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Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ε Π ΙΣΤΗ Μ Η , Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α

Τό τελευταϊον φύλλον τής ’ Επιθεωρήσει»; »Scottish Re
view. περιέχει μετάφρασιν άγγλικήν του πρώτου μέρους 
τής περί Βυζαντινών μέλινης τοΰ χ. Δ. Βιχέλα, αναγγέλλει 
5έ χαί τοΰ έπιλοίπου τήν δημοσίευσιν εις τα προσεχή τεύχη 
της. Ή  πραγματεία σΰτη ώς γνωστόν μετεφράσβη ήδη γερ- 
(βνιστι Οπό τοΰ μαχαρίτου χαθηγητσΰ \V. Wagner χαί 
γαλλιστί ύπό τοΰ χ. Ε. Legrand.

— ‘Γπό τοΰ γερμανοΰ A. Kalkmanll έίεδόθη έν Βερο
λίνο) μαχρά μελέτη περι Παυσανίου τοΰ περιηγητοΰ χαι 
κερί των πηγών αυτοΰ.

— Ό ς δεύιερον μέρος τοΰ Α ' τόμου τοΰ ’Αριστοτελικού 
συμπληρώματος (Supplemenlum Aristutelicum) δπερ έχ- 
ίίδωσιν ή έν Βερολίνω Ακαδημία τών επιστημών, έδημο-
•εϋθησαν εσχάτως, έπιμκλεία T. Byvatcr, Πρισχιανοϋ τοΰ 

Λυίοΰ τά σωζόμενα. Το πρώτον μέρος τοΰ αυτοΰ τόμου ά- 
ελεϊται έχ τών έπί Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου 
μένων επιτομών τής Ζώων ίστορίας τοΰ Άριστοτέλους, 

οθεισών έπιμελεία τοΰ χ. Σ . II. Λάμπρου.
— 'Γπό τήν επιγραφήν Είφρόποα έδημοσιεϋθη έν Βιέν- 

ντ| υπό Γουλιέλμου Κλάΐν μόνογ?αφία_ περί τής τέχνης τών 
αρχαίων έλληνιχών αγγείων, ιδίως δέ τών άττιχών τών ποιη- 
θένιων ύπό τοΰ Εύφρονίου. ,

— Νέον πεντάπραχτον δράμα έζέδωχεν κατ' αυτάς ό 
Έρνέστος 'Ρενάν, τήν ' Ηγονμίη)>* Ζοπιρ (1/ Abbesse 
4« Jouarrc.)

— Παρά τώ εν Λονδίνω βιβλιοπώλη John Murray εχδί- 
•αται προσεχώς σύγγραμμα έπιγραφόμενον : . Ή  άνάπτυζις 
τής ελευθερίας έν τη 'Ιλλυρική χερσονήσω fThe Growth ol 
"reedoin ill the Balkan Peniusulc) η όδοιποριχαι σημειώ- 
·*ις περί Μαυροβούνιου, Βερβίας, Βοσνίας, Βουλγαρίας χαί

άδος, Συγγραφευς τούτου είναι ό .1, G. Cotton Minchin, 
οσιεύσας πρό τινων έτών έτερον εργον περί τής Βουλ- 

ρίις χατά τόν 'Ρωσσοτουρχιχόν πόλεμον.
— Τα γερμανικά φύλλα έπαινοίσ: μυθιστόρημά τι τοΰ 

5λδ·Ζέδβιτς έπιγραφόμενον . Ή  χόρη τών'Αγίων Σαράντα·
*αί ΐχδοϋέν έν Βερολίνω τύποις Έχστά'ν. "ΙΙρως τοΰ μυβι- 

'ΐματος είνε εις χόμης Λεωνίδας Κορτάδος σχεδιάσας 
«άστασιν έν Ίίπείρω, ή δε ηρωίνη είνε χόρη τις Όθωμα- 

*ίς έί Αγίων Σαράντα.
— Ή  πρό 25 περίπου έτών μεγάλη ίμποριχή χαί βιομη- 
Ίχή πρόοδος τών Γερμανών, χυρίως δε αί έμποριχαί αυ-

*“ ν καταχτήσεις εις τήν ’ Ανατολήν, ένθα χατώρθωσαν τό 
:έ«ς έπιχρατοΰν αυτόθι έμπόριον τών Γάλλων νά ΰποσχε- 

ωτιν, ϊδωχαν αφορμήν εις σπουδαίας χαί εμβριθείς μελε- 
C είς τε τήν Γαλλιχήν χυβέρνησιν χαί εις τούς άσχολου-

μένους περί τά εμπορικά χαί οίχονομιχά έν γένει τής Γαλ
λίας. 'Γπό τούτων εμςλετήθη πολυειδώς χαί πολυτρδπως τό 
ζήτημα τής ποραχμής τοΰ Ι’αλλιχοΰ ίμπορίου έν ταΓς χώ- 
ραις τής 'Ανατολής, όπερ άπό τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ ' έτι μέ
χρι πρό τίνος ειχεν αυτόθι υπεροχήν.

