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Τό ύπουργεΐον τή; Δημοσίας έχπαιδεύσεως άπεφάσισε 
να συοτηση Λυχειον χατα το προτυ τον τών γερμανικών 
ραγματιχών λεγομένων γυμνασίων (Κεα^ΊΜίαβίβη), σκο

πούν ·χήν ανάπτυξιν καί την μόνφωσιν τής διανοΐας τών 
είς αΰτό φοιτώντων μαθητών, τήν ηθικήν άγωγήν καί κυρίως 
εήν προπαίδευσιν πρός αυτάρκη σπουδήν τών θετικών έπι- 
“νημών.ο Τό Λυχειον τούτο αποτελουμενον εξ έπτα τάξεων 
ϊσται όμοταγές τοΓς γυμνασίοις- αί μέν τρεΓς χατώτεραι τά
ξεις αυτού θα άντιστοιχώσι πρός τ ις  τάξεις τοΰ 'Ελληνικού 
σχολείου, αί δέ τέσσαρες άνώτεραι πρός τάς τάξεις τού γυ
μνασίου. Τό ενδεικτικόν τοϋ προβιβασμού άπό τής τρίτης 
τάξεως τοΰ Λυκείου εις τήν τετάριην θά παρέχη πάντα 
τά δικαιώματα, όσα καί τό άπελυτήρ-.ον Ιλληνικοϋ σχολείου, 
συμπεριλαμβανομένου και τοΰ τής εγγραφής εις τήν Λ' 
τάξιν γυμνασίου μετ' είσιτήριον εξέτασιν* τό δε απολυτή
ριον τού Λυκείου θά παρέχή όσα καί τό τοϋ γυμνασίου δι
καιώματα, πλήν του τής εγγραφής είς τό φιλολογικόν τμήμα 
τής φιλοσοφικής σχολής, εις τήν νομικήν καί είς τήν θεολο- 
γικήν σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου. "Ωστε οί έχοντες απολυ
τήριον τού Λυκείου θά δικαιώνται μέν εις εγγραφήν έν τή 
ιατρική σχολή τοϋ Πανεπιστημίου καί έν τω φυσικώ ή τώ 
μαθηματικώ τμήματι τής φιλοσοφικής σχολής, θά κατατάσ
σονται δ* ευκόλως είς την στρατιωτικήν σχολήν τών ευελ- 
πίδων καί είς τήν Πολυτεχνικήν σχολήν μετά τήν έπί τά 
κρείσσω μεταβολήν τής όργανώσεως ταυτης· οί δέ άπό τής 
πέμπτης τάξεως τού Λυκείου (τής άντιστοιχούσης τή Β’ τοϋ 
γυμνασίου) προβιβαζόμενοι θά κατατάσσωντα: είς τήν ναυτι
κήν σχολήν τών δοκίμων. Κατά τό σχέδιον τοϋ προγράμ- 
μκτος τών εν τώ Λυκείω διδακτέων μαθημάτων, όπερ συν- 
ταχθέν ύπό τού τμηματάρχου τής μέσης εκπαιδεύσει»; κ. Ν. 
Γ. Πολίτου υπεβλήθη είς τήν μελέτην ειδικής επιτροπής, θά 

δάσκωνται έν ταΓς έπτα τάξεσι τοϋ Λυκείου τά επόμενα 
μαθήματα : Ελληνικά έπί ώρας 63 καθ' έβδομάδα- θρησκευ
τικά έπί ώρας 6 ίσιορία καί γεωγραφία όιρας 27 άριθμη- 
•‘κή, γεωμετρία καί άλγεβρα ωφας 36, ήτοι 14 ώρας έπί 
πλέον τών ώρισμέ.ων έν τώ  προγράμματι τών έλληνιχών 
χολείων καί γυμνασίων χαί 2 ώρας ολιγωτερον του χρόνου 

ιής διδασκαλίας τών αυτών μαθημάτων έν τοΓς σαξονικοΓς 
Κεβ^γιηηββίβη. Ή  φυσική ώρας 6 , όσον καί έν τοΓς βαυ- 
-ριχοΓς πραγματικοΓς γυμνασίοις* ή χημεία και ή ορυκτο
λογία ώρας 5, ομοίως ώς έν τοΓς αΰτοΓς γυμνασίοις* ή φυ- 
®ική ιστορία ώρα; 8 , ήτοι τέσσαρας ώρας έπί πλέον τών 
"τιαμένων πρός διδασκαλίαν τού αύτού μαθήματος εν τοΓς 

■υαρικοΓ; πραγματικοΓς γυμνασίοις· ή γαλλική γλώσσα 
>ας 55, πέντε ώρα; έπί πλέον τών ώρισμενων πρός διδα- 

_ ιλίαν έν τοΓς αΰτοΓς γυμνασίοις· ή γερμανική γλώσσα 
Όρας 12· ή καλλιγραφία ώρνς 5, όσον καί έν τοΓς σαξονικοΓς 
*»ι εν τοΓςπρωσσικοΓς πραγματικοΓς γυμνασίοις· ή ιχνογραφία 
ωρας 15, ήτοι δύο ώρας ό/.ιγώτερον τών ώρισμένων πρός

διδασκαλίαν τοϋ αυτού μαθήματος έν τοΓ: σαξωνικοΓ; πραγ" 
ματικοΓς γυμνασίοις,και τρεΓς ολιγωτερον τών εν τοΐς πρωσ" 
σιχοίς· τέλος ή γυμναστική και ή όπλασχία ώρας 14. Ή  
μικρά αϋτη διαφορά τοΰ χρόνου τής διδασκαλίας κατά τό 
πρόγραμμα του Λυκεί υ καί τα προγράμματα τών γερμα
νικών πραγματικών γυμνααίων προέρχεται έκ δύο λόγων 
ότι τά γερμανικά γυμν,οια Ιχουσι καί όγδάην τάξιν καί ότι 
ό χρόνο; τής διδασκαλίας καθ’  έβδομάδα έν έκάστη τάξει 
είναι μείζων, έπιβαρυνομένων τών μαθητών διά πολυώρου 
διδασκαλίας, δπερ γενικώς κατακρίνεται ύπό πάντων των 
είδικώς περι τού θέματος τούτου πραγματευθέντων Γερμανών 
παιδαγωγών.

