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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΘΩΜΑΣ Ο ΑΓΡΙΑΝΘ ΡΩ ΙΙΟ Σ , διήγημα.

ΑΝ ΑΜ ΝΉ ΣΕΙΣ ΛΡΕ ΣΔ ΙΙΣ . Τ ό  Ίω Α ν ν ίίΟ ν .
Ε ΙΝ Α Ι Ω Φ ΕΛΙΜ Ο Σ II Τ Γ ΙΕ ΙΝ ΙΙ ;

ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ.

Λήγοντο; προσέχω; του 10°,J έτους τής 
«Ε σ τ ία ς » , όσοι τώ ν  κυρίων συνδρομητών 
έπιΟυμοϋσι νά έξακολουθήσωσί λαμβάνοντες 
αύτήν καί κατά το  προσεχές έτος παρακα- 
λοΟνται νά άποστείλωσιν έγκαίρως τδ  αν 
τίτιμον της συνδρομές αυτών, ?να μή έπέλ- 
Οη διακοπή τής πρός αυτούς αποστολής τοϋ

Σ Τ Η Λ Η
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  Υ Π Ε Ρ  Π Α Τ Ρ ΙΔ Ο Σ

Τό δημοτικόν συμβούλιον Φακίου έψήφισε δρ. 1500 πρό; 
«γοράν ήμιόνων διά τά; άνάγχας τή; στρατιωτική; υπηρε
σίας· τ.ρδ; τόν αυτόν σκοπόν έψήφισε τό δημοτικόν συμβού
λιο/ Αλμυρού δρ. ¡000, τό τών Μυρτουντίων δρ. 2000, τό 
τών Άρχαδίων. Ναφθίων, Έλατίων, Ύρι«(ων, και Άρτεμι- 
σίων ά'«ά δρ 300 έκαστον τό τών Ζακυνθίων δρ. ¡000, τδ 
τών ΌπιταΙδών δρ. 400, τό τή; Έωφίδο; δρ. 500, τό τών 
Πυλίιυν δρ. 500. τό τού Μαλακασίου δρ. 300, τδ τού Μυ- 
ρεσίου δρ# 500. Μαχρίνίτστς δρ. 300, Εύιδρίου δρ. G00. 
Τελεθρ.ου δρ. 500.

Ή  λιμενική επιτροπεία Καλαμών συνεισέφερε δρ. 1000 
υπερ τών εθνικών αναγκών. Όμοίω; ή λιμενική επιτροπή 
Ζακύνθου δρ, 2000, ή τού Βώλου δρ. - 2000.

Οί κκ. Σταμπάδοι, πχτή^ και υιό;, προσήνεγκον δρ. 150 
εις τήν έν ΓΙάτραι; επιτροπήν πρό; περίθαλψιν τών οικογε
νειών τών άπορων εφεδρων.

Αί έ/ Γαλαζίω εισφορά': ύπέρ τού ελληνικού ’Ερυθρού 
Σταυρού άνήλθον εί; δρ. 11,824. Έ χ  τούτων 1073.85 προ- 
βέφερον οί χαθηγητα*, οί διδάσκαλοι και oI μαΟητα'ι τού 
εκπαιδευτηρίου Λ- Βενιέρη.

Οϊ έν Βραΐλα κκ Στ. καέ Π. Βερρέν προσέφερον ύ,τέρ τού 
'Ερυθρού Σταυρού δρ. 1050* Ισον ποσόν πρό; τόν αυτόν 
βκοπόν προσέφερον οΐ εν τή αυτή πόλε: κ. Λεων. Εμπειρικό; 
και ή κυρία 'Ροζίνα ’Εμπειρικού.

Εί; τήν έν Πάτραις επιτροπείαν πρό; περίθαλψιν τών οί- 
κογενε.ών τών απόρων επιστράτων προσήνεγκον κατά τήν 

ρελθούσαν Ιβδομάδα οί κκ. Α. Κόλλας δρ. 300, Α. Παπα- 
'ννης δρ 150, Άβδελόπουλο; δρ. 100.
Ή  ενταύθα συντεχνία τών κουρέων διέθετο διά γενική; 

Κποφίσεω; τών μελών τη; ύπέρ τού έθνους τό ήμισυ τού 
«ποθεματικού αύτή; κεφαλαίοι-, ήτοι δρ. 10000.

Έ ν Μυκόνω πενταμελή; επιτροπή άνέλαβε τήν περίθαλ- 
ψιν τώ/ οικογενειών τών απόρων επιστράτων. Ή  δ* έν Κερ- 
“ ‘ρα πρό; τόν αυτδν σκοπόν αυστασα επιτροπή είσέπραξεν 
εξ Εράνου ποσόν αρκετόν, έξ ου δυναται νά διαθέτη κατά 
|εήνα δρ. 7201) κα'ι 1560 λίτρα; άρτου.

»S ftS«3»=5*----------

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

Ή  έπιτροπή τών ’Ολυμπίων έξέδωχε προχήρυξιν, δι’  ής 
αγγέλλει ότι ή Δ ' 'Ολυμπίά; θά τελεσθή κατά τόν ’Οκτώβριον 
τού 1887, δτε θά εγκαινισθή χα'ι τό οικοδόμημα τής έκθέ- 
οεω;, όπερ ιδρύεται ύπό τού φιλογενούς x¿ Κ. X. Ζάππα, 
κατά τήν ρητήν εντολήν τού αοιδίμου ευεργέτου τού έθνους 
Ευαγγέλου Ζάππα. Τό πρόγραμμα τών ’Ολυμπιακών εκθέ
σεων καί πανηγυρεων διαγράφεται ύπό τού καταστατικού 
αυτών Β. Διατάγματος τού 1858. Συμφώνως δέ τοΓ; όροι; 
αύτοΰ ή Δ ' ’Ολυμπίάς θά περιλάβη ; α') "Εκθεσιν τών φυ
σικών προϊόντων τή; χώρα«, ήτοι τή; γεωργία«, τή« κτηνο
τροφία;, τή; βιομηχανία; και πάντων έν γένει τών προϊόντων 
τή; δραστήριοιητο; και τή; ένεργεία; τών έν Έλλάδι βιούν- 
των ή τών έν τή αλλοδαπή εγκατεστημένων 'Ελλήνων, β'). 
Πανήγυριν δημοτελών γυμνικών αγώνων έν τώ Σταδιω· γ') 
Διδασκαλίαν έθνικού δράματος, δ') Τέλεσιν μουσικών συμ
φωνιών Ελληνικής συνθεσεως.

