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Λήξαντος ήθη τοΰ 10ου έτους τής « Έ -  
ττίας*., οσοι τώ ν  κυρίων συνδρομητών i -  

ΟυαοΟσι νά έςακολουΟήσωσι λαμοάνοντες 
την καί κατά το άρ^οαενον ίτος παρακα- 
•"νται νά άποττείλωσιν εγκαίρως τ ϊ  άν- 

μον τής συνδρομής αυτών, ίνα μή ί~ έλ - 
Οη διακοπή τής προς αυτούς άποστολής τοϋ 
φύλλου.

Σ Τ Η Λ Η
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τ Π Ε Ρ  Π Δ ΤΡ ΙΔ Ο Σ

’Υπέρ τών εθνικών αναγκών έψήφισχν πίστωσε:; τό δη
μοτικόν συμβούλων Τυρνάβου δρ. 760. Όλυμπου δρ. 4θΟ. 
Ι’όννων δρ. 300. Εϋγήρου δρ. 1500. Έλλομένου δρ. 500.

' ί έν Μελίτη δμογενε'ς προσήνεγχον ύπέρ τών εθνικών α
ναγκών δρ. 3720.

’Επίσης προσήνεγχον αί λιμενικαι έπιτροπαί Ληξουριου
δρ· 150Ó. Πατρών δρ. 5000. , ,

Έν Ίδέσιι τη; ’ Ρωμουνία; αί είσφοραί ύπέρ τών έόνιχών 
αναγκών άνήλθον εις δρ. 880' έν Podul Iluei καί τοΓς 
*έριξ εις 610 δρ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠ ΙΘ ΕΏ Ρ Η ΣΙΣ  
TOY I 8 8 5

Η κατά τό εκιτνεϋσαν έτος διανοητική παραγωγή, ή ά- 
γοριοσα εί; τά γράμματα και τήν καλλιτεχνίαν, συνοψίζεται 
*’  τοΓς έίής :

ΑΙ περυσιν ?ν τε ταΓς ατήλαις τών Τεργεσσαίων φύλλων 
Κ λε ιο υ  ς καί Ν έας ’Η μ έ ρ α ς ,  ώς και έν ιδιαιτέροις 
^υχεοι διείαχΟεΓσαι γλωσσολογικαί συζητήσεις, αί προελ- 
ουσαι έκ -ή; δημοσιβύσεως τών « Γλωσσολογικών παρατη- 

« « · * · *  τού κ. Κάντου συνεχίσΟησαν καί κατά τό 1885. j 
I “ ήμέρει ?· άροομήν προς τούτο έδωχαν τά έκδοθέντα τοϋ 
*. Εμμανουήλ 'Ροίδου Πάρεργα, έν τοις προλεγομένοις I 

όποιων ό συγγραρεύς έχτίθησι τάς σκέψεις αύτοϋ περί | 
"  ’  “ κρούσης τής γλώσση; ήμών καταστάσεως.

^^Β.ικ. βερειανός έξέδωκε τάς Φιλοληγιχάς ί.τοε ΐ'.τώ- ·

σεις, σειράν έξαιρέτων μελετών περί τής παραλλήλου πο
λιτικής και φιλολογικής άναπτύξεως τών άρχαίων Ελλήνων, 
itp i έλ)ηνισμού κατά λεκτικήν καί πρα·ματιχήν έννοιαν, 
ώς καί περί τοϋ βίου και τών έργων τοϋ Ίωάννου Ν. Οί- 
χονομίδου. Πρός τούτοι; συγγραφαί τινες είδον τό φώς 1- 
φορώσαι εις τήν άρχαίαν έλληνιχήν γραμμα ολογίαν, έν αίς 
μνημονευτέον ίδια τήν ύπό τοϋ χ. Σ. Π. Λάμπρου, δαπανη 
τής έν Βιρολίνω ’ Ακαδημίας έχδασιν βυζαντιαχή; έπ-.τ-.μής 
τής περί ζώων ιστορίας παλαιών Ελλήνων συγγραφέων · τήν
6'. έχδοσιν τής Ιστορίας rîjc Ιλ.Ιηηχός φιλολογίας,
κατά τήν γνωστήν μετάφρασιν τοϋ Κυπριανού.

Έ ν  τοΓς ίστοριχοΓς συγγράμμασ: τοϋ παρελθόντος έτους 
περιλαμβάνονται ό έκτος τόμος τών 6πό τοϋ κ. Σάθα 
έχδιδομένων Mr nu. f ίων eric έλλτ,ηχη/: ισ τορίας, τά 
BvCamrà àrexropa τοϋ κ. Παοπάτη, τά '/στο ικά 
μ ε λ ε τή  ιατα τοϋ κ. Σ. Λάμπρου, ώς κα! ή κατά φυ< λά
δια έναρςις έκδόσεω; τής Έ λ λ η ν ιχ η ς  ' Ισ το ρ ία ς  τοϋ 
αυτού. Προσέτι ίςεδόθησαν ή ' Ιστορ ία  της Άλεζατβρείας 
τοϋ κ. Δήμιττα, ήρςαντο δ' εχδιδόμεναι κατά τεύχη ή τού 
κ. Παπαρρηγοπούλου ' Ι σ τ ό ·  ία τοϋ  Έ λ λ ο ν ιχ ο ν  “EHrorc, 
τό δεύτερον ήδη, ή Έλλα η κατά τό γερμανικόν τοϋ Φάλκρ, 
ύπό τοϋ χ.Ν. Γ. Πολίτου, καί ή Γ ε η χ η  'Ισ τορ ία  τοϋ κ. 
Τσιβανοκούίου.

Έ ν ταΓς παιδαγωγιχαΓς συγγραφαΓς συγχαταλέγονται 
τό · Περί τοϋ σκοπού τής Έκπαιβευσεως τής Έλληνιόος 
νεολαία;» βιολίον τοϋ κ. X. Παπαμάρκρυ, τό »Δημοδιδα- 
σκάλου Ημερολόγιου ·  τοϋ κ. Σκορδέλη, καί ή «Παιδική 
’Ανθολογία» τοϋ κ. Κουρτίδου.

