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ϋπδ Σίμωνα; Άπαστολιδου.

Λήξαντος ήδη τοϋ 10ου ίτους τής «Έ -  
ίΐας», 6ηοι τώ ν  κυρίων συνδρομητών έ- 

'.οϋσι νά έξακολουθήσωσι λααβάνοντες 
αύτήν καί κατά τί> άρ/_6μενον έτος τταρακα- 
¡λοΟνται νά άποστείλωσιν εγκαίρως τδ  άν- 
τίτίμον τής συνδρομής αδτών, Γνα μη ¿ - Α 

διάκοπη τής προς αυτούς αποστολής τοϋ 
ούλλου.

Σ Τ Η Λ Η

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΪΔΟΣ

ί ΟΓ έν Τούλτση "Ελληνες προσήνεγχον ύπέρ τοϋ ’Ερυθρού 
Σταυρού 4,511 φρ.

T i όλον των μέχρι τής 24 Δεκεμβρίου κατατεθεισών εισ
φορών ύπέρ τοϋ ελληνικού'Ερυθρού Σταυρού έν Γαλαζίω α
νέρχεται εί; δρ. 14,072.60.

Ό  έν Βουκουρεατίω τραπεζίτης κ. Ν. Χρυσοβίλώνης άπέ- 
βτιιλίν εις τον ενταύθα 'Ερυθρόν Σταυρόν φρ, 1000.

Έκ θεατρικής παρασιάσεως γενομένης ίν Βραΐλα ύπό τών 
μαθητών τοϋ ’ Εκπαιδευτηρίου κ. Χρυσοχοιδου είσεπράχθησαν 
υπί; τοϋ’ Ερυθρού Σταυρού 1000 φρ.

( * Ή  λιμενική επιτροπή Φιλιατρών έψήφιοεν υπέρ τών εθνι
κών αναγκών δρ. 500.

Ή  έν Πάτραις πρός περίθαλψιν τών οικογενειών τών από
ρων επιστράτων επιτροπεία διένειμε κατά τάς έορτάς 7250 
ΕΡ· εί; 230 οικογένειας.

Κατά τον μήνα Δεκέμβριον συνήχθησαν έκ τοϋ μηνιαίου 
έράνου τών έκεΓ ομογενών δρ. 1330, άπασταλεΓσαι διά τοϋ 
προξι.είου τής ’ Ελλάδος εις τόν Πρωθυπουργόν.

I Ό  έν Σμύρνη κ. Μ. Κοσονής προσήνεγκε τή Κυβερνήσει 
*?’ 5σον διαρκοϋσιν αί σημερινά! περιστάσεις τήν χρήσιν τών 
έ> Λαρίση οικιών του δωρεάν.

Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ
ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Η , Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΑ

των
αι-

¡ ¿ 7 ?  παρελθούση Κυριακή συνήλθε« ή γενική σύνοδος 
B& ÉT"v τή:'Ιστορικής καί ’ Εθνολογικής εταιρίας έν τή 
Β Τ0“  Μουσείου αύτής. Ό  πρόεδρος κ. Τιμ. Φιλήμων 

ρ«,ωχΕ,λόγον τών πεπραγμένων κατά τήν λήξασαν περίοδον, 
Λ ° ', “ ήό τής 9 Ιουνίου μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1885. 
I στα την λογοδοσίαν τοϋ κ.Φιλήμονος τό τε μουσεΓον,τό άρ- 
Ι**Τ  * » ί  ή βιβλιοθήκη τή; εταιρίας έπλουτίσθησαν δΓ ά- 
■ΚΪΜτάτων προσκτημάτων. Πρωτίστην θισιν κατέχουσιν 
I τουτοις τά ύπό τοϋ Υπουργείου τής Δημοσίας έκπαιδεύ-

σεο>ς προσενεχθέντα, ήτοι 350 περίπου κράνη, περικεπαλαΓαι’ 
θώρακες καί ποικίλα τεμάχια πανοπλιών τού ΙΒ’ ιδίως αίώ- 
νος, χριστιανικά άρχαιολογήματα, ή-.οι λειψανοθήκαι, σταυ
ροί, κλπ. καί εν ξίφος τοϋ λόρδου Βύρωνος. Έπίοης έδω- 
ρήσαντο εις τό μουσεΓον ό υιό; τοϋ φιλέλληνος Άμιλτώνος 
εικόνα έλαιογραφικήν τού αειμνήστου πατράς του, ό έν 
Πάτραις κ.. Πετραλιας εικόνα τού φιλέλληνος Φαβιέρου, και 
οί κκ. Γ . Ν. ΓΙιλάβιος, Ν. Ίγγλέσης, Δ . Κ. Χούμης άλλα 
δωρήματα. Ήγοράσθησαν δέ καί τισσαρα νομισματόστμα, 
ών τά  μεν τρία έκόπησαν εις τιμήν πρωταγωνιστών τήε ελ
ληνικής έπαναστάσεως, τό δ’ έτερον εις μνήμην τών γάμων 
τού ΌΟωνος καί τής ’Αμαλίας. Ανήγγειλε προσέτι δ χ. 
πρόεδρος 8τι τό Υπουργείο« τής δικαιοσύνης διέταξε τάς 
είσαγγελ.ικάς άρχάς τού κράτους νά έκλέξωσιν έ». τώνέν τοΓς 
γραφείοις αυτών κατατεθειμένων πειστηρίων, τών αχρήστων 
εις τήν ποινικήν δικαιοσύνην, σύλλογός βαλών καί άλλων 
αντικειμένων καί καιαθέσωσι ταύτας εις τό μουσεΓον τής 
εταιρίας.—  Εις δέ τό άρχεΓον έδωρήσαντη έγγραφα πολυπλη
θή καί χειρόγραφα οί κκ. Δ. X. αουκάχης, καθηγητής, X. 
Π. Κορύλλος. ιατρός έν Πάτραις, Π. Παπαναστασίου, γυ
μνασιάρχης έν ΙΙειραιεΓ, Ν . ΙΙετρής, γυμνασιάρχη; έν Με- 
σολογγίω, Γ . Ίακ. Καλαίσάκης, εν Χανίοις, Α . Κ. Χούμης 
έν Σύρω, καί Σπ. Π. Λάμπρος. ’ Επίσης καί ή βιβλιοθήκη 
έπλουτίσθη διά δωρεών τώ. κκ. Α. Κ. Χούμη, Α. Μηλιαρά- 
χη, Σπ. Π. Λάμπρου κλπ. καί διά τών εκδόσεων πολλών 
επιστημονικών σωματείων τής τε Έλ.λάδο; καί τής αλλοδα
πής. Γενομένων όέ τών αρχαιρεσιών έξελέχθησαν πρόεδρος 
ό κ. Τ. Φιλήμων. αντιπρόεδρος ό κ. Σ . Γ1. Λάμπρος, γραμ- 
ματεύς ό κ. Ν. Ρ. Πο'ίτης, έφορος τοϋ αρχείου ό κ. Α. 
Μηλ.ιαράκης, έφορος τοϋ μουσείου 0 κ. Θ. Ν. Φιλαδελφεύς, 
ταμίας ό κ. Άπ . Βαρζέλ.ης και σύμβουλοι οί κκ. Δ .Γ . 
Πασπάτης. Ιω. Ν. Σακκελίων, Λ. Ν. Μελετόπουλος, Σπ. 
Κ . Σακελλαρόπουλος καί Δαμ. Βορές.

