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ΑΦΡΙΚΗ.
ΚΑΤΟΙΚΙΑ! KAI ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ.

ΤΟ KIBQTION TOT ΣΙΑ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

Λήγοντος προσεχώς τού 10ου έτους της 
« 'Εστίας », όσο1, τω ν κυρίων συνοροαητών 
έπ·.θυ[ΑθΟσι νά έζακολουΟήσωσι λαμβάνοντες 
αύτήν καί κατά το προσεχές έτος παρακα- 
λοθν-at và άποστείλωσιν έγκαίρως τδ άν 
τίτιαον της συνοροαης αυτών, ϊνα υ.ή επέλ- 
6η ο'.ακοπή της προς αύτους αποστολές τού 
φύλλου.

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

ΙΙροσήνεγκον ύπέρ τών εθνικών άνκγκών κι λιμενικαί έ- 
πιτρσπα'. θήρκς, Σύρου και Κερκύρκς άνά δρ. 3000. Κεφαλ
ληνίας 2000.

'Ομοίως έψήφισχν πιστώσεις πρός τόν αυτόν σκοπόν τα 
δημοτικά συμβούλια Θήρας δρ. 1000 Ίου  δρ. 1000. Ο"«; 
δρ. 400. Καλλ.ίστη; δρ. 400 Άμπελκχίων δρ. 250. Σκο- 
τούσκς δρ. 500. Φαρχαδώνος δρ. 800. Αιδηψού δρ 700. 
Τελ.εθρΐαιν δρ. 500.

Ή  εν Αμοργό) μονή τής Χοζοβιωτίσσης προσήνεγχε δρα
χμές 800.

Ή  έν Καλαρασίω ελληνική χοινότης προσήνεγκεν ύπερ 
των έθνιχών άναγχών δρ. 5157, ή δ' έν Ιίουρλχτίω δραχ.
4000.

Οί έν Τεκουτσίω τής 'Ρωμουνιχς ευάριθμο: "Ελληνες
άπέστειλαν εις τόν Ερυθρόν Σταυρόν έρανον δρ. 1031.

Ό  έν Τοΰλτσν·, κ. Δ. /,. Πχπαδατο; άνήγγειλεν ότ: προσ
φέρει 200 ορ. κατά μήνα άμα -.ή ένάρξε: του πολέμου.

Ό  έν Τυρνάβω κ. 'Αγαμέμνων Οικονόμου πχρεχώρηιιε 
δωρεάν πρός στρατωνισμόν του τρίτου λόχου του θ ' ευζωνι- 
κού τάγματος τά εν τω  χωρίω Λυγουρια παρχ την μεθό
ριον γραμμήν οικήματα του. χορηγήσας επίσης δωρεάν καί 
τήν άναγχαίαν καύσιμον ξυλείαν.

Ό  υπό των κκ. Ταδουλάρη δ.ευθυνόμενος δραματικός 
σύλλογος Μένανδρος έδωκεν εν 'Αλεξάνδρειά πχράστασιν 
ύπέρ των ίθνχιόιν αναγκών, έξ ή: εϊσεπράχθτσαν 15,01 0 δρ.

Έ ξ Άσιούτ τής Α ’γύττον έστάλ.ησαν διό τού ελληνικού 
επικουρικού συλλόγου εις τό υπουργεΓον των οικονομικών
δρ. 765.

Τό ενταύθα σωματειον των κουρέοιν, πλην των δεκακισ- 
χιλίων δραχμών, ας έκ τού άποθεμχτικού του κεφαλαίου 
ϊιέθετο προηγουμένως, άπετάσισε νά διχθέστ, και ετέρας δε- 
κακισχιλία; ύπέρ πατριωτικών σκοπών.

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

Κατα τό περι διοργανισμού των έν Άθήναις Μουσείων 
άρτι έκδοθέν βασιλικόν διάταγμα, έν τω Κεντρικό) Μουσείω 
θέλουσι κατατίθεσθαι απασαι αί έν Άθήναις εύρισκόμεναι 
και εκ τών επαρχιών ένταΰθα κομιζόμεναι αρχαιότητες, ήτοι 
μαρμάρινα έργα τής γλυπτικής, έπιγραραί, αγγεία, ειδώλια 
καί λοιπά μικρά αντικείμενα"τής τέχνης. Αί έν Άκροπόλ.ει 
όμως εύρισκόμεναι χα'ι έξ αυτής προερχόμεναι αρχαιότητες, 
θελουσι κατατίθεσθαι έν τψ έν αυτή Μουσείω. Τής διατά- 
ξεως ταύτης εξαιρούνται αί έπιγροφαί, αΓτινες θέλουσι συν- 
κεντρωθή απασαι έν τω Κεντρικό) Μουσείω. Ή  Γδρυσις τό.ν 
Μουσείων σκοπόν έχει τήν διδασκαλίαν χα'ι σπουδήν τής αρ
χαιολογίας καί τήν γενικήν διάδοσιν αρχαιολογικών γνώσεων 
και ανάπτυξιν έρωτος πρός τάς καλάς τέχνας. Πρός συμπλ.ή- 
ρωσιν της ολης σειράς τών σπουδαίων δια την ιστορίαν τής

αντίτυπα τών έν το'ις Μουσείοις τής Εσπερίας και δπουδή- 
ποτε επίσημων γλυπτικών έργων, τών άντιπροσωπευόντων 
ωρισμένας έποχάς καί φάσεις τής τέχνης.