Έ χ  τών φιλοσοφικών δε συγγραφών μνημονευτέον τάς
• Έπιστολάς Φιλοθέου καί Ευγενίου» τοϋ αειμνήστου »Βράι- 
λα Άρμένη, τήν a Φιλοσοφίαν τ ού καλοΰ παρά Πλωτίνωα 
τοϋ κ. Γ · Βιζυηνού, τήν »θεωρίαν τής γνώσεως» τοϋ χ. ΛΙ. 
Ευαγγελ'δου, καί τήν «Περί γενέσεως καί σκοπού τής πολι
τείας κατά Πλάτωνα καί Αριστοτέλη» πραγματείαν τοϋ κ. 
Κουτσουβέλη.

Συγγράμματα διατρίδοντα περί εθνογραφικά; καί τοπο- 
γραφικάς ερεύνα; ε’ δον τό φώς γαλλιστί μίν «Ή  'Ελλάς 
ύπό φυσικήν, εθνογραφικήν, άνθρωπο)ογικήν, δημογραφιχήν, 
καί ιατρικήν έποψιν τοϋ ιατρού χ. Κλωνός Στεφάνου, ή 
■ Σμ-ύρντ Vai Μικρά Ά σ ία  ύπό οικονομικήν καί έμποριχήν 
έποψήν τ'υ κ. Δ . Γεωργιάδου, καί αί » ’Από Νικοπόλεως εις 
Ό λ ^ τ ' ί ν .  έπιστολαί τοϋ κ. Βικέλα. Πρός τούτοι; ό κ. 
Μ. A'-v^'to σς έ'έδωκε τήν »Περιοδείαν τής Αίγύπτου», καί 
ό κ. ΪΙδ&αλας πραγματείαν »Περί τής νήσου Σίκινου.»

Λ ί ',ίερί τήν συγκριτικήν μυθολογίαν μελέτσι πτρέσχον 
ήμΓν τήν -Περί τοϋ δημοτικού άσματος τοϋ νεκρού άδελφοϋ» 
πραγματείαν τοϋ κ. Νικολάου Πολίτου, ου τίνος ήγγέλθη 
ή προσεχής έναρξις τής έκδόσεως τών πολύτομων «Μελετών 
περί τοϋ βίου τοϋ  έλληνικου λαού.»

“Ο κ. Ίω . Πρασακάκης έςέδωκεν 78 έπιστολάς τοϋ 
Κοραή, χαί ό χ. Ίω . Σαχιελίων ανεκδότου; Έπιστολάς τοϋ 
Θεοδωρήτου ’Επισκόπου Ιίνρου, εχ Πατμιαχοϋ χειρογράφου.

Έ ν τή Βοτανική έχομεν τό * Περί άοομοιώσεω: τών φυτών» τοϋ 
κ. Σπ. Μηλ-.αράκη, καί τό · Εγχειρίδιον τής Βοτανικής* τοϋ 
■υτοϋ· εν τή ζωολογία δε τούς «Ζωολογικούς πίνακας-, κατά 
μετάφρασιν τοϋ κ. Ν. Άποστο) ίδου, τών όποίων τό σύστημα 
τής δι* εικόνων λαμπρών διδασκαλίας τό πρώτον ηδη εΐσά- 
γεται παρ’  ήμΓν, μετά τήν έν αρχή τ'ϋ  αϊώνος έκδοθεΓοαν
• Παιδικήν Εικονολογίαν» τού Καπετανάκη.

Έ κ  τών περί τήν νομικήν ίπιστήαην συγγραφών άξια 
μνείας κρίνομεν τόν λόγον του κ. Κ. Ν.Κωστή-Πεοί αδική
ματος καί ποινής έν τή αρχαία έλ,ληνική τραγωδία», τό ύπό 
τοϋ κ. Î. Άγγελοπουλου έκδοθεν »Σύστημα Διοικητικού 
Δικκ'.ου», τήν ποαγματείαν τοϋ κ. Δ. Βορρέ «Περί προγαμι
αίας δωρεάς· καί τα ττερ- «Δικαστικής διοργανώσεως εν 
Έλλάδι» τοϋ κ. Φιλαρέτου.

Έ » τή ιατρική δέ περι λαμβάνομεν τήν « ’ Ιατροδικαστικήν» 
τοϋ κ. Α. Γεωογαντδ. την βραβευθεΤσαν πραγματείαν του κ. 
Θεοφανίδου «Περί έλοιδών ττυρετών» καί τό «Περί κοιλιακού 
τύφου έν Άθήναις» τοϋ κ. Γ. Βάφα.

Τά ποιητικά προϊόντα τοϋ παρελθόντος έτους άποτελοϋσι
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τρία δράματα του κ. Δ. Κορόμηλα- ό '  ΠράχΛειος καί τό 
■ Πϋρ οπό αιθάλην ·  του κ. Κλ. 'Ραγχβή· ή νέα άκδοσις των 
Στίχων του κ. Βίκέλα* αί «Κόραι του Πανδάρεω· του κ. 
Σ τ. Βάλδη, καί ·Τ ά  τραγούδια τής πατρίδος μου· τοΰ 
κ. Κ  Παλαμα.

