμεν ιδιαιτέρως.— κ. Σ. Β. 
Βραΐλαν. 'Ενεγράφη καί ό κ. Α. Κ. Ν ., άπεστάλησαν δ* 
αϋτώ τά έκδοθέντα φυλλάδια.—x II. Δ. ’ Ασ-ραχάν. Τά ζη
τηθέντα φύλλα άπεστείλαμεν ταχυδρομικώς.—κ. Π. I'. Π. 
Άδρικνούπολιν. Τό άντίτιμον έλήφθη παρά τών κ. Άδελφ. 
Π. Άπεστάλησαν τά καθυστερήσαντα φύλλα καί έπανελή- 
φθη ή αποστολή.—  Τριησεεριο συνδρομητή. Καί διιτ! νά 
άπορήτε; Ή  παροιμία ή λέγουσα. ότι τά παιδιά τού Άράπη 
είναι μαύρα, δεν αληθεύει διά τά νεογνά άραπόπουλα. Ώ ς 
παρετήρησαν πολλοί φυσιοδίφαι, έν οίς καί ό Δάρβ-.ν, τά 
νεογνά τών μαυρω·» όχουσιν υπέρυθρον η καρύδινον χρώμα, 
μχυρίζουσι δέ πρώτον τά άκρα τών δακτύλων αυτιΓιν καί 
ειτα τό λοιπόν σώμα. Έ ν Σουδάν γίνονται τά άραπόπουλα 
τέλειν. άράπηδε; κατά τό πρώτον έτος τής ηλικίας : ·» ',  έν 
Αίγύπτω ϊ'ε κατά τό τρίτο». Ά λ λω ς  ένθυμήθητε καί τήν έ- 
τέραν δημώδη παροιμίαν: «Άσπρος γεννιέται ό κόρακας καί 
μαύρος κατανταίνει.·— κ. Γ. Κ. ’Οδησσόν. Ό  κ. Κ. έ·»ε· 
γράφη καί ηρξατο ή προς αυτη αποστολή τών ηδη εχδο- 
θέντων. Άπεστάλησαν 3 αντίτυπα Ημερολογίου— κκ. Λ. 
Α. ΚάΓρον. Σ- I. Μ. Κέρκυραν, Ν. Σ. 'Α νω  Βώλον. Έλή
φθησαν. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν.—κχ. I’ . Σ. Β. Πειραςϊ 
Π. Κ. X. Μάντσεστ£ρ, Δ  Ν. Μ. Μηλέας καί Α. Σ. Τήνον. 
Έλήφθησαν καί ενεγράφητε. Άπεστάλησαν δε τα ηδη εκδο
θέντα φυλλάδια. — x. X. V. Πάτρας. "Οπως μή εχη ό οίνος
τήν δυσάρεστον γεύσιν, τήν προερχομένην έξ υπερβολικής 
θειώσεως τών αμπέλων, αναγκη να μεταγγίσητε αυτόν 
προσκαίρως εις χαλκούν δοχεΓον. Έ ν  τή μεσημβρινή Γαλ
λία, όπου θειαφίζουσι πολυ τας αμπέλους, συνειθίζουσι μό
λις άποπερατωθή ή ζύμωσις τού οίνου, νά μεταγγίζωσιν αυ
τόν εις μεγάλους χαλκούς λέβητας, όπόθεν παραχρήμα πλη- 
ρούσι τούς πίθους, Ιν οίς θά διαττ,ρήσωσι τόν οίνον κατά 
τόν έπίλοιπυν χρόνον.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ

’ Σ  ένα δένδρο ανθισμένοι 
Ζούιαε πάντ' αγαπημένοι.
"Αν μας άποχεφχλίσης,
Παν τά χρόνια τά χαλά !—
Πλειά ς’  «μας θενχ ζητήσης 
μέ χαρίσματα πολλά 
γιά νά ίδής χαλά και σώνει 
δ θιδς τί φανερώνει.