Τό ίδρυθησόμενον Λύ/ειον θά συντηρήται έκ τοϋ τόκου 
τοϋ Βαρβαχείου κληροδοτήματος, χαταργουμένου τοϋ έτερο υ 
τών αχρι τούδε υφισταμένων γυμνασιακών τμημάτων τοΰ 
Λυκείου και τον έτέρου ελληνικού σχολείου. Τήν διδασκα
λίαν εν τώ Λυκείω καί τήν άκριβή έφαρμογήν τοϋ προγράμ
ματος θά έπιβλέπη επιτροπή, άποτελουμένη έκ τού Νομάρ
χου Αττικής καί Βοιωτίας, τού Διευθυντοϋ τής Πολυτε
χνικής σχολής, τοΰ διδάσκοντας τήν παιδαγωγίαν έν τώ 
Πανεπιστημίω, ένός καθηγητοϋ τσϋ μαθηματικού τμήματος 
τής φιλοσοφικής σχολής καί έεέρου τοϋ φυσικού τμήματα:. 
■Έναρξις τής διδασκαλίας τών μαθημάτων γενήσεται τή 15 
του προσεχούς 'Οκτωβρίου.
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Έξεδόθησαν πρό μικρού έν Παρισίοις έ·- όγκώδει τόμω τό 
πρώτον καί δεύτερον βιβλίον τών ιστορικών τού Θουκυδίδου 
μετα εξηγητικών καί κριτικών σημειώσεων καί άλλων πα- 
ρεκβολών ύπό τοϋ δοκίμου φιλολόγου Croiscl. Τό έ'ργον τού
το φέρει δόξαν είς τήν γαλλικήν φιλολογίαν, είνε δέ έφά- 
μιλλον πρός τάς άριστα; ύπό Γερμανών εκδόσεις τού αθα
νάτου ίοΓοριχοϋ. Ό  κ. Crilisel είνε γνωστό; εί; τόν φιλο
λογικόν κόσμον καί δι’ άλλων προγενεστέρων φιλολογικών 
συγγραφών.

—  Έν τώ  συνεδρία» πρός προστασίαν τής φιλολογικής καί 
καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας, όπερ συνήλθε κατ' αύτάς είς 
Βέρνην τής 'Ελβετίας, αντιπροσωπεύονται αί κυβερνήσεις 
τή; Γαλλίας, ’ Ιταλία;, Γερμανίας, Ελβετίας, Βελγικής, Με
γάλης Βρετανίας μετά τών αποικιών αυτής, Χαίτη:, Λιβε
ρία: καί Τύνιδοε, εχουσαι πάσαι πληθυσμόν 500 εκατομμυ
ρίων. Δ ί κυβερνήσεις αυτοί έδήλωσαν ότι σκοποϋσι νά άπο- 
δεχθώσι τάς αποφάσεις τού συνεδρίου. Θεωρείται δέ πιθανόν, 
ότι είνε διατεθειμεναι νά άποδεχθώσι τας αποφάσεις ταύ- 
τας και α! κυβερνήοεις τής Λυατρίαε καί Ουγγαρίας, τής 
'Ολλανδία;, τή; Σουηδίας καί Νορβηγίας τής Δανία; καί 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής Βορείου ’ Αμερικής.

— Οί διευθυνταί τού ίν Παρισίοις μεγάλου θέατρου τοϋ 
μελοδράματος παρεχάλεσαν τόν μελοπο όν Βέρδην νά συνθέαιρ 
νέον μελόδραμα, διδαχθν,σόμενον έν ετει 1889. 0τε πρόε πα
νηγυρισμόν τής έκατοστής επετείου τής γαλλικής έπαναστά- 
σεως γενήσεται έν Παρισίοις διεθνή; ϊκθεσις. "Αν 6 Βέρδη 
άποδεχθή την παράκλησιν, θά συνεορτασθή τότε καί ή πεν
τηκοστή επέτειος τής διδασκαλίας τού πρώτου μελοδράματος 
αύτού, τοΰ Obcrlo di San Bonifncίο, διδαχθέντος τή 5] 17 
Νοεμβρίου 1839, άπό τοϋ θεάτρου τή; Σκάλας εν Μεδιο- 
λάνοις.

— Ή  κυρία Άδάμ ( Ίουλιέττα Λαμπέρ ), ή φίλη τού 
Ι’αμβέττα, σκοπεΓ νά παραχωρήση τήν διεύθυνσιν τής «Νέας 
έπιθεωρήσεως ■ εί; τόν άπό μακροϋ χρόνου έν Γαλλία όια- 
μένοντα 'Ρώσσον καθηγητήν de (luyon. *Τπό τήν διευθυν- 
σιν τούτου ή Έπιθεώρησις θά πραγματεύεται μάλλον περί 
τών ξένων φιλολογιών καί τής φιλοσοφίας, ολιγωτερον δε 
περί τών συγχρόνων πολιτικών γεγονότων.
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— Κατά τόν μή·»α τούτον έορτασθήσετ»1 έν 'Ρωσία ή ε
κατοστή επέτειος τη,, ,.,ν.,σιω; τοΰ χόμητος Σεργίσυ Οϋβα- 
ρώφ, επί μαχρό» χρηματίσαντο; υπουργού της δημοσίας έκ- 
παιδεύσεως. Γεννηθείς κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1786, ό Ού- 
βαρωφ νέος έ:ι διωρίσθη γραμματεύ; τής έν ΙΙαρισίοις πρε
σβείας επί Ναποέέοντο; του Λ '. ΤΗτο έξοχο; έλληνιστής, ή 
βέ περίοδος καθ' ήνδιετέλεσεν υπουργός τής δημοσίας έχπαι- 
δεύσεως (άπό του 1833 μέχρι τού 185-1), έχλήθη άπό τοΰ ο
νόματος του, διότι άπό τής περιόδου έχείνης έτραπησαν οί 
'Ρώσσοι εις τήν σπουδήν τής κλασσικής φιλολογίας, χαί ήχ- 
μασχν συγγραφεΓ; χαί φιλόλογοι, γνωστότατοι χαταστάντες 
έ. τή λοιπή Ευρώπη. Τα έργα τοΰ Οΰβαρώφ είσί γεγραμ- 
μένα εις ρωσοικήν, γερμανικήν χαί γαλλικήν γλώσσαν.