Είς τών άσχοληθέντων έπί τοΰ θέματος τούτου είνε χαί ό 
ίν Παρισίοις εμπορευόμενος ήμέτερος ομογενής χ. Δημήτριος 
Γεωργιάδης, καλώς γινώσχων τήν τε Γαλλίαν χαί τήν ’ Ανα
τολήν ύπό έμποριχήν έποψιν. Ό  χ. Γεωργιάδης εδημοσίευ- 
σε πέρυσι μελ,έτην περί Σμύρνης ύπό έμποριχήν ϊποψιν, χαί 
έν σχέσει πρός τήν γαλλιχήν έμπορίαν, χαί περί τοΰ συγ
γράμματος τούτου έγένετο λόγος έν τή ’Εστία. Έν 
γνώσει έποαενως διατελών τοΰ θέματός του έδημοσίευσε χαί 
εφέτος έν τώ περιοδιχώ "Revue française de Γ étranger 
et des colonies, έν τώ τεύχει :οΰ Β' έτους, άριθ. 21. τοΰ 
Σεπτεμβρίου μαχράν μελέτην ύπό τήν επιγραφήν -Τό γαλ- 
λιχόν (μπόριον έν τή Ανατολή», ένθα έίηγεΓ τά αίτια τής 
ποραχμής τοΰ γαλλιχοΰ εμπορίου, συγκρίνει τό έμποριχόν 
χαι επιχειρηματικόν πνεύμα τών Γάλλων καί Γερμανών, 
διαγράφει οίον μέρος δύναται νά λάβη ή χυβέρνησις χαί 
οίον οί ιδιώται έν τή άναγεννήσει τής γαλλικής εμπορία; έν 
τή ’ Ανατολή, όρβώ; άποφαινόμενος ότι μάλλον τοΰτο εϊνε 
έργον τής ιδιωτικής δραστηριότητο; χα· αύιοβουλίας Έν 
τέλει δέ δημοσιεύει πρότασιν ύπογεγρα.μμένΥ,ν ύπό τούτου 
χαί τοΰ Ναπολεοντος Νέϋ μελών άμφοτέρωυ τής έν Πα
ρισίοις Εταιρίας τής εμπορικής γεωγραφίας, δΓ ής πρβιεί- 
νεται ή ούστασις εμπορικής έταιρίας ύπό τήν επωνυμίαν 
*"Ενωσις της γα.Μο-άνατο.Ιιχτ\<: βιο[Π)χα riac χαι 
roC ¿¡ιπορίοe« χαί ής σχοπδς κύριος Ισετα: ή έίερεύνησι; 
χίριν τής γαλλικής εμπορίας χαί βιομηχανίας τών χωρών 
τής Τουρκίας, Αίγύπιου, Ελλάδος, Βουλγαρίας. Σερβίας, 
'Ρουμανίας καί μεσημβρινής ’ Ροισσία; μετά τοΰ Καυχάσου, 
ή σύστασις εμπορικών καταστημάτων, πρακτορείων, αγορών 
μετά εμπορικών μουσείων, ή διευχόλυνσις έπιχειρήοεων 
εμπορικών καί βιομηχανικών τών Γάλλων εις τας /ωρας 
ταύτας Χαί τά παρόμοια,

— Έξεδόθη έν Βερολίνιρ δ πρώτο; τόμος χριτιχών μελε
τών τοΰ F. W. Schmidt περί τών Ελλήνων δραματικών 
μετ’ επιμέτρου περί τής Ελληνικής άνθολογίας. Ό  τόμος 
οΰτος περιέχει χριτιχάς μελέτα; περί Αισχύλου καί Σοφο- 
χλέους.

— Έ ν Βιέννη έδημοσιεύθη ιστορία τής κτηνοτροφίας χαί 
τής κτηνιατρικής χατά τήν άρχαιότητα (Geschichte der 
Thierzucht und Thiermedicin im Altertl uni), συγγρα- 
φεΓσα ύπό Λ. Baranski.

— Ή  βιβλιοθήκη τών συγχρόνων επιστημών επλουτίσθη 
έ ιχάτως διά νέου βιβλίου τοΰ κυρίου C. Issaurat υπο τον 
τίτλον ' II παιδαγωγία- ΐστηρία χαι ά νάπτνί.ις avive. 
’Οκτώ κεφάλαια τοΰ βιβλίου άφ.εροΓ ό συγγραφευς είς τήν 
παιδαγωγίαν έν τή άρχαιότητι χαί έχθέτει τάς ιδέας τών 
’ Ινδών, τών Ελλήνων (Ξενοφώντο:, Πλάτωνος, Άριστοτέ
λους, Επικούρου, Πλουτάρχου) καί ’Ρωμαίων, Μεθ’ 8 συνο
ψίζει τά έν τώ μεσαίωνι έπικρατοΰντα συστήματα, καί τά 
κατά τήν Γδρυσιν τών Πανεπιστημίων. 'Αναλύει τάς ιδέας 
τοΰ Ραβελαί, ’Εράσμου, Μονταιγνίου, τών Ιησουιτών τοΰ 
Port-Royal, τοΰ Βοσουέτου, Φε/ελώνος χλ. ώς χαί πάντων 
τών νεωτέρων παιδαγωγών μέχρι τοΰ Έρβέρτου Σπένσερ.

—  Ό  έ< Βιέννη γνωστότατος αστρονόμος Παλίσας, ανε- 
κάλυψε χατά τήν νύχτα τής 3 Οκτωβρίου ν. ε. νέον μικρόν 
πλανήτην 14ου μεγέθους κείμενον έν τώ άστερισμω του

1 Υδροχόου.
— Λέγεται ότι ό Πάππα; προτίθεται νά ίδρύση προσέχω: 

έν Λατερανώ τή; Ρώμης μέγα καθολικόν Πανεπιστήμιο·/ 
έπικληθησόμενον Λεόντειο·/ (Universitas UeontcaJ. Η α- 
νωτάτη διεύθυνσις τούτου άνατεθήσετα: τώ Ίησουίιη Καρ- 
διναλίω Μαζέλλα-

— Τό έν Στουχγάρτη γυμνάσιον Έβεράρδου. Λουδοβίκου 
έπανηγύρισε χατ* αυτά: τήν διαχοσιοστην επέτειον τής ίδρυ- 
σεώς του διά διδασχαλΐας τής ’Αντιγόνης τοΰ Σοφοχλίους 
χαί ένός δράματος τοΰ Σχίλλερ ύπό τών μαθητών. ΙΙολλοί
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δέ των εις το γυμνάσιον έκεΐνο μαθητευσάντων αυνέλεξαν 
έπί τή ευκαιρία ταύτη δι* εράνων χρηματικόν τι ποσόν,όρί- 
σαντε; οί τόκοι αύτοΰ να διατιθώνται εις τα; δαπάνα; 
μαθητικών έκδρομών των μαθητών των άνωτέρων τά
ξεων.

— Λήγοντο. μετά τέσσαρας μήνα; του δικαιωματο; των 
κληρονόμων του Πούσκιν έπ'ι τή; πνευματική; ιδιοκτησία; 
του μεγάλου 'Ρώσσου ποιητού, προαγγέλλονται ταυτοχρόνω; 
δέκα διάφορο: έκδόσει; απάντων των έργων αυτού. Είναι 
τούτο τρανόν μαρτυριον τή; τε δημοτικότητα; του ποιητου 
και τή; δραβτηριότητο; των εν 'Ρωσσία βιβλιοπωλών.

