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α Κ Ρ ΙΕ Χ Ο Ι ΙΕ Μ Λ  

ΑΜ ΑΡΥΛΛΙΣ διήγημα ύπό Γεωρ. Λροσίνη. 
r n o A o r A o r  ε λ λ η ν ο ς  ι ιμ ε ρ ο λ ο γ ι ο ν  ύπό Α. Π.

Κουρτίδου.
ΜΑΓΔΑΛΙΙΝΙΙ διήγημα, ύπό If. Παλαμά.
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ V τής έν ί τ ι ι  1770 έπαναστάσεως, ύπό 

Χρ. Π. Κορύλλου.
ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΙΙΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙ

ΡΑΝ ΰπ'ο Γ. Δ. Δημητριάδου.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ Είς τΔ  » Τραγούδ ι* τής πατρίδος 

μου« Oreó Κ. Παλαμά.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

Λήγοντος προσεχώς τοΟ 10°’J έτους τΐ]ς 
«Ε στίας»., όσοι τώ ν  κυρίων συνοροαητών 
έπιθυιχοΟσι νά ¿ςακολουΟήσωσι λαμβάνοντΐς 
αυτήν κα>. κατά το προσεχές έτος παρακα- 
λοΟνται νά άποστείλωσιν έγκαίρως τή> αν
τίτιμο ν τής συνοροαής αυτών, ινα αή έπέλ- 
Οη οιακοπή τής προς αυτούς αποστολής τοΟ 
οιίλλου.

Σ Τ Η Λ Η
Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΩ Ν  Υ Π Ε Ρ  Π Α Τ Ρ ΙΔ Ο Σ

Έψήφισαν ύπέρ τών εθνικών άναγχών πιστώσε1; τα δη
μοτικά συμβούλια Κρωπίας δρ. 3000. Ιίυμαίων 5000. Καρ- 
δίτση; δρ. 1000, Έλατείας δρ. 300. Έράνη; δρ. 000, Στυ- 
ρέων δρ. 200, ΜαρμαρΙου όρ. 300.

'Επίσης χατέθηχαν εισφοράς χαΐ αί λιμενικά! επιτροπαι 
Κύμη; δρ. 1000, Καρδαμύλη; δρ. 277. Γαλαξειδίου 2000. 
Στυλίδο; δρ. 1000.

Τό ηγουμενικόν συμβούλιον τή; μονή; Μεγάλου Σπηλαί
ου Ι/ορήγησε λόγω έχουσία; εισφοράς ύπερ τών εθνικών 
αναγκών 2000 δρ.

Ή  έν Τρικάλοι; επιτροπή πρός συλλογήν βοηθημάτων είς 
τόν 'Ερυθρόν Σταυρόν συνίλεξεν ύπέρ τά; 1500 δρ.

Ό  κ. Στίφ. Δ. ’Ρήγα; κατέθεσε παρά τώ νομάρχη Κυ
κλάδων δύο μετοχας τού εθνικού δανείου τών 60 έκ. όπω; 
διατεθώσιν ύπέρ τών εθνικών άνχγκών.

Αί μέ/ρι τή; 5 Δεκεμβρίου γενόμεναι «ίσφοραί ύπό τών 
εν Βραΐλα 'Ελλήνων εϊχον άνέλθη εί; 10,600 δρ. μηνιαίοι; 
έφ’  όσον θά διαρκή ή έπιστρατεία. “Αλλοι δέ τινε; όμογε- 
νεΓ; προσήνεγκον έφάπαξ δρ. 1290. Προσηνεχθησαν δέ και 
διάφορα ύλικά άξια; δρ. 3000.

Ή  έν Κοραβία τής ‘ ΡωμουνΙα; ελληνική παροικία προ- 
σέφερεν ώ; μηνιαίαν εισφοράν δρ. 310.

;0  έν Ταίγανίω κ. Ή λ. Π. Ήσαίας άπέστειλε διά τής 
επιτίμου Κυρία; τή; Αυλής δεσποινίδες Χρυσούλας Χατζή 
’Αναργύρου δρα/μχς 500 είς τόν 'Ερυθρόν Σταυρόν.

Οί έν Βραΐλα σιτέμποροι κ. Μήλα: και υιός απεστειλαν 
20(1 σάχκους άλεύρου διά τόν ελληνικόν στρατόν.

Αί ύπέρ τού 'Ερυθρού Σταυρού εισφορά! έν Σμύρνη α- 
νήλθον είς 25000 δρ.
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Φ ΙΛΟ ΛΟ ΓΙΑ
Ε Π ΙΣΤΗ Μ Η , Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΑ

Κατά τό άρχαιολογιχόν δελτίον, τό δημοσιευθέν εν τινι 
τών τελ.ευταίων φύλλων τής Έφημερίδοι; Γης ΚνΟερνή- 
aeu>c, είσήχθησαν είς τήν γενικήν εφορείαν τών αρχαιοτήτων;
1) εννέα άξια λόγου πήλινα ειδώλια, εύρεθέντα έν'Γανάγρα.
2) Τά έν τώ μουσείω τής Τεγέας κείμενα λείψανα έκ των έν 
τοΓς άετώμασι τού ναού Άλέας ’Αθήνας άναλμάτων, ήτοι αί 
δύο κεφαλαι (ών ή μία συνεπλητώθη δωρηθέντος ύπό τού 
τέως κατόχου τού παρ’  αυτώ άποκειμένου μέρους ταύτης) 
καί ή κεφαλή τού κάπρου, άτινα εδημοσιεύθησαν έν Τ. IV  
τών Mitlheilungeu τού Γερμανικού 'Ινστιτούτου. 3) Κεφα
λή γυναικεία φυσικού μεγέθους εύρεθεΓσα έν Λέρνη καί δήμο- 
σιευθεΓσα έν τώ αύτΰΐ περιοδιχώ. 4) Άνάγλυφον τεθραυ- 
σμένον, έν ω σώζεται τό κάτω μέρος ίππέως, ού ό'πιοθεν ίστα- 
ται άνήρ, εύρεθέν παρά τό ναλούμενον Βουλευτήριον, ύπό 
τήν Άχρόπολιν. 5) 'Έξ επιτύμβιοι έπιγραφαί, εύρεθεΓσαι είς 
διάφορα μέρη τών 'Αθηνών.