—  Te έν Λιψία βιβλιοπωλεΤον Β. G. Teubticr αγγέλλει 
τήν προσεχή έκδοσιν των έπομένων φιλολογικών έργων : νέας 
στερεοτύπου εχδόσεως τοΰ Θουκυδίδου, έπιτεθεωρηιιένης υπό 
Alfred Sfhoene, μετά κριτικών σημειώσεων, χατά »έαν άν- 
τιβολήν τών χυριωτάτων χειρογράφων- έπίσης νέας στερεο
τύπου εχδόσεως τής'Ιστορικής βιβλιοθήκης Λιοδώρου Σιχε- 
λιώτου. έπιτεθεωρημέννς ύπό Φρειδερίκου Φόγελ, έπεςεργα- 
σθέντο; τινά τών βιβλίων επι τή βάσει τοΰ έν τή ΙΙατμια- 
χή βιβλιοθήκη χειρογράφου τοΰ Διοδώοου- Δειγμάτων κατ' 
εκλογήν τών Ιταλικών διαλεχτών τών παλαιών χρόνων προς 
χρήσιν τών μαθητών ύπό Έγγελβέρτου Σνάιδερ IDialrclnrum 
llalicaruni aevi vetnslioris cieinpla selecta) καί Ανθο
λογίας λυρικών ασμάτων εις λατινικήν γλώσσαν λογιών αν- 
δρών τών νεωτερων χρόνων υπό Ίωάννου ΔραχαΓμ.

—  Ή  Αυστριακή κυβέρνησις μελετά νά ει'σαγάγη τό πο- 
δήλατον ( τό άλλως τριχυχλον ή βΐΛοαιπτδ λεγόμενον), εις 
την ταχυδρομικήν υπηρεσίαν. Πρός τοΰτο ό υπουργός του 
εμπορίου έζήτησε τήν γνώμην τοΰ διευθυντοΰ τών ταχυδρο
μείων καί τοΰ τών τη/εγοαφιο», οΓτινες κρίνουσιν τό ποδή- 
λατον άνανχαΓον εις τούς άποκομίζοντας τάς έπιστολάς έχ 
τών γραμματοκιβωτίων χαί εις τού; μεταφέροντας φαχέΧλους 
άπό ένός εις αλλο ταχυδρομικόν γρχφείαν. ΓΙροτοΰ όμως να 
άποφανθώσιν έπισήμως οί διευθυνταί ουτοι άπεφάσισαν νά 
μελετήσωσιν επισταμένω; τήν πρακτικήν εφαρμογήν τοΰ 
σχεδίου, χαί πρός τον σκοπόν τοΰτον διέταξαν τινάς τών 
γραμματοκομιστών νά έχτελώσι τήν υπηρεσίαν αυτών δια 
ποδηλάτων

— 'Εν ούδεμιά άλλη χώρα έχδίδονται τόσαι έφημερίδες 
όσαι έν ταΓς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Βορείου 'Αμερικής, 
ε»θα ό αριθμός αύτών άνέρχετα: εις 14,000 περίπου. Κατά 
τήν τελευταίαν εϊχοσιπενταετηρίδα ό αριθμός τών εφημερί
δων ϋπερεδιπλασιάσθη, διότι έν ϊπ: 1860 έξεδίδοντο μόνον 
5253 εφημερίδες, δηλονότι ύπήρχεν αναλογία μιας έφημε- 
ρίδος επί έξακ-.σχιλίων κατοίκων τοΰ τότε πληθυσμού, εν 
ώ σήμερον άνκλογεΓ μία έοημερίς επί 2500 κατοίκων. Πα
σών τών ’ Αμερικανικών πόλεων υπερέχει ή Νέα 'Τόρκη ώς 
πρός τον αριθμόν τών εφημερίδων * ό /Τήρνζ rr)c -Vedc ’ Tóp- 
χηι: έχδίδοται εις 19Π000 αντιτύπου καθ’ έκάστην, ό "ο- 
σαοη εις 150000, Τπ * Ημερήσια .V/αει'ς 169000,οί Καιροί 
εί- 150000, κλπ. Καί μικραί πόλεις, ιόν ό πληθυσμός δέν ύ- 
περδαίνει τάς 20000 έχουσι πολλά πρωίνά καί έσπερινα 
φύλλα- έν έκαστη δε πολίχνη έκδίδοντ*’ μ α ή δύο έφημε- 
ρϊδες.

—  Καθ' α σημειοΰται έν αμερικάνικα?; έφηυ.ερ·.σι. τά 
ποσοστά άτινα έλαβε» ή χήρα τοΰ στρατηγοΰ Γράντ έχ 
πωλήσεως άντ.τύπων τών διτόμων απομνημονευμάτων τοΰ 
συζύγου της ανέρχονται εϊς 3250000 δο.

—  Ή  Λουίζα Μισέλ, ή γνωστή Γαλλίς ταραχοποιός, ή
απόστολος τών δικαιωμάτων τών εργατών καί τών γυναικών, 
πιρί ης άπό τίνος χρόνου οΰδεν ηκουετο, ανεφανη και παλιν 
εϊ; τήν δημοσιότητα. ’Αναγγέλλεται νΰν ή έχδοσις χοινωνι- 
κοΰ μυθιστοοήματος αυτής, έπιγραφομένου ·Τ α  ανθρώπινα
μ χρόβια· (Les microbes humains.)

Έπερατώθησαν α! επί τής Άκρυπόλεως, πρός τή. άνατο- 
λ.χήν πλευράν τοΰ Παρθε-ώνος, ένεργούμεναι άνασχαφαί. ά. 
ποχαλυφθέντων εντελώς τών θεμελίω. τοΰ ναοΰ πρός τό μέ- 
ρ·.; τοΰτο. Τά θεμέλια άποτελοΰνται έξ 21 σειρών όγχολίθων 
ΰπιρκειμένων άλλήλων εϊς ύψος 14 ποδών ΰπέρ τό έδαφος. Τό 
άνχσχαφέν μέρος, άφοΰ ληφθώσι διάφορα φωτογραφιχά άπει- 
κονίσματα, θά έπιχωματισθή καί πάλιν, ώς ητο πρότερον.

—  Άφίκετο έκ Βερολίνου ό καλλιτέχνης κ. Γρύτνερ, 
κληθείς ύπό τής Κυβερνήσεως όπως συγκόλληση τά έν τώ

ναώ τοΰ Διός έν ’Ολυμπία, άνευρεθέντα τεθραυσμένα άγάλ« 
ματα.