—-Άποφάσει μέν καί δαπάνη τής έν Μασσαλία κεντρικής, 
επιτροπής Κοραή έπιμελείαϊέ Ν. Δαμαλα, εχδοθήσονται λίαν 
προσεχώς αίίπιστολαί τοϋ’Λδαμαντίου ΚοραήεΐςτρεΤς τόμους, 
έκ φύλλων τυπογραφικών 100. Ή  συλλογή αΰτη περιέχει, 
εί καί δυστυχώς ούχί πάσας τάς γνωστά; έπιατολά; τοϋ αοι
δίμου άνδρός, άλλ’ όπωςίήποτε μέγαν αριθμόν αυτών, 097 
έν όλω. Ό  μέν πρώτος τόμος περιλαμβάνει έπιστολάς 35 
πρός τόν έν Σμύρνη πρωτοψάλτην κα'. 97 πρδ; τον ’Αλέ
ξανδρον Βασιλείου. Ό  δεύτερος τόμος 222 πρός τόν αυτόν 
’ Αλέξανδρον Βασιλείου ό όέ τρίτος 111 έπιστολάς πρός τόν 
Ιάκωβον ’Ρώταν, 42 παός τόν Βλαστόν καί Ί'ώταν, 50 

πρός τό« ’Αλέξανδρον Ιίβντόσταυλον, 28 πρός τόν Παντο
λέοντα Βλαστόν, 16 πρός τόν Ζ. Βλαστόν, 15 πρός τόν Κοχ- 
χινάκην, 10 πρός τόν Πετρινόν, 11 πρός τόν Βάμβαν, 6 
πρός τους απανταχού Χίους, 4 πρός τόν Κ. ίίολυ^ρονιάδην, 
άνά τρεΓς πρός τόν X. Ζωσιμάν, τόν Γ. Κουντουριώτην χαί 
τόν Παγχαλάχην, ά 'ά 2 πρός τόν Σμύρνης Γρηγόριον, τόν 
Άνς. Ζωσιμαν, τήν Ευανθία« Καίρη, τόν Θεόφ. Κα'ίρην, 
τόν Σταμ. ’Ροδοχανάχην, τόν Μ. X . Τομπάζην, τον Γ. -Ρι- 
ζάρην καί τόν Ίω .  ’ Ριζάρην, καί άνά μίαν πρός τόν Μη
τροπολίτην Κορίνθου Μακάριον, τόν Ψαλίδαν, τόν Καπλά- 
νην, τούς Σμυρναίους, του; έν Σμύρνη Χίους, τόν Κούμαν, 
τόν Βαρδαλάχον, τού; Εφόρους τοϋ γυμνασίου Κυδωνιών, 
τον Πρώιον, τόν Μ. Μινωίδην, τόν Μ. Βασιλείου, τον Πλά
τωνα Μητροπολίτην Χ ’ου, τούς Πραεστώτας τής Πελοπόννη
σου, τόν Ά λ . Μαυροχορδατο«, τόν Ό δ. Άνδροϋτζον, τόν 
Ν. Φραγχόπουλον, τόν Έ8. Ευαίρετον, τόν Ί ω .  Κοραήν, 
τόν Σπ. Καλογερόπουλον, τόν Ίω . Μαυρογορδατον, τόν 
Καποδίστριαν, τόν Πολυζωίδην, τόν Άγράτην, τήν έν Λον
δίνο) ελληνικήν αποστολήν κα: τόν "Ανθιμον Γαζήν.

— Ά π · τής 1 Ίανουαρϊου ήρχισεν έκδιδομένη νέα καθη
μερινή έφημερίς αί Εϊόή"(ις, εις μικρόν σχήμα, συντασσο- 
μένη ύπό τοϋ κ. Ν. Π. Σπανόωνή καί διευθυνομένη ύπό 
τοϋ κ. Κ. Γ. Ξύδη.