— 'Αγγέλλεται ή προσεχής έκδοσι; έν Λονδίνω περιηγή- 
σεω; άνά τό Αι’γαΓον τοϋ Τ . Fitz-Patrick μετ’ εικόνων και 
πίνακος γεωγραφικού. Τό βιβλίον επιγράφεται «Φθινοπω- 
ρινό; πλους άνά τό ΛϊγαΓον, η σημειώσει; ταξειίίου δι’ 
ιστιοφόρου θαλαμηγού.ο(Au autumn cruise in the Aegean.)

—  Έξεδόθη έν Λονδίνω εύμεθοδος συνοπτική ίστορία τή; 
έλληνική; γραμματολογία; από των άρχαιοτάτων χρόνων μέ
χρι τού θανάτου τού Δημοσθένους υπό F. Β. Jevuns. (A 
History of Greek Literature from the Earliest Period 
to the Death o f Demosthenes.).

—  Έ ν ήλικία έβδομήκοντα εξ έτών άπέθανεν ό W. 
Hepworlh Thompson, επιφανή; ελληνιστής, καθηγητή; τών 
ελληνικών γραμμάτων έν Εανταβριγία. 'Γά κυριώτατα έργα 
αυτού πραγματεύονται περι Πλάτωνος καί περί τή; Πλατω
νικά,; φιλοσοφίας.

— Τή 7 μεσοϋντο; προοεκλήθησαν εΐ; γενικήν συνέλευσιν 
έν Λανδίνφ οί συνδρομηταί τής έν Άθήναι; Βρεταννική; 
οχολής. θέμα τή; συνελεύσεω; ταύτης, ή; πρόεδρο; ώρίσθη 
ό κόμη; Καρναρβώνος, ήν ή ά' ακοίνωσι; τής ένάρξεω; τών 
εργασιών τή; σχολής κατά τόν προσεχή Νοέμβριον ύπό την 
διεύθυνσιν τού Penrose καί ή σύνταξι; ιού καταστατικού 
αυτής.

—  Έν Παδούη όπως καί αλλαχού τή ; Ιταλίας έωρτάσθη 
έπιοήμω; ή επέτειο; τή; καταλήψεω; τή; "ρώμης. Κατά 
τήν έορτήν ταύτην έγένοντο λιτανεΓαι, εκάησαν δέ δημοσίω; 
καί τινε; εικόνες τού Πάππα.

— Κατά τήν τελευταίαν συνεδρίαν τή ; ακαδημίας τών 
επιστημών έν Βερολίνο) έξελέγη πρόεδρο; τού ιστορικού τμή
ματος ό v. Syb Ί  άντί τού άποβιώσαντος Ranke.

—  Τή 20 'Οκτωβρίου θέλει συνέλθει εν Βερολίνω τό γε- | 
νικόν συνέδριον, ού σκοπός εϊνε ή έξεύρεσις τών τρόπων προ; 
εισαγωγήν ενιαίου συστήματος μέτρων και σταθμών.

—  Εΐ; τό συνέδριον τών ανατολιστών εν Βιέννη έλαβε 
μέρος καί ό Dertur Samaschi Minochcjerjii, ανώτατο; 
ίερεύ; τών πυρολατρών έκ Βομβάης. ΊΙ αίρεσι; τών πυρο
λατρών ή ΙΙάρσων, οιτινες συμποσούνται σήμερον εΐ; 100 
χιλιάδα; ψυχάς, παραμένει είσέτι πιστή εΐ; τα δόγματα 
τού Ζενδαβέστα. Οί ΙΙάρσοι φημίζονται ώ; άνθρωποι πνευ- 
ματωοέστατοι, καί άσκούσι σπουδαίαν επίδρασιν επι τής 
κοινωνία; τών Ινδών.

’Επί τή τελουμένη σήμερον έν τώ Άρσχκείω δημοτελεΤ 
έορτή τή; πεντηκοιταετηρίδος τής ίδρύσεως τής Φιλεκπαι
δευτικής "Εταιρίας ενομίσαμ.εν προσήκον, χάριν τών έν ταΓ; 
επαρχία:; και τώ έξωτερικώ ιδίως συνδρομητών ήμών. νά 
παρασχωμεν ε> τώ φυλλω τής « ’ Εστίας· εικόνα τού τε αει
μνήστου Αρσάκη, του φιλομουσου καί γενναίου ίδρυτού τού 
"Αρσάκειου, καί τού σεμνού ’Εκπαιδευτηρίου, τό άποΓον έπί 
δεκαετηρίδα; ήδη ύπήρξεν ή πνευματική τροφό; ή διανοητι- 
κώς εκτρέφουσα καί ηθικώς μορφαύσα τάς γενεά; τών Έλ- 
ληνίδων επ’ αγαθώ τού ήμετέρου "Εθνους.

Έ ν τώ  προσεχεΓ δέ φύλλω τή; «Ε σ τία ;« θέλομεν δημο
σιεύσει ίδιον αρθρον περί τού οργανισμού τού εσωτερικού 
Καταστήματος τή; Φιλεκκαιδευτική; "Εταιρία; καί τού εν 
αυτώ βίου τών έκπαιδευομένων οΐκοτρόφων κορασίων, ώ; 
καί έτερον αρθρον τή; παρ’ ήμΓν διαπρεπούς Κυρίας Αίκ. 
Λασκαρ'δου περί τή; ιερότητα; τή; εντολή; τή; διδασκάλου.

—  Τό ύπουργεΐον τής Παιδείας δι’ εγγράφου του παρε- 
κάλεσε τήν Νςμικήν καί Φιλοσοφικήν σχολήν τού Πανεπι
στημίου, δπω; συνερχόμενα: ϋποδείξωσιν έκείνη μεν δύο 
καθηγητάς, ένα δια τήν έδραν τού Διοικητικού Δικαίου καί 
έτερον δια τό μαθημα τών Εισηγήσεων τού Ρωμαϊκού Δ ι
καίου, αδτη δέ ένα καθηγητήν διά τήν έδραν τή; Βοτανικής, 
Αί σχολαί Οέλουσι συνέλθει πρό; τούτο προσεχώς.