—  Έ ν Λαρίσση ανορυσσομένων τών θεμελίων οικίας τινός 
έν τή νέα Αγορά άπεκαλύφθη άρχαΓον τεΓχος μήκους πέντε 
μέτρων και ύψους ένός μέχρι δύο, κατεσκευασμένον έκ μεγά· 
λων πωρΐνων λίθων. Τό ύπουργεΓον τών εκκλησιαστικών, 
άμα μαθόν την αποκάλυψιν ταύτην, διέταξε την εκτέλεσιν 
ανασκαφών πρός εξαχρίβωσιν του τείχους χαι τήν αναστο
λήν τής γενομένης νέας οικοδομής. Κατά τόν έπιστέλλοντσ 
έφορον τώ- έν Λαρίσση αρχαιοτήτων χ. ’ Ελευθέριον Κούσην, 
τό αποχαλυφθεν τεΓχος είνε μέρος του αρχαίου θιατρου, 
αρα μέρος τής σχηνής η τών αναλημμάτων αυτου.

—  Ή  εγγραφή τών φοιτητών τοΰ Έθνιχοΰ Πανεπιστη
μίου άπό τοΰ έτους τούτου έσται διπλή, γινομένη καθ’  εξα
μηνίαν έκαστου άχαδημαΐχοΰ έτους.Οί φοιτηταί κα' * έχάστην 
εγγραφήν θά άποτίωσι όεχάδραχμον τέλος. Ή  έγγραφή τής 
πρώτης έξαμηνίας τοΰ άρξιμένου άκαδημσίχοΰ έτους δέν 
συνεπάγεται τήν καταβολήν τοΰ έν λόγω τέλους, επειδή 
τοΰτο έπληρώθη ήδη άπό τοΰ προγενεστέρου έτους.

—  Έ'εδόθη τό τεΰχος τοΰ Αύγουστου τού ύπό τοΰ χ. Π. 
Γενναδίου έχδιδομένου περιοδικοΰ ή «'Ελληνική Γεωργίαν. 
Περ εχόμεν» αύτοΰ είσι.' Περί χημικών λιπασμάτων, ύπό 
Α. Χρηστομάνου' Περί βάμβαχος, ύπό II. Γενναδίου* Περί 
άκαριάσεως τής άμπέλου ύπό τοΰ αυτοΰ· — Σχέσις τής γευ- 
σεω; καί τή; έσφρήσεως— Περί χλαδοσπορίου τής αμπέλου, 
ύπό Π Γενναδίου'— Συνιήρησις τών οίνοδόχων αγγείων.— 
Νεκρολογία ιθεόδωρος Όρφανίδης)- Περί τών σύκων τής 
Σμύρνης-— Αλληλογραφία' — Διάφορα

—  'Εξεδόθη τό Β' τεΰχος τοΰ « ’Εγχειριδίου εμπορικού 
δικαίου» τών Γάλλων Ch. Lvon Caen καί !.. Kenault.oú 
τήν εκ τοΰ γαλλικού μετάφρασιν άνέλαβον οί παρ’  ήμΓν δι
κηγόρο: κκ. Σ. Κ. Μπαλάνος καί Γ. Δ. Μελισσουργός.

— ’Επίσης έξεδόθη τό Α ' τεΰχος τής «Ερμηνείας τοΰ περί 
πτωχεύσεως καί χρεωκοπίας νόμου» τοΰ αύτοΰ συγγράμ
ματα καιά μετάφρασιν τών δικηγόρων κ. κ. Ν. Μοσχάχη 
καί I. Ράίση.

Συνδρομηταί εις 'άμφότερα έγγράφονται έν τώ Βιβλιοπω
λείο» τής «'Εστία ;·.

—  Έξεδόθη ωσαύτως τό Β' τεΰχος τοΰ Α' τόμου τοΰ 
«Συστήματος τοΰ Διοικητικού Δικαίου» υπό τοΰ υφογητου 
τοΰ Διοικητικού Δικαίου κ. Γεωργίου I. Άγγελοπουλου.

— Έ ν Ζακύνθω έξεδόθη τό πρώτον φύλλον τοΰ προαγγελ- 
θέντος περιοδικού Ποιηζιχοΰ Άνθΰιοο. Περιέχει δέ ποιή-

I ματα διαφόρων, μετάφρασιν μέρους τοΰ «Ό ρ τις » τοΰ Ουγου 
Φοσκόλου, νεκρολογίαν τοΰ Θ. Όρφανίδου κτλ. Έ ν τη» 
πρώτω τούτο» φύλλο» ή διεύθυνσις τοΰ í lo ir t z t x o ΰ '  Α νθ23- 
voc προκήρυσσε*, και διαγώνισμα πρός μεταφρασιν του ποι
ήματος τοΰ Φοσκόλου οί Τάφοι.

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
Ι1αρν«χιυΐ\, 12 2ίΐτ:ιμβριου.

Ή  βασιλική οικογένεια τής Ελλάδος άνεχώρησεν έκ Κο* 
πενάγης χατευθυνομένη ένταΰθα. Πρός αποφυγήν τών καθάρ
σεων θέλει έλθει διά Γα'λία; διερχομένη διά Παρισίων, οπου 
θέλει β.ατρίψει όλίγας ημέρας.

— Έξακολουθοΰσιν πανταχοΰ οί ύπέρ τών έκ τοΰ σεισμού 
παθόνιων έρανοι. Ο! έπί τόπου μεταβάντες υπουργοί tat 
Δικαιοσύνης καί τής Παιδείας κκ. Δ.Βουλπιώτης και Π· 
Μινέτας. άφοΰ επιμελώς έπεσκόπησαν τκ,ν χατάστασιν *»· 
επρονόησαν περί πάντων τών δεόντων πρός αρωγήν το»ν κσ* 
τοίχων έπανέκαμψαν ένταΰθα.

— Προτάσει τοΰ Ίατροσυνεδρίου, έπεβλήθη έν5εκαήμ'·Ρο; 
έπιχόλερος κάθαρσις εις τά άπό 13 τρέχοντος μηνός σπο- 
πλεύσαντα έκ τών ακτών τή; Σαρδηνίας πλοΓα και ατμ^ 
πλοία. Ή  κάθαρσις άρχεται άπό τής ημέρας τής εξαμολαγη- 
σεως τών πλοίων ένώπιον τής αρμόδιας υγειονομικής αρΧΊ'· 
τελείται δ* έν τοΓς λοιμοκαθαρτηρίοις Δήλου καί Κερκυρσέ-

—  Κατ’ αύθεντικάς πληροφορίας ό μέχρι τής 31 Αύγου
στου εξαχθείς έκ τώ·. διαφόρων λιμένων τοΰ κράτους σταφ- 
δόκαρπος ανέρχεται ιίς 62,547,567 λίτρας, ήτοι εκ « 3  ‘ 
μένος Πατρών 27,232.865, έχ τοΰ λιμένος Ληϊουρίου 2,■ η*· 
124, Κατακώλου 5,067,120, Άργοστολίου 1,110,9ι3, Α·* 
γιου 13.346,845, Μαράθου 17,010. Καλαμών 7,308,1»»·
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σίου 204,039, Κορώνη; 987,456, Ζακύνθου 4,242,315, 
Αγίας Ευφημίας 9,968, Λευκάδος 3,685, Κυλλήνης 
3 8 3 4 .