Κατά τό αυεό δελτίον έν άνασκαφαΓς γενομέναις έν ίδιω- 
τιχοΓς χτήμασιν έν 'Ερέτρια εύρέθησά·· τινες αρχαιότητες, ών 
αξιολογώτεραι μία λήκυθος τών παιδικών, έχουσα τέσσαρας 
μορφάς έρυθράς, κα'ι καλαθίοκος πλεχτός έκ φυτών (;), περι- 
έχων χαλκούν κοινόν κάτοπτρον, πυξίδα ξυλίνην καί κτένα. 
Έ ν δέ ταίς ύπό τής Γαλλικής σχολής έν Άκραιφνίω τής 
Βοιωτίας γενομέναις άνασκαφαΓς, διακοπείσαις ένεκα τούχει- 
μώνος, εύρέθησαν; α Ί  Χαλκούς λέβης υπερμεγέθης, άλλ’ έ- 
φθαρμένος, ου αί εξ ορειχάλκου λαβαι ιίκονίζουσιν Άρπυίας, 
καλλίστης αρχαϊκής τέχνη; και κάλλιστκ διατηρούμενα;. 
6'} Χαλκούν άγαλμάτιον ’ Απόλλωνος, αρχαϊκής και τούτο 
τέχνης, γ') Μαρμάρινος κορμός μικρού αγάλματος ’Απόλ
λωνος, αρχαϊκή; τέχνης, δ') Κεφαλή μαρμάρινη ’Απόλλωνος, 
όμοίως,£')Κεφαλή γέροντο; πωγονοφώρου, φυσικού μεγέθους εκ 
παρίου λίθου, ς·')’Αξιόλογα χάλκινα άγαλμάτιαάρχαίκήςτέ- 
χνης κα'ι καλλίστης διατηρήσεως, ήτοι πάνθηρ, λέων καί 
λαβή κατόπτρου, παριστώσα άνδρα, “Ατλαντα ισως. Εύρέ- 
θησαν πρό τούτοι; πλεΓσται έπιγραφαί, απασαι άρχαΐκα'ι 
καί βουστροφηδόν γεγραμμέναι.

—  Έ κ  τών δριι έκδοθέντων «Πρακτικών τής ?ν Άθήναις 
άρχαισλογιχής έταιρίας τού έτους 1884« άρυόμεθα τάς επό
μενα; πληροφορίας περί τών έργων τής έταιρίας κατά τό έτος 
ΙχεΓνο.

Άνασκαφαι έγένοντο είς έπτά διάφορα μέρη έξω τών ’Α 
θηνών, κα! έν Άθήναις. Πρώτη ητο ή κατ’ έξακολούθησιν έκ 
τών δύο προπσρελθόντων ετών γενομένη έν τώ ίερώ τού Α 
σκληπιού τό έν τή Έπιδαυρία. Διήρκεσε δε ουχ'ι όλον τό έ
τος. Πλήν τών σκαφών, ώκοδομήθη και οικος Γνα στεγάση 
τά έκεΓ άποκείμενα άρχαΓα γλυπτά καί αρχιτεκτονικά τε
μάχια, πλήν τών έν τέσσαρσι κιβώτιο·,; μετακομισθιΓσιν εν
ταύθα κα'ι Γνα ένοική ό φύλαξ. Ή  δαπάνη ανήλθε κατά τό 
έτος είς δρ. 13418.15. Έ ν  ταΓ; άνασκαφαΓς ταύταις άνεκα- 
λύφθη ό ναός τού ’ Ασκληπιού, ου διετηρήθη μόνον τό κρη
πίδωμα, καί τούτο ίκανώς έφθαρμένον, εύρέθησαν δε κα'ι τά 
άρχιτεκτονικά αυτού μελη, δυνατήν χαθιστάντα τήν αναπα- 
ράστασιν αυτού’ άνεχαλύφθη προσέτι μεγάλη ιωνική στοά, 
ήτις ήν ίσως τό Άβατον, έν ώ έχάθευδον οί άσθενεΓ; και ό 
ύπό τού Παυσανίου μνημονευόμενο; ναό; τής Άρτέμιδο;, ου 
μόνο* τό κρηπίδωμα σώζεται.

Δευτέρα κατ’ έΕακολούθησιν άνασκαφή έγένετο ή έν Έ - 
λευσΓνι, ύπό τήν έπιστασίαν τού έφορου κ. Δ. Φιλιού, αρξα- 
μένη περ'ι τά μέσα Αύγουστου παρελθόντος έτους και σχεδόν 
άνευ διακοπής έξακολουθήσασα μέχρι τής 15 'Οκτωβρίου τού 
ένεστώτος. Ήρευνήθησαν δέ τά τρία κατά τήν ανατολικήν 
πλευράν τής Στοάς χτίσματα κα! έξητάσθησαν είτα άκριβώς 
τό εσωτερικόν τού Σηκού, αί βαθμίδες και αί πυλαι αυτού, 
καί ή ανατολική κα'ι μεσημβρινή πλευρά τού τοίχου τοϋ πε
ριβόλου.

