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‘U μεγάλη έθνιχή έοριή επί τή ένηλιχιώσει τοϋ Διαδό
χου Κωνσταντίνου άρχεται αυριον, δτε τελείται εν τω μη- 

λιτιχώ ναώ ή στρατιωτική ορκωμοσία τοΰ Διαδόχου, 
τα τό έκδοθέν περί τή; εορτής πρόγραμμα τήν ένάτην καί 
ιαν τά σώματα τή; Φρουρά; Αθηνών, ώ; καί οί μαθη- 

» ί  τή; στρατιωτικής σχολής καί τής σχολή; τών υπαξιω- 
εικών καταλαμβάνουσ: τάς δρισθείσας αΰτοίς θέσεις. 
)ό τής δεκάτη; ώρας θέλουσι παρευρεθή έν τώ  νοώ οί ύ- 

γοί μετά τών κυριών των, ή ιερά Σύνοδος, ο! αρχιεπί- 
οι καί οί επίσκοποι τοϋ Κράτους κα: ό παρά τή ίερά 

όδω Βασιλικός ’Επίτροπος, ο! μεγαλόσταυροι τοΰ ταγ
ός τού Σωτήρος, οί αντιστράτηγοι, οί υποστράτηγοι, οί 
ιύαρχοι, οί αρχηγοί στρατού καί οί αρχηγοί τών εκ- 
υτικών αποστολών τοϋ στρατού τής ξηρά; καί τής θα- 
,ς, ο: δήμαρχοι τοϋ Κράτους, καί αί επιτροπαΐ τών 

* τώ έξω-.εριχω έλληνιχών κοινοτήτων, ο! ανώτεροι ύπάλ- 
οι τών 'Υπουργείων, ό πρόεδρος, ό Είσαγγελεύ; καί οί 
σταί τοϋ ’Αρείου Πάγου, δ πσόεδρος τού έλεγχτιχοΰ 
«δρίου, δ αντιπρόεδρος, ό Βασιλικός επίτροπος, ο! ελεγ- 

Μαί καί οί πάρεδροι, ό διχαστικός σύμβουλος καί ο! νομι- 
ΌΙοόμβουλοι, 6 πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου με'.ά τών χα

ών, ό φρούραρχο; ’Αθηνών μετά τών έν τή πρωτευ- 
Vi αξιωματικών τοϋ στρατού τής ξηρας κτί τής θαλάσ- 

*δ5ι ό πρόεδρος, ό είσαγγελευς καί οί διχασταί τοϋ Έφ*· 
, ό διευθυντής τοϋ Γενικού Λογιστηρίου κα: ό Κεντρι- 
Ταμίας, δ παρά τή Έθνιχή Τροπίζη Βασιλικός έπί- 

δ έφορο; τής τοϋ εθνικού Πανεπιστημίου Βιβλιοθή- 
καί τού έθνικοΰ Νομισματικού Μουσείου, ό νομάρχης 
κής καί Βοιωτίας καί ό δήμαρχο; ’Αθηνών, δ διευθυν- 

τής Άστυνομίαι, α Γενικδς Διευθυντής τών ταχυδρό
μ ο  πρόεδρος καί ό είσαγγελευς τών Πρωτοδικών, ό οι- 

j -μικός έφορος, οί γυμνασιάρχαε, δ διευθυντής τοΰ εθ»ι- 
^ ·  τυπογραφείου κα: λιθογραφείου καί οί ιδία ύπό τοϋ 
κΒ· Αυλαρχείου προσκληθησόμενοι, τό διπλωματικόν σώμα 

τών κυριών αύτών ώς καί οί ναύαρχοι καί οί κυβερνή- 
'  τών ίν Πειραιείπλοίων προσκληθήαονται Γνα παρευρε- 

■»»‘V εις τήν τελετήν ταύτην. Ό  ύπό τοϋ Βασιλ. Λυλαρ- 
διορισθείς τελετάρχης υποδεικνύει ένί έκάστω τήν έ- 

. -ο θέσιν, κατά τήν πρό; τούτο δοθείσαν αυτω διάταξιν. 
V  δεκάτην ή Α. Μ. δ βασιλεύς συνοδευόμενος ύπό 
Α. Β. V. τού διαδόχου, έφιππο; καί άκολουθού- 

ύπό τών ύπασπισιών αυτού ώς καί ύπό τοϋ 
τό γενικόν πρόσταγμα αρχηγού καί τών άνωτέρων 

τικών μεταβαίνει εις τόν Ναόν. "Π Δ . Μ. ή Βαοί- 
* μετά τών ήγεμονίδων μεταβαίνει έν άμάξη συρομένη

ύπό έξ ίππων. Ό  Μητροπολίτης δέχεται τάς Α .  Δ. Μ. Μ. 
τό» Βασιλέα, τήν Βασίλισσαν καί τόν Διάδοχον εν τοί; 
προπυλαίοις τοϋ Ναού, ακολουθούμενος ύπό τών δυο αυτού 
διακόνων. 'Εκατέρωθεν τής ωραίας πύλη; καί επί τών προ 
τοΰ Τεμπλέου βαθμιδών, Γστανται ή ίερά Σύνοδος, οί αρ
χιεπίσκοποι καί οί επίσκοποι τού Κράτους εν μεγάλη αρχι
ερατική στολή. Ευθυς ώς ό Μητροπολίτης άνέλθη 'πρό τής 
ώραίας πύλης, άρχεται ή δοξολογίο. Κατά τό τέλος τής 
δοξολογίας καί πριν ψαλή τό Πολυχρόνιον ή Α. Μ. ό Βα
σιλεύς όδηγεί τόν Διάδοχον πρό τραπέζης επί τουτω παρε- 
σκευασμένης πρό τών άγουσών είς τό Τέμπλεον βαθμιδών, 
ταϋτοχρόνω; ό Μητροπολίτης καταβαίνει τών βαθμίδων καί 
επιτίθησι τό ιερόν Εύαγγέλιον έπ! τής Τραπέζης, λαμόάνων 
δέ τό κείμενον τοϋ δρκου άναγινώσκει αυτόν τω δια8όχω, 
ουιος δέ θέτων τήν δεξιάν έπι τού ιερού Ευαγγελίου καί 
διά τής αριστερά; κρατώ/ σημαίαν επαναλαμβάνει τόν όρκον 
μεγαλοφώνως.