Αξιόλογου συμβολήν εις τήν άνάπτυξιν τοϋ καλλιτεχνικού 
αισθήματος παρέσχεν ή κατ’  άπρίλιον μήνα διοργανωθεΓσα 
ύπό τού φιλολ. Συλλόγου Παρνασσού Καλλιτεχνική Έκθε- 
σις. Προϊόν δέ τοϋ εν Κέρκυρα μουσικού διαγωνίσματος ϋπήρ- 
ξεν ή ίκδοσις τής βραβευθείσης μουσικής συνθέσεως τοϋ κ. 
'Ροδοθεάτου -"Υμνος εις τήν Πατρίδα.·

Κατά τό Ετος 1885 ό θάνατος άνήρπασε τόν διαπρεπή 
ιατρόν καί έχ των αρχαιότερων καθηγητών τοϋ Πανεπιστη
μίου Ίωάννην Βοϋρον> τόν καθηγητήν τής ιατρικής καί 
συγγραφέα μελετών τινων περί τής άρχαίας χωρογραφίας 
καί ιστορίας τής ’Ηπείρου 'Αλέξιον Πάλλην, τρίτον δ’  έχ 
τών έξοχωτέρων παρ’ ήμΓν, λειτουργόν τής επιστήμης τοΰ 
’Ασκληπιού, τόν X. Πρετεντέρην Τυπάλδον, προεπέμψαμεν 
εις τόν τάφον, λήγοντος τοϋ έτους. Δυσαναπλήρωτου δε κενόν 
έπαφήκε τοΓς περί τήν άρχαιολογίαν διατρίβουσιν δ θάνα
τος τοϋ εφόρου τών αρχαιοτήτων Π. Σταματάκη. Κατ’ 
αΰτό οέ τό έτος έτελεύτησε τόν βίον καί ό τών Στζετ σιωζ ι~ 
χωτ συγγραφεύς Άνδρέας Χατζή Αναργύρου.

 ------------

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

Έςεδόθη τό τέταρτον τεΰχος τής ΆρχαιοΛογιχϊ/ε Έφη- 
μεριδοσ τοΰ 1885, περιέχοντας έπομένας διατριβάς : Έ - 
πιγραφαί έκ τών έν Έπιδαυρία άνασκαφών ύπό Π. Καβ- 
6αδία ’Επιγραφή τεχνιτών έ ; ’ Αταλάντης ύπ Ειιι. Β ο ο ν γ · 
Έπιγραφαί έχ τής έν ’ Αγορά ’ Αθηνών άνασχαφής ύπό Στ. 
Α. Ιίουμανούδη· Κρατήρ εξ Άχροπόλεως, ύπό Χρ. Δ. 
Τσούντα· Χαλκούς Σάτυρος ύπό Κ. Δ. Μυλωνά’ Κορινθια
κόν 'κιονόκρανου ύπό Π. Καββαδία* ’ Αρχαϊκόν * αέτωμα έκ 
τή; Άχροπόλεως, ύπό Κ. Ριι^οΙιΙ. Κύλιξ έχ Κόρινθου οπό 
Θ. Σοφουλη·’Ανέκδοτος άναθηματιχή έπιγραφή Φολεγάνδρου 
ύπό Ζ. Δ. Γαβαλά. Τό τεύχος τοΰτο περιέχει πέντε πίνα
κας καί 7 άπεικονίσματα έν τώ  κειμένω.

— Άνασκαφαϊ γενόμεναι κατά τόν παρελθόντα μήνα ύπό 
Άγγλω ν άρχαιολόγων έν τή ούχί πρό πολλοϋ άνακαλυφθείση 
έλληνιχή πόλει τής Αίγύπτου Ναυχράτιδι, έφεραν εις φώς τό 
νεκροταφείου τής πόλεως [τών Πτολεμαΐχών χρό-ων], *λεΓ- 
στα κεράμεια καί χαλκά άντικείμενα, έπιτυμβ!ου;_ στήλ,ας 
καί αρχιτεκτονικά λείψανα τοΰ τεμένους τών Δ ι ο σ κ ο τ ρ ω ν  κ,αί 
τοΰ τής Αφροδίτης. Αί άνασχαφαί έξτχολουθοΰσι.

— "Εν τινι έπαρχία τής Σινικής εύρέθησαν πολλά “  χαΓ« 
νομίσματα δεκατριών 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων. Τα πΐίίαιό- 
τατα είναι τοϋ Βασιλέως Τιβερίου και τά νεώτατα τού Αύ- 
ρηλιάνου. Ή  ευρεσις τοιούτων νομισμάτων έν Σινική δέν 
πρέπει νά φανή παράδοξος, διότι μέχρι τοΰ έκτου μ. Χ'. αί- 
ώνος οί κάτοικοι τοϋ ‘Ρωμαϊκού κράτους προεμηθεύοντο έχ 
Σινικής σηρικό υφάσματα, "σως δέ καί άλλα εμπορεύματα.

—  Παρά τό Σουβιακόν εύρέθησαν πολλά λείψανα τής πε
ρίφημου έταύλεως τοϋ Νέρωνος. Έχ τών εύρεθέντων πλαστι
κών έργων τό σπουδαιότατου είναι ώραϊον έλληνιχόν άγαλμα 
νεανίσκου τοξευοντο;.

— Άπεθανεν εν Λονδίνο» ύπερε63ομηκοντούτης ό Σαμουήλ 
Βίπιΐι,^ διακεκριμένος ^αιγυπτιολόγος, επί πεντηκονταετίαν 
δλην ύπηρετήσας έν τώ Βρετανιχφ μουσείω.

—  ΙΙρό τίνος χρόνου ’ Ιουδαίος τις έξ Ιεροσολύμων όνό" 
ματ·. Σαπίρα, άντιγρίψα; τό Δευτερονομίου με αρχαίους 

μωαβιτικούς χαρακτήρας έκ λωρίδος κοπείσης έκ τών περιθω
ρίων παλαιοτάτων λειτουργικών βιβλίων, προέτεινε νά τό 
πωλήαη εις τό Βρετανικόν μουσείου άντί 25 εκατομμυρίων 
δραχμών. Αί διαπραγματεύσεις περί τοϋ νόθου εκείνου χει
ρογράφου, δπερ ύπετίθετο ότι έγράφη κατά τούς χρόνους τοϋ 
Σολομώντος, διεκόπησαν άπροσδοκήτως ύπό άσιανολόγου 
Γάλλου, άναχαλύψαντος τόν δόλον. Καί τό περιβόητον έ- 
χεΓνο  ̂χειρόγραφον έπωλήθη πρό ολίγου έν Λονδίνω άντί 100 | 
δρ. μόνον. Ό  παραχαράκτης, αδέξιος μιμητής τοϋ "Ελληνος 
Σιμωνίοου τοϋ πρό τριακονταετίαν καί πλέον συνταράξαντος 
τόν επιστημονικόν κόσμον 6Γ όμοιων κατορθωμάτων, δεν ά- 
πεζημιώθη ουδέ διά τόν κόπον τής περικοπής τών λωρίδων I

—  ΈξεδόΟη μακρά καί έμβριθής μελέτη περί τοϋ Φι.Ιή.
I βου τοΰ Πλάτωνος, ήν ό συγγραφεύς G. Huit είχεν άνα-

γνώσ») έν τή ’Ακαδημία τών ηθικών έπιστημών τών Παρι- 
σίων.