Τρίτη άνασκαφή έγένετο έν τώ Ιερώ τού Άμφιαράου τώ  εν
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τή Ώρωπία· άπεχαλύφθησαν δέ «έδάφη κατασκευής· τοϋ Ι
ερό ϋ χχι στοάς xa: άλλων χτισμάτων xa! «ολλαί χαί σπου
δαία: έπιγραφαέ. Τετάρτη δ’  άνασχαφή έγένετο ëv 'Ολυμπία 
χαΟ’ ην εύρέθησαν 170 κομμάτια χαλκών σκευών, εργαλείων, 
μορφών ζώων και ανθρώπων, 27 άλλων μετάλλων, 21 μαρ
μάρινα γλυπτικής τέχνης διάφορα, έπιγραφα'ι 26 , νομίσματα 
το δλον 863. Διά τής πέμπτης άνασχαφή; έχαθαρίσθη το 
προς τή Ζέα θέατρουτοϋ Πειραιώς. Έκτη άνασχαφή έγένετο 
παρά τήν Αγίαν Τριάδα, δεν επετεύχβη όμως ή ανευρεσι; 
τής ζητουμένης γραμμής ιών δημοσίων μνημάτων, ήτις ποτε 
ήτο παρά τήν οδόν τήν άγουσαν εις τήν ’Ακαδημίαν. Προ
σέτι άνηρευνήθη δ βυθός τής θαλάσσης παρά τήν Σαλαμίνα 
επ' έλπίδι εϋρέσεως των ναυαγίων τής |π! Ξέρξου ναυμαχίας. 
Ά λ λ ’  ή έρευνα άπέτυχεν εντελώς.

Ή  εταιρία πλήν τών άνασχαφών επεσχευασε καί τινα αρ
χαία μνημεία και ήγόρασε πολλά αρχαία έργα τέχνη; και 
επιγραφάς, αντί δρ. 21,426.

Τα έσοδα τής έταιρίας κατά τδ παρελθόν έτος άποτελοΰσι 
χρηματικόν ποσόν έχ δρ. 453. 290. 52, ων κύρια έσοδα δρ. 
191,936.30 και οί διάφορ: λογαριασμοί δρ. 261,354.22. T i  
δέ κύρια έξοδα άνήλβον εις δρ. 208,435,50

— Έδημοσιεύθη έν κομψώ τευχει ή εν τώ ίστορικώ συλ
λέγω Σαίν-Σιμών τών Παρισίων ομιλία τοϋ κ. Δ. Βικέλα 
• περί τοϋ έργου και τών πόθων τής Έλλαδος έν τω Άνα- 
τολιχω ζητήματι» (le role et les aspirations de la Grèce 
dans la i|iicstiou d'Orient). Έξιστορήσας ό κ. Βιχέλας ëv 
επιτομή μετά πολλής ακρίβειας και σαφήνειας τά κατά τήν 
γένεσιν καί άνάπτυξιν τοϋ Άνατολιχοϋ ζητήματος, έκτίθη- 
σιν είτα τήν ύπό τών πραγμάτων δημιουργηθείσαν βέσιν έν 
τή Χερσονήσω τοϋ Αίμου εις έκαστον τών οίχούντων αυτήν 
λαών. Ή  έ|·6ριβής χαι διδαχτιχωτάτη μελέτη τοϋ χ Βικέ
λα είναι άρίστη συνηγορία ύπέρ τών έλληνικών δικαιωμάτων, 
ούχί τών έπι λόγων ιστορικών μόνον βασιζόμενων αξιώ
σεων, αλλά τών δικαιωμάτων εκείνων, ων έπιβάλλεται ή 
άναγνώρισις και ή ίκανοποίησι; πρός λυσιν πρακτικήν καί 
διχαίαν τών έν τή ’Ανατολή περιπλοκών.

— Κατά τάς ήμέρα; ταύτας έχδοθήσονται τά Τραγούδια 
νης Π ι τρίδος μου, συλλογή λυρικών ποιηαατων τοϋ κ. 
Κωστή Παλαμά, εξ ης δημοσιευομεν έν τώ ανά χείρχς φύλ- 
λω τή; »Ε στίας· ιόν 'Επίλογον. Ή  συλλογή αΰτη περι
έχει πολλά νέα ποιήματα, έν οϊς παρατηρείται ή αϋτή ά· 
χραιφιώ; ελληνική έμπνευσις, ή διαχρίνουσα καί τά προη
γούμενα έργα τοϋ ήμετέρου συνεργάτου, ή αυτή δύναμις χαί 
βαθύτη; τοϋ αισθήματος, καί ή χάρις τής διατυπώσεως, ήν 
εξαιρεί τό θέλγητρον γνήσιας δημώδους γλώτσης, ή; μειά 
πολλής δεξιότητος καί επιτυχίας ποιείται χρήσιν ό κ. Πα
λαμά;.

—  Έ ν τώ  Πτωχοχομείω ’Αθηνών άπέθανεν ό Γεώργιος 
Λαμπίσης, ët Σμύρνης, άπό τεσσαρακονταετία; έν τε τή πα- 
τρίδι αύτοϋ καί ένταϋθα πολλά έκδού; έργα, μάλιστα δε με
ταφράσεις καί έρανίσματα. Τά κυριώτατα τούτων εϊσίν ό Ί -  
βανώη; τοϋ Βάλτερ Σκώτ, ή 'Ιστορία τή; μεγάλης Βρετια- 
νίας. ή Ιστορία τής 'Ρωσσία; καί ή "Ιστορία τοϋ Ναπολέ- 
οντο;.

— Έδημοσιεύθη τό "ΗμεροΧογιον τοϋ »"Ρωμηοϋ» ού τήν 
έχδ,σιν άνηγγείλαμεν έν τώ προηγουμένω ημών φυλλω.

