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Λήγοντος προσεχώς τού 10ou έτους της 
«Ε σ τ ία ς » , δσοι τω ν  κυρίων συνδρομητών 
έπιθυμούσι νά έξακολουθήσωσι λαμβάνοντες 
αύτήν και κατά το  προσεχές έτος παρακα- 
λοϋνται νά άποστείλωσιν έγκαίρως τδ άν- 
ίτιμον της συνδρομής αυτών, ίνα μή έπέλ- 

Οη διακοπή τής προς αυτούς άποστολής τοΟ 
φύλλου.

Δ ιά  τού φύλλου τούτου ή «Ε σ τ ία »  συμ
πληροί δεκαετή βίον άπδ τής έκδόσεως αυ
τής. Ο ί γινώσκοντες όποίας δυσχερείας έχει 
έν Έ λλάδ ι ή έκδοσις περιοδικού δημοσιεύ- 

ατος καί όποία δεινή καί βαρεία έργασία 
παιτείται προς ύπερνίκησιν αύτών, Οά όμο- 

..ογήσωσιν ότι δέν εϊνε μικρόν κατόρθωμα ή 
έπί δεκαετίαν δλην συντήρησις τού φύλλου 
τούτου καί εύδοκίμησις αύτού, οσον τά  έν 
Έλλάδι μέσα τδ  έπιτρέπουσιν. Α ν τδ ίκα- 
νώς μακρδν τούτο διάστημα κατώρθωσεν ή 
«Ε σ τ ία »  έπιτυχώς μέ/ρι τούδε νά διαζήσγ), 
καί νά έδραιωΟή είς τδ έξης, τούτο οφείλει 
κυρίως μέν είς τήν πολλαχώς έκδηλωΟείσαν 
ύτή συμπάθειαν ΰπδ το Ο ελληνικού κοινού, 

άλλά καί είς τήν . άδιάπτωτον ύποστήριξιν 
καί αγάπην, ής άπδ τής έκδόσεως αύτής 

ςιώΟη ΰπδ τώ ν  κατά τόπους άνταποκριτών. 
Προς πάντας τους εύγενείς τούτους φίλους 
ή Διεύθυνσις καθήκον θεωρεί νά έκφράση έπί 
ίϋ) εύκαιρία ταύτή τάς θερμάς αυτής εύχα- 
ίστίας, εΰελπιστοϋσα ότι καί έν τ ώ  μέλ- 
οντι θέλει έχει αύτούς έπίσης εύμενείς συμ- 
άκτορας καί βοηθούς είς τδ έργον αύτής. 
ν τοίς πρώτοις 8' δφείλει νά έκφράση τήν 

ωμοσύνην της πρδς τον έν Βροσθενίω

φιλόμουσον τώ ν γραμμάτων προστάτην κ. 
Κ ω νστ. Ζάππαν, άπ' άρχής τής έκδόσεως 
προσελθόντα άρωγδν τή  «Ε σ τ ία , »  είτα δε 
πρδς τούς κκ. Σ ταμ άτιον Βούκουρην έν Βραί- 
λα, Νικόλαον Κολλάρον έν Βουκουοεστίφ, 
Αδελφούς Λουλούδη έν Φ αλτσίω , ’Αδελφούς 
Σιμωνίδου έν Τσ ετά τε , Κωνσταντίνον Ζαχα- 
ριάδην έν Ίσμ αηλίω , ’Αναστάσιον Μάλτον, 
ΓεράσιμονΚουντούρην καίΓ.Πίσπαν έν Ό δησ- 
σώ, Ή λίαν Ήσαΐ'ανέν Τα ϊγανίφ , Α .Κράντωρ 
έν ‘Ροστοβίφ, Π. Α. Ά ξ ιώ τη ν  ένΓέϊσκ, Π. Δη - 
μητριάδην έν Ά στραχάν, Ν. I. Πασπαλλήν 
έν Κωνσταντινουπόλει, Ά λ έ ξ . Π λατανιώ την 
έν Άδριανουπόλει, Γρ. Κ . Λ αζίδην έν Ραι- 
δεστώ , Π . Φλωρίδην έν Σαράντα Έ κκλη- 
σιαϊς, Λεονάρδον Σεμπρικόν έν Βάρνή, Β. Π. 
Βοζίκην έν Κυδωνίαις, Ίω .  Κωνσταντινίδην 
έν Καβάλλρι, Χριστόφορον Ραντίδην έν Σμύρ
νη, Δ . Βενετοκλήν καί Άριστομένην Συνο- 
δινδν έν ’Αλεξάνδρειά, Κ ω νστ. X . Μεταξαν 
έν Βαγδατίω, Απόστολον Ξενουδάκην καί 
Α. Σταυριδάκην έν Ήρακλείψ, Μ ίνωα Πε- 
τυχάκην καί Α. Πολυγρονίδην έν Ρεθύμνη, Ά -  
δελφ. Μαρκαντωνάκη έν Χανίοις, Φ. Μ. 
Πασπάτην έν Λονδίνω, Ίω .  Τατσόπουλον έν 
Ίωαννίνοις, Σπυρ. Ζω/ιόν έν Κερκύρα, Ίπ -  
ποκράτην Καραβίαν έν Ίθάκιρ, Εύάγγελον 
Κωνσταντακάτον καί Ζήσιμον Ζαγβινάτσον 
έν Ληξουρίω, Κωνστ. Νεστορίδην καί Σπ. 
Δεβιάζην έν Ζακύνθου, Χρήστον Ρηγόπουλον, 
Χρηστόν Παλαμάν καί Ίω .  Χαιδόπουλον έν 
Πάτραις, Π . Δεσποτόπουλον καί Ά .  Ν τετό- 
πουλον έν Άγρ ινίω , Ν. Δημητριάδην έν Με
σολογγίου, Σ τ .  Σ . Κιαφαζέζον έν Α ίτωλικφ , 
Ίω .  Παναγιωτόπουλον έν Αίγίου, Ί ω .  Τ ζά -  
θαν έν "Υδρα, Γ. Δημητριάδην έν Λαμ ία , 
Π. Άποστολίδην καί Π . Πολίτην έν Βώλψ, 
Ίω .  Φουστάνον καί Βασίλ. Σάββαν έν Σύρω, 
Μιχ. Φονδριέ έν Λαυρίου, I I . Παπαναστα
σίου, Ίω . Κωνσταντίνου καί Έμμ. Ξανθδν 
έν Πειραιεΐ, Σ.* Δουκάκην καί Σωκρ. Κασδό- 
νην έν Καλάμκις, Ιω ακείμ  Βαλαβάνην, Κ λ . 
Καλογερήν καί Θ. Γεωργαντόπουλον έν ’Α 
θήνα ις.
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Σ Τ Η Λ Η
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Υ Π Ε Ρ  Π Α ΤΡΙΔΟ Σ