Προσέτι διά τήν Δ ' ’ Ολυμπιάδα προκηρύσσονται καέ δια
νοητικά διαγωνίσματα : ά) πρό; έκτελεσιν διατάξεως τού 
καταστατικού Β. Διατάγματος και β') Δραματικόν διαγώ
νισμα, ίδρυθέν διά τήν Δ' ’Ολυμπιάδα ύπό τού φιλογενούς 
κ Κ.  Ζάππα. Πρό; έκτέλεσιν ρητή; διατάξεω; τή; διαθήκης 
τού ιδρυτού τών ’Ολυμπίων, κηρύττεται στέφανος χρυσούς 
μετά ποσότητας χρηματικής, ώς μέγα βραβείον, εις όν τιόα 
ήθελεν άναίειχθή έχων τά ακόλουθα προσόντα, ώς αυτολεξεί 
διαγράφονται έν τή Διαθήκη : ·  Και μέ τήν άμετάβλητον αύ- 
< τήν ύποχρίωσιν όπου όψί ποτέ φανή τις "Ελλην πράττων 
■ ή έφευρών μέγα κατόρθωμα ύπέρ τή; κοινής ΈΑΛηγίχής 
» ΓΓ/ίΓρΐάος, τό όποΓον να έπιδοκιμασθή παρ’  όλου τού έθνους
• Γκα: τής κυβερνήσεως, τότε έ; όλου τού εισοδήματος τή;
• τετραετούς αυτής πανηγύρεω; τών ’Ολυμπίων νά άφαιρε-
• θούν μόνον τά έξοδα τής τετραετούς εκθέσεως καί μέ τά πε
ι ριπλέον ή έπιτροπή νά φτίιάση ένα χρυσούν στέφανον διά
• νά στέψη τδν ήρωα τούτον έν τώ μέσω τής γενικής συνα- 
«Οροίσεω; πρός τιμήν αυτού και δόξαν τού έθνους όλοκλήρου·
“ συγχρόνως νά τού δώση τά περιπλέον χρήματα, όπου εμει-
• ναν έκ τού φτειασίματος τού στεφάνου πρός χαράν αύτού
• και αφοσίωσιν τών όμοιων του υπερ του έλληνιχού μεγα
λείου. ·

—  Ό  κ. Α. Γ. Πασπάτης έδωρήσατο τή Ιστορική και 
’Εθνολογική εταιρία τής Έλλαδος ?ν άλεξίβροχον τού βασι- 
λέω; "Οθωνο; και χειρόγραφον τού αποθανόντος καθηγητού 
τού Πανεπιστημίου Βούρου, μετ’  ιδιοχείρων επ’  αύτού ση
μειωμάτων τού Όθωνος. Ό  δέ κ. Δαμ. Βορρε; πλήρη συλ
λογήν λιθογραφικών αντιγράφων -,ών έν ταΓς ΣτοαΤη τού 
Μονάχου εικόνων της Ελληνικής επαναστασεω; του Βαυαοού 
ζωγράφου Bl'SS.

—  Ό  καθηγητής τού έν Πετρουπόλε·. Πανεπιστημίου κ. 
A. Ν. Βεσελόφσκη έδημοσίευσεν έν τή Έφημερίδι τού βω- 
σικού υπουργείου τής δημοσίας εκπαιδευσεως μακραν κρίσιν 
περ'ι τής πραγματείας τού κ. Ν. Γ. Πολίτου «Τό δημοτικόν 
άσμα περι τού νεκρού αδελφού.·

—  Έπανελήφθη ή έχδοσις τής ήμερησίας εφημερίδες .Vf- 
ων ’ /iSfoir.

—  Έ ν  Κερκύρα έξεδόθη νεα έφημερ'ις Τδ Φων, δημοσι
ευόμενη κατά δεκαπενθημερίαν.

—  ’Επανήλθε προσωρινώς έκ Γερμανίας ό ήμέτερος συνερ
γάτης κ. Γ. Δροσίνης, κληθείς όπως εεπληρώση στρατιωτι
κήν ύποχρέοισιν.

—  Έχορηγήθησαν διπ'ώματα έφευρέσεως διά τάς μεθό
δους αύτών πρό; άποξήρανσιν τή; σταφίδο; εί; τού; κκ. 
Ά ν τ . Δαμασκηνόν, Δ. Χρηστίνην χα'ι αδελφούς Α. χα'ι Κ. 
Γεωργαχοπούλους.

Τόν προσεχή Μάΐον γενήσεται έν Λιβερπούλη διεθνή; 
έκθεσι; τής ναυτιλία;, τού εμπορίου και τή; βιομηχανίας.
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T i  πρώτον τμήμα τχΰϊης 6α περιέχτ, εκθέματα τής ναυτι
λίας, 0» ΰιτοόιαιρΫιται δε εις Ιξ τάξεις- ά) είς τήν πολεμι
κή» ναυτ.λίαν άπό τών αρχαίων χρόνων μέχρι τον 1850. 
6') εις τήν πολεμικήν ναυτιλίαν ärco τοϋ 1850 μέχρι τον 
1880- γ’ | είς τήν εμπορικήν ναυτιλίαν άπό τών αρχαίων 
χρόνων μέχρι τον 1830. δ') εις τήν εμπορικήν ναντιλΐαν 
άπό τον 1830 μέχρι τον 1885· έ) είς τις κινητήριους μη- 
χανάς των νεωιέρων πολεμικών κχΐ εμπορικών πλοίων και 
Ç') είς τάς δεξαμενάς, φάρους, φανούς, βυθοκόρους, σήμα
τα καί παν έν γένει τό σχετικόν πρό; τήν ναυτιλίαν, καθώς 
καί σχέδια μπχανών και ύλικοί. Τό δεύτερον τμήμα Οχ 
περιέχη εκθέματα άναγόμενα είς τα μέσα τής συγκοινωνίας, 
ώς άμαξας, φορεία, έλκυθρα, παγοπέδιλα, φορητά νοσοκο
μεία, ατμοκίνητου ς άμαξας, άαάξχς κι νονμένας διά πεπιεσμένου 
άέρος ή ήλεχτριαμοί, ή διά μικτών συστημάτων. Τό δε 
τρίτον τμήμα εκθέματα εμπορικά και βιομηχανικά, ήτοι 
ΰλας χρησίμους είς τό έμπόοιον και τήν βιομηχανίαν, ερ- 
γαλεΓα καί μηχανας, τρόφιμα καϊ ποτά, κτλ.