—  Ό  κ. Δ. Α. Κορομηλας άπιχώρησε τής διευθύνσεως 
τής Έ·,·η/ιερέάοε, ήν άπό τής ίδρύοεως αύτής έπι δωδεκα
ετίαν διηύθυνεν. Ή  Έφηη^ι ιγ είναι τό πρώτον παρ’ ήμΓν 
εκδοθέν ημερήσιον φυλλον, διά δέ τήν ακρίβειαν τών πληρο- 
φοριών, τήν ποικιλίαν τής υλης, τό έπιμιμελημε'ον τής ου>· 
τάξεως, μάλιστα δέ διά τήν συνετήν και άφατρίαστον πολι
τικήν πορείαν αυτής και τήν μετριοπάθειαν και αβρότητα εν 
ταΓς δτμοσιογραφικαίς συζητήσεσιν, όφειλ.όμενα εις την έμ- 
φρονα καί δεξιάν διεύθυνσιν του κ. Δ. Λ. Κορομηλα, άπε- 
δείχθη άνταξία τής ϊκτιμήσεως χαΐ τών συμπαθειών, ων α
πολαύει παρά τώ ελληνικό) χοινώ, και προσεκτήσατο δύνα- 
μιν ου την τυχοϋσαν εις δινφωτιαιν και μορφωσ'ν τής δη 
μοσίας γνώμης. Εί και ούδαμώς άμφιβί λ.λομεν ότι και ή νέα 
τής Έφη,ιι?! ίδοΐ διεύθυνσις θά έξαχολουθήστ, βαίνουσα ά- 
παρεγκλίτως τήν αυτήν όδόν, ούδέν ήττον έπαισθητόν κενό·· 
καταλείπει ή άποχώρησι; τού κ. Δ. Λ Κορομηλα άπό τής 
έλ.ληνικής δημοσιογραφίας, εις ην όμολογουμένως ού σμιχρον 
συνετέλεσε νά όοθή νέα έπι τά βελ.τίω τροπή.

— Ό  εν Λιψίχ κ Νεράντζης Μαχεδών τήν πατρίδα άπό 
χρόνου ίόρύσας έν τή γερμανική ταύττ) μεγαλοπόλει Ιδιον 
π'ΑμχρωμολιθογραφεΓον άτμοκίνητον και πλ.εϊστας δσας εκ- 
τ#ΰ ·· εργασίας άλλοδαπών πελατών ώς ίχ τής τελειότητος 
τόο καταστήματος του, όπερ δύναται ν' άνταγωνισθή πρό;
4 « I  4 » ~ * Vτα μεγαλητερχ γερμχνιχχ εργοστάσιά του ειοους του, ηρ- 

ζατο άτό τίνος έν.οίδων σ^ρΐν λ·.9ογρχοτ,μίτων, προωρ σμέ- 
νων ιδιαιτέρως δια την Έλλαδα. Τα λιθογραφήματα δΐ ταυ- 
το εινε τ:ροσω^ογραφίαι άνδρων της Έλληνιχης Έπανχ- 
στασεως. ^Λχρι τοΰδε εξέδωκε τον ΚαραΤσκάκην κα-, τον 
Μάρκον Βάτσαρην, ηδη προπαρισκευάζει τον Κανάρην. Τού
τους θέλουσιν έπαχολουθηση και άλλοι κατα σε ράν, ώστε 
να άηοτελεσθη ολόκληρος πινακοθήκη. Ά λλ ’ έκτος τής σει
ρά; ταύτης ό κ. Νεράντζης ε-έδωκε λ.θογραφιχας εικόνας 
του Ι3ασι)έως και τής Βασιλίσσης τώι. 'Ελλήνων, έτι δέ τών 
κν. Τρικούπτ, και Θ. Δηλιγιάν^η.

Πάντα τα έργα ταΰτχ του έλληνικοϋ καταστήματος δια
κρίνει τελειότης εργασίας και μετριότης τιμών. Δυναταί τις 
δέ άνεπιφυ) άκτως να συσιήση ττ,ν άπόκτησιν αυτών εις 
πάντας τούς έπιθυμοϋντας κα: καλας εθνικός εικόνα; ν' ο - 
ποκτήσωσ: και τόν "Ελληνα καταστηματάρχην νά ένθαρρύ- 
νωσιν εις επιτέλεσιν του τόσον εθνωφελούς έργου, δπερ άνέ· 
λα^εν ουτω; οικε.οθελώς και αθορυβως.

— Ό  τέως πρεσβευτής τής fToυpκíac έν Λονδίνω Μου- 
σοϋρο: πβσας, ό έν.δούς ούχ'ι πρό πολλού γρόνου μετάφρασιν 
τής Κν.ίάσ'ως τού Δάντου εις ,3υζαντιακούς χωλιάμβους—
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κχι^ΐυζαντιαχήν γλώσσαν—παρασκευάζει ήδη τήν έ'χδοσιν 
χ ιι τού τρίτου μέρου; τής deiac χω/ιω/ίαζ, ήχοι τού 11α-
pxj^T'-J. _

— Έςθίδετα. όσονουπω χ ιι εφιτο; Ημερολόγιου του 
»'Ριομηού· τής δημοφιλούς ευτράπελου Ιφημερίδος. Ίδου τά 
τεριεχο-ΐενα αυτή; έν έμμέτρω λόγω προαγγελλόμενα ;

’Ί ’ωμροί» ' ΙΙμερηΛόγιον 
γ-ωρίς μαρτνροΖόγιον.