— Ό  στρατηγός Βοσσέρ ΰπέβαλεν ει’ί τό ύπουργεΓον έχ- 
ί ΐ ν ,  διά τής οποίας γνωμοδο-εΓ περί διαφόρων ζητημάτων, 
—γομένων εις τήν στρατιωτικήν όργάνοισιν τής χωράς. Ο
-.τηγός Βοσσέρ άποφαίνεται υπέρ τής εισαγωγής τής δίε
ς θητείσς έν τώ  στρατώ- ή χατάταξις τών στρατευσίμων 

θά γίνεται άπαξ τοΰ έτους, χαί ούχί δίς ώς μέχρι τοΰδε, 
ςά Σεπτέμβριον οί νεοσύλλεκτοι θα κατατάσσωνται εις 
τών ταγμάτων τοΰ συντάγματος, όπερ θά χρησιμευη ως 

^οπαιδευτικόν, αφού δε περατοισωσι τός προκαταριιτικας 
'εις. καί τάς ασκήσεις βολή:, θά μετατίθενται εις τα 

ά δύο τάγμκτα, όπου θά άσχώνται εις ανώτερα γυμνά- 
α. Τό προπαιδευτιχόν τάγμα θά έδρεύη ώρισμένως έν τή 

ίδρα τοΰ συντάγματος, δέν θά άποσπα δε εις οΐανδήποτε 
ζήρεσίαν άνδρας, όπως δύνανται οΰτοι ανελλιπώς νά περα- 

τίσι τάς προκαταρκτικά; αυτών ασκήσεις. Εϊς τό ήμισυ 
τών οπλιτών χατά τό θέρο; έκαστου έτου θά παρέχηται, 
κατά τό αχέδιον τοΰ στρατηγοΰ Βοσσέρ, τρίμηνος 
όπως μεταδαίνωσιν εις τάς εστίας των χαί επιμελωνται των 
ιδιαιτέρων αύτών υποθέσεων. Τήν έχθεσιν ταύτην μελετά 
»5ν όκ. υπουργός τών στρατιωτικών.

— Κ®τέπλευσεν εις Πειραιά ίσ-ιοπορών ό άτμοδρόμων 
«’Ελλάς,» τελέσας τόν εκπαιδευτικόν τών δοκίμων περίπλουν 
ίντό; δύο μηνών καί εξ ημερών. Έκπλεύσας έκ Πειραιώς 
τήν 9 Ιουλίου προσήγγισε τό πρώτον εις Ζάκυνθον, είτα δέ 
»»τέπλευσεν εις Κέρκυραν. ΈκεΓθεν μετά μιας έβδομάδος

Ιίιαμονήν κατηυθύνθη ίστιοπορών εϊς Μελίτην, ίθεν μετέβη 
ιίς ’Αλεξάνδρειαν. Καταπλεύσας είτα εις Πόρτ-Σαίδ, Λά^  
νσχα καί Λεμησσόν, δ-ηυθύνθη βορειοδυτικώς και δια των 
Σποραδών τής μ χρας Άσίας καί τών Κυκλάδων χατέπλευ- 
»(· εις ΓΙειραια. _ >

— Ή  ελληνική άτμοπλοία Σύρου μετά τήν παραλαβήν εκ 
τής κυβερνήσεως χαί τής Σφαχτηρί" ι· θέλει συστήσει νεαν

μμήν ταχεΓαν μεταξύ Πειραιώς καί Κωνσταντινουπόλεως, 
γραμμή αϋτη θέλει συνδεθή μετά τών τής ’ Αλβανίας χαί 
νδησίου διά Κορίνθου. . <

Ή  ιταλική έταιρία Φλόριο-’ Ρουμπατίνο θέλουσα νά 
ολΰντ) τό έξ Ελλάδος εις ’Αμερικήν έξαγωγικόν έμπό- 

ι σταφίδος. συνέστησε γραμμήν συγκοινωνίας μεταξύ του 
ος τών Καλαμών χαί τών ά ιερικανικών λιμένων. Τό 
νίζον τήν γραμμήν ταύτην πλοΓον ανεχωρησεν ηδη εκ 
μών εις Νέαν ’ Τόρκην.

- Κατ’ αυθεντικά; πληροφορίας κατά τόν μήνα ’ Ιούλιον 
λήθη έκ τών δημοσίων άλαταποθηκών άλας 956,16'.* ο- 
*ες, ενώ τό κατά τόν αντίστοιχον μήνα τοΰ παρελθόντος 

έτους καταναλωθέν άλας μόίις άνήλ.θεν εις 447,872 οκάδες, 
ήτοι έφέτος χατά τόν 'Ιούλιον ή κατανάλωσις ύπερεδιπλα-

άσθη
• Ί  ό ύπουργεΓον τών ’Εσωτερικών παρεχωρησεν εις τον 
ρον διδάκτορα τής ιατρικής κ. Βάρδα, μετα προηγουμέ- 

νην γνωμοδότησιν τοΰ 'Ιατροσυνεδρίου τήν αδειαν να ίδρυση 
ιν Κερχϋρα κατάστημα υδροθεραπείας καί ηλεκτροθεραπείας, 
Μτά τό πρότυπον τοΰ καταστήματος τοΰ έν τή παρα την 

’ Βπυδαπέττην νήσω Μαργαρίτα λειτουργοΰντο; χαταστήμα- 
Τό έν Κέρκυρα κατάστημα θά θεωρήται ώς παράρτημα 

Τ°5 έν Μαργαρίτα, μεταφερομένων εις αυτό τόν -χειμώνα. 
4*1»; έξακολουθήσωσι τήν θεραπείαν των ύπό χλ.Γμα ευχρα- 

καί τερπνόν τών άρξαμένων -,υτής κατα τόν χειμώνα 
τό έν Ουγγαρία κατάστημα. Ή  άδεια τής ίδρύσεω; τοΰ 

ρ «ν Κερχύρα καταστήματος παρεχωρήθη ύπό τόν όρον ότι 
‘-ιευθυντής αύτοΰ εσται ιατρό; «χων τήν άδειαν ιοΰ έξασχεΤν 
^  ιατρικόν επάγγελμα έν Έλλάδι. κατά τους κειμένους 

| ’’όρους.
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[ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ Υ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ύπό Κ .  Π Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ  

Συνδρομηταί εί; ολόκληρο/ -.ό σύγγραυ,μα έγγράφονται 
.το Βιβλιοπω/.εΓον της «Εστίας»

Έξεδόθη ήδη τό 20όν φυλλάδιον τοΰ συγγράμματος. 
Ή  έκδοσις καί τών έπομένων φυλλαδίων θέλει έξαχολου- 
θησει τακτικώς.