—  Τή 1 Δεκεμβρίου (ε. ν .) έδημοσιεύβη τό πρώτον τε ί
χος του περί τής Αυστροουγγρικής μοναρχίας εικονογραφη
μένου συγγράμματος (Die oesterrt-ichiecli-ungarische Mo
norchie in Wort unii Bild), ου τήν σύνταξιν διευθύνει ό 
διάδοχος τοϋ θρόνου 'Ρουδόλφος.Τό σύγγραμμα τοίτο 0ά α 
ποτελεσθή έκ 14-15 τόμων, ,JV έκαστος θά περιέχη 500 πε
ρίπου σελίδας. Θά ουντάσσηται δέ είς δύο γλώσσας, την 
γερμανικήν καί τήν ούγγρικήν καί θά περιλαμβάνει πλήρη 
και τελείαν εθνογραφίαν των λ ιών τής μοναρχίας, εξετάζον 
τήν γλώσσαν αυτών, τήν ιστορίαν και γεωγραφίαν, τα 
ήθη καί έθιμα, :ήν φιλολογίαν καί τήν τέχνην καί
τήν κοινωνικήν, οικονομικήν, γεωργικήν, εμπορικήν καί 

βιομηχανικήν κατάστασιν αυτών. Πολλοί τών επισημότατων 
λογιών τής Αυστρίας συνεργάζονται είς τήν σύνταξιν τής 
• Αυστροουγγρικής μοναρχίας·, τά δέ τής συνεργασίαςαυτώ< 
καί τής έκδόσεως τοϋ 6 βλίου κανονίζει ή ύπό τοϋ διαδό
χου Γής Αυστρίας προεδρευομένη κεντρική έπ,τροπεία τής 
συντάξεως, ης μέλη εισίν ό κόμης Βιλτσεκ, ό Νικόλαος 
Λούμπας, ό "Αρνεθ, ό Μίκλοσιτς καί ό βαρώνος Σεγυένυι 
Μάριτς.

— Άπέθανε κατά -ά τέλη τοϋ παρελθόντος μηιός ό πρόε
δρος τής έν Παρ.σίοις ακαδημίας τών επιστημών Bouey 
επίσημος καταστάς ιδίως διά τάς μελέτας αύτοϊ περί τής 
παθολογίας τών ζωων και τής σχέοεως ταΰτης προς την πχ- 
θολογίαν τοϋ ανθρώπου.

—  Έν τή μεγάλη αιθούση τού Βερολινείου ΙΙανεπιστη- 
μίου επανηγυρίσθη ή έκατοττη επέτειος τής γεννησεως του 
μεγάλου φιλοσόφου Aug. BiJrkh. Έψάλη εν χορικόν ασμκ 
τής *Amynrr)c, τοϋ Σοφοχλέους, μετχ τοϋτο ό καθηγητής 
Έρνέστος Κούρτιος άνέγνω μελέτην περί τού βίου καί τών 
έργων τού BÜCkh καί τής ροπή; ήν εσχον ταϋτα είς τήν 
πρόοδον τής φιλολογίας. Τελευταίο» δ= χορός αοιδών έψαλεν 
άσμα τι έκ τοϋ Otßiirodoc Tvparrov.

—  Έ ν τίϊλ Ίσ-σρικώ συλλόγω ΣαΙν Σιμών, εν Ηχριοίοις, 
6 κ. Λ. Β.χέλας ώμίλησε ·περ: τοϋ έργου καί τών πόθων τής 
Ελλάδος έν τώ Άνχτολικώ ζητήματι.»

— Τά μέλη τοϋ επιστημονικού συλλόγου Scientia παρέ- 
θηκσν πε,ί τά τέλη τοϋ παρελθόντος μηνός συμπόσιον είς τι
μήν τοϋ διασέμου φυσιοδ φου Berthclot Τοϋ συμποσίου 
προήδρευεν ό Ρενά», πχρεκάθησ; δ' εν αύτώ κχί ό κ. Τιμ. 
Φιλήμων, ό όποιο; μετα τ ις  προπόσεις τοϋ 'Ρενχν, του Βερ- 
θελώ «χ ί τοϋ Γάστωνο; Τισανδιέ, ώμίλησε περί τής συγγέ
νειας τοϋ γαλλικού πολιτισμού πρό; τον Ελληνικόν και πε
ρί τών συνδεόντων την Γαλλίαν καί την Έλλαδα πνευματι
κών δεσμών.

M E  A  B I B A I A

»« · î i lê a l î le  J n a tiv e  e t  î le  Sjonheut- ci la vie 
primitive îles peuples il n N'uni il mis la littérature grec
que e! latine par A. Ries«, ouvrage traduit île I’  al
lemand par Pei-dtnnncl G lilllic  » : ) .  et 1 . S u tlj-  1»,-.
iiues xt), augmenté île notes par P auteur et les 
traducteurs. Paris, tîliucksieck I8 8 ô _ ; (- So·· ai).. IV — 
114. pp. 2,50.