Μετά τήν ορκωμοσίαν δ μέν Μητροπολίτης ανέρχεται 
πάλιν τάς βαθμίδας, όπως έκ νέου στή πρό τής ώοαίας Ιΐύ- 
λης καί τότε ψάλλεται τό Πολυχρόνιο», πάντες ό: οί αρχιε
πίσκοποι καί επίσκοπο., έχοντε; έ·» χειρ! τόν Σταυρόν, ευ- 
λογοϋσι τό» Διάδοχον.

Ταϋτοχρόνω; ρίπτονται ΙΟΙ κανονοβολισμοί. Ευθυς ώς 
ψαλή τό Πολυχρόνιον, ό Μητροπολίτης, ακολουθούμενος υπό 
τών δύο αύτοϋ διακόνων καταβαίνει τάς βαθμίδας καί προ
πορεύεται τώ» Α.Α. Μ Μ. τοΰ Βασιλέως καί τής Βασιλίσ- 
σης καί τοϋ Διαδόχου μέχρι τών προπυλαίων τού Ναού. 
Ί Ι  Βασιλική συνοδεία έπανέρχεται είς τά ’Ανάκτορα τοϋ 
οχήματος τής Α. Μ. τή; Βασιλίσσης προπορευομένου.

Τήν ΙΙην καί 1)2 ώραν τό υπουργικόν συμβούλιον πα
ρουσιάζεται τή! Διαδόχω έν τή αιθούση τού Θρόνου, όπως 
συγχαρή αύτή) έπι τή ένηλικιώσει- τήν 12ην ώραν τό δι
πλωματικόν Σώμα καί οί διοιχηταί τώ» ξένων ναυτικών 
μοιρών προσέρχονται είς τά ανάκτορα καί είσάγονται είς 
τή* αίθουσαν τοϋ Θρόνου, παρουσιάζονται όέ είς τόν Δ ιά 
δοχον ύπό τοΰ υπουργού τών ’ Εξωτερικών τήν Ιην ωραν 
ή ίερά Σύνοδος μετά τοϋ Βασιλικού επιτρόπου, ακολουθού
μενη ύπό πάντων τών αρχιεπισκόπων χα: επισκόπων, φε-
ρόντων τήν αρχιερατικήν των στολήν, προσέρχονται, όπως 
εΰχηθώσι καί συγχαρώσι τώ Διαδόχω. Τό εσπέρας δοθησε- 
ται μέγας χορός.

Τήν 2αν Δεκεμβρίου προσέρχονται εις τά ανάκτορα τήν 
ΙΟην 1)2 ώραν πάντες ο! δικαστικοί καί οί ύπάλληλοι τοϋ 
ύπουργείου τής Δικαιοσύνης. Ό  οικείο; υπουργό; παρουσιά
ζει αύτού; τώ Διαδόχω· τήν ΙΙην ώραν προσέρχονται ό γε 
νικός αρχηγός μετά πάντων τών αξιωματικών τή; Φρουρά; 
'Αθηνών καί Πειραιώς. Ο! αξιωματικοί παρουσιάζονται κατά 
τάγματα, τοϋ Γενικού αρχηγού κατονομάζοντο; τούς διοι- 
χητάς τών συνταγμάτων, οίτινες χατονομάζουσι του; έαυτών 
αξιωματικούς. 'Ο ύπουργό; τών Στρατιωτικών προσέρχεται 
πρώτος μετά τών ύπαλλήλων τοϋ ύπουργείου τών Στρατιω
τικών Μετά τούς αξιωματικούς τοϋ κατά ξηράν στρατού 
προσέρχονται πάντες οί τού Βασιλικού ναυτικού, έχοντες 
έπι κεφαλής τόν Γενικόν επιθεωρητήν, όατις κατονομάζει 
πάντα; τούς διοικητάς τού ναυστάθμου καί τών πλοίων, ουτηι 
δέ τούς έαυτών αξιωματικούς κατά τάξιν. Ό  ύπουργός των 
Ναυτικών μετά πάντων τών ύπαλλήλων προηγείται· τήν 2 
1)2 ώραν πάντες οί ύπάλληλοι τοϋ ύπουργείου τών ‘Εξωτε
ρικών, ώς καί οί έν Άθήναις παρόντες διπλωματικοί ύπα>- 
ληλο: παρουσιάζονται ύπό τοϋ υπουργού τών 'Εξωτερικών· 
τήν 3ην ώραν πάντες οί υπάλληλοι τοϋ υπουργείου των Οι
κονομικών, ώς και οί Οικονομικοί ύπάλπηλοι οί παρόντες εν 
Άθήναις παρουσιάζονται ύπό τού ύπουργοϋ τών Οικονομικών 
τήν 3 112 πάντες οί υπάλληλοι τοϋ υπουργείου ιών ’Εσωτε
ρικών, ώς καί πάντες οί διοικητικοί υπάλληλοι ο! παρόντες 

1 έν Άθήναις, παρουσιάζονται ύπό τοϋ ύπουργοϋ τών Ε σω τε
ρικών· τό έσπέρας δτ,θήσεται μέγα δείπνον είς τούς^ύπουρ- 
γούς, πάντα; τούς δημάρχου; καί τά; έπιτροπάς τών Ε λ 
ληνικών κοινοτήτων.
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Την 3ην Δεκεμβρίου προσέρχονται εις τά ανάκτορα τήν 
ΙΟην 1)2 πάντες ο! υπάλληλοι τοΰ υπουργείου των εκκλη
σιαστικών χα! τής Δημοσίας έχπβιδεύσεως, ό πρύτανις μετά 
των καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου, ο! γυμνασιάρχαι, ο! 
καθηγητα! των Γυμνασίων χα! οί διδάσκαλοι, παρουσιαζό- 
μενοι ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών εκκλησιαστικών- τήν 12ην ώραν 
παρουσιάζονται οί φέροντες τόν Μεγαλόσταυρον χα! τό πα
ράσημου των άνωτέρων Ταξιαρχών. Τό έσπέ|3ας δοθήσετσι 
μίγα δείπνο» εις τό διπλωματικόν σώμα,εις τους ύπουργους 
μετά τών κυριών βυτών, εις τού; φέροντας τόν Μεγαλόσταυ
ρον, εις τού; άνωτέρου; υπαλλήλους, εις τους στρατηγού; καί 
εις τούς συνταγματάρχας.