—  Έ ν  Κορολουρούη έδιδάχθη έπανειλημμένως ό ΟϊιΚ.τοτς 
Τύραννοι; τοϋ Σοφοχ'λέους, κατά τήν γερμανικήν μετάφρα- 
σιν τοϋ G. Wendt.

—  θανβντος τοϋ διασήμου άσιανολόγου Φραγκίσκου Λε· 
νορμάν έμενεν ατελές τό μέγα αυτοΰ έργον, ή 'Αρχαία ί
σιο <ίρ. rî?c ’Arazo-lrjç. (Histoire ancienne d’ Orient.) 
Ά )  ‘-λ ̂ ήδη άνέλαβε νά συνέχιση τό έργον ό μαθητής τοϋ 
Λε |<ν Έρνέστος Βαβελών, έκδούς τόν τέταρτον τόμον 
α.τνν, Πραγματευόμενου περί τής Ιστορίας τών ’Ασσυριών 
καί τών Χαλδαίων. Ό  τόμος ούτος κοσμείται καί δι’  155 
εικόνων καί πολλών γεωγραφικών πινάκων.

—  Άπέθανεν ύπερογοοηχοντούτης έν Μεδιολάνοις δ Ά ν 
δρέας Μαφέης, μεταφραστής τοΰ Άνακρέοντος, τοϋ Βύρωνος 
τοϋ Μίλτωνος, τοϋ ΓκαΓτε, τοϋ Σχίλλερ καί πολλών άλλων

■ ποιητών.

— Ύπό τήν έπιγραφήν «ό Πρίγκηψ Βίσμαρκ, ιστορική 
βιογραφία· (Prince Bismarck, an historical biography) 
έδημοσίευσεν ό έν Βερολίνω ανταποκριτής τώι Λονδινείων 
ΚαιρΆν Ch. Lowe δίτομου μελέτην περί τοϋ βίου καί τοΰ 
πράξεων τού Άρχιγραμματτέως τής Γερμανίας.

— Έ ν τώ Οεάτρω Constanzi τής 'Ρώμης παρεστάθη δ Don 
Giovanni d ' Austria νέον μελόδραμα τοϋ Marchetti, τοϋ 
μελοππιήσαντος τ*ν 'Ρούυ Βλάς. Ή  μουσική τοΰ μελοδρά
ματος τούτου έκρίΐή ώς άρίστη,

—  Άπενεμήίη ϋπίεζίτής έν Ταυρίνω ’Ακαδημίας τών έπι
στημών τό εκ δωδεκαι,.σχιλίων δρ. γέρας τοϋ άγώνος Βρέσ- 
σα εις τόν καθηγητήν Πασχάλην Βιλλάρη διά τό σύγγραμ
μα αυτού περί τού βίου καί τών χρόνων τοϋ Μακκιαβέλλη. 
Τό γέρας άπονίμεται κατά τετραετίαν εις τό άριστον τών έκ- 
δοθέντων έν ’ Ιταλία κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα ιστορι
κόν, γεωγραφικών, ή μαθηματικών συγγραμμάτων. Έξαιρετι- 
κώς δ’ άπονέμεται ενίοτε καί εις αλλοδαπού;· ούτως έλαβεν 
αΰτό πρό έτών ό Κάρολος Δάρβιν.

—  Ώ ς τρίτον μέρος τής έκ δύο μερών άποτελουμένης τρα
γωδίας Φάουσr τοϋ ΓκαΓτε έξεδόθη έν Τυβίγγη παρωδία 
ευφυεσιάτη, γραφεΓσα ύπό τοϋ διακεκριμένου χαθηγητοΰ 
τής καλολογίας Fr. Vischer, χρυπτομένου ύπό τό ψευδώνυ
μον Δοϋτβόλδου Συμβολιτσέττη Άληγορίοβιτς Μιστιφικίν- 
σκη. Ή  παρωδία αύτη θίγει κυρίως πολλά σύγχρονα πολι
τικά καί φιλοσοφικά ζητήματα.

—  ’Τπό τοϋ Ίω . Παλίσα έν Βιέννη παρετηρήθη νέος 
πλανήτης δν κατ’  άρχάς ύπέλαβεν ώς τήν Ήριγόνην ό πλα
νήτης ούτος είναι ά ένατος τών κατά τό λήγον ετο; άνακα- 
λυφθέντων, οΓτινες είναι ή Βέρα, ή Άσπορίνη, ή Έγκράτη, 
ή Λάμια, ή Ίλση, ή Κλημεντίνη καί τρεις μήπω όνομα- 
σθέντβς. Ό  όλος αριθμός τών μερι τοϋδε άναχαλυφθέντων 
πλανητών άνέρχεται νύν εις 283, ών 177 παρετηρήθησαν 
έν Ευρώπη, 70 έν 'Αμερική καί 6 έν Άσία.

— Ό  Κάρολος Goodwin έν Βριστώλ εφεύρε μέθοδον έκ- 
τυπώσεως μουσικών σημάτων δι’  ηλεκτρικής τίνος σκευα- 
σίας. Ή  μέθοδο; αΰτη είναι, ώς λέγεται, εύκολωτάτη. τα- 
χυτάτη, καί όλιγοδάπανος.