—  Ό  σοφό; καί σεβάσμιο; καθηγητής τή; λατινική; φιλο

λογία; έν τώ έθνικώ Πανεπιστημίω κ. Σ. Κουμανοΰδης, δι- 
ανάσας τεσσαρακονταετίαν ήδη έν αυτώ, υπέβαλε τήν π*, 
οαίτησίν του κατά τόν περί άποχωρήσεως τών χαθηγη·ών 
νόμον.

— Ό  γάλλο; ναύαρχο; κ. Παρί, διευθυντή; τού έν Π», 
ρισίοι; ναυτικού Μουσείου, άπέστειλεν εΐ; τό ύπουργεΐον 
τών Εξωτερικών ώς δώρυν πρό; τον Βασιλέα Γεώργιον τρί
τομον σύγγραμμα περί κατασκευή; τών πλοίων άπό τών 
αρχαιότατων χρόνων μέχρι τής σήμερον. Περιέχει δε πλεί- 
στα; εικόνα; άριστα έπεξειργαομενας.

—· 'Π εφορεία τής έν Σύρω λέσχης «Ελλάδος· επιθυμούσα 
νά δώση εύρυτέραν δημοσιότητα εΐ; τα; κατά τόν περυσινόν 
χειμώνα άναγνωσθείσα; κατά τά; έσπερίδα; αυτή; φιλολο
γικά; καί επιστημονικά; διατριβάς, απεφάσισε νά δημοσίευ
ση καί διά τού τύπου πάντα τά έργα ταύτα έν ΐδιαιτέρω 
τεύχει Οπό τόν τίτλον «Φιλολογικοί Έσπερίδε; τής έν Έρ· 
μουπόλει λέσχης Έλλάδοςο. Τό τεύχος τούτο θά έκδοθή τή 
έπιμελεία τών χχ. Έρ. Νοννότ, I. Φραγκιά καί I. Φβυ- 
στάνου.

—  Έξεδόθη έκ τών μεγάλων Καταστημάτων τού κ. Άνέ- 
στη Ιίωνσταντινίδου λίαν φιλοχάλω; τετυπωμένεν τό 'Hue- 
ρο.Ιηγιον τού κ. Κ. Σκόκου, άξιόλογον έργον, περιεχον 
πολλά; διατριβάς, έργα πεζά καί έμμετρα, στατιστικά; πλη
ροφορίας, προσωπογραφία; καί έν τέλει γελοιογραφίας. Τι- 
μάται δραχ. 2 καί εύρίσκεται εν τψ Βιβλιοπωλείο) τή; 
«Ε σ τία ;·.

— Ύπό τή; διευθυνσεω; τού έν Ζαχύνθω Ικδιδομένου πε
ριοδικού «Ποιητικού Άνθώνο;·  Ιξεδόθησαν εΐ; ιδιαίτερον 
τομίδιον «"Ερωτος Ήμέραιν, ποίησις I. Καμπουρογλου 
μετά βιογραφικών σημειώσεων περί τού ποιητού ύπό Σ. δε 
Βιάζη, Έξεδόθη δέ καί τό δ' φυλλάδιον τού «Ποιητικού 
Άνθώνο;« περιέχον ποιήσει; διαφόρων.

—  Τή πρωτοβουλία τού αρχιεπισκόπου Ζακύνθου κ. 
Λάτα απεφασίσθη ύπό τών έν τή νήσω εκείνη ιερέων ή συ- 
στασι; Σχολής τή; εκκλησιαστικής μουσικής.

—  Ό  κλεινό; πινακογράφο; Κειπερτ άνεχώρησεν έκ Σμύρ
νη; εΐ; το εσωτερικόν τή; Μ. Άσίας, χάριν επιτόπιων το
πογραφικών παρατηρήσεων, αίτινε; θά χρησιμεύσωσιν αυτώ 
εΐ; σύνταξιν τού παρασχευαζομένου ϋπ’ αυτού νέου μεγάλου 
χάρτου τής δυτική; Μικρασίας. Καί κατ’ άρχά; μέν θα 
έπισκεφθή πάσα; τά; έιτί τή; σιδηροδρομική; γραμμή; Κασ- 
σαμπά πόλεις καί χωρία μέχρι Φιλαδέλφειας, δπόθεν θα με- 
ταβή εΐ; Ίεράπολιν, Λαοδίκειαν, καί ακολουθώ: εΐ; Άΐδί- 
νιον καί τά; άλλα; πόλεις τά; έπ: τή; σιδηροδρομική; γραμ
μή; Άϊδινίου κειμένας.

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
Παγ««κ*'ν11, ΙΓ ΌντΜοριβο.

Τήν παρελ.Οούσαν Κυριακήν άφίζετο ενταύθα ή βασιλική 
οικογένεια τή; "Ελλάδος, καταπλεύσασα μέχρι Κορίνθου δι» 
τή: 'λμφι TpírriQ. Επίσημος υποδοχή δέν έγένετο τ^ β«" 
σιλική οικογένεια κατά τήν επιθυμίαν τού Βασιλέως, ην τη
λεγραφικοί; διεβίβασεν έκ Κορίνθου τώ κ. Πρωθυπουργό).

— Μετά τή; βασιλική; οικογένεια;, μεθ’ ή; συνηνιήθΐ 
έν Βιλλαφράγκα, άφίκετο καί ή έκ τού Βαυαρικού οίκον 
πριγχίπισσα Θηρεσία-Καρλότα-Μαριαννα-Αυγοϋστα, Ουγατηρ 
τού άντιβασιλέο); τή; Βαυαρίας Λουϊτπόλδου. Ή  πριγκιιτ[®' 
σα είνε ήλικία; τριάκοντα πέντε έτών, άγαμος, όμιλεΓ δε 
άριστα τήν νεοελληνικήν. Είνε δέ ή πρώτη βαυαρι; πριγ*'" 
πίσσα, ήτις άφικνεΐται εΐ; "Ελλάδα μετά παρέλευσιν χρόνον 
πολλοΰ. Τήν πριγκίπισσαν, ήτις καθ’  όλον τό διάστημα tré 
ένταύθα διατριβής τη: θά φιλοξενήθή έν τοΓ; ’Ανακτόρου· 
συ-.οδεύουσιν εί; υπασπιστή; καί μία κυρία τή; τιμή:

—  Ό  πρόεδρος τή; Βουλή; κ. Στεφανόπουλο; άπηυθυνε 
πρό; τού; βουλευτάς εγκύκλιον επιστολήν, έν ή ύπομιμνή" 
σκων αύτοΐς, ότι κατά τά άποφασισθέντα προσεχώς ή Βουλπ 
επαναλαμβάνει τά: εργασία; αυτής, παρακαλεΐ αυτου; »* 
παρευρεθώσ: μέχρι τή; ημέρας έκείνη; έν Άθήναι; «καθόσον 
ή νομοθετική έργασία τή; Βουλή; έσται σπουδαία·.