Τή» 4ην Δεκεμβρίου ώρα 1η μ.μ· παρατεθήσεται άριστον 
τή ίερα Συνόδω, τοΓς 'Δρχιεπισχόποις χα! τοΓς Έπισχόποις.

Τήν 7ην Δεκεμβρίου δοΟήσεται έτερος μέγας χορός.
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Τό νέον βασιλικόν όχημα, ού 6α έπιβή αυριον ή Λ. Μ. ή 
βασίλισσα μετά τών βασιλοπαίδων ίνα μεταβή εις τόν ναόν 
τής Μττροπόλεως X»! παραστή εις τήν τελετήν τής ορκω
μοσίας τοΰ Διαδόχου, είνε πολυτελέστατου χκί πρωτοφανές 
διά τάς ’ Αθήνας, έχει δέ περίεργον τήν ιστορίαν, χα! είνε 
άξιον εϋρυτέρας τινός μνείας. Κατά τό 1873, ότε αί ελπίδες 
τών έν Γαλλία βχσιλοφρόνων άνέθαλλον ακμαΓαι, παρεσκευ- 
άζετο δέ ή χατάλυσις τής Δημοκρατίας χα! ή άναβίβασις 
έπ! του άναστηλωθησομένου βουρβωνιχοΰ θρόνου τοΰ κόμη- 
τος Σχμβώρ, παρηγγέλβη εις τό έν Ιίαρισίο ς μέγα άμαξο- 
πηγεΓον Μπονβαλλετ πολυτελές αμα και κομψότατου ό/ημα 
ί\α δι* αυτοΰ εϊσέλθη ώς βασιλεύς εις τήν γαλλικήν πρωτεύ
ουσαν ό μνησθεΐς πρίγκηψ. Άλλ* ή ανελιξις τών πολιτικών 
πραγμάτων διέψευσε τάς προσδοκίας τών βασιλοφρόνων χα! 
τό όχημα κατά τό πλεΓστον περατωμένον.μετά τώνχρυσωμάτων 
αυτοΰ,τών βαρυτίμων επιστρώσεων τών ειςτας θυρίδας κεχαρα- 
γμένων έπ! γλαυκοΰ εδάφους αργυρών κρινοσήμων, τοΰ βα- 
σιλιχοΰ έν Γαλλία θυρεού, χατέχειτο ήμιλημένον έν τό) έρ. 
γοστασίω, μέχρι; ου ό εν παντ! φιλόκαλων βασιλεύς ήμών, 
κατά τό προτελευταΓον εις Ευρώπην ταξείδιόν του, ίίώυ αυ
τό χα! άρεσθείς, τό ήγόρασεν άντί 25,000 φράγκων, έπ! τώ 
δρω απαραιτήτων τινών διασκευών και συμπληρώσεων. Αί 
διασκευα! συνίσταντο κυρίως εις τήν άλλαγήν τών γαλλικών 
σημάτων δι* έλληνικών χα! άλλος τινάς μεταβολάς, εύαρέ. 
στους τή ιδιαιτέρα τοΰ άγορασιοΰ επιθυμία Τοιαύτη ή ι 
στορία τοΰ οχήματος εί; δ ή τυχη πάντως έπεφύλαττε νά 
καταστή άντικείμενον ίστοριχής σημασίας, ιδού δέ νΰν χα! 
ή περιγραφή αυτοΰ. Εινε υψηλόν χα! εϋρύτατον. “Εσωθεν 
είνε έπεστρωμένον δ:' ύποφαίου όλοσηριχοΰ, χυχλουμένου 
γύρωΟεν διά διανθοΰ; κεντητής ταινίας. Μεγάλου χα! έξαι- 
ρετικοΰ πάχους κρυστάλλινοι ΰελοι περικλεϊουσιν αυτό δε- 
ξιόθεν και αριστερόθεν. Τό έδώλιον τοΰ ηνιόχου είνε λίαν υ
ψηλόν κα! είνε έπεστρωμένον διά πολυτελοΰς υφάσματος, 
γύρωθεν δ' αυτοΰ καταπίπτουσι πυκνώς κροσσο! λευκοκύα- 
νοι. Έ π ! τών Θυρίδων είνε χεχαραγμένα έπ! γλαυκοΰ έδά- 
φου; χρυσοΰ έν τώ μέσω μέν τό ελληνικόν στέμμα, έκατέ- 
ρωθεν δ’  αυτοΰ άνά ε!ς σταυρός, έπιστεφόμενος ύπό τοΰ ελ
ληνικού στέμματος. Ή  στέγη τής άμάξης κοσμείται διά λε
πτού χρυσοτεύκτου πλαισίου, εις τάς τέσσσρας πλευράς 
τοΰ όποιου εν τώ μέσω υπάρχει, χρυσάτευκτον ωσαύτως, 
άνά Εν ί.λληνικόν στέμμα. "Εξ ίπποι μέλανες θά σύρωσι τό 
όχημα τούτο κατά τήν αυρινήν τελετήν, φέροντες πολυτελή 
λευκά και χρυσόστικτα φάλαρα, διά τήν αγοράν τών όποιων 
εδαπανηθη ικανόν ποσόν.