— Συνέστη έν Κέρκυρα ιατρικό; σύλλογο; Άσχ.Ι ήπιος 
σκοπόν έχων την συζητησιν ιατρικών θεμάτων καί τήν έκδο- 
σιν έβδομαδιαίου δελτίου θνησιμότητος. Ό  πρόεδρο; τούτου 
έδήλωσε τώ ύπουργείω τών Στρατιωτικών, δτι έν ή περιπτώ- 
σε: ήθελε κριθή αναγκαία ή έχ Κερχύρας μετάθεσις τών 
στρατιωτικών ιατρών, τά μέλη τοϋ συλλόγου άναλαμβάνουσι 
να έκτελώσ: πάσαν στρατιωτικήν ιατρικήν υπηρεσίαν παρά 
τή φρουρά Κερχύρας.

—  Είσέτι δεν ήγοράσδη ύπό τοϋ δήμου Ζαχυνθίων, ώ; 
άνηγγέλθη ή οικία τοϋ Φωσκόλου, τοϋ δημοτικοϋ συμβου
λίου δόντο; μόνον εντολήν εις τον δήμαρχον νά διαπραγμα- 
τευθή περί άγοράς μετά τοϋ σημερινοϋ κατόχου. Περί τής 
διασώσεως τής οικίας ταυτης έδημοσίευσεν ιδίαν διατριβήν 
έν τω  Ίταλ.ικω περιοδιχώ La Renda, μετ’  είχόνος τής οί- 
χίσς, ό άπό πολλοϋ ευδοκιμώ; εις τήν νεοελληνικήν γραμμα
τολογίαν ασχολούμενος κ. Σπ Δεβιάζης.

— Έξεδάθη έν Βερώνη ίταλιστί ύπό Fr. Gilbert de 
AVinckels ό πρώτο; τόμος βιογραφία; τοϋ Ζακυνθίου τήν 
καταγωγήν ποιητοϋ Οΰγου Φωσκόλου μετ' εικόνων. Ό  ’ Ι
ταλικό; τύπος ποιείται λίαν εύφημον μνείαν τοϋ έργου τού
του. Αγγέλλεται προσέτι ή έκδοσις δύο μελετών τοϋ καθη-

γητοϋ Antoua-Traversi περί Φωσκόλου, έν αΐς δημοσιεύον- 
ται χαί τινα τών περί τοϋ αυτού ποιητοϋ γραφέντων ύπό τοϋ 
εν Ζακύνθφ κ. Σ. Δεβιάζη.

—  Ταύτοχρόνω; μετά τής ένταΰθα ύπό τοϋ Γερμανικοϋ 
’ Ινστιτούτου έγένετο χαί έν Βερολίνω ύπό τής αρχαιολογικής 
εταιρίας ή έπέτειο; εορτή πρός τιμήν τοϋ Βίγκελμαν. Ό  
πρόεδρος κ. Έρνέστος Κούρτιο; ώμίλησε πρώτο; περί τών 
κατά τό λήγον έτος σπουδαιοτέρων αρχαιολογικών ερευνών, 
μετά δέ τοΰτον ό γενικός διευθυντής τών μουσείων κ. Schöne 
άνέγνω πραγματείαν περί τών άνασχαφών έν ’ Ολυμπία, Όρ- 
χομενώ, Μυκήναις, Τίρυνθι καί Περγαμω χαί προσέθηχέ τινα 
περί τοϋ ύπό τοϋ άρχαιολογιχού ’ Ινστιτούτού έκδιδομένου 
συγγράμματος · σεερί τών αναγλύφων τών σαρκοφάγων..

—  Έ ν τώ παρισινώ θεάτρω Βωδεβίλ εδιδάχθη νέα κωμω
δία τοϋ Βικτωριανοϋ Σαρδοΰ, ή Georgette A I περί ταύτη; 
κρίσεις τοϋ τύπου είσίν άντιφατιχαί.
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Κλέων "Ραγχχσής. Η ΡΑ Κ Λ Ε ΙΟ Σ , δράμα et; μέρη 
πεντε μετα σημειώσεων. Έ ν Λειψία εκ τής Ανατολική; 
τυπογραφίας Γ. Δρογολίνου 1885. (Σύν τούτω : ΤΟ  Π Τ Ρ  
ΓΠ Ο  ΤΗ Ν  Α ΙΘ Α Λ Η Ν  κωμωδία εις μέρη δύο). Εις cov 
μέγα μετ’ εικόνων σ. X I, 176, έσταχωμένον.