[Τό ενταίθα αγγελλόμενου βιβλίου είναι πολλαχώς περί
εργον καί αξιανάγνωστου ΙΙρχγματεύεται δέ ώ; ή επιγραφή 
δηλοΓ περί τής τάσεω; εκείνης, ήτις διχφαίνετα: παρά τοΓς 
αρχαίοις ποιηταΓς καί συγγραφεϋσι καί τοΓς "Βλλησι καί 
τοΓς'Ρωμαίοι; τοϋ νά θεωρώσι τόνάφελή καί κατά φύσιν βίον 
τών βορείων λαώνώς τό ιδανικόν τής δικαιοσύνης καί τής ευδαι
μονίας. ’Αντί δέ πάσης αλλη; λεπτομέρειας περί τοϋ βιβλίου 
κρίνομεν καλόν νά παραθέσωμεν ένταίθα τά κυριώτατα τοϋ 
προοιμίου τών μεταφραστών.

• Τό βιβλίον, οΰ μετάφρασιν προσφέρομεν είς τοός λογίου; 
τής Γαλλίας είναι εργον τοϋ σοφού καθηγητού τής Φραγκ- 
φουρτης Αλεξάνδρου Riese. Ιίατ’ άρχάς ή πραγματεία αΰτη 
ητομόνον πασχάλιονπρόγραμμα διά τό γυμνάσιου τής Ψραγκ- 
φουρτης, αλλά βραδύτερου ό συγγρχφεύς έπιθυμών νά δι- 
ιχδοθή εις εύρυτερον κύκλον τό εργον του, έδημοσίευσεν αυτό 
είς βιβλίον εν Έίδελβέργη (Die Idealisirung der Natur- 
vuelker des Nordens in’ der griechischen und roenii- 
schctl Literatur. 1875.) ’ S* τής έκδόσεως ταύτης, ήτις
αλλω; κατήντησε λίαν δυσεΰρεστος, έγένετο ή παρούσα γαλ
λική μετάφρασις. Ό  χαθ. Riese ευηρεστήθη μάλιστα προς 
τή άδεια τής μεταγλωττίσεως νά παράσχη πρός ήμας καί 
τινας σημειώσεις, σπανιωτέρας δυστυχώ; η όσον έποθοίμεν, 
τας όποιας εύρίσκει ό αναγνώστης έν τοΓς οικείοι; τόποις με
τά τής υπογραφής A. R. 1885. Ένομίσαμεν δέ καλόν νά 
προσθέσωαεν καί ήμεΓς παρατηρήσεις τινάς, παραπομπάς 
καί σημειώσεις, αΓτινες. χωρίς πολύ νά ύπερβαρύνωσι τό 
κείμενον, δ-.αφωτίζουσι καί συμπληροϋσιν αύτό. Ουτω δέ 
πολλά είναι τά συντελέσαντα είς τό νά λκβη ή παροίσι με
τάφρασες την αξίαν σχεδόν νεου δημοσιεύματος.

«Την προσοχήν ημών επέστησαν κατά πρώτον είς τό διδα
κτικόν τοίτο πόνημα αί συμβουλαί τοϋ κ. Mat Bonnet 
τοϋ διδάσκοντος έν τή φιλολογική Σχολή τοϋ Μομπ.-λλιέ τίι 
λατινικά γράικμκτα. Ό  καθηγητή: έκεΓ.ος μας ύπέδειτεν οτι 
τό περί ου ό λόγο; βιβλίον μέ όλην τήν πληθύν τών ση
μειώσεων, τήν συσσώρευσίν τών παραπομπών κα! τήν άλ
λην θαυμαστήν πολυμαθειαν, τής όποιας μαρτύρια διαφαί- 
νονται έν έκαστο- σελίδι, θά ήτο αρμόδιον νά διαβέση εύα- 
ρέστω; πρός τά: τοιαύτας έρευνα; καί εκείνους, οΓτενες δεν 
εχουσι κύριον αυτών εργον τήν περί τήν αρχαιότητα ασχο
λίαν. Τώ οντι δε τό βιβλίον έχε: πλ.ήν τών άλλων και τούτο 
τό πλεονέκτημα- διότι ό κ. Riese προσπαθών νά παρασκευά
σω το βιβλίον του όσον ητο δυνατόν πλήρες και τέλειον 
ενεφορηθη καί τής επιθυμία; τοϋ νά καταστήση αύτό ε
παγωγόν, α?' ου ή έπιστήμη δέν εμποδίζει τήν φιλοκαλίαν, 
καί πρός τήν τέχνην δύναται νά συμβάδιζα, ή πολυμά’ εια. 
Ή  ανάγνωσις λοιπόν τας ειδικής ταύ-η; διατριβής περί έ·ός 
περιέργου σημείου τής πχλχιάς γραμματείας δέν είναι μόνον 
είς τού; έξ επαγγέλματος φιλολόγου: προσιτή, άλλα καί
πας τών γραμμάτων φίλο; θά πορισθή έξ αύτής χοί τέρψιν 
καί ωφέλειαν. Ί1 πραγματεία αΰτη τέλος θά παράσχη είς 
του; ν£ους αυτής αναγνώστκς διπλ.οϋν ουτω; είπεΓι θέλγη
τρο·., διότι αΰτη ά.αζητεΓ μέν έν τή κλασική άρχα.ότητι τά 
υποδείγματα η άπλώς τά παραπλήσια προϊόντα τών βουκο- 
λισμων, των ποιμε-.ικών ποιημάτων καί τών περ: τή; φυσεως 
αισθηματικών ρεμβασμών roí 111' α.έώνος. άνερευ-.ä δέ έν τή 
αυτή αοχαιότητι τάς έκδηλώσε-ς τής ιδιαίτατης εκείνη; τά
σεω;. ήτις ένεΐΓ/εύσε τήν ή-ιετέραν γαλλικήν γρκμ-κντεία * 
περί τό έτος 1830 καί -ήν όποιαν τάσιν ό'/ι ολίγοι είνε οί 
υπολαμβάνοντς; ω; δήθεν όλο»; νεωτερικήν καί δή καί οΰσιω- 
δώ; γαλλικήν, Έκ τών ρηθέντων λοιπόν γίνεται φανερόν ό
τι τό θέμα τό όιτχΓο. ό κ. Riese πραγματεύεται είναι σύμ
φωνον προς τα κατα τους ήμετέρου; χρ-.νους αρέσκοντα και 
θα ηδυυατο τι: ίσως παρωδών περιλάλητόν τινα τίτλον να
έπιγράψή τό βιβλίον σ μ ο ι μ η χ τ ι ι τ μ - η ε  r~>- ' ι ρ χ α ί  .·ο-.·.]