—  Μετά τα; έπ! τή ένηλιχιώσει τεΰ διαδόχου τελετάς, 
ουτο; αναλαμβάνει ενεργόν υπηρεσίαν έν τώ  1ω συντάγματι 
τοΰ πεζικού. Κατά την ημέραν εκείνην θά μεταβώσιν εις τά 
παραπήγματα, όπου στρατωνίζεται τό σύνταγμα τούτο ή Λ. 
Μ. ό βασιλεύ; μετά τής βασιλίσσης κα! τών βασιλοπαίδων 
καϊ ό υπουργός τών Στρατιωτικών, ενώπιον δ' αυτών ό διοι
κητής τοΰ συντάγματο: θά πσρουσιάσν) εις τόν διάδοχον 
πάντα; του; αξιωματικού; αυτοΰ, έν μεγάλη στολή.

— Τό δημοτικόν συμβούλιον Αθηναίων έν πλήρε: αύτοΰ 
συνεδρία έψηφίσατο, δπως μετάσχη τών έορτών έπ! τή ένηλι- 
κιώσει τοΰ διαδόχου. Πρό; τοΰτο δέ θέλει δοθή έν τίλ δη- 
μαρχείψ, καταλλήλως διασκευαοθησομένω, μένα γεΰμα εις 
του; κληθέντας δημάρχους, θέλει δέ φωταγωγηθή ή Άκρό- 
πολις, αί κλιτΰς τοΰ Λυκαβηττού διά βεγγαλικών κα! ήλε- 
κτριχοΰ φωτός, κα! τά δημοτικά καταστήματα. Έψηφίσατο

δέ πίστωσιν έκ δραχ. ί 4,000 πρός τούτο κα! ώρισεν έπιτρο- 
πήν, συγκειμένην έκ τοΰ δημάρχου, του προέδρου τοΰ δημο. 
τικοΰ συμβουλίου κυρίου Τι μ. Φιλήμονος κα! τών δημοτικών 
συμβούλων χκ. Μιχ. Π. Λάμπρου, Ά ν τ .  Τσόχα κα! Ίωαν. 
Δέδε ίνα φροντίση περί πάντων. Συγχρόνως έψηφίσατο τό 
συμβούλιον κατάλληλον ψήφισμα, δπερ θέλει αναγραφή έπ! 
μεμβράνη; καί παραδοθή τώ διαδόχω την ημέραν τής πα- 
ρουσιάσεως. Έψηφίσατο δέ πρός άνάμνησιν κα! τήν έκκοπήν 
μεταλλίου, δπερ θέλει κατόπιν παραδοθή τώ  διαδόχω. Πρός 
τούτοι;, τό δημοτικόν συμβουλιον ενέκρινιν άναγνωσθεϊσαν 
παρά τοΰ προέδρου αύτοΰ κ. Τ. Φιλήμονος τήν πρός τόν διά- 
δοχον γενησομένην προσλαλιά'.

— Κατά τάς έορτάς επ! τή ένηλιχιώσει τοΰ διαδόχου θα 
παραστή κα! ό δευτερότοκος υιός τοΰ πρίγκιπος τή; Ουχλ- 
λίας και πρώτος έξάδελφος τοΰ διαδόχου πρίγκιψ Γεώργιος. 
Ό  πρίγκιψ επιβαίνω» τοΰ θωρηκτοΰ «Άτρομήτου·, κατέ- 
πλευαεν ήδη εις Κόρινθον, δθεν έρχεται εις ’Αθήνας διά τοϋ 
σιδηροδρόμου.

— Ό  Σέρβο; συνταγματάρχης τών έπιτελών Τοπίλοβιτ; 
έρχεται εις ’ Αθήνας μετ’ ειδικής αποστολής -οΰ βασιλέω; 
Μιλάνου. Ό  συνταγματάρχης Τοπάλοβιτς κομίζει εις τόν 
διάδοχον, έκ μέρους τοΰ βασιλέως τής Σερβίας, τόν Μεγα
λόσταυρον τοΰ τάγματος τοΰ Λευκού 'Δετού, επ! τή ευκαι
ρία τών έπ! τή ένηλιχιώσει του έορτών άπονεμόμεννν αυτώ.

— Κατά τά; προσεχείς έορτάς πρόκειται νά γείνη κα! ή εί; 
διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα διάθεσις της γενναία; δωρεάς 
τοΰ κ. Ίω . Βουτζι»α Γεν. Προξένου τής 'Ελλάδα; έν ’Οδησ
σό) έκ ρουβλίων 7,000, άτ.να ούτος κατά τήν δι' Όδησσοϋ 
διάβασιν τής Α.Μ. τής Βασιλ ίσσης έν έτει 1873 προσήνεγκεν 
Λυτή, ύπό τόν δρον νά διατεθώσι μετά τών τόκων αυτών, 
κατα την ήμέραν τής ένηλικιότητος του Διάδοχου.

— Τό Ιΐανεπιστήμιον κατά τος ήιιέρας τών τελετών έπ! τή 
ένηλικ ώσει τοΰ διαδόχου, θέλει στολισθή διά σημαιών κα! 
μύρτων, τήν δέ έσπέραν θά φωταγωγήται δι’  ηλεκτρικού φω
τός.

— Έπ! ταΓς έορταίςΟά διακόψωσιν έπ! πε.Οήμερον τά μα
θήματα αύτών τό ΙΙανεπιβιήμιον κα! πάντα τά έν τή πρω- 
τευούση σχολεία. Τά ανάκτορα θά φωταγωγώνται χατα τα; 
έσπέρα; τών έορτών λαμπρώς, άναπτομένων συγχρόνως πάν
των τών φώτων, διά μηχανήματος εσχάτως έξ Ευρώπης κο· 
μισθεντος.