Σαιχσπήρον ΤηαγοιΛίαι. Κατά μετάφρ. Δ. Βικέλα.
—  Όθέλλος. "Εκδ. Β’ Δραχ. 1 —
—  Ό  Βασιλεύ; Λήρ. *Έκδ. Β’ « 1 -—
— 'ΡωμαΓος χαί Ίουλιέτα. Έκδ. Β’ 1-—
Μετά ταχυδρομικών τελών έκαστον τεΰχος Δραχ. 1,20 
Δ. ΙΙιχάΛα. Άπό Νικοπόλεως εις ’Ολυμπίαν. Δρ. 2,50
—  Λουκής Λάρας. *Έκδ. Β’.— Αραχ. 1. Μετα ταχ. 1,20
—  Δαηχα τε αρα/ιίιθιη. Ά ι-άερσεν. 'Εκδοσις Β' μετά 

21 εικόνων. Δραχ. 1,50. Μετά ταχυδρ. 1,75.
— ΣοΛομαχ! Άπαντα. Δραχ. 2,50. Μετά ταχυδρ. 3. 
Λ. λ'ρηστοπονΛηυ—  Ποιήματα. "Εκδ. Ζαχυνθου. Δρ.

2.50. Μετά ταχυδρ. 2.80.
Κ. Παλαμα —  Τραγούδια τήη πατριδοι; μον. Δραχ.

2.50. Μετά ταχυδρ. 2,80.
θ. Όρφανίδον.—  Χ(οι: Δοιί./η— Τίρι— Αι'ρι— Πύργοι: 

τής Π/τρατ.. 1 τόμος. Δραχ. 5. Μετά ταχυδρ. 5,40.
—  "Αγιος Μηνατ Δραχ. 4. Μετά ταχυδρ.4,40
Γ. Σονρή ΙΙοιήαατα Τόμοι 2. Δραχ. 5. Μετα ταχυδ.

5.50.
—  «'Ρωμηοΰ· Ήμερολόγιον Λεπτά 50 —
— Δίν έχει τά προσόντα (Κωμικόν παίγνιον) 30—
— Ή  περιφέρεια, κωμωδία. 40 
Παρνααπιίτ —  Σύγγραμμα περιοδικόν του ομωνύμου

Συλλόγου. Πλήτης σειρά αύτοΰ έκ τόμων 9. Ά ν τ ι  τή; άρ- 
χικής τιμής δραχμών 135 μόνον δραχ. 55. Ταχυδρομικά»: 
άποστελλόμενον δραχ. 70.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Τ Η Σ  Κ Σ Τ Ι Α Ε

κ.Χ.Δ.Α Συρον.Τό άντίτιμον έκήφθη. Ώ ς πρός τά σημει- 
f ύμενα φύλλα παρακαλεΓσθε νά μάς όρίσςτε αν είνε αριθμοί 
φύλλων ή δελτίων Γνα μή συμβή λάθος εις τήν αποστολήν.— 
ΦιΛούΙόγια. Ή  λέξις γάμοτ έτυμολογεΓται από τοΰ σανσ
κριτικού Κάμα, τοΰ ονόματος τοΰ θεού τοΰ έρωτος. Έχ 
τής αυτής ρίζης παράγεται καί τό λατινικόν amo (άγαπώ). 
Ό  Κάμα. ό ’ Ινδικός θεός τοΰ έρωτος, είνε, ώς καί ό έλλη- 
νικός, άβρός παΓς- φέρει δέ άνθινα βέλη καί τόξον οΰ ή χορ
δή άποτελεΓται έκ σμήνους μελισσών. ’Απεικονίζεται εν τοΤς 
κόλποι; τής μητρός αύτοΰ Μαίας, όχούμενος έπί θηλείας ψιτ
τακού (συμβόλου τής γονιμότητος καί τής μητρικής στορ-
γη£). χ. Í. Δ. Α. Πράβιον. Ένιγράφητε καί άπεστάλησαν
ύμΓν τά μέχρι τοΰδε έκδοθέντα τεύχη. Τν άντίτιμον ευαρε- 
στήθητε νά πληρώσητε, ώς έσημειώσαμεν ύμΓν, τώ εν Κα- 
βάλλα ανταποκριτή τής «Εστίας» κ. I. Κ., πρός ό» έγράψα- 
μεν περί τούτου.— κ. Μ. tí. Τ. Κεφαλληνίαν. Έλήφθησαν. 
'Απυτάλη δ’  ύμΓν μόνον άντίτυπον τής κωμωδίας. Τά δυο 
αντίτυπα τοΰ Λευκώματος άποσταλήσονται άμα τή έχδόσει 
του.— κ. Κ. Τ . Τρίκκαλα. Έλήφθησκν τά σταλέντα, εϋχα-

Τ,
»••ta

Ι" 1  α 
ΡΧεαιο

ίτο"' τν Άθήναιι; δρΊΤμαϊ S 
C ¿ραχ.ίΟ.— Έν τrjà.l.loù'irrp

SU Έν ταΐη
ιρρ.χρναΐί 10 .