—  Έ ν τώ τελευταίο) τεύχει τοϋ .Παιδαγωγικού αρχείου· 
(ΡθιΙ,ι§θ8Ϊ5ε5θ5 ΑτεΙίίνΙ τού Στιττίνου ό Γερμανός παιδα
γωγός κ. έδημοσίευοε ματράν καί ευμενεστάτην



Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ν  TtTS Ε Σ Τ ΙΑ Σ

κρίσιν περί τοϋ συγγράμματος τού χ. Χαρισίου Παπαμάρχου 
-Περί τοϋ σκοποΰ τής έχπαιδεύσεω; τή; Έλληνίδος νεο
λαίας.*

—  Ύπό τοϋ Edwin Pears έδημοσιεύθη έν Λονδίνω ι
στορία τή; άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεω; ϋιιο των Φράγ
κων (The Fall o f Constantinople).'!} συγγραφεύςέν μαχρά 
εισαγωγή εξετάζει πρώτον την κοινωνικήν, οικονομικήν χαι 
θρησκευτικήν χατάστασιν τοϋ Βυζαντίου κατά τήν IB' έ- 
χατονταετηοίδα. έχτίθησι δε τά κατά τήν «λωσιν, έπί τή 
βάσει των ελληνικών χαέ τών φραγκικών πηγών, άποδειχνυων 
ότι ή τυχοδιωκτική τετάρτη σταυροφορία έμμεσον αποτέλε
σμα είχε τήν εξασθένισιν τοϋ μόνου προχώματος κατά τών 
βαρβάρων φυλών τής Ανατολής, τής αυτοκρατορίας τοϋ Βυ
ζαντίου, ήτις έπί αιώνες χαρτεριχώ; άγωνιζομένη άπέχρουε 
τά; έπιδρομάς τών αραβικών **'; τουρκικών έθνών.

— Κατά τό ετο; 1885 έξεδόθησαν εν ’ Αγγλία 4307 νέα 
βιβλία καί 1333 νέαι εκδόσεις, ήτοι έν όλω 5610 ουγγράμ- 
ματα. Ό  άριθμός ουτος υπολείπεται κατά 733 τοϋ άριθμοϋ 
τών έχδοβέντων τό παρελθόν έτος.

— Ύπό τήν επιγραφήν δ στιτηγμδζ roS Μαυρηζα· 
roV [El suspiro del Moro] ό διάσημος 'Ισπανός ίοτοριχός 
και πολιτευτης Αιμίλιος Καστελαρ εδημοσιευσεν εν Μαδρί· 
τη τον πρώτον τόμον συλλογής μύθων, παραδόσεων χαί ιστο
ρημάτων άναφερομένων εις τήν χατάχτησιν τής 1'ρανάδας.

Α.ΝΔΡΙΑΣ ΤΟ Υ  ΓΛΑΔΣΤΩ Ν Ο Σ

Ής γνωστόν, κατά μήνα Νοέμβριον τοϋ έτους 1883 ό έξο
χος τής 'Αγγλίας πολιτευτή; καί τότε πρωθυπουργός Γλάδ- 
στων έώρταζε κατά τά εις τους πολίτικους ανόρας είθισμένα 
τήν πεντηκονταετηρίδα τοϋ πολιτιχοϋ βίου αύτοϋ χαι στα
δίου.

'11 Πρυτανεία τοϋ ’Εθνικού ημών Πανεπιστημίου έκρινε 
χατά τάς ημέρας εκείνος ιυκαιρον νά έκΐώσηδιά τών εφη
μερίδων προχήρυξιν, δι’ής οί άπανταχοϋ "Ελληνες παρεχα- 
λοϋντοεΐςχρηματιχάς εισφοράς υπέρ άνδοιάντο; τοϋ Γλάβστω- 
νος άνθ’ όσων ουτος επραςεν ώς πολιτευόμενο: χαι ώς συγγρα- 
φεύς ού μόνον υπέρ τής μεγάλη: πατρίδος αϋτοϋ χαι τής 
άνθρωπότητος. αλλά χαι υπέρ τής Ελλάδος, υπέρ τών δικαι
ωμάτων τής όποιας συνηγόρησεν αείποτε ένθερμος χα: τε
λεσφόρος. Πρώτη ή ακαδημαϊκή Σύγκλητο: έχορήγησε τρισ- 
χιλίας δραχμάς έχ τοϋ ταμείου τοϋ Πανεπιστημίου- ό δέ 
άπανταχοϋ έλληνιχός λαός τιμών τόν επιφανή φιλέλληνα 
άπέστελλι μετά τι να χρόνον εις τήν Πρυτανείαν πεντήχοντα 
χιλιάδας δραχαών, ήτοι διπλάσια τών δεόντων χαι αναγ
καίων. Προαγιρευθέντος δε άγώνος ευθύ; μετά ταϋτα ύπό 
τοϋ Πανεπιστημίου εις τούς "Ελληνας άνδριαντοποιούς έν[- 
χησεν, ώς γ/ωστόν. ό έχ Σύρου χ. Γ . Βιτάλης, οστις άνέ- 
λ.αβε να κατασχευίσρ τό έργον χατά τους τεταγμένους όρους, 
κατά τό προσαχβέν ύπ’ αϋτοϋ καί προκριθέν πρόπλασμα 
καί επ' αμριβή είκοσι χαί πέντε χιλιάδων δραχμών.

Ό  άνδριάς συντελεσβείς ήδη έκ λ,ευχοϋ μαρμάρου μέλλει 
να στηθή κατα τήν πρυτχνικήν ποοκηρυξιν έν τώ χήπω [ 
έμπροσθεν τών προπυλαίων τοϋ Πανεπιστημίου. Έ χει μέ- 
γβθος κατα φύσιν χαί έπίχεινα, έποιήθη κατ’ άχριβή όμοίω- 
σιν τοϋ άνδρός, 8ν είδε χαί επεσχόπησεν έγγύθεν ό καλλι
τέχνης, καί δύναται κατά τήν ήμετέραν γνώμην νά Χατα- 
λ-χβή εις τά ολίγα αξία λόγου εργάτης νέας ήαών τέχνης. 
Ό  έξοχος πολιτευτης καί φιλέλλην παρίσταται έν πρε- 
σβυτιχή ήδη ηλικία, άλλά μεστός βρετανιχοϋ σθένους χαί 
φιλοσόφου πνεύματος, ορ&ός δέ ίστάμενος αγορεύει οΓον ώς 
υπέροχος προστάτης ευγενούς ύποθέσεως. Ή  κεφαλή αύτοϋ 
λαξευθεΓσα πιστώς κατά φύσιν δέν έμφαίνει μέν τελείως 
τήν ένθεο* δεινότητχ χαί ύπεροχήν τοϋ άνδρός, άλλ* όμως 
μαρτυρεί αρκούντως τά σημεία τών ενδόξων αγώνων αύτοϋ 
και άθλων. Έ ν τό> προσωπιρ διαφαίνεταί πως ή γνωστή 
πραότης καί τό βαθύ θρησκευτικόν αίσθημα τοϋ Γλάδστοινος.