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η ,  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α

Έξεδόθη έν Λονδίνω ή Γχχία,τραγιρδία εις πράξεις πέντε, 
ποιηθεΓσα ύπό Lew is Morris. '11 ύπόθεσις τής τραγωδία 
ιαυτης Ιλήφθη έκ τή; πρός τόν υιόν 'Ρωμανόν συγγρα?« 
Κωνσταντίνου τοΰ ΓΙορφυρογεννήτου, μικρόν μεταβαλόντο: 
τοΰ ποιητοΰ τήν διήγησιν τοΰ αύτοχράτορο; τών Ί ’ωμαίω”· 
Ή  παρά Κωνσταντίνο) τω Πορφυρογίνίήτψ διήγησις έχει 
περιλήψει ώς εξής· Περί τό έτος 970 μ. χ. οί Βοσπορια»·1 
πολεμοΰντες πρός τους Χερσωνίτας συνωμολόγησαν ειρήνη̂ - 
διανοούμενοι νά ύποτάξωσι διά δόλου τήν πολιτείαν των 
Χερσωνιτών· τήν ειρήνην δ’  έπεσφράγισαν δΓ έπιγαμβρί«· 
τοΰ πρεσβυτέρου υίοΰΆσάνδρου τοΰ βασιλέω; τώνΒοσποριτων 
λαβόντος γυναίκα Γυχίαν, τήν θυγατέρα Λαμάχου, πλουσιω- 
τάτου αρχοντος Χερσωνίτου. Ό  τοΰ Άσάνδρου υιός νυμ- 
φευθείς παρέμενεν έν τώ ο“κο) τοΰ πενθεροΰ του Λαμάχου· 
Δύο έτη μετά τόν γάμον άπέθανεν ό Λάμαχος, ή δέ θυγάτη£ 
Γυκία τιμώσα τήν μνήμην αύτοΰ άπεφάσ-.σε κατ’  έτος ν’  
έστια «άπαντα; τού; πολίτας σύν γυναιξί καί τέκνοι; *αι 
πόση τή φαμίλια αυτών,- παρέχουσα -οίνόν τε κα! άρτου· 
και έλαιον κρέα τε καί όρνεα και ό'ψχ καί ε'τι έτερον πρ°· 
τήν τής εύφρασίας χρείαν». Τό πρώτον μνημόσυνο» τοΰ Λ ’ · 
μάχου έτελέσθη έν μεγάλη ευθυμία, παντός τοΰ δήμου Ν*Ρ" 
σωνιτών διαγαγόντος τήν ήμέραν έν χοροίς κα! πότοΝ * · '  
μέθη. Τούτα ίδών ό Βοσπορίτης βασιλόπαις (δςτις έν τη τρ»' 
γωδία καλεΓται Λύσανδρος) έσκέοθη δτι καταλληλότατο; τρ°· 
πο; πρός ΰποδούλωσιν τών Χερσωνιτών θά ήτο ή επίθεσιε 
κατ’ αύιών έν τή ένιαυσίω ήαέρχ τής μνήμης τοΰ ΛαμαΧ01'' 
Κα! πρός τόν σκοπόν τούτον έφερε κρυφίως κα! κατ ολίγο 
Βοσποριανούς, οΰ; άπέκρυπτεν έν ύπογείοις τοΰ οέκου, ον
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δειό; ύποπτεύσαντός τι. Συνήχθησαν δ' οϋτω; έν τώ οίχιρ 
έής άγνοουσης την δολορραφίαν Γυκίας διακόσιοι Βοσπο- 
ριανοί, μεθ' ών ό σύζυγο; ταύτης διενοεΓτο έπαναστάς τήν 
νύκτα τής έορτής, τής πόλεως πάσης εύφραινομένης καί άπο- 

-ρωμένης,νά έμπρήση τήν πόλιν χα! πάνιας νά χατασφάξη. 
Αλλά τό άνόσιον σχέδιόν του απέτυχεν εκ μοιραίας συμ- 

εως. Έγγίζοντος τοΰ μνημοσύνου, συνέβη παιδίσκη τής 
(ας, προσφιλεστίτη αυτή, πταίσασα νά τιμωρηθή χαια- 
ισθιϊσ» ε”ς τι δωμάτιον. «Έ ν  ω δέ οέκω άπεχλείσθη ή 
όίσκη, ύποχάτωθεν αύτοΰ ήσαν οί Βοσποριανο! άποτρε- 
—vol. Τής δέ παιδίσκης καθεζομένης κα! νηθούσης τό λ.ι- 
, ίγένετο τό σφοντύλι» τής ατράκτου πεσεΐν κα! χυλισθέν 
λ.6εΓν εις βαθύτατη» οπήν πρός τόν τοΓχον· ή δέ άνα- 

"σα πρός τό έπδραι αυτό όρα αυτό έν βαθύτατη όπή ον 
καί μή όυναμένης αυτής έκσπάσαι αυτό διά τό βάθος, ή- 

2σθη έκ τοΰ πάτου [τοΰ πατώματος] πρός τόν τοΓχον 
σπάσαι ένα βήσαλον [πλίνθον] πρός τό τοΰτο έπαραι* κα!

»  διά τής οπής κάτω έν τώ ϋπογείω οίκω τό πλήθος τών 
ων άνδρών. Καί ίδοΰσα ευφυώς πάλιν άπέθ.το έν τώ τόπιρ 

τό βήσαλον πρός τό μή γνωσθήναι τοΓς κάτω. Ή  παιδίσκη 
*υσε νά μηνυση τό πράγμα εί; τήν κυρίαν αυτής, ήτις 
χαλεσιμένη χρύφα τού; πρωτεύοντας χα! εύγενεΓς τής 

εως, άνεκοίν «·σεν αυτοΓς τόν δόλον, και διά καταλλήλου 
■γεια; χατώρθωσε τήν νύκτα τοΰ μνημοσύνου νά έμπρήση 

ιόν οίχόν της μετά πάντων τών Βοσποριτών συμπεριλαμβα- 
*^ένου χα! τοΰ συζυγου της.— Τοιαύτη ή παρά Κωνσταν- 
τίνω τώ Πορφυρογεννήτω ιστορική διήγησις. ήν έλαβεν ύπό- 
θεσιν τής τραγωδίας του ό “Αγγλος ποιητής. Ή  τραγωδία 
‘ τη επαινείται ώς έχουσα πολύ τό δραματικόν ενδιαφέρον 
πλοκή ταύτης είνε άπλή, άλ.λ’ αρμονική και σύμμετρυς, 
χαρακτήρες τών δρω/των προσώπων καλλιστα διαγεγραμ- 
' « »  και πλήρεις ζωής, α! δέ περιπέτειαι καινότροποι και 
γικώταται άμα.
— Εις τό τελευταίον φύλλον τοΰ Univers Illustré τών 