X . Π ΡΕΤΕΝ ΤΕΡΗ Σ ΤΥΠΑΛΔΟ Σ
Ή  ιατρική Σχολή τοϋ ’Εθνικού ημών Πανεπιστημίου 

εστερήθη κατά τήν εβδομάδα ταύτην ενός τών όοκιμωτάτων 
αυτής καθηγητών, όστις καί διά τάς έπιστημονικάς αυτου 
εργασίας καί διά τήν ευδόκιμου πρακτικήν αύτοϋ ενέργειαν 
ώ; ιατρού καί ώ; πολίτου "Ελληνος καταλείπει ήμΓν έξαί- 
ρετον φήμην καί κενόν άληθώς δυσαναπλήρωτου. Ό  κατα 
την νύκτα τής προηγουμένης δευτέρας έκπνεύσας Χαρά
λαμπος Πρετεντέρης Τυπάλδος, άγων μόλις τό εξηκοστόν 
καί τέταρτον έτος τής ηλικίας αύτοϋ, κατήγετο έξ επιφα
νούς οίκου της νήσου Κεφαλληνίας καί έπεδόθη εις τήν 
ιατρικήν έπιστήμην έν Παρισίοις, όπου νεαρό; έτι διέλαμπεν 

| εν τοΓς μαθηταΓς τοϋ διασήμου τότε καθηγητοϋ καί πρό δυο 
μόλις έτών άποθανόντος Bυuillaud. Ευθύ; ώ; συνεπλήρωσεν 

1 έν Γαλλία τάς σπουδάς αύτοϋ, δέν έτράπη μόνον εις πρακτι-
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!*ήν αυτών εφαρμογήν, ώ; είθισται ύπό τών πολλών, αλλ’ 
|νων όξεΓαν καί παρατηρητικήν διάνοιαν ήγάπησεν άπ’ άρ- 
|ντ,ς τήν θεωρίαν, τουτέστι τήν έξέτασιν τών  ̂ιατρικών νό- 
¡μών καί τήν επιστημονικήν τών φαινομένων έξήγησιν. Ευδο
κιμεί ήδη ώς ιατρός καί είχε παράσχη αξιόλογα δείγματα 
τ ή ;  επιστημονικής αύτοϋ φιλοτιμίας ό X. Πρετεντέρης Βτε 
|(ν ετει 1851 διωρίσθη καθηγητής έν τή άνθούση τότε  ̂Ίο- 
¡νίω ’Ακαδημία τής νήσου Κέρκυρας. ’ Ολίγον δέ μετά τήν ί- 
Ινοισιν τής Έπτανήσου κληθείς ενταύθα διωρίσθη τακτικός 
! καθηγητής τής παθολογίας έν τώ ΈθνικώήμώνΠανεπιστημίφ 

ιατρός τού βασιλέως, παρ’  διετέλει έν τή> άξιώματι 
γω μέχρι τής τελευταίας αυτοΰ ημέρας. Πρό δέκα άκρι- 
έτών ό X. Πρετεντέρης έώρταζε τήν είχοσιπενταετηρίδα 
καθηγεσίας αύτοϋ, καθ’ ήν οί μαθηταί αύτοϋ εύγνωμο- 

[νοϋντες προσήνεγχον αύτώ μετάλλιον οί; υπόμνημα τιμής καί 
ίξαιρέτου ώφελείας άπέ τής σοφής αύτοϋ διδασκαλίας έν 
τή κλινική. Ό ;  καθηγητής έν αύτή_ ό X . Πρετεντέρης διέ- 
εεεπε διά’ τόν άτρυτον έπιστημονιχόν αύτοϋ ζήλον καί διά 

. τούς εύστοχους παρατητήρεις τών_παθολογ:κών φαινομένων, 
αϊτινες δημοσιευόμεναι ύπ’ αύτοϋ  ̂κατά καιρούς έξετιμήθη- 
σαν τοσοϋτον ύπό τών έν Δύσει ιατρών, ώστε έγένετο άπό 

, τολλοϋ ήδη μέλος διαφόρων έν αύτή Άκαδημιών καί άλλων
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.! αύτοϋ καί τας κλινικός παρατηρήσεις. Ώ ς  ιατρός, ώς μελος̂  
καί πρόεδρος διαφόρων παρ’ ήαΓν ιδρυμάτων, πρό πάντων δέ 
ώ; αντιπρόεδρος τοΰ 'Ελληνικού ερυθρού Σταυρού ό X. Πρε
τεντέρης παρέσχε πολυτίμους ύπηρεσίας, ών ένεκα έκοσμήθη 

I ποίλάκις διά παρασήμων έλληνικών τε καί ξένων.  ̂"Ήτο έ- 
I πιμελέστατο;, αύστηρός καί άκριβής έν τ<;> εργω αύτοϋ καί 
I έν τώ καθήκοντι. Ό  X. Πρετεντέρης δέν ήτο πολύ εύόμιλος 
ι καί εύπρόσοδος εις τούς άγνοοϋντας αύτόν. Είχεν όμως λίαν 
:-μπαθή κα! φιλάνθρωπον καρδίαν, παρεΓχεν έαυτόν πρόθυ
μον εις πασαν γενναίαν πραξιν καί επιχείρησιν, ήγάπα ύπερ- 
"γλλόντως τούς φίλους αύτοϋ καί ητο ακριβέστατος τηρητης 
τή; τάξεω; καί τής εύθημοσύνης. Ά ν  καί ήσμένιζεν ενίοτε 
ττ,ν πολιτικήν χρηματίσας δίς πληρεξούσιο; καί βουλευτής 
τής ίδιας αυτοΰ πατρίδος Κεφαλληνίας, ούδέποτε εύρεν έν 
αύτή χάριτας καί αποστολήν αξίαν τοΰ φρονήματος αυτού 
καί τών πόθων. Ό  έπιστημονικός έρως ό πρός τήν ιατρικήν 
κατείχε τοσούτω βαθέως τήν ψυχήν αύτοϋ, ώστε ουτεή 
εύηαερία αύτοϋ ουτε άλλοτι βιωτικόν Οέλγητρον ήδυνήθη 
κοτέ νά περισπάση τήν διάνοιαν αυτού άπό τή; προσφιλούς 
αύτώ έδρας. Εύδόκιμήσας έν τώ βίω ένεκα τών νοητικών 
καί τών ήθικών αύτοϋ πλεονεκτημάτων καταλείπει ήμΓν 
"νήνην έγκριτου έπιστήμονος, φιλανθρώπου ιατρού καί χρη
στού πολίτου άξιου άληθώς τή; δημοσίας εύγνωμοσύνης.