Προσήνεγγον εισφοράν ύτιίρ των εθνικών αναγκών οί δήμοι 
Πάρου δρ. 1000. Ναούσης δρ. 250. Θούρια; δρ. 600. Σι- 
λάνων δρ. 700.

Ή  έπί τής διανομής χρηματικών βοηθημάτων πρός περί- 
θαλψιν των άπορων οικογενειών τών εφέδρων και επιστράτων 
έπιτροπή ίν Πατραις διένειμε μέχρι τοΰδε 3225 δρ. εις 184 
οικογένειας.

Κατά τήν έορτήν του άγιου Σπυρίδωνος Ιν Κέρκυρα ήρ- 
χισεν φιλανθρωπική αγορά υπέρ τών οικογενειών τών άπορων 
εφέδρων, παραταθησομένη μέχρι τέλους του έτους. Κατά τάς 
δύο πρότας ημέρας είσεπράχθησαν 3700 δρ.

Μέχρι τής 11 Δεκεμβρίου είσεπράχθησαν έν Βραΐλα ΰπέρ 
τοΰ έλληνικοϋ Ερυθρού σταυροϋ έν 8λω δρ. 4157.

Τό δημοτικόν συμβούλιου Πειραιέων εψήφισε πίστωσιν 
διςχιλίων δρ. προς περίθαλψιν οικογενειών απόρων επι
στράτων .

ΧΡΟΝΙΚΑ Τ Ο Υ  1885
I ’Ιανουάριου. —  "Αρσις τής αναγκαστικής κυκλοφο

ρίας τών γραμματίων τής Εθνικής καί τής Ίονικής τρα- 
«έζης.

4 Φεβρουάριου.— 'Η ττα τοΰ ύπουργείου Τρικούπη έν τή 
Βουλή καί παραίτησις αυτοΰ.

I I  Φεβρουάριου. — Μή άποδεξαμένου τοΰ κ. Θ. Δηλι- 
γιάννη τήν εντολήν προς σχηματισμόν κυβερνήσεως, ό κ. 
Τρικούπης αναλαμβάνει τήν αρχήν.

Αυθημερόν.— Διάλυσις τής Βουλής.
10 Μαρτίου.— Σεισμός, αισθητός και έν ΆΟήναις, έπι- 

φέρει ζημίας έν Μεγαλοπόλει και ιδίως ίν Καλάμαις.
1 ΆπριΑίου.— ’Επίσημα εγκαίνια τοΰ άπ’  Αθηνών εις 

Κόρινθον σιδηροδρόμου.
7 ΆπριΑίου.— Βουλευτικά! έκλογαί.
9 ’ΑπριΑίου.— Παραίτησις υπουργείου Τρικούπη.
12 ΆπριΑίου.— Ό  κ. Θ. Δηλιγιάννης σχηματίζει Κυ- 