Τα δέ περιεχόμενα 
θα είνε τά έπόμενα :
— Σκέψεις χαΐ προφητεία! 

χου Φασουλή παντοίαι.
— Ό  Φασουλής συνομιλεί 
μέ τήν Κυρίαν Φασουλή.
— “Ιδε Θεόδωρο; ό Μαχεδων 
αρματωμένο; μέχρι ποδών.
-—Έφεδρου φουκαρά 
τραγούδια φλογερά.
— ’ S ττ,ς Κουλή; χήν χελιδόνα 
τέσσαρα οχιχίχια μόνα.
— Και μ̂ α χαλή ευχή 
μ’  όλη μου τή ψυχή.

Εις μεν τό εσωτερικόν 
λεπιά σαράντα ή τιμή.
Εις δέ χό εξωτερικόν 
εξήντα χα! προπληρωμή.»

— Έ ν fr ει 181S εύρέθη εν χοΓ; έρειπίοις χή; έπαύλεω; 
του ’Λδριανοϋ θαυμασία έγχαυστιχή έπΐ σχ.στολίθου εϊχών 
παριστάνουσα ει; φυσιχόν μέγεθος χήν Κλεοπάτραν θνήσχου- 
σαν. Ή  υπερήφανο; βασίλισσα τής Αίγυπτου, εστεμμένη 
χό οδοντωτον των Πτολεμχίων στέμμα, χεχοσμημένη δε 
διά πολυτελών περιδερπίων, περιβραχιονίων χα'ι ψελλίων, 
φέρει χιτώνα πορφυροϋν, άφίνοντα γυμνόν χό αριστερόν μέ
ρος χοϋ στήθους, έν ώ διαφαίνεται αίμοστάζον χό δήγμα τής 
εν χή αριστερά χειρϊ αυτής περιειλιγμένης ιοβόλου ασπϊδος. 
Ό  τόπο; τής εύρέσεω;, ή τέχνη, ιά χρώματα, ό χόσμο;, μά
λιστα δί ή έκφρασις χοΰ προσώπου μαρχυροΰσιν άριίήλω; 
ότι η ειχων αυτη είναι μνημεΓον πολύτιμον τή; αρχαίας των 
'Ελλήνων έγχαυστιχή; τέχνης, ήτι; μέχρι τής δωδεχάτης 
εκατονταετηρίδας ήχο γνωσιή και ήσχεΓτο έτι εν Βυζαντίω. 
Πάσαν -·’  αμφιβολίαν περί τής γνηοιόχηχος τοϋ έργου τίθη- 
σιν εχποδων ή μονογραφία, ήν περί ταύχη; έξέδωχεν έαχά- 
τως ό Άυερικανός καλλιτέχνης .lohn Sartain, έπιγοαφομένη 
«Περί της αρχαία; εγκαυστική; ει'χόνος τής Κλεοπάτρας,
τή; εύρεβείση; τώ 1818· (On the antique painting in en- 
causting uf Cleopatra, ilisrovereil in IS18 .) Τινέ; των 
αρχαιολόγων ύπο^έτουσιν, ότι ή είκών αΰτη είναι εργον 
Τιμομα/ου τοϋί Βυζαντίου, οΰ αί περίφημοι εικόνες 
τοϋ Αια-τος χα’ι τής Μήδειας, ήγοράσθησαν υπό τοϋ 
’ Ιουλίου Καίσαρο; αντί 500000 περίπου δραχμών. Ά λ 
λα πιθα-ωτερα φαίνεται ή γνώμη ότι είναι άντίγραφον 
η και αυτό τό πρωτότυπον τής είχόνο; τής Κλεοπάτρας τή; 
γραφεισης κατα διαταγήν τοϋ Αυγουστου, οπω; εκτεθή έν τώ 
θριαμβω αυτου εν 'Ρώμη άντι τής ήττηθείση; βασιλίσσης, 
ήν αυτοκτονηόεΓσχν δέν χατώρβωσε νά σύρη όπισθεν τοϋ 
θριαμβικού άρματος αύτοϋ. Ό  Άππιανό; λέγει ότι ό Αύ
γουστο; άνεθηχεν εικόνα τή; Κλεοπάτρα; ει; τόν έν 'Ρώμη 
ναόν τή; ’Αφροδίτη;· "σω: δ' έκείΟεν έλαβε ταύτην ό Άδρια- 
νός, δτε πολλ.αχόθεν συνήγε περιώνυμα καλλιτεχνήματα πρός 
διαχόσμησιν τής έπχύλ.εώ; του. Ό  σημερινός κτήτωρ τή; 
είχόνο: διαπραγματεύεται νά πωλήση ταύτην εις 'Αμε
ρικήν.

— Στουδασταί τοϋ Πανεπιστημίου Κανταόριγίας. όπου 
έδιδάχθησαν πρό τίνος ό Αίας τοϋ Σοτοχλέου; και οί "Ορ
νιθες τον Άριστοφάνους, εδίδαξαν έσχάτως μετά πολλή; έπι- 
τυχία: έν ελληνική γλώσση καί τό ; Ευμενίδα; τοϋ Αισχύ
λου. Τήν μουσικήν τή; τραγωδίας ταύτη; συνέθεεεν ό V i!·
liers Stanford.