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
Ία νο να ρ Ιο ν  3 ,  Παρασνινη .

Διετάχθησαν οί διοικηταί τών τριών άρχηγείων τοϋ στρατού 
νά ϊνεργήσωσιν αύτοπροσώπω; όσον τάχιστα γενικήν έπιθεώ- 
ρησιν τών ύπό τήν δικαιοδοσίαν των ύπαγομένων στρατιωτι
κών σωμάτων καί τών υπηρεσιών αυτών καί να ύποβάλωσι 
τάς εκθέσεις των εις τό ύπουργεΓον τών στρατιωτικών.

-  Ή  κυβέρνησις άπέστειλε νέας διαταγάς εις τά; έν Εύ- 
ρώπη παραμενούσα; έπιτροπάς πρός προμήθειαν μεγάλων πο
σοτήτων όπλων, πυροβόλων καί άλλων ειδών διά τόν στρα
τόν, πρό; δέ συμβόλαιον ύπεγράφη έν Παρισίοις μετά μεγά
λου βιομηχανικού οίκου, δΓ ού ούτο; ύποχρεοϋται Γνα μέχρι 
τέλου; Φεβρουάριου παραδώση εις τήν κυβέρνησιν 60,000 
στολών.

1 — Αρχηγός τοϋ έν "Αρττ, έδρεύοντο; δευτέρου άρχηγείου
τοϋ στρατού διωρίσθη ό συνταγματάρχη; κ. Σ. Καοαϊσκάκης.

—Λέγεται ότι ή Κυβέρνησις παρήγγειλεν εις τό όπλοποιεΓον 
Κρούπ έξήκοντα πυροβόλα μεγάλης ολκής πρός όχύρωσιν τών 
καραλϊω- καί ότι ταϋτα κομίζονται λίαν προσέχω; ένταϋθα. 
Εί; τό αύτό έργοστάσιον παρηγγέλθησαν καί πολλαί χιλιάδες 
?λημάτων διαφόρου ολκής.

—  Διωρίσθη πρεσβευτής τής 'Ελλάδος έν Παρισίοις ό χ. 
Ν. Π. Δελιγιάννης.

—  Έχομίσθη έξ Άμβέρσης καί άπεβιβάσθη εις Ίσθμίαν 
ή μέλλουσα νά συνδέση τάς δύο οχθας τής Κορινθιακής διώ
ρυγας σιδηρά γέφυρα, εχουσα βάρος 457 τόνων

—  Διά Β. Διατάγματος ώρίοθη ή τιμή τού σιγαροχάρτου 
άπό 1 'Ιανουάριου 1886_ ώ; έξής : _τοϋ μέν ιδιότυπου πρός 
λ. 15 τό φυλλάδιον, τοϋ δέ κοινού τών 100 φύλλων πρός 
λ. 10 καί τών 50 φύλλων πρός λ. 5.

—  Τό γενικόν συμβούλιον τής ’ Εθνικής Τραπέζης ώρισε 
τό διανεμηθησόμενον μέρισμα δϊά τήν β'. εξαμηνίαν τοϋ
1885 εις δρ. 125, όπως άναλογεΓ πρός 7. 10 ο]ο έπί τής
τρεχούση; άξίας τών μετοχών τής Τραπέζης.

—  Τή 30 Δεκεμβρίου οί ένταϋθα πρέσβεις συνέταξαν έγ
γραφον διακοίνωσιν, ήν έπε'δωκεν εις τόν κ. 'Γπουργόν τών 
’Εξωτερικών ό γραμματεύς τής ’ Ιταλικής πρεσβείας. Εικά
ζεται ότι ή διαχοίνωσις αΰτη δέν είναι άπάντησις εις τήν 
τελευταία* τού χ. Δηλιγιάννη, άλλά περιέχει προτροπήν 
πρός άφοπλισμό* τής Ελλάδος.

—  Έκομίσθησαν εις Βώλον 300 ήμίονοι διά τόν στρατόν.
—  Ί ’αγδαιόταται βροχαί έπισυμβασαι έν ταΓς έπαρχίαις 

’Ηλείας καί Πατρών έπροξένησαν μεγάλας ζημίας εις τά 
μέρη έκείνα.

—  ΔΓ άτμοπλοίου τής έτα.ρίας _Φραισινέ έκομίσθησαν 
100 δέματα περιέχοντα ένδύματα τοϋ στρατού.