— Κατά τόν ύπό τού κ. δημάρχου ύποβληθέντα ενώπιον 
τού δημοτικού συμβολίου προϋπολογισμόν τού δήμου δια 
έτος 1887 τά μέν έσοδα ανέρχονται εΐ; δραχμά;
καί τά δέ έξοδα εΐ; δραχ. 1,267.531, καί η/οβ· *“
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-¿,ν υδραυλικών έργων τά μέν έσοδα προϋπελογίαθησαν εις 
5ρ. 400,000, τά δε έξοδα εί; δρ. 374,240, καί τέλος άμφο- 

pav τών νεκροταφείων τά μέν έσοδα διά τό έτος 1887 ώρί-
ησαν εί; δρ. 29,000 τά δέ έξοδα εί; δρ. 25,821.
— Αΐ υπέρ τών έκ τού σεισμού παθόντων μέχρι τούδε 
ισταί είσφοραί ανέρχονται εί; δραχ. 8(18,324, έξ cSv εί-

, ράχθησαν ήδη δραχ. 800,439.
— Άπό τής παρελθούση; Δευτέρα; ϊ,ρξαντο ύπό τήν επα

ιτείαν τού ταγματάρχου κ 'Ρούβχλη, καί τού λοχαγού κ.Σε- 
σλίέ, έν τή πλατεία τού "Αρεο; τά γυμνάιια βολή; τών 
ξιωματικών, τών άποσταλέντων ένταύθα ύπό τών συνταγ- 
ίτων τού πεζικού καί τών ταγμάτων τών ευζώνων.
— ’Τπό συνοδείαν ένός λοχαγού καί δύο ύπολοχαγών ά- 
Ιεοντο ένταύθα έκ Βώλου οί έν Κούτρα αίχμαλωτισθέντε; 
ΐτά αξιωματικοί, καί έφυλακίσθησαν εί; τού;; έν ’ Ρούφ 
ρατώνα;_
_  Μεταξύ τή; γαλλικής κυβερνήσεως, άντιπρυσωπευομέ- 

νης Οκό τού πρεσβευτού αυτή; κ· Μονθολών, καί τή; ήμετέ- 
ρι; ϋπεγράφη σύμβασις περί άνανεώσεω; τών συμβολαίων 
τή; υπηρεσία; 15 μηχανικών έκ τών τής γαλλική; άποστο- 
"'ής, διά μίαν είσέτι διετίαν.

— Ό  κ. Άλέξ. Ραζή; αγγέλλει τήν σύστασιν «Πρακτο- 
ιείου Ειδήσεων· χάριν ευκολία; τών εν Άθήναι; καί εν 
ΙειραιεΓ εμπόρων, τραπεζιτών, παραγγελιοδόχων καί εν γέ- 
ιι παντός εις συνεχή μετά τού έξωτερικού άνταπόκρισιν
ιισκομένου. Τό «Πρακτορεΐον τών Ειδήσεων«, άντί δω- 
αδράχμου έτησ'.α; συνδρομής, προκαταβαλλόμενης κατά 
■ιαίας δόσεις, θά διανέμη εί; τού; συνδρομητά; αυτού ή. 

φήσιον δελτίον, έν ω θά άναγράφητα; πασα πληροφορία 
δικώ; δυναμένη νά ένδιαφέρν) αυτου;.
— Έπανειλημμέναι δονήσει; σεισμού άνεστάτωσαν τούς 

I» Λαρίσση, μετά τό μεσονύκτιον τή; Τετάρτης. Τήν πρώ- 
την ακριβώς ώραν έγένετο i ελαφρά δόνησι;, ήν ήκολούθησαν 
ρετά τινα λεπτά δύο άλλαι. ών ή τελευταία αρκούντως 
tovupá. Οί κάτοικοι έντρομοι έξήλθον εί; τά; όδου; μετά 
^  νυκτερινών αύτΰν ενδυμάτων. Οί σεισμοί ουτοι μετα

άρτη; προσθέτου δονήσεως, έγένοντο αισθητοί καί έν 
« 1ω, δπου οί κάτοικοι κατελήφθησαν ϋπό αληθούς πανικού. 
Vi έν Άλμυρω δέ καί έν Ξηροχωρίω γίνονται αίσθηταί 
"ήσεις σεισμού, οί δέ κάτοικοι διατελοδσιν έντρ-.μο: καί 

Ηί πλείονες Ιξέρχονται καί διαμένουσιν εί; τό ύπαιθρον, άμα 
!“  ελαχίστω τού εδάφους βονισμώ.

ΒΙΒΛ10ΙΙΩΛΚΙ«\ ΤΙΙΣ -ΕΣΤΙΑΣ· 

ΙΣΤΟ ΡΙΑ  ΤΟ Υ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ύπό Κ . Π Α Π Α ΡΡ Η ΓΟ Π Ο ΓΛ Ο Γ

| Συνδρομηταί εί; ολόκληρον τό σύγγραμμα έγγράφονται 
τό Βιβλιοπωλεΐον τη; ■ Εστία;».
Τ’εχεή αντοΰ ε'τ 'Λθήναΐΐ όραχ/ιαι 8ό. —  Έ<· ταΐο. 

*αΡχία·.ο ΰραχ-ίΟ—Έν γ ϊ )α-ί-Ιοίαπΐί ιρρ.χρνσα 10. 
I Έξεδόθη ήδη το 2Ιον φυλλά5:ον του συγγράμματος. 