Ή  υπόδεσις τοϋ νέου τούτου δράματος τοϋ κ. Κλέωνος 
"Ραγχαβή, ώς χαί τών δύο προηγουμένων αύτοϋ δραμάτων, 
Ίουλιανου του ΙΙαραθατου χαί τής θεοδώρας, είναι 
ειλημμένη έχ τής ίστορί«; τοϋ Βυζαντίου, τής πλουσιωτά- 
της άναντιρρήτως εις έμπνεύσεις ποιητικά; χαί δραματικά 
θέματα. "Ενεκα τής ποικιλία; τών χαρακτήρων τών δρώντων 
έν αυτή άνδρών, τής σφοδρότητος τών παθών, τής σκληρά; 
τών θρησκευτικών ιδεών διαπάλη;, τής ύπό διάφορον έξω- 
τερικόν τύπον έκάστοτε άνανεουμίνης, τής συγχράσεω; τών 
βίων λαών πολυπληθών, έπί πάσι δέ τή; μοιραίας τών γε
γονότων φοράς, τής έν τοίς χρόνοι; έκείνοις τής παρακμή; 
τοϋ Ελληνικού έθνους καί τοϋ ρωμαϊκού κράτους συντρι- 
βούσης καί τάς ισχυρότατα; θελήσεις, ματαιούση; καί τούς 
εύγενεστάτους αγώνας, δαμαζούση; δέ καί άλλοιούση; καί 
τούς άλυγιστοτάτους χαρακτήρας, ή ιστορία τοϋ Βυζαντίου 
παρέχεται έδαφος γονιμώτατον εις τόν γινώσκοντα να_ καρ- 
πώται τοϋτο ποιητήν. Όμολογουμένως δ’  έπιτυχή; είναι ή 
έκλογή τών θεμάτων ύπό τοϋ κ. Ί ’ αγκαβή, έπιλαβσμένου 
νά δραματοποιήση τά μεγάλα ιστορικά γεγονότα καί τάς 
περιπέτειας ανδρών επισημότατων τοϋ Δ ', τού Τ ' χαί τοϋ 
Ζ ' αίώνος. Μελετήσας κατά βάθος τήν ιστορίαν καί τόν 
βίον τών Βυζαντίων χατώρθωσε νά αποτύπωση δεξιώ; τόν 
βυζαντιαχόν κόσμον καί έν τοίς άλλοι; έργοι; αύτοϋ, μάλι
στα δέ έν τώ ΊΙραχλείω. Οί χαρακτήρες διαγράφονται 
έν αύτώ κατα τό πλείστον έντέχνως, δ διάλογος πολλαχοϋ 
είναι φυσικός καί αοίαστος, παρενείρονται δ’ ένιαχοϋ καί 
περιπέτειαι δραματικώταται, έπιτυχώ; έξευρημέναι. ’Αλλά 
τά: άρετάς ταυτας αμαυροϋσι με ονεκτήματα σπουδαιότατα. 
"Ο "Ηράκλειο; κυρίω; είπείν δέν είναι δράμα, αλλά σειρά 
διαλογικών σκηνών, τοϋτο μόνον σκοποϋσα, τήν άφήγησιν 
τή; ιστορίας τοϋ Ηρακλείου. Αί σκηναί αύται συνδέονται 
χαλαρώ; πρός άλλήλας. τινές δέ είναι δυνατόν καί u  άπο- 
χοπώσιν ή νά μεταβάλωσι θέσιν, χωρίς νά παραβλαίή κατ’ 
ελάχιστον ή οικονομία του έργου. Προ πάντων δέ δυσχε
ραίνει καί αυτήν τήν άνάγνωσιν τοϋ δράματος ή γλώσσα, 
εις τής όποιας τους πέδας έθελουσίω; ύπέβαλεν έαυτόν ό κ. 
"Ραγκαβή;. Ό  κ. "Ραγκαβής έγκαυχαται ότι είναι θιασώ
τη; θερμός τή; καθαρευούση; καί δτι χατώρθωσε νά άπο- 
σκοραχίση έκ τών ίιπ’ αυτού γραφομένων τα μόρια νά καί 
θα καί δεν, εΐ καί τα ατίθασα ταϋτα μόρια ένιαχοϋ τού 
' ΙΙραχλειοε προκυπτουσιν αυθαδώς. Ή  μέθοδο; αϋτη τής 
ανακαθάρσεως τή; γλι,ισσης δια τής αποσκορακίσεω; τών 
αναλυτικών τύπων τών ρημάτων καί ένό; αρνητικού μορίου 
είναι βεβαίως άπλ.ουστάτη, και ή χρήσις αύτής δέν είναι 
καί πολύ δύσκολος, φθάνει να έχη τις όλΐγην ύπομονήν δι’ 
έαυτόν καί ολίγην σκληρότητα διά τους αναγνώστας του. 
Ά λλ ’  ημείς τουλάχιστον δέν δυνάμεθα νά συμμερισθώμεν 
τήν γνώμην του, ορονοϋντε;, ότι ή καθαριότης καί τό κάλ
λος τής γλώσση; έγχεινται άλλαχοϋ καί ούχί εί; τήν κατα- 

I δίκην ολίγων μορίων, ατινα άντί νά άσχημίζωσι τόν λόγον
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δίδουσι τουναντίον εις αυτόν ζωήν καί χρωματισμόν. Οϋτω 
θά προετιμώμεν νά έβλέπομεν έν τώ ' ΗραχΛείω μυρία θά 
καί να καί δεν άντί τής τουρκοβαρβάρου γλώσσης τών 
Περσών καί τών απηρχαιωμένων ποιητικών τύπων, οίον τό 
ονδενο’σωρον η τών κακοζήλων συνθέσεων οίον τό φωζο- 
χνιτις.

"Η προσαρτηθείσα εις τό βιβλίον κωμωδία Ti πυρ ν.-τδ 
ζην αιθάλην μαρτυρεί ότι ·  κ. "Ραγκαβής, ασχοληθείς έξ 
όλοκλήρου εις τήν μελέτην τοϋ βίου τών Βυζαντίων, ήμέλησε 
νά γνωρίση τόν σύγχρονον βίον έν Έλλάδι. ΤΙ ήθέλησε νά 
Χωμωδήση όσυγγραφεύς δέν έδυνήθημεν νά έννοήσωμεν. Καί 
τά πρόσωπα, καί αί περιπέτειαι καί ό διάλογος είναι άναλή- 
θη, έλέγχοντα πλήρη άγνοιαν τής σημερινής Αθηναϊκής κοι
νωνίας. Προσφυέστατα δ’  υποδεικνύει τήν φύσιν τής κωμω
δίας ταυτης ή κοσμούσα αυτήν συμβολική ίσως είκών, ήτις 
απεικονίζει τόν κ. Βαλανέλην, πρώην βουλευτήν καί κτημα
τίαν, φοροϋντα στολήν αυστριακού συνταγματάρχου. Ώ ς  ό 
Βαλανέλης, παρουσιάζει καί ή κωμωδία κράμα ανύπαρκτον 
έλληνικών καί φραγκικών ηθών καί αισθημάτων.