— Έξεδόθη νέα συλλογή ποιημάτων τοϋ "Αγγλου πο:η· 
του λόρδου Τέννυσων, έπιγραφομένη «Τειρεσία; και άλλα 
ποιήματα »

— Ή  λν Βεγγάλη 'Ασιατική Εταιρία (Asiatic Society
o f Bengal] έ-εδωκεν αρτίω; έκθεσιν περί των πεπραγμένων 
ύπ’  αυτή; Επί μίαν εκατονταετηρίδα, ουνταχθεΓσαν ύπό 
ρίών εταίρων ταυτης, εν οΐ; και ό Ινδό; διδάκτωρ 'Ραγεν-

δραλάλα Μίτρα. ΊδρυθεΓσα τώ 1784 υπό τοϋ διασήμου Ά _  
σιανολόγου William Jones, ή έταιρία αυτη έχει έκδώση 
μέχρι τούδι έν όλω 354 τόμους, ων εικοσιδύο μεν πραγμα
τεύονται περί διαφόρων ζητημάτων αναφερομενων εις τό; 
ασιατικός σπουδές καί 18 · ποριεχουσι τα κείμενα άσιανών 
συγγραφέων.

—  Έν Δεσσάου γίνονται προετοιμασία·, πρός πανηγύρι- 
σμόν τής έκατοστής έπετείου τής γεννήσε»; τοϋ 'Ιουδαίου 
τό γένος φιλοσόφου Μωύσέω; Μενδελσών.

— Έν τώ θεάτρω τής Γαλλικής Κωμωδίας τοιν Παρι- 
σίων έδιβάχίη ό «Σωκράτη; χα: ή γυνή του» έμμετρος κω
μωδία εις μίαν πράξιν τοϋ γηραιού ποιητοϋ Thiod. de
Bsn\ illc.

—  Μετά πολλή; επιτυχίας έδιδάχθη τό πρώτον έν Μονά- 
χιρ ή ΕΧνταιμνήστρα, τραγωδία εις πέντε πράξεις τοϋ 
γερμανοϋ ποιητοϋ Σείγερτ.

—  Έ ν  τώ μεγάλοι παρισινώ θεάτρω τού Μελοδράματος 
παριστάθη ό ¿'ίιΐ, νέον μελόδραμα τού Μασσενέ, ου ή ύπό· 
θεσις έλήφθη έχ τής ομωνύμου τραγωδίας τού Κορνηλίου.

----------------« - v t-o -l -f f i .-------------------

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
¿ («(¡¿βοίου  13,

Ό  έπ'ι τής Δικαιοσύνης υπουργός χ. Κοντογούρη; ύπέβα- 
λεν εις τήν Βουλήν νομοσχέδιον, δι’  ού επιτρέπεται, έν ·ρ 5ν 
περιπτώσει ή άνάγχη τό χαλέση, νά άναστείλη τάς ι’σχυού- 
σας δικαστικός καί έν ταίς έμποοικαΤ; ή αλλαις συμβάσεσι 
προθεσμίας, όπερ και έψηφίσθη ει; πρωτην ανάγνωσιν ως κα- 
τεπεΓγον.

—  Ό  κ. πρωθυπουργός ύπέβαλε νομοσχέδιον περί συνο- 
μολογήσεω; νέου δανείου 20 έκατομ. δρ. μετά τών Τραπεζών 
Έθνιχλ.ς, Ίονιχής καί ΊΙπειροθεσσαλιχής, τιβεμένω* εις ά- 
ναγχαστιχήν κυκλοφορίαν τραπεζικών γραμματίων 1 χαί 
2 δραχμών, άπερ θά ήναι δεχτά απανταχού τοϋ κράτους. Τό 
δάνειον τούτο θά έξοφληθή έντό; εικοσαετία; πληρωνομένου 
κατ' έτος τού αναλόγου ποσού.

— Τό έντχϋθα στρατολογικόν γραφεΓον ήρξατο δεχόμενον 
έθελοντάς, μετά προηγαυμένην εγκρισιν τοϋ υπουργείου τών 
στρατιωτικών, όπερ ορίζει χαί τόν χρόνον τή; θητείας έκά- 
στου τών εθελοντών.

— Ή  Βουλή έψήφισεν εις Τρίτην ανάγνωσιν τά έπόμενα νο
μοσχέδια: περί συντηρήσεως γυμνασίου εν Ναυπλίω, περι τής 
δυνάμεω; τοϋ κατό θάλασσαν στρατού διά τό 1886" περι 
τοϋ έξ 100 εκατομμυρίων δανείου’· περί έξετάσεω; τών δοκί
μων τής τετάρτης τάξεως τής ναυτική; σχολή; καί περί προ
βιβασμού τών σημαιοφόρων περί μεταβολών ει; to τελωνια- 
κόν δασμολόγιον περί κυρώσεω; τή; συμβάσεω; τή; έκχω- 
ρήσεω; τών μονοπωλίων τοϋ πετρελαίου καί τοϋ άλατο;· 
περί ιαεταρρυθαίσεω; τών διατάξεων τοϋ ASNZ’ νόμου περί 
φυλακών έ·* γένει καί τή; διοικήσεω; αυτών περί τροποποι- 
ήσεω; τού οργαν σμουτοϋ στρατού* καί περί χορηγία; ανατ.λη- 
ρωτική; πιστώσεω; δρ 220 000 έπί τού προϋπολογισμού τοϋ 
υπουργείου τών Οικονομικών τή; χρήσεω; 1885.

—  Προεβιβάσθησασαν εί; άνθυπαοπιστά; προ; πληρωσιν 
χηρευουσών θέσεων εν τώ πεζικώ 55 επιλοχίαι καί λοχίαι 
τοϋ πεζικού καί 14 επιλοχίαι καί λοχίαι τών ευζώνων.