Παρισίων έδημοσιεύθη ή είκών τοΰ εγκρίτου ομογενούς κ.
ισταντίνου Ζάππα, μεγάλου πολίτου έλληνος, ην συνο- 

(81 βιογραφία σύντομο; έξαίρουσα τα εξόχως φιλανθρωπι- 
*4 αα! πατριωτικά αισθήματα τοΰ άνδρός, τά όσα έπροικο- 

¡Γ,σεν εις τή» μητέρα Ελλάδα, δηλαδή τό Ζάππειον εδώ, 
έν Κωνσταντινουπόλει κτλ. ιδίως δέ τά έν τή ιδιαιτέρα 
~ρίδ; του Ήπεΐρω απαριθμούσα δσα έδωρήσατο, δηλα *η I 
'ς, σχολεία, έργα δημόσια κτλ. ώς χα! τάς δαπάνη αύ- 
γενομένας εχδόσεις πολυτίμου; χα! τάς υποτροφία; πρός 

ουτους σπουδαστάς ιδίως πραχτιχών επιστημών. Τελειό- 
« ι  τό άρθρίδιον ώ; έξής : «Μαρμάρινο, άγαλμα τοΰ άνδρός 
•ί! τοΰ αττικού έδάφους, έφ’ ού άλλοτε Γσταντο τά μνημεία 

ηρώων τής Ελληνικής δόξης, θά άναμιμνήσκη βραδύ- 
'ϊ-Ο'- τοΓς "Ελλησι τόν έξοχον πατριώτην οστις άφειδώς διέ- 
ίίτο τόν χρυσδν κα! τά; μερίμνας του ύπέρ τής ηθική; άνα- 

ως τής χώρας του κα! οστις θά κληροδοτήση εί; οί- 
είαν άνταξΐαν αυτοΰ, όμοΰ μέ τήν ένδοξον άνάμνησιν, 
ειγμα δυσαπομίμητον ϋύταπαρνήσεω; χα! ζήλου πα· 
ικοΰ.»

— Άπεβίωσε τήν παρελθοΰσαν Τρίτην ό Πάνο; Γιαννό- 
άος, έκ τών συντακτών τή; συναδέλφου’ A’.ji <);'*ί·ίδος, με-

ων δέ τής συντάξεως και άλλων έφημερίδων Διακρινόμε- 
έπ! ευφυΐα, έπ! άγνό-ητι φρονήματος έπ! εύγενεΐα τοΰ ή- 

·" ;αγαστή,ήτο προσφιλέστατος εις πάντας του; συναδέλφου; 
•’ ' τους γνωρίζοντας αύτόν. Διό κα! είλικρινώ; έθρηνήθη ή 

έεια τοΰ πολυτίμου νέου, άναρπασθέντος έν τή πρώτη 
? τής ηλικίας.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΣ · Ε Σ Τ ΙΑ Σ »    _  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ Υ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ύπό Κ .  Ι Ι Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Γ Λ Ο Τ

ρομηταί εις ολόκληρον τό σύγγραμμα έγγράφονται 
ΙάιβλιοπωλεΓον τής «Εστίας».

‘MnvroîS ér Άθήηιις ίρατ/ια'ι 3 5 —  'Ey rate 
X‘ aic όραχ ·ίΟ .— 'Ey iîjà.l-ΐοδαπî) yip.χρνσίί 40. 
'δόθησαν ήδη όμοΰ τό 22ον χα! 23ον φυλλάδιο» τοΰ 
*μματος. Ή  έκδοσις και τών έπομένων φυλλαδίων 
«»ακολουθήσει τακτικώς.

«WW—-------

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΧΩΛΙ

άπό -töv ά ρχα ιο τά τω ν  χρόνων μέχρρ ΐή ς  βασιλείας 
τοΰ  "οΟωνος 

ύπό SÜVPIálíVOS II. ΛΑΜΠΡΟΙ·

Έξεδόθη τό δέκατον όγδοον φυλλάδιον, περιέχον τάς έπο- 
μένας εικόνας έν τώ κειμένω. ’Ανάγλυφα εκ Περγάμου (Ει- 
κών ολοσέλιδος).— Τέκτων έπ! αρχαίου αγγείου.— Ό  δαδού
χος τών Έλευσινίων.— Ί 1 ανατολική πρόσοψις τοΰ Έρε- 
χθείου.— Ή  πρόστασι; τών Καρυατίδων — Παράστασις 
θεών έπ! τής ζιρφόρου τοΰ Παρθενώνας.—Κόραι διφροφό- 
ροι. Ιέρεια τής ’Αθήνας, ίερεύς.— Κόραι φερουσαι τά σκεύη 
τής Ουσίας.— “Εφηβοι έφ ίππον έχ τή; ζωφόρου τοΰ Παρ
θενώνας.— Αποτύπωμα τήε άσπίδος τής ’Αθήνα: τοΰ Φει- 
δίου.— Ό  Φειδίας α'οων τήν πέτραν κατά τής Άμαζόνος. 
— Τά Προπύλαια χα! ή Πινακοθήκη.— Τραγικά προσω
πεία.— Κωμική σκηνή, μαρμάρινο» άνάγλυφον έν Νεαπόλει.

"Εκαστο* yivJ.Aa.6ior τιιιΐίται 6ραχμης. Οί έγγρα- 
φόμενοι συνδρομητα! δέον νά προκαταβάλωσι τό άντίτιμον 
τών πρώτων είχισι φυλλαδίων, ήτοι δραχ. 2 0 .