βέρνησιν.
6 Μαίου.—"Εναρξις τής Βουλής.
27 Μαίου.— Πλημμύρα έν Θεσσαλία.
β 'Ιουνίου.— Ό  στρατηγός Βοσσέρ άπέρχεται μέχρι τής 

όροθετικής γραμμής πρός έπιθεώρησιν τοΰ στρατοΰ.
26 Ίουνίου. — ’Εγκαίνια τοΰ απ’ Αθηνών εις Λαυριον 

σιδηροδρόμου.
19 ΊουΑίου.—Τελευταία συνεδρίασες τής Βουλής.
24 ΊονΑίου-— Δημοσίευσες νόμου περ! καταργήσεως τοΰ 

επι τών πυρείων φόρου.
28 ΊονΑίου.— Ό  Βασιλεύς άπέρχεται εις τά λουτρά 

τοΰ Βισβάδεν.
13 Αύγουστου. — Κατάπλους τής υπό τοΰ έλληνικοϋ 

στόλου βυμουλκηθείσης έκ Γαλλίας πλωτής δεξαμενής.
17 Αύγουστον. —’Αναχώρησες τοΰ κ. Τρικούπη εις Ευ

ρώπην.
8 Σεπτεμβρίου.— Άφικνείται ή εϊδησις τοΰ έν Φιλιπ- 

πουπόλει βουλγαρικού πραξικοπήματος. Συλλαλητήρια καί 
πολεμικά! διαδηλώσεις καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα.

10 Σεπτεμβρίου.—  ’Ανακαλούνται δι* υπουργικής δια
ταγής πάντες οί άποδημοΰντες αξιωματικοί.

1 1 Σεπτεμβρίου.— ’Εφαρμογή τοΰ νέου νόμου περ! 
φορολογίας τοΰ καπνού.

12 Σεπτεμβρίου. —  Προσκαλούνται δύο σειρά! εφέ
δρων.

15 Σεπτεμβρίου.— "Ελευσις τοΰ βασιλέως κα! ενθουσιώ
δης υποδοχή αυτοΰ.

17 Σεπτεμβρίου.— Δημοσίευσες διατάγματος περ! λή- 
ξεως τής ά. συνόδου τής Βουλής.

20 Σεπτεμβρίου. —  Δημοσιεύεται διάταγμα περ! συγ- 
κλήσεως τής βουλής εις έκτακτον σύνοδον.

20 Σεπτεμβρίου.—Κηρύσσεται ή αναγκαστική κυκλο
φορία τών γραμματίων τής Εθνικής Τραπέζης χορηγούσης 
δάνειον εϊς τήν Κυβέρνησιν.

21 Σεπτεμβρίου. — Κηρύσσεται έπιστράτενσις τοΰ κατά 
θάλασσαν στρατοΰ.

Αυθημερόν.— Κηρύσσεται αναγκαστική κυκλοφορία τών 
γραμματίων τής Ίονικής Τραπέζης.

23 Σεπτεμβρίου.— 'Ομοίως τής Τραπέζης Ήπειροθεσ- 
σαλίας.

Αυθημερόν. — Σιδηροδρομικόν δυστύχημα παρά τό 
Κιάτον.

29 Σεπτεμβρίου.— Μέγα συλλαλητήριον καί πάνδημος 
διαδήλωσες ύπέρ τοΰ πολέμου.

Αυθημερόν.— Τρεις έτι σειρά! έφέδρων κα! πάντες οί ά· 
παλλαγέντες κα! ο! βοηθητικοί καλούνται εις τά όπλα.

11 ’Οκτωβρίου— Παραίτησις τών υπουργών κκ. Σ. Άν- 
τωνοπούλου, Α. Ζυγομαϊβ κα! Ρ. ’Ρώμα, κα! άντικατάστα- 
σις αυτών διά τών κκ. Γ. Μπούμπουλη κα! Α. Κοντογουρη·

17 'Οκτωβρίου. — Επάνοδος τοΰ κ. Τρικούπη κα! έγ- 
κάρδιος υποδοχή αϋτοΰ.

18 'Οκτωβρίου.— Διακοπή τών μαθημάτων τοΰ Πανεπι
στημίου ένεκεν τής έπιστρατείας.

19 'Οκτωβρίου.— Ό  υπουργός τών Στρατιωτικών άπέρ- 
χεται εις Θεσσαλίαν πρός έπιθεώρησιν τοΰ στρατού.

22 'Οκτωβρίου.— Ψηφίζεται ό περ! εισφορών νόμος.̂
10 Νοεμβρίου.— Ψηφίζεται νόμος άπαγορεύων τήν έξα- 

γωγήν κτηνών, τροφίμων κα! ειδών οπλισμού.
8 Δεκεμβρίου. —  Δίδεται διά νόμου τή Κυβερνήσει τ̂ό 

δικαίωμα νά συνάψη δάνειον 100 εκατομμυρίων δραχμών.
14 Δεκεμβρίου. Τελευταία συνεδρίασις τής Βουλής.