Ή  τεταμένη δεξιά αυτοϋ χειρ εμφαίνει τό ανυπέρβλητον 
κϋρος καί τό κράτος τοϋ λόγου, ον εχφωνοϋσι τά ϋπό της 
πολιϊς πίστεω: εμπνεόμενα αύτοϋ χείλη, ή δέ αριστερά 
καθειμένη φέοει χάρτην κατά τό ήμισυ άνειλιγμένον καί 
περιέχοντα τό περιώνυμον τιμαλφές ήμϊν πρωτόκολλου τής 
συνθήκης τοϋ Βερολίνου. Παρά τούς πόδας κεΓνται ευογχά 
τινα βιβλία περιέχοντα πιθανώς τά αθάνατα έπη τοϋ Όμη

ρου, εις ού τήν δόξαν άπό πολλοϋ ήδη ό Γλάοστων περιέ- 
πλεξεν αναποσπάστως τήν έαυτοϋ, ένεκα τών εξαιρέτων όμη. 
ρ.κών αύτοϋ μελετών χαί τοϋ ακράτου έρωτος αύτοϋ πρό; 
τόν πατέρα τών ποιητών. Καί έν τή περιβολή ό καλλιτέχνης 
βέν απέστη τής άχρ-.βείας χαί τοϋ άληθοϋς. Πλήν τής μεγα- 
λοπρεποϋς χλαίνης, ήν βαστάζει άνεπαχθώς ή αριστερά ωμο
πλάτη χαί ήτις χαθιεμένη έν πτυχαΓς χαλώς χαί λεπτώς 
είργασμέναις περικαλύπτει τό ίπισθεν μέρος τοϋ άνδριάντος, 
ή λοιπής άμφίεσι: είνε ακριβώς τοιαύτη, οΓαν πάντοτε φέρει 
δ ζών ευπαγής ρήτωρ. 'Απαντα δέ τά μέρη τοϋ καλλιτεχνή
ματος είνε έπιμελώς καί οίον μετ’  εμψύχου άληθείας έκπε- 
π.-γχένα. *0 "Ελλην άνδριαντοποιός φαίνεται τώ οντι, ότι 
είργάσθη μετά στοργής πρός τό φιλοτέχνημα αύτοϋ καί 
ηδυνηθη νά έκνικήση έπιτυχώς τάς εκ τοϋ λίθου καί τών 
ενδυμάτων δυσκολίας. Δεν είνε βεβαίως έργον φαντασία; καί 
έμπνευσεως τό ύπό ιοϋ χ. Γ . Βιτάλη ποιηθέν τοϋτο ά
γαλμα, αλλα δημιούργημα επιμελείας χαί φιλοτιμίας μαρ
τυρούν ίχανώς τήν δόκιμον καλλιτεχνικήν αύτοϋ εμπειρίαν.

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
Ίανοναρίου 10, Παραβ»ιυί*

Κατά τάς πληροφορίας τής Υ/αζ Έρημζρίδηζ, ό χ. 
Δηλιγιάννης, άπαντών εις τήν περί άφο πλισμοϋ τής ’Ελλά
δος διαχοίνωσιν τών δυνάμεων, ύπέδειξεν ότι άφ’ ού τά ζη
τήματα τά αναφυέντα ένεκα τοϋ έν Φιλιππουπόλει κινήμα
τος δέν έλαβον είσέτι ευχ_άρ·.στόν τινα λύσιν,αί δέ πρό; συνο- 
μολόγησιν τής ειρήνη; διαπραγματεύσεις ούδέ χάν ήρχισαν, 
ή 'Ελλάς άδυνατεΓ νά προβή εις άφοπλισμόν καί νά έκπλη- 
ροισή ουτω τήν υπο τών δυνάμεων διατυπουμένην απαί- 
τησιν.

—  ’ Εν Κρήτη οί κάτοικοι συνελθόντες εν τη πφωιευούση 
έχάσιης έπαρχίβς άπεφάσισαν όμοφώνω; νά ύποβάλωσιν εις 
του; αντιπροσώπους τών δυνάμεων ψηφίσματα υπέρ τής ενώ
σει»; τής νήσου μετά τής 'Ελλάδος. Τά ψηφίσματα ταϋ
τα ύπεγράφησαν υπό τών βουλευτών, τών οπλαρχηγών, τών 
δημάρχων, τών δημογερόντων καί τού κλήρου έκάοτη; έπαρ-
χ ! « ·  ,

—  Έδημοσιευθησαν τά Β. Διατάγματα περί τοποθετήσει»; 
τών άξιωματικών έν τοΓς τρισί συγχροτηθείσι συντάγμασι τοϋ 
πυροβολικού χαί περί τοποθετήσει»; άξιωματικών τού μηχα
νικού εις τό σύνταγμα τοϋ μηχανικού καί εις άλλας διαφό
ρους υπηρεσίας.

—  Έ κ  Βώλου απεστάλησαν εις Τρίχιρι πρός όχύρωσιν 
τοϋ Παγασητικοϋ κόλπου πυροβόλα μεγάλης όλκής, άιινα 
τοποθετούνται υπο την επιστασίαν τοϋ ταγματάρχου του 
πυροβολικού κ. Πουρναρα.

— Δυο λ-όχοι τοϋ έν Λαρίση σταθμεύοντος τάγματος τοϋ 
μηχανικού απεστάλησαν εις Τρίκαλα πρός έκτέλεσιν οχυρω
ματικών έργων.