— Κατά τού; ύποβληθέντα; εί; τήν Βουλήν ύπό τοϋ υ
πουργού τών Στρατιωτικών πίνακας ή δυναμις τών δια »ό
ρων σωμάτων τοϋ στρατού άνήρχχτο κατά τήν 21 Νοεμβρίου 
εί; 72779 ων 1772 αξιωματικοί. 74 άνθυπασπισταί, 6ί36 
ύπαϊιωματικοΐ, 1249 σαλπισταί, καί G3063 υποδεκανείς 
καί στρατιώται. Καθυστερουσι δ' εκ τών κληθεντων έφεδρων 
έν ολω I8G83 ανδρες.

—  Προτάσει τού ιατροσυνεδρίου ηρθη ή μέχρι τούδε πεν
θήμερο; έπιτηρητεχη χάθαρσι; τών έκ Σικελίας, Ία-αν-ας 
καί Τύνιδος προελεύσεων, οιατασσομένη; μόνον ιατρικής 
έπ-.σκέψεω;, «ατηργήθη δέ ή μέχρι τούδε έπιβαλλομέν η ια
τρική επίσκεψις ει; τας έκ τών Γαλλικών παραλίων τής Με
σογείου προελεύσεις.

— Συστάσε; τής βασιλίσση;, ανετεθη υπό τοϋ 'Τπουρ- 
γε·'ου τών Στρατιωτικών εις τό ενταύθα έργαστήριον τών 
άπορων γυναικών ή κατασκευή τών ασπρορρουχων του στρα
τού δε’  Εγχωρίου ύφασματος.

--------------------------Ηβ*=—---------

Δ-ΕννΤΧΟΚΓ Τ Η Σ  Ε Σ Τ ΙΑ Σ 3
ΒΙΒΛΙ0ΙΙΩΛΕΙ0 .\ ΤΙΙΣ * ΕΣΤΙΑΣ’

Γνωστοποιείται τοίς ένδιαφερομένοις, ότι ό έν τή Άγγζ· 
Χία τής ύπό τών Καταστημάτων Άνέστη Κωνσταντι- 
νιδου έκδιδομένηε 'larnpíac τοϋ 'E.lXtfnxoV "Eftrovc 
Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΓΛΟΤ όρο; ότι ·ο ί προχαταβάλλον- 
τες δρ. 30 θά λάβωσιν ολόκληρον τό σώμα», δέν ισχύει εί- 
μή μόνον μέχρι τέλους τοϋ παρόντος μηνός. Οί θέλοντες νά 
έπωφεληθώσι τής περιστάσεως δύνανται νά δηλώσωσ: τούτο 
μέχρι τής δρισθείσης ταύτης τελευταίας προθεσμίας, προπλη- 
ρόνοντες έν Άθήναις μέν καί έν ταΓς έπαρχίαις δρ. 30, έν 
δε τω έξωτερικώ φρ. χρυσά 30. 'Από δέ τής 1 ’ Ιανουάριου 
τοϋ 1886 παύει πάσα τοιαύτη προπληρωμή.

Έξεδόθη ήδη καί τό τρίτον φυλλάδιον τή; "Ιστορία; ταύ
τη;, επισπεύδεται δε ή έκδοσι; καί τού Δ ' πρό τών εορτών. 
Έν τοΓ; φυλλαδίοι; τούτοι; πΧεΐσται επηνέχθησαχ ον- 
piiideic rzpoadrjxai καί μεταρρυβ/ιισας ύπό τού συγ- 
γραφέως, βασιζόμεναι έπί νεωτέρων καί ακριβεστέρων έπιστη- 
μονικών έρευνών. Τοιαϋται μεταρρυθμίσεις θέλουσι έζακο- 
λουθήσει μέχρι τέλους τοϋ έργου, οΰτω δέ καθίσταται πλήρης 
καί αυτοτελής ή πολύτιμος αΰτη συγγραφή, έν r¡ εκτυλίσσε
ται πιστότατα ή Ιατορική εμφάνισις τοϋ Ελληνικού "Εθνους 
άπο εώ τ αρχαιότατων χρόνων μέχρι rfflr χαβ" ή/tac- 
Όστε δικαίως δυνάμεθα νά εέπωμεν ότι ή παρούσα έκδοσις 
δέν είναι πλέον άπλή άνατΰπωσις τής πρώτης, άλλά ¿εντό- 
ρα e x i o a i c  ονσιωύως βεΧτιωθιίαα.

βεσσαλτνεχΐ τοπεεογρχφία ι, ήτοι μέγα λεύκωμα περι- 
έχον 30 φωτογραφικά; εικόνας τών γραφικωτέρων τοποθε
σιών τής Θεσσαλίας, μήκους 0,45 καί πλάτους 0,35 τού 
μέτρου, μετά περικαλύμματος στερεού καί κομψού. Α ί εικό
νες αΰται είσίν αί έπόμεναι;