01 έκ τών συνδρομητών προχαταβαλόντες τό άνιίπμον 
τών ηδη εχδοθέντων φυλλαδίων, άτινα άπεστάλησαν αύ- 
τοίς, παραχαλοΰνται να αποστείλωσι νΰν πρός τό βιβλιοπω- 
λείον της «Εστίας» το άντίτιμον τών επομένων 5 φυλλα
δίων, φρ. 5, Γνα έξακολουθήση έγκαίρω; ή πρός αυτούς 
αποστολή τών φυλλαδίων.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  T H E  Ε Σ Τ Ι Α Σ

κ. Σ . Σ. Κ . Αίτωλικόν. Έλήφθησαν, «πληρώθησαν δέ 
τά σημειούμενα τώ χ. Δ . Ζ. Τήν σειράν τής ΈΑΑά6ο£ 
χα! άπάντησίν μας λαμβάνετε ταχυδρομικώς.— κ. Λ . Δ. 
Σ. Βάρναν. Διά φορτωτική; τον αυστριακού πρακτορείου, 
ήν ταχυδρομικώς άποστέλλομεν, θέλετε παραλάβει κιβώτιον 
περιέχον πάντα τά ζητηθέντα.—κ. 1. X. Κ. Πάτρας. Έλή- 
φθησαν. Ό  κανονισ μό; τής Σχολής έτροποποιήθη κατόπιν 
τής εν τω Ήμερολογίω καταχωρίσεω; τοΰ έδ αυτοΰ απο
σπάσματος. A i έν τω  άρθρο) τής «Ε σ τία ς · πληροφορίσι 
είνε ασφαλέστατοι, ο-θείσαι ήμίν ΰπό καθηγητοΰ τής αυτής 
Σχολής.— κκ. A. Β. Frcib jrg  και Δ. Κ. Νικολάεφ. Έλή
φθησαν. Άπεστάλησαν δ' ύμίν τα ζητηθέντα.— κ. Φ. Σ. 
Μυτιλήνην. Ώ ;  ιδιαιτέρως άπηντήσαμεν ύμίν, ούδέ» έλήφθη 
μέχρι σήμερον.—κ. Γ. Δ. Λειψίαν. Έλήφθη Άπάντησίν 
έχετε ταχυδρομικώς. — κ. Σ. Χαρίεν μέν, άλλ’ άιυχως διά 
τήν «Εστίαν» δέν δυνάμεθα νά τό χρησιμοποιήσωμεν. Ούχ 
ήττον ευχαριστούμε». —  κ. Μ. 11. Κωνσταντινούπολιν. Έ 
λήφθησαν, κα! άπεστείλαμεν ύμίν πάντα τά φυλλάδια. Ά ·  
πανιώμεν χα! ιδιαιτέρως.— üvriîf>0/0 )|r'|. Βώλον. Σημει- 
οΰμεν υμίν τα μεταφρασθεντα τοΰ συγγραφέως έργα, όσα 
γνωριζόμενε ι Μικρούλα·, «Λυκογιάννης·, «Τά εκατομμύ
ρια τοΰ Ίωραμία,« «ή Άνδρεας», «Ή  χατηραμένη κόρη«, 
■ Τό παιδ! τοΰ προαστείου., «Α ί δύο μητέρες·, «ό Υιός». 
«Τά δυο λίκνα» χα! ό εν τή «Άκροπόλει· νΰν δημοσιευό
μενο; « Σύζυγος». Έ ν  τώ Βιδλιοπωλείω τής »Εστίας» ού- 
δεν τών έργων τοΰ συγγραφέως εύρίσκεται.— χ. Κ. Μ. Κ. 
Ταγανρόγ. Έλήφθη σημείωσις τής παραγγελίας σας κα! Οέ- 
λουαιν άποσταλή ύμίν έγ'χαίρω; τά ζητηθέντα. Περί τών 
άλλων άπηντήσαμεν ιδιαιτέρως. — κ. Δ  X. Σύρον. Τό 
Fra-l)iavolu, προσωνυμία τοΰ διαβοήτου ίταλοΰ ληστάρ- 

| χ ου Vezia, είνε αυγχοπή τοΰ Fraie Diavolo, δπερ κατ’ 
άκριβολογίαν δύναται νά μεταφρασθή Aiafio.loxaJ ’γηρης. 
Συμβουλεύομε» όμως ύμάς νά άφήσετε τήν λέξιν ώ; έχει, 
και νά γράψητε άπλούστατα »Φρα-Διάβολος» διά νά ηξεύ- 
ρουν οί άναγ-ώστα: σας περ! τίνος πρόκειται. — κ. Φ. Μ. Π. 
Λονδίνον. Έλήφθησαν,άπεστάλησαν δ’ ύμίν τά ζητηθέντα.— 
ΦιΑαγαγηάατη. Νεωστι έκδοθέν έργον αυτού δέν γνωρί- 
ζομεν κανέν. Κατά τά; γαλλικά; εφημερίδα; έπεράτωσεν 
νέον δραμα, όπερ επιγράφει Francilien, διδαχθήσεται δέ 
προσεχώς εν τώ ΓαΑΑιχ53 fleurpy των Παρισίων.— κε.
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I. Σ. A . Σύρον, I. Λ . Λαμίαν, Γΐ. I Ζ. Κόρθιον^ Ν. Β. 
και Σαν, θεσαλονίχην, Ν. Σ. Π. Μάντσεστερ, A. H. S. 
Eger και Σ. Λ. Λεόβαν. Έ*ήφΟησαν. Τά ζητηθέντα άπε- 
στάλησαν.— κ. Λ . Ε. Καβάλ,λαν. Σας εύχαριστούμεν. Το 
ζητηθέν φύλλον βπεστάλη, έλήφθη δε σημείωσις καί περί 
των άλλων, και θέλουσιν άποστ <λή όμΓν εγκαίρως. —  κ. Γ. 
1. Λ . Κέρκυραν. Έλήφθησαν. Άπεστάλησαν 6’ ύμίν τα ζη- 
τηθίντα. Ό ί  ιδιαιτέρως έγράψαμεν ύμΓν εις τήν διάθ-σίν 
σας μένει περίσσευμα δραχ. 7,10.— κ. 1. Φ. Σύρον. Ά π ε
στάλησαν.— κ. A. Ν. Μ.Μηλέας- Ί1 χαθυστέρησις έπήλθεν 
έκ παραδρομής.Άπεστάλησαν ύυΓν τα καΟυστερήσαντα,κ.αί 2 
αντίτυπα του ‘Ημερολογίου.— κ. Σ. Μ. Δεόδαν. Δι’  ιδιαι
τέρας 1*ιστολής άνεκοινώσαμεν ίιμΤν τ4ς ζητηθείσας πληρο
φορίας. Άπεστείλαμεν και άντίτυπον Ημερολογίου— κ. Π. 
Δ. Π. Λεμησσόν. Έλήφθησαν, καί παρεδόθησχν τΰ) Διευ- 
θύνσει των ·Έ κλ. Μυθ.· Άπαντώμεν και ταχυδρομικώς.— 
κκ. Γ. Κ. Λ. Ρυυατσούκιον και Η. Κ. Πρίγκηκον, Τά  ζη- 
τκ,βέντα άπεστάλησαν.