— Διαταγή τοϋ 'Υπουργείου τών Ναυτικών άπηλλάγησαν 
τής κατά θάλασσαν στρατείας πάντες ο! μονογενείς, ανεξαρ
τήτως τής ικανότητας η μή τοϋ πατρός αύτών

— Οί διά τόν στρατόν άγοροσθέντε; έν Ιταλία καί κομι- 
σθέντες ενταύθα ήμίονοι άνέρχοντα: εις 2000, οί δε εν Ουγ
γαρία άγορασθέντες, Γπποι εις 3000.

—  Διωρίσθη διευθυντής τής σχολής τών ναυκλνστρων ό 
τέως υποδιευθυντής ταύτης κ. Κοσμά: Ζώτας, πλωτάρχη:

— Μεγάλα; ζημία; έπήνεγκεν έν τή επαρχία ’Ηλείας ή ύ- 
περχείλισις τού ’ Αλφειού. Πλείονα τών 500 χιλιάδων στρεμ
μάτων σταφιδαμπέλων έκαλύφθησαν ύπό τών ύδάτων, πλεί- 
στα κτήνη επνίγησαν, οίκίαι πλινθόκτιστοι κατέρρευσαν και 
χατέπεσεν ή γέφυρα τής ’Ολυμπίας.

—  Ό  Πατριάρχης "Ιεροσολύμων άνηγόρευσε τήν βασίλισ
σαν ημών Σταυροφόρον τού Παναγίου Τάφου. Τόν χουσουν 
καί άδαμαντοποΐκιλτον σταυρόν τοϋ άξιώματο; ένεχείρι-εν ό 
ενταύθα "Εξαρχος τού Παναγίου Τάφου. Τό αύτό παράσημον 
απενειμε και εις τόν Πρωθυπουργόν, εις τόν Γενικόν γραμμα
τέα τοϋ ’ Υπουργείου τώ ι Εξωτερικών κ. Γ. Καζάκην Τ - '  
πάλδον καί εις τήν Κυρίαν Τυπάλδου.

—  Ή  διοίκησ.ς τής Εθνική; Τραπέζη; άνήγγειλεν. οτ· 
τίθησι κατ’ αυτά; εις κυκλοφορίαν δεκάδραχμα τραπεζ'Χ3 
γραμμάτια, έχοντα τύπον διάφορον τοϋ τών χυχλοφορούντω*» 
προςεγγίζοντα δέ μαλ.λον πφός τόν τύπον τών χάρτινων ρωσ- 
σικών ρουβλίων.
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  Ένεκρίθη διά Β. Διατάγματος ή διανομή δρ. 247,765
εί; τούς άπορους δήμους πρός συντήρησιν δημοτικών σχολείων 
χαί γραμματοδιδασχαλείων.

 Τό ίατροσυνέδριον άπεφάσισε νά άρθή ή έπιβεβλημένη
κάθαρσις εις τάς έκ Τεργέστης χαί Βενετίας προελεύσεις καί 
ίιαταχθή άπλή ιατρική έπίσκεψις μόνων τών έκ Βενετίας 
¿ροελεύσιων, νά επιβληθή όμως πενθήμερος επιτηρητική κά- 
θαρσις είς τάς έξ ’ Ισπανίας προελεύσεις.

—  Ή  Βιομηχανική Τράπεζα άπεφάσισε, συμφώνως τώ 
ίρθρω 42 τοϋ καταστατικού της, τό μέρισμα τής Β' έξαμη- 
νίας τοϋ παρελθόντος έτους νά διανεμηθή είς τούς μετόχους 
μετά τήν λήξιν τής Α ' εξαμηνίας τοϋ 1886.

-------- —= * £ !* S i4 S «= - ---------

ΒΙΒΛΙΟ ΠΩΛΕΙ0Χ ΤΠΣ * ΕΣΤΙΑΣ»

, Ληξάσης τής προθεσμίας πρός εγγραφήν συνδρομητών είς 
όλόκληρα σώματα τής ΙΣΤΟ ΡΙΑ Σ  ΤΟ Υ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΕΘΝΟΥΣ τοϋ κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου τής ύπδ τού κ. Άνέ- 
στη Κωνσταντινίδου έχδιδομένης,ή Αιεύθυνσις τοϋ βιβλιοπω
λείου σής ·Έ σ τία ς · γνωστοποιεί ότι ύπολ.ειφθέντων έτι αυ
τή ολίγων άντιτύπων δύναται νά δεχθή συνδρομητά; είς 
ολόκληρον τό σύγγραμμα επ ί zrpoxaza6ojîj ΐχτανθα uèr
δρ. 35, » »  ra îç  ίπαρχίακ; δρ*χ. ίΟ, èr iè r i) αΧΛο- 
δαπ!ί ¡ρράγχωτ χρυσών 40 χτζίσηζ.

Έξεδόθη ήδη καί τό Ε’ φυλλάβιον της Ιστορίας, έξακολου- 
θήσει δέ τακτικώς ή έκδοσις καί τών έπομένων κατά δεχαή-

I ι“ ρον· .

ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΚαΧ
άπό σών ά ρχα ιο τά τω ν  χρόνων μέχρι πής βασιλείας 

τοϋ  "ηΟωνος 
ύπό ΣΠνΡΙΑα.νΟΣ Π. ΛΛΜΙΙΙ’ ο ν

ί Έξεδόθη καί τό Ε' τεύχος περιέχο» έν τώ κειμένω τάς 
έπομένι ς εικόνας. Πεντηχόντορος κατά Φοινικικόν σχέδιον.— 
Μέρος τριήρου; «πι άρχαίου άναγλύφου. — θέσις τών ερε
τών εν τή τριήρει.— Περίανδρος.— Νόμισμα τής Κορίνθου.— 
’Ερείπια τοϋ έν Νεμέα ναού τοϋ Διός.— Ό  έν Αίγίνη ναός 
τής Άθηνας. —  Εΐχάπζ δ.Ιοσδ-ίιιίοι ί Ή  ΟΓ-.η. — Ή  εν 
Ίσσώ μάχη ’Αλεξάνδρου τοϋ μεγάλου.