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

Έ ν δυο! παραρτήμασι τοΰ IT ' τόμου τοΰ περιοδικού τοΰ 
έν Κωνσταντινουπόλει Έλληνικοϋ φιλολογικού συλλόγου ε- 
δημοσιεύθηααν. α') Συνέχεια τοΰ γενικού περιγραφικού κα
ταλόγου τών έν ταΓς άνά τήν Ανατολήν βιβλιοθήκαις ευρι
σκομένων Ελληνικών χειρογράφων, συνταχθέντος υπό του κ. 
Α.Παπαδοπούλου τοΰ Κεραμέως- κα! β')Παλαιογραφικόν δελ- 
τίον. Έ ν τούτω περιέχονται παλαιογραφικαί τινε; διατριβα! 
τοΰ κ. Παπαδοπούλου Κεραμέως, ών δύο πραγματεύονται 
περ! τών επιστολών τοΰ Ίουλιανοΰ, περιέχουσι δε καί έξ έ- 
πιστολάς τοΰ αύτοκράτορος τούτου, τό πρώτον έκδιδομένας 
έκ χειρογράφου τής έν Χάλκη έμπορικής σχολής. Περί των 
άξιολογωτάτων τούτων δημοσιευμάτων έπιφυλασσόμεθα να 
διαλάβωμεν ίκτενέστερον έν προσεχεΓ Δελτίω τής «'Εστίας.·

— Τό δημοτικόν συμβουλιον Υδραίων έψήφισε πίστωσιν 
δρ. 1500 πρός κατασκευήν προτομής έκ ΙΙεντελησίου λίθου 
τοΰ ναυάρχου Άνβρέου Μιαούλη, Γνα έγερθή έπ! στηλης εν 
'Τδρα εϊς κατάλληλον κα! καταφανή θέσιν. Ή  κατασκευή 
τής προτομής ταΰτης άνετέθη εις τόν ένταΰθα γλύπτην κ. Φι· 
λιππότην.

— Έ ν τώ έπ! τής όδοϋ Σταδίου καταστήματι τών κκ. Σί· 
δνεϋ και Νόελ ε'δομεν έκτεθειμένην αξιόλογου ελαιογραφίαν, 
άπεικονίζουσαν τεχνοκρίτην παρατηροΰντα εταστικως ζωγρα
φιάν. Ό  πίναξ ούτος έγράφη ύπό τοΰ κ. Ίω . Οικονόμου, τε
λειόφοιτου τοΰ ένταΰθα Πολυτεχνείου, ή δ’  επιτυχής συνθεσις 
αύτοΰ κα! ό κατάλληλος χρωματισμός, άποδεικνύουσι τό ερ- 
γον καλλιτέχνημα κάλλιστον πλήρες ζωής κα! άληθείας.

—  Ή  διεύθυνσις τών μουσείων τοΰ Βερολίνου έπεχείρησε 
τήν έκδοσιν λεπτομερούς έπιοτημονικής περιγραφής των εν 
Ιίεργάμω εύρεθεισών άρχαιοτήτων.' Τό δλον σύγγραμμα öi α- 
ποτελεσθή έξ οκτώ τόμων, ών ό πρώτος δημοσιευθε’ις η“η 
πραγματεύεται περ! τοΰ Ίεροΰ τής Άθηνας Πολιάδος (Aller- 
thiiiner von Pergamon. Heiligtum qer Alhena Polias Ni
kephoros.) Ό  τόμος ούτος, εργον τοΰ διακεριμένου αρΧ1* 
τέκτονος Rich. Bohn, τοΰ γράψαντος τό περ! τών έν τη Α- 
κροπόλει ’Αθηνών ΙΙροπυλαίων μέγα σύγγραμμα, συμπλη- 
ροΰται δ’ άτλαντος εις μέγα φύλλον, περιέχοντος 50 πίνακας· 
Τό τε κείμενον κα! ό άτλας τιμώνται 225 δρ.

—  Παρά τό Σουβιακόν εύρέθησαν πολλά λείψανα τής * · '  
ριφήμου έπαύλεω; τοΰ Νέρωνος. Έκ τών εύρεθέντων τιλα- 
στικών έργων τό σπουδαιότατον είναι ώραϊον ελληνικόν α- 
γαλμα νεανίσκου τοξευοντος.

— θανόντος τοΰ βιασήμου άσιανολόγου Φραγκίσκου Λ*· 
νορμάν έμενεν ατελές τό μέγα αύτοΰ έργον, ή Αρχαία 
στορία της ΆνατοΑητ, (Histoire ancienne q' Orien )·

Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Ε Σ Τ ΙΑ Σ 3
Άλλα ήδη άνέλαβε νά συνεχίση τό εργον ό μαθητής τοΰ Λε- 
νορμάν Έρνέστος Βαβελών, έκδούς τόν τέταρτον τόμον αυτού 
πραγματευόμενου περ! τής ιστορίας τών ’Ασσυριών κα! τών 
Χαλδαίων. Ό  τόμος ούτος κοσμείται κα! δΓ 155 εικόνων 
κα! πολλών γεωγραφικών πινάκων.