1. Βώλος καί χωρία τοϋ Πηλίου. — 2. ’ Αποβάθρα τού 
σιδηροδρόμου Ιν Βώλω. — 3. Πλατεία τοϋ σιδηροδρόμου 
έν Βώλω. — 4. Σιδηροδρομικός σταθμός εν Βωλω. —  5. Γέ
φυρα έπί τού χειμάρου Ξηριά. —  6. Σιδηροδρομικός σταθ
μό; Βελεστίνου παρά τό δάσος. — 7. Γέφυρα σιδηροδρόμου 
έπί τού Έ 'ιπέω;. —8. Γέφυρα τουρκική Ένιπέως.— 9 "Α- 
ποψι; Λαρίσσης.—  10. Είσοδο; τή; κοιλάδο; τών Τεμπών. 
— 11. Άμπελάκια. — 12. ϊχ.ολείον Μάνιαρη εί; Άμπελά- 
κ·α.— 13. Κοιλά; τών Τεμπών.—  14. Έτέρα αποψις τής 
κοιλάδο; τών Τεμπών. —  15. 3η άποψι; τής κοιλάδο; τών
Τεμπών. — 16 4η αποψις τής κοιλάδο; τών Τεμπων 17.
5η αποψις τή: Κοιλάδο; των Τευ,πών. — 18 Φανάρ-.ον. 19. 
Τρίκκαλα.— 20. ’ Εσωτερικόν Τρ'.κχάλων. 21. Εσωτερικόν 
Τρικκάλων κατά τήν πλήμχυραν. — 22. Γέφυρα Πηνειού 
παρά τόν Σαρακινόν.— 23. Καλαμπάκα. - 24. Μετέωρα.—
25. Άγια  Τριά; Μετεώρων. — 26. "Ανοδο; Μονή; Ά γ ια ; 
Τριάδο; Μετεώρων. —  27. "Αποψι; τών κυριωτέρων μονα- 
στηρίων τών Μετεώρων.— 28. Μονή τού Μεγάλου Με-εω- 
ρου.— 29. Γενική άποψι; τών κυριωτέρων μοναστηρίων τών 
Μετεώρων. —  30. Καλαμπάκα καί Μετέωρα.

Π ω λε ίτα ι α ν τ ί δραχμών 120.
"Ετερον λεύχωμα βεσααλιχών τοπειογραφ ιών, του 

αυτού μεγέθους, περιέχο μόνον 2-4 έκ τών ανωτέρω φωτο
γραφικών εικόνων μεθ’  όμοιου περικαλύμματος· ΙΙω λ ε Ίτα ι 
άντι δραχ. 100. ,

Α! έν τοί; λευκώμασι τούτοι; περιεχόμενα! εικόνες πω- 
λοϋνται καί χωριστά Ικάστη άνευ χαρτονιού, επ: λε
πτού φωτογραφικού χάρτου αντί δραχ. 3,