— Δραστηρίως έπιδιώκονται τά_ οχυρωματικά έ'ργα έν 
Λαρίση άπασχολουμένων πρό; τοΰτο 1000 περίπου άν- 
δρών.
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Κυρίαν Z.B. Σάς ευχαριστούμε* διά τάς λίαν φιλόφρονας 
πρός τήν «Ε σ τίαν · εύχάς σας. Τά ζητηθέντα φύλλα άπε- 
στείλαμεν διά τοΰ διανομέως. —  κ. Σ. Σ. Κ. Αιτωλικον. 
Ένεγράφησαν καί οί άλλοι, άπεστείλαμεν δε πάσας τάς α
ποδείξεις έν ιδιαιτέρα έπιστολή.— κ. Η. Π . Η. Ταγανρόγ. 
Ή  επιταγή ελήφθη, ενηργήσαμεν δέ σύμφωνα τή ύμετέρα 
έπιστολή. Τάς άποδείξεις πέμπομεν διά τοϋ προσεχούς. Σάς 
εύχαριστοϋμεν θερμώς διάτήν άδιάλειπτον πρός τήν «Εστίαν» 
ύποστήριξιν.— XX. Κ. Σ . καί Μ. Ν. Α. Σύρον, Ο Μπ. Πά
τρας, A. Ν  Μ, Γ. Ν. X , καί Μ. θ . Τ . Κεφαλληνίαν, Γ. 
Α. Γ. Άρταν, Μ. Λ. Β. Γαλάζιον, Σ. Π. Λ. Λεόβαν, Γ. Α, 
Λ- θ . Σ. καί Άδελ. Σ. Κωνσταντινούπολή, I. X. Πάτρας, 
Α. Τσ. Άδραν, Ν. Γ . "Αρταν, Άδελ. Π. Θεσσαλονίκην, 
Π, Θ. Τρίπολιν, Γ. Κ. Ναύπλιον, I’ . Δ. Π. Κέρκυραν. Έ -  
Ληφθησαν. —  Άι-αγνώσΓ») φοιτντϊ}. 'Ü  γεωλογία είναι 
έπιστήμη νεωτάτη, α'ώνος μόλις συμπλήρώσασα βίον.Πρώτος 
επιστήμων γεωλόγος δύναται νά θεωρηθή ό̂  Γερμανός Α. 
Gottlob Werner, γεννηθείς τώ 1750, άποθ^ανών δέ τώ 1817· 
κυρίως όμως θεμελιωταί τή; έπιστήμης τής γεωλογία; εϊσίν 
οί Γερμανοί ’ Αλέξανδρο; Ούμβόλδος καί Λεοπόλδος Βούχ.— 
κ. Ν. Σ. Ν. Κάρυστον. Έλήφθησαν τά έπιστραφέντα τέσ- 
σαρα, κατά λάθος άποσταλέντα. Άπεστάλη δ’ ύμών άντίτυ- 
πον τής Ιστορίας τών Βουλγάρων.— χ. Α. Γ. Λ. ’ Ακατάλλη
λον άτυχώς. —  κ. Θ. Ν  Κ . Εις τοσαύτας καί τοιαύτας έρω- 
τήσεις εί<ε άδύνατον νά σάς άπαντήσω|αεν.”Οχι ό στενός χώ
ρος τής άλληλογραφίας ημών, άλλ’  ούδέ ολόκληρον φύλλον 
τής «'Εστίας· θά έπήρκει πρός τοΰτο.— χ. E. I. Π. Σύρον. 
Διότι δέν άπεστάλη τό άντίτιμον. Κατά κανόνα πάσα παραγ
γελία δέον νά συνοδεύηται διά τοϋ άντιτίμου πρός άμεσον έχ- 
τέλεσιν αύτή;.— κκ. I. Τ. Βώλον, Γ . Α. Χ.Σύρον, Δ. Σ. Λευ 
κάδα, Λ . Γκ. Άρταν, καί I. Β. Τήνον. Τά ζητηθέντα άπε- 
στάλησαν.— χ. I. Σ. Α. Σύρον. Έλήφθησαν, παρεδόβησαν δέ 
φρ. 7,50 τή ·Άκροπόλει·. —  κ. _Ε. Z. Β. ’Ενταύθα. Ηλεί- 
στας ευχαριστίας διά τήν φιλοφροσύνην.—Τριααεερω .Ιότι). 
"Οχι μόνονδέν ήσαν εις αύτού^ άγνωστοι αί διά λογοπαιγνίων 
εύφυολογίαι, άλλά καί μέγα πλήθος τοιούτων διέσωσαν οί 
άρ/αΓοι συγγραφείς. Παραπλήσιον μέ τό ίόικόν σας είναι 
καί τώ παρ’ Άθηναίω.’ Πρός άδολέσχην τινά διηγούμενου, 
ότι ήρχετο έξ Ελλησπόντου,— Πώ; λοιπόν, δέν ύπήγες εις 
τήν πρωτην πόλιν τών έκεΓ; Τοϋ δέ είπόντος,— Εις ποίαν ;̂ 
Εις Σίγειον άπεκρίθη.— χ. Ν. Γ. "Αρταν. Άπεστάλησαν τά 
ζητηθέντα, παρεδόθη δέ τό υπόλοιπον κατά τήν  ̂παραγγελίαν
σας — χ. Α. Ν. Κ . ’Ροστόβιον. Ό  αποστολή ήρξατο πρός 
πάντας τούς έγγραφέντας ε'ς τε τήν «Ε στίαν, καί τά 2
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άλλα συγγράμματα. Σας εύχαριστοΰμεν διά τάς ευμενείς έ- 
νεργείας σας προς διάδοσιν της «Εστίας». Τάς αποδείξεις 
πέμπομεν ταχυδρομιχώς.— χ. Ν. Σ. Βώλον. ’ΒλήφΒησαν, ά- 
πεστάλησαν β’ ϋμΓν τά ήδη έχδοθέιτα φυλλάδια—  Κυρίαν 
Κ. I- Κ. Καλάμας. Έ χ των έργων του ’ Ρουσσώ ύπάρχουσιν 
έλληνιστι μεταπεφρασμένα άποσπχσματά Τ'.να 4χ της «Ν .Έ - 
λοίζης· χα: των « ’Εκμυστηρεύσεων» εν περιοδικοί; συγγράμ- 
μασι, χα: όλόχληραν τδ * Περί χοινωνιχοΰ συναλλάγμα
τος ν χαι τδ ·  περ’ι άνισότητο; των ανθρωπων » — 
’Αναγνώστη ή/ιετ/ριμ· Ίσως είναι πεποιν,μένον άπδ 
τής φωνής αυτής. ’ Ενιαχού τής Ελλάδος χαί δ άλέχτωρ λέ 
γεται χδχοτας. Οί αρχαίο: τάς ϊλεγον άλεχτορίδας, ή άλε 
χτρυόνας (βηλ.).Ό ’ Αριστοφάνης παρεισάγει έν ταΐς Νεφέλαις 
τδν Σωχρατην διδάσκοντα τδν Στρεψιάδην. ότι πρέπει νά λέ- 
γη άλεχτρύαιναν ςήν όρνιθα, διά νά μή συγχέηται με τδν 
άρρενβ άλέχτορα. Ό  δ’  Άλχίφρων λέγει ταυτας αλεχτορίδας 
οίχουρούς.—χ, Ε. Δ. Κ. Νάουσαν. Έλήφβησαν, ένεγράψαμεν 
δ’ άμφοτέρους. Εις προηγουμένην έπιστολήν σας απηντήσα- 
μεν ταχυδρομιχώς.— χ. Σ. Α. Κωνσταντινούπολιν. Τά ζη- 
τηβέντα άπεστάλησαν. Τά Γεωπονιχά Χωματιανοΰ ών ηϋ- 
τυχήσαμεν νά εϋρωμεν άντίτυπον, τιμώνται δραχ. 5, 
μετά ταχυδ. δρ. 5,30-— χ. Σ.Π. ©ήραν. Ή  αποστολή των 
φυλλαδίων τής Ιστορίας ένεργεΓται ταχτιχά.— χ. X. Ρ . Πά
τρας. Ένηργήσαμεν συμφώνιος τή παραγγελία οας-—χ. Ν. I. 
Π . Κωνσταντινούπολιν. Έλήφβη σημείωσις, χαί θέλομεν συμ- 
μορφωβή τή επιστολή σας.— X. Π. Χ.Α. Βώ>ον. Έλήφβησαν, 
παρεδδβησαν δέ τά σημειούμενα τώ χ. Γ. Σ. Εις την «ροη- 
γουμένην έπιστολήν σας άπαντώμεν ταχυδρομιχώς.—χχ. X. 
Π. Πάτρας, I. Τζ. Ύδραν, Κ. Ν. Ζάκυνθον, χαί Χ.Χ. "Αρ
ταν. Ταχυδρομιχώς άπηντήσαμεν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ε Ρ Ο Τ Η Σ Ε ΙΣ
ι