Τά βιβλίον είναι μετά σπανίας φιλοκαλίας τετυπωμένον 
καί έσταχωμένον κοσμείται δέ καί δι’  εικόνων, αίτινες εί 
καί άτέχνως κεχαραγμένα: πλεονεκτοϋσιν όμως τών έν τή 
θεοδώρα κατά τοϋτο, ότι έσχεδιάσθησαν έπίτηδες διά τόν 
Ηράκλειον καί δέν έλήφθησαν ώ; έκεϊναι έχ τών εικονο
γραφημένων γερμανικών εκδόσεων κλασσικών συγγραφέων.

"Π.

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
&ιχιμ.8ρ!ον 20, Ηνρνν,ι,ν,.

Ή  Βουλή έψήφισεν εις τρίτην άνάγνωσιν τά επόμενα 
νομοσχέδια: περί παραχωρήσεως έκτάσεώς τίνος εις τό λι
μενικόν ταμείον Ιζύμης· περί χορηγίας άναπληρωτικών πι
στώσεων επί τού προϋπολογισμού τής χρήσεως 1885 τοϋ 
Υπουργείου τών εξωτερικών περί νομισματικών συμβάσεων 
καί περί τή; συμβάσεω; μετά τών τραπεζών περί αναστολή; 
τών δικαστικών προθισμιών και τελευταίου τό περί χορηγίας 
εκ τοϋ ταμείου τής δημοτικής οδοποιίας Μεθάνων 8000 δρ. 
προ; κατασκευήν λιμενικών έργων εν τώ όρμω Μεθάνων.Έψη- 
φίσθησαν προσέτι ό τακτικός καί έκτακτο; προϋπολογισμό; 
τών έσόδων καί έξόδων τοϋ 1886 καί οί κυρούντες τούτου; 
νόμοι.

—Τό παρελθόν Σάββατον Ι'ληξαν αί συνεδριάσεις τής έκ- 
τάκτου συνόδου τής Βουλής.

— Ό  βασιλόπαις Γεώργιος διατρίψας όλίγας ημέρας παρά 
τή βασιλική οικογένεια ενταύθα ανεχωρησεν επιστρέοων εις 
Δανίαν πρός έξακολούθησιν τών σπουδών αύτοϋ.

— Έν τή θέσει Σταυρός παρά τάς άκρωρείας τοϋ 'Τμητ- 
του εγένετο τή παρελθούση Παρασκευή πλαστή μάχη, κατά 
σχέδιον δοθέν ύπό τοϋ στρατηγού Βοσέρ. Τό σχέδιον τοϋτο 
άφινε πλήρη ελευθερίαν εις τούς σωματάρχας νά διατάξωσιν 
ώς έκριναν καταλληλότατα τά τή; έπιθέσεω; καί τής άμύνης. 
Η έπανάληψις τών άσκήσεων πλαστής μάχης γενήαεται τήν 

προσεχή έβδομάδα έν τή θέσει Τράχωνες.
— Συνεστάθησαν τηλεγραφεία εν Ζαρκω καί έν Γαυριώ 

νής "Άνδρου.
— Άπό τής 23 Δεκεμβρίου άρχεται έκτελουμ-ένη άνά 

πάααν Δευτέραν νέα γραμμή διά τών αυστριακών άτμοπλοί- 
ων από Κορϊνθου δια Πατρών καί Κέρκυρας εις Βρινδήσιον.

— Τή 8— 10 ’ Ιανουάριου 1886 έν τώ ένταϋθα συνήθει 
Τοπω τών δημοπρασιών εκτίθεται εις πλειοδοτικήν δημοπρα
σίαν έκποιήσεω; όλόκληρον τό έν τώ ένταϋθα καταστήματι 
τοϋ Σχολείου τών τεχνών τοποθετημένου σιγαρόχαρτον εις

ειλλάδια διαφόρων ειδών καί δεσμίδας, συνιστάμενον έν όλω 
: φυλλαδίων 3 έκατομμυρίων χαί έχ δεσμίδων 10000 με 

2ον ελάχιστου ορον προσφοράς δι* έκάστην εκατοντάδα φυλλα- 
ων ή δεκάδα δεσμίδων 4 δρ. 50.
— Έπερατώθη ή κατασκευή τής μέχρι Ναυπλίου γραμ

μής τοϋ σιδηροδρόμου Αθηνών Πελοπόννησου, καί προσε-
» ;  παραδίδεται εις χρήσιν τοϋ κοινού.
— Άπέπλευσαν έκ Κείλ τά τρία τορπιλλοβόλα έχ τών εξ 

Ιορασθεντων ύπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, διευθυνόμενα 
ς Πειραιά. Τά τορπιλλοβόλα ταϋτα εινε μεγαλήτερα όλων 
ν άλλων, τά όποί« έχομεν ήδη, εχουσι δε άποθήκας αν-

θραχων διά διπλάσιου καί τριπλάσιον ποσόν.
—Επειδή κατά νεωτέρας τηλεγραφικά; ειδήσεις ή χολέ