■Η εχ5οσ̂ ς χαι τών έπομίνων φυλλαδίων θέλει εξακολου- 
ταν.τικώς.

 — -----

Ε Λ Λ Λ Σ
καχ* τώ γ»ρμανεκών τοΰ  ’ Ιακώβου Ψάλκε 

ΪΠΟ Ν . Γ .  Π ο λ ίτ ο υ .

δοθη τό εικοστόν πρώτον φυλλάδιον, περιέχον τά; έπο- 
εικόνας ; ΆγγεΓχ— ’Εκ τη; Φικορωνείου πυζίδος.— 

•Υάλμί τ »  έκ τού ανατολικού αετώματος τού ΙΙαρθενώνος. 
Νιόβη.—Τό ένδον τού ΙΙαρθενώνος ( ’Ολοσέλιδος.,
*ψη έκαστου φυλ.Λαόίου έν Άθήναι; δρ. 1,50. Έ ν ταΓ; 

*®Ρχίχι; καί τή αλλοδαπή δραχ. 1,75.
, ι εκ τών συνδρομητών προκαταβαλάντε; τό άντίτιμον τών 
|η ίκδοθέντων φυλλαδίων, άτιια άπεστάλησαν αύτοΐς, κα

λούνται να αποστείλωσι νύν πρό; τό βιβλιοπωλεΐον τή; 
τία;» τό άντίτιμον τών έπαμένων φυλλαδίων, φρ. 5 διά

3 φυλλάδια, Γνα έξακολουθήση ίγχαίρως ή πρό; αύτού; απο
στολή τώ» φυλλαδίων.