—  Προσεχώς δημοσιεύεται νέον σύγγραμμα τοΰ Έρνέστου 
'Ρενάν, ή «Ιστορία τοΰ ίσωδαΓκοΰ λαοΰ.·

------------------ «a s  I O-l f e - ---------------------

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
Διχιμβρίου 27, Παρασχιν^.

Ό  κ. Ιπ! τών εξωτερικών υπουργός άπέστειλε νέαν μ«- 
κράν έγκύκλιον διακοίνωσιν περ! τοΰ βωμυλιωτικοΰ ζητήμα
τος. Έ ν ταύτη εξετάζει τήν τροπήν, ήν έλαβον έσχάτως τά 
πράγματα κα! τήν θέσιν τής Ελλάδος, άναγκαζομένης κα! 
μή παύση τούί έξοπλισμούς αυτής. Ό  κ. Δηληγιάννης άνα- 
φερόμενος εις τάς προηγουμένας διακοινώσεις κα! έμμένων εις 
τά έν αύταίς έκτενώς λεγάμενα, καταλήγει έκφράζων τήν έλ- 
κίδα, 5_τι αί δυνάμεις θά άναγνωρίσωσι τήν όκ τής παραβά- 
σιως τής Βερολινείου συνθήκης προσγινομένην εις τήν Έ λ -  
δα βλάβην, κα! θά άπονείμωσιν αύτή δικαιοσύνην, Γνα μή δι 
αταραχθή ή αποκαταστάσα ειρήνη.

—Τό ύπουργείον τών Στρατιωτικών διέταξε τήν χωροφυλα
κήν νά καταδιώξη δραστηρίως πάντας τούς αγνοουμένους κα! 
λιποτάκτας κα! άναφέρη πρός «ύτό τακτικώς τά αποτελέ
σματα τών ενεργειών της.

—  Ήρξαντο εν Θεσσαλία λειτουργοΰντα τά μηχανικά αρ
τοποιεία, τά όποΓα πα ρέχουσι καθ' έκάστην εις τόν στρατόν 
άρτον καλής ποιότητος.

— Μετακληθέντες ύπό τοΰ υπουργείου άφίκοντο ένταΰθα 
°ί ** · Τιμολέων Άργυρόπουλος, μέλος τής είς ’Αγγλίαν ναυ
τικής αποστολής, κα! 0 ύποπλοίαρχος κ. Γαρουφαλιας τής είς 
Γαλλίαν αποστολής.

— Ή  φετεινή εσοδεία τής σταφίδος άνήλθε κατ’  ασφα
λείς υπολογισμούς είς 240 έκατομμύρια ένετικών λιτρών. 
Έκ τούτων μέχρι τής σήμερον έξήχθησαν είς τάς αγοράς τοΰ 
εξωτερικού 96,437 τόνοι, απομένει δ’ έν Έλλάδι ποσόν μη 
υπερβαινον τους 16000 τόνους (εξ ων οί 12-13000 εισ! προ- 
πωλημένοι είς Γαλλίαν) έν ώ  κατά τόν αυτόν χρόνον πέρυσιν 
ή έν Έλλάδι παρακαταθήκη άνήρχετο είς 35000 τόνους.

— Προχθές έγένετο έπίσημος κηδεία τοΰ ένταΰθα άποθα- 
νόντος πρεσβευτοΰ τής Τουρκίας Άγκιάχ βέη. Συμφώνως 
προς τό υπό τοΰ υπουργείου τών εξωτερικών εκδοθέν πρό
γραμμα τής νεκρώσιμου τελετής, συνήλθον περ! τήν 2 ώραν 
μ. μ. πρό τοΰ μεγάρου τής ’Οθωμανικής προσβείας τά έν
ταΰθα στρατιωτικά σώματα, οί αυλικοί, οί υπουργοί, τό 
διπλωματικόν σώμα κα! οί άνώτεροι στρατιωτικό! κα! πο
λίτικο! υπάλληλοι.Ή νεκρική πομπή διελθοΰσα διά τής πλα
τείας τοΰ Συντάγματος κα! τών όδών Σταδίου κα! Πειραιώς 
κατέληξεν εις τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου ’Αθηνών και 
Πειραιώς, όπου παρέλαβεν τόν νεκρόν ό υίός του, δπω; κο- 
μησας θάψη αυτόν είς Κωνσταντινούπολή.

— Μετά τάς έορτάς γενήσεται πλαστή μάχη τοΰ κατά 
ϊηράν στρατού είς Τράχωναις κα! πλαστή ναυμαχία τοΰ 
στόλου μεταξύ Σουνίου κα! Αίγίνης.