Σ. Κ. Σ.

B e b e r  <Ue Ivln-.vli-uunpc von Anisaldehyd auf 
Bernsleinsäurc. luauguralilisserlntiou von ..ΐο ΐιιιιιιι» ’* 
iN i l i ie *  aus Korfu. Slrassburg, |8,S5, Είς 8·.·. μέγ.σ. 37.

Ά 0 . X. Βχρβα. Ο; ϊο υ λ ςώ τχ ι ή ό πατριωτισμός, δρα
ματικόν ποίημα εις μερη τεσσαρα. Έ ν Άθήναις, 1SS5.
12ον σ. 83.
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Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
&ι-*ΐ;*ζρ(·>υ 6,

Ή  Βουλή έψήφισεν είς τρίτην άνάγνωτιν τά έπόμενα νο
μοσχέδια : περί φορολογίας τοϋ οίνου- περί επετείου φορολο
γικοί νόμου τού 188β περί χορηγία; άνχπληρωπχής πιστώ- 
σεως εκ 6ρ. 1209180 επί τής χρήσεω; τοϋ 1885* περί ατε- 
λείας σιδηρών σωλήνων τών ύδραγωγείων Ναυπλίου καί 
Ναυπάκτου- περί τών ύπό έμμισθων δικαστικών κλητήρων 
άνευ άπολαυής δικαιωμάτων κατά παραγγελίαν τής αρχής 
ένεργουμένων κοινοποιήσεων καί επιδόσεων εγγράφων, ανα
γόμενων εις την αναθεωρησιν τών εκλογικών καταλόγων" περί 
χορηγίας αναπληρωτικής πιστώσεως δρ. 100000 επί τού 
προϋπολογισμού τού ύπουργείου τώ. έξωτερικών τή; /ρήσεως 
1885* περί παρατάσεως εκλογή; τών επαρχιακών συμβου
λίων* περί δυνάμεως τοϋ κατά γήν στρατού διά τό έτος 
1886- περί μισθού τών -υπαλλήλων τή; κε.τρικής ύπηρεσίας- 
περί άναβολΤ,ς χατατάξεως τών κληρωτών τής Β' σειράς τής 
άπογραφής τού 1885-καί περί γαιών κα1 φυτειών.

— 'Ο πρωθυπουργός εδήλωσεν εν τή Βουλή, ότι αποσύ
ρει τό περί φορολογίας τών κινητών κεφαλαίων ύπ' αυτού 
ύποβληθέν νομοσχέδιο»· έπίσπ; άπέσυρε και τό περί κυρώ- 
σεως συμβάσεω; περί εργολαβίας της διαχειρίσεως καί πω- 
λήσεως τοϋ πετρελαίου κλπ. ύποσχεθείς να υποβαλτ, έτερον.

— Ό  ύπουργός τών στρατιωτικών διά νεωτέρας διαταγή; 
αυτου ανεκαλ,εσε τήν περ: διακοπής τών μαθημάτων τής σχο
λής τών ύπαξιωματικών προηγουμένην διαταγήν. Όθεν οί 
μαθηταί πάντες Θα επανέλθωσιν εκ τών σωμάτων του στρα
τού, είς Ον άνήχον, είς τήν σ/ολήν καί θά έπαναλάβωσι τά 
μαθήματα.

— Έπαναληφθείσης τή 1 Δεκεμβρίου τής ψηφοφορίας έν 
τοίς δήμοι; Φαρσάλων καί Σκοτούσης τή; επαρχίας Δομοκοϋ 
καί Φαρσάλων έςελέχθησαν καί αύθις βουλευταί οί υποψή
φιοι τής άντιπολιτεύσεως κκ. Ά θ . Σαχελλαριάδης καί Έπ. 
Δημολούλιας. Κατά δε τήν βουλευτικήν έκλογήν πρός άνα- 
πλήρωσιν τής κενωθείσης έδρας ίχ τοϋ θανάτου τοϋ βουλευ- 
τοί "Δργους Τσώκρη έξελέχθη ό ά-τιπολιτευόμενο; κ. Δα- 
νάπουλος.

— Ένεχρίθη ή έπέχτασις τή; τηλεγραφικής γραμμής Κρα
τιδίου μέχρις Έρμιόνης καί ή συστασις αυτόθι τηλεγραφικού 
σταθμού γ' τάξεως.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ·ΕΣΤΙΑΣ»
Εικόνες φιοτογραφικαί έπεαήμων άνδρύί». 

(Μήκους 0,17, πλ. Ο,Ιί.Ι 
Πωλοϋνται εν τώ βιβλιοπωλείω τής ·Έ σ τΐα ς · άνιί δραχ. 

1,50 έκαστη αί επόμενα:: Βίκτωρ Οΰγχώ.—  Ναπολέων Α ’ .
— Βύρων.—  Μόζχρτ.—  Βετχόδεν.—  ΣαικσπεΓρος.— Ραφα
ήλ—  Βέρδης.— Γκουνώ — Βερχνζέρος.—  Θιέρσος.— Γε
ωργία Σάνδη —  Άλφρέδος Μυσσέ.— Βάσιγκτων.—  Βε.ια- 
μείν ΦραγκλΓνος.—  Γλάδστων.— Γαμβέττας.— Βαλζάχ.— 
Τιτιανός.— Μιχαήλ ’Άγγελος —  Βάγνεο.— ΓκαΓτε.— 
Σχίλλ.ερ.— Δάρβιν.— Άλες. Αουμάς, πατήρ.—  Χριστόφο
ρος Κολόμβος.—

Φ ωτογραφ ικά  αντίγραφ α  έργων 
μ εγάλω ν καλλ ιτεχνών 

Σχήματος μικροί, Ο ,ίΟ χ ίΙ μ. ’Αντί όραχμής I. 
Τιτιανοϋ.Α ·<ρα.έή χηιιιι,ιμι r η; Μ ,>jo i'iri/c. — Ρεμβράν. 