κοπωλών.Ό άοιστος τρόπος, όπως ό έχ ναυτία; πάσχω» ύπο- 
φέρη όλιγώτερον, είνε νά κατακλίν&ται όριζοντίως εν τώ 
μέσο» τοΰ πλοίου. — κ. Α. Μ. Βώλον Οί δύο τόμοι άπεστά- 
λ.ησαν ύμί-· διά φίλου άναλαβόντος εύμενώς τήν περί τούτου 
φροντίδα.— κ. Κ. Π. Πάτρας. Άπηντήσαμε» ταχυδρομικά»;' 
άναμένομεν ταχέως τό ύποαχεθέν.—  κ. Ν. Ζ. Σύρον. Σάί 
εϋχαριστοΰμεν, άλλ' άτυχώς δέν τό εϋρομεν κατάλληλον.—
FT ; ____ \ r ___ ά. _ Λ  .. ιΚ Ι · · . .  _ .Γ .  « i r o i - r l i  r . i ir 'lA V I  TU ΛΙ 11 ff V  Γ »

ρον έκδοθέντα φύλλα τοΰ » ’Ρωμκ,οΰ». Τήν περί τό στιχου_ρ- 
γεΓν ευχέρειαν τοΰ κ. Σουρή θά έκτιμήσητε μανθάνοντες ότι 
τό πλεΓστον τής έφημερίδος του συντάσαιι τήν προτεραίαν 
μόνον τής έχδόσεω; έν αϋτώ τώ τυπογραφείω ένθα ίχτυποΰ- 
ται. Συνέβη 6’ ενίοτε, ένεκα σπουδής περί τήν εκτυπωσ 
τοΰ φύλλου, καί αΰτοσχεδιάζων προχείρωςνά ύπαγορευαι τ< 
ιόν στοιχειοθέτην τούς στίχους χωρίς νά τούς γρίοη, εκ«Γ-
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νος δέ νά συνθέτη οΰτω τό ποίημα έξ άχροάσεως. Και εν 
τούτοι; ή γονιμότης του διατηρείται πάντοτε ανεξάντλητος. 
Τό Ήμερολόγιον του • ’Ρωμκ,ού» θά έχδαθή κα: εφέτος κα- 
τά τήν συνήθη εποχήν.— α. Δ. I. Π. Σορόκαν. Τό τεΰχο; τό 
περιέχον τά δύο φυλλάδια 16 καί 17 άπεστάλη ύμΓν έγχαι- 
ρω;. ΠεΘανόν νά «αρεπλανήθη είς τό ταχυδρομεΐον, καί νά 
«εριέλθη βραδύτερον είς χεΓρσς υμών— Ενα. Κωνσταντινού
πολή. Ή  «Κόρη τοϋ βουνού» ήτο ευτυχεσ-έρα. ώ; βλέπετε. 
Μιχραί τινε; μόνον διορθώσει;, απαραίτητοι διά την όμαλό- 
τητα χαΐ τό ομοιόμορφον τοΰ δημώδους υφους, έπηνέχθησαν 
ύπό ήμετέρου συνεργάτου, συναδέλφου σας έν Μούσαι;, 8ν 
έθελξεν ή άβρά τού ποιηματίου έμπιευσις. Δεν πιστεύομεν 
νά κατακριθώμεν διά τούτο. Τό κτένισμα δέν βλάπτει ποτε 
μίαν ώρσίαν κόμην.—κ, Δ. Θ. X . Βώλον. Τό ζητηθέν απε- 
στάλη, Άντίτιμον δραχ. 3,20, ώστε όφείίεται ήμΓν ή διαφο
ρά δρχ. 1,80, ήν ευαρεστήθητε νά άποστείλητε— xx. I. Χ· 
Κ. Πάτρας, Α. Θ. Κέρκυραν, A.N. Διχελ.ι καί E. Τ. Κων- 
σταντινούπολιν. Τα ζητηθέντα άπεστάλησαν.—  Jfirrflf/νω. 
Ή  τοιαύτη ουθάδεια τών "Αγγλων περιηγητών οΓτινε; έν 
τή πατρίδι των άπαιτούσι παρά τών ξένων νά τηρώσιν άνε- 
πίληπτον συμπεριφοράν, δέν παρατηρεδται έν μόνη τή Έ λ- 
λάδι. Και άλλαχού παρειηρήθη χα'ι έσατυρίσθη τό άνάγω- 
γον αυτών. Χάριν παραδείγματος παρατίθεμεν ωδε μετάφρα- 
σιν παιγνιώδους οδηγού τοΰ ταξειδεύοντος "Αγγλου *’ Εν 
τώ συσσιτίω : Ζήτει τήν χαλλίστην θέσιν, χάθου άναπαυτι- 
χώτατα, ένόχλει κατά δύναμιν του; παραχαθημένους, λάμ- 
δανε τάς άρίστας μερίδας τού φαγητού, πίνε τον εκλεκτότερου 
οίνον, άρπαζε όλα τά επιδόρπια, τρώγε θορυδωδώς ώς παχύ
δερμου, ρόφει άπλήστως, μη δίδε φιλοδώρημα είς τούς θερά
ποντα;, και σύριττε έξερχόμενο; τής αιθούσης τον εθν κόν 
ΰμνον τών "Αγγλων. -  Έν τώ σιδηροδρόμω· "Ανοιγε καί 
κλεΓε όλα τά παράθυρα, μηδαμώς προσεχών είς τού; συντα- 
ξειδιοιτας, κάπνιζε μή ερωτών κανένα, φλυαρεί μεγαλοφώνως 
και κατακλίνου επί τών ανακλίντρων, φορών υποδήματα. ’ Εν 
τώ θεάτρω : Μετάδαινε φορών βυπαρά ενδύματα, τρώγε προη
γουμένως σκόροδα, αν σο'ι άρεσχουν, θοούβε: διά τής ράβδου, 
κοιμού είς τήν δευτέραν πράξιν τού Ιον.Ιιε'.Ιμηυ Tl'.l.iον ή 
είς τήν τετάρτην τόιν Ονγενόττοιν καί ρογχάλιζε μακαρίως. 
’Επανερχόμενος δέ είς ΛονόΓνον: Ευμπερ,φέρου έν πάση
περιπτώυει ώς τέλειος ευπατρίδης, μετάβαινε εν ηολή είς τό 
θέατρον, ίσο ευγενέστατος πρό; τάς κυρίας, έχπλήρου επι
μελέστατα πάντα τά κοινωνικά καθήκοντα χαί πρό πάντων 
πρόσεχε νά τηρώσι πάντες οί εις ΛονδΓνον ερχόμενοι ξένοι 
συμπεριφορά> κοσμιωτάτην και νά μεταβαίνωσιν είς τό θέα
τρον φορούντες πάντοτε φράχον.

Η Δ ΙΑ Ι ΙΑ Α Σ ΙΣ  Τ Ω Ν  Ι ΙΑ ΙΔ Ω Ν
Παιδικόν περιοδικόν σύγγραμμα μετ’ εικονογραφιών 
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.Vortie τής ·άιαττ.Ι<ισεωί· Φρ. 5.
iI/ovtjc r>jc ί ' ι l 'i.ho^rjxJi: • 2. SO
*Διαπ.Ιάσεωςα χαι Βιβ-Ιιοβήχηκ » 7.ά0

ΕΝ ΤΩ. Ε Ξ ίΙΤΕ Ρ ΙΚ Ω ι

Μάνηε της ‘ΔιαπΛ.Ισεωε· Φρ.
Μόνης rfic Βιβ.Ιιοόήχηε .