—  Επιτροπή αξιωματικών τοΰ μηχανικού διετάχθη νά 
—αβή εις "Αρταν δι’  έργα οχυρωματικά.
— Έ ν τω ίιπυυργείω τών στρατιωτικών γίνονται μελέται 
ς καταρτισμόν τής υπηρεσίας τών προσεχώς συσταθησο-

-νων ταξιαρχιών κα! μεραρχιών τοΰ στρατοΰ κα! τής διοι- 
σεως αυτών.
— Κατά τάς έφημερίδας ό βασιλεύς άπέρχεται είς 

Θεσσαλίαν τό δεύτερον δεκαήμερον τοΰ Ιανουάριου, θά 
ί-ηγηθή οε ό κ. πρωθυπουργός, άναχωρών εντεύθεν τό πρώ-

τ«ν δεκαήμερον.

— Κατα την γενομένην 34 κλήρωσιν τοΰ λαχειοφόρου 
είου τής Έθν. Τραπέζης τόν πρώτον έκ δρ. 100,000 
χνόν έκέρδησεν ή ύπ' άριθ. 10,833 ομολογία, τόν μετ’ 
-Ν  έκ 10,000 ή ύπ’  άριθ. 74,844, τούς δύο ίπομένους άνά

·μ,2,500, οί ύπ’ άριθ. 63,813 κα! 131,328, τούς δέ λοι- 
’ς πέντε έκ δρ. 1,000 έκαστον αί όμολογίαι 42,171, 
,106, 27,919. 12,922 κα! 71,092.
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κ. Σ. Μπ. Λεάβαν. Έλήφθησαν, άπεστάλησαν δ’ ύμΓν τά 
ζητηθέντα. Ή  «Διάπλασις τών Παίδων·, ής ή ϊκδοσις εί
χε καθυστερήσει έπ! τινα χρόνον, έπανέλαβ* νΰν τακτικώς 
τήν έκδοσίν της, άναλαβόντος αυτήν τοΰ ένταΰθα βιβλιοπω
λείου Καρόλου ΒΕλμπεργ. Είς τά άλλα τής έπιστολής ύμών 
άπαντώμιν ιδιαιτέρως.— κ. Π .φ. Σαράντα ΈκκλησιαΓς. Ή  
επιταγή έλήφθη, άπεστάλησαν δ’  ύμΐν τά ζητηθέντα. Σας 
ευχαριστοΰμεν θερμώς διά τάς ΰπέρ τής «Ε στίας· ευμενείς 
ένεργείας σας.— κ. Π.Μ. θ . Θεσσαλονίκην. Πολλοί πίνακες 
γεωγραφικοί περιλαμβάνουσι τό πασαλίκιον Νοβιπαζάρ είς 
τάς ύπό τής Αυστρίας κατεχομένας χώρας, άλλ’ έσφαλμέ- 
νως. Κατά τάς συνθήκας ή Αυστρία κέκτηται τό δικαίωμα 
νά κατέχν) εκ τοΰ πασαλικίου εκείνου μόνον τρία μέρη, τό 
Πριβόΐ, το Πρέβλιε κα! τό Πρεπόλιε, άλλα κα! έν τούτοις 
διοικοΰσι Τοΰρκοι μουδίραι. Είς τά άλλα δε μέρη τοΰ πα
σαλικίου σταθμεύουσι τακτικοί Τούρκοι στρατιώται. —  κ.
2. Σ. Κ. Αίτωλικόν. Έλήφθησαν, ευχαριστοΰμεν δ’ ύμΓν 
διά την φιλικήν φροντίδα. Άπαντώμεν κα! ιδιαιτέρως. —  κ. 
Π. Δ . Δ . Γέισκ. Δημοσιευθήσεται είς £ν τών προσεχών φύλ
λων.— κ. Ο. Σ. Άπηντήσαμεν ταχυδρομικώς.— κ. Σ. Μ. Ά φ ’ 
ου έβαρύνθητε τήν συλλογήν τών γραμματοσήμων, κα! ήρχί- 
σατε νά τήν θεωρήτε ώς μανίαν, τάς δέ άρεστάς είς ύμας 
συλλογας καλλιτεχνικών αντικειμένων ή άρχαιολογημάτων 
άποφεύγετε ώς πολυδαπάνους, τότε άλλο δεν δυνάμεθα νά 
σας συμβουλεύσωμεν, εί μή μόνον νά έπιδοθήτε είς τήν ό- 
λιγοδάπανον σχετικώς συλλογήν λαχνών . . . άχρήστων δμως 
εννοείται. Ή  τοιαύτη συλλογή μάλιστα είναι νΰν έν Ευρώ
πη τοΰ συρμού. Πασαι αί έκθέσεις, διεθνείς, βιομηχανικά!, 
καλλιτεχνικά! έκδίδουσι λαχεία· λαχεία έκδίδονται κα! πρός 
σκοπούς φιλανθρωπικούς, ή πρός οικοδομήν εκκλησιών κα! 
κτιρίων δημοσίας ωφελείας· προσθέσατε είς ταΰτα κα! τά 
λαχεία τών διαφόρων έπικρατειών, κα! τάς προμεσσας τών 
μεσιτών. Βλέπετε ότι ή συγκομιδή Γσται πλούσια, άλλά κα! 
περίεργος άμα κα! διδακτική· οί πλείστοι τών νΰν έκδιδο- 
μένων λαχνών είναι κομψότατοι κα! καλλιτεχνικώτατοι. 
Κα! άν δεν εχετε πρόχειρα άλλα βοηθήματα,μόνον έκ πλήρους 
συλλογής λαχνών δύνασθε νά λάβητε γνώσιν τής έν Ευρώπη 
γενομένης τεραστίας έργασίας πρός βιομηχανικούς, καλλι
τεχνικούς, φιλανθρωπικούς κα! πολιτικούς άκόμη σκοπούς. 
—κ. Σ. δε-Β. Ζάκυνθον. Ταχυδρομικώς έχετε έπιστολήν 
μας.—Φοιτητη συνόρομητη. Ζωολογία, έλληνική ή τοΰ 
Ψαρα, Γαλλική ή τοΰ βίεατί (παρατώ εκδότη ΒαίΙϋέΓβ). 
Βοτανική, έλληνική ή τού Σπ. Μηλιαράκη, γαλλική ή τού 
ΓλιιεΙιβΓίΓΟ ( παρά τώ ίδίω Γάλλω εκδότη). — κ. Ε. Δ. Κ. 
Νάουσαν. Έλήφθησαν· έν ιδιαιτέρα επιστολή άπεστείλαμεν 
πάσα; τάς άποδείξεις. Σας ευχαριστοΰμεν διά τάς πρός τήν 
• Εστίαν» άγαθάς διαθέσεις σας.— Καν Αί. Δ  Βώλον, κα! 
κκ. Κ. Ν. Π. ’ Ιθάκην. Δ. Γ. Βόνιτσαν, κα! Ί .  Δ. Γ. Λευ
κάδα. Έλήφθησαν.—ΦίΑοιη πάσχουσιν. Δέν έγένετο άκό
μη άντικείμενον έμπορίου.— Καν Ε. I. Κ. Καλάμας, κα! 
κκ. Ι\ Λ. X . Σύρον, κα! Γ. Β. ’ Αλεξάνδρειαν. Τά  ζητηθέν
τα άπεστάλησαν.— κ.Παν. Σ.Ν. Οί άναχρονισμο! τοΰ Σαιξ- 