Μέ εχεις εις τήν χλίνην σου' ϊν γράμμα δ’  αν έχβαλης, 
εις πόλ,ιν πάλαι ένδοξον εΰβύς υε μεταβάλλεις.
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φύοιν έχω ύγράν χαί χινοΰμαι εις τά ύφη, 
Τέλμα γίνομ’ ευβϋς, τδ μισόν μου αν λείφη.

 ̂ Π . Μ.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ  

1
Κεφαλή άλέχτορος·

2
Ζώον βηλάζον

3
'φόν.

Δ . Π Α Ι ΙΑ Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Τ Λ Ο V

Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ 

Τιμάται δραχμών 2.

Χ Ρ Η Μ Α Τ Χ Σ 3 Τ Η Ρ Ι Ο Ν

3 ’ Ιανουάριου 1886

Δάνειοι τής κυβερνήσιως Τρίχονσ α

Τών 170,000,000 τών 5 ·/· Φρ· ΧΡ· 312—
.  120,000.000 τών 5 . »  » 319—
• 60,000,000 τών 6 ■ ■ ■ 400—
• 26,000,000 τών 6 · * · 343—
• 25,000,000 τών 9 ■ ■ · 259—
. 25,000,000 τών 8 . ■ · 250—
ν 10,000,000 τών 6 · »  Β 170—
• 4,000,000 τών 8 > • 1 225.
« 6,000,000 τών 6 · Δρ. παλ. 85—
Κτηματιχαι Όμολ. Έθν. Τραπέζης

των 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 4 09—

Π ιο τω τιχ *  Κ α τα ο τή μ α τα

ΕΤΑΙΡΙΑΙ 

’ Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος Δρ. ν.
Γενιχή Πιστωτιχή Τράπεζα . . .  Φρ. 
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως ι 
'Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . > 
Σιδηρόδρ. 'Αθηνών κα'ι Πειραιώς.. ·
Εταιρία Φωταερίου.................. Δρ.

ΣνναΛΛαγματα
ΛΟΝΔΙΝΟΥ— Τραπεζιχδν Όψεως____

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

• Τραπεζιχδν 3μην

Νομίσματα
Είκοσάφραγχον ........................
Λίρα οθωμανική..............................

!ΐ Άνω τανομιριδιον.

ΕΞΕΑΟΘΗ Α Ρ Τ Ι

ΑΤΤΙΚΑΙ  Ν Υ Κ Τ Ε Σ
Τ Α  Α Π Α Ν Τ Α

Σ · Ν . Β ΑΣΙΛΕ ΙΑΔΟ Υ-

Τόμος κ'·— Οί Καλλέργαι.— Λουχας Νοταρας. Δρ. ό.— 
Τόμος Β’ ·— Γαλάτεια.— Χίμαιρα.— Σχύλλα.—

Ύψηλάντης.— Σεμέλη.— ’Αμάλθεια. Δρ. 5.—  
Τόμος Γ’ .— Είχόνες. —  Κύματα. — "Επεα 

πτερόεντα.— Παντοία: ποιήσεις.— Δρά
ματα.— Παραφράσεις.—  Δρ. 5.—

Τόμος Δ ’.— Περιέχων τά πεζά εργα του ποιητοϋ Δρ. 5.

Οί 4 τόμοι όμοΰ δραχ. 10. Έχαστος τόμος χωριστά δρ. 
5. Διά τού; έν ταΓς έπαρχίαις και τή αλλοδαπή ζητοϋντας 
έπιβαρυνεται έκαστος τόμο; μέ ταχυδρ. τέλη, λεπτά 60.

3.680- 
62—  
60—  
55—  

300.—

30 65 
30.40 
123 —  
121 </*

24-10
21.45

  Ε Ν  Τ Ω ι Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Α Ε Ι Ω ι  Τ Η Σ  Ε Σ Τ Ι Α Σ

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
*Α.«ο λεπτών μ-έχρε. δραχμών <3.
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