'Ίρ.ταχή roa /'αγνμή^ον:· Βεττόνη. MciamoTiaa 
ϋαγιία./ιρ-ή.— Κορρηγίου. Μαγόα.Ιμνή. Ραφαήλ, lia- 
'’αγία Σιξιίι-α— Άγγελ. Κάουφμαν.Σιδφ.ΐ.ία— Έατιάΐ. 

Ταχνδ¡ιοιιιχΐύζ 't^oatC.Uo/ierrit f -iilupíiorrni με : 
d f - r .  10 ix· a r»/.

K V Λ Λ Σ
κα τά  τό  γερμανικόν το υ  Ία κ ώ ϊο υ  Φ/.λκε 

ΥΠΟ Ν.  Γ. Π ο λίτο υ  .
' Έςεδι,Οη καί τό Λ' τεύχος, περιέχον τά; έπομένα; ε'κό- 
ν»ς :  Τό πεδίον τοϋ Μχραθώνος.— Μαραθωνομάχος (Σϊήλη 
τοϋ Άριστίωνος, ίν Άθήναις).—  Θερυοπΰλαι.— Μιλτιάδης 
άα! Θεμιστοκλής.— Μέγαρα μετά τή; άτένα.τ νήσου Σα·

λαμΓνος. — Περικλής. Κατά τήν Λούβρω προτομήν.— Συ- 
ρακοίσαι.— ’Αλκιβιάδης.—  Ό  ΙΙειραιεύ; μετά τοϋ λιμένο; 
καί τών μακρών τειχών, ιός είχον τ ί  πάλα:.— Εϊχ ' τετ  
παραρτημιιτι. Ό  Λαοκόων, αρχκϊον μαιμάρινον σύμπλε
γμα έν τώ Βελβεδέρε τού Βατικανού.

Τιμή αυτού διά τούς έν Άθήναις συνδρομητάς δραχ.
1.50.— Διά τού; έν ταΓς έπαρ/ίαις καί τή αλλοδαπή δια/.
1.75. _

Οί έκ τών επαρχιών καί τή; αλλοδαπής έγγραφόμενοι συν- 
δρομητχί δέον νά προχαταβάλλωσι τό άντίτιμον 3 του
λάχιστον φυλλαδίων, ήτοι φα. 5. Τά φυλλάδια ταϋτα άπο- 
στέλλονται αύτοΓς ελεύθερα ταχυδρομικών τελών.

Οί έκ τών συνδρομητών προκαταβαλόρτε; τό αντίτ μον 
τών ήδη Ικδοθέντων 3 φυλλαδίων, άτινχ άπεστάλησαν αυ- 
τοΓς, παρακαλοϋνται νά άποστείλωσι νίν πρόςτό βιβλιο-ω- 
λεΓον τής «Εστίας» τό αντίτιυ,ον τών έπομένων 3 φυλλα
δίων, φρ. 5, Γνα εξακολούθησή εγκαίρως ή πρός αυτούς 
αποστολή τών φυλλαδίων.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  Τ Η £  Β Σ Τ ΙΑ Β