πείρου είναι μετριώτατοι, παραβαλλόμενοι πρός τούς άναχρο- 
νισμους συγχρόνων ή προγενεστέρων αύτοΰ Φράγκων ποιη
τών. Ούτως Ισπανός τις ποιητής τής δέκατης τρίτης έκα- 
τονταετηρίδος, διηγείται, δτι ή Θέτις, δπως έμποδίση τόν 
Άχιλλέα τοΰ νά ύπάγη είς τόν πόλεμον, τόν έκρυψεν εντός 
μοναστηριού Βενεδικτίνων ! — Καν Α. Δ. Βώλον κα! 
κ. I. Δ. Γ. Λευκάδα. Παρεδόθησαν ασφαλώς.— κ. X . Ρ. 
Πάτρας. Ή  επιταγή έλήφθη. Έπληρώθησαν δέ τά σημειού- 
μενα κατά τήν παραγγελίαν σας.Ακριβή σημείωσιν άπεστεί
λαμεν έν ιδιαιτέρα έπιστολή.—κ·Γ.Α .Α- Άρμαβήρ. Τό ζη- 
τηθέν άντ!τυπον·Μυρςων όσων» άπεστείλαμεν ταχυδρομικώς. 
ένεγράψαμεν δέ κα! τόν κ.Κ.Δ. Τ. άπό 1 Ίανουαρίου. Σας 
ευχαριστοΰμεν.— κ. Ι.Α. Βροσθένιον. Ταχυδρομικώς άπην
τήσαμεν.—  κ. I. Τ . Βώλον. Άπεστάλησαν. —  Σεβ. Άρχ. 
Γ. Γ. Βουδαπέστην. Τά σταλέντα έλήφθησαν. Περ! ης μας 
γράφετε ύποθέσεως έζητήσαμεν πληροφορίας κα! θέλομεν 
γνωρίσει ύμίν τό άποτέλεσμα δΓ έπιστολής ιδιαιτέρας.— κ.κ. 
I. Κ. Δ. Γέΐσκ κα! Η. Κ. Πρίγκιπον. Έλήφθησαν. Τό 
12ον τεύχος τοΰ Περιοδικού δέν πωλείται χωριστά. 'Ολό
κληρος δέ ό τόμος τιμάται δραχ. 15.—  κ. Σ. Α. Κωνσταν- 
τινου-ολιν.Άπεστάλησαν άντίτυπα άμφοτέρων. Τό τοΰ1885, 
μη ύπάρχοντος άδετου, απεστάλη ύμίν δεδεμένον· διό ο-
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φείλετε ήμΓν την διαφοράν, δραχ. 1. —  χ. Ρ. Σ. Αλεξάν
δρειαν. Έλήφβησαν’Απεστάλησαν δε* ύμΓν τά ζητη'ιέντα —  χ. 
Α. Σ. ’Αλεξάνδρειαν. ΈλήφΟησαν, έπληρώθησαν δέ φρ. _ 50 
τώ χ. Σ. Μ—  χ. Δ. Κ. Σΰρον. Ί Ι  επιταγή έλήφβη, άπε- 
στάλησαν δ’  ύμΓν τά ζητηθέντα βιβλία. Τό λεξικόν, χαβό 
ύπερβαΓνον τό τεταγμένον βάρος διά τήν ταχυδρομικήν απο
στολήν, άπεστάλη δι’  επιβάτου, ώς ιδιαιτέρως γράφομεν ύ
μΓν.—  χ. Ζ. Ο. Βερδιάνσχαν. Εις επιστολήν σας άπηντή- 
σαμεν ταχυδρομιχώς.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ
/1ι&>υα»·ίχι1 αινίγματα. 