"Εχασζηχ ιρνΧΧάόιον ζιμαζαι δρηχμ~Κ· Οΐ εγγρα- 
φόμενοι συ,δρομηταΐ δέον να προχατχόάλλωσι το αντίτιμον 
5 τουλάχιστον φυλλαδίων, ήτοι όραχ. 5.

ΟΙ εκ τών συνδρομητών προχχταβχλόντε; τό αντίτιμον 
τών ήδη «κοοθέντων 5 φυλλαδίων, άτινα άπεστάλησαν αυ- 
»Γς, παρακαλοΰνται να άποστείλωσι νΰν πρός τό βιβλιοπω- 
λεΓον τής κΈστιαςχ τό άντίτιμον τών έπομένων 3 φυλλα- 
δίων, φρ. 5, Γνα εξϊχολουΟησν} έγκαίρω; ή προς αύτους 
*ι»οστολη τών φυλλαδίων.

Ε Λ Λ Α Σ
χατά τό  γ*ρμανιχόν τοϋ  ’Ιακώβου ψχλκε

γπο Ν . Γ . Π ο λίτο υ .

Έξβδόθησανάρτι όμοϋ τό 7ον καί 8ον τζνγΟζ.Ειxnrec ςτε" 
Ρ κχόμιται εκ γ δ  7 φν.ΙΛαδίω: Ή  νήσος Σφαιρία (ολο
σέλιδος). — Αίσωπος.— Παιδαγωγός.— ΔιδασχαλεΓον.—  Κι- 
δσρίζουσαι παρθένοι.—  Αυλητρίς. — Όρχησις παρθένων. — 
Κόρη άστραγαλίζουσα —  Βάκχη.—

Είχόζες ΓοίΙ Μ (ρνΧΧαδίον 1 "Αποψις τών Δελφώ- εκ 
τοϋ Κρισαίου πεδίου. (’ Ολοσέλιδος) — ΤαναγραΓαι κόραι.— 
Ιδεώδη; Έλλη-ιχή κεφαλή —  Απόλλων τοϋ ΙΙελβεδέρε. — 
Αφροδίτη ή έν τψ Καπιτωλίω. — Γυνή Ταναγραία. —  Ά ν -  

όριχή έσθής. — Γυναικεία έσθής.
Τιμή έχάσςου φυλλαδίου έν Άθήναις δρ. 1,50. Έ ν τχίς 
“Ρχίαις καί τή άλλοδχπή δραχ. 1,75.

Οί εκ τών συνδρομητών προκαταβαλόνιες τό άντίτιμον τών 
ήδη εκδοθέντων φυλλαδίων, άτινα άπεστάλησαν αύτοΐς, πα- 
ρακαλούνται νά άποστείλωσιν νϋν πρό; τό β.βλιο-πωλ.εΐον τής 
• Ε σ τ ία ;· τό άντίτιμον τών έπομένων φυλλαδίων, φρ. 5 διά 
3 φυλλάδια, Γνα εξακολούθηση, εγκαίρως ή πρός αύτούς άπο- 
στολή τώ- φυλλαδίων.

Οί βουλόμενοι τών συνδρομητών δύνανται νά προκχταβά- 
λωσι τό άντίτιμον χαί όλοχλήρου τοϋ συγγράμματος, δραχ. 
32 οί έν Άθήναις, καί δραχ. 35 οίέν ταΓς έπαρχίαις καί τή 
αλλοδαπή. Οί προκαταβαλόντες ήδη τό άντίτιμον φυλλαδίων 
τινων καί ίπιθυμουντες νά έγγραφώσι συνδρομηταί θέλουσι 
πληρώση) μόνον τό υπόλοιπον πρός συμπλήριοσιν όλου τοϋ 
αντιτίμου τοϋ συγγράμματος.