ρα έν Βενετία επιτείνεται, τό ίατροσυνέόριον συνελθόν μετέ
βαλε τήν έκ 18 ώρών έπιτηρητικήν χάθαρσιν εις πενθήμε
ρον δια τας έκ τής πόλεως ταύτης προελεύσεις.
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κ. Α. Ν. Κ. Ροστόβιον. Έλήφθησαν. Ένεγράψαμεν δέ 
πάντα; τού; σημειουμένους. Τάς αποδείξεις άπεστείλαμεν ύμίν 
ταχυδρομικώς. Σάς εύχαριστοϋμεν θερμώς διά τάς ύπέρ τής 
• Εστίας» ευμενείς ένεργείας σας — κ. Κ. Ν. Σ. Τσιγανέστι. 
Έκ παραδρομής  ̂όλως τυχαίας έβράδυνεν ή αποστολή τών ζη- 
τηθέντων καί ή άπάντησις εις έπιστολήν σας. Έ ν ιδιαιτέρα 
έπιστολή έξηγούμεθα. Άπεστάλησαν καί τά έκδοθέντα φυλ
λάδια.— X. Ζ". _ "Ομως εις τούς κακοζήλους καί μωρούς, ώς 
ύπέρ τό δέον αύστηρώς τού; άποκαλείτε, Έλληνας μεταφρα
στής πρώτοι έδωχαν τό παράδειγμα αυτοί οί Φράγκοι, έξ- 
ελληνίζοντες τα ονόματα των. Προτοΰ γεννηθώσιν οί "Ελ
ληνες οί μεταμορφώσαντες χωμιχώ; τόν Beilaii Dcspreanx 
είς Τδροπότην Λειμώνιον, οί σοφοί τή; Εύρώπης, κατά τούς 
χρόνους τής ’Αναγεννήσεως, έφιλοτιμοϋντο νά μεταμφιέσωσιν 
έλληνιστί τά όνόματά των, καί διά τοϋτο 6 Holzmann έγέ
νετο ΐύλανδρος. ό Rcuchlin Καπνίας κλπ. Άμφιβάλλομεν 
δ’ αν ό 'Τδροπότης Λειμώνιος είναι χωμιχώτερος άπό τόν 
Λουλουδάριον Καταρράχτην, ώς έξελλήνισε τό ονομά του δ 
έν Τουλούζη τό 1829 έχδούς τήν Βατραχομυομαχίαν τοϋ 
Ζηνου I  leiiry LécIlise. Και πάλιν όλα αυτά είναι δυνα
τόν νά εξισωθώσι με κατόρθωμα γερμανική; τίνος έφημερί- 
δος, ήτις επι τής επαναστάσεως μετέφραζε τόν Καραΐσκά- 
κην ’Λγριοχοιροχε'ίρα.Ιον, διότι ένόμισεν ότι τό όνομά 
του ήτο Κάρα νος χηχης /— κ. Κ. Κ. Πρέβεζαν. Έλή
φθησαν, άπεστάλησαν δ’ ύμίν τά έκδοθέντα φυλλάδια. Διά 
τό δέσιμον τοϋ βιβλίου παραχαλοϋμεν νά λάβητε ύμείς τήν 
φροντίδα, διότι φόβος είνε μήπως γινόμενον δι’  ημών σάς ά- 
παρέση.— χ. Σ. Π. Αύλωνάριον. Κατά το άρθρου ΙΓ  τών 
Διατυπώσεων τής φιλοσοφική; Σχολής περί έξετάσεων τών 
έλληνοδιδασκάλων »χρόνος τών έξετάσεων όρίζεται ή πρώτη 
δεκαπενθημερία τοϋ ’Οκτωβρίου καί ή πρώτη δεκαπενθημερία 
τοϋ ’ Ιουνίου μηνός. · — κκ. Ν. Σ. Ν. Κάρυστον, Άδελφ. Π. 
Θεσσαλονίκην, Σ. ΓΙ. Μ. Κέρκυραν καί Ν. Κ . Μ. Κωνσταν- 
τινουπολιν. Έλήφθησαν. Άπεατάλησαν δ’ ύμίν τά ζήτη-
θέντα.— ΣυΑ.Ιογεΐ. Ή  τιμή 100 — 150 δρ. διά πολλά είδη
παλαιών γραμματοσήμων δέν είνε άσυνήθης. Τά άχριβότε- 
ρα είνετών νήσων Μαυρίκιου I πέννας πορτοκαλλόχρουν καί 
2 πεννών κυανοϋν, τιμώμενα άμφότερα 5,000 δραχμών. Έ -  
χουσι ταϋτα άπεικονισμένην τήν κεφαλήν τής Βικτωρίας 
καί πέριξ έπιγραφήν One penny (ή Two pences). Post
office. Postage. Mauritius.— κ. E. Γ. Teniruk. Έλήφθη
σαν, απεσταλησαν δ’ υμίν τά φυλλάδιά αμφοτέρων τών συγ
γραμμάτων. Τήν φροντίδα τοϋ δεσίματος αύτών δέν δυνά
μεθα άτυχώς νά άναλάβωμεν.— κ. I. Σ. Α. Σύρον. Έλήφθη
σαν έγκαίρως.Ή άποστολήεξακολουθείτακτικώς.— Φι.Ιιρ Μ. 
Διότι ιδπου τις άλγεί κείθι καί τήν χείρα έχει».— κ. I. Δ. 
Κ. Νέαν Φώκαιαν. Τό άντίτιμον τών σωμάτων ¿λήφθη παρά 
τοϋ κ. Π. Κ. άπεστάλησαν δ’ ύμίν καί τοίς άλλοι; 
σημειουμένοις συνδρομηταίς τά έκδοθέντα φυλλάδια, ώς 
καί ημεροδείκτης καί οί 2 χάρται. Τό Αττικόν "Ημερολό
γιου άποσταλήσεται ύμίν διά τοϋ προσεχούς, διότι μετά 3 
μόλις ημέρας έκόοθήσεται τό βιβλίον.— κ. A. I. Κ. Χίον. 
’Ακατάλληλον άτυχώς.— κ.ί". ¡V. ’ Ενταύθα.'Αφ’ ου είσθε 
τόσον »ευλαβής τηρητής τών παραδεδεγμένων τύπων καί αύτών 
τών άλογων·,ώφείλετε νά είξεύρετε, ότι γυμνήν τήν χείρα προ- 
τείνουσιν εί; τούς στενούς συγγενείς καί φίλους, έν ιΰ εις 
τους λοιπούς, μάλιστα δέ είς τά; κυρίας, ή τεινομένη χειρ 
δέον νά περικαλύπτηται σεμνώ; διά χειροκτίου. Καί ότι είς 
τήν Ολίψιν τών χειρών πρέπει να ησθε φειδωλός, περιορίζον- 
τες αύτήν είς τούς χαιρετισμούς πρός συγγενείς καί οικείους, 
τους λοιπούς γνωρίμους δι* απλής προσκλίσεως χα ιρετίζοντες. 
Ό  άνώτερον αξίωμα κατέχων δύναταινά τείντ, τήν χείρα πρός 
υποδεέστερον καί νά θλίβη τήν χείρα αύτοϋ είςένδειξιν τιμής. 
Αί δέ κυρίαι χαιρετίζουσαι κύριον, τότε μόνον όρέγουσιν 
αύτώ τήν χείρα, όταν ηναι γνωστότατος καί φίλτατος. Λέ.
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γδτε 8τι ή άμοιβαία θλΓψις τών χειρών, χα'ι ίή τι ισχυρότα
τη, είναι άπαίιησις τη; εθιμοτυπία;, άλλα νομίζομεν ότι 
σάς παρεπλάνησεν εις τοϋτο ή εν ’Αγγλία κρατούσα συνή
θεια, ήτις όμως Βεν μετεχλιματίσθη άκόμη εις την λοιπήν 
Ευρώπην.—Κυρίαν Α . Λ . Μ. "Ανδρον χαι χ. Γ. Σ. Ρ. Κά- 
μενσχαγια. ’ Λπεστάλησαν.— χ. X. Τ. Χαλχίδα. Έληφθη- 
σχν, ίνεγράψχμεν β' ύμας τε χαι τόν χ. Γ . Μ. χαί απε- 
στείλαμεν τα φυλλάδια. Ή  σημείωσίς σας έχει ορθώς. Αια 
το σταλέν άντίτυκον των ποιημάτων Π. οφείλετε ήμ~ν 
δραχ. 1.—Κυρίαν Ε. Κ. II. χαι χ. Σ. Π. Πάτρας. Έλή- 
φθησαν.—χ. Α. Ν. Μ. Κασιελλάνους. Σας ένεγράψαμεν, 
προσεχώς δ’  άποσιέλλονται ϋμΓν τά φυλλάδια.— X. Ν. Α.Οι. 
Κωνσταντινούπολιν.Έλήφθησαν.Τά δυο αντίτυπα άποσταλή- 
σονται ύμΓν ευθύς ώ; ϊχδοθή το βιβλίον.— χ. 1. Γ. Μ. Λά
ρισαν. Άτυχώς στερούμεθα άνταποχριτοΰ αυτόθι. Νομίζο- 
μεν όμως ότι ασφαλής είνε ή διά του ταχυδρομείου αποστο
λή, αν τό γράμμα ήνε συστημένου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡ Ω ΤΗ ΣΕ ΙΣ