Α Ρ Τ Ι  Ε Κ Δ Ο Θ Ε Ν

0  ΝΑΥΑΓΟΣ ΤΗΣ ΚΪ1 ΙΑΣ
Μ ΥΘ ΙΣ ΤΟ Ρ ΙΑ  Ιουλίου Βερν και Αχλρ. Λωρη 

K a t »  μ ε τά φ ρ α σ ιν  Α. Π. Κ ουρ τόδου

( Μετά 25 λ.αμπρών "εικόνων χαραχθεισών έν Γαλλία ) 

Τ ιμ ά τα ς  δ ρ α χ μ ώ ν  3,50. 

Τ αχυ δρομ ικό )?  ά π οστελλ .όμ ενον  δραχ. 3 ,80.

Ε Ξ Ε Δ Ο θ Η Σ Α Ν  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ

Δ ΙΗ Γ Η Μ Α Τ Α
ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Τόμοι; κα.Ι.Ιιζεγνιχώτατα t xrerB.-r<i>;</roC 

fx 250 σε·1ίδω>·

Τιμαται δραχμών 2. — Ταχυδρομικώς άιτοστελλόμενον 
δραχ. 2 ,2 0 .

Ενρίσκεται εις τό ΒιΒλιοπωλεΐον τής » ‘ Εστίας·.

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ΤΡΑΓΟΤΔΙλ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣΙΟΤ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΙΙΣ Α1ΜΜ1Σ.-ΤΡΑΓ0ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΙΙΣ ϊΰΠΣ. - ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ\
Πωλείται έν τώ ΒιβλιΟΓ.ωλείω τής «Ε στίας» δρ>χ.2,50. 

Ταχυδρομικώς άιτοστελλ.όμενον δραχ. 2.80.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΠ

ΠΟΙΗ MATA
Ε ΙΣ  ΤΟ Μ Ο Υ2 2.

Τ ιμ ω ν τ α ι  δραχ . 5. —  Ταεχυδρομ. ά π ο σ τελλό μ ενα  
δρ. 5,50.

Χ Ρ Η Μ Α Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ Ν

28 Νοεμβρίου 1886

Δ ά νε ια  τή ς  Κ υβ ερνήσεω ς Τ ρ ό χ ο υ σ α  Τ ι μ ή

Γών 170,000,000 τών δ */ι Λρ. ν. 4 0 4 —
• 120,000,000 τών 5 · ■ ·  410.—
• 60,000,000 τών 6 · · · 465- —
. 26,000,000 τών 6  . · · 3 8 8 .-
. 2δ,000,000 τών 9 « ·  · 260. -
• 25,000,000 τών 8  ·  · c 254. —
• 10,000,000 τών 6 . « . 1 9 5 .-
• 4,000,000 τών 8  · · · 235. —
■ 6,000,000 τών 6  · Δρ. π*λ. 89 —
Κτηματικά: Όμσλ. Έθν. Τραπεζης

των 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 473 50

Π ισ τω τ ικ ά  Κ α τα σ τή μ α τα  

ΕΤΑΙΡΙΑΙ

Εθνική Τράπεζα τής ‘Ελλάδος Δρ. ν .  4.105.—
Γενική ΙΙιστωτική Τράπεζα . . .  · 59.—
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως · 60.—
Προνομ. Τράπεζα Ήπειροθεσαλίας. .·
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ·  108.—
Σιδηρόδρ. Αθηνών και Πειραιώς. . · 295. —
Εταιρία Φωταερίου................  ·

Λυνα.έ.ίαχατα 
ΛΟΝΔΙΝΟΥ— Τραπεζικόν ’Όψεως.. . .  31.30

• 3μην  31· —
ΓΑΛΛΙ ΑΣ  — ΈθνικήςΤραπέζηςΟψεως. 123.30

»  Τραπεζικόν 3μην 122.75

Νομίσματα
Εΐκοαάφραγκον. . . . ..........................  24.70
Λίρα οθωμανική.......................  28.05

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 

I IΑ Λ Λ Η  Κ Α Ι Κ Ο Τ Ζ ΙΑ
ΕΝ ΑΘ ΙΙΝΑΙΣ

Έκτυποϋνται επισκεπτήρια στιγμιαίως.
’Em χάρτου αγγλικού διαφανούς Α ' ποιότητος δραχ. -,5" 

τά 100.
Έ πΐ χάρτου αγγλικού διαφανούς Β' ποιότητος δραχ. ” 

τά 100. ι _ f
Κατασκευάζονται σφραγίδες έζ ελαστικού παντός είδους· 
’Αντιπρόσωποι τής Sociile Parisienne Βιέννης, εκτελου- 

σης έλαιογραφικάς εικόνας έπ'ι μόνκ, τή αποστολή φωτο
γραφίας-

Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η  Α Ρ Τ Ι

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ

Τ Ο Υ  ΝΟ Μ Ο Υ

ΑΡΓ0ΛΙ10Σ κ α ι  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τόμος έχ σελ. 302 εις 8 ον μέγα μετά πίναχος γεωγΡ*" 

φιχού ύπό χλίμαχα 1 :2 0 0 ,0 0 0 .

Τιμαται δραχ. 5. — Μετά ταχυϊρ. τελών 5,60. 
Εύρίσχεται έν τώ Βιβλιοπωλείιρ τής Έατιαζ-

Έ ν  ΆΟήνχις έκ το υ  τυπογραφείου τώ ν  κα ταστημάτων Α Ν Ε Ε Τ Η  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Ο Γ  1886 — 640