2
Μ’ έχει; χαΐ είσαι ευτυχής. Την κεφαλήν μου άν φάγω, 
Μόνον σ ' εχθρόν σου μισητόν μέ στέλνεις γχά να πάγιο.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ

Τάφος— Πάφος.
2

"Ερίον ('Ρίον, "ον, ον.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗ Σ  «Ε Σ Τ ΙΑ Σ »
Περί συγχρόνου ίν'Ελλάδι κριτικής 
ίιπό Έμμ. 'Ροίδου Τιμ. λεπτ 25.
Περί συγχρόνου ελληνική ποιήσεως

ύπό Έμμ. ‘ Ροίδου ·  ·  25.
'<» νέος κριτικός Οπό Άγγέλ. Βλάχου ■ · 25.
Τά κείμενοι ύπό Έμμ. 'Ροίδου  · » 25.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ»
ΙΗτροφ ό ΙΓ τής βρααιλίας Τιμ. λεπτ. 10.
'Αδαμάντιος Κοραής. · · 10.
Λάζαρος Κουντουριώτης · · 10.
'Αλέξανδρος ϊούτσος · » 10.
ΒερΙ περιθάλψεως τών θυμάτων του 
πολέμου · · 10.
Περί καθαριότητος · » 10.
ΙΙερΙ Κύπρου  · 10.
’Αριστοτέλης Ιίαλαωρίτης » » 10.
'II φυσιολογικέ] σχολή καί ό Ζολά · ■ 10.
Περί συστάσεως αδελφότητος Έλλη- 
νίδων Αιακονισσών · · 10.

Ή  Λίμνη τού Λαμαρτίνου. Ιίαράφρ.
Ά ρ  ιστ. Βαλαωρίτου  »  ■ 10.

Πωλοΰνται έν τώ  γραφείω τής «'Εστίας·. ΤοΓς έν ταΓς 
Ιπαρχίαις xxl τή αλλοδαπή άποστέλλονται ελεύθερα ταχυδρ. 
τελών.

’Εν τω  γραφείω rfjc *Έσζιασ* .τω-έεΤται ώσανζως 
άνζΐ Λεπζών 50 ζδ ίπϊ τω  βανάζω ζον Άρισζοζε- 
Jove Οα.Ιαωρίζον ίχδοθεν εχζαχζον ipvJJov, περιε'- 
χον ώραιαν ζοΐί ποιηζοδ προσωπογραφίαν χαι απει- 
χόνισιν ιή ς  εν Μαδονρί} επavJεωc aizofi, εν Ευ
ρώπη ε χζεΛεσθιίοας, ¿.ΙόχΑηρον ζδ ποίημα ζήζ 
• Κνρα Φροαύνης» εν πανομοιοζύπω αΰζογραφω του 
ποιηζοϋ χαι ποΧΧα αποσπασμαζα εχ rB r  αρισζων 
αΐ’ζου ποιημάζων.

Έν τω γραφε.φ τής «'Εστίας· πωλοΰνται οΐ μέχρι τοΰδε 
έχδοθέντες τόμοι αυτής, πρό; φρ. 5 έκαστος, χαι παλαια 
φύλλα χαί δελτία, τά μεν φύλλα πρός λεπτά 25. τά δε δελ
τία πρός λεπτά 10.

ΑΤΤΙΚΟΝ ΜΟΤΣΕΙΟΝ_
ΕΙΚΟ Ν Ο ΓΡΑΦ Η Μ ΕΝ Ο Ν  Π Ε Ρ ΙΟ ΔΙΚ Ο Ν

ύπο Νικολάου Γ. Ιγγλεςη

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

22 Οβρίου 1885

Πλήρης σειρά αύτοϋ έχ 2 τόμων άποτελουμένη μετά με
γάλων εικόνων έπι λαμπρού χάρτου έχτετυπωμένων. ΠωλεΓ- 
ται έν τώ βιβλιοπωλείο! τής «'Ε στία ;· εις τό ή/ιιαν ¡¡ό
νον τής αρχιχής ζιμήν., ήζοι ανζΐ άρα_γ·/ιώ>- 8 οί 
ι'ύο ζόμοι, μετά ταχυδρ. τελών άντΐ δραχ. 10 — Μόνου 6 
δεύτερος τόμος πωλείται άντ'ι δραχ. 2,50, μετά ταχυδρ. τε
λών άντ'ι δρ. 3.