Τό όλον μου εις ένδοξον πόλεμον θριαμβεύει,
Τδ ήμισΰ μου εύωδιόή τό έτερον τοξεύει.

2

Μετράς μ' εμένα.
Κόψε τό πόδι μου ιό ένα,

'Ρωτάς μ’  εμένα.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ
1

Έλπ'ις— λεπίς.

2
Έλαια— έλαιον. (ή : Σταφυλή—  οίνος τής μεταλήψεως)

3

"Ανεμος.

Λ. Π Λ Γ ΙΑ Ρ Ρ Μ Γ Ο Π Ο Τ Λ Ο Γ  

Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ

Τιμάται δραχμών 2.

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

20 ΙΟβρίου 1885

Δάνεια  τή ς  Κυβερνήσειος

Των 170,000,000 των 5 ·/. Φρ. χρ.
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 τών 6 * Δρ. παλ. 

Κτηματιχαί Όμολ. Έθν. Τραπέζης
τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 

Π ισ τω τικ έ  Κ α ταστή μ α τα  

Ε ΤΑΙΡ ΙΑ Ι 

'Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 
Γενιχή Πιστωτιχή Τράπεζα . . . Φρ. 
Τράπεζα Βιομηχανιχής Πίστεως . 
'Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . · 
Σιδηρέδρ. ’ Αθηνών χαι Πειραιώς.. . 
Εταιρία Φωταερίου..................  Δρ.

Συνα.Ι.Ιάγματα
ΛΟΝΔΙΝΟΥ— Τραπεζικόν "Οψεως____

• 3μην..........
ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  — ΈθνικήςΤρκπέζηςΟψεως.

• Τραπεζικόν 3μην

Ν ομ ίσματα

Τρ*Χ”υσα Τ»μη.
322.(1)
335.(1)
407—
348___
263—

■253—
177—
225.
89—

401.(1).

3.735— 
6 4 .-  
63.—  
54.50 

297—

Είχοσάφραγχον.. 
Λίρα οθωμανική.

30.55 
30.30 
1.23— 
1-20 '/*

24 02 
27.30

1) «»ιυ ?ονο]ΐι;ι$ίον.

ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ
Το γνωστόν Εΐ’κονογραφικδν ττεριοδικον το άλλοτε ¿ν I I « -  

οισίοις έκδιδομενον

υπο  I .  Ι ε ιδ . Σ κυλιςεη .

Πλήρης σειρά αύτοΰ έκ 2 τόμων άποτελουμένη. ’Αντί 
δραχμών 10 μόνον δραχ. 12— Ταχυδρομικώς άποστελλόμενον 
δραχμών 14.

Ε Ν  Τ Ω ι Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι 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 
ΧΡΥΣΟΔΕΜΕΝΩΝ

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

1886 
ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΑΙ

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν  Ε Ι Δ Ω Ν  ΚΑΙ  Σ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν
Ά π ο  4 0  λεπτών |ΐ.έχρ& δριχμών Ο .

Έ ν  Ά θή να ις  έχ τοϋ  τυπογραφείου τώ ν  κα ταστημάτων ΑνςκεΓΗ  Κ οΧΕΤΑ^ΤΐνςίΔΟ Υ 1885 —  279.