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

απ/ραλλάκτω; ώ; οί σημερινοί έγκάθετοι τών θεωρείων τή; 
Βουλής, .άτεχνώ; τταρεσκευασμένοι βοάν, ύποκρούειν, λοι- 
δορείν τούς ρήτορας,· έάν τι; άλλο πλήν τών αρεστών λέγη. 
Ά λ λ ' αί ποιναί ησαν τοιαϋται,ώστε ουδείς έτόλμα νά ταρά- 
ξζί ΈΊν τάξιν διότι οί άκοσμοϋντες άπεπέμποντο τή; έκκλη- 
σίας, καί απέτινον πρόστιμα βαρέα, εισπραττόμενα ύπό τών 
ληξιάρχων. Καί οί άγορεύοντες όμως ουδέποτε παρεξετρέ- 
ποντο- κατά τινα αττικόν νόμον έτιμωρείτο 6 ρήτωρ, όστις 
έλεγε περί άλλου καί ούχί περί τοϋ ύπό συζήτησιν θέματος, 
G Η·ή χωρίς περί έκάστου, ή δΐς περί τοϋ αύτοϋ ό αΰτό;· έτι- 
μωρείτο έπίση; χα; ό κακώς άγορεύων τινά, ή έν τή συζη
τήσει λέγων περί οι'ουδήποτε θέματος μή έπί τού βήματος, ή 
παρακελευόμενο; τόν επιστάτην, ήτοι τόν προεδρεύοντα τή; 
έχχλησίας. ’Αληθώς, ώ; παρατηρείτε, ε?χον τότε ο! έκκλη- 
σιάζοντε; μείζονα ελευθερίαν καί δύναμιν ή οί σημερινοί βου- 
λευταί· αλλ* ή ελευθερία αυτών, ώ; πάσα αληθη; ελευθερία, 
κανονιζομένη ένχός τών ορίων σώφρονο; μέτρου, σπανίω; χα- 
τέπιπτεν εί; ακολασίαν· νύν δέ μόνα προφυλαχτικά μέσα 
ir.b τή; ακοσμία; χαί τών παρεκτροπών αναξίων βουλευτών έ- 
χομεν τού; ασθενεί; καί σνεπαρκεί; φραγμούς τού κανονισμού 
τής Βουλή; καί τά; ιδανικά; ευθύνα; πρό; τού; έκλογείς.— 
κ. Α. Π. Μ. Παξου;, Έλήφθησαν καί ένιγράφητε Έ χ  τών 
ζητηθέντων φύλλων τό £ν είνε άτυχώς έξηντλημένον.—. κ. X 
Δ. Πειραιά. Τά ι'σχυρότατον διπλοϋν τιμάται ώσαύτω; δραχ.
120 κ. 11. Π. 11. Ταγανρόγ. Ταχυδρομικοί; άπηντήσαμεν
ει; επιστολήν σας. — κ. Φ. Ν. Δ. Βώλον. Τού Γελοιογρατικοϋ 
άπεστάλη αντίτυπον, τού δ* 'Αττικού άκοσταλήσιται άμα 
έ*δοθή τό βιβλίον.— κ. Κ. Ρ . Θεσσαλονίκην, Έλήφθησαν.— 
Σννάρημητριιι cr/c α'Εστίαΐ·. Βεβαίως, άλλά τό έπ.ίν 
έτος, μη επαρκοϋντος νύν του χώρου.— κ. Γ. Π. Σορόκαν. 
Εί; επιστολήν σα; άπηντήσαμεν ιδιαιτέρως.— Λ'εκο·ίαο> Ζ. 
Ούχί μόνον τοιούτοι, άλλά καί ανύπαρκτοι άγιοι κατώρθω· 
σαν να είσχωρησωσιν εις τόν Παράδεισον. Τώ* παρεισάκτων 
τούτων επισημότατα! καί πολυπληθέστατα! είναι αί ένδεκα- 
κιςχίλιαι παρθένοι, όφείλουσαι τήν ΰπαρξιν αύτών ε ι '; . . . .  
τυπογραφικόν λάθος. Α ί παρθένοι αυται, ών τήν μνήμην εξα
κολουθεί νά τιμά ή καθολική εκκλησία, ήααν μόνον ενίεκα. 
Τά έορτολόγια έγραφον XI M. Virgines ήτοι X I Martyres 
virgines (ένδικα μάρτυρες παρθένοι). Άλ.λ' ή συνηθεστάτη 
συγκοπή Μ. έίελήφθη κακώς, ότι σημαίνει ουχί μάρτυρα; 
άλλά χιλιάδας (Mille ή millia), καί εντεύθεν ό τεράστιος 
πολλαπλασιασμός αυτών. — κ. Σ. δε-Β. Ζάκυνθον. Έλγφθη- 
σαν. Σάς ιυχαριστοϋμεν δια τήν φιλικήν φροντίδα.— κ. Α. Σ* 
'Αλεξάνδρειαν. Έλήφθησαν καί έπληρώθησαν τά άνήκοντα 
τώ Χρ. Ταχυδρομικώς άπηντήσαμεν.— κ. Κ . Κ* Μ. Κων- 
σταντινούπολιν. Βεβαίως θά παρέπεσαν, διότι εντεύθεν ή α
ποστολή έγένετο ανελλιπής. Άπεστάλησαν τά χαθυστερή- 
σαντα. — χ. Κ. Ζ. Ίσμανίλιον. Ιδιαιτέρως άπηνϊήσαμεν εις 
έπιστολήνσας. —  χ E. Β. Καλάμας. Ένεγράψαμεν *νί τους 
3, πρός οϋς άπεστάλησαν τά ήδη έχδοθέντα φυλλάδια. Σάς 
εΰχαριστοϋμεν.— κ. Ν. Τ . Γ. Πάτρας. Έλήφθησαν. Ευθυς 
ώς έκδοθή άποστβλήβεται ΟμΓν αντίτυπον. — χ. X. Σ. Β. Σύ
ρον. Ώ ;  ταχυδρουιχώς επληροφορήσαμεν υμάς, τό σηυειου- 
μενον ποσόν δέν ελήφθη. Άναμενομεν άπαντησιν.— Ά γ ν ω 
στοι. Άτυχώς δέν δυνάμεθα νά τούς δηυοσ εύσωμεν — κ. Μ. 
Δ. Α Βώλον. Ευχαρίστως, άμα άποσταλτ, τό άντίτιμον — κ. 
X. Π. Κ . Πάτρας. Δημοσιευθήσεται εις τό προσεχές φύλλον. 
— κ. Γ. 1. Κ. Χανία. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν πλήν ένός, μή 
ύπάρχοντος. Μένε: περίσσευμα λεπ 70. όπερ έχομεν εί; την 
διάθεσιν ύμών.— κκ. I. Τ. Λευκάδα, I. Σ. Α. Σύτον, καί Α. 
Ν . Π . Πόρον. Έλήφθησαν καί ένεγράφητε. Τά έκδοθ'ντα 
φυλλάδια άποστέλλονται.— κ. I. Τ. Βώλον. Τά ζητνθέντα 
μετά σημειώσει»; τής αξίας αυτών απεστείλαμεν ταχυδρο- 
μικώς.

κ. Δ. Β. 'Αλεξάνδρειαν. Έλήφθησαν, έπλ.ηρώθησαν δε τα 
ανήκοντα εις τά »E. M.« Άπαντώμεν καί ταχυδρομικώς. 
Πη.1ιτιχηιιανε~. τΗσαν μέν όμοιοι τόν χαρακτήρα, ώ; γρά
φετε, άλλά δεν παρετηροϋντο τότε αί αυται αταξίαι, περι
στελλόμενα! διά νόμων συνετών ιυλαβώ; τηρούμενων. Έν 
τη εκκλησία τού δήμου έβουλευοντο χιλ.ιάδε; πολ.ιτών. αλλ* 
βυδέν συνέβαινε των συνηθεστάτων ατόπων εν ταΓ; σηαερι- 
ναί; συνελευσεσιν ευαρίθμων εκλεκτών του λαου. Οί εν τή 
Πνυκί έχκλ.ησιάζοντες δύνανται -.4 ^ρησιμευσωσιν ώς πρό
τυπον ιυχοσμΐας ει; πασας τα; Βουλα; τής Ευρώπη; και της 
'Αμερικής. Και τότε πολλοί μετέβαινοι εις τήν εκκλησίαν,

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ

Είμαι γλυκεία παρηγοριά καί συντροφιά *ς τόν βίον 
χαί δϋσκσλα χωρίζεσ’  από μένα·

"Αν ό λαιμός καί τό κεφάλι 
αλλάξουν θέσι τό καθένα, 
τότε χ’  έγώ θ' αλλάξω πάλι 
χαί συντροφεύω τόν ανδρείον.
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Σέρβικα αινίγματα 
2

Ό  πατέρα; δεν 'πηγαίνει ποτέ τήν εκκλησία κκί πό 
παιδί καθημέρα έκεΓ 'βρίσκεται.