■V. ν.Σ. Πατραΐ. Κυρίως έκ τής Σινικής έπρομηθεύοντο 
τά μετάξινα υφάσματα, διά τοϋτο καί σπανιώτατα καί πο
λυτιμότατα ησαν μέχρι τοϋ ’ Ιουστινιανού, ότε έκ τής Σινικής 
είσήχθη είς την Ευρώπην ή σκωληχοτροφία. Άλ>ά πρό τού
των ήτο γνωστόν έν Έλλάδι έτερον είδος μετάξινων υφα
σμάτων, τά «κωϊκα ίμάτια» κατασκευαζόμενα έν τή νήσω 
Κώ έχ τών βομβυκίων τοϋ εντόμου λασιοεάμπη; ό’του. Ί Ι  
τελευταία μνεία τών ίμοτίων τούτων ευρηται παρά συγγρά
φει" τής έκτη; μ*Χ. έκατονταετηρίδος, καί είναι εύνόητον ότι 
παρημελήθη Ικιοτε ή κατασκευή αυτών διότι κατά τούς χρό
νους ά»ριβώς εκείνου, ήρχισεν ή σκωληχοτροφία έν Ε'.ρωπη. 
— χ.Α.Σ. 'Αλεξάνδρειαν. Έγένετο ή διόρθωαις ώς πρός τήν 
αποστολήν τής 8,ιιηοη. Τό δ’νομα είχε σημειωθή ήμίν έσφαλ- 
μένοις εν τή επιστολή σας Ένεγραφησαν κα: οί σηρειούμενοι 
είς τήν 'Ιστορίαν.—  κ.Δ.Ι.Π. Σορόχαν. Τό άντίτιμον δύνα- 
σθε να αποστείλητε και εις βωσσικόν χαρτονόμισμα έντός ε
πιστολής συστημένης.—  κ.Β.Π.Β. Κυδωνιάς. Έλήφθησαν. 
Εύχαριστοίμεν δια τήν ευμενή φροντίδα. Τό ζητηΟέν βιβλίον 
καί έπιστολήν μας λαμβάνετε ταχυδρομικοί; —  κ-Ν-Σ-Άνω 
Βώλον. Ο: σημειούμενοι χάρται πωλοϋνται είς φύλλα. ΙΙα- 
ρεσεευασμένοι πρός ά-άρτησιν δεν δύνχνται νά άποσταλώσι 
ταχυδρομικώς, διότι ύπερβαίνο-.σι τό ώρισμένον βάρος. Ή  
έπικόλλησις θ' αυτών απαιτεΓ πρόσθετον δαπάνην 20 ορ. δι’ 
έκασιον. Τής Άσίας εις τό αυτό μεγα σχήμα ελληνικός δεν 
υπάρχει.— κ.Τ.Γ.Π Κωνσταντινούπολιν. Άπεστάλη τό ζη· 
τηθεν. Τό άντίτιμον δραχ. 2,20 μετα ταχυδρ, ευαρεστήθητε 
νά παραδιόσητε τώ ν. Ν. I. Π .— κ. Μ. Ν. Ν. Σύρον. Ε ν 
νοείται, προπληρωτέα.—  κ. Λ. Δ. Μ. 1) ’ || έν Άθήναις
έκδοσις ύπό Γκκρπολα. Συνήθης τιμή αυτού δεδεμένου εις 3 
τόμους δραχ. 70— 80. 2) Δέν υπάρχει άλλο- ή έλλειψ ς, ήν 
υποδεικνύετε, Θα Οιορθωθη, ελπίζομεν. άναλαβόντος τήν εκ- 
δοσιν αυτοί τοϋ βιβλιοπωλείου Κ. Βιλμπεργ.— Κ. Χιχ. 
Ένςαϋθα. Καί καυχώνται μάλιστα διά τοίτο. Οί ήρωες τών 
ρωσσικών έπών, όσάκις προκαλοίσιν άλλήλους. είς μονομα
χίαν, οΰτε ξίφη ούτε λόγχας εχουσι ν ώς όπλα, άλλά πίθους 
οίνου. Ή  ανδρεία δοκιμάζεται διά τής πολυποσίας. Νικά δέ 
• Π'.ών πλειόιερον τού αντιπάλου. "Ισως τά έπεισόδια ταϋτα 
τών εθνικών επών είναι ενδεικτικά τοϋ χαρακτήρας τού ρωσ- 
σικοϋ λαού, αλλα δεν εκαυχώντο μόνοι οί ’ Ρώσσοι έπί πο
λυποσία. ΔαρεΓος ό βασιλεύς τών Περσών είχε ίπιγεγραμμένον 
έπ1. τού τάφνυ του," «Ήδυνάμην καί οίνον πίνειν πολύν, 
κα: τούτον φέρειν καλώς.» Τήν αυτήν αρετήν αναφέρει καί 
είς τόν Σωκράτην ό Π/ά-ων.— Αίό. ά-.χ. Γ. Γ . Βουδαπέ
στην. Έλήφθν,σαν, καί ένεγράφητε, ΰμεΓ; τε καί ό κ. Κ. Σ. 
Άπεστάλησαν τά εκδοθεντκ τεύχη, καί μετ' αυ-ών αί απο
δείξεις.— κ. X. Δ. Βεβαίως κα: πυροτεχνημάτων ετι άλλ’ 
αί γοαμμα* τών τοιουτων φωτογραφιών δέν είνε καθαραί.— 
κ. κ. Λ Ν. Κ. Βώλον, Λ. I. Ο. Χαλκίδα, Γ. Λ ·  Κέρ
κυραν, I Δ. Γ Λευκάδα, Κ. Μ Κ. ’ Ιωάννινα. Κ . II. Πά
τρας, Β, Κ. Σ. Αένιον καί Δ. Μ. Ρ. Γείσκ. Τά ζητηθέντα 
άπεστάλησαν.—  κ Σ. Θ. Πάτρας. Καί ήμείς ήδη ιό είχο- 
με· ύ.τ' όψ-.ν, αισθανόμενοι τήν ανάγκην καί χρησιμότητα 
το ιού: ου πίναπος. Θέλει δί έκδοθή εντός τοϋ έπιόντος έτους 
ακριβέστατος, πρός εϋχαρίστησιν υμών τε καί «λ.λοιν συν-
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δρομητών, έχδηλωσάντων τη» αυτήν επιθυμίαν —X. Ά δ . Π. 
ΙΙόρτο-Λαγώ. Έλήφθη τό άντίτιμον καί ένεγράφητε είς την 
Saison— χ. Δ. X. Σμύρνην, ϊ'ά  καθυστερήσαντα φύλλα 
άπεστάλησαν πρός ύμάς ταχυόρομικώς. Ή  αποστολή θέλει 
εξακολουθήσει τακτικώς εις Σμύρνην.— χ. Σ. Ν. Π. Μα- 
ριούπολιν. Φαίνεται ότι ή επιστολή ήμών παρέπεσε. Τα 
άπαντα Βασιλειάδου τύμοι 4 τιμώνται δρ. 16- Το άντίτι- 
μον δύνασθε ν' άποστείλητε χαί sic ρωσσικόν χαρτονόμισμα 
έντός επιστολής συστημένης.—x. Ν. I. Μήπως καί οί αρ
χαίοι ποιηταί δ|ν έδοκίμασαν την πικρίαν τοιούτου σκώμ
ματος : Οΰτιο διηγούνται περί τού Διφίλου, οτι πίνων ποτέ 
παρά τή Γναθαίνη, χαί έχπιών ευχαρίστως χυλιχα πλήρη 
οΐνου ψυγέντος διά χιόνος, είπε,— Ψυχρόν έχεις τδ άγγεΓον, 
ω Γνάθαινα— Διότι, άπεχρίθη αυτή, εμβάλλομεν ίπιμελώς 
εις αυτό τους προλόγους των σών δραμάτων.— xx. Ν. X. 
Λέρον χαί Σ. Σ. Μάντσεστερ. Έλήφθησαν.— χ. Cli. Μ. 
'Ρώμην. Τα ζητηθένα άπεστάλησαν, πλήν ενός άτυχώς ε- 
ξαντληβέντος. Άντίτιμον αύτών φρ. 4,25. Άπεστάλη χαί 
άντίτυπον Καταλόγου.— χ. Δ. Γ. Βόνιτταν. Έλήφθησαν. 
Ένεγράφητε χαί άπεστάλησαν ύμΓν τα ήδη έχδοθεντα τεύ
χη χ. Π. Γ. Π. 'Δδριανούπολιν. Άπεστάλησαν τά τε φύλ
λα χαί ή άπόδειξις ταχυδρομιχώς.— χ. Μ. θ. Τ. Κεφαλλη
νίαν. Έλήφθη τό άντίτιμον χαί των επομένων 3 φυλλαδίων.