Λρ.
• 3.50

• ΔιαπΛάσεοχ:· * α ί ΒιΟΑιοθήχηε · •

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΛΠΑΛΣΕίΙΣ ΤΩΝ ΙΙΑΙΛΩΝ
Σειρό βιβλίων διά παιδία. έχδιδομένων κατά τεύχη περιοδικών

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗ ΣΙΑ
Ε Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ι

Δάνεια  -τήφ Κυδερνήσεως

Τών 170,000,000 τών 5 ·/. Αρ. ν.
. 120,000,000 τών 5 ·  » »
» 6 0 ,000 ,000 τών 6 · · ·
• 26,000,000 τών 6 · · ·
. 25,000,000 τών 9 . . .
. 25.000.000 τών 8 . ■ .
■ 1 0 .000 ,000 τών 6 ι ·  ■

4,000,000 τών 8  . . ■
• 6,000,000 τών 6 » Δρ. πκλ.
Κτηματικοί Όμολ. ’Εθν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ.
Π ισ τω τικ ά  Κ α τα σ τή μ α τα

Ε ΤΑΙΡ ΙΑ Ι 

'Εθνική Τράπεζα τής ’Ελλάδος Λρ. ν. 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . .  ■
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως * 
Προνομ. Τράπεζα Ήπειροθεσαλίας.. ■ 
’Εταιρία Μεταλ.λουργ. Λαυρίου . . · 
Σιδηρόδρ. ’ Αθηνών καί Πειραιώς. . · 
Εταιρία Φωταερίου................ ·

ΣνναΛ.ΐάγμα τα 
ΛΟΝΔΙΝΟΥ— Τραπεζικόν "Οψεως.. . .

» ................................3μην...........
ΓΑΛ ΛΙ Αλί — ’ Εθνικής Τραπέζης Οψεως 

• Τραπεζικόν 3μην
¡νομίσματα

Είκοααφραγχον..................................
Λίρα οθωμανική................................

V r  ουσα Τ’,;, ή

345—  
354—  
4 4 6 .-  
3 4 6 .-  
279. -  
268 -  
172—
235. -  
92 -

466. —

3970—  
47—  
52—  

1 6 5 -  
85—  

269 -

31.65
31.40
125—
121.50

24.95
2830.

ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΑΤΑ ΤΗ Σ  «Ε Σ Τ ΙΑ Σ »
Περί συγχρόνου έν’ Ελλάδι κριτικής

ύπό'Εμμ. 'Ροιδου Τιμ. λεπτ 25. ι
Περί συγχρόνου ελληνικής ποςήσεως 

ύπό Έμμ. ‘ Ροιδου * * 25·;
Ό  νέος κριτικός ύπό Άγγέλ. Βλάχου ·  ·  25.
Τ ά  κείμενα ύπό Έμμ. 'Ροίδου................  »  25.

ΙΟ
Ι 0. 
10.

10.
10.
10.
10.
10.

10.

10.

Ή  συνδρομή αρχεται άπό 1 ‘ Ιανουάριου 
Συνδρομητα’ι εί; άμφότερα εγγράφοντχι εν τώ γραφείω τής 

«Εστίας·.

.1 όρτηο της νήσου "Τ’ιΐριίζ. ’Αντίτυπα αυτού επί 
καλού χάρτου πωλούνται είς τό ΒιβλιοπωλεΓον τής -Έστιας.
άντί 1,50 δραχμής.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η  Τ Η Σ  « Ε Σ Τ Ι Α Σ »

ΙΙέτρος ό Β' τής Βρασιλίας Τιμ. λεπτ. 10.
’ Αδαμ άντιος Κοραής.
Λ ά ζαρος Κουντουριώτης ■
’Αλέξανδρος ϊο ϋ τσ ο ς  ·
Περί περιΟάλψβως τώ ν  θυμ άτων τοϊλ 

πολέμου ·
Περί καθαριότητος ·
Περί Κ ύ π ρου .....................................  »
Α ρ ισ το τέ λ η ς  Β αλαω ρ ίτή ς .................
'U  φυσιολογική σχολή κα ί ό  Ζολά  ·
Περί συστάσειος αδελφότητος Έ λλη -

νίδων Δ ιακονίσσω ν.................................. «
Ή  Λ ίμνη  του Λαμαρτίνου. Παράφρ,

Α ’ρ.στ. Βαλαωρίτου................................... »
Πωλούνται έν τώ γραφείω τής «Ε στία ς». ΤοΓς έν « ι .  

έπαρχίαις καί τή αλλοδαπή άποστέλλονται ελεύθερα ταχΆρ· 
τελών.

Έτ  rff- γραφείω zr/r. « Εστίας· πωΛεΐτat ώσαντωε 
άντ! Αετιτάν 50 τό ά τ ι  εΠ θανάτω τοϋ Άριστ"*'/ 
Jove Οα.Ιαωρίτου εχόηβέν εχταχτor φν.ίΛον, χέρι’’ 
χοτ ώραέαι- τον ποιητοΤ! -ροσωπογραφίαν χαι ,β·τί ι._ 
χονιοιν ri/c εν Μαόουρΐ) επαύΛεως αντοΰ, .  
ριίχη ε'χτε./εσθείσαε, ό.ίο'χΛηρον το _ ποίημα 
• /Τυρά Φροαύνηε· έν -ανομοιοτΰπω aveoypafV rfl 
ni'tyznV χαι ττο.Ι.Ια ίποσηάσματα'έχ rZv 
αντα'ί -τοιημάτοιν.  ̂ ^

Έ ν  τώ γραφείω τής «'Εστίας· πωλούνται οί μέχρ1 ' °υ°! 
έκδοθέντες τόμοι αύτής, πρός φα. 5 έκαστος, κ̂ αί _ aJ’ 
φύλλα καί δελτία, τά μέν φύλλα πρός λεπτά 25, τα δε δε τί* 
πρός λεπτά 1 0 .

Έ -  Ά θή να ις  έκ τού τυπογραφείου τών Κ αταστημάτων Α Ν Ε ϊ Τ Η  K U N S T Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Ο Τ  1886— 569