Οί βουλόμενοι τών συνδρομητών δύνανχαι νά προχαταβά- 
λωσι τό άντίτιμον καί όλοχλήρω» τού συγγράμματος, δρ. 32 
οι" εν Άθήναι;,δρ.35 οίέν ταΐ; έπαρχίαις καί φρ.χο.35 έν τή 
αλλοδαπή. Οί προκαταβαλόντε; ήδη τό άντίτιμον φυλλαδίων 
τινών και 'πιθυμούντε; νά έγγραφώσι συνδρομηταί θέλουσι 
πληρώση μόνον τό υπόλοιπον πρό; συμπλήρωσιν όλου τού 
αντιτίμου τού συγγράμματος.
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χκ. Α. Μ. καί Γ.Κ. ’Οδησσόν. Τά ζητηθένχα πάντα ά
πεστάλησαν, ταχυδρομικώ; δ’  άπηντήσαμεν εί; έπιστολήν 
σας.— κ. Σ. Β. Βραίλα*. Έλήφθησαν παρά τού έν Ιίειραιεΐ 
κ. Μ. τά σταλέντα καί άπεστάλησαν σύμφωνα τή ύμετίρα 
παραγγελία. Άπανσώμεν καί ΐδιαιτέρω;.—κ. Ν. Κ. Βου- 
κουρέστιον. Είχον άποσταλή ήδη πρό τής παραλαβή; τή; 
ύμετέρα; επιστολή;. Σα; εύχαριστοΰμεν διά τήν φιλικήν μέ
ριμναν.— κ. Δ . Σ. ’ Αλεξάνδρειαν. Έλήφθησαν, Ιπληρώθησαν 
δέ τά άνήκοντα τώ  κ. Ν. 11.— κ. Β. Π. Β. Κυδωνιάς. Τ α 
χυδρομικώ; άπεστείλϊμεν τά ζητηθέντα.— κ. Ε. I. Κ. Σας 
εύχαριστοΰμεν- αλλ’ άτυχώ; δέν εύρέθη κατάλληλος. Βε
βαίως εινε έκ τών πρώτων αποπειρών σας περί τό γράφειν. 
—κκ. Α  II. Λάρισσαν, Κ . Κ., Κ. Δ., καί Κ. Τσ. "Αρταν, 
Κ. Μ. Π. Καζαχλάρ καί Α. Κ. Ναύπακτον. Έλήφθησαν. 
Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν.— χχ. Δ. Μ. Βώλον καί Γ. X. 
Κ. Κέρκυραν. Σας εύχαριστοΰμεν διά τήν ευμενή έκτίμησιν.
— Μαθΐ)τΐϊ, “Ιδε σελ. 87 τού 'Ημερολογίου τή; « ’Εστία;«
—  Γιιιοχζήμ',η. Λάρισσαν. Βεβαίως αυτή είνε ή μόνη ορ
θή εξήγησις. Καί αληθεύει τύ βηθεν παρά τινο; ότι α! γαΐαι 
παράγουσιν όλιγώ-ερον άναλόγω; τή; γονιμότητό; των όσον 
άναλόγω; τού πολιτισμού τών κατοίκων των, — κ. Π · I. Ζ. 
Κόρθιον. Έλήφθησαν, καί άπεστάλησαν ύμΐν τά δύο αντί
τυπα. Ώ ς πρό; τάς ζητούμενα; πληροφορία; δΰνασθε νά συμ- 
δουλευθήτε την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τού Μαρτίου 
1886 (Κανονιστικόν μέρος) έν ή είνε δημοσιευμένον τό διά
ταγμα τό άναγράφον λεπτομερώς πάντα τά μαθήματα, έν 
οι; εξετάζονται.— κ. Γ. Λ, Κέρκυραν. Έλήφθησαν, άπεστά- 
λησαν δ’ ύμΐν τά ζητηθέντα. Εί; τήν διάθισίν σ » ; μένει 
περίσσευμα δραχ. 3. Κυρίαν Ε. Π . Κωνσταντινούπολιν 
καί κκ. Ε. I I.  Δ. Όλτένιτζαν. Θ. Γ. Μ. Βντρινίτσαν, Φ. 
Μ. Τήνον, Λ. Γκ. Άρταν, Φ. Ν. Δ. Βώλον. II. Α. Κ. Άρ- 
γοστόλιον, Θ. Κ . I. Βόνιτζαν, Γ. Λ. Χαλκίδα και Σ, Γ. 
Σμύρνην. Έλήφθησαν. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν. — Σι·ι·- 
βρομητριχ. Α I Άγγλίδες δεν είνε γενικώς ξανθαί, άλλά 
τουναντίον α! πλείσται έχουσι καστανήν τήν κόμην. Έν 
Ούαλλία π.χ. σπανιώταται είνε α! ίανθαί. Μόναι αί διατη
ρούσα: καθαρόν τόν αγγλοσαξονικόν τύπον είσί κατά τό 
πλεΐστον ξανθαί.— κ. Γ. Δ. Μ. Πάτρας. Ήμερολόγιον απε- 
στάλη. Επειδή δέν εύρέθη 20όν λαχείου Βρασιλίας. έπεστρά- 
φησαν ύμΐν τά σταλέντα χρήματα.-κ. Κ. Π. Πάτρα;. Έ - 
λήφθη. ’Ήδη τό δεύτερον. Άπαντώμεν ταχυδρομικώ; — κ.
I. Κ. Λεμησσόν. Καλύμματα έπ: τούτοι κατεοκευασμένα 
δέν ύπάρχουσιν ουτε φωτογραφία: τού φονευθέντο; αξιωμα
τικού. Καθόσον γνωρίζομε» τό σημειούμενον αγγλικόν βι- 
βλίον δεν μετεφράσθη έλληνισιί.— κ Π. Γ. θ . II. Έγένετο 
κατά τήν παραγγελίαν ύμών.—κ. Μ Φ. Λαΰρειον. Άπε- 
στάλ.ησαν τά ζητηθέντα.—κ. Ζ*. Ή  μελέτη πρό πάντων 
τών αρχαίων. Οί πλείστοι τών μεγάλων άνδρών καί συγγρα
φέων εμορφώθησαν διά τή; μελετης τών αρχαίων _ΈΥ ω·>. 
• Άνέγνων, γράφε: ό ΆλφιέρΥ,;. έξάχι; τού; βίου; τού Τιμο- 
λέοντος, τού Καίσαρος, τού Βρούτου, τού Πελοπίδα μέ δά
κρυα και παραφορά;. ’Οσάκις συνηντων χαρακτηριστικήν 
τινα πραξιν τών μεγάλων τούτων άνορών τηλικαϋτη συγχί- 
νησις με κατελάμβανε, ώστε μοί ήτο αδύνατον να μείνω 
ήσυχο;«.— κ. Κ. Δ. Βραΐλαν. Έλήφθησαν καί παρεδό"ησαν 
τώ κ.Κ. Μ. Κ. ώς ιδιαιτέρως εγράψαμεν ήμΓν.— κ. Λ . Σ. 
Βάρναν. Άπεστάλη άντίγραφον φορτωτικής.— κκ. Δ. 1. II. 
Τρίκκαλα, Δ. Σ. Καλαμπάκαν, Ν. Κ. Τσάγεζι, I. Β. Μα- 
χρυνίτζαν, Δ. Τ . καί Ν. Σ. Βώλον, Κ. Σ. Σ. καί Μ. Π 
Πάτρας, I. Γ. Π. καί Δ. Κ Σ. ’Αλεξάνδρειαν, II. II. 11. 
καί Δ. II. Π . Κωνσταντινούπολιν, Α. Ιί. Δ . Βόνιτσαν, Γ. 
ΓΙ. Γεράκι. Έλήφθησαν Τα ζητηθέντα άπεστάλησαν.—Οεπ- 
»τα.Ιώ. Λάρισσαν. Ή  άπόστααις τή; Λαρίσσης από τών Ά -
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βηνών εϊνε Ttepi τα 345 χιλιόμετρα κατάτην ύπό ίων Γάλ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τ Η — “ Ε Σ Τ ΙΑ Σ »
λων μηχανικών μελετηβεΓσαν γραμμήν σιδηροδρόμου. “Αλλα« 1
πλτροφορία« πώς να σας δώσωμεν ενταύθα; T i  Ήμερολό- Περί συγχρόνου ίν 'Ε λλ ά δ ι κρ ιτικ ές
γιον τής »Ε στία «» διαθέτει τέσσαρας σελίδα« (125-127) δυ- ύπό Έμμ.'Ροίδου Τιμ. λεπτ 25.
ναμένας νά σδ« ίκανοποιήσωσι πληρέστατα.— κ. Γ. Δ. Φ. Περί συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως
Ύδραν. Τά ζητηθέντα άπεοτάλησαν, σύμφωνα ιή  ύμετέρα ύπό Έμμ. 'Ροίδου ” · 25.
παραγγελία.— κ. Σ. II.  Θέραν. Άναμένομεν επιστολήν σα«. "Ο νέος κριτικός ύπό Άγγέλ. Βλάχου » ■ ‘¿5.
Τό σημειούμενον περιοδικόν eíie χάλλιστο. εί« τό ειδό« του. Τ ά  κείμενα ύπό Έμμ. ‘ Ροίδου.............  · „ 25
— κ Φ. Μ. Π. ΛονδΓνον. Τά ζητηθέντα καί άπάν-.ησίν μα«

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

Πέτρος ó I f  τής Βρασιλίας Τιμ. λεπτ. II).

Ά λ λ ' έπί του παρόντος δεν δ'υνάμεθα να την χρησιμοποιή- Α ^ Τ ρ ^ ς ^ Κ ο υ ν το υ ϊώ τη ,  . . ίο
σωμεν τ ν. Δ. Σ. Σ. Χα_νία. Αγνεουμεν «λλ ηδυνατο ισο,« Αλέξανδρος Σοΰτσο, . . Q
δ Ιδιο« «ρωτο μενος να σας «λτ,οφορησ, J * · « * « ·  -  « ·  π ,ρ ί «.ρ ιΰάλψ έως τώ ν  θυμάτων τού

0. Τ. και \. Σ. Π. Κεφαλληνίαν, Α. 13-ΓΙ. Χανια, I. Λ . , ,  1 . .
Λαμίαν, Ν . Σ Ν- Κάρυστον καί I. Π. ΚΙρ.υραν 'Ε ΐήφί,- Περί καθαριότη τα , *.
σαν. Τα ζητν,θίν-α απεστάλησαν.— Γεωγραφφ. Ουδ Ολο- Q . κόπρου m ’
κλήρο, ο! 4 σελίδες τού Δελτίου 64 ίπήρκουν Γνα απαντή- » * £ „ „ * 5 , ,  ‘ ¿αλαωρ \ 10
σωμεν ε,ς τ4ς έρωτταε.ς σας. „  φχ>οιολογιχ4ι αχ^  ^  6 , . , 0