Χ Ρ Η Μ  Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

5 1 Οβριού 1885

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ

Δάνεια  τή ς  Κυβερνήσεως Τρόχονσα Τιμή.
Τών 170,000,000 τών 5 ·/, Φρ. ΧΡ· 337—

• 120,000.000 τών 5 · • • 342—
» 60,000,000 τών 6 · • » 403___
. 26,000,000 τών 6 . ■ * 354___
. 25,000,000 τών 9 · • • 259.—
. 25,000,000 τών 8 · • • 251 —
. 10,000,000 τών 6 . Ο ■ 180—
• 4,000,000 τών 8 ■ • • 224.
» 6,000,000 τών 6 » Δρ. παλ.
Κτηματικαί Όμολ. Έθν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ.

90—

418—

Είμαι τρίπατο σαν 'σπίτι. 'Σ  τό επάνω πάτωμά μου 
τήν φωνή σου αν σταματήσης, 

θ'χ με ίδής να κατορθώνω δ,τι θέλω, 3,τι θελήσνμ.
Μα θ' άλλαξα, ή θωριά μου 

είς τό πάτωμα τό χάτω ή φωνή σου αν σταθή.
Θαν' ή ίψι μου ώραία χαι τ ' άδιάχοπό μου διάβα, 

άλλ’ άπό σιμά μου τράβα, 
χι* όποιον σύρω έγώ μαζύ μου δε γλυτόνει, θά χαθή. 

2
Είς τό στόμα σου μέ έχεις· αν τό δεύτερον άφήστ,ς, 
είς πέλαγη ταξιδεύω» δύνασαι νά μ' άπαντήσης.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ  
1

'Αδελφοί—Δελφοί.
2

Χαρά— άρά.

Χ Α Ρ Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν
ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ

'Επισκεπτήρια έκτυποΰμενα σ τιγμ ια ίω ς

’Επί χάρτου άγγλιχοΰ άρίστης ποιότητος τά 100 δρ. 2.50.
Έ πί χάρτου γαλλιχοϋ δευτέρας ποιότητος τά 100 ·  2___

Έ ν τω αϋτω χαρτοπωλείο, κατασκευάζονται ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 
έξ έλαστικού (caoutchuuk) ο',ραιόταται. εκτυπούμεναι διά 
μελάνης άνευ ελαίου χαί πωλούμεναι είς έλαχίστην τιμήν.

Π ισ τω τικ ά  Κ α τα σ τή μ α τα

ΕΤΑΙΡ ΙΑ Ι

Έθνιχή Τράπεζα τής 'Ελλάδος Δρ. ν. 
Γενιχή Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως * 
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . « 
Σιδηρόδρ. ’ Αθηνών καί Πειραιώς.. · 
'Εταιρία Φωταερίου.................. Δρ.

ΣυναΛ.Ιαγματα
ΛΟΝΔΙΝΟΥ— Τραπεζικό» Ό ψεως____

• 3μην...........
ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  — '  Εθνικής Τραπέζης Οψεως.

• Τραπεζικόν 3μην

Νομίσματα
Είκοσάφραγκον ......................
Λίρα οθωμανική................................

3.615—
68.50
62.50 
65.—
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31.10
30.75
1 .23-
1.2 2 -

24.25
27.70

ΕΞΕΔΟΘΗ Α Ρ Τ Ι

ΑΤΤΙΚΑΙ  Ν Υ Κ Τ Ε Σ
Τ Α  Α Π Α Ν Τ Α

Σ- Ν- Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ ΔΟ Υ .

Τόμος Α '.— Οί Καλλέργαι.— ΛουκάςΝοταρας. Δρ. 5.— 
Τόμος Β\— Γαλάτεια.— Χίμαιρα.— Σκύλλα.—

Ύψηλάντης.— Σεμέλη.— ’Αμάλθεια. Δρ. 5- — 
Τόμος Γ '.— Εικόνες. —  Κύματα. —  Έπεα 

πτερόεντα.— ΠαντοΓαι ποιήσεις.— Δρά
ματα.— Παραφράσεις.—  Δρ. 5.—

Τόμ ος Δ '.— Περιέχων τά πεζά έργα του ποιητοΰ Δρ. 5 
Οί 4 τομοι όμου δραχ. 10. "Εκαστος τόμος χωριστά δρ. 

5. Διά τούς έν ταΓς επαρχία·.; ναι τή αλλοδαπή ζητούνται 
επιβαρύνεται έκαστος τόμο; μέ ταχυδρ. τέλη, λεπτά 60.

Δ . Π Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Γ  

Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ 

Τιμαται δραχμών 2.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Ε Α Λ Α Δ Ο Σ
Μ Ε Τ ’ Ε ΙΚΟ Ν Ω Ν

νπο Σ ιπ ρ ιδ ω χ ο ε  Π. Λ ά μ π ρ ο υ  

Τεύχος Δ'.
Τιμ&-ται δραχμής καί πωλείται έν τώ  βιβλιοπωλείο) τής «Ε σ τία ς ·, παρ’ ω εγγράφονται συνδρομηταί είς τό όλον

σύγγραμμα.
Οί έγγραφέντες συνδρομηταί δύνανται νά λάβωσι τα τέσσαρα φυλλάδια εκ του βιβλιοπωλείου τής «Έ στίο ς · κατα- 

βάλλοντες τό άντίτιμον δρ. 1 δΓ έκαστον τεύχος Οί έκ τών επαρχιών καί τής αλλοδαπής δύνανται νά άποστείλωσι τό άντί
τιμον είς γραμματόσημα ελληνικά, γαλλικά καί αγγλικά Π ό; μείζονα ευκολίαν δύνανται νά άποστέλλωσιν ο! βουλόμενοι τό 
άντίτιμον 5 όμού φυλλαδίων ήτοι δραχ. 5, άντί των όποιων Οίλουσι λαμβάνει καθ’ όσον έκδίδοντα; 5 συνεχή φυλλάδια.
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