3

Τόν άκου; και 5έν τόν βλέπεις.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ
ι

"Λξ.ο; — Άξιός 

2

Σίαλο;—‘Σάλος.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩ.\ ΒΟΓΛΓΑΡΩ.ν
άπό τή ς  έμ ιρανίαεως οεΰτών Ι ν  Εΰιρώπτ, μέχρε τή ς  

Οπό τω ν  Ο θω μ ανώ ν κ α τα κ τή σεω ς .

Οπό Ν. I .  Κ Ο Κ Κ Ω Ν Η .

“Ερτον μετά πολλή; επιμελεία; συντεταγμένο·/, πριγμα- 
τευόμενον λεπτομερώς καί μεθ' ιστορική; άκριβείκ; περί τή; 
καταγωγή; τώ/ Βουλγάρων χζι των κιτά κ κι μου; διαφόρων 
επιδρομών και πολέμων, ου; επιχείρησαν κατα τής Βυζχν- 
τινϊ,ς αύτοκρατορίας, χρησιμώταιον δε διά τά; έμμαρτύρου; 
άποδείξεις τά; άρορώσας τήν έκτασιν και τά όρια του ίδρυ- 
θέντος ύπ* αυτών άλλοτε βασιλείου. Έ ν τέλει τοΰ βιβλίου 
προσήρτηταε ακριβή; στατιστική του βουλγαρικού και 
ελληνικού πληθυσμού ΐι τε τή Μακεδονία καί τή Θράκτ, 
κατ4 τού; σημερινούς χρόνου;.

Τιμαται δραχμών 3. Ταχυδρομικώ; 
άποστελλόμενον δραχ. 3.40.

κ  φ . ε κ ο κ ο χ 1

Γ Ε ΑΟΙΟΓ Ρ ΑΦIΚΟ Ν ΗΜΕΡΟΛΟ ΓΙΟΝ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΕ ΙΒΒβ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ έν τώ βιβλιοπωλείιρ τή: «Ε σ τία ς · άντε 
δραχμιίο Μετά των ταχυδρ. τελών δρ. 1,20

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν

13 1 Οβριού 1885

Αάνεεα τή ς  Κυβερνησεως Τρέχουσα
Τώ . 170,000,000 των 5 ·/. *Ρ· ΧΡ· 338 —

.  120,000,000 των 5 · ■ · 340—

. 00,000,000 των 6 . • ■ 405—

. 26,000,000 των 6 . • · 367—

. 25,000,000 τών 9 . ■ . 263—

. 25,000,000 των 8 . • · 256—
10,000,000 τών 6 . * · 187—

• 4,000,000 τών 8 · ■ · 227.
6,000,000 τών 6 . Δρ. παλ. 89—

Ιντηματικαί Όμολ. Έθν. Τραπέζη;
τών 60,000,000 μετά Λαχείου fp. 4 1 6 .-

ΙΙεστωτεχόε Κ α ταστή μ α τα

Ε ΤΑΙΡ ΙΑ Ι

Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος Δρ. ν. 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 
Τράπεζα Βιομηχανικής ΙΙίστεως · 
'Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . · 
Σιδηρόδρ. Αθηνών καί Πειραιώς. . · 
Εταιρία φωταερίου..................  Λρ.

ΣνναΑ.Ιάγματα
ΛΟΝΔΙΝΟΤ— Τραπεζικόν Ό ψ εως.. ..

• ίμην...........
ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  — 'Εθνική; Τραπέζης Οψεως.

• Τραπεζικόν 3 μην

.Vnμισιιατα

Είκοσάρραγκον.. 
Λίρα οθωμανική.

3.710- 
08.— 
63 — 
57.—

293—

30 65 
30.35 
121 50 
120.75

24 05 
27.35

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

Έπεσχεπτήρεα έχτυπούμενα στεγμεαίως

’ Επί χάρτου αγγλικού άρίστη; ποιότητο; τά 100 δρ. 2.5C 
'Επί χάρτου γαλλικού δεύτερα; ποιότητο; τά 100 « 2.—

Έ ν τώ αυτω χαρτοπωλείο) κατασκευάζονται ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 
έξ ελαστικού (caouLcbuuk) ώραιόταται, εκτυπούμεναι δι 
μελάνη; άνευ ελαίου καί πωλούμεναι εις έλαχίστην τιμήν.

Ε Ν  Τ Ω . Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε ΐ Ω ι  Τ Η Σ  Ε Σ Τ Ι Α Σ : ___ ________ _

Π Λ Ο Υ Σ Ι Α  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η  Β Ι ΒΛ ΙΩΝ 
ΧΡΥΣ0ΔΕΜΕΝΩΝ

Ε Λ ΛΗ ΝΙ ΚΩ Ν,  ΓΑΛΛΙΚΩΝ κ α ι  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Ω Ν  
ΔΙΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

886 
ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΑΙ

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν  Ε Ι Δ Ω Ν  ΚΑΙ  Σ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν
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