1

Γένεια άπό κρ,ιάς και στόμα κοκκαλένιο.

“Ενα ζωντανό πράγμα τρώγει άπάνω ’σε ζωντανό τραπέ
ζι ζωντανό φαγί.

Έσπασα πάγο, κ’  ηδρα μέσα ασήμι και μέσα ’ ς τό α
σήμι ένα κομμάτι μάλαμμα.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ

Άρχεμισία— "α— ’Άρτεμις 

2
Πούς— πού;

X Α Ρ Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι  ΟΝ

Χ Ρ Η Μ  Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

20 I Οβριού 1885

Δάνεια  τή ς  Κυδερνήσεως Τράχουσα Τιμη.
Τών 170,000,000 τών 5 ·/, *ρ· χρ· 316.(1)

»  120,000,000 τών 5 » »  · 321.(1)
. 60,000,000 τών 6 . » » 400.—
• 26,000,000 τών 6 . • ■ 348—
• 25,000,000 τών 9 · ■ ■ 266—
• 25,000,000 τών 8 ° • « 251—
• 10,000,000 τών 6 · . ι» · 176—
• 4,000,000 τών δ · ■ ■ 226.
» 6,000,000 τών 6 · Δρ. παλ. 90—
Κτηματιχαι Όμολ. Έθν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 407.(1).

Π ισ τω τικ ά  Κ α ταστή μ α τα

Ε ΤΑΙΡ ΙΑ Ι

Έ6ν:χή Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 
Τράπεζα Βιομηχανικής ΙΙίστεως · 
’Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ■ 
Σιδηρόδρ. ’ Αθηνών και Πειραιώς.. · 
Εταιρία Φωταερίου.................. Δρ.

3.720-
64—
66.—
54—

298—

Συναλλάγματα
ΛΟΝΔΙΝΟΥ— Τραπεζικόν Όψεως____

»  3μην...........
ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  — ’Εθνικής Τραπέζης Οψεως. 

• Τραπεζικόν 3μην

30.55 
30.30 
122 —

Νομίσματα
Είκοσάφραγκον.. 
Λίρα όβωμανιχή.

24.20
27.30

1) Ά ν*υ  τονομι ριίιου.

ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ
’ Επισκεπτήρια εκτυπούμενα σ τιγμ ια ίωφ

ΈπΙ χάρτου αγγλικού άρίστης ποιότητος τά 100 δρ. 2.50. 
Έπι χάρτου γαλλικού δευτέρας ποιότητος τά 100 « 2.— 

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

κ :  φ . ς κ ο κ ο Υ

ΓΕΛΟΙΟΓΓΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 100(1

ΠΩΛΕΙΤΑΙ έν τώ βιβλιοπωλείφ τής « ’Εστίας· άντ’ι 
όραχμηι:. Μετά των ταχυδρ. τελών δρ. 1,20
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Π Λ Ο Υ Σ Ι Α  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η  Β ΙΒΛ ΙΩΝ 
ΧΡΥΣΟΔΕΜΕΝΩΝ

Ε Λ ΛΗ ΝΙ ΚΩ Ν,  ΓΑΛΛΙΚΩΝ και 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  Κ Α Ι  Σ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν
Ά π ο  ^ 5 0  λ ε π τ ώ ν  μ.έχρ& δ ρ α χ μ ώ ν  45.

* Εν Ά θή να ις  έχ του τυπογραφείου τώ ν  καταστημάτων Α ν εΣ Τ Η  ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1885 —  285.