Δάνεια  τή ς  Κυβερνήσεως Τρε’χονσα Τιμή. 
Τών 170,000,000 των 5 %  Φρ. χρ· 333.—

• 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 6 ·  ·  ■
• 4,000,000 τών 8 ·  · ·
• 6,000,000 .ών 6 ■ Δρ. παλ.
Κτηματιχαι Όμολ. Έθν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ.

Πιστωτικά Καταστήματα

ΕΤΑΙΡ ΙΑ Ι

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

ΣνναΑΑάγμαζα 
ΛΟΝΔΙΝΟΥ— Τραπεζικόν "Οψεως.,. .

»  3μην----- -
ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  — ΈθνικήςΤραπέζηςΟψεως.

• Τραπεζικόν 3μην

Νομίσματα
Είκοσάφραγχον.. 
Λίρα οθωμανική.

339.—
398__
352.— 
354.—  
2 4 9 .-  
1 7 8 -  
234.

411.50

3.400-
5 6 .-
6 1 .-
59.50

293.—

31.15
30.00
1.24—
1.23—

24.45
27.70

ΙΣΤΟ ΡΙΑ  Τ Ω Α  ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ
άπό τής ίμφανίσεως αυτών έν Ευρώπη μέχρι τής 

υπό τών ’Οθωμανών καταχτήσεως. 
ύπό Ν. I. ΚΟΚΚΠΝΗ.

"Εργον μετά πολλή; έπιμελείας συντεταγμένου, πραγμα
τευόμενου λεπτομερώ; χα'ι μεθ' ιστορική; άκριβείας περί τής 
καταγωγή; τών Βουλγάρων και τών κατά καιρού; διαφόρων 
επιδρομών και πολέμων, οΰς έπεχείρησαν κατά τή; Βυζαν
τινής αύτοχρατορίας, χρησιμώταιον δέ δια τά; έμμαρτυρους 
αποδείξεις τάς άφορώσα; τήν έκτασιν και τα όρια του ίδρυ- 
θέντο; ύπ' αυτών άλλοτε βασιλείου. Έ ν  τέλει τοϋ βιβλίου 
προσήρτηται ακριβή; στατιστική τοϋ βουλγαρικού χαί 
έλληνιχού πληθυσμού εν τε τή Μακεδονία και τή Θράκη 
κατά τους σημερινού; χρόνου;.

Τιμαται δραχμών 3. Ταχυδρομικώς 
άποστελλόμενον δραχ. 3.40.

κ  φ . ε κ ο κ ο ε τ

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 1886

ΠΩΛΕΙΤΑΙ έν τώ  βιβλιοπωλεΐιρ τή; « 'Ε σ τία ;· ά 
δραχμήν,. Μετά των ταχυδρ. τελών δρ. 1,20

Ο Λ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Λ

Μ Α Κ Ε ΔΟ Ν ΙΑ Σ , Η Π Ε ΙΡ Ο Σ  χα! Θ Ε ΣΣΑ Λ ΙΑ Σ

κατά τον Emile Isambcrt 

ΰ.το ’Αντώνιον ΜηΛιαράνη 
Τιμαται δραχ. 3. Μετά ταχυδρ. δρ. 3,30.

Έ ν  Ά θήνα ις εκ τού  τυπογραφείου τώ ν  καταστημάτων Α ν ε ΣΤΗ ΚΟΝΕΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ 1885 —  251.