 — --------
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κ. Κ. Ν. Ζάκυνθον. Τό ζητηθίν βιβλίον άπεοτείλαμεν 
ταχυδρομικώς, ένεγράψαμεν δέ συνδρομητά; τους χχ. Σ. Κ. 
χαί Μ. Μ. Σας ευχαριστοϋμεν διά τάς υπέρ τής · Εστίας* 
φιλικά; ένεργείας σας.— ¿ημω ενταύθα. 1) ΟΙ φέροντες τό 
όνομα ’ Αριστείδης άρχαΓοι, ο! γνωστοί ήμΓν, είσί πλείονες 
τών είκοσι. Τίνα έννοεΓτε ; διότι ΰπέρ τό δέον αόριστος εί
ναι ό προσδιορισμός ; ·τοϋ άχμάσαντος έν χαιρώ τών Μεσ- 
σηνιαχών πολέμων.*— 2) Βλ. τά άναφερόμενα συγγράμματα
έν Pauly’s Rcal-Encyclopidie τ. VI σ. 1771 — 1772. Πρό; 
τούτοι; Fr. Wicselcr, Thealrrgcbäude u. Denkmäler des 
Biihnenwesens hei den Griechen u. Römer. Göttingen, 
1851. Έ χ τοϋ γερμανικού ιιιτέφρασε πραγματείαν τινά περί 
τοϋ ελληνικού θεάτρου ό κ. X . ΙΙούλιος.— 3) Περί τοϋ 
μύθου τοϋ Ναρκίσσου βλ. Κό*ωνος διηγήσεις 24. — ’Ανω
νύμου, περί άπιστων H (έν Wcslermnnn Μυθολόγοις σ. 323)
 Σεδήρου διηγήσ. 3 σ. 538.— Παυσανΐου θ ' 31,6.—  Ευ-
σταθ. Παρεχβ. Ίλ . σ . 26G, 8.— Ovid. Mctaiuorpb. III. 
341 —  510.— χ. Κ. I. Τσ. Άρταν. Έλήφθη τό άντίτιμον χαί 
τών 3 σωμάτων, άπεστάλησαν δέ τοΓς συνδρομηταί; τα ήδη 
έχδοθέντα φυλλάδια.—Λΐδ. άρχ. Γ. Γ. Βνυδαπέστην. Τά: 
ζητηθείσας πληροφορίας παρέχομεν ύμίν δΓ ιδιαιτέρας ër.:- 
στολης.— χ. Α. Κ. Πάτρας. Έλήφθησαν, παρεδόθησαν δέ τά 
άνήχοντα τή διευθύνσει τών **Εχλ. Μυθ. · — ’Ejttxnvpctip. 
— Ή  καλλιέργεια τών όστρειδίων δέν είναι νέα έφευρ,σις. 
Καί κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους ύπήρχον τεχνητά οστρεο
τροφεία. τό δέ περιεργότατον έτρέφοντο τά ίστρεα ούχί εντός 
θαλασσίου, άλλ’ έντός ποσίμου ϋθατος. Έ ν πολλαί; πόλισ: 
τής Γαλλίας, ώς έν Rordcaul, Saintes, Avranchei, Poi
tiers, Clermont κλπ. εΰρέθησαν λείψανα τοιούτων οστρεο
τροφείων κ. Τ . Γ . Π. Κωνσταντινούπολή. Άπεστάλησαν
τά ζητηθέντα, οφείλεται δέ, πρός συμπληρωσιν τής αξίας 
τής σειράς, υπόλοιπον δρ. 4, ας εύαρεστήθητε νά παραδώ- 
σητε τώ κ. Ν. I- Π .— Πο.Ινπράγμοη. Σύρον. "Αν αρ
χαίος τις Έλλην ήκουε τήν έρώτησίν σας θά άπηξίου νά 
σάς άπαντήση- διότι τό πάλαι έκαλλιέργουν τήν επιστήμην, 
χάριν αϋττ-ς τής επιστήμης καί ουχΐ δια τήν από ταυτης 
προσδοχιομένην ωφέλειαν. Ά λλ ’  οί κατ’  εξοχήν πρακτικοί 
χρόνοι ημών ούχί μόνον έπιτρέπουσι τοιαυτας ερωτήσεις, 
άλλά καί καθιστώσιν άναγχαίαν τήν απαντησιν εις αυτας 
χαί τήν λύσιν παρομοίων άποριών. Μάθετε λοιπόν, ότι ή 
πρακτική ή μάλλον ή ύλιχή ωφέλεια τής άστρονομία; είναι 
ά) ότι ά«ευ ταύτης αδύνατο; θά ήτο_ άκριβής διαίοεσις τοϋ 
χρόνου καί άσφαλής καταμέτρησις αυτοϋ. "Οθεν αν ϊλειπεν 
ή άστρονομία δέν θά ήίυνάαεθα νά παρέχωμεν πίστιν εις τά 
ωρολόγια καί τά ημερολόγια- β’) ότι άνευ τής αστρονομίας 
δέν θά υπήρχε μαθηματική γεώγραφία, ητις βασίζεται εις 
άκριβεί; χωρογραφικούς καί ύδρογρτφικου; πίνακας- γ ') Οτι 
οϋτε μαχρά ταξείδια χατά θάλασσαν, ουτε περίοδοι τή; γή; 
θά ήσαν δυνατά, άνευ τής έπικουρίαςάστρονομικών εργα
λείων, ένί λόγω δέν θά ύπήρχεν έπιστημον;κή ναυτιλία- και 
τότε τ ! θά έγίνοντο τό εμπόριον καί ή βιομηχανία; το πολυ 
πολύμέγιστονκατόρθωμα θά έθεωρείτονέος τις πλοϋς’ Αργοναυ- 
τών. — χ. Σ. Ζ. Κέρκυραν, Ένεγράφη ό κ. Ε. Λ. και ήρξατο 
ή πρός αυτόν άποστολή.— κ. Δ. Γ. Βόνιτσαν. Έκ τών ζη- 
τηθέντων άπεστάλησαν μόνον αί «Μελέται τού κ. Σκαλτσου- 
νη., τοϋ ετέρου έξαντληθέντο; ήδη- όθεν όχομιν είς ^τήν διά- 
θεσιν υμών τό άντίτιμον δρ. 5,60. Τό Λ ' τεύχος τής Ιστο-
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ρίας άπεστάλη πρό τινων ήμερων.—*κ. 11. Μ. Ψ. Λεωνί- 
βιον, U. Ν. Κραϊώβαν. Θ. Λ. 'Οδησσόν, Ν. 11. χαι X. Δ. Σ. 
Πάτρας, β. A. I. Μηλέας, Α. Ν. II. Πόρον, Σ. Ν. Π. 
Μάντσεστερ, Α. Π. Δ. Όλτενιτζαν, Δ. θ. X. Βώλον, Μ. Δ. Ρ. 
Σϋρον, 11. Γ1. χαι Π. 11. Κέρχυραν, Γ. Μ. Α'γιον χαΐ 
Ε. Γ. 15. Χαλχίδα. Έλήφθησαν.—  χ. Ν. I. Π. Κωνσταντι
νούπολή. Τά ζητηθέντα χαι έπιστολήν μας έχετε ταχυδρο- 
μιχώς.— χ. Α. Ρ. Ν_ Βώλον. Τά χρήματα έλήφθησαν άλλ* 
ή σειρά δεν έχομίσθη έτι «ίς τό γραφεΓον ήμών.— χ. II, Κ. 
Άμφισσαν. Ένεγράφητε, άπεστάλησαν δ* ύμΓν χαΐ τά ζη
τηθέντα φύλλα, χλήν ενός άτυχώς έξαντληθέντος. Άνχίτι- 
μον αυτών δραχ. 1,40.— χ. Ν. Κ· Βουχουρέστιον. Ταχυδρο- 
μιχώς άπεστάλη άντίτυπον .Μυρίων 'Ο σω ν·. Ή  άλλη 
παραγγελία σας έζετελέσθη άχριβώς, ώς ιδιαιτέρως σάς 
έγράψαμεν —X. Λ. Κωνσταντινούπολιν. Ή  γαλλιχή λέζις έ
χει μέν τήν αυτήν ρίζαν, άλλ’ ήμεΤς τήν παρελάβαμεν έχ 
τής ιταλικής bolliglia. Ιίάσαι ¿'ε αΐ λέξρις αύται των νεο- 
λατινιχών γλωσσών, καθώς χαι αί των μέσων χρόνων λατι- 
νιχα'ι buticula χαι puticla εχουσι σχέσιν με τάς έλληνι- 
χάς βούτις, βύτις. 'Α ν  έπιζητήτε τήν ακρίβειαν, πρέπει νά 
μεταφράσητε βαυχαλίςι διότι ούτως έχάλουν οί αρχαίοι ύά- 
λινα αγγεία ο*νου, εν iS ή φιάλη είχε παντελώς διάφορον 
σχήμα1 ητα άπλώς ποτήριον άνευ ώτων. συνήθως κυκλοτερές, 
άβαθές καί πλατύ.— χ. Δ. Π. Βουζέον. Άπάντησίν μας έχετε 
ταχυδρομιχώς. —

ΛΥΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

1
Σινδών—  Σιδών.

2

Νεφέλη— έλη.

Γ Ε Ω Ι Ί Ί 0 Ϊ  ΪΟ ΪΡ Π

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
E I S  T O T v l O Y S  2 ·

Τ ιμ ώ ντα ς  δραχ. 5.—Ταχυβρομ. 4ποατιλ>.όμενοι 
δραχ. 5.50.

ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ 

"Η ΖΩΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΜΑΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

[περ'ι γοήτων. μάντεων, δαιμονολήπτων, περιστρεφομένων 
τραπεζών, μυστηριωδών πνευμάτων, μεσαζόντων θαυματο
ποιών κτλ.]

Οπό ΙΩ. Φ Ο ΪΣ Τ Α Ν Ο Υ , ίατροϋ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ άντ'ι δραχμών δυο έν τώ βιβλιοπωλείω τής 
«Ε σ τία ς · .Ταχυδρομ. άποστελλόμενον δραχ. 2.30.

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ  IO IS I

10 Ιανουάριου 1886

Λένεςα τής Κυβερνησεως Τρίχονσα Τι μ ή.
Τών 170,000,000 τών 5 V , Φρ· χρ. 30 ί.—

» 120,000.000 τών 5 . .  .  316.—
• 60,000,000 τών 6 ·  · · 404. —
. 26,000,000 τών 6 . ·  . 345—
. 25,000,000 τώ . 9 . . . 259—
. 25,000,000 τών 8 . · . 251.—
• 10,000,000 τών 6 . .  . 173___

4,000,000 τώ . 8 . · . 226.
• 6,000,000 τών 6 · Δρ. παλ. 85.—
Κτηματιχαι Όμολ. Έθν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 415.50

□ςστωτςχά Καταστήματα 

ΕΤΑΙΡΙΑΙ

'θνιχή Τράπεζα τής Ελλάδος Λρ. ν. 3.600—
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 63.—
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως ·  56.—
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ·  55.—
Σιδηρόδρ. Αθηνών καί Πειραιώς.. · 297.—
• ταίρια Φωταερίου.................  Δρ.

ΣνναΛΛάγματα

ΛΟΝ ΔΙΝΟ Υ— Τραπεζικόν Όψεως. . . .  31.40
3μην  -31.25

Γ Α Λ Λ ΙΑ Σ  — ΈθνιχήςΤραπβζηςΟψεως. 125 —
• Τραπεζικόν ϊμην 124 —

Νομίσματα

Ειχοσάφραγκον.............   .Η . .■ 24.70
Λίρα οθωμανική................................ 28.10

ΕΞΕΔΟΘΗ Α Ρ Τ Ι

ΑΤΤΙΚΑΙ  Ν Υ Κ Τ Ε Σ
Τ Α  ΑΠΑΝΤΑ

Σ- Ν . ΒΑΣΙΛΕ1ΑΔΟΥ-

Τόμος Α’ .— Οί Καλλέργαι.— Λουκάς Νοταρας. Δρ. 5.— 
Τόμος Β’ .— Γαλάτεια.— Χίμαιρα.— Σκύλλα.—

Ύψηλάντης.— Σεμέλη.— Αμάλθεια. Δρ. 5.— 
Τ ό μ ο ; Γ*.—  Εικόνες. —  Κώματα. —  Έπεα 

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

Τόμος Α".— Περιέχων τά πεζά έργα του ποιητοϋ Δρ. 5.

ΟΙ 4 τόμοι όμοΰ δραχ. 16. "Εκαστος τόμος χωριστά δρ. 
5. Διά τούς εν ταΓς έπαρχίαις και τή αλλοδαπή ζητοΰντας 
επιβαρύνεται έκαστος τόμος μέ ταχυδρ. τέλη, λεπτά 60.

Α Ρ Τ Ι  Ρ Κ Ά Ο Θ Ε Κ Γ

Κ Ω Σ Τ Η  Π Α Λ A M Α

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΟΥ
ΤΙ'ΛΓΟΥΑΙΛ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ-—ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ m  ΖΩΗΣ 

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
T tp - i ic t t  δ ρ α χ . ‘¿ , ϊ ί Ο . —  Τχχ ·^ δ ρ ο μ .ικώ ς ΐη ο ίτ ίελ λ ό μ εν ο ν  5 ρ » χ . ® .β Ο .

’ Εν Ά θήνα ις, έχ τού τυπογραφείου τών Κ α τασ τημ ά τω ν Λ Χ Ε ϊ Τ Ι Ι  ΚΙλΧΪΤΑΧΤΙΧΙΛΟΥ 301 —  1880.