Περί αυστάσεως αδελφότητος Βλλη- 
“  "  νίδων Δ ια κ ο ν ίσ σ ω ν    ·  10

» h u k h » « » « .  ,
17'Οκτωβρίου 1886 _ Πωλοϋντα: έν̂  τω γραφείφ τή« «'Εστίας». ΤοΓς ίν ταΓς

   ______________ -—,---- -— ----—  -—-—- επαρχίαις καί τή αλλοδαπή άποστέλλονται ελεύθερα ταχυδρ.
Δάνεια  τής Κυβερνήσει», Τρέχουσα Τι/,ή ” Vî.V' ,. . „  , ,

fcr roi rpatjιειω ζηη · Εσζιαη· πω.Ιεΐζαι ώσαοτω« 
Των 170,000,000 των δ */· ΛΡ· ν· 362,—  àrzî έεπζΆν 50 rô è.-zl ζΆ θανάζιo zoV ’Aptazozr·
. 120.000,000 των δ » » » 374.50 i -íovc Πα.Ιαωρ(ζου έχδοβέν ixzaxzov φν.Ι.Ιον, περιέ-

60.000.000 τών 6 · · · 453. — χογ ώραίαν ro3 ποιηζοϋ προσωπογραφίαν χαϊ άπει-
. 26,000,000 τών 6 » · 364.—  xdviaivzvc έν Μαδουρί) έπανΛεωο αυζοΰ, έν Εί·

25.000.000 τών 0 » · · 282.50 ρώ.-ri^ εχζεΛεσθείσαΓ., ό.Ιοχ.Ιηρον zè ποίημα ζηε
25 000,000 τών 8 ·  · 271.50 »ffvp « Φρασΰνηο* έν πανομοιοζύπω αυζογράφω ζοΰ
10.000.000 τών 0 . » 1S0.— ! ποιηζοί! χαϊ πο.Ι.Ια έιποσπάσμαζα έχ ζSi· άριστων
4,000,000 τών 8 » · · 244.— ανζοΰ ποιημάτων.

• 6,000,000 τών 6 · Δρ. παλ. 90 — _ ’Εν τώγραφείωτής κ'Εστίαςι πωλοΰνται al μέχρι τοΰδε
Κτηματικά! Όμολ. ΈΟν. Τραπέζης  ̂ έχδοθέντες τόμοι χύτης, πρός <ρρ. 5 έκαστος, και παλαιό

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 482. 50 φύλλα καί δελτία, τά μόν φύλλα πρό; λεπτά 25, τα δέ δελτία
προς λεπτά 10.

Π ισ τω τικ ά  Κ α τα σ τή μ α τα  _______________________ __________________________________

ΕΤΑΙΡΙΑ ! ι ΕΞΕΔΟΘΗ Α Ρ Τ Ι

•Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Λρ. ν. 4032.—  τα- »  ΤΓ  Δ  T T D  Λ  Λ  V
Γενική ΙΙιστωτική Τράπεζα . .  . · jô.oO ■“ ■· Δ .  K A . H F A A U  X
Τράπεζα Βιομηχανικής ΙΙίστεως · 5 Î —

ANA ΤΑ ΟΡΗ
Σιδηρόδρ. ’ Αθηνών καί ΙΙειραιώς,. · ,Í5J..iU
'Εταιρία Φωταερίου....................  · Ο ΔΟ ΙΠ Ο Ρ ΙΚ Λ Ι Σ Η Μ Ε ΙΩ ΣΕ ΙΣ

ΣυναΛΑάγαζα ,
Πάτραι.— Βαλατούνα.— "Αγιο; Άνδρέας.— "Αγιος Ίωαν- 

ΛΟΝΔ1ΝΟΥ—Τραπεζικόν “Οψεως... . 32.15 νη, — Κιρπινή.— Μέγα Σπήλαιον. —  Καλάβρυτα. —  Ά γ ί»
» 3ρην..........  31 9:ι Λαύοα.— Κλαπατσούνα.

ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  ’ ΕθνικήςΤραπέζηςΟψεως. 127 .- ' Κημψ'ον τομίίιον έχ σεΜων 79.
y0uto îaza  ̂ Εύρίοκεται έν τω Β·.βλιοπωλβΙ«ρ της «'Eetíac· χί\ τι·£*#

Είκοσάφρκγκον*.. ............................ ‘20.20 ta: δραχμής. Ταχνδρομικΰς άποστέλ>βτ*ι άνχ\ δρ>χ.
Λίρα οθωμανική  28.80 --------------------------------------------------------------------------

   ------------------------   ΕΞΕΔΟΘΗ ΑΡΤΙ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ* ΑΝΤηΝ|0γ ΜΗΛ|ΑρΑΚΗ

IIΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ε ν  Α θΗ Ν Α ΐΣ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ΝΕΑ Κ Α Ι  Α Ρ Χ Α Ι Α

, , ¡ T O T  ΝΟΜΟΥ
Έκτυπουνται επισκεπτήρια στ^γμιαίως.
Έπί χάρτου αγγλικού διαφανούς Α' ποιδτητο; δραχ. 2,50 ΛΡΓΟΛΙΑΟΣ και ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Έπί χάρτου αγγλικού διαφανούς Β' ποιότητο; δραχ. 2 , , , , νΕΜγο»'

τά 100 Τομος εκ σελ. 302 εις 8ον μέγα μετά πινακος γεωγρ»

Κατασκευάζονται σφραγίδες εξ έλασιικού παντός είδους. φικού ύπό κλίμακα 1:200,000.
•Αντιπρόσωπο, της Société Parisienne Β.έ.νης, έκτ,λού. _  60_

σης έλαιογραφικας εικόνας ent μόνν) ttj αποστολή φωχο-  ̂ Ρ Λ. «̂  .  /
νραφίβς. EúpCgxetat έν τω Βι6λιοπωλε(φ της 9ΕστίαC·

Έ ν  Ά θή να ις  έκ του τυπογραφείου τώ ν  κα ταστημά των Α Ν Ε Σ Τ Η  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ι Δ Ο ϊ *  1886 — 590.


